
प्रस्तावहरु: 

१. स्थानिय उपसनिनत तथा अन्य सनिनत गठि सम्बन्धिा ।  

२. ववशेष अिदुािबाट संचानित योजिा कायाान्वयि सम्बिधिा । 

३. करारका किाचारीहरुको म्यादथप र तिब सम्बन्धिा । 

४. वडा कायाािय ब्यबस्थापि र इन्धि सम्बन्धिा । 

५. स्वास््यतर्ा का किाचारी ब्यबस्थापि र अन्य ववषय सम्बन्धिा । 

६. िदीजन्य पदाथा (नगटी वािवुा) को सिथाि सम्बन्धिा । 

७. ववज्ञापि कर उठाउि ेसम्बन्धिा । 

८. र्ोहोरिैिा ब्यबस्थापि सम्बन्धिा । 

९. शशक्षातथा खेिकुद सम्बन्धिा । 

१०. जगेडा कोषको रकि खचा सम्बन्धिा । 

११. उपचार खचा सम्बन्धिा । 

१२. सोिार बशि जडाि गिे सम्बन्धिा । 

 

निर्ायहरु: 

निर्ाय िम्वर १ 

प्रस्ताव िम्वर १ िानथ छिर्ि गदाा देहाय अिसुारका सनिनत तथा उपसनिनतहरु गठि गिे निर्ाय गररयो । 

क) पयाटि वषा २०१९ – २२ िा िध्यिेपाि िगरपानिकानित्र पयाटि प्रवर्द्ाि गिाकािानग स्थानिय उपसनिनत गठि गरी 
सोको जािकारी यस िन्त्राियिाइ गराउिे िनि गण्डकी प्रदेश उद्योग, पयाटि वि तथा वातावरर् िन्त्राियको च िं 
६७ निनत २०७६।०४।१९ को पत्र प्राप्त िएकोिे देहाय अिसुारको स्थानिय उपसनिनत गठि गरी सो को 
जािकारी उद्योग, पयाटि वि तथा वातावरर् िन्त्राियिाइ गराउिे । 

१. िगर प्रिखु श्री रिेशकुिार पाण्डे     संयोजक 

२. उपप्रिखु श्री राजकुिार शे्रष्ठ     सदस्य  

३. वडाध्यक्ष वडा िं ५ श्रीवािकुिार शे्रष्ठ    सदस्य   

४. वडाध्यक्ष वडा िं ८ श्री अितृ बहादरु तािाङ   सदस्य   

५. वडाध्यक्ष वडा िं ७ श्री गगि शिनिरे    सदस्य   

६. पयाटि ब्यवसायी श्री चीजािायााँ गरुुङ वडा िं ८   सदस्य 

७. पयाटि ब्यवसायी श्री िवराज शिनिरे वडा िं ७   सदस्य 

८. पयाटि ब्यवसायी श्री िािकुिारी अचाज ुवडा िं ४  सदस्य 

९. प्रिखु प्रशासकीय अनधकृत श्री िर बहादरु खड्का  सदस्य सशच 

(  संिीय िानििा तथा सािान्य प्रशासि िन्त्रािय, स्थानिय तह सिन्वय शाखाको च िं ९९ निनत २०७६।०५।२९ 
को पत्रािसुार यस िगरपानिका िीत्र िेपाि भ्रिर् बषा २०२० को आबश्यकप्रचार प्रसार र प्रवधाि गिाकािानग गठि 
गिुापिे सनिनतको काि सिेत यसै सनिनतिे गिे  ) 

ख) स्थानिय शासि संचािि ऐि, २०७४ आउििुन्दा अगानड निनत  २०७४।०३।१९ गते बसेको िगर 
कायापानिकाको बैठकिे ववनिन्न सनिनतहरुका संयोजक िात्र तोकेको, सनिनतका सदस्यहरु तोक्ि बााँवकरहेकै 



अवस्थािा निनत २०७४।०६।२९ बाट स्थानिय शासि संचािि ऐि, २०७४ िागू िएको,उक्त ऐिको दर्ा २२ 
अिसुार िगरपानिकाको कायाप्रर्ािीिाइ ब्यबशस्थत गिा  िेखा सनिनत, ववधायि सनिनत, सशुासि सनिनत र 
आबश्यकता अिसुार अन्य सनिनत गठि गिुापिे िएकोिे हाििाइ देहायअिसुारका सदस्यहरु रहिेगरी िेखा सनिनत, 
ववधायि सनिनतर सशुासि सनिनत गठि गरर सम्बशन्धत कायाको शजम्िेवारी ददि े र आवश्यकता अिसुार अन्य 
सनिनतहरु गठि गदैजािे । 

१) िेखा सनिनत 

संयोजक  श्री पदि ब थापा 
सदस्य  श्री सूया ब कुवर  

सदस्य  श्री कििा िाझी 
२) ववधायि सनिनत 

संयोजक  श्री रािचन्र िण्डारी 
सदस्य  श्री िेत्र ब बस्िते 

सदस्य  श्री िशमि वव क 

 

३) सशुासि सनिनत 

संयोजक  श्री नििाि गौति 

सदस्य  श्री िैया िौरानत 

सदस्य  श्री ववष्र्िुाया नगरी 
ग) िगरपानिकाबाट आ ब २०७६।७७ िा संचािि हिुे तीििाख िन्दा िनुिका योजिाहरुको सम्बशन्धत वडा 

कायााियिे वडाध्यक्षको संयोजकत्विा  अिगुिि सनिनत गठि गरी सम्पन्न िएका योजिाहरुको अिगुिि प्रनतवेदि 
सवहत िकु्तानिको िानग नसर्ाररस गिे र तीििाखिन्दा िानथका योजिाहरुको अिगुिि तथा निररक्षर् गरर सम्पन्न 
िएका योजिाहरुको अिगुिि प्रनतवेदि सवहत रकि िकु्तानिको िानग नसर्ाररस गिा देहाय अिसुारको एक सनित 
गठि गिे । 

१ िगर उपप्रिखु श्री राजकुिार शे्रष्ठ     संयोजक 

२ वडाध्यक्ष वडा िं १ श्री चन्रिर्ी पौडेि     सदस्य 

३ वडाध्यक्ष वडा िं १० श्री रािच्िर िण्डारी    सदस्य 

४ योजिा संग सम्बशन्धत वडाका वडाध्यक्ष    सदस्य 

५ योजिा शाखाको प्रिखु वा प्राववनधक शाखाको प्रिखु   सदस्य 

निर्ाय िम्वर २ 

प्रस्ताव िम्वर २ िानथ छिर्ि गदाा“ववशेष अिदुाि सम्बन्धी कायाववधी, २०७५”को दर्ा ११ को उपदर्ा १ को 
खण्ड “ग” िा “ववशेष अिदुािबापत प्राप्त रकि खचागदाा उपिोक्ता सनिनत िार्ा त गिा पाइिेछैि” िने्न ब्यहोरा उल्िेख 
िएकोिे िगर कायापानिकाको निनत २०७६।०४।२३ िा बसेको बैठकको  निर्ायअिसुार प्रदेश सरकारको ववशेष अिदुाि 
बाट संचिि हिुे योजिाहरुिध्ये कायााियबाट संचाििहिुे योजिाहरु बाहेक अन्य योजिाहरु दरिाउपत्र िाग गरी 
कायाान्वयि गिे निर्ाय गररयो । साथै ववशेष अिदुािबाट संचािि हिु ेयोजििा रु १ िाखको योजिा कि िएकोिे बडा िं 
६ को थपुा कुिो थप गिे सिेत निर्ाय गररयो । 



निर्ाय िम्वर ३ 

प्रस्ताव िम्वर ३ िानथ छिर्ि गदाादेहाय अिसुारका करारका किाचारीहरुिाइ देहाय अिसुार म्यादथपगिे तथा 
तिब उपिब्ध गराउिे निर्ाय गररयो ।  

क) साववक एक गा. वव. स. एक प्राववनधकको अबधारर्ा अिरुुप करारिा नियूक्त िइ हाि यस िगरपानिका 
अन्तगात कायारत कृवष सेवातर्ा  १ जिा र पशसेुवा तर्ा  ३ जिा गरी जम्िा ४ जिा प्राववनधक किाचारीहरुको 
निनत २०७६।०४।२३ गते बसेको िगर कायापानिकाको बैठकिे श्राबर् िवहिाबाट िागूहिुेगरी थप गरेको 
तीििवहिाको म्याद असोज िसान्तबाट सिाम्त  िैसकेकोिेनिजहरुको कानताक १ गतेबाट तीििवहिाको िानग 
म्याद थप गिे,तिबको िानग थप आबश्यक रकि कृवष तथा िशपंुछी ववकास िन्त्राियबाट प्राप्त िएिा श्रावर् 
िवहिादेशखिै तिब स्केि अिसुारको तिब सवुवधा उपिब्ध गराउिे र प्राप्त ििएिा साववककै तिब सवुवधा 
उपिब्ध गराउिे । 

ख) शजल्िा सिन्वय सनिनत ििजङुबाट यस िगरपानिकािा कािकाज गिा खटाइएका तत्कानिि शजल्िा ववकास 
सनिनतका अस्थायी खािेपािी सहायक टेक्िेनसयि िशर्राि पोखरेिको  िगर कायापानिकाको निनत 
२०७६।०४।२३ गते बसेको बैठकको निर्ाय अिसुार निनत २०७६ साि  श्रावर् िवहिाबाट िागूहिुेगरर 
तीििवहिाको िानग म्यादथप गररएकोिा उक्त म्याद असोज िसान्तबाट सिाप्त िैसकेको र हाि 
िगरपानिकािाइ खािेपािी टेक्िेनसयिको सेवा आवश्वक िएकोिे अन्य बैकशल्पक ब्यवस्था िएिा स्वत अवकाश 
हिुेगरी निजको २०७६ कानताक १ गतेबाटतीििवहिाको िानग म्यादथप गिे । 

ग) यस कायााियिा करारिा कायारत देहायअिसुारका किाचारीहरुिाइनित २०७६ साि श्राबर् िवहिा देशखिै िाग ु
हिुेगरर देहायअिसुार तिव सवुवधा उपिब्ध गराउि ेनिर्ाय गररयो ।  

१ प्राववनधक शाखािा कायारत प्राववनधकहरुिाइ िेपाि सरकारिे तोकेको तिब स्केि अिसुार । 

२ कम््यूटर अपरेटर संजय पौडेििाइ िानसक रु २३,०००।– 

३ सबारी चािकहरुिाइ िानसक रु १९,०००।– 

४ कायाािय सहयोनगहरुिाइ िानसक रु १५,०००।– 

घ) सूचिा प्रववनध अनधकृतको ७५ प्रनतशत तिब ब्यहोिे गरी वावषाक बजेट पेश िएको र स्वीकृत िएपछी LMBIS 

िा प्रववष्ट गररििेएकोिे तहााँ कायारत सूचिा प्रववनध अनधकृतको करार संझौता िववकरर्  सम्बन्धी ब्यबस्था 
तहााँबाटै हिु अिरुोध छ िनि संिीय िानििा तथा सािान्य प्रशासि िन्त्रािय, प्रदेश तथा स्थानिय प्रशासि 
सहयोग कायाक्रि (PLGSP), कायाक्रि सिन्वय इकाईको च िं ९६ निनत २०७६।०५।२१ को पत्र प्राप्त 
िएकोिे यस कायााियिा कायारत सूचिा प्रववनध अनधकृत आकाश गरुुङिाइ LMBIS िा प्रववष्ट िएपनछ ७५ 
प्रनतशत तिब उपिब्ध गराउिे र िगरपानिकाको तर्ा बाट उपिब्ध गराउिे रकिबारेिा पनछ निर्ाय गिेगरी 
निनत २०७६ श्रावर् १ गतेबाट िागू हिुेगरी ६ िवहिाको िानग करार संझौता िववकरर् गिे । 

निर्ाय िम्वर ४ 

प्रस्ताव िम्वर ४ िानथ छिर्ि गदाा वडा कायाािय ब्यवस्थापि रइन्धि सम्वन्धिा देहाय अिसुार गिे निर्ाय 
गररयो । 

क) वडा कायाािय ब्यबस्थापिको िानग प्रत्येक वडाकायााियिबाट प्राप्त वीि िपााइको आधारिा प्रनत िवहिा रु 
दशहजार सम्िको िकु्तानि ददिे निर्ाय गररयो । 



ख) यस कायााियिे िोटरसाइकि उपिब्ध गराएका िगरपानिकाका पदानधकारी तथा किाचारीहरुिाइ प्रनत िवहिा पन्र 
निटरका दरिे पेट्रोि उपिब्ध गराउि,े साथै निशज िोटरसाइकि प्रयोग गिेगरर सरकारी कािकाजिा खटाइएका 
पूिनििाार् शाख, प्राववनधक शाखा र अन्य शाखाका किाचारी हरुिाइ त्यसरी काििा खटाउदा प्रिखु प्रशासकीय 
अनधकृतिे कािको आधारिा िानसक पन्र निटरिन्दा िबढ्िेगरी आबश्यकता अिसुार पेट्रोि उपिब्ध गराउिे । 

निर्ाय िम्वर ५ 

प्रस्ताव िम्वर ५ िानथ छिर्ि गदाा यस िगरपानिका अन्तगातकास्वास््यतर्ा का किाचारी ब्यबस्थापि र अन्य 
ववषय सम्बन्धिादेहाय अिसुार गिे निर्ाय गररयो । 

क) सातवटा वनथाङ सेन्टरहरुिा अशिल्िो आ. व. देशखिै १० जिा अ. ि. नि. हरु करारिा कायारत रहेका, निनत 
२०७६।०४।२३ गते बसेको कायापानिकाको बैठकिे  साववककै तिब सवुवधा प्रदाि गिेगरर निजहरुको म्याद 
श्राबर् १ गतेबाट िागहुिुगेरी तीि िवहिा थप गिे निर्ाय गरेको, सो म्याद पनि असोज िसान्तबाट सिाप्त 
िैसकेको, उनिहरुको तिबको िानग शसता अिदुाि अन्तगात िात ृ तथा िवजात शशश ुकायाक्रिका िानग ब्यशक्त 
करार शशषाकिा रु. १५ िाख ९६ हाजार छुट्याइएको, १० जिा किाचारीको रु. १९ हजार प्रनत िवहिाको दरिे 
तीििवहिाको तिब उपिब्ध गराउाँदा रु. ५ िाख ७० हजार खचा िइ रु. १० िाख २६ हजार बााँवक रहिे 
देशखएको, सो रकििे िानसक रु. १९ हजारकै दरिे तिब उपिब्ध गराउदापनि बााँवक ९ िवहिाको िानग ६ 
जिाकिाचारीहरुिाइ िात्र पगु्िे देशखएकािे सातवटा बनथाङ सेन्टरको िानग आवश्यक ७ जिा अ. ि. नि. को ियााँ 
सूचिा प्रकानसत गिे र छिौट िएका ब्यशक्तहरुिाइ िानसक १९ हजार तिब पाउिेगरीकरारिा नियूक्त गिे, िपगु 
तिब रकिचाि ुआ ब को जगेडा कोषबाट उपिब्ध गराउिे । 

ख) पूर्ाखोपको ददगोपिा सम्बन्धी त्याङ्क संकिि गिा११३ जिा िवहिा स्वास््य स्वयंसेवीकाहरुिाइ पररचािि गदाा रु 
चारसयका दरिे एकददिको यातायात खचावापत जम्ि रु ४५,२००।- आबश्यक पिे देशखएकोिे उक्त रकि चाि ु
आनथाक बषाकोजगेडा कोषबाट िकु्तािी ददिे । 

ग) बांग्रवेेसी, निववुाटारी र कल्यांगवेसी शहरी स्वास््य केन्र तथा पोखरीथोक सािदुावयक स्वास््य इकाइ केन्रिा 
करारिा कायारत चारजिा किाचारीहरुिाइ (अ. हे. व/अ. ि. नि.) निनत २०७६ साि श्रावर् देशख कानताक सम्िको 
पाररश्रनिक बापतिानसकरु सोह्रहजारका दरिेहिुे  जम्िा रु २,५६,०००।–रिकचाि ुआ व को जगेडा कोषबाट 
िकु्तािी ददि े। 

घ) िेपाि सरकारिे किाचारी सिायोजि गदाा यस िगरपानिका अन्तगातका स्वास््य संस्थाहरुिा केही हे. अ. र अ. हे. 
व. को दरवन्दी खािी रहिे देशखएकोिे आवश्यकता अिसुार खािी दरवन्दीिा प्रकृया पूरा गरी करारिा नियूक्त गिे 
र निजहरुको पाररश्रनिक सशता अिदुाि गन्तगात तिि ििािा ववनियोशजत रकिबाट िकु्तािी गिे । 

 

ङ) िोिेटार स्वास््य चौकीिा आखााँ उपचार सेवा प्रारम्ि गिाकािानग निनत २०७६।०४।२३ गतेको कायापानिकाको 
बैठकको निर्ायअिसुार एकजिा किाचारी करारिा नियूक्त गिे प्रकृया अगाडी बढाउि १५ ददिे सूचिा प्रकाशि 
गररएकोिा अशन्ति निनतसम्ििा पनि कुिै निवेदि प्राप्त ििएकोिे पूि: १५ ददिको म्याद ददएर अको सूचिा 
प्रकाशि गिे । 

निर्ाय िम्वर ६ 



 प्रस्ताव िम्वर ६िानथ छिर्ि गदाा यस िगरपानिका के्षत्रिीत्र तोवकएका िाटहरुबाट उत्खिि ्गिासवकि े
िददजन्य पदाथाको पररिार् एवकि गरर िदौ १५ गतेिीत्र वोिपत्र सम्न्धी आवश्यक कावााही अगाडी बढउिको िानग 
कायापानिकाको निनत २०७६।०४।२३ गतेको बैठकबाट िगर प्रिखुको संयोजकत्विा गदठत सनिनतिे गरेका िददजन्य 
पदाथाको पररर्ाि एवकि ( प्राववनधक प्रनतबेदि अिसुार ) गिे, दरिाउपत्र िागगिे कायातथा प्रत्येक िाटको िानग परेका एक-

एकवटा दरिाउपत्र स्वीकृत गिे कायाको सिथाि गिे र पेश िएका दरिाउपत्र दातासंग संझौता गरी कायाादेश ददिे निर्ाय 
गररयो । 

निर्ाय िम्वर ७ 

 प्रस्ताव िम्वर ७ िानथ छिर्ि गदाा िगरपानिकाको हरेक वषाको आनथाक ऐििा तोवकएअिसुारको 
ववज्ञापि कर हािसम्ि पनि िउठेकोिे उक्त कर उठाउिको िानग इच्छुक संिसंस्था तथा कम्पिीहरुबाट देहायअिसुार 
हिुेगरी प्रस्ताब िाग गरर सातददिको सूचिा प्रकानसत गिे र प्राप्त प्रस्ताहरुिध्ये सबैिन्दा बढी कबोि गिेको प्रस्ताव स्वीकृत 
गरी संझौता गिे निर्ाय गररयो । 

१ आ ब २०७६।७७ िा अनग्रि रुपिा एकिषु्ट बझुाउिपुिे न्यूिति रकि रु २५ हजार कायि गिे । 

२  प्रनतबषा १० प्रनतशतिे बवृर्द् हिुपुिे सता राख्न े। 

३ संझौता अबधी तीि बषाको हिुे । 

निर्ाय िम्वर ८ 

 प्रस्ताव िम्वर ८ िानथ छिर्ि गदाार्ोहोरिैिा ब्यबस्थापि तर्ा  यस  आ ब िा ववनियोशजत रकि रु 
३३३२६बाट र्ोहोिैिा ब्यबस्थापिको िानग चावहिे सािाि खररद गिे निर्ाय गररयो । 

निर्ाय िम्वर ९ 

 प्रस्ताव िम्वर ९ िानथ छिर्ि गदाा शशक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धिा देहायअिसुार गिे निर्ाय गररयो । 

क) प्रस्ताववतिाववकािानगशशक्षकव्यवस्थापिः 
१ िगरपानिकाक्षेत्रिीत्रसन्चािििारहेकादेहायकाप्रस्ताववतिाध्यनिकववद्याियहरुिाईएकिाध्यनिकतहततृीयशे्रर्ीसरहकोदर

िेदेहायकाववषयहरुकोशशक्षकव्यवस्थापिगिाप्रस्ताववतिाध्यनिकववद्याियहरुकािानगशशक्षकव्यवस्थापििाववनियोशजतरक
िप्रयोगगिे।शशक्षककािानगिाववततृीयसरहप्रनतिवहिा३५९९०रूपैंयाकारनििाववकोिानगप्रनतिवहिा२८२००कादरिे२०
७६ िंनसर देशख२०७७असारसम्िकोिानगअिदुािरकिउपिब्धगराउि।े 

क्र.सं. ववद्याियको िाि  ववषय 

१ श्री जििशन्दर िा.वव. गशर्त 

२ श्री कल्यार् िा.वव. ववज्ञाि 

३ श्री वािज्योनत िा.वव. ववज्ञाि 

४ श्री डडवुा दछुाा िा.वव. गशर्त 

५ श्री सूयाज्योनत िा.वव. िेपािी 
६ श्री बािववकास िा.वव. गशर्त 

७ श्री कल्यार् िा.वव.  नििावव 



िेपािी 
२ िगरपानिकाको शशक्षा शाखाबाट िै शशक्षक नियशुक्तको नसर्ाररस गिे प्रयोजिको िानग ववज्ञापि तथा छिौटको 

सम्पूर्ा प्रकृया गिे । शशक्षक छिौटको िानगतपनसिअिसुारकोसनिनतगठिगिे। 

प्रिखु प्रशासकीय अनधकृत    संयोजक 

सूचीकृत ववषय ववज्ञहरुिध्येबाट िगरप्रिखुिे  

छिौट गरेको ववषयगत ववषय ववज्ञ २ जिा   सदस्य 

शशक्षाशाखाप्रिखु     सदस्यसशचव 
३ शशक्षकतथाछिौटकोिापदण्डरपाठ्यक्रितथाअन्यव्यवस्थाशशक्षकसेवाआयोगनियिाविी२०५७बिोशजिहिुे 

।करारसूचीिारहेकाउम्िेदवारहरुकोदरखास्तपरेिायोग्यतासूचीकोआधारिानियशुक्तकोिानगनसर्ाररसगिे। 

४ छिौटसनिनतिारवहकािगरेवापतसनिनतकापदानधकारीहरुिाईपाररश्रनिक तथा पररक्षा ब्यवस्थापि खचा  सिेत शशक्षक 
ब्यबस्थापि शशषाक अन्तगात ववनियोशजत रकिबाट उपिब्धगराउिे। 

५ िगरपानिकाकोनसर्ाररसिाशशक्षकिाईकरारिातोवकएकोअवनधकोिानगनियशुक्तसम्बशन्धतववद्याियिेददि।े 

ख) बािववकास िगर खाजा व्यवस्थापि कायाक्रिः 
१ शैशक्षकसत्र२०७६कोचैत्रिवहिासम्िकोिानगवढीिा१२०ददिकोिानगवािववकासिाििाािैववद्याियिेEMISिरेकोवववरर्त

थाकक्षािाउपशस्थतसंख्याकोआधारिाप्रनतववद्याथीउपिब्धरकिबाटववद्याथीिाईशरु्द्पोवषिोपौवष्टकरसर्ाखाजाववद्याियिािै
नििाार्गरीखवुाउिपुिेछ। 

२ ववद्याियिेतोवकएकोढााँचािाववद्याथीहाशजरीतथाखवुाएकोखाजाकोवववरर्रववििपााइसवहतअध्यक्षरप्रअबाटप्रिाशर्तकागजात
कोआधारिाखाजाकोरकिचौिानसकरूपिानिकासाप्राप्तगिेछ। 

३ २०७६िदौदेशखचैत्रसम्िवढीिाववद्याथीिाईखाजाखवुाएकोददििा१२०ददिकोिानगप्रनतववद्याथीप्रनतददिरु१५का दरिे 

हिुआउिे रकिववद्याियिाईउपिब्धगराउि।े 

४ ववद्याियिेअनििावककोसहयोगनिइखाजाव्यवस्थापिसनिनतगठिगरीखाजिाकोआवश्यकीयप्रवन्धनििाउिपुिेछ। 

ग) शशक्षक व्यवस्थापि तथा दरवन्दी नििाि र ववद्यािय सिायोजिः 
१ शैशक्षकसत्र२०७६िाEMISिाप्राप्तववद्याथीवववरर्तथाकक्षािाउपशस्थतववद्याथीसंख्याकोआधारिाववद्याथीसंख्यारिौजदुाशशक्षक

संख्याकोआधारिातपनसिअिसुारदरवन्दीववद्याियहरुिानििािगरीशशक्षकव्यवस्थापिरववद्याियसिायोजिगिे। 

२ िध्यिेपाििगरपानिकाकोवडािं५िारहेकोश्रीवािकन्याप्राथनिकववद्याियिाशैशक्षकसत्र२०७५देशखिैववद्याथीशनु्यिएकोकार
र्वन्दरहेकोरतहााँकायारतशशक्षकअन्यववद्याियिाकाजखवटएकोिेसोववद्याियकोिौनतकतथाअन्यशजन्सीसािग्रीहरुकोसंरक्षर्त
थाव्यवस्थापिकोिानगसोहीवडािारहेकोश्रीसम्झिािावविासोववद्याियसिायोजिगरीआवश्यकव्यवस्थापिगिे। 

३ िध्यिेपाििगरपानिकाकोवडािं१िारहेकोश्रीज्ञािशे्वरीप्रावविाववद्याथीसंख्याििएकोकारर्उक्तववद्याियकोशैशक्षक, 

िौनतकअनििेखरसम्पिीसोहीवडाकोश्रीसप्तधारािावविासिायोजिगरीवुाँदािं१अिसुारशशक्षकव्यवस्थापिगिे। 
 

 



क्र सं ववद्याियकोिाि 

ववद्याथी
संख्या 
प्रावविा 

प्रावविा
शशक्षक 
संख्या 

जम्िा
शशक्षक 

प्रावव
को 
STR िट्िेदरवन्दी 

थवपिेदरव
न्दी कैवर्यत 

१ श्रीिानिका आधारितू ववद्यािय 12 4 8 3 नििावव १   ररक्तप्राववको अििुनत ददिे । 

२ श्रीजििशन्दर िाध्यानिक ववद्यािय 76 8 11 10   प्रावव १ कल्यार्िाववको ररक्त प्रावव । 

३ श्री िंगिािाध्यनिक ववद्यािय सोतीपसि 258 9 25 29   प्रावव २ गोरखिाथररक्त र ज्ञािेश्वरी सिायोजि हुाँदा। 

४ श्रीसवािन्दि प्राथनिक ववद्यािय जीता ५ 17 3 3 6     २ र ३कक्षािा ववद्याथी ििएको । 

५ श्रीबािज्योनत िावव बाङग्र े 34 8 11 4       

६ श्रीसयुाज्योनत िाध्यनिक ववद्यािय िध्यिेपाि ३ 68 8 13 9   १ थप ज्ञािेश्वरीसिायोजि हुाँदाको शशक्षक पठाउिे । 

७ श्रीकल्यार् िाध्यानिक ववद्यािय 48 9 11 5 प्रावव १ नििावव १ प्रावव ररक्त रहेको ।िानिका आववको नििावव । 

८ श्रीबािकल्यार् प्राथनिक ववद्यािय न्यौपािेवेसी 3 2 2 2 प्रावव १     

९ श्रीिैरवकािी िाध्यनिक ववद्यािय दईुवप्िे 226 10 22 23   प्रावव २ वािकल्यार्र िाविाको २ प्रावव । 

१० श्रीज्ञािेश्वरी प्राथनिक ववद्यािय शजता 2 2 2 1 प्रावव २   सिायोजिसप्तधारा । 

११ श्री अकिाप्राथनिक ववद्यािय 2 2 2 1 प्रावव १   

ररक्त प्रावव ।ECD िा ९ जिा रहेको तर कोटाििएको 
। 

१२ श्री शशद्दप्राथनिक ववद्यािय 50 3 3 17   प्रावव १ अकिाकोररक्त । 

१३ श्रीिमिी प्राथनिक ववद्यािय 67 4 4 17 
 

 प्रावव 1 र 

ECD देववस्थािकोप्रावव र गरे्श िानिकाको ECD  

१४ श्री िाविाप्राथनिक ववद्यािय 4 2 2 2 प्रावव १     

१५ श्रीदेववस्थाि प्राथनिक ववद्यािय 7 2 2 4 प्रावव १   प्राववररक्त । 

१६ श्री गरे्शिानिका िावव 7 5 16 1.4 ECD कोटा   ECD िावच्चा िरहेको । 

         

१७ श्री िहेन्री प्रावव खका  5 3 3 1.7 प्रावव १   

१८ श्री िवािी प्रावव 24 3 3 8  प्रावव १  िहेशन्र प्राववको । 



ि) २०७६असार२३गतेदेशख२५गतेसम्िसनु्दरवजारिािएकोशजल्िास्तरीयराष्ट्रपनतरनिङशशल्डप्रनतयोनगताकोिानगववनियोशज
िरकिबाटप्रनतयोनगतािासहिागीखेिाडीहरुकोव्यवस्थापिगिारकििपगुिएकािेसोकायािािगरपानिकाकोतर्ा बाटसहिा
गीहरुपठाउाँदािएकोखचाअिसुारथपआवश्यकरकिरु६०हजार९सयचानिसतथासोप्रनतयोनगतािासहिागीहरुकोव्यवस्थाप
िकोक्रििाप्रयोगिएकोगाडीग२च४५९१कोिानग३ददिकोजम्िारु२१हजारगरीजम्िारु८१हजार९सयचानिसरकिचाि ु
आ व को जगेडा कोषबाटउपिब्धगराउि।े 

ङ) आ.ब. २०७६/७७ िा ववद्यािय के्षत्र ववकास कायाक्रि अन्तरगत रहेको देहायको कायाक्रिहरु छिौट तथा 
ववतरर् गिाका िानग १५ ददिे सूचिा ददइ ववद्याियहरुबाट निवेदि आह्वाि गिे । 

क)  

 

च) ववद्यािय सहयोगी, सहायक किाचारी तथा वािववकासका सकाहरुको िानग प्रोत्साहि ििाः 

ववद्याियको स्वीकृत कोटािा कायारत ववद्यािय सहयोगी ४४ 
जिा,सहायककिाचारी१३जिातथाबािनबकासकासकाहरु३५जिाकोिानगआव२०७६/७७कोसाउिदेशख२०७७कोअसारस
म्िप्रनतिवहिारुएकहजारकोदरिेप्रोत्साहिििाउपिब्धगराउिे। 

छ) िगरिानिका नित्रका सावाजनिक ववद्याियहरुिा ववनिन्न कारर्बाट खािी िएका शशक्षक दरवन्दीहरुिा ियााँ 
शशक्षक नियूशक्तको िानग स्वीकृनत दददा र शशक्षकको सरुवा स्वीकृनत दददा िगर प्रिखुबाट सदर गराएरिात्र 
स्वीकृनत ददिे । 

 

कायाक्रि िागत संख्या 
WASH सवुवधा िएको शौचािय नििाार् अिदुाि प्रनत ववद्यािय जम्िा रु ७ िाख  २ 

काया सम्पादििा आधाररत अिदुाि प्रनत ववद्यािय रु ५० हजार २ 

उत्कृष्ट नसकाइ उपिशब्ध िएका ववद्याियहरुिाई 
नसकाइ सदुृढीकरर्का िानग प्रोत्साहि अिदुाि  

प्रनत ववद्यािय रु २ िाख २ 

शशक्षर् नसकाइिा ICT को प्रयोगका िानग अिदुाि प्रनत ववद्यािय रु६िाख ५० हजार ३ 

िाध्यनिक ववद्याियिा पसु्तकािय स्थापिा तथा 
व्यवस्थापि 

प्रनत ववद्यािय रु६िाख ५० हजार २ 

िावविा ववज्ञाि प्रयोगशािा अिदुाि प्रनत ववद्यािय रु६िाख ५० हजार २ 

गशर्त, ववज्ञाि तथा अङ्ग्ग्रजेी ववषयका िानग 
वक्रयाकिापिा आधाररत सािग्री kits अिदुाि 

प्रनत ववद्यािय रु ५० हजार ३ 

शशक्षकको शशक्षर् नसकाइिा ववताउिे सियावधी 
सधुार योजिा कायाान्वयिका िानग ववद्याियिाई 
अिदुाि 

प्रनत ववद्यिाय रु २ हजार २३ 



निर्ाय िम्वर १० 

 यस आ ब को जगेडा कोषबाट खचा हिुेगरी देहाय अिारका शशषाकिा बजेट ववनियोजि गिे निर्ाय गररयो । 

१. िगर उज्यािो कायाक्रि अितगात -    रु वीसिाख । 

२. बषाा याििा नबनग्रएका सडकहरुको ििात -   रु पन्र िाख । 

३. िोिेटार बाङ्ग्ग्र ेिेटा सडक मममत    रु  दइुिाख । 

४. बेत्यािी कराप ुछापा सडक- मममत    रु एकिाख पचास हजार । 

५. करापटुार नसंचाइ योजना मममत     रु दइुिाख । 

६. रािबजार डडवुा सडकमममत     रु एकिाख पचासहजार । 

७. िगरपानिका क्वाटर ििात-     रु एकिाख । 

८. गौरीशंकर िशन्दर- वडा िं ४    रु एकिाख पचासहजार । 

९. साडेखोिा खािेपािी वडा िं ५-    रु दइुिाख । 

१०. सूयाज्योती िा वव शौचाििय नििाार् वडा िं १-  रु दइुिाख । 

११. बहृत निददि खोिा गरुु योजिा-     रु १५ िाख । 

१२. पाका  तथा खेि िैदाि डीवपआर तयार पार्न े    रु १० िाख । 

१३. िवहिा तथा बाि ववकाश कायाक्रि-     रु ३ िाख । 

१४. नसनिङेडाडा िगर आिा सिहु अिदुाि वडािं ४-  रु एकिाख । 

१५. िेवार सिदुाय सााँस्कृनतक तथा पोशाक अिदुाि वडा िं ३-  रु एकिाख । 

१६. िध्यिेपाि एकता के्षत्री सिाज िोिेटार पोशाक खररद-  रु एक िाख । 

१७. पास्ते रािबजार सडक ििात-     रु ५० हजार । 

१८. निसाि चौतारा बाटो पखााि नििाार् वडा िं १०-   रु २ िाख । 

१९. राष्ट्रपनत रनिङ शशल्ड खचा-     रु ९० हजार । 

२०. सोनत पसि शजता सडक ििात-    रु एकिाख । 

२१. िदौरे गाउाँ शचहाि डाडा पाटी नििाार् वडा िं ९-   रु एकिाख । 

२२. सयुापाि थापा पाटी ििात वडा िं ३-    रु दइु िाख । 

२३. निर्ाय िं ५ अिसुार स्वास््य तर्ा को खचा ब्यबस्थापि- रु तीििाख चानिस हजार । 

 

 

निर्ाय िम्वर ११ 



 प्रस्ताव नम्बर ११ माथि छलफल गर्ाम िगरपानिकाको स्वास््य शाखाको नसर्ाररस बिोशजि िगर प्रिखुको तोक 
आदेश अिसुार िात्र िगर प्रिखु आकशस्िक कोषबाट स्वास््य उपचार खचा उपिब्ध गराउिे । 

निर्ाय िम्वर १२ 

 प्रस्ताव र्नम्बर १२ माथि छलफल गर्ाा र्नगपाथलका भीत्रका आबश्यक शहरी क्षत्रभीत्र र्नगर प्रमुखको उपथस्िथतमा 

उपभोक्ता सथमथत गठर्न गरी सोलार जडार्न गर्ने थर्नर्ाय गररयो । 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


