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मिति २०७५।१२।२५ गि ेबसेको गाउॉ कार्यपामिका बैठकको तिर्यर्हरु 

 

१. मस वषष ववगतका वषषको तरुनाभा गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बायी वहउॉऩात ऩयेको । भौसभ प्रलतकूल्ता तथा 
कभषचायी सरुवाका कायण चार ुआलथषक वषषका कामषक्रभ सभमभा नै सचुारु हनु नसकेकोरे फाॉकी अवलधभा 
सम्बव हनु े कामषक्रभ सॊचारन गनष य गत वषष वावषषक वहसाफको सारतभाभ गदाष गत वषषको भौज्दात 
जिम्भेवायी सानुषऩने यकभ मवकन हनु नसकेको यकभराई ववलनमोिनभा फाॉडपाॉड गयी चाभे गाउॉऩालरकाको 
ववलनमोिन ऐन 2075 को अनसूुचीहरुभा केही सॊशोधन गनुषऩने बएकोरे फिेट तथा कामषक्रभ सॊशोधन 
सम्फन्धी प्रस्ताव चौथो गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणषम गरयमो । 

२. चाभे गाउॉऩालरका जिल्राको सदयभकुाभभा अवजस्थत ७८.७८ वगषवकरोलभटयभा पैलरएको एक भात्र साववकको 
गा.वव.स.फाट फनकेो गाउॉऩालरका हो । िफसम्भ गाउॉऩालरकाको बौलतक ऩूवाषधायको ववकास हुॉदैन तफसम्भ 
ववकास शून्म प्राम रा्द  । ्मसकायण सभमभानै गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सम्ऩूणष भूर तथा सहामक सडक 
एवॊ लनभाषण हनुे सडकको भाऩदण्ड तम गने य लनमभ ववऩरयत फनेका सॊयचनाहरु हटाउने सम्फन्धी प्रस्ताव 
चौथो गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणषम गरयमो ।  

३. गाउॉको सभग्र ववकास गनष गाउॉभै नमाॉ नमाॉ आमका स्रोत ऩवहचान गदै सॊघीम सयकायको ऩयलनबषयताभा कभी 
ल्माउन ु स्थानीम सयकायको अहभ बलूभका यहन े हुॉदा चाभे गाउॉऩालरकाको प्राकृलतक स्रोतको रुऩभा यहेको 
तातो ऩानीराई व्मवस्थाऩन कयायभा ददने य दय तम गने सम्फन्धी प्रस्ताव चौथो गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणषम 
गरयमो । 

४. सबारे आफ्नो कामषप्रणारीराई व्मवजस्थत गनष य कामषऩालरकाराई सबाप्रलत उत्तयदामी फनाउॉदै आलथषक 
अनशुासन, ऩायदजशषता, लभतव्मीता कामभ गनष, स्थानीम कानून लनभाषण प्रवक्रमाराई व्मवजस्थत फनाउन तथा 
कामषऩालरकाफाट बएका कायवाहीको अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक लनदेशन ददन स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन, 2074 को दपा २२ तथा स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामषववलध) ऐन, 2075 को दपा 
35 भा बएको व्मवस्था फभोजिभ ववधेमक सलभलत, रेखा सलभलत य सशुासन सलभलत गठन गने सम्फन्धी 
प्रस्ताव चौथो गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणषम गरयमो । 

५. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन फभोजिभ मस चाभे गाउॉऩालरकाको वहउॉदे गाउॉ सबा लभलत 2075-12-15 गते 
गने लभलत 2075-11-27 गतेको फैठकको लनणषम बएकोभा चार ुआलथषक वषषभा सञ्चारन गनुषऩने कामषक्रभभा 
प्राववलधक रागत ईविभेटका आधायभा सॊशोधन गनुषऩने बएकोरे चाभे गाउॉऩालरकाको चौथो गाउॉसबा लभलत 
2075-12-2९ गते गने लनणषम गरयमो । 

६. चाभे गाउॉऩालरकाभा कामषयत स्थानीम लफकास सलभलत तपष का कभषचायीराई लनिाभती कभषचायीरे प्राप्त गने 
सावलधक िीवन फीभा वप्रलभमभ फयाफयको यकभ लनमभानसुाय उऩरब्ध गयाउन ेलनणषम गरयमो ।   

 

 


