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मिमि २०७८ सयि फयगनु ०५ गिेको गयउँ कय य्पयमिकयको मनर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. मिर्दमेिका सम्बन्धिा । 

३. मबद्यालय सञ्चालि तथा अिगुिि सम्बन्धिा । 

४. लेखा प्रमतवेर्दि सम्बन्धिा । 

५. मकसाि सचूीकरण सम्बन्धिा । 

६. मसफाररस समिमत सम्बन्धिा । 

७. मवमिय सिुासि जोमखि िलूयाांकि सम्बन्धिा । 

मनर्य्हरुाः- 

१. मनर्य् नं. १, प्रस्ताव िां. १ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा यस मलख ु गाउँपामलकाको मवगतका 

कायापामलकाको बठैकका मिणायहरु क्रििः प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयि भई रहकेो अवस्थािा अझ 

यसलाई थप प्रभावकारी बिाउि  सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वय गरी कायाान्वयि गि े

सवासम्ितबाट मिणाय गररयो । 

२. मनर्य् नं. २, प्रस्ताव िां. २ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा मवधेयक समिमतबाट यस कायापामलका 

बैठकिा पेि तथा प्रस्ततु मलख ुगाउँपामलका ग्रामिण आँखा मकमलिक सञ्चालि मिर्दमेिका, २०७८ 

स्वीकृत गिे सवासम्ितबाट मिणाय गररयो । 

३. मनर्य् नं. ३, प्रस्ताव िां. ३ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा आधारभतू तथा िाध्यमिक मिक्षा कायाालय 

प्रिखु रचिा िैिामलद्वारा यस बैठकिा पेि तथा प्रस्ततु प्रमतवेर्दि उपर आगामि मिक्षा समिमत तथा 

प्रधािाध्यापकको बैठकिा छलफल गरी सोको मिणाय समहत पिुः आगामि कायापामलका बैठकिा पेि 

गिा मिक्षा अमधकृतलाई अििुमत प्रर्दाि गिे सवासम्ितबाट मिणाय गररयो । 

४. मनर्य् नं. ४, प्रस्ताव िां. ४ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा राजश्व तथा आमथाक प्रिासि िाखा प्रिखु 

बलराि फुयलद्वारा आमथाक बर्ा ०७८/७९ को हाल सम्िको आय, व्यय तथा राजश्वको प्रमतवेर्दि यस 

कायापामलकाको बठैकिा प्रस्ततु भयो ।  
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५. मनर्य् नं. ५, प्रस्ताव िां. ५ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा िेपाल सरकारको मकसाि सूचीकरण कायाक्रि 

कायान्वयि मवमध, २०७७ अिसुार मकसाि सचूीकरण कायाक्रि र्दहेाय बिोमजि कायाान्वयि गि े

सवासम्ितबाट मिणाय गररयो । 

क) मकसाि सचूीकरण कायाक्रि कायाान्वयि सिन्वय समिमत मिम्ि बिोमजि गठि गिे । 

१. सांयोजक - िान्ता ढुांगेल ( गाउँपामलका उपाध्यक्ष) 

२. सर्दस्य - वडा अध्यक्षहरु सब ै

३. सर्दस्य  -  द्रोण कुिार धिला (सचूिा प्रमवमध अमधकृत / सचूिा अमधकारी) 

४. सर्दस्य -  मर्दमपका ढुांगेल (कृमर् कायाालय प्रिखु) 

५. सर्दस्य - राज कुिार कटवाल ( मकसाि समूचकरण कायाक्रि फोकल फसाि) 

ख) मकसाि सचूीकरण कायाक्रि कायाान्वयिका लामग िसता अिरु्दाि िाफा त प्राप्त रु. ३,००,०००।०० 

रकि अपगु हुिे मवर्यिा कृमर् तथा पिपुन्छी कायाालयबाट पेि भएको थप बजेट िाग पत्रको 

आधारिा कायाक्रि सञ्चालिका लामग हुि आउिे थप रकि रु. २,००,०००।०० आमथाक बर्ा 

०७८/७९ को स्वीकृत कायाक्रि मवमवध खचा मिर्ाकबाट व्ययभार हुिे गरी बजेट साझेर्दारी गरी 

कायाक्रि सञ्चालि गिे । 

६. मनर्य् नं. ६, प्रस्ताव िां. ६ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा िेपाल सरकारको बेिौसमि बर्ााको कारण 

धािबालीिा क्षमत पगुेका मकसािलाई राहत उपलव्ध गराउिे िापर्दण्ड, २०७८ अिसुार स्थािीय मवपर्द ्

व्यवस्थापि समिमतिा मसफाररस गिे प्रयोजिाथा मिम्िािसुारको मसफाररस समिमत गठि गिे सवासम्ितबाट 

मिणाय गररयो । 

१. सांयोजक - गोमवन्र्द बहार्दरु पौडेल (गाउँपामलका अध्यक्ष) 

२. सर्दस्य - मर्दिािाथ चौधरी (मि. प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत) 

३. सर्दस्य -  सबै वडाका वडाध्यक्षहरु 

४. सर्दस्य - मर्दमपका ढुांगेल (कृमर् कायाालय प्रिखु) 
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७. मनर्य् नं. ७, प्रस्ताव िां. ७ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा मवमिय सिुासि जोमखि िलूयाांकि सम्बन्धी 

जिप्रमतमिमध तथा किाचारीहरुलाई अमभिमुखकरण कायाक्रि उपयकु्त सिय मिधाारण गरी सञ्चालि गिे 

। 

८. मनर्य् नं. ८, प्रस्ताव िां. ८ िामथ आवश्यक छलफल गर्दाा कायापामलकाको बैठक आवस्यकता अिसुार 

बस्िे सवासम्ितबाट मिणाय गररयो । 

 

 


