
 

लिखु गाउँपालिका 

एघारौं गाउँ सभा (लिउँदे अलिवेशन) 

लनर्णय पुलतिका 

लिलििः२०७८/०९/२८ र २९ गिे 

 

 

आलथणक वर्ण ०७८/७९ 

 
 

 

लिखु गाउँपालिका, गाउँ कायणपालिकाको कायाणिय यसि, ओखिढुुंगा 

प्रदेश नुं. ०१, नेपाि 



1 | एघारौं गाउँ सभा (हिउँद ेअहिवेशन) को हनर्णय पहुतिका 

 
 

यस हिख ुगाउँपाहिकाको एघारौं गाउँ सभा (हिउँद ेअहिवेशन), सभाका अध्यक्ष श्री गोहवन्द बिादरु पौडेि ज्यकूो सभा 

अध्यक्षिामा  हमहि २०७८ साि पौष २८ र २९ गिेका हदन भएका बैठकिरुको हनर्णय दिेाय बमोहिम रिकेो छन ्। 
गाउँसभािा पेश भएका प्रतिाविरिः 

१. गाउँ सभा बैठकको कायणसचूी सम्बन्िमा । 

२. हवषयगि शाखा िथा कायाणिय, वडा कायाणियिरु, अन्य सहमहििरु, हवषयगि सहमहििरु िथा सभा सहमहििरुको 

प्रहिवेदन सम्बन्िमा । 

३. योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव सम्बन्िमा । 

४. संतथागि तवमलूयांकन सम्बन्िमा । 

५. संघीय समपरुक िथा हवशेष अनदुान सम्बन्िमा । 

६. वडा  नं. ९ हवभािन सम्बन्िमा । 

लनर्णयिर: 

लनर्णय नुं. १ : प्रतिाव नुं. १ माहथ व्यापक छिफि गदाण हिख ुगाउँपाहिकाको आ.व.०७८/७९ को एघारौं गाउँ 

सभा (हिउँद ेअहिवेशन) को पहििो िथा दोस्रो बैठकिरुको कायणसूची देिाय बमोहिम भएकोिे सोिी अनुसार बैठक 

सञ्चािन गने सवणसम्मिबाट हनर्णय गररयो । 

बैठकको कायणसूल िः- 

पलििो बैठकिः- लिलि २०७८/०९/२८ 

क्र.सं. हमहि कायणसचूी समय (बिे) 

१ २०७८/०९/२८ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सहिि राहरिय गान) ११:००-११:१० 

२ २०७८/०९/२८ अहिवेशन प्रारम्भको घोषर्ा 

प्रथम बैठकको कायणसचूीको िानकारी 
११:१०-११:१५ 

३ २०७८/०९/२८ सभामा पािना गनुण पने हनयम िथा  

आचार संहििाको िानकारी 

११:१५-११:२५ 

४ २०७८/०९/२८ प्रहिवेदन प्रतििु 

क) हवषयगि कायाणियिरु 

ख) वडा कायाणियिरु 

ग) अन्य सहमहि िथा सभाका सहमहििरु 

११:२५-१२:०० 

५ २०७८/०९/२८ हवषयगि सहमहिको प्रहिवेदन प्रतििु १२:००-१२:३० 

६ २०७८/०९/२८ हवहभन्न प्रहिवेदन माहथ छिफि र पाररि १२:३०-१:०० 

७ २०७८/०९/२८ योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव १:००-०१:१५ 
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८ २०७८/०९/२८ योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव 

उपर छिफि र पाररि 

१:१५-०१:३० 

९ २०७८/०९/२८ बैठक तथगन (खािा) १:३०-२:०० 

१० २०७८/०९/२८ प्रदशे, संघ र अन्य संघ संतथामा पठाउने योिना 

(समपरूक िथा हबशेष) िरु सम्बन्िी प्रतिाव पेश 

२:००-२:१० 

११ २०७८/०९/२८ प्रदशे, संघ र अन्य संघ संतथामा पठाउने योिना 

(समपरूक िथा हबशेष) िरु सम्बन्िी प्रतिाव उपर 

छिफि िथा पाररि 

२:१०-२:२५ 

१२ २०७८/०९/२८ वडा नं. ९ हवभािन गने मापदण्ड सहिि प्रतिाव पेश 

(वडा नं. ९ र १०) 

२:२५-२:३० 

१३ २०७८/०९/२८ वडा नं. ९ हवभािन प्रतिाव उपर छिफि िथा पाररि २:३०-२:४० 

१४ २०७८/०९/२८ सभा  

अध्यक्षको मन्िव्य सहिि सभा अन््य भएको घोषर्ा 

२:४०-२:५० 

दोस्रो बैठकिः- लिलि २०७८/०९/२९ 

क्र.सं. हमहि कायणसचूी समय (बि)े 

१ २०७८/०९/२९ सभाध्यक्षको आगमन (िनु सहिि राहरिय गान) ११:००-११:१० 

२ २०७८/०९/२९ दोस्रो बैठकको कायणसचूीको िानकारी ११:१०-११:१५ 

३ २०७८/०९/२९ प्रथम बैठकमा पेश भएका प्रहिवेदनमाहथ छिफि िथा 

पाररि 

११:१५-१२:०० 

४ २०७८/०९/२९ योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव १२:००-१२:०५ 

५ २०७८/०९/२९ योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव 

उपर छिफि र पाररि 

१२:०५-१२:३० 

६ २०७८/०९/२९ प्रदशे, संघ र अन्य संघ संतथामा पठाउने योिना 

(समपरूक िथा हबशेष) िरु सम्बन्िी प्रतिाव पेश 

१२:३०-१२:३५ 

७ २०७८/०९/२९ प्रदशे, संघ र अन्य संघ संतथामा पठाउने योिना 

(समपरूक िथा हबशेष) िरु सम्बन्िी प्रतिाव उपर 

छिफि िथा पाररि 

१२:३५-१२:५० 

८ २०७८/०९/२९ वडा नं. ९ हवभािन गरी वडा नं. ९ र १० बनाउने 

मापदण्ड सहिि प्रतिाव पेश 

१२:५०-१२:५५ 

९ २०७८/०९/२९ वडा नं. ९ हवभािन गरी वडा नं. ९ र १० बनाउने 

मापदण्ड सहिि प्रतिाव उपर छिफि िथा पाररि 

१२:५५-१:१५ 
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१० २०७८/०९/२९ सभा अध्यक्षको संहक्षप्त मन्िव्य सहिि सभा अन््य 

भएको घोषर्ा 

१:१५-१:३० 

 

लनर्णय नुं. २ : प्रतिाव नुं. २ माहथ आवश्यक छिफि गदाण पहििो  बैठकमा प्रतििु भएका हवषयगि शाखा, वडा 

कायाणिय, हवषयगि सहमहि, अन्य सहमहि िथा सभाका सहमहिका आहथणक बषण २०७८/७९ को िाि सम्मका कायण 

प्रगहि प्रहिवेदनिरु दिेाय बमोहिम तवीकृि गने  हनर्णय गररयो । प्रहिवेदनिरु यसै साथ संिग्न छन ्। 

(क) लवर्यगि शाखा िथा कायाणियिरको प्रलिवेदन 

क्र.स. हववरर् पाररि हवहि 

विुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ सामान्य प्रशासन शाखा - सवणसम्मि - 

२ रोिगार सेवा केन्र - सवणसम्मि - 

३ योिना अनगुमन िथा िथ्याङ्क शाखा एवम् 

पवूाणिार हवकास िथा भवन हनयमन शाखा 

- सवणसम्मि - 

४ सामाहिक शरुक्षा कायणक्रम िथा व्यहिगि 

घटना दिाण उपशाखा 

- सवणसम्मि - 

५ आिारभिू िथा माध्यहमक हशक्षा कायाणिय - सवणसम्मि - 

६ सावणिाहनक खररद िथा सम्पहि व्यवतथापन 

उपशाखा 

- सवणसम्मि - 

७ आयवेुद उपशाखा - सवणसम्मि - 

८ िैंहगक समानिा िथा सामाहिक हवकास 

उपशाखा 

- सवणसम्मि - 

९ कृहष कायाणिय - सवणसम्मि - 

१० पशपुन्छी कायाणिय    

११ गैर सरकारी संतथा पररचािन, समन्वय िथा 

हनयमन ईकाई िथा सिकारी कायाणिय 

- सवणसम्मि - 

१२ रािश्व िथा आहथणक प्रशासन शाखा - सवणसम्मि - 

१३ पाहिका प्रिरी व्यवतथापन उपशाखा - सवणसम्मि - 

१४ सचूना िथा सञ्चार प्रहवहि उपशाखा - सवणसम्मि - 

१५ हिख ुग्राहमर् आखा हकहलनक - सवणसम्मि - 

१६ आिारभिू तवातथ्य िथा सरसफाई कायाणिय - सवणसम्मि - 

१७  प्रमखु प्रशासकीय अहिकृिको प्रहिवेदन - सवणसम्मि - 
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(ख) वडा सलिलिको प्रलिवेदन 

क्र.स. हववरर् पाररि हवहि 

विुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वडा नं. १ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

२ वडा नं. २ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

३ वडा नं. ३ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

४ वडा नं. ४ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

५ वडा नं. ५ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

६ वडा नं. ६ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

७ वडा नं. ७ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

८ वडा नं. ८ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

९ वडा नं. ९ को वडा सहमहि - सवणसम्मि - 

(ग) कायणपालिकाको लवर्यगि सलिलिका प्रलिवेदनिर 

क्र.सं. हववरर् पाररि हवहि 

विुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वािावरर् िथा हवपद ्व्यवतथापन सहमहि - सवणसम्मि - 

२ हविेयक सहमहि - सवणसम्मि - 

३ पवूाणिार हवकास सहमहि - सवणसम्मि - 

४ सामाहिक हवकास सहमहि - सवणसम्मि - 

 

(घ) अन्य सलिलििरका प्रलिवेदनिर 

क्र.सं. हववरर् पाररि हवहि 

विुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ न्यायीक सहमहि - सवणसम्मि - 

२ चमेनागिृ व्यवतथापन िथा सञ्चािन सहमहि - सवणसम्मि - 

३ तथानीय हवपद ्व्यवतथापन सहमहि - सवणसम्मि - 

४ उपभोिा हिि संरक्षर् सहमहि - सवणसम्मि - 

(ङ) सभाका सलिलिका प्रलिवेदनिर 

क्र.सं. हववरर् पाररि हवहि 

विुमि सवणसम्मि संशोिन 
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१ अथण िथा सावणिहनक िेखा सहमहि - सवणसम्मि - 

२ शसुाशन िथा तथानीय सेवा सहमहि - सवणसम्मि - 

 

लनर्णय नुं. ३ : प्रतिाव नुं. ३ माहथ आवश्यक छिफि गदाण यस गाउँ सभामा प्रमखु प्रशासकीय अहिकृिद्वारा पेश 

गरेको योिना, बिेट पररविणन र नँया योिना सम्बन्िी प्रतिाव उपर दिेाय बमोहिम कायणक्रम िथा योिनािरुको 

संशोिन गन ेिथा नँया योिना ििुणमा पाररि गने सवणसम्मिबाट हनर्णय गररयो । 

क) पँूजीगि ख ण िर्ण िः- 

क्र.स. योिनाको नाम 

हवहनयोहिि 

रकम थप रकम  घट रकम  

शंशोहिि 

रकम कैहफयि 

१ एम्बुिेन्स खररद योिना, हिख ु८ २००००० ० २००००० ० हशषणकान्िर 

२ खेिकुद उ्थान योिना, हिख ु८ ० १००००० ० १००००० हशषणकान्िर 

३ घोरेटो बाटो ममणि योिना, हिख ु८ ० १००००० ० १००००० हशषणकान्िर 

४ 

टारकेरावारी हसंचाई योिना, हिख ु

८ ५००००० ० २००००० ३००००० रकमान्िर 

५ 

टारकेरावारी खानेपानी योिना, 

हिख ु८ १३००००० ० १०००००० ३००००० रकमान्िर 

६ 

टारकेराबारी सडक हनमाणर् िथा 

तिरोन्निी, हिख ु८ १८३१००० १२००००० ० ३०३१००० रकमान्िर 

७ 

पिुाहमटोि िाहमखोिा सडक 

हनमाणर्, हिख ु५ १००००० ० १००००० ० हशषणकान्िर 

८ 

िाह्याटोि खानपेानी ट्यांकी 

हनमाणर्, हिख ु५ १४९००० १००००० ० २४९००० रकमान्िर 

९ 

गोप ेिरिरे हपकेदोभान खानेपाहन 

ममणि, हिख ु५ १००००० ० १००००० ० हशषणकान्िर 

१० 

गोप ेिरिरे हपकेदोभान खानेपाहन 

ममणि िथा ट्यांहक रंगरोकन, हिख ु

५ ० १००००० ० १००००० हशषणकान्िर 

११ 

वडडाँडा हवद्यािय िग्गा खररद 

भिुाहन, हिख ु५ ५००००० ० १५०००० ३५०००० रकमान्िर 

१२ 

वडडाँडा हवद्यािय ितट भवन 

ममणि, हिख ु५ ० १५०००० ० १५०००० हशषणकान्िर 

१३ 

िनिागहृि आमा समिू भवन 

हनमाणर्, हिख ु९ २००००० ० २००००० ० हशषणकान्िर 

१४ कुटुमबारी सडक सोहिंग ० २००००० ० २००००० हशषणकान्िर 
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१५ 

पोकिी खोिा िहेि सडक, हिख ु

९ ४००००० ० ४००००० ० हशषणकान्िर 

१४ 

िेहि काउिे सडक सोहिंग, हिख ु

९ ० ४००००० ० ४००००० हशषणकान्िर 

१५ 

वडा कायाणिय िग्गा सम्याउन,े 

हिख ु९ २००००० ० २००००० ० हशषणकान्िर 

१६ हिनाहि सडक सोहिगं, हिख ु९ ० २००००० ० २००००० हशषणकान्िर 

१७ 

वडा कायाणिय िग्गा खररद, हिख ु

९ ४००००० ० ४००००० ० हशषणकान्िर 

१८ 

िेिी काउिे पवुुणिे काँहसका सडक 

ममणि, हिख ु९ ० ४००००० ० ४००००० हशषणकान्िर 

१९ 

आमा समिू सञ्िाि भवन ममणि 

योिना, हिख ु६ २००००० ० २००००० ० हशषणकान्िर 

२० 

िागरुक आमा समिू सञ्िाि भवन 

हनमाणर्को िाहग िग्गा खररद 

योिना, हिख ु६ ० २००००० ० २००००० हशषणकान्िर 

 िम्मा ६०८०००० ३१५०००० ३१५०००० ६०८००००  

ख)  ािु ख ण िर्ण िः- 

क्र.स. योिनाको नाम 

हवहनयोहिि 

रकम थप रकम  घट रकम  शंशोहिि रकम कैहफयि 

१ पाररश्रहमक कमणचारी १२०००००० ० ११००००० १०९००००० रकमान्िर 

२ करार सेवा शलुक ८५००००० १०००००० ० ९५००००० रकमान्िर 

३ घर भाडा २००००० १००००० ० ३००००० रकमान्िर 

४ भैपरी चाि ुखचण ५००००० ० ५००००० ० रकमान्िर 

५ 

हबहशष्ट व्यहि िथा प्रहिहनहि 

मण्डिको भ्रमर् खचण 
६००००० ० ६००००० ० 

रकमान्िर 

६ एम्बुिेन्स खररद ५००००० ७००००० ० १२००००० रकमान्िर 

७ उद्दार रािाि िथा पनुतथाणपना खचण २००००० ३००००० ० ५००००० रकमान्िर 

८ सावणिहनक सनुुवाई कायणक्रम १५०००० १००००० ० २५०००० रकमान्िर 

 िम्मा २२६५०००० २२००००० २२००००० २२६५००००  

ग) हिलिा समन्वय सहमहि, ओखिढुंगाको हिलिा सभाबाट हवहनिोहिि रकम रु.२५,००,०००।०० िाई दिेाय 

बमोहिम योिना ििुणमा गरी आ.व. ०७८/७९ कायाणन्वयन िुने गरी योिनािरु सञ्चािन गने ।  

वडा नं. योिनाको नाम 

हवहनयोहिि 

रकम 

पाहिका ग्राहमर् आँखा हकहलनक भवन हनमाणर् योिना ७००००० 
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१ गैरी प्रहिक्षािय हनमाणर्, हिख ु१ ५०००० 

१ संसारीथान महन्दर ममणि थामडाँडा, हिख ु१ ५०००० 

१ महन्दर ममणि, खानेपानी पाईप खररद र सडक सफाई १००००० 

२ सनु्ििे पोखरी हनमाणर् योिना, हिख ु२ २००००० 

३ मगर सेरा कुिो ममणि योिना, हिख ु३ १००००० 

३ प्रिानमन्री रोिगार साझेदार योिना, हिख ु३ १००००० 

४ पाण्डेटोि ट्यांकी हनमाणर् र खरी टोि खानेपानी पाईप खररद, हिख ु४ १००००० 

४ रानीडाँडा चौिारो हनमाणर् योिना, हिख ु४ ५०००० 

४ कुहटडाँडा काकी खोिा सडक तिरोन्निी ५०००० 

५ िेस्रे बारी पैईउबोटे हवसाउने टोि सडक हनमाणर् योिना, हिख ु५ ६०००० 

५ िमेु्रडाँडा िामांगटोि सडक तिरोन्निी, हिख ु५ ५०००० 

५ मिकाि हसंचाई पाईप खररद, हिख ु५ ५०००० 

५ ढाडाटोि सडक हनमाणर् योिना, हिख ु५ ४०००० 

६ काना खोिा भदौरे सम्म सडक तिरोनन्िी योिना, हिख ु६ २००००० 

७ प्रहिक्षािय हनमाणर् योिना, हिख ु७ १००००० 

७ गोरेटो बाटो ममणि योिना, हिख ु७ १००००० 

८ वडा कायाणिय कोप्चे पोखरी डाँडा सडक ममणि योिना, हिख ु८ २००००० 

९ िेहि बोिकहि सडक ममणि योिना, हिख ु९ १००००० 

९ दगु्िेश्वर आमा समिू भवन ममणि, हिख ु९ ५०००० 

९ वाच्प ुसडक सोहिंग योिना, हिख ु९ ३०००० 

९ वाच्प ुसडक सोहिंग ढुंगा ढुवानी योिना, हिख ु९ २०००० 

  जम्िा २५००००० 

लनर्णय नुं. ४ : प्रतिाव नुं. ४ माहथ आवश्यक छिफि गदाण आहथणक बषण ०७७/७८ को तथानीय िि संतथागि 

तवमलूयांकनको प्रहिवेदन यस सभामा प्रतििु भई िानकारी भयो सो प्रहिवेदनिाई अनुमोदन गने सवणसम्मिबाट 

हनर्णय गररयो । प्रहिवेदन यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ५ : प्रतिाव नुं. ५ माहथ आवश्यक छिफि गदाण हमहि २०७८/०९/२७ गिेको गाउँ कायणपाहिकाको 

बैठकबाट दिेाय बमोहिमका आयोिनािरु संघीय समपरुक िथा हबषेश अनदुान प्रतिाव मागको िाहग पेश गने  

हनर्णयिाई अनमुोदन गने सवणसम्मिबाट हनर्णय गररयो । 

सिपूरक अनुदान िर्ण  

क) हवचारी आिाि गाउँपाहिका केन्र सडक आयोिना (क्रमागि) - प्राथहमकिा नं. १ 
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ख) यसम गाम्नांटार मिुपिेरा सडक हनमाणर् आयोिना - प्राथहमकिा नं. २ 

ग) वडा नं. ३, ५ र ७ को कायाणिय भवन हनमाणर् आयोिना - प्राथहमकिा नं. ३ 

लबशेर् अनुदान िर्ण  

क) हशक्षा के्षर पवूाणिार हवकास आयोिना - प्राथहमकिा नं. १ 

ख) ५ शैय्या आिारभूि अतपिाि संरचना हनमाणर् आयोिना - प्राथहमकिा नं. २ 

लनर्णय नुं. ६ : प्रतिाव नुं. ६ माहथ आवश्यक छिफि गदाण यस हिख ुगाउँपाहिकाको वडा नं. ९ िाई हवभािन 

गरी वडा नं. ९ र १० कायम गने सम्बन्िी गाउँपाहिका उपाध्यक्ष श्री शान्िा ढुंगेिद्वारा पेश िथा प्रतििु भएको 

प्रतिाव उपर दिेाय बमोहिम कायाणन्वयन िुने गरी दईु हििाई बिुमिबाट पाररि भएको हनर्णय गररयो । 

क) गाँउपाहिकाको वडा नं. ९ भौगोहिक रुपमा ठुिो िुनकुो साथै ्याँिाको िनसंख्या िथा बहतििरु छररएर 

रिकेो िुदँा िनिािरुिाई सेवाको पँिुच पयुाणउन कहठन मिससु भएकोिे साहवक पोकिी गा.हव.स. वडा 

नं. १, २, ३ र ४ िाई वडा नं. ९ र साहवक पोकिी गा.हव.स. वडा नं. ५, ६, ७ र ८ िाई वडा नं. १० को 

रुपमा कायम िुने गरी मखु्यमन्री िथा मन्री पररषदक्ो कायाणिय, प्रदशे नं. १  माफण ि नेपाि सरकार समक्ष  

प्रतिाव पेश गने । 

ख) तथानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) दहेख (ङ) सम्मका आिारिरुको 

पतुटयाई सहििको प्रहिवेदन िथा नेपाि सरकार, प्रिानमन्री िथा मन्री पररषद ्कायाणियको च. नं. ६२४६ 

हमहि २०७८/०३/२५ गिेको परमा उलिेहखि मापदण्ड ियार गरी प्रतिाव पेश गनण गाउँ कायणपाहिकािाई 

अहख्ियारी प्रदान गने । 

 


