
 

 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 

 
मभमि २०७६।१२।१४ गिेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनर्यमहरु 

  

१. मभमि २०७६ चैत्र ९ गिे फसेको कामयऩामरकाको फैठकफाट छैटौं गाउॉ सबा २०७६ चैत्र २० गिे सम्ऩन्न गने 
िम बई ऩूयक फजेट िथा कामयक्रभ सॊशोधन सम्फन्धी प्रस्िाव ऩारयि गने मनर्यम बएकोभा कोयोना बाइयस 
भहाभायीको कायर् देशभा रकडाउन बएकोरे गाउॉ सबा सम्ऩन्न हनु नसक्ने बएकोरे उक्त फजेट प्रस्िाव छैटौं 
गाउॉ सबा फाट ऩायीि गयी खचय सभथयन हनेु गयी ववमनमोजन बएको फजेटफाट कोषभा फजेट सायी सो फाट कोयोना 
भहाभायी योकथाभका रामग अत्मावश्मक स्वास््म साभाग्रीहरु (भास्क, सेमनटाईजय, थभोगन, थभोमभटय, वकटनाशक 
औषधी ) िथा याहि ववियर्का रामग खाद्यन्न साभानहरु सभेि मनमभ अनसुाय खयीद गने मनर्यम गरयमो । ववगि 
०७६ भाघ भवहनाभा प्रभखु प्रशासवकम अमधकृि सरुवा बइ जान ु बएको हार सम्भ अको प्रभखु प्रशासवकम 
अमधकृि गाउॉऩामरकाभा हाजजय नबइ रयक्त अवस्थाभा यही वैकॊ  खािा सभेि सॊचारन नबएकोरे खािा सॊचारन बए 
ऩश्चाि भात्र बकु्तानी हनेु गरय िऩमसर फभोजजभका याहि साभानहरु भध्मे चाभर खाध्म व्मवस्था िथा व्माऩाय 
कम्ऩनी मर फाट य अन्म साभान स्थानीम व्माऩायी (सप्रामसय फाट) मनमभअनसुाय खयीद गने मनर्यम गरयमो । 

िऩमसर 

क. चाभर  

ख. दार 

ग. िेर 

घ. जचमन  

ङ. सावनु 

२. नेऩार सयकायफाट स्वीकृि क्वायेन्टाईन व्मवस्थाऩन भाऩदण्ड, २०७६ फभोजजभ मस चाभे गाउॉऩामरका स्थानीम 
स्ियभा कोयोना बाईयस (COVID-19) सम्फन्धी क्वायेन्टाईन सञ्चारन िथा व्मवस्थाऩन गनय फनेको भाऩदण्ड 
२०७६ स्वीकृि गयी सोही अनसुाय ऩरयमध मबत्र यवह रोकवप्रम भा. वव., चाभे स्वास््म चौकी य गौयीशॊकय आ. वव. 
भा क्वायेन्टाईन स्थर मनभायर् गने मनर्यम गरयमो । उक्त स्थानहरुभा क्वायेन्टाईन मनभायर् गदाय िोवकएको  भाऩदण्ड 
फभोजजभ आवश्मक ऩने बौमिक ऩूवायधाय, फासस्थान िथा फन्दोवस्िीको व्मवस्था य आमथयक व्मवस्थाऩन मस चाभे 
गाउॉऩामरका भापय ि गने सो को खचय ग.७.२ स्थानीम िह प्रकोऩ व्मावस्थाऩन कोषफाट व्महोने मनर्यम गरयमो । 

३. चाभे गाउॉऩामरका ववमनमोजन ऐन, २०७६ को खचय सॊकेि नॊ २२५१२ भा जनप्रमिमनमध िथा कभयचायीहरुको ऺभिा 
ववकास िामरभ कामयक्रभ अनसुाय नगय ववकास प्रजशऺर् केन्र, नददऩयुभा २०७६।१०।०५ देजख 
२०७६।१०।०९ सम्भ िामरभ कामयक्रभ सॊचारन बएको । सो िामरभ कामयक्रभ अत्मन्ि परदामी िथा 
व्मावहायीक यहेको ।उक्त कामयक्रभका रामग रु. ५,००,०००। (अऺरुऩी रु. ऩाॉचराख) ववमनमोजन बएकोभा खचय 
बएको रु. ३,२९,७२३।- (अऺरुऩी रु मिन राख उनजन्िस हजाय साि सम िेईस) भध्मे ववहानै देजख सॊचारन 
बएको कामयक्रभको सभमभा सहबागीराई खाना जशषयकभा खचय रु १८,०००।,  ईन्धन रु ९,०००। आमथयक 
भामभरा िथा मोजना भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेशरे िमाय गयेको खचयको भाऩदण्डभा व्मवस्था नबएको हुॉदा उक्त यकभ 
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मस गा. ऩा. फाट मभल्दो जशषयकभा खचय जनाउने य कामयक्रभभा खचय बएको कुर यकभ रु. ३,२९,७२३।- 

(अऺरुऩी रु मिन राख उनजन्िस हजाय साि सम िेईस) राई सभथयन गने मनर्यम गरयमो । 

४. प्रकोऩ व्मवस्थाऩन िथा उद्दाय कोष सॊचारन कामयववमध,२०७६ ऩारयि गने मनर्यम गरयमो । 

५. मवह २०७६ सार ऩौष/भाघ भवहनाभा ऩयेको मबषर् वहभऩािरे मिभाङ, चाभे सडक खण्ड अवयोध हुॉदा मािामाि य 
ऩमयटकहरु अरऩत्र ऩयेको २०७६ सार भॊमसय २७ देजख ववमबन्न मभमिभा ऩयेको मबषर् वहभऩािरे मािामाि अवरुद्ध 
बई मभमि २०७६।०९। ववऩद् व्मवस्थाऩन समभमिको फैठकफाट सभेि फाटो खरुाउने मनर्यम बए अनसुाय 
स्काबेटयफाट सडकभा जम्भा बएको वहउॉ हटाई फाटो सचुारु गनय रागेको अनभुामनि रु. ३,३०,०००।(अऺरुऩी 
मिन राख मिस हजाय) प्रकोऩ व्मवस्थाऩन िथा उद्दाय कोषफाट खचय गने मनर्यम गरयमो । 


