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मिमि २०७६।०४।०३ गिकेो गाउँ कार्यपामिका बैठकको मिर्यर्हरु 

 

१. शैक्षऺक सत्र २०७६ फाट नै कऺा ९ देक्षि प्राविधधक धायको कऺा सन्चारन गनन अनदुान प्रप्त गनन छनौट 
बएका स्थानीम तह य विद्यारमरे कऺा सन्चारनका राधग स्थानीम तहफाट अनभुती धरएको हनुऩुने प्रािधान 
यहेकोभा फैठकभा छरपर हदुा शैक्षऺक फर्न २०७६ फाट कऺा ९ देक्षि प्रविधधक धाय िारी विऻान कऺा 
सन्चारन गनन अनभुती ददने धनणनम गरयमो । 

२. क्षशऺा विऻान तथा प्रविधी भन्त्रारम भा. भन्त्रीस्तय को धभधत २०७६।०३।२७ को धनणनम अनसुाय रोकवप्रम 
भा.धफ. चाभे नभूना विद्यारमभा छनौट बएको य नभूना विद्यारम विकास एि सन्चारन धनदेक्षशका २०७४ 
(ऩवहरो ससोधन २०७५ सवहत) को धनमभ ४.४ क फभोक्षजभ विद्यारम व्मिस्थाऩन सधभधतको 
२०७६।०४।०१ को प्रधतिद्धताको धनणनम सवहत नभूना विद्यारम सन्चारनका राधग मस गाउॉऩाधरकाभा 
अनभुतीका राधग ऩत्र ऩेश गनुनबएभा फैठकभा छरपर हदुा नभूना विद्यारम विकास एि सन्चारन धनदेक्षशका 
२०७४  अनसुाय नभूना विद्यारम सन्चारनको राधग अनभुती ददने धनणनम गरयमो । 

३. चाभे गाउॉऩाधरकाको चार ुआधथनक िर्न 2075/76 भा सञ्चारन बएका मोजनाहरु भध्मे देहामभा उल्रेक्षित 
मोजनाहरु प्राविधक भूल्माङ्कन एिभ ्स्थानीम अनगुभन एिॊ भूल्माङ्कन सधभधतको धनणनम अनसुाय पयपायक गने 
धनणनम गरयमो ।  

क्र स मोजनाको नाभ यकभ 

१ ततभाङ  ढर व्मवस्थाऩन ५००००० 

२ ततभाङ चचहान घय  तनभााण ५००००० 

३ ततभाङ देखि साभदुातमक बवन सम्भ फाटो ढरान ,पऩपऩसी ४२५००० 

४ थानचोक आभा सभहू फप सेट चुरो पतनाचय ५००००० 

५ धभा प्रवद्धनका राचि राभाराइ ऩजूा साभग्री पवतयण    ७,६१,८१३ 

६ थान्चोक वस्ती सॊयऺण डडरभा तटफन्धन तनभााण ५००००० 

७ डाडा िाउॉको िाउफस्ती िोयेटो फाटो ढरान ,पऩपऩसस १५००००० 

८ कोतो िमु्फा कम्ऩाउण्ड वार  तनभााण  मोजना ८००००० 

९ क्मऩुाय जाने झोरङुिे ऩरु ऩिुने  फाटो  तनभााण मोजना २००००० 

१० छीतऩयु भोटयफाटो सोरीङ ५००००० 

११ तरेिु िमु्फाभा प्रास्टय य यॊियोिन ५००००० 

१२ तरेिुफाट भस्मााङ्दीऩरय जाने फाटो ससढी पऩसससी तनभााण ५००००० 

१३ 

ससटटजन फैंक चोक देखि भस्मााङ्दी नदी भाचथको ऩक्क्क ऩरुसम्भ ग्माबफन 
तायवाय तनभााण १२०००० 

१४ 

सस ॊियिोराभा भोटयफाटो िन्दा ऺतत ऩिेुको िोरा ककनाय वरयऩयी तटफन्ध य 
भोटयफाटोभा िबफन तनभााण ५००००० 

१५ वडा नॊ.  ५ भा भोटयेवर ऩरु भाचथको भाने सॊयऺण - फाटो, ससढी य वार तनभााण  ५००००० 

१६ नमाॉ फजायदेखि बफचफजायसम्भ िानेऩानी पवस्ताय मोजना ५५०००० 

१७ बिचङुिल्दा वस्ती सॊयऺण तटफन्ध तनभााण ५००००० 
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१८ तातोऩानी सम्भ २ सभटयको िोयेटो फाटो तनभााण ५००००० 

१९ तातोऩानी सॊयऺण सम्वधान २०००००० 

२० चचहान घाटदेखि भरू सडक सम्भ दवु ैककनायभा तटफन्ध तनभााण मोजना ४००००० 

२१ चाभे बफच फजाय य नमाॉ फजाय ढर तनकास मोजना २१०००० 

२२ चाभे तभ ुआभासभहु बवन तनभााण १५००००० 

२३ कृपि कामाारमफाट दयुसॊचाय जाने फाटो भा सस ॊियिोरा भाचथ काठे ऩरु तनभााण ५००००० 

२४ कृपि कामाारम हुदै ढुॊिा िानीसम्भ भोटयफाटो तनभााण ५००००० 
 
 
 

४. चाभे गाउॉऩाधरका िडा कामानरमहरुभा कामनयत कामानरम सहमोगीहरुको व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा छरपर हदुा 
सभामोजन बइ मस गाउॉऩाधरका हाक्षजय बएका कामानरम सहमोगीहरुराइ तऩधसर अनसुायको िडा कामानरमभा 
व्मिस्थाऩन गने य कयाय सेिाभा िडा कामानरमभा कामनयत  कामानरम सहमोगीहरुराइ गाउॉऩाधरकाराइ 
ऩयु ्माउन ुबएको मोगदानराइ धन्मफाद ददने धनणनम गरयमो । 

 

५. मस चाभे गाउॉऩाधरकाको कामानरमका राधग दैधनक कामन सञ्चारन गनन आिश्मक ऩने तऩशीर फभोक्षजभका 
ऩदहरुभा विऻाऩनको प्रकृमा अगाडी फढाउन कामानरमराइ धनदेशन गरयमो । 
 

क) कम््मटुय अऩयेटय     – १ (एक) जना 
ि) सि इक्षन्जनमय  धसधबर   – १ (एक) जना 
ग) अ सि इक्षन्जनमय  धसधबर           – २ (दइु) जना 
घ) िा.ऩा.स.टे.        – १ (एक) जना 
ङ) ऩश ुस्िास््म प्राविधधक    – १ (एक) जना 
च) कृवर् प्राविधधक सहामक ऩाचौ    – १ (एक) जना 
 
 
 

 

 
 

 
 

क्र.सॊ. कभनचायीको नाभ, थय हार काभकाजका राधग तोवकएको िडा कामानरम 

1 क्षजत फहादयु गरुुङ चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. १ को िडा कामानरम, थान्चोक 

२ धछरयङ नाम््मार गरुुङ चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. २ को िडा कामानरम, थान्चोक 

३ राक्ऩा डोभा राभा चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. ३ को िडा कामानरम, चाभे 

४ आनन्द गरुुङ चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. ५ को िडा कामानरम, चाभे 
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६. भनाङ क्षजल्राभा धफऩद् फाट फाटो घाटो अियोध बई ठूरा साधनरे ऩधन अियोध हटाउन नसकी धफष्पोटक 

ऩदाथन आिश्मक ऩयेभा भाग फभोक्षजभ चाभे गाउॉऩाधरकारे धनशलु्क रुऩभा उऩरव्ध गयाउन ेय उक्त कामनभा 
सयुऺा प्रदान गदान क्षजल्रा क्षस्थत सयुऺा धनकामका सयुऺा कभीराई बता उऩरव्ध नगयाउने धनणनम गरयमो । 

 

 

७.  मस चाभे गाउॉऩाधरकाभा सभामोजन बइ क्षजल्रा सभन्िम सधभधतको कामानरम, साधफक ऩशसेुिा कामानरम, 

साविक कृवर् विकास कामानरम य क्षजल्रा अस्ऩतार, भनाङफाट कामानरम सहमोगीहरु सभामोजन बइ आएको 
हदुाॉ कयाय सेिाभा कामनयत कामानरम सहमोगी कभनचायीहरुरे सेिा छोड्न ऩयेको हदुाॉ सेिाभा कामनयत 
कभनचायीराइ आजसम्भको सहमोग प्रधत धन्मिाद दददै ऩधछ धत ऩदहरु िारी हदैु गएभा आिश्मकता अनसुाय 
क्रभश ऩूिन कामनयत कभनचायीराइ नै प्राथधभकता ददन ेधनणनम गरयमो । 

 


