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आज मिमि २०७५ साउन १५ गिे बारका दिन घिररङ्ग गाउँपामिका अध्र्क्ष श्री रन बहािरु रानािगरज्रू्को अध्र्क्षिािा 
िेहार्का पिामिकारीहरुको उपघथिमििा गाउँ कार्यपामिकाको वैठक बसी मनम्नानसुारका प्रथिावउपर छिफि भइ 
मनम्नानसुारका मनर्यर्हरु गररर्ोोः 
िेहार्ोः 
क्र 
स 

पिामिकारीको नाि िर पि कार्ायिर् हथिाक्षर कैफफर्ि 

१ श्री रन बहािरु रानािगर   अध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

२ श्री सरथविी मसग्िेि उपाध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

३ श्री प्रिे प्रसाि मिपाठी 
मन प्रिखु प्रशासफकर् 
अमिकृि घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

४ श्री सन्िोष ढुुंगाना प्रिखु प्रशासफकर् अमिकृि घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

५ श्री गुंगाराि कुिाि १ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

६ श्री पूर्य वहािरु िापा २ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

७ श्री रर्बहािरु गरुुङ्ग ३ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

८ श्री शक्ती िापा ४ नुं का वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

९ श्री प्रिे बहािरु िापा ५ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१० श्री िगुायिार्ा िापा कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

११ श्री सनि िापा कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१२ श्री बसन्ि बहािरु िरै कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१३ श्री िन कुिारी रानाभाट कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१४ श्री कृष्र्िार्ा नेपािी कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१५ श्री पावयिी फवक कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

अन्र् आिघन्िि सिथर्हरु 

१६ श्री घजिबहािरु राना िेखापाि घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१७ श्री ध्रवुराज िामिछाने वडा सघिव घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

प्रथिावहरुोः 
१ आमियक बषय २०७४।०७५ को खिय फववरर् सावयजमनकरर् र अनिुोिन । 

२ करार सेवािा कार्यरि कियिारीहरुको करार म्र्ाि िप गने सम्बन्ििा । 

३ िािू आमियक बषयको िामग थिामनर् िररेट मनिायरर् सिबन्ििा । 
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४ 

घिररङ्ग गाउँपामिकाको र्ोजना अनगुिन िूल्र्ाङ्कन ििा र्ोजना फरफारक एवुं भकु्तानी कार्यफवमि २०७५ पाररि गने 
सम्बन्ििा । 

५ र्ोजना खािा फकिाब िाग ुगने सिबन्ििा । 

६ 

एफककृि सम्पघि कर ििा थिामनर् िहको श्रोि पररिािन कार्यफवमि िजुयिा गरी िाग ुगने प्रर्ोजनका िामग परािशय सेवा खररि 
सम्बन्ििा । 

७ प्रिखु प्रशासफकर् अमिकृिको फविाइ ििा थवागि सम्बन्ििा । 

८ सािाघजक सरुक्षा भिा फविरर् गने प्रर्ोजनका िामग बैंक खािा खोल्ने सम्बन्ििा । 

१० गाउँ सभा बथने सम्बन्ििा । 

११ फवफवि सम्बन्ििा । 

मनर्यर्हरुोः 

१ 

प्रथिाव न १ उपर छिफि गिाय गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशासफकर् अमिकृिबाट पेश भएको आमियक बषय 
२०७४।०७५ िा घिरीङ गाउँपामिका िनहुँको गाउँसभाबाट फवमनर्ोघजि भइ खिय िेखाङ्कन भएका सम्पूर्य खिय 
अनिुोिन गने मनर्यर् गररर्ो ।सो खिय फववरर्को बाफषयक प्रमिवेिनको प्रमिमिफप र्सै मनर्यर् पघुथिकािा सुंिग्न 
गरीएको छ । 

२ 

आमियक बषय २०७४।०७५ िा गाउँ कार्यपामिकाको मनर्यर्अनसुार िैमनक ज्र्ािािारी करारिा मनरन्िर रुपिा कार्यरि 
िपघशििा उल्िेघखि कियिारीहरुिाइ मिमि २०७५ साउन १ गिेिेखी िागहुनुे गरी बढीिा ६ िफहनाको िामग करार 
सेवािा मनर्कु्त गने मनर्यर् गररर्ोोः  

  िपमसिोः 

  क्र स 

कियिारीको 
नाि िर मनर्कु्त पि िामसक ििब भिा सफुविा कैफफर्ि 

  १ 

श्री फविरु 
िरहट्ठा सव इघन्जमनर्र मसमभि िफय  रु २३५००  फफल्ड भिा िामसक रु ८०००। 

  २ 

श्री होि 
बहािरु िापा हिकुा सवारी िािक रु १८३४० 

अमिररक्त सेवा वापि रु ४०००। 

  

अघिल्िो आव िेखी हािसम्ि मनर्मिि रुपिा करार सेवािा कार्यरि वडा नुं १ वडा नुं ३ का कार्ायिर् सहर्ोगी हाि खाइपाइ आएको सेवा सफुविािा रहनेगरी छ िफहनाको करार 
म्र्ाि िप गने । 

३ 

गाउँपामिकाका िपघशििा उल्िेघखि सवारी सािनहरुको रेखिेख सञ्चािन मनर्मिि िियि सुंभार गने र प्रिमिि आमियक ऐन मनर्िाविीको अमिनिा रफह 
घजन्सी िािसािानहरुको सुंरक्षर् गने गराउने सम्पूर्य घजम्िेवारी सम्बघन्िि पिामिकारीको रहने मनर्यर् गरीर्ोोः 

 क्र स 

सवारी 
सािनको 
फववरर् 

वघुिमिने पिामिकारी ििा सम्बघन्िि 
शाखा सम्पकय       

 १ 

ग १ ि 
३१०  गाउँपामिका अध्र्क्ष      
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 २ 

ग १ व 
९०४ वडा नुं वडाअध्र्क्ष श्री गुंगाराि कुिाि 9864461741 9823459283    

 ३ 

ग १ व 
९०७ 

वडा नुं २ वडाअध्र्क्ष श्री परु्य वहािरु 
िापा 9846864768 9811438756    

 ४ 

ग १ व 
९०८ 

वडा नुं ३ वडाअध्र्क्ष श्री रर् बहािरु 
गरुुङ्ग 9846184642     

 ५ 

ग १ व 
९०६ 

वडा नुं ४ कार्यवाहाक अध्र्क्ष श्री शघक्त 
िापा 9864377113 9826164731    

 ६ 

ग १ व 
९०९ 

वडा नुं ५ वडाअध्र्क्ष श्री प्रिे बहािरु 
िापा 9845204006 9816157827    

 ७ 

ग १ व 
९०५ िारानाि रानाभाट      

 ८ 

ग १ व 
८३७ फविरु िरहट्ठा 9846016805     

 ९ 

ग १ व 
८३८ िेवने भजेुि      

 १० 

ग १ व 
७५८ घजि ब राना      

 ११ 

ग १ व 
५६७ ध्रबुराज िामिछान े      

 १२ 

ग १ व 
९६८ फहरािान शे्रष्ठ      

 १३ 

ग १ व 
३८९ पशपुमि आिार्य      

४ फवफवि         

क फूिा थवाथ्र् इकाइिा कार्यरि अहेव शाघन्ि गरुुङिाइ २०७५ साउनबाट करार सेवािा बढीिा ६ िफहनाको िामग अन्र् थवाथ्र् 
इकाइिा कार्यरि कियिारुहरुिे खाइपाइ आएको ििब भिा बराबरको रकि ििब उपिब्ि गराउने । 

ख र्स गापा वडा नुं २िा कार्यरि वडा सघिव ििा कार्ायिर् सहार्क श्री फहरािान शे्रष्ठिाइ उहािे गनुयभएको कािको उच्ि िूल्र्ाङ्कन 
किर गिै सम्िान प्रिान गने । 
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लिर्यर् िं. १ 

प्रस्ताव िं. १ मालि छिफि गदाय लिरिङ गाउँपालिकाको िाजपत्र प्रकाशि सम्बन्धी कार्यलवधी २०७५ पारित गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. २ 

प्रस्ताव िं.२ मालि छिफि गदाय उपभोक्ता सलमलत गठि, परिचािि तिा व्र्वस्िापि सम्वन्धी कार्यलवधी २०७५ को परिच्छेद २ को ब ंदा िं ५ ङ मा 

अन्र् उपभोक्ता सलमलतमा सदस्र् ििहकेो ति उपभोक्ता सलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष ि सलचव पदमा बाहकेका सदस्र्हरू पदमा बढीमा 

३ (लति) वटा उपभोक्ता सलमलतमा सदस्र् मात्र िहि पाइिे गिी लिर्यर् पारित गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ३ 

प्रस्ताव िं. ३ मालि छिफि गदाय किािमा प्रालवलधक कमयचािी व्र्वस्िापि गिे सम्वन्धी कार्यलवलध २०७५ पारित गिे लिर्यर् गिीर्ो । 

लिर्यर् िं. ४ 

प्रस्ताव िं. ४ मालि छिफि गदाय गाउँपालिकाको र्ोजिा लकताव पारित गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ५ 

प्रस्ताव िं. ५ मालि छिफि गदाय आ.व. ०७५।०७६ का िालग लिरिङ गाउँपालिकाको दििेट लिधायिर् पारित गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ६ 

प्रस्ताव िं.६ मािी छिफि गदाय अको व्र्वस्िा िभए सम्मका िालग सावयजलिक खरिद लिर्माविी २०६४ िागू गिे भन्िे लिर्यर् पारित गरिर्ो सािै 

उपभोक्ता सलमलत बाट हुिे खरिद समेत र्सै एि लिर्म बमोलजम गियका िालग आवश्र्क लिदेशि लदिे भन्िे लिर्यर् पारित गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ७ 

प्रस्ताव िं.७ मािी छिफि गदाय २०७५ साउि १ गतेदेलख २०७५ प ष मसान्त सम्मका िालग तपलशि बमोलजमका कमयचािीहरूको किाि म्र्ाद िप 

गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

क एक गाउँ एक प्रालवलधक तफय  कार्यित कमयचािीहरूको सेवा स लवधा िेपाि सिकािबाट शसतय अि दाि तफय  प्राप्त बजेटका आधािमा सेवा 

स लवधा प्रदाि गिे गिी किाि म्र्ाद पि गिे । 

ख IT Officer को हकमा LGCDP बाट प्राप्त अिदािको िकमिे प ग्िे सेवा स लवधा पाउिे गिी किाि म्र्ाद िप गिे । 

ग स्वास््र् संस्िामा कार्यित कमायचािीहरूको स्वास््र् शाखावाट प्राप्त प्रस्तावमा िहिे सेवा स लवधा पाउिे गिी किाि म्र्ाद िप गिे । 

ि पलिम िेपाि खािेपािी आर्ोजिा तफय का कार्यित कमयचािीहरू (पाँच जिा) को २०७५ मसान्त सम्म सालवक लज.लव.स. तिहुँ (लज.स.स 

तिहु)ँ ि पलिम िेपाि खािेपािी आर्ोजिा बीच भएको किाि सम्झौता बमोलजमको सेवा स लवधा पाउिे गिी किाि म्र्ाद िप गिे सािै सो 

आर्ोजिाबाट प्रस्तावीत कार्यक्रम कार्ायन्वर्िका िालग समप िक कोषबाट रू ८,६३,२००/- अक्षरूपी आठ िाख लत्रसठ्ठी हजाि द इय सर् 

मात्र िकम लवलिर्ोजि गिी गाउँसभामा अि मोदिका िालग पेश गिे । 

• सामालजक परिचािकको हकमा LGCDP तफय का श्री शान्ता खिाि ि श्री मेि का िापाको २०७५ भदौ मसान्त सम्मका िालग मालसक 

१२०००/- अक्षरूपी बाह्र हजाि मात्रका दििे आन्तरिक श्रोतबाट व्र्होिे गिी किाि म्र्ाद िप गिे । गरिवसंग लवशेश्वि कार्यक्रम तफय  

कार्यित सामालजक परिचिक श्री लवमिा श्रेष्ठको मालसक रू १३०००/- (अक्षरूपी तेह्र हजाि मात्र ) का दििे २०७५ प स मसान्त 

सम्मका िालग म्र्ाद िप गिे । 

• किाि सेवामा कार्यित कमयचािीहरूको चाडवाड खचयको हकमा िेपाि सिकािको लिर्यर् अि साि गिे । 

लिर्यर् िं.८ 

प्रस्ताव िं.८ मािी छिफि गदाय साम दार्ीक स्वास््र् इकाइहरूको (अत्रौिी गडौिीटाि फूिा) मा सालवकमा लददै आएको भाडादिमा िहिे गिी  

• लिरिङ स्वास््र् चौलकको ििभाडा मालसक रु १२००/- का दििे 

• वडा िं. १,२,४ को हकमा आगामी बैठकमा सो प्रस्ताव पेश गिे  

• पोखिीछापमा िहिे ३ कोठाको मालसक रू ४०००/- मािप िमा िहकेा कोठाको सालवकमा भ क्तािी भएको िकममा िवढ्िे गिी सम्झौता 

गिे । 

• वडा िं. १ को ििभाडा तफय  आ.व. ०७५/०७६ को भ क्तािी हुि बाँकी िकम रू २६०००/- आ.व. ०७५/०७६ को ििभाडा लशषयकबाट 

भ क्तािी लदिे लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ९ 

प्रस्ताव िं.९ मािी छिफि गदाय आ.व. ०७५/०७६ मा संचािि हुिे र्ोजिाहरू संचाििका िालग उपभोक्ता सलमलत गठि गिय वडा कार्यिर्हरूिाइय 

आवश्र्क लिदेशि लदिे लिर्यर् गरिर्ो । 
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लिर्यर् िं. १० 

प्रस्ताव िं.१० मािी छिफि गदाय उपभोक्ता सलमलतको पदालधकारिहरूिाइय र्ोजिा अलभम खीकिर् तालिम संचाित गिय आवश्र्क कार्य स रू गिे 

लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ११ 

प्रस्ताव िं.११ मािी छिफि गदाय गाउँ कार्यपालिकाका सदस्र्हरू कार्यपालिका बैठकमा आउँदाको लदि तिा गाउँ सभा सदस्र्हरू गाउँसभा बैठकमा 

आउँदाको लदि खाि खचय भ क्तािी गिाउिे लिर्यर् गरिर्ो/सोही वैठकमा उपलस्ित कमयचािीहरूिाइय समेत खािा खािा उपिब्ध गिाउिे लिर्यर् गरिर्ो । 

• लवलवध प्रस्ताव उपि छिफि गदाय गाउँपालिकाको िेखाप्रर्ािीिाइय व्र्वलस्ित गिय आ.व. ०७५/०७६ प्रिम चौमालसक लभत्रबाट िेपाि 

सिकािबाट जािी गरिएको िेखा सफ्टवेर्ि SUTRA िागू गिे ि सोही बमोलजम िेखङ्कि गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

आजको बैठक समापि गिे 
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प्रस्तावहरुुः 
१ िददजन्र् पदार्यहरुको उत्खिि तर्ा व्र्वस्र्ापि सम्बन्धमा । 

२ आर्ोजिा फरफारक तर्ा भकु्तालि प्रलतवेदि सम्बन्धमा । 

३ गाउँपालिकाको सञ्चितकोष खाता िगार्तका ग खाताहरु सिािि सम्बन्धमा । 

४ िार्व कृषष सेवा प्राषवधक र लसलभि सव इञ्चन्जलिर्र ररक्त रहेको सम्बन्धमा । 

५ आलर्यक बषय २०७४।०७५ का क्रमागत र्ोजिाहरुको सम्बन्धमा । 

६ आलर्यक बषय २०७४।०७५ को आन्तररक िेखापरीक्षर् सम्बन्धमा । 

७ चन्रज्र्ोलत प्राषवलधक ञ्चिक्षािर्को बजेट तर्ा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

८ हररतालिका लतजको अवसरमा कार्यक्रम सिािि सम्बन्धमा । 

९ रू्वा स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

१० टोि लिधायरर् तर्ा टोि षवकास संस्र्ाहरु गठि सम्बन्धमा । 

११ षवषवध । 

लिर्यर्हरुुः 

लिर्यर् िं. १  

ञ्चिररङ गाउँपालिका तिहुँको लसमामा रहेको कालिगण्डकी िदी क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गा, लगटी, वािवुा 
ठेक्काको िालग प्रदेि सरकारको अर्य सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्ि गिय बिेको षवधेर्क २०७५ 
अिसुचुी ६ को दफा ८ संग सम्बन्धीत रहिे गरी प्रलत ि. लम. वािवुा १२१.२० (१०५.८६) र 
ढुङ्गा लगट्टी १४१.१५ प्रती ि.लम. १६१.६१ का दररेट रहिे गरी तपलसि बमोजीमको िाटिाई 
लति क्षेत्र कार्म गरी टेन्डर आव्हाि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

तपलसिुः 
१)  क) लतम्सेिा िाट 

ख) भण्डारी िाट 

ग) फुिवारी मािेबगर िाट 

ि) मैदे देमाि िाट िददको वांर्ा षकिार 

ङ) रािीिाट 

च) लसन्दरु पचु्छार िाट 

२)  क) खञ्चम्ििटार िाट कालिगण्डकी िदी वांर्ा षकिार 

 ख) खैरेिी िाट 

 ग) बालििाट 

३) क) बटौिी िाट 
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 ख) बािवुाटार िाट 

 

लिर्यर् िं. २ 

र्स  ञ्चिररङ गाउँपालिका गाउँसभाबाट ञ्चस्वकृत (०७४।०७५) का तपलसि बमोजीमका 
र्ोजिाहरुको कार्य सम्पन्न भई हाि भकु्तािी भैसकेको हदुाँ उक्त षवषर्मा छिफि भई खचय 
अिमुोदि भएको लिर्यर् गररर्ो । 

तपलसिुः 

क) कालि पंधेरो ममयत      रु १५०००० 

ख) कालिका आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

ग) फुिा सामदुार्ीक भवि लिमायर्    रु २००००० 

ि) गरुुङ गाउँ आमा समहु भवि लिमायर्    रु २००००० 

ङ) लछिलछिे लि¥टीङ खा.पा. र्ोजिा    रु ८४००४ 

च) महोरकोट खा.पा. र्ोजिा     रु २००००० 

छ) पंचासे कूिो ममयत      रु ५०००० 

ज) िेिङु हषटर्ा िेवा समाज भवि लिमायर्    रु ४००००० 

झ) बोहोछाप आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

ञ) ठूिीफेदी खा.पा. र्ोजिा ममयत    रु ५०००० 

ट) िेवापािी आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

ठ) राजपरु प्रा.षव. िेरावाट तारजािी िगाउिे    रु ३५०००० 

ड) कािा भैरव मञ्चन्दर ममयत     रु ५००७३.६० 

ढ) फिहर देउरािी लभत्री मोटर मागय बाटो   रु १५०००० 

र्) सजृिा रू्वा क्िव भवि लिमायर्    रु २००००० 

 

लिर्यर् िं. ३ 

र्स ञ्चिररङ गाउँपालिका गाउँसभा आ.व. २०७५।०७६ को ञ्चस्वकृत र्ोजिाहरु २०७६ आषाढ 
१५ गते लभत्र कार्य सम्पन्न गरी फरफारक तर्ा भकु्तािी लिई सक्ि ुपिे लिर्यर् गररर्ो । सो समर् 
लसमा लभत्र भकु्तािी िलिएमा उपभोक्ता सलमलत स्वंर्म ञ्चजम्मवेवार रहिपुिेछ । 

लिर्यर् िं. ४ 
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र्स ञ्चिररङ गाउँपालिकाको संञ्चचत कोष खाता िगाएतका “ग” खाताहरु कुमारी बैंक मािपरुमा 
संचािि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ५ 

ञ्चिररङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकामा िार्व कृषष सेवा प्रषवलधक र लसलभि सव ईञ्चन्जलिर्र ररक्त 
रहेको जािकारी प्राप्त भर्ो । सम्वन्धीत लिकार्िाई आवश्र्कतािसुार व्र्वस्र्ापिका िालग 
लसफाररस गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ६ 

आ.व. २०७४।२०७५ का क्रमागत र्ोजिाहरुको सम्वन्धमा चाि ुआ.व.को दररेटका आधारमा 
र्ोजिा संचािि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ७ 

आ.व. २०७४।२०७५ र्स ञ्चिररङ गाउँपालिकाका षवलभन्न ञ्चिषयक समेतका आन्तररक िेखापररक्षर् 
भएको जािकारी प्राप्त भएको व्र्होरा लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ८ 

र्सै ञ्चिररङ गाउँपालिका गन्तगयत रहेको श्री चन्र ज्र्ोती प्राषवलधक ञ्चिक्षािर्को वजेट तर्ा कार्यक्रम 
सम्बन्धमा आगामी गाउँसभामा छिफि गरी लिर्यर् गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ९ 

मषहिाहरुको महाि ्पवय लतजको अवसरमा र्सै ञ्चिररङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको आर्ोजिामा 
तपलसि वमोजीमको लमलत, समर् र स्र्ािमा प्रलतर्ोगीता संचािि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लमलतुः २०७५ भार २० गते । 

स्र्ािुः ञ्चिररङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका पररसर । 

समर्ुः षवहाि १० बजे देखी सरुु । 

उल्िेखीत कार्यक्रम िोक संस्कृती संरक्षर् तर्ा प्रवद्र्धि कार्यक्रम ञ्चिषयक बाट मषहिा िसक्तीकरर् 
कार्यक्रम संचाििका िालग रु १५०००० एक िाख पचास हजारवाट खचय गिे गरी लिर्यर् गररर्ो 
। 
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लिर्यर् िं. १० 

रू्वा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तगयत षवलिर्ोञ्चजत रकम रु १०००००० दस िाख वाट CTEVT संग 
समन्वर् गरी ३ मषहिे ईिेक्रीलसर्ि तालिम र िोकसेवा आर्ोग तर्ारी कक्षा संचािि गिे लिर्यर् 
गररर्ो ।  

लिर्यर् िं. ११ 

प्रत्रे्क वडाका प्रत्रे्क टोि वस्ती वाट गठि भई आएका टोि षवकास संस्र्ाको षववरर् र्स 
गाउँपालिका कार्ायिर्मा पेि गिे र बांकी भए ७ ददि लभत्र गठि गरी पेि गिय लिदेिि गिे लिर्यर् 
गररर्ो । 

लिर्यर् िं. १२ 

श्री र्सोलसर्सि अफ एलिकल्चर िेपाि िामक संस्र्ािे र्स ञ्चिररङ गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र प्रवेि गरी 
आफ्िो सेवा प्रवाह गिय का िालग अिमुती माग गरेको उक्त संस्र्ािाई प्रवेि अिमुती ददि े लिर्यर् 
गररर्ो । 

लिर्यर् िं. १३ 

र्सै ञ्चिररङ गाउँपालिका वडा िं. २ मा रहेको प्रहरी चौकीिाई प्रलतमषहिा २५ लि. का दरिे पेरेि 
उपिब्ध गराउिे लिर्यर् गररर्ो । सारै् ऋषषङ गाउँपालिका र लभमाद िगरपालिका वडा िं. १ र २ 
वाट एम्बिेुन्स खररद गिे कार्यको िागी रु १०००० (दस हजार का दरिे ) का दर िे दवैु 
स्र्ािीर् तहिाई उपिब्ध गराउिे लिर्यर् गररर्ो । 

धन्र्वाद 

 

 
 

 

 
 



मममि २०७५ असोज ०४ गिे बसेको गाउॉ काययपामऱकाको मिर्ययहरु 

मिर्यय िॊ. १  

२०७५।०७६-००४।०१ प्रस्िाव िॊ. २०७५/०७६ – ०१ उपर छऱफऱ गर्ाय श्री चन्द्र बहार्रु गरुुङ्ग 
अध्यऺ रहेको गाउॉपामऱका स्िरीय सडक ममयि उपभोक्ता समममि अिमुोर्ि गरी स्वीकृि ऱगि अिमुाि रु ९ 
ऱाख ५० हजारको स्वीकृि बजेटको अमििमा रही गाउॉपामऱका र सम्बन्न्द्िि उपभोक्ता समममि ववच सम्झौिा 
गरी सम्वन्न्द्िि वडा समममिका पर्ािीकारीहरुसॊग प्रत्यऺ सपुररवेऺर् समन्द्वयमा रहेर उपभोक्ता समममिऱे 
सडक ममयि िथा सरसफाई गिे मिर्यय गररयो । 

मिर्यय िॊ. २  

२०७५।०७६-००४।०२ प्रस्िाव िॊ. २०७५।०७६।०२ उपर छऱफऱ गर्ाय गाउॉपामऱकामा प्राववमिक 
शाखा कमयचारी अभावका कारर् चाऱ आ.व. का गाउॉपामऱका मभत्रका योजिा ऱगि अिमुाि गिे मूल्याङ्कि 
गिे ऱगायिका प्राववमिक काययहरुमा कठििाई परेकाऱे अको व्यवश्था िभए सम्मका ऱामग साि ठर्िको 
सावयजमिक सूचिा प्रकाशि गरी गाउॉपामऱकाको र्ररेटमा मिवेर्ि गरी घटाघटमा ज्याऱार्ारीमा काम गिे गरी 
प्रस्िाव मात्र गरी सो प्रसिाबाट प्राप्त प्रस्िावहरुमध्येवाट सम्झौि र्ररेटमा काम गिे इच्छुक व्यन्क्तहरुऱाई 
छिौट गरी कामकाजमा ऱगाउिे मिर्यय गररयो । 

मिर्यय िॊ. ३  

२०७५।०७६-००४।०३ प्रस्िाव िॊ. २०७५।०७६।०३ उपर छऱफऱ गर्ाय चाऱ ु आ.व. का 
योजिाहरुको प्रभावकारी कायायन्द्वयि गिय ित्काऱ उपभोक्ता समममिहरु गििगरी सो को वववरर् 
गाउॉपामऱकामा प्राप्त गरी आवश्यक िामऱम सॊचाऱि गरी योजिा कायायन्द्वयमा ऱैजािे मिर्यय गररयो । 

िन्द्यवार् 
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प्रस्तावहरुः 
२०७५।०७६-००५।०१ नागरिकता टोली सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०२ शक्ति थापाको सेवा सवुवधा सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०३ स्थाननय तहको सहकािी ऐन, २०७५ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०४ बजेट कायाान्वयन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०५ नदिजन्य पिाथा उत्खनन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०६ आ व २०७५।०७६ को प्रथम चौमानसक सामाक्तजक सिुक्षा 
भत्ता ववतिण सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०७ योजना फिफािक तथा खचा अनमुोिन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०८ सामाक्तजक परिचालकहरको किाि सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००५।०९ ववववध सम्बन्धमा। 

  

ननणायहरुः 
ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०१ उपि छलफल गिाा क्तजल्ला प्रशासन कायाालय 
तनहुुँको समन्वयमा क्तिरिङ गाउुँपानलका तनहुुँका जनताहरको िििैलोमा सेवा प्रवाहको 
मान्यतामा िहेि नमनत २०७५ असोज २७ गते १ दिनको लानग गाउुँपानलकाको केन्रमा 
िहेि नागरिकता ववतिण गने गिी नागरिकता टोली लाइ आमन्रण गने ि सो टोलीमा 
आउनहुनुे सम्पणुा सिस्यहरलाइ २०७५ असोज २५ गते बेलकुािेखी नागरिकता ववतिण 
सम्पन्न नभएसम्मका लानग क्तिरिङ गाउुँपानलकामा बस्ने खाने खचाको व्यव्स्था साथै 
ननयमानसुाि िैननक भ्रमण भत्ता गाउुँपानलकाबाटै उपलब्ध गिाउन क्तस्वकृत प्रिान गने । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०२ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलका गाउुँसभा 
सिस्य एवं हालका वडा नं ४ का कायावाहक वडाअध्यक्ष श्री शक्ति थापामानथ मानननय 
क्तजल्ला अिालत तनहुुँमा िहेको जविजस्ती किणी उद्योग मदु्दामा मानननय क्तजल्ला 
न्यायनधश श्री ॐकाि उपाध्यायको फैसला ०५६-०७४-००९०८।०७४-CR-०१४ 
ननणाय न १४ नमनत २०७५ भार ४ गते सोमबािको फैसलाका आधािमा ननजले सफाइ 
प्राप्त गिेको जानकािी प्राप्त भएको ननजको नमनत २०७५।०५।२९ को ननवेिनका 
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आधािमा ननजले नमनत २०७४ साउन िेखी २०७५ असोज मसान्तसम्मको गण्डकी प्रिेश 
सभाबाट क्तस्वकृत भएबमोक्तजमको ननजले प्राप्त गने जनप्रनतनननधको सेवा सवुवधा ननयमानसुाि 
किकट्टी गिी उपलब्ध गिाउने ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०३ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलकाको 
गाउुँसभाबाट पारित भइ लाग ुगना मस्यौिा तयाि भइआएको "स्थाननय तहको सहकािी 
ऐन, २०७५" लाइ गाउुँ कायापानललकाबाट पारित गिी अनमुोिनका लानग आगानम 
गाउुँसभामा पेश गने ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०४ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलकाको 
गाउुँसभाबाट पारित बजेटको परिनधमा िही िनलत लक्तक्षत नसपमलुक तानलम तथा 
कायाक्रमबाट िनलत हरलाइ सञ्चानलत १ मवहने नसलाइ कटाइ तानलमतफा  १ लाख मार 
भिुानन गने ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०५ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलकानभर िहेको 
नदिजन्य पिाथाहर उत्खनन का लानग गण्डकी प्रिेशबाट पािीत भइ आएको "आनथाक ऐन 
२०७५" को अनसूुक्तच ६ तथा "ढंुगा नगट्टी बालवुा उत्खनन सङ्कलन क्रनसङ्ग ि वववक्रववतिण 
तथा क्रसि उद्योग स्थापना ि सञ्चालनलाई व्यवक्तस्थत गने कायाववनध, २०७५" बमोक्तजम 
नमनत २०७५ भिौ १३ गते प्रथम पटक ३० दिनको म्यािको सूचना प्रकाक्तशत भएकोमा 
कुनै पनन बोलपर नबवक्र नभएकोले िोश्रो पटक नमनत २०७५ असोज १९ गते १५ 
दिनको सूचना प्रकाक्तशत गिीएको जानकािी प्राप्त भयो ।साथै नदिजन्य पिाथाको ठेक्का 
नलाग्िा सम्म नदिजन्य पिाथाहरको हनु सक्ने चोिी तथा अनानधकृत नदिजन्य पिाथा 
ननकासी ननयन्रण गना सम्पूणा जनप्रनतनननधहरलाइ वक्रयाक्तशल तलु्याउने ननणाय गरियो ।  

  

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०६ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलकाको नमनत 
२०७५ असोज ०३ गतेको गाउुँ कायापानलकाको बैठकको ननणायअनसुाि सामाक्तजक 
सिुक्षा ववतिण कायाववनध २०७५ अनसुािको लगत कट्टा ववविण सवै वडा 
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कायाालयहरबाट सो लगत कट्टा प्राप्त नभएकोले कायाववनधको िफा १६ बमोक्तजमको समय 
सीमामा सामाक्तजक सिुक्षा भत्ता लाभग्राहीको कुमािी बैंक मानपिु शाखामा ननकाशा गना 
नसवकएको कायाालयबाट जानकािी प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा तत्काल वडा 
कायाालयहरबाट लगत कट्टा माग गिी सो लगत कट्टा प्राप्त हनुासाथ सामाक्तजक सिुक्षाभत्ता 
सम्बक्तन्धत लाभग्राहीलाइ ववतिण गिाउने ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०७ उपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलका गाउुँ 
कायापानलकाको कायाालयबाट भिुानन भएका तपक्तशल बमोक्तजमका योजनाहरको भिुानन 
अनमुोिन गिी उि योजनाहर फिफािक गिी िेहाय बमोक्तजमको योजनाहरमा तोवकएको 
कायासम्पन्न भइसकेकोले सो योजनाका लानग ववननयोक्तजत बजेटमा ननयमानसुाि किकट्टी 
गिी भिुानन दिन कायाालयलाइ ननिेशन गने साथै कायाालयबाट नमनत २०७५ भिौ १२ 
गते िेखी २०७५ असोज २२ गतेसम्म भएको चालू तथा पूुँक्तजतग खचा अनमुोिन गने 
ननणाय गरियो । 

तपक्तशल 

१ सत्यिेवी प्रा वव र १ लाख । 

२ साववक साभङु खण्ड ववद्यनुतकिण पेश्की र १६ लाख १७ हजाि। 

३ छक्तत्तसािेवी यवुा कल्व र २ लाख । 

४ ऐसेलपुानी खानपेानी योजना र ७ लाख । 

५ क्तिरिङ नयाुँटाि गड्यौनलटाि ववद्यनुतकिण पेश्की १६ लाख ५० हजाि । 

६ पोखिीछाप समाज भवन र ६ लाख । 

७ भलायडाुँडा िेवी मक्तन्िि ननमााण ५० हजाि । 

८ अधेिीखोला खानेपानन योजना र २ लाख। 

९ आचामबास खानेपानी ट्यावङ्क ननमााण र २ लाख । 

१० लामोचौतािी बाटो ब्यवस्थापन र ३ लाख ९५ हजाि १२ मार । 

११ पोखिीडाुँडा नमनखोला खानेपानी योजना र ५० हजाि । 

१२ क्तिरिङ खण्ड िेउिाली खण्ड ववद्यनुतकिण योजना पेश्की र १६ लाख १६ हजाि । 

िेहाय 

१ भैिव मोटिमागा ननमााण र ३ लाख । 
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ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०८ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०८ को प्रस्तावउपि छलफल गिाा क्तिरिङ गाउुँपानलका 
गाउुँ कायापानलकाको कायाालयमा कायातित सामाक्तजक पिीचालक श्री शान्ता खनाल ि 
मेनकुा थापाको नमनत २०७५।०६।०१ गतेिेखी २०७५ कानताक मसान्तसम्म 
यसअधीको कायापानलकाको ननणायको अनधनमा िही सेवा सवुवधा प्रिान गने गिी किाि 
म्याि थप गने ननणाय गरियो । 
 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०९ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा क्तिरिङ 
गाउुँपानलका गाउुँ कायापानलकाको कायाालयमा इक्तन्जननयि नसनभल तफा को कमाचािी 
अभावमा योजना कायाान्वयनमा कठीनाइ उत्पन्न भएकोले अको ननणाय नभएसम्मका लानग 
गाउुँपानलकामा मकुाम िहेि सेवा प्रिानित िाविय पनुननामााण प्रानधकिणका इक्तन्जनयि श्री 
िेगन थापालाइ िाविय पनुननामाण प्रानधकिणको काममा बाधा नपने गिी  गाउुँपानलकाको 
इक्तन्जननयिको समेत कायासम्पािन गिाउने ननणाय गिीयो ।यसका साथै गाउुँपानलका 
मातहतमा िहेि कायासम्पािन गने पक्तिम नेपाल खानेपानी आयोजना लगायत अन्य ननकाय 
तफा का कमाचािीहिीलाइ समेत गाउुँपानलकाको काममा लगाइ ननजहरबाट सेवा प्राप्त गने 
ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा क्तिरिङ 
गाउुँपानलका तनहुुँको प्रभावकािी कायासञ्चालन तथा जनमैरी सेवा प्रवाहमाफा त 
गाउुँपानलकामा सशुासन कायम गिाउन आवश्यक पने ऐन, ननयम, कानून कायाववनधहर 
तजुामा गना गाउुँपानलकामा कानून शाखाको स्थापना नभएसम्मको लानग कानून तजुामा 
Computer tying, Editing, Proofing, मस्यौिा तजुामा कायाको लानग  गाउुँपानलकामा 
कायाित प्रमखु प्रशासवकय अनधकृत, आनथाक प्रशासन शाखा प्रमखु ि कम््यूटि शाखामा 
काया गने कमाचािीहरलाइ प्रनत कानून तजुामा बापत क्रमश प्रमखु प्रशासवकय 
अनधकृतलाइ िश हजाि ि आनथाक प्रशासन प्रमखु लाइ पाुँच हजाि ि कम्पूटि शाखाको 
प्रमखुलाइ तीन हजाि प्रिान गने ननणाय गरियो । 
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ननणाय नं २०७५।०७६-००५।११ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा क्तजल्ला प्रशासन 
कायाालय तनहुुँको नमनत २०७५।०६।२२ को च न १५६१ को परानसुािको व्यहोिा 
जानकािी अनसुाि नभमाि नगिपानलकामा इलाका प्रशासन कायाालय स्थापना गिाा 
गाउुँपानलकाका सवै वडाका जनताहकरलाइ सेवा नलन पाएक पने व्यहोिा क्तजल्ला 
प्रशासन कायाालय तनहुुँलाइ पराचाि गने । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा क्तजल्ला समन्वय 
सनमनतको कायाालय तनहुुँको नमनत २०७५।०६।१७ को च न १६४ को परानसुािको 
व्यहोिा जानकािी प्राप्त भयो ।भािनतय िाजितुावासको अनिुान सहायतामा सञ्चानलत 
दिपक मावव गजिकोटको भवन को ठेकिाि श्री सयुा एण्ड सन्स पषु्पाण्जली जे नभ 
धिानको नाममा र १९ लाख पेश्की ननयमानसुाि फछौट गिाइ प्राप्त कागजातहरको 
आधािमा ननयमानसुाि बाुँकी ववल भिुानन दिने ननणाय गरियो ।सो कायाका लानग भािनतय 
ितुावासको अनिुान प्राप्त गने प्रयोजनका लानग नेपाल एस वव आइ बैंकमा गाउुँपानलकाको 
ग समहुको खाता सञ्चालन गना अनमुनत प्रिान गने ननणाय गरियो । 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा तपक्तशल 
बमोक्तजमका व्यिी तथा ननकायहरलाइ आनथाक सहायता उपलब्ध गिाउने ननणाय गरियोुः 

क. बल बहाििु गिौजा वडा नं ५ लाइ र १० हजाि मार । 

ख. पहुँलनसंह थापा वडा नं २ लाइ र १० हजाि मार । 

ग. भवुननसंह थापा वडा नं ३ लाइ र १० हजाि मार । 

ि. प्रहिी चौकी क्तिरिङ गापा वडा नं २ लाइ ७ हजाि मार । 

ङ. गजिकोट कोट मक्तन्िि पजुा सञ्चालन सनमनत वडा नं २ लाइ र ७ हजाि मार । 

 

  



२०७५ असोज २४ गतेको कार्यपालिका बैठकको लिर्यर्हरु 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा तपक्तशल 
बमोक्तजमका वडा कायाालयहरमा आनथाक बर्ा २०७४।०७५ िेखी ननिन्ति रपमा 
कायाित ननम्नानसुािका कायाालय सहयोगीहरलाइ २०७५ साउन १ गतेिेखी लाग ु हनुे 
गिी किाि सम्झौता गिी मानसक तलव भत्ता एकमषु्ठ र ननणाय गरियोुः 

क. वडा नं २ को श्री पनुम थापा मानसक र ५ हजाि मार । 

ख वडा न ३ को श्री खमुमाया थापा र ५ हजाि मार । 

ग वडा नं ४ को श्री ववसिा थापा र ५ हजाि मार । 

ि वडा न ५ को श्री टेकमाया थापा र ५ हजाि मार । 
  

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा क्तजल्ला प्रशासन 
कायाालय तनहुुँको नमनत २०७५।०६।१९ को च न १५२३ को परानसुािको व्यहोिा 
जानकािी प्राप्त भएकोमा हालसम्म त्यस्तो अनतक्रमण भएको तथ्याङ्क निहेको व्यहोिाको 
पर सम्बक्तन्धत कायाालयमा पराचाि गने ननणाय गरियो। 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००५।०९ को ववववध उपि छलफल गिाा नमनत २०७५ 
असोज २८ गते गाउुँसभा बैठक आव्हान गने ननणाय गरियो। 

 

 



२०७५ कार्तिक ६ गत ेकार्िपालिका बैठकको र्िर्िर्हरु 

प्रस्तावहरुः 
२०७५।०७६-००६।०१ गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी स्थापना सम्बन्धमा ।  

२०७५।०७६-००६।०२ अपाङ्ग समन्वय सलमलत सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००६।०३ गाउँपालिकामा काययरत कमयचारीहरिाइ प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा। 

२०७५।०७६-००६।०४ ववववध सम्बन्धमा। 

  

लनर्ययहरुः 
लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००६।०१ उपर छिफि गर्ाय तपशिि बमोशिमको काययक्षेत्र 
रहने गरी प्रहरी कायायिय स्थापनाको िालग प्ररे्ि तथा संशिय सरकारका सम्बशन्धत 
लनकायमा माग गननुः 

क गाउँपालिकाको केन्र पोखरीछापमा रहने गरी इिाकास्तरीय प्रहरी चौकी १, 

ख गाउँपालिकाको वडा नं १ र वडा नं २ को काययक्षेत्र रहने गरी प्रहरी चौकी १, 

ग गाउँपालिकाको वडा नं ४ र वडा नं ५ काययक्षेत्र रहने गरी प्रहरी चौकी १ । 

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००६।०२ उपर छिफि गर्ाय अपाङ्गता भएका व्यशिको 
अलधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को र्फा ४२ को उपर्फा २ (ख) बमोशिमको 
पर्ालधकारीका िालग यस गाउँपालिका काययपालिका सर्स्य श्री र्गुायमाया थापािाइ लनयिु 
गनन लनर्यय गररयो । 

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००६।०३ उपर छिफि गर्ाय न्यून कमयचारी अलधक 
काययचाप काययवोझका कारर् लनिामती सेवामा काययरत कमयचारीहरिाइ स्थालनय तहका 
काम कारबाहीहरिाइ चसु्त र्रुस्त पारी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िालग शिररङ 
गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट शस्वकृत अन्य भत्ता खचय शिर्यक नं २११३९ बिेटको 
पररलधमा रवह तपशिि बमोशिमका पर्ालधकारीहरिाइ २०७५ साउन १ गतेरे्खी िागहुनु े
गरी गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोतबाट व्यहोनन गरी लनम्नानसुारको प्रोत्साहन भत्ता प्रर्ान 
गनन लनर्यय गररयो । 



२०७५ कार्तिक ६ गत ेकार्िपालिका बैठकको र्िर्िर्हरु 

तपलसिुः 

क प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत मालसक र १० हिार मात्र । 

ख आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखु मालसक र ८ हिार मात्र प्रर्ान गनन लनर्यय गररयो । 

कायायियमा थप शिम्मेवारी प्रर्ान गररएका कमयचारीहरिाइ प्रोत्साहन भत्ताको िालग 
आगामी काययपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेि गनन लनर्यय गररयो । 

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००६।०४ उपर छिफि गर्ाय नेपाि सरकार मशन्त्रपररर्र्को 
बैठक सं ३५/०७५ लमलत २०७५/६/२१ को लनर्यय िानकारी प्राप्त भएकोिे सो िाइ 
कायायन्वयनमा िैिाने लनर्यय गररयो । 



मिमि २०७५ िंमिर ३ गिेको गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

 

प्रस्तावहरुः 
२०७५।०७६-००७।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनहुँको पश ुसेवा शाखा मार्फ त 
सञ्चालित यवुा िघित कायफक्रम कायाफन्वयन कायफववलि, २०७५ पारित सम्बन्िमा ।  

२०७५।०७६-००७।०२ घिरिङ गाउँपालिका तनहुँको प्रजननयोग्य िाँगो/साँढे/बोका 
हकुाफउने श्रोतकेन्र स्थापना कायफववलि कायफववलि, २०७५ पारित गने सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०३ घिरिङ गाउँपालिका तनहुँको बाख्रा/बंगिु पािन प्रवर्द्फन 
कायफववलि, २०७५ पारित गने सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०४ ििभाडा लिनेदिने सम्बन्िमा ।  

२०७५।०७६-००७।०५ कायाफियबाट किािमा लनयकु्त कमफचािीहरको लनयघुक्त 
अनमुोिन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०६ बािववकास केन्र अनिुान सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०७ गाउँपालिकालभत्रका पूवाफिािजन्य ववकासका योजनाहर 
कायाफन्वयन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०८ कायाफियको लिघखत घस्वकृलत ववना प्राप्त योजना सलमलत संि 
संस्था बाट प्राप्त ववि भकु्तानी सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।०९ नेवा खिुः घिरिङिाइ आलथफक सहयोग सम्बन्िमा ।  

२०७५।०७६-००७।१० गाउँपालिकाको आवलिक योजना लनमाफण सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।११ गाउँपालिकाको लभलडयो डकुमेघन्ि लनमाफण सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००७।१२ ववववि । 

लनणफयहरुः 
लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०१ मा मूल्याङ्कन सलमलतको बनोटमा गाउँ कायफपालिका 
सिस्यहरमध्येवाट आलथफक ववकास सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको सिस्य समेत 
सिस्य िहने संशोिन समेत िहने गिी पारित गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०२ मा मूल्याङ्कन सलमलतको बनोटमा गाउँ 
कायफपालिका सिस्यहरमध्येवाट आलथफक ववकास सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको 
सिस्य समेत सिस्य िहन ेसंशोिन समेत िहने गिी पारित गरियो । 



मिमि २०७५ िंमिर ३ गिेको गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०३ मा मूल्याङ्कन सलमलतको बनोटमा गाउँ 
कायफपालिका सिस्यहरमध्येवाट आलथफक ववकास सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको 
सिस्य समेत सिस्य िहन ेसंशोिन समेत िहने गिी पारित गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०४ उपि छिर्ि गिाफ स्वास््य शाखाको औषलि 
जन्य पिाथफहरको भण्डािण गने प्रयोजनका िालग गाउँपालिकामा पयाफप्त कोठाहर 
निहेकोिे अको व्यवस्था नभएसम्मका िालग घिरिङ ३ तनहुँ यम बहाििु आिेको ििमा 
िहेको २ कोठा मालसक र ३४०० चौलतस सयमात्र ििभाडा लतनेगिी ििभाडामा लिन े
लनणफय गरियो साथै साववको कृवष सेवा केन्र िहेको घिरिङ ३ हवटयाको मलनिाि शे्रष्ठको 
ििमा ििभाडा लिनेदिन ेसम्झौता मालसक र २००० मा सम्झौता गिी २०७५ मंलसि 
मवहनािेखी िाग ुहनुे गिी ििभाडामा लिनेदिने सम्झौता भङ्ग गिी गाउँपालिका मातहतको 
कृवष सेवा शाखा ि पश ुसेवा शाखािाइ  अको व्यवस्था नभएसम्मका िालग साववकको 
घिरिङ सनु्िािा गाववस भवनमा स्थानान्तिण गिाइ सेवा प्रवाह गिाउने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०५ उपि छिर्ि गिाफ गाउँ कायफपालिकाको 
कायाफियबाट किाि सेवाम लनयकु्त तपलसि बमोघजमका कमफचािीहरको लनयघुक्त अनमुोिन 
गने लनणफय गरियो । 

तपलसिुः 

१ लमलत २०७५ असोज २५ गते नेपाि इघन्जलनयि सेवाको सव इघन्जलनयि लसलभि 
पिमा लनयकु्त श्री तािानाथ िानाभाट । 

२ लमलत २०७५ कालतफक २० गते नेपाि स्वास््य सेवाको अहेव पिमा लनयकु्त श्री 
लबकास शे्रष्ठ । 

३ लमलत २०७५ कालतफक ३० गते नपेाि कृवष सेवाको नायव प्राववलिक सहायक पिमा 
लनयकु्त श्री वषाफ थापा िाना । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०६ उपि छिर्ि गिाफ गाउँसभाबाट ववलनयोघजत 
बजेटको परिलिमा िहेि बािलबकास केन्र अनिुान तर्फ बाट र १ िाख तर्फ बाट नेपाि 
सिकािबाट लनिाफरित तिवमानमा नवढ्ने गिी श्री ववुर्द् प्रा वव घिरिङ ५ मोचावािी िाइ 
प्रिान गने लनणफय गरियो । 
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लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०७ उपि छिर्ि गिाफ गाउँसभाबाट ववलनयोघजत 
बजेटको परिलिमा िहेि पूवाफिािजन्य योजनाहरको िागत अनमुान िलनङ ववि अघन्तम 
मलु्याङ्कन िगायतका उपभोक्ता सलमतिाइ दिन ेभकु्तानी ववि तयाि गने क्रममा स्थालनय 
िििेटको आिािमा तयाि पाने साथै नेपाि सिकाि प्रिेश सिकाि तथा घिरिङ 
गाउँपालिकाबाट घस्वकृत मापिण्डको आिािमा पािना गनुफपने शतफहरको पािना गनुफपने 
सम्पणुफ काम कािवाहीहरमा प्राववलिक शाखाको सम्बघन्ित कमफचािी नै पूणफ रपमा 
घजम्मेवाि ि जवार्िेही िहने गिी कामकाज गिाउने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०८ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०८ उपि छिर्ि गिाफ घिरिङ गाउँपालिका गाउँ 
कायफपालिकाको कायाफियको लिघखत घस्वकृत आिेश, कायाफियसँगको लिघखत सम्झौता 
ववना कायाफियमा पेश गरिने कुनै पलन प्रकािको ववि भकु्तालन नगनुफ नगिाउनहुनु गाउँ 
कायफपालिकाको कायाफियिाइ लनिेशनात्मक आिेश जािी गने लनणफय गरियो ।साथै यस्तो 
प्रकािको ववि िकमको ववविण प्रत्येक कायफपालिकाको बैठकमा पेश गिी सो बैठकको 
लनणफयबमोघजम गने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०९ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०९ उपि छिर्ि गिाफ घिरिङ हवटया नेवा खि 
घिरिङ ३ तनहुँिाइ तपघशि बमोघजमको आलथफक सहायता प्रिान गने लनणफय गरियोुः 

तपलसिुः  

घििीङ हवटया नेवा खिुः घिरिङ ३ तनहुँ िाइ आलथफक सहयोग र ५०००० पचास 
हजाि मात्र । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१० उपि छिर्ि गिाफ गाउँसभाको घस्वकृत बजेटको 
परिलिमा िवह घिरिङ गाउँपालिका तनहकुो सन्तलुित ि दिगो ववकासको िालग 
गाउँपालिकाको आवलिक गरुयोजना तजुफमा गिाउने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।११ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।११ उपि छिर्ि गिाफ गाउँसभाको घस्वकृत बजेटको 
परिलिमा िवह घिरिङ गाउँपालिका तनहकुो समग्र ववषयहर समावेश गिी गाउँपालिकाको 
यथाथफ बस्तघुस्थलत घचत्रण हनुे लभलडयो डकुमेघन्ि लनमाफण गनफ र १००००० अिेरवप एक 
िाख मात्र मात्र ववलनयोजन गिी आवश्यक काम कािवाही सचुार गिाउन कायाफियिाइ 
आिेश जािी गने लनणफय गरियो । 
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लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१२ उपि छिर्ि गिाफ घिरिङ गाउँपालिकालभत्र िहेका 
सम्पणुफ स्वास््य संस्थाहरको िेटि प्याड ि कायाफियको नाम तपलसि बमोघजमको नमनुा 
अनसुाि िाग ुगने लनणफय गरियो । 

तपलसिुः 

 

घिरिङ गाउँपालिका 

…………………… स्वास््य चौकी 

घिरिङ ….. तनहुँ  

गण्डकी प्रिेश नेपाि 

स्थापना बषफ 
…….. स्वास््य चौकीको स्थानमा सामिुावयक स्वास््य इकाइ िेख्न सवकने । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१३ को ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गिाफ तपलसि 
बमोघजमको व्यघक्तको मगृौिा रे्ि भएको कािण उपचािको िागी आलथफक सहयोग 
स्वरप र १०००० िश हजाि मात्र प्रिान गने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१३ को ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गिाफ भञ्ज्याङ 
िाविय िैलनकका लबश्वबन्ि ु भण्डािीको सम्पािकीयमा प्रकाशन हनु िागेको पसु्तक 
प्रकाशनका िालग आलथफक सहयोग स्वरप र १०,००० अिरेपी िश हजाि मात्र प्रिान 
गने लनणफय गरियो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१३ को ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गिाफ 
गाउँपालिका उपाध्यिको कायाफियमा लनयलमत रपमा कायाफियमा २०७५ साउन १ 
गतेिेखी िाग ुहनुे गिी आउिाँजाँिा आवतजावत खचफ वापत मालसक यातायात खचफ स्वरप 
एकमषु्ठ र ९००० अिेरपी नौ हजाि मात्र प्रिान गने लनणफय गरियो । 
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लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१३ को ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गाउँपालिका 
अध्यिको तथा गाउँपालिकाको काननुी सल्िाहकािको रपमा कायफ गने गिी सेवा 
किािमा लिन मालसक र २३५००। अिेरवप तेइस हजाि मात्र प्रिान गने गिी 
अध्यिबाट लनयकु्त गने गिी काममा िगाउन अनमुलत प्रिान गने लनणफय गरियो । 

 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।१३ को ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गाउँ 

कायफपालिकाको बैठक अन्त्य गने लनणफय गरियो ।  
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प्रस्तावहरुः 
२०७५।०७६-००८।०१ सवोच्च अदालतमा ललखित जवाफ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-००८।०२ ववववध सम्बन्धमा। 

  
लिर्णयहरुः 
लिर्णय िं २०७५।०७६-००८।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-००८।०१ उपर छलफल गदाण सम्मािलिय सवोच्च अदालतबाट 
खिररङ गाउँपाललका तिह ँको िाममा लमलत २०७५ कालतणक १२ गते तालमल भएको ररट िं 
०७४-wo-०३१२ ववषय उत्प्प्रषेर्को म द्धामा ललखित जवाफ पेश गिे पेशी ब झ्िे लगायतका 
सम्पूर्ण अदालती प्रकृयाहरमा गाउँ कायणपाललकाको तफण बाट गाउँ कायणपाललकाको 
कायाणलयका प्रम ि प्रशासवकय अलधकृलाई अखततयारी प्रदाि गिे साथै उक्त ररटको लालग 
तपखशल बमोखजमको ललखित जवाफ प्रषेर् गिे लिर्णय गररयो । 

तपलसलुः 
सम्मालित श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

ललखित जवाफ 

 

ररट िं.:- 074-wo-0312 

 

प्रलतवादी िं ४३१ को खिररङ गाउँपाललका गाउँ कायणपाललकाको कायाणलय तिह ँको तफण वाट ऐ. का प्रम ि 
प्रशासवकय अलधकृत श्री सन्तोष ढ ङ्गािा …………… ……………………………… ……… 
 ललखित जवाफ प्रस्त तकताण/प्रत्प्यथी 

 

ववरद्ध 

 

िेपाल ववद्यालय कमणचारी यूलियिको तफण बाट अलधकारप्राप्त व्यखक्त ऐ. का अध्यक्ष तारािाथको छोरा बषण ४६ 
का कमल प्रसाद िलतवडा …………………… ………………………………………………… 

…...………. ववपक्षी/ररट लिवेदक 

 

म द्धाुः उत्प्प्रषेर् परमादेश लगायत अन्य जो चावहि ेआदेश जारी गरर पाउँ । 

 

ररट लिवेदक कमल प्रसाद िलतवडा समेतले यस गाउँ कायणपाललकाको कायाणलय समेतलाई ववपक्षी बिाइ 
दायर गरेको उत्प्प्रषेर् परमादेश लगायत अन्य चावहिे आदेश जारी गरर पाँउ भन्ने म द्धा सम्मालित सवोच्च  
अदातलतमा ररट लिवेदि परी सम्मालित सवोच्च अदालतबाट लमलत २०७४।१०।१५ मा यस कायाणलयका 
िाउँमा जारी भएको आदेश सवहतको म्याद लमलत २०७५।०७।१२ गते तामेल भई उक्त सूचिाको समयवलध 
अथाणत १५ ददिलभत्र ललखित जवाफ पेश गि णपिेमा  िेपालीहरको महाि पवण ददपावलीको लामो ववदा तथा 
कायाणलयको कायणव्यस्थताले गदाण काव  भन्दा बावहरको पररखस्थलतले म्याद ग खिि गएको ह दा ँग खिएको म्याद 
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छ टै्ट लिवदेिवाट थमाइ थामी पाएको म्याद लभतै्र सत्प्य तथ्य व्यहोराहर लिम्ि प्रकरर्हरमा ि लाइ यो ललखित 
जवाफ तयार गरर सम्मालित सवोच्च अदालतमा पेश गररएको छ । 

१. ररट लिवेदकको ववस्ततृ वववरर् तथा तथ्य ररट लिवेदिबाट िै अवगत ह िे ह ँदा यहाँ प  िरावखृि 
गररएको छैि । अन्य ववपक्षीहरको हकमा लिजहरबाट िै ललखित जवाफ पेश ह ि ेभएकोले यस 
गाउँ कायणपाललकाको कायाणलयको हकमा मात्र ललखित जवाफ पेश गररएको छ । 

२. यसमा ररट लिवेदक समेत िेपाल राज्य भरका ववद्यालयहरमा ववलभन्न पदमा कायणरत कमणचारीहरको 
सेवा स ववधामा ववभेद भई लिजहर वपलडत रहेको क रा लिजहरबाटै लिवेदि व्यहोराबाट प्रष्ट ह ि 
आउँछ । 

३. िेपालको संववधाि (२०७२) को धारा ५६ को उपधारा १ संखिय लोकताखन्त्रक गर्तन्त्र िेपालको 
मूल संरचिा संि प्रदेश र स्थालिय तह गरी तीि तहको ह िेछ भन्न ेक रा उल्लेि छ भिे धारा ५७ 
को उपधारा ६ मा “उपधारा ३ वा ५ बमोखजम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा िगर सभाले कािूि 
बिाउदा संिीय कािूिसँग िवाखििे गरी बिाउि  पिे, प्रदेश सभा गाउँ सभा वा िगर सभाले बिाएको 
त्प्यस्तो कािूि संि कािूिसँग बाखिएमा बाखिएको हदसम्म अमान्य ह िेछ” भलि उल्लेि भएको छ 
भि ेसोही धाराको उपधारा ७ मा “उपधारा ५ बमोखजम गाउँ सभा वा िगर सभाले कािूि बिाउदा 
प्रदेश कािूि सँग िवाखििे गरी बिाउि  पिेछ र गाउँ सभा वा िगर सभाले बिाएको त्प््तो कािूि 
प्रदेश कािूि सँग बाखिएको हदसम्म अमान्य ह िेछ” भलि देशको म ल कािूि संववधािमा उल्लेि 
भएको ह ँदा देशमा संिीय शासि प्रर्ाली स्थापिा भएपछी हालसम्म संिीय सरकार र प्रदेश 
सरकारवाट संिीय खशक्षा ऐि वा प्रदेश खशक्षा ऐि जारी िभइसकेको अवस्थामा गाउँपाललकाले 
ववपक्षीले दावी गरे बमोखजम स्थािीय खशक्षा ऐि जारी गरर ररट लिवेदकको माग बमोखजमको सेवा, 
स ववधा सम्बन्धमा व्यवस्था गिण सक्िे अवस्था िदेखिदा संिीय खशक्षा ऐि जारी िह ँदा सम्म ववपक्षीले 
यस गाउँपाललका ववरद्ध सम्मालित अदालतमा ररट दायर गि ण कािूिी रपमा उपय णक्त देखिदैि । 
 

४. स्थालिय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ को दफा ११ उपदफा २ ज मा उल्लेखित गाउँपाललका वा 
िगरपाललकाको खशक्षा सम्बन्धी २३ वटा काम, कतणव्य र अलधकारहरमा कवह कतै पलि ववद्यालयका 
खशक्षक तथा कमणचारीहरको सेवा, स ववधा, लिय खक्त, सरवा, बढ वाको अलधकार गाउँपाललकालाइ भएको 
देखिदैि । सोही दफाको व्यातया गदै सम्मालित सवोच्च अदालतबाट लमलत २०७५।१।२७ गते 
ररट िं ०७४-WO-००३७ को उत्प्प्रषेर्, परमादेश तथा प्रलतषधे समेत म द्दामा र लमलत २०७५।२।८ 
गते ररट िं ०७४-Wo-०८३२ को उत्प्प्रषेर् म द्दामा समेत गाउँपाललकालाइ ववद्यालयका खशक्षक तथा 
कमणचारीहरको लिय खक्त सरवा तथा सेवा स ववधा सम्बन्धमा अलधकार िभएको आशयको आदेश 
जारी भएको अवस्था छ । 

५. िेपाल सरकार, खशक्षा ववभाग, मािव संशाधि तथा आन्तररक व्यवस्थापि शािा सािोदिमी भक्तप रबाट 
च िं ६७ लमलत २०७५।२।२ गते सवै खशक्षा ववकास तथा समन्वय ईकाईहर र सवै क्षैलत्रय 
खशक्षा लिदेशिालयहरलाइ भएको करारमा खशक्षक लिय खक्त सम्बन्धमा भन्ने पररपत्रमा यस ववभागको 
च िं ११३ लमलत २०७४।१२।२१ गतेको पत्रबाट खशक्षकहरको लिय खक्त, सरवा, वढ वा र 
दरवन्दी लमलाि सँग सम्बखन्धत कायणहर िगिण िगराउि लिदेशि गररएकोमा ववद्यालयमा रहेको 
खशक्षक दरवन्दी तथा खशक्षक अि दाि कोटामा करारमा खशक्षक लिय क्ती सम्बन्धी कायणहर पूवणवत 
रपमा लियमाि सार गिण गराउि ह ि अि रोध छ । 

६. िेपाल सरकार, खशक्षा ववभाग, मािव संशाधि तथा आन्तररक व्यवस्थापि शािा सािोदिमी भक्तप रबाट 
चं िं ६७ लमलत २०७५।०२।०२ गते सबै खशक्षा ववकास तथा समन्वय ईकाईहर र सवै क्षेलत्रय 
खशक्षा लिदेशिालयहरलाई भएको करारमा खशक्षक लिय क्ती सम्बन्धमा भन्ने पररपत्रमा “यस ववभागको 
च िं ११३ लमलत २०७४।१२।२१ गतेको पत्रवाट खशक्षकहरको लिय खक्त, सरवा, बढ वा र 
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दरवन्दी लमलाि संग सम्बखन्धत कायणहर िगिण िगराउि ह ि लिदेशि गरीएकोमा ववद्यालयमा रहेको 
खशक्षक दरवन्दी तथा खशक्षक अि दाि कोटामा करारमा खशक्षक लिय क्ती सम्बन्धी कायणहर पूवणवत 
रपमा लियमाि सार गि ण गराउि  ह ि अि रोध छ’’ भलि पररपत्र भएको ह ँदा यसवाट गाउँपाललकाले 
ववपक्षीले दावी गरे बमोखजम लिजहरको माग सम्बोधि गिण सक्िे अलधकार गाउँपाललकालाइ िभइ 
संिीय सरकारमा रहेको क रा प्रष्ट ह ि आउँछ । 

७. गाउँपाललका स्थापिा भएदेिी िै संिीय सरकारबाट ववद्यालयका खशक्षक तथा कमणचारीहरको तलब 
तथा स ववधा वापतको रकम िेपाल सरकारबाट शसतण अि दाि अन्तगणत गाउँपाललकामा प्राप्त ह िे र 
सो रकम जे ज ि खशषणकमा जसरी िचण गिे शतण तोकीएको ह न्छ सोही खशषणकमा तोवकएबमोखजम 
मात्र िचण लेख्न  पिे ह ँदा गाउँपाललकाले खशक्षक तथा कमणचारीहरको स ववधा सम्बन्धमा क िै काँटछाँट 
गिे अलधकार िभएको ह ँदा ववपक्षीहरले यस गाउँपाललका ववरद्ध ररट दायर गि ण तकण  संगत देखिदैि 
। 

८. अतुः गाउँ कायणपाललकाको कायाणलयबाट गाउँपाललका अन्तगणतका ववद्यालयका खशक्षक तथा 
कमणचारीहरको अलभलेि अद्यावलधक गिे खजम्मेवारी ह ँदा सो कायण ईमान्दारीपूवणक भएको तर 
ववपक्षीहरको सेवा स ववधा लगायतका ववषयहरमा संिीय खशक्षा ऐिँ जारी िह ँदासम्म गाउँपाललकाको 
के कलत अलधकार हो भन्न ेववषयमा अन्योलता रहेको ह ँदा ववपक्षीहरको माग बमोखजमको खजम्मेवारी 
तत्प्काल गाउँपाललका तहबाट गिण िसवकिे ह ँदा ववपक्षीले कपोकखल्पत र अि मािको भरमा यस 
गाउँपाललकालाइ समेत ववपक्षी बिाई सम्मालित अदालतमा दायर भएको ररट लिवेदिबाट फ सणद 
ददलाई पाउि सादर अि रोध साथ यो ललखित जवाफ पेश गररएको छ । 

९. संलग्ि प्रमार् कागज 

क सम्मालित अदालतबाट यस कायाणलयका िाममा जारी भएको सूचिा म्यादको प्रलतललवप थाि १  

१०.  यसमा लेखिएको व्यहोरा दिक साँचो हो, ि ठ्ठा िहरेमा कािूि बमोखजम सह ँला ब िाउला । 

 

ललखित जवाफ प्रस्त तकताण  

सन्तोष ढ ङ्गािा 
प्रम ि प्रशासवकय अलधकृत 

खिररङ गाउँपाललका, तिह ँ । 

ईलत सम्वत २०७५ साल मंलसर ११ गते रोज ३ श भम ्। 
 

लिर्णय िं २०७५।०७६-००८।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-००८।०२ ववववध प्रस्ताव उपर छलफल गदाण खिररङ 
गाउँपाललका कायणपाललकाको लिर्णय िं २०७५।०७६-००७।१३ मा संशोधि गरी 
तपलसल बमोखजमको व्यखक्तको मगृौला फेल भएको कारर् उपचारको लागी आलथणक 
सहयोग स्वरप र १०००० दश हजार मात्र प्रदाि गिे लिर्णय गररयो । 

तपलसलुः 

१ खिररङ गाउँपाललका तिह ँ वडा िं ३ बस्िे श्री टेक बहाद र थापाको िाती श्री 
चमािलसंह थापाको छोरा श्री प्रमे थापा लाइ आलथणक सहयोग प्रदाि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-००९।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अपाङ्गता भएका व्यघिको परिचय  

पत्र ववतिण काययववलि २०७५ पारित गने सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०२ काययववलि संशोिन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०३ आ व २०७५।०७६ को प्रथम चौमालसक खचय अन मोदन  

सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०४ नददजन्य पदाथय उत्खनन सम्बन्िमा 
२०७५।०७६-००९।०५ मेलसनिी तथा सवािी सािन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०६ लनय घि अन मोदन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०७ गाउँ घशक्षा सलमलत गठन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०८ साभ  ङ्ग हविया स्वास््य चौकीमा कायायिय सहयोगी लनय घि  

सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०९ इघन्जलनयि सेवा प्राप्त गने सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।१० आखँा घशववि सञ्चािन सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।११ अघिल्िो आलथयक बर्यको कृवर् तथा पश  सेवा तर्य को अन दान  

ववतिण सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।१२ अपाङ्ग िघक्षत काययक्रम सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।१३ ववववि सम्बन्िमा । 

 

लनणययहरुः- 
लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०१ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अपाङ्गता भएका 
व्यघिहरको परिचय पत्र ववतिण काययववलि २०७५ मा अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकता प्राप्त गनय योग्य 
व्यिीहरिाइ लसर्ारिस गदाय त्यस्तो नागरिकता प्रमाणपत्र अलनवायय गने गिी पारित गने । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०२ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका योजना भ  िानी अन गमन 
म ल्याङ्कन तथा योजना र्िर्ािक एवं भ  िानी काययववलि २०७५ को दर्ा ३ को गाउँपालिका स्तरिय 
अन गमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको गठन नेपाि सिकािबाि घस्वकृत स्थालनय तहको बावर्यक योजना तथा 
बजेि तज यमा ददग्दशयन, २०७४ (परिमाघजयत) को दर्ा ६.२.१ को अन गमन तथा स परिवेक्षण सलमलतको 
गठनसँग बाघिएकोिे सो सम्बन्िमा स्थालनय तहको बावर्यक योजना तथा बजेि तज यमा ददग्दशयन, २०७४ 
(परिमाघजयत) को दर्ा ६.२.१ बमोघजम ह ने गरि संशोिन गने । 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०३ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको 
कायायियबाि आलथयक बर्य २०७५।०७६ को प्रथम चौमालसकमा भएको चािू खचय तथा प घजगतँ खचय 
तर्य को (ववघिय समालनकिण शशतय अन दान सामाघजक स िक्षा नेपाि सिकािबाि हस्तान्तिण भइ आएको 
काययक्रम) सम्पूणय  र ७,००,५८,९५८।अक्षेरवप सात किोड अन्ठाउन्न हजाि नौ सय अन्ठाउन्न मात्र खचय 
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भएकोमा उि खचय अन मोदन गने ।साथै प्रथम चौमालसकको खचयको र्ाँिवािी यसै लनणययसाथ संिग्न 
गरिएको छ । 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०४ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको 
कायायियबाि गाउँ काययपालिकाको लमलत २०७५।०५।१२ को लनणयय नं १ को आिािमा सावयजलनक 
खरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजलनक खरिद लनयमाविी, २०६४ तथा प्रचलित कानूनको अलिनमा िहेि लमलत 
२०७५।०५।१३ गते कायायियमा ि २०७५।०५।१४ को नागरिक िाविय दैलनकमा प्रकाघशत सूचना 
अन साि ३० ददनको म्याद सवहत नददजन्य पदाथय वववक्र तथा उत्खनन सम्बन्िमा ठेक्का सम्बन्िी घशिबन्दी 
बोिपत्र आव्हान भएकोमा क नै पलन नददिािको ठेक्का वववक्र नभएकोिे प न दोश्रो पिक लमलत 
२०७५।०६।१९ गते प्रकाघशत सूचना अन साि सम्पूणय िािहर लबवक्र ह न नसकी घिरिङ गाउँपालिका 
वडा नं १ ि वडा नं ४ को खैिेनी िाि, ख घम्िनिाि िाि, कालिगण्डकी नदद बायाँ वकनािा बालििािमा 
मात्र ठेक्का िागेको कायायियबाि जानकािी प्राप्त भएकोमा पिक पिक सूचना प्रकाशन गदाय पलन िाि वववक्र 
नह ँदा गाउँपालिकालभत्र सञ्चािन ह ने योजना कायायन्वयका िालग अत्यावश्यक मािसामान उपिब्िता नह ने, 
गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा समेत कलम तथा नददजन्य पदाथयको चोिी लनकासी लनकासी ह न सक्न े
भएको तथा सो को लनयलमत लनगिानी गनय गाउँपालिकासँग पयायप्त कमयचािी नभएकोिे घजल्िा समन्वय 
सलमलतको कायायिय तनह ँको लमलत २०७५।४।३१ चिानी नं ७५ पं सं ०७५।०७६ को प्राप्त 
पत्रान सािको प्रािघम्भक वाताविघणय पिीक्षण प्रलतवेदन स्वीकृत भएको आिािमा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको 
लसमामा िहेको कालिगण्डकी नदी क्षेत्रमा िहेको ढ ङ्गा,  लगिी, वाि वा ठेक्काको िालग प्रदेश सिकािको अथय 
सम्बन्िी प्रस्ताविाई कायायन्वयन गनय बनेको वविेयक २०७५ अन स ची ६ को दर्ा ८ संग सम्बन्िीतको 
दि िेि िहन े गिी तपलसि बमोजीमको िाििाई छ ट्टाछ टै्ट प्याकेज ह ने गिी प नुः ७ ददनको म्याद ददइ 
ठेकदािबाि गाउँपालिकािाइ लतन य पने सम्प णय िाजश्वको िकम सम्िौता गन यप  वय गाउँपालिकाको सघञ्चत कोर् 
खातामा सम्प णय िाजश्व वापतको िकम जम्मा गिी ठेक्का सम्िौता गने गिी घशिबन्दी वोिपत्रको सूचना 
आव्हान गने लनणयय गरियो । 

तपलसि  

१) लतम्सेना िाि  

२) भण्डािी िाि 

३) र् िवािी मािेबगि िाि 

४) मैदे देमान िाि नददनको वाँया वकनाि 

५) िानीिाि 

६) लसन्द ि प च्छाि िाि 

७) बिौिी िाि 

८) बाि वािाि िाि 
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लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०५ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको 
कायायियको कायायिय प्रम खका िालग एक थान मोििसाइकि ि गाउँपालिका उपाध्यक्षको प्रयोजनका िालग 
एक थान स्क िि खरिद गने । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०६ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको लनणयय 
नं २०७५।०७६-००७।१६ को आिािमा गाउँपालिका अध्यक्षबाि सल्िाहकािमा लनय ि श्री स मन 
क माि शे्रष्ठको लनय घि अन मोदन गिी  काययपालिकाको लमलत २०७५।५।३ को लनणयय नं ७ का 
आिािमा नवढ्ने गिी गाउँपालिकामा सामाघजक परिचािकमा लनय ि श्री मेनका थापा ि शान्ता खनाििाइ 
लमलत २०७५।०६।०१ गतेदेखी िाग  ह नेगिी २०७५ प र् सम्म िाग  ह ने गिी किाि म्याद थप गने । 

   

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०७ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिका गाउँ घशक्षा सलमलत गठन 
गने सम्बन्िमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री िन बहाद ि िानाज्यूिाइ अलिकाि प्रत्योजन गरि अन मोदनका िालग 
आगामी काययपालिका बैठकमा पेश गने । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०८ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०८ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिकाको साभ  ङ हविया स्वास््य 
चौकीमा रिि िहेको कायायिय सहयोगी पदमा सेवा किािमा िहेि कायय गने गिी मालसक र ५००० सेवा 
स वविा प्रदान गने गिी किाि सेवामा लनय ि गने । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०९ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।०९ उपि छिर्ि गदाय घिरिङ गाउँपालिकामा स्थाइ दिवन्दीमा 
इघन्जलनयि लसलभि तर्य को पदमा क नै पलन कमयचािी नह दा काम कािवाहीमा असि पिेको ह ँदा 
काययपालिकाको लनणयय नं २०७५।०७६-००५।०९ का आिािमा िाविय प नलनयमायण प्रालिकिणको 
इघन्जलनयि पदमा काययित इघन्जलनयििाइ अलतरिि सेवा स वविा वापत प्रलत िण्िा काययवापत ह न आउने 
िकम विाबिको िकम सेवा स वविा प्रदान गने गिी चन्रज्योती प्राववलिक घशक्षािय घिरिङ ३ तनह ँमा 
काययित इघन्जलनयििाइ गाउँपालिकामा समेत यही लनणयय बमोघजमका आिािमा कामकाजमा िगाउने लनणयय 
गरियो । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।१० उपि छिर्ि गदाय वहमाियन आखँा अस्पताि पोखिाको प्राववलिक 
सहयोगमा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आयोजनामा घिरिङ गाउँपालिकामा २०७५ प स २० गतेदेखी प स 
२२ गतेसम्म आखँा घशववि सञ्चािन गने उि घशववि अवलिभि सो िोिीमा आउन ह ने सम्प णय 



२०७५ पुस ०३ गतकेो कार्यपालिका बैठकको निर्यर्हरु 

Page no 4 | 4 

 

सदस्यहरिाइ २०७५ प र् १९ गते बेि कादेखी घशववि सम्पन्न नभएसम्मका िालग घिरिङ गाउँपालिकामा 
बस्ने खाने खचयको व्यव्स्था गाउँपालिकाबािै उपिब्ि गिाउन घस्वकृत प्रदान गने । 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।११ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।११ उपि छिर्ि गदाय अघिल्िो आलथयक बर्य २०७४।०७५ को कृवर् 
सेवा तथा पश  सेवा शाखाबाि ववलनयोघजत िकमबाि अन गमनका आिािमा सम्बघन्ित कृर्कहरिाइ 
सम्बघन्ित वडा कायायियहरको अन गमन प्रलतवदेन तथा लसर्ारिस तथा स्थिगत अन गमन प्रलतवेदनका 
आिािमा अन दान ववतिण प्रदान गने सोको सम्प णय ववविण यसैसाथ संिग्न गरिएको छ । 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।१२ उपि छिर्ि गदाय गाउँसभाबाि घस्वकृत बजेिको परिलिमा अपाङ्ग 
िघक्षत काययक्रम तर्य को र ३ िाख मध्येबाि घिरिङ गाउँपालिकालभत्रका अपाङ्गहरिाइ दििचेयि 
िगायतका सामाग्रीहर ववतिण ि ३ ददने प्रघशक्षण काययक्रम सञ्चािन गने । 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।१३ ववववि प्रस्ताव उपि छिर्ि गदाय लनम्नान सािका लनणययहर गरियोुः 

लनम्नुः 

क) गाउँसभाको घस्वकृत बजेिको परिलिमा िहेि चन्रज्योती प्राववलिक ववद्यािय घिरिङ ३ तनह ँमा  
इन्ििनेि जडान गने । 

ख) लभमाद महोत्सवमा आलथयक सहयोग र ५० हजाि प्रदान गने । 

ग) जनज्योती क्याम्पस लभमाद तनह ँको ज्योतीप ञ्च स्मारिका २०७५ प्रकाशनका िालग सहयोग र 
१० हजाि प्रदान गने । 

ि) एकदेव आिे स्मलृत प्रलतष्ठानका िालग स्मारिका प्रकाशनका िालग सहयोग र २० हजाि प्रदान 
गने । 

ङ) पिाशि किेज दमौिीको स्मारिका प्रकाशनका िालग आलथयक सहयोग र १० हजाि प्रदान गने । 

च) गाउँपालिकामा लनयलमत रपमा प्राप्त भइिहेको कृवर् पलत्रकाको िालग मालसक र १५०० का दििे 
२०७६ असाि मसान्त सम्म लनयलमत पलत्रका वापतको िकम उपिब्ि गिाउने । 

छ) घिरिङ गाउँपालिका ५ को श्री कमानलसंह िानािाइ गाउँपालिकाको दृश्य िघल्कने गिी लगलत 
एल्बम लनकाल्नका िालग सहयोग र १० हजाि प्रदान गने ।    

 

आजका बैठक समापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०१०।०१ घिरिङ गाउँपालिकामा प्रहिी चौकी स्थापना सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१०।०२ आ व २०७४।०७५ को अघन्तम िेखापिीक्षण प्रलतवेदन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१०।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणणयहरुः- 
लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१०।०१ उपि छिफि गदाण घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको 
कायणपालिकाको लनणणय नं २०७५।०७६-००६।०१ को अलधनमा िवह प्रहिी कायाणिय 
स्थापनाको िालग प्रदेश ि स्थालनय  सिकािको साझेदािीमा प्रहिी चौकी स्थापना गनण आन्तरिक 
मालमिा तथा कानून मन्रािय गण्डकी प्रदेश नेपािको लमलत २०७५।०९।०२ को प्रकाघशत 
सूचनाका आधािमा गाउँपालिका केन्र पोखिीछापमा िहने प्रहिी चौकी लनमाणणका िालग िागत 
साझेदािीताका िालग कूि िागतको १० प्रलतशत िकम स लनघित गिाउन े ि सो लनणणय 
अन मोदनका िालग आगामी गाउँसभामा पेश गने । 

  

लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१०।०२ उपि छिफि गदाण घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आ व 
२०७४।०७५ मा गाउँ कायणपालिकाको कायाणियबाट खचण भएका सम्पूणण खचणहरको महािेखा 
पिीक्षको कायाणियबाट अघन्तम िेखापिीक्षण सम्पन्न भइ प्रािघम्भक प्रलतवेदन उपि छिफि गरि 
सो प्रलतवेदनमा औल्याइएका ववषयहरिाइ स धाि गने गिाउने लनणणय गरियो । 

  

लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०३  

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१०।०३ को ववववध प्रस्ताव उपि छिफि गदाण आजका बैठक 
समापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०११।०१ घिरिङ गाउँपालिकामा लिघिष्ट ब्यक्तीहरको अलतथ्यता सम्िन्धमा । 

२०७५।०७६-०११।०२ गरिवसँग लििेश्वि काययक्रमको सम्िन्धमा । 

२०७५।०७६-०११।०३ ववववध सम्िन्धमा । 

 

लिर्ययहरुः- 
लिर्यय िं २०७५।०७६-०११।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०११।०१ उपि छिफि गर्ाय घिरिङ गाउँपालिका तिह ँमा संघिय 
सिकािका मािलिय िक्षामन्रीज्यू सवहत मािलिय संघिय सांसर् िगायतका ववघिष्ट व्यघक्तहरको 
आलतथ्यताका िालग जसअन्तगयत काठमाण्डौिाट घिरिङ सम्म आउर्ा जाँर्ा िाग्िे यातायात खर्य 
गाउँपालिकामा िहर्ासम्मको िालग िाग्िे सम्पूर्य खर्यहर गाउँपालिकावाट व्यहोिे गिी लिर्यय 
गरियो । 

लिर्यय िं २०७५।०७६-०११।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०११।०२ उपि छिफि गर्ाय घिरिङ गाउँपालिका तिह ँको 
काययपालिकाको लिर्यय िं २०७५।०७६-००२।०७ (ि) मा तपलसि िमोघजम संिोधि गिे 
साथै गरिवसँग वविेश्वि काययक्रम िजेट उपघिर्यक ३१२२०५ तफय को खर्य घिर्यक िं २६३२२ 
स्थालिय लिकाय सितय पूघजगँत अि र्ाि तफय को र २०००००। अक्षेरपी र् इ िाख मार 
तपघिि िमोघजमका काययक्रममा खर्य गिे गरि काययक्रम घस्वकृत गिेुः 

तपलसिुः 

(क) गरिवसँग लििेश्वि काययक्रम तफय  काययित सामाघजक परिर्ािक श्री ववमिा 
शे्रष्ठको मालसक तिि भत्ता र १४९०० अके्षरवप र्ौध हजाि िौ सय मार मालसक एक 
मवहिाको तिि भत्ता ििाििको िकम िर्यको एक पटक र्ाडवाड खर्य िापतको िकम 
समेत पाउिे गिी २०७५ साउि १ गतेरे्खी िाग ह िेगिी २०७६ असाि मसान्तसम्मका 
िालग किाि सम्झौता गरि लियलमत कामकाजमा िगाउिे । 

(ख) िजेट उपघिर्यक ३१२२०५ खर्य घिर्यक २६३२२ स्थालिय लिकाय सितय पूघजगँत 
अि र्ाि अन्तगयतको र २ िाखिाट घिरिङ गाउँपालिका लभरका ववपन्न गरिव, र्लित, 
अल्पसंख्यक परिवािहरमा िघक्षत गरि लिम्ि काययक्रमहर सञ्चािि गिाउिेुः 
क्र स काययक्रमको िाम  ववलियोघजत िजेट र  कैवफयत 

१  सरे्तिा अलभिृवि काययक्रम ५५,०००  

२ ववपन्न परिवािहरमा माउ िाख्रा ववतिर् ९०,०००  

३ वडा िं ५ मा िहेको खािेपािी म हाि 
ममयत सम्भाि 

२०,०००  

४ ववपन्न परिवािमा आिि पंखा ववतिर् १०,०००  

५ उन्नत जातको क ख िाको र्ल्िा ववतिर् २५,०००  

 जम्मा िजेट र २,००,०००  
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लिर्यय िं २०७५।०७६-०११।०३  

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०११।०३ को ववववध प्रस्ताव उपि छिफि गर्ाय अघख्तयाि 
र् रपयोग अि सन्धाि आयोगको कायायिय पोखिाको पं सं ०७५।०७६, संिीय १२२ र् िं 
८५९ लमलत २०७५।०८।२५ को पर प्राप्त भएको जािकािी भएकोमा सो सम्िन्धमा 
गाउँपालिकािे गण्डकी प्ररे्िको लिर्ययका आधािमा तथा गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको 
लिर्ययका आधािमा गाउँ काययपालिकाको िैठकमा प्रलत वैठक र १००० एक हजाि मार, वडा 
सलमलतको प्रलत िैठक र ५०० पाँर् सय मार, यातायात स ववधाको रपमा प्रत्येक 
वडाअध्यक्षहरिाइ एक एक थाि सिकािी मोटिसाइकि उपिब्ध गिाइएको साथै िैठकमा िहर्ा 
पर्ालधकािीहरिाइ गाउँपालिकािाट खाजा खर्य उपिब्ध गरिएको व्यहोिा सवहतको प्रलतकृया 
सवहत आवश्यक कागजात पेि गिाउिे लिर्यय गरियो । 
आजका िैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहरुुः- 
२०७५।०७६-०१२।०१ कमयचारीहरुको करार म्र्ाद थप सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०२ सडक सरसफाइ बापतको रकम भकु्तािी सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०३ राष्ट्रिर् मा ष्ट्रव घघररङ २ तिहुुँको भवि लिमायर् सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०४ सावयजलिक सिुवुाइ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०५ स्वास््र् संस्थाहरुको घरभाडा भकु्तािी सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०६ गाउुँसभा बस्िे सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०७ साष्ट्रवक गाष्ट्रवसका शे्रस्ता तथा घजन्सी सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०८ र्ोजिाको ष्ट्रहज्जे संशोधि सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१२।०९ ष्ट्रवष्ट्रवध सम्बन्धमा । 

 

लिर्यर्हरुुः- 
लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०१ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँमा करार 
सेवामा कार्यरत तपलसि बमोघजमका कमयचारीहरुको करार म्र्ाद २०७५ पसु १ गतेदेखी िाग ु
हिुे गरी २०७६ असार मसान्तसम्मका िालग थप गिे लिर्यर् गररर्ो । 

तपलसिुः 
क्र स पद िाम थर मालसक तिब भत्ता रु कैष्ट्रफर्त 
१ सव इघन्जलिर्र  श्री ष्ट्रवदरु मरहट्ठा २३५००  ष्ट्रफल्ड भत्ता रु ८००० 

२ सवारी चािक श्री होम बहादरु थापा १८३४० अलतररक्त सेवा भत्ता रु ४००० 

३ िार्व पश ुसेवा प्राष्ट्रवलधक श्री मिोज शे्रष्ठ २३५००  
४ िार्व पश ुस्वास््र् प्राष्ट्रवलधक श्री सन्तोष लसग्देि २३५००  
५ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री पिुम थापा ५०००  
६ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री खमुमार्ा थापा ५०००  
७ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री ष्ट्रवसरा थापा ५०००  
८ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री टेकमार्ा थापा ५०००  
९ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री राज ुशे्रष्ठ १२९८०  
१० कार्ायिर् सहर्ोगी श्री रश ुशे्रष्ठ १२९८०  
११ सामाघजक पररचािक श्री शान्ता खिाि १२००० २०७४ पसु १ गतेदेखी 

२०७५ चैत्र मसान्त सम्म का 
िालग मात्र । १२ सामाघजक पररचािक श्री मेिकुा थापा १२००० 

१३ अहेव श्री भवुािी पोखरेि १६५००  
१४ अिमी श्री रोघजशा ढुङ्गािा १६५००  
१५ अहेव श्री समुि थापा १६५००  
१६ अहेव श्री रेिकुा शे्रष्ठ १६५००  
१७ अिमी श्री सलुिता रािा २२१७०  
१८ अिमी श्री लमिा पररर्ार २२१७०  
१९ अिमी श्री ददिमार्ा थापा २२१७०  
२० कास  श्री पूर्य बहादरु थापा १२९८०  
२१ कास  श्री िर बहादरु थापा १२९८०  
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२२ अहेव श्री ष्ट्रवकास माि शे्रष्ठ १११११  
२३ वास संर्ोजक श्री सलुिता शमाय 

न्र्ौपाि े
३२५०० 

२०७५ चैत्र मसान्त 
सम्मका िालग मात्र । 

२४ वास सव इघन्जलिर्र श्री सरेुन्र शे्रष्ठ ३९५०० 
२५ वास सहजकताय श्री प्रमे बहादरु 

रािाभाट 
२४५०० 

२६ वास सहजकताय श्री बदर प्रसाद पौडेि २४५०० 
२७ वास सहजकताय श्री संजर् अलधकारी २४५०० 
२८ सचुिा प्रष्ट्रवलध अलधकृत श्री लबष्र् ुपोख्रिे ३०५००  
 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०२ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको लमलत  
२०७५ असोज ०४ को लिर्यर् िं २०७५।०७६-००४।०१ को अलधिमा रही 
गाउुँपालिकालभत्रका सहार्कस्तरका मोटरबाटो सरसफाइ तथा ममयतको कार्य सम्पन्न भएकोिे 
सम्पूर्य घजम्मेवारी गाउुँ कार्यपालिका बैठकबाटै व्र्होिे गरी गाउुँपालिकाबाट लिधायररत आवश्र्क 
कागजातहरु प्राष्ट्रवलधक मूल्र्ाङ्किका आधारमा ममयत सम्भार कोषतफय  ष्ट्रवलिर्ोघजत रु ७ िाख 
मध्रे्वाट रु अपगु रकम भैपरी आउुँिे पूघजगत खचय घशषयकबाट खचय िेख्न ेगरी गाउुँपालिकाको 
तफय बाट रु ९,३६,०००। अके्षरुष्ट्रप िौ िाख छघत्तस हजार मात्र भकु्तािी ददि ेलिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०३ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०३ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको बाष्ट्रषयक 
बजेटमा रहेको राष्ट्रिर् मा ष्ट्रव घघररङ २ तिहुुँमा लिमायर्ालधि भवि अिगुमका क्रममा लिम्िािसुार 
त्रषु्ट्रटपरु्य कार्यहरु रहेको व्र्होरा रहेको पाइर्ोुः 

क) छतको ष्ट्रवममा १६ लम लम को ४ वटा र १२ लम लम को २ वटा हिुपुिेमा ७ लम लम को 
४ वटा मात्र रड प्रर्ोग भएको । 

ख) छतको ढिािको मोटाइ घस्वकृत िागत अिमुाि अिसुार मापदण्ड िपगेुको (कघम्तमा ४ 
इन्च हिुपुिेमा ३ इन्चमात्र भएको) 

ग) छतमा डवि जािी हिुपुिेमा लसङ्गि मात्र डण्डी प्रर्ोग भएको । 

घ) भर्ायङमा राखेको ष्ट्रपिर मापदण्ड ष्ट्रवपररत भएको । 

ङ) छतमा घचरा देघखएकोिे भवि लिमायर् संष्ट्रहता पाििा िगरीकि िापरवाहीपरु्य तवरिे गरेका 
कार्य वापतको रकम भकु्तािी िददिे तथा प्राष्ट्रवलधक दृष्ट्रिकोर्बाट घस्वकृत गिय लमल्ि ेकामको मात्र 
मूल्र्ाङ्कि गरर खचय िेख्न लिदेशि गररर्ो । 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०४ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०४ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको प्रथम 
चौमालसकको सावयजलिक सिुवुाइ लमलत २०७५ माघ १८ गते शकु्रवारका ददि गिे लिर्यर् गररर्ो 
। 
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लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०५ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०५ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको स्वास््र् 
संस्थाहरुको तपलसि बमोघजमको घरधिीहरुसुँग गरी २०७६ असार मसान्तसम्मका िालग 
घरभाडा सम्झौता गिे लिर्यर् गररर्ोुः 

तपलसिुः 

क्र स घरधलिको िाम थर स्वास््र् संस्थाको 
िाम 

मालसक भाडादर कोठा संख्र्ा 

१ श्री खेमराज पोखरेि सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ अत्रौिी 

रु २००० २ कोठा 

२ श्री झम बहादरु अलधकारी सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ गड्यौिीटार  

रु १४०० २ कोठा 

३  घघररङ स्वास््र् चौकी रु १२०० २०७५ भदौ ३ 
को लिर्यर्अिसुार 

४ श्री सकुमार्ा थापा सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ फूिा 

रु १५०० १ कोठा 

 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०६ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०६ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको आगामी 
गाउुँसभा २०७५ माघ २३ गतेिाइ आव्हाि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०७ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०६ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँमा गालभएका 
साष्ट्रवकको घघररङ सनु्धारा गाउुँ ष्ट्रवकास सलमलतको तत्कालिि िेखा शे्रस्ता घजन्सी सामािहरु 
हािको घघररङ गाउुँपालिका वडा िं २ वडा कार्ायिर्मा रहेको तथा साष्ट्रवक गजरकोट गाउुँ 
ष्ट्रवकास सलमलतको िेखा शे्रस्ता घजन्सी सामािहरु हािको घघररङ गाउुँपालिका वडा िं १ वडा 
कार्ायिर्मा रहेको साभङु भगवतीपरु गाउुँ ष्ट्रवकास सलमलतको िेखा शे्रस्ता घजन्सी सामािहरु हाि 
घघररङ गाउुँपालिका वडा िं ५ मा रहेको व्र्होरा गाउुँ कार्यपालिकाको वैठकबाट पाररत गररर्ो ।  

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०८ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०८ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको बाष्ट्रषयक 
बजेट कार्यक्रममा घस्वकृतका तपलसि बमोघजमका र्ोजिाहरुको ष्ट्रहज्जे पररवतयि गिेुः 

तपलसिुः 

हािको िाम पररवलतयत िाम 

कामधेि ुकोटङर लिमायर् धेिङु कामधेि ुकोटघर लिमायर् धेिङु 

ल्होडाुँडा आमा समहु भवि लिमायर् िोहोडाुँडा आमा समहु भवि लिमायर् 



२०७५ माघ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 
 

Page no 4 | 4 

 

िव प्रलतभा र्वुा किवको भवि लिमायर् पकुोट िव प्रवतयि र्वुा क्िव भवि लिमायर् पकुोट 

लसजयिा क्िव भवि कोिडाडा लिमायर् लसजयिा र्वुा क्िव भवि कोिडाुँडा लिमायर् 

लछिलछिे खािेपािी र्ोजिा लिघटटङ र्ोजिा 
बटौलिटार 

लछिलछिे खािेपािी र्ोजिा लिघटटङ र्ोजिा 
करुवाटार 

झरुायखोिा पिु लिघटटङ खा पा लिमायर् 
गड्यौलिटार 

झरुायखोिा मिु लिघटटङ खािेपािी लिमायर् 
गड्यौिीटार 

कटहरे खािेपािी लिघटटङ प्रगती गाउुँ कटहरे खािेपािी लिघटटङ र्ोजिा 

 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०९ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०९ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँको न्र्ाष्ट्रर्क 
सलमलतिाइ ष्ट्रक्रर्ाघशि पािय गाउुँपालिकाको र्ोजिा शाखामा कार्यरत श्री पशपुलत आचार्यिाइ थप 
घजम्मेवारी स्वरुप सो शाखाको कार्य गिय घजम्मेवारी प्रदाि गिे साथै उक्त सलमलतिे प्रत्रे्क 
हप्ताको शकु्रवार न्र्ाष्ट्रर्क लिरोपर्का कार्यहरु गराउिे लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१० 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०९ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँमा रहेर 
कार्य गिय लिवेदि पेश गरेको िमस्ते ष्ट्रकड्स पोखरा ८ सभागहृ कास्कीिाइ अिमुलत प्रदाि गिे 
लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०११ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०९ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँमा िेपाि 
सरकार मघन्त्रपररषद्को कार्ायिर्बाट एक थाि चारपाङ्ग्र ेसवारी साधि मष्ट्रहन्रा स्करष्ट्रपर्ो प्राप्त 
भएको जािकारी प्राप्त भएकोमा सो सवारी साधि ममयत सम्भार गरी सञ्चाििमा ल्र्ाउिे लिर्यर् 
गररर्ो। 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१२।०९ उपर छिफि गदाय घघररङ गाउुँपालिका तिहुुँमा लमलत 
२०७५ माघ १६ गते गण्डकी प्रदेशका मािलिर् पर्यटि मन्त्री ष्ट्रवकास िम्साि आउिहुिु े
भएकोिे सो ददि गाउुँपालिकामा औपचाररक कार्यक्रम सञ्चािि गिे लिर्यर् गररर्ो । 

आजको बैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहर्- 
२०७५।०७६-०१३।०१ घघरयङ गाउॉऩालरकाको घ फगगको लनभागण व्मवसामी इजाजतऩत्र  

सम्फन्धी कामगववलध २०७५ ऩारयत गने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०२ घघरयङ गाउॉऩालरकाको नगय प्रहयी सम्फन्धी कानून ऩारयत गने  

सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०३ गाउॉऩालरका बवन तथा अन्म मोजनाहरको DPR गने । 

२०७५।०७६-०१३।०४ गाउॉऩालरका लबत्रका मोजना तथा कामगक्रभहरको प्रबावकायी  

कामागन्वमनका रालग कामगतालरका तजजगभा गने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०५ गाउॉसबा फस्ने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०६ सॊघघम तथा प्रदेश कानूनफाये जानकायी । 

२०७५।०७६-०१३।०७ कामागरमभा प्राप्त लनवेदन, सूचना तथा ऩत्रहरफाये जानकायी । 

२०७५।०७६-०१३।०८ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

लनणगमहर्- 
लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०१ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०१ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरका तनहजॉको घ 
फगगको लनभागण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामगववलध २०७५ को अनजसूघच २ भा इजाजत 
दस्तजय र ५००० यहने गरय ऩारयत गने लनणगम गरयमो । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०२ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०२ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरका नगय प्रहयी 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामगववलध २०७५ ऩारयत गरय आगाभी गाउॉसबाभा ऩेश गने 
लनणगम गरयमो । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०३ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०३ उऩय छरपर गदाग गाउॉसबाफाट ऩारयत  ऩजॉघजगत 
अनजसन्धान तथा ऩयाभशग तपग  ववलनमोघजत फजेट र २७१७१०८ तथा सेवा ऩयाभशग तपग को फजेट 
फाट लनम्नफभोघजभका मोजनाहरको DPR तमाय ऩाने् 

लनम्न्  

गाउॉऩालरका केन्रभा बवन लनभागण सम्फन्धी ववस्ततृ ऩरयमोजना लनभागण गने र १० राख । 

ऩाॉच वटै वडा कामागरमहरको केन्रभा बवन लनभागण सम्फन्धी ववस्ततृ ऩरयमोजना १० राख । 

ऩजट्टाय एवककृत फघस्त ववकास मोजना सम्फन्धी ववस्ततृ ऩरयमोजना लनभागण ५ राख । 

चन्रकोट, च्माच जर, गजयकोट य उम्सेभा भ्मूटावय लनभागणको DPR गने फजेटको ऩरयलधभा यवह 
आवस्मकता अनजसाय। 
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लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०४ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०४ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरकालबत्रका मोजना 
तथा कामगक्रभहर प्रबावकायी कामागन्वमन भापग त प्रबावकायी सेवा प्रवाहको रालग लनम्न 
फभोघजभको कामगतालरका रागज गने् 

लनम्न् 

क) प्रत्मेक हप्ताको आइतफाय् वववहवाय य शजक्रवायको वपल्ड अनजगभनका आधायभा गाउॉऩालरका 
लबत्रका मोजना तथा कामगक्रभहरको रागत अनजभान तमाय ऩाने प्राववलधक भूल्माङ्कन गने अघन्तभ 
ववर तमाय ऩाने रगामतका प्रशासलनक काभकाज गने सो ददन कज नै ऩलन मोजना कामगक्रभ ब जक्तानी 
नहजने । 

ख) प्रत्मेक हप्ताको सोभफाय् वववहवाय य शजक्रवायको वपल्ड अनजगभन तथा आइतफायको 
प्रशासलनक काभकाजको आधायभा लनमलभत प्रशासलनका काभकाज सवहत गाउॉऩालरका लबत्रका 
मोजना तथा कामगक्रभहरको रागत अनजभान तमाय ऩाने प्राववलधक भूल्माङ्कन गने अघन्तभ ववर 
तमाय ऩाने रगामतका प्रशासलनक काभकाज गने सो ददनको १ फजे लनमलभत रऩभा 
गाउॉऩालरकाको मोजना पयपायक सलभलतको लनमलभत फैठक फसी ब जक्तानीका रालग ऩेश 
बइआएका मोजनाहरको पयपायक गयी ब जक्तानीका रालग लसपारयस गने सो ददन कज नै ऩलन मोजना 
कामगक्रभको ब जक्तानी नहजने । 

ग) प्रत्मेक हप्ताको भॊगरफाय य फजधफाय् सोभफायको गाउॉऩालरकाको मोजना पयपायक सलभलतको 
लनमलभत फैठकफाट पयपायक गयी ब जक्तानीका रालग लसपारयस बइआएका सम्ऩूणग मोजना 
कामगक्रभको ब जक्तानी गने । 

घ) प्रत्मेक हप्ताको लफवहफाय य शजक्रवाय् लनमलभत रऩभा गाउॉऩालरकालबत्रका मोजना तथा 
कामगक्रभहरको अनजगभन तथा लफषमगत शाखाहर सभेतको सहबालगताभा नागरयको घयदैरोभै 
उऩरब्ध हजन सक्ने प्रकृलतका सेवा प्रवाह गने सोददन कामागरमभा हजने अन्म दैलनक प्रशासलनक 
सेवा प्रवाह घजघम्त सेवाका रऩभा प्रदान गने । 

साथै कामगऩालरकाको लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१२।०९ भा न्मावमक सलभतको काभ कायफाही 
लनमलभत रऩभा सलभलतरे प्रत्मेक हप्ताको सोभवाय न्मावमक लनयोऩणका कामगहर गयाउने गयी लनणगम 
शॊसोधन गरयमो । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०५ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०५ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरका तनहजॉको घघरयङ 
गाउॉऩालरका तनहजॉको आगाभी गाउॉसबा २०७५ भाघ २९ गते भगॊरफायराइ आव्हान गने मस 
अघघको कामगऩारकाको लनणगम सॊशोधन गने लनणगम गरयमो । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०६ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०६ उऩय छरपर गदाग नेऩार सयकाय तथा गण्डकी प्रदेश 
सयकायफाट ऩारयत बइआएका कानूनहरको फायेभा कामगरमको तपग फाट लनमलभत रऩभा फस्ने 
कामगऩालरका फैठकभा जानकायी गयाउने लनणगम गरयमो ।   
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लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०७ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०७ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरका गाउॉ 
कामगऩालरकाको कामागरमभा प्राप्त हजन आएका तऩलसर फभोघजभका ऩत्र लनवेदन सूचनाहरको 
जानकायी प्राप्त बएको् 

तऩलसर् 
क्र 
स 

ऩत्र प्रेषण गने लनकाम, ऩदालधकायीको नाभ थय 
ठेगाना 

ऩत्रको सॊघऺप्त व्महोया कैवपमत 

१ सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
लसॊहदयवाय काठभाण्डौं ऩत्र सॊख्मा २०७५।०७६ 
चरानी नॊ ३०७९ लभलत २०७५।१०।०९ 

भालसक डोय य ज्मारादायीका 
कभगचायीहर लनमजक्त नगने 
सम्फन्धभा । 

 

२ घयेरज तथा साना उद्दोग ववकास सलभलत तनहजको 
ऩत्र सॊख्मा ०७५।०७६  चरानी नॊ १५८ लभलत 
२०७५।१०।१३ 

उद्दभघशरता तालरभ सञ्चारनका 
रालग २० जना सहबालग 
ऩठाइददने सम्फन्धभा । 

 

३ सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
लसॊहदयवाय काठभाण्डौं स्रोत ऩरयचारन सभन्वम 
शाखाको  ऩ स ०७५।०७६ चरालन नॊ ४६ लभलत 
२०७५।१०।१५ 

स्थालनम कय सम्फन्धी  

सजझाव  कामागन्वमन सम्फन्धभा  

 

४ घजल्रा सभन्वम सलभलतको कामागरम तनहजको ऩ स 
०७५।०७६ चरानी नॊ ४४४ लभलत 
२०७५।१०।२१ 

घजल्रा सबाको लनणगमअनजसाय 
प्रस्ताव उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्धभा । 

 

५ सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
लसॊहदयवाय काठभाण्डौं स्रोत ऩरयचारन सभन्वम 
शाखाको ऩ स २०७५।०७६ चरानी न ४७ 
लभलत २०७५।१०।२० 

नमाॉ उत्ऩाददत साभानभा लनकासी 
कय भहसजर तथा दस्तजय लरन 
नलभल्ने सम्फन्धभा । 

 

६ नेऩार सयकाय प्रधानभन्त्री तथा भघन्त्रऩरयषद्को 
कामागरमको च न ०७५।०७६।४३४४ लभलत 
२०७५।०९।१५ 

एक नेऩारी एक परपज र 
ववरवा योऩण अलबमान 
सम्फन्धभा । 

 

७ सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
लसॊहदयवाय काठभाण्डौं स्रोत ऩरयचारन सभन्वम 
शाखाको ऩ स ०७५।०७६ चरानी न ३० लभलत 
२०७५।०८।२० 

सभऩजयक तथा लफशेष अनजदान 
सम्फघन्ध कामगववलध २०७५ 
सम्फन्धभा । 

 

८ सॊघघम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
लसॊहदयवाय काठभाण्डौं स्थालनम तह सभन्वम 

स्थालनम ऩजवागधाय ववकास 
साझेदायी कामगक्रभ (सञ्चारन 
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शाखाको ऩ स २०७५।०७६ चरानी न ३६३ 
लभलत २०७५।०९।३० 

कामगववलध) ऩवहरो सॊशोधन 
लनमभावरी २०७५ सम्फन्धभा 
। 

 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ उऩय छरपर गदाग घघरयङ गाउॉऩालरका तनहजॉको फावषगक 
फजेट कामगक्रभभा घस्वकृतका तऩलसर फभोघजभका मोजनाहरको वहज्जे ऩरयवतगन गने् 

तऩलसर् 

हारको नाभ ऩरयवलतगत नाभ 

अत्रौरी खानेऩालन मोजना भभगत गजयकोट खानेऩानी मोजना भभगत 
 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०९ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ उऩय छरपर गदाग र १ राख फयाफयको कामगक्रभ दयै 
साभजदावमक होभ स्टे सञ्चारक सलभलतको कोषाध्मऺ श्री फसन्ती दयैफाट प्राप्त प्रस्ताव राइ घस्वकृत 
गने । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।१० 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ उऩय छरपर गदाग याहत उद्दाय घशषगकफाट तऩलसर 
फभोघजभको व्मक्तीराइ आलथगक सहमोग प्रदान गने् 

तऩलसर् 

क) घघरयङ गाउॉऩालरका वडा नॊ १ कटहयेको चन्र कज भाय दभैको लभलत २०७५।१०।०९भा 
बएको आगरालगका कायण ऩूणग ऺलत बएको कायण र २०,००० ववस हजाय भात्र प्रदान गने । 

ख)  घघरयङ गाउॉऩालरका वडा नॊ २ को मभ फहादजय थाऩाको श्रीभती श्री भामा थाऩाको 
ऩाठेघयको क्मान्सय ववयाभी बइ वव वऩ कोइयारा भेभोरयमर क्मान्सय अस्ऩतार बयतऩजयभा उऩचाय 
बैयहेकोरे लनजराइ र १०,००० दश हजाय भात्र प्रदान गने । 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।११ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ उऩय छरपर गदाग लभलत २०७५ भाघ २१ गतेको गाउॉ 
घशऺा सलभलतको फैठकफाट प्राप्त र १७ राखको फजेट फाॉडपाॉड सवहतको प्रस्ताव अनजभोदन गयी 
गाउॉसबाभा ऩेश गने लनणगम गरयमो । 

आजको फैठक सभाऩन गने । 
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प्रस्तावहर्- 
२०७५।०७६-०१४।०१ गाउॉसबा फस्ने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१४।०२ ववववध सम्फन्धभा । 

 

ननर्णमहर्- 
ननर्णम नॊ २०७५।०७६-०१४।०१ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१४।०१ उऩय छरपर गदाण घिरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको 
गाउॉसबाको चौथो अनधवेशनका रानग सम्ऩूर्ण कामणप्रविमा सम्ऩन्न बएकोरे नभनत २०७५ भाि 
२९ गते सञ्चारन गने ननर्णम गरयमो । 

ननर्णम नॊ २०७५।०७६-०१४।०२ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१४।०२ उऩय छरपर गदाण घिरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको आजको 
फैठक सभाऩन गने ननर्णम गरयमो । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०१५।०१ हरकुा सवायी चारक ननमकु्ती गने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०२ उऩबोक्ता सनभनतभा नसपारयसभा दस्तयु सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०३ कामयऩानरका फैठकभा खाजा सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०४ इन्न्जननमय सेवा सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०५ घाट सञ्चारन सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०६ ऩन्िभ नेऩारको कामयक्रभ सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०७ खोऩ केन्र सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०८ ववववध सम्फन्धभा । 

 

ननर्यमहरुः- 
ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०१ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०१ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉ न्जल्राभा 
प्राप्त ४ ऩाङ्ग्र ेसवायी साधन भवहन्रा स्कयवऩमो नऩेार सयकायफाट प्राप्त सवायी साधन सञ्चारनका 
रानग हरकुा सवायी चारक ननमनु्क्त गनुयऩने बएकोरे तऩनसर फभोन्जभको सेवा सवुवधा यहने गरय 
न्घरयङ ३ तनहुॉ ननवासी हरकुा सवायी चारक श्री चन्र वहादयु साकीराइ २०७५ पाल्गरु् ०७ 
गतेदेखी रागहुनेु गयी २०७६ असाय भसान्तसम्भका रानग कयाय सेवाभा ननमकु्त गने । 

तऩनसरुः 

१) भानसक तरफ र १८३४० अऺेरऩी अठ्ठाय हजाय तीन सम चानरस भात्र । 

२) अनतरयक्त सेवा बत्ता र ४००० अऺेरऩी चाय हजाय भात्र ।  

३) कामायरम सभम सावयजननक ववदाका ददनभा सभते कामय गनुयऩने गयी । 

४) कामायरमफाट मस फाहेक अन्म कुनै ऩनन सेवा सवुवधा प्रदान नगने गयी काभकाजभा रगाउने 
। 

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०२ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०२ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉफाट 
सञ्चानरत मोजनाहरको उऩबोक्ता सनभनतफाट सञ्चारन हनुे मोजनाहरको नसपारयसभा गाउॉसबाको 
ननर्यमअनसुाय सम्फन्न्धत वडा कामायरमफाट नसपारयस गदाय नसपारयस दस्तयु नरने ननर्यम गरयमो । 
 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०३ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०३ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको गाउॉ 
कामयऩानरका फैठकभा खाजा फाऩतको यकभ सम्फन्न्धत ऩदानधकारयहरराइ बयऩाइ गयाइ प्रनत 
वैठक र १५० सम्भ खाजा खचय प्रदान गने ननर्यम गरयमो । 
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ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०४ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०४ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको 
कामयऩानरका फैठकको ननर्यम नॊ २०७५।०७६-००९।०९ को ननर्यम अनसुाय इन्न्जननमय श्री 
सनुभत आरेभगयराइ २०७६ असाय भसान्तसम्भका रानग कामयरम सभम ददनको १ फजेदेखी ५ 
फजेसम्भ यहने साथै शननवाय तथा सावयजननक ववदाको ददनभा सभते कामय गने, इन्धन सवुवधा 
गाउॉऩानरकाफाटै प्रदान गने गयी भानसक तरफ बत्ता एकभषु्ट र १७५०० अऺेरवऩ सत्र हजाय 
ऩाॉच सम भात्र बकु्तानी गने गरय कयाय सेवाभा ननमकु्त गने ननर्यम अनभुोदन गरयमो । 

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०५ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०५ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको न्घरयङ 
गाउॉऩानरका तनहुॉको वडा नॊ ४ भा यहेका घाटभा सावयजननक खरयद ऐन ननमभावरी फभोन्जभ 
तीन ऩटक सम्भ सावयजननक सचुना गदाय सभते ठेक्का नरागेकोरे गाउॉऩानरकाका मोजनाहर 
सञ्चारनभा कदठनाइ उत्ऩन्न बएकोरे न्जल्रा सभन्वम सनभनत तनहुॉभा ठेक्का नरागेको फारवुाटाय 
नददघाट सञ्चारनका रानग अनभुती भाग सवहत आवश्मक नसपारयसका रानग ऩत्राचाय गने ननर्यम 
गरयमो । 

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०६ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०६ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको 
कामयऩानरका फैठकको ननर्यमअनसुाय ऩन्िभ नेऩार खानऩेानी मोजनाका ननम्न कामयक्रभहर हार 
गाउॉऩानरकाको सन्ञ्चत कोषफाट साऩवट प्रदान गरय फजेट र ४ राखभा नफढ्ने गरय २०७५ चैत्र 
भसान्तनबत्र सम्ऩन्न गरय सम्फन्न्धत ननकामभा सोधबनाय गने कुनै कायर्वश शोधबनाय हनु नसकेभा 
गाउॉऩानरकाफाटै खचय व्महोने ननर्यम गरयमो । 

ननम्नुः 

क) ववश्व नायी ददवस य ववश्व ऩानी ददवस भनाउने । 

ख) सभदुामभा आधारयत ऩूर्य सयसपाइ सम्फन्धी अनबभनु्खकयर् कामयक्रभ । 

ग) गाउॉऩानरका स्तरयम वडा वास सनभनत अनबभनु्खकयर् कामयक्रभ । 

घ) न्घरयङ गाउॉऩानरकानबत्रका आधायबतु तहका ववद्यारमहरभा सावनु ऩाननरे हात धनु नसकाउने 
तानरभ सञ्चारन । 

ङ) ऩूर्य सयसपाइ वडा घोषर्ाका रानग प्रोत्साहन कामयक्रभ सञ्चारन गने । 

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०७ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०७ उऩय छरपर गदाय न्घरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको शसतय 
अनदुान तपय को फाह्य खोऩकेन्र बवन ननभायर् तपय को फावषयक फजेट र ३००००० अऺेरऩी तीन 
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राख भात्र फाट भोचावायी खोऩ केन्र न्घरयङ ५ तनहुॉभा बवन ननभायर् मोजनाको रानग फजेट 
ववननमोजन गने ननर्यम गरयमो । 

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०८ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१५।०८ उऩय छरपर गदाय ननम्नानसुायका ननर्यम गरयमो । 

ननम्नुः 

क) साभदुावमक स्वास््म इकाइ पुराभा कामययत अहेव श्री ववकासभान शे्रष्ठ राइ २०७५ भाघ 
१ गतेदेखी राग ुहनुे गयी २०७६ असाय भसान्त सम्भका रानग भानसक र १६५०० तरफ 
बत्ता प्राप्त गने कयाय सेवाभा ननमकु्त गने । 

ख) गाउॉऩानरका तथा वडा कामायरमहरको बवन ननभायर्का रानग सावयजननक खरयद ऐन 
ननमभावरी फभोन्जभ फोरऩत्रको भाध्मभफाट कामायन्वमन गने गयाउने ननर्यम गरयमो । 

ग) न्घरयङ गाउॉऩानरका ३ तनहुॉभा फाख्राभा PPR योग पैनरएको कायर् PPR भ्मन्ससन रगाउने 
कामयक्रभभा रानभर् ऩश ुस्वास््म कामयकताय राइ प्रनतखोऩको र ५ का दयरे हुन आउने यकभ 
ऩारयश्रनभक प्रोत्साहन स्वरऩ प्रदान गने । 

घ) गाउॉऩानरका स्तरयम भवहरा सॊजार गठन बएकोराइ सो सञ्जार अनभुोदन गयी उक्त 
सञ्जारको अध्मऺ श्री इश्वयी शे्रष्ठको अध्मऺाताभा नभनत २०७५ पाल्गरु् ६ गतेको फैठकको 
ननर्यम कामयऩानरकाफाट अनभुोदन गयी गाउॉसबाफाट भवहरा रन्ऺत कामयक्रभ न्शषयकफाट 
ववननमोन्जत यकभफाट उक्त फैठकफाट ननर्यम बए फभोन्जभका कामयक्रभहर सञ्चारन गने । 

ङ) ऩन्िभ नेऩारका सव इन्न्जननमय सयेुन्र शे्रष्ठराइ भानसक इन्धन १५ नरटयभा नवढ्ने गरय 
प्रदान गने । 

च) न्घरयङ गाउॉऩानरका २ को याभ फहादयु दभै नागरयकता प्रभार्ऩत्र नॊ १३२ को घय ऩवहयो 
गएकोरे ववऩद् व्मवस्थाऩन खचय न्शषयकफाट र १० हजाय आनथयक सहामता प्रदान गने । 

 
 

आजको फैठक सभाऩन गने । 

 



कार्यपालिकाको लिलि २०७५ फाल्गुण १९ गिे आइिबार बैठकका लिणयर्हरु 

Page 1 of 2 
 

प्रस्तावहर्- 
२०७५।०७६-०१६।०१ श्रोतव्मक्ती ननमकु्ती गने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१६।०२ नेऩार सयकायफाट हस्तान्तरयत सवायी साधन भभमत सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१६।०३ चारू आनथमक फर्मको मोजना कामामन्वमन सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१६।०४ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

ननर्ममहर्- 
 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०१ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१६।०१ उऩय छरपर गदाम घघरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉभा 
साववकदेखी श्रोतव्मक्ती श्री दाभोदय खनार नऩेार सयकाय भघन्िऩरयर्द्को नभनत 
२०७५।११।०३ को ननर्मम नेऩार सयकाय घिऺा भन्िारमको नभनत २०७५।११।८ को 
चरानी नॊ १७८ को ऩि तथा घिऺा तथा भानव स्रोत ववकास केन्रको चरानी नॊ १२३ नभनत 
२०७५।११।०८ को ऩिानसुाय हारसम्भ काममयत श्रोतव्मक्तीहरको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
ऩिानसुाय साथै सोही ऩिको कायवाही स्वरऩ घिऺा सभन्वम इकाइको नभनत २०७५।११।१० 
को चरानी नॊ ९४३ को ऩिानसुाय काज वपताम बएकोभा नऩेार सयकाय भघन्िऩरयर्द्को नभनत 
२०७५।११।०३ को ननर्ममको अनधनभा यवह ननम्नानसुायको ननर्मम गने् 

ननम्न् 

१) श्री िॊकय भा वव नबभाद १ तनहुॉभा श्रोतव्मक्ती दाभोदय खनारको सट्टाभा काममयत श्री नफष्र् ु
शे्रष्ठ राइ २०७५ पाल्गरु् देखी २०७६ फैिाख भसान्तसम्भ कयाय म्मादभा यहने गयी श्री 
दाभोदय खनारराइ २०७६ असाय भसान्तसम्भका रानग घघरयङ गाउॉऩानरकाभा काभकाजभा 
रगाउने । 

२) श्री ववष्र्ु शे्रष्ठराइ तरफ भानसक र ३०५०० अऺेरऩी तीस हजाय ऩाॉच सम य भहॊगी बत्ता 
भानसक र २००० अऺेरऩी दइु हजाय भाि ददने ।  

३) भानथ उल्रेघखत काममका रानग नबभाद नगयऩानरका तनहुॉभा आवश्मक सभन्वम सहमोगका 
रानग अनयुोध गने । 

 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०२ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१६।०२ उऩय छरपर गदाम घघरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉ घजल्राभा 
प्राप्त ४ ऩाङ्ग्र ेसवायी साधन भवहन्रा स्कयवऩमो नऩेार सयकायफाट प्राप्त सवायी साधन सञ्चारनऩवुम 
भभमत गनुमऩने देखीएकोरे प्राववनधक रगत अनभुानको आधायभा हारको फजाय भलु्मभा र ६ राख 
सम्भको भभमत आदेि घस्वकत त गने ननर्मम गरयमो । 
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ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०३ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१६।०३ उऩय छरपर गदाम घघरयङ गाउॉऩानरका तनहुॉको आनथमक 
फर्म २०७५।०७६ का रानग गाउॉसबाफाट ववननमोघजत मोजना तथा काममक्रभहरको प्रबावकायी 
कामामन्वमनका सन्दबमभा ननम्नानसुायका ननर्ममहर गरयमो् 

ननम्न् 

क) चारू आनथमक फर्मको मोजनाहर सम्झौता गरयसक्नऩुने अघन्तभ म्माद् २०७५ चैि ७ 
गतेसम्भ । 

ख) उऩबोक्ता सनभनतरे काभ सरु गरयसक्नऩुने अघन्तभ म्माद् २०७५ चैि भसान्तनबि । 

ग) क य ख फदुाॉभा उल्रेघखत ितम ऩारना नबएका मोजनाहरभा ववननमोघजत फजेट यकभ बकु्तानी 
नगने । 

 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०४ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१६।०४ उऩय छरपर गदाम ननम्नानसुायका ननर्ममहर गरयमो् 

ननम्न् 

क) प्रदेि सयकाय बौनतक ऩवुामधाय ववकास भन्िारम मातामात ऩवूामधाय ननदेिनारम ऩवूामधाय 
ववकास कामामरम कावासोती नवरऩयासी (वदामघाट ससु्ता ऩवुम) गण्डकी प्रदेि नेऩारको नभनत 
२०७५।११।१४ चरानी नॊ १२८ को आवश्मक सहमोग सम्फन्धी ऩि सो को आधायभा 
घजल्रा सभन्वम सनभनतको कामामरम तनहुॉको नभनत २०७५।११।१७ चरानी नॊ ५०० को 
ऩिसाथ प्राप्त २०७५ पाल्गरु् १५ गतेको घजल्रा स्तरयम अनगुभन तथा सभन्वम सनभनतको 
फैठकको ननर्मम नॊ २ को अनधनभा यवह नाइर डेबरऩय प्रा री सॉग सम्झौता बएको खुघम्रनटाय 
घाटफाट कत ष्र् भोटय भागम contract id: SNRTP/TAN/W/NCB/29.03/UG/070/071 भा Sub 

Base ननभामर् काममभा प्रमोग हुने गयी ननभामर् साभारी स्वीकत त BOQ भा उल्रेख बएको २३००० 
घ भी ऩरयभार्भा नवढ्ने गयी टामय जेनसवव प्रमोग गनम अनभुनत प्रदान गने सो काममको 
अध्मऺज्मूको सॊमोजकत्वभा ननमनभत अनगुभन गने । 

 
 

आजको फैठक सभाऩन गने । 
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प्रस्तावहर्- 
२०७५।०७६-०१७।०१ सूचना प्रववधध अधधकृतको भाधसक तरफ सवुवधा सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०२ सॊघघम तथा प्रदेश कानूनफाये जानकायी । 

२०७५।०७६-०१३।०३ कामाारमभा प्राप्त धनवेदन, सूचना तथा ऩत्रहरफाये जानकायी । 

२०७५।०७६-०१३।०४ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

धनर्ामहर्- 
 

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०१ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१७।०१ उऩय छरपर गदाा गाउॉऩाधरकाभा कामायत सूचना प्रववधध 
अधधकृत श्री धफष्र् ु ऩोखयेरको भाधसक तरफ बत्ता फाऩतको यकभ नेऩार सयकायफाट धनकासा 
हनुऩुनेभा हारसम्भ ऩधन धनकासा नबएकोरे सम्फघन्धत धनकामफाट धनकासा बएऩछी शोधबनाा गने 
गरय हारराइ गाउॉऩाधरकाफाटै भाधसक तरफ बत्ता अधधकतभ र ३०५०० तीस हजाय ऩाॉच सम 
भात्र बकु्तानी ददने धनर्ाम गरयमो । 
 

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०२ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१७।०२ उऩय छरपर गदाा गण्डकी प्रदेश नेऩार य सॊघीम 
सयकायफाट ऩारयत बएका तऩधसर फभोघजभका कानूनहरफाये जानकायी प्राप्त बमो् 

तऩधसर् 
क्र स ऩारयत कानूनको नाभ य ऩारयत धभधत ऩारयत गयेको धनकाम कैवपमत 

१ फय वऩऩर सधभ य चौतायो सॊयऺर् ऐन २०७५ 

याजऩत्रभा प्रकाघशत धभधत  २०७५।१०।२७  

गण्डकी प्रदेश आगाभी कामाऩाधरका फैठकभा 
गाउऩाधरका धबत्र यहेका फय वऩऩय 
सधभ चौतायोको रगत ऩेश गने । 

२ सहकायी ऐन २०७५ 

याजऩत्रभा प्रकाघशत धभधत  २०७५।१०।२७ 

गण्डकी प्रदेश  

३ फार गहृ सञ्चारन कामाववधध २०७५ नेऩार सयकाय नभनुा कामाववधध 

४ फारधफफाह धफरद्ध कामाक्रभ सॊचारन खचा 
कामाववधध २०७५ 

नेऩार सयकाय नभनुा कामाववधध 

५ सडक फारफाधरकाको ब्मवस्थाऩन खचा 
कामाववधध २०७५ 

नेऩार सयकाय नभनुा कामाववधध 
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धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०३ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१७।०३ उऩय छरपर गदाा घघरयङ गाउॉऩाधरका गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमभा प्राप्त हुन आएका तऩधसर फभोघजभका ऩत्र धनवदेन सूचनाहरको 
जानकायी प्राप्त बएको् 

तऩधसर् 
क्र 
स 

ऩत्र प्रेषर् गने धनकाम, ऩदाधधकायीको नाभ थय 
ठेगाना 

ऩत्रको सॊघऺप्त व्महोया कामाऩाधरकाको धनर्ाम  

१ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

बौधतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्रारम चरानी नॊ १०९० 
धभधत २०७५।११।२३ ऩत्र सॊखमा् २०७५।०७६ 

फामोग्मास य सधुारयएको चरूो 
जडान कामाक्रभका राधग यकभ 
सवहत प्रस्ताव भाग ऩेश गने 
सम्फन्धभा । 

२०७५।१२।०८ 
गतेधबत्र भाग 
गाउॉऩाधरकाभा ऩेश 
गने । 

२ नेऩार सयकाय 

श्रभ योजगाय तथा साभाघजक सयुऺा भन्त्रारम 
(प्रधानभन्त्री योजगाय कामाक्रभ) चरानी नॊ ८७ धभधत 
२०७५।११।२२ ऩत्र सॊखमा २०७५।०७६ 

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामाक्रभका राधग योजगाय 
सॊमोजकराइ काभभा रगाउन े
फाये । 

धनमधभत काभभा 
रागाउने । 

३ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

शहयी ववकास तथा बवन कामाारम गोयखा ऩत्र  सॊखमा 
२०७५।०७६ चराधन नॊ १५६ धभधत 
२०७५।११।०२ 

वडा नॊ १ य वडा नॊ ४ भा 
स्वास््म चौकी धनभाार्का राधग 
सहमोग य सभन्वम गरयददन े
फायेभा । 

२०७५।१२।०८ 
गतेधबत्र वडाको 
धसपारयस 
गाउॉऩाधरकाभा ऩेश 
गने । 

४ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्रारमको ऩत्र  सॊखमा 
०७५।०७६ चरानी नॊ ७१४ धभधत 
२०७५।११।१५ 

प्रहयी चौकी धनभाार्का राधग 
फजटे सधुनघितता सवहत प्रस्ताव 
ऩेश गने । 

र २७५०००० फजटे 
ववधनमोजन गने सो को 
अनभुोदनका राधग 
आगाभी गाउॉसबाभा 
ऩेश गने गरय प्रदेश 
सयकायभा सम्झौताका 
राधग जाने । 

५ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

जरश्रोत तथा धसॊचाइ ववकास धडधबजन कामाारम ऩत्र 
सॊखमा २०७५।०७६ चरानी न ३२१ धभधत 
२०७५।११।१७ 

घघरयङ गाॉउऩाधरका वडा नॊ १ 
को ऩटु्टाय ऺेत्रभा फघस्त ववकास 
कामाक्रभ फायेभा । 

एवककृत फघस्त 
ववकासका राधग DPR 
तमाय गने क्रभभा 
यहेको । 

६ नेऩार सयकाय 

घशऺा ववकास तथा सभन्वम इकाइ तनहुॉ दभौरी चराधन 
नॊ ६३८ ऩत्र सॊखमा २०७४।०७५ धभधत 
२०७५।०८।२४ 

ववद्यारमको यकभ धनकासा 
सम्फन्धभा । 

सम्झौताको पाइर 
सवहतको कागजात 
भाग गरय 
गाउॉऩाधरकाको 
धनर्ामअनसुाय ऩारयत 
कानून फभोघजभका 
कागजातहर भाग गरय 
खचा रेख्न 
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कामाारमराइ धनदेशन 
गने । 

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०४ 

प्रस्ताव नॊ २०७५।०७६-०१७।०४ उऩय छरपर गदाा धनम्न फभोघजभका प्रस्तावहर उऩय 
छरपर गरयमो् 

धनम्न् 

(क) घघरयङ गाउॉऩाधरका कामाऩाधरका सदस्म श्री फसन्तफहादयु दयैको आभाको भतृ्म ु बएको 
जानकायी प्राप्त बएकोभा शोक प्रस्ताव ऩारयत गयी शोकस्तप्त ऩरयवायभा हाददाक सभवेदना प्रकट 
गने । 

(ख) सावाजधनक धनभाार्का क्रभभा हनुे य हनु सक्न े ऺधतको ऺधतऩधुता सम्फघन्धत कामा गने 
उऩबोक्ता सधभधत वा सम्फघन्धत ठेकदाय फाटै व्महोनुा ऩने धनर्ाम गरयमो । 

(ग) कामााऩाधरकाको धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१६।०३ (क) को धनर्ामभा चारू आधथाक 
फषाको मोजनाहर सम्झौता गरयसक्न ुऩने अघन्तभ म्माद २०७५ चैत्र भसान्तसम्भ कामभ गने य 
मोजनाको काभ सम्ऩन्न गरयसक्न ुऩने अघन्तभ म्माद २०७६ जेष्ठ भसान्तसम्भ ।२०७६ असाय 
१५ गतेधबत्र मोजना पयपायक गरय बकु्तानी धरइसक्नऩुने तोकीएको धभधतधबत्र कामा नगने 
मोजनाको यकभ बकु्तानी नगने नगयाउने धनर्ाम गरयमो । 

(घ) धनर्ाम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०७ को (ख) भा २०७५ साउन १ गतेदेखी 
रागहुुने गरय धनर्ाम गने । 
 

 

 
 

आजको फैठक सभाऩन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०१८।०१ गरिव परिवािहरमा जस्तापाता ववतिण सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१८।०२ ववववध सम्बन्धमा । 

निणणयहरुः- 
निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१८।०१ उपि छलफल गर्ाण िेपाल सिकािको िागरिक आवास 
कायणक्रम कायाणन्वयि सम्बन्धमा शहिी ववकास मन्रालय, शहिी ववकास तथा भवि निमाणण 
ववभागको च ि ५० नमनतुः २०७५।१२।१५ को परािसुाि सिुक्षित िागरिक आवास 
कायाणन्वयि कायणववनध २०७५ अिसुाि अिरु्ाि ववतिण गिे प्रयोजिका लानग प्रनत वडा १० 
घिधिुीका र्िले ५० घिधिुी गाउँपालकाको नसफारिसमा ववतिणका लानग सम्बक्षन्धत निकायमा 
पराचाि गिे निणणय गिीयो । 

निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१८।०१ उपि छलफल गर्ाण िेपाल सिकािको िागरिक आवास 
कायणक्रम कायाणन्वयि सम्बन्धमा शहिी ववकास मन्रालय, शहिी ववकास तथा भवि निमाणण 
ववभागको च ि ५० नमनतुः २०७५।१२।१५ को परािसुाि सिुक्षित िागरिक आवास 
कायाणन्वयि कायणववनध २०७५ अिसुाि अिरु्ाि ववतिण गिे प्रयोजिका लानग गाउँपानलकाको 
बावषणक बजेट गरिव परिवािहरमा जस्तापाता ववतिण कायणक्रम समेतलाइ एवककृत गिी 
गाउँपानलकानभरका प्रत्येक वडाहरबाट कक्षम्तमा सोवह कायणववनध बमोक्षजम अिरु्ाि पाउि े गिी 
(गाउँपानलकाको बजेटमा कक्षन्टन्जेन्सी बापतको िकम कट्टा गिी सो कक्षन्टन्जेन्सी बापतको िकम 
फोकल पसणि तथा सो कायणमा खवटिे प्राववनधकलाइ प्रोत्साहि गिे गरि) प्रनत वडा ३ घिधिुीका 
र्िले १५ घिधिुी ि १ घिधिुी गाउँपानलका अध्यि उपाध्यिको नसफारिसमा साथै सो कायणका 
लानग गाउँपालकाको तफण बाट फोकल पसणि कायाणलयका इक्षन्जनियि श्री सनुमत आलेमगिलाइ 
तोक्िे निणणय गरियो । 

निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०१८।०२ उपि छलफल गर्ाण रपा गाउँपानलकाको कायाणलयद्धािा 
यवुाहरलाइ खेलकुर्तफण  आकवषणत गिौ स्वस््य ि समनु्नत समाजको निमाणण गिौ भने्न मूल 
िािाका साथ स्थािीय तह स्थापिा दर्वसको उपलक्ष्यमा अध्यि कप खलु्ला परुष भनलवल 
प्रनतयोनगतामा नमनत २०७५।११।२४ रे्खी २७ गतेसम्म क्षघरिङ गाउँपानलकाबाट सहभानगताको 
लानग खेलाडीहरको लानग आतेजाते खचण साथै आवश्यक व्यवस्थापवकय खचणका लानग 
गाउँपानलकास्तरिय भनलबल कायणक्रम क्षशषणकबाट भकु्तािी हिुे गिी अनधकत र ५४०००। 
अिेरपी चउन्न हजाि मार खचण लेख्न ेनिणणय गरियो । 

आजको बैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-१९।०१ घरभाडा लिनेदिने सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-१९।०२ योजना सम्झौताको म्याि थप सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-१९।०३ आ व २०७४।०७५ गााँउपालिकाको ववलनयोजजत बजेट बाट (पश ु
सेवा शाखातर्फ  बाट कायाफन्वयन हनुे कायफक्रमहरको) अनिुान ववतरण सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०४ कमफचारीहरको स्वागत तथा वविाइ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०५ यवुा स्वरोजगार कायफक्रममा बजेट थप गनुफपने सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०६ Rafting Festival मा बजेट ववलनयोजन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०७ सवारी साधन ममफत सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०८ महािेखा परीक्षण कायाफियको प्रलतवेिन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०१९।०९ संजघय तथा प्रिेश कानूनबारे जानकारी । 

२०७५।०७६-०१९।१० कायाफियमा प्राप्त लनवेिन, सूचना तथा पत्रहरबारे जानकारी । 

२०७५।०७६-०१९।११ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणफयहरुः- 
लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०१ उपर छिर्ि गिाफ २०७६ बैशाख १ गतेिेखी 
िागहुनुेगरी एक बर्फका िालग जघररङ गाउाँपालिका वडा नं ३ मा रहेको श्री गंगा प्रसाि थापा र 
श्री  नैनलसंह थापाको जग्गामा रहेको २ तिे पक्की घरको मालथल्िो तिामा रहेको ४ कोठा 
मालसक करसवहत र १५ हजारमा भाडामा लिनेदिने लनणफय गरीयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०२ उपर छिर्ि गिाफ योजना सम्झौता गने म्याि २०७६ 
बैशाख मसान्तसम्म अजन्तमपटका िालग थप गने लनणफय गररयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०३ उपर छिर्ि गिाफ अनिुान प्राप्त गनफ लनधाफररत मापिण्ड 
अनरुप पशपुािन गरेका तथा खोर सधुार गरेका कृर्कहरिाइ गाउाँपालिकास्तररय अनगुमन 
सलमलतको प्रलतवेिन, पश ु सेवा शाखाको लसर्ाररसपत्र, वडा कायाफियहरको लसर्ाररसपत्र तथा 
योजना तथा कायफक्रम र्रर्ारक सलमलतको बैठकबाट लनणफयका आधारमा मात्र खचफ िेख्न ेलनणफय 
गररयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०४ उपर छिर्ि गिाफ गाउाँपालिकामा समायोजन भइ आएका 
कमफचारीहर श्री ध्रवुराज िालमछाने अलधकृतस्तर छैंटौ, श्री जजतवहािरु राना िेखापाि सहायकस्तर 
पााँचौं, श्री िेवन भजेुि कम््यूटर अपरेटर सहायकस्तर पााँचौं िाइ गाउाँपालिकामा स्वागत गने र 
गााँउपालिकाबाट सरवा भइजानभुएका श्री पशपुलत आचायफ नायव सवु्वा, श्री अलनि लत्रपाठी 
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सहायक िेखापाि तथा पजिम नेपाि आयोजनातर्फ का कमफचारीहरिाइ उहाहरको योगिानको 
किर गरी वविाइ गने लनणफय गररयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०५ उपर छिर्ि गिाफ यवुा स्वरोजगार कायफक्रम अन्तगफत 
(३ मवहने लनमाफण ववद्दलुतय तालिम र िोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चािन) तर्फ  अपगु हनु 
गएको बजेट र २,४२,९५०। िइु िाख बयालिस हजार नौसय पचास मात्र गाउाँपालिकाको 
चाितुर्फ  लबलनयोजजत बजेटबाट थप गने सोको अनमुोिनका िालग आगामी गाउाँसभामा पेश गने 
लनणफय गररयो ।    

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०६ उपर छिर्ि गिाफ रामपरु नगरपालिका पाल्पाको 
आयोजनामा कालिगण्डकी निीमा लमलत २०७६ बैशाख ६-७ गते सञ्चािन गररएको Rafting 

Festival मा सह आयोजक जघररङ गाउाँपालिका तनहुाँ, चापकोट नगरपालिका स्याङ्गजा र रम्वा 
गाउाँपालिका पाल्पा रहेकोमा सो कायफक्रममा िालग आयोजक तथा सह आयोजक स्थालनय तहका 
ववच िाग्न े िागत साझेिारीका िालग र १ िाख (अक्षेरपी एक िाख) रामपरु नगरपालिका 
पाल्पािाइ तथा समापनका दिन अलतलथ सत्कार तर्फ  खचफ र ३० हजार तथा यातायात भाडातर्फ  
खचफ र ११ हजारमा नवढ्ने गरी (चाितुर्फ को बजेटबाट रकामान्तर हनुे गरी) भकु्तानी दिन े
लनणफय गररयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०७ उपर छिर्ि गिाफ कायफपालिकाको लनणफय नं 
२०७५।०७६-०१६।०२ को लनणफयमा संशोधन गरी र ७ िाख ५० हजार को ममफत आिेश 
जस्वकृत गने लनणफय गररयो । 

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०८ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०१९।०८ उपर छिर्ि गिाफ आगामी कायफसूजच स्थगन गरी 
आजको बैठक समापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२०।०१ शिक्षा सम्बन्धी अधधकार सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२०।०२ ववववध सम्बन्धमा । 

 

धिर्णयहरुः- 
 

धिर्णय िं २०७५।०७६-०२०।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०२०।०१ उपर छलफल गर्ाण िेपालको संववधािको अिसूुची ८ मा 
रहको आधारभतु र माध्यधमक शिक्षा धिर्णय गरीयो । 

 

 

धिर्णय िं २०७५।०७६-०२०।० 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०२०।० उपर छलफल गर्ाण कायणपाधलकाको धिर्णय िं 
२०७५।०७६-०१९।०१ मा संिोधि गरी २०७६ बैिाख १ गतेरे्खी लागहुिुेगरी एक बर्णका 
लाधग शिररङ गाउँपाधलका वडा िं ३ मा रहेको श्री गंगा प्रसार् थापा र श्री िैिधसंह थापाको 
जग्गामा रहेको २ तले पक्की िरको माधथल्लो तलामा रहेको ४ कोठा माधसक (करबाहेक) र 
१५ हजारमा भाडामा धलिेदर्िे धिर्णय गरीयो । 

 

आजको बैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२१।०१ चालू आर्थिक वर्िको बजेट कार्ािन्वर्न सर्िक्षा । 

२०७५।०७६-०२१।०२ राष्ट्रिर् पनुिर्निािण प्रार्िकरणाको छुट तथा पनुुः जााँच सवेक्षण कार्ि  

 सम्बन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।०३ करार म्र्ाद थप तथा पोशाक भत्ता सम्बन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।०४ अपाङ्ग लक्षित वजेट कार्ाान्वर्न सम्बन्धमा (रू ६३००) । 

२०७५।०७६-०२१।०५ स्थानीर् पूवाििार ष्ट्रवकास साझेदारी कार्िक्रि कार्ािन्वर्न सम्बन्ििा  

                      घ्र्ाछाप पटु्टार िोटर िार्ि ग्राभेल तथा नार्ल र्निािण । 

२०७५।०७६-०२१।०६ र्ाउाँपार्लकािा प्राप्त पत्र र्नवेदनको सम्बन्ििा । 

– राष्ट्रिर् प्राथर्िकता प्राप्त आर्ोजना र्निािरण सम्बन्ििा । 

– आन्तररक िार्िला तथा कानून िन्त्रालर् र्ण्डकी प्रदेश च.नं. ८१४, र्िर्त 
२०७५।१२।२१ आवश्र्क सिन्वर् सम्बन्ििा, सोही सम्बन्ििा शहरी ष्ट्रवकास 
तथा भवन कार्ािलर् को २०७६।०१।२५ च.नं. २१८ प्रहरी चौकी र्निािण 
सम्वन्िि । 

– आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्त्रालर्को र्िर्त २०७६।०१।२९ च.नं. ९३ आ.व. 
२०७६/०७७ को लार्र् र्ोजना तथा सझुाव भार् सम्वन्ििा । 

– आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्त्रालर् र्ण्डकी प्रदेश २०७६।०१।२६ च.नं. 
८५६ आर्ोजना छनौट सम्वन्ििा । 

– स्थानीर् र्बपद् व्र्वस्थापन सर्िर्त र्ठन भए नभएको सम्वन्ििा अन्तररक िार्िला 
तथा काननु िन्त्रालर् र्णडकी प्रदेशको र्िर्त २०७५।१२।२१ च.नं. ८१६ को 
पत्र। 

२०७५।०७६-०२१।०७ सािाजजक सरुक्षा तेश्रो चौिार्सक ष्ट्रवतरण सम्वन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।०८ पजिकरण अर्भलेख ष्ट्रवद्यरु्तकरण र्ने सिवन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।०९ आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ को वजेट तजुििा सम्बन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।१० वडा नं. १ को वडा कार्ािलर् र्निािण सम्बन्ििा । 

२०७५।०७६-०२१।११ ष्ट्रवष्ट्रवि सम्बन्ििा । 

 

र्नणिर्हरुः- 
 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०१ उपर छलफल र्दाि र्नम्नानसुार ष्ट्रवर्र्हरू उठान र्ररर्ोुः 

क) कििचारी अभावका कारणा र्सफारसिा ष्ट्रिलार्ि भएको। 

ख) प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रफल्डिा नपगु्दा सिर्र्सिा र्भत्र र्ोजना सिझौता हनु नसकेको । 

र्) टुके्र र्ोजना र्निािण हुाँदा सवै र्ोजना अिरुा हनु परेु्का उपभोक्ता सर्िर्तलार्ि प्राष्ट्रवर्िक 
लर्त अनिुान वझु्न कठठनार् भएको । 

घ) प्राष्ट्रवर्िक अनरु्िन र्ोजना कार्ािन्वर्नको चरणिा र्ररनपुने देजखर्ो । 

ङ) र्ोजना छनौटिा र्सर्ित व्र्जक्तहरूको ष्ट्रवर्र्ले प्रिानता पााँउदा वडार्त सर्िर्तको प्रभाव 
न्रू्न देजखएको । 
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च) उपभोक्ता सर्िर्त संर् काि सञ्चालन र्नि आवश्र्क न्रू्नति पुाँजी अभाव रहदा कच्चा 
पदाथि खररदिा ष्ट्रिलार् हनुे र्रेका । 

छ) र्ाउाँपार्लका र्भत्र सिान वजेटका र्ोजनाको लर्त अनिुान फरक फरक भएकाले 
कार्ािन्वर्निा सिस्र्ा देजखएका (जस्तै साविजर्नक भवन र्निािण अनिुान ।) 

ज) वडा सजचव नहुाँदा दैर्नक प्रशासन सञ्चालन कठठनार् भएको । 

झ) ष्ट्रफल्डिा काि सष्ट्रकएको लािो सिर्सम्ि पर्न उपभोक्ता सर्िर्त र्ोजना फरफारका लार्ी 
सम्वजन्ित र्नकार्िा सम्पकि  नर्ने प्रवृजत्त रहेकोले र्ोजनाको ष्ट्रवजत्तर् प्रर्ती न्रू्न देजखएको 
। 

ञ) र्ोजना भकु्तानी र्लने क्रििा उपभोक्ता सर्िर्त र कार्ािलर् ष्ट्रवच सिुिरु सम्बन्ि स्थाष्ट्रपत 
हनु नसकेको । 

ट) उपभोक्ता सर्िर्त तफि को लार्त सहभार्र्ता अन्र्नै्न न्रू्न रहेको पार्र्ो । 

ठ) वडा नं. १ र वडा नं. २ िा प्राष्ट्रवर्िक कििचारीले पर्िप्त ध्र्ान नठददा र्ोजना कार्ािन्वर्निा 
ष्ट्रिलो भएको । 

िार्थ उल्लेजखत ष्ट्रवर्र्उपर छलफल र्दाि  

- प्राष्ट्रवर्िक कििचारी (सव-र्जन्जर्नर्र र्सर्भल तफि ) तत्काल र्नर्कु्त र्ने । 

- थप जजम्िेवारी वहन र्ने कििचारीहरू लार्ि प्रोत्साहन रकि उपलब्ि र्रार्ि कार्ािलर् सिर् 
भन्दा अर्ाडी वा पछाडी तथा साविजर्नक ष्ट्रवदाका ठदनिा सिेत काि र्नुिपने अवस्थािा 
कििचारी उत्प्ररेणाक प्राविानहरू लार् ुर्ने । 

- र्ोजना सम्झौता र्ने र्िर्त २०७६।२।१५ र्भत्र कार्ि सम्पन्न र्ररसक्न ु पने र्िर्त 
२०७६।०३।१० र्भत्र र्ाउाँपार्लकािा कार्जात पेश र्ररसक्न ु पने र्िर्त 
२०७६।०३।१५ र्ते र्भत्र । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०२ उपर छलफल र्दाि राष्ट्रिर् पनुिर्निािण प्रार्िकरणको छुट 
तथा पनु जााँच सवेक्षण कार्ििा वडा कार्ािलर्हरूले र्ाउाँपार्लकावाट खष्ट्रटर् जाने र्जन्जर्नर्रलार्ि 
सहर्ोर् र्ने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०३ उपर छलफल र्दाि साष्ट्रवकदेखी सािाजजक पररचालकको 
रूपिा कार्िरत शान्ता खनाल र िेनकुा थापा लार्ि २०७६ जेष्ठ १ र्तेदेखी साष्ट्रवकिा पाए सरहको 
सषु्ट्रविा पाउने र्री २०७६ असार िसान्त सम्िका लार्ी थप र्ने तथा र्ाउाँपार्लकिा कजम्तिा एक 
वर्िसम्ि र्नरन्तर करार सेवािा कार्िरत रहेका कििचारीहरूलार्ि र्नजािती कििचारीले पाए सरहको 
पोशाक भत्ता वापतको रकि उपलब्ि र्राउने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०३ उपर छलफल र्दाि कम्वोड जचर्र खररद र्ने कार्िक्रि 
जस्वकृत र्ने । 
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र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०५ उपर छलफल र्दाि घ्र्ाछाप पटु्टार िोटर िार्ििा 
र्ाउाँपार्लकाको तफि बाट ष्ट्रवर्नर्ोजजत रकि रू ८,००,०००।- (अके्षरूपी अठ लाख) हालसम्ि पनी 
उपभोक्ता सर्िर्तले फरफारक नर्रेका कारण रू ६०,००,०००।- (अके्षरूपी साठी लाख) र्ोजना 
कार्ािन्वर्न हनु नसकेकोले अजघल्लो सर्िर्तलार्ि तत्काल र्ोजना फरफारक र्रार्ि ६०,००,०००।- 
(अके्षरूपी साठी लाख) र्ोजना उपभोक्ता सर्िर्त िाफि त काि सम्पन्न र्राउन े। 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०६ उपर छलफल र्दाि प्राप्त पत्रको आवश्र्क र्नणिर्का लार्ी 
छलफल र्री जवाफ प्ररे्ण र्नि र्ाउाँपार्लका अध्र्क्ष ज्रू्लार्ि जजम्िा ठदने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०७ उपर छलफल र्दाि सबै वडा कार्ािलर्हरूवाट सािाजजक 
सरुक्षा भत्ता पाउने (तेश्रो चौिार्सक) लाभाग्राहीहरू नर्ााँ थप र लर्त कट्टाको ष्ट्रववरण २०७६ जेष्ठ 
१० र्भत्र र्ाउाँपार्लकािा पेश र्ने र सो को आिारिा सािाजजक सरुूक्षा भत्ता ष्ट्रवतरण र्ने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०८ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०८ उपर छलफल र्दाि जघररङ र्ाउाँपार्लकािा रहेको सम्पूणाि 
पजिकरण अर्भलेख ष्ट्रवद्यर्तकरण कार्ििा Data Entry, Data Verification र्ने प्रर्ोजनका लार्ी 
प्रर्त तथ्र्ाङ्क रू ३ अके्षरूपी तीन िात्र का दरले सेवा सषु्ट्रविा प्राप्त र्ने र्री र्ाउाँपार्लकाका िौजदुा 
कििचारीलार्ि काििा लर्ार्ि र्ाउाँपार्लकाको पजिकरणा अर्भलेखलार्ि ष्ट्रवद्यरु्तकरण र्राउने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०९ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।०९ उपर छलफल र्दाि आ.व. २०७६।०७७ सालको वाष्ट्रर्िक 
वजेटका तर्ारी चरणािा लाग्ने । (स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ७१ विोजजि) 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।१० उपर छलफल र्दाि र्ाउाँसभािा प्रस्ताव पेश र्ने । 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२१।१० उपर छलफल र्दाि ष्ट्रवष्ट्रवि प्रस्तावउपर छलफल र्दाि 
र्नम्नानसुार र्नणिर् र्ररर्ो । 

क) र्िलन कुिार रै्रे (प्रस्ताष्ट्रवत जघररङ र्ाउाँपार्लका स्तरीर् दर्लत उत्चान सिन्वर् सर्िर्त) 
वाट प्राप्त प्रस्ताव पाररत र्ने । 
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ख) देहार्ाका व्र्क्तहरूलार्ि आर्थिक सहार्ता प्रदान र्ने । 

क्र.सं. नािथर ठेर्ाना सहार्ता रकि रू कैष्ट्रफर्त 

१ र्सजिना ष्ट्रव.क. जघररङ ४, उम्से १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

२ िन बहादरु थापा जघररङ २, िारकोट १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

३ केश वहादरु शाही जघररङ १, ररिीडााँडा १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

४ चन्रज्र्ोर्त िा.ष्ट्रव. जघररङ ३, सनु्िारा २०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

५ कोर् बहादरु दिार्ि जघररङ २, छानङु १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

६ भक्त वीर थापा जघररङ ३, उवाथोक १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

७ ष्ट्रवष्ण ुपररर्ार जघररङ २, भोरकोट १०,०००।- हावाहरुीले 
छाना उडाएको 

८ सूर्ि वहादरु थापा जघररङ ४, फुला १०,०००।- चट्याङको 
कारणले घार्ते 

९ रूरवीर थापा जघररङ २ १०,०००।- सरु्र रोर्को 
उपचार र्ने 
आर्थिक 
सिस्र्ा 
परेकोले 

१० श्री कार्लकादेवी प्रा.ष्ट्रव  जघररङ ३, 
हर्सिनडााँडा 

२०,०००।- छाना उडाएको 

 

 

 

आजको बैठक सिापन र्ने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२२।०१ आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को बजेट तजजिमा सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२२।०२ शिक्षाको अर्धकार सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२२।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

 

र्िर्ियहरुः- 

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०१ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०२२।०१ उपर छलफल गर्ाि आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को बावर्िक बजेट 
िीर्त तथा कायिक्रम तजजिमाका लार्ग तपर्सल बमोशजमका र्िर्ियहर गिनुः 

१) राजश्व परामिि सर्मर्तको प्रर्तवेर्ि पेि गिन २०७६ जेष्ठ  

२) श्रोत अिजमाि तथा बजेट सीमा र्िधािरर् सर्मर्तको बैठक र सीमा र्िधािरर् २०७६  

३) र्बर्यगत सर्मर्त बैठक तथा अन्य सरोकारवालाहरसँग छलफल २०७६ असार 

४) बावर्िक िीर्त तथा कायिक्रम साविजर्िकरर् २०७६ असार  

४) वडास्तरमा योजिा छिौट २०७६ जेष्ठ २७ गतेर्ित्र । 

५) प्राथर्मवककरर् िएका वडाका योजिा तथा कायिक्रमहर ववर्यगत सर्मर्तका प्रर्तवेर्ि  

योजिाहर बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तमा पेि गिन । 

६) बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तको बैठक र छलफल बजेट अशन्तम तयारी  

र्मर्त २०७६  

७) अशन्तम बजेट तयारीका लार्ग कायिपार्लका बैठकमा पेि गिन २०७६ असार   गते  

८) गाउँसिामा बजेट पेि गिन २०७६ असार   गते । 

९) र्मर्त २०७६ जेष्ठ २७ गतेर्ित्र पाँचवटै वडा सर्मर्तहरलाइ आ आफ्िो वडा र्ित्रका  

न्यूितम र १ लाख रे्खी अर्धकतम र ५ लाख र्ित्रको बजेटमा सम्पन्न हजि सक्िे खालका 
योजिाहर बढीमा र ५० लाखको सीमामा रहेर वडास्तरीय योजिाहर पेि गिन। 

१०) गाउँपार्लकार्ित्रका सम्पजर्ि योजिाहरको योजिा बैंक तयार गिन प्रयोजिका लार्ग  

वडास्तरबाट योजिा तथा कायिक्रमहर तजजिमा गरी (कम््यूटर टाइप गरी) गाउँपार्लकामा पेि गिन 
। 

आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को बजेट तजजिमा तथा गाउँसिा सम्पन्न लगायतका कायिहरका लार्ग 
गाउँपार्लकाका पाँच वटै वडा कायािलयहरलाइ रे्हायबमोशजमको कायिमा खचि गिन गरी प्रर्त वडा कायािलय 
र ३० हजार अक्षेरपी तीस हजार मात्र प्रर्ाि गिनुः 

रे्हायुः 

क) वडाका बशस्त तथा टोलस्तरका योजिा छिौट तथा वडा सर्मर्तको बैठकमा खाजा तथा 
स्टेििरी खचि तथा ववशिष्ट अर्तर्थ सत्कार खचि । 
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ख) वडाबाट पाररत योजिा तथा कायिक्रमहर कम््यूटर टाइप तथा प्रर्तवेर्ि तयारी । 

गाउँसिा सञ्चालि खचि शिर्िकमा ववर्ियोजि िएको बजेटबाट र्िम्ि कायिहरमा खचि गिनुः 

क) योजिा बैंक तयार गिन क्रममा कम््यूटर टाइप गिन । 

ख) ववर्िन्न ववर्यगत सर्मर्तहरको बैठक ित्ता प्रर्त बैठक सवै सर्स्यहरलाइ र १००० अक्षेरपी 
एक हजार मात्र प्रर्ाि गिन । 

ग) र्बर्िन्न ववर्यगत सर्मर्तहरको बैठकमा रहर्ाको दर्ि ववहाि बेलजकाको खािा खाजाको व्यवस्था 
गिन । 

घ) गाउँसिामा सञ्चालिमा लाग्िे स्टेििरी छपाइ तथा मसलन्र् खचि । 

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०२ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०२२।०२ उपर छलफल गर्ाि शिक्षक व्यवस्थापि समबन्धमा तपर्सल 
बमोशजमका र्िर्ियहर गिन । 

क) यस गाउँपार्लका र्ित्रका सामजर्ायीक ववद्यालयमा कायिरत अस्थायी, करार शिक्षकलाइि एक 
ववद्यालयबाट अको ववद्यालयमा र्ोहोरो सहमतीका आधारमा सरूवा गिन । 

ख) स्थायी शिक्षककोहकमा पालीका र्ित्र अथवा शजल्ला र्ित्र र वाहीर जहाँ जािे िएपर्ि र्ोहोरो 
सहमती िएमा मात्र शिक्षा ववकास तथा समन्वयएकाइिमा सहमती दर्िे । 

ग) गाउँपार्लका र्ित्रका प्रा.वव/आधारितू तथा मा.वव. शिक्षक पर् ररक्त िएमा सो ठाउँमा पर्पूर्तिका 
लार्ग अिजमती प्रर्ाि गिन । 

घ) करार शिक्षक छिौटका लागी शिक्षा ववकास समन्वय इकाइि तिहजँ वाट ववर्य ववज्ञमा सूशचकृत 
वविेर्ज्ञ बाट माग परीक्षा सञ्चालि गरी शिक्षक छिौट व्यवस्था िइि आएकोमा स्थािीय तह 
र्ित्रका तपसीलमा उल्लेखीत योग्यता पजगेका स्थायी शिक्षकहरूलाइि ववर्य ववज्ञमा सजचीकृत गरी 
र्िजहरूवाट शिक्षक छिौट प्रवक्रया अगाडी बढाउि कायियोजिा पास गिन 

शिक्षा वविागको र्मर्त २०७०/०२/१० मा िएको वविाग स्तरीय र्िर्िय र २०७०/२/१३ को ७५ वटै 
शजल्ला शिक्षा कायािलयलाइि ववर्य ववज्ञ छिौट सम्बधी च.िं. ३२४ को पत्राचारका आधारमा ववर्य 
ववज्ञहरू न्यूितम योग्यता रे्हाय बमोशजम कायम गरी र्बर्य र्बज्ञ छिौट गिन। 

क) सम्बन्धीत तहमा कशम्तमा १० वर्िको अस्थायी/स्थायी शिक्षर् अिजिव (सेवा अवधी 
स्थायी/अस्थायी १० वर्ि हजि जपिन) । 

ख) आधारितू तह (१-५, १-८) का लार्ग न्यूितम योग्यता Bed हजिजपिन 
ग) मा.वव. (९-१२) को हकमा सम्बन्धीत ववर्यमा शिक्षािास्त्रमा स्िातकोत्तर हजि जपिन । 

घ) र्ि.मा र मा.ववमा ववर्य वकटाि हजि जपिन । प्रा.ववमा ववर्य उल्लेख गिजि िपिन । 

ङ) पर्ाअवर्ध सूची प्रकािि र्मर्तले २ वर्िको हजिे । 

च) परीक्षा सञ्चालि हजिे दर्िमा मात्र वविेर्िलाइि जािकारी गरी वोलाउिे । 

छ) िाता गोताको प्रिाव वा ववर्य ववज्ञ र परीक्षाथीको ववच िजीकको सम्बन्ध हजि िहजिे । 

ज) ववर्य ववज्ञको लागी आवेर्ि अवधी १५ दर्ि हजि जपिन । 

झ) स्थायी शिक्षकहरू वाट मात्र ववर्य ववज्ञको सजचीकृत गिन । 



कार्यपालिकाको बैठक लिलि २०७६ जेष्ठ १५ गिे बधुवार बैठकका लिर्यर्हरु 

कुि जम्िा 4  पेज िध्र्को 3 

 

र्बर्य ववज्ञकोलार्ग प्रकाशित सूचिा अिजसार प्राप्त र्िवेर्ि र्िम्िािजसार रहेकोमा बैठकको र्िर्िय र्मर्तर्ित्र 
र्िधािररत योग्यता पजगेका शिक्षकहरलाइ ववज्ञको रपमा र्ियजक्त गिन र्िर्िय गररयो । 

र्िम्िुः 

क्र.सं.  ववद्यालय तह शे्रर्ी अस्थायी 
र्ियजक्ती र्मर्त 

स्थायी र्ियूक्ती 
र्मर्त 

ववयय 
िैशक्षक 
योग्यता फोि िं. 

१ तोयािाथ सजवरे्ी चन्रज्योर्त मा.वव र्ि.मा. त ृ मा.वव २०६७ र्ि.मा २०७२ गर्ीत एम.एड 9846342967 

२ प्रमे वहार्जर 
थापा चन्रज्योर्त मा.वव मा.वव त ृ

मा.वव 
२०६६/४/२
६ 

२०७१/८/७ ववज्ञाि  

गशर्त एम.एड 9856039347 

३ जिक र्सग्रे्ल चन्रज्योर्त मा.वव मा.वव त ृ २०७२/९/९ 

मा.वव 
२०७४/१२/२
४ अंग्रशेज वव.एड 9849489746 

४ झम वहार्जर 
थापा चन्रज्योर्त मा.वव 

र्ि.मा.
वव त ृ  २०७२/११/५ अंग्रजेी वव.एड 9816454227 

५ र्ामोर्र खिाल िंकर मा.वव मा वि २०५२/१२/
२८ २०६०/८/१० सामाजी

क 
एम.एवव.ए
ड 9856000554 

६ माधव प्रसार् 
पोख्रले जलवराही प्रा.वव प्रा. वि  २०६३/९/२०  वव.एड 9845707341 

७ ध्र जवराज र्सग्रे्ल कृष्र् मा.वव मा त ृ  २०६०/८/१४ िेपाली एम.एड 9856083535 

८ शिविक्त 
र्सग्रे्ल कृष्र् मा.वव र्ि.मा वि  २०६०/८/२६ सामाजी

क एम.एड 9861833381 

९ रेिम लाला शे्रष्ठ कामधेिज मा.वव र्ि.मा त ृ  २०७१/५/१० अंग्रजेी वव.एड 9819135006 

१० र्िमिला र्गरी सरस्वती मा.वव र्ि.मा त ृ  २०७१/५/१६ गर्ीत वव.एड 9847074953 

११ र्तलकज मारी थापा सरस्वती मा.वव र्ि.मा त ृ  २०७१/४/१६ िेपाली वव.एड 9846169553 

१२ लक्ष्मीप्रसार् 
अर्धकारी र्ीपक मा.वव र्ि.मा त ृ  २०६३/८/ सामाजी

क एम.एड 9856060413 

१३ तारािाथ प्रोख्रले र्ीपक मा.वव प्रा.वव वि  २०४८/६/२१ िेपाली एम.एड 9846114197 

१४ ववजयकज मार 
मर्डल र्ीपक मा.वव प्रा त ृ  २०७१/५/१०  वव.एड 9814845020 

१५ तेज िारायर् 
िाह 

महेन्रज्योर्त 
मा.वव र्ि.मा त ृ  २०७१/४/१६ ववज्ञाि वव.एड 9844055163 

१६ पर्मराज 
र्सग्रे्ल सरस्वती मा.वव मा त ृ  २०७१/४/१६ सामाशज

क एम.एड  

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०३ 

प्रस्ताव िं २०७५।०७६-०२२।०३ ववववध प्रस्ताव उपर छलफल गर्ाि रे्हाय बमोशजमको 
र्िर्ियहर गररयो । 
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रे्हायुः 

क) घ्याछाप पजट्टार मोटरमागि ग्रािेल तथा िाला र्िमािर्को योजिा कायािन्वयिका लार्ग रे्हाय 
बमोशजमको र्ररेट शस्वकृत गिन सो को ववस्ततृ वववरर् यसैसाथ संगल्ि रहेको छ । 

ख) गाउँपार्लकाको वडा िं ५ मा एिोगाडो खेर्तका लार्ग प्राप्त प्रस्ताव पाररत गरी सो को 
लार्ग आवश्यक बजेट र १ लाख मात्र गाउँसिाबाट कृवर् सेवा तफि  र्बर्ियोजि िएको 
रकमध्येबाट रकामान्तर गिन र्िर्िय गररयो । 

 

आजको बैठक समापि गिन । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२३।०१ खरिद गरुयोजना ननर्ााण सम्बन्धर्ा । 

२०७५।०७६-०२३।०२ प्रधानर्न्त्न्ि िोजगाि कायाक्रर्को कायाान्वयन सम्बन्धर्ा । 

२०७५।०७६-०२३।०३ नगट्टि बालवुा लागायतका नददजन्य पदार्ा सम्बन्धर्ा । 

२०७५।०७६-०२३।०४ कृट्टि तर्ा को योजना कायाान्वयन सम्बन्धर्ा । 

२०७५।०७६-०२३।०५ वडा नं १ ि वडा नं ४ को स्वास््य चौकी भवन ननर्ााण सम्बन्धी। 

२०७५।०७६-०२३।०६ ट्टवट्टवध िाहत तर्ा उद्धाि सम्बन्धर्ा । 

 

ननणायहरुः- 
ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०१ उपि छलर्ल गदाा आनर्ाक बिा २०७६।०७७ देखी सरु भइ 
आनर्ाक बिा २०७७।०७८ ि आनर्ाक बिा २०७८।०७९ नभि सम्पन्न हनुे तपनसल बर्ोन्त्जर्का 
योजनाहरको खरिद गरुयोजना पारित गने । 

तपनसलुः 

क) गाउँपानलकाको प्रशासट्टकय भवन ननर्ााण पोखिीछाप । 

ख) गाउँपानलकाको वडा कायाालयहरको भवन ननर्ााण (वडा नं २ ि वडा नं ४) । 

ग) बहउुद्देन्त्ययय सभाहल ननर्ााण पोखिीछाप । 

घ) गाउँपानलका वडा नं १ वडा नं ४ र्ा स्वास््य चौकी भवन ननर्ााण । 

ङ) न्त्घरिङकोटर्ा भ्यू टावि ननर्ााण  

उल्लेन्त्खत योजना तर्ा कायाक्रर्हरको ट्टवस्ततृ गरुयोजना यसै सार् संलग्न िहेको छ । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०२ को प्रस्तावउपि छलर्ल गदाा प्रधानर्न्िी िोजगाि कायाक्रर् 
कायाान्वयनको सन्दभार्ा िोजगािी नसजाना गना तपनसल बर्ोन्त्जर्का योजनाहर नेपाल सिकाि तर्ा 
गाउँपानलकाबाट न्त्स्वकृत ननयर् कायाट्टवनधहरको र्ातहतर्ा िहेि सञ्चालन गने ननणाय गरियोुः 

तपनसलुः 

१) अिौली पिुाि नसंचाइ उपआयोजना सिसर्ाइ योजना न्त्घरिङ १ तनहुँ बजेट र २ लाख । 

२) कोलडाँडा बन्त्स्त संिक्षण न्त्घरिङ २ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि । 

३) िाधाकृष्ण र्ोटिर्ागा ननर्ााण तर्ा र्र्ात न्त्घरिङ २ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि । 

४) कोटभैिव र्ागा र्र्ात न्त्घरिङ ३ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि । 

५) पोखिीछाप खानेपानी र्र्ात न्त्घरिङ ३ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि। 

६) शृ्रङ्गकाली र्ोटिर्ागा र्र्ात न्त्घरिङ ४ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि। 

७) नयाँटाि नहि र्र्ात न्त्घरिङ ४ तनहुँ बजेट र १ लाख र्ाि। 

८) सिस्वती र्ाट्टव स्वास््य चौकी नसढीबंाटो ननर्ााण न्त्घरिङ ५ तनहुँ बजेट र २ लाख र्ाि । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०३ को प्रस्तावउपि छलर्ल गदाा २०७६ जेष्ठ र्सान्तसम्र् म्याद िहने 
गिी घ्याछाप पिुाि र्ोटिर्ागा ग्राभेल तर्ा नाला ननर्ााण र ६० लाखको योजना कायाान्वयनका लागी तर्ा 
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गाउँपानलका वडा नं १ ि वडा नं २ र्ा सञ्चानलत योजनाहरका लानग आवययक नददजन्य पदार्ा ढंुगा नगिी 
बालवुा सम्बन्त्न्धत उपभोक्ता सनर्नत (कोिाध्यक्ष हरि अनधकािी) र्ार्ा त आन्तरिक आम्दानी वापतको िकर् 
गाउँपानलकाको सन्त्ञ्चत कोिर्ा जम्र्ा गने सो आम्दानी जम्र्ा नगिेर्ा उपभोक्ता सनर्नतलाइ गाउँपानलकाबाट 
भकु्तानी हनुे िकर्बाट किा गिी बाँकी िकर् भकु्तानी पाउने गिी ननणायको कायापानलका जवार्देही िहने 
गिी रु्लवािी र्ालेबगि घाटबाट बालवुा ढुङ्गा नगिी ननकाल्न ददने ननणाय गरियो । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०४ को प्रस्तावउपि छलर्ल गदाा चालू आनर्ाक बिा २०७६।०७७ 
को कृट्टि तर्ा  ट्टवननयोन्त्जत बजेट तर्ा कायाक्रर् अन्तगात िहेको आल ुखेती प्रवद्धान कायाक्रर् ट्टवउ ट्टवतिण 
तर्ा ढुवानी र २ लाख ५० हजाि बाट र १ लाख ४० हजाि र्लरु्ल ट्टवरवा खरिद (वडा नं ५ र्ा 
एभोगाडो खेनतका लानग सरे्त) बाकँी र १ लाख १० हजाि र्ौिी घाि ट्टवतिण तर्ा  िकार्ान्ति गिी सोको 
अनरु्ोदनका लानग आगार्ी गाउँसभार्ा पेश गने ननणाय गरियो । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०५ को प्रस्तावउपि छलर्ल गदाा नेपाल सिकािबाट प्राप्त स्वास््य 
चौकी ननर्ााणको बजेट ननम्न स्र्ानर्ा ननर्ााण गनेुः 

१ न्त्घरिङ गाउँपानलका तनहुँ वडा नं १ अिौली र्ा । 

२ न्त्घरिङ गाउँपानलका तनहुँ वडा नं ४ रू्ला र्ा । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२३।०६ को प्रस्तावउपि छलर्ल गदाा देहायबर्ोन्त्जर्का ननणायहर गरियोुः 

क) २०७६ जेष्ठ २५ – २६ गते गाउँ कायापानलका सदस्यहर तर्ा गाउँ सभा सदस्यज्यहुर सट्टहतको 
उपन्त्स्र्नतर्ा २ ददने एट्टककृत सम्पन्त्ि कि सम्बन्धी तानलर् सञ्चालन गने सो का लानग र ५० 
हजाि बजेटको सीर्ार्ा िहेि खचा गने ननणाय गरियो । 

ख) स्र्ाननय सिकािको सञ्चालनका लानग आवययक न्यूनतर् कानूनहर पाँचै वडा कायाालयहरलाइ ि 
सवै गाउँसभा सदस्यहरलाइ नेपालको संट्टवधान, स्र्ाननय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ र्लुकुी 
ऐनलाइ प्रनतस्र्ापन गिी बनेका काननुहर ि स्र्ाननय तहका अनधकाि सँग सम्बन्त्न्धत नबियगत 
काननुहर गाउँपानलकाको न्त्स्वकृत बजेटको परिनधर्ा िहे काननुका पसु्तकहर ट्टवतिण गने । 

ग) िाहत तर्ा ट्टवपद् व्यवस्र्ापन तर्ा  न्त्घरिङ गाउँपानलका वडा नं ५ को टेक बहादिु र्ापालाइ र 
२०,००० र्ाि अक्षेरपी ट्टवस हजाि र्ाि आनर्ाक सहायता प्रदान गने। 

घ) न्त्घरिङ गाउँपानलकार्ा औधोनगक ग्रार् न्त्घरिङ गाउँपानलका वडा नं ४ गड्यौनलटाि नसर्लघािी 
(नसर्लगैिार्ा) र्ा ननर्ााण गने ननणाय गरियो । 

ङ) कानलगण्डी नदद डाइभसानका नबरद्धर्ा सो नददट्टकनािार्ा िहेका स्र्ाननय तहसँगको सर्न्वयर्ा 
न्त्घरिङ गाउँपानलका तनहुँको आयोजनार्ा गण्डकी प्रदेशका र्खु्यर्न्िी लगायतका र्हानभुावहर 
तर्ा अन्य स्र्ाननय तहको सर्न्वयर्ा िहेि नर्नत ननधाािण गिी कानलगण्डकी नदद डाइभसान गने 
वा नगने नबियर्ा वहृत छलर्ल कायाक्रर् आयोजना गने ।  

 

आजको बैठक सर्ापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२४।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को बार्र्िक  

नीलत तथा कार्िक्रम सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०२ गाउँसभा िाख्न ेसम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०३ िाजश्व पिामर्ि सलमलतको प्रलतवेदन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०४ आलथिक ऐन, २०७६ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०५ आगामी आलथिक बर्िको बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०६ र्वर्वध सम्बन्धमा । 

 
लनर्िर्हरुः- 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०१ उपि छिफि गदाि आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को िालग घिरिङ 
गाउँपालिका तनह ँको बार्र्िक नीलत तथा कार्िक्रम पारित गने ।उल्िेघित नीलत तथा कार्िक्रमको प्रलत र्सै 
साथ संिग्न िहेको छ । 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०२ को प्रस्तावउपि छिफि गदाि घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको पाँचौ 
गाउँसभा बजेट अलधवेर्न (आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को बार्र्िक बजेट तज िमा) तपघर्ि लमलत समर् ि 
स्थानमा गने लनर्िर् गरिर्ोुः 

तपलसिुः 

लमलतुः २०७६ असाि १० गतेदेघि 

समर्ुः ददनको १ बजेदेिी । 

स्थानुः पोििीछाप तनह ँ । 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०३ को प्रस्तावउपि छिफि गदाि िाजश्व पिामर्ि सलमलतको तफि बाट 
प्राप्त िाजश्व पिामर्ि सलमलतको प्रलतवेदन पारित गरि साम दार्र्क बन उपभोक्ता सलमलतहरबाट वनजन्र् 
पदाथिहर लनकासी ह दाँका बित आम्दानीको दर् प्रलतर्त िाजश्व गाउँपालिकामा हािसम्म नव झाएकोिे 
चािू आलथिक बर्िमा उठ्न बाकँी िकम तत्काि सम्बघन्धत सलमतिाइ ताकेता गने सो िाजश्व नउठेसम्म 
गाउँपालिकाबाट ह ने सो सलमलत सम्बद्ध क नै पलन लसफारिस िोक्ने ि आगामी ददनहरमा गाउँपालिकामा 
ब झाउन पने िकम नब झाएसम्म लसफारिसपत्र प्रदान नगने नगिाउने लनर्िर् गरिर्ो । उल्िेघित प्रलतवेदन 
र्सैसाथ संिग्न िहेको छ । 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०४ को प्रस्तावउपि छिफि गदाि आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को 
आलथिक ऐन, २०७६ मा थप परिमाजिन गिी आगामी गाउँसभामा अलधवेर्नमा पेर् गने लनर्िर् गरिर्ो । 
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कुि जम्िा 2  पेज िध्र्को 2 

 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०५ को प्रस्तावउपि छिफि गदाि आलथिक बर्ि २०७६।०७७ को 
बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रम को तर्ािीका िागी लबर्र्गत सलमलतहरिाइ घजम्मेवािी प्रदान गिी सोका 
आधािमा आगमी गाउँसभा अलधवेर्नमा बजेट तथा कार्िक्रम पेर् गने । 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२४।०६ को र्वर्वध प्रस्तावउपि छिफि गदाि देहार्बमोघजमका लनर्िर्हर 
गरिर्ोुः 

क) देहार् बमोघजमका व्र्क्तीहरिाइ आलथिक सहार्ता प्रदान गने 

क्र स व्र्क्तीको नाम थि 
ठेगाना 

आलथिक सहार्ता िकम र क्षतीको संघक्षप्त र्वविर् कैर्फर्त 

१ भेर्िाज पोख्रिे 

घिरिङ १ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीको कािर् क्षलत 
प र्ािएको 

 

२ भर्वसिा थापा 

घिरिङ २ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

३ र्किर् िाना घिरिङ २ 
तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

४ लतिमार्ा आिे घिरिङ 
३ अचििकोट 

१ हजाि मात्र तालिमको क्रममा िाइते 
भएको 

 

५ कान्त बहाद ि नेपािी 
घिरिङ २ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

६ सन्त बहाद ि दमाइ 

घिरिङ ३ डाँडाँथोक 

कृष्र् मागिमा आएको पर्हिो सिसफाइ 
गनि र २० हजाि मात्र ि सोही स्थानमा  
मेलसनिी वाि लनमािर् गनि र्वपद् 
व्र्वस्थापन को घर्र्िकबाट र २ िाि 
र्वलनर्ोजन गने । 

अर्विि बर्ािको कािर् 
ििगोठमा क्षलत प गेको  

 

 

(ि) घिरिङ १ ि २ को घ्र्ाछाप प ट्टाि िण्डमा र्वद्य लतकिर्को र्ोजनामा र ३ िाि बजेट गाउँपालिका 
र्वद्य लतकिर्को बजेटबाट िकामान्ति गिाइ लनर्मान साि काम गिाउने लनर्िर् गरिर्ो । 

(ग) चनौटे कूिो स्ल्र्ाव लनमािर्को र्ोजनािाइ ह्यम पाइप िरिद गने गिी र्ोजनाको नाम संर्ोधन गने । 

(ि) चक्रदेवी मोटिमागिमा र ८००००० को र्ोजनामा मानप िको उकािोमा तत्काि ढिान गने गरि 
र्ोजनाको घस्वकृत िागत अन मानमा संर्ोधन गने । 

(ङ) घिरिङ १ ि २ को घ्र्ाछाप प ट्टाि िण्डको र्वद्य लतकिर्मा आएको समस्र्ा समाधानका िालग 
सम्बन्धीत वडाको वडासलमलतिाइ घजम्मेवािी प्रदान गिी तहाँकै वडासलमलतको लनर्िर्का आधािमा र्ोजना 
सञ्चािन गने ।  

आजको बैठक समापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२५।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कार्ाथन्वर्न गनथ वनकेो ववधेर्क  

२०७६ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२५।०२ औद्यौलगक ग्राम लनमाथण सम्बन्धमा ।  

२०७५।०७६-०२५।०३ आलर्थक बर्थ २०७६।०७७ को बावर्थक बजेट तर्ा कार्थक्रम तज थमा सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२५।०४ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको प्रोत्साहन भत्ता कार्थववलध २०७५ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२५।०५ र्ोजनाको वहज्जे परिवतथन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२५।०६ आलर्थक बर्थ २०७५।०७६ को बजेट तर्ा कार्थक्रम कार्ाथन्वर्न सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२५।०७ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणथर्हरुः- 
लनणथर् नं २०७५।०७६-०२५।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२५।०१ उपि छिफि गर्ाथ आलर्थक बर्थ २०७६।०७७ को घिरिङ 
गाउँपालिका तनह ँको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क २०७६ मा परिमाजथन गरि 
आगामी गाउँसभामा पेश गने लनणथर् गरिर्ो । 

 

बैठकका अन्र् कार्थसूघिहर स्र्गन गिी आगामी कार्थसूघिहर अघिल्िो कार्थपालिका बैठकमा पेश गने गिी 
आजको बैठक समापन गने । 
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कुि जम्िा 3  पेज िध्र्को 1 

 

प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२६।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कार्ाथन्वर्न गनथ वनकेो ववधेर्क  

२०७६ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२६।०२ औद्योलगक ग्राम लनमाथण सम्बन्धमा ।  

२०७५।०७६-०२६।०३ आलर्थक बर्थ २०७६।०७७ को बावर्थक बजेट तर्ा कार्थक्रम तज थमा सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२६।०४ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको प्रोत्साहन भत्ता कार्थववलध २०७५ सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२६।०५ र्ोजनाको वहज्जे परिवतथन सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२६।०६ आलर्थक बर्थ २०७५।०७६ को बजेट तर्ा कार्थक्रम कार्ाथन्वर्न सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२६।०७ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणथर्हरुः- 
लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०१ को प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ आलर्थक बर्थ २०७६।०७७ को 
घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क २०७६ पारित गने 
। 

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०२ को प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको वडा नं 
४ लसमििािीमा िहेको सावथजलनक जग्गामा औधोलगक ग्राम लनमाथण गनथ आवश्र्क कार्थप्रवक्रर्ा अगाडी 
बढाउने लनणथर् गरिर्ो। 

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०३ प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ पाँचवटै वडा कार्ाथिर्हर तर्ा पाँचवटै 
ववर्र्गत सलमलतहरको प्रस्ताव पारित गिी आगामी गाउँसभामा पेश गने । उल्िेघित प्रलत र्सैसार् संिग्न 
िहेको छ । 

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०४ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०४ को प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ गाउँपालिकामा कार्थित 
कमथचािीहरको सकािात्मक उत्प्रिेणा अलभववृि गिाइ स्र्लनर् सिकािको काम कािवावहिाइ च  स्त र् रस्त 
पािी प्रभावकािी सेवा प्रवाह माफथ त स शासनको अन भलूत दर्िाउने स्र्ालनर् सिकािको मूिभ  त आर्शथिाइ 
प िा गिाउन आलर्थक बर्थ २०७५।०७६ मा िाष्ट्रसेवक कमथचािीहरको र्ोगर्ानको उच्च मूल्र्ाङ्कन गरि सो 
को कर्ि गरै् िालग प्रोत्साहनका िालग गाउँपालिका अध्र्क्षज्रू्को लसफारिसमा िहने गिी कमथचािीहरिाइ 
बढीमा हाि साववक िाईपाई आएको एक मवहनाको तिब बिाबिको िकम प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध 
गिाउने गिी घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको प्रोत्साहन भत्ता कार्थववलध २०७५ पारित गिी अन मोर्नका िालग 
गाउँसभामा पेश गने  । 

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०५ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०५ को प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ रे्हार् बमोघजमका र्ोजनाहरको 
र्ोजनाको वहज्जे संशोधन गनेुः 

क) लसजािीर्ि पाटी प्र्ािेस अध िो घशर्थकमा ववलनर्ोघजत िकम र २ िािको र्ोजनािाइ गरि सजृना 
ववकास आमा सम ह भवन लनमाथणमा संशोधन गने । 



मिमि २०७६ असार २६ गिे मिमििार कार्यपामिकाको िैठकका मिर्यर्िरु 
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लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०६ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०६ को प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ गाउँपालिकाबाट लमलत २०७६ 
असाि २४ गतेसम्म गाउँ कार्थपालिकाको कार्ाथिर्बाट भ  क्तानी भएका बावर्थक ववकासका र्ोजनाहर 
फिफािक गिी हािसम्मको चािू तर्ा पूघँजगत िचथ अन मोर्न गिी आलर्थक बर्थ २०७५।०७६ को 
समालि सँगै आलर्थक बर्थ २०७६।०७७ को स रवातमै सावथजलनक स न वाइ सम्पन्न गने । 

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०७ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०७ को ववववध प्रस्तावमार्ी छिफि गर्ाथ रे्हार्बमोघजमका लनणथर्हर 
गरिर्ोुः 

क)  

क) रे्हार् बमोघजमका व्र्क्तीहरिाइ आलर्थक सहार्ता प्रर्ान गने  

क्र स व्र्क्ती तर्ा संस्र्ाको 
नाम र्ि ठेगाना 

आलर्थक सहार्ता िकम र क्षतीको संघक्षि ववविण कैवफर्त 

१ साम र्ावर्क िेलडर्ो 
िामप ि 

२००००। सूचना प्रशािण गिेवापत  

२ गोिे बहार् ि िपाङ्गी 
फ टवि कार्थक्रम  

१००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

३ नेपाि मगि मवहिा 
संिको अलधवेशनका 
िालग आलर्थक सहर्ोग 
माग सम्बन्धमा । 

१००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

४ श क्िागण्डी एफ एम 
िाइ आलर्थक सहर्ोग 
सम्बन्धमा । 

१००००। तालिमको क्रममा िाइते 
भएको 

 

५ बघन्र्प ि र् नेस्को 
क्िविािा तनह ँ 
पर्थटन प स्तक 
प्रकाशन सम्बन्धमा । 

२००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

६ भ  म क मािी र्ापा क्षेत्री 

घिरिङ गाउँपालिका १ 

१००००। 

 

मगृौिा डाइिाइलसस गन थपर्ाथ 
धेिै िचथ भएको आलर्थक 
अवस्र्ा कमजोि िहेकोिे 
सहर्ोग । 

 

७ घचत्र बहार् ि क माि 

घिरिङ ४ नर्ाँटाि 

१०००० किेजोमा समस्र्ाका कािण 
लनर्लमत रपमा उपचाि 
गन थपिेकोिे  

 

८ पूणथ वहार् ि र्ापा २०००० पवहिोको कािण िि 
जोघिममा िहेकोिे आलर्थक 

 



मिमि २०७६ असार २६ गिे मिमििार कार्यपामिकाको िैठकका मिर्यर्िरु 

कुि जम्िा 3  पेज िध्र्को 3 

 

घििीङ ३ डाँडाँर्ोक सहर्ोग 

९ प ष्पारे्वी पोख्रिे  

घिरिङ १ अत्रौिी 
तनह ँ 

१०००० क्र्ान्सि िोगको उपचाि 
गर्ाथ िचथ धेिै भएकोिे 
िाहत सहर्ोग दर्ने । 

 

१० स ि बहार् ि र्ापा 

घिरिङ २ सतगैिा 

१०००० गोठ जिेि नष्ट भएकोिे 
िाहत दर्ने । 

 

११ ज्ञानमार्ा ढकाि 
घिरिङ १ बैडी 
िातोडाँडाँ 

१०००० हावाह िीिे ििमा क्षलत 
प र्ाथएकोिे िाहत दर्ने । 

 

१२ ज ि बहार् ि आिे 

घिरिङ ३ घििा 

१०००० ििम नी पवहिो गई जोघिम 
भएकोिे िाहत दर्ने । 

 

 

आजको कार्थपालिका बैठक समापन गने । 



मिमि २०७६ असार ३१ गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

कुल जम्िा 1  पेज िध्र्को 1 

 

प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२७।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को योजना तथा कायिक्रम  

फिफािक तथा भ  क्तानी सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२७।०२ वडा नं १ वडाअध्यक्ष गंगािाम क मािको सेवा स ववधा सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२७।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

लनर्ियहरुः- 
लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०१ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२७।०१ को प्रस्तावमाथी छिफि गर्ाि आलथिक बर्ि २०७५।०७६ का 
तपघिि बमोघजमका योजनाहर आव २०७६।०७७ मा क्रमागत रपमा लनिन्तिता दर्ई लनम्नान सािका 
योजनाहरको भ  क्तानी गने गरि फिफािक गरियोुः 
तपघििुः 
१ नेपाि मगि संि कायाििय भवन लनमािर् वडा नं ३ र १० िाख । 

२ वडा नं १ ि २ को घ्याछाप प ट्टाि ववद्य लतकिर् योजना र ४० िाख । 

३ गजिकोट घिरिङ साध ववद्य लतकिर् योजना र १५ िाख । 

लनम्नुः 
१ घ्याछाप प ट्टाि मोटिमागि ग्राभेि तथा नािा लनमािर् र ६० िाख को योजनामा भ  क्तानी गनि घस्वकृत र 
५१४८०००। 

२ मर्न मोटिमागि लनमािर् र २० िाखको योजनामा र भ  क्तानी दर्न घस्वकृत र १६३७८०००। 

३ कृष्र् मावव प ट्टाि भवन लनमािर् योजना । 

लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०२ को प्रस्तावमाथी छिफि गर्ाि घजल्िा अर्ाित तनह ँको लमलत 
२०७६ असाि २५ गतेको फैसिा अन साि घिरिङ गाउँपालिका वडा न १ लनवासी एवं वडा नं १ का 
वडाअध्यक्ष श्री गंगािाम क मािववरद्धको म द्धाउपि लनर्िय भएकोिे लनजिे गण्डकी प्ररे्िको लनर्िय बमोघजम 
पाउने हािसम्मको मालसक पारिश्रलमक तथा सेवा स ववधा उपिब्ध गिाउने लनर्िय गरियो । 

लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०३ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०३ को प्रस्तावमाथी छिफि गर्ाि आजको कायिपालिका बैठक समापन 
गने । 
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