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मिमि २०७८ सयि असयर २६ गिेको गयउँ गयउँपयमिकयकय मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. समीक्षा तथा प्रततवेदन सम्बन्धमा । 

२. दशौं गाउँसभाको खर्च सम्बन्धमा । 

३. गाउँपातिकाको पार्श्चतर्त्र सम्बन्धमा । 

४. करार सेवामा कार्चरत कमचर्ारीको करार तनरन्तरता सम्बन्धमा । 

५. र्सम बसपाकच  तनमाचणको तवस्ततृ पररर्ोजना प्रततवेदन सम्बन्धमा । 

६. गरुुर्ोजना सम्बन्धमा । 

७. नतदजन्र् तथा प्राकृततक स्रोत व्र्वस्थापनको िातग वातावरणीर् प्रभाव मलूर्ाांकन सम्बन्धमा । 

८. स्वास््र् र्ौकी तसांहदतेवको भवन तनमाचणको िातग जग्गा तवकास सम्बन्धमा । 

९. सांघीर् राजर्श् दातखिा सम्बन्धमा । 

१०. अतवरि बर्ाचका कारण तसतजचत तवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धमा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्ताव नां. १ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच र्स तिख ुगाउँपातिकाको तवगतका कार्चपातिकाको 

बैठकका समग्र तनणचर्हरु तथा कोतभड १९ माहामारीको रोकथाम तथा तनर्न्त्रण सम्बन्धी तनणचर्हरु क्रमशः 

प्रभावकारी रुपमा कार्ाचन्वर्न भईरहकेो अवस्थामा अझ र्सिाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्ाचन्वर्न गनच 

सरोकारवािा पक्षहरु बीर्मा समन्वर् गरी अगातड बढ्ने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्ताव नां. २ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच आतथचक बर्च ०७७/७८ को दशौं गाउँ सभा (बजेट 

अतधवेशन) मा भएको खर्च रकम रु. ३,०८,५२५ िाई अनुमोदन गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्ताव नां. ३ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच आतथचक बर्च ०७७/७८ मा गाउँपातिकाको समग्र 

क्षेत्र समेटेर तर्ार पाररएको पार्श्चतर्त्र प्रततवेदनिाई स्वीकृत गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । प्रततवेदन र्सै 

साथ सांिग्न छ । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्ताव नां. ४ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच गाउँ कार्चपातिकाको कार्ाचिर्, वडा कार्ाचिर् 

तथा स्वास्थ सांस्थामा सेवा करारमा कार्चरत सम्पणूच कमाचर्ारीिाई आतथचक बर्च २०७८/७९ मा िाग ुहुने गरर 

करार थप गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्ताव नां. ५ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच सतुप्रर्ा ईतजजतनर्ररङ्ग प्रा.ति., काठमाण्डौंबाट 

तर्ार गररएको तिख ुगाउँपातिका वडा नां. ५ मा अवतस्थत र्सम बसपाकच  तनमाचण सम्बन्धी तवस्ततृ पररर्ोजना 

प्रततवेदनिाई स्वीकृत गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । प्रततवेदन र्सै साथ सांिग्न छ । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्ताव नां. ५ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच दहेार्का गरुुर्ोजना प्रततवेदनिाई स्वीकृत गने 

सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । प्रततवेदनहरु र्सै साथ सांिग्न छन ्। 

क) तग्रन थम्बस कन्सिटेन्टस प्रा.ति., ितितपरुबाट तर्ार गररएको तिख ुगाउँपातिका वडा नां. ९ मा अवतस्थत 

पोकति झरना गरुुर्ोजना । 
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ख) आर्ाचज तडजाईन कन्सिटेन्ट प्रा.ति., ितितपरुबाट तर्ार गररएको तिख ु गाउँपातिका के्षत्र तभत्रको 

खानेपातन आपतूतच गरुुर्ोजना । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्ताव नां. ७ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच तदर्ािो ईतजजतनर्ररङ् कन्सलटेन्ट प्रा.ति. 

काठमाण्डौबाट तर्ार गररएको तिख ुगाउँपातिका तभत्रका नतद तथा खोिाका नदीजन्र् तथा प्राकृततक स्रोत 

व्र्वस्थापनको िातग वातावरणीर् प्रभाव मलूर्ाांकन प्रततवेदनिाई स्वीकृत गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

प्रततवेदन र्सै साथ सांिग्न छ । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्ताव नां. ८ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच नवौं गाउँसभाबाट तवतनर्ोतजत समपरूक कोर्बाट 

सजर्ािन गररने र्ोजनाहरु मध्र्ेबाट स्वास््र् र्ौतक तसांहदतेव भवन तनमाचणको िातग जग्गा तवकास तशर्चकमा 

आवश्र्क रकम भकु्तातन गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्ताव नां. ९ मातथ आवश्र्क छिफि गदाच गाउँपातिकाबाट राजर्श् दातखिा गने सन्दभचमा 

नतजकमा सरकारी राजर्श् दातखिा गने बैंक नभएको पररतस्थततिाई मध्र्नजर गद ैराजर्श् तथा आतथचक प्रशासन 

शाखामा कार्चरत कमचर्ारी तदपराज श्रेष्ठको नाममा र्ेक काटी Connect IPS को माध्र्मबाट सोतह तदन वा 

र्थासक्र् सम्बन्धीत राजर्श् तशर्चकमा रकम दातखिा गने व्र्वस्था तमिाउने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्ताव नां. १० मातथ आवश्र्क छिफि गदाच अतवरि बर्ाचका कारण तसतजचत तवपदि्ाई 

न्र्तुनकरण तथा व्र्वस्थापनको िातग दहेार् बमोतजम गने सवचसम्मतबाट तनणचर् गररर्ो । 

• गाउँपातिकाका प्रमुख सडकहरु बर्ाचमास र्लने गरी ममचतको व्र्वस्थापन तमिाउने । 

• गाउँपातिका तभत्रका तवपद ्बाट प्रभातवत जनसमदुार्को पनुचिाभ र भकू्षर् तथा पतहरो व्र्वस्थापन 

तथा न्र्तूनकरणको िातग दहेार् बमोतजमको ५ सदस्र् अनुगमन टोति बनाई तत्काि अनगुमन गरर 

प्रततवेदन पेश गने र प्रततवेदन अनसुार पनुिाचभको िातग आवश्र्क कार्च तरुुन्त गने  । 

१. सांर्ोजक - तटकाराम क्र्ाप्छातक (वातावरण तथा तवपद ्व्र्वस्थापन सतमतत सांर्ोजक तथा वडा नां. 

६, वडाध्र्क्ष) 

२. सदस्र् - कुमारराज सवेुतद (वडा नां. १, वडाध्र्क्ष) 

३. सदस्र्- तबशाि कुमार पौडेि (वडा नां. ८, वडाध्र्क्ष) 

४. सदस्र् - सकुतबर तामाङ्(वडा नां. ९, वडाध्र्क्ष) 

५. सदस्र्- रतवशांकर कुमार दास (ईतजजतनर्र) 

 


