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मभमत २०७९।०६।०९ गतेको गाउॉ कामयऩामरका फैठकको मनणयमहरु 

 

१. चाभे गाउॉऩामरकाभा ब-ूउऩमोग ऺेत्र तथा ब-ूउऩमोग मोजना तजजयभा तथा कामयन्वमनका रामग चाभे 
गाउॉकामयऩामरकारे  स्थानीम ब-ूउऩमोग ऩरयषदको रुऩभा काभ गने मनणयम गयीमो । 

२. चाभे गाउॉऩामरकाको वडा नॊ. ४ भा यहेको कजजनसाया तारको चारज आमथयक वषयभा अवरोकन भ्रभणभा 
जान ेतथा ऩमयटकीम प्रचायप्रसाय तथा मबमडमोग्रापीका रामग देशको चजचयत ब्रगय/मजटजफयसॉग सम्झौता गयी 
काभ गयाउन चारज बैऩयी खचयफाट रु ४ राख फजेट ववमनमोजन गने मनणयम गरयमो। 

३. मस चाभे गाउॉऩामरकाको कामायरम वाट चाभे वजाय ऺेत्रभा आऩतकामरन अवस्थाभा खानेऩानी यवमवस्थाऩन 
गने उद्देश्मरे आ.व.२०७८।०८९ भा DN50 PN10 को ११५० मभ. य DN63 PN10  को १००० मभ. 
HDEP ऩाईऩ खरयद गरय ल्माई गाउॉऩामरकको स्टोयभा भौज्दात यहेकोभा हार चाभे फजाय ऺेत्र खानेऩानी 
तथा ढर मनभायण मोजना जज.एस. कन्रक्स्नरे मनभायण कामय गरय यहेको य जज.एस. कन्रक्स्नरे गयेको ठेक्का 
सम्झौताभा खानेऩानीको ऩाईऩ ४५ एभ.एभ साईजको यहेको य ददघयकामरन रुऩभा उक्त ४० एभ.एभ. य 
५० एभ.एभ. साईजको ऩाईऩ सानो हजने बएकोरे मस ऩामरकाको भौज्दातभा यहेको ६३ एभ.एभ.को ऩाईऩ 
६०० मभ. जज.एस. कन्रक्स्नराई उऩरब्ध गयाउने य उक्त कन्रक्स्नको BOQ भा यहेको ४० एभ.एभ. य 
५० एभ.एभ.को ऩाईऩ गाउॉऩामरकाभा मरई गाउॉऩामरकारे आम्दानी फाध्ने य सो अनजसायको यकभ जज.एस. 
कन्रक्स्नराई ब जक्तानी गने मनणयम गरयमो। 

४. मस चाभे गाउॉऩामरकाको वडा नॊ. ४ अन्तगयत जज.एस. कन्रक्स्नरे मनभायण कामय गरय यहेको खानेऩानी तथा 
ढर मनभायण कामयभा गाउॉऩामरका अगामडको गेट देजख घटे्ट खोरा सम्भ य घटे्ट खोरा देजख गोखायरी वकचन 
चोक सम्भको वाटो अमत सागजयो बएकोरे खजल्रा नामर (स्माल्माऩ) मनभायण गनय नसवकने बएकोरे प्राववमधक 
स्टभेट अनजसाय १८० एभ.एभ. २०० मभ. ऩाईऩ भापय त ढर मनकास गनजयऩने बएकोरे ढर मनकासको रामग 
आवश्मक ऩने DN180 PN10 साईजको ऩाइऩ BOQ भा नबएकोरे उक्त ऩरयभाणको ऩाईऩ चाभे 
गाउॉऩामरकाको सशतय अनजदान खानेऩानी सेवा ववस्ताय तथा ऩजनस्थाऩना कामयक्रभ जशषयक फाट खचय रेख् न े
गयी गाउॉऩामरकाफाट ऩाईऩ खरयद गयी जज.एस. कन्रक्स्नराई उऩरब्ध गयाउने मनणयम गरयमो ।  

५. नेऩारीहरुको भहानचाड २०७९ को शजब मफजमादशभी, ददऩावरी तथा छठ ऩवयको उऩरक्ष्मभा चाभे 
गाउॉऩामरकाफासी जनता, सम्ऩजणय जनप्रमतमनमधहरुका साथै ऩामरकाभा कामययत सम्ऩजणय कभयचायीहरुको 
यवमजक्तगत साथै ऩरयवायीक सज-स्वास््म, ददघायमज तथा उत्तयोउत्तय प्रगमतको भॊगरभम शजबकाभना प्रस्ताव 
ऩारयत गरयमो। 

६. चाभे गाउॉऩामरकामबत्र पोहोयभैरा यवमवस्थाऩनका रामग कज वहने, नकज वहन े पोहोयभैरा प्रत्मेक घयफाटै 
छजट्याउन रगाई पोहोयभैरा यवमवस्थाऩन केन्रभा यवमवस्थाऩन गनय ज्मारादायीभा एकजना कभयचायी याख् न े
मनणयम गरयमो। 

 


