
आज मिमि २०७७।०५।१२ गिे मिमििार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि ििोमजिका कायापामिका सदस्यिरुको  उपमस्थमििा ५२ ॵ 

कायापामिका िैठकिे िि उल्िेमिि प्रस्िाव िामथ छिफि गरी मनर्ाय पाररि गयो  

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ………………………………. 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई ……………………………….. 

३. वडा अध्यक्ष : श्री गोपीकृष्र् भण्डारी ……………………………….. 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभि प्रसाद िमे्व्या ………………………………….. 

५. वडा अध्यक्ष : श्री िदन गॏिि …………………………………………. 

६. वडा अध्यक्ष : श्री श्रीप्रसाद मसग ु……………………………………….. 

७. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्िी प्रसाद सिुाङ …………………………………… 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्र् वा यवा …………………………………………. 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मििमिक्रि ईमिङगो …………………………………….. 

१०. का पा सदस्य श्री कािदुा गरुुङ ………………………………… 

११. का पा सदस्य श्री िनेकुा दवेी िजगाई …………………………… 

१२. का पा सदस्य श्री िाया कन्दङवा ……………………………… 

१३. का पा सदस्य श्री मवष्र्कुिा उभरकोटी ……………………………… 

१४. का पा सदस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………. 

१५. का पा सदस्य श्री दगुाािाया पररयार …………………………………………… 

१६. सदस्य समचव श्री मिक्रि मिम्वि ु……………………………………………… 

 

प्रथिावहरु :- 

१. िािसम्वि प्राप्त मवमभन्न पररपत्र, आदशे, मनदशेन िथा िागपत्रिरुको जानकारी सम्विन्ििा । 

२. रामष्िय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरर् सम्विन्िी स्थानीय िि सिन्वय समिमि गठन सम्विन्ििा । 

३. COVID-19 जोमिि मनयन्त्रर्को पमछल्िो ्यवस्थापन सम्विन्ििा । 

४. सरुमक्षि नागररक आवास कायाक्रिका िागी आवास संख्या मनिाारर् सम्विन्ििा । 

५. अन्िर स्थामनय िि सरुवा सििमि सम्विन्ििा । 



६. पयाटन पवूाािार मवकास साझदेारीका िामग आयोजना प्रस्िाव गने सम्विन्ििा । 

७. गाउँ कायापामिकािा अमि आवश्यक किाचारीिरुको प्रवन्ि सम्विन्ििा । 

८. औिॏमगक ग्राि सञ्चािनका सम्विन्ििा । 

९. प्रशासकीय भवनको िागी आवश्यक जग्गा प्राप्तीको सचुना सम्विन्ििा । 

१०. मिमवि 

स्िर्णय िं. - १ 

 मवमभन्न िन्त्रािय िथा कायााियिरुिाट प्राप्त मनदशेन, पररपत्र िथा िागिरु कायापामिका िैठकिा प्रििु प्रशासकीय 

अमिकृि द्वारा वाचन गरी जानकारी गराईयो । 

स्िर्णय िं. - २ 

प्रस्िाव नं २ िाथी छिफि गदाा सािामजक सरुक्षा िथा ्यमिगि घटना दिाा सदुृढीकरर् आयोजना सञ्चािन 

मनदमेशका २०७४ (दोस्रो संशोिन २०७६) ििोमजि यस मिमििाङ गाउँपामिकािा दिेायनसुार समिमििरु गठन गने 

मनर्ाय गररयो । 

थिास्िय समन्वय सस्मस्ि 

१. गा पा अध्यक्ष श्री भवूानी प्र मिङदने     अदक्ष्य 

२. प्र प्र अ श्री मिक्रि मिम्वि ु      सदस्य 

३. वडाध्यक्ष श्री भीि प्र िमे्व्या      सदस्य 

४. ना स ुश्री दगुाा प्र मिमम्वसना      सदस्य 

५. एि आइ एस अपरेटर श्री मििि योङिाङ    सदस्य समचव 

गाउँपास्िका गुिासो सुिुवाई सस्मस्ि 

१. प्र प्र अ श्री मिक्रि मिम्वि ु      संयोजक 

२. ना स ुश्री दगुाा प्र मिमम्वसना      सदस्य 

३. एि आई एस अपेरटर श्री मििि योङिाङ    सदस्य समचव 

 

वडा गुिासो सुिुवाई सस्मस्ि 

१. सम्विमन्िि वडाध्यक्ष      संयोजक 

२. सम्विमन्िि वडाध्यक्षिे िोकेको िमििा वडा सदस्य  सदस्य 

 १ नं वडािाट सदस्य श्री रिा वाग्िे 

 २ नं वडािाट सदस्य श्री कािोदा गरुुङ 

 ३ नं वडािाट सदस्य श्री सीिा काकी 

 ४ नं वडािाट िनेकुा दवेी िजगाई 

 ५ नं वडािाट मडल्िीिाया भट्टराई 

 ६ नं वडािाट सषु्िा िाविी 

 ७ नं वडािाट गगंा मवश्वकिाा 

३. सम्विमन्िि वडा समचविरु     सदस्य समचव 

स्िर्णय िं. - ३ 

 COVID-19 जोमिि िढीरिकेो अवस्थािा रोकथाि िथा मनयन्त्रर् गनाको िामग पमििे  क्वारेन्टाइन 

सन्चािनिा रिकेा मवध्याियिरु श्री मसररजङ िा मव गोपेटार , जोरपोिरी िा मव जोरपोिरी र मशद्दशे्वरी िा 



मव टुवा िाइ क्वारेन्टाइन ििु एवि ् मनिामिकरर् गरी िैकमल्पक क्वारेन्टाइन िथा आइसोिेशनको रुपिा 

मिमििाङ ५ चिरेु मस्थि जोरपोिरी ग्रामिर् मवििु सिकारीको नवमनमिाि भवनिाइ ियारी अवस्थािा रािी 

सन्चािन गने मनर्ाय गररयो । साथै उि क्वारेन्टाइन/ आइसोिेशन स्थििा आवश्यक ब्यवस्थापन का िागी 

आमथाक िर्ा २०७७।७८ िा प्रकोप ब्यवस्थापन कोर्िा मवमनयोमजि िजटेिाट िचा िेिोने मनर्ाय सििे 

गररयो । 

 साथै गाउँकायापामिकाको कायाािय, ७ वटै वडा कायााियिरु, स्वास््यसस्थािरु र प्रिरी चौकीिरुिाइ 

COVID-19 जोमिि मनयन्त्रर्का सरुक्षर् सािाग्रीिरु आवश्यकिा पमिचान गरी दिेायनसुार मविरर् गने 

मनर्ाय गररयो । 

सरुक्षर् सामाग्रीहरु  सस्जणकि माक्स 

(वटा) 

थयास्िटाइजर 

(बोटि) 

सस्जणकि ग्िोभ्स 

        (वटा) 

गाउँ कायापामिकाको कायाािय १००० ५ मि ५ िक्स 

प्राथमिक स्वास््य केन्र २००० १० मि १० िक्स 

प्रमि वडा कायाािय १००० ५ मि ३ िक्स 

प्रमि स्वास््य चॏकी १००० ५ मि ५ िक्स 

प्रमि सािदुामयक स्वास््य ईकाइ ५०० ५ मि ५ िक्स 

प्रमि प्रिरी चॏकी १०० २ मि २ िक्स 

कुि जम्विा ६००० वटा ३२ मि ३० िक्स 

 क्वारेन्टाइनिा िान्छे ल्याउने सक्रमिििरुिाइ आइसोिेशन केन्र परुाउने िथा स्वाि प्रदशे नं १ का 

कोमभड अस्पिाििरुिा परुाउन प्रयोग गररएको एम्विुिेन्सको िामग आवश्यक इन्िन कायााियिे 

उपिब्ि गराउने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ४ 

सघन शिरी िथा भवन मनिाार् आयोजना को च. न. १०६ र मिमि २०७७।०५।०२ गिेको पत्रिा जानकारी भए 

अनसुार यस गाउँपामिकािा जम्विा ४९८ वटा आवास इकाईको स्िरोन्नमि गरी सरुमक्षि नागररक आवास मनिाार् गना 

कायाक्रि प्राप्त भएको ि दँा आ व २०७७।७८ िा सरुक्षीि नागररक आवास कायाक्रि यस गा पा का वडािरुिा दिेाय 

ििोमजि सन्चािन गना दिेायनसुार मनर्ायिरु गररयो । 

वडा 

नम्विर 

सघन सिरी िथा भवन मनिाार् 

आयोजना िफा  

गाउँपामिका िफा  

थप 

जम्विा 

१ ६० १२ ७२ 

२ ९० १८ १०८ 

३ ५५ १० ६५ 

४ ७५ १५ ९० 

५ ७० १५ ८५ 

६ ५५ १० ६५ 

७ ९३ २० ११३ 

जम्विा ४९८ १०० ५९८ 

 

साथै यस गाउँपामिकाको आ व २०७७।७८ को मनमि िथा कायाक्रिानसुार जनिा आवास कायाक्रिका िागी 

मवमनयोमजि रकि रु ५० िाि िरािरको कायाक्रि सििे समघय सरकारको सरुमक्षि नागररक आवास कायाान्वयन 

कायामवमि २०७५ ििोमजि नै सञ्चािन िथा कायाान्वयन गने मनर्ाय गररयो । 



साथै आ व २०७६।७७ िा भिुानी गना छुट भएका ४ घर को नपगु िजटे सििे सम्विमन्िि मनकायिा िाग गने मनर्ाय 

गररयो । 

स्िर्णय िं. - ५ 

अन्िर स्थामनय िि सरुवा सििमि सम्विन्ििा यस गाउँपामिकाको स्वीकृि दरिन्दी चाटा अनसुार ररि रिकेा पदिरुिा 

अन्य प्रदशे वा स्थामनय िििाट सरुवा भई आउन चािने किाचारीिरुिाई सरुवा सििमि प्रदान गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. - ६ 

 पयाटन पवूाािार िथा पयाटन उपज मवकास साझदेारी (सञ्चािन िथा ्यवस्थापन) मनदमेशका, २०७७ ििोमजि 

साझदेारीिा गररने मनम्वन प्रस्िामवि आयोजनािरुको  िामग आवश्यक िागि सिभामगिा समुनमिि गने मनर्ाय 

गररयो । साथै आ व २०७७।७८ का िागी दिेायनसुारका ऐमििामसक, परूािामववक एवि पयाटकीय क्षेत्रिरुिाई 

प्रस्िामवि आयोजनाको रुपिा पेश गने मनर्ाय गररयो । 

(क) मिमििाङ दरिार क्षेत्र मभत्र प्यागोडा शिैीको भवन मनिाार् आयोजना 

(ि) मिमििाङ गाउँपामिकाको वडा नं. ३ र ४ को मसिानािा रिकेो िदृङुगा झरना 

स्िर्णय िं. - ७ 

गाउँपामिकािा सियोगी जनशमि अमि कि भएको र कायािोझ िढेको अवस्थािाई ध्यानिा रािी एक कायाािय 

सियोगी दमैनक ज्यािादारीिा मनयिुी गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. - ८ 

अॏिॏमगक ग्राि सञ्चािनका िागी आवश्यक ३० रोपनी जग्गा (सावाजमनक वा सरकारी जग्गा) प्रामप्तका िागी 

दिेायनसुारको जग्गा प्राप्ती समिमि गठन गने मनर्ाय गररयो । साथै गमठि समिमििे मिमि २०७७ भार िसान्ि सम्वििा 

उपयिु स्थान मसफाररस गना समिमिको प्रमिवदेन आगािी कायापामिकाको िैठिा पेश गने मनर्ाय गररयो । 

अॏधॏस्गक ग्राम सञ्चाििका िागी जग्गा प्राप्ती सस्मस्ि 

१. वडाध्यक्ष श्री िदन गॏिि     सदस्य 

२. वडाध्यक्ष श्री श्रीप्रसाद मशग ु    सदस्य 

३. वडाध्यक्ष श्री िक्ष्िी प्र सिुाङ   सदस्य 

४. वडाध्यक्ष श्री कृष्र् ि. यवा    सदस्य 

 

स्िर्णय िं. - ९ 

गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िागी आवश्यक जग्गा प्रामप्त (मन: शलु्क) को सचूना जारी गन े

सम्विन्ििा मिमि २०७७ असार ९ गिेको ४९ अॏ कायापामिका िैठकको मनर्ाय नं. ५ िाई आिार िानी २०७७ 

असोज ५ गिे सम्वि न्यनूिि १५ रोपनी जग्गा प्राप्त गना िरुुन्िै सचुना जारी गने मनर्ाय गररयो । िोमकएको सियमसिा 

मभत्र जग्गादािािरुिाट प्राप्त मनवदेनिरुको जानकारी आगािी कायापामिका िैठकिा जानकारी गराउने मनर्ाय गररयो ।   

 

स्िर्णय िं. - १० 

कक्षा ११ को पररक्षा सञ्चािन िथा ्यवस्थापनका िागी आवश्यक (प्रश्नपत्र मनिाार्, उत्तरपमुस्िका, स्टेशनरी आदी) 

िजटेको ्यवस्था (अनिुामनि रु १ िाि) आकमष्िक कोर्िाट िचा ्यिोररने मनर्ाय गररयो । साथै कक्षा ११ को 



पररक्षा सञ्चािन गने ५ वटा िा मव िरुिाई पररक्षा सञ्चािन अवमिभर आवश्यक समजाकि िाक्स, स्यामनटाइजर र 

ग्िोभ्स सम्विमन्िि वडा कायाािय/गाउपामिकािे प्रवन्ि गने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ११ 

  गोपेटार प्रिरी चौकी मवट मनिाार् आकमस्िक भएकोिे मनिाार्को मवि भरपाइ नाप जाप ििोमजि 

भिुानी आकमस्िक कोर्िाट भिुानी गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. - १२ 

मवमवि नेपाि सरकार समघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन िन्त्रािय मसिदरवार काठिान्डौ आन्िररक 

ब्यवस्थापन शािाको च न १२ मिमि २०७७।०४।०१ को पत्रानसुार िपमशि ििोमजिको कायासम्वपादन 

िलू्याङकनको ढाँचा फारििाइ कायाापामिकािे स्वीकृि गने मनर्ाय गररयो । 

 

मिमििाङ गाउँपामिका 

काया सम्वपादन िलु्याङ्कन फारि 

िलु्याङ्कन अवमििः आमथाक िर्ा    साि श्रावर् िमिना दमेि  साि असार िसान्िसम्वि 

मववरर् पेश गरेको कायााियिः    दिाा नं.    मिमििः   

किाचारीको नाििः    संकेि नं.     

पद र श्रेर्ीिः    सेवा:    सििु/उपसििुिः 

िािको पदिा मनयमुि मिमििः  

यस िलु्याङ्कनको अवमििा कायारि कायााियिरु (क्रिशिः) 

सपुररवके्षक सिक्ष पेश गरेको मिमििः  

किाचारीिे भने 

सम्वपामदि काि 

(िक्ष्य िोमकएका 

र निोमकएका) 

(१) 

काया सम्वपादन सचुकांक (२) काया सम्वपादन 

सचुकांक 

अनसुार 

सम्वपामदि 

कायाको प्रगमि 

(३) 

कायासम्वपन्न ि न 

नसकेको भए सो 

को कारर् (४) 

एकाई (सम्वभव भए सम्वि 

पररिार्, िागि र सिय 

सििे उल्िेि गनुापने)  

अिािामर्ाक 

िक्ष्य  

िामर्ाक 

िक्ष्य 

काया मववरर् र वामर्ाक कायाक्रि ििोमजिका 

कायािरु 

    

(क)      

(ि)       

(ग)      

(घ)       

(ङ)      



आफ्नै पिििा गरेका अन्य कायािरु     

(क)      

(ि)  १००% १००% और्ि प्रमिशि   

किाचारीको दस्ििििः............................   मिमििः.................... 

काया सम्वपादन गना िागकेो सियको िापनको आिार  काया सम्वपादनको प्रगमिको िापनको आिार 

१, िोमकएको सिय र सो भन्दा अगाव ैकाया 

सम्वपन्न भएिा  

अमिउत्ति १, ८०% दमेि १००% सम्वि अमिउत्ति 

२, कुि काि िध्ये १५% सम्वि काि 

िोमकएको सिय भन्दा पछी सम्वपन्न गरेिा  

उत्ति  २, ६५% दमेि ७९.९९% सम्वि  उत्ति  

३, कुि काि िध्ये ३०% सम्वि काि 

िोमकएको सिय भन्दा पछी सम्वपन्न गरेिा  

सािान्य  ३, ५०%दमेि ६४.९९% सम्वि  सािान्य  

४, कुि काि िध्ये ३०% भन्दा िढ काि 

िोमकएको सिय भन्दा पछी सम्वपन्न गरेिा  

न्यनु ५, ५०% भन्दा कि न्यनु 

रष्ट्यिः 

१) िामर्ाक िलु्याङ्कनको िामग उपयायिु ढाँचािा  ििि १,२,३ र ४ सम्विको यथाथाको मववरर् भरी  प्रवयेक 

वर्ाको श्रावर् साि गिे मभत्र सम्विमन्िि किाचारीिे सपुरीवेक्षक सिक्ष पेश गने प्रयोजनकोक िागी आफ्नो 

कायााियिा दिाा गराउन ुपनेछ। 

२) सम्वपामदि कािको मववरर्िा न्यनुिि ५ वटा कायािरु उल्िेि भएको ि नपुनेछ। 

३) काि उल्िेि गदाा संगठनको उद्दशे्य अनरुुप पदको काया मववरर् िथा वामर्ाक कायायोजना संग मिल्न ुपनेछ। 

४) िामर्ाक िक्ष्य सरुुिानै िोक्न नमिल्ने कािकको िागी वर्ाभरीिा सम्वपादन गररएका काििरुिाई नै वामर्ाक 

िक्ष्य िान्न ुपदाछ। 

 

सपुरीवेक्षक र पनुराविोकनकिााको िलू्याङ्कन 

सपुररवेक्षक सिक्ष पेश गरेको मिमििः     पनुराविकनकिाा सिक्ष पेश गरेको मिमििः 

कायासम्वपादनको 

स्िर (काया 

मववरर्को 

आिारिा) 

 सपुररवेक्षकको िलु्यांकन पनुराविोकनकिााको िलु्याङकन 

स्िर  कुि 

अंकभार 

अमि 

उत्ति  

उत्ति  सािान्य  न्यनु  कुि 

अंकभार 

अमि 

उत्ति  

उत्ति  सािान्य  न्यनु  

अंक           

१,           

२,           

३,           

४,           

जम्विा २५     १०     

 कुि प्राप्ताङ्किः          अंकिािः................... कुि प्राप्ताङ्किः          अंकिािः................... 

अक्षरिा 

९५% भन्दा िढी र ७५ 

%  भन्दा घमट अंक मददँा 

सपुरीवेक्षकको  

नाििः- 

पनुराविोकनकिााको  

नाििः- 



ििुाउन ुपने कारर् पदिः- 

संकेिनं.- 

दस्ििििः- 

मिमििः- 

पदिः- 

संकेिनं.- 

दस्ििििः- 

मिमििः- 

रष्ट्यिः 

१) किाचारीको िामर्ाक कायासम्वपादन िलु्याङ्कन फारािको िलु्याङ्कन गरी श्रावर् िमिना मभत्रै पनुराविोकनकिाािे प्राप्त 

गररसक्न ेगरर पेश गनुापनेछ। 

२) पनुराविोकनकिाािे आफुसिक्ष पेश भएको किाचारीको िामर्ाक काया सम्वपादन िलु्याङ्कन फारािको िलु्यांङ्कन गरी 

भार १५ गिे मभत्रै पनुराविोकन समिमििे प्राप्त गररसक्ने गरी पेश गनुापनेछ। 

३) िामर्ाक रुपिा गररने काया सम्वपादन िलु्याङकन वापि सपुररवेक्षक र पनुराविोकनकिाािे ९५ %  भन्दा िढी र ७५ % भन्दा 

घमट  अंक मदएिा सोको स्पस्ट कारर् ििुाउन ुपनेछ र ७५ % भन्दा घमट अंक मदएिा सम्विमन्िि किाचारीिाई जानकारी 

गराई मनजिे प्रमिमक्रया मदएिा सो सिेि रािी पनुराविोकन समिमि सिक्ष पेश गनुापनछे। 

खण्ड "ग" पुिराविोकि सस्मस्िको मुल्याङकि 

पनुराविोकन समिमि सिक्ष पेश गरेको मिमििः........................ 

सपुररवेक्षक र पनुराविोकनकिाािे गरेको िलु्याङ्कनिा सििि भए सोमि स्िरको अंक मदन ेअन्य मस्थमििा कैमफयि ििुाई 

िलु्याङ्कन गनेिः 

किाचारीको नाििः    पदिः     श्रेर्ीिः 

 स्िर  अमि उत्ति उत्ति  सािान्य  न्यनु 

ग) पनुराविोकन समिमििे गने िलु्याङ्कनका 

आिार 

अंक १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१, मवर्यवस्िुको ज्ञान र मसप      

२, मववेकको प्रयोग र मनर्ाय गन ेक्षििा       

३, कायाचाप ििन गन ेक्षििा       

४, सजृनमशििा र अग्रसरिा      

५, पेशागि संवेदनमशििा (गोपमनयिा र 

ियाामदि रिने) 

     

परु्ााङ्किः५  प्राप्ताङ्क     अंकिा...... अक्षरिा............... 

पनुराविोकन समिमिका पदामिकारीिरुको  

नाििः  पदिः   किाचारी संकेि निः   दस्ििििः 

१) . 

२) . 

३) . 

कुि प्राप्ताङ्किः  अङकिा....    अक्षरिा   

रष्ट्यिः 

१) यसरी पनुराविोकन समिमििा प्राप्त ि न आएको काया सम्वपादन िलु्याङ्कन फाराििरुको िलु्याङ्कन गरी समिमििे  भार 

िसान्ि मभत्रै िोक सेवा आयोग र िढुवा समिमिको समचवाियिा पठाई सक्नपुनेछ। 

२) पनुराविोकन समिमििे कुन ैकिाचारीिाई कायासम्वपादन िलु्याङ्कन वापि ९५ प्रमिशि भन्दा िमढ र ७५ % भन्दा घमट 

अंक मदएिा सोको स्पष्ट कारर् ििुाउनपुछा पनेछ। प्राप्ताङ्किा मटपके्स िगाउने िलु्याङ्कन किाािाई अमख्ियारवािािे 

मिभागीय कारिािी गनेछ । 


