
 
 

२०७९ असोज 9 गते कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका प्रस्ताबहरुको लिर्यर् 

 
 

 

लिर्यर्हरु : 
१. र्स अघि विलभन् ि लमलतको कार्यपालिका बैठकिे गरेका लिर्यर्हरूको कार्ायन्िर्ि सम्बन्धमा सलमक्षा गररर्ो | 

लिर्यर्हरूको कार्ायन्िर्ि प्रभािकारी रुपमा भइरहेको पाइर्ो। आगामी लिर्यर्हरू समेत प्रभािकारी रुपमा 
कार्ायन्िर्ि गिय सम्बघन्धत शाखा तथा िडा कार्ायिर्हरूिाई लिरे्दशि दर्दिे। 

२. रे्दहार् बमोघजमका कार्यविलधहरू स्िीकृत गिे  

क) स्थािीर् राजपत्र प्रकाशि सम्बन्धी कार्यविलध, २०७९ 

ख) गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजि) लिर्माििी, २०७९ 

ग) कमयचारीको आन्तररक पर्यटि काज कार्यक्रम (सञ्चािि तथा व्र्िस्थापि) कार्यविलध,२०७९ 

ि) िङु्ग्री गाउँपालिकाको साझेर्दारी कार्यक्रम संचािि कार्यविलध, २०७९ 

३. िङु्ग्री गाउँपालिकाको साझेर्दारी कार्यक्रम संचािि कार्यविलध, २०७९ बमोघजम साझेर्दारी गिय इच्छुक संि 
संस्थाहरूको िालग सूचिा प्रकाशि गिे  

४. गाउँपालिकाको एम्बिेुन्स संचािि सम्बन्धी कार्यविलध बमोघजम एम्बिेुन्स संचािि सलमलत तपलसि बमोघजम 
गठि गिे  

तपलसि : 
गा.पा.अध्र्क्ष     श्री भरत कुमार थापा   संर्ोजक  

गा.पा. उपाध्र्क्ष     श्री दर्दि कुमारी गरुुङ  सर्दस्र्  

सामाघजक विकास सलमलत संर्ोजक  श्री विरिि खडका   सर्दस्र्  

आलथयक प्रशासि शाखा प्रमखु   श्री     सर्दस्र्  

स्िास््र् संर्ोजक     श्री िेपेन्र बहार्दरु बढुाथोकी  सर्दस्र् सघचब  

 

५. गाउँपालिकामा संचालित सिारी साधििे स्िीकृत भाडार्दर भन्र्दा बढी भाडा लिइरहेको जिगिुासो आएको हुँर्दा 
तोवकए बमोघजमको भाडामा सिारी साधि संचािि गिय सम्बघन्धत पक्षिाई जािकारी गराउिे  

६. आ.ि. २०७९।८० मा बाख्रा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचाििका प्राप्त शसतय बजेट कार्ायन्िर्िका 
िालग र्स गाउँपालिकाको िडा िं ६ छिौट गरी कार्ायन्िर्ि गिे  

७. गाउँपालिकाको पवहचाि झघककिे िोगो लिमायर्को िालग आिश्र्क मापर्दण्ड तर्ार गरी सूचिा आव्हाि गिे  



 
 

८. िघजवकरै्द गरेको चाडपियिाई िघक्षत गरी मखु्र् मखु्र् बजारहरूको अिगुमि गिे  

९. संिीर् अंरजेी, गघर्त, लबज्ञाि घशक्षर् लसकाई अिरु्दाि कोटा सम्बन्धमा छिफि गर्दाय घशक्षर् लसकाई अिरु्दाि 
व्र्िस्थापि कार्यविलध २०७७अिसुार माध्र्लमक तह (९-१०) र आधारभतू तह (६-८) गघर्त अंरजेी 
,लबज्ञाि लबषर्को घशक्षक उपिब्धतामा िदृ्धी गियका िालग  कुि ैपलि स्िीकृत िा राहत र्दरबन्र्दी िभएका 
तथा १ स्िीकृत िा राहत र्दरबन्र्दी भएका आ.लब.तथा मा.लब. हरु छिोट गरी उपिब्ध गराउिपुिे व्र्िस्था 
अिसुार घशक्षर् लसकाई अिरु्दाि सो कार्यविलधको मापर्दण्ड लभत्र पिे तपलसि अिसुारका लबद्यािर्हरु छिोट 
गरी रे्दहार् अिसुारको घशक्षर् लसकाई अिरु्दाि कोटा उपिब्ध गराउिे गाउँ घशक्षा सलमलतको लिर्यर् बमोघजम 
साथै  मा.लब. तह(९-१०)मा बाँकी रहेको अिरु्दाि बजेटबाट मापर्दण्डको आधारमा र्दरबन्र्दी परुा 
िभएको,जेष्ठता र लबद्याथी संख्र्ाको आधारमा श्री गौरीशकर मा.लब.,श्री सरस्िलत मा.लब. र्दाईिाङ् र ,श्री 
िे.रा.मा.लब. पाङ् िाई १ /१ िटा आधारभतू तह(६-८) को घशक्षर् लसकाई अिरु्दाि कोटा उपिब्ध 
गराउिे लिर्यर् कार्यपालिकाबाट अिमुोर्दि गिे  

तपलसिः 
माध्र्लमक तह (९-१०) 

क्र.स. विद्यािर्को िाम/ठेगािा  सालबक  थप  जम्मा  कैवफर्त  
१  श्री सामाघजक मा.वि. िङुरी-3  १  १  २   

२  श्री गौरीशंकर मा.वि. िङुरी-4  १  १   २   

३  श्री िे.रा.मा.लब. िङुरी-७  १  १   २   

४  श्री सरस्िलत मा.लब.िङुरी-१  १  १   २   

५  श्री मा.लब. लछउर्दर िङुरी-१ ०  २  २   

६  श्री िे.रा.मा.लब. िङुरी-१ ०  २  २   

७  श्री गोकुि मा.लब. िङुरी-२  १  ०  १   

जम्मा ५  ८  १३   

 

आधारभतू तह (६-८ ) 
क्र.स. विद्यािर्को िाम/ठेगािा  हाि  कैवफर्त  
१  श्री र्िुाबषय आ.लब.िङुरी-१   १    

२  श्री वहक्मतेश्वर आ.लब.िङुरी-२   १    

३  श्री लबजर्श्वरी आ.लब.िङुरी-४   १    

४  श्री ज्र्ोलत आ.लब.िङुरी-५   १    

५  श्री िे.रा.आ.लब.पाटेगमु्चाि िङुरी-६   १    

६  श्री ज्र्ोलत आ.लब. तकिोगमु्चाि १    

७  श्री फुििारी आ.लब. िङुरी-६   १   



 
 

८  श्री गौरीशंकर मा.लब. िङुरी-४    १    

९  श्री सरस्िलत मा.लब. िङुरी-२   १    

१०  श्री माध्र्लमक लबद्यािर् लछउर्दर १   

११  श्री सामाघजक मा.लब. िङुरी-३    १   

१२  श्री िे.रा. मा.लब. िङुरी-१  १   

जम्मा १२    

 

१२. र्स िङुरी गाउँपालिका अन्तगयत संचािि रहेका मध्रे्  पलछकिो समर्मा अिमुलत प्राप्त गरेका विद्यािहरुिे 
माध्र्लमक तह(९-१०) संचािि गरी २ बषय SEE  परीक्षामा सहभागी भई सकेकोिे लिर्म अिसुार श्री 
माध्र्लमक लबद्यािर् लछउर्दर र श्री िे.रा.मा.लब. िङु्ग्री-१ रोकपािाई लबद्यािर् सहार्क कमयचारी 
(िेखापाि)को र्दरबन्र्दीमा एक-एक जिा उपिब्ध गराउिे गाउँ घशक्षा सलमलतको लिर्यर् बमोघजम 
कार्यन्िर्ि गिे  

 


