मिमि २०७७।१०।२८ गिेको आठ ौं नगरसभाको पमिलो बैठकको गमिमिमि र
मनर्णय
(पमिलो सत्र)
१. वीरे न्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख श्री दे वकुमार सुवेदीज्युबाट बैठकको सुरुवात भयो ।
२.नगरपालिकाको चािु आलथिक वर्िको बजेट,योजना तथा कायिक्रमको संशोधन प्रस्ताव
उपप्रमुख श्री मोहनमाया भण्डारीज्युिे टे बुि गनुिभयो ।
३.लवधायन सलमलतका संयोजक श्री डण्ड लव.क ज्युिे दे हायका लवधेयकहरु सभा समक्ष टे बुि
गनुिभयो ।
दे िाय
१. प्रशासकीय कायिलवलध लनयलमत गने ऐन २०७४ को प्रथम संशोधन लवधेयक २०७७
२. न्यायीक सलमती कायिलवलध सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रथम संशोधन लवधेयक २०७७
३. वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
लवधेयक, २०७७
४. स्थानीय सेवा लवधेयक, २०७७
४.िेखा सलमतीका संयोजक श्री बि बहादु र रोकाय ज्युिे सभा समक्ष िेखा सलमलतको
प्रलतवेदन प्रस्तुत गनुिभयो ।
५.सभा अध्यक्षज्युबाट सभा ४५ लमनेटको िालग स्थलगत भएको घोर्णा गनुिभयो ।
(दोस्रो सत्र)
१.साविजलनक महत्वका लवर्यमा सलचवाियमा अलिम नाम लटपाउनुभएका सदस्यज्युहरुिे
दे हायका लवर्यहरु सभा समक्ष उठान गनुिभयो ।
(१) राि कुिार दलाणिी िडा न १२ सदस्य
घर जग्गा खररद लबलक्रको िालग लमलत २०७७।४।८ मा मािपोत कायाि ियमा वडा
कायाि ियबाट गररएको लसफाररस ढााँ चाको कारण जनप्रलतलनलध र कमिचारी ७ लदन प्रहरी

लहरासतमा बसी जनही २ िाख धरौटीमा ररहा हाँ दा समेत नगरपालिका र कानूनी
सल्लाहकारको कानूनी सेवा उपिब्ध नभएको गुनासोको लवर्य ।
(२) सुरिीर चन्द िडा न ८ सदस्य
कृष्णटोि नािा लनमाि ण कायिमा संरचना भत्काई सदस्य माथी भएको दु व्यहार प्रलत
नगरपालिकािे कारबाही र क्षतीपुलतिको प्रकृया अगाडी बढाउनुपने । लसद्धबलहरा स्कुिमा
लकशोर लकशोरीहरुको शान्ती सुरक्षाको प्रबन्ध गनुिपने । स्थानीय लवकास लनमाि ण कायिमा
दे खा पने अवरोधिाई न्युलनकरण गनुिपने । वडा न ८ मा शहरी नापीको कायि प्रगती सुचारु
गनुिपने

र नगर लवकास सलमलतको जग्गामा बहािमा बस्नेहरुिे उत्पादन गने फोहोर

व्यवस्थापन स्वयंिे नै गने व्यवस्था गनुिपने ।

(३) अर्ुणन सुिेदी िडा न ११ सदस्य
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कायि प्रारम्भ गनुिपुवि दीघिकािीन योजना बनाई अघी
बढ् नुपने । लपलपरा दे खी गािेताि सडकको समस्या तत्काि समाधान गरी आयोजनाको
कायि बढाउन अदािती प्रकृयािाई लिटो समाधान गनि आवश्यक पहि गनुिपने । जनता
आवास कायिक्रम तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कायिक्रमको व्यवस्थापन पक्षिाई सृदृढ
बनाउनुपने । खरको िानो लवस्थालपत गने कायिक्रमिाई लिटो गनुिपने । कृर्ी िगातका
लवर्यगत शाखाका सूचनाहरु सबै वडाहरुमा लनयलमत उपिब्ध गराउनुपने । प्रदे श
सरकारबाट िगानी हने आयोजनाहरु सलमती माफित संचािन गनुिपने । तथा लवद्याियमा
लशक्षक लवद्यालथि अनुपातका साथै लनलज स्रोतका लशक्षकको तिब भत्ताको सुलनश्तिचता
गनुिपने ।
(४) चन्द्रलाल सापकोटा िडा न ५ सदस्य
वडा न ४ र ५ जोड् ने पुि लनमाि ण कायििाई लशघ्रता लदनुपने । टोि लवकास संस्था संचािन
कायिलवलधमा आवश्यक संशोधन गरी साविजलनक लनमाि ण कायिप्रलत संस्थािाई थप लजम्मेवारी
बनाउनुपने । बंगुर पािन र टर ालफक व्यवस्थापनिाई व्यवश्तस्थत गनुिपने । साथै सामालजक
सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनिाई थप सरि बनाउाँ दै दोहोरो भु क्त्त्तानीको अवस्था हटाउनुपने ।

(५) परन बिादु र शािी िडा न ९ सदस्य
शक्त्त्तेकाडााँ बुिबुिे िगायतका स्थानमा खानेपानीको समस्या लिटो समाधान गनुिपने ।
िाटीकोईिी सालवक ७ मा पुि लनमाि ण नहाँ दा आवजजावतमा समस्या भएकािे लड लप आर
अनुसार कायि अगाडी बढाउनुपने । चााँ दनीचौकी लवद्याियको कम्प्याण्ड लनमाि ण नहाँ दा
सामालजक कुितका घटनाहरुमा वृ श्तद्ध

भएको हाँ दा वाि लनमाि ण तत्काि गनुिपने ।

कािीमाटीमा प्रहरी लबटको क्षमता वृश्तद्ध गरी वडा सुरक्षामा थप सुधार गनुिपने ।
(६) कृष्ण प्रसाद ग िि िडा न ४ सदस्य
शहरी नापी र गुरुयोजनाको काम यथालसघ्र ट् याउनुपने । िेखा सलमतीको प्रलतवेदन तथा
गत आ व को कायि प्रगलत सलमक्षा तथा चािु आ व को अधिवालर्िक सलमक्षा प्रलतवेदनमा
लवस्तृत लववरण समावेश गनुिपने । नगरपालिकको नारा अनुसार कायि मा थप सुधार गनुिपने
। शलहद पाकि िगायतका अन्य पयिटकीय स्थिको सुरक्षा प्रबन्ध गनुिपने । न्यायीक
सलमतीको कायि थप व्यवस्थीत बनाउनुपने । सलमलत र ठे केदार कम्पनी िगायत आयोजना
समयमै सम्पन्न गनिका िागी सम्बन्धीत सरोकारवािाहरुसाँग समवय गनुिपनुि । लवमानस्थि
लवस्तारको लवर्यको दीघि समाधान खोज्नुपने । नगरका लवलभन्न खहरे खोिाको लनयन्त्रणको
िागी पहि गनुिपने तथा संसदीय मयाि दा अनुरुप सभा संचािन गनुिपने ।

(७) भुपेन्द्र प्रसाद ज्ञिाली िडा न १६ सदस्य
वडा न १५ र १६ मा प्रहरी चौकीको व्यवस्थापन गनुिपने । आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न
गनुिपने । लवगत वर्ि दे खी आयोजना अ.ल्या नगरी समयमै सम्पन्न गनुिपने । वडा न १५ र १६
मा लवद् युत लवस्तार गरी िागत अनुमान अनुसार कायि गनुिपने । वडा गौरवको स्थान िनौट
गरी आयोजना अगाडी बढानुपने । वडा लशक्षा सलमतीको काम कतिव्य अलधकार तथा खचि
व्यवस्थापनको लवलध लनलित गनुिपने । तथा लवपद व्यवस्थापन कोर्को संचािन खचि
व्यवस्थापनको लवलध तय गनुिपने ।
(८) किला नेपाली िडा न ६ सदस्य
लवद्यािय संचािनमा कुनै पलन लकलसमको बाधा अवरोध लसजिना नगने तथा लपपि चौतारमा
हने आम सभा िगातका कायिक्रम सदाका िागी बन्द गनि पहि गनुिपने । सुकुम्बासी
समस्या समाधान तथा अव्यवस्थीत बसोबासका िागी खोिा तटबन्धन गरी व्यवस्थल त
गनुिपने । वडा कायाि ियको भवन लनमाि णका िागी उपयुत्त स्थान िनौट गरी आयोजना अलघ
बढाउनुपने ।
७. सभाअध्यक्षज्युिे सभाको दोस्रो बैठक लमलत २०७७ साि माघ ३० गते लबहान १०M३०
बजे बस्ने गरी आजको सभाको बैठक स्थलगत भएको घोर्णा गनुिभयो ।

मिमि २०७७।१०।३० गिेको आठ ौं नगरसभाको दोसो बै ठकको गमिमिमि र मनर्णय
१. वीरे न्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख श्री दे वकुमार सुवेदीज्युबाट बैठकको सुरुवात भयो ।
२.आठौं नगरसभाको पलहिो बैठकमा टे बुि गररएका लवधेयकहरु मालथ सलचवाियमा
अलिम नाम लटपाउनुभएका सदस्यज्युहरुिे दे हायका लवर्यहरु सभा समक्ष उठान गनुिभयो
।
मनम्न
(क) कृष्ण प्रसाद ग िि िडा सदस्य,४ नौं. िडा
१ न्यायीक सलमलत (कायिलवधी) सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रथम संशोधन लवधेयक २०७७ को
दफा ७ (ग) मा तथा शब्द हटाउनुपने ।
२ स्थानीय सेवा लवधेयक २०७७ को दफा २१ मा कमिचारीको उमेर लनधाि रण गने प्रमाणपत्र
नागररकतािाई नै कायम गनुिपने ।
(ख) शािी िडा सदस्य,९ नौं. िडा
१ वातावरण लवधेयकका लवलवध लवर्यहरु
३. दे हायका लवर्यगत सलमलत संयोजकहरुिे हाि सम्मको लवर्यको जानकारी/जवाफ
सलहतको धारणा राख्न ु भयो ।
आलथिक लवकास सलमलतको तफिबाट संयोजक श्री राजबहादु र गुरुङ्
पूवाि धार लवकास सलमलतको तफिबाट संयोजक श्री ध्रुव कुमार चपाईाँ
वातावरण तथा लवपद सलमलतको तफिबाट सदस्य श्री मोलतप्रसाद काँडे ि
लवधायन सलमलतको तफिबाट संयोजक श्री डण्ड बहादु र लवश्वकमाि
सामालजक लवकास सलमलत संयोजक श्री यामुना नेपािी
साविजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास सलमलतको तफिबाट संयोजक श्री लनिकण्ठ
खनाि

४.चािु आलथिक वर्ि २०७७।७८ को संशोलधत बजेट,योजना तथा कायिक्रम स्वीकृत गने ।
५.दे हायका लवधेयकहरुको व्यावहाररक त्रुटी र आनुस ा ं लगक सुधार गरी राजपत्रमा
प्रकाशन गने ।
१. प्रशासकीय कायिलवलध लनयलमत गने ऐन २०७४ को प्रथम संशोधन लवधेयक
२०७७
२. न्यायीक सलमती कायिलवलध सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रथम संशोधन लवधेयक
२०७७
३. वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको लवधेयक, २०७७
४. स्थानीय सेवा लवधेयक, २०७७
६.बैठकमा पेश भएका चािु आलथिक वर्िको अधिवालर्िक समीक्षा तथा गत आलथिक वर्िको
यथाि त बजेट खचि प्रलतवेदन पाना संख्या ६१ बमोलजम पाररत गररयो ।
७. सभा समक्ष प्रस्तुत गत आलथिक वर्ि २०७६।७७ को आय व्यय लववरण वासािातको
आम्दानी खचि अनुमोदन गने ।
८.गत सातौं नगर सभाद्धारा कायिपालिकािाई प्रत्यायोलजत अलधकार बमोलजम लमलत
२०७७।४।१ दे खी २०७७।१०।२७ सम्म भएका कायिपालिका बैठकहरुबाट भए गरे का
लनणियहरु अनुमोदन गररयो ।
९.चािु आलथिक वर्िको २०७७ असार मसान्त सम्म यस नगरसभामा लनलहत अलधकार प्रयोग
गरी नगरपालिकाका कुनै लक्रयाकिाप संचािन गनुिपने भएमा पलि अनुमोदन गने गरर
लनणिय गनि कायिपालिकािाई अलधकार प्रत्यायोजन गने ।
१०. सभाद्वारा दे हायका साविजलनक महत्वका लवर्यमा लनणिय गररयो ।
दे िाय
१ उपत्यकािाई नै जोड् ने चक्रपथको पूणि रुपमा सम्पन्न गनिका िालग प्रदे श सरकार र संलघय
सरकारिाई अनुरोध तथा समन्वय गने ।

२ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनको िालग भेरी लिश्तिङ योजना अलघ बढाउन र अन्त्त्तत्र
रहे का पानीका स्रोतहरु हे री सम्भाव्यता अध्ययन गनि नगरपालिका कणििी प्रदे श सरकार र
संलघय सरकार साँग समन्वय गने ।
३ रत्न राजमागि दे खी दलक्षण तफिको भुभागमा गुरुयोजनाको काम लतब्र रुपमा बढाई
व्यवश्तस्थत बस्ती लवकासमा जोड लदने । र बाटोको भूभाग लनलित गरी त्यसको लवकासमा
जोड लदने ।
४ उपत्यका ढि लनकासको लवस्तृत पररयोजना तयार भएकोिे त्यसको कायाि न्वयनमा संलघय
सरकारिाई अनुरोध गरी सहकायि गने ।
५ भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग साँग नगरपालिकािे गरे को सम्प्झौता बमोलजम
काम लतव्ररुपमा अलघ बढाएकोिे नगरपालिकािाई सहयोग र समन्वय गनि सम्पुणि
सरोकारवािा नगरबासीिाई अनुरोध गने ।
६ बुिबुिे काक्रेलबहार सलहदपाकि दे उतीबज्यै गलढ रानीघाट िगायतका नगरलभत्रका
पयिटलकय क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी यसको लवकासमा कणाि िी प्रदे श सरकार र संलघय
सरकार साँग समन्वय गने ।
७ संस्थागत सुधार अन्तगित नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमाि ण कायि तत्काि अलघ
बढाउने कणििी प्रदे श सरकार र संलघय सरकार साँग समन्वय गने ।
११. उपप्रमुख श्री मोहनमाया ढकाििे दे हायका साविजलनक महत्व तथा लवलवध लवर्यमा
धारणा राख्न ु भयो ।
न्यालयक सलमतीको लवधेयक सशोधनको औलचत्य बारे प्रष्टता गनुिभयो । ३ वर्ि सम्म हामी
कहााँ पुगेका िौ भनी सदस्यहरुिे धारणा राख्नु स्वभालवक हो । गरे का कामिाई हामीिे
यती गरे का िौ भनेर भन्न सक्नुपिि । लवलभन्न लहसाविे हामीिाई पने अन्यायको सामुलहक
प्रलतवाद गनुिपटि । नपाको नारा अनुसार नै काम भएको ि । लशक्षा स्वास्थ्यपयिटन
िगायर्तका क्षेत्रमा उल्लेख काम भएको ि । मलहिा मैत्री काम भएका िन ।
भूमीलहनहरुका िागी जग्गा लदने हामीिाई अवसर प्राप्त भएको ि ।

कोभीड व्यवस्थापन

प्रभावकारी भएको र काम व्यवस्थीत गररयो । बजेट लिज भएन । मि लबिमा अनुदान लदन
तालिम कटौती गरौ । लतन सरकारिे समन्वयन । हाम्रा हरे क काम जनाताको लनगरानीमा
ि । राम्रा काम गनि नसक्दा आगामी लदनमा प्राप्त अलधकार कटौती हन सक्ने हाँ दा काम
प्रभावकारी गने । पलिल्लो पुस्तािाई सलह सन्दे श लदनुपिि ।

१२. सभाध्यक्ष श्री दे वकुमार सुवेदीिे दे हायको मन्तव्य सभा समक्ष प्रस्तुत गनुिभयो ।
यो अवस्थाका पलि अनेक चरण पार गरे का िौ । नपाको भएका सबै काम सबैका हन ।
सबैको सयुंक्त्त्त प्रयास हन जरुरी ि ।

हाम्रा एकता कायम नै रलह यसिाइ असि

अभ्यासको रुपमा कायम गनुिपिि । जात लिगंका िु ट भएका लवर्यािाई लवर्यगत लसलमलत
र वडा माफित प्रशासन माफित आउनपिि । चुनौतीको रुपमा उपत्यकाको खानेपानी
व्यवस्थापन हो । अन्य लवर्य हामी ईमान्दारीपुविक िागेको खण्डमा दे श्तखने गरर काम हन्त्ि ।
वडा तहमा अगुवा र सलमतीका लबचमा समेत समीक्षा हन जरुरी ि ।
सहयोग सत्कमि सत्अभ्यासका िागी धन्यवाद । यसिाई लनरन्तरता लदऔ । धन्यवाद ।
१३.चािु नगरसभामा उठान भएका लवर्यवस्तुहरु मालथ दे हाय अनुसारको जवाफ सलहत
सभाध्यक्षिे समापन मन्तव्य लददैं सभा सफिता पूविक सम्पन्न गनि आफ्नो अमुल्य समय
सल्लाह तथा सलक्रय सहयोग प्रदान गनुिहने नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, लवलभन्न लवर्यगत
सलमलतहरुका पदालधकारीहरु, लवलभन्न क्षे त्रका लवर्य लवज्ञहरु, संचारकमी लमत्रहरु,
नगरपालिकाका कमिचारी िगायत सम्पुणिमा हालदि क धन्यवाद सलहत सभा समापन भएको
घोर्णा भयो ।

