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संवत ्२०७९ साल पौष २१ गते बसेको कार्यपाललका बैठकका लिर्यर्हरुः 

बैठकका प्रश्तावहरू 

1. समपरुक र ववशेष र्ोजिाहर माग सम्बन्धमा। 

२. प्रशासकीर् भविको लिमायर्को लालग साझेदारी सम्बन्धमा। 

3. लङु्ग्री गाउँपाललकाको पवहचाि सवहतको लोगो छिौट सम्बन्धमा। 

4. कार्यववलध पाररत सम्बन्धमा। 

5. ववववध सम्बन्धमा। 

लिर्यर्हरुः 
१) (क) समपूरक अिदुाि तर्य ुः लङु्ग्री गाउँपाललकालभत्र तपशशलका स्थािका र्ोजिाहर समपरुक 

र्ोजिाका रपमा माग गिे। 

❖ स्वास््र् चौकी भवि, लङु्ग्री-२, रोल्पा।  

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त स्वास््र् हाल कच्ची घरमा सञ्चालि 
भइरहेको, वलथयङ सेन्टरको लालग छुटै्ट व्र्शक्तगत घर भाडामा ललई कार्यसञ्चालि 
गररएको, स्वास््र् चौकीको आफ्िै जग्गा समेत रहेको हुँदा भवि लिमायर् गिय 
आवश्र्क रहेको । 

❖ स्वास््र् चौकी भवि, लङु्ग्री-१, रोल्पा।  

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त स्वास््र् हाल कच्ची घरमा सञ्चालि भइरहेको, 
वलथयङ सेन्टरको रपमा समेत प्रर्ोग भइरहेकोमा उपर्कु्त कोठाको अभाव रहेको, 
स्वास््र् चौकीको आफ्िै जग्गा समेत रहेको हुँदा भवि लिमायर् गिय आवश्र्क रहेको । 

❖ स्वास््र् चौकी भवि, लङु्ग्री-७, रोल्पा। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त स्वास््र् हाल कच्ची घरमा सञ्चालि भइरहेको, 
वलथयङ सेन्टरको रपमा समेत प्रर्ोग भइरहेकोमा उपर्कु्त कोठाको अभाव रहेको, 
स्वास््र् चौकीको आफ्िै जग्गा समेत रहेको हुँदा भवि लिमायर् गिय आवश्र्क रहेको ।  

❖ मलेपाटा ललशफ्टङ खािेपािी र्ोजिा, लङु्ग्री- ४ , रोल्पा। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त वडामा खािेपािीको समस्र्ा रहेकाले उक्त 
सहज खािेपािीको पहुँच परु् र्ाउि आवश्र्क रहेको। 
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❖ औलेसारी ललफ्ट खािेपािी र्ोजिा, लङु्ग्री-३, रोल्पा।  

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त वडामा खािेपािीको समस्र्ा रहेकाले उक्त 
सहज खािेपािीको पहुँच परु् र्ाउि आवश्र्क रहेको।  

(ख) लबषशे अिदुाि तर्य ुः लङु्ग्री गाउँपाललका लभत्रका तपशशलका र्ोजिाहर ववशेष अिदुािको 
र्ोजिाको रपमा माग गिे। 

❖ स्वास््र् प्रर्ाली सदुृढीकरर् कार्यक्रम सञ्चालि। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः र्स गाउँपाललकामा ववलभन्न स्वास््र् संस्थाहरूको 
समर समर अवस्थामा सदुृढीकरर् गिय आवश्र्क भएकाले बहवुषीर्(2 वषे) र्ोजिाको 
रपमा छिौट गिे। 

 

❖ बज्र्ाङखोला ललफ्ट खािेपािी, लङु्ग्री-४, रोल्पा।  

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः प्रस्ततु खािेपािी आर्ोजिा ववलभन्न चरर्मा सञ्चालि 
भइरहेकोमा स्रोतको अभावमा लिमायर् कार्य सम्पन्न हिु िसकेको हुँदा बाँकी कार्य 
सम्पन् ि गरी सम्पूर्य वडावासीलाई खािेपािीको पहुँच परु् र्ाउि आवश्र्क रहेको। 

❖  खारा तल्लोगमु्चाल खािेपािी र्ोजिा, लङु्ग्री-६, रोल्पा। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः  उक्त वडामा खािेपािीको समस्र्ा रहेकाले उक्त 
सहज खािेपािीको पहुँच परु् र्ाउि आवश्र्क रहेको।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

❖ िे.रा.मा.वव. हाजयङ ववद्यालर् भवि, लङु्ग्री-७, रोल्पा। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त ववद्यालर्मा आधलुिक भकुम्प प्रलतरोधी भवि 
लिमायर्को आवश्र्कता रहेको हुँदा उक्त भवि लिमायर्को लालग रकम माग गिे। 

❖ ररशघम क्वाललगाउँ खािेपािी आर्ोजिा, लङु्ग्री-5   रोल्पा। 

र्ोजिाको आवश्र्कता र पषु्ट्ाईँुः उक्त स्थािमा खािेपािीको समस्र्ा रहेकाले उक्त 
र्ोजिा लिमायर् गिय आवश्र्क रहेको। 

२) प्रशासकीर् भविको लिमायर्को लालग साझेदारीुः लङु्ग्री गाउँपाललकाको प्रशासकीर् भवि लिमायर् कार्यका 
लालग बोलपत्र आव्हाि भई सम्झौताको चरर्मा रहेको हुँदा उक्त भविको लालग कवोल भएको रकम 
र. ७,43,84,786.20(VAT सवहत PS बाहेक) मध्रे् चाल ुआलथयक वषयको लालग गाउँपाललकाले 
आफ्िै आन्तररक स्रोतबाट र. २ करोड ववलिर्ोजि गरेको, उक्त पररर्ोजिाको कार्ायअवलध २ वषय 
रहेको, गाउँपाललकाको आन्तररक स्रोत न्रू्ि रहेको हुँदा आफ्िै स्रोतबाट र्ोजिा सम्पन् ि गिय िसवकि े
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भएकाले "स्थािीर् तहको प्रशासकीर् भवि पूवायधार ववकास कार्यक्रम सञ्चालि कार्यववलध, 2078" 
बमोशजम न्रू्ितम ४० प्रलतशत रकम रकम गाउँपाललकाले साझेदारी गिेगरी रकम माग गिे।  

३) लङु्ग्री गाउँपाललकाको पवहचाि सवहतको लोगो छिौटुः  गाउँपाललकाको आफ्िै लोगो लिमायर्का लालग 
सूचिा प्रकाशि भई पेश भई आएका ४ वटा लोगोहर मध्रे् ७ वटै वडाको िक्शाङ्कि उल्लेख भएको 
बालाराम लबष्टले पेश गरेको लोगो उपर्कु्त देशखएकोले बैठकमा आएका सझुावहरूलाई समेटी 
पररमाशजयत लोगो पेश गिय लगाई अशन्तम स्वीकृलतको लालग अको बैठकमा पेश गिे।  

४) कार्यववलध पाररतुः  तपशशल बमोशजमका कार्यववलध पाररत गिे।  

तपलसल 

❖ आलथयक सहार्ता सम्बशन्ध कार्यववलध, २०७९ 

❖ लङु्ग्री गाउँपाललकाको वजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्य सञ्चालि कार्यववलध, 
२०७९ 

❖ ववषर्गत सलमलत (कार्य सञ्चालि) कार्यववलध, २०७९ 

 

५) ववववधुः ववववध लबषर्मा देहार्बमोशजम लिर्यर् गिे। 

❖ रेडक्रस सोसाइटी िेपालले पेश गरेको प्रश्तावबमोशजम ब्लड बैंक संचालि गियको लालग 
गै.स.स. साझेदारी शशषयकबाट खचय व्र्होिेगरी र १,५०,०००/- (अक्षरपी एक लाख पचास 
हजार रपैर्ा मात्र) प्रदाि गिे।  

❖ पूवय गाउँ कार्यपाललकाको लिर्यर्बमोशजम साझेदारीको प्रकृर्ामा रहेको "कृवष तथा पश ु
ववकासमा आधाररत सािा वकसाि तथा र्वुा उद्यमशशलता साझेदारी ववकास कार्यक्रम" 
सञ्चालिको लालग हेर्र प्रोजेक्ट िेपालले पेश गरेको प्रश्ताव छिौट भएको गाउँ सभाबाट 
बजेट सलुिशिता भएपलछ कार्ायन्वर्ि हिुेगरी हाल साझेदारी कार्यववलधबमोशजम सम्झौता गिय 
सहमती ददिे।  

❖ चाल ुआलथयक वषयमा कमयचारी कल्र्ार् कोष शीषयकमा ववलिर्ोशजत बजेटलाई कार्ायन्वर्ि गिय 
कार्यववलध बिाउि आवश्र्क भएकाले कमयचारी कल्र्ार्कारी कोष सञ्चालि सम्बन्धी 
कार्यववलधको मस्र्ौदा तर्ार गरी पेश गिय प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतलाई शजम्मा ददिे । 

❖ लङु्ग्री गाउँपाललकाद्वारा कार्ायन्वर्ि हिुे ववलभन्न र्ोजिाहरको ववल भकु्तािी गदाय १३ प्रलतशत 
मलु्र् अलभववृि कर कट्टी भई आएका ववल ववजकहरको हाल सम्म थप ६.५ प्रलतशत मूल्र् 
अलभववृि कर कट्टी हदैु आएकोले १३ प्रलतशत ववलमा िै भ्र्ाट कावटएको अवस्थामा 
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गाउँपाललकाले 6.5 प्रलतशत कट्टा िगरी १३ प्रलतशत ि ैभकु्तािी ददि सम्बशन्धत शाखालाई 
जािकारी गराउिे।  

❖ गाउँपाललकाले चाल ुआलथयक वषयमा जस्तापाता खररदको लालग र १ करोड ववलिर्ोजि गरेकोमा 
पलछ कार्यपाललकाको लिर्यर्ािसुार ५० लाख थप गिे लिर्यर् भएकोमा उक्त लिर्यर्ािसुार ५० 
लाख थप गिुय अगावै अशन्तम ववल भकु्तािीको लालग लिवेदि परेको हुँदा उक्त शीषयकबाट िपगु 
हिुे रकम चाल ुआ.व.मा िै गाउँपाललकाले ववलिर्ोजि गरेको लिलमयत संरचिाको ममयत सम्भार 
शीषयकको र. 15 लाखबाट खचय गिय सहमती ददिे। 

❖ र्स गाउँपाललकामा लिमायर् हिुे शझवकरावाङ झोलङु्गे पलु लिमायर्को लालग आवश्र्क शस्टल 
पाटयस खररद गिय लसिाथय इशन्जलिर्र वक्ससँग सम्झौता भएकोमा तोवकएको समर् सीमामा 
सामारी उपलब्ध िगराएकोमा हाल जररवािा सवहत सामाि ल्र्ाउि लिवेदि पेश गरेको हुँदा 
अको खररद प्रकृर्ा अगाडी बढाउदा थप समर् लाग्िे भएकाले उक्त व्र्वसार्ीबाट िै सम्झौता 
बमोशजमको सामाि ल्र्ाउिेगरी प्रकृर्ा अगाडी बढाउि सहमती ददिे। 

 

लिर्यर् प्रमार्ीकरर् गिेुः 
     धमयराज बढुा 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
 

   

 


