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मिमि २०७९/०१/०५ गिेको गयउँ कय य्पयमिकय बैठकको मिर्य् 

 प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. रकिान्तर सम्बन्धिा । 

३. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भके्षण सम्बन्धिा । 

४. आवमधक योजना प्रमतवेदन सम्बन्धिा । 

५. राजश्व सधुार योजना प्रमतवेदन सम्बन्धिा । 

६. साम्दवे गमु्बा मि.मप.आर. प्रमतवेदन सम्बन्धिा । 

७. सिपरूक कोष सम्बन्धिा । 

८. पाववमत लईुटेलको मनवेदन सम्बन्धिा । 

९. िगर संग्रालय र मिग्दमे्बा िहादवे िमन्दर मनिावणका लामग जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्ताव नं. १ िामथ आवश्यक छलफल गदाव यस मलख ु गाउँपामलकाको मवगतका 

कायवपामलकाको बठैकका मनणवयहरु क्रििः प्रर्भावकारी रुपिा कायावन्वयन र्भई रहकेो अवस्थािा अझ 

यसलाई थप प्रर्भावकारी बनाउन  सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वय गरी कायावन्वयन गन े

सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्ताव नं. २ िामथ आवश्यक छलफल गदाव करार सेवा िलु्क र मवमवध खचव मिषवकिा 

रकि अपगु र्भएको ह दँा दहेाय बिोमजि रकिान्तर गरी आगामि गाउँ सर्भािा अनिुोदनको लामग पेि गने 

सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

क्र.स. कय य्क्रिको 

ियि 

िौजुदय रकि थप रकि घट रकि संशोमिि रकि 

१ पाररश्रमिक 

किवचारी 

२७,०४,७१६.८६ ०।०० ४,५०,०००।०० २२,५४,७१६।८६ 
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२ करार सेवा िलु्क २४,९९,०००।०० २,५०,०००।०० ०।०० २७,४९,०००।०० 

३ मवमवध खचव १,९८,८६०।०० २,००,०००।०० ०।०० ३,९८,८६०।०० 

जम्िय ५४,०२,५७६।८६ ४,५०,०००।०० ४,५०,०००।०० ५४,०२,५७६।८६ 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्ताव नं. ३ िामथ आवश्यक छलफल गदाव आमथवक बषव ०७८/७९ को स्वीकृत बामषवक 

कायवक्रि संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुार यस गाउँ कायवपामलकाको कायावलय र बाग्िमत 

बौमिक सिाज काठिाण्िौं, नेपाल बीच मिमत २०७८/०५/३० गतेको सम्झौता अनरुुप तयार र्भएको यस 

गाउँपामलकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रमतवेदन स्वीकृत गरी आगामि गाउँ सर्भािा 

अनिुोदनको लामग पेि गने सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्ताव नं. ४ िामथ आवश्यक छलफल गदाव आवमधक योजना मनिावण गनव यस गाउँ 

कायवपामलकाको कायावलय र प्रदिे प्रमिक्षण केन्र, प्रदिे नं. १ बीच मिमत २०७८/०७/१६ गते र्भएको 

सिझदारी पत्रानसुार गाउँपामलकाको आवमधक योजना मनिावण कायवको लामग  यस गाउँ कायवपामलकाको 

कायावलय र पाथवे ईमन्जमनयररङ कन्सल्टेन्सी प्रा.मल. बीच मिमत २०७८/०९/०५ गते र्भएको सम्झौता 

अनसुार तयार र्भएको यस गाउँपामलकाको आवमधक योजना प्रमतवेदन स्वीकृत गरी आगामि गाउँ सर्भािा 

अनिुोदनको लामग पेि गने सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्ताव नं. ५ िामथ आवश्यक छलफल गदाव राजश्व सधुार कायवयोजना मनिावण गनव यस गाउँ 

कायवपामलकाको कायावलय र प्रदिे प्रमिक्षण केन्र, प्रदिे नं. १ बीच मिमत २०७८/०८/१८ गते र्भएको 

सिझदारी पत्रानसुार गाउँपामलकाको राजश्व सधुार कायवयोजना मनिावण कायवको लामग  यस गाउँ 

कायवपामलकाको कायावलय र मसमर्भल ओएमसस ईमजजमनयररङ प्रा.मल. बीच मिमत २०७८/०९/११ गते 

र्भएको सम्झौता अनसुार तयार र्भएको यस गाउँपामलकाको राजश्व सधुार कायवयोजना प्रमतवेदन स्वीकृत 

गने सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्ताव नं. ६ िामथ आवश्यक छलफल गदाव यस गाउँ कायवपामलकाको कायावलय र 

ओररमजन मबल्िसव एण्ि कन्सल्टेन्ट प्रा.मल., लमलतपरु बीच मिमत २०७८/१२/२१ को सम्झौता अनरुुप 
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तयार र्भएको नेपाल साम्दिे गमु्बा मलख ुगा.पा. ९, ओखलढंुगाको मि.मप.आर. प्रमतवेदन स्वीकृत गने 

सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्ताव नं. ७ िामथ आवश्यक छलफल गदाव आमथवक बषव ०७८/७९ को स्वीकृत बामषवक 

कायवक्रि सिपरूक कोष (कुटीिाँिा गाम्नाङ्टार सिक, गाम्नाङ्टार र्भज्याङ्ग सिक, प्रिासकीय र्भवन 

मनिावण र अन्य)  मिषवकबाट बाँमक रकि रु. १३,८७,९५६।६७ दहेाय बिोमजि बजेट रकिान्तर गरी 

आगामि गाउँसर्भािा अनिुोदनको लामग पेि गने सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

क) सिक बोिव नेपालबाट मवमनयोमजत रु.१२,००,०००।०० बजेटबाट कुटीिाँिा िलुपधेरा सिक 

मनिावण योजना सजचालन गने र गाउँपामलकाको सिपरुक कोषबाट रु.३,००,०००।००० लागत 

साझेदारी गने । 

ख) स्थानीय पवूावधार मवकास आयोजना कायावलय, प्रदिे नं. १ ईटहरीको च.नं. ५९ मिमत 

२०७८/१०/०२ गतेको पत्रानसुार नेपाल साम्दिे गमु्बा मलख ुगा.पा. ९ गमु्बा मनिावणको लामग 

रु.४०,००,०००।०० बजेट मवमनयोजन र्भएकोिा सोही पत्रानसुार स्थानीय तह तथा उपर्भोक्ता 

संस्थाले ३०% बराबर (रु.१७,१५,०००।००) लागत साझेदारी गनुव पने र्भएकोिा यस 

गाउँपामलकाको सिपरुक कोषबाट रु.१०,८७,९५६।६७ लागत साझेदारी गने र बामक रकि 

रु.६,२७,०४३।३३ उपर्भोक्ता संस्थाबाट लागत साझेदारी ह ने गरी कायवक्रि कायावन्वयन गने तथा 

मि.मप.आर. वापतको रकि सोही कायवक्रिबाट व्यवस्थापन गने । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्ताव नं. ८ िामथ आवश्यक छलफल गदाव मिमत २०७९/०१/०४ गते पाववमत लईुटेलले 

महसाव छानमवन गरी न्याय मदलाई पाँउ र्भमन पेि गरेको मनवेदन उपर छानमवन गरी कायावलयिा प्रमतवेदन 

पेि गनव दहेायको छानमवन समिमत मनिावण गने सववसम्ितबाट मनणवय गररयो । 

संयोजक - रचना िैनामल (मिक्षा अमधकृत) 

सदस्य - बलराि फुयल (लेखापाल) 

सदस्य -  मबद्यालयको सम्बन्धीत लेखापरीक्षक 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्ताव नं. ९ िामथ आवश्यक छलफल गदाव िगर संग्रालय र मिद्दशे्वर िहादवे िमन्दर 

मनिावणका लामग सम्बन्धीत संस्थाको नाििा मनःिलु्क जग्गा व्यवस्थापन तथा रमजष्ट्रेषन पास कायवको 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456384750&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=31071377398539452
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456384750&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=31071377398539452
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लामग विा नं. ६ का विाध्यक्ष मटकाराि क्याप्छाकी िगरलाई प्रमतमनमध खटाउने सववसम्ितबाट मनणवय 

गररयो । 

 


