
४. नगरसभाले गरेका तनर्ियहरू 

तनर्िय नं. १ 

राजस्ि परामशष सवमवत , बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा सवमवत, वबर्यर्गत सवमवत र श्रोत अनमुान तथा वसमा 

वनधाषरण सवमवतले तय र्गरेको सीमा र वसवलङ वभत्र रही पेश भएका आयोजनाहरू र वमवत २०७६ साल असार ६ र्गते 

सम्पन्न कायषपावलकाको बैठकले नर्गरसभामा पेश र्गने र्गरी तय र्गरी उप-प्रमखु ज्यबूाट वमवत २०७६ असार १० र्गते पेश 

भएका नीवत तथा कायषक्रम ,आवथषक विधेयक ,२०७६ ,विवनयोजन विधेयक , २०७६ र चालु आ .ि.  को आम्दानी खचष 

सवहतको आवथषक विशे्लशण लयार्गतका वनश्कर्षहरूलाई सामान्य संशोधन सवहत स्िीकृत र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. २ 

नेपाल सरकारले यस नर्गरपावलकाको लावर्ग स्िीकृत र्गरेको संर्गठन संरचना र दरबन्दी संख्या नसुचूीअ  

बमोवजमको स्िीकृती र्गने र आिश्यकताका आधारमा संर्गठन संरचनाको O & M र्गनष कायषपावलकाको कायाषलयलाई 

वनदशे र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. ३ 

यस पावख्रिास नर्गरपावलका िडा नं. ४ को मुंग्र ेआहालमा वनमाषण हुदँ ैर्गरेको नर्गरपावलका कायाषलय भिन र 

राम्चे डाँडामा वनमाषण हुदँ ै र्गरेको राम्चे भ्य ू टािर वनमाषण र भिुानी सम्बन्धमा नर्गर कायषपावलका बैठकबाट भएका 

वनणषयहरू अनमुोदन र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. ४  

चाल ूआवथषक िर्षमा पुँजीर्गत खचष वभत्रका विवभन्न सहायक वशर्षकहरूमा िडा तथा नर्गरबाट विवनयोवजत रकम 

सम्बवन्धत िडाको वसर्ाररसको आधारमा पुँजीर्गत खचष वशर्षकको अको सहायक वशर्षकमा प्रचवलत काननु बमोवजम 

खचष र्गन े र्गरी कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम वशर्षक पररितषन र्गररएको हुदाँ त्यस्ता प्रकारका सबै वनणषयलाई 

अनमुोदन/स्िीकृत र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. ५ 

आ .ि.  २०७६/०७७ का लावर्ग स्थानीय न्यनूतम दररेट वनधाषरणका लावर्ग यस कायाषलयका प्रशासकीय 

अवधकृतको संयोजकत्िमा सवमवत र्गठन र्गरी स्थानीय बजार भाउ समेतलाई आधार मानी सरोकारिाला समेतको 

सहभावर्गतामा सो सवमवतले वनधाषरण र्गरेको न्यनूतम दररेटलाई नर्गर कायषपावलकाको बैठकले स्थानीय दररेट वनधाषरण र्गन े

अवधकार पाख्रीबास नर्गर कायषपावलकालाई प्रत्यायोजन र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. ६ 

आवथषक िर्ष २०७६/०७७ का लावर्ग अनसुवूचमा संलग्न उल्लेवखत दरबन्दी मतुाविकको पदहरूमा कायषरत 

कमषचारीहरूको तलबी प्रवतिेदन स्िीकृत र्गने वनणषय र्गररयो । 



तनर्िय नं. ७ 

आ .ि. २०७४/७५ मा भएको लेखापरीक्षण प्रवतिेदनलाई स्िीकृत र्गद ै औल्याएको बेरुजु प्रचवलत काननु

बमोवजम असलू उपर र्गनष कायषपावलकालाई वनदशे र्गने वनणषय र्गररयो ।  

तनर्िय नं. ८ 

जनुसकैु प्रकारका क्यान्सर, मटुुको भल्भ रे्ने, मरृ्गौला खराब, अलजाइमसष र पावकष न्सन भएको वबरामीलाई 

नेपाल सरकारले उपलब्ध र्गराउने और्वध उपचार सहयोर्गका अवतररि नर्गरपावलकाबाट यातायात खचष स्िरूप प्रवत 

वबरामी रू. १०,००० अक्षरेवप रू( -/  दश हजार मात्र )  उपलब्ध र्गराईने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. ९ 

"कर्िधारसौँग वडाध्यक्ष"  कायषक्रम अन्तर्गषत र्गभष रह े दवेख प्रसतुी हुन ु पिूष चार पटक वनयवमत र्गभषिती पररक्षण 

र्गराउने र तावलम प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसतुी र्गराउने सतु्केरी मवहलाको घरमा प्रथा, परम्परा अनसुार सतु्केरी 

समयमै िडाध्यक्षको नेततृ्िमा िडा सवचि ,स्िास््य शाखाको कमषचारी सवहतको वटमले निजात वशश ुस्याहार सामग्री, 

पोर्णयिु खानेकुरा, स्िास््य पररक्षण र जन्मदताष उपलब्ध र्गराईने कायषक्रमलाई वनरन्तरता वदने वनणषय र्गररयो ।  

तनर्िय नं. १० 

स्थानीय वनकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भए पश्चात स्थानीय सरकारको रुपमा कायषसम्पादन र्गनुष पने अिस्था 

ि । हाल संर्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण र्गरी कुल दरबन्दी भई सकेको भएता पवन सीट कमषचारीहरूबाट कायषसम्पादन 

र्गराउन ु पने बाध्यता एकावतर ि भने जनप्रवतवनवधद्वारा नेततृ्ि र्गरेका स्थानीय तह र सो अन्तर्गषतका कायाषलयहरूबाट 

विटो, िररतो, सजृनशील र र्रक ढङ्र्गले सेिा सम्पादन हुने कुरा महससु र्गराउन ुपनेि । यसका लावर्ग वर्ल्डमा वनरन्तर 

खवटने, कवहलेकाही खवटने, कायाषलयमा कायषरत ज्यालादारी र संस्थार्गत करारबाट सेिामा वलएका सबै कमषचारीलाई 

बेतनको एक ततृीयांशसम्म पाररतोवर्क र नेपाल सरकारले तोके बमोवजमको पोशाक भत्ता र चाडिाड खचष समते 

उपलब्ध र्गराउने वनणषय र्गररयो । मावथ उल्लेख भए भन्दा बढी काम खटाउन ु पने विशेर् पररवस्थवतमा कमषचारीहरूको 

कामका आधारमा प्रमखुले स्िीकृत बजेटको अवधनमा रवह तोके बमोवजमको हुनेि भने वर्ल्डमा खवटने र कायाषलयमा 

वबहान बेलकुा काम र्गने कमषचारीलाई सिारीसाधन उपलब्ध र्गराईएका िा भएका कमषचारीलाई प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृतले वनणषय र्गने र्गरर स्िीकृत बजेट वभत्र रवह इन्धन उपलब्ध र्गराउने व्यिस्था कायाषन्ियन र्गररनेि । 

तनर्िय नं ११ 

उपभोिा सवमवत सम्बन्धी उपभोिा सवमवत र्गठन पररचालन कायषविवध, २०७५ संसोधन र्गरी कायाषन्ियनमा 

ल्याउन नर्गर कायषपावलकालाई वनदशे र्गने वनणषय र्गररयो ।



तनर्िय नं. १२ 

एक आवथषक िर्ष वभत्र उत्कृि हुने उत्कृि दगु्ध व्यिसाय ३ जनालाई १५ , को दरले०००  उत्कृि बंर्गरु पालक १ 

जनालाई रू. १० ,००० उत्कृि बाख्रापालक १ जनालाई रू. १० ,०००  उत्कृि श्रिण कुमार १० जनालाई जनही रू. ५००० 

को दरले र उत्कृि कमषचारी परुस्कार रकम रू. २०००० िनौट र्गरी परुस्कृत र्गने कायषक्रमलाई वनरन्तरता वदने वनणषय 

र्गररयो । 

तनर्िय नं. १३ 

नर्गरको श्रोतले चाल ु आ .ि.  आम सञ्चालन र्गनष नसक्ने आयोजनाहरूलाई सङ्घ, प्रदेशमा मार्ग र्गने 

आयोजनाहरूको सवूचमा सवूचबद्ध र्गने र बाँकी आयोजनाहरूलाई नर्गरल ेश्रोत उपलब्ध भएमा सञ्चालन र्गन ेआयोजना 

बैंकको रुपमा समािेश  र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. १४ 

उप प्रमखु ज्यबूाट पेश भएका दहेाय बमोवजमका विधेयकहरू स्िीकृत र्गने वनणषय पाररत र्गररयो । 

देहाय 

आतथिक तवधेयक, २०७६ 

तवतनयोजन तवधेयक, २०७६ 

पाख्रीबास नगरपातलकाको तवपद व्यवस्थापन सञ्चालन कोष तनदेतशका, २०७५ ससंोधन तबधेयक 

तनर्िय नं. १५ 

यस पाख्रीबास नर्गरपावलकाको नर्गर सािषजवनक खररद वनयमािली तयार र्गरी कायाषन्ियनमा ल्याउन नर्गर 

कायषपावलकालाई वनदशेन र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. १६ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दर्ा ७९ को पररवध वभत्र रही बचत हुन आउने रकमबाट नर्गर 

कायषपावलकाले रकमान्तर र्गने वनणषय भएकोमा सोलाई अनमुोदन र्गने वनणषय र्गररयो ।  

तनर्िय नं. १७ 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने प्रदशे सशतष अनदुानको लावर्ग पाख्रीबास नर्गरपावलका िडा नं. ६ को पाख्रीबास 

र्लाटे अधेरीघाट सडक स्तरोन्नवतको लावर्ग वसर्ाररस र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. १८ 

सडक बोडष नेपालबाट प्राप्त अनदुानको कायाषन्ियन र्गनषको लावर्ग पाख्रीबास नर्गरपावलका िडा नं. ३ को 

वसंहदबेी हुद ैउत्तरपानी सडक ममषत र्गनष वसर्ाररस र्गने वनणषय र्गररयो । 



तनर्िय नं .१९  

चाल ूआवथषक िर्षमा नर्गरकायषपावलका ,नर्गर प्रमखु ,उप प्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत स्तरबाट भएका 

वनणषयहरू अनमुोदन र्गने वनणषय र्गररयो ।  

तनर्िय नं. २० 

यस नर्गर क्षेत्र वभत्रका अपाङ्र्गता िा र्रक क्षमता भएका व्यविहरूले नर्गरपावलकाको सेिा प्रयोर्ग र्गदाष लाग्ने 

दस्तरु िा करको रकममा १० प्रवतशत िूट वदईनेि  र यस्तो सेिा प्रयोर्ग र्गनषका लावर्ग अपाङ्र्गता पररचय पत्र िा विशेर् 

क्षमता भएको पररचय पत्र पेश एिम ्नर्गरपावलकालाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क, दस्तरु वनयवमत रुपमा बझुाएको हुन ुपनेि । 

तनर्िय नं. २१ 

सम्पवत करको स्ि-घोर्णा र्ारम सेिाग्राहीको अनरुोधमा भने िा िडा कायाषलय कमषचारीले भरर वदए बापत 

प्रवत र्ारम रू. २०/- का दरले प्रोत्साहन बापत खाजा खचष प्रदान र्गने जसका लावर्ग रवजिरमा व्यिवस्थत रेकडष राखी 

सेिाग्राही समेतलाई हस्ताक्षर र्गराई िडाध्यक्षको वसर्ाररसमा नर्गरपावलकामा पेश र्गनुष पनेि । 

तनर्िय नं. २२ 

यस नर्गरपावलका िडा नं. १,३,५,७,९ र नर्गर कायषपावलका कायाषलयमा ज्यालादारीमा कायषरत रहकेा कायाषलय 

सहयोर्गीहरू क्रमशः र्वडन्ि नपेाल, मान बहादरु वलम्ब ु ,राज ु श्रेष्ठ  र्गीता , राई  अन्जु , वघवसङ, टंक राई र वदपकला 

वघवमरेलाई करार सेिामा आबद्द र्गनषका लावर्ग नर्गर कायषपावलकाको कायाषलयलाई वनदशे र्गने वनणषय र्गररयो । 

तनर्िय नं. २३ 

मावथ उल्लेख र्गरे भन्दा बाहकेको हकमा (आयोजना िनौट, प्राथवमकीकरण, रकम वबवनयोजन, शतषहरु 

वनधाषरण, िुट भएका कर, दस्तरु, दण्ड जररिाना एिम ्राजस्िका दरहरू वनधाषरण, उपभोिा िा अन्य नर्गरपावलका 

िा साझदेार सङ्घ संस्थाहरूसँर्ग समन्िय सहकायष आवद र्गनष/र्गराउन) यस नर्गरसभामा भए सरहको अवधकार 

पाख्रीबास नर्गर कायषपावलकालाई प्रत्यायोजन र्गने वनणषय र्गररयो ।  


