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मभमत २०७८।०३।२० गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

१. चाभे गाउॉऩामरकाको आ.व.०७८।०७९ को रामग ऩेश गननय ऩने नीमत, कामयक्रभ तथा फजेटका सन्दबयभा 
फैठकभा व्माऩक छरपर बई मस फषय आएको बायी फषायत ऩश्चात जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते आएको 
फाढीको ववऩत्तिरे ऩनय्माएको ऺमतग्रस्त चाभे गाउॉऩामरकाको बौमतक सॊयचनाहरुको भभयत सॊबाय तथा ऩननयसॊयचना 
गयी जनत्तजवन सहज फनाउन, फाढी तथा ऩवहयोरे ऺमत ऩनय्माएका फत्तस्तहरुको सॊयऺण कामयहरु य ऩामरकाका 
गौयवका आमोजनाहरु आगामभ आ.व.भा सम्ऩन्न गने गयी आवश्मक फजेट ववमनमोजन गनय भनख्म रुऩभा फजेट 
मसमभत हनने गयी वडा स्तयका प्राथमभक्ताका मोजनाहरुराई फजेटभा सभावेस गयी सन्तनमरत फजेट फनाई मवह 
२०७८ आषाढ २३ गते फनधवायका ददन चाभे गाउॉऩामरकाको नवौं गाउॉ सबाभा चाभे गाउॉऩामरकाको 
आ.व.०७८।०७९ को नीमत, कामयक्रभ तथा फजेट ऩेश गने सवयसम्भत मनणयम गयीमो । 

२. (क) आ.व.०७७।०७८ को  चाभे गाउॉऩामरकाको गौयवको आमोजनाको रुऩभा सॊचारनभा यहेको ववद्यारम 
रोकवप्रम भा.वव. भनाङको “नभनना भा.वव. बौमतक सॊयचना मनभायण मोजना” अन्तगयत रोकवप्रम भा.वव.भा 
छात्रवास मनभायण कामय प्रचमरत सावयजमनक ऐन तथा मनमभ अननसाय ववद्यनमतम भाध्मभफाट वोरऩत्र आवहान बई 
मभमत्२०७८।०३।१० भा श्री धनमरखेर- जे.के. जेमब मनभायण व्मवसामी सगॉ रु. २,८३,७३,०२५।२९ 
(अऺरुवऩ दनई कयोड मत्रमामस कयोड मत्रमिय हजाय ऩत्तचचस रुऩैमा ऩैसा उनानमतस) को फोरऩत्र सम्झौता बई 
उक्त मोजना सॊचारनको चयणभा यहेको, मभमत्२०७८ जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते चाभे वजायको घटे्टखोरा, 
भाडाखोरा रगामत भमायङदी नददभा आएको फाढीको कायण रोकवप्रम भा.वव.को छात्रवास बवन फगाउॉन नको 
साथै रोकवप्रम भा.वव. सभेत सम्ऩनणय ववद्यारमनै भस्माङदी नददको फाढीको जोत्तखभभा यहेकारे ववद्याथीहरुराई 
सनयत्तऺत स्थानभा याखी ववद्यारम सॊचारन गननयऩने बएकारे ववद्यारमको उक्त छात्रवास मनभायण मोजना अमबरम्फ 
सॊचारन गननयऩने बएकारे सोवह मोजनाभा ववमनमोत्तजत बएको यकभ नभनना ववद्यारम बौमतक सॊयचना कामयववमध 
अननसाय खचय हनने गयी हार रोकवप्रम भा.वव. को उक्त त्तशषयकभा नेऩार फैक मरमभटेड चाभे शाखाभा खोमरएको 
खाताभा कामयको बौमतक प्रगमतको आधायभा पेश्की स्वरुऩ यकभ मनकासा गनय गाउॉ कामयऩामरकाको 
कामयरमराई मनदेशन गने मनणयम गयीमो । 

तऩत्तशर 

क्र.सॊ. मोजनाको नाभ ऩेश्की अॊक सम्झौताको यकभ  वोरऩत्रदाताको 
नाभ, ठेगाना 

कैवपमत 

१ रोकवप्रम भा.वव. 
छात्रवास मनभायण 
मोजना 

रु.१,५५,००,०००  रु.२,८३,७३,०२५।२९ श्री धनमरखेर- 
जे.के. जेमब 

 

 (ख) गौयी शॊकय आ.वव. बवनभामथ सनहाउस मनभायण कामयको रामग रु. १० राख ऩेश्की  

३. आ.व. ०७७।०७८ भा स्वीकृत बई सॊचारनभा यहेका ऩामरका स्तयका मनम्न मोजनाहरु २०७८ जेष्ठ १४ 
गते आएको वाढीरे मतभाङ छहयाभा यहेको काठे ऩनर फगाई चाभे-वेत्तशसहय सडक खण्ड अवरुद्व बई मनभायण 
साभाग्री ल्माउन नसवकएको साथै २०७८ जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते आएको फाढी ऩवहयोको ववऩत्तिरे चाभे 
वेत्तशसहय सडक खण्डका अमधकाॊस खण्ड ऩवहयोरे फगाई जनजीवन अस्त व्मस्त बई मोजनाहरुको मनभायण 
कामय ठप्ऩ बई तोवकएको सभमभा सम्ऩन्न गनय सक्न ेअवस्था नयहेको मस ववषभ ऩरयत्तस्थमतभा मनम्नाअननसायका 



 

 rfd] ufpFkflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

rfd], dgfª 

पोन नॊ.: ०६6- 440170 
            

फ्माक्स : ०६6- 440170 
Email:chamegaupalika@gmail.com 

www.chamemun.gov.np  
 

u08sL k|b]z, g]kfn 

 
मोजनाहरुको हार सम्भको मनभायण कामयको प्राववमधकफाट नाऩजाच गयी काभको आधायभा ब नक्तानी ददने य 
फाॉकी मोजनाको मनभायण कामयराई आगाभी आ.व. ०७८।०७९ भा क्रभागत मोजनाभा सभावेस गने सवयसम्भत 
मनणयम गयीमो । 

तऩत्तशर 

क्र.सॊ. मोजनाको नाभ काभको आधायभा 
ब नक्तानी  हनन नऩने 
यकभ 

आगामभ आ.व.को 
रामग क्रभागत फजेट 

१. स्माकनय  खानेऩानी मनभायण मोजना  २०,००,०००।- १४,००,०००।- 

२. गौयी शॊकय आ.वव. छात्रवास बवन तथा 
पमनयचय मनभायण 

११,००,०००।- ४,००,०००।- 

३. कोतो स्वस््म बवन भामथ वडा कामायरम तरा 
थऩ 

११,००,०००।- ९,००,०००।- 

४. कोतो स्वस््म बवन कम्ऩाउन्ड वार मनभायण ९,००,०००।- १,००,०००।- 

५. थानचोक वत्तस्त सॊयऺण कामय ६६००००। १३४००००। 

६. छातायङ ऩाकय  गेट मनभायण कामय ३,००,०००।- २,००,०००।- 

७. मतभाङ स्वस््म चौकी बवनको कम्ऩाउन्ड 
वार मनभायण कामय 

६,३३,०००।- १३,६७,०००।- 

८. चाभे भामथ जाने फाटो मसमडभा येमरङ मनभायण 
य चाभे गनम्फाभा येमरङ मनभायण कामय 

२,५३,०००।- ५,४७,०००।- 

 

४. देशबयका साथै भनाङ त्तजल्राभा २०७८ जेष्ठको अत्तन्तभ साताभा आएको अववयर वषायत ऩश्चात जेष्ठ ३१ य 
आषाढ १ गते आएको ऩवहयो सवहतको फाढीको ववऩत्तिरे सभग्र भनाङका साथै चाभे गाउॉऩामरकाको 
अमधकाम्श बागभा फाढी, ऩवहयोरे ऩनय्माएको ऺमतका कायण ऩामरकाफाट सॊचारन बएका उऩबोक्ता समभमतफाट 
कामय सम्ऩन्न बई ब नक्तानी ददन फाकी यहेका तऩत्तशरका मोजनाहरु केही आॊत्तशक रुऩभा य केवह ऩनणय रुऩभा 
ऺमतग्रस्त बएको हनदाॉ जनताको भेहनत एवॊ साभाग्रीको खचय सभेत बएकारे ववऩदभा ऺमतबएको अमबरेख 
जनाई सम्फत्तन्धत उऩबोक्ता समभमतराई ब नक्तानी ददन चाभे गाउॉऩामरकाराई मनदेशन गने मनणयम गरयमो । 

 

 

तऩत्तशर 

क्र.सॊ. मोजनाको नाभ  ब नक्तानी ददनन ऩने कैवपमत 
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यकभ 

१. तभन आभा सभनहको बवन ऩछामड तटफन्धन 
कामय 

१०,००,०००।- ऩनणय रुऩभा भाडाखोरारे 
वगाएको 

२. राटाभनाङ तातोऩानी जाने फाटो  १०,००,०००।- आॊत्तशक ऺमत बएको 

३. चाचे खकय  जाने वाटो य चाचे डाडाभा ऩाकय  
मनभायण 

१०,००,०००।- आॊत्तशक ऺमत बएको 

४. सल्राघायी जाने भोटय फाटो मनभायण २०,००,०००।- आॊत्तशक ऺमत बएको 

 

५. ववश्वबय भहाभारयको रुऩभा पैमरएको कोयोना बाईयसको दोश्रो रहयको भहाभायीको कायण देशबय जायी बएको 
मनषेधाऻाको कायण तथा देशबयका साथै भनाङ त्तजल्राभा बायी फषाय ऩश्चात २०७८ जेष्ठ १४ गते आएको 
वाढीरे मतभाङ छहयाभा यहेको काठे ऩनर फगाई चाभे वेत्तशसहय खण्ड अवरुद्व बई मनभायण साभाग्री ल्माउन 
नसवकएको साथै २०७८ जेष्ठ ३१ य आषाढ १ गते आएको फाढी ऩवहयोको ववऩत्तिरे चाभे वेत्तशसहय सडक 
खण्डका अमधकाॊस सडक खण्ड ऩवहयोरे फगाई जनत्तजवन अस्त व्मस्त हनन नका साथै उक्त फाढी ऩवहयोका कायण 
सभग्र चाभे गाउॉऩामरका ववऩत्तिभा ऩरय प्राम मोजनाहरुको मनभायण कामय ठप्ऩ बएकारे सन्झौता फभोत्तजभ 
तोकोएको सभममबत्र मोजाको मनभायण कामय गनय नसवकएको कायण जनाई मनभायण व्मवसामफाट म्माद थऩका 
रामग मनवेदन गयेको अवमधको थऩ आमथयक दामतत्व नगने गयी मोजनाको म्माद थऩको मनवेदन ऩेश बएकोरे 
ववऩदको मो ववषभ ऩरयत्तस्थमतभा ऩामरकाराई थऩ आमथयक दावमत्व नऩने गयी तथा मनभायण व्मवसावमरे सभेत 
थऩ आमथयक बाय दावव गनय नऩाउने गयी मनम्नाननसायको मोजनाको म्माद थऩ गने  सवयसम्भत मनणयम गयीमो । 

तऩत्तशर  

क्र 
स 

 

 मोजनाको 
नाभ 

स्थान रागत इविभेट व्वसामीको नाभ कवोर अक (भ्माट 
सवहत) 

सम्झौता मभमत थऩ बएको 
सम्झौता अवधी 

१. चाभे मसवट 
हर मनभायण 
कामय 

चाभे ४ 
भनाङ 

रु.३,६०,६७,६४७। ऩयाजनरी कन्स्रसन 
प्रा मर. 

रु.२,७७,०३,३७२। २०७७।०३।३१ २०७८ ऩनष 
भसान्त सम्भ 

२. कामायरम 
स्टोय बवन 
मनभायण 

चाभे ४ 
भनाङ 

रु. ७०,१८,११८। केवी गनरुङ  
कन्स्रसन प्रा मर.   

रु.४१,३९,९२८।- २०७७।०३।१५ २०७८।०९।१
५ 

३. तातोऩानी 
कन ण्डभा 
खानेऩानी 
तथा 
त्तचसोऩानी 

चाभे ५ 
भनाङ 

रु. ९९७३७७।५५ केवी गनरुङ  
कन्स्रसन प्रा मर. 

रु ५३७३१५।- २०७७।०३।१५ २०७८।०९।१
५ 
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६. देशबयका साथै भनाङ त्तजल्राभा २०७८ जेष्ठको अत्तन्तभ साताभा आएको अववयर वषायत ऩश्चात जेष्ठ ३१ य 
आषाढ १ गते आएको ऩवहयो सवहतको फाढीको ववऩत्तिरे सभग्र भनाङका साथै चाभे गाउॉऩामरकाको 
अमधकाम्श बागभा फावढ, ऩवहयोरे ऩनय्माएको ऺमत ऩनय्माई चाभे वामस जनताराई ववस्थावऩत फनाएको हनदाॉ उक्त 
फाढीफाट ववस्थावऩत जनताराई याहात उद्वाय कामयभा टेवा ऩनय्माउने उद्देश्मरे नेऩार सयकाय बौमतक ऩनवायधाय 
तथा मातामात भन्त्रारम, मनभायण व्मवसाम प्रवदयन शाखा, मनभायण व्मवसामी कोष भापय त चाभे गाउॉऩामरकाको 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा सहमोग फाऩत रु. ४ राख सहामता यकभ उऩरब्ध गयाउन ऩहर गने ववगदठत 
प्रमतमनमध सबाका भाननीम सदस्म श्री ऩोल्देन छोऩाङ गनरुङ ज्मन, भनाङ त्तजल्राका प्रभनख त्तजल्रा अमधकायी श्री 
ववष्णन रामभछान ेरगामत सम्फन्धीत सफै दाताराई धन्मवाद ऻाऩन गने मनणयम गरयमो । 

७. एरामन्स इनजी सोरनसन्स प्रा.मर. काठभान्डौँ प्रस्तावक यही भनाङ त्तजल्राको चाभे गाउॉऩामरका वडा नॊ १ य 
नासोँ गाउॉऩामरका वडा नॊ. ९ भा ऩने स्मारक्मन खोरा जरमफधनत आमोजना (4.80 भेगावाट) को मभमत् 
2077।09।30 को भनाङ अनराइन प्रकात्तशत सावयजमनक सूचना य मभमत 2077।07।15 भा 
आमोजना गरयएको सावयजमनक सनननवाइ अननसाय कामायन्वमन  हनने स्मकनय  खोरा जरमफधनत आमोजना ववषमको 
प्रस्तावफाट मस ऺेत्रभा सकयात्भक य नकयात्भक वातावयणीम प्रबाव ऩने देत्तखएकोरे याम सनझाव सवहत 
मसपारयश ऩेश गने सवयसम्भत मनणयम गरयमो । 

आऩनमतय कामय 
४. गाउॉऩामरका

को 
ऩरयसयभा 
कम्ऩाउन्ड 
वार तथा 
गेट मनभायण 

चाभे ४ 
भनाङ 

रु 
१२७९१२१।११ 

केवी गनरुङ  
कन्स्रसन प्रा मर. 
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