
२०७५ भाद्र १२ गते को गाउँकाययपालिकाको बैठक को लनणयय 

प्रस्ताव नं. १ मेिलमिाप सलमलत गठन सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं १ मालथ छिोफि गदाय लसद्धिेक गा.पा का वडा नं १-७ सम्मका सवै वडामा 

मेिलमिाप सलमलत गटन गने सवयसम्मत लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं. २  लवपद ्व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २  मालथ छिफि गदाय गाउँपालिका लभत्र लवपद्बाट आइपने समस्या तथा भूकम्प 

लपलडत को समस्या समाधान गनय लवपद ्लवपद ्अवस्थामा समाधान गनय सवै वडामा वडा 

स्तररय लवपद ्व्यवस्थापन समसतस गठन गने लनणयय गररयो ।  

  

प्रस्ताव नं. ३ लवद्युत पोि र ट्रान्फरमर सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ३  मालथ छिफि गदाय नेपाि लवद्युत प्रालधकरणको गत आ.व. ०७४/०७५ मा 

खररद गरर राखेको यस गाउँपालिका को िालग लवलनयोलजत ३७००००० को पोि तार 

ट्रान्सफरमर तपलसि अनुसारको स्थान र वडामा लवतरण गनय र सो  सामाग्री लवद्युत प्रालधकरण 

संग माग गने  सवयसम्मतबाट लनणयय गररयो ।  

तपलसि 

१) वडा १ मा ८ लम को पोि १८ थान                    ८) गा.पा. मा ८ लम को पोि १ थान 

२) वडा २ मा ८ लम को पोि १८ थान                    ९) वडा ४ मा  ५०को ट्न्न्स्फमयर १ 

थान 

३) वडा ३ मा ८ लम को पोि १८ थान                   १०) वडा ४ मा ११ लम को पोि ४ 

थान 

४) वडा ४ मा ८ लम को पोि १८ थान                   ११) वडा २र३ लवचमा ११ लम को 

पोि २ थान 

५) वडा ५ मा ८ लम को पोि १८ थान 

६) वडा ६ मा ८ लम को पोि १८ थान 

७) वडा ७ मा ८ लम को पोि १८ थान 

 

प्रस्ताव नं. ४ बाढी पलहरो सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ४  मालथ छिफि गदाय  वषायको समयमा यस गाउँपालिका लभत्र वाढी पलहरोिे 

नोक्सान गरर वलस्त , मलन्दर आददिाइय असर परेकोिेप्रालवलधक पढाइय प्रालवलधक को लस्टमेटका 

आधारमा वजेट लवलनयोजन गरर वस्ती घर टोि मलन्दर िाइय सुरलित गनय तपलसिको स्थानमा 

प्रालवलधक पठाउने सवय सलमलतबाट लनणयय गररयो ।  

तपलसि 



१) दशमूरे खोिा पलहरो लनयन्त्रइ वडा नं २ 

२) दमै डाडा थुम्का पलहरो लनयन्त्रण वडा नं १ 

३) रैजिे चौतारो पलहरो लनयन्त्रण वडा नं १ 

४) मोल्िाफागे टोि वेिटार पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ५ 

५) वडा नं ४ लवलभन्न स्थान पलहरो लनयन्त्रण 

६) वडा कायायिय पलहरो लनयन्त्रणखवडा नं ७ 

७) चामडाडा थुम्का राम ब. भुजेिको घरघर वरपर पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ७ 

 

 

प्रस्ताव नं. ५ वडाका योजना  सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ५  मालथ छिफि गदाय गाउँपालिका तथा वडा बाट लवलनयोलजत सबै योजनाको 

भुक्तालन गनुयपूवय उपाध्यिको अनुगमन र वडाको लसफाररसबाट मात्र भुक्तानी गने सवयसम्मतबाट 

लनणयय गररयो ।  

 

प्रस्ताव नं. ६ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत पूर गने सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ६  मालथ छिफि गदाय लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत गठन भै गाउँपालिकाबाट 

मनोलनत गने सदस्य हरु गाउँ लशिा सलमलतको लसफाररस अनुसार गने सवयसम्मतबाट  गने 

लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं. ७ सामुदालयक वन सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ७  मालथ छिफि गदाय  यस गाउँपालिका लभत्रका सम्पूणय सामुदालयक वन का अध्यन 

र सलचविाइय लमलत २०७५/०६/०४ गते गाउँपालिकामा भेिा गने सवयस्मतबाट लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं. ८ सम्पलि कर सम्वन्धमा ।  

प्रस्ताव नं. ८  मालथ छिफि गदाय गाउ सभाबाट लनणयय भै िगाएको कर को लवषयमा तपलसि 

अनुसारको वडामा तपलसि अनुसारको लमलतमा भेिा गरर सवयसाधारणिाइय जानकारी गराउने 

सवयसम्मतबाट लनणयय गररयो । 

तपलसि 

१) वडा नं १ मा ०७५/०५/१७ गते  

२) वडा नं ५ मा ०७५/०५/१९ गते  

३) वडा नं ६ मा ०७५/०५/२१ गते  



४) वडा नं ७ मा ०७५/०५/२४ गते  

 

प्रस्ताव नं. ९ प्रालवलधक लशिा सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय लसद्धिेक गाउँपालिकामा प्रालवलधक लशिा अध्धयन 

गनेलवद्याथी नभउकोिे भेटनरी लसलभि लवषयमा अध्धन गनय चाहने लवद्याथीिाइय प्रत्येक 

वडामा २/२ जनाका दरिे १७ जना लवद्याथीिाइय अध्धयन गने प्रालवलधक लशिाियमा पढाउने 

सो वापत पढाइय खचय दफ ड्रसे पुस्तकको रकम बढीमा प्रलत लवद्याथी ५००००० गाउँपालिकाबाट 

भुक्तानी गने अभ्यापन पलछ लवद्याथीबाट सेवा लिने सलमलतबाट गने लनणयय गररयो ।   

 

प्रस्ताव नं. १० राजीनामा सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १०  मालथ छिफि गदाय तेस्रो गाउँ सभाबाट सवै लवद्याियमा अलनवायय वाि किा 

सञ्चािन गने तपलसि अनुसारको लवद्याियमा सरुवा गररएका सहायक कमयचारी हालजर 

नभएकोिे लवद्याियमा पठनपाठनमा समस्या भएकोिे लवज्ञापन गरर ECD भनाय गने 

सवयसम्मत लनणयय गररयो ।  
तपसिऱ 

१) पञ्चकन्या आ.वि. 
२) कुन्नेश्िरी आ.वि. 
३) भमेुश्िरी आ.वि. 

 

 


