आज मममि २०७५ चैत्र १४ गिे मबहिबार मबिानको ७ ०० बजे यस दक्षिणकाऱी नगरपामऱकाका नगर प्रमुख श्री
मोिन बस्नेिज्यूको अध्यििामा नगर काययपामऱका िपमसऱ बमोक्षजमका सदस्यज्यूिरुको उपक्षस्िमिमा ६९ औ ं
काययपामऱका बैठक बसी मनम्नानुसार प्रस्िाविरु उपर छऱफऱ गरर दे िायबमोक्षजमका मनणययिरु गररयो ।
उपक्षस्ििी
क्र.सं

नाम िर

पद

1=

नगर प्रमुख श्री मोिन बस्नेि

अध्यि

2=

नगर उपप्रमुख श्री बसन्िी िामाङ (डं गोऱ)

सदस्य

3=

१ नं. वडाका वडा अध्यि श्री जय िापा मगर

सदस्य

4=

२ नं. वडाका वडा अध्यि श्री रामचन्र िेत्री

सदस्य

5=

३ नं. वडाका काययबािक वडा अध्यि श्री कणय बिादुर श्रे ष्ठ

सदस्य

6=

४ नं. वडाका वडा अध्यि श्री पुष्कर खड्का

सदस्य

7=

५ नं. वडाका वडा अध्यि श्री श्याम बिादुर खत्री

सदस्य

8=

६ नं. वडाका वडा अध्यि श्री शंकर मान मिजयन

सदस्य

9=

७ नं. वडाका वडा अध्यि श्री िरर प्रसाद मिमल्सेना

सदस्य

10= ८ नं. वडाका अध्यि श्री राज कुमार ऱामा

सदस्य

11= ९ नं. वडाका वडा अध्यि श्री अमृका बऱामी

सदस्य

12= दमऱि वा अल्पसं ख्यक सदस्य श्री रमापिरी

सदस्य

13= दमऱि वा अल्पसं ख्यक सदस्य श्री गौरी नेवा

सदस्य

14= दमऱि वा अल्पसं ख्यक सदस्य श्री राजेश पररयार

सदस्य

15= महिऱा सदस्य श्री ऱक्ष्मी भण्डारी

सदस्य

16= महिऱा सदस्य श्री कहविा खत्री

सदस्य

17= महिऱा सदस्य श्री शारदा आचायय

सदस्य

18= महिऱा सदस्य श्री मनमयऱा मंग्रािी

सदस्य

19= महिऱा सदस्य श्री ममना मगर

सदस्य

20= प्रमुख प्रशासकीय अमिकृि श्री टीकाराम ज्ञवाऱी

सक्षचव

अन्य उपक्षस्ििी

1= वररष्ठ अमिकृि श्री ददपक कुमार के.सी.
2= क.अ. श्री गीिा िामाङ

िस्िािर

मभमत २०७५/१२/12 गते नगय प्रभुखज्मूफाट मभमत २०७५/१२/1४ गते नगय कामयऩामरकाको ६९ औ ॊ कामयऩामरका फोडय फैठकभा ऩेश गनय आदे श बई

नगयकामयऩामरका फाट मनणयमका रागी ऩेश बएका विषमहरुभा छरपर गरय दे हाम फभोजजभका मनणयमहरु गरयमो ।

 दजऺणकारी नगयऩामरका िडा नॊ ३ य िडा नॊ ७ रे साियजमनक जग्गाको उऩमोग य व्मिस्थाऩन गनय िडा
समभमतराई जजम्भेिायी ददन भाग बई आएको सम्फन्धभा छरपर गदाय फढ्दै गएको साियजमनक जग्गाको
अमतक्रभण योक्न स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा १२ उऩदपा २(ग) फभोजजभ विकास कामयभा
ऐनको दपा ११(ङ) ६ अनुसाय स्थानीमस्तयभा साियजमनक खारी जग्गा ऩाखा िा ऺेत्रभा िृऺायोऩण सॊ बाय
उऩमोग य व्मिस्थाऩन गने गयी अमतक्रभण हुनफाट जोगाउन सफै िडा समभमतहरुराई जजम्भेिायी ददनको रागी

१

उऩबोग य व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा ।

फागबैयि आधायबूत
२

विद्यारमको जमभन
स्िामभत्ि सम्फन्धभा ।

साियजमनक जग्गा एिॊ ऺेत्र सॊ यऺण य उऩमोग गनय उऩमुक्त ऩयाभशयदाता छनौट गयी मनदे जशका तमाय गनय मनम्न
फभोजजभको मनदे जशका तमायी समभमत गठन गने मनणयम गरयमो ।
सॊ मोजक –

श्री फसन्ती ताभाङ (डॊ गोर)

सदस्म –

श्री अभृका फराभी

सदस्म –

श्री हरय प्रसाद मतभल्सेना

सदस्म –

श्री रक्ष्भी बण्डायी

सदस्म –

श्री शायदा आचामय

सदस्म सजचि –

श्री ददऩक कुभाय के.सी.

 दजऺणकारी नगयऩामरका ७ नॊ. िडा कामायरमको च.नॊ. ५६८ मभमत २०७५/१२/१० को ऩत्रानुसाय फागबैयि
आधायबूत विद्यारमरे ५० औ ॊ िषयदेजख उऩमोग य सॊ यऺण गदै आएको कयीफ २० योऩनी साियजमनक जमभन
ॉ ा जजल्रा प्रशासन कामायरम
विद्यारम कै स्िामभत्िभा हक कामभ गने व्मिस्थाको रामग रे खी आएको हुद
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साियजमनक जग्गा

काठभाडौ भापयत नेऩार सयकाय सभऺ अनुयोध गने मनणयम गरयमो ।

 काठभाडौ जजल्रा दजऺणकारी नगयऩामरका िडा नॊ ३ नय फहादुय फराभीको छोया िषय ४७ को जशिबजक्त
फराभीरे काठभाडौ जजल्रा दजऺणकारी नगयऩामरका िडा नॊ ३ फस्ने सानु खत्रीको नाभभा दताय कामभ बएको
साविक सोखेर गा.वि.स. िडा नॊ २/ख वक.नॊ. ४८ ऺेत्रपर २१-०-०-० बएको जग्गा खेतीमोग्ग फनाउन
सम्माउन य उक्त जग्गाफाट मनस्कने फारुिा विक्ररी वितयण सभेत गने गयी ददएको भञ्जुयीनाभा सभेत दजऺणकारी
३.

मनजी जग्गा व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा ।

नगयऩामरका ढु ङ्गा फारुिा भाटो जस्ता खानी जन्म िस्तुको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयविमध २०७५ को दपा
१.१ फभोजजभ मनजज जग्गा व्मिस्थाऩन गनय मनम्न फभोजजभको प्रवक्रमा ऩुया गयी स्िीकृतीको रागी ऩेश बएको
मनिेदनभा मभमत २०७५/१२/११ गते सोभफाय फसेको मनिेदनको भाग स्िीकृत गने समभमतको फैठक फसी
आगाभी कामयऩामरकाभा ऩेश गने मनणयम बए अनुसाय कामयविमधको दपा २ फभोजजभ नगयऩामरकारे स्िीकृत
दददाॉ ऩारन गनुऩ
य ने शतय तथा प्रवक्रमा ऩुया बएको हुॉदा मनजराई कामयविमधरे तोवकए फभोजजभको शुल्क य धयौटी
मरई चारु आ.फ.को असाय भसान्तसम्भका रागी मनजी जग्गा व्मिस्थाऩन गनय कामयविमधको दपा ६ फभोजजभको
कामय गने गयी त्मस जग्गाफाट मनस्केको फारुिा विक्ररी वितयण गनय अनुभमत ददने मनणयम गरयमो ।

 मभमत 2074/9/19 को २० औ ॊ कामयऩामरकाको फैठकफाट "वक्रमाजशर होचा ऩुड्का भवहरा सॊ घ,
काठभाडौंको मभमत २०७४/९/२ को ऩत्रानुसाय दजऺणकारी नगयऩामरका मबत्र फाभनको भजन्दय फाभन धाभ
फनाउने य दे शबयभा यहेका होचा ऩुड्काको आिासको मनम्ती य नेऩार होचा ऩुड्का आयऺण केन्रको स्थाऩना
गनयको रागी चाय वकल्रा खुराई जमभन उऩरब्ध गयाई ददनु बनी अनुयोध बई आएको हुॉदा सो सम्फन्धभा
दजऺणकारी नगयऩामरका िडा नॊ ६ मबत्र यहेको ऩतॉ जमभन ऩूिभ
य ा पुल्चोक जाने ऩजिभभा भोहन नायामणको
४.

विविध

खेत उत्तयभा पुल्चोक जाने भोटयफाटो चाय वकल्रा बएको अन्दाजी ५ योऩनी जग्गाभा फाभन भजन्दय मनभायण
गनय ददने " बन्ने मनणयम बएकोभा स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ९७ को ३ फभोजजभ
नगयऩामरकारे आफ्नो नाभभा यहेको अचर सम्ऩजत्त नेऩार सयकायको स्िीकृमत नमरई फेचमफखन गनय िा अरु
कुनै व्महोयारे हक हस्तान्तयण गनय ऩाउने छै न बन्ने कानुनी व्मिस्था बएको हुॉदा मभमत २०७५/९/१९ को
भामथ उल्रे जखत मनणयम फदय गयी वक्रमाजशर होचा ऩुड्का भवहरा सॊ घ काठभाडौंराई जानकायी ददने मनणयम
गरयमो ।

 मभमत २०७५/११/२३ गते इराका प्रशासन कामायरम य मस नगयऩामरका मफच बएको फैठकको मनणयम
फभोजजभ मभमत २०७५/११/२७ य २८ गते बएको एवककृत घुम्ती सेिाभा स्िास््म तपय जेष्ठ नागरयक
स्िास्थम जशविय तथा दभको रामग औषमध खरयदफाट बएको खचय रु. २,५०,०००।

(दुई राख ऩचास

हजाय) राई अनुभोदन गने मनणयम गरयमो ।

 आगाभी नमाॉ विद्यारम बनाय अमबमानराई भध्मनजय गदै मभमत २०७५ चैत्र भसान्त मबत्र पवऩयङ फसऩाकय चौयभा
नगय स्तयीम शैजऺक भेरा आमोजना गनय साभाजजक विकास समभमतराई उक्त कामयको रागत अनुभान य कामय
मोजना तमाय गरय ७ ददन मबत्र नगय प्रभुख सभऺ ऩेश गने जजम्भेिायी ददने मनणयम गरयमो ।

 मभमत २०७५/११/१० गतेको मनणयम अनुसाय नगय प्रभुख ज्मूफाट सेिा कयायभा यहेका कभयचायीहरुको म्माद
थऩ गये को मनणयमराई अनुभोदन गने मनणयम गरयमो ।

 भहारेखा ऩरयऺक कामायरमको प्रायजम्बक प्रमतिेदनको दपा ७२ को गत िषयको बुक्तानी जशषयकभा यहेको रु.
११,४५,२९९।

(एघाय राख ऩैत्तामरस हजाय दुई सम उनान्सम) तथा दपा ८१ अन्तगयत यहेको रेखा

ऩरयऺण खचय रु. १,२४,३००।

(एक राख चौविस हजाय तीन सम) गत/विगतको बुक्तानी बएको, प्राजऻक

तथा मथेष्ट कभयचायी नहुदाॉ भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १८ बयी बुक्तानी हुन ु ऩनेभा सो हुन नसकेको कायणरे फेरुजुको मस
कामायऩामरकाद्धाया िास्तिभा खचय बएको सहभत गयी भहारे खा ऩरयऺकको कामायरमभा सभऩरयऺणभा ऩठाउने
मनणयम गरयमो ।

 नगयस्तयीम भेमयकऩ सॊचारन बएको सम्दबयभा सफै िडा क्रिको साझेदायीभा सॊचारन बएको कामयक्रभ हुॉदा
सभऩुयक कोषफाट रु. २,००,०००।

(दुई राख) कामयक्रभ सहमोग गने मनणयम गरयमो ।

 फोसन दे जख चम्ऩादे िी भजन्दयसम्भ ऩदभागय (मसढी) मनभायण गनयका रागी मड.वऩ.आय. तमाय गने सभऩुयक
कोषफाट खचय गने मनणयम गरयमो ।

 शेषानायामण िृहत खानेऩानी आमोजनाको रागी ऩाईऩ आिश्मक बएको हुॉदा ऩाईऩको र.ई. गयी आिश्मक
ऩाईऩ खरयद गने य उक्त कामयको रागी राग्ने यकभ सभऩुयक कोषफाट विमनमोजन गने मनणयम गरयमो ।

 काठभाडौं भहानगयऩामरकाफाट रु. १ कयोड मस नगयऩामरकाको रागी भ्मू टािय फनाउन यकभ प्राप्त बएकोभा
मस नगयऩामरकाको सभेत रागत सहबागीताभा मसै दजऺणकारी नगयऩामरकाको िडा नॊ ५ य ९ जस्थत
गोयखनाथ डाॉडाभा भ्मू टािय फनाउने प्रवक्रमा अजघ फढाउने मनणयम गरयमो ।

