
निर्णय ि.ं १ 

कलारी गाउँपाललका, गाउँकायणपाललकाको कायाणलयबाट चाल ुआ.व.को जेष्ठ मसान्त सम्म भएका सम्परू्ण 
पजूीगत तथा प्रशासनिक खचणलाई दोस्रो गाउँसभाको अधिबेशिबाट अिमुोदि गिे निर्णय गररयो । 

निर्णय ि.ं २ 

कैलारी गाउँपाललका, गाउँकायणपाललकाको कायाणलयबाट भएका सम्परू्ण आय  व्ययको अन्न्तम लेखा पररक्षर् 
महालेखा नियन्रकको कायाणलयबाट हुिकुा साथै आन्रीक लेखा पररक्षर्को भएको प्रनतवेदि प्राप्त भएको 
हुदाँ सो प्रनतवेदिमा कैलारी गाउँपाललकाको दोस्रो सभा अधिवेशिमा आवश्यक छलफल गरी कायाणन्वयि 
गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्यण ि.ं ३ 

स्थािीय सरकार सचंालि ऐिको प्राबिाि भएिसुार स्थािीय तहहरुले स्थािीय तहको कायणसम्पादिलाई 
प्रभावकारी बिाउि आवश्यक ऐि, नियमावली, ववनियमावली तथा कायणबबधिको निमार्ण गरी कायाणन्वयि 
गिुण पिे व्यवस्था भएिसुार गाउँकायणपाललकाको सचंालिका लाधग आवश्यक पिे अन्य ऐि, नियमावली, 
कायणबबधि, तथा ववनियमावलीको निमार्ण गिे अधिकार गाउँकायणपाललकालाई प्रत्योजि गिे निर्णय पाररत 
गररयो । 

निर्णय ि.ं ४ 

कैलारी गाउँपाललका गाउँकायणपाललकाको कायाणलयमा तथा वडा स्तरमा कायणरत सवेा करारका सव ैकमणचारी 
सेवा करार अवधि २०७६ अषाढ मसान्त १ (एक) बषणका लाधग थप गिे तथा सेवा सवुविामा पिुाणवलोकि 
गिे अधिकार गाउँकायणपाललकामा प्रत्यायोजि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं ५ 

गाउँसभाको दोस्रो गाउँसभा अधिवेशि पाररत भएको िीनत, बजेट तथा कायणक्रमको कायाणन्वयिका साथ ैगाउँ 
कायणपाललकाको कायाणलयको नियलमत कामकाजलाई सहज बिाउि िीनतगत निर्णयहरु गिुण पिे भएमा 
त्यस्ता कायणका लाधग गाउँसभाको अधिकार गाउँकायणपाललकामा प्रत्यायोजि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं६ 

स्थािीय सरकार सचंालि ऐि, २०७४ तथा स्थािीय तहको बावषणक योजिा तथा बजेट तजुणमा ददग्दशणि, 

२०७४मा भएको प्राबिाि अिसुार स्थािीय राजश्व परामशण सलमनतले लसफाररस गरे अिसुार एकककृत 
सम्पवि कर तथा अन्य करका दायरा तथा दरहरु लाग ुगिे निर्णय पाररत गररयो । 

  



निर्णय ि.ं ७ 

कैलारी गाउँपाललका गाउँकायणपाललकाको कायाणलय अन्तगणतका ररक्त दरबन्दीहरुमा नियमािसुार पदपनुत ण 
कायण शरुु गिण पदपनुत ण सलमनतका अध्यक्ष कैलारी गाउँपाललका वडा ि ं१ निवासी श्री हकण  बहादरु बोहराको 
आगामी आ.व. २०७५/०७६ का लाधग १(एक) बषणको म्याद थप गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं ८ 

कैलारी गाउँपाललकाको आ.व. २०७३०/७४ को यथाणथ आय व्यव वववरर् र चाल ुआ.व.२०७४/०७५ को जषे्ठ 
मसान्तसम्मको यथाथण आय व्यय वववरर् र चाल ुआ.व. २०७४/०७५ को ससंोधित आय व्यय वववरर् र 
आगामी आ.व.२०७५/०७६ को अिमुािीत आय व्यय वववरर्लाई अिमुोदि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं ९ 

कैलारी गाउँपाललकाबाट आ.व. २०७३/०७४ मा निमार्ण सम्पन्ि भएका तथा जाचँपास फरफारक भएका 
योजिाहरुको अिमुोदि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्यण ि.ं १० 

स्थािीय सरकार सचंालि ऐिको अविारर्ा र लसद्िान्त अिरुुपका मलू्य र मान्यतालाई अधंगकार गदै 
कैलारी गाउँपाललकाको पदहलो गाउँसभा अधिवशेिबाट अवलम्वि गररएको पेन्श्क सनु्य िीनतलाई आ.व. 
२०७५/०७६ मा समेत निरन्तरता ददिे िीनत अवलम्बि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं ११ 

प्रिािमन्री कृवष आिुिीकककरर् पररयोजिाको कायणक्षरे कैलारी गाउँपाललकाका सव ैवडाहरुमा बबस्तार गिण 
तथा गहँुसपुर जोि, िाि ब्लक तथा माछा ब्लकका कायणक्रमहरु सव ैवडाहरुमा ववस्तार गिणका लाधग 
सम्बन्न्ित निकायमा अिरुोि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं १२ 

स्थािीय तहको बावषणक योजिा तथा बजटे तजुणमा ददग्दशणि,२०७४(पररमान्जणत) अिसुार स्थािीय तहको 
योजिा तजुणमाका ७ वटै चरर्हरु परुा गरी आएका तथा गाउँपाललकाबाट सम्पादि गिण िसककिे प्रकृतीका 
(बढी लागत) भएका योजिाहरुको कायाणन्वयिका लाधग िेपाल सरकार तथा िेपाल सरकारका सम्बन्न्ित 
निकाय तथा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्न्ित निकायमा अिरुोि गिे निर्णय पाररत गररयो 
। 

  



निर्णय ि.ं १३ 

कैलारी गाउँकायणपाललकाको कायाणलयमा कायणरत प्राबबधिक कमणचारीहरुलाई दैनिक भ्रमर्भिा बाफतको रकम 
परू्ण रुपमा भकु्तािी गिण िसककिे भएको हुदाँ लमतव्ययीताको लसद्िान्त बमोन्जम प्राबबधिक 
कमणचारीहरुलाई कफल्ड भिाको रकम उपलब्ि गराउिे तथा कमणचारीको स्तर अिसुारको कफल्डभिाको दर 
नििाणरर् गिे अधिकार गाउँकायणपाललकालाई प्रत्यायोजि गिे निर्णय पाररत गररयो । 

निर्णय ि.ं १४ 

कैलारी गाउँपाललका गाउँकायणपाललकाको कायाणलयमा कायणरत कमणचारीहरुको तलबी प्रनतवेदि पास गिे 
निर्णय पाररत गररयो । 


