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 वैठक सॊख्मा: ७८ 

आज मभमत २०७८।०६।२४ गते आईतवाय ववहान ८:०० फजे फेरफायी नगयऩामरकाका नगय 
प्रभखु श्री ऻानने्द्र 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 अनऩुशस्थत 
३ श्री चक्र फहादयु खरुार सदस्म अनऩुशस्थत 

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 अनऩुशस्थत 
८ श्री उदम फहादयु याई सदस्म उऩशस्थत 
९ श्री चेत फहादयु फस्नते सदस्म उऩशस्थत 
१० श्री धनऩमत गौतभ सदस्म उऩशस्थत 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म उऩशस्थत 
१२ श्री गॊगा फहादयु माख्खा सदस्म उऩशस्थत 
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 अनऩुशस्थत 
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 भहेन्द्र खड्का  अमधकृतस्तय सातौ उऩशस्थत 
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प्रस्तावहरु 

१. अशघल्रो वैठकको समभऺा । 

२. वडादिै मतहाय छैठ ऩवयको िबुकाभना । 

३. ववद्यारमको फसको ववभा सम्फन्द्धभा । 

४. सकुुम्वासी ईकाइका कभयचायीको तरफ सम्फन्द्धभा । 

५. ऩिहुाटको िलु्क असरी सम्फन्द्धभा। 

६. ववद्यतु प्रामधकयणको उत्तय तपय को वार बत्काउने सम्फन्द्धभा । 

७. काकुभ मूवा सभहुको गेट मनभायण सम्फन्द्धभा । 

८. िऩयदॊि सचेतना कामयक्रभ सम्फन्द्धभा । 

९. फेरफायी फहभुखुी क्माम्ऩसको छात्रवृशत्त सम्फन्द्धभा । 

१०. भकैको ऩकेट ववकास कामयक्रभ सम्फन्द्धभा । 

११. कृवि सभहु छनोट तथा रेखाऩरयऺण सम्फन्द्धभा । 

१२. नगयसबा सम्फन्द्धभा । 

१३. ववववध सम्फन्द्धभा । 

 

 

मनणयमहरु 

 

मनणयम नॊ.१: अशघल्रो कामयऩामरकारे गयेका मनणयमहरुको समभऺा गदाय सफै मनणयमहरु कामायन्द्वमन तहभा यहेको 
ऩाईमो । 

 

 मनणयम नॊ.२: नेऩारीहरुको भहान चाडऩवय वडादिैको अवसयभा हारको कोयोना भहाभायीराई ध्मानभा याखी 
स्वास््म भाऩदण्ड अऩनाई गनय गयाउन हनु अनयुोध गदै सभस्त नगयवासीहरुभा हाददयक भॊगरभम िबुकाभना 
ददने मनणयम गरयमो । 

 मनणयम नॊ.३: जनता भा.वव. नक्िर फेरफायी १, जनता भा.वव. याधानगय फेरफायी ८ य नभनुा जनता भा.वव. 
फेरफायी ९ फाट सॊचामरत ववद्यारमको फसको मफभा रगामत आवश्मक खचयहरु नगयऩामरकारे व्महोने मनणयम 
गरयमो । 

 मनणयम नॊ.४: बमूभवहन तथा अव्मवशस्थत सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान ईकाइभा कामययत कभयचायीहरुको तरफ 
सवुवधाको रामग नेऩार सयकायरे बमूभ आमोग ववघटन गयेको मभमतसम्भको तरफ सवुवधा उऩरब्ध गयाउन े
मनणयम गरयमो ।  

 मनणयम नॊ.५: फेरफायी नगयऩामरका वडा नॊ. ३ भा अवशस्थत ऩिहुाट फजायको सेवा िलु्क असरुीको ठेक्का 
फन्द्दोफस्त गनय गयाउन कोमबडको कायण ऩिहुाट फजाय मनममभत रुऩभा राग्न े िमुनशित सभेत नबैयहेको 
अवस्थाभा ववगत आ.व. देशख मनयन्द्तय रुऩभा ठेक्का मरई कामय गरययहेको व्मशि वा सॊस्थाराई नै सावयजामनक 
खरयद ऐन मनमभको ऩरयमधमबत्र यवह तवऩिरको दययेटभा सेवा िलु्क असरुी कामय गयाउने मनणयम गरयमो । 

 तऩशिर 

 जनुसकै ऩिजुन्द्म खरयद मफक्री भूल्मको २ दिभरव ५ प्रमतित । 

 मनणयम नॊ.६: ववद्यतु प्रामधकयण िाखा यहेको उत्तय तपय को सडक चौडा गदाय बत्काउदा य फनाउदा राग्न े
आवश्मक नगयऩामरकारे व्महोने मनणयम गरयमो । 
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 मनणयम नॊ.७: फेरफायी वडा नॊ. ४ को फेतना मसभसाय ऺेत्रभा काकुभ मूवा सभहुरे मनभायण गयेको गेट क्रभागत 
मोजनाको रुऩभा कामायन्द्वमन गरय आवश्मक यकभ कमफय भा.वव. अधयुो बवन मनभायण शिियकफाट हारराई 
बिुानी गने मनणयम गरयमो । 

 मनणयम नॊ.८: िऩयदॊि सम्फन्द्धी सचेतना कामयक्रभ नगय ऺते्रको २ स्थानभा गने मनणयम गरयमो । 
 मनणयम नॊ.९: फेरफायी फहभुखुी क्माम्ऩसको २०७८ श्रावण बन्द्दा ऩमछ बनाय बएका ववद्याथॉहरुको बनाय िलु्क 

नगयऩामरकाको स्वीकृत फ.शि.नॊ. ४६ को छात्रावृशत्त प्रभथजाती मधभार आदीवासी वऩछडावगय तथा अन्द्म ववऩन्न 
वगय शिियकफाट उऩरब्ध गयाउने मनणयम गरयमो ।  

 मनणयम नॊ.१०: फेरफायी नगयऩामरका प्रधानभन्द्त्री आधमुनक कृवि कामयक्रभ अन्द्तगयत भकैको ऩकेट कामयक्रभ 
सॊचारनको रामग प्राप्त प्रस्ताव कामायन्द्वमन गने मनणयम गरयमो । 

 मनणयम नॊ.११: नगय मबत्र यहेका कृिक सभहुहरुराई सहमुरमत दयभा कजाय प्रवाह गरय व्मवसामीकयण गनय 
गयाउनको रामग सम्फशन्द्धत वडा कामायरमरे आफ्नो वडाभा यहेका कृिक सभहुहरु भध्मे ऩवहरो चयणभा १० 
वटा सभहुहरु प्राथमभकताको आधायभा कामतयक ५ गते सम्भभा छनौट गरय नगयऩामरकाभा ऩठाउने मनणयम 
गरयमो । 

 मनणयम नॊ.१२: फेरफायी नगयऩामरका वहउॉदे नगयसबाको अमधवेिन २०७८ कामतयक १५ गते गने मनणयम गरयमो 
।  

 मनणयम नॊ.१३: ववववध 
क. वडा नॊ. ७ को कामायरमको मभमत २०७८।०६।१९ को मसपारयस फभोशजभ चार ुआ.व.को फजेट मस.नॊ. 

४४७ को टावय भागयको फाटो मनभायण एशजङ्गराई ऩरयवतयन गरय टावय भागय ग्राबेर कामभ गने मनणयम गरयमो 
। 

ख. वडा नॊ. ८ को मभमत २०७८।०६।१४ को मसपारयस फभोशजभ चार ुआ.व.को फजेट मस.नॊ. ४५८ को 
जनप्रभेी ऩूवय सकुुना फाटोको स्तयोन्नतीको सट्टा सकुुना फाटो एशजङ्ग मनभायण कामभ गने य फजेट मस.नॊ. ३१३ 
को भवहरा रशऺत कामयक्रभ मसराइ भेशिन खरयद शिियकराई खण्डीकयण गरय मसराइ कटाइ तारीभ रु. १ 
राख य मसराई भेशिन खरयद तथा ववतयण रु. २ राख कामभ गने मनणयम गरयमो । 

ग. ऩयुानो नगयऩामरका अगाडी स्राफ मनभायण य वऩमसमस कामय य रक्ष्भीभागय सोयाबाग सडक भभयत वडा नॊ. ३ 
य ६ साथै समनभागय, बानभुागय शचते्रचौक ऩूवय डे्रन तथा एशजङ्ग मनभायण वडा नॊ. ८ य ११ को यकभ 
बिूानीको रागी अन्द्म सावयजमनक मनभायण शिियकभा बएकोरे सो शिियक ऩरयवतयन गरय ऩूॉजीगत शिियकफाट 
गने मनणयम गरयमो । 

घ. स्थानीम स्तयफाट तऩशिरका व्मशि, सभहु वा सॊस्थाहरुको आवश्मिाका आधायभा भाग बई ऩेि बएका 
मोजना तथा कामयक्रभहरु नगय ववकास मोजनाभा उल्रेशखतभा तोवकएका शिियकफाट खचय गने/गयाउन े
मनणयम गरयमो ।  

तऩशिर 
फजेट क्र.स.नॊ. २७११२ अन्द्म साभाशजक सयुऺा 
क्र.स. मोजना तथा कामयक्रभको नाभ ववमनमोशजत फजेट रु. कैवपमत 
१ वववेक उयाव, फेरफायी – २ औिधी उऩचाय सहमोग १५०००।००  

२ बि फहादयु ववश्वकभाय, फेरफायी – ७ औिधी उऩचाय सहमोग १५०००।००  

 
फजेट क्र.स. नॊ. ५५ अन्द्म साभाशजक ऺेत्र सधुाय 
क्र.स. कामयक्रभको नाभ ववमनमोशजत फजेट रु. कैवपमत 
१ स्रष्टा सभाज फेरफायी, भोयङ सावहत्म प्रवधयन कामयक्रभ ३००००।००  

 

 


