
मिमि २०७४ चैि ४ गिेको कार्यपामिका बैठकको मिर्यर् :- 

१.) अगामी २०७५ साल साईन १ गते दखेि नगरपाखलकाले , स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ५५ को ईपदफा 

(१) बमोखजम एकीकृत सम्पखत कर लगाईन ुपने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले चाल ुअ.व.२०७४/०७५ मा यस 

नगरपाखलकामा संकलन गरररहकेो घरजग्गा कर तथा अगामी अ.व.२०७५/०७६ दखेि सो एखककृत सम्पखत कर तथा 

अयलेिा समते वडा कायाालयहरुबाटै ऄसलु गनाका लाखग सम्बखधधत कमाचारीहरुलाइ ३ खदने ऄखभमिुीकरण 

कायाक्रम (२०७४/११/२४,२५ र २६ गते) समते सम्पधन गररसकेकोले सो का लाखग अवश्यक पने प्रत्येक वडाका 

लाखग डेस्कटप कम्पटुर -१, डट मखेिक्स खप्रधटर-१, कोब्रा फाआल-२,००० थान तथा मसलधद ( stationery) सामान 

िररदका लाखग प्रखत वडा रु. १,२५,०००|- (रु.एक लाि पच्चीस हजार मात्र) का दरले चाल ुअ.व.२०७४/०७५ को 

स्वीकृत बजटेको पजूीगततफा  संस्थागत खवकास कायाक्रम ऄधतगात एखककृत सम्पखत कर तथा अयलेिा सफ्टवयेर 

िररद, संचालन तथा व्यवस्थापन शीषाकबाट  र फाआखलंग गनाका लाखग ५ िण्डे खस्टल क्याखवनेट प्रखत वडा ३ थानका 

लाखग प्रखत वडा रु.१,००,०००|- (रु.एक लाि मात्र) का दरले हुने रकम पजूीगततफा  भौखतक पवूााधार खवकास ऄधतगात 

वडा कायालयहरुमा फखनाचर तथा फखनाखसंङ खशषाकबाट खनकासा खदने र सम्बखधधत वडा कायालयहरुबाटै प्रचखलत 

सावाजखनक िररद ऐन / खनयमानसुार िररद गरी कायााधवयन गने खनणाय गररयो | 

 

२.) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ को ईपदफा (३) ऄनसुार नगरपाखलकाको पवूा स्वीकृखत नखलइ 

भवनका लाखग जग्गाको िण्डीकरण वा प्लखटंङ गना पाआने छैन भनी स्पष्ट ईल्लेि भएको र सो सम्बखधध सावाजखनक 

सचूना समते जारर गररसकेको सधदभामा यस नगरके्षत्रको भ ू–ईपयोग नीखत (LANDUSE POLICY), वस्ती खवकास 

, शहरी योजना तथा भवन खनमााण सम्बखधध अधारभतू खनमााण मापदण्ड २०७२ को पररखधखभत्र रही तयारी गने क्रममा 

रहकेोले सो तयार भ ैऄको व्यवस्था नभएसम्मका लाखग यस नगरके्षत्रमा जग्गा िण्डीकरण वा प्लखटंङ गने (भवन 

खनमााण काया) कायालाइ पणूारुपमा बधदजे लगाईने खनणाय गररयो | 

 

३.) खमखत २०७४/०३/२८ मा सम्पधन यस नगरपाखलकाको प्रथम नगरसभा को खनणाय नं.५ ऄनसुार यस 

नगरपाखलकामा रहकेा हाल सम्म पखन घर खनमााण गना नसकेका भकूम्पखपखडतहरुलाइ घर खनमााणका लाखग अवदेन 

खदएमा घरनक्शापास गदाा लाग्ने दस्तरुमा चाल ुअ.व.२०७४/०७५ मा ९०% छुट खदने खनणाय भएकोमा केखह 

अवदेकहरुले पखहले सो छुट खलइ पनुः तल्ला थपमा समते छुट माग दावी गरेको सधदभामा छलफल हुदााँ एकपल्ट सो 

छुट सखुवधा खलआसकेका नगरवासीहरुलाइ पनुः छुट सखुवधा नखदने खनणाय गररयो | 



४.) यस न.पा. वडा नं.४ को प.सं ०७४/०७५ च.नं.१७६४ खमखत २०७४/१२/०४ को सावाजखनक जग्गा ईपलब्ध 

गराआखदन भएको खसफाररस र वडा सखमखतको खमखत २०७४/१०/२३ को बैठकको खनणाय समतेका अधारमा ईक्त वडा 

कायाालय वरपरको क्षेत्रमा कररव २-०-०-० (२ रोपनी) जग्गा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौ ाँ खजल्ला शािाका 

लाखग ईद्धार तथा खवपद ्व्यवस्थापन र तदस्म्बखधध ताखलम लगाएतका सरसामान भण्डारण गने भवन, कम्पाईण्ड 

खनमााणका लाखग ईपलब्ध गराईन खसफाररस गने खनणाय गररयो | 


