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तानसेन नगरपालिकाको भौगोलिक नक्सा

1

अध्ययनकताइकोतर्इबाि
स्थानीय तहहरुको अस्थायी सङ्गठनात्मक ढााँचा र दरबन्दी नेपािको सङ्घीय सं टवधान र सङ्घीय शासन प्रणािी
अनुरुप गठीत गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको आवश्यकता सम्वोधन गनइ पयाइप्त दे खिएको छै न ।
गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको टवद्यमान कमजोर सङ्गठनात्मक ढााँचा र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,
२०७४ बमोखजमका कायइखजम्मेवारीहरू लनवाइध रूपमा सम्पादन गनइ आवश्यक प्रलतस्पधी प्रशासकीय सङ्गठनको
अनुपखस्थलतका कारण जनप्रलतलनलधहरुका िालग स्थानीय शासन सञ्चािन च ुनौलतपूणइ हुन गएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा ८३ बमोखजम प्रत्येक स्थानीय तहिे आफ्नो सङ्गठनको
टवखशष्टता तथा आवश्यकताको आधारमा टवद्यमान सङ्गठन सं रचना र जनशखिको पुनराविोकन गरी नयााँ
खजम्मेवारी लनवाइह गनइ सक्षम प्रशासकीय सङ्गठन लनमाइण गनुप
इ ने कानूनी प्रावधानहरुको कायाइन्वयन
नगरपालिकाहरुको प्राथलमकतामा रहेको छ । सोही अनुरुप

tfg;]g

नगरपालिकाको बतइमान सङ्गठन तथा

व्यवस्थापन सवे क्षणको कायइ सम्पन्न गररएको हो ।

tfg;]g

नगरपालिकाको प्रस्तुत सङ्गठन सवे क्षण अध्ययन सम्बन्धी कामिाई वस्तुलनष्ठ बनाउन अध्ययन

समूहिार्इ नगर प्रमुि श्री

czf]s s'df/ zfxL

ज्यू, उप–प्रमुि श्री

nIdL b]jL kf7s

ज्यू िगायत

कायइपालिकाका सदस्यज्यूहरुबाि प्राप्त नीलतगत मागइदशइनका िालग कृतज्ञता ज्ञापन गदइछौं ।अध्ययनका
क्रममा सं स्थागत रूपमा सङ्गठनको ढााँचा र जनशखि व्यवस्थापनका टवषयमा आफ्नो िामो प्रशासकीय
अनुभव सं गाल्नु भएका प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत श्री डील्िीराज बेल्वासे afि प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणका
िालग अध्ययन समूहआभार व्यि गदइछ। सङ्गठनको ढााँचा तयारीको क्रममा नगर कायइपालिकाको
कायाइियका कमइचारीहरुबाि प्राप्त सहयोगका िालग पलन धन्यवाद ज्ञापन गदइछौ।

2

टवषय-सूची

भाग

टवषय

पाना नं.

१

पररचय

४

१.१

तानसेन नगरपालिका

४

१.२

अध्ययनको पृष्ठभूभी र औखचत्य

५

१.३

अध्ययन सवे क्षणका सम्बन्धी कायइशतइहरु

५

१.४

अध्ययन / पुनराविोकन तथा मसौदा तयारी पद्धलत

५

१.५

अध्ययनका सीमाहरू

६

२

सङ्गठन पुनराविोकन टवश्लेषण तथा दरबन्दी प्रस्ताव

७

२.१

सबि पक्ष

७

२.२

कमजोर पक्ष

७

२.३

सङ्गठन सुधारका मागइदशइन

८

२.४

सङ्गठन सं रचना र दरबन्दीका आधार

८

२.५

कायइबोझको अबस्था र नगरपालिकाको कायइ खजम्मेवारी

१०

२.६

सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी प्रक्षेपणका आधार

१०

२.७

सङ्गठन सं रचना प्रस्ताव

१२

२.८

कायइ टववरण

१२

२.९

आलथइक व्ययभार

१३

३

मुख्य सुझावहरू

१३

अनुसूचीहरू १ दे खि १० सम्म

१६

अध्ययनका िालग प्रयोग गररएका र्ारमहरु ( र्ारम १ र २ )

४७- ५१

अध्ययन सन्दभइ सामाग्री

५२

3

भाग -एक

पररचय
१.१तानसेन नगरपालिका

tfg;]gsf] ;+lIfKt kl/ro
tfg;]g gu/kflnsf n'lDagL k|b]zs} P]ltxfl;s / wfld{s b[li6n] k|l;4cToGt /d0fLo If]qsf]
?kdf /x]sf] kfNkf lhNnfsf] ;b/d'sfd xf] . oxfF l:yt ;'Gb/ >Lgu/ 8fF8f !#&@ ld6/sf]
prfO{df /x]sf] 5 . tfg;]g gu/kflnsf If]qleq w]/} wf/f / s'jf /x]sf 5g . xf]nËbL
vf]nf,u'?h 'wf/f, tLg wf/f / gf/fo0f:yfg d'Vo wf/f x'g\ . of] a'6jn b]lv #( ls=dL= /
sf7df08f} b]lv #!) ls=dL sf] b'/Ldf /x]sf] 5 . o;sf] ef}uf]lns cjl:ylt @&=%)°pQ/ b]lv
@&=%#°pQ/L cIff+z / *#=#!°k"j{b]lv *#=#%°k"jL{ b]zfGt/df /x]sf] 5 . tfg;]g gu/kflnsfsf]
hg;+Vof %),$)% /x]sf] 5 eg], !)(=* ju{ lsnf]ld6/ If]q cf]u6]sf] 5 . tfg;]g gu/kflnsf,
j/fªbL-@–^_, dbgkf]v/L, t]N3f, alGbkf]v/L, af}3fkf]v/fyf]s, af}3fu'Dxf / cu{nL uf=lj=;=ldn]/
xfn tfg;]g gu/kflnsf u7g ePsf]] xf] . k"j{df augf;sfnL uf=kf=, klZrddf l/AbLsf]6 uf=kf,
pQ/df :ofËhf lhNnf / blIf0fdf ltgfp uf=kf= /x]sf 5g . d'Vo j:tLx? gu/sf] blIf0fL
efudf cjl:yt 5g . tfg;]g gu/kflnsf cToGt k'/fgf] gu/kflnsfxf] . o;sf] :yfkgf lj=;
@))& ;fn r}tdf ePsf] xf] . lj=;+ @)$* ;fn ;Dd !! j6f j8f /x]sf]df @)$( ;fn b]lv
$ j6f j8f yk eO{ !% j6f j8f / xfn k'g;{+/rgfkl5 !$ j6f j8f /x]sf 5g .

tfg;]gsf] P]ltxfl;s k[i7e"dL
tfg;]gsf] P]ltxfl;s k[i7e"dL cToGt /f]rs 5 . d';ndfgx?n] ef/tdf cfqmd0f ubf{ w]/}
/fHosf lxGb' j+zx? pQ/L If]qtkm{ efu]/ cfP . kG„f} ztfAbLdf ltgLx? lxdfnL k|b]z tkm{
k|j]z u/] / ltgLx?n] cfkmg} 5'§} /fHo :yfkgf u/] . To; ;dodf ?› ;]gn] kfNkfdf ;]gj+zLo
/fHo lj:tf/ u/] . h;sf] /fhwfgL tfg;]g aGgk'Uof] . kf}/fl0fs lsDabGtL cg';f/ tfg;]g eGg]
zAb ;]g j+zsf /fhfsf] gfdaf6 tfd|;]gsf] ?kdf /x]sf] lyof] . h;n] zx/L If]qdf dfq /fHo
u/]sf lyP . csf]{ dfGotf cg';f/ du/ zAb tflG;ªaf6 tfg;]g aGg uof] . h;sf] cy{ pQ/L
a:tL eGg] a'emfpF5 .
ljqmd ;Dat !**% / *^ lt/ sfhL aVtfj/ l;+x kfNkfsf] t}gfy jfnfeO{ cfPsf lyP . lj=;+=
!**^ d} v/sf 5fk|fx? tyfsRrL 3/x? ePsf] tfg;]gdf eofgs cfunfuL eof] . ljrNnLdf
k/]sf afl;Gbfx?sf] lgj]bgkl5 led;]g yfkfn] JolQmut ;DklQsf] ;'/Iff ug{ / kSsL 3/
agfP/ a;]df 3/kltn] hUuf a]r ljvg ug{ kfpg], cdfnLjf rf}w/Ln] khgL ug{ gkfpg] cfb]z
lbP / jt{dfg tfg;]g zx/sf] lgdf{0f z'? ePsf] lyof] .
du/ hftLsf] k|d'v ynf]sf] ?kdf kfNkf lhNnf kl/lrt /x]tf klg tfg;]g gu/df g]jf/, a|fDx0f
/ If]qL k|d'v hfltsf] ?kdf /x]sf 5g . wfld{s ?kdf lxGb', af}4, lqmlZrog / d'l:nd
wdf{jnDaLx?sf] afx'Notf /x]sf] 5 . k|d'v /fhdfu{ l;bfy{ /fhdfu{ -;'gf}nL–kf]v/f_ n] 5f]Psf]
5.
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cd/l;+x yfkfn] lgdf{0f u/]sf] cd/ gf/fo0fsf] snfTds dlGb/ / cd/ gf/fo0f kf}jf cd/u~h_, plh/l;+x yfkfn] lgdf{0f u/]sf] /0fplh/]Zj/L eujtL dlGb/, v8uzdz]/åf/f lgdf{0f
/ k|tfkzdz]/åf/f k'glgdf{0f ul/Psf] kfNkf b/jf/, aUuL9f]sf, d"n9f]sf, ljho :tDe,
l;tnkf6L, c08fsf/ 6'l8v]n d}bfg, klZrdL z}nLdf lgdf{0f ePsf] lqe'jg ax'd'vL SofDk;sf]
k|zf;sLo ejg, lj/]G›kfs{, 9'uf 5flkPsf ;8s / uNnL, kfNkfnL 9fsf pBf]u, s?jf pBf]u,
>Lgu/8f+8f, u'kmfrf}/, df08Jotkf]e'dL, kf/Ln]s jg cflb oxfFsf bz{gLo :yn Pj+ dxTjk"0f{
;+/rgfx? x'g .

hnjfo'
hnjfo' sf] lx;fjn] tfg;]g gu/kflnsf cToGt /d0fLo :yfgsf] ?kdf kl/lrt 5 . o;nfO{
g]kfnsf] bflh{lnËsf] ?kdf klg lng] ul/G5 . oxfF udL{sf] ;dodf clwstd #% l8u|L ;]lN;o;
;Dd tfkqmd /xg] / hf8f] ;dodf Go'gtd ;'Go l8u|L ;Dd tyf cf}ift @$ l8u|L ;]lN;o;
tfkqmd /xg] x'Fbf g t w]/} hf8f] g t w]/} udL{ x'g] ub{5 . oxfF hf8f] dlxgfdf ljxfg} 3fdnfUg]
/ udL{ ;dodf klg lztntfsf] cg'e'lt ug{ ;lsG5 .
tfg;]gaf6 !^ ls=dL pQ/ sfnL u08sL gbLsf] lsgf/df v8uzdz]/åf/f lk|o /fgL t]hs'df/L
b]jLsf] ;Demgfdf lgdf{0f ul/Psf] /fgL3f6 b/jf/ -g]kfnsf] tfhdxn_, ( ls=ld= klZrddf
kfNkf sfne}/j dlGb/ / pQm dlGb/df /x]sf] Plzof s} ;a} eGbf 7"nf] lkQnsf] lqz'n,!% ls=dL
k"j{df /Defb]jL dlGb/, % ls=dL blIf0fdf /x]sf] ;fljstf=g=kf !! xfntf=g=kf & sf] k|ef; tfn
/ #) ls=dL blIf0fdf /x]sf] sf]n8f+8fsf] ;TojtL tfn bz{gLo :ynx? x'g . h;af6 cfGtl/s
ko{6gn] ;d]t a9fjf kfPsf] 5 .

१.२ अध्ययनको पृष्ठभूलम र औखचत्य
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे सं टवधानको अनुसूची-८ र ९ मा उल्िेि भएका स्थानीय तहको

अलधकार र साझा अलधकारको सवइमान्यतामा प्रलतकूि असर नपने गरी गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको
काम, कतइव्य र अलधकारको उल्िेि गनुक
इ ा साथै दर्ा ८३ मा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन

सवे क्षणका सम्बन्धमा अविम्वन गनुइ पने टवलध तथा आधारका टवषयमा टवलभन्न प्रावधानहरू राखिएको छ।

नगरपालिकािे आफ्नो कायइबोझ, राजश्व क्षमता, िचइको आकार, स्थानीय आवश्यकता र टवखशष्टताका
आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवे क्षण गनुप
इ ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सङ्गठन सम्बन्धी पुनसंरचना
गररं दा कायम सङ्गठन सं रचना, सङ्गठनको कायइक्षेत्र, सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायइबोझर सोको औखचत्य तथा

उपिब्ध मानवस्रोत समेतको आधारमा कमइचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गरी सङ्गठन ढााँचा, पदनाम,

कायइटववरण, खजम्मेवारी र सङ्खख्या सटहतको दरबन्दी सम्वखन्ध स्थानीय तहको सभाबाि स्वीकृलत गरी िागु
गनुप
इ दइछ ।तानसेन नगरपालिका (कायइसम्पादन) लनयमाविी, २०७४ अनुसार नगरपालिकाको कायइसम्पादन
वडा सलमलत र टवषयगत शािा तथा र्इकार्हरू (खशक्षा, स्वास््य, कृटष, पशु टवकास, आलथइक टवकास,

सामाखजक टवकास, पूवाइधार टवकास) िगायतका शािा तथा र्इकार्बाि र्र्छ्यौि हुने कानूनी व्यवस्था
अविम्वन गररएको छ ।
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ू इ स्थानीय तहहरूको िालग आवश्यक न्यूनतम
कमइचारी समायोजन ऐन,२०७४ बमोखजम नेपािका सं पण
जनशखि नेपाि सरकारबाि व्यवस्थापन गररएको र कानूनिे तोके अनुसार नयााँ सङ्गठन सं रचना लनमाइण र
कमइचारी व्यवस्थापन नभए सम्मका िालग १ िाि सम्म जनसङ्खख्या रहेको नगरपालिकाको िालग सङ्घीय

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाि अस्थायी रूपमा उपिव्ध गरार्इएको सङ्गठन सं रचना र सो

बमोखजमको दरबन्दीकै आधारमा कामकाज भर्आएको छ । नगरपालिकाको कायइखजम्मेवारी र कायइबोझको

िालग जनशखिको आवश्यकता र उपिव्ध जनशखिको सङ्खख्याको अविोकन र टवश्लेषण गदाइ नेपाि
सरकारबाि कायम कमइचारी दरबन्दी र सङ्गठन ढााँचा समय सापेक्ष छै न । नगरपालिकाको टवद्यमान

दरबन्दीको सङ्खख्या र ढााँचा नगरपालिकाको आवश्यकता, मातहतका टवद्यमान सं रचना,स्थालनय तहिे सम्पादन
गनुप
इ ने कायइहरुर लतन्को कायइ प्रकृलत साँग अलमल्दो दे खिएकोिे थप टवश्लेषण गनुप
इ ने अबस्था रहेको छ ।

तानसेन नगरपालिकाको २०७३।११।२७ मा पुनसंरचना हुदा भौगोलिक क्षेत्र टवस्तार हुन गएको कारण
वतइमान जनसङ्खख्यािार्इ पु-याउनु पने सेवा प्रवाहको चाप थेग्न र टवस्ताररत शहरी स्वरुपमा आधाररत शहरी

सुटवधाहरुको टवस्तार र नयााँ सम्भावनाहरुिाई थप टवश्लेषण गररसङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवे क्षण सम्बन्धी
टववरण र प्रस्ताव गनुप
इ ने आवश्यकता रहेको छ ।सङ्गठन सं रचनाका सम्बन्धमा दे खिएका अस्पष्टताहरु
समेतको टवश्लेषण पश्चात मात्र नगरपालिकाको सङ्गठन सं रचना र जनशखिको िाका तयार गररनु उपयुि

हुने पृष्ठभूलममा नयााँसङ्गठन सं रचनाका सम्बन्धमा दे खिएका अस्पष्टताहरु समेतको टवश्लेषण पश्चातमात्र

नगरपालिकाको सङ्गठन सं रचना र जनशखिको िाका तयार गररनुउपयुि हुने पृष्ठभूलममा स्थानीय
सरकार सञ्चािनऐन, २०७४ को प्रावधान अनुरुपप्रस्तुतसङ्गठन सं रचना सम्बन्धी अध्ययन तथा
सवेक्षण गररएको हो ।

१.३ अध्ययन सवेक्षण सम्बन्धी कायइ शतइहरु
तानसेन नगरपालिकाबाि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवे क्षणकािालग दे हाय अनुसारका कायइशतइहरु (Terms
of References) ददर्एको लथयो ।


मौजुदा सङ्गठन सं रचनामा सुधार एवम् पुनसंरचना सटहतको नगरकायइपालिकाको कायाइिय र मातहत
स्थापना हुने सङ्गठन/ र्कार्इहरुको सं रचना ढााँचा तथा तहगत दरबन्दी,



सङ्गठन सं रचनामा प्रस्ताटवत शािा तथा र्कार्हरुको कायइटववरण,



प्रस्ताटवत दरबन्दीको िालग बाटषइक व्ययभार, र



सङ्गठन सं रचना सम्बन्धी नीलत सुझावहरु ।

१.४ अध्ययन/ पुनराविोकन तथा मसौदा तयारी पद्धलत
अध्ययन / पुनराविोकनका िालग आवश्यक स्रोत तथा सङ्कलित त्याङ्कहरूको टवश्लेषण गनइका िालग दे हायका
सामाग्रीहरूको अध्ययन तथा आधार लिर्एको लथयो ।



सङ्गठन सं रचनाका सै द्धाखन्तक आधारहरु,

नेपािको सं टवधानको धारा ५७ र सम्बखन्धत अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा उल्िे खित सङ्घ,
प्रदे श र स्थानीय तहको अलधकार र साझा अलधकारका टवषयहरू,
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स्थानीय तहको कायइसाँग सम्बखन्धत ऐन तथा लनयमाविीहरू,

सङ्गठन सवे क्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरसभाहरूको लनणइय,

नगर कायइपालिका कायाइियबाि कमइचारी सम्बन्धी प्राप्त टववरणहरू,

सङ्खठनको सेवा र्कार्हरुको सङ्खख्या र जनशखि टवश्लेषण गदाइ कायम भएका वडाहरू, नगरपालिका
केन्रबाि ती वडाहरूको भौगोलिक दुरी तथा सेवाप्रवाहका दृटष्टिे टवद्यमान वडा कायाइियहरु सम्मको पहुाँच,
कायइपालिका अन्तगइत रहेको शािा/उपशािाहरुको सङ्खख्या र उपिव्ध सेवा र सो सम्बन्धी टवलभन्न
कदठनार्हरुको अवस्था टवश्लेषण गररएको लथयो ।
अध्ययनका िालग सुझाव सङ्किन गनइ नगरपालिकाका प्रमुि, उपप्रमुि, कायइपालिकाका सदस्यहरु र नगर

कायइपालिका कायाइियका प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत, कमइचारी प्रशासन िगायत सबै शािा सम्बद्ध
कमइचारीहरु र सरोकारवािाहरूसाँग शािाको कायइबोझ,कमइचारीको उपिव्धता र कायइसम्पादनको अवस्था

सम्बन्धमासुझाव लिर्एको लथयो । अन्तरकृया गने क्रममाशािा तथा र्इकार्हरूमा कायइरत टवलभन्न तहका

कमइचाररहरुसाँग छिर्ि मार्इत सङ्गठन सं रचना, कमइचाररको दरबन्दी, सेवा समूह, कायइभार, कायइ टवश्लेषण
िगायतका टववरण सम्वखन्ध सूचना सङ्किन गररएको लथयो ।अध्ययन प्रस्ताव मसौदा उपरनगर
कायइपालिकाको कायाइियमा टवलभन्न तहमा गररएका छिर्ि र बैठकबाि प्राप्त प्रलतकृया, सुझावहरु समावेश
गरर यो प्रलतवेदन तयार गररएको हो ।

१.५अध्ययनका सीमाहरु
प्रस्तुत सवे क्षण तानसेन नगरपालिकाबाि ददर्एको कायइशतइमा उल्िे ि भए बमोखजम शतइको अधीनमा रही

प्रस्ताटवत सङ्गठन स्वरूप, तदनुरूप आवश्यक जनशखिको तहगत दरबन्दी रकायइ टवश्लेषणमा सीलमत रटह
तयार गररएको छ ।
टवलभन्न सेवा समूह उपसमूहमा रहेका लनजामलत सेवाका कमइचारीहरू तथा टवलभन्न स्थानीय सेवाका कमइचारीहरू

समायोजन भर् नगरपालिकामा पदस्थापना भएको हो । टवगतमा आ-आफ्नै सेवा समूहको आदे शको
एकात्मकस्वरुपमा काम गरर आएका कमइचारीहरू राजनीलतक नेतत्ृ वको मातहतमा कामका िालग मानलसक

ाँ ाको अवस्थार आफ्नै पदीय अवस्थामा केन्रीत हुने रूची अवस्थािार्इ पलन अध्ययनको
रूपमा पूणइ तयारी नहुद
सीमाका रूपमा लिर्इएको छ ।
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भाग -दुई
सङ्गठन पुनराविोकन, टवश्लेषण तथा दरबन्दी प्रस्ताव
२.१ सबि पक्ष
यस नगरपालिकाबाि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ मा उल्िेखित सेवा प्रवाह बतइमान सङ्गठन

सं रचना र उपिव्ध जनशखि मार्इतवडा कायाइियहरूबाि ददर्इदै आएको छ ।नगरपालिकामा समायोजन
भन्दा पटहिे दे खि कायइरत प्रायः कमइचारीहरुिे टवषय क्षेत्र सम्बन्धी न्यूनतम तालिम र कायइपालिका
सदस्यहरुिे स्थानीय सरकार सञ्चािन सम्बन्धी आधारभूत तालिमहरू प्राप्त गरे का छन ।

स्थानीय आधारभूत सेवा सम्बन्धी र्इकार् र वडा कायाइियका र्कार्हरु सीमीत कमइचारीको नेतत्ृ वमा

कदठनार्इका बाबजूद सेवा प्रवाहमा अबरोध रहेको दे खिएन । तर सेवाहरू दक्ष तथा सीपयुि रूपमा
आधुलनक प्रटवलधमा आधाररत गरी उपिव्ध गराउन सटकएको छै न ।

नगरपालिकाको कुि १०९.८ वगइ टक.मी क्षेत्रर्िको अनुपातमा शहरी क्षेत्रको टवकास र टवस्तार तीब्ररूपमा
भर्इ रहेको छ । नगर क्षेत्रमा ठू िा तथा व्यवसाटयक भवनहरूको लनमाइणको तीब्र गलतका कारण नगरको
स्वरूप पररवतइन र सेवा सम्बन्धी मागको प्रकृलत बेग्िै प्रकारको हुने हुाँदा कमइचारीको दक्षताको माग बढ्ने
दे खिन्छ ।

२.२ कमजोर पक्ष
सामुदाटयक वनको पृष्ठभूमीमा खस्थत यस नगरपालिकाको टवखशष्ट भौगोलिक तथा प्राकृलतक अबस्थािार्इ
मध्यनजर गदाइयस नगरपालिकािे आफ्नो स्वरूप र सुन्दरतािार्इ खचत्ताकषइक बनाउन शुरू गनुप
इ ने पहिहरू,

भौलतक टवकासका प्रयासहरू, आधुलनक शहरी स्वरूपमा आधाररत टवकास तथा सेवा सुटवधा प्रवाहमा
टवखशटष्टकरण र टवटवलधकरणिार्इ उच्च प्राथलमकतामा राख्न सकेको दे खिं दैन ।

मूिभूत रूपमा नगर कायइपालिकाको भूमीका आफ्नो अलधकार क्षेत्र लभत्रका टवषयमा नीलत तजुम
इ ा गने, कानून
लनमाइण गने, सरि, सहज तथा झं झिरटहत तवरमा सेवा प्रवाह सुलनखश्चत गने, सो को अनुगमन गने र स्थानीय
सरकारको कायइसम्पादनिार्इ थप प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूलमकामा केन्रीत भएको दे खिन्न ।

स्थानीय तहमा सेवाहरु टवस्ताररत र्कार्हरुबाि नै प्रदान गररनुपने हुन्छ । कायाइिय र्कार्हरुको कायइ
टववरण

(terms of reference) नै

नबनार् तथा कायइबोझ टवश्लेषण नै नगरर सङ्गठन ढााँचा तथा कमइचाररको

आवश्यकता लनक्यौि गररने अभ्यासका कारण सङ्गठनहरू क्रमशः बोखझिो र अनुत्पादन र्इकार्इका रूपमा
टवकलसत हुने जोखिम बढदै गएको छ ।

नगरपालिकामा सुरक्षा, सरसर्ार्इ, ममइतसं भार जस्ता

non-core functionsका

करारको सट्टा व्यखि लसत करार गरी लिने गररएको दे खिन्छ ।
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िालग सेवा सं स्थाको सेवा

सङ्गठन सं रचना तयारी र कमइचाररको सङ्खख्याका सम्बन्धमा नगरपालिकाको िचइ लमतव्यटयता र अलधकतम

उपिब्धी हालसिसाँग सम्बखन्धत रहनु पने भएपलन हाि सङ्गठन सं रचना र कमइचाररको सङ्खख्या कायम गररं दा
ती आधारहरु पूणत
इ या अपनार्एको दे खिं दैन ।

२.३ सङ्गठन सुधारका मागइदशइन
नगरपालिकाको सङ्गठन सं रचना लनमाइण र दरबन्दी प्रस्ताव गररं दा सङ्गठन सम्बन्धी स्थाटपत लनम्न मान्यता
एवं लसद्धान्तहरुिाई मागइदशइनका रुपमा लिर्एको छ ।





आधारभूत सेवाको पहुाँच र गुणस्तर,

उत्पादकत्व र कायइकुशितार लमतव्ययीता,
कायइ खजम्मेवारी र जवार्दे टहता,
वृखत्त टवकासको अवसर ।

२.४ सङ्गठन सं रचना र दरबन्दीका आधार
प्रस्ताटवत सङ्गठन ढााँचा रदरबन्दी स्वरुप तयार गदाइ सङ्गठन व्यवस्थापनका लसद्धान्तहरुका अलतररि

नगरपालिकाबाि प्रलतपाददत नीलतिार्इ आधार लिएर नगरपालिकािे सम्पादन गनुइ पने कायइ तथा सेवाका
िालग शािा, उपशािा / र्कार्हरु रहेको सङ्गठन सं रचनाप्रस्ताव गररएको छ ।यस्तो प्रस्ताव गररं दा दे हाएका
टवषयिाई आधार बनार्एको छ ।

२.४.१नेपािको संटवधान र कानूनिे प्रत्याभूत गरे को कायइक्षत्र
े


सं टवधानको धारा ५६ को उपधारा १ दे खि ६ मा उल्िेखित व्यवस्था अनुसार तीन
तहको सरकारको अवधारणा अनुसार गााँउपालिका तथा नगरपालिकाहरूिे स्थानीय
सरकारको रुपमा गनुप
इ ने काम ।



सं टवधानको भाग ५ को धारा ५७ को उपधारा ४ वमोखजम स्थानीय तहिे आफ्नो
अलधकारका टवषयमा कानून बनाउन सक्नेप्रावधान ।



धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कायइकाररणी अलधकार गााँउ कायइपालिका तथा नगर
कायइपालिकामा लनटहत रहेको ।

o

धारा २१८ अनुसार गााँउ कायइपालिकातथा नगर कायइपालिकािे आफ्नो कायइ सञ्चािनका
िालग कायइपालिकाबाि कायइ टवभाजन तथा कायइ सम्पादन लनयमाविी बनाउन सक्ने ।



धारा २२१ अनुसार व्यवस्थापकीय अलधकार गााँउसभा र नगरसभामा लनटहत रहने
व्यवस्था ।

o

धारा २२६ िे स्थानीय तहका गााँउसभा तथा नगर सभािे सं टवधानको अनुसूची ८ र ९
बमोखजमका सूचीमा उल्िे खित टवषयमा कानून बनाउन सक्ने अलधकार प्रत्याभूत गरे को ।
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२.४.२ नगर कायइपालिका र वडा कायाइिय बीच प्रशासलनक तथा आलथइक सम्बन्ध
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दर्ा १२ को उपदर्ा १ मा वडा सलमलतको काम
कतइव्य र अलधकार कायइपालिकािे तोके बमोखजम हुने र दर्ा २ मा वडा सलमलतको काम कतइव्य

र अलधकारको सीमा तोटकएको छ । बडािे सम्पादन गनुइ पने कायइखजम्मेवारी(अनुसूची -७)मा
राखिएको छ । यसिाई आधार मानी कायइपालिका र वडाको कायइसीमा अझ स्पष्टता सटहत बडािार्इ

अलधकार सम्पन्न गररनुपदइछ । कायइपालिकािे आर्ुमा लनटहत थप अलधकार वडािार्इ प्रत्यायोजन
गनइ सक्दछ ।

वडामा आवश्यक कमइचारीहरूको ििनपिन िगायत उनीहरूको तिव भत्ता, सुटवधा ,कायाइिय

सञ्चािनका सवै िचइको व्यवस्थापन कायइपालिकाबाि नै हुदै आएको छ । वडाबाि प्रदान गरीने
टवलभन्न लसर्ाररस तथा प्रमाणीकरणहरू र सेवाबाि नगरसभािे स्वीकृत गरे को दरमा राजस्व

आयसङ्किनहुने गरे को छ । कायइपालिकाबाि प्रत्यायोखजत अलधकार बमोखजम सम्पत्ती कर, वहाि
कर,व्यवसाय कर,मािपोत रकमहरू सङ्किन गरी सं कलित राजस्व रकम नगर कायइपालिकाको
आम्दानी िातामा दाखििा गनुइ पने र वडािे आर्ुिे सङ्किनगरे को राजस्वको टववरण िगायत

सम्पाददत कामको मालसक,चौमालसक तथा बाटषइक प्रलतवेदन लनयलमत रुपमा कायइपालिकािाई पठाउनु
पदइछ ।

बडा कायाइिय जनताका आधारभूत सेवा प्रवाह, लनयमन, वडा स्तरीय टवकास लनमाइण कायइक्रम

सञ्चािन, समन्वय र अनुगमन गने एवं राजस्व सङ्किनको र्इकार्को रूपमा रहेको छ । बडा

कायाइियको आलथइक तथा प्रशासलनक लनयन्त्रण नगर कायइपालिकाको कायाइियबाि नै हुदै आएको
अवस्था टवद्यमान छ । वडा कायाइियिार्इ बढी खजम्मेवारी प्रदान गरी स्वायत्त रूपमा काम गने

वास्तटवक सेवा केन्रको रूपमा काम गनइ आधार प्रदान गनइका िालग वडाको सखचव अलधकृत तहमा
बढाउनु ( upgrade ) पने आवश्यकता पार्इएको छ ।

२.४.३ कायइपालिकाको कायाइियको शािाको कायइ टववरण
नगर कायइपालिकािे वनाएको कायइटवभाजन लनयमाविीमा उल्िेि भए अनुसार सङ्गठन अन्तगइतका
शािाहरूको कायइटववरण लनधाइरण गररएका छन । सो बमोखजम सम्वखन्धत शािाका शािा

प्रमुिहरूिे आर्ुमातहत रहेकाउपशािा तथा र्इकार्हरूको कायइिक्ष्य,कायइ प्रगलत,कायइसमन्वय, र

कमइचारी मूल्याङ्कन समेतको आधारमा समीक्षा प्रलतवेदन प्रमुि प्रशासकीय अलधकृतमार्इत
कायइपालिकामा पेश गनुप
इ दइछ ।

ाँ सम्बन्ध र अन्तरराटिय सम्बन्ध
२.४.४ सङ्घ र प्रदे शसग

नेपािको सं टवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ अनुसार स्थानीय सरकारिे आर्ुिार्इ

तोटकएका कलतपय अलधकारहरूको प्रयोग गदाइ सङ्घ र प्रदे शको समन्वय र सहकायइमा सं टवधानको
धारा २२६को उपधारा १ का टवषयमा कानून बनाउाँदा उपधारा २ अनुसार प्रदे श कानून वमोखजम
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बनाउनु पने व्यवस्था छ।स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दर्ा ११ग ८ को अलधनमा
टवदे शका कुनै स्थालनय सरकारसाँग भलगनी सम्बन्ध कायम गनइसटकने प्रावधान छ ।

२.५ कायइबोझको अबस्था र नगरपालिकाको कायइ खजम्मेवारी
तानसेन नगरपालिकामा १४ विा वडा कायाइियहरु र कायइपालिकाको कायाइिय अन्तगइतका शािा, उपशािा,
र्इकार्इ गरी २० र्इकार् समेत कुि ३४ र्कार्हरुबाि सं टवधान तथा प्रचलित कानुनहरुिे तोकेका कायइक्षत्र
े

लभत्रका कायइहरु सम्पादन भर्आएका छन । हाि कायम प्रत्येक शािा र अन्तगइतका उपशािा
वार्कार्हरुको छु ट्टा छु ट्टै कायइबोझको प्रारखम्भक अध्ययन मात्र भएको छ ।नगरपालिकाको बाटषइक नीलत

तथा कायइक्रम र वाटषइक बजेि बिव्य मार्इत जाहेर भएका प्रलतबद्धताहरु पूरा गनइ गठन भएका वा स्थापना
गररने नयााँ र्कार् तथा सं रचनाहरु सम्बन्धी कायइबोझ टवश्लेषण भएको दे खिं दैन ।त्यस्तै टवद्यमान दरबन्दी र

कमइचारी समायोजन पलछको अवस्था टवश्लेषण गदाइ सङ्गठन सं रचना, तहगत/श्रे णीगत दरबन्दी टवचमा तािमेि
रहेको दे खिन्न ।

टवषयगत शािाहरुिे अखिल्िा वषइहरुमा सम्पादन गररआएका कायइहरुर प्रदान गररआएका सेवाहरुिाई

आधार मानी व्यवहाररक ढङ्गबाि टवलभन्न शािा उपशािाहरुमा आवश्यक दरबन्दीका िालग गृहकायइ गररएको
दे खिन्छ ।यी कमजोर पक्षिाई सम्बोधन गदै दरबन्दी प्रस्ताव गररं दासङ्घ, प्रदे श र स्थानीय कानूनिे स्थानीय
तहिाई प्रदान गरे का लनम्न अलधकार तथा कायइ खजम्मेवारीिाई प्रमुि आधार लिर्इएको छ :


नगरपालिकाको टवलभन्न शािाहरुबाि भर्आएको वतइमान कायइ सम्पादन,



कायाइिय र वडा कायाइियहरुको भौलतक तथा जनशखि क्षमता,



प्रत्येक शािा तथा र्कार्हरुको कायइबोझ,



प्रमुि, उपप्रमुि, वडाध्यक्षहरु र कायइपालिकाका सम्बद्धध पदालधकारीको कायइबोझ,



स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४को दर्ा ८४ बमोखजम प्रमुि प्रशासकीय अलधकृतिे
सम्पादन गनुप
इ ने काम कतइब्य सम्बन्धी कायइबोझ ।

२.६सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी प्रक्षेपणका आधार
सङ्गठन सं रचना तथा कमइचारी सङ्खख्या लनधाइरण र प्रक्षेपणका िालग दे हायकाआधारहरु लिर्एको लथयो ।
२.६.१नगरपालिकािे सम्पादन गनुप
इ ने कायइ
सङ्गठन

सं रचना

लनधाइरण, कमइचारी

सङ्खख्या

लनधाइरण

र

भर्रहेको

कमइचारीको

समायोजन

व्यवस्थापनकािालग नगरपालिकािे टवधानत: सम्पादन गनुप
इ नेटवस्ताररत समूहकृत कायइसूची(अनुसूची६)िार्इ आधार मालन टवश्लेषण गररएको लथयो । नगरपालिकािे सम्पादन गनुप
इ ने कायइहरू र शािागत
कायइबोझटवश्लेषणका िालग टवलभन्न प्रश्नसूचीहरु (र्ारम - १ र २) तयार गरी सूचना लिर् टवश्लेषण
गररएको लथयो ।
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२.६.२ बतइमान दरबन्दीको अबस्था र कायइ सम्पादन
सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाि उपिव्ध गरार्इएको जनसङ्खख्यामा आधाररत

नगरपालिकाको दरबन्दीको टववरण अनुसूची–१०मा र नगरपालिकाको अस्थायी सङ्गठन ढााँचामा
आधाररत दरबन्दी टववरण (२०७५)अनुसूची – १० (क) मा राखिएको छ ।

सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिबाि नगरपालिका र अन्तगतइ समायोजन भर्आएका

तथा साटवक दे खि कायइरत कमइचारीको पलछल्िो टववरण अनुसार नगरपालिकामा कुि कमइचारी
सङ्खख्या६६ रहेको छ । प्राटवलधक र अप्राटवधक समूहका आधारमा हेदाइ यो सङ्खख्या प्राटवलधक तर्इ
२८ र अप्राटवलधक तर्इ ३८रहेका छन । नगरपालिका अन्तगइत कायइरत कुि कमइचारी मध्ये
श्रे णीटवटहन पदमा कायइरत कमइचारीको कुि सङ्खख्यारहेको छ

।

सङ्घीय प्रणािी कायाइन्वयन गनइ स्थानीय सरकारको प्रशासलनक सं रचना लनधाइरण गने कायइ च ुनौलतपूणइ
रहेको छ।स्थानीय सरकारिे सम्पादन गनुइ पने कायइहरूको िालग मौजुदा साङ्गठलनक सं यन्त्र र
कमइचारीहरूको ब्यवस्थािाई समेत टवश्लेषण गरी न्यूनतम एवम् अटवखच्छन्न सेवाको सुलनखश्चतता हुने
गरी सङ्गठनात्मक सं रचना र कमइचारी दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ ।
२.६.३जनसङ्खख्या र कमइचारीको अनुपात

तानसेन नगरपालिकािे सेवा पु-याउनुपने भौगोलिक क्षेत्र१०९.८ वगइ टक.मी. रहेको छ । १४ वडा
रहेको यस नगरपालिकाको २०६८ को जनसङ्खख्या५०,४०५ रहेको र प्रलत वगइ टकिोलमिर
क्षेत्रर्िमा ४५९ जनाको दरमा जनिनत्व रहेको दे खिन्छ ।यस नगरपालिका क्षेत्रमा भएको तीव्र
जनसङ्खख्या बृद्धीको अवस्था आंकिन गदाइ हािको जनसङ्खख्या कररव असी हजार माथी रहेको

छ।क्षेत्रर्िका टहसाबिे वडा नं १० सबैभन्दा ठु िो १५=६८ वगइ टक.मी. र वडा नं. ४ सबै भन्दा
सानो ०.४२ वगइ टक.मी.रहेको सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियको वेभसार्इिमा रहेको
स्थानीय तहको टववरणबाि दे खिन्छ । सानो भूगोिमा सङ्गठन लबस्तार र उच्च दरबन्दीका कारण
बढ्ने सञ्चािन िचइ ििाउनका िालग सङ्गठन च ुस्त राखिनु वेश हुन्छ।

नगरपालिकाको हािको जनसङ्खख्या कररब ७०,००० भन्दा बढीिाई सेवा पु-याउन प्रस्ताटवत सङ्गठन

सं रचना अनुसार साधारण सेवा र टवखशष्टीकृत सेवा सटहतका िालग सवै तहका कुि कमइचारी सङ्खख्या
११९ िार्इ आधार मान्ने हो भनेप्रत्येक एक कमइचारीिे औसत ५८८ जनसङ्खख्यािाई सेवा पुयाइउनुपने

ु
दे खिन्छ ।सं यि
राज्य अमेररकामा न्युयोकइ, क्यालिर्ोलनइया िगायतका उच्च जनसङ्खख्या भएका
बाहेकका राज्यका नगरपालिकाहरुमा एक कमइचारीिे झण्डै ५० जनािाई (प्रलत १० हजार
जनसङ्खख्याका िालग २०० दे खि २५० कमइचारीबाि) सेवा पु-याएको पार्इन्छ ।

सेवा प्रवाहको औसत र आलथइक लमतव्यटयताको दृटष्टबाि तानसेन नगरपालिकाको उल्िे खित अनुपात

राम्रो दे खिए पलन सेवा प्रदान गररने दृष्टकोणिे यो अनुपात सन्तुलित छ भन्न सटकन्न । स्थानीय तहको
राजस्व क्षमतािार्इ आधार लिने हो भने ७५३ स्थानीय तह मध्ये आफ्नै क्षमतािे कमइचारी पाल्न

सक्ने स्थानीय तहहरू औिामा गन्न सटकने भएकोिे आलथइक क्षमतािार्इ मध्यनजर गरी न्यूनतम
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कमइचारी सङ्खख्याबाि अलधकतम सेवा लिनु पने गरी नया सङ्गठन सं रचना र कमइचारी दरबन्दी प्रस्ताव
गररएको छ ।

२.७ सङ्गठन सं रचनाएवम् दरबन्दी प्रस्ताव
माथी टवलभन्न पररच्छे दहरुमा गररएका टवश्लेषण र नगरपालिकाको बतइमान आवश्यकता अनुरुप नगरपालिकाको
सङ्गठनको र्इकार्गत सङ्गठन सं रचना ढााँचाहरु, वडा कायाइियको सङ्गठन सं रचना, शािा र सो अन्तगतइका

उपशािा दरवन्दी तालिका र आवश्यक तहगत दरबन्दी सङ्खख्याअनुसूची - १र १ (क) र अनुसूची - २ अनुसार
प्रस्ताव गररएको छ ।वडा कायाइियको सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी अनुसूची - ३ मा र प्रा.स्वा.केन्र, स्वास््य

चौकी तथा आधारभूत स्वास््य केन्रको सङ्गठन सं रचना र दरबन्दी अनुसूची - ४ मा राखिएको छ

।नगरस्तरीय आधारभूत सवै स्वास््य सं स्था नगरपालिकाको कायइक्षेत्रमा रहने गरी जनशखि सटहत
नगरपालिकाको खजम्मेवारीमा आएकोिे नया सङ्गठन सं रचना तयार गरींदा नगरपालिका अन्तगइतका स्वास््य

केन्रको पलन सङ्गठन सं रचना प्रस्ताव गररएको हो । अव कायम हुने दरबन्दीमा स्वास््यकमी ४३ र
सहयोगी कमइचारीको रूपमा १४कायाइिय सहयोगी दरवन्दी सटहत कुि ५७ दरबन्दी स्वास््य सेवा तर्इ
प्रस्ताव गरीएको छ ।

कायइ खजम्मेवारीको टहसाबिे कमइचारी सङ्खख्या कम गरे र पलन सेवा प्रवाह गनइ सटकने गरी कमइचारी दरबन्दी,
शािा (र्कार् ) र उपशािाप्रस्ताव गररएको छ ।

प्रस्ताटवत सङ्गठन सं रचना अनुसार कायइपालिकाको कायाइियमा रहने ८ विा शािा, शािा सरहको र्इकार्

१ र उपशािा २३ समेत कुि ३२ र्इकार् हुनआउाँछ ।यस वाहेक ११ वडा कायाइिय, ११ आधारभूत
स्वास््य केन्र गरी र्इकार् ५४ हुन आउाँछ । प्रस्ताटवत सङ्गठन सं रचना अनुसार कायइपालिकाको कायाइिय

तर्इ १००, बडा कायाइिय तर्इ ५५, प्राथलमक तथा आधारभूत स्वास््य सेवा तर्इ ५५समेत नगर
कायइपालिकाको कायाइिय अन्तगइत कुि दरबन्दी सङ्खख्या२१० रहने गरी प्रस्ताव गररएको छ ।

उल्िेखित दरबन्दी अन्तगइत नै श्रे णी टवहीन पदहरू कायाइिय सहयोगी र हल्का सवारी चािकको
दरवन्दीसङ्खख्या ३७ रहेको छ । उल्िेखित दरबन्दीमा समावेश नभएका तर कायाइियको सरसर्ार्, बगैंचा
हेरचाह र अन्य लनयलमत ममइत सम्भार जस्ताका कामका िालग वाह्य सेवा करारबाि सेवा लिने सरकारी
नीलत रहेकोिे यसका िालग अिग दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छै न ।

२.८ कायइ टववरण
नेपािको सं टवधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्िे खित कायइसूची अनुसार सङ्घीय तथा प्रदे श कानून बमोखजमका
कायइ खजम्मेवारी र कायइक्षेत्रको दायरामा रही स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन२०७४ को अन्य व्यवस्थाका साथै

पररच्छे द ३ को दर्ा ११ मा उल्िेि भएको नगरपालिकाको काम, कतइव्य र अलधकारको कायाइन्वयनका
िालग नगरपालिकाको साङ्गठलनक सं रचनामा प्रस्ताव भएका सङ्गठन सं रचना अनुसार कायइपालिकाको कायाइिय

रहने शािा तथा र्इकार्इहरुको टववरण अनुसूखच -५ मा राखिएको छ । सो अनुसार शािाहरु (उपशािा
सटहत) को कायइ खजम्मेवारी सम्वन्धी टववरण अनुसूखच -५(क ) मा राखिएको छ ।
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२.९ आलथइक व्ययभार
कमइचारीको प्रस्ताटवत दरबन्दीको िालग तहगत तिवमानका आधारमा व्यहोनुइ पने तिब भत्ता कमइचारी
सं चय कोष िगायतका दाटयत्व सटहतको वाटषइका व्ययभार दे हायका आधारहरुमा टवश्लेषण गररएको छ ।




आव ०७६।७७ दे खि िागु भएको नयााँ तिबमानमा आधाररत रहेको ।

आवश्यक तिब िचइ टहसाव गदाइ १ वषइका िालग १४.२ मटहनाको गणना गररएको ।
लनवृखत्तभरणको िालग आवश्यक पने िचइ टवश्लेषण नगररएको ।

नयााँ सङ्गठन ढााँचाका आधारमा प्रस्ताव गररएको सवै तहको कुि दरबन्दी सङ्खख्या १६८ का िालग वाटषइक
तिब िचइ रु.८ करोड ६३ िाि १२ हजार को दाटयत्व लसजइना हुन आउाँछ। यस्मा नगर कायइपालिकाको
कायाइियतर्इ प्रस्ताटवत जम्मा दरबन्दी १०० का िालग रू ४ करोड ३४ िाि ५२ हजार, वडा कायाइिय

१४ तर्इ रहने ५५ पदका िालग २ करोड ७ िाि, ७४ हजार र १४ वडामा रहने स्वास््य र्इकार् तर्इ
रहने ५५ पदका िालग २ करोड २० िाि ६६ हजार बाटषइक दाटयत्व व्यहोनुइ पनेछ ।नेपाि सरकारिे

२०७६ श्रावण दे खि िागु गरे को तहगत तिवमानिार्इ आधारमानी तिव िचइ गणना गररएको छ ।
टवस्तृत टववरण अनुसूची – २ (क) मा राखिएको छ ।

३. मूख्य सुझावहरु

सं टवधानको धारा २३२ (१) िे सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह टवचको सम्बन्ध सहकाररता, सहअखस्तत्व र

समन्वयमा आधाररत हुने स्पष्ट व्यवस्था गरे को छ । मूि रुपमा सं टवधानको अनुसूची ८मा उल्िे खित
स्थानीयत हका अलधकार सूचीसाँग सम्बखन्धत सेवाहरुिाई नै प्राथलमकतामा राख्ने र सोका िालग मात्र
कायइपालिकामा शािा र्कार्हरु िडा गनुइ बाञ्छनीय छ ।

तानसेन नगरपालिकािे आगामी केही वषइहरुमा उपमहानगरपालिका स्तरमा वगीकरणमा उक्िन आवश्यक
पूवाइधारहरुको पूवश
इ तइहरु पूरा गनइसक्ने सम्भावनािार्इ दृटष्टगत गरी सङ्गठनको ढााँचा

accommodative राख्ने

प्रयास गररएको छ । प्रस्ताव गररएका दरबन्दीहरु शािागत कायइबोझका आधारमा स्वीकृत गदै जानु उपयुि
हुन्छ ।

सेवा प्रवाहमा च ुस्ती र प्रभावकारीता भन्दा पलन कमइचारीको बृत्ती टवकासिार्इ प्राथलमकता ददर् दरबन्दीको
प्रस्ताव गररने परम्परागत सोचार्मा पररवतइन गरर सङ्गठन लनमाइण गदाइ बतइमान कायइ खजम्मेवारी, दक्षता,
क्षमताआददको पयाइप्त टवश्लेषण र उपिब्ध श्रोतसाधनका आधारमासङ्गठन सम्बन्धी दाटयत्व लनमाइण गने तर्इ
सोच राखिनु पछइ । स्थानीय तहिे सम्पादन गने कायइहरुको िालग आवश्यक पने ज्ञान, सीप टवश्लेषण गरी

कमइचारीको क्षमताको िाकाको आधारमा कमइचारीको भनाइ, पदस्थापन, पररचािन तथा वृलत टवकासको प्रटक्रया
लनधाइरण गररनु पदइछ ।

हािै को समायोजनमा स्थानीय तह रोजेर आएका कमइचारीहरूको अनुभव, योग्यता तथा क्षमताको उपयोग

गरी सकेसम्म नगरपालिकाको सङ्गठनात्मक ढााँचा लभत्र अिाउने गरी पद सोपान लमिाउन प्राथलमकता
ददर्नुपछइ ।कमइचारीको व्यवस्थापन गदाइ अटवखच्छन्न रुपमा सेवा प्रवाह हुनेगरी अलधकृतमुिी प्रशासन
रबहुखजम्मेवारीको अवधारणा अनुरुपसङ्गठन सं रचनाको स्वरूपिार्इ आधार लिनु उपयुि हुन्छ ।
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स्थानीय तहका कमइचारीहरुको सेवा र शतइका टवषय र छनौि तथा लनयुखि िगायतका टवषयमा प्रत्यक्ष
भूलमका रहने प्रदे श िोकसेवा आयोग गठन सम्वन्धमा प्रदे श सभाबाि कानून तजुम
इ ा भर्इ प्रदे श िोक सेवा
आयोगको गठन भर्इ सकेकोिे सो सम्वखन्ध आधार र मापदण्ड लछिै लनधाइरण हुने अपेक्षा गररएको छ ।

स्वास््य सेवा तर्इ कलतपय अत्यावश्यक सेवाहरू सन्तोषजनक रूपमा प्रवाह गनइ बतइमान श्रोत साधन तथा

ाँ ा ती सेवाहरुका िालग छु ट्टै र्कार् तथा जनशखि व्यवस्थापनको सट्टा वाह्य टवज्ञ
जनशखिबाि सम्भव नहुद
तथा लनजी क्षेत्रसं ग सहकायइ गरी साझेदारीमा लिने नीलत टकर्ायती हुने दे खिन्छ ।

स्थानीयतहहरुमा कम्युिर र कम््युिर अपरे िरको सङ्खख्यात्मक बृटद्ध पयाइप्त भएको दे खिए पलन समग्रमा
नगरपालिकाको कायइप्रणािी र सूचनाहरूप्रटवलधमा आधाररत लडखजिि मैत्री बनाउन सेवाहरुको पलन
लडखजििार्जेशनका िालग आवश्यक अध्ययन पश्चात मात्र पूवाइधारमा िगानी गररनुपछइ ।
नगरपालिकामा

समाटहत

भएका

साटवका

गाटवसहरूमा

रहेका

१

प्रा.स्वा.केन्र

र

४

स्वास््य

चौकीहरुबािआधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान हुदै आएको छ । साटवक गाटवसस्तरमा रहेका स्वास््य र्इकार्हरू
नगरपालिकाको सं रचनामा बडा स्तरका सेवा प्रदायक र्इकार्मा रूपान्तरण गररएको छ । आधारभूत स्वा्य

सुटवधा प्रत्येक बाडइमा पु-याउने सरकारी नीलत अनुसार हािसम्म स्वा्य चौकी स्थापना हुन बाकी ६ विा
वडामा वडा स्तरीय आधारभूत स्वा्य केन्र मार्इत सेवा प्रवाह हुने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ।

श्रे णीटवटहन कमइचारीको चाप धेरै रहदा नगरपालिकाको सीमीत श्रोत अनुत्पादनक क्षेत्रमा प्रवाह हुन जाने

जोखिम कम गनइ बैकखल्पक सोच राखिनु पछइ।कायाइिय िोल्ने र सरसर्ार्इको कामको िालग पूणक
इ ािीन
जनशखिको आवश्यकता दे खिं दैन।कायाइिय िोल्ने र सरसर्ार्इ गने कामको िालग स्वास््य केन्र नखजक
िर भएका टवपन्न् वा टवपन्न् एकि मटहिािाई प्राथलमकताका साथ मालसक सेवा करारमा वडा मार्इत
व्यवस्था लमिाउनु श्रे यस्कर हुन्छ ।

कायइपालिकाको कायाइियतर्इहिुका सवारी चािक र कायाइिय सहयोगी जस्ता श्रे णीलबहीन पदहरु न्यूनतम

रूपमा रहने गरी प्रस्ताटवत गररएको छ । यस बाहेक कायाइियका िालग पािोपहरा, सरसर्ाई, बगैँ चा
हेरचाह जस्ताकाम िगायत धारा, पानी, टवद्युत र टवद्युतीय उपकरण, कम््युिर, र्ोिोकपी मेशीन ममइत

स्याहार सम्भार सेवाहरु सं स्थागत रूपमा बाह्य दक्ष सेवा प्रदायकबाि सेवा लिर्नु उपयुि र प्रभावकारी
हुन्छ ।

वडा कायाइिय मार्इत प्रवाह गरीने सेवाको गुणस्तर सुधार गरी कायइसम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याउन, बढी
खजम्मेवारी सटहत अलधकार प्रत्यायोजन गरी स्वायत्त रूपमा काम गनइ उत्प्रररत गनइ एवं नगरपालिकाको

आन्तररक राजस्व सङ्किनको केन्रका रूपमावडाहरुिार्इ टवकलसत गरी आमनागररकिार्इ सवै टकलसमका

सेवा वडा स्तरबाि नै प्रदान गनइका िालगप्रत्येक वडा कायाइियमा अलधकृत छै ठौं तहको वडा सखचव रहने
गरी प्रस्ताव गररएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनका सो सम्बन्धी प्रावधानहरु बमोखजम अलधकारहरु पलन
प्रत्यायोजन गररनुपछइ ।

प्रस्तुत सङ्गठनतथा व्यवस्थापन सवे क्षण प्रलतवेदनिे सुझाव गरे को सङ्गठन र दरबन्दी प्रस्ताव नगरपालिकािे
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को अनुसार नगर सभाबाि स्वीकृत गराई िागु गररनुपछइ ।

15

16

tfg;]g gu/kflnsfsf] ;+u7g ;+/rgf
gu/;ef

n]vf, ljwfog, ;'zfg tyf cGo ;ldlt

gu/ sfo{kflnsf

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, j'jf{wf/ ljsf;, jg, jftfj/0f
tyf ljkb\ Joj:yfkg, ;"zf;g tyf ;+:yfut ljsf; ;ldlt

k|d'v
pkk|d'v

Goflos ;ldlt

k|d'v k|zf;sLo clws[t
-/f=k= låQLo

k|zf;g zfvf
zfvf clws[t–!
-/f=k=t[QLo_
gf=;'= jf ;xfos kfFrf}–!
sfof{no ;xof]uL–^
cfGtl/s k|zf;g pkzfvf
gf=;'= jf ;xofs kfFrf}–!
vl/bf/–!
;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlw
pkzfvf
;"=k|= clws[t–!
sDKo'6/ ck/]6/–!

j8f sfof{no
gf;'÷clws[t 5}7f}–!
vl/bf/÷;xfos kfFrf}–!
;a OlGhlgo/–!
sfof{no ;xof]lu–!

of]hgf tyf
cg'udg zfvf
of]hgf clws[t
-clws[t:t/
;ftf}_–!
gf=;' jf ;xfos
kfFrf}–!
vl/bf/–!

k"jf{wf/ ljsf; tyf jftfj/0f
Joj:yfkg zfvf
k|d'v OlGhlgo/
len÷hg/n_–!
k"jf{wf/ ljsf; pkzfvf
OlGhlgo/ -/f=k=t[=k|f=_
l;len÷hg/n_–!
OlGhlgo/ 5}7f}÷;a
OlGhlgo/_–@
ejg tyf zx/L ljsf;
pkzfvf
OlGhlgo/ -/f=k=t[=k|f_ lj=cf=÷hg/n_–!
OlGhlgo/ clws[t 5}7f}÷
;a=OlGhlgo/_–!
cldg-/f=k=c=g+=_–!
jftfj/0f ;/;kmfO{ pkzfvf
/]~h/ -/f=k=c=g+= k|yd k|f_–!
;xfos kfFrf}–!
:yfoL rfns–!
:yfoL s'rLsf/–!%
ljkb Joj:yfkg OsfO{
;xfos kfFrf}÷rf}yf]–!
af?0f oGq rfns–!

:jf:Yo, ;fdflhs tyf
;fdfh sNof0f zfvf
al/i7 hg:jf:Yo clws[t
-cf7f}÷gjf}_–!
dlxnf tyf ;dfh
sNof0f pkzfvf
dlxnf ljsf; clws[t–!
vl/bf/–!
kl~hs/0f tyf ;fdflhs
ljsf; pkzfvf
clws[:t/ 5}7f}–!
;xfos kfFrf}÷vl/bf/–!
hg:jf:Yo k|j4{g
pkzfvf
clws[t:t/ 5}7f}–!
gf=;'÷;xfos kfFrf}–!

sfg"g zfvf
zfvf
clws[t
-sfg"g_–!
gf=;'=jf
;sofs kfFrf}–!

lzIff o'jf tyf
v]ns'b zfvf
zfvf clws[t lzIff_–!
k|f=;–@
– ljBfno
– jfn ljsf;
s]Gb|
– v]ns'b ;ldlt
– o'jf kl/ifb
– k|fljlws tyf
Joj;flos
tflnd s]Gb|

;]jf s]Gb|
;Jff:Yo rf}sL M x]=c–!, c=x]=j–@, c=g=dL–@, sf=;–!
zx/L :jf:Yo s]Gb|
c=x]=j–!, c=g=dL–!, sf=;–! 17
;fd'bflos :jf:Yo OsfO{
c=x=j–!, c=g=dL–!, sf=;–!

s[lif ljsf; tyf
kz';]jf zfvf
s[lif ljsf; M
s[lif k|;f/÷
jfujfgL clws[t
-/f=k=t[_–!
k|f=;=-s[lif_–!
kz' ;]jf
kz' lrlsT;s /f=k=t[_–!
k|f=;=-e]6]g/L_–!

;]jf s]Gb|
s[lif ;]jf s]Gb|
k|f=;=–!
kz' ;]jf s]Gb|
k|f=;–!

cfly{s ljsf;
tyf zfhZj
k|j4{g zfvf
jl/i7 clws[t
-clws[t:t/
;ftf}–!
/fhZj pkzfvf
clws[t:t/ 5}7f}–
!
vl/bf/÷;xfos
rf}yf]–@
ko{6g ljsf;
pkzfvf
gf=;'–!
;xsf/L pkzfvf
gf=;'–!
pkef]Qmf lxt
;+/If0f pkzfvf
ahf/
lgl/Ifs÷gf=;'–!

cfly{s k|=zfvf
n]vf clws[t–!
clws[t:t/
5}7f}÷n]vfkfn–!
;xfos
kfFrf}÷;x n]=kf–!

cf=n]=k=OsfO
jl/i7 n]vf
clws[t clws[t:t/
;ftf}_–!
;xfos
kfFrf}–!

अनुसूची – १ तानसेन नगरपालिका ,नगर कार्यपालिकाके कार्ायिर्, सङ्गठन संरचना
नगरसभा

अनस
ु च
ू ी- १ (क)

नगर कार्यपालिका कार्ायिर्मा शाखार सो अन्तगतयका उपशाखागत दरवन्दी तालिका (पाना १ )
प्रमख
ु प्रशासकीर् अधिकृत
रा.प.व्ददतीर्, प्रशासन

र्ोजना तथा पूवायिार ववकास शाखा

सामान्र् प्रशासन शाखा

अधिकृत आठौ तह प्रशासन- १

अधिकृत आठौ तह नगर ननर्ोजक- १

बैठक दर्वस्था तथा लशष्टाचार

प्रशासन तथा जनशव्तत

उपशाखा

ववकासउपशाखा
अधिकृत सातौ तह प्रशासन-१

अधिकृत छै ठौ तह प्रशासन -१

सहार्क चौथो तह प्रशासन -२

सहार्क चौथो तह प्रशासन

सवारी चािक श्रे णीववहीन-४

१

सहार्क पााँचौ तह प्रशासन
क.अ.सहार्क चौथो प्रा.

–१

- १

का.स. श्रे णीववहीन-८

क.अ.सहार्क पााँचौ तह प्रा .-१
–

१ कम्प्र्ुटर सहार्क चौथोतह प्रा –

अधिकृत छै ठौ तह प्रशा-१
सहार्क पााँचौ तह प्रशा–१

(नगर प्रमुखको वप.ए.समेत)

सहार्क पााँचौ तह प्रशासन –१
सहार्क(स.ु भा.)चौथो तह प्र–१
सरसफार्य नार्यके स्वीपर-२

प्रशासन - १

शहरी पूवायिार ववकास उपशाखा

र्यन्जीननर्र लसलभि सातौ तहप्रा-

खा.पा.स.टे .चोथो तह,स्र्ाननटे प्रा. -२

कानून शाखा

शाखाअधिकृत आठौ तह िेखा -

अधिकृत छै ठौ तह प्रशासन

सहार्क चौथो तह प्रशासन

- १
– १

आवास,भवनतथा नतशापास उपशाखा
र्यन्जीननर्र लसलभि सातौ तहप्रा -१
र्यन्जीननर्र(.आर.वव)छै ठौ तह प्रा–१

अधिकृत छै ठौ तह प्रशा -१ १
सहार्क चौथो तह िेखा–१ १

सहार्क चौथो तह प्रशा –१ १
असर्य र्व्न्ज.लसलभि ४ तह-१ १
कार्ायिर् सहर्ोगी श्रे.ववहीन–१ १

सवर्यन्जीननर्र पााँचौ तहप्रा–१

पााँचौ तह िेखा -१ सहार्क

सहार्क पााँचौ तह प्रशासन

फछोट उपशाखा

अधिकृत छै ठौ तह िेखा

-१

कम्प्र्ुटर सहार्क चौथोतह-१

राजस्व प्रशासन उपशाखा
अधिकृत छै ठौ तह प्रशासन -१
सहार्क पााँचौ तह प्रशासन १ सहार्क चौथो तह प्रशासन -१
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न्र्ानर्क सलमनत सहव्जकरण
उपशाखामहहिावव.ननरीक्षकपााँचौ तह
प्र. – १ कम्प्र्ुटर सहार्क चौथो तह१

प्राववधिकचौथो तह-१

ITसहार्क पााँचौ तह प्रा.-१

– १

श्रोत ववश्िेषण तथा बेरूजु

१ क.अ.सहार्कपााँचौ तहप्रा-

IT अधिकृत, छै ठौतह प्रा.-१

कानूनतजुयमा,रार्परामशय तथा
ननणयर् कार्ायन्वर्न उपशाखा

चौथो तह िेखा - १

सव र्य पााँचौ (सवेक्षक).तहप्रा–१ अमीन

सुचना,प्रववधि तथा अलभिेख उपशाखा

अधिकृत सातौ/छै ठौ तह कानन
ू -१

१
आधथयकप्रशासन उपशाखासहार्क

समन्वर् उपशाखा

वडा कार्ायिर्हरु १ १
वातावरण अधिकृत,छै ठौ तह प्रा –१

प्रशासन- १ सहार्क पााँचौ तह

सवर्यन्जीननर् लसलभि पााँचौ तह–३

सहार्क चौथो तह प्रशासन –१

वातावरण तथा सरसफार्य उपशाखा

उपशाखाअधिकृत छै ठौ तह

१ र्यन्जीननर्र लसलभि छै ठौ तहप्रा–२

ववपद्वदर्वस्थापन तथा संघसंस्था
खरीद तथा भण्डार उपशाखा

र्ोजना तथाअनुगमन

ववत्त दर्वस्थापन

आन्तररक तथा पव
ू य
िेखापररक्षणर्यकार्आ.प.िे.अधिकृत सातौ
तह - १
िेखासहार्क चौथो तह- १

कार्यपालिकामा रहेका शाखार सो अन्तगतयका उपशाखामा रहने दरवन्दी तालिका (पाना २ )
प्रमख
ु प्रशासकीर् अधिकृत

स्वास््र् सेवा शाखा
अधिकृतआठौ तह,जनस्वास््र् (प्रा)-१
जनस्वास््र् उपशाखा
ज.स्वा.अधिकृतसातौ तह-१
हे अ./लस.अ.हे .ब.पााँचौ तह–१

समाज कल्र्ाण शाखा
अधिकृत आठौ तह ववववि सेवा -१

महहिा,बािवालिका तथा सामाव्जक
समावेशीकरण उपशाखा
म.वव.अ. अधिकृत छै ठौ प्रा.-१

प.हे .नसय पाचौ तह प्रा -१

म.वव.नन,पााँचौतह .(ववववि).प्रा–१
स.म.वव.नन. चौथो तह(ववववि)प्रा-१

स्वास््र् सेवा दर्वस्थापन
उपशाखाज.स्वा.अधिकृत छै ठौ तह १ हे .अ.(.पााँचौ तह) प्रा

–१

स्वास््र् चौकी तथा आिारभूत
स्वास््र् केन्र संख्र्ा १ १

नगरका १ १ वटै वाडयस्तरका स्वास््र्

उपशाखा

अधिकृत छै ठौ तह प्रशासन –

१ म.वव.नन,पााँचौतह .(ववववि)प्रा –१

स.म.वव.नन. चौथो तह(ववववि)प्रा -१

अधिकृत सातौ तह कृवष.प्रसार- १

अधिकृत दशौ तहलशक्षा प्रशासन,- १
माध्र्लमक लशक्षा उपशाखा
अधिकृत आठौ तह,लशक्षा प्रशा

-

१ अधिकृतछै ठौ तह लशक्षा प्रशा–१

सहार्क पााँचौ तह लशक्षा प्रशा - १

आिारभूत लशक्षा

उपशाखाअधिकृत सातौ तह लशक्षा
पंजीकरण तथा सामाव्जक सरु क्षा

आधथयकववकास शाखा

लशक्षा,खेिकूद तथा संस्कृनत शाखा

प्रशा -१

सहार्क पााँचौ तह लशक्षा प्रशा -१

र्व
ु ा खेिकुद, संस्कृनत तथा
पर्यटन ववकास उपशाखा

अधिकृतछै ठौ तहलशक्षा प्रशा - १

केन्र र आिारभत
ू स्वास््र् केन्रको

दरवन्दी वववरण अिग चाटय मा रहे को छ।
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कृवष ववकास

उपशाखाअधिकृत ६
तह,कृवषप्र-१

प्रा.स. ५ तह कृप्र,प्रा. - १

ना.स.प्रा.चौथो तह कृवष -२

सहकारी,उद्वर्ोग ,श्रम तथा
रोजगारप्रबियन उपशाखा
अधिकृत छै ठौ तह प्रशासन -१
म.वव.नन,पााँचौतह(ववववि)प्रा-१

पशप
ु नं छ ववकास उपशाखा
अधिकृत ७ तह भेटनरी - १

अधिकृत,छै ठौ तह,िापोडेडे -१
पशु प्रा.स.पाचौतह पोल्टी -१
ना.स.प्रा.चौथो तह

भेट

– २

बजार अनुगमन तगा उपभोतता
हकहहत संरक्षण उपशाखा

खाद्वर् प्रववधि अधिकृत छै ठौ तह-१
खाद्वर्प्रववधि ननरीक्षक पााँचौ तह-१

अनस
ु च
ू ी – २

क्र.सं.

तानसेन नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्को दरवन्दी वववरण

पद नाम

श्रेणी/तह

सेवा तथा समह
ू

स

व्जम्पमेवार शाखा / उपशाखा

१

प्रमुख प्रशासकीर् अधिकृत

रा.प.व्दद.

प्रशासन / साप्र.

१

नगर कार्यपालिकाकार्ायिर् प्रमुख(ननजामनत सेवा )

२

उप सधचव लशक्षा प्रशासन

दशौ

लशक्षा प्रशासन

१

लशक्षा,खेिकूद तथा संस्कृनत शाखा

३

अधिकृत , प्रशासन

आठौ

प्रशासन/सा.प्र

१

सामान्र् प्रशासन शाखा

४

अधिकृत िेखा

ङ्ख्र्ा

आठौ

प्रशासन / िेखा

१

ववत्तीर् दर्वस्थापन शाखा

अधिकृत ( लसलभि र्यव्न्जननर्र )

आठौ

र्यन्जी/जनरि

१

अधिकृत (जन स्वास््र्)

आठौ

स्वास््र् / हे .र्य.

१

र्ोजना तथा पव
ू ायिार ववकास शाखा

महहिा ववकास अधिकृत

आठौ

ववववि/प्रा

१

समाज कल्र्ाण शाखा

अधिकृत (लशक्षा प्रशासन)

आठौ

लशक्षा / लश.प्र.

१

माध्र्लमक लशक्षा ववकास उपशाखा

अधिकृत प्रशासन

सातौ

प्रशासन / सा.प्र.

१

प्रशासन तथा जनशव्तत ववकास उपशाखा

आ.िे.प.अधिकृत

सातौ

प्रशासन /िे.प.

१

अधिकृत (कानन
ू )

सातौ/छै ठौ

प्रशासन / कानन
ु

१

आन्तररक तथा पव
ू य िेखापररक्षण र्यकार्

१२

र्यव्न्जननर्र लसलभि

सातौ

र्यन्जी / लसलभि

२

१३

अधिकृत लशक्षा ,

सातौ

लशक्षा/ लश.प्र.

१

अधिकृत (जन स्वास््र्)

सातौ

स्वास््र् / हे .र्य.

१

अधिकृत, कृवष ववकास

सातौ

१

आधथयक ववकास शाखा

अधिकृत ,पशु ववकास

सातौ

कृवष/ कृवष प्रसार

छै ठौ

कृवष / प्रसार.

१

अधिकृत प्रशासन

प्रशासन / सा.प्र.

१

पशुपछ
ं ी ववकास उपशाखा

अधिकृत प्रशासन

छै ठौ

प्रशासन / सा.प्र.

१

ववपद दर्वस्थापन तथा सङ्घसंस्था समन्वर् उपशाखा

अधिकृत प्रशासन

छै ठौ

प्रशासन / सा.प्र.

१

खरीद तथा भण्डार उपशाखा

२०

अधिकृत प्रशासन

छै ठौ

प्रशासन / सा.प्र.

१

र्ोजना तथा अनग
ु मन उपशाखा

२१

अधिकृत प्रशासन

छै ठौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

राजस्व प्रशासन उपशाखा

२२

अधिकृत प्रशासन

५
६
७
८
९
१०
११

१४
१५
१६
१७
१८
१९

स्वास््र् सेवा शाखा

कानन
ु शाखा

पव
ू ायिार ववकास र भवन तथा नतसापास उपशाखा
आिारभूत लशक्षा उपशाखा
जनस्वास््र्सेवा उपशाखा

बैठक दर्वस्था तथा लशष्टाचार उपशाखा
( खरीद र्कार्य )

छै ठौ

प्रशासन / सा.प्र.

१

सहकारी,उद्वर्ोग,श्रम तथा रोजगारी प्रवियन उपशाखा

अधिकृत प्रशासन

छै ठौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

अधिकृत िेखा

छै ठौ

प्रशासन /िेखा.

१

पंजीकरण तथा सामाव्जक सुरक्षा उपशाखा

र्यव्न्जननर्र लसलभि

छै ठौ

र्यन्जी / लसलभि

२

२६

र्यव्न्जननर्र आर्कयटे तट

छै ठौ

र्यन्जी/लस./भवन

१

२७

अधिकृत

छै ठौ

कृवष/कृ.प्रसार.

१

२३
२४
२५

२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४

(कृवष प्रसार)

अधिकृत (पशु ववकास)

छै ठौ

अधिकृत लशक्षा

सच
ू ना प्रववधि अधिकृत
खाद्वर् प्रववधि

कृवष/ पशु स्वा.

१

अधिकृत(महहिा ववकास)

छै ठौ

ववववि सेवा.प्रा,

१

छै ठौ

लशक्षा/ लश.प्र.

२

जनस्वास््र् अधिकृत

छै ठौ

स्वास््र् / हे .र्य.

१

छै ठौ

ववववि प्रा (IT )

१

वातावरण अधिकृत

छै ठौ

वनसेवा,वातावरण.प्रा,

१

छै ठौ

कृवष,खाद्वर् प्रववधि

१

अधिकृत
छै ठौ

प्रशासन /
सा.प्र.
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श्रोत ववश्िेषण तथा बेरूजु फछोट उपशाखा
शहरी पव
ू ायिार ववकास उपशाखा

आवास,भवन तथा नतसापास उपशाखा
कृवष ववकास उपशाखा ( सेवा केन्र समेत )
पशप
ु नं छ ववकास उपशाखा(सेवा केन्र समेत)

महहिा,बािवालिका र सामाव्जक समावेशीकरण उपशाखा

माध्र्लमक लशक्षार र्व
ु ा खेिकूि ववकास उपशाखा
अस्पताि तथा स्वास््र्कदर्उपशाखा .
सच
ू नाप्रववधि तथा अलभिेख उपशाखा
वातावरण तथा सरसफार्य उपशाखा

बजार अनग
ु मन तथा उपभोतता हहत संरक्षण उपशाखा

१
बजार अनग
ु मन तथा उपभोतता
हकहहत संरक्षण उपशाखा
३५

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

प्रशासन तथा जनशव्तत ववकास उपशाखा

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

वैठक दर्वस्था तथा लशष्टाचार उपशाखा.

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

खरीद तथा भण्रडार उपशाखा ( खरीद र्यकार् समेत )

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

वातावरण तथा सरसफार्यउपशाखा

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

र्ोजना तथा अनग
ु मन उपशाखा

प्रशासन ना.सु

पााँचौ

प्रशासन /सा.प्र.

१

आ.िे.प.सहार्क

पााँचौ

प्रशासन /िे.प.

१

४३

िेखा सहार्क (िेखापाि स्तर)

पााँचौ

प्रशासन /िेखा.

१

४४

सव र्व्न्जननर्र,

पााँचौ

र्यन्जी / लसलभि

४

४५

सव र्व्न्जननर्र( सवेर्र),

पााँचौ

र्यन्जी/ लससवे.

१

४६

लशक्षा प्राववधिक सहार्क

पााँचौ

लशक्षा / लश.प्र.

२

४७

पव्दिक हे ल्थ नसय

पााँचौ

स्वास्थ/क.न.

१

४८

हे .अ./लस.अ.हे .व.

पााँचौ

स्वास्थ/हे .र्य./स्वा.प्र.

२

जनस्वास््र् र स्वास््र् केन्र दर्वस्थापन उपशाखा

४९

महहिा ववकास ननरीक्षक

पााँचौ

ववववि सेवा

२

महहिा,बािवालिका तथा िैंधगक ववकास उपशाखा

५०

महहिा ववकास ननरीक्षक

पााँचौ

ववववि सेवा

१

५१

महहिा ववकास ननरीक्षक

पााँचौ

ववववि सेवा

१

पंजीकरण तथा सामाव्जक सुरक्षा उपशाखा

५२

प्राटवलधक सहायक (कृटष)

पााँचौ

प्राववधिक सहार्क(पशुसेवा)

पााँचौ

कृवष/कृप्रसार.

१

५३
५४

खाद्वर् प्रववधि ननरीक्षक

पााँचौ

सूचना सहार्कIT/ MIS

पााँचौ

कृवष,खाद्वर् प्रववधि

१

५५

प्रा.स./ना.प्रा.स. कृवष

५९

३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२

५६

प्रशासन ना.सु

कृवष/पशु स्वास््र्

१

ववववि सेवा.प्रा,

१

कम्प्र्ट
ु र अपरे टर

पााँचौ

ववववि सेवा.प्रा,

२

पााँचौ/चौथो

२

प्रा.स./ना.प्रा.स. भेटनरी

पााँचौ/चौथो

कृवष/ कृप्रसार.

िेखा सहार्क (स.िे.पा.)

चौथो

६०

आ.िे.प.सहार्क (स.िे.पा.)

६१

प्रशासन सहार्क खररदार स्तर

६२

५७
५८

राजस्व प्रशासन उपशाखा

कानन
ू तजम
ुय ,रार्परामशय तथा ननणयर् कार्ायन्वर्न उपशाखा
आन्तररक तथा पव
ू य िेखापररक्षण र्कार्य
आधथयक प्रशासन(िेखा) उपशाखा

शहरी पव
ू ायिार र भवन तथा नतशापास उपशाखा
भवन तथा नतशापास उपशाखा

माध्र्लमक र आिारभत
ू लशक्षा उपशाखा
जनस्वास््र् सेवा शाखा अन्तगयत

सहकारी,उद्वर्ोग, श्रम तथा रोजगार प्रबियन उपशाखा
कृवष ववकास उपशाखा (सेवा केन्र समेत)

पशुपक्षी ववकास उपशाखा (सेवा केन्र समेत)

बजार अनग
ु मन तथा उपभोतता हकहहत संरक्षणउपशाखा
संचार तथा सूचना प्रववधि उपशाखा

बैठक दर्वस्था उपशाखा र राजस्व प्र. उपशाखा
कृवष ववकास उपशाखा र सेवा केन्र समेत

कृवष/पशु स्वास््र्

२

प्रशासन /िेखा

१

चौथो

प्रशासन /िेखा

१

आन्तररक िेखा परीक्षण र्कार्य

चौथो

प्रशासन /साप्र.

४

ववलभन्न शाखा र उपशाखाहरूमा

सरसफार्य सुपरभार्यजर(खररदार)

चौथो

प्रशासन /साप्र.

१

वातावरण तथा सरसफार्य

सहार्क म.वव.नन.

चौथो

ववववि सेवा,प्रा

२

६४

खा.पा.स.टे .

चौथो

स्र्ाननटे शन प्रा.

२

महहिा,बािबालिका र सामाव्जक सुरक्षा उपशाखा

६५

स कम्प्र्ट
ु र अपरे टर.

चौथो

ववववि सेवा.प्रा,

४

अमीन

चौथो

र्यन्जी / सवे

१

भवनआवासतथा नतशापास उपशाखा ,

६७

सवारी चािक

श्रेणीववहहन

मेकाननकि

४

सामान्र् प्रशासन शाखा अन्तगयत

६८

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

प्रशासन

८

सामान्र् प्रशासन शाखा अन्तगयत

६९

सरसफार्यकमी (स्वीपर) नार्यके

श्रेणीववहहन

प्रशासन

२

वातावरण तथा सरसफार्य उपशाखा अन्तगयत

६३

६६

जम्पमा सङ्ख्र्ा

१ ००

पशुपनं छ ववकास उपशाखा र सेवा केन्र समेत
आधथयक प्रशासन उपशाखा

शहरी पव
ू ायिार ववकास उपशाखा अन्तगयत

कार्ायिर् अन्तगयत ववलभन्न शाखा र उपशाखाहरू

वडा कार्ायिर् १ ४ को दरबन्दी वववरण
६८

अधिकृत ( वडा सधचव)

छै ठौ

प्रशासन/साप्र.

१४

वडा नं दे खख १ .१४ सम्पमका सवै वडा कार्ायिर्

प्रशासन सहार्क

चौथो

प्रशासन/साप्र.

१४

वडा दे खख १ १ ४ सम्पमका सवै वडा कार्ायिर्

७०

िेखा सहार्क

चौथो

प्रशासन/िेखा

१४

वडा नं दे खख १ .१ ४ सम्पका सवै वडा कार्ायिर्

७१

प्राववधिक सहार्क (असर्य)

चौथो

र्यन्जी/लसलभि

१४

वडा नदे खख १ १ ४ सम्पमका सवै वडा कार्ायिर्

७२

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

प्रशासन

१४

वडा नदे खख १ १ ४ सम्पमका सवै वडा कार्ायिर्

जम्पमा सङ्ख्र्ा

७०

६९

नगरपालिका अन्तगयत प्रा.स्वा.केन्र १ , स्वास््र् चौकी ४ र आिारभूत स्वास््र् केन्र ६ सहहत १ ४ स्वास््र् संस्थाको दरवन्दी वववरण
७३

७४

मेडडकि अधिकृत

अधिकृत ,लस.अ.हे .व

सातौ

स्वास््र् ,

२

प्राथलमक स्वास््र् केन्र तफय १ र्यन्चाजय समेत

छै ठौ

स्वास््र्/ हे .र्य.

६

स्वास््र् चौकी र्यन्चाजय समेत
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७५

छै ठौ

स्वास््र्/ हे .र्य.

६

प्रा.स्वा.केन्र र स्वास््र् चौकी

अधिकृत, लस.अ.न.लम.

छै ठौ

स्वास््र्/ क.न.

४

प्रा.स्वा.केन्र र स्वास््र् चौकी

सहार्क, स्टाफ नसय.

पााँचौ

स्वास््र्/नलसयङ

२

प्रा.स्वा.केन्र

७८

सहार्क , अ.न.लम.

पााँचौ/चौथो

स्वास््र्/ क.न.

२

प्रा.स्वा.केन्र

७९

सहार्क, हे .अ./ अ.हे .व..

पााँचौ/चौथो

स्वास््र्/हे .र्य.

१२

प्रा.स्वा.केन्र र स्वास््र् चौकी

८०

सहार्क , अ.न.लम.

चौथो

स्वास््र्/ नलसयङ

९

स्वास््र् चौकी

८१

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

प्रशासन

१२

प्रा.स्वा.के मा २ र बााँकी १ २ स्वास््र् केन्रमा १ का दरिे

जम्पमा सङ्ख्र्ा

५५

७६
७७

अधिकृत , लस.अ.हे .व.

नगर कार्यपालिका कार्ायिर्, वडा कार्ायिर् र स्वास््र् तफयको कुि दरबन्दी

२१ ०

अनस
ु च
ू ी – २(क)
प्रस्ताववत दरवन्दी र वावषयकदर्र्भार
कार्ायिर्/र्यकार्

पद

तह

प्रशास

प्राववधि

नदरब

कदरब

जम्पमा

न्दी

कुि

सङ्ख्र्ा

सङ्ख्र्ा

न्दी

पद

औसततिव

वावषयक १ ४.२

जम्पमा बावषयक

स्केिमालसक

महहनाकोखचय

तिबदर्र्भार

१)

अधिकृत

दशौ

१

१

२

४५,०००।

१ २,७८,०००।

नगरकार्यपालिकाको

अधिकृत

आठौ

२

४

६

४१ ,०००।

३४,९३,२००।

कार्ायिर् -१

अधिकृत

सातौ

३

६

९

३८,०००।

४८,५६,४००।

अधिकृत

छै ठौ

८

१२

२०

३५,०००।

९९,४०,०००।

सहार्क

पााँचौ

९

२०

२९
३०,०००।

।

२६,०००।

७३,८४,०००।

सहार्क

चौथो

७

१३

२०

हिुकाचािक

श्रेणीववहहन

-

४

४

२३,०००।

१ ३,०६,४००।

का.सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

१०

१०

२०,०००।

२८,४०,०००।

जम्पमा पद

२) वडा कार्ायिर्-१ ४

१ ,२३,५४,०००

४०

६०

१ ००

अधिकृत

छै ठौ

१४

-

१४

सहार्क

चौथो

२२

११

३३

का.सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

जम्पमा पद

४,३४,५२,०००।
३५,०००।

५४,६७,०००।
१ ,२१ ,८३,६००

२६,०००।

।

२०,०००।

३१ ,२४,०००।

१४

-

१४

५०

११

६१

२

२

३८,०००,

१ ०,७९,२००।

२,०७,७४,०००।

३) प्रा.स्वा.के.१ ,

अधिकृत

सातौ

स्वास््र् चौकी ४र

अधिकृत

छै ठौ

-

आिारभूत स्वास््र्

१२

१२

३५,०००।

५९,६४,०००।

सहार्क

पााँचौ

-

केन्र ६ समेत-१ १

१६

१६

३०,०००।

६८,१ ६,०००।

सहार्क

चौथो

१३

१३

२६,०००।

४७,९९,६००।

का.सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

१२

-

१२

२०,०००।

३४,०८,०००।

१२

४३

५५

स्वास््र् र्यकार्यहरू

जम्पमा पद
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२,२०,६६,८००।

लस.नं.१ ,२ र ३ को कुि दरबन्दी

८,६३,१ २,०००।

पदसङ्ख्र्ा

२१ ०

लस.नं.१ , २ र ३ को कुि दानर्त्व अक्षरूवप आठ करोड त्रिसट्ठसी िाख बारह हजार माि

अनस
ु च
ू ी-३

वडा कार्ायिर्को सङ्गठन संरचना
वडा सलमनत

वडा अध्र्क्ष
वडा सधचव

र्ोजना तथा प्राववधिक र्यकार्

प्रशासन तथा सामुदानर्क सेवा र्यकार्

िेखा तथा राजस्व र्यकार्

वडा कार्ायिर् १ ४ तफय रहने दरबन्दीको वववरण
वडा कार्ायिर्को दरबन्दी वववरण
क्रम
१

पद नाम

तह

अधिकृत वडासधचव

छै ठौ

प्रशासन सहार्क

३

िेखा सहार्क

४
५

२

.

१ १ वडा कार्ायिर्को वडागत दरबन्दी वववरण
सेवा /समूह

वडागत दरवन्दी

जम्पमा दरबन्दी

कैर्फर्त

प्रशासन/साप्र.

१ एक

१ ४ एघार

चौथो

प्रशासन/साप्र.

१ एक

१ ४ एघार

चौथो

प्रशासन/िेखा

१ एक

१ ४ एघार

राजस्व र िेखा कार्य

अ.सव र्यव्न्जननर्र

चौथो

र्यन्जी/लसलभि

१ एक

१ ४ एघार

र्ोजना र प्रावविक सेवा

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

प्रशासन

१ एक

१ ४ एघार

५ पााँच

जम्पमा पद सङ्ख्र्ा
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७०सतरी

बडा कार्ायिर् प्रमख
ु
सेवा प्रवाहवैठक ,

अनस
ु च
ू ी - ४

प्रा.स्वा.केन्र, स्वास््र् चौकी तथा आिारभूत स्वास््र् केन्रको सङ्गठन संरचना
स्वास््र् दर्वस्थापन सलमनत( वडा स्तर )

.र्यन्चाजय

बहहरं ग सेवा

सामद
ु ानर्क स्वास््र् तथा खोप सेवा

मात ृ लशशु स्वास््र्सेवा

प्रा.स्वा.केन्र, स्वास््र् चौकी तथा आिारभूत स्वास््र् केन्रकोदरबन्दी वववरण

क प्राथलमक (स्वास््र् केन्रको दरबन्दी

साववकको प्राथलमक स्वास््र् केन्र सङ्ख्र्ा - १

१

मेडडकि अधिकृत

सातौ तह

स्वास््र् /

नसय

पाचौ तह

स्वास््र्/ नलसयङ

३

हे अ/अहे व

पााँचौ/चौथो

स्वास््र्/ हे .र्य.

४

अनलम

पााँचौ/चौथो

स्वास््र्/ क.न.

५

ल्र्ाव अलसस्टे न्ट

पााँचौ/चौथो

स्वास््र् / ल्र्ाव

६

का.स.

श्रेणीववहहन

२

१
२
३
४
६

अधिकृत

छै ठौ

२ दर्ु य

१ र्यन्चाजय समेत

२ दर्ु य

२ दर्ु य

१ हे ,.अ.१ अहे व

२ दर्ु य
२ दर्ु य

जम्पमा पद सङ्ख्र्ा
ख वडा स्तरीर् (स्वास््र् चौकीको दरबन्दी

२ दर्ु य

२ दर्ु य

बधथयङ सेन्टर समेत

२ दर्ु य

२ अनलम

१ एक

१ एक

२ दर्ु य

२ दर्ु य

१ १ एघार

साववक गाववस समाहहत हुदा कार्म स्वास््र् चौकी - ४
स्वास््र्/ हे .र्य.

१ एक

४ चार

र्यन्चाजय

अधिकृत/सहार्क

छै ठौ/पााँचौ

स्वास््र्/ हे .र्य.

१ एक

४ चार

लस.व.हे .अ.

अधिकृत/सहार्क

छै ठौ/पााँचौ

स्वास््र्/क.न.

१ एक

४ चार

लस.अलम.न.

सहार्क

पााँचौ/चौथो

स्वास््र्/ हे .र्य.

१ एक

४ चार

हे .अ./ अव.हे .

का.स.

श्रेणीववहहन

४ चार

करारबाट

१ एक
जम्पमा पद सङ्ख्र्ा

५ पााँच

२० चौववस

ग आिारभत
ू स्वास््र् केन्रको दरबन्दी
१

सहार्क (हे .अ./लस.अहे व

पााँचौ

वडागतरूपमा रहने आिारभत
ू स्वास््र् केन्र सङ्ख्र्ा - ६
स्वास््र्/ हे .र्य.

१ एक

६ छ

२

सहार्क ( अ.हे .व.)

चौथो

स्वास््र्/ हे .र्य.

१ एक

६ छ

३

सहार्क ( अ.न.लम.)

चौथो

स्वास््र्/क.न.

१ एक

६ छ

४

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रेणीववहहन

१ एक

६ छ

जम्पमा पद सङ्ख्र्ा

४ चार

२४ चौववस

प्रास्वास््र्,स्वास््र् केन्र .चौकी र आिारभूत स्वास््र् केन्र तफयको कुि दरवन्दी
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५५ पचपन्न

रष्टदर् – नगरपालिकामाआिारभत
ू स्वा्र् सुवविा प्रत्र्ेक बाडयमा पु-र्ाउने नेपाि सरकारको नीनत अनुसार १ ४ वडाहरू मध्र्े
स्वास््र् केन्र स्थापना हुन बााँकी ६ वटा वडाहरूमासमेत आिारभूत स्वा्र् केन्र माफयत सेवा प्रवाह हुने गरी दरबन्दी दर्वस्था
गररएको छ ।
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अनस
ु च
ू ी – ५

नगरपालिकाको सङ्गठन संरचनामा आिाररत शाखा तथा र्यकार्यको वववरण

तानसेन नगरपालिकाको प्रस्ताववतनर्ााँ सङ्गठन संरचना अनुसार कार्यपालिकाको कार्ायिर् अन्तगयत दे हार्
बमोव्जमका शाखाहरू तथा र्यकार्य रहनेछन । सो अनुसार प्रत्र्ेक शाखा अन्तगतय ननम्पनानुसार
उपशाखाहरूको रहने छ ।

१ .सामान्र् प्रशासन शाखा

क) प्रशासन तथा जनशव्तत ववकास उपशाखा
ख) बैठक दर्वस्था तथा लशष्टाचार उपशाखा
ग) खरीद तथा भण्डार उपशाखा ( खरीद र्यकार् समेतको काम गने )
घ) वातावरण तथा सरसफार्य उपशाखा
ङ) ववपद दर्वस्थापन तथा सङ्घसंस्था समन्वर् उपशाखा
च) वडा कार्ायिर्हरू ( १ ४ वटा )

२.र्ोजना तथा पूवायिार ववकास शाखा

क) र्ोजना तथा अनग
ु मन उपशाखा
ख) शहरी पूवायिार ववकास उपशाखा

ग) आवास,भवन तथा नतशापास उपशाखा
घ) सूचना, संचार तथा अलभिेख उपशाखा
३.लशक्षा,संस्कृनत, पर्यटन तथा खेिकूद शाखा
क) माध्र्लमक लशक्षा उपशाखा
ख) आिारभूत लशक्षा उपशाखा

ग) लशक्षा,खेिकूद, संस्कृनत तथा पर्यटन उपशाखा

४.स्वास््र् सेवा शाखा

क) जनस्वास््र् उपशाखा
ख) स्वास््र् सेवा दर्वस्थापन उपशाखा
५. समाज कल्र्ाण शाखा
क) महहिा,बािबालिका तथा समाव्जक समावेशीकरण उपशाखा
ख) पंजीकरण तथा सामाव्जक सुरक्षा उपशाखा

६. आधथयक ववकास शाखा

क) कृवष ववकास उपशाखा

ख) पशुपक्षी ववकास उपशाखा

ग) सहकारी,उद्वर्ोग,श्रम तथा रोजगार उपशाखा
७. ववत्त दर्वस्थापन शाखा
क) आधथयक प्रशासन ( िेखा ) उपशाखा
ख) राजस्व प्रशासन उपशाखा
८. आन्तररक तथा पूवय िेखापररक्षण र्यकार्
९. वविार्न तथा कानून शाखा

क) वविार्न, कानूनी परामशय तथा ननणयर् कार्ायन्वर्न उपशाखा
ख) न्र्ानर्क सलमनत समन्वर् उपशाखा
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अनुसूची – ५ (क)
नगर कार्यपालिका कार्ायिर्को सङ्गठन संरचनामा आिाररत शाखाहरू/ र्यकार्य अन्तगयत
उपशाखाहरूको कार्यवववरण दे हार् अनुसार हुनेछ ।
१ . सामान्र् प्रशासन शाखा : र्स शाखा अन्तगयत ५ वटा उपशाखा र १ ४ वडा कार्ायिर्
समेत १ ९ वटा र्यकार्हरू हुनेछन । र्स मध्र्े प्रशासन तथा जनशव्तत ववकास उपशाखा, बैठक
दर्वस्था तथा लशष्टाचार उपशाखा, खरीद तथा भण्डार उपशाखा ( खरीद र्यकार्को समेत काम
गने ), वातावरण तथा सरसफार्य उपशाखा र ववपद दर्वस्थापन तथा सङ्घसंस्था समन्दर्

उपशाखाको िाधग तोर्कएको कार्य अन्तगयत कमयचारीहरूबाट सम्पपादन गने गराउने गरी र्स
शाखाको मि
ू भत
ू कार्य व्जम्पमेवारी दे हार् बमोव्जम हुनेछ ।


स्थानीर् सेवाको दर्वस्थापन सम्पवन्िी नीनत,मापदण्ड,सेवा शतय ननिायरणि तथा
ननर्मन,



कार्ायिर्को दै ननक प्रशासन सञ्चािन िगार्त कमयचारी प्रशासन र दर्वस्थापन
सम्पवन्िी कानन
ू बमोव्जम गनय तोर्कएका सवै कामहरू





कार्ायिर् र अन्तगयत र्यकार्हरूको शाव्न्त सरु क्षा, पािोपहरा, सरसफार्य दर्वस्था
सावयजननक ववदा, उत्सव, जािा, पवय, उपािी तथा ववभष
ू ण सम्पवव्न्ि कामहरू,

कार्ायिर् र अन्तगयत कार्यरत सवै कमयचारी तथा पदाधिकारीहरूको क्षमता ववकास
सम्पवव्न्ि कार्यक्रम तजम
ुय ा तथा कार्ायन्वर्न ,



कार्यपालिका बैठक िगार्त ववलभन्न सलमनत उपसलमनतहरूको बैठक दर्वस्थापन,

ननणयर् पव्ु स्तका तर्ारी,ननणयर् प्रमाणीकरण, ननणयर् ववतरण, ननणयर् सावयजननक गने


नगरपालिकाको तफयबाट लमिाउनु पने लशष्टाचार दर्वहार सम्पवव्न्ि कामहरू तथा
अन्तरायव्ष्िर् र राव्ष्िर् सम्पवन्िका सवै र्कलसमका कामहरू



बावषयक खरीद र्ोजना तर्ारी तथा स्वीकृत सम्पवन्िी काम, सावयजननक खरीदका

िाधग शाखा,उपशाखागत मांग संकिन, तोर्कए बमोव्जम सावयजननक खरीद प्रकृर्ा
प्रारम्पभ गने ,


सवै प्रकारका व्जन्सी मािसामानको िगत अध्र्ावधिक गने, सामान आपत
ू ी तथा
भण्डारणको उचीत दर्वस्था, मािसामानहरूको ममयत संभार तथा सावयजननक

सम्पपत्तीको दर्वस्थापन एवं संरक्षण सम्पवन्िी काम, बावषयक व्जन्सी ननरीक्षण गरार्
बावषयक प्रनतवेदन तर्ार गरी पेश गने।


सावयजननक खरीद ननर्माविी बमोव्जम खरीद र्यकार्को कार्य व्जम्पमेवारी लभिका
कामहरू ।



नगरको सरसफार्य सम्पवव्न्ि कामहरू,फोहर दर्वस्थापन, जनचेतनामि
ू क कामहरू,
हररर्ािी प्रवद्वयिन तथा संरक्षणका कामहरू ,



नगर स्तरीर् ववपद दर्वस्थापन सलमनतको सधचवािर्को काम, ववपद दर्वस्थापन
सम्पवव्न्ि वावषयक कार्यक्रम तजुम
य ा, संस्थागत समन्वर् ,
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नगरस्तरमा रहे का सामाव्जक सङ्घसंस्थाहरू (गैसस, सामद
ु ानर्क संस्थाहरू) को दताय,
नवीकरण तथा ननर्मन सम्पवन्िी कामहरू ,



टोि ववकास सलमनतहरूको दताय िगार्त सामाव्जक क्षेि िक्षक्षत कार्यहरूको
समन्वर्,सहकार्यको िाधग नीनतननर्म तजम
ुय ा ,



सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेि ववच सामाव्जक ववकास र सशव्ततकरणका िाधग

सहकार्य र समन्वर् सम्पवन्िी काम । ववलभन्न गठ
ु ी, िष्ट एवं कोषसंग जनहहतका
िाधग सहकार्य गने ।


बारूण र्न्ि सञ्चािनको दर्वस्था, एम्पवि
ु ेन्स दर्वस्थापन तथा नागररकको

जीउिनको सरु क्षाका िाधग तोर्कए बमोव्जमको आकव्स्मक सेवा सम्पवन्िी कामहरू ।

२ र्ोजना तथा पूवायिार ववकास शाखा: र्स शाखा अन्तगयतर्ोजना तथा अनग
ु मन उपशाखा,
पव
ू ायिार ववकास तथा प्राववधिक सेवा उपशाखा, वस्ती ववकास,भवन तथा नतशापास उपशाखा,

सच
ू ना, संचार तथा प्रववधि ववकास उपशाखा सहहत ४ वटा उपशाखा र तानसेन नगर ववकस
सलमनत समन्वर् र्यकार् रहनेछ । र्स शाखाको मख्
ु र् कार्यवववरण दे हार् बमोव्जम रहनेछ ।


ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्पवन्िी नीनत कानन
ू मापदण्ड तजम
ुय ा र ननर्मन
,



नगरपालिकाको आवधिक तथा दीियकािीन ववकास गरू
ु र्ोजना ननमायण सम्पवन्िी काम
,



सहभाधगतामि
ू क प्रकृर्ामा आिाररत नगर स्तरीर् बावषयक र्ोजना तजम
ुय ा सम्पवन्िी
कामहरू ,



नगरसभाबाट स्वीकृत बावषयक ववकास कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न,उपभोतता सलमनत
पररचािन, कार्यक्रमको अनग
ु मन, आवधिक समीक्षा तथा मल्
ू र्ांकन सम्पवन्िी कामहरू,



शहरी पव
ू ायिार ववकासका िाधग र्ातार्ात गरू
ु र्ोजना तजम
ुय ा, र्ातार्ात सम्पवन्िी नीनत,
ननर्म, मापदण्ड ननिायरण तथा ननर्मन ,







नगर स्तरीर् सडक तथा र्ातार्ात दर्वस्था सम्पवन्िी कामहरू ,
ववद्वर्त
ु ,उजाय तथा सडक बत्ती सम्पवन्िी काम ,

लसंचार्य तथा जि उत्पन्न प्रकोप ननर्न्िण सम्पवन्िी काम ,

सतह तथा भम
ू ीगत खानेपानी आर्ोजना कार्ायन्वर् र सदृ
ु ढीकरण सम्पवन्िी काम,
नगरसभाबाट स्वीकृत बावषयक ववकास कार्यक्रमको ववस्तत
ृ आर्ोजना प्रनतवेदन(
DPRतर्ारी,



कार्ायन्वर्नमा रहे का आर्ोजना,पररर्ोजना, कार्यक्रममा प्राववधिक रे खदे ख तथा
सप
ु ररवेक्षणका माध्र्मिे गण
ु स्तरीर्ता कार्म गने,




वडा स्तरमा सञ्चािन हुने आर्ोजना/कार्यक्रममा प्राववधिक सेवा उपिदि गराउने ,
भ-ू उपर्ोग तथा भू बगीकरणमा आिाररत आवास तथा वस्ती ववकास सम्पवन्िी
कार्यहरू,



जग्गा नापी तथा नतशा सम्पवन्िी कामहरू,
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भक
ू म्पप प्रनतरोिी सावयजननक भवन तथा संरचनाको ववकास र अलभमख
ु ीकरण ,



भवन ननमायण सम्पवन्िमा राव्ष्िर् भवन संहहतामा आिाररत स्थानीर् भवन ननमायण



मापदण्ड ननिायरण ,

नगर क्षेिमा ननमायण हुने सवै र्कलसमका सावयजननक, दर्वसानर्क तथा ननजी
भवनहरूको स्वीकृत मापदण्डका आिारमा नतशापास गरी ननमायण र्यजाजत हदने र



ननमायण सम्पपन्न प्रमाणपि हदने ,

तानसेन नगर ववकास सलमनतसंग स्वीकृत नगर ववकास र्ोजना कार्ायन्वर्नका



िाधग नगरपालिकाको फोकि ्वार्यन्टको रूपमा काम गने,

नगरिार्य सच
ू ना प्रववधि मैिी नगरका रूपान्तरण गनय संचार तथा प्रववधि ववकासका



काम गने ,

नगरपालिकाका सवै सच
ू ना तथा ननणयर् वेभसार्यटमा अपिोड गने र अपडेट गने ,



एफ.एम. रे डडर्ो सञ्चािनको िाधग र्यजाजत हदने ।



तोर्कए बमोव्जमका कामहरू गने ।



३. लशक्षा तथा संस्कृनत ववकास शाखा: र्स शाखा अन्तगयत माध्र्लमक लशक्षा

उपशाखा,आिारभत
ू लशक्षा उपशाखा र र्व
ु ा,खेिकूद, संस्कृनत तथा पर्यटन ववकास उपशाखा

सहहत ३ वटा उपशाखाहरू रहनेछ । र्स शाखा मातहतबाट सम्पपादन हुने मख्
ु र् कार्यवववरण
दे हार् बमोव्जम रहनेछ ।


माध्र्लमक ववध्र्ािर् सञ्चािनको िाधग कक्षा ९ दे खख कक्षा १२ सम्पमको स्वीकृती

प्रा्त सवै माध्र्लमक ववध्र्ािर्को शैक्षक्षक नीनत, ननर्म, मापदण्ड,र्ोजना ननमायण,
कार्ायन्वर्न तथा ननर्मन सम्पबन्िी कामहरू ,


शैक्षक्षक ववकास, अध्र्र्न अध्र्ापनको अवस्था,पाठ्र्क्रम र पाठ्र् सामाग्रीको

ववतरण र दर्वस्थापन,शैक्षक्षक प्रशासन, ववषर्गत लशक्षकको अवस्था, लशक्षक
ववद्वर्ाथी अनप
ु ात, भौनतक पव
ू ायिारको अवस्था िगार्त नगर लशक्षा ऐन र
ननर्माविीिे तोके बमोव्जमका कामहरू ,


माध्र्लमक तहमा लिर्यने परीक्षा सञ्चािन, समन्वर् तथा अनग
ु मन सम्पबन्िी
कामहरू,



पव
ू य प्राथलमक ( Pre-school ) तथा आिारभत
ू ववद्वर्ािर् (कक्षा १ दे खख कक्षा ८

सम्पम ) सञ्चािनको अनम
ु नत प्रा्त ववद्वर्ािर्को नतशांकन, अनम
ु नत, समार्ोजन
तथा ननर्मन कार्य,


प्रारं लभक बाि लशक्षा तथा ववद्वर्ािर् लशक्षा,अनौपचाररक लशक्षा,खि
ु ा तथा वैकव्ल्पक
लशक्षा, ननरन्तर लसकार्य तथा ववशेष लशक्षा सम्पवन्िी नीनत ,र्ोजना तजम
ुय ा तथा
ननर्मन ,



प्राववधिक लशक्षा तथा दर्वसानर्क तालिमको र्ोजना तजम
ुय ा, सञ्चािन, अनम
ु नत र
ननर्मन



ववद्वर्ाथी प्रोत्साहन,ववद्वर्ाथी लसकार्य परीक्षण तथा छािबत्त
ृ ी ववतरण र दर्वस्थापन,
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आिारभत
ू तहमा कक्षा ८ को परीक्षा दर्वस्थापन तथा समन्वर् ,

ववद्वर्ािर् तहमा पस्
ु तकािर्को सञ्चािन, पिपत्रिकाको उपिदिता, समद
ु ार्मा
पस्
ु तकािर्, वाचनािर्, सामद
ु ानर्क लसकार्य तथा अध्र्र्न केन्र सञ्चािनको
अवस्था र दर्वस्थापन,



सवै तहमा नगर स्तरीर् पाठ्र्क्रमको ननिायरण, नैनतक लशक्षा, वाि ववकास केन्र
तथा पव
ू य प्राथलमक ववद्वर्ािर्हरूको ववकास, ववस्तार र दर्वस्थापनको कार्यहरू




स्थानीर् स्तरमा खेिकूदको ववकास र प्रवद्वयिन सम्पवव्न्ि कामहरू,

ववलभन्न र्कलसमका खेिकूद पव
ू ायिारको ववकासका कार्यक्रम तजम
ुय ा तथा खेिकूद
प्रनतर्ोधगता आर्ोजनामा टे वा र प्रोत्साहन ,



र्व
ु ा िक्षक्षत ववलभन्न र्क्रर्ाकिाप सञ्चािनका िाधग स्थानीर् र बाह्र्
सङ्घसंस्थासंग समन्वर्, सहकार्यका कामहरू,



नगरलभि रहे का ववलभन्न एनतहालसक तथा सांस्कृनतक महत्वका घरोहरको िगत

राख्ने, उचीत रे खदे ख र संरक्षणका कार्यक्रम तर्ार गने र ववलभन्न सरकारी र गैर
सरकारी सङ्घसंस्था,गठ
ु ी,िालमयक समह
ू तथा समद
ु ार्संग सहकार्य गरी संरक्षण र
सरु क्षाको दर्वस्था लमिाउने,


नगरलभि परापव
य ाि दे खख मनाउदै आएको चाडपवय,जािा,नत्ृ र्,बाजा, िलितकिा
ू क
जस्ता पर्यटकीर् आकषयणका मौलिक संस्कृनतको संरक्षणका कार्यहरू,



नगरस्तरीर् पर्यटन नीनत, ननर्म,मापदण्ड तर्ार गरी गरू
ु र्ोजना तजम
ुय ा तथा
कार्ायन्वर्न,




स्थानीर् पर्यटकीर् तथा सांस्कृनतक महत्वका मठ,मव्न्दर,गम्प
ु वा,मस्जीदको संरक्षण,

प्राकृनतक वा मानव ननलमयत पर्यटकीर् आकषयणका संरचनाहरूको ववकास, स्र्ाहार र
संरक्षण,




पर्यटनको संभावनाका आिारमा साहलसक पर्यटनको ववकासमा जोड ,

ग्रामीण पर्यटनको ववकास र ववस्तारका िाधग होमस्टे को स्थापना, ववकास र
ववस्तार,




ग्रामीण पर्यटनको ववकासको माध्र्मिे रोजगारी लसजयना भर्य गररवी न्र्न
ू ीकरणमा
टे वा पग्ु ने हुदा दक्ष जनशव्ततको ववकासका िाधग ननजी क्षेिसंग सहकार्य गने ,
पर्यटनको ववकासमा ननजी क्षेििार्य आकवषयत गनय सावयजननक ननजी साझेदारीमा
आिाररत र्ोजना कार्यतम पहहचान गरी िगानीका िाधग आकवषयत गने ,



तोर्कए बमोव्जमका अन्र् कामहरू ।

४. स्वास््र् सेवा शाखा: र्स शाखा अन्तगयत जनस्वास््र् उपशाखा र मातलृ शशु स्वास््र्
उपशाखासहहत २ वटा उपशाखा रहनेछ । र्स शाखाबाट दे हार् बमोव्जमका मख्
ु र् कामहरू
सम्पपादन हुनेछ ।
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 आिारभत
ू स्वास््र् तथा पाररवाररक सरसफार्य सम्पवन्िी नीनत, ननर्म,

मापदण्ड,कार्यर्ोजना तजम
ुय ा, कार्ायन्वर्न तथा ननर्मन सम्पवन्िी कामहरू ,

 आिारभत
ू स्वास््र् सेवाको सञ्चािन तथा प्रबध्दय नका कामहरू,

 नगर स्तरीर् स्वास््र् चौकीहरूमा तोर्कए बमोव्जमका अत्र्ावश्र्क औषधिहरूको

भरपदो आपत
ू ीको दर्वस्था लमिाउने तथा अत्र्ावश्र्क उपकरणहरूको अवस्था
ननर्लमत जााँच गने,

 स्वास््र् चौकीहरूमा दरबन्दी अनस
ु ारका स्वास््र् कमीहरूको पत
ू ीको अवस्था

ननगरानी गने र कमयचारीको क्षमता ववकासका कामहरू वावषयक कार्यक्रममा समावेश
गरी सञ्चािन गने ,

 नगर स्तरीर् स्वास््र् चौकीहरू मध्र्े न्र्न
ू तम एउटा स्वास््र् चौकीहरूमा

्र्ाथोिजी सेवा उपिदि गराउन पहि गने ,

 आकव्स्मक स्वास््र् सेवाको भरपदो दर्वस्था लमिाउने ,

 आपतकािीन स्वास््र् तथा महामारी ननर्न्िण समन्िी कामहरू,
 स्वास््र् सच
ू ना प्रणािीको दर्वस्थापन ,

 जनस्वास््र् ननगरानी ( Public HealthSurveliance)िार्य ननरन्तरता हदने ,

 प्रबियनात्मक, प्रनतकात्मक ,उपचारात्मक, पन
ु स्थायपनात्मक स्वास््र् सेवामा जोड ,

 स्वास््र् बीमा िगार्त स्वास््र् सम्पवव्न्ि सामाव्जक सर
ु क्षा कार्यक्रम दर्वस्थापन,र
 नगरपालिका स्तरीर् स्वास््र् संस्थाको भौनतक ववकास तथा सेवा ववस्तार गरी

स्वास््र् सेवामा जनताको पाँहूच बढाउने,
 नगरपालिका स्तरीर् अस्पताि स्थापना तथा सञ्चािनका िाधग पहि गने ,

 दरू दराजमा रहेका स्वास््र् चौकीहरूमा सर
ु क्षक्षत मातत्ृ व सेवा सहहत Birthing

Center सञ्चािनगरी भरपदो सेवा प-ु र्ाउन पहि गने ,

 OutReach Clinic का माध्र्मिे स्वास््र् सेवा भरपदो बनाउने ,

 लशशक
ु ा िाधग तोर्कए बमोव्जमका खोपहरू समर्मा नै िगाउने गरी उपिदि सवै

स्वास््र्कमीहरूको पररचािन गने ,

 तोर्कएको मापदण्ड अनस
ु ार जनरि अस्पताि, नलसयङ होम, उपचार केन्र, स्वास््र्

व्तिननक स्थापना, दताय, सञ्चािनको अनम
ु नतका िाधग स्थानीर् मापदण्ड बनार्य
िागु गने ,

 पोषण तथा बैकव्ल्पक उपचार पद्वितीको ववकास तथा ववस्तारमा पहि गने ,

 नगर स्तरमा स्थावपत सवै र्कलसमका स्वास््र् संस्था, औषधि पसिहरूको ननर्लमत

अनग
ु मन गरी नगरपालिका समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ।र

५. समाज कल्र्ाण शाखा :र्स शाखा अन्तगयतमहहिा,बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण
रपंजीकरण तथा सामाव्जक सरु क्षा उपशाखा र गरी २ वटा उपशाखाहरू रहने छन । र्स
शाखाबाट दे हार् बमोव्जमका मख्
ु र् कामहरू सम्पपादन गरीने छ ।
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महहिा हकहहत सम्पवन्िी नीनत, ननर्म,र्ोजना तजम
ुय ा, कार्ायन्वर्न,समन्वर् र
ननर्मन,



महहिाको आधथयक,सामाव्जक,राजनीनतक सशव्ततकरण तथा क्षमता ववकासका
कार्यहरू,



सवै र्कलसमका घरे िु हहंसा िगार्त िैंधगक हहंसा ननवारणका िाधग

ननरोिात्मक,प्रवद्वयिनात्मक र संरक्षणात्मक उपार्हरू अविम्पवन गददै  वपडीतिार्य
पन
ु :स्थापना गराउने कामहरू ,



एकि महहिाको हकहहत र संरक्षण सम्पवन्िी कार्यहरू ,

बािबालिका, र्कशोर र्कशोरीहरूको हकहहत संरक्षणका िाधग स्थानीर् नीनत,
ननर्म,कार्यक्रम तजम
ुय ा तथा कार्ायन्वर्न र ननर्मन सम्पवन्िी कामहरू ,



बािमैिी शासकीर् प्रवन्ि, बाि तिवको स्थापना, बाि सञ्जाि गठन, बाि गह
ृ
स्थापना िगार्त लशशु स्र्ाहार केन्र र बाि ववकास केन्र दर्वस्थापनका

कामहरू,असहार् बािबालिका, सडक बािबालिकाको संरक्षणको िाधग बाि सि
ु ार
तथा पन
ु :स्थापना केन्रको दर्वस्थापन,


जेष्ठ नागररकको िगत अध्र्ावधिक गने, पररचर्पि ववतरण,स्वास््र् सवु विा
िगार्त सामाव्जक सरु क्षा सम्पवन्िी कामहरू ,



अपांगता भएका दर्व्तत तथा असहार्, असततको िगत अध्र्ावधिक गने,

पररचर्पि ववतरण,सामाव्जक सरु क्षा तथा सवु विाको दर्वस्थापन र ववतरण
सम्पवन्िी कामहरू ,



अपांग तथा असतत मैिी पव
ू ायिार ननमायण र सञ्चािनको दर्वस्था ,

सामाव्जक सरु क्षा तथा सामाव्जक समावेशीकरण सम्पवन्िी स्थानीर् नीनत, ननर्म,
मापदण्ड तजम
ुय ा,



सङ्घीर् सरकारबाट उपिदि सामाव्जक सरु क्षा कार्यक्रम अन्तगयत भत्ता वा बत्त
ृ ी

पाउने सवैको िगत अद्वर्ावधिक गने, तोर्कए बमोव्जममालसक बत्त
ृ ी सवु विा उपिदि
गराउने,


दर्व्ततगत घटना दताय (जन्म,मत्ृ र्,ु वववाह,बसार्यसरार्य,सम्पवन्ि त्रबच्छे द र िमयपि
ु
िमयपि
ु ी सम्पवन्िी) अलभिेख अद्वर्ावविक र दर्वस्थापन, आिुननक प्रववधिको

प्रर्ोगबाट घटना दतायको प्रमाणपि ववतरण िगार्त ननर्लमत प्रनतवेदन प्रस्तत
ु ी,


सामाव्जक सरु क्षाको कार्ायन्वर्नको िाधग सङ्घ र प्रदे श तथा स्थानीर् तहमा
आवश्र्क सम्पपकय, समन्वर् तथा सहकार्य गने ,

६. आधथयक ववकास शाखा र्स शाखा अन्तगयतकृवष ववकास उपशाखा,पशप
ु क्षी ववकास

उपशाखार सहकारी, उद्वर्ोग,श्रम तथा रोजगार उपशाखा र बजार अनग
ु मन तथा उपभोतता
हहत संरक्षण उपशाखा समेत ४ वटा उपशाखाहरू रहने छन । र्स शाखाको कार्यवववरण
ननम्पनानस
ु ार रहनेछ ।
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कृवष ववकास, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन दर्वस्थापन सम्पवन्िी नगरस्तरीर्
नीनत,ननर्म, मापदण्ड, र्ोजना तजम
ुय ा, कार्ायन्वर्न र ननर्मन,



कृवष उत्पादन वजारसम्पम पाँहूच िाधग हाटबजारको ववकास र ववस्तारका िाधग
पव
ू ायिार ननमायण, प्राववधिक सेवा तथा प्रववधिको प्रसार, कृवष सामाग्रीको आपत
ू ी
िगार्त कृषक क्षमता ववकासका िाधग अलभमख
ु ीकरण,तालिम तथा,



स्थानीर् संभावनाका आिारमा कृवषको दर्वसानर्करण र ववववधिकरण गनय
र्कसानिार्य प्रोत्साहन कार्यक्रम तजम
ुय ा, साना लसंचार्य आर्ोजना सञ्चािन,





कृवषजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोग ननर्न्िण सम्पवव्न्ि कामहरू ,

उच्च मल्
ू र्र्त
ु त कृवषजन्र् बस्तक
ु ो प्रबियन, ववकास तथा बजारीकरणका कार्यहरू ,
कृवष समह्
ू , कृवष सहकारी गठन र सञ्चािनमा प्रोत्साहन तथा कृवषसम्पवन्िी
सङ्घसंस्थासंग समन्वर् र सहकार्य ,



कृवष सच
ू ना प्रणािीको दर्वस्थापन, सच
ू नाको प्रचार प्रसार तथा कृवष त्र्ांक
अद्वर्ावधिक,



कृवष बीउत्रबजनको गण
ु स्तर परीक्षण, मिखाद, रसार्न र औषधिको आपत
ू ी
दर्वस्थापन,



पशप
ु क्षी पािन तथा स्वास््र् सम्पवन्िी नीनत,ननर्म,कार्यक्रम तजम
ुय ा र मापदण्ड
ननिायरण,








पशन
ु श्ि सि
ु ार,ववकास तथा दर्वस्थापनका कार्यहरू ,
पशच
ु रनका िाधग खकयको ववकास सम्पवन्िी कार्यक्रम,

पशु हाटबजारको ववकास तथा ववस्तार िगार्त पशु बिशािा स्थापनका कार्यहरू ,
पशप
ु क्षीको उपचार तथा बीमा र सहज कजाय प्राव््तका िाधग प्रोत्साहन कार्यहरू ,

मत्स्र् ववकास कार्यक्रम तजम
ुय ा र कार्ायन्वर्न र माछा पोखरी स्थापना प्रोत्साहन ,
आिनु नक प्रववधि र सच
ू नामा आिाररत पशप
ु क्षी हाटबजारको पव
ू ायिार ननमायण,

कृषकिार्य प्राववधिक परामशय, क्षमता ववकासका तालिम एवं अलभमख
ु ीकरण रप्रववधि
ववस्तारमा जोड,


सहकारी संस्था सम्पवन्िी नीनत,ननर्म, कार्यक्रम तजम
ुय ा, मापदण्ड ननिायरण र
कार्ायन्वर्न,





सहकारी संस्थाको दताय,अनम
ु नत,खारे जी तथा ववघटनका काम,

सहकारी सम्पवन्िी ववलभन्न तहका सङ्घसंस्थासंग समन्वर्,सहकार्य,

सहकारीको ववकासका िाधग अध्र्र्न अनस
ु न्िान िगार्त सहकारी संस्थाको कार्य
क्षमता ववकासका िाधग कार्यक्रम तजम
ुय ा,



सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्पवव्न्ि स्थानीर् मापदण्डननिायरण र
अनग
ु मन,



घरे िु तथा साना उद्वर्ोग एवं िघु उद्वर्ोगको ववकासका कार्यक्रम तजम
ुय ा सहहत
उद्वर्मशीिता प्रवियनका कामहरू ।



िघ,ु घरे िु तथा साना उद्वर्ोग िगार्त दर्ापाररक फमय तथा पसि दताय, अनम
ु नत,
नववकरण, खारे जी तथा ननर्मनका कामहरू,
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नगर लभिको खानी तथा खननज पदाथयको संरक्षणका िाधग ननती, ननर्म, मापदण्ड
तजम
ुय ा,



खानी तथा खननज पदाथय सम्पवन्िी सच
ू ना तथा त्र्ांक संकिन, अलभिेखन र
भौगोलिक नतशा तर्ारी ,




रोजगार प्रवियन तथा गररवी ननवारण सम्पवन्िी नीनत, रणनीत,ननर्म तजम
ुय ा,

नगरपालिका क्षेिमा बेरोजगारहरूको त्र्ांक संकिन,प्रकाशन र सच
ू ना प्रणािी
स्थापना,



पहहचान भएका गररव घरपररवार र िक्षक्षत समह
ू िार्य पररचर् ववतरण, नगरस्तरका

आर्ोजना,कार्यक्रममा ननव्श्चत हदन सम्पम रोजगारीका अवसर लसजयनाको प्रत्र्ाभत
ू ी,



सवै तहका सरकारर रोजगारदाता सङ्घसंस्थासंग रोजगारीका अवसरमा पहूाँचका
िाधग सहकार्य र समन्वर् ,
बैदेलशक रोजगारीमा सीपर्त
ु त जनशव्तत ववकासका कार्यक्रम तजम
ुय ा तथा दक्ष
जनशव्तत तर्ारीका िाधग श्रोत सािन पररचािन ,





बैदेलशक रोजगारी सम्पवन्िी रोजगार सच
ू ना प्रणािीको स्थापना र प्रचार प्रसार,

श्रम शोषण हुन नहदन आवश्र्क दर्वस्था लमिाउने ,
उपभोतता अधिकार तथा हकहहत सम्पवन्िी नीनत ननर्म मापदण्ड तजम
ुय ा तथा
कार्ायन्वर्न,




दै ननक उपभोग्र् स्थानीर् बस्तु तथा सेवाको गण
ु स्तर तथा मापदण्ड ननिायरण,

आम उपभोततािे प्रर्ोग गने खाद्वर् पदाथयको गण
ु स्तर परीक्षण, बजार अनग
ु मन र
ननर्न्िण,





उत्पादक र उपभोतता मैिी हाटबजारको ववकास, पव
ू ायिार ननमायण तथा दर्वस्थापन ,
स्थानीर् दर्ापार प्रवियनमा सहजीकरण र ननर्मन ,
खाद्वर् प्रर्ोगशािा स्थापना र गण
ु स्तर ननर्न्िण,

७. ववत्त दर्वस्थापन शाखा: र्स शाखा अन्तगयत आधथयक प्रशासन ( िेखा ) उपशाखा, श्रोत
ववश्िेषण तथा बेरूजु फछोट उपशाखा र राजस्व प्रशासनउपशाखासमेत ३ वटा उपशाखाहरू
रहने छ । र्स शाखाको कार्यवववरण ननम्पनानस
ु ार रहनेछ ।







आधथयक कार्यववधि सम्पवन्िी नीनत, ननर्म,कार्यवविी तजम
ुय ा र कार्ायन्वर्न ,
आधथयक प्रशासन र दर्वस्थापन सम्पवन्िी कामहरू

आधथयक प्रशासन ववषर्मा मांधगए बमोव्जम रार् परामशय प्रदान गने,

वावषयक बजेट तजम
ुय ा,बजेट सीमा ननिायरण, लशषयकगत दर्र्को अनम
ु ान तर्ारी ,
स्थानीर् संव्ञ्चत कोष तथा आकव्स्मक कोषको दर्वस्थापन,

िेखा दर्वस्थापन,खचय, राजस्व,घरौटी, कार्यसञ्चािन कोष तथा अन्र् स्थानीर्
कोष तथा सम्पपवत्तको एकीकृत वववरण तर्ारी,



नगरसभाबाट स्वीकृत बावषयक बजेट अनस
ु ार आधथयक कारोवारको िेखांकन,ननर्न्िण
र दर्वस्थापन ,
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राजस्व तथा दर्र्को अनम
ु ान सहहत राजस्व परामशय सलमनतमा पेश गने,

ववलभन्न आधथयक श्रोतहरूको ववश्िेषण र राजस्वको प्रक्षेपण अनस
ु ार संकलित
राजस्वको मालसक Income and Expenditure Flow वववरण तर्ारी



ननर्मानस
ु ार आन्तररक तथा पव
ू य िेखापररक्षण गराउने।साथै अव्न्तम िेखापररक्षण
गराउने,







िेखापररक्षणबाट कार्म बेरूजु प्राथलमकताका साथ फछौट गराउने,

समग्रमा नगरपालिकाको आर् दर्र् कारोवारमा आधथयक अनश
ु ासन कार्म गने ,
नगरपालिकाको बावषयक खरीद र्ोजना तर्ारीमा सहर्ोग गने,

नगरस्तरीर् राजस्व नीनत,ननर्म तजम
ुय ा,कार्ायन्वर्न तथा ननर्मन सम्पवन्िी,

बावषयक बजेटिे प्रक्षेपण गरे अनस
ु ार राजस्व असि
ू ीका िाधग आन्तररक र बाह्र्
सरोकारवािाहरूसंग ननर्लमत समन्वर् र सहकार्य,




राजस्व चुहावट ननर्न्िणका िाधग आवश्र्क सचेतात्मक कार्यहरू ,

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, नगरपालिकाबाट जारी ऐन ननर्म, कार्यववधि र
प्रचलित सङ्घीर् र प्रदे श कानन
ू बमोव्जम स्थानीर् तहको अधिकार क्षेि लभिका
लशषयकहरूमा नगरसभािे तोकेको दरमा राजस्व संकिन तथा दाखखिा ,



प्राकृनतक श्रोतको उपर्ोग सम्पवन्िी स्थानीर् नीनत ननर्म तजम
ुय ा तथा सङ्घ र
प्रदे श स्तरीर् मापदण्डको पािना ,



कानन
ू बमोव्जम ढुंगा,धगट्टी,बािव
ु ा,माटो,स्िेट,ग्राभेि िगार्त खनीज पदाथयको
सवेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र रोर्ल्टी संकिन र राजस्व बांडफांडका काम,




करदाता लशक्षा, सचेतना तथा करदाता सम्पमान कार्य,

बाकी बतर्ौता रकमको िगत तर्ारी र असि
ू उपर गने गराउने,

८. आन्तररक तथा पूवय िेखापररक्षण र्यकार्:र्स र्यकार् अन्तगयत कुनै उपशाखा छै न ।
कानन
ू मा दर्वस्था भए अनस
ु ार र्स्िे नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् अन्तगयत स्वतन्ि
शाखाको हैलसर्तमा दे हार् बमोव्जम कार्यसम्पपादन गनेछ ।


स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२ ) बमोव्जम नगरपालिकाको
समष्टीगत आर् (राजस्व समेत) र दर्र् (खचय )को आन्तररकिेखा परीक्षण



आन्तररक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन प्रमख
ु प्रशासकीर् अधिकृत माफयत नगर
कार्यपालिकामा छिफिका िाधग पेश गने ,




म.िे.प.बाट हुने नगरपालिकाको बावषयक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन सरु क्षक्षत राख्ने,
म.िे.प. र आ.िे.प. प्रनतवेदनिे औल्र्ाएका बेरूजक
ु ो िगत खडा गरी राख्ने र बेरूजु
फछोट र सम्पपरीक्षणका आिारमा िगत कट्टाको गददै  जाने ,





,

अव्न्तम िेखापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग,समन्वर् र सहजीकरण ,

िेखापािन सम्पवन्िमा क्षमता ववकास कार्यक्रम तजम
ुय ा र कार्ायन्वर्न ,
नगरसभाबाट गठन हुने िेखा सलमनतको सधचवािर्को काम ,
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९. वविार्न तथा कानूनी परामशयशाखा: र्स शाखा अन्तगयत कानन
ू ी परामशय तथा ननणयर्
कार्ायन्वर्न उपशाखा रन्र्ानर्क सलमनत समन्वर् उपशाखासमेत दर्ु य वटा उपशाखा रहनेछ ।

र्स शाखा अन्तगयतबाट सम्पपादन हुने प्रमख
ु कार्यहरूको वववरण दे हार्मा उल्िेख भए अनस
ु ार
हुनेछ ।


स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छे द ५ को सभाको दर्वस्थापन

सम्पवन्िी कार्यववधि अन्तगयत दफा २० दे खख दफा २३ सम्पम उल्िेखखत कार्य गने,


सोही ऐनको पररच्छे द १ ५ को दफा १ ०२ को उपदफा १,२, ३ र ४ मा उल्िेखखत
कार्यहरू सम्पपादनमा कार्यपालिकािार्य सहर्ोग र सहजीकरण गने ,



नगरपालिकाको क्षेिाधिकारका सम्पवन्िमा सम्पमाननत अदाित ,नगरसभा ,
कार्यपालिकाबाट जारी भएका आदे श, ननणयर् कार्ायन्वर्न गने ,



नगरपालिकाको नाममा दार्र भएको वा नगरपालिकाको तफयबाट दार्र मद्व
ु दाको
र्फरादपि, जवाफ िेख्ने िगार्त प्रचलित कानन
ू अनस
ु ारका कार्यहरू गने ,




नगरपालिकािे मांग गरे को ववषर्मा काननी रार् परामशय हदने ,

नगरसभाबाट गठन गरीएको वविार्न तथा सश
ु ासन सलमनतको सधचवािर्को
काम गने,



नेपािको संवविानको िारा २१ ७ अनस
ु ार स्थानीर् तहमा रहने न्र्ानर्क सलमनत

सम्पवन्िमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छे द १ ५ मा दर्वस्था
भए अनस
ु ार न्र्ानर्क सलमनतको अधिकार क्षेिका ववषर्मा न्र्ानर्क ननरूपणका
िाधग आवश्र्क सहर्ोग, समन्वर् गने

अनस
ु च
ू ी-६

स्थानीय सरकार सं चािन ऐन बमोखजम नगरपालिकािे सम्पादन गनुप
इ ने कायइहरू

अत्यावश्यक
अग्नीशमन यन्त्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन
एम्बुिेन्स सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन
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शव व्यवस्थापन (समेत वेवाररश), शव दाहगृह, शवदाहस्थि, खचहान र शव वाहन सञ्चािन तथा
व्यवस्थापन

महामारी, सरूवा रोग लनयन्त्रणमा सहयोग र समन्वय
र्ोहरमैिा व्यवस्थापन ) सं किन,पुनउइपयोग,प्रशोधन, टवसजइन िगायत जनचेतना अलभबृटद्ध
नगर प्रहरी




नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन )सङ्घीय(तथा प्रदे श कानून

नगर ट्राटर्क व्यवस्थापन ( पाटकइङ , अनुमलत , सं केत खचन्ह , समन्वय र साझेदारी )
नागररक सुरक्षा ( व्यखिगत सुरक्षाकमी )

नगर यातायात सेवा सञ्चािन
सावइजलनक शौचािय लनमाइण सञ्चािन
पशुवधशािा लनमाइण तथा सञ्चािन
िाद्य गुणस्तर ) िाद्यान्न र िाद्य पदाथइको गुणस्तर नापतौि,मासुजााँच िगायत(
उपभोिा टहत सं रक्षण ( उपभोिाको टहत सम्वन्धी सवै पक्षहरू )
व्यखिगत ििना दताइ जन्म), मत्यु, टववाह सम्वन्ध टवच्छे द ,वसार्इ सरार्इ,आदद(
टवपद् जोखिम न्यूनीकरण, िोज तथा उद्धार सहयोग (DRR Plan श्रोत साधनको व्यवस्था,
समन्वय,पूव इ सूचना प्रणािी स्थापना(

प्रकोप तथा महामारी लनयन्त्रणमा सहयोग र समन्वय (कृटष तथा पशुपंछीजन्य समेत)

आवश्यक
स्थानीय िानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायाइन्वयन र लनयमन
ढि व्यवस् (सतह ढि समेत)थापन
स्थानीय टवद्युत टवतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन
स्थानीय तहमा वैकखल्पक ऊजाइ सम्बन्धी कायइक्रम तजुम
इ ा ,कायाइन्वयन र लनयमन
स्थानीय तिबन्ध, नदी तथा पटहरो लनयन्त्रण रोकथाम तथा नदी व्यवस्थापन र लनयमन
खशक्षा





टवद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, प्राटवलधक खशक्षा
शैखक्षक पूवाइधार लनमाइण र ममइत सं भार
छात्रवृखत्तको व्यवस्थापन

स्थानीय पुस्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन

स्वास््य र सरसर्ाई






आधारभूत स्वास््य र सरसर्ाई सेवा सञ्चािन

अस्पताि र अन्य स्वास््य सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चािन
स्वास््य सेवा सम्वन्धी भौलतक पूवाइधार टवकास

सुलतइ, मददरा र िागुपदाथइजन्य वस्तुको प्रयोग लनयन्त्रण
ध्वनी, वायु प्रदुषण लनयन्त्रण

स्थानीय सामाखजक सुरक्षा
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जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखि र अशिहरुको व्यवस्थापन
वािगृह, सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम सञ्चािन

सावइजलनक िािी जग्गा सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन
पञ्जीकरण व्यवस्थापन

स्थानीय तहको त्याङ्कीय अलभिेि व्यवस्थापन

टवकास तथा प्रवद्धइन सेवा
कृटष

• कृटष तथा पशुपन्छी बजार तथा हािबजार पूवाइधार लनमाइण
• सूचना,तालिम, प्रटवलध प्रसार, प्राटवलधक िे वा

औद्योलगक क्षेत्र र टवशेष आलथइक क्षेत्र सम्बन्धी
स्थानीय सहकारी सं स्था दताइ, अनुमलत, िारे जी लनयमन
एर्रे लडयो सञ्चािन अनुमलत .एम ., नवीकरण र लनयमन
शहर सौन्दयीकरण





सावइजलनकस्थि, पाकइ, उद्यान, जैटवक टवटवधता व्यवस्थापन
सडक टकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन र हररयािी प्रवद्धइन
सार्नबोडइ, होलडइङ्खबोडइ व्यवस्थापन
साँस्कृलत प्रदुषण लनयन्त्रण

प्राणी उद्यान स्थापना र सञ्चािन (खचलडयािाना)
क्रीडा मनोरं जनस्थि सञ्चािन
सामुदाटयक, धालमइक वन व्यवस्थापन
टवपदव्यवस्थापन, पुनलनमाइण:स्थापन र पुन:
भाषा, सं स्कृलत र िलितकिाको सं रक्षण र टवकास
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सं ग्रहाियको सं रक्षण, सम्भार, प्रवद्धइन र टवकास
परम्परागरत जात्रा, पवइहरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन
स्थानीय गुठी व्यवस्थापन
भूउपयोग
राटिय भवन सं टहता र मापदण्ड बमोखजम भवन लनमाइण अनुमलत र लनयमन

क्षमता टवकास कायइक्रम
स्रोत साधन पररचािन र व्यवस्थापन सेवा
कर, शुल्क, दै दस्तुर सं किन व्यवस्थापन
टवलभन्न Office Automation System स्थापना

प्रकृयागत सेवा
िर लनमाइण अनुमलत
सबै प्रकारका लसर्ाररशहरू
त्यांक व्यवस्थापान
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Online सेवा सञ्चािन
आवलधक, रणलनलतक, वाटषइक योजना तजुम
इ ा
गैसस, सामुदाटयक सं स्था,क्िव सम्बन्धी

सङ्गठन संरचना सम्बन्धी
सङ्गठन सं रचना लनमाइण अध्ययन
कमइचारी व्यवस्थापन
कमइचारी ट्रेड युलनयन सम्बन्ध समन्वय

सम्बन्ध, समन्वय सम्बन्धी सेवा
राजकीय अलतथी, टवदे शी पाहुना सत्कार
क्षेत्रीय तथा अन्तरराटिय सम्बन्ध समन्वय
कुिनैलतक लनयोग सम्बन्ध समन्वय
अन्तर प्रदे श, अन्तरमहानगर, महानगर नगर सम्बन्ध

न्याटयक प्रणािी
न्याटयक सलमलतको सखचवािय व्यवस्थापन
उजुरी गुनासो दताइ, अलभिेि व्यवस्थापन

व्यवस्थापकीय सेवा
सभा तथा बैठक व्यवस्थापन
मयाइदापािन र मयाइदा पािक सम्बन्धी काम
स्थानीय कानून मस्यौदा तजुम
इ ा
नगरपालिका राजपत्र प्रकाशन

सुपररवेक्षण तथा अनुगमन र लनयमन सम्बन्धी कामहरू
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अनस
ु च
ू ी – ७

वडा कायाइियको कायइटववरण (वडाको काम,कतइव्य र अलधकारमा आधाररत)
वडा कायाइियको कायइ खजम्मेवारी लभत्रका तोटकए बमोखजमका कामहरूिार्इ टवलभन्न ५ बिा खशषइकमा
टवस्तृतीकरण गररएको छ । सो अनुसार तानसेन नगरपालिका अन्तगइत रहेका सवै १४विा वडा कायाइियहरू
मार्इत दे हायमा उल्िेि भए अनुसारका कामहरू सम्पादन हुने गरी कायइटववरण कायम गरीएको छ ।

-क_ योजना तजुम
इ ा, कायाइन्वयन तथा अनुगमन

-!_ ;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]{ .
-@_ j8f leqsf lqmofzLn /fhgLlts bn, j8fgful/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]{ .
-#_ j8f leqsf of]hgfx?sf] sfof{Gjog cg'udg ug]{ .
-$_ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng ug]{ . j8f leq ;~rfng x'g] of]hgfx?sf
nflu pkef]Qmf ;ldltsf] u7g tyf ;f] sf] cg'udg ug]{ .
-%_ j8f leqsf cfof]hgf tyf ef}lts k"jf{wf/sf] ;+/If0f, dd{t ;Def/, /]vb]v tyf
Joj:yfkg ug]{ .
(ि)त्यांक अद्यावलधक तथा सं रक्षण

-^_ 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'nk'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, ldncflbsf] tYofÍ ;+sng tyf
cBfjlws u/L nut /fVg] ;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / ;"rgf ;lxtsf] j8fsf]
kfZj{lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ .
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(ग) टवकास कायइ

-&_lzIff M jfn pBfgsf] Joj:yf / Joj:yfkg, cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd tyf k|f/DeLs
afnljsf; s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{, k':tsfno, jfrgfno, ;fd"bfoL l;sfO{
s]Gb|, afn Snj tyf afn ;~hfnsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{ .
-*_:jf:YoMj8f txsf] :jf:Yo s]Gb| pks]Gb|sf] Joj:yfkg ug]{, jfnjflnsfx?nfO{
lj=l;=lh=kf]lnof], le6fldgæPÆ 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[lifljsf;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[lifdnsf] dfu ;Íng ug]{ / s[lifdf
nfUg] /f]ux?sf] ljj/0f tof/ u/L gu/kflnsfdf k|:t't ug]{ .
-!!_kzkG5L 'ljsf; tyf Joj:yfkgMkz'k+5L ljsf;, 5f8f rf}kfof Joj:yfkg, j8f
leqsf] 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'bMj8fleq v]ns'bk"jf{wf/sf] ljsf; ug]{, cGt/ ljBfnotyfafnSnjx? dfkm{t
v]ns'bsfo{qmd ;~rfng ug]{ u/fpg] .
-!$_oftfoftMj8f If]qleqsf] jf6f] 3f6f] rfn' cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{,
j8fleqsf ;8s clwsf/ If]qdfcj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg], a;kfs{sf] ;/;kmfO{
ug]{, af6f]3f6f]sf] jf9Lklx/f] kG5fpg] .
-!%_pBf]uM3/]n' pBf]usf] nfut ;Íng, ;DefJotf 36gfbtf{, cBfjlws tyf ;f]sf]
clen]v ;+/If0f ug]{ / ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf k|ltj]bg ug]{ hgr]tgf sfo{qmd
;~rfng ug]{ .
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-!^_JolQmut 36gf btf{M k|rlnt sfg"g adf]lhd JolQmut 36gf btf{, cBfjlws tyf
;f] sf] clen]v ;+/If0f ug]{ / gu/kflnsfdf k|ltj]g ug]{ / hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng
ug]{ .
-!&_;fdflhs ;'/IffM;fdflhs ;'/Iff eQf ljj/0f ug]{, clen]v cBfjlws ug]{, afn
kf]if0f tyf afn ;+/If0f ;DalGw sfd ug]{ .
-!*_;fdflhs tyf cfly{s ;zQmLs/0fMj8fnfO{ 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?Mgu/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 gu/kflnsfdf k|ltj]bg ug]{ a'emfpg] .
-@)_ c;xfo, c;Qm, j]jfl/; JoQmLsf] ;xfotf / ;+/If0fMj8fleqsf] 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/0fMj8fleqsf] ;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/0f d}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/0f d}qL tyf jfn d}qLzf;g h:tf k|j4{gfTds
sfo{x? ug]{ u/fpg] .
(ि) लनयमन कायइ

-@#_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 lbg] .
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-@%_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]Qmflxt ;+/If0f ug]{ .
-@^_ j8fleqsf] pBf]uwGbf / Joj;fosf] k|j4{g u/L nut /fVg] .
-@&_ xf6jhf/sf] Joj:yfkg ug]{ u/fpg] .
-@*_ ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f ug]{ .
(ङ) वडािे दे हाय बमोखजमका टवषयमा लसर्ाररश वा प्रमाखणत 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 .
-!%_ k'hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/z .
-!^_ km/s km/s gfd y/, hGd ldlt l;kmfl/z / k|dfl0ft, b'j} gfd u/]sf] JolQm
Ps} xf] eGg] l;kmfl/z .
-!&_ gfd y/ hGdldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/z .
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-!*_ 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/; .
-#&_ k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]hg clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/z jf
k|dfl0ft .
(च) टवटवध

gu/ sfo{kflnsfn] j8fn] ug]{ u/L tf]lslbP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ .
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अनुसूची-८
नेपािको संटवधानको अनुसूची ८ बमोखजम स्थानीय तहको एकि अलधकारको सूची

qm=;+=

ljifox?

!=

gu/ k|x/L

@=

;xsf/L ;+:yf

#=

Pkm=Pd=;~rfng

$=

:yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ jxfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zgz'Ns, ;jf/L ;fwg s/_,;]jfz'Ns
b:t'/, ko{6gz'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/~hg s/,
dfnkf]t ;Íng .

%=

:yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg

^=

:yfgLotYofÍ / clen]v ;Íng

&=

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

*=

cfwf/e't / dfWofldslzIff

(=

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

!)=

:yfgLoahf/ 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

!%=

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;
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अनस
ु च
ू ी -९
नेपािको संटवधानको अनुसूची ९ बमोखजम सङ्घ,प्रदे श र स्थानीय तहको साझा अलधकारको सूची

qm=;+=

ljifox?

!=

;xsf/L

@=

lzIff, v]ns'b / kqklqsf

#=

:jf:Yo

$=

s[lif

%=

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

^=

;]jfz'Ns, b:t'/, b08 hl/jfgftyfk|fs[lts ;|f]tjf6k|fKt
/f]oN6L, ko{6gz'Ns

&=

jg, h+un, jGohGt', r/fr'?+uL, hnpkof]u, jftfj/0f,
kof{j/0ftyf h}ljsljljwtf

*=

vfgLtyfvlgh

(=

ljkb\ Joj:yfkg

!)= ;fdflhs ;'/Iff / u/LjLlgjf/0f
!!= JolQmut36gf, hGd, d[To', ljjxf / tYofÍ
!@= k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u|xfno
!#= ;'s'Daf;LJoj:yfkg
!$= k|fs[lts ;|f]tjf6k|fKt /f]oN6L
!%= ;jf/L ;fwgcg'dtL
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अनुसूची -१०
सं िीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे उपिव्ध गराएको अस्थायी सङ्गठन सं रचना
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अनुसूची- १० (क)
नगरपालिकाको अस्थायी सङ्गठन ढााँचामा आधाररतदरबन्दी टववरण (२०७५)
१ िाि सम्म जनसङ्खख्या भएका नगरपालिकाको दरवन्दी तेरीज

क्र.सं.
१
२

३
४

पदनाम
उप-सखचव
शािा अलधकृत

श्रे णी/तह
रा.प.दितीय/अलधकृत स्तर
नवौ/दशौं
रा.प. तृतीय/ अलधकृत
स्तर सातौं/आठौं

नायबसुब्बा / सहायक

रा.प अन.प्रथम/ सहायक

स्तर पााँचौ

स्तर पााँचौ

िररदार/सहायकस्तरचौ

रा.प.अन.दितीय/

थो

सहायकस्तर चौथो

प्रालबलधक

प्रशासन

जम्मा

२

१

३

३

११

१४

७

१०

१७

२

२

४

१४

२४

३८

वडागत रुपमा
क्र.सं. पदनाम
१

श्रे णी/तह

प्राटवलधक प्रशासन

नायबसुब्बा / सहायक

रा.प अन.प्रथम/ सहायक

स्तर पााँचौ

स्तर पााँचौ

जम्मा

१

१

२

१४

१४

२८

१४ वडाको िालग जम्मा
कमइचारी
कुि जम्मा

48

३०

र्ारम-१
सङ्गठनतथा व्यवस्थापन सवेक्षण
नगरपालिकािे सम्पादनगनुपइ ने कायइहरू
प्रत्येक शािा/ र्ााँि/ र्कार् प्रमुििे आ- आफ्ना टवषयक्षेत्रसम्बखन्धत सुचना ददने
शािा/ र्ााँि/ र्कार्:
सङ्खख्या

कायइक्षेत्र

कामसम्पादन हुने
गरे को/नगरे को
(Y/N)

सं िगन

सं िगन

जनशखिसङ्खख्या

जनशखिमध्ये
सेवा करार
सङ्खख्या)

१

अत्यावश्यक

१.१

अग्नीशमन यन्त्र सं चािन तथा व्यवस्थापन

१.२

एम्बुिेन्स सेवा सं चािन तथा व्यवस्थापन

१.३

शव (वेवाररश समेत) व्यवस्थापन

१.४

शव दाहगृह, शवदाहस्थिर खचहान व्यवस्थापन

१.५

शव वाहन सं चािन तथा व्यवस्थापन

१.६

महामारी,सरूवारोग लनयन्त्रण सहयोग र समन्वय

१.७

प्रकोप तथा महामारी (कृटष तथा पशुपंछीजन्य
समेत) लनयन्त्रणमा सहयोगर समन्वय

१.८

र्ोहरमैिा सं किन, पुनउइपयोग, प्रशोधन, टवसजइन

१.९

ल्याण्डर्ीि सार्ि व्यवस्थापन

१.१

अस्पतािजन्य तथा औद्योलगक र्ोहर मैिा टवसजइन
व्यवस्थापन

१.११

नगर प्रहरी
 नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन
 नगर ट्राटर्क व्यवस्थापन
 व्यखिगत सुरक्षाकमी

१.१२

नगर यातायात सेवा सं चािन

१.१३

सावइजलनक शौचािय लनमाइण सं चािन

१.१४

िाद्य गुणस्तर (नापतोि,मासुजााँच)अनुगमन

१.१५

पशुवधशािा लनमाइण तथा सं चािन

१.१६

उपभोिा टहत सं रक्षणसम्बन्धी काम

१.१७

व्यखिगत ििना दताइ (जन्म, मत्यु, टववाहआदद)

१.१८

टवपदजोखिम न्यूनीकरण,िोज,उद्धार सहयोग
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१.१९
२
२.१

छाडापशुचौपायाकोलनयन्त्रण
आवश्यक
स्थानीय िानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायाइन्वयन र
लनयमन

२.२

ढि (सतह ढि समेत) व्यवस्थापन

२.३

स्थानीय टवद्युत टवतरण प्रणािी र सेवाको
व्यवस्थापन, सं चािन

२.४

वैकखल्पक ऊजाइ सम्बन्धी कायाइन्वयन र लनयमन

२.५

स्थानीय तिबन्ध नदी तथा पटहरो लनयन्त्रण तथा
नदी व्यवस्थापन रलनयमन

२.६

खशक्षा
 टवद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा,प्राटवलधक
खशक्षा
 शैखक्षक पूवाइधारलनमाइण र ममइत सं भार
 छात्रवृखत्तकोव्यवस्थापन
 स्थानीय पुस्तकािय रवाचनािय सञ्चािन तथा
व्यवस्थापन

२.७

स्वास््य र सरसर्ाई
 आधारभूत स्वास््य र सरसर्ाईसेवा सं चािन
 अस्पताि र अन्यस्वास््य सं स्थाको स्थापना
तथा सञ्चािन
 स्वास््य सेवा सम्वन्धीभौलतक पूवाइधार टवकास
 सुलतइ, मददरा र िागुपदाथइजन्य वस्तुकोप्रयोग
लनयन्त्रण
 ध्वनी, वायु प्रदुषण लनयन्त्रण

२.८

स्थानीय सामाखजक सुरक्षा
 जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखि र
अशिहरुकोव्यवस्थापन
 वािगृह, सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम सं चािन

२.९

सावइजलनक िािी जग्गा सम्भार र उपयोग तथा
व्यवस्थापन

२.१

पञ्जीकरण व्यवस्थापन

२.१

स्थानीय तहको त्याङ्कीय अलभिेि व्यवस्थापन
३

टवकास तथा प्रवद्धइन सेवा
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३.१

कृटष
•कृटष तथापशुपन्छी बजार तथा हािबजार पूवाइधार
लनमाइण
•सूचनातालिम, प्रटवलध प्रसार, प्राटवलधक िे वा

३.२

औद्योलगक क्षेत्र र टवशेष आलथइक क्षेत्र सम्बन्धी

३.३

स्थानीय सहकारी सं स्था दताइ, अनुमलत, िारे जीलनयमन

३.४

एर्. एम. रे लडयो सञ्चािन अनुमलत, नवीकरण र
लनयमन

३.५

नगर सौन्दटयइकरण

·

सावइजलनकस्थि, पाकइ, उद्यान, जैटवक टवटवधता

व्यवस्थापन
· सडक टकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन र
हररयािीप्रवद्धइन
· सार्नबोडइ,होलडइङ्खबोडइ व्यवस्थापन
· प्रदुषण लनयन्त्रण
३.६

प्राणी उद्यान (खचलडयािाना) स्थापना र सञ्चािन

३.७

कृडा मनोरं जनस्थि सं चािन

३.८

सामुदाटयक, धालमइकवन व्यवस्थापन

३.९

टवपद् व्यवस्थापन, पुन:स्थापनर पुन:लनमाइण

3.1
३.११

भाषा, सं स्कृलत रिलितकिाको सं रक्षण र टवकास
पुरातत्व, प्राचीनस्मारक र सं ग्रहाियको सं रक्षण,
सम्भार, प्रवद्धइन रटवकास

३.१२

परम्परागरत जात्रा, पवइहरुकोसञ्चािन र व्यवस्थापन

३.१३
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र्ारम- २

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण

कायइबोझ र आवश्यक जनशखि पटहचान सूचना सङ्किन र्ारम
सबै कमइचाररिे भने

१. कमइचाररको नाम:
१.१पदनाम:
१.२हालसि गरे को अलधकतम शैखक्षक योग्यता :
१.३कायइरत शािा/ र्ााँट्/ र्कार्/ वडा/ पररयोजना आदद:

ाँ ा उपिब्ध गरार्एको कायइ टववरणमा उल्िे खित मूख्यकामहरु
२. लनयुखि/ पद लमिान/ समायोजन हुद
उल्िेि गनुस
इ । उपिब्ध न भएको भए के कस्ता आधारमा काम सम्पादन गरररहनु भएको छ उल्िे ि
गनुस
इ ।

३. दै लनकरुपमा सम्पादन गरररहनु भएका प्रमुि ५ विा मूख्य कामहरु उल्िेि गनुस
इ ।

४. माथी ३ मा उल्िेि गनुभ
इ एका कामको प्रगलत उपिब्धी मापनका िालग कुनै सूचकहरु लनधाइररत
गररएका लथए ? लथए भने उल्िेि गनुस
इ ।

५. काम सम्पादन गनइ आर्परे का प्रत्येक क्षेत्रका प्रमुि ३ समस्या उल्िे ि गनुस
इ ।
५.१ काम सम्पादन गनइ आवश्यक व्यवस्थापन (प्रशासलनक, कानूनी, टवत्तीय आदद)

५.२ कायइ वातावरण (भौलतक सं रचना, उत्प्रेरणा, पेशागत टहत आदद)

५.३ समन्वय (अन्तरशािा, अन्तरनगर आदद)

६. एक आलथइक वषइमा सरदर कलत ददन टवदामा बस्नुभयो ?
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