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मिक्वाखोला गाउँपामलका 
गाउँ सभाको कार्ाालर् 

थलङ, ताप्लेजङु 

१ नं. प्रदेश, नपेाल 

छैटौ गाउँसभा उपस्थथमत तथा मनर्ार् 

     

                                                        जमिााः २८ 

                                                     उपस्थथमताः  
                                                               पक्षिााः 
                                                              ववपक्षिााः 

गाउँसभा मिमताः २०७६/०३/१०       

गाउँसभा प्रारमभ सिर्ाः ११ बजे                 गाउँसभा सिापन सिर्ाः ५ बजे  

उपस्थथमताः- 

क्र.स. पद पदामिकारीको नाि हथताक्षर 

१. सभा-अध्र्क्ष िानमनर् श्री राि कुिार साँवा  

२ सदथर् िानमनर् श्री रुद्र कुिारी प्राङदेन साँवा   

३ सदथर् िानमनर् श्री अितृ बहादरु मलमब ु  

४ सदथर् िानमनर् श्री डण्डु लािा शेपाा   

५ सदथर् िानमनर् श्री ददपेन्द्द्र कुिार मलमब ु  

६ सदथर् िानमनर् श्री भीि बहादरु मलमब ु  

७ सदथर् िानमनर् श्री सरेुश थापा  

८ सदथर् िानमनर् श्री मनिा वाङ्दी शेपाा  

९ सदथर् िानमनर् श्री मभिा बथनेत  

१० सदथर् िानमनर् श्री किला घतानी  

११ सदथर् िानमनर् श्री ससु्शला मलमब ु  

१२ सदथर् िानमनर् श्री बालकृष्र् घले  

१३ सदथर् िानमनर् श्री राज कुिार मलमब ु  
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१४ सदथर् िानमनर् श्री गोपी थापा  

१५ सदथर् िानमनर् श्री मगता मब.क.  

१६ सदथर् िानमनर् श्री हका  मलमब ु  

१७ सदथर् िानमनर् श्री आङतेमबा शेपाा  

१८ सदथर् िानमनर् श्री गोवपलाल अमिकारी  

१९ सदथर् िानमनर् श्री सोनाि शेपाा  

२० सदथर् िानमनर् श्री लमछिार्ा ववश्वकिाा  

२१ सदथर् िानमनर् श्री नैनकला मलमब ु  

२२ सदथर् िानमनर् श्री मभि कुिार मलमब ु  

२३ सदथर् िानमनर् श्री िन कुिारी भजेुल साँवा  

२४ सदथर् िानमनर् श्री किला मब.क.  

२५ सदथर् िानमनर् श्री कारसी शेपाा  

२६ सदथर् िानमनर् श्री सोना ओङ् ि ुशेपाा  

२७ सदथर् िानमनर् श्री पासाङ शेपाा  

२८ सभा-िहासस्िव श्री र्ोगेन्द्द्र राज गरुुङ्ग  
 

अन्द्र् उपस्थथमतहरुाः-  

क्र.स.  नािथर पद दथतखत कैविर्त 

१ श्री गजेन्द्द्र थलङ सव-ईस्न्द्जमनर्र   

२ श्री वविल कुिार र्क्सो वडा सस्िव   

३ श्री लक्ष्िी प्रसाद प्र्ाकुरेल श्रोतव्र्स्ि    

४ श्री अशोक कुिार र्ादव वडा सस्िव   

५ श्री र्वुराज ओली सव.ईस्न्द्जमनर्र   

६ श्री कपलेश् वर र्ादव प्रा.स. (कृवि संर्ोजक)   
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७ श्री लाल बहादरु िहत वडा सस्िव   

८ श्री संदीप कुिार मसंह वडा सस्िव   

९ श्री गोववन्द्द केसी खा.पा.स.टे.   

१० श्री सववन अमिकारी ना.प.स.प्रा.   

११ श्री िहेन्द्द्र अमिकारी ना.प.स.प्रा.    

१२ श्री लक्ष्िी िगर क.अ.   

१३ श्री िान बहादरु पालङु्वा का.स.   

१४ श्री पनुि मलमब ु सोवकर् सस्िव    

१५ श्री शरर् कुिार मलमब ु का.स.   

१६ श्री ईस्न्द्दरा भट्टराई का.स.   

१७ श्री सवुास मलमब ु सवारी िालक   

 

मिक्वाखोला गाउँपामलका, गाउँसभाका िानमनर् सभा अध्र्क्ष श्री रािकुिार सावँा ज्रू्को सभा अध्र्क्षतािा 
बसेको मिक्वाखोला गाउँपामलकाको "छैटौ गाउँसभा" बाट मनमन मनर्ार्हरु पाररत गररर्ो । 

 

१  .आमथाक ऐन २०७४ लाई संसोिन गना बनेको वविेर्क २०७६ छैटौ गाउँसभाबाट सवा समितले 
पाररत गररर्ो ।  

२  .आमथाक ववमनर्ोजन ऐन २०७४ लाई संसोिन गना बनेको आमथाक ववमनर्ोजन वविेर्क २०७६ 
छैटौ गाउँसभाबाट सवा समितले पाररत गररर्ो । 

३  .आ मथाक बिा २०७६ /७७ को बजेट , नीमत तथा कार्ाक्रि सवासमितले पाररत गररर्ो ।  

   ४  .आमथाक बिा २०७६ /७७ को आर् -व्र्र्को अनिुामनत बजेट सवासमितले पाररत       गररर्ो । 

५ .२० लाख भन्द्दा बढीको र्ोजना टेन्द्डर प्रवक्रर्ाबाट जाने सवासमितले पाररत गररर्ो ।  

६ .मिक्वाखोला गाउँपामलकाको र्ोजना तजुािा  ,कार्ाान्द्वर्न र व्र्वथथापन कार्ावविी २०७४ को 
पररच्छेद ३ को दिा ११ (ि  (लाई संसोिन गरी ३३ % वनाई अनिुोदनको लामग गाउँसभाबाट पाररत 

गररर्ो ।  
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७ .प्रदेश नं  .१ बाट जारी भएको गाउँ तथा नगरसभाका सदथर्हरुले पाउने सवुविाको समबन्द्ििा 
व्र्वथथा गना बनेको ऐन २०७५ दिा ८ को उपदिा ४ र ५ अन्द्तगात गाउँपामलका अध्र्क्ष तथा 

उपाध्र्क्षको आ .व .२०७५/७६ को भ्रिर् समबन्द्िी खिा सवासमितले अनिुोदन गररर्ो । र्सै गरी 
वडाध्र्क्ष र सदथर्हरुको आ.व  .२०७५/७६ को भ्रिर् समबन्द्िी खिा पमन सवासमितले गाउँसभाबाट 
पमन पाररत गररर्ो ।  

८ .अध्र्क्षको मनस्ज सस्िव श्री लक्ष्िी प्रसाद थलङ र उपाध्र्क्षको मनस्ज सस्िव श्री पनुि मलमबकुो 
त .भ .अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष को आदेश र िाग बिोस्जि उहाँहरु िािा त नै भिुानी ददने गाउँसभाबाट 
पाररत गररर्ो। 

९ . आ .व .२०७५/७६ िा रहेका र्स गाउँपामलकाका समपरु्ा करार किािारीहरुलाई आ .व .
२०७६/७७ िा पमन करार समझौता गरर करार किािारीको रुपिा राख् ने गाउँसभाबाट  पाररत गररर्ो। 

१० .वडा नं  .३  गरेकोले पाउन ुपने बाँकीकार्ाालर् ठेकेदारले वडा कार्ाालर् मनिाार्को काि समपन्द् न 
१३ लाख रकि भिुानी ददन ेगाउँसभाबाट पाररत गररर्ो।  

११ .प्रदेश नं  .१ बाट आ .व  .२०७६/७७ िा आउने शसता ववकास अनदुान रकि साँवा िुङिुङ्गे 
पापङु जाने िोटरबाटोिा ववमनर्ोजन गने गाउँसभाबाट पाररत गररर्ो ।  

१२ .मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नं  .५ पापङु को ग्र्ासी पेमबा मसवािा र छ्यावसेु िहुान पापङु 
आर्ोजनाको मडटेल सभे सिेत भईसकेको हनुाले उि र्ोजना खानेपानी मडमभजन कार्ाालर् पाँिथर 
विददि िािा त प्रदेश नं  .१ सरकारिा िाग गने गाउँसभाबाट पाररत गररर्ो । 

१३ . मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नं  .४ लप्सीबोटेबाट िेररङदेन गाउँपामलका वडा नं . ५ थवुकिा 
खपुााताक जोड्ने िोटरेवल पलु संघ र प्रदेश दवैुिा िाग गने गाउँसभाबाट मनर्ार् पाररत गररर्ो ।  

१४  .थलङ सािदुावर्क िवहला भवनिा उ.स.लाई काि र सािाग्री लागतको िूलर्ांकन गरर भिुानी 
ददने र आ.व .२०७६/७७  गरिा ववमनर्ोस्जत रकिको टेन्द्डर प्रवक्रर्ाबाट काि समपन्द् न ् ने र 

सािदुावर्क िवहला समिमत सँग गाउँपामलकाको आफ्नै भवन नवने समि उपर्ोग गना समझौता गने 
गाउँसभाबाट मनर्ार् गररर्ो । 

१५  .पोि ुकन्द्रक्सनलाई प्रदेश नं .१ बाट शसता ववकास बजेट रु . १ करोड ५० लाखको टेन्द्डर 
प्रवक्रर्ाबाट रु  .८९ लाखिा समझौता भएको र र्स आ .व .िा काि स मपन्द् न भई नसक्ने पक्कापक्की भएकोले 
आगािी आ .व. गना लगाउने र बाँिा मर्ाद थप गरर काि समपन्द् न  की पैसा गाउँपामलकाले भिुानी ददन े
गाउँसभाबाट मनर्ार् गररर्ो ।   

 
आजको गाउँसभा र्वह अन्द््र् गररर्ो ।    


