
 

२०७५ मंससर १० गते को गाउँकाययपासिकाको बैठक को सनणयय  

प्रस्ताव नं १: वुङचुङ प्रसतक्षािय सम्बन्धमा । 

प्रस्ताब नं १ माथी छिफि गदाय सवगतमा सरकारी िगानी गरर सनमायण चरणमा रहकेो वुङचुङ 

प्रसतक्षािय अधुरो  अबस्था रहकेोिे प्रयोगमा ल्याउन िगत इसिमेट अनुसारको कायय गनय 

अध्यक्ष प्रेमनाथ ससिवाि िाई सजम्मा ददने र कायय सम्पन्न भएपसछ खचयको अनुमोदन आगामी 

बैठकबाट गने सबयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं २: कृसष पययटन तथा औधोसगक मा २०७५ िाई अनुदान ददने सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं२ माथी छिफि गदाय धाददङको पसहचान को रुपमा संचािीत वेसनघाट रोराङ 

गाउँपासिका मा संचािन समसत २०७५/०८/१४ दसेखको कृसष पययटन औधोसगक मेिा २०७५ 

िाई तयारी खचय बापत १,००,०००अनुदान ददने सवयसम्मत बाट सनणयय गररयो । 

 

 

प्रस्ताव नं ३ : सशतय अनुदानको र सनसतय अअनुदान बाट सवद्याियमा सवद्युसतय हासजर नेट 

जडान सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं३ माथी ५िफि गदाय शसतय सनसतय अनुदानबाट मा सव र कक्षा  ८ सम्म संचािन 

भएका सवद्याियमा सवद्युसतय  हासजर र नेट जडान गनय प्रसतक कम््यूटर प्रससक्षण   केन्र संग 

कोटेशन माग गने र जडान गनय सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ४: सवद्युतमा छुट्याईएको रकम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं४ माथी छिफि गदाय सवद्युत सशषयक  मा छुट्याईएको १ ,०५,००,००० मध्ये 

५,००,०००वडा नं ७ को ट्रान्सफमयर मा सवसनयोजन भै सकेकोिे वांकी रकम १० ,०००,००० 

बाट ८ समटरको पुि ग्यावनाईज पोि ठेक्का पट्टा बाट खररद गने सवयससमसत बा६ सनणयय गररयो 

। 

 

प्रस्ताव नं ५: ग्यांसटार सामुदासयक भवन सम्बन्धमा । 



प्रस्ताव नं ५ माथी छिफि गदाय ग्यांसटार सामुदासयक भवन अधुरो रहकेोिे सम्पन्न गनय 

पुंसजगत भैपरी सशषयकबाट २ ,००,०००सवसनयोजन गरर काम गने सवयसससमसत बाट सनणयय 

गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ६: नयां भवनिाई फर्ननचर सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं ६ माथी छिफि गदाय नयं भवन सनमायणको असन्तम चरणमा रहकेो र गाउंपासिका 

को कायायिय सवै आबश्यक फर्ननचर खररद गने सवयससमसत बाट सनणयय  गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ७: वडा नं ६ को नेपािटार सामुदासयक भवन सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव ७ माथी छिफि गदाय वडा नं ६ को नेपािटार सामुदासयक भवनमा ट्रस सनमायण गनय 

इसिमेट गनय िगाउने सवय ससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ८: निाङ स्वास््य चौकी खानेपानी ममयत सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं ८ माथी छिफि गदाय निाङ स्वास््य चौकी को खानेपानी सवगे्रकोिे ममयत सम्भार 

गनय इसिमेट गरर काम असघ बढाउन सवय ससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं ९ : सुत्केरीिाई यातायात खचय सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव ९ माथी छिफि गदाय ससद्धिेक गा पा सभत्रका मसहिा िे सनयसमत रुपमा स्वास््य 

चौकी वा अस्पताि मा जांच तथा गापा बासहरका अस्पताि हरुमा सुरक्षीत तररकािे सुत्केरी 

गराएमा नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको यातायात खचय बाहके गा िे थप १००० यातायात 

खचय ददने सोको िासग स्वास््य चौकी र स्वास््य सवन्द ुबाट आबश्यक कागजात माग गरर 

भुक्तानी गने सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं १० : सडक बोडय नेपाि को रकम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव १० माथी छिफि गदाय सडक बोडय नेपाि बाट प्राप्त हुने १० ,०००,००० बाट वैरेनी 

सपपिनिाङ ठाटी कमिावारी  सडक ममयत स्तरउन्नसत गने र वैरेनी सपपिनिाङ ठांटी 

कमिावारी मा सवसनयोसजत रकम ७५ ,००,०००।- मध्ये १० ,००,०००।- बाट सखरे पात्िे 

खकय गैरा सडक स्तरउन्नती गने सवयससमसत बाट सनरणय गररयो । 

 

 



 

प्रस्ताव नं ११ :  ग्यांसटार को झोिुङ्गे पुि को सडक सम्बन्धमा । 

 प्रस्ताव नं ११ माथी छिफि गदाय ग्सटारको झोिुङ्गे पुि सनमायण पसछ पुि दायं वायां बाट 

मसनस आवत जावत गनय करठनाई भएकोिे मासनस आवतजावत गनयपुिको बासहरर भाग ममयत 

गनय पुंसज भैपरर सशषयकबाट ६५,०००सवसनयोजन गने सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं १२: वैरेनी वरवोटे सामुदासयक भवन सम्बन्धमा ।  

प्रस्ताव नं १२ माथी छिफि गदाय वैरेनी वरवोटे सामुदासयक भवन सनमायण गनय पूंसजगत भैपरर 

सशषयकबाट रु ३०००००।- सवसनयोजन  गनय सवय ससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं १३: कुम्पुर clc को सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं १३ माथी छिफि गदाय कुम्पुरको सामुदासयक अध्ययन केन्रको सशसक्षकािाई कुम्पुर 

आ सव मा सरुवा गने र सोसह सवद्याियमा संचािन गने सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं १४ : खानेपानी सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं १४ माथी छिफि गदाय तपससिका योजना संचािन गनय प्रयास नेपाििाई सजम्मा 

ददने सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 

तपससि  

१. थुम्कीडांडा खा. पा. वडा नं २ । 

२. तल्िो छापगाउं खा. पा वडा नं १ । 

३. कुम्पुर डांडा खा .पा ट्याङ्की  वडा नं ५ । 

४. महाकािी मा. सव खा .पा वडा नं ७ । 

 

प्रस्ताव नं १५ : घतीखोिा वडा नं ७ को योजना सम्बन्धमा । 

्स्ताव नं १५ माथी छिफि गदाय वडा नं ७को घर्नतखोिा मा १० थान ग्यासवन जािी उपिब्ध 

गराउने सनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं १६ :  योजना सस्टमेट सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं १६ माथी छिफि गदाय तपससिमा योजना हरु िगत इसिमेट गनय प्रासवसधक पठाउने 

सवयससमसत बाट सनणयय गररयो । 



 

तपससि 

१ नेपािटार सामुदासयक भवन ट्रस सनमायण वडा नं ६ । 

२ सन्तेचौतारो सडक वडा नं १ । 

३ बगैचा साकीडांडा सडक वडा नं १ । 

४ बिौटे कुवा सवस्टारी सडक वडा नं २ । 

५ छापडांडा फिेते सडक वडा नं २ । 

६ शान्ती स्कुि जाने बाटो वडा नं २ । 

७ शान्ती सामुदासयक अध्ययन केन्र ममयत वडा नं २ । 

८ मजुवा खानेपानी ममयत वडा नं ४ । 

९ दफसटार सिाङघाट सडक वडा नं ४। 

१० मैदान सिाङघाट सडक वडा नं ४  । 

११ आरुवास सामुदासयक भवन वडा नं ४ । 

१२ सुकौराखोिा वेसनटार कुिो ससचाई ग्यासवन जािी वडा नं ५ । 

१३ बागभैरव आ सव खेि मैदान वडा नं ५ । 

१४ सिाङ मासथल्िो टोि सडक वडा नं ५ । 

१५ काम्राङ आमा समुह भवन सनमायण वडा नं ५ । 

१६ खरमटार छापडांडा सडक ग्यासवन जािी वडा नं ६ । 

१७ जिेश्वरी आमा समुह वडा नं ५ । 

 

प्रस्ताव नं १७: खसतवडा गाउं बगैचा ससचाई सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं १७ माथी छिफि गदाय खसतवडा गाउं बगैचा ससचाई को िाई १०००समटर २५को 

पाईप पूंसजगत भैपरर बाट खररद गरर भुक्तानी गने सवयससमसत बाट सनणयय गररयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 


