
मिमि २०७५ श्रावण १६ गिेको कार्यपामिका बैठकको मिणयर्हरु 

नेपाल सरकार,संघिय माघमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय को च.नं १० घमघत २०७५/०४ /०६ गतेको प्राप्त 

पर अनसुार यस वीरेन्रनगर नगरपाघलकाको लाघग संगठन संरचना र दरवन्दी प्रस्ताव गनुुहुन अनरुोध भएको सन्दभमुा 

घनम्न अनसुार को संगठन संरचना र दरबघन्द प्रस्ताव गने ।  

घनम्न 













 



मिणयर् िं २  

यस नगरपाघलका र कघमटेड नेपाल घवच गत आ.व २०७४/०७५ मा नगरपाघलकाको प्रोफाईल घनमाुण गनु सम्झौता 

भएको र सम्झौता बमोघिमको पाररवाररक सवके्षण का लाघग गणकको खचु नगरपाघलकाकले ५० प्रघतसत रकम घवघवध 

कायुक्रम खचु (व.घस.नं २२५२९) बाट उपलब्ध गराउने ।  

मिणयर् िं ३  

यस नगरपाघलकाको काननुी  सल्लाकारको रुपमा यस नगरपाघलकामा घवगत दघेख सल्लाकार सेवा घदद ैआउन ुभएका 

वररष्ठ अघधबक्ता श्री कृष्ण बहादरु हमाल लाई कानघुन सल्लाकारको रुपमा घनरन्तरता घदने साथै काननुी साल्लाहकारलाई 

२०७५ श्रावण दघेख मासीक रु ३०००० पाररश्रघमक उपलब्ध गराउने ।  

मिणयर् िं ४  

यस नगरपाघलकाका कायुपाघलका प्रमखु र उपप्रमखुहरु लाई तपसीलको सहयोघगहरु प्रमखु र उपप्रमखुको ईच्छा 

अनसुारका घवषयगत योग्यता पगुकेा ब्यघक्तहरुलाइ घनयकु्त गनु अनमुघत प्रदान गने ।  

क्र स  सहयोघग एव ंसल्लाहकारको घकघसम  अघधकतम पाररश्रघमक 

१ नगर प्रमखुका काननुी सल्लाह घदन 

कानघुन सल्लाहकार  

रु १५०००  

२ स्वघकय सघचव(घपए) प्रमखु र उप 

प्रमखु  

सहायक स्तर पाचौ ौँ तहको मासीक 

तलब स्केल बरावर  

  

मिणयर् िं ५  

यस नगरपाघलका नगरकायुपाघलका कायुलयमा कायुरत हल्का सवारी चालक श्री श्याम दवेकोटा र कायुलय सहयोगी 

श्री अमर बढुाले स्तर बघृि का लाघग घदएको घनवदेनका सम्वन्धमा साघवकको स्थाघनय स्वायत शासन घनयमावघल 

२०५६ मा स्तर बघृिको प्रावधान रहकेो तर स्थाघनय सरकार संचालन एन २०७४ िारी भए पश्चात यस सम्वन्धमा स्पष्ठ 

ब्यवस्था नभएकाले घनिलाई साघवकको स्थाघनय स्वायत शासन घनयमावघल २०५६ मा भएको प्रावधान बमोघिम स्तर 

बिृी गनु । साथै अको काननुी व्यवस्था नहुदा सम्म सहायक स्तर प्रथम तहका कमचुारीहरुको स्तर बिृी साघवककै 

स्थाघनय स्वायत्त शासन घनयमावघल २०५६ बमोघिम गने । 

मिणयर् िं ६ 



यस नगरपाघलकाको सहायक स्तर प्रथम तहमा कायुलय सहयोघगका रुपमा कायुरत श्री दबे बहादरु बसेल संग घटप्पर 

संचालन गने सवारी चालक अनमुघत पर रहकेो र कायुलयमा सवरीसाधन अनसुारको चालकको ब्यवस्था नभएकोले 

घनलाई ड्राईभरका रुपमा कामकाि गद ैआएकोमा घनिले पद पररवतुनका लाघग कायुलयमा घनवदेन घदएकोमा घनिलाई 

यस नगरपाघलकाको सवारी चालकका रुपमा घनयमानसुार २०७५ श्रावण दघेख तलव एव ंसघुवधा प्रदान गद ैकाममा 

लागाउने र घनिको पद /समहु पररवतुनको प्रकृया अगाघड बढाउने  

मिणयर् िं ७  

यस नगर के्षर घभरका िग्गाहरुको परैु घकत्ता वकसपर माफुत घददा उक्त िग्गा हस्तानतरणको लाघग न पा बाट घसफाररस 

प्रदान गने तर भवन घनमाुणको लागी घनवदेन दताु नगने ।  

मिणयर् िं ८  

 यस नगर कायुपाघलकाको पवुाुधार घवकास सघमघत माफुत पेश भएको पराना भवनको अघभलेख  ब्यवस्थापन सम्वघन्ध 

घनदघेशका  २०७५ लाई घस्वकृत गने ।  

मिणयर् िं ९ 

यस नगर कायुपाघलका बाट घलईने १० प्रघतसत िर वहाल कर प्रभावकारी रुपमा असुली गनु प्रत्यक वडाको के्षरगत 

वहाल करको दररेट न्यनुतम दर तोकी आगामी बैठकमा पेश गनु रािश्व परामश ुसघमघतलाई घिम्ववेारी घदने ।  

मिणयर् िं १०  

यस नगरका टोल घवकास सस्थाहरुले वडा कायुलयमा गने घवघभन्न घसफररसहरुको अघधकतम सीफररस शलु्क रु ५० 

घलन पाउने व्यवस्था गने ।  

 


