
मिमि २०७९ असार १ गिे बसेको िन्थली नगरपामलका नगर कार्यपामलकाको ६० औ ं

वैठकका मनर्यर्हरु 

मनर्यर् नं. १  

कार्यपालिकाको ५९ औ ं वैठकमा भएका लिर्यर् र सो सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगलिवारे 

छिफि िथा समीक्षा गररर्ो। मन्थिी िगरपालिकालभत्र रहेका प्रमुख वजार के्षत्रिाई सफा 

राख्न स्थािीर् समुदार्, टोि लवकास संस्थाको सहकार्यमा वजार सरसफाई र िािा सफाईको 

कार्य, सम्भालवि लवपदको क्षलि नू्यलिकरर् र व्यवस्थापिका िालग िर्ारी, मन्थिी 

िगरपालिकालभत्र सञ्चाििमा रहेका लवद्यािर्हरुमा आइिवार पलि पठि पाठि सञ्चािि 

िगार्िका वैठकका लिर्यर् कार्ायन्वर्िमा आएको र अन्य लिर्यर् कार्ायन्वर्िको चरर्मा 

रहेको पाइर्ो। 

मनर्यर् नं. २ 

मन्थिी िगरपालिकाको आगामी िगर सभा (वजेट अलिवेशि) र्ही लमलि २०७९ साि असार 

१० गिे लदिको १० वजे िगरपालिकाको सभा हिमा सञ्चािि गिे । 

मनर्यर् नं. ३ 

मन्थिी िगरपालिकाबाट जारी कार्यसम्पादि लिर्माविी २०७४ को दफा १५ मा उले्लखखि 

कार्यपालिकाको लवषर्गि सलमलिमा देहार्का पदालिकारीहरु चर्ि गिे ।  

१. सावयजलिक सेवा िथा क्षमिा लवकास 

संर्ोजक           भुविहरर प्रसाई           मिपा  ७ 

सदस्य            गोकर्यराज आरर्          मिपा ९ 

सदस्य            रािा काकी      मिपा ५ 

२. आलथयक लवकास 

संर्ोजक          िवराज थापा मगर मिपा १३ 

सदस्य            गोलपिाि िामांग मिपा १० 

सदस्य            उलमयिा वुढाथोकी मिपा मिपा ३ 

३. सामालजक लवकास 

संर्ोजक           गोपाि शे्रष्ठ मिपा ८ 

सदस्य            रलवि काकी मिपा ५ 

सदस्य            िन्दमार्ा कलमिी मिपा ९ 



४. पूवायिार लवकास 

संर्ोजक          सुरेन्द्र काकी मिपा २ 

सदस्य            लभम वहादुर थापा मगर मिपा ११ 

सदस्य            सररिा िामांग मिपा १४ 

५. वािावरर् िथा लवपद व्यवस्थापि 

संर्ोजक           कृष्ण गोपाि थापा मिपा ३ 

सदस्य            राजि लिलमरे मिपा ४ 

सदस्य            रमा पररर्ार मिपा ७ 

६. लविेर्क सलमलि 

संर्ोजक           मोलििाि िामांग मिपा १४ 

सदस्य             जािुका चौहाि मिपा १३ 

सदस्य             माि वहादुर लवक मिपा ११ 

 मनर्यर् नं. ४ 

आगालम आ.व.मा प्रस्तालवि वडागि लशलिंगबाट कार्ायन्वर्ि हुिे र्ोजिा छिोटका िालग देहार् 

बमोलजमका वडागि लशलिंग र्ोजिा िजुयमा मागयदशयि िर् गिे । 

१. कम्तीमा दुई िाख भन्दा िलटका र्ोजिा प्रस्ताव िगिे । 

२. िगद अिुदाि लदिे लकलसमका कार्यक्रम छिौट िगिे । 

३. लवशेष आवश्यकिा र औलचत्य पुलि िहुिे खररदका कार्यक्रम छिौट िगिे । 

४. कार्यक्रम छिौटमा व्यखिगि िाभिाई भन्दा सामुदालर्क िाभिाई प्राथलमकिा लदिे । 

५. मलहिा, वािवालिका, अपांग र जे्यष्ठ िागररक िथा िलक्षि वगयको उत्थाि हुिे कार्यक्रमिाई 

समेट्िे । 

६. लशक्षा के्षत्र, स्वास्थ्य के्षत्र जस्ता आवश्यक सेवाको गुर्स्तर अलभवृखि िथा भौलिक संरचिा 

सुिार हुिे कार्यक्रममा जोड लदिे । 

७. िगरी िहुिे र कम िागिमा हुिे ममयि सम्भार िगार्िका दुई िाख सम्मका र्ोजिाहरु 

औलचत्यिा पुष्ट्याईका आिारमा एकै उपभोिा सलमलि माफय ि गिे गरी वजेट प्रस्ताव गिय  

सलकिे । 

 



मनर्यर् नं. ५ 

िगरपालिकाबाट सम्पादि हुिे सेवा प्रवाहिाई जवाफदेही र प्रभावकारी बिाउि कार्ायिर्बाट 

मस्यौदा भई वैठकमा पेश भएको सावयजलिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७९ मा आएका सुझाव 

समेटी आगामी  कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गिय िगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई लिदेशि 

लदिे ।  

मनर्यर् नं. ६ 

िगरपालिकाबाट सावयजलिक गिुय पिे सावयजलिक सुचिा, लवज्ञापि, सने्दश प्रकाशिमा स्थािीर् 

सञ्चार माध्यमिाई प्राथलमकिा लदिे । िगरपालिकाको लिखखि स्वीकृलिलविा छालपएका/प्रशारर् 

भएका सुचिा िथा सने्दश र लवज्ञापिको भुिािी िगिे साथै सुचिा, सने्दश, लवज्ञापििाई 

व्यवखस्थि गराउि कार्यलवलि लिमायर् गिय िगरपालिकाको कार्ायिर्िाई लिदेशि लदिे । 

मनर्यर् नं. ७ 

वैदेलशक रोजगारिाई व्यवखस्थि र मर्ायलदि बिाउि मन्थिी िगरपालिकाद्वारा सञ्चालिि 

आप्रवासी स्रोि केन्द्रिाई वैदेलशक रोजगार बोडयको सलचवािर्मा सुलचकृि गराउिे । 

मनर्यर् नं. ८ 

वषायर्ाममा हुिे क्षलि कम गिय र वािावरर् संरक्षर् समेिका िालग सडकका टर र्ाक खोल्िे कार्य 

आगामी भदौ मसान्तसम्म बन्द गिे । 

 


