मिमि २०७८ साल कामििक ३० गिे बसेको नगर कार्िपामलकाको बैठकबाट मनम्न बिोजिि मनर्िर्हरु
गररर्ो ।
१. मिमि २०७८ असोि १३ गिे बसेको नगर कार्िपामलकाको बैठकको मनर्िर् िथा सोको
कार्ािन्वर्नका सम्बन्धिा समिक्षात्िक छलफल गररर्ो ।
२. अिजन
ि धारा नगरपामलका अन्िगििका िवन्न  निहहरुबाट निहिन्र् सािाग्री उत्खनन् सम्बन्धिा
मिमि २०७८/०४/२६ गिेको कार्िपामलका बैठकद्धारा गिठि छानवीन समिमिको प्रमिवेहन
प्राप्त नई नसकेको हजुँहा समिमिको प्रमिवेहन प्राप्त नएपछी सो सम्बन्धिा छलफल गने मनर्िर्
गररर्ो ।
३. अिजन
ि धारा नगरपामलका क्षेत्र नएर बहने मबररङ, टाङिटङ सजखानी नेिे लगार्िका निहहरुबाट
आ.व. ०७८/०७९ िा निहिन्र् सािाग्रीहरुको उत्खनन ओसारपसार िथा बेचिवखनका लामग
खोमलएको ठे क्का बन्होबस्िी प्रििर्ा बिोजिि ठे क्का सकार गने किाि कन्रक्सन प्रा.मल. बौद्ध
काठिाडौले मिमि २०७८/०७/२९ को खोलािा िेजिनरी औिार प्रर्ोग गनि अनजिमि िाग
गरे को सम्बन्धिा प्राप्त िाग मनवेहन उपर छलफल हजुँहा ठे क्का लागेका उल्ले जखि नही प्रर्ाली
िध्र्े आई.ई.ई. प्रमिवेहनिा िोकएको निह प्रर्ालीको हार्ाुँबाुँर्ा िकनाराको नागिा कजनै पमन
िकमसिको असर नपने गरी नहीको बीच नागबाट िात्र िोिकएको पररिार् अनजसारको निहिन्र्
सािाग्री होमडङ बोडििा उल्ले ख नए अनजसार िपमसल बिोजििका िेजिनरी सिाग्रीहरुको प्रर्ोग
गरी उत्खनन् लामग अनजिमि िहने। (र्ोिना िाखा)
िपमसल
१) बा ३ ख

२५१२

स्कानेटर

२) िे १ क

७४४

स्कानेटर

३) बा २ क

३३८९

स्कानेटर

४) को १ क

२६८४

ब्र्ाक हो लोडर

ुँ ा
४. निहिन्र् र खानीिन्र् पहाथि अनजगिन समिमिको बैठक सं चालन कार्ििवमध २०७७ को बजह
नं १० िा उल्ले जखि प्रिासमनक खचि व्र्वस्था िीर्िक अन्िगिि बािर्िक रुपिा हजने आर्को
०.५ प्रमििि रकिको िाग गरी जिल्ला सिन्वर् समिमि झापाको चलानी नं २२ मिमि
२०७८/०४/३१ को पत्रबाट ले जख आएको िवर्र्िामथ छलफल हजुँहा निहिन्र् र खानीिन्र्
ुँ ा नं १० िा उल्ले ख नएको व्र्बस्था अनजसारको हजन आउने रकि
कार्ििवमध २०७७ को बजह
जिल्ला सिन्वर् समिमि झापालाई उपलब्ध गराउने व्र्वस्थाका लामग नगरपामलकाको
कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।

(आमथिक प्रिासन /र्ोिना िाखा)

५. अिजन
ि धारा नगरपामलका क्षेत्रमनत्रको नहीिन्र् सािाग्रीको सं रक्षर् र सहजपर्ोग गने सन्हनििा
नहीिन्र् सािाग्रीको ठे क्का सकार गने ठे केहारले आ.ई.ई नई स्वीकृि प्राप्त स्थानबाट िात्र
उत्खनन् िथा िम्िा गरे नगरे को
जि.स.स.झापा,

आ.ई.ई

सं र्ोिक

अनजगिन गने सम्बन्धिा
अ.न.पा ,

र्ोिना

िाखा

कार्िव्र्बस्था नए बिोजिि
िथा

प्र.प्र.अ.ले

िोकेको

प्रिवमधक,आ.ई.ई. गने सं स्थाका आिजन्त्रि प्रमिमनमध ,सं र्ोिक िवपह व्र्वस्थनपन समिमि
अ.न.पा. र सं र्ोिक सािजहािर्क िवपद् व्र्वस्थापन समिमि सिेिको कार्िहल गठन गरी
अनजगिनको व्र्बस्था मिलाउने मनर्िर् गररर्ो।(र्ोिना /प्रिवमधक िाखा )
६. २०७८ साल कामििक पिहलो सािाको अिवरल वर्ाििका कारर् र्स नगर क्षेत्र मनत्रको धाबालीिा
पजगेको क्षमिका सम्वन्धिा कृिर् िवकास िाखा िाफिि वडािा नएको क्षमिको बस्िजगि िववरर्
सं कलन गरी प्राप्त िववरर् र वडाबाट प्राप्त प्राथमिकिाििको आधारिा िकै बालीको लामग
५० प्रमििि राहि अनजहानिा बीउ िविरर् गने व्र्वस्थाका लामग आन्िररक बिेट िफिको
सजिवन खेिीका लामग छज ट्याईएको रु ५०,०००/-िरकारी मिमनिकट िविरर्का लामग
छज ट्याईएको रु ३,०००००/- िथा िरकारी नसिरी सहर्ोग कार्ििि िफि िवमनर्ोिन नएको
रु ३०००००/- सिेि गरी िम्िा रकि रु ६,५०,०००/- िकै बीउ िविरर् कार्ििि िफि
रकिान्िर गने मनर्िर् गररर्ो ।(कृिर् िवकास िाखा/आमथिक प्रिासन िाखा/र्ोिना िाखा)
७. र्स नगरपामलका अन्िगिि वडा नं ३ को आईिबारे पिज चौपार् िथा साप्तािहक हाटबिारको
ठे क्का बन्होबस्ि नएको स्थान बाहेकको घर टहरा िथा स्थानबाट बहाल मनटौरी कर सं कलनका
लामग अमिररक्त सिर्िा सिेि कािकाि गने गरी थप िनिजक्त पररचालन गनजि पने नएकोले
बहाल मनटौरी वापि सं कलन नएको रािस्वको १५ प्रमििि प्रोत्साहन रकिको व्र्बस्था गरी ३
नं वडा कार्ािलर्सुँग आवश्र्क सिन्वर् गरी उपरोक्त स्थानिा रािस्व सं कलनको व्र्वस्था
मिलाउन मनहे िन िहने ।(रािस्व िाखा )
८.

अिजन
ि धारा नगरपामलका क्षेत्र मनत्रका िग्गाहरुको नोग र सािवकको नक्साको अवस्था नमिली
लािो सिर्हे जख सिस्र्ा आईरहेको हजुँहा उक्त सिस्र्ा सिाधानका लामग िग्गाको पज न नाप
नक्सा गराउन आवश्र्क हे जखएको हजुँहा आवश्र्क प्रािवमधक र अन्र् सहर्ोगका लामग नापी
कार्ािलर् नद्रपजर झापालाई अनजरोध पत्र पठाई सिकएको साथै राििर् नूमि आर्ोगद्वारा सं चालन
नई हाल स्थमगि रहे को िग्गा व्र्बस्थापन सम्बन्धी कािको लामग कन्रोल पोईन्ट मनधािरर्
गरी नेिनल ग्रीड सुँग मलङ्क गने प्रर्ोिनका लामग आवश्र्क पने स्िम्न मनिािर् िथा प्रािवमधक
कार्िको व्र्स्थापन गने व्र्वस्थाका लामग नगरकार्िपामलकाको कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने
।(अमिन / नूमि ईकाई)

९. अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ८ वडा कार्ािलर्को चलानी नं ६६५ मिमि २०७८/०७/१६
को प्राप्त पत्रानजसार कोमनड १९ को सिर्िा नगरपामलको स्वामित्विा रहे को िमनश्चरे विार
जस्थि घर पसलिा व्र्बसार् सं चालन गने व्र्वसार्ीहरुलाई नगर कार्िपामलकाको मिमि
ज ार मिमि २०७८/०१/२१ गिे हे जख २०७८ आर्ाढ
२०७८/०५/२९ गिेको मनर्ािनस
िसान्ि सम्ि िम्िा २ ििहना १० िहनको

घर बहाल मिनाहा िहने मनर्िर् नएकोिा

नगरपामलकाको स्वामित्विा रहेका घर सटरका केही व्र्वसार्ीहरुले उल्ले जखि अवमधको घर
बहाल बजझाई सकेको र त्र्सरी बजझाई सकेको रकि

िफिाि गनि सिेि अवस्था नरहे को हजुँहा

त्र्सरी छज ट सजिवधाको िानकारी नपाई घर बहाल रकि मिरी बजझाई सकेका व्र्वसार्ीहरुको
हकिा सोही प्रकृमिका अन्र् व्र्वसार्ीहरुले पाए सरहको अवमध बराबर हजने गरी मिमि २०७८
श्रावर् १ हे जख २०७८ असोि १० गिे सम्िको (२ ििहना १० िहन) बहाल मनटौरी मिनाहा
गने मनर्िर् गररर्ो।(रािस्व िाखा)
१०.

अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ९ जस्थि िमनश्चचरे अस्पिालको चलानी नं ३९ मिमि

२०७८/०७/३० को प्राप्त पत्रानजसार उक्त अस्पिाल पररसरिा मनिािर्मधन अवस्थािा रहे को
कोमनड आईसोले िन सेन्टरको फ्लोरिा टाएल्स मबच्छ्याउने कार्िका लामग आवश्र्क रकि
उपलब्ध गराउने िाग नई आएको र सो सम्बन्धिा छलफल हजुँहा पेि नएको ल. ई. अनजसारको
रकि उपलब्ध गराउने मनर्िर् गररर्ो (र्ोिना/आमथिक प्रिासन िाखा)
११.

वडा नं ८ जस्थि ईलाका हजलाक कार्ािलर् अगाडीको बाटो मनिािर् िथा ििििका िििा

हजलाक कार्ािलर्को पररसरको घेराबारा नत्कन गई सिस्र्ा उत्प्न  नएकोले घेराबार ििििका
लामग ईलाका हजलाका कार्ािलर् िमनश्चरे बाट लेजख आएकोले उक्त िवर्र्िा छलफल हजुँहा
कार्ािलर्को सजरक्षा सं वेहनजिलिालाई सिेि िध्र्निर गरी जिन्सी िाखाबाट पेि नएको
िटप्पर्ी साथ सं लग्न ल. ई. अनजसारको रकि उपलब्ध गराउन नगरकार्िपामलकाको
कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।( आमथिक प्रिासन/र्ोिना िाखा)
१२.

अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं १ मनवासी रािनीमिक पीमडि िनकजिार िािाङले आफू

रािीमिक पीमडि नएको साथै आमथिक अवस्था सिेि कििोर नएको कारर् घर मनिािर्को
लामग आमथिक सहर्ोग िाग गनजि नएको सन्हनििा छलफल हजुँहा सम्बजन्धि वडाका वडा अध्र्क्ष,
पूवािधार िवकास समिमि सं र्ोिक र प्रािवमधक िाखा प्रिजख वा ईजन्िमनर्र रहे को अनजगिन
टोलीको स्थलगि प्रमिवेहन सिेिका आधारिा सम्बजन्धि वडाको प्रािवमधकले पेि गरे को ल.
ई. सिेिका आधारिा केही
/र्ोिना िाखा)

रकि उपलब्ध गराउने

मनर्िर् गररर्ो ।(आमथिक प्रिासन

१३.

र्स नगरपामलका क्षेत्र मनत्र सं चालन हजने िवमन्न  िकमसिका िवकास मनिािर्सुँग सम्बजन्धि

आर्ोिनाहरुको र्ोिना सं झौिाको म्र्ाह २०७८ कामििक िसान्ि सम्ि िोिकएकोिा िोकीएको
सिर्ावमध मनत्र िवमन्न  चाड पविहरु परे का कारर् कार्ािलर्

सिेि बन्ह नएको हजुँहा र्ोिना

सं झौिािा सिस्र्ा नएकोले आगािी २०७८ िं सीर १५ गिे सम्िका लामग र्ोिना सं झौिाको
म्र्ाह थप गने मनर्िर् गररर्ो । (आमथिक प्रिासन /र्ोिना िाखा)
१४.

र्स नगरपामलका क्षेत्र मनत्र स्वास््र् कृिर् िथा पिजपंक्षी िविा कार्ििि सं चालन गनिका

लामग सम्बजन्धि िाखाहरु िाफिि वडा कार्ािलर्सुँग आवश्र्क सिन्वर् गरी मबिा कार्ििि
सं चालनको प्रिकर्ा अगामड बढाउन मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो । (स्वास््र् /कृिर्/पिजपंजक्ष
िाखा )
१५.

नगरपामलका क्षेत्रमनत्रको सरसफाई कार्िलाई अझ व्र्वजस्थि र प्रनावकारी बनाउनका लामग

नगरपामलका क्षेत्र मनत्रका उपनोक्ताहरुको सिेि सििर् सहनामगिािा हजने गरी हाललाई बिार
र िहरी क्षेत्रमनत्र सर सफाईको लामग ििजल्क सेवा प्रवाहको व्र्बस्था सिहि िानकारी िथा
सूचनािूलक मनर्िहरु सिेि उल्लेख गरी उपनोक्ताहरुलाई सर सफाई िजल्क काडिको िविरर्
गरी मनर्मिि मनर्िन अनजगिको व्र्बस्था मिलाउन कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो
।(सरसफाई ईकाई )
१६.

आ.व. २०७७/०७८ िा स्थापना नएका साना व्र्वसािर्क कृिर् उत्पाहन केन्द्र (पकेट)

िवकास कार्िििको मनरन्िरिाका लामग खचि िीर्िक नं ३१२०२०११ िििि अनजहान िफि
रु १२०००००/-बाह्र लाख रकि प्राप्त नएकोिा गि आ .व. िा उल्ले जखि पकेट कार्ििि
सं चालन ननएकोले उक्त बिेटलाई

िागका आधारिा नर्ाुँ िकै पकेट कार्ििि

सं चालन

गने व्र्बस्था मिलाउन सम्बजन्धि िाखालाई मनहे ि िहने मनर्िर् गररर्ो ।(कृिर् िवकास
िाखा/आमथिक प्रिासन िाखा )
१७.

अिजन
ि धारा नगर िवकास सहकारी सं स्थाको चलानी नं ०२ मिमि २०७८/०६/२२ को

पत्रद्वारा कार्ािलर् िथा िविी केन्द्र सं चालन सम्बन्धको िाग मनवेहनका सम्बन्निा छलफल
हजुँहा कृिर् िथा पिजपंक्षी िवकास िाखाको च.नं ११९ मिमि २०७८/०६/१७ को मसफाररस
पत्रद्वारा सिेि कृिर् बिार िथा पिज िन्र् उत्पाहन गनि मनिािर् नई हाल खाली रहे को नवन
नगर सहकारीलाई उपलब्ध गराउन मसफाररस नई आएको सन्हनििा सहकारी क्षेत्रको प्रवहिन
उ्न र्न र िवकासका लामग लामग अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ८ जस्थि कृिर् िथा पिजपंक्षी

नवन िध्र्े खाली रहेको एक थान नवन उक्त सहकारी सं चालनाथि उपलब्ध गराउने साथै
बाुँकी रहेका नवनहरुिा हालको िौिजहा कार्ािलर्िा स्थान अनावका कारर् सेवा प्रवाह गनि
असहि नएका कृिर् िवकास िाखा ,जिक्षा र्जवा िथा खेलकूह िाखा , ििहला िथा वालवामलका
िाखा र रोिगार सेवा केन्द्र सिेि स्थानान्िरर् गरी सोही (कृिर् िथा पिजपंक्षी नवन) नवनबाट
सेवा प्रवाहको व्र्बस्था मिलाउन कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो

।( प्रिासन/

जिन्सी)
१८.

नगर िवकास सहकारी िीर्िकिा मबमनर्ोमनि रु १ करोड रकि िपजिल बिोजिि गने गरी

मनर्िर् गररर्ो ।
ि.सं .

कार्ििि

1 सहकारी िाखा व्र्वस्थापन

५00000/-

२ औधवमगक ग्राि टहरा मनिािर्

९०००००/-

कैि

२.1 आधारनजि सहकारी लेखापालन िामलि

१,५०000/- नगर मनत्रका सहकारीलाई २

2.2 आधारनजि व्र्वस्थापन सं म्बजन्ध िामलि

१,५0000/- नगर मनत्रका सहकारीलाई २

2.3 सहकारी बोडि बैठक नत्ता अनजगिन िथा िजल्र्ाङ्कन

१,५0000/-

2.4 सहकारी सचेिना कार्ििि

१,५0000/-

3 नगर िवकास सहकारीिा सेर्र
4

नगर िवकास सहकारीलाई प्रसािमनक अनजहान
ीँ ि अनजहान
5 नगर िवकास सहकारीलाई पजिीग
6 औधोमगक ग्राि िवकासिा पजल कल्नटि मनिािर्
िम्िा

१९.

बिेट रकि

नगर मनत्रका सहकारीलाई क

1000000/1000000/1000000/उ५000000/10000000

अिजन
ि धारा नगर पामलका वडा नं ८ स्थार्ी बसोबास नई र्स नगरपामलका अन्िगिि

िमनश्चरे अस्पिालिा कार्िरि कार्ािलर् सहर्ोगी िजरेस लजईट्टे ल लािो सिर्हे जख िजखको
क्यान्सरबाट पीमडि नई हाल उपचारकै िििा रहे को साथै मनिको आमथिक अवस्था सिेि
अत्र्न्ि कििोर नएको बजजझएको हजुँहा मनिको उपचारका लामग रु ५००००/-पचास हिार
साथै अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ३ मनवासी पाठे घरको क्यान्सरबाट पीमडि मनिा नट्टराईको
उपचारका लामग

रु ३०,०००/- िीस हिार र अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ७ मनवासी

खजट्टाको क्यान्सरबाट पीमडि कौजिला रे ग्िीलाई रु १५०००/- पन्रहिार साथै बस हजघट
ि नािा
परी सख्ि घाईिे नई नोवेल अस्िाल िवराटनगरिा उपचारिा रहनज नएका अिजन
ि धारा ११ का

प्रसनजिि रािवंिीको
मनर्िर् गररर्ो
२०.

उपचारको लामग रु १५ हिार आमथिक सहर्ोग उपलब्ध गराउने

।(आमथिक प्रिासन िाखा )

नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्टरको कार्ािलर्िा हिाि नं २५२०७५/०७७/०७८ िा हिाि

नई आन्िररक रािस्व कार्ािलर् नद्रपजरबाट स्थार्ी ले खा नं प्राप्त एस.मब.आर.कन्रक्सन प्रा.मल.
अिजन
ि धारा १० लाई मनिािर् व्र्वसार्ी ईिाििपत्र सम्बन्धी कार्ििवमध २०७४ को हफा २
को उप हफा(४) बिोजिि घ बगिको मनिािर् ईिािि पत्र िारी गने मनर्िर् गररर्ो ।(र्ोिना
िाखा )
२१.

नौमिक रुपिा सं चालन नएका िोकीएका िवद्यालर्हरुका वालवामलकाहरु लामग गि िवगििा

उपलब्ध गराईहै आएको िवद्याथीहरुको खािा खचि उपलब्ध गराउने व्र्वस्थाका लामग जिर्ा
र्जवा िथा खेलकजह िाखालाई मनहे िन िहने ।(जिक्षा र्जवा िथा खेलकूह िाखा/ आ.प्र. िाखा
)
२२.

मनम्नानजसारका र्ोिनाहरु नगर स्िरीर् चालज खचि िीर्िकबाट सं चालन गने मनर्िर् गररर्ो ।

क) अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ६ जस्थि पिजपमिटोल छत्र पौडे लको घर अगाडी हे जख सानो
सं सार हाउजिङ िोड्ने सडकिा प्लि वाल मनिािर् रु २०००००/- हजई लाख ।
ख) िहानन्ह चोक जिवालर् िं िहर उत्तर सडकिा पेवसि मबच्छ्याउने काििि सं चालनका लामग
रु २०००००/-हजई लाख
ग) अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ३ जस्थि ििस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पको छानाको व्र्बस्थापनका
लामग पाुँच बण्डल िस्िापिा उपलब्ध गराउने ।
२३.

अिजन
ि धारा नगरपामलका अन्िगिि कृिर् िवकास िाखािा हाल िौिजहा िनिजक्त न्र्ू न नएका

कारर् सेवा प्रवाहिा सिेि सिस्र्ा उत्प्न  नएको हजुँहा सेवा करारिा अमधकृि छै ठौँ स्िरको
एक कृिर् अमधकृिको िवज्ञापन गरी मनर्जजक्तको प्रििर्ा अगाडी बढाउन कार्ािलर्लाई मनहे िन
िहने मनर्िर् गररर्ो
२४.

।(कििचारी प्रिासन/कृिर् िवकास िाखा)

पूवािधार िवकास कार्ािलर् नद्रपजर झापाको च.नं. २९८ मिमि २०७८/०७/१५ को रकि

उपलब्ध गराई िहने बारे को पत्रका सम्बन्धिा छलफल हजुँहा प्रहे ि नं १ सरकार पूवािधार
िवकास िं त्रालर् िजख्र्िं त्री सडक आर्ोिना अन्िगिि अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ६ र ९
िा पने िािा िजन्हर हे जख प्रर्ािी िजन्हर हजुँहै मिलनचोक ३ िक.िी. र बजद्धिाजन्ि गा.पा.को
िर्पजर हे जख नोटे टार (ििहह राि प्रधान िागि) हजुँहै बजधबारे पजल्चोक सम्िको ८ िक.िी. सडक
र्ोिनाको लामग प्रहे ि सरकार िाफिि आ.व. ०७८/०७९ का लामग ८० प्रमििि बराबरको
रकि रु ३० लाख रकि िवमनर्ोिन नएकोले िजख्र्िंत्री ग्रामिर् सडक सजधार आर्ोिना सं चालन
कार्ििवमध बिोजिि िम्िा बिेटको (कूल लागि) २० प्रमिििले हजन आउने रकि प्रहे ि िविवध

खचि खािा नं २२१०१००२०२०६०००० िा िम्िा गने प्रमिबद्धिाका लामग ले जख आएको
िवर्र् उपर छलफल हजुँहा मनर्िानजसार हजन आउने रकि िम्िा गने प्रमिबद्धिा सिहिको
िानकारी गराउने मनर्िर् गररर्ो ।(आमथिक प्रिासन /र्ोिना िाखा )
२५.

प्रधािं त्री रोिगार कार्ििि अन्िगिि र्स नगरपामलकािा सूजचकृि नई प्रथमिकिािि

मनधािरर् नई रोिगार से वा केन्द्रबाट पेि नएका र्जवारुप िफि ६६ र कािका लामग पाररश्रमिक
( Cash For Wok ) िफि ४० िना व्र्जक्तहरुको िववरर् बैठकिा पेि नई अनजिोहन गने मनर्िर्
गररर्ो । (रोिगार िाखा )
२६.

प्रधानिंत्री रोिगार कािििको लागि साझेहारी कार्ििि अन्िगिि वडा िथा नगरपामलकाबाट

िवमनर्ोिन नएको बिेटबाट मनिािर् सािाग्री खरीह िथा

हक्ष र अहक्ष कािहारको है मनक

ज्र्ाला न जक्तानी गने मनर्िर् गररर्ो ।(आमथिक प्रिासन िाखा / रोिगार से वा केन्द्र)
२७.

अिजन
ि धारा नगरपामलकाको सिपूरक कोर्बाट पछी िोध ननाि हजने गरी नगरपामलका क्षेत्र

ज ानी गनि
मनत्र सं चालन नएका मनम्नानजसार र्ोिनाहरुको रकि मनम्नानजसार हजने गरी नक्त
कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।
क) पर्िटन पूवािधार िथा पर्िटन उपि िवकास साझेहारी कार्ििि अन्िगिि हलजवागढ
पर्ािपर्िटन प्रवहिन पररर्ोिना अ.न.पा.१ र नगविी मनिािर् सेवा ईलाि बीच सं झौिा
नएकोिा सं घीर् सरकारबाट हालसम्ि अनजहान रकि प्राप्त नई नसकेको साथै हलजवागढ
सािजहािर्क वन उपनोक्ता समिमिले सिेि लागि साझेहारी वापिको रकि हाल व्र्वस्था
गनि नसकेको हजुँहा नगविी मनिािर् सेवालाई सं घीर् सरकारबाट अनजहानवापिको रकि
प्राप्त नएपमछ िोध ननाि हजनेगरी सिपूरक कोर्बाट रु ३५ लाख रकि न जक्तानीका लामग
कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।
ख) सडकवोडि नेपाल अन्िगिि अ.न.पा. ४ िा सं चामलि कालोपत्रे िििि र्ोिनाको रमनङमबल
वापिको रु १६ लाख ९५ हिार खनाल मनिािर् सेवा लाई नूक्तानी गने मनर्िर् गररर्ो
।
ग)

अिजन
ि धारा नगरपामलका वडा नं ७ अन्िगिि िपपलबोट फजलिमि खोला कालोपत्रे मनिािर्
ज ानी गनि बाुँकी २९ लाख ३४ हिार रकि
सम्प्न  नई मसद्धहात्री मनिािर् सेवालाई नक्त
न जक्तानीका लामग मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।

२८.

अिजन
ि धारा नगरपामलका १० नं वडा कार्ािलर्को च.नं. ८७५ मिमि २०७८/०७/३० को

वडा कार्ािलर्को मनर्िर् सिहि रकिान्िरको लामग पेि नएको पत्र उपर छलफल हजुँहा आ.व.
०७८/०७९ का लामग खानेपानी हे जख उपचार केन्द्रको बाटो िीर्िकिा िवमनर्ोिन नएको रु
७,२०,०००/- मनम्नानजसार हजने गरी रकिान्िर गने मनर्िर् गररर्ो ।(आमथिक प्रिासन/र्ोिना
िाखा )

क) वडा कार्ािलर् फमनिचर िथा िफक्चसि रु ४,७०,०००/ख) िवद्यजिीर् सािाग्री खररह रु

१,५०,०००/-

ग) िििि सं नार रु

१,५०,०००/-

कूल िम्िा रकि रु
२९.

७,२०,०००/-

अिजन
ि धारा नगरपामलकाको हिौ नगरसना आगािो २०७८ साल िं सीर िसान्ि मनत्रिा

सम्प्न  गने गरी आवश्र्क िर्ारीको व्र्वस्था मिलाउन नगर कार्िपामलकाको कार्ािलर्लाई
मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो( प्रिासन/र्ोिाना/जिन्सी )
३०.

अिजन
ि धारा नगरपामलका जस्थि प्रस्िािवि िमनश्चरे अस्पिालबाट हाल प्रवाह नई रहे को

प्रमििहन ३०० िना िवरािीको चापललाई िध्र्निर गरी

िविेज्ञ MDGP सेवा

िवस्िारको

लामग सम्वजन्धि मनकार्िा आवश्र्क पहल गने मनर्िर् गररर्ो।(स्वास््र् िाखा)
३१.

िवमन्न 

रािीमिक

पाटीहरुले

पाटीको

केजन्द्रर् अमधवेिनिा

सहनामग

हजनका

लामग

नगरपामलकासुँग ईन्धन सहर्ोग िाग गरी मनवेहन पेि गरे को हजुँहा केन्द्रीर् अमधवेिनिा नाग
मलन िाने रािनीमिक हलहरुलाई एक पटकका लामग २०० मलटरका हरले सहर्ोग स्वरुप
ईन्धन उपलब्ध गराउन कार्ािलर्लाई मनहे िन िहने मनर्िर् गररर्ो ।(आमथिक प्रिासन/प्रिासन
/आ.ले.प िाखा )
३२.

नगरपामलका मनत्र सं चालन नएका िवमन्न  िवकास आर्ोिनाहरु (झोलजङ्गे पजल, खानेपानी )

लगार्िका अन्र् आर्ोिनाहरुको सम्बन्धिा फलोअप िथा र्ोिना

िाग गनिका लामग नगर

प्रिजखलाई र्िह मिमि २०७८ िंसीर १० गिे काठिाडौ पठाउने मनर्िर् गररर्ो ।

