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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१०।०१ गाउँपामलकािा मिद्युमिकरण सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०२ र्ोजिा कार्ायन्िर्ि सम्बन्धिा 

   (आ ि २०७६।०७७ को खािेपािी र्ोजिा कार्ायन्िर्ि ) ।  

२०७६।०७७-०१०।०३ स्िास््र् चौकी भिि मििायण सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०४ िडा िं १ को कार्ायलर्ि भिि मििायण सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०५ िगर प्रहरी छिौट िथा िामलि खचय सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०६ स्िास््र् िफय का पदहरुको ररक्त पदपमुिय सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०७ आर्ोजिाहरु फरफारक सम्बन्धिा । 

   काठेकोट खािेपािी पम्प खररद र्ोजिा मिररङ २ ििह  ँ। 

   गाउँपामलका मभत्र सडक सरसफाइ सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०८ मिक्षक कियचारीहरुको अपगु िलब भत्ता सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१०।०९ मबमबधः 

  आमथयक सहर्ोग सम्बन्धिा ििह  ँबाङ्मर् प्रमिष्ठािको प्रस्िािपत्र । 

  सचुिा प्रमिमध अमधकृि। एक गाउँ एक प्रािमधकको िलब भत्ता सम्बन्धिा । 

  रोज बमहिी सजृिमसल िमहला सिाज सञ्चालि अिुिमि सम्बन्धिा । 

  िमदजन्र् पदाथय उत्खिि सम्बन्धिा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१०।०१ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-०१०।०१ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय गाउँपामलका मिद्यमुिकरण १ २ र ४ 

खण्डका अध्र्क्ष श्री होि बहादरु थापाको २०७६।११।५ को मििेदि अिसुार (३३ केमभए लाइििा) 

मजिाकोटदखेी गड्र्ौलीटार सम्िको खण्डिा रहकेा ८ िटा पोलिा आिश्र्क सािाग्री खररद गरी 

मिद्यमुिकरण र्ोजिा सम्पन्ि गराउिका लामग प्रािमधक मफल्ड प्रमििेदिका आधारिा डोर हामजरका 

आधारिा रहरे गाउँपामलकाको सिन्िर्िा रहरे सोही उपभोक्ता समिमिबाटै काि गराउिे  मिणयर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०२ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-०१०।०२ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

गाउँपामलकामभत्रका खािेपािी िफय का र्ोजिाहरुको प्रभािकारी कार्ायन्िर्ि गियका लागी सम्बमन्धि िडा 

कार्ायलर्हरुको मसफाररस िथा सम्बमन्धि उपभोक्ता समिमिको मलमखि मिणयर्का आधारिा मििव्र्मर्िा 

र प्रमिस्पधायत्िक पद्धिीबाट साियजमिक बस्िु खररद गराउिे िथा खािेपािी र्ोजिाका उपभोक्ताहरुिा 

खािेपािी उपलब्ध गराउिका लामग र्ोजिाहरुिा प्रािमधक िाखाबाट प्राप्त लगि अििुािको आधारिा 

खररद गिुयपिे मिद्युि िोटर सोलार सेट, मिद्यिु पोल, ट्रान्सफियर खररदका कार्यहरु साियजमिक खररद 

ऐि,२०६३ (पमछल्लो संिोधि) िथा साियजमिक खररद मिर्िािली, २०६४ (पमछल्लो संिोधि) अिरुुप 

गाउँपामलकाबाटै खररद गराइ सम्बमन्धि उपभोक्ता समिमिलाइ उक्त बस्िहुरु हस्िान्िरण गरी बस्ि ुखररद 

बाहकेका कार्यहरु उपभोक्ता समिमिबाट सम्पन्ि गराउिे मिणयर् गररर्ो । 
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निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०३ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०३ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

िेपाल सरकार स्िास््र् िथा जिसंख्र्ा िन्त्रालर् िीमि िथा र्ोजिा िाखाको मिमि २०७६।८।८ चलािी 

िं २०० को पत्रािसुार मिररङ गाउँपामलका ििह कँो िडा िं १ अत्रौली र िडा िं ४ को फुलािा TYPE 2 

को स्िास््र् चौकी भिि मििायणको लागी लागि अिुिाि रु ३८८६९२०। को लागि अििुाि मस्िकृि गरी 

िेपाल सरकारबाट स्थािीर् िहिा आधारभुि स्िास््र् सेिा केन्र मििायण िथा सेिा सञ्चालि सम्बमन्ध 

कार्यमिमध, २०७६ (संिोधि समहि) मस्िकृि कार्यमिमध िथा साियजमिक खररद ऐि,२०६३ (पमछल्लो 

संिोधि) िथा साियजमिक खररद मिर्िािली, २०६४ (पमछल्लो संिोधि) अिरुुप अिुरुप आिश्र्क 

कार्यप्रमिर्ा परुा गरी बह बमषयर् ठेक्का आव्हाि गिे मिणयर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०४ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०४ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

िेपाल सरकारबाट प्राप्त सिपुरक अिदुाि िफय को िडा कार्ायलर्हरुको भिि मििायणको बजेट सिेि 

पररचालि गरी मिररङ गाउँपामलका िडा िं १ को कार्ायलर् भिि पटु्टार मििायणको लागी रु ४३७२२९०। 

अके्षरुपी मत्रचामलस लाख बहत्तर हजार दइु सर् िब्बे को लागि अिुिाि मस्िकृि गरी  साियजमिक खररद 

ऐि,२०६३ (पमछल्लो संिोधि) िथा साियजमिक खररद मिर्िािली, २०६४ (पमछल्लो संिोधि) अिरुुप 

ठेक्का आव्हाि गिे साथै र्सअमि िै िडा िं २ दखेी िडा िं ५ सम्िको िडा कार्ायलर् भिि मििायणको 

बोलपत्र मस्िकृि भएकोिा सो ठेक्कािा िदोहोररिे गरी िडा कार्ायलर् भिि कम्पाउन्ड िथा िाँकी रहकेो 

झ्र्ाल ढोकाको लागी ठेक्का आव्हाि गिे मिणयर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०५ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०५ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय िगर 

प्रहरी छिौटका लागी इलाका प्रहरी कार्ायलर् मभिादिा पत्राचार गिे िथा छिौट भएका प्रहरी जिािहरुको 

१५ मदिे िामलिको लागी बढीिा रु ६० हजार िथा छिौट ह िे िगर प्रहरीहरुको पोिाक िथा िामलि 

अिमधभरको लागी िेपाल प्रहरीले पाउिे समुिधा अिरुुपको रािि भत्ता गाउँपामलकाबाट उपलब्ध गराउिे 

गरी कुल बजेट रु १ लाख िात्र बजेट खचयको लामग मस्िकृि गिे मिणयर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०६ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०६ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

मिररङ गाउँपामलकाका िपमिल बिोमजिका स्िास््र् सस्थाहरुिा दहेार्बिोमजिको पदपमुिय गिे मिणयर् 

गररर्ोः 

िपमिलः 

र्स अमि सो स्िास््र् संस्थाहरुका लामग मिज्ञापि भएका पदहरुको मिज्ञापि रद्ध गिे मिणयर् समहि सो 

पदका लागी पिु अको मिज्ञापि गिेः 

१ आधारभिु स्िास््र् केन्र अत्रौली र फूलाको लागी ह ेअ २ जिा अििी २ जिा र कार्ायलर् सहर्ोगी २ 

जिा सोको लागी िामसक िलब भत्ता िेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको अमधििा रहरे िेपाल सरकारको 

मस्िकृि िापदण्डिा िबढ्िे गरर प्रदाि गिे । 

२ सािदुामर्क स्िास््र् इकाइ फुला अहिे १ जिा िामसक िलब भत्ता रु १६५०० िात्र । 

३ मिररङ स्िास््र् चौकीिा ल्र्ाि अमसष्टने्ट १ जिा िामसक िलब भत्ता रु १६५०० िात्र । 
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४ मिररङ गाउँपामलका ििह  ँिडा िं २ िा रहरे  कािकाज गिे गरी सि इमन्जमिर्र मसमभल िफय को पद एक 

जिा मिज्ञापि गिे ।   

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०७ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०७ को प्रस्िाििाथी छलफल गदाय 

काठेकोट खािेपािी पम्प खररद र्ोजिा मिररङ २ ििह कँो पम्प खररद बापिको रकि भकु्तािीको लामग पेि 

भएको ३ थाि कोटेििको आधारिा ह ि आउिे रकििात्र (उपभोक्ता समिमिको जिश्रिसमहि) रकि 

भकु्तािी गराउिे मिणयर् गररर्ो ।  

साथै गाउँपामलका मभत्रका सडक सरसफाइको र्ोजिा भकु्तािी सम्बन्धिा पिु सम्पणुय कागजाि पेि गराइ 

आगािी कार्यपामलका बैठकिा प्रस्िाि पेि गरी सो बिोमजि गिे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०८ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०८ को मिमिध प्रस्िाििाथी छलफल 

गदाय मिक्षकहरुको िथा स्िास््र् िफय  कार्यरि मिक्षक िथा कियचारीहरुको िलब भत्ता िेपाल सरकारबाट 

िििय अिदुाि िफय को मिकासा भएपश्चाि िात्र िलब भत्ता मदिेगरी हाललाइ िेपाल सरकारबाट जे जिी 

रकि मिकासा भएको छ सो रकिले पगु्िे रकििात्र दोश्रो चौिामसक िलब भत्ता मिकासा गिे मिणयर् गररर्ो 

। 

निर्णय िं २०७६।०७७-००९।०९ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-००९।०९ को मिमिध प्रस्िाििाथी छलफल 

गदाय दहेार् बिोमजिका मिणयर्हरु गररर्ोः 

दहेार्ः 

(अ) गाउँपामलका सचूिा प्रमिमध अमधकृि र एक गाउँ एक प्रािमधक कृमष िथा पि ु सेिा िफय को 

कियचारीलाइ हाललाइ गाउँपामलकाको कियचारी िलब भत्ताबाट सापट मदिे िथा मिकासा भएपश्चाि 

िोधभिाय गिे मिणयर् गररर्ो । 

(आ) रोज बमहिी सजृिमिल िमहला सिाजलाइ मिररङ गाउँपामलका ििह ँिा कार्यसञ्चालि अििुिी 

प्रदाि गिे । 

(इ) गाउँपामलकाको आधारभिु िह परीक्षा सञ्चालिका लागी गाउँपामलकाका प्रिखु प्रिासकीर् 

अमधकृिको संर्ोजकत्ििा गाउँपामलका प्रिासि िाखा प्रिुख गाउँपामलका आमथयक प्रिासि िाखा प्रिखु 

पदिे सदस्र् रहि ेगरी चन्रज्र्ोिी िामिका मिक्षक प्रेि बहादरु थापा कृष्ण िामि पटु्टारका मिक्षक मििभक्त 

मसग्दले सरस्ििी िािीका मिक्षक मिि कुिारी रािा मिररङ िदरल्र्ाण्डका मिक्षक मदपेि थापा समहि 

गाउँपामलका मिक्षा िाखा प्रिुख सदस्र् समचि रहि ेगरी आधारभिु िह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालिको 

लागी समिमि गठि गरी दहेार्बिोमजिका कार्यमजम्िेिारी  समहि आबश्र्क बजेट गाउँपामलकाबाट 

व्र्िस्थापि गिे गरी समिमि गठि गिे । 

क्र स परीक्षाको क्रक्रयाकलाप कैक्रियत 

१ परीक्षा िारम क्रिद्यालयहरुमा क्रितरण  

२ क्रिद्यालयहरु बाट परीक्षा िारम संकलन  

३ िारम रुज ुगने पररक्षार्थिको र्सम्िोल नं कायम गने  

४ प्रिेश पत्र जारी गने  

५ प्रत्येक क्रिद्यालयमा प्रिेश पत्र क्रितरण गराउन े  
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६ संम्भि भएसम्म स्थाइ शशक्षकहरुको शशक्षक क्रििरण संकलन  

७ सर्मर्तको बैठक बसी शजम्मिेारी प्रदान गने  

८ शशक्षक शजम्मिेारी प्रदान  

९ प्रश्नपत्र संकलन  

१० प्रश्नपत्र मोडरेशन  

११ प्रश्नपत्र मोडरेशन   

१२ कम््यूटर Typing 
 

१३ प्रश्नपत्रको शदु्दाशकु्रि हेने  

१४ उत्तर पशुस्तका र्नमािण   

१५ प्रश्नपत्र र उत्तरपशुस्तका प्रसेमा पठाउन े  

परीक्षा र्मर्त २०७६ चैत्र ९ गतेदेखी सञ्चालन गने । 

 

(ई) दहेार्का व्र्मक्तहरुलाइ कार्यपामलका बैठक सम्पणुय रुपिा उत्तरदामर् रहिे गरी आमथयक सहार्िा प्रदाि 

गिेः 

 (क) गण्डकी बाङ्मिर् प्रमिष्ठािको प्रस्िािपत्र मस्िकृि गरी २०७६।११ २४ दखेी २६ गिेसम्ि  

 सञ्चालि ह ि लागेको दोश्रो रामष्ट्रर् सामहत्र् सम्िेलिको लागी रु १५ हजार आमथयक सहर्ोग गि े 

 मिणयर् गररर्ो । 

 (ख) व्र्ास के्षत्र मिकास कोष व्र्ास जन्िभूिी व्र्ास ३ ििह ँलाइ आमथयक सहार्िा रु ५१५७७  

 अक्षेरुपी एकाउन्ि हजार पाँच सर् सन्िाउन्ि िात्र प्रदाि गिे । 

 (ग) गाल ुिमिय िडा िं २ को िाििा मिणयर् भएकोिा सो आमथयक सहार्िा श्री कृष्ण बहादरु थापा  

 मिररङ २ लाइ रु ५० हजार प्रदाि गिे । 

 (ि) िेद बहादरु ििी मिररङ २ ििह  ँलाइ रु १० हजार िात्र । 

 (ङ) रामष्ट्रर् दमलि पत्रकार संि िेपाल ििह  ँिाखालाइ रु ७ हजार िात्र । 

 (च) मििा श्रेष्ठ मिररङ ५ ििह  ँ िमहला स्िास््र् स्िर्ं सेमिका लाइ सम्िािजिक मिधाइ स्िरुप रु  

 २० हजार िात्र । 

 (छ) जगि बहादरु रािाभाट मिररङ ४ ििह ँलाइ रु १० हजार िात्र । 

 (ज) िेपाल रेडिस सोसाइटी ििह  ँिाखालाइ रु २० हजार िात्र । 

 (झ) िेत्र बहादरु पररर्ार मिररङ ४ ििह लँाइ १० हजार िात्र । 

 (ञ) जििा आिास कार्य्यकिका लागी प्रस्िाि पेि भएका ५० जिा व्र्मक्तको िाि पाररि गरर  

  सम्बमन्धि मिकार्िा पेि गिे ।  

 (ट) गाउँपामलका बाट िरको छािा मिस्थापिका लागी आमथयक बषय २०७६।०७७ को लागी मिम्ि  



मिमि २०७६ फाल्गुण ०६ गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बठैकका मिणयर्हरु 

पेज  5 मध्यको 5 

 

 व्र्क्तीहरु छिौट गिेः 

 मिम्िः 

ि स व्र्मक्तको िाि  ठेगािा 

१ भिुलाल दरै मिररङ १ ििह ँ 

२ मिल ब कुिाल मिररङ १ ििह ँ 

३ िामन्ि मिक मिररङ १ ििह ँ 

४ इिािमसंह दिाइ मिररङ २ ििह ँ 

५ मिखयमसंह दिाइ मिररङ २ ििह ँ 

६ ओि बहादरु थापा मिररङ २ ििह ँ 

७ सन्ि कुिार श्रेष्ठ मिररङ ३ ििह ँ 

८ मटकाराि पररर्ार मिररङ ३ ििह ँ 

९ मिि ि िेपाली साकी मिररङ ३ ििह ँ 

१० गि ब थापा मिररङ ४ ििह ँ 

११ धि ब गन्धिाय मिररङ ४ ििह ँ 

१२ िोहिमसंह थापा मिररङ ४ ििह ँ 

१३ िेजमिर थापा मिररङ ५ ििह ँ 

१४ दिुायमसंह थापा मिररङ ५ ििह ँ 

१५ सिुिार्ा मिक मिररङ ५ ििह ँ 

१६ धििार्ा थापा मिररङ ५ ििह ँ 

 

आजको बैठक सिापि गिे । 

  

 

 

 

 

  


