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मिमि २०७७ साल बैशाख ३१ गिेका मिन गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री गोमिन्ि बहािरु पौडेल ज्यकूो अध्यक्षिािा गाउँ 

काययपामलकाको बैठक बमस िपमसल बिोमजिका प्रस्िाि उपर छलफल गरी मनर्यय गररयो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. गि बैठकको समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. मलख ुगा.पा. िडा नं. ५ को भिन मनिायर्को लामग जग्गा खररि सम्बन्धिा । 

३. आगामि आ.ि. को बजटे िजुयिा सम्बन्धिा । 

४. भमुिमबमहन िथा अव्यिमस्थि बसोबास भएका व्यमि िथा पररिारको लगि सम्बन्धिा । 

५. साघटुार नाकािा खमटएका सशस्त्र प्रहरी बल ईकाइको व्यिस्थापन सम्बन्धिा । 

६. कियचारी कल्यार् कोष सम्बन्धिा । 

७. प्रिशे सिपरूक अनिुान सम्बन्धिा । 

८. प्रधानिन्री रोजगार काययक्रिको लामग योजना छनौट सम्बन्धिा । 

९. एम्बलेुन्स सञ्चालन सम्बन्धिा । 

१०. कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्धिा । 

११. नियिशे्वर पशपुमि िमन्िर पययटन पिूायधार योजना सम्बन्धिा । 

१२. कृमष काययक्रि संशोधन सम्बन्धिा । 

१३. कोमभड-१९ को समिक्षा िथा राहि सम्बन्धिा । 

१४. मिमिध 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्िाि नं. १ िामथ आिश्यक छलफल गिाय यस मलख ु गाउँपामलकाको मिगिका 

काययपामलकाको बैठकका मनर्ययहरु क्रिशः कायायन्ियन भई रहकेो अिश्थािा अझ यसलाई प्रभािकारी 

रुपिा कायायन्ियन गनयका लामग सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िय गरी अगामड बढ्ने सियसम्ििबाट 

मनर्यय गररयो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्िाि नं. २ िामथ आिश्यक छलफल गिाय मलख ुगाउँपामलकाबाट आ.ि. ०७५/७६ िा 

मिमनयोमजि ५ नं. िडा कायायलय यसिको जग्गा खररि मशषयकिा रु ३,००,०००।०० (रु. िीन लाख) 

मबमनयोजन भई प्रचमलि काननू बिोमजि मिरा श्रेष्ठको हाल मलख ुगाउँपामलका िडा नं. ५ को मकत्ता नं. 

४५७ को ३ रोपमन जग्गा मिमि २०७५/११/१९ गिे ५ नं. िडा कायायलयका नाििा मिरा श्रेष्ठले रमजष्ट्रेसन 

पास गरी मिएकोिा गि आ.ि. िा रु. ५,००,०००।०० (पाँच लाख) अपगु भई आ.ि. ०७६/७७ को महउिे 

सभाबाट रु. ५,००,०००।०० (पाँच लाख) मिमनयोजन गररएको र मिमि २०७५/११/१९ गिे ५ नं. िडा 
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कायायलयका नाििा जग्गा रमजष्ट्रेसन पास भई आएको आिश्यक कागजािका आधारिा मिरा श्रेष्ठलाई 

गि आ.ि. ०७५/७६ िा भिुामन हुन बामक रहकेो रु. ५,००,०००।००(पाँच लाख) चाल ु आ.ि. िा 

मिमनयोमजि बजटेबाट भिुामन मिने भमन यस काययलयको मिमि २०७७/१/२३ गिकेो मनर्ययलाई 

सियसम्ििबाट अनुिोिन गने मनर्यय गररयो । 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ िामथ आिश्यक छलफल गिाय स्थानीय िह बजटे िजुयिा सम्बन्धिा व्यिस्था 

भएको प्रचमलि काननू िथा मिग्िशयन बिोमजि एि ंश्रोि अनुिान िथा बजटे मनधायरर् समिमिबाट प्राप्त हुन े

मनिशेन बिोमजि िडा स्िरीय योजना िथा बजटे जठे  २० गिे सम्ि योजनाको प्रकृमि अनसुार िि ्िि ्

समिमि िथा गाउँपामलकािा प्रस्िाि पेश गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ िामथ आिश्यक छलफल गिाय संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन 

िन्रालयको च. नं. ४१० मिमि २०७७/०१/२६ गिेको परानुसार िाग गररएको भमूिमहन िथा अव्यिमस्थि 

बसोबास गरेका व्यमि िथा पररिारको लगि प्रत्येक िडाबाट संलग्न गरी यथाशीघ्र यस गाउँपामलकाको 

कायायलयिा पठाउने सियसिम्िबाट मनर्यय गररयो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्िाब नं. ५ िामथ आिश्यक छलफल गिाय कोरोना भाईरस (COVID-19) िाहािारीको 

रोकथाि िथा मनयन्रर्को लामग सरुक्षा व्यिस्थािा थप प्रभािकारी बनाउन यस गाउँपामलकाको साघुटँार 

नाकािा खमटएका सशस्त्र प्रहरी बल यमुनटको मिमिध खचय व्यिस्थापनको लामग उमचि सहयोग गने 

सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्िाि नं. ६ िामथ आिश्यक छलफल गिाय यस गाउँपामलकािा स्थानीय सेिा अन्िगयि 

रहकेा स्थायी कियचारीहरुको योगिानिा आधाररि मनिमृिभरर् कोष करिको रकि िामखला गनय प्रचमलि 

काननूिा स्पष्ठ व्यिस्था भई नसकेकोले काननूिा स्पष्ठ व्यिस्था नभए सम्िका लामग उि करि िापिको 

रकि िामखला गनय िथा स्थानीय सेिा अन्िगयिको कियचारीको प्रचमलि काननू बिोमजिको पाउने सेिा 

समुिधा भिुामनको लामग यस गाउँपामलका अन्िगयि एक कियचारी कल्यार् कोष स्थापना गरी िहेाय 

बिोमजि गने सियसम्ििबाट मनर्यय गरीयो । 

- कियचारी कल्यार् कोष यस गाउँपामलकािा रहकेो एस.मि.आई बैंक मलख ुशाखािा खािा खोल्ने। 

- खािा सञ्चालन यस गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि र आमथयक प्रशासन शाखा प्रिखुको 

संयिु िस्िखिबाट सञ्चालन गने । 
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७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्िाि नं. ७ िामथ आिश्यक छलफल गिाय अन्िरसरकारी मित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

को िफा १०, प्रिशे सिपरूक अनिुान सम्बन्धी काययमिमध, २०७५ (पमहलो संशोधन) िथा प्रिशे सरकार, 

आमथयक िामिला िथा योजना िन्रालयको च. नं. २४४ मिमि २०७६/१२/०४ गिेको परानसुार प्रिशे 

सिपरूक अनिुानका लामग िहेायका योजनाहरु छनौट गरी  मनयिानसुार प्रस्िाि गने सियसम्ििबाट मनर्यय 

गररयो । 

(क) राम्चा, बाघखोरडाँडा सडक मनिायर् योजना (िडा नं. १) 

(ख) भन्ज्याङ्, िाहोरडाँडा सडक मनिायर् योजना (िडा नं. ८ र ९) 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्िाि नं. ८ िामथ आिश्यक छलफल गिाय मलख ु गाउँपामलका प्रधानिन्री रोजगार 

काययक्रि, स्थानीय मनिेशक समिमिको मिमि २०७७/०१/१७ गिेको मनर्यय अनसुार िहेाय बिोमजिको 

कािको लामग पाररश्रमिकिा आधाररि योजना सियसम्ििबाट अनिुोिन गने मनर्यय गररयो । 

- िमम्क - डँुडेखोला सडक सोमलङ् डे्रन मनिायर् आयोजना 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्िाि नं. ९ िामथ आिश्यक छलफल गिाय एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

समिमिको मनर्यय िथा प्रमिििेन सियसम्ििबाट अनिुोिन गने मनर्यय गररयो । साथै प्रमििेिन यसै साथ 

संलग्न रामखएको छ । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्िाि नं. १० िामथ आिश्यक छलफल गिाय मलख ु गाउँ काययपामलका अन्िरगिको 

आधारभिू िथा िाध्यमिक मशक्षा कायायलय,कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन समिमिको कक्षा ८ को परीक्षा 

सम्बन्धी जानकारीलाई सियसम्िि अनुिोिन गने मनर्यय गररयो । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्िाि नं. ११ िामथ आिश्यक छलफल गिाय मलख ु गाउँपामलकाको आमथयक बषय 

०७६/७७ िा प्राप्त संघीय सरकारबाट शसिय अनिुानिा रहकेो रािशे्वर पशपुमि िमन्िर पययटन पिूायधार योजना   

पाँचौ गाउँसभाबाट अनुिोिन हुने क्रििा योजनाको नाि नियिशे्वर पशपुमि िमन्िर पययटन पिूायधार योजना 

भएको हुिँा रािशे्वर पशपुमि िमन्िर पययटन पिूायधार योजना नै कायि गनय अको सभाबाट अनिुोिन हुने गरी 

हाल िडा नं. १ िा अिमश्थि रािशे्वर पशपुमि िमन्िर पययटन पिूायधार योजना नै सञ्चालन गने सियसम्ििबाट 

मनर्यय गररयो । साथै आगामि आमथयक बषय ०७७/७८ को बजटे िथा काययक्रििा िडा नं. ३ िा अिमश्थि 

नियिशे्वर िमन्िरको पययटन पिूायधारको लामग काययक्रि िथा बजटेको सम्बन्धिा मबशषे सम्बोधन गने 

सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 



पेज4 | मिमि २०७७/०१/३१ गिेको कार्यपामिकाको बैठकको मिर्यर् पुमतिका 

 

१२. मिर्यर् िं. १२, प्रस्िाि नं. १२ िामथ आिश्यक छलफल गिाय मलख ुगाउँपामलका र नेपाल कृमष सेिा 

मिकास काययक्रि (प्रयास नेपाल) मिच भएको सम्झौिा अनुसार पररमस्थमिजन्य आिश्यकिािा आधाररि 

भई रकि रकिान्िर गनय समकने हुिँा िहेाय बिोमजि काययक्रि संशोधन िथा रकिान्िर गने सियसम्ििबाट 

मनर्यय गररयो । 

क्र.स खचय मशषयक मिमनयोमजि िजेट संशोधन हुन ुपने कारर् हाल कायि रकि कैमफयि 

१ उत्कृष्ठ कृषक सिहू परुस्कार १,००,०००।०० बन्िाबमन्िको कारर् कृमषिा 

परेको असर न्यमूनकरर् गनय । 

०।००  

२ पश ुमबिा मकसान मप्रमियिको ५०% 

सहयोग 

८०,०००।०० बन्िाबमन्िको कारर् कृमषिा 

परेको असर न्यमूनकरर् गनय । 

०।००  

३ स्थानीय स्रोि व्यमिको रोस्टर ियारी िथा 

क्षििा अमभिमृि र पररचालन 

१,५०,०००।०० बन्िाबमन्िको कारर् कृमषिा 

परेको असर न्यमूनकरर् गनय । 

०।००  

४ काययक्रि सम्बन्धी २ मिने जनप्रमिमनमधहरु 

र सम्बन्धीि कियचारीहरुको लामग 

अमभिमुखकरर् गोमष्ठ 

१,००,०००।०० बन्िाबमन्िको कारर् कृमषिा 

परेको असर न्यमूनकरर् गनय । 

०।००  

५ िरकारी मबउ मििरर् ४,३०,०००।०० बन्िाबमन्िको कारर् कृमषिा 

परेको असर न्यमूनकरर् गरी 

िरकारी उत्पािन बढाउन 

४,३०,०००।००  

 

१३. मिर्यर् िं. १३, प्रस्िाि नं. १३ िामथ आिश्यक छलफल गिाय मिश्व िाहािारीको रुपिा फैमलएको कोरोना 

भाईरस (COVID-19)को रोकथाि िथा मनयन्रर्का लामग मलख ुगाउँपामलकाले गरेका काययहरुको हाल 

सम्ि शन्िोषजनक रहकेो र थप कायय आिश्यकिा अनसुार गि ैजाने साथै कोरोना भाईरस (COVID-19) 

को संभामिि संक्रिर्को कारर् उत्पन्न प्रमिकुल अिस्थाबाट प्रभामिि घरि ैचलु्हो बल्न नसकेका र िडा 

नं. ३ िा रहकेो ईटा भििा काि गने िजिरुहरुलाई, असंगमठि के्षरिा काययरि श्रमिक िगय िथा 

असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध िापिण्ड, २०७६ बिोमजि पामलका स्िरीय राहि प्याकेज 

मििरर् गन,े कोरोनाको िाहािारीको रोकथाि िथा मनयन्रर्को लामग अन्िर मजल्ला आिजाििलाई कडा 

गनय मनिशेन मिने साथै व्यापक रुपिा जनचेिना फैलाउने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो ।  



पेज5 | मिमि २०७७/०१/३१ गिेको कार्यपामिकाको बैठकको मिर्यर् पुमतिका 

 

१४. मिर्यर् िं. १४, प्रस्िाि नं. १४ िामथ आिश्यक छलफल गिाय काययपामलकाको बैठक आिश्यकिा अनसुार 

बस्ने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 


