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मभमत २०७८।०५।२२ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. मभमत २०७८।०३।०१ गते भर्समायङदी नदीभा आएको फाढीका कायण रोकप्रिम भा. प्रिद्यारम भमुन /नजजक 
यहेको फेमरमिज भोटयेिर ऩरुभा ढुङ्गा िारिुा काठ जया अड्कीएय नददको धाय ऩरयितयन गयी प्रिद्यारम तपय  िग्दा  
प्रिद्यारमको उत्तय तपय  ऩने िाङ्गण य सोप्रह र्सथानभा यहेको डाइमनङ हर ३ िटा कऺाकोठा यहेको बिन १  
जिऺक आिास यहेको बिन १ प्रिऻान िमोगिारा बिन १ रगामतको अन्म बौमतक सॊयचनाहरु य कामायरमको 
पमनयचय साभाग्रीहरु ऩणुय रुऩरे िगाई ऺमत बएको हदुा उक्त प्रिद्यारमको िाङगण सप्रहत प्रिद्यारम बिन 
ऩनुर्सथाऩना य भभयत सम्बाय गयी ऩठनऩाठन सचुारु गनय आिश्मक सॊयचना मनभायण गनय िामफमधकफाट तमाय बएको 
रागत अनभुान अॊक रु.३ कयोड २० राख यकभ िजेट प्रिमनमोजन गनय सॊघ तथा िदेि मनकामभा मसपायीस गयी 
ऩठाउने मनणयम गयीमो । 

२. गरयफी मनिायणका रामग रघ ुउद्यभ प्रिकास कामयक्रभ सञ्चारन मनदेजिका,२०७७ फभोजजभ ७५३ िटै र्सथानीम 
तहहरुभा गयीिी मनिायणका रामग उद्यभ प्रिकास कामयक्रभ सॊचारन तथा सो को िबािकायी कामयन्िमनका रामग 
मस चाभे गाउॉऩामरकाभा सभेत उक्त कामयक्रभ सॊचारन गनय मनम्नानसुाय जिर्यकभा खचय हनुे गयी फजेट प्रिमनमोजन 
बएको हदुाॉ रघ ु उद्यभ प्रिकास कामयक्रभ सञ्चारन मनदेजिका,२०७७ अनसूुजच ३ िभोजजभ ऩामरकाराई िाप्त 
रु.21,००,०००।- (एक्काइस राख) य चाभे गाउॉऩामरका फाट मफमनमोजजत रु. 7,50,000।- (सात राख 
ऩचास हजाय) राइय आिश्मकता अनरुुऩ फजेटराई मस ऩामरकाको र्सथानीम उद्यभ प्रिकास समभमतको 
मभमत्२०७८।०५।२० गतेको फैठकको मनणयम अनसुाय मनम्नानसुायको जिर्यकभा िाडपाड गयी ऩेि बएको 
फजेट उक्त मनदेजिका अनसुाय खचय हनुे गयी जर्सिकृत गने मनणयम गयीमो । 

 

तऩजिर 

िसतय िाप्त बएको फजेटको फाडपाड 

s|=;+= ls|ofsnfkx? lgb]{lzsfn] tf]s]sf] ah]6 

k|ltzt bfo/f 

:yflgo txn] 

tf]Sg ;Sg] 

ah]6 k|ltzt -

cg'dflgt_ 

ah]6 afF8kmf8 

(क) gofF pBdL ;[hgf tkm{sf] s'n ah]6 -

s'n nIo ४० hgf _ 

    

१. pBd ljsf;sf nflu ;fdflhs 

kl/rfng 

# k|ltzt ;Dd १ १२४०० 

२. pBdlzntf ljsf; tflnd  & b]lv ( k|ltzt ;Dd ७ ८६८०० 

३. k|fljlws ;Lkd'ns tflnd k|bfg  #% b]lv $! k|ltzt ;Dd ३८ १७१२०० 

४. pko'Qm k|ljlw kx'Fr tyf x:tfGt/0f  !% b]lv !* k|ltzt ;Dd १५ १८६००० 

५. n3' shf{df kx'Fr # b]lv $ k|ltzt ;Dd ३ ३७२०० 

६. Afhf/Ls/0f ;]jf # b]lv % k|ltzt ;Dd ३ ३७२०० 
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७. pBd ljsf; ;xhstf{ kl/rfng @$ b]lv ## k|ltzt ;Dd ३३ ४०९२०० 
 जम्भा                  

१०० 
१०० १२४०००० 

(ख) Ef}/x]sf pBdLx?sf] :t/f]GgtL - 

k'gtf{hlu tyf P8efG; tflnd_ 

१०० १०० ७२०००० 

(ग) pko'Qm k|ljlw ;d'xdf x:tfGt/0f  १०० १००० १४०००० 

 जम्भा   २१००००० 

 कुर जम्भा (क,ख,ग,)   २१००००० 

 

   ऩामरकाफाट मफमनमोजजत यकभको फजेट फाडपाड 

s|=;+= ls|ofsnfkx? ah]6 afF8kmf8 

(क) gofF pBdL ;[hgf tkm{sf] s'n ah]6 -s'n nIo २० hgf _ 
 

१. pBd ljsf;sf nflu ;fdflhs kl/rfng ५००० 

२. pBdlzntf ljsf; tflnd  ४०००० 

३. k|fljlws ;Lkd'ns tflnd k|bfg  १००००० 

४. pko'Qm k|ljlw kx'Fr tyf x:tfGt/0f  ४५००० 

५. n3' shf{df kx'Fr ५००० 

६. Afhf/Ls/0f ;]jf ५००० 

७. pBd ljsf; ;xhstf{ kl/rfng ५५०००० 

 जम्भा ७५०००० 
 कुर जम्भा  ७५०००० 
 

३. भनाङभा अमफयर फर्ाय ऩश्चात मभमत २०७८।०३।०१ गते भर्समायङ्दी नदद, भाडा खोरा य घटे्टखोराभा आएको 
फाढीरे आसऩासको तऩजिरको व्मजक्तहरुको घय टहया िगाई ऺमत बएको हदुा मनजहरुको अन्म ठाउॉभा घय 
टहयो नबएको बनी गाउॉऩामरकाभा मनिेदन ददइएको हुॉदा मनजहरुराइ सयकायी मनमभ अनसुाय उऩरब्ध हनुे याहत 
ऺमतऩमुतय िामप्तका रामग जजल्रा ििासन कामायरम, भनाङ सभऺ ऩामरकाको र्सथानीम प्रिऩद व्मिर्सथाऩन समभमतरे 
गयेको मसपायीसराई अनभुोदन गने मनणयम गरयमो । 

तऩजिर 

क्र.स
. 

ऺमत बएको व्माजक्तको 
नाभ 

ठेगाना 
ऺमतको प्रिियण 

ऺमत बएको 
र्सथान 

कैप्रपमत 

१ श्री ऩेभाखण्डो राभा िडा नॊ.४  काठको प्रकचन कोठा १, घय 
जग्गा 

िडा नॊ.५ 
 

२ श्री हेभा गरुुङ  िडा नॊ.५ काठको प्रकचन, डाइमनङ, फेड िडा नॊ.४ 
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रुभ, सौचारम बएको बइुतरे 
बिन १ य भोटयसाइकर 
िकसऩ १ 

३ श्री कभयछोभो राभा िडा नॊ.५ काठको प्रकचन, सौचारम छुटै्ट 
बएको बइुतरा सप्रहत दइुतरे    
बिन  

िडा नॊ.४ 
 

४ श्री मररयाभ गरुुङ िडा नॊ.४ काठको बइुतरे प्रकचन ,डाइमनङ 
य र्सटोय छुटै्ट बएको बइुतरा 
सप्रहत दइुतरे बिन (भेरयगोल्ड 
होटर) 

िडा नॊ.४ 
 

५ श्री उजेरी मफ.क  िडा नॊ.४ बइुतरे  २ कोठे बिन १ िडा नॊ.४ 
 

६ श्री मसजनृा मफ.क. िडा नॊ.४ बइुतरे  २ कोठे बिन १ िडा नॊ.४ 
 

७ श्री सयर्सिती मफ.क. िडा नॊ.४ बइुतरे  २ कोठे बिन १ िडा नॊ.४ 
 

८ श्री सोनभ माङजेन 
राभा 

िडा नॊ.३ बइुतरे  बिन १ िडा नॊ.३  

९ भेमरना गरुुङ िडा नॊ.५ िौचारम, घय जग्गा िडा नॊ.५  

१० मनरभ गरुुङ िडा नॊ.४ घय जग्गा िडा नॊ.४  

 

 

४. चाभे गाउॉऩामरकाको ििासकीम िभखुको रुऩभा २०७८ फैिाख देजख कामययत कामयऩामरका सदर्सम सजचि श्री नय 
फहादयु चन्दरे प्रिश्वबय पैमरएको कोयोना भहाभायीकािीच जजम्भेिायी ऩूियक चाभे गाउॉ ऩामरकाको रक्ष्म अनसुाय 
ऩामरकाका गौयिका आमोजनाहरु रगामत बौमतक ऩूिायधायको सू-सॊचारन, कोयोना भहाभायीको योकथाभ, २०७८ 
जेष्ठ, आर्ाढभा आएको फाढी ऩप्रहयोको प्रिऩदभा याहात उद्वाय कामयभा सप्रक्रम रुऩभा जजम्भेिायी, िपादायीका साथ 
बमुभका मनिायह गयी कुिर व्मिर्सथाऩप्रकम बमुभका मनिायह गनुय बएको हदुाॉ चाभे गाउॉकामयऩामरकाको तपय फाट 
मनजको काभको उच्च भलु्माङ्कन गदै मनजराई हाददयक धन्मिाद ऻाऩनका साथै मनजको हार मस ऩामरकाफाट श्री 
भप्रहरा फारफामरका तथा जेष्ठ नागयीक भन्रारम काठभाण्डौंभा सरुिा बई यभाना हनु राग्न ुबएको हदुाॉ मनजको 
सयकायी सेिाका साथै व्मैजक्तक जीिनको सपरताको रामग िबुकाभना िदान गने  मनणयम गरयमो । 

५. मस चाभे गाउॉकामयऩामरकाको कामायरमको जर्सिकृत दयिन्दी अनसुाय र्सथामी कभयचायीहरु ऩदऩूमतय नबई 
गाउॉऩामरकाफाट सेिा कयायभा काभ गदै आउन ु बएको ना.िा.स./ ऩि/ु बेटनयी श्री उभा ताभाङरे आफ्नो 
घयामसी तथा र्सिार्स्मको कायण जनाई मभमत्२०७८।०५।२१ देजख राग ु हनु े गयी याजजनाभा ददन ु बएकोरे 
उक्त रयक्त ऩदभा एक गाउॉ एक िाप्रिमधक कामयक्रभ अन्तयगत कामययत ना.िा.स. श्री समुनर थाऩाराई उक्त 
कामयक्रभभा हार फजेट प्रिमनमोजन नबएकारे उक्त रयक्त ना.िा.स. ऩदभा र्सथामी ऩदऩमुतय नहनु्जेर सम्भ 
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मनमभानसुाय सेिा कयायभा मरई काभकाजभा रगाउॉन चाभे गाउॉकामयऩामरकाको कामायरमराई र्सिीकृत ददने मनणयम 
गरयमो । 

६. भनाङभा अमफयर फर्ाय ऩश्चात मभमत २०७८।०३।०१ गते भर्समायङ्दी नदद, भाडा खोरा य घटे्टखोराभा आएको 
फाढीरे आसऩासको िजर्सत िगाउनकुा साथै िाटो तथा िजर्सत सॊयऺणको रामग आऩतकामरन रुऩभा खरयद बई 
ल्माएको १०० थान  ताय जामर उजचत सदऩुमोगका साथै उक्त ताय जामरको मनमाभानसुाय गाउॉ कामयऩामरकाको 
कामयरमराई मनदेिन गने मनणयम गरयमो । 


