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मिमि २०७६।०५।२० गिकेो गाउँ कार्यपामिका बैठकको मिर्यर्हरु 

 

१. आ.व.2075/76 को वार्षिक फजेट तथा कामिक्रभको सभीऺा  गदै चार ुआ.व. 2076/77 को स्थानीम 
सयकायको नीतत, फजेट तथा कामिक्रभराई सभमभा नै कामािन्वमन गनि कामि तातरका फनाई कामिक्रभ सञ्चारन 
गनि गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरमराई तनददेशनन िदने तनणिम गियमो     

 

२. चाभे गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्रको स्थामीरुऩभा पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन गनि वडा नॊ. ४ को छाथािङभा पोहोय 
भैराको र्वस्ततृ ऩियमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) का आधायभा डम्ऩीङ्ग साइट य ियसाईकर हनुे साभग्री सॊकरन 
केन्रको तनभािणका रातग फोरऩत्र आव्हान गनदेश कामि, पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनका रातग आवश्मक ऩनदेश ट्राक्टय 
चारक शे्रणीर्वर्हन हरकुा सवायी चारक ऩर्हरो स्तय १ (एक) य पोहोय भैरा रोड/अनरोड सहमोगी 
(शे्रणीर्वर्हन) ऩर्हरो स्तय २ (दईु) गयी ३ (दईु) जना कभिचायीको दयफन्दी स्वीकृतत गनदेश तथा सेवा कयायका 
रातग प्रकृमा अघघ फढाउन कामिऩातरकाको कामािरमराई तनददेशनन िदने य पोहोय भैराको देहाम फभोघजभको 
भहनरु तनधाियण गनदेश तनणिम गियमो   

 

क्र.सॊ. र्ववयण भातसक भहनरु दय कैर्पमत 

1 व्मघिगत आवासका रातग 50.00  

2 सयकायी कामािरम एवभ ्आवासका रातग 150.00  

3 र्कयाना/अन्म ऩसर व्मवसार्मकका  रातग 150.00  

4 ऩमिटन व्मवसार्मकका रातग 150.00  

 

३. चाभे गाउॉऩातरका अन्तगित यहेका र्वद्यारमहरुरे चाभे गाउॉऩातरका घनऺा तनमभावरी, २०७५ फभोघजभ गठन 
बएका र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततभा गाउॉऩातरकाको एक जना प्रतततनतध यहन े व्मवस्था बएकोभा श्री 
रोकर्प्रम भाध्मतभक र्वद्यारमको र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततभा साभाघजक र्वकास सतभततका सॊमोजक एवभ ्
वडा नॊ. १ का वडा अध्मऺ श्री आर्षन गरुुङराई सदस्म भनोनमन गनदेश य गौयी नॊकय आधायबतू र्वद्यारमको 
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सतभततभा साभाघजक र्वकास सतभततका सदस्म एवभ ्कामिऩातरका सदस्म श्री पूरभामा 
गरुुङराई सदस्म भनोनमन गनदेश तनणिम गियमो   

 

४. चाभे गाउॉऩातरकाघस्थत सफै वडाहरुभा यहेका वस्तीभा खानेऩानीको व्मवस्थाऩन व्मवघस्थत य सविसरुब नहुॉदा 
गाउॉका फातसन्दारे किठनाई भहनसु गिययहेकोभा हारसम्भ खानेऩानीको व्मवस्थाऩनको घजम्भा तरएको चाभे 
मूवाक्रवरे स्थानीम सयकाय गठन य सञ्चारन बैयहेको अवस्थाभा खानेऩानी व्मवस्थाऩन क्रवरे गनि 
सान्दतबिक नहनुे बएकोरे क्रवरे तरएको खानेऩानीको व्मवस्थाऩन स्थानीम सयकायराई हस्तान्तयण गनदेश तनणिम 
सर्हतको ऩत्र प्राप्त बएको हुॉदा चाभे गाउॉऩातरकाघस्थत सम्ऩूणि वडाहरुको खानेऩानीको व्मवस्थाऩन 
गाउॉऩातरकाफाटै गनदेश, सोको रातग आवश्मक ऩनदेश कामािरमको स्वीकृत दयफन्दीभा यहेको खा.ऩा.स.टे.सहामक 
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चौथो १ (एक) सर्हत खा.ऩा.स.टे.सहमोगी (शे्रणीर्वर्हन) ऩर्हरो स्तय २ (दईु) य तभटय ियडय सहामक चौथो १ 
(एक) गयी जम्भा ४ (चाय) जना खानेऩानी तपि  कभिचायीको दयफन्दी स्वीकृतत गनदेश तथा सेवा कयायका रातग 
प्रकृमा अघघ फढाउन कामिऩातरकाको कामािरमराई तनददेशनन िदने य खानेऩानीको देहाम फभोघजभको भहनरु 
तनधाियण गनदेश तनणिम गियमो   
 

क्र.सॊ. र्ववयण भातसक भहनरु दय कैर्पमत 

1 व्मघिगत आवातसम प्रमोजन १00.00  

2 सयकायी कामािरम एवभ ्आवातसम प्रमोजन 300.00  

3 ऩमिटन व्मवसार्मक प्रमोजन 200.00  

4 अन्म व्मवसार्मक प्रमोजन 100.00  

 

५. मस कामािरमको वडा नॊ. ४, नमाॉफजाय घस्थत प्रनासकीम बवनको बईु तराभा यहेका सटयहरु तसरफन्दी 
दयबाउऩत्र भापि त बाडाभा िदन सूचना आव्हान गयी सटय नॊ. ३ य ४ नेऩार फैंक तरतभटेडराई ऩयेको य फैंक 
ऩूणिरुऩभा स्थानान्तयण गनि थऩ कोठा आवश्मक ऩनदेश बनी भाग गयेकोभा उि फैंकराई कामािरम ऩियसयभा 
याख्न सके कामािरमको सयुऺा एवभ ् याजस्व सॊकरनभा सभेत सहमोग हनुे हुॉदा कामािरमको बईु तराको 
दघऺण ऩघिभभा यहेको कोठा य ऩर्हरो तराको दघऺण ऩघिभभा यहेका तीन कोठाको ऺेत्रपर १७०० 
वगिर्पट प्रतत वगिर्पट रु. १३० - का दयरे वार्षिक रु. 2,21,000 - य सटयहरुको प्रतत सटय रु. 
८५,००० - का दयरे दईु सटयको वार्षिक रु. 1,70,000 - गयी जम्भा रु. 3,91,000 - वार्षिक बाडा 
कामभ गनदेश अध्मऺस्तयीम तनणिमराई अनभुोदन गनदेश य प्रत्मेक दईु वषिभा तनमभानसुाय बाडा वृर्ि गनदेश गयी १० 
(दन) फषिका रातग सम्झौता गनि कामिऩातरकाराई तनददेशनन िदने तनणिम गियमो   

 
६. चाभे गाउॉऩातरकाको वडा नॊ. ४ नमाॉफजायभा यहेको प्रनासकीम बवनको सयसपाई गनि स्थानीम सयकाय 

सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ को उऩदपा (८) भा सयसपाई सम्फन्धी ऩद प्रततस्ऩधािको आधायभा सेवा 
कयायफाट भात्र तरन सर्कन ेव्मवस्था बएकोरे आॊघनक अवतध (र्वहान ७ फजेदेघख र्वहान ११ फजेसम्भ) का 
रातग सेवा कयायभा तरन तनमभानसुाय प्रकृमा अघघ फढाउन कामिऩातरकाको कामािरमराई तनददेशनन िदन ेतनणिम 
गियमो   

 
७. चाभे गाउॉऩातरकाको केन्रदेघख कियव ११ र्करोतभटयको दूयीभा यहेको गाउॉऩातरकाको प्रदेन द्वायभा अवघस्थत 

वडा नॊ. १ को  ततभाङभा फस्ती र्वकास हुॉदै गएको ऩमिटकीम र्हसाफभा अन्नऩूणि ऩदभागिको भनाङ खण्डको 
उद  गभ स्थर यहेको मस वडाभा सयुऺाको याम्रो प्रफन्द नबएको हुॉदा प्रहयी चौकी स्थाऩनाका रातग घजल्रा 
प्रहयी कामािरम भापि त घजल्रा सयुऺा सतभततफाट तनणिम गयाई गण्डकी प्रदेन सयकाय, आन्तियक भातभरा तथा 
कानून भन्त्रारम य सॊघीम सयकाय, गहृ भन्त्रारमभा भाग गनदेश तनणिम गियमो   
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८. रैर्ङ्गक र्हॊसा, भानव फेच र्वखन, राग ु औषध, भद्यऩान य धमु्रऩान र्वरुिको अतबमानभा घजल्रा प्रहयी कामािरम, 

चाभे, भनाङ भातहतभा यहेको साभदुार्मक प्रहयीसॉग सहकामि गयी सचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गनदेश तनणिम 
गियमो   

 
९. चाभे गाउॉऩातरकाको वडा कामािरमको सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन सम्फघन्धत वडाका वडा अध्मऺ 

राभो सभमसम्भ वडा फार्हय जान ुऩनदेश बएभा जेष्ठ वडा सदस्मराई तरघखतरुभा नै  कामिवाहक वडाध्मऺको 
घजम्भेवायी तोक्न ेव्मवस्थाराई कडाईका साथ ऩारना गनि गयाउन तनददेशनन िदने य एक भर्हना बन्दाफढी अवतध 
वडा फार्हय यहन ुऩनदेश बएभा उि अवतधको सञ्चाय य इन्धन सरु्वधा कामिवाहक वडाध्मऺराई उऩरब्ध गयाउन े
तनणिम गियमो   

 
१०. ऩमिटन वषि 2019-2022 सम्भराई सपर ऩानि चाभे गाउॉऩातरका तबत्र ऩमिटन प्रवििनका रातग ऩमिटन 

प्रवििन स्थानीम उऩसतभततरे तम गयेका कामिक्रभराई आवश्मक ऩनदेश फजेटको व्मवस्था गयी सपरताऩूविक 
सञ्चारन गनि गाउॉ कामिऩातरकाको कामािरमराई तनददेशनन िदने तनणिम गियमो     

 
११. घजल्रा सदयभकुाभभा अवघस्थत चाभे गाउॉऩातरकारे घजल्रा सभन्वम प्रभखुको सॊमोजकत्वभा गठन हनु े

सॊर्वधान िदवस सभायोह घजल्रा सतभततरे तम गयेका कामिक्रभराई सहकामि गदैं बव्मरुऩभा  असोज 2, ३ य 
4 गतेसम्भ यार्िम िदवसको रुऩभा भनाउने तनणिम गियमो    

 
१२. चाभे गाउॉऩातरकाराई ऩूणिरुऩभा भस्मािङ्गदी नदीरे तफचफाट घचयेय फगीयहेको हुॉदा नदीको दफैुतपि  फगाएय 

ल्माएको फारवुाराई र्वऩद जोघखभका र्हसाफ य ऩमािवयणभा असय नऩनदेश गयी फषािमाभ जेठ देघख असोज 
भसान्तसम्भ सवै वडाका घाटभा भेतसन प्रमोग नगयी तनमभानसुाय वारवुा उत्खन्न गनि वडा कामािरमराई 
तनददेशनन िदन,े ढुॊगा खानीराई व्मवघस्थतरुऩभा सञ्चारन गनि एवभ ् चोयी तनकासी योक्न सम्फघन्धत वडा 
अध्मऺको नतेतृ्वभा यहेको वडा सतभततराई घजम्भेवायी िदने य गाउॉऩातरका तबत्र तगट्टी सम्फन्धी व्मवसामी गनदेश 
व्मघि वा पभिराई तनमभानसुाय कयको दामयाभा ल्माउन ेतनणिम गियमो    

 
१३. चाभे गाउॉऩातरकातबत्र स्थामीरुऩभा फसोफास गयेका फातसन्दाका छोया छोयीहरुरे र्वऻान र्वषम तरई कऺा ११ 

य १२ को नततजाभा औसतभा ए ग्रडे बन्दा फढी अॊक प्राप्त गनदेश भध्मे एक जना छात्र य एक जना छात्राराई 
जनई रु. ५० हजाय य उच्च घनऺा तपि  एभ.र्व.र्व.एस./र्व.ई./ र्व.एस.सी.कृर्ष/र्व.एस.सी.ऩन ु अध्ममयत 
र्वद्याथीको रातग स्थानीम घनऺा सतभततरे तम गयेको भाऩदण्डका आधायभा फढी अॊक हाॉतसर गनदेश र्वद्याथीराई 
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एभ.र्व.र्व.एस.तपि  रु. २ राख य र्व.एन./र्व.पभाि/र्व.एभ.एर.टी./र्व.ई./र्व.एस.सी.नतसिङ्ग/र्व.एस.सी.कृर्ष/ 
र्व.एस.सी.ऩन ुतपि  रु. १ राख प्रत्मेक व्माचराई छात्रवृर्ि प्रदान गनदेश  तनणिम गियमो     
 

१४. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७४ को उऩदपा (२) रे िदएको अतधकाय प्रमोग गयी चाभे 
गाउॉऩातरकाभा हनु ेसम्ऩूणि खयीद प्रकृमाराई सहज एवभ ्सविव्माऩी य कानून सम्भत फनाउन चाभे गाउॉऩातरका 
खयीद तनमभावरी 2076 को भस्मौदाराई गाउॉ कामिऩातरकाको र्वधेमक सतभततभा व्माऩक छरपर बई 
ऩाियत गयी स्वीकृततका रातग गाउॉ कामिऩातरकाको फैठकभा ऩेन हनु आएको खयीद तनमभावरीराई 
तनमभावरीभा बएका व्मवस्थाको अध्ममन एवभ ्छरपर भापि त ऩाियत गयी स्वीकृत गनदेश तनणिम गियमो   

 
१५. चाभे गाउॉऩातरका तबत्र ऩक्की बवन तनभािण गनदेश क्रभ फढ्दो भात्रभा यहेको हुॉदा व्मवघस्थत नहय तनभािणका 

रातग सभमभानै बवन तनभािण भाऩदण्ड फनाई रागू गनुिऩनदेशभा हारराई सॊघीम सयकायफाट कामािन्वमनभा 
ल्माईएको फस्ती र्वकास, नहयी मोजना तथा बवन तनभािण सम्फन्धी आधायबतू तनभािण भाऩदण्ड, 2072 राई 
बवन तनभािणको रातग नक्नाऩास गदाि कडाईका साथ ऩूणिरुऩभा ऩारना गनदेश गयाउन ेतनणिम गियमो    

 

 


