
आज मममि २०७६ बैशाख १२ गिे मबहिबार दिनको ३०० बजे यस िक्षिणकाऱी नगरपामऱकाका नगर प्रमखु श्री 
मोिन बस्नेिज्यूको अध्यििामा नगर काययपामऱका िपमसऱ बमोक्षजमका सिस्यज्यूिरुको उपक्षस्िमिमा ७२ औ ं
काययपामऱका बैठक बसी मनम्नानसुार प्रस्िाविरु उपर छऱफऱ गरर िेिायबमोक्षजमका मनणययिरु गररयो ।

उपक्षस्ििी
क्र.सं नाम िर पि िस्िािर 

1= नगर प्रमखु श्री मोिन बस्निे अध्यि

2= नगर उपप्रमखु श्री बसन्िी िामाङ (डंगोऱ) सिस्य

3= १ नं. वडाका वडा अध्यि श्री जय िापा मगर सिस्य

4= २ नं. वडाका वडा अध्यि श्री रामचन्र िेत्री सिस्य

5= ३ नं. वडाका काययबािक वडा अध्यि श्री ऱक्ष्मी भण्डारी सिस्य

6= ४ नं. वडाका वडा अध्यि श्री पषु् कर खड्का सिस्य

7= ५ नं. वडाका वडा अध्यि श्री श्याम बिािरु खत्री सिस्य

8= ६ नं. वडाका वडा अध्यि श्री शंकर मान मिजयन सिस्य

9= ७ नं. वडाका वडा अध्यि श्री िरर प्रसाि मिमल्सेना सिस्य

10= ८ नं. वडाका अध्यि श्री राज कुमार ऱामा सिस्य

11= ९ नं. वडाका वडा अध्यि श्री अमकृा बऱामी सिस्य

12= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री रमापिरी सिस्य

13= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री गौरी नवेा सिस्य

14= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री राजेश पररयार सिस्य

15= महिऱा सिस्य श्री कहविा खत्री सिस्य

16= महिऱा सिस्य श्री शारिा आचायय सिस्य

17= महिऱा सिस्य श्री मनमयऱा मंग्रािी सिस्य

18= महिऱा सिस्य श्री ममना मगर सिस्य

19= प्रमखु प्रशासकीय अमिकृि श्री घनश्याम न्यौपान े सक्षचव

अन्य उपक्षस्ििी
1= वररष्ठ अमिकृि श्री दिपक कुमार के.सी.



 
 

मभमत २०७6/१/11 गते नगय प्रभखुज्मूफाट मभमत २०७6/१/1२ गते नगय कामयऩामरकाको 7२ औॊ कामयऩामरका फैठकभा ऩेश गनय आदेश बई नगयकामयऩामरका फाट 
मनणयमका रागी ऩेश बएका विषमहरु छरपर गरय देहाम फभोजजभका मनणयमहरु गरयमो ।  
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१. 
मोजन/कामयक्रभ समभऺा सम्फन्धभा 
।  

 

  मभमत २०७५/११/१२ गते नगय कामयऩामरकाको ६६ औॊ फैठकफाट "आमथयक िषय २०७५/0७६ 
को रामग विमनमोजन बएका मोजना तथा कामयक्रभहरुको सम्झौता २०७५ चैत्र भसान्त सम्भभात्र गने" 
बन्न मनणयम बएता ऩमन सफै िडाहरुफाट उऩबोक्ता समभमतहरु गठन बई मोजना सम्झौताका रागी 
नगयऩामरकाभा सम्ऩकय  हनु नआईसकेको हुॉदा मनशतय तपय का मोजना/कामयक्रभ २०७६ फैशाख १० 
गतेसम्भका रागी भात्र सम्झौताको अिमध थऩ गने मनणयम बए अनसुाय सम्झौता हनु आएका 
मोजना/कामयक्रभहरुको सघन अनगुभन गने मनणयम गने।

२. 
आगाभी फषयको फजेट तमायी 
सम्फन्धभा ।  

 

 स्थामनम तहको िावषयक मोजना तथा फजेट तजुयभा ददग्दशयन २०७४ अनसुाय आम व्ममको प्रऺेऩण गयी 
ऩषु भसान्त मबत्र सॊघीम अथय भन्त्रारमभा ऩठाई सॊघीम सयकायफाट पागनु भवहना मबत्र य प्रदेश 
सयकायरे चैत्र भसान्त मबत्र फजेट मसभा ऩठाउन ुऩनेभा नेऩार सयकायफाट विजिम सभामनकयण अनदुान 
रु. १० ४६00 000।-  य याजश्व फाॉडपाॉडफाट रु. ६ 1200 000।

–

 फजेट मसमरङ्ग प्राप्त  य 
प्रदेश आमथयक भामभरा भन्त्रारमफाट फजेट मसमरङ प्राप्त नबएको जानकायी प्राप्त बमो ।    



 
 

३. 
मनदेजशका, कामयविमध य मनमभािरी  
फनाउने सम्फन्धभा । 

 

 मस नगयऩामरकाको कामायरमरे ददने सेिा प्रबािकायी एिॊ गणुस्तयीम फनाउन मनम्नानसुायका मनदेजशका, 
कामयविमध य मनमभािरीहरु तमाय गनय उऩमक्त ऩयाभशयदाताराई छनौट गयी तमाय गने मनणयम गरयमो ।   

 साियजमनक खरयद मनमभािरी 
 कय सॊकरन मनदेजशका 
 फजाय अनगुभन मनदेजशका  

४. 
घयको अमबरेजखकयणको सूचना 
प्रकाशन गने सम्फन्धभा ।  

 
 नगयऩामरकासॉग अनभुमत नमरई फनेका घयहरुको अमबरेजखकयण गनय कामतयक भसान्तसम्को म्माद तोक्ने 

य सो सभमािमधसम्भ अमबरेख हनु नआउने घयहरुराई मथामसघ्र अमबरेजखकयण प्रवक्रमाभा आउन सूचना 
गने मनणयम गरयमो । 

५. फेरुज ुदाजखरा सम्फन्धभा ।   

 आ.फ. २०७४/०७५ भा भहारेखा ऩरयऺकको कामायरमरे शशतय अनदुान रु. १ २४८५037।

–

 य 
साभाजजक सयुऺा तपय  रु. २१  ६००।

–

 गयी जम्भा रु. १ २५०६६३७।

–

 फेरुज ुकामभ गयेको य 
सो यकभ फेरुज ु खाताभा दाजखरा गनय कोरोमनकाफाट फायम्फाय सझुाि प्राप्त बएको हुॉदा आगाभी 
नगयसबाफाट फजेट विमनमोजन गरय वपताय गने मनणयम गरयमो ।  

६. 

दजऺणकारी नगयऩामरकाको 
उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन 
तथा व्मिस्थाऩन सम्फजन्ध कामयविमध 
२०७५ सॊशोधन सम्फन्धभा ।  

 

 दजऺणकारी नगयऩामरकाको उऩबोक्ता समभमत गठन, ऩरयचारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फजन्ध कामयविमध 
२०७५ को फदुाॉ नॊ ४(छ) भा एक व्मजक्त एक बन्दा फढी उऩबोक्ता समभमतभा यहन ऩाउन ेछैन बन्न 
उल्रेख बएकोभा ऩदामधकायीहरु (अध्मऺ, सजचि य कोषाध्मऺ) फाहेक अन्म सदस्महरु अरु उऩबोक्ता 
समभमतहरुभा ऩदामधकायी एिॊ सदस्म फस्न ऩदभा फस्न फाधा नहनुे गयी सॊशोधन गने मनणयम गरयमो । 

७. 
शहयी विकास भन्त्रारमको ऩत्र 
सम्फन्धभा ।  

 

 नेऩार सयकाय शहयी विकास भन्त्रारम शहयी विकास तथा बिन मनभायण विबागको च.नॊ. ४११ मभमत 
२०७५/०९/२० गतेको ऩत्रानसुाय मस अजघ साॉस्कृमतक धामभयक भहत्िका भठ भजन्दय रगामतका 
सॊयचनाहरुको सॊयऺण विशषे बौमतक तथा ऩूिायधाय ऺेत्र विकास आमोजनाफाट हदुैँ आएको य त्मस 
अन्तगयत ६ िटा विमबन्न प्रफन्ध समभमतहरु सञ्चारन बईयहेकोभा हार सो आमोजना खायेज बएको हदुाॉ 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ को उऩदपा ४(ज) फभोजजभ ऩयुातत्ि प्राजचन 
स्भायक य सॊग्रहारम सॊयऺण सम्फन्धी कामय स्थानीम तहफाट नै गने व्मिस्था बए अनसुाय तहाॉफाट नै 



 
 

सॊयऺण य सञ्चारन गनय हनु तथा प्रफन्ध समभमतको खाता सञ्चारन सम्फन्धी मनणयम ऩमन प्रफन्ध समभमत 
यहेकै स्थानीम तहफाट नै गनुय हनु नेऩार सयकाय (भाननीम भन्त्री स्तय) को मभमत २०७५/०९/१३ 
को मनणयमफाट त्मस प्रफन्ध समभमतको सॊयऺण य सञ्चारन तथा प्रफन्ध समभमतको खाता सभेत सञ्चारन 
गनय बमन अनयुोध बईसकेको सम्फन्धभा मस कामायरमफाट च.नॊ. २२७९ मभमत २०७५/१२/१४ को 
ऩत्रफाट सोऩत्रफाट श्री दजऺणकारी ऺत्र प्रफन्ध समभमतराई जानकायी गयाईसकेको हारसम्भ ऩमन उक्त 
ऺेत्र प्रफन्ध समभमतरे आफ्नो जजम्भाभा यहेको सम्ऩजि दावमत्ि य सम्ऩूणय कागजऩत्रहरु मस 
नगयऩामरकाभा हस्तान्तयण गनय ताकेता ऩत्राचाय गने साथै उक्त दजऺणकारी ऺेत्र प्रफन्ध समभमतको 
कामयविमध तमाय गने मनणयम गरयमो ।  

८. 
मनशतय तपय को स्िास््म शीषयकको 
कामयक्रभ सॊशोधन सम्फन्धभा ।  

 

 स्िास््म तपय को कुर विमनमोजजक फजेट रु २५०००००।

–

 भध्मे भहाभायी व्मिस्थाऩनको रु. १ 
राख गाउॉघय क्रमनक व्मिस्थाऩनको रु ५० हजाय य स्िास््म अिस्थाको फायेभा डकुभेन्री तमायको 
रु. ५० हजाय गयी जम्भा २ राख फाट जेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्ग बएका व्मजक्तहरुको स्िास््म ऩरयऺण 
घयदैरो कामयक्रभ गने गयी कामयक्रभ तथा फजेट स्िीकृत गने मनणयम गरयमो ।   

9.  विविध  

 िैकजल्ऩक उजाय प्रिर्द्यन केन्रफाट चेक नॊ 0096045663 फाट रु. ३० राख मस नगयऩामरकाको 
खाताभा जम्भा बएको छ छैन एवकन गरय उक्त यकभफाट िैकजल्ऩक उजाय प्रिर्द्यन कामयका रागी 
दजऺणकारी नगयऩामरका िडा नॊ ४ फाट मसपारयस बई आएको उऩबोक्ता समभमतराई सम्झौता गने ।   

 ब्माक ह्रो रोडयको समबयमसङ य नमाॉ टामय खरयद गनुय ऩने बएको हुॉदा आिश्मक प्रवक्रमा ऩयुा गरय 
समबयमसङ य टामय खरयद गने मनणयम गने।   

 मत्रबिुन आदशय आिामसम भा.वि. दजऺणकारी न.ऩा. ५ र्द्ाया विद्यारमराई प्राविमधक क्माम्ऩस फनाउन े
उदेश्मरे भहामऻ सभेत सॊचारन गरययहेको अिस्थाभा नगयऩामरकारे विद्यारमको आगाभी 
कामयक्रभ/मोजनाको आधायभा कुनै एक भहत्िऩूणय मोजना प्राविमधक क्माम्ऩस मनभायण गनय फजेट 
विमनमोजनको रागी ऩेश गने । 

 नगयऩामरकाको आफ्नै बिन नबएको हुॉदा हार पवऩयङ भा.वि.को बिनभा कामायरम सॊचारन हुॉदै आएको 
िावषयक रुऩभा बाडा सभेत मतनय नऩयेको हुॉदा हार नगयऩामरकारे प्रमोग गदै आएको पवऩयङ भा.वि.को   



 
 

उक्त बिनको स्िामभत्ि एवकन गनुयका साथै नगयऩामरकारे विद्यारमसॉग सभन्िम गरय हारराई उक्त 
विद्यारमको कामयक्रभ/मोजना अनसुाय रु. ५ राख अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेमनणयम गरयमो ।  

 द.न.ऩा. ४ रे १ राख मरटयको ट्याङ्की मनभायण कामय सरु गयेकोभा थऩ नऩगु यकभ के कमत राग्ने हो 
सोको प्राविमधक र.ई. गने य आगाभी फैठकभा ऩेश गने ।  


