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बैठक संख्ााः १६/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/०९/१७  

उपलथिलताः 

प्रमजख श्री हररकज मार राना उपलथित 

उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचा्ु उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ५ श्री ध््ानबहादजर भारती उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना अनजपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ८ श्री गोलपचन्द्र गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १० श्री बिदवेलसंह गोम्दने उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ११ श्री भरैबबहादजर खड्का उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लखनमान दास उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदिमा्ा दास उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदलिप गजरुङ्ग अनजपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री रमशेकज मार दर्ी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शकज न्द्तिा बराि उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री हररमा्ा भण्डारी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपलथित 

प्रमजख प्रशासकी् अलधकृत श्री महने्द्रकज मार खाम््ाहाङ्ग उपलथित 

सहा्क, प्रशासन शाखा श्री सौर्न कटजवाि उपस्थित 

   

  



मिमि २०७७/०९/१७ गिे बसेको नगर कार्यपामिका बैठकबाट मनम्न बिोजिि मनर्यर्हरु गररर्ो । 

१. नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर्बाट कियचारीहरु िथा पदामिकारीहरुको कोमिड १९ वििा गररएकोिा कोमिड पोजिवटि 
िएका विमििहरुको वििा रकि कार्ायिर्िा प्राप्त िई कार्ायिर् िार्य ि िकु्तानी ददने व्र्िस्था िएकािे प्राप्त हनुे वििा 
बापिको रकि १ प्रमिशि सािाजिक सरुक्षा कर कटाई अन्र् आर्िा आम्दामन बााँमि कोमिड प्रकोप व्र्िस्थापन कोष 

िार्य ि खचय िेख्न ेमनर्यर् गररर्ो । ( आमथयक प्रशासन शाखा) 

२. अिुयनिारा नगरपामिकाको घ िगयको मनिायर् व्र्िसार्ी इिाििपत्र सम्बजन्ि कार्यविमिको दर्ा २ (३) बिोजिि पेश हनु 
आएको देव्र्ा श्री मनिायर् एण्ड सप्िार्सय प्रा.मि. अिुयनिारा-९ िाई नर्ााँ इिाििपत्र प्रदान गने मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना/ 
प्राविमिक शाखा) 

३. अिुयनिारा नगरपामिकाका मनम्न बिोजिि स्थानहरुिा आिििाििका िामग पिु मनिायर्को अमि आिश्र्किा रहेको हनुािे 
उक्त स्थानिा ट्रस मिि मनिायर्का िामग स्थानीर्  पूिायिार वििाग, सस्पेन्सन मिि मडमििन िाई अनरुोि गरी पठाउने 
मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना शाखा) 

क) कुिप्रसाद बराि घर छेउ, अिुयनिारा-१० 

ख) कामिझोडा- सेमिखोिा हुाँदै ११ नं िाने बाटो, अिुयनिारा-१० 

ग) दिेु खोिा, अिुयनिारा-२ 

घ) रोङ गा.पा.बाट सहकािे िाने बाटोिा पने टाङवटङ खोिा, अिुयनिारा-२ 

४. राविर् र्ोिना आर्ोगबाट प्रदेश र स्थानीर् िहिा आमथयक िषय २०७८/०७९ का िामग संघीर् सिपूरक िथा विशेष 
अनदुान अन्िगयि सञ्चािन गररन ेआर्ोिना/ कार्यक्रिका िामग प्रस्िाि आव्हान गरी  मिमि २०७७/०८/३० िा प्रकाजशि 
सूचना बिोजिि र्स नगरपामिकािा देहार् बिोजििका आर्ोिनाहरु सञ्चािनका िामग प्रस्िाि िर्ार गरी आर्ोिना िाग 
गरी पठाउन कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो ।साथै, सिपूरक अनदुानबाट सञ्चािन हनुे आर्ोिनाहरुको िामग 
नगरपामिकाको िर्य बाट िहन गनुयपने साझेदारी रकि नगरपामिकाको स्िीकृि बिेटको सिपूउरक कोषिा विमनर्ोिन 
गररएको बिेटबाट व्र्होने सिेि मनर्यर् गररर्ो । 

( र्ोिना शाखा/ प्राविमिक शाखा) 

(क) सिपूरक अनदुान 

i. मबररङ्ग खोिा पूिय मबररङ्ग िागय मनिायर् िथा िटबन्िन/अिुयनिारा-६ जस्थि विििूी िागय नािा सवहिको कािोपते्र 
सडक मनिायर् 

(ख) विशेष अनदुान 

i. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ५ मनम्न बिोजिि विद्यािर्हरुको ििन मनिायर् 

 िान ुिाध्र्मिक विद्यािर् इजिमनर्ररङ्ग ब्िक ििन मनिायर् 

 निज्र्ोमि आिारििु विद्यािर् ििन मनिायर् 

 श्री आिारििु विद्यािर्,कञ्चबारी ििन मनिायर् 

 सिािसेिी प्राथमिक विद्यािर्को ििन मनिायर् 

ii. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ११ का मनम्न बिोजिि विद्यािर्हरुको ििन मनिायर् 

 िहारानीगि िाध्र्मिक विद्यािर् 

 िनुवकरी प्राथमिक विद्यािर् 

iii. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ८ िा कृवष उपि(िान, िकै) सङ्किन िथा प्रशोिन केन्र मनिायर् 

iv. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं २ सहकािे खानेपानी आर्ोिना 
५. अिुयनिारा नगरपामिकाको आमथयक िषय २०७७/०७८ को वहउाँदे नगर सिा मिमि २०७७ साि पौष २८ गिे िङ्गिबार, 

ददनको दठक ११ बिे अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ३ जस्थि िकेुखाडी सािदुावर्क िनको कैदिे (मिनरी हाउस) 



ििनिा उद्घाटन गने र सो सिािाई १ नं प्रदेश सिाका िाननीर् सांसद श्री िृख प्रिान, जिल्िा सिन्िर् समिमि झापाका 
प्रिखु र झापा जिल्िाका प्रिखु जिल्िा अमिकारीिाई सम्बोिनका िामग आिन्त्रर् गने मनर्यर् गररर्ो ।साथै, नेपाि बार 
एसोमसएसन, झापाका अध्र्क्षिाई अमिथीको रुपिा आिन्त्रर् गने गरी  व्र्िस्थापकीर् िर्ारीका िामग नगर कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर्  गररर्ो ।( प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि/ कियचारी प्रशासन शाखा) 

६. नगरपामिका कािकािको जशिजशिािा नगर प्रिखु श्री हररकुिार रानाज्रू्को मिमि २०७७/०९/०३ देजख 
२०७७/०९/१५ गिे सम्िको काठिाण्डौँ भ्रिर् काि स्िीकृि गने मनर्यर् गररर्ो ।साथै, उक्त अिमििा श्रीिान 
प्रिखुज्रू्बाट सम्िामनि सिोच्च अदािि िगार्ि नेपाि सरकारका विमिन्न िन्त्रािर्हरुिा गई गररएको कार्ायिर्को 
कािको सम्बन्ििा प्रमििेदन पेश िई बैठकिा िानकारी िर्ो । (आमथयक प्रशासन शाखा) 

७. क. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ८ जस्थि शमनश्चरे बिारको सडकिा नािा मनिायर्  िथा िडा नं ५ को कैिासघाटबाट 
पूिय कञ्चनबारी िाने मित्री ररङ्गरोडिा पने सडक कािोपते्र सडक मनिायर् गनुय आिश्र्क िएकािे शहरी विकास िथा ििन 
मनिायर् आर्ोिना,िरपरु िार्य ि नेपाि सरकार, शहरी विकास िन्त्रािर्िा उक्त आर्ोिना सञ्चािनका िामग अनरुोि गने 
मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना शाखा) 

ख. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं १ िा चेक ड्याि मनिायर् गरी िडा नं १, ४, ७ िा रहेको कररब ८००० विगाहा 
क्षेत्रर्ि रहेको कृवष र्ोग्र् िमुििा मसाँचाई गरी स्थानीर् उत्पादन अमििवृत िथा खाद्य सरुक्षा समुनजश्चि गरी सितृ 
नेपाि सखुी नेपािीको राविर् अमिप्रार् हामसि हनुे कार्यका िामग उक्त आर्ोिना स्िीकृि गरी आिश्र्क बिेट सिेि 
विमनर्ोिन हनु नेपाि सरकार, उिाय, ििश्रोि िथा मसाँचाई िन्त्रािर् काठिाण्डौँिा अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो ।( 
र्ोिना शाखा) 

ग. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं २ जस्थि साठीिरेुिा नगर गौरिको आर्ोिनाका रुपिा रहेको बतु प्रमििा स्थापनाका 
िामग नगरपामिकाबाट विस्ििृ पररर्ोिना प्रमििेदन िर्ारी िई सकेकोिा उक्त पररर्ोिना अजघ बढाउन िागि स्टिेट 
अनसुारको बिेट व्र्िस्थाका िामग पर्यटन कार्ायिर्, झापा िार्य ि साँस्कृमि पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न िन्त्रािर्िा 
अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना शाखा) 

घ. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ४ िदन आजश्रि िागयिा पने टाङवटङ खोिािा पिु निई दवहझोडा क्षेत्रका िामसन्दािाई 
आिाि िािििा अत्र्ामिक सिस्र्ा रहेकािे उक्त स्थानिा पिु मनिायर्का िामग नेपाि सरकार, िौमिक पूिायिार िथा 
र्ािार्ाि व्र्िस्था िन्त्रािर्, सडक वििाग, बबरिहि, काठिाडौँिा अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना शाखा)  

ङ. अिुयनिारा नगरपामिकाको नगरकै िहत्िको र्ोिनाको रुपिा रहेको बावहरी चक्रपथ मनिायर् गनयका िामग नेपाि 
सरकार, १ नं प्रदेश सरकार िथा र्स नगरपामिकाको संर्कु्त साझेदारीिा मनिायर्का िामग सम्बजन्िि मनकार्हरुिा 
अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो ।  

८. अिुयनिारा नगरपामिका, ४ नं िडा कार्ायिर् सञ्चािनका िामग साविक सम्झौिा बिोजिि हाि िहाििा मिएको ििनका 
िामग िामसक रु २०,०००/- (मबस हिार िात्र) उपिब्ि गराउने गरी बहाि सम्झौिाका िामग पेश िएकोिा स्थानीर् 
बिार िूल्र् सिेिको अनगुिन गरी प्रचमिि दरिाउिा उजचि देजखएको दर कार्ि गरेर िात्र बहाि सम्झौिा गनय नगर 
कार्यपामिकाको कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो ।( आमथयक प्रशासन/ जिन्सी शाखा) 

९. नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर्को स्िामित्ििा रहेका सिारी सािनहरु कार्ायिर् प्रिखुको स्िीकृि िियि आदेशानसुार िात्र 
िियि गने गराउने व्र्िस्था मििाउने र सो अनसुार िएका िियि खचयको िात्र िकु्तानी व्र्िस्था मििाउन नगर 
कार्यपामिकाको कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो । 

१०. कोमिड १९ को रोकथाि र मनर्न्त्रर् िथा २०७७ आषाढ श्रािर् िवहनाहरुिा िषायिको कारर् अिुयनिारा नगरपामिका 
िडा नं ३ िगार्िका िडाहरुिा श्रीिान प्रिखुज्रू् र श्रीिान उप प्रिखुज्रू् िगार्ि िडा अध्र्क्षहरुिे स्थानीर् बाढी पवहरो 
र डबुान प्रिाविि क्षेत्रिा गई ित्काि नगरर नहनुे देजखएको राहि उद्दार र पनुस्थायपनाका कार्यिा िौजखक आदेश ददई 
सम्पादन िएका कािको देहार्को अनगुिन समिमिको प्रमििेदन (ररििय गाडी िाडा सिेि) िथा कार्य  सम्पन्न िूल्र्ाङ्कन 



सिेिका आिारिा नगरपामिकाको विपद व्र्िस्थापन कोषबाट िकु्तानी ददन कार्ायिर्िाई मनदेशन ददन ेमनर्यर् गररर्ो ।( 
र्ोिना शाखा/ प्राविमिक शाखा/ जिन्सी/ स्िास््र्) 

संर्ोिक    उप प्रिखु 

सदस्र्    सम्बजन्िि िडाको िडा अध्र्क्ष 

सदस्र्    नगर कार्यपामिका पूिायिार विकास समिमिको संर्ोिक 

सदस्र्    नगर कार्यपामिकाको विपद व्र्िस्थापन समिमिको संर्ोिक 

सदस्र्    ईजिमनर्र श्री मनरि अमिकारी 
सदस्र् सजचि   र्ोिना शाखा प्रिखु 

११.  नेपाि सरकार प्रिानिन्त्री रोिगार कार्यक्रिबाट चाि ुआमथयक िषय  २०७७/०७८ का िामग प्राप्त बिेटको कार्ायन्िर्नको 
सन्दियिा ित्काि िूि सडकहरुको नािाको िियि सम्िार िथा सरसर्ाई र िषायि सरुु िएपमछ नगर कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्बाट मबरुिा व्र्िस्थापन (खररद सिेि) गरी सडकको दिैु वकनारिा िकृ्षारोपर् गने र सोको संरक्षर् र िोगामिकार 
िडा कार्ायिर्को रोहिरिा िथा टोि विकास समिमि िार्य ि स्थानीर्िाई ददने गरी ित्काि कार्यक्रि कार्ायन्िर्निा िैिान 
कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो ।(प्रिानिन्त्री रोिगार कार्यक्रि) 

१२. र्स नगरपामिकाका िखु्र् िखु्र् बिार र बस्िीहरुिा सेिा प्रिाह हनुे गरी मसमसवटिी र वि िाइर्ाइ व्र्िस्थापन गरी 
शहरी सशुासन अमििवृत गनय १ नं प्रदेश सरकार, सािाजिक विकास िन्त्रािर्िा प्रस्िािना पेश गने र सोको िामग 
आिश्र्क पने िागि सहिामगिा नगरपामिकाको सिपूरक कोषबाट व्र्होनय सिेि मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

१३. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ५ को देहार्को कार्यका िामग िियि सम्िार कोषिा विमनर्ोजिि बिेटबाट देहर्ानसुारको 
िकु्तानी ददने गरी कार्य सम्पनन्न गनय कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना शाखा/ आमथयक प्रशासन) 

क. आनी छोमिङ्ग गमु्बािा शौचािर् मनिायर् िथा िियि गने कार्य रु १ िाख िात्र । 

ख. दगुाय टोि विद्यिु िार व्र्िस्थापन र िियि गने कार्य रु १ िाख ५० हिार िात्र । 

ग. सिार गाउाँिा विद्यिु िार व्र्िस्थापन र िियि गने कार्य रु १ िाख ५० हिार िात्र । 

घ. िक्ष्िीपरु उत्तर शवहद रािन मगरी िागयको मडिाइडरिा रु्िबारी मनिायर् िथा िियि रु १ िाख िात्र । 

१४. स्थानीर् सरकार सञ्चािन (संशोिन सवहि) ऐन, २०७४ को दर्ा ८३ अनसुार र्स नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर्, िडा 
कार्ायिर् र स्िास््र् चौकीहरु सिेिको प्रशासकीर् संगठन र कियचारी दरबन्दी सिेिका िामग संगठन िथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षर् र अध्र्र्नका आिारिा गनुयपने िएकािे सो कार्यका िामग कार्ायिर्िा सजुचकृि विज्ञ परािशयदािाबाट र्स 
नगरपामिकाको चाि ुआ.ि. २०७७/०७८ को िावषयक नगर विकास र्ोिनाको प्रशासमनक खचय िर्य  खचय शीषयक नं 
कियचारी प्रोत्साहन सवुििािा विमनर्ोजिि रु ४५ िाख िध्रे्बाट रु १० िाखिा नबढाई खचय िेख्न ेगरी परािशय सेिा मिई 
नगर कार्यपामिका बैठक िार्य ि आगािी िखे नगर सिािा पेश गनय प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृििाई जिम्िेिारी ददने मनर्यर् 
गररर्ो । 

१५. र्स नगरपामिकाको चाि ुआ.ि. २०७७/०७८ को िावषयक नगर विकास र्ोिनाको प्रशासमनक खचय िर्य  खचय शीषयक नं 
२११३१ कियचारी प्रोत्साहन सवुििािा विमनर्ोजिि रु ४५ िाख िध्रे्बाट स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दर्ा ७९ अनसुार मनम्न बिोजिि कार्यक्रिहरुिा रकिान्िर िथा विमनर्ोिन गरी बिेट संशोिन गने मनर्यर् गररर्ो ।( 
र्ोिना शाखा/ आमथयक प्रशासन शाखा) 

िपजशि 

वििरर् 
खचय शीषयक नं साविक बिेट  

 (रु िाखिा) 

थप हनु ेरकि    

(रु िाखिा) 
संशोमिि बिेट   

 (रु िाखिा) 

नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर् र  िडा कार्ायिर्को सिेि संगठन िथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षर् विशेषज्ञ परािशय सेिा खररद  

22411 ० १० १० 



सखुानी रािे गोर्ाङ्ग िगार्िका नदीहरुिा नगरपामिका स्िरं्िे हरेक िडािा ५ 
वक.िी.का दरिे सडक िािि गनयका िामग नदीिन्र् पदाथय उत्खनन स्थिको 
आइ.इ.इ. प्रमििदेनको िामग विशेषज्ञ परािशय सेिा खररद 
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र्मनयचर िथा वर्क्चसय 31115 ५ ५ १० 

अन्र् वर्िाय खचय 28219 0 ५ ५ 

सािाजिक सेिा अनदुान (नगरपामिका), आमथयक सहार्िा 27219 १५ ५ २० 

िाडा िडा कार्ायिर् सिेि 28142 ७ ३ १० 

गाडी िाडा 28143 ० ७ ७ 

अन्र् सम्पजत्त सञ्चािन िथा सम्िार खचय 22291 ० ५ ५ 

 

१६. िदन आजश्रि िागयको अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ४ र ७ िा पने िोवकएको खण्ड कािोपते्र िथा नािा मनिायर् 
आर्ोिनाका िामग गि िषय बन्दोिस्ि िएको ठेक्का अनसुार मनिायर् व्र्िसार्ीसाँग आर्ोिना सञ्चािन गनय ठेक्का सम्झौिा 
गररएको र ठेक्काबाट बााँकी िएको रकिबाट सोवह खण्डको बााँकी िाग कािोपते्र िथा नािा मनिायर्का िामग उपिोक्ता 
समिमिसाँग र्ोिना सम्झौिा गररएकोिा कोमिड १९ को असरका कारर् सिर्िा िोवकएको कार्य सम्पन्न गनय सिस्र्ा िई 
उक्त कार्य सम्पन्न गनय कार्ायिर्बाट २०७७ चैत्र िसान्ि सम्ि गररएको म्र्ाद थप सदर गने र उक्त कार्यबाट सिृना 
हनुे दावर्त्ि र्स नगरपामिकाको चाि ु आमथयक िषय २०७७/०७८ को स्िीकृि िावषयक नगर विकास र्ोिनाको 
मनम्नानसुारको र्ोिनािा विमनर्ोजिि बिेटबाट िकु्तानी व्र्िस्था गने िथा िकु्तानी हनु नसक्न ेसम्िको रकि आगािी नगर 
सिाबाट बिेट व्र्िस्थापन गरी िकु्तानी व्र्िस्था गने मनर्यर्  गररर्ो । 

क. आ ि २०७६/०७७ का सम्पन्न हनु बााँकी नगरस्िरीर् र्ोिनाहरु अन्िगयि िदन आजश्रि िागय ( कामिझोडा शमनश्चरे 
दवहझोडा अिरुो कािोपते्र गने कार्य) का िामग विमनर्ोजिि बिेट रु ५० िाख 

ख. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ७ (खचय शीषयक नं 80112401207) अन्िगयि वपपि चोक पजश्चि पजश्चि 
कािोपते्रका िामग विमनर्ोजिि बिेट रु १५ िाख 

ग. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ७ (खचय शीषयक नं 80112401207) अन्िगयि वपपि चौक पजश्चि नािा मनिायर् 
मनरन्िरिा रु ३ िाख २० हिार ४ सर् ११  िात्र । 

१७. १ नं प्रदेश सरकारबाट चाि ुआमथयक िषय २०७७/०७८ का िामग सिपूरक अनदुान अन्िगयि प्राप्त हनुे बिेट रु १ 
करोडिाई ७० प्रमिशि िानी नगरपामिकाको चाि ुआमथयक िषय २०७७/०७८ को िावषयक स्िीकृि बिेट अन्िगयि 
सिपूरक कोषबाट रु ४३ िाख िागि सहिामगिा रहने गरी कुि बिेट रु १ करोड ४३ िाख कार्ि गरी िदन आजश्रि 
िागयको िडा नं ४ र ७ िा पने खण्डको गि िषय सम्झौिा िएको बाहेकको मनरन्िर खण्डिा कािोपते्र गने र्ोिना 
सञ्चािनका िामग प्रवक्रर्ा अजघ बढाउन कार्ायिर्िाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो । 

१८. अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं ३ आइिबारे बिारिा रहेको विद्यिु िारको करेण्टबाट दघुयटना परी घाइिे हनु ुिएका 
अििृ खािीिाई औषिोपचारका िामग सम्बजन्िि िडाको मसर्ाररसिा प्रकोप व्र्िस्थापन कोषबाट रु ४५,०००/- (पैिामिस 
हिार ) राहि उपिब्ि गराउने मनर्यर् गररर्ो ।(आमथयक प्रशासन शाखा/ ३ नं िडा कार्ायिर्) 

१९. र्स नगरपामिकाको चाि ुआ.ि. २०७७/०७८ को िामग स्िीकृि िावषयक र्ोिना अन्िगयि अन्र् कार्यपामिकािे सिृना 
गरेका दावर्त्िहरु कार्यक्रििा उल्िेजखि बिेटको िहििा गि आ.ि. को िौज्दािबाट व्र्होररनेछ िन्ने उल्िेख िएकोिा 
आमथयक िषय २०७६/०७७ आषाढ िसान्ि मित्र खचय िई नगरपामिकाको सजञ्चि कोषिा वर्िाय िएको (अ.ल्र्ा रकि) 
बाट मनम्नानसुारका कार्यक्रििा बिेट विमनर्ोिन गरी खचय िेख्न ेमनर्यर् गररर्ो । 

वििरर् 
खचय शीषयक नं साविक बिेट  

  

थप हनु ेरकि    

 

संशोमिि बिेट   

  

िेमसनरी िथा औिार उपकरर् 31122 १०00000 500000 1500000 

एडिान्स मसिाई कटाई िामिि 
(गि िषयको क्रिागि) 

 ० 500000 500000 



२०. नेपाि सरकार, उद्योग िाजर्ज्र् आपूिी िन्त्रािर्बाट प्रत्रे्क स्थानीर् िहिा एक औद्योमगक िाि स्थापना गनयका िामग 
प्रस्िाि आव्हान िएकोिा अिुयनिारा नगरपामिका िडा नं २ जस्थि टाङवटङ खोिा उत्तर झेिेनी जस्थि कररब १५ विगाहा    
िग्गािा औद्योमगक िाि स्थापना गनुय उपर्कु्त हनुे िएकािे उक्त िग्गािा औद्योमगक िाि स्थापनाका िामग जिल्िा प्रशासन 
कार्ायिर्, झापा िार्य ि नेपाि सरकारसाँग उपिोग सहिमि िाग गने र सहिमि प्राप्त िए पश्चाि नेपाि सरकार, उद्योग 
िाजर्ज्र् िथा आपूिी िन्त्रािर्िा प्रस्िाि पेश गने मनर्यर् गररर्ो । 

२१. आिको कार्यपामिका बैठक सञ्चािनका गनय सिा हि िथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् सहर्ोगका िामग दवहझोडा सािदुावर्क 
िन उपिोक्ता समिमििाई र्स बैठक िन्र्िाद ज्ञापन गदयछ । 


