
ननणणमहरू 

(१)  प्रस्ताव नॊ. १ भानथ छरपर गदाण मस गाउॉऩानरका ऩश ुसेवा शाखा फाट ऩेश हनु आएको ऩश ुनफभा 
सम्फन्धी कामणववनध २०७५ ऩास गने ननणणम गरयमो । 

 

(२)  प्रस्ताव नॊ. २ भानथ छरपर गदाण मस गाउॉऩानरकानबत्र क्रभागतभा ऩयेका  (गोभान नसॊ घाट वडा नॊ. 
६, ऩाङ्गेघाट वडा नॊ. ५ , वकचवकने घाट वडा नॊ. ५ ) को ऩरु ननभाणण कामण अगानड फढाउनका रानग 
साववककै साझेदाय सॊस्था वहकोडेप राई नै कामाणदेश ददई ननभाणण कामण अगानड फढाउने य अगाभी आ.व . 
भा सभावेश गयी आवश्मक प्रवक्रमा अगानड फढाउन तऩनसरको स्थानभा झोरङु्गे ऩरु ननभाणणको रानग 
आवश्मक ऩने D.P.R तमाय गनणको रानग सावणजननक खरयद ऐन ननमभावरी अनसुाय कामणवाही अगानड 
फढाउने ननणणम गरयमो । 

तऩनसर  
(१)  जाभघुाट वडा नॊ.६ 

(२) नछम्दीघाट वडा नॊ. २ 

(३) चहुानथय , नडही वडा नॊ.४ ( ऩत्थय खोरा ) 
(४) चायघये वायकोट वडा नॊ.४ ( ऩत्थय खोरा ) 
(५) धौरावसेनी घाट ( साववक धौवादी ६,८) 

(६) नगरुवायी वजाय देखी गहेुयी वडा नॊ. २,३ 

(७) गाडा खोरा गहेुयी याक्से खोरा वडा नॊ.२ 

 
 

(३)   साववकको धौवादी गा.वव.स., देउयारी गा.वव.स., हपु्सेकोट गा.वव.स. हार वडा  नॊ.४,  य वडा नॊ. 
३ य वडा नॊ. ६ भा साभाजजक ऩरयचारक को रुऩभा काभकाज गदै आउन ुबएका साभाजजक ऩरयचारक 
क्रभश् कभरा वव.क., टक भामा याम्जारी  ऩरुाभी , पुर भामा वव.क. राई २०७५/९ भसान्त सम्भ 
साभाजजक ऩरयचारककै रुऩभा काभकाजभा रागाई सोही अनसुायको सेवा सवुवधा ददने य २०७५/१०/१ 
देखी ननजराई ऩवहरा ऩाएको सेवा सवुवधा रु १२०००।- नघटने य  नफढने गयी सेवा कयायभा सम्झौता 
गयी कामाणरम सहमोगी ऩदभा काभकाज गनण तत ्तत ्वडाहरुभा रगाउने ननणणम गरयमो । 

 

३.(क)  मस गाउॉऩानरकाको नभनत २०७५/१/७ भा फसेको  गाउॉकामणऩानरको फैठकको ननणणमानसुाय 
गाउॉऩानरकाभा अध्मऺको स्वकीम सजचव को रुऩभा काभ गदै आउन ुबएका यनसक रानभछाने राई नभनत 
२०७५/४/१ देजख ०७६ अषाढ भसान्त सम्भको रानग म्माद थऩ गयी सोही अनसुायको सेवा सवुवधा 
प्रदान गने ननणणम गरयमो । 

 

(४)  मस गाउॉऩानरकाको प्रथभ य दोश्रो गाउॉसबाफाट मस गा.ऩा. अन्तगणत वडा नॊ. २ कोनरमाभा 
गाउॉऩानरका स्तयीम यॊगशारा ननभाणणको रानग स्थान छनौट गरयएकोभा छनौट गरयएको स्थान वन ऺेत्र 
नबत्र ऩने देजखएको बएताऩनन उक्त स्थानभा हार वन जॊगर फाट ववरुवा केही खारी चौय भात्र यहेकारे 
उक्त स्थानभा यॊगशारा ननभाणणको रानग नडनबजन वन कामाणरम भापण त सम्फजन्धत ननकाम फाट सहभनत 
भाग गनण आवश्मक प्रवक्रमा अगानड फढाउन ननणणम गरयमो । 

 



(५)  प्रस्ताव नम्फय ५ भानथ छरपर गदाण मस गाउॉऩानरका नबत्र सॊचारनभा यहेका आधायबतू 
ववद्यारमको आधायबतू ऩयीऺा सॊञ्चारनको जजम्भा आधायबतू उत्तीणण ऩयीऺा सनभनतराई जजम्भा ददने ननणणम 
गरयमो ।  

 

(६)   प्रस्ताव नम्फय ६ भानथ छरपर गदाण मस गाउॉ कामणऩानरकाको तऩनसरको ववषमगत सनभनतभा 
तऩनसरका ऩदानधकायीहरु राई भनोनमन गयी सोही अनसुायको कामण अगानड फढाउने गयी ननणणम गरयमो 
 । 

तऩनसर 

(१)   ववधामन भसौदा सनभनत 

क. ऩदभ वहादयु याना -सॊमोजक 

ख. योशन थाऩा -  सदस्म 

ग. तायादेवी चहुान - सदस्म 

 

(१०)  प्रस्ताव नॊ. १० भानथ छरपर गदाण मस गाउॉऩानरका अन्तगणतका मोजनाहरु सञ्चारन बै 
कामाणन्वमनभा आइयहेकोरे उऩबोक्ताको भाग य औजचत्मताको आधायभा आवश्मक प्रवक्रमा ऩूया गयी रु 
५००,०००।-फयाफयको ४० नभटय ऩाइऩ य रु ५०० ,०००।- सम्भको ववद्यतु ऩोर खरयद गयी 
ववतयणको व्मवस्था नभराउने ननणणम गरयमो । 

 

ननणणम ९ (क) 

रेकवेसी सहकायी सॊस्था नर रे हार फाख्रा सॊकरनको रानग तमाय गयेको सॊकरन केन्र को ऺेत्रभा 
गाउॉऩानरकाको बवन ननभाणण गरयने बएकोरे उक्त फाख्रा सॊकरन केन्र (खोय) ननभाणण गनणको रानग वडा 
नॊ. ४ को टारभनत याना (ज्वारा नन.भा.वव. नजजको ) को खेत बन्दा ऩूवणको जग्गा व्मवस्थाऩन गने ननणणम 
गरयमो  । 

(११) प्रस्ताव नम्वय ११ भानथ छरपर गदाण फहुऺ ेत्रीम ऩोषण मोजना तथा खाद्य सयुऺा कामणक्रभको 
फायेभा जानकायी नरई ऩेश हनु आएको कामणक्रभराई स्वीकृत गरय सोही अनसुाय कामणक्रभ सञ्चारन गने 
ननणणम गरयमो । 

(१२) वडा नम्फय ५ को ऩोखयी देजख धौवादी रुरऩयु जोड्ने सडक खण्डको ऩोखयी याम्चे खण्डभा नमाॉ 
ट्रमाक खोल्नको रानग आगाभी गाउॉसबाभा ऩवहरो प्राथानभकताभा याखी मोजना छनौट गने ननणणम गरयमो 
। 

(१३) याविम ऩनुननभाणण प्रानधकयण आमोजना कामाणन्वमन इकाईभा दयवन्दी यही हार मस कामाणरमभा तत ्
सम्फन्धी काभकाज को रानग खवटन ुबएका सव. ओबयनसमय गणेश वहादयु एभ.सी राई गाउॉऩानरकाको 
मोजना सॉग सम्फजन्धत अन्म  थऩ काभ रगाएकोभा ननजरे थऩ काभ रगाए वाऩत थऩ सेवा सवुवधा ऩाउॉ 
बनी ननवेदन सभेत ऩेश गनुण बएकारे ननजको भाग अनसुाय नभनत २०७५ भागण २० देजख २०७५ भाघ 
२० गते सम्भ भानसक रु १२ ,००० ।- य ०७५/१०/२१ देजख ०७६ अषाढ भसान्त सम्भको रानग 
भानसक रु ८,०००।– थऩ सेवा सवुवधा ददई थऩ काभकाजभा रगाउने ननणणम गरयमो ।  
 
 
 
 


