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पााँचौ नगरसभाका ननर्णयहरु 

१. नगर कायणपानिकाबाट स्वीकृनिका िानग सभामा पेश भएका िपशशि बमोशिमका ववधेयकहरु 
स्वीकृि गने ननर्णय गररयो । 

 कीनिणपरु नगरपानिकाको आनथणक ववधेयक, २०७६ 

 कीनिणपरु नगरपानिकाको ववननयोिन ववधेयक, २०७६ 

 कीनिणपरु नगरपानिकाको प्रशासकीय कायणववनध ननयनमि गने ववधेयक, २०७६ 

 कीनिणपरु नगरपानिकाको कर िथा गैर कर रािश्व ववधेयक, २०७६ 

 कीनिणपरु नगरपानिकाको ववपद िोशिम न्यूनीकरर् िथा व्यवस्थापन ववधेयक, २०७६ 

२. नगर कायणपानिकाबाट स्वीकृनिका िानग पेश भएको कीनिणपरु नगरपानिकाको रािश्व सधुार 
कायण योिना,२०७६-२०६९ स्वीकृि गने र स्वीकृि कायणयोिनाको प्रभावकारी कायाणन्वयन 
गनण नगर कायणपानिकािाई ननदेशन ददने ननर्णय गररयो । 

३. नगरसभाबाट स्वीकृि आगामी आ.व.२०७६/७७ को बिेट िथा कायणक्रम अन्िगणि ववनभ् 
शािा, उपशािा, सनमनि िगायिमा ववननयोशिि बिेट िथा बााँडफााँड हनु बााँकी बिेटको 
कायणक्रमगि बााँडफााँड र स्वीकृि गनण िथा सभाबाट स्वीकृि बिेट िथा कायणक्रम कायाणन्वयनका 
क्रममा आईपने समस्या, वाधा, अडकाउ फुकाउन एवं औशचत्यिाका आधारमा कायणक्रमहरुको 
संशोधन गनण  बिेट िथा कायणक्रम ििुणमा सनमनिका संयोिक/उपप्रमिुको नसफाररसमा 
नगरप्रमिुिाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो । 

४. चाि ु आ.व.२०७५/२०७६ मा नगरकायणपानिकाबाट, नगरप्रमिुबाट र नगरकायणपानिका 
कायाणियबाट भए गरेका सम्पूर्ण ननर्णय िथा कामहरु अनमुोदन गने ननर्णय गररयो । 

५. २०७६ असार मसान्िसम्म भकु्तानी हनेु सबै योिना िथा कायणक्रमहरुको अनमुोदन र 
फरफारक गने ननर्णय गररयो । 

६. कीनिणपरु नगरपानिकाको चाि ु आ.व. २०७५/०७६ सम्मको शिन्सी ननरीक्षर् गराई सो 
ननरीक्षर् प्रनिवेदन अनरुुप ममणि, नििाम र नमन्हा गनुण पने शिन्सी सम्पशिहरुको ममणि, नििाम 
र नमन्हा गने कामकारवाही अगानड बढाउन नगर प्रमिुिाई अशतियारी ददने ननर्णय गररयो । 

७. आगामी आ.व. २०७६/०७७ मा नगरपानिकाको कमणचारीहरुको ििब, भिा सवुवधा नेपाि 
सरकारिे िोकेको दर र स्केि बमोशिम उपिब्ध गराउने र चाि ुआ.व. २०७५/०७६ मा 
भकु्तानी भएको ििब, भिा सवुवधा सवहिको ििबी प्रनिवेदन पास गने ननर्णय गररयो । 



2 
 

८. महा िेिापरीक्षकको कायाणियबाट भएको यस नगरपानिकाकोआ.व २०७४/०७५ को 
िेिापरीक्षर्प्रनिवेदनमा औल्याईएका असिु उपर गनुणपने, ननयनमि गनुणपने, प्रमार् कागिाि 
पेश गनुणपने, पेश्की र अन्य सैदाशन्िक बेरुिहुरु उपर दफाबार छिफि गरी असिुी, ननयनमि 
र फर्छ्यौट गनण नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो। 

९. नगरकायणपानिकाको कायाणिय र वडा कायाणियहरूको सेवाप्रवाह सदुृवढकरर् िथा व्यवस्थापनका 
िानग राशिएका ववद्यमान स्वयंसेवकहरुिाई आगामी आ.व.२०७६/०७७ मा साववक बमोशिम 
कै सामाशिक पररचािकका रुपमा ननरन्िरिा ददने र िीवन ननवाणह भिा बापि प्रनि व्यशक्त 
मानसक रू.१५,०००/- (रू.पन्र हिार मात्र), चाडपवण िचण बापि एक मवहनाको ििब र 
पोसाकबापि बावषणक रु. ७,५००/- (रु. साि हिार मात्र) उपिब्ध गराउने ननर्णय गररयो । 

१०. नगर प्रमिु, नगर उप-प्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिका सवारी चािकहरुिाई 
आ.व.२०७५/०७६ मा उपिब्ध गराए सरहको दैननक रु.२०० का दरिे िािा िचण वापि 
मानसक ३० ददनको रु.६०००।- (छ हिार मात्र) आगामी आ.व. २०७६/०७७ मा समेि 
उपिब्ध गराउने । 

११. TSNGP कायणक्रम अन्िगणि ववगि देशि यस नगरकायणपानिका कायाणियमा कायणरि सचुना 
प्रववनध अनधकृििाई आगामी आ.व.२०७६/०७७ का िानग साववक वमोशिम ननरन्िरिा ददने 
ननर्णय गररयो। 

१२. आगामी आ.व.२०७६/०७७ मा यस कीनिणपरु नगरपानिका क्षेत्रनभत्र संघ िथा प्रदेश 
सरकारसाँगको समपरुक कोषबाट सञ्चािन गने गरी योिना िथा कायणक्रमहरु संघ िथा प्रदेश 
सरकार समक्ष अनरुोध गनण कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो । 

१३. यस कीनिणपरु नगरपानिकाको समग्र ववकासका िानग महत्वपूर्ण रही नगरपानिकाको 
प्राथनमकिामा परेका िर न.पा.को स्रोििे मात्र कायाणन्वयन हनु नसकेका नगरस्िरीय िथा 
वडाबाट नसफाररस भएका िपशशिका योिना िथा कायणक्रमहरुका िानग बिेट ववननयोिन 
गररददन नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारमा अनरुोध गने ननर्णय गररयो । 

िपशशि  

नस.न. योिनाको नाम योिना स्थान कैवफयि 

१ स्वीनमङ पिुदेशि नसिा पेट्रोि पम्प बाटो ववस्िार िथा 
पेवट ननमाणर्  

वडा नं १ र १० 

नसमाना 
 

२ ववष्र्देुवी हशस्पटिको कम्पाउण्डमा रहेको पिपिु ुसंरक्षर् वडा नं १  

३ उमामहेश्वर मन्दीर क्षेत्र प्रवर्द्णन कायणक्रम वडा नं २  
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४ बल्ि ुिोिामा ड्याम बनायी िि वक्रडा स्थि ननमाणर् "  

५ दीि ुशहीद पाकण  ननमाणर् वडा नं. ३  

६ चम्पादेवी वनस्पिी उद्यान   वडा नं. ४  

७ चम्पादेवी पाउाँदेशि नसमहदैु िनगोि पगु्ने बाटो    

८ भािंगि यंचो सडक ववस्िार िथा फूटपाथ ननमाणर् वडा नं. ५  

९ आिा: छें ननमाणर् "  

१० िनगोि टोदह सडक ववस्िार िथा फूटपाथ ननमाणर् वडा नं. ६  

११ ठूिो आिा पोिरर संरक्षर् कायणक्रम "  

१२ टोदह िग्गा ववकास कायणक्रम "  

१३ व्याड नमण्टन कभडण हि ननमाणर् वडा नं. ७  

१४ ववष्र्देुवी पाकण  ननमाणर् "  

१५ वडा कायाणिय भवन ननमाणर् वडा नं. ८ ध्वाकासी 
१६ सनु्दर बिार चीि ुबाटो ववस्िार "  
१७ ध्वािा ननमाणर् वडा नं. ९ ध्वाकासी, नयाबंिार 

१८ ढल्पा सडक ववस्िार "  
१९ िािे ल्वहं संरक्षर्   वडा नं. १०  
२० नयाबिार िेस्रो िेन िोल्ने "  

 

१४. यस नगर कायणपानिका कायाणियको केन्र र वडा कायाणियमा कायणरि रहेका कमणचारीहरुिे 
साववक देशि नै मानसक रुपमा १० प्रनिशि प्रोत्साहन सवुवधा िाईपाई आइरहकोमा सो सनुबधा 
नगर कायणपानिका कायाणिय र वडा कायाणियमा कायणरि दरबन्दी संरचना नभत्रका  कमणचारीिाई 
उपिब्ध गराउने िथा कनिपय कमणचारीको ििुनात्मक रुपमा कायणबोझ बढी भएकािे 
ननिहरुिाई सम्बन्धीि शािाको नसफाररसमा थप सनुबधा बढीमा मानसक १० प्रनिशि उपिब्ध 
गराउन  नगर प्रमिुिाई अशतियारी ददने ननर्णय गररयो । 

१५. यस कीनिणपरु नगरपानिका, नगर कायणपानिकाको कायाणियमा साववकको स्वीकृि दरबन्दी नभत्र 
रही नगरका शहरी स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, नगर कायणपानिकाको कायाणिय र वडा 
कायाणिय िफण  सेवा करार अन्िगणि कायणरि रहाँदै आएका कमणचारीहरुको ववनभ् नमनिमा भएको 
सेवा करार सम्झौिाको अनमुोदन गने र उक्त सेवा करारमा कायणरि ब्यशक्तहरुिाई अकक 
ब्यवस्था नभएसम्मका िानग सेवा करारमा ननरन्िरिा ददई बढीमा १ वषणको म्याद थप गनण 
सक्ने र ननिहरुको कायण सम्पादनको अवस्था हेरी सेवा करार ननरन्िरिा ददने वा नददने 
सम्बन्धमा ननर्णय गनण नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो । 
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१६. यस कीनिणपरु नगरपानिका, नगर कायणपानिकाको कायाणियको संगठन ढााँचा सम्बन्धमा स्थानीय 
सरकार सन्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद–११, प्रशासकीय सङ्गठन ढााँचा र कमणचारी ब्यवस्था 
सम्बन्धी ब्यवस्था गररएको र उक्त ऐनको दफा ८३ मा नगरपानिकाको आफ्नो कायणबोझ, 

रािश्व क्षमिा, िचणको आकार, स्थानीय आवश्यकिा र ववशशष्ठिा समेििाई ध्यानमा रािी 
कमणचारी समायोिन भए पश्चाि सङ्गठन िथा ब्यवस्थापन सभेक्षर्का आधारमा सङ्गठन संरचना 
कायम गने उल्िेि भएकोमा हाि समायोिनको कायण समेि सवकएकािे चािू आ.व. मा 
कायाणियमा कमणचारीको ििब भिामा िचण भएको रकमको अनमुोदन गने िथा संगठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षर् गरी गराई कायाणियको संगठनात्मक संरचना र आवश्यक दरबन्दी संतया 
यवकन गरी स्वीकृि गनण नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो । 

१७. यस कीनिणपरु नगरपानिका क्षेत्र नभत्रका गम्भीर प्रकृनिका रोग िागेका नबरामी, ववपिीमा परेका, 
दघुणटनामा परेका िर त्यस्िो अवस्थाको सामना गनण नसक्ने ज्यादै न्यून आनथणक अवस्था भएका 
व्यशक्तहरुिाई ननवेदन र सम्वशन्धि वडाको नसफाररस सवहि पेश गरेका कागिाि प्रमार्का 
आधारमा एकपटकमा बढीमा रु.५०००/-सम्म अन्य सामाशिक सहायिा शीषणकमा ववननयोशिि 
रकमको अनधनमा रही आनथणक सहयोग गने अनधकार नगर प्रमिुिाई ददने ननर्णय गररयो । 

१८. चाि ुआ.व. ०७५/०७६ मा संचािनका िानग सम्झौिा भएका र संचािनको प्रकृयामा रही 
सम्प् हनु नसकेका िथा वडा र नगरस्िरबाट बिेट ववननयोिनको ननर्णय भई ववववध कारर्िे 
कायाणन्वयन वा सम्प् हनु नसकेका सबै योिना िथा कायणक्रमहरुिाई सोही योिना िथा 
कायणक्रमहरुमा ववननयोशिि रकमबाट ठेक्का वा उपभोक्ता सनमनिसाँग संझौिा भएको रकम मध्ये 
भकु्तानी हनु बााँकी रकम सवहि अ.ल्या. गरी िपशशिका योिना र कायणक्रमहरुिाई आगामी 
आ.व.मा क्रमागि रुपमा ननरन्िरिा ददने ननर्णय गररयो । 

नगरस्िरीय योिना  

क्र.स   of]hgfsf] gfd  

g=kf=af6 

ljlgof]lht 

/sd 

lgsf;f 

/sd 

e'QmfgL lbg 

afFsL /sd 
s}lkmot 

  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{          

1   gf}d'n] sLlt{k'/ vfg]kfgL of]hgf M j8f g+= ^ 2912592   2912592 7]Ssf 

  ;+:s[lt k|j4{g         

2 
  pdfdx]Zj/ dlGb/ kl/;/df t]lnof O6f 

5kfO{ M j8f g+= @ 
1260097   1260097 7]Ssf 

  jftfj/0f tyf hnfwf/ ;+/If0f         

3 
  nfef k'v' -kf]v/L_ ;'wf/ tyf :t/f]GgtL M 

j8f g+= # 
5000000 1650000 3350000 pkef]Qmf ;ldlt 

4 
  ;fO{8 8]«g lgdf{0f tyf cfsfz] kfgL ;+sng 

M j8f g+= # 
157000 50000 107000 pkef]Qmf ;ldlt 
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5 
  zlxb :d[lt kfs{df hfnL jf/ nufpg] M j8f 

g+= # 
1468000 480000 988000 pkef]Qmf ;ldlt 

6   lbO{v'df v'8\lsnf lgdf{0f M j8f g+= # 1561917   1561917 7]Ssf 

  k"jf{wf/ ljsf; If]q         

7 
  ljZj/fi6« df=la= x'Fb} 5'ufpF bf]jf6f] ;Ddsf] 

af6f] lj:tf/ tyf :t/f]GgtL M j8f g+= # / ( 
10690371 945000 9745371 7]Ssf 

8 
  

;fO{/fd rf]sb]lv l;tf/fd 8]/L;Ddsf] 

af6f]df l/6]lgË jfn lgdf{0fsf] nflu l;d]06, 

afn'jf / 9'Ëf vl/b 

4535577   4535577 7]Ssf 

9   xg'dfg3f6 – gufpF ;8s ;'wf/ M j8f g+= ( 1400000 920000 480000 pkef]Qmf ;ldlt 

10 
  gufFp bf]af6f] – eTs]kf6L  x'b} k'iknfn kfs{ 

;8s ;'wf/ sfo{qmd M j8f g+= $, % / ( 
7059000 4700000 2359000 pkef]Qmf ;ldlt 

11   nf]stflGqs rf]s – hl;+Vo ;8s 636800 200000 436800 pkef]Qmf ;ldlt 

12 
  

j;'Gw/f kfFuf df=lj= x'b} hUuf PsLs/0f 

;Ddsf] af6f] lj:tf/ tyf ;'wf/ sfo{qmd M 

j8f g+= * 

1500000 500000 1000000 pkef]Qmf ;ldlt 

13   zz:q rf}sL rf]ef/ M j8f g+= ^ 3000000 1000000 2000000 pkef]Qmf ;ldlt 

14   j8f g+= ! / !) If]qsf ;8s u|fe]lnË 1999300   1999300 7]Ssf 

15   kfFuf bf]jf6f] – 9f]sf;L M j8f g+= * 697685   697685 7]Ssf 

16   cd[t gu/ If]qsf] ;8sx? M j8f g+= @ 697685   697685 7]Ssf 

17 
  gofFahf/ d'Vo ;8s :t/ pGgtL M j8f g+= 

( 
1429771   1429771 7]Ssf 

18   b]j9f]sf ;8s ;'wf/ M j8f g+= @ 511795   511795 7]Ssf 

19 
  kfFuf j;'Gwf/f If]qsf] ;8s ;'wf/ M j8f g+= 

* 
1928458   1928458 7]Ssf 

20 
  kfFuf 9f]sf;L – rf]ef/ u]6 ;8s ;'wf/ M 

j8f g+= & / * 
1630569   1630569 7]Ssf 

21 
  l8O{v' – dle+ k'v'' vfg]kfgL kfO{k nfO{g 

lj:tf/ M j8f g+= # 
626000 200000 426000 pkef]Qmf ;ldlt 

22   ;fun, lbv' ;Ddsf] ;8s M j8f g+= # 900000 300000 600000 pkef]Qmf ;ldlt 

23 
  hfvf – O{rfv]n – emf}sf] 6f]n 9n lgdf{0f M 

j8f g+= % 
318000 100000 218000 pkef]Qmf ;ldlt 

24   5"Fufp – 6f}bx ;8s -qmdfut_ M j8f g+= ( 6000000 4000000 2000000 pkef]Qmf ;ldlt 

  ejg tyf zx/L ljsf;         

25 
  lgdf{0fflwg gkf sfof{no ejg -ax'jlif{o_ M 

j8f g+= !) 
59165764 28108029 31057736 7]Ssf 

26 
  j8f g+= !) j8f sfof{no ejg lgdf{0f M 

j8f g+= !) 
4750000 1580000 3170000 pkef]Qmf ;ldlt 

    अन्य         

27 

  
सवारी साधन (मो.स/स्कुटर िगायि अन्य 
सवारी साधन) 

    5000000 
ठेक्का भई स्वीकृि 
र सम्झौिा 
हनुनसकेको 

28   एम्बिेुन्स िररद     1600000   

29 

  
ढल्पा सल्यानस्थान िग्गा एकीकरर् 
आयोिनाको ववस्ििृ आयोिना प्रनिवेदन LP-

DPR ियारी वापि परामशणदािा िचण 
    97750 परामशणदािा 
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30 

  
ढल्पा सल्यानस्थान िग्गा एकीकरर् 
आयोिनाको ववस्ििृ आयोिना प्रनिवेदन 

DPR ियार  

3000000   3000000 7]Ssf 

    hDdf 124836379 44733029 86801100   

वडा स्िरीय योिना  

क्र.स 
वडा 
नं 

योिनाको नाम 
ववननयोशिि 

रकम 
ननकासा  रकम 

भकु्तानी ददन 
बााँकी रकम  

कैवफयि 

1 
1 

 बाघ भैरव मशन्दर पररसरमा िेनिया इट्टा ममणि 
योिना  

      
150,000  

  
     150,000  

  

2 
2  िेष्ठ नागररक सम्मान कायणक्रम  

      
148,185         103,729         44,456  

  

3 3 समि टयाङ्की छेउको पोिरी परुानो शैिीमा  ननमाणर् 
      

241,800  
         79,700  

     162,100    

4 3 कुटुसाि पाटी ननमाणर् 
      

500,000  
       165,000  

     335,000    
5 3 कुटुसाि सागि िाने नभत्री बाटो ननमाणर्       329,000         108,500       220,500    

6 4 भगवान क्िव देशि कुम्भेश्वर महादेव िाने बाटो  
      

100,000  
  

     100,000    

7 4 बाघ भैरव स्कुिमा रहेको मन्टेश्वरी 
      

200,000  
  

     200,000    

8 4 चम्पादेवी स्वास््य चौकी 
      

300,000  
       200,000  

     100,000    

9 4 वडा भररका िानेपानीका महुान सफाई 
        

50,000  
  

       50,000    

10 6 टौदह पोिरी वाटर फाउन्टेन 
    

3,750,000  
  

   3,750,000    

11 6 आददनाथ ऐनिहानसक सम्पदा  
      

250,000  
         82,500  

     167,500    

12 ८ नडप बोररङ्ग पानी ट्याङ्की 
      

774,000  
  

     774,000    
13 ९ नगाऊाँ  पटी िथा बाटो ननमाणर्       576,795      190,432.35       386,363    

14 ९ िााःपोिरी संरक्षर् सधुार गने 
      

500,000  
  

     500,000    

15 ९ संस्कृनि प्रवर्द्णन कायणक्रम 
      

100,000  
  

     100,000    

16 १० शंिधर िेष्ठ नागररक भवन 
      

600,000  
       198,000  

     402,000    

17 १० सी.सी क्यामेरा िडान  
      

150,000  
  

     150,000    

18 १० संस्कृनि प्रवर्द्णन कायणक्रम 
      

200,000  
       112,000  

       88,000    

िम्मा    8,919,780  
1239861.35 

   7,679,919    
 

नगरस्िरीय िथा वडास्िरीय क्रमागि योिनाको भकु्तानी ददन बााँकी रकम रू. ९,४४,८१,०१९ /- 
(रू.नौ करोड चौवानिस िाि ऐकासी हिार उ्ाइस मात्र ) । 
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१९. चाि ुआ.व. ०७५/०७६ को योिना िथा कायणक्रमहरुको भकु्तानी पश्चाि आगामी आ.व. मा 
अ.ल्या हनेु गरी अनमुान गररएको रकमभन्दा बढी रकम अ.ल्या.हनु गएमा सो रकमिाई 
समपरुक कोषमा ववननयोिन गने ननर्णय गररयो । 

२०. कीनिणपरु नगरपानिकामा ववगि िामोसमय देशि कायणरि कमणचारीहरु बढुवा िथा बशृि 
ववकासको अवसरबाट बशन्चि हनु ु परेकोिे प्रचनिि कानून बमोशिम बशृि ववकासको िानग 
आवश्यक पहि गनण र  प्रवक्रया अगानड बढाउन नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन 
गने ननर्णय गररयो । 

२१. स्थानीयसरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६८, प्राकृनिक स्रोि िथा ववि व्यवस्थापन 
ऐन २०७४ को दफा १४ िथा स्थानीय िहको वावषणक योिना िथा बिेट ििुणमा ददग्दशणन 
२०७४ को दफा ८.१ मा भएको व्यवस्थानसुार स्थानीय िहिे राविय प्राकृनिक स्रोि िथा 
ववि आयोगको नसफाररसमा उत्पादनशीि, रोिगारमूिक, आन्िररक आय ववृर्द् र  पूाँिीगि 
कायणका िानग आन्िररक ऋर् निन सक्ने प्रावधान भएकािे िोवकएको क्षेत्र, अवधी र सीमानभत्र 
रही आन्िररक ऋर् निने प्रकृया अगानड बढाउन नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन 
गने ननर्णय गररयो । 

२२. सभाबाट स्वीकृि बिेट, योिना िथा कायणक्रम संचािनका िानग आवश्यक पने िचणको 
मापदण्ड िथा नम्सण स्वीकृि गरी कायाणन्वयन गनण नगर कायणपानिकािाई ननदेशन ददने ननर्णय 
गररयो । 

२३. नगरपानिकाबाट िोवकएबमोशिम स्थापना भएका र पनछ स्थापना हनेु कोषहरुिाई व्यवशस्थि 
र प्रभावकारी रुपमा संचािन गनण िथा आवश्यकिाअनसुार कायणववनध िथा मापदण्ड समेि 
बनाई िी कोषबाट आम्दानी समेि हनेु गरी कोषहरुको व्यवस्थापन िथा संचािन गनण 
नगरकायणपानिकािाई ननदेशन ददने ननर्णय गररयो ।  

२४. यस कीनिणपरु नगरपानिका र वडाहरुमा बस्ने ननयनमि बैठकहरु कायाणिय समय बाहेकको 
समय र सावणिननक ववदाको ददनमा बस्नपुने भएमा त्यस्िो बैठकमा उपशस्थि सदस्य िथा 
पदानधकारीहरुिाई वडाको हकमा प्रनिमवहना २ बैठकका दरिे प्रनि बैठक रु. १०००/-, 
कायणपानिका बैठकको हकमा प्रनि बैठक रु. १५००/-, अनगुमन सनमनि प्रनि वैठक 
रू.१०००/- , न्यावयक सनमनिको वैठक प्रनि मवहना वढीमा ३ बैठकको प्रनि बैठक रु. 
१०००/- िथा अन्य सनमनिको ववढमा मानसक १ बैठकको प्रनि वैठक रु. १०००/- का 
दरिे उपिब्ध गराउने ननर्णय गररयो । 
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२५. नगर सभाको वैठक बस्दा प्रनि वैठक प्रनि सदस्य रू.२०००/- उपिब्ध गराउने र अन्य 
सनमनिहरुको हकमा नगर प्रमिु, उप-प्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृि संयोिक वा अध्यक्ष 
हनेु गरी गठन गररएका र गररने वैठक बस्दा प्रनि वैठक प्रनि व्यशक्त रू.१५००/- िथा अन्य 
कमणचारी र पदानधकारी अध्यक्ष वा संयोिक रहने वैठकको प्रनि वैठक प्रनि व्यशक्त रू.१०००/- 
का दरिे वैठक भिा उपिब्ध गराउने ननर्णय गररयो । 

२६.  यस कीनिणपरु नगरपानिकाको सीमान क्षेत्रको भगूोि र सीमानमा केही अन्यौि र अस्पष्टिा 
देशिएकोिे सीमाना िोनडएका नगरपानिका िथा शिल्िासाँग समन्वय गनण नापी, मािपोि 
िगायिका सम्बशन्धि ननकायमा अनरुोध गने र यसको प्रकृयागि कायाणन्वयन एवं व्यवस्थापनका 
िानग नगर कायणपानिकािाई अनधकार प्रत्यायोिन गने ननर्णय गररयो । 

२७. यस कीनिणपरु नगरपानिकाको पाचौं नगर सभा सम्प् गने चरर्सम्म सहयोग, समन्वय र 
रचनात्मक सल्िाह सझुाव ददनहुनेु ववनभ् सनमनिका संयोिक िथा सदस्यज्यूहरु, ववनभ् 
रािनीनिक दिका प्रनिननधीज्यूहरु, पत्रकार, बवुर्द्शिवी, समािसेवी, संघसंस्था िथा अन्य 
महानभुाविाई ववशेष आभार व्यक्त गदै नगर सभा सम्प् गनण िनुसकैु समयमा पनन कायणमा 
िट्ने नगर कायणपानिका र वडािहसम्मका सम्पूर्ण कमणचारीहरु,स्वयमसेवी िगायि आम 
नगरवासीमा धन्यवाद ददने ननर्णय गररयो । 

 


