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मभमत २०७८।०२।२५ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. स्थानीम तहको कामय प्रकृमा य उऩरव्धीहरुको फायेभा रेखाजोखा गयी सफर य दफुयर ऩऺहरुको ऩहहचान गनय, 
हिकास तथा सशुासनभा यहेका कभी कभजोयीहरुको जानकायी मरन, आिमधक सभीऺाको रामग आधाय प्राप्त गनय य 
गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाहरुको फीचभा तरुनामोग्म सूचकहरु तजुयभा गयी प्रमतस्ऩधायत्भक सधुायभा अग्रसय 
गयाई स्थानीम तहराई सऺभ य प्रबािकायी फनाउन स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कन कामयहिमध, २०७७ 
रे स्थानीम तहको सॊस्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कनका रामग हिमबन्न हिषम ऺेत्रहरु मनधाययण गयेको छ । मस कामयभा 
सहजजकयणका रागी खहिई आउन ु बएका प्रजशऺकहरुफाि प्रजशऺण सभेत सम्ऩन्न बई सहकएको हुॉदा उक्त 
कामयहिमध अनसुाय मस चाभे गाउॉऩामरकारे आ.फ. २०७६।०७७ भा सम्ऩादन गयेका कामयहरुको सॊघीम भामभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमफाि उऩरव्ध गयाईएको सूचना प्रहिमधभा आधारयत ढाॉचा अनसुाय स्िभलु्माङ्कन गदाय 
मनम्न हिषमऺेत्रहरुभा मनम्नानसुाय अॊकबाय प्राप्त बएको हुॉदा प्राप्त नमतजा आजको कामयऩामरकाको फैठकफाि 
अनभुोदन गयी कामायरमको िेबसाईि तथा सूचना ऩािी भापय त साियजमनक गने साथै जजल्रा सभन्िम समभमत, 
भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको कामायरम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखया य सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमभा ऩठाउने सियसम्भत मनणयम गरयमो ।  

तऩमसर 

मस.नॊ. स्िभलु्माङ्कनका हिषम ऺते्र ऩूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैहपमत 

१ शासकीम प्रिन्ध ९ ७.५  

२ सॊगठन तथा प्रशासन ८ ४.५  

३ फाहषयक फजेि तथ मोजना व्मिस्थऩान 11 ४  

४ हित्तीम एिॊ आमथयक व्मिस्थाऩन 11 ५  

५ साियजमनक सेि प्रिाह 16 १०.५  

६ न्माहमक कामयसम्ऩादन 7 ४.५  

७ बौमतक ऩूिायधाय  13 ४  

८ साभाजजक सभािेजशकयण 10 ५  

९ िाताियण सॊयऺण तथा हिऩद् व्मिस्थाऩन 9 २.५  

१० सहकामय य सभन्िम  6 १.५  

 कुर जम्भा प्राप्ताङ्क् १०० ४९  

 

 

 

२. भहारेखा ऩरयऺक हिबागफाि मस चाभे गाउॉऩामरकाको आ.ि. ०७६।०७७ को हिमनमोजन, याजश्व, धयौहि तथा 
अन्म आमथयक कायोफायहरुको अजन्तभ रेखा ऩरयऺण गयी मभमत्२०७८।०२।०२ गते प्राप्त प्रायजम्बक रेखा 
ऩरयऺण प्रमतिेदन तथा गत हिगत आ.ि. हरुभा सभेत अजन्तभ रेखा ऩरयऺण फाि िेरुज ु्ल्माएका हिषम उऩय 
छरपर बई असरु उऩय गनुयऩने जशषयकगत यकभहरु मथाजशग्र असरु उऩय गनय ऩत्राचाय गयी कायिाही प्रहिमा 
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अगामड फढाउन चाभे गाउॉ कामयऩामरकाराई मनदेश गने तथा अमनममभत ्ल्माएका हिषमभा प्रहिमागत रुऩभा 
मनममभत गनुयऩने हिषमका हिमबन्न जशषयगत यकभहरुराई रेखा समभमत भापय त छरपर गरय प्रहिमागत ढङ्गरे प्रचमरत 
ऐन काननु अनसुाय मनममभत गनय सबाभा ऩेश गने मनणयम गरयमो । साथै हिगत आ.ि. ०७३।०७४ देजख 
आ.ि.०७५।०७६ सम्भ िेरुज ु्ल्माएको रु.३ कयोड ४ राख यकभ भध्मे रु.३ कयोड २ राख ७ सम ८८ 
अथायत ९९.३४ प्रमतशत िेरुज ुपयछ्यौि गनय सहिम बमुभका मनिायह गने रेखा समभमतका सम्ऩणुय ऩदामधकायीहरु, 
प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत श्री नय फहादयु चन्द, रेखा प्रभखु श्री नभ नायामण भल्रका साथै ऩामरकाका जजम्भेिाय 
सम्ऩणुय कभयचायीराई धन्मिाद ऻाऩन गने सियसम्भत मनणयम गरयमो । 

३. चाभे गाउॉऩामरकाभा मभमत्२०७८।०२।१२ गते देजख २०७८।०२।१५ गते सम्भ ऩयेको अहियर फषाय ऩश्चात 
१५ गते चाभे गाउॉऩामरका िडा नॊ.४ घटे्ट खोराभा आएको ऩहहयो सहहतको फाहढरे चाभे फजायको नमाॉ फजाय 
ऺेत्रभा खानेऩानी, ढर, सडकका साथै चाभे गाउऩामरका ऺते्रको हिमबन्न स्थानभा आएको ऩहहयोरे सडकभा 
ऩयु्माएको ऺमत रगामत जनताको बौमतक सम्ऩमतभा सभेत ऺमत ऩयु्माएको हदुाॉ ऺमतग्रस्त खानेऩानी, ढर य सडक 
सभेतको तत्कार भभयत सम्बाय गयी तत्कार सॊचारन गनय चाभे गा.ऩा. स्तयीम स्थानीम हिऩद व्मिस्थाऩन समभमतको 
मभमत्२०७८।०२।१६ गतेको मनणयमको जशपारयस अनसुाय मनम्ना अनसुायको जशषयकभा बैऩयी आउने जशषयक िाि 
यकभ हिमनमोजन गने सियसम्भत मनणयम गरयमो ।  
तऩमसर् 
(क) ऩहहयो ऩन्छाउने तथा सडक भभयत सम्बाय कामय (चाभे देजख मतभाङ सम्भ)- रु.३ राख 

(ख) फाढीरे ऺमत ग्रस्त स्माकुय को काठेऩरु मनभायण कामय –रु.४ राख ३६ हजाय (र.ई. अनसुाय) 
(ग) खानेऩामन ढर भभयत तथा साभाग्री खरयद कामय-रु.१ राख 

साथै उक्त दैहिक प्रकोऩ फाढीरे ऩयु्माएको ऺमत कामयभा तत्कार चाभे फजाय ऺेत्रको जनताको जजउधनको 
यऺाको रामग याहत उद्वाय कामयभा खहिएका नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, शसस्त्र प्रहयी रगामत स्थानीम 
मिुाहरुराई हार्दयक धन्मिाद ऻाऩन गने मनणयम गयीमो ।  

४.  चार ुआ.ि. ०७७।०७८ भा स्िीकृत चाभे गाउॉऩामरका स्तयीम गौयिका मनम्न आमोजाहरुको प्रचमरत ऐन मनमभ 
अनसुाय हिधमुतम िोरऩत्रको भाध्मभफाि खरयद प्रहिमा सम्ऩन्न बई मनभायण मोजना सॊचारनका रामग मनम्नानसुायको खरयद 
सभझौताराई स्िीकृत गने सियसम्भत मनणयम गरयमो । 

तऩमसर 

ि.
सॊ. 

मोजनाको नाभ फोरऩत्र दाताको 
नाभ/ठेगाना 

स्िीकृत फोरऩत्र अॊक खरयद सम्झौता मभमत मोजनाको सभाप्त 
मभमत 

१ चामे बजार खानेपानी 
तथा ढऱ ननमााण 
योजना  

>L G.S. Engineering & 
Builders 
Pokhara -5, Kaski 
PAN No: 601108233 

रु.१,८३,६५,९१४।७० २०७८।०२।०९ २०७९।०८।१७ 

२ चामे बसपार्ा  ननमााण 
योजना  

श्री Om Buddha 

Engineering Pvt.Ltd.  
Bhimeshwor-7, Dolakha 
PAN No: 605959147 

रु.३,८१,०३,३२४.२७ २०७८।०२।२१ २०७९।०२।०८ 
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५. चाभे गाउॉऩामरकाको चार ुआ.ि. ०७७।०७८ को स्िीकृत फाहषयक कामयिभ अनसुाय सम्ऩन्न बएका तऩमसर 
फभोजजभका मनभायण मोजनाहरु तथा कामयिभहरुभा मनमभानसुाय बएको खचय यकभको जाचऩास तथा पयपायक गने 
सियसम्भत मनणयम गरयमो । 

               तऩमसर 

ि.सॊ. मोजना तथा कामयिभको हिियण स्िीकृत फाहषयक फजेि अनभुोर्दत खचय यकभ कैहपमत 

१ स्माकुय  मसत बण्डाय मोजनाको DPR मनभायण कामय रु.१०,००,०००।- रु.९,९०,३९२।-  

२ उद्योग ग्राभ मनभायण मोजनाको DPR मनभायण कामय रु.५,००,०००।- रु.४,९६,०७०।-  

३ उद्योग ग्राभ मनभायण मोजनाको IEE मनभायण कामय रु.५,००,०००।- रु.४,९३,५२७।५०।-  

४ गाउॉऩामरकाभा रयिेमनङ िार मनभायण कामय रु.१३,६७,६६८।२२।- रु.१३,१५,०६५।६०।-  

५ तातोऩानी कुण्डभा ढुङ्गेधाया मनभायण कामय रु.१०,००,०००।- रु.४,८३,५८३।५०।-  

६ गाउॉऩामरका ऩछामड बिन मनभायण कामय (दोश्रो 
यमनङ मफर बकु्तानी) 

रु.४१,३९,९२८।७०।- रु.२०,२१,०६४।८०।-  

७ मतभाङ स्िास््म चौकी बिन मनभायण कामय 
(अजन्तभ मफर बकु्तानी) 

रु.२५,०१५८४.२८।- रु.२४,२६,८६६।८६।-  

८ कोतो चौकी बिन मनभायण कामय (अजन्तभ मफर 
बकु्तानी) 

रु .३७,४९,७८७.८७।- रु.२३,३६,६६६।७४।-  

९ आइसोरेसन िेडभा CCTV जडान मनभायण कामय रु.१,२६,९७६।- रु.१,२६,९७६।-  

भेड्ऩा कामयिभ तपय  

१ साभाजजक ऩरयचारन  रु.७९,८००।- रु.७९,८००।-  

२ उद्यभमसरता हिकास तामरभ रु.२,१२,८००।- रु.२,०६,२०५।-  

३ प्राहिमधक मसऩ हिकास तामरभ (तयकायी खेमत) रु.१,५०,००० रु.१,३३,४४९।-  

 

६. मफश्वबय भाहाभायीको रूऩभा पैमरयहेको कोयोना बाइयस (कोमबड-19) को दोस्रो रहयको प्रकोऩ नेऩारभा सभेत 
मतब्र रूऩभा पैमरइ मस चाभे गाउॉऩामरकाको सभदुाम स्तयभा सभेत र्दनप्रमतर्दन मतब्र गमतभा पैमरयहेको हदुाॉ मस 
ऩामरकाका स्थामनम फमसन्दाराइ उक्त सॊिभण हनु फाि योकथाभ मनमत्रणका रामग सचेतना अमबफर्द्व गनयका साथै 
सयकायरे तोकेको स्िास््मको भाऩदण्ड अऩनाई आ-आफ्नो कामय ऺेत्र स्तयभा सहिम बमुभका मनिायह गने सियसम्भत 
मनणयम गरयमो । 

७. चाभे गाउॉऩामरकाको गौयिका आमोजनाको रुऩभा गत आ.ि.०७६।०७७ भा सॊचामरत बई मस आ.ि. 
०७७।०७८ भा िभागत रुऩभा मनभायणधीन यहेको चाभे मसहिहर मनभायण मोजनाको मनभायण व्मिसामी श्री ऩयाजरुी 
कन्सट्रक्सन प्रा.री. बोरेिाय रभजङु सॉग रु.२,७७,०३,३७२।२५ अॊकको सम्झौता बए फभोजजभ मनभायण कामयको 
प्रगमतको आधायभा मनभायण व्मिसामीराई प्रथभ यमनङ हिर िाऩत रु.६२,८२,७७३।५६ यकभ बकु्तानी बएको 
साथै मनभायण कामय प्रगमतका आधायभा दोश्रो यमनङ हिर िाऩत रु.८३,३१,७९९।३४ बकु्तानीको रामग कामायरमभा 
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मभमत्२०७८।०२।०४ भा मनिेदन सहहत  हिर ऩेश बएको य प्राहिमधक कभयचायी फाि उक्त मनभायण मोजनाको 
नाऩजाच गयी ऩेश बएको आधायभा दोश्रो यमनङ हिर फाऩत बकु्तानी गनुयऩने यकभ रु.८३,३१,७९९।३४ भध्मे 
मनभायण व्मिसामीरे भोहिराईजेशन िाऩत मरईएको रु.२४ राख ऩेश्की यकभको ५० प्रमतशत अथायत रु.१२ राख 
घिाई िाहक यकभ रु.७१,३१,७९९।३४ मनमभानसुाय बकु्तानी गनय गाउॉ कामयऩामरकाराई स्िीकृत र्दने मनणयम 
गरयमो । 

८. चाभे गाउॉ कामयऩामरकाफाि तमाय बई ऩेश बएको चाभे गाउॉऩामरकाको रैहङ्गक हहॊसा मनिायणकोष सॊचारन सम्फन्धी 
कामयहिमध, २०७८ य चाभे गाउॉऩामरकाको भेरमभराऩ कामय सॊचारन कामयहिमध,२०७८ सियसम्भत स्िीकृत गने 
सियसम्भत मनणयम गरयमो । 

९. चाभे गाउॉऩामरकाको चार ुआ.ि. ०७७।०७८ भा सॊचामरत िडा स्तयीम मोजनाहरु तोहकए फभोजजभको ऩरयभाण 
य गणुस्तय कामभ हनेु गयी महह अषाढ १५ गते मबत्र सम्ऩन्न गने गयी आ-आफ्नो िडा स्तयभा ऩगर गनुयका 
साथै सहिम बमुभका मनिायह गने सियसम्भत मनणयम गरयमो ।  

१०. चाभे गाउॉऩामरकाको आगामभ आ.ि. ०७८।०७९ को फजेि तजुयभाको रामग मोजनाहरु छनौि गनय आ-आफ्नो िडा 
स्तयभा फजस्त, गाउॉ, िोरफाि मोजना तजुयभा गयी तोहकएको सभम मबत्र ऩामरकाभा ऩेश गने सियसम्भत मनणयम गरयमो 
। 

११. चाभे गाउॉऩामरकाभा मभमत्२०७८।०२।१२ गते देजख २०७८।०२।१५ गते सम्भ ऩयेको अहियर फषाय ऩश्चात 
१५ गते चाभे गाउॉऩामरका िडा नॊ.४ घटे्ट खोराभा आएको ऩहहयो सहहतको फाहढरे चाभे फजायको नमाॉ फजाय 
ऺेत्रभा खानेऩानी य ढर ऺमत ऩयु्माई खानेऩामनको ऩाईऩ राईनहरु ऩणुय रुऩभा फगाएको हदुाॉ चाभे फजायभा 
खानेऩानी ऩाईऩराईन हिच्छ्छ्याई फजाय फामस जनताराई खानेऩानी सेिा उऩरब्ध गयाउन आिश्मक ऩोमरमथन ऩाईऩ 
चाभे गाउॉऩामरकाभा स्िोयभा यहेको मनम्नानसुायकोक ऩाईऩ खचय बएको हदुाॉ सो को अनभुोदन गने सियसम्भत मनणयम 
गरयमो । 

तऩमसर् 
(क) ऩाईऩ २० एभ.एभ   =१२०० मभ. 
(ख) ऩाईऩ ३२ एभ.एभ   =६९० मभ. 
(ग) ऩाईऩ ५० एभ.एभ   =४५० मभ. 
(घ) ऩाईऩ ६३ एभ.एभ   =३०० मभ. 

१२. चाभे गाउॉऩामरकाभा आ.ि. २०७७।७८ सशतय फजेि अनदुान चाभे गाउॉऩामरका स्िास््म शाखा तपय  स्िास््म सॊस्था 
नबएका िडाहरूभा आधायबतु स्िास््म सेिा केन्रहरूकाा॓ सॊचारन खचयभा जम्भा रू. १५००००० (ऩन्र राख) भात्र 
हिमनमाा॓जजत फजेि फाि स्िास््मकमभयहरूकाा॓ तरफ र्दइ फाॉहक यकभ फाि  आधायबतु स्िास््म सेिा केन्रहरू सॊचारनकाा॓ 
रामग आिश्मक पमनयचय य कामयरमकाा॓ साभमग्रहरू खरयद गने मनणयम गरयमाा॓ । 

तऩमसर् 
कामयिभकाा॓ नाभ जम्भा फजेि तरफ खचय  फाॉहक यकभ 

स्िास्थम सॊस्था नबएका १५००००० २६६१०*४*१.५=१५९६६० १००००००-
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िडाहरूभा आधायबतु 
स्िास््म सेिा केन्रहरूकाा॓ 
सॊचारन खचय 

(रु ऩन्र राख ) 
एक िडा काा॓ रामग 
रू ५००००० काा॓ 
दयरे 

(रू एक राख उनन्सार्ठ हजाय 
छ सम साठी भात्र) 

१५९६६०=८४०३४० 

एक िडाकाा॓ आधायबतु स्िास््म 
सेिा केन्रहरूकाा॓ रामग रू 
४२०१७० (चाय राख मफस 
हजाय एक सम समत्र भात्र ) 

 


