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बैठक संख्या -१५ 

 आज मिमि २०७६ साल चतै्र ५  गिे वुधवारका दिन आिचोक गााँउपामलका अध्यक्ष श्री अशोक राईज्यूको 

अध्यक्षिािा वसेको काययपामलकाको वैठक िपमशल बिोमजि काययपामलका सिस्यज्यूहरुको उपमस्िमििा िेहायका 

प्रस्िावहरु िामि छलफल र मनर्यय गरी सञ्चालन गररयो ।  

                                               उपमस्िि 

मस.न. पि                                      नाि हस्िाक्षर 

१ अध्यक्ष श्री अशोक राई  

२ उपाध्यक्ष श्री सीिा राई  

३ सिस्य श्री डम्बर बहािरु काकी   

४ सिस्य श्री मिि प्रसाि राई  

५ सिस्य श्री गर्ेश बहाि ुखत्री  

६ सिस्य श्री नेत्र बहािरु खत्री  

७ सिस्य श्री राि प्रसाि राई  

८ सिस्य श्री बि बहािरु बसे्नि  

९ सिस्य श्री राज कुिार राई  

१० सिस्य श्री उदििान श्रेष्ठ  

११ सिस्य श्री बि बहािरु श्रेष्ठ  

१२ सिस्य श्री बालदिप राई  

१३ सिस्य श्री िुलसीिाया ठाडा िगर  

१४ सिस्य श्री पमवत्रा राई  

१५ सिस्य श्री शुकिाया राई  

१६ सिस्य श्री अिर बहािरु मव.क.  

१७ सिस्य श्री लक्ष्िर् हायु  

१८ सिस्य-समचव               श्री याि बहािरु उपरकोटी                 

१९    

 



 

प्रस्तावः 

१. गााँउसभाको मिति सशंोधन सम्वन्धिा । 

२. शैक्षिक सुढ्ढीकरण एंव कार्यसम्पादनिा आधाररि अनुदान सिवन्धिा । 
३. ववद्र्ालर्को भौतिक पूवायधार तनिायण सम्वन्धिा । 
४. ववद्र्ार्थी शैक्षिक शुल्क सम्वन्धिा । 
५. वजेट िाग सम्वन्धिा । 
६. आर्र्थयक सहर्ोग सम्वन्धिा । 
७. हावि पाइले खानेपानी ठेक्का सम्वन्धिा । 

८. गााँउपामलका कानुन तनिायण सम्वन्धिा । 
९. हेरालु कािदार सेवासुववधा सम्वन्धिा । 
१०. गााँउपामलका स्िररर् सिवन्र् समितििा सदस्र् िनोनर्न गने सम्वन्धिा । 

११. कोरोनो भाइरस रोकर्थाि र तनर्न्रण खर्य व्र्वस्र्थापन सम्वन्धिा । 

१२. अपाङ्गिा रोकर्थाि र पुनयस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रि सम्वन्धिा । 
१३. जजजन्स सािान खररद तनणयर् संशोधन सम्वन्धिा । 

१४.  सव डिमभजन वन कार्ायलर् वालांखालाई जजन्सी सहर्ोग सम्वन्धिा । 

निर्णयः 

१. उपरोक्त प्रस्ताव िं १ माथि छलफल भै आमचोक गाउकायणपाललकाको लमनत २०७६/११/०५ को वैठकले लमनत 
२०७६/१२/०७ मा गिे भनि तोकेको छैठौं गााँउसभा, ववश्वव्यापी फैललएको कोरोिो भाइरसका कारर् अको निर्णय 
िभएसम्मका लाथग स्िथगत गिे निर्णय गररयो । 

२. उपरोक्त प्रस्ताव िं २ माथि छलफल भै आमचोक गााँउपाललकाका ववद्यालयको शैक्षणर्क गुर्स्तर सुधारका लाथग 
संनिय सरकारवाट प्राप्त सशतण अिुदाि वापत शैक्षक्षक गुर्स्तर सुढ्र्ीकरर् एवं कायणसम्पादिमा आधाररत अिुदाि 
अन्तगणतको कायणक्रम तपलशल वमोजिम ववतरर् गिे निर्णय गररयो । 

तपलशलः 
              ववद्यालयको िाम                      कायणक्रम                रकम 

         क. चन्रेश्वर मा वव पावाला                   ICT कायणक्रम             ६५००००।–  

         ख सरस्वनत मा.वव. य ाँ                       E- पुस्तकालय          ६५००००।- 
  ग सरस्वनत मा वव दमु्मािा                  ववज्ञाि प्रयोगशाला          ६५००००।– 

३. उपरोक्त प्रस्ताव िं ३ माथि छलफल भै आमचोक गााँउपाललकाका ववद्यालयको शैक्षणर्क गुर्स्तर सुधारका लाथग 
संनिय सरकारवाट प्राप्त सशतण अिुदाि वापत भौनतक पुवाणधार निमाणर् अन्तगणत तपलशल वमोजिम  संचालि 
गररिे कायणक्रमहरु ववद्यालयहरुको आवश्यकताको आधारमा ववतरर् गिे निर्णय गरर ववद्यालयहरुसाँग कायणक्रम 
प्रस्ताविा माग गिणका लाथग सुचिा प्रकाशि गिे निर्णय गररयो । 
       तपलशलः 
  क कक्षाकोठा निमाणर् अिुदाि (२ कोठे) 
  ख वाससहहतको शौचालय  

  ग ववद्यालयको प्रवललकरर्  



  

४. उपरोक्त प्रस्ताव िं ४ माथि छलफल भै आमचोक गााँउपाललकामा लशक्षा सलमनतको लमनत २०७६/११/०५ मा वसेको 
वैठकको प्रस्ताव िं ४ निर्णय िं ४ संस्िागत सामुदानयक ववद्यालयमा ववद्यािीवाट ललिे प्रस्ताववत शलु्क 
गााँउपाललकामा पेश गिे र सामुदानयक ववद्यालयहरुलाई ववद्यािीवाट कुिैपनि प्रकारको शुल्क िललिको लाथग 
पररपत्र गिे भनि गरेको निर्णय अिुमोदि गि ेनिर्णय गररयो । 

५. उपरोक्त प्रस्ताव िं ५ माथि छलफल भै प्रदेश सरकारवाट वालांखा रंगशाला निमाणर्का लाथग रु  २०,००,०००।– 
ववस लाख विेट प्राप्त भएकोमा उक्त विेट सो निमाणर् कायणका लाथग निकै न्युि भएको हुाँदा रु ८०,००,०००।– 
अलस लाख िप विेट प्रदेश सरकार भौनतक पुवाणधार ववकास मन्त्रालय प्रदेश िं १ साँग माग गिे निर्णय गररयो । 

६. उपरोक्त प्रस्ताव िं ६ माथि छलफल भै तपलशल वमोजिमका व्यजक्तहरुवाट आथिणक सहयोगका लाथग माग भ ै
आएकोमा तपलशल वमोजिम आथिणक सहयोग गिे निर्णय गररयो । 
क  खड्ग शे्रष्ठ  आमचोक गााँउपाललका -८ का स्िानय वालसन्दा आगलागी वपडित सहयोग रकम रु १०,०००/- दश 
हिार मात्र । 
ख  जित वहादरु मगर आमचोक गा.पा-७ विा सलमनत सदस्य स्वास््य उपचारका लाथग सहयोग रकम रु 
२०,०००/- ववस हिार मात्र । 
ग रामचन्र राई आमचोक गा.पा. ३  का स्िानय वलसन्दा मतृक दािुको पोष्टमाटणमका लाथग गाउाँपाललकाको ट्राक्टर 
प्रयोग वापत भएको भािा छुट । 
ि कमाि लस ंराई आमचोक गा.पा. ४ का स्िानय वालसन्दा पहहरोको अनत उच्च िोणखममा रहेको हुाँदा िर सिणका 
लाथग सहयोग रकम रु १०,०००।-  दश हिार मात्र । 
ङ निल कुमार राई आमचोक गा.पा. १० का स्िानय वालसन्दा फोक्सोको क्यान्सर भै उपचारका लाथग सहयोग रकम 
रु १०,०००।– दस हिार मात्र । 

७. उपरोक्त प्रस्ताव िं ७ माथि छलफल भै आमचोक गााँउपाललकामा डिवपआर भै प्रदेश सरकार समपुरक अिुदािमा 
निमाणर्का लाथग हावि पाइले खािेपािी आयोििा कायाणन्वयि गिणका प्रदेश सरकारवबाट १,६५,००,०००।- एक करोि 
पैसठ्ठी लाख- र  गााँउपाललकावाट ७६,५७,४६७.१/-  नछयिर लाख सन्ताउन्ि हिारचार सय सढ्सठ्ठी रुपैया एक 
पैसा गरी कुल २,४१,५७,४६७.१७/- दइु करोि एकचाललस लाख सन्ताउन्ि हिार चार सढ्सठ्ठी रुपैया सत्र पसैा को 
वहुववषणय ठेक्काका लाथग प्रक्रक्रया अगािी वढाउिका लाथग नियामािुसार सावणिनिक सचुिा प्रकाशि गिे निर्णय 
गररयो ।    

८. उपरोक्त प्रस्ताव िं ८ माथि छलफल भै  तपलशल वमोजिमका गााँउपाललकाको कािुि निमाणर्का लाथग रु 
३,५०,०००/-नति लाख पचास हिार- स्िानिय ववकास कोषवाट ववनियोिि गरर सोझै परामशणदाता छिौट गरर 
प्रकृया अनि वढाउिे निर्णय गररयो ।  

क  आमचोक थचया कक्रफ ववकास ऐि 

ख  आमचोक खािेपािी ऐि 

ग सामुदानयक कृवष फमण संचालि कायणववथध 

ि सहकारी ऋर्कोष संचालि  कायणववथध  

ङ ववपन्ि िितालाई सेयर ववतरर् कायणववथध 

च आमचोक खेलकुद ववकास सलमनत गठि कायणववथध  

 



९. उपरोक्त प्रस्ताव िं ९ माथि छलफल भ ैआमचोक गााँउपाललका लभत्रका ववलभन्ि पुलको संरक्षर् रेखदेख गिे गरर 
साववकको जिल्ला ववकास सलमनतको कायाणलय भोिपुरवाट खटाइएका हेरालु कामदारवाट आवश्यक सेवासुववधाको 
माग भै आएकोमा  हेरालु कामदारको कामको सम्वन्धमा अिुगमि निररक्षर् गरर प्रनतवेदि पेश गिण योििा 
शाखालाई तोक्िे निर्णय गररयो । 

१०. उपरोक्त प्रस्ताव िं १० माथि छलफल भै संनिय मालमला तिा सामान्य प्रशासि मन्त्रालय र स्वास््य तिा 
ििसंख्या मन्त्रालयको च.ि. ३०१ लमनत २०७६/११/२८ पत्रािुसार कोरोिो भाइरसको रोकिाम र नियन्त्रर् गिे 
सम्वन्धमा स्िानिय गा.पा. स्तररय समन्वय सलमनत गठि गरर कायण गिण लेणख आएकोमा सोहह वमोजिम अध्यक्ष 
अशोक राईज्य को संयोिकत्वमा सलमनत गठि गरर सो सलमनतमा तपलशल वमोजिमका समािसेवी व्यजक्त 
मिोियि गिे निर्णय गररयो । 
      क  शुक्रदेव राई       विा िं ६  

      ख  सजन्दप राई       विा िं २  

      ग  रववि राई         विा िं ४ 

      ि  वहादरु राई       विा िं १० 

      ङ सन्तोष राई        विा िं ८ 

 

११. उपरोक्त प्रस्ताव िं ११ माथि छलफल भै आमचोक गााँउपाललकामा कोरोिो (कोलभि १९) भाइरस रोकिाम र 
नियन्त्रर्का प्रनतकायण लाथग आवश्यक उपकरर्, औषधी लगाएत सामाग्री तिा सचेतिामुलक कायणक्रम तिा गररिे 
अन्य कृयाकलापका लाथग हुिे खचणको व्यवस्िापि स्िानिय ववपत व्यवस्िापि कोषवाट गिे निर्णय गररयो । 

१२. उपरोक्त प्रस्ताव िं १२ माथि छलफल भ ै सामाजिक ववकास मन्त्रालय प्रदेश िं १ करुर्ा फाउण्िेसि िेपालले 
प्रस्ताव गरेको अपाङ्गता रोकिाम र पुिणस्िापिा ववषयको कायणक्रम साझेदारीमा यस गााँउपाललकामा संचालि गिे 
सैद्धाजन्तक निर्णय गररयो । 

१३. उपरोक्त प्रस्ताव िं १३ माथि छलफल भै आमचोक गाउाँपाललका गाउाँकायणपाललकाको लमनत २०७६/११/०५ को 
वैठकको प्रस्ताव िं ५ निर्णय िं ५ ले १ सेट िेिेरेटर ५ के. वव क्षमताको खररद गिण जस्वकृनत हदिे निर्णय 
भएकोमा उक्त निर्णय संशोधि गरर १० के.वव क्षमताको िेिेरेटर िाि-१ लशलवन्दी कोटेशि माफण त खररद गिण 
जस्वकृनत हदिे निर्णय गररयो । 

१४. उपरोक्त प्रस्ताव िं १४ माथि छलफल भै सव डिलभिि वि कायाणलय वालांखावाट जिजन्स सामाि कायाणलय 
संचालिका लाथग अत्यावश्यक भएको भनि सहयोगका लाथग माग भै आएकोमा तपलशल वमोजिमको पररमार्मा 
जिजन्स सामाि सहयोग गिे निर्णय गररयो । 
 

क.  कुसी पलास्टी        िाि–७ 

ख.  फलामे कुसी         िाि-२ 

ग. जस्टल दराि          िाि-१ 

       

 
 

 

    



 

 

 

 

        


