
शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको सातौ गाउँसभाबाट पारित लनर्णयहरु 

लनर्णय नं. १: शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीका अध्यक्ष श्री ककशनुचन्र चौधिीबाट प्रस्ततु आ.व. 077/78 को बाकषणक नीलत 
तथा कायणक्रम गाउँसभाबाट पारित गरियो ।  

लनर्णय नं. 2: शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथणक ऐन 2076 िाइ संशोधन गनण बनकेो कवधेयक 2077 िाइ पारित गरियो ।  

लनर्णय नं. 3 : शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथणक कवधेयक 2077 िाइ  पारित गरियो ।  

लनर्णय नं. ४: शदु्धोधन गाउँपालिकाको आ.व. 077/78 को सेवा ि कायणहरुका िागी स्थालनय संचचत कोषबाट केही िकम 
खचण गने ि कवलनयोजन गने सम्बन्धी व्यवस्था गनण बनकेो कवदे्ययक 2077 पारित गरियो ।  

लनर्णय नं. 5 : शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीका उपाध्यक्ष श्री शान्तादेवी ज्ञवािीबाट प्रस्ततु आ.व. 077/78 को बाकषणक 
आय ि व्ययको कवविर् सकहतको बजेट गाउँसभाबाट पारित गरियो ।   

लनर्णय नं. 6 : यस गाउँपालिकाबाट स्वीकृत कायणयोजना अनरुुप आह्वान गरिएका तपचशिमा उल्िेचखत ठेक्का नं. हरु ि 
सिकािी आयोजनामा नदीजन्य पदाथण िैजान ददन ेकायण संचािन हनु नसकेको ि लनजहरुबाट यस गाउँपालिकाको संचचत कोष 
खातामा िकम जम्मा गिेको िाजस्व िकम किताण ि बैकं ग्यािेण्टी िुकुवा गनुण पने भएकोिे उल्िेचखत िमण/ कम्पलनहरुिाइ 
देहाय बमोचजमको िकम किताण ददन ेलनर्णय गरियो । 

तपचशि 

क. ठेक्का नं. 3/076/77 दानव नदीको गिुौलिया भैिहवा ि बेिवाघाटको िालग जम्मा गिेको िाजस्व श्री एम. आि. 
कवल्डसण प्रा.लि. बटुवििाइ रु . 2769069/- अक्षरेुपी सत्ताइस िाख उन्सत्तिी हजाि उन्सत्तिी मात्र ।  

ख. ठेक्का नं. 4/076/77 दानव नदीको धनौिा घाटको िालग जम्मा गिेको िाजस्व श्री गह्रौसिु कालिका कन्स्रक्सन एण्ड 
सप्िायसण लत.न.पा. रुपन्देहीिाइ रु 7500000/- अक्षरेुपी पचहत्ति िाख मात्र ।  

ग. ठेक्का नं. 5/076/77 दानव नदीको धनोिा घाटको िालग जम्मा गिेको िाजश्व श्री जयश्रीकृष्र् लनमाणर् सेवा ि.ुसा.न.पा. 
रुपन्देहीिाइ रु 2951975/- अक्षरेुपी उनान्तीस िाख एकाउन्न हजाि नौ सय पचहत्ति मात्र ।  

घ. गौतमबदु्द अन्तिाणकिय कवमानस्थि सदुृढीकिर् आयोजनाको िागी दवाणहा/ सखुिी घोिाबाट दानव खोिाको लसकडा घाटमा 
समायोजन गिी बाकँी िहेको िकम उक्त आयोजनाको लनमाणर् कम्पनी श्री स्वसाम कन्स्रक्सन प्रालि.िाइ रु 82835/- 
अके्षरुपी बयासी हजाि आठ सय पैलतस मात्र ।  

ङ. गौतमबदु्द अन्तिाणकिय कवमानस्थि पेरििेिी सडक आयोजनाको िागी लतनाउ खोिाको बेताहानी मालथल्िो घाटबाट 
लतनाउखोिाको बेताहानी ख १ घाटमा समायोजन गिी बाकँी िहेको िकम उक्त आयोजनाको लनमाणर् कम्पनी श्री कालिका 
िायमाझी जे.लभ. िाइ रु 1851207/- अक्षरेुपी अठाि िाख एकाउन्न हजाि दइु सय सात मात्र ।   

च. ठेक्का नं. 2/2076/77 दानव नदीको नौलडहवा घाटको िालग टाइसन कन्सरक्सन लस.न.पा. रुपन्देहीको िालग सालनमा 
बैकंको िुकुवा गनुणपने बैकं ग्यािेर्टी िकम रु 5500000/- अक्षरेुपी पचपन्न िाख मात्र ।  

छ. ठेक्का नं. 3/076/77 दानव नदीको गिुौलिया भैिहवा ि बेिवा घाटको िागी एम.आि. कवल्डसण प्रा.लि. बटुविको 
िागी कृकष कवकास बैकंको िुकुवा गनुणपने बैकं ग्यािेन्टी िकम रु 2134900/- अक्षरेुपी एक्काइस िाख चौलतस हजाि नौ 
सय मात्र ।  
लनर्णय नं. ७ :   चाि ुआ.व. मा कोलभड -19 ि िक डाउनको कािर् यस गाउपालिकाबाट आह्वान भएका टेन्डिहरु ि गठन 
भएका उपभोक्ता सलमतीहरुबाट कायण सम्पन्न हनु नसकेका योजनाहरु/ आयोजनाहरुको कामको प्रगलतको आधािमा िलनङ्ग 
कवि भकु्तानी गने ि स्रोतको सलुनचितता हनु ेगिी आगामी आ.व. 077/78 मा सम्पन्न गने गिी आवस्यकता अनसुाि म्याद 
थप ि अल्या गिी योजना संचािन गने लनर्णय गरियो ।  



लनर्णय नं. ८ : शदु्धोधन गाउपािका रुपन्देहीको गाउकायणपालिकाको कायाणिय, वडा कायाणियहरु, कवषयगत शाखाहरु ि 
स्वास््य संस्थाहरुको संगठन तथा ब्यवस्थापन सवेक्षर् पारित गने लनर्णय गरियो साथै उक्त प्रलतवेदनमा उल्िेचखत भएको 
गाउपालिकाको संगठन चाटण ि कमणचािी दिबन्दी अनसुचुी   बमोचजम स्वीकृत गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. ९ : शदु्धोधन गाउपालिका रुपन्देहीको आयको कवविर् अनसुचुी १ ि ब्ययको कवविर् अनसुचुी २ पारित गने तथा 
कायाणन्वयन गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. १० :यस शदु्धोधन गाउपालिका तथा वडा कायाणियहरुबाट आ.व. 077/78 मा सम्पादन हनु ेकवलभन्न कायणक्रम 
तथा तालिम संचािन गनणका िागी आवस्यक मापदण्ड, कायाणिय समयभन्दा अचघ ि पलछ काम गिेको खाजा सकुवधा िागयत 
बैठक भत्ताको मापदण्ड अनसुचुी    बमोचजम पारित गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. ११ :शदु्धोधन गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट अनसुािको कायणक्रम तथा योजनाहरु 
कायाणन्वन गनण समस्या भएमा तथा बजेट घटवढ भइ आएमा तथा आन्तरिक श्रोत तिण को िकम प्रके्षपर् अनसुाि प्राप्त हनु 
नसकेमा सो को कायाणन्वयन गने हेििेि गने अलधकाि गाउँकायणपालिकािाइ प्रदान गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 12 : यस गाउपालिकाका लनवाणचचत प्रलतलनलधहरुिाइ प्रदेश नं. ५ सिकािबाट तोककएबमोचजमको सकुवधा ि बैठक 
भत्ता अनसुचुच   अनसुाि उपिब्ध गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 13:यस गाउपालिका अन्तगणत उपभोक्तासमूहहरुबाट संचािन हनु ेआयोजनाहरुमा पेश्की िकम उपिब्ध नगिाउन े
तथा कायणप्रगलतका आधािमा िलनङ्ग कवि िकम उपिब्ध गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. १4 :यस गाउपालिकामा कायणित मोटिसाइकि प्रयोग गने कमणचािीहरुिाइ मालसक १० लिटि इन्धन उपिब्ध 
गिाउन ेलनर्णय गरियो । साथै कायणबोझका आधािमा िगबकु भिी थप इन्धन गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. १5 :यस गाउँपालिका अन्तगणत उपभोक्ता सलमतीहरुबाट ि अन्य सलमतीहरुबाटसंचािन हनु े कवलभन्न योजनाहरुमा 
१० प्रलतशत श्रमदान गने गरि योजना संचािन गने लनर्णय गरियो । साथै सिकािी ि सावणजलनक संघ सस्थाहरुको लनमाणर्मा 
जनश्रमदान निाख्न ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. १6 :यस गाउपालिका ि वडा कायाणियहरुबाट िचक्षत बगणको चशषणकमा कवलनयोचजत िकम गाउँपालिकामा पेश गिी 
स्वीकृत भएपिात मात्र संचािन गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 17 :िागत सहभालगताबाट संचािन हनु ेयोजनाहरुमा उपभोक्ता वा संघ संस्था वा सलमतीहरुबाट सहभालगता हनु े
िकम उक्त सलमतीको खातामा जम्मा गिेको बैकं भौचि ि सलमतीको लनर्णय पेश गिेपलछ मात्र सम्झौता गरि कायाणन्वयन गने 
लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 18 :यस गाउपालिकाको गाउँ सभा तथा अषाढ मसान्त िगायत कवहान, बेिकुा तथा सावणजलनक कवदाको ददन 
अलतरिक्त काममा खकटन ेकमणचािीहरुिाइ प्रदेश ५ को कानून बमोचजम खाजा भत्ता ि एक मकहनासम्मको पारिश्रलमक उपिब्ध 
गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. १9 :सातौ गाउसभाबाट पारित रु ३ िाख सम्मका योजनाहरु वडाकायाणियहरुबाट सम्झौता गिी कायाणन्वन गने 
लनर्णय गरियो । खचण गदाण सावणजलनक खरिद ऐन तथा शदु्धोधन गाउपालिका रुपन्देहीको साबणजलनक खरिद लनयमाविी 
2076 तथा अन्य प्रचलित आलथणक ऐन, लनयम, लनयमाविी ि लनदेचशकाहरुको अनसुिर् गने लनर्णय गरियो ।  



लनर्णय नं. 20.यस गाउपालिका अन्तगणत संचालित योजनाहरुको कचन्टन्जेन्सी बापतको िकम चाि ुि पजुीगत खाताबाट खचण 
िेख्न नलमल्न ेहदुा कवकवध खचण खाता खोलि खचण ब्यवस्थापन गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 20 :यस गाउपालिकामा कायणित स्थायी कमणचािीहरुिाइ स्थालनय सिकाि संचािन ऐन ि संचघय काननु बमोचजम 
सेवा सकुवधा उपिब्ध गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 21 :यस गाउपालिकाको कायाणिय, कवषयगत शाखाहरु, वडा कायाणियहरु ि स्वास््य संस्थाहरुमा कायणित किाि 
तथा दैलनक ज्यािादािी कमणचािीहरुिाइ कामको चापको आधािमा आ.व. 077/78 मा समेत लनिन्तिता ददन ेलनर्णय गरियो 
।  

लनर्णय नं. २२ :  मोलतपिु प्राथलमक स्वास््य केन्रिाइ १५ शैयाको अस्पतािको रुपमा स्ति बदृद्दको िागी स्वास््य तथा 
जनसंख्या मन्त्राियमा माग गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 23 : शदु्धोधन गाउपालिका अन्गगणत प्रहिी लनरिक्षकको कमाण्ड िहन ेगिी इिाका प्रहिी कायाणिय स्थापना गनण 
नपेाि सिकाि गहृ मन्त्राियिाइ प्रहिी प्रधान कायाणियमा माग गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 24 :  स्थालनय सिकाि संचािन ऐन 2074 तथा सातौ गाउ सभाबाट गाउपालिकािे िगाउन ेकि, िाजस्व दस्तिु, 

सेवाशलु्क ,  गैिकिसम्बन्धी दििेट शदु्धोधन गाउँपालिकाको आलथणक ऐन 2076 िाजपत्रमा प्रकाशन गने ि उक्त िाजपत्रमा 
छुट हनु गएका उपिोक्त अनसुािका कि, सेवा शलु्क, दस्तिु िाजस्व ि गैिकि सम्बन्धी दििेट लनधाणिर् गने अलधकाि 
कायणपालिकािाइ प्रदान गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. २५ : गाउँपालिका लभत्रका अलतक्रलमत सावणजलनक जग्गाहरु क्रमश गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा ल्याइ संिक्षर् गने 
लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 26: यस गाउपालिकामा संचालित सामदुाकयक कवकास कोष कायणक्रमिाइ लनिन्तिता दददै सबै वडाहरुमा संचािन 
गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 27 : िाकिय भमुी उपयोगसंगको सम्बन्धमा गाउपालिका लभत्रका सकुुम्बासी, अव्वबचस्थत बसोबास ि गठुी जग्गाको 
ब्यवस्थापन गने लनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 28:  यस गाउपालिका अन्तिगत संचालित बाि कवकास केन्रहरुमा कायणित बािकवकास सहयोगी कायणकताणहरुिाइ 
मालसक रु 2000/- प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 29 : स्वास््य संस्थामा सतु्केिी भइ छोिी जचन्मएका परिवाििाइ ३५ ददनलभत्र वडा कायाणियमा आइ जन्मदताण 
गिाएमा सोही समयमै सम्बचन्धत वडा कायाणियबाट रु. 2000/- अके्षरुपी दइु हजाि बालिका जन्म प्रोत्साहन बापत 
उपिब्ध गिाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. 30 : शदु्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको कवगतदेचख हािसम्मको बेरुज ुिर्छ्यौट सम्बन्धी कायण प्राथलमकतामा िाचख 
लनयलमत गनुणपने बेरुज ुआवस्यक प्रमार् जटुाइ सम्परिक्षर्का िालग महािेखा परिक्षकको डोि समक्ष पेश गने ि असिु गनुणपने 
बेरुज ु पत्रमािण त जानकािीसकहत असिु उपि गने लनर्णय गरियो । बेरुज ु सम्बन्धी गाउँसभाको सम्परिक्षर् गने अलधकाि 
कायणपालिकािाइ प्रत्यायोजन गने लनर्णय गरियो ।  



लनर्णय नं. ३१ : चाि ुआ.व.०७६।०७७ मा यस गा.पा. अन्तगणत नदीजन्य पद्धाथणबाट जम्मा संकिन भएको िाजश् व 
रु.१,२४,६४,८९८।- मध्य सो को २% िे हनु आउन ेरु.२,४९,२९७।- चजल्िा समन्वय सलमलत रुपन्देही िाई ि बाकँी 
रु.१,२२,१५,६००।- को ४०% िे हनु आउन ेरु.४८,८६,२४०।- प्रदेश सिकाि प्रदेश नं.५ मा पठाउन ेलनर्णय गरियो । 
साथै उक्त िकम गा.पा. को संचचत कोषमा िहेको हदुा ँकवभाज्य कोषमा िकम रान्सिि गिी पठाउन ेलनर्णय गरियो ।  

लनर्णय नं. ३२ :  यस गाउँपालिका अन्तगणत िहेका तपलसि अनसुािका सडकको तपलसि अनसुािको सडक सीमा (Right of 

way) प्रथम गाउँ सभाबाट तोककएकोमा उक्त लनर्णयिाई लनिन्तिता ददन ेलनर्णय गरियो ।  

लस.नं. सडकको नाम योजना संचािनको 
अवस्था, समय 

प्रस्ताकवत मापदण्ड ठेगाना  

१ प.मैनकहया–गोपािपिु–बनगाई–
निेनापिु सडक 

क्रमागत दवैुतिण  १५–१५ िुट  वडा ४ ि २ 

२ तामनगि–केदिी–लससवा सडक  क्रमागत दवैुतिण  १०–१० लमटि वडा २,५ ि ६,७ 

३ कहिापिु चोक – गोपािपिु –खजरुिया 
सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा २ ि ५  

४ तामनगि–िसाणटीकि–लमिनचोक 
सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ लमटि   

५ िसाणटीकि – लसद्धाथण स्कुि उत्ति – 
मैनकहया हदैु सातकुिा सम्म सडक 

कािोपते्र, एक बषण दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ४ ि ३ 

६ मैनकहयाचोक–जनकपिु–बटुवि सडक कािोपते्र, एक बषण दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ३ ि ४ 

७ केविपिु–खजरुिया–लबयि फ्याक्री 
सडक 

स्तिोन्नती ग्राभेि दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ४ ि ५ 

८ बभनीडाडँा–बैिीडाडँा सडक स्तिोन्नती, तीन बषण दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ५ ि ६ 

९ लसतिपाटी देचख लमिनचोक अमवुा जान े
सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ५ 

१० कहिापिुचोक–बनुपा लसमाना सम्म स्तिोन्नती ि कािोपते्र दवैुतिण  १५–१५ िुट   

११ दधुनाथ थारु बहमुखुी क्याम्पस – 
जनकपिु सडक 

स्तिोन्नती कािोपते्र दवैुतिण  १५–१५ िुट   

१२ पिैुनी खेिकुद मैदान लनमाणर् क्रमागत   वडा ५ 

१३ दोगनाचोक – दवुौिी सडक स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ३ 

१४ िचुम्बनी परिभ्रमर् सडक क्रमागत दवैुतिण  २५–२५ लमटि वडा ३, ४,५,६,७ 

१५ घमहाखोिा देचख लससै माकव हदैु 
समयदेवी पिु सम्म सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १०–१० िुट वडा १ 

१६ लसंहापिु–महवुािी–वनगाई–खजिुीया –
केविपिु हदैु मानपकडी सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १०–१० िुट वडा २,३,५ 

१७ महवुािी देचख सेखवुानी बेतही दधुनाथ 
क्याम्पस हदैु बनुपा लसमाना सम्म सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा २,३,४ 



१८ मैनकहया मिु सडक देचख दचक्षर् धचुम्त 
प्थिकोट केविपिु गाउँ दिवाहा भाटा 
हदैु मानपकडी सम्म 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ४, ५ 

१९ पकडी केन्र देचख िजाढ हदैु वनगाई 
कपच सम्म 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ५, २ 

२० बकुिी चोक देचख मैनहवा घोिा ि 
कोटहीया हदैु गगुौिी हदैु नौलडहवा 
सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ६, ७ 

२१ मैनहवा घोिा हदैु भगिापिु चोक हदैु 
मटेरिया गगुौिी लससवा सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ७ 

२२ भगिापिु चोक देचख खनुगावा मधवुनी 
हदैु बोहिवा दानव नदी सम्म सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ७ 

२३ चचम्कपिु चोक देचख समयथान मचन्दि 
हदैु िचुम्बनी िोड सम्म सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा १ 

२४ कहिापिु चोक देचख बनुपा लसमाना सम्म 
सडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा २ 

२५ लसयािी ि दवुौिी बनुपा जोड्न ेपक्की पिु स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ३ 

२६ िसाणटीकि हाटबजाि देचख बमेिी टोि 
हदैु दोगाना जोड्न ेसडक 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ४ 

२७ लसतिपाटी भाटा देचख बकुिी बजािको 
पक्की पिु 

स्तिोन्नती दवैुतिण  १५–१५ िुट वडा ५ 

 

 

 


