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मभमत २०७७।११।१२ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. मस चाभे गाउॉऩामरकाको चार ुआ.व. ०७७।०७८ भा सञ्चारन हनेु ठुरा आमोजनाहरु चाभे फजाय खानेऩानी तथा 
ढर मनभायण मोजना, चाभे फजाय फसऩाकय  मनभायण मोजना, स्माक्मू शीत बण्डायण मनभायण मोजना, वडा न ॊ. ४ को 
कामायरम बवन मनभायण मोजना य उद्योग ग्राभ मनभायण मोजनाहरु अववरम्फ सञ्चारन गयी सभमभै सम्ऩन्न गनय आवश्मक 
मड. वऩ. आय. तथा आइ. ई. ई. तमाय गयी प्रकृमा अगाडी फढाउन चाभे गाउॉकामयऩामरकाराई मनददेशशन गनदेश मनणयम गियमो 
। 

२. चाभे गाउॉऩामरका अन्तगयतको रोकवप्रम नभूना आवामसम भा.वव. चाभे-४ को च.न.८६ मभमत २०७७।११।११ को 
ऩत्रानसुाय नभूना ववद्यारम ववकास तथा सञ्चारन मनददेश शशका,२०७४ ऩियच्छेद ८.१.२ फभोशजभ गठठत ववद्यारम ववकास 
प्रस्ताव समभमतको मभमत २०७७।११।०९ को वैठकरे उक्त मनददेश शशकाको ऩियच्छेद ८.१.३(अ) फभोशजभ मोग्मता ऩयुा 
बएका भा वव ठिमतम तहभा स्थामी कामययत शशऺक श्री कृष्ण दास कोइयाराराई कयाय प्रध्मानध्माऩकभा मनमूशक्त गनय 
मसपाियस बए फभोशजभ उक्त ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको मभमत २०७७।११।१० को फसेको फैठकरे 
मनमभानसुाय मनज श्री कृष्ण दास कोइयाराराई मनमभानसुाय मनमूशक्त गनय राई मनमूशक्त गनय आवश्मक कागजऩत्रहरु 
सवहत मसपाियस गयी ऩठाएको हुॉदा चाभे गाउॉऩामरका शशऺा मनमभावरी,२०७५ को ऩियच्छेद ९ को दपा ५०.१ तथा 
२ अनसुाय तोवकएको मोग्मता ऩगेुको तथा प्रकृमा गत रुऩभा छनौट गयी ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतफाट मसपाियस 
बई आएकोरे (५) ऩाॉच फषयको रामग प्रधानध्माऩकभा कयाय मनमूशक्त गनदेश मनणयम गियमो । 

३. (क) मस चाभे गाउॉऩामरकाको आ. फ. ०७७।७८ भा शस्वकृत बएको फजेट शशषयक नॊ. ३१५११ बैऩयी आउने 
आन्तियक श्रोतभा ववमनमोजन बएको यकभ रु. ७,५०,०००। भध्मेफाट  खचय घटाई मनम्नानसुाय शशषयकभा ववमनमोजन 
गनदेश मनणयम गियमो । 

क्र.सॊ. मोजना तथा कामयक्रभको वववयण मफमनमोशजत फजेट कैवपमत 

१ चाभे गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमभा मस मस वटमब जडान 
कामय (चाभे ४) 

रु २,५०,०००।  

२ कामायरमको मडशजटर साईन फोडय जडान (चाभे ४) रु १,२०,०००।  

३ कामायरमको याजश्व तथा सूचना प्रववमध शाखाभा मू वऩ मब 
मस ऩाटदेशशन कामय (चाभे ४) 

रु १,१०,०००।  

 

(ख) मस आ.व. ०७७।०७८ भा ववमनमोजन बएको स्माकुय  शशत बण्डाय मनभायण मोजनाका रामग ववमनमोजन बएको 
यकभ भध्मेफाट खचय हनेु गिय रु १०,००,००० (अऺरुऩी दश राख )  यकभ उक्त मोजनाको  DPR तमाय गनयका रामग 
ववमनमोजन गनदेश मनणयम गियमो । 

४. चाभे गाउॉऩामरकाको आ. फ. ०७६।७७ को गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको चाभे फजाय पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन 
केन्रको कामायरम य मनभायण व्मावसामी श्री सन्तोष मनभायण सेवा ववच मभमत २०७६।११।२१ भा बएको सम्झौता 
फभोशजभ मनज मनभायण व्मावसामीरे सम्झौता फभोशजभ कामय सम्ऩन्न गयी मभमत २०७७।०९।१३ गते ऩेश गयेको 
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मनवेदन तथा अशन्तभ ववरको मस.नॊ. ५.०१ (TMT Steel Rod)  य मस.नॊ. ६.०३ (Stone soling in foundation and floor) 

भा बएको वढी य अन्म आईटभभा बएको घटीराई आइटभ घटवढको आधायभा ऩेश बए फभोशजभ बेियमसन गयी 
प्राववमधकफाट नाॉऩजाॉच सम्ऩन्न गयी ऩेश बएको हुॉदा कुर सम्झौता अॊक यकभ रु.  ५२,५०,५३०।६० (अऺरुऩी 
वाउन्न राख ऩचास हजाय ऩाॉच सम मतस रुऩैमा ऩैसा साठी) यकभ नवढ्ने गयी  ऩेश बएको बकु्तानी ठदनऩुनदेश अशन्तभ 
ववर फभोशजभको यकभ रु.  ५१,५७,८६२।१७ (अऺरुऩी एकाउन्न राख सन्ताउन्न हजाय आठ सम फैसठ्ठी रुऩैमा ऩैसा 
सत्र) स्वीकृती गयी अशन्तभ ववरभा बकू्तानी ठदन फाॉकर यकभ रु. १,५७,७९६।१३ (अऺरुऩी एक राख सन्ताउन्न 
हजाय सात सम छ्यानव्वे रुऩैमा ऩैसा तेह्र ) भू.अ.कय सवहत मनमभानसुाय बकू्तानी गनय कामायरमका प्राववमधक 
कभयचायीफाट ऩसु्याई सवहत वटप्ऩणी साथ ऩेश बएको हुॉदा कामयऩामरकाको कामायरमराइ स्वीकृत ठदने मनणयम गियमो 
। 

५. मस चाभे गाउॉऩामरकाको आ. फ. ०७७।७८ भा शस्वकृत बएको फजेट शशषयक नॊ. २२२२१ भेमसनयी तथा औजाय 
भभयत सम्बाय शशषयकफाट मफमनमोशजत यकभ रु ५ राख भध्मे उक्त शशषयकभा खचय नबएको यकभ रु ४ राख सवायी 
साधन भभयत सम्बाय फ.शश.नॊ. २२२१३ भा गाउॉसबाफाट अनभुोदन हनेु गयी यकभान्तय गनदेश मनणयम गियमो ।  

६. मस चाभे गाउॉऩामरकाको चार ुआ.व. ०७७।०७८ भा सञ्चारन हनेु तऩमसर फभोशजभका ठुरा आमोजनाहरुको मनभायण 
कामय शशघ्र सञ्चारनका रामग मडजाईन, ईविभेट, ववड डकुभेन्ट तमाय गनदेश, ववड इभ्मारमुसन रगामतका इशन्जन्मियङ्ग 
ऩयाभशय सेवाहरु ऩयाभशयदाता श्री ऩपदेश क्ट मिभ नेशनर ईशन्जमनमियङ्ग कन्सल्टेन्ट प्रा मर सॊग रु. ४ राख ६० हजाय 
फयावयको सेवा ५ भवहनाका रामग मनमभानसुाय कयायभा मरने मनणयम गियमो । 

तऩमसर 

क) चाभे फजाय खानेऩानी तथा ढर मनभायण मोजना 
ख) चाभे फजाय फसऩाकय  मनभायण मोजना 
ग) स्माक्मू शीत बण्डायण मनभायण मोजना 
घ) वडा न ॊ. ४ को कामायरम बवन मनभायण मोजना  
ङ) उद्योग ग्राभ मनभायण  

च) रोकवप्रम नभूना आवासीम भा. वव. छात्रावास मनभायण मोजना  

 

७. चाभे गाउॉऩामरका वडा नॊ. ४ को कामायरम बवन मनभायण हनुे मस चाभे गा.ऩा.को स्वामभत्वभा यहेको वक.नॊ.१०४ को ५(ऩाच) 
आना जग्गाभा स्थानीम फासी श्री सोभ फहादयु गरुुङरे  घय सॊयचना फनाई जग्गा उऩबोग गयेका  उक्त जग्गा खारी गनय 
उक्त सयॊचनाको आवश्मक ऺमतऩमुतय ठदई हटाउन मनमभानसुाय सूचना ठदई उक्त बवन मनभायण कामयको प्रकृमा अगाडी फढाउन 
गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमराई मनददेशशन गनदेश मनणयम गियमो । 

८. (क) चाभे गाउॉऩामरकाको स्वामभत्वभा यहेको साभदुावमक ववकास कोष सञ्चारनका रामग भवहरा शसशक्तकयणका कामयक्रभका 
रामग आ.फ. ०७७।७८ भा मफमनमोजन बएको अनदुान फाऩत यकभ रु १० राख यकभ तोवकएको उक्त कोषको कामयववमध 
तथा प्रचमरत ऐन मनमभको ऩियमध मबत्र यवह उक्त यकभराई भूरधन (अऺम कोष) को रुऩभा याशख सञ्चारन गनदेश गयी उक्त 
सॊस्थाको मभमत २० को मनवेदनको भाग वभोशजभ मनकासा ठदन गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमराई शस्वकृती ठदने मनणयम 
गियमो ।  
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(ख) चाभे गाउॉऩामरका वडा नॊ १ शस्थत गौयी शॊकय आधायबतू ववद्यारमभा ववद्याथीहरुको बनायदयभा ववृिका रामग अमबप्रिेयत 
गयी शैशऺक गणुस्तयभा सभेत अमबववृि गनदेश उद्देश्मरे ववद्याथीका रामग ठदवा खाना खाजा तथा अन्म शैशऺक कामयका रामग 
खचय हनुे गिय मस ऩामरकाफाट मस आ. फ. भा ववमनमोजन बएको यकभ रु. ५ राख अनदुान यकभ भध्मे रु. २ राख ५० 
हजाय उक्त ववद्यारमफाट भाग बएकोभा उक्त मफद्यारमको व्मवस्थाऩन समभमतको मनणयम सवहत भाग बएकोभा हारराई रु. २ 
राख ऩेश्कर स्वरुऩ मनकाशा ठदने मनणयम गियमो । 

 मस चाभे गाउॉऩामरकाको चार ु आ.व. ०७७।०७८ भा सञ्चारन हनेु तऩमसर फभोशजभका गौयफका ठुरा 
आमोजनाहरुको मनभायण कामय सम्ऩन्न गनय स्थानीम फजेटफाट भात्र नसवकने बएको हदुाॉ सघॊ य प्रदेश तहभा थऩ फजेट 
भागका रामग मनम्न अनसुाय मोजनाहरुको प्राथभवकता ठदई छनोट गनदेश मनणयम गियमो । 

तऩमसर 

क) चाभे फजाय खानेऩानी तथा ढर मनभायण मोजना 

ख) उद्योग ग्राभ मनभायण 

ग) थानचोक स्वास्थचौकर मनभायण मोजना  

घ) स्माक्मू शीत बण्डायण मनभायण मोजना 

ङ) रोकवप्रम भा. वव. को बौमतक सॊयचना मनभायण  

च) चाभे गा ऩा ऺेत्र मबत्रका भरु सडकसग जोमडएका सडकहरुको स्तयोन्नती य कारोऩते्र गनदेश कामय 

१०. याशस्िम य स्थानीम भहत्वका खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाभा टेवा ऩमुायउने वारी वस्तकुो साना व्मवसावमक कृवषय 
उत्ऩादन केन्र ऩकेट ववकास कामयक्रभ सञ्चारन शशषयक २२५२२ अन्तगयत ववमनमोजन बएको रु २४,००,००० 
(अऺरुऩी रु चौववस राख भात्र) यकभ फाट मस ऩामरकाको कृषक भाग फभोशजभ मनम्न दईु वटा ऩकेट ऺेत्र ववबाजन 
गिय तोवकएको कामय ववमध तथा मनददेश शशका फभोशजभ कामयक्रभ सञ्चारन गनदेश मनणयम गियमो । 

तऩशशर 

१. तयकायी खेती ऩकेट ऺेत्र रु १२,००००। 

२. ओखय खेती ऩकेट ऺेत्र रु १२,००००। 

११. कभाय कन्स्िकसन एण्ड सप्रामसय चाभे ३ भनाङरे मनभायण व्मवसामी इजाजत ऩत्र ऩाउॉ बनी चाभे गा. ऩा. भा 
मभमत २०७७।०९।१२ भा मनवेदन ठदन ु बएकोभा चाभे गाउॉऩामरका घ वगयको मनभायण व्मवसामी इजाजत ऩत्र 
सम्फन्धी कामयववमध २०७४ अनसुाय जाचॉफझु गिय प्राववमधकफाट मसपाियस सवहत ऩेश हनु आएकोरे इजाजत ऩत्र ठदने 
सम्वन्धभा छरपर हदुाॉ चाभे गा. ऩा. को कामयववमध २०७४ को दपा २ फभोशजभ प्रकृमा ऩमुायइ मनज मनभायण 
व्मवसामी कभाय कन्स्िकसन एण्ड सप्रामसय चाभे -३ भनाङ (कम्ऩनी सॊस्थाऩन बएको नॊ २४७०७४ मभमत 
२०७७।०७।२५) राई इजाजत ऩत्र फाऩत दपा- २ फभोशजभको दस्तयु मरई मनजराई दपा -३ फभोशजभको ढाॉचाभा 
इजाजतऩत्र ठदने मनणयम गियमो । 
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१२. चाभे गाउॉऩामरकाको अमधकाय ऺेत्रमबत्र ऩनदेश ववषमसॉग सम्फशन्धत मोजना कामयक्रभ तथा आमोजना सम्फन्धी 
प्रस्तावको सॊशऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण सम्फन्धी अध्ममन प्रमतवेदन तमायी स्वीकृमत 
प्रस्ताव कामायन्वमन तथा अनगुभन प्रवक्रमाराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन तथा व्मवशस्थत गनयको रामग फातावयण 
तथा प्राकृमतक श्रोत सॊयऺण ऐन, २०७६ को दपा ५१ रे ठदएको अमधकाय प्रमोग गयी तमाय बएको चाभे 
गाउॉऩामरकाको सॊशऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायशम्बक वातावयणीम ऩियऺण कामयववमध  ,२०७७ सवयसम्भतरे 
स्वीकृत गनदेश मनणयम गियमो । 

 


