
 

 

 

लिखु गाउँपालिका 
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यस लिख ु गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा, सभाका अध्यक्ष श्री गोलिन्द बहादरु पौडेि ज्यकूो सभा 

अध्यक्षतामा  लमलत २०७७ साि असार १० र २५ गतेका लदन भएका बैठकहरुको उपलथथलत लनम्न अनसुार छन ् । 

बैठकको काययसलूचमा भएका  दहेायका प्रथतािहरु बैठकहरुमा प्रथततु भई छिफि तथा पाररत भएका छन ्। 

उपलतथलत 

    सभा अध्यक्ष तथा सदतय 

क्र.सुं. पद िाम थर 
लमलत २०७७/०३/१० लमलत २०७७/०३/१० 

हतताक्षर हतताक्षर 

१ सभाध्यक्ष गोलिन्द बहादरु पौडेि भएको भएको 

२ सभा सदथय शान्ता ढुुंगेि " " 

३ ,, कुमार राज सिेुदी " " 

४ ,, रामहरर बढूाथोकी " " 

५ ,, गोपाि खड्का " " 

६ ,, घनबहादरु काकी " " 

७ ,, गोपाि बहादरु खत्री " " 

८ ,, लिकाराम क्याप्छाकी मगर " " 

९ ,, िेदबहादरु काकी " " 

१० ,, लिशाि कुमार पौडेि " " 

११ ,, शकुिीर तामाङ " " 

१२ ,, मािर सनुुिार " " 

१३ ,, िेकबहादरु लि.क. " " 

१४ ,, िाि कुमारी तोिाङ्गी बमे " " 

१५ ,, लतिकमायाँ खत्री " " 

१६ ,, अप्सरी पाण्डे सिेुदी " " 

१७ ,, सीता खत्री " " 

१८ ,, ओमप्रकाश सिेुदी "  

१९ ,, नरमायाँ काकी " " 

२० ,, मखमिी लि.क " " 

२१ ,, रामकुमार बोगिी " " 

२२ ,, खेिबहादरु तामाङ " " 

२३ ,, रामचन्र बोगिी नभएको नभएको 
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२४ ,, गीता लिश्वकमाय भएको भएको 

२५ ,, सोकणय श्रेष्ठ भएको भएको 

२६ ,, लिष्ण ुकुमार श्रषे्ठ नभएको नभएको 

२७ ,, केशरी मायाँ नेपािी नभएको भएको 

२८ ,, छत्र बहादरु श्रषे्ठ भएको " 

२९ ,, िक्ष्मी तामाङ " " 

३० ,, रेखा कुमारी तामाङ " " 

३१ ,, सन्त माया नेपािी " " 

३२ ,, जागेश्वर भट्टराई नभएको " 

३३ ,, णकृष्ण भट्टराई भएको " 

३४ ,, सीता पौडेि " " 

३५ ,, अलम्बका लि.क. " " 

३६ ,, भोजबहादरु पाण्डे " " 

३७ ,, भीमबहादरु मगर " " 

३८ ,, सकिीमायाँ पाण्डे " " 

३९ ,, राम्रीमायाँ साकी " " 

४० ,, कुमार श्रषे्ठ " " 

४१ ,, होमबहादरु भट्टराई " " 

४२ ,, खमीमायाँ लि.क " " 

४३ ,, लिमि कुमार लिष्ट नभएको " 

४४ ,, होमबहादरु लिष्ट " " 

४५ ,, मेनुका अलधकारी भएको " 

४६ ,, लमना कुमारी लि.क. " " 

४७ ,, आङ रेन्जी शेपाय " " 

४८ ,, बेद बहादरु खत्री " " 

४९ ,, लिष्णमुायाँ भजुेि " " 

५० सभा सलचि अभय कुमार गपु्ता " " 

५१ सलचिािय सदथय रोण कुमार धमिा " " 
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कमणचारी 

लस .िुं.  पद िाम थर 
लमलत २०७७।०३।१० लमलत २०७७।०३।२५ 

हतताक्षर हतताक्षर 

१. h=:jf=lg=  lbgfgfy rf}w/L भएको भएको 

२. of]hgf clws[t  ljkgf >]i7 " " 

३. O{l~hlgo/  /ljz+s/ s'df/ bf; " " 

४. lzIff clws[t  czf]s l3ld/] " " 

५. O{l~hlgo/  e'jg clwsf/L " " 

६. /f]huf/ ;+of]hs  zGtf]if v8\sf " " 

७. k'g lgdf{0f Ol~hlgo/ 
 sdn]z zfx t]nL  " " 

८. df=lz=t[lto  w'j| n'O6]n " " 

९. k|zf;g ;xfos   /;gf du/ " " 

१०. n]vfkfn  jn/fd km'on " " 

११. k|zf;g ;xfos  lbn s'df/ >]i7 " " 

१२. cf=n]=k=  sf]lknf cfrfo{ नभएको नभएको 
१३. sDKo'6/ ck/]6/  ;Gh' a:g]t भएको भएको 

१४. k|f= ;=  gd{bf vltj8f " " 

१५. slj/fh   ;/:jtL cfn]  " " 

१६. k|f=lz t[lto   kf]sn du/ " " 

१७. MIS ck/]6/  lvnf lj=s= " " 

१८. ;a– Ol~hlgo/  pdfz+s/ rf}w/L नभएको " 
१९. ;a– Ol~hlgo/  ?b| axfb'/ l3ld/] भएको " 

२०. c=;=O{=  k|sfz s'df/ /fjt " " 

२१. c=;=O{=  ch{'g s'df/ cfn] " " 

२२. c=;=O{=  lzj s'df/ /fO{ " " 

२३. c=;=O{=  ;'lznf ;fksf]6f " " 

२४. c=;=O{=  /fd s'df/ a'9fyf]sL " " 

२५. vf=kf=;=6]=  sdn lh/]n " " 

२६. k|zf;g ;xfos  gflg/fd vltj8f " " 

२७. k|zf;g ;xfos  lhgf /fO{ " " 

२८. k|zf;g ;xfos  lbk/fh >]i7 " " 
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२९. k|zf;g ;xfos  czf]s /fpt " " 

३०. vl/bf/  cf]d k|sfz tfdfª " " 

३१. lkmN8 ;xfos  lji0f' l/hfn " " 

३२. gf=k|=;]=k|f  /fh s'df/ s6'jfn " " 

३३. sf=;=  nf]s s'df/L tfdfª " " 

३४. :jLk/  bn axfb'/ du/ " " 

३५. sf=;=  /Dhgf s6jfn " " 

३६. :jLk/  8f]n s'df/L vqL " " 

३७. sf=;=  /lj s6jfn " " 

३८. x=;=rf= cgf]h sfˆn] " " 

३९. x=;=rf= ;/f]h sfsL{ नभएको नभएको 
४०. kflnsf k|x/L s]]lj/fh tfdfª भएको भएको 

४१. kflnsf k|x/L cg'h /f]sf " " 

४२. kflnsf k|x/L cflzif kf}8]n " " 

४३. kflnsf k|x/L nf]ss[i0f >]i7 " " 

४४. kflnsf k|x/L e'jg a:g]t " " 

 

सुरक्षाकमी 

लस .िुं.  पद िाम थर 
लमलत २०७७।०३।१० लमलत २०७७।०३।२५ 

हतताक्षर हतताक्षर 

१. प्र.स.लन. भपेून्र मण्डि भएको भएको 

२. प्र.स.लन. सीताराम भण्डारी " " 

३. प्र.ह. गणेश राई " नभएको 

४. प्र.ह. नरेश कुमार दनुिार नभएको भएको 

५. प्र.ज. शुंकर गौतम " " 

६. प्र.ज. शैिेन्र साह भएको " 

७. प्र.ज. केशर काकी " " 

८. प्र.ज. दिेेन्र गौतम " " 

९. प्र.ज. प्रिेश खड्का " " 

१०. प्र.ज. केदार कुमार थापा " नभएको 
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११. स.प्र.स.लन. दान बहादरु राई भएको भएको 

१२. स.प्र.स.ह. बोध बहादरु थापा " " 

१३. स.प्र.स.ह. भीम बहादरु भजुिे " " 

१४. स.प्र.ज. मीन बहादरु बढुा " " 

१५. स.प्र.ज. लकसन लि.क. " " 

१६. स.प्र.ज. कुमार सिेुदी " " 

१७. स.प्र.ज. लखि बहादरु पौडेि " " 

१८. स.प्र.ज. सनुीि साह कान ु " " 

१९. स.प्र.ज. राजलकशोर पिेि " " 

२०. स.प्र.ज. गोपािदास श्रेष्ठ " " 
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सातौं गाउँसभामा पेश भएका प्रततावहरिः 

१. सातौं गाउँसभाको कायय सचूी सम्बन्धमा । 

२. आ.ि. २०७७/०७८ को नीलत तथा काययक्रम सम्बन्धमा । 

३. आ.ि. २०७७/०७८ को बजिे सम्बन्धमा । 

४. लिधेयक सम्बन्धमा । 

५. गाउँसभाका सलमलत, लिषयगत सलमलत, िडा सलमलत, काययपालिका कायायियका लिषयगत शाखा तथा अन्य 

प्रथततु प्रलतिदेन सम्बन्धमा । 

६. बेरुज ुसम्बन्धमा । 

७. प्रधानमन्त्री रोजगार सम्बन्धमा । 

८. साना लसुंचाई काययक्रम सम्बन्धमा । 

९. क्रमागत योजना सम्बन्धमा । 

१०. मािपोत तथा नापी कायायिय सञ्चािन सम्बन्धमा । 

लिणणयहर: 

लिणणय िुं. १ : प्रतताव िुं. ०१ मालथ व्यापक छिफि गदाय लिख ुगाउँपालिकाको आ.ि.०७६/७७ को सातौं गाउँसभाको 

पलहिो र दोस्रो बैठकको काययसूची देहाय बमोलजम भएकोिे सोही अनुसार बैठक सञ्चािन गने सियसम्मतबाि लनणयय गररयो । 

बैठकको पलहिो लदिको कायणसूलचिः- 

क्र.सुं. लमलत काययसचूी समय(बजे) कैलफयत 

१ २०७७/०३/१० सभाध्यक्षको आगमन 

(धनु सलहत रालष्िय गान) 

१०:३०-१०:४०  

२ २०७७/०३/१० बैठक प्रारम्भको घोषणा 

सभािाई काययसचूीको जानकारी 

१०:४०-१०:४५  

३ २०७७/०३/१० सभामा पािना गनुय पने लनयम तथा  

आचार सुंलहताको जानकारी 

१०:४५-१०:५०  

४ २०७७/०३/१० नीलत तथा काययक्रम प्रथततु  १०:५०-११:००  

५ २०७७/०३/१० बजिे भाषण  

(उद्दशे्य र प्राथलमकता सलहत) 

११:००-११:१५  

६ २०७७/०३/१० लिधेयकको प्रथततु 

(लिलनयोजन, आलथयक, शुंशोधनहरु) 

११:१५-११:४५  

७ २०७७/०३/१०  प्रलतिदेन प्रथततु (िडा कायायियहरु) ११:४५-१२:३०  
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८ २०७७/०३/१० प्रलतिदेन प्रथततु (लिषयगत सलमलत) १२:३०-०१:००  

९ २०७७/०३/१० प्रलतिदेन प्रथततु (लिषयगत कायायिय) ०१:००-०१:३०  

१० २०७७/०३/१० बैठक थथगन (खाजा) ०१:३०-०२:१५  

११ २०७७/०३/१० बाँलक प्रलतिदेन प्रथततु ०२:१५-०३:२५  

१२ २०७७/०३/१० बैठक थथगन ०३:२५-०३:३०  

 

बैठकको दोस्रो लदिको कायणसूचीिः- 

क्र.सुं. लमलत काययसचूी समय(बजे) कैलफयत 

१ २०७७/०३/२५ सभाध्यक्षको आगमन 

धनु सलहत रालष्िय गान 

१०:३०-१०:४०  

२ २०७७/०३/२५ बैठक प्रारम्भको घोषणा 

(सभािाई काययसचूीको जानकारी) 

१०:४०-१०:४५  

३ २०७७/०३/२५ लिलभन्न सलमलतको प्रलतिदेन प्रथततु १०:४५-११:४५  

४ २०७७/०३/२५ गा.पा. कायायियको तफय बाि प्रलतिदेन प्रथततु 

(प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत) 

११:४५-११:५०  

५ २०७७/०३/२५ नीलत तथा काययक्रम मालथ छिफि पाररत ११:५०-१२:००  

६ २०७७/०३/२५ आ.ि. २०७७/७८ को िालग बजिे मालथ  

छिफि पाररत 

१२:००-१२:२०  

७ २०७७/०३/२५ लिलभन्न लिधेयक मालथ छिफि तथा पाररत 

(लिलनयोजन, आलथयक, सुंशोधन) 

१२:२०-०१:००  

८ २०७७/०३/२५ लिलभन्न प्रलतिदेन मालथ छिफि तथा पाररत 

(िडा सलमलत, लिषयगत सलमलत, अन्य  

सलमलतहरु, लिषयगत शाखा) 

१:००-०१:३०  
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९ २०७७/०३/२५ थथगन (खाजा) ०१:३०-०२:१५  

१० २०७७/०३/२५ लिलभन्न समसामलयक प्रथताि प्रथततु / छिफि 

पाररत (िरेुज ुरुज ुगने सम्बन्धी प्रथताि, लिलभन्न 

काययक्रम सम्बन्धी प्रथताि :- प्रधानमन्त्री  

रोजगार, साना लसुंचाई) 

०२:१५-०३:००  

११ २०७७/०३/२५ क्रमागत योजना सम्बन्धी प्रथताि प्रथततु छि- 

फि तथा पाररत 

०३:००-०३:१५  

१२ २०७७/०३/२५ मािपोत कायायिय सञ्चािन गने सम्बन्धी  

प्रथततु 

०३:१५-०३:२०  

१३ २०७७/०३/२५ समापन (सभाध्यक्षको मन्तव्य सलहत) ०३:२०-०३:३०  

 

 

लिणणय िुं. २ : प्रतताव िुं. २ मालथ आिश्यक छिफि गदाय आलथयक िषय २०७७/०७८ को नीलत तथा काययक्रम  

सियसम्मतबाि थिीकृत गने लनणयय गररयो । 

लिणणय िुं. ३ : प्रतताव िुं. ३ मालथ आिश्यक छिफि गदाय आलथयक िषय २०७७/०७८ को बजिे अिुसूची १ मा उल्िेख भए 

बमोलजम सियसम्मतबाि थिीकृत गने लनणयय गररयो ।  

लिणणय िुं. ४ : प्रतताव िुं. ४ मालथ आिश्यक छिफि गदाय लिख ुगाउँ काययपालिकाको लिधेयक सलमलतबाि यस सभामा 

पेश भएका लिधेयक तथा सुंशोधन लिधेयकहरु दहेाय बमोलजमका थिीकृत गने लनणयय गररयो । 

क्र.सुं. लििरण पाररत लिलध कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन  

१ लिलनयोजन लिधेयक, २०७७  सियसम्मत   

२ आलथयक लिधेयक, २०७७  सियसम्मत   

३ थथानीय कृलष व्यिसायिाई सुंरक्षण तथा सम्बधयन  सियसम्मत   
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गने काययलिलधको सम्बन्धमा व्यिथथा गनय बनेको 

ऐन २०७५ िाई प्रथम पिक सुंशोधन गनय बनेको 

लिधेयक, २०७७ 

४ सुंथथा दताय सम्बन्धमा व्यिथथा गनय बनेको ऐन  

२०७५ िाई प्रथम पिक सुंशोधन गनय बनेको 

लिधेयक, २०७७ 

 सियसम्मत   

५ लिपद ्जोलखम न्यलूनकरण तथा व्यिथथापन गनय  

बनेको ऐन २०७५ िाई प्रथम पिक सुंशोधन गनय  

बनेको लिधेयक, २०७७ 

 सियसम्मत   

 

लिणणय िुं. ५ : प्रतताव िुं. ५ मालथ आिश्यक छिफि गदाय पलहिो र दोस्रो लदनको बैठकमा पेश भएका सभाका सलमलत, 

लिषयगत सलमलत, िडा सलमलत, काययपालिका कायायियका लिषयगत शाखाका तथा अन्य प्रथततु प्रलतिदेनहरु दहेाय बमोलजम 

थिीकृत गने  लनणयय गररयो । 

(क) सभाका सलमलतका प्रलतवेदिहर 

क्र.सुं. लििरण पाररत लिलध कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन  

१ सशुासन तथा थथानीय सेिा सलमलत  सियसम्मत   

२ अथय तथा साियजलनक िेखा सलमलत  सियसम्मत   

(ख) कायणपालिकाको लवषयगत सलमलतका प्रलतवेदिहर 

क्र.सुं. लििरण पाररत लिलध कै  कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन 

१ िातािरण तथा लिपद ्व्यिथथापन सलमलत    ,,   

२ लिधेयक सलमलत  ,,   

३ पिूायधार लिकास सलमलत  ,,   

४ सामालजक लिकास सलमलत  ,,   
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५ आलथयक लिकास सलमलत  ,,   

६  साियजलनक सेिा तथा क्षमता लिकास सलमलत  ,,   

(ग) अन्य सलमलतहरका प्रलतवेदिहर 

क्र.सुं. लििरण पाररत लिलध कै  कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन 

१ न्यायीक सलमलत    ,,   

२ चमनेागहृ व्यिथथापन तथा सञ्चािन सलमलत  ,,   

३ उपभोक्ता लहत सुंरक्षण सलमलत  ,,   

४ थथानीय लिपद ्व्यिथथापन सलमलत  ,,   

५ एम्बिेन्स सेिा सञ्चािन तथा व्यिथथापन  

सलमलत 

 ,,   

 

(घ) वडा सलमलतको प्रलतवेदि 

क्र.स. लििरण पाररत लिलध      कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन  

१ िडा नुं. १ को िडा सलमलत  ,,   

२ िडा नुं. २ को िडा सलमलत  ,,   

३ िडा नुं. ३ को िडा सलमलत  ,,   

४ िडा नुं. ४ को िडा सलमलत  ,,   

५ िडा नुं. ५ को िडा सलमलत  ,,   

६ िडा नुं. ६ को िडा सलमलत  ,,   



 

 11  
 

७ िडा नुं. ७ को िडा सलमलत  ,,   

८ िडा नुं. ८ को िडा सलमलत  ,,   

९   िडा नुं. ९ को िडा सलमलत  ,,   

 

(ङ) लवषयगत शाखाहरको प्रलतवेदि 

क्र.स. लििरण पाररत लिलध      कैलफयत 

िहुमत सियसम्मत सुंशोधन  

१ सामान्य प्रशासन शाखा  ,,   

२ रोजगार सेिा केन्र  ,,   

३ योजना अनगुमन तथा तथ्याङ्क शाखा एिम ्

पिूायधार लिकास तथा भिन लनयमन शाखा 

 ,,   

४ सामालजक शरुक्षा काययक्रम तथा व्यलक्तगत घिना 

दताय उपशाखा 

 ,,   

५ आधारभतू तथा माध्यलमक लशक्षा कायायिय  ,,   

६ लजलन्स शाखा  ,,   

७ आयिुदे उपशाखा  ,,   

८ िैंलगक समानता तथा सामालजक लिकास उपशाखा  ,,   

९   कृलष पशपुन्छी कायायिय  ,,   

१० गरै सरकारी सुंथथा पररचािन, समन्िय तथा 

लनयमन ईकाई 

 ,,   

११ सहकारी कायायिय  ,,   

१ २ राजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा  ,,   
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१३ सचूना तथा सञ्चार प्रलिलध उपशाखा  ,,   

१४ आधारभतू थिाथथ्य तथा सरसफाई कायायिय  ,,   

१५ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको प्रलतिदेन  ,,   

 

लिणणय िुं. ६ : प्रतताव िुं. ६ मालथ आिश्यक छिफि गदाय आलथयक  िषय २०७४/०७५ र २०७५/७६ को अलन्तम िेखा 

परीक्षणमा दलेखन आएको अिुसूची  २ मा उल्िेख भए बमोलजमको िरेुज ुअनमुोदन गने सियसम्मतबाि लनणयय गररयो । 

लिणणय िुं. ७ : प्रतताव िुं. ७ मालथ आिश्यक छिफि गदाय प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्तगयत आलथयक िषय 

२०७७/०७८ मा सञ्चािन हुने यिुा रुपान्तरणका िालग पहि आयोजना र कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररत 

आयोजना अिुसूची ३ मा उल्िेख भए बमोलजम कायायन्ियन गने सियसम्मतबाि लनणयय गररयो । 

लिणणय िुं. ८ : प्रतताव िुं. ८ मालथ आिश्यक छिफि गदाय आलथयक िषय २०७७/७८ का िालग साना लसुंचाई काययक्रम 

अन्तगयत अिुसूची ४ मा उल्िेख भए बमोलजमका योजनाहरु लसफाररस गने सियसम्मतबाि लनणयय गररयो । 

लिणणय िुं. ९ : प्रतताव िुं. ९  मालथ आिश्यक छिफि गदाय चाि ुआ.ि. मा सञ्चािन हुन नसकेका र लजल्िा समन्िय 

सलमलत ओखिढुुंगाबाि लिलनयोजन भए पलन स्रोत प्राप्त नभएका अिुसूची ५ मा उल्िेख भएका योजनाहरु आगामी 

आलथयक िषय स्रोत सलुनलित भए क्रमागत रुपमा सञ्चािन गने सियसम्मतबाि लनणयय गररयो । 

लिणणय िुं. १० : प्रतताव िुं. १०  मालथ आिश्यक छिफि गदाय घर जग्गा रलजथिेसन तथा नामसारी िगायतका सेिाहरु 

यसै गाउँपालिकामा उपिव्ध गराउन  थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोलजम मािपोत तथा नापी कायायिय गाउँ 

काययपालिकाको कायायिय मातहत थथापना गरर सञ्चािन गनय सम्बलन्धत लनकाय सँग पहि गने सियसम्मतबाि लनणयय 

गररयो ।  


