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मिमि २०७९ सयि असयर ३१ गिेको कय य्पयमिकय बैठकको मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु: 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. आमथिक बर्ि ०७८/७९ को समिक्षा सम्बन्धिा । 

३. आमथिक बर्ि ०७८/७९ को आमथिक दामित्व सम्बन्धिा । 

४. अपाांग सिन्वि समिमि सम्बन्धिा । 

५. कििचारी पदपिूी सम्बन्धिा । 

६. कििचारी छनौट समिमि सम्बन्धिा । 

७. करार सेवा नमवकरण सम्बन्धिा । 

८. ठेक्का म्िाद थप सम्बन्धिा । 

९. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव नां. १ िामथ आवश्िक छलफल गदाि िस मलख ु गाउँपामलकाको मवगिका 

काििपामलकाको बठैकका मनणििहरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कािािन्विन भई रहकेो अवस्थािा अझ 

िसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वि गरी कािािन्विन गने 

सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव नां. २ िामथ आवश्िक छलफल गदाि आमथिक बर्ि ०७८/७९ िा सम्पामदि 

मक्रिाकलाप िथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धिा समिक्षा गरी आगामि आमथिक बर्ििा सम्पादन हुने 

मक्रिाकलाप िथा सेवा प्रवाहलाई थप व्िवमस्थि बनाई शसुासन, मित्तव्ििीिा िथा जवाफदमेहिा कािि 

गनि दहेाि बिोमजि कािािन्विन गने सविसम्िि मनणिि गररिो । 

क) गाउँपामलकागि िथा वडागि रुपिा तै्रिामसक साविजमनक सनुवुाई काििक्रि सञ्चालन गने । 

ख) सचूनाको हकको प्रत्िाभिु गराउन मनििानसुार स्विः प्रकाशन प्रकाशन गने । 
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ग) गाउँपामलकाले अमतििार गरेको नीमि िथा काििक्रि र आमथिक ऐन अनसुार नागररक वडापत्रको 

पररिाजिन गरी, गाउँ काििपामलकाको कािािलि िथा अन्िरगिका कािािलिहरुिा सवेाग्रामहहरुले 

स्पष्ठ दमेखने गरी रातने व्िवस्थापन मिलाउन े। 

घ) सेवाग्रामहहरुको गनुासो सनु्नका लामग गाउँ काििपामलकािा गनुासो अमधकारी िथा गनुासो सनुवुाई 

कक्षको व्िवस्थापन गने । 

ङ) गाउँ काििपामलका बैठक िथा िथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी सचूना प्रवाहलाई व्िवमस्थि गनि 

गाउँपामलका प्रवक्ताको व्िवस्थापन गने । 

च) उपभोक्ता समिमि गठन पररचालन िथा व्िवस्थापन काििमवमध, २०७५ को मनिि १३ अनसुार 

उपभोक्ता समिमि गठन सँग ै सोमह आि भेलाबाट एक आिोजना अनगुिन समिमिको गठन गन े

व्िवस्था मिलाउन े। 

छ) गाउँपामलका प्रहरी ऐन िथा मनििावलीले िोके बिोमजिको पामलका प्रहरीले सम्पादन गनुि पने 

काििहरुलाई थप व्िवमस्थि बनाउन पामलका प्रहरीको उमचि पररचालन गने । 

ज) कािािलिगि िथा शाखागि काि कारवाहीको प्रकृमिका आधारिा कििचारीहरुको उमचि 

व्िवस्थापन मिलाउने । 

झ) आिोजना सम्झौिा, फरफराकलाई व्िवमस्थि बनाउने । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव नां. ३ िामथ आवश्िक छलफल गदाि आमथिक बर्ि ०७८/७९ िा देहाि बिोमजिका 

काििक्रि िथा आिोजनाहरुको कािि सम्पन्न भएिापमन सिििा बजेट मनकासा नभएको कारणले भकु्तामन 

हुन बाँमक रहकेा िथा सोमह काििक्रि िथा आिोजनाबाट भकु्तामन हुनँ बाँमक रहकेो रकि आमथिक बर्ि 

०७९/८० िा नगद िौज्दाि हुने हुदँा आमथिक बर्ि ०७९/८० िा सोमह नगद  िौज्दािबाट कािािन्विन 

िथा व्िवस्थापन गने र आगामि गाउँ सभािा अनिुोदनको लामग पेश गने सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

क्र.स. आिोजना िथा 

काििक्रिको नाि 

स्रोि भकु्तामन हुन बामँक 

बजेट 

आगामि आमथिक 

बर्िको स्रोि 

१ 
िहाकाल मसचाई पाईप 

खररद, मलख ु५ 

सिामनकरण 

अनदुान, मज.स.स. 

३९,६६६।०० आन्िरीक स्रोि 

(नगद िौज्दाि) 
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२ 
प्रमिक्षालि मनिािण 

िोजना, मलख ु७ 

सिामनकरण 

अनदुान, मज.स.स. 

७४,८१०।०० आन्िरीक स्रोि 

(नगद िौज्दाि) 

३ 
प्रधानिन्त्री रोजगार 

साझेदारी िोजना, मलख ु

३ 

सिामनकरण 

अनदुान, मज.स.स. 

११४,०००।०० आन्िरीक स्रोि 

(नगद िौज्दाि) 

४ 
िगर सेरा कुलो िििि 

िोजना, मलख ु३ 

सिामनकरण 

अनदुान, मज.स.स. 

११३,५००।०० आन्िरीक स्रोि 

(नगद िौज्दाि) 

५ 
िसला बारी प्रवधिन 

काििक्रि 

आन्िररक स्रोि १३६,७५०।०० आन्िरीक स्रोि 

(नगद िौज्दाि) 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव नां. ४ िामथ आवश्िक छलफल गदाि िामथ आवश्िक छलफल गदाि अपाांग भएका 

व्िमक्तको पररचि-पत्र मविरण काििमवमध, २०७५ को मनिि ६ अनसुार सिन्वि समिमि सदस्ििा 

काििपामलका सदस्ि श्री अमम्बका मव.क.लाई िनोनिन गने सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव नां. ५ िामथ आवश्िक छलफल गदाि गाउँ काििपामलका िथा अन्िरगिका 

काििलििा दरबन्दी अनसुार ररक्त रहकेा आवश्िक कििचारीहरु सेवा करार िाफि ि पदपिूी गनि दहेाि 

अनसुार कािािन्विन गने सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

क) सेवा करार िाफि ि पदपिूी गने आवश्िक कििचारीहरुको मववरण 

क्र.स. पद िह सांतिा सम्बन्धी कािािलि 

१ रोजगार 

सहािक 

पाचौ ँिह वा सो सरह १ रोजगार सेवा केन्र 

२ कम््िटुर 

अपरेटर 

पाचौ ँिह वा सो सरह १ काििपामलकाको कािािलि 

३ स्टाफ नसि पाचौ ँिह वा सो सरह १ गाम्नाांटार स्वास््ि चौकी 

४ अ.न.मि. चौथो िह वा सो सरह १ आ.स्वा.के. हुलाकचौर 

ख) स्थानीि िहिा प्रामवमधक सहािक र रोजगार सहािक पदपिूी सम्बन्धी िापदण्ड, २०७८ को मनिि 

३ अनसुार पदपिूी समिमििा मवर्ि मवज्ञको रुपिा िस कािािलिका रोजगार सांिोजक श्री शन्िोर् 

खड्कालाई िनोनिन गने । 
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६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव नां. ६ िामथ आवश्िक छलफल गदाि करारिा प्रामवमधक कििचारी व्िवस्थापन 

काििमवमध, २०७५ को मनिि ५ अनसुार कििचारी छनौट समिमि दहेाि अनसुार पनु िजुििा गने 

सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

सांिोजक – श्री मदनानाथ चौधरी (मन. प्रिखु प्रशासकीि अमधकृि) 

सदस्ि – श्री मवपना श्रेष्ठ (प्रशासन अमधकृि) 

सदस्ि – श्री रोण कुिार धिला (सचूना प्रमवमध अमधकृि) 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव नां. ७ िामथ आवश्िक छलफल गदाि मबशेर् काििक्रि (रोजगार सेवा केन्र र सचूना 

प्रमवमध शाखा)िा काििरि कििचारीहरुको २०७९/०४/०१ गिे दमेख २०८० असार िसान्ि सम्िका लामग 

करार सम्झौिा नमवरकरण गने सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव नां. ८ िामथ आवश्िक छलफल गदाि सम्झौिा बिोमजि सिििा नै कािि सम्पन्न 

हुन नसकेका ठेक्काको म्िाद थप सम्बन्धिा मिमि २०७९/०३/२० गिेको काििपामलकाको मनणििानसुार 

म्िाद थपका लामग पेश भएका मनवेदन उपर छलफल गरी दहेाि बिोमजि कािािन्विन गने सविसम्ििबाट 

मनणिि गररिो । 

क) प्रदशे िथा सांघीि सिपरूक कोर्बाट सञ्चामलि दहेािका मववरण भएका ठेक्काहरुको मिमि २०७९ 

िांमसर २९ गिे सम्िका लामग ठेक्का म्िाद थप गने । 

क््र. 

स. 

आिोजनाको 

नाि 

ठेक्का नां. मनिािण व्िवसािीको 

नाि 

सम्झौिा रकि आ.व. 

०७८/७९ 

भकु्तामन भएको 

रकि 

आ.व. ०७९/८० 

िा थप दामित्व 

हुने रकि 

१ मबचारी आहाल 

गाउँपामलका 

केन्र सडक 

आिोजना, 

मलख ु२, ३ र ४ 

LRM/NCB 

/Road/2078 

/79-06 

Samata 

Engineering Pvt. 

Ltd., 

Manebhangyang-

04 Ketuke, 

Okhaldhunga 

७५१५२११।१७ ४५१५०२५।०० ३०००१८६।१७ 

२ भञ्ज्िाङ्ग 

िाहोरडाँडा 

सडक मनिािण 

िोजना, मलख ु८ 

र ९ 

LRM/NCB 

/Road/2078 

/79-03 

Bishnu & Krishna 

Construction Pvt. 

Ltd., Kageshwori 

Manohara-7 

Kathmandu 

४८३६०८०।९६ ४४१७१७।०० ४३९४३६३।९६ 
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३ राम्चा बाघखोर 

डाँडा सडक 

मनिािण, मलख ु१ 

LRM/NCB 

/Road/2078 

/79-04 

Samata 

Engineering Pvt. 

Ltd., 

Manebhangyang-

04 Ketuke, 

Okhaldhunga 

३९३९३३५।३६ २२६६६२१।०० १६७२७१४।३६ 

जम्िा ९०६७२६४।४९ 

ख) िामथ उल्लेमखि आिोजनाहरुको म्िाद थप पश्चाि मसजिना हुने थप आमथिक दामित्वका सन्दभििा 

थप हुने बजेट व्िवस्थापनका लामग प्रदशे िथा सांघसँग पत्राचार गन े। 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव नां. ९ िामथ आवश्िक छलफल गदाि काििपामलकाको बैठक आवश्िकिा अनसुार 

बस्ने सविसम्ििबाट मनणिि गररिो । 

 

 

 


