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अज मममत २०७७ सयल भयद्र २९ गतेकय मदन गयउँपयमलकयकय ऄध्यक्ष श्री गोमिन्द बहयदरु पौडेल ज्यकूो 

ऄध्यक्षतयमय गयउँ कयययपयमलकयको बैठक बमस तपमसल बमोमजमकय प्रस्तयि उपर छलफल गरी मनणयय गररयो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. सममक्षय सम्बन्धमय । 

२. कमयचयरी पदपमूतय सम्बन्धमय । 

३. कयययमिमध मनमययण सम्बन्धमय । 

४. संस्थय दतयय मनयमयिली संशोधन सम्बन्धमय । 

५. नदीजन्य प्रकृमतक स्रोत व्यिस्थयपन सम्बन्धमय । 

६. जल उपभोक्तय संस्थयको नमनूय मिधयन सम्बन्धमय । 

७. पिूययधयर मिकयस सम्बन्धी ियमषयक बजटे कययययन्ियन (उपभोक्तय समममत गठन) सम्बन्धमय । 

८. सडक व्यिस्थयपन सम्बन्धमय । 

९. जनप्रमतमनमधहरुको कोरोनय बीमय सम्बन्धमय । 

१०. नयगररक िडयपत्र र ियमषयक प्रमतिदेन प्रकयशन सम्बन्धमय । 

११. प्रधयनमन्त्री रोजगयर कयययक्रम ऄन्तगयत बेरोजगयर सचूीकरण सम्बन्धमय । 

१२. ओम रयईमजङ्ग बोमडयङ्ग स्कूल, मलख ु४ को कक्षय थप सम्बन्धमय । 

१३. मशक्षय समममत सदस्य मनोनयन सम्बन्धमय । 

१४. मिद्ययलय सञ्चयलन सम्बन्धमय । 

१५. सियरी सशुयसन सम्बन्धमय । 

१६. कोमभड १९ अईसोलेसन ऄस्पतयल सम्बन्धमय । 

१७.  रयँग्चय बयघखोर डयँडय सडक योजनय सम्बन्धमय । 

१८. मलख ुएकियर सडक मनमययण योजनय । 

१९.  मिमिध सम्बन्धमय । 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्तयि नं. १ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय यस मलख ु गयउँपयमलकयको मिगतकय 

कयययपयमलकयको बैठककय मनणययहरु क्रमशः प्रभयिकयरी रुपमय कययययन्ियन भएको ऄिश्थयमय ऄझ 
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यसलयई थप प्रभयिकयरी रुपमय कययययन्ियन गनय सरोकयरियलय पक्षहरु बीचमय समन्िय गरी ऄगयमड बढ्ने 

सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्तयि नं. २ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय मममत २०७७/०४/२७ गतेको कयययपयमलकयको 

बैठक बयट पयररत मनणयय नं. ८ (करयरमय कमयचयरी पदपमूतय)को मनणययमय केही ऄस्पष्टतय भएको ह दँय 

तपमसल बमोमजम कययययन्ियन गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

िपमिि 

क्र.स. शयखय / 

कययययलय 

पद तह न्यनुतम शमैक्षक 

योग्यतय 

मयग 

संखयय 

१ अधयरभतू 

सरसफयई तथय 

स्ियस््य 

कययययलय 

हले्थ ऄमसस्टेन्ट पयँचौ तह सो सरह PCL in 

General 

Medicine 

५ जनय 

२ कृमष पशपुन्छी 

तथय सहकयरी 

कययययलय 

कृमष सहययक पयचौ तह सो सरह ISCAg १ जनय 

कृमष सहययक चौथो तह सो सरह JTA २ जनय 

पश ुसहययक चौथो तह सो सरह JTA १ जनय 

३ अयिुदे 

औषधयलय 

बैद्य चौथो तह सो सरह AAHW १ जनय 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्तयि नं. ३ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय गयउँ कयययपयमलकयको मिधेयक समममतबयट 

यस बैठकमय पेश तथय प्रस्ततु भएकय तपमसल बमोमजमकय कयययमिमधहरु दहेयय बमोमजम स्िीकृत गने 

सियसम्मतबयट मनणयय  गररयो । 

क्र.सं. मििरण पयररत मिमध कैमफयत 

१ व्यिसयय कर सम्बन्धी कयययमिधी, २०७७ सियसम्मत  

२ घर बहयल कर व्यिस्थयपन कयययमिमध, २०७७ सियसम्मत  

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्तयि नं. ४ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय गयउँ कयययपयमलकयको मिधेयक समममतबयट 

यस बैठकमय पेश तथय प्रस्ततु भएको मलख ुगयउँपयमलकयको संस्थय दतयय मनयमयिली, २०७५ को प्रथम 

शसंोधन, २०७७ स्िीकृत गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्तयि नं. ५ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय यस गयउँपयमलकय क्षेत्र मभत्र पने नमदजन्य 

प्रयकृमतक स्रोत व्यिस्थयपनको लयमग दहेयय बमोमजम कयययन्ियन गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 



बैठक संखययः- २ (दईु) 

पेज 3 | मिमि २०७७/०५/२९ गिेको कार्यपामिकाको बैठकको मिर्यर् पुमतिका 

 

 हयल सम्म बरयमद भएको नमदजन्य स्रोत व्यिस्थयपन सन्दभयमय िडय सजयममन समेत भईअएकोले 

सजयममनमय उल्लेमखत बयलिुयको सम्पणूय पररमयणलयई प्रमत घन ममटर रु. २०० कय दरले रयजश्व 

ऄशलु उपर गने सयथै उक्त बयपत प्रयप्त रयजश्व सम्बमन्धत िडय कययययलयले संकलन गरर स्थयनीय 

रयजश्व मिभयज्य कोषमय जम्मय गने । 

 बरयमद गररएको नदीजन्य स्रोतको संकलन तथय मबमक्र मितरण गने सम्बमन्धत पक्षलयई प्रमत घन 

ममटर रु. ५० कय दरले जररियनय गने । 

 नदीजन्य स्रोतको दीघयकयमलन व्यिस्थयपन गनय प्रचमलत संघीय तथय प्रदशे कयननू ऄनसुयर 

स्थयनीय तहमय थप कयननूी व्यिस्थय गनय अिश्यक दमेखएकोले सो सम्बन्धमय यथयशीघ्र 

अिश्यक व्यिस्थय गने । सो व्यिस्थय नभए सम्म नदीजन्य स्रोतको व्यिसययीक प्रयोजनकय 

लयमग उत्खनन ्नगने नगरयउने । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्तयि नं. ६ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय पिूययधयर व्यिस्थयपन ऐन, २०७५ को दफय 

१० बमोमजम दतयय ह ने जल उपभोक्तय संस्थयको नमनूय मिधयन स्िीकृत गने सबयसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

नमनूय मिधयन यसै सयथ संलग्न छ । 

७. मिर्यर् िं. ७ प्रस्तयि नं. ७ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय अ.ि. २०७७/७८ को बयमषयक स्िीकृत 

पिूययधयर मिकयस कयययक्रम कयियन्ियन गने सन्दभयमय उपभोक्तय समममत मयफय त प्रथम चौमयमसकमय 

कयययन्ियन ह ने योजनयहरु २०७७ ऄसोज मभत्र उपभोक्तय समममत गठन गरर कयययपयमलकयको कययययलयमय 

मनयमयनसुयर सम्झौतयकय लयमग सबै िडय कययययलयहरुले पहल गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्तयि नं. ८ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय यस गयउँपयमलकय ऄन्तगयतकय प्रमखु 

सडकहरुमय िषययको कयरणले भएको क्षमत तथय गनुय पने सधुयरको मििरण प्रयमिमधक ईमस्टमटे समहत सबै 

िडय कययययलयहरुले ऄसोज १० गते सम्म गयउँ कयययपयमलकयको कययययलयमय पेश गने सियसम्मतबयट 

मनणयय गररयो । 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्तयि नं. ९ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय मलख ुगयउँपयमलकयकय जनप्रमतमनमधहरुको 

कोरोनय मबमयको लयमग सम्पणूय जनप्रमतमनमधहरुले अफ्नो पररचय-पत्र, नयगररकतयको प्रमयणपत्र, ऄन्य 

अिश्यक कयगजयत तथय रकम समहत यथयसक्य मछटो कयययपयमलकयको कययययलयमय पेश गने 

सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 
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१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्तयि न.ं १० मयमथ अिश्यक छलफल गदयय पेश भएको गयउँ कयययपयमलकय र िडय 

कयययलयको पररमयमजयत नयगररक िडयपत्र तथय अ.ि. ०७६/७७ को बयमषयक प्रमतिदेन, अ.ि. ०७७/७८ 

को बयमषयक बजटे, नीमत तथय कयययक्रमको सन्दभयमय दहेयय ऄनरुुप कयययन्ियन गने सियसम्मतबयट मनणयय 

गररयो । 

 गयउँ कयययपयमलकय र िडय कययययलयको पररमयमजयत नयगररक िडयपत्र पयररत गरर गयउँपयमलकयको 

िभेसयईटमय ऄपलोड गने र गयउँ कयययपयमलकय र िडय कययययलयमय सबैले दखेने गरर फ्लेक्स बोडय 

बनयई स्थयमपत गने । नयगररक िडयपत्र यसै सयथ संलगन छ । 

 कयययपयमलकय कययययलयबयट तययर गररएको अ.ि. ०७६/७७ को बयमषयक प्रमतिदेन र अ.ि. 

०७७/७८ को बयमषयक बजटे, नीमत तथय कयययक्रम मयमथ छलफल गरर पयररत गररयो र उक्त 

प्रमतिदेनलयई सम्बमन्धत मनकययमय प्रेमशत गनुयको सयथै सियसयधरणको जयनकयरीको लयमग 

प्रकयशन गने र कययययलयको िेभसयईटमय पमन ऄपलोड गने । प्रमतिदेन यसै सयथ संलग्न छ । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्तयि नं. ११ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय मममत २०७७/५/२६ गतेको स्थयनीय 

मनदशेक समममतको मनणयय ऄनसुयर थप २६३ जनयलयई बेरोजगयर सचूीमय सचूीकृत गने सियसम्मतबयट 

मनणयय गररयो । बेरोजगयर सचूी यसै सयथ संलग्न छ । 

१२. मिर्यर् िं. १२, प्रस्तयि नं. १२ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय कक्षय थपको सन्दभयमय ओम रयईमजङ्ग 

बोमडयङ्ग स्कूल, मलख ु४ लयई गयउँ मशक्षय समममतको मममत २०७७/०५/ १८ गतेको मनणययलयई ऄनुमोदन 

गरर  हयल कक्षय २ सम्म सञ्चयलनमय रहकेोमय १ कक्षय थप गरी कक्षय ३ सम्म मिद्ययलय सञ्चयलन गनय 

ऄनमुमत प्रदयन गने सियसम्मतबयट  मनणयय गररयो । 

१३. मिर्यर् िं. १३, प्रस्तयि नं. १३ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय गयउँ मशक्षय समममतमय मि.व्य.स. ऄध्यक्ष र 

मशक्षय प्रेमम तथय बमुिमजमिको मध्ये १/१ जनय सदस्यहरुको मनोनयन गनुय पने भएको ह दँय दहेयय बमोमजम 

मनोनयन गने बह मतबयट मनणयय गररयो । 

१. मि.व्य.स. ऄध्यक्ष तफय बयट - हरी कयमकय  (च्यरूीडयँडय मय.मि., िडय नं. १) 

२. मशक्षय प्रेमम तथय बमुिमजमिको तफय बयट - केशि ढुंगले (मलख-ु९ ) 

१४. मिर्यर् िं. १४, प्रस्तयि नं. १४ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय मिद्ययथी मसकयई सहमजकरण मनदमेशकय, 

२०७७ र मममत २०७७/०५/२८ गतेको गयउँपयमलकय ऄन्तगयतकय सबै सयमदुयमयक मिद्ययलयकय 
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प्रधयनयध्ययपकको बैठकबयट पयररत भएको मिद्ययमथय मसकयई सहमजकरणकय लयमग ऄन्य मिकल्पहरु 

ऄनसुयर मिद्ययलय सञ्चयलन गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । प्र. ऄ. ब ैठकको मनणयय यसै सयथ संलग्न 

छ । 

१५. मिर्यर् िं. १५, प्रस्तयि नं. १५ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय गयउँपयमलकय क्षेत्र मभत्र सियरी चयलक 

ऄनमुमत पत्र नमलई तथय हले्मेट नलगयई सियरी सयधन चलयउने कययय बढेको एि ंसरकयरी सियरी सयधन 

दरुूपयोग लगययतकय कयरणले सियरी सशुयसन कययम ह न नसमक दघुयटनयको सम्भयिनय समते बढेकोले 

प्रचमलत कयननूी व्यिस्थयको थप प्रभयिकयरी कययययन्ियन, तथय सचेतनय ऄमभबमृिकय लयमग सम्बमन्धत 

मनकययमय जयनकयरी गनुयकय सयथै सम्पणूय जनप्रमतमनमध एि ं कमयचयरीले थप सकृय भमूमकय मनिययह गने 

सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

१६. मिर्यर् िं. १६, प्रस्तयि नं. १६ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय कोमभड १९ अईसोलेसन ऄस्थययी 

ऄस्पतयल सञ्चयलनको सम्बन्धमय दहेयय बमोमजम कययययन्ियन गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

 संघीय मयममलय तथय सयमयन्य प्रशयसन मन्त्रयलयको चं. नं. ५१ मममत २०७७/५/२३ को पत्रबयट 

प्रयप्त मयगयदशयन बमोमजम यस गयउँपयमलकयमय ५ बेडको अईसोलेसन ऄस्पतयल सञ्चयलन गने । 

 अईसोलेसन ऄस्पतयल मनमययण गदयय स्ियस््य चौमक यसमको पनु मनमययणकय लयमग गय.मि.स 

कययययलय यसमको नयममय दतयय कययम रहकेो मकत्तय नं. २३५ को २-१३-०-० जग्गयको उपयोग 

गने तथय सो जग्गय उपयकु्त नभएमय ऄन्यत्र जग्गय व्यिस्थयपन गने। 

 मयगयदशयन बमोमजम अिश्यक कमयचयरीको पदपमूतयको लयमग प्रचमलत कयननू बमोमजम 

पदपमूतयको व्यिस्थय ममलयउने । 

१७. मिर्यर् िं. १७, प्रस्तयि नं. १७ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय प्रदशे समपरुक कोषबयट सञ्चयलन ह ने 

रयँग्चय बयघखोर सडक मनमययण योजनयको सन्दभयमय रयँग्चय भगुोल तफय बयट प्रदशेस्तरीय रयँग्चय च्यरूीडयँडय, 

बयघखोर सडक योजनय सञ्चयलन भरैहकेो ह दँय, रयँग्चय बयघखोर सडक मनमययण योजनय बयघखोर भगुोल 

तफय बयट सञ्चयलन गने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

१८. मिर्यर् िं. १८, प्रस्तयि नं. १८ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय सडक मडमभजन कययययलय हकय परुबयट 

सञ्चयलन भएको मलख ुएकियर सडक  मनमययण योजनय ऄन्तरगतको  निलपरु पसलटयर सयघटुयर खण्ड र 

यसम खयल्टे खण्ड मिगत ३ बषय दमेख कययय सञ्चयलन भई हयल उक्त सडकको कययय बन्द रहकेो 



बैठक संखययः- २ (दईु) 

पेज 6 | मिमि २०७७/०५/२९ गिेको कार्यपामिकाको बैठकको मिर्यर् पुमतिका 

 

ऄिश्थयमय यस बैठकको गमम्भर ध्ययन अमक्रष्ट भएको छ सो सडक मनमययण योजनय यथयमसघ्र 

सञ्चयलनको लयमग सडक मडमभजन कययययलय हकय परु सँग बमुझ कयययन्ियनको लयमग पहल गने 

सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

१९. मिर्यर् िं. १९, प्रस्तयि नं. १९ मयमथ अिश्यक छलफल गदयय अिश्यकतय ऄनसुयर कयययपयमलकयको 

बैठक बस्ने सियसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

 


