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मिमि २०७८ साल िाघ २० गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. समिक्षा सम्बन्धिा  

२. रामरिर् पररचर्पत्र िथा पमजिकरर् मिभाग सँग बिेट साझेदारी सम्बन्धिा । 

३. िाध्र्मिक मबद्यालर्हरुका  लेखा कियचारीको िलब थप सम्बन्धिा । 

४. कार्ायलर् सहर्ोमगको मिज्ञापि सम्बन्धिा । 

५. मि.स.स.बाट प्राप्त बिेटिा साझेदारी सम्बन्धिा । 

६. मलख ुग्रामिर् आँखा मकमनिक व्र्िस्थापि समिमिको मिर्यर् सम्बन्धिा । 

७. मिमिध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाि िं. १ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय र्स मलख ु गाउँपामलकाको मिगिका 

कार्यपामलकाको बठैकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रभािकारी रुपिा कार्ायन्िर्ि भई रहकेो अिस्थािा अझ 

र्सलाई थप प्रभािकारी बिाउि  सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िर् गरी कार्ायन्िर्ि गि े

सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाि िं. २ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय  रामरिर् पररचर्पत्र िथा पमजिकरर् मिभागको 

च.िं. १२०४ मिमि २०७८/०९/२७ गिेको पत्रािसुार आमथयक बर्य ०७९/८० को लामग रामरिर् पररचर्पत्र 

िथा पमजिकरर् सेिा ईकाईिा कार्यरि एि.आई. एस. अपरेटर िथा मफनड सहार्कको पाररश्रमिक 

रकिको आधा रकि अथायि ६ (छ) िमहिा बराबर हुि आउिे बिेट साझेदारीको लामग अिरुोध भए 

अिसुार आगामि आमथयक बर्य ०७९/८० को बिेट िथा कार्यक्रििा रािश्व बाँडफाड मशर्यकबाट व्र्र्भार 

हुिे गरी बिेट व्र्िस्थापि गिय प्रमििद्ध रहिे सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाि िं. ३ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय  र्स गाउँपामलका अन्िरगिका िाध्र्मिक 

मबद्यालर्हरुिा कार्यरि लखेा कियचारीहरुको िलब बमृद्ध गरीमदि ुहुि भमि आएको मििेदिलाई िध्र्ििर 

गदाय आमथयक बर्य ०७८/७९ फानगरु् िमहिा दमेख असार िमहिासम्िको लामग प्रमि िमहिा  ३,०००।०० 
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का दरल ेिलबिाि बमृद्ध गिे र अपगु रकि िापि हुि आउिे रकि रु. १,२०,०००।०० दहेार् अिसुार 

रकिान्िर गरर व्र्िस्थापि गिे सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो ।  

क्र.स. कार्यक्रिको िाि मिमिर्ोमिि रकि थप रकि घट रकि संशोमधि बिेट 

१ पाररश्रमिक कियचारी १,०९,००,०००।०० ०।०० १,२०,०००।०० १,०७,८०,०००।०० 

२ बा.मब.के. िथा मबद्यालर् 

कियचारी थप िलब भत्ता 

अिुदाि 

४९,१४,०००।०० १,२०,०००।०० ०।०० ५०,३४,०००।०० 

  १,५८,१४,०००।०० १,२०,०००।०० १,२०,०००।०० १,५८,१४,०००।०० 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाि िं. ४ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँपामलका िडा िं. ९ को कार्ायलर् र 

आर्िेुद और्धालर्, िडा िं. ९ िा कार्ायलर् सहर्ोमग पद ररक्त भएको हुदँा करार सेिािा पदपमूिय गिय 

सचूिा आव्हाि गरी पदपमूिय प्रकृर्ा अगामड बढाउिे सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाि िं. ५ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय मिनला सिन्िर् समिमिको मिनला सभाबाट 

मिमिर्ोमिि रकि रु. २५,००,०००।०० को कार्ायन्िर्ि सम्बन्धिा आमथयक बर्य ०७८/७९ को महउँद े

गाउँसभाबाट सोमह बिेटको दार्रािा रहरे र्ोििा ििुयिा भएकोिा मिनला समिमिको िौज्दाि कोर् 

सजचालि मिदमेशका, २०७५ अिसुार लागि साझेदारी गिुय पिे भएको हुदँा आमथयक बर्य ०७८/७९ को 

स्िीकृि कार्यक्रि सिपरूक कोर् (कुटीडाँडा गाम्िाङ्टार सडक, गाम्िांटार भजज्र्ाङ्ग सडक, प्रशासकीर् 

भिि मििायर् र अन्र्) मशर्यकबाट व्र्र्भार हुिे गरी लागि साझेदारी  गिे सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

लागि साझदेारी सम्बन्धी मििरर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाि िं. ६ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय मलख ुग्रामिर् आँखा मकमनिक व्र्िस्थापि 

समिमिको मिमि २०७८/१०/१९ गिेको मिर्यर्लाई अििुोदि गिे र लेखा व्र्िस्थापिको मिम्िेिारी 

समिमिको समचिलाई प्रदाि गिे िथा लेखा िथा अिगुिि समहिको परू्य मििरर् भएको प्रमििेदि 

समिमिको िामसक बैठकिा पेश गिे सियसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । समिमिको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाि िं. ७ िामथ आिश्र्क छलफल गदाय कार्यपामलकाको बैठक आिश्र्किा अिसुार 

बस्िे सियस्िबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


