
आज मिमि २०७५ साल फाल्गणु िहिनाको २९ गिे बधुबारका दिन यस 
िररनास गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री खििनारायण िानन्धरज्यू को अध्यक्षिािा 
गाउँकाययपामलकाको बैठक बसी िपखिलका मनणययिरू गररयो। 

िपखिल  

िस्ििि पिामधकारीको नाि,थर पि 

 

 
श्री खिि नारायण िानन्धर  गाउँपामलका अध्यक्ष 

 

 
श्री झनिाया पराजलुी  गाउँपामलका उपाध्यक्ष  

 

 
श्री मििबिािरु िजेुल  वडाध्यक्ष १ न. वडा  

 

 
श्री परिरुाि मसग्िेल  वडाध्यक्ष २ न. वडा  

 

 
श्री लेिबिािरु के्षत्री  वडाध्यक्ष ३ न. वडा  

 

 
श्री खिन्िािखण ििाय  वडाध्यक्ष ४ न. वडा 

 

 
श्री 8G8axfb'/ /fgf वडाध्यक्ष ५ न. वडा 

 

 
श्री श्री नरबिािरु थापा वडाध्यक्ष ६ न. वडा 

 

 
श्री केििाया थापा वडाध्यक्ष ७ न. वडा 

 

 
श्री हिििाया थापा   काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री उजेली नेपाली िजी  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री रेिा हव.क. काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री धनिाया राना  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री ििेन्रबिािरु गोिािे  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री सरुजबिािरु नेपाली  काययपामलका सिस्य   

 प्र.प्र.अ.श्री मित्रलाल िट्टराई  ;lrj 
आिखन्त्रि  

 श्री िमगरथ पौडेल   नायबसबु्बा  
 श्री िनोज पोख्रले  लेिापाल  



 

 

प्रस्िाबिरू: 
१.सेवा िलु्क(ल्याब िथा अमिन) सम्बन्धिा  
२.कर संकलन काययिा गाउँप्रिरी पररिालन सम्बन्धिा  
३.खिक्षा िािाको संिालन िथा  आधारििू िि (कक्षा ८)को 
परीक्षा,उत्तरपखुस्िका पररक्षण,नमिजा व्यवस्थापन सम्बन्धिा 
४ नागररकिा टोली व्यवस्थापन  
५.स्वास््यकिी पररिालन सम्बन्धिा  
६. अपागंिा पररियपत्र हविरण सिन्वय समिमि गठन सम्बन्धिा   
मनणयय नम्बर १ क ल्याब िलु्क सम्बन्धिा   
प्रस्ताब नम्बर १ का सम्बन्धमा यस गाउँपालिका अन्तगगत वडा 
नम्बर २ मग्याम चिसापानी स्वास््य िौकीमा प्रयोगशािा 
सेवाको िाचग आवश्यक उपकरण, गाउँपालिकाबाट 
ल्याबअलसस्टेन्ट समेत पठाईसककएको अवस्थामा आवस्यक 
केलमकि खररद गरी प्रयोगशािा सेवा सुिारु गने र सो सेवा 
संिािनको िागत समेतिाई मध्यनजर गदै सम्बन्न्धत स्वास््य 
संस्थाबाट शलु्क माग गरी प्रयोगशािा सेवा शुल्क लिने र सो 
सेवा संिािन र उठेको शुल्क सहितको मालसक वववरण यस 
गाउँपालिकामा पठाउन िगाउने ननणगय गररयो . 
मनणयय नम्बर १ ि  अमिन  िलु्क सम्बन्धिा  



यस गाउँपामलको मनणयय अनसुार राखिएका अमिनलाई 
सावयजमनक,सरकारी,ऐलानी जग्ग्गा नाप्ने गरी कायायलयबाट 
िटाईएको अवस्थािा मनिलु्क नाप गने िथा कुनै व्यखिको 
व्यखिगि हकत्ताकाट साधँ मसिाना छुट्याउनको लामग िाग िै 
आएकोिा गाउँ पामलकािा आम्िानी बामँधने गरी िपमसल अनसुार 
सेवा िलु्क िोक्ने मनणयय गररयो .   
तपशिल  

१.  २ दइु रोपनी सम्मको ककत्ता हनेुपुन े र शसमाना एककन गनुपुन े

खण्डमा रू.३०००/ अक्षरेपी तीन हजारमात्र   

२.  २ दइु रोपनी भन्दा बढीको ककत्ता शसमाना एककन गनुपुन े

खण्डमा प्रशत ककत्ता रू.५००/ अक्षरेपी तीन हजारमात्र 

३.  कुन ै एक ककत्ताबाट दइु वा दइुभन्दा बढी ककत्ताकाट गरीइ 

शसमाना एककन गनुपुन े खण्डमा क्रमि: २००० दइु हजार को 

दरल ेथशपन े.  

शनर्यु नम्बर २  

प्रस्ताब नम्बर २ का सम्बन्धमा  छलफल शवचार शवमि ु हुँदा 

गाउुँपाशलकाको शनर्यु अनसुार २०७५ साल पौष १ गतबेाट सवेा करार 

सम्झौता भ ै आबस्यकता अनसुार पररचालन हुँद ै आएका गाउुँप्रहरीलाई    

माशसक रूपमा िलु्क उठाउन लगाउन े र बाुँकी कदनमा छुटेका गाडीको 

सम्बशन्धत वडा बाट न ैसो िलु्क उठाउन ेशनर्यु गररयो . 

 

 

 

शनर्यु नम्बर ३ क खिक्षा िािा अन्िगयि स्रोिव्यखि पररिालन   



प्रस्ताब नम्बर ३  का सम्बन्धमा व्यापक छलफल शवचार शवमि ुहुँदा यस 

गाउुँपाशलकाका स्रोत व्यशिको काज कफता ु भएकोल े गाउुँपाशलका 

मातहतका सामदुाशयक शबद्द्यालयमा कायरुत कशम्तमा स्नातकोत्तर गरेका 

स्थायी शिक्षकहरूबाट अको व्यवस्था नभएसम्म यस गाउुँ  पाशलका को 

शिक्षा िाखा अन्तगतु  श्रोत व्यशिको रूपमा कामकाज गन े गरी 

शजम्मवेारी तोके्न , यसरी स्रोत व्यशिको शजम्मा पाएका व्यशिको सट्टामा 

कामकाज गन े जनिशि राख्न े तथा गाउुँ  पाशलका बाट उशचत  

पाररश्रशमकको व्यवस्था गन े र यी सब ैकाय ुगनकुो लाशग गाउुँ  पाशलकाको 

शिक्षा सशमशतलाई शजम्मा कदन ेशनर्यु गररयो .  

 

शनर्यु नम्बर ३ ि  
प्रस्िाव नम्बर ३ का सम्बन्धिा कक्षा ८ को परीक्षा,उत्तर 
पखुस्िकापरीक्षण िथा नमिजालाई मनयमिि ियायदिि,व्यवखस्थि र 
एकरूपिापूणय बनाउन गाउँ पामलका खिक्षा समिमिलाई आवस्यक 
मनिेिन दिने र सो काययका लामग आवश्यक ििय गाउँपामलकाबाट 
बेिोररने मनणयय गररयो .  
 

 

 

 

 

 

 

 

मनणयय नम्बर ४ क नागररकिा टोली सम्बन्धिा  



प्रस्िाब नम्बर ४ का सम्बन्धिा छलफल गिाय यस गाउँपामलकािा 
आउने नागररकिा टोलीलाई िपखिल अनसुार के्षत्र मबिाजन गरी  
पररिालन िनेु व्यवस्था मिलाउने मनणयय गररयो . 
िपखिल  
मिमि                    स्थान  
२०७५/१२/०८        हपिाम्बर िा.मब.प्रागंण क्याक्िी  
२०७५/१२/०९        रोदििोला िेल िैिान खिते्रिंज्यागं  
२०७५/१२/१०    २ नम्बर वडा कायायलय िग्याि खिसापानी 
मनणयय नम्बर ५ 

प्रस्िाव नम्बर ५ का सम्बन्धिा व्यापक छलफल गिाय यस गाउँ 
पामलका अन्िगयिका स्वास््यकिीलाई िेिाय अनसुार पररिालन गने 
मनणयय गररयो . 
िपखिल 

क्र.स्वास््यकिी    िाल काययरि  िहटने स्वास््य संस्था  
१ अहवरल साउि   क्याक्िी स्वा.  साििुाहयक स्वा.इकाई cfu|L8fF8f १  
२ सफल राना   खिसापानी साििुाहयक स्वा.इकाई वडा नम्बर ५  

३ िन्र िषुण यािव   करान्गस्वारा साििुाहयक स्वा.इकाई राम्िे  
४ दिपिाला िन्ि      राम्िे   साििुाहयक स्वा.इकाई वडा नम्बर ७ 

ननणगय नम्बर ६  



प्रस्िाव नम्बर ६ का सम्बन्धिा व्यापक छलफल गिाय यस 
गाउँपामलकाबाट पाररि अपागंिा िएका व्यखिको पररियपत्र हविरण 
काययहवमध,२०७५ अनसुार िेिाय अनुसार समिमिलाई पूणयिा दिने 
मनणयय गररयो . 
क ) झनिाया पराजलुी   गा.पा. उपाध्यक्ष    संयोजक  
ि) उजेली नेपाली िजी                    सिस्य  
ग )                                 सिस्य  
घ)                                  सिस्य  
ङ) िररबिादरु के्षत्री प्रिरी ननरीक्षक चिसापानी ईिाका     सदस्य  
ि)               सदस्य                                         
छ)              सदस्य   

ज) शुकमाया थापा                   सदस्य    

झ) बबदरु लसग्देि                                 सदस्य  

 
 
   
 

  
 

  
 

  

 


