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फेरौयी नगयऩालरका, श्रीऩयु, कञ्चनऩयु 

नगय कामयऩालरकाको फैठक 

लभलत् 2077/1२/09 गते 

लनणयमहरू 

१. बोलर हनेु छैठौं नगय सबाको फैठक वडा नॊ. 9 को कुण्डा ऩाकय भा गने ।  

२. बोलरको हनेु नगय सबाको फैठकराई बव्म य सभ्म रूऩभा सम्ऩन्न गनयको रालग सफै 
कामयऩालरकाका सदस्महरूरे ववशेष बलूभका तथा जजम्भेवायी ग्रहण गने ।  

३. मस नगय कामयऩालरकाको कामायरमको रालग कृवष उऩज ढुवानी सवायी साधन खरयदका रालग 
ववलनमोजजत फजेट अऩगु हनेु देजखएकारे कृवष ववकास शाखा अन्तगयतको फजेट सभामोजन गयी 
सो सवायी साधन खरयदका रालग थऩ १० राख फजेट व्मवस्था गने ।  

४. प्रत्मेक वडाहरुभा बईयहेको बलूभहीन दलरत, बलूभहीन सकुुम्फासी तथा अव्मवजस्थत 
फसोफासीहरूको रगत सॊकरन कामयभा थऩ सहजता होस ् बने्न हेतूरे सम्फजन्धत वडा 
अध्मऺहरूको लसपारयसभा कजम्तभा फाह्र कऺा उत्तीणय गयेका नेऩारी नागरयक गणकहरू 
आवश्मकता अनसुाय कामायरमरे थऩ गयी सम्फजन्धत वडाभा खटाउने ।  

५. बलूभहीन दलरत, बलूभहीन सकुुम्फासी तथा अव्मवजस्थत फसोफासीहरूको रगत सॊकरन कामयभा 
खवटएका कभयचायी तथा प्रलतलनलधहरूको बयणऩोषण गनय तथा उत्प्रयेणा फढाउन गणकहरूको 
रालग उनीहरूरे बयेको प्रत्मेक सही अनसूुचीको रालग रू. ४० (चालरस), वडा सजचवहरूरे 
रूज ुगयेको प्रत्मेक सही अनसूुचीको रालग रू. 10 (दश), कम््मूटय प्रववष्टी कतायको रालग 
प्रत्मेक अनसूुचीको वववयण सही प्रववष्टी गये फाऩत रू. 5 (ऩाॉच), खवटने जनप्रलतलनलधहरूको 
रालग प्रत्मेक ददनको रालग एक वडाराई एकभषु्ठ रू. 200 (दईु सम) खाजा खचय य अन्म 
खवटने कभयचायीहरू बएभा कामायरमको लनणयम फभोजजभ दोहोयो नऩने गयी प्रोत्साहन बत्ता तथा 
खाजा खचय उऩर्ध गयाउने ।  

६. मस नगयऩालरकाको रालग आवश्मक आवलधक मोजना तथा नगय प्रोपाइर लनभायण गने य सो 
कामयका रालग चारू आलथयक वषयको ववलनमोजजत फजेट शीषयक सेवा तथा ऩयाभशय खचयफाट 
व्मवस्थाऩन गने ।  

७. याजस्व ऩयाभशय सलभलतफाट लनणयम बई कामयऩालरकाको फैठकभा आएका देहामका 
लनणयमहरूराई कामायरमरे क्रभश् कामायन्वमन गदै जाने । ती कामयका रालग चारू आलथयक 
वषयको ववलनमोजजत खचय शीषयकहरूफाट खचय गने ।  
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देहाम 

याजस्व ऩयाभशय सलभलतफाट लनणयम बई कामयऩालरकाभा ऩेश बएका ववषमहरू 

a. मस नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका तार/ तरैमाहरूको सॊयऺण य सम्फधयन गनयको रालग 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गने । 

b. मस नगयऩालरकाको याजस्व सधुाय कामय गनय नगय स्तयीम अनजुशऺणका रालग आवश्मक 
फजेट व्मवस्था लभराउने ।  

c. नगय स्तयीम याजस्व ऩयाभशय सलभलतका सदस्महरूको रालग असर अभ्मास अध्ममन भ्रभणका 
रालग कामायरमरे आवश्मक फजेटको प्रवन्ध लभराउने ।  

d. नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र आवश्मकता फभोजजभ खाद्य साभग्री ववक्री ऩसर तथा व्माऩाय 
व्मवसामको लनमलभत अनगुभन गनयको रालग आवश्मक फजेटको प्रवन्ध कामायरमरे गने ।  

८. भहारेखा ऩयीऺकरे औॊल्माएका गत वषयसम्भको फेरूजू सम्ऩयीऺण गरयददनको रालग भहारेखा 
ऩयीऺकको कामायरम, डोयभकुाभ, कञ्चनऩयुराई रेखी ऩठाउने ।  

९. ववलबन्न ऩत्रऩलत्रका, छाऩा तथा ववदू्यतीम सञ्चाय भाध्मभहरूराई तथा अन्म ववऩन्न वगयका 
नगयवासीहरूराई आलथयक सहमोग गने सम्फन्धभा ठोस कामयमोजना फनाउने । सो कामयका 
रालग कामयऩालरकाफाट आवश्मकता फभोजजभ सलभलत गठन गने य आगाभी फैठकहरुफाट 
लनणयम गने । 

१०. प्रत्मेक वडाहरुफाट उऩबोक्ता सलभलतहरूराई मोजना सम्झौता देजख अजन्तभ बकु्तानीका रालग 
लसपारयस गदाय आवश्मक सम्ऩूणय कागजातहरू रूजू गयी ऩठाउने । अनगुभन सलभलतफाट 
अनगुभन नबएसम्भ अजन्तभ बकु्तानीका रालग लसपारयस नगने । उऩबोक्ता सलभलतहरूको 
रालग सम्झौता गने अजन्तभ लभलत मवह चैत भहीनाको भसान्तसम्भ तम बएको ववषम 
वडाहरूभा ऩनु् प्रचाय प्रसाय गने ।  

११. मसै नगयऩालरका अन्तगयतको फेरौयी छोटी बन्सायराई जनशजक्त व्मवस्था गयी सञ्चारन 
गनयको रालग बन्साय कामायरम, कैरारी सभेत सम्फजन्धत लनकामहरूभा रेखी ऩठाउने य सो 
कामयको रालग नगयऩालरकारे आवश्मक सहमोग गने ।  

१२. चारू आलथयक वषयका रालग सदुयु ऩजिभ प्रदेश सयकायफाट कामायन्वमनका रालग फजेट सवहत 
मस नगय कामयऩालरकाको कामायरमराई प्राप्त मोजना तथा कामयक्रभको कामायन्वमन गनयको 
रालग वडा कामायरमहरूराई उऩबोक्ता सलभलत गठन गयी सम्झौता गनय ऩठाउनको रालग रेखी 
ऩठाउने ।  

१३. नगय कामयऩालरकाको कामायरमफाट प्रदान हनेु सेवाराई चसु्त दरुूस्त, लछटो छरयतो, 
झन्झटयहीत एवभ ् प्रबावकायी फनाउने । मी कामयका रालग कामययत कभयचायीहरूराई 
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उत्प्ररेयत गने । कभयचायीहरूराई ऩने अनावश्मक दवाव य प्रबावराई लनरुत्सावहत गने । मस 
कामयका रालग कामयऩालरकाका सदस्महरूरे प्रबावकायी बलूभका लनवायह गने ।  

१४. नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा रयक्त सूचना प्रववलध अलधकृतको ऩदऩूलतयका रालग रोक सेवा 
आमोगरे तम गयेको स्थानीम सेवा तपय को ववववध सेवा, अलधकृत स्तय छैठौं तह, कम््मूटय 
अलधकृतको ऩाठ्यक्रभ तथा छनौट ववलध य ऩद्दलतभा आधारयत यही सॊरग्न फभोजजभको फेरौयी 
नगयऩालरकाको रालग सूचना प्रववलध अलधकृत छनौटको भाऩदण्ड, २०७७ स्वीकृत गयी सोही 
फभोजजभ ऩयीऺाहरू सञ्चारन गने ।  

१५. नेऩार सयकाय, स्वास््म तथा जनसङ  ख्मा भन्त्रारमको लभलत 2077/12/08 को प्रसे 
ववऻलप्त सभेतका आधायभा कोलबड 19 को सॊक्रभणराई न्मूनीकयण तथा योकथाभ गनय 
ऩूवयवत ्रुऩभा तम गरयएको मस नगय स्तयीम याष्डऩलत यलनङ जशल्ड प्रलतमोलगताराई स्थगन 
गने ।  

१६. मसै नगयऩालरका वडा नॊ. 5 भा यहेको जननभनुा भाध्मलभक ववद्यारमको रालग जशऺा तथा 
भानवश्रोत ववकास केन्र, सानोदठभी, बक्तऩयुफाट स्वीकृत बई आएको ववस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रलतवेदनराई स्वीकृत गने य सो ववद्यारमको रालग प्राप्त नभूना ववद्यारम कामयक्रभको सशतय 
फजेटराई कामायन्वमन गने ।  

१७. मस नगयऩालरकाको न्मामीक सलभलतका फैठकहरूभा सहबागी हनेु ऩदालधकायी तथा 
कभयचायीको रालग कानून फभोजजभ फैठक बत्ता उऩर्ध गयाउने ।  
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