
बैठक संख्या M ३२     स्थान M राप्ती नगरपाििका–७, ििरेन्द्रनगर 

िमती M २०७५।०५।०६ गते    समय M ििहान ८ M ०० बजे 
 

 

 

यस राप्ती नगरपाििका, नगर काययपाििकाको प्रमुख श्री प्रभा िराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर काययपाििकाको बैठक 

देहाय बमोिजमका पदािधकारीहरुको उपिस्थतीमा बिस िनम्न प्रस्तािहरुमा छिफि गररयो । 

उपिस्थित  

नगरप्रमुख श्री प्रभा िराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान ससह िामा 

िडाध्यक्ष िडा न ं१ श्री िसिििाि स्याङतान 

िडाध्यक्ष िडा न ं२ श्री श्याम सुन्द्दर उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा न ं३ श्री राज कुमार उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा न ं४ श्री शमसेर िामा 

िडाध्यक्ष िडा न ं५ श्री मेनुका पाठक 

िडाध्यक्ष िडा न ं६ श्री जल्िु महतो थारु 

िडाध्यक्ष िडा न ं७ श्री सुिमता डल्िाकोटी 

िडाध्यक्ष िडा न ं८ श्री िुििराज थपिीया 

िडाध्यक्ष िडा न ं९ श्री देिेन्द्र िामा 

िडाध्यक्ष िडा न ं१० श्री अमर बहादरु तामाङ  

िडाध्यक्ष िडा न.ं ११ श्री िहत बहादरु तामांङ 

िडाध्यक्ष िडा न.ं १२ श्री अजुयन प्रजा 

िडाध्यक्ष िडा न.ं १३ श्री सूयय बहादरु चेपाङ 

सदस्य श्री पुष्पा के.सी. कुिर 

सदस्य श्री ददि कुमारी िामा 

सदस्य श्री कििता राई 

सदस्य श्री रिमता पररयार 

सदस्य श्री श्यामिाि िि.क. 

सदस्य श्री आइती देिी दराई 

सदस्य श्री अिविका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सिचि M प्रमुख  प्रशासकीय अिधकृत श्री िमठाराम हुमागाई 

आमिन्द्ित M िजल्िा समन्द्िय सिमित सदस्य श्री गुन ुिि.क. 

िेखा अिधकृत M श्री मुिि प्रसाद चापागाई 

 

कव्यूटर अपरेटर M श्री रमेश चौधरी



नगर काययपाििकाको बैठकमा पेश गररन ेप्रस्तािहरु  

िमित २०७५।०५।०६ ििहान ८M०० बज े

१. प्रगित सिमक्षा सवबन्द्धमा । 

२. करार कमयचारीको पुन करार सवबन्द्धमा । 

३. साियजिनक जग्गा िििरण तयार गने सवबन्द्धमा । 

४. सूची दतायको िािग दस्तुर तोके्न सवबन्द्धमा । 

५.संगठन संरचना स्िीकृत सवबन्द्धमा । 

६.उद्योग िािणज्य संघको समहती सवबन्द्धमा । 

७.आन्द्ताररक िेखा पररक्षण गने सवबन्द्धमा । 

८. कायायिय सहयोगी सेिा करारमा ििन ेसवबन्द्धमा । 

९. मोिहत िनमायण सेिाको घ िगयको इजाजत पि ददन ेसवबन्द्धमा । 

१०. ििििध । 

प्रस्ताि न.ं १ प्रगित समीक्षा गन ेसवबन्द्धमा । 

1. संिक्षप्त व्यहोरा 

सबै सािजिनक िनकायिे आफुिे सवपादन गरेका काम कारिाहीको ििषयमा सरोकारबाि समक्ष कामको सिमक्षा गनुयपन े

हुन्द्छ । यसबाट सवपाददत कामको पररमाण गुणस्तर र प्रभाि बारे जानकारी ििन ेर कायायन्द्ियनका चरणमा आई परेका 

समस्याको समस्या समाधान गनय गररएको प्रयास र भििष्यमा अपनाउनु पन ेरणनीितका ििषय राय सुझाि संकिन गरी 

आिश्यकता अनुसार थपघट र पररमाजयन गनय अगामी िषयका नीित तथा काययक्रम तयार गन े गररन्द्छ ।स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४ मा यो व्यिस्था रहेको छ । 

2. प्राप्त राय परामशय 

नगरपाििकािे सवपादन गरेको कामको बारेमा काययपाििका बैठकमा समीक्षा गररन ुपन ेभने्न बारे बैठकमा छिफि भएको 

। 

3. पेश गनय पनायको कारण 

पिहिो समीक्षा काययपाििका बैठकमा नै हुनपन ेभने्न काययपाििका सदस्यहरुको धारण । 

4. िनणयय हुनुपन े

प्रत्येक चौमािसक र बार्षषक प्रगित समीषा िनयिमत रुपमा हुनुपन े। 

सबै शाखाको शाखागत र िडागत समीक्षा सबै सरोकारिािा पिकार िगायतिाई आमन्द्िण गरी िमित २०७५।०५।   गत े

सञ्चािन गने । 

5. काययपाििकाको िनणयय 

1. िमित २०७५।०५।१७ गते ििहान ७M३० बजे काययपाििका सदस्यहरु र कमयचारीहरुको सहभािगतामा आ.ि. 

०७५/७६ को बार्षषक सिमक्षा काययक्रम संचािन गने । 

2. िमित २०७५।०५।१८ गते काययपाििका सदस्य र कमयचारी सिै राजनैिनक दि उद्योग िािणज्य संघ अन्द्य संघ 

संस्था िगायतका सरोकारिािा र पिकारको सहभािगतामा सिमक्षा गोष्ठी सञ्चािन गन े 

प्रस्ताि न.ं २ करारका कमयचारीको पुन सेिा करार गन ेसवन्द्धमा । 



1. संिक्षप्त व्यहोरा 

राप्ती नगरपाििका नगर काययपाििकाको कायायिय िडा कायायिय र स्िास््य चौकी तथा सामुदायक स्िास््य इकाईहरुमा 

दरिन्द्दी बमोिजम स्थायी कमयचारीको व्यिस्था भई नसकेको हुदा त्यस्ता प्रािििधक पद र शे्रणी िििहन सिारी चािक तथा 

कायायिय सहयोगी पदमा व्यििहरुसँग सेिा करार गरी काम गराउदै आएकोमा त्यस्ता सिै कमयचारीको वयाद आषाढ 

मसान्द्तबाट समाप्त भएको छ । तथापी िनजहरुिाई काम िगाई रािखएको छ जसको िििरण िनम्न बमोिजम छ । 

राप्ती नगरपििका र िडा तफय को कमयचारीहरुको िििरण 

क्र.सं. नाम थर पद काययरत कायायिय 

१ श्री अजुयन पौडेि इिििनयर राप्ती नगरपाििका 

२ श्री िक्ष्मी कडेि सुचना प्रिििध अिधकृत राप्ती नगरपाििका 

३ श्री  ििराज गुरुङ सि इिन्द्जिनयर राप्ती नगरपाििका 

५ श्री रमेश चौधरी क.अ. राप्ती नगरपाििका 

४ श्री रामशरण थपििया अ.सि इिन्द्जिनयर राप्ती नगरपाििका 

६ श्री िििता ितमिल्सना ग्रािमण सहजकताय राप्ती-२ िडा कायायिय 

७ श्री मंिजिा कडेि सामािजक पररचाििक राजस्ि शाखा 

८ श्री रुिचिा रेग्मी सामािजक पररचाििक राजस्ि शाखा 

९ श्री िनरुता नहकी पाठक सामािजक पररचाििक राप्ती-३ िडा कायायिय 

१० श्री रचना चेपाङ सामािजक पररचाििक राप्ती-११ िडा कायायिय 

११ श्री सर्षमिा मोिान सामािजक पररचाििक राप्ती-१२ िडा कायायिय 

१२ श्री ििश्वास कंुिर हिुका सिारी चािक राप्ती नगरपाििका 

१३ श्री कुिेर िामा हिुका सिारी चािक राप्ती नगरपाििका 

१४ श्री नगेन्द्र थापा ब्याक हो िोडर अपरेटर राप्ती नगरपाििका 

१५ श्री मोहन कंुिर क्षेिी ब्याक हो िोडर हेल्फर राप्ती नगरपाििका 

१६ श्री ददनेश िगरी का.स. राप्ती नगरपाििका 

 

स्िास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको िििरण 

क्र.सं. नाम थर पद काययरत स्थान 

१ सर्षमिा कडेि अनमी िप्िे स्िास््य चौकी 

२ कििता थापा अनमी िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

३ ििन्द्जु िसिाकोटी अनमी भण्डारा स्िास््य चौकी 

४ अिचता तमाङ का स भण्डारा स्िास््य चौकी 

५ प्रििन चौधरी का स भण्डारा स्िास््य चौकी 

६ िसजयना िसििाि का स िप्िे स्िास््य चौकी 

७ तेजनाथ सापकोटा का स िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

८ पाियती अिधकारी का स िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

९ सीता माया तमाङ का स िोथर स्िास््य चौकी 

१० राजु प्रजा का स िासिाङ स्िास््य चौकी 

११ ररता बसे्नत क्षेिी का स आयुिेद तफय  

१२ िनिम गौतम अ हे ि सामुदाियक स्िास््य इकाइ 

१३ रििना प्रजा का स सामुदाियक स्िास््य इकाइ 

 

2. प्राप्त राय परामशय 

करारका कमयचारी काययरत रहेको कायायियबाट िनजहरुको काम संन्द्तोषजनक न ैरहेको भने्न पाइएको । हािको स्िीकृत 

दरिन्द्दीमा अन्द्य स्थायी कमयचारी नआए सवम िनजहरुको सेिा आिश्यक रहेको भने्न धारणा रहेको । स्िास््य चौकीमा 

काययरत कमयचारीिे अत्यािश्यक सेिा प्रदान गनय राजस्ि शाखामा काम गनय सिारी साधन चिाउन आदद कारणिे 

िनजहरुको सेिा आिश्यक देिखएको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदाियक ििकास काययक्रमबाट पाररश्रिमक पाउन ेगरी 

करारमा रहन ुभएको सूचना प्रिििध अिधकृत िक्ष्मी कडेििाई पाउने पाररश्रिमकमा २५ प्रितशत रकम यस कायायिय ददन 

संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियको प.स.ं ०७४/७५ च.नं.४८५ िमित २०७५।०३।२८ को पिबाट िेखी 



आएको । अन्द्य सामािजक पररचािकिाई स्थानीय श्रोतको व्यिस्था गरर करार िनरन्द्तरता ददन २०७५।०३।३१ को 

पिमा िेखी आएको । 

सेिा करारका कमयचारीको तिब भत्ता सवबन्द्धमा (आर्षथक प्रशासन शाखाको राय) । 

1. साििक देिख न ैस्थायी दरबन्द्दीमा सेिा करारमा रिह कामकाज गद ैआइ रहेका कमयचारीहरु िस.न.ं १ ४ ५ र 

१६ को िािग दरबन्द्दी िभिैबाट बजेट प्रस्ताि गररएको  

2. िस.न.ं ३ का ििराज गुरुङिाई कन्द्टीन्द्जेन्द्सी खचय िशषयकबाट िडा कायायिय तफय को दरबन्द्दीमा सान े प्रस्ताि 

भएकोमा प्रस्ताि स्िीकृत भएमा दरबन्द्दी िभिैबाट भुिानी ददन सदकन े। 

3. िस.न.ं ६ देिख ११ सवमका कमयचारीहरुिाई साििकमा स्थानीय शासन तथा सामुदाियक ििकास काययक्रमबाट 

तिब भत्ता प्राप्त हुद ैआएकोमा गत आ.ि. मा सेिा थप गन ेिनणयय भएकोिे सेिा करार िशषयकमा छुट्याइएको 

दरबन्द्दी िभिकै बजेट रकमबाट भुिानी ददइएको । हाि छुटै्ट बजेट प्रस्ताि गररएको छैन ।सो सवबन्द्धमा िनणयय 

हुनुपने । 

4. िस.न.ं २ र १२ देिख १५ सवमका कमयचारीहरुको िािग न.पा.को िािग थप दरिन्द्दी प्रस्ताि गररएकोमा सोही 

थप दरबन्द्दीका िािग प्रस्तािित तिब भत्ताबाट भुिानी गनय सदकन े। 

5. स्िास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुका िािग सशतय अनुदान िशषयकबाट छुट्याइएको रकमबाट देहाय 

बमोिजमका खचय िशषयकहरुमा देहाय बमोिजम माि बजेट िििनयोजना भएको पाइएकोिे/बजेट थप/न.पा.बाट 

समानुपाितक अनुदानको रकम ििषयगत कायायियका िािग छुट्याइएको बजेटबाट व्यहोन े गरर िनणयय 

हुन/िैकिल्पक िनणयय हुन पने सवबन्द्धमा आिश्यक िनणयय हुन । 

रु हजारमा 

िस.न.ं िशषयक िििनयोजीत बजेट आिश्यक पन े

अनुमािनत बजेट 

नपुग हुन े

१ कमयचारी तिब १०६४४ १४४२० ३७७६ 

२ कमयचारी पोशाक २२५ ३९० १६५ 

३ महगंी भत्ता २८८ ९३६ ६४८ 

४ दफल्ट भत्ता ११० १९५ ८५ 

५ म.स्िा.से. पोशाक ३३८ ४६० १२२ 

६ पुन उपचार खचय २८ १६० १३२ 

७ २४ घण्टे क्षयरोग उपचार - ४८ ४८ 

८ मािसक प्रगित सिमक्षा - २०० २०० 

९ दिैनक भ्रमण भत्ता - १५० १५० 

१० जोिखम भत्ता - ४४ ४४ 

११ रातीको डू्यटी - ३२४ ३२४ 

 कुि जवमा ११६३३ १७३२७ ५६९४ 

 

 

 

 

 

प्रस्ताि पेश गनय पनायको कारण 

1. नगर काययपाििका तफय  काम गने कमयचारीको पिन ६ मिहना वयाद थप गदाय १ िाख भन्द्दा बढी खचय िाग्दैछ । 

2. सूचना प्रिििध अिधकृतको पाररश्रिमक गत आ.ि.मा पूरै रकम प्राप्त भएकोमा यस पटक ६ मिहनको िािग २५ 

प्रितशत रकम नगरपाििकािे ददनपन ेगरी थप दाियत्ि बढेको । 

3. कन्द्टेन्द्जेन्द्सी रकमबाट पाररश्रिमक पाउन े गरी सेिा करार गररएका सि इिन्द्जिनयर ििराज गुरुङिाई िडाको 

दरिन्द्दीबाट पाररश्रिमक ददन पन ेभएको । 

3. िनणयय हुनपन ेव्यहोरा 

1. राय परामशयको बुदामा आर्षथक प्रशासन शाखाको राय बमोिजम थप बजेटहरुबाट र सशतय तफय  नपुग पाररश्रिमक 

सवबिन्द्धत िनकायबाट गन ेगरर व्यिस्था गने । कायायियिे माग पि पठाउन े



2. दरबन्द्दी रहेका कमयचारीको हकमा स्थायी व्यिि िसफाररस भई आएमा िा अन्द्य व्यिस्था भएमा स्ित नरहने गरी 

र दरबन्द्दी िभि नरहेका कमयचारीको हकमा सो स्थानमा कमयचारी प्रयाप्त भएको महसुस भएमा १ मिहनाका वयाद 

ददइ स्ित नरहन ेगरी २०७५।०४।०१ देिख २०७५ पौष मसान्द्त सवमको िािग पुन करार गरी काममा िगाउन े। 

िनम्न बमोिजमका कमयचारीहरु िमित २०७५।०४।०१ देखी २०७५ पौष मसान्द्त सवम पुन करार गन े

क. नगरपाििका र िडा तफय का कमयचारी िििरण 

क्र.सं. नाम थर पद पाररश्रिमक मािसक कैदफयत 

१ श्री अजुयन पौडिे इिििनयर रा.प.तृतीय श्रेणी सरहको  

२ श्री िक्ष्मी कडिे सुचना प्रिििध अिधकृत LGCDP बाट तोदकएको  २५ प्रितशत पाररश्रिमक 

न.पा.बाट व्यहोने  

३ श्री  ििराज गुरुङ सि इिन्द्जिनयर रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी सरहको िडाको दरिन्द्दीबाट 

५ श्री रमेश चौधरी क.अ. रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणी सरहको  

४ श्री रामशरण थपििया अ.सि इिन्द्जिनयर रा.प.अन.ं ििितय श्रेणी सरहको  

६ श्री िििता ितमिल्सना ग्रािमण सहजकताय २००००।  

७ श्री मंिजिा कडिे सामािजक पररचाििक १२०००। राजस्ि शाखामा राखी 

काम िगाउन े८ श्री रुिचिा रेग्मी सामािजक पररचाििक १२०००। 

९ श्री िनरुता नहकी पाठक सामािजक पररचाििक १२०००।  

१० श्री रचना चेपाङ सामािजक पररचाििक १२०००।  

११ श्री सर्षमिा मोिान सामािजक पररचाििक १२०००।  

१२ श्री ििश्वास कंुिर हिुका सिारी चािक ह स च सरह  

१३ श्री कुिेर िामा हिुका सिारी चािक ह स च सरह  

१४ श्री नगेन्द्र थापा ब्याक हो िोडर अपरेटर ह स च सरह  

१५ श्री मोहन कंुिर क्षेिी ब्याक हो िोडर हले्फर १००००।  

१६ श्री ददनेश िगरी का.स. १५०००।  

 

 

 

 

 

ख. स्िास््य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको िििरण 

क्र.स.ं नाम थर पद मािसक पाररश्रिमक कैदफयत 

१ सर्षमिा कडिे अनमी साििक बमोिजम िप्िे स्िास््य चौकी 

२ कििता थापा अनमी साििक बमोिजम िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

३ ििन्द्जु िसिाकोटी अनमी साििक बमोिजम भण्डारा स्िास््य चौकी 

४ अिचता तमाङ का स साििक बमोिजम भण्डारा स्िास््य चौकी 

५ प्रििन चौधरी का स साििक बमोिजम भण्डारा स्िास््य चौकी 

६ िसजयना िसििाि का स साििक बमोिजम िप्िे स्िास््य चौकी 

७ तेजनाथ सापकोटा का स साििक बमोिजम िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

८ पाियती अिधकारी का स साििक बमोिजम िीरेन्द्रनगर स्िास््य चौकी 

९ सीता माया तमाङ का स साििक बमोिजम िोथर स्िास््य चौकी 

१० राजु प्रजा का स साििक बमोिजम िासिाङ स्िास््य चौकी 

११ ररता बसे्नत क्षेिी का स साििक बमोिजम आयुिेद तफय  

१२ िनिम गौतम अ ह ेि साििक बमोिजम सामुदाियक स्िास््य इकाइ 

१३ रििना प्रजा का स साििक बमोिजम सामुदाियक स्िास््य इकाइ 

4. काययपाििकाको िनणयय 
"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े" 

प्रस्ताि न.ं ३ सरकारी पती जग्गा अितक्रम गरेको िििरणको  

1. संिक्षप्त व्यहोरा 

िजल्िा प्रशासन कायायिय भरतपुर िचतिनको च.नं. २८९ िमित २०७५।०४।०७ को पि साथ िििभन्न िजल्िाहरुमा 

सरकारी पर्षत जग्गाहरु िििभन्न व्यिि तथा संस्थाहरुिे अितक्रमण गरेको सवबन्द्धमा अिख्तयार दरुुपयोग अनुसन्द्धान 



आयोगमा उजुरी परेकोमा उजुरीको सवबन्द्धमा िििभन्न िमितमा िनणयय गरेको िनणययहरु कायायन्द्ियन सन्द्दभयमा देहायको 

ढाचामा िििरण उपिब्ध गराइ ददन ुभिन उल्िेख भएको गृह मन्द्िाियको पि प्राप्त भएको छ । सरकारी पती जग्गा संरक्षण 

गनुय स्थानीय सरकारको दाियत्ि पिन हो । यस काययिाई प्रभािकारी रुपमा कायायन्द्ियन गनुय आिश्यक छ । 

2. प्राप्त राय परामशय 

उि पि प्राप्त भएपिछ सिै िडामा माग बमोिजमको िििरण उपिब्ध गराई ददन पिाचार भएको छ । तथापी हाि सवम 

िििरण प्राप्त हुन सकेको छैन । माग बमोिजमको िििरण तयार गरी िजल्िा प्रशासन कायायिय िचतिन मापयmत गृह 

मन्द्िाियमा पठाउन ेआिश्यकता महसुस भएको । 

3. पेश गनय पनयका कारण 

नगरपाििकाबाट सरकारी तथा पती जग्गा अितक्रमण गरर बसेकाहरुको त्याङ संकिन गनय करठन पन ेभएकोि े

 

 

4. िनणयय हुन ुपन ेव्यहोरा  

1. गृह मन्द्िाियको च.नं. २८४ िमित २०७५।०३।२० को पिबाट माग भएको देहायको िििरण िडा 

कायायियहरुबाट प्राप्त गरी िजल्िा प्रशासन कायायिय िचतिन मापयmत गृह मन्द्िाियमा पठाउन े। 

िस.

न.ं 
जग्गा

को 

दक.न.ं 

अितक्रमणको प्रकृित िनणयय 

कायायन्द्ियनको 

अिस्था 
व्यििगत 

प्रयोजन 
व्यािसाियक 

प्रयोजन 
बस्ती बसेको अन्द्य 

प्रयोजन 

खुिाउन े

       
 

2. एदककृत सवपित करको दायरामा समेरटन नसकेका घरधुरीहरुको िडा टोि बस्ती खुिाई पाररिाररक िगत सिहत 

घरको िवबाइ चौडाइ तिा संख्या कोठा संख्या संरचनाको प्रकार छुट्याई फोटो सिहत संिग्न गरी 

नगरपाििका/िडामा अिभिेख राखी ददन अनुरोध भई आएमा त्यस्तो घरधुरीको िडा कायायियाहरुबाटै िार्षषक 

दस्तुर ििई अिभिेख राख्न ेव्यिस्था गने । 

3. घरधुरीको अिभिेख राख्न ेसवबन्द्धी काययिाई थप व्यििस्थत गनय र घरका प्रकार अनुसार कर कित ििन उपयुक्रत 

हुन्द्छ र आिश्यक फारम रिजष्टर आदद तयार गनय एक सिमित गठन गने । 

4. सिमितिे १५ ददन िभि  प्रितिेदन पेस गने । 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय  

सिमित गठन गन ेभिनएकोमा उपप्रमुखको संयोजकत्िमा रहेको साियजिनक जग्गा संरक्षण सिमितिे गन ेर बाँकी 

"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े" 

प्रस्ताि न.ं ४ सूची दतायको िािग दस्तरु तोके्न । 

1. संिक्षप्त व्यहोरा  

प्रत्येक साियजिनक िनकायिे आफुिे सवपादन गने काययिाई व्यििस्थत गनय िििभन्न कवपनी, कन्द्सन्द्टेन्द्सी आददिाई  आफुिे 

प्रदान गनय सके्न सेिा उल्िेख गरी आिश्यक कागजात सिहत आफ्नो सूची अध्याििधक गनय िा सूची दताय गनय साियजिनक 

सूचना जारी गनुयपन ेहुन्द्छ । यो प्रदक्रया आ.ि. शुरु हुन ेसमयमा गने गररन्द्छ । सूची दताय भएका फमय कवपनीिे काययियबाट 

तोदकएको सेिा उपिब्ध गराउन सक्दछ । सूची दताय तोदकएको वयाद िभि गराउन सदकन्द्छ र आफुिाई आिश्यकता महसुस 

भएमा फमय कवपनीहरुिे जुन सुकै समयमा पिन सूची दतायको िािग तोदकएको कागजात सिहत सूची दतायको िािग आिेदन 

गनय सक्दछ । सूची दतायको िािग कुन ैदस्तुर तोदकएको देिखदैन । सो तोक्न आिश्यक छ । 



 

 

 

 

2. प्राप्त राय परामशय 

सूचीदताय हुन आउनेको िािग दस्तुर तोक्न आिश्यक महसुस भयो । सो सवबन्द्धी दस्तुरको व्यिस्था यस कायायियमा भएको 

पाइएन । कायायियमा छिफि गदाय सूची दताय हुन आउनेको िािग साधारण तय िगयमा ििभाजन गरी  

1. फर्षनचर एिम ्फर्षनिसङ स्िाई तथा ममयत तथा आल्मोिनयम स्टीि सवबन्द्धी काययऽसिारी साधन तथा मेिशनरी 

औजार भाडामा आपूर्षत गन ेकायय र सहकारी संस्थाहरुको िेखापरीक्षण गने रिजष्टडय िेखापररक्षण सेिाको िािग रु 

५००।   

2.  िििभन्न दकिसमका ड्रईङ िडजाइन स्पेिशदफकेशन सिेक्षण र िनमायण कायय िगायतको प्रािििधक तथा अन्द्य 

परामशय सेिाहरु र कायायियको आिश्यकता अनुसार िििभन्न ििषयको ििज्ञ सेिा उपिब्ध गराउने दकिसमका 

कल्सन्द्टेन्द्सी सवबन्द्धी सवबन्द्धी रु५०००। 

3. कन्द्सटेन्द्सीको िािग रु ५०००। दस्तुर कायय गन ेवयाद भन्द्दा पिछ आएमा दोब्बर दस्तुर ििई सूची दताय गरी ददन 

उपयुि हन ेभने्न धारण रह्यो । 

3. प्रस्ताि पेश गनुय पन ेकारण 

सूची दताय गदाय िाग्न ेदस्तुर हाि सवम तोदकएको नदेिखएकोिे । 

4. िनणयय हुन पन ेव्यहोरा 

आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गनेगरी सूची दताय हुन आउनेको िािग िनम्न िगयमा ििभाजन गरी दस्तुर कायम गन े। 

1. फर्षनचर एिम ्फर्षनिसङ स्िाई तथा ममयत तथा आल्मोिनयम स्टीि सवबन्द्धी काययऽसिारी साधन तथा 

मेिशनरी औजार भाडामा आपूर्षत गन ेकायय र सहकारी संस्थाहरुको िेखापरीक्षण गने रिजष्टडय िेखापररक्षण 

सेिाको िािग रु ५००।   

2. िििभन्न दकिसमका ड्रईङ िडजाइन स्पेिशदफकेशन सिेक्षण र िनमायण कायय िगायतको प्रािििधक तथा अन्द्य 

परामशय सेिाहरु र कायायियको आिश्यकता अनुसार िििभन्न ििषयको ििज्ञ सेिा उपिब्ध गराउने दकिसमका 

कल्सन्द्टेन्द्सी सवबन्द्धी सवबन्द्धी रु५०००। 

3. कन्द्सटेन्द्सीको िािग रु ५०००। 

4. कन्द्सल्टेन्द्सीको हकमा वयाद भन्द्दा पिछ सूची दताय गनय आएमा दोब्बर दस्तुर ििई सूची दताय गरी ददन े । 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय  

िनणयय हुनुपन ेव्यहोराको १ २ र ३ न.ं मा उल्िेख भए देखी बाहेक अन्द्य सूची दताय गनय आउनेको हकमा रु २००। कायम 

राखी अन्द्य "प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े"। 

 

प्रस्ताि न.ं ५ संगठन संरचना स्िीकृत गन ेसवबन्द्धमा । 

1. संिक्षप्त व्यहोरा 

सरकारी कायायिय संस्थाको सरकार सिैको आफ्नो संगठन संरचना रहेको हुन्द्छ सो संरचना िभि संगठनको स्िरुप जनशिि 

व्यिस्था आददको स्पष्ट व्यिस्था गररएको हुन्द्छ । 



संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियिे स्थानीय तहको दरबन्द्दी कस्तो हुन ुपने भने्न ििषयमा अन्द्तररम संगठन 

संरचना बारे जानकारी गराएको र नगर सभाबाट राप्ती नगरपाििकाको ५० हजार देिख ७५ हजार सवम जनसंख्या भएको 

संगठन संरचना अन्द्तररम दरिन्द्दी स्िीकृत गररएको िथयो । अन्द्तररम दरिन्द्दी स्िीकृत भएकोमा केही हेरफेर हुन आिश्यक 

देिखएको छ । 

2. प्राप्त राय परामशय 

संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियको प.स.ं ०७५/७६ च.न.ं १० िमित २०७५।०४।०६ को पिबाट अन्द्तररम 

संगठन संरचना र दरिन्द्दीमा केही पररितयन गनुयपन ेभए थप घट समेत गरी िििभन्न ५ बँुदामा जिाफ पठाउन िेखी आएको 

। 

3. प्रस्ताि पेश गनय पनायको कारण 

संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियको प.स.ं ०७५/७६ च.न.ं १० िमित २०७५।०४।०६ को पिबाट अन्द्तररम 

संगठन संरचना र दरबन्द्दीिाई स्थायी रुपमा दरिन्द्दी स्िीकृत गनय काययपाििकाको िनणयय सिहत पठाउन भने्न उल्िेख भई 

िनदेशन प्राप्त भएकोिे  

4. िनणयय हुन पन ेव्यहोरा  

तेस्रो नगर सभाको बैठकबाट स्िीकृत गररएको अन्द्तररम संगठन संरचना र दरिन्द्दीमा नगरपाििका तफय  राज पिांदकत 

तृतीय शे्रणीका २ राजपि अनंदक्रत ििितय शे्रणी ५ जना र शे्रणी ििहीन कायायिय सहयोगी ६ हिुका सिारी चािक २ र 

ब्याक हो िोडर अपरेटर १ गरी जवमा १६ पद र प्रतेक िडामा १ र १ जना  शे्रणी ििहीन कायायिय सहयोगी १३ पद गरी 

जवमा २९ दरबन्द्दी थप गरी िनम्न बमोिजम स्थायी संगठन संरचना र दरिन्द्दी स्िीकृत गरी सोही बमोिजम संगठन संरचना 

र दरिन्द्दी स्िीकृत गरर ददन संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियमा पठाउन े। 

 

 

 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय 

"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े"  



प्रस्ताि न.ं ६ नगर उद्योग बािणज्य संघको सहकाययमा व्यािसाय दताय गन े। 
1. संिक्षप्त व्यहोरा 

सरकारिे िनजी क्षेिको सहकाययमा धेरै काम गन ेगदयछ । खासगरी साियजिनक िनजी साझेदारीमा संचािन गररन ेकाययिे 

एक अको प्रितको सवबन्द्ध प्रगाढ बनाउछ । ििकासमा सहभािगता र िागत सहभािगता बढाउन र आर्षथक ििकासिाई तीव्र 

बनाउन िनजी क्षेिको ठुिो भूिमका रहन्द्छ । अत राप्ती नगरपाििकाबाट नगर उद्योग िािणज्य संघिाई ििकासको मूख्य एक 

सरोकारिािाको रुपमा स्िीकार गद ैअगाडी बढ्न आिश्यक देिखएको छ  

2. प्राप्त राय परामशय 

िमित २०७५ साि श्रािण १० गते राप्ती नगरपाििकामा प्रमुख प्रभा बरािको संयोजकत्िमा नगर उद्योग िािणज्य संघका 

अध्यक्ष, िररष्ट उपाध्यक्ष तथा अन्द्य प्रितिनिध िगायतको उपिस्थतमा बसेका बैठकिे देहाय बमोिजम गने सहमित िनणयय 

भएको छ । 

1. सबै राप्ती नगरपाििका िभिका व्यािसायीहरुिाई करको दायरामा ल्याउन े। 

2. यस नगरपाििका िभि संचािनमा रहेका व्यिसाय निीकरण तथा नया ँ दताय गनयको िािग अिभयानको रुपमा 

उद्योग िािणज्य संघ राप्ती तथा यस नगरपाििकाको संयुि टोिी खरटई दताय तथा निीकरण गन ेर सो अििधमा 

उठको २५ प्रितशत रकम उद्योग िािणज्य संघ राप्तीिाई ददन ेिनणयय गररयो । 

3. यस राप्ती नगरपाििका िभिका ऐिानी जग्गामा बसी व्यािसाय संचािन गनुय भएका िा गनय चाहन ु हुन े

व्यािसायीिाई व्यािसाय दताय गन े र सो को िािग चािहन े आिश्यक कागजातहरु पूजायिािाहरुिे पेश गन े

कागजातको अितररि ििजुिी िा खानेपानीको भुिानी गरेको िििको आधारमा व्यािसाय दताय गने िनणयय 

गररयो । 

4. व्यािसाय दताय तथा नििकरणको िािग प्रचार प्रसार गने । 

5. नया ँव्यािसाय दतायको िािग उद्योग िािणज्य संघ राप्तीबाट िसफाररस पि ििनुपन ेिनणयय गररयो  

3. प्रस्ताि पेश गनुय पनयको कारण 

उठेको राजस्ि रकम बाडफाँड गरी नगर उद्योग िािणज्य संघिाई ददनुपन ेभएकोिे प्रस्ताि पेश गररएको । 

4. िनणयय हुन ुपन ेव्यहोरा 

प्राप्त राय सुझाि समेतको आधारमा देहाय बमोिजम गन े। 

1. सबै राप्ती नगरपाििका िभिका व्यािसायीहरुिाई करको दायरामा ल्याउन प्रचार गने । 

2. नयाँ दताय तथा नििकरणको िािग उद्योग िािणज्य संघ र यस नगरपाििकािे िनिित अििधको िािग व्यािसाय 

दताय अिभयान संचािन गरी स्थिगत रुपमा नििकरण तथा नया ँ व्यािसाय दताय गने र सो अििधमा नया ँ

दतायबाट उठेको रकमको २५ प्रितशत नगर उद्योग िािणज्यसंघ राप्तीिाई प्रदान गने ।  

3. यस नगरपाििका िभि ऐिानी जग्गामा बिस व्यािसाय संचािन गने र गरररहनु भएका व्यािसायिाई 

िनजहरुिे ििजुिी िा खानेपानीको ििि भुिानी गरेको कागजातको आधारमा व्यािसाय दताय गररददन े 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय  

िनणयय हुनुपने व्यहोराको २ न.ं २० प्रितशत नगर उद्योग िािणज्य संघिाई र ५ प्रितशत सवबिन्द्धत िडाको सवबिन्द्धत टोि 

ििकास संस्थािाई उपिब्ध गराउने बाँकी प्रस्तािमा उल्िेख भए बमोिजम गन े।  



प्रस्ताि न.ं ७ आन्द्ताररक िेखा परीक्षण गन ेसवबन्द्धमा । 
1. संिक्षप्त व्यहोरा 

गत आ.ि. सवम यस कायायियको आन्द्तररक िेखा परीक्षण गन ेकायय नगरपाििकामा आन्द्ताररक िेखा परीक्षण शाखा 

स्थापना भइ संचािनमा नआएको कारणिे मंिाियिे गरेको बैकिल्पक व्यिस्था अनुसार साििक िज.िि.स.बाट आ.िे.प. 

सवपन्न भै आएकोमा हािको िज.स.स.बाट आ.िे.प शाखा ििघटन भै सकेको र यस कायायियको प्रस्तािित दरिन्द्दी 

संरचनामा आ.िे.प.शाखा तोकी िे.अ. १ जना र िे.पा.-१ जनाको दरबन्द्दी तोदकएता पिन हाि सवम पदपूर्षत हुन नसकी 

आन्द्ताररक िेखा पररक्षण हुन नसकेको उपयुि िनणयय गरर आ.िे.प. सवपन्न गनुयपन ेदेिखन्द्छ । 

2. राय तथा परामशय 

आन्द्ताररक िेखा परीक्षण गनयको िािग आ.िे.प.शाखा गठन नहुदा सवमको िािग प्रदेश को.िे.िन.का.िे िजल्िा िस्थत 

को.िे.िन.का.हरुिाई न.पा.को काययपाििकािे िनणयय गरी आ.िे.प. गनय अनुरोध भइ आएमा सवबिन्द्धत नगरपाििकाको 

आ.िे.प. गन ेभनी सुकुय िर गरेको भने्न बुिझएको/अन्द्य न.पा. खैरहनी र माडी बाट सो अनुसार अनुरोध भै सकेको । 

3. प्रस्ताि पेश गनयका कारण 

आन्द्ताररक िेखा परीक्षण गरर गत आ.ि.को आवदानी खचयको यथाथय अिस्था पत्ता िगाउनुका साथै आर्षथक िििरणहरु 

प्रमािणत गरर प्रितिेदन पठाउनुका साथै अिन्द्तम िे.प.का िािग न्द्यूनतम सतय पुरा हुन पने र काययपाििकाको िनणयय गरी 

िनणयय सिहत को.िे.िन.का. पठाउन ुपन ेभएकोिे । 

4. िनणयय हुन पन ेव्यहोरा 

कायायियमा आन्द्ताररक िेखा परीक्षण शाखा स्थापना भइ संचािनमा नआउदा सवमका िािग यस नगरपाििकाबाट हुन े

आय व्यायको आन्द्ताररक िेखा परीक्षण गरी प्रितिेदन पेश गनय को.िे.िन.का. िचतिनिाई अनुरोध गने । 

5. काययपाििकाको िनणयय 

"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े" 

प्रस्ताि न.ं ८ कायायिय सहयोगी िगायत ररि प्रािििधक पदपूर्षत गन ेसवबन्द्धमा । 
1. संिक्षप्त व्यहोरा 

तेस्रो नगर सभाबाट राप्ती नगरपाििकाको िािग ६ िटा कायायिय सहयोगी दरबन्द्दी िडा कायायिय तफय  १३ िटा कायायिय 

सहयोगी दरबन्द्दी स्िीकृत गररएको छ । सो पदहरुमा राप्ती नगरपाििकामा २ जना िडा नं. २ १० र १२ मा स्थायी 

कमयचारी काययरत छन । ७ र ९ मा दैिनक ज्यािादारीमा काययरत छन । त्यस्त ैसामुदाियक स्िास््य इकाई खहरेमा अनिम 

पद १ ररि छ । एक गाउँ एक प्रािििधकमा कृिष तफय  १ र पशुसेिा तफय  १ पद ररि रहेको छ ।साथै िडा तफय  सि इिन्द्जिनयर 

पदहरु ररि छन । 

2. प्राप्त राय परामशय 

प्रािििधक कमयचारी करारमा ििन सके्न व्यिस्था करारमा कमयचारी राख्ने सवबन्द्धी करारमा प्रािििधक कमयचारी व्यिस्थापन 

गने सवबन्द्धी काययिििध २०७४ मा उल्िेख छ । कृिष तथा पशुसेिा तफय को प्रािििधकको बजेट सशतय अनुदानमा व्यिस्था छ 

। सामुदाियक स्िास््य इकाई स्िास््य कमीको अत्यिश्यक महसुस भएको छ । नगरपाििका र कायायिय सहयोगी नभएका 

िडामा १ जना कायायिय सहयोगी करारमा राख्न आिश्यक महसुस भएको छ । जसको िािग बजेट व्यिस्था गररएको छ । 
 

 

3. प्रस्ताि पेश गनय पनायको कारण 

िडा/िडाका दरबन्द्दीमा समेत कमयचारी व्यिस्थापन कसरी गनय भने्न ििषयमा छिफि गरी काययन्द्ियन गनय आिश्यक 

भएकोिे । 

4. िनणयय हुनपन ेव्यहोरा  

1. सामुदायक स्िास््य इकाईको ररि अनमी पदमा राप्ती नगरपाििकाको ििज्ञापन प्रकाशन गरी उवमेद्वार छनौट गन े

। 

2. एक गाउँ एक प्रािििधक राप्ती ११ को िािग १ पशु स्िास्थय र राप्ती १० को िािग १ कृिष को ििज्ञापन 

नगरपाििकाबाट गरी उवमेदिार छनौट गने । 

3. कायायिय सहयोगी पदको िािग नगरपाििकाबाट ििज्ञापनको सूचना प्रकािशत गने दरखास्त ििन े िगायतका 

सवपूणय कायय िडा कायायियहरुबाट गने । 

4. नगरपाििकामा ररि कायायिय सहयोगी पद नगरपाििकामा ििज्ञापन प्रकािशत गरी उवमेदिारको छनौट गने । 

5. सि इिन्द्जिनयर पदहरुको सवबन्द्धमा संघीय मािमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियबाट दरिन्द्दी स्िीकृत 

सवबन्द्धी जानकारी प्राप्त भएपिछ थप कारिाही अिघ बढाउन े। 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय 

 



"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े" 

प्रस्ताि न.ं ९ घ िगयको इजाजत पि प्रदान गन े। 

1. संिक्षप्त व्यहोरा 

िनमायण सवबन्द्धी काम गनयका िािग िनमायण व्यािसायीहरुिे इजाजत पिि ििन पन ेहुन्द्छ । सो इजाजत पिहरु क ख ग र 

घ िगयका हुन ेगदयछ । ििद्यमान प्रािधान अनुसार घ िगयको इजाजत पि स्थानीय तहहरुिे प्रदान गनय सक्दछन । मोिहत 

िनमायण सेिािे घ िगयको इजाजत पि पाउन िनिेदन ददएको छ । 

2. प्राप्त राय परामशय 

मोिहत िनमायण सेिा नाम कवपनीिाई घ िगयको इजाजत पि पाउँ भिन िनिेदन ददएकोमा राप्ती नगरपाििकाको प्रशासन 

शाखाबाट उि प्रा.िि.िाइ पेश भएको कागजातको आधारमा घ िगयको इजाजत पि प्रदान गनय सदकन ेभने्न राय रहेको । 

3. पेश गनय पनायको कारण 

राप्ती नगरपाििकाबाट स्िीकृत घ िगयको िनमायण व्यािसायी इजाजत पि सवबन्द्धी काययििध २०७४को दफा २.३ मा 

इजाजत पि प्रदान गनय नगर काययपाििकाको बैठकमा पेश गनुयपन ेव्यिस्था रहेकोिे । 

4. िनणयय हुनुपन े

राप्ती नगरपाििका िडा नं. ०४ बसे्न प्रोपराइटर मोिहत काकीको नाममा मोिहत मनोिहत िनमायण सेिा नामको 

प्रा.िि./कवपनीिाई घ िगयको िनमायण व्यािसायी इजाजत पि प्रदान गने । 

5. नगर काययपाििकाको िनणयय 

"प्रस्तािमा िेिखए बमोिजम गन े" 

 

िनणयय न.ं १० 

प्रस्ताि न.ं १० ििििध मािथ छिफि गदाय बतयमान अिस्थािाई मध्यनगज गरर देहाय बमोिजम गन ेगरी िनणयय गररयो । 

1. राप्ती - ९ मा रहेको नेपािी सेनाको श्री नं. २ ििपद व्यिस्थापन गणिे उपयोगमा ल्याइएको अमृतपानी 

सामुदाियक बन क्षेिको जग्गा सो गणिाई उपिब्ध गराउने गरी संघीय मिन्द्िपररषदबाट िनणयय भएको उि 

गणिाई सोही स्थानमा राख्न सहमित ददन राप्ती - ९ न.ं िडा कायायियबाट िेखी आएको हुँदा नगरमा पनय सके्न 

कुनैपिन प्रकारको ििपदको समयमा गणबाट सहयोग पुग्न सके्न भएकोिे मन्द्िी पररषदबाट उपिब्ध गराइएको 

जग्गामा गण राख्न/बस्न सहमती प्रदान गन ेसिय सवमत िनणयय गररयो । 

2. राप्ती नगरपाििकाको न्द्याियक सिमितमा रहन ु भएका सदस्यहरुिाई मािसक १० िि. पेट्रोि र सञ्चार खचय 

रु.१०००। उपिब्ध गराउने िनणयय गररयो । 

3. प्रदेश न.ं ३ सरकारको िनणययबाट स्थानीय तहका जन प्रितिनिधहरुिाई पाररश्रिमक तथा सुििधा उपिब्ध गराउन े

क्रममा काययपाििका सदस्यहरुिाई प्रदान गररएको पाररश्रिमक तथा सुििधा काययबोझ तथा िजवमेिारीको 

तुिनामा अत्यन्द्त न्द्यून रहेको भनी सदस्यहरुिे पाररश्रिमक तथा सुििधा िृिि गरर ददन माग गनुय भएको सन्द्दभयमा 

िनजहरुको मागिाई सवबोधन हुन ेगरी पाररश्रिमक तथा सुििधा िृिि गरी ददन प्रदेश न.ं ३ का मुख्य मन्द्िी तथा 

मन्द्िी पररषदको कायायियमा िसफाररस साथ अनुरोध पि पठाउन ेिनणयय गररयो । 

4. राप्ती नगरपाििका-८ खुरखुरे िनिासी िेसो टेिििभजनमा काययरत पिकार अनुज न्द्यौपानेिाई संचार सहयोगी 

रुपमा काम गरर ददन आग्रह गने िनणयय गररयो । 

5. राप्ती नगरपाििकाबाट आ.ि. ०७४/७५ मा स्िीकृत भई सञ्चािन गररएका िनम्न योजनाको काम सवपन्न भएको 

तर िििभन्न कारणिे भुिानी हुन नसकेको भने्न िडा अध्यक्षहरुको भनाई रहेको पाइएकोिे त्यस्ता योजनाको 

अनुगमन सिमितबाट अनुगम प्रितिेदन प्राप्त गरी सवझौता नभएको िा हराएको िा अन्द्य कारण भएमा समेत 

कायायियिे ज ेजस्तो प्रदक्रया अपनाई कायय गनुयपने हुन्द्छ सो पुरा गरी गत आ.ि.को बचत बजेटबाट भुिानी ददन े

िनणयय गररयो । 



1. दोबाटे चचय भिन िनमायण राप्ती-१० 

2. िनदेिी मागय कािोपि राप्ती-४ 

3. बाटो सरसफाई मेिसनको भाडा भुिानी राप्ती-४ 

4. राप्ती-१ मा राप्ती नदीको ड्याक निजकको स्परमा नदीिे क्षेती पुर्याएको र तत्काि कायय गनयपन ेभई काम 

गरेको हुँदा स्िीस कन्द्सल्टेण्टबाट ििि पेश गरेको आधारमा ििि बमोिजम उपभोिािाई भुिानी ददन े। 
 


