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मिमि २०७६ साल फागनु २९ 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. मनिमेिका िथा काययमिमध सम्बन्धिा । 

३. मिमिन्न समिमि गठन सम्बन्धिा । 

४. चिनेा गहृको िाडा िर सम्बन्धिा । 

५. २०७७ सालको मित्त ेपात्रो (क्यालेन्डर) मनिायर् सम्बन्धिा । 

६. घरेल ुिथा साना उद्योग िामलि सम्बन्धिा । 

७. मलख ुएक्िायर सडक सम्बन्धिा । 

८. आधारििू स्िास््य सेिा केन्र ििन मनिायर् सम्बन्धिा । 

९. मिक्षा मनयिािली, २०७५ िंसोधन सम्बन्धिा । 

१०.  राष्ट्रपमि िमैक्षक सधुार काययक्रि सम्बन्धिा । 

मिर्यर्हरुुः- 

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

काययपामलकाको बैठकका मनर्ययहरु क्रििः कायायन्ियन िई रहकेो अिश्थािा अझ यसलाई प्रिािकारी 

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

सियसम्ििीबाट पाररि गररयो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्िाि न.ं २ िामथ व्यापक छलफल गिाय मलख ुगाउँ काययपामलकाको मिधेयक समिमिबाट 

यस बैठकिा पेि िएका िपमसल बिोमजिका मनिमेिका िथा काययमिमध उपर िहेाय बिोमजिका स्िीकृि 

गने मनर्यय गररयो । 

क्र.सं. मििरर् पाररि मिमध कैमफयि 

िहुिि सियसम्िि संिोधन  

१ बैठक िथा भ्रिर् खचय  सम्बन्धी मनिमेिका,  

२०७६ 

 सियसम्िि   

२ एम्बलेुन्स सेिा सञ्चालन काययमिमध, २०७६ बहुिि    

३ कृमि िथा पिपुन्छी मिकास सम्बन्धी काययक्रि,  सियसम्िि   
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 िररेट नम्स काययमिमध 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ िामथ व्यापक छलफल गिाय िपमसल बिोमजिका समिमिका सिस्यहरु चयन 

गने मनर्यय सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

(क) एम्बुिेन्स सेिा सञ्चािि िथा व्र्ितथापि समिमिुः- 

१. संयोजकः- गोमिन्ि बहािरु पौडेल(गाँउपामलका अध्यक्ष)  

२. सिस्यः- मिनानाथ चौधरी (प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि) 

३. सिस्यः- गोपाल खड्का (३ नं. िडाध्यक्ष) 

४. सिस्यः- मबिाल कुिार पौडेल (सािामजक मबकास समिमि संयोजक) 

५. सिस्यः- अप्सरी पाण्डे सिुिेी (काययपामलका सिस्य) 

६. सिस्यः- टेक बहािरु मि.क. (काययपामलका सिस्य) 

७. सिस्य-समचिः- िानहरी अमधकारी (स्िास््य संयोजक) 

(ख) रामरिर् पररचर्पत्र िथा पमञ्िकरर् सिन्िर् समिमिुः- 

१. अध्यक्षः- िान्िा ढुंगले ( गाउँपामलका उपाध्यक्ष)  

२. सिस्यः- मिनानाथ चौधरी (प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि) 

३. सिस्यः- िकुिीर िािाङ ( ९ नं. िडा िडाध्यक्ष) 

४. सिस्यः- अिोक मघमिरे (मिक्षा अमधकृि) 

५. सिस्य-समचिः- मखला मि.क. (पमञ्जकरर् िाखा प्रिखु ) 

गुिासो सुिुिाई समिमिुः- 

१. संयोजकः- मिनानाथ चौधरी (प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि) 

२. सिस्यः- मबष्ट्र् ुररजाल (मफल्ड सहायक) 

३. सिस्य-समचिः- मखला मि.क. (पमञ्जकरर् िाखा प्रिखु) 

(ग) सेमिटरी प्र्ाड मििरर् िथा व्र्ितथापि समिमिुः- 

१. संयोजकः- िान्िा ढुंगले (गाउँपामलका उपाध्यक्ष) 

२. सिस्यः- मसिा खत्री (काययपामलका सिस्य) 

३. सिस्यः- िानहरी अमधकारी (स्िास््य संयोजक) 

४. सिस्यः- नियिा खमििडा (प्रा.स.) 

५. सिस्यः- ......................... (मिद्यालयका संपकय  व्यमि) 

६. सिस्यः- ........................... (मिद्यालयका संपकय  व्यमि) 

७. सिस्य- समचिः- अिोक मघमिरे (मिक्षा अमधकृि) 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ िामथ व्यापक छलफल गिाय मलख ुगाउँपामलकाको चिनेागहृ सञ्चालन गरे 

िापि मिगििा िामसक रु. १०,०००।- का िरले िाडा रकि मलएकोिा सामिकको िाडािरिा २०% थप 
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गरी िामसक रु. १२,०००।- बनाउने र चिनेागहृ सञ्चालनको लामग प्रस्िाििािाबाट िाडा िरिा बढाबढ 

हुने मबमधबाट सचूना प्रकािन गरी प्रकृया अगामड बढाउने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्िाि नं. ५ िामथ व्यापक छलफल गिाय २०७७ सालको मित्त ेपात्रो (क्यालेन्डर) मलख ु

गाउँपामलकाको पार्श्य मचत्र झमल्कने गरी मनिायर् गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो ।  

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्िाि नं. ६ िामथ व्यापक छलफल गिाय मलख ुगाउँपामलकाको सिन्ियिा घरेल ुिथा साना 

उद्योग कायायलय ओखलढुंगाबाट सञ्चालन हुने Hosiery (सईुटर टोमप बनुाई) िामलि काययक्रिको लामग 

सम्परू्य िडा कायायलयहरुबाट अपाङ्ग (मबिेि क्षििा) िएका कमम्ििा िबैु हािले काि गनय सक्ने एक एक 

जना सहिामग छनौट गरी यथामसघ्र गाउँ काययपामलकाको कायायलयिा िोमकएको मििरर् समहि पठाउने 

सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्िाि नं. ७ िामथ व्यापक छलफल गिाय मलख ुएक्िायर सडक रुट कायि गनयको लामग 

सरोकारिालाहरुको िलेा बमस रुट कायि गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो ।  

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्िाि नं. ८ िामथ व्यापक छलफल गिाय आधारििू स्िास््य सेिा केन्र ििन मनिायर्को 

लामग िन्त्रालयले छनौट गरेका िडाहरुिा स्थानीय िहिा आधारििू स्िास््य सेिा केन्र मनिायर् िथा सेिा 

सञ्चालन सम्बन्धी काययमिमध, २०७५ बिोमजि साियजमनक खररि ऐन अनसुार टेन्डर प्रकृयाद्वारा कायय 

अमघ बढाउन ेसियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्िाि नं. ९ िामथ व्यापक छलफल गिाय मलख ुगाउँपामलकाको मिक्षा मनयिािली, २०७५ 

िपमसल बिोमजि िसंोधन गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

मिद्यिान व्यिस्था संिोमधि व्यिस्था संिोधन गने कारर् 

मलख ु गाउँपामलका मिक्षा 

मनयिािली २०७५ को मनयि ५४ 

उपमनयि ३ िा िएको व्यिस्था 

“उपमनयि (१) ििोमजि 

आयोगिाट प्रकामिि सूचीिा 

करारका लामग कुनै उम्ििेिार 

नरहिेा िा सचूीिा सिाििे िएका 

उम्ििेिारले मिक्षक पििा मनयमुि 

हुन मनििेन नमिएिा व्यिस्थापन 

समिमिले मिक्षक छनौट समिमिको 

मसफाररसिा िढीिा एक िमैक्षक 

सत्रका लामग योग्यिा पगुकेा कुनै 

मलख ुगाउँपामलका मिक्षा मनयिािली २०७५ 

को मनयि ५४ उपमनयि ३ “उपमनयि (१) 

ििोमजि आयोगिाट प्रकामिि सचूीिा 

करारका लामग कुनै उम्ििेिार नरहिेा िा 

सचूीिा सिािेि िएका उम्िेििारले मिक्षक 

पििा मनयमुि हुन मनििेन नमिएिा व्यिस्थापन 

समिमिले मिक्षक छनौट समिमिको 

मसफाररसिा िढीिा एक िमैक्षक सत्रका लामग 

योग्यिा पगुकेा कुनै व्यमिलाई करारिा मिक्षक 

मनयमुि गनय सक्नेछ ।” िर आधारििू िह ६–

८ र िाध्यमिक िह ९–१२ को मिज्ञान मििय 

िात्रको हकिा एउटै मिज्ञापन िईू पटक सम्ि 

प्रकािन गिाय पमन अध्यापन अनिुमि पत्र 

समहिको योग्यिा पगुकेो उम्ििेिार उपलब्ध 

मनयमुि प्रयोजनको लामग आिश्यक 

योग्यिा प्राप्त गरेको िन्ने िाक्यांिले 

सि ै मिियगि मिक्षक पिलाई एउटै 

मकमसिको व्यिस्था रहकेो िमेखन 

आएको । िर हाम्रो जस्िो िगुयि के्षत्रिा 

मिज्ञान मिियिा योग्यिा पगुकेो 

िन्नाले अध्यापन अनिुमि पत्रलाई 

सििे जनाउने हुिँा उम्िेििारको 

अिाि हुन गईरहकेो अिस्था, जसको 

कारर् मिद्यालयको मनयमिि 

पठनपाठनिा िाधा पगुकेो । 
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व्यमिलाई करारिा मिक्षक मनयमुि 

गनय सक्नेछ ।” 

हुन नसकेिा िेस्रो पटकको मिज्ञापनिा 

अध्यापन अनिुमि पत्र प्राप्त गनय नसकेका 

योग्यिा पगुकेा उम्ििेिारलाई मिक्षक छनौट 

परीक्षािा सिािेि गराउन समकनेछ । 

मिर्यर् िं. १०, प्रस्िाि नं. १० िामथ व्यापक छलफल गिाय राष्ट्रपमि िमैक्षक सधुार काययक्रि परीयोजनाको लामग 

मिद्यालयहरुबाट प्राप्त हुन आएका प्रस्िाि उपर िहेाय बिोमजि प्राथमिकिाक्रि मनधायरर् गरी श्री मिक्षा िथा िानि 

स्रोि मिकास केन्र सानोमठमि ििपरु िा कायायन्ियनका लामग पठाउने सियसम्ििबाट मनर्यय गरीयो । 

िपमसि 

क्र .स.  मिद्यालयको नाि परीयोजनाहरुको नाि कैमफयि 

पसु्िकालय खेल 

िैिान 

िियि / 

सम्िार 

खेल 

िैिान 

मनिायर् 

कम्प्यटुर 

िथा 

सचूना 

प्रमिमध 

हरीि 

मिद्यालय 

मिद्यालय 

घरेाबारा 

मिज्ञान 

प्रयोगिाला 

गमर्ि 

मिक्षक 

व्यिस्थापन 

 

१ यसि िा .मि .यसि  १ - - - - - - -  

२ जनजीिन िा .मि .

िाच्प ु

- - - १ - - - -  

३ जाल्पा िा .मि .

टारकेरािारी 

- - १ - - - - -  

४ ग्रा .यु.मस .िा.मि .

गाम्नाङ्टार 

- १ - - - - - -  

५ िीिसेनस्थाि 

िा .मि .नियिरे्श्र  

- - - २  - - -  

६ ज्ञान ज्योिी िा .मि .

मसंहिमेि 

- - ३  २ - १ १  

७ च्यरुीडाँडा िा .मि .

च्यरुीडाँडा 

२ - २ ३ - - २ -  

८ लेमि िा .मि .लेमि  - - - - १ १ - -  

९ राम्चे ग्राि मिकास 

आ .मि.  

३ - ४ ४ ३ - - -  
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