
निर्णयहरू 

आन्तरिक श्रोततर्ण  
निर्णय िं. १ 

१. प्रस्ताव ि.ं १ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण चाल ुआ.व. मा प्राप्त हुिे भिी अिमुाि 
गरिएको रू २०,००,०००/- गत आ.ि को रू १,२५,९६,०००/- समेत जम्मा रू १,४५,९६,०००/- िकम 
मध्ये वडाहरू सचंालि खचण अिरु्ाि, भएपरि खचण रू ४,००,०००/- बिनियोजि गरिएको हुुँर्ा िाुँकी 
िहेको िकमिाट कायाणलयको लाथग मोटिसाइकलहरु, चाि पाङ्ग्र े (जजप), कमणचािीहरूको प्रोत्साहि 
भत्ता, ववशषे गाउुँ  सभा तयािी खचण तिा पोशाक खचण आदर् इत्यादर्मा खचण गिे भिी सवणसम्मनतिाट 
निर्णय गरियो। 

चालु खचण तर्ण  
निर्णय िं. २ 

२. प्रस्ताव ि.ं २ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण ममनत २०७४/०८/१३ गतकेा दर्ि िसेको प्रिम 
गाउुँ  सभा िठैकिाट चाल ुखचण तर्ण  बिनियोजि गरिएको रू. ९,००,००,०००/- अक्षिेवप रू. िौ किोडिाट 
र्ोस्रो चौमामसक सम्मको खचण िकमको तलुिामा बिनियोजजत सम्परू्ण िकम खचण हुि िसक्िे 
रे्खखएकोले उक्त्त िकम रू. ९,००,००,०००/-  मध्ये खचण भई िाुँकी िहि जािे िकम पुुँजीगत खचणको 
कायणक्रमतर्ण  खचण गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं. ४ 

३. प्रस्ताव ि.ं ४ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस कायाणलय तिा वडा कायाणलयहरूको लागी 
र्निणचिको अनत आवश्यक भएको हुुँर्ा यिाशीघ्र र्निणचि खिीर् गिी गाउुँ  कायणपामलका, वडा कायाणलय 
तिा सम्परू्ण शाखामा उपलब्ध गिाउिे भिी निर्णय गरियो। 

 

निर्णय िं. ५ 

४. प्रस्ताव ि.ं ५ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलका, वडा कायाणलय 
तिा शाखाहरूको लागी सवािीसाधि िभई योजिा तिा ववमभन्ि कायणक्रमहरूको अिगुमि 
सपुिीवेक्षर्मा समस्या पिीिहेको हुुँर्ा बिनियोजजत िकमले यिामशघ्र मोटिसाइकल ि चाि पाङरे 
(जीप) गाडी खिीर् गिे निर्णय गरियो।  

 

निर्णय िं. ६ 

५. प्रस्ताव ि.ं ६ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलकाको ववकास गिण 
मेसनििी औजाि िभई समस्या पिी िहेको सािै िाढी पीडडत क्षेत्र भएको हुुँर्ा वषाणमा सडकहरू िाढी 



तिा वषाण अनतरस्त हुि जािे भई आवत जावत समेत अवरूध्र् हुि जािे भएको हुुँर्ा सो समस्या 
समाधाि गिण कायाणलयमा डोजि – १, ट्याक्टि – १, हाइड्रोमलक ट्राली – १ तत्काल आवश्यक भएकोल े
चाल ुआ.व. मा ि ैखिीर् गिे निर्णय गरियो । 
 

निर्णय िं. ७ 

६. प्रस्ताव ि.ं ७ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण र्ोहि मलैा व्यवस्िा सम्िजन्ध सि सामारी, 
यन्त्र, औजाि, मेमसि, इजन्जि आदर् खिीर् गिण ममनत ०७८/०८/१३ गतमेा प्रिम गाउुँ  सभाको िठैकल े
रू. ५५,००,०००/- बिनियोजि गिी निर्णय गिेकोमा हाल सम्म र्ोहि मलैा व्यवस्िािका लाथग जग्गा 
छिौट भई िसकेको हुुँर्ा ििैिापिु गाउुँ  पामलकामा िढी मात्रामा रू्सका घिहरू भएको हुुँर्ा प्रत्येक 
आगलागीका घटिाहरू घटी ठुलो मात्रामा क्षनत भई िहेको हुुँर्ा उक्त्त घटिािाट हुिे जोखखम न्यिूीकिर् 
गिण मेसीििी औजािका लागी बिनियोजजत िकम रू. ५५,००,०००/- ि बिपर् व्यवस्िापि तर्ण  
बिनियोजि भएको िकम मध्ये रू. ७,००,०००/- समेत िप गिी वारूर् यन्त्र (र्म्कल) – १ खिीर् 
प्रकृया अनघ िढाएकोमा सो खिीर् प्रकृयाको सवणसम्मनतिाट अिमुोर्ि गिी निर्णय गरियो ।  

 

निर्णय िं. ८ 

७. प्रस्ताव ि.ं ८ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण गाउुँ  कायणपामलका, वडा कायाणलय तिा 
कायणपामलकाको शाखाहरूका लागी र्निणमसग्ङ सम्िजन्ध पर्ाण कापेट आदर् अनत आवश्यक भएको हुुँर्ा 
खरिर् गरि व्यवस्िापि गिे निर्णय गरियो । 
 

निर्णय िं. ९ 

८. प्रस्ताव ि.ं ९ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस कायणपामलका, वडा कायाणलय, कायणपामलकाको 
शाखाहरूमा ल्यापटप, कम्प्यटुि, सौयण उजाण समेत प्रयाप्त मात्रामा िभई कायण सम्पार्िमा समस्या 
पिी िहेका हुुँर्ा आवश्यक पिे ल्यापटप, कम्प्यटुि, प्रोजेक्टि, जेिेिेटि खरिर् गिे निर्णय गरियो । 

 

निर्णय िं. १० 

९. प्रस्ताव ि.ं १० माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलकाका पदहचाि     
झजल्किे गिी गाउुँ  पामलकाका १ ि.ं वडा रे्खख ६ ि ंवडा सम्मका सम्परू्ण परुूष पर्ाथधकािी, सर्स्य 
तिा कायणपामलका सम्परू्ण कमणचािीहरूलाई िाजरट्रय पोशाक टोपी, जुत्ता, मोजा समेत ि मदहला 
पर्ाथधकािी, सर्स्य ि कमणचािीहरूलाई सािी, ब्लाउज, सिुवाल कुताण, स्वीटि, जतु्ता, मोजा समेत 
खरिध गिी यिाशीघ्र उपलब्ध गिाउिे निर्णय गरियो । 

 

 

 



निर्णय िं. ११ 

१०.  प्रस्ताव ि.ं ११ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलकाको आफ्िो भवि 
िभई ४ ि ंवडा कायाणलयको ३ वटा कोठा कायण सचंालि हुुँरै् आएको सम्परू्ण कायणकािी िस्िे कोठा 
िभई कामकाज गिे वाताविर् एकर्म ैिभई कायण सम्पार्िमा समस्या पिेको हुुँर्ा गाउुँ  पामलकाको 
कायाणलय भवि निमाणर् गिण ऐलािी प्रनत जग्गा छिौट गिी र्ताणका लागी प्रकृया अनघ िढाउिे वा 
जग्गा खिीर् गिी भवि निमाणर् गिण ववशषे पहल गिे निर्णय गरियो । 
 

निर्णय िं. १२ 

११.  प्रस्ताव ि.ं १२ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण गाउुँ  पामलकाको आफ्िो भवि िभई काम 
काज गिण समस्या पिी िहेको सािै आथिणक कािोवाि सम्िन्धी सम्परू्ण कामकाज िेटिाट हुिे हुुँर्ा 
ि कायाणलयमा स्टोि भवि िभई औषधी लगायत जजन्सी सामाि भण्डािर् गिे कोठा िभएको हुुँर्ा 
जजल्ला समन्वय सममनतको हुिे छेउछाउमा कोठा मलई आथिणक कािोवाि तिा जजन्सी सामािको 
भण्डािर् गिे व्यवस्िा ममलाउिे निर्णय गरियो । 

 

निर्णय िं. १३ 

१२.  प्रस्ताव ि.ं १३ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँका अध्यक्ष ज्यलेू तपसील 
िमोजजम पर्हरूमा निम्ि व्यजक्त्तहरूलाई निम्िाअिसुािको पारिश्रममक दर्िे गिी २०७५ अषाढ सम्मका 
किाि सम्झौता गिी नियजुक्त दर्ि ुभएकोमा उक्त्त नियजुक्त गिण अनत आवश्यक भएको हुुँर्ा सो को 
समिणि (अिमुोर्ि) गरियो । 
 

तपमसल 

क्रम सं. िाम ठेगािा पर् पारिश्राममक 
िकम 

कैफर्यत 

१. धि िहार्िु 
खड्का 

िाप्ती सोिािी निजी 
सहायक 

रू. १५,०००/- अध्यक्ष 
ज्यूको 

२. कुल ित्ि 
श्रीवास्तव 

ििैिापुि – ५ निजी 
सहायक 

रू. १५,०००/- उपाध्यक्ष 
ज्यूको 

३. केशव िाज 
पन्त 

िें. गं. - ९ कािूिी 
सल्लाहकाि 

रू. १०,०००/-  

४. िवीि थगिी िें. गं. - १६ प्रेस 
सल्लाहकाि 

रू. १५,०००/-  

 



निर्णय िं. १४ 

१४. प्रस्ताव ि.ं १४ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण उपभोक्ता सममनत सघ ंसस्िा समहूिाट 
सचंालि हुिे योजिा तिा कायणक्रमहरू सचंालि गिण समस्या परििहेकोले योजिा तिा कायणक्रमहरू 
सचंालि गिण सहजताका लाथग बिनियोजजत िकमको २०% िकम पेश्की उपलब्ध गिाउिे निर्णय गिीयो।  

 

निर्णय िं. १५ 

१५.  प्रस्ताव ि.ं १४ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलका अन्तिगत 
सचंामलत स्वास््य ससं्िाहरूमा बििामीको चाप १ सय िढी भई िहेको हाल कायणित र्ििन्र्ीका 
स्वास््यकमीहरूिाट सेवा प्रवाह गिण असम्भव भएको भिी स्वास््य शाखािाट माग भई आएकोले 
स्वास््य क्षते्र एक र्म सम्वेर्िशील ववषय भएकोले हाल ४ जिा अ.हे.व. मामसक रू. १५,०००/-  
पारिश्रममक दर्िे गिी किाि वा ज्यालार्ािीमा नियकु्त गिी स्वास््य सेवा सिल ि शलुभ तरिकािाट 
उपलब्ध गिाउिे गिी भिी निर्णय गरियो ।  
 

निर्णय िं. १६ 

१६. प्रस्ताव ि.ं १६ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलका अन्तिगत िहेको 
पयणटकीय स्िलको रूपमा िहेको सनु्र्ि मनु्र्ि भन्िे स्िािमा स्वरे्शी तिा ववरे्शी पयणटकहरू आउिे 
हुुँर्ाले यस ििैिापिु गाउुँ  पामलकाको आयश्रोतमा िजृध्र् हुिे भएकोले उक्त्त स्िािलाई पयणटि स्िलको 
रूपमा ववकास गिण गिाउि अनत आवश्यक रे्खखएकोले गाउुँ  पामलका सम्भव हुिे खाल्का कायणक्रमहरू 
गरििकुा सािै सो को ववकासका लागी प्ररे्श तिा सघंीय सिकाि लगायत ववमभन्ि सघं सस्िा 
हिमुा अििुोध गिे निर्णय गरियो । 

 

निर्णय िं. १७ 

१७. प्रस्ताव ि.ं १७ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण अन्तिगत िहेको प्रािममक स्वास््य 
लक्ष्मर्पिुको परिवतणि गिी ५० शयैाको खामलर्ा ििू अहमर् शाह मेमोरियल अस्पताल लक्ष्मर्पिु 
िामाकिर् गिण प्ररे्श तिा केन्र सिकािको सम्िजन्धत निकायमा अििुोध गिे निर्णय गरियो । 

 

 निर्णय िं. १८ 

१८. प्रस्ताव ि.ं १८ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण खेल मरै्ाि िभई खेलकूर्का खेलाडी तिा 
यवुाहरूलाई खेलकूर् तर्ण  प्रोत्सादहत गिी खेलकूर् तिा यवुा वगणको ववकासका लागी खेल मरै्ाि 
अनि आवश्यक भएको हुुँर्ा सम्भव भए सम्म ४ ि.ं वडा ििैिापिु अन्तिगि खेलकूर् मरै्ािका लागी 
छिौट गिी खेलकूर् मरै्ाि निमाणर् गिे निर्णय गरियो । 

 



निर्णय िं. १९ 

१९. प्रस्ताव ि.ं १९ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलकाका उपाध्यक्ष 
ज्यकूा अध्यक्षतामा गदढत न्यानयक सममनतमा पिेको उजूिी, निवेर्ि फर्िार्को कायाणवाही प्रकृया 
सवु्यवजस्ित तविले सम्पार्ि गिण कमणचािी अभािको कािर्ले समस्या पिीिहेको हुुँर्ा न्यानयक कायण 
सम्पार्िका लागी आवश्यक पिे कमणचािीहरूको अववलम्व व्यवस्िा गिी न्यानयक कायण भिपर्ो 
तिीकाले सचुारू गिे निर्णय गरियो । 

 निर्णय िं. २० 

२०. प्रस्ताव ि.ं २० माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ  पामलका वपछडडएको क्षेत्र 
भई स्वास््य सम्िन्धी चेतिाको कमीले गर्ाण मात ृमशश,ु मतृ्य ुर्िमा कमी ल्याउि परिवाि नियोजि 
लगायत स्वास््य सम्िजन्ध जिचेतिाको ववकास गिण अनत आवश्यक भएको हुुँर्ा यस कायणपामलकाको 
स्वास््य शाखािाट सडक िाटक लगायत जिचेतिाका कायणक्रमहरू सचंालि गिे निर्णय गरियो । 
 

निर्णय िं. २१ 

२१. प्रस्ताव ि.ं २१ माथि छलर्ल गरि ववचाि बिमणश गर्ाण जजल्ला समन्वय िगिपामलका, उप 
महािगिपामलका, महािगिपामलका प्रमखु, उपप्रमखु, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुको प्ररे्श 
सिकािले मामसक रूपमा पारिश्रममक उपलब्ध गिाउिे भिी व्यवस्िा गिेको हुुँर्ा प्रमखु, उपप्रमखु, 
वडाध्यक्षहरू िाहेक सर्स्यहरूलाई पनि पारिश्रममक व्यवस्िा गिी दर्ि ुप्ररे्श सिकािमा माग गिे 
निर्णय गरियो । 

 

निर्णय िं. २२ 

२२. प्रस्ताव ि.ं २२ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ पामलकामा रू. १० लाख 
माथिका ववकास निमाणर्का योजिाहरू ठेक्का प्रकृयािाट सचंालि गिे भिी ममनत ०७४/०८/१३ गत े
िसेको प्रिम गाउुँ  सभाको िठैकले निर्णय गिेकोमा सौयण ऊजाण बितिर् गिे कायणक्रमका लागी रू. 
२,००,००,०००/- बिनियोजि गिीएकोले सौयण ऊजाण ववतिर् कायणक्रम गाउुँ पामलका उपभोक्त्ताहरू लागत 
सहभाथगता, िेपाल सिकािको अिरु्ाि सहयोग समेत गिी ३ ठाउुँ िाट लगािी हुिे भएकोले सौयण 
ऊजाण ववतिर् कायणक्रम ठेक्का प्रकृयािाट िगिी उपभोक्त्ता सममनतिाट गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं. २३ 

२३. प्रस्ताव ि.ं २३ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ पामलकाको कायाणलय भवि 
निमाणर्का लाथग छिौट गिी र्ताण प्रकृया अनघ िढाउि सम्िजन्धत निकायमा पहल गिण निर्णय 
गरियो। 



निर्णय िं. २४ 

२४. प्रस्ताव ि.ं २४ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण सावणजनिक िाटो-घाटो, कुलो, पोखिी लगायत 
ववमभन्ि फकमसमका िाप जाच गिे समस्या भई ववकास निमाणर् कायणमा वाधा अविोध समेत पिे 
रे्खखएकोले हुुँर्ा किाि वा ज्यालार्ािी अमीि – १ नियकु्त गिी यिामशघ्र काममा लगाउिे भिी 
निमाणर् गरियो ।   

निर्णय िं. २५ 

२५. प्रस्ताव ि.ं २५ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ पामलकामा हाल १ जिा 
मात्र सहायक कम्प्यटूि अपिेटि भई काम काज सम्पार्िमा समस्या पिीिहेकोले िप १ जिा 
कम्प्यटूि ज्यालार्ािीमा नियकु्त्त गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं. २६ 

२६. प्रस्ताव ि.ं २६ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण ववकास निमाणर्को कायणहरू तवि गनतमा 
सचंालि भई प्रावथधक २ जिािाट सो कायणको ल.ह. मलू्याङ्ग्क्ि सपुिीक्षरे् आदर् सम्भव िभई श्रीमाि ्
अध्क्षय ज्यलेू ज्यालार्ािीमा लक्ष्मर् प्रासर् रे्वलाई सवईजन्जनिि पर्मा २०७४ साल र्ागिु १४ गत े
रे्खख काम काजमा लगाउि ुभएकोले सो को समिणि गरििकुा साि ैिप १ जिा (सवईजन्जनियि) 
पर्मा ज्यालार्ािीमा नियकु्त्त गिी कामकाजमा लगाउि भिी निर्णय गरियो । 

निर्णय िं. २७ 

२७. प्रस्ताव ि.ं २७ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ पामलका १ ि.ं वडा रे्खख ६ 
ि.ं वडा सम्मका वडा कायाणलय ि स्वास््य ससं्िाहरूको िानत सिुक्षा अनि आवश्यक भएको वडा 
कायाणलय ि स्वास््य ससं्िाहरूमा िानत सिुक्षाको लागी मामसक रू. ८,०००/-  प्रारिश्रममक उपलब्ध 
गिाउिे गिी प्रत्येक कायाणलय ि स्वास््य ससं्िाका लागी १/१ जिा चौकीर्ाि तिा मामसक रू. 
५,०००/- पारिश्रममक उपलब्ध गिाउिे गिी प्रत्येक स्वास््य ससं्िा १/१ स्वीपि िाख्न ेनिर्णय गरियो । 

निर्णय िं. २८ 

२८. प्रस्ताव ि.ं २८ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण तपसील िमोजजमका कायाणलयहरूमा निम्ि 
अिसुािका पर्मा कमणचािीहरूको अभाव भई समस्या पिी िहेको उक्त्त पर्मा ऐि नियमअिसुाि 
किाि वा ज्यालार्ािीमा व्यवस्िा गिी नियकु्त गिे निर्णय गरियो । 

तपसील 

मस. ि.ं पर् सख्या कायाणलय/शाखा 
१. कायाणलय सहयोगी १ मशक्षा शाखा 
२. कायाणलय सहयोगी १ स्वास््य शाखा 
३. कायाणलय सहयोगी २ प्रािममक स्वास््य केन्र/गाउुँपामलका 



४. माली (िगचै)े २ प्रािममक स्वास््य केन्र/गाउुँपामलका 
५. स्वीपि २ प्रािममक स्वास््य केन्र/गाउुँपामलका 

 

निर्णय िं. २९ 

२९. प्रस्ताव ि.ं २९ माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण ममनत २०७४/०८/१३ गतकेो दर्ि िसेको प्रिम 
गाउुँ  सभाको िठैकिाट पारित भएका लक्षक्षत वगण, मािवीय ससंाधाि ववकास, चेतिा मलूक, क्षमता 
ववकास, सीप ववकास, आय आजणि आदर् समेतका कायणक्रमहरू सचंालि गिण अनत आवश्यक भएकोल े
तिा समय पनि कम हुि भएको हुुँर्ा उक्त्त कायणक्रहरु सचंालि गिण प्रस्ताविा पत्र पेश गिण ७ दर्िे 
सचूिा प्रशासि गिी आहवाि गिे तिा प्राप्त हुि आउिे प्रस्ताविा पत्रहरु कायणपामलकाको िठैकिाट 
स्वीकृत गिाई सचंालि गिण निर्णय गरियो ।  

निर्णय िं. ३० 

३०. प्रस्ताव ि.ं ३० माथि छलर्ल गिी ववचाि बिमणश गर्ाण यस ििैिापिु गाउुँ पामलकाको आथिणक, न्यानयक, 
स्िानिय िाजपत्र प्रकाशि सम्िजन्ध कायण सम्पार्ि गिण निम्िसुाि ििेको बिधेयक कायणववथध, आजको 
िठैकिाट सवण सम्मनतले निर्णय गिी स्वीकृत गरियो । 

तपसील 

क. आथिणक कायणववथध नियममत तिा व्यवजस्ित गिण ििेको बिधेयक २०७४ 

ख. न्यानयक सममनतले उजुिीको फकिािा गर्ाण अपिाउि ुपिे कायणववधीका सम्िन्धमा व्यवस्िा गिण 
ििेको बिधेयक २०७४ 

ग. स्िानिय िाजपत्र प्रकाशि सम्िन्धी कायणववधी २०७४ 

 


