
बैठक संख्याः  

मिम ाः २०७७/०४/०५ 

सि्ाः मबहयन ११:०० बज े

स्थयनाः भूिे गयउँ कय य्पयमिकयको बैठक कक्ष 

 

भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामसुर बुढा मगरज्यकूो अध्यक्षता र देहायका काययपालिका सदस्यहरुको उपलस्िलतमा गाउँ 

काययपालिकाको बैठक बसी पेश भएका प्रस्तावहरु उपर छिफि गरी देहाय बमोलिम लिर्यय गररयो ।  

उपमस्थम ाः 

क्र .सं .  दस् ख  नयि थर पद कय्ययि् 

१  रामसुर बढुा मगर अध्यक्ष भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

२  मिकुमारी बढुा लवष्ट उपाध्यक्ष भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

३  प्रवेश पुि प्रवक्ता/ वडाध्यक्ष भूमे गापा/९ िं. वडा कायायिय 

४  रामचन्द्र पुि 
वडा अध्यक्ष १ िं. वडा कायायिय 

५  िरबहादरु बढुा 
वडा अध्यक्ष २ िं. वडा कायायिय 

६  लदिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ३ िं. वडा कायायिय 

७  चंख बहादरु बुढा मगर 
वडा अध्यक्ष ४ िं. वडा कायायिय 

८  टेक प्रसाद बुढा 
वडा अध्यक्ष ५ िं. वडा कायायिय 

९  देव बहादरु बुढा 
वडा अध्यक्ष ६ िं. वडा कायायिय 

१०  धिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ७ िं. वडा कायायिय 

११  पंचबहादरु रोका 
वडा अध्यक्ष ८ िं. वडा कायायिय 

१२  श्याम सुन्द्दर सुिार 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउँपालिका 

१३  भीम बहादरु िेपािी 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१४  लहरा कुमारी शे्रष्ठ 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१५  िलमता पुि 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१६  लमिा सुिार 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१७  मिकुमारी बढुा 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउँपालिका 

१८  चन्द्रलसंह शे्रष्ठ 
सलचव/प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृत 
भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

 

 



 

मिमि २०७७/०४/०५ को कार्यपामिका बैठकका प्रस्िावहरुः 

प्रस्ता

व  

ववषय प्रस्ताववत विर्णय 

१ कार्य 

सम्पादन 

िूल्र्ाङ्क

न फाराि 

सम्बन्धिा 

िोक सेवा आर्ोगबाट मसफाररश भई स्थार्ी मनरु्क्त भएका कियचारीहररको कार्य सम्पादन िूल्र्ाङ्कनको िामग अको व्र्वस्था नभएसम्ि संघीर् 

िामििा िथा सािान्र् प्रशासन िन्रािर्को च.नं. १२ मिमि २०७७।०४।०१ को परसाथ प्राप्त ढााँचािाई स्वीकृि गने ।  

२ वामषयक 

कार्यक्रि 

कार्ायन्वर्

न 

सम्बन्धिा 

आमथयक वषय २०७७।०७८ का िामग गाउाँपामिका र अन्िगयिका मनकार्हरिे सम्पादन गनुयपने कार्यहर िथा स्वीकृि वामषयक र्ोजना 

िथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न र आगािी आमथयक वषयको र्ोजना िथा िजुयिा िामिका स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो ।  

वार्षिक कार्ितार्िका, आर्थिक वषि २०७७/०७८ 

क्र.सं. कार्िक्रम र्ववरण समर् सीमा र्ववरण 

पठाउने 

समर्ावर्ि 

स्थान 

१ र्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ितार्िका तर्ारी 

तथा प्रकाशन 

श्रावण मसान्त  गा.पा. 

कार्ाििर् 

२ वार्षिक समीक्षा    

क वडा कार्ाालर्हरुको वार्षाक समीक्षा श्रावण दोस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सम्बन्धित वडा 

कार्ाालर् 

ख गैरसरकारी संस्थाहरुको समीक्षा िाद्र दोस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सिाहल 

ग र्वषर्गत सर्मर्त/तथा शाखाहरुको समीक्षा श्रावण तेस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सिाहल 

३ सामार्जक परीक्षण कार्िक पर्ििो िप्ता ७ र्िनर्ित्र  

४ साविजर्नक सुनुवाई    

क) प्रथम चौमार्सक मंर्सरको पर्हलो हप्ता   

ख) दोस्रो चौमार्सक फागुन मसान्तर्ित्र   

ग) तेस्रो चौमार्सक असार मसान्तर्ित्र   

५ र्ोजना कार्ािन्वर्न    

क) र्ोजनाको सम्भाव्यता अध्यर्न तथा सिे, 

र्डजाइन तथा लागत अनुमान तर्ार गने 

िाद्र मसान्तर्ित्र ७ र्दनर्ित्र सम्बन्धित 

र्ोजनास्थल, 

कार्ाालर् 

ख) उपिोक्ता सर्मर्त गठन तथा सम्झौता िाद्र मसान्त ७ र्दनर्ित्र  

ग) उपिोक्ता सर्मर्तका पदार्िकारीहरुलाई 

अर्िमुखीकरण 

असोजको पर्हलो 

हप्ता र्ित्र 

  

घ) आर्ोजना, वडा कार्ाालर् तथा गैसस 

अनुगमन 

र्नर्र्मत तुरुन्त   

ङ) आर्ोजना सम्पन्न गने अवर्ि प्रार्वर्िकको 

र्सफाररश बमोर्जम 

  

च) र्ोजना जााँचपास र फरफारक जेठ मसान्तर्ित्र   

छ) सम्पन्न र्ोजना उपिोक्ता सर्मर्तलाई 

हस्तान्तरण 

आषाढ मसान्तर्ित्र   

६ प्रगर्त प्रर्तवेिन  शाखा तथा वडाबाट प्रर्तवेिन 

क) प्रथम चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन मंर्सर ७ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

ख) दोस्रो चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन चैत्र ७ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

ग) तेस्रो चौमार्सक तथा वार्षाक प्रगर्त प्रर्तवेदन श्रावण १५ गतेर्ित्र ७ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

७ प्रकाशन    

क) साप्तार्हक गर्तर्वर्ि प्रकाशन सोमबार शर्नबार  

ख) िूमे बुलेर्िन १५ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र  

ग) जनाल मंर्सर र जेठ एक मर्हना 

पर्हले 

 



 

 

 

आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को वार्षिक र्ोजना तजुिमा तार्िका प्रस्ताव 

७ सििार्गतामूिक र्ोजना तजुिमााः कैर्िर्त 

चरण १ बजेटको पूवि तर्ारी  

 • आर् व्यर्को प्रके्षपण गररएको तथ्ांक 

सर्हतको र्ववरण सङ्घीर् सरकारमा पेश गने ।  

पौष मसान्त र्ित्र  

 • संघ र प्रदेशबाि बजेिको सीमा प्राप्त गने ।  चैत्र मसान्त र्ित्र  

चरण २ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा र्निािरण बैशाख १० र्ित्र  

चरण ३ बस्ती तिका र्ोजना छनौट  वैशाख मसान्त र्ित्र  

चरण ४ वडा तिमा र्ोजना छनौट तथा प्राथर्मकीकरण  जेष्ठ १५ र्ित्र  

चरण ५ बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा  असार ५ र्ित्र  

चरण ६ गाउँ वा नगर कार्िपार्िकाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

असार १० र्ित्र  

चरण ७   गाउँ वा नगर सिाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

   

 • बजेि तथा कार्ाक्रम प्रसु्तर्त  असार १० र्ित्र  

 • बजेि तथा कार्ाक्रम स्वीकृर्त  असार मसान्त र्ित्र  
 

३ मवपद ्

जोमिि 

न्रू्मनकरर् 

र्ोजना 

सम्बन्धिा 

हाि मवश्वभर फैमिरहेको कोमभड-१९ को जोमिि अझै नहटेकोिे वैदेमशक रोजगारबाट फमकय एका व्र्मक्तहरिाई सडकको सहज पह ाँच भएको स्थानका 

क्वारेन्टाइनिा राख्ने व्र्वस्था मििाई सजगिा अपनाउन आि गाउाँपामिकाबासीिा अनुरोध गने । साथै, वषायर्ािका बाढी, पमहरोको बढी जोमिि ह ने 

भएकाि ेसम्भामवि जोमिि स्थानिा नबस्ने जोमिििा रहेका वस्िीहरिाई जानकारी गराउने र उद्दार िथा पुस्थायपनाका िामग आवश्र्क पने िार जािी, 

उद्दार सािाग्री िररद िरी िर्ारी अवस्थािा राख्ने व्र्वस्था मििाउने ।  

४ सरसफाई 

रर्नीमिक 

कार्यर्ोज

ना 

कार्ायन्वर्

न 

सम्बन्धिा 

गाउाँपामिकाको िानेपानी िथा सरसफाईसम्बन्धी रर्नीमिक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नका िामग मवमनर्ोमजि बजेट रकि बिोमजि र्ोजना कार्ायन्वर्न 

गनय गाउाँपामिकािा सूचीकृि संघसंस्थाहरिाई १५ मदनको सिर्ावमधको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्िावना िाग गने ।  

५ स्थानीर् 

मवपद ्िथा 

जिवारु् 

उत्थानशी

ि र्ोजना 

सम्बन्धिा 

भूिे गाउाँपामिकाको स्थानीर् मवपद ्िथा जिवारु् उत्थानशीि र्ोजना गाउाँ कार्यपामिकाबाट स्वीकृि गरी अमन्िि स्वीकृमिका िामग गाउाँसभा सिक्ष 

पेश गने ।  

६ वडा 

कार्ायिर्

िा सेवा 

प्रवाहका 

िामग 

करार 

कियचारी 

भनाय 

सम्बन्धिा 

गाउाँ कार्यपामिकाको मिमि २०७७।०३।२९ को मनर्यर्ानुसार गाउाँपामिकाको स्वीकृि दरबन्दी बिोमजि सबै वडा कार्ायिर्हरिा हािसम्ि पदपूमिय 

नभएको र पदपूमिय भएका िध्रे् एक जनािे दईु वा दईु भन्दा बढी वडाको वडा समचव र स्थानीर् पमजजकामधकारीको सिेि मजम्िेवारी मनवायह गनुयपन े

भएकाि ेकियचारी अको वडािा रहाँदा वा मबदािा रहाँदा वडा कार्ायिर्को दैमनक सेवा प्रवाह सिेि प्रभामवि ह न ेभएकािे वडा न.ं ८ बाहके वडा नं. १, 

२, ३, ४,५,६,७ र ९ िा पदपूमिय नभएसम्िका िामग चौथो िह सरहको प्रशासन िथा िेिा सहार्क करार सेवािा देहार् बिोमजि पदपूमिय गरी सेवा 

प्रवाहिाई मनर्मिि गने ।  

१) पदुः सहार्क चौथो (करार) रहने ।  

२) पाररश्रमिकुः चौथो िहको शुर ििब स्केि बाहेक अन्र् सेवा सुमवधा थप नह न े।  

३) उिेर हदुः सामवकदेमि गामवस िथा वडा कार्ायिर्िा करार वा अस्थार्ीिा रही हािसम्ि अमवमिन्न कािकाज गरररहेको प्रिामर्ि भएको 

हकिा उिेर हद निाग्ने । अन्र्को हकिा मनर्िानुसार ह ने ।  

४) अन्र् सेवा शिय र सुमवधा मनर्िानुसार ह ने ।  

 

७ भूिे 

स्वरं्सेवा 

ऐन, 

२०७४ 

संशोधन 

सम्बन्धिा 

भूिे स्वरं्सेवा ऐन, २०७४ िाई संशोधन समहि सभािा पेश गनय सैद्धामन्िक सहिमि मदने ।  



 

विवत २०७७।०४।०५ को कायणपाविका बैठकको प्रस्ताव तथा विर्णयको संविप्त व्यहोरा 

प्रस्तावहरुः 

प्रस्ताव िं ववषय अध्यिबाट प्रस्ताव स्वीकृवत विवत कै 

१ कार्य सम्पादन िूल्र्ाङ्कन फाराि सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

२ वामषयक कार्यक्रि कार्ायन्वर्न सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

३ मवपद ्जोमिि न्रू्मनकरर् र्ोजना सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

४ सरसफाई रर्नीमिक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

५ स्थानीर् मवपद ्िथा जिवारु् उत्थानशीि र्ोजना सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

६ वडा कार्ायिर्िा सेवा प्रवाहका िामग करार कियचारी भनाय सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

७ भूिे स्वरं्सेवा ऐन, २०७४ संशोधन सम्बन्धिा २०७७।०४।०४  

 

 

विवत २०७७।०३।२९ को कायणपाविका बैठकको प्रस्ताव तथा विर्णयको संविप्त व्यहोरा 

 

विर्णय ि.ं १: 

प्रस्िाव नं. १ का सम्बन्धिा ििफि गदाय िोक सेवा आर्ोगबाट मसफाररश भई स्थार्ी मनरु्क्त भएका कियचारीहररको कार्य सम्पादन 

िूल्र्ाङ्कनको िामग अको व्र्वस्था नभएसम्ि संघीर् िामििा िथा सािान्र् प्रशासन िन्रािर्को च.नं. १२ मिमि २०७७।०४।०१ को 

परसाथ प्राप्त ढााँचािाई स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 

तपवसिुः 

भूिे गाउँपाविका 

कायण सम्पादि िूल्याङ्कि फाराि  

िूल्याङ्कि अववि : आवथणक वषण साि श्रावर् िवहिादेवि  साि असार िसान्तसम्ि 

मववरर् पेश गरेको कार्ायिर् : दिाय न.ं : मिमि : 

कियचारीको नाि  : सङ्केि नं. :  

पद र शे्रर्ी : सेवा : सिूह/उपसिूह : 

हाि कार्यरि कार्ायिर् :   

हािको पदिा मनरु्मक्त मिमि :   

र्स िूल्र्ाङ्कन अवमधिा कार्यरि 

कार्ायिर्हर (क्रिशुः) 

  

सुपररवेक्षक सिक्ष पशे गरेको मिमि :   

किणचारीिे भिे 

सम्पावदत काि 

(िक्ष्य तोवकएका र 

ितोवकएका) 

(१) 

कायण सम्पादि सूचकाङ्क (२) कायण सम्पादि सुचकाकं 

अिुसार सम्पावदत कायणको 

प्रगवत (३) 

कायण सम्पन्ि हुि 

िसकेको भए सो 

को कारर् 

(४) 

एकाई (सम्भव 

भएससम्ि पररिार्, 

िागि र सिर् सििे 

उल्िेि गनुयपने) 

अधयवामषयक 

िक्ष्र् 

वामषयक  

िक्ष्र् 



 

कायण वववरर् र वावषणक कायणक्रि 

बिोवििका कायणहर  

    

(क)      

(ि)      

(ग)      

(घ)      

(ङ)      

आफ्िै पहििा गरेका अन्य कायणहर     

(क)      

(ि)  १००% १००% औषत प्रवतशत  

 

किणचारीको दस्तित :       विवत :  

कायण सम्पादि गिण िागेको सियिा िापिको आिार कायण सम्पादिको प्रगवतको िापिको 

आिार 

१) तोवकएको सिय र सो भन्दा अगावै कायण सम्पन्ि भएिा अवत उत्ति 

 

१) ८०% देवि १००% 

सम्ि  

अवत उत्ति 

 

२)कूि काििध्ये १५ % सम्ि काि तोवकएको सियभन्दा 

अगावै  सम्पन्ि गरेिा  

   उत्ति 

 

२) ६५% देवि 

७९.९९% सम्ि  

   उत्ति 

 

३)कूि काििध्ये ३०% सम्ि काि तोवकएको सियभन्दा पवि 

सम्पन्ि गरेिा  

  सािान्य 

 

३) ५०% देवि 

६४.९९% सम्ि  

  सािान्य 

 

४) कूि काििध्ये ३०% भन्दा बढी काि तोवकएको 

सियभन्दा पवि सम्पन्ि गरेिा 

 न्यूि 

 

४)  ५०% भन्दा कि   न्यूि 

 

 

द्रष्टव्युः 

१) वामषयक िूल्र्ाङ्कनको िामग उपरु्क्त ढााँचािा िहि १, २, ३ र ४ सम्िको र्थाथय मववरर् भरी प्रत्रे्क वषयको श्रावर् ७ गि े मभर 

सम्बमन्धि कियचारीिे सुपरीवेक्षक  सिक्ष पशे गने प्रर्ोजनको िामग आफ्नो कार्ायिर्िा दिाय गनुय पनिे । 

२) सम्पामदि कािको मववरर्िा न्रू्निि ५ वटा कार्यहर उल्िेि भएको ह नु पनिे । 

३) काि उल्िेि गदाय सङ्गठनको उदे्दश्र् अनुरप पदको कार्य मववरर् िथा वामषयक कार्य र्ोजनासाँग मिल्न ुपनेि । 

४) वामषयक िक्ष्र् सुरिा नै िोक्न नमिल्ने कािको िामग वषयभररिा सम्पादन गररएका कािहरिाई न ैवामषयक िक्ष्र् िान्नु पदयि । 

 



 

सुपररवेिर् र पुिराविोकिकताणको िूल्याङ्कि 

सुपरीवेक्षक सिक्ष पशे गरेको मिमिुः                         पुनराविोकनकिाय सिक्ष पशे गरेको मिमिुः 

कार्य सम्पादनको 

स्िर (कार्य 

मववरर्को 

आधारिा) 

 सुपरीवेक्षकको िूल्र्ाङ्कन पुनराविोकनकिायको िूल्र्ाङ्कन 

स्िर कूि 

अङ्क 

भार 

अमि 

उत्ति 

उत्ति सािान्र् न्रू्न कूि 

अङ्क 

भार 

अमि 

उत्ति 

उत्ति सािान्र् न्रू्न 

अङ्क ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 

१) सम्पामदि कािको सिग्र 

पररिार्  

          

२) सम्पामदि कािको सिग्र 

िागि 

          

३) सम्पामदि कािको सिग्र 

सिर् 

          

४) सम्पामदि कािको सिग्र 

गुर् 

          

िम्िा  २५     १०     

 कूि प्राप्ताङ्कुः  अंङ्किाुः       कूि प्राप्ताङ्कुः अंङ्किाुः       

द्रष्टव्युः 

१) कियचारीको वामषयक कार्य सम्पादन िूल्र्ाङ्कन फारािको िूल्र्ाङ्कन गरी श्रावन िमहनामभरै पुनराविोकनकिायिे प्राप्त गरी सक्न े

गरी पशे गनुय पनेि । 

२) पुनराविोकनकिायिे आफू सिक्ष पेश भएको कियचारीको वामषयक कार्यसम्पादन िूल्र्ाङ्कन फारािको िूल्र्ाङ्कन गरी भाद्र १५ 

गिे मभर पनुराविोकन समिमििे प्राप्त गरी सक्ने गरी पेश गनुय पन ेि ।  

३) वामषयक रपिा गररन ेकार्यसम्पादन िूल्र्ाङ्कन वापि सुपररवेक्षक वा पुनराविोकनकिायिे ९५ प्रमिशि भन्दा बढी र ७५ प्रमिशि 

भन्दा घटी अङ्क मदएिा सो को स्पष्ट कारर् िुिाउनु पनेि र ७५ प्रमिशि भन्दा घटी अङ्क मदएकोिा सम्बमन्धि कियचारीिाई 

जानकारी गराई मनजिे प्रमिमक्रर्ा मदएिा सो सििे रािी पनुराविोकन समिमि सिक्ष पशे गनुयपन ेि । 

 

िण्ड 'ग' पुिराविोकि सविवतको िूल्याङ्कि 

पुनराविोकन समिमि सिक्ष पशे गरेको मिमिुः 

सुपररवेक्षक र पुनराविोकनकिायिे गरेको िूल्र्ाङ्कनिा सहिि भए सो स्िरको अङ्क मदने अन्र् मस्थमििा कैमफर्ि िुिाई 

िूल्र्ाङ्कन गने 

कियचारीको नािुः                 पदुः                           शे्रर्ीुः 

 स्िर अमि उत्ति उत्ति सािान्र्  न्रू्न 

ग) पुनराविोकन समिमििे गने िूल्र्ाङ्कनका आधारहर अङ्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१) मवषर् वस्िुको ज्ञान र सीप      



 

२) मववेकको प्रर्ोग र मनर्यर् गने क्षििा         

३) कार्यचाप बहन गन ेक्षििा      

४) सजृनशीििा र अग्रसरिा      

५) पेशागि संवेदनशीििा (गोपनीर्िा र िर्ायमदि रहने)      

 

पूर्ायङ्क      प्राप्ताङ्क अक्षरिा                                    अक्षरिा 

पुनराविोकन समिमिका पदामधकारीहरको 

नािुः    पदुः   कियचारी संकेि न ं   दस्ििि 

१) 

२) 

३) 

कुि प्राप्ताङकुः                 अङ्किा    अक्षरिा 

द्रष्टव्र्ुः 

१) र्सरी पुनराविोकन समिमििा प्राप्त ह न आएको कार्यसम्पादन िूल्र्ाङ्कन फारािहरको िूल्र्ाङ्कन समिमििे भाद्र िसान्िमभरै 

िोकसेवा आर्ोग र बढुवा समिमिको समचवािर्िा पठाईसक्नु पनिे । 

२) पुनराविोकन समिमििे कुनै कियचारीिाई कार्यसम्पादन िूल्र्ाङ्कन वापि ९५ प्रमिशि भन्दा बढी र ७५ प्रमिशि भन्दा घटी 

अङ्क मदएकोिा सम्बमन्धि कियचारीिाई जानकारी गराई मनजिे प्रमिमक्रर्ा मदएिा सो सििे रािी पनुराविोकन समिमि सिक्ष 

पेश गनुयपने ि । 

 

 

विर्णय ि.ं २: 

प्रस्िाव नं. २ का सम्बन्धिा ििफि गदाय वषय २०७७।०७८ का िामग गाउाँपामिका र अन्िगयिका मनकार्हरिे सम्पादन गनुयपने कार्यहर 

िथा स्वीकृि वामषयक र्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न र आगािी आमथयक वषयको र्ोजना िथा िजुयिा िामिका स्वीकृि गन ेमनर्यर् 

गररर्ो ।  

वार्षिक कार्ितार्िका, आर्थिक वषि २०७७/०७८ 

क्र.सं. कार्िक्रम र्ववरण समर् सीमा र्ववरण पठाउने 

समर्ावर्ि 

स्थान 

१ र्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ितार्िका तर्ारी 

तथा प्रकाशन 

श्रावण मसान्त  गा.पा. कार्ाििर् 

२ वार्षिक समीक्षा    

क वडा कार्ाालर्हरुको वार्षाक समीक्षा श्रावण दोस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सम्बन्धित वडा  

ख गैरसरकारी संस्थाहरुको समीक्षा िाद्र दोस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सिाहल 

ग र्वषर्गत सर्मर्त/तथा शाखाहरुको समीक्षा श्रावण तेस्रो हप्ता ७ र्दनर्ित्र सिाहल 

३ सामार्जक परीक्षण कार्िक पर्ििो िप्ता ७ र्िनर्ित्र  

४ साविजर्नक सुनुवाई    

क) प्रथम चौमार्सक मंर्सरको पर्हलो हप्ता   

५   



 

ख) दोस्रो चौमार्सक फागुन मसान्तर्ित्र   

ग) तेस्रो चौमार्सक असार मसान्तर्ित्र   

५ र्ोजना कार्ािन्वर्न    

क) र्ोजनाको सम्भाव्यता अध्यर्न तथा सिे, 

र्डजाइन तथा लागत अनुमान तर्ार गने 

िाद्र मसान्तर्ित्र ७ र्दनर्ित्र सम्बन्धित 

र्ोजनास्थल, 

कार्ाालर् 

ख) उपिोक्ता सर्मर्त गठन तथा सम्झौता िाद्र मसान्त ७ र्दनर्ित्र  

ग) उपिोक्ता सर्मर्तका पदार्िकारीहरुलाई 

अर्िमुखीकरण 

असोजको पर्हलो 

हप्ता र्ित्र 

  

घ) आर्ोजना, वडा कार्ाालर् तथा गैसस 

अनुगमन 

र्नर्र्मत तुरुन्त   

ङ) आर्ोजना सम्पन्न गने अवर्ि प्रार्वर्िकको 

र्सफाररश बमोर्जम 

  

च) र्ोजना जााँचपास र फरफारक जेठ मसान्तर्ित्र   

छ) सम्पन्न र्ोजना उपिोक्ता सर्मर्तलाई 

हस्तान्तरण 

आषाढ मसान्तर्ित्र   

६ प्रगर्त प्रर्तवेिन  शाखा तथा वडाबाट प्रर्तवेिन 

क) प्रथम चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन मंर्सर ७ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

ख) दोस्रो चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन चैत्र ७ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

ग) तेस्रो चौमार्सक तथा वार्षाक प्रगर्त प्रर्तवेदन श्रावण १५ गतेर्ित्र ७ गतेर्ित्र कार्ाालर् 

७ प्रकाशन    

क) साप्तार्हक गर्तर्वर्ि प्रकाशन सोमबार शर्नबार  

ख) िूमे बुलेर्िन १५ गतेर्ित्र ३ गतेर्ित्र  

ग) जनाल मंर्सर र जेठ एक मर्हना पर्हले  

 

आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को वार्षिक र्ोजना तजुिमा तार्िका प्रस्ताव 

७ सििार्गतामूिक र्ोजना तजुिमााः कैर्िर्त 

चरण १ बजेटको पूवि तर्ारी  

 • आर् व्यर्को प्रके्षपण गररएको तथ्ांक 

सर्हतको र्ववरण सङ्घीर् सरकारमा पेश गने ।  

पौष मसान्त र्ित्र  

 • संघ र प्रदेशबाि बजेिको सीमा प्राप्त गने ।  चैत्र मसान्त र्ित्र  

चरण २ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा र्निािरण बैशाख १० र्ित्र  

चरण ३ बस्ती तिका र्ोजना छनौट  वैशाख मसान्त र्ित्र  

चरण ४ वडा तिमा र्ोजना छनौट तथा प्राथर्मकीकरण  जेष्ठ १५ र्ित्र  

चरण ५ बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा  असार ५ र्ित्र  

चरण ६ गाउँ वा नगर कार्िपार्िकाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

असार १० र्ित्र  

चरण ७   गाउँ वा नगर सिाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

   

 • बजेि तथा कार्ाक्रम प्रसु्तर्त  असार १० र्ित्र  

 • बजेि तथा कार्ाक्रम स्वीकृर्त  असार मसान्त र्ित्र  



 

 

विर्णय ि.ं ३: 

प्रस्िाव नं. ३ का सम्बन्धिा ििफि गदाय हाि मवश्वभर फैमिरहेको कोमभड-१९ को जोमिि अझ ैनहटेकोि ेवैदेमशक रोजगारबाट 

फमकय एका व्र्मक्तहरिाई सडकको सहज पह ाँच भएको स्थानका क्वारेन्टाइनिा राख्ने व्र्वस्था मििाई सजगिा अपनाउन आि 

गाउाँपामिकाबासीिा अनुरोध गन े। साथ,ै वषायर्ािका बाढी, पमहरोको बढी जोमिि ह ने भएकािे सम्भामवि जोमिि स्थानिा नबस्न े

जोमिििा रहेका वस्िीहरिाई जानकारी गराउने र उद्दार िथा पुस्थायपनाका िामग आवश्र्क पन ेिार जािी, उद्दार सािाग्री िररद गरी 

िर्ारी अवस्थािा राख्ने व्र्वस्था मििाउने मनर्यर् गररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं ४: 

प्रस्िाव नं. ४ का सम्बन्धिा ििफि गदाय गाउाँपामिकाको िानेपानी िथा सरसफाईसम्बन्धी रर्नीमिक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नका िामग 

मवमनर्ोमजि बजेट रकि बिोमजि र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय गाउाँपामिकािा सूचीकृि संघसंस्थाहरिाई १५ मदनको सिर्ावमधको सूचना 

प्रकाशन गरी प्रस्िावना िाग गन ेमनर्यर् गररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं ५: 

प्रस्िाव नं. ५ का सम्बन्धिा ििफि गदाय भूिे गाउाँपामिकाको स्थानीर् मवपद ्िथा जिवारु् उत्थानशीि र्ोजना गाउाँ कार्यपामिकाबाट 

स्वीकृि गरी अमन्िि स्वीकृमिका िामग गाउाँसभा सिक्ष पशे गने मनर्यर् गररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं ६: 

प्रस्िाव नं. ६ का सम्बन्धिा ििफि गदाय गाउाँ कार्यपामिकाको मिमि २०७७।०३।२९ को मनर्यर्ानुसार गाउाँपामिकाको स्वीकृि दरबन्दी 

बिोमजि सब ैवडा कार्ायिर्हरिा हािसम्ि पदपूमिय नभएको र पदपूमिय भएका िध्रे् एक जनािे दईु वा दईु भन्दा बढी वडाको वडा 

समचव र स्थानीर् पमजजकामधकारीको सिेि मजम्िेवारी मनवायह गनुयपने भएकािे कियचारी अको वडािा रहाँदा वा मबदािा रहाँदा वडा 

कार्ायिर्को दैमनक सेवा प्रवाह सिेि प्रभामवि ह ने भएकािे वडा नं. ८ बाहेक वडा नं. १, २, ३, ४,५,६,७ र ९ िा पदपूमिय नभएसम्िका 

िामग चौथो िह सरहको प्रशासन िथा िेिा सहार्क करार सेवािा देहार् बिोमजि पदपूमिय गरी सेवा प्रवाहिाई मनर्मिि गन े मनर्यर् 

गररर्ो ।  

१) पदुः सहार्क चौथो (करार) रहने ।  

२) पाररश्रमिकुः चौथो िहको शुर ििब स्केि बाहेक अन्र् सेवा सुमवधा थप नह ने ।  

३) उिेर हदुः सामवकदेमि गामवस िथा वडा कार्ायिर्िा करार वा अस्थार्ीिा रही हािसम्ि अमवमिन्न कािकाज गरररहेको 

प्रिामर्ि भएको हकिा उिेर हद निाग्ने । अन्र्को हकिा मनर्िानुसार ह ने । 

४) अन्र् सेवा शिय र सुमवधा मनर्िानुसार ह न े। ।  

 

 

विर्णय ि.ं ७: 

प्रस्िाव नं. ७ का सम्बन्धिा ििफि गदाय भूिे स्वरं्सेवा ऐन, २०७४ िाई संशोधनका िामग सभािा पेश गनय सैद्धामन्िक सहिमि प्रदान 

गने ।  

 


