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मिमि २०७८ साल भाद्र ३० गिेको  कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. सडक व्र्वस्थापि सम्बन्धिा । 

३. अमन्िि लेखा परीक्षर् प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

४. कक्षा थप सम्बन्धिा । 

५. आर्ोजिा ठेक्का सम्बन्धिा । 

६. गररव पररचर्पत्र कार्यक्रि सम्बन्धिा । 

७. िदु्दा सम्बन्धिा । 

८. मवपद ्व्र्वस्थापि सम्बन्धिा । 

९. प्रदशे लगामि प्रामधकरर् सम्बन्धिा । 

१०. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

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

बैठकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि भएको 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 बरे्ष सिर्िा अमवरल बर्षायबाट गाउँपामलका मभत्रका 

मवमभन्ि सडक सञ्जालहरु अवरुद्ध भएका कारर्ले सडक सञ्जालहरु सचुारु अवश्थािा राख्िको लामग 

गाउँपामलका स्िरीर् प्रिखु सडकहरु गाउँपामलकाको व्र्ाकहु लोडर प्रर्ोग गरी िथा वडा स्िरीर् प्रिखु सडकहरु 

बामर्षयक स्वीकृि कार्यक्रि अिुसार उपभोक्ता समिमि बिाई आमििको पमहलो हप्ताबाट िियि कार्य सरुु गिे 

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बर्षय ०७६/७७ को अमन्िि लेखा परीक्षर्बाट 

औलाएका बेरुजहुरुलाई िध्र्िजर गद ैसझुाएका सझुाबहरुलाई कार्ायन्वर्ि गिय प्रमिबद्ध हुिे सवयसम्ििबाट 

मिर्यर् गररर्ो । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय श्री ग्रािोदर् र्गुकमव मसमद्धचरर् िाध्र्मिक 

मबद्यालर्, मलख ु ६ को प्रामवमधक धार (कृमर्ष) िफय  कक्षा ११ सम्ि कक्षा थप गिे सम्बन्धिा गाउँ मशक्षा 

समिमिको मिमि २०७८/०५/२१ गिेको मिर्यर्ािसुार गाउँ कार्यपामलकािा अिुिोदिको लामग प्रस्िाव पेश 
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भएको हुदँा गाउँ मशक्षा समिमिको मिर्यर्लाई अिुिोदि गरर कक्षा ११ (एघार) सम्ि कक्षा थपको लामग स्वीकृमि 

प्रदाि गिे सवयसिििबाट मिर्यर् गररर्ो । गाउँ मशक्षा समिमिको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बर्षय ०७८/७९ को स्वीकृि बामर्षयक कार्यक्रि 

अिसुार दहेार्का आर्ोजिाहरुको ठेक्का आव्हाि गरर मििायर् कार्य सञ्चालिको लामग दहेार्को मववरर् 

बिोमजि कार्ायन्वर्ि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

क्र.स. आर्ोजिाको िाि बामर्षयक स्वीकृि रकि लागि अिुिाि रकि 

१ 
कार्यलर् पररसर मभत्र िमहला कियचारी 

आवास गहृ मििायर् 

१९,५०,०००।०० २७,७४,४२४।७५ 

२ 
स्वास््र् मवकास पवूायधार आर्ोजिा 

(गाम्िांटार स्वास््र् चौमक) 

१,२५,००,०००।०० १,५८,००,०००।०० 

• लागि अििुाि, बामर्षयक स्वीकृि बजेट भन्दा बमढ दमेखएको हुिाले ठेक्का प्रकृर्ा पश्चाि हुि आउिे 

थप रकि व्र्वस्थापिको लामग आगामि गाउँसभािा प्रस्िाव पेश गिे, 

• लागि अिुिाि र्सै साथ संलग्ि छ । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बर्षय ०७७/७८ को स्वीकृि कार्यक्रि, गररव 

पमहचाि िथा पररचर्-पत्र मविरर् कार्यक्रि, कोमभड-१९ को प्रमिकुल प्रभावको कारर्ले सिर्िै कार्य सम्पन्ि 

हुि िसकेको हुदँा कार्यक्रि अन्िगयि खमटएका कियचारीहरु (सुपररवेक्षक १ जिा र गर्क ३ जिा)लाई  आमथयक 

बर्षय ०७८/७९ को पमहलो दईु िमहिाको सेवा समुवधा(िलब िथा र्ािार्ाि खचय िात्र)  करार सेवा शलु्क 

शीर्षयकबाट व्र्र्भार हुिे गरी कियचारीको व्र्वस्थापि गरी कार्यक्रि सम्पन्ि गि ेसवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव िं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय श्री उच्च अदालि मवराटिगर अस्थार्ी ईजलास 

ओखलढुंगािा कुिार कटुवाल सिेि मिवेदक भई श्री मलख ुगाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् सिेिको मबरुद्धिा 

परेको िदु्दा िं. 078-WO-0004 का लामग मिर्िािसुार प्रमिमिमध िाफय ि मलमखि जवाफ पेश गिे सवयसम्ििबाट 

मिर्यर् गररर्ो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०३/२६ गिेको कार्यपामलकाको 

बैठकबाट गमठि मवपद ् अिगुिि समिमिबाट पेश भएको गाउँपामलका मभत्रका मवपदबाट प्रभामवि 

जिसिदुार्को पिुयलाभ र भकू्षर् िथा पमहरो व्र्वस्थापि िथा न्र्मूिकरर् सम्बन्धी प्रमिवेदि िामथ अध्र्र्ि िथा 

मबशे्लर्षर् गरी आवश्र्क सहर्ोग गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 
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९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव ि.ं ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय प्रदशे लगामि प्रामधकरर्बाट िाग भएको मवकास 

आर्ोजिाहरु छिौट कार्यको लामग सहर्ोग गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कार्यपामलकाको बैठक आवश्र्किा अिुसार 

बस्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


