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मभमत २०७९।०९।०६ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. स्थानीम तहको कामय प्रकृमा य उऩरव्धीहरुको फायेभा रेखाजोखा गयी सफर य दफुयर ऩऺहरुको 
ऩहहचान गनय, हिकास तथा सशुासनभा यहेका कभी कभजोयीहरुको जानकायी मरन, आिमधक सभीऺाको 
रामग आधाय प्राप्त गनय य गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाहरुको फीचभा तरुनामोग्म सूचकहरु तजुयभा 
गयी प्रमतस्ऩधायत्भक सधुायभा अग्रसय गयाई स्थानीम तहराई सऺभ य प्रबािकायी फनाउन स्थानीम तह 
सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कन कामयहिमध, २०७७ रे स्थानीम तहको सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कनका 
रामग हिमबन्न हिषम ऺेत्रहरु मनधाययण गयेको छ । मस कामयभा सहिजकयणका रागी खहईई आउन ु
बएका प्रिशऺकहरुफाई प्रिशऺण सभेत सम्ऩन्न बई सहकएको हुॉदा उक्त कामयहिमध अनसुाय मस चाभे 
गाउॉऩामरकारे आ.फ. २०७८।०७९ भा सम्ऩादन गयेका कामयहरुको सॊघीम भामभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारमफाई उऩरव्ध गयाईएको सूचना प्रहिमधभा आधाियत ढाॉचा अनसुाय स्िभलु्माङ्कन गदाय 
मनम्न हिषमऺेत्रहरुभा मनम्नानसुाय अॊकबाय प्राप्त बएको हुॉदा प्राप्त नमतजा आजको कामयऩामरकाको 
फैठकफाई अनभुोदन गयी कामायरमको िेबसाईई तथा सूचना ऩाईी भापय त साियजमनक गने साथै िजल्रा 
सभन्िम समभमत, भखु्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩियषदको कामायरम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखया य सॊघीम भामभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउने सियसम्भत मनणयम गियमो ।  

तऩमसर 

मस.नॊ. स्िभलु्माङ्कनका हिषम ऺते्र ऩूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैहपमत 

१ शासकीम प्रिन्ध ९ ८  

२ सॊगठन तथा प्रशासन ८ ६ 
 

३ फाहषयक फजेई तथ मोजना व्मिस्थऩन 11 ६ 
 

४ हित्तीम एिॊ आमथयक व्मिस्थाऩन 11 ७ 
 

५ साियजमनक सेि प्रिाह 16 ११.७५ 
 

६ न्माहमक कामयसम्ऩादन 7 ७ 
 

७ बौमतक ऩूिायधाय  13 ३.५ 
 

८ साभािजक सभािेिशकयण 10 ७.५ 
 

९ िाताियण सॊयऺण तथा हिऩद् 
व्मिस्थाऩन 

9 २.५ 
 

१० सहकामय सभन्िम  6 ३.५ 
 

 कुर जम्भा प्राप्ताङ्क् १०० ६२.७५ 
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२. चाभे गाउॉकामयऩामरका सदस्महरुको असर अभ्मास आदान प्रदान कामयक्रभ तथा अिरोकन भ्रभण ऩषु 
२५ गते याख् ने मनणयम गियमो । साथै कभयचायीहरुको सोही कामयक्रभ मही ऩसु १२ गते याख्न ेमनणयम 
गियमो। 

३. चाभे गाउॉऩामरकाको कामयऺ ते्रमबत्र हहभऩात तथा ऩहहयो व्िस्थाऩनको रामग चाभे गाउॉऩामरकाभा यहेको 
हहउॉपाल्ने भेमसनराई आिश्मकता अनसुाय प्रमोग गने मनणयम गियमो । 

४. श्री रोकहप्रम भा.हि.को च.न. १०१ मभमत २०७९।०८।२७ गतेको मनणयम तथा प्राप्त ऩत्रानसुाय तहाॉ 
हिद्यारमको मनभाहि तह तमृतम शे्रिणको ियक्त यहेको हिऻान हिषमको दयफन्दीराई हिद्यारमको भाग य 
आिश्मकताराई हेयी उक्त दयिन्दीराई मनभाहि तह तमृतम शे्रिणको नेऩामर हिषमभा हिषम ऩियितयन 
गने मनणयम गियमो । साथै नेऩारी हिषमको दयफन्दीभा गौियशॊकय आधायबतु मफद्यारमभा कामययत श्री 
छोईे रार ताभाङ राई दिैु हिद्यारमको व्मिस्थाऩन समभमतको मनणयम तथा सहभमतका आधायभा उक्त 
मनभाहि तह ततृीम शे्रणीको नेऩारी हिषमको दयफन्दीभा सरुिा सहभमत ददने मनणयम गियमो। रोकहप्रम 
भाहिको प्राहि तह ततृीम शे्रणीभा कामययत श्री शॊकय गरुुङ सेिा मनितृ्त बइसकेको हुॉदा उक्त ियक्त 
दयफन्दी सहहत प्राहि तहको थऩ एक दयफन्दी गौियशॊकय आधायबतू हिद्यारमभा ददने मनणयम गियमो। 

५. इिन्जमनमियङ एडबाइजयी प्रा मर, रमरतऩयुफाई मभमत २०७९।०७।२७ गते प्राप्त बएको चाभे 
गाउॉकामयऩामरकाको कामायरम, चाभे भनाङको प्रस्ताहित सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण प्रमतिेदन  

(O and M) स्िीकृत गने मनणयम गियमो। 
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चाभे गाउॉऩामरका, भनाङ्ग 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमको सॊगठन सॊयचना 

ऩूर्वाधवर वर्कवस तथव भर्न ननयमन 
शवखव 

ईन्जजनियर, ६  औॊ इन्जज/सससभऱ/जि)-१ 
सब-ईन्जज, ५ औ (इन्जज./सस/जिरऱ)-1  
सब-ईन्जज, ५ औ (इन्जज./सससभ/विआर)-1 
(वडा कायााऱय समेत) 
खा.पा.स.टे,.चौथो (इ./सस./स्या.)-१ 

 

र्डव कवयवाऱयहरु- ५ 
बररष्ठ प्रशासन सहायक ५औॊ (प्र./सा.प्र.)-२ 
प्रशासि सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)-३ 

 अ.सबईन्जज., चौथो (इन्जज./सससभ.)-१ 
 

रवजस्र् तथव आर्थाक प्रशवसन 
शवखव  
लेखा अधिकृत छैटौ/  (प्र/ऱेखा)-१ 
लेखा सहायक चौथो (प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रमुख प्रशवसकीय अर्धकृत  
८ औ (प्र./सा.प्र.)-१ 

आधथाक ववकास, सामान्जक ववकास, पवुाािार ववकास र वातावरण 
 तथा ववपद् व्यवस्थापि ससमनत 

अध्यऺ 

गाउॉकायापासऱका 

उपाध्यऺ 

ऱेखा, वविायि, सुशासि तथा अजय ससमनत गाउॉसभा 
 

आर्थाक वर्कवस शवखव  
 

जयानयक ससमनत 

सवमवजजक वर्कवस शवखव 
बररष्ठ वशक्षा सहायक  ५ औ (सशऺा/सश.प्र.)-१ 
स.म.वव.नि.,चौथो (ववववि)-1 
हे.अ. ५ औॊ (स्वा/हे.ई.)-१ 
हिद्यारमहरु 

 

कृवि सेर्व शवखव 
बररष्ठ कृवि सहायक, ५ औ (कृवष.)-१ 
कृवि सहायक,  चौथो (कृवष.)-१ 
 

योजनव अनुगमन तथव तथयवांक 
शवखव 

सूचिा प्रववधि अधिकृत ६ औॊ (वव.)-१ 
बररष्ठ प्रशासि सहायक 5 औॊ 
(प्र./सा.प्र.)- १ 

 
 

सवमवन्य प्रशवसन शवखव 
प्रशासि अधिकृत, ६ औॊ (प्र./सा.प्र.)-१ 
बररष्ठ प्रशासि सहायक, पााँचौ 
/प्रशासि प्रशासि सहायक चौथो 
(प्र./सा.प्र.)- १ 
बररष्ठ काननू सहायक 5 औॊ (काििू)- १ 
स.कम्प्यटुर.अपरेटर., चौथो (ववववि)-१ 
आन्तररक ऱेखव ऩररऺण इकवई 

बररष्ठ आ.ऱे.प.सहायक, 5औॊ (प्र./ऱे) -१ 

 

ऩशु सेर्व शवखव 
बररष्ठ पश ुसेिा सहायक.५औ (कृवष/भेट)-१ 
पश ुसेिा सहायक,  चौथो (कृवष./भेट)-१ 
 

स्र्वस्थय चौकी तपा    
स्टाफ िसा, सहायक पाॉचौ (स्वा./क.ि)-१ 
(स्कूऱको ऱाधग) 
अ.हे.व, सहायक पाॉचौ(स्वा./हे ई) )-१ 
अ.हे.व, सहायक चौथो(स्वा./हे ई) )-१ 
अ.ि.मी, सहायक चौथो (स्वा./प.हे.ि)-2 

 

आधवरभूत स्र्वस्थय केन्र  
(नतमवङ र कोतोकव ऱवर्ग)  

अ.हे.व,सहायक चौथो (स्वा./हे ई)-2 
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६. चाभे गाउॉऩामरकाफाई मभमत २०७९।०८।२३ गते दोस्रो ऩईक भाग बएको सूचना फभोिजभ मस 

कामायरमराई श्री ियजेश उऩयकोईीफाई प्राप्त बएको मस गाउॉऩामरकाको प्रमतक िचह् न (रोगो) स्िीकृत गने 
साथै सूचनाभा उल्रेख गियएको ऩाियश्रमभक यकभ बकू्तानी गने मनणयम गियमो। 

७. नभनुा हिद्यारम अन्तगयत श्री रोकहप्रम भाहिराई चार ु आ.ि. २०७९/८० भा प्राप्त बएको रु 
१,१०,००,०००।– (अऺरुऩी एक कयोड दश राख भात्र।) भध्मे थऩ बौमतक सॊयचना तथा बान्सा य 
राइबे्रयी मडजाइनका रामग मडहऩआय गनय रु १०,००,०००।– (अऺरुऩी दश राख) हिमनमोजन गने मनणयम 
गियमो। 

 


