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मममत २०७७ सयल अमिन १६ गतेको मलख ुगयउँ कयययपयमलकयको बैठक मनणययहरु । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. सममक्षय सम्बन्धमय । 

२. कयययपयमलकय समममत पनुः गठन सम्बन्धमय । 

३. सडक सधुयर कयययक्रम सम्बन्धमय । 

४. सयर्यजमनक भर्न व्यर्स्थयपन सम्बन्धमय । 

५. मर्धेयक सम्बन्धमय । 

६. मर्शेष सभय सम्बन्धमय । 

७. चयडपर्य व्यर्स्थयपन सम्बन्धमय । 

८. सयमयमजक सरुक्षय भत्तय मर्तरण सम्बन्धमय । 

९. सयनय मसंचयई योजनय बैंक सम्बन्धमय । 

१०. भकुम्प मपमडत पेमश तयररख सम्बन्धमय । 

११. मर्मर्ध 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्तयर् नं. १ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय यस मलख ु गयउँपयमलकयको मर्गतकय 

कयययपयमलकयको बैठककय मनणययहरु क्रमशः कययययन्र्यन भई रहकेो ऄर्श्थयमय मनणययहरुको 

कययययन्र्यनलयई थप प्रभयर्कयरी बनयउन सम्बमन्धत सरोकयरर्यलय पक्षहरु बीचमय समन्र्य गरी ऄगयमड 

बढ्ने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । सयथै प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृतद्वयरय यस बैठकमय हयल सम्मको 

अय व्यर् मर्र्रण  तथय प्रशयसमनक गमतमर्मधको मर्षयमय जयनकयरी गरयईयो ।  

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्तयर् नं. २ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय कयययपयमलकयको समममतको पनुःगठन गने 

सम्बन्धमय प्रययप्त छलफल तथय गहृकययय गरी ऄको बैठकबयट मनणयय गने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्तयर् नं. ३ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय मममत २०७७/०५/२९ गतेको कयययपयमलकयको 

बैठकको मनणययययनसुयर गयउँपयमलकयकय मखुय सडकहरुको ममयत तथय सधुयरको लयमग र्डय कययययलयबयट 

प्रयप्त सधुयर गनुय पने सडकहरुको ममयत गनय दहेयय बमोमजम सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो ।  

क) दहेययकय सडक खण्डहरु दशैं तथय मतहयरमय अर्जयर्त गनय सहज हुने महसयबले प्रयमर्मधक लयगत 

ईमस्टमटे ऄनसुयर यथयमसघ्र ममयत गने । 

र्डय नं. ममयत गनुय पने सडकको खण्ड 

१ 

 

दयररमबोट-रयतमयटय खण्ड 

बयघखोर- रयमिेर खण्ड 

२ 

 

मपपल गरैय - सनु्तले खण्ड 

हुलयकचौर - मलुपधेरो - रयमनर्न खण्ड 
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३ 

 

कुमटडयँडय - बयघखोर खण्ड 

बयघखोर - स्र्यस््य चौमक - जोमगडयँडय खण्ड 

४ 

 

बयंगमेपपल - पयमलकय कययययलय - घरुमबसे खण्ड 

कुमटडयँडय - जकेुखोलय खण्ड 

५ कुमटडयँडय - मझरु्य खण्ड 

६ 

 

र्डय नं. ६,७,८ मलू सडक - खोलयखकय  खण्ड 

नौलडेयँडय - अरुबोटे खण्ड 

रयम्चे - खयल्टे - ढयँड पयखयबयरी खण्ड 

७ पोखरी - कोप्चे सडक खण्ड 

८ 

 

मसररसे - पोखरी खण्ड 

धयरयपयमन - दम्की खण्ड 

जयल्पय - मपङ्डयँडय खण्ड 

९ 

 

मलमम्त - र्यच्प ु- भञ्ज्ययङ् खण्ड 

मलमम्त - पर्ुयज े- बोलकमत खण्ड 

ख) थप सडक खण्ड ममयत गनुय पने ऄर्श्थय रहमेय अर्श्यकतय ऄनसुयर र्डय कययययलयको मयग ऄनसुयर 

लगत ईमस्टमटे गरर प्रचमलत कयननू ऄनसुयर ममयत गने । 

ग) उल्लेमखत कयययको लयमग मनममयत सयर्यजमनक सम्पमतको ममयत सम्भयर खचय मशषयकबयट खचय गने । 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्तयर् नं. ४ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय सयर्यजमनक भर्न व्यर्स्थयपन सम्बन्धी यस 

बैठकमय प्रस्ततु प्रस्तयर् मयमथ पयययप्त छलफल तथय अगयमम बैठकमय थप मनणययकय लयमग कयययपयमलकय 

सदस्यहरुलयई प्रस्तयर्को छयययप्रमत मर्तरण गने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो ।प्रस्तयर् यसै सयथ संलग्न छ । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्तयर् नं. ५ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय मर्धेयक समममतबयट यस बैठकमय प्रस्ततु 

दहेयय बमोमजमकय मर्धेयकहरु गयउँ सभयबयट पयररत गनयको लयमग मसफयररस तथय ऄनमुोदन गने व्यर्स्थय 

भए बमोमजम अगयमम बैठकमय ऄनमुोदन हुने गरी पयययप्त छलफलको लयमग कयययपयमलकयको सदस्यलयई 

मर्धेयकको छयययप्रमत मर्तरण गने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । मर्धेयकहरु यसै सयथ संलग्न छ । 

क) प्रशयसकीय कयययमर्मध (मनयममत गने) सम्बन्धमय व्यर्स्थय गनय बनेको मर्धेयक, २०७७ 

ख) र्यतयर्रण तथय प्रयकृमतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमय व्यर्स्थय गनय बनेको मर्धेयक, २०७७ 

ग) स्थयनीय स्र्यस््य तथय सरसफयई ऐन, २०७५ लयई दोस्रो पटक संशोधन गनय बनेको मर्धेयक, २०७७  

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्तयर् नं. ६ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय यसै बैठकको प्रस्तयर् नं. ५ मय पेश भएकय 

कयननू तजुयमय गनय ऄमत अर्श्यक भएकोले मर्शेष गयउँ सभयको ऄमधर्शेन २०७७ सयलको कयमतयक 

ममहनयको २४ गते बोलयउन सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 
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७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्तयर् नं. ७ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय अगयमम असन्न नेपयमलहरुको महयन चयड  

मर्जयय दशमी, सुभ मदपयर्ली तथय छठ पर्यको सन्दभयमय दहेयय बमोमजम मनणयय गने सर्यसम्मतबयट मनणयय 

गररयो । 

क) कययययलयको सरुक्षयथय पयमलकय प्रहरीको उमचत पररचयलन गने । 

ख) समदुययमय चयडर्यडको समयमय शयमन्त सरुक्षय तथय ऄमन चयन कययम गनय सरुक्षय मनकययसँग 

समन्र्य गने । 

ग) कोरोनय (कोमभड १९) महयमयरीलयई  फैमलन नमदन जनस्र्यस््य मयपदण्डहरुको पणुय रुपमय ऄबलम्बन 

गनय र संयममत रहन जनचेतनय फैलयउने । 

घ) मर्जयय दशमी, शभु मदपयर्ली तथय छठ पर्यको ऄर्सरमय एमककृत शभुकयमनय सन्दशे प्रर्यह गने । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्तयर् नं. ८ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय सयमयमजक सरुक्षय भत्तय मर्तरणको लयमग 

लयभग्रयमहहरुको बैंकमय खयतय खोमल ऄमनर्ययय रुपमय बैंमकङ् मयध्यमबयट भत्तय मर्तरण गने र सो कयययको 

लयमग नमजकको बैंक संग समन्र्य गरी कययय ऄगयमड बढयउने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्तयर् नं. ९ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय सयनय मसंचयई कयययक्रमको योजनय बैंकको 

स्थयपनय गनयको लयमग सबै र्डयहरुको मसंचयई योजनयहरुको मर्र्रण कृमष मर्कयस समममत मयफय त गयउँ 

कयययपयमलकयको अगयमम बैठकमय पेश गरी थप मनणयय गने सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्तयर् नं. १० मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय भकुम्प मपमडतहरुले घर मनमययणको लयमग 

पेश गरेको मदु्दयको पेमश तयररख सम्बमन्धतलयई जयनकयरी गरयई मममत २०७७/०६/२२ गते भचुयऄल बैठक 

सञ्जचयलन यस कययययलयबयट गन े गरी रयमरिय पनु मनमययण प्रयमधकरण संग अर्श्यक समन्र्य गने 

सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्तयर् नं. ११ मयमथ अर्श्यक छलफल गदयय अर्श्यकतय ऄनसुयर ऄको बैठक बस्ने 

सर्यसम्मतबयट मनणयय गररयो । 


