
ldlt @)&(.)४.)२ ut] a;]sf] ufpF sfo{kflnsfsf] klxnf] a}7ssf lg0f{ox? M 

निर्णय िं.-१ 

विधायन सविविल ेपारिि गिी पेश गिेको  स्थानीय िाजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी काययविवध,२०७७ स्िीकृि गने । 

 

निर्णय िं.-२ 

शावन्िनगि गाउँपावलकाबाट भएका वनर्यय िथा कािका विषयिा सचूना प्रिाह गर्ाय व्यिवस्थि ि एकद्वाि प्रर्ालीबाट गननय पन ेभएकोले िडा नं ३ का 

िडा अध्यक्ष विन बहार्नि के. सी.लार्य यस गाउँपावलकाको प्रिक्ता िोक्ने । 

 

निर्णय िं ३  

गि आ ि िा संघीय ससशयि बजेटबाट यस गाउँपावलकाको िडा नं १ को बान्रखेोलािा झोलङगे पनल वनिायर्को लावग ठेक्का नं २३SRM।MCB 

२०७८।०७९ िार्य ि वस्टल पाटय सप्लार्य गनय वसद्धाथय र्यवन्जवनयरिङ िक्सय कम्पनी बाँके ि यस कायायलय बीच २०७९।०२।११ िा सम्झौिा भर्य कायायर्शे 

वर्र्यएकोिा  उक्त कम्पनीले ठेक्काको म्यार् विवि २०७९।०३।११ सम्ि सािान सप्लार्य नगिेको, कन न ैसम्पकय िा पवन नआएको ि िौवखक रुपिा सोवध 

खोवज गर्ाय पवन कन न ैस्पष्ट जिार् नवर्एको कािर्ले  उक्त ठेक्कको लावग सम्झौिा िकि १८४२७०२। बजेट िकि विज भर्य गएकोल ेकम्पनीलार्य 

काििाहीको लावग प्रस्िाि पेश भर्य आएको ह रँ्ा सो सम्बन्धिा उक्त ठेक्का सम्झौिा िद्द गिी धिौटी जर्ि लगायिका आिश्यक काििाही गने । 

 

निर्णय िं ४  

यस कायायलयबाट विवि २०७९।०३।२७ गि ेप्र।कावशि िोजगाि सहायक किाििा पर्पवूिय गन ेसम्बन्धी सचूना अननसाि िोजगाि सहायकको पर्पवूियको 

लावग वसर्ारिस गनय स्थािीय तहमा प्रानिनिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूनतण मापदण्ड, २०७८ को र्र्ा ३ को खण्ड (ख) िा भएको 

व्यिस्था बिोवजि वशक्षा अवधकृि  सनिन पाण्डेलार्य विषय विज्ञको रुपिा िोक्ने । 

 

निर्णय िं.५ 

यस गाउपावलकाको लावग आिश्यक िहकेो क्षििा विकास योजना वनिायर्को लावग कायायपावलकाबाट नीविगि स्िीकृवि प्रर्ान गरिए अननसाि प्रर्शे 

प्रवशक्षर् प्रविष्ठान नेपालगंजको आवथयक सहयोगिा स्थानीय स्िशासन सहयोग िञ्च नेपाल प्रा.ली. काठिाण्डौंल ेियाि गिी पेश गिेको शावन्िनगि 

गाउँपावलकको क्षििा विकास योजना, २०७८।०८९ स्िीकृि गने । 

 

निर्णय िं ६  

यस गाउँपावलका अन्िगयि िडा २ को बौलाहखोला वस्थि हािाखान ेडाँडािा वसँचार्य ड्याि वनर्यिा गिी िडा न ं२, ३, ४, ५ ि ६ लार्य प्रयाप्त वसँचार्य 

सनविधा उपलव्ध गिाउनको लावग आ ब को विवनयोजवनि बजेट बाट वड वप आि वनिायर् गनय यस काययलय ि क्यानभास र्यवन्जवनयरिङ कल्सन्टेन्सी 

प्रा.ली. लवलिपनि बीच सम्झौिा भएको ि उक्त कम्पनीले सम्झौिा अननसािको कायय सम्पन्न गिी अवन्िि प्रवििर्ने पेश गिेकोल े जम्िा 

रु.१७६७८२०००।– (भ्याट सवहि) लागि खचयको उक्त वड वप आि स्िीकृि गने ।  

निर्णय िं.७ 

बाघिािे स्िास््य चौकीको च.नं.८४ विवि २०७९।०३।०३ को पत्रबाट सनिवक्षि गभयपिन सेिाका लावग स्िास््य संस्था िथा स्िास््य किी सचूीकिर् 

गरिवर्नन ह न भनी अननिोध भर्य आएकोल ेसनिवक्षि गभयपिन सेिा काययक्रि व्यिस्थापन वनर्वेशका, २०७८ को र्र्ा १४ को खण्ड (क) िा भएको 

व्यिस्था बिोवजि बाघिािे स्िास््य चौकीलार्य सनिवक्षि गभयपिन सेिाका लावग सचूीकिर् गन े । साथै स्िास््यकिी सचूीकिर्को हकिा वनर्वेशकाको 

र्र्ा १२ को खण्ड (क) अननसाि आिश्यक  प्रकृ्रया पिूा गिी कायायलयबाट सचूीकिर् गरिवर्ने । 

 

निर्णय िं ८  

नेपाल सिकािको विषेश अननर्ानबाट शावन्िनगि गाउँपावलकाको िडा न ं१ वस्थि िीिेन्र िा वि वखलिपनि िा खानपेानी सनधाि योजनाको लावग १ 

किोड बजेट वबवनयोजन भर्य आएको सम्बन्धिा उक्त योजनाको नाििा र्िक पनय गएकोले िपवशल अननसाि योजनाको नाि संशोधनको लावग 

सम्बवन्धि वनकायिा अननिोध गिी पठाउन े। 

तपनिलः 

१. बवगया गनण्डले बीिेन्र िा वि वखलिपनि वलफ्ट खानपेानी योजना । 

 

 



निर्णय िं ९  

शावन्िनगि गाउँपावलकाको प्रशासकीय भिन वनिायर् गननय पन ेभएको ि हाल गाउँपावलका िहकेो स्थानिा उपयनक्त ि प्रयाप्त जग्गा नभएको ह रँ्ा अन्य 

स्थानिा उपयनक्त ि प्रयाप्त जग्गा एवकन गिी १५ वर्नवभत्र प्रवििेर्न पशे गन ेगिी िपवशल बिोवजिको काययर्ल गठन गन े। 

िपवशलः 

१. संयोजक  श्री पे्रिा कन िािी बनढाथोकी उपाध्यक्ष शावन्िनगि गाउँपावलका 

२. सर्स्य श्री सनवनल ओली २ नं िडा अध्यक्ष 

३. सर्स्य श्री विन बहार्नि के सी ३ न ंिडा अध्यक्ष 

४. सर्स्य श्री गोिान बहार्नि िली ४ न ंिडा अध्यक्ष 

५. सर्स्य श्री िवञ्जिा बोहिा काययपावलका सर्स्य 

निर्णय िं.१० 

प्रस्िाि न ं७, िा छलर्ल गर्ाय  शावन्िनगि गाउँपावलकाको आवथयक िषय २०७८।०७९ िा भएको िपवशल अननसािको प्रगवि विििर् प्रस्िनि भयो । 

उक्त खचय प्रगवि स्िीकृि गन े।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ldlt @)&(.)%.)% ut] a;]sf] ufpF sfo{kflnsfsf] bf];|f] a}7ssf lg0f{ox? M 

lg0f{o g+ !  

o; ufpFkflnsfdf rfn' cf=j= @)&(.*) sf nfuL ;+rfng x'g] of]hgfsf] nfut l:6d]6 d'Nof+sgsf nfuL 

k|of]u ul/g] lgdf{0f ;fdfu|Lsf] :yfgLo b//]6 k'jf{wf/ ljsf; zfvfaf6 k]z eP cg';f/ :jLs[t u/L nfu' 

ug]{ lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+ @ 

ufpFkflnsf If]q leq kg]{ ljleGg glb tyf vf]nfx?sf] afn'jf lul§ pTvgg\ ug{sf nfuL k|f/lDes aftfj/0fLo 

k|efj kl/If0f -IEE_ sf] ;do ;dfKt ePsf]n] b]xfosf] Kofs]h lgdf{0f ul/ k|f/lDes aftfj/l0fo k|efj 

kl/If0f -IEE_ ug]{ lg0f{o ul/of] . 

Kofs]h ! 

!_afGb]| vf]nf – emf]n'Ë] k'n 3f6 
@_ Rof6L vf]nf – lvntk'/ 3f6 

#_ a:tL vf]nf – l;dn u}/f 3f6 

$_ s]/f3f/L vf]nf – :s'n dfyLsf] 3f6 

%_ au/ vf]nf – v8sk'/ 3f6 

Kofs]h @ 

!_ aaO{ glb – b]jLk'/ 3f6 -!_, b]jLk'/ 3f6 -@_ 

@_ ax'nfxf vf]nf – h'Dn]s'nf 3f6, af38f]O{ 3f6, lji0f'k'/ 3f6, /u}hf 3f6, sfzLk'/ 3f6, sfzLk'/ 3f6, 

sfaf{ª 3f6 

lg0f{o g+ #  

o; ufpFkflnsfdf sIff ! b]lv % sIff ;Ddsf] :yfgLo kf7\oqmd lgdf0f{ eO{ ;s]sf]n] z}lIfs ;q @)&( 

b]lv o; ufpFkflnsf cGt/ut ;a} ljBfnox?df :yfgLo kf7\oqmd kl/If0fsf] ?kdf sfof{Gjog ug{ :jLs[lt 

k|bfg ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+ $ 

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd dfkm{t rfn' cf=j= @)&(.*) sf] nfuL klxnf] r/0fsf] ah]6 zz{t cg'bfgsf 

?kdf ljlgof]hg eO{ ;s]sf]n] b]xfo adflhd j8f sfof{noaf6 k]z eP adf]lhdsf of]hgf tyf sfo{qmddf 

/sd ljlgof]hg u/L EMIS df k|lji6 ePsf ^^( hgf a]/f]huf/ ;'rL :jLs[t u/L of]hgf ;+rfng ug]{ 

lg0f{o ul/of] . 

 



tkl;n 

l;=g+ of]hgf tyf j8f g+  ljlgof]lht /sd 

!= j8f g+ ! af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd (,)),))). 

@= j8f g+ @ af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd *,)),))). 

#= j8f g+ # af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd ^,$(,))). 

$= j8f g+ $ af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd ^,)),))). 

%= j8f g+ % af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd ^,)),))). 

^= j8f g+ ^ af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd ^,)),))). 

&= j8f g+ & af6 5gf}6 ePsf of]hgf tyf sfo{qmd ^,)),))). 

 

lg0f{o g+ % 

ufpFkflnsfdf x'g ;Sg] ljkbhGo 36gfsf] tt\sfn ;Daf]wg tyf k|ltsf/ ul/ ;Defljt hf]lvd Go'gLs/0f 

ug{sf nfuL ;DaGwLt ;/f]sf/jfnf lgsfo ;Fu ;dGjo u/L ufpFkflnsfsf] ljkb k|ltsfo{ of]hgf lgdf{0f 

ug{] lg0f{o ul/of] . 

lg0f{o g+ ^ 

ufpFkflnsfsf] sfo{;+rfng lgb]lz{sf @)&* sf] cg';'rL # nfO{ x6fO{ b]xfo adf]lhd ;+;f]wg ug]{ lg0f{o 

ul/of] . 

cg';'rL # 

sd{rf/Lsf nfuL dfl;s OGwg ;'ljwf k]6«f]n÷ l8h]n 

l;=g+ kb tx kl/df0f -ln6/_ 

!= k|d'v k|zf;sLo clws[t -rf/ kfªu|]_ &) 

@= clws[t :t/ -5}7f}+, ;ftf}+, cf7f}+_ -b'O{ kfªu]_ !) 

#= ;xfos :t/ -b'O{ kfªu]_ * 

$= ;xof]uL :t/ -b'O{ kfªu]_ $ 

;fy} sd{rf/LnfO{ ljz]if lhDd]jf/L tyf lkmN8sf] sfdsfhdf v6fPsf] avt dfl;s OGwg ;'ljwfn] ck'u 

x'g] cfwf/ ePdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfjZostfsf] cfwff/df OGwg ;'ljwf yk ug{ ;Sg]  



 

lg0f{o g+ & 

zflGtgu/ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo ejg lgdf{0fsf nfuL pko'Qm :yfg 5gf}6 ug{ ldlt @)&(.)$.)@ ut] 

ul7t sfo{bnn] ;do cko{fKt ePsf] egL ;do Dofb yk ug{ dfu]sf]n] @)&( c;f]h d;fGt ;Dd Dofb 

yk ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िानततिगर गाउँपानलका गाउँ कायणपानलकाको नमनत २०७९।०५।१७ गतेको तेस्रो बैठकबाट भएका निर्णयहरः 

निर्णय िं.-१,  

िावथ उल्लेवखि प्रस्िाि नं १ िा छलर्ल गर्ाय शावन्िनगि गाउँपावलका िडा नं १ बस्ने बम बहादुर नज.सी.ले घ िगयको वनिायर् व्यिसाय र्यजाजि पत्र पाउँ भवन 

आिश्यक कागजाि सवहि यस कायायलयिा विवि २०७९।०४।२६ िा वनिेर्न र्िाय गिेको ि सो वनिेर्नसंग िहेको र्ार्यल संलग्न कागजािहरुको अध्ययन गिी 

प्रवक्रया पनगे नपनगेको सम्बन्धिा प्रवििेर्न पेश गनय र्ण. प्रनमला पौडेललार्य िोवकएकोिा वनजबाट काययविवध अननसाि योग्यिा पनगेको र्वेखएको ले वनिायर् र्जाजि 

पत्र उपलव्ध गिाउन वसर्ारिस गिेको ह रँ्ा वनिेर्कको िाग अननसाि घ िगणको निमाणर् व्यिसायी र्जाजत पत्र सम्बतिी कायणनिनि, २०७४ को र्र्ा २ को 

उपर्र्ा (४) बिोवजि िपवशल बिोवजिका व्यवक्तलार्य घ िगयको वनिायर् व्यिसायी र्जाजि पत्र उपलव्ध गिाउने । 

 

 

 

 

 निर्णय िं.-२,  

शावन्िनगि गाउँपावलकाको वशक्षा ऐन,२०७६ र्र्ा १७ को उपर्र्ा (१) को खण्ड (ग) िा भएको व्यिस्था बिोवजि गाउँ वशक्षा सविविको सर्स्यिा काययपावलका 

सर्स्य द्वय श्री पाियिी घिी ि श्री झनपलाल नेपालीलार्य िनोवनि गने । 

 

निर्णय िं.-३,  

यस गाउँपावलकाको स्िावित्ि भएको ७ नं. िडा कायायलयको अगावड िाजिागयसंग जोवडएको गाउँपावलकाको र्नर्य िटा पक्की भिनलार्य (८ िटा कोटा) 

व्यिसावयक प्रयोजनका लावग भाडािा लगाउन १२औ गाउँसभाबाट स्िीकृि भएको प्रवि िगयवर्ट िावसक न्यूनिि रु १२।– का र्िले  भाडा लगाउनका लावग  

कायायलयबाट विवि २०७९।०४।०४ िा वसलबन्र्ी प्रस्िाि आह्वान गर्ाय एउटा कोठाको लावग एक जनाको िात्र वनिेर्न पेश भएकोिा उक्त वनिेर्न सिेि सािभिू 

रुपिा प्रभािग्राही नभएको सम्बन्धिा: कोठा भाडा लगाउने विषयिा स्थानीयस्िििा बनझ्र् ैजाँर्ा बजारिकर् िथा शहिी क्षेत्र उपलव्धिाको आधाििा उक्त र्ि 

िहगंो भएको भन्ने बनवझन आएकोले गाउँसभाबाट स्िीकृि भएको प्रवि िगयवर्ट िावसक रु १२।– भए िापवन अबर्वेख न्यननिि ्प्रवि िगयवर्ट रु.८।– कायि गिी 

पनन: घि भाडािा वर्ने प्रकृया अगावड बढाउने । 

 

निर्णय िं.-४,  

गररबी नििारर्का लानग लघु उद्यम निकास कायणक्रम सञ्चालि निदेनिका २०७७ को र्र्ा ५२ (१) बिोवजि गवठि उद्यि विकास सविविको विवि 

२०७९।०२।१९ ि २०७९।०४।२५ गिे बसेको बैठकबाट भएका वनर्ययहरु अननिोर्न गिी सविविबाट भएको िडा छनौट सम्बन्धी वनर्ययलार्य स्िीकृिी प्रर्ान गने 

। 

 

निर्णय िं.-५,  

यस गाउँपावलकाको १२ औ गाउँसभाबाट  आ.ि.२०७९।०८० को लावग स्िीकृि नीवि िथा काययक्रिको बनद्धा नं  िा विद्यालय स्िास््य वशक्षा अन्िगयि निनूा 

काययक्रिको लावग ३  िटा िाध्याविक विद्यालयिा स्कूल नवसयङ काययक्रि सञ्चालन गरिने छ ।'' भन्ने  उल्लेख भएको ह रँ्ा सो को कायायन्ियनका लावग िपवशल 

बिोवजिका विद्यालयिा नवसयङ कियचािी भनाय प्रवक्रया अगाडी बढाउने । 

वस  नं पर्  िह संख्या विद्यालय पारिश्रविक िावसक 

१. विद्यालय नसय पाँचौं सिह १ श्री िा.वि.िनवल्सपनि िडा नं ७ रु २८०००। 

२. विद्यालय नसय पाँचौं सिह १ श्री ज.क. िा.वि वसिसन्र्िपनि िडा नं २ रु २८०००। 

३. विद्यालय नसय पाँचौं सिह १ श्री वि.वप.िा.वि बयाले िडा नं ३ रु २८०००। 

 

निर्णय ि ं६  

यस गाउँपावलकाको कायायलयका शाखाहरु विस्िाि भएको िथा संघ ि प्रर्शेबाट विवभन्न वजम्िेिािी थप भर्य िहने अिस्थािा हाल िौजनर्ा िहकेा कायायलय 

सहयोगी िात्र अप्रयाप्त भएकोले र्वैनक सेिा प्रिाह िथा काययसम्पार्निा सिेि बाधा पिेकोले िावसक रु १५०००।-पारिश्रविक वर्ने गिी सेिा किाििा ित्काल ३ 

िीन जना कायायलय सहयोगी भनाय गिी कािकाज लगाउने । 

 

 

 

नस ि ं फमण िा कम्पिीको िाम ठेगािा प्रोप्रार्णटरको  िाम कैनफयत 

१ स्िर्यपनिी कन्स्रक्शन शावन्िनगि गाउँपावलका िडा नं १ र्ाङ । बि बहार्नि वज.सी.  



निर्णय िं ७ 

यस गाउँपावलकालार्य कानननी विषयिा िाय पिािशय वर्न, कानननी प्रवििक्षाका लावग गाउँपावलकाको िर्य बाट बहस पैििी गनय, न्यावयक सविविको काययसम्पार्निा 

सहयोग गनय ि विवभन्न कानून वनिायर् सिेििा सहयोग गनयको लावग गाउँपावलकालार्य कानूनी सल्लाहकािको आिश्यकिा पिेकोले कायायलयको आिश्यकिा 

अननसाि कायायलयिा उपवस्थि ह ने लगायि अन्य सेिा सिय उल्लेख गिी िावसक रु २०,०००।– पारिश्रविक पाउने गिी एक जना अवधबक्तालार्य कानूनी 

सल्लाहकािको रुपिा किाििा वलने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िानततिगर गाउँपानलका गाउँ कायणपानलकाको नमनत २०७९।०७।१६ गतेको चौथो बैठकबाट भएका निर्णयहरः 

निर्णय िं.-१,  

यस गाउँपावलकाको क्षते्रवभत्र पने नवर् िथा खोलाहरुबाट नवर्जन्य पर्ाथय (ढनङगा, वगठ्ठी, िालनिा, ग्रािले) उत्खनन् िथा विक्री विििर् गनयको लावग 

IEE गननय पने व्यिस्था भए बिोवजि वपनाकल र्यवन्जवनयरिङ सोलनशन एण्ड कन्सल्टेन्सी िथा वड वब एस विजनेश कन्शवल्टङ प्रा वल ि यस कायायलय 

बीचिा भएको सम्झौिा अननसाि उक्त कम्पनील ेनवर् िथा खोलाहरुको IEE को अवन्िि रिपोट ियाि गरि यस कायायलयिा बनझाएकोले उक्त IEE 

रिपोट स्िीकृि गन े। 

निर्णय िं.-२,  

भवूि व्यिस्था सहकािी िथा गरिबी वनिािर् िन्त्रालयबाट गरिब परििािको रुपिा पवहचान गिी र्हेाय बिोवजि बवगयकिर् गरिएका परििािलार्य 

िन्त्रालयबाट प्राप्त परिचय पत्र व्यिवस्थि रुपिा कायायलयबाट विििर् गने  

नस िं िनगणकरर् संख्या कैनफयत 

१ अवि गरिब १६  

२ िध्यि गरिब ७०  

३ सािान्य गरिब १५२  

 जम्मा २३८  

 

निर्णय िं.-३,  

यस गाउँपावलका अन्िगयि िल्लो भागका कृवष पेश गने िथा पशनपालक कृषकहरुल ेसािान्य सेिा वलनका लावग पवन लािो र्निीको बाटो िय गिी 

वचिाघाटसम्ि आउनन पन ेविद्यिान अिस्थाले कृषकहरुलार्य असहज भएको ह रँ्ा िडा नं ५,६ ि ७ का क्षते्रलार्य सिेटने गिी िडा नं ७ को खिेैनी वस्थि 

गाउँपावलकाको भिनिा कृवष िथा पशन सेिा केन्र स्थापना गिी कृवष ि पशनपालक कृषकहरु लार्य सोही स्थानबाट सेिा उपलव्ध गिाउने ।  साथै उक्त 

सेिा केन्रिा हाललार्य र्हेाय बिोवजिको र्िबन्र्ीको व्यिस्था गन े। 

१. कृवष/पशन सेिाको पाचँौ िहको कियचािी -१ जना (र्यन्चाजय) 

२. कृवष सिहूको चौथो िहको कियचािी-२ जना 

३. पशन सेिासंग सम्बवन्धि चौथो िहको कियचािी-२ जाना  

४. कायायलय सहयोगी-१ जना    

 

निर्णय ि ं४,  

चालन आ ि २०७९।८० को स्िीकृि बजेट िथा काययक्रि अननसाि  विकास वनिायर् सम्बन्धी योजनाहरुको कायायन्ियन लार्य ब्यिवस्थि बनाउन 

र्हेायको काययिावलका अननसाि कायय गन ेवनर्यय गरियो । 

योजना सम्बन्धी कायय सिय वसिा 

उपभोक्ता सविवि गठन २०७९ कावियक िसान्ि 

योजना सम्झौिा गन े २०७९ िंवशि िसान्ि 

योजनाको कायय सम्पन्न गन े २०८० बैसाख िसान्ि 

योजनाको भनक्तानी २०८० जेष्ठ िसान्ि 

 

निर्णय िं.-५,  

शावन्िनगि गाउँपावलकाको भ ूउपयोग नक्सा अननसाि गाउँपावलका क्षेत्रवभत्रको जविनलार्य र्हेाय बिोवजि भ ूबवगयकिर् गन ेवनर्यय गरियो । 

 

 



 

 

 

निर्णय िं ६ 

कृवष िथा पशन विकास कायायन्ियन काययविधी अननसाि कृवष िथा पशन सम्बन्धी काययक्रि कायायन्ियन गनय ि आिश्यक सहजीकिर् गनय र्हेायको 

सिन्िय सविवि गठन गने वनर्यय गरियो । 

१ गाउँपावलका अध्यक्ष     संयोजक 

२ गाउँपावलका उपाध्यक्ष    सर्स्य 

३ प्रिनख प्रशासकीय अवधकृि    सर्स्य 

४ १ नं िडा अध्यक्ष    सर्स्य 

५ ३ नं िडा अध्यक्ष     सर्स्य 

६ काययपावलका सर्स्य झनपलाल नपेाली   सर्स्य 

७ कृवष /पशन शाखा प्रिनख     सर्स्य  सवचि 

निर्णय िं ७ 

यस गाउँपावलकाको बाघिािे स्िास््य चौकीिा िहकेो एम्बनलेन्स चालकको िलबभत्ता २०७८ चतै्रर्वेख भनक्तानी नभएकोले भनक्तानी वर्नन ह न भनी 

बाघिािे स्िास््य चौकीबाट वनर्यय सवहि लेखी आएकोले सो अिवधको स्िास््य चौकीबाट वसर्ारिस भए बिोवजिको वनजले पाउन बाकँी िहकेो 

िलब भत्ता भनक्तानी वर्ने ।  

निर्णय िं ८ 

यस गाउँपावलकाको बाघिािेिा वनिायर्ावधन १५ शैयाको अस्पिाल भिनको िेखर्खेको गन ेसनपिभार्यजि नािायर् िलीले २०७९ असािको सनविधा 

िकि भनक्तानी पाउ ि चालन आ ि को लावग म्यार् थप गिी वर्नन ह न भनी वनिेर्न पशे गिेकोले वनजल ेपाउनन पन े२०७९ असािको िलि सनविधा भनक्तानी 

वर्ने ि चालन आ ि को लावग २०८० असाि िसान्िसम्ि म्यार् थप गिी वनिन्िििा वर्ने साथै २०७९ श्रािर् िवहनार्वेख वनजलार्य िावसक रु २५०००। 

पवचचस हजाि पारिश्रविक वर्ने । 

निर्णय िं ९ 

शावन्िनगि गाउँपावलकािा अस्थायी िथा किाििा काययिि िहकेा सबै कियचािीहरुको िलि आगािी गाउँसभािा सिायोजन गनय पशे गने । 

निर्णय िं १० 

२०७९ साल असोज िवहनािा आएको िषायिको किर्ले शावन्िनगि गाउँपावलका वभत्र भएको क्षविको सम्बन्धिा विवभन्न ठाउँबाट िाहिको िाग भ ै

आएको ह रँ्ा क्षविको िनल्याङकन गिी िाहि उपलव्ध गिाउने । 

निर्णय िं ११ 

आ ि २०७९।८० को प्रथि त्रैंिावसक आय व्ययको विििर्िा छलर्ल भयो यस अिवधिा भएको प्रगवि सन्िोषजनक नै र्वेखयो । बाँकी काि 

सियिै सम्पन्न गन े। 

निर्णय िं १२ 

यस गाउँपावलकाको लावग थप एउटा एम्बनलेन्सको आिश्यक्ता पिेकोले पावलकाको आ ि २०७९।८० को स्िीकृि बावषयक बजेटिा एम्बनलेन्स खरिर् 

गने व्यिस्था सििे भएकोले नयाँ एम्बनलेन्स खरिर् गने प्रवक्रया अगावड बढाउन े। 

 

 

 

 



िानततिगर गाउँपानलका गाउँ कायणपानलकाको नमनत २०७९।०८।२० गतेको पाँचौं बैठकबाट भएका निर्णयहरः 

 

निर्णय िं.-१,  

क) आ ि २०७८।०७९ िा नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन ्िथा विक्री विििर् प्रयोजनका लावग ठेक्का न ं१४SRM२०७८।०७९ बबर्य नवर्को र्वेिपनि 

घाट (१) बाट ७००० घन विटि नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन गनय ब्ल्यगेू्रन कन्स्रक्शन प्रा वल संग ठेक्का सम्झौिा गिी कायायर्शे वर्र्यएको सन्र्भयिा 

कम्पनील ेसियसीिा वभत्र उत्खनन ्गरि जम्िा गिेको नवर्जन्य पर्ाथय  प्रिावर्ि गरिपाउँ भवन कायायलयिा वनिेर्न पशे गिेकोल ेकायायलयबाट 

अननगिन गिी िौज्र्ाि चेक जाचँ गनय प्राविवधक सवहिको टोली खटार्यएकोिा उक्त टोलील ेविवि २०७९।०८।१८ िा पेश गिेको प्रवििेर्न अननसाि 

६ नं िडाको लङगेिाखोला छेउिा उक्त कम्पनील ेजम्ििा गिी िाखेको ६५८६ घनविटि वगट्टी, बालनिा िौज्र्ाि प्रिावर्ि गने । 

 

ख) आ ि २०७८।०७९ िा नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन ्िथा विक्री विििर् प्रयोजनका लावग ठेक्का न ं१५SRM२०७८।०७९ बबर्य नवर्को र्वेिपनि 

घाट (२) बाट ३००० घन विटि नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन गनय विजेश्विी कन्स्रक्शन सेिासंग ठेक्का सम्झौिा गिी कायायर्शे वर्र्यएको सन्र्भयिा 

कम्पनील ेसियसीिा वभत्र उत्खनन ्गरि जम्िा गिेको नवर्जन्य पर्ाथय  प्रिावर्ि गरिपाउँ भवन कायायलयिा वनिेर्न पशे गिेकोल ेकायायलयबाट 

अननगिन गिी िौज्र्ाि चेक जाचँ गनय प्राविवधक सवहिको टोली खटार्यएकोिा उक्त टोलील ेविवि २०७९।०८।१८ िा पेश गिेको प्रवििेर्न अननसाि 

५ नं िडाको िगैजािा उक्त कम्पनीले जम्ििा गिी िाखेको ३८२ घनविटि वगट्टी, बालनिा िौज्र्ाि प्रिावर्ि गने । 

 

निर्णय िं.-२,  

गाउँपावलकाको कायायलयबाट ियाि भर्य पेश भएका र्हेाय बिोवजिका कानूनहरु स्िीकृि गन े। 

१. िाहि िथा आवथयक सहायिा काययविवध, २०७९ 

२. लैङ्वगक वहंसा वनिािर् कोष सञ्चालन काययविवध, २०७९ 

 

निर्णय िं.-३,  

आ ि २०७९।०८० को प्रथि चौिावसकिा गाउँपावलकाको कायायलय ि सािै िटा िडा कायायलयबाट जम्िा भएको आन्िरिक आम्र्ानी (िाजश्वको) 

विििर् ि खचयको प्रगवि विििर् पशे भएकोिा छलर्ल गरियो । खचयको प्रगवि हरे्ाय सन्िोषजनक भएको पार्ययो सबै िडाहरुिा करिब करिब सिान 

रुपिा िाजश्व उठनन पनेिा िनलना गर्ाय उठने िाजश्वको अन्िि धेिै र्वेखएकोल ेसिान रुपिा आन्िरिक आम्र्ानी बढाउने िर्य  विशेष जोड वर्न ेलगायि 

प्रथि चौिावसकको आम्र्ानी ि खचयको सविक्षा गरियो । 

 

निर्णय िं.-४,  

आ ि २०७८।०७९ िा नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन् गिी विक्री विििर्का लावग काययपावलकाको वनर्यय बिोवजि अिानििा वर्र्यएका व्यवक्तहरुल े

र्ावखला गरिसकेपवछ वनजहरुलार्य  विविध वशषयकबाट र्ावखला भएको िकिको १० प्रविशि प्रोत्साहन िकि  उपलव्ध गिाउन ेवनर्यय गरियो । 

१. िािन चौधिी   
२. प्रकाश बनढा 
३. ह कन ि बहार्नि थापा  
४. पंकज के सी  
 

निर्णय िं ५ 

यस गाउँपावलकाका अध्यक्षको कािकाजिा सहजिा ल्याउन एकजना स्िकीय सवचिको आिश्यक्ता पिेकोल ेिावसक रु.२१०००। एक्कार्यस हजाि 

िात्र पारिश्रविक सनविधा पाउन ेगिी सहायकस्िि चौथोिह सिहको कियचािी वनयनक्त गन ेवनर्यय गरियो  । 

 

 

 

 

 



मिमि २०७९।०९।२१ गिेको कार्यपामिका छैठौं बैठकका मिर्यर्हरुः 
निर्णय िं.-१,  

प्रस्िाि न ं१, िा छलर्ल गर्ाय k|b]z / :yfgLo txdf cf=j २०८०।०८१ sf nflu ;+3Lo ljz]if cg'bfg cGt/u{t 

;+rfng ul/g] cfof]hgf÷sfo{qmdsf nflu ldlt २०७९।०८।१९ df k|sflzt ;"rgf cg';f/ cfof]hgf 

÷sfo{qmd k|:tfj ;lxt ljj/0fx? tof/ u/L २०७९ kf}if d;fGt leq of]hgf cfof]usf] ljB'lto k|0ffnL 

dfkm{t dfq dfu ug{] elgPsf]n] o; ufpFkflnsfaf6 DPR ;DkGg ePsf tklznsf of]hgfx?sf] k|:tfj 

tof/ u/L ljz]if cg'bfgsf] nflu dfu ug]{ . 

laif]z cg'bfg tkm{M 

१. र्न सको छाना विस्थावपि काययक्रि । 

२. ज्यावििे कृविि जलासय वनिायर् । 

३. खहिेखोला कृविि जलासय वनिायर् । 

४. हात्तीखाल कृविि जलासय वनिायर् । 

५. कन िालगढी कृविि जलासय वनिायर् । 

६. छोटेखोला कृविि जलासय वनिायर् । 

७. बनद्ध िा वि खेलकूर् िैर्ान वनिायर् । 

८. हात्तीखाल खलेकूर् िंगशाला (पावलकास्ििीय) वनिायर् । 

९. वि वप िा वि पखायल वनिायर् । 

१०. बाघिािे खानपेानी वस्कि नं ५ (अिनिा) योजना । 

११. बस्िीखोला छहिा वनिायर् योजना । 

१२. पनिानो सननडििी कन लो (िगैजा सननडििी) योजना 

निर्णय िं.-२,  

प्रस्िाि नं २, िा छलर्ल गर्ाय k|b]z / :yfgLo txdf cf=j २०८०।०८१ sf nflu ;+3Lo ;dk'/s cg'bfg cGt/u{t 

;+rfng ul/g] cfof]hgf÷sfo{qmdsf nflu ldlt २०७९।०८।१९ df k|sflzt ;"rgf cg';f/ cfof]hgf 

÷sfo{qmd k|:tfj ;lxt ljj/0fx? tof/ u/L २०७९ kf}if d;fGt leq of]hgf cfof]usf] ljB'lto k|0ffnL 

dfkm{t dfq dfu ug{] elgPsf]n] o; ufpFkflnsfaf6 DPR ;DkGg ePsf tklznsf of]hgfx?sf] k|:tfj 

tof/ u/L ;dk'/s cg'bfgsf] nflu dfu ug]{ . 

 

;dk'/s cg'bfg tkm{M 

१. िगैजा वचलरिया गिैाविलिािी सडक कालोपत्र े। 

२. वखलिपनि बवगया नयाँिस्िी कालापोखिा सडक कालोपत्र े। 

३. h'Dn]s'nf rf}tf/L enfog]6L a:tLvf]nf x'Fb} ;'Gb/fb]jL dlGb/;Ddsf] af6f] sfnf] kq (क्रिागि) 

४. कोिायङ िगैजा विष्र्नपनि हारिचाि सडक कालोपत्रे । 

 

 

 



निर्णय िं.-३,  

प्रस्िाि न ं३, िा छलर्ल गर्ाय :yfgLo txdf cf=j २०८०।०८१ sf nflu ििार्य िधेश सिदृ्धी काययक्रि cg'bfg cGt/u{t 

;+rfng ul/g] cfof]hgf÷काययक्रिको ufpFkflnsfaf6 DPR ;DkGg ePsf tklznsf of]hgfx?sf] k|:tfj 

tof/ u/L cg'bfgsf] nflu dfu ug]{ . 

तरार्ण मिेि समृनि कायणक्रम तफण ःM 

१. वगधनीय पहाडीपनि लङगेिा सडक स्ििोन्निी । 

२. ७ नं िडा कायायलयबाट र्नविचौि धनसनिा जाने बाटो स्ििोन्निी । 

३. धनौिी खानपेानी वनिायर् (िड न ं५) । 

४. लाङघाली प्रा वि विद्यालय भिन वनिायर् । 

निर्णय िं.-४,  

क) विवि २०७७।०९।१९ िा काययपावलकाबाट नीविगि वनर्यय भर्य ओिेक नपेाल र्ाङको प्राविवधक सहयोगिा गाउँपावलकाको कायायलयबाट 

ियाि गिी पेश भएको लैङ्वगक सिानिा िथा सािावजक सिािेशीकिर् नीवि, २०७९ स्िीकृि गने । 

ख) INF Dang को प्राविवधक सहयोगिा गाउँपावलकाको कायायलयबाट ियाि गिी पेश भएको िानि बचेविखन िथा ओसािपसाि वनयन्त्रर् 

सविवि गठन िथा सञ्चालन सम्बन्धी काययविवध, २०७९ स्िीकृि गन े।  

 

निर्णय िं.-५,  

प्रस्िाि नं ५, िा छलर्ल गर्ाय  शावन्िनगि गाउँपावलका क्षते्रवभत्रका नर्ी/खोलाहरुबाट नर्ीजन्य पर्ाथय (ढनगंा, वगट्टी, बालनिा, ग्रेभल) उत्खनन ्संकलन 

िथा वबक्री गनयको लावग यस कायायलयबाट प्रथि पटक विवि २०७९।०५।१८ िा सचूना प्रकाशन गरिएकोिा म्यार्वभत्र सचूना बिोवजिका नवर् िथा 

घाटिा  कन नै पवन बोलपत्र नपिेकोले विवि २०७९।०६।२५ िा पननः र्ोश्रो पटक सचूना प्रकाशन भएको ि उक्त सचूना बिोवजि म्यार्वभत्र पनय आएका 

बोलपत्र र्िभाउपत्रहरुको िनल्याङ्कन सविविबाट िनल्याङ्कन गिी स्िीकृविका लावग प्रस्िाि भएका िपवशल बिोवजिको विििर् भएका कम्पनीको 

ठेक्का स्िीकृि गने । 

तपनिलः 

 

निर्णय िं.-६,  

उल्लेवखि प्रस्िाि नं.६ िा छलर्ल गर्ाय यस गाउँपावलका वभत्रका खोला िथा नवर्हरुको विवभन्न १२ िटा घाटबाट नवर्जन्य पर्ाथय उत्खनन िथा 

विक्री विििर्का लावग कायायलयबाट विवभन्न विवििा  र्नर् पटक टेण्डि आह्वान गर्ाय पवन ठेक्का नलागेकाल ेिपवसलका ९ िटा घाटहरुको नवर्जन्य 

पर्ाथय उत्खनन गनय िडाबाट कायायलयको सवक्रयिािा IEE प्रविबेर्निा उल्लेवखि परििार् ि र्ििा आन्िरिक आयको संकलन गन े । प्रत्येक घाटबाट 

िाजस्ि संकलनका लागी एक एक जना व्यवक्तलार्य वजम्िा वर्न ेिाजश्व संकलन गन ेब्यवक्तकालागी जम्िा गिेको िकिको १० प्रविशिले ह न आउन े

िकि प्रोत्साहन गन ेवनर्यय गरियो । 

क्र. 

सं. 

ठेक्का िं. िदी तथा घाट स्िीकृतको लानग छिौट भएको 

कम्पिी फमण 

लागत अिुमाि 

रकम (भ्याट 

बाहेक) 

कबोल अंक 

(भ्याट बाहेक) 

लागत अिुमाि 

भतदा बनि 

रकम 

(प्रनतितमा) 

कैनफयत 

१ १८ SRM२०७९।०८० बबर्य नवर् र्ेिीपनि 

(२) 

बेगि कन्स्रक्शन सेिा शावन्िनगि 

६ र्ाङ  

१८०८१२८। १९२११३६। ६।२५  

२ १६ SRM२०७९।०८०  बबर्य नवर् कोिायङ वि वज स्टाि वनिायर् सेिा प्रा वल 

काठिाण्डौ३१ 

१६९५१२०। १७५८६८७। ३।७५  

३ १२ SRM२०७९।०८०  बौलाह खोलाको 

विष्र्नपनि  

सनलार्यट वनिायर् िा र्ंगीशिर् ३ 

र्ाङ । 

१५८२११२। १८०७०००। १४।२१  



िपवसल  

१ बान्र ेखोला घाट          २ बागि खोला खडकपनि घाट  
३ बह ला खोला जनम्ले कन ला घाट    ४ बह ला खोला बाघढोर् घाट 
५चयावट खोला घाट      ६ बह ला खोला कोबायङ घाट 

७ बह ला खोला िगैजा घाट     ८ काशीपनि घाट 

९ र्िेीपनि घाट 

निर्णय िं.-७,  

उल्लेवखि प्रस्िाि न.ं७ िा छलर्ल गर्ाय शावन्िनगि गाँउपावलकाको १३औं वहउँर् ेगाँउसभा यवह विवि २०७९/१०/१५ गिेका वर्न विहान ११ बजे  

गाउँकाययपावलकाको कायायलयको हलिा बस्न े। 

निर्णय िं.-८  

खनिबहार्नि खड्का स्िवृि खेलकूर् सविविको  च न ं२१ विवि २०७९।०९।०८ गिेको पत्रबाट उक्त सविविको आयोजनािा खनिबहार्नि खड्का स्िवृि 

पनरुष भवलबल प्रवियोवगिा २०७९ िाघ २० गि ेह न ेि उक्त काययक्रििा यस गाउँपावलकाका खलेाडीको पवन सहभावगिा गिाउने सििे भएकोले 

आवथयक सहयोग गरिवर्नन ह न भवन लेखी आएकोल ेरु. १ लाख उपलव्ध गिाउन े। साथै खेलाडी पठाउर्ा खचय व्यिस्थापन गननय पने भएिा सो सिेि 

कायायलयबाट बेहोने वनर्यय गरियो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मिमि २०७९।०९।३० गिे बसेको कार्यपामिका सािौं बैठकका मिर्यर्हरुः  

मिर्यर् िं १ 

शान्तिनगर गाउँपालिकाकोस्थािीर् िह संस्थागि क्षिािा स्विुल्र्ाङकि कार्यववधी २०७७ बमोन्िम आव 
२०७८।७९ को संस्थागि क्षमािा स्वमुल्याङ्कन प्रलिबेदन देहाय बमोन्िम पाररि गने लनर्णय गररयो । 

मसि स्विुल्र्ांकिकाक्षेत्रहर पुर्ाांक प्राप्ांक 

1 शासकीयप्रबतध 9 7.5 

2 संगठन िथाप्रशासन 8 7.25 

3 बार्षणकबिेट िथा योिना ब्यवस्थापन 11 8 

4 र्वर्ियएंव आलथणक ब्यवस्थापन 11 8.5 

5 सावणिलनकसेवा प्रवाह 16 12.25 

6 तयालयककायण सम्पादन 7 5 

7 भौलिकपुवाणधार 13 1.5 

8 सामान्िकसमावेलशकरर् 10 ७ 

9 बािावरर्संरक्षर् िथा र्वपद् व्यवस्थापन 9 २ 

10 सहकायण रसमतवय 6 १ 

    100 60 

 

मिर्यर् िं २ 

शान्तिनगर गाउँपालिकाको आगामी आ व २०८०।८१ का िागी आतिररक रािश्व,अनुदान बापि प्राप्त हुन े
रकम, रािश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, िथा व्ययको अनुमान समेिको र्बवरर् अतिर सरकारी र्वि 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ को ब्यवस्था अनुसार देहाय बमोन्िम प्रक्षेपर् गने लनर्णय गररयो । 

शान्तिनगर गाउपालिकाको आगामी आलथिक वर्ि २०८०/०८१को अनमुालनि आय व्यय प्रक्षपेण 

शीषणक 
आ.व.२०७८/७९ 

को यथाथण 

आ.व.२०७९/८० 
को संशोलधि 
अनुमान 

आ.व.२०८०/०८१
को अनुमान 

आय ४४,८६,९३,१९२.०० 

४७,०९,४८,०००.०
० 537620000 

रािस्व ९,४६,२४,१९२.०० ११,१३,७८,०००.०० 127620000 

आतिररकश्रोि १,५२,३५,०००.०० ८०,००,०००.०० 8620000 

११३१४भुलमकर/मािपोि ५०,००,०००.०० २३,००,०००.०० 2500000 

११३२१घरवहाि कर १५,००,०००.०० ५,००,०००.०० 500000 



११३२२वहाि र्वटौरी कर ५०,०००.०० ५०,०००.०० 50000 

११६३१ कृर्षिथा पशुितय वस्िुको व्यावसालयककारोवारमा िाग्ने 
कर ५०,०००.०० ३०,०००.०० 30000 

११६९१अतय कर ४०,००,०००.०० ०.०० 0 

१४१५१सरकारी सम्पिीको वहािबाट प्राप्त आय ०.०० ०.०० 0 

१४२१६लनिी धारा वापिको शुल्क १,२०,०००.०० १०,०००.०० 10000 

१४२२१तयालयक दस्िूर १५,०००.०० ०.०० 15000 

१४२२३लशक्षा क्षेत्रको आम्दानी १,००,०००.०० १,५०,०००.०० 150000 

१४२२९अतय प्रशासलनक सेवा शुल्क ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० 650000 

१४२४२नक्सापास दस्िुर ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० 700000 

१४२४३लसफाररश दस्िुर १५,००,०००.०० २०,००,०००.०० 2500000 

१४२४४व्यर्िगि घटना दिाण दस्िुर ५०,०००.०० १,००,०००.०० 200000 

१४२४५नािा प्रमान्र्ि दस्िुर १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० 150000 

१४२४९अतय दस्िुर ८,००,०००.०० ८,००,०००.०० 800000 

१४२५३व्यावसाय रन्िष्ट्रेशन दस्िुर ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० 350000 

१४३११तयालयक दण्ड,  िररवाना र िफि ०.०० १०,०००.०० 15000 

रािस्वबाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ७,९३,८९,१९२.०० 

१०,३३,७८,०००.०
० 0 

११३१५घरिग्गा रन्िष्टेशन दस्िुर ०.०० ३०,००,०००.०० 4000000 

११४११बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अलभबरृ्ि कर ३,७०,३२,०००.०० ८,९७,२०,०००.०० 100000000 

११४२१बाँडफाँड भर्ण प्राप्त हुने अति:शुल्क ३,७०,३२,०००.०० ०.०० 0 

११४५६बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर ५३,२५,१९२.०० ५६,५८,०००.०० 6500000 

१४१५३बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी ०.०० ०.०० 0 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहिर बहिरकोर्वक्रिबाट प्राप्त हुने 
आय ०.०० ५०,००,०००.०० 8000000 

अतयआय ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० 0 

१४५२९अतय रािस्व 0 0 0 



१५१११बेरूिू ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० 500000 

अतिरसरकारी र्विीय हस्िातिरर् ३५,४०,६९,०००.०० 

३५,९५,७०,०००.०
० 410000000 

संघीयसरकार ३१,३६,२०,०००.०० 

३२,४५,००,०००.०
० 370000000 

१३३११समालनकरर् अनुदान १०,५५,००,०००.०० ११,३१,००,०००.०० 125000000 

१३३१२शसिण अनुदानचािु १७,०२,२०,०००.०० १६,२०,००,०००.०० 185000000 

१३३१३शसिण अनुदानपुँिीगि ३,४०,००,०००.०० २,५४,००,०००.०० 30000000 

१३३१४र्वषेश अनुदान चािु 0 0 0 

१३३१५र्वषेश अनुदान पुँिीगि ०.०० १,००,००,०००.०० 15000000 

१३३१६समपुरक अनुदान चािु 0 0 0 

१३३१७समपुरक अनुदान पुँिीगि ३९,००,०००.०० १,४०,००,०००.०० 15000000 

प्रदेशसरकार ४,०४,४९,०००.०० ३,५०,७०,०००.०० 40000000 

१३३११समालनकरर् अनुदान ४९,४६,०००.०० ६०,७०,०००.०० 7000000 

१३३१२शसिण अनुदानचािु ५,४४,०००.०० ०.०० 0 

१३३१३शसिण अनुदानपुँिीगि ८०,००,०००.०० ८०,००,०००.०० 10000000 

१३३१४र्वषेश अनुदान चािु ६०,००,०००.०० ६०,००,०००.०० 8000000 

१३३१५र्वषेश अनुदान पुँिीगि ५९,६४,०००.०० ०.०० 0 

१३३१६समपुरक अनुदान चािु 0 0 0 

१३३१७समपुरक अनुदान पुँिीगि १,४९,९५,०००.०० १,५०,००,०००.०० 15000000 

व्यय 

५१,६४,२८,०६५.०
० 

५०,९७,४८,०००.०
० 537620000 

चािु २९,९९,१९,३५५ ३२,४८,७८,००० 354620000 

२११११पाररश्रलमक कमणचारी १४,१५,५३,०००.०० 

१५,४३,२१,०००.०
० 165000000 

२१११२पाररश्रलमक पदालधकारी ७५,२७,९९९.०० ७८,००,०००.०० 8000000 

२११२१पोशाक ८,८०,०००.०० ८,८०,०००.०० 900000 

२११२२खाद्यातन ५०,०००.०० ०.०० 0 



२११३१स्थानीय भिा ०.०० १,२६,०००.०० 0 

२११३२महंगी भिा १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० 1000000 

२११३४कमणचारीको बैठक भिा १,८३,९८०.०० १,००,०००.०० 300000 

२११३५कमणचारी प्रोत्साहन िथा पुरस्कार ०.०० ०.०० 100000 

२११३९अतय भिा ६,००,०००.०० १२,००,०००.०० 1500000 

२११४१पदालधकारी बैठक भिा २५,००,०००.०० २४,१८,०००.०० 2500000 

२११४२पदालधकारीअतय सुर्बधा ०.०० ०.०० 0 

२१२१४कमणचारी कल्यार् कोष ५,००,०००.०० १०,००,०००.०० 1200000 

२२१११पानी िथा र्बिुिी ३,००,०००.०० ६,७५,०००.०० 500000 

२२११२संचार महसुि ५,२३,०००.०० ६,७६,०००.०० 400000 

२२२१२र्तधन (कायाणिय प्रयोिन) २०,००,०००.०० २४,९५,२००.०० 3500000 

२२२१३सवारी साधन ममणि खचण १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० 1500000 

२२२१४र्बमा िथा नवीकरर् खचण ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० 300000 

२२२२१मेलशनरी िथा औिार ममणि सम्भार िथा सञ्चािन खचण ११,००,०००.०० ३,६०,०००.०० 500000 

२२२३१लनलमणि सावणिलनक सम्पर्िको ममणि सम्भार खचण १,५०,०००.०० ४,००,०००.०० 500000 

२२३११मसितद िथा कायाणिय सामाग्री ३९,८३,०००.०० ३४,३०,०००.०० 4000000 

२२३१३पुस्िक िथा सामग्री खचण १३,७०,०००.०० ३९,५८,०००.०० 4500000 

२२३१४र्तधन - अतय प्रयोिन १,००,०००.०० ०.०० 0 

२२३१५पत्रपर्त्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचण १७,५९,०००.०० ९,००,०००.०० 1200000 

२२३१९अतय कायाणिय संचािन खचण ८,००,०००.०० ९,९१,८००.०० 1200000 

२२४११सेवा र परामशण खचण १४,००,०००.०० २०,००,०००.०० 3000000 

२२४१२सूचना प्रर्ािी िथा सफ्टवेयर संचािन खचण ३२,३५,०००.०० ५,००,०००.०० 600000 

२२४१३करार सेवा शुल्क १,२१,५६,०००.०० १,५०,००,०००.०० 18000000 

२२४१९अतय सेवा शुल्क ४,९४,०००.०० ०.०० 300000 

२२५१२सीप र्वकास िथा िनचेिना िालिम िथा गोष्ठी सम्बतधी 
खचण ४७,२५,०००.०० ३२,३२,०००.०० 4000000 



२२५२१उत्पादन सामग्री / सेवा खचण ०.०० ०.०० 0 

२२५२२कायणिम खचण ७,६६,९१,९७५.०० ७,५६,१०,०००.०० 78720000 

२२५२९र्वर्वध कायणिम खचण २७,२६,५५०.०० १,३३,१७,०००.०० 15000000 

२२६११अनुगमन, मूल्यांकन खचण १,००,०००.०० २,००,०००.०० 300000 

२२६१२भ्रमर् खचण १५,४९,०००.०० १८,८०,०००.०० 1900000 

२२६१९अतय भ्रमर् खचण १,००,०००.०० ०.०० 200000 

२२७११र्वर्वध खचण १,१७,१४,८५१.०० २,०५,३१,०००.०० 22000000 

२२७२१सभा सञ्चािन खचण ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० 500000 

२५३११शैन्क्षक संस्थाहरूिाई सहायिा ११,००,०००.०० ७,००,०००.०० 1000000 

२५३१२स्वास्थ संस्थाहरूिाई सहायिा ९,००,०००.०० ०.०० 500000 

२७२११छात्रवरृ्ि १,४०,०००.०० ५,००,०००.०० 700000 

२७२१२उद्दार, राहि िथा पुनस्थाणपना खचण ९४,७०,०००.०० ३०,५२,०००.०० 4000000 

२७२१३औषधीखररद खचण २४,५०,०००.०० ३४,७५,०००.०० 4000000 

२७२१९अतय सामान्िक सहायिा ६,००,०००.०० ०.०० 500000 

२८१४२घरभाडा ३,५०,०००.०० ३,००,०००.०० 300000 

२८१४३सवारी साधन िथा मेलशनर औिार भाडा ३,५०,०००.०० ५०,०००.०० 500000 

२८२१९अतय क्रफिाण ९,८७,०००.०० ०.०० ० 

पूंिीगि २१,६५,०८,७१०.०० 

१८,४८,७०,०००.०
० 183000000 

३११११आवासीय भवन लनमाणर्/खररद ४५,००,०००.०० ५३,००,०००.०० 7000000 

३१११२गैर आवासीय भवन लनमाणर्/खररद ३,०१,१४,०००.०० ८८,९०,०००.०० 10000000 

३१११३लनलमणि भवनको संरचनात्मक सुधार खचण २१,००,०००.०० ६,००,०००.०० 800000 

३११२१सवारी साधन ४८,००,०००.०० १५,००,०००.०० 6000000 

३११२२मेलशनरी िथा औिार १७,००,०००.०० २२,००,०००.०० 2200000 

३११२३फलनणचर िथा क्रफक्चसण २१,००,०००.०० ९,००,०००.०० 2000000 

३११३१पशुधन िथा बागवानी र्वकास खचण ०.०० ०.०० ० 



३११३५पूँिीगि परामशण खचण २४,००,०००.०० २०,००,०००.०० 2500000 

३११४१सुरक्षा प्रर्ािी िथा उपकरर् प्रालप्त खचण २,००,०००.०० ०.०० ० 

३११५१सडक िथा पूि लनमाणर् ९,६४,५४,४६८.०० 

१०,५७,६०,०००.०
० 100000000 

३११५३र्वद्युि संरचना लनमाणर् ६७,५०,०००.०० १७,००,०००.०० 2000000 

३११५४िटबतध िथा बाँधलनमाणर् १९,००,०००.०० ७,००,०००.०० 1000000 

३११५५लसंचाई संरचना लनमाणर् २,८९,३५,९६०.०० १,३०,००,०००.०० 12000000 

३११५६खानेपानी संरचना लनमाणर् १,४५,४८,०००.०० २,०२,६०,०००.०० 10000000 

३११५७वन िथा वािावरर् संरक्षर् ०.०० ७,००,०००.०० 1000000 

३११५९अतय सावणिलनक लनमाणर् १,८०,०६,२८२.०० १,१३,९०,०००.०० 15000000 

३११६१लनलमणि भवनको संरचनात्मक सुधार खचण १,००,०००.०० ३९,००,०००.०० 4000000 

३११७१पूँिीगि सुधार खचण सावणिलनक लनमाणर् ०.०० ६०,७०,०००.०० 6000000 

३११७२पूँिीगि अनुसतधान िथा परामशण १९,००,०००.०० ०.०० 1000000 

३१५११भैपरी आउने पूँिीगि ०.०० ०.०० 500000 

बिेटबचि (+)/तयून 

(६,७७,३४,८७३.०
०) 

(३,८८,००,०००.००
)   

गिवषणको नगद मौज्दाि ६,७७,३४,८७३.०० ३,८८,००,०००.००   

 

निर्णय िं ३ 

गाउँपावलकाबाट िडा नं २ िा सञ्चालन भएको गौशालाको व्यिवस्थि िरिकाले सञ्चालनको लावग र्नर्य जना गार्य हिेालन थप गने ि वनजको सनविधाका 

सम्बन्धिा िावसक रुपिा रु १२०००। बाह्र हजाि पारिश्रविक वर्ने वनर्यय गरियो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

मिमि २०७९।१०।१४ गिे बसेको कार्यपामिकाको आठौं बैठकका मिर्यर्हर 

मिर्यर् िं १ शान्तिनगर गाउँपालिकाको लमलि २०७९ पौष ३० गिे बसेको कायणपालिका बैठक द्वारा पाररि 
लनर्णयहरुको हाि सम्मको कायाणतवयन अवस्था बारे छिफि िथा सलमक्षा गररयो । 

मिर्यर् िं २ चािु आलथणक वषण २०७९।८० का िालग शान्तिनगर गाउँ सभाबाट र्वलनयोिन गररएको बिेट 
िथा कायणिमको हाि सम्मको चािु िथा पुँिीगि खचणको अवस्थािार्ण सलमक्षा गदाण गाउँपालिका िथा वडा 
कायाणियबाट र्वलनयोन्िि बिेट िथा कायणिममा केक्रह संशोधन गनुण पने भएकोिे बिेट िथा कायणिम 
संशोधन प्रस्िाव १३ औ ंगाउँ सभाको बैठकमा िैिाने लनर्णय गररयो । 

मिर्यर् िं ३ गाउँपालिकािे लनिी िथा गैर सरकारी संस्था सँग साझेदारीमा कायणिम संचािन गनण कानुनी 
आधार ियार गनुण पन ेभएकोिे गाउँपालिकाबाट ियार भएको शान्तिनगर गाउँपालिकाको साझेदारीमा कायणिम 
संचािन िथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ को मस्यौदा १३ औ ंगाउँ सभाको बैठकमा िैिाने लनर्णय गररयो । 

मिर्यर् िं ४ गाउँपालिका द्वारा सेवा प्रवाहिार्ण सहि िुल्याउनका िालग लनयुर्ि गरर कामकाि गरर रहेको 
करार कमणचारीको करार अवधी २०७९ पौष मसातिमा समाप्त भएकोिे सबै कमणचारीहरुको कायणसम्पादनका 
आधारमा करार अवधी २०७९ असार मसाति सम्मको अवधी कायाणिय द्वारा थप गन नण लनर्णय गररयो । 

मिर्यर् िं ५ रार्ष्ट्रय पररचय पत्र िथा पन्ञ्िकरर् र्वभागको रार्ष्ट्रय पररचय पत्र र्विरर् दिाण लशर्वर संचािन 
कायणिम अनुसार शान्तिनगर गाउँपालिकामा दिाण लशर्वर संचािन कायण सम्पतन भर् सकेकोिे दिाण लशर्वरमा 
खक्रटने दिाण अपरेटरको खाना िथा बस्नको िागी गाउँपालिकाबाट व्यवस्था लमिार्एको हुदा खचण र्ववरर् 
वडा कायाणियबाट पेश भएको र्वि भरपार्ण अनुसार भुिानी गने लनर्णय गररयो । 

 

 

 

मिर्यर् िं ६ कायाणियको दैलनक सेवा प्रवाह िथा आवश्यकिाका आधारमा देहायको कमणचारीहरुको करारमा 
सेवा लिर्ण पदपुलिण गने लनर्णय गररयो । 

लस 
न 

पद संख्या सेवाको 
प्रकृलि 

ििव 
सुर्वधा 

कायण स्थान कैक्रफयि 

१ कायाणिय 
सहयोगी 

३ (िीन) करार १५०००।– लशक्षा स्वास््य शाखा 
७ नं स्वास््य 

गापा शशिण 



२ अहेव १ (एक) करार २००००।– वडा नं २ घुन्म्ि 
स्वास््य सेवा 

वडाको बिेटबाट कन्टट 
हुन 

मिर्यर् िं ७ र्िाका प्रशासन कायाणिय िुन्ल्सपुरिे सेवा प्रवाहका िालग संरचना लनमाणर् िथा सुधार कायण 
सम्पतन गदाण रु ५५५८९ अक्षेररपी पच्पतन हिार पाँच सय उनानब्बे रुपैयाँ खचण भएको र भुकिानीका िागी 
रकम अभाव भएकोिे सहयोग गररक्रदन भनी िेखी आएकोिे र्वि भरपार्णका आधारमा उि रकम 
गाउँपालिकाको लनलमणि सावणिलनक सम्पलिको ममणि सम्भार लशषणकबाट भुिानी क्रदने लनर्णय गररयो । 

मिर्यर् िं ८ शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं ६ लनवासी िोकेतर क्रड सी िे लनमाणर् सेवा संचािनका िागी 
र्िािि पाउँ भलन कागिाि पेश गरेकामा कायाणियबाट खक्रटएको प्रार्बधक टोिीको लसफररसको आधारमा 
सेवा संचािन सम्बतधी मापदण्ड पुरा भएको भतने प्रलिबेदन प्राप्त भएकोिे गाउँपालिकाको घ वगणको लनमाणर् 
व्यावसायी र्िािि पत्र सम्बतधी कायणर्वधी २०७४ को दफा २(२) अनुसार देहायको कम्पनीिार्ण घ वगणको 
र्िािि पत्र प्रदान गने लनर्णय गररयो । 

लस. न. लनमाणर् कम्पनीको नाम ठेगाना उदे्दश्य 

१ चतर र्बतद ुलनमाणर् सेवा शान्तिनगर ६ दाङ लनमणर् सम्बन्तध कायण ठेक्का पटटा गने 

 

मिर्यर् िं ९ गाउँपालिकाको समग्र दरबतदी संरचनाको क्रदघणकालिन व्वस्थापनका िागी कमणचारी संगठन 
व्यवस्थापन सवेक्षर् गने लनर्णय गररयो । 

 


