
गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविवि ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोविम र्स विवलिाङ गाउँपावलकाको आवथयक 

िर्य २०७७/७८ को लावग विउँद ेअवििशेन आि वमवि २०७७ फाल्गणु १६ गिे आईिबारका वदन सभाका अध्र्क्ष 

श्री भिुानी प्रसाद वलङ्दनेज्र्कूो अध्र्क्षिा र सम्पणूय सभा सदस्र्ज्र्िूरुको उपवस्थविमा आठॏ गाउँसभाको विवििि 

सरुुिाि भई सभामा पेश िुन आएका प्रस्िाििरु उपर छलफल पश्चाि दिेार्नसुारका वनणयर्िरु र्स सम्मावनि सभाद्वारा 

सियसम्मविले अनमुोदन गने वनणयर् गररर्ो । 

उपस्थिस्ि : 

क्र स नाम, थर पद दस्िखि 

१ श्री भिुानी प्रसाद वलङदने सभा अध्र्क्ष  

२ श्री सवुमत्रा उप्रेिी सेढाई उपाध्र्क्ष  

३ प्रमखु प्रशासकीर् अविकृि श्री वबक्रम वलम्बु सभा - सवचि  

४ श्री गोपीकृष्ण भण्डारी सभा सदस्र्  

५ श्री वभम प्रसाद िमे््र्ा सभा सदस्र्  

६ श्री मदन गॏिम सभा सदस्र्  

७ श्री श्रीप्रसाद वशग ु सभा सदस्र्  

८ श्री लक्ष्मी प्रसाद सिुाङ सभा सदस्र्  

९ श्री कृष्ण बिादरु र्िा सभा सदस्र्  

१० श्री विल वबक्रम ईविङगो सभा सदस्र्  

११ श्री रमा िाग्ले सभा सदस्र्  

१२ श्री पवित्रा खािी सभा सदस्र्  

१३ श्री खड्ग बिादरु राई सभा सदस्र्  

१४ श्री पणु्र्प्रसाद राई सभा सदस्र्  

१५ श्री कामदुा गरुुङ सभा सदस्र्  

१६ श्री पदमा नेपाली सभा सदस्र्  

१७ श्री िन बिादरु खत्री सभा सदस्र्  

१८ श्री मकु्त बिादरु माझी सभा सदस्र्  

१९ श्री वसिादिेी काकी सभा सदस्र्  

२० श्री दवेिमार्ा खािी सभा सदस्र्  

२१ श्री िन बिादरु पालङुिा सभा सदस्र्  

२२ श्री नारार्ण प्रसाद खािी सभा सदस्र्  

२३ श्री मनेकुादिेी बिगाई सभा सदस्र्  

२४ श्री गगंा सनुिुार सभा सदस्र्  

२५ श्री दिेदत्त र्ोङिाङ सभा सदस्र्  

२६ श्री श्र्ाम बिादरु वलम्ब ु सभा सदस्र्  



क्र स नाम, थर पद दस्िखि 

२७ श्री वडल्ली कुमारी भट्टराई सभा सदस्र्  

२८ श्री विष्णकुला उभरकोटी सभा सदस्र्  

२९ श्री मिने्द्र सिुाङ सभा सदस्र्  

३० श्री रािकुमार पन्द्थाक वलम्ब ु सभा सदस्र्  

३१ श्री सषु्मा लाििी सभा सदस्र्  

३२ श्री खगमार्ा सनुिुार सभा सदस्र्  

३३ श्री िररप्रसाद वसटॏला सभा सदस्र्  

३४ श्री मार्ा कन्द्दङिा सभा सदस्र्  

३५ श्री गगंा मार्ा वि. क. सभा सदस्र्  

३६ श्री पदम नारार्ण पन्द्थाक सभा सदस्र्  

३७ श्री सनुमान िामाङ सभा सदस्र्  

३८ श्री दगुायमार्ा पररर्ार सभा सदस्र्  

३९ श्री वटकाराम िमला सभा सदस्र्  

 

  



 स्िर्णय िं १ 

विवलिाङ गाउँपावलकाको विवनर्ोिन ऐन २०७७ को दफा ३ को उपदफा ३ ले वदएको अविकार प्रर्ोग गरी आवथयक 

िर्य २०७७/७८ का लावग बिटे अवििशेन/सािॏ गाउँसभा द्वारा वस्िकृि गररएको बिटे िथा िावर्यक विकास 

कार्यक्रमिरुलाई पररिवियि स्थानीर् आिश्र्किा, प्राथवमकिा र पिूयवस्िकृि र्ोिना िथा कार्यक्रमिरुको कार्ायन्द्िर्न 

िवटलिाका आिारमा पनु शिप्रविशि रकमान्द्िर/स्रोिान्द्िर गनय गाउँपावलका उपाध्र्क्ष श्री सुवमत्रा उप्रेिी सेढाईज्र् ूद्वारा 

प्रस्ििु बिटे संशोिन प्रस्िाि र्सै विउँदे अवििेशनबाट पाररि गररर्ोस भवन पेश भएका वनम्नानसुारका संशोविि 

र्ोिना िथा कार्यक्रमिरुलाई आठॏ गाउँ सभामा छलफल पश्चाि सियसम्मि रुपले अनुमोदन गन ेवनणयर् गररर्ो । 

 

(क) सािौ गाउँसभाबाट विवनर्ोविि अिण्डा समपरुक कोर् रु ३ करोडबाट िपवशल बमोविम िुनेगरी आठौ गाउँसभामा सम्सोिन 

प्रस्िाि पास गने वनणयर् गररर्ो । 

संशोविि बिेट र्ोिनािरुको वििरण  संशोविि वबवनर्ोिन रु 

विवलिाङ दरिार सङग्रालर् सविर् समपरुक दावर्त्ि 1824871 

विवलिाङ दरिार सङग्रालर् वनमायण प्रदशेसमपरुकदावर्त्ि 1121207 

सल्लेरी सभुाङ पन्द्चमी अमरपरु सडक प्रदशे समपरुक दावर्त्ि 569864 

भवूमविन दवलि भवूमविन सकुुम्बासी ब्र्िस्थापन 2311400 

आ ि २०७६/७७ मा सम्पन्द्न ििेाखोला करीडर ििेाखोला दोभान मावझटार विरो वबन्द्दरु भएर 

फालोट सम्म सडक वनमायण िथा स्िरोन्द्निी को समपरूक दावर्त्ि 1925000 

गाउँपावलका प्रशासवकर् भिन विष्ििृ पररर्ोिनावनमायण 1500000 

१५ शैर्ाको अस्पिाल भिन वनमायण डीवपआर िथा माटो पररक्षण 1500000 

विवलिाङ प्र्ागोडाशवैलको दरिार पर्यटनमन्द्त्रालर्सँगको समपरुकदावर्त्ि 5700000 

सल्लेरी सभुाङ पन्द्चमी अमरपरु सडक प्रारवम्भकिािािरवणर् पररक्षण 1000000 

विवलिाङ प्र्ागोडा शैवलको दरिार िथा सग्रिालर् क्षते्रको प्रारवम्भक िािािरवणर् पररक्षण  1000000 

विवलिाङ २ खेलमैदान प्रारवम्भक िािािरवणर् पररक्षण  100000 

गोपटेार प्रावण उध्दर्ान वनमायण वडवपआर िथाप्रारवम्भक िािािरवणर् पररक्षण 1000000 

सडक िोडय समपरुक 1500000 

प्रदशे समपरुक गि आ िा को दावर्त्ि वफिाय 1901563 

समपरुक कोर् 
7046095 

िम्मा 
30000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ख) सािौ गाउँसभाबाट विवनर्ोविि अिण्डा आकवष्मक कोर् रु ५० लाखबाट िपवशल बमोविम िुनेगरी आठौ गाउँसभामा पेश 

भएको सम्सोिन प्रस्िाि पास गने वनणयर् गररर्ो । 

 

संशोविि र्ोिना/कार्यक्रमिरुको वििरण  संशोविि वबवनर्ोिन रु 

विवलिाङ गाउँपावलका पर्यटवकर् स्थलको वचनारी वनमायण 250000 

ग्रावमण विििुकरण टी ओ डी वमटर खररद विवलिाङ ३ /४ 500000 

कािेवल आ वि सौचालर् वनमायण 100000 

िवटल रोग वनर्न्द्त्रण िथा उपचार सिर्ोग 2500000 

आकवस्मक कार्य सन्द्चालन 1650000 

 िम्मा 5000000 

 

(ग) सािौ गाउँसभाबाट विवनर्ोविि अिण्डा प्रकोप ब्र्िस्थापन कोर् रु १ करोडबाट िपवशल बमोविम िुनेगरी आठौ गाउँसभामा 

सम्सोिन प्रस्िाि पास  गने वनणयर् गररर्ो । 

 

संशोविि र्ोिना/कार्यक्रमिरुको वििरण  संशोविि वबवनर्ोिन रु 

कोवभड रोकथाम वफवदम न.पा. सोिभनाय भकु्तानी 332900 

कोवभड रोकथाम िले्लो स्टुडेन्द्ड प्रोगाम 100000 

नागररक आरोग्र् केन्द्र सन्द्चालन ब्र्िस्थापन 1000000 

वसररिङ मा वि भिन वनमायण 1000000 

प्रकृवि प्रकोप रािि िथा आपिकावलन सिर्ोग 2500000 

प्रकोप वनर्न्द्त्रण िथा ब्र्िस्थापन 5067100 

िम्मा 10000000 

 

(घ) सािौ गाउँसभाबाट विवनर्ोविि बिेट र्ोिना कार्यक्रमिरु िपवशल बमोविम िुनगेरी आठौ गाउँसभामा सम्सोिन प्रस्िाि पशे गन े

वनणयर् गररर्ो । 

क्र 

स 

साविक            

र्ोिना िडा न 

विवनर्ोविि 

बिेट संशोविि र्ोिनािरु िडा न रकमान्द्िर बिेट रु 

१ 

िोरपोखरीमालिासे 

मविला समिू ढाका 

बनुाइ अनदुान िडा न ६ 600000 

ससारी डाँडा माङविम थप 

वनमायण िडा न ६ 200000 

कन्द्चनिङिा प्रा वि ममयि 

सम्भार िडा न ६ 200000 

केरािारी कृवर् सिकारी बारािेरा 

वनमायण िडा न ६ 200000 

२ 

मौलोडाडाआ वि 

्र्ािस्थापन िडा न ६ 100000 फाल्गनुन्द्द आ वि ब्र्िस्थापन िडा न ६ 100000 

३ 

िोरपोखरी वबििु 

सिकारी ब्र्िस्थापन  २००००० 

ढाका बनुाइ सामाग्री ब्र्िस्थापन 

(मेडापा ) िडा न ६ २५०००० ४ 

िोरपोखरी बन 

ब्र्िस्थापन  ५०००० 



५ 

वशद्दशे्वरी मा वि 

ब्र्िस्थापन िडा न ६ २००००० िुङनपुा ििेाखोला ट्र्ाक ओपन िडा न ६ २००००० 

६ वचनानडाडा खापा िडा न ५ १००००० वमनरािखा पा ओप्लासे िडा न ५ 100000 

७ 

सान्द्छोवलङगमु्बा वसढी 

वनमायण िडा न ७ 500000 

सान्द्छोवलङगमु्बा रङरोकन िथा 

मवूिय र ्यर्ाक वनमायण िडान ७ 500000 

८ 

फेदापावसस्नरेी मो िा 

स्िरिवृद िडा न १ 453800 

साविक२ न खोप केन्द्र वनमायण 

थप िडा न १ 350000 

९ 

वनमायणभएका मो िा 

ममयि िडा न १ 40600 

बाख्राकोखोर वनमायण थप 

अनदुान िडा न १ 225000 

१० िवुटकिावलम िडा न १ 200000 

३िटा खोपकेन्द्र फवनयचर िथा 

उद्घाटन िडा न १ 250000 

११ 

स्िास््र्सस्था ममयि 

िथा खोप केन्द्र 

फवनयचर िडा न १ 200000 

िडा स्िरीर् िालक्लि 

ब्र्िस्थापन िथा 

अविररक्तवक्रर्ाकलाप िडा न १ 119400 १२ कम्पटूरिावलम िडा न १ 50000 

१३ 

कृर्कसिार्िा 

कार्यक्रम िडा न २ 200000 

सरकसरसफाइ कार्यक्रम िडा न २ 100000 

खोपकेन्द्र ्र्िस्थापन रिाबशेी िडा न २ 100000 

१४ 

वपप्लेिमोरखोला 

वसचाइ पाइप खररद िडा न ४ 250000 

मझैटारखोपकेन्द्र ब्र्िस्थापन 

िथा चवपय वनमायण िडा न ४ 150000 

वपप्ले िमोरखोला वसचाइ पाइप 

खररद िडा न ४ 100000 

१५ 

मिासेठ 

चौिाराबाटवसिाराम 

चौिार िुदँ ैिाइड्रो 

िोड्ने मो िा ट्रर्ाक 

ओपन 

िडा न ४ ५००००० 

दिेी कटे्टलको िरिुदँ ैगररवि 

वनिारणको भिन सम्म िोड्न ेमो 

बा ट्रर्ाक ओपन िडा न ४ ३५०००० 

मझैटार आ वि िरेाबारा िडा न ४ १५०००० 

१५ 

सामे्रवसमलबोटे वसचाइ 

र्ोिना वडवपआर िडा न ३ 250000 

३न िडा कार्ायलर् वडवपआर िडा न ३ 150000 

गोिाम ेखोला डाँडाखिे वसचाई 

र्ोिना पाइप खररद िडा न ३ 100000 

१६ 

वसस्ने वटमरेु खानेपावन 

ररििय टेङकी वनमायण िडा न ३ 800000 

फुलुिा डाँडेखण्ड मो िा ट्रर्ाक 

ओपन िडा न ३ 800000 

िम्मा ४६९४४०० िम्मा ४६९४४०० 

 

 

 

 



स्िर्णय िं २  

केिी नेपाल ऐन संशोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा थप गररएको दफा ११ को 

उपदफा ४ को खण्ड ठ मा प्रदत्त अविकार संघ संथिा दिाण ििा िवीकरर् लाई कार्ायन्द्िर्न गनय िथा र्स विवलिाङ 

गाउँपावलकामा संि संस्था पररचालन सम्बन्द्िी स्थानीर् नीवि काननुको ्र्िस्था गनय दिेार्नसुार िर्ार पाररएको संि 

संस्था दिाय वििेर्क, २०७७ लाई वििेर्क प्रस्ििुकिाय मान्द्र् सदस्र् िथा वििार्न सवमविका संर्ोिक श्री गोपीकृष्ण 

भण्डारीज्र्लूे सभाबाट पाररि गररर्ोस भवन प्रस्ििु भएको वििेर्क उपर कुनैपवन संशोिन प्रस्िाि नउठेकाले उक्त संि 

संस्था दिाय वििेर्क, २०७७ लाई र्सै विउँद ेअवििशेन/आठॏ गाउँसभाबाट सियसम्मि अनमुोदन गने वनणयर् गररर्ो ।  

 

प्रथिाविााः नेपालको संवििानले आवथयक, समानिा, समवृि र सामाविक न्द्र्ार् सवुनवश्चि गनय समानपुाविक, समािेशी र 

सिभावगिामलूक वसिान्द्िका आिारमा समिामलुक समािको वनमायण गनय गरेको संकल्पको सन्द्दभयमा नेपालको संवििानको िारा 

२२६ प्रदत्त अविकार प्रर्ोग गरी, स्थानीर् सरकार सञ्चालन (संशोिनसविि) ऐन, २०७४ को दफा ११ (४) खण्ड (ठ) िमोविम र्स 

गाउँपावलका वभत्र सामाविक, िावमयक, साविवत्र्क, साँस्कृविक, िैज्ञावनक, शवैक्षक, बौविक, शारीररक, आवथयक, ्र्िसावर्क िथा 

परोपकारी संस्थािरुको स्थापना, अन्द्र्त्र स्थापना भइ र्स गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र कार्य गनयका लावग सवूचकृि िुन र बावर्यक नविकरणको 

कार्य ्र्िस्थापन गनय स्थावनर् सरकार सञ्चालन (संशोिन सविि) ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोविम "संस्था दिाय 

ऐन, २०७७" विवलिाङ गाउँपावलकाको आठॏ गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. ससं्िप्त िाम, स्वथिार र प्रारम्भाः 

(१) र्स ऐनको नाम '' विवलिाङ गाउँपावलकाको संस्था दिाय ऐन २०७७" रिकेो छ ।  

(२) र्ो ऐन विवलिाङ गउँपावलका क्षेत्रभर लाग ूिुनछे ।  

(३) र्ो ऐन िुरुन्द्ि लाग ूिुनेछ ।  

२. पररभाषााः  

विर्र् िा प्रसङगले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमााः  

(क) "गाउँपावलका" भन्द्नाले विवलिाङ गाउँपावलका सम्झन ुपदयछ ।  

(ख) "संस्था" भन्द्नाले सामाविक, िावमयक, साविवत्र्क, साँस्कृविक, िैज्ञावनक, शैवक्षक, बौविक, शारीररक, आवथयक, ्र्िसावर्क 

िथा परोपकारी कार्यिरुको विकास िथा विस्िार गने उिेश्र्ले स्थापना भएको संि सस्था, क्लि, मण्डली, पररर्द, अध्र्र्न 

केन्द्र िथा मतै्रीसंि समिेलाई िनाउँछ ।  

(ग) '' प्रमखु" भन्द्नाले गाउँपावलका अध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ ।  

(ि) ''स्थानीर् अविकारी" भन्द्नाले गाउँपावलकाको संगठन संरचनामा संिसंस्थाको वनर्मन गनय िोकेको शाखाको  शाखा प्रमखु 

(अविकृि) सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) "सञ्चालन सवमवि" भन्द्नाले संस्थाको वििान अनसुार र्स ऐन अन्द्िगयि बनेको वनर्ममा िोवकएको िा िोवकए बमोविम 

सम्झन ुपदयछ ।  

३. दिाण िगरी सथंिा खोल्ि िहुि ाः  

र्स ऐनिमोविम दिाय नगरी कसैले पवन संस्थाको स्थापना गनय िुदनै ।  

४. सथंिाको दिाणाः 

(१) सस्था स्थापना गनय चािने कुनै साि िना िा सो भन्द्दा बढी ्र्वक्तिरुले संस्था सम्िन्द्िी दिेार्को वििरण खलुाई संस्थाको 

वििानको एक प्रवि र िोवकएको दस्िुर सविि स्थानीर् अविकारी समक्ष वनिेदन वदन ुपनेछाः  



(क) संस्थाका सदस्र्िरुको फोटो सविि नाम, थर, पशेा र सम्पकय  न.ं खलेुको ब्र्वक्तगि वििरण, 

(ख)  सञ्चालक सवमविका सदस्र्िरुको नागररकिाको प्रविवलवप, 

(ग) संस्थाको नामाकरण गरी दिाय गनय वनणयर् गररएको बैठकको प्रविवलवप,  

(ि) संस्थाको कार्ायलर् रिन ेस्थानको ठेगाना, िरको वििरण िथा सम्पकय  नं., 

(ङ) सम्िवन्द्िि िडा कार्ायलर्को वसफाररस,  

(२) उपदफा (१) िमोविमको वनिदेन प्राप्त भएपवछ स्थावनर् अविकारीले आिश्र्क िाँचिझु गरी संस्था दिाय गनय उवचि ठानमेा 

संस्था दिाय गरी दिायको प्रमाण - पत्र वदनछे ।  

(३) स्थानीर् अविकारीले कुनै संस्था दिाय नगने वनणयर् गरेमा त्र्सको सचूना वनिेदकलाई कारण खलुाई वदनपुनेछ र वनिेदकलाई 

वचत्त नबझेुको अिस्थामा वनिेदकले सचूना प्राप्त गरेको वमविले पवैिस वदनवभत्र त्र्स्िो वनणयर् उपर प्रमखु समक्ष उिरु गनय 

सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) िमोविम उिरु प्राप्त भएपवछ प्रमखुले आिश्र्क िाँचिझु गरी त्र्स्िो संस्था दिाय गनय स्थानीर् अविकारीलाई 

वलवखि आदशे वदन सक्नछे र त्र्स्िो आदशे भएपवछ स्थावनर् अविकारीले संस्था दिाय गररवदन ुपनेछ ।  

(५) र्स दफा अन्द्िगयि वदईन ेप्रमाण-पत्रको ढाँचा िोवकए बमोविमको िुनछे ।  

५. सथंिा सचूीकृि गिनाः 

 (१) नेपाल सरकार िा अन्द्र् स्थानीर् िि\वनकार्मा दिाय भै र्स गाउँपावलका वभत्र कार्यक्रम सञ्चालन गनय िा शाखा विस्िार गनय 

इच्छुक संि संस्थाले सवूचकृि िुन िोवकएको दस्िुर सविि दिेार्को वििरण खलुाई स्थानीर् अविकारी समक्ष वनिेदन वदन ुपनछेाः  

               (क)  स्थानीर् िि िा अन्द्र् वनकार्मा दिाय भएको प्रमाण पत्रको प्रविवलवप,  

               (ख) अविल्लो आ.ि. को लेखा परीक्षण प्रवििेदनको प्रविवलवप,  

               (ग)  अवग्रम आर्कर दिाय प्रमाण पत्रको प्रविवलवप,  

               (ि) संस्थाको कार्य क्षते्र विस्िार गनय सञ्चालक सवमविले गरेको वनणयर् प्रविवलवप,  

               (ङ) सञ्चालन गररने कार्यक्रमको प्रस्िाि ।  

      (२)  उपदफा (१) िमोविम सवूचकृि िुन वनिेदन प्राप्त भएपवछ स्थावनर् अविकारीले आिश्र्क िाँचिझु गरी संस्था सवूचकृि गनय 

उपर्कु्त ठानमेा स्िीकृविका लावग कार्यपावलका बैठकमा पेश गनुय पनछे ।  

      (३) उपदफा (२) बमोविम कार्यपावलका बैठकिाट संस्था सवूचकृिको वनणयर् भएको ७ (साि) वदन वभत्र स्थानीर् अविकारीले 

संस्था सचूीकृिको प्रमाण पत्र उपलब्ि गराउन ुपदयछ ।  

      (४) र्स दफा अन्द्िगयि वदइने प्रमाण- पत्रको ढाँचा िोवकए बमोविम िुनेछ ।  

६. सथंिा िस्वकरर्ाः 

      (१) र्स ऐनको दफा ४ िमोविम दिाय भएका र दफा ५ िमोविम सवूचकृि भएका संस्थाले दिेार्का वििरण खलुाई िोवकएको 

दस्िुर सविि नविकरणका लावग स्थानीर् अविकारी समक्ष वनिेदन वदन ुपनेछाः  

            (क) संस्था दिायको प्रमाण पत्र,  

            (ख) अविल्लो आ.ि. को लेखा परीक्षण प्रवििेदनको प्रविवलपी,  

             (ग) नविकरण भएको अवग्रम आर्कर दिाय प्रमाण पत्रको प्रविवलपी,  

           (२) उपदफा (१) िमोविम नविकरण िुन वनिेदन प्राप्त भएपवछ स्थानीर् अविकारीले आिश्र्क िाँचिझु गरी संस्था नविकरण 

गनेछ । िर उपदफा (१) िमोविमका कागिािका प्रविवलवप पेश नगरर नविकरण गररने छैन ।  

७. सगंस्िि सथंिा मास्िि ाः  

          (१) र्स ऐन अन्द्िगयि दिाय भएका प्रत्रे्क संस्था अविवछन्द्न उत्तराविकारीिाला स्िशावसि र संगवठि संस्था  

                िुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको वनवमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप िुनछे ।  

           (२) संस्थाले ्र्वक्त सरि चल/अचल सम्पवत्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय र िेचविखन गनय सक्नेछ ।  



           (३) संस्थाले ्र्वक्त सरि आफ्नो नामिाट संिैिावनक िथा काननुी अविकार प्रर्ोग गनय सक्नछे ।  

८. सथंिाको सम्पस्ताः  

(१) संस्थाको पदाविकारी, सदस्र् िा कमयचारी लगार्ि कुनै ्र्वक्तले संस्थाको वििान विरुि संस्थाको कुनै सम्पवत्त दरुुप्रर्ोग गरेमा, 

कब्िा गरेमा िा रोक्का राखेमा स्थावनर् अविकारीले कार्यपावलकाको बैठकमा पेश गरी कार्यपावलकाको वनणयर् िमोविम त्र्स्िो 

सम्पवत्तको दरुुपर्ोग गन,े कब्िा िा रोक्का राख्नबेाट वलई संस्थालाई वफिाय बझुाईवदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको संस्थाको सम्पवत्त वफिाय गने गरी कार्यपावलकाको वनणयर् िमोविम भएको कारिािीमा वचत्त निझु्न े

्र्वक्तले ३५ वदन वभत्र विल्ला अदालि समक्ष पनुरािेदन वदन सक्नछे ।  

(३) संस्थाको सदस्र् िा कमयचारी लगार्ि अन्द्र् कुनै ्र्वक्तले संस्थाको कुनै सम्पवत्त िा वलखि िा प्रविष्ठा विरुि कुनै अपराि िा 

प्रचवलि काननु विपररिको कार्य गरेमा, संस्थाको कुनै सदस्र् िा कमयचारीले प्रचवलि काननू बमोविम मदु्दाको कारिािी चलाउन 

गाउँपावलकाको न्द्र्ावर्क सवमवि समक्ष उिरुी वदन सक्नछे ।  

९. दिाण िभई थिापिा भएको वा ससु्चकृि िभई सञ्चालिमा रह को सथंिाल  दिाण वा ससु्चकृि गिनाः  

र्ो ऐन प्रारम्भ िुन ुभन्द्दा अवि ित्काल प्रचवलि काननु िमोविम दिाय नभई स्थापना भई रिकेो संस्था र गाउँपावलकामा सवूचकृि नभ ै

सञ्चालनमा रिकेा संस्थाले पवन र्ो ऐन प्रारम्भ भएको वमविले िीन मविनावभत्र र्ो ऐन बमोविम दिाय िा सचूीकृि गराउन ुपनेछ ।  

१०. सथंिाको उद्ध श्यहरुमा ह रफ राः  

(१) संस्थाको उिेश्र्िरुमा िरेफेर गनय आिश्र्क दखेेमा िा संस्थालाई अको संस्थामा गाभ्न उवचि दखेेमा सो संस्थाको सञ्चालन 

सवमविले िि सम्िवन्द्ि प्रस्िाि िर्ार गरी सो प्रस्िाि उपर छलफल गनय संस्थाको वििान िमोविम सािारण सभा िोलाउनपुनेछ ।  

(२) सािारण सभामा उपवस्थि भएका िम्मा सदस्र् संख्र्ाको दईु वििाई सदस्र्िरुले प्रस्िािना समथयन िनाएमा सो प्रस्िाि सािारण 

सभािाट पाररि भएको मावननेछ िर सो प्रस्िाि लाग ुगनय प्रमखुको पिुय वस्िकृवि वलन ुपनछे ।  

११. ल खाको स्ववरर् पिाउिु पिनाः  

सञ्चालन सवमविले आफ्नो संस्थाको लेखाको वििरण लेखापरीक्षकको प्रवििेदन सविि प्रत्रे्क िर्य स्थावनर् अविकारी  किाँ पठाउन ु

पनेछ ।  

१२. ल खा जााँच गिनाः  

(१) गाउँपावलकाले आिश्र्क दखेमेा संस्थाको लेखा आफुले वनर्कु्त गरेको लेखा विज्ञ िा अविकृि द्वारा परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम लेखा परीक्षण गराए िापि गाउँपावलकाले परीक्षण िाँचबाट दवेखन आएको संस्थाको मौज्दाि रकमको 

सर्कडा  (३%) प्रविशिले नबढाई आफुले वनिायररि गरेको दस्िरु असलु गरी वलन सक्नछे ।  

 (३) लेखा परीक्षण गने विज्ञ िा अविकृिले मागेको वििरण िथा कागिािपत्र िा सोिेको प्रश्नको ििाफ वदन ुसंस्थाको पदाविकारी, 

सदस्र् र कमयचारीको किय्र् िुनेछ ।  

(४) लेखा परीक्षण गन ेअविकृिले गाउँपावलकाले िोवक वदएको म्र्ाद वभत्र लेखा िाँचको प्रवििेदन गाउँपावलका समक्ष पेश गनुय पनेछ 

र सो प्रवििेदनको आिारमा संस्थाको कुनै सम्पवत्त सो संस्थाको कुनै पदाविकारी, सदस्र् िा कमयचारीले विनावमना गरेको, नोक्सान 

गरेको िा दरुुपर्ोग गरेको छ भन्द्ने गाउँ कार्यपावलकालाई लागमेा वनिले त्र्स्िो पदाविकारी, सदस्र् िा कमयचारीिाट सो िावन नोक्सानी 

असलु गनय प्रचवलि काननु बमोविम कारिािी चलाउन सक्नछे । िर, प्रचवलि काननुले सिार् समेि िुने अपराि भएकोमा प्रचवलि 

काननु बमोविम मदु्दा चलाउन लगाउनेछ ।  

१३. स्िदनशि स्दि ाः  

गाउँपावलकाले संस्थालाई आिश्र्क वनदशेन वदन सक्नेछ र त्र्स्िो वनदशेनको पालना गनुय सम्िवन्द्िि संस्थाको किय्र् िुनछे ।  

१४. दण्ड सजायाः  

(१) दफा ३ बमोविम संस्था दिाय नगराई संस्था स्थापना गरेमा िा दफा ९ िमोविम संस्था दिाय िा सवूचकृि नगरी संस्था सञ्चालन 

गरेमा त्र्स्िा संस्थाका सञ्चालक सवमविका सदस्र्िरुलाई गाउँपावलकाले िनिी दश ििार रुपैर्ा सम्म िरीिाना गनय सक्नेछ ।   

(२) दफा ११ िमोविम लेखाको वििरण नपठाएमा सञ्चालन सवमविका सदस्र्िरुलाई  िनवि दश ििार रुपैर्ा सम्म िरीिाना गनय 

सक्नेछ िर कुनै सदस्र्ले दफा ११ उल्लंिन गरेमा वनिलाई सिार् गररने छैन ।  



(३) दफा १२ को उपदफा (३) बमोविम विसाि िाँच गन ेसम्बवन्द्िि अविकृिले मागेको वििरण िथा कागिपत्रिरु िा सोिेको प्रश्नको 

ििाफ नवदन ेसम्बवन्द्िि पदाविकारी, सदस्र् िा कमयचारीलाई गाउँपावलकाले १ ििार रुपैर्ा सम्म िररिाना गनय सक्नेछ ।  

(४) दफा १० बमोविम प्रमखुको वस्िकृवि नवलई संस्थाको उिेश्र्मा िरेफेर गरेमा िा अको संस्था वसि गावभएमा िा संस्थाले आफ्नो 

उिेश्र्को प्रविकुल िुने गरी काम कारिािी गरेमा िा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपावलकाले वदएको वनदशेनको पालना नगरेमा 

गाउँपावलकाले त्र्स्िा संस्थाको दिाय वनलम्िन गनय िा खारेि गनय सक्नेछ ।  

१५.पुिराव दिाः 

दफा १४ बमोविम  गाउँपावलकाले गरेको अवन्द्िम वनणयर् उपर ३५ वदन वभत्र िोवकएको विल्ला अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ ।  

१६. सथंिा स्वघटि र त्यसको पररर्ाम : 

(१) संस्थाको वििान िमोविम कार्य सञ्चालन गनय नसवक िा अन्द्र् कुनै कारणिस संस्था वििटन भएमा त्र्स्िो संस्थाको िार्िेथा 

गाउँपावलकाको स्िावमत्िमा आउनछे ।  

(२) उपदफा (१) िमोविम विगठन भएको संस्थाको दावर्त्िको िकमा सो संस्थाको िार्िेथाले थामेसम्म त्र्स्िो गाउँपावलकाले 

िेिोनेछ ।  

१७. स्ियमावली बिाउि  अस्िकाराः र्स ऐनको उिेश्र् कार्ायन्द्िर्न गनय गाउँकार्यपावलकाले वनर्मािली िनाउन सक्नेछ ।  

१८.  अस्िकार प्रत्यायोजिाः र्स ऐन िा ऐन अनिगयि बनेका वनर्मािली िमोविम प्राप्त अविकारिरुमध्रे् सबै िा कुनै अविकार 

कार्यपावलकाले सम्िवन्द्िि शाखाको कुन ैअविकृिलाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ ।  

 

 

स्िर्णय िं. ३ 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविवि ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोविम कार्यपावलकालाई सभा माफय ि 

िनिाप्रवि उत्तरदार्ी बनाउन र कार्यपावलकाका काम कारिािीको वनरन्द्िर वनगरानी गनय सभाद्वारा एक अथय िथा 

साियिवनक लेखा सवमवि गठन गने ्र्िस्था रिकेो छ । उक्त सवमविको कार्यक्षेत्र रािश्व र कर, विवभन्द्न र्ोिना 

कार्ायन्द्िर्नमा िुन ेअवनर्वमििा र िुनसक्ने बेरुिकुा सम्बन्द्िमा आिश्र्क कारिािी गने रिकेो िुन्द्छ । ऐनको सोिी 

दफा अनसुार र्स गाउँपावलकामा दिेार्नसुारको एक अथय िथा साियिवनक लेखा सवमवि र्सै सभा द्वारा गठन गने 

वनणयर् गररर्ो । 

१. अथय िथा साियिवनक लेखा सवमवि संर्ोिक श्री नारार्ण खािी 

२. अथय िथा साियिवनक लेखा सवमवि सदस्र् श्री िन बिादरु खत्री 

३. अथय िथा साियिवनक लेखा सवमवि सदस्र् श्री सषु्मा लाििी 

 

स्िर्णय िं ४ 

मिालेखापरीक्षकल ेर्स कार्ायलर्को आ. ि. २०७६/७७ को सम्पणूय आवथयक कारोिारिरुको अवन्द्िम लेखापरीक्षण 

गरी िारी गरेको प्रारवम्भक लेखापरीक्षण प्रवििदेनमा औल्र्ाईएका बेरुििुरुका सम्बन्द्िमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ 

को दफा २० को उपदफा ३ बमोविम सभा सदस्र् श्री मदन गॏिमज्र्लेू छलफलका लावग सभामा पेश गनुयभएको 

बेरुििुरु उपर ्र्ापक छलफल गरी दिेार्नसुारका उपर्कु्त रार् िथा प्रविवक्रर्ा सविि मिालेखापरीक्षक डोर समक्ष 

सम्परीक्षणका लावग लेखी पठाउने सियसम्मि वनणयर् गररर्ो ।  

(क) ब रुजुको दफा १० को ब्यहोरा  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ४ अनसुार पावलकािरुले आिविक िावर्यक रणनीविगि विर्र्को 

र्ोिना बनाउदा मध्र्कालीन िथा दीियकालीन प्रकृविका आर्ोिनािरुमा लगानी गनुयपन े्र्िस्था छ । त्र्स्िै सोिी ऐनको दफा २४ को 



उपदफा १० अनसुार पावलकाले स्थानीर्स्िरका विकास आर्ोिनाको आिश्र्क अध्र्र्न अनसुन्द्िान िथा प्रभाि मलू्र्ाङ्कन कार्य 

गनय सक्नेछ भनी ्र्िस्था रिकेो छ । िर पावलकाले साना प्रकृविका रु ५ लाख भन्द्दा कमका आर्ोिनािरु अध्र्र्न अनसुन्द्िान र 

प्रभाि मलु्र्ाङ्कन बेगर न ै  रु.१४९५२२०० को ६४ िटा र्ोिनािरुको छनौट िथा कार्ायन्द्िर्न गरेको दवेखर्ो । अि पावलकाले 

आगामी वदनमा मध्र्म र ठुला आर्ोिनािरु ििुयमा गरी कार्ायन्द्िर्न गने िफय  ध्र्ान िानपुने ।  

 

राय/प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - राज्र्को पनु सम्रचना पश्चाि पविलो पटक गवठि स्थानीर् सरकारका अगाडी नागररकका अनेकन 

समस्र्ािरु िथा चनुौवििरु रिकेा िुदँा िडा वभत्रका टोल विकास सवमविबाट िडा सभामा माग िुन आएका स-साना र्ोिनािरुलाई 

समेट्न ेक्रममा साना र्ोिनािरुमा बिेट वबवनर्ोिन भएकोमा अि उप्रान्द्ि र्थासक्र् आिविक िावर्यक रणनीविगि विर्र्को र्ोिना 

बनाउदा मध्र्कालीन िथा दीियकालीन प्रकृविका आर्ोिनािरुमा लगानी गने वनणयर् गररर्ो । 

 

(ख)  ब रुजुको दफा ११ को ब्यहोरा  

गाउँपावलकाले पेश गरेको वििरण अनसुार आवथयक बर्य २०७६/०७७ को कुल खचय मध्रे् ७०.३% उपभोक्ता सवमवि माफय ि  खचय 

गरेकोले वनमायण ्र्िसार्ी माफय ि प्रविस्पिायत्मक रुपमा खचय गन ेिफय  गाउँपावलकाको ध्र्ान िान ुपने । 

 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  साियिवनका खररद वनर्मािली २०६४ को वनर्म ९७ बमोविम रु १ करोड सम्मका लागि अनमुान 

भएका वनमायण कार्य िा सो सम्बन्द्िी सेिा सोिी स्थानमा बसोबास गने बावसन्द्दा र त्र्स्िो सेिा उपभोग गन े समदुार् मात्र रिकेो 

उपभोक्ता सवमवि िा लाभग्रािी समदुार्बाट गराउन िा प्राप्त गनय सवकने छ भन्द्ने प्राििान बमोविम सम्पन्द्न आर्ोिनािरु समदुार्मा न ै

िस्िान्द्िरण गने गरी सन्द्चालन/कार्ायन्द्िर्न गररएको छ । गाउँपावलकाले समदुार्मा िस्िान्द्िरण िुन नसक्ने िथा प्रत्र्क्ष रोिगारी वसियना 

गनय नसक्ने प्रकृविका आर्ोिनािरु प्रविस्पिाय गराइ वनमायण ब्र्िसार्ीबाट समिे सञ्चालन गने/गराउन े। 

 

(ग)  ब रुजुको दफा १६ को ब्यहोरा  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोविम स्थानीर् ििले स्थानीर् सेिाका आफ्नो दरबन्द्दीमा कार्यरि प्रत्रे्क 

कमयचारीले खाईपाई आएको मावसक िलबबाट १० प्रविशि रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले िुन आउने रकम थप गरी िम्मा गनुयपन े

्र्िस्था छ । पावलकाले र्स िर्य वित्तीर् समानीकरणबाट कमयचारी कल्र्ाण कोर्मा रकम ट्रान्द्सफर नगरेकोले अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  कमयचारी कल्र्ाणकोर् सम्बन्द्िमा गाउँपावलकाले बिेट सवुनवश्चि गरी कार्ायलर्बाट वनर्मानसुारको 

कमयचारी कल्र्ाणकोर्मा कट्टी रकम िम्मा गन े। 

(घ) ब रुजुको दफा १९ को ब्यहोरा  

गाउँ िथा नगरसभाका सदस्र्िरुको सवुििा सम्िवन्द्ि ऐन, २०७५ दफा ३ को अनसुवूच १ अनसुार गाउँपावलकाका प्रमखु , उप 

प्रमखुलाई सिारी सािन उपल्ि नभएमा क्रमश १००००।०० र १००००।०० नगद पाउने ्र्िस्था छ । त्र्सैगरी िडाध्र्क्ष र 

कार्यपावलक सदस्र्लाई समिे र्ािार्ाि सवुििा क्रमश ४०००।र २५००। पाउने ्र्िस्था छ । गाउँपावलकाले वनम्नानसुारका 

िडाध्र्क्षलाई कार्ायलर्िाट १‚१ थान मोटर साईकल प्रर्ोग गरेको ईन्द्िनको विल िथा लगवसटिाट दवेखर्ो । कार्ायलर्को सिारी 

सािन प्रर्ोग गरेर पवन मावसक रु ४०००। र्ािार्ाि खचय िापि बवुझ वलएको समेि दवेखर्ो । ऐनमा भएको ्र्िस्था बमोविम एउटा 

सवुििा मात्र वलन ुपनमेा पदाविकारीले दोिोरो सवुििा प्रर्ोग गरेकोले रु २६८००० असलु गनुयपन े। 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  िडा कार्ायलर्मा िडा सवचि, पिूायिार िफय का प्राविविक, कृवर् िथा पशसेुिाका प्राविविक समेि 

कार्ायरि रिी कार्ायलर्बाट िस्िान्द्िरण भएको िम्मा १ थान मोटरसाइकल सामवुिक प्रर्ोग िुदँ ै आएको िुदँा वनि िडाध्र्क्षिरुको 

र्ािार्ाि सेिा सवुििा कटौिी गदाय ब्र्ििारीक कठीनाइ आईपने िुदँा उक्त बेरुि ुसभाद्वारा वनर्वमि गरी  मिालेखा पररक्षक कार्ायलर् 

समक्ष सम्पररक्षणको लावग अनरुोि गन े। 



(ङ) ब रुजुको दफा २० को ब्यहोरा  

प्रदशे न.ं १ प्रदशे समपरुक अनदुान कार्यविवि, २०७५ को दफा ४(२) मा कुल लागिको बढीमा ७० प्रविशिसम्म प्रदशे सरकारले 

समपरुक अनदुानको रुपमा प्रदान गन ेउल्लेख छ । िर गाउँपावलकाले र्स िर्य सञ्चालन गरेको २ र्ोिनामा रु. ६३३८५४२।०० खचय 

लेखेकोमा प्रदशे सरकारको मात्र श्रोिबाट खचय लेखेकोले कार्यविविमा उल्लेवखि ्र्िस्थाको पालना गरेको नदवेखएकोले ३० 

प्रविशिले िुन ेरु.१९०१५६३।००  प्रदशे सरकारलाई वफिाय गनुयपन ेदवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  बेरुिमुा उल्लेवखि रकम प्रदशे सरकारलाई वफिाय गन ेप्रकृर्ा अवि बढाउने । 

(च) ब रुजुको दफा २१ को ब्यहोरा  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पावलकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र वभत्र रिकेा विवभन्द्न ्र्िसार् गने ्र्वक्तबाट 

्र्िसार् कर उठाउनपूने ्र्िस्था रिकेो छ । र्स िर्य गाउँपावलकाले ्र्िसार् दिाय िथा निीकरण शलु्क िापि कुन ै  कर संकलन 

गरेको नदवेखएको साथै क्षेत्रवभत्र रिकेा ्र्िसार्ीिरुको अवभलेख अिािविक गरेको छैन । िसथय पावलकाले आफ्नो क्षेत्र वभत्र 

सञ्चालनमा रिकेा सम्पणूय ्र्िसार्ीको अिािविक अवभलेख राखी करको दार्रावभत्र ल्र्ाउन ुपने । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - उक्त दफा सम्बन्द्िमा र्सै सभाद्विारा सस्थादिाय एन पाररि भएको छ । सो सँग सम्बवन्द्िि वनर्मािली 

/कार्यविवि िर्ार गरी सम्पणूय ्र्िसार्ीिरु/ सस्थािरुको अिािविक अवभलेख राखी करको दार्रावभत्र ल्र्ाउने । 

(छ) ब रुजुको दफा २८ को ब्यहोरा  

- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (ख) मा सामदुावर्क िन उपभोक्ता सवमविले िन पदैािार वबक्री िथा 

उपर्ोगसम्बन्द्िी आफ्नो िावर्यक कार्यर्ोिना बनाई गाउँपावलकाबाट स्िीकृि गराउन ुपने र िन पदैािार वबक्रीबापि प्राप्त िुने रकमको 

दश प्रविशि रकम सम्बवन्द्िि गाउँपावलकाको सवञ्चि कोर्मा िम्मा गनुयपने ्र्िस्था छ । गाउँपावलकाले सोसम्बन्द्िी अवभलेख िथा 

िन कार्यर्ोिना स्िीकृि गरेको दवेखएन । आफ्नो क्षते्रवभत्र रिकेा सामदुावर्क िनको अवभलेख राखी िन कार्यर्ोिनाको स्िीकृवि िथा 

िन पैदािारको वबक्रीबाट प्राप्त िुने रकम आम्दानी गनय पिल गनुयपने दवेखन्द्छ । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - आफ्नो क्षते्रवभत्र रिकेा सामदुावर्क िनको अवभलेख राखी िन कार्यर्ोिनाको स्िीकृवि िथा िन 

पैदािारको वबक्रीबाट प्राप्त िुन ेरकम आम्दानी गनय  अविलम्ब पिल गनुयपने । 

(ज) ब रुजुको दफा ३० को ब्यहोरा  

- अन्द्िर सरकारी वित्त ्र्िस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीर् ििलाई स्िीकृि दरबन्द्दी वभत्रका वशक्षकको िलब भत्ता बापि 

सशिय अनदुान उपलब्ि गराउने ्र्िस्था छ । साविकको विल्ला वशक्षा कार्ायलर्बाट अनमुवि प्राप्त गरी सञ्चालनमा रिकेा र कुनै पवन 

दरबन्द्दी िथा रािि अनदुान कोटा प्राप्त नगरेका वििालर्लाई वशक्षक ्र्िस्थापन गने गरी शवैक्षक सत्र २०७६ का लावग सिर्ोग 

अनदुान वदन सवकने ्र्िस्था छ । िर पावलकाले स्िीकृि दरबन्द्दीवभत्र नपरेका एिं वििालर्ले गि विगिदवेख नै आन्द्िररक स्रोिबाट 

िलब भत्ता ्र्िोरेका वशक्षकलाई वित्तीर् समानीकरण अनदुानबाट रु. ७८१९७६०।०० िलब भत्ता भकु्तानी गरेकोले अवनर्वमि 

दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - गाउँपावलका वभत्रका केिी विध्र्ालर्िरुमा विध्र्ावथय सख्र्ा िथा कक्षा सन्द्चालनको आिारमा स्थार्ी 

वशक्षक दबयन्द्िी सख्र्ा न्द्र्नू रिकेो िथा मावथल्लो ििसमेि सञ्चालन भई दबयन्द्दी प्राप्त नभएकोले  स्थानीर् अवभभािकबाट चन्द्दा उठाइ 

वनवि स्रोिमा वशक्षक राखी पठन पाठन गराउँद ैआएकोमा स्थानीर् सरकारको गठन पश्चाि अवभभािकबाट आएका गनुासा सम्बोिन 

गने क्रममा वनवि वशक्षकिरुलाई र्थोवचि पाररश्रवमक ब्र्िस्था गरीएको िो । मलेपबाट उल्लेवखि ब्र्िोरा बमोविम गाउँपावलकाबाट 



आन्द्िरीक श्रोि प्रावप्तको दार्रा बढाइ रािश्व आम्दानी गरी ब्र्िस्था वमलाउने  िथा उल्लेवखि बेरुि ु मिालेखा पररक्षकको 

कार्ायलर्समक्ष वनर्वमि गररदन अनरुोि गने । 

(झ) ब रुजुको दफा ३२ को ब्यहोरा  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वििरणमखुी खचयलाई वनर्न्द्त्रण गद ैसंि िथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त रकमलाई 

स्थानीर् पिूायिार विकास िथा दीियकालीन पूँिी वनमायण िुने कार्यमा खचय गनुयपदयछ । िसबाट नाफा कमाउने उद्दशे्र्ले स्थावपि 

संस्थालाई अनदुान उपलब्ि गराउन वमल्दनै । िर पावलकाले नाफामलूक संस्थािरुलाई अनदुान उपलब्ि गराएको रकम रु १६८२१८७ 

अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - गाउँपावलकाले सिकारी सस्था िथा समिूमाफय ि सामवुिक कृवर् िथा लवक्षि कार्यक्रमिरु सन्द्चालन गनय 

अनदुान उपलब्ि गराएको र िसबाट नाफामलूक सिकारी िथा सस्थािरुमा लाभ परुाउन ेकार्य निुन ेभएको िुदँा उल्लवखि अवनर्वमि 

बेरुि ुरकम मिालेखा पररक्षकको कार्यलर्समक्ष  वनर्वमि गरी सम्परीक्षण गनय अनरुोि गन े। 

 

(ञ) ब रुजुको दफा ३३ को ब्यहोरा  

कुनै पवन ऐनद्वारा गठीि सवमविले वनर्वमि रुपमा कार्य गदाय िैठक िस्न ुपरेमा िोवकएको दरमा िैठक भत्ता भकु्तानी गने ्र्िस्था रिकेो 

छ । कार्ायलर्ले कार्ायलर्को वनर्वमि रुपमा कार्ायलर् समर्मा िसेको कमयचारी िैठकको वनम्नानसुार िैठक भत्ता भकु्तानी गरेको  रु  

९६९०० अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  कार्ायलर्, ७ ओटै िडा कार्ायलर्िरु िथा शाखािरुको कमयचारीिरुिीच मावसक १ पटक 

गाउँकार्यपावलकाको कार्ायलर्मा अध्र्क्षज्र् ूसमेिको उपवस्थविमा कमयचारीिरुकोबैठक बस्ने र कार्यलर्को काम कारिािीको प्रगवि 

प्रवििेदन एिम ्  सवमक्षा गन ेगरेको । गाउँपावलका क्षते्रवभत्र पदाविकारी िथा कमयचारीिरुलाई दवैनक भ्रमण खचय  उपलब्ि नगराउन े 

गरीएको िुदँा आिेिािेबापि  गाउँसभाबाट कमयचारी बैठक भत्तामा बिेट विवनर्ोिन गरीएकोमा आ.ब.को प्रथम चौमावसक मात्र बैठक 

बवस भत्ता बझेुको पाइएकोले उल्लेवखि अवनर्वमि बेरुि ुसभाद्वारा वनर्वमि गरी सम्पररक्षणको लावग मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् 

समक्ष पेश गन े। 

(ट) ब रुजुको दफा ४१ को ब्यहोरा  

पावलकाले संिीर् सरकारबाट िस्िान्द्िररि वशक्षा िफय को बिेट खचय गदाय कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िका २०७६।०७७ अनसुार गनुयपदयछ 

। कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िका २०७६।०७७ को आवथयक अनशुासन िथा वित्तीर् प्रवििेदन खण्डको बदुाँ नं. (क) मा उल्लेख भए 

अनसुार एउटा बिेट उपशीर्यकमा विवनर्ोविि रकम अको बिेट उपशीर्यकमा खचय गनय नपाईने प्राििान रिकेो छ । त्र्स्िै गरी वििालर् 

अनदुान ्र्िस्थापन वनदवेशका, २०७४ को वनदशेन ७.६ अनसुार वििालर्लाई प्राप्त कार्यसम्पादनमा आिाररि प्रोत्सािन अनदुान 

शीर्यकबाट भौविक पिूायिार वनमायणको कार्य गनय नपाईने ्र्िस्था उल्लेख छ । िर उक्त मापदण्ड विपरीि पावलकाले दिेार् अनसुार 

खचय लेखेको रु ७५००००।० अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - गाउँपावलकाको कार्ायलर्मा िार्रलेस इन्द्टरनटे सेिामात्र भएको । असार मसान्द्िमा मौसम प्रविकुल भई 

इन्द्टरनटेमा समस्र्ा आई अनलाइन भकु्तानीमा कवठनाई भई वशर्यकान्द्िर भएको िुदँा आइन्द्दा मापदण्ड बमोविम कार्य गने गराउन ेगरी 

उक्त बेरुि ुर्सै सभाद्वारा वनर्वमि गरी र सम्पररक्षणको लावग मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष पशे गन े। 

 

 



(ि) ब रुजुको दफा ४६ को ब्यहोरा  

- कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िका २०७६⁄७७ अनसुार कन्द्टेन्द्िेन्द्सी कट्टा नगरी वििालर्को खािामा वनकासा गनुय पनेमा पावलकाले रु 

१२६०००००को ४ प्रविशिले कन्द्टेन्द्िेन्द्सी कट्टा गरेकोले  कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िकाको पालना भएको नपाइएकोले 

रु.५०४०००अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  स्थानीर् सरकार गठन पश्चािको अिस्थामा सविर् वशक्षा  एन िथा वनर्मािली सस्सोिन नभएको िुदँा 

शैवक्षक कार्यक्रमिरु सञ्चालन गनय केिी दवुििा भएकै िो । बेरुिकुो दफामा उल्लेख भए बमावि अि आइन्द्दा वशक्षा ससिय कार्यक्रम 

सञ्चालन गदाय कन्द्टेन्द्िेन्द्सी कट्टा नगने गरी िाललाई उल्लेवखि बेरुि ुसभाद्वारा वनर्वमि गरी मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष 

सम्पररक्षणको लावग अनरुोि गने । 

(ड) ब रुजुको दफा ४७ को ब्यहोरा  

कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िका २०७६।७७ अनसुार शसिय अनदुान रकम विदालर्को खािमा वनकासा गनुय पनमेा पावलकाले रु 

१९४६३१२ को वििालर् समान आफैले खरीद गरेकोले कार्यक्रम कार्ायन्द्िर्न पवुस्िकाको पालना भएको नपाइएकोले अवनर्वमि 

दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - विध्र्ालर्िरुबाट साियिवनक खररद एन िथा वनर्मािली बमोविम  खररद प्रकृर्ा अिलम्बन गनय 

नसकेको कारण गि आ.ब.िरुमा बेरुि ुआएको िुदँा विध्र्ालर्ले गाउँकार्यपावलकाको कार्ायलर्बाट न ैखररद गररवदन ुिुन भवन वनणयर् 

सवििको पत्र बमोविम खररद कार्य सम्पन्द्न गरी िस्िान्द्िरण गररएको बवुझएको िुदँा उक्त बेरुि ु सभाद्वारा वनर्वमि गने र मिालेखा 

पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष सम्परीक्षणको लावग अनरुोि गने । 

(ढ) ब रुजुको दफा ५२ को ब्यहोरा  

- पुँिीगि समानीकरण, साियिवनक खररद ऐन २०६३ को दफा ४५ मा सामान्द्र् प्रकृविको ममयि, सानाविना वनर्वमि कार्य िा सरसफाई 

िस्िा कार्य अमानििाट गराउन सक्ने ्र्िस्था रिकेो छ । साथै साियिवनक खररद  वनर्मािली २०६४ को दफा ९८ मा साियिवनक 

वनकार्ले रु १०००००।०० सम्मको वनमायण सम्बन्द्िी कार्य एक िि मावथको वस्िकृिी वलई गनय सक्ने ्र्िस्था रिकेो । िर पावलकाले 

गाउँपावलकाको भिन पररसर ममयि कार्य भनी रु १४५००० भकु्तानी वदएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - बेरूिमुा उल्लेवखि गाउँपावलका पररसर ममयि कार्य र विन्द्सी स्टोर ब्र्िस्थापन कार्य फरक फरक 

समर्मा सम्पन्द्न गरी एकमषु्ट भकु्तानी वदइएको बवुझएकोले अि आइन्द्दा काननुको बमोविम मात्र र्ोिना सञ्चालन गनय सचिे गराउँद ै

िाललाई उक्त बेरुि ुसभाद्वारा वनर्वमि गन ेर र मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष सम्परीक्षणको लावग अनरुोि गन े। 

(र्) ब रुजुको दफा ५६ को ब्यहोरा  

साियिवनक खररद वनर्मािली, २०६४ को वनर्म ९७.१३(क) मा उपभोक्ता सवमविले प्राप्त गरेको कुनै काम वनमायण ्र्िसार्ीबाट 

गराएको पाइएमा साियिवनक वनकार्ले उपभोक्ता सवमविसँगको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो सवमविलाई भविष्र्मा कुनै वकवसमको काम गनय 

नवदन ेअवभलेख राखी वनमायण ्र्िसार्ीलाई कालो सचूीमा राख्न साियिवनक खरीद अनगुमन कार्ायलर्मा वसफाररस गनुयपन ेउल्लेख छ 

। ग्रावमण सडक वनमायण गनय सम्झौिा गरेका उपभोक्ता सवमवििरुले सडक वनमायणको काम वनमायण ्र्िसार्ीलाई वदई वनमायण 

्र्िसार्ीले सडक वनमायण गरेको उल्लेख गरी िारी गरेको वििक कार्ायलर्मा पशे गरेको आिारमा उपभोक्ता सवमविलाई भकु्तानी िुन े

गरेको दवेखएको छ ।र्सरी वनर्मको पालना नगरी प्रविस्पिायबाट प्राप्त िुन सक्न ेलाभलाई वसवमि पान ेर स्थानीर् स्िावमत्ि ग्रिण गन े

गरी आफै उपभोक्ता सवमवििाट िुन ु पने कामलाई दिेार्का  वनमायण ्र्िसार्ीलाई वदने उपभोक्ता सवमविलाई कारबािी गरी सडक 

वनमायणको काम प्रविस्पिाय गराइ सञ्चालन गरीनपुन ेरु. ९६६८६३६ । 



प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय -  साियिवनका खररद वनर्मािली २०६४ को वनर्म ९७ बमोविम रु १ करोड सम्मका लागि अनमुान 

भएका वनमायण कार्य िा सो सम्बन्द्िी सेिा सोिी स्थानमा बसोबास गने बावसन्द्दा र त्र्स्िो सेिा उपभोग गन े समदुार् मात्र रिकेो 

उपभोक्ता सवमवि िा लाभग्रािी समदुार्बाट गराउन िा प्राप्त गनय सवकने छ भन्द्ने प्राििान बमोविम सम्पन्द्न आर्ोिनािरु  समदुार्मान ै

िस्िान्द्िरण गन ेगरी १५ प्रविशि स्थानीर्को लागि सिभावगिामा मवेशन समिे प्रर्ोग गरी सम्पन्द्न गन ेगररएकोले उपभोक्ता सवमविबाट 

िभेी मेसीन िनीको कम्पनी /फमयको भ्र्ाट विल पेश गन ेगररएको पाइर्ो । गाउँपावलकाले समदुार्मा िस्िान्द्िरण िुन नसक्ने, प्रत्र्क्ष 

रोिगारी वसियना गनय नसक्न ेिथा िवेभ मेसीन प्रर्ोग गनुय पन ेप्रकृविका आर्ोिनािरुिरु ठेक्का प्रविस्पदाय गराइ वनमायण ब्र्िसार्ीबाट 

समेि सञ्चालन गने/गराउने गरी उल्लेवखि अवनर्वमि बेरुि ु र्सै सभाद्वारा वनर्वमि गने र सम्पररिर्को लास्ग महाल खा 

पररिकको कायाणलय समि प श गिन । 

(ि) ब रुजुको दफा ५७ को ब्यहोरा  

साियिवनक खररद वनर्मािली, २०६४ को वनर्म ९७ को उपवनर्म (९) मा उपभोक्ता सवमवि िा लाभग्रािी समदुार्बाट सञ्चावलि िुने 

वनमायण कार्यमा डोिर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर िस्िा िभेी मेवशनरी प्रर्ोग गनय नवमल्ने ्र्िस्था छ । सो वनर्मािलीको 

प्रविबन्द्िात्मक िाक्र्ांशमा लागि अनमुान िर्ार गदायको समर्मा िभेी मेवशन प्रर्ोग गनुयपन ेिवटल प्रकृविको कार्य भनी उल्लेख भएको 

रिछे भन े सम्बवन्द्िि प्राविविकको वसफाररशमा साियिवनक वनकार्बाट सिमवि वलई त्र्स्िा मेवशन प्रर्ोग गनय सवकने उल्लेख छ । 

पावलका अन्द्िगयि सञ्चावलि अविकांश सडक वनमायण िथा स्िरोन्द्नविसँग सम्बवन्द्िि र्ोिनाका उपभोक्ता सवमवििरुले डोिर, 

एक्साभेटर लगार्िका िभेी मेवशन प्रर्ोग गने गरेको पाइए िापवन वनर्मािलीको ्र्िस्था बमोविम सम्बवन्द्िि प्राविविकको वसफाररश 

गराई गाउँ कार्यपावलकाको कार्ायलर्बाट रु. ४८२२००० सिमवि वलएको पाइएन । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - साियिवनका खररद वनर्मािली २०६४ को वनर्म ९७ बमोविम रु १ करोड सम्मका लागि अनमुान 

भएका वनमायण कार्य िा सो सम्बन्द्िी सेिा सोिी स्थानमा बसोबास गने बावसन्द्दा र त्र्स्िो सेिा उपभोग गन े समदुार् मात्र रिकेो 

उपभोक्ता सवमवि िा लाभग्रािी समदुार्बाट गराउन िा प्राप्त गनय सवकने छ भन्द्ने प्राििान बमोविम सम्पन्द्न आर्ोिनािरु  समदुार्मान ै

िस्िान्द्िरण गन ेगरी १५ प्रविशि स्थानीर्को लागि सिभावगिामा मवेशन समिे प्रर्ोग गरी सम्पन्द्न गन ेगररएकोले उपभोक्ता सवमविबाट 

िभेी मेसीन िनीको कम्पनी /फमयको भ्र्ाट विल पेश गन ेगररएको पाइर्ो । गाउँपावलकाले समदुार्मा िस्िान्द्िरण िुन नसक्ने, प्रत्र्क्ष 

रोिगारी वसियना गनय नसक्न ेिथा िवेभ मेसीन प्रर्ोग गनुय पन ेप्रकृविका आर्ोिनािरुिरु ठेक्का प्रविस्पदाय गराइ वनमायण ब्र्िसार्ीबाट 

समेि सञ्चालन गने/गराउने गरी उल्लेवखि अवनर्वमि बेरुि ु र्सै सभाद्वारा वनर्वमि गने र सम्पररिर्को लास्ग महाल खा 

पररिकको कायाणलय समि प श गिन । 

(ि) ब रुजुको दफा ६० को ब्यहोरा  

स्थावनर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७० मा पावलकाले स्थानीर् काननूबमोविम आकवस्मक कोर् स्थापना गरी सञ्चालन 

गनय सक्ने ्र्िस्था गरेको छ ।िर त्र्स्िो कोर् सञ्चालन गदाय  कार्यविवि बनाई खचय गनुयपने िुन्द्छ । िर पावलकाले आकवस्मक कोर्िाट 

कार्यविवि नै नबनाई दिेार्को चाल ुप्रकृविको खचय गरी भकु्तानी वदएकोले रु. ५५००००अवनर्वमि दवेखएको । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - उल्ल स्खि ब रुजु दफाको ब होरा गाउाँसभामा प श भई अवगि भयो । स्थावनर् सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ७० मा पावलकाले स्थानीर् काननूबमोविम आकवस्मक कोर् स्थापना गरी सञ्चालन गनय सक्ने ्र्िस्था गरेको छ 

। सोिी बमोविम गाउँपावलकाकाले आकवस्मक कोर् सञ्चालन िथा ब्र्िस्थापन कार्यविवि, २०७४   गाउँसभाद्वारा पारीि गरी सोिी 

बमोविम आकवस्मक सिार्िा प्रदान गद ै आएको िुदँा उपरोक्त उल्लेवखि बेरूि ु र्सै गाउँसभाद्वारा वनर्वमि गने र प्रमाणको लावग 

प्रकावशि रािपत्र सविि सम्पररक्षणको लावग मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष पेश गन े। 

 

 



(द) ब रुजुको दफा ६० को ब्यहोरा  

स्थानीर् िि सञ्चालन ऐन २०७३ मा स्थानीर् ििले आकवस्मक कोर्को स्थापना र सञ्चालन गनय सक्ने ्र्िस्था रिकेो छ । साथै 

उक्त कोर्िाट भैपरी आउने र नगरी निुने प्रकृविको खचयको कार्यविवि बनाएर मात्र भकु्तानी गनुयपने ्र्िस्था छ । िर पावलकाले दिेार्को 

चालु प्रकृविको कार्य बाटो सरसफाई भन्द्द ैभकु्तानी वदएको दवेखन्द्छ । साथै पावलकाले किा के किी प्रर्ोिनको लागी बाटो सफा गरेको 

र बाटो सफा गनुयपने आकवस्मक कारण स्पष्ट गरेको समिे नदवेखएको र सो कार्यको एउटै वमविमा भकु्तानी भएको समिे दवेखन्द्छ । िस्ले 

सो कार्य आकवस्मक रुपमा गनय परेको िस्िो दवेखदनै । पावलका वभत्र बाटो सरसफाई गनुयपन ेप्रकृविको बाटो समिे नदवेखएको िुदा के 

कारणले आकवस्मक कोर्िाट सो रकम भकु्तानी गररएको िो सो स्पष्ट िुने गरी प्रमाण पेश िुनपुन ेरु६६०९०० । 

प्रस्िकृया सस्हिको स्िर्णय - उल्लेवखि बेरुि ुदफाको बेिोरा गाउँसभामा पेश भई अिगि भर्ो ।स्थावनर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ७० बमोविम गाउँपावलकाकाले आकवस्मक कोर् सञ्चालन िथा ब्र्िस्थापन कार्यविवि, २०७४   गाउँसभाद्वारा 

पारीि गरी सोिी बमोविम आकवस्मक सिार्िा प्रदान गद ैआएको । उपरोक्त उल्लेवखि मोटरबाटो सरसफाइ बर्ायिको समर्मा पविरो 

झरी आिागमन अिरुि िुन ेिथा कृवर्िन्द्र् उत्पादन वनकासी गनय कठीनाई भई गाउँकार्यपावलकाको वनणयर्बाट सामान्द्र् प्रभाि परेको 

िडामा रु ५० ििारका दरले र बढी प्रभाविि िडामा प्रभाि बमोविम खचय भकु्तानी गरेको पाइर्ो । चालु आ ि मा गाउँपावलकाले 

िेवसवभ समिे खररद गरेकोले अि आइन्द्दा र्स्िा प्रकृविका सफाई कार्य कार्ायलर्को िेसीवभ प्रर्ोग गरी गने उक्त  बेरूि ु  र्सै 

गाउँसभाद्वारा वनर्वमि गने र सम्पररक्षणको लावग मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष पेश गन े। 

(ि) ब रुजुको दफा ७५ को ब्यहोरा  

— साियिवनक खररद वनर्मािली, २०६४ को वनर्म ९७.१३(क) मा उपभोक्ता सवमविले प्राप्त गरेको कुनै काम वनमायण ्र्िसार्ीबाट 

गराएको पाइएमा साियिवनक वनकार्ले उपभोक्ता सवमविसँगको सम्झौिा रद्द गरी त्र्स्िो सवमविलाई भविष्र्मा कुनै वकवसमको काम गनय 

नवदन ेअवभलेख राखी वनमायण ्र्िसार्ीलाई कालो सचूीमा राख्न साियिवनक खरीद अनगुमन कार्ायलर्मा वसफाररस गनुयपन ेउल्लेख छ 

। ग्रावमण सडक वनमायण गनय सम्झौिा गरेका उपभोक्ता सवमवििरुले सडक वनमायणको काम वनमायण ्र्िसार्ीलाई वदई वनमायण 

्र्िसार्ीले सडक वनमायण गरेको उल्लेख गरी िारी गरेको वििक कार्ायलर्मा पशे गरेको आिारमा उपभोक्ता सवमविलाई भकु्तानी िुन े

गरेको दवेखएको छ ।र्सरी वनर्मको पालना नगरी प्रविस्पिायबाट प्राप्त िुन सक्न ेलाभलाई वसवमि पान ेर स्थानीर् स्िावमत्ि ग्रिण गन े

गरी आफै उपभोक्ता सवमवििाट िुन ु पने कामलाई दिेार्का  वनमायण ्र्िसार्ीलाई वदने उपभोक्ता सवमविलाई कारबािी गरी सडक 

वनमायणको काम प्रविस्पिाय गराइ सञ्चालन गरीनपुन ेरु. ३२१८६१० अवनर्वमि रिकेो । 

स्िर्णय -  साियिवनका खररद वनर्मािली २०६४ को वनर्म ९७ बमोविम रु १ करोड सम्मका लागि अनमुान भएका वनमायण कार्य िा 

सो सम्बन्द्िी सेिा सोिी स्थानमा बसोबास गने बावसन्द्दा र त्र्स्िो सेिा उपभोग गने समदुार् मात्र रिकेो उपभोक्ता सवमवि िा लाभग्रािी 

समदुार्बाट गराउन िा प्राप्त गनय सवकने छ भन्द्ने प्राििान बमोविम सम्पन्द्न आर्ोिनािरु  समदुार्मान ैिस्िान्द्िरण गन ेगरी १५ प्रविशि 

स्थानीर्को लागि सिभावगिामा मेवशन समेि प्रर्ोग गरी सम्पन्द्न गने गररएकोले उपभोक्ता सवमविबाट िभेी मेसीन िनीको कम्पनी 

/फमयको भ्र्ाट विल पेश गने गररएको पाइर्ो । गाउँपावलकाले समदुार्मा िस्िान्द्िरण िुन नसक्ने, प्रत्र्क्ष रोिगारी वसियना गनय नसक्न े

िथा िवेभ मेसीन प्रर्ोग गनुय पन ेप्रकृविका आर्ोिनािरुिरु ठेक्का प्रविस्पदाय गराइ वनमायण ब्र्िसार्ीबाट समिे सञ्चालन गने/गराउन े

गरी उल्लेवखि अवनर्वमि बेरुि ुर्सै सभाद्वारा वनर्वमि गने र सम्पररक्षणको लावग मिालेखा पररक्षकको कार्ायलर् समक्ष पेश गन े। 

 

 

 

 

 



स्िर्णय िं. ५ 

सभाध्र्क्षज्र्कूो अनुमवि वलई गाउँ सभा सदस्र् श्री विल वबक्रम ईविङ्गोज्र्लेू आवथयक िर्य २०७७/७८ को सरूुिाि 

दवेख फाल्गणु दोस्रो िप्ता सम्म गाउँ कार्यपावलका बैठकिरुले गरेका दिेार्नसुारका वनणयर्िरु सभामा पेश गरी 

उल्लेवखि वनणयर्िरुलाई सभा माफय ि अनुमोदन गने सियसम्मि वनणयर् गररर्ो । 

कायणपास्लका बैिक स्िर्णयहरु 

पविलो कार्यपावलका बैठक 

वमवि २०७७ भार १२ गिे 

१. पञ्िीकरण सम्बन्द्िी स्थानीर् िि समन्द्िर् सवमवि गठन सम्बन्द्िमा । 

२. क्िारेवन्द्टन िथा आईसोलेशन िाडय ्र्िस्थापन सम्बन्द्िमा । 

३. सरुवक्षि नागररक आिास कार्यक्रमका लावग आिास संख्र्ा वनिायरण । 

४. अन्द्िर स्थानीर् िि सरुिा सिमवि सम्बन्द्िमा । 

५. पर्यटन पिूायिार विकास साझेदारीका लावग आर्ोिना प्रस्िाि सम्बन्द्िमा । 

६. औिोवगक ग्राम सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

७. प्रशासकीर् भिनको िग्गा प्रावप्त सम्बन्द्िमा । 

८. कक्षा एिारको परीक्षा सञ्चालन िथा ्र्िस्थापन सम्बन्द्िमा । 

दोस्रो कार्यपावलका बैठक 

२०७७ असोि १८ गिे 

१. माग आकृवि फाराम भरी प्रदेश लोकसेिा आर्ोगमा पठाउने । 

२. िेरोिगार ्र्वक्तिरुलाई सूवचकृि गने सम्बन्द्िमा । 

३. र्िूा िथा साना ्र्िसार्ी स्िरोिगार कोर् वनर्मािली बमोविमको स्थानीर् समन्द्िर् िथा अनगुमन  

    सवमवि गठन सम्बन्द्िमा । 

४. आ ि २०७७/७८ को िावर्यक खररद र्ोिना वस्िकृवि सम्बन्द्िमा । 

५. नवदिन्द्र् पद्वाथयको आर् ठेक्का बन्द्दोिस्ि गने सम्बन्द्िमा । 

६. सरुवक्षि नागररक आिास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

७. ्र्िसावर्क िथा सीप विकास िावलम छनोट सम्बन्द्िमा । 

८. औिोवगक ग्राम सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

९. प्रशासकीर् भिनका लागी िग्गा छनोट िथा वसफाररस सवमवि गठन सम्बन्द्िमा । 

१०. भ ूसेिा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

िेस्रो कार्यपावलका बैठक 

२०७७ कावियक ५ गिे 

१. िग्गा छनोट िथा वसफाररस सवमविको प्रवििेदन उपर छलफल 

२. मखु्र्मन्द्त्री ग्रावमण सडक सिुार आर्ोिनाका लावग म्र्ावचङ फन्द्डको ्र्िस्था सम्बन्द्िमा । 

३. कोवभड १९ को रोकथाम िथा वनर्न्द्त्रण सम्बन्द्िमा । 

४. ्र्ाक िो लोडर सञ्चालन कार्यविवि, २०७७ सम्बन्द्िमा । 

५. सिकारी बैंकको शेर्र सदस्र् सम्बन्द्िमा । 

चॏथो कार्यपावलका बैठक 

२०७७ कावियक २१ गिे 

१. कोवभड १९ का कारण वििालर्िरुको पठनपाठन बन्द्द गने सम्बन्द्िमा । 

२. िोटल पसल ्र्ापार ्र्िसार् बन्द्द गने सम्बन्द्िमा । 

३. दशैं वििारका समर्मा साँष्कृविक कार्यक्रम िथा मेलापियिरु स्थवगि गने सम्बन्द्िमा । 

४. प्रिानमन्द्त्री रोिगार कार्यक्रम अन्द्िगयिका र्ोिनािरुमा साझेदारी रकम विवनर्ोिन सम्बन्द्िमा । 

५. प्रा स्िा के गोपेटारलाई पन्द्र शैय्र्ाको अस्पिालमा स्िरोन्द्नवि गनय आिश्र्क िग्गा प्रावप्त सम्बन्द्िमा । 

६. लि ुउिम विकास सवमवि गठन सम्बन्द्िमा । 

पाँचॏ कार्यपावलका बैठक 

२०७७ मंवसर १९ गिे 

१. प्रशासकीर् भिनका लावग वनशलू्क प्राप्त िग्गालाई स्िावमत्िमा ल्र्ाउने सम्बन्द्िमा । 

२. औिोवगक ग्राम सञ्चालनका लावग आिश्र्क िग्गा प्रावप्त सम्बन्द्िमा । 

३. गाउँपावलकाको श्र्र् दृश्र् डकुमेन्द्ट्री वनमायण सम्बन्द्िमा । 

४. वििालर् भॏविक पिूायिार वनमायण अनदुानका सम्बन्द्िमा । 

५. शैवक्षक गुणस्िर सदुृढीकरण एिम कार्यसम्पादनमा आिाररि प्रोत्सािन सम्बन्द्िमा । 

६. िले्लो स्टूडेन्द्ट प्रोग्राम सञ्चालनका विर्र्मा । 

७. वििालर्िरुमा पठनपाठन सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

८. पर्यटन गाउँ छनॏट गरी पठाउने सम्बन्द्िमा । 

९. आगलागी वपवडिलाई रािि सम्बन्द्िमा । 



छैंटो कार्यपावलका बैठक 

२०७७ परु् १५ गिे 

१. आगामी आ ि २०७८/७९ को समपरूक िथा विशेर् अनदुानबाट सञ्चावलि आर्ोिना/कार्यक्रम  

     छनोट गने सम्बन्द्िमा । 

२. पन्द्र शैय्र्ाको आिारभिू अस्पिाल वनमायणका लावग विस्ििृ पररर्ोिना प्रवििेदन सम्बन्द्िमा । 

३. प्रशासकीर् भिनका लावग विस्ििृ पररर्ोिना प्रवििेदन सम्बन्द्िमा । 

४. नागररक आरोग्र् केन्द्रको स्थापना िथा ्र्िस्थापन सम्बन्द्िमा । 

५. आिश्र्क प्राविविक कमयचारीिरु करार सेिामा राख्ने सम्बन्द्िमा । 

६. लैंवगक विसंा वनिारण कोर्को स्थापना र उद्वार िथा रािि सवमवि गठन सम्बन्द्िमा । 

७. भवूमिीन दवलि, भवूमिीन सकुुम्िासी र अ्र्िवस्थि िसोिासीको सम्बन्द्िमा । 

८. चॏमावसक प्रगवि वििरण को प्रवििेदन सम्बन्द्िमा । 

९. रावष्ट्रर् ग्रावमण िथा नविकरणीर् उिाय कार्यक्रम संविर् सशिय अनदुान सम्बन्द्िमा । 

१०. वििालर्िरुको िीणय भिन भत्काउने सम्बन्द्िमा । 

सािॏ कार्यपावलका बैठक 

२०७७ माि १५ गिे 

१. भवूम सम्बन्द्िी समस्र्ा समािान गनय आिश्र्क कमयचारीिरु करार सेिामा प्रिन्द्ि गने सम्बन्द्िमा । 

२. िमोर बिृि पवम्पङ खा. पा. िथा सरसफाई उ भो स लाई अनदुान वदने सम्बन्द्िमा । 

३. MEDPA कार्यक्रम सञ्चालनका लावग िडा छनॏट गने सम्बन्द्िमा । 

४. िाख्राको साना ्र्िसावर्क कृवर् उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

आठॏ कार्यपावलका बैठक 

२०७७ माि २८ गिे 

१. स्थानीर् सडक वनमायण िथा सुिार कार्यक्रमका लावग आर्ोिना छनोट सम्बन्द्िमा । 

२. संवक्षप्त िािािरणीर् अध्र्र्न िथा प्रारवम्भक िािािरणीर् अध्र्र्न कार्यविवि सम्बन्द्िमा । 

३. बाली पकेट विकास कार्यक्रमका लावग प्रस्िाि छनोट सम्बन्द्िमा । 

४. आगामी विउँदे अवििेशन आ्िान सम्बन्द्िमा । 

निॏ कार्यपावलका बैठक 

२०७७ फाल्गुण १४ गिे 

१. आगामी विउँदे अवििेशनमा संि संस्था दिाय िथा नविकरण वििेर्क २०७७ पेश गने सम्बन्द्िमा । 

२. रकमान्द्िर िथा स्रोिान्द्िर सवििको संशोविि र्ोिना कार्यक्रम िथा बिेट सम्बन्द्िमा । 

३. वचसोबाट प्रभाविि लवक्षि समदुार्िरुको पविचान िथा रािि वििरण सम्बन्द्िमा । 

४. लागि साझेदारीमा बंगुर प्रिद्वयन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्द्िमा । 

५. सडक बोडय नेपाल माफय ि साझेदारीमा सञ्चालन गररने स्थानीर् सडकिरुको वनिायरण सम्बन्द्िमा । 

६. वशक्षक दरबन्द्दी वमलान िथा ्र्िस्थापन सम्बन्द्िमा । 

 

 

समाप्त 


