
२०७७ फागनु १० गते 
आठौं नगर सभाको प्रथम अधिवेशनको धनर्णयहरु 

 

धनर्णय नं.१ 

यस नगरसभामा नगरकायणपाधिकाबाट स्वीकृधतका िाधग पेश भएका प्रस्ताववत 
ऐन, धनयम, कायणववधि, मापदण्डहरु, संशोिन तथा अन्य ववषयहरु उपर वृहत 
छिफि पश्चात उक्त प्रस्तावहरु उपर पूनः छिफिका िाधग नगरसभाको अको 
बैठकमा पेश गने धनर्णय गररयो । 

 

धनर्णय नं.२ 

चाि ुआ.व २०७७/०७८ को आठौं (वहउँदे) नगरसभाको दोस्रो अधिवेशनको 
बैठक यवह धमधत २०७७ फागनु १७ गते  ददनको ३:०० बजे नयाँबजार स्स्थत 
कृष्र् क्याटररङ्गको सभाहिमा बस्ने धनर्णय गररयो । 

  



२०७७ फागनु १७ गते  
आठौं नगर सभाका नीधतगत धनर्णयहरु 

धनर्णय नं. १ 

यस नगरपाधिकाको वविायन सधमधतबाट तयार भै नगरकायणपाधिकाबाट स्वीकृधतका िाधग यस नगरसभामा पेश भएका 
तपस्शिका ऐन, कायणववधि एंव मापदण्डहरु उपर छिफि गरी सवणसम्मत रुपमा स्वीकृत गने धनर्णय गररयो । 

(क) कीधतणपरु नगरपाधिका ववधनयोजन ऐन (संशोिन सवहत), २०७७  

(ख) स्थानीय वन वविेयक, २०७७ 

 

धनर्णय नं. २ 

हािसम्म यस नगर कायणपाधिका, नगर प्रमखु र नगर कायणपाधिका कायाणियबाट भएका धनर्णयहरुको अनमुोदन गररयो 
। 

 

धनर्णय नं.३ 

नेपािको संधबिान २०७२, स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ िे प्रत्याभतू गरेको क्षेत्राधिकारको 
पररधिधभत्र रहेर आफ्नो पररबेश सहुाउदो स्थानीय सरकारिे आफ्ना काम कावाणहीहरुिाई सरि, सहज, 

प्रभावकारी, पारदशी र जनउत्तरदायी बनाउने उदेश्यका खाधतर ऐन, धनयम, कानून र धनदेस्शकाहरु बनाउन 
अपररहायण हनुे हदुा त्यसको सहस्जकरर्का िाधग यस नगर कायणपाधिकाबाट धबिेयक सधमधतको गठन भई 
वियास्शि रहेको अवस्थामा उक्त सधमधतिाई यस नगरसभाबाट अनमुोदन गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं.४ 

यस नगरपाधिकाको स्थानीय राजश् व परामशण सधमधतिे, सेवा शु् क, कर दस्तरु, संशोधित आधथणक ऐन २०७७ 
आगामी आ.व. २०७८/७९ का िाधग आन्तररक श्रोत तफण को राजश् व प्रके्षपर् िगायतका ववषयमा गरेको धनर्णयहरुको 
अनमुोदन गररयो । 

धनर्णय नं. ५  

कीधतणपरु नगरपाधिका र चन्राधगरी नगरपाधिका अन्तगणत कीधतणपरु नगरपाधिका वडा नं. ४ र चन्राधगरी 
नगरपाधिका वडा नं. ९ को धसमाना क्षेत्रको भगूोि र सीमानामा रहेको अन्यौि र अस्पष्टता सम्बस्न्ि 
अध्ययन गनणका िाधग गदठत कायणदििे ववधभन्न धमधतमा बैठक, छिफि, बहस र अन्तरविया सवहत स्थिगत 
धनरक्षर् सवहत तयार गरी हस्तान्तरर् भएको प्रधतवेदनिाई अनमुोदन गने र सो अनसुार दईु नगरपाधिकाको 
सीमाना धनिाणरर् गनणका िाधग सम्बस्न्ित धनकायमा धसफाररस सवहत अनरुोि गने धनर्णय गररयो । 
 



धनर्णय नं. ६  

यस नगरिार्ण "बािमैत्री नगर" घोषर्ा गने नगरपाधिकाको योजना रहेकोमा यसै िममा चाि ुआ.व. २०७७/७८ 
मा नमनुाको रुपमा वडा नं 7 का वडा अध्यक्ष श्री राजकुमार मािीको संयोजकत्वमा सो सम्बन्िी कायणववधि अनरुुप 
सरोकारवािाहरु सस्म्मधित गरी वडा स्तरमा बािमैत्री स्थानीय सधमधत गठन गरी सम्पूर्ण कायणहरु अगाडी बढाई 
सकेको अवस्थामा यस नगरपाधिका अन्तगणतको सम्पूर्ण वडाहरुिाई समेत बािमैत्री वडा बनाउनका िाधग सो 
सम्बन्िी संपूर्ण सूचना, तथयांक संकिन र प्रवियामा परु् यार्ण घोषर्ाका िाधग नगर कायणपाधिकामा पेश भएपधछ 
प्रचधित काननु अनसुार नगर कायणपाधिकाबाट सो उपर छानधबन गरी प्रचधित काननु अनसुार सम्पूर्ण वडािाई नै 
"बािमैत्री वडा" घोषर्ा गने र आवश्यक तयारी गरी नगरिाई " बािमैत्री नगर " घोषर्ा गने धनर्णय गररयो । 

 

धनर्णय नं. ७ 

संस्घय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्र नेपािको संवविान, २०७२ सािमा आईसकेपधछ सो को अभ्यास स्वरूप हाि 
देशमा ३ तहको सरकार वियास्शि रहेको र नेपाि सरकारिे कमणचारी समायोजन ऐन, २०७५ कायाणन्वयन 
गने िममा धनजामधत सेवाका कमणचारीहरु मात्र समेवटएकोिे यस नगरपाधिकामा समेत नेपाि सरकारबाट 
ववधभन्न पदमा समायोजन भै आईसकेको पररप्रके्षमा यस नगरपाधिकाको स्थापना काि २०५३ चैत्र १४ 
गते पधछ र सो को िगतै पधछ यस नगरपाधिकाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीको पदहरूमा सेवारत 
कमणचारीहरूको समायोजन नभएको हुँदा साधबक स्थानीय धनकायका कमणचारीहरूिाई प्रोत्साहन तथा उत्प्ररेर्ा 
बढार् उनीहरूको मनोवि उच्च पारी यस नगरपाधिकाको समग्र सेवा प्रवाह र कायण सम्पादनमा अपेस्क्षत 
उपिस्धि परुा गनण सवकयोस ्भने्न अधभप्रायिे वविायन सधमधतबाट तयार भई नगरकायणपाधिका बैठकबाट 
पेश हनु आएको १ अनसूुची सवहत ११ दफा रहेको  “कीधतणपरु नगरपाधिकामा कायणरत स्थायी कमणचारीहरूको 
समायोजन सम्बन्िमा व्यवस्था गनण बनकेो वविेयक 2077 ”  उपर दफा बार छिफि गरी स्वीकृत गने 
धनर्णय गररयो । 

  

धनर्णय नं. ८  

यस नगरपाधिकाको चाि ुआ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वावषणक बजेट तथा कायणिम र योजनाहरु धनिाणररत 
समयमै गरु्स्तरीय रुपमा सम्पन्न गनण नगरकायणपाधिका र नगरकायणपाधिकाको कायाणियिाई धनदेशन ददने धनर्णय 
गररयो । 

धनर्णय नं. ९ 

यस नगरपाधिकाको आठौं नगरसभािाई सफिताका साथ संचािन तथा सम्पन्न गनण महत्त्वपूर्ण भधूमका धनवाणह गनुणहनुे 
सम्पूर्ण नगरसभा सदस्य, कमणचारी तथा आम जनसमदुायमा हाददणक िन्यबाद ज्ञापन गने धनर्णय गररयो ।  


