
क) ननकामको स्वरुऩ य प्रकृती 
नेऩारको  सॊववधान २०७२ को बाग ५ भा व्मवस्था बएको याज्मको सॊयचना य 
याज्मशक्तिको वाॉडपाॉड सम्वन्धी व्मवस्था कामयन्ममन गनय तथा सॊववधानको ननसस चीभा 
व्मवस्था बएको स्थानीम तहको ननधकाय कामयन्मन गनय स्थानीम तहको स्थाऩना बएको छ। 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ सभेतको भागयदशयनका आधायभा स्थाऩीत मस स्थानीम 
तह २०७४ सारभा स्थाऩना बएको हो। 

मस स्थानीमतह बीत्र 

 वडा सॊङ्ख्मा – ९ वटा 
 स्वास््म चौकी – ५ वटा 
 आधायब सत स्वास््म सेवा केन्र – ३ वटा 

प्राथभीक स्वास््म केन्र – १ वटा 
जम्भा ववद्यारम सॊङ्ख्मा – ३८ वटा 
वडा कामयरम – ९ वटा 

सॊघीम नऩेारको सॊयचना सॊघ य स्थानीम तह गयी तीन ववबाजन गयीए ननसरुऩ सॊघीम 
सॊयचनाकोसवै बन्दा तल्रो तल्रो सॊयचनाको रुऩभा स्थाऩीत मस स्थानीम तह नेऩराको 
सॊववधान स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा सभम सभमभा जायी बएका स्थानीम तह 
सम्फन्धी ववनबन्न ऺेत्रगत कामयववधी तथा ननदेशीकारे भागयननदेशन गदै आएको छ। 

ख) स्थानीम तहको काभ कतयव्म य ननधकाय 
 नगय प्रहयी गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य ननमभन 

 सहकायी सॊस्था दताय, ननसभती खायेजी तथा नीनत ननमभ ननभायण 

 एप एभ येडीमो सञ्चारन, ननमभन तथा सम्वन्धी एन, कानसन, नीनत ननभायण 

 स्थानीम कय, सेवाशसल्क तथा दस्त य सम्वछी नीनत ननमभ कानसन फनाउन े

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन 

 आधायब सत य भाध्मभीक क्तशऺाको व्मवस्थाऩन 

 आधायब सत स्वास््म य सयसपाई सम्वन्धी ववषमहरु 

 स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जौववक ववववधता 
 स्थानीम सडक, ग्राभीण तथा कृषी सडकको व्मवस्थाऩन 

 गाउॉसबा य नगय सबा, भेरनभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 
ग) ननकामभा यहन ेकभयचायी सॊ्मा 

क्र.स ऩद शे्रणी सेवा सभसह स्वीकृत क र 
दयवन्दी 

हार 
कामययत 

१. प्र.प्र.न ८औ. प्रशासन सा.प्र. १ १ 

२. इक्तन्जननमय ७/८औ. इक्तन्जननमयीङ नस.ई. १ १ 

३. ननधकृत ७/८औ. क्तशऺा क्तश.प्र. १ १ 



४. ननधकृत ७/८औ. प्रशासन रेखा १ ० 

५. ननधकृत ६औ प्रशासन सा.प्र. २ १ 

६. आ.रे.ऩ ५औ प्रशासन सा.प्र. १ ० 

७. सहामक ऩाॉचौ प्रशासन सा.प्र. ८ ० 

८. कम््मसटय नऩयेटय ऩाॉचौ ववववध - १ ० 
९. रेखा सहामक ऩाॉचौ प्रशासन रेखा १ १ 
१०. प्रा.स. ऩाॉचौ क्तशऺा क्तश.प्र. १ १ 
११. हे.न ऩाॉचौ/छैटो स्वास््म हे.ई. १ १ 
१२. सव इक्तन्जननमय ऩाॉचौ नस.इक्तन्जननमय नस.इ. ५ २ 
१३. ननसस्टेन्ट 

सवइक्तन्जननमय 
चौथो नस.इक्तन्जननमय नस.इ. ६ ३ 

१४. स.भ.वव.नन. चौथो ववववध  १ १ 
१५. खा.ऩा.स.टे. चौथो प्रशासन नस.इ. १ ० 
१६. सहामक चौथो प्रशासन सा.प्र. ५ १ 
 

कामयवववयण 

 प्रशासन शाखा 
- कभयचायी व्मवस्थाऩन 

- व्माक्तिगत वववयण व्मावस्थाऩन 

- कभयचायीको ववदा सम्वन्धी वववयण व्मवस्थाऩन 

- दैनीक प्रशासकीम गनतववधी सञ्चारन, ननमभन य व्मवस्थाऩन 

मोजना शाखा 
- मोजना ननभायणभा सहमोग गने 

- मोजना सम्झौता गने 

- मोजना कामयन्वमन गने 

- मोजना ननसगभन गने 

- मोजना पयपायकको वटऩणी ऩेश गने 

- मोजना सम्वद्ध कागजातको ननबरेखीकयण गने 

आथॉक प्रशासन शाखा 
- वावषयक फजेट य खचयको रेखा या् ने 
- आथॉक प्रशासन सञ्चारन गने 

- खचयभा नभतव्ममीता  ऩायदक्तशयता नवरम्वन गने 

- आथॉक प्रशासन सम्वद्ध कागजातहरुको नबीरेखीकयण गने 

जीन्सी शाखा 



- कामयरमराई आवश्मक साभान खयीद गने 

- साभान बण्डायण गने 

- जीन्सी ननयीऺण गयाउने 
- जीन्सी साभानको ननबरेखीकयण गने 

इक्तन्जननमयीङ शाखा 
- ननभायण कामयको रानग दययेट स्वीकृत गयाउने 
- ऩ वायधाय ववकास सम्वन्धी कामय गने 

- रागत ननसभान तमाय ऩाने 

- भ ल्माङ्कन प्रनतवेदन तमाय ऩाने 

- ब सउऩमोग, वातावयणीम प्रबाव भ ल्माङ्कन तथा ऩ वायधाय सॊयचना सम्वन्धी कामय गने 

कृषी ववकाश शाखा 
- कृषी उऩजको वदृद य ववकास सम्वन्धी कामय गने 

- नश् र ससधाय, उन् नत वानरको ववकास सम्वन्धी कामयक्रभ तजसयभा गने 

- कृषी वारी प्रवदयन गने वानरभा योग प्रकोऩ ननमन्त्रणका कामयक्रभ सञ्चारन गने 

ऩशसऩन्छी शाखा 
- ऩशसऩन्छी ववकास सम्वन्धी कामय गने 

- नश्ल ससधाय, कृ्रतीभ गबयधान सम्वन्धी कामय गने 

- ऩशसऩन्छीभा देखीने योग प्रकोऩ ननमन्त्रन सम्वन्धी कामय गने 

- ऩशसऩन्छी ववकास, आधसनीक ऩशसऩारन सम्वद्ध कामयक्रभ सञ्चारन गने 

क्तशऺा शाखा 
- ऩानरकानबत्र सञ्चारीत ववद्यारमहरुको ननमभन य व्मवस्थाऩन गने 

- शैक्तऺक ऩार्श्यक्तचत्र ननभायण गने 

- शैक्तऺक सॊस्थाहरुको ऺभता ववकास तथा ससदृढीकयण सम्वन्धी कामय गने 

- शैक्तऺक ववकास, ससदृढीकयणको काभ गने 

स्वास््म शाखा 
- ऩानरकाभा सॊचारीत स्वास््म सॊस्थाहरुको ननमभन व्मवस्थाऩन 

- योग प्रकोऩको ननदान तथा ननमन्त्रण 

- स्वास््म तथा ऩोषण सम्वन्धी कामयक्रभ सञ्चारन 

- ददघययोगीहरु, नसहाम योगीहरुको ऩवहचान तथा प्राप्त हसने ससववधाको सम्वन्धभा 
नसपारयस गने 

- ऩरयवाय ननमोजन तथा खोऩ सम्वन्धभा कामयक्रभ, स्वास््म ववभा सम्वन्धी 
कामयक्रभहरुको ननमभन य व्वस्थाऩन आदद 

भवहरा तथा वारवानरका शाखा 



- साभाजीक रुऩभा फवहस्कायणभा ऩयेका तथा वक्त चतीभा ऩयेका वगयको उत्थान सम्वन्धी 
कामय गने 

- सभाजीक सभावेशीकयण सम्वन्धी कामय गने 

- जेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र व्मवस्थाऩन 

- रैविक वहॊसा य रैविक ववबेद न्मसनीकयण सम्वन्धी कामयभा तजसयभा गयी कामयन्वमन गने 

- स्थानीम ननबरेख व्मवस्थाऩन 

- कृषी तथा ऩशसऩारन, कृषी उत्ऩादन व्मवस्थाऩन जेष्ठ नागरयक तथा नऩिता बएका 
व्माक्तिको व्मवस्थाऩन 

- खेरकस द ऩत्रकायीता 
- ववऩद व्मवस्थाऩन खानेऩानी, नसचाॉई 

- स्थानीम तहभा दैनीक प्रशासनीक गनतवीधी सञ्चारन गने 

- फजेट ऩेश गने, फजेट स्वीकृत गने तथा फजेट कामयन्वमन गने, सघॊ, प्रदेश सॊग 
सभन्वम सहकामयका नसदान्तभा नगानड फढ्न े

घ) ननकामफाट प्रदान गरयन ेसेवाहरु 

 नसपारयस सम्फक्तन्ध सेवा 
 ववकास ननभायण सम्वन्धी सेवा 
 नसभानता न्मसनीकयण सम्वन्धी कामयक्रभ सञ्चारन 

 ऩञ्जीकयण सम्वन्धी सेवा 
 साभाजीक ससयऺा सम्वन्धी सेवा 
 दैनीक प्रशासनीक सेवा 
 याहत तथा ऩसनस्थायऩना सम्वन्धी सेवा 
 क्तशऺा, स्वास्थ तथा कृषी ऩशसऩऺी सम्वन्धी सेवा 

ङ) सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य क्तजम्भेवाय ननधकायी 
प्र.प्र.न – भहेश ननयौरा 
प्रशासन शाखा – कणय कस भाय नरम्फस 
क्तशऺा शाखा – नडल्रीयाभ आचामय 
स्वास््म शाखा – जम कस भाय याई 

जीन्सी शाखा – ससभनहयी याई 

आथॉक प्रशासन शाखा – खेभयाज बट्टयाई 

आ.रे.ऩ शाखा – टॊक थाऩा 
इक्तन्जननमरयङ शाखा – ददव्मयाज ननधकायी 
मोजना शाखा – ऩसष्ऩ फस्नेत 

कृषी तथा ऩशसऩऺी ववकाश शाखा – ज्मोती देवान 

भवहरा तथा वारवानरका शाखा – सॊनगता फस्नेत 

च) सेवा प्राप्त गनय राग्न ेदस्तसय 



ससचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी २०६५को ननमभ ४ फभोक्तजभ य नन्म ववशेष कानसन 
ऐनरे तोके फभोजीभको दस्तसय 

छ) ननणयम गने प्रवक्रमा य नवधी 
प्राप्त उजसयीहरु सम्वन्धीत ननधकयीरे हेयी सम्फन्धीत शाखाभा आवश्मक कायवाहीको रागी 
ऩठाउने य शाखा प्रभसखफाट कायवाही प्रवक्रमा नगाडी फढाउने 

ज) ननणयम उऩय उजसयी ससन्न ेननधकायी 
 कामयरम प्रभसख ( प्रभसख प्रशासकीम ननधकृत) 

झ) सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

नभती २०७९ कानतयक १ देखी २०७९ ऩौष भसान्त सम्भको सम्ऩादीत काभको वववयण 

- कामयरमको उऩल्रो ननकाम तथा कामयरमको तल्रो ननकामभा ऩरयऩत्र 

- साभजीक स यऺा बत्ता यकभ ब सिानी 
- नसपायीस सम्वन्धी काभहरु 

- प्रदेश रोकसेवा आमोगभा भाग आकृती ऩत्र ऩठाइएको 
- मोजना सम्झौता ननसगभन तथा ब सिानी, दैनीक प्रशासनीक मोजना सञ्चारन 

ञ) ससचना ननधकायी 
नाभ् कणय कस भाय नरम्फस 
तह् छैटौ 
सेवा् प्रशासन 

ट) ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेशीकाको स ची 
https://hatuwagadhimun.gov.np/act-law-directives 





 
 



 

 


