२०७५ कार्ततक २५ गते को गाउँ काययपालिकाको बैठक को लनणयय
प्रस्ताव नं १ स्वीकृ त योजना काययन्वयन सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव १ माथी छिफि गदाय यस गाउँ पालिकाको तेस्रो गाउँ सभाबाट स्वीकृ त १० िाख भन्दा
माथीका मोटर बाटो टेण्डर तथा EBIDDING माफय त तत्काि संचािन गने र वडा नै ३मा
रहेको झािायङ्दी डु लमडाडाँ बसन्त कोट्िेभञ्ज्याङ सडकको रु ३५०००००।- पैलतस िाख मोटर
बाटोमा नगद ५प्रलतशत र जनश्रमदान १५ प्रलतशत जुटेमा उपभोक्ता सलमलतबाट संचािन गने
अन्यथा टेण्डरबाट कायय संचािन गने सबयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताब नं २ दशैंको बाटो सफा गरे को भुक्तानी सम्बन्धमा
प्रस्ताव २ माथी छिफि गदाय यस गाउँ पालिकािे लमलत २०७५/०५/२५ गतेको लनणयय अनुसार
नेपािीहरुको महान चाड बडा दशैं र ददपाविीिाई िक्षीत गरर वषायदमा लवलिएका िालमण
मोटर बाटो ममयत गरर यातायात सुचारु गनय कोटेशन माफय त वडा अध्यक्षको लनगरानीमा
तपलशिमा उल्िेलखत मोटर बाटो ममयत गरे कोिे ममयत गदाय िागेको रकम रु ४८
भुक्तानी ददने लनणयय गररयो ।
तपलसि
१. वडा नं १ मोटरबाटो ममयत रु ४,१८,०००।२. वडा नं २ मोटरबाटो ममयत रु ३,८४,०००।३.मैदान कमिबारी ठांटी सडक ममयत रु ३,००,०००।४. मैदान झािायङ्दी सडक ममयत रु ३,२०,०००।५. वडा नं ४ वुङचुङ आरुवास भेडाबारी मैदान सडक रु ३,२०,०००।६. वडा नं ४ गौंथिे आरुवास तल्िो भेडाबारी सडक २,४७,०००।७. वडा नं ४ वेलनदोभान सडक रु ८०,०००।८. वडा नं ५ वुङचुङ वाघभैरुङ चेपे सडक रु ४,२८,०००।९. वडा नं ५ कु म्पुर कािीदह मालवखोिा काम्राङ सडक रु ५,००,०००।१०. वडा नं ६ परे वाटार कु म्पुर सडक रु ३,००,०००।११. वडा नं ६ परे वाटार मालझटार कािीका सडक रु २,७३,०००।१२. वडा नं ७ का१३नं बाहेक सबै िालमण सडक ममयत रु ९६६०३२।१३.चामडांडा लवजुिी खोिा चुवाखकय ररवन चामडांडा सडक ममयत रु २६३९६८।-

,००,०००

प्रस्ताव नं ३ ढु ङ्गा वािुवा लगरिको ठे क्का सम्झौता सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव ३ माथी छिफि गदाय यस गाउँ पालिकािे सबैभन्दा कम अंक कवोि गने ओम शंकर
सप्िायसय लसद्धिेक ६ धाददङिाई ढु ङ्गा वािुवा लगरि को लवक्री तथा लनवासी संकिन कर
स्वीकृ ती गरे कोमा उक्त कन्रक्सनिे सम्झौता गनय आउने आसयको सुचना र कायायियिे
सम्झौताको िालग पत्राचार गरी सम्झौता गनय आउदा कबोि अंकको ३३ प्रलतशत तत्काि जम्मा
गनय नसक्ने र १५ प्रलतशत रकम जम्मा गरे को र वांदक रकम जम्मा गनयको िालग कार्ततक २५ गते
सम्मको समय मागको लनवेदन ददएकोमा लमलत २०७५/०६/२५ गते को काययपािीकाको
लनणययिे म्याद थप गरे को र लमलत २०७५ /०७ /२५ गते पुन मंलसर १५ गते सम्मको म्यद थप
गने सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ४ वुङचुङ सामुदायीक स्वास््य इकाई स्थापना सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव ४ माथी छिफि गदाय वुङचुङ मा सामुदायीक स्वास््य इकाई गठनको िालग शशतय
अनुदान तफय को रु ५ िाख बाट १/१ जना अहेव/अनमी लवज्ञापन गरर स्वास््य इकाई
संचािनमा ल्याउने लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ५ कािीदेलव आ. लव. कम्पाउण्ड वाि सम्वन्धमा ।
प्रस्ताव ५ माथी छिफि गदाय कािीदेलव आ . लव. को कम्पाउण्ड वाि लनमायणको िालग िागत
स्टमेट अनुसार रु ३ ,५०,००० लवलनयोजन गरर कोटेशन पत्र बाट काम संचािन गने गनय
िगाउने लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ६ ढु ङ्गा वािुवा लगटीको रकम सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं ६ माथी छिफि गदाय यस गाउँ पालिकािे आ व ०७५/०७६ को आन्तररक आय तफय
ढु ङ्गा वािुवा लगरटको कर लवि अनुसार प्रदेश सरकारिाई ४० प्रलतशत रकम भुक्तानी पठाउने
सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ७ कृ लष काययक्रम अन्तगयत थ्रेसर मेलसन सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं ७ माथी छिफि गदाय अनुदान तफय मल्टी कपय थ्रेसर खररद तफय लवलनयोलजत रकम रु
३१५०००।- मा कृ षकहरुको २५ प्रलतशत िागत सझेदारीमा थ्रेसर मेलसन खररद गरर कायय
पालिकाको लनणयय बमोलजम कृ षकहरु िाई लवतरण गने सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ८ आधामारा सडक िाभेि सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव ८ माथी छिफि गदाय वडा नं ४ मा रहेको आधामारा आरुवासटार सडकमा िाभेि गदाय
िागेको रकम रु २००००।- पुँलजगत तफय को भैपरर लशषयकबाट लवलनयोजन गरर भुक्तानी ददने
सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं ९ अनुमती सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं ९ माथी छफि गदाय यस गाउँ पालिका वडा नं ६र ७ को परे वाटार आदमटार सडक
अन्तगयत पाङ्िेमा रहेको चिान कटान गरी मोटर वाछो चौडा गदाय लनलस्कएको कच्चा पदाथय
ढु ङ्गा वािुवा लगिी माटोको लनकासी घाटगरट कर बाहेक प्रलत ट्र्याक्टर ५००।- का दरिे कर
लिई बाटो चौडा गनय अनुमती ददने सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं १० पशु सेवा लवभागबाट काज सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं १० माथी छिफि गदाय पशुसेवा लवभागबाट यस अलघनै पशु स्वास््य प्रालवलधक
घुरण मण्डििाई काज खटाईएकोमा लनजिे ०७५ कार्ततक मलहना सम्मको तिव भत्ता भुक्तानी
भएकोिे लनजको काज दफताय नगदाय पशुसेवा लवभागमा अनुरोध गने र लनजको स्थानमा पशु
स्वास््य प्रालवलधक पुण्यवती खकु राि िाई लमलत २०७५/०६/२६ को लनणयय अनुसार काज
खटाईएकोमा घुरण मण्डििाई नै कायम गरर पुण्यवती खकु राििाई दफताय पठाउने
सवयसहमत लनणयय गररयो।

प्रस्ताव नं ११ गाउं लशक्षा सलमलतको लनणयय सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं ११ माथी छिफि गदाय यस गाउं पालिकाको लमलत २०७५ /०७/१५ गते बसेको गाउं
लशक्षासलमलतको वैठकको लनणयय हुबहु अनुमोदन गने सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताव नं १२ कानुनी सहजकताय सम्बन्धमा ।
प्रस्ताव नं १२ माथी छिफि गदाय लजल्िा समन्वय सलमलतको लमलत २०७५/०७/१३ को
लसफाररसका उमेद्वार रामचन्र अलधकारी िाई कानुनी सहजकतायको रुपमा करार सम्झौता गने
सवयसहमत लनणयय गररयो ।
प्रस्ताब नं. १३ थप सुलवधा सम्वन्धमा ।
प्रस्ताव नं. १३ माथी छिफि गदाय गा.पा. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरुिाई सेवा सुलवधा
प्रदेश सरकारिे ददने लनणयय अनुसार सेवा सुलवधािे मात्र दैलनक सेवा ददन पटक पटक

काठमाडौ, पोखरा , हेटौडा जाँदा देलनक भ्रमण भत्ता उपिव्ध गराउदा वढी रकम भुक्तानी
गनुयपने र वडाँ भेिा , योजना अनुगमन , उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय इन्धन , संचारमा वढी
भुक्तानी गदाय गा.पा.को वजेट बढी खचय हुने भएकोिे गा.पा. अध्यक्ष
, उपाध्यक्ष , वडा
अध्यक्षहरुिाई लमलत २०७५/४/१ देखी मासीक रु १०,०००।- दरिे थप सुलवधा ददने । ड्राईभर
हरर कु मार श्रेष्ठिाई पटक पटक लजल्िा वालहर जानु पने भै खाना तथा बास खचय भुक्तानी गदाय
गा.पा.को खचय बढी हुने भएकोिे लमलत २०७५/७/१ देखी भ्रमण आदेश लबिको भुक्तानी नगरी
एकमुस्ठ मालसक रु १०,०००।- थप सुलबधा ददने सवयसहमत लनणयय गररयो ।

प्रस्ताव नं. १४ मालझटार पशुपती मलन्दर सम्वन्धमा ।
प्रस्ताव नं. १४ माथी छिफि गदाय यस गाउँ पालिका वडा नं. ६ लस्थत मालझटारको पशुपती
मलन्दरमा लशवरात्रीको ददन वत्ती वाल्ने भक्तजनहरुको लभडभाड हुने भएको र उक्त
भक्तजनहरुिाई रातको समयमा वस्नको िागी िागत साझेदारीमा रस लनमायण गनय रु
२०००००।- लवलनयोजन गने लनणयय गररयो ।

