
कृष्णनगर नगरपालिका नवौं नगरसभा अधिवेशन 
पहििो बैठकका ननणणयिरु 

लिनि: २०७९।९।२५ गिे ११:३० वजे 
सवणसम्िि ननणणयिरु 

ननणणय नं १ सिीक्षा 
नगर प्रमखु श्री रजत प्रताप शाहले तपशशल बमोजजम पेश गनु ुभएको गत आ व 
२०७८।७९ को यथाथ ु आम्दानी तथा खर्कुो वववरण लेखापरीक्षण हुुँदा फरक 
देखखएमा सोही बमोजजम हुने गरी अनमुोदन गररयोM  
 

गत आ व २०७८।७९ को अन्त्य सम्ममा यथाथ ुआम्दानी रु ६८ करोड ५७ लाख 
४४ हजार ३३ रुवपयाुँ २८ पसैा मात्र भएको थथयो भने कुल यथाथ ुखर् ुरु ५२ करोड 
८४ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुवपयाुँ भई बर्त भएको रकम रु १५ करोड ७३ 
लाख १७ हजार १ सय ५३ थथयो । बर्त भएको रकम मध्ये रु २ करोड ५० लाख 
र्ाल ुआथथकु वर्कुो आय अनमुानमा समावेश गरी सककएको छ । आय अनमुानमा 
समावेश नभएको १३ करोड २३ लाख ७६ हजार १ सय ५३ बाट खर् ुगने गरी यस 
सम्माननत नगर सभा समक्ष बजेट तथा कायकु्रम प्रस्ताववत गरेको छु । 

 

ननणणय नं २ आयोजना स्वीकृनि 

गत आ व २०७८।७९ को अनमुानमा समावेश हुन नसकेको आथथकु वर्कुो अन्त्य 
सम्ममा खर् ु हुन नसकेको थप बैंक मौज्दात रकम रु १३,२३,७६,१५३ को 
पररर्ालनको लाथग नगर प्रमखु श्री रजत प्रताप शाहले पेस गरेका तपशशलका 
आयोजनाहरु पाररत गररयो: 

 

२०७९ पौर् २५ नगरसभा  
क्र स आयोजनाको नाम रकम कैकफयत 
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ननणणय न ं३ नगर सभाका सलिनििरु गठन 

नगर सभाका कामकारवाहीलाई व्यवजस्थत वनाई कायपुाशलकालाई उत्तरदायी वनाउन देहाय बमोजजमका 
ववर्यगत सशमनतहरु गठन गने ननणुय गररयो: 

१. िेखा सलिनि 

क) संयोजक श्री सथगर अहमद खाुँ   अध्यक्ष वडा न ं३ 

ख) सदस्य श्री अखखलेश कुमार ठाकुर  वडा सदस्य वडा न ं४ 

ग) सदस्य श्री राम ककशोर वरई   का पा सदस्य 

घ) सदस्य सथर्व – प्रमुख प्रशासकीय अथधकृतले तोक्ने 

२. वविायन सलिनि 

क) संयोजक श्री जावेद आलम खाुँ    अध्यक्ष वडा न ं६ 

ख) सदस्य श्री मुन्तना लाल पाल   वडा सदस्य वडा न ं७ 

ग) सदस्य श्री उशमलुा श्रीवास्तव   वडा सदस्य वडा न ं१ 

घ) सदस्य सथर्व – प्रमुख प्रशासकीय अथधकृतले तोक्ने 



३. योजना िथा सशुासन सलिनि 

क) संयोजक श्री घनचयाम बननयाुँ   

ख) सदस्य श्री रेणु शमाु    वडा सदस्य वडा न ं२ 

ग) सदस्य श्री पुजारी ववचवकमाु   वडा सदस्य वडा न ं३ 

घ) सदस्य सथर्व – प्रमुख प्रशासकीय अथधकृतले तोक्ने 

 

ननणणय न ं३ सिपरुक र ववशषे आयोजना 
आगामी आथथकु वर्कुो लाथग संघीय सरकारको ववशेर् अनदुानवाट र समपुरक कोर्वाट देहायका 
आयोजनाहरु प्रस्ताव गने ननणुय गररयो । 

क) सघं सरकार सँग साझेदारी गने सिपरुक आयोजना 
श्रीराम गोखाु ववद्यालय भवन ननमाुण 

सुरही नालाको छेउमा पाकु ननमाुण 

ख) सघं सरकार सँग िाग गने ववशषे आयोजना 
फुसको छाना ववस्थापन कायकु्रम 

 

ननणणय न ं४  अधिकार प्रत्यायोजन 
राजस्व बाुँडफाुँड तफु अनमुानमा समावेश गररएको रकम पूरै प्राप्त भएको खण्डमा यस बजेट तथा 
कायकु्रममा सोध भनाुको लाथग यस नगर सभाले ब्यवस्था गरेको रकमवाट आयोजना तय गरी 
कायाुन्तवयन गन ुसक्ने गरी कायपुाशलकालाई अथधकार प्र्यायोजन गने ननणयु गररयो । 
 

ननणणय न ं५ ननणणय अनिुोदन 

कायपुाशलका, नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अथधकृतले प्रर्शलत काननू बमोजजम 
गरेका ननणुयहरु अनमुोदन गने ननणयु गररयो । 
ननणणय न ं६ कायणपालिकािाई ननदेशन 

दीघणकािीन नीनि िथा कायणक्रििरु वनाउन कायणपालिकािाई आदेश गने ननणणय गररयो: 
क) नगर कायपुाशलकाले आगामी आथथकु वर्ुको बजेट तथा कायकु्रम प्रस्ताव गदाु राजष्ट्रय 

दीघकुालीन लक्ष्यहरु हाशसल गने गरी बजेट तथा कायकु्रम बनाउने । 

ख) कायपुाशलकाले बजेट तथा कायकु्रम पेस गदाु ४ वर्मुा सवै वडाका केन्तरहरुमा कालोपते्र सडक 
पुयाुउने गरी बजेट तथा कायकु्रम पेस गने । 

ग) बजेट तथा कायकु्रम पेस गदाु शशक्षा र स्वास््य के्षत्रलाई नमुनायोग्य वनाउने गरी पेस गने 

ननणणय न ं७ वविेयक प्रस्िवािरु 

देहायका ववधेयकहरु नगरसभाको ववधायन सशमनतमा दफावार छलफलका लाथग पठाउने ननणयु गररयो: 
 कृष्ट्णनगर नगरपाशलकाको सहकारी ववधेयक २०७९  



 कृष्ट्णनगर नगरपाशलकाको स्वास््य ववधेयक २०७९  
 कृष्ट्णनगर नगरपाशलकाका पदाथधकारीको आर्ार संहहता २०७९  

ननणणय न ं८ आयोजना सशंोिन 

आयोजना संशोधन सम्बन्तधी देहायको प्रस्ताव पाररत गने ननणयु गररयो: 
क्र 
स 

िाि आयोजनाको नाि रकि प्रस्िाववि/ससंोधिि 
आयोजनाको नाि 

रकि वडा 
न ं

१ २६= डवरा देखख शलकं रोड सुरही 
खोला पुलदेखख समयमाई मजन्तदर 
जाने माटो पटान तथा ग्राभेल 

 डवरा गाउुँ  देखख पजचर्म समयमाई 
मजन्तदर सम्म सडक वपशसशस तथा 
नाली ननमाुण 

 ५ 

२ १७८ काली माई थान ममतु १००००० गरीव असहाय ब्यजक्तलाई कम्बल 
ववतरण 

 ३ 

३ सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर 
संर्ालन 

२०००००० वडा कायालुय इन्तटरनेट जडान 
तथा सफ्टवेयर संर्ालन 

२००००००  

४ स्वास््य शशववर संर्ालन  अस्पताल तथा स्वास््य र्ौकी 
वद्युतीय हाजजरी 

५०००००  

५ ववववध खर् ु  राजष्ट्रय पररर्यपत्र ववतरण खाजा 
खर् ु

६०००००  

६ ज्येष्ट्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम ५००००० ६५ वर् ु माथथका ज्येष्ट्ठ 
नागररकलाई नगर प्रमुख हदघाुय ु
ननशुल्क स्वास््य परीक्षण तथा 
और्धी वतरण 

५०००००  

७ कायालुय सरं्ालन तथा स्टेशनरी  पदाथधकारी अन्तय सुववधा १००००००  
८ धाशमकु तथा साुँस्कृनतक सहायता ४४००० वडा कायाुलय स्टेशनरी खररद ४४०००  ३ 
९ ढेकहरी राहुलको घर देखख मडहाको 

शसमाना सम्म माटो पटान तथा 
ग्राभेल  

३५०००० ढेकहरी राहुलको घर देखख मडहाको 
शसमाना सम्म माटो पटान तथा 
ग्राभेल 

३००००० 
 

१ 

१० ईलाका प्रहरी कायालुयमा 
सी.सी.हट.भी ममतु  

७५००० ईलाका प्रहरी कायालुयमा 
सी.सी.हट.भी ममतु 

१२५००० १ 

११ धाशमकु कायकु्रम सबै 
धमाुवलम्बीहरुलाई, सरसफाई लेखन  

२५०००० धाशमकु कायकु्रम सब ै
धमाुवलम्बीहरुलाई, सरसफाई 
लेखन 

१००००० २ 

   पुरुर् कम्प्युटर ताशलम  १५०००० २ 
१२ पत्रपबत्रका  ७०००० पत्रपबत्रका ४०००० ५ 
   ववववध ३०००० ५ 
१३ स्वास््य र्ौकी शभल्मीको लाथग 

रेकिजेरेटर खररद  
५०००० डरेवा शशवपुजन यादवको घर 

अगाडी सडक पी.सी.सी. 
१५०००० ६ 

१४ वडाको ववशभन्तन ठाउुँमा माटो पटान २००००० वडा कायाुलय व्यवस्थापन फननरु्र 
खररद आहद 

१००००० ६ 

१५ डरेवा काली मजन्तदर स्तरोन्तननत  ४००००० बबजुली तथा पानी ५०००० ६ 
१६ डरेवा समयमाता मजन्तदर ननमाुण  १५०००० स्वास््य र्ौकी शभल्मी ममतु तथा 

रंगरोगन 
१००००० ६ 

   डरेवा काली मजन्तदर ननमाुण  १५०००० ६ 



   मदरसा एह्याउससुन्तनालाई शैक्षक्षक 
अनुदान तथा ममतु  

२५०००० ६ 

१७ कौडीडीहवा गाउुँ  शभत्र काली मजन्तदर 
ननमाुण  

१५०००० बबशुनपुर पोखरीको ककनारमा दगुा ु
मजन्तदर ममतु र रंगरोगन  

१००००० ७ 

१८ परसुरामको घर अगाडी रहेका शशव 
मजन्तदर रंग रोगन 

५०००० युवाहरुको लाथग प्रस्ताव लेखन 
तथा उद्द्घोर्क ताशलम  

५०००० ७ 

१९ नारायणडीहवा गाउुँको पजचर्म 
डाडामा रहेको हनुमान मजन्तदर रंग 
रोगन  

५०००० कुष्ट्ट रोग छाला शशववर  २०००० ७ 

   थर्द्यालय स्तरीय ककशोर ककशोरी 
यौन तथा प्रजनन स्वास््य 
अशभमुखीकरण  

२०००० ७ 

   आमा समुहको लाथग बत्रपाल खररद 
तथा अशभमुखीकारण  

१०००० 
 

७ 

   गाउुँ  घर जक्लननकमा फननरु्र 
खररद  

१०००० ७ 

   ववद्यालय स्वास््य शशक्षा NTDS २०००० ७ 
   बहुके्षत्रीय पोर्ण कायकु्रम  २०००० ७ 
२० सरसफाई सेवा शुल्क  ३०००० ववववध खर् ु ३०००० ८ 
२१ खेलकुद संघ संस्था युवा क्लब मठ 

मजन्तदर समुह आहदलाई सहयोग  
५०००० खेलकुद संघ संस्था युवा क्लब मठ 

मजन्तदर समुह आहदलाई सहयोग 
१५००० ८ 

   कायालुय सामग्री खररद फननरु्र 
इलेजक्रकल आहद 

३५००० ८ 

२२ खानेपानी तथा बबजुली  ७०००० खानेपानी तथा बबजुली ५०००० ९ 
   ववववध २०००० ९ 
२३ पटना देवी थान देखख बसन्ततपरु 

सडक ममतु  
२००००० बसन्ततपुर गाउुँको पजचर्म देखख 

मोनतपुर जान े सडक ममतु र 
ग्राभेल  

२००००० ११ 

२४ बेकारूको घर अगाडी शशव मजन्तदर 
ममतु  

५०००० नववनको घर अगाडी रहेको इनार 
ममतु  

५०००० ११ 

२५ ठकुरापुर गाउुँ  शभत्र पी.सी.सी. ६८६००० ठकुरापुर गाउुँ  शभत्र पी.सी.सी. तथा 
नाली ननमणु  

६८६००० १२ 

२६ मूल सडक देखख अयोध्या कोरीको 
घर सम्म पी.सी.सी. ढलान  

४००००० गाउुँ  शभत्र पी.सी.सी. ढलान  
हररहरपुर ्

४००००० १२ 

२७ नेत्र ज्योनत मा.वव.सौनहवामा 
कम्प्युटर प्राववथधक शशक्षक तथा 
गेट ननमाुण समेत  

५००००० नेत्र ज्योनत मा.वव.सौनहवामा गेट 
ननमाुण  

५००००० १० 

२८ अमौली ववद्यानगर सडक 
स्तरोन्तनती 

३५००००० अमौली ववद्यानगर सडक 
स्तरोन्तनती बहुवर्ीय 

३५००००० १० 

२९ काली मजन्तदर ननमाुण बहादरुगंज १५००००० काली मजन्तदर ननमाुण बहादरुगंज 
बहुवर्ीय 

१५००००० ८ 

३० सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर  वडा कायाुलय इन्तटरनेट जडान 
तथा अनलाइन शसस्टम जडान 

१८०००००  



३१ स्वास््य शसबबर संर्ालन  अस्पताल तथा स्वास््य र्ौकी 
ववद्युतीय हाजजरी 

  

३२ कायकु्रम संर्ालन   राजष्ट्रय पररर्य पत्र कायकु्रम ६०००००  

३३ ज्येष्ट्ठ नागररक सम्मान कायकु्रम ५००००० ६५ वर् ुमाथथ ज्येस्ठ नागररकलाई 
नगर प्रमुख हदघायुु ननशुल्क 

स्वास््य पररक्षण  तथा औसथध 
ववतरण  

५०००००  

३४ स्टेशनरी   पदाथधकारी अन्तय सुववधा  १००००००  

 

ननणणयन न ं९ आयोजना सपुरीवेक्षण िथा अनगुिन सलिनि गठन 

१. वडा स्तरीय आयोजना सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन सशमनत 

३ लाख भन्तदा कम लागतका वडा स्तरीय आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लाथग 
देहाय बमोजजमको वडा स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण सशमनत गठन गने र उक्त 
सशमनतको काय ुसरं्ालनका लाथग कायपुाशलकाले कायवुवथध स्वीकृत गने ननणयु गररयो । 

वडा स्िरीय अनुगिन िथा सुपरीवेक्षण सलिनि 

वडा अध्यक्ष     सयंोजक 

वडा अध्यक्षले तोकेको आयोजनाको नजजकको वडा सदस्य  सदस्य 

सम्बजन्तधत वडा हेने प्राववथधक कमरु्ारी    सदस्य 

सम्बजन्तधत वडाको सथर्व वा सथर्वको काम गने कमरु्ारी सदस्य सथर्व 

ननणणय न ं१० नीजज प्रयोजनिा ननजी िाटो  

प्रदेश सरकारको प्राकृनतक स्रोतको सकंलन तथा बबक्रीको सम्बन्तधमा वनेको काननू ननजी जग्गावाट ननजी 
प्रयोजनका लाथग माटोको ब्यवस्था गने प्रयोजनका लाथग अस्पष्ट्ट भएको हुुँदा देहाय बमोजजम गने 
ननणयु गररयो: 

- आवासीय प्रयोजनको लाथग ननजी जग्गावाट माटो ननकाली स्वयलें प्रयोग गनु ुपदाु प्रनत क्य ुकफट रु 
१ यातायात शलु्क शलई प्रमखु प्रशासकीय अथधकृतले अनमुनत हदने । 

ननणणय न ं११ ववजुिी ब्यवस्थापन िथा सरसफाई 

नगरपाशलका क्षेत्रमा ववजुली ववत्तको ममतु सभंार र सडक ककनारा तथा सावजुननक स्थलको सरसफाइको 
लाथग कायपुाशलकाले नीनत वनाई बजेटको ब्यवस्था शमलाउने । 

ननणणय न ं१२ नगर प्रिरी 



नगर पाशलकाको सरुक्षा तथा आन्ततररक राजस्व पररर्ालनमा समेत योगदान पयुाुउन ५ जना नगर प्रहरी  
(नगर प्रहरी सहायक ननरीक्षक २ जना (एक महहला एक परुुर्) , कजम्तमा १ महहला सहहत ३ जना 
नगर प्रहरी जवानको दरबन्तदी स्वीकृत गने |  

ननणणय न ं१३ स्थानीय कािदारको प्रयोग 

यस नगरपाशलका क्षते्रमा सरं्ालन हुने ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरुलाई इजाजत हददंा स्थानीय 
बाशसन्तदालाई रोजगारका अवसर उपलब्ध गराउन ुपने गरी नगर कायपुाशलकाको कायाुलयले इजाजत हदने 
ननणयु गररयो । 

ननणणय न ं१४ करार िथा ज्यािादारी किणचारीको ननरन्िरिा 

यस नगरपाशलकामा कायरुत करार तथा ज्यालादारी कमरु्ारीहरुको २०८० असार मशान्तत सम्मको लाथग 
सेवाको ननरन्ततरता हदई करार सम्झौता गन ुप्रमखु प्रशासकीय अथधकृतलाई ननदेशन हदने ननणयु गररयो 
। 

ननणणय न ं१५ खचण गनण सक्ने 

सम्बजन्तधत शशर्कुमा ववननयोजजत बजेटले खामेमा कायाुलयले वडा कायाुलयहरु र स्वास््य र्ौकीहरुको 
लाथग फननरु्र तथा फननशुसगंको क्षते्रमा खर् ुगन ुसक्ने ननणयु गररयो । 

ननणणय न ं१६ बािववकास सिजकिाण िथा ववद्यािय किणचारी पाररश्रलिक 

बालववकास सहजकताु तथा ववद्यालय कमरु्ारीको पाररश्रशमक रु २५५००००। सघंीय कायकु्रम भएको र 
यस नगरपाशलकाको स्रोतवाट ब्यहोन ुरकम अभाव भएकोले सघंीय सशत ुअन्ततगतु शशक्षकहरुको तलव 
शशर्कुवाट खर् ुलेख्न ेननणयु गररयो । 

 

            
         रजि प्रिाप शाि 

           नगर प्रिखु 


