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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००१।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको २०७६।०७७ को दििेट लनर्ाािण सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०२ किाि कमाचािीको किाि म्याद थप सम्बन्र्मा ।  

२०७६।०७७-००१।०३ आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को आय व्यय सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०४ आन्तरिक आम्दानी संकिनका िालग ठेक्का सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०५ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको संस्था दताा ऐन, २०७६ सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०६ योजना ककताव परिमाजान सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०७ भवन लनमााण मापदण्ड लनर्ाािण सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०८ ििभाडा म्याद थप सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।०९ आव २०७५।०७६ को आन्तरिक िेखापिीक्षण सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।१० गाउँपालिकाको िेटिप्याड लनर्ाािण सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७-००१।११ कवकवर् सम्बन्र्मा । 
लनणायहरुः- 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०१ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०१ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिकाको आलथाक बर्ा 
२०७६।०७७ को िालग दििेट लनर्ाािणका िालग प्रलतवेदन लमलत २०७६ भदौ ८ गतेको कायापालिका 
बैठकमा पेश गने गरि  देहाय बमोघजमको दििेट लनर्ाािण सलमलत लनमााण गनेुः 

संयोजकुः श्री िण बहाद ि ग रङ वडा नं ३ वडाअध्यक्ष 

सदस्यहरुः कायाापालिका सदस्य श्री प्रमेबहाद ि थापा, श्री द गाामाया थापा श्री शक्ती थापा  

सदस्य सघचवुः श्री कवद ि मिहट्टा सव इघन्जलनयि घिरिङ गाउँपालिका तनह ँ । 

 

लनणाय नं २०७५।०७६-०२६।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०२ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँमा आलथाक 
बर्ा २०७५।०७६ देखी कायाित देहायबमोघजमका कमाचािीहरको लमलत २०७६ साउन १ गतेदेखी 
िाग ह ने गिी तपघशि बमोघजमका कमाचािीहरको किाि म्याद थप गने लनणाय गरियोुः 

क्र 
स 

पद नाम थि तह मालसक 
तिब  

कायाित कायाािय कैकफयत 

१ इघन्जलनयि श्री स लमत आिेमगि अलर्कृतस्ति 
छैटौ 

३५९९० गाउँपालिका तनह ँ ।  

२ स चना प्रकवलर् 
अलर्कृत 

श्री लबष्ण  पोख्रिे अलर्कृतस्ति 
छैटौ 

३५९९० गाउँपालिका तनह ँ ।  

३ सव इघन्जलनयि  श्री कवद ि मिहट्ठा सहायक पाँचौ २८२०० गाउँपालिका तनह ँ ।  

४ सव इघन्जलनयि श्री मदन ग रङ सहायक पाँचौ २८२०० गाउँपालिका ।  

५ सव इघन्जलनयि तािानाथ िानाभाट सहायक पाँचौ दैलनक र 
९४० 

गाउँपालिका । दैलनक 
ज्यािादािी 
किाि 

६ हि का सवािी 
चािक 

श्री होम बहाद ि 
थापा 

प्रथम स्ति २२०१० गाउँपालिका ।  
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७ हि का सवािी 
चािक 

श्री चन्रबहाद ि 
शाकी 

प्रथम स्ति २२०१० गाउँपालिका ।  

८ नायव पश  सेवा 
प्राकवलर्क 

श्री मनोज शे्रष्ठ सहायक चौथो  

 

 

२६६१० 

गाउँपालिका । २०७६ 
कालताक 
मसान्तसम्मका 
िालग म्याद 
थप गने । 

९ नायव पश  स्वास््य 
प्राकवलर्क 

श्री सन्तोर् लसग्देि सहायक चौथो गाउँपालिका । 

१० नायव प्राकवलर्क 
सहायक कृकर् 

श्री बर्ाा थापा सहायक चौथो गाउँपालिका । 

११ कायाािय सहयोगी श्री प नम थापा - ७००० वडा नं २  
१२ कायाािय सहयोगी श्री ख ममाया थापा - ७००० वडा नं ३  
१३ कायाािय सहयोगी श्री कवसिा थापा - ७००० वडा नं ४  
१४ कायाािय सहयोगी श्री टेकमाया थापा - ७००० वडा नं  ५  
१५ कायाािय सहयोगी  श्री िाज  शे्रष्ठ - १२९८० वडा नं १  
१६ कायाािय सहयोगी श्री िश  शे्रष्ठ - १२९८० गाउँपालिका  
१७ सामाघजक परिचािक श्री कवमिा शे्रष्ठ सहायक चौथो प्राप्त बजेट 

अन साि 
गाउँपालिका  गरिवसँग 

कवशेश्वि 
कायाक्रम 

 अनमी श्री लमना परियाि सहायक चौथो २२१७० साभ  ङ स्वास््य चौकी  
 अनमी श्री ददिमाया थापा सहायक चौथो २२१७० घिरिङ स्वास््य चौकी  
१८ सामाघजक परिचािक श्री शान्ता खनाि -  गाउँपालिका हाििाइ 

किाि म्याद 
थप नगने । 

१९ सामाघजक परिचािक श्री मेन का थापा -  

२० अहेव श्री भ  वानी पोखिेि -  साम दाकयक स्वास््य 
इकाइ अत्रौिी 

हाििाइ 
किाि म्याद 
थप नगने । 

 अहेव श्री स मन थापा -  

२१ अनमी श्री िोघजशा ढ ङ्गाना -  साम दाकयक स्वास््य 
इकाइ गड्यौिीटाि २३ अहेव श्री िेन का शे्रष्ठ -  

२४ अहेव श्री कवकास मान 
शे्रष्ठ 

सहायक चौथो १६५०० फूिा साम दाकयक 
स्वास््य इकाइ 

 

२७ कास  श्री पूणा बहाद ि 
थापा 

- १२९८० घिरिङ स्वास््य चौकी  

२८ कास  श्री नि बहाद ि 
थापा 

- १२९८० गजिकोट स्वास््य चौकी  

३० कास श्री सन्ज  शे्रष्ठ - ८००० साभ  ङ स्वास््य चौकी  
 

गाउँपालिकामा दिवन्दी अन रपको कमाचािी नह ँदा दैलनक सेवाप्रवाहमा समेत कदठनाइ उत्पन्न भएकोमा 
हािसम्म संिीय सिकािबाट हािसम्म क नै पलन कमाचािी समायोजन भइ नआएकोिे गाउँपालिकामा १ 
जना ि पाँचवटै वडा कायााियहरमा १।१ जनाका दििे गिी ५ जना गिी कूि जम्मा ६ जना सहायक 
कम्प्यूटि अपिेटिको िालग मालसक तिब र १२ हजाि मात्र पाउने गिी जसको िालग िोकसेवा 
आयोगबाट स्थालनय तहको चौथो तहको सहायक कम्प्यूटि अपिेटि पदको िालग लनर्ाारित पाठ्यक्रममा 
िहेि लिघखत तथा प्रयोगात्मक पिीक्षाबाट योग्यताक्रमका आर्ािमा पिीक्षा माफा त किाि सेवामा सेवा प्राप्त 
गने लनणाय गरियो ।  

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०३ 
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प्रस्ताव नं २०७५।०७६-०२६।०३ प्रस्तावमाथी छिफि गदाा आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को बाकर्ाक 
आय व्ययको कवविण पारित गरियो सो को संघक्षप्त कवविण ि अनूसूघचको उल्िेघखत प्रलत यसैसाथ संिग्न 
िहेको छ । 

आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को संघक्षप्त कवविणुः 

अ) अन मालनत गरिएको आय र ४०,२४,०६,१९९। (अक्षेरपी चालिस किोड चौकवस िाख छ हजाि एक 
सय उनान्सय मात्र) । 

आ) ख द भएको आय र ३८,७४,६९,५०९।५६  (अक्षेरपी अघततस किोड चौिहत्ति िाख उनान्साठी 
हजाि पाँच सय नौ सय मात्र ) जसमध्ये र १,४९,३६,६८९।४४ (एक किोड उनान्पचास िाख छघत्तस 
हजाि छ सय उनानअ्लस रपैया चौवालिस मात्र) िाजश्व बाँडफाँडको िकम संि ि प्रदेशबाट लनकासा ह न 
बाँकी िहेको ि आन्तरिक आम्दानी ह न नसकको । 

इ) क ि खचा र ३१,२४,६२,२२४।९३ (अक्षेरपी एकलतस िाख चौकवस िाख बैसठ्ठी हजाि द इ सय 
चौकवस मात्र) प्रलतशतमा जम्मा ८०.६४ प्रलतशत खचा भएको) 

ई) खचा नभएको सशताको बजेट कफताा र २,६४,९८,८३६।२४ (अक्षेरपी द इ किोड चौसठ्ठी िाख 
अन्ठानव्वे हजाि आठ सय छघत्तस मात्र) । 

उ) गाउँपालिकाको संघचत कोर्मा मौज्दात र ४,८५,०८,४४८।३९ (अक्षेरपी चाि किोड पचासी िाख 
आठ हजाि चाि सय अठचालिस मात्र) । 

आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को ख द आन्तरिक आम्दानीको अवस्था 

आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को िालग गाँउसभाबाट िघक्षत आन्तरिक आम्दानी र ५० िाख । 

२०७५ साउन देखी २०७६ असाि मसान्तसम्म भएको आम्दानीको कवविण वडागत रपमाुः 

क्र स वडा नं आम्दानी र कैकफयत 

१ १ ४,०३,३१४।००  

२ २ ४,१६,२३१।००  

३ ३ २,२९,८३२।००  

४ ४ ४,५१,७८४।९०  

५ ५ २५२,,४३५।००  

६ गाउँपालिका ९,०७,४६९।६४  

आलथाक बर्ा २०७५।०७६ को 
क ि आम्दानी 

२६,६१,०६७।५४  

 

आय व्ययको कवविणको अन सूघच यसैसाथ संिग्न िहेको छ । 

 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०४ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०४ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको पाँचौ 
गाउँसभाबाट पारित आलथाक ऐन २०७६ को अलर्नमा िहेि गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीतफा  
जडीव टी कवाडी ि जीवजन्त  कि, पश पंछी लनकासी कि, पाकका ङ श ल्क, पयाटन श ल्क, दहत्ति बहत्ति 
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तफा को कवकक्र श ल्क ठेक्का माफा त संकिन गनाको िालग आलथाक बर्ा २०७६।०७७ को असाि मसान्त 
सम्म िाग  ह ने गिी न्यूनतम र ५० हजािमा बढाबढमा ह ने गिी ३० ददनको म्याद ददइ सूचना गने लनणाय 
गरियो । ठेक्का सम्झौताको िकमको कघम्तमा पचास प्रलतशत िकम सम्झौताको िकम गाउँपालिकाको 
सघित कोर्मा अलनवाया रपमा जम्मा गिेपश्चात मात्र सम्झौता गिी कायाादेश ददने लनणाय गरियो ।   

लनणाय नं २०७६।०७७-०००१।०५ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०५ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको संस्था 
दताा ऐन, २०७६ पारित गिी  अन मोदनका िागी आगामी गाउँसभामा पेश गने लनणाय गरियो । 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०६ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०६ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा गाउँपालिकाको योजना ककतावमा 
लनम्नान सािको परिमाजान गने लनणाय गरियोुः 

उपभोक्ता सलमलतको माइन्यूटको कवस्ततृ कवविण िेघखददने । 

डोि हाघजि फािममा पेज थप्ने । 

अन्य कवर्यमा कायााियिाइ घजम्मेवािी प्रदान गने । 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०७ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०७ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा  गाउँपालिका प्राकवलर्क शाखािाइ  

आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको िालग कायाादेश ददइ आगामी कायापालिका बैठकमा पेश गने लनणाय गरियो 
। 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०८ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०८ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँिे आलथाक 
बर्ा २०७५।०७६ देखी ििभाडा सम्झौता भएकोमा लमलत २०७६ साउन १ गतेदेखी िाग  ह ने गिी 
तपघशि बमोघजमका व्यघक्तहरसँगको ििभाडा सम्झौता २०७७ असाि मसान्तसम्मका िालग ििजग्गा 
कोठा भाडामा लिने गिी ििभाडा सम्झौताको म्याद थप गने लनणाय गरियोुः 
 

क्र स व्यक्तीको नाम थि ठेगाना मालसक ििभाडा िकम र प्रयोजन कैकफयत 

१ यम बहाद ि आिे घिरिङ ३ 
तनह ँ 

३४०० स्वास््य शाखा, पश  सेवा 
शाखा स्टोि शाखा 

 

२ नेवा समाज भवन घिरिङ ३ 
तनह ँ 

१५०० वलथाङ सेन्टि सिािनाथा  

३ खेमिाज पोख्रिे घिरिङ १ तनह ँ २००० साम दाकयक स्वास््य इकाइ 
अत्रौिी 

 

४ झम बहाद ि अलर्कािी घिरिङ ४ 
तनह ँ 

१४०० साम दाकयक स्वास््य इकाइ 
गड्यौिी 

 

५ श कमाया थापा घिरिङ ४ तनह ँ १५०० साम दाकयक स्वास््य इकाइ 
फूिा 

 



मिमि २०७६ भदौ १ गिे आइिबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

कुि जम्िा 5  पेज िध्र्को 5 

 

६ तािा खनाि घिरिङ १ तनह ँ ५००० वडा नं १ को कायाािय  

७ लबश्विाज थापा घिरिङ २ तनह ँ ५००० वडा न २ को कायाािय  

८ गंगा प्रसाद थापा ि नैनलसंह थापा 
घिरिङ ३  

१५००० वडा नं ३ को कायाािय 
तथा शाखा 

 

९ अन्जना थापा घिरिङ ४ तनह ँ ५००० वडा नं ४ को कायाािय  

१० कवकासमान शे्रष्ठ घिरिङ ३ तनह ँ ३५०० गाउपालिका आवास गहृ  

११ िाज  शे्रष्ठ घिरिङ ३ तनह ँ ६००० गाउपालिका आवास गहृ २०७६ भदौ १ गतदेखी िाग ह ने गिी 

१२ घखममाया शे्रष्ठ घिरिङ ३ तनह ँ ३५०० गाँउपालिका स्टोि तथा 
आवास 

 

 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।०९ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।०९ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आलथाक 
बर्ा २०७५।०७६ को सम्प णा चाि  तथा पूघजगँत खचाको आन्तिीक िेखापिीक्षणका िागी कोर् तथा 
िेखा लनयन्त्रण कायाािय दमौिी तनह ँिाइ पत्राचाि गिी सो कायााियबाट आन्तरिक िेखापिीक्षण गिाइ 
अघन्तम िेखापिीक्षण गिाउने लनणाय गरियो । 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।१० 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।१० को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँ तथा वडा 
कायााियहरको िेटिप्याड देहायबमोघजम लनर्ाािण गने लनणाय गरियो । 

सोको प्रलत यसैसाथ संिग्न िहेको छ । 

लनणाय नं २०७६।०७७-००१।११ 

प्रस्ताव नं २०७६।०७७-००१।११ को प्रस्तावमाथी छिफि गदाा देहायबमोघजमको लनणाय गरियोुः 

क) शहिी कवकास तथा भवन कायाािय गण्डकी प्रदेश को लमलत २०७६।४।१४ को चिानी नं ३१ को 
पत्रान साि घिरिङ गाउँपालिका तनह ँ पोखिीछापमा बह उद्देघश्यय सभाहि लनमााण गना गाउँसभाबाट 
पोखिीछाप अलतलथगहृ लनमााणको बजेट र २० िाखबाट प्रदेश सिकािसँग साझेदािी गने लनणाय गरियो 
। 

ख) नेपाि सिकाि संघिय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियको लमलत २०७५।१।१० को 
लनणायअन साि स्थालनय तहिाइ उपिव्र् गिाइएको गाउँपालिकामा कवपद् जोखीम न्यूलनकिण तथा 
व्यवस्थापन गना बनेको ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ दफा ३ बमोघजमको सलमलत गठन गनेुः जसमा 
पदेन सदस्य िहने पदालर्कािीहर सोही बमोघजम िहने तथा घजल्िा प्रशासन कायााियको लमलत 
२०७६।४।१३ को च न २७३ को पत्रान साि सो कायााियको प्रलतलनलर् नास  लडि बहाद ि भ  जेि 
गिी सलमलत गठन गने लनणाय गरियो सलमलतको कवस्ततृ कवविण यसैसाथ संिग्न िहको छ । 

 

आजको कायापालिका बैठक समापन गने । 



कार्यपालिकाको बैठक २०७६ भदौ ०८ गतेको लिर्यर्हरु 

 

बैठक संख्याः २०७६।०७७ – ००२ 

बैठकाः घिरिङ गयउँपयलिकय तनह ँको गयउँ कय्यपयलिकय बैठक । 

लिलत ि सि्ाः वि. स. २०७६ सयि भदौ  ०८ गते आइतबयि ददनको ५ बजदेेखी स रु । 

अध््क्षतयाः गयउँपयलिकय अध््क्ष श्री िनबहयद ि ियनयज््ू, । 

स्थयनाः गयउपयलिकय केन्द्र पोखिीछयप तनह ँ । 
उपघस्थत पदयलिकयिीहरुको विििणाः 
क्र स पदयलिकयिीको नयि थि कय्ययि् ि पद हस्तयक्षि कैवि्त 

१ श्री िनबहयद ि ियनय घिरिङ गयउँपयलिकय 
अध््क्ष 

  

२ श्री सिस्िती लसग्देि  घिरिङ गयउँपयलिकय 
उपयध््क्ष 

  

३ श्री सन्द्तोष ढ ङ्गयनय  घिरिङ गयउँपयलिकय 
प्रि ख प्रशयसवक् अलिकृत 

  

४ श्री गंगयियि क ियि घिरिङ गयउँपयलिकय 
िडय न १ िडयअध््क्ष 

  

५ श्री पूणयिहयद ि थयपय घिरिङ गयउँपयलिकय 
िडय न २ िडयअध््क्ष 

  

६ श्री िण बहयद ि ग रुङ घिरिङ गयउँपयलिकय 
िडय न ३ िडयअध््क्ष 

  

७ श्री प्रिे बहयद ि थयपय घिरिङ गयउँपयलिकय 
िडय न ५ िडयअध््क्ष 

  

८ श्री शघि थयपय घिरिङ गयउँपयलिकय 
िडय न ४ कय. िडयअध््क्ष 

  

९ श्री द गययिय्य थयपय घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

१० श्री सनि थयपय घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

११ श्री पयियती विक घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

१२ श्री िनक ियिी ियनयभयट घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

१३ श्री बसन्द्तबहयद ि दिै घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

१४ श्री कृष्णिय्य नेपयिी घिरिङ गयउँपयलिकय 
कय्यपयलिकय सदस्् 

  

 

 सह्ोगी ियष्ट्रसेिक कियचयिीहरु  

१५ श्री ध्र  िियज ियलिछयने अलिकृत छैंठौ  
घिरिङ गयउँपयलिकय तनह  ँ

  

१६ श्री घजत बहयद ि ियनय िेखयपयि पयँचौ 
घिरिङ गयउँपयलिकय 

  

१७ श्री देिेन भ  जेि सहय्क पयँचौ 
घिरिङ गयउँपयलिकय 

  

१८ श्री ख ििय्य थयपय कयस  
घिरिङ गयउँपयलिकय 

  

 



कार्यपालिकाको बैठक २०७६ भदौ ०८ गतेको लिर्यर्हरु 

 

प्रस्तयिहरुाः- 
२०७६।०७७-००२।०१ आलथयक बषय २०७६।०७७ को दििेट लनिययिण सम्बन्द्ििय ।  

२०७६।०७७-००२।०२ लतज लगत प्रलत्ोलगतय सञ्चयिन सम्बन्द्ििय । 

२०७६।०७७-००२।०३  विविि सम्बन्द्ििय । 

लनणय् हरुाः- 

लनणय्  नं २०७६।०७७-००२।०१ 

प्रस्तयि नं २०७६।०७७-००२।०१ को प्रस्तयिियथी छििि गदयय आलथयक बषय २०७६।०७७ को 
दििेट सम्बन्द्ििय लिलत २०७६/०५/०९ गते १० बजे गयउँपयलिकयिय कय्यित चयि जनय प्रविलिक ि 
दििेट लनिययिणय सम्बन्द्ििय छिििगिी ट ङ्गो ियगयइय तत्कयि कय्यपयलिकयको बैठकिय पेश गने भने्न 
सियसम्ित लनणय्  गरि्ो । 

 

लनणय्  नं २०७६।०७७-००२।०२ 

प्रस्तयि नं २०७६।०७७-०२।०२ को प्रस्तयिियथी छििि गदयय २०७६ सयिको हरितयलिकय तीजको 
उपल्छ्िय घिरिङ गयउँपयलिकय िवहिय जनप्रलतलनलि तथय िवहिय सञ्जयि घिरिङबयट लिलत 
२०७६/०५/१२ िय सञ्चयिन ह न गइयिहेको तीज गीत प्रलत्ोलगतयिय सहभयगीहरूिे अफ्नो नेपयिी 
नयगरिकतय प्रियणपत्र सवहत वटि दतयय गियउन पने सयथै लिलत २०७६/०५/०४ गतेको ददन ्सै 
गयउँपयलिकयको उपयध््क्ष श्री सिस्िती घिलििे लसग्देिज््ूको अध््क्षतयिय बसेको बैठकबयट लनणय्  भएकय 
प्रस्तयिहरूकय आियििय कय्यक्रि अगयडी बडयउने भने्न सियसम्ित लनणय्  गरि्ो । 

 

लनणय्  नं २०७६।०७७-००२।०३ 

प्रस्तयि नं २०७६।०७७-००२।०३ को प्रस्तयिियथी छििि गदयय तपलसिकय घिरिङ गयउँपयलिकय 
लभत्र िहेकय िटि बयटोकय अप्टयिय स्थयनहरूिय इयघस्टिेट अन सयि िियत तथय सिसियइय गनय भनी  
सियसम्ित लनणय्  गरि्ो । 

लनणय्  नं २०७६।०७७-००२।०४ 

प्रस्तयि नं २०७६।०७७-००२।०४ को प्रस्तयिियथी छििि गदयय तपलसिकय व््घिहरूियइय 
नम्नयन सयिको आलथयक सहय्तय गने भने्न सियसम्ित लनणय्  गरि्ो । 

तपलसि 

क्र.सं. नयिथि विििण ठेगयनय िकि कैवि्त 

१ िकि बहयद ि थयपय  आियको हत््यभएको 
तथय आलथयक स्थि 
विपन्न भएकोिे 
सह्ोग ियत्र । 

घिरिङ ४ ३५,०००  



कार्यपालिकाको बैठक २०७६ भदौ ०८ गतेको लिर्यर्हरु 

 

२ लिन बहयद ि थयपय  ििि नीको पैिो िोक्न 
पखययि उठयउन 
सह्ोग । 

घिरिङ ४ १०,०००  

३ इियनलसङ थयपय  हयियह िीिे छयनय 
उडयएको 

घिरिङ ५ १०,०००  

४ िलनश्वि ियनय कयठेकोट छयनय 
उडयएको 

घिरिङ २ १०,०००  

५ पदि िहयद ि क ियि सिते गड्यौिीटयि 
स्टेटिेन्द्ट अन सयि 
कयठको डोड 
च  वहएकोिे पोलिलथन 
पयइप खरिदगनय 

घिरिङ ४ २५,०००  

६ टोप बहयद ि ियिदयि  पवहिो लन्न्द्त्रण गनय 
सह्ोग 

घिरिङ २ १०,०००  

७ लभष्ि नेियि सियज  ियखनयच तथय विविि 
प्रलत्ोलगतय 
आ्ोजनयिय  सह्ोग 

लभियद ६ १०,०००  

८ कोष िहयद ि शे्रष्ठ नेियिी डे्रसकय ियलग 
सह्ोग 

घिरिङ ३ ५०,०००  

९ होि बहयद ि थयपय  िगृौिय डयइियलसस 
भैिहेकोिे सह्ोग  

घिरिङ ४ १०,०००  

१० नयिय्णी खनयि  छयनय उडयएको घिरिङ १ १०,०००  

११ ख िियि गौति  िगत, वपसयि, टयउको 
िोगी भएकोिे 
उपचयिगनय आलथयक 
सह्ोग ियत्र ब ियको 
नयिाः खगेन्द्दियजय 
गौति 

घिरिङ २ १०,०००  

१२ लिि बहयद ि ियनय क िो िियत तथय 
पयइयप खरिद 

घिरिङ ४ १०,०००  

 

 

 

आजको बैठक सियपन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७-००३।०१ मिररङ गाउँपामिका ििह कँो प्रशासमकर् भवि मििायर् सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०२ सेवा करारिा िगर प्रहरी मिर्कु्त गिे सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००३।०३ आन्िररक आर् संकिि (ठेक्का बन्दोबस्ि) सम्बन्धी कार्यमवमध, २०७६  

सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०४ िमदजन्र् पदार्यको ठेक्का सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०५ मिररङ गाउँपामिका ििह कँो आन्िररक आर् संकिि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०६ चाि ूआमर्यक वर्यको र्ोजिा कार्ायन्वर्ि िर्ा र्ोजिा मकिाव िाग ुसम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०७ सािामजक सरुक्षा भत्ता मविरर् सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००३।०८ मवमवध सम्बन्धिा । 

निर्णयहरुः- 
निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिरिङ गाउँपानलका 
तिह ँको आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को लानग घस्वकृत रे्हायवमोघिमका योििाहरको 
कायाणन्वयिमा निम्िाि साि गिे निर्णय गरियोुः 

रे्हाय 

(क) योििाको िामुः घिरिङ गाउँपानलकाको प्रशासककय भवि निमाणर् 

- अि मानित लागत अि माि रुः २,२०,१२,९६२.०० र् इ किोड कवस लाख बाह्र हिाि िौसय 
बैसठ्ठी मात्र । 

- िकम व्यहोिे श्रोतुः गाउँपानलका आन्तरिक श्रोत ि गण्डकी प्ररे्श सिकाि शसतण अि र्ाि 

- निर्णयको व्यहोिाुः गाउँसभाको बैठकबाट श्रोत स निघित गिेको यस योििाको लानग चालू 
आवको कायणसम्पार्ि गिणका लानग गाउँ कायणपानलकाको कायाणलयबाट पेश भएको लागत अि माि 
र २ किोड २० लाख १२ हिाि िौ सय वैसठ्ठी मात्रको कवर्यमा उक्त लागत अि माि घस्वकृत 
गिी सावणिनिक खरिर् ऐि, २०६३ तथा सावणिनिक खरिर् नियमावली, २०६४ को अनििमा िकह 
आवश्यक प्रकिया अगाडी बढाउि कायणपानलकाको कायाणलयलाइ निरे्शि गिे । 

- कैकफयतुः िेपाल सिकाि संिीय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालय (योििा तथा अि गमि 
शाखा) को चलािी िं ६३ नमनत २०७६।०५।२०को पत्राि साि स्थानिय तहहरको प्रशासककय 
भवि निमाणर् सम्बन्िी पत्रको व्यहोिा समते अवगत भएकोमा गाउँपानलकाबाट अघिल्लो आवमा 
गाउँपानलकाका प्रशासककय भविहरको DPR तयाि भैसकेकोले यसै निर्णय बमोघिम गिे । 

(ख) योििाको िामुः गाउँपानलकाको पाचँ वटै वडा कायाणलयहरको प्रशासककय भवि निमाणर् 

- अि मानित लागत अि माि रुः प्रत्यके पाँच वटै वडाको लानग र २८,८३,७१५.०० अठ्ठाइस 
लाख नत्रयासी हिाि सात सय पन्र मात्रका र्िले ह ि आउि े कूल १,४४,१८,५७५.०० एक 
किोड चौवानलस लाख अठ्ठाि हिाि पाँच सय पचहत्ति मात्र।  
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- िकम व्यहोिे श्रोतुः गाउँपानलका आन्तरिक श्रोत । 

- निर्णयको व्यहोिाुः गाउँसभाको बैठकबाट श्रोत स निघित गिेको यस योििाको लानग चालू 
आवको कायणसम्पार्ि गिणका लानग गाउँ कायणपानलकाको कायाणलयबाट पेश भएको लागत अि माि 
र १ किोड ४४ लाख १८ हिाि ५ सय पचहत्ति मात्रको कवर्यमा उक्त लागत अि माि 
घस्वकृत गिी सावणिनिक खरिर् ऐि, २०६३ तथा सावणिनिक खरिर् नियमावली, २०६४ को 
अनििमा िकह आवश्यक प्रकिया अगाडी बढाउि कायणपानलकाको कायाणलयलाइ निरे्शि गिे सो 
योििाको लानग आवश्यक अप ग िकमको श्रोत स निघितता प्रर्ाि गिे । 

- कैकफयतुः  

वडा िं १ को वडा कायाणलय निमाणर् स्थलको सम्बन्िमा कववार् उत्पन्न भएकोले सो कववार् 
समािाि िभएसम्मका लानग हाललाइ वडा िं १ को कायाणलय भवि निमाणर्को ठेक्का सम्बघन्ि 
कायण िोक्िे ।  

वडा िं २ को कायाणलय भवि घिरिङ गाउँपानलका वडा िं २ को घिरिङ रे्उिालीमा निमाणर् गिे 
। 

वडा िं ३ को कायाणलय भवि घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ३ को पोखिीछापमा निमाणर् गिे । 

वडा िं ४ को कायाणलय भवि घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ४ को बिभञ्ज्याङ्गमा निमाणर् गिे । 

वडा िं ५ को कायाणलय भवि घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ५ को िेि ङ रे्उिालीमा निमाणर् गिे 
। 

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण चाडपवणको समय िघिककरै् 
गएको सन्र्भणमा गाउँपानलकाको भौनतक तथा कायाणलयको सिसामािको स िक्षाको लानग 
रे्हायबमोघिमको सेवा स कविा प्राप्त गिे गिी सेवा किािमा निय क्त गिे निर्णय गरियोुः 

ि 
स 

पर् िाम थि ठेगािा तह। संख्या मानसक 
तलब 

कायणित कायाणलय कैकफयत 

१ िगि प्रहिी  श्री प्रमे बहार् ि िािा 
घिरिङ ३ तिह ँ 

प्रहिी िवाि १ 
ििा 

१८००० गाउँपानलका तिह ँ 
। 

एस एल नस 
उनतर्ण । 

२ पाले पहिा साकवकरे्खी कायणित 
लाइ िै नििन्तिता 
दर्िे 

कास ३ ििा ६१०० गाउँपानलका तिह ँ 
। 

 

३ गाउँपानलकामा खािेपािी व्यवस्थापि वापत खचण  ३१००   

  

ि स १ अि साि सेवा किािमा निय क्त ह िे व्यक्तीले २४ िण्टा गाउँपानलकामा सेवा गि ण पिेछ । 
नििलाइ तलव बाहेक खािा खािाको भत्ता वापत एकम ष्ट र ६००० (छ हिाि मात्र) दर्इिेछ । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०१ 
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प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण आन्तरिक आय संकलि 
(ठेक्का बन्र्ोबस्त) सम्बन्िी कायणकवनि, २०७६ पारित गिे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०४ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०४ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिरिङ गाउँपानलका 
तिह ँको नसमामा िहेको कानलगण्डकी िर्ी क्षते्रमा िहेको िदर्िन्य पर्ाथणहर घिल्ला समन्वय 
सनमनतबाट अघिल्लो आनथणक बर्णमा घस्वकृत प्रािघम्भक बाताविघर्य म ल्याङ्किका आिािमा (ढ ङ्गा, 
नगटी, वाल वा) ठेक्काको लानग प्ररे्श सिकािको अथण सम्बन्िी प्रस्तावलाई कायाणन्वयि गिण बिेको 
कविेयक २०७६ अि स ची ६ को र्ििेटमा कायम िहिे गिी तपनसल बमोिीमको िाटलाई 
छ ट्टाट टै्ट ठेक्का कायम ह िे गिी टेन्डि आव्हाि गिे निर्णय गरियो । 

तपनसलुः  

क) नतम्सेिा िाट 

ख) भण्डािी िाट 

ग) फ लवािी मालेबगि िाट 

ि) मैरे् रे्माि िाट िदर्को वांया ककिाि 

ङ) िािीिाट 

च) नसन्र् ि प च्छाि िाट 

छ) खघम्लिटाि िाट कानलगण्डकी िर्ी वायँा ककिाि 

ि) खैिेिी िाट 

झ) बानलिाट 

ञ) बटौली िाट 

ट) बाल वाटाि िाट 

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०५ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०५ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण कायणपानलकाको निर्णय िं 
२०७६।०७७-००१।०४ तथा निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०१ को अनििमा िकह 
गाउँपानलकाको आन्तरिक आम्र्ािी संकलि गिणका लानग गाउँपानलकाको सघित कोर्मा िकम 
िम्मा गिाइ कानलगण्डकी कंकिट एण्ड ब्लक इन्डघस्िि प्रा नल को तफण बाट इन्र बहार् ि थापा 
मगि (िेपाली िागरिकता प्रमार्पत्र िं ४३१०४७।७४) ले प्रस्ताव पेश गि णभएकोमा सो 
प्रस्तावलाइ घस्वकृत गिी सम्झौता गिे निर्णय गरियो ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०६ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०६ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण चालू आनथणक बर्ण 
२०७६।०७७ को योििा तथा कायणिम कायाणन्वयिका लानग िेपाल सिकाि तथा प्ररे्श 
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सिकाि वाट प्राप्त ह ि  पिे कवघत्तय समानिकिर् अि र्ाि, िािश्व वाँडफाँड ि शशतण अि र्ािको िकम 
तथा गाउँपानलकाको आन्तरिक आम्र्ािी गाउँपानलकाको सघित कोर्मा िम्मा भइ श्रोत स निघित 
िभएसम्म क िै पनि खचण व्यहोिे र्ाकयत्व नसिणिा िगिे (योििा तथा कायणिम सम्झौता िगिे) 
निर्णय गरियो ।   

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०७ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०७ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण चालू आनथणक बर्ण 
२०७६।०७७ को सामाघिक स िक्षा भत्ता वापतको पकहलो ककस्ता वापतको िकम िपेाल सिकाि 
वाट प्राप्त ह ि  पिे निकासा गाउँपानलकाको सघित कोर्मा िम्मा भइ श्रोत स निघित भएपिात 
सम्प र्ण वडा कायाणलयहरको माग तथा MIS Entry का आिािमा सामाघिक स िक्षा भत्ता कवतिर् 
गिे निर्णय गरियो ।   

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०८ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०८ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण रे्हायबमोघिमका निर्णयहर 
गरियोुः 

(क)  कायणपानलकाको निर्णय िं २०७५।०७६-०२६।०२ मा निर्णयमा निम्िाि साि थप गिे 
प्राकवनिक शाखामा कायणित इघन्िनियि, सव इघन्िनियि ि हल का सवािी चालकहरमा किाि सेवा 
अवनि एक बर्णभन्र्ा वढी प गेकोमा खाइपाइ आएको एक मकहिाको मानसक तलब बिाबिको 
िकम चाडवाड खचण वापत प्रर्ाि गिी, मानसक रपमा महंगी भत्ता र २००० दर्िे, हल का सवािी 
चालकलाइ अनतरिक्त सेवा भत्ता वापत र ६००० स कविा प्रर्ाि गिे । 

(ख) सव इघन्िनियि तािािाथ िािाभाटलाइ निर्णय भएको नमनतरे्खी रै्निक ज्यालार्ािी किािबाट 
किाि सेवामा निय क्त गिे । 

(ग) कायणपानलकाको निर्णय िं २०७५।०७६-०२६।०२ मा निर्णयमा किाि सेवा अवनि एक 
बर्णभन्र्ा वढी प गेको अन्य कमणचारिलाइ खाइपाइ आएको एक मकहिाको मानसक तलबको पघच्चस 
प्रनतशतले ह ि आउिे बिाबिको िकम चाडवाड खचण वापत प्रर्ाि गिे । 

(ि) िेपाल सिकाि शसतण अि र्ाि तफण  प्राप्त पकहलो चौमानसक निकासाको िकमबाट 
घशक्षकहरको चौमानसक तलब भत्ता भ  क्तािी गिण तथा स्वास््य तफण  कायणित कमणचारिहरको 
तलब भत्ता भ  क्तािी गिण अप ग भएकोले हाललाइ गाउँपानलकाको आन्तरिक आयतफण बाट सापटी 
दर्इ शोिभिाण गिे निर्णय गरियो । 

(ङ) गििकोट प्रहिी चौकीको मोटिसाइकल ममणत र १२,८०० मात्र भ  क्तािी गिे । 

(च) घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ४ गड्यौनलटाि तिह ँमा स्वास््य चौकी भवि निमाणर्का लानग 
आनथणक तथा प्राकवनिक सहयोग गिण सहयोनग निकाय समक्ष अि िोि गिे । 

(छ) निम्िाि सािका व्यघक्तहरलाइ आनथणक सहायता प्रर्ाि गिे 

 - िािायर् प्रसार् बास्तोलाको छोिा कृष्र् प्रसार् वास्तोलालाइ र १० हिाि । 

 - हरि सार मगि बौदर्काली गाउँपानलकालाइ र १५ हिाि । 
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 - डाँडाँथोक खािेपािी योििा ममणत र १० हिाि । 

 - गििकोट प्रहिी चौकीमा हनतयाि प िा वापतको र १० हिाि । 

 - गििकोट िाह थािमा प िा सिालि र १० हिाि । 

 - नभष्म िेवाि समाि नभमार् िपा र १० हिाि । 

 - मोहन्ते साकी घिरिङ १ र १० हिाि । 

 - बरृ् बहार् ि थापा घिरिङ ३ र १० हिाि । 

  

आिको कायणपानलका बैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७-००४।०१ सािामजक सरुक्षा िथा संरक्षर्को िगि कट्टा र भत्ता मििरर् सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०२ गाउँपामिका जग्गा िथा प्रहरी चौकी जग्गा व्र्िस्थापि सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००४।०३ िमिजन्र् पिाथिको ठेक्का सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०४ आमथिक बर्ि २०७५।०७६ को अमन्िि िखेापरीक्षर् प्रमििेिि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०५ गाउपामिकाको मिक्षा िाखािा श्रोि व्र्क्ती मिर्कु्ती सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०६ पर्िटि बर्ि २०१९-२०२२ को स्थामिर् उपसमिमि गठि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०७ रामरिर् र्ोजिा आर्ोगबाट िाग भएको सिपरुक मििेर् अिुिािका  

   र्ोजिा छिौट सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०८ प्रामिमधक कििचारीको मिल्ड भत्ता  सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००४।०९ मिमिध सम्बन्धिा । 

निर्णयहरुः- 
निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिरिङ गाउँपानलका 
तिह ँको आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को प्रथम चौमानिक िामाघिक ि िक्षा भत्ता ववतिर्को लानग 
अघिल्लो कायणपानलका बैठकमा पेश भएका आनथणक बर्ण २०७५।०७६ को नति वकस्तावापतको 
िकम भ  क्तानि िनलएका तथा विाँइििाइ तथा मतृ्य  भएका लगायतका ववववध कािर्ले क ल 
४१२ ििा लाभग्राहीको िूघचवाट लगत कट्टा गिी िामाघिक ि िक्षा भत्ता वापतको प्रथम वकस्ता 
अप ग िकम गाउँपानलका आन्तरिक श्रोतबाट िापट दर्इ यथािम्भव नछटो िामाघिक ि िक्षा 
ववतिर् गिे निर्णय गरियो । 

लगत कट्टा गिीएका क ल िम्मा ४१२ ििाको ववस्ततृ िामावली यिैिाथ िंलग्ि िहेको छ । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिल्ला प्रहिी कायाणलय 
र्मौली तिह ँको पत्र िंख्या २०७६।०७७ चलािी िं ६१३ नमनत २०७६।६।२९को 
पत्राि िाि प्रहिी चौकी घिरिङ घिरिङ गाउँपानलका ३ तिह ँ  भवि निमाणर्को लागी घिरिङ 
गाउँपानलका ३ पोखिीछाप गाउँपानलका केन्र िहेको विपि प्रहिी चौकी भवि निमाणर्को लागी 
िग्गा व्यवस्थापि गिे प्रनतवद्धता िवहत तत्कालको लागी गाउँपानलका विपि िहेका व्यघक्तगत 
भविहरमा भाडामा दर्ि आवश्यक िहघिकिर् गाउँपानलकाबाट गिे ि प्रहिी चौकी प ट्टाि घिरिङ 
गाउँपानलका १ तिह ँ निमाणर्को लानग आवश्यक न्यूितम ५ िोपिी िग्गाको लानग घिरिङ 
गाउँपानलका वडा िं १ प ट्टािमा प्रहिी चौकी भवि निमाणर्को लागी प ट्टाि विपि िग्गा व्यवस्थापि 
गिे प्रनतवद्धता िवहत तत्कालको लागी वडा िनमनतको निर्णयका आधािमा व्यघक्तगत भविहरमा 
भाडामा दर्ि आवश्यक िहघिकिर् गाउँपानलकाबाट गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०३ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०३ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण आ.ब. २०७६/७७ को 
लानग िदर्िन्य उत्खिि िम्बघन्ध प्रथम पटक नमनत २०७६/०६/१७ गते प्रकाघशत िूचिा 
अि िाि नमनत २०७६/०७/०१ गते कायाणलय िमय नभत्र ठेक्का िं 04/SQ/IR/GRM/2076-077 
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को घशलबन्र्ी र्िभाउपत्र खरिर्का लानग कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक ईन्डविि घिरिङ 
गा.प.-१ ि प्रशन्न निमाणर् िेवा स्याङ्गिाले खरिर् गिेको रे्घखयो l नमनत २०७६/०७/०३ गते 
नियमाि िाि मध्यान्न १२:०० बिे नभत्र एउटा मात्र फमण श्री कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक 
ई. घिरिङ गा.प.-१ ले फमण र्ताण गिेको रे्घखयो l घिरिङ गाउँपानलकाको लागत अि माि अि िाि 
न्य ितम कबोल अंक (भ्याट ि अनग्रम कि िमते गरि) र. ५२३२३१.२२ िहेकोमा श्री 
कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक ई. घिरिङ गा.प.-१ ले र.३२८.६१ रवपयाँ थप गरि कबोल 
अंक र. ५२३५५९.८३ मा ठेक्का पेश गिेको रे्घखन्छ l  कायाणलयको न्य ितम अंक भन्र्ा 
र.३२८.६१ थप गरि एउटा मात्र फमण श्री कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक ई. घिरिङ गा.पा.-
१ ले घशलबन्र्ी र्िभाउपत्र पेश गिेको रे्घखएकोले श्री कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक ई. 
घिरिङ गा.प.-१ को प्रस्ताव घस्वकृत गिी उक्त फमणिँग कवोल अंक बिाबिको िकम 
गाउँपानलकाको खातामा िम्मा गिाइ नियमाि िाि िम्झौता गिे ि ठेक्का िलागेका बाँकी िाटहर 
िमश 01/SQ/IR/GRM/2076-077 भण्डािी िाट, 02/SQ/IR/GRM/2076-077 मैरे् र्ोभाि 
िाट, 03/SQ/IR/GRM/2076-077 िािीिाट, 05/SQ/IR/GRM/2076-077 खैिेिी िाट, 

06/SQ/IR/GRM/2076-077 बालीिाट को लागी प ि १५ दर्िे िूचिा प्रकाशि गिे निर्णय गरियो 
। 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०४ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०४ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिरिङ गाउँपानलका 
तिह ँको आनथणक बर्ण २०७५।०७६ को अघन्तम लेखापिीक्षर्को प्रािघम्भक प्रनतवरे्ि उपि 
छलफल गिी लेखापिीक्षर्को िममा औल्याएका बेरि को िम्बन्धमा आगामी दर्िहरमा ि धाि 
गिे तथा अि ल गि णपिे प्रकृनतका बेरि हरको तत्काल अि ल गिाउि को लानग नियमाि िाि 
प्रविया अगाडी वढाउि कायाणलयलाइ निरे्शि गिे निर्णय गरियो ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०५ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०५ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण  कायणपानलकाको निर्णय िं 
२०७५।०७६-०१६।०१ को निर्णयमा तपघशल बमोघिम गिेुः 

१) श्री शंकि मा वव नभमार् १ तिह ँमा श्रोतव्यक्ती र्ामोर्ि खिालको िट्टामा कायणित श्री नबष्र्  
शे्रष्ठ लाइ २०७६ िाउि रे्खी अको व्यवस्था िभएिम्म श्री र्ामोर्ि खिाललाइ घिरिङ 
गाउँपानलकामा कामकािमा लगाउिे । 

२) श्री ववष्र्  शे्रष्ठलाइ तलब मानिक र ३५९९० अक्षेरपी पैनति हिाि िौ िय िब्बे ि महंगी 
भत्ता मानिक र २००० अके्षरपी र् इ हिाि मात्र दर्िे ।  

३) उल्लेघखत कायणका लानग नभमार् िगिपानलका तिह ँमा आवश्यक िमन्वय िहयोगका लानग 
अि िोध गिे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०६ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०६ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण तपघशल बमोघिमको िनमनत 
गठि गिेुः 
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िंयोिकुः श्री िि बहार् ि िािा गाउँपानलका अध्यक्ष 

िर्स्यहरुः श्री ििस्वती घिनमिे निग्रे्ल (गाउँपानलका उपाध्यक्ष) 

िर्स्युः वडा अध्यक्षहरबाट श्री प्रमे बहार् ि थापा िर् बहार् ि ग रङ ि प्रमे बहार् ि थापा । 

िर्स्युः पयणटि व्यविावयहरबाट श्री चन्रकला थापा बिन्ती र्िै चोमािनिंह िािा 

िर्स्य िघचवुः प्रम ख प्रशािवकय अनधकृत घिरिङ गाउँपानलका तिह ँ । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०७ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०७ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण चालू आनथणक बर्ण 
२०७६।०७७ को लानग िाविय योििा आयोगबाट माग भएकोमा गाउँपानलकाको तथा वडा 
कायाणलयहरको आफ्िै भविको अभावमा िेवा प्रवाहमा कठीिाइ उत्पन्न भएकोले िमप िक ि 
ववशेर् अि र्ािको लानग गाउँपानलकाको आफ्िै प्रशािवकय भवि तथा वडा कायाणलयहरको 
प्रशािवकय भवि निमाणर्को गिण योििा प्ररे्र् गिे । िो योििाहरको लानग चालू आनथणक बर्ण 
२०७६।०७७ को लानग गाउँिभाबाट घस्वकृत बिेट तथा कायणिमलाइ आधाि मािी बिेट 
ि निघित गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०८ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०८ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण गाउँपानलकाबाट घस्वकृत 
कमणचािी प्रोत्िाहि कायणववनध बमोघिम कमणचािी प्रोत्िाहि वापतको िकम भ  क्तािी गिे निर्णय 
गरियो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०९ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०९ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण रे्हायबमोघिमका निर्णयहर 
गरियोुः 

(क) घिरिङ गाउँपानलकामा कायणित फूल बहार् ि थापा हस्त बहार् ि थापा ि ि ि बहार् ि 
आलेलाइ चाडवाडको अवििमा कायाणलय ि िक्षा वापतको प्रोत्िाहि वापत प्रनतव्यक्ती र १००० 
एक हिाि भ  क्तािी दर्िे । 

(ख) गाउँपानलका िल्लाहकाि श्री ि मि क माि शे्रष्ठको नमनत २०७६ िाउिरे्खी लाग ह िे गिी 
एक बर्णको लानग किाि म्यार् थप गिे । 

(ग) िि िोघखममा िहेको घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ३ घखलाको बरृ् बहार् ि थापालाई र १० 
हिाि आनथणक िहायता प्रर्ाि गिे । 

(ि) पाँचवटै वडा कायाणलयहरमा िंनगि वप्रन्टि, िोलाि िेट, वडा िघचवको लानग ि म्िे क ची, 
स्टील र्िाि खरिर् गिे । 

(ङ) गाउँपानलकानभत्रको तथ्याङ्क िंकलि गिणको लानग गाउँ िभा िर्स्यहरलाइ परिचालि गिे 



मिमि २०७६ कामििक ०४ गिे सोिबार कार्िपामिकाको बैठकका मिर्िर्हरु 

कुि जम्िा 4  पेज िध्र्को 4 

 

(च) स्वास्थ्य इकाइ अत्रौली गड्यौलीटाि मा कायणित अहेव िेि का शे्रष्ठ अिमी िोघिशा ढ ङ्गािा 
अहेव भ  विी पोख्रले अहेव ि मि थापाको नमनत २०७६ िाउि १ गतेरे्खी कानतणक मिान्तिम्मका 
लानग मानिक तलब र १६५०० मा िहेि किाि म्यार् थप गिे । 
   

आिको कायणपानलका बैठक िमापि गिे । 
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कुि जम्िा 4  पेज िध्र्को 1 

 

प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७-००५।०१ स्थानिय पवुााधार ववकास साझेदारी कायाक्रमका लानि योजिा छिौट 
सम्बन्धमा ।  

२०७६।०७७-००५।०२ सडक बोडा िेपालको बजेट कायाान्वय सम्बन्धमा ।  

२०७६।०७७-००५।०३ औद्योनिक ग्राम निमााण सम्बन्धमा ।  

२०७६।०७७-००५।०४ कृवि तथा पश ुसेवा शाखाको बाविाक कायाक्रम सम्बन्धमा । 

२०७६।०७७-००५।०५ ववववध सम्बन्धमा । 

निणायहरुः- 
निणाय िं २०७६।०७७-००५।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००५।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाा घिररङ िाउँपानलका 
तिहुँको आनथाक बिा २०७६।०७७ को लािी स्थानिय पवुााधार साझेदारी कायाक्रमका लानि 
तिहुँ घजल्ला के्षत्र िं २ का लािी तपघशल बमोघजमका योजिाहर छिौट ििे निणाय िररयोुः 

तपघशलुः 

ठुला योजिाहरको हकमा 
क्र स वववरण कायाान्वयि स्थल कैवफयत 
१ िमुाउिे ताल संरचिा निमााण  घिररङ ३ तिहुँ  

२ पशपुती मोटरमािा निमााण घिररङ २ ४  

मझौला तथा सािा योजिाहरको हकमा 
३ िोसाइकुण्ड बिडाँडा मोटरमािा निमााण घिररङ ५  

४ करवाटार नसंचाइ योजिा निमााण  घिररङ ४  

५ धारादी खािेपािी योजिा घिररङ २  

६ कानलका मलु खािेपािी योजिा  घिररङ ३  

७ पटु्टार खािेपािी योजिा घिररङ १  

८ पतुिाउँ खािेपािी योजिा घिररङ १  

 

यसका साथै िण्डकी प्रदेशको निवााचि के्षत्र पवुााधार ववकास कायाक्रमका लािी तपघशल 
बमोघजमका योजिाहर छिौट ििेुः 

क्र 
स 

वववरण कायाान्वयि 
स्थल 

कैवफयत 

१ मोहोररया मञ्ज्याङ धेिङु मोटरमािा  वडा िं ५  

२ ियाँटार नसंचाइ योजिा वडा िं ४  

३ घिररङकोट भ्यूटावर जाि ेबाटो निमााण वडा िं ३  

४ आहाल खािेपािी योजिा वडा िं २  

५ पटु्टार कुमाल मवहला समहु भवि निमााण वडा िं १  
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६ अलैघचपािी खािेपािी योजिा  वडा िं ५  

 

निणाय िं २०७६।०७७-००५।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००५।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाा घिररङ िाउँपानलका 
तिहुँको आनथाक बिा २०७६।०७७ को लािी  सडक बोडा िेपालको पत्र संख्या २०७६।०७७ 
चलािी िं ४४१ नमनत २०७६।०५।१२ को पत्रािसुार िाउँपानलकानभत्र रहेको सडक ममात 
का लािी र ६ लाख मात्र बजेटको लानि योजिा माि भइआएकोमा सो का लानि निम्ि सडक 
ममातका लानि िाउँपानलकाको िाउँसभाबाट घस्वकृत समपरुक तफा को बजेटबाट र १ लाख २० 
हजार (Matching Fund) साझेदारी िराइ  आवश्यक प्रवक्रया अिाडी वढाउिे निणाय िररयोुः 

निम्िुः 

(क) कृष्ण मोटरमािा घिररङ खण्ड (धेिङु देउराली देखी केलादीिाट सम्म)  

(ख) शृ्रङ्गकाली मोटरमािा (मािपरु देखी डेढािाउँ सम्म) 

(ि) शृ्रङमािा (सिुाकोट देखी धारङ भञ्ज्याङ्ग सम्मा) 
 

निणाय िं २०७६।०७७-००५।०३ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००५।०३ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाा उद्योि पयाटि वि तथा 
वातारण मन्त्रालय िण्डकी प्रदेश िेपालको पत्र संख्या ०७६।०७७ चलािी िं ३९१ नमनत 
२०७६।०६।१४ को पत्रािसुार घिररङ िाउँपानलकाको वडा िं ४ नसमलिाररमा (साववक 
सनु्धारा िाववस १) औद्योनिक ग्राम िोिणा तथा सञ्चालि कायाववनध २०७५ को दफा ९ (१) र 
(२) बमोघजमको आवश्यक प्रवक्रया परुा िराइ औद्योनिक ग्राम स्थापिाको लानि उद्योि पयाटि 
वि तथा वातारण मन्त्रालय िण्डकी प्रदेशलाइ आवश्यक निदेशि ििे निणाय िररयो । 

 

निणाय िं २०७६।०७७-००५।०४ प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००५।०४ को प्रस्तावमाथी 
छलफल िदाा पश ुसेवा शाखा तथा कृवि सेवा शाखाबाट प्रस्ताववत तपघशल बमोघजमको कायाक्रम 
घस्वकृत िरी अिमुोदिका लानि िाउँसभामा पेश ििे निणाय िररयोुः  

(क) 

l3l/ª ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, tgx'F 

kz' z]jf zfvfsf] cf=j= @)&^÷)&& k|:tfljt aflif{s sfo{qmd /sd ? xhf/df 

qm=;= sfo{qmdsf] gfd vr{ 

lzif{s 
OsfO{ cf=j= @)&^÷)&& aflif{s 

sfo{qmd 

s}lkmot 

aflif{s nIo 

kl/df0f ef/ ah]6 

k'Flhut vr{{ cGt/u{tsf sfo{qmdx? 

1 lku Sofr/ ldl;g    ;+Vof 1 0.1 4   
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2 8]«lGrË ug   ;+Vof 2 0.3 8   

3 db/ sG6]g/   ;+Vof 1 1.7 50   

4 s'n aS;   ;+Vof 2 0.3 8   
5 c6f]] lSnk d]lzg   ;+Vof 1 0.7 20   

rfn' vr{{ cGt/u{tsf sfo{qmdx? 

1 afv|f÷a+u'/ k|j4{g  sfo{qmd 

1.1 afv|f vf]/ ;'wf/ sfo{qmd    ;+Vof 10 6.7 200   

1.2 a+u'/ vf]/ ;'wf/ sfo{qmd   ;+Vof 5 3.3 100   

2 o'jf nlIft sfo{qmd              

2.1 5gf}6 ePsf afv|f kmfd{ nfO{ cg'bfg 

sfo{qmd  

  ;+Vof 2 3.3 100   

2.2 5gf}6 ePsf a+u'/ kmfd{ nfO{ cg'bfg 

sfo{qmd 

  ;+Vof 1 1.7 50   

3 ul/j l;dfªs[t tyf lk5fl8Psf] 

;d'bfodf afv|f vl/t ljt/0f tyf 

9'jfgL sfo{qmd -k|lt j8f !) hgf 

nfO{ ! j6fsf] b/n]_ 

  ;+Vof 50 16.7 500   

4 kz' k|hgg| ;]jf sfo{qmd  

4.1 pGgt k|hgg af]sf vl/b 9'jfgL tyf 

ljt/0f sfo{qmd -;xsfo{df_ 

  ;+Vof 5 4.2 125   

5 RjfFr] ;+/IFf0f sfo{qmd !) 3/w'/Lsf] ;d"x 

5.1 ;d"x u7g tyf cled"lvs/0f tflnd   k6s 1 0.3 10   

5.2 vf]/ lgdf{0f÷dd{t ;'wf/ ;xsfo{   ;+Vof 10 2.5 75   

5.3 Rjfr] kf7L vl/b ;xsfo{   ;+Vof 10 1.0 30   

5.4 k|hgg\ efn] vl/b    ;+Vof 1 0.2 5   

5.5 vf]k tyf k/lhlj lgoGq0f   k6s 3 0.2 5   

6 kz' cfxf/f ;]jf sfo{qmd 

6.1 lxpFb] 3fF;sf] ljp vl/b ljt/0f tyf 

b'jfgL sfo{qmd  

  k6s 1 2.7 80   

6.2 aif]{÷ax'aif]{ 3fF;sf] 

ljp÷j]gf{÷;]6\;÷vl/b 9'jfgL tyf 

ljt/0f sfo{qmd  

  k6s 1 5.0 150   

7 kz' :jf:Yo sfo{qmd 

7.1 kz' :jf:Yo lzlj/ ;+rfng sfo{qmd   k6s 1 2.7 80   
7.2 kz' :jf:Yo cf}ifwL vl/b sfo{qmd   k6s 1 1.7 175   

8 ;xfos :t/ tflnd 
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8.1 gf=k=;]=k|f÷gf=k=:jf=k|f sf] nflu kz' 

k|hgg tyf s[ltd uef{wfg ;DaGwL 

tflnd -@ xKt]_ 

  ;+Vof 2 1.3 40   

9 ufpFkflnsf :tl/o s[ifsf] dfudf cfwfl/t tflnd 

9.1 Joj;flos afv|f kfng tflnd -# 

lbg]_ 

  k6s 1 2.3 70   

10 pTkfbgsf] k|ltkmndf cfwfl/t 

cg'bfg sfo{qmd -v;L÷af]sf_ 

      13.3 400   

11 s[ltd uef{wfg ;DalGw ! lbg] s[ifs 

tyf hgk|ltlgwL  cGt/s[of 

cled'lvs/0f uf]i7L 

  k6s 1 2.0 80    

12 Ps ufpF Ps k|fljlwssf] tna eQf     2 16.7 500   
13 dx+uL eQf   k6s 12 1.6 48   

14 ljleGg ;'rgf k|sfzg÷k|;f/0f   k6s   0.2 7   

15 cg'udg d'Nofªsg vr{   k6s   3.2 80   

hDdf vr{ 100 3000   
 

(ख) कृवि सेवा शाखा तफा  पेश भएको कायाक्रम पाररत िरी अिमुोदिका लानि िाउँसभामा पेश 
ििे 

 मल ववउ खररद तथा ३३ प्रनतशत अिदुािमा ववतरण तफा  र १० लाख । 

 हाते ट्र्याक्टर थ्रसेर वेसार वपस्िे मेनसि ४० प्रनतशत अिदुािमा ववतरण र १५ लाख 

 एक िाउँ एक प्राववनधक तलब २ लाख ५० हजार मंहिी भत्ता र २५ हजार 

 च्याउ खेतीका लानि ववउ ववतरण ५० प्रनतशत अिदुािमा र २५ हजार 

 मौरी िार ववतरण ५० प्रनतशत अिदुािमा २ लाख  

 

निणाय िं २०७६।०७७-००५।०५ प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००५।०५ को प्रस्तावमाथी 
छलफल िदाा देहायबमोघजमका निणायहर िररयोुः 

(क) मिृौला तथा मटुुरोिबाट वपनडत श्री सवविा िेपाली लाइ आनथाक सहयोि र १० हजार 
मात्र । 

  

 

आजको कायापानलका बैठक समापि ििे । 



मिमि २०७६ िंमिर १० गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  3 मध्यको 1 

 

प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००७।०१ मिक्षक पदस्थापि िम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००७।०२ ठेक्का मस्िकृि िम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००७।०३ लागि अिुिाि िंिोधि िम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००७।०४ मबमबधः 

  आमथयक िहर्ोग िम्बन्धिा । 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०१ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०१ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय मिररङ गाउँपामलका ििह िँा मिररङ गाउँपामलका 

ििह िँा मिक्षक िेिा आर्ोगबाट मिफाररि भइ मिक्षा ििन्िर् इकाइ दिौलीबाट स्थाइ मिर्कु्ती मलइ पदस्थापिका 

लागी मिररङ गाउँपामलका ििह िँा आउिभुएका िपमिल बिोमििका मिक्षकहरुलाइ दहेार्बिोमिि पदस्थापि गराउि े

मिर्यर् गररर्ोः 

क्रि      मिद्यालर् ठेगािा मिक्षक ठेगािा  

१ राधाकृष्र् प्रा मि  मिररङ २ मिखरडाँडा िन्िोष कुिार िाह एकडारा २ िहोत्तरी  

२ ििमप्रर् प्रा मि मिररङ ३ गोफा आििाि भिेुल बमन्दपरु ३ ििह  ँ  

३ अकला दिेी प्रा मि मिररङ ४ लोहडाँडा मििोद पररर्ार व्र्ाि १२ ििह  ँ  

४ कृष्र् गँगा प्रा मि मिररङ १ िन्टार िमुिल कुिार पाण्डे िहोत्तरी ४  

५ मिियिा प्रा मि मिररङ ३ मखला धि बहादरु गरुुङ भाि ु१३ ििह  ँ  

६ कामलका दमेि प्रा मि मिररङ ३ हमियङडाँडा मििर् प्रिाद िेहिा िहागढीिाइ १ बारा  

७ कामलका दमेि प्रा मि मिररङ ३ हमियङडाँडा िियमिि र्ादि लक्ष्िीमिर्ा ४ धिुषा  

८ थािी प्रा मि मिररङ ३ िेिापािी िलुोचिा पौडेल ररमिङ ५ ििह  ँ  

९ िल बराही प्रा मि मिररङ ५ प्रा मि राि मकिोर रार् कमिलािी८ िलायही  

१० ित्र्दमेि प्रा मि मिररङ ४मिफ्लङु कृष्र् रार् र्ादि गढीिाइ ७ रौिहट  

११ पाियिी प्रा मि मिररङ २ कोलडाँडा धिोि कुिार र्ादि गढीिाइ ४ रौिहट  

१२ पाियिी प्रा मि मिररङ २ कोलडाँडा िमुिल कुिार िाह रािपरु २ रौिहट  

१३ बुमि प्रा मि  मिररङ ५ िचाबारी दिे बहादरु थापा ररमिङ ७ ििह  ँ  

१४ कल्र्ार् दिेी प्रा मि मिररङ ४ करुिाटार  िन्िर् कुिार कलैर्ा २० बारा  

१५ िरस्ििी प्रा मि मिररङ ५ च्र्ाचलु बेचि कुिार िहिो किला ७ धिुषा  

१६ चण्डी प्रा मि  मिररङ २ काठेकोट मदपेन्र पोखरेल िकु्लागण्डकी ८ ििह  ँ  

१७ रािपरु प्रा मि मिररङ ४ कोटिाभङु श्र्ाि कुिार र्ादि डाक्िेश्वरी २ िप्तरी  

१८  िरस्ििी आ मि मिररङ १ अत्रौली मिष्र् ुपँज्ञािी मिग्दले मिररङ १ ििह  ँ  

१९ कृष्र् गँगा आ मि मिररङ ४ उम्िे मिब कुिार गपु्ता िलाि मिह ल४ िप्तरी  

२० कृष्र् िा मि मिररङ १पटु्टार िेरिँग थापा मिररङ १ ििह  ँ  

२१ रामिर् िा मि मिररङ २ दउेराली भकुृटी  थापा बुमलङटार ६ ििलपरािी  

२२ चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा िर्चन्र प्रिाद र्ादि मििौिगढ ९ बारा  

२३ िहने्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ४ गड्र्ौलीटार िलुी कर्य  िेल्ही चपेिा ४ िप्तरी  

२४ िरस्ििी िा मि  मिररङ ५ िाभङु  कर्ायखर ििैी ििुायखाँद ५ अछाि  

२५ कािधेि ुिा मि मिररङ ५ धेिङ मभि बहादरु मिि ढकारी ८ अछाि  

२६ कािधेि ुिा मि मिररङ ५ धेिङु मििर् पटटेल कुिी धोमििी ३ पिाय  

२७ िोमि प्रा मि  मिररङ ५ धेिङु मििर् गरुुङ व्र्ाि ७ ििह  ँ  

२८  कामलका प्रा मि  मिररङ ४ गबुडाँडा मिि बहादरू थापा  व्र्ाि १३ ििह  ँ  
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२९ िहने्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ४ गडर्ौलीटार मिलक ििाय कोहलपरु ४ बाँके  

३०  चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा  पमििा रािा थापा मिररङ ३ ििह  ँ  

३१   कृष्र् गँगा आ मि  मिररङ ४ उम्िे मबरेन्र दरै ररमिङ ५ ििह  ँ  

३२ कृष्र् गँगा आ मि  मिररङ ४ उम्िे मिियिा रािाभाट ररमषङ ४ ििह  ँ  

३३ चण्डी प्रा मि मिररङ २ काठेकोट िान्िा श्रेष्ठ मिररङ २ ििह  ँ  

३४ लक्ष्िी प्रा मि  मिररङ १ िारािार्ा कुिाल चापाकोट ६ स्र्ाङ्िा  

३५ रामष्िर् िा मि  मिररङ २ दउेराली लकु िार्ा िाकी मभिाद १ ििह  ँ  

३६ मदपक िा मि मिररङ १ बैडी मलला बहादरु ििुार मिररङ १ ििह  ँ  

३७  चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा बेल बहादरु रािा मिररङ १ ििह  ँ  

३८ चिरज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा कृष्र् प्रिाद अमधकारी मिररङ २ ििह  ँ  

िोटः प्रामि भन्िाले प्राथमिक मिद्यालर्, आमि आधारभिु मिद्यालर् र िामि भन्िाले िाध्र्मिक मिद्यालर् लाइ 

बुझाउिेछ । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०२ 

प्रस्िाि ि ं२०७६।०७७-००७।०२ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय गाउँपामलकाको प्रिािमकर् भिि िथा २ दखेी ५ 

िम्िको िडा कार्ायलर्हरुको कार्ायलर् भिि मििायर्को लामग कार्ायलर्बाट प्रकामिि िचूिाको आधारिा िपमिल 

बिोमििका फियहरुबाट पेि भएको बोलपत्र मस्िकृि गिे मिर्यर् गररर्ोः 

S.N. Name of Bidder Address Bid Price 
Estimated 

Amount 
Remarks 

1 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR Gandaki 

Province phone: 

+9779849836332 

          

14,220,564.61  

               

19,474,816.00  

GRM 

Office 

2 

Sarbashrestha 

construction and 

suppliers pvt.ltd 

Nawalpur Baudikali Dedhgaun 

baudikalisarbastha@gmail.co

m  9860532856 

            

2,178,747.38  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 5 

3 
All In One 

Construction 
Tanahun phone: 9816110393 

            

2,340,588.24  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 4 

4 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR Gandaki 

Province phone: 

+9779849836332 

            

2,326,368.15  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 3 

5 
All In One 

Construction 
Tanahun Phone: 9816110393 

            

2,331,059.46  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 2 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०३ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०३ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय श्री होि बहादरु थापा अध्र्क्ष रहकेो मिररङ 

गाउँपामलका १ २ र ४ खण्ड मिद्यमुिकरर् उपभोक्ता िमिमि िँग गाउँपामलकािँग मिमि २०७६।०५।३० गि े भएको 

िम्झौिा र कार्ायलर्बाट मिमि २०७६।५।३० चलामि ि ं १२५ को पत्रािुिार मदईएको कार्ायदिेिा हाल ििह  ँ

हाइड्रोपािर कम्पिी मलमिटेडले पमि प्रभामिि मिल्ला ििह कँो मिद्यिुिेिा िपगुेको स्थाििा मिद्यिु मिस्िारको कार्य गि े

भएकोले िो उपभोक्ता िमिमि िमिमििँग भएको रु ८० लाखको लगि इमििेट िथा र्ोििा िम्झौिा खारेिी गराइ 

हालको अिस्थािा ििह  ँहाइड्रोबाट िम्पादि ह िे कार्य बाहकेको कािको लामग िात्र िर्ाँ लगि इमििटे िर्ार पारी िो 

इमििेटका आधारिा िर्ाँ र्ोििा िम्झौिा गराइ कार्ायदिे प्रदाि गि ेमिर्यर् गररर्ो ।  
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निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०४ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०४ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय दहेार्बिोमििका 

मिर्यर्हरु गररर्ोः 

(क) गाउँ मिक्षा िमिमिको मिमि २०७६ िंमिर १० गिेको बैठकका मिर्यर्हरु अिुिोदि गररर्ो । 

(ख) प्रहरी चौकी मिररङ मिररङ ३ ििह  ँर प्रहरी चौकी पटु्टार मिररङ १ ििह कँो कार्ायलर् स्थापिा गियको लामग अको 

व्र्िस्था िभएिम्िका लामग दहेार्बिोमििको रकििा रहरे िरभाडािा मलइ कार्ायलर् स्थापिा गि ेमिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः 

 प्रहरी चौकी मिररङ मिररङ ३ ििह कँो लागी पोखरीछाप िािदुामर्क भिििा िामिक िरभाडा बापिको रकि 

  रु ६०००। छ हिार िात्र । 

 प्रहरी चौकी पटु्टार मिररङ १ ििह कँो लागी मबश्वराि मिग्दलेको िाििा रहकेो िर िामिक िरभाडा बापिको 

  रकि रु ७५००। िाि हिार पाचँ िर् िात्र । 

(ग) दिको रोगी मिर बहादरु िाकी मिररङ ३ लाइ आमथयक िहर्ोग रु १० हिार िात्र प्रदाि गिे । 

 

आिको कार्यपामलका बैठक ििापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००७।०१ मिक्षक पदस्थापि िम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००७।०२ ठेक्का मस्िकृि िम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००७।०३ लागि अििुाि िंिोधि िम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००७।०४ मबमबधः 

  आमथयक िहर्ोग िम्बन्धिा । 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०१ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०१ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय मिररङ गाउँपामलका ििह िँा मिररङ 

गाउँपामलका ििह ँिा मिक्षक िेिा आर्ोगबाट मिफाररि भइ मिक्षा ििन्िर् इकाइ दिौलीबाट स्थाइ 

मिर्कु्ती मलइ पदस्थापिका लागी मिररङ गाउँपामलका ििह िँा आउिुभएका िपमिल बिोमििका 

मिक्षकहरुलाइ दहेार्बिोमिि पदस्थापि गराउिे मिर्यर् गररर्ोः 

क्रि      मिद्यालर् ठेगािा मिक्षक ठेगािा  

१ राधाकृष्र् प्रा मि  मिररङ २ मिखरडाँडा िन्िोष कुिार िाह एकडारा २ िहोत्तरी  

२ ििमप्रर् प्रा मि मिररङ ३ गोफा आििाि भिेुल बमन्दपरु ३ ििह  ँ  

३ अकला दिेी प्रा मि मिररङ ४ लोहडाँडा मििोद पररर्ार व्र्ाि १२ ििह  ँ  

४ कृष्र् गँगा प्रा मि मिररङ १ िन्टार िमुिल कुिार पाण्डे िहोत्तरी ४  

५ मिियिा प्रा मि मिररङ ३ मखला धि बहादरु गरुुङ भाि ु१३ ििह  ँ  

६ कामलका दमेि प्रा मि मिररङ ३ हमियङडाँडा मििर् प्रिाद िेहिा िहागढीिाइ १ बारा  

७ कामलका दमेि प्रा मि मिररङ ३ हमियङडाँडा िियमिि र्ादि लक्ष्िीमिर्ा ४ धिुषा  

८ थािी प्रा मि मिररङ ३ िेिापािी िलुोचिा पौडेल ररमिङ ५ ििह  ँ  

९ िल बराही प्रा मि मिररङ ५ प्रा मि राि मकिोर रार् कमिलािी८ िलायही  

१० ित्र्दमेि प्रा मि मिररङ ४मिफ्लङु कृष्र् रार् र्ादि गढीिाइ ७ रौिहट  

११ पाियिी प्रा मि मिररङ २ कोलडाँडा धिोि कुिार र्ादि गढीिाइ ४ रौिहट  

१२ पाियिी प्रा मि मिररङ २ कोलडाँडा िमुिल कुिार िाह रािपरु २ रौिहट  

१३ बुमि प्रा मि  मिररङ ५ िचाबारी दिे बहादरु थापा ररमिङ ७ ििह  ँ  

१४ कल्र्ार् दिेी प्रा मि मिररङ ४ करुिाटार  िन्िर् कुिार कलैर्ा २० बारा  

१५ िरस्ििी प्रा मि मिररङ ५ च्र्ाचलु बेचि कुिार िहिो किला ७ धिुषा  

१६ चण्डी प्रा मि  मिररङ २ काठेकोट मदपेन्र पोखरेल िकु्लागण्डकी ८ ििह  ँ  

१७ रािपरु प्रा मि मिररङ ४ कोटिाभङु श्र्ाि कुिार र्ादि डाक्िेश्वरी २ िप्तरी  

१८  िरस्ििी आ मि मिररङ १ अत्रौली मिष्र् ुपँज्ञािी मिग्दले मिररङ १ ििह  ँ  

१९ कृष्र् गँगा आ मि मिररङ ४ उम्िे मिब कुिार गपु्ता िलाि मिह ल४ िप्तरी  

२० कृष्र् िा मि मिररङ १पटु्टार िेरिँग थापा मिररङ १ ििह  ँ  

२१ रामिर् िा मि मिररङ २ दउेराली भकुृटी  थापा बुमलङटार ६ ििलपरािी  

२२ चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा िर्चन्र प्रिाद र्ादि मििौिगढ ९ बारा  

२३ िहने्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ४ गड्र्ौलीटार िलुी कर्य  िेल्ही चपेिा ४ िप्तरी  

२४ िरस्ििी िा मि  मिररङ ५ िाभङु  कर्ायखर ििैी ििुायखाँद ५ अछाि  

२५ कािधेि ुिा मि मिररङ ५ धेिङ मभि बहादरु मिि ढकारी ८ अछाि  

२६ कािधेि ुिा मि मिररङ ५ धेिङु मििर् पटटेल कुिी धोमििी ३ पिाय  
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२७ िोमि प्रा मि  मिररङ ५ धेिङु मििर् गरुुङ व्र्ाि ७ ििह  ँ  

२८  कामलका प्रा मि  मिररङ ४ गबुडाँडा मिि बहादरू थापा  व्र्ाि १३ ििह  ँ  

२९ िहने्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ४ गडर्ौलीटार मिलक ििाय कोहलपरु ४ बाँके  

३०  चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा  पमििा रािा थापा मिररङ ३ ििह  ँ  

३१   कृष्र् गँगा आ मि  मिररङ ४ उम्िे मबरेन्र दरै ररमिङ ५ ििह  ँ  

३२ कृष्र् गँगा आ मि  मिररङ ४ उम्िे मिियिा रािाभाट ररमषङ ४ ििह  ँ  

३३ चण्डी प्रा मि मिररङ २ काठेकोट िान्िा श्रेष्ठ मिररङ २ ििह  ँ  

३४ लक्ष्िी प्रा मि  मिररङ १ िारािार्ा कुिाल चापाकोट ६ स्र्ाङ्िा  

३५ रामष्िर् िा मि  मिररङ २ दउेराली लकु िार्ा िाकी मभिाद १ ििह  ँ  

३६ मदपक िा मि मिररङ १ बैडी मलला बहादरु ििुार मिररङ १ ििह  ँ  

३७  चन्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा बेल बहादरु रािा मिररङ १ ििह  ँ  

३८ चिरज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िनु्धारा कृष्र् प्रिाद अमधकारी मिररङ २ ििह  ँ  

िोटः प्रामि भन्िाले प्राथमिक मिद्यालर्, आमि आधारभिु मिद्यालर् र िामि भन्िाले िाध्र्मिक मिद्यालर् लाइ 

बुझाउिेछ । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०२ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०२ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय गाउँपामलकाको प्रिािमकर् भिि िथा 

२ दखेी ५ िम्िको िडा कार्ायलर्हरुको कार्ायलर् भिि मििायर्को लामग कार्ायलर्बाट प्रकामिि 

िचूिाको आधारिा िपमिल बिोमििका फियहरुबाट पेि भएको बोलपत्र मस्िकृि गिे मिर्यर् गररर्ोः 

S.N. Name of Bidder Address Bid Price 
Estimated 

Amount 
Remarks 

1 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR Gandaki 

Province phone: 

+9779849836332 

          

14,220,564.61  

               

19,474,816.00  

GRM 

Office 

2 

Sarbashrestha 

construction and 

suppliers pvt.ltd 

Nawalpur Baudikali Dedhgaun 

baudikalisarbastha@gmail.co

m  9860532856 

            

2,178,747.38  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 5 

3 
All In One 

Construction 
Tanahun phone: 9816110393 

            

2,340,588.24  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 4 

4 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR Gandaki 

Province phone: 

+9779849836332 

            

2,326,368.15  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 3 

5 
All In One 

Construction 
Tanahun Phone: 9816110393 

            

2,331,059.46  

                 

2,883,715.00  

Ward 

No. 2 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०३ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०३ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय श्री होि बहादरु थापा अध्र्क्ष रहकेो 

मिररङ गाउँपामलका १ २ र ४ खण्ड मिद्यमुिकरर् उपभोक्ता िमिमि िँग गाउँपामलकािँग मिमि 

२०७६।०५।३० गिे भएको िम्झौिा र कार्ायलर्बाट मिमि २०७६।५।३० चलामि िं १२५ को पत्राििुार 
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मदईएको कार्ायदिेिा हाल ििह  ँ हाइड्रोपािर कम्पिी मलमिटेडले पमि प्रभामिि मिल्ला ििह कँो 

मिद्यिुिेिा िपगेुको स्थाििा मिद्यिु मिस्िारको कार्य गिे भएकोले िो उपभोक्ता िमिमि िमिमििँग भएको 

रु ८० लाखको लगि इमििेट िथा र्ोििा िम्झौिा खारेिी गराइ हालको अिस्थािा ििह  ँहाइड्रोबाट 

िम्पादि ह िे कार्य बाहकेको कािको लामग िात्र िर्ाँ लगि इमििेट िर्ार पारी िो इमििेटका आधारिा 

िर्ाँ र्ोििा िम्झौिा गराइ कार्ायदिे प्रदाि गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-००७।०४ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००७।०४ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

दहेार्बिोमििका मिर्यर्हरु गररर्ोः 

(क) गाउँ मिक्षा िमिमिको मिमि २०७६ िंमिर १० गिेको बैठकका मिर्यर्हरु अििुोदि गररर्ो । 

(ख) प्रहरी चौकी मिररङ मिररङ ३ ििह  ँर प्रहरी चौकी पटु्टार मिररङ १ ििह कँो कार्ायलर् स्थापिा गियको 

लामग अको व्र्िस्था िभएिम्िका लामग दहेार्बिोमििको रकििा रहरे िरभाडािा मलइ कार्ायलर् 

स्थापिा गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः 

 प्रहरी चौकी मिररङ मिररङ ३ ििह कँो लागी पोखरीछाप िािदुामर्क भिििा िामिक िरभाडा 

  बापिको रकि रु ६०००। छ हिार िात्र । 

 प्रहरी चौकी पटु्टार मिररङ १ ििह कँो लागी मबश्वराि मिग्दलेको िाििा रहकेो िर िामिक  

  िरभाडा बापिको रकि रु ७५००। िाि हिार पाँच िर् िात्र । 

(ग) दिको रोगी मिर बहादरु िाकी मिररङ ३ लाइ आमथयक िहर्ोग रु १० हिार िात्र प्रदाि गिे । 

 

आिको कार्यपामलका बैठक ििापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००८।०१ आ व २०७७।०७८ को िामग सिपरुक िथा मबशेष अिदुािका िामग रामरिर् 

   र्ोजिा आर्ोगिा पेश गिे र्ोजिा छिौट सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।०२ िमदजन्र् पदाथयको उत्खिि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००८।०३ गाउँपामिकामित्र मवद्यमुिकरर् सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।०४ घिुाउिे िािको मशिान्र्ास सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।०५ एक गाउँ एक प्रावमधकको ििब ित्ता, 

२०७६।०७७-००८।०६  रामरिर् पमजजकरर् मविागको बामषयक कार्यक्रि िथा 

२०७६।०७७-००८।०७  गररवसँग मवशेश्वरको कार्यक्रि कार्यन्वर्ि सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।०८ सवारी साधि खररद सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।०९ वडा िं १ को कार्ायिर् िवि मििायर् सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००८।१० मबमबधः 

  आमथयक सहर्ोग सम्बन्धिा । 

  गैसस अििुमि सम्बिधिा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०१ 

प्रस्िाव िं २०७६।०७७-००८।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय रामरिर् र्ोजिा आर्ोगिा सिपरुक िथा 

मवशेष अिदुािका िामग र्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः  

 

सिपरुक िफय को र्ोजिको िामग 

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा 
अिुिामिि िागि 

अिुिाि 

गाउँपामिकाबाट व्र्होिे 

िागि रु 

१ घिुाउिे िाि मििायर् मघररङ ३ गफुा DPR प्रमिवेदि अिुसार २ करोड 

२ 
कृरर् िोटरिागय मघररङ 

दउेरािी दखेी बैडीसम्ि 

मघररङ गाउँपामिका 

ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ 

िागि अिुिाि िर्ार ह ि 

बाँकी 

३ करोड 

३ 
सिादी खोिाको पमकक पिु 

(छािङु दखेी मििाद जोड्िे) 
मघररङ २ ििह  ँ

मवस्ििृ िागि अिुिाि 

DPR िर्ार ह ि बाँकी 
१ करोड 

मबशेष अिुदाि िफय  

४ कोल्ड स्टोर मििायर् अत्रौिी मघररङ १ ििह  ँ
DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अिुिाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

५ 
गड्र्ौमिटार िर्ाँटार 

मिमटटङ मसचाइ र्ोजिा 
मघररङ ४ ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अिुिाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

६ थामििाइ िमन्दर मघररङ मघररङ ३ ििह  ँ DPR प्रमिवेदि अिुसार  

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०२ मघररङ गाउँपामिकाको िूगोिमित्र रहकेा कामिगण्डकी िमदिा रहकेो 

िमदजन्र् पदाथय (ढुङ्गा, मगट्टी, बािवुा) को उत्खिि सम्बन्धिा दहेार्बिोमजि गिेः 
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दहेार्ः 

- आमथयक बषय २०७६।०७७ िा गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्बाट २ पटक सम्ि रामरिर् स्िरको दमैिकिा 

ठेकका आव्हािको सचूिा प्रकाशि िएको । 

- सचूिा अिसुार हािसम्ि मघररङ गाउँपामिका १ िा रहकेो मसन्दरु पचु्छार घाट र मघररङ गाउँपामिका ४ 

िा रहकेो खैरेिीघाट िा िात्र ठेकका िागेको मववरर् प्राप्त िएको । 

मिर्यर्को व्र्होराः 

- ठेकका िाग्ि िसकेको बाँकी घाटहरुिा पिु ७ मदिको सचूिा प्रकाशि गिे सो सचूिा पश्चाि पमि ठेकका 

ििागेिा आगािी कार्यपामिका बैठकिा प्रस्िाव पेश गरी आवश्र्क मिर्यर् गिे । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०३ मघररङ गाउँपामिकाको मवद्यमुिकरर्का सम्बन्धिा दहेार् बिोमजि गिेः 

दहेार्ः 

हािसम्िको मवद्यिाि अवस्थाः 

- मघररङ गाउँपामिका ििह ँको स्थापिा पश्चाि आमथयक बषय २०७४।०७५ दखेी हािसम्ि मघररङ 

गाउँपामिका वडा ि १ दखेी ५ सम्िका मवमिन्ि िुिागहरुिा मवद्यमुिकरर्का िामग मिम्िािसुारको कार्य 

उपिोक्ता समिमिको िाध्र्िबाट सम्पन्ि िैसकेको जािकारी गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्बाट 

कार्यपामिका बैठकिा प्राप्त िएकोः 

मिम्िः 

१ र्ोजिाको िािः मघररङ गाउँपामिका १ र २ काठेकोट बैडी र अत्रौिी खण्ड  

स्थािः मघररङ १ र २ 

आमथयक बषयः २०७५।०७६ 

सम्पामदि कािको मववरर् 

क्र 

स 
मववरर् 

 

इकाइ 
संख्र्ा कैमफर्ि 

१ मवद्यमुिकरर् सािामिहरु खररद गरी जडाि गिे कार्य    

२ 

िान्सफियर जडािको िामग एच स्टकचरका बिाइ मफमटङ्ग 

िथा १०० के मि ए को िािस्फियर सिेि जडाि गिे कार्य 
   

काठेकोट सेट १  

अत्रौिी सेट १  

बैडी सेट १  

                                                          जम्िा सेट  ३   
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३ 

िान्सफियर जडािका िामग एच स्िकचरका बिाइ मफमटङ्ग 

िगार्ि ५० के मि ए को िान्सफियर सिेि जोड्िे काि िन्टार 

क्षेत्रिा 

सेट १  

४ स्टे खररद गरर जडाि गिे काि सेट ५  

कुि जम्िा िागि रु ३२११९३०।३० 

 

२ र्ोजिाको िािः मघररङ गाउँपामिका २ र ४ िाहोरकोट मजिाकोट  

स्थािः मघररङ २ र ४ 

आमथयक बषयः २०७५।०७६ 

सम्पामदि कािको मववरर् 

क्र 

स 
मववरर् 

 

इकाइ 
संख्र्ा कैमफर्ि 

१ मवद्यमुिकरर् सािामिहरु खररद गरी जडाि गिे कार्य    

२ 

एच मट िाइिको िामग ५० स्कावर्र एि एि िार खररद गरर 

िान्िे काि 
मिटर ५०००  

१० मिटर पोििा िार िान्िको िामग आवश्र्क सािािी 

खररद गरी मफटीङ्ग गिे काि 
   

Pin insulator set with spindle pcs ६०  

steel cross arm channel (100*50*6.4*300) mm pcs ३०  

steel cross arm channel (100*50*6.4*1200) mm pcs ३०   

pole clamp with nut bolt and washers pcs ६०  

३ 
सािामिहरु खररद गरी ८ मिटर िािो फिािे पोि गाडी 

आइरि स्र्ाकि सेट सिेि जोड्िे कार्य 
गोटा ४०  

४ 
एि टी िाइिको िागी ३० स्कवार्र एि एि िार खररद गरर 

िान्िे काि 
मिटर २०००  

कुि जम्िा िागि रु १४७२८९०। 
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३ र्ोजिाको िािः गजरकोट मघररङ साँध मवद्यमुिकरर् र्ोजिा  

स्थािः मघररङ २ 

आमथयक बषयः २०७५।०७६ 

सम्पामदि कािको मववरर् 

क्र 

स 
मववरर् 

 

इकाइ 
संख्र्ा कैमफर्ि 

१ मवद्यमुिकरर् सािामिहरु खररद गरी जडाि गिे कार्य    

२ 
सािामिहरु खररद गरी ८ मिटर िािो फिािे पोि गाडी 

आइरि स्र्ाकि सेट सिेि जोड्िे कार्य 
गोटा २०  

३ 
एि टी िाइिको िामग ३० स्कवार्र एि एि िार खररद 

गरर िान्िे काि 
मिटर १००००  

४ 
एि टी िाइिको िामग ३० स्कवार्र एि एि िार खररद 

गरर िान्िे काि 
मिटर ७५००  

५ स्टे सेट खररद गरर जडाि गिे काि सेट ७  

कुि जम्िा िागि रु १४५२००८। 

 

४ र्ोजिाको िािः मघररङ १ र २ को घ्र्ाछाप पटु्टार   

स्थािः मघररङ १ र २ 

आमथयक बषयः २०७५।०७६ 

सम्पामदि कािको मववरर् 

क्र 

स 
मववरर् 

 

इकाइ 
संख्र्ा कैमफर्ि 

१ मवद्यमुिकरर् सािामिहरु खररद गरी जडाि गिे कार्य    

२ 

मसङ्गि स्टकचरका िामग सािामिहरु खररद १० मि िािो 

फिािे पोि गाडी ०.३ मि च्र्ािि १.२ मि च्र्ािि िाइ 

पोि कर्ाम्पिे कमस ३ गोटा मपि इमन्सिेटर सेट सिेि जोड्िे 

कार्य 

गोटा २०  

३ 
एि टी िाइिको िामग ५० स्कवार्र एि एि िार खररद गरर 

िान्िे काि 
मिटर ३५००  
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४ 
एि टी िाइिको िामग ३० स्कवार्र एि एि िार खररद गरर 

िान्िे काि 
मिटर ९०००  

५ D SHACKLE SET खररद गरी जोड्िे काि गोटा २००  

६ 

िान्सफियर जडािका िामग एच स्टकचरका िागी मफमटङ्ग 

िगार्ि १०० केमिए को िान्सफियर सिेि जोड्िे कार्य 
   

जरेबर सेट १  

सहकारर चोक सेट १  

७ 

िान्सफियर जडािका िामग एच स्टकचरका िागी मफमटङ्ग 

िगार्ि १०० केमिए को िान्सफियर सिेि जोड्िे कार्य 
   

बोहछाप सेट १  

८ एच पोि बिाइ सािािी मफटीङ् गिे काि सेट २  

९ पोि किाम्प खररद गरर मफटीङ्ग गिे काि गोटा २५  

१० स्टे सेट खररद गरर जडाि गिे काि सेट १५  

कुि जम्िा िागि ४४१९४४७।०२ 

 

५ र्ोजिाको िािः मघररङ १ र २ को घ्र्ाछाप पटु्टार   

स्थािः मघररङ १ र २ 

आमथयक बषयः २०७५।०७६ 

सम्पामदि कािको मववरर् 

क्र 

स 
मववरर् 

 

इकाइ 
संख्र्ा कैमफर्ि 

१ मवद्यमुिकरर् सािामिहरु खररद गरी जडाि गिे कार्य    

२ एच टी िाइिको िागी सािािी खररद गरर जोड्िे काि सेट १०  

३ एि मट पोिको सािािी खररद गरी गाड्िे काि सेट १५  

४ स्टे सेट सेट १५  

५ 
एच टी िाइिको िागी ५० Sq mm िार फूकाउिे र िान्िे 

काि 
मिटर २५००  

कुि जम्िा िागि ३,३३,३०४।२५ 
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६ योजनाको नामः  साविक राम्जाकोट खण्ड विद्यतुिकरण 

 स्थानः   घिररङ गाउँपातिका ४, साविक राम्जाकोट गा.वि.सा. का वितिन्न स्थान 

 आ.ि.    २०७४/०७५ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

१ 

८ तम. िामो ििामे पोि (१०१ के.घज., िुि 
ग्याििनाइज) खररद गरर तड आइरन सेकि सविि 
गाडने कायइ । 

   

उम्से कृष्णगंगा विद्यािय सम्म गोटा २४  

परुानो पोि िेनइका िातग गोटा ६  

जम्मा गोटा ३०  

२ 

एि.वट.िाइनको िाग ३० स््िायर एम.एम.िार 
खररद गरर िान्ने काम 

   

उम्से कृष्णगंगा विद्यािय सम्म तमटर २५००  

जम्मा तमटर २५००  

३ 

स्टे सेट खररद गरर जडान गने काम    

उम्से कृष्णगंगा विद्यािय सम्म सेट ९  

जम्मा सेट ९  

४ परुानो पोिको िार तनकाति पनु िान्ने काम तमटर ६००  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 9,08,972.50  

 

७. योजनाको नामः  साविक सािङु विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका साविक सािङु 

आ.ि.   २०७४/०७५ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

विद्यतुिय सामातििरू खररद गरर जडान गने कायइ 

१ 

तसङ्गि स्ट्चरका िातग सामातििरू खररद गरर 
१० तम. िामो ििामे पोि गातड ०.३ तम 
च्यानि, १.२ तम च्यानि िाइइ पोि ्िायम्पिे 
कतस ३ गोटा वपन इघससिेटर सेट समेि जोडने 
कायइ 
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गिकोट गोटा १७  

२ 

ट्राससिमइर जडानका िातग एच स्ट्चरका िनाइइ 
विवटङ्ग िगायि ५० के.ति.ए. को ट्राससिमइर 
समेि जोडने कायइ 

   

गिकोट सेट १  

३ 
एच.वट. िाइनको िातग ५० स््िायर एम.एम. 
िार खररद गरर िान्ने काम 

तमटर ६०००  

४ 

सामाति खररद गरर ८ तम. िामो ििामे पोि 
गातड तड आइरन स्याकि सेट समेट समेि जोडने 
कायइ 

   

वितिन्न स्थान गोटा ६१  

जम्मा गोटा ६१  

५ 
एि.वट.िाइनको िातग ३० स््िायर एम.एम. 
िार खररद गरर िान्ने काम 

तमटर १११००  

६ 
स्टे सेट खररद गरर जडान गने काम    

गिकोट सेट ५०  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 43,28,279.92  

 
 

८) योजनाको नामः  घिररङ खण्ड नयाँटार गडौिीटार खण्ड विद्यतिकरण 

 स्थानः   घिररङ गाउँपातिका ४ 

 आ.ि.   २०७५/०७६ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

विद्यतुिय सामातििरू खररद गरर जडान गने कायइ 

१ 

तसङ्गि स्ट्चरका िातग सामािीिरू खररद 
गरर १० तम. िामो ििामे पोि गाडी 
०.३ तम. च्यािन, १.२ तम च्यानि िाइइ 
पोि ्िायम्पिे कतस ३ गोटा वपन 
इससिेुटर सेट समेि जोडने कायइ 

   

 नयाँटार बाट गड्यौिीटार गोटा २५  

२ एच स्ट्र्चरका िातग सामिीिरू खररद 
गरर १० तम िामो दइुइ ििामे पोि गाडी 
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२/२ तम च्यानि िाइइ पोि ्िाम्पिे 
कसी ६ िटा वपन इससिेुटर सेट समेि 
जोड्ने काम 

नयाँटारबाट गड्यौिीटार सेट ३  

३ एच.वट िाइनको िातग ५० स््िायर 
एम.एम. िार खररद गरर िान्ने काम 

तम ५८००  

४ 

८ तम. िामो ििामे पोि खररद गरर तड 
आइरन विट गरर गाडने कायइ 

   

नयाँटार  गोटा ४८  

गड्यौिीटार गोटा ४८  

जम्मा गोटा ९६  

५ एि.वट.िाइनको िातग ३० स््िायर 
एम.एम. िार खररद गरर िान्ने काम 

   

 नयाँटार गड्यौिी टार तम १५०००  

६ स्टे सेट खररद गरर जोड्ने काम सेट ५०  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 53,84,677.73  

 
 

९) योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका िडा नं. ४ को तसफिुंग उम्से िुिा रामकोट 

 स्थानः   घिररङ गाउँपातिका िडा नं. ४ 

 आ.ि.   २०७५/०७६ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

१ Joint inspection including 

opening, disconnecting, cleaning 

and removing dirt from all parts 

and retaking and reassembly of 

all parts, cleaning tank, tubes 

replacement of all parts. 

set 1  

२ Raising of insulation per transformer 1  

३ Replacement of HV coil with 

insulator scarp not refundable 

kg 36  

४ Widing from post and 

reinsulation 

kg 36  
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५ Removing from post and 

reinstallation 

lot 1  

६ Set of gasget rubberized 

corksheet, insulation material 

set 1  

७ Filling new transformer oil ltr 10  

८ Filteration of transformer oil ltr 80  

९ Complete testing and commission 

of transformer 

nos 1  

१० 2 way transportation with 

installation cost 

Ls 1  

११ एच.वट. िाइनको िातग ५० स््िायर 
एम. एम. िार िान्ने काम 

mtr 1200  

१२ Lightening arrestor (earthing) num 3  

१३ Lighting DO set num 3  

14 एि.वट.को िातग ८ तम पोि र 
सामािी खररद गरर विवटंग गने काम 

गोटा 9  

15 स्टे सेट खररद गरर जडान गने काम सेट 3  

16 एच.वट. िाइनको िातग ३० स््िायर 
एम.एम. िार खररद गरर िान्ने काम 

तम 1200  

17 ११ केिी वपन इससिेुटर गोटा 40  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 3,46,777.50  

 
 

१०) योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका िडा नं. ३ को घखिा 
 स्थानः   घिररङ गाउँपातिका ३ 

 आ.ि.   २०७५/०७६ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

१ परुानो पोिमा नट बोल्ट र डी आइरन 
स्याकि सेट खररद गरर जोड्ने काम 

सेट 
५ 

 

२ एि.वट. िाइनको िातग ३० स््िायर 
एम.एम. िार खररद गरर िान्ने काम 

तम ७००  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 49,187.84  
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११) योजनाको नामः घिररङ खण्ड देउरािी खण्ड विद्यतुिकरण(कोिडाँडा, िाल्स्िारा ओचइिमु सिगैरा) 
 स्थानः  घिररङ गाउँपातिका २ 

 आ.ि.   २०७५/०७६ 

तस.नं. वििरण इकाइइ पररमाण कैवियि 

१ 

सामािीिरू खररद गरर ८ तम. िामो ििामे पोि गाडी तड आइरन स्याकि 
सेट समेि समेि जोडने कायइ 

 

िाल्स्िारा गोटा 15  

घचन्नेखोिा गोटा 14  

ओचइिमु गोटा 10  

कोिडाँडा गोटा 20  

गैरा गोटा 17  

मिोरकोट गोटा 20  

िकोट गोटा 5  

मैडाँडा गोटा 20  

जम्मा गोटा 121  

२ 

३० स््िायर तमतमको िार एि.वट. 
िाइनका िातग िार खररद गरर िान्ने 
काम 

   

कोिडाँडा, ओचइिमु, िकोट तमटर 10000  

जम्मा तमटर 10500  

३ एच.वट.िाइनको िातग ३० स््िायर 
एम.एम. िार खररद गरर िान्ने काम 

   

िार िान्न िाँकी खािी पोिमा    

िकोट, कोिडाँडा तमटर 7000  

जम्मा तमटर 7000  

४ वितिन्न स्थानिरुमा स्टे सेट खररद 
गरर जडान गने काम 

सेट ५५  
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५ ८ तम. िामो ििामे पोि गाडी डी 
आइरन स्याकि सेट समेट जोडने 
कायइ 

गोटा १२१  

६ 

विद्यतुिय सामािी खररद गने काम    

११ के.ति. वपन सेट सेट 171  

११ के.ति. तडस्क सेट सेट 12  

१.२ तम. ििामे च्यानि गोटा 57  

०.३ तम. ििामे च्यानि गोटा 57  

२.२ तम. ििामे च्यानि गोटा 2  

नट िोल्ट सेट के.जी 200  

पोि ्िायाम्प गोटा 118  

डी आइरन सेट सेट 250  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 2384552.25  

 

नेपाि विद्यिु प्रातिकरण बाट देिायबमोघजमको पत्र प्राप्त िएकोः 
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िािको अिस्थामा गाउँपातिकातित्र विद्यतुिकरणका िातग पोि गाड्ने िार िान्ने िगायिका वितिन्न कायइिरु 
गरी गाउँपातिकातित्रका देिायका स्थानिरुमा तनम्नबमोघजमका कायइिरु बाँकी रिेको प्रतििेदन सिै िडा 
कायाइियिरु िथा प्रावितिक शाखाबाट प्राप्त िएकोः 

१) विस्ििृ िागि अनमुान 

योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका १, २ र ४ खण्ड विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका, िनिुँ 
आ.ि.   २०७५/०७६ 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof s}lkmot 

  ljB'lto ;fdflu|x?  Vl/b ul/ h8fg ug]{ sfo{ .     
 

१ काठेकोट बैडी भन्टार अत्रौली  
     

    ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  गजरकोट   गोटा २५  

  कटहरे गोटा ६  

  बैडी गोटा २  

  बाझाबरी देमबथान गोटा २  

  अर्ााल बेसी गोटा ४  

  जोगी डाांडा गोटा २९  

  जम्िा गोटा ६८  

  
स्टे सेट खरदद गरर दिट गने  काि 

सेट ३५  

  
एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि 

     

  कटहरे सेट ९०  

  बाझाबरी देमबथान सेट ४  

  जोगी डाांडा सेट २७  

  जम्िा सेट १२१  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि २१००० 
 

  तार तान्ने काि िात्र मि १२००  

  
ट्रान्सिरिरको लामग आवश्र्क सािग्री (MCC BOX) 
लगार्त सेट ३ 

 

  पुट्टार सेट २  

२ खमुम्लांग जगौली बन्टार      

    ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  खुमम्लांग गोटा १०  

  जगौली गोटा १०  

  बन्टार गोटा १  
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    गोटा २१  

  १० मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  बन्टार गोटा ६  

  एच रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट    

  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट २१  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५००० 
 

  एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ३००० 
 

  
२५ के.भी.ए.को ट्रान्सििार सेट र सािग्री खररद 

गरी जोड्ने काि 
सेट १ 

 

३ 25 sq mm को ABC केवल खररद  गरर तान्ने काि मि १०००  

४ गड्यौलीटार नर्ााँटार      

    ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  गड्यौलीटार  गोटा २५  

  नर्ााँटार गोटा १५  

  आाँपटार गोटा ५०  

    गोटा ९०  

  स्टे सेट खररद गरर दिट गने काि सेट ४५  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= tf/ 

vl/b ul/ tfGg] sfd  

    
 

    मि १५०००  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 88,99,873.65  
 

२) विस्ििृ िागि अनमुान 

योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका छानङु मानङु खण्ड विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका, िनिुँ 
आ.ि.   २०७५/०७६ 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof s}lkmot 

  
ljB'lto ;fdflu|x?  Vl/b ul/ h9fg ug]{ 

sfo{ . 
      

१ धाब्दी गलकोट       

  
एच रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने 

काि 
सेट ९   

  
एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  
मि १३५०   

२ 
मिररांग खण्ड दउेराली खण्ड(भकोट कोलडाांडा 

िाहोरकोट )       

  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट ७२   
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  एल. रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५०००   

३ मसखरडाांडा धावदी छानुांग िानुांग         
  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट ५७   
   ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि सेट १५   
४ िरु्लाछाप, दमु्कोट, बोहोछाप पतुगाउाँ        

  
बोहोछापिा ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर 

गाड्ने काि 
गोटा ५   

५ िाहोरकोट,लोहोडाांडा र मजताकोट       
   ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि सेट १५   

  एल. रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५०००   

  
एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/  tfGg] sfd 
मि ५०००   

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 19,10,759.94  

(३) िागि अनमुान 

योजनाको नामः खघुम्िङ्ग जगौिी बसटार क्षेत्रमा बविमा ७ HT pole िथा िार खररद गरर गाड्ने कायइ बजेट 
िागि अनमुान अनसुार । 

(४) िागि अनमुान 

योजनाको नामः पटु्टार क्षेत्रमा विद्यतुिकरणको सम्बसिमा ममइि गने कायइ िागि अनमुान अनसुार। 

तनणइयको व्यिोराः  

(क) गाउँपातिकातित्रको विद्यतुिकरण िाइन विस्िार गनइ बाँकी रिेको स्थानिरुको तनम्न 
बमोघजमका कायइिरु गाउँपातिकाबाटै उपिोक्ता सतमति गठन गरेर कायइ गराउनेः 

१) विस्ििृ िागि अनमुान 

योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका १, २ र ४ खण्ड विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका, िनिुँ 
आ.ि.   २०७५/०७६ 

 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof s}lkmot 

  ljB'lto ;fdflu|x?  Vl/b ul/ h8fg ug]{ sfo{ .     
 

१ काठेकोट बैडी भन्टार अत्रौली  
     

    ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  गजरकोट   गोटा २५  

  कटहरे गोटा ६  
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  बैडी गोटा २  

  बाझाबरी देमबथान गोटा २  

  अर्ााल बेसी गोटा ४  

  जोगी डाांडा गोटा २९  

  जम्िा गोटा ६८  

  
स्टे सेट खरदद गरर दिट गने  काि 

सेट ३५  

  
एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि 

     

  कटहरे सेट ९०  

  बाझाबरी देमबथान सेट ४  

  जोगी डाांडा सेट २७  

  जम्िा सेट १२१  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि २१००० 
 

  तार तान्ने काि िात्र मि १२००  

  
ट्रान्सिरिरको लामग आवश्र्क सािग्री (MCC BOX) 
लगार्त सेट ३ 

 

  पुट्टार सेट २  

२ 25 sq mm को ABC केवल खररद  गरर तान्ने काि मि १०००  

 

(२) िागि अनमुान 

योजनाको नामः खघुम्िङ्ग जगौिी बसटार क्षेत्रमा बविमा ७ HT pole िथा िार खररद गरर गाड्ने कायइ बजेट 
िागि अनमुान अनसुार । 

(३) िागि अनमुान 

योजनाको नामः पटु्टार क्षेत्रमा विद्यतुिकरणको सम्बसिमा ममइि गने कायइ िागि अनमुान अनसुार। 

(४) विस्ििृ िागि अनमुान 

योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका छानङु मानङु खण्ड विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका, िनिुँ 
आ.ि.   २०७५/०७६ 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof s}lkmot 

  
ljB'lto ;fdflu|x?  Vl/b ul/ h9fg ug]{ 

sfo{ . 
      

१ धाब्दी गलकोट       

  
एच रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने 

काि 
सेट ९   
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एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  
मि १३५०   

२ 
मिररांग खण्ड दउेराली खण्ड(भकोट कोलडाांडा 

िाहोरकोट )       

  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट ७२   

  एल. रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५०००   

३ मसखरडाांडा धावदी छानुांग िानुांग         
  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि 

सेट ५७   
   ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि सेट १५   
४ िरु्लाछाप, दमु्कोट, बोहोछाप पतुगाउाँ        

  
बोहोछापिा ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर 

गाड्ने काि 
गोटा ५   

५ िाहोरकोट,लोहोडाांडा र मजताकोट       
   ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि सेट १५   

  एल. रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/ vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५०००   

  
एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= 

tf/  tfGg] sfd 
मि ५०००   

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 19,10,759.94  

 

(ख) गाउँपातिकातित्रको विद्यतुिकरण िाइन विस्िार गनइ बाँकी रिेको स्थानिरुको तनम्न 
बमोघजमका कायइिरु सम्पन्न गने कायइ नेपाि विद्यिु प्रातिकरणिाइ घजम्मेिारी ददनेः 

१) विस्ििृ िागि अनमुान 

योजनाको नामः  घिररङ गाउँपातिका १, २ र ४ खण्ड विद्यतुिकरण 

स्थानः   घिररङ गाउँपातिका, िनिुँ 
आ.ि.   २०७५/०७६ 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof s}lkmot 

१ खमुम्लांग जगौली बन्टार 
     

   ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  खुमम्लांग गोटा १०  

  जगौली गोटा १०  

  बन्टार गोटा १  

    गोटा २१  

  १० मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  बन्टार गोटा ६  
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  एच रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट    

  एल रट लाइनको लागी सिाग्रो खररद गरर जोड्ने काि सेट २१  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= tf/ 

vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ५००० 
 

  एच= रट= nfOgsf] nflu ५० :Sjfo/ Pd= Pd= tf/ 

vl/b ul/ tfGg] sfd  

मि ३००० 
 

  
२५ के.भी.ए.को ट्रान्सििार सेट र सािग्री खररद 

गरी जोड्ने काि 
सेट १ 

 

४ गड्यौलीटार नर्ााँटार      

    ८ मि लािो पोल र सािग्री खररद गरर गाड्ने काि 
     

  गड्यौलीटार  गोटा २५  

  नर्ााँटार गोटा १५  

  आाँपटार गोटा ५०  

    गोटा ९०  

  स्टे सेट खररद गरर दिट गने काि सेट ४५  

  एल= रट= nfOgsf] nflu ३० :Sjfo/ Pd= Pd= tf/ 

vl/b ul/ tfGg] sfd  

    
 

    मि १५०००  

कुि जम्मा िागि अनमुान अङ्क 88,99,873.65  

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०४ मघररङ गाउँपामिका ििह  ँस्थामिर् पवुायधार मवकास कार्यक्रि र गण्डकी 

प्रदशे सरकारको संर्कु्त िगािीिा मििायर् ह ि िागेको घुिाउिे िाि मघररङ ३ गोफाको सम्बन्धिा दहेार् 

बिोमजि गिेः 

दहेार्ः 

- घिुाउिे िािको िामग मवस्ििृ पररर्ोजिा प्रमिवेदि र बािावरर्ीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कि िर्ार गिे 

- मिमि २०७६ पषु २९ गिे मशिान्र्ास गिय िेकपा अध्र्क्ष परुपकिि दाहाि प्रचन्डिाइ आिन्त्रर् गिे, 

चन्रज्र्ोिी िामवको बामषयक उत्सव गिे िथा पटु्टार के्षत्रिा कामिगण्डकी डाइिसयिको मवषर्िा कार्यक्रि 

छिफि गिे । 

- िेकपा अध्र्क्ष आउदाजाँदा िाग्िे खचय गाउँपामिकाबाट व्र्होिे । 

- खािा िथा खाजा व्र्वस्थापिको िामग उपाध्र्क्ष सरस्विी मघमिरे मसग्दिे कार्यपामिका सदस्र् दगुायिार्ा 

थापा र अमधकृि छैठौ ध्रवुराज िामिछािेज्र्कूो संर्ोजकिा समिमि गठि गिे । 

- अमिमथिाइ पत्राचार गिे मजम्िेवारी अध्र्क्ष रिबहादरु रािाको संर्ोजकत्विा समिमि गठि गिे । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०५ मघररङ गाउँपामिका ििह  ँ एक गाउँ एक प्रामवमधकको ििब ित्ता 

सम्बन्धिा दहेार् बिोमजि गिेः 
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दहेार्ः 

- िेपाि सरकार कृमष िथा पशुपन्छी मवकास िन्त्रािर् र्ोजिा िथा मवकास सहार्िा सिन्वर् िहाशाखाको 

मिमि २०७६।०९।१४ चिािी िं २०१ को पत्रको व्र्होराबारे जािकारी प्राप्त िएको । 

- हाि मघररङ गाँउपामिकािा कृमष सेवा िफय  कार्यरि १ जिा र पश ुसेवा िफय  कार्यरि २ जिा कियचारी 

रहकेो । 

- मिजहरुिाइ आमथयक बषयको २०७६।०७७ को िामग मिधायररि ििबिाििा आधाररि रहरे िामसक ििब 

स्केि रु २६६१० िंहगी ित्ता २००० का दरिे बामषयक पोशाक ित्ता रु १०००० र चाडपवय खचय एक 

िमहिाको ििब बराबरको रकि गरी एक बषयको िामग आवश्र्क बजेट रु ११,३९,७९० । अक्षेरुपी एघार 

िाख उिान्चािीस हजार साि सर् िब्बे आवस्र्क पिे दमेखन्छ । 

- चाि ूआमथयक बषयिा शशिय अिदुाि िफय  प्राप्त ह िे िमि िन्त्रािर्बाट प्राप्त पत्रािसुारको रकि रु ३१८००० 

अक्षेरुपी मिि िाख अठ्ठार हजार िात्र हािसम्ि गाउँपामिका समजचिकोषिा जम्िा ििएको । 

मिर्यर्को व्र्होराः 

कृमष िथा पश ु सेवा शाखािा कार्यरि कियचारीहरुिाइ मिर्मिि कािकाजिा खटाउिे र सोका िामग 

आवश्र्क बजेट गाउँपामिकाबाट मवमिर्ोजि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०६ रामरिर् पमजजकरर् मविागबाट एि आइ एस अपरेटर र मफल्ड 

सहार्कको मिर्कु्ती िएको िथा सो  सम्बन्धिा पमजजकरर् मविागको मिर्यर् बिोमजि खचय गिे गराउिे 

मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०७ मघररङ गाउँपामिका ििह िँा सामवक सािङु िगविीपरु गामवसिा 

कार्ायन्वर्ि गि ेगररवसँग मवशेश्वर कार्यक्रिको बजेटबाट िपमशि बिोमजिका कार्यक्रििा खचय गिे गरर 
कार्यक्रि मस्वकृि गिे मिर्यर् गररर्ोः 

(क) गररवसँग मबशेश्वर कार्यक्रि िफय  कार्यरि सािामजक पररचािक श्री मवििा श्रेष्ठको िामसक ििब ित्ता 

िथा अन्र् सेवा समुवधाको मवषर्िा िेपाि सरकारको मिर्यर् बिोमजि गिे । 

(ख) बजेट उपमशषयक ३१२२०५ खचय मशषयक २६३२२ स्थामिर् मिकार् सशिय पमूजँगि अिदुाि अन्िगयिको 

रु २,५०,००० अके्षरुपी दइु िाख पचास हजारबाट मघररङ गाउँपामिका मित्रका मवपन्ि गररव, दमिि, 

अल्पसंख्र्क पररवारहरुिा िमक्षि गरर मिम्ि कार्यक्रिहरु सजचािि गराउिे गरी मस्वकृि गररर्ो साथै सो 

र्ोजिाहरु कार्ायन्वर्ििा सािामजक पररचािकिाइ िै मजम्िेवारी मदिेः 

क्र स कार्यक्रिको िाि  मवमिर्ोमजि बजेट रु  कैमफर्ि 

१  र्ोजिा िजुयिाको िामग मबमिन्ि बैठक गोष्ठी १५,०००  

२ मवपन्ि पररवारहरुिा िाउ बाख्रा मविरर् ८८,०००  

३ बंगरु पाठापाठी मविरर् ८०,०००  

४ मवपन्ि पररवारिा आरि पखंा मविरर् १०,०००  

५ मवपन्ि पररवारहरुिा व्र्ाड वोका मविरर् ४०,०००  

६ िाउ बाख्रा िथा बंगरुको पाठापाठी ढूवािी िथा मविरर् खचय १७,०००  

 जम्िा बजेट रु २,५०,०००।  
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निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०८ मघररङ गाउँपामिका ििह िँा सवारी साधि खररद सम्बन्धिा 

दहेार्बिोमजि गिेः 

दहेार्ः 

- एक थाि १५० cc क्षििाको िोटरसाइकि खररद गिे । 

- एक थाि स्कुटर खररद गिे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०९ मघररङ गाउँपामिका ििह कँो वडा िं १ को कार्ायिर् िवि मििायर्  

सम्बन्धिा आगािी गाउँसिा बैठकिा छिफि गिे । 

- वडा कार्ायिर्हरुिा सोिार सेट िथा ल्र्ापटप मविरर्को िामग बजेट मवमिर्ोजि गिे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।१०  मवमवध प्रस्िावउपर छिफि गदाय मिम्िबिोमजिका मिर्यर्हरु गररर्ोः 

मिम्िः 

(क) मघररङ गाउँपामिका ििह ँ मित्रको पर्यटमकर् स्थि छिौटका िामग मजल्िा सिन्वर् समिमि ििह बँाट 

पटक पटक पत्राचार िएकोिा 

 

 हािसम्ि मिर्यर् ह ि िसकेकोिे सो स्थिहरुको सम्िबन्धिा मिम्िबिोमजिका स्थिहरु छिौट गरर 

पत्राचार गिे मिर्यर् गररर्ोः 

मिम्िः 
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(१) थामिदवेी िमन्दर, राजिरु्र िमन्दर, गजरकोट कोटिाह ,ँ  

(२) मघररङकोट भ्र्टूावर मििायर् स्थि 

(३) घिुाउिे िाि, डाँडाँजोर  

(ख) प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटि वि िथा वािावरर् िन्त्रािर् वि मिदेशिािर् मडमिजि वि कार्ायिर् 

दिौिी ििह  ँ गण्डकी प्रदशे िेपािबाट मिमि २०७६।०९।०३ चिािी ि ७१३ को पत्रािसुार श्री 

कल्र्ार्दवेी सािदुामर्क वि उपिोक्ता सिहु मघररङ ४ ििह कँो िाििा खर्रको काठ ७७७।३६ कर्मूवक 

मफट काठ दाउरा संकििको िामग रुख कटाि सहििी मदएको मवषर्िा जािकारी प्राप्त िएको । 

(ग) दहेार्का व्र्मक्तहरुिाइ आमथयक सहार्िा प्रदाि गिेः 

- मघररङ सनु्धारा सािामजक उद्यिी िमहिा सहकारी संस्थाको बामषयक प्रमिवेदि प्रकाशि खचय सहर्ोग 

वापि रु १० हजार िात्र । 

- मशव कुिार मवक मघररङ ४ िाइ घर जिेको कारर् राहि रु २० हजार िात्र । 

- िििार्ा आिे मघररङ २ ििह  ँ१० हजार िात्र । 

- िेपाि कुिाि सिाज सधुार समिमि ििह ँिाइ २० हजार िात्र । 

- दहेार्का व्र्मक्तहरुिाइ जस्िा पािा खररदको िामग आमथयक सहार्िा (प्रमिव्र्मक्त रु ५०००० करसमहि) 

प्रदाि गिे 

मिि प्रसाद रािा मघररङ ३ ििह  ँ 

मिि बहादरु िपेािी मघरीङ २  

मििािार्ा दिाइ मघरीङ ३ 

िंगिी थापा मघररङ २  

सेमििार्ा मवक मघररङ २  

िरिार्ा थापा मघररङ ३  

मदििार्ा थापा मघररङ ३ 

ठाकुिार्िा रािा मघरीङ ३ 

कुि बहादरु गेिाङ मघररङ ४   

डोिराज रािािगर मघररङ ४   

धििार्ा थापा मघररङ ४ 

पकुार पररर्ार मघररङ ४ 

ििु बहादरु थापा मघररङ ४ 

गाििुार्ा घमिय मघररङ २  

(घ) गजरकोट प्रहरी चौकी िियिको िागी बजेट कृरर् िोटरिागय बाट बजेट मशषयकान्िर गिे ।  

(ङ) जर् बागेश्वरी कृमष प्रा िी िेपािगजज बाँकेिाइ मघररङ गाउँपामिकामित्र कार्य गिय अििुिी प्रदाि 

िगिे । 

(च) िेपाि सरकारका पवूय समचव शान्िा बहादरु श्रेष्ठको असािमहक ितृ्र्पू्रमि शोक प्रस्िाव पाररि गिे । 

(छ) खेिाङ्गदी पककी पिु मििायर्को र्ोजिािाइ खेिाङ्दी पककी पिुसम्ि पगु्िे िोटरिागय मििायर् गरी 

शंसोधि गिे । 

 

 

आजको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००९।०१ र्ोजिा छिौट सम्बन्धिा  

   (आ व २०७७।०७८ को िामग सिपरुक िथा मबशेष  

   अिदुािका िामग गण्डकी प्रदेशिा पेश गिे) ।  

२०७६।०७७-००९।०२ कािका िामग पाररश्रमिकका िामग र्ोजिा छिौट सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-००९।०३ गाउँपामिकामित्र मवद्यमुिकरर् सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००९।०४ सेवा करारिा कार्यरि कियचारीहरुको करार म्र्ाद थप सम्बन्धिा ।  

२०७६।०७७-००९।०५ मबमबधः 

  अमिमथ सत्कारको खचय िकु्तािी सम्बन्धिा । 

  आमथयक सहर्ोग सम्बन्धिा । 

  जिप्रमिमिमध र कियचारी मवच सिन्वर् बैठक सम्बन्धिा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०१ 

प्रस्िाव िं २०७६।०७७-००९।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय आव २०७६।०७७ को िामग गण्डकी 

प्रदशेिा पेश गिे सिपरुक िथा मवशेष अिदुािका िामग र्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका 

र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः  

 

सिपरुक िफय को र्ोजिको िामग 

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा 
अिुिामिि िागि 

अिुिाि 

गाउँपामिकाबाट व्र्होिे 

िागि रु 

१ घिुाउिे िाि मििायर् मघररङ ३ गफुा DPR प्रमिवेदि अिुसार २ करोड 

२ 
कृष्र् िोटरिागय मघररङ 

दउेरािी दखेी बैडीसम्ि 

मघररङ गाउँपामिका 

ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ 

िागि अिुिाि िर्ार ह ि 

बाँकी 

३ करोड 

३ घ्र्ाछाप पटु्टार िोटरिागय मघररङ २ र १ ििह  ँ
मवस्ििृ िागि अिुिाि 

DPR िर्ार ह ि बाँकी 
५० िाख 

मबशेष अिदुाि िफय  

४ अदवुा प्रशोधि केन्र मघररङ ५ ििह  ँ
DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अिुिाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

५ 
फूिा प्राथमिक स्वास््र् 

मििायर् 
मघररङ ४ ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अिुिाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

६ 
विटार जगौिी खङ्ुमिङ्ग 

मसंचाइ मिमटटङ र्ोजिा 
मघररङ १ ििह  ँ DPR प्रमिवेदि अिुसार  
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निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-००९।०२ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

कािका िागी पाररश्रमिकिा आधाररि सािदुामर्क आर्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका 

र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः  

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा 
अिुिामिि िागि 

अिुिाि 
 

१ 
अत्रौिी पटु्टार िहर सरसफाइ 

र्ोजिा 
मघररङ १ गफुा २ िाख  

२ 
दउेरािी मिमत्र बाटो िार 

जािी िगाउि ेर्ोजिा 
मघररङ २ ििह  ँ २ िाख  

३ 
चक्रदवेी पधेरो मसंमड बाटो 

मििायर् र्ोजिा 
मघररङ ३ ििह  ँ २ िाख  

४ 
राजिरु्र िमन्दर मसंमड बाटो 

मििायर् र्ोजिा 
मघररङ ४ ििह  ँ २ िाख  

५ 
धेिुङ कोटघर मसंडी बाटो 

मििायर् र्ोजिा 
मघररङ ५ ििह  ँ २ िाख  

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०३ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-००९।०३ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

िेपाि सरकार सघींर् िामििा िथा सािान्र् प्रशासि िन्त्रािर् स्थिीर् पवुायधार मविागको प्रादमेशक एवि ्

स्थािीर् सडक मििायर् िथा सधुार कार्यक्रि कार्यक्रि कार्ायन्वर्ि इकाइको मिमि २०७६।०९।२ 

सचूिाअिसुारको र्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

१ कृष्र् िोटरिागय (मघररङ गाउँपामिका बैडी दखेी मििाद िगरपामिका सम्ि जोड्िे) सडक 

२ श्रङ्ृग िोटरिागय (मघररङ गाउँपामिका मपपिटार दखेी मघररङ िािपरुसम्ि जोड्िे) सडक 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०४ मघररङ गाउँपामिकाको मवद्यमुिकरर्का सम्बन्धिा गाउँपालिकाको 
लमलि २०७६ पसु १८ गिेको लिर्णय िं २०७६।०७७-००८।०३ को लिर्णयको 
व्यहोरामा विद्यिु स्थाि िपगेुका स्थािका उपभोक्ताहरुको मागका आधारमा देहायबमोजजम 
संशोधि गरी गाउँपालिकालभत्रको विद्यलुिकरर् िाइि विस्िार गिण बाँकी रहेको स्थािहरुको 
लिम्ि बमोजजमका कायणहरु गाउँपालिकाबाट जिररङ गाउँपालिका िडा िं २ का होम बहादरु 
थापाको अध्यक्षिामा गठिि उपभोक्ता सलमलि मार्ण ि कायण गराउिेेः 
 

l3l/ª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sof{no 

गण्डकी प्रदेश नेपाल   

lj:t[t nfut cg'dfg 
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र्ोजिाको िाि:-  मघररंङ गाउँपामिका १, २ र ४ खण्ड 

मबधमुिकरर्     

स्थान घिर िंग गा.पा, 
तनह ुँ      

आ ब २०७६/०७७ 
     

l;=g+= ljj/0f OsfO{ ;+Vof b//]6 /sd ?= s}lkmot 

  

ljB'lto 

;fdflu|x?  Vl/b 

ul/ h9fg ug]{ 

sfo{ . 

          

१ काठेकोट बैडी 
भन्टार अत्रौली  

          

  

  ८ मि लािो 
पोल   सािग्री 
खर द गर  
गाड्ने काि 

          

  गज कोट   गोटा २५       
  कटह े गोटा ६       
  बैडी गोटा २       

  
बाझाब ी 
देबबथान 

गोटा २       

  अर्ााल बेसी गोटा ४       
  जोगी डािंडा गोटा २९       

  
जम्िा गोटा ६८      

21,977.45  
         

1,494,466.60    

  

स्टे सेट ख दद 
गर  फिट गने  

काि 

सेट २०        
5,354.13  

            
107,082.60    

  

एल दट लाइनको 
लागी सिाग्रो 
खर द गर  
जोड्ने काि 

          

  कटह े सेट ९०       

  
बाझाब ी 
देबबथान 

सेट ४       

  जोगी डािंडा सेट २७       

  
जम्िा सेट १२१        

1,968.95  
            

238,242.95    
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एल= दट= 
nfOgsf] nflu 

३० :Sjfo/ Pd= 

Pd= tf/ vl/b 

ul/ tfGg] sfd  

मि २१०००            
67.14  

         
1,409,856.00    

  
ता  तान्ने काि 

िात्र 

मि १२००            
27.34  

              
32,803.20    

  

ट्रान्सि ि को 
लागग आवश्र्क 
सािग्री (MCC 

BOX) लगार्त 

सेट ३      
21,596.54  

             
64,789.62    

  
प ट्टा  सेट २      

21,596.54  
              

43,193.08    

२ खुम्लिंग जगौली 
बन्टार 

          

  

  १० मि लािो 
पोल   सािग्री 
खर द गर  
गाड्ने काि 

          

  
  

गोटा १३     
40,091.89  

            
521,194.57    

  

एच= दट= 
nfOgsf] nflu 

५० :Sjfo/ Pd= 

Pd= tf/ vl/b 

ul/ tfGg] sfd  

मि ३०००            
83.30  

           
249,904.67    

३ 

25 sq mm को 
ABC केवल 
खर द  गर  
तान्ने काि 

मि १०००          
282.50  

           
282,500.00    

४ 

पपन 

इन्स लेट  
खर द गने 

काि 

          

  
िहो कोट 

गड्र्ौलीटा  
सेट २००         

403.98  
             

80,795.00    
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५ प ट्टा            

  

  ८ मि लािो 
पोल   सािग्री 
खर द गर  
गाड्ने काि 

          

  CTEVT घत   सेट ४       

  
  

सेट ४      
21,977.45  

             
87,909.80    

  
ता  तन्काउने 

काि 
मि १५००            

27.34  
             

41,004.00    

  

स्टे सेट खर द 
ग ी फिदटिंग 
गने काि 

सेट १०        
5,354.13  

              
53,541.30    

  

प  ानो पोल 
गाड्ने 

काि,मसधा 
बनाउने काि 

गोटा १५       
1,500.00  

             
22,500.00    

  

एच= दट= 
nfOgsf] nflu 

५० :Sjfo/ Pd= 

Pd= tf/ vl/b 

ul/ tfGg] sfd  

मि २०००            
83.30  

             
166,603.11    

  

D-iron shakle 

set  खर द गने 
काि 

सेट ६       
17,119.50  

            
102,717.00    

  थप           

६ 

एच.दट.पोलको 
लागग 

आवाश्र्क 
सािग्री 

          

  जजताकोट   सेट २०       
  भन्टा  , अत्रौली  सेट १७       

  
  

  ३७        
7,361.24  

            
272,365.88    
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७ 

८ मि लािो ि ल 
ग्र्ालगनाइज 
पोल   सािग्री 
खर द गर  
गाड्ने 

कािखर द गने 
काि 

          

  भकोट सेट ८       
  बैडी सेट ७       

  
  

सेट १५      
21,977.45  

             
329,661.75    

८ 
स्टे सेट खर द 
ग ी गाड्ने 

काि 

सेट ३०        
5,354.13  

             
160,623.90    

९ 
३० sq.mm ko 

ता  तान्ने काि 
िात्र 

          

  
प ट्टा  मि २०००            

27.34  
             

54,680.00    

१० 
५० sq.mm ko 

ता  खर द गर  
तान्ने काि  

          

  अत्रौली मि १६५०       

  

बैडीिा 
ट्रान्सििा  देखख 

पजश्चि 

मि ४२००       

  
  

  ५८५०            
83.30  

           
487,305.00    

११ 

३० sq.mm ko 

ता  खर द 
तान्ने काि 
प ट्टा  

मि १०००            
67.14  

             
67,140.00    

  
भकोट डी मि १५००            

67.14  
            

100,710.00    

१२ 
एच.दट लाइनको 
लागग क्ल्र्ाम्प           
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बनाई 
आवाश्र्क 

सािग्री खर द 
गर  फिट गने 

काि 

  

बैडीिा 
ट्रान्सििा  देखख 

पजश्चि 

सेट २८        
8,191.85  

            
229,371.80    

s'n hDdf nfut cg'dfg cË     
6,700,961.83    

पवघनर्ोजजत  कि 
   
6,000,000.00    

गा.पा.अन दान  कि    
6,000,000.00    

उ.भो.ले व्र्होने  कि       
700,961.83  11.6827 

 

यसमा मोहिचोक देखी श्रीकृष्र् गंगा आधारभिु विद्यािय सम्म पगु्िे पोि २ थाि सोको िालग 
आबश्यक १००० लमटर िार आिश्यक सामाग्री सेट थप्िे । 

  

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०५ करार कियचारीको करार म्र्ाद थप सम्बन्धिा दहेार्बिोमजि गिेः 

जिररङ गाउँपालिका ििहुँमा आलथणक बर्ण २०७५।०७६ देखी कायणरि देहायबमोजजमका कमणचारीहरुको लमलि 
२०७६ माि १ गिेदेखी िागहुिुे गरी २०७७ असार मसान्िसम्मका िालग िपलसि बमोजजमका 
कमणचारीहरुको करार म्याद थप गिे लिर्णय गररयोेः 

क्र स पद िाम थर िह मालसक 
ििब  

कायणरि कायाणिय कैवर्यि 

१ इजन्जलियर श्री सलुमि आिेमगर अलधकृिस्िर 
छैटौ 

३५९९० गाउँपालिका ििहु ँ।  

२ सचुिा प्रविलध 
अलधकृि 

श्री लबष्र् ुपोख्रिे अलधकृिस्िर 
छैटौ 

३५९९० गाउँपालिका ििहु ँ। रकम लिकासा 
भएपलछ ििब 
ठदिे गरी । 

३ सि इजन्जलियर  श्री विदरु मरहट्ठा सहायक पाँचौ २८२०० गाउँपालिका ििहु ँ।  

४ सि इजन्जलियर श्री मदि गरुुङ सहायक पाँचौ २८२०० गाउँपालिका ििहुँ।  

५ सि इजन्जलियर िारािाथ रािाभाट सहायक पाँचौ २८२०० िडा िं १ को कायाणिय 
 

६ हिकुा सिारी चािक श्री होम बहादरु 
थापा 

प्रथम स्िर २२०१० गाउँपालिका ।  

७ हिकुा सिारी चािक श्री चन्रबहादरु 
शाकी 

प्रथम स्िर २२०१० गाउँपालिका ।  
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८ िायि पश ु सेिा 
प्राविलधक 

श्री मिोज शे्रष्ठ सहायक चौथो  
 

 

२६६१० 

गाउँपालिका । 
 

९ िायि पश ु स्िास््य 
प्राविलधक 

श्री सन्िोर् लसग्देि सहायक चौथो गाउँपालिका । 

१० िायि प्राविलधक 
सहायक कृवर् 

श्री बर्ाण थापा सहायक चौथो गाउँपालिका । 

११ कायाणिय सहयोगी श्री पिुम थापा - ७००० िडा िं २  
१२ कायाणिय सहयोगी श्री खमुमाया थापा - ७००० िडा िं ३  
१३ कायाणिय सहयोगी श्री विसरा थापा - ७००० िडा िं ४  
१४ कायाणिय सहयोगी श्री टेकमाया थापा - ७००० िडा िं  ५  
१५ कायाणिय सहयोगी  श्री राज ुशे्रष्ठ - १२९८० िडा िं १  
१६ कायाणिय सहयोगी श्री रश ुशे्रष्ठ - १२९८० गाउँपालिका  
१७ सामाजजक पररचािक श्री विमिा शे्रष्ठ सहायक चौथो १५००० गाउँपालिका  

 

१८ अिमी श्री लमिा पररयार सहायक चौथो २२१७० साभङु स्िास््य चौकी  
१९ अिमी श्री ठदिमाया थापा सहायक चौथो २२१७० जिररङ स्िास््य चौकी  
२० अहेि श्री भिुािी पोखरेि -  सामदुावयक स्िास््य 

इकाइ अत्रौिी 

 

२१ अहेि श्री समुि थापा -  

२२ अिमी श्री रोजजशा ढुङ्गािा -  सामदुावयक स्िास््य 
इकाइ गड्यौिीटार २३ अहेि श्री रेिकुा शे्रष्ठ -  

२४ अहेि ररक्त सहायक चौथो १६५०० रू्िा सामदुावयक 
स्िास््य इकाइ 

ियाँ लियकु्त 
गिे 

२५ कास  श्री पूर्ण बहादरु थापा - १२९८० जिररङ स्िास््य चौकी  
२६ कास  श्री िर बहादरु थापा - १२९८० गजरकोट स्िास््य चौकी  
२७ कास श्री सन्ज ुशे्रष्ठ - ८००० साभङु स्िास््य चौकी  

 

िोटः गररवसँग मवशेश्वर कार्यक्रि िफय को सािमजक पररचािक को िामग िेपाि सरकार ििूी व्र्वस्था सहकारी िथा गररमव मिवारर् 

िन्त्रािर्को प स २०७६।०७७ च िं ४१४ मिमि २०७६।५।२३ को पत्रािुसार सेवा सुमवधा प्रदाि गराउिे । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०६ नवनवध प्रस्तावउपर छलफल गर्ाण निम्िािुसारका निर्णयहर 

गररय ुः 

१ गाउँपामिका िवि मििायर् मशिान्र्ास कार्यक्रििा गण्डकी प्रदशेका आमथयक िामििा िथा र्ोजिा 

िन्त्रािर्का िाििीर् िमन्त्रज्र्कूो प्रिखु आमि्र्िाको कार्यक्रििा िएको खचय िएको ९७ हजार िात्र 

अमिमथ सत्कार िफय बाट िकु्तािी गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

२ दहेार् बिोमजिका व्र्क्तीहरुिाइ आमथयक सहर्ोग प्रदाि गिेः 

क) िािपरुिा िएको बस दघुयटिािा ितृ्र् ुिएका पररवारहरुका िामग शोक प्रस्िाव पाररि गरर घाइिेहरुको 

मशघ्र स्वास््र् िािको काििा गद ै ितृ्र् ु िएका व्र्मक्तहरुका मघररङ १ को िुिा थापा मघररङ ३ को 

िािीिार्ा गरुुङ र मघररङ २ को आइि कुिारी मवकका पररवारहरुिाइ राहि स्वरुप प्तमि व्र्क्ती २५००० 

का दरिे राहि उपिब्ध गराउिे । 



मिमि २०७६ िाघ ०६ गिे सोिबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  9 मध्यको 9 

 

३) जिप्रमिमिमध र कियचारी मवच पमहिो सिन्वर् बैठक आज २०७६।१०।०६ िा बस्िे । 

४) गण्डकी प्रदशे सरकारिा िपमशि बिोमजिका र्ोजिाहरु पेश गिेः 

िपमशिः 

क) मघररङ गाउँपामिकास्िररर् रङ्गशािा मििायर् मघररङ गाउँपामिका ३ पोखरीछापिा । 

ख) गोसाइकुन्ड िमन्दर संरक्षर् मघरङ ५ ििह  ँ। 

ग) िैरवकोट िमन्दर संरक्षर् मघररङ ४ ििह  ँ। 

घ) मघररङकोट संग्रहािर् मििायर् मघररङ ३ ििह  ँ। 

ङ) मशबािर् िमन्दर िियि मघररङ १ ििह  ँ। 

च) कोट िैरब िमन्दर िियि मघररङ १ ििह  ँ। 

छ) सांघिुुख पौवा िियि मघररङ २ ििह ँ 

५) गाउँपामिकाको प्रामवमधक शाखािा कार्यरि सव इमन्जमिर्रहरुको हकिा एकिन्दा वढी वडाको 

मजम्िेवारी मििे प्रामवमधकहरुिाइ थप प्रोत्साहि स्वरुप िामसक रु ५ हजार िात्र प्रदाि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

आजको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 
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