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मभमत २०७७।०५।०२ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. नेऩार सयकाय भन्त्री ऩरयषद्को मभमत २०७६।०५।०४ गतेको मनणयमानसुाय ऩनु वितरयत शिऺक दयिन्त्दी मस 
चाभे गाउॉऩामरकाभा प्राथमभक तहभा २७ जना शिऺक, मनम्न भाध्मामभक तहभा ७ जना शिऺक, भाध्मामभक 
तहभा (कऺा ९-१०) ६ जना य उच्च भाध्ममभक तहभा (कऺा ११-१२) २ जना शिऺक दयिन्त्दी कामभ 
बएको सन्त्दबयभा शिऺा मनमभािरी, २०५९ सॊिोधन सवहतको मनमभ ९२ सॊग सम्फशन्त्धत अनसूुची १२ भा 
विद्यारमभा ५० जनासम्भ विद्याथी बएकोभा २ जना शिऺक यहन,े कऺा ९-१० सॊचामरतभा ५ भाध्मामभक 
दयिन्त्दी य कऺा १०-१२ सॊचामरतभा ८ भाध्मामभक दयिन्त्दीभा शिऺक यहने व्मिस्था यहेकोछ । ऩनु वितरयत 
शिऺक दयिन्त्दी वितयण अनसूुची १२ मनमभ ९२ सॉग फाशझने गयी बएको देशिन्त्छ । मस गाउॉऩामरकाभा 
तऩमसरका विद्यारम सॊचारनभा यहेका छन ्। विद्यारमहरुको दयुी ४५ मभनेट देशि २:०० घण्टा सम्भ यहेको 
छ । 

श्री गौयीिॊकय आधायबतु विद्यारम (कऺा१-८) 

श्री ददन दमार ुआधायबतु विद्यारम (कऺा १-८) 
श्री विश्विान्त्ती प्राथमभक विद्यारम (कऺा १-५) 

श्री रोकवप्रम भाध्मामभक विद्यारम (कऺा १-१२) 

भामथ उल्रेशित अिस्थाभा प्राथमभक तहभा ८ य भाध्मामभक तह कऺा ९-१० भा २ दयिन्त्दीरे मस 
गाउॉऩामरकाभा यहेका विद्यारमहरुभा बौगोमरक विकटता ऩातरो फस्तीका कायण िारिामरकाहरुरे सहजरुऩभा 
शिऺा ऩाउन ुऩने सॊफैधामनक भौमरक हकफाट फशित हनुऩुने अिस्थाको मसजयना हनु्त्छ । मस कुयाराई भनन गयी 
गाउॉ कामयऩामरकाको मभमत को मनणयम अनसुाय ऩनुयविचायको रामग श्री शिऺा, विऻान तथा प्रविमध भन्त्रारम, 
मसॊहदयिाय, काठभाण्डौं, श्री शिऺा तथा भानि श्रोत विकास केन्त्र सानोदठभी बक्तऩयुभा अनयुोध गरयएको साथै 
ऩटक ऩटक अनयुोध गदाय ऩमन सो सम्फन्त्धभा कुनै सनुिुाइ नबइ शिऺा तथा भानि श्रोत विकास केन्त्रफाट 
तत्कार दयिन्त्दी मभरान गनय बमन मभमत २०७७।०४।१६ भा सूचना प्रकािन बएको । नेऩारको सॊविधान, 
शिऺा ऐन, शिऺा मनमभािरी अनसुाय भाध्मामभक तहभा विषमगत, आधायभा ८ दयिन्त्दी य प्राथमभक तहभा 
विद्यारमको सॊख्माको आधायभा कशम्तभा १२ दयिन्त्दीको व्मिस्थाको रामग ऩहर गरयददन ु हनु शजल्रा शिऺा 
सभन्त्िम समभमत, भनाङ य शिऺा विकास तथा सभन्त्िम इकाई, भनाङराई अनयुोध गने मनणयम गरयमो ।  
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२. फेशिसहय -चाभे सडकिण्डको मसयान तार , म्मादी मबय रगामतका स्थानहरुभा ठूरा ढुॊगाहरु भामथफाट आई 

अत्मािस्मक सिायी साधन, एम्फरेुन्त्स, विकास मनभायण तथा  िाध्मान्न फोकेका सिायी साधनहरु सॊचरन गनय फाधा 
आईऩयेको सभमभा उक्त ढुॊगा विष्पोट गयाई सडक सचुारु गने स्थानीम विऩद् समभमतको मनणयम अनसुाय शजल्रा 
प्रिासन कामायरम, भनाङ, चाभे गाउॉऩामरका य यणदर गलु्भरे सॊमूक्त रुऩभा ढुॊगा विष्पोट गयाउन ऩहर गयी 
चाभे गाउॉऩामरकारे यणदर गलु्भ, भनाङभा बण्डायण गयी यािेको डेटोनेटय ८० िटा, शजरेवटन ८० के .जी .य 

िामय २५० भीटय प्रमोग गयी सदयभकुाभ सम्भ आउन ेफाटो सन्त्चारन गयेको हुॉदा ढुका विष्पोटन गने  भभा 
रागेको िचय चाभे गाउॉऩामरका विऩद् व्मिस्थााऩन कोष फाट िचय हनुे गयी िचय सभथयन गने मनणयम गरयमो । 

३ .चाभे गाउॉऩामरकारे गने विकास मनभायणका कामयहरु गनय नेऩार सयकाय भशन्त्रऩरयषद्को मनणयम अनसुाय स्िीकृत 
ढुका, मगट्टी, िारिुा उत्िनन,् वि ी तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७७ को दपा ३ को उऩदपा २ भा 
व्मिस्था बए अनसुाय चाभे गाउॉऩामरकारे त्मता साधायण िानीजन्त्म ऩदाथयको उत्िनन,् सङ्करन तथा वि ी 
वितयणको आिश्मक व्मिस्था गने मनणयम गरयमो । 

४ .ऩनु वितरयत दयिन्त्दी अनसुाय दयिन्त्दीभा सयुशऺत यहने शिऺकहरुरे आफ्नो भाग अनसुायको विद्यारम /स्थानीम 
तहफाट सहभती ऩर ल्माएभा मस गाउॉऩामरकारे मनज शिऺकराई सहभती प्रदान गने मनणयम गरयमो । 


