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यस विख ुगाउौँपाविकाको आठ ौँ गाउौँसभा (विषेश अवििेशन), सभाका अध्यक्ष श्री गोविन्द बहादरु प डेि ज्यकूो 

सभा अध्यक्षिामा  वमवि २०७७ साि काविणक २४ गिेका वदन भएका बैठकहरुको उपवतिवि वनम्न अनसुार छन ्। 

बैठकको कायणसचूीमा भएका  दहेायका प्रतिािहरु बैठकहरुमा प्रतििु भई छिफि ििा पाररि भएका छन ्। 

उपलतथलि 

क्र.सुं. पद नाि थर हतिाक्षर 

१ सभाध्यक्ष गोविन्द बहादरु प डेि  
२ सभा सदतय शान्िा ढुुंगेि  
३ ,, कुमार राज सिेुदी  
४ ,, रामहरर बढूािोकी  
५ ,, गोपाि खड्का  
६ ,, घनबहादरु काकी  
७ ,, गोपाि बहादरु खत्री  
८ ,, विकाराम क्याप्छाकी मगर  
९ ,, िेदबहादरु काकी  
१० ,, विशाि कुमार प डेि  
११ ,, शकुिीर िामाङ  
१२ ,, मािर सनुिुार  
१३ ,, िेकबहादरु वि.क.  

१४ ,, िाि कुमारी िोिाङ्गी बमे  
१५ ,, वििकमायाौँ खत्री  
१६ ,, अप्सरी पाण्डे सिेुदी  
१७ ,, सीिा खत्री  
१८ ,, ओमप्रकाश सिेुदी  
१९ ,, नरमायाौँ काकी  
२० ,, मखमिी वि.क  

२१ ,, रामकुमार बोगिी  
२२ ,, खेिबहादरु िामाङ  
२३ ,, रामचन्र बोगिी  
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२४ ,, गीिा विश्वकमाण  
२५ ,, सोकर्ण श्रेष्ठ  
२६ ,, विष्र् ुकुमार श्रेष्ठ  

२७ ,, केशरी मायाौँ नेपािी  
२८ ,, छत्र बहादरु श्रेष्ठ  
२९ ,, िक्ष्मी िामाङ  
३० ,, रेखा कुमारी िामाङ  
३१ ,, सन्ि माया नेपािी  
३२ ,, जागेश्वर भट्टराई  
३३ ,, र्कृष्र् भट्टराई  
३४ ,, सीिा प डेि  
३५ ,, अवम्बका वि.क.  

३६ ,, भोजबहादरु पाण्डे  
३७ ,, भीमबहादरु मगर  
३८ ,, सकिीमायाौँ पाण्डे  
३९ ,, राम्रीमायाौँ साकी  
४० ,, कुमार श्रेष्ठ  
४१ ,, होमबहादरु भट्टराई  
४२ ,, खमीमायाौँ वि.क  

४३ ,, विमि कुमार विष्ट  
४४ ,, होमबहादरु विष्ट  
४५ ,, मेनकुा अविकारी  
४६ ,, वमना कुमारी वि.क.  

४७ ,, आङ रेन्जी शेपाण  
४८ ,, बेद बहादरु खत्री  
४९ ,, विष्र्मुायाौँ भजुेि  
५० सभा सवचि अभय कुमार गपु्ता  
५१ सवचिािय सदतय रोर् कुमार िमिा  
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गाउँसभािा पेश भएका प्रतिािहरिः 

१. गाउौँसभा बैठकको कायणसचूी सम्बन्िमा । 

२. अविविको सम्बोिन सम्बन्िमा । 

३. प्रवििेदन सम्बन्िमा । 

४. वििेयक सम्बन्िमा । 

५. रकमान्िर सम्बन्िमा । 

६. जाल्पा मा.वि. कक्षा िप सम्बन्िमा । 

७. साना वसुंचाई योजना बैंक सम्बन्िमा । 

लनर्णयहर: 

लनर्णय नुं. १ : प्रतिाि नुं. ०१ मावि व्यापक छिफि गदाण विख ुगाउौँपाविकाको आ.ि.०७७/७८ को आठ ौँ 

गाउौँसभा (विशेष अवििेशन)को बैठकको कायणसूची देहाय बमोवजम भएकोिे सोही अनुसार बैठक सञ्चािन गने 

सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । 

बैठकको कायणसूल िः- 

क्र.सुं. वमवि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७७/०७/२४ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सवहि रावष्िय गान) १०:३०-१०:४० 

२ २०७७/०७/२४ बैठक प्रारम्भको घोषर्ा 

सभािाई कायणसचूीको जानकारी 

१०:४०-१०:४५ 

३ २०७७/०७/२४ सभामा पािना गनुण पने वनयम ििा  

आचार सुंवहिाको जानकारी 

१०:४५-१०:५० 

४ २०७७/०७/२४ अविवि सत्कार  १०:५०-११:०० 

५ २०७७/०७/२४ अविवि (मानवनय ज्यहूरुबाि सभािाई सम्बोिन) ११:००-१२:३० 

६ २०७७/०७/२४ सभा तिगन (अविवि विदाई कायणक्रम) १२:३०-१२:४० 

७ २०७७/०७/२४ प्रशासनीक ििा िेखा प्रवििेदन प्रतििु १२:४०-१३:०० 

८ २०७७/०७/२४ वििेयकहरु प्रतििु १३:००-१३:२० 

९ २०७७/०७/२४ विविि प्रतिािहरु प्रतििु १३:२०-१३:४० 
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१० २०७७/०७/२४ प्रवििेदन मावि छिफि ििा पाररि १३:४०-१३:५० 

११ २०७७/०७/२४ वििेयकहरु मावि छिफि ििा पाररि १३:५०-१४:२० 

१२ २०७७/०७/२४ विविि प्रतिािहरु मावि छिफि ििा पाररि १४:२०-१४:४० 

१३ २०७७/०७/२४ सभाध्यक्षको  मन्िव्य सवहि सभा समापन १४:४०-१५:०० 

लनर्णय नुं. २ : प्रतिाि नुं. २ मावि आिश्यक छिफि गदाण सुंघीय प्रविवनवि सभा सदतय माननीय श्री यज्ञराज 

सनुिुार र प्रदशे नुं. १ अिण सवमवि सभापवि माननीय मोहन खड्काबाि सभािाई सम्बोिन भयो, उौँहाहरुिे वदनु 

भएको सल्िाह सझुाििाई मनन गरी तिानीय सरकार सञ्चािनिाई िप प्रभािकारी बनाउने सिणसम्मिबाि वनर्णय 

गररयो । 

लनर्णय नुं. ३ : प्रतिाि नुं. ३ मावि आिश्यक छिफि गदाण वमवि २०७७/०७/१७ गिेको कायणपाविकाको बैठकमा 

पेश ििा पाररि भई सभामा प्रतििु भएका प्रवििेदनहरु दहेाय बमोवजम तिीकृि गने  सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । 

प्रवििेदनहरु यसै साि सुंिग्न छन ्। 

क्र.सुं. वििरर् पाररि विवि 

िहुमि सिणसम्मि सुंशोिन 

१ प्रशासनीक प्रवििेदन ििा िावषणक प्रवििेदन 

२०७७/०७८ 

- सिणसम्मि - 

२ त्रैमावसक िेखा प्रवििेदन - सिणसम्मि - 

लनर्णय नुं. ४ : प्रतिाि नुं. ४ मावि आिश्यक छिफि गदाण वमवि २०७७/०७/१७ गिेको कायणपाविकाको बैठकमा 

पेश ििा पाररि भई गाउौँ कायणपाविकाको वििेयक सवमविबाि यस सभामा प्रतििु भएका वििेयक ििा सुंशोिन 

वििेयकहरु दहेाय बमोवजमका तिीकृि गने सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । वििेयकहरु यसै साि सुंिग्न छन ्। 

क्र.सुं. वििरर् पाररि विवि 

िहुमि सिणसम्मि सुंशोिन 

१ तिानीय तिात्य ििा सरसफाई ऐन २०७५ िाई 

दोस्रो पिक सुंशोिन गनण बनेको वििेयक, २०७७ 

- सिणसम्मि - 
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२ िािािरर् ििा प्राकृविक स्रोिको सुंरक्षर् 

सम्बन्िमा व्यितिा गबण बनेको वििेयक, २०७७ 

- 
सिणसम्मि 

- 

३ प्रशासकीय कायणविवि (वनयवमि गने)  सम्बन्िमा 

व्यितिा गनण बनेको वििेयक, २०७७ 

- 
सिणसम्मि 

- 

लनर्णय नुं. ५ : प्रतिाि नुं. ५ मावि आिश्यक छिफि गदाण वमवि २०७७/०७/१७ गिेको कायणपाविकाको 

वनर्णयिाई अनमुोदन गरर दहेाय बमोवजम रकम रकमान्िर गने सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । 

 ािू ख ण िर्ण  

ख ण 

सुंकेि 

ख ण 

शीषणक 

लिलनयोलिि 

बिेट 

सुंशोिन गनुण पने कारर् हाि कायि 

रकि 

कैलर्यि 

२२२१३ सिारी 

सािन 

ममणि 

१०,००,०००।०० सिारी ममणिका िावग अपगु रकम भैपरी 

आउने चाि ू खचण शीषणकबाि रु. 

५,००,२९०।०० िप गनुण पन े। 

१५,००,२९०।००  

२८९११ भैपरी 

आउने 

चाि ूखचण  

५,००,२९०।०० सिारी सािन ममणिमा अपगु रकम यस 

बाि िप गरेको । 

०।००  

लनर्णय नुं. ६ : प्रतिाि नुं. ६ मावि आिश्यक छिफि गदाण यस गाउौँपाविका िडा नुं. ८ मा रहकेो जाल्पा माध्यवमक 

विद्याियको माग बमोवजम कायणपाविकाको वमवि २०७७/०७/१७ गिेको कक्षा िप सम्बन्िी वनर्णयिाई अनुमोदन 

गरर कक्षा १२ सम्म विद्यािय सञ्चािनको िावग अनमुवि प्रदान गनण सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । 

लनर्णय नुं. ७ : प्रतिाि नुं. ७ मावि आिश्यक छिफि गदाण साना वसुंचाई योजना बैंक तिापना गनणको िावग वमवि 

२०७७/०७/१७ गिेको कायणपाविका बैठकको वनर्णयिाई सुंशोिन सवहि अनुमोदन गरर दहेाय बमोवजमका 

योजनाहरुिाई साना वसुंचाई योजना बैंकमा समािेश गने सिणसम्मिबाि वनर्णय गररयो । 

िडा नुं. वसुंचाई योजनाहरु 

१ १. राङ्चा वसुंचाई योजना, विख ु१ 

२ १. अचणिे िुवनबोिे वसुंचाई योजना, विख ु२ 

३ १. जरुिा खोिा वसुंचाई योजना, विख ु३ 

२. घटे्टकुिो महुान, चन िे वसुंचाई योजना, विख ु३ 

३. गोमनवसुंग महुान, विमरुबोि, दारेग ौँडा वसुंचाई योजना, विख ु३ 

४. मगर सेरा मावझिार वसुंचाई योजना, विख ु३ 

५. विमरेु खोवल्स  नयाौँिार वसुंचाई योजना, विख ु३ 
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४ १. ओख्िेबेशी वसुंचाई योजना, विख ु४ 

२. सेिो पैरो जामनुेिोि वसुंचाई योजना, विख ु४ 

३. झगरे वसुंचाई योजना, विख ु४ 

४. जकेुखोिा, डाौँडा गाौँउ, मचाबारी वसुंचाई योजना, विख ु४ 

५ १. महवभर काफ्िे गाउौँ घुवबणसे वसुंचाई योजना, विख ु५ 

२. जकेुखोिा डाौँडागाउौँ वसुंचाई योजना, विख ु५-४ 

३. महवभर कुविडाौँडा वसुंचाई योजना, विख ु५ - ४ 

६ १. जकेुखोिा खाल्िे वसुंचाई योजना, विख ु६ 

२. डुडेखोिा मािे बेसी वसुंचाई योजना, विख ु६ 

७ १. खहरे दोभान वििखोररया मेच्चे वसुंचाई योजना, विख ु७ 

२. ग ौँडेखोिा वसुंचाई योजना, विख ु७ 

८ १. डुडेखोिा खदुवुकण  मझुिा वसुंचाई योजना, विख ु८ 

२. साकािे खोिा वचन्िार वसुंचाई योजना, विख ु८ 

३. साकािे खोिा मझिुा वसुंचाई योजना, विख ु८ 

४. भािखुोिा डाौँडाखकण  वसुंचाई योजना, विख ु८ 

९ १. पोकवि झरना दमाई डाौँडा झगरे बारी वसुंचाई योजना, विख ु९ 

२. िेवि खोिा वपपि डाौँडा वसुंचाई योजना, विख ु९ 

 

 

 

 

 

 

 

 


