
बठैक नं  .   ४५  
आज मि�ति� २०७६ वैशाख २३ ग�े सो�बार दि�उसो २ बजे यस कीर्ति��पुर नगरपालि$काका नगर प्र�ुख श्री र�ेश
�हज)नज्युको  अध्यक्ष�ा�ा,  नगर काय)पालि$काको बैठक,वडा  नं.  १ स्थि34� नगरपालि$काको सभाकक्ष�ा वसी
�ेहाय ब�ोजिज�को उपस्थि34ति� भयो ।

सि�.न. पद नाम, थर दस्तखत

१ अध्यक्ष, प्र�ुख श्री र�शे �हज)न

२ स�3य, उपप्र�ुख श्री सर3व�ी रिरजा$ (खड्का)

३ समि:व श्री ध्रवुराज आ:ाय)

४ स�3य, अध्यक्ष वडा न. १ श्री हर्ष) �हज)न

५ स�3य, अध्यक्ष वडा न. २ श्री र�शे�ान डंगो$

६ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ३ श्री राजेन्द्र �हज)न

७ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ४ श्री राजेन्द्र बानीयाँ

८ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ५ श्री राजेन्द्र कु�ार �हज)न

९ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ६ श्री न्हुच्छे बहादुर �हज)न

१० स�3य, अध्यक्ष वडा न. ७ श्री राजकु�ार �ा$ी

११ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ८ श्री तिवनो� �हज)न

१२ स�3य, अध्यक्ष वडा न. ९ श्री गंगारा� �हज)न

१३ स�3य, अध्यक्ष वडा न. १० श्री अ�न �हज)न

१४ स�3य श्री नन्��ेवी �हज)न

१५ स�3य श्री राजु मि�जार

१६ स�3य श्री राजेन्द्र �ो$ाङ्गे

१७ स�3य श्री सर3व�ी परिरयार

१८ स�3य श्री सानु मि�जार

१९ स�3य श्री सुनी�ा नक�I

२० स�3य श्री सु�न पोखरे$

२१ स�3य श्री संतिग�ा शे्रष्ठ (उपे्र�ी)

२२ आ�न्त्रिन्L�, ब.$े.अ. श्री सानुबाबु परिरयार

२३ आ�न्त्रिन्L�, आ.टी.अ. श्री परशुरा� :ौ$ागाईँQ

निनर्ण�य नं  .  १



नेपा$ सरकार संघीय �ामि�$ा �4ा सा�ान्य प्रशासन �न्Lा$यको तिनर्ण)यानसुार यस नगरपालि$का�ा प्र�ुख प्रशासकीय
अमिTकृ�का रुप�ा खटीई २०७५/१२/१० ग�े�ेखिख बहा$ हुनुभएका श्री धु्रवराज आ:ाय)सँग परिर:यात्�क काय)क्र� र
उहाँको सफ$ काय)का$का $ातिग शुभका�ना आ�ानप्र�ान सम्पन्न भयो । 

निनर्ण�य नं  .  २
यस कीर्ति��पुर नगरपालि$काको का� कारबाही$ाई सर$,  सहज र प्रभावकारी बनाउनका $ातिग तिवTेयक समि�ति��ाफ) �
�यार भई पेश हुन आएका �ेहाय ब�ोजिज�का काय)तिवमिT, �ाप�ण्ड �4ा तिन�_लिशकाहरु उपर बृह� छ$फ$ गरी 3वीकृ�
गन_ तिनर्ण)य गरीयोः-
क) साव)जतिनक शौ:ा$य तिन�ा)र्ण, सं:ा$न र व्यव34ापन �ाग)�श)न, २०७६
ख)  �लि$�, तिवपन्न �4ा �तिह$ा, छाLवृलिb सम्वन्Tी काय)तिवमिT, २०७६ 
ग) एम्बु$ेन्स, शब बाहन सं:ा$न �4ा सहयोग सम्बन्Tी काय)तिवमिT, २०७६
घ)  लिशक्षक /क�):ारी/ बा$तिवकास सहजक�ा)हरुको मि�$ान �4ा काज व्यव34ापन सम्वन्Tी काय)तिवमिT, २०७५
ङ) असहाय, तिवपन्न �4ा न्यनू आय उप:ार �4ा सहयोग सम्वन्Tी काय)तिवमिT, २०७५
:) बहा$/तिवटौरी कर असु$ी सम्वन्Tी तिन�_लिशका, २०७५
छ)  कीर्ति��पुर नगरपालि$का के्षLका साव)जतिनक सम्पलिbको संरक्षर्ण �4ा व्यव34ापन तिन�_लिशका, २०७५

निनर्ण�य नं  .  ३
:ा$ु  आर्थि4�क  वर्ष)  २०७५/०७६  को  3वीकृ�  बजेट,  योजना  �4ा  काय)क्र�को  पँुजिजग�  �फ)  तिवतिनयोजिज�  रक�बाट
काया)न्वयन गन_ क्र��ा ब:� रहन गएको वजेट, रक�बाट योजना �4ा काय)क्र� छनोट गरी काया)न्वयन गन_ जिजम्�ा बजेट
�4ा काय)क्र� �जु)�ा समि�ति�का संयोजकको राय परा�श)�ा नगर प्र�ुख$ाई दि�ने र हा$सम्� नगर प्र�ुख ज्यूबाट 3वीकृ�
भई काया)न्वयन भएका योजनाहरुको स�4)न गन) तिनर्ण)य गरिरयो । सा4ै य3�ा प्रकृति�का 4प योजनाहरुको काय)न्वयन
सोही अनुरुप गन_ तिनर्ण)य गरिरयो । 

निनर्ण�य नं  .  ४
यस नगरपालि$काको 3वीकृ� बजेट, योजना �4ा काय)क्र� �ध्ये प्रवT)नात्�क काय)क्र� �4ा $क्षिक्ष� काय)क्र� सञ्:ा$न
गन)का $ातिग वडाको हक�ा वडा अध्यक्षको लिसफारिरस र नगरपालि$काको हक�ा सम्वन्धिन्T� शाखा प्र�ुखको लिसफारिरस
�4ा नगर प्र�ुखको 3वीकृति��ा काय्रक्र�को प्रकृति� हेरी सम्झौ�ा रक�को ४० �ेखिख ७५ प्रति�श�सम्� पेश्की उप$ब्T
गराउने तिनर्ण)य गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  ५
यस नगरपालि$काको क�):ारी �रवन्�ी सम्वन्T�ा संघीय �ामि�$ा �4ा सा�ान्य प्रशासन �न्Lा$यबाट 3वीकृ� �रवन्�ी
ब�ोजिज� हा$$ाई तिनम्न प�हरु �ाग गन_ तिनर्ण)य गरिरयो ।

सि�.न
.

पद तह �ेवा �मुह पद �खं्या

१ लिस.मिड.ई. ९/१० ईन्जी लिसक्षिभ$ १
२ जन 3वा3थ्य अमिTकृ� ७/८ 3वा3थ्य ज.3वा. १
३ $ेखा सहायक ($ेखापा$) ५ प्रशासन $ेखा १

निनर्ण�य नं  .  ६



:ा$ु आर्थि4�क वर्ष)  २०७५/०७६ का $ातिग 3वीकृ� बजेटको परिरमिTक्षिभL रही नगर3�र र सम्वन्धिन्T� वडाको स�न्वय�ा
वडा3�रीय �े$मि�$ाप केन्द्र 34ापना र सं:ा$न गन_ तिनर्ण)य गरिरयो । 

निनर्ण�य नं  .  ७
यस नगरपालि$का,  काय)पालि$काको तिनयमि�� वैठक प्रत्येक �तिहनाको ११ ग�े र २६ ग�े २:०० बजे  ब3ने  र  सो दि�न
साव)जतिनक तिव�ा पन) गए�ा सो को $ग�ै काया)$य खु$ेको दि�न बैठक ब3ने तिनर्ण)य गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  ८

यस नगरकाय)पालि$का$ाई पय)टकीय गन्�व्यका रुप�ा तिवकास गन)का $ातिगवडा नं. ४ स्थि34� पुष्प$ा$ पाक)  वाट :म्पा�ेवी
डाँडासम्� केबु$कार सं:ा$नका  $ातिग तिनशुल्क रुप�ा संभाव्य�ा अध्ययन र सो सम्वन्Tी कारबाही अमिघ वढाउने जिजम्�ा
नगर प्र�ुख$ाई प्रत्यायोजन गन_ तिनर्ण)य गरिरयो। 

निनर्ण�य नं  .  ९
लिशक्षा तिवकास स�न्वय एकाई, �ाहा:$ काठ�ाण्डौको मि�ति� २०७५/११/०९ को प.स. १९१७ को प्राप्� पLानसुार नेपा$
सरकार (�न्त्रिन्Lपरिरर्ष�)् को मि�ति� २०७५/११/०३ को तिनर्ण)य ब�ोजिज� यस नगर के्षL�ा �ा.लिश. तिpति�य श्री खगराज जोशी
(स्रो� व्यालिr) $ाई काज तिफ�ा) गरिरएको�ा यस के्षLका सा�ु�ातियक तिवद्या$यहरु�ा स�न्वय काय)का $ातिग २०७६ असार
�सान्�सम्� तिनज$ाई सातिवकको स्रो� व्यलिrको जिजम्�ा दि�ने र सोही पL�ा उल्$ेखिख� व्यव34ा अनुसार तिनजको सट्टा�ा
जनसवेा  �ातिव पाँगा�ा  काय)र� लिशक्षक$ाई २०७५ फाल्गुर्ण �तिहना�ेखिख २०७६ असार �सान्� सम्�को �$व,  भbा
पारिरश्रमि�क आदि�  सुतिवTा  नगरपालि$काको  3वीकृ�  बजेटको  सा�ु�ातियक  तिवद्या$यहरु$ाई  तिवशेर्षज्ञ  लिशक्षक सहयोग,

�ालि$�, परीक्षा सञ्:ा$न एवं शैक्षिक्षक सुTार काय)क्र�बाट व्यहोन_ तिनर्ण)य गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  १०

आगा�ी आ.व.  २०७६/०७७ का $ातिग योजना �4ा काय)क्र� �जु)�ा गन_ काय)�ालि$का सन्�भ)�ा यस नगरपालि$काको
अनुरोTानुसार 34ानीय तिवकास प्रलिशक्षर्ण प्रति�ष्ठान, �तिह$ा तिवकास प्रलिशक्षर्ण केन्द्र$े जापान अन्�रराखिष्uय सहयोग तिनयोग
(JICA)को आर्थि4�क सहयोग�ा यतिह २०७६ जेष्ठ ३, ४, र ५ ग�े ३ दि�ने स्थानीय तहको वार्षि)*क योजना तथा बजेट
तजु�मा प्रकृया�म्वन्धी अक्षिभ�ुखिखकरर्ण काय)क्र��ा अतिनवाय) रुप�ा सहभागी हुने तिनर्ण)य गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  ११

यस नगरकाय)पालि$का काया)$य�ा तिवक्षिभन्न मि�ति��ा "घ" वग)को तिन�ा)र्ण व्यवसायी ईँजाज�पL �ाग गरी पेश हुन आएका
तिनवे�नहरु  �ध्ये  "घ"  वग)को  व्यवसायी  ईँजाज�पL  सम्बन्Tी  समि�ति�बाट  योग्य�ा  सम्बन्Tी  कागजा�हरु  रुजु  गरी
ईजाज�पL दि�नका $ातिग लिसफारिरस भै आएका तिनम्न तिनवे�क/फ�)हरु$ाई  "घ"  वग)को तिन�ा)र्ण व्यवसायी ईँजाज�पL
प्र�ान गन_ तिनर्ण)य गरिरयो ।

लिस.न
.

फ�)को ना� ठेगाना  र प्रोपाईटरको ना�

१ संर:ना तिन�ा)र्ण सेवा प्रा.लि$. कीर्ति��पुर ९, बातिहरी गाऊ, हरिर कृष्र्ण श्रेष्ठ 

२ ए�.ए:. आर. कन्uक्सन एण्ड सप्$ाएस) 
प्रा.लि$.

कीर्ति��पुर ९, �ुगल्छे नरेन्द्र �हज)न, सगुन 
�हज)न



लिस.न
.

फ�)को ना� ठेगाना  र प्रोपाईटरको ना�

३ ए$ेक्स तिन�ा)र्ण सवेा कीर्ति��पुर ९, नगाऊ, सुरेन्द्र �हज)न
निनर्ण�य नं  .  १२
यस नगरपालि$काको एम्बु$ेन्स, शव वाहन सं:ा$न �4ा सहयोग सम्वन्Tी काय)तिवमिT, २०७६ को अTीन�ा रही नयाँबजार
क्$ब कीर्ति��पुर$ाई  एम्बु$ेन्स �4ा  शब बाहन सं:ा$नका  $ातिग :ा$ु  आ.व.  २०७५/०७६ को  ��्  सम्वन्Tी  3वीकृ�
बजेटको परिरमिTक्षिभL रही २०७५ श्रावन �ेखिख $ागू हुने गरी सहयोग उप$ब्T गराउने अमिTकार नगर प्र�ुख$ाई दि�ने तिनर्ण)य
गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  १३

जिजल्$ा  प्रशासन  काया)$य  काठ�ाण्डौं�ा  आयोजिज�  काया)$य  प्र�ुखहरुको  वैठक�ा  भएको  ज$पान  ख:)को  रु.
१८,०००/- (रु.  अठार हजार �ाL)  र जिजल्$ा �ररेट तिनTा)रर्ण समि�ति� काठ�ाण्डौंको बैठक भbाको रु.  ५५,५००/- (रु.
प:पन्न हजार पाँ: सय �ाL) भुrानीको $ातिग अनुरोT भई आएको$े यस नगरपालि$काको 3वीकृ� बजेटको तिवतिवT ख:)
�4ा बैठक भbा लिशर्ष)कबाट भुrानी दि�ने तिनर्ण)य गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  १४
कीर्ति��पुर नगरपालि$का�ा तिवद्य�ान खानेपानी स�3याको स�ाTान गन)का $ातिग खानेपानीको स्रो� �4ा सोको सन्�ुलि$�
तिव�रर्ण गन)का $ातिग एक काय)�$ गठन गरी प्रकृया अगाडी बढाउन नगर प्र�ुख ज्यू$ाई अमिTकार प्रत्यायोजन गन_ तिनर्ण)य
गरिरयो ।

निनर्ण�य नं  .  १५  

मि�ति� २०७५/१२/१ ग�े शुक्रबार बसेको यस कीर्ति��पुर  नगरकाय)पालि$काको ४४ औं वैठकको तिनर्ण)य नं.४ बाट आ.व
२०७३/०७४ को नगर 3�रीय साझे�ारी $ाग� सहभातिग�ा योजनाका रुप�ा 3वीकृ� वडा नं.३ (सातिवक वडा नं.६) स्थि34�
कीर्ति��पुर :क्रप4 ढ$ सुTार (साईँडडे्रन) योजना�ा उपभोrा समि�ति�$े बढी जम्�ा गरेको साझे�ारी $ाग� सहभातिग�ाको
रक� रू.१,२९,०८५।०० भूrानी दि�न बाँकी लिशर्ष)कबाट तिफ�ा) दि�ने तिनर्ण)य भए�ा सो सम्बन्Tी फाईँ$ अध्ययन ग�ा) २०७५
असार �सान्� क्षिभL�ा सो रक� तिवतिनयोजन ऐन,२०७५ �ा भुrानी दि�न बाँकी लिशर्ष)क�ा उल्$ेख भएको नपाईँएको$े,

तिवतिनयोजन ऐन,२०७५ (सशंोTन सतिह�) �ा उल्$ेख भएको पँूजीग� �फ)  पूवा)Tार तिवकास अन्�ग)� स�पुरक कोर्ष �4ा
अन्य लिशर्ष)क�ा आन्�रिरक स्रो�बाट बेहोन_  रू.१,४०,००,००० ।-  रक�बाट तिफ�ा)  भुrानी दि�ई योजना फरफारक गन_
तिनर्ण)य गरिरयो ।


