
 

 

 

मिमि २०७८।०१।१२ गिे बसेको ७८ औ ंनगर कार्यपामिकाको बैठकका मनर्यर्हरुः 

 

मनर्यर् नं. १ गैंडाकोट नगरपालिकाको संगठन लिकास अध्ययन तथा  सिेक्षण ( ONM) को लिषयमा प्रारलभिक 

छिफि गररयो ।  

मनर्यर् नं. २ कोरोना िाइरस (COVID-19) को जोलिमिाई न्यूलनकरण गनन गैंडाकोट नगरपालिकािे यस नगर 

क्षेत्रलित्र अनािश्यक िीडिाड नगनन‚ अत्यािश्यक काम बाहेक अन्य अिस्थामा घर बालहर नलनस्कने लस्थलतिाई 

गभिीर रुपमा लिई संक्रमण फैलिन नलिन सबैिे आ-आफ्नो के्षत्रबाट सहयोग गररलिनुहुन साथै नेपाि सरकारिे 

तोकेको स्िास््यसंग सभबलन्ित मापिण्ड पािना गनन  सबैमा हालिनक अनुरोि गने लनणनय गररयो  । 

मनर्यर् नं. ३ गैंडाकोट नगरपालिकाको लबपि ्व्यिस्थापन कोषिाई व्यिलस्थत गने लनणनय गररयो । 

मनर्यर् नं. ४  राजश्व परामर्न सलमलतबाट लनणनय िई पेर् िएका िहेाय बमोलजमका लनणनयहरुिाई स्िीकृत गने लनणनय 

गररयो । 

१. कुनै पलन व्यिसायको व्यिसाय रहने स्थान एक िडा मातै्र निइ नगरके्षत्र लित्र जनुसकैु स्थान हुन सक्ने 

अिस्थामा त्यस्तो व्यिसाय नगरकायनपालिकामा राजश्व र्ािािे  ितान तथा नलिकरण गने  व्यिस्था लमिाउन 

नगर कायनपालिकािाई लसफाररस गने । 

२. गैडाकोट नगरपालिका िडा नं. १४ को िािर के्षत्रिाट ढुङ्गा माटो लनकासी तथा राजश्व संकिन गने र उक्त 

कायनको  अनुगमन तथा सपुररिेक्षण गनन गलठत सलमलतिाइ हािसभमको आयव्ययको लििरण पेर् गनन 

िगाउन नगर कायनपालिकािाई लसफाररस गने साथै उक्त लनकासी करको िररेट समसामलयक तथा प्रिरे् र 

संघीय कानुन संग निालिने गरर लनिानरण गनन  नगर कायानपालिकािाई लसफाररस गने । 

३. िडा नं १०-१३ मा पने नलिजन्य पिाथनको संरक्षण सभबर्द्नन तथा त्यसको लिगो उपयोग गरी राजश्व अलििलृि 

गनन नगर कायनपालिका समक्ष लसफाररस गने । 

मनर्यर् नं. ५ गैंडाकोट नगरपालिकाका िहेाय बमोलजमका योजना/ कायनक्रमहरुमा लनभनानुसार आलथनक सहयोग/ बजेट 

बााँडफााँड गने लनणनय गररयो । 

१. िडा नं. ११ को कुमारिती टोि लिकास संस्थाको साइड िाि तथा नािा लनमानणका िालग रु.२ िाि  

२. िडा नं. ११ को थरटाडी टोि लिकास संस्थाको साइड िाि तथा नािा लनमानणका िालग नगरबाट लस्िकृत 

सडक मापिण्ड कायानन्िय िएपलछ लिने गरी रु.५ िाि  

३. िडा नं. २ को हररकृतन मलहिा लिकास समहूको पिानि/ िौलतक लनमानणका िालग रु.२ िाि  

४. िडा नं. ५ को एकता टोि लिकास संस्थाका िालग रु.२ िाि  

५. िडा नं. ४ को सहयोगी मलहिा समहूका िालग रु.२ िाि  

६. िडा नं. १५ को सत्ति लनमानणका िालग रु.२ िाि  

७. िडा नं. ११ को ओमर्ान्तीका िालग रु.२ िाि  

८. िडा नं. १ को सद्भाि मागनका िालग रु.१.५िाि  

९. िडा नं. १४ को सडक बोडन नेपािको सहकायनमा लनमानणलिन सडकको िालग रु.७ िाि  

१०. िडा नं. १४ को मलहिा समहूका िालग रु.१ िाि  

११. िडा नं. ६ को महािेि मलन्िर िालग तारबार लनमानण रु. १िाि 

 



 

 

मनर्यर् नं. ६ गैंडाकोट नगरपालिका र अन्तगनत हािसभम कायनरत ज्यािािारीमा कामकाज गिै आएका िहेायका 

कमनचारीहरुको सेिा लनरन्तरता आिश्यक िलेिएकािे करार सेिामा सभिौता गरी अन्य समानस्तरका कमनचारीिे पाए 

सरहको चाडपिन िचन र पोषाक िापतको रकम उपिब्ि गराउने साथै अन्य कायानिय सहयोगीहरुको समानस्तरका 

कमनचारीिे पाए सरहको पाररश्रलमक उपिब्ि गराउने लनणनय गररयो । 

तपलसिः- 

क्र.स. कियचारीको नाि पद कैमिर्ि 

१ कल्पना अलिकारी कायानिय सहयोगी राजश्व/ भयाि थप समान स्केि 

२ तारा थापा कायानिय सहयोगी िडा नं. १६ नयााँ सभिौता समान स्केि 

३ तारामाया पिुामी कायानिय सहयोगी िडा नं. ४ र ७ नयााँ सभिौता समान स्केि 

४ िगिती अलिकारी कायानिय सहयोगी िडा नं. २ नयााँ सभिौता समान स्केि 

५ लहरा थनेत कायानिय सहयोगी िडा नं. १२ र १३ नयााँ सभिौता समान स्केि 

६ टोिमाया थापा कायानिय सहयोगी िडा नं. १८ नयााँ सभिौता समान स्केि 

७ गीता पन्त कायानिय सहयोगी िडा नं. १५ नयााँ सभिौता समान स्केि 

८ लिष्ण ुप्रसाि पाण्डे कायानिय सहयोगी भयाि थप समान तिबस्केि/ नगरपालिका 

९ सजुाता के्षत्री कायानिय सहयोगी  भयाि थप िडा नं. ८ र ९ समान स्केि 

१० सयून गुरुङ  हिकुा सिारी चािक भयाि थप 

११ राज ुबराि हिकुा सिारी चािक भयाि थप 

१२ टोप बहािरु थापा कायानिय सहयोगी भयाि थप िडा नं. ५ र ६ 

१३ घननाथ गौडेि कायानिय सहयोगी भयाि थप 

१४ महेन्र सापकोटा कायानिय सहयोगी भयाि थप 

१५ प्रलमिा पोखे्रि कायानिय सहयोगी भयाि थप 

१६ जगन्नाथ पाध्या कायानिय सहयोगी  भयाि थप 

१७ कोलपिा कंडेि कायानिय सहयोगी भयाि थप 

१८ लर्लर्र कुमाि सिारी चािक ट्याक्टर भयाि थप 

१९ कुि प्रसाि पौडेि लिपर चािक भयाि थप 

२० नन्िराम कंडेि मािी भयाि थप समान स्केि 

२१ जमनुा सापकोटा कायानिय सहयोगी  भयाि थप समान स्केि िडा नं १ 

२२ लिष्ण ुबहािरु लसंजािी कायानिय सहयोगी  भयाि थप समान स्केि िडा नं ३ 

२३ लिष्ण ुकडेि औषलि कुटुिा/का.स. भयाि थप समान स्केि 

२४ पणून बहािरु थापा ब्याक हु िोडर चािक भयाि थप 

२५ लसता लिष्ट ित्री कायानिय सहयोगी  भयाि थप िडा नं १६ र १७ समान स्केि 

२६ लिपलर्िा राना कायानिय सहयोगी भयाि थप समान स्केि 

२७ बि बहािरु गुरुङ कायानिय सहयोगी भयाि थप समान स्केि 

२८ रािािलेि र्मान कायानिय सहयोगी भयाि थप समान स्केि 

२९ िािकुमार आिे कायानिय सहयोगी िडा नं. १४ नयााँ सभिौता समान स्केि 



 

 

 

 

मनर्यर् नं. ७ चाि ुआलथनक बषनको अिलिको हािसभम गैंडाकोट नगरपालिका‚ नगर कायनपालिकाको कायानिय र 

िडा सलमलतहरुका तफन बाट गररएका लनणनय तथा सभपालित सभपणून कायनहरुिाई स्िीकृत गने लनणनय गररयो । 

मनर्यर् नं. ८ गैंडाकोट नगरपालिका िडा नं. ९ का ७ घरपररिारहरु क्रमर्ः  जीिन िराई , लिष्ण ुिेिकोटा , उलमनिा 

िसुाि , र्ंकर ररजाि , रमेर् िराई, होममाया ररजाि र समुन िारई व्यलक्तहरुको घर ििाह ताि जाने बाटो लनमानण 

गिान  प्रिालित िएकािे उक्त व्यलक्तहरुको घर अगाडी नािा/ बाटो / िि लनयन्त्रणको उलचत  व्यिस्था लमिाईलिने 

लनणनय गररयो । 

मनर्यर् नं. ९ प्रिानमन्त्री रोजगार कायनक्रम अन्तगनतको सरस्िती लिद्यािय गैंडाकोट -५ को िािमा पिास्टर गने र रंग 

िगाउने कामका िालग आिश्यक सामाग्रीको िररिको िालग नगरपालिकाको आन्तररक स्रोतबाट रु.७० हजार लिने 

लनणनय गररयो । 

मनर्यर् नं. ९ गैंडाकोट नगरपालिका लित्र यसै आ.ि.मा सञ्चािन गनुनपने ११ आिारितू स्िास््य केन्रहरु मध्ये ८ 

िटा सञ्चािनमा आईसकेका र बााँकी िडाहरु ८, ९ र १७ मा आिश्यक हे.अ. तथा अनमी पि ३/३ जना मध्ये हाि 

कोलिड-१९ को महामारीिाई समेत मध्यनजर रािी २ जना मौजिुा लस.अ.हे.ि.हरुिाई पठाउने लनणनय िईसकेको र १ 

हे.अ. र ३ अनमी लमलत २०७७/०९/६ र ७ गते  प्रकालर्त नलतजाका बैकलल्पक उभमेििारहरु मध्येबाट लसफाररसको 

योग्यताक्रमका आिारमा कामकाज गनन िटाई अत्यािश्यक सेिा सञ्चािन गने लनणनय गररयो । 

 

मनर्यर् नं.१० गैंडाकोट नगरपालिका र अन्तगनत लिलिन्न िडा सलमलतबाट लनणनय िई आए बमोलजमका 

आ.ि.२०७७/०७८ सभमका योजनाहरुिाई लिलिन्न कारणिे सालिक योजना असान्िलिनक िएका िा अन्य 

लनकाय िा श्रोतबाट सभबोिन िएका िा तत्काि नयााँ काम गनन अत्यािश्यक िएका िहेायका योजनाहरुिाई 

िडा सलमलतको लसफाररसमा संर्ोिन/ पररमाजनन गने लनणनय गररयो । 

 

of ]hgf /sd of ]hgfx? /sd

६

250000

सिचाई कृषि मार्ग ग्रावल 
िाथ ैढल पाइप र रर्रोर्न 0 250000

वार्डको सिफारिश

470000 भाग्योदय आधारभुत षवधालय 0 470000

400000 स्वावलम्बन कृषि मार्ग 0 400000

400000 सिर्गनसिल षवधालय 0 400000

100000 भाग्योदय मार्ग बाटो ग्राबल 0 100000

१८ १
दमाि हासिशाल हुद ैबिेनी िम्म 

मोटिबाटो सनमाडण
400000

२
भागि दसेि हुसचडल मटकुिी आहाले 

िम्म बाटो सनमाडण
200000

३ दमाि दिेी ििनपिु िम्म बाटो सनमाडण 200000

४ वर्ा कार्ाडलर् फुलबािी सनमाडण 150000

५
श्री बालज्र्ोसि मा सब िििफाइ ि 

बगैचा सनमाडण
150000

1620000१
सवद्दर्ासपठ नमनुा कृसि मागड ३४० सम 

कालोपते्र बाटो

0

500000

600000

वार्डको सिफारिश

वार्डको सिफारिश

500000

600000

sf/0f

पाकग मा सिवको मुर्तग स्थापना, 
मोज्याक टायल र पर्ागल 

लर्ाउने

चण्डीभञ्जज्याङ देखर् दमार 
िम्म र्ाने बाटो र्नमागण 0
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