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गाउँसभाका �नण�यह� : 

�नण�य नं. १ 

आगामी आ.ब. २०७६।७७ को बा�ष�क नी�त तथा काय��म �म�त २०७६।३।१० गते पेश भई बृहत 

छलफल एवं संशोधनह� पास ग�र नी�त तथा काय��म पास ग�रयो । 

�नण�य नं. २ 

�म�त २०७६।३।१० गते गाउँसभामा पेश भएका तप�सलका ऐनह� मा�थ दफाबार छलफल प�ात पास 

ग�रयो । 

तप�सल 

क) �थानीय तहको आ�थ�क �वधेयक २०७६ 

ख) �थानीय तहको �व�नयोजन �वधेयक २०७६ 

�नण�य नं. ३ 

यस गाउँपा�लकाको वडा नं. ६ �सतापरु बजारको पोखर� �वगत �म�त २०७५।०५।  गते ठे�ाप�ा लगाई 

सोह� वडाका �ी �बरे�� साह सडुी लाई चलन पिुज� �दईएको हो । प�छ संिघय सरकारबाट सोह� पोखर�मा 

�रटे�न�वाल, माटो �फ�ल� तथा पोखर�को �डलमा बजार �यव�थापनको ला�ग योजना �वीकृत ग�र 

काया��वयनको ला�ग मं�ालयको च.नं.२४ �म�त २०७५।८।२७ गतेको प�ाचार भई आएको छ । उ� 

योजना स�पादन गन� पोखर�को पानी �नका�न ुपन� र चारै �तरको �डल RCC ढलान गनु� पन� काय��म रहेको 

हुँदा उ� पोखर�को ठे�ा तोडी आयोजना संचालन गन� र �नज ठेकेदारले �तरेको रकम �फता� गन� 

काय�पा�लकाको �नण�य अनमुोदन ग�रएको छ । 

 

�नण�य नं. ४ 

सा�वकको �था�नय �नकायबाट �थायी �नयिु� पाई काय�रत रहन ुभएका वडा सिचव �ी शंकर बहादरु �व.�स. 

यह� �म�त २०७५।०२।१४ गते देिख अ�नवाय� अवकास �ा� गनु� भएको हो । हाल �थानीय �नजाम�त सेवा 

ऐन, कम�चार� क�याण कोष काय��व�ध नबनेको अव�थामा सा�वकको �नजाम�त सेवा ऐन �नयमावल� अनसुार नै  

�नजले पाउने सेवा स�ुवधा ज�तै संिचत �वदा, �बरामी �वदा आद� वापतको रकम �नजलाई भ�ुानी हनु �नण�य 

ग�रयो । 
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�नण�य नं. ५ 

 

�देश नं. २ को सामािजक �वकास म��ालय, जनकपरुधाम को प.सं. ७५/७६ च.नं. १४२० �म�त 

२०७५।३।१२ गते प� माफ� त तप�सलको काय��म चाल ु आ.व. २०७५/७६ मा संचालन गन� अ�तर 

सरकार� �वि�य ह�ता�तरण माफ� त यस गाउँपा�लकाको संिचत कोषमा �.९० लाख �ा� भएको हो । उ� 

काय��म संचालन गन� �या� समय नभएको हुँदा चाल ुआ.व.मा संचालन हनु नसकेको हो । तसथ� �देश 

सरकारबाट सो स�ब�धमा थप �नद�शन �ा� भए सोह� अनसुार हनु अ�यथा उ� रकम आगामी आ.व. मा सार� 

तो�कएको काय��म �च�लत काननु बमोिजम संचालन गन� �नण�य ग�रयो । 

तप�सल 

�स.नं. काय��मको नाम संचालन हनुे �थान बजेट 

१ ल�मीपरु पतार� गा.पा.को �वा��य चौक� महेशपरु पतार� को 

�तरो�ती 

महेशपरु पतार� �.९० लाख 

 

 

�नण�य नं. ६ 

गाउँकाय�पा�लका तथा अ�तग�तको काया�लयह�बाट �ा� हनु ेआ�त�रक आ�दानी गाउँसभाबाट �व�नयोजन भएको 

िशष�कमा बाहेक खच� हनुे छैन ्र खच� गन� �नण�य भएकै आधारमा �मश: �थ�म�ककरण ग�र खच� गनु� पन� छ 

। आ�तर� राज�व संकलनमा हनुे वा हनु स�ने अ�नय�मतता रो�नको ला�ग तप�सल बमोिजम गन�/गराउन र 

सो नगरेमा तप�सल बमोिजम द�ड ज�रवानाको �यव�था ग�रएको छ । 

क) काया�लयह�मा दै�नक राज�व संकलनको अ�भलेख रा� ुपन� । 

ख) संकलन भएको रकम आगामी म�हनाको प�हलो साता �भ� ब�कमा ज�मा गनु� पन� । 

ग) समयमा राज�व दािखला नगरे िज�मेवार कम�चार�/पदा�धकार�बाट १०% �याज स�हत बढ�मा ३० 

�दनको समय �दई दािखला गन� लगाउने । 

घ) कुनै कसैले राज�व अपचलन गरेमा प�हलो पटक �लिखत�पमा सचेत गराई रकम दािखला गन� 

लगाउने । तर दो�ो पटक प�न कसरु गरे �बगो बमोिजमको ज�रवाना असलु उपर गन� । 

ङ) राज�व वा ज�रवाना वापतको रकम समयमा दािखला गन� कम�चार�/पदा�धकार�को तलब भ�ाबाट 

क�ा ग�र असलु उपर गन� काया�लयलाई बाधा नपन� । 

 

�नण�य नं. ७ 

ल�मीपरु पतार� गाउँकाय�पा�लकाबाट तप�सलका �नयम/ काय��व�धह� तयार ग�र लाग ुभएको ला�ग अनमुोदन 

ग�रयो । 

तप�सल 

�स. नं. काय��व�धको नाम 
काय�पा�लकाबाट पास 

भएको �म�त 
कै�फयत 

१ 
अपा�ता भएका �यि�को प�रचय-प� �वतरण 

काय��व�ध - २०७५ 
२०७५।०९।१९  

२ �यवसाय दता� तथा न�वकरण काय��व�ध, २०७५ २०७५।०९।१९  
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३ 
�थानीय �वप� �यव�थापन कोष स�ालन 

काय��व�ध, २०७५ 
२०७६।०२।०७  

४ नगर �हर� स�बि�ध काय��व�ध २०७६ २०७६।०२।०७  

 

�नण�य नं. ८ 

नगर �हर� स�ब�धी काय��व�ध २०७६ को प�र�छेद ४ को दफा ७ बमोिजम गाउँपा�लकामा रहने नगर 

�हर�ह�को तप�सल बमोिजमको पद र दरब�द� सं�या सजृना ग�रयो । 

तप�सल 

१. नगर �हर� जवान - 1० वटा (२ जना म�हला स�हत) 

२. नगर �हर� सहायक �न�र�क - 1 वटा 

 

�नण�य नं. ९ 

यस गाउँपा�लकाको सामािजक तथा आ�थ�क �बकासको ला�ग गाउँकाय�पा�लकाको के�� जोडने सडक, दईु 

�थानी तह जोडने सडक, कृषकह�को चौतफ� फाईदा प�ुन ेआयोजना, पय�टन �वकास, शहर� �बकास तथा 

बातावरण लगायत अ�य बहउुपयोगी तप�सलका ठुलठुला आयोजनाह� �देश सरकार र संिघय सरकारमा पेश 

ग�र आयोजना �वीकृतीको ला�ग आव�यक पहल गन� र �य�ता आयोजनाह� �वीकृत भएमा आयोजनाको कुल 

लागतको १०% रकम यस गा.पा. को स�परुक कोषबाट �यहोन� �नण�य ग�रयो । 

केि��य/ �देश �तर�य आयोजना 

�स. 

नं. 
आयोजनाको नाम आयोजना �थान 

अनमुा�नत 

बजेट 

लाभाि�वत 

जनसं�या 
कै�फयत 

१ ल�मीपरु पतार� देखी सिुखपरु न.पा. को 

�व�ानगर  जाने बाटोमा पन� बोरम न�दमा पलु 

�नमा�ण आयोजना 

ल�मीपरु पतार� - 

वडा नं. ४ ३ करोड ५००० 

दईु �थानीय 

तह जोडने 

आयोजना 

२ ल�मीपरु पतार� वडा नं. ५ ख��याह� बाट 

सखवुा�कारक�ी गा.पा. जाने बाटोमा पन� नद�मा 

मोटरेवल पलु �नमा�ण आयोजना 

ल�मीपरु पतार� - 

वडा नं. ५ २ करोड १२००० 

दईु �थानीय 

तह जोडने 

आयोजना 

३ महेशपरु देखी धनछवार जाने बाटोमा मोटरेबल 

पलु �नमा�ण आयोजना 

ल�मीपरु पतार� - 

वडा नं. ४ 

१ करोड 

५० लाख 
९००० 

गा.पा. के�� 

जोडने सडक 

४ ल�मीपरु पतार� वडा नं. ३ को ह�रनगर देखी 

ख��याह� जाने बाटोमा पन� टुर� नद�मा मोटरेवर 

पलु �नमा�ण आयोजना 

ल�मीपरु पतार� - 

वडा नं. ३ र ५ 
१ करोड 

२५ लाख 
८००० 

गा.पा. के�� 

जोडने सडक 

५ �प�ा देखी पोखर�भ�डा जाने बाटोमा ३ वटा 

कलभट� �नमा�ण 

वडा नं. १ र २ 
७५ लाख ५००० 

दईु वडा 

जोडने सडक 

६ ऐ�तहा�सक तथा धा�म�क पतार� पोखर� वडा नं. ३ ४ करोड ३५००० पय�टन लि�त 
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सौ�दय�करण आयोजना 

७ गाउँपा�लका �र�रोड �नमा�ण सवै वडा १० करोड ५००००  

८ बजार �यव�थापन (ढल �नमा�ण, सेड �नमा�ण, 

या� ु��त�ालय, साव�ज�नक शौचालय,  बस पाक�  

�नमा�ण आद�) 

वडा नं. ३ 

२ करोड १५००० 

 

९ कृ�ष �सचाई सवै वडामा ५ करोड १२०००  

१० हाईवे देखी ल�मीपरु पतार� जोडने म�ुय सडक 

ख�ड कालोप�े आयोजना 

धनगढ�माई न.पा.  

वडा नं. २ र 

ल�मीपरु पतार� 

गा.पा. को वडा नं. 

१ र ४ 

१० करोड ५०००० 

दईु �थानीय 

तह जोडने 

आयोजना 

११ सामदुा�यक भवन �नमा�ण वडा नं. १ �प�ा ५० लाख २५००  

१२ दगुा� मं�दर �नमा�ण वडा नं. १ रामपरु १ करोड   

१३ सा�वक १ वडाको चौधर� टोलमा सामदुा�यक 

भवन �नमा�ण 

वडा नं. २ 

पोखर�भ�डा 
२५ लाख  

 

१४ पोखर�भ�डाको बजार देिख म�ुलमान टोलस�म 

RCC ढलान 

वडा नं. २ 

पोखर�भ�डा 
२५ लाख  

 

१५ ल�मीनारायण मं�दरको िजण�धार "    " ३० लाख   

१६ हनमुानढोकाको क�पा�डवाल �नमा�ण वडा नं.३ ह�रनगर २५ लाख   

१७ सा�वक ८ नं. वडाको दलुासाईर पोखर� डीलमा 

सामदुा�यक भवन �नमा�ण 

वडा नं.३ ह�रनगर 
२५ लाख  

 

१८ अधरुो सामदुा�यक भवनको  िजण�धार वडा नं. ४ �ह�परु� ५० लाख   

१९ �ह�परु� पोखर�मा �रटे�न�वाल �नमा�ण वडा नं. ४ �ह�परु� ५० लाख   

२० धनछवारको सामदुा�यक भवन �नमा�ण वडा नं. ४ ध�छवार २५ लाख   

२१ अधरुो िशव मं�दर िजण�धार तथा �नमा�ण वडा नं. ४  २५ लाख   

२२ ख�ु�याह�को रामजानक� मं�दर �नमा�ण तथा ८ 

क�ा ज�गा संर�ानाथ� क�पा�डवाल �नमा�ण 

वडा नं. ५ 

ख��याह� 
५० लाख  

 

२३ ख�ु�याह�को बजार�े�मा ढल �नमा�ण वडा नं. ५ 

ख��याह� 
५० लाख  

 

२४ �हर� चौक� भवन �नमा�ण तथा �तरउ�ती  

(�हर� चौक�कै ज�गामा) 

वडा नं. ६ �सतापरु 
२ करोड  

 

२५ �वा��य चौक� �तरउ�ती तथा MBBS माग गन� वडा नं. ६ �सतापरु १ करोड   

२६ �सतापरु �वा��य चौक�को ला�ग Ambulance 

ख�रद काय� 

वडा नं. ६ �सतापरु 
१५ लाख  

 

२७ प�ीनाला �नमा�ण (�सतापरुबजार देिख दि�ण 

पथरगाढा नद� स�म) 

वडा नं. ६ �सतापरु 
४ करोड  

 

२८ सडक �व�तार, कालोप�े तथा कलभट�  �नमा�ण 

आयोजना (गणेशपरु चौक देखी दि�ण �सतापरु 

वडा नं. ६ �सतापरु 
१४ करोड  
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नग� भारत �समा स�म) 

२९ सडक �व�तार तथा माटो �ाभेल आयोजना 

(�सतापरु देिख �मजा�परु स�म) 

वडा नं. ६ �सतापरु 
6० लाख  

 

३० �सतापरुबजारमा िशवमं�दर �नमा�ण (दगुा�मं�दर 

अगाडी ) 

वडा नं. ६ �सतापरु 
२५ लाख  

 

३१ बौक�देवी थानको �यव�थापन वडा नं. ६ �सतापरु २ करोड   

३२ बजार �यव�थापन वडा नं. ६ �सतापरु १ करोड   

३३ बजारपोखर�को �डलमा सेड �नमा�ण  वडा नं. ६ �सतापरु ७० लाख   

३४ सामदुा�यक भवन �नमा�ण (सा�वक ६ नं. पासमान 

टोलमा र कलयानपरु चौधर� टोलमा ) 

वडा नं. ६ �सतापरु 
६० लाख  

 

३५ ल�मीपरु पतार� मलु सडकमा नाला �नमा�ण वडा नं. ४ ५० लाख   

३६ पं�डिज पोखर�मा भवन तथा �रटे�न�वाल �नमा�ण वडा नं. ५ ५० लाख   

३७ नाला �नमा�ण (इनदल यादवको घर देिख पसा� 

�ा.�व.स�म) 

वडा नं. २ 
५० लाख  

 

३८ �प�ा रामपरुमा �व��ुतकरण वडा नं. १ ५० लाख   

३९ �सतापरुमा �व��ुतकरण वडा नं. ६ ५० लाख   

 

�नण�य नं. १० 

प�छ�ला गाउँसभाबाट पास भएका �नण�यह�लाई �नर�तरता �ददै यस सभाबाट पास भएका �नण�यह� यसै 

बमोिजम हनुे ग�र काया��वयन हनु �नण�य ग�रयो ।  

 

- समा� - 


