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मिमि २०७८ साल िार्ग १५ र्िेको कार्गपामलका बैठकको मिर्गर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. आर्ोजिा ठेक्का सम्बन्धिा । 

३. िमवकरमर्र् उजाग सम्बन्धिा । 

४. पर्गटि मिदमेिका सम्बन्धिा । 

५. आधारभिू िथा िाध्र्मिक मिक्षा कार्ागलर्को प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

६. प्रधाििन्री रोजर्ार कार्गक्रि सञ्चालि सम्वन्धिा । 

७. प्रहरी चौकी रहकेो घरको घर भाडा सम्वन्धिा । 

८. पेट्रोल समुवधा सम्बन्धिा । 

९. एम्बलेुन्स खररद सम्बन्धिा । 

१०. जग्र्ा पास सम्बन्धिा । 

११. मवमवध । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव िं. १ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग र्स मलख ुर्ाउँपामलकाको मवर्िका कार्गपामलकाको 

बैठकका मिर्गर्हरु क्रििः प्रभावकारी रुपिा कार्ागन्वर्ि भई रहकेो अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रभावकारी 

बिाउि र्िग सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् र्री कार्ागन्वर्ि र्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग आमथगक बर्ग ०७८/७९ को स्वीकृि बामर्गक कार्गक्रि 

अिसुार दहेार्का आर्ोजिाहरुको ठेक्का आव्हाि र्रर मििागर् कार्ग सञ्चालिको लामर् दहेार्को  मववरर् 

बिोमजि कार्ागन्वर्ि र्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

क्र.स. आर्ोजिाको िाि बामर्गक स्वीकृि रकि ठेक्का मसमलङ रकि 

१ 
भन््र्ाङ िाहोर डाँडा सडक मििागर् 

र्ोजिा,मलख ु८ र ९ 

७२,००,०००।- १,००,००,०००।- 

२ 
राम्चा वाघखोर डाँडा सडक मििागर्,मलख-ु१ ७२,००,०००।- १,००,००,०००।– 
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३ 
मवचारी आहाल र्ाउँपामलका केन्र सडक 

आर्ोजिा,मलख-ु२,३ र ४ 

२,७८,००,०००।- ३,५०,००,०००।- 

• लार्ि अििुाि, बामर्गक स्वीकृि बजेट भन्दा बमि दमेखएको हुिाले ठेक्का प्रकृर्ा पश्चाि हुि आउिे 

थप रकि व्र्वस्थापिको लामर् आर्ामि र्ाउँसभािा प्रस्िाव पेि र्िे, 

• मवचारी आहाल र्ाउँपामलका केन्र सडक आर्ोजिा,मलख-ु२,३ र ४ लाई मवचारर आहाल - सत्लुङ 

खोला र सत्लङु खोला - र्ाउँपामलका केन्र र्रर २ खण्डिा मवभाजि र्रर कार्ग सञ्चालि र्ररिे 

सवगसम्िि मिर्गर् र्ररर्ो । 

• लार्ि अिुिाि र्सै साथ संलग्ि छ । 

३.  मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग आमथगक बर्ग ०७८/७९ को संघीर् िसिग 

कार्गक्रिबाट िवीकरमर्र् उजाग प्रमवमध जडाि मिर्गकिा प्राप्त बजेट रु. ८,००,०००।०० कार्ागन्वर्िको सन्दभगिा 

स्थािीर् िहका लामर् िवीकरमर्र्/वैकमपपक उजाग मिर्गकिा मवमिर्ोमजि सििग अिदुाि अन्िर्गिका 

कार्गक्रिहरु कार्ागन्वर्िका लामर् िार्गदिगि अिुसार दहेार् बिोमजि कार्ागन्वर्ि र्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् 

र्ररर्ो । 

क) हाल र्ाउँपामलकाको केन्रिा केमन्रर् मबद्यिु जडाि िभएको र वैकमपपक उजागको व्र्वस्थापि र्िुग पिे 

आवश्र्किा रहकेो हुदँा  िार्गदिगिको बदुा िं. ५ अिसुार सौर्ग उजाग प्रमवमध जडािलाई प्राथमिकिा मदई 

िवीकरमर्र् उजाग प्रमवमध जडाि मिर्गकिा मवमिर्ोमजि बजेटबाट रु.७,५०,०००।०० खचग र्ि े र्री 

आवश्र्किा अिुसार पामलका केन्र र वाडग कार्ागलर्िा सौर्ग उजाग लर्ाएिका प्रमवमध जडाि र्िे । 

ख) सोमह िीर्गकको बामक रकि रु. ५०,०००।०० कार्ागलर्को प्रिासिीक खचगको लामर् व्र्वस्थापि र्िे । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग मवधेर्क समिमिबाट र्स बैठकिा प्रस्ििु भएको 

स्थािीर् िहिा कार्गरि किगचारीहरुको आन्िररक पर्गटि कार्गक्रि सञ्चालि मिदमेिका, २०७८ लाई छलफल 

र्रर सवगसम्ििबाट पास र्ररर्ो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग आधारभिू िथा िाध्र्मिक मिक्षा कार्ागलर्द्वारा 

पेि भएका प्रस्िाव उपर दहेार् बिोमजि मिर्गर् र्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

क) मिमि २०७८/०८/०६ र्िे सािुदामर्क अध्र्र्ि केन्र किगचारी (पररचाररका) श्री अप्सरा मििमपसिा, श्री 

चिेमल मव.क. र श्री समुििा श्रेष्ठ ले पारीश्रमिक सम्बन्धिा मदएको मिवेदि उपर छलफल र्दाग मिर्गर् भएको 

मिमि दमेख लार् ुहुिे र्री प्रमि िमहिा रु २००० िलब समुवधा थप र्िे सवगसम्िि मिर्गर् र्ररर्ो । 
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६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग र्स आ.व. को प्रधाििमन्र रोजर्ार कार्गक्रििा 

सञ्चालि र्ररिे र्ोजिा छिौट एवं बजेट बाँडफाँड र्िग स्थािीर् मिदिेक समिमिलाई अमतिर्ारी मदिे 

सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव ि.ं ७ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग प्रहरी चौकी रहकेो घरको आ.व. ०७७/७८ को ८ 

िमहिाको घर भाडा मवमवध कारर्ले मदि िसमकएको हुदँा र्स आ.व. को बजेट बाट प्रदाि र्िे सवगसम्ििबाट 

मिर्गर् र्ररर्ो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग पेट्रोल समुवधा सामवक पाइरहेकोिा अब उप्रान्ि 

िामसक थप ३०  मलटर प्रदाि र्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव िं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग अपरु् रकि थप र्रर एम्वलेुन्स खररद र्िे 

सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो । 

१०.  मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िाथी छलफल र्दाग वाडग िं. ९ िा रहकेो आर्वेूद और्धालर्को लामर् प्राप्त 

हुिे मिःिुपक जग्र्ा पास र्िगको लामर् ओखलिुंर्ा िालपोि कार्ागलर्िा सम्बमन्धि वाडग अध्र्क्षलाई पठाउिे 

सवगसम्िि मिर्गर् र्ररर्ो । 

११. मिर्य् िं. ११, प्रस्िाव िं. ११ िामथ आवश्र्क छलफल र्दाग कार्गपामलकाको बैठक आवश्र्किा अिुसार 

बस्िे सवगसम्ििबाट मिर्गर् र्ररर्ो ।  

 

 

 

 


