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निर्णयहरु 

निर्णय िं. १ आनथणक वर्ण २०७५।०७६ को चैत्र महहिासम्मको आन्तरिक िाजश्व, भौनतक तथा हवत्तीय प्रगनत सहहतको सनमक्षा सम्बन्धी देहायको प्रस्ताव सवणसहमनतबाट पारित 
गरियो । 

cfly{s jif{ 2075 r}q dlxgf;Ddsf] vr{sf] kmf+^jf/L 

o; dlxgfsf] 

vr{ 
xfn ;Ddsf]   lgsf;f 

vr{ lzif{s 

g+= 
vr{ lzif{s jflif{s ah]^ xfn ;Ddsf]] vr{ af+ls 

- 72,800,000.00 26611 
lalQo ;dflgs/)f 

cg"bfg 
109,200,000.00 72,800,000.00 36,400,000.00 

- 78,811,304.00 26612 ;zt{ cg"bfg 124,600,000.00 68,017,735.10 56,582,264.90 

- 54,856,790.64  िाजश्व बााँडफााँड 100,724,000.00 54,856,790.64 45,867,209.36 

- 13,215,285.00  आन्तरिक स्रोत 15,000,000.00 13,215,285.00 1,784,715.00 

- 15,000,000.00  गत वर्णको बााँकी 15,000,000.00 14,701,734.26 298,265.74 

- 1,412,000.00  
बहकेु्षत्रीय पोर्र् 

कायणक्रम 
1,889,000.00 1,412,000.00 477,000.00 

- 236,095,379.64   366,413,000.00 225,003,545.00 141,409,455.00 

हालसम्मको चालू खचण 150,791,545.00  

हालसम्मको पुाँजीगत खचण 74,212,000.00  

हालसम्मको कूल खचण 225,003,545.00  

हालसम्मको हवत्तीय प्रगनत प्रनतशतमा 63.03  

हालसम्मको भौनतक प्रगनत प्रनतशतमा 62.04  

 

निर्णय िं. २ : आनथणक वर्ण २०७६।०७७ को लानग संघ तथा प्रदेश सिकाि समक्ष समपूिक ि हवशेर् अिदुािका लानग पेश गरििे लागत अिमुाि खलेुका एवम ्हवस्ततृ परियोजिा 
प्रनतवेदि (DPR) तयाि भएका आयोजिाहरु छिौट सम्बन्धी देहायको प्रस्ताव सवणसहमनतबाट पारित गरियो । 

हवशेर् अिदुाि माफण त सञ्चालि गरििे आयोजिा/कायणक्रमहरु 

क्र.स. योजिाको िाम 
योजिा 

कायाणन्वयि हिेु 
स्थाि 

कूल लागत अिमुाि 

 कूल लागत अिमुािमध्ये  

 लाभान्न्वत 
जिसंख्या   

कैहफयत  संघीय सिकािको 
हहस्सा  

 प्रदेश सिकािको 
हहस्सा  

 िगिपानलकाको 
हहस्सा   

 निन्ज के्षत्र 
वा साझेदाि 

संस्थाको 
हहस्सा   

(क) आठहवसकोट िगिपानलका सडक सधुाि परियोजिा  

१ 
d"ntf/ xf]nL #lt{sf+*f ;*s v)* 

lgdf{)f तथा स्तिोन्ननत j*f g+= 6 
  

442,733,816.17  

  

265,640,289.70  

 

177,093,526.47  
        -         -    

     

1,951  
बहवुहर्णय योजिा  
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२ vbL :ofnf cf]vn] ;*s v)* ;e]{ 

tyf sfo{ cf/De 

j*f g+= 1, 2 

/ 3 

  

406,219,701.52  

  

243,731,820.91  

 

162,487,880.61  
        -         -    

     

4,695  
बहवुहर्णय योजिा  

३ l;dahf/ /Uffnufp+ x"+b} u}/Lkftn 

hfg] ;*s ;e]{ tyf sfo{ cf/De 
j*f g+= 4, 5 

  

283,969,291.00  

  

170,381,574.60  

 

113,587,716.40  
        -         -    

     

5,089  
बहवुहर्णय योजिा  

४ िग्दा खदी पाटागाउाँ सडक निमाणर् j*f g+= 3 
   

845,842,725.59  

  

507,505,635.35  

 

338,337,090.24  
        -         -    

     

2,068  
बहवुहर्णय योजिा  

कूल जम्मा   

1,978,765,534.28  

   

1,187,259,320.57  

   

791,506,213.71  

         

-    
      -        

(ख) शहिी पूवाणधाि हवकास परियोजिाहरु 

१ ;fOs"df/L sf+*fbx kbdfu{ lgdf{)f j*f g+= 2 
    

5,944,567.93  

    

3,566,740.76  

   

2,377,827.17  
        -         -    

     

1,547  
बहवुहर्णय योजिा  

२ NofG*lkmn ;fO^ j*f g+= 9 
   

5,100,000.00  

   

3,060,000.00  

  

2,040,000.00  
        -         -    

      

3,361  
बहवुहर्णय योजिा  

३ िगि अस्पताल भवि निमाणर् 
j*f g+= ११ 

सालबािी 
   

57,215,892.24  
          -    

 

57,215,892.24  
        -         -    

     

33,624  
बहवुहर्णय योजिा  

कूल जम्मा    

11,044,567.93  

    

6,626,740.76  

  

4,417,827.17  
        -         -        

(ग) न्शक्षा सधुाि परियोजिा  

१ 
ददपज्योनत आधािभूत हवद्यालय 

िाडीज्यूला 
वडा g+= 9 /f*L    

27,612,000.00  

   

16,567,200.00  

 

11,044,800.00  
        -         -    

      

3,361  
बहवुहर्णय योजिा  

२ zlxb :d[lt gd"gf df=lj= /f*LHo'nf j*f g+= 9 
   

27,612,000.00  

   

16,567,200.00  

 

11,044,800.00  
        -         -    

      

3,361  
बहवुहर्णय योजिा  

३ >L nfnLu'/f+; cfwf/e't ljBfno j*f g+= 14 
   

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

2,944  
  

४ g]kfn िाहिय मा.हव. ठूलीवाखुण j*f g+= १२    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

3,096  
  

५ जिकल्याि मा.हव. गोइिी j*f g+= 11 
   

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

4,343  
  

६ हहमालय मा.हव. vbL j*f g+= 3 
   

27,612,000.00  

   

16,567,200.00  

 

11,044,800.00  
        -         -    

     

4,938  
बहवुहर्णय योजिा  

७ हहमालय मा.हव. दाजे j*f g+= ८    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

1,872  
  

८ श्री ज्ञािोदय मा.हव. चौतािा j*f g+= ४    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

1,500  
  

९ कानलका मा.हव. सनु्दिपािी j*f g+= ९    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

      

3,361  
  

१० श्री आदशण मा.हव. घेत्मा j*f g+= १४    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

      

3,361  
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११ सिस्वनत आधािभूत हवद्यालय स्याला j*f g+= २    

11,652,500.00  

    

6,991,500.00  

  

4,661,000.00  
        -         -    

     

1,547  
  

११ 

न्शक्षा सधुाि परियोजिा (स्टेशििी एण्ड 
हप्रन्न्टङ सामग्री सप्लायसण, Audio-Visual 

Class, Software localisation & 
implementaion cost, staff cost, 
Hardware & software, program 
Implementation cost etc.) 

िगिपानलकानभत्रका 
६३ वटा 

हवद्यालयहरुमा 

   

43,710,589.33  

    

26,226,353.60  

  

17,484,235.73  
        -         -    

     

33,624  
  

कूल जम्मा    

219,766,589.33  

  

131,859,953.60  

  

87,906,635.73  
        -         -        

(घ) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रर् 

१ नगजागाडखोला तटबन्धि 
j*f g+= 9 / 

11 

  

74,884,475.60  

   

44,930,685.36  

 

29,953,790.24  
        -         -    

     

7,704  
  

२ एकीकृत वस्ती हवकास कायणक्रम   ३१ घिपरिवाि 
  

18,600,000.00  

   

11,160,000.00  
 7,440,000.00          -         -    

      

200  
  

कूल जम्मा  93,484,475.60    56,090,685.36   37,393,790.24         -        -        

 
समपूिक अिदुाि माफण त सञ्चालि हिेु आयोजिा/कायणक्रमहरुको हवविर् 

क्र.स
. 

योजिाको िाम 
योजिा 

कायाणन्वयि 
हिेु स्थाि 

कूल लागत अिमुाि 

कूल लागत अिमुािमध्ये 
लाभान्न्वत 
जिसंख्या 

कैहफयत संघीय सिकािको 
हहस्सा 

प्रदेश सिकािको हहस्सा 
िगिपानलकाको 

हहस्सा 

निन्ज के्षत्र वा 
साझेदाि संस्थाको 

हहस्सा 
(क) आठहवसकोट िगिपानलका सडक सधुाि परियोजिा(Phase I) 

१ 
िानडज्यउुला दाजे सडक 

स्तिोन्ननत 
j*f g+= 7, 

8 
309,466,287.63 123,786,515.05 123,786,515.05 61,893,257.53 - 3,449 

बहवुहर्णय 
योजिा 

2 

/f*LHo"pnf a^nfufp+ 

&/rf}/ ;*s lgdf{)f तथा 
स्तिोन्ननत 

j*f g+= 9 336,313,803.50 134,525,521.40 134,525,521.40 67,262,760.70 - 3,361 
बहवुहर्णय 
योजिा 

३ 
#§fv]t ;"Gb/kfgL d}*f+*f 

;*s lgdf{)f तथा 
स्तिोन्ननत 

j*f g+= 9, 

10 
307,024,986.54 122,809,994.62 122,809,994.62 61,404,997.31 - 6,722 

बहवुहर्णय 
योजिा 

4 
;"Gb/kfgL d}*f+*f eofpg] 

#f/Lvf]nf ;*s :t/f]Gglt 

j*f g+= 9, 

11 
783,760,176.63 313,504,070.65 313,504,070.65 156,752,035.33 - 7,704 

बहवुहर्णय 
योजिा 

५ 
sfnfvf]nf &"nLjfv"{ ;*s 

lgdf{)f निमाणर् तथा 
स्तिोन्ननत 

j*f g+= 12 368,024,149.70 147,209,659.88 147,209,659.88 73,604,829.94 - 3,096 
बहवुहर्णय 
योजिा 
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l;dahf/ w}/]gL :ofgLjfv{" 

;*s lgdf{)f तथा 
स्तिोन्ननत 

j*f g+= 11 

/ 12 
142,658,176.57 57,063,270.63 57,063,270.63 28,531,635.31 - 7,439 

बहवुहर्णय 
योजिा 

७ 

sfkmn rf}/b]lv eofpg] 

10 g+= j*f 

sfof{no;Ddको सडक 
स्तिोन्ननत 

j*f g+= 10 91,923,903.90 36,769,561.56 36,769,561.56 18,384,780.78 - 3,361 
बहवुहर्णय 
योजिा 

8 
eNdf #]Tdf ;*s lgdf{)f 

तथा स्तिोन्ननत j*f g+= 13 390,623,834.28 156,249,533.71 156,249,533.71 78,124,766.86 - 1,845 
बहवुहर्णय 
योजिा 

९ 
िेत्रचोकदेन्ख इलाका प्रहिी 
कायाणलय हुाँदै तल्लो बजाि 
पलुसम्मको सडक स्तिोन्ननत 

j*f g+= 9 35,277,885.56 14,111,154.22 14,111,154.22 7,055,577.11 - 3,361 
बहवुहर्णय 
योजिा 

10 

g]qrf]sb]lv SofDk; x"+b} 

vf/vf/f;Ddsf] ;*s 

:t/f]Gglt 

j*f g+= 9 

/ 7 
245,389,387.00 98,155,754.80 98,155,754.80 49,077,877.40 - 4,938 

बहवुहर्णय 
योजिा 

११ af+s] Ho"pnf Hofld/sf]^ 

;*s lgdf{)f 

j*f g+= 

14 
714,082,334.59 285,632,933.84 285,632,933.84 

142,816,466.9

2 
- 2,944 

बहवुहर्णय 
योजिा 

कूल जम्मा 3,724,544,925.9

0 
1,489,817,970.36 1,489,817,970.36 

744,908,985.1

8 
-   

(ख) सहिी पूवाणधाि हवकास परियोजिा 

१ वसपाकण  निमाणर् 
j*f g+= 9 

िानडज्यूला 28,918,265.16 11,567,306.06 11,567,306.06 5,783,653.03 - 3,361 
बहवुहर्णय 
योजिा 

२ 
;Lkd"ns Joj;flos 

tflnd केन्र निमाणर् 

j*f g+= 

१० 
ठूलाकोट 

37,000,000.00 19,600,000.00 10,000,000.00 7,400,000.00 - 33,624 
बहवुहर्णय 
योजिा 

३ िगि अस्पताल भवि निमाणर् 
j*f g+= 

११ सालबािी 57,215,892.24 22,886,356.90 22,886,356.90 11,443,178.45 - 33,624 बहवुहर्णय योजिा 

४ 
kmnkm"ndf cfwfl/t k]o 

kbfy{ pTkfbg ug]{ pBf]u 

स्थापिा ि सञ्चालि 

वडा िं. १० 
न्झन्चौि 

39,109,090.89 9,386,181.81 9,386,181.81 4,693,090.91 15,643,636.36 3,096 बहवुहर्णय योजिा 

५ 
विपैदावािमा आधारित काष्ठ 
उद्योग स्थापिा ि सञ्चालि 

वडा िं. १२ 
न्झिचौि 

42,919,234.22 10,300,616.21 10,300,616.21 5,150,308.11 17,167,693.69 17,610 बहवुहर्णय योजिा 

कूल जम्मा 205,162,482.51 73,740,460.99 64,140,460.99 34,470,230.49 32,811,330.04   

 निर्णय िं. ३ :- समपूिक तथा हवशेर् अिदुाि प्रानिको लानग मानथ उल्लेन्खत आयोजिाहरु बाहेक देहायका आयोजिाहरुको लागत अिमुाि तयाि गिी उल्लेन्खत संघ तथा प्रदेश 
सिकािसाँग माग गिे निर्णय गरियो । 
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क्र.स. आयोजािको िाम आयोजिा कायाणन्वयि हिु े
स्थाि 

अिदुािको हकनसम आयोजिा माग गरिएको निकाय  कैहफयत 

१ जंगािखोला जलहवद्यतु आयोजाि वडा िं. २ सशतण अिदुाि/अन्य अिदुाि वैकन्ल्पक उजाण प्रवर्द्णि 
केन्र/संघीय उजाण जलस्रोत 
तथा नसंचाई मन्त्रालय 

 

२ शहहद स्मनृत िमूिा माध्यनमक हवद्यालयलाई िमूिा 
हवद्यालयको रुपमा हवकास गिण जग्गा खरिद संिचिा 
निमाणर् एवम ् मापदण्ड अिसुािका अन्य संिचिाहरु 
निमाणर्को लानग िमूिा हवद्यालय कायणक्रम 

वडा िं ०९ सशतण अिदुाि/अन्य अिदुाि संघीय न्शक्षा हवज्ञाि तथा 
प्रहवनध मन्त्रालय/कर्ाणली प्रदेश 
सामान्जक हवकास मन्त्रालय 

 

३ आठहवसकोट िगिपानलका औद्योनगक के्षत्र निमाणर् 
परियोजिा  

वडा िं. १० ि १२  समपूिक/सशतण 
अिदुाि/अन्य अिदुाि 

संघीय उद्योग वान्र्ज्य तथा 
आपूनतण मन्त्रालय/कर्ाणली 
प्रदेश उद्योग पयणटि वि तथा 
वाताविर् मन्त्रालय 

 

४ ग्रानमर् सडक सधुाि परियोजिा समपूिक ि हवशेर् 
अिदुाि प्रानिको लानग 
मानथ उल्लेन्खत सडकहरु 

समपूिक/सशतण 
अिदुाि/अन्य 
अिदुाि/हवशेर् अिदुाि 

संघीय भौनतक पूवाणधाि तथा 
यातायात मन्त्रालय/कर्ाणली 
प्रदेश भौनतक पूवाणधाि हवकास 
मन्त्रालय 

 

५ िेत्रचोकदेन्ख इलाका प्रहिी कायाणलय हुाँदै पलुनति जाि े
सडक हाल िगिपानलका कायाणलय िहेको स्थािबाट 
िेत्रचोक हदुैं क्याम्पसनति जािे सडक नसमबजािदेन्ख 
प्रस्ताहवत िगि अस्पताल स्थापिा हिुे स्थािनति जाि े
सडक घट्टाखेत सनु्दिपािी हुं दै तानलम केन्रनति जाि े
सडकहरु स्तिोन्ननत एवम ् हपच गिे शहिी हवकासाँग 
सम्बन्न्धत हवस्ततृ परियोजिा प्रनतवेदिमा उल्लेख 
भएअिसुािका आयोजिाहरु 

वडा िं. ९ ि ११ समपूिक/सशतण 
अिदुाि/अन्य 
अिदुाि/हवशेर् अिदुाि 

संघीय सहिी हवकास 
मन्त्रालय/भौनतक पूवाणधाि 
हवकास मन्त्रालय 

 

६ सामदुाहयक हवद्यालयहरुको भौनतक संिचिा सधुाि 
परियोजिा  

िगिपानलकानभत्रका 
हवद्यालयहरु 

समपूिक/सशतण 
अिदुाि/अन्य 
अिदुाि/हवशेर् अिदुाि 

संघीय न्शक्षा हवज्ञाि तथा 
प्रहवनध मन्त्रालय/कर्ाणली प्रदेश 
सामान्जक हवकास मन्त्रालय 

 
 

७ िगिपानलकाको पूर्ण लगािीमा स्थापिा गरिएको पन्चचस 
शैयाको िगि अस्पतालको दिवन्दी स्वीकृत गिे 

वडा िं. ०९  संघीय स्वास््य तथा 
जिसङ्खख्या मन्त्रालय/कर्ाणली 
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क्र.स. आयोजािको िाम आयोजिा कायाणन्वयि हिु े
स्थाि 

अिदुािको हकनसम आयोजिा माग गरिएको निकाय  कैहफयत 

प्रदेश सामान्जक हवकास 
मन्त्रालय 

८ Save House निमाणर्, बालगहृ संचालिको लानग भवि 
तथा संिचिा निमाणर् एवम ्महहला लन्क्षत भवि तथा 
संिचिा निमाणर्  

िगिपानलका  समपूिक/सशतण 
अिदुाि/अन्य 
अिदुाि/हवशेर् अिदुाि 

संघीय महहला, बालबानलका 
तथा ज्येष्ठ िागरिक 
मन्त्रालय/प्रदेश सामान्जक 
हवकास मन्त्रालय 
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निर्णय िं. ४ : िगिपानलका एवम ्िगिपानलकाका सबै वडाहरुमा िेनडयो संचाि सेट स्थापिा गिण आवश्यक प्रहक्रया अगाडी 
बढाउिे । सोको लानग आवश्यक पि ेबजेट संभव भएसम्म आनथणक वर्ण २०७५।०७६ को नमल्दो न्शर्णकबाट खचण 
व्यहोि े। सो संभव िभएमा आगानम आनथणक वर्णको बजेटबाट खचण व्यहोिे ।  
निर्णय िं. ५ : साहवक सशस्त्र र्द्न्दको बेला जिसत्ता माफण त हकिबेच भएका जग्गाहरुको कािर् नसन्जणत समस्या एवम ्
भमूीसाँग सम्बन्न्धत समस्याहरुको पहहचाि गिी समाधािका उपायहरु सहहत प्रनतवेदि पेश गिण देहाय बमोन्जमको कायणदल 
गठि गिे निर्णय गरियो । 
क्र.स. पदानधकािीको िाम ठेगािा पद कैहफयत 
१ श्री चन्र बहादिु बढुा आ.ि.पा. ०८, रुकुम 

(पन्िम) 
 संयोजक  

२ श्री हस्ते आग्री आ.ि.पा. ११ सदस्य ११ िं. वडा अध्यक्ष 
३ श्री धन्नामे दमाई  आ.ि.पा. ०३ सदस्य िगि कायणपानलका सदस्य 
४ श्री प्रभा मल्ल हव.क. आ.ि.पा. ०५ सदस्य िगि कायणपानलका सदस्य 
५ श्री पविकुमाि यादव नसिाहा सदस्य प्राहवनधक 
६ श्री मन्र्िाज के.सी. आ.ि.पा. ०७ सदस्य अनमि 
७ श्री जयबहादिु बढुा आ.ि.पा. ०७ सदस्य सन्चव प्रन्शक्षक 

 
कायणदलको काम, कतणव्य ि अनधकाि देहाय बमोन्जम हिेुछ :- 

(क)  जिसत्तामा पास भएका जग्गाहरु सम्बन्धी आवश्यक त्याकं संकलि, प्रशोधि एवम ्हवश्लेर्र् गिी प्रनतवेदि 
पेश गिे  

(ख)  स्थािीय तहमा मेलनमलापबाट समाधाि हिु सक्िे भमूी सम्बन्धी समस्याहरु समाधाि गिी प्रनतवेदि गिे । 
(ग) िगि कायणपानलकाले तोकेका अन्य कायणहरु गिे । 
कायणदलका संयोजकको सेवासहुवधा देहाय बमोन्जम हिेुछ : 
(क) वडा अध्यक्षको सेवा सहुवधा सिह संयोजकलाई सेवासहुवधा प्राि हिेुछ ।  
(ख) संयोजकले मानसक रुपमा आफूले गिेको कामको प्रगनत प्रनतवेदि नियनमत रुपमा िगिपानलका समक्ष पेश गिुणपिेछ 

। 
(ग) कायणदलको बैठक सम्बन्धी कायणहवनध कायणदलको बैठकले तोके बमोन्जम हिेुछ । 

निर्णय िं. ६ : प्राहवनधक लगायत हफल्डमा खहटिे कमणचािीहरुको हफल्ड भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा देहाय बमोन्जम 
गिे निर्णय गरियो : 

(क)  दैनिक वा अनधकांश हफल्डमा खहटिे इन्न्जनियि, प्राहवनधक, अनमि लगायतका कमणचािीहरु एवम ्िगिस्तरिय 
अिगुमि सनमनतकाका पदानधकािीहरुलाई मानसक एकमषु्ट रुपमा न्यूितम तलब स्केलको ३५ प्रनतशतले हिु 
आउिे िकम हफल्ड भत्ता वापत उपलब्ध गिाउिे ।  

(ख) हफल्ड भत्ता प्राि गिण महहिामा कन्म्तमा १५ ददि हफल्डमा खहटएको हिुपुिेछ ।  
(ग) मानसक रुपमा महहिाभिी गिेका कायणहरु सहहतको हफल्ड प्रनतवेदि तोहकएको ढााँचामा पेश हिुपुिेछ ।  
(घ) आयोजिाको गरु्स्ति, परिमार्, लागत ि समय दरुुस्त हिुपुिे ।  
(ङ) हफल्डभत्ता प्राि गि ेकमणचािीले िगिपानलकानभत्र अन्य दैनिक भत्ता प्राि गिे छैिि ्। 
(च) हफल्ड भत्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचनलत कािूिमा तोके बमोन्जम हिेुछ । 
निर्णय िं. ७ : िगिस्तरिय धानमणक तथा सााँस्कृनतक के्षत्र हवकास सनमनत गठि सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा देहाय 
बमोन्जम गिे निर्णय गरियो :- 

क्र.स. िाम थि ठेगािा (आठहवसकोट 
ि.पा. वडा िं.) पद कैहफयत 
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१ धन्नामे दमाई ३ संयोजक  
२ िंगे बढुा १ सदस्य  
३ िन्दिाम बढुा २ सदस्य  
४ हस्त बहादिु बढुा ४ सदस्य  
५ धि बहादिु बस्िेत ५ सदस्य  
६ हकण  बहादिु हव.क. ६ सदस्य  
७ लंके बोहोिा ७ सदस्य  
८ बले िेपाली ८ सदस्य  
९ तािा बादी ९ सदस्य  
१० कमाि खत्री १० सदस्य  
११ धि बहादिु िेपाली ११ सदस्य  
१२ डम्बि पिु १२ सदस्य  
१३ मोनतिाम नडसी १३ सदस्य  
१४ अिन्ते पिु १४ सदस्य  
१५ िन्दी बस्िेत ५ सदस्य  
१६ मनिर्ा खड्का १२ सदस्य  

१७ स्वास््य तथा सामान्जक शाखा 
संयोजक १५ सदस्य सन्चव  

 सनमनतको काम, कतणव्य ि अनधकाि आठहवसकोट िगिपानलका धानमणक तथा सााँस्कृनतक के्षत्र हवकास सम्बन्धी कायणहवनध, 
२०७५ मा उल्लेख भएअिसुाि एवम ्िगि कायणपानलकाले तोके बमोन्जम हिेुछ । 
निर्णय िं. ८ : आठहवसकोट िगिपानलका साझेदािी िीनत एवम ्साझेदािी सम्बन्धी प्रचनलत कािूि अिसुाि फलफूलमा 
आधारित उद्योग, वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिमा आधारित काष्ठ उद्योग, क्रसि उद्योग लगायत िगिपानलका ि निन्ज वा 
सहकािी वा अन्य के्षत्रहरुसाँगको साझेदािीमा सञ्चालि गरििे अन्य उद्योगहरुको सावणजनिक निन्ज साझेदािी मोडेल अिसुाि 
स्थापिा, सञ्चालि ि व्यवस्थापिको गिण साझेदाि निन्ज निकाय छिौट तथा समझदािी गिे सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा 
देहाय बमोन्जम गिे निर्णय गरियो :- 

(क) िगिपानलकाले संघ तथा प्रदेश सिकािसाँग समेत समन्वय ि साझेदािी गिी वडा िं. १० ि १२ न्झिचौिमा 
स्थापिा गिण लागेको फलफूलमा आधारित अगाणनिक उद्योग (पेय पदाथण उत्पादि गिे) स्थापिा, संचालि ि 
व्यवस्थापिको लानग कर्ाणली वेभिेज प्रा.नल.साँग िगिपानलकाको तफण बाट ४० प्रनतशत ि उक्त प्रा.नल.बाट ६० 
प्रनतशत लगािी व्यहोिे ि सोही अिपुातमा लाभ समेतको बााँडफााँड हिेु गिी प्रचनलत कािूि बमोन्जम समझदािी 
गिे ।  

(ख) काष्ठ उद्योगको हकमा िगिपानलकाको ७५ प्रनतशत ि साझेदािीको लानग प्रस्ताव पेश गिेको निकाय कर्ाणली 
हटम्वि कम्पिी प्रा.नल.ले २५ प्रनतशत लगािी गिे ि सोही अिपुातमा लाभ बााँडफााँड हिेु गिी प्रचनलत कािूि 
बमोन्जम समझदािी गिे ।  

(ग) क्रसि उद्योगको हकमा िगिपानलकाले कन्म्तमा ५० प्रनतशत ि प्रदेश निमाणर् सेवा प्रा.नल.ले ५० प्रनतशत 
लगानि गिी सोही अिपुातमा लाभ बााँडफााँड गिे गिी प्रचनलत कािूि बमोन्जम समझदािी गिे । 

(घ) िगिपानलकामा िगिपानलका, प्रदेश तथा संघको लगािी हिेु गिी स्थापिा, संचालि तथा व्यवस्थापि  हिेु अन्य 
उद्योगहरुको हकमा पनि प्रचनलत कािूि बमोन्जम समझदािी गिे । 

निर्णय िं. ९ : सावणजनिक सिुवुाई गिे सम्बन्धी प्रस्तावको सम्बन्धमा देहाय बमोन्जम गिे निर्णय गरियो :  

(क) वडास्तिको सावणजनिक सिुवुाई यही २०७६ बैशाख १५ गतेनभत्र गरिसक्िे । 
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(ख) िगिस्तिको सावणजनिक सिुवुाई यही २०७६ बैशाख २० गतेनभत्र गरिसक्िे । 
(ग) सावणजनिक सिुवुाई सम्बन्धी समय तानलका िगिपानलकाले यथान्शघ्र प्रकाशि गिे। 
(घ) सावणजनिक सिुवुाईको लानग तेस्रो पक्षको छिौट प्रचनलत कािूि बमोन्जम गिी न्जम्मेवािी तोक्िे । 

निर्णय िं. १० : िगिस्तरिय यवुा तथा खेलकूद हवकास सनमनत गठि सम्बन्धी प्रस्तावको देहाय बमोन्जम पारित गरियो :- 
(क)  िगि यवुा तथा खेलकूद हवकास सनमनत गठि तथा सञ्चालि सम्बन्धी कायणहवनध, २०७५ सवणसहमनतबाट पारित 

गरियो । स्वीकृत कायणहवनध अिसुाि िगि यवुा तथा खेलकूद हवकास सनमनतको गठि देहाय बमोन्जम गिे  :- 
क्र.सं. खेलाडीको िाम ठेगािा (वडा िं.) पद 

 
कैहफयत 

१ सन्देश हव.क. ३ अध्यक्ष  
२ श्री सनमि हव.क. १ सदस्य  
३ श्री महेन्र यिी 2 सदस्य  
४ श्री मिोज शाही ९ सदस्य  
५ श्री भीम वहादिु हवष्ट 4 सदस्य  
६ श्री लोकेन्र वहादिु साकी 5 सदस्य  
७ श्री लाल वहादिु के.सी. 6 सदस्य  
८ श्री डम्वि आि.सी. 7 सदस्य  
९ श्री अजय हव.क. 8 सदस्य  
१० श्री नडल्ली वहादिु शाही 9 सदस्य  
1१ श्री ध्रवुिाज के.सी. 10 सदस्य  
1२ श्री कृष्र् वहादिु खडका 11 सदस्य  
1३ श्री तलु वहादिु खत्री 12 सदस्य  
1४ श्री हवमलिाज पिु 13 सदस्य  
1५ श्री हेमिाज मल्ल 14 सदस्य  
१६ श्री देवसिा पिु ९ सदस्य  
१७ श्री अमतृा हव.क. ११ सदस्य  
१८ श्री हवपिा आग्री ८ सदस्य  
१९ श्री कल्पिा शाही ११ सदस्य  
२० श्री टोप बहादिु ओली ९ सदस्य  
२१ श्री थलवीि ओली ९ सदस्य सन्चव न्शक्षा यवुा तथा 

खेलकूद शाखा 
संयोजक 

(ख) सनमनतका संयोजकलाई मानसक तेह्र हजाि रुपैयााँ मानसक रुपमा पारिश्रनमक उपलब्ध गिाउिे । 
निर्णय िं. १२ : देहायका आयोजिाहरुको लानग सम्बन्न्धत बजेट न्शर्णकबाट व्यहोि ेगिी बजेट हवनियोजि गिे निर्णय 
गरियो :- 

(क)  न्जल्ला समन्वय सनमनतको आयोजिामा न्जल्ला सदिमकुाममा आयोजिा गरिएको वृहत सााँस्कृनतक सम्मेलिमा 
िगिपानलकाबाट प्रनतनिनधत्व गिे हवधाहरुका सहभानगहरुलाई प्रनत सहभानग रु ८५०।०० का दिले खाजा खचण 
पााँच ददिको ि प्रचनलत दिअिसुािको यातायात खचण उपलब्ध गिाउिे । 

(ख) डााँफे मूिाल यवुा क्लबले नसस्िे अल्रा रेल िेसको लानग दईु लाख रुपैयााँ बिाबिको नबल बमोन्जमको खचण 
उपलब्ध गिाउिे । 
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(ग)  हहमालय माध्यनमक हवद्यालय खदीको कोठा नसनलङको लानग िगिपानलकाले इहष्टमेट अिसुाि बहढमा साठी हजाि 
रुपैयााँ उपलब्ध गिाउिे । 

निर्णय िं. १३ : िगिपानलकाको स्वीकृत वाहर्णक कायणक्रम अिसुाि शैन्क्षक भ्रमर् सम्बन्धमा िगि न्शक्षा सनमनतको 
२०७५/१२/११ गतेको निर्णयािसुाि नमनत २०७५/१२/२३ गते िगिपानलकानभत्रका आधािभतू तह तथा माध्यनमक 
तहका प्रधािाध्यापकहरु सहहतको न्शक्षा यवुा तथा खेलकूद शाखाले गिेको निर्णय बमोन्जम यही नमनत 
२०७६/०१/१५ गतेदेन्ख ऐ २१ गतेसम्म िेपालगञ्ज बटुवल िािायर्गढ हदुैं दाजेनलङसम्मको शैन्क्षक भ्रमर् न्शक्षा 
यवुा तथा खेलकूद शाखाको अग्रसितामा गिे । उक्त शैन्क्षक भ्रमर्मा आधािभतू तह ि माध्यनमक तहका २१ जिा 
प्रधािाध्यापकहरुका साथसाथै िगिपानलकाको तफण बाट देहाय पदानधकािी तथा कमणचािीहरुलाई समेत समावेश गिाउिे 
:- 
क्र.स. िाम थि पद कैहफयत 
१ तािक बहादिु शाही ९ िं. वडा अध्यक्ष  
२ केशिमाि हव.क. ३ िं. वडा अध्यक्ष  
३ कल्पिा खड्का कायणपानलका सदस्य  
४ प्रङे्का खड्का कायणपानलका सदस्य  
५ हकुुम बहादिु पिु १४ िं. वडा अध्यक्ष  
६ प्रभा मल्ल हव.क. कायणपानलका सदस्य  
  

निर्णय िं. १४ : भिाण अनभयािलाई प्रभावकािी बिाई सामदुाहयक हवद्यालयप्रनत अनभभावकहरुको हवश्वास जगाई हवद्यालयमा 
बालबानलकाहरुलाई नसकाउ, हटकाउ ि हवकाउ भने्न मूल ध्येयलाई आत्मसात गिी बाल हवकास केन्रदेन्ख कक्षा १० 
सम्मका हवद्याथीहरुलाई िगिपानलका अनभभावक साझेदािी मोडेलमा देहाय बमोन्जम पोसाक हवतिर् गिे निर्णय गरियो :- 
 
क्र.स. तह  िगिपानलकाको साझेदािी 

रु 
अनभभावकको 
साझेदािी रु 

अिमुानित 
हवद्याथी संख्या 

कैहफयत 

१ बालहवकास 
केन्रदेन्ख कक्षा ३ 
सम्म 

२५०।०० २५०।०० ६४३३  

२ कक्षा ४ देन्ख कक्षा 
६ सम्म 

३२५।०० ३२५।०० २९५४  

३ कक्षा ७ देन्ख कक्षा 
१० सम्म 

४५०।०० ४५०।०० ३२२०  

 
पोसाक खरिदको लानग िगिपानलकाको हहस्सा बिाबिको िकम यस आनथणक वर्णको बजेटको सम्बन्न्धत न्शर्णकबाट हिेु 
गिी व्यवस्थापि वा िकमान्ति गिे । 
निर्णय िं. १५ : िगिपानलकानभत्रका २० वटा हवद्यालयहरुमा नमदास एजकेुशिल कन्सल्टेन्सी प्रा.नल.साँगको पिामशणमा 
सञ्चालि भएको शैन्क्षक सधुाि योजिा शैन्क्षक शत्र २०७६ मा नििन्तिता िददिे । साथै शैन्क्षक सधुाि योजिामा किाि 
सेवामा कायणित सहजकताणहरुको किाि अवनध थप िगिे । न्शक्षा, यवुा तथा खेलकूद शाखालाई िै अिगुमि तथा 
मूल्याङ्किको लानग न्जम्मेवाि बिाउिे । 
निर्णय िं. १६ : एउटा आाँखा अपागंता भएका एवम ्शािीरिक रुपमा अपांग देन्खिे ति अपाङ्ग परिचयपत्र हवतिर् सम्बन्धी 
कायणहवनध २०७५ मा कुिै हपि वगण  उल्लेख िभएका अपांगतालाई अपांगताको गान्म्भयणता हेिी 'ग' वगण वा 'घ' वगणको 
परिचयपत्र उपलब्ध गिाउिे । 
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निर्णय िं. १७ : िगिसभाबाट स्वीकृत वाहर्णक कायणक्रम अिसुाि देहायका आयोजिाको लानग १ किोड २५ लाख रुपैयााँ 
बिाबिको आन्तरिक ऋर् नलि अिमुनतको लानग संघीय अथण मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात सहहत पेश गिे :- 

क्र.स. आयोजिाको िाम आयोजिा 
कायाणन्वयि हिेु 

स्थाि 

अिमुनतको लानग पेश 
भएको ऋर् िकम रु 

कैहफयत 

१ फलफूलमा आधारित उद्योग 
स्थापिा ि संचालि 

वडा िं. १२ 
न्झिचौि 

५०,००,०००।००  

२ वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिमा 
आधारित काष्ठ उद्योग स्थापिा 

तथा संचालि 

वडा िं. १२ 
न्झिचौि 

७५,००,०००।००  

कूल जम्मा १,२५,००,०००।००  
 
निर्णय िं. १८ : िगिपानलकामा सशस्त्र प्रहिी इकाई स्थापिा गिण िगिपानलकाले घिभाडा वापतको िकम ि आवश्यक 
बन्दोबन्स्तका सामािहरु (भाडााँकुडााँ तथा खाट) उपलब्ध गिाउिे निर्णय गरियो । 
निर्णय िं. १९ : िगिपानलकाको वाहर्णक बजेट तथा कायणक्रम अिसुाि कुिै न्शर्णकमा अपगु हिेु ि कुिै न्शर्णकमा बचत 
हिेु अवस्थामा २५ प्रनतशतमा िबढ्िे गिी प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई िकमान्तिको अनधकाि यस आनथणक वर्ण 
२०७५।०७६ को असाि मसान्तसम्म प्रत्यायोजि गिे । 
निर्णय िं. २० : िगिपानलका तथा वडा कायाणलयहरुको प्रशासकीय भवि निमाणर्को लानग लागत अिमुाि, सवे, ड्रइङ्ग ि 
नडजाइि सहहतको हवस्ततृ परियोजिा प्रनतवेदि (DPR) तयाि पािण प्रचनलत खरिद ऐि तथा नियमावली अिसुाि प्रहक्रया 
अगाडी बढाउिे ।साथै जनलगाडखोलाका हवनभन्न शाखा/उपशाखाहरुमा पूवण संभाव्यता अध्ययि गिण प्रचनलत कािूि 
बमोन्जमको प्रहक्रया अगाडी बढाउिे । 
निर्णय िं. २१ : देहायका वडास्तरिय आयोजिाहरु संशोधि तथा िकमान्ति गिे निर्णय गरियो :- 
क्र.स. सरुुको आयोजिाको िाम िकम रु 

हजािमा 
हाल कायम भएको 

आयोजिा 
िकम रु 
हजािमा 

वडा िं. कैहफयत 

१ बिुालमष्ट मन्न्दि निमाणर् 
तथा जग्गा खरिद 

१५०।०० महहला भवि निमाणर् १५०।०० ०३  

२ दनलत लन्क्षत हाउस वाइरिङ 
तानलम ि महहला लन्क्षत 
हाउस वाइरिङ तानलम 

१८०।०० आयणघाटको लानग 
हफल्ड तथा संिचिा 

निमाणर् 

१८०।०० ११  

३ जिहवकास मा.हव. 
ज्यानमिकोट सोलाि खरिद 

२५०।०० जिहवकास मा.हव. 
ज्यानमकोट सोलाि 

खरिद 

२५०।०० १४  

 
निर्णय िं. २२ : यस िगिपानलकामा कायणित स्रोत व्यन्क्त श्री कामेश्वि िायक िेपाल सिकािको निर्णयािसुाि काज हफताण 
भई सम्बन्न्धत हवद्यालयमा हान्जि भईसकेको िगिपानलकामा स्वीकृत संगठि संिचिा तथा दिवन्दी हवविर् अिसुाि न्शक्षा 
यवुा तथा खेलकूद शाखामा कामकाज गिे गिी कुिै पनि कमणचािी समायोजि भई िआएको ि कुिै पनि कमणचािी 
िखटाईएको कािर् दिवन्दी  अिसुाि कमणचािी खहटई आएमा सोही बमोन्जम हिेु गिी हाल न्शक्षा यवुा तथा खेलकूद 
शाखा संयोजक श्री थलवीि ओलीलाई आवश्यकता अिसुाि स्रोत व्यन्क्तको रुपमा समेत कामकाज गिे गिी न्जम्मेवािी 
तोक्िे निर्णय गरियो । 
निर्णय िं. २३ : नमनत २०७५।१२।१७ गते निमाणर् कायणसाँग सम्बन्धीत प्रस्ताव दताणको क्रममा िगिपानलकामा अवान्छछत 
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हक्रयाकलाप गिी सावणजनिक शान्न्त सिुक्षा ि अमिचयिमा खलल परु् याउिे ि खरिद सम्बन्धी कािवाहीमा प्रनतकूल प्रभाव 
पािे काम गिे सूचिामा प्रस्तावदाताको बोलपत्र सिुक्षर् जफत गिे ि सो कायणमा संलग्ि व्यन्क्तहरुलाई कािूि बमोन्जमको 
कािवाही गिण सम्बन्न्धत निकायको ध्यािाकर्णर् गिाउिे । 
निर्णय िं. २४ : साझेदािी ऐि, २०७५ को दफा ४६ अिसुािको ;ldltsf] u7g -;fjh{lgs lghL ;fem]bf/L d~r_ देहाय 
बमोजिम गर्न ेनर्नर्णय गरियो  
-s_ gu/ k|d'v  श्री गोखखबहादरु के.सी.   – cWoIf  

-v_ gu/ pkk|d'v श्रीमति गीिा नेपाली  – pkfWoIf  

-u_ gu/ sfo{kflnsfsf] ;b:o श्री हस्िे आग्री – ;b:o  

-3_ gu/ sfo{kflnsfsf] ;b:o श्रीमति कल्पना खड्का– ;b:o  

-ª_ k|d'v k|zf;sLo clws[t  >L /fdaxfb'/ s]=;L=– ;b:o  

-r_ १२ नं. वडा अध्यक्ष श्री खुम्मे कुसारी – ;b:o  

-5_ श्री पे्रमवीर कामी – ;b:o 

 -h_ श्री दल बहादरु शाह – ;b:o 

 -em_ श्री इतिहास पररयार – सदस्य 

 -`_ श्री रत्नबहादरु पररयार– ;b:o ;lrj  

निर्णय िं. २५ : औद्योनगक व्यवसाय ऐि, २०७५ को दफा !& बमोजिमको pBf]u tyf nufgL k|j4{g ;ldlt 

u7g देहाय बमोजिम गर्न ेनर्नर्णय गरियो M  
-s_ िगि प्रमखु श्री गोखण बहादिु के.सी. –cWoIf 

-v_ िगि उपप्रमखु श्रीमनत गीता िेपाली –;b:o 

-u_ प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री िामबहादिु के.सी. –;b:o 

-3_ १० िं. वडा अध्यक्ष श्री गंगािाम चिािा –;b:o 

-ª_ िगि कायणपानलका सदस्य श्रीमनत मिकली कामी –;b:o 

-r_ उद्योग वान्र्ज्य संघको प्रनतनिनध श्री ददिेश चन्द  –;b:o 

-5_ १ नं. वडा अध्यक्ष श्री देव बहादरु घतिख  – ;b:o  

-h_ आनथणक हवकास शाखा प्रमखु श्री माि बहादिु खनत्र –;b:o–;lrj 

निर्णय िं. २६: हवद्यालय मजण, कक्षा तह घटाउिे, थप गिे, न्शक्षक दिवन्दी नमलाि लगायतका हवर्यहरु समावेश गरिएको 
चौथो हवद्यालय अिगुमि प्रनतवेदि, २०७५ सवणसहमनतबाट पारित गरियो । 
 


