
आज मभमत २०७७/०८/१६ गते भॊगरफायका ददन बफहान १२ =१५ फजे मस इच्छाकाभना गाॉउऩामरकाका 
अध्मऺ श्री मगता कुभायी गुरुङ्गज्मूको अध्मऺताभा गाउॉ  कामयऩामरकाको ८०औ वैठक फस्मो । आजको 
फैठकको उऩस्स्थमत एवॊ मनणयम तऩमसर फभोस्जभ यहेको छ । 
 

दस्तखत नामथर पद 

 गीता कुभायी गुरुङ्ग गा ऩा अध्मऺ 

 

 कृमत कुभाय श्रषे्ठ गा ऩा उऩाध्मऺ 

 श्री नन्दरार मगयी वडा अध्मऺ वडा नॊ. १ 

 श्री ऩन्च व प्रजा वडा अध्मऺ वडा नॊ. २ 

 श्री गोवयद्धन अमधकायी वडा अध्मऺ वडा नॊ. ३ 

 श्री होभ व याना भगय वडा अध्मऺ वडा नॊ. ४ 

 भोदयाज मसरफार वडा अध्मऺ वडा नॊ. ५ 

 श्री बुऩेन्र प्रजा वडा अध्मऺ वडा नॊ. ६ 

 श्री फभ व थाऩा भगय वडा अध्मऺ वडा नॊ. ७ 

 
 श्री साबवत्री गुरुङ्ग कामयऩामरका सदस्म भदहरा 

 
 श्री मनभयरा श्रषे्ठ कामयऩामरका सदस्म भदहरा 

 
 श्री भन कुभायी सुनाय कामयऩामरका सदस्म भदहरा भदहरा 

 
 श्री डम्फय कुभायी चेऩाङ्ग कामयऩामरका सदस्म भदहरा 

 
 श्री बर व प्रजा कामयऩामरका सदस्म अल्ऩसॊख्मक 

 
 श्री भन व प्रजा कामयऩामरका सदस्म अल्ऩसॊख्मक 

 
 श्री सुकदेव रम्सार प्रभुख प्रशासकीम अमधकृत 

अन्म उऩस्स्थमत श्री बवनोद अमायर रेखा अमधकृत 
 श्री सजुन अमायर सचूना प्रबवमध अमधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्ताबहरुः 
• गत फैठकको मनणयमको कामायन्मवनको समभऺा । 
• ऩदहरो चौभामसकको प्रगमत समभऺा । 

• सावयजमनक सुनुवाई सम्वन्धभा ।  

• आ फ २०७६।७७ को फाबषयक प्रगमत समभऺा सम्वन्धभा । 
• फेरुजुको पयछौट सम्वन्धभा । 
• सम्झौता सम्वन्धभा । 
• बवमबन्न आम ठेक्का सम्वन्धभा । 
• गाउॉऩामरकाको भुख्म प्रशासकीम बवनको दडजाइन सॊशोधन सम्वन्धभा । 

• स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभूल्माॊकन कामयबवमध २०७७ सम्वन्धभा । 

• स्जल्रा सभन्वम समभमत मचतवन, वाग्भती प्रदेश सयकाय, सॊघीम सयकायसॉगको सभन्वम सम्वन्धभा । 
• इच्छाकाभना अस्ऩतार बवन मनभायणस्थर खान ेफजेट सम्वन्धभा। 

• सूचना प्रबवमध अमधकृतको ऩारयश्रमभक सम्वन्धभा । 

• कभयचायी प्रोत्साहन सुबवधा सम्वन्धी कामयबवमध सम्वन्धभा । 

• अध्ममनका रामग स्वीकृमत सम्वन्धभा । 
• न्माममक समभमतको प्रमतवेदन 

• अनुगभन समभमतको प्रमतवेदन 

• वडा नॊ २ य ३ को कामायरम सान ेसम्वन्धभा । 

• प्रगमत प्रमतवेदन य वडा कामायरमको भेर एडे्रस सम्वन्धभा । 
• बवबवध ।  

ननर्णयहर 

मनणयम नॊ १  
 मस अमधका गाउॉ  कामयऩामरका फैठकरे गयेका मनणयमहरुको कामायन्मवनको समभऺा गरयमो । 
हारसम्भको प्रगमत सन्तोषजनक यहेको ऩाइमो । 
मनणयम नॊ २ 

 मस गाउॉऩामरकारे आ फ ०७७।७८ को ऩदहरो चौभामसकभा गयेको कामयको प्रगमत बववयण 
शाखागत रुऩभा प्रस्तुत बमो । हारसम्भ गयेका कामयको समभऺा  गरयमो । आगाभी चौभामसकभा 
थऩ गमतका साथ अमघ फढी चतै्र भसान्तमबत्र सम्ऩूणय आमोजना कामायन्वमन गरयसक्ने गयी अमघ फढ्ने 
मनणयम गरयमो । 
मनणयम नॊ ३ 

मस गाउॉऩामरकाको आ फ ०७७।७८ को ऩदहरो चौभामसकको सावयस्जमन सुनुवाई मदह मभमत 
२०७७।०८।२८ गते गाउॉऩामरकाभा गन ेमनणयम गरयमो ।  

 

 

 



मनणयम नॊ ४ 

मस गाउॉऩामरकाको आ फ ०७६।७७ को फाबषयक प्रगमत समभऺा मदह मभमत २०७७।०८।२८गते 
गाउॉऩामरकाभा गन ेमनणयम गरयमो ।  

मनणयम नॊ ५ 

मदह भॊमसय भदहनाको तेस्रो हप्तादेखी भरेऩको डोय मचतवन स्जल्राभा आउने सूचना प्राप्त 
बएकोरे मस गाउॉऩामरकाका जनप्रमतमनमध कभयचायी य गत बवगत देखी बवमबन्न व्मबि य 
सॊस्थाको नाभभा रगत कामभ हुन गएको मनममभत गनुयऩन ेफेरुजु  असुरउऩय गनुयऩन ेफेरुजु य 
ऩेश्की फेरुजु तत्कार पयछौट गन ेगयाउने कामयभा गाउॉ  कामयऩामरका सम्ऩूणय सदस्मरे सहमोग 
गन ेमनणयम गरयमो।  

मनणयम नॊ ६ 
 चारु आ फ २०७७।७८ का आन्तरयक स्रोत फाहेकका आमोजनाहरुको सम्झौता गनुयऩन ेअवमध 
भॊमसय भसान्तसम्भ बएकारे भॊमसय भसान्तसम्भ सम्झौता गनय नआउने आमोजनाहरु कामायन्वमन 
नगयी उि आमोजनाको यकभ आन्तरयक स्रोततपय का आमोजनाभा प्रमतस्थाऩन गनय आगाभी गाउॉसबाभा 
ऩेश गन ेमनणयम गरयमो ।  
 

मनणयम नॊ ७  
 प्राकृमतक स्रोत तथा वातावयण सम्वन्धी ऐन य मनमभावरी ऩारयत बइसकेकारे मस 
गाउॉऩामरकाभा यहेका सफै खोरानाराहरुको IEE गयी आम ठेक्का प्रदिमा तत्कार अमघ फढाउने , 
कृबषजन्म उत्ऩादनको बविीभा गतसार रगाउदै आएको बविी शुल्कको आम ठेक्का य बवऻाऩन कय 
सॊकरन य ऩमयटन शुल्क वाऩत जरबफये झयना य उऩयदाङ्ग गढीको आम ठेक्का भॊमसय भसान्तमबत्र 
खोल्ने मनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ ८  
 मस गाउॉऩामरकाको भुख्म प्रशासकीम बवनको मस गाउॉ  कामयऩामरकाद्वाया ऩारयत दडजाइनभा 
शौचारमको ऩाटय बवनको ऩवयऩट्टी यहेकोभा वास्तुशास्त्रीम मनमभ य हारको आवश्कता सभेतराई ध्मान 
दददाॉ शौचारमको बाग साबवक दडजाइनभा यास्खएको बागको ठीक ऩश्चीभ ऩट्टीको बागभा याखे्न गयी 
सॊशोधन सदहत स्वीकृत गन ेमनणयम गरयमो ।  
मनणयम नॊ ९  
 सॊघीम भामभरा भन्त्रारमरे हारै जायी गयेको स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभूल्माॊकन 
कामयबवमध २०७७ भा उल्रेस्खत वुॉदाहरुराई ध्मानभा याखी कामायन्वमन गदै जाने य सो सम्वन्धभा 
गाउॉऩामरकाका कभयचायी य जनप्रमतमनमधहरुराई अमबभूस्खकयण गनुयऩन ेबएकारे मभमत २०७७।०९।०६ 
गते शमनवाय गाउॉऩामरकाभा गन ेय उि ददनको खानाखाजा य फैठक बत्ता गाउॉऩामरकारे व्मवस्था गन े
मनणयम गरयमो । 
 

 

 



 

मनणयम नॊ १० 
  मस गाउॉ ऩामरकाभा स्जल्रा सभन्वम समभमत मचतवन , वाग्भती प्रदेश सयकाय , सॊघीम सयकायफाट 
बवमबन्न मशषयकभा फजेट प्राप्त हुन आएकोभा उि फजेटहरु तत ्तहरे उल्रेस्खत गयेको शतय फभोस्जभ 
कामायन्वमन गन ेय कामायन्वमन य अनगुभनका िभभा सफ ैतह य मनकामहरुसॉग बवगतभा जस्त ैसभुधुय 
सम्वन्ध फनाइ सॊमिु अनगुभन गन ेमनणयम गरयमो ।  साथै मस गाउॉ ऩामरकाभा प्राप्त हुन आएको बवबाज्म 
कोष(ढुङ्गा मगटी फारवुा) तपय को दपताय गनुयऩन ेयकभ तत्कार दपताय गन ेमनणयम गरयमो ।  
मनणयम नॊ ११ 
  इच्छाकाभना अस्ऩतारको बवन मनभायणस्थरका रामग उऩरब्ध जमभन खानुयऩन ेबएकोरे अस्ऩतारका रामग 
बफमनमोस्जत यकभ भध्मे गाउॉसबारे बवमनमोजन बएको फजेटफाट बुिानी ददने य नऩुग यकभ आगाभी गाउॉसबाफाट 
बवमनमोजन बएऩमछ बुिानी ददने मनणयम गरयमो । 
मनणयम नॊ १२ 

 मस गाउॉ ऩामरकाभा कामययत सूचना प्रबवमध अमधकृतको ऩारयश्रमभक PLGSP कामयिभफाट ७५% भात्र आउने य फाॉकी २५% 

रे हुन आउने यकभ गाउॉ ऩामरकाफाट व्महोन ेमनणयम गरयमो । 

मनणयम नॊ १३  

 कभयचायी प्रोत्साहन सबुवधा सम्वन्धी कामयबवमध २०७७ ऩारयत गन ेमनणयम गरयमो ।  
मनणयम नॊ १४ 

• मस गाउॉ ऩामरकाभा कामययत खाऩासटे चन्रा कुभायी न्मौऩानेराई इस्न्जमनमरयङ्ग बफषमको Diploma 

Level य ऩश ुबवकास अमधकृत डा सयोज खमतवडाराई Master in Msc.Ag. ऩढ्नका रामग मनवेदन भाग 
बएकोभा कामायरमको दैमनक काभकाजभा असय नऩन ेगयी अध्ममन स्वीकृमत ददने मनणयम गरयमो ।   

मनणयम नॊ १५ 

• न्मामीक समभमतरे हारसम्भ गयेको न्माम सम्ऩादन भेरमभराऩ रगामतको प्रगमत बववयण ऩेश 
बएकोभा आजको मस फठैकभा छरपर गरयमो । न्माममक समभमतरे हारसम्भ गयेको कामयसम्ऩादनभा 
अझ सधुाय गदै जान सझुाफ ददने मनणयम गरयमो ।   

मनणयम नॊ १६ 
मोजना अनगुभन समभमतरे हारसम्भ गयेको अनगुभनको प्रगमत बववयण ऩेश बमो । प्रमतवेदन उऩय आजको 
मस फठैकभा छरपर गरयमो । मोजना अनगुभन समभमतरे हारसम्भ गयेको कामयसम्ऩादनभा अझ सधुाय गदै 
अनगुभनको कामयराई रतुतय रुऩभा रजैान सझुाफ ददने मनणयम गरयमो । 
मनणयम नॊ १७ 

 गत आफभा स्थानीम ऩवयको रुऩभा धुभधाभका साथ भनाएको इच्छाकाभना भस्न्दयराइ केन्र बवन्द ुफनाइ गरयने 
गयेको ऩञ्चभी भेरा बवश्वव्माऩी रुऩभा पैमरएको कोयोनाको भहाभायीका कायण मो फषय मनत्म ऩजुा फाहेक अन्म 
कुनऩैमन भेरा ऩवय जात्रा नगन ेनगयाउन ऩत्राचाय गन ेमनणयम गरयमो ।  

मनणयम नॊ १८ 

 वडा नॊ २ य ३ को वडा कामायरम सान ेबफषमभा छरपर हुॉदा हार गाउॉसबाफाट वडाको स्थामी 
केन्र तोदकसदकएको हुॉदा सो स्थानभा सान ेस्जम्भा सम्वस्न्धत वडाराई ददने मनणयम गरयमो । 
साथ ैसो स्थानभा जग्गा खोजी बवन मनभायण कामय शुरु ऩमन गन ेमनणयम गरयमो ।  



 

मनणयम नॊ १९ 
 सफ ैशाखा प्रभखुहरुरे आफ्नो शाखाको भामसक , चौभामसक य फाबषयक प्रमतवेदन रगाएत शाखा भापय त 

गयीएका बवमबन्न कामयिभहरुको पोटो य सचूनाहरु सचूना प्रबवमध शाखाभा सभेत उऩरब्ध गयाउने 
मनणयम गरयमो । साथै सफ ैवडाहरुको भेर एडे्रस तऩमसर फभोस्जभ हुने गयी गन ेमनणयम गरयमो । 
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