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1 | दशौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को धनर्णय पधुतिका 

 
 

यस धिख ुगाउँपाधिकाको दशौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन), सभाका अध्यक्ष श्री गोधवन्द बहादरु पौडेि ज्यकूो सभा 

अध्यक्षिामा  धमधि २०७८ साि असार १० र १८ गिेका धदन भएका बैठकहरुको धनर्णय देहाय बमोधजम रहकेो छन ्। 
गाउँसभािा पेश भएका प्रतिावहरिः 

१. गाउँ सभा बैठकको कायणसचूी सम्बन्िमा । 

२. धविेयक सम्बन्िमा । 

३. आधथणक बर्ण ०७८/७९ को नीधि िथा कायणक्रम सम्बन्िमा । 

४. आधथणक बर्ण ०७८/७९ को बजेट सम्बन्िमा । 

५. धवर्यगि शाखा िथा कायाणिय, वडा कायाणियहरु, अन्य सधमधिहरु, धवर्यगि सधमधिहरु िथा सभा सधमधिहरुको 

प्रधिवेदन सम्बन्िमा । 

६. धवपद ्व्यवतथापन िथा कोधभड १९ सम्बन्िी प्रधिवेदन सम्बन्िमा । 

७. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृिको प्रधिवेदन सम्बन्िमा । 

८. कायणपाधिकाबाट पेश भएका प्रतिाव सम्बन्िमा । 

लनर्णयहर: 

लनर्णय नुं. १ : प्रतिाव नुं. १ माधथ व्यापक छिफि गदाण धिख ुगाउँपाधिकाको आ.व.०७७/७८ को दशौं गाउँ 

सभा (बजेट अधिवेशन) को बैठकहरुको कायणसूची देहाय बमोधजम भएकोिे सोही अनुसार बैठक सञ्चािन गने 

सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

बैठकको कायणसूल िः- 

पलहिो बैठकिः- लिलि २०७८/०३/१० 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७८/०३/१० सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ११:००-११:१० 

२ २०७८/०३/१० अधिवेशन प्रारम्भको घोर्र्ा 

प्रथम बैठकको कायणसचूीको जानकारी 
११:१०-११:१५ 

३ २०७८/०३/१० सभामा पािना गनुण पने धनयम िथा  

आचार संधहिाको जानकारी 

११:१५-११:२५ 

४ २०७८/०३/१० आ.व. २०७८/७९ को गाउँपाधिकाको नीधि िथा 

कायणक्रम प्रतििु 

११:२५-११:४० 

५ २०७८/०३/१० धविेयक प्रतििु  

क) आधथणक धविेयक, २०७८ 

ख) धवधनयोजन धविेयक, २०७८ 

११:४०-१२:०० 

६ २०७८/०३/१० आ.व. २०७८/७९ को िाधग बजेट प्रतििु १२:००-१२:१५ 
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७ २०७८/०३/१० प्रधिवेदन प्रतििु 

क) धवर्यगि कायाणियहरु 

ख) वडा कायाणियहरु 

१२:१५-०१:०० 

८ २०७८/०३/१० बैठक तथगन (खाजा) ०१:००-०१:४५ 

९ २०७८/०३/१० धवर्यगि सधमधिको प्रधिवेदन प्रतििु ०१:४५-०२:१५ 

१० २०७८/०३/१० अधिवेशनको आगाधम बैठकको धमधि, समय 

सम्बन्िी जानकारी सधहि प्रथम बैठक अन््यको 

घोर्र्ा 

०२:१५-०२:२० 

दोस्रो बैठकिः- लिलि २०७८/०३/१८ 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७८/०३/१८ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ११:३०-११:३५ 

२ २०७८/०३/१८ बैठक प्रारम्भको घोर्र्ा 

(कायणसचूीको जानकारी) 
११:३५-११:४० 

३ २०७८/०३/१८ धवर्यगि सधमधि, सभाका सधमधि, अन्य 

सधमधिहरुको प्रधिवेदन प्रतििु 

११:४०-१२:४० 

४ २०७८/०३/१८ धवपद ्व्यवतथापन िथा कोधभड-१९ महामारी 

सम्बन्िी प्रधिवेदन प्रतििु  

१२:४०-१२:४५ 

५ २०७८/०३/१८ कायणपाधिकाको कायाणियको प्रधिवेदन प्रतििु १२:४५-०१:०० 

६ २०७८/०३/१८ धबिेयक धनर्ाणयाथण प्रतििु 

क) आधथणक धबिेयक 

ख) धवधनयोजन धबिेयक 

०१:००-०१:०५ 

७ २०७८/०३/१८ नीधि िथा कायणक्रम धनर्ाणयाथण प्रतििु ०१:०५-०१:१० 

८ २०७८/०३/१८ आ.व. २०७८/०७९ को बजेट धनर्ाणयाथण प्रतििु ०१:१०-०१:१५ 

९ २०७८/०३/१८ सम्परू्ण प्रधिवेदनहरु क्रमश धनर्णयाथण प्रतििु ०१:१५-०१:३० 

१० २०७८/०३/१८ कायणपाधिकाको धबशेर् प्रतिाव प्रतििु (कायणक्रम 

संशोिन, प्रिानमन्री रोजगार कायणक्रम, समपरूक 

िथा धबशेर् अनदुान) 

०१:३०-०१:३५ 

११ २०७८/०३/१८ सभाध्यक्षको  संधक्षप्त मन्िव्य सधहि अधिवेशन 

अन््यको घोर्र्ा 

०१:३५-०१:४० 
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लनर्णय नुं. २ : प्रतिाव नुं. २ माधथ आवश्यक छिफि गदाण धिख ुगाउँ कायणपाधिकाको धविेयक सधमधिबाट यस 

सभामा पेश भएका धविेयकहरु दहेाय बमोधजमका तवीकृि गने धनर्णय गररयो । धविेयकहरु यसै साथ संिग्न छन ्। 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ आधथणक बर्ण ०७८/७९ को सधञ्चि 

कोर्बाट रकम खचण र धवधनयोजन गने 

सम्बन्िमा व्यवतथा गनण बनेको धविेयक, 

२०७८ 

- सवणसम्मि - 

२ अथण सम्बन्िी प्रतिाविाई कायाणन्वयन गनण 

बनेको धबिेयक, २०७८ 

- सवणसम्मि - 

लनर्णय नुं. ३ : प्रतिाव नुं. ३ माधथ आवश्यक छिफि गदाण आधथणक वर्ण २०७८/०७९ को नीधि िथा कायणक्रम 

तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । नीधि िथा कायणक्रम यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ४ : प्रतिाव नुं. ४ माधथ आवश्यक छिफि गदाण आधथणक वर्ण २०७८/०७९ को वाधर्णक बजेट िथा 

कायणक्रम तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । वाधर्णक बजेट िथा कायणक्रम यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ५ : प्रतिाव नुं. ५ माधथ आवश्यक छिफि गदाण पधहिो र दोस्रो  बैठकमा प्रतििु भएका धवर्यगि 

शाखा, वडा कायाणिय, धवर्यगि सधमधि, अन्य सधमधि िथा सभाका सधमधिका आधथणक बर्ण २०७७/७८ का कायण 

प्रगधि प्रधिवेदनहरु दहेाय बमोधजम तवीकृि गने  धनर्णय गररयो । प्रधिवेदनहरु यसै साथ संिग्न छन ्। 

(क) लवर्यगि शाखा िथा कायाणियहरको प्रलिवेदन 

क्र.स. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ सामान्य प्रशासन शाखा - सवणसम्मि - 

२ रोजगार सेवा केन्र - सवणसम्मि - 

३ योजना अनगुमन िथा िथ्याङ्क शाखा एवम् 

पवूाणिार धवकास िथा भवन धनयमन शाखा 

- सवणसम्मि - 

४ सामाधजक शरुक्षा कायणक्रम िथा व्यधिगि 

घटना दिाण उपशाखा 

- सवणसम्मि - 

५ आिारभिू िथा माध्यधमक धशक्षा कायाणिय - सवणसम्मि - 

६ धजधन्स उपशाखा - सवणसम्मि - 

७ आयवेुद उपशाखा - सवणसम्मि - 
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८ िैंधगक समानिा िथा सामाधजक धवकास 

उपशाखा 

- सवणसम्मि - 

९ कृधर् पशपुन्छी कायाणिय - सवणसम्मि - 

१० गैर सरकारी संतथा पररचािन, समन्वय िथा 

धनयमन ईकाई िथा सहकारी कायाणिय 

- सवणसम्मि - 

११ राजश्व िथा आधथणक प्रशासन शाखा - सवणसम्मि - 

१२ पाधिका प्रहरी व्यवतथापन उपशाखा - सवणसम्मि - 

१३ सचूना िथा सञ्चार प्रधवधि उपशाखा - सवणसम्मि - 

१४ सचूना अधिकारीको प्रधिवेदन - सवणसम्मि - 

१५ आिारभिू तवातथ्य िथा सरसफाई कायाणिय - सवणसम्मि - 

(ख) वडा सलिलिको प्रलिवेदन 

क्र.स. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वडा नं. १ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

२ वडा नं. २ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

३ वडा नं. ३ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

४ वडा नं. ४ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

५ वडा नं. ५ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

६ वडा नं. ६ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

७ वडा नं. ७ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

८ वडा नं. ८ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

९ वडा नं. ९ को वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

(ग) कायणपालिकाको लवर्यगि सलिलिका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वािावरर् िथा धवपद ्व्यवतथापन सधमधि - सवणसम्मि - 

२ धविेयक सधमधि - सवणसम्मि - 

३ पवूाणिार धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 

४ सामाधजक धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 

५ आधथणक धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 
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६ सावणजधनक सेवा िथा क्षमिा धवकास 

सधमधि 

- सवणसम्मि - 

(घ) अन्य सलिलिहरका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ न्यायीक सधमधि - सवणसम्मि - 

२ चमेनागहृ व्यवतथापन िथा सञ्चािन सधमधि - सवणसम्मि - 

३ राजश्व परामशण सधमधि - सवणसम्मि - 

४ उपभोिा धहि संरक्षर् सधमधि - सवणसम्मि - 

(ङ) सभाका सलिलिका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ अथण िथा सावणजधनक िेखा सधमधि - सवणसम्मि - 

२ कृधर् पयणटन पवूाणिार िथा प्राकृधिक श्रोि 

सधमधि 

- सवणसम्मि - 

 

लनर्णय नुं. ६ : प्रतिाव नुं. ६ माधथ आवश्यक छिफि गदाण यस सभामा प्रतििु तथानीय धवपद ्व्यवतथापन सधमधि 

िथा कोधभड १९ सम्बन्िी प्रधिवेदन तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । प्रधिवेदन यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ७ : प्रतिाव नुं. ७ माधथ आवश्यक छिफि गदाण यस सभामा प्रतििु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृिको 

प्रधिवेदन तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । प्रधिवेदन यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ८ : प्रतिाव नुं. ८ माधथ आवश्यक छिफि गदाण धमधि २०७८/०३/०४ गिेको कायणपाधिकाको 

बैठकबाट सवणसम्मि धनर्णय भई यस सभामा पेश भएका दहेायका प्रतिावहरुिाई तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय 

गररयो । 

क) आ.व. ०७७/७८ को दहेायका योजना िथा कायणक्रम संशोिन अनमुोदन गने । 

लस.नुं. सुंशोिन गररएको योजना 
सुंशोिन भई कायि भएको 

योजना 

कायणपालिकाको लनर्णय 

लिलि 

१. िेिी १ धवद्यिु ममणि िेिी १ कल्यार् घमु्िी 

सोधिङ्ग 

२०७८/०१/१९ 
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२. धसद्धमनपरु पाण्डेटोि जामनुेटोि 

सडक धनमाणर्  

पँिेरोखोिा महादवेटार सडक 

धनमाणर् 

२०७८/१२/१२ 

ख) आ.व. ०७८/७९ मा प्रिानमन्री रोजगार कायणक्रम अन्िगणि दहेाय अनसुारका योजनाहरु सञ्चािन गन े।  

वडा नं. योजनाहरु 

१ 

धसिढुंगा पिेरो धसंचाई पोखरी िथा खानेपानी व्यवतथापन योजना 

सनुारपानी कुवा, च्यरूीडाँडा, पसिटार, नौधवसे गोरेटोबाटो धनमाणर् योजना 

क्िे दह खेि संरक्षर् िथा सडक िार जाधि बनु्ने िथा ढुवाधन योजना 

२ 
हुिाकचौर, ढिेधपपि, धसम्िे सडक तिरोन्निी योजना 

परुानो मिूबाटो सिुार योजना 

३ 

धभमशेनतथान, जोधगडाँडा सडक तिरोन्निी योजना 

झ्याप्िे, बाघखोर डाँडा, तवातथ्य चौधक सडक सोधिङ्ग योजना 

रजाय ,जाल्पादधेव, जोधगडाँडा गोरेटो बाटो धनमाणर् योजना 

४ 
जकेु, डाँडा गाँउ धसंचाई कुिो ममणि योजना 

डाँडा गाउँ, मोहोररया सडक तिरोन्निी योजना 

५ 

धिख ु५ बाटो ममणि योजना 

बाटुिे, बिासे सडक धनमाणर् योजना 

गंगटे, महधभर, कुधटडाँडा धसंचाई कुिो ममणि योजना 

६ 
माटेवेशी, खाल्टे, राम्चे रवेबर सडक तिरोन्निी योजना 

दाहगेौडा, खाल्टे सडक तिरोन्निी योजना 

७ 

धवद्यािय खेिमैदान ममणि योजना 

धिख ु ७ पधहरो धनयन्रर् योजना 

धिख ु७ सडक ममणि योजना 

८ धसररसे, सम्मटार, वडा कायाणिय, डाँडाखकण , मझुवा, पोखरीडाँडा सडक तिरोन्निी योजना 

९ 
पोकिी, वाच्प ुसडक सोधिङ्ग योजना 

िेधि, काउँिे सडक सोधिङ्ग योजना 

ग) आ.व. २०७९/८० मा समपूरक िथा धवशेर् अनदुान मागका िाधग संघ िथा प्रदशेमा दहेायका 

आयोजनाहरु पेश गने । 

१. समपरूक अनदुान िफण ः- 

१) वडा कायाणिय भवन धनमाणर् आयोजना, 

२) राङ्चा, बाघखोर सडक धनमाणर् आयोजना, 
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३) धवचारी आहाि, गाउँपाधिका केन्र सडक धनमाणर् आयोजना, 

४) यसम, गाम्नाङ्गटार मुिपंिेरा सडक धनमाणर् आयोजना, 

५) गाम्नाङ्टार, मिुपँिेरा, भञ्ज्याङ्ग सडक धनमाणर् आयोजना, 

६) भञ्ज्याङ्ग, माहोरडाँडा सडक धनमाणर् आयोजना, 

७) प्रशासकीय भवन धनमाणर् आयोजना । 

२.  धवशेर् अनदुान िफण ः- 

१) तवातथ्य के्षर पवूाणिार (५ शैय्या आिारभिू अतपिाि संरचना धनमाणर्) धवकास आयोजना,  

२) धशक्षा के्षर पवूाणिार धवकास आयोजना, 

३) कृधर् के्षर पवाणिार धवकास आयोजना, 

४) खेि मैदान पवूाणिार धनमाणर् आयोजना, 

५) प्रहरी चौकी भवन धनमाणर् आयोजना । 


