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मिमि २०७६।०३।०५ गिकेो गाउँ कार्यपामिका बैठकको मिर्यर्हरु 

 

१. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ चाभे गाउॉऩालरकाको ऩाॉचौं गाउॉसबा लभलत 2076 सार 
असाय 6 गतेदेजि आव्हान गने लनणणम गरयमो । 

 

२. चाभे गाउॉऩालरकाको फजेट तथा कामणक्रभ तजजणभा सलभलतरे विषमगत सलभलतफाट दपािाय छरपर गयी प्रस्ताि 
बएका कामणक्रभ/आमोजनाहरुको लि-िषीम िचण प्रऺेऩण सवहतको भध्मभकारीन िचण सॊयचनाको भस्मौदाराई 
स्िीकृत गने य चाभे गाउॉऩालरकाको आलथणक िषण 2076/7७ को फावषणक फजेट तथा कामणक्रभ तमाय गयी 
गाउॉकामणऩालरकाको फैठकभा ऩेश गने प्रस्तािराई स्िीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणणम गरयमो । 

 

३. चाभे गाउॉऩालरकाको आलथणक िषण 2076/77 को नीलत तथा कामणक्रभ स्थानीम सयकायका प्रभजि एिभ ्
गाउॉऩालरकाका अध्मऺ श्री रोकेन्द्रफहादजय घरेद्वाया लभलत 2076 सार असाय ६ गते ददउॉसो १ फजे 
गरयभाभम गाउॉसबाभा सम्िोधन गनण प्रस्ताि गने लनणणम गरयमो ।    

 

४. चाभे गाउॉऩालरकाको आलथणक िषण 2076/77 को फजेट तथा कामणक्रभ गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री 
भजलनन्द्रजॊग गजरुङद्वाया लभलत 2076 सार असाय १० गते लफहान ११ फजे गाउॉसबाभा ऩेश गनण प्रस्ताि गने 
लनणणम गरयमो ।    

 

५. विधामन सलभलतफाट प्रस्ताि बई आएको चाभे गाउॉऩालरकाको आलथणक विधेमक, 2076 य चाभे गाउॉऩालरकाको 
विलनमोजन विधेमक, 2076 राई ऩाॉचौं गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणणम गरयमो । 

 

६. चाभे गाउॉऩालरकाको चारज आलथणक िषण 2075/76 भा सञ्चारन बएका मोजनाहरु भध्मे देहामभा उल्रेजित 
मोजनाहरु प्राविधक भूल्माङ्कन एिभ ्स्थानीम अनजगभन एिॊ भूल्माङ्कन सलभलतको लनणणम अनजसाय अजन्द्तभ जाॉचऩास 
एिॊ पयपायक गने लनणणम गरयमो । 

 तऩलसर 

(क)  थानचोक ढर लनभाणण     - रु.  ७६५०००।- 
(ि)  थानचोक भोटयफाटो ढरान     -  रु. 2000000।- 

(ग)  चयण विकास िोल्साको ऩानी लनकासको रालग तटफन्द्धन  -  रु.   300000।- 

    

७. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलत 2075 सार पाल्गजन २७ गते फसेको गाउॉ कामणऩालरकाको िैठकको लनणणम नॊ. ४ 
फभोजजभ सॊघीम भालभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द्िारम भापण त स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्द्िारमफाट प्राप्त 
ऩजयानो ऩजेयो जीऩ भभणत गदाण रागेको िचण रु. ९ राि १९ हजाय ७ सम २६ रुऩैमाॉ अनजभोन गने लनणणम 
गरयमो । 

 

८. चाभे गाउॉऩालरका िडा नॊ. 4 भा अिजस्थत रोकवप्रम भाध्मलभक विद्यारमभा कामणयत लनम्न  अनजसायका जशऺक 
य लभलत 2076 सार जेठ 10 गतेको गाउॉ कामणऩालरकाको िैठकको लनणणम नॊ. १ फभोजजभ गौयीशॊकय 
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आधायबतू विद्यारमभा काभकाजभा जजम्भेिायी तोवकएका जशऺक श्री कभरा जघलभयेराई लनजको स्िास््म 
अिस्थाका कायण देहाम फभोजजभ जजम्भेिायी तोक्ने लनणणम गरयमो । 

 

क्र. 

सॊ. 

जशऺकको नाभ, 

थय 
तह साविक काभकाजका रालग 

तोवकएको लनकाम 

हार काभकाजका रालग 
तोवकएको लनकाम 

1 इन्द्रजॊग गजरुङ प्रा.वि.दद्वतीम रोकवप्रम भाध्मलभक 
विद्यारम, चाभे 

चाभे गाउॉऩालरका, गाउॉ 
कामणऩालरकाको कामाणरम 

2 कभरा जघलभये प्रा.वि.ततृीम गौयी शॊकय आधायबतू 
विद्यारम, लतभाङ 

रोकवप्रम भाध्मलभक विद्यारम, 

चाभे 

3 कभरा गौरी प्रा.वि.ततृीम रोकवप्रम भाध्मलभक 
विद्यारम, चाभे 

चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. ४ को िडा 
कामाणरम 

 

९. चाभे गाउॉऩालरकाको चारज आलथणक िषण 2075/76 को सञ्चारन िचणको चारज िचणतपण  फजेट िचण शीषणक 
28911 बैऩयी आउने चारज िचणभा नेऩार सयकाय सभानीकयण अनजदान तपण  रु. 5,00,000 य आन्द्तरयक 
स्रोत तपण  रु. 1,16,648 गयी जम्भा रु. 6,16,648 विलनमोजजत फजेट भध्मे फाॉकी यहेको रु. 
4,04,048 भा घटाई फजेट िचण शीषणक 22231 लनलभणत सािणजलनक सम्ऩजिको भभणत सम्बाय िचणफाट 
स्माल्क्मू िोरा रघज जरविद्यजत भभणत मोजनाभा रु. ३,00,000 विलनमोजन गने लनणणम गरयमो ।  

 

१०. चाभे गाउॉऩालरकाको केन्द्र नजजकै चाभे लसटीहर लनभाणण गने कामण मोजना बएको हजॉदा चारज आलथणक िषण 
2075/76 को गाउॉऩालरकास्तयीम आमोजना तथा कामणक्रभको फजेट िचण शीषणक ३१५११ बैऩयी आउन े
ऩूॉजीगत िचणभा नेऩार सयकाय सभानीकयण अनजदान तपण  रु. 5,70,000 य आन्द्तरयक स्रोत तपण  रु. 
16,00,000 गयी जम्भा रु. 21,70,000 फजेट भध्मे आन्द्तरयक स्रोत तपण को फजेटफाट घटाई फजेट िचण 
शीषणक 31135 चाभे लसटीहर लनभाणणको लडऩीआय तमाय गने मोजनाका रालग रु. 5,00,000।- विलनमोजन 
गने लनणणम गरयमो ।   

 
 

 

 

 


