घोयाही उऩ भहानगयऩालरका तथा ऩाण्डवेश्वय भहादे व भन्ददय
घोयाही -५ दाङभा बएको अलनमलभतता सम्वन्दध छानलफन
प्रलतवेदन
ऩरयच्छे द १
१.१ ऩृष्ठबुभी
नेऩारको रुन्म्वलन प्रदे श अदतगगत ऩने दाङ न्जल्राभा अवन्थथत घोयाही
उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रपरका हहसावरे दे शकै ठु रो उऩभहानगय यहे को दे न्िदछ ।
च ुये य भहाबायत ऩवगतरे घेयेको एलसमाकै दोश्रो ठु रो उऩत्मका दाङ उऩत्मकाको ऩूवॉ
बाग केही ऩहाडी ईराकाभा पैलरएय कुर ५२२.२१ वगग लभटय ऺेत्रपर यहे को
उऩभहानगयऩालरकाको ऩूवभ
ग ा वॊ गराच ुरी गाउॉऩालरका, ऩन्िभभा तुल्सीऩुय
उऩभहानयऩालरका, उत्तयभा योल्ऩा न्जल्रा य दन्ऺणभा रभही नगयऩालरकारे घेयीएको
दे न्िदछ ।घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा ३५ हजाय ४ सम १९ घयधुयी गयी कुर
जनसॊ ख्मा १ राि ५६ हजाय १ सम ६४ यहे को दे न्िदछ जसभा ४६.३२ प्रलतशत
ऩुरुष य ५३.६८ प्रलतशत भहहरा यहे को दे न्िदछ । हवहवधताऩूणग जालतम ऩहहचान
यहे को उक्त उऩभहानगयभा िसआमग, दलरत, जनजाती, भधेसी, भुन्थरभ आददको
फसोवास यहे को दे न्िदछ । जनसॊ ख्माको दृष्टीरे २५.४९ प्रलतशत थारु, २३.७०
प्रलतशत ऺेत्री, १७.४८ प्रलतशत भगय तथा १२.७८ प्रलतशत व्रहाभण वसोवास गये को
दे न्िदछ बने वाकी अदम जातजाती वसोवास गये को नगयऩालरकाको ये कडगवाट दे न्िदछ
।घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको जनसॊ ख्माको ७१.५१ प्रलतशत नेऩारी, २३.४७
प्रलतशत थारु, २.२० प्रलतशत िाभ, १०.८२ प्रलतशतरे भगय बाषा य केहीरे अदम
(अवलध, गुरुङ आदद) बाषा फोल्ने गये को दे न्िदछ बने ६६.३३ प्रलतशत भहहरा साऺय

यहे को दे न्िदछ । नेऩार सयकायरे २०७३ पागुन २२ को लनणगम अनुसाय साहवक
घोयाही नगयऩालरका, लत्रऩुय नगयऩालरका, सौलडमाय गाउॉ हवकास सलभलत, सै घा
गाउॉहवकास सलभलत, धनाग गाउॉ हवकास सलभलत, याभऩुय गाउॉ हवकास सलभलत य
रक्ष्भीऩुय गाउॉ हवकास सलभलत सभामोजन बई घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा ऩरयवतगन
बएको दे न्िदछ ।
त्मसै गयी दाङ न्जल्रा साहवक धनाग गाउॉ हवकास सलभलत वडा नॊ. १ य हार घोयाही
उऩभहानगयऩालरका वडा नॊ. ५ धायाऩानी बन्ने थथानभा ऩाण्डवेश्वय भहादे वको भन्ददय
यहे को दे न्िदछ । उक्त भन्ददय ऩाण्डवहरु कयीव ५ हजाय वषग ऩहहरे १४ वषग
वनासको क्रभभा सोही थथानभा थथाऩना गयी भहादे वको तऩथमा गये को उक्त भन्ददयको
नाभ ऩाण्डफेश्वय यहन गएको बन्ने जनहवश्वास यहे को दे न्िदछ । उक्त थथान धालभगक
ऩमगटनको रालग अथाहा सॊ बावना यहे को दे न्िदछ ।ऩाण्डफेश्वय भाहादे व धाभको रालग
ऩूवागधाय प्रवधगनको रालग रु.९औ कयोड वयावयको गुरुमोजना वनाएको ऩाईदछ
।गुरुमोजना अनुसाय धाभ वयऩय वन ऺेत्रराई सॊ यऺण गने, भन्ददय उत्तय तपग करयव
४ हवगाहा ऺेत्रभा डुङ्गा समय गने िारको तारलनभागण गने, धाभसॊ ग धालभगक सम्वदध
यहे को धाभदे न्ि करयव २ हकरोलभटय भालथ सुनकोट डाॉडोभा यहे को िडगदे वी
भन्ददयको ऩूनलनगभागण गयी ३१ क्वीदटरको घण्ट लनभागण गने य उक्त थथानसम्भ ऩुग्न
४ हजाय ९ सम ६३ वटा लसलड लनभागण गने यहे को ऩाईदछ । मस अन्घनै गुरुमोजना
अनुसाय भन्ददय ऩरयसयभा ॐ ऩोियी लनभागण, १०८ जोडी वयहऩऩर योप्ने काभ, १०८
गौभुिी धाया लनभागण बै सकेको दे न्िदछ ।
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1.घोयाही उऩभहानगयऩालरका दाङका प्रभुि प्रशासहकम अलधकृत ऋहषयाभ केसीरे

थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ तथा प्रदे श सयकायको कभगचायी बनाग हवलध
नअऩनाई लरन्ित ऩयीऺानै नलरई केवर दे िावटी भौन्िक ऩयीऺाको भाध्मभवाट
आलथगक चरिेर गयी कभगचायी लनमुक्त ।

2. घोयाही- ५ भा अवन्थथत ऩाण्डफेश्वय भहादे व भन्ददय ब्मफथथाऩन सलभलतका

ऩदालधकारयको लभरेभतोभा नेऩार सयकायवाट प्राप्त रु. २ कयोड, हवलबन्न दाताहरुवाट
प्राप्त ५ कयोड, हवलबन्न ऩुजाआजाभा दाताहरुवाट प्राप्त यकभ, भहान्शवयात्रीको भेराभा
चढे को बेटीवाट भन्ददय ऺेत्रभा बैयहे को हवकास लनभागणभा मोजना ईष्टभेट नवनाई

आपूिुसी ढॊ गवाट कलभशन लरई कभसर साभान प्रमोग गने गये को, हहसाव ऩायदशॉ
नबएको, भनऩयी बुक्तानी हुने, नक्करी वीरबयऩाई ऩेश गयी बुक्तानी गने य आम
ब्ममको सावगजनकयण नगने

।

३. कुण्ड लनभागण, १०८ न्शवलरॊ ग लनभागण, १०८ गौभुिी धाया लनभागण, १०८ जोडी

वयहऩऩर योऩण, तराउ, ऩाकग लनभागण, भन्ददयभा जाने लसडी लनभागण गदाग हवना मोजना
कलभशन लरई बुक्तानी गये को ।
४. २५ रािको रागतभा कभर ऩोियी लनभागण, ४० रािको रगालनभा थतम्ब ऩाकग

लनभागण, गाडी ऩाहकगङ थथर लनभागण गदाग यकभ हहनालभना गये को साथै ऩाहकगङ वाऩतको
यकभको हहसाव नयान्िएको ।
५. तराउ लनभागण य भ्मूटावय लनभागणभा अलनमलभतता ।
६. सॊ थकृत ऩढाईको रालग कयोडौभा लनभागणलधन बवन वनाउन हवना प्रलतष्ऩधाग ठे क्का
रगाउन रागेको ।
७. सुनकोटभा लनभागणलधन िडग दे वीको भन्ददय य उक्त थथानभा ऩुग्न ४९६३ वटा

िुडहकरा लनभागणभा सभेत नक्करी वीरबयऩाईवाट आलथगक चरिेरको आधायभा यकभ
बुक्तानी ।
८. लफश्वकै अग्रो लत्रशुर लनभागण तथा ऩाकग वनाउन ८८ राि यकभ दातावाट

सॊ करन बएको तय अध्मऺ रगामतरे भन्ददयको कोषवाट बुक्तानी गये को बलन यकभ
लरएको ।
१०. भन्ददय नन्जकै नेऩार सयकायको ८ कयोडको रगानीभा लनभागण बैयहे को न्शव
सयोवय वनाउॉदा यकभ हहनालभना बएको ।

११. भन्ददय व्मफथथाऩनका ऩदालधकारयरे लफलबन्न ठाउॉभा भ्रभण गदाग लनमभ हवऩयीत
भन्ददयको यकभवाट गये को ।

१२.भन्ददयको लनषेलधत ऩरयसय लबत्र थथानीम गन्जदर चौधयीराई भाछा/भासु भददया
कलभशन लरएय फेचहविन गनग ददएको य ऩाउनाहरुराई उक्त होटरभा लनशुरक
िुवाउने गये को ।
१३. भन्ददय ऩरयसय लबत्र ऩुजा साभाग्री तथा नाथता ऩसर सॊ चारन गनग १०/१२ वटा
सटय लनभागण गये कोभा व्माऩायीवाट १ राि एकभुष्ट लरएको तय उक्त यकभ आम्दानी
नदे िाई ब्मन्क्तगत रुऩभा िचग गये को ।
१४. लडलबजन वन कामागरम दाङवाट ७० हे क्टय धालभगक वनको रुऩभा प्राप्त वन ऺेत्र
अफैध रुऩभा पडानी गयी काठ हहनालभना गये को ।
१५. ववई नददभा लनभागण बएको ऩानीको कुवा लनभागण तथा लडऩ वोयीङ गदाग लनमभ
हवऩयीत ठे क्का रगाई हहनालभना गये को ।
१६. हऩन्क्नक थऩट लनभागण, धाया लनभागण, ट्रस लनभागणभा सभेत यकभ हहनालभना बएको
।
१७. भन्ददयको सन्चवको डोजयराई भन्ददयको काभ नबएऩलन यकभ बुक्तानी बएको ।

१.४ अध्ममनको उद्येश्म
टोरीराई तोहकएको TOR लबत्रयही छानहवन गयी याम सहहतको प्रलतवेदन ऩेश गने ।
१.५ अध्ममन लफलध
सम्वन्दधत लनकामसॊ ग सम्वन्दधत ऐन, लनमभ, हवलनमभ लनदे न्शका, कामगलफलधको
अध्ममन, थथरगत लनयीऺण/अवरोकन, सम्फन्दधत कामागरमका तथा लनकमका
ऩदालधकायी एफॊ सेवाग्राहीसॊ ग छरपर, अदतयहक्रमा आददका आधायभा सूचना
सॊ करन गयी प्रलतफेदन ऩेश गने कामग बएको छ ।

१.६ छानलफनको सीभा
छानलफन सलभलतराई तोहकएको सभमावलध अत्मदत छोटो बएको , लफषमफथतु गहन
यहे कोरे सभम ब्मफथथाऩन गनग ग्राह्रो बएको, सूचना तथा जानकायी सभमभा प्राप्त
नहुन,ु

ऩदालधकायी/ कभगचायी तथा सम्वन्दधत कागजात सभमभै प्राप्त नबएको, अऩुया

कागजात प्राप्त बई ऩुन भाग गनुग ऩये को अफथथा साथै थथरगत अध्ममनभा सभेत
सम्वन्दधत ऩदालधकायी सभमभै नबेटीनु अदद अध्ममनका सीभा यहे का छन ।

ऩरयच्छे द - २
२.१ छानलफनवाट प्राप्त तथ्महरु
२.१.१ घोयाही उऩभहानगयऩालरका दाङ
२.१.१.१ घोयाही उऩभहानगयऩालरका दाङका प्रभुि प्रशासहकम अलधकृत ऋहषयाभ
केसीरे थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ तथा प्रदे श सयकायको कभगचायी बनाग
हवलध नअऩनाई लरन्ित ऩयीऺानै नलरई केवर दे िावटी भौन्िक ऩयीऺाको भाध्मभवाट
आलथगक चरिेर गयी कभगचायी लनमुक्त गये कोसाभादम प्रशासन भदत्रारमको घोयाही उऩ-भहानगयऩालरका, दाङ नगय कामगऩालरकाको
दयवददी तेरयजभा थवीकृत दयवददी ९८ य वडा कामागरम (१९ वटा) भा १३३ गयी
जम्भा २३१ कामभ बएको दे न्िदछ । त्मसै गयी प्राप्त कागजात अनुसाय घोयाही
उऩभहानगयऩालरका भातहत यहे का

८ वटा थवाथथ्म सॊ थथाभा ४८ जनाको दयवददी

न्थवकृत बए को दे न्िदछ ।
उक्त उऩभहानगयऩालरकावाट प्राप्त हववयण हे दाग थवीकृत दयवददी २९१ यहे को दे न्िदछ
बने ऩदऩूतॉ सॊ ख्मा १७७ यहे को दे न्िदछ ।यीक्त सॊ ख्मा १५७ यहे को दे न्िदछ ।
त्मसै गयी दयवददी वाहे को कभगचायी सॊ ख्मा

५० दे न्िदछ बने कयायभा लनमुक्त कभगचायी

सॊ ख्मा ३७ यहे को दे न्िदछ ।
उऩभहानगयऩालरकाको हववयण हे दाग काजभा यहे का य दयवददी बददा वाहहयका
कभगचायीको सॊ ख्मा लनम्नानुसाय दे न्िदछ ।

लस.नॊ. ऩद/तह

यीक्त

काज

दयवददी
बददा

कैहपमत

वाहहय
१

अलधकृत नवौ/दशौ सा.प्र.

५

२

अलधकृत नवौ/दशौ रेिा

१

३

अलधकृत नवौ/दशौ ई. लसलबर

१

४

अलधकृत नवौ/दशौ भहवअ

१

५

अलधकृत नवौ/दशौ कृहष

१

६

अलधकृत नवौ/दशौ कृहष

७

अलधकृत सातौ/आठौ सा.प्र.

१०

८

अलधकृत सातौ/आठौ कृहष

१

९

ई. सातौ/आठौ आहकगटे क

२

१०

ई. सातौ/आठौ लसलबर

३

११

ऩशु न्चहकत्सक सातौ/आठौ

१

१२

नेऩार थवाथथ्म सातौ ऩहे न

१३

अलधकृत सातौ/आठौ कानुन

१

१३

भहवअ सातौ/आठौ हवहवध

१

१४

वातावयण लनयीऺक सातौ/आठौ १

१५

वातावयण ई. सातौ/आठौ

१

१६

अलधकृत छै ठौ सा.प्र.

१५

१७

अलधकृत छै ठौ रेिा

१

१८

ई. छै ठौ लसलबर

१९

१९

अलधकृत छै ठौ नेऩार थवाथथ्म

भत्थम

बेट

ईरेन्क्ट्रक सभूह कामगयत

राऩो डे.डे.
१

१

१

हवहवध

ऩहे न

८

२०

अलधकृत छै ठौ हे .ई.

२१

सहामक ऩाॉचौ सा.प्र.

१५

२२

सहामक ऩाॉचौ रेिा

१९

२३

सहामक ऩाॉचौ कानुन

१

२४

सहामक ऩाॉचौ न्शऺा

२५

सई

२६

ऩशुसेवा प्राहवलधक स. ऩाचौं

२७

प्राहवलधक स. ऩाचौं कृहष भत्थम १

२८

८

१ छै ठौं
१९
५

३ जना छै ठौं

भ.हव. लनयीऺक ऩाॉचौ हवहवध

३

१ जना छै ठौं

२९

हे .अ. ऩाॉचौ

१

३०

ऩहे न सहामक ऩाॉचौ

८

३१

हे .अ. चौथो

१

३२

ऩहे न चौथो

३३

सहामक ऩाॉचौ सा.प्र.

१५

३४

स.क.अ.

१

३५

अलभन चौथो सबे

१७

३६

अलसष्टे दट स.ई. सबे

१७

३७

सहामक चौथो कृहष बेट

१

जम्भा

१५७ २

कृहष बेट

दयवददी नबएको

२

५१

४ तृतीम थथामी

९

घोयाही उऩभहानगयऩालरकावाट हवलबन्न लभलतभा कयाय तथा दै लनक ज्मारादायीभा बनाग
गये को कभगचायीको हववयण लनम्नानुसाय दे न्िदछ ।
लस.नॊ. ऩद
१

सॊ ख्मा

एभ आई एस अऩये टय २

लनमुन्क्त प्रकृमा
ऩॊ न्जकयण लनदे शन वभोन्जभ घोयाही

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग
गने कामगहवलध अनुसाय
२

हपल्ड सहामक

१

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग

३

योजगाय सॊ मोजक

१

प्रधानभदत्री योजगाय कामगक्रभवाट लनमुक्त

४

प्राहवलधक सहामक

१

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग

५

नगय यऺक ऩाॉचौ

१

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग

६

नगय यऺक चौथो

२

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग

७

नगय प्रहयी जवान

३

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी बनाग

८

सहामक ऩाॉचौ

२

साहवकको एरन्जलसहऩडी कामगक्रभका रालग

गने कामगहवलध अनुसाय

गने कामगहवलध अनुसाय
गने कामगहवलध अनुसाय
गने कामगहवलध अनुसाय
गने कामगहवलध अनुसाय

लनमुक्त बएका कभगचायी राई

उऩभहानगयऩालरको लभलत २०७४/४/२४

को लनणगम वभोन्जभ आदतयीकीकयण गये को
९

सहामक ऩाॉचौ

१

साहवकको पोहोयभैरा तथा सयसपाई
ब्मफथथाऩन केदरवाट लनमुक्त बई

उऩभहानगयऩालरको लभलत २०७४/४/२४

को लनणगम वभोन्जभ आदतयीकीकयण गये को
१०

साभान्जक ऩरयचारक

१८

साहवकको एरन्जलसहऩडी कामगक्रभका रालग
लनमुक्त बएका कभगचायी राई

उऩभहानगयऩालरको लभलत २०७५/४/१६

को लनणगम वभोन्जभ आदतयीकीकयण गये को
११

या.ऩ.अनॊ. दिलतम प्रा.

३

साहवकको कृहष हवकास तथा ऩशुसेवा

कामागरमवाट लनमुक्त बई हथतादतयण बएका

१२

साभान्जक ऩरयचारक

२

१३

सहामकथतय ऩाॉचौ

५

साहवक गाउॉ हवकास सलभलतवाट लनमुक्त बई

भेलडकर अलधकृत

२

-

१५

जनथवाथथ्म अलधकृत

१

-

१६

थटप नसग ऩाॉचौ

२

-

१७

कहवयाज ऩाॉचौ

१

-

१८

ये लडमोग्रापय ऩाॉचौं

१

-

१९

ल्माव अलसथटे दट ऩाॉचौं १

२०

ल्माव अलसथटे दट

२

-

२१

अनभी चौथो

१२

-

२२

अहे व चौथो

५

-

जम्भा

६९

१४

आठौ
सातौ

चौथो

गयीवसॊ ग हवश्वेश्वय कामगक्रभ अदतगगत लनमुक्त
उभनऩाभा आदतयीहककयण गयीएका

घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको हवलबन्न लभलतको लनणगमवाट दै लनक ज्मारादायीभा कामगयत
कभगचायीहरुको हववयण१

स.ई.

१

२

का.स.

५

३

सेक्मुरयटी गाडग

२

लभलत २०७५/४/१६ भा घोयाही उऩभहानगयऩालरका नगय कामगऩालरकाको
कामागरमवाट उठाईएको हटप्ऩणीभा घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा सॊ चालरत थथानीम

शासन तथा साभुदाहमक हवकास कामगक्रभ (LGCDP II-TSNGP) को साभान्जक ऩरयचारन
अदतगगतका साभान्जक ऩरयचारक

(सा.प्र.) को रुऩभा काभ गदै आएका सा.प्र.हरु

२०७४ ऩौष १७ गते दे न्ि सेवाभा याख्न नसहकएको, सॊ न्घम भालभरा तथा साभादम
प्रशासन भदत्रारम, साभान्जक ऩरयचारन तथा गैसस सभदवम शािाको लभलत
२०७४/१२/१३ च.नॊ. ४० को ऩत्रानुसाय अन्दतभ ऩटकका रालग २०७४ चैत्र
दे न्ि २०७५ असाय भहहनाका रालग प्रलत भहहना रु.१२,०००। भात्र ऩारयश्रलभक
ऩाउने गयी वडा कामागरमभा यही कामागरम सहामक तथा साभान्जक ऩरयचारकको
रुऩभा कयायभा ऩरयचारन गनग लनदे शन बए अनुसाय घोयाही उऩभहानगयऩालरकारे
लनजहरुराई सेवाभा रगाएको, साथै सॊ न्घम भालभरा तथा साभादम प्रशासन भदत्रारम,
थथानीम शासन तथा साभुदाहमकहवकास कामगक्रभ

(LGCDP II-TSNGP) को लभलत

२०७५/३/३१ च.नॊ. ४९६ को ऩत्र भापगत थथानीम तहको आफ्नो स्रोतको
ब्मफथथाऩन हुनेगयी आफथममकता अनुसाय लनजहरुको सेवा कयायराई लनयदतयता ददन
सक्ने ब्महोया प्राप्त बएको, सो सम्वदधभा लभलत २०७४/४/१३ को कामगऩालरकाको
फैठक नॊ. ३४ भा वडा थतयभा कय सॊ करन तथा अदम कामगभा सभथमा दे न्िएकोरे
लनजहरुराई साहवक फभोन्जभको सुहवधा ददने गयी ६ भहहनाको अथागत २०७५ ऩुस
भसादतसम्भका रालग सेवा कयाय सॊ झौता गने बलन लनणगम बएको हुदा तऩलसर
वभोन्जभका ब्मन्क्तहरुराई वडा कामागरमभा काभकाज गनेगयी कयाय सेवाभा लभलत
२०७४/४/१ दे न्ि ६ भहहनाका रालग सॊ झौता गने बन्ने हटप्ऩणी लभलत
२०७५/५/२१ भा सदय बएको दे न्िदछ ।
लनम्न
लस.नॊ.

नाभथय

१

शुष्भा ये ग्भी

२

भञ्जु िनार

३

लररा शभाग

४

हेभयाज ऩौडे र

५

हवष्णु प्रसाद ऩौडे र

६

कभरा चदद

७

हवभर मोगी

८

सयथवती िड्का

९

लसता चौधयी

१०

हवददु नेऩारी

११

सॊ लगता शभाग

१२

सयथवती िड्का

१३

सयथवती के.सी.

१४

मशोधा के.सी.

१५

मभुना फैद्य

१६

अभृता चौधयी

१७

सीभा नेऩारी

१८

सयरा यावत

१९

ईदर वहादुय यावत

त्मसै गयी थथानीम शासन तथा साभुदाहमक हवकास कामगक्रभ LGCDP को साभान्जक
ऩरयचारकराई

लभलत २०७४/४/२६ को लनणगमानुसाय हवऩना वतौरा ये ग्भीराई

सहामक ऩाॉचौ य लभलत २०७४/४/१६ को लनणगमानुसाय थभृती बण्डायी, शादती चौधयी
य ईदर वहादुय ऩुनराई साभान्जक ऩरयचारकको रुऩभा लनमुक्त गये को दे न्िदछ ।
मसयी हे दाग सॊ न्घम थथालनम हवकास भदत्रारमवाट सॊ चालरत घोयाही उऩभहानगयऩालरका
अदतगगत थथानीम शासन तथा साभुदाहमक हवकास कामगक्रभ
साभान्जक ऩरयचारन अदतगगतका साभान्जक ऩरयचारक

(LGCDP II-TSNGP) को

(सा.प्र.) हरुको उक्त

कामगक्रभको म्माद सभाप्त बैसकेऩछी नगयऩालरकारे कयायभा यािी तरवबत्ता िुवाउने
कामग लनमभसॊ गत दे न्िदै न । उल्रेन्ित कभगचायीहरु कभगचायी सभामोजन बएय
आईसकेऩछी सभेत कयायभा कामगयत यहे को दे न्िदा अनावथमक रुऩभा नगयऩालरकाको
दयवददीभा सभेत नयहे का कभगचायीराई कयायभा यािी याज्मको यकभ िचग गने कामग

औन्चत्मऩूणग दे न्िदै न मस सम्वदधभा आवथममक कायवाहीको रालग घोयाही
उऩभहानगयऩालरकाभ रेन्ि ऩठाउन भनालसव दे न्िदछ ।
लभलत २०७५/२/१० गते याप्ती ऩोष्टभा प्रकान्शत दे हाम वभोन्जभका ऩदहरुको
हवऻाऩन अनुसाय रयतऩूवक
ग ऩनग आएका वोर घटाघट लसरवददी दयिाथतहरु उऩय
भूल्माॊकनको आधायभा तऩन्शर वभोन्जभका उम्भेदवायराई लनमुन्क्तको रालग लसपरयस
गने लनणगम बएको बलन लभलत २०७५/२/२८ भा सूचना प्रकान्शत गये को दे न्िदछ ।
लसपारयस बएका उम्भेदवाय
ऩद- जनथवाथथ्म अलधकृत
मोग्मताक्रभ

उम्भेदवायको नाभ

कवोर अॊ क

१

हवकेश ये ग्भी

१५,०००।

फैकन्ल्ऩक उम्भेदवाय

भाधवा रयजार

१९,९००।

१

सदध्मा िड्का- लसपारयस

५,०००।

२

सहवता लड.सी. -लसपारयस

७,०००।

फैकन्ल्ऩक उम्भेदवाय

बावना सुफेदी

१०,९९९।

ऩद-कहवयाज

सरयता लधतार -लसपारयस

८,०००।

ऩद- ल्मा. अ.

न्शन्शय आचामग-लसपारयस

५,०००।

फैकन्ल्ऩक उम्भेदवाय

हहभा कुभायी िड्का

८,०००।

ऩद- थटाप नसग

भालथ उल्रेन्ित लसपारयस बएका उम्भेदवायहरुराई लभलत २०७५/२/३० भा
कयाय सॊ झौता गने बनी लनणगम बएको दे न्िदछ ।
लभलत २०७५।४।१३ भा वसेको घोयाही उऩभहानगयऩालरका कामगऩालरकाको
फैठक नॊ. ३४ को लनणगम नॊ. ३ ि

अनुसाय घोयाही उऩभहानगयऩालरका

अदतगगत थवाथथ्म ऺेत्र सहयी थवाथथ्म केदर य सहयी थवाथथ्म प्रवधगन केदर
सॊ चारन तथा ब्मफथथाऩन कामगक्रभका तऩलसरका तहभा कयाय सेवाभा कामगयत
कभगचायीको लभलत २०७५/१०/१ दे न्ि रागूहन
ु ेगयी तऩन्शर अनुसायको नमा
तरवभान कामभ गने लनणगम गये को दे न्िदछ ।
१. सहामक चौथो – नमा तरवभान रु. १८,०००।
२. सहामक ऩाॉचौ - नमा तरवभान रु. २०,०००।
३. अलधकृत छै ठौ नमा तरवभान रु. २३,०००।
४. अलधकृत सातौ नमा तरवभान रु. २५,०० ०।
त्मसै गयी लभलत २०७६।५।१७ भा वसेको घोयाही उऩभहानगयऩालरका
कामगऩालरकाको फैठक नॊ. ६६ को लनणगम नॊ. १५

अनुसाय कामगऩालरकाको लभलत

२०७६/४/१३ को फैठक नॊ. ६४ को लनणगमानुसाय मस कामगऩालरकाभा थवाथथ्म
सेवातपग कयाय सेवाभा कामगयत कभगचायी साभान्जक ऩरयचारक (गरयवसॊ ग हवश्वेश्वय
सभेत) हरुरे हार प्राप्त गदै आएको सेवा सुहवधा अत्मदत दमून य पयक बएकोरे
उहाॉहरुराई प्रदान गरयने सेवा सुहवधा सम्वदधभा एकरुऩता सभेत हुने गयी सुझाव
प्रथतुत गनग सावगजलनक सेवा तथा ऺभता हवकास सलभलतका सॊ मोजक िोऩीयाभ
चौधयीको सॊ मोजक्त्वभा गठन गरयएको सलभलतरे लभलत २०७६/५/२६ भा ऩेश गये को
प्रलतफेदनभा तऩन्शर फभोन्जभको सेवा सुहवधा कामभ गनग लसपारयस गये कोरे सोही
फभोन्जभ गने बलन लनणगम गये को दे न्िदछ ।
लस.नॊ.

ऩद

कामभ हुने ऩारयश्रलभक

१

का.स.

१६,२३०।

२

सहामक चौथो

२०,०००।

३

सहामक ऩाॉचौ

२२,०००।

मसयी हे दाग भालथ उल्रेन्ित हवलबन्न ऩदहरुभा लनमुक्त गदाग न्शरवददी अनुसाय वोर
घटाघटवाट लनमुन्क्त गने य ऩछी हवलबन्न लनणगमवाट तरवभान सभामोजन गने कामग
गये को दे न्िदा लभरेभतोभा लनमुक्त गये को दे न्िदछ । मस सम्वदधभा सॊ रग्नराई कानुन
फभोन्जभ कायवाही गयी लनमुन्क्त गदाग ऩायदशॉ

रुऩभा सवैको सभान ऩहुच ऩुग्ने गयी

व्माऩक प्रलतष्ऩधागको आधायभा गने ब्मवथथा लभराउन सम्वन्दधत लनकामराई लनदे शन
ददन भनालसव हुने ।

त्मसै गयी कयाय सेवाभ कभगचायी ऩदऩूतॉ सम्वन्दध लभलत २०७६/४/१ को प्रकान्शत
सूचनाभा घोयाही उऩभहानगयऩालरका नगय कामगऩालरकाको लभलत २०७६/२/३१ को
फैठकभा प्राहवलधक कभगचायीको अबावभा मोजना सॊ चारन कामागदवमन एफॊ बवन
अनुभती रगाएतका काभकायवाही प्रबावकायी रुऩभा कामगसम्ऩादन हुन नसकेकोरे
थथामी ऩदऩूतॉ ऩिात थवत् ऩदभुक्त हुनेगयी कयाय सेवाभा ऩदऩूतॉ गने लनणगम बए
अनुसाय लनम्न वभोन्जभका ऩदभा कयायभा कभगचायी ब्मफथथाऩन गने काहवगलध २०७५
को दपा ४(१) फभोन्जभ सूचना प्रकान्शत गये को दे न्िदछ ।
१. ऩद- ईन्दजलनमय
तह अलधकृत छै ठौ
सभूह- लसलबर
भाग सॊ ख्मा- १२
२. ऩद- ईन्दजलनमय
तह अलधकृत छै ठौ
सभूह- लसलबर, हवन्ल्डङ एण्ड आहकगटे क्चय
भाग सॊ ख्मा- २
३. ऩद- सव ईन्दजलनमय

तह सहामक ऩाॉचौ
सभूह- लसलबर
भाग सॊ ख्मा- १२
ऩरयऺाको हकलसभ – अदतयवाताग
उल्रेन्ित सूचना टाॉस गरयददन बलन घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको च.नॊ. ६७२६
लभलत २०७६/३/३१ भै श्री न्जल्रा प्रशासन कामागरम दाङ, श्री कोष तथा रेिा
लनमॊ त्रण कामागरम दाङ य श्री न्जल्रा सभदवम सलभलतको कामागरम दाङराई सूचना
ु ददा १ ददन अगाफै ऩत्राचाय गये को कुया आपैभा लभरेको दे न्िदै न ।
प्रकाशन हुनब
सूचना अनुसाय लभलत २०७६/४/१९ भा अदतयवातागको रालग सूचना प्रकान्शत
गये को दे न्िदछ ।
अदतयवाताग ऩिात सपर उम्भेदवाय य फैकन्ल्ऩक उम्भेदवायको सूची याहष्डम ऩलत्रकाभा
प्रकाशन गयी सोही अनुसाय लनम्नानुसायका उम्भेदवायराई लनमुक्त गये को सॊ रग्न
कागजातवाट दे न्िदछ ।
लस.नॊ. नाभ/थय

ऩद

श्रे णी

लनमुन्क्त प्रकृमा

१

लतरक ऩदत

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२

कभर थाऩा

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

३

ओभ न्ज.एभ.

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

४

लतरक के.सी.

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

५

हवशार घतॉ

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

६

ददऩेश लड.सी.

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय

७

हहभार वरी

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

८

सन्ददऩ न्घलभये

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

९

सुलभत शभाग

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१०

न्जवन आचामग

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

११

हवयाज लड.सी.

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१२

नहवन के.सी.

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१३

प्रहवण यावत

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१४

लबष्भ के.सी

ईन्दजलनमय

अलधकृत छै ठौ

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१५

ध्रवु आचामग

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१६

अशोक योका

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१७

सून्चत हवष्ट

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१८

भदन लगयी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

१९

नये श योका

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२०

शयद वरी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२१

होभयाज डाॉगी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२२

डण्डवीय वरी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२३

सुलनर काकी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय

२४

लबभयाज लगयी

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२५

गजेदर व. शाही

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

२६

कभर ऩुन

स.ई.

अलधकृत ऩाॉचौं

उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी

बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय
बनाग गने कामगहवलध २०७५ अनुसाय

घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी ब्मफथथाऩन गने सम्वन्दध कामगहवलध,
२०७५ लभलत २०७५/११/२४ भा थथानीम याजऩत्रभा प्रकान्शत बई रागू बएको
दे न्िदछ ।
उक्त कामगहवलधको दपा ३ भा कामगहवलध रागू हुने ऺेत्र य सेवा बलन उऩदपा १ भा
कामागरमरे दे हाएको सेवासॊ ग सम्वन्दधत कभगचायी मस कामगहवलध वभोन्जभ अवलध तोकी
कयायभा याख्न सक्नेछ बलन उल्रेि गये को दे न्िदछ ।
क. इन्दजलनमरयङ सेवासॊ ग सम्वन्दधत
ि. कृहष सेवासॊ ग सम्वन्दधत
ग. ऩशु सेवासॊ ग सम्वन्दधत
घ. वन सेवासॊ ग सम्वन्दधत
ङ. थवाथथ्म सेवासॊ ग सम्वन्दधत
च. अदम कुनै सेवासॊ ग सम्वन्दधत
थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ भा प्रशासहकम सॊ गठन य
कभगचायी दयवददी सम्वन्दध व्मवथथा उल्रेि बएको ऩाईदछ ।जस अनुसाय दऩा ८३
(१) भा गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको आफ्नो कामगवोझ, याजश्व ऺभता, िचगको
आकाय, थथानीम आवथमकता य हवन्शष्ठता सभेतराई ध्मानभा यािी कभगचायी कभगचायी
सभामोजन बए ऩछी भात्र सॊ गठन तथा ब्मवथथाऩन सवेऺणका आधायभा गाउॉऩालरका

वा नगयऩालरकाभा हवषमगत शािा वा भहाशािा यहे को सॊ गठन सॊ यचना कामभ गनुग
ऩने ।
उऩदपा २- उऩदपा १ फभोन्जभको सॊ गठन सॊ यचनाभा हये क वडाको सॊ गठन सॊ यचना
सभेत कामभ गनुग ऩने ।
उऩदपा ३ – प्रभुि प्रशासहकम अलधकृतरे गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको अलधकाय
ऺेत्र तथा कामगवोझ सभेतको हवश्लेषण गयी सॊ गठन तथा ब्मफथथाऩन सवेऺणको
आधायभा थथामी प्रकृतीको काभको रालग आफथममक ऩने तथा सेवा कयायवाट लरईने
कभगचायीको दयवददी प्रथताव गनुऩ
ग ने ।
उऩदपा ४ – उऩदपा ३ वभोन्जभको प्रथताव तमाय गदाग थथामी कभगचायीको रालग
चाहहने तरव, बत्ता, सॊ चमकोष कट्टी यकभ, मोगदानभा आधारयत उऩदान वा
लनफृलतबयण, औषलध उऩचाय जथता सेवा सुहवधाको रालग राग्ने िचग ब्महोने स्रोत
सभेतको लफश्लेषण गयी त्मथतो िचग सुलनन्ित हुनेगयी भात्र दयवददी प्रथताव गनुऩ
ग नेछ ।
उऩदपा -५ उऩदपा ३ फभोन्जभको दयवददीको प्रथताव गदाग सेवा कयायको रालग
चाहहने तरव, बत्ता तथा मोगदानभा आधारयत साभान्जक सुयऺा जथता सेवा सुलफधाको
रालग राग्ने िचग ब्महोने श्रोत सभेतको हवश्लेषण गयी त्मथतो िचग सुलनन्िच हुनेगयी
भात्र दयवददी प्रसताव गनुग ऩने ।
उऩदपा-६ थथालनम तहको सेवा सॊ चारनको रालग अथथामी दयवददी सृजना गनग सहकने
छै न ।
उऩदपा – ७ गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकारे सॊ गठन तथा ब्मवथथाऩन सवेऺणको
आधायभा कुनै कामगसम्ऩादन गनग हवशेषऻ सेवा आवथममक ऩने बई सेवा कयायवाट

कामग कामगसम्ऩादन गदाग उऩमुक्त
ग य प्रबावकायी हुने दे िेभा सेवा कयायवाट त्मथतो कामग
गनग सक्ने ।
उऩदपा -८ मस ऐनभा अनेत्र जुनसुकै कुया उल्रेि बएको बएताऩलन गाउॉऩालरका
तथा नगयऩालरकारे नगय प्रहयी, सवायी चारक, समस, कामागरम सहमोगी, प्रम्वय,
ईरेन्क्ट्रलसमन, चौहकदाय, भारी, फगैचे य सयसपाई सम्वन्दध ऩदभा थथाई ऩदऩूतॉ
नगयी प्रलतष्ऩधागको आधायभा सेवा कयायवाट भात्र लरनुऩने सो वाहे क अदम ऩद तथा
सेवाभा कयायभा ऩदऩूतॉ गनग ऩाईने छै न बन्ने ब्मफथथा गये को ऩाईदछ ।
उल्रेन्ित ऐनको प्रावधान हवऩयीत घोयाही उऩभहानगयऩालरकारे घोयाही
उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी ब्मफथथाऩन गने सम्वन्दध कामगहवलध, २०७५
लभलत २०७५/११/२४ भा थवीकृत गयाई कयायभा ऐनको बावना हवऩयीत कभगचायी
लनमुन्क्त गने य सॊ गठन ब्मवथथाऩन सवेऺण नगयी कयायका अनावथमक रुऩभा
कभगचायीको म्मा थऩ गदै जाने कामग लनमभ हवऩयीत दे न्िएकोरे लनमुक्त गने
ऩदालधकायीराई कानुन वभोन्जभ कायवाही गनग य लनमभ हवऩयीत लनमुक्त बई याज्मको
यकभ हहनालभना बएको दे न्िदा मस सम्वदधभा आफथममक ब्मफथथा लभराउन उक्त
नगयऩालरकाराई लनदे शन ददन भनालसव दे न्िदछ ।
भालथ उल्रेन्ित कभगचायी सहहत नगयऩालरकारे हवलबन्न ऩदभा १२१ जना थथानीम तह
तपग य थवाथथ्म सेवा तपग ४७ जना कभगचायीहरु कयायभा लनमुक्त गये को दे न्िदछ ।
महासम्भकी थवाथथ्म भदत्रारमरे नगयऩालरकाको थवीकृत थवाथथ्म तपगको ४८ वटा
दयवददी यहे कोभा १८ जना कभगचायी दयवददी बददा वढी यहे कोभा लनम्नानुसायका
कभगचायीराई हारसम्भ ऩलन कयायभा म्माद थऩ गदै याज्मकोषको ब्माऩक दुरुऩमोग
बएको दे न्िदा सॊ रग्नराई कानुन फभोन्जभ कायवाही गयी कयायभा कामगयत कभगचायीको
उन्चत ब्मफथथाऩन हुनऩु ने दे न्िदछ ।

लनम्न
लस.नॊ. नाभ/थय

ऩद

१

शुन्शरा हव.क.

अहे व

२

केशव लधतार

अहे व

३

उभा कुभायी दभाई बुसार

अहे व

४

तवरा कुभायी वरी

अहे व

५

तुरसी डाॉगी

अहे व

६

कहवता शभाग

अहे व

७

न्शन्शय आचामग

ल्मा.अ.

८

सहवता लड.सी.

थटाप नसग

९

सदध्मा िड्का

थटाप नसग

१०

सरयता लधतार

कहवयाज

११

हवकेश ये ग्भी

जनथवाथथ्म अलधकृत सातौ

१२

लतरा के.सी

अनभी

१३

याभभोती चौधयी

अनभी

१४

शुष्भा लड.सी

अहे व

१५

रक्ष्भी चौधयी

अनभी

१६

सुलनता चौधयी

अनभी

१७

सुलनता बण्डायी

अनभी

१८

रुऩा फुढाथोकी

अनभी

१९

कुभायी सुनाय

अनभी

२०

हहया कुभायी ऩदथी

अनभी

२१

रयणु थाऩा

अनभी

२२

डोभा कुभायी दमौऩाने

अनभी

२३

दे वकी चौधयी

अनभी

२४

दे वका चौधयी

ल्मा.अ.

२५

वारकृष्ण चौधयी

ल्मा.अ.

२६

हवप्रव ये ग्भी

ये लडमोग्रापय

२७

हवकेश ये ग्भी

भे.अ.

२८

सुवणग वुढाभगय

भे.अ.

उल्रेन्ित तथ्म िण्डभा हवश्लेषण गरयएका य अदम कयायभा लनमुक्त कभगचायीहरुको
बनाग, म्माद थऩ तथा लनमुन्क्त प्रकृमा लनमभ सॊ गत बएको बन्न सहकने अवथथा नयहे को
तथा हवलबन्न कामगक्रभका रालग लनमुक्त बएका कभगचायीराई सभेत कामगक्रभ सभाप्त बई
सकेको अवथथाभा कयायभा लनमुक्त गये को य हवलध/प्रकृमा तथा प्रलतथऩधाग हवना
उऩभहानगयऩालरकारे कभगचायी बनागको लनउॉभा सॊ गठन तथा ब्मवथथाऩन सवेऺण नगयी
हवलबन्न ऩदभा कभगचायी कयायभा लनमुक्त तथा म्माद थऩ गदै याज्म कोषको यकभ
दुरुऩमोग गने कामग हवलधसम्वत दे न्िएन तसथग मस सम्वदधभा उक्त नगयऩालरकाराई
कयायका कभगचारयराई हवलधवत ब्मफथथाऩन गयी नगयऩालरकावाट सॊ गठन तथा
ब्मवथथाऩन सवेऺण गयी थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ वभोन्जभ कभगचायी
लनमुन्क्त तथा ऩदथथाऩन गनग लनदे शन ददन भनालसव दे न्िदछ ।

२.१.२ ऩाण्डफेश्वय भहादे व भन्ददय
२.१.२.१ कुण्ड लनभागण, १०८ न्शवलरॊ ग लनभागण, १०८ गौभुिी धाया लनभागण, १०८ जोडी वयहऩऩर
ु ानी
योऩण, तराउ, ऩाकग लनभागण, भन्ददयभा जाने लसडी लनभागण गदाग हवना मोजना कलभशन लरई बक्त
गये को सम्वदधभा

 ऩाण्डफेश्वय भन्ददय ब्मवथथाऩन सलभलतको लभलत २०७५ सार भॊ लसय ९ भा वसेको
फैठकरे प्रदे श नॊ . ५ वाट हवलनमोन्जत यकभ सम्वन्दध प्रथतावभा छरपर गदाग

श्री

ऩाण्डफेश्वय भहादे व भन्ददयका रालग बौलतक सुधायका रालग प्रदे श नॊ . ५ वाट
हवलनमवन्जत यकभ रु. २ कयोड वाट भन्ददय रयङयोड सुधाय गने, कभरऩोियी लनभागण
गने, १०८ गौभुिी ढु ङ्गेधायाको काभ सम्ऩन्न गने साथै भन्ददय दे न्ि उत्तय धायाऩानी
िोरा गनायी बददा दन्ऺण तपग हवसार हाई ड्याभ लनभागण कामग शुरु गने साथै
भन्ददयसम्भ अऩाङ्ग ऩहुॉचका रालग अऩाङ्ग भैत्री सडक लनभागण गने बलन लनणगम गये को
दे न्िदछ ।

 भन्ददय व्मवथथाऩन सलभलतको लभलत २०७१ असोज ३ को फैठकरे ऩाण्डफेश्वय
भहादे व भन्ददय धायाऩानीभा धालभगक कामग हे त ु तथा ऩमागवयन्णम सदतुरनका
रालग लनकट बलफष्मभै प्रलतथथाऩन हुन रागेको लफश्वके सफैबददा ठु रो लत्रशुर
आकायभा भन्ददय प्रफेशिायकै रुऩभा यहे को दुईवटा सडक वीचको वीच बागवाट
ववईसम्भ ऩुमागउने रऺरे हवश्वकै नभुनामोग्म १०८ जोडी वयहऩऩर य १०८
गोटा थवाभीको फृऺायोऩण कामगको अलबमान महह २०७१/६/१३ वाट शुरु
गनगको रालग ५ सदन्थमम वयहऩऩर, थवाभी योऩण उऩसलभलत गठन गने लनणगम
गयी लनम्नानुसायको सतगहरु ४ फषगको रालग बलन उल्रेि गये को दे न्िदछ ।
१. प्रलतिाडर रु. ३००।
२. प्रलत हवरुवा वायवेयाई रु.२५०।
३. भर रु. १००।

४. ऩागोभाटो रु. १००।
५. चौकीदायी िचग रु.१०००।
६. हवरुवा प्रलत रु. १५०।
साथै आपै भाऩदण्ड अनुसाय योऩण गये भा कुनै िचग सभेत नराग्ने य थवाभीको हवरुवा
भन्ददयको तपगवाट रगाउने बलन लनणगम गये को दे न्िदछ ।
२.१.२.२ २५ रािको रागतभा कभर ऩोियी लनभागण, ४० रािको रगालनभा थतम्ब
ऩाकग लनभागण, गाडी ऩाहकगङ थथर लनभागण गदाग यकभ हहनालभना गये को साथै ऩाहकगङ
वाऩतको यकभको हहसाव नयान्िएको् लभलत २०७३ जेठ २८ भा भन्ददय व्मवथथाऩन सलभलत, सल्राहकाय सलभलत तथा
धालभगक वन सेवा लबत्रका उऩबोक्ताहरुको आभ बेरा वसी उक्त बेरारे दाङ
धनाग गा.हव.स. न्थथत ऩाण्डफेश्वय भहादे व धालभगक वन ऺेत्रभा रगाईएका
हवरुवाहरुराई लसॊ चाईका रालग कभर ऩोियी लनभागण न्शषगकभा आ.व.
०७२/७३ अदतगगत याष्डऩलत च ुये सॊ यऺण हवकास सलभलत काठभाण्डौवाट वन
तथा बू-सॊ यऺण भदत्रारम न्जल्रा वन कामागरम दाङ भापगत च ुये ऩवगतको
धालभगक वनऺेत्र लबत्र मोजना सम्ऩन्न गनगको रालग प्राप्त मोजना रु.
७,००,०००। को प्राहवलधक रई तमाय गयी मोजनाको कामग सम्ऩन्न गने लनणगम
गये को दे न्िदछ य उक्त कामगको रालग ७ सदन्थमम उऩबोक्ता सलभलत गठन
गये को सॊ रग्न कागजातवाट दे न्िदछ ।
 लभलत २०७३ अषाढ २३ भा वसेको सॊ चारक सलभलतको फैठकरे दाङ धनाग
गा.हव.स. न्थथत ऩाण्डफेश्वय धालभगक वन ऺेत्र लबत्र आ.व. ०७२/७३ लबत्र
न्जल्रा वन कामागरमको न्थवकृत वाहषगक कामगक्रभ नेऩार याष्डऩलत च ुये तयाई
भधेस सॊ यऺण हवकास कामगक्रभ अदतगगत श्री ऩाण्डफेश्वय भहादे व धालभगक वन

ऺेत्र लबत्र ऩोियी ऩूवागधाय लनभागण, गल्छी लनमॊ त्रण, भाटो हपलरङ, बू-ऺम
लनमॊ त्रणका रालग ग्मालबङ वार लनभागण न्शषगकभा प्राप्त मोजना रु.
७,००,०००। को लनम्नानुसायको लनभागण साभाग्री िरयद वीर बयऩाई,
दऺ/अदऺ ज्माभी ज्मारा बयऩाई य मान्दत्रक उऩकयण प्रमोग वीर अनुसाय
ु ाई गने लनणगम गये कव दे न्िदछ ।
लनभागण सम्ऩन्न बएको सावगजलनक सुनव
क्र.सॊ .

हववयण

रुऩैमा

१

मान्दत्रक उऩकयण जेलसवी ऩरयचारन

४९,७२०।

२

ढु ङ्गा िरयद तथा ढु वानी

३,१८,०००।

३

ताय (ग्मालबङ) िरयद

२,६२,५१०।२५

४

ग्मालबङ वार लनभागण दऺ/अदऺ

१,२३,६००।

५

तायजारी वुनाई ज्माभी ज्मारा

३६,६७५।

६

साईडवाट ढु ङ्गा ढु वानी जनश्रभदान

१,४६,७००।

जम्भा

९,३७,२०५।२५

ज्माभी ज्मारा

नगद बुक्तानी

कैहपमत

उक्त कामगको रालग थटभेट ऩेश नबएको तोहकएबददा वढी यकभ बुक्तानी बएको,
जनश्रभदान बलनएकोभा रु.१,४६,७००। नगद बुक्तानी बलनएको हुदा जनश्रभदान
बन्न नलभल्ने साथै बुक्तानी बएका वीर बयऩाई सॊ रग्न नबएको हुॉदा भाग गने
।साथै न्जल्रा वन कामागरमवाट सो सम्वन्दध पाईर भाग गने ।
 थतम्ब ऩाकगभा हपल्ड सम्माउने काभ भन्ददयरे गये को य ऩाकग लनभागण कामग
ठे क्कावाट गरयएको य साभान सफै भन्ददयको आदतयीक स्रोतवाट उऩरब्ध
गयाईएको भन्ने हववयण भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे उऩरब्ध गयाएको
कागजातवाट दे न्िदछ ।तय

उक्त ऩाकग लनभागण गने सम्वदधभा साधायण

सबाको लनणगम, ठे क्का रगाउदा अऩनाईएको प्रकृमा तथा बुक्तानी बएका
वीर/बयऩाई रगामत िचगको हवफयण सॊ रग्न नबएको ।
 ऩाहकगङ थथर, हपल्ड लनभागण तथा ऩिागर लनभागण रगामतका लनभागण कामग
ऩाहकगङ शुल्कवाट उठे को यकभवाट न्थटभेट वनाई लनभागण कामग गये को बन्ने
सॊ रग्न कागजातवाट दे न्िदछ तय ऩाहकगङ थथर हपल्ड लनभागण गने कामग
तथा शुल्क उठाउने तथा िचग गने बन्ने सम्वदधभा साधायण सबावाट
बएको लनणगमका साथै शुल्क तोकेको लनणगम य उठे को शुल्कको हववयण
यािेको ब्महोया सॊ रग्न बएको ऩाईएन ।
२.१.२.३ तराउ लनभागण य भ्मूटावय लनभागणभा अलनमलभतता
मस सम्वन्दध कागजात भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे छानहवन सलभलतराई उऩरब्ध
गयाउन नसकेकोरे लनमभानुसाय कामग बमो बन्न सक्ने अवथथा दे न्िएन ।
२.१.२.४ सॊ थकृत ऩढाईको रालग कयोडौभा लनभागणलधन बवन वनाउन हवना प्रलतष्ऩधाग
ठे क्का रगाउन रागेको ।
घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको लभलत २०७७/२/३२ भा उक्त उऩ-

भहानगयऩालरकाको आ.व. ०७६/७७ केन्दरम वजेट उऩन्शषगक नॊ. ३२५०११०६

सॊ थकृलत ऩमगटन तथा नागयीक उड्यन भदत्रारम ऩूवागधाय हवकास मोजना ऩूजीगत िचग
न्शषगक ३११५९ ऩाण्डफेश्वयी भन्ददय सॊ यऺण तथा ऩमगटहकम ऩूवागधाय लनभागण घोयाही
५ मोजनाको रालग रु.२५,००,०००। हवलनमोजन बएकोभा मोजनाको रालग रागत

सहबालगता सहहत र.ई. रु.२६,३१,५७८ य कन्दटदजेदसी य.७५,०००।सभाफेश हुन

आएकोरे सो जम्भा रागत अनुभान यकभ रु. २६,३१,५७८।९४ भध्मे कन्दटदजेदसी
यकभ कट्टा गयी रु.२५,५६,५७८।९४ भा नवढ्नेगयी बए/गये का काभको

भूल्माॊकनको आधायभा बुक्तानी गने गयी सॊ झौता गने बलन लनणगम बएको दे न्िदछ
।सोही अनुसाय उऩबोक्ता सलभलतवाट उक्त कामग गने बलन लनणगम बएको सॊ रग्न
कागजातवाट दे न्िदछ ।

उल्रेन्ित सॊ झौता वभोन्जभको कामग सम्ऩन्न बएको बलन घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको
लभलत २०७७/३/२५ को कामगसम्ऩन्न प्रलतफेदनवाट दे न्िदछ ।
त्मसै गयी घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको लभलत २०७७/३/२५ को हटप्ऩणीभा उक्त
आमोजनाको काभ सम्ऩन्न बएकोरे उऩबोक्ता सलभलतराई उल्रेन्ित यकभको चेक
हथतादतयण गने लनणगम लनणगम बएको दे न्िदछ ।सो वाहे क अदम कागजात भन्ददय
ब्मफथथाऩन सलभलतभा यहे को ऩाईएन ।
मसयी हे दाग रु.२५,००,०००। को गुरुकुर बवन लनभागण बई २५ ददनको अवलधभा
यकभ बुक्तानी हुन ु शॊ काथऩद दे न्िएकोरे मस सम्वदधभा थऩ छानलफन तथा

कायवाहीको रालग श्री न्जल्रा प्रशासन कामागरम दाङभा रेन्ि ऩठाउन भनालसव हुने
दे न्िदछ ।

२.१.२.५ सुनकोटभा लनभागणलधन िडग दे वीको भन्ददय य उक्त थथानभा ऩुग्न ४९६३
वटा िुडहकरा लनभागणभा सभेत नक्करी वीर/बयऩाईवाट आलथगक चरिेरको आधायभा
यकभ बुक्तानी ।
मस सम्वन्दध लनणगम तथा िचग बएका वीर/बयऩाईका कागजात भन्ददय व्मफथथाऩन
सलभलतरे उऩरब्ध गयाउन नसकेकोरे लनमभानुसाय कामग बमो बन्न सक्ने अवथथा
दे न्िएन ।

२.१.२.६ लफश्वकै अग्रो लत्रशुर लनभागण तथा ऩाकग वनाउन ८८ राि यकभ दातावाट
सॊ करन बएको तय अध्ममऺ रगामतरे भन्ददयको कोषवाट बुक्तानी गये को बलन यकभ
लरएको ।
 त्मसै गयी भन्ददय व्मवथथाऩन सलभलतको लभलत २०७१/४/१७ भा वसेको

फैठकरे भन्ददयभा लत्रशुर प्रलतथथाऩन गनगको रालग आफथमक ऩने आलथगक

सहमोग गनुह
ग न
ु े दाताहरुको सम्भान य अलबरेि याख्ने लनणगम गये को दे न्िदछ ।

 उक्त लत्रशुर लनभागण तथा प्रलतथथाऩनकारालग ३४७ जना दाताहरुवाट

रु.६८,५३,३७५। यकभ जम्भा बएको भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे छानहवन

सलभलतराई उऩरब्ध गयाएको काजताजवाट दे न्िदछ तय उक्त यकभ के काभभा
िचग बमो बन्ने वीर/बयऩाई भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे उऩरब्ध गयाउन

नसकेकोरे मस सम्वदधभा आफथमक कायवाहीको रालग श्री न्जल्रा प्रशासन
कामागरम दाङराई रेिी ऩठाउन भनलसव दे न्िदछ ।

 भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतको लभलत २०७२ भाघ २२ भा फसेको फैठकरे

ऩाण्डफेश्वय भहादे व भन्ददयराई आ.व. ०७२/७३ अदतगगत ऩमगटन भदत्रारम

ऩमगटन हवकाश सलभलतको कामागरम, बैयहवावाट भन्ददय ऺेत्र हवकास कामगक्रभ
अदतगगत बौलतक ऩूवागधाय लनभागण न्शषगकभा रु ३० राि य भन्ददय ऩरयषय
बौलतक ऩूवागधायभा ५ राि गयी जम्भा ३५ राि को मोजना तऩलसर

वभोन्जभको बौलतक लनभागण कामगभा िचग गयी मोजना सम्ऩन्न गने बलन लनणगम
गये को दे न्िदछ ।
लत्रशुर प्रलतथथाऩन थथर बौलतक लनभागण
१. लत्रशुर लबलत्र बागभा थटीर ये लरङ

२. लत्रशुर वीच गोराकायभा थटीर ये लरङ

३. लत्रशुर ऩानीऩोियी वाहहयी बागभा गोराकायभा पराभे ये लरङ
४. लत्रशुर वयीऩयी भाटो कटान

५. लत्रशुर ऩोियी वारको ६” दे न्ि वाहहय 8” भा गौराकाय लसभेदट व्रक
६. लत्रशुर दे न्ि दन्ऺण तपग ३५ लभटय नारा लनभागण
७. लत्रशुर दे न्ि ऩन्िभ तपग थटोनवार लनभागण
८. लत्रशुर अवरोकन भागग लसढी लनभागण
न्शवलरङ्ग प्रलतथथाऩन थथर बौलतक लनभागण
१. न्शफलरङ्ग वयीऩयी पराभ ये लरङ लनभागण

२. न्शवलरङ्ग प्रवेश लसढी ३ राईन पराभ ये लरङ
३. न्शवलरङ्ग प्रवेश-१, लनकाश-१, लबत्रीबाग-१ थटीर गेट लनभागण
भन्ददय ऩयीषय बौलतक लनभागण
१. भुरगेट प्रफेश भागग लसढी लनभागण
भन्ददय ऩयीषय बौलतक लनभागण
१. भूर भन्ददय ऩूवत
ग पग लसभेदट व्रक
२. भूर भन्ददय ऩन्िभतपग ड्राईवार लनभागण
उल्रेन्ित कामगका रालग भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतको लभलत २०७२ पागुन २५ को
फैठकरे हवलबन्न सलभलत गठन गये को दे न्िदछ ।
लभलत २०७३ फैशाि ३१

य २०७३ जेठ २८ भा फसेको फैठकरे मोजना सम्ऩन्न

ु ाई गये को दे न्िदछ तय उक्त यकभ
बएको बलन हववयण सहहतको सावगजलनक सुनव
पछौटका रालग ऩेश बएका वीर/बयऩाई यहे को ऩाईएन ।

२.१.२.७ भन्ददय नन्जकै नेऩार सयकायको ८ कयोडको रगानीभा लनभागण बैयहे को
न्शव सयोवय वनाउॉदा यकभ हहनालभना बएको ।

लडलबजनर वन कामागरम घोयाही दाङवाट धायाऩानी धालभगक ऺेत्रभा ऩाकग सहहत बौलतक
लनभागण (ऩाकग, ड्याभ, सडक, नारा आदद) को रालग लभलत २०७५/१२/१ गतेको

नमाॉ मुगवोध याहष्डम दै लनकभा ई-हवलडङ वोरऩत्रको सूचना लनकारेको दे न्िदछ । उक्त
सूचना अनुसाय ऩनग आएका वोरऩत्र भध्मे सफैबददा कभ यकभ रु.८८,२२,७३८।

कवोर गने रक्ष्भीऩूजा लनभागण सेवाको फोरऩत्र न्थवकृत बई उक्त लनभागण सेवारे कामग
सम्ऩन्न गये को दे न्िदछ । मसयी लडलबजन वन कामागरमवाट टे ण्डय भापगत बएको

काभभा भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे यकभ हहनालभना गये को बन्ने हवषमभा सत्मता
दे न्िएन ।

२.१.२.८ भन्ददय व्मफथथाऩनका ऩदालधकारयरे लफलबन्न ठाउॉभा भ्रभण गदाग लनमभ
हवऩयीत भन्ददयको यकभवाट गये को ।
भन्ददय ब्मवथथाऩन सलभलतका ऩदालधकायी रगामत अवरोकन भ्रभणभा जाॉदा भन्ददयको
तपगवाट सवायीसाधनभा तेर हारेको य अदम िचग प्रलत ब्मन्क्त रु१०,०००। उठाई
भन्ददयको हहतको रालग भ्रभण गये को जानकायी ब्मफथऩन सलभलतका ऩदालधकायीरे

छानहवन सलभलतराई गयाएको तय उक्त भ्रभणभा जाने तथा ईदधन वाऩतको यकभ

भन्ददयको कोषवाट िचग गने बन्ने कुनै लनणगम य िचगको हववयण यािेको ऩाईएन ।
२.१.२.९ भन्ददयको लनषेलधत ऩरयसय लबत्र थथानीम गन्जदर चौधयीराई भाछा/भासु

भददया कलभशन लरएय फेचहविन गनग ददएको य ऩाहुनाहरुराई उक्त होटरभा लनशुरक
िुवाउने गये को ।
थथानीम गन्जदर चौधयीरे ऩहहरे भन्ददयको वन ऺेत्रभा होटे र सॊ चारन गये य भददया

तथा भाछाभासु फेच्ने गये को बन्ने थथानीमरे जानकायी ददए हार लनजरे ऩहहरेको थथान
नन्जकै यहे को फथतीभा होटे र सॊ चारन गये को थथरगत हे दाग दे न्िएको । उक्त थथान
भन्ददय ऺेत्रसॊ ग जोलडएको दे न्िदछ ।कलभसन लरएय ऩाहुनाहरुराई लनशुल्क िुवाउने
बन्ने एहकन गनग सहकएन ।

२.१.२.१० भन्ददय ऩरयसय लबत्र ऩुजा साभाग्री तथा नाथता सऩर सॊ चारन गनग

१०/१२ वटा सटय लनभागण गये कोभा व्माऩायीवाट १ राि एकभुष्ट लरएको तय उक्त
यकभ आम्दानी नदे िाई ब्मन्क्तगत रुऩभा िचग गये को ।
भन्ददय ऩरयसयभा ऩसरका रालग वनेका १४ वटा टहया लनभागण गदाग टहयाको रागत
उठाई प्रलत ब्मन्क्त रु.१,५१,०००। उठाई टहया लनभागण गये को य प्रलत भहहना
पर/प्रशादको सटय प्रलतकोठा रु.४
८,

,000.

/

होटे रको रालग प्रलत सटय रु.

०००। बाडाभा कट्टी हुनेगयी ददईएको बन्ने भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतका

ऩदालधकायीको जवाप यहे को ऩाईमो । तय सटय वनाउने बाडाभा ददन तथा यकभ

उठाउने बन्ने साधायण सबाको तथा ब्मफथथाऩन सलभलतको लनणगम बएको ऩाईएन साथै
उक्त कामगकोरालग उठाईएको सकभको सभेत हहसावहकताव यािेको ऩाईएन ।

२.१.२.११ लडलबजन वन कामागरम दाङवाट ७० हे क्टय धालभगक वनको रुऩभा प्राप्त
वन ऺेत्र अफैध रुऩभा पडानी गयी काठ हहनालभना गये को ।
भन्ददयराई प्राप्त धालभगक वन ऺेत्रको थथरगत अवरोकन गदाग कुनै वन ऺेत्र अवैध
रुऩभा पडानी गये को ऩाईएन ।
२.१.२.१२ ववई नददभा लनभागण बएको ऩानीको कुवा लनभागण तथा लडऩ वोयीङ गदाग
लनमभ हवऩयीत ठे क्का रगाई हहनालभना गये को ।

 िानेऩानी तथा सयसपाइ लडलबजन कामागर दाङवाट घोयाही उऩभहानगयऩालरका
वडा नॊ. ५ भा सॊ चालरर धनाग ३,४,७ िानेऩानी सयसपाई उऩबोक्ता सलभलत
न्थकभ नॊ. १ अदतगगत हवलनमोन्जत

कुर यकभ रु.४६,४५,०२४/२४ का

रालग िानेऩी तथा सयसपाई लडलबजन कामागरम दाङ य उऩबवक्ता सलभलत वीच
उक्त कामगका रालग लभलत २०७६/१०/६ भा लभलत २०७७/८/३० भा
सम्ऩन्न गनेगयी सॊ झौता बएको दे न्िदछ ।

 उक्त िानेऩानी आमोजनाका रालग उऩबोक्ता सलभलतराई रु.१७,७६,२९२।
बुक्तानी ददईएको दे न्िदछ बने अनुगभनको क्रभभा हे दाग लनभागण कामग सुचारु
यहे को ऩाईमो ।

२.१.२.१३ हऩन्क्नक थऩट लनभागण, धाया लनभागण, ट्रस लनभागणभा सभेत यकभ हहनालभना
बएको ।
मस सम्वदधभा भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतको लनणगम तथा िचग/बुक्तानी सम्वन्दध
कागजातहरु छानहवन सलभलतराई भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे उऩरब्ध गयाउन
नसकेकोरे लनमभानुसाय काभ बमो बन्न सक्ने अवथथा दे न्िएन ।
२.१.२.१४ भन्ददयको सन्चवको डोजयराई भन्ददयको काभ नबएऩलन यकभ बुक्तानी
बएको ।
डोजयको अनालधकृत प्रमोग तथा काभै नबएको फेराभा सभेत बुक्तानी बएको प्राप्त
कागजात हे दाग दे न्िएन ।

श्री ऩाण्डफेश्वय भहादे व भन्ददयको हवधान २०६४ को दपा ११ भा साधायण सबा तथा
फैठक सम्वन्दध ब्मफथथा गये को ऩाईदछ । उऩदपा २ भा सॊ थथाको प्रथभ साधायण
सबा सॊ थथाऩन बएको आ.व. सभाप्त बएको लभलतरे २ भहहना लबत्र य त्मसऩलछको
वाहषगक साधायण सबाहरु वषग सभाप्त बएको लभलतरे २ भहहना लबत्र गरयने उल्रेि
बएको ऩाईदछ ।
त्मसै गयी दपा ५ भा साधायण सबाको काभ कतगब्म य अलधकायको ब्मफथथा गये को

ऩाईदछ जस अनुसाय (ग) भा सॊ थथाको वाहषगक आम ब्मम सम्वन्दध हववयण जाॉचफुझ

गयी प्रभान्णत गने, (ट) भा नीलत तथा कामगक्रभ ऩारयत गने उल्रेि गये को ऩाईदछ तय
साधायण सबावाट ऩारयत नगयाई ब्मफथथाऩन सलभलतरे आपूिुसी लनणगम गने वा
लनणगमनै नगयी कामग गने कुया हवधान सम्वत दे न्िएन ।

मसयी हे दाग ऩाण्डवेश्वय भहादे व भन्ददय व्मफथथाऩन सलभलतरे लनमभानुसाय कामग गनग

नसकेको, भन्ददयसॊ ग सम्वन्दधत कागजातहरु ब्मफन्थथत याख्न नसकेको, हवधान अनुसाय
साधायण सबारे लनददगष्ट गये का कामगहरु गनगऩनेभा सो नगयी भनराग्दी ढॊ गरे कामग
गये को, आम्दानी/िचगको हहसावहकताव नयािेको/ऩायदशॉ नयािेको साथै हवकाश
लनभागण तथा अदम कामग गदाग प्रचलरत कानुन अनुसाय वीरबयऩाईका आधायभा

बुक्तानी/पछौट गनुग ऩनेभा सो गये को नऩाईएकोरे मसभा सॊ रग्न ऩदालधकायीराई

कानून फभोन्जभ कायवाही गनग य उजुयीभा उल्रेन्ित हवषम तथा केदरवाट बएको

छानहवन प्रलतफेदन सभेत आवथममक छानहवन तथा कायवाही गनग श्री न्जल्रा प्रशासन
कामागरम दाङभा रेन्ि ऩठाउन भनालसव हुने दे न्िदछ ।

ऩरयच्छे द – ३
सुझावहरु
१ घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा अनावथमक कभगचायी कयायभा लनमुन्क्त गये को,
थथानीम शासन तथा साभुदाहमक हवकास कामगक्रभ

(LGCDP II-TSNGP) नाभक

कामगक्रभको म्माद सभाप्त बैसकेऩछी उक्त कामगक्रभ सभाप्त बएऩछी कामगक्भका रालग
लनमुक्त कभगचायीहरु थवत् ऩदभुक्त हुनऩु नेभा नगयऩालरकारे कयायभा लनमुक्त गये को
दे न्िएकोरे उक्त कामगक्रभका रालग लनमुक्त कभगचायीको म्माद थऩ नगनग उक्त
नगयऩालरकाराई लनदे शन ददने ।
२ अप्राहवलधक कयायभा लनमुक्त बै कामगयत कभगचायीहरुको अनावथममक रुऩभा म्माद
थऩ गयी नगयऩालरकाको कोषवाट हुने ब्ममबाय कभ गनग कयायका कभगचायीको उन्चत
ब्मफथथाऩन गनग उक्त उऩभहानगयऩालरकाराई लनदे शन ददने।
३ थवाथथ्म भनत्रारमवाट उक्त उऩभहानगयऩालरकाभा ऩदथथाऩन बएका कभगचायीहरु
दयवददी बददा वढी यहे कोभा थवाथथ्म सेवाको रालग कयायभा लनमुक्त कभगचायीको
आफथममकता नबएकोरे थवाथथ्म सेवाभा कयायभा लनमुक्त कभगचायीहरुको म्माद थऩ
नगनग उक्त उऩभहानगयऩालरकाराई लनदे शन ददने ।
४

घोयाही उऩभहानगयऩालरकाभा कयायभा कभगचायी ब्मफथथाऩन गने सम्वन्दध

कामगहवलध, २०७५ थथालनम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ रे ब्मफथथा गये को प्रावधान
हवऩयीत यहे कोरे उक्त कामगहवलध अनुसाय लनमुक्त १४ जना ईन्दजलनमय य १२ जना
सव-ईन्दजलनमयको लनमुन्क्त कानुन सम्वत नदे न्िएकोरे कानुन हवऩयीत लनमुक्त
कभगचायीको उन्चत ब्मफथथाऩन गनग य थथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को
दपा ८३ को प्रवाधानको ऩूणत
ग मा ऩारना गये य भात्र कभगचायी लनमुक्त गने ब्मवथथा
लभराउन उक्त उऩभहानगयऩालरकाराई लनदे शन ददने ।

५ ऩाण्डफेश्वय भन्ददय ब्मवथथाऩन सलभलतरे हवधानभा उल्रेन्ित प्रावधानको ऩारना
नगये को, भन्ददयको हहसावहकताव ऩायदशॉ नयािेको, भन्ददयको आदतयीक श्रोतको
यकभ िचग गदाग हवलध/प्रकृमा ऩुया नगये को, िचगको बुक्तानी वीर/बयऩाईको आधायभा
गयी आलथगक शुसासन कामभ गनुऩ
ग नेभा सो गये को नऩाईएकोरे मस सम्वदधभा
आवथममक कायवाही गनग छानहवन प्रलतफेदन सहहतका कागजात श्री न्जल्रा प्रशासन
कामागरम दाङभा ऩठाउन भनालसव हुने ।

याहष्डम सतकगता केदरको लभलत 2077/09/28 को लनणगम्

घोयाही उऩ -भ.न.ऩा.का प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत ऋहषयाभ के.सी.

रगामतको

लभरेभतोभा कयायभा कभगचायी बनाग गदाग लनमभ हवऩयीत यकभ लरई अलनमलभतता

गये को, घोयाही उऩ-भ.न.ऩा.-5 भा अवन्थथत ऩाण्डवेश्वय भहादे व भन्ददय व्मवथथाऩन
सलभलतका ऩदालधकायीको लभरेभतोभा यकभ हहनालभना बएको बन्ने व्महोयाको

उजुयीहरूका सम्फदधभा छानलफन गयी प्रलतवेदन ऩेश गनग गदठत टोरीफाट ऩेश

बएको छानलफन प्रलतवेदनका सम्फदधभा छरपर गदाग आदतरयक आमराई सभेत

ध्मानभा यािी प्रचलरत कानूनभा बएको प्रावधान हवऩयीत नहुने गयी कानूनी प्रहक्रमा
ऩुयमाएय भात्र रयक्त दयफददीभा लनन्ित सभम अवलध तोकी कयाय सम्झौता

फभोन्जभका कभगचायी भापगत सेवा लरन उक्त नगयऩालरकाराई लनदे शन ददई पाइर

ताभेरीभा यािी रगत कट्टा गने । त्मसै गयी ऩाण्डवेश्वय भहादे व भन्ददय व्मवथथाऩन
सलभलतरे हवधानभा उल्रेन्ित प्रावधानको ऩारना नगये को, भन्ददयको हहसाफ हकताफ
ऩायदशॉ नयािेको, भन्ददयको आदतरयक स्रोतको यकभ िचग गदाग हवलध प्रहक्रमा ऩूया
नगये को, िचगको बुक्तानी लफर बऩागइको आधायभा गयी आलथगक सुशासन कामभ

गनुऩ
ग नेभा सो गये को नऩाइएकोरे मस सम्फदधभा आवश्मक कायवाही गनग छानलफन
प्रलतवेदन सहहतका कागजात श्री न्जल्रा प्रशासन कामागरम, दाङ ऩठाई उजुयीको
रगत कट्टा गने लनणगम गरयमो ।

