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मभमत २०७७।०३।०८ गतेको सातौं गाउॉसबाको ऩहहरो फैठकको मनणणमहरु 

 

१. चाभे गाउॉऩमरकाको आमथणक वषण २०७७।०७८ को नीमत तथा कामणक्रभ स्थानीम सयकायको प्रभखु एॊवभ 
गाउॉऩामरकाको अध्मऺ श्री रोकेन्द्र फहादयु घरे द्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको उयीभाभम सातौँ गाउॉ सबाभा 
प्रस्ततु गने सॊफोधनराई स्वीकृती प्रदान गने मनणणम गयीमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको सातौँ गाउॉसबाको दोश्रो फैठक मभमत २०७७-०३-०९ गते हवहान ११ फजे फस्ने मनणणम 
गयीमो । 
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मभमत २०७७।०३।०९ गतेको सातौं गाउॉसबाको दोश्रो फैठकको मनणणमहरु 

 

३. चाभे गाउॉऩमरकाको मभमत २०७६ अषाढ ८ गते स्थानीम सयकायको प्रभखु एॊवभ गाउॉऩामरकाको अध्मऺ श्री 
रोकेन्द्र फहादयु घरेद्वाया सम्फोमध आमथणक वषण २०७७।०७८ को नीमत तथा कामणक्रभ भामथ दपावाय 
छरपर बई मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩायीत गने मनणणम गरयमो । 

४. चाभे गाउॉऩामरकाको सातौँ गाउॉसबाको तेश्रो फैठक मभमत २०७७-०३-१० गते हवहान ११ फजे फस्न ेमनणणम 
गयीमो । 
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मभमत २०७७।०३।१० गतेको सातौं गाउॉसबाको तेश्रो फैठकको मनणणमहरु 

 

५. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक फषण २०७७/७८ को फजेट मभमत २०७७ सार असाय १० गते हवहान 
११:०० फजे  गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ श्री भमुनन्द्रजगॊ गरुुङद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम  सातौ 
गाउॉसबाको तेस्रो फैठकभा ऩेश गने मनणणम गरयमो । 

६. चाभे गाउॉऩामरका अध्मऺ एवॊ सातौ गाउॉसबाका सबाध्मऺको मनदेशनभा मभमत २०७७ असाय  १० गते 
ददउॉसो १२:१५ फजे अको फैठक फस्ने गयी चार ुफैठक स्थमगत गने मनणणम गरयमो । 

७. चाभे गाउॉऩामरकाको अथण सम्फन्द्धी प्रस्ताफराई कामाणन्द्वमन गनण फनकेो हवधेमक ,२०७७ मभमत २०७७ सार 
असाय १० गते ददउॉसो १२:३०  फजे सबाका सदस्म ,आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका 
वडा नॊ.३ का वडाध्मऺ,श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम सातौ गाउॉसबाको तेस्रो फैठकभा 
ऩेश गने मनणणम गरयमो ।  

८. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक वषण २०७७/७८ को सेवा य कामणहरुको रामग स्थानीम सञ्चित कोषफाट केही 
यकभ खचण गने य हवमनमोजन गने सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनेको हवधेमक ,२०७७ मभमत २०७७ असाय १० 
गते ददउसोँ १२:४५ फजे सबाका सदस्म,आमथणक हवकास समभमतका  सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ. ३ 
का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम सातौ गाउॉसबको तेस्रो फैठकभा ऩेश गने 
मनणणम गरयमो । 

९. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७७ सार असाय १० गते हवहान ११:०० फजे गाउॉऩामरकाका उऩाध्मऺ श्री 
भमुनन्द्रजगॊ गरुुङ द्वाया प्रस्ततु आमथणक वषण २०७७/७८ को फजेट,  मभमत २०७७ सार असाय ११ गते हवहान 
११:०० फजे देञ्चख छरपर गनण सबाका सदस्म,आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरकाका वडा 
नॊ.३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाय चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम सातौ गाउॉसबाको चौथो फैठकभा प्रस्ताव 
ऩेश गने मनणणम गरयमो ।  

१०. चाभे गाउॉऩामरकाको सातौ गाउॉसबाको चौथो फैठक मभमत २०७७-०३-११ गते हवहान ११:०० फजे फस्न े
मनणणम गरयमो । 
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मभमत २०७७।०३।११ गतेको सातौं गाउॉसबाको चौथो फैठकको मनणणमहरु 

 

१. मभमत २०७७ सार असाय १० गते हवहान ११ :०० फजे चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम सातौ 
गाउॉसबाको तेस्रो फैठकभा गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ श्री भमुनन्द्रजगॊ गरुुङद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको 
आमथणक फषण २०७७ /७८ को ऩेश बएको फजेट भामथ दपावाय छरपरका रामग ऩेश गयीएकोभा सम्ऩणुण 
दपाहरुभा छरपर गयी मनणणम गनण फाकी यहेकारे सबाको अको फैठक मभमत २०७७।०३।३० गते 
ददनको ११ फजे फस्ने मनणणम गरयमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम सातौ गाउॉसबाको तेश्रो फैठक मभमत २०७७ सार असाय १० गते ददउॉसो 
१२ :३०  फजे चाभे गाउॉऩामरकाको अथण सम्फन्द्धी प्रस्ताफराई कामाणन्द्वमन गनण फनेको हवधेमक ,२०७७ य 
सोही ददन ददउसोँ १२ :४५  फजे चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक वषण २०७७ /७८ को सेवा य कामणहरुको 
रामग स्थानीम सञ्चित कोषफाट केही यकभ खचण गने य हवमनमोजन गने सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनकेो 
हवधेमक ,२०७७  सबाका सदस्म ,आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ.३ का 
वडाध्मऺ,श्री याज ुराभाद्वाया ऩेश बएको मफधेमक भामथ दपावाय छरपरका रामग ऩेश गयीएकोभा सम्ऩणुण 
दपाहरुभा छरपर गयी मनणणम गनण फाॉकी यहेकारे सबाको अको फैठक मभमत २०७७।०३।३० गते 
ददनको ११ फजे फस्ने मनणणम गरयमो । 

३. मस चाभे गाउॉऩामरकाभा कभणचायी सभामोजन ऐन अनसुाय याजश्व तथा आमथणक प्रशासन शाखाभा कुनैऩमन 
कभणचायी सभामोजन बै नआएको,  ञ्चजल्रा सभन्द्वम समभमतको कामाणरमफाट आ .रे.ऩ .शाखाभा कामणयत 

प्रशासन सेवा रेखा सभ हका आ.रे.ऩ .अमधकृत (छैटौं )सभामोजन ऐन अनसुाय सभामोजन बई आएको 
गाउॉऩामरकाहरुभा जस्तै मस गाउॉऩामरकाभा ऩमन आ.रे.ऩ. इकाईभा अमधकृत स्तयको कभणचायी आवश्मक 

नबएको, आन्द्तयीक श्रोत अत्मन्द्त न्द्म न यहेको मस गाउॉऩामरकाभा आ .रे.ऩ. इकाई य रेखा शाखाभा सभेत 
अमधकृतस्तयको कभणचायी याख्दा गाउॉऩामरकाको व्ममबाय अनावश्मक रुऩभा फढ्ने बएकोरे रेखा य रेखा 
सफ्टवमय (स स )सॊचारन सम्वन्द्धी ऻान बएको , आमथणक प्रशासन सम्वन्द्धी ञ्चजम्भेवायी प्रदान गयी मभमत 
२०७६ /० ३/११ देञ्चख आमथणक प्रशासन सम्वन्द्धी काभकाज  गदै आउन ुबएका रेखा सभ हका कभणचायी 
श्री नभ नायामण भल्रराई याजश्व तथा आमथणक प्रशासन शाखा तपण  रयक्त यहेको अमधकृत छैटौं तह 
प्रशासन सेवा रेखा सभ ह तपण  अमधकृत छैटौ रेखा  ऩदभा ऩदस्थाऩना गनण चाभे गाउॉ कामणऩामरकाको 
मभमत २०७६ चैस ९ गते फसेको कामणऩामरका फैठकको मनणणम नॊ  .६ फाट मनणणम गयी स्वीकृमत तथा 
अनभुोदनको रागी गाउॉ सबाभा ऩेश बएकोरे ऩेश बए फभोञ्चजभ मनज नभ नायामण भल्र राई आ .रे.ऩ .

अमधकृत (छैटौं)  ऩदफाट याजश्व तथा आमथणक प्रशासन शाखा तपण  अमधकृत छैटौं रेखा ऩदभा ऩदस्थाऩन 
गने मनणणम गरयमो ।  

४. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक कामणहवमध ऐन, २०७४ को दपा २० को उऩदपा ४ को सट्टा तऩञ्चशरको 
उऩदपा ४ याख्न ेमनणणम गरयमो । 
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“(४  )भहारेखा ऩयीऺकको फाहषणक प्रमतवेदनभा रुल्माएको वेरुज ुसबाभा छरपर गयी प्रमतवेदन स्वीकृत 
बएऩमछ सो प्रमतवेदनभा उल्रेञ्चखत सझुावहरु कामाणन्द्वमन गने य अस र उऩय गनुणऩने तथा मतनुण फझुाउनऩुने 
बनी ठर् माएको यकभ अस र  उऩय गने गयाउने दाहमत्व कामणऩामरकाको मनदेशन फभोञ्चजभ सम्वञ्चन्द्धत रेखा 
उत्तयदामी अमधकृतको हनुेछ ।  

साथै मनममभत गनुणऩने  फेरुज ुगाउॉ सबाभा छरपर गयी मनममभतको रामग गाउॉ सबाफाट गठीत रेखा 
समभमतभा ऩठाउन ुऩनेछ । रेखा समभमतरे छरपर गयी उऩमकु्त कायण सहहत फेरुज ुमनममभत गनुणऩने छ 
। 

रेखा समभमतफाट मनममभत बएको फेरुज ु य अन्द्म वेरुज ु रेखा उत्तयदामी अमधकृतरे सॊऩयीऺणको रामग 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाणरमभा ऩेश गनुणऩने छ । ” 

५. गाउॉ कामणऩामरकाको मभमत २०७६ /०८/१८ को मनणणम अनसुाय सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण 
गयाउन गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरमफाट प्रकृमा अञ्चघ फढाए फभोजीभ ोोड वे इन्द्पोमसस नेऩार प्रा.मर .
काठभाणडौको सहमोगभा स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा १ देञ्चख ९ 
सम्भका वुॉदाको आधायभा सवेऺण अध्ममन गयी प्राप्त प्रमतवेदन अनसुाय प्रस्ताव गयीएको गाउॉ कामणऩामरका 
वडा कामाणरम कृहष सेवा शाखा ऩश ु सेवा शाखा य स्वास््म चौकी सभेतका रामग ३४ जनाको दयवन्द्दी 
सहहतको प्रमतवेदन मभमत २०७६ ऩसु २५ गतेको गाउॉ कामणऩामरकाको फैठकको मनणणम नॊ  .१ फाट स्वीकृत 
बएको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण प्रमतवेदन स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को 
उऩदपा १० फभोञ्चजभ स्वीकृत गने मनणणम गरयमो । 

६. मस ऩामरका अन्द्तगणत सॊचारन हनुे आगामभ आ .व .०७७।०७८ भा सॊचारन हनु ेे  हवकास मनभाणणका 
मोजनाहरु प्रमतस्ऩधाणत्भक रुऩभा न्द्मनु रागतभा गणुस्तय मकु्त एॊव सभमभा सम्ऩन्न गनण रु .५  राख वा सो 
बन्द्दा फढी रागतका मोजनाहरु मनभाणण व्मवसामीहरुवाट ठेक्का (दयबाउऩस/फोरऩस )को भाध्मभफाट 
गयाउने मनणणम सवणसम्भत ऩारयत गरयमो ।   

७. ञ्चजल्रा सभन्द्वम समभमतको सबा वाट ऩायीत बई मस चाभे गाउॉऩामरकाको रामग प्राप्त हनु आएका खानेऩानीका 
मनम्न मोजना तथा कामणक्रभराई सवणसम्भत ऩारयत गरयमो । 

मनम्न 

क. स्माकुण  खानेऩानी मोजना रु .२०,००,०००। -  

ख. रभजङु वेस क्माम्ऩभा खानेऩानी मनभाणण मोजना रु  .५,००,०००।–  

८. चाभे गाउॉऩामरकाभा वडा कामाणरमफाट भाग बएका तय गा .ऩा .को आ.व.०७७।०७८ फजेटभा सम्फोधन हनु 
नसकेको मनम्न आमोजनाहरु प्राथमभकता आधायभा सॊघ तथा प्रदेश भाग गने मनणणम गरयमो । 

क. चाचेखकण  जाने फाटो य चाचे डाडाॉभा ऩाकण  मनभाणण –वडा १ 

ख. गमु्फा जाने फाटो शोमरङ  – वडा नॊ  .१  
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ग. मतभाङ देञ्चख पोयक्मा हदैु मतभाङ स्माणक्म ुसम्भ फैकञ्चल्ऩक ऩदभागण  – वडा नॊ  .१  

घ. छमोतेन देखी भञ्चन्द्दय जाने फाटो ढरान य भेञ्चशनयी वार  – वडा नॊ  .२  

ङ. थानचोक देखी काञ्चजन साया तार जाने फाटो मनभाणण  – वडा नॊ  .२  

च. कोतो चौकी देञ्चख नाय खोरा जाने भस्माणङदी नदी ऩरु सम्भ फाटो सोमरङ मनभाणण /ढ रान –वडा नॊ  .३  

छ. कोतोभा कोल्ड स्टोय मनभाणण  – वडा नॊ  .३  

ज. काञ्चजनसाया तार जाने फाटो मनभाणण  – वडा नॊ . ४ 

झ. नभनुा आवामसम श्री रोकहप्रम भा .हव .को खेर भैदान मनभाणण – वडा नॊ  .४  

ञ. तातोऩानी देञ्चख मछम्फ ुसम्भ तटवन्द्धन मनभाणण गने  – वडा नॊ  .५  

ट. भाडाफाट चाभे भामथ जाने झोरङेु ऩरु मनभाणण – वडा नॊ  .५  
९. चाभे गाउॉऩामरकाको सातौ गाउॉसबाको ऩाचौँ फैठक मभमत २०७७।०३।३० गते हवहान ११ :००  फजे 

फस्ने मनणणम गरयमो । 
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मभमत २०७७।०३।३० गतेको सातौं गाउॉसबाको ऩाचौं फैठकको मनणणमहरु 

 

१. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७७ सार असाय १० गते हवहान ११:०० फजे  गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ 
श्री भमुनन्द्रजगॊ गरुुङद्वाया प्रस्ततु आमथणक फषण २०७७/७८ को फजेट भामथ दपावाय छरपर बई 
मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७७ सार असाय १० गते ददउॉसो १२:३० फजे सबाका सदस्म ,आमथणक 
हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ.३ का वडाध्मऺ, श्री याज ु राभाद्वाया प्रस्ततु अथण 
सम्फन्द्धी प्रस्ताफराई कामाणन्द्वमन गनण फनकेो हवधेमक ,२०७७ भामथ मभमत २०७७ सार असाय ११ गते 
छरपर बई फाहकॉ  यहेका उक्त हवधेमकको दपा १ देञ्चख १७ )अनसु ञ्चच १ देञ्चख १५( सम्भ दपावाय 
छरपर बई मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो ।  

३. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७७ सार असाय १० गते ददउॉसो १२:४५ फजे सबाका सदस्म , आमथणक 
हवकास समभमतका  सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया प्रस्ततु चाभे 
गाउॉऩामरकाको आमथणक वषण २०७७/७८ को सेवा य कामणहरुको रामग स्थानीम सञ्चित कोषफाट केही 
यकभ खचण गने य हवमनमोजन गने सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनेको हवधेमक ,२०७७ भामथ मभमत २०७७ 
सार असाय ११ गते छरपर बई फाहकॉ  यहेका उक्त हवधेमकको दपा १ देञ्चख ३ य अनसु ची १ देखी २ 
सम्भ दपावाय छरपर बई मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो । 

४. मस चाभे गाउॉऩामरकाको भहारेखा ऩयीऺकको कामाणरमफाट रेखाऩयीऺण बइ ऩेश बएको 
आ.व.०७३/७४ आ.व.०७४/७५ य आ.व.०७५/७६ को प्रमतवेदन स्वीकृत गने मनणणम गरयमो। 

५. गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरमफाट मनममभत पछ्यौटकोरागी ऩेश बएको फेरुज ुसबाभा छरपर गयी चाभे 
गाउॉऩामरकाको आमथणक कामणहवमध ऐन, २०७४ को दपा २० को उऩदपा ४ फभोञ्चजभ मनममभत 
पछ्यौटको रामग रेखा समभमतभा ऩठाउने य रेखा समभमतफाट मनममभत पछ्यौट बएऩमछ सॊऩयीऺणकोरामग 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाणरमभा ऩेश गनण मनदेशन गने मनणणम गरयमो । 

६. चाभे गाउॉऩामरकाको तातोऩानी कुण्ड सॊचारन सम्फन्द्धभा गाउॉऩामरका य चाभे गाउॉऩामरका वडा नॊ. ४ फस्ने श्री 
डोल्कय राभाका मफच मभमत २०७६।०५।१७ भा बएको सम्झौता फभोञ्चजभ मनजरे कामाणरमभा मभमत 
२०७७।०३।२५ गते हार हवश्वबय पैमरएको कोयोना बाईयस (Covid-19) कायण दसाणई सयकायरे गयेको 
फन्द्दाफन्द्दीको मभमत २०७६।१२।११ देखी उक्त तातोऩानी कुण्ड सॊचारन गनण नसहकने बमन मभमत 
२०७६।१२।११ गते देञ्चख नै तातोऩानी सॊचारन ठेक्का सम्झौता यद्व गयी मनजरे उक्त तातोऩानी कुण्डभा 
मफजमुर तथा खानेऩानी व्मवस्थाऩनका रामग बएको खचण बकु्तानी गनण तथा धयौटी यकभ हपताण ऩाउॉ बमन भाग 
गयेकारे मनजको मनमभानसुाय मतनुणऩने यकभ हहसाफ मभरान गयी सम्झौता यद्व गने, मनजको सम्झौता फभोञ्चजभ 
खचण बएको यकभ मनमभानसुाय बकु्तानी ददन य उप्रान्द्त तातोऩानी कुण्ड सॊचारनको ठेक्का सम्झौता प्रहकमा  
मनमभानसुाय अगाडी फढाउन य सो  अञ्चघ तातोऩानी सॊचारनको फैकञ्चल्ऩक ब्मवस्था गनण हारराई 
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गाउॉऩामरकाफासी य कभणचायीराई प्रमत व्मञ्चक्त प्रमत घण्टा रु.१०, ऩामरका बन्द्दा फाहेकका स्वदेशी नागयीकको 
हकभा प्रमत व्मञ्चक्त प्रमत घण्टा रु.२० य हवदेशीको हकभा प्रमत व्मञ्चक्त प्रमत घण्टा रु.१०० सेवासलु्क मरनेगयी 
१ जना व्मञ्चक्तराई तातोऩानी सयसपाई तथा येखदेख गनण उक्त उठेको यकभफाट बकु्तानी गने गयी सेवा 
कयायभा मरई काभकाजभा रगाउन गाउॉ कामणऩामरको कामाणरमराई मनदेशन गने मनणणम गयीमो । 

७. नेऩारको सॊहवधान फभोञ्चजभ गण्डकी प्रदेश सबारे ऩारयत गयेको "गाउॉसबा, नगयसबा य ञ्चजल्रा सभन्द्वम 
समभमतका सदस्मरे ऩाउने सहुवधा सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनेको ऐन, २०७६" अनसुाय ददईने सेवा 
सहुवधा सवणसम्भत ऩारयत गयीमो । 

८. चाभे गाउॉऩामरका छैठौ गाउॉसबा ऩश्चात गाउॉ कामणऩामरकाको फैठकफाट गयीएका सम्ऩ णण मनणणमहरुराई 

अनभुोदन गने मनणणम गरयमो । 

९. चाभे गाउॉऩामरकाको सातौ गाउॉसबाराई सपररुऩभा सम्ऩन्न गनण सहमोग गनुणहनु ेसम्ऩणुण ऩदामधकायी एॊभ 
कभणचायीराई धन्द्मवाद दददै चाभे गाउॉऩामरकाको फजेट अमधवेशको रुऩभा यहेको मस सबाराई सभाऩन 
बएको घोषणा गने मनणणम गरयमो । 

 


