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मिति २०७६।०१।२२ गि ेबसेको गाउॉ कार्यपामिका बैठकको तिर्यर्हरु 

 

१. चाभे गाउॉऩालरकाको सभग्र ऺेत्रको विकास गने उद्देश्मरे चार ु आलथिक िर्ि 2075/76 को 
गाउॉऩालरकास्तयीम आमोजना तथा कामिक्रभको फजेट खचि शीर्िक ३१५११ बैऩयी आउने ऩ ॉजीगत खचिभा 
नेऩार सयकाय सभानीकयण अनदुान तपि  रु. 21,70,000 य आन्तरयक स्रोत तपि  रु. 27,50,000 गयी 
जम्भा रु. 49,20,000 विलनमोजजत फजेटभा घटाई फजेट खचि शीर्िक ३११७२ ऩ ॉजीगत अनसुन्धान तथा 
ऩयाभशिभा देहाम फभोजजभका मोजना सञ्चारन गने लनणिम गरयमो ।  

 

क्र. 

सॊ. 

कामिक्रभको नाभ नेऩार सयकाय-
सभानीकयण अनदुान 

आन्तरयक 
स्रोत 

क र जम्भा 

1 गौयीशॊकय आधायब त वि.को बौलतक ऩ िािधाय 
विकास लनभािणको लडऩीआय तमाय गने मोजना 

500000 0 500000 

2 कोतो गमु्फा लनभािणको लडऩीआय तमाय गने मोजना 500000 0 500000 

3 चाभे गमु्फा लनभािणको लडऩीआय तमाय गने मोजना 500000 0 500000 

4 लतभाङ देजख डाॉपेसम्भ केफरकायको सॊबाव्मता 
अध्ममन मोजना 

0 100000 100000 

5 थानचोक देजख सल्राघायीसम्भको भोटय फाटो सबे 
मोजना 

100000 0 100000 

6 लतच ुिङ्लल्दा देजख कोतोको फीचभा यहेको ऩवहयोको 
िाताियणीम प्रबाि भ ल्माङ्लन (EIA) मोजना 

0 300000 300000 

7 चाभे स्िास््मचौकी लनभािणको लडऩीआय तमाय गने 
मोजना 

0 500000 500000 

8 डाॉडागाउॉ देजख ऩायी गाउॉसम्भको ४ लभटय चौडा 
भोटयफाटो लफस्तायका रालग सबे मोजना 

0 100000 100000 

 क र जम्भा  = 1600000 1000000 2600000 
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२. चाभे गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका ददनदमार ुआधायब त विद्यारम, थानचोक, विश्वशाजन्त आधायब त विद्यारम, 

कोतो य गौयीशॊकय आधायब त विद्यारम, लतभाङभा यहेका सम्ऩ णि कऺाका विद्याथीहरु भध्मे ददनदामर ु
आधायब त विद्यारम, थानचोकका ऩ िि फार विकास कऺा फाहेक सिै कऺाका विद्याथीराई चाभेको रोकवप्रम 
भाध्मलभक विद्यारमभा आिालसमरुऩभा याख्न,े  जशऺकको देहाम फभोजजभ व्मिस्थाऩन गने य अन्म विद्यारमको 
हकभा अको गाउॉ कामिऩालरकाको फैठकभा प्रस्ताि ऩेश गने लनणिम गरयमो । 

दीनदामर ुआधायब त विद्यारम, थानचोक 

 

क्र. 

सॊ. 

जशऺकको नाभ, 

थय 
तह हार काभकाजका रालग तोवकएको विद्यारम कैवपमत 

1 इन्रजॊग गरुुङ प्रा.वि.दितीम रोकवप्रम भाध्मलभक विद्यारम, चाभे  

2 जखरफहादयु घरे प्रा.वि.दितीम रोकवप्रम भाध्मलभक विद्यारम, चाभे  

3 हरयभामा घरे प्रा.वि.ततृीम रोकवप्रम भाध्मलभक विद्यारम, चाभे  

4 ऩेचफहादयु घरे प्रा.वि.दितीम चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. १ को िडा कामािरम िडा सजचि 

5 लनभिरा गरुुङ प्रा.वि.दितीम चाभे गा.ऩा.िडा नॊ. २ को िडा कामािरम िडा सजचि 

 

३. चार ु आलथिक िर्ि 2075/76 भा मस गाउॉऩालरकाका िडालबत्र सञ्चालरत एिॊ सञ्चारन हनु रागेका 
मोजनाहरुराई सभमभै सम्ऩन्न गनि िडाध्मऺरे प्रभ ख ब लभका खेल्ने य सिै जनप्रलतलनलधरे आ-आफ्नो ऺेत्रभा 
यहेका मोजना अनगुभन गयी गाउॉकामिऩालरकाको विर्मगत सलभलतभा प्रलतिेदन ऩेश गने लनणिर् गरयमो । 

४. चाभे गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र फस ऩाकि  लनभािण गनि य प्रदेश सयकायिाया लनभािण गरयददने गाउॉऩालरकास्तयीम 
फहउुद्देश्म बिनका रालग आिश्मक ऩने जग्गा प्राप्ती गनि गाउॉ कामिवऩरकाको ऩ िािधाय विकास सलभलतराई 
जजम्भा ददने लनणिम गरयमो । 

५. चाभे गाउॉऩालरकाको आम्दानीका स्रोतहरु ज्मादै नै न्म न यहेकोरे गाउॉको चौतपी  विकास गनि आम्दानीका 
स्रोतहरुको सभमभा नै खोजी गनुिऩने आिश्मकता यहेको हुॉदा चाभे गाउॉऩालरका िडा नॊ. ३ य ४ जस्थत 
दजऺणतपि  यहेको ऩाटनभा स्थानीम कच्चा ऩदाथि प्रमोग गने गयी गाउॉऩालरकास्तयीम उद्योग ग्राभ स्थाऩनाका 
रालग प्रदेश सयकाय उद्योग, ऩमिटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारमराई अनयुोध गने लनणिम गरयमो । 

६. चाभे गाउॉऩालरकाको सॊघीम सयकायिाया हस्तान्तरयत सशित अनदुान अन्तगित उजाि तपि  सौमि उजाि प्रविलध 
जडान शीर्िकभा विलनमोजजत यकभराई चाभे स्िास््म चौकी, थानचोकभा सौमि उजाि जडान गनि गाउॉ 
कामिऩालरकाको कामािरमरे खरयद प्रवक्रमा अजघ फढाउन ेलनणिम गरयमो । 

७. चाभे गाउॉऩालरकािाया चार ु आलथिक िर्ि 2075/76 भा सञ्चारन हनुे सीऩ तथा उद्यभशीरता विकास 
सम्फन्धी तालरभ घयेर ुतथा साना उद्योग विकास सलभलत, भनाङरे रघ ुउद्यभ विकास कामिक्रभ सॊचारन गनि 
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छनौट गयेको सॊस्था ग्राभीण विकास तथा अनसुन्धान केन्र, काठभाडौं य घयेर ुतथा साना उद्योग विकास 
सलभलत, भनाङको सहकामिभा सञ्चारन गने लनणिम गरयमो । 

८. चाभे गाउॉऩालरकाको सयकायी कायोफाय गने फैंक नेऩार फैंक लरलभटेड, भनाङरे चाभे फजायभा एटीभ भेजशन  
याख्न गाउॉऩालरकाको नमाॉफजायजस्थत बिनभा सानो सटय बाडाभा भाग गयी लनिेदन प्राप्त बएकोभा उऩरब्ध 
साना सटयहरु भध्मे भालसक रु. ८000।- बाडा लरने गयी िैंकको आिश्मकता अनसुाय ऩ िािधाय लनभािण गने 
गयी एक िटा सानो सटय बाडाभा ददने लनणिम गरयमो ।   

 
 


