
प्रस्तावहरु: 

१. स्थानिय विपद् ब्यबस्थापि समिनि गठि साम्बन्धिा ।  

२. स्िास््य िर्फ का करारिा कायफरि किफचारीहरुको म्यादथप सम्बन्धिा । 

३. कृवि र पश ुिर्फ का करारिा कायफरि किफचारीहरुको म्यादथप सम्बन्धिा । 

४. आ ब २०७५/०७६ िा सम्पन्ि योजिाहरुको र्रर्ारक सम्बन्धिा । 

५. हाडीखोला खेलिदैािको रकि भकु्िािी सम्बन्धिा । 

६. सािाजजक सरुक्षा भत्ता सम्िन्धिा । 

७. नििाफण सािाग्री िथा ज्यालाको दररेट सम्बन्धिा । 

८. खा. पा. स. टे. को म्यादथप सम्बन्धिा । 

९. विशिे अिदुािका योजिा िथा कायफक्रि सम्बन्धिा । 

१०.  प्रिखु प्रशासकीय अधधकृिको िलि सम्बन्धिा । 

११.  भालेटार स्िास््य चौकीिा खााँखा उपचार सेिा सन्चालि सम्बन्धिा । 

१२. यस आ. ब. का योजिा कायाफन्ियि सम्बिधिा । 

१३. शहरी स्िास््य केन्र सचंालि सम्बन्धिा । 

१४. िदीजन्य पदाथफ (धगटी िालिुा) को टेण्डर सम्बन्धिा । 

१५. घ बगफको नििाफण ब्यिसायी इजाजिपत्र सम्बन्धिा । 

निणफयहरु: 

निर्णय िम्वर १ 

प्रस्िाि िम्िर १ िाधथ छलर्ल गदाफ विपद् जोखखि न्यनूिकरण िथा ब्यािस्थापि ऐि, २०७४ (ससंोधि 
सहहि) को दर्ा १७ िा प्रत्येक स्थानिय िहले आ-आफ्िो स्थानिय िहका प्रिखुको अध्यक्षिािा बढीिा पन्र 
सदमसय स्थानिय विपद् ब्यिस्थापि समिनि गठि गिुफपिे प्राबधाि रहेकोर यस िगरपामलकािा हालसम्ि सो 



प्राबधाि अिसुार समिनि गठि गिेकायफ हुि बााँकक रहेकोले यस िगरपामलकाका िगर प्रिखुको अध्यक्षिािा 
देहायअिसुारका सदस्यहरु रहिेगरी विपद् ब्यिस्थापि समिनि गठि गिे र उक्ि समिनिको बठैकिा 
आबस्यकिाअिसुार राजनिनिक दलका प्रनिनिधीहरु, सघंससं्थाका प्रनिनिधीहरु, िगरपामलकाका विियगि शाखाका 
शाखाप्रिखुहरुिथा स्कुल िथा क्याम्पसका प्रिखुहरुलाइ सिेि आिन्त्रण गिफसक्िे अधधकार प्रदाि गिे निणफय 
गररयो । 

िगर प्रिखु  श्री रिेशकुिार पाण्ड े         अध्पक्ष-  १ 

उपप्रिखु श्री राजकुिार शे्रष्ठ               सदस्य -  १ 

प्रिखु प्रशासकीय अधधकृि                 सदस्य -  १ 

स्थानिय प्रहरी प्रिखु                      सदस्य-  १ 

दशिटै िडाका िडाध्यक्ष                    सदस्य-       १० 

स्थानिय रेडक्रस प्रिखु                     सदस्य-  १ 

जम्िा-      १५ जिा 

 

निर्णय िम्वर २ 

प्रस्िाि िम्िर २ िाधथ छलर्ल गदाफ यस िगरपामलका अन्िगफि स्िास््यिर्फ का बबगि आ. ब. देखखि ै
करारिा कायफरि रहेका देहाय बिोजजिका किफचारीहरुलाइ देहायबिोजजिगरर म्यादथप गिे निणफय गररयो । 

क)  विमभन्ि स्िास््य चौकीहरुिारहेको खाली दरिन्दीिा कायफरि रहेका निम्िमलखखि किफचारीहरुको 
साविककै िलब सवुिधा प्रदाि गिेगरी श्रािण १ गिबेाट लागहुूिेगरी आगामि छ िहहलिाको लाधग 
म्यादथप गिे ।  

१. अ. हे. ि. घिश्याि नघमिरे   २. अ. हे. ि. सवििा अधधकारी 

३. अ. हे. ि. वप्रनििा शे्रष्ठ    ४. अ. हे. ि. अन्जिा परुी  

५. अ. ि. मि. सजुािा गरुुङ    ६. अ. ि. मि. प्रनििा िेिार 



ख) निम्िमलखखि ६ िटा स्िस््य चौकीहरुिा १/१ जिा र िगरपामलकाको स्िास््य शाखािा  १ जिा गरर 
विगि आ ब देखखि ैकायफरि ७ जिा कायाफलय सहयोधगहरुको आगािी छ िहहिाकोलाधग म्यादथप गिे 
। निजहरुलाइ उपलब्ध गराइएको जिही रु १०,०००।–रकि िेपाल सरकारले िोकेको न्यिूिि 
ज्यालादर भन्दापनि कि भएकोले निजहरुको पाररश्रमिक रकि  जिहह रु १३,५००।-  कायि गिे र 
उक्ि रकि शसिफ अिदुाि िर्फ को प्राथमिक स्िास््य सेिा अन्िगफि छुट्याइएको िलब भत्ता रकिबाट 
भकु्िािी हदिे । 

१. सयूफपाल- १  २.समिभन्ज्याड-१  ३.  रम्घा- १  ४.कराप-ु १       

५. बााँगे्र- १   ६.  िेटा-१   ७. स्िस््य शाखा-  १ 

 

ग) निम्िमलखखि शहरी स्िास््य केन्रहरुिा विगि आ ब देखखि ैकायफरि देहाय अिसुारका किफचारीहरुको 
साविककै िलि सवुिधा प्रदाि गिेगरी आगािी छ िहहिासम्िको म्यादथप गिे र निजहरुको 
पाररश्रमिक रकि शसिफ अिदुाि िर्फ को प्राथमिक स्िास््य सेिा अन्िगफि छुट्याइएको िलब भत्ता 
रकिबाट भकु्िािी हदिे । 

१.     अ. हे. ि. अविरल शे्रष्ठ   (  निबिुागठुी )  २.  अ. हे. ि. धचजा गरुङ  ( बााँगे्रबेशी ) 
३.  अ. हे. ि. ििुा िाझी ( कल्याण बेशी )  ४.  अ. ि. मि. लचुि गरुुङ ( पोखरीथोक ) 

 

घ) निम्िमलखखि प्रयोगशालािा विगि आ. ि. देखखि ै कायफरि किफचारीहरुको साविककै िलब सवुिधा 
प्रदाि गिेगरी आगािी छ िहहिाको लाधग म्यादथप गरर  निजहरुको पाररश्रमिक रकि िाविफक 
कायफक्रिको िगर स्िास््य कायफक्रि अन्िगफि प्याथोलोजी सेिा सचंालि मशिफकिाछुट्याइएको रकिबाट 
भकु्िािी हदिे । 

१. ल्याि अमसष्टेण्ट ििीिा दरुा -       भोलेटार 

२. ल्याि अमसष्टेण्ट िारा गरुुङ -        धचसखं ु

३. ल्याि अमसष्टेण्ट मसजफिा प्रधाि -     रम्घा 
 

ङ) आयिेूद स्िास््य केन्रिा विगि आ ब देखखि ै कायफरि का स चन्राििी िेपालीको आगामि छ 
िहहिाको लाधग म्यादथप गिे । 

 

च) यस िगरपामलकािा रहेका ७ िटा िधथफङ सेन्टरहरुिा अनघल्लो आ. ि. देखखि ै१० जिा अ. ि. मि. हरु 
कायफरि रहेकालेसाविककै िलब सवुिधा प्रदाि गिेगरर निजहरुको म्याद श्राबण १ गिबेाट लागहुुिेगरी 



िीि िहहिा थप गिे र निजहरुको िलब सवुिधा शसिफ अिदुाि िर्फ को िाि ृ िथा ििमशस ु
कायफक्रिका लाधग ब्यजक्ि करार मशिफकबाट भकु्िािी गिे निणफय गररयो । 

 

 

निर्णय िम्वर ३ 

प्रस्िाि िम्िर ३ िाधथ छलर्ल गदाफ साविक एक गा. वि. स. एक प्राविधधकको अबधारणा अिरुुप करारिा 
नियकू्ि भइ हाल यस िगरपामलका अन्िगफि कायफरि कृवि सेिािर्फ  १ जिा र पशसेुिा िर्फ  ३ जिा गरी जम्िा ४ 
जिा प्राविधधक किफचारीहरुको लाधग लागि सहभाधगिा अन्िगफि प्रनि किफचारी रु १ लाख ६ हजार प्राप्ि हुिे भनि 
सङ्घीय िामिलािथा सािान्य प्रशासि िन्त्रालय. स्थानिय सिन्िय शाखाको च ि ं ७९६ मिनि२०७६।०३।३१ को 
पत्रसाथ कृवि िथा पशपुन्छी विकाश िन्त्रालय, योजिा िथा विकाश सिन्िय शाखाको च ि ं ८६२ मिनि 
२०७६।०३।३१ को पत्र प्राप्ि भएकोल ेनिज किफचारीहरुको आगामि ३ िहहिाको लाधग म्याद थप गिे निणफय गररयो 
। 

 

निर्णय िम्वर ४ 

प्रस्िाि िम्िर ४ िाधथ छलर्ल गदाफ आ. ब. २०७५।७६ का बाविफक योजिा िथा बबमभन्ि मिनिको 
कापाफमलका बठैकको निणफय अिसुारका योिजाहरुिध्येआ.ि. २०७५/७६ िा कायफसम्पन्ि भइ भकु्िािी सिेि 
भसैकेका सम्पणूफ योआजिाहरु र्रर्ारक गरर खचफ अििुोदि गिे निणफय गररयो । 

 

निर्णय िम्वर ५ 

प्रस्िाि िम्िर ५ िाधथ छलर्ल गदाफ सािाजजक विकाश िन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट यस िगरपामलकाको 
िाििाकाहटएकोरु. १९,८४,०००।– (उन्िाइस लाख चौरसी हजार ) को चेकको रकि यस िगरपामलकाको िाििा कृवि 
विकाश कैं क भोलेटारिा रहेको बैंकखािा ि.ं ०३१७९०१२१०२६००२४ िा जम्िा गररएकोिा उक्ि रकि श्री हााँडीखोला 
यिूाक्लब लिजुङको िाििा भकु्िािी हदि ु भनि सािाजजक विकाश िन्त्रालयको च.ि.ं ४ मिि २०७६।०४।०१िा 
लेखखएको पत्र यस कायाफलयिा मिनि २०७६।०४।०३ गि े प्राप्ि भएकोल े उक्ि रकि हााँडडखोलायिुा क्लि 
लिजुङलाइ भकु्िािी हदिे निणफय गररयो । 

 



निर्णय िम्वर ६ 

प्रस्िाि िम्िर ६ िाधथ छलर्ल गदाफ िेपाल सरकारबाट सािाजजक सरुक्षा भत्ताबापि स्थानिय िहिा 
प्राप्िहुिे रकि त्यस्िो भत्ता प्राप्िगिे ब्यजक्िहरुको बकैखािा खोल्ि लगाइ सोही खािािा निजले पाउिे रकि 
जम्िा गररहदिे िेपाल सरकारको िीनि रहेको भएिापनि यस िगरपामलकाल ेहालसम्ि िगदै बबिरण गदैआएकोिा 
िगद वििरण गिेकायफ असरुक्षक्षि र झंझहटलो भएको कारणले आ ब २०७६।७७ को पहहलो चौिामसकदेखखि ैसब ै
िडा कायाफलयहरुले आ-आफ्िो िडाबाट सािाजजक सरुक्षा भत्ता प्राप्ि गिे ब्यजक्िहरुको बकैखािा खोल्ि लगाइ 
बकैखािाको वििरण िगरपामलकािा पठाउिे र िगरपामलकाले सोही खािािा सािाजजक सरुक्षा भत्ता बापिको रकि 
जम्िा गररहदिे कायफको प्रारम्भ गिे निणफय गररयो । 

 

निर्णय िम्वर ७ 

प्रस्िाि िम्िर ७ िाधथ छलर्ल गदाफ जजल्ला दररेट समिनि लिजङुले निधाफरण गरेको आ. ब. २०७६।०७७ 
को नििाफण सािाग्री िथा ज्यालाको दररेट लाइि ैयस िगरपामलकाको आ ि २०७६।०७७ को नििाफण सािाधग्र र 
ज्यालाको दररेट कायि गिे निणफय गररयो । 

निर्णय िम्वर ८ 

प्रस्िाि िम्िर ८ िाधथ छलर्ल गदाफ जजल्ला सिन्िय समिनि लिजङुबाट यस िगरपामलकािा कािकाज 
गिफ खटाइएका ित्कामलि जजल्ला विकास समिनिका अस्थायी खािेपािी सहायक टेक्िेमसयि िखणराि पोखरेलको 
यस िगर कायफपामलकाको मिनि २०७५।०७।१९ गिकेो निणफयबाट मिनि २०७६ साल असार िसान्िसम्िको लाधग 
म्यादथप भएकोिा उक्ि म्यादपनि सिाप्ि भसैकेको र हाल िगरपामलकालाइ खािेपािी टेक्िेमसयिको सेिा 
आिश्िक भएकोले अन्य बकैजल्पक ब्यिस्था भएिा स्िि अिकाश हुिेगरी निजको २०७६ साल श्रािण १ गिदेेखखि ै
लाग ुहुिेगरी िीििहहिाको लाधग म्यादथप गिे निणफय गररयो । 

निर्णय िम्वर ९ 

प्रस्िाि िम्िर ९ िाधथ छलर्ल गदाफ प्रदेश सरकारबाट यस िगरपामलकाको लाधग चाल ुआ. ब. िा प्राप्ि 
हुिे रु एककरोड विशिे अिदुािबाट सचंालि हुिे यस आधथफक ििफको बजेट िथा कायफक्रििा सिाबेश भएका 
आयोजिा/कायफक्रिको विबरण िाग भएको र यस िगरपामलकाको िगरसभालबाट मिनि २०७६।०३।२२िा पाररि 
बजेट िथा कायफक्रििा विशिे अिदुािबाट सचंालि हुिे छुट्टै योजिा िथा कायफक्रि उल्लेख िभइ एकिषु्ट उल्लेख 
भएकोले उक्ि एककरोड रकिबाट सचंालि हुिे यस आधथफक ििफको बजेट िथा कायफक्रििा सिाबशे भएका 
आयोजिा/कायफक्रिहरु िध्ये देहायअिसुारका आयोजिा िथा कायफक्रहरु उल्लेख गररपठाउिे निणफय गररयो । 



१ िौविसे कुलो ििफि िडा ि.ं ९     रु२,००,०००। 
२ परुजन्डही लािासोिी खािेपािी योजिा िडा ि ं६   रु४,००,०००। 
३ काउरे खािेपािी योजिा िडा ि ं६     रु. ५,००,०००। 
४ मसम्ले खािेपािी ििफि िडा ि ं५     रु. ३.००.०००। 

५ मसनिखोला िहर ििफि योजिा िडा ि ं७    रु. ४,००,०००। 
६ िजुिाखोला मसचंाइ ििफि योजिा िडा ि ं८    रु.४,००,०००। 

७ िालज्योिी िा वि शकै्षक्षक गणुस्िर सधुार कायफक्रि िडा ि ं९  रु. ४,००,०००। 
८ जेष्ठ िागररक घरदैलो स्िास््य सेिा कायफक्रि    रु. १०,००,०००। 
९ िगर हररयामल प्रिदफि कायफक्रि     रु. ३,००,०००। 
१० जेष्ठ िागररक आजीिि  औिधी सेिा कायफक्रि    रु. ३,००,०००। 
११ िामलका खािेपािी नििाफण िडा ि ं१०    रु. ४,००,०००। 
१२ जजिा खािेपािी ििफि कायफक्रि     रु. ५,००,०००। 
१३ िालविकाश िगर खाजा ब्यिस्थापि कायफक्रि   रु. १०,००,०००। 
१४ जाििेु खािेपािी ट्याङ्कक नििाफण     रु. ३,००,०००। 
१५ पषु्पलिा जिएकिा क्याम्पस िथा भरैिकाली  

िा वि र्निफचर खररद कायफक्रि     रु. ३,००,०००। 
१६ कोइरालो कुलो ििफि      रु. १,००,०००। 
१७  चिौटे कुलो ििफि       रु. १,००,०००। 
१८  िहहला सीपविकास िथा क्षििा बदृ्धध कायफक्रि िडा ि ं२  रु. १,००,०००। 
१९  दमलि िििूा गाउाँ विकाश कायफक्रि िडा ि ं१० िेटा   रु. ६,००,०००। 
२०  दरुा िििूा गाउाँ  बजस्ि विकाश कायफक्रि िडा ि ं९ भदौरे  रु. ७,००,०००। 
२१  गरुुङ िििूा गाउाँ  बजस्ि विकाश कायफक्रि िडा ि ं८ डढुिा  रु. ६,००,०००। 
२२  बदृ्धाश्रि भिि नििाफण योजिा िडा ि ं६    रु. ४,००,०००। 
२३  सािदुानयक भिि नििाफण योजिा िडा ि ं४    रु. ५,००,०००। 
२४ खािेपानि ट्याङ्कक नििाफण िजुिा     रु. २,००,०००। 

निर्णय िम्वर १० 

प्रस्िाि िम्िर १० िाधथ छलर्ल गदाफ िगरपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अधधकृिको रुपिा कािकाज गिफ 
खटाइएका िेपाल सरकारका उपसधचबको िलब स्केल निजको िािहिा रहिे स्थानिय िहका ििौिहका अधधकृिको 
िलब स्केल भन्दापनि घटी देखखएकोल ेनिजलाइ स्थानिय िहका दशौिहका अधधकृिको सरुुिलब रकिबाट िेपाल 



सरकारका उपसधचिको सरुुिलब रकि घटाउदा आउिे र्रकरकि बरािरको रकि िामसक रुपिाक प्रिखु 
प्रशासकीय अधधकृि यस कायाफलयिा हाजजर भएको मिनिबाटै लागहुुिेगरर उपलब्ध गराउिे । 

निर्णय िम्वर ११ 

 प्रस्िाि िम्िर ११ िाधथ छलर्ल गदाफयस चाल ुबिफको बाविफक कायफक्रििा सिाबेस भएअिसुार िडा ि ं६ 
जस्थि भोलेटार स्िास््य चौकीिा आखााँ उपचार सेिा प्रारम्भ गिफकालाधग सम्बजन्धि धचककत्सकसगं परािशफ गरर 
एकजिा किफचारी करारिा नियकू्ि गिे प्रकृया अगाडी बढाउिे र निजको पाररश्रमिक िगर स्िास््य कायफक्रि 
अन्िगफि  भोलेटार स्िास््य चौकीिा आाँखा उपचार सेिा सचंालि मशिफकिा छुट्ट्याइएको रकिबाट भकु्िािी गिे 
निणफय गररयो । 

निर्णय िम्वर १२ 

प्रस्िाि िम्िर १२ िाधथ छलर्ल गदाफ यस िगरिामलकाका सब ैिडाल ेआगािी मिनि २०७६ साल भदौ १५ 
गिमेभत्र आ-आफ्िो िडाका िडास्िररय योजिाहरुको उपभोगिा समिनि गठि गिे कायफ सम्पन्ि गिे र सम्बजन्धि 
िडा हेिे प्राविधधकसगं सिन्िय  गरी लगि इजष्टिेटको प्रकृया अगाड बढाउिे । साथ ैिगर स्िररय योजिाहररुको 
उपभोगिा समिनि गठि गदाफ िगर प्रिखुको सिेि उपजस्थनि िा स्िीकृनििा िात्र गिे निणफय गररयो । 

निर्णय िम्वर १३ 

 प्रस्िाि िम्िर १३ िाधथ छलर्ल गदाफ यस िगरपामलकाको िडा ि ं ६ जस्थि परुजण्डहीिा र िडा ि ं ४ 
जस्थि न्यौपािे िेंशीिा यस आ. ब. िा शहरी स्िास््य केन्र सचंालि गिे । यस िगरपामलका भीत्र सचंालि 
भरैहेका र ियााँ स्थापिा हुिे शहरी स्िास््य केन्र िथा सािदुानयक स्िास््य इकाइ सचंालिगिफकोलाधग आबश्यक 
पिे जिशजक्िको ब्यबस्थापि हाल स्िास््य सेिािर्फ  रहेको िौजुदा जिशजक्िबाट गिे । िौजुदा जिशजक्िबाट 
ब्यिस्थापि गिफ सम्भब िभएिा िात्र उपरोक्ि स्िास््य ससं्थाहरुिा ियााँ नियजूक्िद्िारा किफचारी ब्यबस्थापि 
गिे निणफय गररयो । 

निर्णय िम्वर १४ 

प्रस्िाि िम्िर १४ िाधथ छलर्ल गदाफप्ररजम्भक िािािररणय पररक्षण िलु्याङ्कि प्रनिबेदि अिसुार यस 
िगरपामलका क्षेत्रभीत्र िोककएका घाटहरुबाट उत्खिि ्गिफसककिे िहदजन्य पदाथफको पररिाण एककि गरर भदौ १५ 
गिभेीत्र िोलपत्र सम्न्धी आिश्य कािाफही अगाडी बढउि देहायअिसुारको समिि बिाइ जजम्िा हदिे निणफय गररयो 
। 

समिनत: 



१ िगर प्रिखु    सयंोजक 

२ प्र प्र अ    सदस्य 

३ लेखा शाखा प्रिखु   सदस्य 

४ प्राविधक शाखा प्रिखु   सदस्य 

५ स इ ठाकुरकृष्ण नघमिरे  सदस्य सधचि 

निर्णय िम्वर १५ 

प्रस्िाि िम्िर १६ िाधथ छलर्ल गदाफ घ बगफको नििाफण ब्यिसायी इजाजिपत्रको लाधग यस 
िगरपामलकािा निबेदि हदिे देहाय अिसुारका निबेदकको प्रकृया परुा गरर इजाजिपत्र जारी गिे निणफय गररयो । 

१ श्री कृष्ण कन्सटक्सि   प्रो अििृ बहादरु भजुेल घनि फ 

२ ए.डी. नििाफण सेिा    प्रो अन्जाि दरै 

३ चााँदिी कन्सटक्सि   प्रो िेखबहादरु गरुुङ 

निर्णय िम्वर १६.   

यस िगरपामलका अन्िगफि िडा ि ं १० का िडाध्यक्ष श्री रािचन्र भण्डारी अस्िस्थ भइ िेडीमसटी 
अस्पिाल काठिाडौिा पेटको शल्यकृया भएकोले निजको मशघ्र स्िास््य लाभको काििा गिे निणफय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


