
प्रस्तावहरु: 

१ योजना संसोधन सम्बन्धमा । 

२ सेवाकरार तथा अस्थायी कममचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा । 

३ नगरसभा सम्बन्धमा । 

४ घर भाडामा लिन ेसम्बन्धमा । 

५ नदीजन्य पदाथमको रोयलटि उठाउने सम्बन्धमा । 

६ झोिुङ्गे पिुको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा । 

७ का. स. को सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा । 

८ चािु आर्थमक बर्मका  योजना सझंौता सम्बन्धमा । 

९ जैघााँसको लवउको समथमन सम्बन्धमा । 

१० लिक्षा सम्बन्धमा । 

११ मलहिा तथा यूवा सोरोजगार अनुदान सम्बन्धमा 

१२ नगर प्रमुख आकलस्मक कोर्बाि रकम लवलनयोजन गन ेसम्बन्धमा । 

१३ खोपकेन्र लनमामण सम्बन्धमा । 

१४ नगर प्रमुख खेिकुद प्रोत्साहन कायमक्रम सम्बन्धमा । 

१५ सुचना प्रलवधी अलधकृत को तिब सम्बन्धमा । 

लनणमयहरु: 

लनणमय नम्वर १ 

प्रस्ताब नम्वर १ मालथ छिफि गदाम चाि ुआर्थमक बर्मको स्वीकृत बार्र्मक बजेि तथा कायमक्रममा समावेि भएका यस 

नगरपालिका लस्थत देहायअनुसारका वडास्तररय योजनाहरुिाई सम्बलन्धत वडा सलमलतको लनणमय तथा वडा कायामियको अनुरोध 

पत्रको आधारमा र अन्य नगरस्तररय योजना देहायअनुसार संसोधन गरी अनुमोदनको िालग आगामी नगरसभामा पेस गन ेलनणमय 

गररयो । 

स्वीकृत 

योजनाको 

क्रमसंख्या 

सालवक योजनाको नाम संसोलधत योजनाको नाम रकम रु 

ड ५३ 

वडायस्तरर 

सोलतपसि प्रहरी चौकीमा कम्पाउण्ड 

लनमामण 

ज्यालमरे खोिा मोिर बािो मममत एकिाख 

ड ५७ 

वढास्तररय 

वडा नं ३ मलन्दरहरु मममत अलसमुरे पौडेि लडही मोिर बािो मममत दईुिाख 

ड ७१ 

वडास्तररय 

दलित वलस्त दिुेपानी पाईप खररद दलित वलस्त  दिुपेानी खानेपानी योजना एकिाख 

ड १२८ 

वडास्तररय 

खकम  खानेपानी मममत वडा न ं५ भवानी प्रा. लव. कम्पाउण्ड लनमामण एकिाख 



ग १३ 

नगरस्तररय 

क्याम्पसबाि लपपिे चौतारा हाँदै स्यानी 

स्वारा मोिर बािो वडा नं ६ 
लमिन िोि – धारेढंुगा पैदिमागम लनमामण तीनिाख 

ग २२ 

नगरस्तररय 

भदौरेबाि वडा कायामिय जाने िाखा 

मोिर बािो लनमामण वडा न ं९ 
भदौरे खोिा – भरगेाउाँ  मोिरबािो लनमामण दििाख 

 

लनणमय नम्वर २ 

प्रस्ताव नम्वर २ मालथ छिफि गदाम हाि यस नगरपालिकामा, नगरपालिकाका वडाहरुमा र स्वास््य ईकाइहरुमा सेवा 

करार तथा अस्थायीरुपमा कायामरत देहायअनुसारका कममचारीहरु  दैलनक कामकाजकोिालग तत्काि अत्याबसेक भएको र 

लनजहरुको म्याद २०७६ साि पौर् मसान्तमा समाप्त भएकोिे िोकसेवा आयोगबाि कममचारीहरु लसफाररस भइ आएपलछ वा अन्य 

ब्यवस्था भएपलछ स्वत:अबकाि हनेगरर २०७६।१०।०१ गते देलख २०७७ साि असार मसान्तसम्मको म्याद थप गन े लनणमय 

गररयो । 

लस नं नाम थर पद लनयुलक्तको 

प्रकार 

कायमरत स्थान 

०१ उत्तम सुवेदी ईलन्जलनयर सेवा कारार नगरपालिका 

०२ आकाि गुरुङ सुचना प्रलवधी अलधकृत सेवा करार नगरपालिका 

०३ मेख बहादरु गुरुङ सव ईलन्जलनयर सेवा कारार नगरपालिका 

०४ रालजव वाग्िे अलसस्िेण्ि सव ईलन्जलनयर सेवा कारार नगरपालिका 

०५ संजय पौडेि  कम्म्यूिर अपरेिर सेवा कारर नगरपालिका 

०५ मलणराम पोखरेि खा पा स िे अस्थायी नगरपालिका 

०६ सुलिि िाही हटका सवारी चािक सेवा कारार नगरपालिका 

०७ मनबहादरु नेपािी हटका सवारी चािक सेवा करार नगरपालिका 

०८ सलमक्षा गुरुङ कायामिय सहयोगी सेवा कारार नगरपालिका 

०९ उदय गरुुङ कायामिय सहयोगी सेवा कारार नगरपालिका 

१० कुिबहादरु रानाभि कायामिय सहयोगी सेवा कारार नगरपालिका 

११ पदमबहादरु रानाभाि कायामिय सहयोगी सेवा कारार नगरपालिका 

१२ लचजामायााँ खवास कायामिय सहयोगी सेवा कारार १ न ंवडा कायामिय 

१३ नारान बहादरु गरुुङ कायामिय सहयोगी सेवा कारार २ न ंवडा कायामिय 

१४ जुना थापा कायामिय सहयोगी सेवा कारार ३ न ंवडा कायामिय 

१५ बावुराम कुमाि कायामिय सहयोगी सेवा कारार ४ न ंवडा कायामिय 

१६ ककिोर जोिी कायामिय सहयोगी सेवा कारार ५ न ंवडा कायामिय 

१७ मायााँदेवी नेपािी कायामिय सहयोगी सेवा कारार ६ न ंवडा कायामिय 

१८ बािकृष्ण श्रषे्ठ कायामिय सहयोगी सेवा कारार ७ न ंवडा कायामिय 

१९ कुिबहादरु गुरुङ कायामिय सहयोगी सेवा कारार ८ न ंवडा कायामिय 

२० चुडाबहादरु रानाभाि कायामिय सहयोगी सेवा कारार ९ न ंवडा कायामिय 

२१ कदपक घर्तम कायामिय सहयोगी सेवा कारार १० नं वडा कायामिय 

२२ घनश्याम लघलमरे अ ह ेव सेवा कारार स्वास््य चौकी बांग्रे 

२३ अन्जना पुरी अ ह ेव सेवा करार स्वास््य चौकी लजता 

२४ प्रलतमा श्रेष्ठ अ ह ेव सेवा करार स्वास््य चौकी नेिा 



२५ सलवता लघलमरे अ ह ेव सेवा कारार स्वास््य चौकी कराप ु

२६ मलनर्ा दरुा टयाव अलसष्टने्ि सेवा कारार स्वास््य चौकी भोिेिार 

२७ तारा गरुुङ टयाव अलसष्टने्ि सेवा करार स्वास््य चौकी लचिंखु 

२८ श्रृजना प्रधान टयाव अलसष्टने्ि सेवा करार स्वास््य चौकी रम्घा 

२९ मेलिना कुमाि कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य चौकी रम्घा 

३० देवकिा श्रषे्ठ कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््यचौकी सलमभन्ज्याङ 

३१ लवनोद ढकाि कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य चौकी बााँग्रे 

३२ सररता अछामी कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य चौकी नेिा 

३३ गम बहादरु गरुुङ कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य चौकी कराप ु

३४ सुरेन्रराज पौडेि कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य िाखा न पा 

३५ खेमबहादरु रानाभाि कायामिय सहयोगी सेवा करार िहरी स्वास््य केन्र बााँग्रेबेिी  

३६ लतिकराम क्षेत्री कायामिय सहयोगी सेवा करार स्वास््य चौकी सूयमपाि 

३७ चन्रावती न्यौपान े कायामिय सहयोगी सेवा करार आयूवेद  और्धािय सोलतपसि 

३८ कदपेन्र पौडेि ना प स्वा प्रा सेवा करार न पा पिुसेवा िाखा 

३९ कदपक रेग्मी ना प स्वा प्रा सेवा करार पिुसेवा केन्र सोलतपसि 

४० अमृत अलधकारी ना प से प्रा सेवा करार वडा नं ७ 

४१ वसन्ता पौडेि ना प्रा स सेवा करार न पा कृलर्सेवा िाखा 

 

लनणमय नम्वर ३ 

प्रस्ताव नम्वर ३ मालथ छिफि गदाम यस नगरपालिकाको सातौं नगरसभा लमलत २०७६ साि फागनु मलहनाको दोश्रो 

साता लभत्र बस्ने लनणमय गररयो । 

लनणमय नम्वर ४ 

 प्रस्ताव नम्वर ४ मालथ छिफि गदाम िोकसेवा आयोगवाि कममचारी लसफाररस भई आउन ेक्रम जारी रहकेो र कायामिय 

संचािनको िागी हाि भैरहकेा भाडाका भवनमा रहकेा कोठाहरु अपगु भएकािे कायामिय संचािनको िालग आवश्यक प्रकृया पुरा 

गरर थप एउिा भवन भाडामा लिन ेर उक्त भवनमा देहायअनुसारका िाखाहरु स्थानान्तरण गने लनणमय गररयो । 

१ प्रालवलधक िाखा 

२ प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक िाखा 

३ आवश्यकता अनुसार अन्य िाखा 

लनणमय नम्वर ५ 

प्रस्ताव नम्वर ५ मालथ छिफि गदाम लनमामणालधन पुष्पिाि मध्यपहाडी िोकमागमका लनमामण ब्यबसालयिाई सो िोकमागम 

लनमामण प्रयोजनको िालग नगर कायमपालिकाको लमलत २०७६।०८।२५ को लनणमय अनुसार उपिब्ध गराईने नकदजन्य पदाथमको 

पररमाणको लहसाव राख्न ेर सो बापत नगरपालिकाि ेप्राप्त गन ेरोयलटि संकिन गने कायम गनम उक्त कायम सम्मन्न नहदासम्मको िालग 

मध्यनेपाि नगरपालिका वडा नं ९ स्थायी ठेगाना भएका लवनोद गुरुङको सेवा (लनजिाई काम िगाईएको लमलत २०७६।१०।१० 



देलखनै िाग ूहनगेरर) करारमा लिन ेर लनजिाई सोही रोयटिी रकमबाि प्रलत मलहना यस कायामियका कायामिय सहयोगीहरुिाई 

उपिबध गराईए सरहो पाररश्रलमक  तथा लवहानैदेलख काममा खरिनुपने भएकोिे लवहानको खाना खचम वापत थप मालसक 

तीनहजार रुपैया  उपिब्ध गराउने लनणमय गररयो । 

लनणमय नम्वर ६ 

प्रस्ताव नम्वर ६ मालथ छिफि गदाम यस नगरपालिकाको वडा नं ८ र १० मा पने लमकदम खोिाको झोिुङ्गे पुिको 

लनमामणकायम सम्मन्न भई उक्त कायमको िालग उपभोक्ता सलमलतिाई भुक्तानी कदनुपन े सितम अनुदान तफम को रकम भुक्तानी भैसकेको  

र नगरपालिकाको म्यालचङ फण्ड वापतको रकम रु ४,३७,३३७।– भुक्तानी गनम बाकी रहकेो तथा चािु आ. ब. को स्वीकृत बजेि 

तथा कायमक्रममा म्यालचङ फण्ड लिर्मकमा कुनैपलन रकम लवलनयोजन नभएकेिे उक्त रकम   नगर प्रमुख आकलस्मक कोर्बाि 

भुक्तानी गने लनणमय गररयो । 

लनणमय नम्वर ७ 

प्रस्ताव नम्वर ७ मालथ छिफि गदाम  कायामियमा कममचारीको संख्या थप भई कायामिय भवन समेत थप गनुमपने भएको र 

भाडाको कायामिय एउिै भवनमा नभई लवलभन्न भवनमा छररएर रहकेो कारण कायामिय सहयोलगको संख्या कम भई थप एक 

कायामिय सहयोलगको सेवा करारमा लिन अत्यावश्यक भएकोहदा यस नगरपालिका लस्थत वडा नं.७ लनवासी सुलनता गुरुङिाई 

तत्काि कामकाज िगाईएकोि े  लनजिाई कामकाज िगाईएको लमलत देलखनै तिब सुलवधा उपिब्ध गराउनेगरी लनजको सेवा 

कारारमा लिन ेर उक्त रकम नगर प्रमुख आकलस्कक कोक्षबाि भकु्तानी  गन ेलनणमय गररयो । 

लनणमय नम्वर ८ 

प्रस्ताव नम्वर ८ मालथ छिफि गदाम चाि ु आर्थमक बर्मकोिालग नगरसभाबाि स्वीकृत तथा लवलभन्न लमलतमा बसेको 

कायमपालिका बैठको लनणमयअनसुारका योजनाहरुमध्ये संझौता हन बााँकीरहकेा योजनाहरु २०७६ सािको चैत्र मसान्त लभत्र संझौता 

गररसके्न र तत्काि उत्पन्न पररलस्थलतको कारणिे अपझमिरुपमा गनुमपने कायम बाहके अन्य सबै योजनाहरुको लमलत २०७७ साि 

बैिाक १ गतेबाि संझौतागन ेकायमिाई बन्दगन ेलनणमय गररयो । 

लनणमय नम्वर ९ 

प्रस्ताव नम्वर ९ मालथ छिफि गदाम यस नगरपालिकाभीत्र दधू उत्पादन कायमक्रमिाई प्रोत्साहन गनम ककसानको 

मागअनुसार तत्काि जैघााँसको लवउ लवतरण गनुमपन ेभएको र सोकोिालग सितम अनुदान तथा नगरपालिकाको स्वीकृत वार्र्मक 

बजेि तथा कायमक्रममा बजेि लवलनयोजन नभएको हदा नगरप्रमुखको लमलत २०७६।०७।१८ को आदेिअनुसार जैघासको लवउ 

खररद  गरर लवतरण गररएकोमा सो कायम गदाम खचमभएको  पैसट्ठीहजार  रुपैयािाई समथमन गने लनणमय गररयो  । 

लनणमय नम्वर १० 

प्रस्ताव नम्वर १० मालथ छिफि गदाम लिक्षातफम  देहायअनुसार गने लनणमय गररयो । 

१. आ.ब. २०७६/७७ मा सितम अनुदान अन्तरगत प्राप्त देहायका कायमक्रमहरु देहायका लवद्याियहरुिाई लवतरण गने । 

(क) माध्यलमक लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगिािा अनदुान-३ विा लवद्यािय 

१ कुसुमाकरमाध्यालमक लवद्यािय २ भैरवकािीमाध्यालमक लवद्यािय ३ सूयमज्योलतमाध्यालमक लवद्यािय 



(ख) गलणत,लवज्ञान तथा अंग्रेजी लवर्यका िालग कक्रयाकिापमा आधाररत सामग्री अनुदान-३विा लवद्यािय 

१ भैरवकािीमाध्यालमक लवद्यािय २ रामवािोदयआधारभूत लवद्यािय ३ इिानेश्वरमाध्यालमक लवद्यािय 

(ग) उच्कृष्ट लसकाइ उपिलब्ध भएका लवद्याियिाई लसकाइ सुदढृीकरण   अनदुान –२ विा लवद्यािय 

१ कुसुमाकरमाध्यालमक लवद्यािय २ जनमलन्दर माध्यालमक लवद्यािय 

(घ) लवद्याियिाई कायम सम्पादनमा आधाररत  अनुदान -१ विा लवद्यािय 

१ सप्तधारा माध्यालमक लवद्यािय 

(ङ) लिक्षकको लिक्षण लसकाइमा लवताउने समयावधी सुधार योजना कायामन्वयन अनुदान सवै लवद्याियहरुिाई प्रलत लवद्यािय 

दईु हजारको दरि ेउपिब्ध गराउने । 

(च) पानी तथा स्वास््य र सरसफाई सुलवधा सलहतको िौचािय-२ विा लवद्यािय 

१ गणेिमालिकामाध्यालमकलवद्यािय २ बािज्योलतमाध्यालमक लवद्यािय 

(छ) सामुदालयक लवद्याियमा लिक्षण लसकाइमा सूचना प्रलवलधको प्रयोग ( कम््यूिर,इन्िरनेि,कनेलक्िलभिी इक्यूपमेन्िस तथा 

सामग्री खररद) का िालग अनुदान-४ विा लवद्यािय 

१ मंगिा माध्यालमक लवद्यािय २ वािलवकासमाध्यालमक लवद्यािय ३ डडुवादछुाममाध्यालमक लवद्यािय 

४ संझना माध्यालमक लवद्यािय 

 

२. श्री इिानेश्वर माध्यलमक लवद्याियमा नेपािी लवर्यको लनमालव राहत कोिा ररक्त भएको र उक्त ररक्त कोिामा 

वेसीिहर नगरपालिकालस्थत श्री अन्नपणूम माध्यलमक लवद्याियमा कायमरत अंग्रेजी लवर्यकाराहत लिक्षक श्री बासुदेव 

गुरुङिे सरुवा भइ आउनको िालग सम्बलन्धत लवद्याियहरुको लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणमय प्रलतलिलपहरु 

तथा वेसीिहर नगरपालिकाको सहमलत पत्र प्राप्त भएकोि े लनजिाई श्री इिानेश्वर माध्यलमक लवद्याियमा ररक्त 

लनमालव राहत कोिामा सरुवा गन े। 

लनणमय नम्वर ११ 

 प्रस्ताव नम्वर ११ मालथ छिफि गदाम चाि ुआर्थमक बर्मको स्वीकृत बजेि तथा कायमक्रममा समाबेि भएका नपगर प्रमुख 

यूवा सोरोजगार अनुदान कायमक्रम र नगर प्रमुख मलहिा सोरोजगार अनुदान कायमक्रम अन्तगमत लवलनयोलजत अनुदान रकम 

लवतरणको िालग पन्रकदनको सपय कदएर प्रस्ताव बह्वान गन ेर प्राप्त प्रस्तावहरुको मुटयाङ्कन गरी अनुदानकोिालग कायमपालिका 

समक्ष लसफाररस गन ेकायम  यस नगरपालिकाको “यूवा एबं मलहिा, कृलर् तथा पिपुािन िलक्षत कायमक्रम कायामन्वयन कायमलवधी 

२०७५” मा रहकेो छनोि तथा लसफाररस सलमलतिे गन ेलनणमय गररयो ।    

लनणमय नम्वर १२ 

 प्रस्ताव नम्वर १२ मालथ छिफि गदाम चाि ुआर्थमक बर्मको स्वीकृत बजेि तथा कायमक्रममा रहकेो  नगर प्रमुख आकलस्मक 

कोर्बाि देहाय अनुसारका कायमक्रकोिालग देहायअनुसारको रकम लवलनयोजन गने लनणमय गररयो । 

क) िीवरात्री मेिा तथा खेिकुद ब्यबस्थापन वडा न ं७ को िालग – दईुिाख रुपैया 

ख) साईराम मलन्दर लनमामण वडा न ं४ को िालग– दईूिाख रुपैया 

ग) गणेि मालिका माध्यालमक लवद्यािय, वडा नं १० मा होस्िि ब्यबस्थापनको िालग – एकिाख रुपैया 

घ)  वडा न ं८ को भुमी आमा समुह भवनको रिन सररदको िालग -  दईुिाख रुपैंया 



 

 

लनणमय नम्वर १३ 

 प्रस्ताव नम्वर १३ मालथ छिफि गदाम  चाि ुआर्थमक बर्मको केलन्रय सितम अनुदानमा प्राप्त रकमबाि लनमामण गनुमपन े

दईुविा खोप केन्रहरु  वडा न ं९ को रातमािा र वडा नं २ को सोतीपसि मा लनमामण गने लनणमय गररयो । 

लनणमय न ं१४ 

 प्रस्ता न ं१४ माथी छिफि गदाम चाि ुआ ब को  स्वीकृत बजेि तथा कायमक्रमको नगरस्तररय योजनामा रहकेो  नगर 

प्रमुख खेिकुद प्रोत्साहन कायमक्रम अन्तगमत लवलनयोलजत रकम रालिय तथा लजटिा स्तररय खेिकुदिाई प्रोत्साहन गनमको िालग तथा 

रािपलत कप खेिकुद समेतको िालग नगर प्रमुखको लसफाररस अनुसार खचम गने लनणमय गररयो  । 

लनणमय न ं१५ 

 प्रस्ताब नम्वर १५ माथी छिफि गदाम यस कायामियमा कायमरत सुचना प्रलवधी अलधकृत आकाि गुरुङको नगरपालिकािे 

उपिब्ध गराउनपुन े पलिस प्रलतित तिब भत्ताको रकम स्वीकृत वार्र्मक बजेिको लमटदो िीर्मक बाि उपिब्त्ध गराउन े लनणमय 

गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


