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निर्णय िं.१
इलाम िगरपानलकाको माध्यनमकतह सम्मको शैक्षिक बर्ण २०७६का लानग शैक्षिक क्यालेण्डर बिाउि

गठित कायणदलबाट तयार गरर िगर क्षशिा सनमनतबाट क्षविकृनतका लानग नसफाररस भई आएको शैक्षिक क्यालेण्डर
क्षविकृत गिे र छपाइ गरी प्रकाशि गिे निर्णय गररयो ।
निर्णय िं. २
इलाम िगरपानलकाको िगर प्रहरी ऐि, २०७५ को दफा ४ बमोक्षिम िगर प्रहरीको प्रतीक क्षिन्ह तथा

पोर्ाक र दज्र्यािी क्षिन्ह निर्ाणरर् गिे सम्बन्र्मा छलफल हुँदा इलाम िगरपानलकाले प्रयोग गरररहेको निि
इलामको लोगो र राष्ट्रिय झण्डा रहिे गरी प्रतीक क्षिन्ह तथा िगर प्रहरीको पोशाकको रङ्ग Turtle Green (रातो
३६%, हररयो ७२%, निलो २% नमश्रर् भएको कछिा रङ्ग) र िगर प्रहरीको दज्र्यािी क्षिन्ह सेतो रङ्गमा प्रयोग गिे
गरी दे हायका दिाणका लानग तपसील अिसार क्षविकृत गिे निर्णय गररयो ।
तपसीलः(क) िगर प्रहरी हिल्दारका लानग ३(नति) र्के पटृ ा,
(ख) िगर प्रहरी सहायक निरीिकका लानग १(एक) तारा,
(ग) िगर प्रहरी िायि निरीिकका लानग २(दई) तारा,
(घ) िगर प्रहरी निरीिकका लानग क्रस खकरी,
निर्णय िं. ३

ष्ट्रि.सं .१९२० सालनतर निमाणर् भएको ऐनतहानसक इलाम दरबारलाई इलाम िगरपानलकाले सांवकृनतक

सं िहालयको रुपमा प्रयोग गिणका लानग िेपाल सरकारसुँग माग गररएकोमा िेपाल सरकार, मक्षन्िपररर्दको नमनत
२०७५।११।३० गतेको निर्णयबाट उक्त इलाम दरबार इलाम िगरपानलकालाई सांवकृनतक सं िहालयको रुपमा

भोगिलि गिे गरर उपलब्र् गराउुँिे निर्णय गिे िेपाल सरकार र उक्त कायणमा महत्िपूर्ण भूनमका नििाणह गरी
सहयोग गि ण हिे इलाम क्षिल्लाका प्रमख क्षिल्ला अनर्कारी श्री श्रिर्कमार नतनमक्षल्सिालाई समेत र्न्यिाद ज्ञापि
गदै सांवकृनतक सं िहालय निमाणर् गिे कायणलाई अगानड बढाउुँिे निर्णय गररयो ।
निर्णय िं. ४

१ िं. प्रदे श सरकार, मक्षन्िपररर्दबाट विीकृत भई भएको "मख्यमन्िी िामीर् सडक सर्ार आयोििा

(सञ्चालि) कायणष्ट्रिनर्, २०७५" मा भएको व्यिवथालाई अध्ययि गदाण पररर्ाममखी रुपमा कायाणन्ियि गिण दे हाय
अिसार सं सोर्ि तथा पररमािणि भएमाि सष्ट्रकिे दे क्षखएकोले १ िं. प्रदे श सरकार, मख्यमन्िी तथा मक्षन्िपररर्द
कायाणलय , १िं. प्रदे श सरकारको आनथणक मानमला तथा योििा मन्िलय र भौनतक पूिाणर्ार मन्िालयमा समेत
"मख्यमन्िी िामीर् सडक सर्ार आयोििा (सञ्चालि) कायणष्ट्रिनर्, २०७५"

सं सोर्ि तथा पररमािणिका लानग

अिरोर् गिे निर्णय गररयो ।
सं सोर्ि तथा पररमािणि गि ण पिे दफाहरुः(१) दफा ५को उपदफा (१) को (ग) मा भएको " न्यू ितम बीस प्रनतशतलाई सं सोर्ि गरी दश
प्रनतशत" कायम गिे ।
(२) दफा ७ को उपदफा (२) मा भएको व्यिवथाको सट्टा "यस कायणष्ट्रिनर् अिसार कायाणन्ियि हिे
योििाका लानग सम्बक्षन्र्त वथािीय तहले आफ्िोतफणबाट दफा ५ को उपदफा (१) को (ग) अिसार प्रनतबद्धता
िाहेर गरे को सहभानगता बापतको रकम सम्बक्षन्र्त वथािीय तहले आफ्िो तहको बाष्ट्रर्क
ण बिेट तथा योििामा
साझेदारी कोर् खडा गरी सनिक्षित गि ण पिेछ।" भिी सं सोर्ि गि ण पिे।
(३) साथै दफा १० मा रहेको योििा सं िालि सम्बक्षन्र् अन्य व्यिवथामा " यस कायणष्ट्रिनर् अिसार एक
वथािीय तहको भौनगनलक िेिमा सं िालि हिे योििा को सं िालि, निरन्तर सपररिेिर् तथा अिगमि गिे

भक्तािी गिे, लेखा पररिर् गराउुँिे र निमाणर् कायण पनछको ठदगो सं िालिको व्यिवथा नमलाउुँिे दाष्ट्रयत्ि हिेछ
भिे दई िा दई भन्दा बढी वथािीय तहको भौगोनलक िेि नभि सं िालि हिे रहेछ भिे प्रदे श सरकारको
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यातायातसुँग सम्बक्षन्र्त मन्िालयले मख्यमन्िीको कायाणलयसं ग समन्िय र सहकायण गरी आिश्यक ष्ट्रिनर्, प्रष्ट्रक्रया
तथा मापदण्ड निर्ाणरर् गरे अिसार हिेछ, भिी थप गिे ।
मख्यमन्िी िामीर् सडक सर्ार आयोििा (सञ्चालि) कायणष्ट्रिनर्, २०७५ मानथ उल्लेख भए अिसार
सं सोर्ि भई सहि, सरल र पररर्ाममखी कायाणन्ियिमा सहि हिे ष्ट्रिश्वासकासाथ मख्यमन्िी िामीर् सडक सर्ार
आयोििा (सञ्चालि) कायणष्ट्रिनर्, २०७५ अिसार निमाणर् कायण गिण गराउुँि तपसील अिसारका योििा छिौट गिे
निर्णय समेत गररयो ।
तपसीलःक्र.स.

योििाको िाम

१.

DPR अिसारको लागत
अिमाि

िाल आ.ि.मा
िगपानलकाको
ष्ट्रिनियोिि रु.

रत्निोक इन्टे क साङ्गरुम्िा
िामीर् सडक सर्ार योििा ,

२.

िाल आ.ि.मा
४७ करोड ३५ लाख

२करोड १५ लाख

िगरपानलकाले

िाडण िं. ९ र १२

ष्ट्रिनियोिि गरे को

बरबोटे ररब्स सम्बेकिामीर्

रकमलाई िै

सडक सर्ार योििा , िाडण िं.

२० करोड २३ लाख

२ करोड

२ सम्बेक र बरबोटे
३.

कैष्ट्रफयत

नतल्केिी बज्रदे िी िामीर्

सडक सर्ार योििा, िाडण िं.

िगरपानलकाको
सहभानगताको
रकम गर्िा गरर

१८ करोड ५० लाख

१ करोड ४० लाख

ठदि हि अिरोर्

८ नतल्केिी

गिे

निर्णय िं. ५.
इलाम िगरपानलका िाडण िं. ७ भािपथमा रहे को बसपाकणमा बहतले पाष्ट्रकणङ्ग भिि निमाणर्का

लानग १

िं. प्रदे श सरकारमा ष्ट्रिवतृत पररयोििा प्रवताि (DPR) सष्ट्रहत मख्यमन्िी बहतले मोटर पाष्ट्रकणङ्ग योििा
कायाणन्ियिका लानग प्रदे श सरकारबाट ६० प्रनतशत र िगरपानलकाबाट ४० प्रनतशत लागत सहभानगता व्यहोररिे
गरी १ िं. प्रदे श सरकारसं ग माग गिे साथै सो योििाको क्षशलान्यास कायणक्रममा प्रमख अनतनथको रुपमा १ िं.
प्रदे शका माििीय मख्यमन्िीज्यू मा अिरोर् गिे समेत निर्णय गररयो ।
निर्णय िं. ६.
इलाम िगरपानलकाका उपप्रमख श्री सशीला िेम्िाङ्गको सं योिकत्ि र सामाक्षिक ष्ट्रिकास सनमनतका
सं योिक तथा िगर कायणपानलका सदवय श्री सीता ररिालको उपसं योिकत्िमा इलाम िगरपानलकाको भनगिी
सम्बन्र् भएको र्राि उपहािगरपानलकाको ३ ठदिे अिभि आदािप्रदाि तथा अध्ययि अिलोकि भ्रमर्का लानग
२०७५ सालको िै ि मष्ट्रहिा नभिमा इलाम िगरपानलकाका मष्ट्रहला ििप्रनतनिनर् र कायणपानलका सदवयहरुलाई
भ्रमर्मा पिाउिे निर्णय गररयो ।
निर्णय िं. ७.
इलाम िगरपानलकाको कायाणलयको आ.ब.२०७५\०७६ को योििा ष्ट्रकताबको नस.िं. २५१\३११५१
मा उक्षल्लक्षखत बरबोटे कभडण हल निमाणर् योििाको िाम बरबोटे बहद्देश्यीय कभडण हल निमाणर् हिे गरी सं शोर्ि
गिे निर्णय गररयो ।
निर्णय िं. ८
इलाम िगरपानलकाको आ.ब. २०७५।०७६ को योििा ष्ट्रकताबमा उक्षल्लक्षखत योििाहरु कायाणन्ियिको

क्रममा बित हि आउुँिे रकमबाट तपनसल अिसारको योििाहरुमा निम्िअिसारको रकम ष्ट्रिनियोिि गरी उक्त

रकममा ३०% लागत सहभानगता थप गिे गरी उपभोक्ता सनमनत माफणत कायाणन्ियि गिे गराउुँिे निर्णय गररयो र
आगामी िगरसभामा अिमोदिका लानग पेश गिे समेत निर्णय गररयो।
तपनसलः-

2

3
४
३११७१

२७०।२७२,२७

२६४-२६४,

२६०-२६२,

वतरउक्षन्त

३११५१

१३५

वतरउन्ती

बज्रदे िी सडक

ऐिि र्ारा

ियाुँ बस पाकण

३११७१

१२१

९०००००.०

१६०९०००.०

२३९१०००.०

३११७१
२५०९०००.०
१०७५५००.०
३५,८४,५००.०

३११७१
४८०००००.०
२०५७५००.०
६८,५७,५००.०

कूल ष्ट्रिनियोिि

३०%

लागत सहभानगता

ष्ट्रिनियोिि रकम

खिण क्षशर्णक िं.

योििाको िाम

बितहिे रकम

खिणहिे रकम

रकम

कल ष्ट्रिनियोक्षित

योििाको िाम

खिण क्षशर्णक िं.

सं केत िं.

साष्ट्रिकको योििाको ष्ट्रििरर्

िडा िं. -१२

साङ्गरुम्िा ढोलदे िी सडक वतरोक्षन्त

२८०००००.० ९०००००.०

१११०००००.० २२०००००.० ६०००००.०

१२००००००.० ५००००००.० १५०००००.० ४००००००.०

नमलगोलाई

३११५१

६५

ष्ट्रिर्ापािी सडक रत्निोक सािबोटे
इन्टे क सडक
वतरउक्षन्त

िेपालटार िेतिी सडक िडा िं. -३

११०००००.०

०.०

११०००००.०

िडाि

पलको नड.ष्ट्रप.आर. निमाणर् सौयण सडक बक्षि

३११७२

२०
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थप गररिे योििाको ष्ट्रििरर्

