
२०७५ कार्ततक १० गते को गाईँकाययपालिकाको बैठक को लनणयय 

प्रस्ताव नं १ बाह्य खोप केन्द्र भवन लनमायण सम्बन्द्धमा ।   

प्रस्ताव नं १ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको शशतय ऄनुदान तफय  स्वीकृत काययक्रम ऄनुसार वडा 

नं १ को बैरेनीमा बाह्य खोप केन्द्र भवन लनमायणको िागी रु ३०००००।- लबलनयोजन गने सबयसहमत 

लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं  २ रालिय ग्रालमण तथा नलवकरणीय ईजाय काययक्रम शौयय ईजाय प्रलबलध जडान सम्वन्द्धमा ।  

प्रस्ताव नं २ मालथ छिफि गदाय रालिय ग्रालमण तथा नलवकरणीय ईजाय काययक्रम शौयय ईजाय प्रलबलध 

जडान नबर्तनलमत गाईँपालिका भबन र असपासको क्षेत्रमा शौयय बलि जडान गनय रु ४७००००।- 

लबलनयोजन गने सबयसहमत लनणयय गररयो । 

 प्रस्ताव नं ३ वायोगयांस जडान सम्वन्द्धमा ।  

प्रस्ताब नं ३ मालथ छिफि गदाय ३ नं वडा कायायियको लनणयय ऄनुसार छनोट भै अएका व्यलतहरुिाइ 

िागत आस्टमेटको अधारमा ५० प्रलतशा िागत सझेदारीमा वायोगयांस लनमायण गनय रु १५६०००।- 

लबलनयोजन गने सबयसहमत लनणयय गररयो ।  

 प्रस्ताव नं ४ डुम्रेखोिामा शौचािय लनमायण सम्वन्द्धमा । 

 प्रस्ताव नं ४ मालथ छिफि हुदा वातावरणीय सरसफाइ अयोजना सम्बन्द्धी लनमायण काययमा 

लबलनयोलजत रकम रु १ ,१५,०००।- वाट कािु पाण्ड ेराजमागय ऄन्द्तगयत यस गाईँपालिका वडा नं १ 

लस्थत डुमे्रखोिामा साबयजलनक शौचािय लनमायण गने सबयसहमत लनणयय गररयो । 

   प्रस्ताव नं ५ सामुदायीक वन कवुलियलत वनमा पययटन ईद्दम प्रबर्द्यन लवकास काययक्रम सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं ५ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिका लभत्र रहकेा सामुदालयक वनका ऄध्यक्षहरुिाइ १ ददने 

वन वातावरण सम्वन्द्धी गोष्टी संचािन गने र चेतनामुिक शन्द्दसे भएको होलडङबोड राख्न रु 

१०००००।- लवलनयोजन गने सबयसहमत लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ६ कृलष काययक्रम तफय  साना ससचाइ लनमायण ममयत संभार प्िालष्टक पोखरी लनमायण सन्द्वन्द्धमा ।  

प्रस्ताव नं ६ मालथ छिफि गदाय सहकारी खेती साना ससचाइ मिलवई ढुवानी साना ससचाइ लनमायण 

ममयत संभार प्िालष्टक पोखरी लनमायण काययक्रममा शशतय ऄनुदा बाट लवलनयोलजत रकम रु ५,४०,०००।- 

िे वडा नं. ६ मा रहकेा दहेाएका लसन्द्चाइ अयोजना संचािन गने र लनशतय ऄनुदान तफय  कृलष काययक्रम 

माफय त संचािन हुने साना लसन्द्चाइ काययक्रम िाइ लवलनयोलजत रकम रु १५०००००।- बाट वडा नं. १ , 



२, ३, ४, ५ र ७ को वडा कायायिय संग लसन्द्चाइ योजना माग गरी काययक्रम संचािन गने सवयसहमत 

लनणयय गररयो । 

तपलसि  

१ खरमटार साना लसन्द्चाइ ममयत तथा लनमायण रु २७००००।- 

२ लवजुिी खोिा साना लसन्द्चाइ ममयत तथा लनमायण रु २७००००।- 

प्रस्ताव नं ७ वडा काययिय भवन लनमायण सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं ७ मालथ छिफि हुदा वडा नं २ ३ र ५ को वडा कायायिय भवन िागत आस्टमेट ऄनुसार रकम 

लवलनयोजन गरी स्थानीय ठेकेदार तथा घ वगयका ठेकेदार माफय त घटा घटमा टेण्डर गराइ भवन लनमायण 

गने सवयसहमत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं. ८ अर्तथक राहत् वा लवपद ्व्यवस्थापन सम्वन्द्धमा ।  

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा रहकेा तपलशिमा ईल्िखीत व्यलिहरुको घर 

बषायदमा क्षेती भै वस्ननहुने भनी लनवेदन पनय अएकोमा लत व्यलिहरुको घर ऄनुगमन गनय ३ सदस्यीय 

ऄनुगमन सलमलत गठन गरी सो को प्रलतवेदनको अधारमा राहत् व्यवस्थापन गने सवयसहमत लनणयय 

गररयो ।   

 तपलशि  

१ तुिकुमार श्रेष्ठ 

२ लगर वहादरु वराम 

ऄनुगमन सलमलतका पदालधकारी 

१ संयोजक:- गा. पा. ईपाध्यक्ष 

२ सदस्य:- सम्वन्द्धीत वडाका वडा ऄध्यक्ष 

३ सदस्य:- प्रालवलधक १ जना  

प्रस्ताव नं. ९ कृलष काययक्रम सम्बन्द्धमा। 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय कृलष काययक्रम ऄन्द्तगयत लमलनरटिर सूलचकृत भएका फमय बाट 

स्पेलसदफकेसन माग गरी सो को अधारमा टेण्डर माफय त खररद प्रकृया ऄगाढी बढाईने र प्रत्येक वडािाइ 

वडा कायायियको लनणयय र लसफाररस ऄनुसार ५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा ५/५ वटा र बाँदक 



लमलनरटिरको िागी काययपालिकाको लनणयय ऄनुसार ५० प्रलतशत िागत साझेदारीमा खररद गरर 

लबतरण गने सवयसम्मती लनणयय गररयो ।  

प्रस्ताव नं. १० म्याद थप सम्बन्द्धमा ।  

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको लभिेज प्रोफाइि तथा गुरुयोजना लनमायणको 

िागी सामालजक तथा लबकास रुपान्द्तरण नेपाि संग लमलत २०७४/१०/७ मा सम्झौता भए ऄनुसार 

२०७५ ऄसार मसान्द्त सम्ममा लनमायण कायय सकु्न पनेमा गाईँपालिकािे तथ्यङ्क सकिनमा दढिा भै 

०७५ ऄशोज मसान्द्त सम्मको म्याद थप भएकोमा ईि ऄबलधमा बषायदको कारणिे वडा वडामा गै 

गुरुयोजनाको छिफि काययक्रम गनय नसकी समयमा काययक्रम सम्पन्न गनय नसदकने भनी पुन म्याद थपको 

लनबेदन पेश भएकोमा लनबेदन ईपर छिफि गरी लमलत २०७५ मंलसर मसान्द्त सम्म म्याद पुन थप गने 

सवयसम्मती लनणयय गररयो ।  

 प्रस्ताव नं. ११जिेश्वरी मा.लव. को जगगा खररद सम्बन्द्धमा। 

प्रस्ताव नं. ११ मालथ छिफि गदाय जिेश्वरी मा.लव. सिाङघाटिे स्वीकृत काययक्रम ऄनुसार लवद्याियिे 

२-१०-०-० जगगा खररद गनय प्रस्ताव अहवान गरेकोमा जगगा खररद गनय रु १८३७५००।- र ईि 

खररदहुने जगगामा रहकेो टहरा पन्द्छाईन रु १६२५००।- िाग्ने हुदा लवलनयोलजत रकम रु १५०००००।- 

मा रु ५०००००।- पुलजगत तफय को लवलवध लशषयक वाट थप लवलनयोजन गरी रु २००००००।- भुिालन 

गने सवयसम्मती लनणयय गररयो ।  

प्रस्ताव नं. १२ योजनाको िागत आस्टमेट सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपलिकामा योजनामाग भै ऄएका तपलसिमा ईल्िेलखत 

अयोजनाको िागत आस्टमेट तयार गने सवयसम्मती लनणयय गररयो । 

तपलशि 

१ बुङचुङ सामुदाइक भवन लनमायण ।  

२ तीसमुरे कालिदह खानेपानी  ममयत तथा लनमायण । 

प्रस्ताव नं. १३  खररद इकाआ गठन समवन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं. १३ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा रहकेा लवषयगत शाखा तथा गाईँपालिकाको 

वार्तषक काययक्रम ऄनुसार अवश्यक पने सामाग्री खररदको िागी तपलशिमा ईल्िेलखत  शाखागत खररद 

आकाइ गठन गने लनणयय गररयो । 

तपलशि 



१ गाईँपालिकाको खररद आकाइ सलमलत संयोजक - श्री केशब लतलमिलसना  

                सदस्य -     श्री लवष्णु प्रसाद भण्डारी  

     सदस्य -       श्री कमि खड्का  

२ स्वास्थ्य शाखा खररद इकाआ सलमलत संयोजक -  इकाइ प्रमुख 

               सदस्य -      श्री लवष्णु प्रसाद भण्डारी  

     सदस्य - श्री कमि खड्का  

३ कृलष शाखा खररद आकाइ सलमलत संयोजक -       इकाइ प्रमुख  

              सदस्य -       श्री लवष्णु प्रसाद भण्डारी  

              सदस्य -       श्री कमि खड्का  

४ पशु लवकास शाखा खररद आकाइ सलमलत संयोजक - इकाइ प्रमुख 

              सदस्य -          श्री लवष्णु प्रसाद भण्डारी  

              सदस्य -          श्री कमि खड्का  

प्रस्ताव नं. १४ कृलष भेटेररनरी सहयोग सलमलत गठन सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव न्. १४ मालथ छिफि गदाय कृलष तथा भेटेररनरीको काययक्रम संचािनको िागी ३सदलस्यय 

सहयोग सलमलत गठन गने लनणयय सवयसम्मती गरीयो । 

तपलशि 

१ संयोजकः- कमि वहादरु गुरुङ 

२ सदस्यः-   टंकनाथ लतमिलसना 

३ सदस्यः-   सम्वलन्द्धत शाखा प्रमुख 

प्रस्ताव नं. १५ टेलिफोन टावरको भाडा कर सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं. १५ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिका लभत्र टेलिफोन टावर लनमायणको िालग सम्वलन्द्धत जगगा 

धलन संगको भाडा सम्झौता ऄनुसारको भाडाकर र सावयजलनक स्थानमा सालवक सिाङ निाङ र कुम्पुर गा. लव. 

स संग भएको सम्झौता ऄनुसारको रकम गाईँपालिकाको खातामा जम्मा गनय पत्राचार गने लनणयय सवयसम्मती 

गरीयो ।   



प्रस्ताव नं. १६ फोकस नेपाि धाददङको सहयोगमा संचािन गररने खानेपानी अयोजना सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं. १६ मालथ छिफि गदाय  यस गाईँपालिका काययक्षेत्र वनाइ लडएफ अआ लड को अर्तथक सहयोग 

म्याकमट डोनाल्डको संयोजन तथा ऄक्सफाम र फोकस नेपाि धाददङ र्द्ारा संचािन भै रहकेो पुर्तणमा 

पररयोजनािे लवलभन्न खानेपानी अयोजना गद ैअएकोमा तपलशिमा ईल्िेलखत खानेपानी अयोजना 

संचािनको िालग ऄनुमती प्रदायन  गने सवयसम्मती लनणयय गररयो । 

तपलशि 

१ डुलमडाडाँ लडप वोररङ खानेपानी अयोजनाको लडजाइन लस्टमेट सम्पन्न भएकोिे ईि अयोजना तत्काि 

लनमायण गनय ऄनुमती प्रदायन गने । 

यस ऄलघ लमत २०७५/४/१० को लनणयय ऄनुसार ऄनुमती प्रदान गररएका तपलशिका अयोजनाहरु लडजाइन 

िागत लस्टमेट तयार गनय ऄनुमती प्रदायन गने । 

 वडा नं. १  दमैडाडा खा.पा ट्याङ्की लनमायण पानी लवतरण योजना 

वडा नं. २  

        कुवापानीटार खा.पा 

        गौिेते खा.पा सुन्द्दरपानी लिफ्ट लसस्टम 

        कािीमाटी खा.पा तारनिाङ 

        सुकुम्वासी खा.पा 

         नागथान खा.पा 

        पात्िे खा.पा  प्रत्येक घरमा धारा 

         ठकुरीगाईँ नागथान खोिा खा.पा 

         ज्षालमर स्वारा गैरीगाईँ खा.पा लिफ्ट  

         जयभर ेलिफ्ट खा.पा 

         ढल्केलपपि लडप वोररङ खा.पा 

    वडा नं. ३ 

       डुमीडाडा खा.पा लवतरण 

       मुिावारी खा.पा लवतरण 



       मझुवाटार खा.पा  

       लतन खण्ड ेखा.पा  

      चालिसे खा.पा 

वडा नं. ४ 

     भेडावारी खा.पा योजना 

वडा नं. ५ 

   काम्राङ खा.पा ट्याङ्की लनमायण लवतरण 

  चालिसेटार खा.पा 

  हिडाँडा खा.पा 

  डाँडागाईँ खा.पा( सालवक ८) 

  माझगाए ँखा.पा ( चेकवाङ) 

  रैकर टोि खा.पा लिलफ्टङ 

 कुम्पुर डाडा खा.पा  

वडा नं. ७  

     भािडाँडा चामडाँडा खा.पा योजना 

    ऄमनटार खा.पा  

प्रस्ताव नं १७ अर्तथक सहयोग सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं १७ मालथ छिफि गदाय लसर्द्िेक ४ लनवासी पदम वहादरु थापामगर लत्रशुिी नदीमा डुवेर 

मृत्यु भएकोिे मृतकको दाहसंस्कार र काजदक्रया गनय अर्तथक ऄवस्था कमजोर भएकोिे रु २००००।- 

गाईँपालिकाबाट अर्तथक सहयोग गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं १८ ऄकिा मालव िे जाआका माफय त लनमायण हुन िागेको भवन सक्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं १८ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिका वडा नं ३ मा रहकेो ऄकिा मा लव कम्पाईन्द्ड लभत्र 

जाआका बाट लनमायण हुन िागेको भवन वैरेनी ठाटी कमिबारी मैदान सडकको मापदण्ड कटाआ लनमायण 

गनय पाचार गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं १९ सिाङघाट स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं १९ मालथ छिफि गदाय शान्द्ती नेपािबाट सिाङघाट स्वास्थ्य केन्द्रिाआय औषधी ईपिब्भ 

गराएमा एक जना स्वास्थ्य प्रावलधक तत्काि ईपिब्ध गराईने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 



प्रस्ताव नं २० जगगा भाडा सम्बाधमा । 

प्रस्ताव नं २० मालथ छिफि गदाय ररभरपाकय  लवच ररसोटयिे सालवक सिाङ ९ घ दक नं ९२ र ९३ मा 

सटेको ३ रोपनी १५ अना जगगा को मालसक भाडा माग गने लजणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २१ लशक्षण सस्था ऄविोकन भ्रमण सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं २१ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिका लभत्र रहकेा लशक्षण सस्था हरुिे शैलक्षक भ्रमणको 

िालग ऄनुमलत माग भएमा बढीमा ४ ददनको ऄनुमलत प्रदान गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २२ लसर्द्शे्वर मा लव खानेपानी लनमायण सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं २२ मालथछिफि गदाय शसतय ऄनुदान तफय को पानी तथा स्वास्थ्य र सरसफाआ सुलवधा 

सलहतको शौचािय लनमायण लशषयक माफय त लवद्यािय र गाईँपालिकाको िागत साझेदारीमा लवद्यािय 

हाता लभत्र खानेपानी ट्याङ्की लनमायण गनय रु ६०००००।- लवलनयोजन गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २३ योजना छनौट सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं २३ मालथ छिफि गदाय वडा नं ५ को भआपरी लशषयकबाट तपलसिको अयोजनामा रकम 

लवलनयोजन गने र गाईँपालिसकाको भआपरर लशषयकबाट वडा नं ५ र ७ र जेष्ठनागरीक ददबसको िागी 

मलहिा लवकास शाखाको वजेटिे नपुग भएकोिे तपलसिमा ईल्िेलखत ससचाआ कुिो लनमायणमा रकम 

लवलनयोजन गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

तपलसि 

वडा नं ५ को भआपरी लशषयकबाटः- पारकुना जािे सडक रु २०००००।- 

गाईँपालिसकाको भआपरर लशषयकबाटः- यसिाङखोिा तल्िो कुिो ससचाआ लनमायण रु ५०००० ।-  

गाईँपालिसकाको भआपरर लशषयकबाटः- यसिाङखोिा माथ्िो कुिो ससचाआ लनमायण रु ५००००।-  

 गाईँपालिसकाको भआपरर लशषयकबाटः- सत्येवलत मलन्द्दर लनमायण रु ३०००००।-  

गाईँपालिसकाको भआपरर लशषयकबाटः- जेष्ठनागरीक ददबस रु ६००००।-  

प्रस्ताव नं २४ पूणय सरसफाआ सम्बन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं २४ मालथ छिफि गदाय यस गाईँपालिकािाइ पूणय सरसफाआयुि गाईँपालिका घोषणा गनय 

शान्द्ती नेपािको साझेदारीमा पूणय सरसफाआ रणलनती कायाययोजना बनाईने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २५ ४०० के भी लवद्युत प्रसारण िाआन सम्ब्धमा । 

प्रस्ताव नं २५ मालथ छिफि गदाय ४०० के भी प्रसारण िाआन िे यस गाईँपालिकाको लवलभन्न वडामा 

बट्ठोवास गररबस्ने जगगा धनी तथा घर धनी हरुको हकभोगमा रहकेो जगगाको २३ लमटर लभत्रको घर 

जगगाको मुऄब्जा माग गने भलन जगगाधनीहरुबाट लनवेदन पनय अएङ्कोिे लनवेदन मालथ छिफि गदाय 

ईि जगगाहरुको मुऄब्जाको िालग पत्राचार गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 



प्रस्ताव नं. २६ साईण्ड लसस्टम खररद सम्वन्द्धमा । 

प्रस्ताव नं. २६ मालथ छिफि गदाय नवलनर्तमन गाईँपालिका भवनको हिमा ईक सेट साईण्ड लसस्टम 

जडान गने र सबै वडा कायायियिाइ एक एक वटा साईण्ड लसस्टम खररद गरर हस्तानतरण गने 

सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

 


