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                          अध्ययनको पषृ्ठभमूी 

नेपािको संववधान बमोजजम मिुकुको संघीय शासन प्रणािी िीन िहको सरकारबाट संचािन हनु े प्रत्याभिू 
गरेको छ । सो अनसुार कुि राज्य पनुःसंरचना भर्ट स्थानीय सरकारको स्वरूपमा ४६० गाँउपातिका िथा 
२९३ नगरपातिका सवहि कुि ७५३ स्थानीय िहहरूको गठन गरीयो ।२०७४ सािमा सवै स्थानीय 
िहहरूको तनवाटचन सम्पन्न भर्ट जनप्रतितनतधको नेितृ्वमा स्थानीय सरकार संचािनको अभ्यास शरुू गररयो । 
गाउँपातिका िथा नगरपातिकाहरूको कमजोर सङ्गठनात्मक ढाँचा र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
बमोजजमका कायटजजम्मेवारीहरू तनवाटधरूपमा सम्पादन गनट आवश्यक प्रतिस्पधी प्रशासकीय सङ्गठनको 
अनपुजस्थतिका कारण जनप्रतितनतधहरुकािातग स्थानीय शासन सञ्चािनको अभ्यास चनुौतिपूणट बन्दै गएको 
अनभुव पार्टयो । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा १ देजि १० सम्म 
संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्वन्धमा उल्िेजिि व्यवस्था अनसुार “ प्रत्येक स्थानीय िहिे आफ्नो 
सङ्गठनको ववजशष्टिा िथा आवश्यकिाको आधारमा ववद्यमान सङ्गठन संरचना र जनशजक्तको पनुराविोकन गरी 
नयाँ जजम्मेवारी तनवाटह गनट सक्षम प्रशासकीय सङ्गठन तनमाटण गनुटपने “ कानूनी बाटो ििुा गररददएको छ । 
अव प्रत्येक स्थानीय िहिे आफ्नो आवश्यकिा र प्राथतमकिाको आधारमा संगठन तनमाटण गनट सक्न े
प्रावधानहरुको कायाटन्वयन प्राथतमकिाका साथ गनुट पने देजिन्छ ।  

स्थानीय सरकार संचािन ऐनको उल्िेजिि व्यवस्था अनसुार नै बागमति गाउँपातिकाको बिटमानमा कायम 
रहेको सङ्गठन संरचनाको पनुराविोकन सवहि नया स्वरूपमा संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको कायट 
सम्पन्न गररएको हो । सङ्गठन संरचना र जनशजक्तको सवेक्षण िथा पनुराविोकन गदाट गाउँपातिकाबाट 
उपिब्ध भर् आएका बिटमान सेवा प्रवाहमा असर नपने गरी चसु्ि र छररिो सङ्गठन तनमाटण गनुट पने असहज 
पररजस्थतिका तबचमा सम्पन्न गररएको सङ्गठन सवेक्षण अध्ययनबाट बागमति गाउँपातिकाको भौगोतिक अबस्था 
िगायि, कायाटियको कायटके्षत्रका चनुौतिहरु र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा उत्पन्न कदठनाईिार्ट समेि सम्बोधन 
गनट संगठन सक्षम हनुे ववश्वास तिर्टएको छ । 

प्रस्ििु सङ्गठन सवेक्षण अध्ययन उच्च प्राथकतमकिामा रािी कायट सम्पन्न गनट गाउँपातिकाको विटमान 
अवस्था, ववकासका भावी सोच र ववगि २ वर्टको अनभुवको आधारमा संगठन संरचनाको भावी मागटजचत्रका 
ववर्यमा गाउँपातिका अध्यक्ष श्री सकेश घिानसंग भएको छिफि िथा उपाध्यक्ष श्री धनमाया स्याङिानबाट 
प्राप्त सझुाविे सवेक्षण प्रतिवेदनिार्ट यथाथटपरि बनाउन ठुिो सहयोग प्राप्त हनु सक्यो।यसको िातग हामी 
उहाँहरू प्रति आभार व्यक्त गदटछौं । प्रमिु प्रशासकीय अतधकृि श्री रामप्रसाद सापकोटाबाट सवेक्षण 
अध्ययन कायटमा प्राप्त सझुाव र सहयोगका िातग उहाँ िगायि बडा सजचव र कायटपातिकाको कायाटियका 
सम्पूणट कमटचारर तमत्रहरुिार्ट समेि धन्यवाद ददन चाहन्छौ ।  
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                        भाग – १  

गाउँपातिकाको पररचय ,अध्ययनको पषृ्ठभमूी  र औजचत्य 

    १.१ बागमति गाउँपातिकाको संजक्षप्त पररचय 

संघीय गणिन्त्र नेपािको ७ वटा प्रदेश मध्ये साववकको प्रदेश नं ३, हािको  बागमति प्रदेश अन्िगटि 
मकमानपरु जजल्िामा रहेका १० स्थानीय िहहरू मध्ये तसन्धिुी र मकवानपरु जजल्िाको सीमा नदी 
बागमतिको पजिम वकनारामा बागमति गाउँपातिका रहेको छ ।  बागमति प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट 
तसन्धिुी -उदयपरु - चिरा हदैु धरान जोडने तनमाटणाधीन बैकजल्पक राजमागटको मकवानपरु जजल्िाको 
अजन्िम पूवी ववन्दमुा यो गाउँपातिका  पदटछ ।हेटौडा बजारबाट यो गाउपातिका करीव ५० वक.मी. 
को दरुीमा रहेको छ ।  

 

नेपाि सरकारको तमिी २०७३ फागनु २७ गिेको तनणटयबाट स्थानीय िह पनु:संरचना गरीदा  साववक 
स्थानीय तनकाय िफट का ३ गा.वव.स.हरू ( रार्टगाउ, फापरबारी र बेतिनी ) तमिाएर नया नामाकरण 
सवहि गठन भएको बागमति गा.पा.को बिटमान क्षते्रफि ३११. ७९ वगट वकिोतमटर  रहेकोो छ । 
जम्मा ९ बटा वडामा ववभाजजि यो गाउँपातिकाको पूवटमा तसन्धिुी जजल्िा, उत्तरमा ितििपरु र 
काभेपिान्चोक जजल्िा, दजक्षणमा प्रदेश २ को रौिहट जजल्िा र पजिक िफट  मकवानपरु जजल्िा कै 
बकैया गाउँपातिका अवजस्थि छ ।  

  

वव.सं.२०६८ को राष्ट्रीय जनगणना अनसुार यस गाउँपातिकाको जम्मा जनसंख्या  ३०४९५  र घरधरुी 
५७३३  रहेको छ ।गाउपातिकाको साक्षरिाको अवस्था हेदाट परुूप साक्षरिा िफट  ६३.६ र मवहिा 
साक्षरिा िफट  ४५.७ सवहि औसि साक्षरिा प्रतिशि ५४.२ देजिन्छ । जािीय जनसंख्या िफट  
सबैभन्दा बढी िामाङ ( ६०.३६%), मगर ( १२.३९ %) ,रार्ट ( ८.२६% ), माझी ( ४.६९%) , 
पहरी ( ३.८८% ) ,कामी ( ३.२३ %) क्षेत्री  ( २.०९%) , ब्राह्मण ( १.७४%), नेवार (१.६२%) 
र बाकी अन्य जािजािीको बसोबास रहेको पार्टन्छ । ववतभन्न जािजाति, भार्ा, धमट ,संस्कृति माने्न 
समदुायको बसोबोास रहेको यो गाउँपातिका ववववधिा र सामाजजक सदभावको दृवष्टिे नमूना मान््न 
सवकन्छ।  

 

पेशागि रूपमा यहांका अतधकांश पररवारको जीववकोपाजटनको आधार कृवर् र पशपुािन नै हो । यहाँ 
कुनै रोजगारीमूिक उद्योग िथा व्यवसाय नरहेकोिे धेरै यवुाहरू कृवर् कायट वाहेकको समयमा हेटौडा 
र काठमाण्डू िफट  रोजगारीको िातग जाने गरेका छन । गाउपातिकामा ववतभन््न वकतसमका के कस्िा 
कति जनशजक्त बेरोजगार छन सो को िगि संकिन भर्ट रहेकोिे यस सम्वजन्ध यथाथट वववरण केही 
समय पतछ प्रकाजशि हनुेछ ।  
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१.२ अध्ययनको पषृ्ठभतूम 

 

मकवानपरु जजल्िा अन्िगटिका १ उपमहानगरपातिका, १ नगरपातिका र ८ गाउँपातिका समेि जम्मा 
१० स्थानीय िहहरू मध्ये बागमति गाउँपातिका क्षते्रफिमा दोश्रो र जनसंख्याको दृवष्टिे पाँचौ ठूिो 
स्थानीय िह हो । जजल्िाको सवैभन्दा पूवी भेगमा हेटौडा बजारबाट करीव ५० वक.मी दूरीमा यो 
गाउँपातिकाको केन्र बा.नं ४ झरुझरेुमा रहेको छ । गाउँपातिकाको उत्तर र दजक्षण दूवै िफट  पवटि 
शृ्रङ्रििा र ववचमा केही समथर मैदानी भाग देजिन्छ । भगूोिको दृवष्टिे गाउपातिकाका अतधकांश 
वडाहरूमा बा-है मवहना संचािन हनुे सडक यािायाि पूवाटधार िडा भर्ट सकेको छैन । गाउँपातिका 
के्षत्र भएर तनमाटण हदैु गरेको हेटौडा धरान सडक छेउछाउमा क्रतमक रूपमा बसोवास र व्यवसायको 
बदृ्धी हनु थािेको देजिन्छ । सो बाहेक गाउपातिका के्षत्र पूरै ग्रामीण वस्िीह्ररूमा छररएर रहेको छ । 
शहरी  स्वरूपको बजार के्षत्र ज्यादै कम रहेको भएपतन राजमागटको वरपर व्यवसावयक र आवासीय 
भवनहरूको तनमाटण तिब्र रूपमा बढदै गएकोिे अवको केही वर्ट तभत्रमा राजमागट केन्रीि शहरीकरणको 
स्वरूपमा पररविटन आउनछे । यसबाट सेवाको मांग र आवश्यकिामा समेि पररबिटन देजिनछे । 

नेपािको संववधानको अनसूुची – ८ मा स्थानीय िहको एकि अतधकारका ववर्य र अनसूुची – ९ 
संघ,प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अतधकारको ववर्यहरू रहेका छन । स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, 
२०७४ िे संववधानको अनसूुची-८ मा उल्िेि भएका अतधकारको सवटमान्यिामा प्रतिकूि असर नपने 
गरी गाउँपतिका िथा नगरपातिकाको काम, किटव्य र अतधकार ववस्ििृीकरण गरर उल्िेजिि छ । 
बागमति गाउँपातिकाबाट स्वीकृि भएको गाउँपातिका (कायटसम्पादन) तनयमाविी, २०७४ मा व्यवस्था 
भए अनसुार वडा सतमति र ववर्यगि शािाहरू (जशक्षा, स्वास््य, कृवर्, पश ुववकास, तसंचाई, िानेपानी 
िथा सरसफाई, स्थानीय आतथटक ववकास, पूवाटधार ववकास िगायि) बाट गाउँपातिकाको अतधकार के्षत्र 
तभत्रका कामको फछ्र्यौट सम्बन्धी प्रावधानहरू व्यवजस्थि गररएको छ ।  
 
स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहको सङ्गठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षणका सम्बन्धमा ववतभन्न प्रावधान रहेका छन । स्थानीय िहिे आफ्नो कायटबोझ, राजश्व क्षमिा, 
िचटको आकार, स्थानीय आवश्यकिा र ववजशष्टिाका आधारमा संङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनुटपने 
व्यवस्था गरेको छ । सङ्गठन सम्बन्धी पनुसंरचना गररंदा कायम सङ्गठन संरचना, सङ्गठनको कायटक्षेत्र, 
सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायटबोझ र सोको औजचत्य िथा उपिब्ध मानवस्रोि समेिको आधारमा 
कमटचारीको दरबन्दीको प्रस्िाव ियार गरी सङ्गठन ढाँचा, पदनाम, कायटवववरण, जजम्मेवारी र सङ्खख्या 
सवहिको दरबन्दी आफ्नो सभाबाट स्वीकृति गरी िाग ुगररन ुपदटछ ।  
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प्रदेश स्िरमा गठन गरीने प्रदेश िोक सेवा आयोगको गठन, काम, किटव्य र अतधकार प्रदेश कानून 
बमोजजम हनु ेसंवैधातनक व्यवस्था राजिएको छ । स्थानीय िहका कमटचारीहरुको सेवा र शिटका ववर्य 
र छनौट िथा तनयजुक्त िगायिका ववर्यमा प्रत्यक्ष भतूमका रहने प्रदेश िोकसेवा आयोगको गठन प्रदेश 
िोक सेवा गठन सम्वजन्ध ऐन अनसुार भर्ट सकेको छ । िोक सेवा गठन भर्ट काम शरुू गरर सकेको 
हदुा स्थानीय िहका कमटचारीको सेवा र शिटका ववर्यमा प्रदेशिे कानून िजुटमा गदाट िोक सेवा 
आयोगको परामशटमा गनेछ । 
 
गाउँपातिकािे स्थानीय सरकारको स्वरूपमा सरि, सहज र गणुात्मक सेवा प्रवाहका गरी जनिाको 
नजरमा वास्िववक रूपमा हाम्रो सिुदिुको साथी हाम्रो गाउँपातिका हो भने्न भावनाको ववकास गराउन 
सक्न ु र्दटछ । िसथट गाउँपातिकािे आफ्नो प्रभावकारी र साथटक उपजस्थतिको अनभुतूि ददिाउन 
देजिएका अवरोध र चनुौिीिार्ट पवहचान गरी तनरन्िर अगाडी बढनकुो ववकल्प छैन । हािको ववर्म 
भौगोतिक अबस्था, न्यून जनशजक्त, चसु्ि र प्रभावकारी सङ्गठन तनमाटण, जनिाको बढदो अपेक्षाको 
सम्वोधन र सेवा प्रवाहका िातग कायटक्षेत्र ववस्िारको आवश्यकिा प्रमिु चनुौतिका रुपमा देिा परेका 
छन ।  
 
कमटचारी समायोजन प्रयोजनको िातग न्यूनिम दरबन्दी सवहिको सङ्गठन संरचना बमोजजम 
गाउँपातिकािे जनस्िरमा प-ुयाउन ुपने आधारभिू सेवा िथा सवुवधाहरू सहज र सरि रूपमा प्रवावहि 
गने काममा अनेक जटीििा देजिएका छन ।नयाँ सङ्गठन संरचनामा तनमाटणका क्रममा ववतभन्न अवरोध 
िथा अस्पष्टिाहरुको ववश्लरे्ण पिाि मात्र गाउँपातिकाको सङ्गठन संरचना र जनशजक्तको िाका ियार 
गररन ुउपयकु्त हनु ेपषृ्ठभतूममा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को ममट र भावना अनसुार प्रस्ििु 
सङ्गठन संरचना सम्बन्धी अध्ययन िथा सवेक्षण गररएको हो । 
 
१.३  संगठन सवेक्षणको  औजचत्य  

 

ववकासका िातग मानव श्रोिको समजुचि व्यवस्थापन एक महत्वपूणट कायट हो । ववकासको िक्ष हातसि 
गनटकािातग सावटजतनक शे्रत्रमा आवश्यक मानव श्रोिको ववकास र समजुचि उपयोग ववना संभव 
छैन।स्थानीय िहमा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्वजन्धि कायटहरू अपेक्षाकृि प्रभावकारी हनु 
नसक्दा संख्यात्मक रूपमा धेरै िर गणुात्मक रूपमा कमजोर जनशजक्तका कारण स्थानीय िहहरू श्रोि 
साधन, अतधकार, कायट स्वायत्तिा र जनतनवाटजचि नेितृ्व भएर पतन जति प्रभावकारी बने्न अपेक्षा 
राजिएको तथयो सो हनु सकेको अनभुिूी पार्टदेन ।मानव श्रोिको व्यवस्थापकीय पक्षमा यथेष्ठ ध्यान 
नपगेुसम्म यसका अन्िटतनवहि संभावनाहरू (Potentialities) को अतधकिम ववकास र उपयोग हनु 
सक्दैन ।  
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नेपाि सरकार, सङ्घीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाट सवै ७५३ स्थानीय िहिार्ट 
जनसंख्याको आधारमा वगीकरण र समूहकृि गरी उपिव्ध गरार्टएको पतछल्िो सङ्गठन ढाँचा र कायम 
दरबन्दी नै यस गाउँपातिकाको सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दीको आधार रहेको छ । सवै स्थानीय 
िहहरूिार्ट नेपाि सरकारबाट उपिव्ध गरार्टएको दरबन्दी संख्या र  संघीय तनजामति सेवाबाट 
स्थानीय िहमा समायोजन भएका कमटचारीको पद, संख्या र स्थानीय िहको आवश्यकिा ववश्लरे्ण गदाट 
गाँउपातिकाको िातग िोवकएका कायटजजम्मेवारी र ववद्यमान कायटबोझका ववचमा सामन्जस्यिा रहेको 
पार्टदैन ।  
 
संगठनको िातग जनशजक्तको आवश्यकिा र उपिव्ध जनशजक्तको संख्याको अविोकन र ववश्लरे्ण गदाट 
गाउँपातिकाको सङ्गठन कायटसम्पादनका दृवष्टिे तनयन्त्रण िथा सन्ििुन नतमिेको असन्ितुिि सङ्गठनको 
रूपमा रहेको पार्टन्छ । कमटचारी समायोजनको कायट सम्पन्न भर्ट सकेको अवस्थामा गाउँपातिकाको 
कायटजजम्मेवारी र कायटसम्पादनको िातग बिटमान सङ्गठन र दरबन्दीको पनुराविोकन गरी आवश्यक 
जनशजक्त प्रक्षेपण सवहि नया ँसङ्गठन संरचना अद्यावतधक गनट आवश्यक देजिएको छ ।  

 
यस गाउँपातिकामा हाि कायटरि प्रायः कमटचारीहरु कमटचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजजम संघीय 
सरकारबाट िटार्टएका हनु । हािसम्म गाउँपातिकािे आफ्नो सङ्गठन संरचना र कमटचाररको 
दरबन्दीको  आधार सङ्घीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाट कायम गररए अनसुार नै 
अनशुरण गरर आएको छ । नेपाि सरकारिे स्थानीय िहको कायट सचुारू गनट िोकेको न्यूनिम 
दरबन्दी , सो पतछ गररएको कमटचारी समायोजन र स्थानीय िहिे आफ्नो आवश्यकिाका आधारमा 
करारमा राजिएका कमटचारीहरूको संख्या,योग्यिा, ववज्ञिा र सेवा प्रवाहको अवस्था केिाउदा 
गाउँपातिकाको बिटमान सङ्गठन ढाँचा, दरबन्दी संख्या र जनशजक्तको स्वरूपका ववचमा िािमेि रहेको 
पार्टदैन । 
 
नेपाि सरकारबाट स्वीकृि सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दीिार्ट मध्यनजर गदै स्थानीय िहको आवश्यकिा 
अनरुुपको सङ्गठन तनमाटण, मािहिका ववद्यमान संरचना, स्थानीय िहका कायटहरु (jobs), कायट प्रकृति 
(work nature) र कायटबोझ (work Load) को थप ववश्लरे्ण गनुटपने आवश्यकिा छ । उक्त 
पषृ्ठभतूममा गाउँपातिकाको स्वीकृि नीति िथा कायटक्रम अनरुुप वकफायिी, निीजामिुी बनार् 
जनशजक्तको समजुचि प्रयोगको तसद्धान्िमा रवह कुि जनशजक्तको प्रके्षपण र सङ्गठन सम्बन्धमा 
अबिम्बन गनुटपने अन्य उपायहरु तसफाररश गनुटपने आवश्यकिा अनरुुप प्रस्ििु सङ्गठन सवेक्षण 
गररएको हो ।  
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        भाग २.  
अध्ययनको उद्दशे्य, कायटशिटहरू,प्रतिवेदन ियारी पद्धति र अध्ययनका सीमाहरू 
 

 २.१ अध्ययनका उद्दशे्यहरू  
• संववधान र प्रचतिि कानून अनसुार स्थानीय िहिार्ट िोवकएका कायट जजम्मेवारीहरू प्रभावकारी 

रूपमा सम्पादन गनट सक्षम संगठन ढाँचा ियारी र जनशजक्तको आवश्यकिा तनक्यौि गनट , 
• स्थानीय सरकारको भमूीका तनवाटह गनट व्यवस्थापकीय, कायटकाररणी र न्यायीक कायट सम्पादनमा 

सहयोगी, सक्षम र दक्ष कमटचारीिन्त्रको आधार िडा गनट ,  
• सेवाग्राहीिार्ट उपिव्ध गराउन ुपने आधारभिू सेवा, सवुवधा िगायि ववकास तनमाटणका काममा 

प्रभावकारीिा बदृ्धीमा टेवा प-ुयाउन , 
• संगठनिार्ट प्रभावकारी,  कायटमूिक िथा उपिव्धीमूिक िलु्याउन आवश्यक पने संरचनागि 

पक्षको आकंिन गनट, 
• स्थानीय िहमा जनप्रतितनतधमूिक स्थानीय शासनको ववगि िीन बपटको कायट अनभुवको 

आधारमा समग्र कायटसम्पादनमा देजिएका कतमकमजोरीिार्ट सधुार गरी तनयन्त्रण िथा 
सन्ििुनमा आधाररि संगठनात्मक ढाँचा तनमाटण गनट, 

• संगठन तभत्र स्पष्ट कायटजजम्मेवारी तनधाटरण गरी पेशागि मयाटदामा आधाररि सक्षम, व्यवसावयक 
र जजम्मेवार स्थानीय िहका जनशजक्त छनौटको आधार िडा गनट ,  
 

  २.२ अध्ययनका कायट शिटहरु 

बागमति गाउँपातिकाबाट सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणका िातग िि उल्िेि भए अनसुारका 
कायटशिटहरु ( TOR ) िोवकएका तथए । 
 कायट प्रकृति र कायटबोझको आधारमा मौजदुा सङ्गठन संरचनामा सधुार एवम ्पनुसंरचना सवहिको 

कायटपातिकाको कायाटिय र मािहि स्थापना हनुे सङ्गठन / र्कार्टहरुको संरचना ढाँचा िथा 
िहगि दरबन्दी िेरीज ियारी,  

 सङ्गठन संरचनामा प्रस्िाववि शािा िथा र्कार्हरुको कायटहरुको ववश्लरे्ण (Job Analysis ) 
गरी प्रत्येक र्टकार्को कायटवववरण ियारी, 

 संगठन संरचना र दरबजन्द पवहचान गदाट गाउँ कायटपातिका, वडा कायाटिय र स्वास््य चौकीको 
अिग अिग संगठन संरचना र सो का आधारमा दरबन्दीको पवहचान सवहि िाका ियारी ,   

 तनजामति र स्थानीय सेवाबाट समायोजन भर्ट वा काजमा गाउँपातिकामा िटीएका कायटरि 
कमटचारीहरूको उपयोग र पदस्थापनािार्ट सहयोग पगु्ने संरचना ियारी , 

 सङ्गठन संरचनाका आधारमा प्रस्िाववि दरबन्दी तभत्रका सवै िहका पदहरूको िातग बावर्टक 
रूपमा व्यहोनुट पने व्ययभार, र 

 कमटचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कायाटन्वयन गनट सझुावहरु । 
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 २.३ अध्ययन / पनुराविोकन िथा मसौदा ियारर पद्धति  

संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण/पनुराविोकन सम्वजन्ध अध्ययन प्रतिवेदन ियारीका क्रममा ववतभन्न 
स्रोि िथा सङ्कतिि ि्याङ्कहरूको ववश्लरे्ण देहायका सामाग्रीहरूको अध्ययनमा आधाररि रहेको तथयो । 

• नेपािको संववधानको धारा ५७ संग सम्बजन्धि अनसूुची ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा उल्िेजिि 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको अतधकार र साझा अतधकारका ववर्यहरूको सूची ,  

• संगठन संरचना र दरबन्दी पनुराविोकन सम्वजन्ध संजक्षप्त कायटववतध २०७६ 
• सङ्गठन संरचनाका सैद्धाजन्िक आधारहरुको अध्ययन  
• सङ्गठन सवेक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववगिका गाउँसभाहरूको नीतिगि मागटदशटन, 
• सङ्गठन सवेक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँपातिकामा भएका छिफिका सझुावहरु, 
• गाउँ कायटपातिकाको कायाटियबाट उपिव्ध दरबन्दी सम्बन्धी वववरणहरू,  
• गाउँ कायटपातिकाको कायाटियबाट प्राप्त कमटचारीहरूको वववरणहरू 
• स्थानीय िह सम्बजन्ध ववतभन्न ्ऐन िथा तनयमहरू । 

 
गाउँपातिका अन्िगटि उपिव्ध जनशजक्त हाि सेवा प्रदान गने र्कार्हरुको ववश्लरे्ण गदाट जम्मा वडा 
संख्या, , गाउँपातिकाको केन्रबाट वडासम्मको भौगोतिक दरुी िथा सेवाप्रवाहका दृवष्टिे ववद्यमान वडा 
कायाटियसम्मको पहुँच, कायटपातिका अन्िगटि रहेको शािा/उपशािाहरुको सङ्खख्या र उपिव्ध सेवा र सो 
सम्बन्धी ववतभन्न कदठनार्हरुको अवस्था ववश्लरे्ण गररएको तथयो ।  

 
अध्ययनका िातग सझुाव सङ्किन गनट गाँउपातिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपिव्ध कायटपातिकाका 
सदस्यहरु र  प्रमिु प्रशासकीय अतधकृि, कमटचारी प्रशासन िगायि सबै सम्बद्ध शािाका कमटचारीहरु र 
सरोकारवािाहरूसँग कायटपातिकाको भमूीका र काबटबोझ, कायाटिय अन्िगटिका शािा/र्टकार्टको कायटबोझ, 
कमटचारीको उपिव्धिा र कायटसम्पादनको अवस्थाका ववर्यमा छिफि गरी सझुाव िथा पषृ्ठपोर्ण 
तिर्एको तथयो । अन्िरकृया गने क्रममा शािा िथा र्टकार्हरूमा कायटरि ववतभन्न िहका कमटचाररहरुसंग 
छिफि र परामशट माफट ि सङ्गठन संरचना, कमटचाररको दरबन्दी, सेवा समूह, कायटभार, कायट ववश्लरे्ण 
िगायिका वववरण सम्वजन्ध सूचना सङ्किन गररएको तथयो । अध्ययन प्रस्िाव मसौदा उपर कायटपातिका 
स्िरमा ववतभन्न िहमा भएका छिफिबाट प्राप्त प्रतिकृया, सझुावहरु प्रस्ििु प्रतिवेदनमा समेवटएको छ ।  
 
२.४ अध्ययनका सीमाहरु 

प्रत्येक अध्ययनका तनजिि सीमाहरू हनु्छन नै । त्यस्िै यो अध्ययनका पतन ववतभन्न सीमाहरूको दायरामा 
सम्पन्न गररएको छ । यसका सीमाहरू देहाय अनसुार बुंदागि रूपमा िि उल्िेि गररएको छ । 

• प्रस्ििु सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रतिवेदन बागमति गाउँपातिकाबाट प्रदान गररएको 
अध्ययन कायटशिटमा उल्िेि भए बमोजजम मूिभिू रूपमा गाउँपातिकाको बिटमान संगठनात्मक 
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संरचना र कायम दरबन्दीको पनुराविोकनमा आधाररि रवह प्रस्िाववि सङ्गठन, आवश्यक 
जनशजक्तको िहगि दरबन्दी र कायट ववश्लरे्णमा सीतमि रवह ियार गररएको छ ।  

• कायटशिटमा उल्िेजिि ववर्यहरु गहनिाको दृवष्टकोणबाट संघ, प्रदेश ,स्थानीय िह िगायि अन्य 
ववर्यगि क्षेत्रसँग समेि सम्बजन्धि भएकािे यी सवै के्षत्र र ववर्यको ववस्ििृ अध्ययन गनुट पने 
अवस्था रहे पतन हाि गरीएको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण केही हद सम्म पनुराविोकनमा 
आधाररि रवह सम्पन्न गररएको अध्ययन भएकोिे िोवकएको कायटशिटको दायराको सीतमििामा रवह 
यो अध्ययन सम्पन्न भएको हो । 

• नयाँ संगठन संरचना र कायटजजम्मेवारीका सवहि यो गाउँपातिका गठन भएको जम्मा ३ वर्ट मात्र 
पूरा भएको छ । वव.सं. २०७४ को स्थानीय तनवाटचनबाट तनवाटजचि जनप्रतितनतधको निेतृ्वमा 
गाउँपातिका संचािनमा आएकोिे कायटपातिकाको संगठनात्मक ववकास िथा सो सम्वन्धी 
अवधारणामा आधाररि कुनै पतन अध्ययन िथा सवेक्षणका कामहरू भएको पार्टएन । यस कारण 
सो सम्वन्धी कुनै पतन प्रतिवेदन वा ववगिको अवस्था झजल्कने जचत्रण वा अतभिेि नहनु ु पतन 
अध्ययनका दृवष्टिे सीमा हो भनु्नमा अत्यजुक्त नहोिा । 

• यो अध्ययन तनिान्ि आधारस्िम्भबाट प्रारंभ गरीन ुपदाट यसको ववगिका अवस्थाको यकीन जचत्रण 
र उपयोग वारे बस्ितुनष्ठ जानकारी उपिव्ध नहनु ुपतन अध्ययनको सीमा रहेको छ । 

• नेपाि सरकारिे तनजामति सेवा िफट का ववतभन्न समूह/उपसमूहमा कायटरि रहेका कमटचारीहरू र  
स्थानीय तनकायका सेवाका कमटचारीहरू स्थानीय सरकारको मािहिमा समायोजन गरी पदस्थापना 
गरेको वा काजमा िटार्टएको अवस्था छ । स्थानीय िहमा िटीन ुपूवट आ-आफ्नै सेवा समूहको 
Chain of Command मा काम गरर आएका कमटचारीहरू स्थानीय िहका राजनीतिक नेितृ्वको 
मािहिमा काम गनुट पने अवस्थाका िातग मानतसक रूपमा ियार नहदुा गाउँपातिकाको नयां 
संगठन तनमाटणको प्रकृयामा रूचीको अभाव र स्वातमत्वको अभाव रहेको महसूस गररयो । प्राय 
कमटचारी बतृ्तमा संस्थाको क्षमिािे धान्न सक्ने भन्दा पतन आफ्नै पदीय िाभ र आकर्टणमा 
केन्रीि रवह संगठन तनमाटणका िातग रूची राख्न ेअवस्थामा कमटचारीको रूजच, चाहना सम्वोधन 
गनट मनोबैज्ञातनक दवाव पतन अध्ययनको सीमाका रूपमा तिर्टएको छ । 

• ववश्वव्यापी रूपमा देजिएको कोतभड १९ (कोरोना) संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा 
नेपाि सरकारिे चैत्र ११, २०७६ बाट शरुू गरेको बन्दाबन्दी ( Lockdown ) को कारण 
सवै वकतसमका यािायाि साधन, हवार्ट सेवा सवहि  सावटजतनक र तनजी बाहनको प्रयोगमा बन्देज 
िगार्टएको असहज अवस्थामा गाउँपातिका कायाटियसम्म सहज रूपमा आवागमनको सवुवधा हनु 
नसक्दा अध्ययनका िातग आवश्यक सूचना एवं जानकारी संकिन गनट गतिरोध भएको 
अवस्थाको कारण सामान्य रूपमा अध्ययन सचुारू गनट उत्पन्न नकारात्मक र तनयन्त्रण भन्दा 
बावहरको अवस्था पतन सीमाको रूपमा रहन गयो । 
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अध्ययनका उल्िेजिि ववर्यहरु गहन प्राववतधक प्रकृतिको भएको र ित्कािको संजक्षप्त अध्ययनिे सो ववर्य 
समेटन संभव नरहेको अवस्थामा अत्यन्ि असहज समय सीमामा तभत्र अध्ययन एवम ्पनुराविोकनको काम 
पूरा गररएको छ । 
 
 

भाग ३.  

      संगठनको स्वरूप िथा सबि र कमजोर पक्षको िेिाजोिा 
 

३.१ संगठनात्मक ढाचँाको िेिाजोिा  

 

नेपािको संववधानको अनसुचुी ८ मा उल्िेजिि स्थानीय िहको अतधकार सूची अनसुार स्थानीय सरकार 
संचािन ऐनिे गाउँ कायटपातिकािार्ट मूिभिू रूपमा स्थानीय िहको अतधकारका ववर्यमा कानून तनमाटण गने, 

कायटके्षत्र तभत्र रवह ववर्यगि नीति िजुटमा गने , सरि, सहज िथा झंझटरवहि िवरमा सेवा सतुनजिि गने , सो 
को अनगुमन गने र स्थानीय सरकारको कायट सम्पादनिार्ट थप प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भतूमका 
तनवाटह गनेमा बढी केन्रीि रहन ुपने गरी िोकेको छ। गाउँपातिकािार्ट िोवकएको कायट जजम्मेवारी पूरा गनट 
आफ्नो ववजशष्टीकृि अवस्था र आवश्यकिाका आधारमा मौजूदा संगठन संरचनाको पनुराविोकन गरी नयाँ 
सङ्गठन संरचना तनमाटण गने र िदनरुूप जनशजक्त आपूिीका िातग ववतभन्न सेवा समूह सवहिको दरबन्दीका 
िातग संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण अध्ययन गरार्ट दक्ष कमटचारीको व्यवस्थापन गनट सक्ने कानूनी 
व्यवस्था गररएको छ । 

 

स्थानीय िहको नेितृ्वमा रहन ु भएका पदातधकारीहरू कानूनिे िोके अनसुारको जजम्मेवारी र सहजीकरण 
समन्वयात्मक भमूीकामा भन्दा कायाटन्वयनकारी भतूमकामा बवढ केन्रीि हदैु गएको िण्डमा यसको प्रभाव सेवा 
प्रवाहमा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूपमा पनट जान सक्छ । प्रशासकीय कायट तनरूपणमा राजनीतिक नेितृ्व हावी 
हदैु गएमा सङ्गठन संरचनाको प्रभावकारीिा कमजोर हनु जान्छ। गहन अध्ययन, छिपि पिाि राजनीतिक 
तनणटयबाट स्थानीय आवश्यकिा तनक्यौि हनुे गरी ियार गनुट पने संगठन संरचना र दरबन्दी िजुटमा गनुट पने 
जटीि प्राववधक स्वरूपको काममा यथेष्ट गहृकायट हनु नसकेमा प्रभावकारी संगठन तनमाटणको सपना अधूरै हनु 
सक्छ ।  

 

गाउँपातिकाको मौजदूा सङ्गठन स्वरूपको अध्ययन गदाट सेवाको प्रभावकाररिा बढाउने िफट  यथेष्ट ध्यान प-ु
याउन े भन्दा पतन सेवा र्टकार्हरूको ववस्िार गरीएमा मात्र जनस्िरिे सिुभ सेवा प्राप्त गनट सक्छन भने्न 
मान्यिामा आधाररि रहेको देजिन्छ । कायाटिय र्कार्हरुको कायट वववरण ( terms of reference) नबनार् 
िथा कायटबोझ ववश्लरे्ण नै नगरर सङ्गठन ढाँचा िथा कमटचाररको आवश्यकिा तनक्यौि गररन ेअभ्यासका कारण 
सङ्गठनहरू क्रमशः बोजझिो र अनतु्पादन र्टकार्टका रूपमा ववकतसि हनुे जोजिम बढन सक्छ । एकात्मक 
प्रणािीमा रवह एउटा Chain of Command मा िामो समय काम गरेका कमटचारीहरू स्थानीय िहमा समायोजन 
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हदुा आफ्नो बजृत्त ववकास र सेवा सवुवधा प्रति सतुनजिि हनु नसक्दा स्थानीय िहको  काममा गति र 
प्रभावकारीिा ल्याउन पतन कदठनार्ट देजिएको हो । 
 

३.२ सेवा प्रवाहका सबि पक्ष 

नेपािको संववधान अनसुार स्थानीय िहको एकि र साझा अतधकारका ववर्यहरू र स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन २०७४ मा उल्िेजिि सेवा प्रवाह र कायट जजम्मेवारीका आधारमा बिटमान सङ्गठन संरचना र उपिव्ध 
जनशजक्तको ििुनात्मक ववश्लरे्ण गदाट वडा कायाटियहरू माफट ि ददर्टदै आएको सेवा िथा सवुवधाहरू सहज 
रूपमा भन्दा पतन सेवा प्रवाह नरोवकने गरी गाउँपातिका र वडा कायाटियमा ित्काि उपिव्ध जनुसकैु िह र 
सेवाका कमटचारीबाट प्रदान हदैु आएको छ । सेवा प्रवाह गदाट प्रशासतनक वा प्राववतधक कमटचारी जो उपिव्ध 
भए पतन जनशजक्तको उपयोगको नीतिमा आधाररि रवह सेवािार्ट तनरन्िरिा ददर्टएको पार्टन्छ ।  

 

स्थानीय आधारभिू सेवा सम्बन्धी र्टकार् र वडा कायाटियहरुमा सीमीि संख्यामा रहेका कमटचारीबाट तनयतमि 
सेवा प्रवाहमा केही कदठनार्ट भएिा पतन प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह अवरूद्ध नै रहेको पार्टएन । गाउँपातिकािे 
आफ्नो सीतमि मानव स्रोिको उच्चिम प्रयोगबाट जनस्िरमा प-ुयाउन ुपने सेवाहरु अवरूद्ध नहनुे गरर तनरन्िर 
रूपमा प्रवाह गरर आएको भए पतन िी सवै सेवाहरू दक्ष िथा सीपयकु्त रूपमा आधतुनक प्रववतधमा आधाररि 
रवह उपिव्ध गराउन सवकएको अवस्था तथएन ।  

 

गाउँपातिका तनवाटजचि जनप्रतितनतधको नेितृ्वमा संचािन हनु ुपतन सशक्त सराहनीय र सवि पक्ष हो । यस 
गाउँपातिकाको ९ वटै वडाहरूमा वडाअध्यक्ष सवहि ५ जना तनवाटजचि प्रतितनतधहरू रहेको वडा सतमति छ । 
जनिािे आफ्ना कदठनार्ट र पीरमाकाट आफैिे तनवाटजचि गरेको प्रतितनतध समक्ष राख्न ेर प्रतितनतधिे पतन िी 
समस्याहरू सनुवार्ट गरी उचीि समाधानमा सहयोग गने कारण जनप्रतितनतध र जनिा ववचको सम्वन्ध न्यानो 
रहेको छ । वडाबाट समाधान हनु नसक्ने िािका समस्या िथा सामदुावयक कदठनार्टहरू गाउँ 
कायटपातिकामा छिफि गरी समाधानको उचीि पहि हनुे गरेको छ ।  

 

यस गाउँपातिकाका अध्यक्ष अत्यन्ि उत्साही यवुा हनुहुनु्छ । परम्परागि सोच, शैिी, पद्धिी र ववचार बोकेर 
जनिाको पररविटनको आकाकं्षािार्ट सम्वोधन सवकन्न भने्न दृढिामा नेितृ्व अगाडी बढेको अवस्था छ ।यस 
पातिका तभत्रको जग्गाजमीनका नापनक्शा ियार गने काम पातिकािे आफ्नै िगानी र पहिमा पूरा गनट 
िागेको छ। जनिािार्ट आधारभिू सेवा सवुवधा सहज वकतसमिे उपिव्ध हनु सकोस भने्न सोचका साथ यस 
गाउपातिकािे जशक्षा, स्वास््य, ववद्यिु ववस्िार, पूवाटधार तनमाटणमा उच्च प्राथतमकिा ददएको छ। ववगि ३ 
वर्टको गाउँपातिकाको संस्थागि र सामाजजक ववकासको पाटो तनयाल्दा यो प्रदेश कै अग्रणी र नमूना 
पातिकाको रूपमा अगाडी बढी रहेको पाउछौ । 

 
गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय र वडा कायाटियहरूबाट कम््यटुरको प्रयोगिार्ट प्राथतमकिामा रािी सकेसम्म 
सवै सेवाहरू कम््यटुर प्रयोगका आधारमा प्रदान गरीन ुसकारात्मक शरुूवािको रूपमा तिन ुपदटछ । स्थानीय 
िहको तनवाटचन सम्पन्न भएको ित्काि पतछ गाउँपातिकामा कायटरि कमटचारीहरुिे स्थानीय सरकार संचािन 



 

13 
  
 

र स्थानीय सेवा प्रवाहका ववर्यके्षत्र सम्बन्धी न्यूनिम िातिम र कायटपातिका सदस्यहरुिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन सम्बन्धी आधारभिू अनजुशक्षण र अतभमजुिकरणका माध्यमिे प्रजशजक्षि हनुे अवसर प्राप्त गरेका 
कारण गाउँपातिकाको कायटसम्पादन र कायटजजम्मेवारी तनवाटहमा सहयोग पगु्न गएको छ । 

 

३.३  जनशजक्त व्यवस्थापनका कमजोर पक्ष 

 

संघिे स्थानीय िहमा कामकाज गनट समायोजन गरी पठाएका कतिपय कमटचारीहरू आफ्नो अनकुुि र 
रोजार्टको ठाउ पाउन नसक्दा िटीएको िहमा िामो समयसम्म हाजजर हनु नजाने वा ववतभन्न वहानामा 
आनाकानी गने अवस्था देख्न ुर भोग्न ुप-यो । शरुूका ददनमा कतिपय स्थानीय िहमा िटी आएका तनजामति 
कमटचारीहरूिार्ट  राजनीतिक नेितृ्विे आफ्नो अनकुुि रहदैनन वक भने्न आशंकामा  हाजजर हनैु नददर्ट संघमा 
नै वफिाट गरेको अवस्था पतन रहेको पार्टयो ।  
 
यस गाउँपातिकाको गठन पिाि कमटचारीको अभावमा कायाटिय संचािन र सेवा प्रवाहमा कदठनार्ट भएको 
गनुासोको पषृ्ठभमूीमा कायाटिय िोल्ने, बन्द गने, तनयतमि सरसफार्ट  र सरुक्षाका कामहरू ववतभन्न तनयतमि र 
आवतधक ममटिसंभार जस्िा कम प्राथतमकिाका कायटहरु (non-core functions) वाह्य सेवा करारबाट 
तिन ु परेको अवस्थामा स्वीकृि दरबन्दीमा कमटचारी भनाट गररए झै करारमा सेवा तिने गरर व्यजक्त छनौट 
गररएको अवस्थािे संगठन अनतु्पादक जनशजक्तिे भररएर सक्षम , दक्ष, योग्य जनशजक्तको िातग स्रोि नपगु 
हन सक्न ेजोजिम बढन सक्छ । करार सेवामा व्यजक्तको छनौटमा तनवहि रूची रहन सक्न े  भएको कारण 
यस्िा सेवाहरू कायटबोझमा आधाररि नहदुा जनशजक्तको आकंिन यकीन नहदुा अनतु्पादक जनशजक्त धेरै रहन े
कारण ववत्तीय दावयत्व बढदै जाने ििरा िफट  अपेजक्षि सिकट िाको अभाव नै देजिन्छ ।  

 

यो गाउँपातिका गठन भएको जम्मा ३ वर्ट मात्र पूरा भएको पररप्रके्षमा गाउँपातिकािे गने वक्रयाकिापहरूको 
निीजा प्राप्त हनु केही समय प्रिीक्षा गनुटपने हनु्छ । पहाडी क्षेत्रमा चरेु पवटि शृ्रङ्खिाको सेरोफेरोमा अवजस्थि 
यो गाउँपातिकािे आफ्नो स्वरूप र सनु्दरिािार्ट जचत्ताकर्टक बनाउन िजुटमा र कायाटन्वयन गनुटपने ववतभन्न 
कायटक्रम र सो सम्वजन्ध रणनीतिहरू, ददगो ववकासको अवधारणामा आधाररि भौतिक ववकासका पहिहरू, 

ग्रामीण र शहरी स्वरूपमा आधाररि वजस्ि ववकास र मानव ववकासमा आधारररि सेवा सवुवधा प्रवाहमा 
ववजशवष्टकरण र ववववतधकरणिार्ट उच्च प्राथतमकिामा रािेर अगाडी बढनकुो ववकल्प देजिदैन । आतथटक र 
सामाजजक ववकासको प्रचरु संभावना बोकेको भएर पतन यो गाउँपातिका मानव ववकास सूचकाङ्कमा कमजोर 
रहेको छ ।  

 

सङ्गठन संरचना ियारी र कमटचाररको संख्याका सम्बन्धमा ववगि बर्टहरूमा ववतभन्न मन्त्रािय िथा सरकारी 
संगठनबाट भएका प्रशासन सधुारका प्रतिवेदन र संङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बजन्ध पतछल्िा 
सझुाविथा रणनीतिहरु गाउँपातिकाको िातग मागटदशटक दस्िावेज हनु । गाउँपातिकाको िचटमा  तमिव्यवयिा 
ल्यार्ट अतधकिम उपिब्धी हातसि गनट त्यस्िा प्रतिवेदनहरूिे औल्याएको सझुाव मागटदशटनका रूपमा ग्रहण 
गदाट गाउँपातिकाको सङ्गठन संरचना िजुटमा र कमटचाररको संख्या कायम गररंदा त्यसबाट िाभ तिन सक्न े
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देजिन्छ । नया संगठनका रूपमा स्थानीय िहको पवहिो एक बर्ट कमटचारी व्यवस्थापनको जटीििामा नै 
वविेको िीिो अनभुविे सवैिार्ट संगठनको महत्व ,योग्य जनशजक्तको आवश्यकिा र तनरन्िरिाको पाठ 
तसकाएको छ । 

 

गाउँपातिकािे आफ्नो कायटजजम्मेवारीका ववर्यके्षत्रमा सेवाको पहुँच, ववस्िार र सेवािाई जनस्िरमा प्रभावकारर 
बनाउनका के कस्िो चनुौिीको सामना गनुट परेको छ सो आकंिन गरीएको छैन । स्थानीय िहको तनवाटचन 
पतछ जनप्रतितनतधिे कायटभार सम्हािेको िीन वर्ट पूरा हनु िागेको छ। राजनीतिक नेितृ्विे आफ्नो  
संगठनको स्वरूप कस्िो तनमाटण गने र कस्िो जनशजक्तबाट ववकासको सपना पूरा गने जस्िो गहन ववर्यमा 
अझै टुङ्गोमा नपगु्दा समून्नि र समदृ्ध स्थानीय िह तनमाटणको पररकल्पना साकार पानट कदठनार्टहरू महसूस 
गररएको पार्टन्छ । िर पतन उपिव्ध साधन श्रोिको सीतमििािे सपना देिेर मात्र नपगु्दो रहेछ । यसमा 
न्यूनिम मानवीय श्रोिबाट अतधकिम निीजा प्राप्त हनुे गरी नया चनुौिी र जजम्मेवारी बहन गनट उद्यि सक्षम 
कमटचारीिन्त्रको आवश्यकिा महसूस गररएको छ । 
 

३.४ सङ्गठन सधुारका मागटदशटन  

 

गाउँपातिकाको सङ्गठन सधुारका िातग सङ्गठन सम्बन्धी स्थावपि तनम्न मान्यिा एवं तसद्धान्िहरुिाई 
मागटदशटनका रुपमा तिर्एको छ । 

 

 आधारभिू सेवाको सतुनजििा, 
 सेवाको  पहुँच र सेवाको गणुस्िर, 

 उत्पादकत्व र कायटकुशििा र तमिव्ययीिा, 
 कायट जजम्मेवारी र जवाफदेवहिा,  

 कायटबोझ, जजम्मेवारी तनवाटह र  कायटसम्पादनका िातग सङ्गठनको ढाँचा (वपरातमड आकार),  

 कमटचारी समायोजनको आधार 
 वृजत्त ववकासको अवसर । 

 स्थानीय िहको कायटजजम्मेवारी  

 संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणका िातग िोवकए बमोजजमको कानूनी आधार 
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४. संगठन ववश्लरे्ण िथा दरबन्दी प्रस्िाव 

४.१ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी  

माथीका पररच्छेदहरुमा उल्िोिे गररएका मागटदशटक नीति, अन्िररावष्ट्रय प्रचिन िथा सङ्गठन व्यवस्थापनका 
तसद्धोान्िहरुका  साथै गाउँपातिकाबाट प्रतिपाददि दीधटकािीन सोच, ववर्यगि र क्षेत्रगि नीति र मागटदशटनिार्ट 
आधार तिएर गाउँपातिकािे सम्पादन गनुट पने कायट िथा सेवाका िातग परम्परागि सोच, कायटशैिीमा सधुार 
गरी निीजामिुी संगठन तनमाटणको िातग गाउँपातिकािे प्रतिवद्धिा व्यक्त गरेको छ । यसकारण अव नयाँ 
जजम्मेवारी वहन गनट आवश्यक शािा, उपशािा / र्कार्हरु रहेको चसु्ि र प्रभावकारी सङ्गठन संरचनाको 
प्रस्िाव गररएको छ । प्रस्िाववि सङ्गठन  स्वरुप ियार गदाट िि िेजिएका ववर्यिाई आधार बनार्एको छ । 

 

४.१.१ संववधान र कानूनिे प्रत्याभिू गरेको स्थानीय सरकारको कायट क्षते्र 

नेपािको संववधानको धारा ५६ को उपधारा १ देजि ६ मा उल्िेजिि व्यवस्था अनसुार राज्यशजक्तको प्रयोग 
संघ,प्रदेश र स्थानीय गरी ३ िहबाट संचािन हनुे अवधारणा अनसुार स्थानीय िहमा पररभावर्ि गाँउपातिका 
िथा नगरपातिकािे संवैधातनक हैतसयिमा स्थानीय सरकारको स्वरुपमा काम गदटछन । यस अनसुार :- 

 

 संववधानको भाग ५ को धारा ५७ को उपधारा ४ वमोजजम स्थानीय िहिे आफ्नो अतधकारका 
ववर्यमा कानून बनाउन सक्दछ ।  

 त्यस्िै धारा २१४ अनसुार स्थानीय िहको कायटकाररणी अतधकार गाँउ कायटपातिका िथा नगर 
कायटपातिकामा तनवहि रहन े र धारा २१८ अनसुार गाँउ कायटपातिका िथा नगर कायटपातिकािे 
आफ्नो कायट संचािनकािातग कायटपातिकाबाट कायट ववभाजन िथा कायट सम्पादन तनयमाविी बनाउन 
सक्ने र धारा २२१ अनसुार व्यवस्थापकीय अतधकार गाँउसभा र नगरसभामा तनवहि रहने व्यवस्था 
गरेको छ । 

 संववधानको अनसूुची ८ मा स्थानीय िहको एकि अतधकारका २२ वटा ववर्य र अनसूुचसी ९ मा 
संघ,प्रदेश र स्थानीय िहका साझा अतधकारका १५ बटा ववर्यहरू तनधाटरण भएको छ । साथै धारा 
२२६ िे स्थानीय िहका गाँउसभा िथा नगरसभािे अनसूुची ८ र ९ बमोजजमका सूचीमा उल्िेजिि 
ववर्यमा कानून बनाउन सक्न ेअतधकार प्रत्याभिू गरेको छ ।  

 सोही अनसुार स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे समेि स्थानीय सरकारको जजम्मेवारीका 
कायटक्षेत्र र कामको ववस्ििृ व्याख्या गरेको छ ।  

 यसरी नेपािको संववधान र संघीय कानूनिे स्थानीय िहिार्ट स्थानीय सरकारको स्वरूपमा स्वीकार 
गरेको छ । 

 
 
 
 
 

४.१.२ गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय र वडा कायाटिय बीच प्रशासतनक िथा आतथटक सम्बन्ध 
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स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा १२ को उपदफा १ मा वडा सतमतिको काम किटव्य र 
अतधकार कायटपातिकािे िोके बमोजजम हनुे र दफा २ मा कायटपातिकािे काम किटव्य र अतधकार िोक्दा 
देहाय बमोजजम िोक्न ुपनेछ भनी उपजशर्टक क) देजि ङ) सम्मका ५ बुदँामा वडा सतमतिको काम किटव्य र 
अतधकारको सीमा िोकेको छ ।( सो वववरण अनसूुचीमा समावेश छ ) । यसोिैाई आधार मानी बागमति 
गाउँ कायटपातिकाबाट  गाउँपातिका ( कायट ववभाजन ) तनयमाविी २०७४ स्वीकृि गरी जारी गरीएको तथयो 
। सो तनयमाविीको तनयम ३ मा गाउँ कायटपातिकाको कायट सम्पादन कायटपातिकको कायाटिय, वडा 
कायाटिय एवं तबर्यगि शािाबाट हनुे व्यवस्था गररएको छ । गाउँ कायटपातिकािे आफुमा तनवहि थप 
अतधकार वडािार्ट प्रत्यायोजन गनट सक्न ेव्यवस्था तनयमाविीमा रहेको छ ।  

 

वडा कायाटियमा आवश्यक कमटचारीहरूको िटनपटन, कमटचारीको ििव भत्ता, कायाटिय संचािनका 
िचटहरूको व्यवस्थापन कायटपातिकाको कायाटियबाट नै हदैु आएको छ । वडाबाट प्रदान गरीने ववतभन्न 
तसफाररस िथा प्रमाणीकरणहरूबाट गाउँसभािे स्वीकृि गरेको दरमा राजस्व सङ्किन हनुे र कायटपातिकाबाट 
प्रत्यायोजजि अतधकार बमोजजम सम्पत्ती कर, वहाि कर, व्यवसाय कर,मािपोि रकमहरू सङ्किन गरी 
संकतिि राजस्व रकम गाउँ कायटपातिकाको नाममा िोतिर्को आम्दानी िािामा दाजििा गने गररएको छ ।  

 

कायटपातिकाबाट वडािाई प्रशासतनक ववर्य िगायि सेवा प्रवाह, ववकास तनमाटण, तनयमन कायट सम्वजन्ध 
ववर्यमा तनदेशन ददन सवकने र वडािे कायटपातिकाबाट प्राप्त तनदेशनिाई मागटदशटनका रूपमा पािना गनुट 
बडाको किटव्य हनु जान्छ । बडािार्ट योजना कायाटन्वयन िथा ववकास तनमाटणका ववर्यमा बडाको मांग र 
आवश्यकिा अनसुार प्राववतधक सहयोग उपिव्ध गराउन ेगररन्छ । वडािे आफुिे सङ्किन गरेको राजस्वको 
वववरण िगायि सम्पाददि कामको प्रतिवेदन कायटपातिकािाई तनयतमि पठाउन ुपदटछ ।  

 

कायटपातिकाबाट गाउँसभािे स्वीकृि गरेको ववर्य क्षेत्रगि नीति, वडा स्िरीय योजना कायटक्रम, बजेट िथा 
प्रशासतनक िचटको भकु्तानी केन्रको सवोपरर जजम्मेवारी कायटपातिकाको कायाटियबाट नै बहन गरीदै आएको 
छ । बडाबाट आफूिे संकिन गरेको राजश्व समेिको आधारमा थप श्रोि साधन व्यवस्थापन गनुट पदटछ । 
वडाहरू कायटजजम्मेवारीका दृष्टीिे अत्यन्ि महत्वपूणट र्टकार्को भमूीकामा स्वीकार गररएको भए पतन आतथटक 
कायटपणािीका दृष्टीिे बडाहरू पूणटिया कायटपातिका उपर तनभटर रहेका छन । यस गाउँपातिकाका कुनै पतन 
बडा कायाटियको नाममा कुनै पतन वकतसमको अिग बैंक िािा रहेको पार्टदैन । यसको प्रमिु कारण वडा 
कायाटियको संगठनात्मक स्वरूप अत्यन्ि सानो रहेको र आतथटक कारोवारका िातग जनशजक्त उपिव्ध नहदुा 
नेपािका कुि ४६० गाउँपातिका कुनैमा पतन वडाको आफ्नो बैक िािा रहेको जानकारी छैन । बडा 
कायाटिय स्थानीय सेवा प्रवाह, तनयमन, ववकास कायटक्रम संचािनको समन्वय र राजस्व सङ्किन र्टकार्को 
रूपमा रहेको  भए पतन आतथटक िथा प्रशासतनक तनयन्त्रण कायटपातिकाको कायाटियमा तनवहि रहेको छ । 
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४.१.३ कायटपातिकाको कायाटियको शािाको कायट वववरण  

 

बागमति गाउँ कायटपातिका (कायटववभाजन) तनयमाविी  २०७४ को तनयम ३ बमोजजम  गाउँ कायटपातिकाको 
कायट सम्पादन कायटपातिकाको कायाटिय, वडा कायाटिय एवं ववर्यगि शािाबाट  कायट सम्पादन हनु ेर गाउँ 
कायटपातिका अन्िगटि रहने ववर्यगि शािा वा कायाटिय वा उपशािा वा र्टकार्को वववरण अनसूुची १ मा 
उल्िेि भए अनसुार हनुे  र तिनीहरूको कायट वववरण गाउँपातिकािे स्वीकृि गरे बमोजजम हनुे उल्िेि 
गररएको छ ।सोही तनयमाविीको तनयम ४ को कायटववभाजन जशर्टकको उपतनयम १, ३, ४ र ६ संग 
सम्वजन्धि अनसूुचीहरू क्रमश २, ३, ४ र ५ मा उल्िेि भए अनसुार हनुे व्यवस्था छ । सो अनसुार 
अनसूुची २ मा गाउँ कायटपातिका र ववर्यगि शािाबाट सम्पादन हनुे कायट, अनसूुची ३ मा बडा सतमतिबाट 
सम्पादन हनुे कायट, अनसूुची ४ मा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम किटव्य र अतधकार र 
अनसूुची ५ मा ववर्यगि सतमति गठन गरी सतमतिको कायटके्षत्र िोकी जजम्मेवारी ददने व्यवस्था गररएको छ । 
बागमति गाउँपातिका, गाउँ कायटपातिका (कायटववभाजन) तनयमाविी  २०७४ को तनयम ३ संग सम्वजन्धि 
अनसूुची १ बमोजजम कायटपातिकाको कायाटिय मािहि ववर्यगि शािाहरू देहाय अनसुार राजिएको छ ।  

 

१) सामान्य प्रशासन शािा 
२) राजस्व िथा आतथटक प्रशासन शािा 
३) पूवाटधार ववकास िथा भवन तनयमन शािा 
४) आतथटक ववकास शािा 
५) सामाजजक ववकास शािा 
६) योजना अनगुमन िथा ि्यांक शािा 

 

कायटपातिका अन्िगटि रहन े माथी उल्िेजिि ववर्यगि शािाको कायट ववभाजन गाउँपातिका कायटववभाजन 
तनयमाविीको तनयम ४ संग सम्वजन्धि अनसूुची २ मा उल्िेजिि गररएको छ ।  

 

संघीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे आ.व.  २०७४/७५ मा सवै ७५३ स्थानीय िहहरूिार्ट 
जनसंख्याको आधारमा समूहकृि गरी कमटचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजजम संगठन संरचना िथा दरबन्दी 
स्वीकृि गरी सो वववरण उपिव्ध गराएको तथयो ।हाि गाउँ कायटपातिका आफैिे स्वीकृि गरी िाग ुगरेको 
गाउँ कायटपातिका (कायटववभाजन) तनयमाविीमा २०७४ मा उल्िेजिि संगठनात्मक र्टकार्ट  र कायट वववरण 
िाग ुनगरी मन्त्राियबाट उपिव्ध गरार्टएको संगठनात्मक ढाँचा िथा दरवन्दीिार्ट नै आधार मानी आएको 
छ।   

  

यस गाउँपातिकाको संगठन सवेक्षणका आधारमा प्रस्िाववि नयाँ सङ्गठन संरचना अनसुार कायम हनुे ववतभन्न 
शािा, उपशािा िथा र्टकार्टहरूको मखु्य मखु्य कायट जजम्मेवारी ( कायट वववरण ) यसै प्रतिवेदनको अनसूुची 
६ (ि) िण्डमा ििुार्टएको छ । सो कायटवववरणका आधारमा सम्वजन्धि शािा प्रमिुहरूिे आफु मािहि 
रहेका उपशािा िथा र्टकार्हरूको कायटिक्ष्य,  कायट प्रगति,  कायट समन्वय र कमटचारीको कायट सम्पादन 
मूल्याङ्कनको समीक्षा प्रतिवेदन प्रमिु प्रशासकीय अतधकृि माफट ि कायटपातिकामा पेश गनुट पनेछ । प्रमिु 
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प्रशासकीय अतधकृि कायटपातिकाको कायाटियको प्रशासकीय प्रमिु र नगर कायाटपातिकाको सजचवको समेि 
जजम्मेवारीमा रहेकोिे आफू मािहिका सवै िह र सेवा समूह्का कमटचारीहरूको कायटवववरण ियार गरी 
उपिव्ध गरोाउने र  सोही अनसुार कायटसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था तमिाउन ुपदटछ । 

 

४.१.४  संघ र प्रदेशसगँ सम्बन्ध र अन्िररावष्ट्रय सम्बन्ध 

 

नेपािको संववधान  र  स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ अनसुार स्थानीय सरकारिे आफुिार्ट िोवकएका 
कतिपय अतधकारहरूको प्रयोग गदाट संघ र प्रदेशसंगको समन्वय र सहकायटमा संघ र प्रदेश कानूनको 
अतधनमा रही गनुट पने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय िहिे संघ र प्रदेश कानूनसँग नबाजझने गरी मात्र 
कानून बनाउन ु पदटछ । संववधानको धारा २२६ को उपधारा १ र २ अनसुार गाउँसभा र नगरसभािे 
संववधानको अनसूुची ८ र ९ का ववर्यमा कानून बनाउन सक्ने िर त्यस्िो कानूि बनाउँदा प्रदेश कानून 
वमोजजम बनाउन ुपने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा ९ अनसुार 
प्रदेश सरकारिे कुनै गाँउपातिका वा नगरपातिकाको ऐतिहातसक महत्व, परुािाजत्वक वस्ि,ु किा वा 
संस्कृतिको संरक्षण वा पयटटन प्रवद्धटन गनट उपयकु्त देिेमा त्यसको िातग मापदण्ड िोकी चारवकल्िा िोिी 
साँस्कृतिक वा पयटटकीय क्षते्र घोर्णा गनट सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।िोकेमा त्यसको पािना र व्यवस्था 
स्थानीय िहिे गनुट पनेछ ।  

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा ४४ िे गाँउपातिका वा नगरपातिकािे सडक, भौतिक 
पूवाटधार, एकीकृि बस्िी ववकास िथा शहरी योजना, भ-ूउपयोग योजना, उपभोग्य सेवा, सामाजजका सेवा िथा 
पूवाटधारको तनमाटण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गदाट नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे सो ववर्यमा िोकेको 
रावष्ट्रय िथा प्रादेजशक मापदण्ड अविम्वन गनुट पनेछ भनी उल्िेि गररएको छ । सोही ऐनको दफा ६४ मा 
प्रदेश र गाउँपातिका/नगरपातिकाको दोहोरो अतधकारक्षेत्र तभत्रका कर तनधाटरण, संकिन िथा बाँडफाट 
सम्वन्धी व्यवस्था गररएको छ । 

 

सवारी साधन कर, घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्कको दर, ववज्ञापन करको दर,पदयात्रा िथा पयटटन शलु्कको दर र 
ढंुगा,तगट्टी ,बािवुा, िगायिका प्राकृतिक श्रोिको दर प्रदेशिे तनधाटरण गदटछ । स्थानीय िहिे ववतभन्न 
श्रोिबाट आफूिे संकिन गरेको कर,शःुक िगायि प्राकृतिक श्रोिबाट प्राप्त राजस्व िोवकए बमोजजम 
प्रदेशिार्ट बाँडफाट गनुट पदटछ । यस बाहेक प्रदेशिे समेि ववतभन्न राजस्व श्रोिबाट आफूिे प्राप्त गने आयको 
बाँडफाड अन्िगटिका स्थानीय िहहरूिार्ट समानीकरण अनदुान बावर्टक बजेटमा व्यवस्था गरर वविरण हदैु 
आएको छ । स्थानीय िहका पदातधकारीको सेवा सवुवधा सम्वन्धमा प्रदेश कानूनिे िोके बमोजजमको सवुवधा 
पाउने व्यवस्था पािना हदैु आएको छ । 
 

संववधानको अनसूुची ९ मा उल्िेजिि िीनै िहका सरकारका साझा अतधकारका ववर्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय 
िहिे कामको सीमा र कायाटन्वयनको स्वरुप तनधाटरण गनुट पनेछ । साथै संववधानका धारा ५० र ५१ 
अनसुार राज्यका तनदेशक तसद्धान्ि र राज्यका नीतिहरूको सम्मान, पािना गनुट स्थानीय िहको किटव्य हनुेछ। 
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राज्यको नीति र प्रचतिि कानूनको अतधनमा रवह कुनै पतन स्थानीय िहिे अन्िररावष्ट्रय सम्बन्ध वा भतगनी 
सम्बन्ध कायम गनट सवकने छ । 

 

ववद्यमान कानूनी व्यवस्था र व्यवहारबाट के प्रष्ट हनु्छ भन े नेपािको संघीय ढाँचामा िीन िहका सरकार 
स्वशासन, सहशासन र सहकायटका दृवष्टिे एक अकाटका पररपूरक र साझेदार हनु । संघ वा प्रदेशिे कुनै 
अतधकार वा जजम्मेवारी कानूनद्वारा स्थानीय िहिार्ट प्रत्यायोजन गनट सक्ने व्यवस्था गरेको सन्दमटमा िीनै 
िहका सरकार एक अकाटका पूरकका रूपमा संववधान र प्रचतिि कानूनिे स्वीकार गरेको छ ।  

  

४.१.५ मूिभिू कायटहरू र सहायक कायटहरू  

 

गाउँपातिकािे सम्पादन गने कायट जजम्मेवारी िार्ट मूिभिू कायट र सहायक कायटहरू गरी दरु्ट शे्रणीमा 
बगीकरण गररएको छ । ववकास तनमाटण, सशुासन र सेवा प्रवाह, नगर सरसफाई, वािावरण, ववत्त व्यवस्थापन, 

राजस्व सङ्किन र पररचािन, कर शलु्क दस्िरु सङ्किन िथा ऋण तिन े, जशक्षा,  स्वास््य,  सहकारी,  उद्योग 
व्यवसाय,  वजार तनयमन िथा तनयन्त्रण,  शाजन्ि व्यवस्था,  भतूम व्यवस्था आदद कायटहरू गनै पने प्रमिु  

कायटहरू ( Core functions ) अन्िगटि पदटछन जसिाई जनिा, सेवाग्राही र सरोकारवािािे  ि्यगि रुपमा 
अनभुिू गदटछन ्। सहायक कायटहरू ( Non-core functions ) मूिभिू कायटहरूिार्ट प्रभावकारी, कृयाशीि र 
सहज बनाउन ेउद्दशे्य र िक्ष्यमा आधोाररि रहेका हनु्छन । 

 

४.२  कायट  जजम्मेवारीको वगीकरण 

नेपािको संववधानिे सूचीकृि गरेको स्थानीय िहको अतधकार सूची सम्बद्ध कायट जजम्मेवारी ववश्लरे्णका िातग 
देहाय बमोजजम कायटहरूको वगीकरण गररएको छ । 

 

क) नीति तनमाटण, तनयमन िथा अनगुमन कायटहरू  

 

यी कायटहरू अन्िगटि स्थानीय ववकास नीति, काननु, मापदण्ड िथा तनयमन ढाँचा तनमाटण गरी कायाटन्वयन 
गराउने र अनगुमन गने कायटहरू पदटछन ्। संववधानिः स्थानीय िहिार्ट स्थानीय नीति तनमाटणसँग सम्बजन्धि 
कायटहरूको जजम्मेवारी तनधाटरण गररएकािे सोही अनसुारको संरचना र कमटचारीको व्यवस्था हनु ुआवश्यक 
हनु्छ । 

 

ि) प्रशासकीय िथा सेवा प्रवाहको िातग आवश्यक कायटहरू  

 

क्षेत्रगि नीति िथा कानूनहरूिाई सेवा प्रवाह िहमा पररणि गनट ववतभन्न प्रशासकीय व्यवस्थाहरू र आधारहरू 
ियार गनुट पदटछ । सेवा प्रवाहको िातग गररन ेभौतिक, आतथटक र मानवश्रोिको व्यवस्था,  सेवा िथा वस्िकुो 
िररद र ववत्तीय व्यवस्थापन जस्िा महत्वपूणट पक्षहरूिे प्रशासवकय संरचनाको गतिशीििा र कमटचारीको 
कायटसम्पादनको मापन गदटछ ।  
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ग) पूवाटधार तनमाटण सम्बन्धी कायटहरु 

 

यािायाि, ववद्यिु, तसंचार्, िानेपानी सेवा िगायिका पूवाटधार िथा ववकास तनमाटण सम्बन्धी कायटहरुका िातग 
ववतभन्न िहमा आवश्यक जनशजक्त र सङ्गठन सम्बन्धी पूवाटधारहरुमा हनुे व्ययभार पदटछन । 

अिः संगठनिे सम्पादन गनुट पने कायटजजम्मेवारी सम्पादन गनट सक्षम संगठनात्मक संरचनाको अवधारणा 
बनाउदा जनिासंग सम्बजन्धि प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहका कायटहरू र स्थानीय आवश्यकिा सम्वोधनमा सहज हनु े
आधारमा संगठन संरचना तनमाटण िथा कमटचारीको व्यवस्था गनुट पने कुरािार्ट स्वीकार गररएको छ ।  

 

४.३ कायटबोझको अबस्था र गाउँपातिकाको कायट जजम्मेवारी 
 

बिटमान अबस्थामा बागमति गाउँपातिकामा रहेका ९ वटा वडा कायाटियहरु र कायटपातिकाको कायाटिय 
अन्िगटि शािा उपशािा र्टकार्ट ६ गरी कुि १५ र्कार्हरुबाट िोवकए अनसुारका कायटजजम्मेवारी र  
कायटक्षेत्र तभत्रका कायटहरु सम्पादन भर् आएका छन । हाि कायम प्रत्येक शािा र अन्िगटिका उपशािा 
वा र्कार्हरुको छुट्टा छुटै्ट कायटबोझको अध्ययन एवम ्ववश्लरे्ण भएको छैन । गाउँपातिकाको बावपटक नीति 
िथा कायटक्रम र वावर्टक बजेट बक्तव्य माफट ि जाहेर भएका प्रतिबद्धिाहरु पूरा गनट गठन भएका वा स्थापना 
गररने नयाँ र्कार् िथा संरचनाहरुबारे पूवट ियारीको कुनै कायट भएको पार्टएन र सो सम्बन्धी कायटबोझ 
ववश्लरे्ण भएको पार्टएन ।  

 

ववर्यगि शािाहरुिे अजघल्िा वर्टहरुमा सम्पादन गरर आएका कायटहरु र प्रदान गरर आएका सेवाहरुिाई 
आधार मानी व्यवहाररक ढङ्गबाट ववतभन्न शािा उपशािाहरुमा सीतमि दरबन्दी राजिएको देजिन्छ । यी 
कमजोर पक्षिाई सम्बोधन गदै प्रस्ििु ववश्लरे्णका आधारमा दरबन्दी प्रस्िाव गररंदा संघ, प्रदेश र स्थानीय 
कानूनिे स्थानीय िहिाई प्रदान गरेका अतधकार िथा कायट जजम्मेवारीिाई प्रमिु आधार तिर्टएको छ । 

 

 कायटपातिकाको ववतभन्न शािाहरुबाट सम्पादन भर् आएको विटमान कायटहरू , 
 गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय र वडा कायाटियहरुको भौतिक अवस्था िथा जनशजक्त क्षमिा,  

 प्रत्येक शािा िथा र्कार्हरुको कायटबोझको अवस्था ,  

 अध्यक्ष, उपोाध्यक्ष , वडाध्यक्षहरु र कायटपातिकाका सम्बद्ध पदातधकारीको कायटबोझ, 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ८४(२) बमोजजम प्रमिु प्रशासकीय अतधकृिको 
काम किटब्य र अतधकारका आधारमा सम्पादन गनुट पने कामहरूको कायटबोझ । 

 

४.४ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी प्रक्षपेणका आधार 
 

गाउँ कायटपातिकाको सङ्गठन संरचना तनधाटरण, कमटचारी संख्या तनधाटरण र प्रके्षपणका िातग देहायका ववर्यिार्ट 
मूि आधार तिर्एको तथयो ।  
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४.४.१ कायटपातिकािे सम्पादन गनुटपने कायट  

सङ्गठन संरचना तनधाटरण, कमटचारी संख्या तनधाटरण र भर्रहेको कमटचारीको समायोजन व्यवस्थापनका िातग 
गाउँपातिकािे ववधानि: सम्पादन गनुटपने ववस्िाररि समूहकृि कायटसूची (अनसूुची-१) िाई आधार तिर्टएको 
तथयो । गाउँपातिकािे सम्पादन गनुटपने कायटहरू र शािागि कायटबोझ ववश्लरे्णका िातग ववतभन्न प्रश्नसूचीहरु 
(फमेट १ र १.१)  ियार गरी प्राप्त सूचना ववश्लरे्ण गररएको तथयो ।  

४.४.२ गाउँपातिकाको बिटमान दरबन्दीको ववश्लरे्ण र कायट सम्पादन 

बागमति गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय र अन्िगटि रहेका ९ वटा वडा कायाटियहरूकोिातग ववतभन्न सेवा 
समूहका कति जनशजक्त रहने हो सो यकीन दरबन्दी तनधाटरण र स्वीकृि भएको छैन । सङ्घीय मातमिा िथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे स्वीकृि गरी उपिव्ध गरार्टएको प्रारजम्भक दरबन्दीिार्ट नै आधार मान्दा 
कायटपातिका िफट   १६ प्रशासतनक र ७ प्राववतधक सवहि २३ दरबन्दी र वडा कायाटिय िफट  ९ प्रशासतनक 
र ९ प्राववधक सवहि १८ दरबन्दी िोवकएको देजिन्छ । यसरी गाउपातिका र वडा कायाटिय समेि जम्मा 
४१ पदको दरबन्दी  रहेको छ ।  

 

उल्िेजिि दरबन्दीमा कायाटिय सहयोगी, पािे, सरसफार्ट कमी, सवारी चािक जस्िा शे्रणीववहीन सहयोगी 
पदहरू समावेश गररएको छैन । पतछल्िो वववरण अनसुार गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय िफट  सवै पद, िह 
र सेवामा कायटरि कमटचारीको संख्या २६ , गा.पा. क्षते्रको जमीनको नापनक्सा गनटका िातग ६ मवहनाको 
िातग ६ जना अमीन करारमा रहेका र बडा कायाटिय िफट  ९ वडा सजचव सवहि ४१ जना रहेका छन । 
यस वववरणमा करारमा रहन ेड्रार्टभर का.स ,पािे, िगायिका पदहरू समावेश गररएको छैन ।  

 

आधारभिू स्वास््य सवुवधा उपिव्ध गराउने जजम्मेवारी स्थानीय िहको अतधकार क्षेत्रमा तनधाटरण भएसंगै 
साववक ३ बटा गा.वव.स.हरूमा स्थापना भर्ट संचािनमा रहेका स्वास््य केन्रहरू ( गा.पा. िफट को हािको 
वडा नं. २, ६ र ९ ) संचािन, रेिदि र व्यवस्थापनको जजम्मेवारी सवहि त्यहां कायटरि रहेका कमटचारीहरू 
गाउँ कायटपातिकामा समायोजन भएका छन। उल्िेजिि िीन बटा स्वास््य केन्र गाउँपातिकािार्ट हस्िान्िरण 
हदुा प्रति स्वास््य केन्रका िातग हे.अ./अ.हे.ब./ अ.न.तम सवहि ५ स्वास््य कमी र १ का.स.गरी जम्मा ६ 
जनशजक्तका दरिे ३ स्वास््य केन्रका िातग १८ दरबन्दी गाउपातिकामा सरेको छ । हाि स्वास््य केन्रमा 
तनयतमि िफट  १७ र करारबाट १८ सवहि जम्मा ३५ जनशजक्त ववतभन्न पदमा कायटरि रहेको अवस्था छ। 

नेपाि सरकारिे आ.ब. २०७५।७६ को बजेट माफट ि स्वीकृि नीति िथा कायटक्रममा व्यवस्था गररए 
अनसुार स्थानीय िहबाट आधारभिू स्वास््य सेवा उपिव्ध गराउने प्रावधानको कायाटन्वयनको िातग स्थानीय 
िहमा स्वास््य संस्था नरहेका वडाहरूमा क्रमशः स्वास््य संस्था स्थापना गदै ितगने र स्वास््य संस्था 
स्थापनाका िातग नेपाि सरकारिे आवश्यक बजेट व्यवस्था गनेछ भने्न नीति अनसुार चाि ुआ.व. तभतै्र 
स्वास््य संस्था नरहेका बाँकी ६ वटा वडाहरूमा आधारभिू स्वास््य सेवा केन्र स्थापना गने ियारी 
गाउँपातिकािे गरेको छ ।  
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सो अनसुार पवहिो चरणमा वा.नं.३, ४, ५ मा स्वास््य केन्र स्थापना भर्ट सकेको छ भने वा.नं. १,७ र ८ 
मा यसै वर्टको असार मवहनासम्ममा आधारभिू स्वास््य सेवा केन्र स्थापना गरी सेवा सचुारू गने सोच 
गाउँपातिकािे तिएको छ ।  

सङ्घीय शासन प्रणािीमा आधाररि रवह स्थानीय सरकारको प्रशासतनक संरचना तनधाटरण गने कायट चनुौिीपूणट 
रहेको छ । स्थानीय सरकारिे सम्पादन गनुटपने कायटहरूको िातग मौजदुा साङ्गठतनक संयन्त्र र 
कमटचारीहरूको ब्यवस्थािाई समेि ववश्लरे्ण गरी न्यूनिम एवम ् अववजच्छन्न सेवाको सतुनजिििा हनुे गरी 
सङ्गठनात्मक संरचना र कमटचारी दरबन्दी प्रस्िाव गररएको छ ।  

 

४.४.३ जनसङ्खख्या र कमटचारीको अनपुाि 

 

यस गाउँपातिकािे सेवा प-ुयाउन ु पने भौगोतिक क्षेत्रफि ३११.७९ वगट वक.मी. नै हो । जनस्िरमा 
आधारभिू सेवा प-ुयाउन ुपने जनसङ्खख्या करीव ४० हजार प्रके्षपण गररएको छ । यसिार्ट आधार मान्दा 
प्रति वगट वकिोतमटर जनघनत्व १२८ रहेको देजिन्छ । क्षेत्रफिका वहसाबिे वडा नं ९ र वडा नं ३ 
सबैभन्दा ठुिो वडा देजिन्छन । वडा न. ५, ४ र ३ सबैभन्दा सानो वडा रहेका छन ।जनसंख्याको दृवष्टिे 
वडा नं ४ मा ४००० भन्दा बढी छ भने अन्य वडाहरूमा ३००० देजि ४००० तभत्र जनसंख्या रहेको छ 
। यो भनेको आतथटक दृवष्टकोणबाट उच्च िागि िाभको अबस्था हो ।  यसथट पतन सङ्गठन तबस्िार र उच्च 
दरबन्दीका कारण बढ्ने संचािन िचट घटाउनका िातग सङ्गठन चसु्ि राजिन ुपछट ।  

 

यस गाउँपातिकाको २०७४ मा सम्पन्न अध्ययन सवेक्षण अनसुार प्रके्षवपि जनसङ्खख्या ४०,००० रहेको 
अनमुान गररएको छ । उक्त जनसङ्खख्यािाई सेवा प-ुयाउन नयाँ संगठन संरचना बमोजजम प्रस्िाववि दरबन्दी 
सङ्खख्या ११७ िार्ट आधार तिदा प्रति एक कमटचारीिे औसि ३४२ जनसङ्खख्यािाई सेवा प-ुयाउन पने हनु 
आउछ । संयकु्त राज्य अमेररकाको न्ययुोकट , क्यातिफोतनटया िगायिका उच्च जनसङ्खख्या भएका बाहेकका 
अन्य राज्यका नगरपातिकाहरुमा एक कमटचारीिे झण्डै ५० जनािाई (प्रति १० हजार जनसङ्खख्याका िातग 
२०० देजि २५० कमटचारी) सेवा प-ुयाएको देजिन्छ।आतथटक तमिव्यवयिाको दृवष्टकोणबाट बागमति 
गाउँपातिकाको सेवा प्रदान गररन ेअनपुाि अन्िरावष्ट्रटय मापदण्डका आधारमा उपयकु्त मान्न सवकन्न। िर पतन 
हाम्रो जस्िो संघीय प्रणािीको नया अभ्यासका िातग उपिव्ध श्रोि साधनका दृवष्टिे यो अनपुाििार्ट 
सन्िोर्जनक नै मानु्न पदटछ ।  

 

४.५ सङ्गठन संरचना प्रस्िाव 

माथी ववतभन्न पररच्छेदहरुमा गररएका ववश्लरे्ण र गाउँपातिकाको बिटमान आवश्यकिा अनरुुप प्रस्िाव गररएको 
गाउँ कायटपातिकाको कायाटिय िफट को सङ्गठन संरचनाको ढाँचा र सो बमोजजम िहगि दरबन्दी संख्या 
अनसूुजच -२(क) र अनसूुची -२ (ि) मा राजिएको छ । कायट जजम्मेवारीको वहसाबिे सेवा प्रवाह गनुट पने 
कायटक्षेत्र ववस्िाररि भएपतन दक्ष र चसु्ि कमटचारी संयन्त्र बन्न सकेमा कमटचारी संख्या कम गरेर पतन सेवा 
प्रवाह र ववकास तनमाटणमा गतिशीििा ददन सवकन े गरी अत्यावश्यक जनशजक्त सवहिको दरबन्दी र कायट 
जजम्मेवारी सम्पादन हनुे गरर शािा ( उपशािा, र्कार्  रहने गरी) सवहि प्रस्िाव गररएको छ । ९ बटा 
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वडा रहेको यस गाउपातिका अन्िगटिका ९ वटै वडा कायाटियको संगठन संरचना र दरबन्दी वववरण 
अनसूुची ३ मा समावेश गररएको छ । वडा कायाटिय िफट  पाचौ िहको ना.स.ु स्िरको वडा सजचव १, चौथो 
िहको िररदार स्िरको सहायक १, र चौथो िहको प्राववतधक (अतसस्टेन्ट सव र्टन्जीतनयर) १ र कायाटिय 
सहयोगी १ समेि ४ का दरिे कुि ३६ जनशजक्तको दरबन्दी रहने प्रस्िाव गररएको छ ।  

 

वडा िहमा कृवर् र पशसेुवा कायटक्रममा स्थानीय कृर्कहरूिार्ट प्राववतधक सझुाव , सल्िाह र रेिदेि गरी 
प्रत्यक्ष फार्टदा    प-ुयाउन ेसोच गाउँपातिकािे रािेको भए पतन समानपुातिक वविरणका आधारमा दरबजन्द 
प्रस्िाववि गदै जादा संगठन अत्यन्ि बोजझिो हनुे ििरा रहन जान्छ । यस पररप्रक्ष्यमा हािका ९ बटा 
वडाहरूमा कृवर् र पशपुािन व्यवसायमा संिग्न कृर्कहरूिार्ट आवश्यकिा र मांगको आधारमा प्राववतधक 
सेवा र परामशट उपिव्ध गराउन कायटपातिकाको कायाटियको कृवर् ववकास उपशािामा १ अतधकृि, १ प्रा.स. 
र ३ ना.प्र.स सवहि ५ र पशपंुछी ववकास उपशािामा १ अतधकृि, १ प्रा.स. र ३ ना.प्र.स समेि ्५ गरी 
कुि १० जनशजक्तको दरबन्दी प्रस्िाव गररएकोिे उक्त जनशजक्तको प्रयोग समग्र गाउँपातिकाको कृवर् र 
पशपंुछी ववकास कायटक्रममा गने व्यवस्था तमिाउदा भएको जनशजक्तको उचीि उपयोग हनु गर्ट संगठन 
िाभाजन्वि हनुेछ ।  

 
यस गाउँपातिकामा समावहि साववक गाववसहरू रार्टगाउँ, फापरबारी र बेतिनी समेिमा रहेका ३ स्वास््य 
चौकीहरुबाट आभारभिू स्वास््य सेवा उपिव्ध हदैु आएकोमा नेपाि सरकारको प्रत्येक वडामा आभारभिू 
स्वास््य केन्र स्थापना गरी स्वास््य सेवा प्रदान गने नीतिको अविम्बन गनट गाउँपातिका वक्रयाशीि रहेको 
छ । गाउँपातिकािे थप ६ वटा वडामा वडास्िरीय स्वास््य र्टकार्ट स्थापना गदट सो का िातग प्रति स्वास््य 
केन्र नेपाि सरकारिे िोके अनसुार न्यूनिम ३ स्वास््यकमीको दरबन्दी रहने गरी प्रस्िाव गररएको छ। 
स्वास््य केन्र र आधारभिू स्वास््य सेवा केन्रको संगठन संरचना र दरबन्दी वववरण अनसूुची -४ मा 
राजिएको छ ।    

 

प्रस्िाववि नयाँ सङ्गठन संरचना बमोजजम कायटपातिकाको कायाटियमा रहने शािा ६, शािा सरह र्टकार् १ 
समेि ७ , शािा अन्िगटि रहने उपशािा १९ समेि कुि २६ र्टकार् गठन हनुेछ ।यस वाहेक ९ वडा 
कायाटिय, ३ स्वास््य चौकी र ६ आधारभिू स्वास््य केन्र समेि जोडदा कुि र्टकार् ४४ बटा सेवा र्टकार् 
हनु आउँछ । प्रस्िाववि सङ्गठन संरचना अनसुार कायटपातिकाको कायाटिय िफट  तनयतमि जनशजक्त ४९, 
सहयोतग जनशजक्त ५, बडा कायाटिय िफट  तनयतमि २७ र सहयोगी जनशजक्त ९ सवहि ३६ सवहि ९० 
दरबन्दी रहनेछ । ९ बटै वडामा रहने स्वास््य सेवा केन्रहरू िफट  तनयतमि जनशजक्त २८ र सहयोगी 
जनशजक्त ९ समेि ३७ दरबन्दी रहने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी िाका ियार गररएको छ । यस मध्ये 
शे्रणीववहीन कायाटिय सहयोगी दरवन्दी कायटपातिका िफट  ५, वडा सतमति िफट  ९ र स्वास््य केन्र िफट  ९ 
समेि गरी कुि पद २३ पद हनु्छ । यी सहयोगी पद बाहेक िदु दरबन्दी १०४ मात्र हनु आउछ ।  
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उल्िेजिि दरबन्दी तभत्र प्रस्िाव नगररएका आवश्यक सेवाहरू जस्िै कायाटिय सरसफार्, कायाटिय सरुक्षा , 
बगैंचा हेरचाह र कायाटिय तभत्रका  औजार उपकरण ममटि सम्भार िगायिका कामका िातग सेवा करारमा 
तिने व्यवस्था हनु ुसंस्थाको  दीघटकािीन वहिमा हनुेछ । यस बाहेक गाउँपातिकाको भारी औजार उपकरण 
पररचािनको िातग भौतिक तनमाटणको पूजँीगि रकमको कन्टीन्जेन्सी रकमबाट ििव भत्ता , प्रशासतनक िचट र 
संचािन िचट व्यहोने गरी १० जनशजक्त सािबसाति नववकरण हनुे गरी व्यवस्थापन गनट उचीि हनुेछ । 

 

४.६ कायट वववरण 
 

नेपािको संववधान अनसुारको अनसूुची ८ र ९ मा उल्िेजिि एकि र साझा अतधकार सूची अनसृार सङ्घीय 
िथा प्रदेश कानून बमोजजमका कायट जजम्मेवारी र कायटक्षेत्रको दायरामा रही स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को अन्य व्यवस्थाका साथै पररच्छेद ३ को दफा ११ मा उल्िेि भएको गाउँपातिकाको काम, 
किटव्य र अतधकारको कायाटन्वयनका िातग कायटपातिकाको कायाटियको साङ्गठतनक संरचनामा प्रस्िाव भएका 
शािाहरूको ( उपशािा/ईकार्हरू सवहिको) कायटवववरण अनसूुजच –३ मा राजिएको छ ।  

 

४.७ गाउपातिकाको आय ,व्ययको अवस्था र आतथटक व्ययभार  

यस गाउँपातिकाको आ.व.२०७४।७५ र आ.व. २०७५।७६ को गाउ सभाबाट स्वीकृि बजेट ववश्लरे्ण 
गदाट आयव्ययको अवस्था देहाय अनसुार रहेको देजिन्छ ।       

       आ. व.   आय वववरण आय रकम व्यय वववरण व्यय रकम 

 
 

२०७४।७५ 

समानीकरण अनदुान     -- चाि ुिचट कायटपातिका  ४,५८,९०,०००। 

राजस्व बाडफाँट        -- चाि ुिचट जशक्षा, स्वास््य, 
कृवर्, पशसेुवा 

१०,४५,७१,०००। 

सशिट अनदुान         -- पूजँीगि िचट १९,६९,१९,०००। 

 कुि जम्मा ३४,७३,८०,०००।  ३४,७३,८०,०००। 

     
 
 
 
 

२०७५।७६ 

आन्िररक राजस्व  १,१३,४५,०००। कुि चाि ुिचट िफट  २७,२५,७५,०००। 

राजस्व बाडफाँट १०,२०,६६,०००।  

अन्य आय  ७,५१,००,०००।   

सा.स.ुभत्ता रकम  ४,५०,००,०००।   

अन्िरसरकारी ववत्तीय 
हस्िान्िरण 

२२,२७,००,०००। कुि पूजँीगि िचट िफट  १७,९७,६२,०००। 

प्रदेश सरकार ३,९१,२६,०००।   

जनसहभातगिा   २०,००,०००।   

अजघल्िो वर्टको वचि ४,६६,५८,०००।   

 कुि जम्मा  ४५,२३,३७,०००।  ४५,२३,३७,०००। 

 

गाउँपातिकािे प्रके्षपण गरेको आफ्नो िदु आन्िररक आय करीव १ करोड िगभग मात्र छ । ववतभन्न सेवा 
समूहकाट समायोजन भएका िथा ववर्यगि शािा र स्वास््य िफट का कमटचारीको ििव भत्ताको रकम नेपाि 
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सरकारिे सशिट अनदुानमा समावेश गरी व्यहोदै आएको भए पतन गाउपातिकािे ववतभन्न कायटक्रम र सेवा 
सवुवधा प्रदान गनट सरकारी अनदुान रकमबा िचट व्यहोने गरर आतथटक दावयत्व तनकै बढदै गएको पार्टन्छ । 
उदाहरणका िातग - गाउँपातिका तभत्र संचातिि आधारभिू जशक्षाका िातग जशक्षक नपगु भएको कारण 
गाउँपातिकािे िचट व्यहोने गरी ३३ जना जशक्षकको िातग १ करोड बरावरको प्रत्यक्ष दावयत्व बढन गएको 
छ । गाउँपातिकािे यसरी के्षत्रगि जजम्मेवारीको प्रत्यक्ष दावयत्व बढाउदै िैजादा जनआकाक्षां पूरा गनट 
श्रोिको अभाव हनुे अवस्था िफट  पतन ध्यान प-ुयाउन आवश्यक देजिन्छ । 

नयाँ संगठन ढाँचाका आधारमा प्रस्िाववि कमटचारी दरबन्दीको पद र िहका आधारमा व्यहोनुट पने ििब भत्ता 
क.सं.कोर् रकम िगायिका आतथटक व्ययभार देहायका आधारहरुमा ववश्लरे्ण गरी तनधाटरण गररएको छ ।  

 आव ०७६।७७ देजि िाग ुभएको नयाँ ििबमानमा आधाररि । 

 आवश्यक ििब िचट वहसाव गदाट वर्टका िातग १४.२ मवहना कायम ।   

 तनवृजत्तभरणको िातग आवश्यक पने िचट ववश्लरे्ण नगररएको ।  

 

प्रस्िाव गररए बमोजजमको कमटचारी सङ्खख्याका िातग िाग्ने वावर्टक ििब िचट रु. ५ करोड ४५ िाि २३ 
हजार हनु आउँछ ।यस दावयत्व तभत्र भौतिक पूवाटधार िफट को कन्टीन्जेन्सीबाट ििव भत्ता व्यहोनट प्रस्िाववि 
१० जनशजक्त समेि समावेश गररएको छ ।कुि दरबन्दीको िातग िाग्ने अनमुातनि बावर्टक िचटको दावयत्व 
वववरण यसै प्रतिवेदनको अनसूुची ६ मा समावेश गररएको छ । 

 

५. मोखु्य सझुावहरु    

यस गाउपातिकाको कुि ३११.७९ वगट वक.मी क्षेत्रफि उपयकु्त भउृपयोग योजनामा आधाररि दीधटकािीन 
ववकासको सोच कायाटन्वयन गनट अत्यन्ि ठूिो प्राकृतिक श्रोि हो। बिटमान ग्रामीण वस्िी िथा वजार हेदाट 
ववकतसि शहरी स्वरूपका बजार क्षेत्र ज्यादै कम रहेको भएपतन राजमागटको वरपर िीव्रगतिमा बजस्ि, बजार, 
भवन िथा व्यवसायहरूको ववस्िारिे अवको केही वर्ट तभत्रमा राजमागट केन्रीि शहरी स्वरूपमा पररविटन 
आउने अवस्थाको आकिन गनट सवकन्छ ।गाउँपातिकािे आगामी केही वर्टहरुमा ववस्िाररि शहरी स्वरूपमा 
ववकतसि हनुे गरी आवश्यक पूवाटधारहरु तनमाटणको पूवट शिटहरु पूरा गनट सक्ने सम्भावनािार्ट दृवष्टगि गरी 
सङ्गठनको ढाँचा ग्रहणयोग्य र अनकुुिन ( accommodative ) राख्न े प्रयास गररएको छ । प्रस्ििु 
प्रतिवेदन कायाटन्वयन िगायि आफ्नो संगठन ढाँचामा समय सापेक्ष सधुार र समायोजन गदै अगाडी बढन 
गाउँपातिकािे अविम्वन गनट ध्यान ददन ुपने तनम्न बुंदाहरू सझुावका रूपमा प्रस्ििु गररएको छ ।  

 

• प्रस्िाव गररएका दरबन्दीहरु शािागि कायटबोझका आधारमा २ वा ३ चरणमा कायाटन्वयनमा ल्याउन े
गरी चरणबद्ध रूपमा स्वीकृि गदै जाने नीति अविम्वन गनुट उपयकु्त हनु्छ । 

• संववधानको धारा २३२ (१) िे संघ, प्रदेश र स्थानीय िह ववचको सम्बन्ध सहकाररिा, सहअजस्ित्व र 
समन्वयमा आधाररि हनुे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मूिरुपमा संववधानको अनसूुची ८ मा उल्िेजिि 
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स्थानीयिहका अतधकार सूचीसँग सम्बजन्धि सेवाहरुिाई नै प्राथतमकिामा राख्न ेर सोका िातग मात्र 
कायटपातिकामा शािा र र्कार्हरु िडा गनुट बाञ्छनीय हनु आउछ । 

• सेवा प्रवाहमा चसु्िी र प्रभावकारीिा भन्दा पतन कमटचारीको बतृ्ती ववकासिार्ट प्राथतमकिा ददर् 
दरबन्दीको प्रस्िाव गररने परम्परागि सोचार्मा पररविटन गरर सङ्गठन तनमाटण गदाट बिटमान कायट 
जजम्मेवारी, दक्षिा, क्षमिा जस्िा पक्षको पयाटप्त ववश्लरे्ण र उपिब्ध श्रोि साधनका आधारमा सङ्गठन 
सम्बन्धी दावयत्व तनमाटण गने िफट  सोच राजिन ुपछट ।  

• स्थानीय िहिे सम्पादन गने कायटहरुको िातग आवश्यक पने ज्ञान,  सीप , दक्षिाको ववश्लरे्ण गरी 
कमटचारीको क्षमिाको िाकाको आधारमा कमटचारीको भनाट, पदस्थापन,  पररचािन िथा वृति ववकासको 
प्रवक्रया तनधाटरण गररन ुपदटछ ।  

• स्थानीय िह रोजेर समायोजनका िातग आएका कमटचारीहरूको अनभुव, योग्यिा िथा क्षमिाको 
उपयोग गरी सकेसम्म गाउँपातिकाको सङ्गठनात्मक ढाँचा तभत्र अटाउन े गरी पद सोपान तमिाउन 
प्राथतमकिा ददर्न ुपछट ।  

• कमटचारीको व्यवस्थापन गदाट अववजच्छन्न रुपमा सेवा प्रवाह हनुे गरी अतधकृिमिुी प्रशासन र 
बहजुजम्मेवारीको अवधारणा अनरुुप सङ्गठन तनमाटण गररन ुउपयकु्त हनु्छ ।  

• स्थानीय िहका कमटचारीहरुको िातग सशुासनका सवटमान्य तसद्धान्िमा आधाररि रवह शासकीय 
व्यवस्थापन िथा सेवा सम्बन्धी ववववध ववर्यमा क्षमिा ववकासका कायटक्रमहरु तनयतमि रुपमा 
सञ्चािन गनट संघ र प्रदेश सरकारको नोीति अनरुुप प्रदेशस्िरमा रहेका मानव संशाधन ववकास 
सम्बन्धी तनकायहरुको सेवा प्राप्त गरी मानवीय संसाधनको ववकासमा ध्यान ददन ुउपयकु्त देजिन्छ।  

• प्राय: स्थानीय िहहरुमा सूचना प्रववतधका नाममा कम्यटुर अतधकृि,  कम््यटुर र्जन्जतनयर र कम््यटुर 
अपरेटरको सङ्खख्यात्मक बवृद्ध मात्र देजिएको छ । समग्रमा गाउँपातिकाको कायटप्रणािी तडजजटि 
बनाउन सेवाहरुको पतन तडजजटार्जेशनका िातग आवश्यक अध्ययन र संभावनका आधारमा  सूचना 
प्रववतध मैत्री पूवाटधारमा िगानी गररन ुउपयकु्त हनु्छ । सचुना प्रववतधको ववकास र ववस्िारमा दक्ष 
जनशजक्तको सेवाका साथ तडजजटि सेवा अतभयानिे अपेजक्षि निीजा प्राप्त गनट सवकन्छ  

• स्वास््य सेवा िफट  कतिपय अत्यावश्यक सेवाहरू सन्िोर्जनक रूपमा प्रवाह गनट बिटमान श्रोि साधन 
िथा जनशजक्तबाट मात्र सम्भव छैन । ववजशष्टीकृि सेवाहरुका िातग छुटै्ट र्कार् िडा गने िथा 
जनशजक्तको बोझ थ्दै जान ेपरम्परावादी सोचमा पररविटन ल्यार्ट त्यस्िो सेवा वाह्य ववज्ञ िथा तनजी 
क्षेत्रसंग सहकायट गरी साझेदारीमा सहज रूपमा प्राप्त गने नीति अविम्वन गनट ध्यान ददन ुउपयकु्त हनु े
देजिन्छ । 

• नया स्थापना गरीने आधारभिू स्वास््य केन्र ६ को िातग कायाटिय सहयोगी पद प्रस्िाव गररएको 
भए पतन यसको औजचत्य बारे गाउँपातिकािे सोच्न ु सान्दतभटक हनु्छ । दैतनक कायाटिय िोिी 
सरसफार्ट गने कायटका िातग दद्वपक्षीय सहमतिमा सेवा करार अन्िगटि वडा कायाटिय माफट ि 
कमटचारीबाट व्यवस्थापन गनुट उत्तम ववकल्प हनु सक्छ ।यसबाट श्रोिको वचि हनु गर्ट स्वास््य 
सेवा सदुढु बनाउन सहयोग पगु्नेछ । 
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• शे्रणी तबहीन पदहरु मध्ये हिकुा िथा भारी सवारी चािक, हेभी र्टक्वीपमेन्टका अपरेटर र संचािन 
सहयोगी र कायाटिय सहयोगी जस्िा पदमा करार सेवाबाट पूिी गने र सो बाहेक कायाटियकोो 
सरुक्षा, पािोपहरा, बगैँचा हेरचाह, तनयतमि सरसफाई सम्बन्धी काम िथा ववद्यिु र ववद्यिुीय 
उपकरण, कम््यटुर फोटोकपी मेशीन ममटि, स्याहार सम्भारका कामहरू वाह्य सेवा करारबाट तिर्न ु
उपयकु्त हनु्छ ।  

• कतिपय वडाहरूबाट बडाहरूको भौगोतिक अवजस्थति, जनसङ्खख्योा, सेवा प्रवाहको बोझ, राजस्व 
सङ्किनको आधारको ववस्ििृ अध्ययन र ववश्लरे्ण नगरी शरुूमा नै अतधकृि स्िरको वडा सजचव रहन े
गरी सङ्गठन ढाचामा समावेश गररएका संगठन िजचटिो र बोजझिो हनु जाने जोजिम देजिन्छ । 
यसकारण पवहिो चरणमा सवै वडा सजचव प्रशासन सेवा िफट  पाचौ िहको रहने गरी  दरबन्दी 
संरचना प्रस्िाव गररएको छ।  

• एकपल्ट ियार गररएको संगठन ढाँचा र जनशजक्तको स्वरूप समय सापेक्ष सधुार गरी संगठनिार्ट 
गतिशीि बनार्ट राख्न प्रत्येक ३ वर्टमा समीक्षा र पनुराविोकन गने र प्रत्येक ५ वर्टमा नया ँ
जजम्मेवारी र प्रववतधिार्ट संगठनको रक्तसंचारको रूपमा ग्रहण गनट संगठन सवेक्षण गनट जरूरी छ । 
संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको माध्यमिे संगठनिार्ट जीवन्ि राख्न र जनअपेक्षा पूरा गनट सक्न े
संस्थाको रूपान्िरण गनट सघाउ पगु्न जान्छ ।  

 

स्थानीय िहहरू सङ्घीय संरचनामा रूपान्िरण हनु ु पूवट नेपाि सरकारको िफट बाट ियार गररएको सङ्गठन 
ववकास कायटक्रम २०७१ मा प्रस्ििु कतिपय सझुावहरू हािको अबस्थामा पतन सान्दतभटक देजिएकोिे सो 
सम्वजन्ध प्रमिु बुदँाहरु गाउँपातिकाको िातग मागटदशटनका रूपमा प्रस्ििु गररएको छ : 

 

 स्थानीय िहिाई काननुद्वारा सजुम्पएका जजम्मेवारीहरु परुा गनट सङ्घबाट उपिब्ध गरार्ने स्रोिको 
अतिररक्त स्थानीयस्िरमा नै आवश्यक आतथटक श्रोि सङ्किन गने र ऋण समेि तिन सक्न ेसक्न े
गरी ववजत्तय अतधकारिाई सतुनजिि गनुटपने । 

 गाउँपातिका के्षत्र तभत्र कायटरि सरकारी तनकायहरु, गैर सरकारी संघसंस्थाहरु िथा सामदुावयक 
संस्था, औद्यातगक िथा व्यापाररक संस्थाहरुिाई योजना िजुटमा , कायाटन्वयनमा  सहजकिाट, सहयोगी 
िथा समन्वयकारी भतूमका तनवाटह गनट आवश्यक पने सङ्गठन तनमाटण गने ।  

 स्थानीय िहिाई ददएको अतधकार िथा जजम्मेवारी वहन गनटका िातग स्थानीयस्िरमा पतन स्थानीय 
जनिाको िातग सोच्न ेर जवाफदेही वहन गनट सक्न ेसंस्थागि संयन्त्र र कायटगि संरचनाको तनमाटण 
गने । 

 गाउँपातिकािे आफ्नो उद्देश्य िथा भतूमकािाई स्पष्टरुपमा वकटान गरी आवश्यकिा अनसुार ववतभन्न 
शािा िथा उपशािाको स्थापना गरी सवु्यवजस्थि िवरिे कायटसञ्चािन गने ।  

 जनशजक्तको सहज व्यवस्था र िी तनकायमा कायटरि कमटचारीहरुको बतृि ववकास समेिका िातग 
गाउँपातिकाको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पनुराविोकन गरी यसको संस्थागि क्षमिामा 
समयानकुुि सधुार एवं पररमाजटन गनुटपने । 
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अनसूुची  - १ 
 गाउँपातिकािे सम्पादन गनुटपने प्रमिु कायटहरू 

क) अत्यावश्यक कायटहरू 

अग्नीशमन यन्त्र संचािन िथा व्यवस्थापन 

एम्बिेुन्स सेवा संचािन िथा व्यवस्थापन 

शव )वेवाररश समेि (व्यवस्थापन , शव दाहगहृ, शव दाहस्थि, जचहान र शव वाहन संचािन िथा 
व्यवस्थापन 

महामारी, सरूवा रोग तनयन्त्रणमा सहयोग र समन्वय 
फोहरमैिा व्यवस्थापन, संकिन,  पनुउटपयोग,  प्रशोधन,  ववसजटन िगायि जनचेिना अतभबवृद्ध 
नगर प्रहरी 

 नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन )संघीय िथा प्रदेश कानून(  

 नगर ट्रावफक व्यवस्थापन ( पावकट ङ , अनमुति , संकेि जचन्ह , समन्वय र साझेदारी ) 

 नागररक सरुक्षा ( व्यजक्तगि सरुक्षाकमी ) 
स्थानीय यािायाि सेवा संचािन  
सावटजतनक शौचािय तनमाटण संचािन 
पशवुधशािा तनमाटण िथा संचािन 

िाद्य गणुस्िर ) िाद्यान्न र िाद्य पदाथटको गणुस्िर  नापिोौि , मास ुजाचँ िगायि( 

उपभोक्ता वहि संरक्षण  )उपभोक्ताको वहि सम्वन्धी सवै पक्षहरू (  

व्यजक्तगि घटना दिाट )जन्म , मत्य,ु वववाह ,वसार्ट सरार्ट ,सम्वन्ध ववच्छेद आदद 

ववपद् जोजिम न्यूनीकरण, िोज िथा उद्धार सहयोग (DRR Plan  श्रोि साधनको व्यवस्था, समन्वय, पूवट 
सूचना प्रणािी स्थापना( 
प्रकोप िथा महामारी )कृवर् िथा पशपंुछीजन्य समेि (तनयन्त्रणमा सहयोग र समन्वय  

ि) आवश्यक सेवा िग कायटहरू 

स्थानीय िानेपानी सेवा  व्यवस्थापन कायाटन्वयन र तनयमन 

ढि )सिह ढि समेि (व्यवस् थापन 
स्थानीय ववद्यिु वविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, संचािन  

स्थानीय िहमा वैकजल्पक ऊजाट सम्बन्धी कायटक्रम िजुटमा ,कायाटन्वयन र तनयमन 

स्थानीय िटबन्ध, नदी िथा पवहरो तनयन्त्रण  रोकथाम िथा नदी व्यवस्थापन र तनयमन 

जशक्षा 
 ववद्यािय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, प्राववतधक जशक्षा 



 

29 
  
 

 शैजक्षक पूवाटधार तनमाटण र ममटि संभार 

 छात्रवृजत्तको व्यवस्थापन 

 स्थानीय पसु्िकािय र वाचनािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

स्वास््य र सरसफाई  

 आधारभिू स्वास््य र सरसफाई सेवा संचािन  

 अस्पिाि र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन 

 स्वास््य सेवा सम्वन्धी भौतिक पूवाटधार ववकास  

 सतुिट, मददरा र िागपुदाथटजन्य वस्िकुो प्रयोग तनयन्त्रण  

 ध्वनी, वाय ुप्रदरु्ण तनयन्त्रण 

स्थानीय सामाजजक सरुक्षा 
 जेष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्यजक्त र अशक्तहरुको व्यवस्थापन 

 वािगहृ, सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम संचािन 

सावटजतनक िािी जग्गा सम्भार र उपयोग िथा व्यवस्थापन 

पञ्जीकरण व्यवस्थापन 

स्थानीय िहको ि्याङ्कीय अतभिेि व्यवस्थापन 

ग) ववकास िथा प्रवद्धटन सेवा 
कृवर्  

• कृवर् िथा पशपुन्छी बजार िथा हाटबजार पूवाटधार तनमाटण 

• सूचना,िातिम, प्रववतध प्रसार, प्राववतधक टेवा 
औद्योतगक के्षत्र र ववशरे् आतथटक के्षत्र सम्बन्धी 
स्थानीय सहकारी संस्था दिाट, अनमुति, िारेजी तनयमन 
एफ.एम, रेतडयो सञ्चािन अनमुति, नवीकरण र तनयमन 
शहर सोौन्दयटोीकरण 

 सावटजतनकस्थि, पाकट , उद्यान, जैववक ववववधिा व्यवस्थापन 

 सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन र हररयािी प्रवद्धटन 

 सार्नबोडट, होतडटङ्खबोडट व्यवस्थापन 

 सँस्कृति प्रदरु्ण तनयन्त्रण 
प्राणी उद्यान )जचतडयािाना (स्थापना र सञ्चािन  
क्रीडा मनोरंजनस्थि संचािन 
सामदुावयक, धातमटक वन व्यवस्थापन 
ववपद व्यवस्थापन, पनु :स्थापन र पनु:तनमाटण  
भार्ा, संस्कृति र ितििकिाको संरक्षण र ववकास 
परुाित्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार,  प्रवद्धटन र ववकास 
परम्परागरि जात्रा, पवटहरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 
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स्थानीय गठुी व्यवस्थापन 
भउूपयोग 
रावष्ट्रय भवन संवहिा र मापदण्ड बमोजजम भवन तनमाटण अनमुति र तनयमन 
घ) क्षमिा ववकास कायटक्रम 
ङ) स्रोि साधन पररचािन र व्यवस्थापन सेवा 
कर, शलु्क, दैदस्िरु संकिन व्यवस्थापन 
ववतभन्न Office Automation System स्थापना 
च) प्रकृयागि सेवा 
घर तनमाटण अनमुति 
सबै प्रकारका तसफाररशहरू 
ि्यांक व्यवस्थापान 
Online सेवा संचािन 
आवतधक, रणतनतिक, वावर्टक योजना िजुटमा 
गैसस, सामदुावयक संस्था, क्िव सम्बन्धी 
छ) संगठन संरचना सम्बन्धी  
संगठन संरचना तनमाटण अध्ययन  
कमटचारी व्यवस्थापन 
कमटचारी टे्रड यतुनयन सम्बन्ध समन्वय 
ज) सम्बन्ध, समन्वय सम्बन्धी सेवा 
राजकीय अतिथी, ववदेशी पाहनुा सत्कार 
क्षेत्रीय िथा अन्िररावष्ट्रय सम्बन्ध समन्वय 
कुटनैतिक तनयोग सम्बन्ध समन्वय 
अन्िर प्रदेश, अन्िरमहानगर, महानगर नगर सम्बन्ध 
झ) न्यावयक प्रणािी 
न्यावयक सतमतिको सजचवािय व्यवस्थापन 
उजरुी गनुासो दिाट, अतभिेि व्यवस्थापन 
ञ) व्यवस्थापकीय सेवा 
सभा िथा बैठक व्यवस्थापन  
मयाटदापािन र मयाटदा पािक सम्बन्धी काम 
स्थानीय कानून मस्यौदा िजुटमा 
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 
ट) सपुररवेक्षण िथा अनगुमन र तनयमन सम्बन्धी कामहरू    
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अनुसूची – २ (क)                   बागमतर् गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायियको सगंठन सिंचना 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

खिीद व्यिस्था उपिाखा 
(खिीद इषकाइ) 

योजना र्था सामान्य 
प्रशासन शाखा 

 

सामाजजक ववकास 
शाखा 

आचथयक ववकास शाखा 

 

स्थानीय पूवायधाि 
ववकास शाखा 

 
योजना, अनगुमन तथा 
सधसंस्था स. उपिाखा 

    अध्यक्ष 

प्रिासन तथा बठैक 
व्यिस्था उपिाखा 

पंजीकिण तथा    
सामाजजक सुििा उपिाखा 

शििा,युिा तथा खेिकूद 
विकास उपिाखा 

कृवष विकास 
उपिाखा 

आिास ,भिन तथा 
नक्िापास उपिाखा 
 

पिूाषधाि विकास तथा 
प्राविचधक उपिाखा 

महहिा,बाििाशिका 
तथा समाज कल्याण 

उपिाखा 

आ.प्र.(िेखा) 
उपिाखा 

सूचना,प्रविचध तथा 
अशभिेख उपिाखा  

आचथयक प्रशासन 
र्था िाजस्व शाखा 

 

पिुपंंछी 
विकास उपिाखा 

 िडा सशमततहरू  

 

गाउँ काययपालिका 

उपाध्यक्ष 

प्रमुख प्रशासकीय अचधकृर् न्यातयक सशमतत  

 

 

िाजस्ि प्रिासन 
उपिाखा 

आन्र्रिक र्था 
पूवय िेखापरिक्षण 

र्यकार्य 

  गाउँ सभा 

सहकािी ,उद्योग ,
पयषटन श्रम तथा 
िोजगाि प्रबधषन 

उपिाखा 

गाउँसभाबाट गहठत हुने सशमततहरू 
बबधायन, सुिासन ि िेखा सशमतत 

कायषपाशिकाबाट गठन गिीन े
विषयगत सशमततहरू 

िडा कायाषियहरू ९ 

सिसफाइष,िाताििण तथा 
विपद व्यिस्था उपिाखा 

 

आधािभूत स्िास््य 
  सेिा उपिाखा 
 

 काननू तथा 
विधायन िाखा 

बबधायन,कानूनी 
पिामिष तथा तनणषय 
कायाषन्ियन उपिाखा 

न्यातयक सशमतत 
समन्िय इषकाइष 

याजन्त्रक उपकिण संभाि 
(Mechanical) उपिाखा 
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अनसूुची -२ (ि) 

बागमति गाउँ कायटपातिकाको कायाटियको संगठन ढाचँामा आधाररि दरवन्दी वववरण 

क्रम सं. पद नाम िह सेवा िथा समूह संख्या जजम्मेवार शािा / उपशािा 

१ प्रमिु प्रशासकीय अतधकृि नवौ/आठौ प्रशासन / सा .प्र.  १ कायाटिय प्रमिु 
२ अतधकृि (प्रशासन,िेिा) सािौ  प्रशासन / िेिा १ आतथटक प्रशासन िथा राजस्व शािा 
३ अतधकृि (प्रशासन,िेिा) सािौ  प्रशासन / सा.प्र. १ योजना,अनगुमन िथा प्रशासन शािा 
४ तसतभि र्टन्जीतनयर सािौ र्टन्जी ,तसतभि /जन १ स्थानीय पूवाटधार ववकास शािा र आवास समेि 
५ अतधकृि (जशक्षा प्रशासन) सािौ  जशक्षा / जश .प्र.  १ सामाजजक ववकास शािा ( जशक्षा समेि) 
६ अतधकृि ( जनस्वास््यों) सािौ  स्वास््य / हे .र्ट.  १ आधारभिू स्वास््य सेवा उपशािा  
७ अतधकृि ( प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा .प्र.  १ योजना,अनगुमन िथा संघसंस्था समन्वय उपशािा 
८ अतधकृि (प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा .प्र.  १ राजस्व प्रशासन उपशािा र कानून शािा समेि 
९ अतधकृि (प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा .प्र.  १ प्रशासन िथा वैठक व्यवस्था र िरीद र्टकार्ट  
१० अतधकृि  (कृवर् प्रसार) छैठौ कृवर् / कृ. .प्रसार  १ कृवर् ववकास उपशािा 
११ अतधकृि (पश ुववकास) छैठौ कृवर् / पश ुजचवकत्सा १ पशपंुछी ववकास उपशािा 
१२ अतधकृि(जशक्षा प्रशासन) छैठौ जशक्षा / जश .प्र.  १ जशक्षा,यवुा िथा िेिकूद ववकास उपशािा 
१३ र्टजन्जतनयर (Civil) छैठौ र्टन्जी /तस/ जनरि १ पूवाटधार ववकास िथा प्राववतधक उपशािा 
१४ अतधकृि सूचना प्रववतध IT छैठौ ववववध प्रा IT १ सूचना प्रववतध िथा अतभिेि उपशािा 
१५ अतधकृि मवहिा ववकास  छैठौ ववववध सेवा ,प्रा.  १ मवहिा, बािवातिका िथा समाज कल्याण उपशािा 
१६ आ.िे.प.पररक्षक  पाँचौ प्रशासन / िे .प.  १ आन्िररक िथा पूवट िेिापररक्षण र्टकार्ट 
१७ िेिापाि  पाँचौ प्रशासन / िेिा. १ आतथटक प्रशासन उपशािा 
१८ प्रशासन ( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ योजना,अनगुमन िथा संघसंस्था समन्वय उपशािा  
१९ प्रशासन ( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ प्रशासन िथा वैठक व्यवस्था उपशिा 
२० प्रशासन ,( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ कानून शािा अन्िगटिका उपशािा 
२१ प्रशासन ( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ िरीद व्यवस्था उपशािा ( िरीद र्टकार् ) 
२२ प्रशासन ( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ सरसफार्ट,वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापनउपशािा 
२३ प्रशासन ( ना .सु. ) पाँचौ प्रशासन / सा .प्र.  १ पंजीकरण िथा सामाजजक सरुक्षा उपशािा 
२४ सव र्जन्जतनयर पाँचौ र्टन्जी /तसतभि/जनरि २ पूवाटधार ववकास िथा प्राववतधक उपशािा 
२५ सव र्जन्जतनयर पाँचौ र्टन्जी /तसतभि/जनरि १ आवास ,भवन िथा नक्शापास उपशािा 
२६ सव र्जन्जतनयर पाँचौ र्टन्जी /मेकातनकि/ १ याजन्त्रक उपकरण संभार (Mechanical) उपशािा 
२७ प्रा.स.जशक्षा पाँचौ जशक्षा / जश .प्र.  २ जशक्षा िथा िेिकूि ववकास उपशािा 
२८ कृवर् प्रा स. पाँचौ कृवर् (कृवर् प्रसार( १ कृवर् ववकास र सहकारी िथा श्रम,रोजगार उपशािा  
२९ पशसेुवा प्रा .स.  पाँचौ कृवर् (भेटनरी  (  १ पशपुोंछी ववकास उपशािा 
३० जन स्वास््य नसट पाँचौ स्वास्थ/नतसङ./स्वा.प्र. १ आधारभिू स्वास््य सेवा उपशािा  
३१ मवहिा ववकास .तनरीक्षक पाँचौ ववववध सेवा १ मवहिा,बािवातिका िथा समाज कल्याण उपशािा  
३२ कम््यटुर अपरेटर  पाँचौ ववववध सेवा ,प्रा.  १ राजस्व प्रशासन उपशािा  
३३ स. कम््यटुर अपरेटर चौथो ववववध सेवा ,प्रा.  २ बैठक व्यवस्था र न्यावयक सतमतिमा रहन े
३४ स.मवहिा ववकास तनरीक्षक चौथो ववववध सेवा १ मवहिा,बािवातिका िथा समाज कल्याण उपशािा  
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गाउँपातिकाको भारी औजार उपकरण पररचािनको िातग आवश्यक जनशजक्त दरबन्दी ( भौतिक तनमाटण पूजँीगि कन्टीन्जेन्सीबाट ) करारमा रहन े
 १ मेकातनक्स तमस्त्री   िेश्रो प्राववतधक मेकातनकि १ भािी औजाि उपकिण संख्याको आधािमा सो 

परिचािनको िाचग चाहहने जनिजक्त सािबसािी 
रूपमा गाउसभाबाट स्िीकृत गनुष पदषछ । दिबन्दी 
गाउपाशिकाको तनयशमत दातयत्ि अन्तगषत निहने 
गिी पूँजीगत कन्टीन्जेजन्सबाट सिै प्रिासतनक ि 
संचािन खचष व्यहोनुष संस्थाको हहतमा िहनछे । 

 २ भारी सवारी चािक िेश्रो मेकातिक ५ 
 ३ हेल्पर मेकातनक्स शे्रणीवववहन प्रा. मेकातनकि ४ 
  जम्मा आवश्यक जनशजतर्   १० 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

३५ ना.प्रा.स.( कृवर्) चौथो कृवर्/कृवर् प्रसार  ३ कृवर् ववकास उपशािा (सेवा केन्र समेि) 
३६ ना.प्रा.स.( पश ुस्वास््य) चौथो कृवर् /पश ुस्वास््य Vet ३ पशपुक्षी ववकास उपशािा (सेवा केन्र समेि) 
३७ अमीन  चौथो र्टन्जी / सवे १ आवास,भवन िथा नक्शापास उपशािा 
३८ सहायक िररदार स्िर चौथो प्रशासन / सा .प्र  ३ सामान्य प्रशासन शािा माफट ि िोवकन े
३९ सहायक स.िे.पा. स्िर चौथो प्रशासन / िेिा २ आतथटक प्रशासन र राजस्व प्रशासन उपशािा 

         कायटपातिकाको कायाटिय िफट को तनयतमि दरबन्दी जम्मा ४९ उन्पचास  
 

४० हिकुा सवारी चािक   शे्रणीवववहन मेकातनकि १ सामान्य प्रशासन शािा 
४१ कायाटिय सहयोगी शे्रणीवववहन प्रशासन ४ कायाटियका ववतभन्न िोवकए अनसुारका शािा 
 कायटपातिकाको कायाटिय िफट का सहयोगी पदहरू जम्मा ५  

 
 कायटपातिकाको दरबन्दी अन्िगटि रहन ेकुि पद संख्या  ५४  
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अनसुचूी - ३           
              
 
                 बागमतर् गाउँपालिका अन्र्गयर् वडा कायायियको सङ्गठन सिंचना 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा कायायिय ( जम्मा ९ वटा ) को दिबन्दी ववविण 

 

 

 

 

 

 

  न्यूनतम दिबन्दी प्रतत      
िडा कायाषिय  

जम्मा िडा 
कायाषिय ९ 

कैफफयत 

क्रम पद नाम तह सेिा /समूह दिबन्दी कुि पद कुि दिबन्दी पदस्थापना हुन े
१ िडा सचचि पाँचौ प्रिासन/सा .प्र  १ एक ९ नौ ९ नौ िडा १ देखख ९ सम्म 
२ प्रिासन सहायक चौथो प्रिासन/सा .प्र  १ एक ९ नौ ९ नौ िडा १ देखख ९ सम्म 
३ अ.सि-इषजन्जतनयि चौथो इषन्जी/शस/जन १ एक ९ नौ ९ नौ िडा १ देखख ९ सम्म 
४ कायाषिय सहयोगी शे्रणीविहहन  १ एक ९ नौ ९ नौ िडा १ देखख ९ सम्म 
  जम्मा पद संख्या ४ चाि ३६ छत्तीस ३६ छत्तीस  

 िडा सशमतत 

 िडा अध्यि 

 िडा सचचि 

 सामान्य सेिा तथा तनयमन इषकाइष 
िि 

सामुदातयक सेिा तथा िाजस्ि इकाइष योजना तथा प्राविचधक सेिा इषकाइष 
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अनुसूची ४ 

बागमतर् गाउँपालिका अन्र्गयर्का स्वास््य केन्र र्था आधािभूर् स्वास््य सेवा केन्रको          
     सङ्गठन संिचना 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

गाउँपालिका अन्र्गयर् िहेको साववककोो ३ वटा स्वास््य केन्रको दिबन्दी ववविण  
१ शस.अ.हे.ि.अचधकृत/ हे..अ छैठौ/पाँचौ स्िास््य / हे .इष.  १ एक ३ तीन इषन्चाजष 
२ हे.अ.शस/ अ.हे.ि. पाँचौ/चौथो स्िास््य / हे .इष.  २ एक    ६ छ  
३ नसष/शस.अ.न.शम. पाँचौ/चौथो स्िास््य/प.हे.न २ एक    ६ छ  
४ ल्याि अशसस्टेन्ट चौथो स्िास््य/ प्याथोिजी ३ तीन  १ एक फापिबािी हे.पो. 
५ कायाषिय सहयोगी शे्रणीविहहन प्रिासन १ एक  ३ तीन किाि सेिा 
             जम्मा पद संख्या  १९ उन्नार्यस  

वडा स्र्िोीय आधािभरू् स्वास््य सेवा केन्र सखं्या – ६ को दिबन्दी ववविण 
१ हे.अ./ अ.हे.ि पाँचौ स्िास््य / हे .इष.  १ एक ६ छ इषन्चािष 
२ अ.न.शम. चौथो स्िास््य/नशसषङ १ एक ६ छ  
३ कायाषिय सहयोगी शे्रणीविहहन प्रिासन  १ एक ६ छ किाि सेिा 

             जम्मा पद संख्या ३ र्ीन १८ अठाि  
स्वास््य केन्र ६ ि आधािभूर् स्वास््य केन्र ५ को जम्मा जम्मी दिवन्दी संख्या ३७ सैत्तीस  
 

 

 

 

स्िास््य व्यिस्थापन सशमतत 

 हे .पो. इषन्चाजष 

  बहहिंग सेिा    खोप सेिा  मातंृशिि ुस्िास््य सेिा 
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अनसूुची  ५ 

बागमति गाउँपातिकाको प्रस्िाववि दरबन्दीका आधारमा व्यहोनुट पने बावर्टक व्ययभारको वववरण 

 

  कायाषिय/इषकाइ  
पद 

 
तह 

 
प्रिासन 

 
प्राविचधक 

 
जम्मा 
पद    

तिि   
औसत 
माशसक  

 
िावषषक १४ . २
महहनाको 
खचष 

 
जम्मा बावषषक 
तिब व्ययभाि 

 
कैफफयत 

१. 
क)कायषपाशिकाको 
कायाषिय तफष को 
दिबन्दीकोदातयत्ि 

अचधकृत ८ १ - १ ४१,०००। ५,८२,२००।   
अचधकृत ७ २ ३ ५ ३९,०००। २७,६९,०००।   
अचधकृत ६ ३ ६ ९ ३७,०००। ४७,२८,६००।   
सहायक ५ ८ ११ १९ ३१,०००। ८३,६३,८००।   
सहायक ४ ५ १० १५ २८,०००। ५९,६४,०००।   

  तनयलमर् र्र्य  जम्मा पद  ४९   २,२४,०७,४००  
ख) सहयोगी तफष  ह.सिािीचािक.   १ १ २१,०००। २,९८,२००।   

का.स.  ४  ४ १९,०००। १०,७९,२००।   
  सहयोगी र्र्य  जम्मा पद ५   १३,७७,४००।  
  काययपालिका र्र्य  िहने जम्मा ५४   २,३७,८४,८००।  
ग) हेभी उपकिण 
परिचािनको िाचग 
सािबसािी म्यादी 
दिबन्दी 
(कन्टीन्जेन्सीबाट) 

मेकातनक्स ३  १ १ २३,०००। ३,२६,६००।   
हेभी चािक 
अपिेटि 

३  ५ ५ २३,०००। १६,३३,०००।   

नेकातनकि 
हेल्पि  

शे्रणी 
विहहन 

- ४ ४ १९,०००। १०,७९,२००।   

   जम्मा  १०   २९,४८,८००  
         
२. िडा कायाषिय 
११ को जम्मा 
दिबन्दी विििण 
सहहत तिि खचष 

िडा सचचि ५ ९ - ९ ३१,०००। ३९,६१,८००।   
िडा सहायक ४ ९ - ९ २८,०००। ३५,७८,४००।   
अ.सि 
इँन्जीतनयि  

४ - ९ ९ २८,०००। ३५,७८,४००।   

शे्रणीविहहन  ९ - ९ १९,०००। २४,२८,२००।   
   ३६   १,३५,४६,८००।  
३.साविक स्िास््य 
चौकी ३ ि िडाको 
आधािभूत स्िास््य 
केन्र ६ समेत ९ 
स्िास््य केन्रको 
दििन्दीकोतिि खचष 

अचधकृत ६ - ३ ३ ३७,०००। १५,७६,२००।   
सहायक  ५ - ७ ७ ३१,०००। ३०,८१,४००।   
सहायक  ४ - १८ १८ २८,०००। ७१,५६,८००।   
शे्रणीविहहन  ९ - ९ १९,०००। २४,२८,२००।   

     ३७   १,४२,४२,६००।  
शस.नं.१, २ ि ३ को कुि जम्मा पद संख्या १३३ को तिि भत्ता िगायतको कुि िावषषक 
व्ययभाि िकम - अिरूवप पाँच किोड पैचाशिस िाख तेइषस ्हजाि मात्र । 

जम्मा अंकमा- ५,४५,२३,०००।  
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अनसूुची – ६ 
   

गाउँ पातिकाको संगठन संरचनामा आधाररि शािा ÷र्टकार्टको  कायट वववरण  

बागमति गाउँपातिकाको प्रस्िाववि नयाँ संगठन संरचना अनसुार कायटपातिकाको कायाटिय 
अन्िगटि देहाय बमोजजमका शािाहरू िथा र्टकार्ट रहने छन ।सो अनसुार प्रत्येक शािा 
अन्िगटि रहने उपशािाहरूको वववरण समेि तनम्नानसुार हनुेछ । 

१. योजना िथा सामान्य प्रशासन शािा 
क) योजना, अनगुमन िथा संघसंस्था समन्वय उपशािा 

  ि) प्रशासन िथा बैठक व्यवस्था उपशािा 
  ग) िरीद व्यवस्था उपशािा ( िरीद र्टकार् समेि ) 

घ) सरसफार्ट, वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन  उपशािा 
२. स्थानीय पूवाटधार ववकास शािा 
  क) पूवाटधार ववकास िथा प्राववतधक उपशािा 
  ि) भमूी व्यवस्था,आवास िथा नक्शापास उपशािा 
  ग) सूचना,प्रववतध िथा अतभिेि उपशािा 

घ) मेकातनकि उपशािा 
३. सामाजजक ववकास शािा 
  क) जशक्षा,यवुा िथा िेिकूद ववकास उपशािा 
  ि) आधारभिू स्वास््य सेवा उपशािा  
  ग) मवहिा,बािबातिका िथा समाज कल्याण उपशािा  

घ) पंजीकरण िथा सामाजजक सरुक्षा उपशािा 
४. आतथटक प्रशासन िथा राजस्व शािा 

क) आतथटक प्रशासन ( िेिा ) उपशािा 
ि) राजस्व प्रशासन उपशािा 

५. आतथटक ववकास शािा  

   क) कृवर् ववकास उपशािा  
            ि) पशपंुछी ववकास उपशािा 

ग) सहकारी,पयटटन, उद्योग, श्रम िथा रोजगार प्रवद्धटन उपशािा 
७. आन्िररक िथा पूवट िेिापररक्षण र्टकार् 

   ८. कानून िथा ववधायन शािा 
  क) ववधायन ,कानूनी परामशट िथा तनणटय कायाटन्वयन उपशािा 
  ि) न्यावयक सतमति समन्वय उपशािा 
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अनसूुची – ६ (क) 
गाउँ कायटपातिका कायाटियको संगठन संरचनामा आधाररि शािाहरू िथा र्टकार्टको 
कायटवववरण देहाय अनसुार हनुेछ ।  

 

१. योजना िथा सामान्य प्रशासन शािा :  यस शािा अन्िगटि ४ वटा उपशािा र ९ 
वडा कायाटिय समेि १३ वटा र्टकार्हरू रहनेछ । यस मध्ये योजना िथा अनगुमन 
उपशािा, प्रशासन िथा बैठक व्यवस्था उपशािा , िरीद िथा भण्डार उपशािा ( 
िरीद र्टकार्), सरसफार्ट, ववपद व्यवस्थापन िथा संघसंस्था समन्वय उपशािा माफट ि 
िोवकएको कायट सम्पादन गने गराउने गरी यस शािाको मूिभिू कायट जजम्मेवारी देहाय 
बमोजजम हनुेछ ।  

योजना, अनगुमन िथा संघसंस्था समन्वय  

 स्थानीय िहको ववकास आयोजना िथा पररयोजना सम्वन्धी नीति तनयम, मापदण्ड 
िजुटमा र तनयमन , 

 गाउँपातिकाको आवतधक िथा दीधटकािीन ववकास गरुूयोजना तनमाटण सम्वन्धी 
काम , 

 सहभातगिामूिक प्रकृयामा आधाररि पातिका स्िरीय बावर्टक योजना िजुटमा 
सम्वन्धी कामहरू ,  

 गाउँ सभाबाट स्वीकृि बावर्टक ववकास कायटक्रमको कायाटन्वयन,उपभोक्ता सतमति 
पररचािन, कायटक्रमको अनगुमन, आवतधक समीक्षा िथा मूल्यांकन सम्वन्धी 
कामहरू ,  

 पातिकास्िरमा रहेका सामाजजक संघसंस्थाहरू (गैसस,सामदुावयक संस्थाहरू )को 
दिाट ,नवीकरण िथा तनयमन सम्वन्धी कामहरू , 

 टोि ववकास सतमतिहरूको दिाट िगायि सामाजजक क्षेत्र िजक्षि कायटहरूको 
समन्वय,सहकायटको िातग नीतितनयम िजुटमा , 

 सरकारी िथा गैर सरकारी क्षेत्र ववच सामाजजक ववकास र सशजक्तकरणका िातग 
सहकायट र समन्वय सम्वन्धी काम । ववतभन्न गठुी, ट्रष्ट एवं कोर्संग जनवहिका 
िातग सहकायट गने । 

 

प्रशासन िथा बैठक व्यवस्था  

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति,मापदण्ड,सेवा शिट तनधाटरण िथा 
तनयमन, 

 कायाटियको दैतनक प्रशासन संचािन िगायि कमटचारी प्रशासन र व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कानून बमोजजम गनट िोवकएका सवै कामहरू  
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 कायाटिय र अन्िगटि र्टकार्हरूको शाजन्ि सरुक्षा, पािोपहरा, सरसफार्ट व्यवस्था 
 सावटजतनक ववदा, उत्सव , जात्रा, पवट, उपाधी िथा ववभरू्ण सम्वजन्ध कामहरू , 
 कायाटिय र अन्िगटि कायटरि सवै कमटचारी िथा पदातधकारीहरूको क्षमिा ववकास 

सम्वजन्ध कायटक्रम िजुटमा िथा कायाटन्वयन , 
 कायटपातिका बैठक िगायि ववतभन्न सतमति उपसतमतिहरूको बैठक व्यवस्थापन, 

तनणटय पजुस्िका ियारी ,तनणटय प्रमाणीकरण, तनणटय वविरण एवं तनणटय सावटजतनक 
गने  

 गाउँपातिकामा हनु सक्ने ववजशष्ट अतितथको भ्रमणमा तमिाउन ुपने जशष्टाचार 
व्यवहार सम्वजन्ध कामहरू, कानून बमोजजम भतगनी सम्वन्ध स्थापना गने िगायि 
रावष्ट्रय र अन्िराटवष्ट्रय सम्वन्धका कामहरू,  

 

 

        िरीद व्यवस्था िथा िरीद् र्टकार्  

 

 बावर्टक िरीद योजना ियारी िथा स्वीकृि सम्वन्धी काम, सावटजतनक िरीदका 
िातग शािा,उपशािागि मांग संकिन, िोवकए बमोजजम सावटजतनक िरीद प्रकृया 
प्रारम्भ गने ,  

 सवै प्रकारका जजन्सी मािसामानको िगि अध्यावतधक गने , सामान आपूिी िथा 
भण्डारणको उचीि व्यवस्था, मािसामानहरूको ममटि संभार िथा सावटजतनक 
सम्पत्तीको व्यवस्थापन एवं संरक्षण सम्वन्धी काम, बावर्टक जजन्सी तनरीक्षण गरार् 
बावर्टक प्रतिवेदन ियार गरी पेश गने। 

 सावटजतनक िरीद तनयमाविी बमोजजम िरीद र्टकार्को कायट जजम्मेवारी तभत्रका 
कामहरू ।  

  

सरसफार्ट, वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन  

 वािावरण संरक्षण, हररयािी प्रवद्धटन, बजार र सावटजतनक क्षेत्रको सरसफार्ट 
सम्वजन्ध काम , फोहर मैिा व्यवस्थापन,ववसजटन र जनचेिनामूिक कामहरू, 

 गाउँपातिका स्िरीय ववपद व्यवस्थापन सतमतिको सजचवाियको काम , ववपद 
व्यवस्थापन सम्वजन्ध वावर्टक कायटक्रम िजुटमा, संस्थागि समन्वय एवं सहयोगी 
संघसंस्था एवं साझेदारहरूको वववरण अद्यावतध,समन्वय र साझेदारी , 

 गाउँपातिकामा बारूणयन्त्र उपिव्ध भएमा सो संचािनको व्यवस्था, 
एम्विेुन्स,शववाहन व्यवस्थापन िथा नागररकको जीउधनको सरुक्षाका िातग 
िोवकए बमोजजमको आकजस्मक सेवा सम्वन्धी कामहरू । 

 

बडा कायाटिय 
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 बडा कायाटियबाट सम्पादन हनु कानूनिे िोकेका कामहरू सम्पादनमा वडा 
कायाटियिार्ट सहयोग िथा समन्वय र सहजीकरणका कामहरू, 

 

 

२ स्थानीय पूवाटधार ववकास शािा : यस शािा अन्िगटि पूवाटधार ववकास िथा प्राववतधक 
उपशािा, भमूी व्यवस्था, आवास, िथा नक्शापास उपशािा, सूचना प्रववतध िथा अतभिेि 
उपशािा र मेकातनकि उपशािा सवहि ४ वटा उपशािा रहनेछ । यस शािाको मखु्य 
कायटवववरण देहाय बमोजजम रहनेछ । 
 
  पूवाटधार ववकास िथा प्राववतधक 

 स्थानीय पूवाटधार ववकासका िातग यािायाि गरुूयोजना िजुटमा, यािायाि सम्वन्धी 
नीति, तनयम, मापदण्ड तनधाटरण िथा तनयमन , 

 पातिका स्िरीय सडक िथा यािायाि व्यवस्था सम्वन्धी कामहरू , 
 ववद्यिु, उजाट , वैकजल्पक उजाट िथा सडक बत्ती सम्वन्धी काम , 
 तसंचार्ट प्रणािी ववकास िथा जि उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्वन्धी काम , 
 सिह िथा भमूीगि िानेपानी आयोजना कायाटन्वय िथा सदुृढीकरण सम्वन्धी काम, 
 गाउँसभाबाट स्वीकृि बावर्टक ववकास आयोजना िथा कायटक्रमको ववस्ििृ आयोजना 

प्रतिवेदन ( DPR )ियारी,  
 कायाटन्वयनमा रहेका आयोजना,पररयोजना, कायटक्रममा प्राववतधक रेिदेि िथा 

सपुररवेक्षण र गणुस्िर तनयन्त्रणका काम ,  
 वडा स्िरमा संचािन हनुे आयोजना/कायटक्रममा प्राववतधक सेवा,सभुरतभजन िगायि 

प्राववतधक परामशट प्रदान गने गराउने ,  
 

  भमूी व्यवस्था ,आवास िथा नक्शापास  
 भ-ूउपयोग िथा भ ूबगीकरणमा आधाररि आवास िथा वस्िी ववकास सम्वन्धी 

कायटहरू, 
 जग्गा नापी िथा नक्शा सम्वन्धी कामहरू, 
 भकूम्प प्रतिरोधी सावटजतनक भवन िथा संरचनाको ववकास र भकूम्प ददवसका 

माध्यमिे भकूम्प सरुक्षा सम्वजन्ध अतभमिुीकरण, 
 भवन तनमाटण सम्वन्धमा रावष्ट्रय भवन संवहिामा आधाररि स्थानीय भवन तनमाटण 

मापदण्ड तनधाटरण ,  
 पातिका क्षेत्रमा तनमाटण हनुे सवै वकतसमका सावटजतनक, व्यवसावयक िथा तनजी 

भवनहरूको स्वीकृि मापदण्डका आधारमा नक्शापास गरी तनमाटण र्टजाजि ददने र 
तनमाटण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददने , 
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 नगर ववकास सतमति गठन भर्ट नगर ववकास योजना ियार भएमा सो 
कायाटन्वयनका िातग पातिकाको फोकि ्वार्टन्टको रूपमा काम गने, 

 
        सूचना प्रववतध िथा अतभिेि 

 सूचना प्रववतध मैत्री गाउँपातिकको अवधारणा कायाटन्वयन गनट सूचना, संचार िथा 
प्रववधको ववकासका काम गने , 

 नगरपातिकाका सवै सूचना िथा तनणटय र महत्वपूणट दस्िावेजहरू संग्रह र संरक्षण 
गरी Digitize अतभिेि राख्न,े सावटजतनक महत्वका सूचनाहरू वेभसार्टटमा अपिोड 
गने र अपडेट गने 

 सूचनाको हकको कायाटन्वयनका कामहरू सम्पादन गने , 
 कानून बमोजजम गाउँपातिका क्षेत्र तभत्र एफ.एम. रेतडयो संचािनको िातग र्टजाजि 

ददने । 
 
भारी उपकरण पररचािन (मेकातनकि ) 
 गाउँपातिकाको स्वातमत्वमा रहेका सवै वकतसमका हेभी र्टक्वीपमेन्ट ( डोजर, ग्रडेर, 

रोिर, व्याकहो िोडर, वाटर स्प्रयेर, ट्रक वट्पर, ट्याक्टर िगायि यािायािको 
साधनको रूपमा प्रयोगमा रहेको मोटर गाडी, मोटर सार्टकि हरूको िगि िडा 
गने, तनयतमि र आवतधक ममटि संभार योजना ियार गने,  

 सवै साधनहरू दरुूस्ि अवस्थामा संचािनमा रहे नरहेको सपुररवेक्षण गनै, साधन 
अनसुार संचािन तनयन्त्रण वकिाव राख्न ेव्यवस्था तमिाउने, साधनहरूको वारेन्टी 
अवतधको अनशुरण गने, साधनहरूको वीमा िगायि समय तभतै्र दिाट नववकरण 
भएको सतुनजिि गने, 

 साधनहरूको दरुूपयोग रोकन मापदण्ड ियार गने र पािना गनट गराउन िथा 
साधनहरूको सामान्य ममटि संभारको काम अपरेटर र हेल्परबाट नै हनु सक्ने गरी 
उनीहरूको क्षमिा ववकासको कायटक्रम संचािन गने , 

 िोवकए बमोजजमका कामहरू गने ।  
 

३. सामाजजक ववकास शािा : यस शािा अन्िगटि जशक्षा , यवुा िथा िेिकूद ववकास 
उपशािा, आधारभिू स्वास््य सेवा उपशािा, मवहिा,बािबातिका िथा समाज कल्याण 
उपशािा र पंजीकरण िथा सामाजजक सरुक्षा उपशािा सवहि ४ वटा उपशािाहरू 
रहनेछ । यस शािा मािहिबाट सम्पादन हनुे प्रमिु कायट सम्वजन्ध वववरण देहाय 
बमोजजम रहनेछ । 
 
  जशक्षा ,यवुा िथा िेिकूद ववकास  
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 पूवट प्राथतमक ( Pre-school ) िथा आधारभिू ववद्यािय (कक्षा १ देजि कक्षा ८ 
सम्म ) संचािनको अनमुति प्राप्त ववद्याियको नक्शांकन, अनमुति, समायोजन िथा 
तनयमन कायट, 

 प्रारंतभक बाि जशक्षा िथा ववद्यािय जशक्षा,अनौपचाररक जशक्षा,ििुा िथा वैकजल्पक 
जशक्षा, तनरन्िर तसकार्ट िथा ववशेर् जशक्षा सम्वन्धी नीति , योजना िजुटमा िथा 
तनयमन , 

 प्राववतधक जशक्षा िथा व्यवसावयक िातिमको योजना िजुटमा, संचािन, अनमुति र 
तनयमन  

 ववद्याथी प्रोत्साहन, ववद्याथी तसकार्ट परीक्षण िथा छात्रबतृ्ती वविरण र व्यवस्थापन , 
 आधारभिू िहमा कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन िथा समन्वय , 
 माध्यतमक ववध्यािय संचािनको िातग कक्षा ९ देजि कक्षा १२ सम्मको स्वीकृिी 

प्राप्त सवै माध्यतमक ववध्याियको शैजक्षक नीति , तनयम, मापदण्ड,योजना तनमाटण, 
कायाटन्वयन िथा तनयमन सम्बन्धी कामहरू , 

 शैजक्षक ववकास, अध्ययन अध्यापनको अवस्था,पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीको वविरण 
र व्यवस्थापन,शैजक्षक प्रशासन, ववर्यगि जशक्षकको अवस्था, जशक्षक ववद्याथी 
अनपुाि, भौतिक पूवाटधारको अवस्था िगायि नगर जशक्षा ऐन र तनयमाविीिे िोके 
बमोजजमका कामहरू , 

 ववतभन्न कारणिे िामो समयसम्म ्ववद्यािय बन्द भर्ट पठनपाठन अवरूद्ध भएको 
अवस्थामा पाठ्यक्रममा आधाररि दूर जशक्षािार्ट तनरन्िरिा ददन ववकतसि आधतुनक 
प्रववतध ( अनिार्टन, भच ुटअि, जूम ) को प्रयोगका िातग जशक्षक िथा ववद्याथी र 
अतभभावक िहमा अतभमिुीकरण गरी शैजक्षक गतिववतधहरू तनयतमि गराउन 
प्राथतमकिा ददने , 

 माध्यतमक िहमा तिर्टने परीक्षा संचािन, समन्वय िथा अनगुमनका कामहरू , 
 ववद्यािय िहमा पसु्िकाियको संचािन , पत्रपतत्रकाको उपिव्धिा, समदुायमा 

पसु्िकािय, वाचनािय, सामदुावयक तसकार्ट िथा अध्ययन केन्र संचािनको 
अवस्था र व्यवस्थापन, 

 सवै िहमा गाउँपातिक स्िरीय पाठ्यक्रमको तनधाटरण, नैतिक जशक्षा, वाि ववकास 
केन्र िथा पूवट  प्राथतमक ववद्याियहरूको ववकास , ववस्िार र व्यवस्थापनको 
कायटहरू 

 स्थानीय स्िरमा िेिकूदको ववकास र प्रवद्धटन सम्वजन्ध कामहरू, 
 ववतभन्न वकतसमका िेिकूद पूवाटधारको ववकासका कायटक्रम िजुटमाको काम, 
 गाउँसभाबाट स्वीकृि ववतभन्न िेिकूद प्रतियोतगिाहरूको आयोजना , व्यवस्थापन, र 

प्रोत्साहनका माध्यमिे अनशुातसि र स्वस््य नागररक तनमाटणमा टेवा प-ुयाउने , 
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 यवुा िजक्षि ववतभन्न वक्रयाकिाप संचािनका िातग स्थानीय र बाह्य संघसंस्थासंग 
समन्वय, सहकायटका कामहरू  

 
 
 
 

 आधारभिू स्वास््य सेवा 
 आधारभिू स्वास््य िथा पाररवाररक सरसफार्ट सम्वन्धी नीति, तनयम, 

मापदण्ड,कायटयोजना िजुटमा,कायाटन्वयन िथा तनयमन सम्वन्धी कामहरू ,  
 स्वास््य क्षेत्रका िातग स्वीकृि रावष्ट्रय र प्रादेजशक स्वास््य नीति अनरुूप ्स्थानीय 

स्वास््य नीति िजुटमा गरी एकरूपिा कायम गने गराउने । 
 आधारभिू स्वास््य सेवाको संचािन िथा प्रबध्दटनका कामहरू, 
 स्वास््य चौकीहरूमा िोवकए बमोजजमका अत्यावश्यक और्तधहरूको भरपदो 

आपूिीको व्यवस्था तमिाउने िथा अत्यावश्यक उपकरणहरूको आपूिीको पहि 
गरी दरुूस्ि अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन तनयतमि जाँच गने,   

 स्वास््य चौकीहरूमा दरबन्दी अनसुारका स्वास््य कमीहरूको पूिीको अवस्था 
तनगरानी गने र कमटचारीको क्षमिा ववकासका कामहरू वावर्टक कायटक्रममा 
समावेश गरी संचािन गने , 

 स्वास््य केन्रहरू मध्ये साववकका ३ वटा परुाना स्वास््य केन्रहरूमा ्याथोिजी 
सेवा उपिव्ध गराउन आवश्यक दरबन्दी र उपकरण व्यवस्थापका िातग पहि 
गने , 

 आकजस्मक स्वास््य सेवाको भरपदो व्यवस्था तमिाउने , 
 आपिकािीन स्वास््य िथा महामारी िथा संक्रमण तनयन्त्रणका िातग आन्िररक र 

बाह्य साधन श्रोि पररचािन गनट पहि गने , 
 कोतभड-१९ (कोरोना ) जस्िो महामारी संक्रमण तनयन्त्रणका िातग व्यापक रूपमा 

जनचेिना अतभमिुीकरणका कामहरू,  
 हािै ववश्वव्यावप महामारीको रूपमा तभतत्रएको कोरोना (कोतभड-१९) को संक्रमण 

बढन नददन समदुाय स्िरमा पूवटसिकट िा र सचेििाका िातग आवश्यक सवै 
वकतसमका संस्थागि र संरचनागि ियारीका कामहरू , 

 स्वास््य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन , 
 जनस्वास््य तनगरानी ( Public Health Surveliance ) िार्ट तनरन्िरिा ददने , 
 प्रबधटनात्मक, प्रतिकात्मक ,उपचारात्मक, पनुस्थाटपनात्मक स्वास््य सेवामा जोड , 
 स्वास््य बीमा िगायि स्वास््य सम्वजन्ध सामाजजक सरुक्षा कायटक्रम व्यवस्थापन, 
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 पातिका स्िरीय स्वास््य संस्थाको भौतिक ववकास िथा सेवा ववस्िार गरी स्वास््य 
सेवामा जनिाको पहूँच बढाउने, 

 गाउँपातिकाको एक स्वास््य चौकीमा ल्यावको स्थापना गरी रगि,ददसा,वपसाब, 
िकार जस्िा ्याथोिोजी परीक्षणको सवुवधा उपिव्ध गराउने , 

 पातिका स्िरीय अस्पिाि स्थापनाको ियारी र संचािनको संस्थागि ियारी गरी 
भरपदो उपचरात्मक सेवा प्रवाह गने , 

 दूरदराजमा रहेका स्वास््य चौकीहरूमा सरुजक्षि माितृ्व सेवा सवहि Birthing 
Center संचािन गरी भरपदो सेवा प-ुयाउन पहि गने , 

 OutReach Clinic का माध्यमिे स्वास््य सेवा भरपदो बनाउने , 
 आमा र जशशकुा िातग िोवकए बमोजजमका सवै वकतसमका िोपहरू समयमा नै 

िगाउने गरी उपिव्ध स्वास््यकमीहरू पररचािन गने , 
 िोवकएको मापदण्ड अनसुार जनरि अस्पिाि , नतसटङ होम , उपचार केन्र, 

स्वास््य जक्ितनक, ल्याव सेवा केन्र स्थापना, दिाट, संचािनको अनमुतिका िातग 
स्थानीय मापदण्ड बनार्ट िाग ुगने , 

 पोर्ण िथा बैकजल्पक उपचार पध्दिीको ववकास र ववस्िारमा पहि गने , 
 पातिका स्िरमा स्थावपि सवै वकतसमका स्वास््य संस्था,और्तध पसिको तनयतमि 

अनगुमन गरी गाउँपातिका समक्ष प्रतिवेदन पेश गने , 
 समय समयमा देजिने र फैतिने ववतभन्न वकतसमका महामारी, संक्रामक रोगहरूबाट 

स्थातनय वातसन्दाहरूिार्ट वच्ने वचाउने कायटक्रम िजुटमा गने,  
 ववतभन्न िहका सरकार र संघसंस्थाहरू ववच आतथटक िथा प्राववतधक साझेदारी 

अतभबधृ्दीका कायटहरू गने गराउने , 
 

मवहिा,बािबातिका िथा समाज कल्याण:  
 मवहिा हकवहि सम्वन्धी नीति, तनयम ,योजना िजुटमा, कायाटन्वयन, समन्वय र 

तनयमन, 
 मवहिाको आतथटक,सामाजजक,राजनीतिक सशजक्तकरण िथा क्षमिा ववकासका 

कायटहरू, 
 सवै वकतसमका घरेि ुवहंसा िगायि िैंतगक वहंसा तनवारणका िातग 

तनरोधात्मक,प्रवद्धटनात्मक र संरक्षणात्मक उपायहरू अविम्वन गदै वपडीििार्ट 
पनु:स्थापना गराउने कामहरू , 

 एकि मवहिाको हकवहि र संरक्षण सम्वन्धी कायटहरू , 
 बािबातिका, वकशोर वकशोरीहरूको हकवहि संरक्षणका िातग स्थानीय नीति, 

तनयम ,कायटक्रम िजुटमा िथा कायाटन्वयन र तनयमन सम्वन्धी कामहरू , 
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 बािमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाि क्िवको स्थापना, बाि सञ्जाि गठन, बाि गहृ 
स्थापना िगायि जशश ुस्याहार केन्र र बाि ववकास केन्र व्यवस्थापनका 
कामहरू,असहाय बािबातिका, सडक बािबातिकाको संरक्षणको िातग बाि सधुार 
िथा पनु:स्थापना केन्रको व्यवस्थापन, 

 जेष्ठ नागररकको िगि अध्यावतधक गने, पररचयपत्र वविरण,स्वास््य सवुवधा 
िगायि सामाजजक सरुक्षा सम्वन्धी कामहरू ,  

 अपांगिा भएका व्यजक्त िथा असहाय , असक्तको िगि अध्यावतधक गने, 
पररचयपत्र वविरण,सामाजजक सरुक्षा िथा सवुवधाको व्यवस्थापन र वविरण सम्वन्धी 
कामहरू ,  

 अपांग िथा असक्त मैत्री पूवाटधार तनमाटण र संचािनको व्यवस्था , 
 सामाजजक सरुक्षा िथा सामाजजक समावेशीकरण सम्वन्धी स्थानीय नीति, तनयम, 

मापदण्ड िजुटमा, 
 

पंजीकरण िथा सामाजजक सरुक्षा 
 संघीय सरकारबाट उपिव्ध सामाजजक सरुक्षा कायटक्रम अन्िगटि भत्ता वा बतृ्ती 

पाउने सवैको िगि अद्यावतधक गने, िोवकए बमोजजम मातसक बतृ्ती सवुवधा 
उपिव्ध गराउने, 

 व्यजक्तगि घटना दिाट ( जन्म,मतृ्य,ुवववाह,बसार्टसरार्ट,सम्वन्ध तबच्छेद र धमटपतु्र 
धमटपतु्री सम्वन्धी ) अतभिेि अद्यावतधक गरी सो को व्यवस्थापन,  

 आधतुनक प्रववतधको प्रयोगबाट घटना दिाटको प्रमाणपत्र वविरण िगायि तनयतमि 
प्रतिवेदन प्रस्ििुी , 

 सामाजजक सरुक्षाको कायाटन्वयनको िातग संघ र प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
आवश्यक सम्पकट , समन्वय िथा सहकायट गने , 

 िोवकए अनसुारका अन्य कामहरू 
 

४. आतथटक प्रशासन िथा राजस्व शािा : यस शािा अन्िगटि आतथटक प्रशासन ( िेिा) 
उपशािा र राजस्व प्रशासन उपशािा समेि २ वटा उपशािाहरू रहने छ । यस 
शािाको कायटवववरण तनम्नानसुार रहनेछ । 

 आतथटक कायटववतध सम्वन्धी नीति, तनयम,कायटववधी िजुटमा र कायाटन्वयन  
 आतथटक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कामहरू , 
 वावर्टक बजेट िजुटमा ,बजेट सीमा तनधाटरण, जशर्टकगि व्ययको अनमुान ियारी, 
 स्थानीय संजञ्चि कोर् िथा आकजस्मक कोर्को व्यवस्थापन,  
 िेिा व्यवस्थापन,िचट, राजस्व,घरौटी, कायटसंचािन कोर् िथा अन्य स्थानीय कोर् 

िथा सम्पजत्तको एकीकृि वववरण ियारी , 
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 गाउँसभाबाट स्वीकृि बावर्टक बजेट अनसुार आतथटक कारोवारको िेिांकन,तनयन्त्रण 
र व्यवस्थापन , 

 राजस्व िथा व्ययको अनमुान सवहि राजस्व परामशट सतमतिमा पेश गने, 
 तनयमानसुार आन्िररक िथा पूवट िेिापररक्षण गराउने , साथै अजन्िम िेिापररक्षण 

गराउने , 
 िेिापररक्षण प्रतिवेदन अनसुार कायम बेरूजहुरूको िगि ियारी गने र सो अनसुार 

तनयतमि गनुट पने, फछोट गनुट पने,  
 असूिउपर गनुट पने भतन प्रतिवेदनिे उल्िेि गरेअनसुार बेरुज ुफछोटका काम 

सम्पन्न गरी बावर्टक प्रतिवेदन कायटपातिका र गाउँसभा समक्ष पेश गने , 
 गाउँपातिकाको ववत्तीय कारोवारको पारदशी प्रणािी अनशुरण गरी आतथटक 

अनशुासन कायम गने गराउने  , 
 गाउँपातिकाको बावर्टक िरीद योजना ियारीमा सहयोग गने, 

 
राजस्व प्रशासन 

 पातिका स्िरीय राजस्व नीति, तनयम िजुटमा ,कायाटन्वयन िथा तनयमन सम्वन्धी 
काम, 

 बावर्टक बजेटिे प्रक्षेपण गरे अनसुार राजस्व असूिीका िातग आन्िररक र बाह्य 
सरोकारवािाहरूसंग तनयतमि समन्वय र सहकायट , 

 राजस्व चहुावट तनयन्त्रणका िातग आवश्यक सचेिात्मक कायटहरू  
 स्थानीय सरकार संचािन ऐन , गाउँपातिकाबाट जारी ऐन तनयम, कायटववतध  र 

प्रचतिि संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम स्थानीय िहको अतधकार क्षेत्र तभत्रका 
जशर्टकहरूमा गाउँसभािे िोकेको दरमा राजस्व संकिन िथा दाजििा, 

 प्राकृतिक श्रोिको उपयोग सम्वन्धी स्थानीय नीति तनयम िजुटमा िथा संघ र प्रदेश 
स्िरीय मापदण्डको पािना , 

 कानून बमोजजम ढंुगा,तगट्टी,बािवुा,माटो,स्िेट,िगायि प्राकृतिक एवं िनीज पदाथटको 
सवेक्षण, अन्वेर्ण, उत्िनन र रोयल्टी संकिन र िोवकए बमोजजम बांडफांड , 

 करदािा जशक्षा, सचेिना िथा करदािा सम्मान कायट, 
 बाकी बक्यौिा रकमको िगि ियारी र असूिउपर गने गराउने, 
 प्रचतिि कानूनिे िोके बमोजजमका कामहरू , 

 
५. आतथटक ववकास शािा : यस शािा अन्िगटि कृवर् ववकास उपशािा ,पशपंुछी ववकास 
उपशािा र सहकारी,पयटटन, उद्योग,श्रम िथा रोजगार उपशािा समेि ३ वटा उपशािा 
हरू रहने छन । यस शािाको कायटवववरण तनम्नानसुार रहनेछ । 
    कृवर् ववकास सम्वन्धी 
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 कृवर् ववकास, कृवर् प्रसार, कृवर् उत्पादन व्यवस्थापन सम्वन्धी नगरस्िरीय 
नीति,तनयम, मापदण्ड, योजना िजुटमा, कायाटन्वयन र तनयमन , 

 कृवर् उत्पादन वजारसम्म पहूँच िातग हाटबजारको ववकास र ववस्िारका िातग 
पूवाटधार तनमाटण, प्राववतधक सेवा िथा प्रववतधको प्रसार, कृवर् सामाग्रीको आपूिी 
िगायि कृर्क क्षमिा ववकासका िातग अतभमिुीकरण ,िातिम िथा, 

 स्थानीय संभावनाका आधारमा कृवर्को व्यवसावयकरण र ववववतधकरण गनट 
वकसानिार्ट प्रोत्साहन कायटक्रम िजुटमा, साना तसंचार्ट आयोजना संचािन,  

 कृवर्जन्य प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारी रोग तनयन्त्रण सम्वजन्ध कामहरू , 
 उच्च मूल्ययकु्त कृवर्जन्य बस्िकुो प्रबधटन , ववकास िथा बजारीकरणका कायटहरू, 
 कृवर् समूह्, कृवर् सहकारी गठन र संचािनमा प्रोत्साहन िथा कृवर् सम्वन्धी 

संघसंस्थासंग समन्वय र सहकायट , 
 कृवर् सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचार प्रसार िथा कृवर् ि्यांक 

अद्यावतधक, 
 कृवर् बीउतबजनको गणुस्िर परीक्षण, मििाद, रसायन र और्तधको आपूिी 

व्यवस्थापन,  
 

पशपंुछी ववकास सम्वन्धी 
 पशपुक्षी पािन, पशसु्वास््य सम्वन्धी नीति,तनयम,कायटक्रम िजुटमा र मापदण्ड 

तनधाटरण, 
 पशनुश्ल सधुार,ववकास िथा व्यवस्थापनका कायटहरू , 
 पशचुरनका िातग िकट को ववकास सम्वन्धी कायटक्रम, 
 पश ुहाटबजारको ववकास िथा ववस्िार िगायि पशबुधशािा स्थापनका कायटहरू, 
 पशपुक्षीको उपचार िथा बीमा र सहज कजाट प्रातप्तका िातग प्रोत्साहन कायटहरू , 
 मत्स्य ववकास कायटक्रम िजुटमा र कायाटन्वयन र माछा पोिरी स्थापना प्रोत्साहन , 
 आधतुनक प्रववतध र सूचनामा आधाररि पशपुक्षी हाटबजारको पूवाटधार तनमाटण, 

कृर्किार्ट प्राववतधक परामशट, क्षमिा ववकासका िातिम एवं अतभमिुीकरण र 
प्रववतध ववस्िारमा जोड, 

 
       सहकारी, पयटटन, उद्योग, श्रम िथा रोजगार प्रवद्धटन 

 सहकारी संस्था सम्वन्धी नीति,तनयम, कायटक्रम िजुटमा, मापदण्ड तनधाटरण र 
कायाटन्वयन, 

 सहकारी संस्थाको दिाट,अनमुति,िारेजी िथा ववघटनका काम, 
 सहकारी सम्वन्धी ववतभन्न िहका संघसंस्थासंग समन्वय,सहकायट, 
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 सहकारीको ववकासका िातग अध्ययन अनसुन्धान िगायि सहकारी संस्थाको कायट 
क्षमिा ववकासका िातग कायटक्रम िजुटमा , 

 सहकारी बचि िथा ऋण पररचािन सम्वजन्ध स्थानीय मापदण्ड तनधाटरण र 
अनगुमन , 

 पातिका स्िरीय पयटटन नीति, तनयम,मापदण्ड ियार गरी गरुूयोजना िजुटमा िथा 
कायाटन्वयन,   

 स्थानीय आस्थासंग जोतडएका पयटटकीय िथा सांस्कृतिक महत्वका मठ,मजन्दर , 
गमु्वा, मस्जीद र परुािाजत्वक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण, 

 प्राकृतिक वा मानव तनतमटि पयटटकीय आकर्टणका संरचनाहरूको ववकास, स्याहार र 
संरक्षण, 

 पयटटनको संभावनाका आधारमा साहतसक पयटटनको ववकासमा जोड , 
 ग्रामीण पयटटनको ववकास र ववस्िारका िातग होमस्टेको स्थापना, ववकास र 

ववस्िार, 
 ग्रामीण पयटटनको ववकासको माध्यमिे रोजगारी तसजटना भर्ट गररवी न्यूनीकरणमा 

टेवा पगु्ने हदुा दक्ष जनशजक्तको ववकासका िातग तनजी क्षेत्रसंग सहकायट गने , 
 पयटटनको ववकासमा तनजी क्षेत्रिार्ट आकवर्टि गनट सावटजतनक तनजी साझेदारीमा 

आधाररि योजना कायटक्म पवहचान गरी िगानीका िातग आकवर्टि गने , 
 घरेि ुिथा साना उद्योग एवं िघ ुउद्योगको ववकासका कायटक्रम िजुटमा सवहि 

उद्यमशीििा प्रवधटनका कामहरू । 
 िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योग िगायि व्यापाररक फमट िथा पसि दिाट, अनमुति, 

नववकरण,, िारेजी िथा तनयमनका कामहरू, 
 गाउँपातिका तभत्रको िानी िथा ितनज पदाथटको संरक्षणका िातग नीिी, तनयम, 

मापदण्ड िजुटमा, 
 िानी िथा ितनज पदाथट सम्वन्धी सूचना िथा ि्यांक संकिन, अतभिेिन र 

भौगोतिक नक्शा ियारी , 
 रोजगार प्रवधटन िथा गररवी तनवारण सम्वन्धी नीति, रणनीि ,तनयम िजुटमा , 
 गाउँपातिका क्षेत्रमा बेरोजगारहरूको ि्यांक संकिन ,प्रकाशन र सूचना प्रणािी 

स्थापना , 
 पवहचान भएका गररव घरपररवार र िजक्षि समूहिार्ट पररचय वविरण, 

गा.पा.स्िरका आयोजना ,कायटक्रममा तनजिि ददन सम्म रोजगारीका अवसर 
तसजटनाको प्रत्याभिूी, 

 सवै िहका सरकार र रोजगारदािा संघसंस्थासंग रोजगारीका अवसरमा पहँूचका 
िातग सहकायट र समन्वय , 
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 बैदेजशक रोजगारीमा सीपयकु्त जनशजक्त ववकासका कायटक्रम िजुटमा िथा दक्ष 
जनशजक्त ियारीका िातग श्रोि साधन पररचािन , 

 बैदेजशक रोजगारी सम्वन्धी रोजगार सूचना प्रणािीको स्थापना र प्रचार प्रसार, 
 श्रम शोर्ण हनु नददन आवश्यक व्यवस्था तमिाउने ,  
 उपभोक्ता अतधकार िथा हकवहि सम्वन्धी नीति तनयम मापदण्ड िजुटमा िथा 

कायाटन्वयन , 
 दैतनक उपभोग्य स्थानीय बस्ि ुिथा सेवाको गणुस्िर परीक्षण िथा मापदण्ड 

तनधाटरण , 
 आम उपभोक्तािे प्रयोग गने िाद्य पदाथटको गणुस्िर परीक्षण, बजार अनगुमन र 

तनयन्त्रण , 
 उत्पादक र उपभोक्ता मैत्री हाटबजारको ववकास,पूवाटधार तनमाटण िथा व्यवस्थापन 
 स्थानीय व्यापार प्रवधटनमा सहजीकरण र तनयमन , 
 िाद्य प्रयोगशािा स्थापना र गणुस्िर तनयन्त्रण ,   

 
६. आन्िररक िथा पूवट िेिापररक्षण र्टकार् : यस र्टकार् अन्िगटि कुनै उपशािा छैन। 
कानूनमा व्यवस्था भए अनसुार यस्िे कायटपातिका कायाटिय अन्िगटि स्विन्त्र शािाको 
हैतसयिमा देहाय बमोजजम कायटसम्पादन गनेछ ।  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२ ) बमोजजम 
गाउँपातिकाको समष्टीगि आय ( राजस्व समेि ) र व्यय ( िचट )को आन्िररक 
िेिा परीक्षण गने , 

 कायटपातिकािे िोकेमा भकु्तानी पूवट गरीने परीक्षण ( पूवट िेिा पररक्षण ) गने, 
 आन्िररक िेिापरीक्षण प्रतिवेदन प्रमिु प्रशासकीय अतधकृि माफट ि  

कायटपातिकामा पेश गने , 
 गाउँपातिकाको प्रत्येक बर्टको अजन्िम िेिापरीक्षणको प्रतिवेदन सरुजक्षि राख्न,े 
 अजन्िम िेिापरीक्षण कायटमा सहयोग,समन्वय र सहजीकरण गने, 
 िेिापािन सम्वन्धमा क्षमिा ववकास कायटक्रम िजुटमा र कायाटन्वयन गने,  
 गाउँसभाबाट गठन हनुे िेिा सतमतिको सजचवाियको काम गने , 
 वडा स्िरबाट र पातिक स्िरबाट संचातिि ववकास तनमाटणको काममा सावटजतनक 

सनुवार्ट, सामाजजक परीक्षण र सावटजतनक परीक्षणमा सहयोग गने, सो का प्रतिवेदन 
संकिन गने, 

 बेरूज ुहनु नददनका िातग कमटचारर, समदुाय र जनप्रतितनतधको िातग 
अतभमिुीकरण कायटक्रम संचािन गने , 

 आन्िररक िथा पूवट िेिापररक्षण र्टकार्िे गने गरी कानूनिे िोकेका कामहरू, 
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७. कानून िथा ववधायन शािा:  यस शािा अन्िगटि ववधायन, कानूनी परामशट िथा 
तनणटय कायाटन्वयन उपशािा र न्यावयक सतमति समन्वय र्टकार् समेि दरु्ट वटा उपशािा 
रहने छ । यस शािा मािहि सम्पादन हनुे प्रमिु कायटहरू देहाय बमोजजम हनुेछ । 
 

         ववधायन ,कानूनी परामशट िथा  तनणटय कायाटन्वयन िथा  
 स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ को सभाको व्यवस्थापन 

सम्वन्धी कायटववतध अन्िगटि दफा २० देजि दफा २३ सम्म उल्िेजिि कायटहरू, 
 सोही ऐनको पररच्छेद १५ को दफा १०२ को उपदफा १,२, ३ र ४ मा 

उल्िेजिि कायटहरू सम्पादनमा कायटपातिकािार्ट सहयोग र सहजीकरण गने  
 गाउँपातिकाको क्षेत्रातधकारका सम्वन्धमा सम्मातनि अदािि ,गाउँसभा , 

कायटपातिकाबाट जारी भएका आदेश, तनणटय कायाटन्वयन गने , 
 गाउँपातिकाको नाममा दायर भएको वा गाउँपातिकाको िफट बाट दायर मदु्दाको 

वफरादपत्र, जवाफ िेख्न,ेपनुराविोकन िगायि प्रचतिि कानून अनसुारका कायटहरू  
 गाउँपातिकाका नाममा दायर भर्ट गाउँपातिका वादी वा प्रतिवादी भएका सवै 

मदु्दाको िगि राख्न,े बावर्टक प्रतिवेदन नगरसभामा पेश गने । 
 गाउँ कायटपातिका वा कायाटियिे मांग गरेको ववर्यमा कानूनी राय िथा परामशट 

ददने , 
 गाउँसभाबाट गठन गरीएको ववधायन िथा सशुासन सतमतिको सजचवाियको काम 

गने, 
 नेपािको संववधानको धारा २१७ अनसुार स्थानीय िहमा रहने न्यावयक सतमति 

सम्वन्धमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद १५ मा व्यवस्था 
भए अनसुार न्यावयक सतमतिको अतधकार क्षेत्रका ववर्यमा न्यावयक तनरूपणका 
िातग आवश्यक सहयोग , समन्वय र सहजीकरण गने 
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अनसूुची – ७ 

 

वडा कायाटियको कायटवववरण ( वडाको काम ,किटव्य र अतधकारमा आधाररि ) 
 

वडा कायाटियको कायट जजम्मेवारी तभत्रका िोवकए बमोजजमका कामहरूिार्ट ववतभन्न ५ बटा जशर्टकमा 
ववस्ििृीकरण गररएको छ । सो अनसुार कोहिपरु नगरपातिका अन्िगटि रहेका सवै १५ वटा वडा 
कायाटियहरू माफट ि देहायमा उल्िेि भए अनसुारका कामहरू सम्पादन हनुे गरी कायटवववरण कायम 
गरीएको छ ।  
 

     -क_ योजना िजुटमा,कायाटन्वयन िथा अनगुमन  
-!_ ;xeflutfd"ns of]hgf th'{df k|0ffnL cg';f/ j:tL jf 6f]n:t/jf6 of]hgf th'{df k|lqmof 

cjnDjg u/L j:tL tyf 6f]n:t/Lo of]hgfsf] dfu ;+sng, k|fyldsLs/0f tyf 5gf}6 ug]{ . 

-@_ j8fleqsf lqmofzLn /fhgLlts bn, j8f gful/s d~r, gful/s ;r]tgf s]Gb|, 6f]n ljsf; 

;+:yf nufot ;fd"bfoLs Pj+ ;fdflhs ;+3 ;+:yf, lgsfox?;Fu k/fdz{, 5nkmn, ;xeflutfd"ns 

k|lqmofsf] cjnDjg ug]{ . 

-#_ j8fleqsf of]hgfx?sf] sfof{Gjog cg'udg ug]{ . 

-$_ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng ug]{ . j8fleq ;~rfng x'g] of]hgfx?sf nflu 

pkef]Qmf ;ldltsf] u7g tyf ;f]sf] cg'udg ug]{ . 

 -%_ j8fleqsf cfof]hgf tyf ef}lts k"jf{wf/sf] ;+/If0f, dd{t ;Def/, /]vb]v tyf Joj:yfkg , . 

 (ि) ि्याकं अद्यावतधक िथा संरक्षण  

-^_ lghL 3/ tyf 3/ kl/jf/sf] nut /fVg] P]ltxfl;s, k'/ftflTjs, ;f+:s[lts tyf wfld{s 

dxTjsf ;Dkbf tyf k|frLg :df/s, ;fj{hlgs tyf ;fd"bfoLs ejg, ;fj{hlgs, P]nfgL, ktL{ 

hUufsf] nfut /fVg] tyf ;+/If0f ug]{, v'Nnf If]q, rf]s, 3f6, kf6L, kf}jf, ;Qn, wd{zfnf, d7, 

dlGb/, u'Daf, dl:hb, b]j:yn, db/;f, klt{ huuf, 8fF8fkfvf, r/gIf]q, kfgLsf] d"n, kf]v/L, 

tnfp, Ogf/, s'jf, wf/f, 9'Fu]wf/f, u'7L3/, jf6f], ;8s, k'n k'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, ldn 

cflbsf] tYofÍ ;+sng tyf cBfjlws u/L nut /fVg] ;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / ;"rgf 

;lxtsf] j8fsf] kfZj{lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ . 

     (ग)  ववकास कायट  
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-&_  lzIff M jfnpBfgsf] Joj:yf / Joj:yfkg, cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd tyf  k|f/DeLs 

afn ljsf; s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{, k':tsfno, jfrgfno, ;fd"bfoL l;sfO{ s]Gb|, 

afnSnj tyf afn ;~hfnsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{ .  

 

 

 

-*_ :jf:YoM j8f txsf] :jf:Yo s]Gb| pks]Gb|sf] Joj:yfkg ug]{, jfnjflnsfx?nfO{ 

lj=l;=lh=kf]lnof], le6fldg  æPÆ sf] Joj:yf ug]{, kf]if0f sfo{qmd ;~rfng ug]{, j8f txdf :jf:Yo 

hgr]tgf ljsf;, :jf:Yo ;"rgf sfo{qmd ;~rfng ug]{, zx/L tyf u|fdL0f :jf:Yo lSnlgs 

;~rfng ug]{ u/fpg], ;fj{hlgs zf}rfno tyf :gfg u[xsf] lgdf{0f tyf Joj:yfkg ug]{ u/fpg] . 

-(_ vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgM j8f:t/Lo ;fd"bflos wf/fsf] 

k|aGw, s'jf, Ogf/, kf]v/Lsf] lgdf{0f,;+/If0f, u'0f:t/ lgodg u/L gu/kflnsfnfO{ 

hfgsf/L u/fO{ ;xof]u ug]{ u/fpg], 3/jf6 lgsf;f x'g] kmf]xf]/ d}nfsf] ;Íng / 

Joj:yfkg, rf]s tyf uNnLx?sf] ;/;kmfO{, 9n lgsf;, d/]sf hgfj/ Joj:yfkg, 

;txL kfgLsf] lgsf; ug]{, kfgLsf] ;|f]t cyf{t d"nsf] ;+/If0f -j[Iff/f]k0f, t6aGw / 

gbL lgoGq0f_ ug]{ u/fpg], kmf]xf]/d}nf ug]{nfO{ ;DalGwt P]g cg';f/ hl/jfgf ug]{ .  

-!)_ s[lif ljsf;M s[lif tyf kmnkm"n g;{/Lsf] :yfkgf tyf ;dGjo / k|j4{g ug]{ 

j8f:t/Lo cu'jf s[ifs tflnd cled'lvs/0f ug]{, s[lif dnsf] dfu ;Íng ug]{ / 

s[lifdf nfUg] /f]ux?sf] ljj/0f tof/ u/L ufpFkflnsf / gu/kflnsfdf k|:t't ug]{ .  

-!!_ kzkG5L' ljsf; tyf Joj:yfkgM kz'k+5L ljsf;, 5f8f rf}kfof Joj:yfkg, 

j8fleqsf] r/g If]q ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{ .  

-!@_ ;f+:s[lts k|j4{gM :yfgLo ;d"bfosf rf8kj{, efiff ;+:s[ltsf] ljsf;sf] nflu 

snf, gf6s, hgr]tgfd"ns tyf ;f+:s[lts sfo{qmdx?sf] cfof]hgf ug]{ u/fpg], 

:yfgLo df}lnstf emNsg] ;f:s[lts /Lltl/jfhnfO{ ;+/If0f tyf k|j4{g ug]{ . 

-!#_ v]ns'bM j8fleq v]ns'b k"jf{wf/sf] ljsf; ug]{, cGt/ ljBfno tyf afnSnjx? 

dfkm{t v]ns'b sfo{qmd ;~rfng ug]{ u/fpg] . 

-!$_ oftfoftM j8f If]qleqsf] jf6f]3f6f] rfn' cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{, 

j8fleqsf ;8s clwsf/ If]qdf cj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg], a;kfs{sf] ;/;kmfO{ 

ug]{, af6f]3f6f]sf] jf9L klx/f] kG5fpg] . 
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-!%_ pBf]uM 3/]n' pBf]usf] nfut ;Íng, ;DefJotf 36gf btf{, cBfjlws tyf 

;f]sf] clen]v ;+/If0f ug]{ / ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf k|ltj]bg ug]{ hgr]tgf 

sfo{qmd ;~rfng ug]{ . 

-!^_ JolQmut 36gf btf{M k|rlnt sfg"g adf]lhd JolQmut 36gf btf{, cBfjlws 

tyf ;f]sf] clen]v ;+/If0f ug]{ / ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf k|ltj]g ug]{ /  

hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng ug]{ . 

-!&_ ;fdflhs ;'/IffM ;fdflhs ;'/Iff eQf ljj/0f ug]{, clen]v cBfjlws ug]{, 

afnkf]if0f tyf afn ;+/If0f ;DalGw sfd ug]{ . 

 

-!*_ ;fdflhs tyf cfly{s ;zQmLs/0fM j8fnfO{ afnd}qL agfpg], j8fleq cfly{s 

tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnjflnsf, blnt, ckfËtf ePsf JolQm, 

h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d"bfosf] clen]v /flv ;fdflhs tyf cfly{s 

pTyfg ;DalGw sfd ug]{, ljleGg ;d"bfosf jLrdf ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf 

sfod ug]{, jfnljjxf, dlxnf lj?4sf] lx+;f, 5'jf5't, bx]h tyf bfOhf], xlnof k|yf, 

5fpk8L, sdn/L k|yf, jfn>d, dfgj j]rljvg, lg/If/tf cflb h:tf ;fdflhs 

s'l/tL / cGwljZjf;sf] cGTo ug]{ u/fpg] .  
-!(_ s/ ;DaGwL sfo{x?M ufpFkflnsf jf gu/kflnsf j8fn] k|rlnt sfg"gsf] 

cwLgdf /xL dfnkf]t tyf e"ld s/, Joj;fo s/, jxfn s/, lj1fkg s/, ;Mz'Ns 

kfls{Ë, gofF Joj;fo btf{, l;kmfl/z b:t'/, ;jf/L ;fwg s/, dgf]/~hg s/sf] 

n]vfhf]vf / ;Íng ug]{ tyf ;DalGwt ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf k|ltj]bg ug]{ 

a'emfpg] . 

-@)_ c;xfo, c;Qm, j]jfl/; JoQmLsf] ;xfotf / ;+/If0fM j8fleqsf] c;Qm lj/fdL 

ePsf] j]jfl/; jf c;xfo JolQmnfO{ glhssf] c:ktfn jf :jf:Yo s]Gb|df k'¥ofO{ 

cf}ifwf]krf/ u/fpg], j8fdf s'g} c;xfo jf j]jfl/; JolQmsf] d[To' ePdf lghsf] bfx 

;+:sf/sf] Joj:yf ldnfpg], ;8s jfnjflnsfsf] p4f/ / k'g:yf{kgf ug]{ u/fpg] .  

-@!_ jg tyf jftfj/0fM j8fleqsf] ;fd"bfoLs jg, jGohGt' ;Dkbf / h}ljs 

ljljwtfsf] ;+/If0f / k|j4{g ug]{ . j8f, 6f]nj:tL :t/df xl/ofnL if]q lj:tf/ ug]{ 

u/fpg], j8fnfO{ jftfj/0fd}qL jgfpg] .  

-@@_ k|j4{gfTds sfo{qmd ug]{ u/fpg]M k|fËfl/s s[lif, ;'/lIft dft[Tj, ljBfyL{ egf{, 

k"0f{ vf]k, v'nf lbzfd'Qm k"0f{ ;/;kmfO{, jftfj/0fd}qL tyf jfnd}qL zf;g h:tf 

k|j4{gfTds sfo{x? ug]{ u/fpg] .  
    (घ) तनयमन कायट 
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-@#_ j8fleq ;~rflnt ljsf; of]hgf cfof]hgf tyf ;+nUg pkef]Qmf ;ldltx?sf 

sfo{sf] lgodg ug]{ .  

-@$_ 3/ lgdf{0f tyf u'0f:t/ sfo{ ejg ;+lxtf tyf dfkb08 cg';f/ eP gePsf] 

cg'udg ug]{, l;sdL{, 8sdL{nfO{ e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ;DaGwL tflnd lb]g] . 

-@%_ vfBfGg, df5fdf;', t/sf/L, kmnkm'n, k]okbfy{ tyf pkef]Uo ;fdfu|Lsf] u'0f:t/ 

/ d"No;"rL cg'udg u/L pkef]Qmf lxt ;+/If0f ug]{ . 

-@^_ j8fleqsf] pBf]u wGbf / Joj;fosf] k|j4{g u/L nut /fVg] . 

-@&_ xf6 jhf/sf] Joj:yfkg ug]{ u/fpg] . 

-@*_ ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f ug]{ . 

     (ङ) वडािे देहाय बमोजजमका ववर्यमा तसफाररश वा प्रमाजणि गने  

-!_ gftf k|df0fLt .  

-@_ gful/stfsf] l;kmfl/z / gful/stfsf] k|ltlnlk lngsf nflu l;kmfl/; . 

-#_ jxfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/z . 

-$_ sf]7f vf]Ng /f]xj/df j:g] . 

-%_ df]xL nut s§f l;kmfl/; . 

-^_ 3/ hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/z . 

 -&_ hGd ldlt k|df0fLt .  

-*_ Jofkf/ Joj;fo jGb ePsf] jf ;~rfng gePsf] jf Jofkf/ Joj;fo x'Fb} 

gePsf] l;kmfl/z . 

-(_ ldnfkq sfuh u/fpg] lgj]bg btf{ l;kmfl/; . 

-!)_ ljjfx k|dfl0ft , cljjflxt k|dfl0ft . 

-!!_ lgMz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; . 

-!@_ cfkm\gf] clwsf/ If]qsf ljifodf c+u|]hL efiffdf l;kmfl/; tyf k|df0fLt . 

-!#_ 3/ kftfn k|dfl0ft . 

-!$_ JolQmut ljj/0f k|dfl0ft . 
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-!%_ k'hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/z . 

-!^_ km/skm/s gfd y/,hGd ldlt l;kmfl/z / k|dfl0ft, b'j} gfd u/]sf] JolQm 

Ps} xf] eGg] l;kmfl/z . 

-!&_ gfd y/ hGd ldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/z . 

-!*_ hUuf wgLk'hf{ x/fPsf] ;kmfl/z . 

-!(_ sfuh / dGh'/Lgfdf k|dfl0ft . 

-@)_ lsQfsf6 l;kmfl/z . 

-@!_ ;+/Ifs k|dfl0ft tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs l;kmfl/z . 

-@@_ hLljt;Fusf] gftf k|dfl0ft . 

-@#_ xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft . 

-@$_ gfd;f/L l;kmfl/z . 

-@%_ hUufsf] xs ;DaGwL l;kmfl/z -;fj{hlgs, P]nfgL tyf klt{ hUuf jfx]s_ . 

-@^_ d[ts ;Fusf] gftf k|dfl0ft ;hL{d l;kmfl/z . 

-@&_ pBf]u 7fpF;/L l;kmfl/z . 

-@*_ hLljt /x]sf] l;kmfl/z . 

-@(_ k"j{ k|fylds ljBfno vf]Ng] l;kmfl/z / cg'dlt .  

-#)_ hUuf d"Nof+sg l;kmfl/z k|dfl0ft . 

-#!_ ljBfnosf] sIff j[l4 l;kmfl/; . 

-#@_ kfng kf]if0f l;kmfl/z . 

-##_ j}jflxs c+lus[t gful/stf l;kmfl/z . 

-#$_ cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGgtf k|dfl0ft cfly{s cj:yf jlnof] jf 

;DkGgtf k|dfl0ft . 

-#%_ ljBfno 7fpF;f/L l;kmfl/z . 

-#^_ wf/f tyf ljB't h8fg l;kmfl/; . 
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-#&_ k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]hg clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/z jf 

k|dfl0ft . 
  (च) ववववध  

   gu/ sfo{kflnsfn] j8fn] ug]{ u/L tf]ls lbP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ . 

 

 
 
 
 
अनुसूची ८ 
 
 

नपेािको संववधानको अनसूुची ८ बमोजजम स्थानीय िहको एकि अतधकारको सूची 
  

:yfgLo txsf] clwsf/sf] ;"rL 

 

qm=;+= ljifox? 

!= gu/ k|x/L 

@= ;xsf/L ;+:yf 

#= Pkm=Pd=;~rfng 

$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ jxfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L 

;fwg s/_,;]jf z'Ns b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, 

e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/~hg s/, dfnkf]t ;Íng . 

%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg 

^= :yfgLo tYofÍ / clen]v ;Íng 

&= :yfgLo :t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx? 

*= cfwf/e't / dfWoflds lzIff 

(= cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ 

!)= :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf  

!!= :yfgLo ;8s, u|fdL8 ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO 

!@= ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf ;ef, :yfgLo cbfnt, d]nldnfk / 

dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg  

!$= 3/ hUuf wgL k'hf{ ljt/0f 
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!%= s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, ;xsf/L 

!^= Ho]i7 gful/s, ckfËtf ePsf JolQm / czQmx?sf] Joj:yfkg 

!&= a]/f]huf/sf] tYofÍ ;+sng 

!*= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgoGq0f 

!(= vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks pmhf{ 

@)= ljkb\ Joj:yfkg  

@!= hnfwf/, jGohGt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 

@@= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; 

 

 

 

अनुसूची ९ 

नपेािको संववधानको अनसूुची ९ बमोजजम संघ,प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अतधकारको सूची 
 

 

;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] clwsf/sf] ;femf ;"rL 

 

qm=;+= ljifox? 

!= ;xsf/L 

@= lzIff, v]ns'b / kqklqsf 

#= :jf:Yo 

$= s[lif 

%= ljB't, vfg]kfgL, l;+rfO{ h:tf ;]jfx? 

^= ;]jf z'Ns, b:t'/, b08 hl/jfgf tyf k|fs[lts 

;|f]tjf6 k|fKt /f]oN6L, ko{6g z'Ns 

&= jg, h+un, jGohGt', r/fr'?+uL, hn pkof]u, 

jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf 

*= vfgL tyf vlgh 

(= ljkb\ Joj:yfkg 

!)= ;fdflhs ;'/Iff / u/LjL lgjf/0f 

!!= JolQmut 36gf, hGd, d[To', ljjxf / tYofÍ 

!@= k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u|xfno 

!#= ;'s'Daf;L Joj:yfkg 

!$= k|fs[lts ;|f]tjf6 k|fKt /f]oN6L 
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!%= ;jf/L ;fwg cg'dtL 

 

 

 

 

 

 

      
अनसूुची -१०     
          मन्त्राियद्वारा स्वीकृि संगठन ढाचँा र दरबन्दी (२०७५) 
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२० हजारभन्दा मातथ जनसंख्या भएका गाउँपातिकाको संगठन संरचना   

 
 
क्र.सं. पदनाम शे्रणी/िह प्रातबतधक  प्रशासन जम्मा  

१ उप-सजचव  
रा.प.दद्विीय/अतधकृि स्िर 

नवौ/दसौ 
  १ १ 

२  शािा अतधकृि 
रा.प. ििृीय/ अतधकृि स्िर 

सािौं/आठौं 
३ ५ ८ 

३ 
नायब सबु्बा / सहायक 

स्िर पाचौ 
रा.प अन.प्रथम/ सहायक स्िर 

पाचौ 
३ ८ ११ 

४ 
िररदार/सहायकस्िर 
चौथो 

रा.प.अन.ददिीय/ सहायकस्िर 
चौथो 

१ २   ३ 

जम्मा कमटचारी  ७ १६ २३ 

      
 

वडा कायाटिय ९ िफट  
क्र.सं. पदनाम शे्रणी/िह प्रातबतधक  अप्रातबतधक  जम्मा  

१ 
नायब सबु्बा / सहायक 

स्िर पाचौ 
रा.प अन.प्रथम/ सहायक स्िर 

पाचौ 
९ ९ १८ 

  जम्मा कमटचारी १६ २५ ४१ 
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