
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावहरु  



१.प्राववविक पदको ववज्ञापन सम्बन्िमा । 

2.करारका कममचारीहरुको तलब तोके्न सम्बन्िमा । 

3.घ वर्म इजातपत्रको  योग्यता जााँचबुझ र्नम सवमवत र्ठन सम्बन्िमा । 

4.स्थानीय भु-उपयोर् कायामन्वयन सवमवत सम्बन्िमा । 

5.नर्रपावलका पदाविकारी(जनप्रवतवनवि) को सुवविा र योजना अनुर्मन सवमवतको भत्ता सम्बन्िमा । 

6.DPR सम्बन्िमा । 

7. कायमवववि पाररत सम्बन्िमा । 

8. सूचना प्रवववि Soft Wareजडान सम्बन्िमा । 

9. हाट वजार र पोखरी ठेक्का लर्ाउने सम्बन्िमा । 

10.व्यपार र व्यवसाय दताम सम्बन्िमा । 

11.घर अवभलेवखकरण र नक्शा पास सम्बन्िमा । 

12.र्ावड बुझाउने सम्बन्िामा । 

13. र्ावड भाडामा वलने सम्बन्िमा । 

14.ववदा सम्बन्िमा । 

वनणमय नं.1  

प्रस्ताव नं.1 उपर छलफल र्दामयस कल्याणपुर नर्रपावलकाको स्वीकृत कममचारी दरबन्दी मध्ये प्राववविक तथा अन्य तफम को 
तपवसलका पदको तपवसलका संख्यामा स्थायी पदपूर्तम नभएसम्मका लावर् करारमा पदपुर्तम र्नम ववज्ञापन र्ने वनणमय र्ररयो । 
तपवसल 

क्र.सं. पद तह सेवा  समुह संख्या 
1. सव-इवन्जवनय पााँचौ ईवन्जवनयङ्र् वसवभल 3 
2. अ.सव-इवन्जवनय चौथो ईवन्जवनयङ्र् वसवभल 3 
3. अवमन  चौथो ईवन्जवनयङ्र् सभे  1 
4. रोजर्ार संयोजक  छौठो   1 
5. रोजर्ार प्राववविक  पााँचौ ईवन्जवनयङ्र् वसवभल 1 
6. रोजर्ार सहायक  चौथो   1 
7. सूचना प्रवववि अविकृत छौठो   1 
8. कृवि स्नातक करार    1 
9. भेरटनेरी डाक्टर     1 
10. अ.न.मी. चौथो स्वास््य  क.न. 10 
 

 

 

वनणमय नं.2  

प्रस्ताव नं.2 उपर छलफल र्दामयस नर्रपावलकामा करार सम्झौताको आिारमा खरटने तपवसलका करारका कममचारीहरुको तपवसल 
अनुसार मावसक पाररश्रवमक ददने वनणमय र्ररयो । 
 

 

 

तपवसल 

क्र.सं. पद पाररश्रवमक रकम  
1. ज्यालादारीमा खटने का.स. रु 22000।- 
2. ऐम्बुलेन्स र स्कारवपयो चालक रु 22000।- 
3. ट्रायक्टर चालक  रु 22000।- 
4. व्याक हो लोडर रु 22000।- 



 

वनणमय नं.3  

प्रस्ताव नं.3 उपर छलफल र्दामउपरोक्त सम्बन्िमा छलफल र्दाम घ वर्मको वनमामण व्यवसायीइजाजत पत्र मााँर् र्ने ठेकेदारहरुको 
योग्यता भए नभएको जााँच र्रर प्रवतवेदन पेश र्नम तपवसल अनुसारको जााँचबुझ सवमवत र्ठन र्ररयो ।साथै रंवजत वनमामण सेवा 
कल्याणपुर नर्रपावलका वडा नं.08,वसता मैया कन्स्ट्रक्सन प्रा.वल.कल्याणपुर नर्रपावलका वडा नं.04 र आर.के.पावर कन्स्ट्रक्सन 
एण्ड सप्लायसम क.न.पा.-11 को घ वर्म इजाज पत्र उपलब्ि र्राउने वनणमय र्ररयो । 
तपवसल 

1. इवन्जवनयर                                                       संयोजक  
2. योजना शाखा प्रमुख                                                सदस्य 

3. सव-इवन्जवनय                                                     सदस्य 

 

वनणमय नं.4  

प्रस्ताव नं.4 उपर छलफल र्दामभु-उपयोर् ऐन 2076 को दफा 20 बमोवजम स्थानीय भु-उपयोर् पररिदलाई सहयोर् र्नम स्थानीय 
भु-उपयोर् कायामन्वयन सवमवतमा तपवसल अनुसारको मवहला तथा परुि सदस्य तोके्न वनणमय र्ररयो । 
तपवसल 

1. 
2. 
3.जरे्सर साह तेवल वडा नं.6 

4.वेचन मण्डल वडा नं.1 

 

वनणमय नं. 5  
प्रस्ताव नं. 5 उपर छलफल र्दाम आ.व.2078/079 को 2079 जेष्ठ र असार मवहनाको पदाविकारी सुवविा   आ.व.2078/079 को 
योजना अनुर्मन सवमवतको भत्ता सुवविा खचम भुक्तानी समेत नभएकोले वत सुवविाहरुको भुक्तानी ददने साथै प्रमुख र उप-प्रमुखल े
2079 जेष्ठ र असारमा चढेको र्ावडको भाडा भुक्तानी ददने वनणमय र्ररयो । 
 

वनणमय नं. 6 

प्रस्ताव नं.6 उपर छलफल र्दाम आ.व. 2079/080 को स्वीकृत बजेट अन्तर्मत तपवसल अनुसारको योजनाहरुको लावर् DPR वनाउने 
वनणमय र्ररयो । 
तपवसल 

1.वडा नं. 1 दवेख 12 सम्मको ररङ्र् रोड वनमामण । 
2. स्वास््य चौकी भवन वनमामण वडा नं.03 प्रसाही । 
स्वास््य चौकी भवन वनमामण वडा नं.05 वचकना । 
3. वशक्षामा कम्पाउण्डवाल वनमामण प्रसाही , बेल्हा, भोक्रहा, रम्पूरा र कल्याणपुर ववद्यालय । 
4. वशक्षामा पुस्तकालय भवन वनमामण बेल्हा भोक्रहा, रम्पुरा, र कल्याणपुर ववद्यालयहरुमा । 
5.बर्थमङ्र् सेन्टर वनमामण वडा नं. 1,2,३,4,5,6,7,8,10 र १२ सम्म  
6.दवलत र्ररव वस्तीमा सामुदावयक भवन र कल जडान समेत । 
7.तराई मिेश समृद्धी कायमक्रमको पूवामिार अन्तर्मत पोखरी सौन्दयम कायमक्रम वडा नं.12,11,4,1 र 10 । 
  तपवसल 

वडा नं.12  
वडा नं.11  
वडा नं.4 

वडा नं.1 

वडा नं.10 :- रामजानकी मवन्दरवाला वंरठया । 
8. पयमटन मन्त्रालय अन्तर्मत  
  क) पारसनाथ मवन्दर वडा नं.03 

  ख) नेजाबाबा स्थान वडा नं.04  
  र्) राम जानकी मवन्दर बवनवनयााँ वडा नं.01  
  घ) बेल्हा दरु्ाम मवन्दर वडा नं.12  
  ङ) रामजानकी मवन्दर वडा नं.05  
  च) रामजानकी मवन्दर वडा नं.09 

9. खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्मत 



     क)वडा नं.03 सेरवा  
     ख)वडा नं.07 भेवडया  
10.उद्योर् मन्त्रालय –उद्योर् ग्राम  
     क)कोल्ड स्टोर वडा नं.11 

11.सहरी ववकास मन्त्रालय –पूवामिार  
     क) प्रशासदकय भवन वडा नं.11  
     ख) वडा कायामलय भवन वडा नं.03 प्रसाही  
     र्) वडा कायामलय भवन वडा नं.07 भेवडया 
     घ)वडा कायामलय भवन वडा नं.0१ अनममा  
     ङ)वडा कायामलय भवन वडा नं.12 बेल्हा  
     च) वडा कायामलय भवन वडा नं.04 ववष्णुपुर  
 12. सुबिा घर दवेख वजार हुदै कमला सम्म सडक ढलान वडा नं.03 । 
 13. वनदमना दवेख महुवलया सम्म सडक ढलान वडा नं.4 र 5। 
 14. वडा नं.04 सल्हसे मवन्दर देवख चमरटोली,मुसहरी हुद ैसाववक वडा नं.4,5 र ६ को राम पुकार साह पोखरी हुदै नहर सम्म 
नाला सवहत सडक ढलान कायम । 
 15. शम्भु यादवको घर दवेख पुरानो पोखरी हुद ैमेन रोड सम्म नाला सवहत सडक ढलान कायम वडा नं.12 । 
 16. वचकना भोक्रहा भेवडया सम्म नाला सवहत सडक ढलान कायम । 
 17. मेन रोडको चन्रसेखर रायको घर दवेख पैनी हुद ैभलुवाहीको ठुलो नहर सम्म सडक ढलान कायम वडा नं.12 । 

 18. वडा नं.04 दोनवारी दवेख पविम कटहा नदीमा पुल वनमामण । 
 19. अनममा दवेख ववसनपुर जाने वाटो नाला सवहत सडक ढलान कायम वडा नं.1 । 
20. डुमरी वजार दवेख वपलुवाहा जाने सडकमा मुल नहरमा पुल वनमामण वडा नं.09 । 
वनणमय नं. 7  

प्रस्ताव नं. 7 उपर छलफल र्दामतपवसल अनुसारका कायमवववि पाररत र्ररयो । 
तपवसल 

1.मममत सम्भार कोि संचालन कायमवववि 2079 । 
2. आर्थमक साहयता कायमवववि 2079 । 
3. मवहला समुह संचालन कायमवववि 2079 । 
4. मेलवमलाप कायमवववि 2079 । 
5.आर्थमक सहयताकोि संचालन कायमवववि 2079 । 
6. संवक्षप्त वातावरवणय अध्ययन तथा प्रारवम्भक वातावरणीय कायमवववि 2079 । 
7. टोल ववकास संस्था र्ठन तथा पररचालन कायमवववि 2079 । 
8. कायामलयको आन्त्रररक वनयन्त्रण प्रणाली सम्बन्िी वनदवेशका 2079 । 
 

वनणमय नं. 8  

प्रस्ताव नं.8 उपर छलफल र्दामनर्र कायमपावलका र वडा कायामलय समेतमा दताम चलानी योजना राजश्व लर्ायतका कायम ववद्युवतय 
माध्यमवाट र्नमका लावर् सेवा परामशम वशिमकको वववनयोवजत रकमवाट सूचना प्रवववि वशिमकमा Soft Wareजडानका लावर् रु 
1000000।–(अक्षरेपी दश लाख मात्र) वववनयोजन र्ने वनणमय र्ररयो । 
 

वनणमय नं. 9  

प्रस्ताव नं. 9 उपर छलफल र्दामयस नर्रपावलका अन्तर्मतको ठेक्का नलार्ेको सम्पूणम हाट वजार र पोखरीहरु अववल्ब ठेक्का लर्ाउने 
वनणमय र्ररयो । 
 

वनणमय नं. 10  

प्रस्ताव नं.10 उपर छलफल र्दाम यस नर्रपावलका अन्तर्मत संचावलत व्यपार व्यवसाय उद्योर्हरुको अवनवायम नर्रपावलकामा दताम 
र्राउने र घर अवभलेवखकरण तथा नक्शा पास र्ने वनणमय र्ररयो । 
 

वनणमय नं. 12  

प्रस्ताव नं.12 उपर छलफल र्दाम यस नर्रपावलकाको नव वनवामवचत वडा अध्यक्षहरुको वजम्ममा रहकेो मोटरसाइकल वडा अध्यक्ष 
ज्यू कायमरत रहेकै वडामा वजम्मा लर्ाउने वनणमय र्ररयो । 



वनणमय नं. 13  

प्रस्ताव नं.13 उपर छलफल र्दाम यस नर्रपावलकाको वववभन्न योजनाहरुको अनुर्मन र्नम सवारी सािन अभाव रहकेो हुदा 
2079/05/15 र्ते दवेख लार्ु हुने र्रर १-थान वजप भाडामा वलने वनणमय र्ररयो । 

वनणमय नं. 14 

प्रस्ताव नं. 14 उपर छलफल र्दाम वनवामचन क्षेत्र नं.1 मा संघीय संसदमा वनवामवचत तथा नेपाली काग्रंसका प्रभावसाली नेता श्री प्रददप 
वर्ररको वमवत 2079/05/04 र्तेमा वनिन भएको हुदााँ वहााँको शोकमा वमवत 2079/05/06 र्तेका ददन यस नर्रपावलकामा  ववदा 
र्ने वनणमय र्ररयो । 


