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मिमि २०७९ सयि पसु १५ गिेकय गयउँ कय य्पयमिकय बैठकको मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु: 

१. समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. आ.व. ०८०/८१ को लामि संघ र प्रदशे सरकारिा पेश िरे्न सिपरुक र मवशेष अर्नदुार्नका योजर्ना 

सम्बन्धिा । 

३. करार र्नमवकरण सम्बन्धिा । 

४. करारिा किमचारी मवज्ञापर्न सम्बन्धिा । 

५. चिेर्नािहृ व्यवस्थापर्न सम्बन्धिा । 

६. खेलकुद समिमि िठर्न सम्बन्धिा । 

७. एम्बलेुन्स कायममवमध संशोधर्न सम्बन्धिा । 

८. दीघम रोमिहरुको सेवा समुवधा सम्बन्धिा । 

९. ििदािा मशक्षािा खमिर्ने िमहला स्वयंसेमवकाहरुको पाररश्रमिक सम्बन्धिा । 

१०. मलख ु९ िा रहकेो िेडुप छोमलङ् िमु्बाको लामि जग्िा प्रामि अर्निुमि सम्बन्धिा । 

११. खेलकुद आयोजर्ना सम्बन्धिा । 

१२. िि आ.व.िा सञ्चामलि ठेक्का सञ्चामलि ठेक्का म्याद थप सम्बन्धिा । 

१३. मशक्षा समिमिको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

१४. प्रधार्निन्री रोिजार कायमक्रि सम्बन्धिा । 

१५. मवपद ्व्यवस्थापर्न समिमिको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

१६. मवमवध सिसािमयक प्रस्िावहरु । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव रं्न. १ िामथ आवश्यक छलफल िदाम यस मलख ु िाउँपामलकाको मवििका 

कायमपामलकाको बठैकका मर्नणमयहरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कायामन्वयर्न भई रहकेो अवस्थािा अझ 

यसलाई थप प्रभावकारी बर्नाउर्न सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वय िरी कायामन्वयर्न िर्ने 

सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव रं्न. २ िामथ आवश्यक छलफल िदाम आमथमक बषम ०८०/८१ िा कायामन्वयर्न हुरे्न 

संघीय िथा प्रदशे सिपरुक िथा मबशेष अर्नदुार्नको लामि दहेायका आयोजर्नाहरु प्राथमिकिाको 

आधारिा प्रस्िाव पेश िर्ने  िथा प्रस्िामवि आयोजर्नाहरुको सम्भाव्यिा अध्ययर्न िथा प्रस्िाव 

प्रमिवेदर्नलाई स्वीकृि िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

संघ िर्य  

सिपूरक अिुदयि िर्य  
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क) मवचारी आहाल िाउँपामलका केन्र सडक आयोजर्ना (क्रिािि) - प्राथमिकिा रं्न. १ 

ख) वडा रं्न. ३, ५ र ७ को कायामलय भवर्न मर्निामण आयोजर्ना (क्रिािि) - प्राथमिकिा रं्न. २ 

ि) जकेुखोला झिरे खाल्िे मसंचाई कुलो मर्निामण आयोजर्ना, मलख ु६ - प्राथमिकिा रं्न. ३ 

घ) वडा रं्न. ४, ६ र ८  को कायामलय भवर्न मर्निामण आयोजर्ना  - प्राथमिकिा रं्न. ४ 

मबशेष अिुदयि िर्य  

क) दोबािे िहुार्न हुदँ ैवहृि खारे्नपार्नी आयोजर्ना, मलख ु२ र १ - प्राथमिकिा रं्न. १ 

ख) पोकमल आयवेुद भवर्न मर्निामण आयोजर्ना, मलख ु९ - प्राथमिकिा रं्न. २ 

ि) र्निमदशे्वर परुािामववक िहादवे िमन्दर संरक्षण आयोजर्ना, मलख ु३ -  प्राथमिकिा रं्न. ३ 

घ) दयुोचन्र खर्नवुा पोखरी मर्निामण आयोजर्ना, मलख ु७ - प्राथमिकिा रं्न. ४ 

प्रदेश िर्य  

सिपूरक अिुदयि िर्य  

क) राङ्चा बाघखोर सडक मर्निामण आयोजर्ना, मलख ु१ (क्रिािि) - प्राथमिकिा रं्न. १ 

ख) भञ््याङ् िाहोरडाँडा सडक मर्निामण आयोजर्ना, मलख ु८, ९ (क्रिािि) - प्राथमिकिा र्नं. २ 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव रं्न. ३ िामथ आवश्यक छलफल िदाम िाउँपामलका िथा अन्िरििका कायामलयिा 

करार सेवािा कायमरि किमचारीहरुको २०८० असार ििान्ि सम्ि करार म्याद थप िर्ने िथा लोक सेवा 

आयोिबाि मसफारीस भई आएको अवस्थािा जरु्न पदिा िथा जरु्न मिमििा पदस्थापर्न हुन्छ सोमह पदिा 

कायमरि करार सेवाको किमचारीको सोमह मिमिबाि म्याद सिाि हुरे्न िरी िथा कायम सम्पादर्न सन्िोषजर्नक 

र्नभएिा जरु्न अवस्थािा पमर्न करार सेवा रद्द हुरे्न िरी व्यवस्थापर्न िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव रं्न. ४ िामथ आवश्यक छलफल िदाम िाउँ कायमपामलका िथा अन्िरििका 

कायमलयिा दरबन्दी अर्नसुार ररक्त रहकेा आवश्यक दहेायका किमचारीहरु सेवा करार िाफम ि पदपिूी िरे्न 

सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

क्र.स. पद िह संख्या सम्बन्धीि शाखा / कायामलय / ईकाई 

१ ईमञ्जमर्नयर छैिौं िह वा सो सरह १ पवूामधार मवकाश शाखा 

२ प्रामवमधक 

सहायक 

पाच  ँिह वा सो सरह १ प्रधार्निन्री रोजिार कायमक्रि 

३ मफल्ड 

सहायक 

च थो िह वा सो सरह १ रामरिय पररचयपर िथा पमञ्जकरण 

४ कायामलय 

सहयोमि 

श्रेमण मवमहर्न १ आयवेुद औषधालय, पोकमल 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव रं्न. ५ िामथ आवश्यक छलफल िदाम चिेर्नािहृ व्यवस्थापर्न कायममवमध, २०७५ को 

मर्नयि ३ अर्नसुार दहेाय बिोमजि चिेर्नािहृ व्यवस्थापर्न समिमिको िठर्न िरे्न सवमसम्िि मर्नणमय िररयो । 
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संयोजक -  मिका बहादरु क्याप्छाकी (वडा रं्न. ६, वडाध्यक्ष) 

सदस्य - घर्न बहादरु काकी (वडा रं्न. ४, वडाध्यक्ष) 

सदस्य - शोकणम श्रेष्ठ (वडा रं्न. ३, वडाध्यक्ष ) 

सदस्य - रेर्नकुा ििर (कायमपामलका सदस्य) 

सदस्य समचव - रसर्ना ििर (प्रशासर्न शाखा) 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव रं्न. ६ िामथ आवश्यक छलफल िदाम िाउँपामलका अन्िरििका खेलकुद कायमक्रि 

सञ्चालर्न िर्नम, सिग्र खेलकुद मवकास सम्बन्धी र्नीमि िथा कायममवमध सिेि िस्य दा ियार िरी मवधेयक 

समिमििा पेश िर्न ेकायमको लामि एक अन्िररि खलेकुद मवकास समिमि मर्निामण िरे्न र समिमिको बठैक 

वापिको भत्ता पदामधकारी बैठक  मशषमकबाि व्ययभार हुरे्न िरी िथा िसलन्द एवि ्अन्य आवश्यक 

सािामग्र कायमपामलकाको कायामलयबाि व्यवस्थापर्न हुरे्न िरी कायामन्वयर्न िर्ने सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो 

। 

संयोजक -  पशपुमि सरु्नवुार (कायमपामलका सदस्य) 

सदस्य - वडा कायामलयको मसफाररसिा प्रवयके वडाबाि १, १ जर्ना खेलप्रेिी 

सदस्य समचव - रोण कुिार धिला (सचूर्ना प्रमवमध अमधकृि) 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव रं्न. ७ िामथ आवश्यक छलफल िदाम एम्बलेुन्स सञ्चालर्न सम्बन्धिा दहेायका 

मर्नणमय सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो ।  

क) कायममवमधको मर्नयि ३ बिोमजिको एम्बलेुन्स सञ्चालर्न समिमि िठर्न िरे्न । 

संयोजक - अशोक कुिार काकी (अध्यक्ष) 

सदस्य - मवपर्ना श्रेष्ठ (प्रशासर्न अमधकृि) 

सदस्य - परुुषोत्ति प डेल (सािामजक मवकास समिमि - संयोजक) 

सदस्य - महरा बहादरु काकी (वडाध्यक्ष, वडा रं्न. १) 

सदस्य - रवर्न कुिारी रुपाचा (वडा सदस्य, वडा रं्न. ९) 

सदस्य - पावममि साकी (वडा सदस्य, वडा रं्न. ७) 

सदस्य समचव - मदर्नार्नाथ च धरी (स्वास्थ प्रिखु) 

ख) एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालर्न कायममवमध, २०७६ लाई हालको अवस्थालाई िध्यर्नजर िरी एम्बलेुन्स 

सञ्चाल समिमिबाि संशोधर्न िस्य दा ियार िरी मवधेयक समिमििा पेश िर्ने । 

ि) हाल कायममवमधले िोके बिोमजिको व्यवस्थािा एम्बलेुन्स सञ्चालर्न िरे्न । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव रं्न. ८ िामथ आवश्यक छलफल िदाम ििृ ला प्रवयारोपण िरेका, डायलाईमसस 

िराईरहकेा, क्यान्सर रोिी र िेरुदण्ड पक्षाघािका मबरािीलाई औषमध उपचार वापि खचम उपलव्ध िराउर्ने 

सम्बन्धी कायममवमध, २०७८ अर्नसुार कायामन्वयर्न िरे्न िथा िन्रालयबाि सोधभर्नाम उपलव्ध र्नभए सम्िका 
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लामि आमथमक बषम ०७९/८० को स्वीकृि कायमक्रि स्वास््य सेवाको शसिम िलव मशषमक मशषमकबाि 

व्ययभार हुरे्न िरी व्यवस्थापर्न िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव रं्न. ९ िामथ आवश्यक छलफल िदाम प्रमिमर्नधी िथा प्रदशे सभा मर्नवामचर्न, २०७९ 

िा ििदािा मशक्षािा खमिरे्न िमहला स्वयंसेमवकाहरुको पाररश्रमिक आमथमक बषम ०७९/८० को स्वीकृि 

कायमक्रि स्थार्नीय िहका स्वास््य च की, प्र.स्वा.के र अस्पिालको प्रशासर्नीक खचमबाि व्ययभार हुरे्न 

िरी व्यवस्थापर्न िर्ने सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव रं्न. १० िामथ आवश्यक छलफल िदाम मलख ु९ िा रहकेो िेडुप छोमलङ् िमु्बाको 

लामि जग्िा प्रामि अर्निुमि िथा मसफाररस प्रदार्न िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

११. मिर्य् िं. ११, प्रस्िाव रं्न. ११ िामथ आवश्यक छलफल िदाम खेलकुद आयोजर्ना संचालर्न िर्नम 

खलेकुद मवकास समिमिले प्रस्िावर्ना ियार िरी कायमलयिा पेश िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

१२. मिर्य् िं. १२, प्रस्िाव रं्न. १२ िामथ आवश्यक छलफल िदाम आमथमक बषम ०७८/७९ बाि सञ्चामलि 

Construction of 5 Bedded Multi Storey RCC Hospital Building (Type-3) 

आयोजर्नाको सम्झ िा अर्नसुारको सियिा सम्पन्र्न हुर्न र्नसकेको व्यहोरा समहि सम्बन्धीि मर्निामण 

व्यवसायीबाि मिमि २०७९/०८/२३ ििे मर्नवेदर्न प्राि भएकोले प्रचमलि कार्नरू्नको अमधर्निा रही मिमि 

२०८० जेठ िसान्ि सम्ि ठेक्का म्याद थप िर्ने सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

१३. मिर्य् िं. १३, प्रस्िाव रं्न. १३ िामथ आवश्यक छलफल िदाम मिमि २०७९/०९/१४ ििेको िाउँ मशक्षा 

समिमिको प्रस्िावलाई संशोधर्न समहि दहेाय बिोमजि पाररि िरे्न सवमसम्िि मर्नणमय िररयो । 

क) दिाइिोल मसंहदवेी बा.मव.के. र इन्र्योमि बा.मव.के.िा मवद्याथी संख्या न्यरु्न भएकोले उक्त 

बा.मव.के.हरुलाइम श्री ज्ञार्न्योमि िाध्यमिक  मवद्यालयिा िजम िरे्न मबषयिा परु्नः अर्निुिर्न िरी 

मर्नणमय िर्न े। 

ख) यस मलख ुिाउँपामलका वडा रं्न. ३ मस्थि श्री मभिसेर्नस्थार्न िाध्यमिक मबद्यालयिािा कायमरि 

मशक्षक कृरण कुिार पाण्डेको मिमि २०७९ असोज १५ ििे मभरबाि लडेर असिामहक मर्नधर्न 

भएकोले ििृकको पररवारलाइम भैपरी कोषबाि मकररया खचम वापि ्रकि रु. २५,०००।०० प्रदार्न 

िर्न े। 

ि) यस मलख ुिाउँपामलका अन्ििमि सञ्चामलि सबै सािदुामयक मवद्यालयिा शैमक्षक सर २०८० 

दमेख कक्षा १ दमेख ५ सम्ि स्थामर्नय पाठ्यक्रि लाि ुिर्नम िपमशल बिोमजि ७ सदस्यीय स्थामर्नय 

पाठ्यक्रि मर्निामण समिमि रहरे्न र उक्त समिमिले स्थामर्नय पाठ्यक्रि मर्निामण सम्वमन्ध सम्पणूम कायम 

िर्ने । 

संयोजक - अशोक कुिार काकी (अध्यक्ष)   

सदस्य - परुुषोत्ति प डेल (सािामजक मवकास समिमि, संयोजक)     

सदस्य - मललाराज श्रेष्ठ (प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि)    
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सदस्य - हरर कुिार काकी (िाउँ मशक्षा समिमि, सदस्य)    

सदस्य - श्याि बाब ुभट्टराइम (मशक्षक)    

सदस्य - भवुर्न कुिार रोका  (िाउँ मशक्षा समिमि, सदस्य)    

सदस्य - रचर्ना िैर्नाली (मशक्षा अमधकृि) 

घ) मशक्षण सहायिा अर्नदुार्न कायममवमध, २०७९ लाइम स्वीकृि िर्ने । 

ङ) मशक्षा ऐर्न, २०७५ र मशक्षा मर्नयिावली, २०७५ लाइम आवश्यक संशोधर्न िथा प्र.अ. बैठकबाि 

आएका िािहरुलाइम ऐर्न िथा मर्नयिावलीिा सिेि्र्न दहेायको ५ सदस्यीय ऐर्न िथा मर्नयिावली 

शंसोधर्न िस्य दा समिमि िठर्न िर्ने । 

 संयोजक - परुुषोत्ति प डेल (सािामजक मवकास समिमि, संयोजक) 

सदस्य - रचर्ना िैर्नाली (मशक्षा अमधकृि)  

सदस्य - रेखा कुिारी िािाङ (िाउँ मशक्षा समिमि, सदस्य) 

सदस्य - मवरण ुरुपाचा (प्र.अ., लाम्ांि आधारभिू मबद्यालय) 

सदस्य - इला बहादरु िदुले (कायमपामलका सदस्य) 

च) मशक्षा कायामलयबाि भएको चेिर्ना बाल मबकास केन्रको अर्निुिर्न प्रमिवेदर्न पाररि िरे्न । अर्निुिर्न 

प्रमिवेदर्न यसै साथ संलग्र्न छ । 

१४. मिर्य् िं. १४, प्रस्िाव रं्न. १४ िामथ आवश्यक छलफल िदाम मिमि २०७९/०९/१५ ििेको प्रधार्निन्री 

रोजिार कायमक्रि, स्थार्नीय मर्नदशेक समिमिको मर्नणामयार्नसुार आमथमक वषम २०७९/८० िा िपमसलका 

वडाहरुिा दहेाय बिोमजिका रोजिार आयोजर्नाहरु सञ्चालर्न िर्न ेसवमसम्िि मर्नणमय िररयो । 

मस.र्नं. 
वडा 

र्नं. 

छर्न ि भएको 

आयोजर्नाको र्नाि 

आयोजर्नाको 

प्रकृमि 

लाभग्रामह 

संख्या 
संमघय बजेि 

िाउँपामलकाको 

साझेदारी 

आयोजर्नाको 

कुल स्वीकृि 

बजेि 

१ १ 

र्न मबस,े मिर्निल,े वरो 

हुद ै खोलाघारी घोरेिो 

वािो मर्निामण 

आयोजर्ना, मलख ु१ 

कािका 

लामि 

पाररश्रमिक 

७ ४,५६,४००।- २०,०००।- ४,७६,४००।- 

२ २ 
कृमष सडक सोमलङ 

आयोजर्ना, मलख ु२ 

कािका 

लामि 

पाररश्रमिक 

९ ५,८६,८००।- १,००,०००।- ६,८६,८००।- 

३ ३ 

िोस्वा पँधेरो दमेख 

स्वास््य च की कृमष 

सडक ििमि 

आयोजर्ना, मलख ु३ 

यवुा 

रुपान्िरणका 

लामि पहल 

८ ५,२१,६००।- १,००,०००।- ६,२१,६००।- 

४ ४ 

कुमिडाँडा, 

वाङ्िमेपपल, 

डाँडाँिाउँ, िचावारर 

यवुा 

रुपान्िरणका 

लामि पहल 

८ ५,२१,६००।- १,००,०००।- ६,२१,६००।- 
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छमिउर्ने सडक ििमि 

आयोजर्ना, मलख ु४ 

५ ५ 

खड्का खोला बसपाकम  

सडक स्िरोन्र्निी 

आयोजर्ना, मलख ु५ 

यवुा 

रुपान्िरणका 

लामि पहल 

८ ५,२१,६००।- १,००,०००।- ६,२१,६००।- 

६ ६ 

डाँडा िोल राम्चे डाँडा 

सडक स्िोरन्र्निी 

आयोजर्ना, मलख ु६ 

यवुा 

रुपान्िरणका 

लामि पहल 

८ ५,२१,६००।- १,००,०००।- ६,२१,६००।- 

७ ८ 

मसररसे मचर्निेार, डाँडा 

खकम  कोप्च ेसडक 

स्िोरन्र्निी आयोजर्ना, 

मलख ु८ 

कािका 

लामि 

पाररश्रमिक 

९ ५,८६,८००।- १,४०,०००।- ७,२६,८००।- 

८ ९ 

िल्ख,ु पोखरी कृमष 

सडक सोमलङ 

आयोजर्ना, मलख ु९ 

कािका 

लामि 

पाररश्रमिक 

८ ५,२१,६००।- १,००,०००।- ६,२१,६००।- 

१५. मिर्य् िं. १५, प्रस्िाव रं्न. १५ िामथ आवश्यक छलफल िदाम वािावरण िथा मवपद ्व्यववस्थापर्न 

समिमिको मिमि २०७९/०९/०१ ििेको बैठकको मर्नणमयलाई अर्निुोदर्न िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय 

िररयो । समिमिको बैठकको मर्नणमय यसै साथ संलग्र्न छ । 

१६. मिर्य् िं. १६, प्रस्िाव रं्न. १६ िामथ आवश्यक छलफल िदाम बैठकिा उठेका थप प्रस्िाव उपर दहेाय 

बिोमजि मर्नणमय पाररि िरे्न सवमसम्ििबाि मर्नणमय िररयो । 

क) मलख ुर्नमदबाि सञ्चामलि स्वेििंिा हाईड्रोपावरले IEE/EIA िथा मर्नयिार्नसुार र्नमदिा छोड्र्न ुपरे्न 

पामर्न र्नछोमडएकोले िवकाल मर्नयिार्नसुार िर्नम हुर्न िथा संस्थािि सािामजक उत्तरदामयवव सम्बन्धी 

भएका िथा हुर्न बाँमक कायमको मववरण मलख ुिाउँपामलकाको कायामलयिा ७ मदर्न मभरिा पेश िर्नम 

मर्नदशेर्न प्रदार्न िर्ने । 

ख) मजल्ला प्रशासर्न कायामलय ओखलढंुिा र मजल्ला िालपोि िथा र्नामप कायामलय, ओखलढंुिाबाि 

प्रदार्न िररएको सेवा िथा समुवधाहरुको सन्दभमिा मलख ुिाउँपामलका वडा रं्न. ८ र ९  को मर्नणमय 

अर्नसुार अब उपरान्ि ईलाका प्रशासर्न कायामलय, मखमजदमे्बा िथा  ईलाका िालपोि िथा र्नामप 

कायामलय, मखमजदमे्बाबाि प्रदार्न हुरे्न िरी व्यवस्थापर्न मिलाउर्न मजल्ला प्रशासर्न कायामलयलाई 

अर्नरुोध िरे्न । वडाको मर्नणमय यसै साथ संलग्र्न छ । 

ि) कायामलयको खररदबाि प्राि ११ (एघार) विा िोिरसाईकलिध्ये कायामलय सञ्चालर्न िथा 

व्यवस्थापर्नाथम प्रवयके वडा कायामलयका लामि १/१ विा िरी ९ (र्न ) विा िाउँपामलकाको 

कायामलयको लामि १ (एक) विा र पवुामधार मवकास शाखाको लामि १ (एक) विा हुरे्न िरी व्यवस्था 

मिलाउरे्न । 
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घ) भक्त बहादरु खरीसँि खररद िररएको िाउँपामलकाको जग्िा रमजरिेसर्न पास कायमको लामि वडा रं्न. 

५ वडाध्यक्ष श्री घर्न बहादरु काकीलाई प्रमिमर्नमध पठाउरे्न । 

 


