नगर सभाबाट पाररि भएका तनणियहरु
तनणिय न.ं १
राजस्ि परामशष सवमवत, बजेट तथा कायषिम तजषमु ा सवमवत, विर्यगत सवमवत र श्रोत ऄनमु ान तथा वसमा वनधाषरण सवमवतले
तय गरे को वसमा र वसवलङ वभत्र रही पेश भएका अयोजनाहरु र वमवत २०७७ साल ऄसार ९ गते सम्पन्न कायषपावलकाको
बैठकले नगरसभामा पेश गने गरी तय गरी ईप-प्रमख
ु ज्यबू ाट वमवत २०७७ ऄसार १० गते पेश भएका नीवत तथा कायषिम,
अवथषक विधेयक, २०७७/०७८ विवनयोजन विधेयक, २०७७/०७८, भिन वनमाषण सम्बन्धी विधेयक,२०७७, कमषचारी
व्यिस्थापन सम्बन्धी विधेयक,२०७७ लघु ,घरे लु तथा साना ईद्योग व्यिसाय सम्बन्धी विधेयक,२०७७ र चालु अ.ि. को
अम्दानी खचष सवहतको अवथषक विश्ले शण लगायतका वनष्कर्षहरुलाइ सामान्य संशोधन सवहत स्िीकृ त गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. २
नेपाल सरकारले यस नगरपावलकाको लावग स्िीकृ त गरे को साँगठन सरं चना र दरबन्दी सङ्ख्या (ऄनसु चू ी बमोवजमको) स्िीकृत
गने र अिश्यकताका अधारमा साँगठन संरचनाको O & M गनष कायषपावलकाको कायाषलयलाइ वनदेश गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ३
अ.ि. २०७७/०७८ का लावग स्थानीय न्यनू तम दररे ट वनधाषरणका लावग यस कायाषलयका प्रमख
ु प्रशासकीय ऄवधकृ तको
संयोजकत्िमा सवमवत गठन गरी स्थानीय बजार भाई समेतलाइ अधार मानी सरोकारिाला समेतको सहभावगतामा सो
सवमवतले वनधाषरण गरे को न्यनू तम दर रे टलाइ नगर कायषपावलकाको बैठकले स्थानीय दररे ट वनधाषरण गने ऄवधकार पाख्रीबास
नगर कायषपावलकालाइ प्रत्यायोजन गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ४
हाल दैवनक ज्यालादारीमा कायषरत दरबन्दीमा अगामी अ.ि.२०७७।०७८ बाट करार सेिाद्वारा पदपवू तष गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ५
यस पाख्रीबास नगरपावलकामा रहेका तपवशल बमोवजमका विद्यालयहरुमा लावग नगरपावलकाले पाररश्रवमक ईपलब्ध गराईने
गरी अगामी अवथषक िर्ष २०७७।०७८ को लावग स्ियमंसेिक वशक्षक व्यिस्थापन गने गरर स्ियमंसेिक वशक्षक वनयवु िका
लावग ऄस्थायी दरबन्दी कायम गरी वशक्षक वनयवु िको व्यिस्था गने वनणषय गररयो ।

िपतशि
क्र.
तशक्षक
तिद्याियको नाम
ििब सतु िधा
सं
सङ्ख्या
१
श्री बालपन्च मा.वि., १
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक
सान्ने
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध
गराइने
२
श्री शावन्त वनिास मा.वि., १
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक
वदयाले
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध
गराइने
३
श्री सरस्िती मा.वि., घामे १
मावसक रु.२२,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध

कै .
मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।
मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।
मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।

४

श्री महेन्ि अ.वि., मगु ा

१

५

श्री निषदश्वे र अ.वि., १
सान्ने

६

श्री सरस्िती अ.वि., १
सान्ने

गराइने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध
गराइने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध
गराइने
मावसक रु.१८,०००/- र बर्षमा एक पटक
चाडषपिष खचष/ पोशाक भत्ता ईपलब्ध
गराइने

वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।
वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।
वन.मा.वि. स्तरको वशक्षक
वनयवु ि गररनेछ ।

तनणिय नं. ६
नगरपावलकामा सी.वड.इ. को दरबन्दी भएता पवन हालसम्म पदपतु ी हुन नसके को, सब आवञ्जवनयर तथा ऄवसस्टेन्ट-सि
आवञ्जवनयरको ऄनपु ात बढी भएकाले एकजना आवञ्जवनयरले मात्र सपु रीिेक्षण तथा ऄनगु मन गनष कवठन हुन,े िमागत भ वतक
पिू ाषधार र अगामी अ.ि. मा समेत ईल्लेख्य योजना तथा कायषिम समािेश भएकाले १जना आवञ्जवनयरले मात्र कायष
सम्पादनमा कवठनाइ हुने भएकाले अन्तररक श्रोतबाट तलब तथा ऄन्य सेिा सवु िधा भि
ु ानी गने गरी बढीमा १ िर्षका लावग
वसवभल आवञ्जवनयर सेिा तफष ऄवधकृ त स्तर छै ठ ाँ तहको १ ऄस्थायी दरबन्दी कायम गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ७
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त दरबन्दी संचरना र ऄनसु चू ीमा ईल्लेख गरे ऄनसु ारको ऄस्थायी दरबन्दीमा कायषरत कमषचारी रहेकाले
ईि दरबन्दी सरं चना ऄनसु ार नै स्िीकृ त गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ८
अ.ि. २०७५/०७६ मा भएको लेखापरीक्षण प्रवतिेदनलाइ स्िीकृ त गदै औाँल्याएको बेरुजु प्रचवलत काननु बमोवजम ऄसल
ू
ईपर गनष कायषपावलकालाइ वनदेश गने वनणषय गररयो ।

तनणिय न.ं ९
जनु सक
ु ै प्रकारका क्यान्सर, मटु ु को भल्भ फे ने, मृग ला खराब, ऄलजाआमसष र पावकष न्सन भएको वबरामीलाइ नेपाल सरकारले
ईपलब्ध गराईने और्वध ईपचार सहयोगका ऄवतररि नगरपावलकाबाट यातायात खचष स्िरुप प्रवत वबरामी रु. १०,०००/(ऄक्षरे वप रु. दश हजार मात्र ।) ईपलब्ध गराआने वनणषय गररयो ।

तनणिय न.ं १०
"कणषधार साँग िडाध्यक्ष" कायषिम ऄन्तगषत गभष रहे देवख प्रसतु ी हुनु पिू ष चार पटक वनयवमत गभषिती परीक्षण गराईने र तावलम
प्राप्त स्िास््य कायषकताषबाट प्रसतु ी गराईने सत्ु के री मवहलाको घरमा प्रथा, परम्परा ऄनसु ार सत्ु के री समयमै िडाध्यक्षको
नेतत्ृ िमा िडा सवचि, स्िास््य शाखाको कमषचारी सवहतको वटमले निजात वशशु स्याहार सामग्री, पोर्णयि
ु खानेकुरा,
स्िास््य परीक्षण र जन्मदताष ईपलब्ध गराइने कायषिमलाइ वनरन्तरता वदने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. ११
नगरको श्रोतले चालु अ.ि. अम सञ्चालन गनष नसक्ने अयोजनाहरुलाइ सङ् घ, प्रदेशमा माग गने अयोजनाहरुको सवु चमा
सवु चबद्ध गने र बााँकी अयोजनाहरुलाइ नगरले श्रोत ईपलब्ध भएमा सञ्चालन गने अयोजना BANK को रुपमा समािेश
गने वनणषय गररयो ।

तनणिय न.ं १२
ईप प्रमख
ु ज्यबू ाट पेश भएका देहाय बमोवजमका विधेयकहरु स्िीकृ त गने वनणषय पाररत गने वनणषय गररयो ।

देहाय :अवथषक विधेयक, २०७७/०७८
विवनयोजन विधेयक, २०७७/०७८
भिन वनमाषण सम्बन्धी विधेयक,२०७७
कमषचारी व्यिस्थापन सम्बन्धी विधेयक,२०७७
लघ,ु घरे लु तथा साना ईद्योग व्यिसाय सम्बन्धी विधेयक,२०७७

तनणिय नं. १३
चालू अवथषक िर्षमा नगर कायषपावलका, नगर प्रमख
ु , ईप प्रमख
ु र प्रमख
ु प्रशासकीय ऄवधकृ त स्तरबाट भएको वनणषयहरु
ऄनमु ोदन गने वनणषय गररयो ।

तनणिय नं. १४
मावथ ईल्लेख गरे भन्दा बाहेकको हकमा (अयोजना छन ट, प्राथवमकीकरण, रकम विवनयोजन, शतषहरु वनधाषरण, छु ट भएका
कर, दस्तरु , दण्ड जररिाना एिम् राजश्वका दरहरु वनधाषरण, ईपभोिा िा ऄन्य नगरपावलका िा साझेदार सङ् घ सस्ं थाहरुसाँग
समन्िय सहकायष अवद गनष/गराईन) यस नगरसभामा भए सरहको ऄवधकार पाख्रीबास नगर कायषपावलकालाइ प्रत्यायोजन गने
वनणषय गररयो ।

