मिमि २०७५/५/५ गिेको नगरकार्यपामिका को मनर्यर्
मनर्यर् नं १
नेपाल सरकारले विश्व बैंक बाट scaling up Renewable Energy Program(SERP): extended Biogas project को लावग
अनुदान प्राप्त गरे को र सोको के ही अश
ं यस नगरपावलका वभत्र उत्पादन हुने फोहरहरुलाइ ब्यिवथथत गरी उजाा उत्पादन गने कायाका
लावग अनुदान थिरुप खचा गना चाहेको र सोही बमोवजम यस नगरपावलका र बैकवपपक उजाा प्रिर्द्ान के न्द्र विच एक समाफदारी पत्रमा
हथताक्षर समेत भएको हुदुँ ा सो समझदारी पत्र अनुसार यस नगरपावलका ले बैकवपपक उजाा उजाा प्रिर्द्ान के न्द्र संगको सहकायामा यस
नगर क्षत्रमा उत्पन्द्न फोहर बाट उजाा उत्पादन गने लक्ष्य सवहत नगर फोहर ब्यिथथापनका माध्यमबाट फोहर िाट उजाा उत्पादन गने
कायामा विश्व बैंक बाट थिीकृ त विवध एंि प्रकृ या बमोवजम एक योग्य वनवज लगावनकतााको छनोट का लावग यस नगरपावलका बाट
योग्यता सम्िवन्द्ध सािाजावनक सचु ना अह्वान गरी फोहर मैला ब्यिथथापनको काया नगरपावलकाको अवनिाया भएकाले यसको
ब्यपथथापन समवु चत तिर िाट हुनु पने सन्द्दभामा यस विषयमा िैकवपपक उजाा प्रिर्द्ान के न्द्र संग यस नगरपावलकाले सहकाया गरी
अगाडी बढ्न सके मा ब्यिथथापन कायामा अझै प्रभािकारीता आउन सक्ने तथा यस नगरपावलका र नगरबासी समेतको वहत हुने महससु
भएकाले यस सम्िन्द्धमा वनम्न न्द्यनु तम सताका आधारमा सािाजवनक सचु ना समेत गरी वनयमअनसु ार प्रकृ या अगाडी बढाउनको लावग
नगरकायापावलकाको कायालयलाई वजम्मेिारी वदने ।
वनम्न
१. फोहर ब्यिथथापनका माध्यमबाट फोहरबाट उजाा उत्पादन गने कायामा िैकवपपक उजाा प्रिदान के न्द्र सगं थप सहकाया गने र
प्रकृ या तत्काल अगावड बढाई उक्त के न्द्र संग समन्द्िय गने।
२. फोहर ब्यिथथापन गरी सोबाट उजाा वनकापन विथतृत सम्भाव्यता अध्यन िा अन्द्य उपयक्त
ु अध्यन गराउन िैकवपपक उजाा
प्रिदान के न्द्र सगं को सहकायामा सहमवत वदने।
३. विथतृत सम्भाव्यता अध्यन तथा फोहरिाट उजाा उत्पादन गने कायामा वनवज क्षत्रलाई लागावन सवहत वडजाइन, लगावन,
वनमााण, थिावमत्ि ग्रहण, संचालन र हथतानतरण (DBFOOT) विवध माफा त सररक गराउने र यसको लावग नगरपावलका बाट
वनम्न सता तथा सवु िधाहरु प्रदान गने सवु नविता गने:
क. फोहर बाट उजाा उत्पादन गने प्रयोजनको लावग कवम्तमा २० िषा अिवध सम्मको लावग नगरको उत्पादीत फोहर वनवज
लगावनकताालाई उपलब्ध गराउने र २० िषा पवछ सम्पणु ा मेवशन, औजार तथा उपकरण सवहत छनोट गरीएको वनवज
क्षेत्रले नगरपावलकालाई चालु अबथथामा हथतानतरण गने ।
ख. यस नगरपावलकाको फोहर व्यिथथापन के न्द्र पयाण्डवफल साइटमा रहेको जग्गा मध्ये २ वबगाह जग्गा फोहर बाट उजाा
उत्पादन तथा हररयाली तथा पाका लागावनकतााले वनमााण गने र अन्द्य जग्गा फोहर व्यबथथापन प्रयोजनको लावग
उपलब्ध गराउने तर सो जग्गा सवहत फोहरिाट उजाा उत्पादन प्लान्द्ट २० िषा पवछ वनवज लगावन कतााले चालु अबथथामा
नगरपावलकालाई हथतानतरण गने तथा तोवकएको मापदण्ड पुरा गने गरी वनवज क्षेत्रले वनवज जग्गामा समेत प्लान्द्ट
थथापना गना सक्ने ।
ग. पररयोजनाको लागी आिश्यक पने जैविक फोहरलाई स्रोतमा नै छुट्याउने आशयले प्रत्यक िषा २० प्रवतसत घर धरु ीका
दरले ५ िषा वभत्र नगरपावलका,वनवज लगानीकताा र सिासाधारण घरधवनको संयक्त
ु लगानीमा प्रत्यक घरधरु ीमा दईु िटा
फोहर सक
ं लन गने फोहरदानी कायाान्द्ियनमा पयाउने।

४. नगरपावलकाले पररयोजना अिवधभर भैपरी आउने विवभन्द्न प्रकारका बाधा व्यिथथापन जथतै फोहर सक
ं लन, ढुिानी
,प्रोसेवसङ्ग तथा वडथपोजल को समाधानको लागी नेतत्ृ िदायी तथा वनणाायक भवु मका वनिााह गने ।
५. फोहरबाट उजाा पररयोजनाको लावग सम्झौता भएको समय देखी ५ िषा सम्म नगरपावलकाले फोहर संकलन गना र सो अिवध
पिात लगावनकतााले आफै ले िा आपसी सहमवतमा गररने ।
६. िैकवपपक उजाा प्रिर्द्ान के न्द्रले विश्व बैंक को वथिकृ वतमा प्राप्त भएको document लाई कायान्द्ियनमा पयाउने।
मनर्यर् नं २
सािाजवनक सेिा तथा क्षमता विकास सवमवत िाट पेश भएको िीरे न्द्रनगर नगरपावलकाको िडा तहको नागररक िडापत्र थिीकृ त
गने ।
मनर्यर् नं ३
यस नगर वभत्रको रत्न राजमागा,हटालाइन सडक,मख्ु य बजार क्षेत्र, सरकारी कायालय क्षत्रका विवभन्द्न थथानमा देहायको संख्यामा
सोलार जवडत आधवु नक बस/ ट्याक्सी /अटो थटप, ट्राफीक अम्रेला वनमााण, सािाजावनक घवु म्त शौचालय, सोलार बवि पोल
सवहत उपकरणहरु जडान गरी विज्ञापन सामाग्री राखेर प्रचार प्रसार गरी िाषीक रुपमा नगरसभाले वनधाारण गरे बमोवजम
नगरपावलकाको थिीकृ त एंि अनुमवत वलई विज्ञापन करको दर रेटमा विज्ञापन कर बुझाउने गरी अवधकतम १५ िषा सम्म यस नगर
क्षेत्र वभत्र सोलार जवडत विधवु तय माध्यम बाट विज्ञापन सामाग्रीहरुको प्रसारण संचालन एंि ब्यिथथापन गने इच्छुक संघ संथथा
एिं कम्पवनहरुिाट प्रथताि आह्वान गने ।
वनम्न:
१.
२.
३.
४.

सोलार जवडत आधवु नक बस /ट्याक्सी थटप वनमााण गने २५ थथान ।
ट्रावफक अम्रेला(बुथ) वनमााण २५ थथान ।
सािाजावनक घवु म्त शौचालय १० थथान ।
सोलार बवि पोल सवहत उपकरण जडान गने ३५० थथान ।

मनर्यर् नं ४
यस नगरपावलकाको बजार एिं शहर ब्यिथथापन अवभयान २०७४ अन्द्तरगत भए गरे का विवभन्द्न गवतविवध का बारे मा सवमक्षा गदै
िीरे न्द्रनगर बजारलाई सफा ब्यपवथथत गना तत्काल वनम्न काया गने ।
वनम्न:
१. मंगलगढी चोकको आसपास सडकको क्षेत्रका सम्पुणा ठे ला,खाट लगायतका अथथाई सबै पसलहरु ७(सात) वदने सचु ना वदई
हटाउने ।
२. िषाातको कारणले विवभन्द्न िडामा नउठे का फोहरलाई िडा सवमवत संग समन्द्िय गरी प्रत्यक िडामा १/१ वदन वदउसो समेत
फोहर संकलनको व्यिथथा वमलाउने ।

३. मगं लगढी चोकको दवक्षण तफा को क्षेत्रमा खापडो परु ी अटो पाकीङ् को ब्यिथथा गनाु को साथै अन्द्यत्र जथाभािी पाकीङ् मा
रोक लगाउने ।

मनर्यर् नं ५
गत आ.ि २०७४/०७५ को बजेट तथा कायाक्रम अनसु ार विविध कारणले २०७५ अषाढ मसान्द्त सम्म सम्पन्द्न हुन नसके का िडा
थतररय योजनाहरुको म्याद २०७५ भार मसान्द्त सम्म थप गरी सोही अिवध वभत्र भक्तानी गने
मनर्यर् नं ६
परु ाना भिनको अवभलेख व्यिथथापन सम्बवन्द्ध वनदेवशका २०७५ बमोवजम परु ाना भिनहरुको सजावमन मचु पु का गने प्रयोजनको लावग
प्रवत भिन रु ७५ सम्िवन्द्धत कमाचारी लाई वदने व्यिथथा भएको मा रु २५ थप गरी रु१०० भक्त
ु ावन वदने ।
मनर्यर् नं ७
कायालय बाट पेश भएको सम्पवतकर व्यिथथापन कायाविवध २०७५ आजको बैठक बाट टेिल
ु गररयो
मनर्यर् नं ८
यस कायालयमा थथानीय शासन तथा सामदु ावयक विकास कायाक्रम अन्द्तगात सेि करारमा कायारत सचु ना प्रविवध अवधकृ त श्री भानु
भक्त रे ग्मीको करार म्याद २०७५ अषाढ मसान्द्तमा सवकएको र संवघय मावमला तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रालयको च.न. ४७७ वमवत
२०७५/०३/२४ को पत्र अनुसार वनजको तलब थके लमा २५ प्रवतशत लागत सहभावगता बेहोने गरी ६ मवहनाका लावग म्याद थप गने
अनरु ोध भएको सन्द्दभामा वनजलाई अवधकृ त छै ठौ थतरको तलब थके लको २५ प्रवतशत लागत सहभावगता हुने गरी वनजको करार म्याद
थप गने

