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वैठक सॊख्मा: ५० 

आज मभमत २०७७।०२।०१ गते मफहीवाय ददनको २:०० फजे फेरफायी नगयऩामरकाका नगय प्रभखु श्री 
ऻानेन्द्र सवेुदीज्मूको अध्मऺताभा नगय कामयऩामरकाको तऩशिर फभोशजभका ऩदामधकायी य सदस्महरुको उऩशस्थमतभा 
वैठक फस्मो । 

तऩशिर 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद हस्ताऺय 

१ श्री ऻानेन्द्र सवेुदी प्रभखु उऩशस्थत 
२ श्री ढाका कुभायी ऩयाजरुी उऩप्रभखु उऩशस्थत 
३ श्री चक्र फहादयु खरुार सदस्म उऩशस्थत 

४ श्री घनश्माभ गौतभ सदस्म उऩशस्थत 
५ श्री मोगेन्द्र प्रसाद सवेुदी सदस्म उऩशस्थत 
६ श्री याभ कुभाय याई सदस्म उऩशस्थत 
७ श्री ववश्वफन्द्ध ुफस्नते सदस्म उऩशस्थत 
८ श्री उदम फहादयु याई सदस्म उऩशस्थत 
९ श्री चेत फहादयु फस्नते सदस्म उऩशस्थत 
१० श्री धनऩमत गौतभ सदस्म उऩशस्थत 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म उऩशस्थत 
१२ श्री गॊगा फहादयु माख्खा सदस्म उऩशस्थत 
१३ श्री मभ फहादयु ऩोखयेर सदस्म उऩशस्थत 
१४ श्री शखनाभामा थाऩा सदस्म उऩशस्थत 
१५ श्री मगता शिवा सदस्म उऩशस्थत 
१६ श्री मफन्द्दकुरा गरुुङ्ग सदस्म उऩशस्थत 
१७ श्री समुनता चौधयी सदस्म उऩशस्थत 
१८ श्री सजुन कुभायी याजवॊिी सदस्म उऩशस्थत 
१९ श्री मगता मगयी सदस्म उऩशस्थत 
२० श्री शिवनाथ मधभार सदस्म उऩशस्थत 
२१ श्री धन फहादयु शिवा सदस्म उऩशस्थत 
२२ श्री प्रददऩ िाह सशचव उऩशस्थत 

 अन्द्म कभयचायीहरु   
१ श्री भहेन्द्र खड्का अमधकृत सातौ उऩशस्थत 
२ श्री धनभामा याई अमधकृत छैटौ उऩशस्थत 
३ श्री ददनेि खड्का स.क.अऩयेटय उऩशस्थत 
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प्रस्तावहरु 

1. ववऩद् कोषभा यकभान्द्तय सम्फन्द्धभा । 

2. याहत ववतयण सम्फन्द्धभा ।  

3. सॊझौता बएका मोजना/कामयक्रभको म्माद थऩ सम्फन्द्धभा । 

4. सियत मोजनाको म्माद थऩ सम्फन्द्धभा । 

5. ववववध । 

क. मसस्टीना कन्द्स्रक्िन प्रा.मर. को ×घ" वगयको ईजाजत सम्फन्द्धभा । 

मनणयमहरु 

मनणयम नॊ. १: भरुकु कोयोना बाइयसको भहाभायीको चऩेटाभा ऩरय फन्द्दाफन्द्दीको अवस्थाभा यहेकोरे ववऩन्न तथा गरयफ 
ऩरयवायराई याहत ववतयण कामय बैयहेकोरे फेरफायी नगयऩामरका ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा फजेट अऩगु बएकोरे 
फ.शि.नॊ. २२१११ तरफ ऩारयश्रमभक शिषयकफाट रु. ५५,००,०००।०० (अऺेयरुऩी ऩचऩन्न राख) यकभान्द्तय गने 
मनणयम गरयमो ।  

मनणयम नॊ. २: नोबर कोयोना (कोमबड-१९) योग योकथाभ तथा मनमन्द्रण फेरफायी नगय सभन्द्वम समभमतको मभमत 
२०७६।१२।१५, १२।१७, १२।१८, १२।१९, १२।२२, १२।२४, १२।२९ गते य २०७७।१।१०, 
१।१३, १।१६, १।२१ य १।३१ गते बएको मनणयम फभोशजभ याहत ववतयण सम्फन्द्धी बएका सफै मनणयम 
अनभुोदन गने मनणयम गरयमो ।  

मनणयम नॊ. ३: चार ुआ.व.भा नगयसबाफाट स्वीकृत मोजना/कामयक्रभहरु सॊझौता बई सॊचारन बएका वा सॊचारन हनु 
फाॉकी यहेकोभा भरुकुबय कोयोना बाईयस (कोमबड-१९) को कायण फन्द्दाफन्द्दीको अवस्था बई सॊझौताको म्माद 
सवकएको कायण मोजना/कामयक्रभहरु सॊचारन य पर्छ्यौटभा कदठनाई आएको हदुाॉ त्मस्ता मोजना/कामयक्रभहरुको 
हकभा जेष्ठ भसान्द्तसम्भ म्माद थऩ गने मनणयम गरयमो ।  

मनणयम नॊ. ४: चार ु आ.व.भा नगयसबाफाट स्वीकृत वा प्रदेि वा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त सियत तपय का 
मोजना/कामयक्रभहरु सॊझौता बई सॊचारन बएका वा सॊझौता हनु फाॉकी यहेकोभा भरुकुबय कोयोना बाईयस (कोमबड-
१९) को कायण फन्द्दाफन्द्दीको अवस्था बई सॊझौताको म्माद सवकएको वा सॊझौता हनु फाकी यहेका हदुाॉ त्मस्ता 
मोजना/कामयक्रभहरुको हकभा अषाढ २० गते सम्भ म्माद थऩ गने मनणयम गरयमो ।  

ववववध 

मनणयम नॊ. ५: फेरफायी नगयऩामरकाको मनभायण व्मवसामी ईजाजतऩर व्मवस्थाऩन कामयववमध २०७५ को अनसूुशच ५ 
फभोशजभ मसस्टीना कन्द्स्रक्िन प्रा.मर. फेरफायी १ रे ×घ" वगयको मनभायण व्मवसामी ईजाजतऩर ऩाउनको रामग मभमत 
२०७६।१२।०६ गते मनवेदन दताय गये अनसुाय कामयववमधको दपा ४(१) फभोशजभको मसपारयस समभमतको मभमत 
२०७७।०१।२२ को फभोशजभ उक्त कामयववमधको दपा ४ को उऩदपा (३) फभोशजभ मसस्टीना कन्द्स्रक्िन प्रा.मर. 
फेरफायी १ राई ×घ" वगयको मनभायण व्मवसामी ईजाजतऩर ददने मनणयम गरयमो । 
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वडा नॊ. ऩवहरो प्माकेज दोश्रो प्माकेज कुर जम्भा 
१ 455 ३८४ ८३९ 

२ 321 ७०९ १०३० 

३ 2८६ ५१० ७९६ 

४ ४६४ ५९२ १०५६ 

५ ४०७ ३२७ ७३४ 

६ २७१ ३२७ ५९८ 

७ २६२ ३५८ ६२० 

८ ५०० ४०० ९०० 

९ ३५८ ४३५ ७९३ 

१० ३७१ ७०१ १०७२ 

११ २५३ ७८३ १०३६ 

 ३९४८ ५५२६ ९४७४ 

 

 


