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करमैा उऩभहानगयऩालरकाको लभतत २०७५/१२/२७भा नगयकामयऩालरकाको ३४औॊ फठैकको तनणयमहरू: 

ननर्णम न.ं १ : तऩससरका ऐन तथा कामणबफधधको भस्मौदा भाथी दपावाय छरपर 
गरय स्वीकृनतका राधग अगाभी नगयसबाको फठैकभा ऩेश गने ननर्णम गरयमो : 

1= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको वितनमोजन ऐन, २०७५ 

2= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको आर्थयक ऐन, २०७५ 

3= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको प्रशासकीम कामयबफर्ध तनमलभत गने ऐन, २०७५ 

4= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको आर्थयक कामयबफर्ध तनमलभत तथा ब्मिस्थथत गनय फनेको ऐन, 
२०७५ 

5= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको न्मातमक सलभतत(कामयबफर्ध सम्फन्धी) ऐन, २०७५ 

6= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको सहकायी सथथाको थथाऩना तथा सॊचारन सम्फन्धभा ब्मिथथा 
गनय फनेको ऐन, २०७५ 

7= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको बफऩद् जोखिभ न्मुतनकयण ब्मिथथाऩन ऐन, २०७५ य 

8= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको नगय सबा सॊचारन कामयबफर्ध, २०७५  

ननर्णम नं. २ : नगय प्रभखु द्वाया नगयकामणऩासरकाभा प्रस्ततु बएको तऩससरका 
८(आठ वटा) ननमभ, कामणबफधध, ननदेसशकाहरुभा दपावाय छरपर गरय 
नगयकामणऩासरकाको फठैकरे सफणसहभनतफाट स्वीकृत गरयमो : 

1= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको लशऺा तनमभािरी, २०७५ 

2= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको नगयकामयऩालरकाको कामय सम्ऩादन तनमभािरी, २०७५ 

3= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको अऩाङ्गता बएका व्मस्ततको ऩरयचम ऩत्र वितयण तनदेलशका, 
२०७५ 

4= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र वितयण तनदेलशका, २०७५ 

5= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको आधायबुत तह कऺा (८) को अस्न्तभ ऩरयऺा सॊचारन, 
व्मिथथाऩन तथा तनमभन कामयबफर्ध, २०७५ 

6= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको कयायभा प्राविर्धक तथा अन्म कभयचायी व्मिथथाऩन गने 
सम्फन्धी कामयबफर्ध, २०७५  

7= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको उऩबोतता सलभतत गठन, ऩरयचारन तथा व्मिथथाऩन 
सम्फन्धी कामयबफर्ध, २०७५ य 

8= करैमा उऩभहानगयऩालरकाको याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयबफर्ध, २०७५ 
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ननर्णम न.ं ३ : तेस्रो नगय सबा तमायीको राधग तऩससरका ऩदाधधकायी यहने गयी 
ससभनत गठन गरय जिम्भेवायी तोककमो : 

तऩलसर 

१) बफक्रभ मादि 

२) याभअमोध्मा प्रसाद य 

३) गस्म्बयारार प्रसाद 

ननर्णम नं. ४ : नगय तथा वडा स्तयीम मोिनाको सभझौता (कामाणदेश) तथा सम्ऩन्न 
गने अवधध सम्फन्धभा : 

१) सफै मोजनाहरू २०७६ फैशाि भसान्त लबत्र सम्झौता तथा कामायदेश अतनिामय रुऩभा लरनु ऩन े
य २०७६ जेष्ठ भसान्त लबत्र कामय सम्ऩादन गरय बुततानी लरनको रार्ग आिश्मक कागजात 
सहहत नगयऩालरकाभा ऩशे गनुय ऩन े। मसयी तोककएको अिर्ध ऩति सम्झौता तथा कामायदेश 
उऩरब्ध नगयाउने साथ ैजेष्ठ भसान्त ऩथचात बुततानीका रार्ग प्रकृमा अगाडड नफढाउने । 
उतत कामयको रार्ग सम्फस्न्धत िडा अध्मऺ, प्राबफर्धक शािा य मोजना शािारे बफशषे 
तदारुप्ताका साथ काभ गनय तनदेशन हदने । 

ननर्णम नं. ५ : उऩभहानगयको आन्तरयक आम्दानी फधृध गने सम्फन्धभा :  

१) २०७६ फैशाि १५ गते लबत्र सम्ऩूणय दताय नबएका ब्मिसामीहरुराई नगयऩालरकाभा दताय गनय 
सूर्चत गने 

२) दताय बई ब्मिसमी कय फतमौता यहेका ब्मिसामीराई कय फुझाउन ताकेता गने  

३) बफलबन्न ठेतका ऩट्टा लरई तोकेको अिर्ध लबत्र यकभ दाखिरा नगयेका ब्मिसामीराई २०७६ 
फैशाि १५ लबत्र सम्झौता फभोस्जभको यकभ दाखिरा नगयेभा थऩ जरयिाना सहहत असुर 
गरयने य जभानत फाऩत यािेको जग्गाको लरराभ प्रकृमा अगाडड फढाईने  

४) नगयऩालरकाका सटयहरु बाडाभा लरईएका तय बफलबन्न फाहानाभा सभमभा फहार नततयेका 
ब्मिसामीहरुराई २०७६ फैशाि १५ लबत्र फाॉकी ततनुय ऩने यकभ फुझाउॉन अस्न्तभ भौका हदने य 
सो ऩश्चात सटय िारी गयाईने प्रकृमा अगाडड फढाईने  

५) घय फहार कय सॊकरनको रार्ग िडा कामायरमहरुरे घय फहारभा रगाउने घयधतनहरुको 
बफियण सॊकरन गने  

६) बफधतु प्रार्धकयण, िाने ऩानी सॊथथान, फैक तथा बफततम सॊथथाहरु (सहकायी सभेत) राई घय 
फहार तथा ब्मिसमी कय ततयेको ब्महोयाको िडा कामायरमको लसपारयस भाॉग गनय अनुयोध 
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गने तथा तत्त ्तत्त ्तनकामका प्रतततनर्धहरुराई कामायरमभा आभन्त्रण गरय मथा लसघ्र िरपर 
गने 

७) उऩयोतत विषमहरुभा सूचना प्रसायण गने, भाइककङ्ग गने य नगयऩालरकारे कभयचायीको टोलर 
ऩरयचारन गने 

८) तनमभानुसाय नगयऩालरकाभा कय, शुल्क दथतुय नफुझाउने सेिा ग्राहीहरुराई िडा तथा 
नगयऩालरकाको कामायरमफाट कुनै लसपारयस सुबफधा सहुलरमत प्रदान नगने 

ननर्णम नं. ६ : अन्म बफषम : 

१) प्रदेश भुख्म भन्त्रीको कामायरमफाट प्राप्त “फेटी फचाॉउ, फेटी ऩढाॉउ” बफभा कामयक्रभको बफषमभा 
अिगत गयाईमो  

२) २०७५ चैत्र १७ गतेको आॉधीरे फारीनारीभा ब्माऩक असय ऩयेको हुॉदा ऺततऩुतत यको रार्ग प्रदेश 
तथा सॊतघम कृवष भन्त्रारमभा अनुयोध गने  

३) िडा नॊ. ७, ११ य १३ िडा कामायरमको रार्ग नमाॉ घय बाडाभा लरएको बफषमभा सूचना 
प्रकाशन गरय फोरऩत्रको भाध्मभफाट न्मुन्तभ यकभभा घय उऩरब्ध गयाउने 

४) िडा नॊ. ४ को कामायरमफाट ऩेश गरयएको फाटोको चौडाई कामभ गने ऩत्रको सम्फन्धभा 
प्राबफर्धक िटाई प्रततफेदनको अधायभा अको फैठकभा तनणयमको रार्ग ऩेश गने य सोही िडाको 
कृष्ण साहको घय(भूरफाटो) देखि बफयेन्र सहनीको घय हुदै लबिायी याउतको घय हुदै ऩुन् 
निर साहको घय अगाडीको भूरफाटो जोडडने सडकराई कस्म्तभा १० (दस) कपट कामभ गने 
तनणयम गरयमो । 

५) िडा नॊ. १३भा सॊचारन बैयहेको मऻको रार्ग रू.२१०००/- धभय सथकृतत अन्तगयतको फजेटफाट 
आर्थयक सहमोग गने । 

६) सफै िडा कामायरमहरुको रार्ग भोटयसाईकर िरयद सम्फन्धभा । 

७) मस उऩभहानगयभा हार सम्भ एम्फुरेन्स नहुदाॉ बफयाभीहरुराई आितजाितभा कहठनाई हुन े
बएकोरे बायतीम दतुािासभा उऩरब्ध गयाउन अनुयोध गने य 

८) सिायी साधन िरयद अन्तगयत वितनमोस्जत फजेट भध्मे फचत फजेटफाट फाटोभा ऩानी िनयको 
रार्ग ट्माङ्कय य नगय प्रहयीको रार्ग ट्रक थटाइरको(Pickup) िरयदका रार्ग प्रकृमा अगाडी 
फढाउने ।   


