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मभमत २०७८।०३।१६ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

१. क. देशबयका साथै भनाङ जजल्राभा जेठको अजततभ साता अवियर ऩयेको बायी फर्ाय ऩश्चात २०७८ 
सार जेठ ३१ गते य आर्ाढ १ गते चाभे गाउॉऩामरकाको िडा नॊ.४ घटे्ट खोरा य ठाडो खोरा तथा 
भसयमाङदीभा आएको ऩवहयो सवहतको फावढरे चाभे-भनाङ मनस्माङ गाउॉऩामरका जोड्ने भोटयेिर िेरी 
मिज ऩरुभा काठऩात, ढुङ्गा गीटी, फारिुा आई ऩरुभा अियोध बई नददको िहाफ दामा फामा वकनाया 
मतय भोमडई रोकविम विद्यारम य तातोऩानी फजस्तभा फाढीरे झमत ऩयु्माएको हदुाॉ नददरे ऩटान बएको 
फारिुा मगवट ऩतछाउने क्रभभा क्मायािान कम्ऩमनको डोजय भस्माङदी नददभा अड्कीएको हदुाॉ सो 
डोजय वकनायाभा मनकाल्नको रामग आिश्मक िजेट रु. ३ राख मनकासका रामग चाभे 
गाउॉऩमरकाको विऩद व्मिस्थाऩन समभमतको मभमतिः२०७८।०३।१५ गतेको फैठकरे जशपायीस 
गयेको हदुाॉ उक्त डोजय मनकाल्न िमोजनको रामग खचय हनुे कयीफ रु. ३ राख यकभ बैऩयी आउने 
जशर्यक िाट यकभ विमनमोजन गने सियसम्भत मनणयम गियमो ।  

ख. २०७८ सार जेठ ३१ गते य आर्ाढ १ गते आएको िाढी तथा ऩवहयोका कायण मस ऩामरका 
कामयऺ ेत्र मबत्रको ऺमतग्रस्त बएको सडक सहज रुऩभा आितजाित तथा सिायी साधन सॊचारनको 
रामग चाभे देजख थानचोक सम्भको खण्डको रामग अनभुामनत रु.५ राख य थानचोक देजख मतभाङ 
खोरा सम्भको खण्डको रामग अनभुामनत रु.५ राख गयी जम्भा १० राख बैऩयी आउने जशर्यक िाट 
यकभ विमनमोजन गने सियसम्भत मनणयम गियमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको जशऺा, मोजना तथा जशऺा िोपाईर तमायको रामग आिश्मक ऩने यकभ रु.१ 
राख ७० हजाय १ सम विमनमोजनको रामग साभाजजक विकास शाखाफाट कामयक्रभ सवहत ऩेश 
बएको हदुाॉ जशऺा शाखा तपय को जशऺकको तामरभ खचय जशर्यकभा विमनमोजन बएको रु.२ राख 
यकभ भध्मेफाट खचय हनुे गयी जशऺा, मोजना तथा जशऺा िोपाईर तमायको रामग आिश्मक ऩने 
यकभ रु.१ राख ७० हजाय १ सम फजेट यकभाततय  गने मनणयम गयीमो । 

३. आगाभी आ.ि.को रामग स्थानीम तहरे आफ्नो नीमत तथा कामयक्रभ य फजेट आर्ाढ १० गते मबत्र 
ऩेश गिय सक्नऩुने नीमतगत व्मिस्था यहेकोभा भनाङ जजल्राभा जेष्ठ भसातत देजख सरुु बएको अवियर 
फर्ायका कायण जेठ ३१ य आर्ाढ १ गते स्थानीम घटे्ट खोरा, ठाडो खोरा य भस्मायङ्दी नददभा 
ऩवहयो सवहत आएको फाढीरे सदयभकुाभ चाभे फजायका उक्त खोरा वकनायाका अमधकाॊश फस्ती 
फगाउनका साथै सडक, मफजरुी, इतटयनेट सवुिधा अिरुद्व हनुकुा साथै सदयभकुाभ सवहत चाभेका 
अमधकाॊश फस्ती फाढीफाट विस्तावऩत बई चाभेिासी जनताराई सयुजऺत स्थानभा व्मिस्थाऩन गयी 
तत्कार याहात तथा उद्वाय कामयभा सम्ऩणुय जनिमतमनधी सवहत कभयचायी खट्न ुऩने बएकारे तोवकएको 
सभमभा मस ऩामरकाको आ.ि.०७८।०७९ को नीमत, कामयक्रभ तथा फजेट तमाय गयी ऩेश गनय 
नसवकएको हदुाॉ ऩामरकाको नीमत, कामयक्रभ तथा फजेट सम्फतधभा आिश्मक छरपर गनय चाभे 
गाउॉऩामरका गाउॉ कामयऩामरकाको फैठक मभमतिः२०७८।०३।२० गते ददनको ११ फजे फस्ने मनणयम 
गयीमो । 


