
आज मममि २०७६ बैशाख २ गिे सोमबार दिनको २०० बजे यस िक्षऺणकाऱी नगरपामऱकाका नगर प्रमखु श्री 
मोहन बस्नेिज्यूको अध्यऺिामा नगर काययपामऱका िपमसऱ बमोक्षजमका सिस्यज्यूहरुको उपक्षस्िमिमा ७१ औ ं
काययपामऱका बैठक बसी मनम्नानसुार प्रस्िावहरु उपर छऱफऱ गरर िेहायबमोक्षजमका मनणययहरु गररयो ।

उपक्षस्ििी
क्र.सं नाम िर पि हस्िाऺर 

1= नगर प्रमखु श्री मोहन बस्निे अध्यऺ

2= नगर उपप्रमखु श्री बसन्िी िामाङ (डंगोऱ) सिस्य

3= १ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री जय िापा मगर सिस्य

4= २ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री रामचन्र ऺेत्री सिस्य

5= ३ नं. वडाका काययबाहक वडा अध्यऺ श्री कणय बहािरु शे्रष्ठ सिस्य

6= ४ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री पषु् कर खड्का सिस्य

7= ५ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री श्याम बहािरु खत्री सिस्य

8= ६ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री शंकर मान महजयन सिस्य

9= ७ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री हरर प्रसाि मिमल्सेना सिस्य

10= ८ नं. वडाका अध्यऺ श्री राज कुमार ऱामा सिस्य

11= ९ नं. वडाका वडा अध्यऺ श्री अमकृा बऱामी सिस्य

12= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री रमापहरी सिस्य

13= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री गौरी नवेा सिस्य

14= िमऱि वा अल्पसंख्यक सिस्य श्री राजेश पररयार सिस्य

15= महहऱा सिस्य श्री ऱक्ष्मी भण्डारी सिस्य

16= महहऱा सिस्य श्री कहविा खत्री सिस्य

17= महहऱा सिस्य श्री शारिा आचायय सिस्य

18= महहऱा सिस्य श्री मनमयऱा मंग्रािी सिस्य

19= महहऱा सिस्य श्री ममना मगर सिस्य

20= प्रमखु प्रशासकीय अमिकृि श्री घनश्याम न्यौपान े सक्षचव

अन्य उपक्षस्ििी
1= वररष्ठ अमिकृि श्री दिपक कुमार के.सी.



 
 

मभमत २०७५/१२/२९ गते नगय प्रभखुज्मूफाट मभमत २०७५/१/२ गते नगय कामयऩामरकाको 7१ औॊ कामयऩामरका फैठकभा ऩेश गनय आदेश बई नगयकामयऩामरका फाट मनणयमका रागी ऩेश 
बएका विषमहरु छरपर गरय देहाम फभोजजभका मनणयमहरु गरयमो ।  

तऩमसर

मस नॊ

 

विषम

 

क

ा नूनभा  उल्रेख 

बएको व्महोया

 

म

नणय म हुनु ऩने व्महोया

 

१ विद्याथी बनाय अमबमान सम्फन्धभा ।    
 नमाॉ शैजऺक सत्र २०७६ को रागी साभदुावमक विद्यारमहरुभा विद्याथीहरुको सॊख्मा िवृि गनय सम्फजन्धत विद्यारमहरुरे 

मभमत २०७६ फैशाख १० गतेसम्भ बनाय अमबमान सॊचारन गने मनणयम गरयमो ।    

२ 
शैजऺक क्मारेन्डय स्िीकृत गने 
सम्फन्धभा ।  

 
 नगय जशऺा समभमतरे शैजऺक सत्र २०७६ को रागी तमाय ऩायेको शैजऺक ऩात्रो २०७६ स्िीकृत गने साथै उक्त 

शैजऺक ऩात्रो अनसुाय िावषयक कामयक्रभ सॊचारन गनय मस नगयऩामरका अन्तगयत यहेका सम्ऩूणय विद्यारमहरुराई 
जानकायी गयाउने मनणयम गरयमो ।       

३ खाजा कामयक्रभ सम्फन्धभा ।   

 शैजऺक सत्र २०७६ देजख ई.मस.मड. देजख कऺा १ सम्भका विद्याथीहरुको स्िास््म सधुायका रागी ऩोषण य विद्यारमभा 
बनाय दय िवृि गनय खाजा खिुाउने कामयक्रभ सॊचारन गने य उक्त कामयक्रभका रागी विद्याथी उऩजस्थतीका आधायभा  
आगाभी नगयसबाभा नगयऩामरकाफाट फजेट विमनमोजन गनय नगयसबाराई ऩेश गने साथै हारराई विद्यारमहरुरे नै आ-
आफ्नो श्रोतफाट खाजा खिुाउने कामयक्रभ सॊचारन गने मनणयम गरयमो ।         

४ 
ढुङ्गा, मगटी, फारिुा, ग्रािेर य भाटोको 
कय सॊकरन सम्फन्धभा ।  

 

 चार ुआ.फ.२०७५/076 को रागी मस नगयऩामरका ऺेत्रफाट फारिुा/भाटो/ग्राबेर/ढुङ्गा य योडाको प्राकृमतक स्रोत 
कय तथा शल्क उठाउन मभमत २०७५/07/07 गते चौकोटदेिी कन्स्रक्सन प्रा.मर.सॉग बएको सम्झौताको फदुाॉ नॊ. 
१२ भा मो "ठेक्का अिमध २०७६ सार असाय भसान्त सम्भ कामभ हनुेछ । उक्त अिमधको कफोर अॊक 
रु.३,६०,00,०००।- भ्माट फाहेक (अऺयेऩी तीन कयोड साठी राख रुऩैमाॉ भात्र) ठेक्का अॊक कामभ गरयएकोभा उक्त 
प्रा.मर.रे कफोर अॊकको प्रथभ वकस्ता सम्झौताको फखत गदाय १ कयोड २० राख रुऩैमाॉ मभमत २०७५/07/06 भा 
मस कामायरमको खाताभा फैंक दाजखरा गयेको हदुाॉ २०७५/07/07 देखी २०७६ असाय भसान्त सम्भ ठेक्का अिमध 
कामभ बएकोभा दोश्रो वकस्ता रु.१ कयोड २० राख भाघ ६ गते मबत्र य अजन्तभ वकस्ता रु.१ कयोड २० राख य 
मनमभानसुाय हनुे सम्ऩूणय भल्म अमबिवृि कय (VAT)  तथा अन्म कय २०७५ चैत्र २० गते मबत्र विमतम ऩऺरे मस 
कामायरमभा दाजखरा गयी सक्न ुऩनेछ य २०७५ चैत्र २० गते मबत्र तेश्रो वकस्ता यकभ रु. एक कयोड मफस राख 
नगदै िा फैङ्क ग्मायेन्टी नफझुाएभा स्ित फाॉकी अिमधको उक्त ठेक् का यद्द बएको भानी २०७६ फैशाख १ गते देजख 



 
 

नगयऩामरका आपैरे कय सॊकरनको िैकजल्ऩक व्मिस्था मभराउन सक्नेछ बन   ने सम्झौताको शतय बएको तय ठेक् का 
सम्झौता गने दोस्रो ऩऺ चौकोटदेिी कन्स्रक्सन प्रा.मर.रे मभमत 2075/12/29 भा अजन्तभ वकस्ता फझुाउन े
सम्फन्धभा बन्ने विषम सवहत मस नगयऩामरकाको नाभभा याविम िाजणज्म फैङ्क, पवऩयङ शाखाभा यहेको खाता नॊ. 
१२००३०४०१८१०२ भा रु.१७,07,885।- जम्भा गयी सक् कर बौचय य सन  याईज फैङ्कको चेक नॊ. 
0220497545701001 फाट रु.३३,00,000।- मस नगयऩामरकाको नाभको चेक सवहत जम्भा 
रु.५0,07,885।- फझुाएको हदुाॉ फाॉकी यकभ रु.७०,००,०००।- एिॊ भ्माट यकभ २०७६ िैशाख १० गते फझुाउन े
छु बन्ने मनिेदन ददएकोभा मभमत २०७५/07/07 गतेको मस नगयऩामरकाको उक्त प्रा.मर.सॉग बएको सम्झौताको फदुाॉ 
नॊ. १२ राई हेदाय अजन्तभ वकस्ता नफझुाए मस नगयऩामरकारे आपैरे कय सॊकरनको व्मिस्था मभराउन सक्नेछ बन्ने 
बएको बएता ऩमन मस आ.फ. असाय भसान्त सम्भ मस कामायरमसॉग ९० ददन हनुे य उक्त ठेक् काको रष्य म यकभ 
रु.३,60,00,000।- बएको भध्मे फाॉकी यकभ रु. १,२०,00,000।- उठाउन प्रमत ददन रु.१,33,333।33 का 
दयरे उठ्न ुऩने देजखन्छ तय २०७५/07/07 को सम्झौता अनसुायको कय सॊकरन ठेकेदाय चौकोटदेिी कन्स्रक्सन 
प्रा.मर.रे २०७६/01/10 गते सम्भका रागी ५० राख जम्भा गयेको हदुाॉ १० ददनका रागी प्रमत ददन ५ राख 
जम्भा हनुे य फाॉकी यकभ ऩमन २०७६/01/10 गते मबत्र फझुाउनेछु बन्ने मरजखत मनिेदन ददएको य उक्त 
2075/07/07 को सम्झौताको फदुाॉ नॊ. १६ भा उल्रेजखत शतयराई सभेत हेदाय उक्त चौकोटदेिी कन्स्रक्सन 
प्रा.मर.को मनिेदनराई स्िीकृत गयी १० ददन सम्भका रागी म्माद थऩ गरय उक्त सम्झौताराई मनयन्तयता सवहत कय 
सॊकरन गनय मनिेदक दिमतम ऩऺ चौकोटदेिी कन्स्रक्सन प्रा.मर.राई मनम्नानसुायको शतयको अमधनभा यवह जजम्भा ददने 
मनणयम गरयमो ।      

शतयहरु

 

1= २०७६/०१/१० गते सम्भभा त्मस प्रा.मर.सॉग बएको सम्झौता अनसुायको फाॉकी यकभ फझुाउन ुऩनेछ । 

2= उक्त सम्झौता य त्मस प्रा.मर.को मभमत २०७६/१२/२९ को मनिेदनभा उल्रेख बए फभोजजभको यकभ 
२०७६/०१/१० गते मबत्र नफझुाएभा त्मस प्रा.मर. य त्मस प्रा.मर.को प्रोऩाईटयको नाभभा मस कामायरमभा 
फझुाएको कुनै ऩमन नगद, जजजन्स तथा धयौटी वपताय हनुे छैन । 

3=

 त्मस प्रा.मर.को नगद िा धयौटीफाट नऩगु हनुे यकभ त्मस प्रा.मर. एिॊ प्रोऩाईटयफाट सम्झौताका शतय फभोजजभ 
सयकायी फाकी सयह मस नगयऩामरकारे असरु उऩय गनय सक्नछे ।  

५. केफरकाय सॊचारन अनभुमत   चम्ऩादेिी इको फ्रण्डरी प्रा.मर.को मभमत २०७५/९/३ को मनिेदन अनसुाय मभमत २०६२/७/२० भा 
नेऩार सयकाय िन भन्त्रारम िन विबागसॉग चम्ऩादेिी डाॉडाको २२ हेक्टय िन ऺत्रभा ऩमाय

–

ऩम
यटन
 



 
 

सम्फन्धभा । ऩरयमोजनाको रामग सम्झौता गयी ऩट्टाभा मरएको मथमो । सो ऩरयमोजना अनसुाय मनिेदकरे केफरकाय 
मनभायण य सञ्चारनको रामग िाताियणीम ऩयीऺण (EIA) गयी स्िीकृतीको चयणभा यहेको अिस्थाभा िन 
विबागरे अकस्भात  सम्झौता बङ्ग गयी ऩट्टा खायेज गयेकोरे त्मसको विरुिभा न्मावमक उऩचायको रागी 
अदारतभा गई सम्भामनत सिोच्च अदारतफाट मभमत २०७४/७/२८ भा उक्त ऩट्टा खायेज मनणयम फदय बई 
मनिेदकरे जजती ऩट्टा कामभ यवहयहेको छ । सम्भामनत अदारतफाट पैसरा बएऩमछ ऩरयमोजनाको 
मनयन्तयताको रागी िाताियण भन्त्रारमभा मनिेदन दददाॉ EIA ऩयुानो बएकोरे ऩनु् िाताियण ऩरयऺण EIA 
गयाउन ुऩने बनी ऩत्र ददएको छ । हार आएय केफरकाय मनभायण सम्फन्धी कामय साभान्म प्रशासन तथा 
सॊघीम भामभरा सम्फन्धी भन्त्रारम अन्तगयत ऩयी स्थानीम नगयऩामरकाफाट नै मनभायण तथा सञ्चारन अनभुमत 
मरई नमाॉ EIA को रामग प्रकृमा अगामड फढाउनऩुने बएकोरे मनिेदकरे तमाय गयेको मफस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रमतिेदन रगामत िनको ऩट्टा सॊरग्न गयी मस नगयऩामरका अन्तगयतको चाल्नाखेर देजख चम्ऩादेिी सम्भ 
जान

–

आउन केफरकाय मनभायण तथा सञ्चारन गनय अनभुमत ऩाउॉ बमन मनिेदन ऩेश बएको य मस नगयऩामरका 
िडा नॊ. १ फाट च.नॊ.७६२ मभमत २०७५/१०/१७ भा उक्त प्रा.मर.राई केफरकाय मनभायण तथा सञ्चारन 
अनभुमत ददन मसपारयस बई आएको साथै मस नगयऩामरकाको आमथयक ऐन २०७५ भा तोवकए फभोजजभको 
केफरकाय सञ्चारन अनभुमत शल्क रु. ८ ०० ०००।

–

(आठ राख) सभेत याजश्व यमसद नॊ. ०००४१९९ 
फाट दाजखरा बएको हदुाॉ उक्त प्रा.मर.राई ४० िषयको रागी केफरकाय सञ्चारन गनय ऩाउॉ बनी मनिेदन 
गयेकोभा उक्त केफरकाय मनभायण अिमध मभमत २०७५/१२/१९ देखी २०७८/१२/१८ (३ िषय) का 
रागी मनमभानसुायको बौगोमरक मसभाना (अऺाॊश य देशान्तय) यहने गरय केफरकाय सञ्चारन गनय प्रायजम्बक 
मनभायण अनभुमत ऩत्र ददने ।

बौगोमरक मसभाना (अऺाॊश य द

शेा न्तय

)

उत्तय २७ ३९' ४३.२''

दजऺण २७ ३७' ३४''

ऩूिय  ८५ १६' ४८''

         ऩजिभ  ८५ १२' ५८'' 



 
 

६. विविध  

 पवऩयङ खेरकुद विकास क्रिरे आमोजना गनय रागेको िडा नॊ १ देजख ९ सम्भका १४ िषय भमुनका मिुा 
खेराडीहरुका रागी सॊचारन हनुे पुटफर प्रजशऺणका रागी रु. १ ०००००।

–

 (एक राख) सभऩयुक 
कोषफाट विमनमोजन गने ।

 नेऩार मसङ्ग क्माकोमसङ कयाते सॊघरे मभमत २०७५/१२/२२ य २३ गते सम्ऩन्न बएको याविम भेमय कऩ 
प्रमतमोमगताको रागी रु. २ ५० ०००।

–

 (दईु राख ऩचास हजाय) सभऩयुक कोषफाट विमनमोजन गने ।  


