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१) चाल ुआ.व.को योजना कायाान्वयन समीक्षा गने I 

२) आ.व. ०७८/७९ को योजना पद्दति, नीति िथा कायाक्रम सम्वन्धी प्रस्िुिी I (प्र.प्र.अ.)  

३) आ.व. ०७८/७९ को वार्षाक योजना िजजामा सम्वन्धी कायािातलका स्वीकृि गने I 

४) योजना िजुामा व्यवस्थापन टोली गठन I 

५) आ.व. ०७८/७९ को वडास्िरीय योजना िजजामा गोष्ठी सहजीकरणका लातग तजम्मेवारी बााँडफााँट I 

६) आ.व. ०७८/७९ को वार्षाक योजनाको एकककृि मस्यौदा कायाटोली गठन I 

७) एकककृि फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाई केन्र तनमााण सम्वन्धी प्रस्िुिी I (प्र.प्र.अ.) 

८) अन्िरातिय चलतचत्र नगरी (कफल्म तसटी) को पजवााधार तनमााणको प्रातवतधक काया I 

९) अन्िरातिय चलतचत्र नगरी (कफल्म तसटी) को जग्गा व्यवस्थापन I 

१०) कोतिड-१९ तनयन्त्रण िथा रोकथामका लातग काया िथा कोतिड dedicated टोली गठन I 

११) कोतिड संक्रमणबाट मृत्यु िएका पररवारलाई सामातजक संस्कार खचा उपलव्ध I 

१२) कोतिड संक्रतमिलाई पोषण खचा िथा यािायाि खचा उपलव्ध I 

१३) तपतसआर पररक्षणको शुल्क कायम I 

१४) लैतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरण र अपाङ्गिा सम्वन्धी नीति,२०७८ पाररि I 

१५) माटो पररक्षण सम्वन्धी प्रयोगशाला स्थापना र संचालन I  

१६) योजना अनुमोदन सम्वन्धी I 
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तनणाय न.ं १ : चालु आ.व. २०७७/७८ को वार्षाक योजना िथा कायाक्रमको प्रगति सतमक्षा गररयो I 

 

तनणाय न.ं २ : आगामी आ.व. २०७८/८९ को वार्षाक नीति िथा कायाक्रम र बजेट सम्वन्धी प्राथतमकिा र योजना 

िजजामा सम्वन्धी नगरपातलकाको मागादशान बारे प्रमुख प्रशासकीय अतधकृिबाट िएको प्रस्िुिीकरणमा छलफल गरी 

प्रस्िातवि मागादशान स्वीकृि गने तनणाय गररयो I (संलग्न छ ) 

 

तनणाय न.ं ३ : स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोतजम आ.व. २०७८/७९ को वार्षाक योजना 

िजजामा सम्वन्धी प्रमुख प्रशासकीय अतधकृिबाट प्रस्िातवि पररमार्जाि कायािातलका स्वीकृि गन ेतनणाय गररयो I (सलंग्न 

छ ) 

 

तनणाय न.ं ४ : आ.व. २०७८/७९ को वार्षाक नीति मस्यौदा गना िपतसल अनुसारको कायादल गठन गन ेतनणाय गररयो 

िपतसल 

क) श्री कमला बस्नेि, नगर उप प्रमुख                                    संयोजक 

ख) श्री हररबंश चौलागाईं, प्रवक्त्ता                                       सदस्य  

ग) श्री कैलाश कुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, वडा नं.७                           सदस्य  

घ) ई. श्री सुरेश राउि, प्रातवतधक शाखा प्रमुख                         सदस्य 

ङ) श्री नारायण प्रसाद सेढाई, सामातजक तवकास शाखा प्रमुख     सदस्य  

 

तनणाय न.ं ५ : आ.व. २०७८/७९ को वडास्िरीय योजना िजजामा गोष्ठी सहजीकरण गना प्रमुख प्रशासकीय अतधकृिबाट 

प्रस्िातवि काया तजम्मेवारी स्वीकृि गने तनणाय गररयो I 

 

क्र.स. कमाचारीको तववरण  वडा नं.  अवतध  कैकफयि  

१. क) ई. श्री सुरेश राउि  

ख) स.ई. श्री राजुनारायण  शे्रष्ठ  

१ र २ जेष्ठ दोश्रो हप्ता   

२)  क) श्री नारायण प्र.सेढाई 

ख) स.ई. श्री हररशरण दाहाल 

३ र ६ जेष्ठ दोश्रो हप्ता   

३)   क) श्री कृष्ण काकी  

ख) स.ई. श्री ितवन्र थापा  

४ र ५ जेष्ठ दोश्रो हप्ता   

४) क) ई. श्री रामजी थापा  

ख) श्री मंगला मानन्धर 

७ र ८ जेष्ठ दोश्रो हप्ता   

५)  क) स.ई. श्री कदपकराज शे्रष्ठ   

ख) श्री अजुान लामा  

९ जेष्ठ दोश्रो हप्ता   

 

 



 

 

 

 

तनणाय न.ं ६ : नगर कायापातलकाको कायाालयमा तवषयगि योजना िजजामा गोष्ठी सहजीकरण गरी वार्षाक योजनाको 

एकककृि मस्यौदा ियार गना तवषयगि सतमतिका सदस्य सतचवहरु रहने गरी िपतसलको कायाटोली गठन गररयो I 

क) श्री जगदीश अयााल, सदस्य सतचव, आर्थाक तवकास सतमति                                      संयोजक  

ख) श्री नारायण प्रसाद सेढाई, सदस्य सतचव, सामातजक तवकास सतमति                          सदस्य  

ग) ई. श्री सुरेश राउि, सदस्य सतचव, पजवााधार तवकास सतमति                                      सदस्य  

घ) श्री ज्ञानु कुमार खड्का, सदस्य सतचव, वन वािावरण िथा तवपद व्यवस्थापन सतमति     सदस्य  

ङ) श्री माधव प्रसाद सुवेदी, सदस्य सतचव, सुशासन िथा संस्थागि तवकास सतमति             सदस्य सतचव 

 

तनणाय न.ं ७ :  यस नगरपातलकाको एकककृि फोहोरमैला व्यवस्थापन र िी.न.पा. ६ तस्थि तसम्पानी सामुदातयक वनको 

जग्गामा तनमााणाधीन सरसफाई केन्र तनमााण सम्वन्धी प्रमुख प्रशासकीय अतधकृिबाट गररएको प्रस्िुिीकरणमा 

छलफल गररयो I 

 

तनणाय न.ं ८ :  यस नगरपातलकाको वडा नं. ९ डाङडुङ्ग ेडााँडामा अन्िरातिय चलतचत्र नगरी (कफल्म तसटी) तनमााणाधीन 

छ I उक्त कफल्म तसटीको पजवााधार तनमााणका लातग श्री आन्िररक मातमला िथा कानजन मन्त्रालय, बागमिी प्रदशे, 

मकवानपुरले चालु आ.व. २०७७/७८ मा रु िीन करोड पचास लाख तवतनयोजन गरेको छ I उक्त बजेटबाट प्रवेशद्वार 

र सजचना केन्र सतहिको प्रशासतनक िवन तनमााण गन ेगरी सजचना िथा संचार प्रतवतध मन्त्री माननीय पावाि गुरुङज्यजको 

संयोजकत्वमा बसकेो सरोकारवाला बैठकको तनष्कषा रहकेो छ I उपरोक्त पजवााधार तनमााण सम्वन्धी प्रातवतधक काया 

यस नगरपातलकाको मौजुदा जनशतक्त्तबाट सम्पादन गरी ठेक्का व्यवस्थापनका लातग आन्िररक मातमला िथा कानजन 

मन्त्रालय, बागमिी प्रदशेलाई अनुरोध गने तनणाय गररयो I  

 

तनणाय न.ं ९ : तनणाय प्रकरण८ बमोतजमको सजचना केन्र सतहिको प्रशासतनक िवन, िी.न.पा. ९ (सातवक लाकुरीडााँडा 

गा.तव.स. ८) तस्थि कक.नं. ६४३ सावाजतनक पर्िा जग्गामा तनमााण गना तसफाररस गने तनणाय गररयो I 

 

तनणाय न.ं १० :  कोरोना िाइरस रोग सकं्रमण तनयन्त्रण सम्वन्धी िपतसलका तनणाय  गररयो I 

िपतसल 

क)  हाल तबश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैतलरहकेो कोतिड -१९ बाट सरुतक्षि रहन यस नगरपातलका तित्र रहकेा 

सम्पुणा सरकारी कायाालयहरू, स्वास््य सस्थाहरु, अन्य संघसस्थाहरुबाट दतैनक सेवा प्रबाह गदाा उच्च स्वास््य सिका िा 

अपनाई स्वास््य मापदण्डको पालना गना गराउनका लातग पत्राचार गने l  

ख)  नगरपातलका तित्र  रहकेा तबद्यालय, कलेज र अन्य शैतक्षकसस्थाहरु उद्योग कलकारखाना, होटेल , ररसोटा, शैलुन, 

ब्यजटीपालार  मठ मतन्दर  आकद संचालनको सन्दिामा नेपाल सरकारल ेगरेको तनणाय कायाान्वयन गराउन सहजीकरण गन े 

l 

ग) नगरपातलका तित्र रहकेा आइशोलेशन/ क्वारेतन्टनलाई  पजणा रुपमा सुचारु गना आवश्यक  थप व्यवस्थापन गने l साथै 

चररकोट अस्पिालबाट संचातलि एकककृि आइशोलेशनको व्यवस्थापन  सम्वन्धी काया गने  l 



 

 

 

 

घ)  कोतिड संक्रमण तनयन्त्रण सम्वन्धी आवश्यक योजना बनाउन, खररद व्यवस्थापन गना, बजेट प्रस्िाव ियार पना, खचा 

व्यवस्थापन गना, संक्रतमिहरुको व्यवस्थापन लगायिका कायहरु सम्पादन गना िपतसलको कोतिड संकट व्यवस्थापन 

Dedicated Team गठन गरी कक्रयाशील गराउन े र उक्त्त कायाटोलीको तसफाररस बमोतजम जनशतक्त्त िथा श्रोि 

पररचालन गने I 

क) श्री नतवन कुमार लामा, अध्यक्ष वडा नं. ६                            संयोजक  

ख) श्री ज्ञानु कुमार खड्का, आ.ले.प. अतधकृि                             सदस्य 

ग) श्री श्याम बहादरु खड्का, स्वास््य शाखा प्रमुख                       सदस्य सतचव 

तनणाय न.ं ११ :  यस आ.व. मा कोरोना िाइरस नयााँ िेररयन्टको संक्रमणका कारण मृत्यु वरण गनुा हुने िीमेश्वर 

नगरवासीको पररवारलाई सामातजक संस्कार खचा वापि प्रति मृिक पररवार रु १५,०००/- (पन्र हजार मात्र) उपलव्ध 

गराउने I 

तनणाय न.ं १२ :  कोरोना िाइरसको नयााँ िेररयन्टबाट सकं्रतमि ि ैस्वास््य लाि गरररहकेा िीमेश्वर नगरवासीहरुलाई 

आवश्यकिाका आधारमा सम्वतन्धि वडाको तसफाररसमा प्रति व्यतक्त रु २,०००/- (दईु हजार मात्र) पोषण खचा उपलव्ध 

गराउने साथै अन्यत्र ररफर िएका संक्रतमिलाई सम्वतन्धि वडाको तवपन्निा तसफाररसको आधारमा एम्बुलेन्स िाडा 

(यािायाि खचा) वापि रु ८,०००/- (आठ हजार) सम्म उपलव्ध गराउने I 

तनणाय न.ं १३ :  यस नगरपातलकामा रहकेो चररकोट अस्पिालमा स्थातपि तपतसआर प्रयोगशालामा तजल्ला तित्रबाट र 

तछमेकी तजल्लाहरुबाट समेि पररक्षणका लातग नमजना सकंलन िै रहकेो सन्दिामा यतह २०७८ बैशाख ३० गिे दतेख लागज 

हुने गरी शुल्क घटाई बढी िन्दा बढी सेवा तवस्िार गने उदशे्यले तनम्नानुसार शुल्क कायम गने I 

क) व्यतक्तगि/ व्यवशातयक प्रयोजनका लातग प्रति नमजना रु ६००/- (छ सय मात्र) I 

ख) संघीय र बागमिी प्रदशे पजवााधार तवकास साझेदारी कायाक्रमबाट िएको लगानीलाई मनन् गद ैदोलखा तजल्लाका 

पतलकहरुको तसफाररस िै आएका संक्रतमि िथा सम्पका मा आएका (Contact Tracing) नमजनाहरुका लातग संयुक्त 

कोषबाट खचा हुन ेगरी प्रति नमजना रु ३००/- (िीन सय मात्र) I 

ग) तछमेकी तजल्लाका सरकारी स्वास््य संस्थाबाट तसफाररस िै आएका नमजनाहरुका लातग प्रति नमजना रु ३००/- (िीन 

सय मात्र) I  

तनणाय न.ं १४ :  यस नगर कायापातलकाको सामातजक तवकास शाखाले ियार पारी कायापातलकाको तवषयगि सतमतिमा 

छलफल िै आएको "लैतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरण र अपाङ्गिा सम्वन्धी नीति,२०७८" पाररि गन े

तनणाय गररयो I 



 

तनणाय न.ं १५ : चालु आ.व.मा बागमिी प्रदशे सरकार यस नगरपातलकालाई हस्िान्िररि कायाक्रम अन्िगाि दोलखा 

तजल्लािरर माटो पररक्षण सम्वन्धी काया गना रु २५ लाख तबतनयोजन िै आएको छ I माटो पररक्षण सम्वन्धी कायामा 

तवगि तिन दशक दतेख सलंग्न संस्था ग्रामीण तवकास टुकी संघल े यस न.पा. साँगको साझेदारीमा माटो पररक्षण 

प्रयोगशाला िवन तनमााण िथा संचालन गना उक्त्त ससं्थाको न्युनिम् १५ प्रतिशि लागि साझेदारी रहन े गरी 

नगरपातलकासाँग उक्त्त बजेट प्रस्िाव पेश गरेको छ I संलग्न कायाक्रम प्रस्िावक संस्थालाई प्रयोगशाला िवन तनमााण 

गरी प्रयोगशाला स्थापना र संचालन समेि गने र यस नगरपातलकालाई आवश्यकिा अनुसार तनशुल्क माटो पररक्षण 

सेवा उपलव्ध गराउने गरी बजेट कायाान्वयन गने तनणाय गररयो I 

 

 

 

 तनणाय न ं१६ : प्रस्िाव नं. ७ मातथ छलफल गदाा नगर प्रमुख/ उप प्रमुखको िोक आदशेबाट सम्पन्न िएका दहेायका 

आयोजनाहरुको खचा अनुमोदन गररयो I 

 

१)   तहले गोबे्र खानेपानी योजना, िी.न.पा. ८ का लातग एक घर एक धारा कायाक्रमबाट रु १,३०,०००/- (एक लाख  

िीस हजार मात्र)  उपलव्ध गराइएको I 

२)   कातलन्चोक पैदल मागा (तप.तस.तस.) योजना, िी.न.पा. ९ लाई जनिासंग मेयर कायाक्रमबाट रु २०,०००/- (तबस  

हजार मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

३)   गैडााँडा ग्रातमण सडक स्िरोन्नति िी.न.पा. ९ लाई जनिासंग मेयर कायाक्रमबाट रु १,००,०००/- (एक लाख मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

४)  गैडााँडा खानेपानी योजना, िी.न.पा. ९ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट रु १,००,०००/- (एक लाख मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

५)  राम्पा कुतसपा खानेपानी योजना, िी.न.पा. २ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट रु २,००,०००/- (दईु लाख 

मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

६)  कापा जािको माछा पालन कायाक्रम, िी.न.पा. ९ लाई युवा स्वरोजगार कायाक्रमबाट रु १,००,०००/- (एक लाख 

मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

७)  कुखुरा पालन कायाक्रम िी.न.पा. ५ लाई मतहलासाँग उपमेयर कायाक्रमबाट रु २०,०००/- (तबस हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

८)  कुखुरा पालन कायाक्रम  िी.न.पा. ५ लाई मतहलासाँग उपमेयर कायाक्रमबाट रु ५०,०००/- (पचास हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

९) कुखुरा पालन कायाक्रम िी.न.पा. ५ लाई मतहलासाँग उपमेयर कायाक्रमबाट रु ६०,०००/- (साट्ठी हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

१०) िरकारी खेिी कायाक्रम िी.न.पा. २ लाई मतहलासाँग उपमेयर कायाक्रमबाट रु १०,०००/- (दश हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

११) कातलन्चोक गोरेटो बाटो तनमााण आयोजना, िी.न.पा. ३ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु ७५,०००/- 

(पचहतर हजार मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

१२)  रक्त काली बीच सडक, िी.न.पा. ३ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु ३०,०००/- (िीस हजार मात्र) उपलव्ध 

गराइएको I 



१३)  सातखने प्रतिक्षालय तनमााण, िी.न.पा. ७ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु ३५,०००/- (पैतिस हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

१४)  गल्ली मातथ सडक टहले, िी.न.पा. ४ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु ५०,०००/- (पचास हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

१५)  महांकाल सडक ममाि, िी.न.पा. ५ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु ७५,०००/- (पचहतर हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

१६)  गोठ बनाउने काया (मथानी कृतष िथा पशु पन्छी फामा) िी.न.पा. ५ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु 

१,००,०००/- (एक लाख मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

१७)   जमजुता सडक नयााँ ट्रयाक खने्न, िी.न.पा. ५ लाई जनिासाँग मेयर कायाक्रमबाट रु १,००,०००/- (एक लाख 

मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

१८)  चन्र िक्त्तेश्वर महादवे मतन्दर तनमााण, िी.न.पा. ७ लाई संस्कृति सम्पदा संरक्षण कायाक्रमबाट ७५,०००/- 

(पचहतर हजार मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

१९)   महादवे मतन्दर तनमााण, िी.न.पा. ७ लाई संस्कृति सम्पदा संरक्षण कायाक्रमबाट ३०,०००/- (िीस हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

२०)   राधाकृष्ण मतन्दर तनमााण, िी.न.पा. ५ लाई संस्कृति सम्पदा संरक्षण कायाक्रमबाट २,००,०००/- (दईु लाख 

मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

२१)  सााँस्कृतिक चाडपवा संचालन खचा (महांकाली िगविी मतन्दर), िी.न.पा. ५ लाई संस्कृति सम्पदा संरक्षण 

कायाक्रमबाट १५,०००/- (पन्र हजार मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

२२)   चोक्त्टेतसम डााँडाबारी खानेपानी योजना, िी.न.पा.३ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट ५०,०००/- (पचास 

हजार मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

२३)  वडा कायाालय खानेपानी व्यवस्थापन, िी.न.पा.४ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट २२,५००/- (बाईस हजार 

पााँच सय मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

२४)  सातखने खानेपानी आयोजना, िी.न.पा.७ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट १८,३३९/- (अठार हजार िीन 

सय उनन्चालीस मात्र) उपलव्ध गराइएको I 

२५) पावु खानेपानी आयोजना, िी.न.पा.२ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट १०,०००/- (दश हजार मात्र) उपलव्ध 

गराइएको I 

२६) गेहने्र े खानेपानी आयोजना, िी.न.पा.२ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट २,००,०००/- (दईु लाख मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

२७) तचसापानी खानेपानी योजना, िी.न.पा.३ लाई एक घर एक धारा कायाक्रमबाट १०,०००/- (दश हजार मात्र) 

उपलव्ध गराइएको I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


