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मिमत २०७९ सयि भयद्र २९ गतेकय मिनको कय य्पयमिकय बैठकको मनर्य् 

प्रततयमित  मिष्हरु: 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. नगद िौज्दात रकि मिमनयोजन सम्बन्धिा । 

३. जनप्रमतमनमधको पोषाक सम्बन्धिा । 

४. उजाा मिकास उपसमिमत पनुःगठन सम्बन्धिा । 

५. सनु्तले तथा पानीिमुन धारो पोखरी आयोजनाको छानमिन समिमत गठन सम्बन्धिा । 

६. िाईरलेस ईन्टरनेट व्यिस्थापन सम्बन्धिा । 

७. गाउँपामलका दररेट सम्बन्धिा । 

८. ईजाजत सम्बन्धिा । 

९. िाग आकृमत सम्बन्धिा । 

मनर्य्हरुाः- 

१. मनर्य् नं. १, प्रस्ताि नं. १ िामथ आिश्यक छलफल गदाा यस मलख ु गाउँपामलकाको मिगतका 

कायापामलकाको बठैकका मनर्ायहरु क्रिशः प्रभािकारी रुपिा कायाान्ियन भई रहकेो अिस्थािा अझ 

यसलाई थप प्रभािकारी बनाउन  सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िय गरी कायाान्ियन गन े

सिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । 

२. मनर्य् नं. २, प्रस्ताि नं. २ िामथ आिश्यक छलफल गदाा आमथाक बषा ०७८/७९ को नगद िौज्दात 

अनिुान रु. ६०,००,०००।०० गररएको तथा मिमत २०७९/०३/३१ गतेको कायापामलका बैठकको मनर्ाय 

अनसुार अमनिाया दामयत्ििा मसमजात बजेट रु. ४,७८,७२६।०० बाहके आमथाक बषाको अन्त्यिा नगद 

िौज्दात रकिको यथेष्ट महसाब मकताब गदाा अनिुामनत नगद िौज्दात तथा अमनिाया दामयत्ि भन्दा बमि 

भएको आमथाक बषा ०७९/८० को बामषाक बजेट तथा कायाक्रििा मिमनयोजन हुन छुट एकिषु्ट नगद 

िौज्दात रकि रु. १७,४२८,६५१।९३ लाई आमथाक बषा ०७९/८० को नीमत तथा कायाक्रिको आधारिा 
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नै दहेायका कायाक्रि तथा आयोजनािा रकि मिमनयोजन गने तथा आगामि गाउँसभािा अनिुोदनको 

लामग पेश गने सिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । 

मस.नं. कय य्क्रि 
खर्य 

शीषयक 
मिमन्ोजन श्रोत 

१ प्रदशे अनदुान मफताा २८२१९ ७१८७८६२.०० आन्तररक श्रोत 

२ 

आमथाक बषा ०७८/७९ को चौथो 

त्रैिामसकको मबद्यालय किाचारी तथा 

सहजकतााको अपगु तलि भत्ता अनदुान 

२५३११ ११२३५००.०० आन्तररक श्रोत 

३ िोटरसाईकल खररद ३११२१ ३५०००००.०० आन्तररक श्रोत 

४ स्िास््य उपकरर् खररद ३११२२ ७०००००.०० आन्तररक श्रोत 

५ खेलकुद मिकास कायाक्रि २२५२२ ५०००००.०० आन्तररक श्रोत 

६ गाउँपामलका जग्गा प्रामि ३१४११ १००००००.०० आन्तररक श्रोत 

७ 
गाम्नांटार पोखरी सडक स्तरोन्नती, मलख ु 

७, ८ र ९ 
३११५१ ७०००००.०० आन्तररक श्रोत 

८ गाउँपामलका सडक ििात तथा भैपरी खचा २२११३ १००००००.०० आन्तररक श्रोत 

९ जग्गा बमगाकरर् कायाक्रि २२५२२ १००००००.०० आन्तररक श्रोत 

१० मतज मबषेश कायाक्रि २२५२२ १०००००.०० आन्तररक श्रोत 

११ जनचेतना तथा क्षिता मिकास कायाक्रि २२५२२ १६७२८९.९३ आन्तररक श्रोत 

१२ 
खोरण्डेखोला घोरेटो बाटो मनिाार्, मलख ु

३ 
३११५९ २०००००.०० आन्तररक श्रोत 

१३ डुडे मसम्ले कुलो ििात, मलख ु६ ३११५१ ५००००.०० आन्तररक श्रोत 

१४ िडा नं. २ को िडा  कायाालय ििात ३११५९ २०००००.००   

  जम्िा १७४२८६५१.९३   

३. मनर्य् नं. ३, प्रस्ताि नं. ३ िामथ आिश्यक छलफल गदाा गाउँ कायापामलकाको बठैक, सभा तथा अन्य 

सािाजमनक कायाक्रििा उपमस्थत हुदँा जनप्रमतमनमधहरुले अमनिाया रुपिा दहेायका एकै मकमसिका पोषक 

लगाउने सिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । 

पुरुष िमहिय 

दौरासरुुिाल सारी चोमल 

कोट कोट 

टोपी  
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४. मनर्य् नं. ४, प्रस्ताि नं. ४ िामथ आिश्यक छलफल गदाा उजाा मिकास उप-समिमत गठन तथा सञ्चालन 

कायामिमध, २०७८ मनयि ३ अनसुार दहेायको एक उजाा मिकास उप-समिमत पनुःगठन गने सिासम्ितबाट 

मनर्ाय गररयो । 

संयोजक – केशिहरी िंुगेल (िडाध्यक्ष, िडा  नं. ९) 

सदस्य – सोकर्ा श्रेष्ठ (िडाध्यक्ष, िडा नं. ९) 

सदस्य –  परुोषोत्ति पौडेल (िडाधयक्ष, िडा नं. ८) 

सदस्य – अमम्बका मि.क. (कायापामलका सदस्य) 

सदस्य – रेनकुा िगर (कायापामलका सदस्य) 

सदस्य – मगतादिेी बिे (कायापामलका सदस्य) 

सदस्य – किला खड्का (कायापामलका सदस्य) 

५. मनर्य् नं. ५, प्रस्ताि नं. ५ िामथ आिश्यक छलफल गदाा सनु्तले पोखरी, िडा नं. २ तथा पानी िमुन 

धारो पोखरी, िडा नं. १ आयोजना कायाान्ियनका मिषयिा केमह द्वमिधा मसजाना भएकोले ताँहा 

बस्तमुस्थमतको अनगुिन, िलूयांकन, छानमबन तथा कायापामलकािा प्रमतिेदन सिेत गने गरी 

दहेायबिोमजि एक छानमबन समिमत गठन गने  सिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । 

संयोजक – अमस्िता थापा (उपाध्यक्ष) 

सदस्य –  िोहन काकी (िडा नं. ५, िडाध्यक्ष) 

सदस्य –  मटका बहादरु क्याप्छाकी (िडा नं. ६, िडाध्यक्ष) 

सदस्य – मिपना श्रेष्ठ (योजना शाखा प्रिखु) 

सदस्य – उिाशंकर चौधरी (सब-ईमञ्जमनयर) 

६. मनर्य् नं. ६, प्रस्ताि नं. ६ िामथ आिश्यक छलफल गदाा ग्रािीर् दरूसञ्चार मिकास कोष प्रयोग गरी 

मलख ु गाउँपामलका, ओखलिंुगा भरीका सािदुामयक आधारभतू मिद्यालयहरुिा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट 

पयुााउन तथा यस अमघ ग्रािीर् दरूसञ्चार मिकास कोष प्रयोग गरी सञ्चामलत पररयोजना िाफा त 

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेिा जडान तथा सञ्चालन भएका स्थानहरु (स्थानीय तह, िडा कायाालय, 

सािदुामयक स्िास््य संस्था तथा सम्परू्ा सािदुामयक िाध्यमिक मिद्यालयहरु) िा क्षिता अमभबमृि गना 
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नेपाल दरूसञ्चार प्रामधकरर्, काठिाडौं र यस मलख ु गाउँपामलका ओखलिंुगा बीच मिमत 

२०७८/०२/२१ गते गररएको सम्झौता अनसुार काया सम्पन भई ईन्टरनेट सचुारु अिस्थािा रहकेोले यस 

अगािै मलख ु गाउँपामलकाले िायरलेस स्टेशन मनिाार् गरी मितरर् गरीएको िायरलेस ईन्टरनेटका 

पिूााधारहरु मनकालने तथा व्यिस्थापन गने र सो िापत लाग्ने खचा आमथाक बषा ०७९/८० को मनमिात 

सािाजमनक सम्पमतको ििात सम्भार खचा मशषाकबाट व्ययभार हुने गरी सािाजमनक खररद तथा सम्पमत 

व्यिस्थापन उप-शाखाले व्यिस्थापन मिलाउने तथा अन्य प्रयोजनिा उपयोमगता गना सक्ने सािानलाई 

उपयोमगता गरी बामँक सािानहरुको भण्डारर् तथा मललाि मबमक्र प्रमक्रया अगामड बिाउने सिासम्ितबाट 

मनर्ाय गररयो ।  

७. मनर्य् नं. ७, प्रस्ताि नं. ७ िामथ आिश्यक छलफल गदाा मलख ुगाउँपामलकाको दररेट समिमतको मनर्ाय 

अनसुार मनधाारर् भएको गाउँपामलकाको  दररेट, २०७९ लाई स्िीकृत गने सिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । 

दररेट, २०७९ यसै साथ संलग्न छ । 

८. मनर्य् नं. ८, प्रस्ताि नं. ८ िामथ आिश्यक छलफल गदाा गैयादिेी कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायसा प्रा.मल. 

(स्थायी लेखा नं. ६१०३५१५५८) लाई “घ” िगाको मनिाार् व्यिसायी ईजाजत प्रदान गने सिासम्ितबाट 

मनर्ाय गररयो । 

९. मनर्य् नं. ९, प्रस्ताि नं. ९ िामथ आिश्यक छलफल गदाा यस कायाालयको स्िीकृत दरबन्दी अनसुारका  

ररक्त रहकेा पदहरुिा स्थायी पदपमूताका लामग प्रदशे लोक सेिा आयोग, प्रदशे नं. १ िा िाग  आकृमत 

पेश गन ेसिासम्ितबाट मनर्ाय गररयो । िाग आकृमत मििरर् यसै साथ संलग्न छ । 

 


