
 
 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको नव ौं गाउँ सभा ०७८/०७९िे गरेका 

त्रनर्णयहरु : 

त्रनर्णय नौं १. 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका अध्यक्ष श्री शमु्भकुमार थापािे गाउँसभा समक्ष 

त्रमत्रि २०७८/०३/१०मा  प्रसु्ति गरुु् भएको यस गाउँपात्रिकाको आ.व. ०७८/०७९ 

को र्ीत्रि िथा कायुक्रमिाई  आजको गाउँसभािे सरु्सम्मत्रिर्ाट स्वीकृि 

गररयो| 

त्रनर्णय नौं २. 

यस गाउँपात्रिकाका उपाध्यक्ष श्री देवी कुमारी रु्िाुकोटी(पाणे्ड) िे गाउँसभा 

समक्ष त्रमत्रि २०७८/०३/१० मा  पेश गरुु् भएको आ.व. ०७८/०७९ को आयव्यय 

को अरु्मार्(र्जेट र्क्तब्य) िाई आजको गाउँसभािे सरु्सम्मत्रििे स्वीकृत्रि 

गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३. 

देहायर्मोत्रजमका ऐर्हरुिाई त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको र्व ौं गाउँसभािे 

सवुसम्मिर्ाट स्वीकृि गरे् त्रर्रु्य गररयो  | 

तपत्रिि: 

क)त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको आ.व.०७८/७९ को सेवा र कायुहरुका िात्रग 

सौंत्रिि कोषर्ाट रकम खिु गरे् र त्रवत्रर्योजर् गरे् सम्बन्धमा व्यर्स्था गरु् र्रे्को 

ऐर् २०७८ 

ख)त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको आत्रथुक ऐर् २०७८ 

त्रनर्णय नौं ४ 



 
 

िािु आ.व ०७७/०७८को आम्दार्ी िथा खिुको सौंसोत्रिि आय व्ययको त्रववरर् 

र आगामी आ.व. ०७८/०७९ को िात्रग यस गाउँपात्रिकाको अरु्मात्रर्ि आय 

व्यय सत्रहिको त्रववरर् योजर्ा ,कायुक्रम र र्जेट समेििाई स्वीकृत्रि गरु्  यो 

गाउँसभार्ाट सरु्सम्मत्रििे त्रर्रु्य गररयो| 

त्रनर्णय नौं ५. 

आगामी आ.व. ०७८/७९ को र्जेट र्ीत्रि िथा कायुक्रम (स्वीकृि वात्रषुक 

आयोजर्ा/कायुकम समेि) आर्श्यकिा र औत्रित्यिाअरु्सार आर्श्यक 

सौंसोिर् गरु् कायुपात्रिकािाई अत्रिकार प्रत्यायोजर् गरु् यो गाउँसभािे  

सरु्सम्मत्रििे त्रर्रु्य गररयो | 

 

त्रनर्णय नौं ६. 

आकस्मिक कायुका िात्रग आकस्मिक कोष/ प्रकोप व्यर्स्थापर् कोषर्ाट रकम 

खिु गरी ित्कािै सम्पादर् गरुु्परे् अत्यार्श्यककायुहरु, सारु्जत्रर्क महत्त्वका 

त्रर्षयहरु , दैत्रवक प्रकोपमा राहि र उद्दारका त्रर्षयहरु, आयोजर्ा कायुक्रमका 

िात्रग सौंत्रिि कोषको रकम खिु गरे् कायु,ममुि सम्भार कोषर्ाट रकम खिु गरे् 

कायु र अन्य महत्वपूरु् कायुहरु सम्पादर् गरे् गराउरे् सन्दभुमा पत्रि गाउँ 

सभार्ाट अरु्मोदर् गरे् गरीगाउँ कायुपात्रिकाको त्रर्रु्य र्मोत्रजम गरे् गरी गाउँ 

कायुपात्रिकािाई अत्रिकार प्रत्यायोजर्  गरु् यो गाउँसभार्ाट त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय ७. 

आगामी आ.र् ०७८/०७९ देस्मख उतृ्कष्ट कायु सम्पादर् गरे् त्रर्माुर् 

व्यर्सायी/उपभोक्ता सत्रमत्रििाई र उतृ्कष्ट कायु गरे् गाउँपात्रिकाको 

कमुिारीिाई मूल्ाौंकर् सत्रमत्रिको त्रसफाररसको आिारमा उतृ्कष्ट कायुसम्पादर् 

गरे र्ापि पुरसृ्कि गरु् यो गाउँसभार्ाट त्रर्रु्य गररयो | 



 
 

त्रनर्णय नौं ८. 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका आ.व. ०७८/७९ मा ियार गरररे् वात्रषुक खररद योजर्ा 

िथा वात्रषुक कायुक्रम स्वीकृि गरे् र कायुसौंिािर् िात्रिका स्वीकृत्रिका िात्रग 

गाउँ कायुपात्रिकािाई अत्रिकार प्रत्यायोजर् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ९. 

आ.व ०७४/७५ देस्मख स्वीकृि भएका आयोजर्ा/ कायुक्रमहरुको सौंिािर् 

उपभोक्ता सत्रमत्रिर्ाट हँदै आएकोमा कायुक्रम सौंिािर् भएको कायुके्षिमा 

(उपभोक्ता समक्ष उपभोक्ता सत्रमत्रिर्ाट स्थार्ीय जर्प्रत्रित्रर्त्रिको रोहर्रमा खिु 

सारु्जत्रर्कका साथै उपभोक्ताहरुर्ाट सारु्जत्रर्क परीक्षर् गरी सो को प्रत्रिरे्दर् 

प्राप्त भएपत्रि माि अस्मिम भुक्तार्ी त्रदइरे् र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको 

योजर्ासम्बन्धी त्रदग्दशुर् आ.व ०७५/०७६ देस्मख रै् िागू भएकोिे सो त्रदग्दशुर्मा 

भएका प्राविार्हरुिाई यस आ.व ०७८/०७९मा पत्रर् त्रर्रिरिा त्रदई िागू गरे् 

त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं १०. 

आ.व ०७८/७९ का िात्रग त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकािे गाउँपात्रिका के्षिमा 

सौंिािर् हरे्त्रवत्रभन्न कायुक्रम िथा आयोजर्ाहरुको समग्र अरु्गमर् िथा 

सुपरररे्क्षर् गरे् प्रयोजर्का िात्रग र्जेट त्रर्माुर् त्रदग्दशंर्िे िोके र्मोत्रजमको 

गाउँपात्रिकास्तरीय र वडास्तरीय योजर्ा अरु्गमर् िथा सुपेरररे्क्षर्  सत्रमत्रि 

माफुि गरी गराई त्रवकास आयोजर्ाको अस्मिम भुक्तार्ी त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो 

|साथै आयोजर्ा /कायुक्रमहरुको पयुरे्क्षकको कायु गाउँपात्रिकाको अध्यक्षिे 

गरे् र सो अरु्गमर् िथा सुपेरररे्क्षर् सत्रमत्रििे सारु्जत्रर्क त्रर्दा र कायाुियको 

समयभन्दा र्ात्रहर रहेर अरु्गमर् गरी  त्रर्िाुररि ढाँिामा प्रत्रिरे्दर् पेश गरे्ि, 

अरु्गमर् गदाु सम्भव भएसम्म दुई वा सो भन्दा र्ढी आयोजर्ा/कायुक्रमको एकै 

पटक अरु्गमर् गरी प्रत्रिरे्दर् पेश गरुु् परे् र सो र्ापि अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,वडा 



 
 

अध्यक्ष र अत्रिकृिस्तरका कमुिारीिे एक पटकमा अरु्गमर् िथा 

सुपरररे्क्षर्को प्रत्रिरे्दर् पेश गरे र्ापि रु १५००|- (पन्ध्र सय )र सत्रमत्रिको अन्य 

सदस्यहरु र सहायकस्तरका कमुिारीहरुिे रु १०००|-(एक हजार)अरु्गमर् 

भत्ता पाउरे् व्यर्स्था यो गाउँसभार्ाट सरु्सम्मत्रििे त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ११. 

यस गाउँपात्रिकाअिगुि करारमा कायुरि रहेका िपत्रशि र्मोत्रजमका 

कमुिारीहरुको सेवा करारिाई आजको सभािे सरु्सम्मिर्ाट  अरु्मोदर् 

गररयो | साथै २०७९ असारसम्मका िात्रग  उर्ीहरुको करार सेवािाई त्रर्रिरिा 

त्रदइरे् त्रर्रु्य समेि गररयो | 

िपत्रशि  

क्र.स र्ाम थर पद िह कैत्रफयि 

१. सुरेश ररजाि  सूिर्ा प्रत्रर्त्रि 

अत्रिकृि  

िैट   

२. गरे्श र्स िा  रोजगार सौंयोजक  - कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे्  

३. िन्द पुरी  प्रात्रर्त्रिक 

सहायक  

पाँि  कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

४. त्रदपक पुरी  सर्-इस्मजजर्ीयर पाँि    

५. त्रर्शाि 

खड्का  

सर्-इस्मजजर्ीयर पाँि    

६. सुत्रर्ि 

सड िा 

सर्-इस्मजजर्ीयर पाँि    

७. रोशर् 

त्रसम्खौंडा  

MIS अपरेटर  पाँि  कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

८. त्रर्मुिा खिी  कारू्र्ी 

सहजकिाु  

पाँि   प्रदेशर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे्  



 
 

९. त्रर्र्ा त्रसट िा  उद्यम सौंयोजक  पाि ौं  

१०. रुपक 

थपत्रिया  

उद्यम सहजकिाु  ि थो कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

११. सोमप्रसाद 

सापकोटा  

खा.पा.स.टे सहायक 

ि थो  

 

१२. त्रिि कुमारी 

भुजेि  

सहायक 

कम्युटर अपरेटर  

सहायक 

ि थो  

 

१३. र्ारायर् 

थपत्रिया  

कायाुिय 

सहायक  

सहायक 

ि थो 

 

१४. गौंगा पाणे्ड  सामात्रजक 

पररिािक  

सहायक 

ि थो 

 

१५. कुमार 

अत्रिकारी  

कायाुिय 

सहायक  

सहायक 

ि थो 

 

१६. रामर्हादुर 

अत्रिकारी  

कायाुिय 

सहायक 

सहायक 

ि थो 

 

१७. योगेन्द्र 

दाहाि  

कायाुिय 

सहायक 

सहायक 

ि थो 

 

१८. हररप्रसाद 

रु्िाुकोटी  

कायाुिय 

सहायक 

सहायक 

ि थो 

 

१९. गरे्श 

अत्रिकारी  

सामात्रजक 

पररिािक  

सहायक 

ि थो 

 

२०. भक्त र्हादुर 

त्रर्क  

त्रफल्ड सहायक  सहायक 

ि थो 

कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

२१. त्रर्र्ोद 

कुमाि  

त्रफल्ड सहायक  सहायक 

ि थो 

कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

२२. शोभा त्रगरर  सामात्रजक 

पररिािक  

शे्रर्ीत्रर्त्रहर् कायुक्रमर्ाट ििर् 

भुक्तार्ी त्रदरे् 

२३. िमेिी पाणे्ड  कायाुिय 

सहयोगी  

शे्रर्ीत्रवत्रहर्   

२४. शास्मि शे्रष्ठ  कायाुिय शे्रर्ीत्रवत्रहर्  



 
 

सहयोगी 

२५. त्रर्मुिा 

थापामगर  

कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

२६. र्ासु  

सापकोटा  

कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

२७. सरस्विी 

कौं डेि  

कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

२८. सिोषी खाौंड  कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

२९. गीिार्ल्लर् 

त्रित्रमस्मिर्ा  

कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

३०. त्रवकेश 

कुमाि  

कायाुिय 

सहयोगी 

शे्रर्ीत्रवत्रहर्  

३१. हरर प्रसाद 

थपत्रिया  

सवारी िािक  शे्रर्ीत्रवत्रहर्   

 

त्रनर्णय नौं १२. 

त्रर्षयगि शाखाहरु स्वास्थ्य,कृत्रष भेटेर्रीिफुका िपत्रशि र्मोत्रजमका 

कमुिारीहरुको सेवा करारको अर्त्रि आगामी २०७९ असार मसािसम्मका 

िात्रग थप गरी त्रर्रिरिा त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो | 

तपत्रिि  

स्वास्थ्य िाखा 

क्र.स  र्ाम थर  पद  िह  कैत्रफयि 

१. सरोज शे्रष्ठ  हे.अ. पाँि   प्रदेश  

२. िक्ष्मी शे्रष्ठ  हे.अ. पाँि  प्रदेश  

३. त्रवत्रर्िा अत्रिकारी  स्टाफ र्सु  पाँि  प्रदेश  



 
 

४. सुरज थापा  रेत्रडयोग्राफी  पाँि  प्रदेश  

५. त्रर्षु्ण थापामगर  स्टाफ र्सु  पाँि   प्रदेश  

६. सुत्रमिा शे्रष्ठ  स्टाफ र्सु  पाँि   प्रदेश  

७. सुत्रर्िा त्रिमस्मिर्ा  त्रर्द्यािय र्सु  पाँि    

८. 

 

रुत्रर्र्ा त्रसम्खडा  त्रर्द्यािय र्सु  पाँि    

९. सम्झर्ा दरै् त्रर्द्यािय र्सु  पाँि    

१० प्रसौंशा खकुराि  अ.र्.मी  सहायक ि थो   

११. रुपा अत्रिकारी  अ.र्.मी  सहायक ि थो   

१२. अत्रमिा रार्ा  अ.र्.मी सहायक ि थो  

१३. स्वरस्विी शे्रष्ठ त्रसम्खडा  अ.र्.मी सहायक ि थो  

१४. कोत्रपिा िात्रमिारे्  अ.र्.मी सहायक ि थो  

१५. िेत्रर् गुरुङ  अ.हे.र्  सहायक ि थो   

१६. सौंगीिा कँुवर थपत्रिया  फामेसी सहायक  सहायक ि थो  

१७. ररिा त्रिमस्मिर्ा  अ.हे.व  सहायक ि थो  

१८. ररिा भारिी  अ.र्.त्रम  सहायक ि थो  

१९. आकृत्रि सापकोटा  अ.हे.व  सहायक ि थो  

२०. त्रसिा पररयार  ल्ा.अ  सहायक ि थो   

२१. सौंजु शे्रष्ठ  ल्ा.अ. सहायक ि थो   

२२. अजजर्ा रु्िाुकोटी  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२३. ठाकुर कुमाि  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२४. त्रसिा अयाुि  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२५. भोज र्हादुर थापा  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२६. शौंकर कुमाि  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२७. र्म्रिा कुमाि  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२८. ित्रििा त्रव.क  का.स. शे्रर्ीत्रवहीर्  

२९ सुस्मििा अत्रिकारी 

दाहाि  

का.स  शे्रत्रर्त्रवहीर्   

 



 
 

कृत्रि िाखा 

क्र.स  र्ाम  पद  िह  कैत्रफयि  

१. सरस्विी 

दरै  

र्ा.प्र.स  सहायक ि थो   

२. त्रर्मुि शे्रष्ठ  का.स  शे्रर्ीत्रवहीर्  

 

पिु  िाखा 

क्र.स  र्ाम  पद  िह  कैत्रफयि  

१. आयुर् िामाङ्  र्ा.प्र.स. सहायक 

ि थो  

 

२. अत्रर्ि शे्रष्ठ  र्ा.प्र.स. सहायक 

ि थो  

 

३. त्रदपेन्द्र शमाु  का.स  शे्रर्ीत्रवत्रहर्   

 

त्रनर्णय नौं १३. 

यस गाउँपात्रिका कायम हरु् अत्रिको सात्रर्क ५ ओटा गा.त्रर्.स हरुको र 

गाउँपात्रिकाको आ व ०७५/०७६ सम्मको  िेखा परीक्षर् प्रत्रिरे्दर्मा 

औौंल्ाएका जर्प्रत्रित्रर्त्रि ,उपभोक्ता सत्रमत्रि र कमुिारीहरुको र्ाममा रहेको 

रे्रुजु प्रत्रिरे्दर् अरु्सार अशुि उपर गरुु्परे् भए िगि खडा गरर असुि उपर 

गरे् र त्रर्यत्रमि गरुु् परे् भए प्रमार् सौंकिर् गरी  रे्रुजु त्रर्यत्रमि गरर 

त्रदर्कािात्रग म.िे.प. त्रवभाग समक्ष सम्पररक्षर्का िात्रग पेश गरे् सरु्सम्मत्रिर्ाट 

त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं १४. 



 
 

यस त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको त्रमत्रि २०७७ आषाढ १०  गिेकोसाि ौं 

गाउँसभािे पाररि गरेको आ.र्. ०७७/०७८ को र्ीत्रि िथा कायुक्रम, त्रवत्रर्योत्रजि 

र्जेट रकम(िािु िथा पँुजीगि समेि) िथा आठ ौं गाउँसभाको त्रमत्रि २०७७ प ष 

२९ गिेको सभािे सौंसोिर् गरेको र्जेट सत्रहिको आयोजर्ा िथा कायुक्रममा 

भए गरेका खिु िथा काम कारर्ाही िाई यो गाउँसभाको रै्ठकर्ाट अरु्मोदर् 

गररयो | 

त्रनर्णय नौं १५. 

रात्रष्टि य िथा अिराुत्रष्टि य गैर-सरकारी सौंि सौंस्थाहरु हेफर इन्टररे्शर्ि 

प्रोजेक्ट,टुकी रे्पाि,आसमार् रे्पाि र सुहारा कायुक्रमसौंग आफ्र्ो वात्रषुक 

योजर्ा, कायुक्रम र र्जेट सत्रहि यस गाउँपात्रिकामा आ.व ०७८/०७९ मा काम 

गरु् िथा साझेदारी गरु् प्रस्ताव पेश गरेमा औत्रित्यको आिारमा गाउँपात्रिकासँग 

सहकायु गरी कायाुन्वयर् गरु्का िात्रग गाउँकायुपात्रिकािाई अत्रिकार 

प्रत्यायोजर् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं. १६. 

स्थार्ीय सरकार सौंिािर् ऐर् २०७४ र्मोत्रजम आ.व ०७८/०७९ मा त्रिपुरासुन्दरी 

गाउँपात्रिकाको LISAसौंग सम्बस्मन्धि सूिकहरु प्रास्मप्तका िात्रग भू-उपयोग 

योजर्ा,यािायाि गुरुयोजर्ा, ल्ाण्डत्रफल्ड साइट योजर्ा र त्रवपद व्यर्स्थापर् 

योजर्ाहाि सम्म पत्रर् र्र्रे्कािे यस आ.व त्रभिै त्रर्माुर् गरु् खररद सम्बन्धी 

प्रत्रक्रया पूरा गरी कायाुन्वयर् गरे् त्रर्रु्य  गररयो| 

त्रनर्णय नौं १७. 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकािाई आ.व. ०७८/०७९का िात्रग सौंिीय सरकार िथा 

र्ागमिी प्रदेश सरकारर्ाट प्राप्त सामार्ीकरर् अरु्दार् , त्रर्शेष अरु्दार्, 

समपूरक अरु्दार्, साझेदारी कायुक्रम ,राजश्वहरुको वाौंडफाँड रकम र 



 
 

आिररक स्रोिहरुको रकमसत्रहि  सशिु िफुको र्जेटिाई यो गाउँसभािे 

स्वीकृि गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

 

त्रनर्णय नौं १८. 

स्थार्ीय सरकार सौंिािर् ऐर् २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१), उपदफा 

(२),उपदफा (३) र्मोत्रजम गाउँपात्रिकािे र्र्ाएका 

ऐर्,त्रर्यम,त्रर्देत्रशका,कायुत्रवत्रि र मापदण्ड त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको 

वेर्साइट www.tripurasundarimundhading.gov.npमा रास्मखरे् ि | 

आवश्यकिा र्मोत्रजम र्याँ कारू्र् त्रर्माुर् गरे् र गाउँपात्रिकाको वेर्साइटमा 

समेि राखे्न त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं .१९ 

प्रात्रर्त्रिक कमुिारी (इस्मजजर्ीयर र सर् ईस्मजजत्रर्यर)िे त्रफल्डमा खट्रु्परे् हँदा 

त्यस्ता  प्रात्रर्त्रिक कमुिारीहरु अत्रमर्का िात्रग ४०००|- सव इस्मजजत्रर्यर(करार 

समेि)का िात्रग प्रत्रिमत्रहर्ा ५५००|- इस्मजजत्रर्यरका िात्रग प्रत्रिमत्रहर्ा रु ८५००|- 

का दरिे त्रफल्ड भत्तात्रदरे्  यो गाउँसभािे सवुसम्मत्रिर्ाट त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं .२०: 

आ.व ०७८/७९का िात्रग सँिािर् हरे् आयोजर्ा /कायुक्रमका िात्रग 

उपभोक्ताको सहभागी िथा अपर्त्वका िात्रग १०% जर्सहभात्रगिा सत्रहिको 

श्रमदार् वा र्गद योगदार् गरुु्परे्त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं २१: 

आ.व ०७८/७९ का िात्रगत्रर्माुर् सामाग्री िथा मजदूरहरुको ज्यािादर 

त्रजल्लार्ाट स्वीकृि त्रजल्ला दररेटिाई रै् कायम गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

http://www.tripurasundarimundhading.gov.np/


 
 

त्रनर्णय नौं २२: 

आ.र् ०७७/७८ को िात्रग गाउँसभार्ाट स्वीकृत्रि सौंिािर्मा आएका 

आयोजर्ा/कायुक्रमहरु इस्मस्टमेटर्मोत्रजम कायुसम्पन्न भएको भत्रर् 

गाउँपात्रिकाको सुपररवेक्षर् िथा अरु्गमर् सत्रमत्रिर्ाट स्थिगि अरु्गमर् भई 

प्रत्रिरे्दर् प्राप्त भएकोिे उक्त  आयोजर्ा/कायुक्रमिाई फरफारक गरी 

उपभोक्ता सत्रमत्रि/ समुदायिाई हस्तािरर् गरे् त्रर्रु्य यो गाउँसभािे  

सरु्सम्मत्रिर्ाट गररयो | 

त्रनर्णय नौं २३ . 

आ.व ०७८/०७९ का िात्रग पिपत्रिका ,सौंिारका माध्यमहरुमा त्रदइरे् शुभकामर्ा 

,िेिर्ामूिक सने्दशहरुको त्रर्ज्ञापर्(ठेक्का सूिर्ा प्रकाशर् र डकुमेन्टि ी त्रर्माुर् 

र सौंिार गृहसँग सम्झ िा गरेको रकम र्ाहेक )का िात्रग र्ढीमा एकपटकका 

िात्रग १०,०००| रुपयाँसम्म त्रर्ज्ञापर् वापिको रकम सम्बस्मन्धि सौंस्थािाई भुक्तार्ी 

त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं २४.  

आ.व ०७७/०७८ मा ठेक्का िगाईएका िर काम र्ाँकी रहेका िपत्रसिका 

आयोजर्ाहरुको म्याद थप गरी यस आत्रथुक वषुत्रभि सम्पन्न गरे् गरी सम्बन्धीि 

ठेकेदार कम्पर्ीिाई त्रर्देशर् त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो | 

क) सल्ार्टार मूि सडक स्तरोउन्नत्रि वाडु र्ौं १ र २  

ख) गाउँपात्रिका र वडा कायाुिय भवर् त्रर्माुर् वडा र्ौं २ र ५  

ग) त्रिपुरासुन्दरी भू्य पाकु वडा र्ौं ४  

ि) PHC भवर् त्रर्माुर्  

 



 
 

त्रनर्णय नौं २५. 

आ.व २०७७|७८ मा त्रर्माुर् सम्झ िा भएको आवत्रिक योजर्ा र मध्यमकात्रिर् 

खिु सौंरिर्ा योजर्ाको म्याद थप गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं २६. 

आ.व २०७७|७८ को २०७८ असार १० सम्मको वात्रषुक र्जेट खिुको सत्रमक्षा 

गररयो | र्जेट खिु अिगुि िािु ५९.४% र पँुजीगि ३८.८२ % खिुको त्रववरर् 

अरु्मोदर् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं २७. 

यस आ.व २०७८|७९ मा प्राकृत्रिक प्रकोप त्रवपदर्ाट क्षत्रि भएका सौंरिर्ा ,पशु 

,िर् , मार्वीय क्षत्रि र्ापि यथाथु प्रमार्को आिारमा िपत्रसिको र्गद राहि 

प्रदार् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

िपत्रसि : 

क) मार्वीय क्षत्रि( प्रत्रि जर्ा) त्रकररया खिु रु.१५०००|- 

ख) र्ाख्रा ,खसी (प्रत्रि गोटा) रु. ३०००| 

ग) राँगा,भैसी,गाई,गोरु  (प्रत्रि गोटा) रु. ५०००|- 

ि) िर,टहरा,गोठ क्षत्रि र्ापि रु. १०,०००|- 

 

त्रनर्णय नौं २८. 

यस आ.व २०७८|७९ मा सौंिािर् हरे् त्रवकास आयोजर्ाहरुको रु. ५० िाख 

मात्रथका आयोजर्ाहरुको ठेक्का माफुि कायु गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय २९. 



 
 

यस आ.व २०७८|७९ मा गाउँपात्रिकाका ७ वटै वडाहरुमा टोित्रवकास सौंस्था 

गठर् गरी त्रवकास आयोजर्ाहरुको कायु सौंिािर् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३०. 

आ.व २०७८|७९ मा स्थार् त्रर्शेषका आवश्यकिा सम्बोिर् गरे् एत्रककृि त्रवकास 

योजर्ा ियार गरी रु. १ िाख भन्दा ििका त्रवकास योजर्ाहरुका िात्रग र्जेट 

त्रवत्रर्योजर् र्गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

 

त्रनर्णय नौं ३१. 

आ.व २०७८|०७९ मा रु. १० िाख भन्दा मात्रथका त्रवकास आयोजर्ाहरुको ५% 

रकम िर टी खािामा राखी आयोजर्ाहरुको ममुि सम्भार िथा त्रदगोपर्ा त्रदरे् 

त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३२. 

आ.व २०७८|७९ का िात्रग गाउँपात्रिकात्रभिका सरकारी सवारी सािर् प्रयोग 

गरे् कमुिारीहरुका िात्रग मात्रसक १० त्रि. सहयोगी कमुिारीहरुका िात्रग 

मात्रसक ५ त्रि. र प्रहरी ि त्रकहरुका िात्रग मात्रसक २० त्रि. पेटि ोि िगरु्क राखी 

उपिब्ध गराउरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३३. 

गाउँपात्रिकार्ाट सौंिात्रिि/त्रर्माुर् हरे् ठूिा योजर्ा/आयोजर्ाहरु त्रर्माुर् गदाु 

सम्झ िा पश्चाि उपिब्ध गराइरे् Mobilization ( मोत्रर्िाइजेशर्)रकमको 

सम्बन्धमा सावुजत्रर्क खररद ऐर् २०६३ र त्रर्यमाविी २०६४ मा जे जस्तो 

प्राविार् उले्लख गररएको भएिा पत्रर्  यस गाउँसभािे उक्त आयोजर्ाहरु 

त्रर्माुर् गरे् ठेकेदार कम्पर्ीिाई Mobilization ( मोत्रर्िाइजेशर्)  रकम 



 
 

उपिब्ध र्गराइरे् र त्रर्माुर् कामको प्रात्रर्त्रिक मूल्ाौंकर् आिारमा भुक्तार्ी 

त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो | 

 

त्रनर्णय ३४. 

आ.व ०७७/७८ मा र्त्रदजन्य राजश्व ठेक्का १/०७७/७८ र २/०७७/७८ मा  

कोत्रभड -१९ का कारर् र्त्रदजन्य सामग्री उत्खर्र् िथा त्रर्कासीमा प्रभाव 

पारेकोिे सम्झ िा रकमको  १५ % र राजश्व ठेक्का ३/०७७/७८ र ४/०७७/७८ 

मा २० % िुट गरे् त्रर्रु्य गररयो |साथै सत्यकमि त्रर्माुर् सेवा राजश्व ठेक्का 

१/०७७/७८ िे सम्झ िा अरु्सार जम्मा गरेको रकम मधे्य २,२५,४६६|७३ रकम 

उक्त त्रर्माुर् सेवािाई गाउँपात्रिकाको त्रवभाज्य कोष खािार्ाट त्रफिाु गरे् त्रर्रु्य 

गररयो| 

त्रनर्णय नौं ३५. यस गाउँपात्रिका आ.व २०७६|२०७७ को स्वमूल्ाौंकर् (LISA) 

र्त्रिजा ४७.२५ अौंक आएकोमा LISA INDICATOR १०० मधे्य पुरागरुु् परे् 

मापदण्डहरु जर्प्रत्रित्रर्त्रि र कमुिारीहरुको सौंयुक्त प्रयासर्ाट अत्रभवृस्मि गदै 

िैजारे्  त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३६. आ.व २०७७|७८ मा न्यात्रयक सत्रमत्रिर्ाट भए गरेको कायुहरुको 

प्रत्रिरे्दर् अरु्मोदर् गरे् त्रर्रु्य गररयो| 

त्रनर्णय नौं ३७. 

आ.व ०७८/७९ र्ाट गाउँपात्रिका र  अौंिगुत्काक वडा कायाुियहरुमा  कायुरि 

अस्थायी/करार कमुिारीहरुको कल्ार् र  त्रहिका िात्रग त्रर्जहरुिे सात्रवकमा 

खाईपाई आएको मात्रसक ििर्मा गाउँपात्रिकार्ाट रु. २०००|- थप गरे् र 

त्रर्जहरुको ििर्र्ाट मात्रसक रु. २००० कट्टा गरी हर् आउरे् जम्मा रकम .रु  

४०००|- आ.व २०७८/७९ को श्रावर् मत्रहर्ादेस्मख िागु हरे् गरी कमुिारी 



 
 

कल्ार्कारी कोषमा जम्मा गरे् र करार सेवार्ाट हटेको अवस्थामा उक्त रकम 

सम्बस्मन्धि कमुिारीिाई एकमुष्ट उपिब्ध गराउरे् त्रर्रु्य गररयो |   

निर्णय िं ३८. 

गाउँपात्रिका त्रभिका प्राथत्रमक स्वास्थ्य केन्द्र ,स्वास्थ्य ि की,आिारभूि स्वास्थ्य 

इकाई र स्वास्थ्य त्रर्जदुहरुमा कायुरि स्वास्थ्य कमुिारीहरुिाई हाि मात्रसक 

रुपमा खाइपाई आएको ििर् भत्तामाआ.व ७८/७९ देस्मख िागू हरे् गरी रु.२००० 

थप गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ३९. यस आ.व ०७८/७९ मा गाउँपात्रिकार्ाट प्रकात्रशि सूिर्ाहरु 

रात्रष्टि यस्तरको पत्रिकामा प्रकाशर् गदाु ठेक्का सम्झ िा गदाु सम्झ िा भएको 

त्रर्ज्ञापर् कम्पर्ीमाफुि  प्रकात्रशि गरे् त्रर्रु्य गररयो| 

त्रनर्णय नौं ४०.सङ्घीय सरकारिे िोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड र्मोत्रजम त्रदिु रोग 

िागेका यस गाउँपात्रिकामा स्थायी रुपमा र्सोर्ास गरे् र्ागररकिाई आवश्यक 

कागजाि पेश भए पश्चाि यािायि खिु र्ापि एकपटकका िात्रग प्रत्रिव्यस्मक्त रु. 

१०,०००| त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो| 

त्रनर्णय नौं ४१. 

यस आ.व २०७८|०७९ मा खारे्पार्ी िथा त्रसौंिाई पाइप र िारजािी त्रविरर्का 

िात्रग आवश्यक प्रत्रक्रया पूरा गरी गाउँपात्रिकार्ाट ६०% र सम्बस्मन्धि सौंस्था वा 

व्यस्मक्तहरुर्ाट ४०% गरी साझेदारीमा खररद गरी त्रविरर् गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रनर्णय नौं ४२. 

यस आ.व २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारर्ाट र्जेट त्रशषुक र्ौं ३७००१०३( 

सहिगार्ी) कम्पोरे्न्ट र्ौं ११.४.२.१ मा ठूिोरे्सी मुिपार्ी मुिोक सडक 

त्रर्माुर्का िात्रग रु. १ करोड र्जेट त्रवत्रर्योजर् भई त्रवत्तीय हस्तािरर् भई 

आएकोमा सहिगार्ी त्रर्देत्रशका र्मोत्रजम सो सडक आयोजर्ाका िात्रग स्थार्ीय 



 
 

सरकारिे व्यहोरे् अौंश िागि समेि िुट्टयाई र्जेटको सुत्रर्त्रश्चि गररएको हर्ािे 

र्हवषीय आयोजर्ामा समारे्श गरी आयोजर्ािाई अगाडी र्ढाउर्का िात्रग 

सङ्घीय सरकार अथु मन्त्राियिाई त्रसफाररस साथ अरु्रोि गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रर्रु्य र्ौं ४३. 

यस आ.व ७८/७९ को वात्रषुक वडा र गाउँपात्रिकाको त्रवत्रर्योत्रजि पँुजीगि 

र्जेटर्ाट ३% कस्मन्टर्जेंसी कट्टा गरी त्रर्यामाअरु्सार आवश्यक काममा खिु 

गरे् त्रर्रु्य गररयो | 

त्रर्रु्य र्ौं ४४.  

सङ्घीय सरकार सहिगार्ी कोष र मन्ाौंग खोिा खारे्पार्ी मूि उपभोक्ता 

सत्रमत्रि र्ीि सम्झ िा भए र्मोत्रजम यस गाउँपात्रिकाको वडा र्ौं १ र २ 

सल्ार्टार र्ासी जर्िािाई खारे्पार्ी उपिब्ध गराउर्का िात्रग सहिगार्ी 

कोषर्ाट ठेक्का प्रत्रक्रया अगात्रड र्ढाउर्का िात्रग मन्ाौंग खोिा खारे्पार्ी मूि 

उपभोक्ता सत्रमत्रिको माग र्मोत्रजम सम्झ िामा उले्लख भए र्मोत्रजमको 

समयत्रसमा त्रभि रु्झाउरे् गरी यस आ.व मा वडा र्ौं १ र २ िे मन्ाौंग खोिा 

खारे्पार्ी आयोजर्ाका िात्रग  िुट्टाएको रकम रु १ करोड मन्ाौंग खोिा 

खारे्पार्ी मूि उपभोक्ता सत्रमत्रिको र्ाममा सापटी त्रदरे् त्रर्रु्य गररयो | 

 


