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आज मिमि २०७८ साल पौष १९ गिेको गाउँ कार्यपामलका बैठकको मिर्यर्  

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा सम्बन्धिा । 

२. कियचारी पदपमूिय सम्बन्धिा । 

३. करार म्र्ाद थप सम्बन्धिा । 

४. फाईबर ईन्टरिेट ठेक्का सम्बन्धिा । 

५. अमथिंग र्ोजिा सम्बन्धिा । 

६. र्वुा स्वरोजगार िामलि सम्बन्धिा ।  

७. मजल्ला सिन्वर्बाट प्राप्त रकि सम्बन्धिा । 

८. गाउँ सभा सम्बन्धिा । 

९. प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

१०. सडक िियि सम्बन्धिा । 

११. शरुमक्षि गभयपिि सम्बन्धिा । 

१२. आँखा मकमल्िक व्र्वस्थापि समिमि सम्बन्धिा । 

१३. सावयजमिक सिुवुाई सम्बन्धिा । 

१४. रकिान्िर सम्बन्धिा । 

१५. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

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

कार्यपामलकाको बठैकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि भई रहकेो अवस्थािा अझ 

र्सलाई थप प्रभावकारी बिाउि  सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गरी कार्ायन्वर्ि गि े

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 
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२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय वडा िं. ६ को स्वास््र् चौकी, गाम्िांटारको 

स्वास््र् क्षेत्र सधुार कार्यक्रि अन्िगयिको स्टाफ िसय, पाँचौ िह ररक्त रहकेो ह दँा करार सेवािा पदपमूिय गिय 

सचूिा आव्हाि गरी पदपमूिय प्रकृर्ा अगामड बढाउिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् िथा 

िािहिका कार्ायलर्िा कार्यरि करार सेवाका कियचारीहरुको पसु िसान्ििा करार म्र्ाद सिाप्त ह िे 

भएकोले २०७८ साल असार िसान्ि सम्ि करार म्र्ाद थप गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय ग्रामिर् दरूसञ्चार मवकास कोष प्रर्ोग गरी 

र्स गाउँपामलका भरीका सािदूामर्क मवद्यालर्हरु, स्वास््र् चौकीहरु, वडा कार्ायलर्हरु िथा गाउँ 

कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा ब्रोडब्र्ाण्ड ईन्टरिेट सेवा परु्ायउि िेपाल दरुसञ्चार प्रामधकरर्, काठिाडौं 

र र्स मलख ु गाउँपामलका, ओखलढंुगा बीच मिमि २०७८/०२/२१ गिेको सिझदारी पत्र अिसुार, 

दरुसञ्चार प्रामधकरर्बाट रु. ५९,८६,२४०।०० बजेटको व्र्वस्थापि भएको साथै गाउँपामलकाले वडा 

कार्ायलर्, स्वास््र् संस्था िथा मबद्यालर्का लामग ईन्टरिेट जडाि लागि साझेदारी मशषयकिा रु. 

१५,००,०००।०० रकि मवमिर्ोजि गरेको ह दँा, एकिषु्ट रकि रु. ७४,८६,२४०।०० को लागििा 

अिदुाि (Subsidy) िा आधाररि ठेक्का आव्हाि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स आ.व. को स्वीकृि कार्यक्रि चट र्ांगबाट 

सरुक्षाका लामग अमथिंग जडाि र्ोजिािा मवमिर्ोमजि बजटे रु. ८,००,०००।०० को लागि अििुाि िर्ार 

गदाय मवमिर्ोमजि बजेटबाट जम्िा ७ वटा स्थाििा िात्र अमथिंग जडाि कार्य गिय समकिे दमेखएको ह िँाले 

र्स आथीक बषयको कार्यक्रिबाट दहेार्को ७ वटा स्थाििा अमथिंग जडाि कार्य गियको लामग मसल्ड 

कोटेशि आव्हाि गिे र बामक वडा कार्ायलर् र चट र्ांग पिे सक्िे सम्भामवि स्थाििा आगामि आमथयक 

बषयिा बजेटको व्र्वस्थापि गरी र्स कार्यलाई मिरन्िरिा मदिे सवयसम्िबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१. गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् पररसर, 

२. वडा िं. १ को कार्ायलर् वरपर, 

३. वडा िं. २ को कार्ायलर् वरपर, 

४. वडा िं. ६ को कार्ायलर् वरपर, 
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५. वडा िं. ७ को कार्ायलर् वरपर, 

६. वडा िं. ८ को कार्ायलर् वरपर, 

७. वडा िं. ९ को कार्ायलर् वरपर । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बषय ०७८/७९ को स्वीकृि कार्यक्रि 

र्वुा स्वरोजगार िामलि अिसुार दहेार्का सहभामग संख्र्ा वडा कार्ायलर्बाट छिौट गरी ड्राईमभंग 

िामलि कार्यक्रि वडा िं. १-५ सम्िको लामग वडा िं. २ को दाहालटार  र वडा िं. ६-९ सम्िको लामग  

वडा िं. ७ को पोखरी चौरिा सञ्चाि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

वडा कार्ायलर् सहभामग संख्र्ा वडा कार्ायलर् सहभामग संख्र्ा 

१ ४ ६ ४ 

२ ४ ७ ४ 

३ ५ ८ ५ 

४ ४ ९ ६ 

५ ४ जम्िा ४० 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव िं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मजल्ला सिन्वर् सभाबाट प्राप्त रकि रु. 

२५,००,०००।०० दहेार् अिसुार बजेटको दार्रािा रही वडा समिमिबाट र्ोजिा िजुयिा गरी आगामि 

गाउँ सभािा पेश गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१. प्रत्र्ेक वडा कार्ायलर्बाट सञ्चालि गिे र्ोजिाको लामग रु. २,००,०००।०० को दरले 

१८,००,०००।०० (अठार लाख) । 

२. सािदूामर्क आँखा केन्र भवि मििायर्को लामग रकि रु. ७,००,०००।०० (साि लाख) । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स आमथयक बषय ०७८/७९ को महउँद ेगाउँ 

सभा अमधवशेि मिमि २०७८/०९/२८ र २९ गिे सञ्चालि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव िं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आसन्ि गाउँ सभािा पेश िथा प्रस्ििुको 

प्रर्ोजिाथय गाउँ कार्यपामलका अन्िगयिका कार्यपामलका समिमि, वडा कार्ायलर्, शाखा, उपशाखा, ईकाई 
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िथा कार्यलर्बाट आमथयक बषय ०७८/७९ को हालसम्िको  कार्य प्रगमि प्रमिवेदि मिमि २०७८/०९/२७ 

गिे सम्ि समचवालर्िा दिाय गराउिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय वडा स्िरीर् िथा पामलका स्िरीर् सडक 

िियि वापि खचय भएको रकि सन्दभयिा लगि ईमस्टिेट िथा िलू्र्ाकंिको आधारिा मिर्िािसुार भकु्तामि 

गि ेव्र्वस्था मिलाउि ेसवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

११. मिर्य् िं. ११, प्रस्िाव िं. ११ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँपामलका अन्िगयि स्वास््र् चौकी 

र्सििा सरुमक्षि गभयपिि सेवा मदिे िामलि प्राप्त कियचारी दवेी लईुटेल रहकेोले स्वास््र् चौकी र्सिलाई 

सेवा प्रदाि गियको लामग संस्था सचूीकरर्को लामग स्वीकृमि प्रदाि गि ेसवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१२. मिर्य् िं. १२, प्रस्िाव िं. १२ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मलख ु ग्रामिर् आँखा मकमल्िक 

सञ्चालिको लामग दहेार् बिोमजिको व्र्वस्थापि समिमि मििायर् गरी आखाँ केन्र सञ्चालि िथा 

व्र्वस्थापि लामग आवश्र्क कार्य गिय अमख्िर्ारी प्रदाि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

अध्र्क्ष - शान्िा ढंुगेल (उपाध्र्क्ष) 

सदस्र् - मदिािाथ चौधरी (स्वास््र् संर्ोजक) 

सदस्र् - गोपाल खड का (वडाध्र्क्ष) 

सदस्र् -  रिा ढंुगेल (िमहला सिाजसेवी) 

सदस्र् समचव - मशवशंकर प्रसाद शाह ( आँखा मकमल्िक ईन्चाजय) 

१३. मिर्य् िं. १३, प्रस्िाव िं. १३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय सावयजमिक सिुवुाई कार्यक्रि सावयजमिक 

सिुवुाईको मवमध र प्रकृर्ा अिसुार प्रत्र्ेक वडा समिमिले उपर्कु्त सिर् मिधायरर् गरर सञ्चालि गिे र सो 

कार्यको लामग खाजा खचय वापिको रकि बामषयक स्वीकृि कार्यक्रि सावयजमिक सिुवुाई मशषयकबाट 

व्र्र्भार ह िे गरी व्र्वस्थापि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१४. मिर्य् िं. १४, प्रस्िाव िं. १४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय दहेार् बिोमजि रकिान्िर िथा मशषयकान्िर 

गिे र आगामि गाउँ सभािा अििुोदिको लामग पेश गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

क्र.स. कार्यक्रिको िाि मवमिर्ोमजि रकि थप रकि घट रकि संशोमधि बजेट 

१ पाररश्रमिक कियचारी १,२०,००,०००।०० ०।०० ११,००,०००।०० १,०९,००,०००।०० 
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२ करार सेवा शलु्क ८५,००,०००।०० १०,००,०००।०० ०।०० ९५,००,०००।०० 

३ घर भाडा २,००,०००।०० १,००,०००।०० ०।०० ३,००,०००।०० 

४ भैपरी चाल ुखचय ५,००,०००।०० ०।०० ५,००,०००।०० ०।०० 

५ मबमशष्ट व्र्मक्त िथा 

प्रमिमिमध िण्डलको 

भ्रिर् खचय 

६,००,०००।०० ०।०० ६,००,०००।०० ०।०० 

६ एम्बुलेन्स खररद ५,००,०००।०० ७,००,०००।०० ०।०० १२,००,०००।०० 

७ उद्दार राहाि िथा 

पिुस्थायपिा खचय 

२,००,०००।०० ३,००,०००।०० ०।०० ५,००,०००।०० 

८ सावयजमिक सिुुवाई 

कार्यक्रि 

१५०,०००।०० १,००,०००।०० ०।०० २,५०,०००।०० 

 जम्िा २,२६,५०,०००।०० २२,००,०००।०० २२,००,०००।०० २,२६,५०,०००।०० 

१५. मिर्य् िं. १५, मिमि २०७८/०८/१५ गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् िं. ८  िा भएको मिर्यर् िामथ 

पिुःमबचार गरी आमथयक बषय ०७८/७९ को साउि िमहिादमेख िै सो मिर्यर्लाई लाग ुह िे गरी व्र्वस्थापि 

गिे  सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 

 


