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२०७८/११/२३ 

श्री सब ैवडा कार्ाालर्हरु, 
श्री सब ैशाखाहरु, 
मध्र्नेपाल नगरपाललका, लमजुङ । 

                   ववषर्ः लनर्ार् पठाईएको सम्बन्धमा । 

    प्रस्ततु ववषर्मा लमलत २०७८/११/२३ गते बसेको मध्र्नेपाल नगर कार्ापाललकाको ६२ औ ं
बठैकको लनर्ार् पठाईएको छ । उक्त लनर्ार् बमोजजम आवश्र्क कार्ा गनुा गराउनहुुन 
जानकारीका लालग अनरुोध छ । 

 

   ईश्वरी प्रसाद शमाा 
                                                        प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत  

प्रस्तावहरुः 

१) अलिल्लो बठैकको लनर्ार् कार्ाान्वर्न समीक्षा सम्बन्धमा । 
२) प्रशासकीर् भवन सम्बन्धमा । 
३) कमाचारीको पदपलूता सम्बन्धमा । 
४) टोल ववकास संस्था (गठन तथा पररचालन) कार्ाववलध सम्बन्धमा । 
५) दललत बस्ती लनमाार् कार्ाक्रम सम्बन्धमा । 
६) मध्र्नेपाल नेवार समाज भवन लनमाार् सम्बन्धमा । 
७) गत आ.व. को भकु्तानी सम्बन्धमा । 
८) र्ोजना सम्झौता सम्बन्धमा । 
९) बेरुजु फछौट सम्बन्धमा । 
१०) स्थानीर् तह संस्थागत क्षमता स्वामलू्र्ाङ्कन सम्बन्धमा । 
११) प्रलतवेदन तर्ार गन ेसम्बन्धमा । 
१२) नगर सभा सम्बन्धमा । 



१३) आन्तररक स्रोतकबाट 
भकु्तानी गन ेआर्ोजनाहरुको सम्झौता सम्बन्धमा । 

१४) लनवााचन खचा सम्बन्धमा 
। 

१५) ववपद व्र्वस्थापन 
कोषबाट भकु्तानी सम्बन्धमा । 

१६) सोलार ब्र्ाकअप सम्बन्धमा । 
१७) ईन्धन खचा सम्बन्धमा । 
१८) जजन्सी सामान लललामी 

सम्बन्धमा । 
१९) बालवबकासका लशक्षकहरुको पाररश्रलमक सम्बन्धमा । 
२०) आलथाक सहार्ता 

सम्बन्धमा । 
२१) र्ोजना माग गन े

सम्बन्धमा । 
२२) रकमान्तर सम्बन्धमा । 
२३) वव.वप. शाललक लनमाार् 

वव.वप. चोक र्ोजना सम्झौता सम्बन्धमा । 
२४) खेल सामाग्री खररद 

र्ोजना सम्बन्धमा । 
२५) र्ोजना संशोधन 

सम्बन्धमा । 
२६) सडक बोडा नपेाल 

सम्बन्धमा । 
२७) भकु्तानी समथान 

सम्बन्धमा । 



२८) अस्पताल सम्बन्धमा । 
२९) अपगु तलब रकम 

सम्बन्धमा । 
३०) स्थानीर् भत्ता सम्बन्धमा 

। 
३१) तह लनधाारर् सम्बन्धमा 

। 
 

१. निर्णय िं १  
अनिल्लो बठैकको निर्णय कायाणन्वयि समीक्षा सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं १ उपर लमलत २०७८/१०/०६ गते बसेको अलिल्लो कार्ापाललका बठैकको लनर्ार् 
कार्ाान्वर्नको अवस्थाका सम्बन्धमा समीक्षा तथा छलफल गररर्ो ।   

२. निर्णय िं २ 

प्रशासकीय भवि सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न ं२ उपर छलफल गदाा ववगतमा राष्ट्रीर् र्ोजना आर्ोगबाट समपरूक र्ोजना अन्तगात 
कार्ाान्वर्नमा रहेको र्स मध्र्नेपाल नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासकीर् भवन ववगतका वषादेजख 
टेन्डर भई कार्ाान्वर्नमा रहेकोमा चाल ुआ.व. मा पलन समपरुक र्ोजनाको लालग प्रस्ताव पेश 
गनुापनमेा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको लछटो लछटो सरुवाको कारर् कार्ाालर्को संस्थागत 
सम्झना " I nst i t ut i onal  Memory" को अभावमा त्र्ो छुट हुन गई हाल लनमाार्को अजन्तम 
चरर्मा रहेको भवनको भकु्तानी रोकीएकाले आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गररददनहुुनको लालग 
गण्डकी प्रदेश र्ोजना आर्ोगमा लेजख पठाउने लनर्ार् गररर्ो । 

३. निर्णय िं ३ 

कमणचारीको पदपनूतण सम्बन्धमा । 



 प्रस्ताव न ं ३ उपर छलफल गदाा र्स नगरपाललका अन्तगात तान्राङ टक्सार स्वास््र् 
चौकीमा कार्ारत अ.न.मी. लक्ष्मी गुरुङको अध्र्र्न वबदा लसफाररस गररएको हुदााँ सो 
दरबन्दीमा लनज अध्र्र्न सकी दफताा नभईञ्जेलसम्मको लालग करार सेवाबाट पदपलूता 
गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  

 र्स नगरपाललका अन्तगात लचसंखु स्वास््र् चौकीमा कार्ारत अ.हे.व. सररता लम्साल 
खदटएकै लनकार्बाट तलब भत्ता भकु्तानी हुने गरी स्वास््र् वबमा बोडा अन्तगात कामकाज 
गना खदटएको हुदााँ लनजको काज दफताा नहुन्जेलसम्मका लालग ररक्त ठाउाँमा करार सेवाबाट 
१ जना अ.हे.व. पदपलूता गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

 र्स नगरपाललका अन्तगात जजता स्वास््र् चोकीमा कार्ारत हे.अ. श्री पजुा गरुुङले 
राजजनामा ददनभुएको हुदााँ ररक्त पदमा करार सेवाबाट पदपलूता गन ेलनर्ार् गररर्ो । 
 

४. निर्णय िं ४ 

टोल ववकास संस्था (गठि तथा पररचालि) कायणववनध सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ४ उपर छलफल गदाा स्थानीर् ववकास प्रदक्रर्ामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट न ै
नागररक सहभालगता सलुनजित गदै समाजको आलथाक, सामाजजक, सााँस्कृलतक लगार्त ववकासका 
सब ै पक्षमा ददगोपना र अपनत्व सजृना गना लनजित भौगोललक के्षत्रलभत्र बसोबास गन े
नागररकहरुको सहभालगतामा वडा कार्ाालर्को सहर्ोगीको रुपमा काम गन े गरी टोल ववकास 
संस्थाको गठन र पररचालनका लालग आवश्र्क काननूी व्र्वस्था गना वाञ्छनीर् भएकोले टोल 
ववकास संस्था (गठन तथा पररचालन) कार्ाववलध,२०७८ को मस्र्ौदा पाररत गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

५. निर्णय िं. ५ 

दनलत बस्ती निमाणर् कायणक्रम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ५ उपर छलफल गदाा आ.व. २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको दललत बस्ती लनमाार् 
कार्ाक्रम अन्तगात र्स नगरपाललकाका कूल ५४ िरधरुीमा २४२७ वगा लमटर जस्तापाता र ८३० 



वगा लमटर Pl ane Sheet  को Suppl y and I nst al l at i on कार्ा सम्पन्न भएको व्र्होरा 
प्रमाजर्त गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

६. निर्णय िं. ६ 

मध्यिेपाल िेवार समाज भवि निमाणर् सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं ६ उपर छलफल गदाा कापााललकाको लमलत २०७८/०९/२१ गतेको लनर्ार्बाट संशोधन 
भई वडा नं. ४ दईुवपप्ले जस्थत मध्र्नेपाल नेवार समाज भवन लनमाार् लशषाकमा ववलनर्ोजजत 
रु ५ लाखले साववक रम्िा गा.वव.स. वडा नं. ४ को दकत्ता न.ं ३४३ को सावाजलनक जग्गामा 
भवन लनमाार् गना स्वीकृती ददने लनर्ार् गररर्ो । 

७. निर्णय िं. ७ 

गत आ.व. को भकु्तािी सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं ७ मालथ छलफल गदाा २०७७ साल असार २९ गते आएको बाढीले र्स 
नगरपाललकामा तपलसलका सडकहरुमा क्षलत भई तत्काल संचालनमा ल्र्ाउनपुन ेभएको तर उक्त 
कार्ाका लालग आलथाक वषा ०७७/०७८ मा ववपद व्र्वस्थापन शीषाकमा बजेट अभाव हुन गई 
भकु्तानी हुन नसकेको ववषर्मा ९ औ ंनगर सभामा छलफल हुाँदा सो भकु्तानीका लालग बजेटको 
व्र्वस्था गदाा बााँकी भकु्तानी भनी उल्लेख नभएकाले कार्ाालर्बाट बााँकी सरह भकु्तानी गना 
नसकेको ववषर्मा छलफल हुाँदा सो समर्मा गरेका कामहरुको वबल ववजक भरपाई प्राववलधक 
मलू्र्ाङ्कन जस्ता काननुी प्रकृर्ा पूरा गरी पेश भएको कागजातको जााँच बझु गदाा एदकन हुन 
आएमा तपलशलको शीषाकको रकमबाट भकु्तानी गन ेर सो सम्बन्धमा नगर सभामा प्रस्ताव पेश 
गरी समथानका लालग अनरुोध गन ेलनर्ार् गररर्ो । 
तपलशलः 
नेटा मध्र्नेपाल १० तफा को बााँकी भकु्तानी रु ४ लाख 
पनुरदडही लामासोती मध्र्नेपाल ६ तफा को बााँकी भकु्तानी रु ४ लाख 
दईुवपप्ले न्र्ौपाने बेसी सडक मध्र्नेपाल ४ तफा को बााँकी भकु्तानी रु ४ लाख 
वडा न ं१ जजता तफा को बााँकी भकु्तानी रु ३ लाख  



वडा न ं२ तफा को बााँकी भकु्तानी रु ३ लाख 
८. निर्णय िं. ८ 

योजिा सम्झौता सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ८ उपर छलफल गदाा र्स नगरपाललका अन्तगात आ.व. २०७८/०७९ मा 
कार्ाान्वर्न हुने सम्परू्ा र्ोजनाहरु चतै्र १५ गतेसम्म सम्झौता गरी सक्ने लनर्ार् गररर्ो । 
सोका लालग प्राववलधक शाखाबाट लागत अनमुान समर्म ैतर्ार गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  

९. निर्णय िं. ९ 

बेरुजु फर्छौट सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ९ उपर छलफल गदाा असलु उपर गनुापन े बेरुजु रकमका सम्बन्धमा सम्परू्ा 
जनप्रलतलनलध, कमाचारी तथा उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुलाई जानकारी गराई बेरुजु फछौट 
गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

१०. निर्णय िं. १० 

स्थािीय तह संस्थागत क्षमता स्वामलू्याङ्कि सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १० उपर छलफल गदाा स्थानीर् तह संस्थागत क्षमता स्वामलू्र्ाङ्कन कार्ाववलध 
२०७७ अनसुार र्स नगरपाललकाको आ.व. २०७७/७८ को अवस्था स्वमलू्र्ाङ्कनबाट प्राप्त कूल 
अङ्क ४७.५ लाई स्वीकृत गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

११. निर्णय िं. ११  

प्रनतवेदि तयार गि ेसम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं ११ मालथ छलफल गदाा र्स नगरपाललका अन्तगातका शाखा तथा वडाहरुबाट 
हालसम्म भएका सम्परू्ा कार्ा तथा दक्रर्ाकलापहरुको वववरर् संकलन गरी प्रलतवेदन तर्ारीको 
कार्ा गन ेतथा गराउने लनर्ार् गररर्ो ।  

१२. निर्णय िं. १२  



िगर सभा सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छलफल गदाा दशौं नगर सभाको बठैक चतै्र ७ गते राखे्न लनर्ार् गररर्ो । 

१३. निर्णय िं. १३ 

आन्तररक स्रोतबाट भकु्तािी गि ेआयोजिाहरुको सम्झौता सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं १३ मालथ छलफल गदाा आन्तररक स्रोतबाट भकु्तानी गन ेआर्ोजनाहरुको सम्झौता 
प्रदक्रर्ा आन्तररक स्रोतको सलुनजितता भएपलछ मात्र अगादड बढाउने लनर्ार् गररर्ो । 

१४. निर्णय िं. १४ 

निवाणचि खचण सम्बन्धमा ।  

प्रस्ताव नं. १४ मालथ छलफल गदाा आउाँ दो स्थानीर् तह लनवााचनका लालग भवन, भाडा, मेलशन 
औजार लगार्तको व्र्वस्थापकीर् खचाका लालग चाल ु खचा तफा को उपर्ुाक्त शीषाकबाट प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतल ेबढीमा रु पााँच लाखसम्म खचा गना सक्ने लनर्ार् गररर्ो । 

१५. निर्णय िं. १५ 

ववपद व्यवस्थापि कोषबाट भकु्तािी सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं १५ उपर छलफल गदाा वषाातको पानीले गदाा सडकहरु तथा तटबन्दन भजत्कन गई 
नगर प्रमखुको तोक आदेशमा तत्काल कार्ा गररएको हुाँदा तपलसल बमोजजमका लशषाकहरुको 
रकम प्राववलधकको लागत अनुमान अनसुार कार्ा सम्पन्न गरी भकु्तानी माग हुन आएकोमा 
प्राववलधक मलू्र्ाङ्कन अनसुार  ववपद व्र्वस्थापन कोषबाट प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतले भकु्तानी 
ददने लनर्ार् गररर्ो । 

तपलशल 

न्र्ौपान ेबेसी सडक ममात रु ४६०००। 

बााँगे्रबेसी बरदानफााँट सडक ममात रु ९८९०५। 



सालबोटे वस्ती तटबन्धन रु ९००००। 

जजताटार खहरे वस्ती तटबन्धन रु १०००००। 

गोलान्दी खोला तटबन्धन रु ९००००। 

पाउदरेु खोला तटबन्धन तथा जुगेपानी बार्टारी एररर्ा पदहरो सफा रु ९००००। 

वडा न.ं ६ को सडकहरु ममात रु ९८०००। 

दहमाली बोदडाङ हुाँदै लमददम खोला कृवष सम्मको सडक ममात  रु १०००००। 

चदीखोला बांढी लनर्न्त्रर् तथा पदहरो सफा रु ६५०००। 

१६. निर्णय िं. १६  

सोलार ब्याकअप सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १६ उपर छलफल गदाा सशतातफा  नवीकरर्ीर् उजाा शीषाकबाट भकु्तानी गन ेगरी वडा 
नं. ८ मा सोलार ब्र्ाकअप राखे्न लनर्ार् गररर्ो । बााँकी रकमको सम्बन्धमा नगर प्रमखु र 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको लनर्ार् अनसुार कार्ा गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

१७. निर्णय िं. १७  

ईन्धि खचण सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं १७ उपर छलफल गदाा र्स आ.व. मा लनवााचन सम्पन्न गनुापन,े ईन्धनको 
अत्र्ालधक मलू्र् वद्धी भएको तथा गत आ.व.को ईन्धन खचाको भकु्तनी चाल ुआ.व. को ईन्धन 
लशषाकबाट गररएकोले हाल ईन्धन लशषाकमा रकम अभाव भएको हुाँदा चाल ुतफा को लशषाकहरुबाट 
आवश्र्कता अनसुार प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतल े रकम रकमानन्तर गरी खचा लेखे्न लनार्ार् 
गररर्ो । 

१८. निर्णय िं. १८  

जजन्सी सामाि नललामी सम्बन्धमा । 



प्रस्ताव नं. १८ उपर छलफल गदाा र्स नगरपाललका तथा नगरपाललका अन्तगाका कार्ाालर्हरुमा 
रहेका खचा नहुने सामानको जजन्सी लनरीक्षर् प्रलतवेदनका आधारमा अवस्था हेरी ममात हुन 
नसक्ने सामानहरु लललामीको प्रक्रीर्ा अगादड बढाउन तपलसल बमोजजमको ३ सदस्र्ीर् सलमलत 
गठन गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

संर्ोजक श्री प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

सदस्र् श्री सरू्ाप्रसाद पौडेल 

सदस्र् श्री उद्धव पराजुली 

१९. निर्णय िं.१९  

बालवबकासका नशक्षकहरुको पाररश्रनमक सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १९ उपर छलफल गदाा नगर कार्ापाललकाको लमलत २०७८/०९/२१ को लनर्ार् नं. ६ 
अनसुार बालवबकासका लशक्षकहरुको २०७८ साल साउनदेजख कालताकसम्म ४ मदहनाको  
पाररश्रलमक कोलभड रोकथाम तथा लनर्न्त्रर् कोष र मेर्र छात्रववृत्त कार्ाक्रममा ववलनर्ोजजत 
रकमबाट रु १५०५०००। (अके्षररुपी पन्र लाख पााँच हजार मात्र) उपलब्ध गराउने लनर्ार् गररर्ो 
। 

२०. निर्णय िं. २० 

आनथणक सहायता सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २० उपर छलफल गदाा ववलभन्न लमलतमा िर आगोलागी भई खाना, बस्नका लालग 
कदठनाई भएको हुाँदा मध्र्नेपाल नगरपाललका वडा नं. ३ लनवासी ववश्वनाथ अलधकारी र 
मध्र्नेपाल नगरपाललका वडा न.ं ८ लनवासी वबखे बहादरु गरुुङलाई रु ५० हजार का दरले 
आलथाक सहार्ता ववपद कोषबाट उपलब्ध गराउने लनर्ार् गररर्ो ।  

२१. निर्णय िं. २१ 

योजिा माग गि ेसम्बन्धमा । 



प्रस्ताव न.ं २१ उपर छलफल गदाा तपलसल बमोजजमका र्ोजनाहरुको प्राववलधकद्धारा लागत 
अनमुान तर्ार गरी सङ्िीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् अन्तगातको स्थानीर् 
पवूााधार ववकास तथा कृवष सडक ववभाग अन्तगात माग गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  

वडा न.ं १ र २ जोड्ने खहरेखोला मध्र्नेपाल नगरपाललका 

भदौरेबाट बाङ्गे्रबेंसी जोड्ने वडा न.ं९ मध्र्नेपाल नगरपाललका 

बढुामहादेव देजख लमददम दोभानसम्मको झोलङु्गेपलू वडा नं. ७ 

२२.निर्णय िं. २२ 

रकमान्तर सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं २२ उपर छलफल गदाा नगरस्तरीर् र्ोजनाको आलथाक ववकास तफा  क्रम संख्र्ा ११ 
मा भएको टनेल खररद कार्ाक्रमको रु चार लाख र क्रसं १८ को बााँगे्रबेसी कृषक समहू अनदुान 
तफा को रु आठ लाख लाई नगर प्रमखु आलथाक सहार्ता कोष अन्तगात रकमान्तर गन ेलनर्ार् 
गररर्ो । साथ ैउक्त लनर्ार्लाई स्वीकृतीका लालग नगर सभामा पेश गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

२३. निर्णय िं २३ 

वव.वप. शानलक निमाणर् वव.वप. चोक योजिा सम्झौता सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न ं २३ उपर छलफल गदाा नगर स्तरीर् र्ोजना अन्तगात पवूााधार ववकास तफा  क्रम 
संख्र्ा ६६ को वव.वप. शाललक लनमाार् वव.वप. चोक र्ोजनालाई सम्झौता गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

२४. निर्णय िं २४ 

खेल सामाग्री खररद योजिा सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २४ उपर छलफल गदाा नगर स्तरीर् र्ोजना अन्तगात पवूााधार ववकास तफा  क्रम 
संख्र्ा ९८ को खेल सामाग्री खररद शीषाकको रु तीन लाखमध्र्बाट र्वुा क्लबहरुको माग 
बमोजजम नगर प्रमखुको तोक आदेशमा देहार् बमोजजम खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  



तपलसलः  

वत्रवेर्ी र्वुा क्लब, बलेसंशहरलाई रु ८० हजार 

क्षीलतज र्वुा क्लब, सोतीपसललाई ८० हजार 

करापटुार क्लबलाई रु ७० हजार 

२५. निर्णय िं २५ 

योजिा संशोधि सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २५ मालथ छलफल गदाा तपलसल बमोजजमको र्ोजनाहरु पाररत गरी स्वीकृतीका 
लालग नगरसभामा पशे गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  

१) नगरस्तरीर् पवूााधार ववकास तफा  क्रम संख्र्ा ८० को भतु्र्ाह कुलो अन्तरगतको रु ५० 
हजारलाई वडा कार्ाालर् ट्रस लनमाार् शीषाक कार्म गरी खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

२) नगर स्तरीर् पवूााधार ववकास तफा  क्रसं ५४ को पोखरी माझथर कुलो लनमाार्को रु तीन 
लाख र क्रम संख्र्ा ७२ को गैरावारी देखी चापको बोट सम्म कुलो लनमाार्को रु तीन 
लाख गरी कुल रु छ लाखलाई बााँगे्रबेशी नहर शीषाक कार्म गरी खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो 
। 

३) नगर स्तरीर् र्ोजना अन्तरगत लशक्षा सम्बन्धी कार्ाक्रम तफा  प्राववलधक लशक्षा 
अन्तगातको रु बीस लाखलाई मध्र्नेपाल बहुप्राववलधक लशक्षालर् संचालन तथा 
व्र्वस्थापन शीषाक कार्म गरी खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

४) वडा स्तरीर् र्ोजना अन्तगात सामाजजक ववकास तफा को स्वास््र् लशववर संचालन तथा 
ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान र्ोजनाको रु एक लाखलाई जजता ज्रे्ष्ठ नागररक स्वास््र् लशववर 
तथा मेलशनरी सामाग्री खररद शीषाक कार्म शीषाक कार्म गरी खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

५) वडा स्तरीर् पवूााधार ववकास तफा को क्रम संख्र्ा ११३ सामदुालर्क भवन लनमाार् साववक ८ 
छववसेको रु १ लाख पचास हजारलाई बााँगे्र साववक वडा न ं८ छववसेमा मजन्दर लनमाार् 
शीषाक कार्म गरी खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो । 



६) वडा स्तरीर् र्ोजनाको पवूााधार ववकास तपा क्र.सं. १७ को  लचन्डेगााँउ लभत्री बाटो ममात 
तफा को एक लाखलाई राक्से काललका मजन्दर ट्रस मनुीको ढलान ममात शीषाक कार्म गरी 
खचा गन ेलनर्ार् गररर्ो ।   

७) नगर कार्ापाललकाको लमलत २०७८।०९।२१ गतेको लनर्ार् नं ७ को प्रकरर् ४ लाई पवूावत 
अवस्थामा न ैफकााई रातामाटा खानेपानी र्ोजनातफा  ३ लाख र रातमाटा मेललमलाप आमा 
समहूतफा  ३ लाख कार्म गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

८) वडास्तरीर् र्ोजना अन्तगात सामाजजक ववकास तफा को क्र.सं.३७ को वडा न ं ५ जस्थत 
सम्झना मा.वव. तार बार शीषाकलाई सम्झना मा.वव. पखााल लनमाार् कार्म गन ेलनर्ार् 
गररर्ो । 

२६. निर्णय िं २६ 

सडक बोडण िेपाल सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २६ उपर छलफल गदाा सडक बोडा नेपालबाट च.न.ं ९४९ लमलत २०७८/११/११ मा र्स 
नगरपाललकालाई प्राप्त पत्र बमोजजम स्वीकृत गरी पठाईएको चौवाललस लाख रुपैँर्ालाई देउ 
बहादरु दरुा मागा शीषाकमा रु २२ लाख र लचतेपानी ठुन्केगरा मोटरबाटो लनमाार् शीषाकमा रु २२ 
लाख वबलनर्ोजन गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

२७. निर्णय िं २७ 

भकु्तािी समथणि सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न ं २७ उपर छलफल गदाा हालसम्म ववववध शीषाकबाट खचा हुने गरी नगर प्रमखुको 
तोक आदेशमा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतबाट भकु्तानी भएका र्ोजना तथा आलथाक सहार्ता 
रकमलाई समथान गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

२८. निर्णय िं २८ 

अस्पताल निमाणर् सम्बन्धमा । 



प्रस्ताव नं २८ उपर छलफल गदाा नेपालका लालग भारतीर् राजदतुावासले सञ्चालन गन ेHI CDP 
कार्ाक्रम अन्तगात र्स नगरपाललकाको वडा नं ६ भोलटेारमा अस्पताल लनमाार्का लालग प्रस्ताव 
पेश गना भनी भारतीर् राजदतुावासको 17 j an 2022 मा पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त पत्र साथ ै
प्राप्त ढााँचामा प्रस्ताव पत्र तर्ार गरी भारतीर् राजदतुावासमा पठाउने लनर्ार् गररर्ो । 

२९. निर्णय िं. २९ 

अपगु तलब रकम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २९ उपर छलफल गदाा हाल मध्र्नेपाल नगरपाललका अन्तगात बलथाङ सेन्टरमा 
कार्ारत अ.न.मी. हरुलाई शसता तफा बाट  प्राप्त रकमबाट तलब खान अपगु भएकाले अपगु 
भएको रकम कोलभड कोषबाट भकु्तानी गन ेलनर्ार् गररर्ो । 

३०. निर्णय िं. ३० 

स्थािीय भत्ता सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ३० मालथ छलफल गदाा र्स नगरपाललकामा दरबन्दी करारतफा  कार्ारत 
कमाचारीहरुलाई  लनर्मानसुारको स्थानीर् भत्ता उपलब्ध गराउने लनर्ार् गररर्ो । 

३१. निर्णय िं. ३१  

तह निधाणरर् सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव न.ं ३१ मालथ छलफल गदाा नगर प्रमखुको प्रस्तावमा र्स नगरपाललकामा कार्ारत 
ईजन्जलनर्रको तह सातौं तह कार्म गन ेलनर्ार् गररर्ो ।  


