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वैठक सॊख्मा: ५६ 

आज मभमत २०७७।०७।१६ गते आईतवाय ददनको १:०० फजे फेरफायी नगयऩामरकाका नगय प्रभखु श्री 
ऻानेन्द्र सवेुदीज्मूको अध्मऺताभा नगय कामयऩामरकाको तऩशिर फभोशजभका ऩदामधकायी य सदस्महरुको उऩशस्थमतभा 
वैठक फस्मो । 

तऩशिर 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद हस्ताऺय 

१ श्री ऻानेन्द्र सवेुदी प्रभखु उऩशस्थत 
२ श्री ढाका कुभायी ऩयाजरुी उऩप्रभखु उऩशस्थत 
३ श्री चक्र फहादयु खरुार सदस्म उऩशस्थत 

४ श्री घनश्माभ गौतभ सदस्म उऩशस्थत 
५ श्री मोगेन्द्र प्रसाद सवेुदी सदस्म उऩशस्थत 
६ श्री याभ कुभाय याई सदस्म उऩशस्थत 
७ श्री ववश्वफन्द्ध ुफस्नते सदस्म उऩशस्थत 
८ श्री उदम फहादयु याई सदस्म उऩशस्थत 
९ श्री चेत फहादयु फस्नते सदस्म उऩशस्थत 
१० श्री धनऩमत गौतभ सदस्म अनउुऩशस्थत 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म उऩशस्थत 
१२ श्री गॊगा फहादयु माख्खा सदस्म अनउुऩशस्थत 
१३ श्री मभ फहादयु ऩोखयेर सदस्म उऩशस्थत 
१४ श्री शखनाभामा थाऩा सदस्म उऩशस्थत 
१५ श्री मगता शिवा सदस्म उऩशस्थत 
१६ श्री मफन्द्दकुरा गरुुङ्ग सदस्म उऩशस्थत 
१७ श्री समुनता चौधयी सदस्म उऩशस्थत 
१८ श्री सजुन कुभायी याजवॊिी सदस्म उऩशस्थत 
१९ श्री मगता मगयी सदस्म उऩशस्थत 
२० श्री शिवनाथ मधभार सदस्म उऩशस्थत 
२१ श्री धन फहादयु शिवा सदस्म उऩशस्थत 
२२ श्री प्रददऩ िाह सशचव उऩशस्थत 

 अन्द्म कभयचायीहरु   
१ बऩेून्द्र कोईयारा अमधकृतस्तय दिौ उऩशस्थत 
२ भहेन्द्र खड्का  अमधकृतस्तय सातौ उऩशस्थत 
३ झभक बटयाई  अमधकृतस्तय छैठौ उऩशस्थत 
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प्रस्तावहरु 

१. आवश्मक केही कामयववमध/मनदेशिका सम्फन्द्धभा । 

२. उऩबोक्ता समभमत गठन सम्फन्द्धी मनदेिन २०७७ 

३. मोजना सॊचारन सम्फन्द्धी मनदेिन २०७७ 

४. नगयस्तरयम दययेट २०७७ सम्फन्द्धभा । 

५. फेरफायी वडा नॊ. १ को सवऩङ्ग कम््रेक्स ठेक्का व्मवस्थाऩन 

६. ऩन्द्रिैमाको अस्ऩतार मनभायण प्रवक्रमा सॊचारन सम्फन्द्धभा  

७. स्थानीम तहभा कोमबड-१९ अस्थामी अस्ऩतार सॊचारन सम्फन्द्धभा । 

८. ववषमगत समभमत गठन सम्फन्द्धभा । 

९. शिऺक दयफन्द्दी मभरान सम्फन्द्धी शिऺा समभमतको मनणयम अनभुोदन सम्फन्द्धभा । 

१०. नगयऩामरकाको ऩूर दयफन्द्दीभा यहेका शिऺकको ऩदऩूमतय सम्फन्द्धभा । 

११. हाट फजाय तथा स्थानीम ऩूवायधाय उऩमोग सेवािलु्क असरुी ठेक्का सम्फन्द्धभा । 

१२. वडा नॊ. ८ को कारोऩते्र सडक सम्फन्द्धभा । 

१३. क्रभागत मोजनाको म्माद थऩ सम्फन्द्धभा । 

१४. स्वास््म सेवाका कभयचायीको स्केर फभोशजभको तरफ अनभुोदन सम्फन्द्धभा । 

१५. नगयऩामरकाको रामग आवश्मक कभयचायीको ऩदऩूमतय सम्फन्द्धभा । 

१६. ववववध 

क. नऩाको नमाॉ बवनको अमतरयक्त काभको सम्फन्द्धभा । 

ख. सवायी ऩावकय ङ्ग िलु्क सम्फन्द्धभा । 

मनणयम नॊ. १: कानून भस्मौदा तजुयभा समभमत तथा ववधेमक समभमतको मभमत २०७७।०६।२७ को वैठकफाट मसपारयस बएका 
तऩशिर फभोशजभका कामयववमधहरु दपावाय छरपर गरय स्वीकृत गने मनणयम गरयमो । 

 a]naf/L gu/kflnsf cfwf/e"t ul/a kl/jf/ vfB ;'/Iff sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&& 

 फेरफायी नगयऩामरका फोमय फाख्रा अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाउने सम्फशन्द्ध कामयववमध – २०७७ 

 a]naf/L gu/kflnsf ul/a;Fu gu/kflnsf sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw-;+zf]lwt_, @)&&  

 a]naf/L gu/kflnsf o"jf÷nlIft ;d'x :j/f]huf/ sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&& 

 फेरफायी नगयऩामरका वावषयक मोजना कामायन्द्वमन, अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण कामयववमध-२०७७ 

 a]njf/L gu/kflnsf >ldsx?sf] ;]jf;'/Iff Joj:yfkg sfo{ljlw -;+zf]lwt_, @)&& 

 फेरफायी नगयऩामरका नगय प्रहयी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववमध २०७५ को ऩवहरो सॊिोधन २०७७ तऩशिर 
फभोशजभ गरयमो । 

तऩशिर 

दपा/ 

उऩदपा 
साववकभा बएको व्मवस्था सॊिोधन/थऩ हनु ुऩने ववषम सॊिोधन गनुय ऩने आधाय/कायण 

दपा ४ को 
उऩदपा १ को 
खण्ड (ख)  

उऩदपा (१) को खण्ड (ख)  भा प्रहयी 
हवल्दाय/ सहामकस्तय तेश्रो तह । 

उऩदपा (१) को खण्ड (ख)  
हटाईएको । 

ऩद य तह मभरान गनय आवश्मक 
बएको । 

दपा ८ को 
उऩदपा १ को 
खण्ड (ग) 

दपा ८ को उऩदपा १ को खण्ड (ग) 
भा अमसस्टेन्द्ट सहामक मनयऺक नगय 
प्रहयी ऩदको रामग भान्द्मताप्राप्त शिऺण 
सॊस्थाफाट १२ वा प्रभाणऩत्र तह वा सो 
सयह उमतणय, नगय प्रहयी हवल्दाय 
एस.एर.सी. वा एस.ई.ई. वा सो सयह 
उमतणय य नगय प्रहयी जवानको रामग 
कऺा ८ उमतणय गयेको ।  

दपा ८ को उऩदपा १ को खण्ड 
(ग) भा अमसस्टेन्द्ट सहामक 
मनयऺक नगय प्रहयी ऩदको रामग 
भान्द्मताप्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट 
एस.एर.सी. वा सो सयह उमतणय य 
नगय प्रहयी जवानको रामग कऺा 
८ उमतणय गयेको । 

अमसस्टेन्द्ट सहामक मनयऺक नगय 
प्रहयी/सहामकस्तय चौथो तह  को 
िैशऺक मोग्मता मभरान गनय 
आवश्मक बएको । 
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मनणयम नॊ. २: नगयसबाफाट ऩारयत चार ुआ.व. २०७७।०७८ को फावषयक मोजना य कामयक्रभहरु कामायन्द्वमन गने सम्वन्द्धभा 
तऩशिर फभोशजभको उऩबोक्ता समभमत गठन तथा ऩरयचानर सम्फन्द्धी मनदेिन २०७७ अनिुयण गरय कामायन्द्वमन गने 
मनणयम गरयमो । 

उऩबोक्ता समभमत गठन तथा ऩरयचारन सम्फन्द्धी मनदेिन, २०७७ 

फेरवायी नगयऩामरकाको नगयसबाफाट ऩारयत चार ुआ.व. २०७७।०७८ को फावषयक मोजना य कामयक्रभहरु कामायन्द्वमन गने 
सम्वन्द्धभा गठन हनुे उऩबोक्ता समभमतभा सम्वशन्द्धत सभदुामका सफै घयधयुीराई उऩबोक्ताहरुको बेरा फस्ने ववषम, स्थान, मभमत य 
सभम सम्वशन्द्धत वडा कामायरमफाट जानकायी गयाई उक्त बेराभा देहामका कामयहरु गनुय गयाउन ुऩनेछ ।  

१. उऩबोक्ता बेरा आमोजना गदाय प्रस्ताववत आमोजनाफाट राबाशन्द्वत ऺेत्र स्थानभा स्थामी रुऩभा फसोफास गने उऩबोक्ताहरुको 
बेरा गयाउन ुऩनेछ । गठन गने सम्फन्द्धभा जायी सूचना पामरभा सयुशऺत गनुय ऩनेछ । 

२. उऩबोक्ता समभमत गठन गदाय अमनवामय रुऩभा जनप्रमतमनमध य स्थानीम तहका सयकायी कभयचायीको योहवयभा भात्र गनुय ऩनेछ ।  

३. उऩबोक्ता समभमत गठन गनय योहवयभा फस्ने व्मशक्त वा मनकामरे आमोजना सम्वशन्द्ध स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ तथा फजेट 
वववयणफाये मफस्ततृ रुऩभा सम्वशन्द्धत उऩबोक्ता सभूह, सम्फशन्द्धत टोर ववकास सॊस्था तथा स्थानीम साभदुावमक सॊस्थाहरुराई 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

४. मस्तो बेरा आमोजनाफाट प्रत्मऺ पाईदा ऩगु्ने, सम्वशन्द्धत ऺेत्रका प्रत्मेक घयधयुीहरुफाट मथासॊबव प्रमतमनमधत्व हनुे ब्मवस्था 
गनुयको साथै वऩछमडएका य फशन्द्चमतकयणभा ऩयेका फगय, सभदुाम, भवहरा, फारवामरका, अऩाङ्गगता बएका व्मशक्तको उऩशस्थमत 
सभेत समुनशित गनुय ऩनेछ । 

५. बेरारे सवयसम्भत तरयकारे सम्वशन्द्धत ऺेत्रका उऩबोक्ता भध्मेवाट सफै वगय, जातजामत, मरङ्ग य ऺेत्रको प्रमतमनमधत्व हनुेगयी 
उऩबोक्ता समभमत गठन गनुय ऩनेछ ।  

६. समभमतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सशचव तथा कोषाध्मऺ सभेत गयी जम्भा ५ देशख ११ जना सदस्मीम उऩबोक्ता समभमत गठन गनुय 
ऩनेछ । समभमतका सम्ऩूणय सदस्महरु भध्मे कशम्तभा ३३ प्रमतित भवहरा सदस्म अमनवामय हनु ुऩनेछ ।  

७. समभमतका अध्मऺ, सशचव य कोषाध्मऺ भध्मे कशम्तभा १ जना भवहरा हनु ुऩनेछ । साथै आमोजना ऺेत्रका उऩबोक्ताहरुको 
जामतगत सॊयचना तथा वविेषता अनसुाय दमरत, भधेसी, आददवासी जनजाती तथा वऩछमडएका वगयको प्रमतमनमधत्व समुनशित 
बएको हनु ुऩनेछ ।   

८. स्थानीम तहका मनवायशचत फहारवारा ऩदामधकायी, कुनैऩमन याजनैमतक दरको नगय वा वडाको प्रभखु, वहारवारा याष्ट्रसेवक 
कभयचायी, शिऺक, मनभायण व्मवसामी,  सयकायी ऩेस्की वा फेरुज ुपछ्यौट नगयेको व्मशक्त, साभाशजक, आमथयक रुऩभा वववाददत 
व्मशक्त, नगयऩामरकाराई मतनुय ऩने कयदस्तयु नमतयेको व्मशक्त उऩबोक्ता समभमतका सदस्म हनु ऩाउने छैनन ्। साथै एकै 
सभमभा एक जना व्मशक्त एक बन्द्दाफढी उऩबोक्ता समभमतको ऩदामधकायी हनु य एक घयधयुीफाट एकजना बन्द्दा फढी सदस्म 
हनु ऩाईने छैन ।  

९. आमोजना सॊचारन गदाय उऩबोक्ता समभमतका सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अमधकाय फाॉडपाॉड, खाता सॊचारन एवॊ रागत 
सहबामगता व्महोनुय ऩने बए त्मसको अॊि य त्मसको भाऩदण्ड फाये छरपर गयी मनणयम गनुय ऩनेछ । रागत सहबामगता 
वाऩत व्महोनुय ऩने अॊि नगयऩामरकाको सॊशचत कोषभा अमिभ रुऩभा जम्भा गने व्मवस्था गनुय ऩनेछ ।   

१०. उऩबोक्ता बेराको उऩशस्थमत य मनणयम सवहतको भाईन्द्मटु तमाय गनुय ऩनेछ । मोजना तथा कामयक्रभ सॊचारन हनुे स्थानको 
ऩरयमोजना सॊचारन ऩवुयको अवस्था झल्कने पोटो शखच्न ुऩनेछ । आमोजना सॊझौता गदाय भाईन्द्मटु य पोटो अमनवामय रुऩभा 
सॊरग्न गनुय ऩनेछ ।  

११. उऩबोक्ता समभमतराई काभभा सहमोग ऩमुायउन उऩबोक्ता समभमतको सदस्मको सॊमोजकत्वभा खरयद उऩसमभमत, रेखा 
उऩसमभमत, मनभायण उऩसमभमत आदद गठन गने सवकनेछ । आमोजनाको अनगुभन भलु्माङ्कन य मसपामसस गने प्रमोजनका रामग 
फवढभा ५ सदस्मीम अनगुभन भलु्माङ्कन समभमत उऩबोक्ता समभमत गठन गदाय नै अमनवामय रुऩभा गठन गनुय ऩनेछ । मोजनाको 
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प्रत्मेक वकस्ता मनकासको रागी सम्फशन्द्धत वडा समभमतको मसपारयस अमनवामय हनु ु ऩनेछ । कामय सम्ऩन्न बएऩमछ 
पयपायकको रामग अनगुभन समभमतको मसपारयस य वडा कामायरमको मसपारयस अमनवामय रुऩभा सभावेि गनुय ऩनेछ ।  

१२. आमोजनाको गणुस्तय कामभ गनय नसक्न,े आमथयक वहनामभनाभा सॊरग्न हनुे उऩबोक्ता समभमत, वा व्मशक्तराई प्रचमरत काननु 
फभोशजभ कामयवाही चराईनेछ य बववष्मभा कुनै ऩमन आमोजना सॊचारनभा सॊरग्न हनु नऩाउने गयी कारो सूचीभा याशखनेछ 
।   

१३. एउटै आमोजनाको रामग दईुवटा उऩबोक्ता समभमतहरु गठन गनय ऩाईने छैन । साथै उऩबोक्ता समभमतराई उऩरब्ध गयाएको 
एउटा कामय सम्ऩन्न नबएसम्भ आमोजना मनभायण तथा सञ्चारन सम्वन्द्धी अको काभको शजम्भेवायी ददन ऩाईने छैन ।  

१४. प्राप्त मनदेिन, प्रकृमा य भाऩदण्ड ववऩरयत उऩबोक्ता वा अनगुभन समभमत गठन गयेको वा मसपारयस गयेको ऩाईएभा मस्तो 
गठन वा मसपारयसराई भान्द्मता ददइने छैन । 

१५. उऩबोक्ता समभमतहरुको गठन सम्वशन्द्ध कुनै वववाद आएभा सम्वशन्द्धत वडाका जनप्रमतमनमध, याजनैमतक दरका प्रमतमनमध, टोर 
ववकास सॊस्था, सॊघसॊस्था य स्थानीम सभाजसेवी फवुिशजववहरुको ऩहरभा सहभमतभा ल्माउने प्रमास गनुयऩनेछ । त्मसवाट ऩमन 
सभाधान नमनशस्कएभा फेरवायी नगय कामयऩामरकाको मनणयम नै अशन्द्तभ हनुेछ ।  

१६. प्रत्मेक आमोजना वा कामयक्रभहरुको ववस्ततृ वववयण खरुाई आमोजना वोडय फनाई याख्न ुऩनेछ । मसका रामग कशम्तभा १ 
राख बन्द्दा भामथको मोजनाको रामग अमनवामय रुऩभा ्रेक्स वा होमडयङ्ग वोडय याख्न ुऩनेछ ।  

१७. सफै सॊचामरत मोजना वा कामयक्रभहरुको सावयजामनक ऩरयऺण जनप्रमतमनमधको योहवयभा अमनवामय रुऩभा गनुय ऩनेछ । मसका 
रामग मोजना वा कामयक्रभसॉग सम्फशन्द्धत सयोकायवाराहरुको सहबामगता तोवकए फभोशजभ गनुय ऩनेछ ।  

 

मनणयम नॊ. ३: चार ुआ.व.को मोजना तथा कामयक्रभहरु सॊचारन गनय गयाउन तऩशिर फभोशजभको मोजना सॊचारन सम्फन्द्धी 
मनदेिन गने मनणयम गरयमो ।  

 

मोजना सॊचारन सम्फन्द्धी मनदेिन २०७७ 

१. चार ुआ.व.को ऩूवायधाय तपय का मोजनाहरुको उऩबोक्ता समभमत भापय त सॊचारन हनुे मोजनाहरुको उऩबोक्ता समभमत गठन 
भॊमसय भसान्द्तसम्भ गनुय ऩनेछ । मसयी गठन बएका उऩबोक्ता समभमतहरुरे मोजनाहरुको सॊझौता ऩौष १५ गते मबत्र य 
२० राखको मोजनाको  हकभा ऩौष भसान्द्त सम्भभा गरय अमनवामय रुऩभा वैसाख भसान्द्तसम्भ सम्ऩन्न गरयसक्न ुऩनेछ । 

२. चार ुआ.व.को ऩूवायधाय तपय का मोजनाहरुको ठेक्का प्रवक्रमा भापय त सॊचारन हनु मोजनाहरुको ठेक्का सम्फन्द्धी सूचना भॊमसय 
भसान्द्त सम्भभा जायी गरय सक्न ुऩनेछ । 

३. चार ुआ.व.भा कामयक्रभहरुको कामायन्द्वमनको हकभा स्वीकृत कामयमोजना अनसुाय वैसाख भसान्द्तसम्भभा सम्ऩन्न गरय सक्न ु
ऩनेछ । 

४. नगयऩामरकाफाट प्राप्त हनुे अनदुान रु. ५ राख सम्भका मोजनाहरुको सॊझौता सम्फशन्द्धत वडाहरुफाट गरयनेछ । सॊझौता 
गने अमधकाय सम्फशन्द्धत वडा कामायरमको सशचवफाट गरय सो सॊझौताको वडाध्मऺफाट प्रभाशणत गनुय ऩनेछ । 

५. नगय तथा वडाफाट ववमनमोशजत रु. ५ राखसम्भका मोजनाहरुको वडास्तयीम अनगुभन तथा भलु्माकॊ न समभमतरे अनगुभन 
गयी अशन्द्तभ बकू्तानी य पयपायकको रामग मसपारयस गनुय ऩनेछ । 

६. उऩबोक्ता समभमतहरुराई आमोजना सॊचारन सम्वशन्द्ध आवश्मक व्मवहारयक ऻान य जानकायी ददनका रामग नगयऩामरकारे 
अमबभशुखकयण गोवि आमोजना गनुय ऩनेछ। मस्तो अमबभशुखकयण गोवि सॊचारनका रामग सम्फशन्द्धत वडारे नगयऩामरकाको 
सम्फशन्द्धत िाखाभा सभन्द्वम गयी मभमत य सभम तम गनुय ऩनेछ । 

७. चार ुआ.व. देशख मोजना कामायन्द्वमन प्रवक्रमाको सम्ऩूणय कायवाही नगयऩामरकाफाट स्वीकृत जनतासॉग सयकाय स्टवेमय 
भापय त गनुय ऩनेछ । स्टवेमय सॊचारन सम्फन्द्धी कुनै सभस्मा बएभा स्टवेमय सॊचारक कम्ऩनी/मोजना िाखासॉग 
सभन्द्वम गरय मनयाकयण गनुय ऩनेछ ।  

८. िाखा वा वडाहरुरे कुनै मोजनाको खण्डीकयण गरय मोजनाहरुको कामायन्द्वमन गनुय ऩने बएभा वडा कामायरमको हकभा 
वडाको मनणयम य मसपारयस सवहत स्वीकृमतको रामग कामायरम प्रभखु सभऺ ऩेि गने य िाखाहरुको हकभा िाखा प्रभखुरे 
वट्ऩणी ऩेि गरय कामायरम प्रभखुफाट स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ ।   
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९. िाखा वा वडाहरुरे कुनै मोजना ऩरयवतयन गनुय ऩने बएभा वडा कामायरमको हकभा वडाको मनणयम य मसपारयस सवहत 
स्वीकृमतको रामग कामायरम प्रभखु भापय त कामयऩामरका सभऺ ऩेि गने य सोही फभोशजभ िाखाको हकभा िाखा प्रभखुरे 
कामायरम प्रभखु भापय त स्वीकृत रामग कामयऩामरका सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।  

१०. वडातपय का साभाशजक ववकास कामयक्रभ अन्द्तगयतका आमथयक तथा साभाशजक रुऩभा ववऩन्न वगयराई आकशस्भक तथा अन्द्म 
ववववध सहमोग शिषयकहरु क्रभि् १५४, १५८, १६१, १७१, १७८, १८२, १९४, २०१, २०५, २१७, २२२ 
कामायन्द्वमन गदाय फदुाॉ नॊ. ७ अनसुाय नगरय छुटै्ट अमबरेख याखी वडाको चार ुखचय अनसुायको प्रवक्रमा अफरम्फन गरय खचय 
गने सवकनेछ । मसयी खचय बएको वववयण आ.व.को अन्द्तभा स्टवेमयभा अध्मावमधक गनुय ऩनेछ । 

 

मनणयम नॊ. ४: चार ुआ.व. २०७७/०७८ को रामग नगयस्तरयम दययेट मनधाययण समभमतको मभमत २०७७ असाय १२ गते मनणयम 
बई मसपारयस बएको फेरफायी नगयऩामरकाको दययेट २०७७ स्वीकृत गने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. ५: फेरफायी नगयऩामरका य नगय ववकास कोषको ऋण सहमोगभा फेरफायी वडा नॊ. १ को सवऩङ्ग कम््रेक्स तथा 
स्थानीम उत्ऩादन केन्द्रको बवन मनभायण कामयको कुर रागत रु. १५,४०,५९,१०९।९७ को ठेक्का प्रवक्रमा अगाडी फढाउन े
मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. ६: नेऩार सयकायको स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्द्त्रारमको मभमत २०७७।०६।१८ को च.नॊ. २०९ को ऩरयऩत्र 
फभोशजभ ऩन्द्र िैमाको अस्ऩतारको मनभायण प्रवक्रमा २०७७ सार कामतयक भसान्द्तसम्भभा प्रायम्ब गनय मनदेिन बए अनसुाय 
भन्द्त्रारमको स्वास््म बवन ऩूवायधायको मडजाइन तथा मनभायण सम्फन्द्धी (ऩवहरो सॊिोधन) मनदेशिका २०७७ फभोशजभ आवश्मक 
प्रवक्रमा फढाउने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. ७: नेऩार सयकायको स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्द्त्रारमको मभमत २०७७।०५।२३ को च.नॊ. १२५ ऩरयऩत्र फभोशजभ 
कोमबड- १९ अस्थामी अस्ऩतार सॊचारन गनय आवश्मक प्रवक्रमा फढाउने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. ८: नगय कामयऩामरका कामयववबाजन मनमभावरी २०७४ को दपा ४ (६) अनसुाय अनसूुशच ५ फभोशजभ तवऩिर 
अनसुायको ववषमगत समभमत तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ६५ फभोशजभ स्थानीम याजस्व ऩयाभिय 
समभमतको सॊमोजक तोकी सदस्महरुको हकभा प्रभखुज्मूफाट सॊमोजकसॉग सभन्द्वम गयी समभमतराई ऩूणयता ददने य सदस्म सशचव 
सम्फशन्द्धत िाखाको प्रभखु हनुे मनणयम गरयमो । 

 

क. सावयजमनक सेवा तथा ऺभता ववकास समभमत 

सॊमोजक: श्री धनऩमत गौतभ (वडाध्मऺ वडा नॊ. ८) 
सदस्म:  श्री यभेि मनयौरा (वडासदस्म वडा नॊ.१) 
सदस्म: श्री िाशन्द्त फहादयु दाहार  (वडासदस्म वडा नॊ.७) 
सदस्म सशचव: प्रभखु,  साभान्द्म प्रिासन िाखा  
 

ख. आमथयक ववकास समभमत 

सॊमोजक: श्री घन श्माभ गौतभ (वडाध्मऺ वडा नॊ. २) 
सदस्म: श्री अरन देवी खवास (वडासदस्म वडा नॊ.४) 
सदस्म: श्री यमसन ताभाङ्ग (वडासदस्म वडा नॊ.१) 
सदस्म सशचव: प्रभखु,  आमथयक प्रिासन िाखा  
 

ग. साभाशजक ववकास समभमत 

सॊमोजक: श्री मोगेन्द्र सवेुदी (वडाध्मऺ वडा नॊ. ३) 
सदस्म: श्री देवेन्द्र फहादयु काकी (वडासदस्म वडा नॊ.५) 
सदस्म: श्री ईन्द्र कुभाय याई (वडासदस्म वडा नॊ.११) 
सदस्म सशचव: प्रभखु, साभाशजक ववकास िाखा  
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घ. ऩूवायधाय ववकास समभमत 

सॊमोजक: श्री नगेन्द्र खड्का (वडाध्मऺ वडा नॊ. ९) 
सदस्म: श्री याभ कुभाय नेऩारी (वडासदस्म वडा नॊ.५) 
सदस्म: श्री जोगेन्द्र मधभार (वडासदस्म वडा नॊ.१०) 
सदस्म सशचव: प्रभखु, िहयी ऩूवायधाय ववकास िाखा  
 

ङ. वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमत 

सॊमोजक: श्री चक्र खरुार (वडाध्मऺ वडा नॊ. १) 
सदस्म: श्री मनिावकयण चाभमरङ्ग (वडासदस्म वडा नॊ.३ ) 
सदस्म: श्री जॊग फहादयु ववष्ट (वडासदस्म वडा नॊ. १०) 
सदस्म सशचव: प्रभखु, िहयी ऩूवायधाय ववकास िाखा  
 

च. ववधेमक समभमत  
सॊमोजक: श्री माभ फहादयु ऩोखयेर (वडाध्मऺ वडा नॊ. ११) 
सदस्म: श्री बवनी प्रसाद गयुागाई (वडासदस्म वडा नॊ.८) 
सदस्म: श्री वहयावती याजवॊिी (वडासदस्म वडा नॊ.९) 
सदस्म सशचव: प्रभखु,  साभान्द्म प्रिासन िाखा  
 

छ. याजस्व ऩयाभिय समभमत 

सॊमोजक: उऩ प्रभखु श्री ढाका कुभायी ऩयाजरुी 
सदस्म: प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत  
सदस्म: भनोमनत श्री मगता शिवा 
सदस्म: भनोमनत श्री चेतयाज फस्नेत 

सदस्म: नगयस्तयीम उद्योग फाशणज्म सॊघको अध्मऺ वा प्रमतमनमध 

सदस्म सशचव: आमथयक प्रिासन िाखा प्रभखु 

 

 

मनणयम नॊ. ९: नगय शिऺा समभमतको मभमत २०७७।०६।२५ गतेको साभदुावमक ववद्यारमहरुको शिऺक दयफन्द्दी मभरान 
सम्फन्द्धी बएको मनणयम अनभुोदन गरयमो । 

मनणयम नॊ. १०: नगय शिऺा समभमतरे साभदुावमक ववद्यारमहरुभा आवश्मक शिऺक दयफन्द्दी मभरान गरय नगयको ऩूर दयफन्द्दीभा 
यहेका ऩदहरुभा आवश्मक प्रवक्रमा अफरम्फन गरय ऩदऩूमतय गनय गयाउन नगय शिऺा समभमतराई शजम्भेवायी ददने मनणयम गरयमो। 

मनणयम नॊ. ११: गत आ.व.२०७६/०७७ भा साप्तावहक हाटफजाय ठेक्का फन्द्दोफस्त बएकोभा २०७६ चैत्र ११ गते देशख कोमबड-
१९ कोयोना बाईयस भहाभायीको कायण फन्द्दाफन्द्दी बई असाय भसान्द्तसम्भ उक्त हाटफजायको िलु्क असरुी कामय सभेत प्रबाववत 
बएकोभा साथै वकमतयभान बाउन्ने आभतोरा सडकको ऩूवायधाय उऩमोग कय िलु्क असरुी सम्फन्द्धभा स्थानीमवासीरे बाउन्ने 
वकमतयभान खण्डभा सवायी साधन आवतजावतभा अवयोध सजृना गरय कय असरुीभा फाधा ऩगुेको बमन ठेकेदाय समऩत्री भशल्टप्रऩोज 
कम्ऩनी प्रा.मर. फेरफायी १ रे मभमत २०७६।०८।१० भा ददएको मनवेदन फभोशजभ नगय कामयऩामरकाको मभमत 
२०७६।०८।१५ को वैठकफाट वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ श्री मोगेन्द्र प्रसाद सवेुदीको सॊमोजकत्वभा गदठत स्थरगत अध्ममन 
अनगुभन समभमतको मभमत २०७७।०२।११ को प्रमतवेदन सभेतराई आधाय भानी वकमतयभान बाउन्ने आभतोरा सडक शचसाङ्ग 
खोराको मबत्रको वाटो सभेतको तऩशिर फभोशजभ उक्त ठेकेदाय वा कम्ऩनीराई ऺमतऩूमतय स्वरुऩ कय िलु्क असरुी कामय गनय ददने 
मनणयम गरयमो । 
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तऩशिर 

क्र.स. ठेक्काको नाभ ठेकेदाय वा कम्ऩनीको नाभ ठेक्का यकभ कामय गनय ददने 
सभमवमध 

१. साप्तावहक भवेिी ऩिहुाट  भनोज सवेुदी फेरफायी ३ 4607166।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

2. फेरफायी १ को सोभवाये य फेरफायी २ को 
फधुवाये िकु्रवाये हाटफजाय 

उऩेन्द्र याई फेरफायी ११ 1125000।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

३. फेरफायी ११ को िमनवाय वववहवाय राग्न े
कृवष उऩज हाटफजाय 

अमनर याई फेरफायी ११ 100100।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

४ फेरफायी ७ को फधुवाय य िमनवाय राग्न े
हाटफजाय 

तोवषत सवेुदी फेरफायी ३ 200250।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

५ फेरफायी ९ को भॊगरवाय य िकु्रवाय राग्न े
हाटफजाय 

मनयज सवेुदी 200000।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

६ फेरफायी ५ कसेनी हाटफजाय आिायाभ चौधयी 32000।00 २०७७ चैत्र ११ 
देशख 

७ वकमतयभान बाउन्न े आभतोरा सडक शचसाङ्ग 
खोरा मबत्रको वाटो सभेत 

समऩत्री भशल्टप्रऩोज कम्ऩनी 
प्रा.मर. फेरफायी १ 

2502000।00 २०७७ भॊमसय १० 
देशख 

 

मनणयम नॊ. १२: गत आ.व.भा सॊचारन बएको वडा नॊ. ८ को कारोऩते्र सडकको आमधकारयक मनकामफाट ल्माफ 
ऩरयऺण प्रमतवेदनको आधायभा आवश्मक प्रवक्रमा फढाउन ेमनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. १३: गत आ.व.भा उऩबोक्ता समभमतफाट सॊचामरत तऩशिर फभोशजभका मोजनाहरुको भॊमसय भसान्द्तसम्भ 
म्माद थऩ गरय सॊचारन गने मनणयम गरयमो ।  

क्र.स. मोजनाको नाभ सम्झौता यकभ रु. कैवपमत 

१. नन्द्दरार भागय कारोऩते्र वडा नॊ. ४ 4099568.57  

2. कृवष भागय कारोऩते्र वडा नॊ. ४ 4083522.89  
३. रक्ष्भीनागयामण भागय कारोऩते्र वडा नॊ. ५ 5323755.06  
४ ववयेन्द्र चौक झरझरी भागय कारोऩते्र वडा नॊ. १० 4304667.75  

५ भनुार आदिय भागय कारोऩते्र वडा नॊ. ११ 4090003.97  
६ नरफायी ऩशिभ कारोऩते्र वडा नॊ. ९ 4250246.58  
७ ऩयुानो फाहनुी देशख जनता भा.वव. जोड्ने फाटो कारोऩते्र 

वडा नॊ. ७ 
4085505.74  

८ जनता आवास कामयक्रभ वडा नॊ. ३ 13462546.40  

९ जनता आवास कामयक्रभ वडा नॊ. ४ 6731273.20  

१० जनता आवास कामयक्रभ वडा नॊ. ११ 1346254६.40  
 

मनणयम नॊ. १४: मभमत २०७७।०६।३० गते नगयप्रभखुफाट स्वीकृत वट्ऩणी फभोशजभ स्वास््म सेवा तपय का सेवा कयायभा 
कामययत कभयचायीहरुको स्केर अनसुाय तरफ बत्ता उऩरब्ध गयाउने मनणयम अनभुोदन गने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ. १५: फेरफायी नगयऩामरकाको रामग तऩशिरको सेवा तथा कामय सॊचारन गनय गयाउन सेवा कयायभा कभयचायी ऩदऩमतय 
गरय कामय गनय गयाउन आवश्मक बएकोरे ऩदऩूमतय समभमतराई आवश्मक प्रवक्रमा अफरम्फन गरय ऩदऩूमतय प्रवक्रमा फढाउन मनदेिन 
ददने मनणयम गरयमो ।  
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तऩशिर  

मस.नॊ. ऩद/ तह सेवा/सभहु 

सभावेिी आधायभा 
ऩदऩूमतय गनुय ऩने जम्भा 

ऩद सॊख्मा 
कैवपमत 

१ 

भेमडकर अमधकृत/अमधकृत छैठौ स्वास््म सेवा १ कोमबड-१९ अस्थामी अस्ऩतार 
सॊचारन गनय आवश्मक बएको । 

२ 
साभाशजक ऩरयचारक/सहामक चौथो कामयकभ सहशजकयण ३ गरयफसॉग नगयऩामरका कामयक्रभ 

सहजीकयण गनय आवश्मक बएको 
। 

३ 

नगय प्रहयी अमसस्टेन्द्ट सहामक 
मनरयऺक/ सहामक चौथो 

फजाय व्मवस्थाऩन य 
सयुऺा 

१ फजाय व्मवस्थाऩन य सयुऺा  गनय 
आवश्मक बएको । 

४ 

येमडमोिापय/सहामक ऩाचौ स्वास््म/येमडमोिापी १ कोमबड-१९ अस्थामी अस्ऩतार 
सॊचारन गनय आवश्मक बएको । 

५ 

ह्याबी सवायी चारक/ शे्रणी वववहन ववववध २ वारुणमन्द्त्र सॊचारन गनय आवश्मक 
बएको । 

६ 
हरकुा सवायी चारक/शे्रणी वववहन ववववध २ िव वहान य वटऩय सॊचारन 

गयाउन आवश्मक बएको । 

७ 

नगय प्रहयी जवान/ शे्रणी वववहन फजाय व्मवस्थाऩन य 
सयुऺा 

४ फजाय व्मवस्थाऩन य सयुऺा  गनय 
आवश्मक बएको । 

८ 

अग्नी मनयोधक/शे्रणी वववहन ववववध ६ वारुणमन्द्त्र सॊचारन गनय आवश्मक 
बएको । 

९ 
कामायरम सहमोगी/शे्रणी वववहन ववववध ४ आधायबतू स्वास््म केन्द्र वडा नॊ. 

१, २ य १० का रामग । 

 जम्भा  २४  

ववववध् 

क. नऩाॉको नमाॉ बवनको रगत ईशस्टभेटभा छुट तथा अऩगु बएको तऩशिर फभोशजभको अमतरयक्त काभको सम्फन्द्धभा 
बकू्तानी गने मनणयम गरयमो । 

तऩशिर  

्मान कम्फोड, ईटा मडस्भेन्द्टर कामय, वारऩटु्टी, करय, भावयर टामर ववच्छाउने, एरभमुनमभ  झ्मार ढोका, एसी वेर इन्द्बटयय 
वारयङ्ग, ट्रस जडान कामय, मूवऩमबसी ढोका आदी ।  

 

ख. याजस्व ऩयाभिय समभमतको मभमत २०७७।०६।२३ को मसपारयस अनसुाय आमथयक ऐनभा छुट बएको तऩशिर 
फभोशजभको सवायी ऩावकय ङ्गराई िलु्क तोक्ने मनणयम गरयमो । 
तऩशिर 

 भोटयसाइकर/स्कुटय प्रमत गोटा रु. २०।–  
 चायचके्क हरकुा सवायी साना प्रकृमतका प्रमत गोटा रु. ३०।–  
 ठुरा सवायीको प्रमत गोटा रु. ५०।–  


