
1 
 

लङु्ग्री गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

लङु्ग्री गाउँ कार्यपाललकाको लिलि २०७९।०८।११ को बैठकिा भएको लिर्यर्हरू 

प्रश्िावहरूूः 

कार्यपाललका बैठकका प्रश्िावहरू 

1. प्रधाििन्त्री रोजगार कार्यक्रि अन्त्िगयि संचालि हिु ेर्ोजिा छिौट सम्बन्त्धिा। 

2. कार्यववलध पाररि सम्बन्त्धिा। 

क) स्थािीर् राजश्व परािर्य सलिलिको कार्यसंचालि कार्यववलध, २०७९ 

ख) लङु्ग्री गाउँपाललकाको कार्यसंचालि लिरे्दशर्का, २०७९ 

ग) लङु्ग्री गाउँपाललकाको करारिा जिर्क्ती व्र्वस्थापि गिे सम्बन्त्धी कार्यववलध, २०७९ 

3. MBBS डाक्टर(िेलडकल अलधकृि)को लालग पिुूः ववज्ञापि प्रकार्ि सम्बन्त्धिा। 

4. गाउँपाललकाको लभलडर्ो डकुिेन्त्री लििायर् सम्बन्त्धिा। 

5. इ-हाशजरी जडाि सम्बन्त्धिा। 

6. बराह िेलाको अवसरिा सावयजलिक ववर्दा सम्बन्त्धिा। 

7. ििर्दािा शर्क्षाको लालग बजेट ववलिर्ोजि सम्बन्त्धिा। 

8. साझेर्दारी रकि ववलिर्ोजि सम्बन्त्धिा। 

9. ववववध सम्बन्त्धिा। 

क) छारवलृि रकि ववलिर्ोजि सम्बन्त्धिा। 

लिर्यर्हरूूः 

1. चाल ुआलथयक वर्यिा प्रधाििन्त्री रोजगार कार्यक्रि अन्त्िगयि संचालि गियको लालग प्रत्रे्क वडािा 
रे्दहार्बिोशजिका आर्ोजिाहरू आर्ोजिा बैंकबाट छिौट गिे। 

लङु्ग्री गाउँपाललकाको प्रधाििन्त्री रोजगार कार्यक्रि अन्त्िगयि २०७९/०८० िा सन्त्चालि हिु ेर्ोजिाहरु  

क्र.सं. आर्ोजिाको िाि 

आर्ोजिाको 
ठेगािा 

श्रलिकको 
आवश्र्क 
संख्र्ा 

अििुालिि 

रकि रु 
स्रोि  
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१ 

हाम्पा झोप ुरे्दखी र्दाईवाङ सम्ि 
घोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०१ ३ १७३१०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

२ 

िठ हरैु्द शर्वाजी थाि िासीवाङ 
गरे्दगउर्दा गोरेटो बाटो िियि लङुरी-०२ ९ ५१९३०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

३ 

वडा कार्ायलर् हरैु्द चलिचौर रे्दशख 
टावर सम्ि िाली िियि लङुरी-०२ ६ ३४६२०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

४ औलेसारी गोरेटो बाटो िियि लङुरी-०३ १० ५७७००० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

५ 

लबसिुा खकय  बालकल्र्ार् आ वव 
गोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०४ १३ ७५०१०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

६ 

रे्दववस्थाि ललट लभरपालि खोला 
गोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०४ १३ ७५०१०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

७ 

किघेरी रे्दशख गमु्चाल लसिािा 
गोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०५ १० ५७७००० IDA, गाँ.पा. 

८ 

परुािो बजु्र्ाङ रे्दशख जलकेिी 
घोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०५ ९ ५१९३०० IDA, गाँ.पा. 

९ 

वडा कार्ायलर् रे्दखी थोकोट सम्ि 
घोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०५ ११ ६३४७०० IDA, गाँ.पा. 

१० 

लङु्ग्री खोला रे्दखी ज्र्ोलि आ वव 
सम्ि गोरेटो बाटो िियि लङुरी-०६ ६ ३४६२०० IDA, गाँ.पा. 

११ 

झसुीबाङ रे्दखी पाटेगमु्चाल हरैु्द 
लबष्टपोखरा सम्ि गोरेटो बाटो िियि लङुरी-०६ ६ ३४६२०० IDA, गाँ.पा. 

१२ 

लखके र्दलुगयवास िा वव हाजयङ 
गोरेटो बाटो लििायर् लङुरी-०७ २ ११५४०० िेपाल सरकार, गाँ.पा. 

 

2. स्थािीर् राजश्व परािर्य सलिलिको कार्यसंचालि कार्यववलध, २०७९, लङु्ग्री गाउँपाललकाको कार्यसंचालि 
लिरे्दशर्का, २०७९ र लङु्ग्री गाउँपाललकाको करारिा जिर्क्ती व्र्वस्थापि गिे सम्बन्त्धी कार्यववलध, 

२०७९ लाई पाररि गिे । 

3. चाल ुआलथयक वर्यको स्वीकृि कार्यक्रि अिसुार र्स गाउँपाललकाको लालग पर्दपूिी हिुपुिे िेलडकल 
अलधकृि(MBBS) पर्द पूिी हिु िसकेको हुँर्दा पिुूः १५(पन्त्र) दर्दिको सिर् िोकी राविर् रै्दलिक 
पलरकािा सिेि सूचिा प्रकार्ि गरी पर्दपूिी प्रकृर्ा अगाडी बढाउिे । 
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4. गाउँपाललकाको सिर आलथयक, सािाशजक, सांस्कृलिक, भौगोललक, प्राकृलिक पवहचाि झशल्किे लभलडर्ो 
डकुिेन्त्री लििायर्को गिे। उक्त डकुिेन्त्री लििायर्को लालग आवश्र्क पिे बजेट र्ीर्यक  िं. २२४११ 
सेवा र परािर्य बजेट र्ीर्यकबाट खचय गिय सहििी दर्दिे। 

5. गाउँपाललकालाई सूचिा प्रवलधिैरी बिाउि िथा कियचारीको हाशजरी प्रर्ालीलाई व्र्वशस्थि बिाउि 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, सम्पूर्य वडा कार्ायलर्, स्वास््र् संस्थाहरू िथा ववद्यालर्हरूिा 
प्राथलिकिाको आधारिा इ-हाशजरी जडािको कार्य गिय कार्ायलर्लाई लिरे्दर्ि दर्दिे। उक्त हाशजरी जडाि 
गिय आवश्र्क बजेट व्र्वस्था चाल ुआलथयक वर्यको बजेट र्ीर्यक िं. ३११२२ को सूचिा प्रववलध 
अपरटे िथा सोही र्ीर्यक िं. ३११२२ को लडशजटल िागररक बडापर र्ीर्यकबाट खचय गिय सहििी 
दर्दिे। 

6. बडाचौरिा लाग्िे बराह िेला पवयको अबसरिा गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, वडा कार्ायलर्, ववद्यालर् 
िथा अन्त्र् सावयजलिक लिकार्हरूिा िंलसर २१ गिे सावयजलिक ववर्दा दर्दिे। 

7. ििर्दािा शर्क्षाको लालग वडाहरूिा खवटएका ििर्दािा शर्क्षा स्वर्ि ्सेववकालाई दर्दइिे पाररश्रलिक बापि 
प्रत्रे्क स्वरं्ि सेववकालाई एकिषु्ट रु.  १०,०००।–(र्दर् हजार रुपैर्ा) का र्दरले जम्िा ७ जिा 
स्वर्ि ्सेववकाको पाररश्रलिक रु.  ७०,०००।–(सत्तरी हजार रुपैर्ा) िथा अन्त्र् प्रर्ासलिक खचय बजेट 
र्ीर्यक िं २८९११ को भैपरी आउिे चाल ुर्ीर्यकबाट ववलिर्ोजि गरी खचय गिय सहििी दर्दिे। 

8. कृवर् िथा पर् ुववकासिा आधाररि सािा वकसाि िथा र्वुा उद्यिर्ीलिा ववकास कार्यक्रिको साझेर्दारीका 
लालग सूचिा प्रकार्ि भएकोले उक्त कार्य गिय चाल ुआलथयक वर्यको परुक बजेटबाट स्वीकृि हिुेगरी 
गि वर्यको बाँकी रकिबाट रु. ५०,००,०००।– (पचास लाख) ववलिर्ोजि गरी साझेर्दारीको प्रकृर्ा 
अगाडी बढाउि सहििी दर्दिे। 

9. संवार्द छारवलृिको लालग साझेर्दारी गिय भएको लिर्यर्ािसुारको रकि रु २०००००(र्दइु लाख) िथा 
हाल िपगु भएको रकि रु २५,०००।–(पच्चीस हजार) सिेि गरी जम्िा रु २२५०००।(र्दइु लाख 
पच्चीस हजार रुपैर्ा) बजेट र्ीर्यक िं ३११५९ को गै स स सिपरुक र्ीर्यकबाट खचय गिय सहििी 
दर्दिे।  


