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मिमि २०७९ सयि भयद्र १२ गिेको गयउँ कय य्पयमिकयको मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु: 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. प्रवक्ता तोक्ने सम्बन्धिा । 

३. साना मसचाई बााँकी रकि भकु्तामन सम्बन्धिा । 

४. संघ संस्था, क्लब तथा जल उपभोक्ता संस्था मनयिन सम्बन्धिा । 

५. मिक्षा समिमतको मसफाररस सम्बन्धिा । 

६. मबद्यामथि प्रोत्साहनको लामि समिमत िठन सम्बन्धिा । 

७. दमलत सिदुायको जात थर सचूीकरण सम्बन्धिा । 

८. भमूिमहन दमलत तथा सकुुम्बासी सम्बन्धिा । 

९. बााँझो तथा उपयोि नभएका कृमि योग्य जग्िा सम्बन्धिा । 

१०. औिमध उपचार वापत खचि सम्बन्धी कायिमवमध सम्बन्धिा । 

११. सनु्तले पोखरी तथा पानी िमुन धारो पोखरी सम्बन्धिा । 

१२. सवारी साधन सम्बन्धिा । 

१३. वडा सञ्चालन खचि सम्बन्धिा । 

१४. मलख ु८ िा बैंक िाि िने सम्बन्धिा । 

१५. झोलुंिे पलु िाि िने सम्बन्धिा । 

१६. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्ताव नं. १ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आमथिक बिि ०७८/७९ िा सम्पामदत 

मियाकलाप तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धिा समिक्षा िरी यस आमथिक बिििा सम्पादन हुने मियाकलाप 

तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवमस्थत बनाई िसुासन, मित्तव्ययीता तथा जवाफदमेहता कायि हुने िरी 

कायिििहरुको कायािन्वयन िने सविसम्ित मनणिय िररयो । 
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२. मिर्य् िं. २, प्रस्ताव नं. २ िामथ आवश्यक छलफल िदाि िाउाँ कायिपामलका कायिसम्पादन मनयिावली, 

२०७४ को  मनयि १७ को उपमनयि १ बिोमजि यस िाउ कायिपामलकाकाका सदस्य एवि ्वडा नं. ५ 

वडाध्यक्ष श्री िोहन काकीलाई कायिपामलकाको प्रवक्ता तोक्ने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्ताव नं. ३ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आमथिक बिि २०७८/७९ िा कायि सम्पन्न 

भएता पमन स्वीस सरकार, नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार र िाउाँपामलकाले मवमनयोजन िरेको बजेट 

अभावको कारण कायि सम्पन्न प्रमतवेदन बिोमजि भकु्तामन हुाँन बाकी दहेायका योजनाहरुको रकि यस 

आमथिक बिििा तत ्तत ्स्रोतबाट व्यवस्थापन भएको हुाँदा मनयिानसुार भकु्तामन िने सविसम्ितबाट मनणिय 

िररयो । 

ि.स. योजनाको नाि भकु्तामन हुाँन बाकी 

रकि 

१ डुडेखोला खदुकुी साघटुार मसचाई जल उपभोक्ता संस्था, मलख ु८ ५,१५,८९८।०० 

२ डुडेखोला िाटेबेमि मसचाई जल उपभोक्ता संस्था, मलख ु६ ४,९१,१३४।०० 

३  साकाले खोला िझवुा मसचाई जल उपभोक्ता संस्था, मलख ु८ ७६,१७७।०० 

४ सेतो पमहरो जािनेुटोल मसचाई जल उपभोक्ता संस्था, मलख ु४ २,८१,१०८।०० 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्ताव नं. ४ िामथ आवश्यक छलफल िदाि स्थानीय संस्था दताि मनयिावली, २०७५ को 

मनयि ५ बिोमजि िाउाँपामलकािा दताि भएका संघ संस्था, कल्ब, जल उपभोक्ता संस्थाहरुले अमनवायि 

रुपिा आमथिक बििको सिामिबाट तीन िमहना सम्ििा संस्था नमवकरण तोमकए बिोमजि अमनवायि रुपिा 

िनुि पने प्रावधान रहतेा पमन  ित आमथिक बिि दमेख हाल सम्ि पमन अमधकांस संस्था नमवकरण नभएको 

हुाँदा मनयिानसुार मनयिन प्रमियाको लामि पत्राचार िने साथै संस्थाको लेखा तथा सािामजक परीक्षण 

सहमजकरणको लामि िाउाँपामलकाबाट लेखा परीक्षकको मनयिानसुार सचूीकरण िरी संस्थालाई 

जानकारी िराई सोमह लेखापरीक्षकबाट मिमत २०७९ अिोज िसान्त सम्ििा लेखा परीक्षण िनि िराउन 

तथा लेखा परीक्षण वापत लाग्ने खचि सिेत सोही संघसंस्थाबाट व्ययभार हुने िरी व्यवस्थापन िरी 

मनयिानसुार संस्था नमवकरण िनि यस िाउाँपामलकािा दताि भएका संघ संस्था, कल्ब, जल उपभोक्ता 
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संस्थाहरुलाई मनदिेन प्रदान िने अन्यथा संस्था खारेमज प्रमिया अिामि बिाउने तथा यस 

िाउाँपामलकालाई कायिक्षेत्र बनाई अन्य मनकायिा दताि भएका संघसंस्थालाई िाउाँपामलकािा सचूीकरण 

हुन साविजमनक सचूना आव्हान िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्ताव नं. ५ िामथ आवश्यक छलफल िदाि िाउाँ मिक्षा समिमतको मिमत २०७९/०५/१० 

ितेको बैठकको मसफाररस अनसुार दहेायका मबियहरुलाई संिोधन समहत अनिुोदन िने सबिसम्ितबाट 

मनणिय िररयो । िाउाँ मिक्षा समिमतको मनणिय यसै साथ संलग्न छ । 

क) मिमत २०७६ साल बैिाख १० िते मिक्षा समिमतको मनणिय तथा मिमत २०७६ साल बैिाख २० 

िते कायिपामलकाले अनिुोदन िरे विोमजि दहेायिा उल्लेमखत मवद्यालय िजि भएको र उक्त 

सिायोमजत मवद्यालयिा कािकाज िद ै आइरहकेा मवद्यालय कििचारीहरुको सम्बन्धिा 

िहालेखाको प्रमतवेदनिा एउटै मवद्यालयिा २ जना मवद्यालय कििचारी राख्न नपाउने भमन उल्लखे 

िरेकोले मनजहरुलाइि सेवाबाट हटाइएको तथा मिमत २०७८ साल चैत्र २२ ितेको श्री मिक्षा तथा 

िानव स्रोत मवकास केन्रको सिायोमजत मवद्यालयका कििचारीहरुको सम्बन्धिा मवद्याथी संख्या र 

आवश्यकता अनरुुप सिायोमजत कििचारीलाइि खटाउन सक्ने भनी पररपत्र भएको र आ.व 

२०७९/८० िा वाल कक्षा दमेख कक्षा ६ सम्िका मवद्याथीलाइि मदवा खाजाको व्यवस्था भएकोल े

यस मलख ुिाउाँपामलका अन्तिित सञ्चामलत ८ वटा िाध्यमिक मवद्यालयिा वाल कक्षा दमेख कक्षा 

६ सम्िका मवद्याथीलाइि मदवा खाजा खवुाउने प्रबन्धको लामि तपमसलको सिायोमजत 

कििचारीहरुलाइि ८ वटा िाध्यमिक मवद्यालयिा हामजर हुने िरी व्यवस्थापन िने । 

क्र.

सं. 

मिद्ययि्को 

ियि 

िडय 

िं. 

गयमभएको 

मिद्ययि्को 

ियि 

गयमभएको 

मिद्ययि्को 

कियचयरीको ियि 

सिय्ोमजि 

कियचयरीिे कयि 

गिुयपिे मिद्ययि् 

१ जनजीवन िा.मव. ९ िमहिा आ.मव. इिश्वरी थापा ििर जनजीवन िा.मव. 

२ लेमत िा.मव. ९ परुुिोत्ति आ.मव. कल्पना 

नेपाल(िौति) 

लेमत िा.मव. 

३ जाल्पा िा.मव. ८ जनचेतना आ.मव. प्रेि कुिारी ििर जाल्पा िा.मव. 
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४ राम्चे आ.मव. ७ ग्रािमवकास 

आ.मव. 

पमवत्रा खत्री ग्रा.य.ुसी. िा.मव. 

५ वडडााँडा आ.मव. ५ टंकेश्वरी आ.मव. यज्ञ बहादरु थापा 

ििर 

मभिसेनस्थान िा.मव. 

६ मसद्बिनपरूदवेी 

आ.मव. 

४ कन्यादवेी आ.मव. समुनता काकी यसि िा.मव. 

७ ज्ञानज्योमत िा.मव. २ इन्रज्योमत आ.मव. मसता खड्का ज्ञानज्योमत िा.मव. 

८ च्यरुीडााँडा िा.मव. १ मलख ुआ.मव. भेि कुिारी िाझी च्यरुीडााँडा िा.मव. 

ख) श्री ग्रािोदय यिुकमव मसमद्बचरण िा.मव.को मिमत २०७९ साल साउन ११ ितेको कक्षा १२ को कृमि 

(वालीमवज्ञान) सञ्चालन अनिुमत िािको पत्र अनसुार यस िैमक्षक सत्र २०७९ साल दमेख कक्षा 

१२ को कृमि (वाली मवज्ञान) कक्षा सञ्चालनको लामि अनिुमत मदई अनिुोदनको लामि आिामि 

िाउाँ सभािा पेि िने ।  

ि) मलख ु िाउाँपामलका अन्तिित सञ्चामलत २२ वटा सािदुामयक मवद्यालय र २ वटा सािदुामयक 

मसकाइ केन्रको आ.व. २०७८/७९ को मवद्यालय कििचारी तथा सहजकतािको चौथो तै्रिामसक 

तलवभत्ता वापतको रकि रु ११,२३,५००।०० (अक्षरेमप एघार लाख तेइस हजार पााँच सय रुपैंया 

िात्र) तलबभत्ता आन्तररक स्रोत मिििकिा बजेट मवमनयोजन भएको तथा आन्तररक स्रोत रकि 

अभावको कारण मबद्यालयिा बजेट मनकासा नभएको हुाँदा आमथिक बिि ०७९/८० को 

मवमनयोजनबाट बामक अल्या बजेटबाट व्यवस्थापन हुने िरी बजेट तजुििा िने ।  

घ) यस िाउाँपामलका अन्तिित सञ्चामलत श्री ग्रािोदय यिुकमव मसमद्बचरण िाध्यमिक मवद्यालयिा 

कायिरत मन.प्र.अ. नेत्र कुिारी पौडेललाइि प्र.अ मनयमुक्तको लामि मिमत २०७९ साल जेठ १८ ितेको 

मव.व्य.स.को मनणिय समहत मिमत २०७९ साल जेठ २२ िते मवद्यालयको मनवेदन पिे भएकोले 

स्थानीय मिक्षा मनयिावली, २०७५ को  मनयि ४९ (२) बिोमजि मनजलाइि प्र.अ. मनयमुक्त िने । 

ङ) यस िाउाँपामलका अन्तिित सञ्चामलत २२ वटा सािदुामयक मवद्यालयिा कायिरत मिक्षक तथा 

कििचारीहरुले आफ्नो पेिाप्रमत प्रमतवद्ब भइि प्रचमलत मिक्षा ऐन तथा मनयिावलीको अमधनिा रमह 
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कायि िनुि पनेछ यमद सो ऐन तथा मनयिावली मवपररत कायि िरेको पाइएिा प्रचमलत मिक्षा ऐन तथा 

मनयिावली बिोमजि कारवाही प्रमिया अिाडी बिाउने । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्ताव नं. ६ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आमथिक बिि ०७९/८० को स्वीकृत मबद्यामथि 

प्रोत्साहन कायििि कायािन्वयन, प्रोत्सामहत हुने मबद्यामथि छनौट तथा प्रोत्साहनको कायििि सिेत 

सञ्चालनको लामि दहेायको तीन सदस्यीय एक समिमत िठन िने सविसम्ित मनणिय िररयो । 

संयोजकः- रचना िैनामल (मिक्षा अमधकृत) 

सदस्यः- नेत्र कुिारी पौडेल (ग्रा.य.ुमस. मबद्यालय प्रध्यानाध्यापक) 

सदस्यः- चन्र बहादरु श्रेष्ठ (यसि मबद्यालय प्रध्यानाध्यापक) 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्ताव नं. ७ िामथ आवश्यक छलफल िदाि रामरिय दमलत आयोिको चं नं. ४९ मिमत 

२०७९/०४/३० ितेको प्राि पत्रानसुार स्थानीय तहहरुबाट दमलत सिदुायको जात/थर सचूीकरण िनि 

दमलत जामतय अनसुचूी मववरणिा सिावेि नभएका तथा छुटेका जात/थरहरु भएिा पत्रचार िने भमन 

आएको हुाँदा सो दमलत जामतय अनसुचूी मववरणिा यस िाउाँपामलका मभत्रका सबै दमलत जात तथा थरहरु 

सिावेि भइकोले सोही अनसुार प्रत्रचार िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्ताव नं. ८ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आफ्नो वडामभत्र रहकेा मनयिानसुार भमूिमहन 

दमलत तथा सकुुम्बासीहरुको तथयाकं पमहचान तथा संकलन िनि वडा समिमतलाई मनदिेन प्रदान िने 

सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्ताव नं. ९ िामथ आवश्यक छलफल िदाि िदाि कृमि तथा पिपुन्छी मवकास िन्त्रालय 

मसंहदरबार, काठिाण्डौंको मिमत २०७९/०४/०५ िते प्रकामित बााँझो तथा उपयोििा नआएको कृमि 

योग्य जग्िािा उत्पादन प्रवधिन कायििि सञ्चालन सम्बन्धिा स्थानीय तहहरुलाई अनरुोध मवियक 

सचूना अनसुार बााँझो तथा उपयोििा नआएको कृमि योग्य जग्िािा उत्पादन प्रवधिन कायििि 

सञ्चालनको लामि िाउाँपामलकाको आमथिक मवकास समिमतले सचूना अनसुारको प्रस्ताव तयार िरी 

आिामि कायिपामलका बैठकबाट अनिुोदन िराई सम्बन्धीत मनकायिा सियिै  पेि िने व्यवस्था 

मिलाउन मनदिेन प्रदान िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 
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१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्ताव नं. १० िामथ आवश्यक छलफल िदाि ििृौला प्रत्यारोपण िरेका, डायलाईमसस 

िराईरहकेा, क्यान्सर रोिी र िेरुदण्ड पक्षाघातका मबरािीलाई औिमध उपचार वापत खचि उपलव्ध 

िराउने सम्बन्धी कायिमवमध, २०७८ अनसुार कायािन्वयन िने तथा िन्त्रालयबाट सोधभनाि उपलव्ध नभए 

सम्िका लामि आमथिक बिि ०७९/८० को स्वीकृत कायििि अन्य सािामजक सरुक्षा मिििकबाट व्ययभार 

हुने िरी व्यवस्थापन िन ेसविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

११. मिर्य् िं. ११, प्रस्ताव नं. ११ िामथ आवश्यक छलफल िदाि  सनु्तले पोखरी, वडा नं. २ तथा पानी 

िमुन धारो पोखरी, वडा नं. १ आयोजना कायािन्वयनका मवियिा केमह द्वमवधा मसजिना भएकोले तााँहा 

बस्तमुस्थमतको अनिुिन, िलू्यांकन, छानमबन तथा प्रमतवदेन सिेत िने िरी मनयि, काननूको  अध्ययन 

िरी एक उच्चस्तररय छानमबन समिमत आिामि कायिपामलकाको बैठकबाट िठन िने  सविसम्ितबाट 

मनणिय िररयो । 

१२. मिर्य् िं. १२, प्रस्ताव नं. १२ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आमथिक बिि ०७९/८० को 

मवमनजोजनबाट बााँमक रहकेो आमथिक बिि ०७८/७९ को अल्या रकिबाट कायािलयलाई आवश्यक 

सवारी साधन खररद िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

१३. मिर्य् िं. १३, प्रस्ताव नं. १३ िामथ आवश्यक छलफल िदाि आमथिक बिि ०७९/८० िा मवमनयोमजत 

चाल ुखचि अन्तरितका मिििकहरुिा वडाित रकि मवभाजन िरी खचि िनिका लामि आवश्यकता र 

औमचत्यका आधारिा वडाध्यक्षले वडा समिमत सिेतिा छलफल िराई आिामि कायिपामलकाबाट 

उपयकु्त मनणिय िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

१४. मिर्य् िं. १४, प्रस्ताव नं. १४ िामथ आवश्यक छलफल िदाि मलख ु िाउाँपामलका वडा नं. ८ िा 

कायािलय रहने िरी रामरिय बामणज्य बैंकसाँि िाखा कायािलय स्थापना िनिलाई िाि िने सविसम्ितबाट 

मनणिय िररयो । 

१५. मिर्य् िं. १५, प्रस्ताव नं. १५ िामथ आवश्यक छलफल िदाि मलख ु िाउाँपामलका वडा नं. ८ 

टारकेराबारीको खटु्टकेो मडलबाट मलख ुतािाकोमस िाउाँपामलका वडा नं. २ पोकु डााँडासम्ि जोड्ने तथा 

मलख ु िाउाँपामलका वडा नं. ३ िहादवेस्थानबाट रािेछाप निरपामलका वडा नं. ३ महििंिा िा.मब. 
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कुिलटार सम्ि जोड्ने झोलुंिे पलु आयोजनाहरु सस्पेन्सन मिज मडमभजन कायािलय पलु्चोक 

लमलतपरुसाँि िाि िने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

१६. मिर्य् िं. १६, प्रस्ताव नं. १६ िामथ आवश्यक छलफल िदाि कायिपामलका बैठक आवश्यकता अनसुार 

बस्ने सविसम्ितबाट मनणिय िररयो । 

 

 


