
आज मममत २०७८।०५।२७ गते आइतबारका मदन यस महमिहाङ गाउँपामिकाको कायाािय,  पंचमी पाँचथरका 

अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षतामा तपमसि बमोमजमका कायापामिका सदस्यहरुको उपमस्थमतमा 

आ.व २०७८/७९ को दोस्रो कायापामिका बैठक द्वारा ति उल्िेमित प्रस्तावहरु मामथ छिफि गरी दहेायनसुारका 

मनणायहरु पाररत गररयो ।     

 

उपस्थिस्ि : 

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

२. उपाध्यक्ष : श्री समुमत्रा उप्रेती सेढाई ………………………………............................................ 

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

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभम प्रसाद हमे्व्या …………………………………..................................... 

५. का वा वडा अध्यक्ष : श्री नारायण िाती .......…………………………….................................. 

६. कायावाहक वडा अध्यक्ष : श्री मनेकुा दवेी बजगाई ं……………………........................................ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्मी प्रसाद सहुाङ …………………………………….............................. 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्ण ब. यवा ………………………………………….............................. 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मतिमबक्रम ईमधङगो ……………………………………............................. 

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

११.  का पा सदस्य श्री माया कन्दङवा ………………………………............................................ 

१२.  का पा सदस्य श्री मवष्णकुिा उभरकोटी ……………………………….................................... 

१३.  का पा सदस्य श्री मटकाराम धमिा ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सदस्य श्री दगुाामाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सदस्य समचव श्री मबक्रम मिम्वब ु………………………………………………...................... 

    अन्य उपस्थिस्ि :-  

     १७. आमथाक प्रशासन शािा प्रमिु श्री सवुास भट्टराई........................................................................ 

     १८. योजना तथा प्रशासन शािा प्रमिु श्री दगुाा प्रसाद मतममसना........................................................... 

  



प्रस्तावहरु :- 

१. हािसम्वम प्राप्त मवमभन्न पररपत्र, आदशे, मनदशेन तथा मागपत्रहरुको जानकारी सम्वबन्धमा । 

२. मवधािय तथा पठनपाठन सञ्चािन सम्वबन्धमा । 

३. कक्षा थपको अनमुमत सम्वबन्धमा । 

४. अममन सेवा शलु्क मनधाारण सम्वबन्धमा । 

५. िेिापाि रमाना सम्वबन्धमा । 

६. वडा न ७ कायाािय भवन ममात सम्वभार सम्वबन्धमा । 

७. आकमष्मक कायाको भकु्तानी सम्वबन्धमा । 

८. मवमवध  

 

 

स्िर्णय िं. - १ 

संघ, प्रदशे तथा मजल्िाका मवमभन्न मन्त्रािय, मवभाग तथा अन्य कायााियहरुबाट यस कायााियिाई हािसम्वम प्राप्त 

भएका तपमसि अनुसारका मनदशेन, पररपत्र तथा मागहरु यस कायापामिका बैठकमा प्रमिु प्रशासकीय अमधकृत द्वारा 

वाचन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायापामिका सदस्यहरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त महत्वपणूा मवमवध 

जानकारी, पररपत्र तथा मनदशेनहरु यसै कायापामिका बैठकको माध्यमद्वारा सम्वबमन्धत सरोकारवािाहरु सम्वम पयुााईने 

तथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनणाय समेत गररयो । 

क्र स पत्र पठाउने मनकाय पत्रको संमक्षप्त ्यहोरा पत्राचार मममत 

१ रामष्िय मानव अमधकार आयोग आवश्यक जानकारी उपिब्ध गराईमदने २०७८/०४/२२ 

२ पवूााधार मवकास कायाािय २० % रकम जम्वमा गररमदने सम्वबन्धमा २०७८/०५/०३ 

३ प्रदशे िगानी प्रामधकरण आवश्यक सहयोग गररमदन ुहुन २०७८/०४/१० 

४ भमूम ्यवस्था कृमष तथा 

सहकारी मन्त्रािय 

मकसान सचुीकरण कायाक्रम संचािन सम्वबन्धमा २०७८/०५/१७ 

५ प्रधानमन्त्री कृमष 

आधमुनकीकरण पररयोजना 

ताप्िेजङु 

अिैंची जोनमा सचूीकृत हुने सम्वबन्धमा २०७८/०५/०७ 

६ स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्रािय 

आधारभतू अस्पताि मनमााण सम्वबन्धमा  २०७८/०४/१२ 

७ मजल्िा समन्वय समममतको 

कायाािय पाँचथर 

मनणाय कायाान्वयन सम्वबन्धमा २०७८/०५/११ 

८ संस्कृमत पयाटन तथा नागररक 

उडडयन मन्त्रािय 

रकम मनकासा सम्वबन्धमा  २  ०७८/०५/१७ 

९ कोष तथा िेिा मनयन्त्रक 

कायाािय पाँचथर 

रमाना गरी पठाई मदन हुन २०७८/०५/०९ 

१० संघीय माममिा तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रािय  

बामषाक मस्वकृत कायाक्रम कायाान्वयन 

सम्वबन्धमा 

२०७८/०५/२३ 

११ वकैमल्पक उजाा प्रवद्वान केन्र नवीकरणीय उजाा अमभमिुीकरण कायाशािामा २०७८/०५/२६ 



उपमस्थमतको िामग आमन्त्रण गररएको 

सम्वबन्धमा । 

१२ नेपाि काननु समाज भचुाअि छिफिमा सहभामगता बारे २०७८/०५/१२ 

१३ भॏमतक पवूााधार मवकास 

मन्त्रािय प्रदशे नं १ 

िागत साझदेारीमा उजाा कायाक्रम संचािन २०७८/०५/२० 

१४ मजल्िा प्रशासन कायाािय 

पाचथर 

आवश्यक कारवाही गने सम्वबन्धमा २०७८/०५/२५  

१५ नेपाि सरकार िगानी बोडाको 

कायाािय 

पररयोजना क्षेत्रको मनजी स्वाममत्वमा रहकेा 

जग्गा रोक्का गने सम्वबन्धमा  

२०७८/०५/११ 

१६ स्वास््य तथा जनसंख्या 

मन्त्रािय 

जनशमक्त मववरण उपिब्ध गराउने सम्वबन्धमा २०७८/०५/१० 

 

स्िर्णय िं. - २  

मवश्व्यापी महामारीको रुपमा फैमिएको कोमभड १९ (कोरोना भाईरस) संक्रमणबाट समृजत िकडाउन (बन्दाबन्दी) 

का कारण िामो समयदमेि यस पामिका अन्तरगतका सबै सामदुामयक तथा संस्थागत मवधाियहरुमा पठनपाठन 

अवरुद्व हुन गएको सन्दभािाई मध्यनजर गद ैगाउँ मशक्षा समममतको मसफाररस तथा स्माटा िकडाउन कायामवमध २०७८ 

िाई ध्यान मदद ैमममत २०७८/०६/०१ गतेदमेि यस पामिका अन्तरगतका सबै सामदुामयक मवधािय तथा संस्थागत 

मवधाियहरुमा भॏमतक रुपमा उपमस्थत भई पठनपाठन सचुारु गना कोमभड १९ संक्रमण जोमिम मनयन्त्रणका िामग 

स्माटा िकडाउन सम्वबन्धी कायामवमध २०७८ को िण्ड ८.१ अनसुचूी १ बमोमजम शमैक्षक संस्था संचािनका 

सम्वबन्धमा Soft Lock Down मवमध अपनाई दहेायनसुार पठनपाठन सचूारु अनमुमतका िामग DCMC समक्ष 

मसफाररस गने मनणाय गररयो । 

 स्वास््य सरुक्षा मापदण्ड पािना गद ै पररक्षा संचािन तथा कक्षा सञ्चािनमा उपयकु्त वकैमल्पक मवमध 

अपनाई भॏमतक उपमस्थमतमा कक्षा संचािन गने । 

 मबधाथी तथा मशक्षक िाई कोरोना संक्रमणको िक्षण दमेिएमा मवधाियमा भॏमतक रुपमा उपमस्थमत नगराई 

तरूुन्तै नमजकको स्वास््य संस्थामा सम्वपका  गराउने । 

 एउटा कक्षामा २५ वा सो भन्दा कम मबधाथी संख्या भए तीन भ को मसद्वान्त अपनाई सबै मबधाथीहरुिाई 

पठनपाठन गराउने । २५ जना भन्दा बढी मबधाथी संख्या भएमा आिोपािो गरी पठनपाठन गराउने । 

 सम्वबमन्धत मवधािय ्यवस्थापन समममतिे स्माटा िकडाउन कायामवमध २०७८ बमोमजम प्रत्येक हप्ता 

मनयममत रुपमा मवधाियको संक्रमण जोमिम मलू्याङकनमा सम्वबमन्धत मनकायिाई सहजीकरण गने । 

 मबधाियहरुमा भॏमतक रुपमा उपमस्थत भई पठनपाठन सञ्चािन गदाा तीन ''भ'' को मसद्वान्त (मभडभाड - 

भॏमतक दरुी - भमेन्टिेशन) िाई ध्यानपवूाक कायाान्वयन गने । 

 मबधािय पठनपाठन शरूु भए पश्चात बीचमा कोरोना संक्रमण दरमा बमृद्व नभएको हकमा मममत २०७८ 

असोज २५ गतेसम्वम पठनपाठन सचूारु गने/गराउने । दशैं मबदा पश्चात पठनपाठनिाई मनयममत रुपमा 

सञ्चािन गने । 

 

 



स्िर्णय िं.- ३ 

महमिहाङ गाउँपामिकाको गाउँ मशक्षा समममतको मममत २०७८/०५/२६ गते बसेको बैठकको मनणाय एवम मसफाररस 

बमोमजम श्री मसंहपरु ईङमिस मममडयम बोमडाङ स्कुिको कक्षा थपको अनमुमत माग सम्वबन्धमा प्रचमित मशक्षा ऐन 

तथा मनयमाविीको अमधनमा रही शमैक्षक सत्र २०७८ बाट कक्षा ३ को पठनपाठन सञ्चािनको अनमुमत प्रदान गने 

मनणाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं - ४ 

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र अममन सेवा उपभोग गदाा मफल्ड चेक दस्तरु दहेायनसुार मनधाारण गने मनणाय गररयो । 

कायापामिकाबाट भएको यस मनणायिाई आगामी महउँद ेअमधवशेनबाट अनुमोदन गने मनणाय समते गररयो । 

क्र स जग्गाको क्षेत्रफि दताा दस्तरु तथा शलु्क 

१ १ रोपनी सम्वम १०००।- 

२ १ दिेी ५ रोपनी सम्वम १२००।- 

३ ५ रोपनी दिेी १० रोपनी सम्वम १५००।- 

४ १० दिेी २० रोपनीसम्वम २०००।- 

५ २० रोपनी भन्दा माथी ३०००।- 

 

स्िर्णय िं. ५ 

कोष तथा िेिा मनयन्त्रक कायाािय पाँचथरको चं नं २५ र मममत २०७८/०५/०९ गतेको पत्रानसुार यस कायााियमा 

काजमा कायारत िेिापाि श्री सवुास भट्टराई िाई तत्काि रमाना मदई पठाउने सम्वबन्धमा यस कायााियको कमाचारी 

संगठन संरचना अनसुार आमथाक प्रशासन तफा  िेिा अमधकृत १, िेिा सहायक पाँचॏ १ र आन्तररक िेिापररक्षक 

१ समते ३ जनाको दरबन्दी रहकेोमा िोकसेवा आयोगमा माग आकृमत फाराम भरी पठाएकोमा मवज्ञापनमा समावेश 

नभई पदपमूता हुन नसकेकोमा पनु प्रदशे िोकसेवा आयोगमा माग आकृमत फाराम भरी पठाईएकोमा उक्त ररक्त 

दरबन्दीमा हािसम्वम स्थायी पदपमूता हुन नसकेको तथा अन्य कुनै मवकल्प पमन नदमेिएको कारण हाििाई कमाचारी 

समायोजन नभएसम्वमका िामग मनजिाई रमाना नमदई यसै कायााियम ै काजम ै राख्ने सम्वबन्धमा सम्वबमन्धत मनकाय 

समक्ष अनरुोध गने मनणाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ६ 

 सल्िेरी सभुाङ पञ्चमी कािोपते्र सडक मनमााणको क्रममा वडा न ७ को कायािय पररसर भत्कीन गई मजणा भएको 

हुदँा स्टमटे बमोमजम अमानतमा ममात सम्वभार गरी आकमस्मक कोषबाट िचा बेहोने मनणाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ७ 

महमिहाङ गाउँपामिका वडा न ४ मस्थत मपपिडाँडा श्रीचम्वपा मोटरबाटो िण्डमा मममत २०७८ भार १५ गते अमवरि 

वषााको कारण अत्यन्तै ठुिो ढुङगा आई मवपद आउने जोमिमका कारण तत्कािै ढुङगा पन्छाउन ुपने अवस्था सजृना 

भएका कारण उक्त आकमष्मक कायामा भएको िचा आकमष्मक कोषबाट ्यहोने मनणाय गररयो । 

 

 

 



स्िर्णय िं ८ 

 महमिहाङ ७ मनवासी श्री गणेश पन्थाकको घर अमवरि वषााको कारण पणूा क्षमत भई मवस्थामपत हुने अवस्था 

सजृना भएका कारण मनजिाई आवश्यक सबै कागजातहरु पेश गना िगाई मनजिाई राहत स्वरुप रु ३०००० 

(तीस हजार) प्रदान गने मनणाय गररयो । 

 महमिहाङ ७ मनवासी श्री कािीबहादरु श्रेष्ठको घर अमवरि वषााको कारण घर भमत्कएर पणूा रुपमा क्षमत 

भएका कारण मनजिाई प्रहरी सजाममन मचुुल्का र वडा कायााियको मसफाररस समतेका आधारमा राहत 

स्वरुप रु  १०००० (दश हजार) प्रदान गने मनणाय गररयो । 

 महमिहाङ ४ मनवासी श्री गोपीनाथ सवुदेी को िटु्टा भाँमचई आमथाक मवपन्नताका कारण उपचारमा आमथाक 

अभाव भएका कारण मनजिाई आमथाक सहायता स्वरुप रु २०००० (बीस हजार) प्रदान गने मनणाय गररयो । 

 

 

 
   


