
बाणगङ्गा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कलपिवस्त ु
कर्मचारीहरुको कार्मवििरण 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद शाखा अलिकृत (अलिकृत सातौं) 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र  

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

कार्मवििरण 

१. यस शाखाल ेप्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदखे र धियन्त्रणमा रही दहेायका काययहरु शाखा तथा 

मातहतका उपशाखा, इकाई र वडा कायायलयबाट प्रभावकारी रुपमा कायायन्त्वयि गिुय/गराउि ुपिेछ: 

२. िीधत, ऐि, धियम तथा काययधवधि र मापदण्ड सम्बन्त्िी 

३. संगठि धवकास सम्बन्त्िी िीधत ऐि, धियम र धिदधेशकाहरु तर्ुयमा, 

४. सभा तथा काययपाधलकामा पेश गिुयपि ेधवधभन्त्ि िीधत, धियम तथा काििूको मस्यौदामा संयोर्ि, 

५. अन्त्तर सम्बधन्त्ित धवषयहरुको स्थािीय िीधत, काििू र योर्िामा समायोर्ि, 

६. िेपाल पक्ष भएका अन्त्तराधरिय सन्त्िी, अधभसन्त्िी र आलेखको धवषयको कायायन्त्वयि, 

७. उपलब्ि िीधत धियम र काििूी व्यवस्था अिसुार उर्रुी तथा गिुासो सिुवुाई , 

८. सचूिाको हक, सशुासि ऐिको व्यवस्था कायायन्त्वयि । 

९. संगठि तथा स्थािीय सेवा व्यवस्थापि सम्बन्त्िी 

१०. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि सम्बन्त्िी िीधत, मापदण्ड, सेवा शतय, योर्िा, कायायन्त्वयि र धियमि, 

११. सङ्गठि संरचिा, कमयचारी दरबन्त्दी र संगठि र पदीय कायय धववरण अद्यावधिक, 

१२. स्थािीय सेवा तथा कमयचारी व्यवस्थापि, सरुवा, बढुवा, वतृ्ती धवकास र अवकाश व्यवस्थापि, 

१३. कमयचारीको बैठक संचालि र धिणयय कायायन्त्वयि, 

१४. कायायलयको संस्थागत सदुृढीकरण, प्रभावकारी काययसम्पादि र सेवा प्रवाह, 

१५. कमयचारीहरुको वधृत्त धवकास कायययोर्िा तयारी, स्वीकृधत र कायायन्त्वयि, 

१६. कमयचारीको सीप तथा क्षमता अधभबधृि ताधलम तथा वतृ्ती धवकास काययक्रम संचालि, । 

१७. वैठक व्यवस्थापि सम्बन्त्िी 

१८. िगर सभा, काययपाधलका बैठक तथा सधमधत/उपसधमधतका बैठक संचालि र माईन्त्यधुटङ्ग, 

१९. िगरपाधलकामा आयोर्िा तथा संचालि हुिे धवधभन्त्ि बैठकहरुको धिणयय कायायन्त्वयि, 

२०. वडा सधमधतको कायायलयको कायय तथा सेवा प्रवाहको सपुररवेक्षण, अिगुमि, धिरीक्षण तथा धिदशेि, 

२१. क्षमता धवकास रणिीधत तथा योर्िा तर्ुयमा, अद्यावधिक तथा क्षमता धवकास गधतधवधि संचालि । 

२२. स्थािीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्वन्त्ि र समन्त्वय तथा वडासँगको समन्त्वय सम्बन्त्िी 

२३. संघ तथा प्रदशे तहमा संधविाि तथा काििु बमोधर्मको सहभाधगता तथा प्रधतधिधित्व, 

२४. धर्ल्ला समन्त्वय सधमधतसँगको समन्त्वय, क्षमता धवकास र अिगुमि, 



२५. वडा तहसँगको सम्पकय  र समन्त्वय, 

२६. पराचार, सभा, समारोह, धशष्टाचार, 

२७. िागररक धशक्षा सम्बन्त्िी 

२८. िगर प्रहरी तथा िागररक धशक्षा संचालि, सम्बन्त्िी काययपाधलकाले तोके बमोधर्मका िगर प्रहरी िीधत, 

योर्िा, काययक्रम कायायन्त्वयि । 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह प्रशासन सहार्क/ सहार्कस्तर पााँचौ/ कम्प्र्टुर अपरेटर 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र  

सेवा प्रशासन/ लवलवि  

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

कार्मवििरण 

प्रशासि सहायकले शाखा प्रमुखप्रधत उत्तरदायी भई दहेायका उल्लधेखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा 

कायायन्त्वयि गिुय गराउि ुपिेछ । 

१.   कमयचारी तथा आन्त्तररक प्रशासि सम्बधन्त्ि िीधतहरु तर्ुयमा गिय आवश्यक पिे सचूिा धववरण तयार गिय             

प्रमखुलाई सहयोग गि,े 

२. िगरपाधलका कायायलय अन्त्तगयतका सम्पणूय कमयचारीहरुको कायय सम्पादि सचूक तथा काययताधलका  तयार 

गिय  प्रमखुलाई सहयोग गि,े 

३.  िगरपाधलकाको स्वीकृत संगठि संरचिा अिसुारको कायय धववरण सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा तथा इकाई 

अन्त्तगयत कमयचारीहरुलाई उपलब्ि गराउि,े 

      ४.  कमयचारीहरुको हाधर्री, धवदा, कार्, सरुवा, बढुवा तथा अवकाश सम्बन्त्िी व्यधिगत धववरणको अधभलेख 

तयार गरी अद्यावधिक गि,े 

      ५.  कायायलयका कमयचारीहरुको हाधर्री धियधमत रुपमा अिगुमि गि,े 

      ६.  कायायलयको सरसफाई, सरुक्षा तथा दधैिक धिरीक्षणको व्यवस्था धमलाउि,े 

      ७. िगरपाधलकाल ेआयोर्िा गि ेबैठकहरु व्यबस्थापि सम्बन्त्िी काययमा उपशाखा प्रमुखलाई आवश्यक                     

सहयोग पयुायउिे, 

     ८. कमयचारी प्रशासि सम्बन्त्िी अन्त्य सम्पणूय काययहरु गि,े 

      ९. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, शाखा तथा उपशाखा प्रमखुले धदएका धिदेशिहरुको पालिा गि े। 

 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह सम्पपलत तथा लिन्द्सी व्र्वस्थापन सहार्क 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र लिन्द्सी 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 



कार्मवििरण 

सम्पधत्त तथा धर्न्त्सी व्यवस्थापि अधिकृतले प्रशासि शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई उपशाखा प्रमखुको 

रुपमा दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१.      प्रचधलत काििू बमोधर्म िगरपाधलकाको र्ग्गा र्धमि, भवि र मेधशि लगायत अचल सम्पधत्त र                             

धर्न्त्सीको अधभलेख राख्ि,े 

२.  खचय भई र्ाि ेधर्न्त्सी सामाि र खचय भई िर्ािे धर्न्त्सी सामािको बेग्ला बेग्लै रधर्ष्टर खडा गिे र प्रमखु 

प्रशासकीय अधिकृत वा शाखा प्रमखुबाट प्रमाधणत गराई अधभलेख राख्िे, 

३. खररद गरी वा वस्तगुत सहायता वा कुिै पधि प्रकारबाट प्राप्त मालसामाि प्राप्त भएको धमधतल ेतीि धदि धभर 

आम्दािी बाँध्िे, 

४. प्रत्येक शाखा, उपशाखा तथा इकाईहरुलाई आवश्यक धर्न्त्सी सामािको लगत संकलि गरी आगामी 

आधथयक वषयको बर्ेटमा समावेश गिय पेश गिे, 

५. खररद आदशे बमोधर्म सामाि खररद गि,े दाधखला गि ेर स्वीकृत आदशे बमोधर्म भण्डार धिकासी गिे, 

६.  ियाँ आधथयक वषय सरुु भएको १५ धदि धभर अधघल्लो वषयको धर्म्मेवारी सािे, धर्न्त्सी मौज्दातको वाधषयक 

धववरण तयार गिे र प्रमाधणत गराउि,े 

 ७.  धर्न्त्सी सामािको धिरीक्षण गराई धर्न्त्सी श्रेस्ता अद्यावधिक गि ेर लेखापरीक्षण गराउिे, 

८.  प्रत्येक शाखा, उपशाखा, वडा सधमधतको कायायलय तथा इकाईबाट स्वीकृत माग फाराम अिुसार माग भई 

आएको धर्न्त्सी सामाि मौज्दातमा भए उपलब्ि गराउि,े मौज्दात िभए आवश्यक प्रधक्रया पयुायई बर्ारबाट 

खररद गरी उपलब्ि गराउि,े 

९.  धर्न्त्सी सामािको संरक्षण एवं उधचत ममयत संभार, धललाम धवक्री र धमन्त्हाको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

१०.  प्रत्येक शाखा, उपशाखा र इकाईहरुमा रहकेा धर्न्त्सी मालसामािको अधभलेख दरुुस्त राख्िे, 

११.  कायायलय सामाि र धिमायण सामाग्री खररदसम्बन्त्िी कारवाहीका लाधग शाखा प्रमुख माफय त प्रमखु 

प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गि ेर धिणयय भए बमोधर्म खररद गि,े दाधखला गि ेर धवतरण गि,े 

१२.  व्यधिगत र सहायक धर्न्त्सी खाता धियधमत गरी राख्िे, 

१३. िगरपाधलकाको िीधत तथा काययक्रम, वाधषयक योर्िा बर्ेट, आवधिक योर्िा तथा धवषयगत गरुुयोर्िा, 

मध्यकालीि खचय संरचिा लगायत वलेुटीि वा अन्त्य प्रकाशिहरु छपाईको व्यबस्था धमलाउिे, 

१४.  संचाधलत आयोर्िाको लाधग आवश्यक पिे धिमायण सामाग्री खररद गिय आवश्यक व्यवस्था धमलाउि,े 

सरुधक्षत भण्डार गिे तथा आवश्यकता र धिणयय अिसुार उपलब्ि गराउि,े 

१५.  िगर काययपाधलका काययलय र वडा धभरका सावयर्धिक तथा पधतय र्ग्गाहरुको लगत अद्यावधिक गरी 

अधभलेख राख्ि ेर एकीकृत धववरण तयार गरी प्रत्येक श्रावण मधहिाधभर प्रकाधशत गि ेव्यवस्था धमलाउि,े 

१६. िगरपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहकेो वा हस्तान्त्तरण भई आएको र्ग्गा र भविको धववरण अद्यावधिक गिे, 

लगत राख्ि ेतथा बाणगङ्गा िगरपाधलका, कधपलवस्त ुसंगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षण प्रधतवेदि, २०७८ 

राख्ि लगाउि पवूायिार शाखालाई आवश्यक सचूिा प्रदाि गि,े 

१७.  िगर काययपाधलका कायायलयलाई आवश्यक पिे छपाई सम्बन्त्िी काययको व्यवस्था धमलाउि,े 

१८. िगदी रधसद तथा अन्त्य आवश्यक रधसदहरु समयम ैछपाई गरी उपलब्ि गराउि ेर सो को रेकडय रधसद 

धियन्त्रण खातामा राख्िे, 

१९.  सवारी सािि तथा ढुवािी साििहरुको ब्लबुकु राख्ि ेर िधवकरण गि ेतथा लगवकु राख्िे, 

२०.  दधैिक खचय हुिे सामािको माग फाराम अिसुार खचयको अधभलेख राख्ि,े 



२१.  कायायलयलाई आवश्यक पिे घरर्ग्गा आधद खररद वा भाडामा धलिपुिे भएमा आवश्यक प्रधक्रया धमलाउिे, 

२२.  राधरिय चाडपवय तथा सभा समारोह र काययक्रमहरुमा आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था धमलाउिे, 

२३.  कायायलयमा धफताय िआउिे गरी धिकासा भएको सामािको हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी कायय गि,े 

२४.  धर्न्त्सी सामाि खररद भई धवल भिुािी गिय आवश्यक कागर्पर समेत संलग्ि गरी आधथयक प्रशासि शाखा 

पठाउि,े 

२५.  कायायलयको धर्न्त्सी सामािहरु र्स्तै सवारी सािि, ट्याक्टर, कम््यटुर, फोटोकपी, फ्याक्स मेधशि, 

टाइपराइटर, फधियचर आधद ममयत गिुयपिे अवस्थामा शाखा, उपशाखासँग, समन्त्वय कायम गरी प्रधतवेदि 

तयार गि ेर आदशे अिसुार ममयत गि ेगराउिे व्यवस्था धमलाउिे, 

२६.  िगर प्रहरी इकाई माफय त र्फत गररएका सामािको प्रधक्रया पुय्ायई धललाम धबक्री तफय  कारवाही चलाउिे, 

२७.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमखुको धिदेशि तथा भैपरी आउिे अन्त्य कायय गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह काननू सहार्क/ सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र काननू तथा समन्द्वर् उपशाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

कार्यलववरण 

शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई काििू सहायकले दहेायमा उधल्लधखत काययहरु उपलब्ि मािव संशािि, 

भौधतक सािि, सचूिा प्रधवधिको पररचालि गरी प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१. िगरपाधलकालाई धवपक्षी विाई अदालतमा परेका मिुामाधमला सम्बन्त्िी धवषयमा काििूी सल्लाहकार 

माफय त आवश्यक प्रधतउत्तर लगाउिे लगायतको काििूी कारवाहीमा शाखा प्रमखुलाई सघाउिे 

२.  िगरपाधलकामा दताय भएका मुिामाधमलाहरु ऐि धियमको पररिी धभर रही धछिोफािो गि,े मध्यस्थता 

गराउि ेर धसफाररशसधहत सम्बधन्त्ित धिकायमा पठाउि ेकाययमा शाखा प्रमखुलाई सघाउिे 

३. व्यधि र संस्थाहरुबीच पिय आएका धववाधदत धवषयमा मध्यस्थताकताय सम्बन्त्िी काययमा सहर्ीकरण गिे 

काययमा शाखा प्रमुखलाई सघाउिे, िगरपाधलकामा पेश भएका मिुामाधमला, धववाद तथा धमलापर सम्बन्त्िी 

धवषयहरुको अधभलेख राख्ि,े 

४.  शाखा, उपशाखा तथा इकाई यहरुबाट माग भएका धवषयमा आवश्यक काििूी राय उपलब्ि गराउि,े 

५.  अन्त्य कायायलयबाट अिरुोि भई आएका काययहरुकालाधग प्रधतधििी तथा साक्षी बस्िे, 

६.  मदु्दा माधमला सन्त्बन्त्िी काययवाही शरुु गि,े धमधसल र कागर्ातहरु सरुधक्षत साथ राख्ि,े 

७.  मदु्दा माधमला सन्त्बन्त्िी आवश्यक सधर्यमीि गिे गराउिे व्यवस्था धमलाउि,े 

८. शाखा तथा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको धिदशेिमा अन्त्य काम गि े। 

 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह अलिकृत छैठौं/सातौ 



उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र रािश्व व्र्वस्थापन उपशाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

 

कायय धववरण 

रार्श्व अधिकृतले उपशाखा प्रमखुको रुपमा रार्श्व तथा आधथयक प्रशासि शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई 

दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ : 

१.  िगरपाधलकाको रार्श्व सम्बन्त्िी िीधत ऐि, धियम, काययधवधि, रार्श्व सिुार कायययोर्िा तर्ुयमा र 

अद्यावधिक गि ेकायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

२.  रार्श्वको प्रशासि सम्बधन्त्ि व्यवस्था धमलाउि,े रार्श्व चहुावट धियन्त्रण गिे र रार्श्व सम्बन्त्िी िीधतगत 

धिणयय र कायायन्त्वयि गि/ेगराउिे 

३.  रार्श्व परामशय सधमधतको वैठकका  लाधग पराचार गि,े वैठकको लाधग छलफलका धवषयहरु तयार गि,े 

धिणयय कायायन्त्वयि गराउि शाखा प्रमखुलाई सचूिा उपलब्ि गराउि ेतथा सहयोग गि,े 

४.  िगरपाधलकाको आन्त्तररक श्रोतहरुको पधहचाि गि,े उपलब्ि श्रोतहरुको पररचालिको व्यवस्था धमलाउि ेर 

वरे्ट तर्ुयमा पवूय रार्श्व प्रक्षेपण गि े

५.  रार्श्वको वाधषयक अिुमाि गि ेर सोको प्रधतवेदि आधथयक प्रशासि शाखामा पेश गि,े 

६.  आन्त्तररक आय सम्बन्त्िी ठेक्काको सचूिा प्रकाशि, बोलपर कागर्ात तयारी, मूल्यांकि तथा ठेक्का  

सम्झौता  र कायायदशे सम्बधन्त्ि सम्पणूय काययहरु गि/ेगराउि,े 

८.  सम्पधत्त व्यबस्थापि शाखाबाट प्राप्त िगदी रधसदलाई रधसद धियन्त्रण खातामा अधभलेख राखी धवतरण गिे, 

९.  प्राप्त भएको दधैिक आम्दािी बझु्िे तथा रेकडय राख्ि ेर धियधमत बैंक दाधखला गि ेगराउिे, 

१०.  धिणयय अिसुारका दण्ड र्ररवािा, शलु्क र दस्तरु असलू गि,े 

११.  सम्पधत्त कर लगायत अन्त्य स्थािीय करहरु असलुी र सोको अधभलेख राख्िे तथा राख्ि लगाउिे, 

१२.  ऐि धियम अिसुार रार्श्व सम्बधन्त्ि अधभलेख अद्यावधिक रुपमा राख्ि,े 

१३.  रार्श्व सम्बधन्त्ि दधैिक, माधसक, चौमाधसक तथा वाधषयक प्रगती प्रधतवेदि तयार गरी शाखा प्रमखु समक्ष पेश 

गि,े 

१४.  रार्श्व र िरौटी सम्बन्त्िी रधसद धवतरण एवं धियन्त्रण गिे, 

१५.  प्राप्त िरौटी रकम र्ाँच गरी बैंक भौचरको आिारमा भौचर खडा गरी आम्दािी बाँध्िे, 

१६.  धियमािसुार िरौटी धफतायको लाधग धसफाररस गि,े 

१७.  कर असलुी प्रधक्रयालाई प्रभावकारी बिाउि शाखा, उपशाखा र इकाईबीच समन्त्वय कायम गि,े 

१८.  धियमािसुार उठाउिपुिे कर तथा शलु्क आधदमा चहुावट हुि िधदि धियधमत अिगुमि गि ेतथा धियन्त्रणको 

लाधग शाखा प्रमखु समक्ष प्रधतवेदि गि,े 

१९.  िगरपाधलका अन्त्तगयत कर असलुी एवं सोको अधभलेख सम्बधन्त्ि कायय गिे, 

२०.  वरे्ट तर्ुयमा सम्बन्त्िमा शाखा प्रमखुलाई आवश्यक सहयोग गि,े 

२१.  काििू अिसुार कर, शलु्क, दस्तरु र धवक्रीको असलुी सम्बन्त्िमा िीधतगत समस्याहरु भए रायसधहत शाखा 

प्रमखु समक्ष पेश गि,े 

२२.  बाँकी वक्यौता कर असलु गिे तथा समयम ैअसुल गिय पराचार गि,े 

२३.  अचल सम्पधत्त र्ग्गा, भवि, मेधशि र बहाल धवटौरी र्ग्गाको लगत राखी वाधषयक कर असुली गि,े 



२४.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमखुको धिदेशिमा अन्त्य कायय गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह रािश्व सहार्क/ सहार्क पााँचौ/चौथो 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र रािश्व व्र्वस्थापन उपशाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

 

 

कायय धववरण 

रार्श्व सहायकले उपशाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय 

पिेछ: 

१.  आन्त्तररक आय सम्बधन्त्ि ठेक्काको सचूिा प्रकाशि, बोलपर कागर्ात तयारी, मूल्यांकि तथा ठेक्का सम्झौता र 

कायायदशे सम्बधन्त्ि सम्पणूय काययहरुमा उपशाखा प्रमखुलाई सघाउि,े 

२.  सम्पधत्त व्यबस्थापि शाखाबाट प्राप्त िगदी रधसदलाई रधसद धियन्त्रण खातामा अधभलेख राखी धवतरण गि,े 

३.  प्राप्त भएको दधैिक आम्दािी बझु्िे तथा रेकडय राख्ि ेतथा उपशाखा प्रमखुबाट प्रमाधणत गराई धियधमत बैंक 

दाधखला गि,े 

४.  प्राप्त रार्श्वको धहसाव गरी बैंक भौचर प्रधत आधथयक प्रशासि शाखामा पेश गिे 

५.  धिणयय अिसुारका दण्ड र्ररवािा, शलु्क र दस्तरु असलु गि,े 

६.  सम्पधत्त कर लगायत अन्त्य स्थािीय करहरु असलुी र सोको अधभलेख राख्ि ेतथा राख्ि लगाउिे, 

७.  ऐि धियम अिसुार रार्श्व सम्बधन्त्ि अधभलेख अद्यावधिक रुपमा राख्ि,े 

८.  रार्श्व सम्बधन्त्ि  दधैिक, माधसक, चौमाधसक तथा वाधषयक प्रगती प्रधतवेदि तयार गरी उपशाखा प्रमखु समक्ष पेश 

गि,े 

९.  रधसद धियन्त्रण खाता माफय त रार्श्व र िरौटी सम्बधन्त्ि रधसद धवतरण एवं धियन्त्रण गि,े 

१०.  प्राप्त िरौटी रकम र्ाँच गरी बैंक भौचरको आिारमा भौचर खडा गरी आम्दािी बाँध्िे, 

११. धियमािसुार िरौटी धफतायको लाधग धसफाररस गि,े 

१२. कर असलुी प्रधक्रयालाई प्रभावकारी बिाउि शाखा, उपशाखा र इकाईबीच समन्त्वय कायम गि,े 

१३. धियमािसुार उठाउिपुिे कर तथा शलु्क आधदमा चहुावट हुि िधदि धियधमत अिगुमि गि ेतथा धियन्त्रणको लागी 

उपशाखा प्रमुख समक्ष प्रधतवेदि गि,े 

१४. िगरपाधलका अन्त्तगयत कर असूली एवं सोको अधभलेख सम्बन्त्िी कायय गि,े 

१५. बाँकी वक्यौता कर असलु गि ेतथा समयम ैअसलु गिय पराचार गि,े 

१६. अचल सम्पधत्त र्ग्गा, भवि, मेधशि र बहाल धवटौरी र्ग्गाको लगत राखी वाधषयक कर असुली गि,े 

१७. शाखा तथा उपशाखा प्रमुखको धिदशेि तथा भैपरी आउिे अन्त्य कायय गि े। 

 

शाखा प्रशासन 

पद/तह अलिकृत छैठौं/सातौ/आठौं 



उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र र्ोिना तथा अनगुमन उपशाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

  

कार्य लववरण 

१. लवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्पबलन्द्ि नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना र लनर्मन गने । 

२. स्थानीर् लवकास नीलत, अल्पकालिन, मध्र्कालिन तथा दीर्यकालिन लवकास र्ोिना तिुयमा, अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कन गने । 

३. आलथयक, सामालिक, सााँस्कृलतक, वातावरणीर्, प्रलवलि र पवूायिारिन्द्र् लवकासका िालग आवश्र्क 

आर्ोिना तथा पररर्ोिनाहरुको तिुयमा, कार्ायन्द्वर्न, अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन गने । 

४. बालषयक लवकास कार्यक्रम, आर्ोिना तिुयमा, कार्ायन्द्वर्न गने । 

५. लवकास लनमायण प्रलक्रर्ामा स्थानीर् िनसहभालगता अलभवलृिका कार्यक्रम तिुयमा र कार्ायन्द्वर्न गने । 

६. लवकास र्ोिनाहरुको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने । 

७. उपभोक्ता सलमलतको लववरण, क्षमता लवकास गने । 

८. लवकासका प्रथलमकता प्राप्त क्षेत्र लनिायरण गने । 

९. संर्ीर्, प्रादलेशक आर्ोिना, पररर्ोिना कार्ायन्द्वर्न समन्द्वर्, सहिीकरण र सहर्ोग गने । 

१०. लवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्पबलन्द्ि अन्द्र् कार्य गने । 

११. लवकास आर्ोिनाको अनुगमन, आवलिक प्रगलत तथा प्रलतफिको समीक्षा गने । 

१२. लवकास आर्ोिनाको अनुगमन तथा मलू्र्ाङ्कनको आिार तथा प्रलक्रर्ा लनिायरण गने । 

१३. आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनगुमन तथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कन हेने । 

१४. लवषर् के्षत्रगत नीलतको अनुगमन तथा मलू्र्ाङ्कन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

शाखा प्रशासन 

पद/तह िेखा अलिकृत/अलिकृतस्तर सातौ/ आठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र आलथयक प्रशासन शाखा 

सेवा नेपाि प्रशासन 

समहू/उपसमहू िेखा 

कार्य वििरण 

आधथयक प्रशासि अधिकृतले प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतप्रधत उत्तरदायी भई उपलब्ि मािव संशािि, 

भौधतक सधुविा, िीधत, काििू तथा काययधवधि बमोधर्म मातहतका शाखा, उपशाखा र इकाई माफय त दहेाय 

अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१. शाखा वा उपशाखाबाट श्रोत अिमुाि तथा आवश्यकता संकलि गरी अगामी वषयको बर्ेटको मस्यौदा 

योर्िा तथा प्रशासि शाखाको समन्त्वयमा तयार गरी सधमधतमा पेश गि,े 

२.  िगरपाधलकाको स्रोत पररचालि गियका लागी कर, शलु्क तथा दस्तरु असलुी, ठेक्कापट्टा र सो सम्बन्त्िी 

कायय गिय सहयोग पयुायउि,े 

३.  िगरपाधलकाको श्रेस्ता लेखा परीक्षण हुदँा औलं्याइएका बेरुर्हुरु अद्यावधिक गिय लगाउिे, बेरुर् ुफछ्र्यौट 

गिय लगाउिे, धियधमत गिुयपिे भए धियधमत गिे, असलुउपर गिुय भए असुलउपर गरी बेरुर् ुफछ्र्यौट गिय 

गराउि आवश्यक काययहरु गि ेगराउि,े 

४.  िगरपाधलकामा प्राप्त हुिे सबै आन्त्तररक आम्दािीहरु धियधमत र व्यबधस्थत आम्दािी बाँध्िे, अधभलेख 

राख्ि ेर बैंक दाधखला गरी आय श्रेस्तालाई दरुुस्त राख्ि ेव्यवस्था धमलाउिे र सोको धियधमत अिगुमि गिे 

गराउि,े 

५.  िगरपाधलकाको आय व्यवको धववरण प्रत्येक चौमाधसकमा सावयर्ाधिक गिे गराउिे, 

६.  रार्श्वको सम्भाव्यता अध्ययि, धवशे्लषण र प्रक्षेपण गरी पररचालिको लाधग धसफाररस गिे, 

७.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्यायोर्ि गरेको रकमको धसमाधभर रही धर्न्त्सी सामािको माग फारम, 

खरीद आदशे तथा दाधखला ररपोटय स्वीकृत गिे, 

८.  धर्न्त्सी श्रेस्ता अद्यावधिक गिय लगाउिे, धर्न्त्सी सामािको संरक्षण एवं उधचत ममयत संभार गिे र 

लेखापरीक्षण गिे व्यवस्था धमलाउिे, 

९.  सम्पत्ती व्यवस्थापि तथा धर्न्त्सी उपशाखासँगको समन्त्वयमा धर्न्त्सी सामािहरुको धमिाहा, िलुाइ, धललाम, 

ममयत गिुयपिे भए सो अिसुार गिय स्वीकृतीका लागी पेश गि,े 

१०.  िगरपाधलकाबाट संचाधलत आयोर्िाको लाधग आवश्यक पिे धिमायण सामाग्री खरीद गिय आवश्यक 

व्यवस्था धमलाउिे, सरुधक्षत भण्डार गि ेतथा आवश्यकता र धिणयय अिसुार उपलब्ि गराउिे व्यबस्था 

धमलाउिे, 

११. िगरपाधलकाको आन्त्तररक आय वधृिको संभाविा तथा श्रोत धवशे्लषण रार्श्व प्रशासिमा सिुारको व्यबस्था 

धमलाउिे, 



१२.  िगरपाधलकामा उपलब्ि हुिे अन्त्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्त्तरण अन्त्तगयत संघ तथा प्रदशे सरकारबाट 

उपलब्ि हुिे अिदुाि संधचत कोषमा र्म्मा गिे र खचय खाता माफय त खचय गिे व्यवस्था धमलाउिे, 

१३.  िगरपाधलकाको स्रोत तथा आधथयक धवशे्लषण गरी योर्िा तथा प्रशासि शाखा, पवूायिार धवकास शाखा र 

अन्त्य सम्बधन्त्ित शाखा तथा उपशाखा र कायायलय र धिकायलाई र्ािकारी धदिे, 

१४.  िगरपाधलकाको आम्दािी तथा खचयहरुको माधसक, चौमाधसक तथा वाधषयक प्रधतवेदि तयार गरी /गिय लगाई 

समयम ैकाययपाधलका र सम्बधन्त्ित धिकायमा पठाउि,े 

१५.  वाधषयक आय व्यय र धवकास काययको धववरण िगरपाधलकाको वेवसाइट, वलेुधटि वा स्थािीय परपधरकामा 

प्रकाशिको व्यवस्था गि,े 

१६.  िगरपाधलकाको संधचत कोष खाता र खचय खाताहरुको संचालिको व्यवस्था धमलाउिे, 

१७.  लेखा उपशाखासँगको समन्त्वयमा तलव, भत्ता, पाररश्रधमक धवतरण र तलवी प्रधतवेदि पाररत गराउि,े 

१८.  पवूायिार धवकास शाखाबाट प्राप्त धिमायण सम्बधन्त्ि धबल र्ाँच गि,े आयोर्िामा धकस्ता धिकासा, पेश्की 

आधद सम्बधन्त्ि काययहरु गि,े 

१९.  सम्बधन्त्ित धिकायबाट चौमाधसक धिकासा माग गि,े धियमािसुार खचय गिे र सोको मास्केवारी तयार गरी 

धियधमत रुपमा सम्बधन्त्ित धिकायमा पठाउि ेव्यवस्था धमलाउिे, 

२०.  परुािा पेश्की बाँकी रहकेो असलु उपर तथा फछ्र्यौट गिय गराउि आवश्यक कारबाही गरी सोको माधसक 

ररपोट तयार गिय लगाउिे, 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह िेखापाि/ सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र िेखा व्र्वस्थापन उपशाखा 

सेवा नेपाि प्रशासन 

समहू/उपसमहू िेखा 

कायय धववरण 

लेखा व्यवस्थापि उपशाखा प्रमखुको हधैसयतमा लेखापालले दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा 

सम्पादि गिुय पिेछ । 

१.  िगरपाधलकाको आय व्यय धववरण र बर्ेट तयार गि ेकाययमा उपशाखा प्रमुखलाई आवश्यक सहयोग गि,े 

२.  कोष तथा लेखा धियन्त्रण कायायलयबाट चौमाधसक धिकासा माग गि,े धियमािसुार खचय गिे र सो को 

अधभलेख राखी मास्केवारी तयार गि,े 

३.  िगरपाधलकाको आम्दािी तथा खचयहरुको माधसक, चौमाधसक तथा वाधषयक प्रधतवेदि तयार गरी शाखा 

माफय त िगर काययपाधलका र सम्बधन्त्ित धिकायमा पठाउि,े 

४.  लेखा परीक्षणमा औलं्याइएका बेरुर्हुरु अद्यावधिक गि,े फछ्र्यौट गि,े धियधमत गिुय पिे भए पेश गि,े 

असलु गिुय पिे भए तत्काल कारवाही गिय कारवाही अगाडी बढाउिे, 

५.  िगरपाधलकाको कायायलय अन्त्तगयत सम्पणूय कमयचारीहरुको तलवी प्रधतवेदि तयार गरी स्वीकृत गराउि,े 

६.  परुािा पेश्की बाँकी रहकेो असलुउपर तथा फछ्र्यौट गिय गराउि आवश्यक कारबाही गरी सोको माधसक 

ररपोटय तयार गि,े 



७.  वरे्टको अधन्त्तम मस्यौदा तयार गिय श्रोत अिमुाि तथा बर्ेट धसमा धििायरण र योर्िा तथा बर्ेट तर्ुयमा 

सधमधतलाई आवश्यक सहयोग गि,े 

८.  िगरपाधलकाको आय र व्ययको आन्त्तररक र अधन्त्तम लेखापरीक्षण गि ेकाययमा आवश्यक सहयोग गिे, 

९.  िगरपाधलकाको आय र व्ययको आन्त्तररक लेखापरीक्षण गराउिको लाधग आन्त्तररक लेखापरीक्षकलाई 

आवश्यक सहयोग गि,े 

१०.  िगर सभामा प्रस्ततु गररिे लेखा सधमधतको वाधषयक प्रधतवेदि तयार गिय सहयोग गि,े 

११.  िरौटी तथा रार्स्व धवधियोर्िको स्रेस्ता राख्िे, लेखापरीक्षण गराउि,े बेरुर् ुफछ्र्यौट गि ेर सदर स्याहा 

सम्बधन्त्ि कारवाही गि,े 

१२.  बैंक ग्यारेण्टी सम्बधन्त्ि अधभलेख राख्ि,े पेश्की लगत राख्िे र समयमा फछ्र्यौट गि ेकाययलाई सधुिधित गि,े 

१३.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमखुको धिदेशिमा अन्त्य कायय गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह सहार्क िेखापाि/ सहार्क चौथो 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र िेखा व्र्वस्थापन उपशाखा 

सेवा नेपाि प्रशासन 

समहू/उपसमहू िेखा 

 

 

 

कायय धववरण 

लेखा व्यवस्थापि उपशाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई सह लेखापालल ेदहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी 

रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१.  िगरपाधलकाको आय व्यय धववरण र बर्ेट तयार गि ेकाययमा उपशाखा प्रमुखलाई आवश्यक सहयोग गि,े 

२.  कोष तथा लेखा धियन्त्रण कायायलयबाट चौमाधसक धिकासा माग गि,े धियमािसुार खचय गिे र सो को 

अधभलेख राखी मास्केवारी तयार गि,े 

३.  िगरपाधलकाको आम्दािी तथा खचयहरुको माधसक, चौमाधसक तथा वाधषयक प्रधतवेदि तयार गरी शाखा 

माफय त िगर काययपाधलका र सम्बधन्त्ित धिकायमा पठाउि,े 

४.  लेखा परीक्षणमा औलं्याइएका बेरुर्हुरु अद्यावधिक गि,े फछ्र्यौट गि,े धियधमत गिुय पिे भए पेश गि,े 

असलू गिुय पिे भए तत्काल कारवाही गिय कारवाही अगाडी बढाउिे, 

५.  िगरपाधलकाको कायायलय अन्त्तगयत सम्पणूय कमयचारीहरुको तलवी प्रधतवेदि तयार गरी स्वीकृत गराउि,े 

६.  परुािा पेश्की बाँकी रहकेो असलु उपर तथा फछ्र्यौट गिय गराउि आवश्यक कारबाही गरी सोको माधसक 

ररपोटय तयार गि,े 

७.  वरे्टको अधन्त्तम मस्यौदा तयार गिय श्रोत अिमुाि तथा बर्ेट धसमा धििायरण र योर्िा तथा बर्ेट तर्ुयमा 

सधमधतलाई आवश्यक सहयोग गि,े 

८.  िगरपाधलकाको आय र व्ययको आन्त्तररक र अधन्त्तम लेखापरीक्षण गि ेकाययमा आवश्यक सहयोग गिे, 



९.  िगरपाधलकाको आय र व्ययको आन्त्तररक लेखापरीक्षण गराउिको लागी आन्त्तररक लेखा परीक्षक 

आवश्यक सहयोग गि,े 

१०.  िगर सभामा प्रस्ततु गररिे लेखा सधमधतको वाधषयक प्रधतवेदि तयार गिय सहयोग गि,े 

११.  िरौटी तथा रार्श्व धवधियोर्िको स्रेस्ता राख्िे, लेखापरीक्षण गराउि,े बेरुर् ुफछ्र्यौट गि ेर सदर स्याहा 

सम्बन्त्िी कारबाही गि,े 

१२.  बैक ग्यारेण्टी सम्बन्त्िी अधभलेख राख्ि,े पेश्की लगत राख्िे र समयमा फछ्र्यौट गि ेकाययलाई सधुिधित गि,े 

१३.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमखुको धिदेशिका अन्त्य कायय गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह ईलन्द्िलनर्र/अलिकृत छैठौं/ सातौ/आठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र पवूायिार लवकास उपशाखा 

सेवा ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

समहू/उपसमहू लसलभि/ लवलल्डङ्ग एण्ड आलकय टेक्ट  

 

कायय धववरण 

धसधभल इधजर्धियरले पवूायिार धवकास उपशाखाको प्रमखुको रुपमा शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई 

उपलब्ि मािव संशािि, भौधतक सधुविा, िीधत, काििू तथा काययधवधि बमोधर्म मातहतका इकाई माफय त 

दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१.  राधरिय शहरी धवकास िीधत अिरुुप िगरपाधलकाको भ-ूउपयोग िक्शा तयार गि,े भू-उपयोग योर्िा, 

भौधतक धवकास योर्िा, िगर यातायात गरुुयोर्िा तर्ुयमा र कायायन्त्वयिको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

२.  िगरको वस्तगुत धवबरण, भौगोधलक सचूिा प्रणाली, स्रोत िक्शा आधद तयार तथा अद्यावधिक गि ेगराउि,े 

३.  शहरी योर्िा तथा भौधतक पूवायिार सम्बन्त्िमा सम्बधन्त्ित मन्त्रालय, धवभाग तथा िगरपाधलकाको धिदशेि 

पालिा गि ेगराउि,े 

४.  एकीकृत शहरी धवकासको अविारणा अिरुुप िगर धवकासको लाधग प्रचधलत काििू तथा िीधत अिरुुप 

मापदण्ड तयार गरी पेश गि,े 

५.  शहरी योर्िा तर्ुयमा र कायायन्त्वयिका लाधग अन्त्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं िीधर् क्षेरका सम्बि 

धिकायहरुसँग समन्त्वय र सहयोग सम्बन्त्ि धवकास र धवस्तार गि,े 

६.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको धिदशेिमा अन्त्य काम गि े। 

 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह सव ईलन्द्िलनर्र/ सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र पवूायिार लवकास उपशाखा 

सेवा ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

समहू/उपसमहू लसलभि 



  sfo{ ljj/0f  

सब इधजर्धियरल ेउपशाखा प्रमखु प्रधत उत्तरदायी भई दहेायका काययहरु प्रभावकारी रुपमा गिुय गराउि ुपिेछ:  

१.  आयोर्िाको स्थलगत सवेक्षण र िापर्ाँच गिे,  

२.  स्वीकृत धडर्ाइि अिसुार दर धवशे्लषण तथा आयोर्िाको लगात अिुमाि तयार गि,े  

३.  आयोर्िाको धवओक्य ूदस्तावेर् तयार गिय उपशाखा तथा शाखा प्रमखुलाई सहयोग गि,े  

४.  आयोर्िाको संचालिमा प्राधवधिक सपुरीवेक्षण, अिगुमि तथा गणुस्तर पररक्षण गि,े  

५.  संचाधलत आयोर्िाको िापर्ाँच, एमधव तयारी गरी रधिङ तथा अधन्त्तम धवल तयार गि,े  

६.  उपभोिा सधमधत संचाधलत आयोर्िाको कायायन्त्वयिमा प्राधवधिक सहयोग गि ेर गणुस्तर कायम गिय      

गराउि,े  

७.  उपशाखा तथा शाखा प्रमखुको धिदशेि पालिा गि ेगराउि े।  

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह ईलन्द्िलनर्र/ छैठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र भवन तथा शहरी लवकास उपशाखा 

सेवा ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

समहू/उपसमहू आलकय टेक्ट ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

 

कायय धववरण 

शहरी तथा वस्ती धवकास उपशाखा प्रमखुको रुपमा आधकय टेक्ट इधजर्धियरले पवूायिार धवकास शाखा प्रमखु 

प्रधत उत्तरदायी भई उपलब्ि मािव संशासि, भौधतक सुधविा, सचूिा प्रधवधि तथा कायय प्रधक्रया अिसुार 

दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ । 

१.  भउूपयोग, वस्ती धवकास, आवास र भवि सम्बन्त्िी िीधत, ऐि, धियम, काययधवधि र मापदण्ड तयार गि,े 

कायायन्त्वयि र धियमिको व्यवस्था गि,े 

२.  वधस्त धवकास, आवास र भवि धिमायणसम्बन्त्िी आिारभतू मापदण्ड तयारी र कायायन्त्वयिमा गि ेगराउि,े 

३.  घरिक्शा स्वीकृतीको धिवेदि फारामको ढाँचा तयार गि,े छपाई गिय लगाई सेवाग्रहीलाई उपलब्ि गराउि,े 

४.  स्वीकृतीकालाधग पेश भएको िक्शा ररत पगेु िपगेुको र्ाँच गरी ररत पगेुको भए दताय गरी धदिे र ररत िपुगे्को 

भए सोही व्यहोरा धिवेदकलाई र्ािकारी धदिे, 

५.  घर िक्शा दस्तरु धठक भए िभएको र्ाँच गिे, 

६.  रीत पयुायई दताय भएका दरखास्तहरुको १५ धदिे सचूिा टाँश गि ेगराउि ेव्यबस्था धमलाउिे, 

७.  ताररख पचाय खडा गरी धदिे तथा सम्बधन्त्ित कमयचारीको सहयोगमा सधर्यमीि मचुलु्का गि ेगराउि,े 

८.  सधर्यधमि मचुुल्काको प्रधतवेदि धसफाररशसधहत शाखा प्रमुख समक्ष पेश गिे, 

९.  कबधुलयत गराउि ुपिे भए घरििी वा अधख्तयारी प्राप्त वारेशबाट गराउि,े 

१०.  घर धिमायण इर्ार्त पर तयार गरी शाखा प्रमुख समक्ष पेश गिे, 

११. घरको ब्लक िम्बर उपलब्ि गराउि ेर सोको र्ािकारी सम्बधन्त्ित वडा कायायलयलाई धदिे, 

१२. घरको िक्शाको म्याद थपसम्बन्त्िी धिवेदि उपर प्रारधम्भक कारवाही गरी शाखा प्रमुख समक्ष पेश गि,े 

१३. घरिक्शासँग सम्बधन्त्ित धवधभन्त्ि धशफाररशहरु गि ेर सोको अधभलेख राख्िे, 



१४. िक्शा पास भएका घरिरुीको लगत राख्ि ेर सो को र्ािकारी रार्श्व शाखालाई धदिे, 

१५. घरिक्शाको प्रधतधलधप माग भए प्रमाधणत गराई प्रधतधलपी उपलब्ि गराउि,े 

१६. घर धिमायण काययको स्वीकृती धददँा रायपधुस्तकामा राय लेखी सदर भए बमोधर्म गि,े 

१७. िक्शा िामसारी गिय धिवेदि आएमा धियमािसुार िामसारी गरी धदि राय सधहत पेश गि,े 

१८. घर धिमायण काययको स्वीकृती, घरिक्शाको प्रधतधलधप, सम्पन्त्ि प्रमाणपर र िक्शा िामसारीको सेवा उपलब्ि 

गराउि ुपवूय चाल ुआ.व.सम्मको िपालाई बझुाउि ुपिे सेवा शुल्क, दस्तरु र अन्त्य रकम बझुाउि लगाउिे, 

१९. इर्ार्त पर बमोधर्म घरधिमायण भए िभएको अिगुमि गि ेगराउि ेतथा इर्ार्त पर बमोधर्म घर धिमायण 

भई सकेको भए सम्पन्त्ि प्रमाण पर तयार गरी स्वीकृतीका लाधग प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गि,े 

२०. िगर प्रमखु तथा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको धिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह  सव-ईलन्द्िलनर्र/ पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र भवन तथा शहरी लवकास उपशाखा 

सेवा ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

समहू/उपसमहू लसलभि 

 

कायय धववरण 

सब इधजर्धियरले उपशाखा प्रमखु प्रधत उत्तरदायी भई दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा 

सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ । 

१.  भउूपयोग, वस्ती धवकास, आवास र भवि सम्बन्त्िी िीधत, ऐि, धियम, काययधवधि र मापदण्ड तयार गि,े 

कायायन्त्वयि र धियमिको व्यवस्था गि,े 

२.  वस्ती धवकास, आवास र भवि धिमायणसम्बन्त्िी आिारभतू मापदण्ड तयारी र कायायन्त्वयिमा गि ेगराउि,े 

३.  घरिक्शा स्वीकृतीको धिवेदि फारामको ढाँचा तयार गि,े छपाई गिय लगाई सेवाग्रहीलाई उपलब्ि गराउि,े 

४.  स्वीकृतीकालाधग पेश भएको िक्शा ररत पगेु िपगेुको र्ाँच गरी ररत पगेुको भए दताय गरी धदिे र ररत िपुगे्को 

भए सोही व्यहोरा धिवेदकलाई र्ािकारी धदिे, 

५.  घर िक्शा दस्तरु धठक भए िभएको र्ाँच गिे, 

६.  रीत पयुायई दताय भएका दरखास्तहरुको १५ धदिे सचूिा टाँश गि ेगराउि ेव्यबस्था धमलाउिे, 

७.  ताररख पचाय खडा गरी धदिे तथा सम्बधन्त्ित कमयचारीको सहयोगमा सधर्यधमि मचुलु्का गि ेगराउि,े 

८.  सधर्यधमि मचुुल्काको प्रधतवेदि धसफाररशसधहत शाखा प्रमुख समक्ष पेश गिे, 

९.  कबधुलयत गराउि ुपिे भए घरििी वा अधख्तयारी प्राप्त वारेशबाट गराउि,े 

१०.  घर धिमायण इर्ार्त पर तयार गरी शाखा प्रमुख समक्ष पेश गिे, 

११. घरको ब्लक िम्बर उपलब्ि गराउि ेर सोको र्ािकारी सम्बधन्त्ित वडा कायायलयलाई धदिे, 

१२. घरको िक्शाको म्याद थपसम्बन्त्िी धिवेदि उपर प्रारधम्भक कारवाही गरी शाखा प्रमुख समक्ष पेश गि,े 

१३. घरिक्शासँग सम्बधन्त्ित धवधभन्त्ि धशफाररशहरु गि ेर सोको अधभलेख राख्िे, 

१४. िक्शा पास भएका घरिरुीको लगत राख्ि ेर सो को र्ािकारी रार्श्व शाखालाई धदिे, 

१५. घरिक्शाको प्रधतधलधप माग भए प्रमाधणत गराई प्रधतधलपी उपलब्ि गराउि,े 



१६. घर धिमायण काययको स्वीकृती धददँा रायपधुस्तकामा राय लेखी सदर भए बमोधर्म गि,े 

१७. िक्शा िामसारी गिय धिवेदि आएमा धियमािसुार िामसारी गरी धदि राय सधहत पेश गि,े 

१८. घर धिमायण काययको धस्वकृती, घरिक्शाको प्रधतधलधप, सम्पन्त्ि प्रमाणपर र िक्शा िामसारीको सेवा उपलब्ि 

गराउि ुपवूय चाल ुआ.व.सम्मको ि.पा.लाई बझुाउि ुपिे सेवा शलु्क, दस्तरु र अन्त्य रकम बझुाउि लगाउिे, 

१९. इर्ार्त पर बमोधर्म घरधिमायण भए िभएको अिगुमि गि ेगराउि ेतथा इर्ार्त पर बमोधर्म घर धिमायण 

भई सकेको भए सम्पन्त्ि प्रमाण पर तयार गरी स्वीकृतीकालाधग प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गि,े 

२०.  शाखा तथा उपशाखा प्रमखुले तोकेका अन्त्य कायय गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह  सवेक्षक/ अलमन (पााँचौ/चौथो) 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र भवन तथा शहरी लवकास उपशाखा 

सेवा ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

समहू/उपसमहू लसलभि ईलन्द्िलनर्ररङ्ग 

कार्य लववरण  

उपशाखा प्रधत उत्तरदायी भई सवेयर वा अधमिले अन्त्य इकाई यसँग समन्त्वय गरी दहेाय अिसुारका कायय 

प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ । 

१ र्ग्गाको धसमाङ्किसम्बन्त्िी धववादलाई न्त्यिूीिकरण गि,े  

 र्ग्गा सम्बन्त्िी धबबादको धिरुपणका लाधग स्थलगत सधर्यधमि गि,े  

२ सावयर्धिक र्ग्गा, िदी, वि–रं्गल, सडक तथा अन्त्य स्थलहरुको िाप गि,े  

३ आवश्यकता अिसुार व्यधिगत र्ग्गा पधि िा्ि र्ाि े,  

४ सावयर्धिक स्थलहरुको अवस्था तथा र्ग्गा सम्बन्त्िी भएको कारोबारको अधभलेख राख्िे ,  

५ चौमाधसक तथा वाधषयक प्रधतवेदि तयार गिे आधद ।  

६ उपशाखा प्रमखुले तोकेका अन्त्य काययहरु गिे 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह  अलिकृत छैठौं/ सातौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र सामालिक लवकास शाखा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

कायय धववरण  

सामाधर्क धवकास अधिकृतले प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतप्रधत उत्तरदायी भई िगर काययपाधलका 

कायायलयको सामाधर्क धवकास शाखाको प्रमखु रुपमा दहेायअिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि 

गिुय पिेछ :  



१. संधविािको मौधलक तथा धिदेशक धसिान्त्तको व्यवस्था, िेपाल पक्ष भएका अन्त्तराधरिय सन्त्िीसम्झौता,     

अधभसन्त्िी, आलेख कायायन्त्वयिको लाधग धर्म्मेवार बिाइएका धवषयहरु कायायन्त्वयि गिय िगरस्तरीय िीधत, 

काििू, काययधवधि, मापदण्ड, योर्िा तथा काययक्रम तयार गिे,  

२. िगर क्षेर धभर धशक्षा, र्िस्वास््य तथा र्िसंख्यालगायत सामाधर्क धवकाससँग सम्बधन्त्ित रणिीधत तथा 

योर्िा तर्ुयमा गिय आवश्यक सचूिाहरु प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गि,े  

३. मधहला, बालबाधलका, दधलत, आधदवासी/र्िर्ाती, मुधस्लम, अल्पसंख्यक तथा पछाधडपरेका अन्त्य लधक्षत 

वगयको समावेधशकरण सम्बन्त्िी योर्िा तर्ुयमा, कायायन्त्वयि तथा अिगुमि सम्बन्त्िी कामको संयोर्ि गिे,  

४. िगरपाधलका धभर धशक्षा धवकास तथा समदुाय पररचालि सम्बन्त्िी कामको रणिीधत तर्ुयमा गरी पेश गिे 

तथा सामाधर्क पररचालि काययमा समन्त्वय र सहर्ीकरण गिे,  

५. सामाधर्क धवकास सधमधतको सदस्य सधचवको रुपमा बैठक व्यबस्थापि, संस्था छिौट, काययसम्पादि 

मलू्यांकि, म्याद थप तथा सामाधर्क पररचालकहरुको पररचालि गि ेगराउि,े  

६. िगरमा संचालि हुिे र्िस्वास््य, धशक्षा, र्िचेतिा अधभवधृि, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र्स्ता 

काममा अन्त्य शाखासंग समन्त्वय गरी समदुाय पररचालि गि ेगराउि,े  

७. िगर क्षेरमा साक्षरता, साक्षरोत्तर कक्षा, शैधक्षक धवकास र िागररक धशक्षासम्वन्त्िी काययहरु संचालि संयोर्ि 

गि ेतथा संचालिको व्यवस्था धमलाउिे,  

८. िगर क्षेर धभरका आिारभूत तथा माध्याधमक धवद्यालयहरुको संचालिमा समन्त्वय गरी संचालिमा सहयोग 

गि ेतथा धवद्यालय स्थापिा धसफाररश सम्बन्त्िी कायय गि,े  

९. िगरस्तरीय पसु्तकालय संचालि सम्बन्त्िी िीधतगत धिणयय तयार गरी पेश गिे,  

१०. लैङ्धगक समािता तथा सामाधर्क समावेधशकरण सम्वन्त्िी काययहरु योर्िा तर्ुयमा र कायायन्त्वयि गि े

गराउि,े  

११. सम्बधन्त्ित सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसँग समन्त्वय गरी र्िस्वास््य, धशक्षा, सामाधर्क सशधिकरण 

सम्बन्त्िी काययक्रम संचालि गिे गराउि,े  

१२. कमर्ोर आधथयक अवस्था भएका वगयकालाधग क्षमता तथा सीप धवकास, आय आर्यि, स्वरोर्गारमलूक 

काययक्रम संचालि गि ेगराउिे,  

१३. पोषणसम्वन्त्िी सेवा प्रवाह तथा र्िचेतिामलूक काययक्रम संचालि गि ेगराउि,े  

१४. पररवार धियोर्ि, मातधृशश,ु पररवार स्वास््य, खोप र्स्ता पररवार स्वास््य काययक्रम संचालि गि ेगराउि,े  

१५. मधहला स्वयंसेधवका पररचालि गि ेगराउि,े  

१६. िसाल ुपदाथय सेवि, मध्यपाि, िमु्रपाि र्स्ता दवु्र्यसि र र्वुातास र्स्ता कुलत यवुा तथा बाधलबाधलकालाई 

संरक्षण प्रदाि गिय सचेतिा अधभयाि संचालि गि ेगराउि,े  

१७. अपाङ्गता भएका व्यधिहरुको क्षमता धवकास गरी र्ीवि िान्त्ि सक्िे तलु्याउि क्षमता, सीप र आयमलूक 

काययक्रमहरु संचालि गि,े  

१८.  स्थािीय लोपोन्त्मखु र्ाती, भाषा, संस्कृधतक संरक्षण र प्रवियिका काययक्रम संचालि गि,े  

१९.  बालबाधलकाको अधिकार संरक्षरण र बालमैरी स्थािीय शासि कायायन्त्वयिको व्यवस्था गि,े  

२०. खलु्ला धदसामिु अधभयाि तथा पणूय खोप अधभयाि र्स्ता सामाधर्क पररवतयि काययक्रमहरुको समन्त्वय गि,े  

२१. खाद्य सरुक्षा, गणुस्तर धियन्त्रण तथा उपभोिा धहत संरक्षण सम्बन्त्िी धवषयमा सम्बधन्त्ित धिकायसंग समन्त्वय 

गरी प्रारधम्भक काययवाही चलाउिे,  

२२.  एच.्आई. भी. एड्स तथा वाल श्रम न्त्यिूीकरण सम्बन्त्िी काययहरुमा आवश्यक समन्त्वय र सहर्ीकरण   गि,े  



     २३. िगर प्रमखु, उपप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले धदएका धिदशेिहरुको पालिा गि े। 

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह  शाखा अलिकृत/ अलिकृतस्तर/ सातौ/आठौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र लशक्षा, र्वुा तथा खेिकुद शाखा 

सेवा नेपाि लशक्षा 

समहू/उपसमहू लशक्षा प्रशासन/ लनररक्षण 

कायय धववरण कायय धववरण  

धशक्षा अधिकृतले दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ ।  

१.  िगर काययपाधलकाबाट स्वीकृत शैधक्षक काययक्रम कायायन्त्वयि गि/ेगराउि,े  

२.  िगर काययपाधलकामा पेश गिुय पिे धशक्षा सम्बन्त्िी कुिै प्रस्ताव प्रमखु प्रशासधकय अधिकृत माफय त पेश 

गि े 

३.  िगर धशक्षा योर्िा बिाई काययपाधलकामा स्वीकृधतको लाधग पेश गिे र स्वीकृत योर्िा कायायन्त्वयि 

गि,े  

४.  िगरपाधलकाको धशक्षाको अवस्था, प्रगधत आधद समेधटएको धशक्षा सम्वन्त्िी धस्थधतपर गिय लगाई 

प्रत्येक वषयको चैर मसान्त्त धभर प्रकाधशत गि ेगराउि े 

५.  धवद्यालयको परीक्षाको अधभलेख, प्रश्नपर र उत्तर पधुस्तका धझकाई र्ाँच गि,े धवद्यालयमा धशक्षाको 

गणुस्तर बधृि भए िभएको सम्बन्त्िमा मलू्याङ्कि गरी अधभलेख राख्िे तथा सो सम्बन्त्िमा सिुारका 

लाधग आवश्यक काम गि,े  

६.  ऐि तथा यस काययधवधि बमोधर्म धवद्यालयहरू सजचालि भए िभएको र्ाँचबझु गि ेतथा धवद्यालयमा 

धशक्षाको गणुस्तर बढाउि, सिुार गिय वा धवद्यालय बन्त्द गिुय पिे िपिे सम्बन्त्िमा धिरीक्षण गरी 

धवद्यालयको स्तर बढाउि,ु सिुार गिुय वा धवद्यालय बन्त्द गिुय पिे भएमा तत ्सम्बन्त्िी कारबाही प्रधक्रया 

अगाधड बढाउिे,  

७. माध्यधमक धशक्षा उत्तीणय परीक्षाको लाधग रधर्रिेशि फाराम भरेका धवद्याथीको िाम, थर, उमेर प्रचधलत 

काििू बमोधर्म संशोिि गि,े  

८.  आयोगबाट धसफाररस भई आएका धशक्षक वा कमयचारीलाई धवद्यालयमा धियधुि गि,े  

९.  सामदुाधयक धवद्यालयमा काययरत धशक्षक तथा कमयचारीको सेवा धववरण तथा अन्त्य अधभलेख 

अद्यावधिक गि,े  

१०.  धशक्षक वा कमयचारीको काययसम्पादि मलू्याङ्कि गरी त्यसको धववरण आयोगमा पठाउि,े  

११.  धवद्यालयहरुको धिरीक्षण, धशक्षकको ताधलम तथा अन्त्य शैधक्षक धक्रयाकलाप संचालि गिे गराउि,े  

१२.  माध्यधमक धशक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्याधमक धशक्षा परीक्षा र आिारभतू तहको अन्त्त्यमा हुिे परीक्षालाई 

धियधमत र मयायधदत ढङ्गबाट सजचालि गि,े गराउि,े  

१३.  सामदुाधयक धवद्यालयका लाधग धवतरण गररएका दरबन्त्दी शैधक्षक सरको सरुुमा धमलाि गिय िगर धशक्षा 

सधमधतमा धसफाररस गि,े  



१४.  धवद्यालयमा लाग ूगररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्त्िमा सिुार गिुयपिे र 

धििःशुल्क पाठ्यपसु्तकको धवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउि ेधवषयमा व्यवस्थापि सधमधत तथा 

धशक्षकको राय धलई सझुाव पठाउिे तथा सो सम्बन्त्िमा अन्त्य आवश्यक कायय गि,े गराउिे,  

१५.  लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रधतवेदिको आिारमा दधेखएका अधियधमतता र वेरुर् ुफर्छ्यौट गिय लगाउिे,  

१६.  सामदुाधयक धवद्यालयका धशक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रधतवेदि पाररत गराउि,े  

१७.  धवद्यालय धिरीक्षणका लाधग तोधकएका व्यधिले धदएको धिरीक्षण प्रधतवेदि उपर कारबाही गिे  

१८.  धवद्यालय व्यवस्थापि सधमधत र धशक्षक अधभभावक संघ गठि गि÷ेगराउि,े  

१९.  सामदुाधयक धवद्यालयको स्वीकृत, ररि दरवन्त्दीमा पदपधूतयको लाधग आयोगमा लेखी पठाउिे,  

२०.  काययपाधलकाबाट स्वीकृत मापदण्डको आिारमा धशक्षकको सरुवा तयारी गि,े  

२१.  धवद्यालय व्यवस्थापि सधमधतको धसफाररसमा धशक्षकलाई धवद्यालय समय बाहके वा धवद्यालयको 

धियधमत पठि पाठिमा असर िगि ेगरी अधतररि समयमा अन्त्यर कायय गिय पवूय स्वीकृधत प्रदाि गिे,  

२२.  काययसम्पादिको आिारमा धवद्यालय व्यवस्थापि सधमधत, धशक्षक अधभभावक संघ, प्रिािाध्यापक, 

धशक्षक एवं कमयचारीहरुलाई पुरस्कार तथा दण्डका लाधग काययपाधलका समक्ष धसफाररश गिे ,  

२३. काययपाधलका, राधरिय परीक्षा बोडय र धशक्षासँग सम्वधन्त्ित आयोगहरुबाट धिदधेशत वा प्रत्यायोधर्त कायय 

गि े

 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा  

पद/तह  प्रलवलिक सहार्क/ सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र लशक्षा, र्वुा तथा खेिकुद शाखा 

सेवा नेपाि लशक्षा 

समहू/उपसमहू लशक्षा प्रशासन 

 

कायय धववरण 

धशक्षा सहायकले उपशाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई दहेायअिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय 

पिेछ: 

१.  स्वीकृत शैधक्षक काययक्रम कायायन्त्वयि गिय उपशाखा प्रमुखलाई सहयोग गि,े 

२. स्वीकृत अिौपचाररक धशक्षा, धवशेष धशक्षा र धशक्षाको लाधग खाद्य काययक्रम कायायन्त्वयि गिे गराउि े

तथा सो सम्बन्त्िी अधभलेख तयार गि,े 

३. धशक्षाको गणुस्तर बढाउिको लाधग धशक्षक, प्रिािाध्यापक तथा व्यवस्थापि सधमधतका 

पदाधिकारीहरूको समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा ताधलम संचालि गिे, 

४.  धवद्यालयमा धशक्षाको गुणस्तर बधृि भए िभएको सम्बन्त्िमा मलू्याङ्कि गरी अधभलेख राख्िे तथा सो 

सम्बन्त्िमा सिुारका लाधग आवश्यक काम गि,े 

५.  ऐि तथा यस काययधवधि बमोधर्म धवद्यालयहरू सजचालि भए िभएको र्ाँचबझु गि,े 

६. सामदुाधयक धवद्यालयमा काययरत धशक्षक तथा कमयचारीको सेवा धववरण तथा अन्त्य अधभलेख 

अद्यावधिक गि,े 



७. धशक्षक वा कमयचारीको काययसम्पादि मलू्याङ्कि गरी त्यसको धववरण आयोगमा पठाउि ेकाययमा 

सहयोग गिे, 

८. धवद्यालयहरुको धिरीक्षण, धशक्षकको ताधलम तथा अन्त्य शैधक्षक धक्रयाकलाप संचालि गिे गराउि,े 

९. धवद्यालयमा लाग ुगररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्त्िमा सिुार गिुयपिे र 

धििःशुल्क पाठ्यपसु्तकको धवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बिाउि ेसम्बन्त्िमा अन्त्य आवश्यक कायय 

गि,े गराउि,े 

१०.  सामदुाधयक धवद्यालयका धशक्षक तथा कमयचारीको तलबी प्रधतवेदि तयार गिय सहयोग गिे, 

११.  धवद्यालय धिरीक्षणका लाधग तोधकएका व्यधिले धदएको धिरीक्षण प्रधतवेदि उपर कारबाही गिे, 

१२.  उपशाखा प्रमुखले तोकेका अन्त्य कायय गिे । 

कार्ायिर् बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शाखा प्रशासन 

पद/तह  सहार्क पााँचौ/चौथो 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र मलहिा, बािबालिका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक शाखा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

कायय धववरण  

मधहला धवकास अधिकृतले सामाधर्क धवकास शाखा प्रमुखप्रधत उत्तरदायी भई मधहला, बालबाधलका, र्ेष्ठ 

िागररक तथा समार् कल्याण उपशाखाको प्रमुखको हधैसयतमा दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी 

रुपमा सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ : 

१.  मधहला हक सम्बन्त्िी िीधत तर्ुयमा, योर्िा कायायन्त्वयि, समन्त्वय र धियमि काययमा सहयोग गि,े 

२. मधहलाको आधथयक, सामाधर्क, रार्िीधतक सशधिकरण, क्षमता धवकास काययक्रम संचालि गि,े  

३.  लैधगक धहसंा धिवारणका लाधग धिरोिात्मक, प्रवद््रििात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पिूिःस्थापिाका 

लाधग सहयोग गि,े  

४.  लैंधगक उत्तरदायी बर्ेट तर्ुयमा तथा सो को कायायन्त्वयि गि,े  

५.  वालवाधलका तथा धकशोर धकशोरी सम्बन्त्िी चेतिामलूक काययक्रम तर्ुयमा गरी कायायन्त्वयि गि,े 

६. बालबाधलकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, मापदण्ड, योर्िा, कायायन्त्वयि र 

धियमि कायृयमा सहयोग गि े 

७.  बालमैरी शासकीय प्रवन्त्ि, बाल क्लब, बाल संरक्षण सधमधत तथा बाल सजर्ाल गठि एवं संचालिमा 

सहर्ीकरण गि,े  

८.  बालबाधलकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्त्िमा संघ, प्रदशे तथा अन्त्य धिकायसँग सम्पकय , समन्त्वय तथा 

सहकायय गिे,  

९.  बाल गहृ, पिुिःस्थापिा केन्त्द्र, धशश ुस्याहार केन्त्द्र र बाल धवकास केन्त्द्र व्यवस्थापि गि,े  

१०. असहाय बालबाधलकाका, सडक बालबाधलका व्यवस्थापि गि,े  

११. बाल धहसंा धियन्त्रण कायय संचालि गि,े  

१२. बालसिुार तथा पिूिःस्थापिा केन्त्द्र स्थापिा, संचालि अिमुती र धियमि गि,े  

१३.  आपत्कालीि बाल उिार कोष स्थापिा र व्यवस्थापि गि,े  

१४. र्ेष्ठ िागररकको लगत, पररचयपर, सम्माि, स्वास््य सधुविा, सामाधर्क सरुक्षा सम्बन्त्िी कायय गि,े 



१५. र्ेष्ठ िागररक क्लव, धदवा सेवा केन्त्द्र, भेटघाटस्थल, आश्रय केन्त्द्रको सजचालि तथा व्यवस्थापि गिे, 

१६. सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्त्वयमा अपाङ्गता पिूिःस्थापिा केन्त्द्र तथा असि स्याहार केन्त्द्रको 

सजचालि र व्यवस्थापि गि,े  

१७. अपाङ्गता भएका व्यधि तथा असहायको लगत अद्यावधिक, पररचयपर धवतरण, सामाधर्क सरुक्षा 

तथा सधुविाको व्यवस्थापि तथा धवतरण गि ेव्यवस्था धमलाउिे,  

१८. अपाङ्गता भएका व्यधिमैरी पवूायिार धिमायण तथा सजचालि काययमा सहर्ीकरण गिे,  

१९. अपाङ्गता भएका व्यधि र असिहरूको व्यवस्थापि सम्वन्त्िी अन्त्य कायय गि,े  

२०. एकल मधहला सम्वन्त्िी धवधवि काययक्रम संचालिमा सहर्ीकरण गि,े  

२१. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखा प्रमखुले तोकेका अन्त्य कायय गिे ।  

 

संघसंस्था व्यवस्थापि  

१.  स्थािीय संघ/संस्था (गैर सरकारी, सामाधर्क तथा सामदुाधयक संघ/संस्था, टोल धवकास संस्था) को 

दताय, िवीकरणमा सहयोग गिे,  

२.  गठुी, कोष तथा अन्त्य िष्टहरुको रेकडय राख्िे तथा आवश्यक समन्त्वय एवं व्यवस्थापिमा सहयोग गिे,  

३.  धिर्ी तथा गैरसरकारी क्षेरसँगको रेकडय अद्यावधिक गि ेतथा आवश्यक समन्त्वय र सहकाययका लाधग 

सहयोग गिे,  

४.  संघ/संस्था र संर्ालसँगको समन्त्वय र पररचालिको र संघ संस्था सम्बन्त्िी अन्त्य धवषयमा व्यवस्थापि 

गि ेकाययमा सहयोग गि,े  

५.  उप शाखा प्रमखुले सम्पादि गि ेसंघ संस्था समन्त्वय काययमा सहयोग गि,े  

       मधहला तथा बालबाधलका सम्बधन्त्ि काययक्रम बिाउिे 

६. ज्येष्ठ िागररक पररचय पर, अपागंता पररचय पर विाउिे तथा अद्यावधिक गि,े  

७.  मधहला तथा वालवाधलकाको हकधहत संरक्षण गि ेकाययक्रम गि,े  

८.  वाल क्लव गठि, धियमि, पिूयगठि र अद्यावधिक गि,े  

९.  उपशाखा प्रमुखले तोकेका अन्त्य कायय गिे । 

 

शाखा प्रशासन 

पद/तह  अलिकृत छैठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र सचूना प्रलवलि शाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

कायय धववरण  

सचूिा तथा संचार प्रधवधि उपशाखा प्रमखुको रुपमा सचूिा तथा संचार तथा संचार अधिकृतले योर्िा, 

प्रशासि तथा अिगुमि शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई दहेायका काययहरु गिुय गराउि ुपिेछ:  

१. कायायलयबाट भएका धवकास धिमायणका काययहरु, ताधलम काययक्रम, संगठि धवकास काययक्रमहरु र्स्तै 

महत्वपूणय कामहरुको सचूिा तथा त्याङ्कहरु राख्ि,े  

२.  िगर क्षेरका धवधभन्त्ि पक्षहरुको त्याङ्क तथा सचूिाहरु संकलि गिे,  

३.  िगरपाधलका सम्बन्त्िी धवधभन्त्ि पर पधरकामा प्रकाधशत समाचार, धट्पणीहरु, सझुावहरु संकलि गिे,  



४.  िगरपाधलकामा संकधलत सचूिा तथा त्याङ्कहरुको धवशे्लषण गरी सारांश प्रकाधशत गरी 

आवश्यकता अिुसार सम्बि पक्षलाई उपलब्ि गराउिे,  

५.  प्राप्त सचूिाको ग्राफ तथा प्रगधत चाटयहरु बिाई समीक्षालयको स्थापिाको लाधग पहल गि,े  

६.  िगरपाधलकबाट प्रकाधशत हुिे बलेुटीि सम्बन्त्िी सामग्री संकलि गरी उपलब्ि गराउि सहयोग गिे,  

७.  िगरपाधलकाको बलेुटीि धियधमत रुपमा प्रकाधशत गिय समन्त्वयात्मक भधूमका धिवायह गि,े  

८.  िगरपाधलका सम्बन्त्िी सचूिा तथा र्ािकारीहरु प्रकाधशत गिय संचार माध्यमहरुलाई सचूिा प्रवाह गि,े  

९.  कायायलयबाट गररिे प्रचार प्रसार सम्बन्त्िी काममा चाधहिे महत्वपणूय काययहरुको धववरण उपलब्ि 

गराउि सहयोग गि,े  

१०.  िगर काययपाधलकाको वेवसाईट अद्यावधिक गररराख्ि,े  

११.  काययपाधलका कायायलय तथा वडा सधमधतको कायायलयमा ईन्त्टरिेट, एसएमएस सेवा, िेटवधकिं ग, 

सफ्टवेयर संचालिमा आवश्यक प्राधवधिक सहयोग उपलव्ि गराउि,े  

१२.  स्थािीय क्षेर धभर इन्त्टरिेट सेवा, टेधलसेन्त्टर, केबलु तथा तारधवहीि टेधलधभर्ि प्रसारणको अिमुधत, 

िधवकरण र धियमिको व्यवस्था गि ेगराउि,े  

१३.  स्थािीय क्षेरमा सचूिा प्रधवधिको धवकास र प्रवियिका कायय संचालि गि/ेगराउि,े  

१४.  शाखा प्रमखुको अन्त्य धिदशेिको पालिा गि े। 

शाखा प्रशासन 

पद/तह  सहार्क पााँचौ/चौथो 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र सामालिक सरुक्षा तथा पलजिकरण शाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

कायय धववरण  

सामाधर्क सरुक्षा सहायकले मधहला, बालबाधलबा, र्ेष्ठ िागररक तथा समार् कल्याण उपशाखा प्रमखुप्रधत 

उत्तरदायी भई उपलब्ि मािव संशािि, भौधतक सधुविा र िीधत, ऐि, धियम र काययधवधि र धिणयण बमोधर्म 

सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा र इकाई यसँग समन्त्वय गरी दहेायअिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय 

पिेछ 

१.  व्यधिगत घटिा (र्न्त्म, धववाह, मतृ्य,ु बसाईसराई र सम्बन्त्ि धवच्छेद) दतायसम्बन्त्िी कायय गि,े  

२.  व्यधिगत घटिा दतायसम्बन्त्िी धववरण तयार गरी धियधमत रुपमा अद्यावधिक गि,े  

३.  व्यधिगत घटिा दतायको माधसक, चौमाधसक तथा बाधषयक प्रधतवेदि तयार गरी सम्बधन्त्ित धिकायमा 

पठाउिे,  

४.  व्यधिगत घटिा दताय सम्बन्त्िमा वडा सधचवहरुसंग समन्त्वय गि ेतथा यस धवषयका गिुासो सिुवुाई 

गि,े  

५. व्यधिगत घटिा दताय सम्बन्त्िी सचेतिा काययक्रम तर्ुयमा गरी संचालि गि,े  

६.  व्यधिगत घटिा दतायसम्बन्त्िी सफ्टवयेर संचालि गरी धववरण प्रधवष्ट गि,े  

७.  घटिा दतायसम्बन्त्िी धियधमत र माग भएअिसुारको धववरण तयार गरी मन्त्रालय तथा सम्बधन्त्ित 

धिकायमा पठाउि पेश गि,े  

८.  व्यधिगत घटिा दताय सम्बन्त्िी िेपाल सरकारबाट समय समयमा र्ारी भएका पररपर तथा धिदशेिहरु 

एवं घटिा दताय समबन्त्िी अधभलेख व्यवधस्थत र सरुधक्षत गरी राख्िे,  



९.  सामधर्क सरुक्षा पाउिे व्यधिको धववरण अद्यावधिक गि,े  

१०.  िाम सच्याउि ेतथा थप गि,े  

११.  सामधर्क सरुक्षा अन्त्तगयत भत्ता/वधृत्त प्राप्त गि ेलाभग्राहीहरुको बैंक खाता संचालिको धसफाररस 

गि,े  

१२.  सहर् तररकाबाट सरुधक्षत रुपमा सामाधर्क सरुक्षा भत्ता प्राप्त गि ेव्यवस्था धमलाउि,े  

१३. स्थािीय संघ/संस्था (गैर सरकारी, सामाधर्क तथा सामदुाधयक संघ/संस्था, टोल धवकास संस्था) को    

दताय, िधवकरण तथा धियमिको व्यवस्था गि ेगराउि,े  

१४.   गठुी, कोष तथा अन्त्य िष्टहरुको व्यवस्थापि गि ेगराउि,े  

१५.  धिर्ी तथा गैरसरकारी क्षेरसँग समन्त्वय र सहकायय गि,े  

१६.  संघ/संस्था र संर्ालसँगको समन्त्वय र पररचालिको र संघ संस्था सम्बन्त्िी अन्त्य धवषयम व्यवस्थापि 

गि ेगराउि,े  

१७.  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमखु तथा उपशाखा प्रमखुले धदएका धिदशेिहरुको पालिा गि े

। 

  

शाखा  

पद/तह आ.िे.प. अलिकृत/ अलिकृतस्तर  छैठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र आन्द्तररक िेखा परीक्षण शाखा 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू िेखा  

 

कार्य लववरण 

लेखा परीक्षण अधिकृत/ अधिकारीले प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतप्रधत उत्तरदायी भई उपलब्ि मािव संशािि, 

भौधतक सधुविा र िीधत धियम बमोधर्म सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा र इकाई यसँग समन्त्वय गरी दहेाय अिसुारका 

कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ :  

१.  िगर काययपाधलका कायायलयको आधथयक कारोबार धियधमत गि ेर आधथयक काययधवधि ऐि, धियम तथा 

काययधवधिको पालिाको व्यवस्था गि,े  

२.  सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा र इकाई यसँग समन्त्वय गरी िगरपाधलकाको आधथयक कारोबारको आन्त्तररक 

लेखा परीक्षण गि,े  

३.  आन्त्तररक लेखा परीक्षणमा दधेखएका कमी कमर्ोरी धियधमत गिय सझुाव धदि,े े 

४.  िगर काययपाधलकाको कायायलयको आधथयक व्यवस्था, धिणयय र कारोबार सिुारसम्बन्त्िी आन्त्तररक लेखा 

परीक्षण प्रधतवेदि तयार गरी सुिारकोलाधग प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गिर,्े े 

५.  िगर काययपाधलका कायायलयको पेश्की तथा वेरुर्सुम्बन्त्िी लगत तयार गरी फछ्र्यौट तथा धियधमत गिय 

धिणययाथय प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष धववरण पेश गि,े  

६.  िगर काययपाधलका कायायलयको अधन्त्तम लेखा परीक्षण प्रधक्रयामा सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा तथा 

इकाई यलाई आवश्यक सहयोग गि,े  

७.  िगरपाधलकाको व्यवस्थापि सवेक्षण, स्थािीय तह संस्थागत लेखार्ोखा (धलसा) प्रधक्रयामा सम्पकय को 

कायय गि ेगराउि,े  



८.  िगरपाधलकाको लेखा, खररद र धर्न्त्सीसम्बन्त्िी प्रधक्रयाको गणुस्तर सधुिधित गि,े  

९.  आधथयक कारोबारको आन्त्तररक सशुासि कायम गि ेगराउि ेकाययमा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतलाई 

सहयोग गिे,  

१०.  आन्त्तररक लेखा परीक्षणसम्बन्त्िी िीधत, धियम र धिदधेशका तयार गरी कायायन्त्वयिको व्यवस्था गि े

गराउि,े  

११.  मातहतका कमयचारीको काययसम्पादि मलू्याङ्कि र र्िशधि धवकाससम्बन्त्िी कायय गि,े  

१२.  वडा काययलयहरुका रार्श्व संकलि अधभलेखको अवलोकि गरी आवश्यक पषृ्ठपोषण धदिे,  

१३.  िगरपाधलकाको म.ले.प लाई सहयोग गिे,  

१४.  कायायलयमा फछययौटका लाधग पेश भएका बेरुर् ुसंपरीक्षणको लाधग महालेखा परधक्षकको कायायलयमा 

पेश गि,े  

१५.  िगरका धवद्यालयहरुको लेखा पररक्षण गिे र सहधर्करण गिे,  

१६.  िगरपाधलकाबाट संचाधलत आयोर्िाहरुको अिगुमि गरी श्रेस्तामा पेश भएका धवल भरपाई कागर्ात 

आधदसंग मेल खाए िखाएको धवशे्लषण गिे,  

१७.  आन्त्तररक लेखा परीक्षण गरी प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत समक्ष वाधषयक प्रधतवेदि पेश गि,े  

१८.  िगर प्रमखु, उपप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले धदएका धिदशेिहरुको पालिा गर्यिे, 

 

शाखा  

पद/तह कृलष लवकास अलिकृत/अलिकृतस्तर सातौ/आठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र कृलष लवकास शाखा 

सेवा नेपाि कृलष 

समहू/उपसमहू कृलष प्रसार 

 

 

१. कृधषलाई उद्योग र कृषक उद्यमी बिाउि िीधत, काििू, कायायधवधि, योर्िा तर्ुयमा र कायायन्त्वयि गि ेगराउि,े  

२. खाद्यान्त्ि, वागवािी, िगद ेतथा अन्त्यबाली धवकास सम्बन्त्िी धववरण, प्रधवधि धवकास र अद्यावधिक गि,े  

३. कृधष धवकास तथा संभाव्यता र पकेट क्षेर धििायरण र कृधष प्रधवधि र सेवा प्रसारको व्यवस्था गि ेगराउि,े  

४. कृधष सेवा केन्त्द्र र सम्पकय  स्थलहरुलाई सहयोग गिे,  

५. स्वीकृत काययक्रमहरु, ताधलम, उत्पादि, धिर्ीस्तरको प्रबियि आधद संचालि गिय सेवा केन्त्द्र ÷सम्पकय  स्थल र कृषक 

फामयहरुलाई प्राधबधिक सेवाटेवा प¥ुयाउि,े  

६. अन्त्य धिकाय र्स्तै गैसस र सहकारी र धिर्ीक्षेरका संघ÷संस्थाहरुको काययक्रम बारे र्ािकारी राख्ि,े समन्त्वय 

गि ेर पररपरुक हुिे गरी काययक्रम तर्ुयमा र संचालि गिय सहयोग गि,े  

७. कृषक समहुको धवषयगत आवश्यकता पधहचाि गिय सेवा केन्त्द्र÷सम्पकय  स्थल, कृधष फामयहरुलाई सहयोग गि े

तथा कृषक पाठशाला संचालि गि,े  

८. धवषयगत काययक्रमको लाधग आबश्यक श्रोत धबकास तथा ब्यबस्थापि गि,े  

९. फलफूल, तथा तरकारी बालीहरुको माग र आबश्यकता अिुसार िसयरी स्थापिा गि÷ेगराउि,े  



१०. िगर धभरका कृषकहरुलाई समुह, सहकारीमा आवि गराउि ेर कृषी उत्पादिलाई व्यवासीयकरण प्रधवधि र 

प्राधवधिक सेवा उपलब्ि गराउिे,  

११. कृधष प्रधवधि तथा सेवालाई कृषक समहु माफय त प्रचार गि,े  

१२. अिसुन्त्िाि केन्त्द्रबाट धिधस्कएका िधवितम प्रधबधिलाई कृषक समक्ष लैर्ािे,  

१३. रासायाधिक मल, तथा धवउधवर्ि धवधक्रका लागी अिमुती धदिे,  

१४. रासायधिक मल धवषादी धवउधवर्ि धवके्रतालाई ताधलम धदिे,  

१५. कृधष सहकारी, समहूहरुको वाली िाली अिगुमि गरी प्राधवधिक सल्लाह प्रदाि गि,े  

१६. कृधष उत्पादि, प्रशोिि र बर्ाररकरण सम्बन्त्िी उद्यम व्यवसायको व्यवसाधयक धवकास योर्िा तर्ुयमा गिय 

सहयोग गि ेगराउि,े  

१७. माग तथा आवश्यकता अिसुार कृधष िसयरी, वीउधवर्ि केन्त्द्र तथा िमिूा फामय संचालि गि ेगराउि,े  

१८. कृधष अिसुन्त्िाि, बागबािी, वैकधल्पक खेती प्रणाली, वाली संरक्षण, माटो परीक्षण, कृधष प्रयोगशाला, र्ैधवक 

उत्पादि र कृधष पययटि सेवा धवकास र धवस्तार गिे,  

१९. शाखा प्रमखुले प्रदाि गि ेधिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े।   

शाखा  

पद/तह प्रालवलिक सहार्क/सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र कृलष लवकास शाखा 

सेवा नेपाि कृलष 

समहू/उपसमहू कृलष प्रसार 

कायय धववरण  

उपशाखा प्रमुखप्रधत उत्तरदायी भई प्राधवधिक सहायकले दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारीसम्पादि 

गिुय गराउि ुपिेछ । 

१. कृषक समहु/सहकारी गठि पररचालि र काययक्रम कायायन्त्वयि गिे,  

२.  कृषक माग संकलि, समस्या समािाि बीउ धबरुवा धबतरण, सािा धसंचाई, सेवा केन्त्द्र स्तरीय 

ताधलम तथा अन्त्य काययक्रमहरु संचालि गि,े  

३.  फलफूल, तथा तरकारी बालीहरुको माग र आबश्यकता अिसुार िसयरी स्थापिा गि/ेगराउि,े  

४.  िगर धभरका कृषकहरुलाई समहु, सहकारीमा आवि गराउिे र कृषी उत्पादिलाई व्यवसाधयकरण 

प्रधवधि र प्राधवधिक सेवा उपलब्ि गराउि,े  

५.  कृधष प्रधवधि तथा सेवालाई कृषक समहु माफय त प्रचार गि,े  

६.  अिसुन्त्िाि केन्त्द्रबाट धिधस्कएका िधवितम प्रधबधिलाई कृषक समक्ष लैर्ािे,  

७.  कुधष सहकारी, समहूहरुको वाली िाली अिगुमि गरी प्राधवधिक सल्लाह प्रदाि गि,े  

८.  कृधष उत्पादि, प्रशोिि र बर्ाररकरण सम्बन्त्िी उद्यम व्यवसायको व्यवसाधयक धवकास योर्िा 

तर्ुयमा गिय सहयोग गि ेगराउि,े  

९.  माग तथा आवश्यकता अिसुार कृधष िसयरी, वीउधवर्ि केन्त्द्र तथा िमिूा फामय संचालि गि े

गराउि,े  

१०.  कृधष अिसुन्त्िाि, बागबािी, वैकधल्पक खेती प्रणाली, वाली संरक्षण, माटो परीक्षण, कृधष 

प्रयोगशाला, र्ैधवक उत्पादि र कृधष पययटि सेवा धवकास र धवस्तार गि,े  

११.  उपशाखा प्रमुखले प्रदाि गि ेधिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े। 



 

 

शाखा  

पद/तह पश ुलचलकत्सक /अलिकृतस्तर सातौ/ आठौं 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र पश ुसेवा शाखा 

सेवा नेपाि कृलष 

समहू/उपसमहू भेटेररनरी 

कायय धववरण  

आधथयक धवकास शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई पशपुंक्षी तथा मत्स्य धवकास उपशाखा प्रमखुको रुपमा पश ु

सेवा अधिकृतले दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ ेिः  

१ पशपुालि तथा पश ुस्वास््य सम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, मापदण्ड, योर्िा तर्ुयमा तथा सो को 

कायायन्त्वयिमा िेततृ्वदायी भधूमका धिवायह गिे,  

२ पशपुंछी बर्ारको व्यवस्था तथा पशरु्न्त्य उपर्को वर्ार सचूिा प्रणालीको स्थापिा गि,े  

३ पश ुहाट बर्ारको पवूायिार धिमायण गिय आवश्यक कायय गिे,  

४ पश ुधबकास सम्बन्त्िी तालीम संचालि तथा प्राधवधिक सेवा टेवा उपलव्ि गराउि,े  

५ पशिुश्ल सिुार पिधत धवकास तथा व्यवस्थापि गि,े  

६ पशपुन्त्छी सम्बन्त्िी बीमा र कर्ायमा आवश्यक सहर्ीकरण गि,े  

७ स्थािीय चरण व्यवस्थापि तथा पश ुआहारा एवं पोषण सुिारका काययक्रम संचालि गि,े  

७ स्थािीयस्तरमा पशपुन्त्छी सम्बन्त्िी सचूिा तथा त्यांकको व्यवस्थापि गिे,  

८ उपशाखा प्रमखुका रुपमा आफ्िो उपशाखामा आइपिे सम्पणूय काययहरु सम्पादि गि ेगराउिे,  

९ शाखा प्रमुखले प्रदाि गि ेधिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े। 

शाखा  

पद/तह पश ुसेवा प्रालवलिक /सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र पश ुसेवा शाखा 

सेवा नेपाि कृलष 

समहू/उपसमहू भेटेररनरी 

कायय धववरण  

पशपुंक्षी धवकास उपशाखा प्रमुखप्रधत उत्तरदायी भई पश ुप्राधवधिक सहायकले दहेायमा उधल्लधखत काययहरु 

प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ । 

१ पशपुन्त्छी पालि तथा पशपुंक्षी उपर् कृषकलाई संगधठत गिे,  

२ उन्त्ित तथा व्यवसाधयक प्रधवधिहरुलाई कृषक समक्ष प¥ूयाउि,े  

३ पशरु्न्त्य रोगको रोकथाम तथा उपचार काययमा सहयोग गिे,  

४ पशसेुवा तफय  िश्लसिुार सम्वन्त्िी काम गिे,  

५ पश ुसम्वन्त्िी कृषकको गिुासो सिुी सम्बोिि गि,े  

६ उपशाखा प्रमखुले प्रदाि गिे धिदशेिहरु पालिा गि ेगराउिे ।  

 



 

 

शाखा प्रशासन 

पद/तह नगर प्रहरी 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र प्रशासन 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

कायय धववरण  

यस इकाईका सहायक धिररक्षकले उपशाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई आफ्िा मातहतका कमयचारीहरुको 

रेखदखे एवं धियन्त्रणमा दहेायमा उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा कायायन्त्वयि गिुय गराउि ुपिेछ:  

१.  िगरपाधलका क्षेर धभरका सावयर्धिक सम्पधत्त र्स्तै बाटो, ढल, पाटी, पौवा, मठ, मधन्त्दर, पटेी, चउर 

आधदको हािी िोक्सािी/अधतक्रमण हुि िधदि धियधमत रुपमा रेखदखे गि ेर अधतक्रमण /हािी िोक्सािी 

गरेको भेधटएमा सो वारे आफ्िो सझुाव सधहतको प्रधतवेदि शाखा प्रमखु माफय त प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

समक्ष पेश गि,े  

२.  सावयर्धिक आवागमिमा बािा पयूायउि ेगरी थपुारेका धिमायण सामग्रीहरु हटाउिे व्यवस्था एवं अटेर गरेमा 

सोको बारेमा कायायलयलाई प्रधतवेदि बझुाउिे,  

३. घर बहाल कर तथा हाट बर्ार सेवा शलु्क उठाउिे काययमा आवश्यक सहयोग गि,े  

४.  बर्ार क्षेर धभर िगरपाधलकािारा धििायररत अन्त्य कर, शलु्क, दस्तरु, दण्ड र्ररवािा रार्श्व उपशाखा 

प्रमखुको धिदशेिमा उठाउि ेतथा सोको रेकडय राख्ि ेर उि रकम यथाधसघ्र धछटो रार्श्व उपशाखामा दाधखला 

गि,े  

५. ईर्ार्त वेगर पेशा व्यवसाय गरेको तथा धवज्ञापि गरेको भेधटएमा आवश्यक काययवाहीका लाधग प्रधतवेदि 

सधहत सम्वधन्त्ित उपशाखा प्रमुख समक्ष पेश गिे,  

६. छाडा चौपायाहरुलाई कान्त्र्ी हाउस पयूायउिे व्यवस्था गि,े  

७. कायायलयको अत्यन्त्त र्रुरी पर बझुाउिे काममा सहयोग गिे,  

८. काििूिारा धिषेधित खाद्य तथा पेय पदाथय (र्स्तैिः सडे गलेका, वासी आधद) धवक्री गरेको फेला परेमा 

आवश्यक कारवाहीका लाधग सम्बधन्त्ित व्यधिहरुलाई कायायलयमा उपधस्थधतको व्यवस्था गि,े  

९. काििूले मिाही गरेका र्ीवर्न्त्त ुकाटमार गिेलाई कारवाहीको लाधग काििू उपशाखामा बुझाउिे व्यवस्था 

गि,े  

१०. सावयर्धिक क्षेर अधतक्रमण गरी धबिा ईर्ार्त र्थाभावी बसोबास गि,े टहरा, छाप्रा, आधद बिाई बस्िे 

प्रचलिलाई समाप्त गिय धिदशेि भए अिसुारका आवश्यक काययहरु गि,े  

११. र्थाभावी फोहर गिेहरुलाई (व्यधि, पररवार, पसल, होटेल, उद्योग आधद) सम्झाउि ेबझुाउिे र िमािेमा 

आवश्यक कावायहीका लाधग सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखालाई धसफाररस गिे,  

१२. िगरमा फोहर फैलाउिे सािा उद्योगहरुलाई फोहर धिधित स्थािमा मार थपुािय लगाउिे तथा िमान्त्िेलाई 

कारवाहीको लाधग पेश गि,े  

१३. अिैधतक पेशा व्यापारमा रोक लगाउिे र अटेर गरेमा प्रारधम्भक कारवाहीको लाधग राय पेश गि,े  

१४. िगर क्षेरमा सजचाधलत धवकास धिमायण काययमा अवरोि उत्पन्त्ि भएमा समािािको व्यवस्था गि,े  



१५. िगर क्षेरको सरुक्षा सम्बन्त्िी धवषयमा प्रहरी कायायलयसँग समय समयमा आवश्यक समन्त्वय राखी 

सहयोगको आदिप्रदाि गि,े  

१६. िगर काययपाधलका कायायलयको सरुक्षाको व्यवस्थापि गि,े  

१७. मातहतका अन्त्य िगर प्रहरी कमयचारीलाई कामको बाँडफाँड गरी धर्म्मेवारी प्रदाि गि,े  

१८.  शाखा प्रमखुले धदएका धिदशेिहरुको पालिा गि े।  

 

 

शाखा  

पद/तह सहार्क छैठौं /सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र संर्संस्था, सहकारी प्रवियन, पर्यटन तथा उद्यम लवकास शाखा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

 

कायय धववरण 

आधथयक धवकास शाखा प्रमखुप्रधत उत्तरदायी भई उद्यम धबकास अधिकृतले उपशाखा प्रमुखको रुपमा दहेायमा 

उधल्लधखत काययहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय गराउि ुपिेछ . 

१. लघ,ु घरेल ुतथा सािा उद्योगको दताय, िवीकरण, खारेर्ी र धियमिसम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, 

काययधवधि तर्ुयमा र कायायन्त्वयि गि,े 

२.  लघ,ु घरेल ुतथा सािा उद्योगको धवकास र प्रवद््रिि काययक्रम संचालि, अिगुमि तथा प्रधतवेदि गि ेगराउि,े 

३.  िगर क्षेरमा बसोबास गि ेवेरोर्गार यवुा, मधहला, अपाङ्गता भएका व्यधि तथा अन्त्य लधक्षत वगयका 

उद्यमधशलता धवकाससम्बन्त्िी ताधलम, परामशय सेवा, अवलोकि तथा प्रदशयिी संचालि गि ेगराउि,े 

४.  व्यापाररक फमय, पसलको दताय, अिमुधत, िवीकरण, खारेर्ी र धियमि व्यवस्था गि ेगराउि,े 

५.  सीप धवकाससम्बन्त्िी ताधलम तथा स्तरबधृिका काययक्रम संचालि गि ेगराउि,े 

६. सहकारी संस्था सम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, मापदण्डको योर्िा तर्ुयमा र कायायन्त्वयि गि ेगराउि,े 

७.  स्थािीय सहकारी संस्थाको दताय, अिमुधत, खारेर्ी र धवघटिको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

८.  सहकारी वचत तथा ऋण पररचालि सम्बन्त्िी स्थािीय मापदण्ड धििायरण र धियमि गि ेगराउिे, 

९.  सहकारी सम्बन्त्िी राधरिय, केन्त्द्रीय, धवषयगत, प्रादधेशक र स्थािीय संघ संस्थासँग समन्त्वय र सहकायय गिे, 

१०  सहकारी सम्बन्त्िी स्थािीय त्याङ्क व्यवस्थापि र अध्ययि अिसुन्त्िाि गि ेगराउि,े 

११.  स्थािीय सहकारीको क्षमता अधभवधृि, संस्थागत धवकास र पररचालिको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

१२. स्थािीय सहकारी क्षेरको प्रवद््रघि, धवकास र पररचालि गि ेगराउि,े 

१३.  गररबी धिवारण तथा रोर्गारी सम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, मापदण्ड, योर्िा तर्ुयमा अध्ययि 

अिसुन्त्िािको व्यवस्था गि,े 

१४. गररब घरपररवार पधहचाि सम्बन्त्िी स्थािीय सवेक्षण, सचूिा व्यवस्थापि र धियमिको व्यवस्था गि,े 

१५. गररबी धिवारण सम्बन्त्िी राधरिय, प्रादधेशक र स्थािीय संस्थासँग सम्पकय , समन्त्वय र सहकायय गि ेगराउि,े 

१६.  रोर्गार, बेरोर्गार, धवदशेी श्रधमकको लगत सङ्कलि तथा सचूिा व्यवस्थापि त्याङ्क सङ्कलि, 

प्रशोिि र सचूिा प्रणालीको स्थापिा गि ेगराउि,े 



१७.  पधहचाि भएका गररब घरपररवार एवं लधक्षत समहू सम्बन्त्िी स्थािीय योर्िा, काययक्रम, स्रोत पररचालि र 

व्यवस्थापि गि ेगराउि,े 

१८.  संघीय र प्रदशे काििू बमोधर्म स्थािीय तहमा सकुुम्बासीको पधहचाि र अधभलेख व्यवस्थापि गि ेगराउि,े 

१९.  सकुुम्बासीको र्ीधवकोपार्यि र बसोबास व्यवस्थापि, रोर्गारीका अवसर धसर्यिा सम्वन्त्िी व्यवस्था गिे, 

२०. शाखा प्रमखुले प्रदाि गि ेधिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े। 

 

शाखा  

पद/तह सहार्क छैठौं /सहार्क पााँचौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र वन, वातावरण, लवपद तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन शाखा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

 

कायय धववरण 

सरसफाई, वातावरण तथा धवपद ्व्यवस्थापि शाखा प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत प्रधत र्वाफदहेी 

भई दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ : 

१.  पाकय , उद्याि, खोला धकिार, सडक धकिार र सावयर्धिक क्षेरमा समदुायको सहभाधगतामा सडक बधत्त, 

हररयाली तथा सनु्त्दरता कायम गिय आवश्यक प्रवन्त्ि गि,े 

२.  िगर क्षेर धभरको वातावरणको गणुस्तरलाई कायम राख्ि, स्वच्छता र हररयाली कायम राख्ि 

आवश्यक िीधत तर्ुयमा गिय आवश्यक सचूिा संकलि गरी शाखा प्रमखु समक्ष पेश गि,े 

३.  ल्याण्डधफल साईटको व्यबस्थापि सम्बन्त्िी काययहरु गि,े 

४. सामदुाधयक तथा धिर्ी विको व्यबस्थापिका लाधग संघ, संस्था, धिर्ी क्षेर र समदुायलाई पररचालि 

गि,े साझेदारी प्रबियि गि ेतथा सो सम्बन्त्िी क्षमता धवकास एवं चेतिामलूक काययक्रमहरु संचालि गि े

गराउि,े 

५.  िगरपाधलकाको धवपद ्व्यवस्थापि सम्बन्त्िी प्रधतकायय योर्िा तर्ुयमा र अद्यावधिक तथा बाधषयक 

काययक्रम तर्ुयमा गि ेगराउिे, 

६.  धवपद ्व्यबस्थापिका लाधग िगरपाधलकामा उपलब्ि सािि, स्रोत र र्िशधि पररचालि गि ेगराउि,े 

७.  वाताबरण मैरी स्थािीय शासिको कायायन्त्वयि गि ेगराउिे 

८.  धवपद ्व्यवस्थापि पवूय तयारी तथा प्रधत कायय योर्िा कायायन्त्वयिमा धर्ल्ला दधैव प्रकोप उिार सधमधत, 

मािवीय सहायता प्रदाि गि ेतथा सहयोग प्रदाि गि ेधिकाय, स्थािीय संघ÷संस्थाहरु, स्थािीय धवपद ्

व्यवस्थापि सधमधत तथा समदुायस्तररय धवपद व्यवस्थापि सधमधतसँग समन्त्वय र सहकायय गिे, 

९. खािी तथा खधिर् पदाथयको संरक्षण सम्बन्त्िी स्थािीय िीधत, काििू, मापदण्ड तथा योर्िाको 

कायायन्त्वयि र धियमिको व्यवस्था गि े। 

१०. ढुङ्गा, धगट्टी, बालुवा, माटो, आधद वस्तकुो संरक्षण, धवकास, उत्खिि ्र उपयोग सम्बन्त्िी दताय, 

अिमुधत, िधवकरण, खारेर्ी र व्यवस्थापि गि ेगराउि े। 

११.  खािी तथा खधिर् पदाथय सम्बन्त्िी सचूिा तथा त्याङ्क सङ्कलि, अधभलेखि तथा व्यबस्थापि गि े

गराउि े। 

१२. भौगधभयक अध्ययि अिसुन्त्िाि र िक्सा प्रकाशिको व्यवस्था गि ेगराउि े। 



१३. धवपद ्व्यवस्थापि पवूय तयारी तथा प्रधतकाययकालाधग स्थािीय धवपद ्व्यवस्थापि सधमधत, समदुायमा 

आिाररत धवपद ्व्यवस्थापि सधमधत, स्थािीय संघ÷संस्थाको क्षमता धवकास गिय सघाउिे, 

१४. िगरपाधलकाको धवपद संकटासन्त्िता र र्ोधखम (म्रकबकतभच ख्गधलभचबदधररतथ, च्रकप) िक्शाकंि 

गि ेगराउि ेर सो सम्बन्त्िी त्याङ्क तयार गि,े सचूिा प्रचार तथा प्रसार गि,े 

१५.  धवपद ्पवूय तयारी तथा प्रधतकाययसम्बन्त्िी ताधलम, धसमुलेशि तथा अभ्यास संचालि गि ेगराउिे, 

१६.  धवपद ्सचेतिा काययक्रम धियधमत रुपमा अन्त्तरधक्रया, ताधलम र धमधडया माफय त प्रसारण गि,े 

१७.  धवपद ्पवूय तयारी तथा प्रधतकाययकोलाधग सम्बधन्त्ित धिकायसँग समन्त्वय गरी बन्त्दोबस्तीका 

सरसामािको व्यवस्था गि,े 

१८.  सरसफाई सम्बन्त्िी िीधत, काििू, मापदण्ड, योर्िा, कायायन्त्वयि र धियमि, 

१९. फोहोरमैला संकलि, स्थािान्त्तरण, पररवहि, पिूिःप्रयोग तथा अधन्त्तम धवसर्यि सम्बन्त्िी धविी तथा 

प्रधक्रया तयार गि,े 

२०. फोहोरमैला व्यवस्थापि सेवा संचालि गिे, 

२१. स्वच्छ खािेपािी तथा खाद्य पदाथयको गणुस्तर र वाय ुतथा ध्वधिको प्रदषूण धियन्त्रण र धियमि गिे, 

२२.सरसफाई सम्बन्त्िी ि.पा.ले प्रत्यायोर्ि गरेका अन्त्य कायय गि,े 

२३. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमखुले धदएका धिदशेिहरु पालिा गि ेगराउि े। 

 

 

शाखा िनस्वास््र् शाखा 

पद/तह िनस्वास््र् अलिकृत छैठौं /सातौ 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र िनस्वास््र् सेवा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

 

कायय धववरण 

र्िस्वास््य अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधत उत्तरदायी भई उपलब्ि मािव संशािि, भौधतक 

सधुविा र िीधत, ऐि, धियम र काययधवधि र धिणयय बमोधर्म सम्बधन्त्ित शाखा, उपशाखा र इकाई यसँग समन्त्वय 

गरी दहेायअिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिछे ेिः 

१.  आिारभतू स्वास््यसम्बन्त्िी िीधत, काििू, काययधवधि, मापदण्ड, योर्िा तथा काययक्रम तर्ुयमा सहधर्करण 

गि,े 

२.  िीधत, योर्िा र काययक्रम कायायन्त्वयि गि,े 

३.  आिारभतु स्वास््य सेवाको संचालि र प्रवद््रिि गि ेगराउिे, 

४.  खोप काययक्रम, सरुधक्षत माततृ्व तथा िवर्ात धशश ुस्वास््य, पोषण, समदुायमा आिाररत िवर्ात धशश ु

बालरोग एकीकृत व्यवस्थापि काययक्रम, पररवार धियोर्ि सेवा, धकशोरधकशोरी यौि तथा प्रर्िि स्वास््य 

सेवा, औलो र कालार्ार धियन्त्रण काययक्रम, क्षयरोग धियन्त्रण, कुष्ठरोग तथा अपाङ्ग व्यवस्थापि काययक्रम 

संचालि गि ेगराउि,े 



५.  हात्तीपाइले रोग धियन्त्रण, एचआइधभ एड्स, यौिरोग धियन्त्रण काययक्रम, सामान्त्य रोग तथा चोटपटक 

व्यवस्थापि, आकधस्मक स्वास््य सेवा, सामान्त्य स्वास््य प्रयोगशाला सेवा, िसिे रोग रोकथाम र सडक 

दघुयटिा, मािधसक स्वास््य काययक्रम, आउटररच सेवा संचालि गि ेगराउि,े 

६.  माहामारी तथा धवपद व्यवस्थापि सधक्रय पहल गि ेगराउि,े 

७.  स्वास््य धशक्षा तथा र्िस्वास््य सेवाको प्रवियि गि ेगराउिे, 

८.  धवद्यालय स्वास््य काययक्रम संचालि गि ेगराउि,े 

९.  मधहला स्वास््य स्वयंसेवी काययक्रम संचालि गि ेगराउिे, 

१०.  औषिी आपतूी व्यवस्थापि गि ेगराउि,े 

११.  अिगुमि तथा सपुररवेक्षण, अधभलेख तथा प्रधतवेदि गि ेगराउिे, 

१२. स्वास््य सेवा र्िशधि व्यवस्थापि गि,े 

      १३.आिारभतू स्वास््य सेवा व्यवस्थापि सम्बन्त्िी ताधलम संचालि गि,े 

      १४.  शाखा प्रमखुले तोकेका अन्त्य कायय तथा धिदशेिको पालिा गि ेगराउि े। 

 

शाखा िनस्वास््र् शाखा 

पद/तह ह.ेई. 

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र िनस्वास््र् सेवा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

कायय धववरण 

र्िस्वास््य धिरीक्षकले स्वास््य शाखा प्रमखु प्रधत उत्तरदायी दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा 

सम्पादि गिुय पिेछ: 

१.  स्वास््य संस्थाहरुमा प्रवियिात्मक, प्रधतरोिात्मक र धिरोिात्मक सेवा प्रदाि गि,े 

२.  स्वास््य धशक्षा तथा र्िस्वास््य सेवाको प्रवियि गि,े 

३.  स्वास््य संस्थाहरुमा स्वास््यकमी तथा र्िशधि व्यवस्थापि गि,े 

४.  मात ृतथा धशशहुरुको पोषण तथा स्वास््य सम्वन्त्िी कायय गिे, 

५.  गभयर्ाँच, सरुधक्षत प्रशतुी, सतु्केरी र्ाँच सेवा प्रदाि गि,े 

६.  स्वास््य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

७.  क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालार्ार, डेङ्गी, र्ापाधिर् ईन्त्सेफलाईधटस, एचआईधभ र एड्स र्स्ता संक्रामक 

रोगहरुको रोकथाम धियन्त्रण व्यवस्थापि गि,े 

८.  धवद्यालय धशक्षा समेत स्वास््य धशक्षा, सचूिा तथा व्यवहार पररवतयिसम्बन्त्िी कायय संचालि गि,े 

९.  पोषण, खोप, झाडापाखाला धियन्त्रण, श्वास प्रश्वास, मलेररया र कालार्ार रोकथाम र उपचार गि,े 

१०. महामारी रोकथाम र धियन्त्रण सम्बन्त्िी कायय गिे गराउि,े 

११.  औषिी आपतूी र धवतरणको व्यवस्था गि ेगराउि,े 

१२. िगर काययपाधलका कायायलय, वडा सधमधतको कायायलय, धर्ल्ला स्वास््य कायायलय र अन्त्य संघ÷
संस्थासँग समन्त्वय गिे 

१३.  धियधमत तथा आवधिक प्रगधत प्रधतवेदि तयार गि,े 



१४.  उपशाखा प्रमुखले तोकेका अन्त्य कायय गि े। 

 

 

शाखा िनस्वास््र् शाखा 

पद/तह प.ह.ेन.  

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र िनस्वास््र् सेवा 

सेवा  

समहू/उपसमहू  

 

कार्य लववरण 

स्वास््य शाखा प्रमखु प्रधत उत्तरदायी भई दहेाय अिसुारका कायय प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गिुय पिेछ:  

१.  स्वास््य उपशाखा प्रमखु र अन्त्य कमयचारीहरुसँगको परामशय र समन्त्वयमा सरुधक्षत माततृ्व सम्बन्त्िी माधसक 

र वाधषयक कायय योर्िाहरू तयार गि,े योर्िाहरूलाई स्वीकृत गरी कायायन्त्वयि गि,े 

२. लधक्षत र्ोडीहरूलाई गभय धिरोिकहरूको प्रयोगमा परामशय सेवाहरू प्रदाि गि ेप्रबन्त्ि धमलाउि,े 

३.  पररवार धियोर्िका सामग्रीहरुको आपधूतयको लाधग माग, सरुधक्षत माततृ्व र पररवार धियोर्ि 

धक्लधिकहरूको लाधग आवश्यक औषधिहरूको आपधूतयको लाधग व्यवस्था गि,े 

४.  परामशय धदिे, स्वास््य धशक्षा धदिे, धबरामीहरूको उपचार गि ेर धक्लधिकमा सेवाहरू उपलब्ि गराउि ेप्रबन्त्ि 

धमलाउिे, 

५.  ल्याप्रोस्कोपी र धमिीलाप क्याम्पहरू र धशधवरहरूको लाधग आवश्यक पिे मेधडकल उपकरण र 

औषिीहरूको माग र आपधूतय व्यवस्था धमलाउिे, 

६.  सरुधक्षत माततृ्व र पररवार धियोर्ि धक्लधिकहरू संचालि गिे प्रबन्त्ि धमलाउिे, 

७.  स्वास््य संस्थाहरूमा आमा र बच्चाका लाधग पोषण सम्बन्त्िी काययक्रमहरू सजचालि गि ेप्रबन्त्ि धमलाउि,े 

८.  डायररया, श्वासप्रश्वास सम्बन्त्िी रोग, औलो, कुष्ठ रोग र एड्सको रोकथामका लाधग काययक्रमहरू सजचालि 

गिय सहयोग पयूायउिे, 

९.  महामारीको अवस्थामा महामारीको धियन्त्रण र उपचारमा सहयोग पयूायउिे, 

१०.  स्वास््य संस्थाहरुको धियधमत सफाई र वातावरणीय सफाईमा सहयोग पयूायउिे, 

११.  िगरपाधलका अन्त्तगयतका सबै स्वास््य संस्था, धवद्यालय र धक्लधिकमा सरुधक्षत माततृ्व, पररवार धियोर्ि, 

रोग धियन्त्रण र एड्स सम्बन्त्िी स्वास््य धशक्षा काययक्रम सजचालि गि ेप्रबन्त्ि धमलाउि,े 

१२.  मधहला समदुाय स्वास््य स्वयंसेवकहरूको सपुररवेक्षण तथा स्वयंसेवकहरूको काममा सहयोग गि,े 

१३.  सुँडेिीहरूको सपुररवेक्षण तथा उपलब्ि गराइएको प्रसधूत सेवाहरू कायम राख्ि मद्दत गि,े 

१४.  व्यवस्थापि सचूिा प्रणाली अिसुार सरुधक्षत माततृ्व र पररवार धियोर्ि काययक्रमहरू सम्बधन्त्ित रेकडय 

राख्ि,े 

१५.  सम्बधन्त्ित शाखा तथा धवभागलाई माधसक, रैमाधसक र वाधषयक ररपोटयहरू तयार गिय र पठाउि सहयोग गि,े 

१६.  उपशाखा प्रमुखले तोकेका अन्त्य कायय गि े। 

 

 



शाखा आर्वेुद औषिािर् 

 

पद/तह कलवराि छैठौं/ पााँचौ  

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र  

सेवा  

समहू/उपसमहू  

 

 

१. आर्वेुद शाखाको बालषयक नीलत तथा कार्यक्रम र र्ोिना तिुयमा गने । 

२. आर्वेुद शाखाको बालषयक कार्यक्रम तथा र्ोिना प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्द्वर्न गने गराउन े। 

३. औषिािर्मा लबरामी परीक्षण, लनदान, परामशय लदने । 

४. औषिािर्को लिन्द्सी, आलथयक, भौलतक, कमयचारी व्र्वस्थापन चसु्त दरुुस्त राख्ने । 

५. िडीबलुट संकिन, रोपण, चणूय तथा तेलिर् औषिी लनमायण, र्ोग, ध्र्ान तथा पवूयकमय संचािन गने । 

६. औषिािर्बाट संचालित गाउाँर्र लक्िलनक, स्तनपार्ी आमा लक्िलनक आलदको अनगुमन, सपुररवेक्षण गने । 

७. सरोकारवािा लनकार्, लवलभन्द्न संर् सस्था,  लिल्िा आर्वेुद स्वास््र् केन्द्र आलदसाँग समन्द्वर्कारी भलूमका 

खेल्ने । 

८. लवलभन्द्न तालिम, गोष्ठी, वालषयक सलमक्षा, सेलमनारमा भाग लिने । 

 

शाखा प्रशासन 

 

पद/तह सहार्क पााँचौ/ वडा सलचव  

उपशाखा/ ईकाई/ केन्द्र वडा कार्ायिर् 

सेवा प्रशासन 

समहू/उपसमहू सामान्द्र् प्रशासन 

 

 

 

१.  वडामा काययरत कमयचारीहरुको दधैिक प्रशासि सम्बन्त्िी काम गि,े 

२. कमयचारीहरुको धबदाको स्वीकृधत सम्बन्त्िी कायय गि,े 

३. योर्िा तर्ुयमाका चरणहरु अवलम्बि गिय वडा सधमधतलाई सहयोग गि ेर तर्ुयमाका काययमा संलग्ि रहिे, 

४. योर्िा तर्ुयमाको लाधग वडामा तथा टोल टोलमा छलफल कायय, योर्िा प्राथधमकीकरण सम्बन्त्िी कायय 

तथा आवश्यक व्यवस्था धमलाउिे, 

५. योर्िा कायायन्त्वयिको अवस्थाको अिगुमि काययमा सहयोग गरी प्रधतवेदि गि,े 

६. फरफारकको प्रधक्रया परुा गरी भिुािीका लाधग िगरपाधलकामा धसफाररस गि,े 

७. सडक तथा पलु, भवि, खािेपािी, धसंचाई तथा सरसफाई इत्याधदका योर्िाहरु कायायन्त्वयि सम्बन्त्िी कायय, 

बोलपरबाट धिमायण गररिे आयोर्िाको प्रधकृया सम्बन्त्िी कायय, उपभोिा सधमधत गठि र ताधलम सम्बन्त्िी 

कायय गि ेआवश्यक व्यवस्था धमलाउि,े 



८. भवि धिमायणको इर्ार्त सम्बन्त्िी काममा सहयोग गि,े 

९. मधहला, बालबाधलका, लधक्षत वगयका काययक्रमहरु र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्त्वय 

सम्बधन्त्ि कायय तथा सामाधर्क सरुक्षा सम्बन्त्िी कायय गि ेगराउि,े  

१०. र्न्त्म, मतृ्य,ु धववाह, बसाइसराइ, सम्बन्त्ि धवच्छेद लगायतका व्यधिगत घटिा दताय सम्बधन्त्ि कायय गि,े 

११. स्थािीयस्तरमा रहकेा शैधक्षक संस्था, सामाधर्क तथा धवधभन्त्ि गैरसरकारी संस्थाहरुको समन्त्वय र कायय 

सम्पादिमा सहकायय गिय सघाउ परुयाउि,े 

१२. धवधभन्त्ि धसफाररस तयार गि े/गराउि ेर धवधभन्त्ि धसफाररसको रेकडय व्यवस्थापि गि े/गराउि,े 

१३. प्राथधमक स्वास्थ सम्बधन्त्ि काययमा आवश्यक व्यवस्था र सहयोग गि ेगराउि,े  

१४. महामारीको बेला रोकथाम सम्बन्त्िी काम तथा आिारभतू स्वास््यको लाधग र्िचेतिा काययक्रम सजचालि 

गि ेगराउि,े 

१५. रार्श्व संकलि सम्बन्त्िी कायय, रार्श्वको रेकडय दरुुस्त राख्ि ेर राख्ि लगाउिे कायय गि ेगराउिे, 

१६. वडा सधमधतको बैठकमा सधचवको काम गि,े 

१७. वडा सधमधतको धिणययहरुको अधभलेख राखी सम्बि धिकायहरुमा धिणयय उतारी कारवाहीका लाधग पठाउिे, 

१८. वडा कायायलयको अधभलेख व्यवस्थापि गि ेगराउि,े 

१९. वडाध्यक्षको धिदशेिमा रही वडा कायायलयको समग्र दधैिक प्रशासधिक काम गिे, 

२०. वडा सधमधतको बैठक सजचालि गि,े धिणयय प्रधतधलधप प्रमाधणत गरी पठाउिे, 

२१.  िगरपाधलकाबाट प्राप्त सचूिा तथा इमेलहरुको धवषयमा तरुुन्त्तै र्वाफ पठाउिे र काययन्त्वयि गि ेगराउि,े 

२२. वडा कायायलयको धर्न्त्सी व्यवस्थापि गि,े 

 

 

 

 

 

 


