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अज मममत २०७७ सयल श्रयवण २७ गतेकय मदन गयउँपयमलकयकय ऄध्यक्ष श्री गोमवन्द बहयदरु पौडेल 

ज्यकूो ऄध्यक्षतयमय गयउँ कयययपयमलकयको बैठक बमस तपमसल बमोमजमकय प्रस्तयव उपर छलफल 

गरी मनणयय गररयो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. सममक्षय सम्बन्धमय । 

२. रयजश्व संकलन सम्बन्धमय । 

३. अन्तररक लेखय परीक्षण सम्बन्धमय । 

४. बेरोजगयर सचूी दतयय सम्बन्धमय । 

५. मफल्ड भत्तय सम्बन्धमय । 

६. गयउँपयमलकय दररेट सम्बन्धमय । 

७. कययय सम्पयदन मलू्ययंकन फयरम सम्बन्धमय । 

८. कमयचयरी पदपमूतय  सम्बन्धमय । 

९. बयदर मनयन्रण सम्बन्धमय । 

१०. गरैलयभग्रयमहको पनुरयवदेन सम्बन्धमय । 

११. मवमवध । 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्तयव नं. १ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय यस मलख ु गयउँपयमलकयको मवगतकय 

कयययपयमलकयको बैठककय मनणययहरु क्रमशः कययययन्वयन भई रहकेो, अमथयक बषय ०७६/७७ मय 

सञ्चयमलत योजनय तथय कयययक्रमहरु प्रभयवकयरी रुपमय कययययन्वयन भएको ऄवश्थयमय ऄझ यसलयई 

प्रभयवकयरी रुपमय कययययन्वयन गने सयथै  बैठकमय गयउँपयमलकय ऄध्यक्ष तथय प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृत 

द्वयरय प्रस्ततु सममक्षय र अमथयक बषय ०७७/७८ को शयखयगत बयमषयक कययययोजनय ऄनसुयर बयमषयक 

कयययक्रम तथय योजनयहरु सञ्चयलन गने र सो सम्बन्धमय सरोकयरवयलय पक्षहरु बीचमय समन्वय गरी 

ऄगयमड बढ्ने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । बयमषयक कययययोजनय यसै मनणयय सयथ संलग्न छ । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्तयव नं. २ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय गयउँपयमलकयको अमथयक ऐन, २०७७ को 

दययरयमय रही पयमलकय तथय वडय कययययलयहरुले मवमभन्न के्षरबयट संकलन हुने रयजश्वहरुलयई व्यवमस्थत 

रुपमय संकलन गने सयथै  सेवय शलु्क बयहकेय ऄन्य रयजश्वहरु (मयलपोत, सम्पमत कर) अमथयक बषयको 
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पमहलो रैमयमसक मभर संकलन गरी सक्ने र संकलन भएको रयजश्वलयई व्यवमस्थत गनयको लयमग सफ्टवयेर 

प्रणयमलको ऄमनवययय प्रयोग गने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्तयव नं. ३ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय अमथयक बषय ०७६/७७ को अमथयक 

मक्रययकलयपहरुको अन्तररक लेखय परीक्षण गनयको लयमग कोष तथय लेखय मनयन्रकको कययययलय 

ओखलढुंगयलयई ऄनरुोध गरी अन्तरीक लेखय परीक्षण गने गरयउने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्तयव नं. ४ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय प्रधयनमन्री रोजगयर कयययक्रम कययययन्वयनकय 

लयमग वडय कययययलयहरुबयट संकलन भएको बेरोजगयरहरुको सचूीको सन्दभयमय, प्रधयनमन्री रोजगयर 

कयययक्रम, स्थयनीय मनदशेक समममतको मममत २०७७/०४/२६ गतेको मनणययलयई ऄनमुोदन गने 

सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । स्थयनीय मनदेशक समममतको बैठकको मनणयय यसै मनणयय सयथ संलग्न छ । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्तयव नं. ५ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय वडय कययययलयमय कयययरत प्रयमवमधक 

कमयचयरीहरु (ऄमसस्टेन्ट सब ईमञ्जमनयर) लयई बयमषयक स्वीकृत कयययक्रम ऄनसुयर मवमनयोजन भएको 

मफल्ड भत्तय मशषयकबयट मयमसक ३,०००।०० को दरले मफल्ड भत्तय उपलव्ध गरयउने सवयसम्मतबयट मनणयय 

गररयो । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्तयव न.ं ६  मयमथ अवश्यक छलफल गदयय अमथयक बषय ०७७/७८ को  दररेट सम्बन्धमय 

दररेट मनधययरण समममतको मममत २०७७/०४/२६ गतेको मनणययलयई  ऄनुमोदन गने सवयसम्मतबयट मनणयय 

गररयो । दररेट मनधययरण समममतको मनणयय यसै मनणयय सयथ संलग्न छ ।  

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्तयव नं. ७ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय स्थयनीय सेवयमय कयययरत कमयचयरीहरुको कययय 

सम्पयदन मलू्ययंकन सम्बन्धमय संघीय मयममलय तथय सयमयन्य प्रशयसन मन्रयलय, अन्तरीक व्यवस्थयपन 

शयखयको च. नं. १२ मममत २०७७/०४/०१ गतेको परयनुसयर प्रयप्त नमनुय कययय सम्पयदन मलू्ययंकन 

फयरमलयई नै ऄनुमोदन गने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । कययय सम्पयदन मलू्ययंकन फयरम यसै मनणयय 

सयथ संलग्न छ । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्तयव न.ं ८ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय गयउँपयमलकयको दमैनक प्रशयसन, कयययक्रम 

तथय योजनयहरु सञ्चयलन गनय दरबन्दी ऄनसुयर पदपमूतय हुन बयमक तपमसल बमोमजमको पदमय प्रचमलत 

मनयमयनसुयर करयरमय कमयचयरीहरुको पदपमूतय गने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

िपमििुः- 
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क्र.स. शयखय / कययययलय पद मयग संखयय 

१ अधयरभतू सरसफयई तथय स्वयस््य कययययलय हले्थ ऄमसस्टेन्ट ५ जनय 

२ कृमष पशपुन्छी तथय सहकयरी कययययलय कृमष ऄमधकृत १ जनय 

कृमष सहययक २ जनय 

पश ुसहययक २ जनय 

३ 
अयवुदे औषधयलय बैद्य १ जनय 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्तयव नं. ९ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय कृमष बयमल नयमललयई  बयदरले नष्ट गरेको 

पररमस्थमतमय बयदर मनयन्रणको लयमग प्रत्येक वडयलयई २/२ वटयकय दरले मवतरण हुने गरी रयमरिय 

अमवस्कयर केन्रद्वयरय मनममयत बयदर भगयउने बन्दकु खरीद गने र वडय कययययलयमय मवतरण भएको सो 

बन्दकु वडय कययययलयको पणुय मजम्मवेयरीमय व्यवस्थयपन तथय प्रयोगमय ल्ययउने सयथै खररद कयययको लयमग 

मवपद ्व्यवस्थयपन कोषबयट खचय गने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्तयव नं. १० मयमथ अवश्यक छलफल गदयय भकुम्प मपमडत गरैलयभग्रयहीको 

पनुरयवदेनको लयमग मजल्लय अयोजनय कययययन्वयन ईकयईबयट प्रयप्त जयनकयरी ऄनसुयर प्रत्येक 

गरैलयभग्रयहीहरु स्वयं उपमस्थत भई पनुरयवदेन गनुय पने ऄवश्थयमय वतयमयन कोरोनय भयईरस (COVID-

19) को पररमस्थमत, भौगोमलक कमठनयईलयई मध्येनजर गरी गयउँ कयययपयमलकयको मसफयरीसमय 

अमधकयरीक प्रमतमनमधको उपमस्थमतमय सम्पणूय गरैलयभग्रयमहको पनुरयवदेन दतयय गने गरयउने व्यवस्थय 

ममलयउन हुन मजल्लय अयोजनय कययययन्वयन ईकयईलयई ऄनरुोध गने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्तयव नं. ११ मयमथ अवश्यक छलफल गदयय अवश्यकतय ऄनसुयर कयययपयमलकयको 

बैठक बस्ने सवयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

 


