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मभमत २०७७।०१।०४ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. चाभे गाउॉऩामरका मबत्र असङ्गठठत ऺेत्रभा कामययत श्रमभक वगय तथा असहामहरुराई उऩरव्ध गयाइने याहत सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, २०७६ (ऩरयभार्जयत भाऩदण्ड) चाभे गाउॉ कामयऩामरकारे स्वीकृत गयी याहत ववतयण कामय ऩवहरो चयण 
सम्ऩन्न गयी सकेको ह ॉदा हारसम्भ याहत ववतयण बएको तऩमसर फभोर्जभको खचय ग 7.२ स्थानीम तह प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोषफाट खचय गने गयी सभथयन गयीमो । 

तऩमसर 

 

 

 

 

२. कोयोना बाईयस सॊक्रभण योगथाभ मनमन्त्रण तथा उऩचाय य याहत ववतयणका रामग ग.७.२ स्थानीम तह प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोषफाट औषधी तथा सर्जयकर उऩकयण साभाग्रीहरु (भास्क, सेमनटाईजय, थभोगन, थभोमभटय, 
वकटनासक औषधी आदी) खयीद गदाय बएको खचय रु. १०,४५,६६३.७५ (अऺरुऩी रु. दश राख ऩैचारीस हजाय 
छ सम मत्रसठ्ठी रुऩैमाॉ ऩचहत्तय ऩैसा) रुऩैमा श्री समऩत्री सप्रामसय, चाभे रगामत ३ वटा पभयहरु फाट बएको खचय 
सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

३. साभ दावमक ववद्यारमका वारीकाराई मनश ल्क सेनेटयी प्माड ववतयण कामयक्रभभा खचय बएको रु. ५५,९७२।- 

(अऺरुऩी रु ऩचऩन्न हजाय नौ सम फहत्तय) रुऩैमा श्री म नाईटेड टे्रड कन्सनय, काठभाण्डौ को ववर राई सभथयन गने 
मनणयम गरयमो । 

४. चाभे गाउॉऩामरका ववमनमोजन ऐन, २०७६ भा गाउॉऩामरका स्तयीम कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु भध्मे खचय सॊकेत नॊ 
३११२२ चाभे गाउॉऩामरकाको भ ख्म भ ख्म चोकभा ववज री ऩोर राईट कामयक्रभभा ववमनमोजन बएको यकभ भध्मे 
खचय बएको रु. २,५१,३१२।- (अऺरुऩी रु द ई राख एकाउन्न हजाय मतन सम वाह्र) रुऩैमाॉ खचय श्री सगयभाथा 
राईट सेन्टय, काठभाण्डौंको ववरराई ब  क्तान गनय सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

५. चाभे गाउॉऩामरका ववमनमोजन ऐन, २०७६ भा गाउॉऩामरका स्तयीम कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु भध्मे खचय सॊकेत नॊ 
२२५२२ भा कृवष ऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय कामयक्रभ भध्मेको फेभौसभी तयकायी ववउ ववतयण कामयक्रभभा 
ववमनमोर्जत यकभ भध्मेवाट रु ४७,२५०।- (अऺरुऩी रु सतचारीस हजाय द ई सम ऩचास) य खचय सॊकेत नॊ 
२२५२२ भा कृवष ऺते्र ववकास तथा ववस्ताय कामयक्रभ भध्मेको तयकायी मभनी वकट ववतयण कामयक्रभभा 

क्र सॊ याहत 
साभग्रीको नाभ 

खचय बएको 
ऩरयभाण 

दय जम्भा कैवपमत 

१ चाभर 3690 के. जी. 42.30 1,77,670।00 खाद्य व्मवस्था तथा 
व्माऩाय क.मर. 

२ दार 265 के. जी. 135 35370।00 साथयक सप्रामसय, 
चाभे ३ तेर 265 के. जी. 180 47160।00 

४ चीनी 265 के. जी. 95 24890।00 

५ साव न 265 वटा 45 11790।00 

जम्भा 296880।00  
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ववमनमोर्जत यकभ भध्मेवाट रु २४,९९५।- (अऺरुऩी रु चौवीस हजाय नौ सम ऩन्चानव्वे) खचय बएको श्री  नेऩार 
वह उद्दशे्मीम सहकायी सॊस्था मरमभटेड, काठभाण्डौको २ थान ववरको खचय सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

६. चाभे गाउॉऩामरका ववमनमोजन ऐन, २०७६ भा गाउॉऩामरका स्तयीम कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु भध्मे खचय सॊकेत नॊ 
२२५२२ भा ऩश  ऺेत्र ववकास तथा ववस्ताय कामयक्रभ भध्मेको घाॉसको ववउ ववतयण कामयक्रभभा ववमनमोर्जत यकभ 
भध्मेवाट रु ८४,५००।- (अऺरुऩी रु चैयासी हजाय ऩाॉच सम ) श्री सहज एग्रो टे्रडसय, र्चतवनको ववरको खचय 
फयावयको यकभ सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

७. गत मडसम्फय भवहनाभा चीनको व हान ऺते्रवाट पैमरएको कोयना बाईयस (कोमबड-१९) रे ववश्वबयी भहाभायीको 
रुऩमरई आजका मभमतसम्भ २८ राख ७१ हजाय सॊक्रमभत बई हारसम्भ कयीव २ राख भामनसको भतृ्म  बैसकेको 
य नेऩारको सन्दबयभा सभेत ४९ जनाभा सॊक्रमभत बै सकेकोरे सो भहाभायीवाट फच्न सयकायरे घोषणा गयेको 
फन्दाफन्दी (रकडाउन) राई मस गाउॉऩामरकाभा सभेत ऩूणय ऩारना गने, जनताराई सो योगफाट सॊक्रमभत ह नफाट 
फच्न य योकथाभका रामग सचेतना सम्फन्धी कामयक्रभराई वडास्तयवाट अझ प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्फन गयी 
कामयक्रभ सॊचारन गने मनणयम गरयमो । 

८. रकडाउनका कायण चाभे गाउॉऩामरका मबत्रका स्थानीम ववऩन्न नागयीकहरु, ऩैसा बएय ऩमन खाध्मान्न खरयद गयी 
खान नसक्नेहरु य श्रमभक तथा भजद यहरुराई बववष्मभा ह नसक्ने खाध्मान्न सॊकटफाट फचाउन आवश्मक खाध्मान्न 
सॊकरन गयी बण्डाय गनय सो अध्ममन गयी खयीद कामय अगाडी फढाउन चाभे गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ श्री भ मनन्रजॊग 
ग रुङको सॊमोजकत्वभा देहाम फभोर्जभका सदस्महरु यहने गयी खाध्मान्न खयीद बण्डाय गनय अवश्मक अध्ममन गनय 
समभमत गठन गने मनणयम गरयमो । 

 

सॊमोजक श्री भ मनन्रजॊग ग रुङ 

सदस्म श्री आर्शष ग रुङ 

सदस्म श्री याज  राभा 
सदस्म श्री आशक भायी ग रुङ 

सदस्म श्री प रभामा ग रुङ 

सदस्म श्री मररफहाद य ग रुङ 

 

९. कोयोना भहाभायी मनमन्त्रण सम्भफन्धी सचेतना तथा अमबभ र्खकयण कामयक्रभ य कोयोना मनमन्त्रण तथा ऩूवयतमायीका 
रामग साभग्रीहरु स्थानीम तह मबत्र ववतयण बएको ह ॉदा सो कामयक्रभभा बएको खचय सवै ग ७.२ स्थानीम प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोषफाट खचय सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

१०. चाभे गाउॉऩामरकाको छैठौं गाउॉसबा मभमत २०७७।०१।०५ गते गने मनणयम गरयमो । 

११. कोतो ऩवहयोभा चाभे गाउॉऩामरकाका प्रमतमनमधहरु कभयचायीहरु र्जल्रा र्स्थत कामायरमका कभयचायीहरु स यऺा 
मनकामहरुको सहमोगभा वृऺ ायोऩण गने य सो सम्फन्धी राग्ने खचय सॊकेत नॊ २२७११ ववववध खचय र्शषयकवाट 
फजेट सभथयन गने मनणयम गरयमो । 
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१२. चाभे गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रको पोहय भैरा व्मवस्थाऩनको रामग पोहोय भैरा ढ वानी गनयको रामग प्रमोग ह ने 

ट्याक्टय सॊचारनको रामग अत्मावश्मक ईन्धन खचय सॊकेत नॊ. ३११५८ चाभे गाउॉऩामरकास्तयीम पोहोय भैरा 
व्मवस्थाऩन आमोजना कामयक्रभभा ववमनमोजन बएको यकभफाट खयीद गनय मनणयम गरयमो । 

१३. चाभे गाउॉऩामरका वडा नॊ. १ भा गत आ.फ. ०७५।७६ को मतभाङ फजाय देर्ख गौयी शॊकय ववद्यारमसम्भ सडक 
सोमरङ, ढरान, नारी मनभायण मोजनाभा रु. ५६,००,०००। ववमनमोजन बई काभ सम्ऩन्न ह न नसकेको ह ॉदा 
भ.रे.ऩ. रे काभ सम्ऩन्न ह न नसकेको य वेरुज  बएको/देखाएको कायण के बएको हो, सो सम्फन्धी छानववन गनय य 
कायवाहीको व्महोया ऩेश गनय चाभे गाउॉऩामरकाको ऩूवायधाय ववकास समभमतरे छानववन गने सो छानववन गनय 
जनप्रमतमनधी तथा कभयचायी आवश्मक बएभा ऩरयचारन गयी गाउॉ कामयऩामरकाको आगाभी वैठकभा ऩेश गने ।हार 
अध यो उक्त मोजना यड ढ ङ्गा ओछ्याएय सोमरङ्ग गयी छोडेकोरे ऩश  चौऩामा रगामत भामनसहरु वहडड र गदाय घाइते 
ह ने ह ॉदा हार उक्त यडहरु छोप्न ढरान गनय अन भानीत राग्ने खचय रु. १७,००,०००।(अऺरुऩी रु. सत्र राख) 
वजेट ववमनमोजन गने मनणयम गरयमो ।  


