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मिमि २०७८ साल असार ०४ गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. परू्य खोप मदगोपिा समुिमिििा घोषर्ा । 

३. कक्षा थप अििुमि सम्बन्धिा । 

४. भउूपर्ोग कार्ायन्वर्ि समिमि गठि सम्बन्धिा । 

५. बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

६. बजेट, िीमि िथा कार्यक्रि सम्बन्धिा । 

७. मवधेर्क सम्बन्धिा । 

८. कार्यक्रि संशोधि सम्बन्धिा । 

९. प्रधाििन्री रोजगार कार्यक्रि सम्बन्धिा । 

१०. सिपरूक िथा मवशेष अिदुाि िाग सम्बन्धिा । 

११. वामषयक प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

१२. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव िं. १ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स मलख ुगाउँपामलकाको मवगिका कार्यपामलकाको 

बैठकका सिग्र मिर्यर्हरु िथा कोमभड १९ िाहािारीको रोकथाि ि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. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँपामलका मभर रहकेा १६ दमेख २३ िमहिाका 

सम्परू्य बालबामलकाहरुले रामरिर् खोप िामलका अिसुार दहेार् बिोमजि सम्परू्य खोप परुा गरेको व्र्होरा 

स्वास््र् संस्था प्रिखु िथा वडाध्र्क्षहरु िाफय ि प्रिामर्ि भई आएकोले र्स गाउँपामलकालाई परू्यखोप मदगोपिा 

समुिमिििा घोषर्ा गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

क्र.स. वडा िं. १६-२३ िमहिाका बच्चा संख्र्ा 

१ १ १२ 

२ २ ९ 

३ ३ ७ 

४ ४ ७ 
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५ ५ १० 

६ ६ ६ 

७ ७ ९ 

८ ८ १४ 

९ ९ ४० 

जम्िा ११४ 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०२/३१ गिेको गाउँ मशक्षा समिमिको  

ओि राइमजङ स्टार बोमडयङ स्कुलले कक्षा थपको लामग मिवेदि, प्रस्िाव र आवश्र्क कागजाि पेश गरर सबै 

प्रमक्रर्ा पमुग आएकोले  मलख ुगाउँपामलकाको मशक्षा मिर्िावली, २०७५ को पररच्छेद २ को मिर्ि १८  को 

उपमिर्ि २ बिोमजि कक्षा ४ सम्ि कक्षा थपको अिुिमि मदिे मिर्यर्को प्रस्िावलाई अिुिोदि गिे 

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो ।  गाउँ मशक्षा समिमिको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय भउूपर्ोग ऐि, २०७६ को दफा २०(१) अिसुार 

दहेार्को भउूपर्ोग कार्ायन्वर्ि समिमि गठि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

अध्र्क्ष- गोमवन्द बहादरु पौडेल (अध्र्क्ष) 

सदस्र् - सम्बमन्धि वडाको वडाध्र्क्ष 

सदस्र्- रमवशंकर कुिार दास ( ईमजजमिर्र) 

सदस्र्- लबहरी खरी ( कृमष शाखा प्रिखु) 

सदस्र्- सरोकारवालाहरुबाट स्थािीर् भउूपर्ोग पररषदले् िोकेको दईुजिा िमहला समहि चार जिा सदस्र् 

सदस्र् समचव- अभर् कुिार गुप्ता (प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि) 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा समिमिको मसिा मिधायरर् 

शंसोधि िथा कियचारी िलब भत्ता बमृि सम्बन्धी प्रस्िावलाई स्वीकृमि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

समिमिको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा समिमिबाट पेश भएको 

आ.व. २०७८/७९ को बजेट, िीमि िथा कार्यक्रि पाररि गरर आगामि दशौं गाउँ सभािा पेश गिे सबयसम्ििबाट 

मिर्यर् गररर्ो । बजेट, िीमि िथा कार्यक्रि र्सै साथ संलग्ि छ । 
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७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव िं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय  मवधेर्क समिमिबाट प्रस्िाव भएका दहेार्का 

मवधेर्कहरु पाररि गरर आगामि दशौं गाउँ सभािा पेश गिे सबयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । मवधेर्कहरु र्सै साथ 

संलग्ि छि ्। 

• आमथयक मवधेर्क, २०७८  

• मवमिर्ोजि मवधेर्क, २०७८  

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आ.व. ०७७/७८ को दहेार्का र्ोजिा िथा कार्यक्रि 

संशोधि स्वीकृमिको लामग आगामि दशौं गाउँ सभािा पेश गिे सबयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

मस.िं. संशोधि गरिएको ्ोजिय संशोधि भई कय्ि भएको ्ोजिय कय य्पयमिकयको मिर्य् मिमि 

१. लेिी १ मवद्यिु िियि लेिी १ कल्र्ार् घमु्िी सोमलङ्ग २०७८/०१/१९ 

२. मसिििपरु पाण्डेटोल 

जाििुेटोल सडक मििायर्  

पँधेरोखोला िहादवेटार सडक 

मििायर् 

२०७८/१२/१२ 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव िं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आ.व. ०७८/७९ िा प्रधाििन्री रोजगार कार्यक्रि 

अन्िगयि सजचालि हुिे दहेार् अिसुारका र्ोजिाहरु पाररि गरर आगामि दशौं गाउँ सभािा स्वीकृमिको लामग 

पेश गिे सबयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

वडा िं. र्ोजिाहरु 

१ 

मसलढुंगा पधेरो मसंचाई पोखरी िथा खािेपािी व्र्वस्थापि र्ोजिा 

सिुारपािी कुवा, च्र्रूीडाँडा, पसलटार, िौमवसे गोरेटोबाटो मििायर् र्ोजिा 

कत्ले दह खेि संरक्षर् िथा सडक िार जामल बनु्िे िथा ढुवामि र्ोजिा 

२ 
हुलाकचौर, ढलेमपपल, मसम्ले सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 

परुािो िलूबाटो सधुार र्ोजिा 

३ 

मभिशेिस्थाि, जोमगडाँडा सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 

झ्र्ाप्ल,े बाघखोर डाँडा, स्वास््र् चौमक सडक सोमलङ्ग र्ोजिा 

रजार् ,जाल्पादमेव, जोमगडाँडा गोरेटो बाटो मििायर् र्ोजिा 

४ 
जकेु, डाँडा गाँउ मसंचाई कुलो िियि र्ोजिा 

डाँडा गाउँ, िोहोररर्ा सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 

५ 

मलख ु५ बाटो िियि र्ोजिा 

बाटुले, बिासे सडक मििायर् र्ोजिा 

गंगटे, िहमभर, कुमटडाँडा मसंचाई कुलो िियि र्ोजिा 

६ िाटेवेशी, खाल्टे, राम्चे रवेबर सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 
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दाहगेौडा, खाल्टे सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 

७ 

मवद्यालर् खेलिैदाि िियि र्ोजिा 

मलख ु ७ पमहरो मिर्न्रर् र्ोजिा 

मलख ु७ सडक िियि र्ोजिा 

८ मसररसे, सम्िटार, वडा कार्ायलर्, डाँडाखकय , िझुवा, पोखरीडाँडा सडक स्िरोन्ििी र्ोजिा 

९ 
पोकली, वाच्प ुसडक सोमलङ्ग र्ोजिा 

लेमि, काउँले सडक सोमलङ्ग र्ोजिा 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आ.व. २०७९/८० िा सिपरूक िथा मवशेष 

अिदुाि िागका लामग संघ िथा प्रदशेिा पेश गररिे दहेार्का आर्ोजिालाई पाररि गरर आगामि दशौं गाउँ 

सभािा  स्वीकृमिको लामग पेश गिे सबयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो ।  

१. सिपरूक अिदुाि िफय ः- 

१) वडा कार्ायलर् भवि मििायर् आर्ोजिा, 

२) राङ्चा, बाघखोर सडक मििायर् आर्ोजिा, 

३) मवचारी आहाल, गाउँपामलका केन्र सडक मििायर् आर्ोजिा, 

४) र्सि, गाम्िाङ्गटार िुलपंधेरा सडक मििायर् आर्ोजिा, 

५) गाम्िाङ्टार, िलुपँधेरा, भज्र्ाङ्ग सडक मििायर् आर्ोजिा, 

६) भज्र्ाङ्ग, िाहोरडाँडा सडक मििायर् आर्ोजिा, 

७) प्रशासकीर् भवि मििायर् आर्ोजिा । 

२.  मवशेष अिदुाि िफय ः- 

१) स्वास््र् के्षर पवूायधार (५ शैय्र्ा आधारभिू अस्पिाल संरचिा मििायर्) मवकास आर्ोजिा,  

२) मशक्षा के्षर पवूायधार मवकास आर्ोजिा, 

३) कृमष के्षर पवायधार मवकास आर्ोजिा । 

११. मिर्य् िं. ११, प्रस्िाव िं. ११ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय दहेार्का समिमि, शाखाहरु िथा प्रिखु 

प्रशासकीर् अमधकृिको प्रमिवेदि पाररि गरर आगामि दशौं गाउँ सभािा पेश गिे सबयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो 

। 

• कार्यपामलका समिमिहरुको प्रमिवेदि, 

• वडा समिमिहरुको प्रमिवेदि, 

• मवषर्गि समिमिहरुको प्रमिवेदि,  

• मवषर्गि शाखा, उप शाखा िथा कार्ायलर्को प्रमिवेदि,  

• प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिको प्रमिवेदि,  
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१२. मिर्य् िं. १२, प्रस्िाव िं. १२ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कार्यपामलकाको बैठक आवश्र्किा अिसुार 

बस्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 

 


