
महाकुलुङ गाउँपाललका गाउँकार्यपाललकाको लमलि २०७६/१२/२४ गिेको लिर्यर्हरुः 

 

१. विश्वब्यापी रुपमा फैविरहेको COVID-19  कोरोना भाइरस वनयन्त्रणको क्रममा भएको आिागमण वनषेधबाट उत्पन्न 

पररस्थिविमा िविि पररिारिाई राहि उपिब्ध गराउने सम्बन्धी मागगदर्गन, २०७६ र असंगविि िेत्रमा कायगरि श्रवमक िगग 

ििा असाहयहरुिाई उपिब्ध गराउने राहि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृि गने । 

२. महाकुिुङ गाउँपाविकाको थिानीय सािगविवनक खररद ऐन, २०७६ आसन्न गाउँसभाबाट अनुमोदन गने । 

३. व्यिसाय दिाग ििा कर व्यिथिापन सम्बन्धी कायगविवध, २०७६ स्वीकृि गने । 

४. थिानीय िहमा आधाररि स्वास्थ्य सेिा केन्द्र वनमागण ििा सेिा सञ्चािन सम्बन्धी कायगविवध, २०७५ (प्रिम संर्ोधन, २०७६)  

स्स्वकृि गने । 

५. थिानीय िहमा विवकत्सक िा स्वास्थ्यकमी करार सेिामा व्यिथिापन गने सम्बन्धी कायगविवध, २०७६ स्स्वकृि गने । 

६. विश्वब्यापी रुपमा फैविरहेको COVID-19  कोरोना भाइरस वनयन्त्रण ििा रोकिामको िावग गाउँपाविका वभत्र गररएको 

प्रिारप्रसार, बिार खाद्य अनुगमण, Isolation and Quarantine व्यिथिापन, सरसफाई आवद वक्रयाकिापमा यस 

अगावि भएको खिगको अनुमोदन गने ।  

७. सामुदावयक विद्याियहरुको िेखापरीिणको िावग िेखापरीिक वनयुस्ि गनग सूिना प्रकार्न/प्रर्ासरण गने । सूिीकृि 

िेखापरीिकको कायागनुभिको आधारमा िेखापरीिक वनयुस्ि गने । 

८. देहायका सामुदावयक विद्याियहरुको रै्विक र्त्र २०७७ देस्ख िागू हुने गरी किा Upgrade िृस्ि/िपको अनुमवि प्रदान 

गनेेः 

क) श्री िनसुधार आधारभूि विद्यािय  - किा ६ 

ख) श्री स्खरौिे आधारभूि विद्यािय     - किा ८ 

ग) श्री वहमिुिी आधारभूि विद्यािय    - किा २ 

घ) श्री िोमोिुङमा आधारभूि विद्यािय   - किा ३ 

९. हंुगा भ्यािी आिासीय पािर्ािा (अंगे्रिीमा Hunga Valley Boarding School ) रै्विक र्त्र २०७७ देस्ख वनिी रै्विक 

गुवि अन्तगगि किा िीन ३ सम्म सञ्चािन अनुमिी प्रदान गने ।  

१०. विश्वब्यापी रुपमा फैविरहेको COVID-19  कोरोना भाइरस वनयन्त्रण ििा रोकिामको िावग गाउँपाविका वभत्र खवटने 

कमगिारीहरुिाई िोस्खम ििा प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउन सवकने । त्यस्तो िोस्खम ििा प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध पाउने 

कमगिारीिे आफूिे सम्पादन गरेको प्रवििेदन गाउँकायागपाविकाको कायागियमा पेर् गनुगपने । 

११. विश्वब्यापी रुपमा फैविरहेको COVID-19  कोरोना भाइरस वनयन्त्रण ििा रोकिामको िावग गाउँपाविका वभत्र खवटने 

स्वास्थ्य सेिाको कमगिारीहरुिाई िोस्खम ििा प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउन सम्बन्धमा नेपाि सरकारबाट उपिब्ध र्सिग 

बिेटको खिग गने सम्बन्धमा सम्बस्न्धि वनकायमा राय माग गने ।  

१२. परु्पस्छि सेिार्ाखाको िपर्ीिका सेिारु्ल्क सम्बन्धी नागररक ििापत्र अनुमोदन गनेेः 

िपर्ीिेः 

 

क्र.सं. लििरर् लागे्न शुल्क र. मा कै. 

१. गाईभैसी १०।-  

२. कुखुरा, हाँस र अन्य पंिी ५।-  

३. भेिा, बाख्रा, बंगुर र खरायो १०।-  

४. कुकुर र विरािो २५।-  

५. घोिा, खच्चि, बाँदर र अन्य बन्यिनु्त ५०।-  



६. गोबर परीिण १०।-  

७. गाईभैसी सब परीिण ५०।-  

८. भेिा, बाख्रा, बंगुर सब परीिण २५।-  

९. सबैखािे पंिी सब परीिण १०।-  

१०. कुकुर विरािो १००।-  

११. घोिा, खच्चि र बन्यिनु्त २००।-  

१२. बोका, साँढे, राँगो सुमाने २५।-  

१३. बंगुर/सँुगुर/कुकुर ओपन क्यास्ट्र ेसन ५०।-  

१४ बंगुर/सँुगुर/कुकुर से्पवयङ २००।-  

१५. रगि, दुध, वपसाब परीिण १००।-  

१३. परु्खोप सेिा सञ्चािनको िावग १० िना भ्यास्िनेटर परु्पछिी सेिा र्ाखाको वसफाररसमा १ मवहनाको िावग वनयुस्ि गने 

। र्सिग बिेट वर्षगकबाट मावसक रु. १२, ५००।- अिरेपी ( बाह्र हिार पाँि सय मात्र ) उपिब्ध गराउने । 

१४. महाकुिुङ गाउँपाविका परु्पस्छि सेिा र्ाखाबाट सञ्चािन हुने अनुदान कायगक्रमहरु सञ्चािनािग सम्बन्धीि र्ाखाबाट 

प्रस्ताब पेर् भएका परु्विकास कायगक्रम सञ्चािन कायगविवध, २०७६, रेछबो टर ाउट मत्स्य उत्पादन कायगक्रम कायगन्वायन 

कायगविवध, २०७६, व्यिसावयक परु्पछिीपािन कायगक्रम सञ्चािन कायगविवध, २०७६ िाई अनुमोदन गने ।  

१५. गाउँपाविकामा एक भेटेरीनेरी अस्पिाि र परु् बधर्ािा थिापना र सञ्चािन गनग सम्बन्धीि वनकायसँग समन्वय गने । 

१६. गाउँपाविका अन्तगगि सम्पणग ििाहरुमा आ.ि. २०७७/०७८ देस्ख कृवष ििा परु् सेिा इकाईको थिापना र सञ्चािनको 

िावग आिश्यक प्रकृया अगावि बढाउने ।  

१७. गाउँपाविका अध्यिको संयोिकत्वमा पुरस्कार िनौट सवमवि गिन गरी उतृ्कष्ट कृषकिाई नगदै पुरस्कारबाट पुरसृ्कि गने 

।  

१८. मकािु बरुण बुङ सेक्टर कायागियको पविम पवि िेिु कुमारी कुिुङ, गेल्वो राई, र्मु्भ राई, आर्ाधनी राई र रु्क्र राि 

राईको संयुि नाममा रहेको वक.नं. क्रमर्ेः ३०७०, ३०७१, ३०७२ र ३०७३ र िेत्रफि क्रमर्ेः २३७३ िगग वम., ७९२ िगग वम., 

४२८ िगग वम. र १४२ िगग वम. रहेको िग्गा गाउँपाविकाको िेरो पोइन्ट िोकी िेरो पोइन्ट व्यिथिापन गने  ।  

१९. परु्पछिी सेिा र्ाखाको आ.ब. ०७६/७७ को टोि/टोिमा प्रावबवधक सेिा वर्षगकको बावषगक स्वीकृि कायगक्रम बिेट 

एकिटा कायगक्रम बराबर रु. ५०,०००/- मधे्यबाट रु. ४०,०००/ बराबरको औषवध खररद गरीएको र बाँकी रु १०,०००/- अन्य 

व्यिथिापनमा खिग भएकोिे सोही बमोविम अनुमोदन गने ।  

 


