
मेलम्ची नगरपाललका          

सात ौँ नगर सभाका लनर्णयहरु         

  लमलत २०७७ आषाढ ०९  

1. संलग्न अनसुूची बमोजिमको गत आ.ब. २०७५/७६ को यथाथथ, चालु आ.ब. २०७६/७७ को 

संशोजित र आगामी आ.ब. २०७७/७८ को अनुमाजनत आय व्यय जििरण स्िीकृत गन े।    

2. संलग्न अनसचूी बमोजिम यस नगरपाजलका क्षेत्र जित्र लागु हुन ेकर तथा गैर करका दरहरु सजहतको 

आलथणक लिधेयक, २०७७ स्िीकृत गन े।     

3. संलग्न अनसचूी बमोजिम मलेम्ची नगरपाजलकाको आजथथक िर्थ २०७५/०७६ को यथाथथ खचथ, 

आजथथक िर्थ २०७६/०७७ को संशोजित अनुमाजनत खचथ र आ.ि. २०७७/०७८ को प्रस्ताजित 

अनुमाजनत खचथको िाजर्थक आय व्यय अनुमान समेजिएको लिलनयोजन लिधेयक,२०७७ तथा 

िाजर्थक नगर जिकास नीजत, बििे तथा कायथक्रम समेजिएको िाजर्थक नगर जिकास योिना स्िीकृत 

गने ।           

4. संलग्न अनसुूची बमोजिमको मेलम्ची नगरपाजलकाको नगर जशक्षा ऐन, दोश्रो संशोिन जिियेक, 

२०७७  स्िीकृत गन े।             

5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ७८ बमोजिम नगर कायथपाजलकाको कायाथलयबाि 

सम्पादन गररने कायथ जमतब्ययी, प्रिािकारी, जनयजमतता र दक्षतापूणथ ढंगिाि सम्पादन गनथ र जित्तीय 

प्रजतिदेन प्रणालीलाई जिश्वसनीय बनाउन तथा प्रचजलत काननू बमोजिम कायथ सम्पादन गनथ आ–

आफ्नो कामको प्रकृजत अनुसारको आन्तररक जनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी कायथन्ियनमा ल्याउन 

तथा सािथिजनक स्रोतको जमतब्ययी, प्रिािकारी र दक्षतापुणथ उपयोगको लाजग आन्तररक जनयन्त्रण 

प्रणालीको प्रिािकारी कायथन्ियन गनुथपने हुुँदा नगर कायथपाजलकाले आन्तररक लनयन्रर् 

कायणलिलध बनाई लागु गन ेब्यिस्था जमलाउन े।      

6. नगरपाजलकाको रािश्व संिाव्यता अध्ययन गरी तयार िएको रािश्व सुिार कायथयोिना स्िीकृत गने 

। साथै आ.ब. २०७७/७८ लाई कर सकंलन अलभयान बषणको रुपमा कायथक्रम, कायथयोिना र 

ताजलका बनाई कायाथन्ियन गनथ नगर कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने । जिनासकारी िूकम्पले 

तहसनहस पारेको िर्थ २०७२ श्रािण िन्दा पछाजिको सम्पजत्त कर र मालपोत बुझाउने 

नगरिासीहरुको सो िन्दा अगाजिको सम्पजत्त कर र मालपोत/िूजम कर छुट लिने ।   

7. यस नगरपाजलकामा चाल ु आ.ि. २०७६/७७ आर्ाढ मसान्तसम्म कायथरत स्थायी र अस्थायी 

कमथचारीहरुको िाजर्थक तलिी प्रजतिदेन पाररत गने ।          

8. महालेखा पररक्षकको कायाथलयबाि सम्पन्न आ.ब. २०७५/७६ को यस नगरपाजलकाको आय 

ब्ययको अजन्तम लेखा पररक्षण प्रजतबेदनमा औल्याएका बेरुिहुरु लेखा सजमजतको सुझाब अनुसार 



सम्परीक्षण तथा फछयौिका बाुँकी प्रजक्रयाहरु अगाजि बढाउन नगर कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने 

।    

9. नगर सिाल े जनणथय गन े िनी प्रचजलत काननूमा जकिान िएका जिर्य बाहके नीजत कायथक्रम, 

योिना, बििे मापदण्ि, बििे संशोिन (थपघि) र अत्यािश्यक बािा अि्काउ फुकाउ सम्िन्िी 

कामको लाजग तत्काल नगर सिाको बैठक बस्न नसक्ने िएमा त्यस्ता जनणथयहरु गनथ सक्न ेअजिकार 

नगर कायथपाजलकालाई प्रत्यायोिन गने ।        

10. नगरपाजलकाले आफ्नो कोर्बाि मात्र कायाथन्ियन गनथ सम्िब निएका सलंग्न अनुसचूी बमोजिमका 

योिनाहरु कायाथन्ियनको लाजग प्रदशे सरकार, संघीय सरकार र सरकारी िा गैरसरकारी 

संस्थाहरुसंग संयुक्त रुपमा िा सघं/प्रदशेले एकल रुपमा कायाथन्ियन गनथ बििे उपलव्िताको लाजग 

सम्िजन्ित जनकायमा जसफाररस गन े।  

11. नगरपाजलका, ििा र मातहतका कायाथलयहरुबाि िए गरेका कायथको प्रगजत जििरण समेिी 

अिथबाजर्थक/बाजर्थक प्रजतिदेन प्रकाजशत गन े। 

12. नगरपाजलका क्षेत्रजित्रका तपजशलका योिनाहरु बहुिर्ीय (क्रमागत) योिनाको रुपमा बििे 

उपलब्िता अनुसार क्रमशः कायाथन्ियन गद ेिान े। 

१. मेलम्ची जसिी पाकथ  – ििा नं. १०   

२. मेलम्ची स्िप्न सरोिर 

३. नगरपाजलका ििन पररसर तथा कम्पाउण्ि जनमाथण   

४. फोहरमैला व्यिस्थापन केन्र जनमाथण– ििा नं. ११ 

५. मेलम्ची बस पाकथ  जनमाथण– ििा नं. ११ 

६. नगर चक्रपथ जनमाथण/स्तरोन्नती 

७. ििा नं. १, २ र ५ को कायाथलय ििन जनमाथण   

13. नगरपाजलका कायाथलयमा जबजिन्न समयमा सेिा करारमा तथा ज्यालादारीमा सम्झौता गरी 

कामकाि लगाएतका कमथचारीहरुलाई िुक्तानी गररएको पाररश्रजमक खचथ अनुमोदन गने । 

14. यस नगरपाजलकामा अस्पताल जनमाथण गनथको लाजग िग्गा खररद गरी सजकएको हुुँदा जिस्ततृ 

पररयोिना प्रजतिदेन (DPR) तयार गरी ििन जनमाथण गनथको लाजग आिश्यक पूिाथिार र बिेि 

व्यिस्थापन गनथ बागमती प्रदशे सामाजिक जिकास मन्त्रालय र स्िास््य तथा िनसंख्या 

मन्त्रालयलाई अनुरोि गने । साथै अस्पताल सेिा संचालन प्रजक्रया र क्षमता जिकासको लाजग 

सहयोग गनथ सम्िजन्ित स्िास््य संस्थासगं समन्िय र सहयोगको पहल गरी आगामी आजथथक 

िर्थजित्र नगर अस्पताल जनमाथणको कायथ शुरुिात गनथ नगर कायथपाजलकालाई जनदशेन जदन े।  



15. यस नगरपाजलका जित्र रहकेा सिकहरु, खोला, नदी र मुख्य पूिाथिारहरुको सूची तयार गरी 

जतनीहरुको मापदण्ि र अिस्थाबारे कायथजििी बनाई स्थानीय रािपत्रमा प्रकाजशत गनथ कायथपाजलका 

माफथ त िौजतक पूिाथिार जिकास र जिियेक सजमजतलाई जनदशेन जदने । साथै नगरपाजलकाको नगर 

यातायात गुरु योिना (MTMP) तयार िएकोमा नगरको आिश्यकता र पररजस्थती अनसुार 

पररमािथन गरी नगर कायथपाजलकाबाि स्िीकृत गरी कायाथन्ियनमा लैिान े।   

16. यस मलेम्ची नगरपाजलका जित्र रहकेो खानेपानी समस्या समािानको लाजग हालसम्म िएका 

पूिाथिारहरुको लगत संकलन गरी आगामी जदनमा एक घर एक िारा पुयाथउन गनुथपन ेकायथयोिना र 

कायथजििी जनमाथण गरी अन्य संघ संस्थाहरु समेतसुँगको साझदेारीमा उल्लेजखत योिनाहरुको 

समन्िय र व्यिस्थापन सजहत खानेपानीको गुरुयोिना जनमाथण गरी थप नयाुँ योिना शुरुिात गरी 

तीन िर्थजित्र खानपेानीको समस्या समािान गन ेकायथक्रम बनाई कायाथन्ियन गन े।     

17. यस नगरपाजलकाको बस्ती जिकास गनथ सम्िाव्यता रहकेो ििा नं. १० को जसम्ल ेबगर र ििा न.ं 

१२ को बाहुनपेािी क्षेत्रमा (Land Pooling) अििारणा अनुसार बस्ती जिकास योिना तयार गनथ 

शहरी जिकास तथा ििन जनमाथण जििागबाि जिस्ततृ पररयोिना प्रजतिदेन (DPR) तयारी शुरु 

िएकोमा यस आजथथक िर्थमा जनमाथण कायथ शुरुिात गनथ आिश्यक कायथयोिना तयार गने ।  

18. यस नगरपाजलकाबाि जिगत िर्थहरु दजेख नै लजक्षत िगथ (मजहला, बालबाजलका, आजदिासी, 

िनिाती, दजलत, ज्येष्ठ नागररक, दृजि जिजहन, अशक्त अपाङ्ग (फरक क्षमता) लगायतका क्षेत्रमा 

बििेको महत्िपूणथ अशं खचथ गद ैआएकोमा आिश्यकता अनुसार आ.ब. २०७७/७८ मा समेत 

यस्ता कायथक्रमलाई प्राथजमकताका साथ नगरपाजलकाको तफथ बाि योिना बनाई कायाथन्ियन गने । 

नगर जित्र रहकेा फरक क्षमता िएका व्यजक्तहरु (अशक्त अपाङ्ग) को त्याङ्क अद्यािजिक गरी 

उपयुक्त कायथयोिना बनाउने । 

19. यस नगरपाजलका जित्रका सामुदाजयक जिद्यालयहरुलाई सो जबद्यालयको जनणथयको आिारमा जनणथय 

गरी सञ्चालन/जिकास अनुदान जदने, साथ ै सािथिजनक जिद्यालयहरु आपसमा सहकायथ गनथ 

आिश्यक पने प्रजक्रया पररमािथन गरी संचालन गने कायथजििी बनाई कायाथन्ियन गनथ नगर 

कायथपाजलकालाई अजिकार जदने ।     

20. यस नगरपाजलका जित्रका जिद्यालयहरुको जशक्षालाई व्यिसाजयक, िीिनोपयोगी र स्िािलम्िी 

बनाउन जिद्यालयहरु बीच आपसी सहयोग र समन्ियमा सामुजहक योिना जनमाथण गरी उपयूक्त 

कायथयोिना, कायथजििी र जनदजेशका जनमाथण गरी लागु गनथ कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने । 

21. आ.ि.०७७।७८ मा बििे जिजनयोजित योिना कायाथन्ियन गदाथ कुन ै एक महत्िपूणथ योिनामा 

बजढमा २०% सम्म थप गदाथ कायथ सम्पन्न हुन ेर अको िर्थ बििे आिश्यक नपन ेअिस्था िएमा 



ििा सजमजतबाि जनणथय गराई शुरुमा लागत अनुमान गदाथ नै एकै पिक गरेर सम्झौता गरी 

कायाथन्ियन गने व्यिस्था गने ।    

22. २०७२ सालको िुकम्पबाि पूणथ क्षजत िएका िूकम्प जपजित लािग्राही छनौि र जनणथय गनथ केजह 

कायथ अझ ैबाुँकी रहकेो दजेखन आएको हुुँदा आ.ि. २०७७/७८ मा समते यस कायथलाई जनरन्तरता 

जदन राजरिय पुनजनमाथण प्राजिकरणलाई अनुरोि गने ।       

23. मेलम्ची नगरपाजलकाजित्र जनमाथण गनथ पने/जनमाथणजिन दहेायका पूिाथिार योिनालाई महत्िपूणथ 

प्राथजमकताको योिनाको रुपमा स्िीकृत गरी प्रदशे सरकार, संघीय सरकार एि ं अन्तराथजरिय गैर 

सरकारी दात ृसंस्थाको सहयोगमा बििे व्यिस्थापन गरेर क्रमशः अजघ बढाउने । 

१. मेलम्ची स्िप्न सरोिर 

२. मेलम्ची जसिी पाकथ     

24. यस नगरपाजलकाको कायथबोझ, कायथ प्रकृजत र आिश्यकताको आिारमा आिश्यक संगठन संरचना 

र दरबन्दी सम्बन्िी जिस्ततृ रुपमा संगठन तथा व्यिस्थापन सिके्षण (O & M Survey) गरी प्राप्त 

प्रजतिदेनको आिारमा संलग्न अनसुूजच बमोजिमको संगठन संरचना र दरबन्दी स्िीकृत गरी 

कायाथन्ियन गने ।   

25. यस नगरपाजलकालाई बालमैत्री नगरपाजलकाको रुपमा जिकास गरी बालमैत्री नगर घोर्णा गनथ 

कायथकम बनाई कायाथन्ियन गने ।    

26. नगरपाजलका कायाथलयको जिन्सी जनरीक्षण गराई प्रजतिदेन प्राप्त गरी सो प्रजतिदेनलाई प्रचजलत 

कानुन बमोजिम जललाम, जबक्री तथा जमनाहा गन े अजिकार कायथपाजलकालाई प्रत्यायोिन गन े । 

साथै, िाजर्थक खररद योिना तयार गरी सस्तो एि ं गणुस्तरीय सामाग्री खररदको योिना बनाउन 

कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने ।     

27. यस नगरपाजलकाको स्िीकृत बििे कायाथन्ियन गदाथ कट्टी िएको कन्िेन्िने्सी रकमबाि जिकास 

योिना तथा कायथक्रमको अनुगमन, मुल्याङ्कन, दजैनक भ्रमण ित्ता खचथ, सिारी सािन िािा तथा 

खररद, फजनथचर, मेजशनरी औिार खररद, कायाथलय सामान तथा आिश्यकता अनसुार जिजिि खचथ 

समेत गनथ सजकन े।     

28. घर िग्गा/नक्सापास सम्बन्िमा बस्ती जिकास शहरी योिना तथा ििन जनमाथण सम्बन्िी आिारिूत 

जनमाथण मापदण्ि, २०७२ (प्रथम संशोिन सजहत) र सो मा िएको पजछल्लो संशोिनमा िएका 

व्यिस्थालाई आिार मान्द ैयस नगरपाजलकाबाि तयार गररन ेििन जनमाथण मापदण्ि (Building 

Bylaws) सम्िन्िी कायथजििी स्िीकृत गरी कायाथन्ियनमा ल्याउन कायथपाजलकालाई अजिकार जदने 

। 



29. नगर सिािाि स्िीकृत िएको व्यय अनुमानको पुंजिगत खचथको तपजशलमा उल्लेजखत कोर्हरुमा 

राजखएको रकमको पररचालनको लाजग आिश्यकतानसुार कोर् सञ्चालन कायथजििी बनाई जनणथय 

गरी कायाथन्ियन गनथ कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने ।   

क) जिपद व्यिस्थापन कोर्  

ख) ममथत संिार कोर्  

ग) कमथचारी कल्याण कोर्  

घ) कृजर् जिकास कोर् 

ङ) पयथिन जिकास कोर् 

च) नगर जशक्षा कोर्  

छ) िातािरण तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन कोर्  

30. नगर सिाले आजथथक िर्थ २०७६/०७७  का लाजग स्िीकृत गरेका योिना तथा कायथक्रम र नगर 

कायथपाजलकाको बैठकबाि जनणथय िएको संशोिन सजहतको योिना तथा कायथक्रमहरु र नेपाल 

सरकारबाि आ.ि २०७६/७७ का लाजग जिजनयोजित सशथत तथा थप बििेको बाुँिफािको 

आिारमा नगर कायथपाजलका, नगर प्रमुखस्तर, उप प्रमुखस्तर, प्रमुख प्रशासकीय अजिकृतस्तर तथा 

नगर कायथपाजलकाको कायाथलयबाि िएको जनणथय, योिना तथा कायथक्रमको कायथन्ियनको जबर्य 

तथा सो बमोजिम िएको सम्पूणथ खचथलाई समथथन तथा अनुमोदन गन े। साथै िाजर्थक प्रगजत जििरण 

तयार गरी सम्िजन्ित जनकायमा पठाउन े। 

31. नगरपाजलकाबाि आजथथक सहायता, सानाजतना अनुदान, चन्दा आजद बापत एक पिकमा बजढमा रु 

२५,०००।–  (अक्षरपी पच्चीस हिार रुपयाुँ मात्र) सम्मको रकम जदने अजिकार नगर प्रमुखलाई 

प्रत्यायोिन गन े । उपचार सहयोग, जबज्ञापन सहयोग तथा खलेकुद सहयोग सम्बन्िी सहयोग 

जितरण कायथजििी बनाई लाग ुगनथ नगर कायथपाजलकालाई जनदशेन जदने ।  

32. नगरपाजलकामा आ.ि.०७७/०७८ दजेख पूिाथिार जनमाथणको काम उपिोक्ता सजमजतबाि गराउुँदा 

लागत सहिाजगता बापत दहेाय बमोजिमको श्रमदान/नगद व्यहोनुथ पन ेव्यिस्था गने । साथ ैसिकको 

ियाक खोल्दा पक्की नाली अजनिायथरुपमा बनाउन ेगरी लागत अनुमान गने तथा नयाुँ जनमाणथ गने 

सिकमा बायोईजन्िजनयररङ (सिक दायाुँ बायाुँमा िकृ्षारोपण) अजनिायथ रुपमा गनुथ पने । यस 

कायथको लाजग नगरपाजलकाले छुट्ट ैशीर्थकमा बििे ब्यिस्था गरर कायाथन्ियनको ब्यिस्था जमलाउन े

।      

क) जपच, ग्रािले, ढल, मेजसनरी िाल, सि ैजकजसमको सिक/बािो तथा अन्य बाुँकी 

जनमाथण सि ैकायथमा –  १० प्रजतशत      



ख) मजहला, बालबाजलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्ग, दजलत, दृजिजिजहन, जिपन्न 

िगथका र जशक्षा तथा स्िास््य कायथक्रममा – ५ प्रजतशत । 

तर, कुनै योिनामा िनसहिाजगता उठ्न नसक्ने जबशेर् अिस्था िएको, सामाग्री ढुिानी 

गनुथ पन,े गाह्रो ठाउुँ िएको, योिना कायाथन्ियन अिस्था िजिल िएको िनी उपिोक्ता 

सजमजत र सम्िजन्ित ििाबाि जसफाररस िएको अिस्थामा िनसहिाजगता कम गन ेिा छुि 

गने अजिकार नगर प्रमुखलाई जदने ।   

33. यस नगरपाजलका जित्र रहकेा सहकारीहरु माफथ त नगरमा प्रत्यक्ष रुपमा आजथथकस्तर िजृि गरी कृजर्, 

पशु, लघ ुउद्योग ब्यिसाय र आजथथक गजतजििी िजृि र रोिगार सिृना हुने कायथक्रममा लगानी गनथ 

प्रोत्साजहत गन े । सहकारीहरु र नगरपाजलका जमलेर नमनुा जबशेर् योिना/कायथक्रम बनाई 

कायाथन्ियन गनथ प्रोत्साहन गन े नीजत बनाई लाग ु गन े । िोल जिकास सजमजत/समूहहरुले रोिगार, 

उत्पादन र उद्यमजशलताका जनजित योिना र पूुँिी श्रोत सजहत जनणथय पेश गरेमा नगरपाजलकाले 

आजथथक र प्राजिजिक सहजिकरणमा सहयोग पुयाथउन े।     

34. नगर सिाबाि पाररत जिर्यगत िा क्षेत्रगत बििेलाई योिना/कायथक्रम बनाई स्िीकृत गरी 

कायाथन्ियन ताजलका बनाई कायाथन्ियन गनथ कायथपाजलकालाई अजिकार प्रत्यायोिन गन े । साथै  

पूिाथिार सम्िन्िी ठुला योिनाहरु अजनिायथ रुपमा सािथिजनक खररद ऐन बमोजिमको खररद प्रकृया 

अपनाई कायाथन्ियन गररने ।       

35. चालु आ.ि. २०७६/७७ मा नगर सिा र नगर कायथपाजलकाबाि जनणथय िई संझौंता िएका पूिाथिार 

जनमाथणका योिनाहरु कोरोना संक्रमण लगायतका जिजिन्न कारणबाि यस ै आ.ि.मा सम्पन्न गनथ 

नसजकने अिस्था िएमा आगामी आ.ि. २०७७/७८ को पजहलो चौमाजसक अिजिको ३ मजहना 

श्रािण, िार र असोिसम्म सम्पन्न गन ेगरी म्याद थप गरी सो अबिीमा कायथ सम्पन्न गराई िुक्तानी 

प्रकृया अगाजि बढाउन े। साथ ै चाल ुआ.ब. मा न ैकायथ सम्पन्न िई जिजिि कारणबाि िुक्तानी हुन 

नसक्न ेिएमा त्यस्ता योिनाहरुको रकम िुक्तानीको लाजग म.ले.प.फा.नं. १८ िरी आगामी आ.ब. 

२०७७/७८ को असोि मजहना जित्र िुक्तानी जदने गरी जिम्मेिारी साने ।          

36. यस नगरपाजलकामा कायथरत गैरसरकारी संघ संस्थािाि आ.ि ०७७।०७८ मा यस नगरपाजलका 

जित्र संचालन हुन े गरी सम्बजन्ित संस्थाबाि पेश हुन आएका योिना तथा कायथक्रम र िििेको 

बििे तथा कायथक्रम संलग्न अनसुूची बमोजिम नगर कायथपाजलकािाि यस सिामा पेश हुन 

आएकोमा सम्बजन्ित संस्थाबाि पेश िए अनसुार योिना तथा कायथक्रम सञ्चालन गनथ स्िीकृती 

प्रदान गन े । यस्तो कायथक्रमको लाजग नगरपाजलकामा गैरसरकारी संस्था िेस्क (NGO-DESK) 

स्थापना गरी योिना तथा कायथक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङकन गन ेर चौमाजसक रुपमा प्रगजत 

समीक्षा समते गन े व्यिस्था जमलाउन े र जिजिन्न सघं संस्थाहरुल े आजथथक बर्थको जिचमा कुनै 



योिना तथा कायथक्रम सञ्चालन गनथको लाजग अनुमती माग गरेमा नगर प्रमुखले स्िीकृती जदन सक्ने 

गरर अजिकार प्रत्यायोिन गन े।          

37. मेलम्ची नगरपाजलकाल ेकाननूी सल्लाहकारको आिश्यकता महशुस गरी जमजत २०७५।०६।२९ मा 

जनणथय िै कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गद ेआउनुिएका अजििक्ता श्री भेषराम ढकालको 

कामकाि सन्तोर्िनक िएको र नगरपाजलकालाई कानुनी सल्लाहकारको सेिा आिश्यकता पने 

हुुँदा हाल िएको सम्झौता बमोजिम सेिा सुजििा पाउने गरी सम्झौता बमोजिम कामकाि गने गरी 

तपजसल बमोजिम २०७८ असार मसान्तसम्म करार सम्झौता गरी कानूनी सल्लाहकारको रुपमा 

काम लगाउन े।         

38. संलग्न अनुसचूी बमोजिम नगरपाजलका र मातहतका कायाथलयमा सेिा करारमा कायथरत 

कमथचारीलाई नेपाल सरकारबाि जनिामती सेिाको समान पदमा उपलब्ि गराउने सूरु स्केलको 

तलब, सुजििा उपलब्ि गराउने गरी २०७७ श्रािण १ गते दजेख २०७८ आर्ाढ मसान्तसम्म पुनः 

एक बर्थका लाजग सेिा करार म्याद थप गने । कायथबोझ र आिश्यकताको आिारमा कायाथलय 

सहयोगी, कम्प्यूिर अपरेिर, सरसफाई कमथचारी, सुरक्षा गािथ, प्रजिजिक सेिाका कमथचारी, कर 

संकलक तथा  नगर रक्षकहरु सेिा करारमा जलन नगर कायथपाजलकालाई अजिकार जदने ।            

39. मेलम्ची नगरपाजलका र मातहतका ििा कायाथलयमा कायथरत जनयजमत जफल्ि काम गनुथ पने 

ईजन्िजनयरीङ तफथ का इजन्िजनयर, सि इजन्िजनयर, अ.स.इ. र अजमन पदमा कायथरत कमथचारीहरुलाई  

प्रोत्साहन स्िरुप आजथथक िर्थमा उपलब्ि गराएको आजम्शक सुजििा किौती गरी आगामी आजथथक 

िर्थमा आिास, सञ्चार तथा जफल्ि सुजििा िापत खाइपाइ आएको तलबमानको २५ प्रजतशत र 

नगरपाजलकाको अन्य शाखा तथा ििा कायाथलयमा कायथरत कमथचारीहरुको लाजग आिास तथा 

सञ्चार बापत खाइपाइ आएको तलबमानको १५ प्रजतशतका दरल े २०७७ साल श्रािण १ गते 

दखेी लागु हुन ेगरी उपलब्ि गराउन े।                      

40. मेलम्ची नगरपाजलकाका सम्पुणथ नगरस्तररय, ििास्तररय तथा अन्य कुनैपजन योिना कायाथन्ियन 

गदाथ प्रिानमन्त्री रोिगार कायथक्रम अन्तगथतका यस नगरपाजलकामा सूजचकृत रहकेा िरेोगिारहरुको 

सूचीका कामदारलाई पजहलो प्राथाजमकता जदई उक्त सचूीबाि िनशजक्त उपलब्ि नहुन ेिएमा मात्र 

अन्य कामदारबाि काम गराउने व्यिस्था गने ।                          

41. मेलम्ची नगरपाजलका क्षेत्रजित्र रहकेा सािथिाजनक, पजतथ तथा सरकारी िग्गाको ब्यिजस्थत 

त्याङ्क संकलन गरी अद्यािजिक गराई राख्न े। नगरपाजलका जित्रका सिकहरु तथा नगर सिक 

गुरुयोिनामा उल्लेजखत सिकहरुको लगत कट्टा अजियान सञ्चालन गन,े सािथिाजनक िग्गाहरुको 

संरक्षण सम्िजन्ि Inventory बनाई कायथयोिना स्िीकृत गरी लाग ुगन े।              



42. दजैनक कायथ संञ्चालन तथा अत्यािश्यकीय कायथहरु गनथको लाजग बािा अि्चनहरु आइपरेमा 

तत्काल नगर कायथपाजलकाको बैठक बोलाउन सम्िब निएमा नगर प्रमुखले बािा अि्चनहरु 

फुकाई कायथ सञ्चालन गन े जनणथय गन े र त्यस्तो जनणथयहरुको अनुमोदन िन े आगामी नगर 

कायथपाजलकाको बैठकबाि गराउन े।             

43. मेलम्ची नगरपाजलकाको क्षेत्र जित्र सञ्चालनमा रहकेा र नगरपाजलकाको ब्यिसाय दताथ प्रकृयामा 

नआएका बाुँकी व्यिसायलाई उद्योग बाजणज्य सघं सगंको सहकायथमा व्यिसाय दताथ कायथलाई लाई 

आ.ि. ०७७।०७८ मा अजियानको रुपमा संञ्चालन गरी ९० प्रजतशत व्यिसायीहरुलाई व्यिसाय 

दताथको दायरामा ल्याउने ।  

44. मेलम्ची नगरपाजलकाको जिद्यतुीय दघुथिनाहरुलाई न्यनूीकरण गनथको लाजग यस नगरपाजलका जित्र 

रहकेा सि ै जिद्यतुका काठका पोलहरुलाई फलामको पोलले जिस्थापन गनथ आगामी आ.ब.मा 

नेपाल जिद्यतु प्राजिकरणबाि थप जिद्यतुका पोलहरु प्राप्त गरर नगरपाजलकालाई काठको पोल मुक्त 

नगरपाजलका घोर्णा गने गरी अजियानको रुपमा कायथ अगाजि बढाउन नेपाल जिद्यतु 

प्राजिकरणलाई अनुरोि गने ।    

45. नगरपाजलका जित्रको खानेपानी तथा सरसफाई सम्िन्िी योिना तथा कायथक्रमलाई समन्िय गनथ, 

नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र दातसृंस्था तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुबाि सञ्चालन हुने योिना 

तथा कायथक्रमहरुमा दोहोरोपन आउन नजदन, नगरपाजलकाले आगामी ३ िर्थ जित्रमा सि ै

नगरिासीको घरमा खानपानीको जनिी िारा पुयाथउनको लाजग नगर र ििास्तरीय दहेाय बमोजिम 

खानेपानी, सरसफाई तथा समन्िय सजमजत गठन गररनेछ । सो सजमजतको बैठक कजम्तमा तीन 

मजहनामा एक पिक अजनिायथ बठैक बसी योिना तथा कायथक्रमहरुको सजमक्षा तथा मूल्यांकन गनेछ 

। सो सजमजतले आिश्यकता अनुसार योिना तथा कायथक्रमको स्थलगतरुपमा अनगुमन तथा 

मुल्याङ्कन गन े। 

नगरस्तरीय खानपेानी तथा सरसफाई समन्िय समन्िय सजमजत 

नगर प्रमुख                                                –     संयोिक 

उप प्रमुख                     –     सदस्य 

प्रमुख प्रशासकीय अजिकृत                      –     सदस्य 

संयोिक, पूिाथिार जिकास सजमजत                 – सदस्य 

संयोिक , सामाजिक जिकास सजमजत                        – सदस्य 

संयोिक, आजथथक जिकास सजमजत       – सदस्य 

संयोिक, िन, िातािरण तथा जिपद व्यिस्थापन सजमजत   – सदस्य 

अध्यक्ष, नगर िा जिल्ला स्तरको गैर सरकारी महासंघ           –    सदस्य 



अध्यक्ष, नेपाल पत्राकार महासंघ, जिल्ला िा नगर             – सदस्य  

प्रजतजनजि, खानेपानी तथा सरसफाई जिजििन कायाथलय        – सदस्य 

नगरजलकाको जशक्षा, युिा तथा खलेकुद शाखा प्रमुख   – सदस्य 

नगरपाजलकाको स्िास््य शाखा प्रमुख     – सदस्य 

नगरपाजलकाको प्राजिजिक शाखाको शाखा प्रमुख                   –  सदस्य–सजचि 

सजमजतले आिश्यकता अनसुार जिजिन्न सघं संस्था प्रमुख तथा पदाजिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण 

गनथ सक्नेछ ।  

ििा स्तरीय खानपेानी तथा सरसफाई समन्िय सजमजत  

ििा अध्यक्ष              – संयोिक 

ििा सदस्य (सि)ै        – सदस्य 

ििा सजचि         – सदस्य 

स्िास््य चौकी िा ििा स्तरीय स्िास््य कायाथलयको प्रमुख   – सदस्य 

ििा जित्रका माध्यजमक जिद्यालयका प्रिानाध्यापक    – सदस्य 

सि ईजन्िजनयर/अजसिणे्ि सि ईजन्िजनयर      – सदस्य–सजचि 

सजमजतले आिस्यकता अनसुार जिजिन्न सघं, संस्थाका प्रमुख तथा पदाजिकारीलाई िठैकमा 

आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।  

46. मेलम्ची नगरपाजलका अन्तगथतका तालामाराङ, मेलम्ची, बाहुनेपािी, जपप्ले तथा िोिेचौर क्षेत्रलाई 

व्यिजस्थत शहरको रुपमा जिकास गरी ब्यापाररक तथा पयथिकीय केन्र बनाउन सजकने अिस्था 

रहकेो हुुँदा सो जबर्यमा सम्िाब्यता अध्ययन गरी ब्यिजस्थत योिना बनाई नयाुँ शहरको रुपमा 

जिकास गनथ शहरी जिकास तथा ििन जनमाथण जििागको नयाुँ शहर आयोिनाको कायथक्रममा 

समािशे गरी अगाजि बढाउन शहरी जिकास तथा ििन जनमाथण जििागलाई अनुरोि गन े।     

47. यस नगरपाजलका जित्रको बाुँझो िग्गा उपयोग गरी आुँप, जलच्ची, किहर, सुन्तला, लप्सी, कागती, 

ड्रयागन फुि, जकिी, जिमुर, िसेार, अदिुा, कफी, िापनीि हलुिािदे, नास्पाती, पाउलीजनया, 

एिोकािो, रुराक्ष, तेिपात, अजिसो िस्ता िातको जबरुिाहरुको पकेि क्षेत्र बनाई 

अजियानकोरुपमा खतेी गरी फलफुल सजहतको हरीत नगर बनाउनको लाजग सम्िजन्ित ििा सजमजत 

र नगर कायथपाजलकाको कृजर् जिकास शाखाले योिनाको खाका तयार गरी आिस्यक बििे 

ब्यिस्था गनथ बागमती प्रदशे िूमी ब्यिस्था, कृजर् तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुरोि गन े।    

48. मेलम्ची नगरपाजलकाबाि स्िीकृत िएको ििालाई बाुँिफाुँि गररएका ििास्तरीय योिना तथा 

कायथक्रमहरु मध्य ेरु. ५ लाखसम्मका योिना तथा कायथक्रमहरुलाई उपिोक्ता सजमजतसुँग सम्झौता 

गरी कायाथन्ियन गनथको लाजग लागत अनुमान ििािाि तयार गरी स्िीकृत गन,े उपिोक्ता सजमजतसुँग 



सम्झौता गन,े कायाथन्ियन गन,े अनुगमन गन े र कायथ सम्पन्न िएपजछ नगर कायथपाजलकाबाि 

स्िीकृत चेक जलस्ि अनुसारका कागिातहरु ििा सजचि र ििा अध्यक्षबाि प्रमाजणत गरी 

िुक्तानीका लाजग नगर कायथपाजलकाको कायाथलयमा पठाउने अजिकार ििा सजचिलाई प्रत्यायोिन 

गने ।         

49. ििा कायाथलयबाि सम्झौता गरी उपिोक्ता सजमजत माफथ त सञ्चालन हुने रु. ५ लाख सम्मको 

योिना तथा कायथक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी लागत ईस्िीमेि तथा स्िीकृत नम्सथ 

बमोजिम कायथ िएको अिस्थामा िुक्तानीको लाजग नगरकायथपाजलकाको कायाथलयमा जसफाररस 

गरी पठाउन दहेाय बमोजिमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सजमजत गठन गन े।     

अनुगमन सजमजत 

ििा अध्यक्ष            – संयोिक 

कजम्तमा २ िना ििा सदस्य           – सदस्य 

ििामा कायथरत सि–ईजन्िजनयर/अजसस्िेन्ि सि–ईजन्िजनयर िा  

नगरपाजलकाले तोकेको प्राजििक       – सदस्य 

ििा सजचि            – सदस्य सजचि 

(यस्तो अनगुमन सजमजतल े योिना अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गरी िुक्तानीको लाजग कजम्तमा ििा 

अध्यक्ष सजहत दइु िना िनप्रजतजनजि सजहत बहुमत सदस्यले जनणथय गरेको हुनपुनेछ)     

50. मेलम्ची नगरपाजलकाको नगर तथा ििास्तरबाि र नगरपाजलकाले जिजनयोिन गरेको बििेबाि 

योिना तथा कायथक्रम सञ्चालन गन ेसघं, संस्था, उपिोक्ता सजमजत, क्लिहरुले नगरपाजलकासुँग 

संझौता गरी कायथक्रम संचालन गदाथ खाना, खािा, स्िेशनरी, होिलिास, प्रजशक्षक ित्ता, सहयोगी 

ित्ता, यातयात खचथ, हल िािा लगायत जिजिि खचथ र सो कायथक्रमसुँग सम्िजन्ित सम्पूणथ 

शीर्थकगत खचथहरु नेपाल सरकार, अथथ मन्त्रालयल े जनिाथरण गरेको नम्सथ बमोजिमको हुनगेरी 

योिना तथा कायथक्रम कायाथन्ियन गनुथ पने । नगरपाजलकाको प्रमुख प्रशासकीय अजिकृत िा जनिले 

अजिकार प्रत्यायोिन गरेको अजिकृतल े र आजथथक प्रशासन शाखा प्रमुखबाि कायथक्रम स्िीकृत 

गराई मात्र संचालन गनुथपने । जनयमानुसार पाउने िन्दा बढी रकम पेश िएमा बढी रकम िुक्तानी 

नगन े । योिना तथा कायथक्रमको प्रस्ताि पेश गरी स्िीकृत िएअनसुार कायथक्रम सञ्चालन गरी 

िुक्तानीको लाजग पेश गनुथ पन े।            

51. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा ब्यिस्था िए बमोजिम यस नगरपाजलका 

क्षेत्र जित्रको आ.ि. ०७७/७८ मा जनमाथण कायथ तथा अन्य सेिा प्रयोिनको लाजग जनमाथण सामग्री, 

ज्याला, िािा तथा महसुलको न्युनतम दररेि जनमाथण गनुथपन ेहुुँदा यस नगरपाजलकाल ेजिल्ला दररेि 



िा सदरमुकाममा रहकेो सघं िा प्रदशे सरकारको कायाथलयहरुल े जनिाथरण गरेको दररेि दररेिलाई 

आिार जलई आ.ि.२०७७/७८ को नगर दररेि तयार गरी स्िीकृत गने अजिकार नगर 

कायथपाजलकालाइ जदने ।             

52. यस नगरपाजलकामा जनिी आिास पुनः जनमाथण अजन्तम चरणमा पुगेको अिस्था िएतापजन केही 

गरीि तथा असहायहरुले आजथथक अिस्था कमिोर िएको कारणबाि जनिी आिास पनुः 

जनमाथणको दोस्रो र तेस्रो जकस्ता जलन नसकेको अिस्था रहकेो हुुँदा नगरपाजलकाल ेपुनःजनमाथण कोर् 

स्थापना माफथ त कायथजिजि स्िीकृत गरी गररि तथा असहायहरुलाई घुम्ती कोर्को अििारणाबाि 

आजथथक सहयोग उपलब्ि गराइ यस नगरपाजलकाका सम्पूणथ लािग्राहीहरुलाई जनिी आिास 

जनमाथण गनथ सहयोग गने र जनिी आिास पुनः जनमाथण कायथलाई शत प्रजतशत सम्पन्न गन े।           

53. यस नगरपाजलकामा महामारीको रुपमा कुनै रोग फैजलएको अिस्थामा तत्काल जनयन्त्रण गनथको 

लाजग सािन स्रोतको आिश्यकता पने हुुँदा नगरपाजलकामा स्िास््य उपचार कोर् स्थापना गरी 

सालबसाली बििे व्यिस्था गद ै िान े र महामारी फैजलएको अिस्थामा तत्काल जनयन्त्रणका 

उपायहरु अपनाउन,े साथै आजथथक िर्थ २०७७।७८ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा जनयन्त्रण 

कोर्मा रहकेो रकमलाई सो प्रयोिनको लाजग प्रयोग गने ।  

54. नगर सिाल ेस्िीकृत गरेको आ.ि.२०७७/०७८ जशर्थकगत कायथक्रममा योिना तथा कायथक्रमहरुको 

िििे िािंफाि गरी कायथक्रम स्िीकृत गरी कायाथन्ियन गन े अजिकार नगर सिाल े नगर 

कायथपाजलकालाई प्रत्यायोिन गने  ।     

55. मलेम्ची तथा इन्रािती नदी के्षत्रबाि ढुङा, जगट्टी, बालिुा जबक्री माफथ त आन्तररक आय संकलन गनथ चाल ु

आजथथक िर्थमा सम्झौता गरेको कम्पनी जतनजपप्ले जनमाथण सेिाले जमजत २०७६ /१२/११ देजख नेपाल सरकारबाि 

कोजिि-१९ संक्रमण रोकथामको लाजग गरेको लकिाउनको कारण देखाइ रािश्व संकलन गनथ नसक्ने िनी 

नगरपाजलकामा जनिेदन गरेको सम्िन्िमा जमजत २०७७ /०३/०५ को नगर कायथपा जलकाको जनणथयबाि उक्त आय 

संकलन ठेक्काको स्थलगत अध्ययन गरी प्रजतिदेन पेश गनथ कायथदल गठन गररएकोमा उक्त कायथदलले 

आिश्यक पेश गरेको प्रजतिेदन बमोजिम सम्झौता अनसुार लकिाउन अिजििर )२०७६।१२।११ देजख 

२०७७।२।३२ सम्म  ८३ जदन  (सकंलन हनुपुने औसत दैजनक  रु . ६,७८,८४३।२२ का दरले िम्मा ८३ जदनको 

िम्मा रकम रु .५,६३,४३,९८७।२६  )पाुँच करोि जत्रसठी लाख जत्रचाजलस हिार नौ सय सतासी रुपैयाुँ पैसा 

छजब्बस मात्र (बाि जतनजपप्ले जनमाथण सिेाले माजथ उल्लेजखत लकिाउन अिजििर सकंलन गरेको मू.अ.कर 

बाहकेको रकम रु .२ ,०१,८५,८४१।– (अक्षरुपी दईु करोि एक लाख पचासी हिार आठ सय एकचाजलस 

रुपैयाुँ मात्र  (घिाउुँदा हनु आउुँन े छुियोग्य रकम रु  .३ ,६१,५८,१४६।२६ मा उक्त जनमाथण सेिाको प्रशासजनक 

कायथमा खचथ िएको रकम बापत लकिाउन अिजिमा सकंलन िएको रकमको १०% ले हुने रकम रु .

२०,१८,५८४।– (अक्षरुपी जबस लाख अठार हिार पाुँच सय चौरासी रुपैयाुँ मात्र  (समते गरी िम्मा रु .

३,८१,७६,७३०।२६ )अक्षरुपी जतन करोि एकासी लाख छयहत्तर हिार सात सय जतस रुपैयाुँ पैसा छजब्बस 

मात्र (मलेम्ची नगरपाजलकाको आजथथक ऐन , २०७६ को दफा १६ तथा मलेम्ची नगरपाजलकाको आन्तररक 



आय संकलन )ठेक्का ब न्दोबस्त  (सम्बन्िी  कायथजिजि, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (५ ) बमोजिम छुि जदन े। 

                      

56. संलग्न अनूसचुी आजथथक िर्थ २०७६/०७७ को लखेा सजमजत तथा न्याजयक सजमजतबाि प्रस्तुत 

प्रजतिदेनमा उल्लेजखत सुझािहरु कायथन्ियनको लाजग आिश्यक व्यिस्था जमलाउन नगर 

कायथपाजलकालाइ जनदशेन जदने ।               

57. सािथिजनक महत्िको प्रस्ताबको रुपमा आएको इन्रािती नजदले गरेको किान रोकथामको लाजग 

आिश्यक बििे व्यिस्थाको लाजग सम्बजन्ित जनकायमा पठाउने तथा िर्ाथ याममा बाढी पजहरोले 

सिकहरुमा हुने क्षती न्यूनीकरण गनथ आिश्यक व्यिस्था जमलाउन नगर कायथपाजलकालाई जनदशेन 

जदने ।       

58. मेलम्ची नगरपाजलका, नगर कायथपाजलकाको कायाथलय तथा ििा सजमजतको बैठक मजहनामा 

िजतपिक बसे पजन कायथपाजलकाको बैठक बापत १ बठैकको र ििा सजमजतको बैठक बापत बढीमा 

२ ििा बैठकको मात्र ित्ता उपलब्ि गराउन े।    

59. मेलम्ची नगरपाजलकाको आ.ि. २०७७/७८ को िाजर्थक नगर जिकास नीजत, योिना, कायथक्रम तथा 

नगर सिाको जनणथयहरु संलग्न गरी िाजर्थक नगर जिकास योिना पुस्तक प्रकाशन गने र प्रकाजशत 

पुस्तकमा जििरण फरक परी जिजििा उत्पन्न िएमा नगर सिाको सक्कल जनणथय प्रजतलाई नै 

आिार माजन योिना तथा कायथक्रम संचालन गन े।    

60. मुलुकमा लोकतन्त्र/प्रिातन्त्र प्राप्तीको लाजग प्राण उत्सगथ गनुथहुने ज्ञात अज्ञात सजहदहरु प्रजत 

श्रिाञ्िली व्यक्त गन ेतथा यस िर्थ कोजिि –१९ तथा जिजिि कारण र अबस्थाबाि जनिन िएका 

व्यजक्तहरु प्रजत हाजदथक श्रिाञ्िली अपथण गद ै पररिारको सदस्य गुमाएका नागररकहरुमा हाजदथक 

समिदेना प्रकि गन े।  

61. मेलम्ची नगरपाजलकाको आ.ब. २०७७/७८ को बाजर्थक योिना छनौि, जनमाथण, प्राथजमकीकरण 

गरी बििे बाुँिफाुँि गनथ सहयोग पयुाथउने यस नगरपाजलका क्षेत्रका प्रजतजनिी सिाका माननीय 

सदस्यहरु, प्रदशे सिाका माननीय सदस्यहरु, रािनैजतक दलका प्रजतजनजिहरु, आम नगरबासीहरु, 

सम्बि सब ै पक्षहरु, नगरका सम्पूणथ कमथचारीहरु साथै जिद्यालय पररिार लगायत सिा 

सफलतापिूथक सम्पन्न गनथ सहयोग गन ेसबमैा िन्यिाद ज्ञापन गने ।            

 


