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मभमत २०७७।०५।२२ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. नेऩार सयकाय सस्कृमत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, मसॊहदयवाय काठभाडौंको मभमत २०७७/05/02 गते 
प्रकाशित सूचना फभोशजभ स्थानीम तहको साझेदायी भापय त ऩमयटकीम गन्त्तव्महरुको ऩूवायधाय ववकास गनय आमोजना तथा 
कामयक्रभहरु भाग बएको । देिको प्रभखु ववदेिी तथा आन्त्तरयक ऩमयटकहरुको गन्त्तव्म भध्मे एक यहेको भनाङ शजल्रा 
(अन्नऩूणय ऩदभागय, मतमरचो तार) य शजल्रा सदयभकुाभ सभेत यहेको मस चाभे गाउॉऩामरकाभा शजल्रा मबरको मातामात 
व्मवस्थाऩन कामय गनुय तत्कार अवश्मकता देशखएको छ । ऩमयटन ऩूवायधाय तथा ऩमयटन उऩज ववकास साझेदायी (सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन) मनदेशिका, 2077 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बई सस्कृमत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, 
मसॊहदयवाय काठभाडौंफाट आ.फ. 077/78 कामयक्रभहरुफाट आमोजनाहरुको प्रस्ताव भाग बएकोरे सो मनदेशिकाको दपा 
९ को उऩदपा १ अनसुाय गाउॉऩामरकारे व्महोनय ऩने ३० (मतस) प्रमतसत रागत सहबागीता आ.फ. 077/78 भा चाभे 
गाउॉऩामरकाको सातौ गाउॉसबाफाट ववमनमोजन बएका मोजनाहरु भध्मेको गौयवको आमोजना चाभे फसऩाकय  मनभायण कामयक्रभभा 
यकभ रु. एक कयोडफाट फजेट ववमनमोशजत बएको। उक्त गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको चाभे फसऩाकय  गत फर्यनै 
जग्गा खरयद गयी फसऩाकय  मनभायणको ऩूवायधाय सभेत तमाय बई ववस्ततृ आमोजना प्रमतवेदन (DPR)  रु. ६ कयोड छमासी राख 
ऩचहत्तय हजाय मतन सम छशत्तस य ऩैसा एक्काईस को सभेत तमाय गरयसवकएको हुॉदा मनदेशिकाको अनसूुची १ बयी सस्कृमत, 
ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, मसॊहदयवाय काठभाडौं सॊग आवश्मक कागजातहरु सवहत फसऩाकय  मनभायण आमोजना 
भाग गने मनणयम गरयमो । 

२. प्रदेि सयकाय गण्डकी प्रदेि सबा फाट स्वीकृत प्रदेि सयकायको अथय सम्फन्त्धी प्रस्तावराई कामयन्त्वमन गनय फनेको ऐन, 
२०77 को अनसूुची ६ अनसुायको याजश्व िलु्क उठाउने य नेऩार सयकाय फाट स्वीकृत ढुङ्गा, मगट्टी, वारवुा उत्खनन,् 

ववक्री तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७७ फभोशजभ थऩ कायवाही अगाडी वढाउन स्थानीम तह याजश्व ऩयाभिय 
समभमतरे तोकेको स्थान य ददएको अन्त्म सूझावका आधायभा प्रकृमा अगाडी वढाउने मनणयम गरयमो । 

३. आ.फ. 2076/77 को चाभे गाउॉऩामरका कामायरमको शजन्त्सी मनरयऺण टोरीरे मभमत 2077/05/10 ऩेि गयेको  
शजन्त्सी मनरयऺण प्रमतवेदनको वदुा क अनसुाय कामायरमको शे्रष्ताता कामभ यहेको जम्भा ४६ योऩनी २ आना २ ऩैसा ० दाभ 
जग्गा भध्मे साववक चाभे गा.वव.स. को नाउॉभा यहेको करयव ३४ योऩनी जग्गाको हारको वास्तववक अवस्था एवकन नहूनकुो 
साथै सो जग्गाको उशचत सॊयऺण नयहेको हूॉदा ऩामरकाको सम्ऩत्तीको रुऩभा यहेको उक्त जग्गा नाऩी कामायरम य भारऩोत 
कामायरम, भनाङको सहकामयभा एवकन गरय मसभाना छुट्टमाई जग्गाको हारको अवशस्थमत एवकन गयी मसभाङ्कन गनय देहाम 
फभोशजभ ऩामरकाको जग्गा मवकन समभमत गठन गने मनणयम गरयमो । 

तऩमसर  
१. सॊमोजक श्री रोप्साङ राभा - वडा अध्मऺ, चाभे गाउॉऩामरका-४ 

२. सदस्म श्री रक्ष्भी वव.क. - कामयऩामरका सदस्म, चाभे गाउॉऩामरका 
३. सदस्म श्री रक्ष्भण गौरी - इशन्त्जमनमय ,चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

४. सदस्म श्री ववष्ताण ुप्रसाद अमधकायी - खरयदाय, चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

५. सदस्म सशचव श्री मरर फहादयु गरुुङ - सहामक चौथों, चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम 

 

४. चाभे गाउॉऩामरकाको प्रकृमतक सम्ऩदाको रुऩभा यहेको तातोऩानी कुण्ड उशचत सॊयऺण, सम्धधयन य व्मवस्थाऩन कामयका रामग 
सॊचारन गनय मभमत 2077/03/30 गतेको गाउॉ कामयऩामरकाको फैठकफाट बएको मनणयमानसुाय तोवकएको सेवा िलु्क 
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अत्मन्त्त न्त्मून हनुकुा साथै तातोऩानी कुण्डको उशचत सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक जनिशक्तको रामग ऩारयश्रमभक य 
आवश्मक बौमतक साभग्रीको व्मवस्थाऩन गनय तातोऩानी सेवािलु्क फाऩत मनम्नानसुाय िलु्क तोक्ने मनणयम गरयमो । 

तऩमसर 

 स्थानीम तहमबरका वामसन्त्दा, कभयचायी य ववद्याथीहरुको रामग रु. 20 प्रमत घण्टा 
 अन्त्म नेऩारी नागरयकहरुको रामग रु. ५0 प्रमत घण्टा 
 ववदेिी नागरयकहरुको रामग रु. 100 प्रमत घण्टा 

 

५. चाभे गाउॉऩामरकाको फामसन्त्दाको रामग ववश्वव्माऩी भहाभायी कोयोना बाईयसका कायण हनु सक्ने खाध्मान्न सॊकटफाट 
स्थानीमहरुको रामग सवुवधाजनक खाध्मान्न उऩरव्धताको रामग गत आ.फ.भा आऩतकारीन खाध्मान्न खरयद गरय ऩामरकाभा 
बण्डायण गरयएकोभा उक्त खाध्मान्न धेयै सभम बण्डायण गयी याख्दा नोक्सान हनु सक्न े बएकारे य दिै रगामतका 
चाडऩवयहरु नशजकै आएकारे स्थानीम जनताहरुको खाध्मान्न याहतका रामग ढुवानी अनदुान ददई सम्फन्त्धीत वडाको रगत 
मसपारयसको आधायभा उशचत व्मवस्थाऩनका साथ वववक्र ववतयण गनय कामायरमका शजन्त्सी िाखा प्रभखु श्री मरर फहादयु 
गरुुङराई शजम्भा ददने मनणयम गरयमो । 

मनम्न 

१. चाभर शजया भमसनो प्रमत फोया रु.  
२. चाभर सावा भन्त्सरुी प्रमत फोया रु. 
३. दार भसुयुो प्रमत फोया/के.जी. रु. 
४. सूमयभूखी तेर प्रमत मरटय रु. 
५. बट्टभासको तेर प्रमत मरटय रु. 

 
६. गण्डकी प्रदेि सबाफाट मभमत २०७७।०३।२६ भा गाउॉसबा, नगयसबा य शजल्रा सभन्त्वम समभमतका सदस्मरे ऩाउने सववधा 

सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन, २०७७ ऩारयत बएकोरे आ.फ. ०७६।७७ भा सवुवधा ददन फाॉकी यहेको २०७६ 
कामतयक भवहना देशख २०७७ असाय भसान्त्त सम्भको भामसक सवुवधा फाऩतको बकू्तानी ददन फाॉकी यकभ एकभषु्ठ रु. 
35,82,000। एभ.आई.एस. अऩयेटय य सहामकको रामग बकू्तान ददन फाॉकी यकभ रु. २४,३६०। बकू्तानी गनय 
अनभुोदन गने मनणयम गरयमो ।  

७. गण्डकी प्रदेि सयकायको आ.फ. 2077/78 को नीमत तथा कामयक्रभ य गण्डकी प्रदेिको झोरङु्गे ऩरु मनभायण नीमत 
फभोशजभ साथै बौमतक ऩूवायधाय भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेिको मभमत २०७७/05/02 को ऩरानसुाय चाभे गाउॉऩामरका मबर 
तऩमसरका स्थानहरुभा झोरङु्गे ऩरुको आवश्मकता बएको हुॉदा ऩूवायधाय ववकास कामायरम, भनाङ भापय त बौमतक ऩूवायधाय 
भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेिसॊग भाग गने मनणयम गरयमो । 

 चाचे झोरङु्गे ऩरु, चाभे-1, मतभाङ 

 राटाभयाङ ऩायी तातोऩानी जाने झोरङु्गे ऩरु, चाभे-1 

 भाडा झोरङु्गे ऩरु, चाभे-४, स्माउफायी 
 मसङगय झोरङु्गे ऩरु, चाभे-४ 

 चाभे भाडा ऩाल्तङु पाॉट झोरङु्गे ऩरु, चाभे-५, चाभे 
८. चाभे गाउॉऩामरकाको आ.फ. 077/78 भा ववमनमोजन बएको व.शि.नॊ. 31123 पमनयचय तथा वपक्चसय शिर्यकभा 

ववमनमोजन बएको रु. 15 राख भध्मे हार कामायरमको रेखा िाखाभा यहेका भहत्वऩूणय शे्रष्ताताहरुको उशचत सॊयऺण गनय 
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अववरम्फ प्राइउडको पाइर र् माक य वपक्स दयाज मनभायण गनुय ऩने बएकारे उक्त यकभ भध्मेफाट आवश्मक सय सभान य 
मनभायण ज्माराको रामग खचय हनुे करयव रु. 1 राख 30 हजाय खचय गनय अनभुमत ददने मनणयम गरयमो । 

९. नेऩार सयकायको आ.फ. 075/76को नीमत तथा कामयक्रभ य फजेट फक्तव्मभा स्थानीम तह सॊगको रागत 
सहबागीताभा 2 फर्य मबर सवै वडास्तयभा न्त्मूनतभ ् 1 फटा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्त्र मनभायण गने कामयक्रभ 
अनसुाय मस चाभे गाउॉऩामरकाराई अथय भन्त्रारम भापय त सितय अनदुान ववमतम अनदुान हस्तान्त्तयण अन्त्तगयत गत 
आ.फ. 076/77 भा 35 प्रमतितका दयरे प्राप्त हनु आएको फजेट अनसुाय वडा नॊ. -१ मतभाङ शस्थत मतभाङ हेल्थ 
केमय य वडा नॊ. -3 कोतोभा कोतो हेल्थ केमय सेन्त्टयको मनभायण कामयको रामग ववद्यमुतम फोरऩरको भाध्मभ फाट 
मनभायण प्रकृमा आयम्ब बई मतभाङ हेल्थ केमय सेन्त्टय मनभायणको रामग श्री ग्माल्समु्दो कन्त्सट्रक्सन सॊग रु. 
25,01,584.28 सम्झौता बई मनभायण कामयको करयव 2० प्रमतित बौमतक प्रगती बई रु. 5 राख खचय बएको य 
उक्त मोजना मसै वर्य सम्ऩन्न गनय फाकी यकभ रु. 20,01,584.28 य कोतो हेल्थ केमय सेन्त्टय मनभायणको रामग श्री 
ग्माल्समु्दो कन्त्सट्रक्सन सॊग रु. 37,49,787.87 सम्झौता बई मनभायण कामयको करयव ७5 प्रमतित बौमतक प्रगती 
बई रु. 16,33,770.87 राख खचय बएकोभा सम्झौता फभोशजभ बकू्तानी गनय अऩगु रु. 21,16,017/-  सभेत 
गयी उक्त कामय कोमबड-19 को कायण आ.फ. 076/77 भा सम्ऩन्न हनु नसकी फाकी यकभ विज बएकोरे मसै फर्य 
कामय सम्ऩन्न बई बकु्तानी गनय फाॉकी जम्भा यकभ रु. ४1,1७,६०१.28 यकभ स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम 
नीमत तथा मोजना िाखाभा फजेट मनकािाको रामग भाग गने मनणयम गरयमो । 

१०. दयवन्त्दी मभरान सम्फशन्त्ध सूचना फभोशजभ मस चाभे गाउॉऩामरका मबरका शिऺकहरु दयवन्त्दीभा ऩयेका तय ऩरुभा फस्न 
चाहने कोही शिऺक बए चाभे गाउॉऩामरका शिऺा िाखाभा मनवेदन ऩेि गनय ७ ददनको सूचना प्रकािन गने मनणयम 
गरयमो । 

११. प्रथभ चौभामसक मनकािा नशजवकदाॉ ऩरुभा यहने शिऺकहरुको तरफ बत्ताको व्मवस्था मस गाउॉऩामरकाभा व्मवस्था 
नबएको हुॉदा सॊघीम मनकामफाट ऩरुभा यहेका शिऺकहरुको तरफ बत्ता भाग गनय सम्फशन्त्धत मनकामभा भाग गनय ऩहर 
गने मनणयम गरयमो । 

१२. गण्डकी प्रदेि आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमको कामयक्रभ अनसुाय प्रदेि सयकाय य स्थानीम तह ववचको 
साझेदायी क्रभि ७० य ३० प्रमतितका दयरे एक स्थानीम तहभा ववऩद्का सभमभा सयुशऺत अवस्थाभा यहन ववऩद् 
ऩूवयतमायीका रामग मभमसङ सेन्त्टय मनभायण गने कामयक्रभ अनसुाय मस चाभे गाउॉऩामरकाको कशजनसाया हाईक्माम्ऩभा 
उक्त मभमसङ सेन्त्टय -धभयिारा_ मनभायण कामयको रामग र.ई. रु. २२ राख भध्मे आमथयक भामभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमफाट १५ राख य नेऩार सयकाय सभानीकयण अनदुान गाउॉऩामरकाको सभऩूयक कोर् फाट रु. ७ राख खचय 
हनेु गयी सॊमूक्त रगानीफाट उक्त मभमसङ सेन्त्टय -धभयिारा_ मनभायण गनय सम्फशन्त्धत वडा कामायरमराई शजम्भा ददने 
मनणयम गरयमो । 

१३. ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैमरएको कोयोना बाईयसका कायण हाम्रो भनाङ शजल्रा सभेत प्रबाववत बएको हुॉदा सो 
को ऩूवयतमायी य मनमन्त्रणको रामग शजल्रा कोयोना सॊक्रभण व्मवस्थाऩन समभमतको मनणयम अनसुाय चाभे सदयभूकाभभा 
यहेको खेरकुद कबडय हरराई वऩ मस आय टेस्ट गयी ऩोजेवटब देशखएकाहरुराई उऩचाय कऺ मनभायण गने मनणयम 
अनसुाय चाभे गाउॉऩामरकाको कोयोना कोर् भापय त खचय व्मवस्थाऩन गने गयी सवुवधा सम्ऩन्न १२ वेडको आईसोरेसन 
मनभायण गने कामयको रामग तमाय बएको रु. १५ राख यकभफाट उक्त आईसोरेसन मनभायणको रामग चाभे गाउॉऩामरका 
वडा नॊ. 4 का वडाअध्मऺ श्री रोप्साङ राभाराई शजम्भा ददने मनणयम गरयमो। 
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१४. तातोऩामन कुण्ड सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन कामयववमध २०७७ को दपा ५ को फदुा नॊ.३ फभोशजभ तातोऩामन सॊयऺण 

तथा व्मवस्थाऩन समभमत सदस्मभा चाभे आभा सभहु अध्मऺ य चाभे मवुा क्रफका अध्मऺराई भनोमनत गने मनणयम 
गरयमो । 

 


