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लिखु गाउँपालिका, गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय यसि, ओखिढुुंगा 

प्रदेश नुं. ०१, नेपाि 
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यस धिख ु गाउँपाधिकाको नवौं गाउँसभा अधिवेशन, सभाका अध्यक्ष श्री गोधवन्द बहादरु पौडेि ज्यकूो सभा 

अध्यक्षिामा  धमधि २०७७ साि माघ २७ र २८ गिेका धदन भएका बैठकहरुको धनर्णयहरु । 

गाउँसभािा पेश भएका प्रतिावहरिः 

१. गाउँसभा बैठकको कायणसचूी सम्बन्िमा । 

२. प्रधिवेदन सम्बन्िमा । 

३. बजेट िथा कायणक्रम संशोिन सम्बन्िमा । 

४. बेरुज ुसम्बन्िमा । 

लनर्णयहर: 

लनर्णय नुं. १ : प्रतिाव नुं. ०१ माधथ व्यापक छिफि गदाण धिख ुगाउँपाधिकाको आ.व.०७७/७८ को नवौं 

गाउँसभा अधिवेशनको बैठकहरुको कायणसूची देहाय बमोधजम भएकोिे सोही अनुसार बैठक सञ्चािन गने 

सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

बैठकको कायणसूल िः- 

पलहिो बैठकिः- लिलि २०७७/१०/२७ 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७७/१०/२७ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ११:३०-११:४० 

२ २०७७/१०/२७ बैठक प्रारम्भको घोषर्ा 

सभािाई कायणसचूीको जानकारी 

११:४०-११:४५ 

३ २०७७/१०/२७ सभामा पािना गनुण पने धनयम िथा  

आचार संधहिाको जानकारी 

 

११:४५-११:५५ 

४ २०७७/१०/२७ प्रधिवेदन प्रतििु (धवषयगि कायाणिय)  ११:५५-०१:०० 

५ २०७७/१०/२७ प्रधिवेदन प्रतििु (सभाका सधमधि) ०१:००-०१:३० 

६ २०७७/१०/२७ बजेट िथा कायणक्रम शंसोिन प्रतिाव प्रतििु ०१:३०-०१:४० 

७ २०७७/१०/२७ बेरुजिुाई रुज ुगने सम्बन्िी प्रतिाव प्रतििु ०१:४०-०२:०० 
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८ २०७७/१०/२७ तथगन (खाजा) ०२:००-०२:३० 

दोस्रो बैठकिः- लिलि २०७७/१०/२८ 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७७/१०/२८ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ११:००-११:१० 

२ २०७७/१०/२८ बैठक प्रारम्भको घोषर्ा 

सभािाई कायणसचूीको जानकारी 

११:१०-११:१५ 

३ २०७७/१०/२८ प्रधिवेदन प्रतििु (धवषयगि सधमधि, वडा कायाणिय, अन्य 

सधमधि)  

११:१५-०१:०० 

४ २०७७/१०/२८ धवधभन्न प्रधिवेदन माधथ छिफि िथा पाररि ०१:००-०१:३० 

५ २०७७/१०/२८ बजेट िथा कायणक्रम संशोिन माधथ छिफि िथा 

पाररि 

०१:३०-०२:०० 

६ २०७७/१०/२८ बेरुज ुमाधथ छिफि िथा पाररि ०२:००-०२:१५ 

७ २०७७/१०/२८ सभाध्यक्षको मनिव्य सधहि अधिवेशन समापन ०२:१५-०२:४५ 

लनर्णय नुं. २ : प्रतिाव नं. २ माधथ आवश्यक छिफि गदाण पधहिो र दोस्रो धदनको बैठकमा पेश भएका सभाका 

सधमधि, धवषयगि सधमधि, वडा सधमधि, कायणपाधिका कायाणियका धवषयगि शाखाका िथा अन्य प्रतििु 

प्रधिवेदनहरु दहेाय बमोधजम तवीकृि गने  धनर्णय गररयो । प्रधिवेदनहरु यसै साथ संिग्न छन् । 

सभाका सलिलिका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ धविायन सधमधि  सवणसम्मि  

२ अथण िथा सावणजधनक िेखा सधमधि  सवणसम्मि  
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कायणपालिकाका लवर्यगि सलिलिका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ धविेयक सधमधि  सवणसम्मि  

२ पवूाणिार धवकास सधमधि  सवणसम्मि  

३ सामाधजक धवकास सधमधि  सवणसम्मि  

४ आधथणक धवकास सधमधि  सवणसम्मि  

५  सावणजधनक सेवा िथा क्षमिा धवकास सधमधि  सवणसम्मि  

अन्य सलिलिहरका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ न्यायीक सधमधि  सवणसम्मि  

२ चमेनागहृ व्यवतथापन िथा सञ्चािन सधमधि  सवणसम्मि  

३ उपभोक्ता धहि संरक्षर् सधमधि  सवणसम्मि  

४ तथानीय धवपद ्व्यवतथापन सधमधि  सवणसम्मि  

वडा सलिलिको प्रलिवेदनहर 

क्र.स. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वडा नं. १ को वडा सधमधि  सवणसम्मि  

२ वडा नं. २ को वडा सधमधि  सवणसम्मि  
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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  

लवर्यगि शाखाहरको प्रलिवेदनहर 

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 व्यधक्तगि घटना 

दिाण उपशाखा 

 सवणसम्मि  

५ आिारभिू िथा माध्यधमक धशक्षा कायाणिय  सवणसम्मि  

६ धजधन्स उप-शाखा  सवणसम्मि  

७ आयवेुद उप-शाखा  सवणसम्मि  

८ िैंधगक समानिा िथा सामाधजक धवकास उप-

शाखा 

 सवणसम्मि  

९   कृधष पशपुन्छी कायाणिय  सवणसम्मि  
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१० कृधष कायाणिय  सवणसम्मि  

११ गैर सरकारी संतथा पररचािन, समन्वय िथा 

धनयमन ईकाई िथ सहकारी कायाणिय 

 सवणसम्मि  

१ २ राजश्व िथा आधथणक प्रशासन शाखा  सवणसम्मि  

१३ सचूना िथा सञ्चार प्रधवधि उप-शाखा  सवणसम्मि  

१४ आिारभिू तवातथ्य िथा सरसफाई कायाणिय  सवणसम्मि  

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृिको प्रलिवेदन 

क्र.स. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ प्रमखु प्रशासकीय अधिकृिको प्रधिवेदन  सवणसम्मि  

 

लनर्णय नुं. ३ : प्रतिाव नं. ३ माधथ आवश्यक छिफि गदाण सभामा प्रतििु बजेट िथा कायणक्रम संशोिन प्रतिाव 

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

लनर्णय नुं. ४ : प्रतिाव नं. ४ माधथ आवश्यक छिफि गदाण आधथणक वषण ०७६/७७ र ०७३/७४ को अधन्िम िेखा 

परीक्षर्बाट दधेखन आएको वेरुज ुदहेाय बमोधजम धनयधमि गनण अनमुोदन गन ेसवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

आ.व. २०७६/७७ 

• गाउँपाधिका पररसर धभत्रको बाटो व्यवतथापन कायण अ.स.ई. राम कुमार बढुाथोकीबाट रु. ६,७९,५७९/- को 

कायण अमानिबाट गररएको अधनयधमि दधेखएकोमा अब उपरान्ि प्रचधिि खररद काननूको व्यवतथा बमोधजम 

गने गरर यस पटक धनयधमि गने । 

• पूंजीगि िथा चाि ू धकधसमका वति ु िथा सेवा खररद गदाण प्रधितपिाणत्मक धवधि नअपनाई सोझै खररद 

गररएकोमा भौगोधिक जधटििा िथा आपधूिणकिाणको न्यनू उपिब्ििाका कारर्िे त्यसो हुन गएको िर 

आगामी वषणमा प्रधितपिाण सीधमि नहुने गरर काननूी व्यवतथा बमोधजम नै खररद गने गरर यस पटकिाई रु. 

४६,१७,९००/- धनयधमि गने । 
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आ.व. २०७३/७४ 

• टार केराबारी धचनेटार सडक योजना अन्िगणि रु. ३,५४,०००।०० खचण भएको, सो को अधन्िम धबि पधन पेश 

भएकोमा प्राधवधिक कमणचारी िथा समय अभाव र सम्परू्ण बजेट पधन कायाणन्वयन नभएकोिे कायण सम्पन्न 

प्रधिवेदन ियार हुन नसकेको, िर वातिधवक रुपमा वडा सधमधि र अनगुमन सधमधिको धसफाररस समेिको 

आिारमा कायण सम्पन्न भईसकेको हुदँा यस पटक उक्त रकम धनयधमि गने । 


