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उल्लेखखत प्रस्तावहरूमाखथ छलफल गरी प्रस्तावगत देहायअनसु ारका खनययणहरू गररयो ।
१.

खिक्षातफय को काययक्रम खवतरण सम्बन्धमा ।

खनणयय न१ं :
आ.ब. २०७७/७८ मा सितय अनदु ान अन्तगयत प्रा्त  देहायका काययक्रमहु  देहायका खवद्यालयहु लाई खवतरण गने
खनणयय गररयो ।
माध्यखमक खवद्यालयमा खवज्ञान प्रयोगिाला अनदु ान-२
१
श्री सम्झना माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ५
२
श्री डढुवा दछु ाय माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ८
गखणत,खवज्ञान तथा अग्रं ेजी खवषयका लाखग खक्रयाकलापमा आधाररत सामग्री अनदु ान-४
१
श्री मङ्गला माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ३
२
श्री गणेि माखलका माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल १०
३
श्री बालखवकास माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल २
४
श्री स्त धारा माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल १
उच्कृ ष्ट खसकाइ उपलखब्ध भएका खवद्यालयलाई खसकाइ सदृु ढीकरण अनदु ान -१
१
श्री खसद्ध प्राथखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ६
खवद्यालयलाई कायय सम्पादनमा आधाररत अनदु ान -३
१
श्री लक्ष्मी प्राथखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ७
२
श्री करापक
ु ल्याण मजवु ा आ खव, मध्यनेपाल ८
३
श्री जनमखन्दर माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ७
खिक्षकको खिक्षण खसकाइमा खवताउने समयावधी सधु ार योजना कायायन्वयन अनदु ान सवै सामदु ाखयक
खवद्यालयहु लाई प्रखत खवद्यालय दईु हजारको दरले उपलब्ध गराउने ।
पानी तथा स्वास््य र सरसफाई सखु वधा सखहतको िौचालय-२
१
श्री अकला प्राथखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ६
२
श्री खवन्देश्वरी प्राथखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ८
सामदु ाखयक खवद्यालयमा खिक्षण खसकाइमा सचू ना प्रखवखधको प्रयोग ( कम्प्यटू र,इन्टरनेट,कनेखटटखभटी इटयपू मेन्टस
तथा सामग्री खररद) का लाखग अनदु ान-४
१
श्री कल्याण माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ९
२
श्री इिानेश्वर माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ६
३
श्री सयू यज्योखत माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल १
४
श्री भैरवकाली माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ४
माध्यखमक खवद्यालयमा पस्ु तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन (खफखटसङ, खकताब खररद तथा इ-पस्ु तकालय) का
लाखग अनदु ान-१
१
श्री कुसमु ाकर माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल ७

नमनू ा खवद्यालयको िैखक्षक तथा व्यवस्थापकीय योजना कायायन्वयन अनदु ान ु  ५० लाख श्री मङ्गला माध्यखमक
खवद्यालय, मध्यनेपाल -३ लाई उपलब्ध गराउने ।
नमनू ा खवद्यालयमा काययसम्पादन करारका आधारमा प्रअ र खिक्षकका लाखग खवद्यालयमाफय त प्रोत्साहन अनदु ान रू २
लाख श्री मङ्गला माध्यखमक खवद्यालय, मध्यनेपाल -३ लाई उपलब्ध गराउने ।
२.

सचू ीकृ त बेरोजगारहरूको खववरण सम्बन्धमा ।
खनणययनं २:
आ.ब. २०७७/७८ मानगरपाखलकाका सम्पणू य वडाहरूबाटसूचीकृ त हुन आएका जम्मा बेरोजगारहरूको
खववरण इ. एम.आई. एस. प्रणालीमा जम्मा १०८१ को वडागत सचू ीकृ त खववरण देहायअनसु ार
प्रमाखणत गनय खनणयय गररयो ।
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बाख्राको पके ट क्षेत्र खनधायरण सम्बन्धमा
खनणयय नं ३:
प्रधानमन्त्री कृ खष आधखु नकीकरण पररयोजना अन्तगयत बाख्राको साना व्यावसाखयक कृ खष उत्पादन के न्र
(पके ट) खवकास काययक्रमको पररयोजना कायायन्वयन म्यानअ
ु लअनसु ार काययक्रम छनोट प्राखवखधक
सखमखतको प्रखतवेदनबमोखजम मध्यनेपाल नगरपाखलका वडा नं १० मा रहेको श्री माखलका पररश्रखमक
कृ षक समहू लाई उक्त बाख्रा पके ट काययक्रम सचाचालन गनय खदने खनणयय गररयो ।
करार कमयचारीको म्याद थप सम्बन्धमा ।
खनणययनं ४:
देहायका करार कमयचारीहरूको करार अवखध २०७७ माघ १ गतेदखे ख २०७८ असार मसान्तसम्म थप
गने खनणयय गररयो । साथै खस.नं. १२ र १३ मा रहेका करार कमयचारीको म्याद २०७७ मङ्खसर १ गतेदखे ख
थप हुने खनणयय गररयो ।

सि. नं. नाभ थय

ऩद

सनमुक्तिको प्रकाय

कामययत स्थान

१

विवऩन असधकायी

कृवि असधकृत

िेिा कयाय

कृवि

२

उत्तभ िुिेदी

इक्तजजसनमय

िेिा कयाय

नगयऩासरका

३

आकाश गुरूङ

िुचना प्रविसध असधकृत

िेिा कयाय

नगयऩासरका

४

याधा ढकार

योजगाय िं मोजक

िेिा कयाय

योजगाय िेिा केजर

५

िुफन श्रे ष्ठ

प्राविसधक िहामक

िेिा कयाय

योजगाय िेिा केजर

६

असनता जमौऩाने

हे.अ

िेिा कयाय

शहयी स्िास््म केजर,

७

अवियर श्रे ष्ठ

हे.अ

िेिा कयाय

िूमऩ
य ार स्िास््म चौकी

८

विजदु दुया

हे.अ

िेिा कयाय

िसभबञ्माङ

९

िं गीता खनार

हे.अ

िेिा कयाय

टक्िाय स्िास््म चौकी

१०

याक्तजि िाग्रे

अ.िफ.इक्तजजसनमय

िेिा कयाय

िडा नं. २

११

िं जम ऩौडेर

कम्प्मुटय अऩये टय

िेिा कयाय

नगयऩासरका

१२

प्रकाश खनार

एभ.आइ.एि.अऩये टय

िेिा कयाय

नगयऩासरका

१३

िजतोि फगारे

वपल्ड िहामक

िेिा कयाय

नगयऩासरका

१४

ददऩेजर ऩौडेर

ना.ऩ.स्िा.प्र

िेिा कयाय

ऩशु शाखा

१५

अभृत असधकायी

ना.ऩ.िे.प्रा.

िेिा कयाय

िडा नं. ७

१६

ददऩकफाफु ये ग्भी

ना.ऩ.स्िा.प्रा.

िेिा कयाय

िडा नं. ४

१७

फिजता ऩौडे र

ना.प्रा.ि.

िेिा कयाय

कृवि

१८

घनश्माभ क्तघसभये

अ.हे.ि

िेिा कयाय

फांग्रे स्िास््म चौकी

१९

अजजना ऩुयी

अ.हे.ि

िेिा कयाय

क्तजता स्िास््म चौकी

२०

वप्रसतभा क्षेष्ठ

अ.हे.ि

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

नगयऩासरका

शाखा

ऩुयजडी

चौकी

स्िास््म

नगयऩासरका

नगयऩासरका

शाखा

२१

िविता क्तघसभये

अ.हे.ि

िेिा कयाय

कयाऩु स्िास््म चौकी

२२

असनिा वि.क.

अ.हे.ि

िेिा कयाय

क्तजता स्िास््म चौकी

२३

क्तचजाभामा गरुङ

अ.हे.ि

िेिा कयाय

फाग्रे स्िास््म चौकी

२४

भुना भाझी

अ.हे.ि

िेिा कयाय

कयाऩु स्िास््म चौकी

२५

िोभामा गुरूङ

अ.हे.ि

िेिा कयाय

िसभबञ्माङ

२६

अभृता क्षेष्ठ

अ.हे.ि

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

२७

यविजर थाऩा

अ.हे.ि

िेिा कयाय

नेटा स्िास््म चौकी

२८

क्तशि याज ऩौडेर

अ.हे.ि

िेिा कयाय

कयाऩु स्िास््म चौकी

२९

िावित्री थाऩा

अ.न.भी

िेिा कयाय

जीता स्िास््म चौकी

३०

अक्तस्भता काकी

अ.न.भी

िेिा कयाय

बोरे टाय स्िास््म चौकी

३१

भुना अचाजु

अ.न.भी

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

३२

िुसनता गुरुङ

अ.न.भी

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

३३

िुसनता वि.क.

अ.न.भी

िेिा कयाय

फाग्रें स्िास््म चौकी

३४

रुचन गुरुङ

अ.न.भी

िेिा कयाय

कयाऩु स्िास््म चौकी

३५

िािना गुरूङ

अ.न.भी

िेिा कयाय

टक्िाय स्िास््म चौकी

३६

यविना ऩौडेर

अ.न.भी

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

३७

भसनिा दुया

ल्माफ असिष्टे जट

िेिा कयाय

बोरे टाय स्िास््म चौकी

३८

ताया गुरूङ

ल्माफ असिष्टे जट

िेिा कयाय

क्तचिं खु स्िास््म चौकी

३९

श्रृजना प्रधान

ल्माफ असिष्टे जट

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

४०

िरयता गुरूङ

नेत्र िहामक

िेिा कयाय

बोरे टाय स्िास््म चौकी

४१

िुक्तशर शाही

हरुका ििायी चारक

िेिा कयाय

नगयऩासरका

४२

भन फहादुय नेऩारी

ह.ि.चा

िेिा कयाय

नगयऩासरका

चौकी

स्िास््म

४३

विकाि वि.क

िाभाक्तजक ऩरयचारक

िेिा कयाय

ऩशु शाखा

४४

िुसनता कुभायी मादि

अबमङ्गकताय

िेिा कयाय

आमुिेद औिधारम,

४५

उदम गुरूङ

का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

४६

कुर फहादुय यानाबाट

का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

४७

ऩदभ फहादुय यानाबाट का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

४८

क्तचजााँभामा खिाि

का.ि

िेिा कयाय

१ नं. िडा कामायरम

४९

नायान फहादुय गुरूङ

का.ि

िेिा कयाय

२ नं. िडा कामायरम

५०

जुना थाऩा

का.ि

िेिा कयाय

३ नं. िडा कामायरम

५१

फाफुयाभ कुभार

का.ि

िेिा कयाय

४ नं. िडा कामायरम

५२

वकशोय जशी

का.ि

िेिा कयाय

५ नं. िडा कामायरम

५३

भााँमा दे िी नेऩारी

का.ि

िेिा कयाय

६ नं. िडा कामायरम

५४

फारकृष्ण क्षेष्ठ

का.ि

िेिा कयाय

७ नं. िडा कामायरम

५५

कुर फहादुय गुरूङ

का.ि

िेिा कयाय

८ नं. िडा कामायरम

५६

च ुडा फहादुय यानाबाट

का.ि

िेिा कयाय

९ नं. िडा कामायरम

५७

ददऩक घती

का.ि

िेिा कयाय

१० नं. िडा कामायरम

५८

भेसरना कुभार

का.ि

िेिा कयाय

यम्पघा स्िास््म चौकी

५९

दे िकरा क्षेष्ठ

का.ि

िेिा कयाय

िसभबञ्माङ

६०

विनोद ढकार

का.ि

िेिा कयाय

फाग्रें स्िास््म चौकी

६१

िरयता अछाभी

का.ि

िेिा कयाय

नेटा स्िास््म चौकी

६२

गभ फहादुय गुयङ

का.ि

िेिा कयाय

कयाऩु स्िास््म चौकी

६३

िुयेजर याज ऩौडेर

का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

िोतीऩिर

चौकी

स्िास््म

नगयऩासरका स्िास््म

शाखा

६४

खेभ फहादुय यानाबाट

का.ि

िेिा कयाय

शहयी स्िास््म केजर,

६५

सतरकयाभ क्षेत्री

का.ि

िेिा कयाय

िूमऩ
य ार स्िास््म चौकी

६६

चजरािती जमौऩाने

का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

६७

िुसनता गुरूङ

का.ि

िेिा कयाय

नगयऩासरका

६८

भक्तणयाभ ऩोख्रेर

खा.ऩ.ि.टे

अस्थामी

नगयऩासरका

५.

६.

फाङ्ग्ग्रे

कोखभड-१९ खोप व्यवखस्थत गने सम्बन्धमा।
खनणययनं ५:
कोखभड-१९ खोपलाई व्यवखस्थत वनाउन तथा सोको अनगु मनका लाखग नगरस्तरीय खोप समन्वय
सखमखत र वडास्तरीय समन्वय सखमखतलाई खोप अखभयानमा पररचालन गने खनणयय गररयो ।
साथैनगरप्रमख
ु श्री रमेिकुमार पाण्डेको संयोजकत्वमा देहायबमोखजमको सदस्यहरू रहेको नगरस्तरीय
खोप समन्वय सखमखत गठन गने खनणयय गररयो ।
सदस्य - श्री राजकुमार श्रेष्ठ (नगरउपप्रमख
ु )
सदस्य – श्री खचरचाजीवी पौडेल (प्रमख
ु प्रिासकीय अखधकृ त)
सदस्य –वडा नं १ देखख १० सम्मका सबै वडा अध्यक्षहरू
सदस्य –नगरपाखलकाका स्वास््य संस्था प्रमख
ु सबै
सदस्य –श्री बोधराज रे ग्मी (इलाका प्रहरी कायायलय प्रमख
ु भोलेटार)
सदस्य –कृ खष िाखा र पि
ु सेवा िाखाका प्रमख
ु हरू
सदस्य – श्री िक
ं र खवष्ट (खवद्यलाय व्यवस्थापन सखमखतको अध्यक्ष)
सदस्य – श्रीखवष्णप्रु भा सोती(मखहला स्वास््य स्वयम सेखवका)
सदस्य – श्री इखन्दरा पोख्रेल(मखहला तथा बालवाखलका िाखा प्रमख
ु )
सदस्य – श्री राजु चन्द(खक्षखतज यवु ा टलवका अध्यक्ष)
सदस्य – श्री खवष्णहु रर वास्तोला(प्रधानाध्यापक, श्री मङ्गला मा.खव.)
सदस्य सखचव – श्री सयू प्रसाद पौडेल (स्वास््य िाखा संयोजक)
खजल्ला प्रिासन कायायलय लमजङु को पररसरमा खनखमयत पाखलका स्तम्भ पाकय खनमायणको खचय भक्त
ु ानी
सम्बन्धमा ।
खनणयय नं ६:
मध्यनेपाल नगरपाखलकाका नगर प्रमख
ु र खजल्ला प्रिासन कायायलय लमजङु का प्रमख
ु खजल्ला
अखधकारी खबच २०७७।६।५ मा भएको सम्झौताअनसु ार खजल्ला प्रिासन कायायलय पररसरमा पाखलका

७.

८.

स्तम्भ पाकय खनमायणमा खचय भएको जम्मा रू१,९६,०५५/- नगरप्रमख
ु आखथयक सहयोग काययक्रमबाट
भक्त
ु ानी खदने खनणयय गररयो ।
मध्यपहाडी लोकमागयको खनमायण व्यवसायीबाट स्थाखपत क्रसर प्लान्टलाई नदीजन्य पदाथय उपलब्ध गराउने
सम्बन्धमा।
खनणययनं ७ :
क) यस नगरपाखलका अन्तगयत वडा नं १०,९,६र ७ भएर जाने मध्यपहाडी लोकमागय खनमायणाखधन
अवस्थामा रहेकोले उक्त योजनाको थाटले – रातामाटा तथा रातामाटा मादीपल
ु खण्डको लाखग
ठे टकामा व्यवस्था भएबमोखजम नदीजन्य पदाथय उत्खनन् तथा प्रिोधनको लाखग यस नगरपाखलकाको
बाङ्ग्रेवसे ीमा स्थापना गररएको क्रसर प्लान्टसाथै खनमायणाखधन राखष्िय गौरबको आयोजना, नगरस्तरीय
आयोजना, प्रदेिस्तरीय आयोजना तथा अन्य प्रयोजनसमेतका लाखग आवश्यक पने कच्चा पदाथय
(ढुङ्गा,रोडा,बालवु ा, चोकर आखद)प्रखत घनखमटर रू२८० का दरलेआ.ब. २०७७/७८ को स्वीकृ त
प्रारखम्भक वातावरणीय प्रखतवेदनअनसु ार खमखदम खोला खस्थत (देउराली खोलाबाट नाल्मा फे दीसम्मको)
खण्डबाट प्रखतवदेनमा उल्लेखखत पररमाण १३ हजार ३ सय घनखमटर नबढ्ने गरी आवश्यकताअनसु ार
मेसीनकोसमेत प्रयोग गरी नदीजन्य पदाथयको उत्खनन, सङ्कलन तथा सङ्कखलत नदीजन्य पदाथय
उपलब्ध गराउने खनणयय गररयो । साथै राजश्व सङ्कलन काययका लाखग यसनगरपाखलकाले
आ.ब.२०७६/७७ मा सो प्रयोजनका लाखग तोके को कमयचारी श्री खवनोद गु ु ङलाई साखवककै सेवा
सखु वधा उपलब्ध गराउने गरीखटाउने खनणयय गररयो ।
ख) प्रारखम्भक वातावरणीय अध्ययन प्रखतवेदनबाट स्वीकृ त भई ठे टका लाग्न नसके का देहायका
घाटहरूबाट नदीजन्य पदाथय उत्खनन् ,सङ्कलन तथा खनकासी गनय इच्छुक ट्याटटर व्यवसायीबाट प्रखत
ट्याटटर रू एक लाखका दरले राजश्व सङ्कलन गरी ४५(पैंताखलस) खदनका लाखग नदीजन्य पदाथय
उत्खनन्का लाखग अनुमखत खदने खनणयय गररयो । साथै उत्खनन् भएको सामग्रीहरू नदी खकनारा, सावयजखनक
जग्गा आखदमा घाटगद्दी गनय नपाउने गरी घाटहरू खल
ु ा गने खनणयय गररयो ।
१.
खमखदम खोलाखस्थत झोलङु ् गे पल
ु बाट देउराली खोलासम्मको खण्ड ।
२.मादी नदीखस्थत खससाखोला घाट खण्ड ।
योजनाको रकमान्तर सम्बन्धमा
खनणययनं ८ :
नगरसभाबाट खवखनयोखजत तपखसलका योजनाहरूको रकमलाई देहायका योजनाहरूमा रकमान्तर तथा
नाम सि
ं ोधन गने खनणयय गररयो ।
क) क्र.सं.११८ को वडा नं ९ बाङ्ग्रेखस्थत खपस्तीखोला-नौखवसेबाटकुन्छाली चौतारासम्मको खसंढी
ममयततफय खवखनयोखजत ु  २ लाखलाई सोही वडाको नौखवसे कुलो ममयततफय रकमान्तर गने ।
ख) क्र. स.ं १०२ को वडा नं ९ बाङ्ग्रेखस्थत खलकछाप आमा समहू भवन व्यवस्थापनतफय को
रू१लाख ५० हजारलाई सोही वडाको थपवु ाबाट लामा गाम- दवु ारे गाउँ हुदँ ै कुन्छाली
चौतारासम्मको िाखा बाटो खनमायणतफय रकमान्तर गने ।

९.

१०.

११.

ग) क्र. सं.३८ को वडा नं ६ खस्थत खमलनटोल धारे ढुङ्गा मोटर बाटोतफय को ु  ५ लाखलाई
सोहीस्थानको खमलनटोल धारे ढुङ्गा पैदल मागयमा रकमान्तर गने र क्र.सं. ९२ मा रहेकोभोले
अकला मखन्दर जाने पैदल मागय खनमायणलाई नाम सि
ं ोधन गरी फोहरमैला व्यवस्थापन मध्यनेपाल ६
बनाउने ।
घ) वडा नं १ को क्र.सं ४ मा रहेको जीता स्वास््य चौकी ममयत (पानीवत्ती) लाई जीता स्वास््य चौकी
ममयत तथा कायायलय व्यवस्थापन खचयमा नाम सि
ं ोधन गने ।
ङ) वडा नं १० को क्र.सं ६७ मा रहेको खसपमल
ू क काययक्रमको रू एक लाखलाई सोही वडामा रहेको
हाँडीखोला खरबारी गाउँ मोटरबाटो ममयतमा खचय गनय नाम संिोधन गने ।
च) सामाखजक खवकासतफय मध्यनेपाल १ मा कायायन्वयन हुने क्र.सं ६ मा रहेको मखहला सिक्तीकरण र
सहकारी बजारीकरणलाई श्री स्त धारा सामाखजक उद्यमी मखहला सहकारी संस्था भवन खनमायणमा
नाम संिोधन गने ।
योजना सम्झौताको समयावखध सम्बन्धमा ।
खनणययनं ९ :
खमखत २०७७।४।२२ को नगरकाययपाखलकाको वैठकले चालु आ.ब. को योजनाहरूको सम्झौता गने म्याद
२०७७ माघ मसान्तसम्म तोके कोमा हालसम्म कररब २० प्रखतित योजनाहरूको मात्र सम्झौता भएकोले
योजना सम्झौता गने म्याद २०७७ फागनु मसान्तसम्म कायम गने खनणयय गररयो ।
संघ संस्थाको सामदु ाखयक भवन खनमायणस्थल सम्बन्धमा ।
खनणययनं १०:
नगरपाखलका खभत्रका सघं संस्था तथा सगं खठत समहू हरूको आफ्नो नामको जग्गा नभई सावयजखनक
जग्गामा संरचना खनमायण भएको वा खनमायणाखधन अवस्थामा रहेकात्यस्ता संघ संस्था वा संगखठन
समहू हरूलाई आ.ब. २०७७/७८ मा प्रदान गररएको योजना सम्झौताको लाखग सम्बखन्धत वडाबाट सोही
ब्यहोरा खल
ु ेको खसफाररस भई आएको अवस्थामा मात्र र नयाँ संरचना खनमायणको हकमा सम्बखन्धत संघ
सस्ं था तथा सगं खठत समहू हरूको नाम रहेको जग्गाधनी पजू ायको समेतको आधारमा योजना सम्झौता गने
खनणयय गररयो ।
करार पदपखू तय सम्बन्धमा ।
खनणयय नं ११ :
नगरकाययपाखलकाको कायायलय वा अन्तगयत ररक्त देहायका पदमा पदपखू तय गनयका लाखग आवश्यक प्रखक्रया
अगाखड वढाउन प्रमख
ु प्रिासकीय अखधकृ तलाई खनदेिन खदने खनणयय गररयो ।
क) खजता स्वास््य चौकीमा ररक्त हेल्थ अखसस्टेन्ट एक
ख) कायायलय सहयोगी श्री राजेन्र रे ग्मीको अखनवायय अवकासपखछ ररक्त कायायलय सहयोगी एक
ग) कायायलय सहयोगी श्री समीक्षा गरू
ु ङले छोडी ररक्त कायायलय सहयोगी एक
घ) मध्यनेपाल न.पा.२ मा रहेको आययबु ेद औषधालयमा ररक्त चौथो तह वैद्य १ जना

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

िहरी स्वास््य के न्र सम्बन्धमा ।
खनययणनं १२:
नगरपाखलकाको वडा नं ४ मा रहेको न्यौपानेवसें ीमा २०७७ फागनु १ गतेदखे ख िहरी स्वास््य के न्र
सन्चालन गने खनणयय गररयो ।
खवद्याथी पोिाक खवतरण सम्बन्धमा ।
खनणययनं १३:
नगरपाखलकाका सामदु ाखयक खवद्यालयहरूमा अध्ययनरत गररब तथा आखथयक रूपमा खवपन्न र दखलत
बालबाखलकाहरूलाई नगरप्रमख
ु आखथयक सहयोग काययक्रमबाट रू एक लाख बराबरको पोिाक
नगरप्रमख
ु ले तोके को खवद्यालयका खवद्याथीहरूलाई प्रदान गने खनणयय गररयो ।
आरन सधु ार काययक्रम सम्बन्धमा ।
खनणययनं १४:
नगरपाखलका खभत्र परम्परागत रूपमा आरन सन्चालन गदै आएका दखलतहरूका लाखग आरन सधु ार गरी
व्यावसाखयक वन्नका लाखगनगरप्रमख
ु ले तोके को व्यखक्तहरूलाई आरन सधु ारका लाखगनगर प्रमख
ु
आखथयक सहयोग काययक्रमबाट जम्मा रू एक लाख रकमउपलब्ध गराउने खनणयय गररयो ।
वडा कायायलय व्यवस्थापन खचय सम्बन्धमा ।
खनणयय नं १५:
नगरपाखलका खभत्रका वडा कायायलयहरू व्यवस्थापनका लाखग माखसक रूपमा प्रदान गररंदै आएको
व्यवस्थापन रकमलाई वडा अध्यक्षको खसफाररसमा मात्र उपलब्ध गराउने खनणयय गररयो ।
आय व्यय खववरण सम्बन्धमा ।
खनणयय नं १६:
नगरपाखलकाको बाखषयक काययक्रम तथा वजेट पररचालन र खचयलाई प्रभावकारी, खमतव्ययी बनाउन
प्रत्येक काययपाखलकाको वैठकमा माखसक आय तथा िीषयकगत खचय खववरण आखथयक प्रिासन िाखाले
प्रमख
ु प्रिासकीय अखधकृ तमाफय त काययपाखलकाको वैठकमा पेि गने व्यवस्था खमलाउन खनदेिन खदने
खनणयय गररयो ।

१७. नगरपाखलकाको आबखधक योजना खनमायणका लाखग प्रदेि सरकारबाट ु .५ लाख प्रा्त  हुने आश्वासन
आएको र सो कायय संपन्न गनय नगरपाखलकाको तफय बाट उपलब्ध गराउने रकम नगर प्रमख
ु को खनणययबाट लेखा
िाखाको परामियमा आबस्यक रकम छुट्टाउने खनणयय गररयो ।
१८. यस नगरपाखलकाका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष एवं नगरकायायपाखलकाका सदस्य श्री बाल कुमार
जोिीज्यक
ू ो ममतामयी आमा गौरीमाया जोिीको खमखत २०७७।१०।१५ गते ८९ बषयको उमेरमा असामाखयक खनधन
भएकोले वहाँको खदवगं त आत्माको खचरिाखन्तको कामना गदै िोक संत्त  पररवारजनमा इश्वरले धैययधारण गने िखक्त
प्रदान गु न् भन्ने कामना गदयछौ ।

