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मभमत २०७७।०६।२९ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको मभमत २०७५।११।२७ गतेको मनणयम अनसुाय कामायरम प्रशासकीम बवनको बईु तल्रा सटय 
बाडाभा ददने सम्फन्धभा मभमत २०७६।०२।१९ गतेको भलु्माङ्कन समभमतको मनणयम अनसुाय फढी कफोरका आधायभा सटय 
नॊ.१ का रामग शषु्भा गरुुङको कफोर अॊक फार्षयक रु.८०,१००।– तथा सटय नॊ. २ फेद फहादयु गरुुङको कफोर अॊक 
फार्षयक रु.६०,५००।–बई कामायरम फाट मभमत २०७६।०४।०१ गते सम्झौता बएकोभा उक्त सम्झौता अवधी २०७७ 
आषाढ भसान्तभा सभाप्त बएकोभा सार्वकभा बएको सटय बाडाभा मरने/ददने सम्फन्धी सम्झौताहरुको अमधनभा यर्ह उक्त 
सटय बाडाभा ददन मभमत २०७७।०४।०१ देखि राग ुहनेु गयी सम्झौता नर्वकयणको रामग मभमत २०७७।०६।२५ गते 
मनवेदकहरु शषु्भा गरुुङ य फेद फहादयु गरुुङरे मनवेदन ऩेश गयेको हदुाॉ सार्वकभा बएको सटय बाडा सम्फन्धी सतयहरुको 
अमधनभा यर्ह मभमत २०७७।०४।०१ देखि मभमत २०७८ अषाढ भसान्त सम्भ १ फषयको रामग सटय बाडाभा ददने गयी 
बाडा सम्झौता नर्वकयण गने मनणयम गयीमो । 

२. कामायरमको वडा नॊ. ४ कामायरम बवन सॊचारनको रामग बाडाभा मरने सम्फन्धभा मभमत २०७४।०२।२५ गते तात्कामरन 
प्र.खज.अ. श्री कभर याज बण्डायीको अध्मऺताभा फसेको घय बाडा मनधाययण समभमतको फैठकको मनणयमरे घर्ट अॊक 
रु.१,२०,०००।–(कय सभेत) फार्षयक कफोर गने चाभे गा.ऩा. वडा नॊ. ४, श्री नऩु ुय मछरयङ राभाको र्कत्ता नॊ.३०८ फनेको 
घय हार सम्भ उक्त दयभा कामायरमको वडा कामायरम सॊचारन यहेकोभा, उक्त घयको घय बाडा सम्झौता अवधी मभमत 
२०७७ आषाढ भसान्तभा सभाप्त बएको साथै चाभे गा.ऩा को कामायरम प्रभिुको आवास तथा स्टोय प्रमोजनको रामग मभमत 
२०७५।०४।१३ गते तात्कामरन प्र.प्र.अ. श्री मवुयाज अमधकायीको अध्मऺताभा फसेको ियीद ईकाइ समभमतको फैठकको 
मनणयमरे घर्ट अॊक रु.२,४०,०००।–(कय सभेत) फार्षयक कफोर गने चाभे गा.ऩा. सार्वक वडा नॊ. ३ हार वडा नॊ. ४, 
श्री इन्र कुभायी शे्रष्ठको र्कत्ता नॊ.३११ फनेको घय हार सम्भ उक्त दयभा कामायरम प्रभिुको आवास तथा स्टोय प्रमोजन 
हदैु आएकोभा उक्त घय बाडा सम्झौता अवधी मभमत २०७७ आषाढ भसान्तभा सभाप्त बएको हदुाॉ मभमत २०७७।०५।१२ 
गते घय धमन श्री नऩु ुय मछरयङ राभा य इन्र कुभायी शे्रष्ठरे र्वगत २ फषय देिी घय बाडा फदृि नबएको कायण जनाई १० 
प्रमतशतका दयरे घय बाडा वदृिको मनवेदन ऩेश बएकोभा मनजहरुको भाग फभोखजभ घय बाडा वदृि सर्हत घय बाडा सम्फन्धी 
सार्वकभा बएका सतयहरुको अमधनभा यर्ह मभमत २०७७।०४।०१ देखि मभमत २०७८ आषाढ भसान्त सम्भ घय बाडाभा 
मरने गयी घय बाडा सम्झौता नर्वकयण गने मनणयम गयीमो । 

३. चार ुआ.व. ०७७।०७८ भा ठेक्का सम्झौता बएका मनम्न र्वकास मनभायणका आमोजनाहरुराई तोर्कएको सभमभा कामय 
सम्ऩन्न हनेु गयी गयीएको सम्झौता य ठेक्का अॊकराई अनभुोदन गने मनणयम गरयमो । 

तऩखशर 
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१. गाउॉऩामरका बवन ऩछाडी 
स्टोय बवन मनभायण 

चाभे रु.६७७८७९६.३१।- श्री के.र्व. गरुुङ 
कन्स्रक्सन प्रा.मर. 

रु. ४१,३९,९२८.७०।- 

२. चाभे मसॊगय (कखजनसाया) 
तार ऩदभागय एवभ ्
धभयशारा मनभायण आमोजना 

कखजनसाया रु.६४१३५४९.५८।- श्री के.र्व. गरुुङ 
कन्स्रक्सन प्रा.मर. 

रु.४३,४७,४४०.१२।- 

३. सवायी साधन िरयद  कामायरम रु.६००००००।- श्री फतास ब्रदसय 
प्रा.री. 

रु.५३,९७,५००।- 
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४. श्री भनाङ कन्रक्सन एण्ड सप्रामयस प्रा.री. (स्थाई रेिा नॊ. ६०३५२५८१०) रे चाभे गाउॉऩामरकाभा "घ" फगयको  मनभायण 

व्मवसामी इजाजत ऩत्रको रामग मभमत २०७७।०४।०६ गते मनवेदन ऩेश गनुय बएकोभा सो सम्फन्धभा इजाजतको रामग 
चाभे गाउॉऩामरकाको  "घ" फगयको  मनभायण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामयर्वधी,२०७५ को दपा २ अनसुाय अनसूुखच 
१ फभोखजभ ऩनय आएको दयिास्त (मनफेदन) अनसुाय अनसूुखच ५ फभोखजभ आवश्मक अध्ममन गयी मभमत २०७७।०६।०९ 
गते ईखन्जमनमय श्री रक्ष्भण गौरीरे प्रमतवेदन ऩेश गनुय बएको प्रमतवेदनभा मोग्म ठहयीएको व्महोया मसपायीस गनुयबएको 
हनुारे सोर्ह दपाको उऩदपा ३ फभोखजभ मनभायण व्मवसामी इजाजत प्रदानको रामग ऩेश बएकोभा सोर्ह दपाको उऩदपा ४ 
फभोखजभ उक्त श्री भनाङ कन्रक्सन एण्ड सप्रामयस प्रा.री. (स्थाई रेिा नॊ. ६०३५२५८१०) मोग्म ठहरयएकारे 
मनमभानसुाय इजाजत प्रदानको रामग प्रभिु प्रशासकीम अमधकृतराई खजम्भेवायी ददने मनणयम गयीमो । 

५. चाभे गा.ऩा. अन्तगयत गत आ.व. भा खस्वकृत कामयक्रभ अनसुाय श्री ग्माल्समु्डो कन्स्रक्सन एण्ड सप्रामसय कम्ऩनी सॉग 
सम्झौता बई क्रभागत रुऩभा मनभायणमधन यहेको कोतो आधायबतु स्वास््म केन्रको सार्वकभा खस्वकृत यहेको रस छाना 
मनभायण गने कामयभा राग्ने रागत ऩरयवतयन नहनेु गयी कामायरमको आवश्मकता तथा औखचत्मका आधायभा रस छाना 
ऩरयवतयन गयी ऩदक्क ढरान, र्ऩल्रय सभेत मनभायण गने गयी सॊयचना ऩरयवतयन गने मनणयम गयीमो । 

६. चाभे गा.ऩा.को आ.व.०७७।०७८ को खस्वकृत कामयक्रभ अनसुाय वडा नॊ.१ स्माकुय भा खशत बण्डाय मनभायणको रामग जग्गा 
िरयद सम्फन्धी मभमत २०७७।०४।३० गतेको सूचना अनसुाय ऩनय आएका फोरऩत्रहरु भध्मे चाभे गाउॉऩामरकाको घय तथा 
जग्गा प्रामप्त समभमतको मभमत २०७७।०६।१६ को मनणयम नॊ. ३ अनसुाय चाभे गाउॉऩामरकाको घय जग्गा प्रामप्त तथा भअुब्जा 
र्वतयण कामयर्वधी २०७७ फभोखजभ आवश्मक प्रर्कमा ऩयुा गयी स्माकुय भा खशत बण्डाय मनभायणको रामग जग्गा रयत ऩवुयक 
ठहयीएको खशरफन्धी फोरऩत्र दाता श्री िुसी याभ घरेको सार्वक चाभे गा.ऩा. वडा नॊ. १ को र्कत्ता नॊ. १५२ को जग्गा 
कामायरको भाग फभोखजभ रयत ऩवुयक ठहरयनकुा साथै कफोर अॊक रु.११,५५,०००।– (प्रमत योऩनी) खस्वकृत दय बन्दा 
कभ हनुकुा साथै समभमत फाट  मनधाययण बए फभोखजभ १८ मभटयको अगामडको भोहडा भध्मे ९ मभटय फाटो कामभ गयी मबमत्र 
जग्गा भाऩदण्ड फभोखजभ हनेु गयी जग्गाको भोहडा कखम्तभा २० मभटय कामभ हनेु गयी कामायरमको आवश्मकता अनसुाय २ 
योऩनी जग्गा मफक्री गनय मनज मनवेदक सहभत बएको व्महोयाको कामायरमभा मभमत २०७७।०६।२५ गते रेस नक्शा सर्हत 
मनवेदन ऩेश गयेको हुॉदा उक्त जग्गा स्माकुय  खशत बण्डाय मनभायणको रामग रयत ऩवुयकका साथै भाऩदण्ड अनसुाय यहेकारे 
मनमभ अनसुाय िरयद गने मनणयम गयीमो । 

७. भनाङ खजल्रा अस्ऩतारको मभमत २०७७।०६।२३ चॊ.नॊ. ५७ अनसुाय खजल्राभा प्रमोगशारा य X-ray सेवा तथा सरु्वधा 
सॊचारनको रामग प्रार्वमधक जनशखक्त व्मवस्थाऩन गनय श्रोत साधनको अबाव हनुकुो साथै हार र्वश्व बयी पैमरएको कोयोना 
बाईयस (कोमबड-१९) का कायण ल्माफ तथा X-ray सेवा तथा सरु्वधा सॊचारन गने अमत आवश्मक यहेकारे खजल्राकै 
जनताको सेवा सरु्वधाको रामग अको व्मवस्था नबए सम्भ ल्माफ अमसस्टेन्ट य येमडमो ग्रापय/अनमभ सेवा प्रदान गने चाभे 
गाउॉऩामरकाराई आवश्मक श्रोत सर्हत व्मवस्थाऩन गनय अनयुोध बएकोभा हार र्वश्व बयी पैमरएको कोयोना बाईयस 
(कोमबड-१९) का कायण स्थानीम सयकाय रुऩभा मस चाभे गा.ऩा.रे जनताको स्वास््म सॊवेदनखशरताराई ध्मानभा यािी 
उक्त ल्माफ तथा X-ray सेवा प्रदान गनय चाभे गाउॉऩामरकाको खस्वकृत कामायरम सॊगठन सॊयचना अनसुायको दयफन्दीको ऩरयधी 
मबत्र यर्ह अको व्मवस्था नबए सम्भ ल्माफ अमसस्टेन्ट य येमडमो ग्रापय/अनमभ सेवा प्रदान गनय मनमभानसुाय जनशखक्तको 
व्मवस्थाऩन गने मनणयम गयीमो । 

८. नेऩार सयकायको आ.व. ०७७।०७८ को फार्षयक कामयक्रभ तथा फजेटफाट तोर्कएका बत्ता फाहेक अन्म फैठक बत्ता प्रदान 
नगने मनणयम बएकोभा मस चाभे गाउॉऩामरकाको खस्वकृत कामायरम सॊगठन सॊयचना अनसुायको दयफन्दीको सॊयचना अनसुाय 
स्थामी ३५ जनाको दयफन्दी कामभ यहेकोभा हार स्थामी जनशखक्त ८ जना तथा सेवा कयायभा ९ जना गयी जम्भा १७ 
जना भात्ररे स्थानीम सयकायको रुऩभा ऩामरका फामस जनताको सेवा प्रदान गनय जनशखक्तको कमभको कायण कामायरमको 
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तोर्कएको रक्ष्म ऩयुा गनय साॉझ मफहान सभेत काभभा िर्टन ुऩने बएकारे र्वधमभान जनशखक्तराई उच्च भनोफरका साथ 
तोर्कएको कामय गनय अमतरयक्त सभमभा सभेत काभ गनुयऩने बएकारे आमथयक प्रोत्साहन गनय सार्वकभा ददई आएका मफमबन्न 
फैठकका बत्ताहरुराई मनयन्तताय ददने मनणयम गयीमो । 

९. मभमत २०७७।०६।२५ गतेका ददन चाभे गा.ऩा.का अध्मऺ श्री रोकेन्र फहादयु घरे ज्मकुो अध्मऺताभा फसेको समभतको 
फैठकको मनणयम अनसुाय मस कामयऩामरकाभा र्वगत २ फषय देखि प्रशासन शािाका साथै वडा कामायरमहरुभा कामययत िरयदाय 
श्री मफष्ण ुप्रसाद अमधकायीरे आफ्नो कामय ऺभता, रगनखशरता य ईभान्दायीता साथै खजम्भेवायी फोध गदै कामायरमराई प्रदान 
गनुय बएको सेवाको उच्च भलु्माङ्कन गदै सम्भान स्वरुऩ रु.३००५।– नगद सर्हत सम्भान ऩत्र प्रदान गने मनणयमराई 
अनभुोदन गने मनणयम गयीमो । 

१०. नेऩारीहरुको भहानचाड २०७७ को शबु मफजमादशभी, ददऩावरी तथा छठ ऩवयको उऩरक्ष्मभा चाभे गाउॉऩामरफासी जनता, 
सम्ऩणुय जनप्रमतमनमधहरुका साथै ऩामरकाभा कामययत सम्ऩणुय कभयचायीहरुको व्मखक्तगतका साथै ऩरयवायीक स-ुस्वास््म, ददघायम ु
तथा उत्तयोउत्तय प्रगमतको भॊगरभम शबुकाभनाका साथै हार र्वश्व बयी पैमरएको कोयोना बाईयस (कोमबड-१९) फाट 
सयुखऺत यर्ह स्वास््मका उऩामहरु अऩनाई ऩवयहरुभा भनाउन सभेत अनयुोध गदै शबुकाभना प्रस्ताव ऩारयत गरयमो । 

 


