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छैठौ गाउँसभा अधिवेशनको पधिलो बैठक 

प्रस्ताविरुः 

२०७६।०७७-०२।०१ धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँ वडा नं १ को केन्द्र धनिाणरर् सम्बन्द्ििा । 

२०७६।०७७-०२।०२ धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको कायणपाधलका बैठकका धनर्णयिरु अनुिोदन  

   सम्बन्द्ििा । 

२०७६।०७७-०२।०३ आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बजेटका धशर्णकान्द्िर िथा योजनािरुको धिज्जे  

   पररिाजणन । 

२०७६।०७७-०२।०४ आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लागी धसंचाइ िथा िटबन्द्िनका योजना छनौट  

   सम्बन्द्ििा । 

२०७६।०७७-०२।०५ केिी धघररङ संशोिन ऐन, २०७६ सम्बन्द्ििा । 

२०७६।०७७-०२।०६ धवधवि सम्बन्द्ििा । 

धनर्णयिरुः 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०१ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०२।०१ िाधथ छलफल गदाण गाउाँ कायणपाधलकाको धनर्णयअनुसार 

धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको वडा नं १ को लागी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को पररच्छेद -२ 

दफा ६ उपदफा  (७) को अधिनिा रिरे दिेायबिोधजिको स्थानिा वडा केन्द्र िोक्ने धनर्णय गररयोोः 

दिेायोः 

  धिरिङ गाउँपाधलका वडा नं १ अमिाइचौि पुट्टाि, तनि ँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल । 

 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०२ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०२।०२ िाधथ छलफल गदाण धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको आधथणक बर्ण 

२०७६।०७७ को बैठक नं २०७६।०७७-००१ दखेी २०७६।०७७-००९ सम्िका कायणपाधलका बैठकका 

धनर्णयिरुिा धनर्णय नं २०७६।०७७-००९।०६ को धवधवि िफण को धनर्णय ५ िा आधथणक बर्ण २०७६।०७७ 

साउन दखेी लागिु ने गरी थप प्रोत्सािन भत्ता उपलब्ि गराउने गरी शंसोिन सधिि बााँधक सम्परू्ण धनर्णयिरु 

अनिुोदन गने धनर्णय गररयो । 

 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०३ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०२।०३ िाधथ छलफल गदाण धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको  गाउाँसभाको 

पाचौ अधिवेशनको दोश्रो बैठकबाट पाररि आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बजेट िथा कायणक्रििा दिेाय 

बिोधजि धशर्णकान्द्िर र रकिान्द्िर गनेोः 

धशर्णकान्द्िर  रकिान्द्िर गन ेयोजनािरु 

क्र 

स 
िालको धशर्णक 

धबधनयोधजि 

रकि 
धशर्णकान्द्िर रकािान्द्िर बजेट रकि रु 

धबधनयोधजि 

बजेट रु 

कैधफयि 



पााँचौ गाउाँसभा (छैठौ अधिवेशन) पधिलो बैठकको धनर्णयिरु धिधि २०७६ िाघ १६ गिे धवधिबार 

कुल जम्िा 4  पेज िध्यको 2 

 

१ 
गाउाँपाधलकाधभत्र धवद्यिु लाइन 

धवस्िार खचण धशर्णक ३११५३ 

१ करोड 

४० लाख 

धघररङ गाउाँपाधलका छानङु िानुङ 

खण्ड धवद्यधुिकरर्  

१७ लाख िात्र वााँकी 

बजेट 

सोिी 

धशर्णकिा 

राख्न े। 

धघररङ गाउाँपाधलका १ २ र ४ खण्ड 

धवद्यधुिकरर्  

६१ लाख िात्र 

गजरकोट धघररङ सांि धवद्यधुिकरर्  १५ लाख िात्र 

धघरीङ १ र २ वडाको घ्याछाप पटु्टार 

धवद्यधुिकरर् 

४३ लाख 

योजनाको धिज्जे पररिाजणन दिेायबिोधजि गने 

क्र 

स 
िाल रिकेो योजनाको नाि वडा न ं पररिाजणन गररएको योजनाको नाि 

वडा न ं कैधफयि 

१ 
शाधलकराि कररडोर धशबालय 

िधन्द्दर पक्कीपलु धनिाणर् 
१ 

शाधलकराि कररडोर धशवालय िधन्द्दर 

ि द ैपलुसम्ि पगु्ने िोटरिागण योजना 

१  

२ 
िेनुङ िधटया िल्लो पंिेरा 

धलफ्टीङ योजना 
५ िेनुङ िधटया खानपेानी योजना 

५  

३ 
िावदी िलु फवाङ खोला 

खानपेानी योजना 
१ 

पटु्टार िाव खानेपानी िथा सरसफाइ 

योजना 

१  

४ 
ठुधलफेदी डुडेदि खानेपानी 

ििणि योजना  
१ 

ठुधलफेदी डुडेरि खानपेानी ििणि 

योजना 

१  

५ 
खेलाङ्दी पक्की पलु धनिाणर् 

योजना 
२ 

खेलाङ्दी पक्की पलुसम्ि पगु्ने 

िोटरिागण धनिाणर् योजना 

२  

६ वन्द्टार खानेपानी योजना १ टोकल्दी खानेपानी योजना बन्द्टार १  

७ कुटुम्दी कुलो डुाँड धनिाणर् १ कुटुम्दी खेि कुलो धनिाणर् योजना १  

८ 
स्कुल चोक सखुौरा वाक्ल े

िोटरिागण 
१ 

स्कुल चोक सखुौरा ि द ै पक्की पलु 

जाने िोटरिागण धनिाणर् 

१  

९ भोरकोट खानेपानी योजना २ झारपादी खानपेानी योजना २  

१० डुधिघाट धचधडया िोटरिागण १ धचधडया डुधिघाट िोटरिागण योजना २  

११ 
पावणिी िधिला धवकासको 

खोप भवन धनिाणर् योजना 
२ 

पावणिी िधिला धवकासको भवन 

धनिाणर् योजना 

२  

 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०४ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०४ को प्रस्िाविाधथ छलफल गदाण दिेायबिोधजिका योजनािरु 

छनौट गनेोः 

दिेायोः 

क्र स योजनको नाि र ठेगाना धशर्णक  कैधफयि 

१ भण्टार धसाँचाइ योजना धघररङ १ िनि ाँ 

धसंचाइ िफण   
२ िजवुा धसंचाइ योजना धघररङ २ िनि ाँ 

३ करुवाटार बटौधलटार धसंचाइ योजना धघररङ ४ िनि ाँ 

४ गैरीकूलो धसंचाइ योजना धघररङ ३ िनि ाँ 



पााँचौ गाउाँसभा (छैठौ अधिवेशन) पधिलो बैठकको धनर्णयिरु धिधि २०७६ िाघ १६ गिे धवधिबार 

कुल जम्िा 4  पेज िध्यको 3 

 

५ भण्टार िटबन्द्िन योजना धघररङ १ िनि ाँ 

िदबन्द्ि िफण  ६ िजवुा िटबन्द्िन योजना धघररङ २ िनि ाँ 

७ करुवाटार बटौधलटार िटबन्द्िन योजना धघररङ ४ िनि ाँ 

 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०५ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०५ को प्रस्िाविाधथ छलफल गदाण केिी धघररङ संशोिन गने ऐन, 

२०७६ िा दिेायबिोधजिका ऐन िथा काननुिरु संशोिन गनेोः 

१. धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको आधथणक ऐन, २०७६ को अनसुधूच १६ अन्द्य दस्िरु अन्द्िगणि 

दिेायबिोधजि गनेोः 

ढुङ्गा धगटी बालवुा िाटो बाधिर लैजादा गने धसफाररस प्रधि घनधिटर रु ५०  

पश ुधनकासी पैठारी दस्िरु भैसी रााँगो प्रधि गोटा रु २०० कायि गने । 

२. अन्द्य प्रस्िाविरु आगािी गाउाँसभा बैठकिा पेश गने । 

 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-०२।०६ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०२।०६ को धवधवि प्रस्िाविाधथ छलफल गदाण दिेायबिोधजिका 

धनर्णयिरु गनेोः 

क) चाल ूआधथणक बर्ण २०७६।०७७ िा सम्पन्द्न ि न े योजनािरुिा उपभोक्ता सधिधिको िफण बाट 

व्यिोने लागि सिभाधगिाको धिस्सा सम्परू्ण योजनािरुिा दश (१०) प्रधिशि जनसिभाधगिा 

कायि गराउने गरी संशोिन गने यस अघी सम्झौिा भइ कायाणन्द्वयन भइसकेका सम्परु्ण 

योजनािरुलाइ सोिी बिोधजि कायाणन्द्वयन गराउने धनर्णय गररयो । 

ख) ठेक्काको म्याद थप सम्बन्द्ििा छलफल गदाण अन्द्वेर्ा कन्द्स्रकसन छाङ ५ िनि ाँ वाट सञ्चालन 

िा रिकेो योजनाको नाि ठेगाना धघररङको भ्य ूटावर धनिाणर् धघररङ ३ िनि ाँको म्याद २०७६ 

चैत्र िसान्द्ि सम्िको लाधग थप गने । 

ग) ठेक्काको म्याद थप सम्बन्द्ििा छलफल गदाण सयुण एन्द्ड सन्द्स प्राधल पषु्पान्द्जली जे धभ सनुसरी 
(करदािा नं ६४२१०६४९) बाट धनिाणर् गरेको योजना दीपक िाधव भवन धनिाणर् धघररङ १ 

बैडीको म्याद थपको लाधग धजल्ला सिन्द्वय सधिधि िनि ाँलाइ धसफाररस गरर पठाउने र धजल्ला 

सिन्द्वय सधिधिको धनर्णय भएअनसुार म्याद थप गने नगने धनर्णय गने । 

घ) न्द्याधयक संसारलाइ धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँिा कायण गनण अनिुिी प्रदान गने । 
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ङ) गाउाँपाधलकाधभत्रका दिेायबिोधजिका घाटिरु सम्बधन्द्िि वडा सधििको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षर् 
िथा धनगरानीिा रिरे गाउाँपाधलकाधभत्रका योजनािरुको सञ्चालनका लाधग आवश्यक नधदजन्द्य 

पदाथण उपलब्ि गराउने नधदघाट बाट धनकालेको ढुङ्गा धगटी बालवुाको पररर्ािका आिारिा 

गण्डकी प्रदशेको धनिाणरर् गरेबिोधजिको राजश्व गाउाँपाधलकाको सधञ्चि कोर्िा जम्िा गनणका 

लाधग धजम्िेवारी प्रदान गनेोः 

दिेायोः 

 अ) बालवुाटार घाट धघररङ ४  

 आ) बाधलघाट धघररङ ४ 

 इ)  धिम्सेना घाट धघररङ १ 

 ई) फूलवारी िालेबगर घाट धघररङ १ 

 उ) खधुम्लनटार घाट काधलगण्डकी नधद वााँया धकनार 

सो घाटबाट धनकालेको धववरर् प्रत्येक िधिना सिाप्त भएको धिधिले साि धदनधभत्र सम्बधन्द्िि 

वडा कायाणलयले राजश्व सधिि धनकासी भएको नधदजन्द्य पदाथणको धववरर् गाउाँपाधलकािा 

प्रधिवेदन पेश गनुणपछण ।  

छैठौ गाउाँसभा अधिवेशनको पधिलो बैठक सिापन गने आगािी बैठक गाउाँपाधलका अध्यक्षको 

आदशेानसुार पनुोः आवह्वान गररनेछ  । 


