
 

 rfd] ufpFkflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

rfd], dgfª 

पोन नॊ.: ०६6- 440170 
            

फ्माक्स : ०६6- 440170 
Email:chamegaupalika@gmail.com 

www.chamemun.gov.np  
 

u08sL k|b]z, g]kfn 

 
मिमि २०७६।०३।२५ गिकेो गाउँ कार्यपामिका बैठकको मिर्यर्हरु 

 

१. प्रस्ताव नॊ. १ भाथथ छरपर ह ॉदा थभथत २०७५।०९।०५ गते जजल्रा सभन्वम सथभथत, भनाङ भापफ त 
हस्तान्तयण बएको चाभे गाउॉऩाथरका वडा नॊ. ४, नमाॉफजायभा थनभाफणाथधन फह उद्दशेीम बवनको थनभाफण कामफको 
ठेक्का सम्फन्धभा थनभाफण व्मवसामी भतृ सजिवनी-खड्का कृष्ण-द क्मायाबान जेबीराई चौथो यथनङ थफर ब  क्तानी 
बएऩश्चात सम्ऩकफ भा नआएको सम्फन्धभा स्ऩष्टीकयण भाग गरयएकोभा सोको प्रथतवेदन प्राप्त बई व्महोया अवगत 
बमो । थनभाफण व्मवसामीको प्रथतवेदन अन साय यथनङ थफर ब  क्तानी थरनासाथ केही सभम अन्म स्थानको 
थनभाफण कामफभा व्मस्त ह न   ऩयेको य त्मस ऩश्चात रगतै चाभेभा बायी हहभऩात ऩयी हवऩद् आई फाटोघटो सभेत 
अवरुद्ध बएकोरे थनभाफण कामफ हढरा बएको य फाटो स चारु बएऩथछ थनभाफण कामफराई तीव्रता ददन रागेकोरे 
कामाफरमभा सभेत आउन सभम नबएको ह ॉदा असाय 25 गतेसम्भ ठेक्काको म्माद थऩ गरयददन सभेत अन योध 
बई आएको य थनभाफण कामफऩथन सम्ऩन्न गयेको बनी प्रथतवेदन ददएको ह ॉदा थनभाफणाथधन बवनको प्राहवथधक सहहत 
जनप्रथतथनधरे स्थरगत अवरोकन गयी सम्ऩूणफ कामफको प्राहवथधक भूल्माङ्कन गयाउने थनणफम गरयमो । 
 

२. प्रस्ताव नॊ. 2 भाथथ छरपर ह ॉदा जजल्रा सभन्वम सथभथत, भनाङ भापफ त हस्तान्तयण बएको फह उद्देशीम 
बवनको थनभाफण कामफको कामफ प्रगती, प्राहवथधक नाऩजाॉच, भूल्माङ्कन गने, सम्झौता फभोजजभका सम्ऩूणफ कामफ 
सम्ऩन्न बएभा भाग अन सायको म्माद थऩ गयी, थभथत 2075।07।02 गतेको गाउॉ कामफऩाथरकाको वैठकरे 
थऩ कामफको बेरयमशन स्वीकृत बए अन रुऩको कामफको सभेत भूल्माङ्कन गयी अजन्तभ थफरको ब  क्तानी ददने य 
थनभाफण व्मवसामी भतृ सजिवनी-खड्का कृष्ण-द क्मायाबान जेबीफाट हस्तान्तयण ह ने थनभाफण सम्ऩन्न फह उद्देशीम 
बवनराई स्वीकाय गने थनणफम गरयमो । 
 

३. प्रस्ताव नॊ. ३ भाथथ छरपर ह ॉदा साहवकको जजल्रा हवकास सथभथत, भनाङ्क भापफ त मस गाउॉऩाथरकाभा 
स्थानीमकयण बएको साभाजजक ऩरयचारक सहहतको साभ दाहमक हवकास कोषराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन 
गने, ऩाॉचै वडाभा यहेका सभूहराई साभाजजक ऩरयचारनका भाध्मभफाट सहिम फनाउन,े कोषभापफ त ऩरयचाथरत 
ऋण ऩूॉजी एवॊ फीउ ऩूॉजीराई सभ दामको हक हहत, सभान राब य बराई ह ने गयी कामफिभ सञ्चारन गने । 
मस कामफिभराई सञ्चारन गनफ आवश्मक ऩने कामफहवथध तमाय गने । साभाजजक ऩरयचारक सहामक चौथो 
तह एक जना य कामाफरम सहमोगी एक जनाराई मसै कोष भापफ त ऩारयश्रथभक उऩरब्ध गयाउने गयी सेवा 
कयाय गने ।चार  आ.व. 2075/76 भा चाभे गाउॉऩाथरकाको गाउॉऩाथरकास्तयीम आमोजनाहरु तथा 
कामफिभको खचफ शीषफक २२522 साभ दाहमक हवकास कामफिभ तपफ  रु. 4 राख हवथनमोजन गरयएको 
यकभराई साभ दाहमक हवकास कोषभा ट्रास्पय गने थनणफम गरयमो ।  
 

४. प्रस्ताव नॊ. 4 भाथथ छरपर ह ॉदा चाभे गाउॉऩाथरका गाउॉ कामफऩाथरकाको थभथत 2076।02।10 गतेको 
फैठकको थनणफम नॊ. ३ अन साय गाउॉ कामफऩाथरकाको कामाफरमरे चाभे थसटी हर य चाभे फसऩाकफ को राथग 
थनमभान साय जग्गा खयीद प्रकृमा अजघ फढाउने थनदेशन फभोजजभ थसटी हरको राथग रु. 45,75,000.00 य 
फसऩाकफ को राथग रु. 1,07,10,000.00 गयी जम्भा यकभ रु. 1,52,85,000.00 फजेट, खचफ शीषफक 
31411 जग्गा प्राथप्तभा चार  आ.व.भा खचफ नबई फचत ह ने यकभ य हवकास थनभाफणभा कट्टी गरयएको 
कन्टेन्टजेन्सी यकभफाट ब  क्तानी ददन ेथनणफम गरयमो ।   

 


