
२०७५ भाद्र २५ गते को गाउँकाययपालिकाको बैठक को लनणयय 

प्रस्ताव नं. १ लवभन्न कायायिय संघ सस्थाबाट घर वहाि कर गाउँपालिकाको खातामा 

दालखिा गने वारे ।  

प्रस्ताव नं.१ मा छिफि गदाय यस गाउँपालिका लभत्र भाडामा संचालित घरहरुको 

वहाि कर गाउँकाययपालिकाको खातामा जम्मा गनय घरधलनहरुिाई पत्राचार तथा 

सूचना प्रवाह गने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. २ गाउँपालिका लभत्र कायायिय संचािन गरीरहकेा सहकारी संघ सस्थाको 

कर सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं.२ मा छिफि गदाय गाउँपालिका लभत्र संचालित सहकारीहरुवाट 

लिईनेअम्दानी कर अको व्यवस्था नभएसम्म नलिने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ३ सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव न्. ३ मालथ छिफिगदाय यस गाउँपालिका लभत्र रहकेा जेष्ठनागरीक एकि 

मलहिा अशक्त अपाङ्गहरुको सामाजीक सुरक्षा भत्ता बैक माफय त लवतरण  गने र सोको 

िागी खाता खोल्न र भत्ता लवतरण गनय प्रत्येक वडा कायायिय बाट काययसंपादन गनय 

कुमारी बैक शाखा कायायिय बुङचुङिाई अनुरोध गने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ४  कमयचारी, जनप्रलतलनधी , लवद्याियहरुको खाता कुमरी वैकमा खोल्ने 

सम्वन्धमा ।  

प्रस्ताव न्. ४ मालथ छिफिगदाय यस गाउँपालिका लभत्र रहकेा कमयचारी , जनप्रलतलनधी, 

लवद्याियहरुिे कुमारी बैक शाखा कायायिय बुङचुङमा खातासंचािन गनय सबैमा 

पत्राचार र जानकारर गराउने   लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ५ वडा दशै तथा ददपाविी िाई मध्य नजर गदै स्थालनय सडक ममयत 

सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ५ माथी छिपि गदाय वषायतको पानीिे गाउँगाउँमा जाने मोटरबाटो लजणय 

भएको र नलजदकद ैगरेको चाडपवयमा स्थालनय बासीहरुिे सवयसुिभ यातायात सुलवधाको 

िालग मोटरबाटो ममयत गनुयपने भएकोिेवडा अध्यक्ष र गाउकाययपालिकाको अध्यक्ष 



उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयको लनगरानीमा मोटरबाटो सफा गने र सो को िागत 

इस्टमेट पश्चात रकम भुक्तानी गने लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं. ६ मुख्य सडक  र लसद्धिेकको DPR गने सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ ५िफि गदाय यस गाउँपालिकाको मुख्य सडक परेवाटार कुम्पुर 

भञ्ज्याङ कालिदह , बैरेनी लपपिनिानङ्ग ठाँटी कमिबारी मैदान , बुङचुङ अरुबास 

मैदान सडक DPR लसद्धिेक गा.पा. भवन वनाउन िागत इस्टमेट  सावयजलनक खररद 

ऐन २०६४ र लनएमाविी २०६५ अनुसार गनय लनदशेन गने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ७ लवद्याियहरुको व्यवस्थापन सलमलतमा गा.पा. वाट प्रलतलनलधत्व गने 

सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय सबै वडा कायायियको वडा सलमलतिे अशोज ५ गते 

लभत्र लनणयय सलहत प्रर्ततलनलधत्व गने व्यलक्तको नाम गायँ काययपालिकामा पठाउन 

पत्राचार गने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ८  कक्षा ५ सम्म संचालित लवद्याियहरुमा ददवा खाजा सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय गाउँपालिका लभत्र संचालित लवद्याियहरुमा ५ कक्षा 

मुलनका वािवालिकाहरुिाई ददवा खाजाको लवषयमा लवद्याियका प्र.अ. र व्यवस्थापन 

सलमलतका अध्क्षयहरुको भेिा वोिाई ददवा खाजाको लबषयमा छिफि गने लनणयय 

गरीयो ।  

प्रस्ताव नं. ९ आ. व. ०७५/०७६ को योजना संचािन सम्वन्धमा । 

प्।रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय गाउँ सभाबाट स्वीकृत काययक्रम उपभोक्ता सलमलत , 

स्थालनय ठेकेदार तथा ठेक्का पट्टा माफय त संचािन गने गनयिगाउने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. १० सवैवडा कायायिय र गाउँपालिकामा  सफ्टवोयर जडन सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिका र अन्तगयत वडा कायायियहरुमा 

सम्पती कर नगदी रलसद र योजना काययक्रम सम्वन्धी छुट्टा छुटै्ट सप्टवयेर 

लनमायणकोिागी पेश भएको कोटेशनमा सम्पती कर नगदी रलसद तफय  भ्याट सलहत सबै 



भन्दा कम अङ्क रु ४९१५५०।- कवोि गने पुवायञन्चि लडलजटि लमलडया 

प्रा.लि.लवराटनगर र  योजना काययक्रम सम्वन्धी सप्टवयेर लनमायणकोिागी पेश भएको 

कोटेशनमा भ्याट सलहत सबै भन्दा कम अङ्क रु ४९७२००।- कवोि गने लवजनेश 

म्यानेजमेन्ट सर्तभसेस प्रा.लि. काठमाण्डौको कोटेशन स्वीकृत गनय लनदशेन गने लनणयय 

गरीयो । 

प्रस्ताव नं. ११ आर्तथक सहयोग सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ११ मालथ छिफि गदाय गाउँ पालिका तथा वालहरका असाय तथा संघ 

सस्थाहरुको सहयोगको िागी गा.पा. अध्क्षयिाई अनुमलत प्रदान गने र लनिकण्ठ 

न.पा.मा संचािीत ओमशान्ती सस्थािाई रु ५००००।- वरावरको सामालि खररद गरी 

हस्तानतरण गने लनणयय गरीयो । 

प्रस्ताव नं. १२ योजनाको िागत इस्टमेट सम्वन्धमा ।  

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छिफि गदाय गाउँ सभा पलछ पेशभएका दहेाएका आयोजनाहरुको 

िागत स्टमेट तयार  गने  िगाउने लनणयय गरीयो ।    

तपलसि 

१) डुम्रे खोिा प्रलतक्षािय सावजयनीक शौचािय लनमायण वडा नं. १ 

२) भान्टे खोिा लसन्चाई कुिो लनमायण वडा नं. ३ 

३) छेजुङ गुम्वा खानेपानी लनमायण वडा नं. २ 

४) सत्यवती मा.लव. ट्सस्ट लनमायण वडा नं. ७ 

५) भान्टे खोिा ससचाइय कुिो लनमायण 

६) कािीदह वैरेनी ससचाइय कुिो वडा नं १ 

७) धारापानी नयाँ बस्ती खा.पा लनमायण वडा नं १ 

८) वडा नं ६ कायायिय भवन ट्रस्ट लनमायण 

९) मुलक्तनाथ मलन्दर लसलड लनमायण वडा नं ६ 

१०)  वडा नं ६ कायायिय जाने झो.पु. मोटर बाटो ममयत वडा नं ६ 

११)  झगरे टोि पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ५ 

१२) आदामटार झो.पु. सावयजलनक शौचािय ममायत तथा पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ७ 

१३)  डुलमडाडा लडपवोररङ लवद्युत लमटर राख्ने चौदकदार भवन लनमायण वडा नं ३ 



१४)   मुिावारी लडपवोररङ लवद्युत लमटर राख्ने चौदकदार भवन लनमायण वडा नं ३ 

१५)  ढल्केलपपि लडपवोररङ लवद्युत लमटर राख्ने चौदकदार भवन लनमायण वडा नं २ 

१६)  दमैडाडा लडपवोररङ लवद्युत लमटर राख्ने चौदकदार भवन लनमायण वडा नं १ 

१७)  काम्रराङ लडपवोररङ लवदु्यत लमटर राख्ने चौदकदार भवन लनमायण वडा नं ५ 

 

प्रस्ताव नं. १३ अ.ह.ेव. अ.न.लम. को महगीं भत्ता सम्वन्धमा ।  

 प्रस्ताव नं १३ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिका लभत्र काययरत करारका अ.न.लम. 

अ.ह.ेव. हरुिाइय नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराउद ैआएको महगंी भत्ता मालसक रु 

२०००।- का दरिे हुन आउने रकम रु.३१२०००।- र पोसाक खचय स्वरुप वार्तषक 

एकमुस्ट रु.५०००।- का दरिे हुन आउने रकम रु.६५०००।- गरर जम्मा रु.३७७०००।- 

उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं. १४  मा.लव.स्तरका िेखा कमयचारीको सम्वन्धमा । 

  प्रस्ताव नं १३ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिका लभत्र मा.लव मा  काययरत िेखाका 

कमयचारीहरुिाइय खाइयपाइ आएको तिवमा मलसक रु.१५००।- का दरिे बृलद्ध गरर हुन 

आउने रकम रु.२३४०००।- र पोसक खचय स्वरुप वार्तषक एकमुस्ट रु.५०००।- का दरिे 

हुन आउने रकम रु.६५०००।- गरर जम्मा रु. २९९०००।- उपिब्ध गराउने लनणयय 

गररयो । 

प्रस्ताव नं. १५ प्रदेश वाट स्वास््य भवनका िागी प्रप्त रकमको सम्वन्धमा । 

     प्रस्ताव नै १५ मालथ छिफि गदाय प्रदशे सरकारबाट स्वस््य भवन लनमायण तफय  प्राप्त 

हुने रका रु.१५०००००।- िे गाउँपालिका भवन रहकेो स्थान वरपर स्वास््य संस्था 

नभएकोिे सो आसपासका जनतािाइय स्वास््य सेवा प्रदान गनय गाउँपालिकाको जग्गामा 

भवन लनमायण गने तथा मलहिा सामुदालयक भवन लनमायणको िालग प्राप्त हुने रकम  

रु.३००००००।- को भवन गाउँपालिका कायायिय वुङचुङमा लनमायण गने लनणयय गररयो 

। 

प्रस्ताव नं १६ पन्र शैयाको अस्पताि सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १६ मालथ छिफि गदाय यस गाउपालिका लभत्र १५ शैयाको हलस्पटि लनमायण 

गनय वडा नं १ ४ ५ र ६ का वडा अध्यक्ष ज्यू हरुिे कम्तीमा १५ दलेख २० रोपनी जग्गा 

खोलज आगालम अशोज १० गतेको बैठकमा पेश गनय लनदशेन ददने लनणयय गररयो । 



 

 प्रस्ताव नं १७ मेिलमिाप कायय संचािन काययलवलध सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं १७ मालथ छिफि गदाय मेिलमिाप काययसञ्चािन काययलवलध २०७५ पास गने 

लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं १८  गाडीको एलसको , लसट , अलतलथ सत्कार तथा कानुनी प्रलशक्षण 

काययक्रमको लवि भुक्तालन सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं १८ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिकािे खररद गरेको गाडीमा एलस जडान 

लसट ममयतको लवि अनुसारको रकम रु.१८१७३९।- भुक्तानी गने र लमलत 

२०७५/०५/१६ गतेको अलतथी सत्कार तथा कानुनी प्रलशक्षण काययक्रमको खाना तथा 

खाजाको  रकम रु. ८०४५०।- को लवि ररभर पाकय  लिच ररसोिायइय भुक्तानी गने लनणयय 

गररयो 

प्रस्ताव नं १९  वािुवा प्रशोधन उद्योग दताय सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं १९ मालथ छिफि गदाय वडा बाट प्रदक्रया पुरा गरर आएका वािुवा प्रशोधन 

तथादफरदफरे दताय गने र दतायमा भएको सतय अनुसार कायय गरे नगरेको अनुगमन गने 

लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २० भुकम्प लपलडतको गुनासो सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं २० मालथ छिफि गदाय लमलत २०७२ को भुकम्पको िाभािाही सूलचमा नाम 

छुटेका र गुनासो दताय गरेका भुकम्प लपलडत हरुको गुनासो चाडो भन्दा चाडो 

सम्बोधनको िालग वडा कायायियबाट लसफाररस भइ आएका गुनासाहरुिाइय 

गाउपालिका माफय त लजल्िा पुन लनमायण इकाइिाइ लसफारर गररपठाउने लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २१ मोटरबाटो सम्सोधन सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नै २१ मालथ छिफि गदाय लमलत २०७५/०३/३२ को तेस्रो गाउँसभाबाट स्वीकृत 

वैरेनी लपपि निाङ  ठाटी कमिबारी मैदान खण्ड , मैदान कमिबारी ठाटी लपपिनिाङ 

वैरेनी खण्ड , परेवाटार कुम्पुर भञ्ज्यङ कािीदह खण्ड , कािीदह कुम्पुर भञ्ज्याङ 

परेवाटार खण्ड, वुङचुङ आरुवास मैदान खण्ड र मैदान आरुवास बुङचुङमा लवलनयोलजत 



रकम सम्सोधन गरर दहेाएको मोटरबाटोमा दहेाय अनुसार रकमे कायय सञ्चान गने 

लनणयय गररयो । 

तपलसि 

१. वैरेनी लपपि निाङ  ठाटी कमिबारी मैदान सडक रु ७५०००००।- 

२. वुङचुङ आरुवास मैदान सडक रु ७५०००००।- 

३. परेवाटार कुम्पुर भञ्ज्यङ कािीदह सडक रु ७५०००००।- 

प्रस्ताव नं २२ खेिकुद सामािी खररद सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २२ मालथ छद्यफि गदाय  वडा नं ७ लस्थत वषे घाट खेिमैदानमा खेिकुद 

सञ्चािनको िालग आवश्यक पने खेिकुद सामािी तथा पोि खररद गरर हस्तान्तरण गने 

लनणयय गरयो । 

प्रस्ताव नं २३ जग्गा भाडामा ददने सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २३ मालथ छिफि गदाय वडा नं ७ कायायियिे प्रयो गद ैआएको जग्गामा 

क्यालन्टन लनमायण गनय  गाउँपालिका सँग भाडा सम्झौता गरर क्यालन्टन सञ्चािन गनय 

अनुमलत ददने लनमायण गररयो । 

प्रस्ताव नं २४  िागु पदाथय सेवन गरर होहल्िा लनयन्त्रत्रण सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २४ माथी छिपि गदाय वलभन्न चाडपवयमा मादक प्रदाथय सेवन गरी होहल्िा 

हुने भएकोिे वजार क्षेत्र तथा स्थालनय वालसमा सचेत गराउन सूचना प्रवाह गने र 

स्थालनय सुरक्षाकमीिाई तेस्ता गलतलवलध तत्काि लनयन्त्रण गनय अनुरोध गने लनणयय 

गरीयो । 

प्रस्ताव नं २५ स्थालनय पूवयधार लवभागबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नै २५ मालथ छिफि गदाय स्थालनय पूवयधार लवभागबाट प्राप्त हुने रकम रु. 

१००००००।- बाट लखरे पात्िे खकय गैरा सडक स्तर उन्नथीको िालग लवलनयोजन गने र 

स्थालनय पूवयधार लवभागमा उक्त रकम माग गने लनणयय गररयो । 

प्रस्ताव नं २६ लवपद ्व्यवस्थापन योजना सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २६ मालथ छिफि गदाय लवपद ्व्यवस्थापनमा लवलनयोलजत रकम रु 

२००००००।- बाट लमलत २०७५/०४/२५ को लनणयय अनुसार िागत इस्टमेट तयार 

भएका दहेायका योजनामा रकम लवलनयोजन गने लनणयय गररयो । 



तपलसि 

१. भान्टेखोिा ससचाइ कुिो ममयत रु.६६८१३।- 

२. राम ब. भुजेिको घरवरपर पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ७ रु. ४७७९१।- 

३. कािीदवेी आ.लव वडा नं २ पलहरो लनयन्त्रण रु.२०१७४९।- 

४.  अकर आदशय मा.लव पलहरो लनयन्त्रण वडा नं ३ रु.१७७३४९।-  

५. ठूिो अचयिे खेत पलहरो लनयन्त्रण वडा नं १ रु.३६३१२।- 

६. खुसायनीटार खानेपानी ममयत वडा नं ४ रु. २७४१५२।- 

 

प्रस्ताव नं २७ साझेदारी काययक्रम सम्बन्धमा । 

प्रस्ताव नं २७ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिका र प्रयत्नलशि समुदायीक लवकास 

समाज संगको साझेदारीमा काययक्रमको िागी गाउँ सभावाट रु १०००००० दशिाख 

लवलनयोजन भएकोमा चािु आ.व.मा सम्झौता अनुसार रु २३५०००० लवलनयोजन 

हुनुपनेमा नपुग रकम रु १३५०००० तेह्र िाख पचासहजार लवलवध योजना लशषक वाट 

लवलनयोजन गने  लनणयय गररयो । 

 


