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मिमि २०७६।०३।०६ गिकेो प ाँचौ ग उाँसभ को पमिलो दिनको मनर्णयिरु 

 

१. चाभे गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 2076/77 को नीलि िथा कामिक्रभ स्थानीम सयकायका प्रभखु एवभ ्
गाउॉऩालरकाका अध्मऺ श्री रोकेन्द्रफहादयु घरेद्वाया चाभे गाउॉऩालरकाको गरयभाभम ऩाॉचौं गाउॉसबाभा प्रस्ििु ्
गने सवोवोधनरास स्वीकी िी प्रदान गने लनणयिम गरयमो       

२. चाभे गाउॉऩालरकाको ऩाॉचौं गाउॉसबाको दोस्रो वैठक लभलि 2076-03-08 गिे ववहान ११ फजे फस्ने लनणयिम 
गरयमो   
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मिमि २०७६।०३।०८ गिकेो प ाँचौ ग उाँसभ को िोस्रो दिनको मनर्णयिरु 

 

३. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलि 2076 सार असाय 6 गिे स्थानीम सयकायका प्रभखु एवभ ् गाउॉऩालरकाका 
अध्मऺ श्री रोकेन्द्रफहादयु घरेद्वाया सवोवोलधि आलथिक वषि 2076/77 को नीलि िथा कामिक्रभ भालथ 
दपावाय छरपर बस लनणयिमाथि ऩेश हुॉदा सविसवोभि ऩारयि गने लनणयिम गरयमो       

४. चाभे गाउॉऩालरकाको ऩाॉचौं गाउॉसबाको िेस्रो वैठक लभलि 2076-03-10 गिे ववहान ११ फजे फस्ने लनणयिम 
गरयमो   
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मिमि २०७६।०३।१० गिकेो प ाँचौ ग उाँसभ को िसे्रो दिनको मनर्णयिरु 

  

५. चाभे गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 2076/77 को फजेट लभलि 2076 सार असाय १० गिे ववहान 
११.00 फजे गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री भलुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया चाभे गाउॉऩालरकाको गरयभाभम ऩाॉचौं 
गाउॉसबाको िेस्रो वैठकभा ऩेश गने लनणयिम गरयमो    

६. चाभे गाउॉऩालरकाका अध्मऺ एवॊ ऩाॉचौ गाउॉसबाका सबाध्मऺको लनदेशनभा लभलि 2076 सार असाय १० 
गिे ददउॉसो १२.३० फजे अको फैठक फस्ने गयी चार ुवैठक स्थलगि गने लनणयिम गरयमो     

७. चाभे गाउॉऩालरकाको अथि सवोफन्द्धी प्रस्िावरास कामािन्द्वमन गनि फनेको ववधेमक, २०७६ लभलि 2076 सार 
असाय १० गिे ददउॉसो १२.३० फजे सबाका सदस्म, आलथिक ववकास सलभलिका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩालरकाका 
वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩालरकाको गरयभाभम ऩाॉचौं गाउॉसबाको िेस्रो वैठकभा 
ऩेश गने लनणयिम गरयमो    

८. चाभे गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 2076/77 को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम सञ्चिि कोषफाट केही 
यकभ खचि गने य ववलनमोजन गने सवोफन्द्धभा व्मवस्था गनि फनेको ववधेमक, २०७६ लभलि 2076 सार असाय 
१० गिे ददउॉसो १२.४५ फजे सबाका सदस्म, आलथिक ववकास सलभलिका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩालरकाका वडा 
नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩालरकाको गरयभाभम ऩाॉचौं गाउॉसबाको िेस्रो वैठकभा ऩेश 
गने लनणयिम गरयमो   

९. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलि 2076 सार असाय 10 गिे ववहान ११.00 फजे गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री 
भलुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया प्रस्ििु आलथिक वषि 2076/77 को फजेट लभलि 2076 सार असाय १० गिे ददउॉसो 
१.१५ फजेदेञ्चख छरपर गनि सबाका सदस्म, आलथिक ववकास सलभलिका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩालरकाका वडा नॊ. 
३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩालरकाको गरयभाभम ऩाॉचौं गाउॉसबाको िेस्रो वैठकभा प्रस्िाव 
ऩेश गने लनणयिम गरयमो    

१०. चाभे गाउॉऩालरकाको ऩाॉचौं गाउॉसबाको चौथो वैठक लभलि 2076-03-1१ गिे ववहान ११.00 फजे फस्न े
लनणयिम गरयमो   
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मिमि २०७६।०३।११ गिकेो प ाँचौ ग उाँसभ को चौथो दिनको मनर्णयिरु 

  

११. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलि 2076 सार असाय १० गिे ववहान ११.00 फजे गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री 
भलुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया प्रस्ििु ्आलथिक वषि 2076/77 को फजेट भालथ दपावाय छरपर बस  लनणयिमाथि ऩेश 
हुॉदा सविसवोभि ऩारयि गने लनणयिम गरयमो    

१२. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलि 2076 सार असाय १० गिे ददउॉसो १२.३० फजे सबाका सदस्म, आलथिक 
ववकास सलभलिका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩालरकाका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ु राभाद्वाया प्रस्ििु ् अथि 
सवोफन्द्धी प्रस्िावरास कामािन्द्वमन गनि फनकेो ववधेमक, २०७६ भालथ लभलि 2076 सार असाय 1१ गिे 
ददउॉसो १२.30 फजे ववधेमकको दपा १ देञ्चख १६ य अनसूुची १ देञ्चख १५ सवोभ दपावाय छरपर बस  
लनणयिमाथि ऩेश हुॉदा सविसवोभि ऩारयि गने लनणयिम गरयमो    

१३. चाभे गाउॉऩालरकाको लभलि 2076 सार असाय १० गिे ददउॉसो १२.45 फजे सबाका सदस्म, आलथिक 
ववकास सलभलिका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩालरकाका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया प्रस्ििु ्चाभे 
गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 2076/77 को सेवा य कामिहरुको रालग स्थानीम सञ्चिि कोषफाट केही यकभ 
खचि गने य ववलनमोजन गने सवोफन्द्धभा व्मवस्था गनि फनेको ववधेमक, २०७६  भालथ लभलि 2076 सार 
असाय 1१ गिे ददउॉसो 02.00 फजे ववधेमकको दपा १ देञ्चख ३ य अनसूुची १ देञ्चख २ सवोभ दपावाय 
छरपर बस  लनणयिमाथि ऩेश हुॉदा सविसवोभि ऩारयि गने लनणयिम गरयमो    

१४. चाभे गाउॉऩालरका चौथो गाउॉसबा ऩश्चाि गाउॉ कामिऩालरकाको फैठकफाट गरयएका सवोऩूणयि लनणयिमहरुरास 
अनभुोदन गने लनणयिम गरयमो   

१५. चाभे गाउॉऩालरकाको ऩाॉचौं गाउॉसबारास सपररुऩभा सवोऩन्न गनि सहमोग गनुिहनु े सवोऩूणयि ऩदालधकायी एवॊ 
कभिचायीरास धन्द्मवाद ददॉदै चाभे गाउॉऩालरकाको फजेट अलधवेशको रुऩभा यहेको मस सबारास सभाऩन बएको 
घोषणया गने लनणयिम गरयमो   

 


