
बैठक संख्याः- १६ (सोर्ह) 

पेज 1 | मिमि २०७८/०२/३१ गिेको कय ह्पयमिकयको बैठकको मिर्ह् पुमतिकय 
 

मिमि २०७८ साल जेष्ठ ३१ गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्र्रु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. स्थािीर् राहि िथा उद्दार समिमि गठि सम्बन्धिा । 

३. खोप भण्डारको लामग रेमिजेटर खररद सम्बन्धिा । 

४. बजेट िथा कार्यक्रि िजजयिा सम्बन्धिा । 

५. गाउँसभा बजेट अमधवेशि सम्बन्धिा । 

६. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्ह्र्रुाः- 

१. मिर्ह् िं. १, प्रस्िाव िं. १ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स मलखज गाउँपामलकाको मवगिका कार्यपामलकाको 

बैठकका सिग्र मिर्यर्हरु िथा कोमभड १९ िाहािारीको रोगथाि िथा मिर्न्रर् सम्बन्धी मिर्यर्हरु क्रिशः 

प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि भईरहकेो अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय 

सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गरी अगामड बढ्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

२. मिर्ह् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय लैंमगक महसंा मिवारर् कोष सञ्चालि कार्यमवमध, 

२०७८ को दफा ६ अिजसार दहेार् बिोमजि स्थािीर् राहि िथा उद्दार समिमि गठि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् 

गररर्ो । 

संर्ोजक-  शान्िा ढजंगेल (उपाध्र्क्ष) 

सदस्र्-  कज िारराज सजवेदी (वडा िं. १ अध्र्क्ष एवं न्र्ार्ीक  समिमि सदस्र्) 

सदस्र्-  अप्सरी पाण्डे सजवेदी (कार्यपामलका सदस्र्) 

सदस्र्- मवपिा श्रेष्ठ (प्रशासि अमधकृि छैंठौ) 

सदस्र्- जर्लाल र्ादव (प्रहरी ईन्चाजय, प्रहरी चौमक र्सि) 

सदस्र् समचव- िियदा खमिवडा (प्रा.स.) 

३. मिर्ह् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आ.व. २०७७/७८ को बामषयक स्वीकृि कार्यक्रि 

अिजसार कृमष औजार खररद/मविरर् अन्िगयि मवमिर्ोजि रकि रु. २,००,०००।०० बाट कृमष िथा पशज 
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सम्बन्धी खोप भण्डारका लामग रेमिजेटर खररद गिे र िपजग रकि चालज िफय को िसलन्द शीषयकबाट व्र्वस्थापि 

गि ेसवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

४. मिर्ह् िं. ४, प्रस्िाव ि.ं ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०२/१७ गिेको श्रोि अिजिाि िथा 

बजेट मसिा मिधायरर् समिमिको बैठकबाट मिधायरर् गरेको आगामि आमथयक बषयको बजेट मसिा सम्बन्धी 

मिर्यर्लाई दहेार् बिोमजिको मवषर्िा सिार्ोजि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 क्र.स. मिष्गि के्षत्र 

बजेटको 

सीिय (रु. 

र्जयर) 

सिय्ोजि 

रकि (रु. र्जयर) 

कुि रकि 

(रु. र्जयर) 
कैमि्ि  

१ पवूायधार मवकास गाउँपामलका ३६२१० ८३००.०० २७९१०.०० घट 

२ पवूायधार मवकास वडा समिमि २४३१४.७१ १५४८५.२९ ३९८००.०० थप 

३ वडा सिपजरक कोष ५६८५.२९ ५६८५.२९ ०.०० घट 

४ आमथयक मवकास ९४३० २५०.०० ९१८०.०० घट 

५ सािामजक मवकास १८१४२ १२५०.०० १६८९२.०० घट 

   जम्िा ९३७८२.००   ९३७८२.००   

५. मिर्ह् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आगामि आमथयक बषय ०७८/७९ को गाउँसभा बजेट 

अमधवेशि आव्हाि सम्बन्धिा दहेार् बिोमजि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

• गाउँसभा अमधवेशि मिमि २०७८/०३/१० गि े गाउँपामलकाको सभाहलिा सञ्चालि हुिे गरर 

आव्हाि गिे । 

• गाउँसभा अमधवेशि व्र्वस्थापिको लामग िपमसल बिोमजिको सभा व्र्वस्थापि समिमि गठि गिे । 

संर्ोजक - मटकाराि क्र्ाप्छाकी (वडा िं. ६ वडाध्र्क्ष) 

सदस्र् - िावर सजिजवार (कार्यपामलका सदस्र्) 

सदस्र् - मसिा खरी ( कार्यपामलका सदस्र्) 

६. मिर्ह् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आगामि कार्यपामलकाको बैठक मिमि 

२०७८/०२/०४ गि ेमबहाि ११:०० बजे दमेख सञ्चालि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


