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मभमत २०७८।०३।२३ गतेको नवौं गाउॉसबाको ऩहहरो फैठकको मनणणमहरु 

 

१. चाभे गाउॉऩमरकाको आमथणक वषण २०७८।०७९ को नीमत तथा कामणक्रभ चाभे गाउॉऩामरकाको गयीभाभम नवौं 
गाउॉ सबाभा स्थानीम सयकायको प्रभखु एवॊ गाउॉऩामरकाको अध्मऺ श्री रोकेन्द्र फहादयु घरेद्वाया सम्फोमधत 
नीमत तथा कामणक्रभ भामथ दपावाय छरपर बई मनणाणमाथण ऩेश हुॉदा सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको अध्मऺ एवॊ नवौं गाउॉ सबाका सबाध्मऺको मनदेशनभा मभमत्२०७८।०३।२३ गते 
ददउसो २ फजे नवौं गाउॉसबाको दोश्रो फैठक फस्ने गयी चार ुफैठक स्थमगत गने मनणणम गरयमो। 
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मभमत २०७८।०३।२३ गतेको नवौं गाउॉसबाको दोश्रो फैठकको मनणणमहरु  

१. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक फषण २०७८/७९ को फजेट मभमत २०७८ सार आषाढ २३ गते ददउॉसो २.०० 
फजे गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ श्री भमुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम नवौं गाउॉसबाको दोश्रो 
फैठकभा ऩेश गने मनणणम गरयमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७८ सार अषाढ २३ गते ददउसो २:०० फजे गाउॉऩामरकाका उऩाध्मऺ श्री 
भमुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया प्रस्ततु आमथणक वषण २०७८/७९ को फजेट, मभमत २०७८ सार आषाढ २३ गते ददउॉसो 
४.०० फजे देखख दपावाय छरपर गयी चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम नवौं गाउॉसबाको चौथो फैठकभा 
प्रस्ताव ऩेश गने मनणणम गरयमो । 

३. चाभे गाउॉऩामरका अध्मऺ एवॊ नवौं गाउॉसबाका सबाध्मऺको मनदेशनभा मभमत २०७८ आषाढ २४ गते हवहान 
११.०० फजे अको फैठक फस्ने गयी चार ुफैठक स्थमगत गने मनणणम गरयमो। 
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मभमत २०७८।०३।२४ गतेको नवौं गाउॉसबाको तेश्रो फैठकको मनणणमहरु  

१. चाभे गाउॉऩामरकाको अथण सम्फन्द्धी प्रस्ताफराई कामाणन्द्वमन गनण फनेको हवधेमक ,२०७८ मभमत २०७८ सार 
आषाढ २४ गते हवहान ११ फजे सबाका सदस्म ,आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा 
नॊ.३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम नवौं गाउॉसबाको तेस्रो फैठकभा ऩेश 
गने मनणणम गरयमो ।  

२. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक वषण २०७८/७९ को सेवा य कामणहरुको रामग स्थानीम सखित कोषफाट केही 
यकभ खचण गने य हवमनमोजन गने सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनेको हवधेमक ,२०७८ मभमत २०७८ आषाढ 
२४ गते हवहान ११:३० फजे सबाका सदस्म, आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ. 
३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम नवौं गाउॉसबको तेस्रो फैठकभा ऩेश गने 
मनणणम गरयमो । 

३. मनणणम नॊ. १ य २ भा उल्रेखखत हवदे्यमक मभमत २०७८ सार आषाढ २४ गते ददउॉसो १.०० फजे देखख 
दपावाय छरपर गयी आमथणक हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरकाका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, 

प्रस्तावक श्री याज ुराभाद्वाया चाभे गाउॉऩामरकाको गरयभाभम नवौं गाउॉसबाको चौथो फैठकभा प्रस्ताव ऩेश गने 
मनणणम गरयमो।  

४. चाभे गाउॉऩामरकाको नवौं गाउॉसबाको चौथो फैठक मभमत २०७८।०३।२५ गते हवहान ११:०० फजे फस्न े
मनणणम गरयमो । 
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मभमत २०७८।०३।२५ गतेको नवौं गाउॉसबाको चौथो फैठकको मनणणमहरु  

 

१. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७८ सार आषाढ २३ गते हवहान २.०० फजे गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ 
श्री भमुनन्द्रजॊग गरुुङद्वाया प्रस्ततु आमथणक फषण २०७८/७९ को फजेट भामथ दपावाय छरपर बई 
मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो। 

चाभे गाउॉऩामरका 
गाउॉ कामणऩामरकाको कामाणरम, भनाङ 

सॊखचत कोषफाट हवमनमोजन हनुे अनभुानको खचण खशषणकगत य ऺे्रगगत हववयण 

 

आमथणक वषण् २०७७।७८                                           फजेट यकभ रू. हजायभा 

क्र.
सॊ. 

खचण 
सॊकेत 

खचण शीषणक कूर फजेट याजस्व 

फाॉडपाॉड-सॊघीम 
सयकाय   

याजस्व 

फाॉड
पाॉडप्र
देश 
सयका
य  

नेऩार 

सयकाय
सभामन
कयण 
अनदुान 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 
गतको 
अल्मा      

१ २११११ ऩारयश्रमभक कभणचायी ९५०० ९५००   ० 

२ २१११२ ऩारयश्रमभक ऩदामधकायी/सहुवधा ६१०० ५३५९   ७४१ 

३ २१११२ ऩदामधकायी हवभा २५० ०   २५० 

४ २११२१ गाउॉ सबाका ऩदामधकायीहरुको रागी ऩोषाक 
खचण 

५०० ० ०  ५०० 

५ २११२१ ऩोशाक ४५० ४५०   ० 

६ २११३१ स्थानीम बत्ता २२०० २२००   ० 

७ २११३२ भहॊगी बत्ता ४०० ४००   ० 

८ २११३४ कभणचायी फैठक बत्ता ७०० ६०० १००  ० 

९ २११४१ ऩदामधकायी फैठक बत्ता १००० १०००    

१० २१२१३ मोगदानभा आधारयत फीभा कोष १०० १००   ० 

११ २१२१४ कभणचायी कल्माण कोष २०० २००   ० 

१२ २२१११ ऩानी तथा मफजरुी ५०० ५००   ० 

१३ २२११२ सॊचाय भहसरु ३०० ३००   ० 

१४ २११३९ कभणचायी अमतरयक्त सभम ऩायीश्रभीक २०० २००   ० 

१५ २२२१२ इन्द्धन (कामाणरम प्रमोजन) १००० १०००   ० 
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१६ २२२१३ सवायी साधन भभणत खचण १००० १०००   ० 

१७ २२२१४ मफभा तथा नवीकयण खचण ४०० ४००    

१८ २२२२१ भेखशनयी तथा औजाय भभणत सम्बाय तथा 
सिारन खचण 

३५० ३५०   ० 

१९ २२३११ भसरन्द्द तथा कामाणरम साभाग्री २००० २०००    

२० २२३१४ इन्द्धन-अन्द्म प्रमोजन ३३५ ३०० ३५  ० 

२१ २२३१५ ऩ्रगऩम्रगका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचण ५०० ३०० २००  ० 

२२ २२३१९ अन्द्म कामाणरम सॊचारन खचण २०० ०   २०० 

२३ २२४११ सेवा य ऩयाभशण खचण ५०० ५००   ० 

२४ २२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टवेमय सॊचारनसॊग 
सम्वन्द्धीत खचण 

३०० ९६ २०४  ० 

२५ २२४१३ कयाय सेवा शलु्क २००० २०००   ० 

२६ २२४१३ कयाय सेवा शलु्क १ गाउॉ १ ऩश ुप्राहवमधक 
ऩोशाक चाडऩवण सभेत 

२१६ २१६   ० 

२७ २२४१४ सयसपाई सेवा शलु्क ५०० ५००   ० 

२८ २२५११ कभणचायी तामरभ खचण २०० २००   ० 

२९ २२५२९ हवहवध कामणक्रभ खचण १०० १००   ० 

३० २२६११ अनगुभन, भूल्माॊकन खचण ५०० ५००   ० 

३१ २२६१२ भ्रभण खचण १५०० १५००   ० 

३२ २२७११  हवहवध/अमतमथ सत्काय खचण १२०० १२०० ०  ० 

३३ २२७२१ सबा सिारन खचण ६०० ४००   २०० 

३४ २५३१५ अन्द्म सहामता ३०० ३००   ० 

३५ २८१४२ घय बाडा ४०० ४००   ० 

३६ २८१४३ सवायी साधन तथा भेखशनय औजाय बाडा ५०० ५००   ० 

३७ २२६१२ आन्द्तयीक ऩमणटन प्रवधणनकारामग कभणचायी 
भ्रभण 

३०० २०० ०  १०० 

३८ २२६१२ जन प्रमतमनधी/कभणचायी अन्द्तयऩामरका 
अध्ममन भ्रभण 

३०० ३०० ०  ० 

३९ २२४१३ एभ आइ एस अऩयेटय हपल्ड सहामकहरुको 
१ चौथाइ तरव चाडऩवण य ऩोशाक सभेत 

४८५ ४८५ ०  ० 

४० २८९११ बैऩयी आउने चार ुखचण १२५१ ६०० ०  ६५१ 

  
  
 कूर जम्भा = 

३९३३७ ३६१५६ ५३९ ० २६४२ 



 

 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 

 

    
 

   

 

 

(ख) गाउँपालऱकाका गौरवका आयोजनाहरु     
 

  

रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय

ण 
अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोत 

१ २५३११ रोकहप्रम भा.हव.आ वामसम हवद्यारम 
स ॊचारन कामणक्रभ 

५५०० २५००  ० ३००० 

२ ३१११२ स्माकुण  मसत बण्डाय मनभाणण 
(क्रभागत) सभऩयुक सभेत 

२१५३६ १६८७० ४०६७ ० ५९९ 

३ ३११५६ चाभे फजाय खानेऩानी हवस्ताय य 
ढर मनकास आमोजना- साॉझेदायी 
कामणक्रभ 

१५२८० १३२८० ० ० २००० 

४ ३११५९ चाभे फसऩाकण  मनभाणण मोजना ७००० ० ० ० ७००० 

५ ३१११२ चाभे मसटीहर मनभाणण १३००० ३००० ० ० १०००० 

६ ३१११२ चाभे उद्योग ग्राभ मनभाणण ३००० ३००० ० ० ० 

  

जम्भा = ६५३१६ ३८६५० ४०६७ ० २२५९९ 

        

        

 

(ग) गाउँपालऱकास्तरीय आयोजना तथा काययक्रमहरु 

    

  

रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ २७२१२ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन तथा उद्धाय कोष ४००० ०   ४००० 

२ २२५२२ कृहष ऺे्रग हवकास तथा हवस्ताय 
कामणक्रभ 

१५०० १५०० ०   

३ २२५२२ ऩश ुऺे्रग हवकास तथा हवस्ताय 
कामणक्रभ 

१५०० १५०० ०  ० 

४ २२५२२ खशऺा कामणक्रभ ८०० ८०० ० ० ० 

५ २२५२२ गाउॉऩामरकास्तयीम सीऩभूरक तामरभ 
कामणक्रभ  

७०० ७०० ० ० ० 

६ २२५२२ रघ ुउद्यभ हवकास कामणक्रभ 
अन्द्तगणत प्रहवमध हस्तान्द्तयण 

७५० ७५० ० ० ० 

७ २२५२२ खेरकुद कामणक्रभ ३०० ० ०  ३०० 
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८ ३११७१ सभऩयुक कोष १५०० ० ०  १५०० 

९ ३११२२ हहउॉ ऩहहयो पाल्ने भेसीन १००० ० ०  १००० 

१० ३११११ स्टोय बवन भामथल्रो तराभा 
प्र.प्र.अ. आवास मनभाणण 

३००० ० ०  ३००० 

११ ३१११२ वडा न ४ को कामाणरम बवन 
मनभाणण 

३००० ० ०  ३००० 

१२ २२५२२ चाभे गाउॉऩामरकास्तयीम पोहोय भैरा 
व्मवस्थाऩन कामणक्रभ ड्राइबय य 
सहमोगी सभेत 

६५० ६०० ०  ५० 

१३ ३११२२ भेसीनयी औजाय तथा अन्द्म उऩकयण 
खरयद 

५०० ५०० ०   

१४ ३११२२ हवऩद् उद्धाय साभग्री खरयद ३०० ० ०  ३०० 

१५ ३११२२ १ य २ नॊ. वडा कामाणरम बवनभा 
सोराय ऩावय व्माकऩ जडान 

५०० ५०० ०   

१६ ३११२३ चाभे गाउॉऩामरकाको रामग पमनणचय 
तथा हपक्चसण खचण 

१००० १०००    

१७ २५३११ गौयी शॊकय आ .हव.ददवा आवासीम 
कामणक्रभ 

५०० ० ०  ५०० 

१८ ३११३५ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्द्धी 
तामरभ कामणक्रभ 

३०० ३००    

१९ ३११३५ चाभे गाउॉऩामरकाको सभग्र ऺे्रगको 
वतृ्त खच्रग मनभाणण-क्रभागत 

८३० ० ०  ८३० 

२० २२२३१ चाभे फजाय ऺे्रगका सावणजमनक 
सम्ऩत्तीको सॊयऺण गनण भभणत तथा 
यॊगयोगन कामण 

५०० ०   ५०० 

२१ ३११६१ गाउॉऩामरका बवन कम्ऩाउण्ड वार 
य गेट मनभाणण 

६९५ ०   ६९५ 

२२ ३११५३ सोराय फखत्त हवतयण ३०० घय 
धयुीका रागी 

१०५०० ०   १०५०० 

२३ ३१२२१ खानेऩानी हपहटङ साभाग्री खयीद ५०० ०   ५०० 

२४ ३१२२१ खानेऩानी ऩाइऩ खयीद ५०० ०   ५०० 

२५ २७२१२ हवश्वव्माऩी भहाभायी कोयोनाबाईयस 
(COVID-19) सॊक्रभण योकथाभ 
मनमन्द््रगण तथा उऩचाय कोष 

३००० ० ०  ३००० 

२६ ३११२२ कम््मूटय उऩकयण-ल्माऩटऩ  खयीद  ५०० ५००   ० 

२७ ३११२३ सूचना केन्द्र स्थाऩनाकोरामग  दयाज २०० २००    
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य आवश्मक अन्द्म साभाग्री खयीद 

२८ ३११५६ तातो कुण्डभा खानेऩानी य खचसो 
ऩानी आऩूतॉ सॊयचना मनभाणण 

५५९    ५५९ 

२९ ३११६० मतभाङ स्वास््म चौकी बवन 
कम्ऩाउण्ड मनभाणण क्रभागत 

१३१६ ० ०  १३१६ 

३० ३११११ गौयीशॊकय आ.हव. छा्रगावास बवन 
तथा पमनणचय मनभाणण मोजना    
(क्रभागत) 

५०० ०   ५०० 

३१ ३१११२ कोतो स्वास््म चौकी बवनभा वडा 
कामाणरमकोरामग तरा थऩ मोजना  
( क्रभागत ) 

५०० ०   ५०० 

३२ ३११६० कोतो स्वास््म चौकी बवन 
कम्ऩाउण्ड मनभाणण (क्रभागत) 

२०० ०   २०० 

३३ ३१४११ थानन्द्चोक स्वास््म चौकी जग्गा 
खयीद 

१५०० ०   १५०० 

३४ ३११२२ ऩमणटन प्रवधणन तथा वातावयण 
सॊयऺणका रामग अनदुानभा आधायीत 
हवमबन्न प्रहवधी हस्तान्द्तयण 

१००० ०   १००० 

३५ २२४११ गाउॉऩामरका ऩाश्वखच्रग मनभाणण-(Rural 

Profile) क्रभागत 
३०० ०   ३०० 

३६ २२४११ गाउॉऩामरका ऩाश्वखच्रग वेव मसस्टभ 
फनाउने कामण 

२०० ०   २०० 

३७ ३११५६ स्माकुण  खानेऩानी मोजना (क्रभागत) १४०० ० ०  १४०० 

३८ ३११५६ रभजङु वेशक्माम्ऩ खानेऩानी मनभाणण 
मोजना  (क्रभागत) 

३४२    ३४२ 

३९ ३११२३ वडा कामाणरमकोरागी पमनणचय 
खयीद 

५०० ५००    

४० ३१११२ वडा नॊ. १ को कामाणरम बवन 
मनभाणण क्रभागत 

३००० ० ०  ३००० 

४१ ३११५४ थान्द्चोक गाउॉ वस्ती सॊयऺण मोजना 
क्रभागत 

२२०० ० ०  २२०० 

४२ ३११५४ भस्माणङदी तट्वन्द्धन (रोकहप्रम 
भा.हव.सॊयऺण)   

३००० ८०० ०  २२०० 

४३ ३११५४ भाडा खोरा फस्ती सॊयऺण तट्वन्द्धन 
(दवैु तपण ) 

५००० ० ०  ५००० 

४४ ३११५१ भाडा खोराभा अस्थामी काठे ऩरु      ५०० ५०० ०   

४५ ३११५४ नमाॉवजफय घटे्टखोरा फस्ती सॊयऺण 
तट्वन्द्धन (दवैु तपण )       

५००० ५००० ०   
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४६ ३११५१ नमाॉवजफय घटे्टखोरा अस्थामी ट्रस 

ऩरु          
५००० ५००० ०   

४७ ३११५१ म्रगच्चगूाल्ता खोराभा ऩैदरमा्रगी ट्रस 
ऩरु  

५०० ५०० ०   

४८ ३११५४ कोतो वस्ती सॊयऺण  ३००० ३००० ०   

४९ ३११५१ दयु सॊचाय भनुी भाडा खोरा काठेऩरु 
मनभाणण  

५०० ५०० ०   

५० ३११५४ वस ऩाकण  य मसहट हर सॊयऺण 
तटवन्द्धन (भस्माणङदी नदद)  

५००० ० ०  ५००० 

५१ ३११७१ चाभे गाॉउऩामरका मब्रग वाढीऩहहयो 
सडक भभणतसधुाय  

१००० १००० ०   

५२ ३११५१ मतभाङ खोरा (ऩावयहाउस ) 
भोटयेवर काठेऩरु  

१००० १००० ०   

५३ ३११५१ स्माकूण  घटे्टखोरा भोटयेवर काठेऩरु  ५०० ५०० ०   

५४ ३११५८ स्माकुण  ढर मनकास मोजना १५०० १५००   ० 

५५ ३१२२१ ग्माहवमन जारी खरयद  १००० ० ०  १००० 

५६ ३११६० गैसस रागत साझेदायी कामणक्रभ १००    १०० 

५७ ३११३५ टोर हवकास सॊस्था हवधान मनभाणण 
गठन तथा सॊचारन 

२५०    २५० 

५८ २२५२२ फारश्रभ फार हववाह फहहुववाह 
दाइजो वोक्सी छाउऩडी जस्ता 
प्रथाको योकथाभ कामणक्रभ 

२००    २०० 

५९ २२५२२ साभाखजक रुऩभा ऩमछ ऩयेका भहहरा 
फार वारीका दमरत अऩाङ्गता बएका 
व्मक्ती जेष्ठ नागयीक अरऩसॊख्मक 
मसभान्द्त कृत सभदुामको साभाखजक 
तथा आमथणक उत्थान कामक्रभ 

२००    २०० 

६० ३११३५ हवऩद् जोखीभ ऺे्रगको ऩहहचान य 
नक्साङ्कन कामणक्रभ 

५००    ५०० 

६१ ३११६० अन्द्तय स्थानीम तह सहकामण (कोतो 
झोरङुगे ऩूर भभणत) 

५००    ५०० 

६२ ३११२२ स्वा्म सॊस्थाको रामग कम््मूटय 
उऩकयण खयीद  

२०० ० ०  २०० 

६३ २२५११ स्वा्म सॊस्थाभा कामणयत 
कभचाणयीहरूराई सॊक्रभण योकथाभ 
तथा पेहोयभैरा व्मवस्थाऩन तमरभ 
सन्द्चारन कामणक्रभ  

१०० ० ०  १०० 
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६४ २२५११ भ.स्वा.स्वम.सेहवका हरूको रामग 

आधायबतु तामरभ तथा नऩगु 
वजेटहरू थऩ व्मवस्थाऩन 

१०० ० ०  १०० 

६५ ३११३५ मतभाङ थान्द्चोक वस्तीको रामग रघ ु
जरहवद्यतु आमोजना  मनभाणण मड हऩ 
आय कामण 

१०००    १००० 

६६ ३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत खचण ३२१२ ० ०  ३२१२ 

    जम्भा = ९१४०४ २८६५० ० ० ६२७५४ 

        

 

 

 

      

 

(घ) वडास्तरीय आयोजनाहरु 

     

 

वडा नं. १ रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ मतभाङ फजाय वस्ती सॊयऺण २५०० १००० ०  १५०० 

    जम्भा = २५०० १००० ०  १५०० 
 

२५०० १००० ०  १५०० 
 

२५०० १००० ०  १५०० 
 

२५०० १००० ०  १५०० 
 

२५०० १००० ०  १५०० 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

वडा नं. २ रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ थान्द्चोक घटे्ट खोरा झो. ऩ.ु 
सॊयऺण  

५०० ५०० 0  ० 

२ ३११५४ थान्द्चोक गाउॉ वस्ती सॊयऺण-डाॉडा 
तपण  

१००० ० 0  १००० 

    जम्भा = १५०० ५०० ० ० १००० 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

रकम रू. हजारमा 
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वडा नं. ३ 

क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५४ कोतो वस्ती सॊयऺण  २००० ५०० ०  १५०० 

    जम्भा = २००० ५०० ०  १५०० 

        

 

वडा नं. ४ 

 
 

रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५९ छायथाङ ऩाकण को गेट मनभाणण 
क्रभागत 

२०० ० 0  २०० 

२ ३११५४ म्रगच ुणङल्दा वस्ती सॊयऺण १५०० ० 0  १५०० 

    जम्भा = १७०० ० ० ० १७०० 

 

 

वडा नं. ५ रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार 

सयकाय-
सभामनकयण 
अनदुान 

प्रदेश 

सयकाय-
सभामनकय
ण अनदुान 

याजस्व 

फाॉडपाॉड-
प्रदेश 
सयकाय 

आन्द्तरयक 
स्रोतको 

जनसहबामग
ता 

१ ३११५१ चामे माथथ जानेबाटो  ल ढंीमा 
रेलऱङ र चामे गुम्बा रेलऱङ 
ननमायण क्रमागत 

५४७ ० 0  ५४७ 

२ ३११५४ मछम्व ुफाटो य वस्ती सॊयऺण २००० ५०० 0  १५०० 

    जम्भा = २५४७ ५०० ० ० २०४७ 
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(ङ)  सॊघीम सयकाय हवषशे अनदुानका आमोजनाहरु  

                                 रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३११११ रोकहप्रम भा हव हवद्यारम छा्रगावास मनभाणण आमोजना २०८०० २०८०० 

    जम्भा = २०८०० २०८०० 

 

 

(च)  सॊघीम सयकायफाट हस्तान्द्तरयत कामणक्रभ - शसतण अनदुानको आमोजनाहरु 

                                                                                           रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ २६३३२ शसतण अनदुानका कामणक्रभहरु ६८२०० ६८२०० 

  

जम्भा = ६८२०० ६८२०० 

 

(छ)   प्रदेश सयकायफाट हस्तान्द्तरयत कामणक्रभ - हवशेष अनदुानको आमोजनाहरु      

                                                                      रकम रू. हजारमा                                                                                                          

क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-
सभामनकयण अनदुान 

१ ३११११ रोकहप्रम भा हव छा्रगवास बवन मनभाणण ३००० ३००० 

  

जम्भा = ३००० ३००० 

 

 

(ज) प्रदेश सयकायफाट हस्तान्द्तरयत कामणक्रभ - सभऩयुक अनदुान 

                                                                                                       रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३१११२ स्माकूण  मसत बण्डाय मनभाणण  ७००० ७००० 

  

जम्भा = ७००० ७००० 

 

(झ) नेऩार सयकाय सॊस्कृमत ऩमणटन तथा नामगयक उड्डमन भन्द््रगारमफाट हस्तान्द्तरयत - ऩमणटन ऩूवाणधाय 
तथा ऩमणटन उऩज हवकास साझेदायी कामणक्रभ -अन्द्म अनदुान (को रे मन का हवहवध खाता भापण त 
मनकाशा हनुे) 

                                 रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३११५१ चाभे फसऩाकण  मनभाणण  २९६५७ २९६५७ 

    जम्भा = २९६५७ २९६५७ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ञ)  नेऩार सयकाय उद्योग फाखणज्म  तथा आऩूमतण भन्द््रगारमफाट हस्तान्द्तरयत -                                                                        
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२. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७८ सार आषाढ २४ गते ददउॉसो ११.०० फजे सबाका सदस्म ,आमथणक 
हवकास समभमतका सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया प्रस्ततु अथण 
सम्फन्द्धी प्रस्ताफराई कामाणन्द्वमन गनण फनेको हवधेमक ,२०७८ भामथ मभमत २०७८ सार आषाढ २४ गते 
छरपर बई फाहकॉ  यहेका उक्त हवधेमकको दपा १ देखख १७ (अनसूुखच १ देखख १५) सम्भ दपावाय 
छरपर बई मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो ।  

३. चाभे गाउॉऩामरकाको मभमत २०७८ सार आषाढ २४ गते ददउॉसो ११.३० फजे सबाका सदस्म , आमथणक 
हवकास समभमतका  सॊमोजक एवॊ गाउॉऩामरका वडा नॊ. ३ का वडाध्मऺ, श्री याज ुराभाद्वाया प्रस्ततु चाभे 
गाउॉऩामरकाको आमथणक वषण २०७८/७९ को सेवा य कामणहरुको रामग स्थानीम सखित कोषफाट केही 
यकभ खचण गने य हवमनमोजन गने सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनण फनेको हवधेमक ,२०७८ भामथ मभमत २०७८ 
सार आषाढ २४ गते छरपर बई फाहकॉ  यहेका उक्त हवधेमकको दपा १ देखख ३ य अनसूुची १ देखी 
२ सम्भ दपावाय छरपर बई मनणणमाथण ऩेश हदुाॉ सवणसम्भत ऩारयत गने मनणणम गरयमो । 

४. चाभे गाउॉऩामरकाको आमथणक कामणहवमध ऐन, २०७४ को दपा २० को उऩदपा ४ को सट्टा तऩखशरको 
उऩदपा ४ याख्न ेमनणणम गयीमो । 

“(४) भहारेखा ऩयीऺकको फाहषणक प्रमतवेदनभा औल्माएको वेरुज ुसबाभा छरपर गयी प्रमतवेदन स्वीकृत 
बएऩमछ सो प्रमतवेदनभा उल्रेखखत सझुावहरु कामाणन्द्वमन गने य असूर उऩय गनुणऩने तथा मतनुण फझुाउनऩुने 
बनी ठहमाणएको यकभ असूर  उऩय गने गयाउने दाहमत्व कामणऩामरकाको मनदेशन फभोखजभ सम्वखन्द्धत 
रेखा उत्तयदामी अमधकृतको हनुेछ।  

साथै मनममभत गनुणऩने  फेरुज ुप्रशासकीम प्रभखुफाट कायण सहीत रेखा समभमतभा ऩेश गनुणऩनेछ । रेखा 
समभमतरे फेरुज ुउऩय दपावाय छरपर गयी मनममभत गनण उऩमकु्त हनुे वेरुजहुरु उखचत कायण सहीत 
मनममभतको रामग मसपायीस सहहत गाउॉ सबाभा ऩेश गनुणऩने छ । रेखा समभमतफाट मसपायीस सहहत ऩेश 
बएको फेरुज ुसबाभा छरपर गयी मनममभत गनुणऩने छ ।सबाफाट मनममभत बएको फेरुज ुय अन्द्म वेरुज ु
रेखा उत्तयदामी अमधकृतरे सॊऩयीऺणको रामग भहारेखा ऩयीऺकको कामाणरमभा ऩेश गनुणऩने छ । ” 

उद्योग ग्राभ ऩूवाणधाय हवकास  कामणक्रभ -अन्द्म अनदुान (गा.ऩा. हवहवध खाताभा मनकाशा प्राप्त बएको) 

                                                                     रकम रू. हजारमा 
क्र.सॊ. खचण सॊकेत खचण शीषणक कूर फजेट नेऩार सयकाय-

सभामनकयण अनदुान 

१ ३११५९ चाभे उद्योगग्राभ मनभाणण  ९२०० ९२०० 

    जम्भा = ९२०० ९२०० 
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५. मस चाभे गाउॉऩामरकाको भहारेखा ऩयीऺकको कामाणरमफाट रेखाऩयीऺण बइ प्राप्त बएको 

आ.व.०७६/७७ को प्रमतवेदन स्वीकृत गयी उक्त प्रमतवेदनभा औल्माईएको वेरुजकुो सम्फन्द्धभा चाभे 
गाउॉऩामरका गाउॉ कामणऩामरकाको मभमत्२०७८ जेष्ठ २५ गतेको मनणणम नॊ. २ अनसुाय वेरुज ुऔल्माएका हवषमभा 
रेखा समभमत फाट ऩेश बएको प्रमतवेदन उऩय सबाभा छरपर बई असरुउऩय गनुणऩने खशषणकगत यकभहरु 

मथाखशग्र असरु उऩय गने तथा अमनममभत औल्माएका हवषमभा प्रहक्रमागत रुऩभा मनममभत गनुणऩने हवषमका 
हकभा रेखा समभमतको मसपारयस अनसुाय उप्रान्द्त प्रचमरत सावणजमनक खरयद ऐन, मनमभ अनसुाय कामण गनण चाभे 
गाउॉऩामरकाको कामाणरम, उऩबोक्ता समभमत तथा तत सम्फखन्द्धत व्मखक्त मनकामराई सचेत तथा मनदेशन ददने 
गयी चाभे गाउॉऩामरकाको कामणहवमध ऐन २०७४ को दपा २० को उऩदपा ४ फभोखजभ रेखा समभमतफाट 
मनममभत पछ्यौटको रामग ऩेश बएको प्रमतवेदन स्वीकृमत गयी मनमभानसुाय सॊभऩयीऺणको रामग भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाणरमराई अनयुोध गने मनणणम गरयमो । 

६. सॊखघम भामभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द््रगारम आमथणक प्रशासन शाखाको चॊ.नॊ. १२४ 
मभमत्२०७६।०५।३० को वेरुज ु पयछ्यौट, कामण मोजना य भागण मनदेशन हवषमको ऩ्रगको क्रॊ .सॊ. 
वभोखजभ सवोकृष्ट हनुे मनकामका प्रशासकीम प्रभखुराई धन्द्मवाद सहहत रु.१५,०००।– य वेरुज ु
पयछ्यौटको कामणभा प्रत्मऺ सॊरग्न हनुे कभणचायीहरुराई काभको मोगदानको आधायभा भलु्माङ्कन गयी 
फढीभा रु.१०,०००।– प्रमत व्मखक्त दाभासाहहका दयरे मनणणम गयी ददन सक्ने व्मवस्था बएको, मस चाभे 
गाउॉऩामरकाको हवगत आ.व. ०७३।०७४ देखख आ.व.०७५।०७६ सम्भ वेरुज ुऔल्माएको रु.३ कयोड ४ 
राख ४१ हजाय यकभ भध्मे रु.३ कयोड २ राख ७८ हजाय अथाणत ९९.४६ प्रमतशत (सवोकृष्ठ) वेरुज ु
पयछ्यौट गनण सहक्रम बमुभका मनवाणह गने रेखा समभमतभा यहेका सम्ऩणुण ऩदामधकायीहरु, प्रभखु प्रशासकीम 
अमधकृत य रेखा प्रभखुराई धन्द्मवाद सहहत प्रमत व्मखक्त रु.५००५ दयरे नगद सहहत प्रशॊसा ऩ्रग प्रदान गने 
सवणसम्भत मनणणम गरयमो ।      

७. नेऩार सयकायफाट आमथणक वषण ०७८।०७९ को फजेटभा याहष्डम कभणचायीराई भामसक रु.२००० (दईु 
हजाय) का दयरे तरफवृदद्व बएकोभा मस चाभे गाउॉऩामरका अन्द्तगणत सेवा कयायभा यहेका कभणचायीराई 
सभेत सोहह वभोखजभ २०७८ श्रावण देखख तरफवृदद्व गने सवणसम्भत मनणणम गरयमो । 

८. नेऩार फैक मर. चाभे, शाखाभा कामणयत सयुऺागाडण २ (दईु) जनारे मस चाभे गाउॉऩामरकाको सभेत सयुऺा 
य येख देख गदै आएकोभा मनजहरुराई प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩामरकाकाको सयुऺाराई थऩ व्मवखस्थत गनण प्रमत 
व्मखक्त भामसक रु.१,५००।- (एक हजाय ऩाॉच सम) दयरे २०७८ श्रावण देखख खाजा बत्ता स्वरुऩ 
बकु्तानी ददन ेसवणसम्भत मनणणम गरयमो । 

९. चाभे गाउॉऩामरकाको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा २०७८ फैशाख देखख कामणयत श्री नय फहादयु चन्द्दरे 
कोयोना भहाभायीकावीच खजम्भेवायी ऩूवणक चाभे गाउॉ ऩामरकाको रक्ष्म अनसुाय ऩामरकाका गौयवका 
आमोजनाहरु रगामत बौमतक ऩूवाणधायको सू-सॊचारन, कोयोना भहाभायीको योकथाभभा सहक्रम बमुभका 
मनवाणह गयी खजम्भेवायी, वपादायीका साथ कामाणरमको आन्द्तयीक कुशर व्मवस्थाऩन गनुणकासाथै हवगत 
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आ.व. देखख कामभ यहेको करयव रु. ३ कयोड ४ राख कामभ यहेको वेरुज ुभ.रे.ऩ. फाट सभऩरयऺण 
फाट ३ कयोड २ राख अथाणन ९९.३४ प्रमतशत वेरुज ुपयछ्यौट गनण सहक्रम बमुभका मनवाणह गनुणका साथै 
हारैको फाढी ऩहहयोको हवऩदभा याहात उद्वाय कामणभा सभेत कुशर व्मवस्थाऩहकम बमुभका मनवाणह गनुण 
बएको हदुाॉ मनजको काभको उच्च भलु्माङ्कन गदै मनजराई उत्कृष्ट प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा ऩयुस्काय 
सहहत सम्भान गने सवणसम्भत मनणणम गरयमो । 

१०. मस वषण भनसनु सरुुहनु ुअगावै देशबयका साथै भनाङ खजल्राभा जेठको दोश्रो साता देखख शरुु बएको बायी 
फषाणको कायण जेष्ठ १४ गते चाभे फजायको घटे्ट खोराभा ऩहहयो सहहत आएको फाढी तथा बायी फषाण ऩमछ 
जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते स्थानीम घटे्टखोरा ठाडोखोरा (भाडाखोरा) य भस्माणङ्दीभा ऩहहयो सहहत 
आएको वाढीरे उक्त खोरा तथा नदद हकनायका अमधकाॊस फखस्त फगाउनकुा साथै चाभे फजाय वामस 
जनताराई हवस्थाहऩत गनुणका साथै बौमतक ऩवुाणधाय सडक, हवजरुी, सॊचाय ऩणण रुऩभा ऺमत बई प्राम शनु्द्मको 
अवस्थाभा ऩयु्माएको हदुाॉ चाभे फामस जनताको जनखजवन सहज फनाउन याहात उदायका कामणभा यातददन 
खहटन ुबएका गाउॉऩामरकाका सम्भामनत अध्मऺ श्री रोकेन्द्र फहादयु घरे, प्रभखु खजल्रा अमधकायी श्री 
हवष्ण ुरामभछाने, उऩाध्मऺ श्री भमुनन्द्र जॊग गरुुङ, नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, शस्रग प्रहयी, नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी चाभे, शाखा, चाभे गाउॉऩामरकाकका प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत श्री नय फहादयु चन्द्द, चाभे 
गाउॉऩामरकाका सम्ऩणुण वडाका वडा अध्मऺ सहहत जनप्रमतमनधीहरु, सभाजसेवी, चाभे गाउॉऩामरकाका 
हवमबन्न याजमनमतक दर तथा मतनका प्रमतमनमधहरु, याष्ड सेवक कभणचायीहरु, चाभे गाउॉऩामरकाका स्थानीम 
वामसन्द्दाहरुका साथै चाभे गाउॉऩामरका अन्द्तगणत स्थामी ठेगाना यही हार हवश्वका हवमबन्न भरुकुभा फसोफास 
गयी याहात साभाग्री प्रदान गनुणहनुे हवमबन्न सॊघ, सस्था प्रमत हाददणक कृतऻता सहहत धन्द्मवाद प्रस्ताव ऩारयत 
गने मनणणम गरयमो । 

११. मस वषण भनसनु सरुुहनु ुअगावै देशबयका साथै भनाङ खजल्राभा जेठको दोश्रो साता देखख शरुु बएको बायी 
फषाणको कायण जेष्ठ १४ गते चाभे फजायको घटे्ट खोराभा ऩहहयो सहहत आएको फाढी तथा बायी फषाण ऩमछ 
जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते स्थानीम घटे्टखोरा ठाडोखोरा (भाडाखोरा) य भस्माणङ्दीभा ऩहहयो सहहत 
आएको वाढीरे उक्त खोरा तथा नदद हकनायका अमधकाॊस फखस्त फगाउनकुा साथै चाभे फजाय वामस 
जनताराई हवस्थाहऩत गनुणका साथै बौमतक ऩवुाणधाय सडक, हवजरुी, सॊचाय ऩणण रुऩभा ऺमत बई प्राम शनु्द्मको 
अवस्थाभा ऩयु्माएको हदुाॉ उक्त बौमतक सॊयचनाहरु सडक, हवजरुी, सॊचायको स-ुसॊचारनका साथै उक्त नदद, 

खोरा हकनायाका वखस्त सॊयऺण गने, अस्थाई ट्रस ऩरुहरुको मनभाणण, ऩामरकाको कोतो, थानचोक, वखस्त 
सॊयऺण तथा कोतो, थानचोक य मतभाङ रगामत चाभे रघ ुजरहवद्यतु आमोजना य मतभाङ खोरा रघ ु
जरहवद्यतु आमोजना ऩूणणरुऩभा ऺमतऩरु् माई सभग्र चाभे अन्द्धकाय यहेकारे मनम्नानसुायको ऺमतबएका वस्ती 
सॊयऺण गनण य जरहवद्यतु आमोजना मनभाणण गनण सॊघ य प्रदेश सयकाय सॉग अनयुोध गने मनणणम गरयमो । 

क. मतभाङ वडा नॊ. १ देखी भादद गाउॉऩामरकाको मसकरेस जोड्ने भोटयफाटो मनभाणण 
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ख. घटे्ट खोरा वरयऩरय वखस्त सॊयऺण 

ग. भाडा खोराभा वरयऩरय वखस्त सॊयऺण 

घ. थानचोक वखस्त सॊयऺण 

ङ. कोतो वखस्त सॊयऺण 

च. म्रगचङु्हल्दा वखस्त सॊयऺण 

छ. मतभाङ वखस्त सॊयऺण 

ज. मछम्व ुफाटो तथा वखस्त सॊयऺण 

झ. रोकहप्रम भा.हव. सॊयऺण मोजना 
ञ. मतभाङ खोरा खस्थत मतभाङ रघ ुजरहवद्यतु मनभाणण कामण 
ट. चाभे रघ ुजरहवद्यतु आमोजनाको मनभाणण कामण 

१२. चाभे गाउॉऩामरका आठौं गाउॉसबा ऩश्चात गाउॉ कामणऩामरकाको फैठकफाट गयीएका सम्ऩूणण मनणणमहरुराई 

अनभुोदन गने मनणणम गरयमो । 

१३. चाभे गाउॉऩामरकाको नवौं गाउॉसबाराई सपररुऩभा सम्ऩन्न गनण सहमोग गनुणहनुे सम्ऩणुण ऩदामधकायी एवॊ 
कभणचायीराई धन्द्मवाद दददै चाभे गाउॉऩामरकाको फजेट अमधवेशको रुऩभा यहेको मस सबाराई सभाऩन 
बएको घोषणा गने मनणणम गरयमो । 


