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३२ औ ँनगर कार्यपालिकाका लनर्यर्हरु 

लनर्यर् नं. १ :- शिक्षा, र्वुा तथा खेिकूद िाखाबाट पेि भएका शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावहरुको 
सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो । 

(क) प्रथम नगरस्तररर् रलनङ लसल्ड सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने :- 

 आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ बाट सहभालग हनेु माध्र्लमक 
ववद्यािर्हरुिाई सहभालग खर्य वापत प्रलत ववद्यािर् रु १२,०००।०० र अन्र् 
ववद्यािर्हरुिाई प्रलत ववद्यािर् रु १०,०००।०० उपिब्ध गराउने । आधारभतू 
तह (कक्षा ६-८) को हकमा वडा नं. १३ र १४ का सहभालग ववद्यािर्िाई रु 
६,०००।०० र अन्र्िाई रु ५,०००।०० प्रलत ववद्यािर् उपिब्ध गराउने । 

 रलनङ शिल्डमा खवटने रेवि तथा अन्र् कमयर्ारी तथा व्र्वस्थापकहरुिाई खवटएको 
ददनको आधारमा प्रलतददन प्रलतव्र्शि रु १,०००।०० कर सवहत दैलनक भत्ता र रु 
२००।०० खािा खाना खर्य उपिब्ध गराउने । 

 आर्ोिक ववद्यािर्िाई व्र्वस्थापन खर्य वापत रु १,५०,०००।०० उपिब्ध 
गराउने । 

 शिल्डमा अंक निोलडने प्रलतर्ोलगताहरुमध्रे् िोकनतृ्र् र वाद्यवाधनको हकमा 
प्रथमिाई रु ६,०००।००, वितीर्िाई रु ४,५००।००, तलृतर्िाई रु 
३,०००।०० र सान्त्वनािाई रु १,५००।०० परुुस्कार उपिब्ध गराउने । लडिे 
नार्को हकमा प्रथम, विलतर्, तलृतर् र सान्त्वनािाई क्रमि: रु ४,०००।०० 
२,५००।००, रु १,५००।०० र रु १,०००।०० बराबरको परुुस्कार र 
प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने । 

 स्वर्मसेवकको रुपमा खवटएका व्र्शिहरुिाई आर्ोिक ववद्यािर्को लसफाररसमा 
खािा खर्य वापत दैलनक रु १००।०० उपिब्ध गराउने । 

(ख) अङ्ग्रिेी भाषा तालिम, प्रधानाध्र्ापकहरुको तालिम, ववद्यािर्हरुमा िेखा प्रर्ािी सम्बन्धी 
तालिम, सवित सम्बन्धी तालिम सञ्चािन तथा खर्य व्र्वस्थापन सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने 
लनर्यर् गररर्ो :- 

 नगरपालिकालभत्रका माध्र्लमक तथा आधारभतू तह (६-८) मा अङ्ग्रिेी ववषर् 
अध्र्ापन गराउने शिक्षकहरुको कक्षाकोठामा अङ्ग्रिेी भाषा सीप ववकास सम्बन्धी 
तालिम ववज्ञ परामियदाता छनौट गरी िैशक्षक क्र्ािेन्डर अनसुार वषे ववदाको 
अवलधमा सञ्चािन गने र त्र्सको िालग प्रलत सहभालग ९० घण्टा बराबर एकमषु्ट कर 
बाहेक रु १७,५००।०० िलु्क उपिब्ध गराउने ।  

 िेखा तथा EMIS सम्बन्धी तालिम, प्रधानाध्र्ापक तथा ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
सलमलतका अध्र्क्षहरुको क्षमता अलभववृि तथा नेततृ्व ववकासको िालग अलभमूखीकरर् 
तालिम, बाि ववकास सहर्ोगी कार्यकतायको तालिम तथा अन्र् आवश्र्क तालिमहरु 
िैशक्षक क्र्ािेन्डर अनसुार िैशक्षक ित्र, २०७६ को श्रावर् मवहनाको पवहिो हप्ता 
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सञ्चािन गने । स्वीकृत मापदण्ड अनसुार सहभालगहरुिाई दैलनक भत्ता, खािा खाना 
खर्यर स्टेिनरी खर्य उपिब्ध गराउने । 

(ग) िैशक्षक गरु्स्तर पररक्षर् केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने :- 

 शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ८ अनसुारको िैशक्षक गरु्स्तर पररक्षर् केन्र स्थापना 
तथा सञ्चािनको िालग कार्यववलध बनाई आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा पेि गने । 

 िैशक्षक गरु्स्तर पररक्षर् केन्रको काम, कतयव्र् र अलधकार, शिक्षा पररक्षक तथा 
त्र्समा रहने कमयर्ारीहरुको लनर्शुि, पाररश्रलमक तथा सेवा सम्बन्धी अन्र् ितयहरु 
एवम ्र्सको व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर्हरु कार्यववलधमा तोके बमोशिम हनेुछ ।  

(घ)  िैशक्षक ित्र, २०७६ को िैशक्षक क्र्ािेन्डर थप ३००० प्रलत छाप्ने लनर्यर् गररर्ो । 

(ङ) वडा नं. १ र २ तथा वडा नं. १३ मा माध्र्लमक ववद्यािर् स्थापना गनय एवम ्सोको िालग 
आवश्र्क पूवायधार लनमायर् सम्बन्धी कार्यिाई आलथयक वषय २०७६।०७७ को बिेट, नीलत 
तथा कार्यक्रममा समावेि गने । 

(र्) श्री कालिका माध्र्लमक ववद्यािर् सनु्दरपानीमा ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठनको 
सम्बन्धमा रहेको समस्र्ा समाधानको िालग ९ नं. वडा अध्र्क्ष श्री तारकबहादरु िाहीिे 
अलभभावक भेिा गराई स्थिगत रुपमा अध्र्र्न गरी ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतमा रहने 
पदालधकारीहरुको अशन्तम टुिो िगाई नगरपालिकामा लसफाररस गने र सोही लसफाररस 
अनसुार गठन भएको ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतिाई मान्र्ता ददने । िनकल्र्ान 
माध्र्लमक ववद्यािर् गोईरी र नेपाि राविर् माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्त अन्र् ववद्यािर्मा 
रहेको ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन तथा अन्र् ववषर्हरु सम्बन्धमा रहेको वववाद 
समाधान गरी नगरपालिकामा लसफाररस गनय सम्बशन्धत वडा अध्र्क्षिाई शिम्मा ददने र वडा 
अध्र्क्षिे र्ही लमलत २०७६ साि असार १५ गतेलभत्र नगरपालिकामा लसफाररस गररसक्ने 
लनर्यर् गररर्ो।  

(छ) स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर् सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो :- 

 नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) तथा नगर शिक्षा 
लनर्माविी, २०७४ को लनर्म ३३ को उपदफा (३) अनसुार Sustainable 

Development Goals प्रालप्तमा आधाररत भई नर्ााँ स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायर् गनय 
देहार् बमोशिमको स्थानीर् पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामरी लनधायरर् सलमलत गठन गने । 
सलमलतको प्रलतवेदनको आधारमा नगर शिक्षा सलमलतिे नगर कार्यपालिकामा लसफाररस 
गने र नगर कार्यपालिकािे लनर्यर् गरी ५० पूर्ायङ्क बराबर नर्ााँ स्थानीर् पाठ्यक्रम 
सबै सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा िागू गने । 

(क) श्री गोखयबहादरु के.सी.  संर्ोिक 

(ख) श्रीमलत गीता नेपािी    सदस्र् 

(ग) श्री रामबहादरु के.सी.  सदस्र् 

(घ) श्री तारकबहादरु िाही  सदस्र्  

(ङ) श्री केिरमान वव.क.  सदस्र् 
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(र्) श्री नर्ना र्न्द  सदस्र् 

(छ) श्री मशुिप्रसाद ररिाि  सदस्र् 

(ि) श्री थिवीर ओिी  सदस्र् सशर्व 

 थप एक िना ववषर् वविेषज्ञ प्रर्लित दरमा पाररश्रलमक तथा सेवा सवुवधा उपिब्ध 
गराउने गरी सेवा करार गने । 

 सलमलतिे असार मसान्तलभत्र नगर शिक्षा सलमलतमा प्रलतवेदन पेि गने । 

 पाठ्यक्रम लनमायर् सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था प्रर्लित मापदण्डमा तोके बमोशिम हनेुछ 
। 

(ि) शिक्षक लनर्शुि, शिक्षक सरुवा, दरवन्दी थप सम्बन्धमा मापदण्ड लनधायरर् सम्बन्धमा देहार् 
बमोशिम गने :- 

 आठववसकोट नगर शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा २९ तथा नगर शिक्षा लनर्माविी, 
२०७४ को लनर्म ५७ मा भएको सरुवा सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार ऐन तथा 
लनर्माविीमा उल्िेशखत अवलधलभत्र सरुवाको िालग लनवेदन ददएका स्थार्ी 
शिक्षकहरुको ररि पद र ववषर्मा नगर शिक्षा सलमलतको लनर्यर्ानसुार प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतिे सरुवा गने । साथै अस्थार्ी राहत शिक्षकहरुको हकमा सरुवा 
भई िाने तथा सरुवा भई आउने दवैु ववद्यािर्का ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतिे 
सरुवाको िालग लनर्यर् गरी पेि गरेमा, सम्बशन्धत शिक्षकिे लनवेदन ददएमा, लनिको 
आर्रर् र कार्य सम्पादन राम्रो भएको पाईएमा एवम ्सरुवा गनुयपने आधार र कारर् 
उपर्िु देशखएमा नगर शिक्षा सलमलतको लनर्यर्ानसुार लमल्दो पद र ववषर्मा सरुवा 
गने । 

 स्वीकृत दरवन्दीमा ररि पदहरुमा स्थार्ी शिक्षकहरु नआउञ्जेिसम्मको िालग 
पठनपाठनिाई लनरन्तरता ददन आठववसकोट नगर शिक्षा लनर्माविीको लनर्म ५५ 
मा करार वा स्वर्मसेवकमा शिक्षक लनर्शुि सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुार खुिा 
ववज्ञापन गरेर छनौट भएका शिक्षकहरुिाई सम्बशन्धत ववद्यािर्मा करार लनर्शुि ददई 
खटाउने । 

 ववद्यािर् अनगुमन गरी प्राप्त तथ्र्ाङ्क र प्रलतवेदनको आधारमा ४५ िना बराबर १ 
िना शिक्षक हनेु गरी थप दरवन्दी ददने । नगरपालिकाको अनमुलत वेगर कुनै पलन 
तह र कक्षामा कुनै पलन ववद्यािर्िे करार शिक्षक राख्न नपाउने । आफूखुसी 
राखेको पाईएमा नगरपालिकाबाट ददईने अनदुान कटौती गरी त्र्स्तो शिक्षक लनर्िु 
गने पदालधकारीबाट करार शिक्षकिाई ददईएको पाररश्रलमक बराबरको रकम असिु 
उपर गने ।ववद्याथी सङ्ग््र्ाको आधारमा नगरपालिकाबाट अनदुानमा उपिब्ध 
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गराईएका दरवन्दी न्रू्न रहेको अवस्थामा आफ्नै स्रोतबाट लनशि शिक्षक राख्न 
उपर्िु देशखने गरी शिक्षक अलभभावक संघ र ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको 
लनर्यर्ानसुार नगरपालिकामा लसफाररस भएमा र लसफाररस उपर्िु देशखएमा शिक्षा, 
र्वुा तथा खेिकूद िाखािे नगर शिक्षा ऐन र लनर्माविी अनसुारको प्रवक्रर्ा पूरा 
गरी थप शिक्षक राख्न सवकने । तर थप शिक्षक राखे वापत नगरपालिकामा कुनै 
व्र्र्भार थप्न पाईने छैन ्र नगरपालिकाको व्र्र्भार हनेु गरी थप शिक्षक करारमा 
राख्न पाईने छैन ्। 

(झ)  प्राववलधक ववद्यािर् स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो :- 

 श्री बािकल्र्ान माध्र्लमक ववद्यािर्िाई प्राववलधक ववद्यािर्मा रुपान्तरर् गरी 
प्राववलधक शिक्षािर्को रुपमा सञ्चािन गने । 

 प्राववलधक शिक्षािर्मा अध्र्र्न अध्र्ापन हनेु ववषर्हरु CTEVT िगार्त सम्बशन्धत 
लनकार्साँग समन्वर् गरी प्राववलधक धारहरुको सम्बन्धन लिने । 

 प्राववलधक शिक्षािर् स्थापनाको िालग आवश्र्क पूवायधार लनमायर् तथा प्रिासकीर् 
कार्यहरु तीब्रगलतमा गने र शिक्षा, र्वुा तथा खेिकूद िाखािे बािकल्र्ान माध्र्लमक 
ववद्यािर्साँग समन्वर् र सहकार्य गरी अनमुलत र सम्बन्धनको िालग फाइि अगाडी 
बढाउने। 

(ञ) नगर कार्यपालिकाबाट पाररत र्ौथो ववद्यािर् अनगुमन प्रलतवेदन, २०७५ को कार्ायन्वर्नको 
क्रममा देशखएका समस्र्ाहरुमालथ छिफि तथा समाधान सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने 
लनर्यर् गररर्ो :- 

 ववद्यािर् मिय, कक्षा तह घटाउने, अनमुलत रद्द गने िगार्तको ववषर्हरु समावेि भई 
नगर कार्यपालिकाबाट पाररत र्ौथो ववद्यािर् अनगुमन प्रलतवेदन, २०७५ हबुह ु
कडाईपूवयक कार्ायन्वन गने । र्ौथो ववद्यािर् अनगुमन प्रलतवेदन, २०७५ 
कार्ायन्वर्न नगने तथा नगराउने एवम ्कार्ायन्वर्नमा अवरोध गने वा अवरोध गनय 
उद्योग गने ववद्यािर्, प्रधानाध्र्ापक, शिक्षक, कमयर्ारी िोकोही भए पलन कानून 
बमोशिमको कारवाही गने । 

 लसियना एकेडेमी प्रा.लि. गोतामकोट ४, रुकुम (पशिम) का सञ्चािक आठववसकोट 
नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने बषय २२ को गोलबन्दराि वव.सी.िे आठववसकोट 
नगरपालिका, नगर कार्यपालिका, नगर शिक्षा सलमलत, नगर प्रमखु श्री गोखयबहादरु 
के.सी., प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री रामबहादरु के.सी. र शिक्षा, र्वुा तथा 
खेिकूद िाखा संर्ोिक श्री थिवीर ओिी समेतिाई ववपक्षी बनाई दार्र मदु्दा नं. 
०७५–WO–००३० उत्प्रेषर्/परमादेि ररटको सम्बन्धमा लमलत २०७६।०१।२६ 
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गते म्र्ाद तामेिी भई लमलत २०७६।०२।०६ गतेसम्मको िालग अल्पकालिन 
आदेि िारी भएकोमा लमलत २०७६।०२।०७ गतेको पक्ष ववपक्षीहरुसाँगको 
छिफिको आधारमा सम्मालनत उच्र् अदाित सखेुतबाट लमलत २०७६।०२।०७ 
गतेको अन्तररम आदेिबाट नगर कार्यपालिकाबाट लमलत २०७५ रै्त्र २८ गतेदेशख 
रै्त्र ३० गतेसम्मको बैठकको लनर्यर्ानसुार पाररत र्ौथो ववद्यािर् अनगुमन प्रलतवेदन, 
२०७५ कार्ायन्वर्नको िालग श्री लसियना एकेडेमी प्रा.लि. गोतामकोट - ४, रुकुम 
(पशिम) िाई अनमुलत रद्द भएको भलन िानकारी गराई लमलत २०७६।०१।०२ गते 
शिक्षा, र्वुा तथा खेिकूद िाखाबाट र लमलत २०७६।०१।११ गते 
नगरपालिकाबाट िेशखएका पत्रहरु मदु्दाको अशन्तम टुिो निागेसम्म कार्ायन्वर्न नगनुय 
नगराउन ु भलन भएको अन्तररम आदेििाई सम्मान गदै उि एकेडेमीको शिल्िा 
शिक्षा कार्ायिर्बाट प्राप्त अनमुलतपत्र अनसुार वडा नं. ४ गोतामकोटमा साववकझैं 
कक्षा १ सम्म सञ्चािन गनय ददने भने्न आदेि कार्ायन्वर्न गने । ठाउाँसारीको कुनै 
पलन कागिात नगरपालिकामा पेि नगररएको एवम ्कक्षा २ र कक्षा ३ सञ्चािनको 
िालग अन्र् कुनै अनमुलत ददने अलधकार प्राप्त लनकार्बाट अनमुलत प्राप्त गरेको 
नदेशखएको र शिक्षा ऐन तथा लनर्माविी अनसुार कक्षा थपको िालग लनवेदन 
नददएकोिे साववककै स्थानमा साववककै कक्षा अथायत ्कक्षा नसयरीदेशख कक्षा १ सम्म 
आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. ४ मा सञ्चािनको िालग पत्रार्ार गने । पत्रार्ार 
अनसुार साववककै कक्षा र स्थानमा ववद्यािर् सञ्चािन नगरेमा स्थानीर् प्रिासनको 
सहर्ोगमा गैरकानूनी ढििे आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. ९ राडीज्रू्िामा 
सञ्चािनरत लसियना एकेडेमीिाई उि स्थानबाट हटाउने । 

 र्ौथो ववद्यािर् अनगुमन प्रलतवेदन, २०७५ को अनसूुर्ी ५ मा पूवायधार पूरा भएमा 
श्री वपसिोन एिकेुिनि प्रा.लि.िाई कक्षा ६ सञ्चािनको िालग अनमुलत ददने भलन 
लनर्यर् भएकोमा उि प्रा.लि.िे कक्षा ६ सञ्चािनको िालग आवश्र्क पूवायधार पूरा 
नगरेकोिे र्स िैशक्षक ित्रमा कक्षा ६ अनमुलत नददने र कक्षा ६ सञ्चािनको िालग 
शिक्षा, र्वुा तथा खेिकूद िाखाबाट ददईएको अनमुलत रद्द गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 लन:िलु्क र अलनवार्य आधारभतू तथा माध्र्लमक शिक्षा नागररकको मौलिक हक 
भएकोिे उि मौलिक हकको कार्ायन्वर्न गनय सरकारको पूर्य िगानीमा सञ्चालित 
सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको भौलतक पूवायधार सधुार/लनमायर्, व्र्वस्थापकीर् क्षमता 
अलभवृवि गरी आम अलभभावकको सामदुावर्क ववद्यािर्प्रलतको ववश्वास र भरोसाको 
स्तर बढाई गरु्स्तररर् प्रववलधमैत्री व्र्वहाररक िीवनोपर्ोलग शिक्षाको सलुनशितता गनय 
अव उप्रान्त नगरपालिकािे संस्थागत ववद्यािर् स्थापनाको िालग अनमुलत ददने, कक्षा 
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तह थप गने िगार्तका कार्यहरुमा पूर्य रुपमा लनषेध गने नीलत अविम्बन गने । 
र्सको िालग नगर शिक्षा ऐन तथा लनर्माविीमा संिोधन तथा थप प्रावधान थप गने 
।  

लनर्यर् नं. २ :- ववलभन्न आर्ोिनाहरुको ववस्ततृ पररर्ोिना प्रलतवेदन (DPR) लनमायर् सम्बन्धी प्रस्ताव 
सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो :- 

(क) आत्रर् ऋवष पूवायधार ववकास एवम ्गोतामकोट आत्रर् ऋवषको मशन्दर हुाँदै शर्लत्रपाटन लसस्ने 
वहमािसम्मको पदमागय लनमायर्को िालग सवे, लडिाइन, इवष्टमेट सवहतको ववस्ततृ पररर्ोिना 
प्रलतवेदन (DPR) तर्ार पाने र सोको िालग तत्काि परामियदाता छनौट गरी कार्य आरम्भ 
गने। 

(ख) उद्योग रामको स्थापना तथा सञ्चािनको िालग पूवय संभाव्र्ता अध्र्र्न (Pre-Feasibility 

Study) प्रलतवेदन सवहतको ववस्ततृ पररर्ोिना प्रलतवेदन (DPR) तर्ार पाने र सोको िालग 
परामियदाता छनौट गरी कार्य आरम्भ गने। 

लनर्यर् नं. ३ :- स्वास्थ्र् ववमा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् 
गररर्ो । 

(क) नगरपालिकालभत्रका सबै नागररकहरुको अलनवार्य रुपमा आलथयक वषय २०७५।०७६ को 
असार मसान्तसम्म स्वास्थ्र् ववमा गने । सो कार्यको िालग वडा अध्र्क्षको नेततृ्वमा वविेष 
अलभर्ान सञ्चािन गने । 

(ख) अलत ववपन्न घरपररवारिाई गररव/ववपन्नता पररर्र्पत्र उपिब्ध गराई लन:िलु्क स्वास्थ्र् ववमा 
गराउने । 

(ग) आलथयक वषय २०७६।०७७ मा स्वास्थ्र् ववमा नगरेका व्र्शि तथा घरपररवारिाई उपभोिा 
सलमलत, सहकारी िगार्तका संघसंस्थामा रहनबाट बशञ्चत गराउने। नगरपालिकाबाट आलथयक 
सहार्ता उपिब्ध गराउाँदा, प्राकृलतक प्रकोप वपलडत राहत उपिब्ध गराउाँदा एवम ् अन्र् 
सहार्ता तथा अनदुान उपिब्ध गराउाँदा अलनवार्य रुपमा अन्र् कागिातका अलतररि स्वास्थ्र् 
ववमा काडय पेि गनुयपने । अन्र्था राहत/ सहार्ता/अनदुान उपिब्ध नहनेु । 

(घ) आलथयक वषय २०७६।०७७ बाट िागू हनेु गरी स्वास्थ्र् ववमा गने घरपररवारिाई 
नगरसभाको लनर्यर्ानसुार मािपोत कर छुट हनेु । 

(ङ) स्वास्थ्र् ववमा नगने घरपररवारिाई नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्बाट ददईने लसफाररस, 
प्रमाशर्त तथा अन्र् सेवा सवुवधाबाट वशञ्चत गररने । 
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लनर्यर् नं. ४ :- आलथयक वषय २०७६।०७७ को बिेट, नीलत तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव 
सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो । 

(क) रािश्व परामिय सलमलतिे आलथयक वषय २०७६।०७७ को आन्तररक रािश्व अनमुान सवहतको 
प्रलतवेदन २०७६ साि िेष्ठ २५ गतेलभत्र नगर कार्यपालिकामा पेि गररसक्ने । 

(ख) स्रोत अनमुान तथा लसमा लनधायरर् सम्बन्धमा देहार् बमोशिम गने :- 

 स्रोत अनमुान तथा लसमा लनधायरर् सलमलतिे संघीर् सरकार, प्रदेि सरकार तथा 
आन्तररक स्रोत सवहतको स्रोत अनमुान तथा ववषर् क्षेत्रगत लसमा लनधायरर् र्वह 
२०७६ साि िेष्ठ २५ गतेलभत्र नगर कार्यपालिकामा पेि गररसक्ने । 

 वडा कार्ायिर्हरुिे आलथयक वषय २०७६।०७७ को नीलत तथा कार्यक्रममा समावेि 
गनुयपने ववषर्हरु, वडास्तररर् बिेट तथा नगरस्तररर् बिेट तथा कार्यक्रममा समावेि 
गनुयपने र्ोिना तथा कार्यक्रमहरु वशस्त/टोिस्तररर् भेिाबाट छनौट गरी सोको 
प्राथलमकीकरर् समेत गरेर र्ही २०७६ साि िेष्ठ २५ गतेलभत्र हाडयकवप तथा 
सफ्टकवपसमेत संिग्न गरी वडा सलमलतको लनर्यर् सवहत बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा 
सलमलतमा पेि गररसक्ने । बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सलमलतिे र्ही २०७६ िेष्ठ 
मसान्तलभत्र स्रोत अनमुान तथा लसमा लनधायरर्को आधारमा वडास्तररर् तथा 
नगरस्तररर्  र्ोिना/कार्यक्रमहरु तर्ार पारी आलथयक वषय २०७६।०७७ को बिेट 
तथा कार्यक्रम, नीलत तथा कार्यक्रम, ववलनर्ोिन ऐन तथा आलथयक ऐन, मध्र्मकालिन 
खर्य संरर्ना (MTEF) सवहत नगर कार्यपालिकामा पेि गररसक्ने ।  

 स्रोत अनमुान तथा लसमा लनधायरर् गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ददने :- 
 संघीर् सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त मागयदियन तथा प्राथलमकताका 

आधारहरु 

 अलनवार्य दावर्त्व अन्तगयतका ववषर्हरु (कमयर्ारी तथा पदालधकारीकाको 
पाररश्रलमक, कार्ायिर् सञ्चािन िगार्तका र्ािू प्रकृलतका अत्र्ावश्र्क 
खर्यहरु), समपूरक अनदुान अन्तगयत सञ्चािन हनेु आर्ोिनाहरु, ववस्ततृ 
पररर्ोिना प्रलतवेदन (DPR) भईसकेका आर्ोिनाहरु, राविर् प्राथलमकताका 
आर्ोिनाहरु, हाि सञ्चािन भईरहेका क्रमागत आर्ोिनाहरु 

 संघीर् सरकारबाट स्थानीर् तहमा हस्तान्तरर् भएका आर्ोिनाहरु 

 भौगोलिक ववकटता, मानव ववकास सूर्कांक, क्षेत्रफि, िनसङ्ग््र्ा, पूवायधार 
ववकासको अवस्था, रािश्व संकिनको अवस्था, िैंलगक समानता तथा 
सामाशिक समावेिीकरर्, पूर्य सरसफाई अलभर्ान, मददरामिु अलभर्ान 
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िगार्तका भौगोलिक, क्षेत्रीर्, िैंलगक, िनसाङ्ग््र्ीकीर्, आलथयक, सामाशिक, 
पूवायधार ववकास, वन, वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन, संस्थागत ववकास, 
सिुासन तथा सावयिलनक सेवा प्रवाहिस्ता ववषर्हरु   

 वडा कार्ायिर्िे िागत अनमुान पााँर् िाख रुपैर्ााँभन्दा कम भएका 
आर्ोिनाहरु छनौट गनय पाईने छैन ्। 

 वडा कार्ायिर्हरुिाई िनसङ्ग््र्ा, क्षेत्रफि, भौगोलिक ववकटता, पूवायधार 
ववकास, रािश्व संकिन, मानव ववकास सूर्कांक, पूर्य सरसफाई अलभर्ान, 
मददरामिु अलभर्ान, स्वास्थ्र् ववमा कार्यक्रमिस्ता सूर्कांकको आधारमा 
प्रिासलनक खर्य उपिब्ध गराईनेछ । साथै उल्िेशखत सूर्कांकको आधारमा 
वडा कार्ायिर्हरुिाई बिेटको लसमा लनधायरर् गररनेछ । 

 आलथयक वषय २०७६।०७७ को बिेट, नीलत तथा कार्यक्रमको िालग नगर प्रमखुको 
नेततृ्वमा वडास्तररर् अन्तरवक्रर्ा सञ्चािन गरी सझुाव संकिन गने लनर्यर् गररर्ो । 

लनर्यर् नं. ५ :- प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम सञ्चािन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा देहार् बमोशिम 
गने लनर्यर् गररर्ो । 

(क) रोिगारीको हक सम्बन्धी लनर्माविी, २०७५ को लनर्म १४ को उपलनर्म (१) अनसुारको 
स्थानीर् लनदेिक सलमलत देहार् बमोशिम गठन गररर्ो । 

 नगर प्रमखु श्री गोखयबहादरु के.सी.   अध्र्क्ष 

 नगर उपप्रमखु श्रीमलत गीता नेपािी    सदस्र् 

 १ नं. वडा अध्र्क्ष श्री देवबहादरु घलतय  सदस्र् 

 १४ नं. वडा अध्र्क्ष श्री हकुुमबहादरु पनु  सदस्र् 

 प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत श्री रामबहादरु के.सी. सदस्र्  सशर्व 

(ख) २०७६ बैिाख मसान्तसम्म रोिगार सेवा केन्रमा पेि भएका बेरोिगार व्र्शिहरुको 
आवेदन छानववन गरी अशन्तम वववरर् तर्ार पानय र्ही लमलत २०७६ िेष्ठ २२ गतेलभत्र नगर 
कार्यपालिकाको अको बैठक बोिाउने । 

(ग) कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामदुावर्क आर्ोिना (सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन) 
कार्यववलध, २०७६ बमोशिम रोिगारका कार्यक्रम सञ्चािन गने ।  

लनर्यर् नं. ६ :- ररिागाड िघिुिववद्यतु आर्ोिनाको िालग हािसम्म वैकशल्पक उिाय प्रवियन केन्र, 
संसद ववकास कोष, नगरपालिका, स्थानीर् िागत सहभालगता र महििु िलु्क समेतबाट भएको 
आर् र व्र्र्को वववरर् सवहतको ववस्ततृ वववरर् सलमलतिे नगरपालिकामा पेि गने । सलमलतिे 
पेि गरेको आलथयक वववरर्को छानववन गरी प्राप्त तथ्र्को आधारमामात्र दोहोरोपन नहनेु गरी 



9 

 

नगरपालिकाबाट ववलनर्ोशित रकम वा थप रकम िागत अनमुानको आधारमा आर्ोिनागत 
रुपमा उपिब्ध गराउन सवकने । साथै अन्र् िघिुिववद्यतु आर्ोिनाको हकमा समेत 
हािसम्मको आर् र व्र्र्को ववस्ततृ वववरर् सवहतको वववरर् पेि भई सोको छानववन गरी 
दोहोरोपना नभएको सलुनशितता नभएसम्म नगरपालिकाबाट थप आर्ोिनागत अनदुान उपिब्ध 
नगराउने । 

लनर्यर् नं. ७ :- नगरपालिकािे रािश्व बााँडफााँड तथा आन्तररक आर्बाट िैशक्षक ऋर् सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७५ बमोशिम िैशक्षक ऋर् उपिब्ध गराई पाइिोट पढ्न वफलिवपन्स गएका 
आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. ५, रुकुम (पशिम) का  िलित भण्डारी र ऐ नगरपालिका 
वडा नं. १०, रुकुम (पशिम) का गोववन्द के.सी.िाई आठववसकोट बर्त तथा ऋर् सहकारी 
संस्था लिलमटेड, रुकुम (पशिम) माफय त रु ३०/३० िाख  िैशक्षक ऋर् उपिब्ध गराईएकोमा 
उि ऋर् मात्रिे नपगु्ने देशखएकोिे र लनिहरुिे रु ५०/५० िाख मूल्र्ाकंन बराबरको सम्पशत्त 
आठववसकोट बर्त तथा ऋर् सहकारी संस्थामा पेि भई घरिग्गा रोक्का भएकोिे हािसम्म पलन 
सम्झौता नभएका वडास्तररर् र नगरस्तररर् आर्ोिनाहरु र्स आलथयक वषयमा कार्ायन्वर्न नगरी 
ती आर्ोिनाहरुमा ववलनर्ोशित बिेटबाट रकमान्तर हनेु गरी रु १५/१५ िाख थप िैशक्षक 
ऋर् आठववसकोट बर्त तथा ऋर् सहकारी संस्था माफय त सम्झौता बमोशिम उपिब्ध गराउने 
लनर्यर् गररर्ो ।  

लनर्यर् नं. ८ :- पवहिो सावयिलनक सनुवुाई प्रलतवेदन, २०७५ सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धमा देहार् 
बमोशिम गने लनर्यर् गररर्ो । 

(क) सावयिलनक सनुवुाई प्रलतवेदन, २०७५ मा उल्िेशखत ववषर्हरुको सम्बन्धमा व्र्ापक रुपमा 
छिफि गरी पाररत गररर्ो। 

(ख) सावयिलनक सनुवुाई प्रलतवेदन, २०७५ औलं्र्ाईएका समस्र्ाहरुको समाधानको िालग 
नगरपालिका, सम्बशन्धत वडाका वडा अध्र्क्ष, सशर्व र प्राववलधक कमयर्ारीिे शिम्मेवारीपूर्य 
ढििे काम गने । 

(ग) महािेखा पररक्षक कार्ायिर्िे िेखा पररक्षर् प्रलतवेदनमा औलं्र्ाईएका बेरुिहुरुको सम्बन्धमा 
व्र्ापक रुपमा छिफि गदाय असूि उपर हनुपुने भलन औलं्र्ाईएका बेरुि ुअसूि उपर गने 
र सैिाशन्तक प्रकारका बेरुिकुो हकमा आवश्र्क प्रवक्रर्ा पूरा गरी बेरुि ुसंपररक्षर् गराउने 
र अव उप्रान्त र्स्ता प्रकारका बेरुि ुआउन नददन सबै सरे्त रहने । 

(घ) सावयिलनक सनुवुाईिाई प्रत्रे्क र्ौमालसकमा सञ्चािन गने । 
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लनर्यर् नं. ९ :- नगरपालिकािाई र्ही २०७६ िेष्ठ मसान्तलभत्र मददरा लनषेलधत क्षेत्र घोषर्ा गने 
लनर्यर् गररर्ो । साथै मददरा लनषेलधत वडा घोषर्ा गने प्रत्रे्क वडािाई प्रोत्साहन स्वरुप पच्र्ीस 
हिार रुपैर्ााँ ददने । मददरा लनर्न्त्रर्को िालग नगरपालिका, सरुक्षा लनकार्, आमा समूह, 
संघसंस्था, नागररक समाि एवम ् सरोकारवािा अन्र् लनकार्हरु कडाईपूवयक एकतावि ढििे 
पररर्ालित हनेु ।  

लनर्यर् नं. १० :- नगरपालिकालभत्र सञ्चािन हनेु सावयिलनक कार्यक्रमहरुमा देहार्का आर्ारसंवहता 
पािना गनुयपनेछ :- 

(क) प्रमखु अलतलथ सवहत बवढमा पााँर्िना अलतलथ राख्न पाउने । 

(ख) धालमयक तथा सााँस्कृलतक कार्यक्रम बाहेक कार्यक्रममा अलतलथहरुिाई खाता तथा अववर 
निगाउने । स्थानीर् स्तरमा उत्पादन भएका फूि तथा सामरीहरुबाट लनमायर् भएका 
मािाहरु िगाउन सवकने । 

(ग) प्रमखु अलतलथिे बवढमा ३० लमनेट र अन्र् अलतलथहरुिे बवढमा १० लमनेट मन्तव्र् राख्न 
पाउने । 

(घ) आर्ोिकिे कार्यक्रम सरुु हनुभुन्दा कशम्तमा २४ घण्टा अगावै प्रमखु अलतलथ तथा अन्र् 
अलतलथहरुिाई पत्रार्ार गने । पत्रमा उल्िेख भएअनसुार एवम ्कार्यक्रमको सेडु्यि अनसुार 
कार्यक्रम सरुु हनेु अवलधभन्दा दि लमनेट वा सोभन्दा वढिो आउनेिाई प्रमखु अलतलथ वा 
अलतलथ बनाउन आर्ोिक बाध्र् नहनेु । 

(ङ) सावयिलनक कार्यक्रममा भेि खानामात्र खुवाउने ।  

(र्) आर्ोिकिे तोवकएको समर्भन्दा आधाघण्टालभत्र कार्यक्रम सरुु नगरेमा प्रमखु अलतलथ तथा 
अलतलथ कार्यक्रममा बस्न बाध्र् हनेु छैनन ्। 

(छ) वविेष पररशस्थलतमा प्रमखु अलतलथ तथा अलतलथको सङ्ग््र्ा थप गनय सवकनेछ ।  

लनर्यर् नं. ११ :- लमलत २०७६ बैिाख २९ गते भएको गाडी दघुयनाप्रलत द:ुख प्रकट गदै सो 
घटनामा घाईते भएका व्र्शिहरुको उपर्ारको िालग नगरपालिकाको तफय बाट एकमषु्ट तीन िाख 
रुपैर्ााँ ववपद् व्र्वस्थापन शिषयकबाट उपर्ार स्वरुप उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो। 

लनर्यर् नं. १२ :- आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. २ अन्तगयत नववन आधारभतू ववद्यािर् पहाडा 
र सरस्वलत आधारभतू ववद्यािर् स्र्ािामा ट्याङ्की लनमायर्को िालग शिल्िा खानेपानी तथा सरसफाई 
लडलभिन कार्ायिर्बाट खानेपानी पाइप प्राप्त भएकोमा सावयिलनक लनमायर् शिषयकबाट पाइप बाहेकको 
ट्याङ्कीको संरर्ना लनमायर् गनय प्रलतववद्यािर् रु १ िाख ५० हिारका दरिे रु ३ िाख बिेट 
उपिब्ध गराउने । 

लनर्यर् नं. १३ :- देहार्का ददघय रोगीहरुिाई उपिब्ध कागिातहरुको आधारमा आलथयक सहार्ता 
प्रदान गने लनर्यर् गररर्ो । 
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क्र.स. ववरामीको नाम, थर ठेगाना सहार्ता रकम कैवफर्त 

१. मनमार्ा नेपािी 
आठववसकोट नगरपालिका 

वडा नं. १० रु ३५,०००।०० 
पत्थरी, पाठेघर, 

थाइराईडको अप्रेिन 

२. दपुयलत कामी 
आठववसकोट नगरपालिका 

वडा नं. ११ रु ३५,०००।०० पेटको अप्रेिन 

  

लनर्यर् नं. १४ :- आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. ९ शस्थत राडीज्रू्िामा लनमायर् हनु िागेको 
ल्र्ान्डवफि साइटको िालग आवश्र्क िग्गा प्रलत रोपनी रु ६ िाख ६६ हिारका दरिे 
००८०० वगयलमटर खररद गने भलन नगर कार्यपालिकाको लमलत २०७५ रै्त्र ३ गतेको 
बैठकबाट लनर्यर् भएकोमा थप ००५०० वगयलमटर िग्गा आवश्र्क पने भएकोिे सोही दरमा 
सोही स्थानमा प्रलतवेदनमा उल्िेख भए अनसुारको वकत्ता नं. मा उल्िेशखत िग्गाधनीको िग्गा 
खररद गने लनर्यर् गररर्ो । थप िग्गा खररदको िालग आवश्र्क रु ६ िाख ५५ हिार ५ सर् 
११ बराबरको रकम आन्तररक आर्बाट व्र्होने लनर्यर् गररर्ो । 

लनर्यर् नं. १५ :- आठववसकोट नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ मा संघीर् सरकारको सितय अनदुान 
बाट सञ्चालित प्रािाररक लमसन कार्यक्रम अन्तगयत Construction of Water Supply and Irrigation of 

Aathbiskot Municipality Ward no. 5 (Phase-I) आर्ोिनाको िालग कररब रु २ करोड ५५ िाख 
बराबरको ठेक्का स्वीकृत भईसकेको, सोही आर्ोिनाको िालग िग्गा सधुार कार्यक्रम अन्तगयत पलछ 
नगरपालिकाको आलथयक वषय २०७६।०७७ को बिेटबाट सोध भनाय हनेु गरी रु १ करोड ११ 
िाख ५० हिार बराबरको एक्स्राभेटर खररद भईसकेको, कररब रु १९ िाख ८७ हिार बराबरको 
Construction of Water Supply and Irrigation of Aathbiskot Municipality को िालग Detail 

Engineering Survey, Design and Report Preparation (DESDR) तर्ार भईसकेको रु ४ िाख 
७५ हिार बराबरको एकीकृत सामदुावर्क नमूना कृवष फालमयङको िालग ववस्ततृ पररर्ोिना प्रलतवेदन 
(DPR) तर्ार भई हािसम्म िम्मा रु ४ करोड १६ िाख १२ हिार खर्य भईसकेकोमा बााँकी रु 
८३ िाख ८८ हिार बिेटबाट देहार्का कार्यक्रम सञ्चािन गने लनर्यर् गररर्ो ।  

क्र.स. आर्ोिनाको वववरर् ववलनर्ोशित रकम स्थान कैवफर्त 

१. 
कोल्ड स्टोर (शर्स्र्ान घर) 

लनमायर् 
प्राववलधक ईवष्टमेट 

अनसुार 
आठववसकोट नगरपालिका वडा 

नं. ५ गैरीपाति क्रमागत 

२. 
लसमबिार रंगािगाउाँ 

गैरीपाति कृषी सडक लनमायर् 
प्राववलधक ईवष्टमेट 

अनसुार 
आठववसकोट नगरपालिका वडा 

नं. ५ गोतामकोट क्रमागत 

३. लबरुवा स्रोत केन्र स्थापना 
प्राववलधक ईवष्टमेट 

अनसुार 
आठववसकोट नगरपालिकाको 

उपर्िु स्थानमा  

४. 
भकारो सधुार तथा िेड हाउस 

लनमायर् 
प्राववलधक ईवष्टमेट 

अनसुार 
आठववसकोट नगरपालिका वडा 
नं. ४ र ५ का कररब ३००  
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क्र.स. आर्ोिनाको वववरर् ववलनर्ोशित रकम स्थान कैवफर्त 
घरपररवार 

५. 
सनु्तिा, आाँप, केरा वकवी, 
कागलत िगार्तका ववरुवा 

खररद 

प्राववलधक ईवष्टमेट 
अनसुार 

कृषकको माग अनसुार वडा नं. 
४ र ५ िगार्त नगरपालिकाका 

उपर्िु अन्र् स्थानहरुमा 
 

६. 

एकीकृत सामदुावर्क कृवष 
फालमयङको िालग 

वकसानहरुिाई तालिम तथा 
अलभमशुखकरर् कार्यक्रम 

सञ्चािन 

प्राववलधक ईवष्टमेट 
अनसुार 

आठववसकोट नगरपालिका वडा 
नं. ४ र ५ 

 

 

लनर्यर् नं. १६ :- संघीर् सरकारबाट प्राप्त समपूरक तथा वविेष अनदुान ववस्ततृ पररर्ोिना प्रलतवेदन 
(DPR) तर्ार भई संघीर् सरकार तथा प्रदेि सरकार समक्ष समपूरक तथा वविेष अनदुानको िालग 
पेि भएका आर्ोिनाहरुमध्रे् प्राथलमकता प्राप्त नगर कार्यपालिकाको लनर्यर्ानसुार छनौट भएका 
आर्ोिनाहरुमा ववलनर्ोिन भई खररद प्रवक्रर्ा पूरा भएर कार्य आरम्भ समेत भईसकेको सन्दभयमा 
ठेक्का प्रवक्रर्ामा िागत अनमुानभन्दा कम कवोि अंक भई बर्त हनु गएको रकमबाट समपूरक तथा 
वविेष अनदुानको िालग संघीर् सरकार तथा प्रदेि सरकार समक्ष पेि भएका देहार्का आर्ोिनाहरु 
कार्ायन्वर्न गने लनर्यर् गररर्ो । 

क्र.स. आर्ोिनाको नाम स्थान ववलनर्ोशित रकम कैवफर्त 

१. 
िनकल्र्ान माध्र्लमक 

ववद्यािर् गोइरी  

४ कोठे पक्की भवन लनमायर् 
वडा नं. ११ गोइरी रु १,००,००,०००।०० 

समपूरक 
अनदुान 

२. 
नेपाि राविर् माध्र्लमक 

ववद्यािर् ठूिीवाखुय  

४ कोठे भवन लनमायर् 

वडा नं. १२ 
ठूिीवाखुय 

रु १,००,००,०००।०० समपूरक 
अनदुान 

३. लगिागाडखोिा तटबन्धन 
वडा नं. ९ र ११ 
लगिागाडखोिा 

वारीपारी 
रु ५०,००,०००।०० वविेष 

अनदुान 

४. 
ववलभन्न सावयिलनक 

लनमायर्/फलनयर्र तथा वफक्र्सय 
नगरपालिका 
कार्ायिर् रु २५,००,०००।०० 

वविेष 
अनदुान 

 

लनर्यर् नं. १७ :- नगरपालिकाको आवश्र्कतािाई महससु गरी नगर कार्यपालिकाको लनर्यर्ानसुार 
खररद गररएको 4WD Double Cap Pickup को भिुानी कशन्टन्िेन्सी रकमबाट र 4WD Tractor with 

Trolley  को भिुानी रािश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त आन्तररक आर्बाट गने लनर्यर् गररर्ो । 
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