
बैठक नं. ५२ 
आज मिमि २०७६ साउन २६ गिे आइिबार दिउँसो ४ बजे यस कीमििपरु 
नगरपामिकाका नगर प्रिखु श्री रिेश िहजिनज्यकुो अध्यक्षिािा, नगर कायिपामिकाको 
बैठक, वडा नं. १ स्थिि नगरपामिकाको सभाकक्षिा िेहाय बिोस्जिकोउपस्थिमििा बसी 
मनम्न बिोस्जिका मनर्ियहरु गररयो । 

मस.न. पि नाि, िर िथिखि 

१ अध्यक्ष, प्रिखु श्री रिेश िहजिन  

२ सिथय, उपप्रिखु श्री सरथविी ररजाि (खड्का)  

३ सस्िव श्री ध्रवुराज आिायि  

४ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ि िहजिन  

५ सिथय, अध्यक्ष वडा न. २ श्री रिेशिान डंगोि  

६ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र िहजिन  

७ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बामनया ँ  

८ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ५ श्री राजेन्द्र कुिार िहजिन  

९ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्द्हचु्छे बहािरु िहजिन  

१० सिथय, अध्यक्ष वडा न. ७ श्री राजकुिार िािी  

११ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री ववनोि िहजिन  

१२ सिथय, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगाराि िहजिन  

१३ सिथय, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अिन िहजिन  

१४ सिथय श्री नन्द्ििेवी िहजिन  

१५ सिथय श्री राज ुमिजार  

१६ सिथय श्री राजेन्द्र िोिाङ्ग े  

१७ सिथय श्री सरथविी पररयार  

१८ सिथय श्री सान ुमिजार  

१९ सिथय श्री सनुीिा नकिी  

२० सिथय श्री सिुन पोखरेि  

२१ सिथय श्री संमगिा शे्रष्ठ (उप्रेिी)  

२२ आिस्न्द्िि, ब.िे.अ. श्री सानबुाब ुपररयार  

२३ आिस्न्द्िि, आ.टी.अ. श्री परशरुाि िौिागाईँ  

२४ आिस्न्द्िि, सस्िवािय श्री संस्जिा िािा  

 



मनर्िय नं.१  

थिानीय राजश्व परािशि समिमिको मसफाररस र प्रमिविेनका आधारिा यस कीमििपरु नगरपामिका क्षेििा िाि ु
आ.व. २०७६/०७७ िा िगाईने घर/जग्गा बहाि कर असिुीिाई व्यवस्थिि गनिका िामग आगािी नगर 
सभाबाट अनिुोिन हनेुगरी िपस्शि बिोस्जिकोक्षेिगि रूपिा घर/जग्गा बहािको न्द्यूनिि िररेट मनधािरर् 
गरी ित्कािैिेस्ख कायािन्द्वयन गने गराउने मनर्िय गररयो । 

िपस्शि 

sLlt{k'/ gu/kflnsf cGt/utsf] 3/ axfnsf]न्द्यूनििb//]6 -cf=j=@)&^÷)&&_ 

l;=g+ ljj/0f k|lt dlxgf 

?= 

sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= !,@ / !) 

e'O{ tNnf - k;n sjn, ;6/ sf] xsdf _ 

!_ l;tf k]6«f]n kDk 6\ofËnf rf]s,sLlt{k'/ l:jldª k'n x'b} sLlt{k'/ rs|ky 5'g] 3/ hUuf   #,))).—  

@_ Vfl;ahf/ ,/ldt] 8fF8f rfFbgL rf]s x'b} l;tf k]6«f]n kDk sLlt{k'/ rs|ky 5'g] 3/ hUuf #,))).— 

#_ Vfl;ahf/ ,aNv' k'n b]lv cd[tgu/ ,u|Lg p8 leNnf, clhdfVoM x'b} sLlt{k'/ rs|ky 5'g] 

3/ hUuf 

#,))).— 

$_ sns+L ldt]/Lk'n, d}qLgu/,g]kfnefiff Ps]8]dL x'b} sLlt{k'/ rs|ky 5'g] 3/ hUuf #,))).— 

%_ clhdfVoM b]lv 6\ofËnf rf]s ;Ddsf] 3/ hUuf #,))).— 

^_ 

 

 

ldngrf]s b]lv l;tf k]6«f]n kDk, vl;ahf/ b]lv gfkL sfof{no ;Dd, cd[tgu/ b]lv 

d}qLgu/ ;Dd, :ju{¢f/L b]lv g]kfnefiff dfu{, x]Nykf]i6 b]lv  6\ofËnf rf]s,;Dd  

#,))).— 

&_ k"j{ lq=lj=sDkfp08jfn,klZrd aNv' vf]nf pQ/ sf7df08f}+ rs|ky Pj+ aNv' vf]nf tyf 

blIf0f sLlt{k'/ rs|ky olt rf/ lsNnf leq kg{] j8f g+=!,@, !) sf] hUuf 

 

 s_ ;xfos kSsL ÷ sRrL ;8s @,))).— 

 v_ uf]/]6f] af6f @,))).— 

*_ Dffly pNn]lvt l;=g+=! b]lv & ;Dd sf] 3/ hUufdf klxnf] tNnf -dflyNnf] tNnf_ sf] 

axfn s/  

@,))).— 

   

sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= !,@,# , ( / !) sLlt{k'/ rs|ky tyf To; leqsf] If]q 

e'O{ tNnf - k;n sjn, ;6/ sf] xsdf _ 

(_ sLlt{k'/ rqmky ;8ssf] nf]stflGqs rf]s x'b} ,sLlt{ laxf/ ;f]x«|v'§] kfl6 / 9f]sf;L -kf]8] 

6f]n _ hfg] af6f] ;Ddsf] 3/ hUuf 

#,))).— 

!)_ sLlt{k'/ rqmky ;8ssf] sLlt{ laxf/ ;f]x«|v'§] kfl6 / 9f]sf;L -kf]8] 6f]n _ hfg] af6f] x'b} , 

kfFuf bf]af6f, tuMjkL , ( g+= j8f sfof{no, lkknaf]6 avf{lxlt ;Ddsf] 3/ hUuf 

%,))).— 

!!_ sLlt{k'/ rqmky ;8ssf] , ( g+= j8f sfof{no, lkknaf]6 avf{lxlt x'b} vf;L ahf/, k'ln; 

rf}sL, # g+= j8f sfof{no, ;M ;M /]i6'/]06,b]j9f]sf gu/kflnsf sfof{no, lai0f'b]jL 

c:ktfn, d+un df=la=,gofF gu/kflnsf sfof{no ;Ddsf] 3/ hUuf 

@,))).— 

!@_ sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= !,@,# , ( / !)  rs|ky leq  

 s_ ;xfos kSsL ÷sRrL ;8s @,))).— 

 v_ uf]/]6f] af6f] @,))).— 

!#_ Dffly pNn]lvt l;=g+=( b]lv !@ ;Dd sf] 3/ hUufdf klxnf] tNnf -dflyNnf] tNnf_ sf] 

axfn s/ 

@,))).— 

   

sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= #,$,%, &,*, ( 

!$_ kfFuf rf]s xg'dfg 3f6 ;Dd #,))).— 

!%_ xg'dfg 3f6 b]lv kfFuf 9f]sf;L, ;fnLs ,lji0f'b]jL rf]s  x'b} rf]ef/ u]6 ;Dd @,))).— 

!^_ kfFuf bf]af6f] b]lv efh+un , lrv' ;Dd -d;fg3f6_  ;Ddsf]  #,))).— 



!&_ Effh+un, lrv' ;Dd -d;fg3f6_ efh+un k'/fgf] a:tL k|j]z ljGb' -kfgL 6\ofªsL_ ;Ddsf] @,))).— 

!*_ sLlt{k'/ k|yd hUuf Plss/0f cfof]hgf leqsf] 3/ hUuf #,))).— 

!(_ kfFuf j8f g+= * ;'Gb/ ahf/, s[i0f l;g] lehg, kfFuf vfMk'v', lrv' gufFp bf]af6f], vfMk'v' 

x'b} jfns'df/L dlGb/ -eTs]kf6L hfg] d'naf6f] _;Dd kfFuf j8f g+= * ;'Gb/ ahf/ , s[i0f 

l;g] lehg ,kfFuf vfMk'v' x'b} eTs]kf6L hfg] d'naf6f] ;Dd , kfFuf j8f g+= * ;'Gb/ ahf/ 

b]lv a;'Gw/f dlGb/ ;Dd 

@,))).— 

@)_ Effh+un rf]s -dlh{dfgsf] k;n_ b]lv bxg ,hg;]jf O{r'ufFp x'b} 6f}bx /f/flxn ;8s 

;Ddsf]  

@,))).— 

@!_ kfFuf bxg b]lv dflyNnf] rf/3/] ;Ddsf] kSsL ;8sdf ag]sf] 3/ hUuf @,))).— 

@@_ /f/flxn, hfvfM x'b} ^g+=j8f l;dfgf nguf]n ;Dd @,))).— 

@#_ gufp bf]af6f] b]lv /f/flxn rf]s , eTs]kf6Lsf] d'naf6f] ;Dd #,))).— 

@$_  eTs]kf6Lsf] d'naf6f] x'b}  l;tf/fd uf]s'n ldNS; hfg] / rDkfb]jL hfg] bf]af6f] ;fO/fd 

rf]s_ ;Dd 

@,))).— 

@%_ # g+=j8f sfof{no b]vL /f/flxn ;Ddsf] 9Nkf af6f] #,))).— 

@^_ l;tf/fd uf]s'n ldNS; / rDkfb]jL hfg] bf]af6f]b]lv k'iknfn k|lti7fg ;Dd @,))).— 

@&_ dfg]8f8f bf]af6f] b]lvज्वािािेवी िागि ,k'iknfn k|lti7fg hfg] bf]af6f] ;Dd –-Hjfnfb]jL 

dfu{_ 

@,))).— 

@*_ ;femfk;n b]lv dR5]gf/fo0f dlGb/ hfg] af6f] @,))).— 

@(_ l;tf/fd uf]s'n ldNS; / rDkfb]jL hfg] bf]af6f]b]lv rDkfb]jL kfp ;Dd @,))).— 

#)_ ljZj /fi6« df=lj=b]lv ;Nofg:yfg x'b} sLlt{k'/ rqmky ;fun ;Dd-;Nofgyfg rqmky_ @,))).— 

#!_ lq=lj= u]6, o; gu/kflnsf / sf7df8f} dxfgu/kflnsf l;dfg,rf]ef/ u]6 x'b} lxdfn 

l;d]G6 rf]ssf] sne6{ -bIfL0fsfnL dfu{_;Dd 

#,))).— 

#@_ lxdfn l;d]G6 rf]ssf] sne6{,lxdfn l;d]G6 rf]s,6f}bx x'b} vx/] vf]nf ;Ddsf] O{Zj/L dfu{ 

- bIfL0fsfnL dfu{_;Dd 

#,))).— 

##_ 6f}bx, r'O{ufp x'b} nguf]n,%g+=j8fsf] l;dfgf ;Dd @,))).— 

#$_ Yffkfufp bf]af6f], cfrfo{ 6f]n, e'tv]n x'b} O{Zj/L dfu{- bIfL0fsfnL dfu{_;Dd @,))).— 

#%_ lxdfn l;d]G6 rf]s, rf]ef/b]lv hnljgfos x'b} ;}j' hf]8\g] afudtL k'n;Ddsf] af6f] #,))).— 

#^_ sLlt{k'/ gu/kflnsf j8f g+= #,$,%,&,*,( leq kg]{ af6f] :ki6 gePsf] hUuf -j8f g+++=#,( 

sf] xsdf sLlt{k'/ rqmky leq kg]{ If]q jfx]s_ 

 

 s_ ;xfos kSsL ÷sRrL ;8s @,))).— 

 v_ uf]/]6f] af6f] @,))).— 

#&_ Dffly pNn]lvt l;=g+= !$ b]lv #^ ;Dd sf] 3/ hUufdf klxnf] tNnf -dflyNnf] tNnf_ sf] 

axfn s/ 

@,))).— 

 

मनर्िय नं.२ 

यस नगरपामिकािा संिािन भईरहेका ििा संिािन हनेु पानी ट्याङ्कर ििा पानी व्यवसायहरुिाई करको 
िायरािा ल्याउनका िामग कीमििपरु नगरपामिका वडा नं.६ को वडा कायिसमिमिको मनर्िय ििा राजश्व 
परािशि समिमिको मसफाररस अनसुार िपस्शि बिोस्जिको िररेट मनधािरर् गरी कायािन्द्वयन गने गराउने 
मनर्िय गररयो । 

क्र.स वववरर् रकि रू. अवमध कैवफयि 
१ प्रमि पानी व्यवसायी ६००० िामसक  

२ १२००० मि सम्ि क्षििाको प्रमि टंयाङ्कर २५००  िामसक 
 

३ ६००० मि सम्ि क्षििाको प्रमि टंयाङ्कर २००० िामसक 
 

४ २००० मि सम्ि क्षििाको प्रमि टंयाङ्कर १००० िामसक 
 

 

 



मनर्िय नं.३ 

२०७६/३/२५ िा सम्पन्न यस नगरपामिकाको पािौं नगर सभािे थवीकृि गरेको यस 
नगरपामिकाको आमििक ऐन,२०७६ को िफा ९ िा यस नगरक्षेिमभि हनेु िनोरञ्जन व्यवसाय 
सेवािा अनसूुिी (७) बिोस्जिको िनोरञ्जन कर बापि प्रवेश शलु्किा ३% िोवकएको र प्रिेश 
काननु थवीकृि भै सो काननुिा अन्द्यिा व्यवथिा भएको अवथिािा सोही बिोस्जि हनेु उल्िेख 
भएकोिा प्रिेश नं.३, आमििक ऐन,२०७६ को िफा ४ िा प्रिेश नं.३ मभिको िनोरञ्जन 
व्यवसायिा िनोरञ्जन कर ५% मनधािरर् भएकोिे सोही िररेट कायि गरी कायािन्द्वयन गने मनर्िय 
गररयो । 

मनर्िय नं.४ 

यस नगरपामिकाको पािौं नगर सभाबाट थवीकृि कायिक्रि ििा बजेटको प्रभावकारी 
कायािन्द्वयनका िामग पयािप्त जनशस्ि उपिब्ध नभएकोिे कायिक्रिगि रुपिा िपजनशस्ि 
व्यवथिापन गनि कीमििपरु नगरपामिकाको सािान्द्य प्रशासन समिमििे मसफाररस गरेका मनम्न 
बिोस्जिको जनशस्ि नगरपामिकाबाट थवीकृि " कीमििपरु नगरपामिकािा करारिा प्राववमधक 
ििा पररयोजनािा किििारी र सािास्जक पररिािक व्यवथिापन गने सम्बन्द्धी कायिववमध, २०७६" 
अनसुार करारिा पिपूिी गनिका िामग िफा "५" बिोस्जिको समिमििाई स्जम्िेवारी दिने मनर्िय 
गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मस.न पि िह संख्या न्द्यूनिि शैस्क्षक योग्यिा 
िामसक सवुवधा 

(रु) 

बजेट/श्रोि/ 
थवीकृि कायिक्रि 

िरखाथि 
िथिरु 

कैवफयि 

१ ईस्न्द्जमनयर 
अमधकृि थिर 
छैठौं िह 

२ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
आवकि टेक्ट वा मसमभि ववर्यिा 
मब.ई. उत्तीर्ि गरेको  

३०,००० KMEBPS –I ८०० 
कम््यटुर सीप 
भएको हनुपुने 

२ थवंिसेवी    २ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा  सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

१५,००० KMEBPS –I ३०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने  

३ थवंिसेवी    ४ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा  सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

१५,००० 
फोहोर व्यवथिापन 
कायिक्रि 

३०० 
कम््यटुर सीप 
भएको हनुपुने 

४ 
जमुनयर 
ईस्न्द्जमनयर 

सहायक थिर 
पाँिौ १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
आवकि टेक्ट वा मसमभि ववर्यिा  
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा  सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२५,००० 
साविजमनक जमिन 
संरक्षर् कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर सीप 
भएको हनुपुने  

५ अमिन  
सहायक थिर 
िौिो २ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् 
संथिाबाटभमूि सभेक्षर् ववर्यिा 
१२ िवहने आधारभिू नापी 
िामिि मिएको  

२०,००० 
साविजमनक जमिन 
संरक्षर् कायिक्रि 

४०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

६ 
कानून 
सहायक  

सहायक थिर 
िौिो 

१ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२०,००० 
साविजमनक जमिन 
संरक्षर् कायिक्रि 

४०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

७ ईस्न्द्जमनयर 
अमधकृि थिर 
छैठौं िह 

१ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
आवकि टेक्ट वा मसमभि ववर्यिा 
मब.ई. उत्तीर्ि गरेको 

३०,००० 
जग्गा एकीकरर् 
कायिक्रि 

८०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 



मस.न पि िह संख्या न्द्यूनिि शैस्क्षक योग्यिा 
िामसक सवुवधा 

(रु) 

बजेट/श्रोि/ 
थवीकृि कायिक्रि 

िरखाथि 
िथिरु 

कैवफयि 

८ 
जमुनयर 
ईस्न्द्जमनयर 

सहायक थिर 
पाँिौ १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
आवकि टेक्ट वा मसमभि ववर्यिा  
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा  सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२५,००० 
जग्गा  एकीकरर् 
कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने  

९ अमिन  
सहायक थिर 
िौिो १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् 
संथिाबाटभमूि सभेक्षर् ववर्यिा 
१२ िवहने आधारभिू नापी 
िामिि मिएको 

२०,००० 
जग्गा  एकीकरर् 
कायिक्रि 

४०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१० 

हेमभ 
ईक्यपुिेन्द्ट 
िािक 

शे्रर्ी वववहन १ 

साधारर् िेखपढ गनि जाने्न र  
हेभी ईक्यपुिेन्द्ट िािक अनिुमि 
पि भएको 

२५,००० 
जग्गा  एकीकरर् 
कायिक्रि 

३००   

११ 
उप 
सम्पािक 

सहायक थिर 
पाँिौ 

१ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२५,००० प्रकाशन कायिक्रि ६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१२ 

प्रकाशन 
सहायक 
(सेवटङ 
म्यान) 

सहायक थिर 
िौिो १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२०,००० प्रकाशन कायिक्रि ४०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१३ 
हकर 
(थवंिसेवी) 

  २ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

१५,००० प्रकाशन कायिक्रि ३००   

१४ फिािमसस 
सहायक थिर 
पाँिौ १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
फािेसी ववर्यिा मड्िोिा वा सो २५,००० 

जेष्ठनागररक और्धी 
मबिरर् कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 



मस.न पि िह संख्या न्द्यूनिि शैस्क्षक योग्यिा 
िामसक सवुवधा 

(रु) 

बजेट/श्रोि/ 
थवीकृि कायिक्रि 

िरखाथि 
िथिरु 

कैवफयि 

सरह उत्तीर्ि गरेको 

१५ 
कम््यटुर 
अपरेटर 

सहायक थिर 
िौिो १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह  वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२०,००० 
जेष्ठनागररक और्धी 
मबिरर् कायिक्रि 

४०० 

कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने/ 
फािेसी सम्बन्द्धी 
ज्ञान भएको 

१६ 
कानून 
अमधकृि 

अमधकृि थिर 
छैठौं िह 

१ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
काननु संकायिा थनािक िह वा 
सो सरह उत्तीर्ि गरेको 

३०,००० 

न्द्यावयक समिमि 
व्यबथिापन 
कायिक्रि 

८०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१७ 
कानून 
सहायक 

सहायक थिर 
पाँिौ 

१ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
काननु संकायिा थनािक िह वा 
सो सरह उत्तीर्ि गरेको 

२५,००० 

न्द्यावयक समिमि 
व्यबथिापन 
कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१८ 
अमभिेखकिाि 
(थवंिसेवी) 

  १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह उत्तीर्ि 
गरेको 

१५,००० 

न्द्यावयक समिमि 
व्यबथिापन 
कायिक्रि 

३०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

१९ 
जमुनयर 
ईस्न्द्जमनयर  

सहायक थिर 
पाँिौ १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
आवकि टेक्ट वा मसमभि ववर्यिा  
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा  सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

२५,००० 

खाल्डाखलु्डी 
व्यबथिापन 
कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

२० 
शे्रर्ी मबवहन 
(सहायक)  

शे्रर्ी मबवहन ४ साधारर् िेखपढ १५,००० 

खाल्डाखलु्डी 
व्यबथिापन 
कायिक्रि 

३००   

२१ 
राजश्व 
संकिन 

सहायक थिर 
पाँिौ १ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
व्यवथिापन वा वास्र्ज्य शास्त्र २५,००० 

राजथव व्यवथिापन 
कायिक्रि 

६०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 



मस.न पि िह संख्या न्द्यूनिि शैस्क्षक योग्यिा 
िामसक सवुवधा 

(रु) 

बजेट/श्रोि/ 
थवीकृि कायिक्रि 

िरखाथि 
िथिरु 

कैवफयि 

टोिी 
संयोजक 

वा अिि शास्त्रिा प्रवीर्िा प्रिार् 
पि िह वा सो सरह उत्तीर्ि 
गरेको 

२२ 

राजथव 
संकिक 
(थवंिसेवी) 

  ४ 

िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट 
प्रवीर्िा प्रिार् पि िह वा सो 
सरह उत्तीर्ि गरेको 

१५,०००   ३०० 
कम््यटुर  सीप 
भएको हनुपुने 

 

  पनुश्चः उल्िेस्खि पिका उिेद्वारहरुको उिेरहि २१ वर्ि पूरा भई ४५ वर्ि ननाघेको हनुपनेछ । 

 

 

मनर्िय नं.५ 

यस नगरपामिका अन्द्िरगि ववमभन्न ववर्यिा थवयिं सेवा वा प्रयोगात्िक अभ्यास (Intern) गनि इच्छुक व्यस्िहरुिाई उि कायि गराउनका िामग िपस्शि बिोस्जि 
हनेु गरी १५ दिने साविजमनक सूिना आहवान गने मनर्िय गरीयो । 

िपस्शिः 
 

क्र.स वववरर्/ ववर्यक्षेि संख्या न्द्यूनिि  शैस्क्षक योग्यिा उपिब्ध गराईने सवुवधा कैवफयि 

१ ईस्न्द्जमनयर ( आवकि टेक्ट / 
मसमभि ) 

५ िान्द्यिा प्राप्त स्शक्षर् संथिाबाट आवकि टेक्ट वा मसमभि 
ववर्यिा मब.ई. उत्तीर्ि गरेको 

हास्जर भएको दिनको 
िैमनक खाजा खिि रू.२०० 
र पररवहन खिि रू.१०० 
उपिब्ध गराईनेछ । 

 

२ सूिना प्रववमध ईस्न्द्जमनयर २ सूिना प्रववमध वा कम््यटुर ईस्न्द्जमनयररङ्ग ववर्यिा मब.ई 
वा सो सरह उत्तीर्ि गरेको  

हास्जर भएको दिनको 
िैमनक खाजा खिि रू.२०० 
र पररवहन खिि रू.१०० 

 



उपिब्ध गराईनेछ । 

३ िाध्यामिक िहका ववमभन्न 
ववर्यका थवयिंसेवी स्शक्षक 

६ सम्बस्न्द्धि ववर्यिा थनािक िह वा सो सरह उत्तीर्ि 
गरेको 

हास्जर भएको दिनको 
िैमनक खाजा खिि रू.२०० 
र पररवहन खिि रू.१०० 
उपिब्ध गराईनेछ । 

अंग्रजेी ववर्यका िामग – २ 

गस्र्ि ववर्यका िामग – २ 

ववज्ञान ववर्यका िामग - २ 

४ कायाििय अभ्यास 

( Office Intern) 

५ वास्र्ज्य शास्त्र वा व्यवथिापन ववर्यिा थनािक िह वा 
सो सरह उत्तीर्ि गरेको  

हास्जर भएको दिनको 
िैमनक खाजा खिि रू.२०० 
र पररवहन खिि रू.१०० 
उपिब्ध गराईनेछ । 

 

पनुश्चः उल्िेस्खि पिका उिेद्वारहरुको उिेरहि २१ वर्ि पूरा भई ४५ वर्ि ननाघेको हनुपनेछ । 

 



मनर्िय नं.६ 

भमूि व्यवथिा, कृवर् ििा सहकारी िन्द्िािय, प्रिेश नं.३ को मिमि २०७६/०४/२४, प.सं.४५, ि.नं. 
२०७६/०७७ को प्राप्त पिानसुार कृवर् ववकासको ववमभन्न कायिक्रिहरु संिािन गनािका िामग वािी 
प्रािमिवककरर् गनुि भनी अनरुोध भई आएको हिुाँ िपस्शि बिोस्जिको वािी प्रािमिवककरर् गरी पठाउने मनर्िय 
गररयो ।  

थिानीय मनकायको 
नाि 

वडा नं. गाउँ/टोि प्रिमिकिा प्रिि वािी कैवफयि 

पवहिो िोस्रो िेस्रो िौिो पािौं 
कीमििपरु न.पा  १ टयाङ्िाफाट धान गह ु िरकारी    

 २ ख्वयँिा  धान गह ु
    

 ३ कारधः धान गोिभेडा िरकारी    

  नायगाः धान 
     

 ४ घारी/मसि धान गह ु
    

  झिुपोखरी धान गह ु
    

  सल्यानथिान धान गह ु
    

  बथिीके्षि िकै भटिास मसमिबोडी िरकारी च्याउ 
 

 ५ िगःव ुफाँट धान गह ु
    

  बोमसन्द्डोि गोिभेडा िरकारी 
   

 

 ६ िारघरे िकै काउिी     

  िगःफाँट धान गह ु िकै जौ   

  क्वार फाँट धान गह ु िकै आि ु
  

  नौििेु फाँट गोिभेडा      

  टौिह बथिी आि ु च्याउ काउिी    

 ७ निख्वा फाँट धान गह ु
    

  भैिन टार धान गह ु
    

  खरपानी िकै 
     

 ८ स्िख ु धान 
     

 ९ झख्य फिफुि 
     

  अखािा गोिभेडा      

  ढल्पा धान 
     

 १० ट्याङ्िाफाट धान 
     

मनर्िय नं.७ 

संङ्घीय िामििा ििा सािान्द्य प्रशासन िन्द्िाियको मिमि २०७६/०४/२३ गिे, प.सं.२०७६/०७७, 
ि.नं. २१ को प्राप्त पिािा उल्िेख भई आएको प्रधानिन्द्िी रोजगार कायिक्रि संञ्चािन मनिेस्शका, 



२०७६ िा भएको राजगारी सम्बन्द्धी यवथिा कायािन्द्वयन गनिका िामग थिानीय िहहरुिे आफ्नो 
ववमभन्न योजना ििा कायिक्रिहरुिा सूिीकृि बेरोजगारहरुिाई संिग्न गराउन ुपने भनी िेखी आएको 
हिुाँ यस कीमििपरु नगरपामिकािा पमन आफ्नो योजना ििा कायिक्रिहरु संिािन गिाि सूिीकृि 
बेरोजगारहरुिाई संिग्न गराउने र प्राववमधक दृविकोर्बाट िेस्शनको प्रयोग गनुिपने भएिा वा काििार 
उपिब्ध हनु नसकेिा िेस्शन ििा उपकरर्को प्रयोग गने गराउने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.८ 

संङ्घीय िामििा ििा सािान्द्य प्रशासन िन्द्िाियको मिमि २०७६/०४/१९ गिे, प.सं.२०७६/०७७, 
ि.नं. ११ को प्राप्त पिानसुार सािास्जक कु-संथकार र कुरीमिको रुपिा रहेको जािीय भेिभाव ििा 
छुवाछुिको अन्द्त्य गरी िमिि सििुायको िानव अमधकारको संरक्षर् र संवधिन गनिका िामग थिानीय 
िहिे आफ्नो नीमि, योजना, कायिक्रि र बजेटिा छवाछुि ििा जामिय भेिभाव अन्द्त्य गनि प्रािमिकिा 
दिन ुपने ििा िमिि अमधकार प्रवर्द्िन संयन्द्िको गठन गरी वक्रयाशीि बनाउने भनी िेखी आएकोिा 
यस कीमििपरु नगरपामिकाका नगर उप-प्रिखु ज्यूको संयोजकत्तोिा सबै वडाका मनवािस्िि िमिि िवहिा 
सिथयहरु रहने ििा िमिि उत्िान एवं हकवहिको  क्षेििा काि गरररहेका ववमभन्न संघ संथिा एवं 
िमिि अमधकारकिीहरुिाई सिेि आवर्द् गरी नगर थिररय संयन्द्ि र वडाथिरिा वडा अध्यक्षको 
अध्यक्षिािा संयन्द्ि गठन गने मनर्िय गररयो । 

मनर्िय नं.९ 

कीमििपरु नगरपामिकाको वडा नं.६ स्थिि टौिह पोखरी एक ऐमिहामसक, साँथकृमिक र पयिटवकय 
दृविकोर्िे िहत्वपूर्ि थिान रहेको र यसको िप प्रवर्द्िन र व्यवस्थिि ववकासका िामग ववज्ञ 
परािशििािा िाफि ि टौिह पोखरीको प्रारस्म्भक वािावरर्ीय पररक्षर् (IEE)सम्भाव्यिा अध्ययन, ववथििृ 
पररयोजना प्रमिवेिन (DPR) ियारी ििा मनस्श्चि  िापिण्ड सवहिको  वररपररको भौमिक संरिाना 
मनिािर् िगायिका ववमभन्न ववर्यिा िािू आ.व.का िामग गि आ.व बाट स्जम्िेवारी सरी आएको वडा 
नं.६ को टौिह पोखरी वाटर फाउन्द्टेन मनिािर् शीर्िकिा ववमनयोस्जि रकि रू.३७,५०,०००।– 
(सड्िीस िाख पिास हजार िाि) िध्यबाट अध्ययन गने गराउने मनर्िय गररयो । 

 

 

 



बैठक नं.५१ 

२०७६/०४/१५ 
 

मनर्िय नं.१ 

कीमििपरु नगरपामिकाकोक्षेिमभि थिायी बसोबास गने जेहेन्द्िार ििा ववपन्न ववद्यािीहरुिाई शैस्क्षक योग्यिाको 
प्रिार्पि ( एकेडेमिक सवटिवफकेट ) मधिो राखेर सहमुियि ब्याज िरिाकजाि पररिािनिाई सरि, सहज र 
प्रभावकारी बनाउनका िामग " " कीमििपरु नगरपामिका, शैस्क्षक कजाि दिने सम्बन्द्धिा बनेको मनिेस्शका, २०७६"" 
उपर वृहि छिफि गरी थवीकृि गने मनर्िय गररयो। 

मनर्िय नं.२ 

आ.ब. २०७६/०७७ को वडागि वावर्िक कायाििय संिािन िि प्रशासमनक बजेट खििको वाँडफाड मनम्नानसुार 
गने मनर्िय गररयो । 

 

 

क्र.स. खिि स्शर्िक खिि संकेि नं िामसक वावर्िक कैवफयि 

1 

बैठक भत्ता (िामसक वडा समिमिको बैठक वढीिा २ 
वटा, कायाििय सिय बाहेकको सिय वा साविजमनक 
वविाका दिन बथनपुरेिा िाि) 21141 12000 144000   

2 

पानी ििा ववजिुी िहशिु र जार ििा बोटि पानी 
सिेि 22111 3500 42000   

3 

टेमिफोन िहशिु , इन्द्टरनेटको िहसिु , वडाध्यक्ष 
,वडा सस्िव ििा अन्द्य किििारी र पिामधकारीको सीिा 
अनसुारको 22112 500० ६०000   

4 

वडाध्यक्ष र वडा सस्िव/ सहायक सस्िवहरुको िामसक 
मसिा अनसुारको इन्द्धन र सो िगायिअन्द्य प्रयोजनको 
इन्द्धन 22212 4५00 54000   

5 

कायािियका िसिन्द्ि ििा थटेशनरी , पिपमिका 
ििाकायाििय सािग्री र छपाई आदि 22311 7000 84000   

6 

सवारी साधनहरु िििि , िेशीनरी औजारहरु ििा 
फमनििर िििि आदि 22291 ५५00 66000   

7 

ववववध खिि ( बैठकको स्िया नाथिा, अमिमि सत्कार , 

अमिररि सियिाकाि गिाि स्िया नाथिा) 22711 ७५00 9०000   

  जम्िा 
 

45000 540000   

नोटः-उल्िेस्खि िामसक बजेट सीिामभि रही कुनै शीर्िकिा रकि अपगु ििा कुनैिा वढी हनु गएिा िामसक सीिा ननाघ्ने 
गरी वडा समिमिको मनर्ियानसुार खिि मििान गनि सवकने ।  

 



मनर्िय नं.३ 

कीमििपरु नगरपामिकाबाट सञ्चािन हनेु ववमभन्न कायिक्रिहरु संिािन गनुिपिाि िामग प्रमिदिन बजेटको अमधकिि नम्सि 
िपस्शि बिोस्जि कायि गरी िाग ुगने मनर्िय गररयो । 

मस.न. वववरर् वडा थिर न.पा. थिर कैवफयि 

१ स्िया/खाजा नाथिा खिि प्रमि जना रु. २००/- रु. २००/- खाना सिेि खुवाउन ुपने भएिा 
पषु्ट्ट्याई सवहि अमग्रि थवीकृमि मिएिा 
खाना खिि रु. ३५०/- र खाजा खजि 
रु. १५०/- िाि 

२ िसिन्द्ि (थटेसनरी) खिि प्रमि जना रु.१००/- रु. १००/- कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 
३ Handsout कायिपि रु. ५००/- रु. ८००/- प्रमि सेसन 
४ प्रस्शक्षक भत्ता (प्रमि सेसन) अमधकृि 

थिर प्रस्शक्षकका िामग 

रु. १५००/- रु. २०००/-  
 

५ प्रस्शक्षक भत्ता (प्रमि सेसन) सहायक 
थिर प्रस्शक्षकका िामग 

रु. १०००/- रु. १०००/-  

६ कायिक्रि संयोजक/प्रमिवेिक भत्ता 
(१ जना) 

रु. ६००/- रु. १०००/- कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 

७ सहयोमगभत्ता (१ कायिक्रििा बढीिा 
२ जना भन्द्िा बढी नहनुे गरी) 

रु. ३००/- रु. ३००/- कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 

८ हि भाडा (न्द्यनुिि िरिा) प्रिमिि िर 
अनसुार 

प्रिमिि िर 
अनसुार 

प्रमि दिनको 

९ फ्िेक्स व्यानर (आकारका 
आधारिा) 

प्रिमिि िर 
अनसुार 

प्रिमिि िर 
अनसुार 

कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 

१० िसिन्द्ि खिि प्रस्शक्षर् कायिका 
िामग 

रु. २०००/- रु. २५००/- कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 

११ ववववध रु. १०००/- िा नबढ्ने गरी कायिक्रि अवमधभरको एकिषु्ठ 
नोटः- यसिा उल्िेख नभएका र िािो अवमधको िामग िामिि ििा कायिक्रि सञ्चािन  भएिा िामिि कायिक्रिको प्रकृमि 
अनसुार कायिक्रिको प्रथिाव ििा िागि अनिुान थवीकृि गराए बिोस्जि हनेुछ । सािै ववशेर् िहत्वका कायिक्रि थिरीय 
होटेि, रेिुरेन्द्ट, ब्यांक्वेट वा क्याटररङिा गनुिपने भएिा कायिक्रिको औस्ित्यिा र कारर् पषु्ट्ट्याई गरी खाजा बवढिा रु. 
३००/- र खाना ववढिा रु. ५००/- ििा खाजा र खाना िवैु गनुिपने भएिा वढीिा एकििु रु. ७००/- हनेु गरी नगर 
प्रिखुबाट थवीकृिी गराई गनि सवकने । 

मनर्िय नं.४ 

कीमििपरु नगरपामिकाको १० वटै वडाहरुका िामग नागररक वडापि थवीकृमि गने मनर्िय गररयो । 

 

 

 



मनर्िय नं.५ 

आन्द्िररक िामििा ििा कानून िन्द्िािय, प्रिेश नं.३, हेटौडाको मिमि २०७६/०४/१० गिे को प.सं 
२०७६/०७७, ि.नं. २३ को पिानसुार साझेिारी कायिक्रिको िामग प्रथिाव िाग गररएकोिा यस 
नगरपामिकाको िामग नगर सभाबाट थवीकृि मनम्िानसुारका योजनाहरु प्रथिाव गने मनर्िय गररयो । 

क्र.स योजनाको नाि िागि (अनिुान) थिानीय िहिे 
व्यहोने रकि 
(५०%)  

कैवफयि 

१ सिि स्थिि शवहि रारावहि 
पाकि को िामग आवश्यक पूवािधार 
मनिािर्, वडा नं.३ 

 

६०,००,०००/- ३०,००,०००/- 
 

२ नगरपामिकाको प्रशासमनक 
भवनहरु ििा नगरक्षेििा सी.सी 
वट.भी क्यािेरा जडान 

 

८०,००,०००/- ४०,००,०००/- 
 

३ न्द्यावयक समिमि व्यवथिापन ििा 
क्षििा ववकास 

३०,००,०००/- १५,००,०००/- 
 

 

मनर्िय नं.६ 

सूिनाको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ र मनयिाविी २०६५ बिोस्जि साविजमनक सरोकारको सूिना उपिब्ध 
गराउनका िामग नगरकायिपामिका कायािियिा एक जना सूिना अमधकारी िोवकएकोिा पमछल्िो सियिा 
वडाथिरका ववमभन्न ववर्यिा सूिना िाग हनेु गरेको र िी सूिना कायिपामिका कायािियिा उपिब्ध नहुँिा 
िागकिाििाई वडाबाटै िागेर उपिब्ध गराउन ुपने अवथिा मसजिना हुँिा सूिना िागकिाििाई शीघ्र रुपिा सूिना 
उपिब्ध गराउन कदठनाई हनेु भएकािे यस नगरपामिकाका १० वटै वडाको िाग बिोस्जिको सूिना उपिब्ध 
गराउने प्रयोजनका िामग कायािियको सूिना अमधकारीको िािहि ििा मनिेशनिा रही कायि गनि १० वटै 
वडाका वडा सस्िवहरुिाई सहायक सूिना अमधकारी िोक्ने र सूिनाकको हकको सम्िान र संरक्षर् गरी िाग 
बिोस्जिको साविजमनक सरोकारको सूिना उपिब्ध गराउन सबै वडाध्यक्ष सििे उस्त्तकै स्जम्िेवार बने्न मनर्िय 
गररयो । 

मनर्िय नं.७ 

यस कीमििपरु नगरकायिपामिकाको कायािियिा हािसम्ि आन्द्िररक िेखापरीक्षर् अमधकृि ििा आन्द्िररक 
िेखापरीक्षर् शाखाको व्यवथिा भैनसकेको र नेपाि सरकारबाट खटी आएको िेखा अमधकृििाई सो सम्बन्द्धी 



कायि गनि िोवकएकोिा मनजको सिेि अन्द्यिै सिायोजन भैगएकोिे गि आ.व.२०७५/०७६ को बाँकी अवधीको 
आन्द्िररक िेखा परीक्षर् गनिका िामग कोर् ििा िेखा मनयन्द्िक कायाििय, मिपरेुश्वरिाई अनरुोध गने मनर्िय 
गररयो । 

मनर्िय नं.८ 

आमििक िामििा ििा योजना िन्द्िाियको मिमि २०७६/०४/१५ गिे, प.सं.२०७६/०७७, ि.नं. ४६ र ४७ 
को प्राप्त पिानसुार थिानीय िहिे प्रिेश सरकारबाट सञ्चािन गने सिपूरक अनिुानका योजनाहरु र ववशेर् 
अनिुानका योजनाहरु प्रथिाव गनि िेखी आएकोिा पािौं नगरसभाको मनर्िय नं.१२ बाट सिपूरक र ववशेर् 
अनिुानका योजना छनौट गरी अनरुोध गनि नगरकायिपामिकािाई अमधकार प्रत्यायोजन गरे बिोस्जि िपस्शि 
बिोस्जिका सिपूरक अनिुान र ववशेर् अनिुानका योजनाहरु प्रथिाव गने मनर्िय गररयो । 

िपस्शि 

क्र.स योजनाका नािहरु िागि (अनिुान) थिानीय िहिे व्यहोने 
रकि (५०%) 

िाभास्न्द्वि 
संभाव्य 
जनसंख्या 

कैवफयि 

१ वडा नं.७ र ५ 
स्थिि भाजंगि-
जनसेवा-ईन्द्िगुाउँ 
सडकिा फुटपाि 
मनिािर् 

२७,३४,७७५।७६ १,३६,७३,६३७।८८ १६००० सिपूरक 
अनिुानको 
योजना 

२ वडा नं.९ स्थिि 
नगाउँ िोबाटोिेस्ख 
वडा नं.४ स्थिि 
िम्पािेवी (पषु्ट्पिाि 
पाकि ) सडक सधुार 

२,६५,२९,७०७।५८ १,३२,६४,८५३।७९ १५००० सिपूरक 
अनिुानको 
योजना 

३ वडा नं.४ स्थिि 
िािाङ गाउँ, बथनेि 
गाउँिा खानेपानी 
व्यवथिापन 

९२,७५,७९७।३६ 

 १६०० ववशेर् 
अनिुानको 
योजना 

 

 

 

 

 


