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कोहलपरु नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्

कोहलपरु‚ बााँके‚ नेपाल 
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अध्र्र्नकतायको तर्य बाट

नेपालको संववधान जारी भएपश्चात नेपाल सरकारको लमलत २०७३।११।२७ को 

लनर्यर्बाट साववकका ३३०० भन्दा बढी गाउाँ ववकास सलमलतहरू र २१७ 

नगरपाललकाहरूलार्य समार्ोजन गरी २९३ नगरपाललकाहरू र ४६० 

गाउाँपाललकाहरू सवहत ७५३ स्थानीर् तह गठन गरी संवैधालनक व्र्वस्थालार्य

कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएकोछ । वव.सं. २०७४ मा भएको स्थानीर् तहको लनवायचनपलछ 

लनवायचचत जनप्रलतलनलधहरूबाट कार्यभार सम्हाल्दा नवगठठत गाउाँपाललका तथा 

नगरपाललकाहरूको संगठनात्मक संरचनाको आधार कमजोर रहेको लथर्ो । 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन‚ २०७४ बमोचजमका कार्यचजम्मेवारीहरू सम्पादन गनय 

स्थानीर् तहको प्रशासकीर् प्रर्ालीको पनुःसंरचनाको आवश्र्कता सोही समर्देचि 

महसूस भएको हो । स्थानीर् तह मार्य त जनस्तरमा प-ुर्ाउन ुपने सेवाहरू लनवायध‚ 

सहज र सबयसलुभ रूपमा उपलब्ध गराउन चसु्त सङ्गठन लनमायर् र जनशचि 

पवहचान, जनशचि समार्ोजन तथा व्र्वस्थापन गनुय आवश्र्क लथर्ो । त्र्सैगरी 

तोवकएका कार्यचजम्मेवारी सम्पादन गनय सक्न े गरी संगठनात्मक पनुःसंरचनाको 

अलभभारा पूरा गनुय पलन जनप्रलतलनलधको लालग चनुौतीपूर्य रहेको लथर्ो।

पाललकाको एक कार्यकाल समालिपलछ हाल दोस्रो कार्यकालको शरुुवात भएकोछ। 

दोस्रो कार्यकालको लालग लनवायचचत प्रलतलनलधहरुले प्रशासलनक सधुारको माध्र्मबाट 

सशुासन कार्म गदै पाललकाको प्रभावकारी भलूमका अलभबवृि गने सोच राख्न ु

सकारात्मक पक्ष हो । र्ही सोचको कार्ायन्वर्नको लालग हामीलाई अध्र्र्न गरी 

सझुाव ठदन ेचजम्मेवारी प्राि भएकोछ । 
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सधुारको सम्भावना बारेमा अध्र्र्न गराउने‚ सझुाव ललन ेतर त्र्सको कार्ायन्वर्न 

नगने नेपालको राविर् रोग हो । सझुावहरुसवहतको प्रलतवदेन प्राि हुाँदैमा सधुार 

हनुे होर्न । प्राि सझुाव सबै कार्ायन्वर्नर्ोग्र् हनु्छन ् भने्न पलन छैन । तर 

चजम्मेवार पठदधकारी वा संर्न्रले प्राि सझुावहरुको सकु्ष्म अध्र्र्न गने र 

कार्ायन्वर्नर्ोग्र् र साधनस्रोतले धान्न सक्न े अलन अत्र्ावश्र्क सझुावहरु क्रमश 

कार्ायन्वर्न गदै जाने नीलत ललन ुआवश्र्क हनु्छ । 

पाललकाको सधुारका लालग आवश्र्कताको पवहचान गरी हामीले सकेसम्म 

व्र्ावहाररक सझुावहरु प्रस्ततु गरेका छौं । समर्ाभावको कारर्ले हामीले 

गवहरार्मा पगेुर अध्र्र्न गनय नभ्र्ाएका कलतपर् सझुावको कार्ायन्वर्नको लालग 

थप अध्र्र्न गनुय पने पलन देचिर्ो । कलतपर् नर्ााँ काननु र लनदेचशकाहरु बनाउन ु

पने र केहीमा सधुार वा संशोधन गनुय पने पलन देचिर्ो ।र्ी सबै ववषर्को सकु्ष्म 

अध्र्र्न र छलर्ल गरी नवलनवायचचत पदालधकारीहरुबाट सधुारको ठोस प्रर्ास 

हनुेछ भने्न हामीले आशा एवं ववश्वास गरेका छौं । 

दोस्रो कार्यकालका लालग नवलनवायचचत पदालधकारीहरुबाट नगरपाललकाको प्रशासलनक 

सधुार गने अठोट गरी हामीलाई ववश्वास गरेर र्स कार्यदलको गठन गरेकोमा हामी 

आभारी छौं । हाम्रो अध्र्र्नका क्रममा सवक्रर् सहर्ोग गनुय हनुे नगर प्रमिु र 

उपप्रमिु लगार्त सबै पदालधकारीहरुमा आभार व्र्ि गदयछौं । प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृत लगार्त सबै कमयचारी लमरहरुप्रलत पलन हामी आभारी छौं । छलर्लका 

क्रममा सहभागी भई आफ्ना अमूल्र् सझुाव ठदनहुनु ेसम्बि सबै सरोकारवालाहरुमा 

धन्र्वाद भन्न चाहन्छौं । र्स प्रलतवेदनको कार्ायन्वर्नमा समेत 
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सरोकारवालाहरुबाट नगरपाललकालाई उचचत सहर्ोग प्राि हनु े आशा एवं ववश्वास 

गदयछौं । 

हामीलाई आशा छ र्स प्रलतवेदनको कार्ायन्वर्न भई कोहलपरु नगरपाललका एक 

नमूना नगरपाललका बन्न सक्नेछ । 

धन्र्वाद । 

 

 

 

 

 

गोकर्य प्रसाद शमाय       शारदा प्रसाद लरताल 
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भाग १ 

पररचर् 

१.१ पषृ्ठभमूी 
नेपाल सरकार मचन्रपररषदको लमलत २०७१।१।२५ को लनर्यर्ले तत्कालीन 

कोहलपरु र रजेना गाउाँ ववकास सलमलत समावहत गरी कोहलपरु नगरपाललकाको 

गठन भर्य २०७१।२।७ देचि औपचाररक रूपमा नगरपाललकाको हैलसर्तमा 

कार्य प्रारम्भ गररएको लथर्ो । वव.सं. २०७३।११।२७ मा स्थानीर् तह 

पनुःसंरचना हुाँदा र्स नगरपाललकाको क्षेर ववस्तार भर्य तत्कालीन शमशेरगंज 

गाववस समेत र्सै नगरपाललकामा गालभएपलछ हाल र्स नगरपाललकाको 

क्षेरर्ल १८४.२६ वगय वक.मी., र वडा संख्र्ा १५ कार्म भएको छ। वव.सं. 

२०६८ को जनगर्ना अनसुार र्स नगरपाललकाको कुल जनसंख्र्ा ७०६४७ 

रहेको छ । 

२०७४ सालमा पवहलो पटक नवलनवायचचत प्रलतलनलधले नगर पाललकाको नेततृ्व 

गनय शरुु गरेपलछ पााँच वषयको अवलधमा कलतपर् महत्वपूर्य नीलतगत‚ काननुी र 

संरचनागत प्रबन्धहरु भए ।र्द्यवप सशुासन र प्रशासलनक पिलतको ववकासको 

दृविले धेरै सधुार गनुय पने अवस्था रहेकोछ ।  

र्सै सन्दभयमा दोस्रो कार्यकालको लालग नवलनवायचचत वटमले प्रशासलनक सधुारको 

माध्र्मबाट सशुासन अलभबवृि गने उदे्दश्र्ले ववज्ञहरु रहेको कार्यदल गठन गरी 

अध्र्र्न गराउन ेलनर्यर् गरेकोछ । 
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१.२ अध्र्र्नको उद्देश्र् 
अध्र्र्नको मखु्र् उदे्दश्र् कोहलपरु नगरपाललकालाई सशुासनको दृविले नमूना 

नगरपाललका बनाउन उपर्िु व्र्वस्था प्रस्ताव गनुय हो । र्स्तै हालसम्मको 

काम कारवाहीको पनुरावलोकन गरी देचिएका कमी कमजोरी सधुार गने 

उपार्हरुको िोजी गनुय‚ प्रशासलनक चसु्तता ल्र्ाउन े पिलतको आधार लनमायर् 

गनुय र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता ल्र्ाउन ुजस्ता अन्र् उदे्दश्र्हरु रहेका छन।्  

१.३ अध्र्र्नको कार्ायदेश 
कोहलपरु नगरपाललकाबाट कार्यटोलीका लालग ठदएर्का कार्ायदेश (Terms of 

Reference, TOR) लनम्नबमोचजम रहेको छ:–  

(क) कोहलपरु नगरपाललकाको समग्र प्रशासन‚ सशुासन‚ आलथयक लमतव्र्वर्ता‚ 

सङ्गठन संरचना‚ ववगतका नीलत तथा कार्यक्रमको उपलब्धी‚ जनसंख्र्ा‚ 

राजस्व र भगूोल लगार्तको सैिाचन्तक पनुरावलोकन गरी समग्र नीलतगत 

सझुाव ठदन‚े 

(ि) नेपाल सरकार एवं र्स नगरपाललकाको लनर्यर् बमोचजमको ववद्यमान 

संरचना‚ ववलभन्न सेवा समूहमा रहन े कमयचारी (स्थार्ी‚ अस्थार्ी‚ करार 

एवं ज्र्ालादारी तर्य  कार्य गनय) को आवश्र्क संख्र्ा पवहचान गरी सझुाव 

ठदने‚  

(ग) नगरपाललकाको दैलनक प्रशासलनक कार्यसञ्चालन पिलतको अध्र्र्न गरी सो 

मा सधुार गनुय पने भए सझुाव ठदने‚ 
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(घ) नगरपाललकाको ववकास‚ समवृि र सशुासनको लालग अन्र् स्थानीर् सरकार‚ 

प्रदेश सरकार‚ नेपाल सरकार एवं अन्तरायविर् अभ्र्ासलाई आधार मानी 

कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना सवहतको सझुाव ठदन‚े  

(ङ) नगरपाललकाका प्रमिु लगार्त ववलभन्न पदालधकारी तथा कमयचारीहरुसाँगको 

छलर्लमा उठेका अन्र् ववषर्हरु समावेश गने । 

कार्यदललाई ठदर्एको कार्ायदेश व्र्ापक ववषर्मा आधाररत रहेकोछ। सो 

सम्बन्धमा कार्यदलले तोवकएको समर्ावलध १५ ठदनलभर पूर्य अध्र्र्न गरी 

प्रलतवदेन ठदन सम्भव लथएन । नगरपाललकाका पदालधकारी तथा प्रमिु 

प्रशासकीर् अलधकृतसाँग छलर्ल गदाय मखु्र्त सशुासन‚ कार्यसञ्चालन र 

प्रशासलनक व्र्वस्थापनमा केचन्ित रहेर अध्र्र्न गरी सझुाव ठदन आग्रह भए 

अनसुार सोही बमोचजम र्ो प्रलतवेदन तर्ार गररएकोछ । र्स प्रलतवेदनमा 

मखु्र्त प्रशासलनक संरचना‚ दरबन्दी‚ सेवा समूह र पद व्र्वस्था तथा लतनको 

पररचालनमा गनुयपने सधुारलाई जोड ठदर्एकोछ ।र्द्यवप मालथ उल्लेि भएका 

सबै पक्षमा संक्षेपमा सबै ववषर्मा सझुावहरु प्रस्ततु गररएकोछ । 

१.४ अध्र्र्नको ववलध 
अध्र्र्न प्रलतवेदन ववलभन्न स्रोत तथा सङ्कललत तथ्र्ाङ्कहरूको ववश्लषेर्मा आधाररत 

छ । अध्र्र्नको क्रममा ववलभन्न ववलध अपनार्एको लथर्ो ।संघीर् मालमला तथा 

सामान्र् प्रशासन मन्रालर्को वेबसार्टमा भएका सामग्रीहरुको अध्र्र्न 

कोहलपरु नगरपाललकाको वेबसार्ट र प्रशासनबाट प्राि दस्तावेजहरुको अध्र्र्न 

लगार्त ववलभन्न स्रोत सामग्रीको अध्र्र्न गररएको लथर्ो । 
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कोहलपरु नगरपाललका र र्स पाललकालभरका ववलभन्न वडाहरुको स्थलगत भ्रमर् 

गरी वस्तचुस्थलतको जानकारी प्राि गररएको लथर्ो । 

कोहलपरु नगरपाललकाका पदालधकारी‚ पूवय पदालधकारी एवं कमयचारीहरुसाँग 

छलर्ल गरी सधुार गनुयपने ववषर्हरुको वववरर् सङ्कलन गररएको लथर्ो । 

संघीर्ता कार्ायन्वर्नका सम्बन्धमा उल्लेि भएका केही राविर् तथा अन्तरायविर् 

पसु्तक‚ लेिरचना तथा अध्र्र्न प्रलतवदेनहरुको समेत अध्र्र्न गररएको 

लथर्ो। 

प्रलतवदेनलाई थप स्पि एवं वस्तलुनष्ठ बनाउन मूल रुपमा देहार्का 

सामाग्रीहरूको अध्र्र्न गररएको लथर्ो–  

➢ नेपालको संववधानको धारा ५७ र सम्बचन्धत अनसूुची ५, ६, ७, ८, ९ र 

१० मा उल्लेचित संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको अलधकार र साझा 

अलधकारका ववषर्हरू, 

➢ सङ्गठन संरचनाका सैिाचन्तक आधारहरुको अध्र्र्न र ववगतका 

नगरसभाहरूको लनर्यर्, मागयदशयनहरू‚ 

➢ नगर कार्यपाललका कार्ायलर्बाट प्राि दरबन्दी सम्बन्धी वववरर्हरू र 

कमयचारीहरुको वववरर्‚  

➢ स्थानीर् तहको कार्यसाँग सम्बचन्धत ऐन तथा लनर्मावलीहरू, लनदेचशकाहरु, 

कार्यववलधहरु‚ 

➢ नगरपाललकाद्वारा तर्ार भएका ववलभन्न ववषर्का र्ोजनाहरु‚ 

सङ्गठनको सेवा र्कार्हरुको संख्र्ा र जनशचि ववश्लषेर् गदाय कार्म भएका 

वडाहरू, नगरपाललका केन्िबाट ती वडाहरूको भौगोललक दूरी तथा सेवाप्रवाहका 
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दृविले ववद्यमान वडा कार्ायलर्हरुसम्मको पहुाँच, कार्यपाललका अन्तगयत रहेका 

शािा/उपशािाहरुको सङ्खख्र्ा र उपलव्ध सेवा र सो सम्बन्धी ववलभन्न 

कठठनार्हरुको अवस्था ववश्लषेर् गररएको लथर्ो ।  

अध्र्र्नका लालग सझुाव सङ्कलन गनय नगरपाललकाका प्रमिु, उपप्रमिु, 

कार्यपाललकाका सदस्र्हरु र नगर कार्यपाललका कार्ायलर्का प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृत, कमयचारी प्रशासन लगार्त सबै शािा सम्बि कमयचारीहरु र 

सरोकारवालाहरूसाँग शािाको कार्यबोझ, कमयचारीको उपलव्धता र 

कार्यसम्पादनको अवस्था लगार्तका ववषर्मा घलनभतू छलर्ल गरी सझुाव तथा 

पषृ्ठपोषर् ललर्एको लथर्ो । अध्र्र्न प्रस्ताव मसौदा उपर नगर कार्यपाललकाको 

कार्ायलर्मा ववलभन्न तहमा गररएका छलर्ल र बैठकबाट प्राि प्रलतवक्रर्ा, 

सझुावहरु समावेश गरी र्ो प्रलतवेदन तर्ार गररएको हो । 

१.५ अध्र्र्नका सीमा 
अध्र्र्नको समर्ावलध काम शरुु गरेको लमलतले १५ ठदन तोवकएको छ । 

कार्ायदेशले अध्र्र्न गनुय पने क्षेर व्र्ापक तोकेकोछ । र्सरी समर्सीमा छोटो 

हनुाले अध्र्र्नको गवहरार् कमजोर हनुसक्ने अवस्था भर्ो । अध्र्र्न गदाय 

नगरपाललकाका १५ वटै वडाको स्थलगत भ्रमर् गरी वस्तचुस्थलतको जानकारी 

ललन सम्भव हनु सकेन ।  

नगरपाललकाको वबेसार्टमा सम्पूर्य वववरर्हरु अपलोड गरी नसकेको कारर्ले 

लनलमयत काननु र अन्र् दस्तावेजको िोजी गनय समेत समर् लाग्न गर्ो । 

नगरपाललकाका सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुसाँग व्र्ापक रुपमा छलर्ल गरी 

वस्तचुस्थलतको थप जानकारी ललन समर्ाभाव रह्यो ।  
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१.६  प्रलतवेदनको िाका 
र्स प्रलतवेदनलाई चार भागमा ववभाजन गररएकोछ – 

➢ पवहलो भागमा प्रलतवेदनको पररचर् सम्बन्धी ववषर्हरु प्रस्ततु 

गरररएकोछ।  

➢ भाग २ मा कोहलपरु नगरपाललकाको ववद्यमान अवस्थाको बारेमा चचाय 

गररएकोछ ।  

➢ प्रलतवदेनको भाग ३ मा कोहलपरु नगरपाललकाको सञ्चालन र 

व्र्वस्थापनमा देचिएका समस्र्ाको पवहचान गनुयको साथै समस्र्ाका 

कारर्हरुको वववेचना गररएकोछ । 

➢  भाग ४ मा सधुारका क्षेरहरुको पवहचान र सधुारका लालग सझुावहरु 

प्रस्ततु गररएकोछ । 
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भाग २ 

कोहलपरु नगरपाललकाको ववद्यमान अवस्था 
 

२.१ नगरपाललकाको पररचर् 

संघीर् संरचनाका आधारमा मलुकुलार्य ७ प्रदेशमा ववभाजन गररएपश्चात ५ नं. 

प्रदेश क्षेरर्लका दृविले तेश्रो ठूलो र जनसंख्र्ाका दृविले चौथो ठूलो प्रदेश 

भएको छ । र्स प्रदेशलभर १२ चजल्ला अन्तगयत उपमहानगरपाललका ४, 

नगरपाललका २५ र गाउाँपाललका ७३ सवहत कुल १०९ स्थानीर् तहहरू रहेका 

छन ्। कुल २९ नगरपाललकाहरू मध्रे् बााँके चजल्लाको कोहलपरु नगरपाललका 

र्स प्रदेशको तीब्र ववकास भर्य रहेको अत्र्न्त ठूलो सम्भावना बोकेको नगर 

मालनन्छ ।  

नेपाल सरकार‚ मचन्रपररषदको लमलत २०७१।१।२५ को लनर्यर्ले तत्कालीन 

कोहलपरु र रजेना गाववस समावहत गरी कोहलपरु नगरपाललकाको गठन भर्य 

२०७१।२।७ देचि औपचाररक रूपमा नगरपाललकाको हैलसर्तमा कार्य प्रारम्भ 

गररएको लथर्ो । वव.सं. २०७३।११।२७ मा स्थानीर् तह पनुःसंरचना हुाँदा 

र्स नगरपाललकाको क्षेर ववस्तार भर्य तत्कालीन शमशेरगंज गाववस समेत र्सै 

नगरपाललकामा गालभएपलछ हाल र्स नगरपाललकाको क्षेरर्ल १८४.२६ वगय 

वक.मी. र वडा संख्र्ा १५ कार्म भएको छ। वव.सं. २०६८ को जनगर्ना 

अनसुार र्स नगरपाललकाको कुल जनसंख्र्ा ७०६४७ रहेको छ ।  

देशको राजधानी काठमाण्डौदेचि लगभग ५०० वक.मी. तथा प्रदेश ५को 

अस्थार्ी मकुाम बटुवलबाट पचश्चम तर्य  २३६ वक.मी.को दूरीमा र्ो नगर 

अवचस्थत छ । पूवय पचश्चम राजमागयको लनमायर् शरुू भएसंगै २०३५/३६ देचि 
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र्स क्षेरमा मलुकुका ववलभन्न भागबाट बसार्य सरार्यको क्रम शरुू भएसंगैं वस्ती 

तथा बजारको ववस्तार शरुू भएको पार्यन्छ । कर्ायली प्रदेश राजधानी जोडन े

रत्न राजमागयको शरुू ववन्द ु पलन र्ही नगर भएकोले र्ो नगर र्ातार्ात र 

रर्नीलतक महत्वका दृविले अत्र्न्त उपर्िु स्थानमा रहेको देचिन्छ ।स्वगीर् 

राजा बीरेन्दले २०४० सालमा कोहलपरुको नगर गरुू र्ोजना तर्ार गनय 

लनदेशन भए अनसुार कोहलपरु नगर ववकास सलमलत गठन भर्य सो मार्य त 

कोहलपरु नगर ववकास गरुू र्ोजना तर्ार भर्य कार्ायन्वर्नमा आएपलछ र्ो नगर 

व्र्वचस्थत नगरको रूपमा ववकासको र्डको मादै अगालड बवढरहेको नेपालका 

राम्रा गरुुर्ोजना भएका नगरपाललका मध्रे्को कोहलपरु पलन पदयछ ।  

स्थानीर् सरकारको भलूमकामा नगरपाललकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनता 

ववचमा दरो उपचस्थलतको अनभुलूत ठदलाउन ु मखु्र् कतयव्र् हो । र्सको लालग 

ववद्यमान भौगोललक अवस्था, राजस्वको अवस्था‚ उपलव्ध न्रू्न जनशचि, नर्ााँ 

सङ्गठन लनमायर् र कार्ायलर् र्कार्हरुको कार्यक्षेर ववस्तार तथा व्र्वस्थापन गनुय 

प्रमिु चनुौतीका रुपमा देिा परेकोछ । कमयचारी समार्ोजन प्रर्ोजनको लालग 

नमूनाको रूपमा कार्म गररएको सङ्गठन संरचना र सो बमोचजमको कमयचारी 

संर्न्र मार्य त तोवकएका सेवा तथा सवुवधाहरू सहज र सरल रूपमा प्रदान गने 

काम जटील हनु गएकोछ । 
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२.२  कोहलपरु नगरपाललकाको भौगोललक तथा सामाचजक अवस्था1 

सङ्घीर् लोकताचन्रक गर्तन्र नेपालको प्रदेश नं. ५ अन्तगयत तराई क्षरेको 

बाके चजल्लाको उत्तर पचश्चम कुनामा अवचस्थत कोहलपरु नगरपाललकाको पूवयमा 

रािीसोनारी गाउाँपाललका, पचश्चममा जानकी गाउाँपाललका, उत्तरमा सल्र्ान 

चजल्लाको चरेु पहाड शंृ्रिला पदयछ भन े दचक्षर्मा जानकी गाउाँपाललका र 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपाललका पदयछ । ववं. स. २०७१ वैशाि २५ गतेको 

नेपाल सरकार मचन्रपररषदको लनर्यर् बमोचजम ववं. स.२०७१ ज्रे्ष्ठ ७ गते 

औपचाररक रुपमा साववकको रझेना गाववस र कोहलपरु गाववसको समार्ोजन 

भै कोहलपरु नगरपाललकाको स्थापना भएको हो ।  

लोकताचन्रक गर्तन्रात्मक राज्र् व्र्वस्थाको स्थापना पश्चात स्थानीर् तह 

पुुनसंरचनाका लालग गररएको लनर्यर्ानसुार साववकको शम्सेरगञ्ज गाववसको 

समार्ोजन भैं १५ वटा वडा सवहतको नगरपाललकको रुपमा स्थापना भएको  

हो ।चरेु पहाडको शंृ्रिलासुाँग जोडचुएको र्ो नगरपाललका २८ लडग्री ७ 

लमनेट १२ सेकेण्ड देचि १८ लमनेट ५४ सेकेण्ड उत्तर अक्षांश तथा ८१ लडग्री 

३८ लमनेट २४ सेकेण्ड देचि ८१ लडग्री ४९ लमनेट ५१.६ सेकेण्ड पूवी 

देशान्तरमा पदयछ ।चजल्ला सदरमकुाम नपेालगञ्ज देचि १० वक.लम टाढा 

उत्तरतर्य  रहेको र्स नगरपाललकाको क्षेरर्ल १८४.२६ वगय वक.मी. रहेको 

छ।  

 
1 कोहलपरु नगरपाललकाको वेबसार्टमा रहेको वववरर् र नगरपाललकाको प्रोर्ार्लमा उल्लेि भएको वववरर्मा 
आधाररत 
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साववकका तीन वटा गाववस कोहलपरु, रझेना र शम्सेरगञ्जलाई समार्ोजन गरी 

स्थापना गररएको र्स नगरपाललकामा साववकका तीनै गाववसको ववं सं. २०६८ 

सालको जम्मा घरपररवार १५४८३ र जनसंख्र्ा ७०६४७ रहेको लथर्ो . ववं. 

सं २०७३ को घरधरुी सवेक्षर्मा घरपररवार र जनसंख्र्ा बढेर क्रमशः 

१७६८९ र ८७३०० पगेुको छ । २०६८ देचि २०७३ सम्मको 

जनसंख्र्ालाई ववश्लषेर् गदाय जनसंख्र्ाको ववृिदर ३.५३ रहेको पार्न्छ जनु 

राविर् ववृिदरभन्दा झण्डै दोब्बर हो। 

कोहलपरु साक्षर नगरपाललका हो । समग्रमा  नगरपाललकाको कुल 

जनसंख्र्ाको १५ देचि ६० वषय उमेर समूहका ५,६०६ लनरक्षरमध्रे् २७३७ 

जनाले मापदण्ड अनसुारका ५० प्रलतशतभन्दा बढी सक्षमताहरु हालसल गरी 

नगरपाललकाको कुल साक्षरता ९६.८५ प्रलतशत पगेुको छ । उि उमेर 

समूहका जनसंख्र्ाको साक्षरता प्रलतशत ९५ प्रलततभन्दा बढी भएमा साक्षर 

नगरपाललका घोषर्ा गने नीलतगत व्र्वस्था भए अनसुार लमलत २०७६ जेठ ३१ 

गतेका ठदन कोहलपरु साक्षर नगरपाललका घोषर्ा गररएको लथर्ो । साक्षर 

नगरपाललका घोषर्ाको तथ्र्ाङ्क अनसुार वडा नं. १ मा ९९.२४,  वडा नं. २ 

मा ९८.९७, वडा नं. ३ मा ९६.९६, वडा नं. ४ मा ९२.९७, वडा नं. ५ मा 

९७.६८,  वडा नं. ६ मा ९९.४०, वडा नं. ७ मा ९६.२३ र वडा नं. ८ मा 

९४.३० प्रलतशत जनसङ्खख्र्ा साक्षर रहेका छन ्।  

र्सैगरी वडा नं. ९ मा ९८.७०,  वडा नं. १० मा ९६.४८, वडा नं. ११ मा 

९६.२२, वडा नं. १२ मा ९६.९३, वडा नं. १३ मा ९६.००, वडा नं. १४ 

मा प्रलतशत ९१.०० र वडा नं. १५ मा ९९.६१ प्रलतशत जनसंख्र्ा साक्षर 
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छन ् । र्सपलछ ९५ प्रलतशतभन्दा बढी साक्षर हनु बााँकी वडाका र 

नगरपाललकाका सबै उमेर समूहका लनरक्षर जनसङ्खख्र्ालाई साक्षर गराउन े

ववशेष कार्यक्रम सञ्चालन गने र्ोजना रहेको छ । 

जातीर्, धालमयक, भावषक, सााँस्कृलतक, सामाचजक तथा राजनुीलतक महत्व तथा 

ववशेषता बोकेको र्स कोहलपरु नगरपाललकाले आफ्नै िालको धालमयक, 

राजनीलतक र सामाचजक महत्व राख्छ । 

२.३ प्रशासलनक संरचना र व्र्वस्थापन 

२.३.१ प्रशासलनक संरचना 
र्स नगरपाललकाको शरुुको प्रशासलनक संरचना नेपाल सरकारद्वारा २०७४ 

सालमा लनधायरर् गररएको अन्तररम संरचना अनरुुप लथर्ो । २०७६ सालमा 

आएर नगरसभाले पाररत गरेको नर्ााँ संरचना लाग ुभएकोछ । हालसम्म र्ही 

संरचनाका आधारमा नगरपाललकाको प्रशासलनक कार्य सञ्चालन भर्रहेकोछ । 

तर भएका लनर्यर्हरुबारे समर्मा सही तररकाले संचार नहुाँदा कमयचारीहरु भन े

२०७४ को अन्तररम संरचना अनरुुप कामकाज गरररहेको समेत देचिन  

आर्ो । 

२.३.२ सेवा‚ समूह‚ तह र पदको व्र्वस्था 
अनसूुची ८ मा उल्लेि गररएकोछ । 

२.३.३ शािागत कार्यवववरर् 
नेपालको संववधानको अनसूुची ८ र ९ मा उल्लेचित कार्यसूची अनसुार संघीर् 

तथा प्रदेश कानून बमोचजमका कार्यचजम्मेवारी र कार्यक्षेरको दार्रामा रही 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन‚ २०७४ को अन्र् व्र्वस्थाका साथै पररच्छेद ३ 
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को दर्ा ११ मा उल्लेि भएको नगरपाललकाको काम, कतयव्र् र अलधकारको 

कार्ायन्वर्नका लालग नगरपाललकाको साङ्गठलनक संरचनामा प्रस्ताव भएका शािा 

उपशािाहरूको कार्यवववरर् तर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ु पने हनु्छ । 

२०७८ मा तर्ार भएको कमयचारी कार्य वववरर् सङ्गठन ढााँचा अनसुार छैन । 

उि कार्यवववरर् अन्र् कुनै नगरपाललकाको लालग तर्ार गररएको कवपबाट 

नक्कल गरी तर्ार गरेको देचिन्छ जनु र्स नगरपाललकाको संगठनात्मक संरचना 

र कार्य ववभाजनसाँग लमल्दैन ।  
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भाग ३ 

कोहलपरु नगरपाललकाको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापनमा देचिएका समस्र्ाको ववश्लषेर् 

 

३.१ समस्र्ाको पवहचान 
ववगतमा नगरपाललकाको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापनका लालग अनकेौं प्रर्ासहरु 

भएका देचिन्छन ् । धेरैजसो आधारभतू काननुहरु बनकेा छन ् । प्रशासलनक 

संरचना स्वीकृत भएकोछ । र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु बनी कार्ायन्वर्नमा पलन 

ललगएकोछ । नगरपाललका कार्ायलर् र वडा कार्ायलर्हरुले आ–आफ्ना 

कार्यहरु सचुारु गरेका छन ् । नागररकले स्थानीर् सरकारलाई आफ्नो 

सरकारको रुपमा पाएको महसूस गरेको देचिन्छ ।  

र्द्यवप र्स्ता प्रर्ासहरु; 

➢ र्ोजनाबि‚ प्राथलमकताका आधारमा र पिलतबि हनु सकेको देचिएन ।  

➢ ठदगो सधुारको दृविले होर्न वक जसरी भए पलन काम चलाउन ुपछय भने्न 

दृविले काम कारवाही हनुे गरेको देचिर्ो ।  

➢ नीलतगत स्पस्टतासवहत दीघयकाललन सोच अनरुुप काम कारवाही हनु ुपनेमा 

तदथयवादमा चल्न ेप्रवचृत्त देचिर्ो ।  

➢ कार्यक्षेर र आलथयक अवस्था तथा मानवीर् स्रोतको क्षमताको बारेमा ध्र्ान 

पगु्न सकेको देचिएन ।  

➢ साधनस्रोतको समतामूलक र लमतव्र्र्ी ढंगले प्रर्ोग गरेको देचिएन ।  

➢ प्रशासनर्न्रको सञ्चालन र ववकास लनमायर् कार्यमा दलगत स्वाथय अनरुुप 

पक्षधरता हनु ेगरेको देचिर्ो । 

समग्रमा‚ सशुासन र व्र्वस्थापनको पाटो कमजोर रहेको देचिर्ो । 
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३.२ समस्र्ाका कारर्हरु 
➢ नर्ााँ पररवेश हनु‚ु 

• संववधान बने पश्चातको पवहलो जनलनवायचचत प्रलतलनलधहरुका लालग 

नगरपाललकाको सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन पूर्यत नर्ााँ लथर्ो । 

• नीलतगत स्पस्टता लथएन । 

• अत्र्ावश्र्क काननुहरु बनेका लथएनन ्। 

• उपर्िु प्रशासलनक संरचना र कमयचारीहरुको अभाव लथर्ो । 

• जनप्रलतलनलधको आधारभतू क्षमता ववकास समर्मा हनु सकेन । 

➢ संघीर् सरकारबाट समर्मा उचचत मागयदशयन र अन्र् व्र्वस्था हनु नसक्न‚ु 

• संघीर् सरकारबाट संववधान बन्नासाथ स्पस्ट नीलतगत मागयदशयन हनु 

सकेन । 

• संववधान लनमायर् भएपलछका दईुवषय सरकार बनाउने र लगराउने दाउपेचमै 

संघीर् सरकार अलमललर्ो । 

• काननुी पूवायधार र साधनस्रोतको न्रू्नतम व्र्वस्था जनु समर्ावलधलभर 

हनुपुने लथर्ो‚ त्र्ो हनु सकेन । 

• संघीर् लनजामती सेवा ऐन समर्मा नबन्दा स्थानीर् सरकारले कमयचारी 

व्र्वस्थापनका लालग आफ्नो काननुी व्र्वस्था गनय सकेन ।  

• संघीर् लोकसेवा आर्ोग ऐन समर्मा बन्न सकेन । 

• कमयचारी समार्ोजन वैज्ञालनक नहुाँदा कमयचारी व्र्वस्थापनमा जटीलता 

देचिन ु

• प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतको पररवतयन चााँडो चााँडो भर्रह्यो जसले गदाय 

प्रशासलनक व्र्वस्थापनमा अवरोध लसजयना हनु पगु्र्ो । 
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➢ नगरपाललकामा नीलतगत स्पस्टताको अभाव हनु‚ु 

• पवहलो कार्यकालका लालग लनवायचचत जनप्रलतलनधले के कस्तो नीलतगत 

व्र्वस्था हनुपुछय भने्न सम्बन्धमा उचचत ध्र्ान ठदएको देचिएन । 

• कुन ववषर्लाई प्राथलमकता ठदने भने्न तर्य  सोचचएको देचिएन । 

• ठदगो व्र्वस्था गनेतर्य  ध्र्ान पगेुन । 

• तदथयवादमा काम चलाउन िोजेको देचिर्ो । 

• आवश्र्क काननुको लनमायर् समर्मा नहनु ु र लनमायर् भएका काननुहरु 

कार्ायन्वर्न हनु सकेको देचिएन । 

• चशक्षा‚ स्वास्थ्र्‚ कृवष तथा रोजगारी लसजयना जस्ता महत्वपूर्य क्षेरमा 

पर्ायि ध्र्ान ठदन सकेको देचिएन । 

• बजेटको बााँडर्ााँड र अन्र् साधनस्रोतको प्रर्ोगमा दलगत स्वाथय हावी 

भएको देचिर्ो । 

• नगर उपप्रमिुको संवैधालनक र काननुी भलूमका अनरुुप कार्य गने 

सम्बन्धमा उचचत सहर्ोग र सहचजकरर् हनु सकेको देचिएन । 

• सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ववशेष प्रर्ास हनु सकेको देचिएन । 

➢ प्रशासलनक संरचना र व्र्वस्थापन सधुार तर्य  पर्ायि ध्र्ान जान नसक्न‚ु 

• नगरपाललकाको प्रशासलनक व्र्वस्थापनका सम्बन्धमा स्पस्ट सोच र नीलत 

रहेको देचिएन । 

• नगरपाललका आर्न्तहरुलाई रोजगारी ठदलाउने संस्थाको रुपमा ववकास 

भर्रहेको देचिर्ो । 
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• चशक्षा‚ स्वास्थ्र् र कृवष जस्ता महत्वपूर्य क्षरेमा जनशचि व्र्वस्थापनको 

लालग ठोस आधार र प्रवक्रर्ाहरु स्थावपत गनय सवकएको देचिएन । 

• कमयचारीको व्र्वस्थापन पिलतमा आधाररत हनु सकेको देचिएन । 

• सेवा‚ समूह‚ तह र पदहरुको उपर्िु व्र्वस्था गने तर्य  पर्ायि ध्र्ान 

ठदर्एन । 

• कार्यबोझको उपर्िु ववश्लषेर् ववना दरबन्दी लसजयना गने गरेको देचिर्ो। 

• कामको प्रकृलत र कमयचारीको पररचालनका बीच सामञ्जस्र् कार्म हनु 

सकेको देचिएन । 

• कार्यकक्षहरुको उपर्िु अवचस्थलत लमलाउन नसकेको देचिर्ो । 

• प्रशासलनक क्षमता अलभबवृिमा पर्ायि ध्र्ान गएको देचिएन । 

• प्रववलधको ववकास र त्र्सको उच्चतम प्रर्ोग गने सम्बन्धमा पर्ायि ध्र्ान 

ठदएको देचिएन । 

• वडा कार्ायलर्हरुलाई प्रभावकारी बनाउन े तर्य  उचचत व्र्वस्था गनय 

सकेको देचिएन । 

➢ आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ालीको ववकास नहनु‚ु 

• उपलब्ध साधनस्रोतको समचुचत प्रर्ोग हनु नसकेको देचिर्ो । 

• दलगत पक्षधरताका आधारमा साधनस्रोतको पररचालन गने प्रवचृत्त हावी 

भएको देचिर्ो । 

• प्रशासलनक र आलथयक अनशुासन कमजोर रहेको देचिर्ो । 

• काननु तथा लनदेचशकाहरुको लनमायर् लगार्तका परामशय सेवामा आफ्ना 

मान्छेलाई अवसर ठदंदा गरु्स्तरर्िु कार्य हनु नसकेको देचिर्ो । 



17 
 

• श्रोत र साधनको प्रके्षपर् र्थाथयपरक नभएको कारर्ले लक्ष्र् अनरुुप 

प्रगलत हनु नसकेको देचिर्ो । 

• ववतरर्मिुी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देचिर्ो।  

• सपुररवेक्षर् तथा अनगुमन पिलत प्रभावकारी बनाउन सकेको देचिएन । 

• नगरपाललका अन्तगयतका सावयजलनक जग्गा समीन‚ प्राकृलतक तथा भौलतक 

सम्पचत्तको उचचत अलभलेिीकरर् र संरक्षर् गने गरेको देचिएन । 

➢ प्राकृलतक सम्पदाको संरक्षर् एवं प्रबियन गने ठोस आधार नबन्न ु

• नगरपाललका प्राकृलतक स्रोत र साधनमा मजबूत छ तर लतनको संरक्षर् र 
सम्बिनयका ठोस नीलत र कार्यक्रमहरु बन्न सवकरहेको देचिएन । 

• लचुम्बनी‚ कर्ायली र सदूुर पचश्चम प्रदेशको केन्िववन्दकुो रुपमा प्रशस्त 
सम्भावना बोकेको स्थान भएकोले कोहलपरु नगरपाललका क्षेरमा 
आन्तररक बसार्सरार्को चाप बवढरहेको देचिर्ो ।  

• नपामा अव्र्वचस्थत बसोबासी र सकुुम्बासीको चाप बवढरहेको देचिर्ो । 

• हाल दताय भएका भलनएका कररब १७ हजार मध्रे् १५ हजार बढी त 
अव्र्वचस्थत बसोबासीको संख्र्ा देचिन्छ जसले वन जंगलको ववनासलाई 
थप भर्ावह बनाउने नै हो । र्स मध्रे् अलधकांशको नक्कली प्रमार् छ 
भने्न भनार् रहेको पार्र्ो ।  

• तत्काललन मध्र्पचश्चम क्षेरीर् प्रशासन कार्ायलर्‚ सिेुतले २०६९ सालमा 
गराएको एक अध्र्र्नले बााँके चजल्लामा सकुुम्बासी र अव्र्वचस्थत 
बसोबासी भनी प्रमाचर्त गररएका मध्रे् कररब ९ प्रलतशत मार वास्तववक 
भमूीवहन सकुुम्बासी हनु सक्न े देिाएको लथर्ो ।अरु सबै भमूावर्र्ाद्वारा 
िडा गररएका नक्कली सकुुम्बासी तथा अव्र्वचस्थत बसोबासी हनु ् भने्न 
देचिएको लथर्ो । हालसम्म पलन सो अवस्था कार्मै रहेकोछ भने्न 
जानकारी हनु आर्ो । 



18 
 

• सकुुम्बासी र अव्र्वचस्थत बसोबासीलाई केही राजनीलतक दलहरुले भोट 
बैंकको रुपमा प्रर्ोग गनायले सावयजलनक जग्गा जमीनको अलतक्रमर् र 
प्राकृलतक स्रोत साधनको ववनास पलन त्र्चत्तकै बवढरहेको छ । 

• भमूीवहन सकुुम्बासी र अव्र्वचस्थत बसोबासीका पछालड भमूावर्र्ाहरुको 
चलिेलले अझ उग्र रुप ललर्रहेको भने्न बचुझन आर्ो । 

• तसथय नक्कली सकुुम्बासी र अव्र्वचस्थत बसोबासीका बारेमा नगरपाललका 
समर्मै सजग हनु सकेन भन े सावयजलनक जग्गा जमीनको अलतक्रमर् र 
प्राकृलतक स्रोतसाधनको अत्र्लधक ववनास हनु ेसम्भावना देचिन्छ । 

• आगामी ठदनमा र्स्ता जग्गा जमीनको अलतक्रमर् र प्राकृलतक स्रोत 
साधनको ववनासको गहन छानववन भएको अवस्थामा सम्बि 
पदालधकारीहरु समेत दोषी ठहररन सक्ने सम्भावना प्रलत ध्र्ान नदेचिएको 
बचुझर्ो । 
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भाग ४ 

सधुारका क्षरेको पवहचान‚ सझुाव र लनष्कषय 
 

४.१ सधुारका सम्भाव्र् क्षेरहरुको पवहचान 

पाललकामा सधुारका धेरै प्रर्ासहरु भएका देचिन्छन ्। धेरै संख्र्ामा ऐन‚ लनर्म‚ 

कार्यववलध‚ लनदेचशकाहरु बनेका छन ् । र्ोजनाहरु (आवलधक र्ोजना, राजश्व 

सधुार कार्यर्ोजना‚ आठद) बनेका छन ् । सङ्गठन संरचना स्वीकृत  

भएकोछ । संचार समूह गठन गररएकोछ । सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 

ल्र्ाउन केही प्रर्ासहरु भएका छन ्। 

सधुारको गन्तव्र् हुाँदैन भलनन्छ । हरेक सधुारले थप सधुारको आवश्र्कता 

औलं्र्ार्रहेको  

हनु्छ । समर्को गलतसाँगै सधुारका थप क्षेर र मान्र्ताहरु देिा पदै जान्छन।् 

र्ही वास्तववकताको सेरोरे्रोमा रहेर हेदाय कोहलपरु नगरपाललकामा थप सधुार 

गनुयपने धेरै क्षेरहरु देिापरेका छन ्।ती क्षेरहरुमा मखु्र्त देहार्का ववषर्हरु 

पने देचिन्छ:- 

➢ स्पस्ट गन्तव्र्सवहतको दीघयकाललन सोच र नीलत लनमायर् (५वषीर् र 

दीघयकाललन )‚ 

➢ र्ोजनाबि ववकास प्रवक्रर्ाको सदुृढ व्र्वस्थापन‚ 

➢ नागररक सहभालगतामा आधाररत ववकास लनमायर्‚ 

➢ सेवा प्रवाहमा चसु्तता र प्रभावकाररता‚ 

➢ अत्र्ावश्र्क काननुको लनमायर् तथा भर्रहेका काननुमा सधुार‚ 
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➢ वस्तलुनष्ठ आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ालीको ववकास र प्रभावकारी पररपालनाको 

सलुनचश्चतता‚ 

➢ सशुासन तथा सदाचार पिलतको ववकास र दृढतापूवयक कार्ायन्वर्नको 

व्र्वस्था‚ 

➢ जनप्रलतलनलध र कमयचारीका लालग क्षमता ववकासको आवश्र्क व्र्वस्था‚ 

➢ प्रशासलनक र व्र्वस्थापकीर् प्रभावकाररताद्वारा सशुासनको अलभबवृि । 

प्रस्ततु सन्दभयमा नगरपाललकाको सङ्गठन सधुारका लालग सङ्गठन सम्बन्धी 

स्थावपत लनम्न मान्र्ता एवं लसिान्तहरुलाई मागयदशयनका रुपमा ललर्एको छ– 

• आधारभतू सेवाको सलुनचश्चता हनुे आधार, 

• सेवामा पहुाँच र सेवाको गरु्स्तर, 

• उत्पादकत्व र कार्यकुशलता तथा लमतव्र्र्चुता,  

• कार्यचजम्मेवारी‚ पारदचशयता र जवार्देवहता, 

• कार्यबोझ, चजम्मेवारी लनवायह र कार्यसम्पादनका लालग 

सङ्गठनकोउपर्िु ढााँचा र पद व्र्वस्था, 

• कमयचारीको कार्यसम्पादन र वचृत्त ववकासको अवसरका बीच सामञ्जस्र् 

कार्म हनु ेव्र्वस्था । 

४.२ सझुावहरु 

४.२.१ समग्र सझुाव 
 नगरपाललकाको प्रशासलनक सधुारलाई मखु्र् ववषर्वस्तकुा रुपमा प्रस्ततु 

गररएको भए तापलन छलर्लमा उठेका ववषर् र नगरपाललकाको संचक्षि 
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अध्र्र्नका आधारमा मखु्र्त तल उल्लेि गररएका ववषर्हरुमा संचक्षि रुपमा 

सझुाव संलग्न गररएकोछ । 

(क) दीघयकाललन सोच र नीलत लनमायर्का सम्बन्धमा 

➢ पाललकाको समग्र ववकास र व्र्वस्थापनको लालग पञ्चवषीर् वा सो भन्दा 

लामो अवलधको नीलत वा रर्नीलत तर्ार गरी लाग ुगनुय पने देचिन्छ । र्स्ता 

नीलत वा रर्नीलत बनाउाँदा ववषर्क्षरेगत रुपमा बनाउन सवकन्छ‚ जस्तो– 

चशक्षा नीलत वा रर्नीलत‚ स्वास्थ्र् नीलत वा रर्नीलत‚ कृवष नीलत वा रर्नीलत‚ 

आठद  । 

➢ र्स्ता नीलत वा रर्नीलत बनाउाँदा आधारभतू ववषर्मा सबयपक्षीर्।सबयदलीर् 

सहमलत कार्म गने पररपाटीको ववकास हनु ुआवश्र्क देचिन्छ । 

➢ र्स वकलसमको नीलत वा रर्नीलत बनाउाँदा नागररक सहभालगतालाई उच्च 

प्राथलमकता ठदने पिलतको ववकास गनुय पदयछ ।नागररक सहभालगता मखु्र्त 

नीलत लनमायर्‚ कार्ायन्वर्न‚ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र प्रलतर्लको ववतरर्को 

चरर्सम्म अलनवार्य गने व्र्वस्था हनुपुछय । (र्सको लालग संघीर् मालमला 

तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्ले तर्ार गनय लगाएको “लोकताचन्रक शासन 

व्र्वस्थामा नागररक सहभालगता सम्बन्धी कार्यववलध‚ २०७६” को सहर्ोग 

ललन सवकन्छ ) । 

(ि) र्ोजना प्रवक्रर्ाका सम्बन्धमा 

➢ र्ोजना प्रवक्रर्ा वास्तववकतामा आधाररत हनु ुपदयछ ।  

➢ उपलब्ध साधनस्रोतको सीमालभर रहेर प्राथलमकताका आधारमा र्ोजनाको 

छनोट र लनमायर् गनुय पदयछ । 
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➢ र्ोजना तजुयमा ठदग्दशयन २०७८ मा उल्लेि भएका प्रत्रे्क चरर् र 

प्रवक्रर्ाहरुको अवलम्बन हनु ेगरी र्ोजना तजुयमा गने पररपाटीको ववकास गनुय 

आवश्र्क छ । 

➢ र्ोजना प्रवक्रर्ाका प्रत्रे्क चरर्मा नागररक सहभालगता सलुनचश्चत हनुे व्र्वस्था 

गररनपुछय । 

➢ र्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय र्ोजनाको गरु्स्तर, अनगुमन पद्दलत, र्ोजना 

पचुस्तका, उपभोिा सलमलतलाई ताललम, नेपालीमा लागत अनमुान, र्ोजनामा 

होलडयङ बोडय, र्ोजनाको ममयत सम्भार कोष, टुके्र र्ोजनालाई लनरुत्साहन, 

आवश्र्क र्ोजनाको मार डी पी आर (DPR) बनाउन े जस्ता ववषर्हरुलाई 

अलनवार्य सम्बोधन गनुयपने देचिन्छ । 

➢ र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको लालग उपर्िु अनगुमन पद्दलतको ववकास गरी 

त्र्सको लनरन्तर प्रर्ोग गने व्र्वस्था गररनपुछय । आन्तररक लनर्न्रर् पिलत 

सम्बन्धी नमूना ठदग्दशयनमा उल्लेि भए अनसुारको अनगुमन तथा 

सपुररवेक्षर् लनदेचशका अववलम्ब बनाई कार्ायन्वर्न गनुयपछय । 

(ग) सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा 

➢ सेवा प्रवाहमा चसु्तता र प्रभावकाररता ल्र्ाउन ववशेष जोड ठदन ु पदयछ । 

र्सको लालग पाललकाका सम्बचन्धत शािा उपशािाहरुको कार्यप्रवक्रर्ा 

पारदशी बनाउनपुछय । 

➢ नागररकले स्पस्ट बझु्ने भाषामा सबैले देख्न े ठाउाँमा क्षलतपूलतय सवहतको 

नागररक बडापरको व्र्वस्था गनुयपछय । नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा 

सम्भव भएसम्म लडचजटल नागररक बडापर राख्न ेव्र्वस्था गनुयपछय। 
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➢ पाललकामा नोडल अलधकृतको व्र्वस्था र सूचना अलधकारीको व्र्वस्था 

तत्कालै गनुय पने देचिन्छ ।  

➢ पाललका र वडा कार्ायलर्हरुमा उजरुी पेवटकाको व्र्वस्था गने र समर्मा सो 

उजरुी पेवटका िोलेर हेने व्र्वस्था पलन गनुय पने देचिन्छ । 

➢ प्रत्रे्क वडा कार्ायलर्मा समेत अलनवार्य रुपमा नागररक बडापर राख्नपुछय । 

➢ वडा कार्ायलर्हरुलाई साधनस्रोत र कमयचारीको पर्ायि व्र्वस्था गनुयपछय । 

➢ जनसंख्र्ाको चाप र सेवाग्राहीको संख्र्ाको आधारमा वडा कार्ायलर्मा 

आवश्र्कता अनरुुप क्रमश “हेल्प डेस्क”  राख्तै जान े नीलत अवलम्बन 

गनुयपछय ।हेल्प डेस्कको सञ्चालन भने सेवा करारको माध्र्मबाट गनुयपछय । 

सेवा करार व्र्चिलाई होर्न‚ संस्थालाई ठदने व्र्वस्था गनुयपछय । 

➢ उत्कृि सेवा प्रवाह गने शािा‚ वडा कार्ायलर् र कमयचारीलाई परुस्कृत गने 

पिलतको ववकास गनुयपछय ।र्सको लालग सेवाग्राहीले मूल्र्ाङ्कन गने 

सूचकहरुको लनमायर् गने र सेवाग्राही संतिुी र्ारम भने प्रर्ालीको व्र्वस्था 

गनुयपछय ।     

(घ) अत्र्ावश्र्क काननुको लनमायर् तथा सधुार गने सम्बन्धमा 

➢ लनम्न बमोचजमका लनदेचशका। कार्यववलध अववलम्ब तर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाउन ुपने देचिन्छ – 

• स्थानीर् तहको आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ाली ठदग्दशयन (नमूना २०७८)  

• पाललकाको संचचत कोषको आलेप सम्बन्धी कार्यववलध (नमूना २०७८) 

• स्थानीर् तहको अनगुमन र सपुररवेक्षर् सलमलतको कार्यसञ्चालन कार्यववलध 

(नमूना २०७८) 
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• टोल ववकास संस्था (गठन र पररचालन) कार्यववलध (नमूना २०७७) 

• ववषर्गत सलमलत (कार्य सञ्चालन) कार्यववलध (नमूना २०७८) 

➢ ववद्यमान ऐन‚ लनर्म‚ लनदेचशका‚ कार्यववलध लगार्तमा देचिएका कमी 

कमजोरी सधुार गनय ववज्ञद्वारा अध्र्र्न गराउन ुआवश्र्क देचिन्छ । 

➢ ऐन, लनर्मावली, कार्यववलध, लनदेचशकाहरु धेरै बनेका छन ्तर लतनका बारेमा 

सरोकारवालालाई उचचत वकलसमले संचार हनु नसकेको देचिन्छ । 

पाललकालभरका सम्बचन्धत शािा उपशािाहरुलाई समेत सो सम्बन्धमा 

जानकारी हनुे गरेको देचिएन | ऐन, लनर्मावली, कार्यववलध, लनदेचशकाहरु 

बनाउने र सम्बचन्धतलाई जानकारी हनु े व्र्वस्था लमलाई कार्ायन्वर्नमा 

चजम्मेवार बनाउन ेव्र्वस्था गनुयपने देचिन्छ। र्स्ता काननुी व्र्वस्था स्वीकृत 

हनुासाथ वबेसार्टमा राख्न ेव्र्वस्था गनुयपछय । 

(ङ) वस्तलुनष्ठ आन्तररक लनर्न्रर् प्रर्ालीको ववकास र प्रर्ोग सम्बन्धमा 

➢ र्थासक्र् चााँडो आन्तररक लनर्न्रर् ठदग्दशयन तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाउन ु अत्र्ावश्र्क देचिन्छ ।र्सको लालग संघीर् मालमला तथा सामान्र् 

प्रशासन मन्रालर्ले तर्ार गरी प्रलेसत गरेको ठदग्दशयनलाई आधार मानु्न पने 

हनु्छ । 

➢ आन्तररक लनर्न्रर् सम्बन्धी ठदग्दशयन तजुयमा गदाय सशुासन(व्र्वस्थापन तथा 

सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा लनर्मावली २०६५ र सावयजलनक िररद ऐन‚ 

२०६३ र लनर्मावली २०६४ को व्र्वस्थालाई समेत आधार मानु्न पने 

देचिन्छ । 
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(च)  सशुासन तथा सदाचार पिलतको ववकास र दृढतापूवयक कार्ायन्वर्न गने 

सम्बन्धमा 

➢ जनप्रलतलनलध र कमयचारीको छुट्टाछुटै्ट आचारसंवहता लनमायर् गरी कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाउनपुछय । आचारसंवहता वेबसार्ट मार्य त सावयजलनक गनुयपछय । 

➢ आचारसंवहता पररपालनाको अवस्था मूल्र्ाङ्कन गनय सूचकहरु समेत तर्ार 

गनुयपछय । 

➢ पदालधकारी र कमयचारीलाई आचारसंवहता पालना गने प्रलतविता परमा 

हस्ताक्षर गने‚ गराउने र सोको अलभलेि राख्न ेव्र्वस्था समेत लमलाउनपुछय । 

➢ आचरर्हरु उल्लङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्धमा जााँचबझु तथा अनगुमन गने 

अलधकार सशुासन सलमलतलाई ठदई र्सको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनुयपछय । 

➢ पदालधकारीले आफ्नो सम्पचत्त वववरर् काननुले तोके बमोचजम सावयजलनक गने 

व्र्वस्था गनुयपछय । कमयचारीले पलन काननुले तोके बमोचजम सम्पचत्त वववरर् 

अलनवार्य पेश गनुयपछय । 

➢ सशुासन कार्म गने सन्दभयमा सामाचजक परीक्षर्, सावयजलनक लेिा परीक्षर्, 

सावयजलनक सनुवुार्का कार्यहरु लनर्लमत रुपमा गने व्र्वस्था लमलाउन ुपछय। 

➢ अनगुमन तथा सपुररवके्षर् सलमलत र अनगुमनमा संलग्न हनुे पदालधकारी तथा 

कमयचारीका लालग स्पस्ट अनगुमन पिलतको ववकास गनुयपने आवश्र्क छ । 

र्सको लालग अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन लनदेचशका तजुयमा गरी लाग ु गनुयपने 

देचिन्छ । 

➢ लनजी स्वाथय गााँलसएको ववषर्साँग सम्बचन्धत लनर्यर्मा सहभागी नह ुने व्र्वस्था 

गरी त्र्सको प्रभावकारी पररपालना गनुय गराउनपुछय ।  



26 
 

➢ र्स वकलसमको आचारसंवहता लनमायर् गदाय सशुासन(व्र्वस्थापन तथा 

सञ्चालन) ऐन, २०६४ र लनजामती कमयचारीको आचरर् सम्बन्धी लनर्मावली‚ 

२०६५ लाई आधार मानु्न उपर्िु हनुे देचिन्छ । 

(छ) कार्यसञ्चालन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धमा 

➢ कार्यसञ्चालन तथा व्र्वस्थापनमा सधुार गनय मखु्र्त तीन ववषर्मा ध्र्ान 
ठदनपुछय –  

• सञ्चालनगत सधुार (Operational Reform) जसले नीलतगत‚ काननुी र 

संरचनागत स्पस्टता कार्म गनय र कार्यसञ्चालन र व्र्वस्थापनमा 

कुशलता एवं प्रभावकाररता ल्र्ाउन सहर्ोग गछय । 

• पररपालनागत सलुनचश्चतता (Compliance Guarantee) जसले अनशुासन‚ 

पारदचशयता र उत्तरदावर्त्व प्रभावकारी भई काम कारवाहीलाई 

नलतजाउन्मिु बनाउन सक्छ । 

• प्रलतवदेनगत प्रभावकाररता (Reporting Effectiveness) जसले 

वास्तववकताको उजागर गदै भववष्र्को लनर्यर् र कार्यको लालग पषृ्ठपोषर् 

गनय सक्छ । 

• र्ी ववषर्मा प्रभावकाररता ल्र्ाउन पलन र्थाशीघ्र आन्तररक लनर्न्रर् 

प्रर्ाली ठदग्दशयन तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुआवश्र्क छ । 

➢ शािा‚ उपशािाहरु अनरुुप कमयचारीहरुको र्थाथय कार्यवववरर् तर्ार गरी 

र्थाशक्र् चााँडो कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपछय । 

➢ प्रत्रे्क शािा उपशािा प्रमिुलाई प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले अलधकार 

प्रत्र्ार्ोजन गरी चजम्मेवार बनाउन ुपछय । 
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➢ कार्यबोझ अनरुुप कमयचारीको िटनपटन र व्र्वस्थापन गनुयपछय ।र्स 

सम्बन्धमा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले ववशेष ध्र्ान ठदन ुपने देचिन्छ ।  

➢ क्षमता ववकास र्ोजना बनाई जनप्रलतलनलध र कमयचारीको क्षमता अलभबवृि 

गररन ुपछय । 

➢ राजश्व सधुार कार्यर्ोजना बनेको छ तर सो मा उल्लेि गररर्ो कार्यर्ोजना 

अनरुुप कार्य गने तर्य  ध्र्ान ठदएको देचिएन । कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नलाई 

प्रभावकारी बनाउने र र्सका लालग बजेट समेत ववलनर्ोजन गनुय पने 

देचिन्छ। 

➢ आलथयक अनशुासनका सन्दभयमा आलेप उपशािाको वक्रर्ाचशलता, पेस्की‚ 

बेरुज ुलनर्न्रर् र र्रर्ारक, मालसक चौमालसक वावषयक आम्दानी र िचयको 

पारदचशयता, सेवा सवुवधा ऐन काननुको पररलधलभर रहेर ठदने, िररद र्काई 

गठन गरी वावषयक िररद र्ोजना बनाएर मार िररद गनुय पने जस्ता ववषर्मा 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले ववशेष ध्र्ान ठदन ुपने देचिन्छ ।  

➢ वड़ा अध्र्क्षले सदस्र्हरुलाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी ऐन लनर्ममा उल्लेि 

भएका काममा चजम्मेवार बनाउन ुपछय । 

➢ राजश्व पररचालन तर्य  व्र्वसार् कर र बहाल कर वड़ालाई उठाउन अनमुलत 

ठदन ुउपर्िु हनुे देचिन्छ । 

➢ वड़ा कार्ायलर् व्र्वस्थापन तर्य  वडागत बजेटको व्र्वस्था गरी लचजचस्टक 

सामानहरु एकमषु्ठ िररद गरी उपलब्ध गराउन ुउपर्िु हनु ेदेचिन्छ । 

➢ वड़ालाई आवश्र्क पने मेचशनरी औजारको व्र्वस्था गने, आवश्र्कीर् 

सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गनुयपने देचिन्छ। 
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➢ पाललकाको क्षेरलभर पने जग्गा जमीन तथा भौलतक र प्राकृलतक सम्पदाको 

र्थाथय अभलेि राख्न े र लतनको संरक्षर् गने उपर्िु व्र्वस्था गनुयपने 

देचिन्छ । र्सको लालग प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले आवश्र्क व्र्वस्था 

गनुयपछय । र्ो कार्य तत्काल गररहाल्न ुपने देचिन्छ । 

➢ सामाचजक समाबेशीकरर् नीलत बनकेो देचिन्छ । सो नीलतलभर रही 

रर्नीलतहरु बनाउन ुपछय |  

➢ नगरपाललकाले जेसी अलडटको कार्यलाई लनरन्तरता ठदन ुपने देचिन्छ । 

➢ नगर उपप्रमिुले लनवायह गनुय पने भलूमका महत्वपूर्य रहेको तर व्र्वहारमा 

गौर् रहने गरेको देचिएकोले सो भलूमकालाई प्रभावकारी बनाउन नगर 

प्रमिुले उचचत समन्वर् र  सहचजकरर् गनुयपने देचिन्छ । 

➢ अलडट प्रलतवेदन‚ २०७९ औलं्र्ाएका देहार्का सझुावहरुको तत्काल 

कार्ायन्वर्न गनुयपछय–  

• कमयचारी करार : स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन‚ २०७४ को दर्ा 

८३(८) बमोचजम पाललकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरे्स, कार्ायलर् 

सहर्ोगी, प्लम्बर, र्लेचक्िलसर्न, चौकीदार, माली, बगैंचे लगार्तको 

पदमा मार करारबाट सेवा ललन सवकन े व्र्वस्था गरेको छ । अन्र् 

पदहरु करारमा राख्न सवकने व्र्वस्था छैन । पाललकाले र्सको 

कडार्का साथ पालना गनुयपने देचिन्छ । 

• प्रोत्साहन िचय : मापदण्ड तर्ार नगरी ववद्यतुीर् हाचजरी अलभलेि र 

सूचक बेगर िचय गरेको देचिएको छ । प्रोत्साहन भत्ता, सभा सञ्चालन 
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भत्ता, टेललर्ोन सवुवधा, काननु लनमायर् आठद ववषर्हरु मौजदुा काननु कै 

आधारमा मार गनुय पने देचिन्छ । 

• भ्रमर् अलभलेि रािेर मार भ्रमर्को उद्दशे्र् अनरुुप िचय गनुयपछय । 

• सवारी साधनको ममयत अलभलेि िाता अलनवार्य राख्न े व्र्वस्था गरी 

लगबकु बेगर र्न्धन िचय नगने पररपाटी बसाल्नपुछय। 

• पेश्की र्र्छ्यौट गने कार्य प्राथलमकतासवहत कार्ायन्वर्न गनुयपछय । नपामा 

समावहत हनु आएका सालबक गालबसको पेस्की बेरुज ु पाललकामा 

अद्यावलधक गने र ववलध प्रवक्रर्ा परु्ायएर र्र्छ्यौट गनुयपछय।  

• बेरुज ु नै नहनु े गरी आलथयक प्रशासन सञ्चालन गनुयपछय । र्समा नगर 

प्रमिु लगार्तका पदालधकारी र प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतबाट लनगरानी 

गने पररपाटीको ववकास गनुयपछय । 

• गैसससाँग काम गराउाँदा VAT मा दताय भएकासाँग मार गराउन ुपछय। 

• उपभोिा सलमलतसाँग सम्झौता भएका कामहरु सलमलतबाट नै गराउन ु

पनेमा केही काममा लनमायर् व्र्ावसार्ी संलग्न भै भिुानी गरेको 

देचिएकोले र्समा तत्काल सधुार गनुयपने देचिन्छ। 

• भेररएसन अडयर नगरी ल. ई. भन्दा बढी रकम भिुानी गनय नलमल्न े

व्र्वस्थाको कडार्कासाथ पालना गनुय गराउन ुपछय । 

• बजेट सीमा लनधायरर् सलमलत ऐनको ममय अनरुुप सवक्रर् बनाउन ु पने 

देचिन्छ। 

• पाललकाले चौमालसक र वावषयक प्रगलत वववरर् तर्ार गरी लनधायररत 

ढााँचामा राख्न ुपने देचिन्छ । 
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• आलथयक सहार्ता िचयलाई लनर्न्रर् गनुय पने देचिन्छ । 

• गत वषयको रकम भिुानी ठदन ु पदाय मलेप र्ारम न २२१ भरेर मार 

भिुानी ठदन ेगनुय पने व्र्वस्थाको कडार्का साथ पालना हनुपुछय । 

• बेरुज ु प्रत्रे्क वषय बवढरहेको छ ।२०७९ सम्म कार्म भएको बेरुज ु

रकम ३२ करोड ८७ लाि १४ हजार पगेुको देचिन्छ। तसथय आलथयक 

लनर्न्रर् तर्य  ववशेष ध्र्ान ठदन ुपने देचिन्छ । 

४.२.२ नगरपाललकाको प्रस्ताववत संगठनात्मक स्वरुप 
➢ पाललकाको संगठनात्मक स्वरुप पाललकाको कार्यक्षेरलाई समेट्न ेतर छररतो 

र नलतजाउन्मिु हनुे वकलसमले लनमायर् गनुयपछय । 

➢ धेरै शािा उपशािा र दरबन्दी लसजयना गने तर्य  होर्न‚ उपर्िु आकारको 

सङ्गठन लनमायर् (Right Sizing) गरी व्र्वस्थापन गनुयपछय । 

➢ सङ्गठनात्मक संरचना अद्यावलधक गदाय सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर्को 

माध्र्मबाट मार गने व्र्वस्था गनुयपछय । 

➢ ववद्यमान सङ्गठन संरचना‚ र्समा गनुय पने सधुार र स्थानीर् सरकार सञ्चालन 

ऐन‚ २०७४ ले लनठदयि गरेका ववषर्वस्त ु समेतका आधारमा देहार्अनसुार 

शािा उपशािाहरु सवहतको सङ्गठन संरचना प्रस्ताव गररएकोछ : – 

(क) सामान्र् प्रशासन शािा – र्स शािा अन्तगयत कमयचारी प्रशासन 

उपशािा‚ िररद तथा चजन्सी व्र्वस्थापन उपशािा‚ बैठक व्र्वस्थापन 

तथा लनर्यर् कार्ायन्वर्न उपशािा र वडा कार्ायलर् समन्वर् र्कार् रहन े 

छन ्। 
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(ि) र्ोजना तथा अनगुमन शािा– र्स शािा अन्तगयत र्ोजना उपशािा‚ 

अनगुमन उपशािा र सूचना‚ संचार, प्रववलध र तथ्र्ाङ्क उपशािा रहने 

छन ्। 

(ग) आलथयक प्रशासन शािा– र्स अन्तगयत लेिा उपशािा‚ राजस्व उपशािा 

र आलेप उपशािा रहने छन ्। 

(घ) काननु शािा– र्स शािा अन्तगयत काननु उपशािा र न्र्ावर्क सलमलत 

समन्वर् उपशािा रहने छन ्। 

(ङ) आलथयक ववकास शािा– र्स शािा अन्तगयत उद्योग‚ पर्यटन तथा 

रोजगार प्रबियन उपशािा र उपभोिा हकवहत‚ बजार अनगुमन र 

संघसंस्था समन्वर् उपशािा रहने छन ्।  

(च) चशक्षा‚ िेलकूद तथा र्वुा ववकास शािा– र्स शािा अन्तगयत चशक्षा 

प्रशासन उपशािा र र्वुा तथा िेलकूद ववकास उपशािा रहने छन ्। 

(छ) स्वास्थ्र् शािा– र्स शािा अन्तगयत जनस्वास्थ्र् तथा मात ृ चशश ु

उपशािा‚ स्वास्थ्र् केन्ि समन्वर् उपशािा‚ आर्वेुद समन्वर् उपशािा 

र नगर सरसर्ार् उपशािा रहने छन ्।  

(ज) कृवष ववकास शािा– र्स शािा अन्तगयत कृवष ववकास उपशािा र कृवष 

प्रसार उपशािा रहने छन ्। 

(झ) पशपंुक्षी ववकास शािा – र्स शािा अन्तगयत पशपंुक्षी ववकास उपशािा 

र पशपंुक्षी स्वास्थ्र् उपशािा रहने छन ्।  
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(ञ) सामाचजक ववकास शािा– र्स शािा अन्तगयत मवहला‚ बालबाललका 

तथा जेष्ठ नागररक उपशािा र पचञ्जकरर् तथा सामाचजक सरुक्षा 

उपशािा रहने छन ्। 

(ट) पूवायधार ववकास शािा– र्स शािा अन्तगयत आवास‚ भवन तथा 

नक्सापास उपशािा‚ कोहलपरु नगरववकास समन्वर् उपशािा रहन े

छन।् 

(ठ) वातावरर् तथा ववपद व्र्वस्थापन शािा– र्स शािा अन्तगयत वातावरर् 

संरक्षर् उपशािा र ववपद व्र्वस्थापन उपशािा रहन ेछन ्।र्सै शािा 

अन्तगयत नगर प्रहरी र्कार् र दमकल र्कार् पलन रहन े 

छन ्। 

➢ प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना अनसूुची ५मा ठदर्एकोछ । 
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४.२.३ प्रस्ताववत सेवा‚ समूह‚ तह र पद 
➢ कुनै पलन संरचना वा दरबन्दी हेररे्र गदाय सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् 

(O&M Survey) को आधारमा मार गनुय पछय । 

➢ व्र्चि करारमा ललई काम गराउने प्रवचृत्तमा रोक लगाई सेवा करारमा काम 

गराउने पिलत बसाल्नपुछय । 

➢ करारमा र्सअचघ लनर्िु भएका कमयचारीको हरेक ६ मवहनामा कार्यसम्पादन 

मूल्र्ाङ्कन गरी ९५ प्रलतशत भन्दा बढी अंक ल्र्ाउनेलाई मार करार अवलध 

थप गनयसक्ने व्र्वस्था गदाय उपर्िु हनुे देचिन्छ । 

➢ दरबन्दी नभएका पदमा करारमा लनर्िु कमयचारीलाई अलडट ररपोटय समेतका 

आधारमा म्र्ाद नथप्ने व्र्व्था गनुयपछय ।तर संघ र प्रदेशबाट प्राि सशतय 

अनदुानमा उल्लेि भएको हकमा सोही बमोचजम गनुयपछय । 

➢ र्स अध्र्र्नले आवश्र्क देिाएका सेवा‚ समूह‚ तह र पदहरु अनसूुची …. 

मा उल्लेि भए अनसुार रहन े 

छन ्।तर र्थासक्र् चााँडो O&M Survey गरी उपर्िु सेवा‚ समूह‚ तह र 

पदको सलुनचश्चतता गनुयपछय । 

४.३ सधुार कार्ायन्वर्नको कार्यर्ोजना 
➢ मालथ सझुार्एका मखु्र् लसर्ाररसहरुको कार्ायन्वर्नको लालग देहार् 

बमोचजमको कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना प्रस्ततु गररएकोछ :– 

➢ प्रलतवदेनमा उल्लेि गररएका वक्रर्ाकलापमा आधाररत सझुावहरुलाई 

नगरपाललकाको स्रोत‚ साधन र क्षमताका आधारमा ववस्ततृ कार्यर्ोजना 

बनाई लाग ुगदै जान ुउपर्िु हनु्छ । 
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लस नं वक्रर्ाकलाप समर्ावलध चजम्मेवार पदालधकारी । लनकार् कैवर्र्त 

मखु्र् चजम्मेवारी सहर्ोगी चजम्मेवारी 

१ दीघयकाललन नीलत/ 
रर्नीलत लनमायर् गने 

६ मवहना नगर 
कार्यपाललका 

नगरसभा  

२ र्ोजना प्रवक्रर्ालाई 
प्रभावकारी बनाउन े

र्ोजना तजुयमा 
प्रवक्रर्ा शरुु गने 
समर्बाट 

नगर 
कार्यपाललका 

नगरसभा/ प्रप्रअ  

३ सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन े

तत्काल।लनरन्तर नगरपाललकाका 
पदालधकारी 

प्रप्रअ / वडा 
अध्र्क्ष र वडा 
सचचव 

 

४ अत्र्ावश्र्क 
काननुको लनमायर् 
तथा सधुार गने  

तत्काल शरुु 
गरी ६ 
मवहनालभर 

नगरकार्यपाललका नगरसभा  

५ वस्तलुनष्ठ आन्तररक 
लनर्न्रर् प्रर्ालीको 
ववकास र प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गने 

,, नगरकार्यपाललका प्रप्रअ  

६ सशुासन तथा 
सदाचार पिलतको 
ववकास र 
दृढतापूवयक 
कार्ायन्वर्न गने 

,, ,, ,,  

७ कार्यसञ्चालन तथा 
व्र्वस्थापनमा 
प्रभावकाररता ल्र्ाउन े

,, ,, ,,  

८ नगरपाललकाको 
प्रस्ताववत 
संगठनात्मक स्वरुप 
र कार्यवववरर्सवहत 
स्वीकृत गरी 
कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाउन े

र्थाशीघ्र नगरसभा नगरकार्यपाललका 
। प्रप्रअ 
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४.४ लनष्कषय 
नेततृ्वमा र्मानदाररता र प्रलतबिता छ भन ेसङ्गठनका आधाभन्दा बढी समस्र्ा 

स्वत: समाधान हनु्छन ्भने्न मान्र्ता छ । नेततृ्वले सबै काम आर्ैं  काम गने 

होर्न‚ गराउन े हो । नेततृ्वले दृविकोर् (Vision) ठदन े हो‚ समन्वर् गने हो‚ 

काम गनय अरुलाई उत्प्ररेरत र सहचजकरर् गने हो‚ भर्रहेका कामको 

सपुररवेक्षर् र अनगुमन गने हो । र्सको लालग सहभालगतामूलक नेततृ्व 

आवश्र्क पछय । नगरपाललकाको हकमा नगर प्रमिु‚ उपप्रमिु र नगर 

कार्यपाललका समग्रमा नेततृ्वको रुपमा रहेकोले सोही अनरुुप कार्य हनु सकेमा 

सधुार गनय सहज हनुे देचिन्छ ।  

सधुारको काम संगलतपूर्य (Comprehensive) र लनरन्तर (Continue) हनुपुछय । 

मौसमी र टुके्र सधुारले संस्थाको ठदगो ववकास गनय सम्भव हुाँदैन । र्सथय 

सधुार र्ोजनाबि हनुपुछय । सधुारका कार्यहरु गदाय अध्र्र्नमा आधाररत भएर 

गनुय पने हनु्छ । सधुार गदाय तत्काल गने र दीघयकाललन रुपमा गने सधुारको 

क्षेरको पवहचान गनय सक्नपुछय ।  

सबै सधुारका कार्यमा थप िचय नलाग्ने पलन हनु सक्छ । काम गने शैलीमा 

पररवतयन गनय िचय लाग्दैन । काम कारवाही गदाय कार्यववभाजन सही तररकाले 

गनयसक्न ु पछय । काम कारवाही पारदशी हनु ु पछय । सबैको चजम्मेवारीलाई 

सम्मान गने र सहर्ोग गने भावनाको ववकास हनुपुछय । समर् व्र्वस्थापन गनय 

पलन कुनै थप िचय लाग्दैन । बैठकहरु व्र्वस्थापन गनय थप िचय लाग्दैन । 

कार्यक्रमहरुमा भाग ललने पदालधकारीको सहभालगतालाई आवश्र्कता अनसुार 

लमलाउन थप िचय लाग्दैन । र्स्ता कार्यहरु तत्काल कार्ायन्वर्न गनय 

सवकन्छ। 
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प्रस्ततु अन्र् सझुावहरु कार्ायन्वर्न गनय कार्यर्ोजना अनरुुप ववस्ततृ कार्यक्रमहरु 

बनाई प्राथलमकताकासाथ लनर्यर् र कार्यहरु गदै जान ुपने देचिन्छ । 

 

सन्दभय सामग्रीहरुको सूची 
• नेपाल सरकार (२०७२) नपेालको संववधान‚ काननु वकताब व्र्वस्था सलमलत‚ काठमाण्डौं । 

• नेपाल सरकार (२०७४) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, काननु वकताब व्र्वस्था सलमलत‚ 
काठमाण्डौं । 

• नेपाल सरकार (२०७४) अन्तर–सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, काननु वकताब व्र्वस्था सलमलत‚ 
काठमाण्डौं । 

• नेपाल सरकार (२०६३) सावयजलनक िररद ऐन, काननु वकताब व्र्वस्था सलमलत‚ काठमाण्डौं । 

• नेपाल सरकार (२०७४) राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग ऐन, काननु वकताब व्र्वस्था 
सलमलत‚ काठमाण्डौं ।  

• नेपाल सरकार (२०७३) कार्य ववस्तलृतकरर्, प्रधानमन्री तथा मचन्रपररषदको कार्ायलर्‚ 
लसंहदरबार । 

• नेपाल सरकार (२०६६) सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् लनदेचशका, सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 

• नेपाल सरकार (२०६७) लनजामती कमयचारीको कार्यवववरर् तर्ार गने लनदेचशका, सामान्र् 
प्रशासन मन्रालर् 

• कोहलपरु नगरपाललका (२०७४), कार्यसम्पादन लनर्मावली । 

• कोहलपरु नगरपाललका(२०७५), नगर पाश्वयचचर । 

• कोहलपरु नगरपाललका (२०७९) बजेट तथा कार्यक्रम पचुस्तका‚ २०७९/०८०  

• कोहलपरु नगरपाललकाको अलडट ररपोटय‚ २०७९ 

• कोहलपरु नगरपालललकाको सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् प्रलतवदेन‚ २०७६  

• कोहलपरु नगरपाललकाको कमयचारी कार्यवववरर्‚ २०७८  

• कोहलपरु नगरपाललकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना २०७९/०८० – ०८१/०८२   
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अनसूुची १ 
नेपालको संववधानको अनसूुची ८ बमोचजम स्थानीर् तहको एकल अलधकारको सूची 

क्र.सं. ववषर्हरु 

१.  नगर प्रहरी 
२.  सहकारी संस्था 
३.  एर्.एम.सञ्चालन 

४.  

स्थानीर् कर (सम्पचत्त कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रचजिेशन शलु्क, सवारी साधन 
कर),सेवा शलु्क दस्तरु, पर्यटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर (मालपोत), दण्ड 
जररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन । 

५.  स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 

६.  स्थानीर् तथ्र्ाङ्क र अलभलेि सङ्कलन 

७.  स्थानीर् स्तरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजनाहरु 

८.  आधारभतु र माध्र्ालमक चशक्षा 
९.  आधारभतू स्वास्थ्र् र सरसर्ाई 

१०.  स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वातावरर् संरक्षर् र जैववक ववववधता  

११.  स्थानीर् सडक, ग्रामीड सडक, कृवष सडक, लसंचार् 

१२.  गाउाँ सभा, नगर सभा, चजल्ला सभा, स्थानीर् अदालत, मलेलमलाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन 

१३.  स्थानीर् अलभलेि व्र्वस्थापन  

१४.  घर जग्गा धनी पजुाय ववतरर् 

१५.  कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ुस्वास्थ्र्, सहकारी 
१६.  ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्चि र अशिहरुको व्र्वस्थापन 

१७.  बेरोजगारको तथ्र्ाङ्क संकलन 

१८.  कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन, सञ्चालन र लनर्न्रर् 

१९.  िानेपानी, साना जलववद्यतु आर्ोजना, वैकचल्पक ऊजाय 
२०.  ववपद् व्र्वस्थापन  

२१.  जलाधार, वन्र्जन्त,ु िानी तथा िलनज पदाथयको संरक्षर् 

२२.  भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षर् र ववकास 
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अनसूुची २ 
नेपालको संववधानको अनसूुची ९ बमोचजम संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अलधकारको सूची 

 

 

क्र.सं. ववषर्हरु 

१.  सहकारी 
२.  चशक्षा, िेलकुद र परपलरका 
३.  स्वास्थ्र् 

४.  कृवष 

५.  ववद्यतु, िानेपानी, लसंचाई जस्ता सेवाहरु 

६.  
सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक स्रोतवाट प्राि 
रोर्ल्टी, पर्यटन शलु्क 

७.  
वन, जंगल, वन्र्जन्त,ु चराचरुुगंी, जल उपर्ोग, वातावरर्, 

पर्ायवरर् तथा जैववक ववववधता 
८.  िानी तथा िलनज 

९.  ववपद् व्र्वस्थापन 

१०.  सामाचजक सरुक्षा र गरीवी लनवारर् 

११.  व्र्चिगत घटना, जन्म, मतृ्र्,ु वववहा र तथ्र्ाङ्क 

१२.  परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालर् 

१३.  सकुुम्बासी व्र्वस्थापन 

१४.  प्राकृलतक स्रोतवाट प्राि रोर्ल्टी 
१५.  सवारी साधन अनमुती 
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अनसूुची ३ 
अन्तररम सङ्गठन संरचना (२०७४ मा मन्रालर्बाट प्राि) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चजन्सी तथा भण्डार उप-शािा 
अग्नी प्र आचार्य -अधिकृत ६ औ ं

प्रशासन ,र्ोजना तथा अनगुमन शािा 

कर्य बहादरु थापा (अलधकृत सातौं) 

लक्ष्मर् लब.सी( .कम्प्र्टुर अपरेटर) 

प्रशासन उप-शािा 

ठदपकराज उपाध्र्ार् (सहार्क पााँचौ) 

सहार्क चौथो -१ 

राजश्व उप-शािा 

लक्ष्मी र्ोगी (अलधकृत छैटौं) 

१५ - केशर बहादरु पनु ना स ु

पूवायधार ववकास शािा 

लस लड ई ९/१० औ ं

ई.बालकृष्र् महतरा सातौं 

सडक ,लसंचाई तथा अन्र् 
पूवायधार ववकास उपशािा 

स.ई .महादेव जोचश (सहार्क 
पााँचौ) 

भवन तथा बचस्त ववकास 
उप-शािा 

स्वास्थ्र् तथा सामाचजक 
ववकास शािा 

ज.स्वा .अलधकृत७/८ औ-ं१ 

पहेन क.न .५/६ औ-१ 

हे.अ .५/६ औ-१ 

सामाचजक सरुक्षा तथा 
पचञ्जकरर् उप-शािा 

चशक्षा ,र्वुा तथा िेलकुद शािा 

अनन्त पौड्याल अलधकृत 
१०औ 

आलथयक ववकास शािा 

धन बहादरु िरी अलधकृत 
६औ 

आलथयक प्रशासन शािा  

सठुदपलसंह सनुार लेिा अलधकृत ७ 
औ ं

आन्तररक लेिापरीक्षर् 
एकाई 

स्वास्थ्र् र कृवष/पश ुतर्य का लनकार्हरु 

कोहलपरु ,रझेना ,समशेरगंज 
स्वास्थ्र् चौकी 

कृवष लबकास शािा  पश ुसेवा केन्ि आर्वेुद औषधालर् 

लटु बहादरु रावत 

नगर कार्यपाललका आलथयक ववकास सलमलत ,सामाचजक ववकास सलमलत ,पूवायधार ववकास र वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन सलमलत 

लेिा ,ववधार्न ,सशुासन तथा अन्र् सलमलत नगर सभा 

सन्ज ुकुमारी चौधरी  

नगर उप प्रमिु 

न्र्ार्ीक सलमलत  

लबरेन्िदेव भारती  

सूचना प्रववलध उप शािा - राजेश चापागाई अलधकृत ६ औ ं

वडा कार्ायलर्हरु  -१५ वटा (सहार्क पााँचौ प्रशासन/प्राववलधक-१/१  -७ वटा वडा र सहार्क चौथौ प्रशासन  /प्राववलधक -१/१ -८ वटा वडा) 

   
 १-लमन ब. लब.क. 

 

 ३- घमुलाल थारु स.चौथो 

 २- चन्ि ब. लगरी स.पााँचौ 
चन्िा कुमारी लतवारी स.चौथो 
 

 ४- केदार अलधकारी स.चौथो 

 ५-  वषराम लधताल स.चौथो  ७- लक्ष्मी लबि स.पााँचौ  ९- रमेश कंडेल स.चौथो  ११- मचर्राम ररमा .पााँचौ 
बालकुमारी भषुाल -सा.प. 

 १३- बित ब.काक . स पााँचौ 
प्रकाश िरी स चौथो 

 ६- दामोदर शमाय स.पााँचौ 
 ८- गरु्राज भट्ट स.पााँचौ  १०- राम ुके.सी. स.पााँचौ 

लसमा रोकार् स तेस्रो 

 १२- स्र्ाम राना ना स ु

नरबहादरु महतरा िररदार. 
 १४- सभुाष र्ादव स चौथो 
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अनसूुची ४ 
कोहलपरु नगरपाललका कार्ायलर्को सङ्गठन संरचना (२०७६ मा पाररत ) 
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अनसूुची ५ 
सङ्गठन संरचना (कार्यदलद्वारा २०७९ मा प्रस्ताववत)   

र्ोजना तथा अनगुमन शािा 
अलधकृत छैटौ १ 

 
 

सामान्र् प्रशासन शािा  
अलधकृत सातौ १ 
कास चौथो  ९ 

कास शे्रलिलबवहन ३ 

स्वास्थ्र् शािा 
अलधकृत सातौ १ 

नाप्रस्वप्रा चौथो  १ 

कृवष  ववकास शािा 
अलधकृत कृलस सातौ  १ 

अलधकृत कृवष छैटौ  १ 

नाप्रास कृवष  चौथो १ 

चशक्षा,िेलकूद तथा र्वुा 
ववकास शािा 
अलधकृत नवौ  १ 
प्रा स  पााँचौ  १ 

 
अनगुमन उपशािा 

नास ु १ 
 

नगर प्रमिु 

स्वास्थ्र् केन्ि समन्वर् 
उपशािा 

हेअ पााँचौ १ 
नाप्रस्वप्रा चौथो  १ 

र्वुा तथा िेलकुद 
ववकास उपशािा 

अलधकृत छैटौ १ 
प्रा स  पााँचौ  १ 

 

चशक्षा प्रशासन उपशािा 
अलधकृत सातौ  १ 
प्रा स  पााँचौ  १ 

 

आर्बेुद समन्वर्  
उपशािा 

कववराज छैटौ १,बैद्य पााँचौ 
१,थेरावपस्ट चौथो १ 

 

लेिा उपशािा 
लेिापाल पााँचौ १ 

ससलेपा चौथो  १ 

आलथयक प्रशासन शािा 
अलधकृत लेिा  सातौ  १ 

सलेपा चौथो  १ 

 

वडा सलमलतहरू १५ 

कमयचारी प्रशासन उपशािा 
अलधकृत छैटौ १ 

चजन्सी ब्र्बस्थापन उपशािा 
अलधकृत छैटौ १ 

नगर कार्यपाललका 

नगर उपप्रमिु 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 

उपसचचव रा प ठदलतर् 

 

उपप्रमिुको सचचवालर्             
िररदार चौथो १ 

राजस्व  उपशािा 
अलधकृत   छैटौ १ 

नास ु(प्र ) १ 

 

आन्तररक 
लेिापररक्षर् उपशािा 
अलधकृत आलेप  छैटौ १ 

 

कानून शािा 

न्र्ावर्क सलमत्ती समन्वर्  
उपशािा 

मध्र्स्तकताय संर्ोजक चौथो २ 

 
 

नगरसभा नगर सभाबाट गठठत सलमलतहरू लबधार्न, सशुासन र 
लेिा सलमलत 

कार्यपाललकाबाट गठठत ववषर्गतसलमलतहरू 

प्रमिुको सचचवालर् 
नास ुपााँचौ १ 

 

वडा कार्ायलर् समन्वर्  र्काई 
नास ु १ 

बैठक ब्र्बथापन र लनर्यर् 
कार्यन्वर्न उपशािा             

नास ु१ 

 

जनस्वास्थ्र् र मातचृशश ु
उपशािा 

अलधकृत स्वास्थ्र् छैटौ १ 
स्टार्  नसय पााँचौ १ 

 

र्ोजना उपशािा 
िररदार चौथो १ 
स क अ चौथो १ 

 

सूचना संचार प्रलबलध र 
तथ्र्ाकं उपशािा 

अलधकृत ( सूचना ) छैटौ  १, 
सूचना प्रलबलध सहाएक पााँचौ १ 

कम्पटुर अपरेटर पााँचौ १ 

नगर सरसर्ाई उपशािा 

ह्सचा   ३ कृवष ववकास उपशािा 
अलधकृत कृवष छैटौ  १ 

 

कृवष प्रसार उपशािा 
अलधकृत कृवष छैटौ  १ 

 

काननु उपशािा 
अलधकृत(काननु )छैटौ १ 
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उद्योग प्रर्टन तथा रोजगार उपशािा 
नास ु( प्र ) पााँचौ १ 

 

आलथयक ववकास  शािा 
अलधकृत ( प्र ) छैटौ  १ 

उपभोिा हकवहत ,बजार अनगुमन तथा 
संघ संस्था समन्वर् उपशािा 

नास ु( प्र ) पााँचौ १ 

सामाचजक ववकास शािा 
अलधकृत ( ववलबध प्र) सातौ १ 

म.लब.नी पााँचौ  १ 
स.म.लब.लन.  चौथो  २ 

 

पशपुन्छी ववकास शािा 
अलधकृत ( पश ु) सातौ १ 

प्रा स (पश ु) पााँचौ  १ 
 

पबुायधार ववकास शािा 
अलधकृत ( रं् ) सातौ  १,  
अलधकृत ( रं् ) छैटौ  १,  

सई पााँचौ  १, सवेक्षक पााँचौ १, अलमन चौथो १ 
 

बाताबरर् तथा ववपद ब्र्बस्थापन 
शािा 

अलधकृत छैटौ १ 

पंजीकरर् तथा सामाचजक सरुक्षा 
उपशािा 

मलबनी पााँचौ  १ 
समलबनी चौथो १ 

मवहला बालबाललका तथा जेस्ठ 
नागररक उपशािा 

अलधकृत ( ववलबध प्र ) छैटौ १, 
समलबलन  चौथो  १ 

 

आबास भबन नक्शा उपशािा 
अलधकृत ( रं् ) छैटौ  १, 

सई पााँचौ  १ 
 

को.न.लब.स समन्वर् उपशािा 
अलधकृत ( रं् ) छैटौ  १,सई पााँचौ  १ 

 

पश ुपन्छी ववकास उपशािा 
अलधकृत ( पश ु) छैटौ  १ 

 

पश ुपन्छी उपचार  उपशािा 
अलधकृत ( पश ु) छैटौ  १ 

बाताबरर् उपशािा 
नास ु(प्र ) १ 

ववपद ब्र्बस्थापन उपशािा 
मचुिर्ा सहार्क तेसो १ 

 

दमकल र्काई 
दरबन्दी अनसुार रािने 

 

नगर प्रहरी र्काई 
दरबन्दी अनसुार रािन े
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अनसूुची ६ 
वडा कार्ायलर्को 

 सङ्गठन संरचना  

  

वडा कार्ायलर्को दरबन्दी वववरर् 
क वगयको वडा कार्ायलर् २ 
र ११ समेत जम्मा २ वटा 
(जनसंख्र् ,सेवाप्रवाह,  राजस्व) 

ि वगयको वडा कार्ायलर् 
जम्मा १३ वटा 

(जनसंख्र्ा ,राजस्व,सेवाप्रवाह( ) 

जम्मा वडा 
कार्ायलर् 

१५ 
 

क्रम पद नाम  तह सेवा /समूह दरबन्दी कुल पद दरबन्दी कुल पद कुल दरबन्दी कैवर्र्त 
१.१  

१.२  
वडासचचव छैठौ प्रशासन/सा .प्र  १ एक २ दरु्य --- --- २ दरु्य वडा २ र ११ 
वडासचचव पााँचौ प्रशासन/सा .प्र  --- --- १ एक १३ते-ह १३ते-ह बााँकी १३ वडाहरू 

२ प्रशासन सहार्क चौथो प्रशासन/सा .प्र  १ एक २ दरु्य १ एक १३ते-ह १५पन्र वडा १ देचि १५ 
३ अ. सव-र्यचन्जलनर्र चौथो र्यन्जी/लस/जन १ एक २ दरु्य १ एक १३ते-ह १५ पन्र वडा १ देचि १५ 
४ कार्ायलर् सहर्ोगी   १ एक २ दरु्य १ एक १३ते-ह १५पन्र वडा १ देचि १५ 
  जम्मा पद संख्र्ा ४ पााँच ८ आठ ४ चार ५२ बाउन्न ६०साठी  

वडा सलमलत 

वडा अध्र्क्ष 

वडा सचचव 

सामान्र् सेवा तथा लनर्मन र्यकार्य 
सामदुावर्क सेवा तथा राजस्व र्कार्य प्राववलधक सेवा र्यकार्य 
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अनसूुची ७ 
स्वास्थ्र् केन्ि तथा आधारभतू स्वास्थ्र् केन्िको सङ्गठन संरचना  

 
 
 
 

 

 

 

 

नगर क्षरेमा रहेको कोहलपरु, रजेना र शमशेरगंज समेत जम्मा –३ स्वास्थ्र् केन्िको दरबन्दी वववरर् 
१ र्यन्चाजय छैठौ/पााँचौ स्वास्थ्र् / हे  .र्य .  १ एक ३ तीन र्यन्चाजय 
२ लस/ अ.हे.व. . छैठौ/पााँचौ/चौथो स्वास्थ्र् / हे  .र्य .  ३ तीन ९ नौ  
३ लस/ अ.न.लम  छैठौ/पााँचौ/चौथो स्वास्थ्र्/क .न .  २ एक ६ छ  
४ कार्ायलर् सहर्ोगी शे्रर्ीवववहन  १ एक ३ तीन करारबाट 
  जम्मा पद संख्र्ा ६ तीन २१ एक्कार्यस  

वडा स्तरुीर्आधारभतू शहरी स्वास्थ्र् केन्िसंख्र्ा –१२को दरबन्दी वववरर् 
१ हे.अ./; लस.अ.हे.ब पााँचौ/चौथो स्वास्थ्र् / हे  .र्य .  १ एक १२ बा-ह र्यन्चाजय 
२ अ.हे.व. चौथो स्वास्थ्र् / हे  .र्य .  १ एक १२ बा-ह  
३ अ.न.लम. चौथो स्वास्थ्र्/नलसयङ १ एक १२ बा-ह  
४ कार्ायलर् सहर्ोगी शे्रर्ीवववहन  १ एक १२ वा-ह करारबाट 

             जम्मा पद संख्र्ा ४ चार ४८ अडचाललस  
स्वास्थ्र् केन्ि र आधारभतू स्वास्थ्र् केन्ि तर्य को कुल दरवन्दी संख्र्ा ६९ उन्सत्तरी  
 

  

स्वास्थ्र् व्र्वस्थापन सलमलत 

हेपो र्न्चाजय 

बवहरंग सेवा िोप सेवा मात ृस्वास्थ्र् सेवा 
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अनसूुची ८ 
सेवा समूह तह र पदको वववरर्  

क्र.सं पद नाम तह सेवा तथा समूह संख्र्ा चजम्मेवार शािा / र्यकार् कैवर्र्त 

१ प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत उप सचचव प्रशासन / सा.प्र. १ कार्ायलर् प्रमिु कामकाज गनय 
िटार्एको 

२ अलधकृत  (प्रशासन,सा.प्र) आठौ/सातौ प्रशासन / सा.प्र. १ सामान्र् प्रशासन शािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
३ अलधकृत (लेिा) आठौ/सातौ प्रशासन /लेिा १ ववत्त व्र्वस्थापन शािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
४ अलधकृत (लसलभल 

र्यन्जीलनर्र) 

आठौ/सातौ र्यन्जी,लसलभल/जन १ र्ोजना तथा पूवायधार 
ववकास शािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

५ अलधकृत कानून छैठौ न्र्ार् / कानून १ ववधार्न तथा कानूनशािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
६ अलधकृत आ.ले.प. छैठौ प्रशासन /ले.प. १ आन्तररक तथा पूवय 

लेिापररक्षर् र्यकार्य 
समार्ोचजत/ स्थार्ी 

७ अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ प्रशासन तथा जनशचि 
ववकास उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

८ अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ बैठक व्र्वस्थापन तथा 
चशिाचार उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

९ अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ िरीद तथा भण्डार 
उपशािा (िरीद र्यकार्) 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१० अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ र्ोजना तथा अनगुमन 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

११ अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ आलथयक ववकाश उपशािा 
(सहकारी, उद्योग,पर्यटन, 

श्रम तथा रोजगार 
उपशािा) 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१२ अलधकृत(प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ ववपद व्र्वस्थापन तथा 
आकचस्मक सेवा उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१३ अलधकृत (प्रशासन) छैठौ प्रशासन /सा.प्र. १ राजस्व प्रशासन उपशािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
१४ अलधकृत र्यचन्जलनर्र 

(Civil) 

छैठौ र्यन्जी /लस/ जनरल १ शहरी पूवायधार ववकास 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१५ अलधकृत र्यचन्जलनर्र 
(Architect) 

छैठौ र्यन्जी /लस/वव.आर १ आवास भवन,तथा 
नक्सापास उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१६ अलधकृत (वातावरर्) छैठौ र्यन्जी /वातावरर् १ वातावरर् तथा सरसर्ार्य 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१७ अलधकृत सूचना प्रववलध  छैठौ ववववध प्रा. (IT) १ सूचना, संचार तथा प्रववलध 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१८ लेिापाल पााँचौ प्रशासन /लेिा. १ आलथयक प्रशासन (लेिा) 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

१९ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ प्रशासन तथा जनशचि 
ववकास उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२० प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ वैठक व्र्वस्था तथा 
चशिाचार उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२१ प्रशासन  सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ ववपद व्र्वस्थापन / समार्ोचजत/ स्थार्ी 
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संघसंस्था समन्वर् उपशािा 
२२ प्रशासन  सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ र्ोजना तथा अनगुमन 

उपशािा 
समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२३ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ राजस्व प्रशासन उपशािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
२४ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ सहकारी, उद्योग, पर्यटन, 

श्रम तथा रोजगार उपशािा 
समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२५ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ कानूनी परामशय तथा लनर्यर् 
कार्ायन्वर्न उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२६ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ न्र्ावर्क सलमलतको 
सचचवालर् 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२७ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ पंजीकरर् तथा सामाचजक 
सरुक्षा उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२८ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ वातावरर् तथा सरसर्ार्य 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

२९ प्रशासन सहार्क(ना.स.ु) पााँचौ प्रशासन /सा.प्र. १ नगर सरसर्ार्य उपशािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
३० प्रा.स.(िाद्य प्रववलध) पााँचौ प्रा. िाद्य प्रववलध १ उपभोिा हकवहत तथा 

बजार अनगुमन उपशािा 
समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३१ सव र्चन्जलनर्र पााँचौ र्यन्जी / लसलभल ३ शहरी पूवायधार ववकास 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३२ सव र्चन्जलनर्र पााँचौ र्यन्जी / लसलभल १ आवास भवन तथा 
नक्शापास उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३३ सूचना प्रववलध सहार्क 
(ICT) 

पााँचौ ववववध सेवा,प्रा. १ संचार तथा सूचना प्रववलध 
उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३४ कम्प्र्टुर अपरेटर  पााँचौ ववववध सेवा,प्रा. १ सामान्र् प्रशासन र राजस्व 
प्रशासन उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३५ सवेक्षक पााँचौ र्यन्जी / सवे १ आवास, भवन तथा 
नक्शापास उपशािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३६ सहार्क (िररदार स्तर) चौथो प्रशासन /सा.प्र ४ सामान्र् प्रशासन शािा 
मार्य त तोवकने 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३७ सहार्क (स.ले.पा.स्तर) चौथो प्रशासन /लेिा १ आलथयक प्रशासन उपशािा समार्ोचजत/ स्थार्ी 
३८ अमीन  चौथो र्यन्जी / सवे १ राजश्व, आवास,भवन तथा 

नक्शापास उपशािा 
समार्ोचजत/ स्थार्ी 

३९ कार्ायलर् सहर्ोगी चौथो/पााँचौ सा.प्र. 7 नगरपाललका तथा ववषर्गत 
शािा 

समार्ोचजत/ स्थार्ी 

      जम्मा पद संख्र्ा 50  पचास   

 ि)  अस्थार्ी तथा करार सेवामा रहने दरबन्दीको वववरर् 

क्र.सं पद नाम तह सेवा तथा समूह संख्र्ा चजम्मेवार शािा / र्यकार् कैवर्र्त 

१ सहार्क(स.ले.पा.स्तर 
अस्थार्ी) 

चौथो प्रशासन /लेिा १ आलथयक प्रशासन उपशािा  साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

२ सहार्क कम्प्र्टुर 
अपरेटर (करार)  

चौथो ववववध 
सेवा, प्रा. 

ववववध सेवा,प्रा. १ न्र्ावर्क सलमलत साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

३ मिुीर्ा (करार)  सहार्क प्रशासन /सा.प्र २ राजश्व, आवास, भवन तथा साववक स्थालनर् 
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स्तर तेस्रो नक्शापास उपशािा / वडा 
कार्ायलर् 

लनकार् देचि कार्यरत 

४ मध्र्स्थकताय संर्ोजक चौथो प्रशासन /सा.प्र २ न्र्ार्वर्क सलमलत / वडा 
कार्ायलर् 

साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

५ दमकल र्यन्चाजय चौथो ववववध 
सेवा,प्रा.  

ववशेष सेवा,प्राववलधक १ नगरपाललका आकचस्मक 
सेवा (दमकल सेवा ) 

साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

६ र्ार्रमेन (दमकल ) शे्रर्ीवववहन ववशेष सेवा प्राववलधक  ३ आकचस्मक सेवा र्यकार्य( 

दमकल सेवा ) 
करार / अस्थार्ी 

७ भारी सवारी 
चालक(दमकल) 

शे्रर्ीवववहन मेकालनकल 
प्राववलधक 

१ आकचस्मक सेवा र्यकार्य( 

दमकल सेवा ) 

साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

८ भारी सवारी चालक शे्रर्ीवववहन मेकालनकल 
प्राववलधक 

२ पूवायधार रसरसर्ार्य ( भारी 
उपकरर् ) 

साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

९ हलकुा सवारी चालक   शे्रर्ीवववहन मेकालनकल प्रा 
ववववध 

३ सामान्र् प्रशासन शािा साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

१० कार्ायलर् सहर्ोगी शे्रर्ीवववहन प्रशासन ३ नगरपाललका तथा ववषर्गत 
शािा 

साववक स्थालनर् 
लनकार् देचि कार्यरत 

  जम्मा दरबन्दी संख्र्ा     १९  उन्नाईस   

  क र ि को कुल दरबन्दी संख्र्ा  
  

 ककककककककक 
अनसुचुी – ०३ 

ववषर्गत शािाको दरव अनसुचुी – ०३ 

ववषर्गत शािाको दरवन्दी वववरर् 

१)  नगर कृषी ववकास शािामा रहने दरबन्दीको वववरर् 

क्र
.सं 

पद नाम तह सेवा तथा 
समूह 

सं
ख्र्ा 

चजम्मेवार शािा / 
र्यकार् 

कैवर्र्त 

१ अलधकृत(कृवष प्रसार) आठौ/सातौ कृवष / कृवष 
प्रसार 

१ कृवष ववकास 
उपशािा 

शािा 
प्रमिु/ 
समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 
२ अलधकृत कृवष ववकास छैठौ कृवष/ 

कृ.प्रसार 

१ कृवष ववकास 
उपशािा (सेवा 
केन्ि समेत) 

समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 

३ अलधकृत कृवष ववकास छैठौ कृवष/बाली 
ववकास 

१ कृवष ववकास 
उपशािा (सेवा 
केन्ि समेत) 

समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 

४ अलधकृत कृवष ववकास छैठौ कृवष/एग्री 
र्यकोनोलम 

१ कृवष ववकास 
उपशािा (सेवा 
केन्ि समेत) 

समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 

५ ना.प्रा.स.(कृवष) चौथो कृवष/कृवष 
प्रसार 

१ कृवष ववकास 
उपशािा (सेवा 
केन्ि समेत) 

समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 

६ कार्ायलर् सहर्ोगी चौथो/पााँचौ सा.प्र. १ कृवष ववकास 
उपशािा (सेवा 
केन्ि समेत) 

समार्ोचजत/ 

स्थार्ी 

 जम्मा दरबन्दी संख्र्ा     ६ छ     

न्दी वववरर् 

१)  नगर कृषी ववकास शािामा रहने दरबन्दीको वववरर् 

 69 उन्नान सत्तरी  
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अनसूुची ९ 
नपाका पदालधकारी‚ कमयचारी र सरोकारवालाहरुसाँग भएका लभन्दालभन्दै छलर्लमा उठार्एका मखु्र् 

ववषर्हरुको सूची2 

अध्र्र्नको क्रममा २०७९।५।५ गते नगरपाललकाका पदालधकारी तथा शािा प्रमिुहरुसाँग‚ 
२०७९।५।६ गते ववलभन्न शािाका कमयचारीहरुसाँग‚ २०७९।५।७ गते वडा कार्ायलर्हरुको स्थालगत 
भ्रमर् र छलर्ल‚ र २०७९।५।८ गते  नगरपाललकाका पूवय पदालधकारी र अन्र् सरोकारवालाहरुसाँग 
छलर्ल गरी सझुाव सङ्कलन गररएको लथर्ो । 

• सधुारको प्रर्ास हनु ुराम्रो हो तर र्थाथय र कार्ायन्वर्नर्ोग्र् सझुाव आउन ुपर्ो‚ 
• नपामा सशुासन कमजोर छ‚   

• असल प्रशासनका काम कतयव्र्हरू के हनु सक्छन‚् 
• चजम्मेवारी अनसुार काम कारवाही भएका छैनन ्‚ 
• Capacity development का कार्यक्रमहरु छैनन ्। capacity development कसरी गने स्पस्ट 

पाररठदनपुर्ो‚ 
• अनगुमन पिलत को सधुार कसरी गने‚  

• प्रवक्रर्ाहरु झन्झवटला छन ्‚ 
• पारदचशयता छैन‚ 
• ववकास कार्यको गरु्स्तर छैन‚ 
• ऐन काननुहरु बनकेा छन ्तर पालन भएको छैन‚ 
• कमयचारीको अभाब छैन तर काम भर्रहेको छैन‚ 
• संस्थागत संस्मरर्को कमी छ‚ 
• प्रशासलनक तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी स्पस्ट सझुाव आवस‚्  

• चजम्मेवारीको बााँडर्ााँड स्पस्ट छैन‚  

• अनलार्न सेवा प्रवाह गनुयपने‚ 
• सङ्गठन संरचना र कमयचारी व्र्वस्थापन प्रमिु समस्र्ा हो‚  

• कमयचारी समार्ोजनबाट कमयचारी सन्तसु्ट छैनन‚्  

• नागररक बडापर र सझुाब पेवटका सबै ठाउाँमा छैन‚  

• सेवा प्रवाहका लालग वडामा लनधायररत र्म्र्ायट छैनन‚्  

• स्वास्थ्र् संस्थाको औषलध ब्र्बस्थापन सन्तोषजनक छैन‚  

• स्वास्थ्र् संस्थामा कमयचारीको अभाबले गरु्स्थरीर् सेवा ठदन सवकएको छैन‚  

• कमयचारीको motivation कमजोर छ र्सलाई कसरी बढाउने‚   

• कार्यकमयहरु पररवतयन भैरहन ेगदाय अलनचश्चतता बढी भर्ो‚ 
• कमयचारीले काम नगदाय तेस्को अपजस जनप्रलतलनलधले ललन ुपने अवस्था छ‚  

• र्ोजना र्रर्ारकमा समस्र्ा छ‚  

• शािागत कार्यवववरर् स्पस्ट छैन‚  

 
2  धेरै सहभागीले एउटै ववषर्मा उठाएका सवालहरुमध्रे् एकलाई मार समावेश गररएकोछ । 
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• २०७६ मा पाललकाद्वारा स्वीकृत सङ्गठन चाटय अनसुार सङ्गठन संरचना प्रर्ोगमा ल्र्ार्एको छैन। 
र्सलाई अलडटले मान्र्ता ठदएको पलन छैन । 

• २०७८ सालमा कार्यवववरर् बनाउन एउटा कल्सल्टेन्टलाई ठदर्एको लथर्ो भने्न सलुनएको तर त्र्ो 
२०७६ सालको स्वीकृत संरचनासाँग नलमलेकोले प्रर्ोगमा नल्र्ार्एको भलनन्छ । र्समा 
शािाहरुको नाम तथा कार्यवववरर् लमलेको पलन छैन भलनन्छ‚ 

• नगरपाललकाको काम कारवाहीमा नाताबाद कृपाबाद धेरै छ‚  

• संचार समूह गठन गररएको छ तर प्रभावकाररता कम छ‚ 
• बजेट बारे समर्मा जानकारी हुाँदैन‚ 
• पचब्लकमा जान ेसूचना पूर्य नहनुे गरेको‚ 
• चनुौतीसाँगै अवसरहरु पलन छन ्तर लतनको उचचत व्र्वस्था गनय सवकएको छैन‚ 
• कमयचारीबाट समर्को पररपालना भएको छैन‚  

• सेवा ग्राहीको लनवदेनमा तोक लगाउन कुनुय नपने गररएको छ‚   

• अलधकारको प्रत्र्ार्ोजन गररएको छ‚  

• right man in right place कसरी गनय सवकन्छ‚  

• आम्दानी बढी हुाँदा दरबन्दी बढ्न ुराम्रो कुरा हो र ‚ 
• आलथयक सशुासनलाई कसरी मजबतु गनय सवकन्छ‚  

• कर छुट ठदने प्रवृचत्त असाध्रै् बढेको छ‚ 
• जवार्देवहता कसरर बवृि गनय सवकन्छ ‚ 
• भैरहेका काम बारे जानकारी ठदने उपर्िु पद्दलत बसेको छैन‚  

• update mechanism आवश्र्क छ‚  

• उपप्रमिुक समस्र्ाको सम्बोधन गने पिलत ववकास गनुय पने‚ 
• र्ो समर् लसकाईको समर् हो‚ 
• नमूना नगरपाललका बनाउने सोचलाई बल पगु्न ेगरी सझुाव आवस‚्   

• कमयचारीले आर्नो दृविकोर्मा पररबतयन गनुय पर्ो‚  

• सूचना बावहर पठाउन ेकाम कमयचारीबाट भैरहेको छ‚ 
• ववगतमा गररएका धेरैजसो अध्र्र्न तथा सझुावहरु दलगत भावनाबाट प्ररेरत भएको देचिन्छ 

जसलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन सवकन्न ।  

• पाललकाका केही शािाहरुको लालग कोठा नै छैन‚  

• कमयचारी हुाँदाहुाँदै दरु्टा शािा प्रमिुको चजम्मवेारी एउटैलाई ठदएको छ‚  

• शािा उपशािामा देचिएको अस्पस्टता हटाउन ुपने‚ 
• कानून बनाउदा सरोकारवालासाँगको समन्वर्मा बनाउदा राम्रो हनु्थो‚  

• स्थानीर् तह कमयचारी भनाय गने भती केन्ि जस्ता भएका छन‚् 
• दरबन्दीमा उपशािा तर board शािाको रहेको पलन छ‚ 
• िाद्य लनरीक्षकको दरबन्दी थप्दा राम्रो हनु्थो‚  

• बावहर बसेका शािालाई नगरपाललका पररसरमा स्थान भए हनु्थो‚  

• नपाका काम कारवाही बारेको ताललम आवश्र्क छ‚  

• वड़ामा नागररक बडापर छैन‚ 



 

50 
 

• उपप्रमिुसाँगको समन्वर् गने उपर्िु व्र्वस्था हनुपुने ‚ 
• प्रमिु‚ उपप्रमिु र प्रमिु कार्यकारी अलधकृतबीच संचारको उपरु्िु व्र्वस्था कसरी गनय सवकन्छ‚ 
• न्र्ावर्क सलमलतको प्रभावकाररता कसरी गनय सवकन्छ‚ 
• वड़ामा रंलगन वप्रन्टर को आवश्र्कता  छ‚  

• कार्ायलर् समर् भन्दा बढी काम गरेमा थप सलुबधा ठदन ुपने‚  

• वड़ाका जनाप्रलतलनलध र कमयचारीले ताललम पाउाँदैनन‚  

• सरुवा पिती व्र्वचस्थत गनुय पने‚  

• वड़ामा स्वीकृत अलधकृतको दरबन्दी भएपलन पूलतय भएन‚  

• व्र्वसार् कर नपाले उठाई रहेको छ‚ वडालाई अलधकार ठदर्एन‚   

• टोल ववकास संस्थालाई ताललम चावहर्ो‚   

• सदस्र्हरुको चजम्मवेारी बााँडर्ााँड भएको छैन‚  

• सदस्र्को कोठा ब्र्बस्थापन छैन‚  

• अनगुमन गदाय सलुबधा को व्र्वस्था छैन‚ 
• वडामा जनसंख्र्ा बढी बजेट कम छ‚   

• वडामा हेल्प डेस्कको आवश्र्कता छ‚  

• स्वास्थ्र्का लालग रकम कम लबलनर्ोजन भएको छ‚  

• स्वास्थ्र्को कमयचारी समार्ोजनमा समस्र्ा भएको छ‚  

• आचारसंवहता बनकेो छैन‚  

• र्ोजना पचुस्तका छ तर प्रचलनमा छैन‚  

• उपभोिा सलमलतलाई ताललम छैन‚   

• ल.र् अंग्रजेीमा हनु्छ नेपालीमा छैन‚  

• केही र्ोजनामा मार hoarding board राख्न ेगररएको छ‚   

• अनगुमन सलमलतको कार्यववलध छैन‚   

• र्ोजनाको ममयत सम्भार कोषको व्र्वस्था छैन‚  

• टुके्र र्ोजना धेरै हुाँदा कार्यन्वर्नमा समस्र्ा छ‚  

• बेरुजकुो मारा बढी छ‚  

• बेरुजू र्र्छ्यौट लेिा शािाबाट मार सम्भव छैन सम्बचन्धत शािाको पलन सहर्ोग चावहन्छ‚  

• र्ोजना सम्झौतामा समस्र्ा छ‚  

• कार्यपाललका बैठकले र्ोजना संशोधन गने गरेको छ‚  

• राजश्व लक्ष्र् अनसुार उठ्न सकेको छैन‚  

• राजश्व सधुार कार्यर्ोजना अनसुार कार्य भएका छैनन‚्   

• राजश्व छुटको ववषर् गम्भीर छ‚ 
• राजश्व उठाउने र्काई कस्तो हनुे‚ 
• वडा कार्ायलर्को घेरबार, scaner laptop (१५), अस्थाई कमयचारीलाई करारमा राचिएको छ‚  

• वडामा वववाद समाधानमा समस्र्ा छ मध्र्स्तकतायको व्र्वस्था छैन‚  

• वडाको profile छैन ‚ 
• सेवा प्रवाह एउटै स्थानबाट भएको भए राम्रो हनु्थो‚   
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• स्टेसनरी सामानको लालग नपा धाउन ुपने अवस्था छ‚  

• बजेट बारे जनता अनलभज्ञ छन‚्  

• बजेट लनमायर्मा नागररक सहभालगता कम छ‚  

• बजेट पचुस्तका समर्मा बन्दैन‚  

• दीघयकाललन सोच नभएका ववकास र्ोजनाहरु छन‚्  

• सूचनाको पहुाँच जनतासम्म छैन‚   

• करारका कमयचारी आवश्र्क हो वक होर्न‚  

• कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना छैन‚   

• कमयचारीले पोशाक लगाउाँदैनन‚् 
• भोलल भोलल भने्न प्रवृचत्त हट्न सकेको छैन‚ 
• लनमायर् व्र्वसार्ी पररचालन लनर्मावली बनाए राम्रो हनु्थो‚  

• िररद काननु ववकासको वाधक बनेकोछ‚ 
• वर्ल्डमा काम गनेलाई सवारी साधन ठदन ुपछय‚ नचजकै घर भएकालाई नठदंदा हनु्छ‚ 
• ऐन लनर्मावली लनदेचशका कार्यववलध अनावश्र्क बनेका छन‚् 
• DPR नगरी र्ोजना सञ्चालन गनुय हुाँदैन‚ 
• पाललका र वडा कार्ायलर्का मखु्र् ठाउाँहरुमा सी सी क्र्ामेराको व्र्वस्था हनुपुने । 

 

  

 

 




