२०७५ चैत्र १३ गते को कार्यपालिका बैठकको लिर्यर्हरु
निर्णय िं. १

आ.व.२०७५/७६ को हिउँदे अहिवेशन (नगरसभा) हिहि २०७५ चैत्र २८ गिे हविान ११ वजे गने ।
निर्णय िं. २

नेपाल सरकार वन िथा वािावरण िन्त्त्रालयको च.न. २५२ हिहि २०७५/११/ २६ को प्राप्त पत्रका सम्वन्त्ििा यस नगरहपलकाले हनिााण गने िारे हभर ल्यान्त्डहिल
साइट (Tarebhir Landfill site Sanitary Management Project) आयोजनाको लाहग हनम्न शिािरु पालना गरी प्रहिबद्धिा व्यक्त गना
हनम्न
१. वन िथा भु – संरक्षण हवभाग सँग करारनािा गरी क्षेत्र प्रयोगिा ल्याउनु पने ।
२. वािावरण प्रभाव न्त्यहू नकरण उपायिरु एवं वािावरण न्त्यहू नकरण योजना िथा अन्त्य िोहकएका व्यवस्था यस नपाको खचािा गनापु ने ।
३. १,४६ िेक्टर जग्गाको व्यवस्थापन / खररद गरर वन हडहभजनको हसिाररसिा वना िथा भ-ु सरं क्षण हवभागका नाििा रहजस्रेशन गनापु ने ।
४. सट्टा जग्गािा ५ वर्ा सम्ि १६०० हबरुवा वृक्षारोपण र संरक्षण गनापु ने र हडहभजन वन कायालय लाइ िस्िान्त्त्रण गनापु ने ।
५. सो क्षत्रको रुख हवरुवाको लगि हलइा सोको संरक्षण गनापु ने र सोको सम्पणू ा हजम्िेवारी र खचा यस न.पा.को िुनेछ ।
६. सम्झौिा भएको २ वर्ा सम्ि अयोजना सरुु नभएिा यो अनुिहि स्वि सिाप्त िुनेछ ।
७. DPR बिोहजि संरचना िुनपु ने छ ।
८. प्रव्रदाक आयोजनाको स्वीकृ हि बिोहजि बािेक शिािरु िे रबदल भए प्राप्त अनिु हि स्वि सिाप्त िुनेछ ।
९. अनगु िन सहिहिको हनदेशन पालना गनापु ने ।
निर्णय िं. ३

यस कायाालयिा स्थानीय शासन िथा सािदु ाहयक हवकास कायाक्रि अन्त्िगाि सेवा करारिा कायारि सचू ना प्रहवहि अहिकृ ि श्री भानभु क्त रे ग्िीको करार म्याद
२०७५ पौर् १६ गिे िा सहकएको र सहं िय िाहिला िथा सािन्त्य प्रशासन िन्त्त्रालयको च.न.३९८ हिहि २०७५/०९/२९ को पत्रानसु ार हनज को करार म्याद २०७६
आर्ाढ िसान्त्ि सम्ि थप गने ।

निर्णय िं. ४

यस कायाालयका हनम्न स्वास््य चौकी िथा शिरी स्वास््य के न्त्रिा कायारि िपहशलका किाचारीको म्याद २०७६ अर्ाढ िसान्त्ि सम्ि साहवकको सेवा शिा अनसु ार
नै थप गने ।
हनम्न
१. रुपक काकी िे.अ. पगािीनगर स्वा.चौकी
९. कृ ष्ण दिाल अ.न.िी. गरगरे स्वा.चौ.
२. हवपल
१०. सहविा काकी अ.न.िी. िारापानी श. स्वा.चौ.
ु हज.सी. िे.अ. दौलिपरू श.स्वा.चौ.
३. चेिन लाहिछाने िे.अ. गरगरे स्वा.चौ
११. लीला ढकाल अ.न.िी. जवटाु ा स्वा.चौ.
४. प्रहििा थापा अ.न.िी. पगािीनगर स्वा.चौ.
१२. हदिाराज पौडेल का.ए. गठी स्वा.चौ.
५. एहलना गरुु ङ अ.न.िी. उतरगंगा स्वा.चौ.
१३. भरि रास्कोटी का.ए. सानीलेख स्वा.चौ.
६. िेि कुिार सोिै अ.न.िी. नेवारे शा. स्वा.के .
१४. हवष्णु खत्री का.ए. रिु स्वा.चौ.
७. हविला गरुु ङ अ.न.िी. दौलिपरू श.स्वा.के .
१५. िुहसला अयााल का.ए. वन स्वा. उपशाखा
८. सररिा श्रेष्ठ अ.न.िी. लाहटकोइली स्वा.चौ.
निर्णय िं. ५

शिरी नापी सम्वन्त्िी खचा हववरण अगािी वैठकिा पेश गने ।
निर्णय िं. ६

आ.व. ०७५/०७६ को बजेट िथा कायाक्रिको सहिक्षा हिहि २०७५/१२/२३ गिे गने ।

निर्णय िं. ७

यस नगरपाहलकाको खानेपानी िथा सरसिाइ स्वच्छिा सम्वन्त्िी काया गरर वीरे न्त्रनगरलाइा पणू ा सरसिाइ यक्त
ु बनाउन राहष्रय सरसिाइा गरुु योजना २०६८ लाइा
आिार िानी हनम्न नगर िि र वडा िििा सरं चाना हनिााण गरी उल्लेहखि कायािा पररचालन गने ।
हनम्न
क. नगर स्िरीय खानेपानी सरसिाइ िथा स्वच्छिा सिन्त्वय सहिहि (M-Washcc)
अध्यक्ष – प्रिख
ु
उपाध्यक्ष – उप प्रिख
ु
सदस्य –वडा अध्यक्षिरु
✓ हजल्ला खानेपानी सरसिाइ सिन्त्वय सहिहि प्रहिहनहि
✓ सख
ु िे उपत्यका खानेपानी िथा सरसिाइ सहिहि प्रहिहनहि
✓ नेपाल रे डक्रस शाखा सख
ु िे सभापिी
✓ वन उपभोक्ता ििासंि अध्यक्ष
✓ हजल्ला / नगर सिकारी ििासि अध्यक्ष
✓ सख
ु िे उद्योग वाहणज्य ििासंि अध्यक्ष
✓ गैसस ििासंि अध्यक्ष
✓ खानेपानी िथा सरसिाइ सम्वन्त्िी काया गने सस्ं थाको प्रिख
ु २ जना
✓ वािावरण िथा हवपद् व्यवस्थापन सहिहिको संयोजक
✓ नेपाल पत्रकार ििासंि सख
ु िे शाखाको अध्यक्ष
✓ नगर हशक्षा िेने अहिकृ ि
✓ खानेपानी वािावरण िेने अहिकृ ि
सदस्य सहचव – प्रिख
ु प्रशासकीय अहिकृ ि
ख. वडा स्िरीय सहिहि
अध्यक्ष – सम्वहन्त्िि वडाको अध्यक्ष
सदस्य – वडा हभत्रका टोल हवकास संस्थाका अध्यक्ष िध्य वडा सहिहिले िोके को २ वटा टोलको अध्यक्ष
✓ वडा हभत्रका स्वयिहस्वकािरु ििउ् वाट १ जना

✓ खानेपानी हस्कि अध्यक्ष
✓ वडा क्षेत्रिा सेवा हदने सावाजहनक स्वास््य संस्थाको प्रिख
ु
✓ वडा वासीलाई सेवा हदने सािदु ाहयक वन उपभोक्ता सहिहि का अध्यक्ष
✓ वडा हभत्रको सावाजहनक हवद्यालयको प्र.अ. िध्यवाट १
सदस्य सहचव – सम्वहन्त्िि वडाको वडा सहचव
निर्णय िं. ८

यस नगरपाहलकािा हवगि वर्ा देखी साहवकको स्थाहनय हनकाएको स्वीकृ ि दरबन्त्दीिा कायारि स्थायी र अस्थायी किाचारीिरु सिेि लाई नेपाल सरकारले िोके
बिोहजिको योगदानिा आिाररि हविा रकि भतु ानी गने ।
निर्णय िं. ९

यस नगरपाहलका द्धारा जग्गा प्रप्ती कायाहवहि २०७५ पाररि गरी वडा नं. १० र ११ को लाहग जग्गा प्राप्त गना प्रकृ या अगाडी बढाइएको सम्वन्त्ििा कायाालयबाट पेश
भएको हटप्पणी बिोहजि सरकारी जग्गा प्राप्तीका लागी जग्गा ऐन २०३४ बिोहजिको प्रकृ या बढाउनपु ने भनी उल्लेख भएिापनी न पा को जग्गा प्राप्ती सम्वहन्त्ि
कायाहवहि २०७५ बिोहजि यस अहि प्रकाहशि सचू ना बिोहजि नै जग्गा खररद गने ।
निर्णय िं. १०

यस नपाको वडा नं. २,६ र ९ िा रिेका पल
ु िरु ित्काल ििाि नगदाा पल
ु क्षहि िुन सक्ने र सडक आवागिनिा सिेि बािा अवरोि िुने भएकाले उक्त पल
ु िरु
कन्त्टीजेन्त्सी रकिबाट खचा गने गरी ििाि गने ।
निर्णय िं. ११

हवद्यिु लाइन हवस्िार सम्वन्त्ििा कायाालयबाट हवहनयोहजि रकि िध्यबाट रु १० लाख सिकाया गने र वडा नं १३ र १४ सिेि सिेट्नक
ु ा साथै सांसद हवकास
कायाक्रि बाट प्राप्त रकि बाट वडा नं. १५ र १६ लाई सिेटी एकिष्टु रुपिा बोलपत्र प्रकृ या अहि वढाउनका लाहग हवद्यिु प्राहिकरण शाखा सख
ु ेिको सियोग हलने ।
निर्णय िं. १२

नगर संचालनिा रिेका अटो हभलेजिरुको व्यवस्थापनको लाहग स्थान छनौट गना सहिहिको स्थलगि प्रहिवेदन बाट प्राप्त सझु ाव अनसु ार वडा नं. ११ को सब्ु वाकुना
चेक पोष्टको दहक्षण ििा हशवशहक्त सािदु ाहयक वन को भु –भागिा हदिाकालका लागी व्यवस्थापन नना वन कायाालय र वन उपभोक्ता सहिहि संग आवश्यक
सिन्त्वयन गने ।
निर्णय िं. १३

वडा नं. ४ को वडा सहिहिले वडा हभत्र वडा स्िरीय स्वच्छिा कायाक्रि संचालन गना वडा स्िररय सरसिाइ कायाक्रि िथा स्वच्छिा संचालन कायाहवहि २०७५
पेश गरे को सन्त्दभािा सरसिाइ सेवा शल्ु कको दर यस नपाको आहथाक ऐन २०७५ सँग नबाझीने गरी संशोिन सहिि पाररि गने ।
निर्णय िं. १४

वािावरण िथा हवपद् व्यवस्थापन सहिहिबाट पेश भएको सिा नगर हनिााण कायायोजना २०७५ स्वीकृ ि गरी उपयक्त
ू हशर्ाकबाट रकि एहकन गरी कायायोजना
संचालन गने ।

निर्णय िं. १५

यस नपाका वडा नं. १,४,६ र ११ िा वडा सरसिाइ कायाक्रि संचालन गना आन्त्िररक आय िथा सरसिाइ सेवा शल्ु क बाट ड्राइभर सरसिाइकिी हनररक्षकका साथै
इन्त्िन लगाएिको खचा वडाले गरे कोिा सोको सिथान गने ।

