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भाग-१ : पररचय 

१.१ राजापरु नगरपालिकाको संक्षक्षप् त वववरण  

१.१.१ राजापरु नगरपालिकाको संक्षक्षप्त पररचय  
राजापरु नगरपालिकािाई २०७१ पौष २५ गते साववकको दौितपरु, नयााँगाउाँ, राजापरु, बदिापरु, 
लभम्िापरु र िानपरु टपरा गा.वव.स. सिावेि गरी १९ वडा सवहतको राजापरु नगरपालिका घोषणा 
गरेको भएता पलन पलि २०७३।११।२४ िा पनु:  यस नगरपालिकािा िैरी चन्दनपरु गाववसिाई 
सिेत सिायोजन गरर यस नगरपालिकाको क्षेत्र लबस्तर भएको हो। सालबक राजापरु नगरपालिकािाई 
१९ वटा वडािा ववभाजन गररएको भएता पलन २०७४ साि िा आएर यस नगरपािक्षकािाई १० 
वटा वडािा िात्र ववभाजन गररएको ि ।1  

१.१.२ भौगोलिक तथा जनसााँक्षययक वववरण   
नेपािको िकु्षम्वनी प्रदेि अन्तगित बर्दिया क्षजल्िािा पने राजापरु नगरपालिका भौगोलिक वहसाबिे २८ 
लडग्री २१ लिनेट २५.१६ सेकेण्ड देक्षि २८ लडग्र २९ लिनेट ४३ सेकेण्ड उिरी आक्षांि र ८१ 
लडग्री ३ लिनेट २५.६३ सेकेण्ड देक्षि ८१ लडग्री १२ लिनेट ५२ सेकेण्ड सम्ि पूवी देिान्तरसम्ि 
फैलिएको ि । सिदु्र सतहबाट १४२ लिटर देक्षि १५४ लिटर सम्िको उचाइिा अवक्षस्थत राजापरु 
नगरपालिका ऐलतहालसक तथा धालििक िहयव बोकेको एउटा प्रििु कृवष क्षेत्र हो। १२७.०८ 
वगि.वक.िी. क्षेत्रफि रहेको यस नगरपालिकाको उिरिा गेरुवा गाउाँपालिका र कैिािी क्षजल्िा, 
पक्षििलतर कैिािी क्षजल्िा, दक्षक्षणिा भारत र पूवििा गेरुवा गाउाँपालिका रहेका िन  । िानेपानी, 
सररफाइ तथा स्वच्िता योजना २०७७ अनसुार यस नगरपालिकाको कुि ज नसयया ६९,८७३ िध्ये 
िवहिा  जनसंयया ३४५६१ र परुुष जनसंयया ३५३१२  रहेको ि । 

१.१.३ क्षिक्षा र स्वास््यको अवस्था 
यस नगरपालिकािा पढ्न र िेय न स्ने लसपय्ुत जनसंयया कररव ७० प्रलतित रहेको ि । 
नगरपालिकािा पठनपाठनका िालग २९ वटा आधारभतु (१-५), ९ वटा आधारभतु (१-८), ६ वटा 
िाध्यालिक (१-१०) र ६ वटा िाध्यालिक (१-१२) गरी जम्िा ५० वटा ववद्यािय र ७५ वटा 
बािववकास केन्द्रहरु रहेका िन  ।  

राजापरु नगरपालिकाको स्वास््य अवस्था र स्वास््य सेवािा िध्यि पहुाँच रहेको देक्षिन्ि । नगरपालिका 
लभत्र ७ वटा स्वास््य चौकी सरकारी िाहतका स्वास््य संस्थाहरु रहेका िन  भन ेअन्य लनजी फािेसी, 

                                                           
1 www.rajapurmun.gov.np  

http://www.rajapurmun.gov.np/


 

2 
 

क्ष्िलनक तथा पोलिक्ष्िलनक जस्ता स्वास््य संस्थाहरुिे सेवा र्दइरहेका िन । ग्रािीणस्तरिा र्दइने 
स्वास््य सेवा सािान्य रहेको ि।तिुनायिकरुपिा नगरपालिकाको केन्द्र तथा बजार क्षेत्रिा लनजी तथा 
सरकारी स्वा्य संस्थाको पहुाँच ग्रािीण भेग भन्दा सहज देक्षिन्ि।तथापी नगरपालिकािा आवश्यक 
भौलतक पूवािधार तथा दरबन्दी अनसुार स्वास््यकिीहरूको संयया अपगु रहेको देक्षिन्ि ।  

१.१.४ आलथिक तथा पूवािधार ववकासको अवस्था 
यस राजापरु नगरपालिकाको आलथिक ववकास अन्तगित यातायात कृवष, साना, िझौिा तथा ठुिा उद्योग, 

नोकरी, सेवाििुक व्यवसाय, व्यपार व्यवसाय आदी आलथिक ववकासका सम्भावनाका क्षेत्रहरू हनु । 
सिग्रिा यस नगरको ग्रािीण क्षेत्रिा हेदाि कृवष पेिा अंगाल्ने घर पररवारको संयया अझै उच्च रहेको 
ि । नगरिा रहेको िेतीयोग्य जलिनिा िाद्यान्नको साथै अन्य नगदे तरकारी बािी, फिपूmि, उि,ु 

तोरी, तरकारी िसिा तथा जडीबटुी र पिजुन्य उयपादन बवृि गनि सवकने प्रिस्त सम्भावनाहरू रहेको 
देक्षिन्ि । आधलुनक कृवष प्रववलध, िि तथा िजारको अभावको कारण कृवषबाट न्यूनति िगानीबाट 
अलधकति प्रलतफिको आिा गनि कर्ठन ि । जनचेतना, सीप तथा व्यवसायीकरणको अलभववृि, प्रववलध 
हस्तान्तरणको साथै आवश्यक प्रववलध, िि, कजाि बीउ लबजनको उपिब्धतािा सरिीकरण गरेर कृवष 
तथा पिजुन्य उयपादनिा ववृि ल्याई आलथिक क्षस्थलतिा सधुार ल्याउन सवकने प्रिस्त संभावनाहरू 
रहेको ि । नगरिा रहेको अययन्त उविर भलूििा वस्ती ववकास तथा अन्य लनिािणिे गदाि िेतीयोग्य 
भलूिको उपिब्धतािा र्दन प्रलतर्दन किी हुाँदै गएको ि भने अको तफि  िाटोको उविराि्ती क्रििः 
क्षीण हुाँदै उयपादन र उयपादकयविा ह्रास आएको देक्षिन्ि । जथाभावी हनुे गरेको वस्ती ववकासिाई 
व्यवक्षस्थत गनि सकेिा, परुाना परम्परागत कूिोहरूको ििित सधुार तथा आधलुनक प्रववलधिैत्री बनाउन 
सकेिा, िाटोको उविरा ि्ती बढाई वातावरणीय प्रदषुण कि गनि सकेिा कृवषिा केवह दीगो 
व्यवस्थापनको िरुुवात हनुे ि । नगरको ग्रािीण क्षेत्रिा दगु्ध उयपादन तथा पिपंुिी उयपादनको 
प्रिस्त सम्भावना रहेको हुाँदा यो व्यवसायिाई व्यवसावयक रुपिा ववस्तार गरी यातायात सेवािाई 
सविसिुभ तररकािे उनीहरूको पहुाँचसम्ि ववस्तार गनि सकेको िण्डिा धेरैवटा स्थानहरूिा दधु क्षचस्यान 
केन्द्र, कोल्ड स्टोर िोल्न, िासजुन्य उद्योग, आर्द ववकास गनि सवकनेि जसबाट रोजगार शृ्रजना गरी 
सिग्र नगरको आयिा ववृि गनि सवकने प्रिस्त सम्भावना देक्षिन्ि । यस नगरिा भएका प्राकृलतक 
श्रोत र साधनिाई व्यवक्षस्थत तथा वातावरणीय लित्रवत प्रववलध अपनाएर उक्षचत प्रयोग गनि सकेिा सो 
क्षेत्रिे कलतपय ग्रािीण इिाकाहरूिा स्थानीय स्तरिा आवश्यक रोजगारीको क्षस्थलत शृ्रजना गनुिको साथै 
स्थानीय श्रोत पररचािनिा सिेत र्दगोपना ल्याउन सवकन े देक्षिन्ि । नगरिा िािापािन, लसंचाइ, 

पयिटन प्रवििन िगायत जीववकोपाजिन र आलथिक ववकासका ववववध क्षेत्रहरूिा सिदुाय पररचािन गनि 
सवकने अवस्था रहेको ि । कृवष, पि ुतथा वनस्पतीजन्य कच्चा पदाथिको सिुभ उपिब्धता, नगरका 
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सबैजसो वडाहरुिा सडक, ववजिुी, पानीिगायत आधारभतू िद्योलगक पूवािधारको ववकास तथा उद्योग 
स्थापनाका िालग पयािप्त सिथर जलिन, कृवष, पि,ु वन िगायतको उद्योगका साथै िैक्षक्षक र िषधीय 
पयिटन सिेतको ववकासको सम्भावना रहेको ि । यसका अलतरर्त नगरपालिकािा आलथिक सािाक्षजक 
ववकासिाई गलतक्षिि बनाउन साविजलनक वस्त ुतथा सेवा प्रवाहिाई सरि र सहज बनाउन, कृवष तथा 
गैह्र कृवष क्षेत्रको ववकास गनि सडक यातायात एउटा िहयवपूणि पूवािधारको रूपिा रहेको देक्षिन्ि ।   

१.२ अध्ययनको पषृ्ठभलूि  

नेपािको संववधानको धारा ५६ िे िोकताक्षन्त्रक गणतन्त्र नेपािको िूि संरचना सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय 
तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको ि । यसै गरी धारा २१६ िा स्थानीय तहको कायिकाररणी 
अलधकार अन्तगित (१) संववधान र सङ्घीय कानूनको अधीनिा रही नगर/गाउाँ कायिपालिकािा लनवहत 
रहन,े (२) स्थानीय कायिकाररणी अलधकार अनसूुची-८ र अनसूुची-९ बिोक्षजिको सूचीिा उल्िेि 
भएबिोक्षजि हनुे र ३) संववधान र अन्य कानूनको अधीनिा रही नगर/गाउाँपालिका र 
नगर/गाउाँपालिकाको िासन व्यवस्थाका सािान्य लनदेिन, लनयन्त्रण र सञ्चािन गने अलभभारा नगर/गाउाँ 
कायिपालिकाको हनुे व्यवस्था रहेको ि । 

ययसरी नै सरकारी कायािियहरुिा सङ्गठन तथा जनिक्ष्त ववस्तार तथा संकुचन गदाि लनक्षश् चत आधार 
सवहतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गनुि पने काननुी व्यवस्था लनजािलत सेवा ऐन, २०४९ िे गरेको ि 
जनु लनजािलत सेवा ऐनको ६(क) को उपदफा (२) अनसुार कुनै नयााँ सरकारी कायाििय स्थापना गनि 
सङ्गठन संरचना तयार गदाि र नयााँ दरवन्दी सजृना गदाि वा तयकाि कायि रहेको सङ्गठन संरचना र 
दरबन्दी पनुराविोकन गदाि वा हेरफेर गदाि सम्वक्षन्धत िन्त्राियिे कायिक्रि, कायिबोझ, कायिप्रकृलत 
तथा दरबन्दी थप गनुि पने कारण र सो को िक्षचयय तथा उपिब्ध िानवस्रोत सिेतको आधारिा 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरर अथि िन्त्राियको सहिलत लिई सािान्य प्रिासन िन्त्राियिा 
पठाउन ुपने व्यवस्था ि । ययस्तै उपदफा २(क)िा व्यवस्था भए अनरुुप अथि िन्त्राियबाट प्राप्त 
सहिलतको आधारिा सािान्य प्रिासन िन्त्राियिे सो को िूल्याङ्कन गरर क्षस्वकृलतको िालग नेपाि 
सरकार, िक्षन्त्रपररषद् सिक्ष पेि गनुि पनेि भने्न उल्िेि ि ।     

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ िा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षणका सम्वन्धिा ववलभन् न प्रावधानहरु रहेका िन  । नगरपालिकािे आ्नो कायिबोझ, राजश् व 
क्षिता, िचिको आकार, स्थानीय आवश्यकता र ववक्षिष्टताका आधारिा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गरर कििचारी र सङ्गठन ढााँचा तयार गनुि पने काननुी व्यवस्था गरेको ि । यस्तो संरचना 
संववधानको अनसूुची-८ र ९ िा उल्िेक्षित स्थानीय तहको अलधकार र साझा अलधकारहरुको ववषयिा 
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प्रदान गररने सेवा र सवुवधाको िालग गररन ुपिि । ययसैगरर कििचारी सिायोजन ऐन, २०७५ बिोक्षजि 
स्थानीय तहिा कििचारीको एक तहको व्यवस्थापन पलन भैसकेको ि । कििचारी सिायोजन ऐन, 

२०७५ को दफा ३ को उपदफा (१०) िा सिेत कििचारी सिायोजनको काि सम्पन्न भई सकेपलि 
प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहिे आवश्यकता अनसुार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा 
पररिाजिन गनि स्ने उल्िेि भएको र सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) िा स्थानीय तहको 
सङ्गठन संरचना र दरबन्दीिा सिायोजन हनुे कििचारीको पद संयया तथा सिायोजनबाट पूलति हनुनस्ने 
पद संयया प्रक्षेपण गरी प्रदेि र स्थानीय तहको रर्त पद ििुाई पदपूलतिको िालग लसफाररस गनि नेपाि 
सरकारिे िोकसेवा आयोगिाई अनरुोध गनि स्ने व्यवस्था गरेको ि ।  

संववधानको धारा ३०२ िा स्थानीय सेवाप्रवाहका िालग नेपाि सरकारिे राष्ट्रसेवक कििचारी सिायोजन 
गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था लििाउने उल्िेि ि । यस अनसुार स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को पररच्िेद-३ को दफा ११ को उपदफा (२) (ङ)(१) िा नगरपालिकाको काि, कतिव्य 
र अलधकारिा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, िापदण्ड, सेवािति, योजना, कायािन्वयन र 
लनयिन, (४)िा स्थानीय काननु बिोक्षजि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरर सङ्गठन संरचना तथा 
दरबन्दी लनधािरण व्यवस्था रहेको ि । सोही ऐनको पररच्िेद ११ िा “प्रिासकीय सङगठन  र 
कििचारी व्यवस्था” अन्तगित दफा ८१ देक्षि दफा ९१ सम्ि स्थानीय तहका कायाििय सङ्गठन र 
कििचारीको व्यवस्थापन लनयकु्ष्त, सेवा सवुवधाका ितिहरू, वक्षि ृववकासका अवसर तथा ववषयगत िािा 
स्थापना आर्दका बारेिा स्पष्ट व्यवस्था गरेको ि ।   

उपयुि्त पषृ्ठभलूििा यस राजापरु नगरपालिकाको वतििान क्षजम्िेवारी, जनिक्ष्तको अभाव, स्थानीय 
सरकारको रूपिा लनवािह गनुिपने भलूिका अनसुारको कायिबोझ, स्थानीय बासीहरूको बढ्दो अपेक्षा एवि  
सेवा प्रवाहिा पनि आएको चापिाई सिेत दृवष्टगत गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहिा प्रभावकाररता 
ल्याउन ववद्यिान सङ्गठन एवि  दरबन्दीिा आवश्यक पररिाजिन गरी नगरपालिकाको कायिववभाजन र 
कायिसम्पादनिा सघाउ परु् याउन आवश्यक देक्षिएको हुाँदा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ९० िा उल्िेि भएबिोक्षजि स्थानीय तहका कििचारीहरूको तहगत प्रणािी अपनाउने ववषयिाई 
सिेत ध्यानिा रािी यस राजापरु नगरपालिकाको ववद्यिान सङ्गठन संरचना, कििचारी दरबन्दी, कायिबोझ 
सिेतको अध्ययन गरी यो प्रलतवेदन तयार गरी पेि गररएको ि ।  

१.३ अध्ययनको उदे्दश्य  

नेपािको संववधानिे तोके अनसुार स्थानीय तहका एकि तथा साझा अलधकार तथा स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ िा उल्िेि भए अनसुारका काि, कतिव्य बहन गदै गणुस्तररय 
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सेवा प्रवाह र जनिकु्षि प्रिासन कायि गनुि स्थानीय सरकारको पवहिो क्षजम्िेवारी रहेको ि । यस 
सन्दभििा ऐनिे तोकेको काि, कतिव्य सम्पादन गनिका िालग स्थानीय नीलत, योजना र कायि प्रणािीिाई 
संस्थागत गनि नगरपालिकाको ववद्यिान सङ्गठन संरचनािा पनुराविोकन गरी पररवलतित अवस्था अनसुार 
सङ्गठन तालिका, जनिक्ष्तको दरबन्दी र कायि वववरण तयार गनुि लनतान्त आवश्यक देक्षिएको ि । 
जनताको सवै भन्दा नक्षजकको सरकारको रुपिा क्षचलनने स्थानीय सरकारिे जनिकु्षि सेवाप्रवाहको 
सलुनक्षश् चतता गनिका िालग तयार गररएको यस सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण 
कायिका ियुय उदे्दश्यहरु यस प्रकार िन  :  

(क) नेपािको संववधान, स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन र स्थानीय आवश्यकता र ववक्षिष्टताको 
आधारिा नगरपालिकाको कायि प्रकृलत र कायिबोझको अध्ययन तथा ववश्लषेण गनि ।   

(ि) स्थानीय तहको ववद्यिान सङ्गठन संरचनाको पनुराविोकन गरी उपय्ुत सङ्गठन तालिका तयार 
गने र प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना अनसुारका िािा, उपिािा र एकाइहरू र तहााँ कायिरत 
िानवीय संसाधनको कायि वववरण तयार गनि । 

(ग) नगरपालिकाका ववलभन्न िािा, उपिािा तथा एकाइहरूको कायिक्षजम्िेवारीको सवेक्षण िाफि त 
ववद्यिान दरबन्दी र कायिरत कििचारी संयया पनुराविोकन गरी आवश्यक दरबन्दी थपघट 
गनि लसफाररस गनि। 

१.४ अध्ययन ववलध  

यस राजापरु नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण कायि सम्पन् न गनि 
तपलसििा उल्िेक्षित ववलध अपनाइएको ि :  

(क) रावष्ट्रय, प्रदेि तथा स्थानीय तहिे तयार गरेका दस्तावेजहरुको अध्ययन  

सविप्रथि राजापरु नगरपालिकाबाट कायािदेि पाए पश् चात नगरपालिकाको सूचना अलधकारी र अन्य 
सम्वक्षन्धत कििचारीहरुसाँग सिन्वय गरर नगरपालिकाको वस्तगुत वववरण (नगर प्रोफाइि), िौजूदा 
सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन, नगरपालिकािे तयार गरेका नीलत लनयिहरु सङ्किन गने 
कायि गररएको लथयो । यसका अलतरर्त ववज्ञ सिूहिे नेपािको संववधान, स्थानीय सरकार सञ् चािन 
ऐन, कििचारी सिायोजन लनयिाविी, प्रदेि सरकारको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी व्यवस्थापन, 
दीगो ववकासका िक्ष्यहरुको प्रगलत सलिक्षा आर्द दस्तावेजहरु सङ्किन गरर अध्ययन गने कायि 
गररएको लथयो ।   

(ि) नगरपालिकाको कििचारी तथा पदालधकारीहरुसाँग अन्तरवक्रयायिक ििफि 

र्िलतयक त्याङ्कको अध्ययन पश् चात ववज्ञ सिूह र नगरपालिकाको कििचारी तथा पदालधकारीहरु 
ववच अन्तरवक्रयायि ििफि भएको लथयो जनु ििफििा नेपाि सरकारिे प्रस्ताव गरेको 
नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना र स्थानीय आवश्यकताको ववषयिा ववश् िेषणायिक ििफि गररएको 



 

6 
 

लथयो । हाि नगरपालिका र यस अन्तरगतका ववलभन् न िािा र वडा कायािियहरुिा कायिरत 
िानवीय जनिक्ष्तको कायिबोझको ववश् िेषण, आगािी र्दनिा सेवा गणुस्तररय बनाउनका िालग 
आवश्यक पने सङ्गठन संरचना र सो अन्तरगत आवश्यक पने कििचारी संयया आर्दका ववषयिा 
अन्तरवक्रयायिक ििफि गररएको लथयो ।  

(ग) ववषयगत िािा तथा कििचारीहरुसाँग अलभिकु्षिकरणायिक ििफि  

हािको साङ्गठलनक ढााँचा अनसुार ववलभन् न ववषयगत िािाहरुिा कायिरत कििचारीहरुको बारेिा 
ववस्ततृरुपिा ववश् िेषण गनिका िालग ववषयगत िािाहरुसाँग अन्तरवक्रयायिक ििफि गरर नेपाि 
सरकारबाट क्षस्वकृत दरबन्दी, हाि िौजदुा कििचारी संयया र सेवा प्रवाह गणुस्तररय बनाउनका 
िालग आवश्यक थप कििचारी संययाका ववषयिा अन्तरवक्रयायिक ििफि गरर ववज्ञ सिूहिे तयार 
गरेको िापन फििका ववषयिा अलभिकु्षिकरण गरर ववषयगत िािा र कििचारीहरुिाई ववतरण गरर 
फिि भने तररकाका बारेिा ििफि गररएको लथयो ।  
(घ) जानकारी िापन फिि सङ्किन र िस्यौदाको तयारी  
नगरपालिकाका ववलभन् न ववषयगत िािाहरु र व्यक्ष्तगत जानकारी सङ्किन फििबाट प्राप्त 
जानकारीिाई सङ्किन गरर ववश् िेषण गररएको लथयो । उ्त सङ्कलित जानकारीिाई ववश्लषेण गदाि 
हाि िौजदुा कििचारीहरुको संयया र उहााँहरुिे हाि गरररहेको कायिबोझका बारेिा अध्ययन गरर 
अवको सेवा चसु्तदरुुस्त बनाउन र कििचारीहरुको सिेत कायिबोझ घटाउनका िालग प्रस्ताववत 
साङ्गठलनक ढााँचा र कििचारीहरुको दरबन्दीका बारेिा प्रस्ताववत ढााँचाको िाका तयार गरर िस्यौदा 
तयार गररएको लथयो । यसरी तयार गररएको िस्यौदािाई नगरपालिकािा कििचारी तथा 
पदालधकारीहरुसाँग अन्तरवक्रयायिक ििफिको िाध्यिबाट के कस्ता कलिकिजोरीहरु रहेका िन 
भन् ने ववषयिा सल्िाह सझुावहरु सङ्किन गररएको लथयो ।  
(ङ) अक्षन्ति प्रलतवेदन पेि  
अन्तरवक्रयायिक बैठकिा ििफिका क्रििा आएका सल्िाह सझुाव र थप पषृ्ठपोषणिाई सिावेि 
गरर अक्षन्ति प्रलतवेदन तयार गररएको लथयो । यसरी तयार गररएको प्रलतवेदनिाई नगरपालिकािा 
हस्तान्तरण गररएको लथयो ।  
  

१.५ अध्ययनको लसिा  

भििर िात्र स्थानीय तहको दोस्रो चनुाव सम्पन् न भएको, र सो क्रििा अक्षघल्िो कायिकािका 
जनप्रलतलनलधज्यूहरु िाफि त भए गरेका ववकासििुक गलतववलधहरुको सहज तररकािे दस्तावेजीकरण हदैु 
गरेको र दोस्रो चनुाव िाफि त चलुनएर आएका जनप्रलतलनलधज्यूहरुिे आगािी सियको र्दगो ववकासको 
योजना तयार गदै गरेको वतििान पररपेक्षिा सिय व्यवस्थापन गनि कर्ठनाइका ववच यो दस्तावेज 
अध्ययन कायि सम्पन् न गररएको हुाँदा आवश्यकता अनसुार िलु्िा बहस र ििफि गने वातावरण कि 
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देक्षिएको ि । तथापी अलतरर्त सिय लिएर भए पलन नगरपालिकाको जनप्रलतलनलधज्यूहरु, कििचारी 
वगि र सरोकारवािा लनकायिे गरेको योगदान स्वरुप जनिकु्षि प्रिासन र गणुस्तररय सेवा प्रदान गनि 
सक्षि रहने गरर साङ्गठलनक ढााँचा र कििचारीको दरबन्दी तथा कायिवववरण तय भएको ि । नयााँ 
जनप्रलतलनलधज्यूहरुिे र्दगो ववकासको योजना तयार गने क्रििा नै रहेको हुाँदा नगरपालिकाको त्याङ्किा 
अद्यावलधक पलन भैनसकेको हुाँदा यो अध्ययन कायिका िालग आवश्यक पने त्यावङ्कय वववरण विलतयक 
स्रोतिा लनभिर रहेको ि । यसका अलतरर्त स्थानीय आवश्यकता र ववक्षिष्टतािाई सम्बोधन गरी 
सेवाप्रवाहिाई चसु्त दरुुस्त बनाउन आवश्यक दरबन्दी संयया लसफाररस गदाि नगरपालिकाको स्रोत र 
आलथिक व्यय-भारिाई व्यापक ववचार गनुि पने अवस्थाका कारण प्रयाप् त दरबन्दीहरू सजृना गनि 
कर्ठनाइ भएको देक्षिन्ि । 

भाग २ : िौजदुा सङ्गठन र दरवन्दी 
२.१ िौजदुा सङ्गठनको कायिके्षत्र  

नेपािको संववधानको अनसूुची-८ र ९ िा व्यवस्था भएका अलधकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ बाट प्रदान भएका अलधकारहरूको अभ्यास  गने क्रििा हाि यस राजापरु नगरपालिकािे 
कायि सम्पादन गरररहेको ि । ववद्यिान अन्तररि सङ्गठन संरचना अनसुार यस राजापरु नगरपालिकािा 
हाि आलथिक प्रिासन, प्राववलधक, प्रिासन, योजना, कृवष ववकास, पिसेुवा, क्षिक्षा, यवुा तथा िेिकुद, 

स्वास््य र राजश्व, आान्तररक िेिा परीक्षण िािा, क्षजन्सी, िवहिा तथा बािबालिका, सूचना प्रववलध, 

सहकारी, काननु आर्द एकाइ रहेको िन  । यी एकाइहरुिा राजापरु नगरपालिकाको कििचारी 
सिायोजन ऐन, २०७८ िे व्यवस्था गरे अनसुार साववकको गाउाँ ववकास सलिलत, नगरपालिका हुाँदा 
देक्षि कायिरत नगरपालिका स्थापना भए पश् चात नगरपालिकािा कायिरत र अन्य स्थानीय तहबाट सिेत 
सरुवा भइ आएका प्रिासन सेवा तफि  र प्राववलधक सेवा तफि  गरर दवैु तफि का कििचारीहरुिे सेवा 
प्रदान गरररहेका िन  ।यस सम्वन्धिा कििचारीहरुिे हाि कायि गरररहेको िािा, उहााँहरुको कायिबोझ 
र आगािी र्दनिा जनिकु्षि सेवािाई प्रभावकारी बनाउन हाि अभ्यासिा आएको साङ्गठलनक ढााँचा 
अनसुार व्यवस्थापन भएका कििचारीहरुको क्षिता र उहााँहरुको कायि प्रगलत सधुारका िालग क्षिता 
ववश्लषेण सिेत गररएको ि । अलधकांि कििचारीहरुिे आ्नो ववषयगत क्षेत्रिा दयिि राय ने भएता 
पलन थप कायि सधुारका िालग क्षिता अलभववृि तालििको िाग गरेको देक्षिन्ि ।  
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२.२ िौजदुा साङ्गठलनक ढााँचा 
राजापरु नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

राजापरु, बलदिया 

िुलबबनी प्रदशे, नेपाि 

कार्ायिर्को सगंठन सरंचना 

 

 

 

 

 

 

प्रमखु प्रशासलकय अलिकृत 

रा प लितीय (प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासन रे्जना तथा अनुगमन शाखा 

अलिकृत, ७/८ औ तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

कब्यटुर अपरेटर, ५ औ (लिलिि)-१ 

प्रशासन उप–शाखा 

सहायक, ५ औ तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

राजस्व उप-शाखा 

अलिकृत, ६ औ तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

रे्जना तथा अनुगमन उप-शाखा 

अलिकृत, ६ औ तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

कानुन ईकाई 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

 

पुवायधार लवकास शाखा 

लस.लि.ई., ९/१० औ तह (इलजज./लस.)-१ 

सडक, लसचाई तथा अन्र् पुवायधार 

लवकास उप-शाखा 

ईलजज, ७/८ औ तह (इलजज./लस.)-१ 

सब-ईलजज, ५ औ (इलजज./लसलिि)-१ 

भवन तथा बस्ती लवकास उप-शाखा 

ईलजज, ७/८ औ तह (इलजज./लस.)-१ 

सब-ईलजज, ५ औ (इलजज./लसलिि)-१ 

सिेक्षक, ५ औ तह (इलजज./सिे)-१ 

वातावरण तथा लवपद् व्र्वस्थापन 

ईकाई 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

 

स्वास््र् तथा सामालजक लवकास शाखा 

ज.स्िा.अलिकृत, ७/८ औ तह (स्िा.)-१ 

अ.ह.ेि., ५/६ औ तह (स्िा./क.म.)-१ 

ह.ेअ., ५/६ औ तह (स्िा./ह.ेई.)-१ 

सामालजक सुरक्षा तथा पलन्जकरण उप-शाखा 

सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

मलििा, वािवालिका तथा समाज कल्र्ाण 

उप-शाखा 

मलहिा लिकास लनररक्षक, ५ औ तह (लिलिि)-१ 

स.म.लि.लन., चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

लशक्षा, रु्वा तथा खेिकुद शाखा 

अलिकृत, ९/१०औ तह (लशक्षा/लश.प्र.)-१ 

अलिकृत, ७/८ औ तह (लशक्षा/लश.प्र.)-१ 

प्रा.स., ५ औ तह (लशक्षा/लश.प्र.)-१ 

 

आलथयक लवकास शाखा 

अलिकृत, ६ औ तह (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, ५ औ तह (प्र./सा.प्र)-१ 

 

आलथयक प्रशासन शाखा 

िेखा अलिकृत, ७/८ औ तह 

(प्र./िे.)-१ 

िे.पा., ५ औ तह (प्र./ि.े)-१ 

स.ि.ेपा., चौथो तह (प्र./िे.)-१ 

आन्तररक िेखा पररक्षण एकाई 

आ.ि.ेप. अलिकारी, ७/८ औ तह (प्र./िेखा)-१ 

सहायक, ५ औ तह (प्र./सा.प्र)-१ 

स्वास््र् र कृलि/पशु तर्य का लनकार्िरु 

- प्राथलमक स्िास््य केजर, स्िास््य चौकीहरु, आयिुेद 

औषिाियहरु, सहरी स्िास््य केजरहरु 

- कृलष लिकास शाखा 

- पश ुसेिा केजर 

 

वडा कार्ायिर्िरु १० वटा 

सहायक, ५ औ तह (प्र./सा.प्र.)-४   सब-ईलजज, ५ औ (इलजज./लस.)-४  सहायक, चौथो तह (प्र./सा.प्र.)-६ 

अ.सब-ईलजज, चौथो (इलजज./लस.)-६ 

 

नगरसिा 

 

नगर कायिपालिका 

 

िेखा, लििायन, सशुासन तथा अजय सलमलत 

 

आलथिक लिकास, सामालजक लिकास, पिुाििार लिकास र िातािरण तथा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत 

 

प्रमखु 

 उपप्रमखु 

 

जयालयक सलमलत 
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२.३ िौजदुा दरबन्दीको अवस्था  

 राजापरु नगरपालिकाको िौजदुा दरबन्दीको अवस्था यस प्रकार रहेको ि :  

क्रस ं पद लनर्ुलिको प्रकार सखं्र्ा  

१ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  स्थायी 1 

२ अलिकृत सातौं स्थायी 3 

३ अलिकृत छैठौं स्थायी 7 

४ अलिकृत छैठौं करार 3 

५ सहायक पााँचौं स्थायी 12 

६ सहायक पााँचौं करार 4 

७ रापअ प्रथम करार 3 

८ सहायक चौथो स्थायी 20 

९ सहायक चौथो करार 8 

१० रापअ लिलतय करार 6 

११ श्रेणी लिलहन  स्थायी 6 

१२ श्रेणी लिलहन  करार 33 

१३ श्रेणी लिलहन  ज्यािादारी २ 

जम्मा  108 

यस दरबन्दी सम्वक्षन्ध ववस्ततृ वववरण अनसूुची २.२ िा र्दईएको ि । 
 

२.४ िौजदुा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सम्वन्धिा देक्षिएका सिस्याहरु  

यस राजापरु नगरपालिकाको िौजदुा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको अध्ययन गदाि नेपाि सरकारिे 
उपिव्ध गराएको नगरपालिकाको संगठन स्वरुप भन्दा हाि प्राप्त कििचारीको व्यवस्थापन केवह िात्रािा 
फरक देक्षिन्ि । यस सम्वन्धिा लनम्न सिस्याहरु देक्षिएका िन  :   

 स्थानीय तहबाट हनुे ववकास लनिािण, सेवाप्रवाह, सिुासन िगायतका क्षजम्िेवारी सम्पादन गनि 
िौजदुा िािा, एकाइ, सेवाकेन्द्र र वडािा प्रस्ताववत दरबन्दी अपयािप् त रहेको ि ।  

 कििचारी सिायोजनको प्रयोजनको िालग तयार गररएको ववद्यिान दरबन्दी संरचनािे स्थानीय 
तहका आवश्यकतािाई सम्बोधन गनि सकेको िैन । 

 ववद्यिान दरबन्दी संरचनाबाट नगरपालिकािा सम्पादन गने कायि र सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउन स्ने अवस्था िैन । 
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 ववद्यिान सङ्गठन संरचनािा रहेका िािा, इकाइ तथा सेवा केन्द्रहरूको सङ्गठन संरचना र 
दरबन्दी पनुराविोकन गनुि पने अवस्था रहेको ि । 

 पररवलतित िासकीय प्रणािीिा वडा कायाििय सेवाप्रवाहको िहयवपूणि एकाई रहेकोिे कािको 
चापिाई सिेत दृवष्टगत गदाि वडाको संरचनािाई उपय्ुत र सक्षि एकाई बनाउन ुपने 
अवस्था रहेको देक्षिन्ि । 

 कििचारी सिायोजन गदाि कुन स्थानीय तहिा कलत जना कुन प्रकृलतका, क्षिताका र योग्यताका 
र कुन तहका कििचारी आवश्यक हो भने्न यवकन गरेर िात्र सिायोजन भएको देक्षिदैन जस्का 
कारण आवश्यक भएको ठाउाँिा कििचारी अपगु देक्षिन्ि भने कवह कििचारीको संयया बवढ 
भएको देक्षिन्ि ।  

 सङ्घ, प्रदेि तथा साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त अनदुान कायिक्रिहरूको कायािन्वयन गनि ववद्यिान 
संरचना तथा दरबन्दी पयािप्त देक्षिदैन। 

 राज्य संरचना पररवतिनबाट लसक्षजित अन्तररि अवस्थािा स्थानीय तहको दैलनक कायि सचुारु 
रुपिा संचािन गनिका िालग िन्त्राियबाट तयार गररएको स्थानीय तहकोको संगठन तालिका 
र सो अनसुारको कििचारी दरवन्दी संगठनिे पररवलतित सन्दभििा जनिकु्षि प्रिासन र गणुस्तररय 
सेवा प्रदान गनि कर्ठन रहेको हुाँदा स्थानीय आवश्यकता र स्रोत ववश् िेषण गरर व्यवस्थापन 
पक्षिाई चसु्तदरुुस्त बनाउन ुआजको अपररहायिता बनेको देक्षिन्ि ।  

भाग ३ : ववश् िेषण र िक्षचयय  

३.१ कायिक्रि, कायिबोझ र कायि प्रकृलतको ववश् िेषण   

नेपाि सरकार संघीय िालििा िन्त्राियिे उपिब्ध गराएको स्वीकृत दरबन्दी र स्थानीय आवश्यकताको 
आधारिा यस राजापरु नगरपालिकािे सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गदै नगरपालिका 
िाफि त र्दइने सेवािाई चसु्तदरुुस्त बनाउाँदै आएको भए पलन बढ्दो जनसंयया, िहरीकरण, ववश्विा 
फैलिएको कोलभड-१९, सिय सियिा आइपने ववलभन् न प्रकारका प्राकृलतक प्रकोपका कारण जनिकु्षि 
प्रिासन िाफि त सविसाधारण जनताहरुिाई उपिब्ध गराइने सेवाको प्रभावकाररता र गणुस्तरतािाई 
ववृि गदै िैजाने हेतिेु यो साङ्गठलनक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण गरर दस्तावेजीकरण 
गररएको ि । हाि एक कििचारीिे आफूिे क्षजम्िा सम्हािेको िािा र प्रकृलत बाहेक अन्य िािाको 
पलन क्षजम्िेवारी सम्हाल्न ु पने वाध्यायिक पररक्षस्थलतक कारण एकालतर कििचारीिे सियिा आ्नो 
क्षजम्िेवारी लभत्र पने कायि सम्पन् न गनि कर्ठन हनुे अको तफि  पररणाििकु्षि अनगुिन तथा लनररक्षण गदाि 
नीजको प्रलतफि न्यून देक्षिने भएको हुाँदा हरेक कििचारीहरु उयसावहत भएर काि गने वातावरण 
नभएको िहससु गरेको देक्षिन्ि ।  
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नेपाि सरकारिारा स्वीकृत दरबन्दीको ववश् िेषण गने हो भने पलन स्वीकृत दरबन्दी ५२, अन्य सेवाबाट 
सिायोजन भएर आउने कििचारी ५ र बााँकी दरबन्दी ४५ गरर जम्िा १०२ जना दरबन्दी भएको 
देक्षिन्ि भने हाि स्थानीय आवश्यकताको आधारिा कृवष, क्षिक्षा, स्वास््य, नगर प्रहरी, नगर सरसफाइ, 
ववपद् व्यवस्थापन तथा प्रकोप लनयन्त्रण जस्ता क्षेत्रिा जनतािाई चसु्तदरुुस्त सेवा उपिब्ध गराउन 
नगर सभाबाट अनिुोदन गरर १०८ जना िात्र कििचारीहरुिे सेवा प्रवाह उपिब्ध गराइरहेको अवस्था 
ि । तसथि यस साङ्गठलनक संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण २०७९ िा प्रिासन िािा 
(कििचारी प्रिासन िािा, सूचना प्रववलध िािा, रोजगार िािा, क्षजन्सी िािा, पक्षञ् जकरण िािा, 
याक्षन्त्रक िािा र नगर प्रहरी िािा), योजना तथा िूल्याङ्कन िािा, भौलतक तथा पूवािधार ववकास िािा 
(पूवािधार ववकास िािा र भवन तथा वक्षस्त ववकास िािा), वन,वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन 
िािा (स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन िािा, वन, वातावरण तथा जिवाय ुपररवतिन व्यवस्थापन िािा, 
िानेपानी तथा सरसफाइ िािा), सािाक्षजक ववकास िािा (क्षिक्षा िािा, स्वास््य िािा, िवहिा 
बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक ववकास िािा), न्यावयक सलिलत/काननु िािा, कृवष ववकास िािा, 
पि ुववकास िािा, आलथिक ववकास तथा राजश् व पराििि िािा (सााँस्कृलतक तथा पयिटन ववकास िािा, 
सहकारी तथा संघसंस्था ववकास िािा), आलथिक प्रिासन िािा (उद्योग व्यापार तथा राजश् व िािा) 
र आन्तररक िेिा पररक्षणिा गरर हाििाई २६२ जना कििचारी प्रस्ताव गररएको ि । उ्त प्रस्ताववत 
कििचारीहरु िध्ये हाि िौजदुा कििचारीहरुबाट १०८ जना दरबन्दी पूरा हनु ेदेक्षिन्ि भने १५४ नयााँ 
कििचारी व्यवस्थापन गनुि पने देक्षिन्ि ।       

३.२ उपिब्ध िानव स्रोतको आाँकिन  

नेपाि सरकारको केक्षन्द्रय नीलत अनसुार िोकसेवा आयोगिे लनयलित कििचारीको दरबन्दी पदपूलति हदैु 
गरेको, कििचारी सिायोजन प्रवक्रया सम्पन् न भइसकेको अवस्था र नगरपालिकािे पलन करारिा कििचारी 
व्यवस्थान गनि स्ने भएको हुाँदा यस साङ्गठलनक संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण दस्तावेजिा 
कििचारीको शे्रणी, सेवा सिूह आर्द स्पष्टसाँग तोवकएको हुाँदा सो अनसुार जनिक्ष्त व्यवस्थापन गनि 
नगरपालिकािाई सहज वातावरण हनुे देक्षिन्ि ।  
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३.३ सङ्गठनको ववक्षिय अवस्थाको ववश् िेषण  

(क) हाि िौजदुा कििचारी व्यवस्थापनको िचि ववश्लषेण  

क्रस ं पद 

लनर्ुलिको 

प्रकार सखं्र्ा  

मालसक 

तिव 

जम्मा 

मलिना  जम्मा बालियक खचय  

१ 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत  स्थायी 1 47100 १३ 612300 

२ अलिकृत सातौं स्थायी 3 39870 १३ 1554930 

३ अलिकृत छैठौं स्थायी 7 37990 १३ 3457090 

४ अलिकृत छैठौं करार 3 37990 १३ 1481610 

५ सहायक पााँचौं स्थायी 12 ३०२०० १३ 4711200 

६ सहायक पााँचौं करार 4 30200 १३ 1570400 

७ रापअ प्रथम करार 3 28200 १३ 1099800 

८ सहायक चौथो स्थायी 20 28000 १३ 7280000 

९ सहायक चौथो करार 8 28000 १३ 2912000 

१० रापअ लिलतय करार 6 28000 १३ 2184000 

११ श्रेणी लिलहन  स्थायी 6 26000 १३ 2028000 

१२ श्रेणी लिलहन  करार 33 26000 १३ 11154000 

१३ श्रेणी लिलहन  ज्यािादारी २ 26000 १३ 676000 

जम्मा  108     40721330 
 

उपरो्त िौजूदा दविन्दीको िचि ववश्लषेण हाि नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउने तिव स्केिको 
आधारिा िषतिा गररएको ि ।  
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(ि) प्रस्ताववत कििचारी व्यवस्थापनको िचि ववश्लषेण  

 

उपरो्त प्रस्ताववत दविन्दी अनसुार कििचारीको व्यवस्थापन गदाि िौजूदा दविन्दीको व्यय-भारसाँग तिुना 
गदाि ५९ प्रलतित िचि बढ्ने देक्षिन्ि । तथापी राजापरु नगरपालिकािे यो प्रस्ताववत दविन्दी केन्द्र 
सरकार तथा प्रदेि सरकारसाँगको सिन्वयिा क्रिैसाँग पदपूलति गदै जाने रणनीलत लिएको ि ।  

३.४ पररवतिनको िक्षचयय  

 नेपाि सरकारको संघीय िालििा िन्त्राियिे तयार गरेको साङ्गठलनक संरचना तथा दरबन्दी 
व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुार प्राय एकै वकलसिको दरबन्दी व्यवस्थापन गररएको र अको तफि  स्थानीय 
आवश् यकता र धरातिीय यथाथिता फरक हनुे भएको हुाँदा नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधज्यूहरु, कििचारी 
तथा सरोकारवािा लनकायहरुको अन्तरवक्रयायिक ििफि िाफि त आवश्यकताको ववश् िेषण, िौजदुा 
दरबन्दीको सवेक्षण गरर हाि कायिरत कििचारीहरुको कायिबोझको ववश् िेषण िाफि त संगठनको ढााँचा 
नै कस्तो हनुे र कलत संययािा कुन तहको कुन िािािा कििचारीहरुको व्यवस्थापन गररने जस् ता 

क्रसं पद सखं्या माससक तलव जम्मा मसिना जम्मा बासषिक खर्ि 

१ प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 1 47100 १३ 612300
२ अधिकृत नवौं/दशौं २ ४६५८० १३ 1211080
३ अधिकृत नवौं ३ ४६५८० १३ 1816620
४ अधिकृत आठौं २ ३९८७० १३ 1036620
५ अधिकृत सातौं/आठौं १ 39870 १३ 518310
६ अधिकृत छैठौं/सातौं/आठौं ११ ३९८७० १३ 5701410
७ अधिकृत सातौं २ 39870 १३ 1036620
८ अधिकृत छैठौं १४ 37990 १३ 6914180
९ अधिकृत पााँचौं/छैठौं ४ 37990 १३ 1975480

१० सहायक चौथो/पााँचौ/छैठौं १८ ३०२०० १३ 7066800
११ सहायक पााँचौं २९ ३०२०० १३ 11385400
१२ सहायक पााँचौं/चौथो ३० 30200 १३ 11778000
१३ सहायक चौथो ५३ २८६१० १३ 19712290
१४ श्रणेी धवधहन ९२ २४०१० १३ 28715960

262 99481070
हालको खचच 40721330
जम्मा थप व्यय भार 58759740

जम्मा प्रस्तासवत खर्ि
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कुराहरुको ववश् िेषण िाफि त तयार गररने भएको हुाँदा जनिकु्षि प्रिासन कायि गनिको िालग यो 
साङ्गठलनक संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको िक्षचयय अपररहायि ि ।    

 

भाग ४: प्रस्ताववत सङ्गठन, दरबन्दी र लसफाररस 

४.१ प्रस्ताववत सङ्गठन ढााँचाको व्यायया  

यस साङ्गठलनक संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सवेक्षण २०७९ िा प्रिासन िािा (कििचारी 
प्रिासन िािा, सूचना प्रववलध िािा, रोजगार िािा, क्षजन्सी िािा, पक्षञ् जकरण िािा, याक्षन्त्रक िािा,  
र नगर प्रहरी िािा), योजना तथा िूल्याङ्कन िािा, भौलतक तथा पूवािधार ववकास िािा (पूवािधार 
ववकास िािा र भवन तथा वक्षस्त ववकास िािा), वन,वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन िािा (स्थानीय 
ववपद् व्यवस्थापन िािा, वन, वातावरण तथा जिवाय ुपररवतिन व्यवस्थापन िािा, िानेपानी तथा 
सरसफाइ िािा), सािाक्षजक ववकास िािा (क्षिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा, स्वास््य िािा, िवहिा 
बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक ववकास िािा), न्यावयक सलिलत/काननु िािा, कृवष ववकास िािा, 
पि ुववकास िािा, आलथिक ववकास तथा राजश् व पराििि िािा(सााँस्कृलतक तथा पयिटन ववकास िािा, 
सहकारी तथा संघसंस्था ववकास िािा), आलथिक प्रिासन िािा (उद्योग तथा व्यापार िािा) र 
आन्तररक िेिा पररक्षण िािा िा गरर हाििाई २६२ जना कििचारी प्रस्ताव गररएको ि 

४.२ प्रस्ताववत दरबन्दी वववरणको व्यायया  

यस नगरपालिकाको जनिकु्षि प्रिासनिाई चसु्तदरुस्त बनाउन जम्िा २६२ कििचारी संयया प्रस्ताव 
गररएको ि ।  

क्रस ं पद सखं्र्ा  

१ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  १ 

२ अलिकृत निौं/दशौं २ 

३ अलिकृत निौं ३ 

४ अलिकृत आठौं २ 

५ अलिकृत सातौं/आठौं १ 

६ अलिकृत छैठौं/सातौं/आठौं ११ 

७ अलिकृत सातौं २ 

८ अलिकृत छैठौं १४ 

९ अलिकृत पााँचौं/छैठौं ४ 

१० सहायक चौथो/पााँचौ/छैठौं १८ 
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क्रस ं पद सखं्र्ा  

११ सहायक पााँचौं २९ 

१२ सहायक पााँचौं/चौथो ३० 

१३ सहायक चौथो ५३ 

१४ श्रेणी लिलहन  ९२ 

जम्मा प्रस्तालवत खचय २६२ 

 

४.३ अन्य सझुाव तथा लसफाररस  

१. नयााँ संरचना अनसुारको कििचारी दरबन्दी सिेत लसफाररस गररएको ि, तापलन सकेसम्ि कायिरत 
कििचारीबाटै कायिसम्पादन गनि सकेको िण्डिा नगरपालिकािाई व्ययभार कि हनुे ि । थपहनुे 
दरबन्दी बिोक्षजि पदपूलति गदाि नगरपालिकाको कायिबोझ हेरी अययावश्यक दरबन्दीिात्र स्वीकृत गने 
नीलत लिन ुव्ययभारको दृवष्टिे उपय्ुत देक्षिन्ि ।  

२. ववद्यिान संगठन तथा कििचारी दरवन्दी संययािा हनु आएको हेराफेरीिाई कायािियको कायिबोझ, 

पनि आउने आलथिक व्ययभार, थपहनु आएको क्षजम्िेवारी र स्थानीयस्तरको ववकास र सेवा प्रवाहिा 
नगरपालिकाको िेल्नपुने भलूिकािाई िध्यनजर गरी आवलधक रुपिा संरचना एवि कििचारी संययािा 
अझै पररिाजिन गदै जान ुउपय्ुत हनुे देक्षिन्ि ।  

३. प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना र कििचारी दरबन्दी अनसुार हािको व्यवस्था, नेपाि सरकारको संववधान, 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा नेपाि सरकार संघीय िालििा िन्त्राियको लनलत लनदेक्षिका 
अनसुार गररएको हुाँदा िािा, उपिािा तथा इकाइ के कसरी लििाउने भन् ने स्थानीय सरकारको लनणिय 
अनसुार हनु देक्षिन्ि ।  

४. प्रस्ताववत संगठन र कििचारी दरवन्दी कायािन्वयन गनुि अक्षघ प्रलतवेदनको िाकालभत्र रही प्रलतवेदन 
कायािन्वयन कायियोजना बनाई अययावश्यक दरवन्दी स्वीकृत गरी पदपूलतिका िालग कारवावह अक्षघ 
बढाउन उपय्ुत हनुे देक्षिन्ि । 

५. नयााँ संगठन तालिका अनसुारका दरवन्दी लसजिना र स्वीकृत गदाि अस्थायी प्रकृलतका कििचारी 
दरवन्दी लभत्र नरािी आवश्यकता अनसुार करार पत्र तयार गरी लनक्षित अवलधका िालग सियावलध, 

कायिवववरण, क्षजम्िेवारी र यसवापत पाउने सेवा सवुवधा तोकी सेवा करारिा लिन ुकानूनसम्ित हनुे 
देक्षिन्ि । 

६. ववद्यिान संगठन तालिका र कििचारी दरवन्दीिा केवह फरक देक्षिन आएको ि, साथै यो सङ्गठन 
संरचना कायािन्वयन गदाि नगरपालिकाको प्रिासलनक िचििा सिेत व्ययभार थप हनु जानेि । तर, 

साववकको गाउाँपालिका र हािको स्थानीय सरकारको रुपिा स्थावपत नगरपालिकाको कायिवोझ, 



 

16 
 

क्षजम्िेवारी, सेवा प्रवाहको क्षेत्र, संववधान प्रदि काि, कतिव्य र अलधकारको तिुनािा प्रस्ताववत संगठन 
संरचना, कििचारी दरवन्दी संयया र कििचारी िचिको अनपुात अययावश्यक नै देक्षिएको ि ।  

७. नगरपालिकाको िालग प्रस्ताववत संगठन संरचना र कििचारी संयया आवश्यक पने नै हुंदा यो स्वरुप 
प्रस्ताव गररएको हो । प्रस्ताववत दरवन्दी एकै पटक स्वीकृत गरी पूलति गनुि भन्दा क्रििः आवश्यकता 
अनसुार िािा स्थापना र ववस्तार गदै सो अनसुार दरवन्दी स्वीकृत गने कायियोजना तयार गरी 
कायािन्वयन गनि सझुाव प्रस्ततु गररएको ि ।
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अनसूुची १ : प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना  

 राजापुर नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सगंठन सरंचना 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

नगर कायिपालिका आलथिक लिकास, सामालजक लिकास, पूिाििार लिकास, बन िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन र शसुासन तथा संस्थागत क्षमता 

लिकास  

नगरसिा  िेखा, लििायन, सशुासन तथा अजय सलमलत 

प्रमखु  

उपप्रमखु  जयालयक सलमलत   

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत--१ 

रा.प.िीलतय(९/१०)  

िौलतक तथा पिूाििार 

लिकास   शाखा 
लि.ई. (९/१०)-१ 

 

भवन तथा वलस्त लवकास शाखा  

इ आलकि टेक्ट (६/७/८)-१ 

सि ई. (५)-१, अ.सि-ई.(४)-१, 

सिके्षक(५)-१, अलमन (४)-२, 

का.स.-१ 

पूवायधार लवकास शाखा  

इ. लसलिि (६/७/८)-१ 

सि ई. (५)-४, अ.सि-

ई.(४)-५, सिके्षक(५)-१, 

अलमन (४)-२, का.स.-१ 

 

िातािरण तथा लिपद 

व्यिस्थापन शाखा 

स्थानीय लिपद व्यिस्थापन शाखा 

सहायक कमिचारी(४)-१ 

दमकि चािक -२ 

कायाििय सहयोगी-१ 

वन, वातावरण तथा जिवार्ु 

पररवतयन व्र्वस्थापन शाखा 

सहायक कमिचारी(४)-१ 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ शाखा 

सहायक कमिचारी(४)-१ 

सिारी चािक -३ 

सरसफाईकलमि-१०  

 

जयालयक सलमलत  

काननु अलिकृत(६/७/८)-१, 

स.क.(४)-१, का.स.-२ 

कृलि शाखा 

 अलिकृत(६/७/८)-१, कृलष 

प्रा.(५)-५, कृलष प्रा (४)-५,  

का.स.-१ 

पशु शाखा 

 अलिकृत(६/७/८)-१, पशु 

प्रा.(५)-५, पशु प्रा (४)- ५ 

का.स.-१ 

आलथिक लिकास तथा 

राजश् ि परामशि शाखा  

उद्योग, व्र्ापार तथा 

राजश् व शाखा 

अलिकृत(६/७/८)-१, सहायक 

कमिचारी(४/५)-१, का.स.-१ 

सााँस्कृलत तथा पर्यटन 

लवकास  शाखा 

सहायक कमिचारी(४)-१, 

सिकारी तथा 

संघससं्था लवकास  

शाखा 

सहायक कमिचारी(४/५)-१, 

का स - १ 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 
रा.प. लि.  िेखा (९)-१    

िेखा अलिकृत (६/७/८)-१, 

िेखापाि(५)-१,  

स िेखापाि (४)-१,  का.स.-१ 

 

आजतररक िेखा पररक्षण शाखा: अलिकृत (६,७,८)-१, सहायक कमिचारी (५)-१ 

 

योजना तथा 

अनगुमन  शाखा 
अलिकृत(६/७/८)-१, 

स कमिचारी(४/५)-१ 

कायाििय सहयोगी-१ 

 
 

प्रशासन शाखा 

कमयचारी प्रशासन शाखा 

रा.प. लि.  प्र (९) - १ 

अलिकृत(६/७/८)-१ 

कब्यूटर अपरेटर(४/५)-२ 

सहायक कमिचारी(४/५)-३ 

कायाििय सहयोगी-२ 

(नगर प्रमुख सलचििय समते) 

सूचना प्रलवलध  शाखा 

आइलट अ.(६)-१, कब्यूटर अपरेटर(४/५)-१, का.स.-१ 

 

रोजगार  शाखा 

रोजगार संयोजक (६)-१, स.क.(४/५)-१,  प्रा.स. (४/५)-१ 

 

लजन्सी  शाखा 

सहायक कमिचारी(४/५)-१ 

 

पल जकरण  शाखा 

स क(५)-२, स क(४)-१ 

 

नगर प्रिरी 

प्र. स. लन. (४)-१, प्र. ह. -३, प्र. 

जिान -१५, स ुक का स -२ 

 

वडा कार्ायिर् 

ििा सलचि(४/५)-१०, स.क.  कब्यूटर (४)-१०, कायाििय सहयोगी -१० 

 

र्ालन्िक शाखा 

मेकालनक ओिर लसयर (५)-१,  इिेलक्िक  टेलक्नलसयन (४)-१ 

हल्का सिारी चािक-३, हलेि सिारी चािक-२, 

रोि रोिर चािक- २, स्कािेटर- १ 

सामालजक 

लिकास शाखा  

लशक्षा,र्वुा तथा 

खेिकुद शाखा   

रा.प. लि. लशक्षा (९) - १ 

लि.लन. (६/७/८)-१, 

स.का.(५)-१ कब्यूटर 

अपरेटर(४)-१, का.स.१ 

 

मलििा बािबालिका तथा 

जेष्ठ नागररक शाखा  

सहायक कमिचारी(५)-१, 

स.का.(४)-१, का.स.-१ 

स्वास््र् शाखा  

नगरपालिकामा: जनस्िास््य अलिकृत (७/८)-१, अलिकृत तह(५/६) क.न./प.ह.ेन.-२, ह.ेई. (५/६) ज.न.-२, का.स.-१ 

प्राथलमक स्वास््र् चौकीमा : म.ेअ. तह(९/१०)-१, मे.अ. तह(८)-२, ि.न.लन.(७)-२, ह.ेई.(४/५)-३, 

स्िा.प.ह.ेन.(४/५/६)-३, ल्याि.अ.(४/५/६)-३, रेलियोग्राफर(४/५/६)-३, फामेसी(४/५/६)-३, स्िीपर-३, का.स.-२ 

स्वास््र् चौकीमा : स्िा.ह.ेई.(६)-६, स्िा.क.न.(६)-६, स्िा.ह.ेई.(५)-६, स्िा.ह.ेई.(४)-१२, का.स.-६, स्िीपर-६  

आधारभूत स्वास््र् चौकीमा : स्िा.ह.ेई.(४/५/६)-३, स्िा.प.ह.ेन.(४/५/६)-३, का.स.- १, स्िीपर-३ 

शिरी स्वास््र् केन्रमा : स्िा.ह.ेई.(४/५)-२, स्िा.प.ह.ेन.(४/५)-२, का.स.- १ 
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स्वास््यको संरचना   

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (१ वटा) 

स्वा.हे.ई.(४/५)-२, स्वा.प.हे.न.(४/५)-२, का.स.- १, 

  

स्वास्थ्य शाखा  

जनस्वास्थ्य अधिकृत (७/८)-१, अधिकृत तह(५/६) क.न./प.हे.न.-२,  

हे.ई. (५/६) ज.न.-२, का.स.-१ 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(नगर अस्पत्ताल) 
मे.अ. तह(९/१०)-१, मे.अ. तह(८)-२, व.न.धन.(७)-२, हे.ई.(४/५)-३, स्वा.प.हे.न.(४/५/६)-३, 

ल्याव.अ.(४/५/६)-३, रेधियोग्राफर(४/५/६)-३, फामेसी(४/५/६)-३, स्वीपर-३, का.स.-२  

स्वास्थ्य चौकी (६ वटा) 

स्वा.हे.ई.(६)-१x६=६, स्वा.क.न.(६)-१x६=६, स्वा.हे.ई.(५)-१x६=६, स्वा.हे.ई.(४)-२x६=१२, का.स.- १x६=६, स्वीपर-१x६=६ 

  

आधारभूत स्वास्थ्य चौकी (३ वटा) 

स्वा.हे.ई.(४/५/६)-१x३=३, स्वा.प.हे.न.(४/५/६)-१x३=३, का.स.- १x३=३, स्वीपर-१x३=३ 
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अनसूुची २ : िौजदुा तथा प्रस्ताववत दरबन्दी तेररजको वववरण  

२.१ नपेाि सरकार संघीय िालििा तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रािय, संगठन ववकास िािाद्रारा स्वीकृत दरबन्दी तेररज    

क्र.सं. पद तह सेवा सिूह उपसिूह स्वीकृत 
दरबन्दी 

अन्य सेवाबाट 
सिायोजन हनुे 
दरबन्दी 

बााँकी 
दरबन्दी 

कैवफयत 

१ प्रििु प्रिासकीय अलधकृत  १० प्रिासन  सा.प्र.  १ 
   

२ अलधकृत  ९/१० क्षिक्षा  क्षि.प्र.  १ 
 १ 

 

३ लस.लड.ई. ९/१० इक्षन्ज. लसलभि  
 १ 

 १ 
 

४ अलधकृत  ७/८ प्रिासन  सा.प्र.  १ १ ० 
 

५ िेिा अलधकृत  ७/८ प्रिासन  िेिा  
 १ 

 १ 
 

६ अलधकृत  ७/८ क्षिक्षा  क्षि.प्र.  १ 
 १ 

 

७ जनस्वास््य अलधकृत  ७/८ स्वास््य  ज.स्वा.  १ 
 १ 

 

८ इक्षन्जलनयर  ६ इक्षन्ज. लसलभि वव.ए.आ. १  १  

९ इक्षन्जलनयर  ६ इक्षन्ज. लसलभि  १  १  

१० आ.िे.प. अलधकृत  ६ प्रिासन  िेिा  
 १ 

 १  
११ अलधकृत  ६ प्रिासन  सा.प्र.  ३ 

 ३  
१२ प.हे.न. ५/६ स्वास््य क.न.  १  १  
१३ हेल्थ अलसस्टेन्ट ५/६ स्वास््य हे.ई.  १  १  
१४ सहायक  ५ प्रिासन  सा.प्र.  ५ 

 ५  
१५ िेिा सहायक  ५ प्रिासन  िेिा  

 १ 
 १  

१६ प्रा.स. ५ क्षिक्षा  क्षि.प्र.  १ 
 १  

१७ सव इक्षन्जलनयर  ५ इक्षन्ज. लसलभि  २  २  
१८ कम्प्यूटर अपरेटर  ५ ववववध    १  १  
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क्र.सं. पद तह सेवा सिूह उपसिूह स्वीकृत 
दरबन्दी 

अन्य सेवाबाट 
सिायोजन हनुे 
दरबन्दी 

बााँकी 
दरबन्दी 

कैवफयत 

१९ िवहिा ववकास अलधकृत  ५ ववववध    १  १  
२० सभेक्षक  ५ इक्षन्ज. सभे  १  १  
२१ सहायक  ४ प्रिासन  सा.प्र.  ३ 

 ३  
२२ स.िे.पा. ४ प्रिासन  िेिा  

 १ 
 १  

२३ सहायक िवहिा ववकास लनररक्षक ४ ववववध  
  १ 

 १  
कायाििय तफि  जम्िा  ३२ १ ३०  

वडा कायाििय १० वटा      
१ सहायक  ५ ि ं प्रिासन  सा.प्र.  ४ 

 ४  
२ सव इक्षन्जलनयर  ५ ि ं इक्षन्ज.  लसलभि   ४  ४  
३ सहायक  चौथो प्रिासन  सा.प्र.  ६ ३ ३  
४ अलसस्टेन्ट सव इक्षन्जलनयर चौथो  इक्षन्ज.  लसलभि   ६ २ ४  
५ िकु्षिया  तेस्रो प्रिासन  सा.प्र.  ० ० ०  

वडा कायाििय तफि  जम्िा  २० ५ १५  
कुि जम्िा  ५२ ५ ४५  

स्रोत: https://mofaga.gov.np/news-notice/524 

  

https://mofaga.gov.np/news-notice/524
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२.२ िौजदुा दरबन्दीको तेररज वववरण  

क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

१ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  प्रशासन सेिा रा.प.तलृतय शाखा अलिकृत िा सो सरह स्थायी १  

२ िेखा अलिकृत प्रशासन सेिा रा.प.तलृतय शाखा अलिकृत िा सो सरह स्थायी १   

३ अलिकृत सातौं लशक्षा सेिा रा.प.तलृतय शाखा अलिकृत िा सो सरह स्थायी १   

४ अलिकृत छैठौं प्रशासन सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

५ अलिकृत छैठौं  प्रशासन सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

६ लस अ ह ेि  स्िास््य सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

७ लस अ ह ेि स्िास््य सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

८ अस्पताि नलसिङ्ग लनररक्षक स्िास््य सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

९ ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

१० ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

११ अलिकृत कृलष सेिा अलिकृत छैठौ  स्थायी १   

१२ सचूना प्रलिलि अलिकृत लिलिि सेिा अलिकृत छैठौ  करार १ नगरपालिका 

१३ कृलष अलिकृत कृलष सेिा अलिकृत छैठौ  करार १  

१४ रोजगार संयोजक लिलिि सेिा अलिकृत छैठौ  करार १  

१५ िेखापाि प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

१६ कब्यटुर अपरेटर लिलिि सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

१७ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

१८ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   
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क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

१९ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२० सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२१ सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२२ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२३ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२४ सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२५ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२६ सहायक पााँचौ प्रशासन सेिा सहायक पााँचौ स्थायी १   

२७ सिके्षक इलजजलनयररङ सेिा रा.प.अनं प्रथम िा सो सरह करार १  

२८ एम आई एस अपरेटर लिलिि सेिा रा.प.अनं प्रथम िा सो सरह करार १  

२९ एम आई एस अपरेटर लिलिि सेिा रा.प.अनं प्रथम िा सो सरह करार १  

३० प्रालिलिक सहायक इलजजलनयररङ सेिा सहायक पााँचौ करार १  

३१ उद्यम लिकास सहजकताि लिलिि सेिा सहायक पााँचौ करार १  

३२ सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक पााँचौ करार १ नगरपालिका 

३३ सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक पााँचौ करार १ नगरपालिका 

३४ मनोसामालजक परामशिकताि लिलिि सेिा सहायक चौथो करार १ CMC Nepal 

३५ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

३६ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

३७ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

३८ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   
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क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

३९ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४० ना प से प्रा कृलष सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४१ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४२ अ ह ेि स्िास््य सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४३ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४४ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४५ स िे प प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४६ सहायक चौथो प्रशासन सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४७ सहायक मलहिा लिकास लनररक्षक लिलिि सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४८ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

४९ अ ह ेि स्िास््य सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

५० अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

५१ ना प्रा स कृलष सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

५२ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

५३ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो स्थायी १   

५४ अलमन इलजजलनयररङ सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १  

५५ ना प्रा स कृलष सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १ नगरपालिका 

५६ लफल्ि सहायक लिलिि सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १  

५७ अलमन इलजजलनयररङ सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १   

५८ अलमन इलजजलनयररङ सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १   
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क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

५९ अलमन इलजजलनयररङ सेिा रा.प.अनं लिलतय िा सोरह करार १   

६० अलमन इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो करार १ नगरपालिका 

६१ नगर लनयमनकताि प्रशासन सेिा सहायक ततृीय स्थायी १   

६२ पररचालिका लिलिि सेिा सहायक चौथो करार १   

६३ जयालयक सलमलत सहजकताि लिलिि सेिा सहायक चौथो करार १ नगरपालिका 

६४ उद्यम लिकास सहजकताि लिलिि सेिा सहायक चौथो करार १   

६५ मनोसामालजक परामशिकताि लिलिि सेिा सहायक चौथो करार १   

६६ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा सहायक चौथो करार १ नगरपालिका 

६७ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

६८ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

६९ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

७० कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

७१ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

७२ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

७३ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन स्थायी १   

७४ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

७५ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

७६ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

७७ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

७८ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 
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क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

७९ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८० कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८१ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८२ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८३ व्याकहो िोिर अपरेटर लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८४ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८५ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८६ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८७ हिकुा सिारी चािक लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८८ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

८९ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९० कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९१ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९२ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९३ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९४ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९५ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९६ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९७ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

९८ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 
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क्र सं. पद सेिा तह/श्रेणी सेिाको लकलसम संख्या  कैलफयत 

९९ मािी लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०० हिेी सिारी चािक लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०१ सहायक अपरेटर लिलिि सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०२ अलसस्टेजट सब-ईलजजलनयर इलजजलनयररङ सेिा सहायक चौथो करार १ नगरपालिका 

१०३ कायाििय सहयोगी प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०४ कुलचकार प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०५ कुलचकार प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०६ कुलचकार प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन करार १ नगरपालिका 

१०७ कुलचकार प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन ज्यािदारी १   

१०८ कुलचकार प्रशासन सेिा श्रेणी लबलहन ज्यािदारी १   
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२.३ प्रस्ताववत दरबन्दी तेररजको वववरण  

क्र सं क्षजम्िेवार िािा/उपिािा पद तह/शे्रणी सेवा तथा सिूह  संयया  कैवफयत 

१ नगरपालिका  प्रििु प्रिासकीय अलधकृत नवौं/दिौं   १   

२ प्रिासन िािा            

२॰१ कििचारी प्रिासन िािा रा.प. र्िलतय प्रिासन  नवौं प्रिासन  १   

  

नगरप्रििुज्यूको सक्षचवािय सिेत 

अलधकृत  िैठौं/सातौं/आठौं   १   

कम्प्यूटर अपरेटर चौथो/पााँचौं   २   

सहायक कििचारी चौथो/पााँचौं   ३   

कायाििय सहयोगी      २   

२॰२ सूचना प्रववलध िािा  सूचना प्रववलध अलधकृत िैठौं   १   

    कम्प्यूटर अपरेटर चौथो/पााँचौं   १   

    कायाििय सहयोगी      १   

२॰३ रोजगार िािा  रोजगार संयोजक  िैठौं   १   

    सहायक कििचारी चौथो/पााँचौं   १   

    प्राववलधक सहायक चौथो/पााँचौं   १   

२॰४ क्षजन्सी िािा  सहायक कििचारी चौथो/पााँचौं   १   

२॰५ पक्षिकरण िािा सहायक कििचारी पााँचौं   २   

    सहायक कििचारी चौथो   १   
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क्र सं क्षजम्िेवार िािा/उपिािा पद तह/शे्रणी सेवा तथा सिूह  संयया  कैवफयत 

२॰६ याक्षन्त्रक िािा  िेकालनक ओभरलसयर पााँचौं   १   

    इिेक्ष्िक टेक्ष्नलसयन   चौथो   १   

    हल्का सवारी चािक      ३   

    हेलभ सवारी चािक      २   

    रोड रोिर चािक      २   

    स्काभेटर चािक      १   

२॰७ नगर प्रहरी  प्रहरी सहायक लनररक्षक चौथो   १   

    प्रहरी हवल्दार      ३   

    प्रहरी जवान      १५   

    का स ुक का स      २   

२॰८ वडा कायाििय  वडा सक्षचव चौथो/पााँचौं   १०   

    सहायक कििचारी कम्प्यूटर चौथो   १०   

    कायाििय सहयोगी      १०   

३ योजना तथा अनगुिन िािा  अलधकृत  िैठौं/सातौं/आठौं   १   

    सहायक कििचारी चौथो/पााँचौं   १   

    कायाििय सहयोगी      १   

४ भौलतक तथा पूवािधार ववकास िािा  लड इ  नवौं/दिौं   १   
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क्र सं क्षजम्िेवार िािा/उपिािा पद तह/शे्रणी सेवा तथा सिूह  संयया  कैवफयत 

४॰१ पूवािधार ववकास िािा  इक्षन्जलनयर लसलभि  िैठौं/सातौं/आठौं   १   

    सव इक्षन्जलनयर पााँचौं   ४   

    अ सव इक्षन्जलनयर चौथो   ५   

    सवेक्षक  पााँचौं   १   

    अलिन  चौथो   २   

    कायाििय सहयोगी      १   

४॰२ भवन तथा वक्षस्त ववकास िािा इक्षन्जलनयर आवकि टे्ट  िैठौं/सातौं/आठौं   १   

    सव इक्षन्जलनयर पााँचौं   १   

    अ सव इक्षन्जलनयर चौथो   १   

    सवेक्षक  पााँचौं   १   

    अलिन  चौथो   २   

    कायाििय सहयोगी      १   

५ 

वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन 
िािा           

५॰१ स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन िािा सहायक कििचारी चौथो   १   

    सवारी चािक दिकि     २   

    कायाििय सहयोगी      १   
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क्र सं क्षजम्िेवार िािा/उपिािा पद तह/शे्रणी सेवा तथा सिूह  संयया  कैवफयत 

५॰२ 

वन,वातावरण तथा जिवाय ुपररवतिन 

व्यवस्थापन िािा  सहायक कििचारी चौथो   १   

५॰३ िानेपानी तथा सरसफाइ िािा सहायक कििचारी चौथो   १   

    सवारी चािक फोहरिैिा     ३   

    सरसफाईकलिि     १०   

६ सािाक्षजक ववकास िािा            

६॰१ क्षिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा रा.प. र्िलतय क्षिक्षा   नवौं क्षिक्षा  १   

    ववद्यािय लनररक्षक  िैठौं/सातौं/आठौं   १   

    सहायक कििचारी पााँचौं    १   

    कम्प्यूटर अपरेटर चौथो   १   

    कायाििय सहयोगी      १   

६॰२ 
िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ 
नागररक िािा  

सहायक कििचारी चौथो/पााँचौं   १   

सहायक कििचारी चौथो   १   
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अनसूुची ३: प्रस्ताववत सङ्गठन, िहािािा, िािा तथा पदहरुको कायिवववरण   

१. प्रिासन िािा 

१.१ कििचारी प्रिासन िािा  

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, िापदण्ड, सेवािति, योजना, कायािन्वयन तथा िातहतका 
िािाहरूको कायिसम्पादनिा सहक्षजकरण र सिन्वय गने । 

 संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बिोक्षजि सिायोजन भएका कििचारीको व्यवस्थापन, उपयोग 
र सिन्वय गने ।  

 सङ्गठन ववकास, जनिक्ष्त व्यवस्थापन र वकृ्षिववकासका िालग स्थानीय कानून बिोक्षजि सङ्गठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी लनधािरण गने । 

 नगरपालिका र अन्तरगतका कििचारीहरुको कायिवववरण तयार गने र सिायानसुार पररिाजिन गरर 
अद्यावलधक गदै जाने ।  

 स्थानीय काननु बिोक्षजि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सवेक्षण गरर सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी 
लनधािरण सम्वक्षन्ध कायियोजना बनाउने ।  

 कििचारी प्रिासन सम्वक्षन्ध कायि गने, नगरपालिका र अन्तरगतका कायािियहरुिा कििचारीको लनयकु्ष्त, 
बढुवा, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र अलनवायि अवकाि सम्वक्षन्ध क्षस्वकृत दरबन्दी सम्वक्षन्ध नयााँ लनयकु्ष्त, 
िगायत बढुवा, सरुवा र पदस्थापना सम्वक्षन्ध अलभिेि अद्यावलधक गरर सरुक्षक्षत राय ने।  

 कििचारीको सवुवधा सम्वक्षन्ध (लनवकृ्षिभरण, उपदान, िषलधउपचार, सञ् चयकोष आर्द) वववरण 
अद्यावलधक गने ।  

 रर्त पदको पदपूलतिको िालग िाग आकृलत पठाउने कायि गने ।  

 वडा कायािियहरुको कायिसम्पादनको सिग्र व्यवस्था लििाउने ।  
 नगर सभा, कायिपालिका, सम्वक्षन्धत सलिलत/उपलसलिलतका ववलभन् न बैठकको व्यवस्थापन लििाउने ।  
 नगर सभाको सरुक्षा प्रवन्ध लििाउने ।  
 नगर प्रहरीको लनयन्त्रण तथा पररचािन गने ।  
 लनवािक्षचत जनप्रलतलनलध तथा पदालधकारीहरुको अलभिेि व्यवस्थापन गने ।  
 कििचारीको क्षिता ववकासको िालग तालिि, गोष्ठी, सेलिनार अन्तरवक्रया, सूचना तथा अनभुव आदान 

प्रदानको व्यवस्था गने । 
 िानव संसाधन ववकासका िालग अल्पकािीन तथा दीघिकािीन योजना तजुििा तथा क्षिता ववकासका 

कायिक्रि तजुििा र सञ्चािन गने । 
 कायि िूल्याङ्कनका आधारिा प्रदान गररने उपालध तथा ववभषुणसम्बन्धी लसफाररि र लनणियको अलभिेि 

राय ने ।  
 कायाििय सञ्चािन तथा प्रिासलनक कायिको सन्दभििा क्षजल्िा सिन्वय सलिलत, वडा सलिलतसाँग र अन्य 

सम्बक्षन्धत लनकायसाँग सम्पकि  सिन्वय गने । 
 कििचारी अलभिेि, कायि ववभाजन, सम्पक्षि वववरण सङ्किन, हाक्षजरी व्यवस्थापन, लनरीक्षण, अनगुिन र 

िूल्याङ्कन गने । 
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 कायाििय व्यवस्थापन, सेवाग्राही सहक्षजकरण, गनुासो व्यवस्थापन, कायाििय हाता सरसफाई तथा 
िािास्थान र िागिको सहजताका िालग व्यवस्थापन गने । 

 कििचारीहरू र नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको आचार संवहता स्वीकृत गराई िागू गने र सो को 
अलभिेि राय ने ।  

 कििचारीहरूको कायिसम्पादन िूल्याङ्कन गराई गोप्य राख्न,े पदोन्नलत, बकृ्षिववकास, प्रोयसाहन परुस्कार, दण्ड 
सजाय आर्दको व्यवस्था लििाउन े। 

 बैठक िरुु हनु ुअगावै लनणिय िेिनिा सहयोग गने कििचारी आवश्यक भएिा सो को िालग उपय्ुत 
कििचारी िटाउन े। 

 बैठकबाट भएका लनणियहरू सम्बक्षन्धत अलधकारीबाट प्रिाक्षणत गराई कायािन्वयनका िालग सम्बक्षन्धत 
िािा, लनकाय वा व्यक्ष्तहरूिाई पठाउन े। 

 १.२ सूचना प्रववलध िािा  

 सूचना तथा त्याङ्क सङ्किन, प्रिोधन, संग्रह, अलभिेिन र अद्यावलधकरण तथा व्यवस्थापन गने ।  

 सूचना प्रकािन, बिेुवटन, ब्रोसर तथा अन्य सूचना र जानकारीिूिक सािाग्री प्रकािन तथा ववतरण 
गने।   

 पसु्तक तथा पत्रपलत्रकाहरुको संरक्षण सम्वधिन गरर यथाक्षस्तलथिा राय न िगाउने ।  

 कायािियबाट गररने लनणिय, नीलत तथा कायिक्रि, योजना, त्याङ्क, कायिप्रगलत वववरण, बिेुवटन, ब्रोसर, 
नागररक बडापत्र तथा अन्य ययस्ता जानकारी र्दने र सूचनािूिक सािाग्रीहरु प्रकािन प्रसारण गने । 

 सरोकारवािाहरुको आलथिक तथा प्राववलधक सहयोगिा प्राथलिक त्याङ्क सङ्किन गरर प्रिोधन गने र 
ववलभन् न ववषयगत कायाििय, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुबाट प्राप् त हनुे त्याङ्किाई सिेत 
व्यवक्षस्थत गरर प्रयोगिा ल्याउने ।  

 नगरको वस्तगुत वववरण, क्षेत्रगत ववश्लषेण प्रलतवेदन, ववक्षिय ववश्लषेण, संस्थागत प्रलतवेदन, ववकास 
बिेुवटन, नगर सिाचार, ब्रोसरहरुको प्रकािन िगायत सो को अद्यावलधक गने र सरोकारवािा 
लनकायहरुिाई ववतरण गने ।  

 सूचना व्यवस्थापन, अनसुन्धान, प्रकािन र ववतरण कायि गने ।  

 कायािियको सूचना प्रवाह गनि सूचना अलधकारीको क्षजम्िा पूरा गने ।  

 भौगोलिक सूचना प्रणािी सम्वक्षन्ध कायि गने ।  
 नगरपालिकाको वेवसाइट अद्याववलधक गने ।  
 अनिाइन तथा इन्टरनेट सम्वक्षन्धका कायिहरु गने गराउने ।  

१.३ रोजगार िािा  

 िन्त्राियबाट िवटएर आएका कििचारी तथा अन्य िानवीय जनिक्ष्तिाई पररचािन तथा व्यवस्थापन 
गरर रोजगारसाँग सम्वक्षन्धत कायिको चसु्त व्यवस्थापनिा नेतयृवदायी भलूिका लनभाउने ।  

 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र बसोवास गने सम्पूणि रोजगार, स्वरोजगार र वेरोजगार व्यक्ष्तहरुको त्याङ्क 
सङ्किन, भण्डारण, व्यवस्थापन सम्वक्षन्धको कायि गने/गराउने ।  

 त्याङ्क व्यवस्थापनका िालग अन्य िािा उपिािाहरुसाँग सिन्वय गरर त्याङ्किाइ थप व्यवक्षस्थत 
एवि  अद्यावलधक गने कायििा नेतयृवदावय भलूिका लनभाउने ।  

 सूक्षचकृत वेरोजगार व्यक्ष्तहरुिाई पररचय पत्र उपिब्ध गराउने ।  
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 केन्द्र, प्रदेि तथा स्थानीय तह लभत्र उपिब्ध रोजगारका अवसरहरुिाई सूचना प्रवाह गरर वेरोजगार 
व्यक्ष्त सम्ि परु् याउने ।  

 स्थानीय तह लभत्र रोजगारीको सम्भाव्यता अध्ययन गरर रोजगारीको त्याङ्क सङ्किन गने, रोजगारको 
न्िाङ्कन गने र रोजगारीका अवसहरुको अलभिेिाङ्कन गने ।   

 रोजगारदाताका िालग श्रलिकको उपिब्धताको अध्ययन गरर सिन्वयकारी भलूिका लनभाउने ।  

 रोजगारदाताबाट िाग भइ आए बिोक्षजि सूचीकृत वेरोजगार व्यक्ष्तहरुिाई रोजगाररिा पठाउने ।  

 वेरोगार व्यक्ष्तहरुको ज्ञान, सीप, अनभुव, क्षिता र बजारको िागको आधारिा आवश्यक सीप ववकास 
तालििको पवहचान गरर तालिि प्रदायक संस्थासम्ि पठाउने ।  

 सरुक्षक्षत बैदेक्षिक रोजगारका बारेिा सवह सूचना तथा जानकारी सम्प्रिेन गने ।  
 बैदेक्षिक रोजगारीिा गएका व्यक्ष्ततथा घरपररवारका बारेिा सवह सूचना प्रवाह गने ।   

 

१.४ क्षजन्सी िािा  

 नगरपालिकाको योजना तथा कायिक्रि कायािन्वयनका िालग आवश्यक लनिािण सािाग्री, कायाििय सािान 
तथा पराििििगायत अन्य सेवाको साविजलनक िरीद गने व्यवस्था लििाउने।  

 नगरपालिकाको नाउाँिा रहेको चिअचि सम्पक्षिको अलभिेिीकरण र संरक्षण गने ।  

 साविजलनक, सरकारी, सािदुावयक सम्पक्षि तथा पूवािधार (ढि, नािा, पिु, पोिरी, धालििक स्थि, पाटी, पौवा, 
घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, लनकास, चौक, गल्िी, सडक, बाटो र सडकका दााँया-बायााँका रुि) 
को संरक्षण र व्यवस्थापन गने ।  

 नगरपालिकाको आ्नो स्वालियविा रहेको भवन, सडक, पसि, पूवािधार, उद्योग, िानी तथा िलनज, जस्ता 
प्राकृलतक स्रोतको एकीकृत वववरण अद्यावलधक अलभिेि राय ने ।  

 आ्नो कोषबाट बनेको, िररद भएको वा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा कुनै संस्था वा व्यक्ष्तिे 
र्दएको सम्पक्षिको संरक्षण गने ।  

 आ्नो स्वालियविा रहेको भवन, जग्गा, पाकि , उद्यान, चौतारो, बगैंचा, बसपाकि  र अन्य संरचनाको संरक्षण 
सम्भार र व्यवस्थापन गने ।  

 नगरपालिकाको ववकास योजना कायािन्वयनका िालग आवश्यक सािाग्री िररद योजना र िररद 
कायियोजना तथा िररद ऐनको आधारिा िररद लनयिाविी तजुििा गरी स्वीकृलतको िालग पेि गने ।  

 िररद गररएका सािाग्री र नगरपालिकाको नाउाँिा रहेका सम्पक्षि संरक्षण नीलत कायिववलध वा लनदेक्षिका 
तजुििा गरी स्वीकृलतका िालग पेि गने व्यवस्था गने । 

 कायािियिा रहेका सवारीसाधनहरुको इजाजत सम्वक्षन्ध नववकरण सम्वक्षन्धको कायि गने ।  

 प्रययेक िािा तथा इकाईबाट क्षस्वकृतीबाट िाग फारि अनसुार िाग भई आएको क्षजन्सी सािान 
िौज्दातिा भए उपिव्ध गराउने र िौज्दात नभए आवश्यक प्रवक्रया परु् याई बजारबाट िररद गरी 
उपिव्ध गराउने  

 कििचारीहरु रिाना भई जााँदा क्षजन्सी िािसािानहरुको बरबझुारथ गने/गराउने । 
 िररद गरी वा वस्तगुत सहायता वा कुनै पलन प्रकारबाट आएका िािसािान प्राप्त भएका लिलतिे लतन 

र्दन लभत्र आम्दानी बााँध्ने । 
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१.५ पक्षञ् जकरण िािा  

 सङ्घ तथा प्रदेििे लनधािरण गरेको िापदण्ड बिोक्षजि सािाक्षजक सरुक्षासम्बन्धी कायिक्रि कायािन्वयन 
गने ।  

 सािाक्षजक सरुक्षाको कायािन्वयनको िालग सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पकि , सिन्वय र 
सहकायि गने ।  

 स्थानीय सािाक्षजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक त्याङक सङ्किन एवि  व्यवस्थापन 
गने ।  

 सािाक्षजक सरुक्षासम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क, सूचना सङ्किन र व्यवस्थापन गने । 
 जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यक्ष्त तथा असहायको िगत अद्यावलधकीकरण, पररचयपत्र ववतरण, 

सािाक्षजक सरुक्षा तथा सवुवधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण गने ।  

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्िान, स्वास््य सवुवधा, सािाक्षजक सरुक्षासम्बन्धी कायि गने।  

 जेष्ठ नागररक ्िव, र्दवासेवा केन्द्र, भेटघाटस्थि, आश्रयकेन्द्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने । 
 सङ्घ तथा प्रदेिसाँगको सिन्वयिा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्द्र, जेष्ठनागररक केन्द्र, तथा अस्त 

स्याहारकेन्द्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने ।  

 वडा कायािियबाट सम्पार्दत व्यक्ष्तगत घटना (जन्ि, ियृय,ु वववाह, बसाईं सराई, सम्बन्ध ववच्िेद र 
धििपतु्र, धििपतु्री) कायिको दताि अलभिेि व्यवक्षस्थत रूपिा राख्न े।  

 व्यक्ष्तगत घटनाको स्थानीय त्याङ्क सम्बन्धी नीलत, तोवकएको प्रकृया पूरा भए नभएको सम्बन्धिा 
अनगुिन गरी प्रलतवेदन पेि गने ।  

 आधलुनक प्रलबलधिाफि त व्यक्ष्तगत घटना दताि (जन्ि, ियृय,ु वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध ववच्िेद) गने 
ववषयिा स्थानीय पक्षिकालधकारीहरूको क्षिता बवृि गने िािका कायिक्रि सञ्चािन गने  

 व्यक्ष्तगत घटना दताि सम्बन्धिा पक्षिकालधकारीहरूिाई पनि आएको असहजता तथा सिस्या 
सिाधानका िलग आ्नो क्षिता र अलधकार क्षेत्रलभत्रका ववषयिा स्पष्ट रूपिा सहयोग गने । 

 यस्ता ववषयवा सिस्या परेको वा कुनै घटना दताि सम्बन्धिा र्िववधा परी पक्षिकालधकारीबाट 
िेक्षिआएको ववषयिा आफू वा नगरपालिकास्तरबाट सिाधान नहनु ेववषय भए सम्बक्षन्धत ववभाग वा 
िन्त्राियिा िेक्षि सो को सिाधानको िालग पहि गने ।  

 ववभाग र िन्त्राियबाट िागभएका व्यक्ष्तगत घटना दतािसम्बन्धी वववरण सियिै उपिव्ध गराउने ।  

 िन्त्रािय र ववभागबाट भएका पक्षिकरणसम्बन्धी पररपत्र तथा लनदेिनहरू सवै वडा कायाििय र 
स्थानीय पक्षिकालधकारी कहााँ उपिब्ध गराउने । 

१.६ नगर प्रहरी  

 नगर प्रििु, उपप्रििु, प्रििु प्रिासकीय अलधकृत, िािा, उपिािा, इकाई तथा केन्द्र र सलिलत प्रलत 
नगरपालिकाको कािका हकिा सदा आज्ञाकारी रवह सरुक्षाको सम्पूणि क्षजम्िेवारी लिने ।   

 नगरपालिकाको नीलत, कानून, िापदण्ड तथा लनणिय कायािन्वनय गने गराउन ेकायििा कृयाक्षिि रहने   

 नगरपालिकाको सम्पतीको सरुक्षा र संरक्षण गनुि साथै कुनै प्रकारको जोक्षिि देक्षिएिा सरोकारवािा 
िािा वा नक्षजकको सरुक्षा लनकायसाँग सिन्वय गरी सिाधान गने ।   

 स्थानीयस्तरिा हनुे सभा सिारोह, परम्पर तथा जात्रा र चाडपबिको सरुक्षा व्यवस्थापन गने ।   
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 नगरपालिकािे लनधािरण गरे बिोक्षजि स्थानीय बजार तथा पावकि ङ स्थिको रेिदेि र व्यवस्थापन गने    

 नगर सफाई सम्बन्धी िापदण्डको कायािन्वयन गने/गराउने   

 न्यावयक सलिलतिे गरेका लििापत्र तथा लनणियको कायािन्वयन गने/गराउने   

 साविजलनक/ऐिानी र पलत्र जग्गा, साविजलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पूवािधारको संरक्षण र सरुक्षा 
गने    

 ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी िोजी, उिार, राहत तथा पनुरस्थापन गने कायििा सवक्रय सहभागी भई 
क्षजम्िेवारी लनवािह गने   

 अनालधकृत ववज्ञापन तथा होलडङ बोडि लनयन्त्रण गने/गराउन े   

 िाडा पि ुचौपाय लनयन्त्रण गने, काक्षन्जहाउसको व्यवस्था गरी तीलनहरूको संरक्षण सिेत गने   

 अनालधकृत लनिािण तथा साविजलनक सम्पतीको अलतक्रिण रोकथाि तथा लनयन्त्रण गने    

 नगर सभा तथा कायिपालिकािे तोकेका अन्य कायि गने ।  

२. योजना तथा अनगुिन िािा  

 नगरपालिका लभत्र सञ्चालित आयोजना/पररयोजनाहरुको सिन्वय गने  

 आफु िातहतका इकाईहरुको कायिको गणुस्तररयता कायि गनि लनयलित रुपिा अनगुिन र सपुररवेक्षण 
गने । 

 सहयोगी कििचारीहरुको कायिसम्पादनको लनयलित िेिाजोिा गरी आवश्यक सधुारका िालग सदा 
प्रयत्नक्षिि रहने । 

 नगरपालिकािे संचािन गने योजनाहरुको पवहचान गरी नगरपालिका िाफि त पररषद सिक्ष पेि गने 
िस्यौदा तयार गनि िािा प्रििुिाई सहयोग परु् याउने ।  

 नगरपालिकािे सञ् चािन गरेका योजनाहरुको अनगुिन तथा लनररक्षण गरर लनयिानसुार प्रगलतवेदनहरु 
तयार गनि िगाई यथास्थानिा सियिै उपिव्धताका िालग आवश्यक कायिहरु गने /गराउने । 

 ववकास लनिािणका कायिको अनगुिन प्रणािी ववकास गनि गराउने । 

 आयोजनाको प्रभावकारी कायिन्वयन र लनधािररत सियिा नै सम्पन्न गराउने कायिको लनरन्तर रुपिा 
अनगुिन र सपुररवेक्षण गरी वस्त ुक्षस्थतीको प्रलतवेदन प्राप्त गरी आ्नो राय सवहत प्रििु प्रिासकीय 
अलधकृत सिक्ष पेि गने । 

 पूवि योजना तजुििा, ववषयगत योजना तजुििा, एवककृत योजना तजुििा, गोष्ठी, बैठकको आयोजना र संचािन 
सम्बन्धी कािहरुिा सहयोग परु् याउने ।  

 नगरपालिकाका आवलधक तथा वावषिक योजना तजुििा सम्बक्षन्ध कायििा सहयोग परु् याउने । 
 नगरपालिकािे संचािन गने योजनाहरुको सूक्षच तयार गरी आफनो राय सवहत पेि गने । 
 नगरपालिकाबाट संचािन हनुे योजना तथा कायिक्रिको िालग आवश्यक कागजात व्यवस्था गने र 

सम्झौता गनि सहयोग परुयाउने । 
 लनयिानसुार प्रगलत प्रलतवेदनहरु तयार गनि िगाई यथास्थानिा सियिै उपिव्धताका िालग आवश्यक 

कायिहरु गने/गराउने । 
 वावषिक योजना तजुििाका प्रारक्षम्भक कायि गने, िस्यौदा तयार गने । 
 आयोजना तथा कायिक्रिको अनगुिन र िूल्यांकन लनदेक्षिका र सूचकहरु तयार गनि सहयोग गने । 
 आयोजनाको प्रभावकारी कायािन्वयन र लनधािररत सियिै सम्पन्न गराउन लनरन्तर रुपिा अनगुिन र 

सपुररवेक्षण गरी वस्त ुक्षस्थतीको प्रलतवेदन प्राप्त गने र आ्नो आ्नो राय सवहत प्रििु 
प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष पेि गने । 
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 प्रििु आयोजना र कायिक्रिहरुको पररिाणायिक तथा गणुायिक सूचकहरु लनधािरण गने । 
 योजना संचािन सम्बक्षन्ध कायितालिका बनाई सो को अनगुिन गने/गराउन े
 सपुररवेक्षण तथा अनगुिन सम्बक्षन्ध आवश्यक सिन्वय गने/गराउने र प्रलतवेदन अलभिेक्षिकरण तयार 

गरर राय न े। 
 पूवि संचालित योजनाहरुको ििित सम्भार गनुि पने भए सोको आवलधक िागत तयार गरी /गनि िगाई 

प्रििु प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष पेि गने । 
 कायिक्रिहरुको बावषिक सलिक्षा गराई प्राप्त सझुावहरुको कायािन्वयन गराउन पेि गने । 
 नगरपालिकाको िाता लभत्र संचालित आयोजना/पररयोजनाहरुको सिन्वयकतािको रुपिा काि गने ।  

 

३. भौलतक तथा पूवािधार ववकास िािा  
 रावष्ट्रय भवन संवहतािाई स्थानीयकरण गने, जोक्षिय्ुत क्षेत्रिा भवन लनिािण तथा वक्षस्त ववकासिा रोक िगाउने, 

न्सा पास नगरी भवन लनिािण गने कायििा रोक िागाउन,े व्यसावयक तथा बहतुिे व्यक्ष्तगत भवन लनिािण गदाि 
लनिािण स्थिको िाटो पररक्षण गने कायििाई अलनवायि गने/गराउने ।  

 िहरी पूवािधार लनिािणको पररिाणायिक िक्ष्य लनधािरण गनुिका साथै आलथिक प्रिासन तथा राजश्व पररचािन 
िािासाँग सिन्वय गरी िध्यकालिन िचि संरचना तयार पाने कायििा सहयोग गने । 

 नगरपालिका लभत्र लनिािण हनुे सवै प्रकारका भौलतक पूवािधार लनिािण ववकास सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजनाको लनिािण, व्यवस्थापन, कायािन्वयन र लनयिन गने   

 िहरी पूवािधार लनिािणको पररिाणायिक िक्ष्य लनधािरण गने साथै आलथिक प्रिासन तथा राजश्व पररचािन िािा 
साँग सिन्वय गरी िध्यकालिन िचि संरचना तयार पाने   

 सवै िािे भौलतक पूवािधार लनिािण व्यवस्थापनको र्दगो िापदण्ड लनधािरण, कायािन्वयन तथ व्यवस्थापनका िालग 
ववषयगत सलिलतिाई सहायोग गने    

 स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, िद्योलगक सडक तथा पदिागि, यातायात पूवािधार साथै भवन, सभाहि, 

रङ्गिािा तथा िेििैदान िगायतका भौलतक पूवािधार लनिािण ववकास र भवन संवहता सम्बन्धी सवै प्रकारका 
नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको कायािन्वनय तथा लनयिन गने   

 स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, िद्योलगक सडक, पयिटन पदिागि, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र तटबन्धन, 

पयिटन ववकास, कृवष तथा पिपुन्िी व्यवसाय साँग सम्बक्षन्धत भौलतक पूवािधार, िररद लबवक्र केन्द्र, कायाििय 
भवन, अस्पताि तथा स्वास््य केन्द्र, लसचाई पूवािधार, सािदुावयक भवन, सभाहि, िाद्यान्न भण्डारण तथा क्षचस्यान 
केन्द्र िगायतका सवै िािे भौलतक पूवािधारहरूको ववषयगत क्षेत्रका आधारिा गरुुयोजनाको तजुििा, कायािन्वयन 
र स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायािन्वयन, ििित सम्भार गने गराउने   

 ववषयगत िािा अन्तरगतका भौलतक पूवािधारहरूको आवश्यक िापदण्ड सम्बक्षन्धत ववषयगत िािाको 
सिन्वयिा तयार गने, ववषयगत िािा अन्तरगतका भौलतक पूवािधारहरूको प्राथलिकताका आधारिा लनिािण 
व्यवस्थापन गने   

 भवन संवहता तथा लनिािण इजाजतको कायििाई प्रभावकारी बनाउने, ििित सम्भार कोष लनिािण, सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनिा आलथिक प्रिासन िािा साँग सिन्वय गने   
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 भ-ूउपयोग नीलत तथा योजना तजुििा गने, जग्गा नापी न्सा िाई प्रभाकारी र व्यवक्षस्थत बनाउने साथै एकीकृत 
बस्ती ववकास सम्बक्षन्धत कायिाई प्राथलिकताका साथ अक्षघ बढाउन सम्बक्षन्धत िािा तथा उपिािा साँग 
सिन्वय गने/गराउने   

 उजाि, िानेपानी, लसंचाई तथा प्रकोप व्यवस्थापनको कायििाई लनधािररत योजना ितुाववक प्रभावकारी रुपिा 
कायािन्वयन गरी सौयि उजाि, िोनेपानी पूवािधार ववकास तथ िहुान संरक्षण र धारा ववतरण, लसंचाई पूवािधारको 
र्दगो व्यवस्थापन र बाढी, भ-ूक्षय तथा अन्य प्राकृलतक प्रकोप न्यूलनकरण सम्बन्धी कायिहरूिाई प्राथलिकताका 
साथ कायािन्वयन गने गराउने   

 स्थानीय ववकास नीलतका आधारिा अल्पकािीन, िध्यकािीन तथा दीघिकािीन ववकास योजना तजूििा, अनगुिन 
तथा िूल्यांकन गने   

 आलथिक, सािाक्षजक, सााँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलध र पूवािधारजन्य ववकासका िालग आवश्यक आयोजना तथा 
पररयोजनाहरूको तजुििा, कायािन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गने र जोक्षिि ब्यवस्थापन योजना तजुििा गने    

 स्थानीय साविजलनक-लनजी तथा सािदुावयक साझेदारी सम्वन्धी स्थानीय नीलत, योजना लनिािण गने   

 स्थानीय साविजलनक-लनजी साझेदारी तथा साविजलनक लनजी तथा सािदुावयक साझेदारीका आयोजना िनौट तथा 
कायािन्वयन गने   

 साविजलनक-लनजी तथा सािदुावयक साझेदारीको ववकास र ववस्तार गने साथै स्थानीय ववकासिा लनजी क्षेत्रको 
सहभालगताको प्रबििन गने   

 र्दगो ववकासिा आधाररत सािदुावयक साझेदारीकािालग उपभो्ता सलिलतिाई सकु्षिक्षक्षत गने   

 वातावरणिैत्री, जिवाय ुपररवतिन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैवङ्गकिैत्री भौलतक पूवािधार लनिािण प्रणािीको प्रवििन 
तथा सलुनक्षश् चत गने   

 आधारभतू यातायात प्रणािीको ववकासका सम्बन्धिा संघीय तथा प्रदेि सरकारसाँग सम्बक्षन्धत िािा िाफि त 
सिन्वय गने   

 यातायात पूवािधार संरचना ववकासका क्षेत्रिा िगानी अलभबवृि गने रणनीलतक योजना तयार पाने   

 यातायात पूवािधार साँग सम्बक्षन्धत तिाि सवुवधािा नागररकको सहज र सिान पहुाँचको सलुनक्षश् चतता गने   

 लनजी तथा साविजलनक यातायातको लनयिन व्यवस्थापन गने   

 यातायात क्षेत्रिा वातावरणिैत्री प्रववलधिाई प्रोयसाहन गने   

 ववषयगत िािाबाट प्रस्ताव भई लनिािण स्वीकृती भएका सवै योजना तथा आयोजनाको लनिािण सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापनका िालग सम्बक्षन्धत िािासाँग सिन्वय गने    

 उपभो्ता िाफि त लनिािण सञ्चािन हनुे आयोजनाको हकिा तोवकएको िागत सहभालगत हनुे सलुनक्षश् चत भएिा 
िात्र कायािन्वयनिा िैजाने   

 आलथिक ववकास िािा साँग सिन्वय गरी सािदुावयक भ-ूसंरक्षण र ययसिा आधाररत आय आजिन कायिक्रि 
सञ्चािन गने    

 आवश्यक न्सा तयार गने तथा प्रकािन गने   

 भौलतक पूवािधार ववकास तथा भवन लनयिन िािा, सािाक्षजक ववकास िािा िगायतका सवै सरोकारवािा िािा 
सिेतको सिन्वयिा जिउयपन्न प्रकोप सवहतका सवै िािे अजैववक तथा जैववक प्रकोप लनयन्त्रणका िालग भौलतक 
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पूवािधार, यन्त्र उपकरण सिेतको ब्यवस्था सवहत पूवि तयारी, प्रकोप लनयन्त्रण र पनुरस्थापना सम्वक्षन्धका सवै कायि 
गने   

 तटबन्ध, नदी लनयन्त्रण तथा िोिा तथा िोक्षल्स व्यवस्थापन गने   

 साविजलनक सनुवुाई वा पररक्षणको ब्यवस्था लििाउने   

 आफनो िािा िातहत प्रवाह हनु ुपने सेवाको गणुस्तर, प्रभावकाररता तथा प्रलतफिका बारेिा प्रयोग गरी 
व्यवस्थापन परीक्षण गने/गराउने ।   

 सडक तथा यातायात पूवािधार लनिािण ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड लनधािरण 
तथा योजनाको कायािन्वनय र लनयिन गने   

 सडक िापदण्डको कडाइका साथ कायािन्वयन गने साथै यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र लनयिन गने   

 लनिािण सम्झौता पत्र तयार गरी िािा प्रििु सिक्ष पेि गने    

 यातायात पूवािधार अन्तरगत सडक, नािा, पिु तथा किभटिहरूको लनिािण तालिका प्राथलिकताका आधारिा 
तयार गरी सोवह बिोक्षजि लनिािण व्यवस्थापन गने   

 उपभो्ता सलिलत तथा लनिािण ब्यवसावय िाफि त लनिािण भई रहेका योजना तथा आयोजनाको लनयलित लनररक्षण 
गने गराउन,े लनिािण सािालग्र सवहतको लनिािण कायिको गणुस्तर पररक्षण गने गराउने तथा लनयिन गने गराउने   

 अनगुिन तथा लनररक्षणका बित गणुस्तर िापदण्ड लबपररतका कायि भएको पाईएिा तयकाि काि रोकी 
आवश्यक कारवाहीका िालग िालथल्िो िािा तथा लनयिनकारी लनकाय सिक्ष जानकारी गराउने   

 बाढी तथा िोिा कटान बाट यातायात पूवािधार संरक्षणको बन्दोबस्त गने साथै लनयलित ििित गने 

 आयोजनाहरूको प्रारक्षम्भक वातावरणीय प्रभाव िूल्यांकन गने गराउने    

 यातायात पूवािधार लनिािणिा भई रहेका सवि तथा किजोर पक्ष र सिस्याको सिाधान गने साथै आवश्यकता 
परे सम्बक्षन्धत िािा तथा वडा कायािियिा सिन्वय गने    

 सडक अलधकार क्षेत्र क्ष्ियर गने गराउन ेतथा साईट क्ष्ियर भए पलि िात्र योजना तथा आयोजनाको कायि 
अक्षघ बढाउने र भौलतक पूवािधार लनिािण स्थिको िाटो पररक्षणको ब्यवस्था गने गराउने   

 सरकारी भवन, सािदुावयक ववद्यािय, सािदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्य सवै प्रकारका साविजलनक भवन तथा 
संरचना लनिािण र ििित संभार गने   

 परुातयव, प्राचीन स्िारक र संगहािय संरक्षण, सम्वििन र पनुःलनिािण गने   

 सवै ववषयगत क्षेत्र साँग सम्बक्षन्धत सिेतका भौलतक पूवािधार लनिािण साँग सम्बक्षन्धत योजना तथा आयोजनाहरूको 
कायािन्वयन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने   

 आ्नो क्षजम्िेवारी लभत्र परेका सवै योजना तथा आयोजनाहरूको तोवकएको सिय लसिा लभत्र सफि 
कायािन्वयनका िालग सदा अग्रसर रहने साथै पूणि जवाफदेही रहने ।    

 ववकास लनिािण प्रकृयािा स्थानीय जनसहभालगता अलभववृिका कायिक्रि तजुििा र कायािन्वयन गने   

 ववकास योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव िूल्यांकन गने/गराउने    

 उपभो्ता सलिलतको गठन, पररचािन तथा सहभालगताको सलुनक्षस्चता सवहतको वववरण तयारी गने साथै तीनको 
क्षिता ववकास गने   

 ववकासका प्राथलिकता प्राप्त क्षेत्र लनधािरण गने िािािाई सहयोग गने   
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 संघीय र प्रादेक्षिक आयोजना, पररयोजनाको कायािन्वयनिा सिन्वय, सहजीकरण र सहयोग गने र लनिािण स्थििा 
लनिािण सूचनापाटी अलनवायि राय ने वा राय न िगाउने    

 सम्बक्षन्धत योजनको लनिािण कायि सम्पन्न भइसकेपिी लनिािण स्थििा यत्र तत्र िररएर रहेका सवै प्रकृलतका 
लनिािण सािालग्र तथा अन्य बस्त ुसम्बक्षन्धत स्थान बाट हटाउन ेवा हटाउन िगाउन ेलनिािण सम्पन्न भएका 
भौलतक संरचनाको प्रयोग तथा सञ्चािनको िालग अनिुलत प्रदान गने   

 लनिािण सम्झौता भएका, लनिािणालधन रहेका तथा लनिािण सम्पन्न भएका यातायात पूवािधारहरूको िात्रायिक 
अलभिेि दरुुष्त राय ने ।   

 िानेपानी िहसिु लनधािरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन गने   

 नगरपालिकाबासी सवै घरपररवारिाई ििु र सरुक्षक्षत िानेपानीको सवुवधा उपिब्ध गराउने    

 साविजलनक स्थििा ििु र सरुक्षक्षत िानेपानीको उपिब्धताको सलुनक्षस्चतता र व्यवस्थापन गने साथै यस 
कायिकािालग सािाक्षजक ववकास िािासाँग सिन्वय गने   

 पानी िहुान र स्रोतको संरक्षण र सम्वििन गने   

 िानेपानी सेवा सवुवधाको पररिाणायिक िक्ष्य प्रालप्तिा लबिेष भलूिका लनवािह गने   

 सािाक्षजक ववकास िािा साँग सिन्वय गरी लनयलित रुपिा िानेपानीको गणुस्तर पररक्षण गने गराउने लसंचाइ   

 लसंचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड लनधािरण र लनयिन गने   

 लसाँचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुििा, कायािन्वयन र स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायािन्वयन, 

ििित, सम्भार र लनयिन गने साथै यस कायिकािालग आलथिक ववकास िािा र भौलतक पूवािधार ववकास िािा 
स‘ग सिेत सिन्वय गने गराउने  

 स्थानीय साना, सतह तथा िझौिा लसचाई आयोजना तथा प्रणािीको सञ्चािन लनिािण, सधुार, ििित सम्भार तथा 
सेवा िलु्कको लनधािरण र सङ्किन व्यवस्थापन गने   

 साना जि उपयोग सम्बन्धी आयोजना तजुििा, कायािन्वयन र अनगुिन गने    

 लसंचाइ सवुवधाको पररिाणायिक िक्ष्य प्रालप्तिा लबिेष भलूिका लनवािह गने   

 नवीकरणीय उजाि तथा वैकक्षल्पक ऊजाि सम्वन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र लनयिन गने   

 वैकक्षल्पक ऊजाि सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरण, क्षिता अलभववृि/प्रवििन गने    

 नगरपालिका क्षेत्रका सवै घरधरुी, उद्योग तथा िद्योलगक प्रलतष्ठान, व्यापार तथा व्यसावयक क्षेत्र, पयिटकीय क्षेत्र 
िगायतका साविजलनक क्षेत्र र सरोकारका स्थानिा सिेत ववद्यतु ववतरण प्रणािी र गणुस्तरीय सेवाको 
व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयिन गने   

 ववद्यतु ववतरण प्रणािी व्यवस्थापनकािालग ववद्यतु प्रालधकरण साँग सिन्वयायिक कायिजािो लनिािण गने   

 जनसहभालगतािा आधाररत स्वदेिी िगानीिाई प्राथलिकता र्ददै बैकक्षल्पक र बहउुपयोगी उजाि ववकास 
कायिक्रिको तजुििा र कायािन्वयन गने   

 स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयिन गने   

 सडक विीको व्यवस्था गने   

 नगरसभा, नगरकायिपालिका, प्रििु प्रिासकीय अलधकृत तथा िािा तथा तथा िािा प्रििुिे तोकेका तथा 
लनदेक्षित गरेका अन्य कायि गने   

४. वन, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन िािा  
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 वन, वातावरण, फोहोरिैिा तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, 

व्यवस्थापन, कायािन्वयन र लनयिन गने ।  

 िािाबाट प्रस्ताव भई गएका सवै िािे भौलतक पूवािधार लनिािण व्यवस्थापनको र्दगो िापदण्ड लनधािरण, 

कायािन्वयन तथ व्यवस्थापनकािालग ववषयगत सलिलत र िहरी पूवािधार ववकास िािािाई सहायोग तथा 
सिन्वय गने। 

 फोहोरिैिा व्यवस्थापन तथा प्रिोधन केन्द्रको लनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने  

 ववपद् जोक्षिि न्यूलनकरण योजना तजुििा गने ।  

 ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिका क्षेत्रका प्रययेक वडािा ििुा क्षेत्र तथा सािदुावयक भवन लनिािण 
व्यवस्थापन गने ।  

 ववपद् व्यवस्थापन केन्द्रिाई सि्त र प्रभावकारी बनाउने तथा श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गने ।  

 वारुण यन्त्र, एम्बिेुन्स, ववलभन्न प्रकारका ववपद् उिारका िालग आवश्यक िजारहरू साथै बन्दोवक्षस्तका सिानको 
उपय्ुत व्यवस्थापन गने ।  

 वकृ्षारोपणको िाध्यि बाट जिाधार क्षेत्रको संरक्षण, भलूिगत पालनको सतह व्यवस्थापन, भ-ूसंरक्षण गने कायििाई 
प्राथलिकताका साथ कायािन्वयनिा ल्याउने र धिुो, धुाँवा, ध्वनी प्रदषुण लनयन्त्र गने ।  

 वनजङ्गि, वन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, वातावरण, पयािवरण तथा जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, िापदण्ड लनधािरण साथै योजना, कायािन्वयन र लनयिन गने  

 नगरपालिकाको क्षेत्रालधकार लभत्र पने सािदुावयक, ग्रािीण, धालििक, कवलुियती वनको संरक्षण, सम्वििन उपयोग र 
लनयिन गने   

 नगरपालिकाको क्षेत्रालधकार लभत्र पने वन उपभो्ता सिूहको व्यवस्थापन गने । 

 नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारिा वृक्षारोपण व्यवस्थापन गने । 

 लनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रबििन र लनयिन गने  

 साविजलनक िािी जग्गा वा क्षेत्रिा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन गने । 

 जडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उयपादन, सङ्किन, प्रबििन, प्रिोधन, र बजार 
व्यवस्थापनिा सहक्षजकरण गने । 

 वनबीउ बगैँचा स्थापना, नसिरी स्थापना, लबरुवा उयपादन, ववतरण, रोपण व्यवस्थापन र प्रवििन गने । 

 वन्यजन्त ु र चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र अनगुिन गने साथै वन्यजन्तबुाट स्थानीय 
सिदुायिा पने प्रभाव रोकथाि, व्यवस्थापन गने । 

 स्थानीयस्तरिा आिेटोपहारको व्यवस्थापन गने र वन, वन्यजन्त ु तथा चराचरुुङ्गीको अलभिेिाङ्कन र अध्ययन 
अनसुन्धान गने । 

 रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रवििन साथै लिचाहा प्रजालतको लनयन्त्रण गने  । 

 जिवाय ुपररवतिन तथा जैववक ववववधताको अलभिेि राख्न ेसाथै जिवायू पररवतिन अनकुुिन कायि गने।  

 आय आजिनिा आधाररत जडीबटुीको संरक्षण, प्रवििन, व्यवस्थापन गने । 

 िहरी क्षेत्र तथा बजार केन्द्र, साविजलनक स्थि सिेतिा बकृ्षारोपण गरी हररयािी तथा हररत क्षेत्रको प्रवििन गने 
। 

 हालनकारक पदाथिहरूको प्रयोग तथा प्रयोजनको लनयिन तथा लनयन्त्रण गने  । 
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 न्यून काविनििुी तथा वातावरणिैत्री ववकास प्रकृया लनधािरण गने तथा सोवह बिोक्षजि अविम्बन गने  वातावरण 
संरक्षण क्षेत्र लनधािरण र व्यवस्थापन गने  

 जिवायू पररवतिन अनकुिन कायिक्रि गने  । 

 ववश्व, संघीय तथा प्रादेक्षिक सम्पदा सूचीिा परेका स्िारक र परुाताक्षयवक िहयव िगायतका वन, सीिसार क्षेत्र, 

तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगत तयार गने साथै लतनको संरक्षण र सम्वििन गने    

 िूयय बजार क्षेत्र िगायत लबलभन्न बजार केन्द्रहरू साथै िूयय बजारका सडक लनयलित बढाने, फोहोर सङ्किन 
गनुिका साथै उपय्ुत स्थानिा ववसजिन गने वा प्रिोधन गरी पनुर प्रयोग योग्य बनाउने  

 फोहरिैिा सङ्किन, पनुः उपयोग, प्रिोधन, ववसजिन र सोको सेवा िलु्क लनधािरण र लनयिन गने । 

 फोहोरिैिा प्रिोधन केन्द्र सञ्चािनिा नआउंदा सम्ि ल्याण्डवफि साईटको व्यवस्थापन र सञ्चािन गने। 

 सरसफाई तथा स्वास््यजन्य फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गने र साविजलनक िौचािय व्यवस्थापन तथा सञ्चािन 
गने । 

 ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड लनधािरण तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायािन्वयन र लनयिन 
गने  

 ववपद जोक्षिि क्षेत्रको पवहचा गने तगा न्सा तयार गने   

 भ-ूसंरक्षण र जिाधार व्यवस्थापनको कायि गने   

 नदी, िोिा तथा िोक्षल्स लनयन्त्रण कायि योजना तयार पाने   

 बाढी पवहरो जस्ता अलत जोक्षिि य्ुत प्राकृलतक लबपिी बाट भलूि तथा िानव बक्षस्तको संरक्षण कािालग तटबन्धको 
लनिािण गने कायििा भौलतक पूवािधार उपिािािाई सहयोग गने   

 पवहरो रोकथािकािालग आलथिक ववकास िािा साँग सिन्वय गरी बकृ्षारोपण तथा घााँसे बटु्यान िगाउन ेब्यवस्था 
लििाउने ।  

 आपतकालिन कायि सञ्चािन केन्द्रको लनिािण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने   

 लबपद् व्यवस्थापन कोषको ब्यवस्था तथा पररचािनिा आलथिक प्रिासन सािासाँग सिन्वय गने तथा श्रोत र 
साधनको बन्दोबस्त गने  । 

 सम्भाववत प्रकोपको तयकाि व्यवस्थापनकािालग उपकरणको तयकाि व्यवस्थापन गने    

 प्रकोप लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन केन्द्रको ब्यवस्था लििाउने ववपद् पूवि तयारी तथा प्रलतकायि योजना, जोक्षिि 
न्यूनीकरण कायि योजना तयार गरी कायािन्वयन गने ववपद्पूवि तयारी, िोज तथा उिार, राहत सािग्रीको पूवि 
भण्डारण, ववतरण र सिन्वय गने र जोक्षिि य्ुत क्षेत्रिा रहेका बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण गने   

 ववपद् व्यवस्थापनिा सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय सिदुाय, संघ संस्था, लनजीक्षेत्रसाँग सहयोग, सिन्वय र सहकायि गने र 
ववपद् पिात  स्थानीयस्तरको पनुस्थािपना र पनुलनििािण गने ।  

 ववपद् सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान गने   

 प्राकृलतक प्रकोपको रोकथाि र पूवि तयारी गने । 

 ववपद् जोक्षिि न्यूनीकरणका िालग पूवि सूचना प्रणािी सम्बन्धी कायिक्रिको तजूििा र कायािन्वयन गने। 

 बारुण यन्त्र तथा एम्बिेुन्स साथै सववहानको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन गने । 

 स्थानीय आपतकािीन कायि सञ्चािन प्रणािी ववकास गरी कायािन्वयन गने  
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५. सािाक्षजक ववकास िािा  

 सािाक्षजक ववकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, व्यवस्थापन, कायािन्वयन 
र लनयिन गने  

 िािा बाट प्रस्ताव भई गएका सवै िािे भौलतक पूवािधार लनिािण व्यवस्थापनको र्दगो िापदण्ड लनधािरण, कायािन्वयन 
तथ व्यवस्थापनकािालग ववषयगत सलिलत र िहरी पूवािधार ववकास िािािाई सहायोग गने साथै सिन्वय गने   

 प्रारक्षम्भक बाि क्षिक्षा तथा ववद्यािय क्षिक्षा, अनौपचाररक क्षिक्षा, ििुा तथा वैकक्षल्पक क्षिक्षा (गरुुकुि, िदरसा, 
गमु्बा आर्द), लनरन्तर लसकाइ तथा वविेष क्षिक्षा सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, कायािन्वयन र 
लनयिन गने  

 प्राववलधक क्षिक्षा तथा व्यवसावयक तालििको योजना तजुििा, सञ्चािन, अनिुलत र लनयिन गने  

 संघीय तथा प्रादेक्षिक ऐन संग सिन्वय गरी आफनो क्षेत्रलधकार लभत्र पने ववषय र क्षेत्रिा स्थानीय पाठयक्रि 
लनधािरण र पाठ्यसािग्रीको ववतरण तथा कायािन्वयन गने   

 भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, 
कायािन्वयन र लनयिन गने  । 

 िैवङ्गक सिानता, सािाक्षजक सिावेक्षिकरण, सािाक्षजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन र 
अध्ययन अनसुन्धान गने । 

 स्थानीयस्तरिा िेिकूद ववकास र प्रिासन सम्बन्धी कायि गने । 

 िेिकुदको संरचनाको पूवािधार लनिािण, सञ्चािन तथा ववकास गने  । 

 आधारभतू स्वास््य सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, कायािन्वयन तथा लनयिन गने । 

 रावष्ट्रय तथा प्रदेिस्तरीय िक्ष्य र िापदण्ड बिोक्षजि स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्धी पररिाणायिक िक्ष्य र 
गणुस्तर लनधािरण गने । 

 आधारभतू िोपहरूको उपिब्धता र सत प्रलतसत पहुाँचको सलुनक्षश् चतता गने । 

 िातकृ्षिि ुस्वास््यको सलुनक्षश् चतता गरी र्दगो ववकास िक्ष्य हॉलसि गने कायििा कृयाक्षिि रहने । 

 रावष्ट्रय नीलत बिोक्षजि नगरपालिका स्तरीय अस्पताि लनिािण ववकास तथा सञ्चािन व्यवस्थापन गने । 

 रावष्ट्रय र प्रादेक्षिक िापदण्ड अनरुुप स्थापना हनुे र भएका जनरि अस्पताि, नलसिङ्ग होि, लनदान केन्द्रहरूको 
लनिािण, संरक्षण गने । 

 नगरपालिकाका अलधकार क्षेत्र लभत्र पने स्वास््य संस्था तथा सेवा कायािियहरूको दताि, सञ्चािन अनिुलत र लनयिन 
गने िवहिा, वािवालिका, वकिोर वकिोरी तथा यवुा, जेष्ठ नगाररक, अपाङ्ग वा फरक क्षिता भएकाको हक सम्बन्धी 
नीलत, योजना कायािन्वयन, सिन्वय र लनयिन गने । 

 ववद्याियिा क्षिक्षक तथा कििचारी व्यवस्थापन गने   

 ववद्याियको न्साङ्कन, अनिुलत, स्वीकृलत, सिायोजन तथा लनयिन गने   

 िैक्षक्षक पूवािधार लनिािण र ििित सम्भार गने गराउने   

 आधारभतू तह (कक्षा ८) का परीक्षा व्यवस्थापन गने   

 ववद्याथी लसकाइ उपिब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन गने   

 ववद्याथी प्रोयसाहन तथा िात्रवकृ्षिको व्यवस्थापन गने  । 

 िैक्षक्षक पराििि सेवाको अनिुलत तथा लनयिन गने  । 
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 स्थानीयस्तरको िैक्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरक्षण, प्रवििन र स्तरीकरण गने   

 िाध्यलिक तहसम्िको िैक्षक्षक कायिक्रिको सिन्वय र लनयिन गने   

 पसु्तकािय एवं पत्रपलत्रका सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने   

 स्थानीय पसु्तकािय, वाचनािय तथा सािदुावयक अध्ययन केन्द्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने    

 आलथिक ववकास िािा तथा उपिािासाँग सिेतको सिन्वय र साझेदारीिा स्थानीय िहयवका धालििक तथा 
सांस्कृलतक सम्पदाको व्यबस्थापनका िालग सिन्वय गने  

 भाषा, संस्कृलत, जात्रा, पवि र िलितकिाको संरक्षण, प्रबििन र ववकास गने    

 सवै ववद्याियिा लसलसवटलभ जाडान गने गराउने यवुा ववकास साँग सम्बक्षन्धत सीप, उद्यिक्षििता तथा नेतयृव 
ववकाससाँग सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने यूवािाई स्वदेििानै रोजगार बनाउन रोजगार प्रवििन केन्द्र साँग सिन्वय 
र साझेदारी गने िेिकूद तथा अलतरर्त वक्रयाकिापको ववकास र प्रवििन गने 

 िेिकूद प्रलतयोगीता आयोजना गने साथै आवश्यकता र अवसरका आधारिा सहभागीताको ब्यवस्था गनुिका साथै 
अलतरर्त वक्रयाकिाप सम्बन्धीका कायिहरू गने  

 नगरपालिका स्तरीय िेिकुद कायिक्रि सञ्चािन व्यवस्थापन गने  

 अन्तर ववद्यािय िेिकुद तथा अलतरर्त वक्रयाकिाप सञ्चािन व्यवस्थापन गने   

 िेिकुद तथा अलतरर्त वक्रयाकिापिा आ्नो नगरपालिका क्षेत्र बावहर सिेत प्रलतस्पधाि गनि स्ने गरी व्यवसावयक 
िेिाडीको उयपादन, ववकास र संरक्षण गने तथा प्रलतस्पधाििा भाग लिने ब्यवस्था लििाउन े

 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका स्थानीय िहयवका धालििक तथा सांस्कृलतक सम्पदाको सम्पती र दावययव सवहतको 
वववरण सङ्किन तथा अलभिेि तयार पानि तथा तीनको संरक्षाण तथा व्यवस्थापन गरी िैक्षक्षक ज्ञान केन्द्रको रुपिा 
ववकास गनि आलथिक ववकास िािा तथा सम्बक्षन्धत स्थानीय सरोकारवािासाँग सिन्वय र साझेदारी गने  

 सावहयय, किा र किाय्ुत सीपको संरक्षण, सम्बििन र ववकास गने    

 आफनो कायाििय िातहत प्रवाह हनु ुपने सेवाको गणुस्तर, प्रभावकाररता तथा प्रलतफिको अलभिेि राय ने र प्राप्त 
सझुावका आधारिा सधुार गनुि पने ववषय िािा प्रििु िाफि त कायिवपालिकाको बैठकिा ििफिका िालग पेि 
गने   

 िातहतका अस्पताि, आधारभतु स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकी, वलथिङ सेण्टर, स्वस््य पररक्षण प्रयोगिािाको लनयलित 
सञ्चािन व्यवस्थापन गने  । 

 िातहतका अस्पताि, स्वास््य केन्द्र तथा इकाईका कििचारीहरूको कायि सम्पादन िूल्याङ्कनका आधार तयार पारी 
िािा प्रििु िाफि त प्रििु प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष पेि गने  

 िातहतका अस्पताि, स्वास््य केन्द्र तथा इकाईका कििचारीहरू साँग कायि सम्पादन सम्झौता गरी िािा प्रििु 
सिक्ष पेि गने   

 स्वास््य सेवा प्रवाह र स्वास््य प्रिासन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, 

व्यवस्थापन, कायािन्वयन र लनयिन गने । 

 कायाििय बाट प्रस्ताव भई गएका सवै िािे स्वास््य सम्बन्धी भौलतक पूवािधार लनिािण व्यवस्थापनको र्दगो 
िापदण्ड लनधािरण, कायािन्वयन तथ व्यवस्थापनकािालग ववषयगत सलिलत र भौलतक पूवािधार ववकास िािािाई 
सहायोग गने । 
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 आधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रबििन गने नगरपालिका स्तरीय अस्पताि, प्राथलिक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य 
चौकी िगायत अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने गराउने।  

 सेवाको सिेत व्यवस्थापन गने  दक्ष स्वास््य जनिक्ष्तको पररपूलतिकािालग आवश्यक कायि गने   

 ववलभन्न संक्रिणबाट जागाउन रोकथाप, उपचार गने गराउने साथै सरसफाई सचेतनाको अलभववृि गने 

 र्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र ग्रलिण स्वास््य सेवाको प्रवन्ध गने । 

 िषलध पसि सञ्चािन र लनयिन गने । 

 िषलधजन्य वनस्पलत, जटीबटुी र अन्य िषलधजन्य वस्तकुो उयपादन, प्रिोधन र ववतरण गने गराउने । 

 स्वास््य बीिा िगायतका सािाक्षजक सरुक्षा कायिक्रिको व्यवस्थापन गने गराउन े। 

 िषलध तथा अन्य िषलधजन्य उयपादनहरूको न्यूनति िूल्य लनधािरण र लनयिन गने । 

 िषलधको उक्षचत प्रयोग र सूक्ष्िजीव लनरोधक प्रलतरोध न्यूनीकरण गने  । 

 िषलध र स्वास््य उपकरणको िरीद तथा प्रालप्तकािालग सम्बक्षन्धत िािा तथा उपिािा साँग सिन्वय गरी 
व्यवस्थापन गने साथै तीनको भण्डारण र ववतरण गने गराउने ।  

 स्वास््य सूचना प्रणािीको ववकास गरी प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन व्यवस्थापन गने गराउने   

 प्रवििनायिक, प्रलतकारायिक, उपचारायिक, पनुस्थािपना र प्यालिएवटभ स्वास््य सेवाको सञ्चािन गने । 

 स्वस्थ जीवनिैिी, पोषण, िारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, स्वास््य विृको पािना, पञ्चकिि िगायतका जनस्वास््य 
सेवाको प्रवििन गने ।  

 सलुति, िर्दरा र िागू पदाथिजन्य वस्तकुो प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना अलभववृि गने  । 

 आयवेुर्दक, होलियोप्यालथक, प्राकृलतक क्षचवकयसा िगायतका परम्परागत स्वास््य उपचार सेवाको व्यवस्थापन गने।  

 जनस्वास््य, आपतकािीन स्वास््य तथा िहािारीको लनयन्त्रण योजना र कायािन्वयन गने  । 

 सरुवा तथा नसने रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाि गने ।  

 आकक्षस्िक तथा घकु्षम्त स्वास््य सेवा प्रवाह गने  

 िवहिा तथा बािबालिका िगायतका िालग आधारभतु तथा अययावश्यक िोपको तालिका तयार गने साथै लनधािररत 
तालिका बिोक्षजि लनयलित िोप िगाउने व्यवस्था लििाउने   

 अययावश्यक िोपका िालग आवश्यक िषलध िगायत श्रोत र साधनको िौज्दात तयार राय ने  

 आधारभतु िोप िेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने  

 स्वास््य स्वयि  सेवक वा सेववका, आिा सिूहहरूको व्यवस्थापन तथा पररचािन गने । 

 वडागत तथा संस्थागत सिन्वययिक कायिजािो लनिािण गने ।  

 िोप सेवा तथा िोप सम्बन्धी वववरण सङ्किन तथा व्यवस्थापन गने ।  

 पूणि िोपको सलुनक्षस्चतता गने  ।  

 िोप सम्बन्धी आवश्यक जनचेतना अलभबवृि र प्रवाह गने ।  

 िोपको वववरण अलभिेक्षिकरण गने ।  

 िोपको अभाविा हनु स्ने जोक्षिि न्यूलनकरणकािालग आवश्यक सवै प्रकारका उपयाको पूवि तयारी गने ।  

 नगरकायिपालिका तथा प्रििु प्रिासकीय अलधकृत साथै ववषयगत सलिलतबाट प्राप्त लनदेिनको पािना गने गराउने। 

 िातहतका अस्पताि, स्वास््य केन्द्र तथा इकाईिा कायिरत कििचारीको स्वीकृत कायि सम्पादन िूल्याङ्कनका आधार 
बिोक्षजि लनधािररत सिय लसिा लभत्र कायि सम्पादन िूल्याङ्कन गरी िािा प्रििु सिक्ष पेि गने ।  
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 व्यक्ष्तगत घनाना दताििाई व्यवक्षस्थत, प्रभावकारी र लनयलित गने गराउने साथै यस कायिकािालग वडा सलिलतको 
कायििय साँग लनयलिलत सिन्वय र घनाना दताि सिाि लनिािण गने  

 िवहिा हक अलधकारको संरक्षण सम्बििन िालग प्रभावकारी नीलत तथा योजना तजुििा गने साथै तजुििा भएका 
योजना तथा कायिक्रिको कायािन्वयन, सिन्वय र लनयिन गने । 

 िवहिाको आलथिक, सािाक्षजक, राजनीलतक सिक्ष्तकरण, क्षिता ववकास गने   

 िैलगक वहंसा लनवारणका िालग लनरोधायिक, प्रवििन, संरक्षणायिक उपाय र पनुःस्थापना गने  

 िैंलगक उिरदायी बजेट लनिािण तथा व्यवस्थापन गने । 

 एकि िवहिा सहयोग सम्वन्धी कायि गने  । 

 सिान कािकािालग सिान ज्यािाको रावष्ट्रय नीलतिाई कडाईकासाथ कायािन्वयन गने गाराउने  । 

 सम्पलत िालथ िवहिाको हक स्थावपत गराउने । 

 सकारायिक लबभेदको स्पष्ट कायािन्वयनकािालग आलथिक ववकास साँग सम्बक्षन्धत िवहिा िक्षक्षत सवै प्रकारका 
योजना तथा आयोजनािा लबिेष सहयोगको वातावरण तयार पने  । 

 आलथिक ववकास िािा तथा उपिािाको सिन्वयिा िवहिा क्षिप ववकास र स्वरोजगार सम्बन्धी कायि गने 
वािवालिका, वकिोर वकिोरी  । 

 बािबालिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र लनयिन गने   

 लनकृष्ट प्रकारको बािश्रिको अन्यय, अन्य प्रकारका बाि श्रिको न्यूलनकरण तथा बाि वववाहको अन्यय िगायतका 
बािबालिकाको हकहीत संरक्षण गने  लबद्यािय उिेर सिहुका बािबालिकाको लबद्यािय पहुाँचकािालग नगरपालिका 
क्षिक्षा, यवा तथा िेिकुद उपिािा र अलभभावक लबच सिन्वय सिाि लनिािण गरी सहयोलगको भलूिका लनवािह 
गने  

 बािबालिका, गभिवती तथा सयुकेरी िवहिािे प्राप्त गनुि पने अलनवायि िोप प्रालप्तको सलुनक्षश् चतताका िालग नगरपालिका 
स्वास््य उपिािा र अलभभावक लबच सिनवय सिाि लनिािण गरी आवश्यक सम्पूण सहयोग गने  

 बाििैत्री स्थानीय िासन कायािन्वयन रणनीलतक योजन तजुििा गने साथै बाििैत्री िासकीय (बाििैत्री स्थानीय 
िासन) प्रवन्ध, बाि ्िब, बाि संरक्षण सलिलत तथा बाि सिाि सम्बन्धीका कायि गने 

 बाििैत्री नगरपालिका लनिािण गने साथै यसका आधार सूचकको पररपूलतिकािालग सवै सरोकारवािाई पररचािन 
गने गराउन े 

 बािबालिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धिा संघ, प्रदेि तथा अन्य लनकायसाँग सम्पकि , सिन्वय तथा सहकायि गने 
असहाय बािबालिकाका पररवारकािालग सम्भाब्य सवै प्रकारका पररवार सहयोग कायिक्रि सञ्चािन गने बैकक्षल्पक 
स्याहार पिलतको कायािन्वयन गने बाि न्याय सम्बक्षन्धका कायि गने  

 बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्द्र, क्षिि ुस्याहार केन्द्र र बाि ववकास केन्द्र व्यवस्थापन गने   

 असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यवस्थापन गने   

 बाि वहंसा लनयन्त्रण गने साथै बािबालिका िालथ हनुे सवै प्रकारका लबभेद र वहंसाको अन्ययका िालग स्थानीय 
प्रहरी प्रिासन साँग सिन्वयायिक कायि जािो लनिािण गरी कायािन्वयन गने । 

 बािसधुार तथा पनुःस्थापना केन्द्र स्थापना, संचािन अनिुती र लनयिन गने  । 

 आपयकािीन तथा र्दघिकालिन बाि उिार कोष स्थापना र व्यवस्थापन गने । 

 वकिोर वकिोरी िगायत यवुा जागरण, सिक्ष्तकरण र पररचािन सम्बन्धी कायि गने  
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 अपाङ्गता भएका व्यक्ष्त तथा असहायको िगत अद्यावलधक, पररचयपत्र ववतरण, सािाक्षजक सरुक्षा तथा सवुवधाको 
व्यवस्थापन तथा ववतरण गने  

 अपाङ्गिैत्री भौलतक पूवािधार लनिािणको कायििाई सम्बक्षन्धत िािा तथा उपिाि साँग सिन्वय गरी बाध्यकारी 
बनाउने  

 सङ्घ तथा प्रदेिसाँगको सिन्वयिा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्द्र तथा अस्त स्याहार केन्द्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन 
गने । 

 अपाङ्गता पररचय पत्रको सहज उपिब्धताको सलुनक्षस्चतता गने तथा लनयिन गने  । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्ष्त र अस्तहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कायि गने  । 

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्िान, स्वास््य सवुवधा, सािाक्षजक सरुक्षा सम्बन्धी कायि गने । 

 जेष्ठ नागररक ्िव, र्दवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्द्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने गराउने  

 सङ्घ तथा प्रदेिसाँगको सिन्वयिा जेष्ठ नागररक केन्द्र तथा अस्त जेष्ठ नागररक स्याहार केन्द्रको सञ्चािन र 
व्यवस्थापन गने गराउने  

 अि्त, असहाय आश्रय स्थि तथा बिृाश्रि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने गराउन े। 

 आ्ना जेष्ठ नागररक िातावपतािाई अवहेिना गने पररवारका सदस्यिाई नगरपालिका बाट प्रवाह हनुे सेवा 
सवुवधािा रोक िगाउन िािा िाफि त नगर कायिपालिकािा लसफाररस गने   

 सािाक्षजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीलत, ऐन, कायिलबलध, योजना तजुििा तथा कायािन्वयन गने साथै सािाक्षजक सरुक्षा 
साँग सम्बक्षन्धत संघीय तथा प्रादेक्षिक ऐन कायािन्वयन गने गराउने ।  

 वडा तथा पालिका स्तरीय सािाक्षजक सरुक्षा सम्यन्त्र वा कायिजािो लनिािण गने   

 सािाक्षजक सरुक्षा संग सम्बक्षन्धत सवै िािे कायिकािालग सम्बक्षन्धत िािा, उपिािा तथा इकाई स‘ग सिन्वय 
गने ।  

 सािाक्षजक सरुक्षाको कायािन्वयनको िालग सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पकि , सिन्वय र सहकायि गने   

 स्थानीय सािाक्षजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक त्यांक संकिन एवं व्यवस्थापन गने। 

 सािाक्षजक सरुक्षाको सलुनक्षस्चतता गने साथै सिाजिा ब्यप्त कुररती, कुसंस्कार, अन्धलबश्वास, वहंसा, बेचलबिन, सािाक्षजक 
अपराध िगायतका घटना अन्ययका िालग आवश्यक सवै काि गने   

 सािाक्षजक सरुक्षा भिा ववतरण र प्रालप्तको सलुनक्षश् चतता गने  

 लनजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग सिन्वय र सहकायि तथा पररचािन गने तथा गराउन े  

 नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कायिक्रि सञ्चािन गरररहेका तथा गने सवै गैर सरकारी संघ संस्थाको सूक्षचकरण गने 
गराउने   

६. न्यावयक सलिलत 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को पररच्िेद् ८ को दफा ४६, दफा ४७, र दफा ४८ िा उल्िेि भएका न्याय 
सम्वक्षन्ध व्यवस्था अनसुारको काि कतिव्य र अलधकारको अलधनिा रवह क्षजम्िेवारी पूरा गनुि पने ि ।  

७. कृवष िािा  

 िािाको िातहत रवह िािािे सम्पादन गने कायििा िािा प्रििुिाई सहयोग गने साथै देहाय बिोक्षजिका कायि 
सम्पादन गने गराउने   
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 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उयपादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र 
लनयिन गने   

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूवािधार लनिािण, साना लसाँचाई लनिािणिा सहयोग, तालिि, प्रववलध 
प्रसार, प्राववलधक टेवा, कृवष सािाग्री आपूलति र कृषक क्षिता ववकास कायिक्रिको सञ्चािन गने   

 कृवष बजार तथा लनयाित प्रवद्र्धन केन्द्रहरूको ववकास र लबस्तार गने   

 कृवषजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहॉिारी रोगको लनयन्त्रण गने   

 कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवििन गने   

 कृवष प्रसार तथा जनिक्ष्तको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचािन गने   

 दक्ष जनिक्ष्तको उपिब्धता र व्यवस्थापनिा स्थानीय कृषकहरूिाई सहयोग गने   

 उच्च िूल्यय्ुत कृवषजन्य वस्तकुो प्रवििन, ववकास तथा बजारीकरण गने   

 कृवष सम्वन्धी वीिा र कजाि सहजीकरण सम्बन्धीका कायि गने   

 भौलतक पूवािधार ववकास िािा साँग सिन्वय गरी कृवष उपज भण्डार तथा िीत भण्डारणको व्यवस्थापन गने   

 कृषकहरूको क्षिता अलभववृि, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सि्तीकरण गने    

 कृवष बीउववजन, िििाद र वकटनासक लबसार्दहरूको आपूलति, भण्डारण, उपयोग र लनयिन गने   

 कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूको सिन्वय, व्यवस्थापन र लनयिन गने तथा 
गराउने साथै सरोकारवािा िािा स‘ग सम्बक्षन्धत ववषयिा सिन्वय गने   

 कृवष उपजिा आधाररत उद्योग व्यवसाय स‘ग सिन्वय गरी र्दगो बजार ववकास र व्यवस्थापन गने   

 कृवष सम्बन्धी प्रववलधको िोजी, ववकास, संरक्षण र हस्तान्तरण गने   

 कृवष त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार गने   

 कृवष स्रोत तथा सेवा केन्द्रको स्थापना र व्यवस्थापन गने   

 कृवषको व्यवसावयवककरणिा लबिेष भलुिका लनवािहा गने साथै उयपादकयव बवृििा सहयोग गने   

८. पि ुिािा  

 िािाको िातहत रवह िािािे सम्पादन गने कायििा िािा प्रििुिाई सहयोग गने   

 पिपुन्िी पािन र पिपुन्िी स्वास््य सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र लनयिन 
गने   

 पिपुन्िी बजार सूचना, हाटबजारको पूवािधार लनिािण, तालिि, प्राववलधक टेवा, कृषक क्षिता ववकास कायिक्रिको 
सञ्चािन र लनयिन गने   

 पिपुन्िी बजार तथा बजार केन्द्र, पिबुािी उयपादन लनयाित केन्द्र को ववकास र व्यवस्थापन गने   

 पिपुन्िीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको लनयन्त्रण गने   

 पिपुन्िी क्षचवकयसा सेवाको व्यवस्थापन गने    

 उन्नत जातको पिनुश्ल सधुार पिलत ववकास र व्यबस्थापन गने   

 पिपुन्िी सम्बन्धी बीिा र कजाि सहजीकरण सम्बन्धीका कायि गने   

 स्थानीय चरन तथा िकि को ववकास र व्यवस्थापन गने   

 डािे तथा भइु घॉस तथा अन्य पिआुहारको भरपदो र ववश्वालसिो श्रोतको व्यवस्थापन र भण्डारणको 
व्यवस्थापन गने साथै पि ुआहारको गणुस्तर लनयिन गने   
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 पिपुन्िी जन्य उयपादनसाँग सम्बक्षन्धत उद्योगको स्थापना, ववकास र व्यवस्थापनिा सिन्य र सहयोग गने    

 स्थानीयस्तरिा पिपुन्िी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािीको ववकास गने   

 पिपुन्िी बधस्थि र िीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयिन गने   

 पिपुन्िी पािन तथा पि ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायि गने   

 पिपुन्िी पािनको व्यवसावयवककरणिा वविेष भलुिका लनवािहा गने साथै उयपादकयव बवृििा सहयोग गने   

 पिपुन्िी बािी स्रोत तथा सेवा केन्द्रको स्थापना र व्यवस्थापन गने   

 पिपुन्िी पािनको व्यवसावयवककरणिा वविेष भलुिका लनवािहा गने साथै उयपादकयव बवृििा सहयोग गने   

 आ्नो उपिािा िातहत प्रवाह हनु ुपने सेवाको गणुस्तर, प्रभावकाररता तथा प्रलतफिका बारेिा भहष्त उयलभ 
जस्ता लबलध प्रयोग गरी व्यवस्थापन परीक्षण गने गराउने साथै यस प्रकारका पररक्षण बाट प्राप्त सझुावका 
आधारिा सधुार गनुि पने ववषय िोिी िािा प्रििु सिक्ष पेि गने    

९. आलथिक ववकास तथा राजश्व पराििि िािा  

 आफु िातहतका उपिािा तथा इकाईहरूको कायि क्षजम्िेवारी बिोक्षजि गने कायिको व्यवस्थापन, लनयिन र 
सिन्वयायिक कायिको सलुनक्षस्चतता गने साथै दैलनक कायि प्रवाह र सम्पादनको व्यवस्थापन गने   

 िातहतका उपिािा तथा इकाईका कििचारीहरूको कायि सम्पादन िूल्याङ्कनका आधार तयार पारी प्रििु 
प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष पेि गने    

 िातहतका उपिािा तथा इकाईका कििचारीहरू साँग कायि सम्पादन सम्झौता गने    

 भ-ूउपयोग नीलत र योजना बिोक्षजि आलथिक ववकासका ियुय क्षेत्रहरूिाई सोवह बिोक्षजि कायािन्वयनिा 
ल्याउने । साथै भ-ूउपयोग नीलत र योजनाका ववषयिा सम्बक्षन्धत िािािा सिन्वय र सहयोग गने   

 आलथिक ववकासका सवै सम्भावनाहरूको पवहचान तथा अध्ययन अनसुन्धान सिेत गरी प्रििु प्रिासकीय 
अलधकृत िाफि त सम्बक्षन्धत ववषयगत सलिलतिा ििफि र पाररतका िालग पेि गने   

 भ-ूउपयोग नीलत बिोक्षजि आलथिक ववकासकाकािालग सम्बक्षन्धत िािा स‘ग सिन्वय गरी भलूिको उपयोग 
र व्यवस्थापनिा स्थानीयबासीिाई सहभालग गराउने आलथिक ववकास संग सम्बक्षन्धत कृवष तथा पिपुन्िी 
पािनको व्यवसावयवककरण, उद्योग, तथा उद्यिलसिताको ववकास, पयिटन ववकास, बन तथा प्राकृलतक श्रोतका 
संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन साथै सहकारी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, रोजगार प्रवििन तथा गररबी 
न्यूलनकरण िगायतका सरोकारवािा क्षेत्रका नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको तजुििा साथै तीनको 
कायािन्वयन र लनयिन गनि िातहतका उपिािा तथा इकाईहरूिाई कायि वववरणका आधारिा सञ्चािन 
व्यवस्थापन गने    

 स्थानीय उयपादन र उयपादकयव बवृि साथै स्थानीय उयपादनको सहज बजाररकरणका िालग नगरपालिका 
स्थानीय उयपादन संरक्षण सम्बििन र ववकास कक्षको रुपिा भलूिका लनवािह गने   

 स्थानीय उयपादनहरूको बजारको सलुनक्षस्चतता शृ्रजना गनि नगरपालिकािाई ब्यापाररक दतुको रुपिा सिेत 
भलूिका लनवािह गने वातावरणको भलूिका लनवािहा गने साथै यसकािालग सरोकारवािा उद्योग, ब्यापाररक फिि, 
संघ संस्था िगायतका सरोकारवािा साँग सिन्वय र सहक्षजकरण गने    

 आलथिक ववकास र गररवी न्यूलनकरणिा आधाररत योजना तथा कायिक्रिहरूको प्रभावकाररत र उपिक्षब्ध 
िापन सम्बन्धी  
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 सूचक लनधािरण गरी कायिपालिकािा स्वीकृलतकािालग पेि गने साथै स्वीकृत सूचकहरूको कायािन्वयन गने 
गराउने    

 आलथिक ववकासिा नगरपालिकािे लनधािरण गरेको पररिाणायिक िक्ष्य प्रालप्तको िापन र व्यवस्थापन गने   

 आलथिक ववकासको क्षेत्रिा नगरपालिकािे प्राप्त गरेको उपिक्षब्धका बारेिा ववद्यलुतय िाध्यिबाट सिेत 
अलभिेिीकरण तथा प्रकािन गने    

 आलथिक ववकासका क्षेत्रिा कायिपालिकाका ववषयगत सलिलत साथै अन्य सलिलत, उपसलिलत, कायिदिको 
बैठकिा हनुे ििफि, बैठकिा आवश्यकता बिोक्षजि प्रलतलनलधयव गने   

 आलथिक ववकासका लनधािररत क्षेत्रका वकसान, ब्यापारी, व्यवसायी, कृवष तथा पिपुन्िी पािन सिूह, संघ संस्था 
िगायतका सरोकारवािा साँग अवालधक कायितालिका तयार गरी लनयलित रुपिा अन्तरसम्बाद गने, 

सम्भावना, अवसर, किजोरी र चनुौलतको पवहचान गने साथै लतनको उपयोग र सिाधान गने तथा 
सिाधानका िालग कृयाक्षिि हनुे     

 नगरपालिकाका सवै िािा, उपिािा र इकाई हरूको सिन्वय र सहकायििाई प्रभावकारी बनाउने   

 आलथिक ववकास र सिवृि लनिािणिा आलथिक श्रोत व्यवस्थापन र पररचािनिा कृयाक्षिि बैंक लबिीय संस्था, 
िघलबि संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा स्थानीय सिूहगत बचत पररचािन कतािहरू साँग 
सिन्वय र सहकायि गने     

 आलथिक ववकास साँग सम्बक्षन्धत क्षेत्रको संरक्षण, सम्बििन र ववकासिा वडा सलिलतहरूसाँग लनयलित सम्पकि  
तथा सिन्व गरी सम्भावना र अवसरका बारेिा ििफि तथा अन्तरकृया गने/गराउने   

 आफनो िािा िातहत प्रवाह हनु ुपने सेवाको गणुस्तर, प्रभावकाररता तथा प्रलतफिका बारेिा ववलभन् न लबलध 
प्रयोग गरी व्यवस्थापन परीक्षण गने गराउने  

 सधुार गनुि पने ववषय प्रििु प्रिासकीय अलधकृत िाफि त कायिवपालिका बैठकिा ििफिका िालग पेि गने    

 उपिािा तथा इकाईहरूिे पेि गनुि पने िालसक प्रगलत वववरण फारि तयार गरी सम्बक्षन्धत उपिािा तथा 
इकाईिाई उपिब्ध गराउने    

 िातहतका उपिािािा कायिरत कििचारी साथै उपिािा बाट प्राप्त इकाईिा कािि गने कििचारीको कायि 
सम्पादन िूल्याङ्कनको रुज ुगरी आ्नो िािा िातहतका सम्पूणि कििचारीको स्वीकृत कायि सम्पादन 
िूल्याङ्कनका आधार बिोक्षजि लनधािररत सिय लसिा लभत्र कायि सम्पादन िूल्याङ्कन गरी प्रििु प्रिासकीय 
अलधकृत सिक्ष पेि गने ।  

 िािाको िातहत रवह िािािे सम्पादन गने कायििा िािा प्रििुिाई सहयोग गने साथै देहाय बिोक्षजिका 
कायि सम्पादन गने गराउने   

 राजश्व सम्बन्धी नीलत, कानूनको लनिािणिा सहयोग गने साथै तीनको कायािन्वयन र लनयिन (राजस्व 
चहुावट लनयन्त्रण सिेत) गने   

 राजस्व चहुावट लनयन्त्रण गने साथै लनयलिलत रुपिा राजश्वका श्रोतय्ुत क्षेत्रको अनगुिन तथा लनररक्षण गने   

 कर तथा गैरकर राजश्व संकिन तथा असलुिकािालग वडा सलिलतिाई सिेत पररचािन गने साथै अन्य आय 
व्यवस्थापन गने   

 वडािा सङ्किन भएको राजश्वको दैलनक व्यवस्थपन गने गराउन े  
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 नगरपालिका क्षेत्रलभत्र राजस्वका दर अन्य िलु्क लनधािरण, संघीय र प्रदेि कानून बिोक्षजि प्राकृलतक श्रोत 
साधन र सेवा िलु्क जस्ता रोयल्टी सङ्किन, सिन्वय र लनयिन गने   

 स्थानीय पूवािधार सेवा र उपयोगिा सेवा िलु्क तथा दस्तरु (नीलत, काननु, िापदण्ड, लनयिन, िलु्क लनधािरण, 

संकिन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धीको कायि गने   

 िािपोत संकिन गने ।    

 सम्बक्षन्धत िािा सिेतको सिन्वयिा काननु बिोक्षजि ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, िाटो िगायतका प्राकलतक 
श्रोतको सवेक्षण, अन्वेषण, उयिनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किन गने   

 सम्बलनधत िािा तथा उपिािाको सिन्वयिा सािदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 
सङ्किन गने   

 कूिो, नहर जस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन गने   

 प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधािरण र कायािन्वयन तथा प्रदेि र संघीय िापदण्ड पािना गने 
गराउने    

 करदाता क्षिक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावलधक गने   

 आलथिक श्रोतको िहिि उपयोग तथा पररचािन गने   

 राजश्व पराििि सम्बन्धी कायििा िािा प्रििु तथा राजश्व पराििि सलिलतिाई सहयोग गने   

 सम्पतीकर िूल्याङ्कनको कायि गने, राजश्वका श्रोत र साधनको लनयलित अनगुिन गने साथै स्थानीय राजस्व 
प्रवििनका िालग प्रोयसाहन जन्य कायि गने    

 राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन गने गराउन ेसाथै लनयलित रुपिा अध्यावलधक गने   

 राजस्व सूचना तथा त्याङ्कको आदान प्रदान गने   

 प्रचलित काननु बिोक्षजि तोवकएका दण्ड जररवाना असिुी गने   

 करदाता साँगको सम्बन्धिाई सिधरु बनाउने साथै प्रययेक करदातािे कर तथा राजश्व लतरे वापत 
नगरपालिकाको सम्झना स्वरुप िायााँको क्षचनो सहलत धन्यवाद प्रदान गने   

 बााँकी ब्यौता रकिको िगत राय ने तथा असिु उपर गने   

 कर तथा गैर कर राजश्वका दर रेट दरुुष्त राय ने   

 आन्तररक आयको तिुनायिक अलभिेि राय ने   

 राजश्व असिुी वा प्रालप्त सम्बन्धी वववरण दैलनक रुपिा िािा प्रििु सिक्ष पेि गने   

 नगरसभा, नगरकायिपालिका, प्रििु प्रिासकीय अलधकृत तथा िािा प्रििुिे तोकेका तथा लनदेक्षित गरेका 
अन्य कायि गने    

१०. आलथिक प्रिासन िािा  

 आफु िातहतका आलथिक प्रिासन तथा व्यवस्थापन उपिािािे कायि क्षजम्िेवारीका आधारिा सम्पादन गने 
कायिको व्यवस्थापन, लनयिन र सिन्वयायिक कायिको सलुनक्षस्चतता साथै दैलनक कायि प्रवाह र सम्पादनको 
व्यवस्थापन गने   

 ववषयगत र िािागत क्षजम्िेवारीका आधारिा आफु िातहतका उपिािा तथा इकाईका कििचारीहरूको कायि 
सम्पादन िूल्याङ्कनकािालग सूचक सवहतका आधार तयार पारी प्रििु प्रिासकीय अलधकृत सिक्ष पेि गने    

 िातहतका उपिािा तथा इकाईका कििचारीहरू साँग कायि सम्पादन सम्झौता गने    
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 आलथिक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, व्यवस्थापन, 

कायािन्वयन र लनयिन गने   

 सवै िािा तथा उपिािा सिेतको सिन्वय तथा प्रििु प्रिासकीय अलधकृत र योजना तजुििा सलिलत, राजश्व 
पराििि सलिलत साथै ववषयगत सलिलतको सहयोगिा िध्यकालिन िचि संरचना तयार पाने   

 लनधािररत पिती र ढााँचा बिोक्षजि आय ब्यव वववरण राय ने र ब्यवस्था लििाउने   

 बावषिक योजना तथा बजेट तजुििा, िचिको भ्ुतानी र प्रलतवेदनको िालग SUTRA को प्रयोग गने साथै िेिाबाट 
गररने सवै िािे आय र ब्ययको िेिांकन, लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन गने   

 बावषिक आय ब्यय वववरण सवहतको बजेट लनिािणिा सहयोग गने   

 राजश्व पराििि सलिलत, बजेट लसिा लनधािरण सलिलतरश्रोत अनिुान सलिलत र बजेट कायिक्रि तजुििा सलिलतिाई 
बजेट सीिा लनधािरण र बजेट तजूििा सिेतका कायििा सहयोग गने   

 व्यवसावयक िेिा प्रणािीको ववकास र व्यवस्थापन गने    

 सभाबाट पाररत बजेट सीिाको कायािन्वयन र लनयिन गने   

 सक्षञ्चत कोष, िचि िाता, ििित संभार कोष, बािकोष तथा आकक्षस्िक कोष िगायतका कानून बिोक्षजि लनधािरण 
गररएका अलत आवश्यक कोषहरूको लनिािण गने साथै तीनको सञ्चािन व्यवस्थापन गने   

 नगद कारोवारका िालग तोवकएको लसिा भन्दा बढीका सवैिािे भ्ुतानी बैंवकङ प्रणािी िाफि त िात्र भ्ुतानीको 
ब्यवस्था लििाउने साथै ई-बैंवकङ प्रणािीिाई प्राथलिकता र्दने   

 िेिा व्यवस्थापन, िचि, राजश्व, धरौटी, कायिसंचािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा सम्पक्षिको एकीकृत 
वववरण तयार पाने    

 साविजलनक िचि तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा लनयिन र सोको 
सङ्किन तथा बााँडफााँड गने कायििा सम्वक्षन्धत िािा तथा उपिािािाई सहयोग गने   

 सिवष्टगत आलथिक अवस्थाको ववश्लषेण तयार पाने सिेतका कायि गने   

 ऋण तथा अनदुानको अलभिेि, व्यवस्थापन, पररचािन र लनयिन गने तथा वववरण दरुुष्ट राख्न ेवा राख्न िगाउने   

 िगानी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी तथा लनजी) र वविीय व्यवस्थापन गने   

 आयको आधारिा भ्ुतानी सन्तिुन व्यवस्थापनको कायि गने तथा िररद गरुु योजना बिोक्षजि भ्ुतानी 
कायियोजना सवहतको तालिका लनधािरण गने   

 वविीय स्रोत साधनको सितािूिक बााँडफााँड गने    

 आय-व्ययको वववरण िालसक, चौिालसक र बावषिक रुपिा प्रकािन (वेवसाइटिा सिेत) गने   

 आलथिक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषयका कायि गने   

 आलथिक ववकास र राजश्व व्यवस्थापनसाँग सम्बक्षन्धत क्षेत्रको संरक्षण, सम्वििन र ववकासिा राजश्व पररचािन 
िािा तथा आलथिक ववकास िािा तथा वडा सलिलतहरूसाँग लनयलित सम्पकि  तथा सिन्व गने/गराउने   

 संघीय तथा प्रदेि कानून बिोक्षजि बजेट घाटापूलतिको स्रोत व्यवस्था गने कायििा प्रििु प्रिासकीय अलधकृतसाँग 
र नगर कायिपालिकािा ििफि गने तथा व्यवस्थापन गने   

 भ्रष्टचार लनयन्त्रण सम्बन्धी िून्य सहनलसिताको नीलत अविम्बन गने    

 उपिािाहरूिे पेि गनुि पने िालसक प्रगलत वववरण फारि तयार गरी सम्बक्षन्धत उपिािािाई उपिब्ध गराउने    
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अनसूुची ४: राजापरु नगरपालिकािा कायि सम्पादनका िालग तहगत सम्झौताहरु 

 

राजापरु नगरपालिका 
राजापरु, बर्दिया 

कायिसम्पादन सम्झौता 
यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया नगर प्रििु श्री .....................साँग प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री .................िे 

गनुि भएको कायिसम्पाद सम्झौता 
क्र सं.   वक्रयाकिापहरु  उपिब्धी सूचक  कैवफयत   
१ सभा र कायिपालिकाको सक्षचवको रुपिा 

कायिगने र लनणिय कायािन्वयन गने 
गराउने । 

कायिपालिका र सभाको बैकठ काननुिे तोकेको 
सिय लसिा प्रकृया बिोक्षजि सक्षचविे गनुि पने 
कायि सम्पन्न भएको हनुे ि । 

   
 

२ बावषिक कायिक्रि तथा बजेट तजुििा गनि 
सहयोग गने साथै कायिन्वयन र अनगुिन 
तथा िलु्यांकन गने गराउन े

स्वीकृत कायिक्रि तथा बजेटको कक्षम्तिा ८० 
प्रलतित प्रगती हााँलसि भएको हनुेि । 

 

३ कोष तथा आलथिक कारोकारको वहसाब 
तथा अलभिेि दरुुस्त राख्न िगाउने, िेिा 
पररक्षण गराउने तथा बेरुज ुफिेउट गने 
गराउन े

 आ िे प र ि िे प सियिा नै सम्पन्न भएको 
हनुेि । आलथिक कारोवार एवं कोषको अलभिेि 
दरुुस्त हनुेि । 

 

४ योजनाहरुको फरफारक िालग प्रलतवेदन 
तयार गरर कायिपालिका बैठकिा पेि गने 

आलथिक वषि सिाप्त भएको एक िवहना लभत्र योजना 
फरफारक प्रलतवेदन तयार गरर कायिपालिकािा पेि 
भएको हनुेि 

 

५ नगरपालिकाको चि अचि सम्पतीको 
संरक्षण गने िगत राख्न ेतथा अध्यवालधक 
गने गराउन े  

नगरपालिकाको चि अचि सम्पतीको अलभिेि 
व्यवक्षस्थत रुपिा अध्यावलधक भएको हनुे ि। 

 

६ प्रििुको लनदेिनिा कायिपालिकको बैठक 
बोिाउने र बैठक सम्बक्षन्ध आवश्यक 
कायि गने गराउने ।   

कायिपालिका र सभाको बैठक सूचना सियिै 
सदस्यहरुिाई पगुेको हनुेि । 

 

७=  कायिपालिकको लनणिय प्रिाक्षणत गने र 
सभा र कायिपालिकको लनणियको अलभिेि 
सरुक्षक्षत गने   

कायिपालिकको लनणिय प्रिाक्षणत गरी प्रतेक लनणिय 
व्यवक्षस्थत एवं सरुक्षक्षत साथ राक्षिएको हनुेि । 

 

८ न्यायीक सलिती बाट भएको लििापत्र 
तथा लनणिय सम्बक्षन्ध लिलसि संरक्षण गने 
गराउन े

न्यायीक सलिलतको लििापत्र तथा लनणिय सम्बन्धी 
लिलसि सरुक्षक्षत रुपिा राक्षिएको हनुेि । 

 

९ नगरपालिकाको प्रिासवकय आलथिक 
लनयन्त्रण राख्न े

नगरपालिकाको आन्तररक प्रणािी तयार भई ययको 
कायािन्वयन भएको हनुेि । 

 

१० साविजलनक िररद योजना तयार िररद 
सम्बन्धी कायि गने गराउने ।   

प्रययेक वषि श्रावण िवहना लभत्र बावषिक िररद 
योजना तयार भएको हनुेि । 
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११  नगरपालिकाको अलधकार क्षेत्रलभत्रका 
ववषयिा काननुहरु बनाउने   

नगरपालिकाको अलधकार क्षेत्रका ववषयिा 
आवश्यक काननुको िस्यौदा तयार गरी 
कायिपालिका सिक्ष पेि भएको हनुेि । 

 

१२ सभाको बैठक बस्ने लिलत, सिय। स्थान 
र बैठकको कायिसूची सवहतको सचुना 
बैठक बसने र्दन भनदा कितीिा सात 
र्दन आबै पत्राचार गने 

सभाको बैठक बस्ने लिलत, सिय, स्थान र बैठकको 
कायिसूची सिवहतको तोवकए बिोक्षजि पत्राचार 
भएको हनुेि । 

 

१३ न्यनुति दररेट लनधािरण गने   आलथिक वषि िरुु हनु ुभनदा १५ र्दन अगाबै 
न्यूनति दररेट लनधािरण भई कायिपालिकाबाट 
स्ववकृत भउको हनुेि । 

 

१४=  नगरपालिकको सघीय र प्रदेिस्तरको 
आयोजना कायािन्वयनिा सिन्वय, 

सहजवकरण गने   

नगरपालिका लभत्र सञ्चालित संघीय र प्रदेिको 
आयोजा कायािन्वयन भएको हनुेि । 

 

१५ आगािी आलथिक वषिको बजेट लसिा 
प्रययेक वषिको बैिािा पन्र गतेलभत्र 
ववषयत िािा, तथा वडा सलिलतिाई 
उिब्ध गराउन ुपनेि ।   

तोवकय बिोक्षजि बैिाि १५ गते लभत्र ववषयतथ 
िािा र वडा सलिलतिायि अगािी आलथिक वषिको 
१५ गतेलभत्र बजेट लसिा पठाएको हनुेि । 

 

१६  नगर प्रििु वा आफुिाई अक्षयतयारी प्राप्त 
भएको १५ र्दनलभत्र ववषयतथा िािा, 
वडा सक्षचविाई कायिक्रि र बजेट सवहत 
प्रचलित कानून बिोजि िचि गने 
अक्षयतयारी र्दने ।   

तोवकए बिोक्षजि वडा ताथ ववषयतथ िािा 
स्वीकृत योजना तथा कायिक्रि कायािन्वयन गनि 
अक्षयतयारी र्दएको हनुेि । 

 

१७ नगरपालिकको कोषबाट िचि भएको 
रकिको चौिालसक प्रगलत ययस्तो अवलध 
सिाप्त भउको पन्र र्दनलभत्र 
कायिपालिकाको बैठकिा पेि गनुिपने ि 
।   

प्रययेक चौिालसक सिाप्त भए पलिको १५ र्दन 
लभत्र कायिपालिकको बैठकिा चौिालसक आय 
व्ययको वववरण पेि भएको हनुेि । 

 

१८ कायाििको व्यवस्थापन, दैलनक कायि 
सञ्चािन तथा सो कायिियिा कायिरत 
कििचारीको सपुररवेक्षण तथा लनयन्त्रण 
गने, आवश्यकतानसुार कििचारीिायि काज 
िटाउने तथा सरुवा गने तथा उयकृष्ट 
कििचारीिाई परुस्कृत गने कििचारवको 
ग्रडे थप िगायतका सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउने   

कायािियको दैलनक कायि सञ्चािन प्रभावकारी 
रुपिा सञ्चािन भएको हनुेि । 

 

१९ घमु्ती सेवा सञ्चािन गने साथै सिय 
सियिा साविजलनक सनुवुाई गने ।  

वषििा कम्तीिा १ पटक घमु्ती सेवा सञ्चािन 
भएको हनुेि । 
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२० कायि सम्पादन सम्झौता बिोक्षजिको 
िािा प्रििुहरुसाँग कायिसिपादन 
सम्झौता गरी कायि सिपादन गने 

सबै िािा प्रििुसाँग कायि सम्पादन सम्झौता 
भएको हनुेि । 

 

२१ बेरुजकुो िगत राख्न ेसाथै बेरुज ुफछ्यौट 
गने गराउन े।   

बेरुज ुव्यवक्षस्थत िगत रािी प्रययेक वषि २५ 
प्रलतित बेरुज ुफछ्यौट भएको हनुेि । 

 

२२ लििि वववक्र गने गराउन े   क्षजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन लििाि गनुिपने देक्षिएका 
िािसिानको लििाि वववक्र भएको हनुेि । 

 

२३ राजिव संकिन तथा दाक्षििा गने 
गराउने साथै प्रचलित काननु बिोक्षजि 
गनुिपने कायिहरु गने   

राजश्व संकिन एवं काननु बिोक्षजि दाक्षििा गरी 
राजश्वको वहसाब व्यवक्षस्थत रुपिा राक्षिएको हनुेि 
। 

 

२४=  नगरपालिका तथा वडा कायािियबाट 
प्रदान गने सेवा प्रवाहिाई चसु्त, दरुुस्त 
एवं सेवाग्राही िैत्री बनाउने । 

लडक्षजटि नागररक वडापत्र, सेवाग्राही प्रलतक्षाकषको 
व्यवस्था भएको हनुेि  । 

सेवा प्रभाविा सहज हनुे गरी िािाहरुको िेआउट 
तयार भएको हनुेि ।  

एकिार प्रणािीबाट सेवा प्रभाव हनुेि ।  

सेवाग्राही प्रलतक्षकक्षिा िानेपािी, वाईफाई, सझुाव 
पेवटका व्यवस्था भएको हनुेि ।  

ववलभन्न िाध्यिहरुबाट प्राप्त सेवाग्राहीहरुको गनुासो 
तथा सझुावको लनयलित सम्बोधन लििेको हनुेि । 

 

२५  कििचारीको िालग क्षिता ववकास तालिि कायिरत प्राववलधक, प्रिासलनक कििचारीिाई 
कायिसम्पादनिा सहज हनुे गरी तालिि हनुेि 

 

 

..................................      ........................................ 
नाि         नाि  

प्रििु प्रिासकीय अलधकृत       नगर प्रििु   
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र प्रिासन िािा प्रििु लबचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री ....................., 
 प्रिासन िािा 
राजापरु नगरपालिका । 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री .................साँग प्रिासन िािा प्रििु श्री 
................... ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. कििचारीहरुको व्यक्ष्तगत वववरण, ववदा तथा अन्य रेकडिको अद्यावलधकता गने ।  

२. नगरपालिकाको प्याड, िाप र हाक्षजरीको सरुक्षक्षत प्रयोग गने ।   

३. ववलभन्न बैठकहरुको उपय्ुत व्यवस्थापन र लनिािण पकु्षस्तकाको सरुक्षा गने ।  

४. लसफाररससाँग सम्बक्षन्धत कायिहरुको यथास्य लिटो सम्पादन र कागजातहरुको अलभिेि व्यवक्षस्थत गने । 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बक्षन्ध लनलत, नगररक वडापत्र, िापदण्ड, सेवा िति, योजना, कायािन्वयन र लनयिन गने । 

६. संववधानको धारा ३०२ बिोक्षजि सिायोजन भई आउने कििचारीको व्यवस्थापन गने ।  

७. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि गने ।  

८. नगरपालिकाको संगठन ववकास, संगठन संरचना तथा दरबन्दी लनधािरण, जनिक्ष्त व्यवस्थापन बकृ्षि ववकास गने ।  

९. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनिा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, पबद्र्धन र लनयिन गने ।  

१०. िानव संसाधन ववकासका िालग अल्पकािीन तथा र्दघिकािीन तथा दीघिकािीन योजना तजुििा तथा क्षिता ववकास 
गने ।  

११. आवश्यक कििचारीहरुको दरबन्दी सजृना  व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि गने । 

१२. स्वीकृत दरबन्दी अनसुार नयााँ लनयकु्ष्त तथा बढुवा सिबनधी सूचनाहरु व्यवक्षस्थत रुपिा राख्न े 

१३. कििचारवको कायिवववरण तयार र आवियकता अनसुार लनयलित रुपिा पररिाजिन सिेत गरी अद्यावलधक राख्न े। 

१४. आवश्यकता अनसुार कििचारीिाई िटाउने कायि तो्ने । . सेवा करार, ज्यािादारी र अस्थायी कििचारीको म्याद 
थप सम्बनधिा सियिै जानकारी गराउने ।  

१५. प्रिासनिाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई लिटो, िररतो एवं सविसिुभ रुपिा सेवा तथा कायािसिपादन गनि 
गराउन आवियक सहयोग गने । 

१६. कििचारीहरुको बैयक्ष्तक वववरण, ववदा तथा काजको अलभिेि दरुुस्त राख्न े।  

१७. आवियकता अनसुार अन्य प्रिासलनक कायि गने ।  

१८. सियिै पत्राचार गने र बझुाएका पत्रहरुको भपािइ व्यवक्षस्थत रुपिा राख्न े।  

१९ बैठकिा भएका लनणियहरु िेिन कायििा सहयोग गने तथा लनणिय पकु्षस्तका सरुररक्षत साथ राख्न े  

२०. लनणिय उतार गरी सम्बक्षन्धत लनकायिा पठाउने ।  

२१. सिय सियिा तोकीएका कािहरु सियिै गने ।  

२२. िािािे सम्पादन गने कायिहरु बावषिक योजना िावषक योजना तयार गनि । िालसक पलतिवेदन तयार गरी पेि गने 
।  

२३. आफु र िािाहरुको कििचारी ववच कायि वववरण तयार गरी सम्झौता गने ।  

३३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै सम्बन्धीत िािाबाट 
संकिन गने ।  

३४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  
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३५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

३६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

३७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

३८. िातहतका कायिियको सिय सियिा अनगुिण गने देक्षिएका सिस्या सिाधानका उपायहरु सिेट प्रलतवेदन पेि 
गने ।  

३९. कायिसम्पादनको िापनको अधारिा उयकृस्त कििचारी िनौट गरी लसफाररस गने । 
उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र आलथिक प्रिासन िािा प्रििु बीचको कायिसम्पादन सम्झौता । 

श्री .............. 
आलथिक प्रिासन िािा 
राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ...................साँग आलथिक प्रिासन िािा प्रििु 
..............लबच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. बजेट तयारी सम्बन्धी कायि ।  

२. आम्दानी जम्िा र अलभिेि राख्न ेसम्बन्धी कायि ।  

३. भ्ुतानी र अलभिेि राख्न ेसम्बन्धी कायि ।  

४. आन्तररक तथा अक्षन्ति िेिा पररक्षण गराउने कायि ।  

५. बेरुज ुफिियौटका िालग प्रिाण जटुाउने कायि ।  

६. रकि लनकासाकािालग सम्बक्षन्धत अड्डाहरुिा पत्राचार सम्बन्धी कायि ।  

७. सिाक्षजक सरुक्षा भिा लनकासा सम्बन्धी कायि ।  

८. दैलनक, िालसक, बावषिक आय व्ययको वववरण तयारी सम्बन्धी कायि र बैंक वहसाब लििान सम्बन्धी कायि   

९. कििचारीहरु तथा जनप्रलतलनलधहरुको तिब, भिा तथा सवुवधा ववतरण सम्बन्धी कायि ।  

१०. लबजिुी, धारा, टेिीफोनको िहसिु भ्ुतानी सम्बन्धी कायि ।  

११. िचि सम्बनधी वविहरु चेक जााँच गरी लनयिानसुार भ्ुतानी गने सम्बन्धी कायि ।  

१२. धरौटी अलभिेि राख्न ेतथा वफताि र्दने कायि ।  

१३. कििचारी कल्याण कोष संचिान सम्बन्धी कायै ।  

१४. नगद तथा अलभिेिहरुको सरुक्षा सम्बन्धी कायि ।  

१५. वविीय प्रगलत प्रलतवेदन तथा अन्य वववरण तयारी सम्बन्धी कायि ।  

१६. आय व्यय वववरण साविजलनक गनि सूचना केन्द्रिा वववरण उपिब्ध गराउने कायि ।  

१७. प्रचलित कानून र प्रििु प्रिासवकय अलधकृतको लनदेिन अनसुार अन्य कायि ।  

१८. धरौटी आदेिानसुार वफताि िचि तथा सदरस्याहा गनि िगाउने ।  

१९. भौचरहरु ि. िे. प. फारािहरुिा व्यक्ष्तगत िाता तथा बजेट वववरण िातािा चढाउन िगाउने ।  

२०. नगरपालिका बैठकबाट आलथिक सम्बन्धी भएका लनणिहरु अध्ययन एवं कायािन्वयन गनि िगाउन े 

२१. कििचारीहरुको सियिै तिबी प्रलतिवेदन पाररत गरी तिब भिा ववतरण गने एवं संचय कोषिा पठाउनपुने कट्टी 
रकि सियिानै पठाउन िगाउने ।  

२२. सियिा लनकासा िाग गने र िचि गरी िालसक, चौिालसक र बावषिक प्रगलत वववरण तयार गरी सम्बन्धीत लनकायिा 
सिायिानै पठाउन िगाउन े।  

२३. पेिकी तथा बेरुजिुाई लनयलित, लिन्हा एवं असिु उपर गनि आवश्यक व्यवस्था लििाउन िगाउन े।  

२४. लनयलित रुपिा आ. िे. प र ि िे प गराउन िगाउने । 

२५. प्रचलित ऐन लनयििा तोवकय अनसुारको क्षजम्िेवारी परुा गनि िगाउने ।  

२६. िाताहरु प्रिाक्षणत गराउन िगाउने ।  

२७. अनिुालनत बावषिक आय व्ययको ियौदा तयार गने कायििा प्रििु प्रिासवकय अलधकृतिाई सहयोग गने ।  

२८. कायािियको तफि बाट लतनुि पने िहसिुहरु सियिा बझुाउन िगाउन े।  

२९. आलथिक बषिको अन्यय पलि अको आलथिक बषििा सम्पूणि आलथकि  क्षजम्िेबारी साने िगाउने ।  
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३०. अवकास प्राप्त कििचारीहरुको सम्पूणि रकि र्दने व्यवस्था गनि िगाउने ।  

३१. आम्दानी बवृिहनु स्ने क्षेत्रहरुको पवहचान गनि िगाउने ।  

३२. नगरपालिकािे लिन ुपने सम्पूणि कर दस्तरु एवं िलु्क उठाई जम्िा हनु आएको रकि राजश्व आम्दानी बाधी 
दैलनकरुपिा बैंक दाक्षििा गने र दैलनक िालसक चौिालसक र बावषिक प्रलतवेदन का अ सिक्ष पेि गनि िगाउने ।  

३३. कर असिुीिा आएका सिस्याहरुको सिाधान गनि िगाउने ।  

३४. लनयिानसुार क्षजन्सी लनरक्षण गनि िगाउने ।  

३५. क्षजन्सी अलभिेिहरु राख्न िगाउने ।  

३६. कायाििय प्रििुिे अह्राएको अन्य काि गने ।  

३३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

३४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

३५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन, लनयि, कायािववलध, लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

३६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

३७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

३८. आलथिक अनसुान कायि गनि आवश्यक अनकु्षिक्षणहरु गने ।  

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र कृवष िािा प्रििु लबचको कायिसम्पादन सम्झौता । 

श्री................,  
कृवष िािा   

राजापरु नगरपालिका । 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................कृवष िािा प्रििु श्री .................. 
ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थालनय लनलत, काननु, िापदण्ड, योजना कायािन्वयन अनगुिन लनयिन सम्बन्धी कािहरु गने ।  

२. स्वीकृत बावषिक कायिक्रि कायािन्वयन तालिका बानाई कायािन्वयन गने ।  

३. कृवषकहरुको क्षिाता अलभबृिी प्रववलधक सहयोग, लसप ववकास िसक्ष्तकरणका कािहरु गने ।  

४. कृवष ववउ ववजन िििाद, रसायन तथा िषधीहरुको आपूलति, उपयोग, लनयिन सम्बन्धी कािहरु गने ।  

५. कृवषक सिहु कृवष सहकारी साँग सिन्वय गने ।  

६. स्थालनय कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षण र हस्तारन्तरण गने ।  

७. कृवष सम्बन्धी सूचनाहरुको प्रचार प्रसार गने ।  

८. स्थालनय स्तरका श्रोत केन्द्रहरुको ववकास र ववस्तार गने ।  

९. प्राङ्गाररक िेती, ििको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार गने ।  

१०. बेिौषिी िेती व्यावसावयक िेती, उन्नत िेतीका िालग कृवषकहरुिाई प्रोयसाहन गदै आवश्यक ज्ञान लसप तालििको 
व्यवस्था गने ।  

११. ववलभन्न अनदुानका कायिक्रिहरु संचािन गने ।  

१२. पकेट बालिको ववकास र प्रवद्र्धन गने ।  

१३. िागिा अधारीत कृवष सम्बन्धी ववलभन्न गलतववलधहरु संचािन गने ।  

१४. कृवष सम्बन्धी सूचना केन्द्र स्थापना गने ।  

१५. कृषकहरुको गनुोसोहरु सियिै सम्बोधन हनुे प्रणािीको ववकास गने ।  

१६. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१७. ववषयगत सलिलतिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१८. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१९. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२०. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

२१. स्थालनय रैथाने बालिहरु संरक्षण र प्रबििन गने ।  

२२. यवुाहरुिाई कृवष पेिािा आकवषित गनि उयप्ररेरत गने ।  

२३. स्थालनय कृवष उयपादनिाई सहयोग प¥ुयाउन कृवष िेिाहरुको आयोजना गने, उयकृस्त कृषहरुको पवहचान गरी 
परुुस्कृतको िालग लसफाररस गने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव तथा 
अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित क्षजम्िेवारीहरु आफै 
र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि 
सक्षम्पएको हुाँदा उिरदावययव वहन गदै 
कुिितापूविक आ्नो क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र क्षजन्सी फााँट प्रििु बीचको कायिसम्पादन सम्झौता । 

श्री ........................... 
क्षजन्सी ईकाइ,   

राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ...................साँग क्षजन्सी ईकाइ प्रििु श्री 
.................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. अलधल्िो आ ब को क्षजन्सी लनरक्षण गराउने ।  

२. कायिपालिका अन्तगित रहेका िािा, उपिािा तथा इकाईहरुिाई आवश्यक पने स्टेसनरी िगाएतका कायििय 
सञ्चािन सम्बन्धी सािाग्रीहरु प्रििु प्रिासवकय अलधकृत ज्यूको आदेिानसुार िररद गने ।  

३. बावषिक बजेट लभत्र रवह आवश्यकता अनसुार फलनिचर तथा ईिेक्ष्िक सािानहरु आदेस अनसुार िररद गने ।  

४. िचि भएर जाने र िचि भएर नजाने सािानहरुको िुट्टा िुटै्ट अलभिेि रािने ।  

५. कायिपालिकाको सवारी साधन, लनिािण उपकरण तथा ईिेक्ष्िक सिानाहरुको ििित सिभार गराउने र सो को 
अलभिेि राख्न े।  

६. िािा उपिािा तथा ईकाई हरुबाट िाग भएका सािानहरु आदेस लिई सजह र सरि तररकािे उपिब्ध गराउने   

७. कायिियको सम्पलतहरुको अलभिेि व्यवक्षस्थत गने ।  

८. आवश्यकता अनसुार सिान आपूलतिका िालग कष क्षउ को व्यवस्था लििाउने । 

९. आलथिक वषिको अन्तिा क्षजन्सी िाताहरु प्रििु प्रिासवकय अलधकृतबाट प्रिाक्षणकरण गराउने ।   

१०. सबै िािा उपिािा तथा ईकाईहरु साँग सिन्व गरर फााँटको कायि सम्पादन गने ।  

११. फिि सकु्षचकृतको व्यवस्था गराउने ।  

१२. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१३. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१४. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१५. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

१६. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

१७. वडािा रहेका िचि नभरजाने सिानको िररद सियिै एक प्रलत अलभिेि गने र बाषीक रुपिा अनगुिण गरर 
प्रलतवेदन गने ।  

१८. १ िाि िालथ सिान िररद गने िलु्िा रुपिा िररेट िाग गने ।  

१९. सवारी साधनहरु ििितको अलभिेि राख्न े। 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र सिाक्षजक सरुक्षा तथा पक्षन्जकरण िािा बीचको कायिसम्पादन सम्झौता । 

श्री .......................... 
एि आई एस अपरेटर, राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री .................साँग सिाक्षजक सरुक्षा तथा पक्षन्जकरण 
िािाका श्री ..........................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१) आयोजना व्यवस्थापन इकाईिे तयार गरेको कायियोजना अनरुुप घटना दताि तथा सािाक्षजक सरुक्षाका 
त्याङ्कहरुिाई कम्प्यटुरिा प्रलबष्ट गने र ययसको व्यवस्थापनिा सहक्षजकरण गने ।  

२) ववभाग तथा स्थानीय तहिे आयोजना सम्वि कायिको िालग िटाएको सेवा प्रदायकिे काि गरे नगरेको यकीन 
गने,   

३) स्थानीय तहिा व्यवस्थापन सूचना प्रणािी अविम्वन गरी व्यक्ष्तगत घटना दताि र सािाक्षजक सरुक्षा भिा 
ववतरणिाई अनिाईनिा आधाररत बनाई लनरन्तर चिाउन स्ने अवस्था लसजिना गनि आयोजना व्यवस्थापन 
इकाईिे तयार गरेको कायियोजना बिोक्षजिका कायि गने ।   

४) स्थानीय तहका प्रययेक वडाबाट र दताि लसववरबाट प्राप्त घटना दतािका सूचना फारििा रहेका वववरण 
व्यवस्थापन सचुना प्रणािीिा प्रववष्ट गने ।  

५) व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिा प्रववष्ट गरेको वववरणको आधारिा घटना दतािको प्रिाणपत्र ववद्यतुीय िाध्यिबाट 
िाप्ने ।  

६) सािाक्षजक सरुक्षा भिा प्राप्त गने िाभग्राहीको सचुी तथा प्रययेक तै्रिालसकको भ्ुतानीको वववरण व्यवस्थापन 
सूचना प्रणािीिा प्रलबष्ट गरी अद्यावलधक गने र भिा ववतरण प्रणािीिा सहयोग गने ।  

७) घटना दताि क्षिववर सञ्चािन गनि स्थानीय तहिाई सहयोग गने ।  

८) घटना दताि तथा सािाक्षजक सरुक्षा भिा प्राप्त गने िाभग्राहीको गनुासो दताििाई व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिा 
प्रलबष्ट गने र गनुासो सम्बोधन भए नभएको बारे गनुासोकताििाइ जानकारी र्दने ।  

९) आयोजना सम्बन्धी कायिहरुको तोवकएको ढााँचािा पलतिवेदन तयार गने, ववभागिा पठाउने, सिन्वय गने, आलथिक 
प्रिासन िािा साँग सिन्वय गरी सोधभनािको िालग आवस्यक प्रलतवेदन तयार गरी प्रणािीिा इक्षन्ि गने । 

१०) दताि क्षिववरको आयोजना गनि सहयोग गने र यसरी आयोजना गररएको क्षिववरिा घटना दताि तथा सािाक्षजक 
सरुक्षाका वववरणहरुको अद्यावलधक गने र गनि सहयोग गने । 

११) घटना दताि तथा सािाक्षजक सरुक्षा सम्बन्धी जनचेतना अलभबवृि गनि प्रयोग गररन ेसूचना तथा सञ्चारका 
सािाग्रीको पररचािन तथा प्रयोगिाई प्रभावकारी बनाउने र उ्त सािाग्रीको ववतरण तथा पररचािनिाई 
सलुनक्षित गने । 

१२) आयोजना सम्बन्धी कायिको अनगुिन, िूल्यांकन, अध्ययन, अथवा अन्य कायि को िालग िवटएका अथवा लनय्ुत 
गररएका पदालधकारी अथवा सेवा प्रदायक िाई स्थानीय तहिा सिन्वय तथा सहजीकरण गनि सहयोग गने ।  

१३) सेवा इकाई रहेको वडा बाहेकका वडाहरुिा जनिक्ष्त तथा प्राववलधक पूवािधार उपिब्ध भएको अवस्थािा सोवह 
वडा बाटै ववभागको व्यवस्थापन सूचना प्रणािी िाफि त घटना दताि तथा सािाक्षजक सरुक्षा को अलभिेि 
व्यवस्थापन गनि सहयोग तथा सिन्वय गने। 

१४) बावषिक बजेट लभत्र रवह आवश्यकता अनसुार फलनिचर तथा ईिेक्ष्िक सािानहरु प्रििु प्रिासवकय अलधकृत 
ज्यूको आदेस अनसुार िररद गने । िचि भएर जाने र िचि भएर नजाने सािानहरुको िुट्टा िुटै्ट अलभिेि रािी 
ववभागको एयक  प्रणािीिा प्रलबष्ट गने  । 
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१५) व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिा प्रववष्ट गरेको वववरणको आधारिा घटना दतािको प्रिाणपत्र ववद्यतुीय िाध्यिबाट 
िापी, सम्बक्षन्धत वडा कायािियिा वफताि िग्ने र तोवकएको स्थानीय पन्जीकालधकारीबाट प्रिाक्षणत गराई 
प्रिाणपत्र ववतरणिा सहयोग गने । 

१६) एि आइ एस प्रणािी सम्बन्धी थप क्षिता अलभववृि गनि स्थानीय पिीकालधकारीिाई प्रक्षिक्षणको व्यवस्थापन 
गने।  

१७) व्यक्ष्तगत घटनादताििा राजनीलतक प्रभाव नपने हेतिेु जनप्रलतलनधीहरुिाई अलभिकु्षिकरण कायिक्रि सञ्चािन 
गने।   

१८) श्री प्रििु प्रिासवकय अलधकृत ज्यूको लनदेिन अनसुार कायिियिा आई पने अन्य कायिहरु पलन सम्पादन गने  

१९) िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने । 

२०) ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२१) आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउने पने ऐन लनयि 
कायािववलध बारे ििफि गरी राय पेि गने । 

२२) वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२३) सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  

 

 
  



 

66 
 

प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र पि ुस्वास््य िािा प्रििु लबचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री ........................ 
पि ुस्वास््य िािा  

राजापरु नगरपालिका । 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ....................साँग पि ुस्वास््य िािा प्रििु श्री 
.....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. पिपुन्िीको रोग पवहचान, उपचार तथा लनयन्त्रण कायि गने ।  

२. प्रदेि तथा संघीय सरकारसाँगको सिन्वय सहकायि िक्षक्षत लनधािररत पि ुस्वास््य, पि ुसेवा तथा प्रसार सम्बक्षन्ध कायि 
गने ।  

३. कृलत्रि गभािधान तथा पि ुनस्ि सधुार कायि गने ।  

४. पिपुन्िी आहारा व्यवस्थापन सम्बक्षन्ध कायि गने ।  

५. कृषक स्तरका व्यवसायवक ववषयगत तालिि संचािन कायि गने । 

६. कृवष व्यवसाय प्रबििन सम्बक्षन्ध कायि तथा कृषक स्तरका व्यवसायीक पररयोजना लनिािण सहजीकरण गने ।  

७. पि ुरोग लनदानका िागी आधारभतु प्रोगिािा सेवा सम्बक्षन्ध कायि गने ।  

८. घााँस िेती प्रबििन तथा ववकास सम्बक्षन्ध कायि गने ।  

९. संक्रािक तथा िहािारी जनय पिपुन्िी रोगको सलभििेन्स कायि गने ।  

१०. पिपुन्िी रोगको िालसक इवपडोलियोिोक्षजकि ररपोवटिङ्ग कायि गने ।  

११. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१२. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१३. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१४. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

१५. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

१६. उयकृस्त पिपुािक कृषिक, फिििाई परुुस्कृत गनि लसफाररस गने ।  

१७. यवुाहरुिाई व्यवसावयक पिपुािनिा आकसीत गरान योजना लनिािणिा सहयोग गनि ।  

१८. िाडा पिपुािनिा व्यवस्थान गनि योजना बनाई कायािन्वयन गने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र पूवािधार ववकास िािा लबचको कायिसम्पदन सम्झौता । 

श्री ......................, 
राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................साँग पूवािधार ववकास िािा प्रििु श्री 
.......... ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. आ्नो क्षजम्िेवारीको बावषिक कायितालिका तयार गरी पेि गने ।  

२. तोवकएका संघीय, प्रदेि र नगरपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको सवेक्षण इक्षस्टिेट, िूल्यांकन तथा अनगुिन 
गने गराउन े।  

३. आफू िातहतका काििचारवहरुिाई तोवकए बािोक्षजिको काििा िगाउने ।  

४. तोवकएका बोिपत्रको िलु्यांकन सलिलतको संयोजकको रुपिा रही ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।  

५. तोवकएका पराििि सेवा िररद कायििा सिन्वयकारी भलूिका लनवािह गने ।  

६. तोवकएका अन्य प्राववलधक सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउने ।  

७. कायाििय प्रििुिे सिय सियिा र्दएका लनदेिनहरुको पािना गने ।  

८. तोवकएका स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाईन र लितव्ययी िगत इस्टीिेट तयार गने ।  

९. सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायािन्वयन गने । 

१०. कायािन्वयनिा आएका योजनाहरुको लनधािररत प्राववलधक गणुस्तर कायि गने गराउने ।  

११. योजना संभाव्यता अध्ययन गने कायििा सहयोग गने ।  

१२. सम्भाव्य योजनाको सभे, लडजाईन, ि. ई. गने गराउन े।  

१३. क्षजल्िाको स्वीकृत दररेटिाई आधारिानी ि. ई. गने, गराउने । 

१४. तोवकएका स्वीकृत योजनाहरुको िगत राक्षि प्राथलिकता तो्ने कायििा आ्नो राय प्र. प्र. अ सिक्ष पेि गने । 

१५. ििित सम्भार गने योजनाको ि ई गरी स्वीकृत गने ।  

१६. तोवकएका स्वीकृत योजनाको कायि तालिका वनाई ठेक्कापट्टा भए ठेक्का बिोक्षजि र उपभो्ता सलिलत तथा अिानत 
भए प्रकृया परुा गरर कायि गने ।  

१७. तोवकएका योजनाहरुको नापी वकताब, रलनङ लबि, िूल्यांकन, कायि सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गने गराउने ।  

१८. सम्पन्न आयोजनाको जााँचपास गरी फरफारक गने गराउने ।  

१९. योजना संचािनिा वववाद एवं सिस्या उयपन्न भएिा सो को जानकारी यथालसघ्र प्रििु प्रिासवकय अलधकृतिाई 
गराउने ।  

२०. संचालित योजनाहरुको वेग्िावेग्िै फाईि िडा गरी राख्न िगाउने ।  

२१. िालसक, चौिालसक, बावषिक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गने ।   

२२. िाग र आवश्यकताका आधारिा सम्वन्धीत टोि बस्ती, वडघर सिेत संिग्न गराई योजना लनिािण कायििा सहयोग 
गने ।  

२३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

२६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  
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२८. लनिािणलधन कािको अनगुिन र्दएको सझुाबहरुको अलभिेि राख्न े।  

२९. काििा वढिाई आिताि र कािको गणुक्षस्तर कलिभएिा सो को तरुुन्त जानकारी गराउने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र वक्षस्त ववकास ववकास िािा लबचको कायिसम्पदन सम्झौता । 

श्री .................. 
ईक्षन्जलनयर, 

राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ................साँग वक्षस्त ववकास िािाका ईक्षन्जलनयर श्री 
..................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. आ्नो क्षजम्िेवारीको बावषिक कायितालिका तयार गरी पेि गने ।  

२. तोवकएका संघीय, प्रदेि र नगरपालिका तथा वडा स्तरीय योजनाहरुको सवेक्षण इक्षस्टिेट, िूल्यांकन तथा अनगुिन 
गने गराउन े।  

३. आफू िातहतका काििचारवहरुिाई तोवकए बािोक्षजिको काििा िगाउने ।  

४. तोवकएका बोिपत्रको िलु्यांकन सलिलतको संयोजकको रुपिा रही ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।  

५. तोवकएका पराििि सेवा िररद कायििा सिन्वयकारी भलूिका लनवािह गने ।  

६. तोवकएका अन्य प्राववलधक सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउने ।  

७. कायाििय प्रििुिे सिय सियिा र्दएका लनदेिनहरुको पािना गने ।  

८. तोवकएका स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाईन र लितव्ययी िगत इस्टीिेट तयार गने ।  

९. सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायािन्वयन गने । 

१०. कायािन्वयनिा आएका योजनाहरुको लनधािररत प्राववलधक गणुस्तर कायि गने गराउने ।  

११. योजना संभाव्यता अध्ययन गने कायििा सहयोग गने ।  

१२. सम्भाव्य योजनाको सभे, लडजाईन, ि. ई. गने गराउन े।  

१३. क्षजल्िाको स्वीकृत दररेटिाई आधारिानी ि. ई. गने, गराउने । 

१४. तोवकएका स्वीकृत योजनाहरुको िगत राक्षि प्राथलिकता तो्ने कायििा आ्नो राय प्र. प्र. अ सिक्ष पेि गने । 

१५. ििित सम्भार गने योजनाको ि ई गरी स्वीकृत गने ।  

१६. तोवकएका स्वीकृत योजनाको कायि तालिका वनाई ठेक्कापट्टा भए ठेक्का बिोक्षजि र उपभो्ता सलिलत तथा अिानत 
भए प्रकृया परुा गरर कायि गने ।  

१७. तोवकएका योजनाहरुको नापी वकताब, रलनङ लबि, िूल्यांकन, कायि सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गने गराउने ।  

१८. सम्पन्न आयोजनाको जााँचपास गरी फरफारक गने गराउने ।  

१९. योजना संचािनिा वववाद एवं सिस्या उयपन्न भएिा सो को जानकारी यथालसघ्र प्रििु प्रिासवकय अलधकृतिाई 
गराउने ।  

२०. संचालित योजनाहरुको वेग्िावेग्िै फाईि िडा गरी राख्न िगाउने ।  

२१. िालसक, चौिालसक, बावषिक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गने ।   

२२. िाग र आवश्यकताका आधारिा सम्वन्धीत टोि बस्ती, वडघर सिेत संिग्न गराई योजना लनिािण कायििा सहयोग 
गने ।  

२३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

२६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  
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२७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

२८. लनिािणलधन कािको अनगुिन र्दएको सझुाबहरुको अलभिेि राख्न े।  

२९. काििा वढिाई आिताि र कािको गणुक्षस्तर कलिभएिा सो को तरुुन्त जानकारी गराउने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नगाररक िािा बीचको कायसम्पादन सम्झौता । 

श्री ................... 
िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नगाररक िािा 
राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री .................साँग िवहिा बािबालिका तथा जेष्ठ नगररक 
िािा प्रििु श्री ....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. िवहिा हक सम्बन्धी नीलत, योजना कायािन्वयन, सिन्वय र लनयिन ।  

२. िवहिाको आलथिक, सिाक्षजक, राजालनलतक सिक्ष्तकरण, क्षिता ववकास ।  

३. िैलगंक वहंसा लनवारणका िालग लनरोधायिका, प्रवद्र्धनायिक, संरक्षणायिक उपाय र पनुःस्र्थापना ।  

४. बािबालिकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय लनलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायािन्वयन र लनयिन ।  

५. िैंलगक उिरदायी बजेट लनिािणिा सहयोग गने ।  

६. बािबालिकाको हकवहत र संरक्षण । 

७. बाििैत्री िासवकय प्रवन्ध, बाि ्िब, बाि संरक्षण सलिक्ष क्ष त तथा बाि सिाि । 

८. बािबालिकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धिा संघ, प्रदेि तथा अन्य ववनकायसाँग सम्पकि , सिन्वय तथा सहकायि ।  

९. बािबालिका पररवार सहयोग ।  

१०. बैकक्षल्पक स्याहार पिलतको कायािन्वयन ।  

११. बाि न्याय ।  

१२. बाि गहृ, पनसु्थापना केन्द्र, क्षिि ुस्याहार केन्द्र र बाि ववकास केन्द्र व्यवस्थापन ।  

१३. असहाय बािबालिकाको, सडक बािबालिका व्यवस्थापन ।  

१४. बाि वहंसा लनयन्त्रण ।  

१५. बािसधुार तथा पनुस्थापना केन्द्र स्थापना, संचािन अनिुलत र लनयिन ।  

१६. आपयकालिन बाि उिार कोष स्थापना र व्यवस्थापन ।  

१७. यवुा जागरण, सिक्ष्तकरण र पररचािन ।  

१८. यवुा लसप, उद्यिक्षििता तथा नेतनृ्व ववकास ।  

१९. जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्िान, स्वास््य सवुवधा, सिाक्षजक सरुक्षा सम्बन्धी कायि ।  

२०. जेष्ठ नागररक ्िब, र्दवा सेवा केन्द्र, भेटघाटस्थि, आश्रय केन्द्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन ।  

२१. अपाङ्गता भएका ब्यक्ष्त तथा असहायको िगत अद्यावलधक, पररचयपत्र ववतरण, सािाक्षजका सरुक्षा तथा सवुवधाको 
व्यवस्थापन तथा ववतरण ।  

२२. सङ्घ तथा प्रदेिसाँगको सिन्वयिा आपाङ्गता पूनस्थापना केन्द्र तथा अस्त स्याहार केन्द्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन  

२३. अपाङ्गता भएका व्यक्ष्तिैत्री पूवािधार लनिािण तथा सञ्चािन ।  

२४. अपाङ्गता भएका व्यक्ष्त र अस्तहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायि ।  

२५. एकि िवहिा सम्बन्धी कायि ।  

२६. िािािे संपादन गने कायिहरुको बावषिक र िालसक कायियोजन तयार गने ।  

२७. संपादीत कायिको िालसक र बावषिक प्रलतवेदन तयार गने ।  

२८. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२९. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  



 

72 
 

३०. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

३१. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

३२. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र योजना अनगुिन िािा प्रििु लबचको कायिसम्पादन सम्झौता  

श्री .................. 
योजना अनगुिन िािा 
राजापरु नगरपालिका, बर्दिया ।  

 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ................साँग योजना अनगुिन िािा प्रििु श्री 
....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी लनलत, कानून, िापदण्ड, योजना लनिािण र  लनयिन गने ।  

२. स्थानीय ववकास नीलत, अल्पकािीन, िध्यकािीन तथा दीघिकालिन ववकास योजना एवं गरुुयोजना तजुििा, कायािन्वयन, 

अनगुिन तथा िूल्यांकन सम्बक्षन्ध काि गने ।  

३. आलथिक, सिाक्षजक, सााँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलध र पूवािधारजन्य ववकास िालग आवश्यक आयोजना तथा 
पररयोजनहरुको तजुििा, कायािन्वयन, अनगुिन तथा िूल्यांकन ।  

४. बावषिक ववकास कायिक्रि, आयोजना तजुििा, कायािन्वयन ।  

५. ववकास लनिािण प्रकृयािा स्थानीय जनसहभालगता अलभबिृी कायिक्रि तजुििा र कायािन्वयन ।  

६. ववकास योजनाहरुको बातावरणीय प्रभाव िूल्यांकन ।  

७. उपभो्त सलिलतको वववरण, क्षिता ववकास ।  

८. ववकासका प्राथलिकता प्राप्त क्षेत्र लनधािरण ।  

९. संघीय र प्रादेक्षिक आयोजना, पररयोजना कायािन्वयनिा सिन्वय, सहजीकरण र सहयोग ।  

१०. ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायि ।  

११. ववकास आयोजनाको अनगुिन, आवलधक प्रगलत था प्रलतफिको सलिक्षा ।  

१२. ववकास योजनाको अनगुिन तथा िूल्यांकनको आधार तथा प्रवक्रया लनधािरण । 

१३. आयोजनको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव िूल्यांकन ।  

१४. आयोजनहरुको रुची तयार गने र क्षेत्रगत वववरण तयार गने । 

१५. आयोजनहरुको अलभिेि व्यवस्थापन गने ।  

१६. िािाको बावषिक कायिहरु र िालसक कायिहरु सम्पादन तालिका लनिािण गरी हरेका िवहनािो प्रगलत वववरण तयार 
गरर पेि गने ।  

१७. आ्नो िािाहरुको कििचारीिाई स्पस्ट कायि ववभाजन गने ।  

१८.आ्नो िािाबाट संचािन गने योजनाहरु सियिै कायितालिका अनसुार सम्पन्न गने ।  

१९. सम्पन्न योजनाहरुको चौिालसक वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२०. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२१. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२२. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

२३. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२४. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२५. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  
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२६. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

२७. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२८. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने ।  

२९. सििै काि नगने आिटाि गने गणुस्तर वहन काि गने लनिािण व्यवसायी, उपभो्ता सलिलतको वववरण तयार गरी 
कानून अनसुार गनि सियिै लसफाररस गने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र राजश्व उपिािा प्रििु लबचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री .................. 
राजश्व उपिािा, 
राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................साँग राजश्व उपिािा प्रििु श्री 
.....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण                                    

१. आलथिक ऐनिे तोकेको कर, राजश्व, सेवा िलु्क, व्यवसावयक कर, दस्तरु, दण्ड जररवाना आदी तोवकए अनसुार असिु 
उपर गने ।  

२. सम्पूणि व्यावसावयहरुिाई तोवकएको ऐनको पररलधलभत्र रही दताि गने ।  

३. सिय सियिा राजश्व पराििि सलितीको बैठक राख्न े।  

४. कर अलभवृिीका िालग अध्यन गरर प्रलतवेदन पेि गने ।  

५. आलथिक ऐन अनसुार असिु उपर हनु बााँकी करहरुको वववरण तयार गने ।  

६. स्थालनय राजश्व प्रबिधनका िालग सचेना ििुक कायिहरु गने ।  

७. राजश्व सूचना र तत  सम्बन्धी सूचना संकिन गने ।  

८. स्थालनय तहिा राजश्व चहुावट, लनयन्त्रण सम्बन्धी लनलत तय गरर पेि गने ।  

९. तोवकएको सियिै राजश्व दाक्षििा गने गनि िगाउन े।  

१०. दताि हनु बााँकी रहेको व्यावसावयहरुिाई दताि गनिको िालग पत्राचार गने ।  

११. स्थालनय उद्योग बाक्षजन्य संघ साँग सिन्वय गरर व्यवसावयक कर उठाउन अन्तरकृयाि गने ।  

१२. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१३. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१४. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१५. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

१६. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र प्रधानिन्त्री रोजगार संयोजक ववचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री ...................... 
प्रधानिन्त्री रोजगार संयोजक ,  

राजापरु नगरपालिका ।  

 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................साँग प्रधानिन्त्री रोजगार संयोजक श्री 
.................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१) प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रिको स्वीकृत वावषिक कायिक्रिको स्थानीय कायियोजना अनसुार कायािन्यवन गने । 

२) चाि ुआलथिक वषि र सो भन्दा अक्षघल्िो आलथिक वषिको कायिक्रिको भौलतक र ववलतय प्रगलत वववरण 
कायिक्रिबाट ववकास गएको भ ःक्ष्क  प्रणािीिा प्रववष्ट भएको यकीन गने। 

३) चाि ुआलथिक वषि र आगालि आलथिक वषिको िालग बेरोजगार व्यक्षिहरुको भ ःक्ष्क  िा प्रववष्ट गरे नगरेको यवकन 
गने। 

४) सूक्षचकृत बेरोजगार व्यक्षि िध्ये रोजगारी प्राप्त सबैको बैंक िाता िोल्न िगाउने ।  

५) काििा िवटएका व्यक्षि सबैको पाररश्रलिक वापतको रकि बैंक िातािा भिुानी गनि िगाउने ।  

६) रोजगार संयोजकको शृ्रजनिीिता, काि प्रलतको िगनिील्ता, रोजगार सेवा केन्द्रको व्यवस्थापकीय कौििता, 
प्रलतवेदन प्रणािी र काि प्रलतको इिान्दाररता पदििन गने ।  

७) नगरपालिकाका शे्रत्रलभत्र रहेका बेरोजगार व्यक्षिको त्याङ्क संकिन तथा ववश्र्िेषण गरी बेरोजगार व्यक्षिको 
सूची सियिै अध्यावधीक गने ।  

८) सूचीकृत बेरोजगार व्यक्षििाई िाभग्राही पररचयपत्र ववतरण गने । 

९) ववलभन्न रोजगार आयोजनाहरुबाट िाग भए बिोक्षजि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्षिहरुिाई रोजगारीका िालग िटाउने  

१०) नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र उपिब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पवहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने । 

११) रोजगारदाताका िालग श्रलिकको उपिब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने तथा िाग भई आएको अवस्थािा 
रोजगारदातािाई बेरोगार व्यक्षिको सूचीबाट श्रलिक उपिब्ध गराउने । 

१२) बेरोजगार व्यक्षिहरुको ज्ञान, सीप तथा क्षिता र बजारको िागका आधारिा आवश्यक पने सीप ववकास तालिको 
पररचान गरी सम्बक्षन्धत तालिि केन्द्रिा लसफाररस गने । 

१३) रोजगार सेवा केन्द्रिा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्षिहरु िध्ये न्यूनति रोजगारी प्राप्त गने, लनजी क्षेत्रको रोजगारीिा 
सहभालग हनुे तथा स्वरोजगार हनुे व्यक्षिहरुको वववरण अध्यावलधक गने । 

१४) आफनो कािकारवाहीको बारेिा लनयलित रुपिा सम्बक्षन्धत नगरपालिकािा प्रलतवेदन गने । 

१५) प्रधानिन्त्री रोजगार कायिक्रि र रोजगारी सम्बन्धी अन्य ववषयिा िन्त्राियिा र प्रदेिको  सम्बक्षन्धत 
िन्त्राियिा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणािीिाफि त लनयलित प्रलतवेदन गने । 

१६) स्थानीय तहलभत्रको वैदेक्षिक रोजगारीिा जाने तथा जान चाहनेहरुका िालग सूचना तथा पराििि सेवा प्रदान गने  

१७) वैदेक्षिक रोजगार प्रवध्दन बोडिबाट उपल्ब्ध गराउने आलथिक सहायता ववतरण सम्बन्धी कायििा सहयोग पयुािउने  

१८) आन्तररक रोजगार प्रवध्दनगनििा संिग्न साविजलनक क्षेत्रलभत्रका सरोकारवािाहरुिाई अन्य सेवा प्रदान गने । 

१९) िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२०) ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२१) आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउने पने ऐन लनयि 
कायािववलध बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  
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२२) वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२३) सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र िघ ुउद्यि कायिक्रिका कििचारी लबचको कायिसम्पादन सम्झौता  

श्री ...................... 
िघ ुउद्यि 

राजापरु नगरपालिका । 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................साँग िघ ुउद्यि कायिक्रि श्री 
....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. बावषिक कायिक्रि स्वीकृत गराई कायािन्वयन तालिका बनाउने ।  

२. नयााँ उद्यिी शृ्रजना, सिाक्षजक पररचारन सम्बन्धी काि गने ।  

३. उद्यिक्षििता र स्तर उन्नतीका कायिक्रि तयार गरर गने ।  

४. नयााँ उद्यिीिाई तालिि पलि लसपको प्रयोग गनि िगाउने ।  

५. व्यवसावयक योजना लनिािण गनििा सहयोग गने ।  

६. ववक्षिय संस्था लसत उद्यिीहरुका िालग ऋण प्राप्ती सम्बन्धी अन्तरकृया कायिक्रि राख्न े।  

७. उद्यिीहरुिाई स्थानीय कच्चा पदाथििा अधारीत व्यवसावयक क्षिप प्रधान गरर व्यावसाय गनि िागउने र बजारीकरण 
सम्बन्धी ज्ञान लसप र्दने ।  

८. िागका आधारिा प्रववलध हस्तान्तरण गने ।  

९. सफि उद्यिीहरुको वववरण तयार गरी अन्तरकृयाि राख्न े।  

१०. उद्यिीहरुबाट कोषिेी घरको स्थापना गनि िागई उयपार्दत बस्तकुो व्यावसावयकरणिा सहयोग गने ।  

१२. सम्भाववत बजारको िोक्षजिा सहयोग गने ।  

१३. सम्पादीत कािको िालसक, बावषिक वववरण तयार गने ।  

१४. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१५. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१६. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१७. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

१८. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत तथा क्षिक्षा अलधकृत बीचको कायसम्पादन करार सम्झौता । 

 

श्री .......................... 
क्षिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा  

राजापरु नगरपालिका, राजापरु, बर्दिया । 

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री .................साँग क्षिक्षा, यवुा तथा िेिकुद िािा प्रििु 
श्री ...................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. क्षिक्षकहरुको तिबी प्रलतिवेदन तयार गरी सियिै स्वीकृत गराउने ।  

२. ववद्याियका क्षिक्षकहरुको व्यक्ष्तगत फाईि, ववदा अध्यवालधक गराई राख्न िागउने ।  

३. ववद्याियबाट चैिालसक वववरण बनाई पेि गनि िगाउन े।  

४. तोवकएकै सियिा क्षिक्षा सलिलतको बैठक राख्न े।  

५. िालसक रुपिा प्र अ बैठक रािी प्राप्त राय, सल्िाह, सझुावको वववरण पेि गने ।  

६. इएिआइएस को वववरण र भैलतक उपक्षस्थतीको अनगुिन गने ।  

७. बावषिक कायितालिका तयार गरर पेि गने ।  

८. क्षिक्षकको तिब सियिानै लनकासा गने ।  

९. ववद्याियको लनयलित अनगुिन गने ।  

१०. आफू िातहतका कििचारीहरुिाई पररचािन गने ।  

११. क्षिक्षा सम्बन्धी सहयवपूणि कायिहरु क्षिक्षा सलिलतबाट लनणिय गराई कायािन्वयन गने ।  

१२. क्षिक्षाका नगर स्तरीय िैक्षक्षक कायिक्रि बावषिक कायितालिका अनसुार कायािन्वयन गने ।  

१३. िैक्षक्षक गणुस्तर अलभबवृिका िालग ववववध तालिका तथा कायिक्रि सञ्चािन गने ।  

१४. ऐन लनयिा तोवकएको अन्य कायि गने ।  

१५. यस बाहेक कायाििय प्रििुिे सिय सियिा र्दएको लनदेिनको पािना गने ।  

१६. प्रारक्षम्भक बाि क्षिक्षा तथा ववद्यािय क्षिक्षा, अनौपचाररक क्षिक्षा, ििुा तथा वैकक्षल्पक क्षिक्षा (गरुुकुि, िदरसा, गमु्बा 
आर्द) लनरन्तर लसकाई तथा ववषिे क्षिक्षा सम्बन्धी लनलत, काननु, िापदण्ड, योजनाको लनिािण, कायािन्वयन र लनयिन ।  

१७. प्रववलधक क्षिक्षा तथा व्यवसावयक तालििको योजना तजुििा सञ्चािन, अनिुलत र लनयिन गने ।  

१८. पाठ्यक्रि र पाठ्यसािाग्रीको ववतरण तथा कायािन्वयन गने ।  

१९. ववद्यािय क्षिक्षक तथा कििचारी व्यवस्थापनिा सहक्षजकरण गने । 

२०. ववद्याियको न्साङ्कन, अनिुलत, स्वीकृती, सिायोजन तथा लनयिनिा सहक्षजकरण गने ।  

२१. िैक्षक्षक पूवािधार लनिािण र ििित सम्भारको लनयिन गने ।  

२२. आधारभतू तथा (कक्षा ८) को पररक्षा व्यवस्थापन गने गराउने ।  

२३. ववद्याथी लसकाइ उपिब्धीको पररक्षण र व्यस्थापन गने गराउने ।  

२४. ववद्याथी प्रोयसाहन तथा िात्रबकृ्षिको व्यस्थापन गने गराउने ।  

२५. िैक्षक्षक पराििि सेवाको अनिुलत तथा लनयिन गने गराउने ।  

२६. स्थालनय स्तरको िैक्षक्षक ज्ञान, लसप र प्रववलधको संरक्षण, प्रबििन र स्तरीकरणिा सहयोग गने ।  

२७. िाध्यलिक तहसम्िको िैक्षक्षक कायिक्रिको सिन्वय र लनयिन गने ।  

२८. पसु्तकािय एवं पत्रपलत्रकाको व्यवस्थापन गने गराउने ।  

२९. स्थालनय पसु्तकािय, वाचनािय तथा सािदुावयक अध्ययन केन्द्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापनिा सहक्षजकरण गने ।  
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३०. स्थालनय स्तरिा िेिकुद प्रिासन तथा संघ संस्थाको लनयिन र सिन्वय गने ।  

३१. िेिकुद संरचनाको पूवािधार लनिािण, सञ्चािन तथा ववकासकायि गने ।  

३२. िेिकुद ववकास र प्रवद्र्धन गने ।  

३३. िेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना र सहभालगता गने गराउन े।  

३४. िैक्षक्षक गरुु योजना, आवलधक योजना लनिािण गने ।  

३५. बावषिक िालसक गरुु योजना बनाई िालसक प्रगती वववरण तयार गने ।  

३६. िािाको काििाई प्रभाववकारी बनाउन िातहतका कििचारी ववच कायि सम्पादन वववरण तयार गरर सम्झौता गने  

३७. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

३८. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

३९. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने ऐन लनयि कायिववलध बारे ििफि 
गरी राय पेि गने ।  

४०. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

४१. सिय सियिा तयकाि गनुि पने कािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र  सिाक्षजक ववकाि िािा बीचको कायसम्पादन सम्झौता । 

श्री ....................... 
सािाक्षजक ववकास िािा, 
राजापरु नगरपालिका ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ................साँग सिाक्षजक ववकास प्रििु श्री 
...................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. पालिका क्षेत्र लभत्र रहेका ववलभन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको अलभिेि राख्न े। 

२. ववलभन्न संघ संस्थाहरुसाँग सिन्वय गने कायि प्रगलत वववरण पेि गनि िगाउन े।  

३. सिय सियिा अनगुिन गरर कायि प्रकृलतअनसुार काि गरे नगरेको प्रलतवेदन पेि गने ।  

४. सहकारी संस्थाहरुको कायि प्रकृलत अनसुार वववरण तयार गरर राख्न े।  

५. सहकारीहरुिाई उयपादन ििुक लसपििुक, व्यावसाय ििुक कायिक्रिहरु संचािन गनि सहयोग गने । सोही अनसुार 
योजनाहरु लनिािण गने ।  

६. स्थालनय सहकारीहरुको क्षिता ववकास सम्बन्धी कायियोजना तयार गरर पेि गने ।  

७. सहकारीहरुको कायि प्रकृलत अनरुुप आवश्यक लनलत लनिािण गने ।  

८. पालिका लभत्र रहेका, काि गने गैर सहकारी संस्थाहरुको सूक्षचकरण गने ।  

९. सहकारी संस्था दताि नववकरण िारेजी, िेिा पररक्षण सम्बन्धी कायिहरु गने ।  

१०. ववलभन्न सहकारीहरुको बचत तथा िगानी लनलत व्याजदरिा एकरुपता कायि गनि पहि गने । 

११. उयकृतस्त सहकारीहरुको पवहचान गरर परुुस्कृत गनि लसफाररस गने ।  

१२. िागत सझेदारीिा उयपादन ििुक लसप ििुक कायिक्रि संचािन गनि चाहने सहकारीहरु लसत स्पस्त कायिक्रि 
िाग गरर सियिै ववषयगतिािािा पेि गने ।  

१३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

१४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

१५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

१६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

१७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र सूचना प्रववलध अलधकृत ववचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री ..................... 
सूचना प्रववलध अलधकृत,  

राजापरु नगरपालिका, बर्दिया ।  

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ..................साँग सूचना प्रववलध िािा प्रििु श्री 
.....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. कायिियका दैलनक गलतववधी साविजलनक सचुना प्रवाह गने ।  

२. नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, क्षजल्िा प्रिासन कायाििय, क्षजल्िा सिन्वय सलिलत िगाएत केन्द्रीय प्रादेक्षिक तथा 
क्षजल्िा स्तरबाट आउने सूचना अपडेट रहने तथा कायािियसाँग सम्बक्षन्धत आवश्यक सचुान सम्बक्षन्धत िािािा उपिब्ध 
गराउने ।  

३. संघीय िालििा तथा सिान्य प्रिासन िन्त्रािय तथा अन्य िन्त्रािय तथा ववभागहरुको वेव साईड लनयलित रुपिा 
िोल्ने र आवश्यक लनदेिन तथा सूचना वप्रन्ट गरर उपिब्ध गराउने ।  

४. कायािियको ईिेि लनयलित रुपिा िोल्ने । 

५. सूचना िािा प्रििुिे गनुि पने अन्य कायि गने ।  

६. सचुना संकिन संग्रह अलभिेि सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा सचुना प्रदान गने ।  

७. िािाहरुबाट आएका िालसक कायि प्रगलत वववरण तयार गरर ययसको अलभिेि राख्न ेर सम्बन्धीत लनकायिा पठाउने 
कायि गने ।  

८. सूचना प्रकािन बिेुवटन, ब्रोचर तथा अन्य सूचना तथा जानकारी ििुक सूचनाहरु प्रकािन गने ।  

९. िािागत कायि प्रगलत प्रकाक्षित पसु्तक तथा बिेुवटन पत्रपलत्रका पसु्तक आर्दहरुको अलभिेि राख्न ेकायि  

१०. ईिेि ईन्टरने र वेव साईडको संचािन र सूचनाहरुको अध्यवलधक व्यवस्थापन गने ।  

११. सबै िािा तथा वडा कायािियिा भए गरेको गलतववलधहरु सूचना िािािा अलभिेक्षिकरण गने ।  

१२. कायािियिा आउने पत्रपलत्रकाहरु सूचनािािा िाफि त लिने व्यवस्था गने र आवश्यकता अनसुार ग्राहक बन्ने । 

१३. कायिियबाट ववलभन्न सूचना प्रबाहा गदाि सूचना िािा िाफि त गने ।  

१४. कायािियबाट गररने लनणियहरु लनलत तथा कायिक्रि योजना त्यांक कायि प्रगलत वववरण बिेुवटन, ब्रोसर नागररक 
बडा पत्र तथा अन्य ययस्ता जानकारी र्दने साथै सूचना ििुक प्रकािनहरु सूचना िािा बाट प्रकािन गने ।  

१५. सूचनािािा कायािियको एक अलभन्न अंग भएकोिे यसको उक्षचत व्यवस्थापन र कायािन्वयनिा जोड र्दने  

१६. योजना तजूििा अनगुिन र िलु्यांकनको िालग आवश्यक सूचना संकिन ववश्लषेण प्रकािन र ववतरण गने  

१७. सरोकारवािाहरुको आलथिक तथा प्रववलधक सहयोगिा प्रथलिक त्यांक संकिन गरर प्रिोिन गने ववलभन्न ववषयगत 
कायाििय सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हनुे त्यांकिाई सिेत व्यवक्षस्थत गरर प्रयोगिा ल्याउने ।  

१८. यस िािािे नगरपालिकाको बस्तगुत वववरण क्षेत्रगत ववश्लषेिण प्रलतवेदन, ववक्ष्तय ववश्लषेिण संस्थागत प्रलतववदन 
ववकास बिेुवटन गाउाँ सिाचार, ब्रोसरहरुको प्रकािन िगाएत सोको अध्यावलधक गने र सरोकारवािा हरुिाई उपिब्ध 
गराउने । 

१९. केन्द्रिा उपिब्ध प्रकािनहरु, प्रलतवेदन, सूचना तथा त्यांक र ववलभन्न लनधािरण गरेको िूल्यिा सिलु्क वववक्र 
ववतरण गने ।  

२०. बेरुज ुक्षस्थलत, प्रिासलनक िचि, पुाँजीगत लनिािण,अनपुात, आन्तररक श्रोत आदीको ववश्लषेण सवहतको प्रलतवेदन तयार 
पाने ।  

२१. नगरपालिकािे गरेका सफि कायि Best Practices को प्रकािन तथा प्रसार गने । 



 

83 
 

२२. आलथिक लनयलितता तथा कायि सम्पादन क्षस्थलत झल्कने गरी तिुनायिक वववरण लनयलित रुपिा प्रकाक्षित गने ।  

२३. िािािायि सक्षि र र्दगो बनाउन आवश्यकता अनसुार दक्ष परािििदाताको सहयोग लिने ।  

२४. सूचना व्यवस्थापन, अनसुन्धान, प्रकािन र ववतरण कायि गने ।  

२५. वदैक्षिक प्रयोजनको िालग सम्पक्षि िूल्यांकन बाहेक अन्य अंग्रजेीिा गनुि पने लसफाररस तथा पत्रहरु तयार गने ।  

२६. सूचना केन्द्रिाई एवककृत सचुना केन्द्रको रुपिा ववकास गरर कायािियबाट तोवकएको कायिहरु गने । 

२७. नगरपालिकाको कम्प्यूटर तथा तत  सम्बन्धी अन्य िेक्षिनरी सिानहरुको रेिदेि तयार ििित सम्भारिा सहयोग 
गने ।  

२८. Exit Poll को व्यवस्थापन गरी कायािियबाट प्रवाह हनुे सेवा बारे जानकारी लिने । 

२९. स्थालनय ववपद् व्यवस्थापन सलितीको सम्र्पक व्यक्ष्तको रुपिा काि गने ।  

३०. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोकीएका कायिहरु गने ।  

३१. ववपद् क्षेत्रिा काि गने संघसंस्थाहरु लसत सम्बन्ध कायि गरर संचािन गने ।  

३२. आ्नो गरेका बावषिक िालसक कायि योजना तयार गरी िालसक प्रगती वववरण तयार गरर पेि गने ।  

३३. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै सम्बन्धीत िािाबाट 
संकिन गने ।  

३४. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

३५. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

३६. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

३७. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र स्वास््य िाि प्रििु ववचको कायिसम्पादन सम्झौता 
श्री ................ 
स्वास््य िािा  

राजापरु नगरपालिका ।   

यस राजापरु नगरपालिका, बर्दिया प्रििु प्रिासवकय अलधकृत श्री ...............साँग स्वास््य िािा प्रििु श्री 
....................ववच भएको कायिसम्पाद सम्झौता ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण  

१. पालिकाको अधारभतु स्वास््य, सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी लनलत काननु, िापदण्डको तजुििा र कायािन्वयन गने ।  

२. आधारभतु स्वास््य, प्रजनन  स्वास््य, पोषण सेवा संचािन गने ।  

३. स्वास््य संस्थाहरुको भौलतक अवस्थाको व्यवस्थापनको िालग अनगुिन गरी प्रलतवेदन पेि गने   

४. सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन सचेतनाका िालग आवश्यक कायिक्रि, लनलत लनिािणिा सहयोग गने ।  

५. िषधी पसि संचािन, अनिुलतका िालग लसफाररस, िषलध पसिहरुको अनगुिन र लनयिन गने ।  

६. िवहिा बािबालिकाहरुको कुपोषण न्यूकरण सम्बन्धी कायिक्रि गने ।  

७. पररवार लनयोजन िात्री क्षिस ुकल्यान  सम्बनन्धी सेवा संचिान अनिुलत अनगुिन लनयिन गने ।  

८. पालिककाको स्वीकृत बावषिक कायिक्रि संचिानका िालग, बावषिक कयियोजन तयार गरर स्पस्ट कायि ववभाजन गने ।  

९. पालिका लभत्र नववनति स्वास््य प्रबिनायिक कायिक्रिहरु संचािनिा जोर र्दने ।  

१०. स्वास््य संस्थाहरुको अनगुिन गरर सेवा प्रबाहिाई प्रभावकारी बनाउन सबै उपाय अविम्बन गने ।  

११. स्वास््य क्रिीहरुको िनोबि उच्च राख्न िलु्यांकन गदै उयकृस्त स्वास््य संस्था प्रििु, उयकृष्त स्वास््य क्रिीको 
पवहचान गरी परुुस्कारका िालग लसफाररस गने ।  

१२. स्वास््य सचुना प्रणािी व्यवस्थीत र भरपदो बनाउने ।  

१३. संचालित कायिक्रि सम्बन्धी स्वास््य संस्था साँग सिन्वय गरर संचािन गने।  

१४. िाहािारी जन्य पररस्थीको सािना गनि पदाि टास्क फोसि लनिािण गरर पररचािन गने यसका िालग पूवि तयारी, क्षिता 
ववकास, भौलतक सिानाको व्यवस्थापन गने । 

१५. स्वास््य संस्थाको जनिक्ष्त व्यवस्थापनका िालग लनलत गत राय सूझावहरु पेि गने ।  

१६. आवश्यक सिाग्री र िषधी लनयिलत आपलुति गने ।  

१७. कििचारीको िालसक बैठक रािी भए गरेका लनणियहरुको प्रलतवेदन गने ।  

१८. सम्पादीत कािहरुको िालसक, बावषिक र तै्रिालसक बावषिक पलतिवेदन तयार गने ।  

१९. ववद्यािय स्वास््य, सिदुाय स्वास््य, सचेतना कायिक्रिको आयोजना गने ।  

२०. स्वास््य क्षेत्रिा काि गने गैर सहकारी संस्था लसत सिन्वय गरी भौलतक ववकासिा जोड र्दने ।  

२१. ववषेि कायिक्रि पोषण कायिक्रि िात्री क्षिि ुआिा सरुक्षा जस्ता कायिक्रिहरुिाई नलतजा ििुी बनाउन पोकि 
पसिन तोकी कायािन्वयन गने ।  

२२. पालिककाको स्वास््य सचुक तयार गरी सोही बिोक्षजि िक्ष्य प्राप्तीका िालग कायियोजना लनिािण गने ।  

२३. सम्पूणि स्वास््य क्रिीको व्यक्ष्तगत फाईि ववदाको अलभिेि व्यवक्षस्थत गने ।  

२४. स्वास््य ्िीकोक्षिप .ज्ञान क्षिता अनभुवको अधारिा संचािन हनुे ववलभन्न तालिि लसकाईिा जनिक्ष्तको रुपिा 
पररचािन गने  । 

२५. हरेक कायिक्रिहरु लितव्यी रुपिा संचािन गने ।  

२६. तयकाि स्वास््य संस्था प्रििुहरु लसत कायािसम्पादन सम्झौता गने ।  

२७. सिग्र पालिकाको स्वास््य सधुारका िालग लनलतगत काननुी व्यवस्थाका िालग अध्ययन गरी प्रलतवेदन पेि गने ।  
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२४. िािाबाट स्थालनय तह संस्थागत क्षिता िलु्यांकनका िालग आवश्यक कागजात सियिै उपिब्ध गराउने ।  

२५. ववषयगत सलितीिाई आवश्यक सहयोग र आवश्यक वववरण उपिब्ध गराउने ।  

२६. आ्नो िािािे बनाईएका ऐन लनयि कायािववलध लनलतको कायािन्वय बनाउने पने बनाउन ेपने ऐन लनयि कायािववलध 
बारे ििफि गरी राय पेि गने ।  

२७. वावषिक रुपिा िािािे सम्पादन गरेको वववरण तयार गरी सलिक्षा गने ।  

२८. सिय सियिा तयकाि गनुि पनेकािहरु तोवकएकै सियिा सम्पादन गनुि पने । 

 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

 

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  
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प्रििु प्रिासवकय अलधकृत र वडा सक्षचव लबचको कायिसम्पदन सम्झौता । 

श्री ..................... 
..... नं. वडा कायाििय वडा सक्षचव, 

राजापरु नगरपालिका ।  

 

प्रस्ततु ववषयिा यस नगरपालिकाको वडा नं. ..... को वडा सक्षचवको रुपिा रवह कायि गने गरी तपाईिाई क्षजम्िेवार 
र्दइएको ि । वडा सक्षचबिे सम्पादन गनुिपने तपक्षिि बािोक्षजिका क्षजम्िेवारी सम्पादन गने गरी कायि वववरण सवहतको 
क्षजम्िेवारी सिपादन गनुि गराउन ुहनु अनरुोध ि ।  

कायिसम्पादन सम्झौताको वववरण 

१. सिाक्षजक सरुक्षा भिा प्राप्त सम्पूणि िाभग्राहीको बैंक िाता िोिी बैंक िाफि त िात्र सरुक्षा भिा ववतरण हनुे व्यवस्था 
िाग ुभईसकेको हनपुनेि । सािाक्षजक सरुक्षा भिा प्राप्त गनि योग्य र ईच्िुक सबै िाभग्राहीको लसस्टििा नयााँ नाि 
दताि, नववकरण तथा िागत कट्टा िगायतका कायिहरु तोवकएको सियावलधलभत्र नै सम्पन्न हनुे व्यस्था लििाउन ुपने । 

२. वडा कायािियिा यसअलध भएका एवि हनुे व्यक्ष्तगत घटनाहरु (जन्ि, ियुयू, बसाईसराई, ववबाह र सम्बन्ध ववच्िेद) 
को दताि VERSP-MIS िा अलनवायि रुपिा इक्षन्ि भएको हनु ुपनेि ।  

३. नगरपालिकाको आलथिक ऐन अनसुारको आन्तररक राजश्व संकिन गनि जनप्रलतलनलध सिेतको सहयोगिा पूणि अग्रसरता 
र वक्रयाक्षिता देिाएको एवि  िक्ष्य अनसुारको राजश्व संकिन गरेको हनुपुनेि । संकलित राजश्व तोवकएको अवलधलभत्र 
आन्तररक राजश्व िातािा जम्िा गरेको हनुपुनेि । राजश्व संकिनको िालग नगरपालिकािे तोकेको स्टवेयरको 
अलनवायि रुपिा प्रयोग गरेको हनुपुनेि ।  

४. स्थानीय सरकार सञ्चिान ऐन २०७४ एवि  अन्य प्रचलित काननु अनसुार वडाबाट सम्पादन हनुे भलन तोवकएको 
कायिहरु चसु्त दरुुस्त, लिटो िररतो, ववना झन्झट प्रभावकारी र व्यवक्षस्थत तररकािे सम्पादन गरेको हनुपुनेि । नगररक 
वडापत्र, सूचना वोडि, गनुासो पेवटका िगायतका सिुासन र सेवा प्रवाहसाँग सम्बन्धी पक्षहरुको पूणि कायािन्वयन गरी सोही 
बिोक्षजि प्रलतवेदन गने एवि  पषृ्ठपोषण लिने कायि गरेको हनुपुनेि ।  

५. नगरपालिकको सूचना केन्द्रिा आवि भई सूचना केन्द्रिा प्रकािन हनुे सूचना, पररपत्र लनणिय व्यहोरा अध्ययन गरी 
स्पष्ट रुपिाबकु्षझ सोही अनसुार कायािन्वयन गनुिपनेि ।  

६. ववदाको वववरण, हाक्षजरी वववरण, क्षजन्सी वववरण, बैठक पकु्षस्तका िगायतका वडािा रहेका एवि  राख्नपुने अलभिेिहरु 
दरुुस्त बनाई रािेको हनुपुनेि ।  

७. वडािा कायिरत कििचारीहरुको कायिववभाजन भईसकेको हनुपुनेि । सेवा प्रवाहिाई भरपदो, सिुभ, गणुस्तररय र 
पहुाँचयोग्य बनाई वडाबाट सम्पादन हनुे वक्रयाकिापहरु प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गने र गराउने ।  

८.स्थानीय तहको संस्थागत क्षिता स्विूल्यांकन कायिववलधका वडासाँग सम्बक्षन्धत सूचकहरुिाई पूणिरुिा कायिन्वयन गने।  

९. कििचारीहरु अलनवायि रुपिा तोवकएको पोिाकिा िात्र वडा कायािियिा उपक्षस्थत हनुपुनेि ।  

१०. एजेन्डािा आधाररत भई प्रययेक िवहनािा एक पटक वडा सलिलतको बैठक आयोजना गनुिपनेि । नगरपालिकािे 
तोकेको सियिा आयोजना हनुे स्टाफ लिवटङिा अलनवायि रुपिा उपक्षस्थत हनुपुनेि।  

११. प्रययेक िवहनािा एक पटक वडाको सिग्र अवस्थाको बारेिा नगरपालिकािा प्रलतवेदन पेि गरेको हनुपुनेि । 
नगरपालिकाबाट ववकास लनिािण तथा सेवा प्रवाहको गणुस्तर अलभववृि सम्बन्धिा भएका लनणिय र र्दइएका लनदेिनहरुको 
हबुह ुकायािनवयन भएको हनुपुनेि ।  

१२. वडा िाफि त कायािन्वयन हनुे स्वीकृत बावषिक कायिक्रि कायािन्वयनिा सवक्रय सहभालगता जनाउनपुनेि।  

१३. वडाका जनप्रलतलनलध तथा कििचारीहरुसाँग सिन्वय गरी सेवाप्रदायक र सेवाग्रावहहरुलबच पारस्पाररक सहयोगको 
बातावरण लसजिना गने । 
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१४. वडािा अनिुासन, सच्चररत्रता, क्षिष्टता कायि गनि आवश्यक काि गने ।  

१५. कुनै कििचारीिे जानीजानी वा िापरबाहीसाथ कुनै काि गनाििे वडािाई हानी नो्सानी पनि गएिा ययस्तो हानी 
नोकसानीको रकि तिबबाट कट्टा गरी असिु गने ।  

१६. वडािा कायिरत कििचारीिाई र्दइएको सजायको अलभिेि राख्न ेतथा ययस्तो अलभिेि नगरपालिकाबाट अनगुिनिा 
आएको टोलििे हेनि चाहेिा देिाउने ।  

१७. वडािा कायिरत कििचारीहरुको आचरण र कायि सम्पादन सम्बन्धी प्रलतवेदन नगरपालिकिा पेि गने । 

१८. नगपालिकािे र्दएको लनदेिन तथा आफूिे पाएको अलधकार बिोक्षजि रकि िचि गने र आय व्ययको वहसाब राख्न े
तथा राख्न िगाउने ।  

१९. वडाको कायि प्रगलत सम्बन्धी वववरण तथा त्यांक लनधािररत ढााँचा र सियलभत्र प्रिासन, योजना तथा अनगुिन 
िािािा पठाउने । 

२०. वडािा कायिरत कििचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको सम्पलत वववरण फारि लनधािररत सियिा भनि िगाई 
नगरपालिकािा दताि गरी प्रिासन, योजना तथा अनगुिन िािा िाफि त तोवकएको लनकायिा पठाउने ।  

२१. वडा सलिलतबाट स्वीकृत िररद योजना अनसुार िािसािान तथा सेवा िररद गने । ५० हजार िालथको िररदको 
कोटेिन िाग्दा कक्षम्तिा ७ र्दनको सिय रािी िलु्िा रुपिा िाग गने ।  

२२. कायािियको त्यांक तथा अलभिेि व्यवस्थापन अद्यावलधक गने कायि दरुुस्त रुपिा प्राथलिकताका साथ गने ।  

२३. वडािा संचालित योजनाहरु अनगुिन गने ।  

२४. वडा स्तरिा रहेका सरकारी कायिक्रिको लनयलित अनगुिन गरी प्रलतवेदन पेि गने । 

२५. सिय सियिा तोवकएका कायिहरु र िाग गररएका वववरणहरु लनधािररत सियिा उपिब्ध गराउने ।  

२६. वडा स्तरका योजनाहरु वडा िातहतका कायाििहरु लनयलित रुपिा अनगुिन गरी प्रलतवेदन गने ।  

२७. वडाको स्वीकृत बावषिक कायिक्रि तयार गने र िालसक रुपिा कायिसम्पादन वववरण तयार गरी सोही अनसुार 
कायिक्रि गने ।  

२८. वडा स्तरिा बजार अनगुिन, ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग गने ।  

२९. वडा स्तरको ववलभन्न त्यांकहरु अध्यावलधक गरर राख्न े।  

३०. वडा सलिलतिाई कायिन्वयिा पूणिरुपिा सहयोग गने ।  

३१. ववलभन्न कायिक्रि िक्षक्षत वगि, अन्य िचि गदाि अलनवायि रुपिा साविजलनक गरर सो को वववरण भ्ुतानी र्ददा पेि 
गने ।  

३२. पेश्की लिएको रकि फिौट गनुि पूवि वडा कायािियबाट िचि अनिुोदन गरर पेि गने । 

 

उपय्ुत वववरण िेरो पदिे गनुिपने काि, कतिव्य र उिरदावययव 
तथा अलधकारको पणुि र ठीक वववरण हो । उल्िेक्षित 
क्षजम्िेवारीहरु आफै र िातहतका कििचारीिारा प्रभावकारी 
रुपिा कायािन्वयन गनेिु । 

कििचारीको दस्तित:   

लिलत :  

उपय्ुत वववरण सवहतको क्षजम्िेवारी तपाईिायि सक्षम्पएको 
हुाँदा उिरदावययव वहन गदै कुिितापूविक आ्नो 
क्षजम्िेवारी परुा गनुिहोिा । 

कायाििय प्रििुको दस्ित:  

लिलत :  

 
  

 


