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प्रस्तावहरुः 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ घिरिङ गाउँपाघिका स्थाघिय िाजपत्र प्रकाशि सम्बन्धी काययघिधी, 

२०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ घिरिङ गाउँपाघिकाको प्रशासघकय काययघिघध (घियघमत गिे) ऐि, 

२०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०३ घिरिङ गाउँपाघिका न्याघयक सघमघत (काययघिघध सम्बन्धी) ऐि, 

२०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०४ घिरिङ गाउँपाघिकाको सहकािी ऐि, २०७५पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५ घिरिङ गाउँपाघिका गाउँ काययपाघिकाको घिर्ययहरु अिुमोदि गिे 

सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ घिरिङ गाउँपाघिकाको घिघियोजि ऐि,२०७५ पघहिो संशोधि 

घिधेयक २०७५ प्रस्ताि पारित गिे सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७ घिघिध सम्बन्धमा । 

निर्णयहरुः 

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ पारित गि े। 

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ पारित गि।े 

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०३ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०३ पारित गिे। 

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०४ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०४ पारित गिे 

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५उपि छिफि गदाय दहेाय बमोघजमका घिरिङ गाउँपाघिका 

गाउँ काययपाघिकाको घिर्ययहरु संशोधि सघहत अिमुोदि गिे । 

देहायुः 

क्र 

स 
निनत बैठक/निर्णय िं निर्णयको संनिप्त व्यहोरा कैनियत 

१ 
२०७५ 

साउि १५ 
निर्णय िं २ 

सव-इनजिनियर नसनभल र सवारी 

चालकको करार थप 

२०७५ साल असोि 

िनहिािा चाडवाड खचण 

सिेत भकु्तानि नदिे गरी । 

 

 

 

२ 

 

 

 

 

२०७५ 

भदौ ०३ 

निर्णय िं १ 
निररङ गाउँपानलकाको रािपत्र प्रकाशि  

सम्बजधी कायणनवनध २०७५ । 
 

निर्णय िं २ 

उपभोक्ता सनिनत गठि पररचालि तथा 

व्यवस्थापि सम्बजधी कायणनवनध २०७५ 

। 
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निर्णय िं ३ 

करारिा प्रानवनधक किणचारी 

व्यवस्थापि गिे सम्बजधी कायणनवनध 

२०७५ । 

 

निर्णय िं ४ 
गाउँपानलकाको योििा नकताव लागु 

गिे । 
 

निर्णय िं ५ गाउँपानलकाको दररेट निधाणरर् ।  

निर्णय िं ७ 
करारिा कायणरत किणचारीहरको करार 

म्याद थप । 
 

निर्णय िं ८ िरभाडा सम्बजधिा ।  

निर्णय िं ११ 
गाउँसभा कायणपानलका बैठकिा खािा 

खािाको व्यवस्था गिे । 
 

३ 

२०७५ 

भदौ १२ 

 

निर्णय िं १ िनदिजय पदाथणहरको व्यवस्थापि ।  

निर्णय िं २ योििा िरिारक सम्बजधिा ।  

निर्णय िं ९ र १० 

नति नगत प्रनतयोनगता, ३ िनहिे 

इलोक्ट्रोनसयत तानलि र लोकसेवा 

तयारी कक्षा सञ्चालि सम्बजधिा । 

 

निर्णय िं १३ 
प्रहरी चौकीलाइ पेरोल र एम्बलेुजस 

खररदिा १० हिार नदिे । 
 

४ 
२०७५ 

असोि ४ 
निर्णय िं १ सडक ििणत तथा  सरसिाइ गिे ।  

५ 

२०७५ 

असोि 

२४ 

निर्णय िं 

२०७५।०७५-०२ 
शनक्त थापाको सेवा सुनवधा प्रदाि ।  

निर्णय िं 

२०७५।०७५-०४ 

दनलत लनक्षत नसलाइ कटाइ तानलि 

सञ्चालि । 
 

निर्णय िं 

२०७५।०७५-०७ 
योििा िरिारक एव ंखचण अिुिोदि  

निर्णय िं 

२०७५।०७५-०८ 
सापको करार थप  

निर्णय िं 

२०७५।०७५-०९ 
इनजिनियर सेवा प्राप्त गिे  

निर्णय िं 

२०७५।०७५-१० 
कािुि कायणनवनध नििाणर् गिे 

२०७५ साउि १ गतेदेखी 

लाग ुगिे गरी निर्णय 

अिुिोदि गिे । 

निर्णय िं 

२०७५।०७५-१२ 

नदपक िानव गिरकोट योििा 

हस्ताजतरर् नलिे । 
 

निर्णय िं 

२०७५।०७५-१३ 
आनथणक सहायता प्रदाि गिे ।  

निर्णय िं 

२०७५।०७५-१४ 
कायाणलय सहयोनगहरको तलब भत्ता ।  
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निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ 

प्रस्ताि िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ निररङ गाउँपानलकाको नवनियोिि ऐि, २०७५ 

पनहलो संशोधि नवधेयक, २०७५ मा घिम्िािसुाि गिे घिर्यय गरियोोः 

(क) चजरज्योती प्रानवनधक नवद्यालय भवि नििाणर् क्रिागत योििालाइ घिम्िािसुाि 

संशोधि गिेोः 

निम्िुः 

सरकारी निकाय सनिनत एव ंवोडणहरलाइ सशतण चालू अिुदाि खचण नशर्णक िं २६४१२  

कक्षाकोठा भिि ममयत रु ३ िाख । 

घशक्षक तिब भत्ता घितिर् रु १४ िाख ३० हजाि मात्र । 

कमयचािी तिब भत्ता रु ५ िाख २० हजाि मात्र । 

शैघक्षक सामाग्री खरिद रु १५ िाख मात्र । 

CTEVT िाइ धिौटी बापत रु १० िाख ५० हजाि मात्र । 

फघियचि तथा घफक्चसय िापत रु ५ िाख ५० हजाि मात्र । 

कायायिय सम्बन्धी खचय रु १ िाख ५० हजाि मात्र । 

(ख) सिािी साधि तफय को ४५ िाख बजेटमा आन्तरिक श्रोतिाट व्यहोिे गिी घिर्यय गिे तथा 

घिद्यघुतकिर् तफय को रु १ किोड िकमिाइ खािेजी गिी तथा पघुजँगत अिसुन्धाि तथा पिामशय घशर्यकबाट 

रु ६ िाख ८२ हजाि ८  सय ९१ रुपैया पैसा ३१ मात्र संशोधि गिी तपघसिबमोघजमका योजिाहरुमा 

घशर्यकान्ति गिी घिघियोजि गिेोः 

तपनसल 

(क) नवदु्यनतकरर् तिण का योििाहरुः 

१ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं १ ि २ (काठेकोट बैडी अत्रौिी) रु ४० िाख । 

२ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं १ ि २ (घ्याछाप पटु्टाि) रु ४० िाख । 

३ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं २ ि ४ (माहिकोट घजताकोट) रु २५ िाख । 

४ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं १ ि ४ (बन्टाि खङ्ुघगङ) रु २५ िाख । 

५ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं ३ (घखिा) रु १ िाख । 

६ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं ४ (घसप्िङु उम्से फूिा िामकोट) रु ६ िाख । 

७ घििीङ गाउँपाघिका िडा िं ४ ि ५ (गिकोट भाटडाँडा) रु ५ िाख । 

(ख) वडा िं १ र वडा ि ४ िा सोलार खररद र ४ लाख िात्र । 

(ग) गाउँपानलका निल्ड नििाणर् र क्ट्यानजटि नििाणर् र ११ लाख । 

आनथणक बर्ण २०७४।०७५ िा कायण सम्िौता भइ सम्िौताबिोनििका कायणसिापि हुि िसकी 

भुक्तानि नदि बाँकी योििाहर चालू आव िा निम्ि योििाहरलाइ भुक्तािी गिे निर्णय गिेुः 

१ िाधाकृष्र् मोटिमागय घिमायर् रु १ िाख मात्र । 

२ घछिाभञ्ज्याङ डुमे्रिेसी मोटिबाटो घिमायर् रु १ िाख मात्र । 

३ करुिाटाि िाििुाटाि मोटिबाटो घिमायर् रु १ िाख मात्र । 

४ सजृिा प्राघि गेट घिमायर् रु ५० हजाि मात्र । 

५ गड्यौघिटाि रिङिोड घिमायर् रु २ िाख मात्र । 
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६ उिाथोक समाज भिि घिमायर् रु ३२ हजाि मात्र । 

गाउँपानलकाको सनञ्चत कोर्बाट तपनसल बिोनििका खचणहर भुक्तानि नदिे । 

(क) िोलुङ्गे पुल हेरालुको तलब भत्ता भुक्तािी र ३६ हिार िात्र । 

(ख) बेरिु खातािा सािानिक सुरक्षा निताण र २ लाख १३ हिार ८ सय िात्र । 

(ग) सािानिक पररचालकहरको तलव भत्ता भुक्तािी र १८ हिार िात्र । 

(ि) पनिि िेपाल खािेपािी आयोििाको चालू २ लाख ४० हिार ९२ िात्र पूनिँगत र ९ 

लाख ५२ हिार ९ सय ५४ िात्र खचण लेख्िे ।  

निर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७ 

प्रस्ताि िं  गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७उपि छिफि गदाय घिम्िािसुािका घिर्ययहरु गरियोोः 

(क) आगामी आघथयक बर्यको िाघग श्रोत आंकिि गिेभन्दा बाहकेको िकम गाउँपाघिकाको 

सघञ्जचत कोर्मा प्राप्त हुि आएमा िेपाि सिकािबाट प्राप्त हुिे कायायन्ियि घिदघेशका 

कायायियको घिर्यय एिं काययपाघिकाबाट आिश्यकता अिरुुप घिघियोजि गिी खचय गिे ि 

आगामी गाउँ सभा अघधिेशिमा अिमुोदि गिाउिे प्रस्ताि पारित गिे घिर्यय गरियो । 

(ख) गाउँसभाबाट क्रमागत योजिामा िहकेो दउेिािी धाब्दी खापा ममयत घििीङ ३ िाइ संशोधि 

गिी दउेिािी धािादी घिरिङ २ िाख्िे घिर्यय गरियो । 

(ग) आघथयक बर्य २०७५।०७६ का उपभोक्ता सघमघतमाफय त सञ्जचािि हुिे योजिाहरुमा घिम्ि 

बमोघजमको जिसहभाघगता अिपुात अघििायय िहिे घिर्यय गरियोोः 

१) सडकिगायतका पिूायधाि तफय  घिघियोघजत कूि बजेटको २० प्रघतशत जिसहभाघगता 

कायम हुिपिे ।  

२) भिि घिद्यघुतकिर् िगायत अन्य घिकास तफय  कूि बजेटको १० प्रघतशत । 

(ि) आघथयक बर्य २०७५।०७६ को गाउँसभाको तेश्रो अघधिेशि अन््य गिी चौथो गाउँसभा अघधिेशि 

स्थाघिय सिकाि सञ्जचािि ऐि, २०७४ को अघधिमा िही घिरिङ गाउँपाघिका गाउँ काययपाघिकाको 

घिर्ययअिसुािको घमघत ि समय ि स्थािमा बस्िेछ ।  

घमघत २०७५ साि असोज २८ गते बसेको गाउँसभाको बैठकिे उपि उल्िेघखत घिर्यय गिेको व्यहोिा स्थािीय सिकाि सञ्जचािि ऐि, २०७४ 

को दफा १९, उपदफा ८ तथा गण्डकी प्रदेश सिकािबाट घस्िकृत स्थािीय तहको सभा सञ्जचािि सम्बन्धी (काययघिघध) ऐि, २०७५ को दफा 

१९ उपदफा १ बमोघजम प्रमाघर्त गदयछु । 

... ... .... ... ... 

(िि बहादिु िािा) 

अध्यक्ष 

घमघतोः २०७७।०६।२८     घिरिङ गाउँपाघिका तिहुँ 
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चौथो गाउँसभाको पहिलो बैठकका प्रस्ताविरुः 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०१ घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो नगि प्रहिी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ पारित गने सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०२ घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो अनाथ तथा जोघिमयकु्त बालबाघलकाका लाघग 

सामाघजक सिुक्षा काययक्रम (सञ्चालन काययघवघध) ऐन, २०७५ पारित गन ेसम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०३ घिरिङ गाउँपाघलका गाउँ काययपाघलकाको घनर्ययहरु अनमुोदन गन ेसम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०४ घिरिङ गाउँपाघलका तनह मँा घजल्ला समन्वय सघमघत तनह मँा मौज्दात कोषको 

िकमको लाघग योजना छनौट सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०५ योजना तथा काययक्रमको िकम िकमान्ति सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०६ योजनाको घहज्जे परिमाजयन सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०७ घवघवध सम्बन्धमा । 

हिर्णयिरुः 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०१ 

प्रस्ताव न ंगाउँसभा २०७५।०७६-००३।०१ पारित गने । 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०२ 

प्रस्ताव न ंगाउँसभा २०७५।०७६-००३।०२ पारित गने । 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०३ 

प्रस्ताव न ं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०३ उपि छलफल गदाय दहेाय बमोघजमका घिरिङ गाउँपाघलका गाउँ 

काययपाघलकाको घनर्ययहरु अनुमोदन गने । 

देिायुः 

क्र 

स 
घमघत बैठक/घनर्यय न ं घनर्ययको संघिप्त व्यहोिा कैघफयत 

१ 

२०७५ 

काघतयक 

०६  

गत े

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००६।०१ 
गाउँपाघलकामा प्रहिी चौकी स्थापना सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००६।०३  

गाउँपाघलकामा काययित कमयचािीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता 

सम्बन्धमा । 
 

२ 

२०७५ 

बैशाि 

७ गत े 

घनर्यय नं १३ 

थप प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा । 

क) प्रमिु प्रशासघकय अघधकृत रु १० हजाि 

ि) लिेापाल रु ८ हजाि 

ग) सव इघन्जघनयि रु ८ हजाि 

ि) नायव सवु्बा रु ६ हजाि 

ङ) िरिदाि रु ५ हजाि मात्रमा िहन ेगिी घनर्यय अनुमोदन । 

 

 

 

 

३ 

 

 

 

 

२०७५ 

मंघसि 

०३ 

सोमबाि 

 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०१ 

घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो पश ुसेवा शािा माफय त 

सञ्चाघलत यवुा लघक्षत काययक्रम कायायन्वयन काययघवघध 

२०७५ सम्बन्धमा । 

 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०२ 

घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो प्रजननयोग्य 

िाँगो।साँढे।बोका।ह कायउन ेश्रोतकेन्र स्थापना काययघवघध २०७५ 

सम्बन्धमा । 

 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०३ 

घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो बाख्रा।बंगिु पालन प्रवर्द्यन 

काययघवघध, २०७५ सम्बन्धमा । 
 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०५ 
किािमा कमयचािीको घनयघुक्त अनुमोदन सम्बन्धमा ।  
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घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०६ 
बालघवकास केन्र अनुदान सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०७ 
प्राघवघधक कमयचािी परू्य घजम्मेवािी ह ने सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।०९ 
आघथयक सहायता प्रदान गने सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।१० 
आवघधक योजना तजुयमा गिाउन े  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।११ 
गाउँपाघलकाको घभघियो िकुमघेन्ि घनमायर् सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।१२ 

स्वास््य चौकीहरुको लटेि प्याि ि कायायलयको नाम 

परिमाजयन गरि लाग ुगने । 
 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।१५ 

गाउँपाघलका उपाध्यक्षज्यलूाइ यातायात िचय उपलब्ध गिाउने 

सम्बन्धमा । 
 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००७।१६ 
गाउँपाघलका सल्लाहकाि घनयकु्त गने सम्बन्धमा ।  

४ 
२०७५ 

पसु ३ 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।०१ 

घिरिङ गाउँपाघलका तनह कँो अपाङ्गता भएका व्यक्तीको 

परिचय पत्र घवतिर् काययघवघध २०७५ पारित गन ेसम्बन्धमा । 

 

 

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।०३ 
प्रथम चौमाघसक िचय अनुमोदन सम्बन्धमा ।  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।०४ 
नघदजन्य पदाथय उत्िनन सम्बन्धमा ।  

  
घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।०५ 
सवािी साधन िरिद सम्बन्धमा ।  

  

घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।०९ 

इघन्जघनयि सेवा प्राप्त गने सम्बन्धमा माघसक रु १७५०० 

पारिश्रघमक तथा इन्धन सघुवधा कायायलयबाट उपलब्ध गिाउने 

गरि अनुमोदन । 

 

  
घनर्यय नं २०७५।०७६-

००९।११ 
कृघष क्षते्रको अनुदान घवतिर् गन ेसम्बन्धमा ।  

 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०४ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०४ घिरिङ गाउँपाघलका तनह मँा घजल्ला समन्वय सघमघत तनह मँा मौज्दात 

कोषको िकमको लाघग योजना छनौट सम्बन्धमा छलफल गदाय घजल्ला समन्वय सघमघत तनह बाट प्राप्त ह ने िकम रु ८० 

लाि को लाघग तपघसल बमोघजमका योजनाहरु छनौट गनेेः 

तपघसलेः 

योजनाको नाम घजसस बाट 

व्यहोन े

गाउँपाघलका बाट 

व्यहोन े

कूल बजेट कैघफयत 

गाउँपाघलकाको भवन घनमायर् ४०००००० १६००००० ५६०००००  

विा नं २ विा कायायलय भवन घनमायर्  २०००००० ८००००० २८०००००  

विा नं ४ मा विा कायायलय भवन घनमायर् २०००००० ८००००० २८०००००  
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हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०५ 

प्रस्ताव न ंगाउँसभा २०७५।०७६-००३।०५ योजना तथा काययक्रमको िकम िकमान्ति सम्बन्धमा घनम्नानसुािको घनर्यय 

गनेेः 
 

िकामान्ति गने बजेट 
 

घशषयक घवघनयोघजत बजेट िकामान्ति बजेट सोही योजनामा बाँकी 

बजेट रु 

१ सवािी साधन िरिद ४५००००० ३९००००० ६००००० 

२ कमयचािी तलब १००००००० ३५००००० ६५००००० 

३ पदाघधकािी अन्य सघुवधा ५००००० ५००००० ० 

४ इन्धन पदाघधकािी ८००००० ८००००० ० 

५ इन्धन अन्य प्रयोजन  २००००० २००००० ० 

६ अनुगमन तथा मलू्याङ्कन २०००००० १०००००० १०००००० 

७ पहिम िेपाल चाल ुकायणक्रमिर २४००९२ २४००९२ ० 

८ कघन्टन्जेन्सी बापतको िचय ३६४९७९७ ७२९९०८ २९१९८८९ 

९ भैपरि आउने चाल ु १३५३२४८ १०००००० ३५३२४८ 

कुल जम्मा २३२४३१३७ ११८७०००० ११३७३१३७ 

घजल्ला समन्वय सघमघत तनह बँाट प्राप्त ह न ेिकम रु गाउँपाघलकाबाट िकमान्ति भइ आउने िकम रु ११८७०००० बाट 

सञ्चालन गन ेयोजनाहरु घनम्नानुसाि िहनेेः 

घनम्नेः 

घबघनयोजन गने योजनाहरु 

गाउँपाघलकाको भवन घनमायर्   ५६००००० घजसस सािेदािीमा  

विा कायायलय भवन घनमायर् (विा न २ ि ४)   ५६००००० घजसस सािेदािीमा  

गाउँपाघलका घभत्र िहकेो घवद्दघुतकिर् योजनाहरु   ५००००० पघूजँगत 

औषघध िरिदमा थप गन ेबजेट   ३००००० चाल ू

स्वयं सेघवकाहरुलाइ िोला घवतिर्   ५०००० चाल ू

विा कायायलय भवन ममयत (विा न ं५) ि विा नं ३   ६००००० पघुजँगत 

विा नं १ मा कम्प्यटूि घप्रन्टि िरिद    १००००० पघूजँगत 

गाउँपाघलका कायायलय िानपेानी योजना सम्पन्न गने तथा 

गाउँपाघलकाको घफल्ि घनमायर् गने (प्राघवघधक लगत अनमुानका 

आधािमा िचय लेख्ने) 

  १०००००० पघुजँगत 

ििभािा घशषयकमा थप गन ेबजेट    ५००००० चाल ू

स्वास््य चौकी फघनयचि व्यवस्थापन (फूला स्वास््य इकाइ)   ५०००० पघुजँगत 

कुल जम्मा गाउँपाघलका स्तरिय योजनाहरुमा रु   १४३०००००   

साघलकिाम कोरििोि घशवालय ह द ैपलू सम्म मोटि मागय स्तिोन्ती विा न १ ५०००० पघुजँगत 

थमु्का िानेपानी ममयत विा न १ १००००० पघुजँगत 

कुघवन्िे िोल्सी कल्भटय ग्याघवन लगाने विा न १ ३००००० पघुजँगत 

लक्ष्मी प्राघव शौचालय कटहिे विा न १ २५०००० पघुजँगत 
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गििौिी घसंचाइ पघहिो िण्ि  विा न १ १५०००० पघुजँगत 

िाल्टावािी पल्लावािी घनमायर् अत्रौली  विा न १ १००००० पघुजँगत 

ठुघलफेदी िानपेानी पटु्टाि विा न १ १००००० पघुजँगत 

िङ्ुघलङ्ग िानपेानी योजना (काउले) ममयत विा न १ ५०००० पघुजँगत 

िङ्ुगघलङ्ग िाट मोटिमागय घनमायर् विा न १ ५०००० पघुजँगत 

गल्याङकुलो ममयत पटु्टाि विा न १ १००००० पघुजँगत 

जगौली िानपेानी टंकी संिक्षर् विा न १ ५०००० पघुजँगत 

कुटुम्दी कुलो ममयत विा न १ ५०००० पघुजँगत 

फुलवािी िाट मोटिमागय घनमायर् विा न १ ५०००० पघुजँगत 

कुल जम्मा विा न ं१ मा  विा न १ १४०००००   

पावयती प्राघव कोलिाँिाँ प्लाष्टि  विा नं २ ४००००० पघुजँगत 

िाधाकृष्र् प्राघव धाव्दी विा नं २ ५०००० पघुजँगत 

घवष्र् ुआधािभतु घवद्यालय गजिकोट सोलाि व्यािी िरिद विा नं २ ५०००० पघुजँगत 

िेलाङ्दी पघककपलु िण्ि ममयत विा नं २ १००००० पघुजँगत 

कटहिे वेलादी साँिमुिु मोटिमागय ममयतमा थप बजेट विा नं २ १५०००० पघुजँगत 

घचन्नेिोला िानेपाघन योजना पाइप िरिद  विा नं २ ५०००० पघुजँगत 

कोन्रुके बिाबोटे िानेपानी योजना ममयत विा नं २ ५०००० पघुजँगत 

कोलिाँिा मेघसनिी वाल विा नं २ २००००० पघुजँगत 

दउेिाली घभघत्र बाटो मेघसनिी वाल घनमायर् विा नं २ ५०००० पघुजँगत 

कुल जम्मा विा न ं२ मा    ११०००००   

ग्याजा नेवाि बस्ती मोटिमागय  विा नं ३ ५०००० पघुजँगत 

कृष्र् मोटिमागय दिेी लामोचौतािी पगु्ने घसढीबाटो घनमायर् विा नं ३ १००००० पघुजँगत 

ऐसेल ुिानपेानी योजना पाइप िरिद विा नं ३ १००००० पघुजँगत 

गैिावािी िानपेानी योजना विा नं ३ २००००० पघुजँगत 

गैिाथोक िण्ि (अन्नपरु्य मोटिमागय) मोटिमागय घनमायर् विा नं ३ १००००० पघुजँगत 

भैिव प्राघव िानपेानी ट्याङ्की घनमायर् विा नं ३ १००००० पघुजँगत 

पोििीछाप िानपेानी योजना ममयत विा नं ३ ५०००० पघुजँगत 

अचयलकोट िानपेानी योजना (गरुुङटोल) ममयत विा नं ३ ५०००० पघुजँगत 

समयथि चचय भवन प्लाष्टि गने विा नं ३ १००००० पघुजँगत 

चनौटे कुलो स्ल्याव घनमायर् विा नं ३ ५०००० पघुजँगत 

थकलाङ्दी पघहिो व्यवस्थापन विा न ३ ५०००० पघुजँगत 
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गोकुलढुक िेत पघहिो व्यवस्थापन विा नं ३ ५०००० पघुजँगत 

काघलका दवेी प्राघव हिघसङ्गिािाँ शौचालय ममयत विा नं ३ ७०००० पघुजँगत 

कुल जम्मा वडा िं ३ मा  १०७००००   

छाङ्िी िानेपानी (िामकोट थामिाँिा फूला) ममयत  विा नं ४ १००००० पघुजँगत 

िाजभयुि मन्दीि घनमायर् मानपिु विा नं ४ २००००० पघुजँगत 

गिौघलटाि िोलङ्ुगेपलु जाने मोटिमागय स्तिवरृ्द्ी  विा नं ४ १५०००० पघुजँगत 

ट्वाफलदिेी भाटिाँिा मोटिमागय घनमायर् विा नं ४ १००००० पघुजँगत 

िाम्कोट पधेिो जाने घसढीबाटो घनमायर् विा नं ४ ५०००० पघुजँगत 

नेपिाँिाँ गरुुङगाउँ घसफ्लङु िोला मोटिमागय घनमायर् विा नं ४ १००००० पघुजँगत 

कल्यार्दवेी प्राघव करुवाटाि िेिावाि  विा नं ४ ५०००० पघुजँगत 

महने्रज्योती माघव गि्यौघलटाि िेिावाि विा नं ४ २००००० पघुजँगत 

घहलघवकास िानपेानी ममयत गि्यौघलटाि विा नं ४ ५०००० पघुजँगत 

वडा िं ४ मा जम्मा १००००००   

तल्लो बघल्छगौिा िानपेानी योजना (घलघफ्टङ्ग) थप बजेट विा नं ५ ३००००० पघूजँगत 

कामधेन ुमाघव धेनुङ कयाघन्टन घनमायर्  विा नं ५ ३००००० पघुजँगत 

बघल्छगौिा वनिािा मोटिमागय घनमायर् विा नं ५ १००००० पघुजँगत 

दउेिाली चौतािी घनमायर् विा नं ५ १००००० पघुजँगत 

मनकामना मघन्दि ििेवाि विा नं ५ १००००० पघुजँगत 

चन्िी मोटिमागय ममयत विा नं ५ १००००० पघुजँगत 

वडा िं ५ मा कुल जम्मा   १००००००   

 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०६ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०६ योजनाको घहज्जे परिमाजयन सम्बन्धमा छलफल गदाय तपघसल बमोघजमको 

घनर्ययहरु गनेेः 

तपघसलेः 

क) हालसम्मको काययपाघलका बठैकबाट घनर्यय भइ परिमाजयन भएका योजनाहरुका घहज्जे परिमाजयन सोही अनुरुप 

कायायन्वयन गन ेगिी अनुमोदन गन े। 

ि) हाल िहकेो तपघसल बमोघजमका योजनाहरुमा घनम्नानुसाि संशोधन गने  

हालको योजनाको नाम िकम रु संशोधन पश्चात कायम ह ने योजनाको 

नाम 

िकम रु 

जनजाती लघक्षत घसपमलुक ताघलम 

तथा काययक्रम 

११००००० तम ुह्यलु छोंज घध समाज भवन घनमायर् ४००००० 

पघश्चम नपेाल िापा पघूजँगत तफय  ९५२९५४ 
तल्लो बघल्छगौिा िानपेानी घलफ्टीङ 

योजना 

९५२९५४ 

सावयजघनक घनमायर् ३००००० ३००००० 
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कम्प्यटूि सफ्टवेयि घनमायर् तथा िरिद 

िचय एवं अन्य बौघर्द्क सम्पघत्त प्राघप्त  

५००००० गाउँपाघलका घभत्रका विा कायायलय 

तथा माघव मा इन्टिनटे घवस्ताि 

५००००० 

धाब्दी मलु कृष्र् माघव काङ िोला 

िानपेानी पटु्टाि घनमायर्  

१५००००० पटु्टािधाप िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजना 

 

ग) आगामी घदनहरुमा प्राघवघधक त्रघुटका कािर् योजनाको घहज्जे परिवतयन गनुयपन े सम्बन्धमा गाउँ काययपाघलका 

बैठकलाइ अघधकाि प्रत्यायोजन गने । 

हिर्णय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००३।०७ 

प्रस्ताव न ंगाउँसभा २०७५।०७६-००३।०७ घबघबध सम्बन्धमा छलफल गदाय तपघसल बमोघजमको घनर्ययहरु गनेेः 

तपघसलेः 

क) करुवाटाि घलघफ्टङ घसंचाइ योजना काघलगण्िकी लाइ गाउँपाघलकाबाट घवघनयोजन भएको रु २० लाि मात्रमा 

सम्पन्न नह ने दिेीएकोले सो योजनालाइ स्थाघनय तह ि प्रदशे सिकािका घवचमा लागत सािदेािीका लाघग गण्िकी 

प्रदशे सिकाि समक्ष पशे गने । 

ि) काययवाहक विाअध्यक्षका रुपमा एक मघहना भन्दा बघढ सेवा प्रवाह गिेको िण्िमा घनर्यय भएको घमघतदिेी 

लागहु न ेगिी विाअध्यक्ष बिाबिको सेवा सघुवधामा नपगु िकम गाउँपाघलकाको आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोन ेगरि िकम 

प्रदान गन ेघनर्यय गरियो । 

ग) गाउँपाघलकाघभत्र सवै कायायलयहरुमा घनयकु्त ह न ेकायायलय सहयोगीहरुको आवश्यक न्यनूतम शघैक्षक योग्यता एस 

एल घस वा सो सिह उघत्तर्य ह नुपन े ि माघसक सेवा सघुवधाको हकमा माघसक रु ८००० अक्षेरुघप आठ हजाि मात्रमा 

निट्ने गरि माघसक तलब भत्ता भकु्तान गने घनर्यय गरियो । 

चौथो गाउँसभा अघधवेशनको पघहलो बैठक अन्त्य गने  । 

घमघत २०७५ साल माि २९ गते मंगलबाि बसेको गाउँसभाको बैठकले उपि उल्लेघित घनर्यय गिेको व्यहोिा स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा १९, उपदफा ८ तथा गण्िकी प्रदेश सिकािबाट घस्वकृत स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी (काययघवघध) ऐन, २०७५ 

को दफा १९ उपदफा १ बमोघजम प्रमाघर्त गदयछु । 

... ... .... ... ... 

(िन बहादिु िाना) 

अध्यक्ष 

घमघतेः २०७५।१०।२९     घिरिङ गाउँपाघलका तनह ँ 

 



पााँचौ गाउाँसभा (बजेट अधिवेशन) पधिलो बैठकको धनर्णयिरु धिधि २०७६ असार १० गिे िंगलबार 

 

कुल जम्िा 2  पेज िध्यको 1 

 

प ाँचौ ग उाँसभ  बजेट अधिवेशनको पधिलो बैठक 

प्रस्त विरुः 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०१ धिररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक नीधि िथा 

कायणक्रि सम्बन्ििा । 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०२ राजश्व परािशण सधिधिको प्रधिवेदन सम्बन्ििा । 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०३ धिररङ गाउाँपाधलका िनि ाँको आधथणक ऐन, २०७६ सम्बन्ििा । 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०४ आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक बजेट िथा कायणक्रि सम्बन्ििा । 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०५ आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बजेट िथा कायणक्रि धशर्णकान्िर िथा रकिान्िर 

सम्बन्ििा । 

गाउाँसभा २०७५।०७६-०४।०६ धवधवि सम्बन्ििा । 

धनर्णयिरुः 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०१ 

प्रस्िाव न ं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०१ िाधथ छलफल गदाण आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक नीधि िथा 

कायणक्रि पाररि गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०२ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०२ िाधथ छलफल गदाण राजश्व परािशण सधिधिबाट प्राप्त प्रधिवेदन शंसोिन 

सधिि पाररि गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०३ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०३ िाधथ छलफल गदाण आधथणक ऐन, २०७६ िा थप छलफलका लाधग 

कायणपाधलकािा पठाउन े। 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०४ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००३।०४ िाधथ छलफल गदाण आधथणक बर्ण २०७६।०७६ को बाधर्णक बजेट उपर 

छलफल कायण अगाडी बढाउने िथा सो बजेट गाउाँसभावाट पाररि भएपश्चाि िात्र बजेट सावणजधनकरर् गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०५ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०५ धवधवि प्रस्िावउपर छलफल गदाण  गाउाँ कायाणपाधलकाको बैठकबाट 

िालसम्ि गरीएका बजेट धशर्णकान्िर िथा रकािान्िर अनुिोदन गरर चाल ुआधथणक बर्णको गाउाँपाधलकाधभत्रका धशक्षा 

िफण  धवधनयोधजि बजेटको दिेायबिोधजिको धशर्णकान्िर िथा रकिान्िर गनेेः 

क्र स िालको धशर्णक धबधनयोधजि 

रकि 

धशर्णकान्िर रकािान्िर बजेट रकि रु कैधफयि 

१ प्राधवधिक धशक्षा अध्ययनरि 

धवद्याथी छात्रवतृ्ती  

रु २ लाख धशक्षक िलब रु २०००००। धभिाद 

नगरपाधलका 

िनि ाँलाइ 

प्रदान गने । 

२ निनुा धवद्यालय प्रोत्सािन कायणक्रि रु २ लाख राष्ट्रपिी रधनङ धशल्ड खचण रु 

१०५४०० । 

 

क्यालेन्डर छपाई रु २६५०० । 

धशक्षक िलब रु ६८१०० । 

३ दरबन्दी न्यनू भएका धवद्यालय 

प्रोत्सािन कायणक्रि 

रु १७ लाख धशक्षक िलब रु १७०००००।  

४ धवद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन 

अनुदान (शशिण अनुदान) 

रु १८३२००० धशक्षक िलब रु २५७०००।  

 



पााँचौ गाउाँसभा (बजेट अधिवेशन) पधिलो बैठकको धनर्णयिरु धिधि २०७६ असार १० गिे िंगलबार 

 

कुल जम्िा 2  पेज िध्यको 2 

 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००४।०६ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०६ धवधवि प्रस्िावउपर छलफल गदाण गाउाँपाधलकाधभत्रका पााँचौ गाउाँसभा 

अधिवेशनको पधिलो बैठक सम्पन्न गरी आगािी बैठक कायणपाधलकाको धनर्णयबिोधजि बस्नछे । 

पााँचौ गाउाँसभा अधिवेशनको पधिलो बैठक सिापन गने  । 

 
धिधि २०७६ साल असार १० गिे िंगलबार बसेको गाउाँसभाको बैठकले उपर उल्लेधखि धनर्णय गरेको व्यिोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा १९, उपदफा ८ िथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धस्वकृि स्थानीय ििको सभा सञ्चालन सम्बन्िी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ 

को दफा १९ उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्ि गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बिादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधिेः २०७६।०३।१०     धिररङ गाउाँपाधलका िनि ाँ 

 



पााँचौ गाउाँसभा (बजेट अधिवेशन) दोश्रो बैठकको धनर्णयहरु धिधि २०७६ असार २६ गिे धबधहबार 

 

कुल पेज  1 मध्यको 1 

 

प ाँचौ ग उाँसभ  बजेट अधिवेशनको दोश्रो बैठक 

प्रस्त वहरुः 

२०७५।०७६-०५।०१ धिररङ गाउाँपाधलका िनह ाँको अर्ण सम्बधधि प्रस्िावलाइ कायाणधवयन गनण बनेको 

धविेयक २०७६ सम्बधििा । 

२०७५।०७६-०५।०३ आधर्णक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक बजेट िर्ा कायणक्रि सम्बधििा । 

२०७५।०७६-०५।०४ धवधनयोजन ऐन, २०७६ सम्बधििा । 

२०७५।०७६-०५।०५ धवधवि सम्बधििा । 

धनर्णयहरुः 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००५।०१ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००५।०१ िाधर् छलफल गदाण आधर्णक बर्ण २०७६।०७७ को आधर्णक 

ऐन २०७६ पाररि गन े। 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००५।०२ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००४।०२ िाधर् छलफल गदाण आधर्णक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक 

बजेट िर्ा कायणक्रि सधहि पाररि गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००५।०३ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००५।०३ िाधर् छलफल गदाण आधर्णक बर्ण २०७६।०७७ को लाधग 

कुल बजेट रु ३९,२४,९०,०००। अक्षेरुपी उनधचाधलस करोड चौधवस लाख नब्बे हजार िात्र को धिररङ 

गाउाँपाधलकाको धवधनयोजन ऐन, २०७६  पाररि गने । सार्ै आगािी आधर्णक बर्ण २०७६।०७७ को लाधग 

श्रोि आंकलन गरेभधदा बाहकेको रकि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदशे सरकार िर्ा अधिर स्र्ाधनय 

िहबाट प्राप्त ह ने अधय चाल ूखचण, पधूजाँगि खचण, शशिण अनदुान, धनशिण अनदुान लगायिका रकिहरु 

गाउाँपाधलकािा प्राप्त हन ुआएिा गाउाँ कायणपाधलकाको बैठकले आवश्यकिा अनूरुप धवधनयोजन गरर गाउाँ 

कायणपाधलकाको कायाणलयबाट खचण गने र आगािी अधिवेशनिा अनिुोदन गराउने धनर्णय गररयो ।  

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७५।०७६-००५।०४ 

प्रस्िाव नं गाउाँसभा २०७५।०७६-००५।०४ को धवधवि प्रस्िाविाधर् छलफल गदाण दहेायबिोधजिका 

धनर्णयहरु गररयो । 

क) गाउाँ कायणपाधलकाको बैठकका धिधि २०७५ पसु १६ गिेदेखी २०७६ असार २६ गिेसम्िका 

कायणपाधलका बैठकका धनर्णयहरु अनिुोदन गने 

ख) गाउाँपाधलकाधभत्रका पााँचौ गाउाँसभा अधिवेशनको दोश्रो बैठक सम्पधन गरी आगािी गाउाँसभा 

बैठक कायणपाधलकाको धनर्णयबिोधजि बस्नेछ । 

पााँचौ गाउाँसभा अधिवेशनको दोश्रो बैठक सिापन गने  । 

 
धिधि २०७६ साल असार २६ गिे बसेको गाउाँसभाको बैठकले उपर उल्लेधखि धनर्णय गरेको व्यहोरा स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

को दफा १९, उपदफा ८ िर्ा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धस्वकृि स्र्ानीय िहको सभा सञ्चालन सम्बधिी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ को दफा 

१९ उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्ि गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बहादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधििः २०७६।०३।२६     धिररङ गाउाँपाधलका िनह ाँ 

 



पााँचौ गाउाँसभा (बजेट अधिवेशन) तेश्रो बैठकको धनर्णयहरु धिधत २०७६ भदौ १८ गते बुिबार 

कुल पेज  3 मध्यको 1 

 

प ाँचौ ग उाँसभ  बजेट अधिवेशनको तेश्रो बैठक 

प्रस्त वहरुः 

२०७६।०७७-०१।०१ धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँको आव २०७६।०७७ को दररेट सम्बन्ििा । 

२०७६।०७७-०१।०२ खचणको िापदण्ड २०७६ पाररत गने सम्बन्ििा । 

२०७६।०७७-०१।०३ धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँको संस्था दताण सम्बन्िी ऐन, २०७६ पाररत सम्बन्ििा । 

२०७६।०७७-०१।०४ आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक बजेट तथा कायणक्रि कायाणन्वयन 

सम्बन्ििा । 

२०७६।०७७-०१।०५ धवधवि सम्बन्ििा । 

धनर्णयहरुः 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७६।०७७-०१।०१ 

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

गधठत दररेट धनिाणरर् सधिधतबाट पाररत धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँको आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को 

दररेटिा धसकिी डकिी बज्रकिी धचत्रकारी आदी दक्षको प्रधतधदन रु १०६५ र सपुरभाइजरको प्रधतधदनको 

रु ८४० िा रहने रहने गरी पाररत गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७६।०७७-०१।०२ 

प्रस्ताव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०२ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँको खचणको 

िापदण्ड,२०७६ िा स्थाधनय अपाङ्ग सिन्वय सधित तथा गाउाँ धशक्षा सधिधत लगायतका सधिधतहरुले 

िधहनािा बढीिा एक बैठक वापतको रु १००० दरले बैठक भत्ता प्रदान गन े  तथा वडा सधिधतको 

बैठकिा बधढिा ६ जनासम्िको लाधग प्रधत वैठक भत्ता रु १००० प्रदान गने गरी पाररत गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७६।०७७-०१।०३ 

प्रस्ताव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०३ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँको संस्था दताण 

सम्बन्िी ऐन, २०७६ पाररत गने । 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७६।०७७-०१।०४ 

प्रस्ताव नं गाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०४ को प्रस्ताविाधथ छलफल गदाण दहेायबिोधजिका धनर्णयहरु 

गररयो । 

क) गाउाँसभाको पाचौ अधिवेशनको दोश्रो बैठकबाट पाररत आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बजेटिा 

दहेाय बिोधजिको संशोिन गनेेः 

क्र 

स 
हालको धशर्णक 

धबधनयोधजत 

रकि 
धशर्णकान्तर रकािान्तर बजेट रकि रु 

कैधफयत 

१ 
कृष्र् िोटरिागण स्तरोन्नती 

योजना 
१ करोड 

गाउाँपाधलका धवद्यधुतकरर् तफण  रु ४० 

लाख 
 

कृष्र् िोटरिागण स्तरोन्नती योजना िा रु 

५१९१३।५० िात्र  
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धदपक िाधव बैडी को भवन धनिाणर् तफण  रु 

४,४८,०८६।५० 

२ 
उवाथोक गोफा िोटरिागण 

स्तरोन्नती 
३ लाख 

उवाथोक होि स्टे भवन धनिाणर् तथा ििणत 

रु ६ लाख । 

जनजातीहरुको क्षिता 

अधभवदृ्धी तथा 

शसधिकरर्का 

योजनहरुिा १ लाख 

िात्र धशर्णकान्तर गन े। 

३ 
अन्नपरु्ण िोटरिागण झाडुि 

खण्ड स्तरवदृ्धी योजना 
२ लाख 

४ 

जनजातीहरुको क्षिता 

अधभवदृ्धी तथा 

शसधिकरर्का योजनाहरु 

११ लाख 

५ 

नेपाल सरकारबाट शसतण 

अनुदान तफण  धवधनयोधजतेः 

नधवकरर्ीय उजाण प्रधवधिहरु 

(लि ुतथा साना जलधवद्यतु 

सौयण उजाणप वायोग्यास 

वायोिास उजाणको 

उत्पादनिलुक पररप्रयोग) 

िाफण त उजाण उत्पादन र 

पररप्रयोग 

१३ लाख 

९१ हजार 

गाउाँपाधलकाधभत्रका वधस्त र 

िोटरिागणहरुिा सोलार बधत्तहरु राख्ने तथा 

गाउाँपाधलकाको खानपेानी योजनािा 

सोलार प्रधवधिसाँग धलधटटङ्को योजनाको 

लाधग वैकधपपक उजाण प्रवद्धणन केन्र साँग 

सिन्वय र साझेदारी गने रु १३ लाख ९१ 

हजार िात्र । 

 

 

 

धशर्णकान्तर र 

रकािान्तर गने । 

 

 

 

६ 
चण्डी प्रावी झ्यालढोका 

धनिाणर् 
२ लाख 

केउरादी खानपेानी योजना धिररङ २ तनह ाँ  

रु ३ लाख 
 

७ 
काठेकोट खानेपानी पाइप 

खररद योजना 

१ लाख 

 
 

ख) भारधतय राजदतुावासको सहयोगिा धनिाणर्ाधिन धदपक िाध्यधिक धवद्यालय वैडी को धवद्यालय धनिाणर्िा 
अधिपलो बर्णको धिज भई अपया रकि रु ४४८०८६।५० अक्षेरुपी चार लाख अठचाधलस हजार छैयासी 

रुपैया पैसा पचास िात्र धवधनयोजन गने । 

ग) अधिपलो आधथणक बर्ण २०७५।०७६ िा गाउाँपाधलकािा सम्झौता गरी भिुानी ह न बााँकी रहकेो क्रिागत 

योजनािा आ व २०७५।०७६ कै धवल भरपाइका साथै आव २०७६।०७७ को धवल भरपाइका आिारिा 

नेपाल िगर संि कायाणलय भवन धनिाणर् वडा न ं ३ रु १० लाख जनजातीहरुको क्षिता अधभवदृ्धी तथा 

शसधिकरर्का कायणक्रिहरुतफण  बाट खचण लेख्ने गरी धशर्णकान्तर गने । 

ि) अधिपलो आधथणक बर्ण २०७५।०७६ िा गाउाँपाधलकािा सम्झौता गरी भिुानी ह न बााँकी रहकेो क्रिागत 

योजनािा आ व २०७५।०७६ कै धवल भरपाइका साथै आव २०७६।०७७ को धवल भरपाइका आिारिा 

वडा न ं१ र २ को घ्याछाप पटु्टार धवद्यधुतकरर् योजनाको लाधग गाउाँपाधलका धवद्यधुतकरर्को योजना बाट खचण 

लेख्ने गरी रु ४० लाख धशर्णकान्तर गने । 

ङ) अधिपलो आधथणक बर्ण २०७५।०७६ िा गाउाँपाधलकािा सम्झौता गरी भिुानी ह न बााँकी रहकेो क्रिागत 

योजनािा आ व २०७५।०७६ कै धवल भरपाइका साथै आव २०७६।०७७ को धवल भरपाइका आिारिा 

गजरकोट धिररङ साि धवद्यधुतकरर् योजना गाउाँपाधलका धवद्यधुतकरर्को योजना बाट खचण लेख्ने रु १५ लाख 

धशर्णकान्तर गन े। 

धनर्णय नं ग उाँसभ  २०७६।०७७-०१।०५ 

प्रस्ताव न ंगाउाँसभा २०७६।०७७-०१।०५ को धवधवि प्रस्ताविाधथ छलफल गदाण दहेायबिोधजिका धनर्णयहरु गररयो । 
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क) गाउाँपाधलकाबाट सम्पन्न ह न े सम्परू्ण सावणजधनक खररद सम्बन्िी कायणहरु सावणजधनक खररद ऐन, २०६३ र 

सावणजधनक खररद धनयिावली, २०६४ को आिारिा सम्पन्न गने । 

ख) चाल ूआ व िा सम्पन्न ह ने योजनाहरुिा उपभोिा सधिधतको तफण बाट व्यहोने लागत सहभाधगताको धहस्सा 

आधथणक बर्ण २०७५।०७६ िा पाररत िापदण्ड बिोधजि गन े। 

ग) गाउाँपाधलकाको प्रशासधकय भवन धनिाणर्को गरुुयोजना पाररत गरी चाल ूआधथणक बर्ण २०७६।०७७ को लाधग 

रु २ करोड, आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लाधग रु ३ करोड र आधथणक बर्ण २०७८।०७९ को लाधग रु ३ 

करोड िात्र बजेट धवधनयोजन गन ेश्रोत सधुनधितता गने गरी कुल रु ८ करोडको गरुुयोजना िपुय सिायोजन 

नगन ेगरी धस्वकृत  र पााँचवटै वडा कायाणलयहरुको लागी प्रत्येक वडा कायाणलयहरुको लाधग २८ लाखका 

दरल ेबाधर्णक खररद योजना पाररत गरी उपलधेखत प्रशासधकय भवन धनिाणर् कायणको लाधग सावणजधनक खररद 

ऐन,२०६३ को अधिनिा रहरे धवद्यधुतय िाध्यिबाट वोलपत्र खररद धवधक्र िाफण त काि कारबाही अगाडी 

वढाउने धनर्णय गररयो  । 

ि) गाउाँपाधलकाधभत्रका धवधभन्न स्थानहरुिा हालसम्ि पधन धवद्यतु सधुविा नपगुेको कारर् दधैनक धजवनयापनिा 

सिेत कधठनाइ उत्पन्न भएकोले तत्काल कायणसम्पादन गराउन तथा जनसहभाधगतालाइ सिेत प्रवद्धणन गराउन 

धवद्यधुतकरर्का योजनाहरु उपभोिा सधिधतबाटै सम्बन्िीत वडा सधिधतको प्रत्यक्ष धनगरानी तथा 

सपुरीवेक्षर्िा काि कारबाही गराउने धनर्णय गररयो । 

ङ) गाउाँपाधलका गाउाँ कायणपाधलकाको कायाणलयबाट पेश भएको आधथणक बर्ण २०७५।०६६ को बाधर्णक धजन्सी 

धनररक्षर् फारि िाथी छलफल गरर सो प्रधतवदेन पाररत गने । 

च) गजरकोट प्रहरीचौकी लाइ तपधसल बिोधजिका सािाग्रीहरु हस्तान्तरर् गनेेः 
िाधसक इन्िन सधुविा अधिकति ३० धलटर । टेलीफोन सेट १ थान । 

छ) श्री अकलादवेी प्राथधिक धवद्यालय धिररङ गाउाँपाधलका ४ लोहडााँडालाइ धवद्यालय सानण हाललाइ अनुिती 
प्रदान नगने सो धवर्यिा कायणपाधलका बैठक िाफण त धनर्णय गन े। 

ज) गाउाँपाधलकाधभत्रका पााँचौ गाउाँसभा बजेट अधिवेशन सम्पन्न गरी आगािी गाउाँसभा बैठक कायणपाधलकाको 

धनर्णयबिोधजि बस्नछे । 

पााँचौ गाउाँसभा अधिवेशनको तेश्रो बैठक सिापन गन े । 

 
धिधत २०७६ साल भदौ १८ गते बसेको गाउाँसभाको बैठकले उपर उपलेधखत धनर्णय गरेको व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा १९, उपदफा ८ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धस्वकृत स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्िी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ को दफा १९ 

उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्त गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बहादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधतेः २०७६।०५।१८     धिररङ गाउाँपाधलका तनह ाँ 
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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 गने योजनािरु 

क्र 

स 
िालको धशर्णक 

धबधनयोधजि 

रकि 
धशर्णकान्द्िर रकािान्द्िर बजेट 

रकि रु 

धबधनयोधजि 

बजेट रु 

कैधफयि 

१ 

गाउाँपाधलकाधभत्र धवद्यिु 

लाइन धवस्िार खचण धशर्णक 

३११५३ 

१ करोड 

४० लाख 

धघररङ गाउाँपाधलका छानुङ 

िानङु खण्ड धवद्यधुिकरर्  

१७ लाख 

िात्र 

वााँकी 

बजेट 

सोिी 

धशर्णकिा 

राख्ने । 

धघररङ गाउाँपाधलका १ २ र ४ 

खण्ड धवद्युधिकरर्  

६१ लाख 

िात्र 

गजरकोट धघररङ सांि १५ लाख 
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धवद्यधुिकरर्  िात्र 

धघरीङ १ र २ वडाको घ्याछाप 

पटु्टार धवद्यधुिकरर् 

४३ लाख 

योजनाको धिज्जे पररिाजणन दिेायबिोधजि गने 

क्र 

स 
िाल रिकेो योजनाको नाि वडा नं 

पररिाजणन गररएको योजनाको 

नाि 

वडा नं कैधफयि 

१ 

शाधलकराि कररडोर 

धशबालय िधन्द्दर पक्कीपलु 

धनिाणर् 

१ 

शाधलकराि कररडोर धशवालय 

िधन्द्दर ि द ै पलुसम्ि पगु्ने 

िोटरिागण योजना 

१  

२ 
िेनङु िधटया िल्लो पंिेरा 

धलफ्टीङ योजना 
५ िेनङु िधटया खानेपानी योजना 

५  

३ 
िावदी िलु फवाङ खोला 

खानेपानी योजना 
१ 

पटु्टार िाव खानेपानी िथा 

सरसफाइ योजना 

१  

४ 
ठुधलफेदी डुडेदि खानेपानी 

ििणि योजना  
१ 

ठुधलफेदी डुडेरि खानेपानी 

िि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 वाक्ले 

िोटरिागण 
१ 

स्कुल चोक सखुौरा ि द ै पक्की 

पलु जाने िोटरिागण धनिाणर् 

१  

९ भोरकोट खानेपानी योजना २ झारपादी खानेपानी 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 ाँ 
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३ करुवाटार बटौधलटार धसंचाइ योजना धघररङ ४ िनि ाँ 

४ गैरीकूलो धसंचाइ योजना धघररङ ३ िनि ाँ 

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. सो साँग संलग्न 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 ाँिा सक्कल फाइलको लागी पत्राचार 

गरी सो फाइलको आिारिा आगािी कायणपाधलका बैठकिा प्रस्िाव पेश गने धनर्णय गररयो । 

घ) न्द्याधयक संसारलाइ धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँिा कायण गनण अनिुिी प्रदान गने । 

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 
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 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  । 

 धिधि २०७६ साल िाघ १६ गिे धबधिबार बसेको गाउाँसभाको बैठकले उपर उल्लेधखि धनर्णय गरेको व्यिोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा १९, उपदफा ८ िथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धस्वकृि स्थानीय ििको सभा सञ्चालन सम्बन्द्िी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ 

को दफा १९ उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्ि गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बिादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधिोः २०७६।१०।१६     धघररङ गाउाँपाधलका िनि ाँ 
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सातौ गाउँसभा बजेट अधिवेशनको पधिलो बैठक 

प्रस्ताविरुः 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०१ धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को दररेट धनिाणरर् सम्बन्ििा 

। 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०२ धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लागी आधथणक ऐन, 

२०७७ सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०३ राजश्व परािशण सधिधतको प्रधतवेदन (आन्तररक आय संकलन) सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०४ धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को बाधर्णक नीधत तथा 

कायणक्रि सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०५ धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को धबधनयोजन ऐन, २०७७ 

सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०६ आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को बाधर्णक बजेट तथा कायणक्रिसम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०७ धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो कायणपाधलका बैठकका धनर्णयिरु अनुिोदन सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०८ धबधबि सम्बन्ििा । 

धनर्णयिरुः 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०१ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०१ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो लागी 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बिोधजिको प्रयोजनको लाधग आगािी आधथणक 

बर्ण २०७७।०७८ िा सिेत चाल ूआधथणक बर्ण २०७६।०७७ को लाधग धस्वकृत गररएको दररेटिै रिरे 

योजना तथा कायणक्रि सञ्चालन गने गरी दररेट धस्वकृत गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०२ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०२ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो चाल ू

आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को लागी धस्वकृत आधथणक ऐन, २०७६ को दररेटिरुलाई नै आगािी आधथणक 

बर्ण २०७७।०७८ को लाधग सिेत लाग ुि ने धस्वकृत गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०३ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०३ िाधथ छलफल गदाण राजश्व परािशण सधिधतबाट प्राप्त प्रधतवेदन 

अनसुार कायणपाधलकाको धिधत २०७७ असार ९ गतेको बैठकबाट पाररत रु १ करोड ८ लाख ९४ िजार 

६३० िात्र आगाधि आधथणक बर्णको लागी आन्तररक श्रोत अनिुान गररएकोिा सोिी बिोधजि धस्वकृत 

गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०४ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०४ िाधथ छलफल गदाण गाउँपाधलका अध्यक्ष श्री रन बिादरु 

रानाज्यबूाट प्रस्ततु आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बाधर्णक नीधत तथा कायणक्रि पाररत गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०५ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०५ िाधथ छलफल गदाण आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लाधग 

तपधसल बिोधजिको धववरर् सधितको कुल बजेट रु ३३,१७,००,०००। अक्षेरुपी तेधिस करोड सत्र 

लाख िात्र को धिररङ गाउँपाधलकाको धवधनयोजन ऐन, २०७७  पाररत गने । आगािी आधथणक बर्ण 

२०७७।०७८ को लाधग श्रोत आंकलन गरेभन्दा बािकेको रकि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदशे सरकार 

तथा अन्तर स्थाधनय तिबाट प्राप्त ि ने अन्य चाल ूखचण, पधूजँगत खचण, शशतण अनदुान, धनशतण अनदुान, 
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सिपरुक अनदुान, धबशेर् अनदुान लगायतका रकििरु गाउँपाधलकािा प्राप्त िन ु आएिा गाउँ 

कायणपाधलकाको बैठकले आवश्यकता अनरूुप धवधनयोजन गरर गाउँ कायणपाधलकाको कायाणलयबाट खचण 

गने र आगािी अधिवेशनिा अनिुोदन गराउने धनर्णय गररयो ।  

तपधसल 

क्र स धववरर् रकि कैधफयत 

१ संिीय सरकार धवधिय सिानीकरर् अनदुान ८,६६,००,०००।  

राजश्व वाँडफाँड ६,८१,११,३७०।  

शसतण अनदुान १५,०७,००,०००।  

२ प्रदशे सरकार धवधिय सिानीकरर् अनदुान १,२१,६३,०००।  

राजश्व वाँडफाँड ३२,३१,०००।  

जम्िा रु ३२,०८,०५,३७०।  

आन्तररक श्रोत अनिुाधनत (धवधभन्न धसफाररस दस्तरु नधदजन्य 

पदाथण लगायतको आम्दानी सिेत)  

१ करोड ८ लाख ९४ 

िजार ६३० 

 

कुल जम्िा रु ३३ करोड १७ लाख । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०६ 

प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०६ िाधथ छलफल गदाण धबश्वव्यापी रुपिा फैधलएको कोरोना 

भाइरसका कारर् व्यापक रुपिा योजना तथा कायणक्रि तजुणिाका चरर्िरु परुा गराउन सम्भव नभएकोले 

आधथणक बर्ण २०७७।०७८  को लाधग गाउँ कायणपाधलकाको बैठकिा छलफल भइ धस्वकृधतको लागी पेश 

भएको तपधसल बिोधजिको धववरर् सधितको कुल बजेट रु ३३,१७,००,०००। अक्षेरुपी तेधिस करोड 

सत्र लाख को बाधर्णक बजेट तथा कायणक्रि धस्वकृत गने धनर्णय गररयो । नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतण 

अनदुानको कायणक्रििरु सोिी बिोधजि कायाणन्वयन गराउने चाल ू तफण का धशर्णकिरुिा संशोिन गनुणपन े

दधेखएिा कायाणपाधलकाको बैठकको धनर्णयअनसुार कायाणन्वयन गराई आगािी गाउँसभाको बैठकबाट 

अनिुोदन गने धनर्णय गररयो । 

क्र स धववरर् रकि  कैधफयत 

१ आधथणक धबकास तफण  १ करोड  

२ पवूाणिार धवकास तफण  ६ करोड ८० लाख  

३ सािाधजक धवकास तफण  ४ करोड  

४ धवपद ्व्यवस्थापन तफण  २ करोड  

५ संस्थागत धवकास तफण  ४ करोड ३० लाख  

६ संिीय सरकारबाट प्राप्त सशतण अनदुान तफण  १५ करोड ७ लाख   

कुल जम्िा ३३ करोड १७ लाख िात्र । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०७ प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०७ िाधथ छलफल 

गदाण धिररङ गाउँपाधलका तनि कँो आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बैठक नं २०७६।०७७-०१० दखेी 

२०७६।०७७-०१९ (धिधत २०७६।११।०६ दखेी धिधत २०७७।०३।०९) सम्िका कायणपाधलका बैठकका 

धनर्णयिरु अनिुोदन गने धनर्णय गररयो । 

धनर्णय नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०८ 
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प्रस्ताव नं गाउँसभा २०७६।०७७-००३।०८ धवधवि प्रस्तावउपर छलफल गदाण दिेायबिोधजिका 

धनर्णयिरु गररयोोः 

दिेायोः 

क) आधथणक बर्ण २०७७।०७८ िा सम्पन्न ि न े योजनािरुिा उपभोक्ता सधिधतको तफण बाट व्यिोने 

लागत सिभाधगताको धिस्सा सम्परू्ण योजनािरुिा दश (१०) प्रधतशत जनसिभाधगता कायि 

गराउने गरी धनर्णय गररयो । 

ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतण अनदुान तफण  श्री चन्रज्योती िाधव धिररङ ३ िा चारकोठे भवन 

धनिाणर्को लागी रु ३६ लाख धबधनयोजन भएकोिा आधथणक बर्ण २०७५।०७६ िा कायण सम्पन्न 

ि न नसकेको कारर् सो रकि नेपाल सरकारको खातािा धफताण भएकोले िाल सो भवन धनिाणर् 

कायण सम्पन्न भएकोले भकु्तानी ि न बाँकी रु १८ लाख िात्र आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लागी 

गाउँपाधलको पवूाणिार धवकास तफण को बजेटबाट भकु्तानी लेख्ने सो योजनाको नाििा नेपाल 

सरकारबाट रकि गाउँपाधलकािा प्राप्त भएिा सो रकि शोिभनाण गने गरी चन्रज्योती िावी 

धिररङ ३ को चारकोठे भवन धनिाणर् रु १८ लाखिात्रको योजना धस्वकृत गने । 

ग) गोखाण वेल्फेयर ट्रष्ट पोखरा नेपालको धिधत २०७६।१२।०४ GWT (N)/G3/315 बाट प्राप्त 

तपधसल बिोधजिका खानेपानी तथा सरसफाई कायणक्रििरु यस गाउँपाधलकाका तपधसल 

बिोधजिका ठाउँिरुिा संचालन ि ने सम्बन्िी आयोजनाको जानकारी प्राप्त भयो । उक्त 

आयोजनािरु संचालनको लाधग यस गाउँपाधलकाबाट गनुणपने आवश्यक सियोग गने ।  

तपधसल 

आयोजनाको नाि अनिुाधनत बजेट 

संस्थाबाट सियोग उपभोक्ताकोश्रिदान/लगानी जम्िा 

नयाँटार  ६१८३७७२।०० २३८८११२। ८५७१८८४। 

पकुोट ३३३३९२९। १२८७५३१। ४६२१४६०। 

ि) अत्रौली पटु्टार धसँचाई योजनािा रु ३ लाख बजेट गाउँपाधलकाबाट थप गने ।  

ङ) कल्यार्दवेी धवद्यालयको भवन ििणत सम्भारको लाधग आवश्यक बजेट व्यवस्था गने ।  

च) कोरोना भाइरस ििािारी धनयन्त्रर् रोकथािका लाधग खधटने गाउँपाधलकािा कायणरत राष्ट्ट्रसेवक 
किणचारीिरुलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत िापदण्डका आिारिा लकडाउन अवधिभर सेवा 

प्रवाि गरेको आिारिा प्रोत्सािन भिा उपलब्ि गराउने गराउने ।  

छ) गाउँपाधलकाधभत्रका सातौ गाउँसभा अधिवेशनको पधिलो बैठक सम्पन्न गरी आगािी बैठक 

कायणपाधलकाको धनर्णयअनसुार बस्नेछ । 

सातौ गाउँसभा अधिवेशनको पधिलो बैठक सिापन गने  । 

 धिधत २०७७ साल असार १० गते बुिबार बसेको गाउँसभाको बैठकले उपर उल्लेधखत धनर्णय गरेको व्यिोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा १९, उपदफा ८ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धस्वकृत स्थानीय तिको सभा सञ्चालन सम्बन्िी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ 

को दफा १९ उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्त गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बिादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधतोः २०७७।०३।१०     धिररङ गाउँपाधलका तनि ँ 
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सातौ गाउँसभा बजेट अधिवेशनको पधिलो बैठक 

प्रस्ताविरुः 

गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०१ धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को खर्ण अनुिोदन सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०२ धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को बजेट धववकृत सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०३ धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो कायणपाधलका बैठकको धनर्णयहरु अनिुोदन सम्बन्ििा । 

गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०४ धबधबि सम्बन्ििा । 

धनर्णयिरुः 

गाउँसभा धनर्णय नं २०७७।०७८-०१।०१ 

प्रवताव न ं गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०१ धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को र्ाल ू तथा 

पधूजँगत खर्णको फाँटवारी तथा बाधर्णक आय व्ययको धववरर् उपर छलफल गदाण धनम्नानुसारको धववरर् सधहत 

धनम्नानुसारको धनर्णयहरु गररयोोः 

धनम्नोः  

आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को आय व्ययको संधिप्त धववरर्ुः 

क) अनुिाधनत गररएको आय रु ४२,४४,३२,१३०। (अक्षेरुपी बयाधलस करोड र्ौवाधलस लाख बधिस हजार नौ सय 

धतस िात्र) । 

ख) खदु भएको आय रु ३३,३२,४२,७३१।५८  (अक्षेरुपी तेधिस करोड बधिस लाख बयाधलस हजार सात सय एकधतस 

पैसा अनठाउन्न िात्र ) आन्तररक आम्दानी ह न नसकको । 

ग) कुल र्ाल ूखर्ण रु १५५८१९४६७।१८ र पधूजँगत खर्ण रु १०१९५६६१७।० भएको ।  

ि) खर्ण नभएको सशतणको बजेट धफताण र्ालतूफण  रु ६७३५९३६।८२ र पधुजँगत तफण  ८५६०५०५।०० (जसिा 

आिारभतु ववाव्य केन्र धनिाणर् अत्रौली र आिारभतु ववाव्य केन्र फूलाको भवन धनिाणर्को लागी आधथणक बर्ण 

२०७६।०७७७ िा धनकासा भएको रु ३३ लाख ३२ हजार िात्र सिते रहकेो छ) यसरी कुल जम्िा रु १५२९६४४१।८२  

एक करोड बाउन्न लाख छयानब्बे हजार र्ार सय एकर्ाधलस रुपैया बयासी िात्र। 

ङ) प्रकोप व्यववथापन कोर्िा भएको कुल आम्दानी रु ९३ लाख ५० हजार ४ सय ५३ रुपैया पैसा ९ िात्र, खर्ण भएको 

रु ४८ लाख ५३ हजार ४ सय २७ िात्र र २०७७।५।१ सम्ििा िौज्दात रकि रु ४४९७०११।०९ अक्षेरुपी रु र्ौवाधलस 

लाख सन्तानब्व ेहजार एिार रुपैया पैसा नौ िात्र । 

र्) बाडँफाँड भई आउने राजश्व खातािा रहकेो िौज्दात रु ८३०५१५०।०१ अक्षेरुपी धत्रयासी लाख पारँ् हजार एक सय 

पर्ास पैसा १ िात्र । 

छ) गाउँपाधलकाको संधर्त कोर्िा िौज्दात रु ५६२१९५०५।४७ (अक्षेरुपी पारँ् करोड बैसठ्ठी लाख उन्नाइस हजार 

पारँ् सय पाँर् पैसा सतर्ाधलस िात्र) गरी जम्िा रु ६४५२४६५५।४८ (अक्षरुपी रु छ करोड पतैाधलस लाख र्ौधबस 

हजार छ सय पर्पन्न र पैसा अट्र्ालीस िात्र) िौज्दात रहकेो छ । यस अङ्किा सिपरुक अनुदान वापत धवधनयोजन 

भई आएको रु ११५०००००।०० (अक्षरुपी रु एक करोड पन्र लाख िात्र)  सिावेश छ । 

आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को खुद आन्तररक आम्दानीको अवस्था 

आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को लाधग गाँउसभाबाट धववकृत अनिुाधनत आन्तररक आम्दानी १ करोड िात्र । (नधदजन्य 

पदाथणको आम्दानी बाहके) २०७६ साउन दखेी २०७७ असार िसान्तसम्ि भएको आम्दानीको धववरर् गाउँपाधलका र 

५ वटै वडाको वडागत रुपिाोः 

क्र स वडा न ं आम्दानी रु कैधफयत 

१ १ ६११५९०।००  

२ २ ३७८३१८।००  

३ ३ २५२८८०।००  

४ ४ ४७७२८०।००  

५ ५ २२८३५०।००  

६ गाउँपाधलकाको पधजजकरर्  शाखाको आम्दानी ६१४००।००  
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७ पश ुसेवा शाखाबाट भएको आम्दाधन २०१००।००  

८ कृधर् सेवा शाखाबाट आम्दानी ४३६००।००  

९ नधदजन्य पदाथणको आम्दानी ५४६९००।००  

१० संवथागत आम्दानी ३००९९०।६०  

११ अन्य आम्दानी ५१४४३७।३६  

आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को कुल आम्दानी ३४३५८४५।९६  

धनर्णयको व्यिोराुः 

क) नेपाल सरकारबाट शशतण अनदुान पधूजगतँफण  अनगुिन िलू्याङ्कन तथा योजना सदुृधिकरर् (३७०००११४)  
प्राप्त ववाव्य सवथा नभएका वडाहरुिा भवन धनिाणर् तथा सजर्ालन खर्ण (आिारभतु ववाव्य केन्र धनिाणर्) 

को लागी ३३ लाख ३२ हजार िात्र रकि कायणपाधलका सम्परु्ण जवाफदहेी ह ने गरी शशतण अनुदान बापतको 

रकि भवन धनिाणर्को लागी बोलपत्र आव्हान भइ आसयपत्र सिेत जारी भैसकेकोल े हाललाइ सो रकि 

गाउँपाधलका सधजर्त कोर्िा राख्न ेधनर्णय गररयो । 

ख) नेपाल सरकारबाट शशतण अनुदान पधूजगतँफण  वडा कायाणलयहरुको भवन धनिाणर्को लागी आव २०७६।०७७ 

को लागी सिपरुक अनुदान तफण  धनकासा भइ आएको रकि रु १ करोड १५ लाखिात्र रकि कायणपाधलका 

सम्परु्ण जवाफदहेी ह ने गरी सिपरुक अनुदान बापत धनकासा रकि भवन धनिाणर्को लागी बोलपत्र धववकृत भइ 

काि सरू्ारु भरैहकेोले हाललाइ सो रकि गाउँपाधलका सधजर्त कोर्िा राख्ने धनर्णय गररयो । 

ग) गाउँ कायणपाधलकाको कायाणलयबाट आधथणक बर्ण २०७६।०७७ िा भएको र्ाल ु खर्ण र पधूजँगत खर्ण 

अनुिोदन गररयो ।  

गाउँसभा धनर्णय नं २०७७।०७८-०१।०२ 

प्रवताव नं गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०२ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउँपाधलकाको सातौ गाउँसभाको पधहलो 

बैठकबाट धिररङ गाउँपाधलकाको धवधनयोजन ऐन, २०७७ कुल बजेट रु ३३,१७,००,०००। अक्षेरुपी तधेिस करोड सत्र 

लाख िात्रको धवधनयोजन ऐन २०७७ धववकृत गररएकोिा धनम्नानुसारको आम्दानी खर्ण सधहतको धिररङ 

गाउँपाधलकाको धबधनयोजन ऐन, २०७७ (पधहलो संशोिन) सधहत कुल रु ४२ करोड २० लाख ८५ हजार ८ सय १७ 

िात्रको धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लागी धवधनयोजन ऐन २०७७ पाररत गरीयो । 

आगािी आधथणक बर्ण २०७७।०७८ को लाधग श्रोत आंकलन गरेभन्दा बाहकेको रकि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदशे 

सरकार तथा अन्तर वथाधनय तहबाट प्राप्त ह न ेअन्य र्ाल ूखर्ण, पधूजँगत खर्ण, शशतण अनदुान, धनशतण अनुदान, सिपरुक 

अनुदान, धबशेर् अनुदान लगायतका रकिहरु गाउँपाधलकािा प्राप्त हनु आएिा गाउँ कायणपाधलकाको बैठकल े

आवश्यकता अनूरुप धवधनयोजन गरर गाउँ कायणपाधलकाको कायाणलयबाट खर्ण गने र आगािी गाउँसभा अधिवेशनिा 

अनुिोदन गराउने धनर्णय गररयो ।  

धनम्नोः 

आ व २०७७।७८ को बजेटको संधक्षप्त धववरर् 

व्ययतफण   आयतफण  

धस न ं धशर्णक रकि धस न ं धशर्णक रकि 

१ धवपद व्यववथापन ५०००००० संिीय सरकार 

२ अन्य सहायता २०००००० १ धविीय सिाधनकरर् ८६६००००० 

३ िेधशन खररद ४०००००० २ राजश्व बाँडफाँड ६८१११३७० 

४ कृधर् पश ुतथा रोजगारी  ८०००००० ३ सशतण अनुदान १५०७००००० 

५ कृष्र् िोटरिागण कालोपत्रे २००००००० जम्िा  ३०५४११३७० 

६ धवद्यतुीकरर् १५००००० प्रदशे सरकार 

७ गाउँपाधलका भवन धनिाणर् १२६००००० १ धविीय सिाधनकरर् १२१६३००० 

८ वडा नं १ देखी ५ सम्िको वडा 

कायाणलयहरुको भवन धनिाणर् 

११०२०७४७ २ राजश्व बाँडफाँड ३२३१००० 



सातौ गाउँसभा (बजेट अधिवेशन) दोश्रो बैठकको धनर्णयहरु धिधत २०७७ भदौ २ गते िंगलबार 

 

कुल पेज  3 मध्यको 3 

 

९ कोरोना रोकथाि कायणक्रि ७५००००० ३ सशतण अनुदान ५०००००० 

१० धशक्षा ८०००००० जम्िा  २०३९४००० 

११ ववाव्य २०००००० आन्तररक श्रोत 

१२ ििुाउने ताल धनिाणर् १००००००० १ आन्तररक श्रोत १७४२३२१७ 

१३ संवथागत (लधक्षत सिहु) ४०००००० २ गत आ व को अल्या  ५३०२५२३० 

१४ किणर्ारी तलब भिा  १५०००००० ३ धज स स तनह बँाट प्राप्त ह ने  ११०००००० 

१५ भैपरी आउने खर्ण ६६७९६६८ जम्िा  ८१४४८४४७ 

१६ जनप्रधतधनधि सुधविा १००००००० आ व २०७६।०७७ िा खर्ण नभइ धिज भएको रकिको श्रोत 

१७ र्ालु खर्ण २३७४०८१५ १ सिपुरक अनुदान  ११५००००० 

१८ क्रिागत योजनाहरु २९५१०००० २ आिारभतु ववाव्य केन्र 

भवन धनिाणर्  

३३३२००० 

१९ सिग्र योजनाहरु ३२०७४०००   जम्िा १४८३२००० 

२० सम्झौता नभएका अिरुा 

योजनाहरु  

२१००००००       

२१ वडागत थप योजनाहरु १७४०००००       

जम्िा २५१०२५२३०       

१ सशतण संिीय सरकार १५०७०००००       

२ गण्डकी प्रदेश सशणत अनुदान ५००००००       

३ सिपुरक अनुदान  ११५०००००       

४ आिारभतू ववाव्य केन्र भवन  ३३३२०००       

५ दीपक िाधव भवन धनिाणर् ३४३०८७       

६ कृधर् सािग्री खररदिा कृर्कको 

सहभाधगता  

१८५५००       

जम्िा १७१०६०५८७       

कुल जम्िा ४२२०८५८१७ कुल जम्िा ४२२०८५८१७ 

गाउँसभा धनर्णय नं २०७७।०७८-०१।०३ 

प्रवताव नं गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०३ िाधथ छलफल गदाण धिररङ गाउँपाधलका तनह कँो आधथणक बर्ण २०७६।०७७ को बैठक नं 

२०७६।०७७-०२० देखी २०७७।०७८-०२ (धिधत २०७७।०३।२६ देखी धिधत २०७७।०५।०१) सम्िका कायणपाधलका बैठकका धनर्णयहरु 

अनुिोदन गने धनर्णय गररयो । 

गाउँसभा धनर्णय नं २०७७।०७८-०१।०४ 

प्रवताव नं गाउँसभा २०७७।०७८-०१।०४ िाधथ छलफल गदाण देहायबिोधजिका धनर्णयहरु गररयोोः 

क) गाउँपाधलकाको कोरोना रोकथाि तफण  धवधनयोधजत बजेट रु ७५ लाखबाट ििुाउने ताल धनिाणर् तफण  रु १५ लाख ७१ हजार र 

पशपुती िोटरिागण तफण  रु ५ लाख धबधनयोजन गरी बाँकी बजेट सोही धशर्णकिा राख्ने । 

ख) धिधत २०७७।५।३ गते राधत १२ बजेदेखी २०७७।५।१० गतेसम्ि धिररङ गाउँपाधलका तनह  ँलकडाउन गने । 

ग) प्रिखु प्रशासकीय अधिकृत श्री सन्तोर् िुङ्गानाको धविाइको सम्बन्ििा कायणपाधलका धनर्णय नं २०७७।०७८-०२।०५ अनुसार 

गने । 

ि) प्राधवधिक भिाको धवर्यिा गाउँपाधलकािा कायणरत इधन्जधनयरलाइ रु ७ हजार र सव इधन्जधनयर लाइ रु ५ हजार िात्र िाधसक 

प्राधवधिक भिा धदने । 

सातौ गाउँसभा अधिवेशनको दोश्रो बैठक सिापन गने  । 

 धिधत २०७७ साल भदौ २ गते िंगलबार बसेको गाउँसभाको बैठकले उपर उल्लेधखत धनर्णय गरेको व्यहोरा वथानीय सरकार सजर्ालन ऐन, 

२०७४ को दफा १९, उपदफा ८ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट धववकृत वथानीय तहको सभा सजर्ालन सम्बन्िी (कायणधवधि) ऐन, २०७५ 

को दफा १९ उपदफा १ बिोधजि प्रिाधर्त गदणछु । 

... ... .... ... ... 

(रन बहादरु राना) 

अध्यक्ष 

धिधतोः २०७७।०३।११     धिररङ गाउँपाधलका तनह ँ 
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आज मिमि २०७५ साउन १५ गिे बारका दिन घिररङ्ग गाउँपामिका अध्र्क्ष श्री रन बहािरु रानािगरज्रू्को अध्र्क्षिािा 
िेहार्का पिामिकारीहरुको उपघथिमििा गाउँ कार्यपामिकाको वैठक बसी मनम्नानसुारका प्रथिावउपर छिफि भइ 
मनम्नानसुारका मनर्यर्हरु गररर्ोोः 
िेहार्ोः 
क्र 
स 

पिामिकारीको नाि िर पि कार्ायिर् हथिाक्षर कैफफर्ि 

१ श्री रन बहािरु रानािगर   अध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

२ श्री सरथविी मसग्िेि उपाध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

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

४ श्री सन्िोष ढुुंगाना प्रिखु प्रशासफकर् अमिकृि घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

५ श्री गुंगाराि कुिाि १ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

६ श्री पूर्य वहािरु िापा २ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

७ श्री रर्बहािरु गरुुङ्ग ३ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

८ श्री शक्ती िापा ४ नुं का वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

९ श्री प्रिे बहािरु िापा ५ नुं वडाअध्र्क्ष घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१० श्री िगुायिार्ा िापा कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

११ श्री सनि िापा कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१२ श्री बसन्ि बहािरु िरै कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१३ श्री िन कुिारी रानाभाट कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१४ श्री कृष्र्िार्ा नेपािी कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१५ श्री पावयिी फवक कार्यपामिका सिथर् घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

अन्र् आिघन्िि सिथर्हरु 

१६ श्री घजिबहािरु राना िेखापाि घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

१७ श्री ध्रवुराज िामिछाने वडा सघिव घिरीङ गाउँपामिका िनहुँ      

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

२ करार सेवािा कार्यरि कियिारीहरुको करार म्र्ाि िप गने सम्बन्ििा । 

३ िािू आमियक बषयको िामग थिामनर् िररेट मनिायरर् सिबन्ििा । 
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४ 

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

५ र्ोजना खािा फकिाब िाग ुगने सिबन्ििा । 

६ 

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

७ प्रिखु प्रशासफकर् अमिकृिको फविाइ ििा थवागि सम्बन्ििा । 

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

१० गाउँ सभा बथने सम्बन्ििा । 

११ फवफवि सम्बन्ििा । 

मनर्यर्हरुोः 

१ 

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

२ 

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

  िपमसिोः 

  क्र स 

कियिारीको 
नाि िर मनर्कु्त पि िामसक ििब भिा सफुविा कैफफर्ि 

  १ 

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

  २ 

श्री होि 
बहािरु िापा हिकुा सवारी िािक रु १८३४० 

अमिररक्त सेवा वापि रु ४०००। 

  

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

३ 

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

 क्र स 

सवारी 
सािनको 
फववरर् 

वघुिमिने पिामिकारी ििा सम्बघन्िि 
शाखा सम्पकय       

 १ 

ग १ ि 
३१०  गाउँपामिका अध्र्क्ष      
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 २ 

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

 ३ 

ग १ व 
९०७ 

वडा नुं २ वडाअध्र्क्ष श्री परु्य वहािरु 
िापा 9846864768 9811438756    

 ४ 

ग १ व 
९०८ 

वडा नुं ३ वडाअध्र्क्ष श्री रर् बहािरु 
गरुुङ्ग 9846184642     

 ५ 

ग १ व 
९०६ 

वडा नुं ४ कार्यवाहाक अध्र्क्ष श्री शघक्त 
िापा 9864377113 9826164731    

 ६ 

ग १ व 
९०९ 

वडा नुं ५ वडाअध्र्क्ष श्री प्रिे बहािरु 
िापा 9845204006 9816157827    

 ७ 

ग १ व 
९०५ िारानाि रानाभाट      

 ८ 

ग १ व 
८३७ फविरु िरहट्ठा 9846016805     

 ९ 

ग १ व 
८३८ िेवने भजेुि      

 १० 

ग १ व 
७५८ घजि ब राना      

 ११ 

ग १ व 
५६७ ध्रबुराज िामिछान े      

 १२ 

ग १ व 
९६८ फहरािान शे्रष्ठ      

 १३ 

ग १ व 
३८९ पशपुमि आिार्य      

४ फवफवि         

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

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

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

लिर्यर् िं. २ 

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

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

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

लिर्यर् िं. ३ 

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

लिर्यर् िं. ४ 

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

लिर्यर् िं. ५ 

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

लिर्यर् िं. ६ 

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

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

लिर्यर् िं. ७ 

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

गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

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

स लवधा प्रदाि गिे गिी किाि म्र्ाद पि गिे । 

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

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

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

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

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

मात्र िकम लवलिर्ोजि गिी गाउँसभामा अि मोदिका िालग पेश गिे । 

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

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

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

सम्मका िालग म्र्ाद िप गिे । 

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

लिर्यर् िं.८ 

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

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

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

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

गिे । 

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

भ क्तािी लदिे लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ९ 

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

आवश्र्क लिदेशि लदिे लिर्यर् गरिर्ो । 
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लिर्यर् िं. १० 

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

लिर्यर् गरिर्ो । 

लिर्यर् िं. ११ 

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

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

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

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

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

२ आर्ोजिा फरफारक तर्ा भकु्तालि प्रलतवेदि सम्बन्धमा । 

३ गाउँपालिकाको सञ्चितकोष खाता िगार्तका ग खाताहरु सिािि सम्बन्धमा । 

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

५ आलर्यक बषय २०७४।०७५ का क्रमागत र्ोजिाहरुको सम्बन्धमा । 

६ आलर्यक बषय २०७४।०७५ को आन्तररक िेखापरीक्षर् सम्बन्धमा । 

७ चन्रज्र्ोलत प्राषवलधक ञ्चिक्षािर्को बजेट तर्ा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

८ हररतालिका लतजको अवसरमा कार्यक्रम सिािि सम्बन्धमा । 

९ रू्वा स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

१० टोि लिधायरर् तर्ा टोि षवकास संस्र्ाहरु गठि सम्बन्धमा । 

११ षवषवध । 

लिर्यर्हरुुः 

लिर्यर् िं. १  

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

तपलसिुः 
१)  क) लतम्सेिा िाट 

ख) भण्डारी िाट 

ग) फुिवारी मािेबगर िाट 

ि) मैदे देमाि िाट िददको वांर्ा षकिार 

ङ) रािीिाट 

च) लसन्दरु पचु्छार िाट 

२)  क) खञ्चम्ििटार िाट कालिगण्डकी िदी वांर्ा षकिार 

 ख) खैरेिी िाट 

 ग) बालििाट 

३) क) बटौिी िाट 
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 ख) बािवुाटार िाट 

 

लिर्यर् िं. २ 

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

तपलसिुः 

क) कालि पंधेरो ममयत      रु १५०००० 

ख) कालिका आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

ग) फुिा सामदुार्ीक भवि लिमायर्    रु २००००० 

ि) गरुुङ गाउँ आमा समहु भवि लिमायर्    रु २००००० 

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

च) महोरकोट खा.पा. र्ोजिा     रु २००००० 

छ) पंचासे कूिो ममयत      रु ५०००० 

ज) िेिङु हषटर्ा िेवा समाज भवि लिमायर्    रु ४००००० 

झ) बोहोछाप आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

ञ) ठूिीफेदी खा.पा. र्ोजिा ममयत    रु ५०००० 

ट) िेवापािी आमा समूह भवि लिमायर्    रु २००००० 

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

ड) कािा भैरव मञ्चन्दर ममयत     रु ५००७३.६० 

ढ) फिहर देउरािी लभत्री मोटर मागय बाटो   रु १५०००० 

र्) सजृिा रू्वा क्िव भवि लिमायर्    रु २००००० 

 

लिर्यर् िं. ३ 

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

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

लिर्यर् िं. ५ 

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

लिर्यर् िं. ६ 

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

लिर्यर् िं. ७ 

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

लिर्यर् िं. ८ 

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

लिर्यर् िं. ९ 

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

लमलतुः २०७५ भार २० गते । 

स्र्ािुः ञ्चिररङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका पररसर । 

समर्ुः षवहाि १० बजे देखी सरुु । 

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

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

लिर्यर् िं. ११ 

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

लिर्यर् िं. १२ 

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

लिर्यर् िं. १३ 

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

धन्र्वाद 

 

 
 

 

 
 



मममि २०७५ असोज ०४ गिे बसेको गाउॉ काययपामऱकाको मिर्ययहरु 

मिर्यय िॊ. १  

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

मिर्यय िॊ. २  

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

मिर्यय िॊ. ३  

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

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

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

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

२०७५।०७६-००५।०४ बजेट कायाान्वयन सम्बन्धमा । 

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

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

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

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

२०७५।०७६-००५।०९ ववववध सम्बन्धमा। 

  

ननणायहरुः 
ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०१ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०२ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०३ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०४ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०५ 

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

  

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०६ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०७ 

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

तपक्तशल 

१ सत्यिेवी प्रा वव र १ लाख । 

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

३ छक्तत्तसािेवी यवुा कल्व र २ लाख । 

४ ऐसेलपुानी खानपेानी योजना र ७ लाख । 

५ क्तिरिङ नयाुँटाि गड्यौनलटाि ववद्यनुतकिण पेश्की १६ लाख ५० हजाि । 

६ पोखिीछाप समाज भवन र ६ लाख । 

७ भलायडाुँडा िेवी मक्तन्िि ननमााण ५० हजाि । 

८ अधेिीखोला खानेपानन योजना र २ लाख। 

९ आचामबास खानेपानी ट्यावङ्क ननमााण र २ लाख । 

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

११ पोखिीडाुँडा नमनखोला खानेपानी योजना र ५० हजाि । 

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

िेहाय 

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

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

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।०९ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१० 

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

 

 

 



२०७५ असोज २४ गतेको कार्यपालिका बैठकको लिर्यर्हरु 

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।११ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१२ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१३ 

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

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

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

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

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

ङ. गजिकोट कोट मक्तन्िि पजुा सञ्चालन सनमनत वडा नं २ लाइ र ७ हजाि मार । 
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ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१४ 

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

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

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

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

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

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१५ 

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

 

ननणाय नं २०७५।०७६-००५।१६ 

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

 

 



२०७५ कार्तिक ६ गत ेकार्िपालिका बैठकको र्िर्िर्हरु 

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

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

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

२०७५।०७६-००६।०४ ववववध सम्बन्धमा। 

  

लनर्ययहरुः 
लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०१ 

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

क गाउँपालिकाको केन्र पोखरीछापमा रहने गरी इिाकास्तरीय प्रहरी चौकी १, 

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

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

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०२ 

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

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०३ 

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



२०७५ कार्तिक ६ गत ेकार्िपालिका बैठकको र्िर्िर्हरु 

तपलसिुः 

क प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत मालसक र १० हिार मात्र । 

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

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

 

लनर्यय नं २०७५।०७६-००६।०४ 

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



मिमि २०७५ िंमिर ३ गिेको गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

 

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

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

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

२०७५।०७६-००७।०४ ििभाडा लिनेदिने सम्बन्िमा ।  

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

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

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

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

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

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

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

२०७५।०७६-००७।१२ ववववि । 

लनणफयहरुः 
लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०१ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०२ 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००७।०२ मा मूल्याङ्कन सलमलतको बनोटमा गाउँ 
कायफपालिका सिस्यहरमध्येवाट आलथफक ववकास सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको 
सिस्य समेत सिस्य िहन ेसंशोिन समेत िहने गिी पारित गरियो । 
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लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०३ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०४ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०५ 

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

तपलसिुः 

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

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

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०६ 

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

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०८ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।०९ 

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

तपलसिुः  

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१० 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।११ 

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

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

तपलसिुः 

 

घिरिङ गाउँपालिका 

…………………… स्वास््य चौकी 

घिरिङ ….. तनहुँ  

गण्डकी प्रिेश नेपाि 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१३ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१४ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१५ 

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

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

 

लनणफय नं २०७५।०७६-००७।१७ 

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

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

२०७५।०७६-००८।०२ ववववध सम्बन्धमा। 

  
लिर्णयहरुः 
लिर्णय िं २०७५।०७६-००८।०१ 

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

तपलसलुः 
सम्मालित श्री सवोच्च अदालतमा चढाएको 

ललखित जवाफ 

 

ररट िं.:- 074-wo-0312 

 

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

 

ववरद्ध 

 

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

…...………. ववपक्षी/ररट लिवेदक 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

९. संलग्ि प्रमार् कागज 

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

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

 

ललखित जवाफ प्रस्त तकताण  

सन्तोष ढ ङ्गािा 
प्रम ि प्रशासवकय अलधकृत 

खिररङ गाउँपाललका, तिह ँ । 

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

लिर्णय िं २०७५।०७६-००८।०२ 

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

तपलसलुः 

१ खिररङ गाउँपाललका तिह ँ वडा िं ३ बस्िे श्री टेक बहाद र थापाको िाती श्री 
चमािलसंह थापाको छोरा श्री प्रमे थापा लाइ आलथणक सहयोग प्रदाि गिे । 



२०७५ पुस ०३ गतकेो कार्यपालिका बैठकको निर्यर्हरु 

Page no 1 | 4 

 

प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-००९।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको अपाङ्गता भएका व्यघिको परिचय  

पत्र ववतिण काययववलि २०७५ पारित गने सम्बन्िमा । 

२०७५।०७६-००९।०२ काययववलि संशोिन सम्बन्िमा । 

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

सम्बन्िमा । 

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

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

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

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

सम्बन्िमा । 

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

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

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

ववतिण सम्बन्िमा । 

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

२०७५।०७६-००९।१३ ववववि सम्बन्िमा । 

 

लनणययहरुः- 
लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०१ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०२ 

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

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०३ 

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

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०४ 

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

तपलसि  

१) लतम्सेना िाि  

२) भण्डािी िाि 

३) र् िवािी मािेबगि िाि 

४) मैदे देमान िाि नददनको वाँया वकनाि 

५) िानीिाि 

६) लसन्द ि प च्छाि िाि 

७) बिौिी िाि 

८) बाि वािाि िाि 

 

 

 



२०७५ पुस ०३ गतकेो कार्यपालिका बैठकको निर्यर्हरु 

Page no 3 | 4 

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०५ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०६ 

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

   

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०७ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०८ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।०९ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१० 

प्रस्ताव नं २०७५।०७६-००९।१० उपि छिर्ि गदाय वहमाियन आखँा अस्पताि पोखिाको प्राववलिक 
सहयोगमा घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आयोजनामा घिरिङ गाउँपालिकामा २०७५ प स २० गतेदेखी प स 
२२ गतेसम्म आखँा घशववि सञ्चािन गने उि घशववि अवलिभि सो िोिीमा आउन ह ने सम्प णय 
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सदस्यहरिाइ २०७५ प र् १९ गते बेि कादेखी घशववि सम्पन्न नभएसम्मका िालग घिरिङ गाउँपालिकामा 
बस्ने खाने खचयको व्यव्स्था गाउँपालिकाबािै उपिब्ि गिाउन घस्वकृत प्रदान गने । 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।११ 

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

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१२ 

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

 

लनणयय नं २०७५।०७६-००९।१३ 

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

लनम्नुः 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

२०७५।०७६-०१०।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणणयहरुः- 
लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०१ 

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

  

लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०२ 

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

  

लनणणय नं २०७५।०७६-०१०।०३  

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

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

२०७५।०७६-०११।०३ ववववध सम्िन्धमा । 

 

लिर्ययहरुः- 
लिर्यय िं २०७५।०७६-०११।०१ 

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

लिर्यय िं २०७५।०७६-०११।०२ 

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

तपलसिुः 

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

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

१  सरे्तिा अलभिृवि काययक्रम ५५,०००  

२ ववपन्न परिवािहरमा माउ िाख्रा ववतिर् ९०,०००  

३ वडा िं ५ मा िहेको खािेपािी म हाि 
ममयत सम्भाि 

२०,०००  

४ ववपन्न परिवािमा आिि पंखा ववतिर् १०,०००  

५ उन्नत जातको क ख िाको र्ल्िा ववतिर् २५,०००  

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

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

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

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

२०७५।०७६-०१२।०४ सावयजलिक सिुवुाइ सम्बन्धमा । 

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

२०७५।०७६-०१२।०६ गाउुँसभा बस्िे सम्बन्धमा । 

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

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

२०७५।०७६-०१२।०९ ष्ट्रवष्ट्रवध सम्बन्धमा । 

 

लिर्यर्हरुुः- 
लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१ 

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

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

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

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

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

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

न्र्ौपाि े
३२५०० 

२०७५ चैत्र मसान्त 
सम्मका िालग मात्र । 

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

रािाभाट 
२४५०० 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०२ 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०३ 

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

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

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

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

घ) भर्ायङमा राखेको ष्ट्रपिर मापदण्ड ष्ट्रवपररत भएको । 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०४ 

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

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

तपलसिुः 

क्र स घरधलिको िाम थर स्वास््र् संस्थाको 
िाम 

मालसक भाडादर कोठा संख्र्ा 

१ श्री खेमराज पोखरेि सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ अत्रौिी 

रु २००० २ कोठा 

२ श्री झम बहादरु अलधकारी सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ गड्यौिीटार  

रु १४०० २ कोठा 

३  घघररङ स्वास््र् चौकी रु १२०० २०७५ भदौ ३ 
को लिर्यर्अिसुार 

४ श्री सकुमार्ा थापा सामदुाष्ट्रर्क स्वास््र् 
इकाइ फूिा 

रु १५०० १ कोठा 

 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०६ 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०७ 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०८ 

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

तपलसिुः 

हािको िाम पररवलतयत िाम 

कामधेि ुकोटङर लिमायर् धेिङु कामधेि ुकोटघर लिमायर् धेिङु 

ल्होडाुँडा आमा समहु भवि लिमायर् िोहोडाुँडा आमा समहु भवि लिमायर् 
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िव प्रलतभा र्वुा किवको भवि लिमायर् पकुोट िव प्रवतयि र्वुा क्िव भवि लिमायर् पकुोट 

लसजयिा क्िव भवि कोिडाडा लिमायर् लसजयिा र्वुा क्िव भवि कोिडाुँडा लिमायर् 

लछिलछिे खािेपािी र्ोजिा लिघटटङ र्ोजिा 
बटौलिटार 

लछिलछिे खािेपािी र्ोजिा लिघटटङ र्ोजिा 
करुवाटार 

झरुायखोिा पिु लिघटटङ खा पा लिमायर् 
गड्यौलिटार 

झरुायखोिा मिु लिघटटङ खािेपािी लिमायर् 
गड्यौिीटार 

कटहरे खािेपािी लिघटटङ प्रगती गाउुँ कटहरे खािेपािी लिघटटङ र्ोजिा 

 

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०९ 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१० 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०११ 

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

लिर्यर् िं २०७५।०७६-०१२।०१२ 

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

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

सम्फन्धी कामगववलध २०७५ ऩारयत गने सम्फन्धभा । 

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

सम्फन्धभा । 

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

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

कामागन्वमनका रालग कामगतालरका तजजगभा गने सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१३।०५ गाउॉसबा फस्ने सम्फन्धभा । 

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

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

२०७५।०७६-०१३।०८ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

लनणगमहर्- 
लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०१ 

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०२ 

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०३ 

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

लनम्न्  

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

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

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

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

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

लनम्न् 

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

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

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

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

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०५ 

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०६ 

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

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

तऩलसर् 
क्र 
स 

ऩत्र प्रेषण गने लनकाम, ऩदालधकायीको नाभ थय 
ठेगाना 

ऩत्रको सॊघऺप्त व्महोया कैवपमत 

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

भालसक डोय य ज्मारादायीका 
कभगचायीहर लनमजक्त नगने 
सम्फन्धभा । 

 

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

उद्दभघशरता तालरभ सञ्चारनका 
रालग २० जना सहबालग 
ऩठाइददने सम्फन्धभा । 

 

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

स्थालनम कय सम्फन्धी  

सजझाव  कामागन्वमन सम्फन्धभा  

 

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

घजल्रा सबाको लनणगमअनजसाय 
प्रस्ताव उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्धभा । 

 

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

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

 

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

एक नेऩारी एक परपज र 
ववरवा योऩण अलबमान 
सम्फन्धभा । 

 

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

सभऩजयक तथा लफशेष अनजदान 
सम्फघन्ध कामगववलध २०७५ 
सम्फन्धभा । 

 

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

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

कामगववलध) ऩवहरो सॊशोधन 
लनमभावरी २०७५ सम्फन्धभा 
। 

 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०८ 

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

तऩलसर् 

हारको नाभ ऩरयवलतगत नाभ 

अत्रौरी खानेऩालन मोजना भभगत गजयकोट खानेऩानी मोजना भभगत 
 

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।०९ 

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।१० 

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

तऩलसर् 

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

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

लनणगम नॊ २०७५।०७६-०१३।११ 

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

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

२०७५।०७६-०१४।०२ ववववध सम्फन्धभा । 

 

ननर्णमहर्- 
ननर्णम नॊ २०७५।०७६-०१४।०१ 

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

ननर्णम नॊ २०७५।०७६-०१४।०२ 

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

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

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

२०७५।०७६-०१५।०४ इन्न्जननमय सेवा सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०५ घाट सञ्चारन सम्फन्धभा । 

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

२०७५।०७६-०१५।०७ खोऩ केन्र सम्फन्धभा । 

२०७५।०७६-०१५।०८ ववववध सम्फन्धभा । 

 

ननर्यमहरुः- 
ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०१ 

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

तऩनसरुः 

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

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

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

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

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०२ 

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

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०३ 

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

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

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०५ 

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

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०६ 

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

ननम्नुः 

क) ववश्व नायी ददवस य ववश्व ऩानी ददवस भनाउने । 

ख) सभदुामभा आधारयत ऩूर्य सयसपाइ सम्फन्धी अनबभनु्खकयर् कामयक्रभ । 

ग) गाउॉऩानरका स्तरयम वडा वास सनभनत अनबभनु्खकयर् कामयक्रभ । 

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

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

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०७ 

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

 

ननर्यम नॊ २०७५।०७६-०१५।०८ 

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

ननम्नुः 

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

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

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

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

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

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

 
 

आजको फैठक सभाऩन गने । 
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प्रस्तावहर्- 
२०७५।०७६-०१६।०१ श्रोतव्मक्ती ननमकु्ती गने सम्फन्धभा । 

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

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

२०७५।०७६-०१६।०४ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

ननर्ममहर्- 
 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०१ 

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

ननम्न् 

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

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

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

 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०२ 

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

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

ननम्न् 

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

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

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

 

ननर्मम नॊ २०७५।०७६-०१६।०४ 

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

ननम्न् 

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

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

 
 

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

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

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

२०७५।०७६-०१३।०४ ववववध सम्फन्धभा । 

 

 

धनर्ामहर्- 
 

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०१ 

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

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०२ 

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

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

१ फय वऩऩर सधभ य चौतायो सॊयऺर् ऐन २०७५ 

याजऩत्रभा प्रकाघशत धभधत  २०७५।१०।२७  

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

२ सहकायी ऐन २०७५ 

याजऩत्रभा प्रकाघशत धभधत  २०७५।१०।२७ 

गण्डकी प्रदेश  

३ फार गहृ सञ्चारन कामाववधध २०७५ नेऩार सयकाय नभनुा कामाववधध 

४ फारधफफाह धफरद्ध कामाक्रभ सॊचारन खचा 
कामाववधध २०७५ 

नेऩार सयकाय नभनुा कामाववधध 

५ सडक फारफाधरकाको ब्मवस्थाऩन खचा 
कामाववधध २०७५ 

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

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

तऩधसर् 
क्र 
स 

ऩत्र प्रेषर् गने धनकाम, ऩदाधधकायीको नाभ थय 
ठेगाना 

ऩत्रको सॊघऺप्त व्महोया कामाऩाधरकाको धनर्ाम  

१ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

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

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

२०७५।१२।०८ 
गतेधबत्र भाग 
गाउॉऩाधरकाभा ऩेश 
गने । 

२ नेऩार सयकाय 

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

प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामाक्रभका राधग योजगाय 
सॊमोजकराइ काभभा रगाउन े
फाये । 

धनमधभत काभभा 
रागाउने । 

३ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

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

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

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

४ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

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

प्रहयी चौकी धनभाार्का राधग 
फजटे सधुनघितता सवहत प्रस्ताव 
ऩेश गने । 

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

५ गण्डकी प्रदेश सयकाय 

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

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

एवककृत फघस्त 
ववकासका राधग DPR 
तमाय गने क्रभभा 
यहेको । 

६ नेऩार सयकाय 

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

ववद्यारमको यकभ धनकासा 
सम्फन्धभा । 

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

धनर्ाम नॊ २०७५।०७६-०१७।०४ 

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

धनम्न् 

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

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

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

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

 

 
 

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

२०७५।०७६-०१८।०२ ववववध सम्बन्धमा । 

निणणयहरुः- 
निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०१ 

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

निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०२ 

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

निणणय िं २०७५।०७६-०१८।०२ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२०७५।०७६-०१९।११ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणफयहरुः- 
लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०१ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०२ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०३ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०४ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०५ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०६ 

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

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०७ 

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

लनणफय नं २०७५।०७६-०१९।०८ 

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

२०७५।०७६-०२०।०२ ववववध सम्बन्धमा । 

 

धिर्णयहरुः- 
 

धिर्णय िं २०७५।०७६-०२०।०१ 

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

 

 

धिर्णय िं २०७५।०७६-०२०।० 

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

 

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

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

 सम्बन्ििा । 

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

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

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

                      घ्र्ाछाप पटु्टार िोटर िार्ि ग्राभेल तथा नार्ल र्निािण । 

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

– राष्ट्रिर् प्राथर्िकता प्राप्त आर्ोजना र्निािरण सम्बन्ििा । 

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

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

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

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

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

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

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

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

२०७५।०७६-०२१।११ ष्ट्रवष्ट्रवि सम्बन्ििा । 

 

र्नणिर्हरुः- 
 

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०१ 

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

क) कििचारी अभावका कारणा र्सफारसिा ष्ट्रिलार्ि भएको। 

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

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

घ) प्राष्ट्रवर्िक अनरु्िन र्ोजना कार्ािन्वर्नको चरणिा र्ररनपुने देजखर्ो । 

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

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

ज) वडा सजचव नहुाँदा दैर्नक प्रशासन सञ्चालन कठठनार् भएको । 

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

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

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

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

िार्थ उल्लेजखत ष्ट्रवर्र्उपर छलफल र्दाि  

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

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

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०२ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०३ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०४ 

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

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०६ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०७ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०८ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।०९ 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।१० 

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

र्नणिर् नं २०७५।०७६-०२१।१० 

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

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

क्र.सं. नािथर ठेर्ाना सहार्ता रकि रू कैष्ट्रफर्त 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१० श्री कार्लकादेवी प्रा.ष्ट्रव  जघररङ ३, 
हर्सिनडााँडा 

२०,०००।- छाना उडाएको 

 

 

 

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

२०७५।०७६-०२२।०२ शिक्षाको अर्धकार सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२२।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

 

र्िर्ियहरुः- 

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०१ 

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

१) राजश्व परामिि सर्मर्तको प्रर्तवेर्ि पेि गिन २०७६ जेष्ठ  

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

३) र्बर्यगत सर्मर्त बैठक तथा अन्य सरोकारवालाहरसँग छलफल २०७६ असार 

४) बावर्िक िीर्त तथा कायिक्रम साविजर्िकरर् २०७६ असार  

४) वडास्तरमा योजिा छिौट २०७६ जेष्ठ २७ गतेर्ित्र । 

५) प्राथर्मवककरर् िएका वडाका योजिा तथा कायिक्रमहर ववर्यगत सर्मर्तका प्रर्तवेर्ि  

योजिाहर बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तमा पेि गिन । 

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

र्मर्त २०७६  

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

८) गाउँसिामा बजेट पेि गिन २०७६ असार   गते । 

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

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

१०) गाउँपार्लकार्ित्रका सम्पजर्ि योजिाहरको योजिा बैंक तयार गिन प्रयोजिका लार्ग  

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

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

रे्हायुः 

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

गाउँसिा सञ्चालि खचि शिर्िकमा ववर्ियोजि िएको बजेटबाट र्िम्ि कायिहरमा खचि गिनुः 

क) योजिा बैंक तयार गिन क्रममा कम््यूटर टाइप गिन । 

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

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

घ) गाउँसिामा सञ्चालिमा लाग्िे स्टेििरी छपाइ तथा मसलन्र् खचि । 

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०२ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ङ) पर्ाअवर्ध सूची प्रकािि र्मर्तले २ वर्िको हजिे । 

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

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

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

झ) स्थायी शिक्षकहरू वाट मात्र ववर्य ववज्ञको सजचीकृत गिन । 
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र्बर्य ववज्ञकोलार्ग प्रकाशित सूचिा अिजसार प्राप्त र्िवेर्ि र्िम्िािजसार रहेकोमा बैठकको र्िर्िय र्मर्तर्ित्र 
र्िधािररत योग्यता पजगेका शिक्षकहरलाइ ववज्ञको रपमा र्ियजक्त गिन र्िर्िय गररयो । 

र्िम्िुः 

क्र.सं.  ववद्यालय तह शे्रर्ी अस्थायी 
र्ियजक्ती र्मर्त 

स्थायी र्ियूक्ती 
र्मर्त 

ववयय 
िैशक्षक 
योग्यता फोि िं. 

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

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

मा.वव 
२०६६/४/२
६ 

२०७१/८/७ ववज्ञाि  

गशर्त एम.एड 9856039347 

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

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

४ झम वहार्जर 
थापा चन्रज्योर्त मा.वव 

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

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

क 
एम.एवव.ए
ड 9856000554 

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

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

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

क एम.एड 9861833381 

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

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

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

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

क एम.एड 9856060413 

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

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

१५ तेज िारायर् 
िाह 

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

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

क एम.एड  

 

र्िर्िय िं २०७५।०७६-०२२।०३ 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

ननणायहरुः- 
ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०१ 

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

तपनसलुः 

क) गाउँपानलकाको प्रशासट्टकय भवन ननर्ााण पोखिीछाप । 

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

ग) बहउुद्देन्त्ययय सभाहल ननर्ााण पोखिीछाप । 

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

ङ) न्त्घरिङकोटर्ा भ्यू टावि ननर्ााण  

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

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०२ 

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

तपनसलुः 

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

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

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

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

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

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

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

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

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०३ 

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

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०४ 

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

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०५ 

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

१ न्त्घरिङ गाउँपानलका तनहुँ वडा नं १ अिौली र्ा । 

२ न्त्घरिङ गाउँपानलका तनहुँ वडा नं ४ रू्ला र्ा । 

ननणाय नं २०७५।०७६-०२३।०६ 

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

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

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

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

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

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

 

आजको बैठक सर्ापन गने । 
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कुि जम्िा 2  पेज िध्र्को 1 

 

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

नीलत तथा कार्िक्रम सम्बन्धमा । 

२०७५।०७६-०२४।०२ गाउँसभा िाख्न ेसम्बन्धमा । 

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

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

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

२०७५।०७६-०२४।०६ र्वर्वध सम्बन्धमा । 

 
लनर्िर्हरुः- 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०१ 

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

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०२ 

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

तपलसिुः 

लमलतुः २०७६ असाि १० गतेदेघि 

समर्ुः ददनको १ बजेदेिी । 

स्थानुः पोििीछाप तनह ँ । 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०३ 

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

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०४ 

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

 

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०५ 

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

लनर्िर् नं २०७५।०७६-०२४।०६ 

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

क) देहार् बमोघजमका व्र्क्तीहरिाइ आलथिक सहार्ता प्रदान गने 

क्र स व्र्क्तीको नाम थि 
ठेगाना 

आलथिक सहार्ता िकम र क्षतीको संघक्षप्त र्वविर् कैर्फर्त 

१ भेर्िाज पोख्रिे 

घिरिङ १ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीको कािर् क्षलत 
प र्ािएको 

 

२ भर्वसिा थापा 

घिरिङ २ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

३ र्किर् िाना घिरिङ २ 
तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

४ लतिमार्ा आिे घिरिङ 
३ अचििकोट 

१ हजाि मात्र तालिमको क्रममा िाइते 
भएको 

 

५ कान्त बहाद ि नेपािी 
घिरिङ २ तनह ँ 

१० हजाि मात्र हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

६ सन्त बहाद ि दमाइ 

घिरिङ ३ डाँडाँथोक 

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

अर्विि बर्ािको कािर् 
ििगोठमा क्षलत प गेको  

 

 

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

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

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

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

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

२०७६ सम्बन्धमा । 

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

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

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

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

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

२०७५।०७६-०२५।०७ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणथर्हरुः- 
लनणथर् नं २०७५।०७६-०२५।०१ 

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

 

बैठकका अन्र् कार्थसूघिहर स्र्गन गिी आगामी कार्थसूघिहर अघिल्िो कार्थपालिका बैठकमा पेश गने गिी 
आजको बैठक समापन गने । 



मिमि २०७६ असार २६ गिे मिमििार कार्यपामिकाको िैठकका मिर्यर्िरु 

कुि जम्िा 3  पेज िध्र्को 1 

 

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

२०७६ सम्बन्धमा । 

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

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

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

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

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

२०७५।०७६-०२६।०७ ववववध सम्बन्धमा । 

 

लनणथर्हरुः- 
लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०१ 

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

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०२ 

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

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०३ 

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

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०४ 

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

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०५ 

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

क) लसजािीर्ि पाटी प्र्ािेस अध िो घशर्थकमा ववलनर्ोघजत िकम र २ िािको र्ोजनािाइ गरि सजृना 
ववकास आमा सम ह भवन लनमाथणमा संशोधन गने । 
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लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०६ 

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

लनणथर् नं २०७५।०७६-०२६।०७ 

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

क)  

क) रे्हार् बमोघजमका व्र्क्तीहरिाइ आलर्थक सहार्ता प्रर्ान गने  

क्र स व्र्क्ती तर्ा संस्र्ाको 
नाम र्ि ठेगाना 

आलर्थक सहार्ता िकम र क्षतीको संघक्षि ववविण कैवफर्त 

१ साम र्ावर्क िेलडर्ो 
िामप ि 

२००००। सूचना प्रशािण गिेवापत  

२ गोिे बहार् ि िपाङ्गी 
फ टवि कार्थक्रम  

१००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

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

१००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

४ श क्िागण्डी एफ एम 
िाइ आलर्थक सहर्ोग 
सम्बन्धमा । 

१००००। तालिमको क्रममा िाइते 
भएको 

 

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

२००००। हावाह िीिे ििको छाना 
उडाएको 

 

६ भ  म क मािी र्ापा क्षेत्री 

घिरिङ गाउँपालिका १ 

१००००। 

 

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

 

७ घचत्र बहार् ि क माि 

घिरिङ ४ नर्ाँटाि 

१०००० किेजोमा समस्र्ाका कािण 
लनर्लमत रपमा उपचाि 
गन थपिेकोिे  

 

८ पूणथ वहार् ि र्ापा २०००० पवहिोको कािण िि 
जोघिममा िहेकोिे आलर्थक 
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घििीङ ३ डाँडाँर्ोक सहर्ोग 

९ प ष्पारे्वी पोख्रिे  

घिरिङ १ अत्रौिी 
तनह ँ 

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

 

१० स ि बहार् ि र्ापा 

घिरिङ २ सतगैिा 

१०००० गोठ जिेि नष्ट भएकोिे 
िाहत दर्ने । 

 

११ ज्ञानमार्ा ढकाि 
घिरिङ १ बैडी 
िातोडाँडाँ 

१०००० हावाह िीिे ििमा क्षलत 
प र्ाथएकोिे िाहत दर्ने । 

 

१२ ज ि बहार् ि आिे 

घिरिङ ३ घििा 

१०००० ििम नी पवहिो गई जोघिम 
भएकोिे िाहत दर्ने । 

 

 

आजको कार्थपालिका बैठक समापन गने । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७५।०७६-०२७।०१ घिरिङ गाउँपालिका तनह ँको आलथिक बर्ि २०७५।०७६ को योजना तथा कायिक्रम  

फिफािक तथा भ  क्तानी सम्बन्धमा । 

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

२०७५।०७६-०२७।०३ ववववध सम्बन्धमा । 

लनर्ियहरुः- 
लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०१ 

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

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

३ गजिकोट घिरिङ साध ववद्य लतकिर् योजना र १५ िाख । 

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

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

३ कृष्र् मावव प ट्टाि भवन लनमािर् योजना । 

लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०२ 

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

लनर्िय नं २०७५।०७६-०२७।०३ 

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

७ हि का सवािी 
चािक 

श्री चन्रबहाद ि 
शाकी 

प्रथम स्ति २२०१० गाउँपालिका ।  
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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 

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 । 
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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 
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 । 
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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 

 

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 
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िे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 । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७ - ००२।०१ आर्थिक बर्ि २०७६/०७७ को दररेट र्िर्ािरण सम्बन्र्मा ।  

२०७६।०७७ - ००२।०२ र्तज र्ित प्रर्तयोर्िता सञ्चालि सम्बन्र्मा । 

२०७६।०७७ - ००२।०३  ववववर् सम्बन्र्मा । 

र्िणियहरुः- 

र्िणिय िं २०७६।०७७-००२।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००२।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाि आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को 
दररेट सम्बन्र्मा र्मर्त २०७६/०५/०९ िते १० बजे िाउँपार्लकामा कायिरत चार जिा प्रववर्र्क र 
दररेट र्िर्ािरणा सम्बन्र्मा छलफलिरी टुङ्गो लािार्ि तत्काल कायिपार्लकाको बैठकमा पेश ििे भने्न 
सविसम्वत र्िणिय िररयो । 

र्िणिय िं २०७६।०७७-००२।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-०२।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाि २०७६ सालको हररतार्लका तीजको 
उपल्छयमा घिररङ िाउँपार्लका मवहला जिप्रर्तर्िर्र् तथा मवहला सञ्जाल घिररङबाट र्मर्त 
२०७६/०५/१२ मा सञ्चालि हिु िर्िरहेको तीज िीत प्रर्तयोर्ितामा सहभािीहरूले अफ्िो िेपाली 
िािररकता प्रमाणपत्र सवहत वटम दताि िराउिपुिे साथै र्मर्त २०७६/०५/०४ ितेको ददि यसै 
िाउँपार्लकाको उपाध्यक्ष श्री सरस्वती घिर्मरे र्सग्देलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट र्िणिय भएका 
प्रस्तावहरूका आर्ारमा कायिक्रम अिाडी बडाउिे भने्न सविसम्वत र्िणिय िररयो । 

र्िणिय िं २०७६।०७७-००२।०३ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००२।०३ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाि तपर्सलका घिररङ िाउँपार्लका 
र्भत्र रहेका मटर बाटोका अप्टारा स्थािहरूमा र्िघस्टमेट अिसुार ममित तथा सरसफार्ि ििे सविसम्वत 
र्िणिय िररयो । 

र्िणिय िं २०७६।०७७-००२।०४ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००२।०४ को प्रस्तावमाथी छलफल िदाि तपर्सलका व्यघिहरूलार्ि 
िम्िािसुारको आर्थिक सहायता ििे भने्न सविसम्वत र्िणिय िररयो । 

तपर्सल 

क्र.सं. िामथर वववरण ठेिािा रकम कैवफयत 
१ मकर बहादरु थापा  आमाको हत्याभएको तथा 

आर्थिक अबस्था ववपन्न भएकोले 
सहयोि मात्र । 

घिररङ ४ ३५,०००  

२ र्मि बहादरु थापा  िरमिुीको पैरो रोक्ि पर्ािल 
उठाउि सहयोि । 

घिररङ ४ १०,०००  

३ र्मािर्सङ थापा  हावाहरुीले छािा उडाएको घिररङ ५ १०,०००  
४ मर्िश्वर रािा काठेकोट छािा उडाएको घिररङ २ १०,०००  
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५ पदम वहादरु कुमाल 
समेत 

िड्यौलीटार स्टेटमेन्ट अिसुार 
काठको डोड चवुहएकोले 
पोर्लर्थि पार्प र्ररद ििि 

घिररङ ४ २५,०००  

६ टोप बहादरु रामदाम  पवहरो र्ियन्त्रण ििि सहयोि घिररङ २ १०,०००  
७ र्भष्म िेवार समाज  लार्िाच तथा ववववर् प्रर्तयोर्िता 

आयोजिामा  सहयोि 
र्भमाद ६ १०,०००  

८ कोर् वहादरु शे्रष्ठ िेवारी डे्रसका लार्ि सहयोि घिररङ ३ ५०,०००  
९ होम बहादरु थापा  मिृौला डार्लार्सस भैरहेकोले 

सहयोि  
घिररङ ४ १०,०००  

१० िारायणी र्िाल  छािा उडाएको घिररङ १ १०,०००  
११ र्मुलाल िौतम  रित, वपसाव, टाउको रोिी 

भएकोले उपचारििि आर्थिक 
सहयोि मात्र बवुाको िाम 
र्िेन्दराज िौतम 

घिररङ २ १०,०००  

१२ र्लल बहादरु रािा कुलो ममित तथा पार्िप र्ररद घिररङ ४ १०,०००  
 

आजको कायिपार्लका बैठक समापि ििे । 



मिमि २०७६ असोज १० गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  4 मध्यको 1 

प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७-००३।०१ मिररङ गाउँपामिका ििह कँो प्रशासकीर् 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 रे्हायवमोघजमका योजिाहरको 
कायाणन्वयिमा निम्िाि साि गिे निर्णय गरियोुः 

रे्हाय 

(क) योजिाको िामुः घिरिङ गाउँपानलकाको प्रशासककय भवि निमाणर् 

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

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

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

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

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

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

- निर्णयको व्यहोिाुः गाउँसभाको बैठकबाट श्रोत स निघित गिेको यस योजिाको लानग चालू 
आवको कायणसम्पार्ि गिणका लानग गाउँ कायणपानलकाको कायाणलयबाट पेश भएको लागत अि माि 
र १ किोड ४४ लाख १८ हजाि ५ सय पचहत्ति मात्रको कवर्यमा उक्त लागत अि माि 
घस्वकृत गिी सावणजनिक खरिर् ऐि, २०६३ तथा सावणजनिक खरिर् नियमावली, २०६४ को 
अनििमा िकह आवश्यक प्रकिया अगाडी बढाउि कायणपानलकाको कायाणलयलाइ निरे्शि गिे सो 
योजिाको 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 िघजककरै् 
गएको सन्र्भणमा गाउँपानलकाको भौनतक तथा कायाणलयको सिसामािको स िक्षाको लानग 
रे्हायबमोघजमको 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 जवाि १ 
जिा 

१८००० गाउँपानलका तिह ँ 
। 

एस एल नस 
उनतर्ण । 

२ पाले पहिा साकवकरे्खी कायणित 
लाइ िै नििन्तिता 
दर्िे 

कास ३ जिा 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 । 
निजलाइ तलव बाहेक खािा खाजाको भत्ता वापत एकम ष्ट र ६००० (छ हजाि मात्र) दर्इिेछ । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण आन्तरिक आय संकलि 
(ठेक्का बन्र्ोबस्त) सम्बन्िी कायणकवनि, २०७६ पारित गिे । 
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निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०४ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००३।०४ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घिरिङ गाउँपानलका 
तिह ँको नसमामा िहेको कानलगण्डकी िर्ी क्षते्रमा िहेको िदर्जन्य पर्ाथणहर घजल्ला 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 बमोजीमको िा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 

ज) 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 
जम्मा गिाइ कानलगण्डकी कंकिट एण्ड ब्लक इन्डघस्िज 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 योजिा तथा कायणिम कायाणन्वयिका लानग िेपाल सिकाि तथा प्ररे्श 
सिकाि वाट प्राप्त ह ि  पिे कवघत्तय समानिकिर् अि र्ाि, िाजश्व वाँडफाँड ि शशतण अि र्ािको िकम 
तथा गाउँपानलकाको आन्तरिक आम्र्ािी गाउँपानलकाको सघित कोर्मा जम्मा भइ श्रोत स निघित 
िभएसम्म क िै पनि खचण व्यहोिे र्ाकयत्व नसजणिा िगिे (योजिा 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 सामाघजक स िक्षा भत्ता वापतको पकहलो ककस्ता वापतको िकम िपेाल सिकाि 
वाट प्राप्त ह ि  पिे निकासा गाउँपानलकाको सघित कोर्मा जम्मा भइ श्रोत स निघित भएपिात 
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सम्प र्ण वडा कायाणलयहरको माग तथा MIS Entry का आिािमा सामाघजक स िक्षा भत्ता कवतिर् 
गिे निर्णय गरियो ।   

निर्णय िं २०७६।०७७-००३।०८ 

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

(क)  कायणपानलकाको निर्णय िं २०७५।०७६-०२६।०२ मा निर्णयमा निम्िाि साि थप गिे 
प्राकवनिक शाखामा कायणित इघन्जनियि, सव इघन्जनियि ि 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 इघन्जनियि 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) गजिकोट प्रहिी चौकीको मोटिसाइकल ममणत र १२,८०० मात्र भ  क्तािी गिे । 

(च) घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ४ गड्यौनलटाि तिह मँा 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 हजाि । 

 - हरि सार मगि बौदर्काली गाउँपानलकालाइ र १५ हजाि । 

 - डाँडाँथोक खािेपािी योजिा ममणत र १० हजाि । 

 - गजिकोट प्रहिी चौकीमा हनतयाि प जा वापतको र १० हजाि । 

 - गजिकोट िाह थािमा प जा सिालि र १० हजाि । 

 - नभष्म िेवाि समाज नभमार् िपा र १० हजाि । 

 - मोहन्ते साकी घिरिङ १ र १० हजाि । 

 - बरृ् बहार् ि थापा घिरिङ ३ र १० हजाि । 

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

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

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

२०७६।०७७-००४।०४ आमथिक बर्ि २०७५।०७६ को अमन्िि िेखापरीक्षर् 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 र्ोििा आर्ोगबाट िाग भएको सिपरुक मििेर् अििुािका  

   र्ोििा 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 िामाघजक ि ि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 जिा लाभग्राहीको िूघचवाट लगत कट्टा गिी िामाघजक ि िक्षा भत्ता वापतको प्रथम वकस्ता 
अप ग िकम गाउँपानलका आन्तरिक श्रोतबाट िापट दर्इ यथािम्भव नछटो िामाघजक ि िक्षा 
ववतिर् गिे निर्णय गरियो । 

लगत कट्टा गिीएका क ल जम्मा ४१२ जिाको ववस्ततृ िामावली यिैिाथ िंलग्ि िहेको छ । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण घजल्ला 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 
जग्गा व्यवस्थापि गिे प्रनतवद्धता िवहत तत्कालको लागी गाउँपानलका विपि िहेका व्यघक्तगत 
भविहरमा भाडामा दर्ि आवश्यक िहघजकिर् गाउँपानलकाबाट गिे ि प्रहिी चौकी प ट्टाि घिरिङ 
गाउँपानलका १ तिह ँ निमाणर्को लानग आवश्यक न्यूितम ५ िोपिी जग्गाको लानग घिरिङ 
गाउँपानलका वडा िं १ प ट्टािमा प्रहिी चौकी भवि निमाणर्को लागी प ट्टाि विपि जग्गा व्यवस्थापि 
गिे प्रनतवद्धता िवहत तत्कालको लागी वडा िनमनतको निर्णयका आधािमा व्यघक्तगत भविहरमा 
भाडामा दर्ि आवश्यक िहघजकिर् गाउँपानलकाबाट गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०३ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०३ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण आ.ब. २०७६/७७ को 
लानग िदर्जन्य 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-
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077 को घशलबन्र्ी र्िभाउपत्र खरिर्का लानग कानलगण्डकी कंविट एण्ड ब्लक ईन्डविज घिरिङ 
गा.प.-१ ि प्रशन्न निमाणर् िेवा स्याङ्गजाले खरिर् गिेको रे्घखयो l नमनत २०७६/०७/०३ गते 
नियमाि िाि मध्यान्न १२:०० बजे 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 िमेत 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 जम्मा 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 प्रनतवेर्ि उपि 
छलफल गिी लेखापिीक्षर्को िममा औल्याएका बेरज को िम्बन्धमा आगामी दर्िहरमा ि धाि 
गिे तथा अि ल गि णपिे प्रकृनतका बेरज 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 बमोघजम 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 कामकाजमा लगाउिे । 

२) श्री ववष्र्  शे्रष्ठलाइ तलब मानिक र ३५९९० अक्षेरपी पैनति हजाि िौ िय िब्बे ि महंगी 
भत्ता मानिक र २००० अके्षरपी र् इ हजाि 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 बमोघजमको िनमनत 
गठि गिेुः 

िंयोजकुः श्री िि बहार् ि िािा गाउँपानलका अध्यक्ष 
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ि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 योजिा 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 योजिा प्ररे्र् गिे । िो योजिाहरको लानग चालू आनथणक बर्ण 
२०७६।०७७ को लानग गाउँिभाबाट घस्वकृत बजेट तथा कायणिमलाइ आधाि मािी बजेट 
ि निघित गिे निर्णय गरियो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०८ 

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

निर्णय िं २०७६।०७७-००४।०९ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००४।०९ को प्रस्तावमाथी छलफल गर्ाण रे्हायबमोघजमका 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 हजाि 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) िि जोघखममा िहेको घिरिङ गाउँपानलका वडा िं ३ घखलाको बरृ् बहार् ि थापालाई र १० 
हजाि आनथणक िहायता प्रर्ाि गिे । 

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

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

(च) स्वास्थ्य इकाइ अत्रौली गड्यौलीटाि मा कायणित अहेव िेि का शे्रष्ठ अिमी िोघजशा 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 । 

 

आजको कायणपानलका बैठक िमापि गिे । 



मिमि २०७६ कामििक २२ गिे शकु्रबार कार्िपामिकाको बैठकका मिर्िर्हरु 

पेज  4 मध्यको 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 तिहु ँ  

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  

६ अलैघचपािी खािेपािी योजिा  वडा िं ५  

 



मिमि २०७६ कामििक २२ गिे शकु्रबार कार्िपामिकाको बैठकका मिर्िर्हरु 

पेज  4 मध्यको 2 

 

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   

2 8]«lGrË ug   ;+Vof 2 0.3 8   

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

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 
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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{ 10

0 

300

0 

  

(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 ििे । 
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प्रस्तावहरुः- 
२०७६।०७७-००६।०१ गाउँ शिक्षा समममतको मिर्णय अिमुोदि सम्बन्धमा ।  

२०७६।०७७-००६।०२ अपाङ्गता भएका व्यशिहरको परिचयपत्र सम्बन्धमा ।  

२०७६।०७७-००६।०३ कृषि ि पि ुसेवाका किाि  कमणचािीहरको म्याद सम्बन्धमा। 

२०७६।०७७-००६।०४ प्रहिी चौकीको भवि ममणत सम्बन्धमा । 

२०७६।०७७-००६।०५ मबमबधुः 
 खलु्ला परुि भमलबलमा सहभामगताको खचण भिुािी सम्बन्धमा । 

 चन्रज्योती मावीको प्रस्ताविा सम्बन्धमा । 

 आमथणक सहयोग सम्बन्धमा । 

मिर्णयहरुः- 
मिर्णय िं २०७६।०७७-००६।०१ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००६।०१ को प्रस्तावमाथी छलफल गदाण शिरिङ गाउँपामलका 
तिहुँको गाउँ सभाबाट िैशक्षक संस्थाहरलाइ सहायता शििणकमा षवमियोशजत र ४५ 
लाखको षवमियोजि सम्बन्धमा गाउँ शिक्षा समममतको मममत २०७६ मंमसि ३ गतेको 
बैठकमा मिर्णयहर देहायबमोशजम िहिे गिी अिमुोदि गिनुः 

देहायुः 

(क) गाउँपामलकामभत्रका १-३ सञ्चालिहिुे कुल जम्मा सोह्र षवद्यालयहरका लामग प्रमत 
षवद्यालय र ३५ हजािका दिले अिदुाि षवतिर् गिन । 

(ख) गाउँपामलकामभत्रका १-५ सञ्चालि हिुे जम्मा १० षवद्यालयहरमध्ये श्री सिस्वती 
प्राषव शिरिङ ५ तिहुँ श्री कल्यार्देवी प्राषव शिरिङ ४ तिहुँ श्री जयिेपाल प्राषव शिरिङ ४ 
तिहुँ श्री िाजपिु प्राषव शिरिङ ४ तिहुँ श्री पिपुमतिाथ प्राषव शिरिङ २ तिहुँ श्री 
गदुदभञ्ज्याङ्ग प्राषव शिरिङ १ तिहुँलाइ प्रमत षवद्यालय ७० हजािका दिले अिदुाि षवतिर् 
गिन । 

(ग) गाउँपामलकामभत्रका १-५ सञ्चालि हिुे जम्मा १० षवद्यालयहरमध्ये  

 श्री चण्डी प्राषव शिरिङ २ तिहुँ र ३५ हजाि मात्र । 

 श्री पावणती प्राषव शिरिङ २ तिहुँ र ७५ हजाि मात्र । 

 श्री भैिव प्राषव शिरिङ ३ तिहुँ र ३५ हजाि मात्र । 

 श्री बषुि प्राषव शिरिङ ५ तिहुँ र ४० हजाि मात्रका दिले अिदुाि षवतिर् गिन। 

(ि) गाउँपामलकामभत्रका १-८ सञ्चालि हिुे कुल जम्मा तीि (३) षवद्यालयहरका लामग 
प्रमत षवद्यालय र ४० हजािका दिले अिदुाि षवतिर् गिन । 

(ङ) गाउँपामलकामभत्रका १-१० सञ्चालि हिुे कुल जम्मा सात (७) षवद्यालयहरमध्ये 
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श्री ददपक मावी शिरिङ १ तिहुँ ि सिस्वती मावी शिरिङ ५ तिहुँलाइ र प्रमत षवद्यालय 
र १/१ लाखका दिले अिदुाि षवतिर् गिन । 

(च) गाउँपामलकामभत्रका १-१० सञ्चालि हिुे कुल जम्मा सात (७) षवद्यालयहरमध्ये 

 श्री कामधेि ुमावी शिरिङ ५ तिहुँ । 

 श्री  िाषिय मावी शिरिङ २ तिहुँ । 

 श्री कृष्र् मावी शिरिङ १ तिहुँ । 

 श्री चन्रज्योती शिरिङ ३ तिहुँ लाइ प्रमत षवद्यालय र २/२ लाखका दिले 
 अिदुाि षवतिर् गिन । 

 श्री महेन्रज्योती मावी शिरिङ ४ लाइ र ४११८०० मात्र अिदुाि षवतिर् गिन। 

(छ) गाउँपामलकामभत्रका श्री धािी प्रावी शिरिङ ३ तिहुँ ि जलबािाही प्रावी शिरिङ ५ 
लाइ २८६१०० मात्रका दिले अिदुाि षवतिर् गिन । 

(ज) सतु्केिी सट्टा मसक्षक बापत र ४७५००० मात्र अिदुाि षवतिर् गिन सोको लामग 
आगामी वैठकमा प्रस्ताव पेि गिन । 

(झ) बालमबकास सहयोगी कायणकताण ि कायाणलय सहयोगी ि कायाणलय सहायक सवै गिी 
६३ जिालाइ प्रमत व्यिी १००० का दिले १२ मषहिाको कुल र ७५६००० मात्र 
अिदुाि षवतिर् गिन। 

(ञ) शिरिङ गाउँपामलका मभत्रका षवद्यालयहरमा अध्यापि अिमुतीपत्र षविा शिक्षक 
मियिुी सम्बन्धमा भएको गाउँ शिक्षा समममतको मिर्णय बमोशजम गिन । 

(ट) कृष्र् मावी शिरिङ १ पटु्टाि तिहुँमा कायणित शिक्षक श्री मललाबहादिु सिुािलाई 
हाल कायणित षवद्यालय ि सरवा हिु चाहेको षवद्यालय श्री ददपक मावी बैडी शिरिङ १ 
तिहुँको षवद्यालय व्यवस्थापि समममतको सहमतीको आधािमा श्री मललाबहादिु सिुािलाइ 
कायणपामलका बैठक जवाफदेही हिुेगिी आजको कायणपामलकाको मिर्णयका आधािमा ददपक 
माषवमा सरवा गिन मिर्णय गरियो । 

मिर्णय िं २०७६।०७७-००६।०२ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००६।०२ को प्रस्तावमाथी छलफल गदाण देहायबमोशजम 
मिर्णय गिनुः 

(क) गाउँपामलकाको गाउँ सभाबाट अपाङ्गता लशक्षत वजेट र ४ लाखबाट प्रत्येक वडामा 
कशम्तमा एक एक ददि अपाङ्गता भएका व्यिीहरलाइ परिचयपत्र षवतिर् गिन शिषवि 
सञ्चालि गिन जसको लागी आबश्यक पिन प्राषवमधक जिििी (डाक्टि, फोटो शखच्ि े
व्यिी) लगायत गाउँपामलकाबाट खटाइएकका जिििीहरलाइ गाउँपामलकाको खचणको 
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मापदण्ड बमोशजम पारिश्रममक प्रदाि गिन उल्लेशखत कायणहरको लामग बजेट अपगु भएमा 
गाउँ सभाबाट मबमियोशजत िकमबाट िकम उपलब्ध गिाउिे सो सम्परु्ण कायणको 
शजम्मेवािी अपाङ्गता समन्वय समममतलाइ शजम्मा ददिे मिर्णय गरियो । 

मिर्णय िं २०७६।०७७-००६।०३ 

प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००६।०३ को प्रस्तावमाथी छलफल गदाण गाउँपामलकाको 
पि ु सेवा िाखामा कायणित  िा प्रा स मिोज शे्रष्ठ ि सन्तोि मसग्देल तथा कृषि सेवा 
िाखामा कायणित िा प्रा स बिाण थापालाइ हालसम्म खाइपाइ आएको मामसक तलबमा 
िहिे गिी २०७६ पिु मसान्तसम्मका लामग किाि म्याद थप गिन मिर्णय गरियो । 

मिर्णय िं २०७६।०७७-००६।०४ प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००६।०४ को 
प्रस्तावमाथी छलफल गदाण गजिकोट प्रहिी चौकी भवि ममणत तथा दइु कोठे भवि 
मिमाणर्का लागी र २ लाख बजेट कृष्र् मोटिमागण स्तिोन्नती तफण को शििणकबाट 
शििणकान्ति गिी अिमुोदिका लागी गाउँसभामा पेि गिन मिर्णय गरियो । 

मिर्णय िं २०७६।०७७-००६।०५ प्रस्ताव िं २०७६।०७७-००६।०५ को 
प्रस्तावमाथी छलफल गदाण देहायबमोशजमका मिर्णयहर गरियोुः 

(क) मममत २०७६ असोज ३० देखी कामतणक ३ गतेसम्म सम्म सञ्चालि भएको खलु्ला 
परुि भमलबलमा सहभामगताको खचण र १५९०० मात्र  आमथणक सहयोग उपलब्ध 
गिाउिे । 

(ख) चन्रज्योती मावी शिरिङ ३ तिहुँबाट प्राप्त प्रस्तावमा अशिल्लो आमथणक बिणमा भएको 
कामकाजमा िदोहोरििे गिी प्राप्त प्रस्ताव पारित गिन । 

(ग) धमुलखेल अस्पताल व्यवस्थापि शििणकमा षवमियोशजत र ३ लाखलाइ अस्पतालको 
भविको भाडा तथा कायाणलय व्यस्थापिका लागी ि कायाणलय सहयोगीको तलब भत्ता 
शििणकमा खचण गिन मिर्णय गरियो । 

आजको कायणपामलका बैठक समापि गिन । 
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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 धिषुा 

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 बमुि 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 धिषुा 

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 बमुलङटार 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  ँ
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२८  कामलका प्रा मि  मिररङ ४ गबडुाँडा 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 लुक िा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 

बझुाउिेछ । 

 

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 

मदईएको कार्ायदिेिा हाल ििह  ँ हाइड्रोपािर कम्पिी मलमिटेडले पमि प्रभामिि मिल्ला ििह कँो 
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मिद्यिुिेिा िपगुकेो स्थाििा मिद्यिु मिस्िारको कार्य गिे भएकोले िो उपभोक्ता िमिमि िमिमििँग भएको 

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

िम्पादि ह िे कार्य बाहकेको कािको लामग िात्र िर्ाँ लगि इमििटे िर्ार पारी िो इमििटेका 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 िमंिर 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 । 



मिमि २०७६ पषु १८ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-००८।०१ आ व २०७७।०७८ को िामग सिपरुक िथा मबशषे 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 मवशशे्वरको 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 । 

  गसैस अििुमि सम्बिधिा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०१ 

प्रस्िाव िं २०७६।०७७-००८।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय रामरिर् र्ोजिा आर्ोगिा आ व २०७७-

७८ को िागी सिपरुक िथा मवशेष अिदुािका िामग र्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका 

र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः  

सिपरुक िफय को र्ोजिाको िामग 

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा अििुामिि िागि अििुाि 
गाउँपामिकाबाट 

व्र्होिे िागि रु 

१ घिुाउिे िाि मििायर् 
मघररङ गाउँपामिका -३, गफुा 

ििह  ँ
DPR प्रमिवेदि अिसुार २ करोड 

२ 
कृरर् िोटरिागय मघररङ 

दउेरािी दखेी बैडीसम्ि 
मघररङ गाउँपामिका ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ 

िागि अििुाि िर्ार ह ि 

बाँकी 

३ करोड 

३ 
सिादी खोिाको पमकक पिु 

(छािङु दखेी मििाद जोड्िे) 
मघररङ २ ििह  ँ

मवस्ििृ िागि अििुाि 

DPR िर्ार ह ि बाँकी 
१ करोड 

मबशेष अिदुाि िफय  

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

अििुाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

५ 
गड्र्ौमिटार िर्ाँटार 

मिमटटङ मसचाइ र्ोजिा 
मघररङ ४ ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अििुाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

६ थामििाइ िमन्दर मघररङ मघररङ ३ ििह  ँ DPR प्रमिवेदि अिसुार  

 

निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०२ मघररङ गाउँपामिकाको िगूोिमित्र 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 खरेैिीघाट िा िात्र ठेकका िागकेो मववरर् प्राप्त िएको । 

मिर्यर्को व्र्होराः 

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

ििागिेा 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 कँो 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 िसैकेको 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 सििे जडाि गिे कार्य 
   

काठेकोट सेट १  

अत्रौिी सेट १  

बैडी सेट १  

                                                          जम्िा सेट  ३   

३ 

िान्सफियर जडािका िामग एच स्िकचरका बिाइ मफमटङ्ग 

िगार्ि ५० के मि ए को िान्सफियर सििे 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  
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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 िािो फिाि ेपोि गाडी 

आइरि स्र्ाकि सेट सििे 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। 

 

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 िािो फिाि ेपोि गाडी 

आइरि स्र्ाकि सेट सििे 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। 
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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 िािो 

फिाि ेपोि गाडी ०.३ मि च्र्ािि १.२ मि च्र्ािि िाइ 

पोि कर्ाम्पिे कमस ३ गोटा मपि इमन्सिेटर सेट सििे जोड्िे 

कार्य 

गोटा २०  

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

िान्िे काि 
मिटर ३५००  

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  
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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 

 

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 

   

गिकोट गोटा १७  

२ 
ट्राससिमइर जडानका िातग एच स्ट्चरका िनाइइ 
विवटङ्ग िगायि ५० के.ति.ए. को ट्राससिमइर समेि 
जोडने कायइ 
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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 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  
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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  

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  
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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  

 
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 

 
 

िाि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 
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  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 दमेबथान 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 दमेबथान 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  

    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 
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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   

  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       
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   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  

  बैडी गोटा २  

  बाझाबरी दमेबथान 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 दमेबथान सेट ४  

  जोगी डाांडा सेट २७  

  जम्िा सेट १२१  
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  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   

  
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   
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  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  

  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  
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  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 ि िागकेो घिुाउिे िाि मघररङ ३ गोफाको सम्बन्धिा दहेार् 

बिोमजि गिेः 

दहेार्ः 

- घिुाउिे िािको िामग मवस्ििृ पररर्ोजिा प्रमिवदेि र बािावरर्ीर् प्रिाव िलू्र्ाङ्कि ि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 मजम्िवेारी 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 

दहेार्ः 

- िेपाि सरकार कृमष िथा पशपुन्छी 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 बजटे 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 बजटे 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 । 
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निर्णय िं २०७६।०७७-००८।०७ मघररङ गाउँपामिका ििह िँा सामवक सािङु िगविीपरु गामवसिा 

कार्ायन्वर्ि गि ेगररवसँग मवशशे्वर कार्यक्रिको बजटेबाट िपमशि बिोमजिका कार्यक्रििा खचय गिे गरर 
कार्यक्रि मस्वकृि गिे मिर्यर् गररर्ोः 

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

िथा अन्र् सेवा समुवधाको मवषर्िा िेपाि सरकारको मिर्यर् बिोमजि गिे । 

(ख) बजटे उपमशषयक ३१२२०५ खचय मशषयक २६३२२ स्थामिर् मिकार् सशिय पमूजगँि 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।  

 

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 बजटे मवमिर्ोजि गिे । 

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

मिम्िः 
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(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 

(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 प्रमिवदेि 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 
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िं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 

गािुिार्ा घमिय मघररङ २  

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

(ङ) जर् बागशे्वरी 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) खिेाङ्गदी पककी पिु मििायर्को र्ोजिािाइ खिेाङ्दी पककी पिुसम्ि पगु्िे िोटरिागय मििायर् गरी 

शसंोधि 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 मबशषे  

   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 मवशषे अिदुािका िामग र्ोजिा छिौटका सम्बन्धिा दहेार्बिोमजिका 

र्ोजिाहरु छिौट गिे मिर्यर् गररर्ोः 

दहेार्ः  

सिपरुक िफय को र्ोजिको िामग 

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा 
अििुामिि िागि 

अििुाि 

गाउँपामिकाबाट व्र्होिे 

िागि रु 

१ घिुाउिे िाि मििायर् मघररङ ३ गफुा DPR प्रमिवेदि अिसुार २ करोड 

२ 
कृष्र् िोटरिागय मघररङ 

दउेरािी दखेी बैडीसम्ि 

मघररङ गाउँपामिका 

ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ 

िागि अििुाि िर्ार ह ि 

बाँकी 

३ करोड 

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

DPR िर्ार ह ि बाँकी 
५० िाख 

मबशषे अिदुाि िफय  

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

अििुाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

५ 
फूिा प्राथमिक स्वास््र् 

मििायर् 
मघररङ ४ ििह  ँ

DPR प्रमिवेदि र मवस्ििृ िागि 

अििुाि िर्ार ह ि बाँकी 
 

६ 
विटार जगौिी खङ्ुमिङ्ग 

मसंचाइ मिमटटङ र्ोजिा 
मघररङ १ ििह  ँ DPR प्रमिवेदि अिसुार  

 

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 
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दहेार्ः  

क्रस र्ोजिाको िाि ठेगािा 
अििुामिि िागि 

अििुाि 
 

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 
धेिङु 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 

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 



मिमि २०७६ िाघ ०६ गिे सोिबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 3 

 

  
ljB'lto ;fdflu|x?  

Vl/b ul/ h9fg ug]{ 

sfo{ . 

          

१ काठेकोट बडैी 
भन्टार अत्रौली  

          

  

  ८ मि लािो पोल 
  सािग्री खर द 
गर  गाड्ने काि 

          

  गज कोट   गोटा २५       
  कटह े गोटा ६       
  बडैी 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    

  

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    
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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    

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    
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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    

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       
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  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 
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 पगु्ि ेपोि २ थाि सोको िालग 
आबश्यक १००० लमटर िार आिश्यक सामाग्री सेट थप्ि े। 

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 ििहुँ ।  

२ सचुिा प्रविलध 
अलधकृि 

श्री लबष्र् ुपोख्रिे अलधकृिस्िर 
छैटौ 

३५९९० गाउँपालिका ििहुँ । रकम लिकासा 
भएपलछ ििब 
ठदिे गरी । 

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

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



मिमि २०७६ िाघ ०६ गिे सोिबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 7 

 

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 ।  

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

का दरिे राहि उपिब्ध गराउिे । 

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) िरैवकोट िमन्दर संरक्षर् मघररङ ४ ििह  ँ। 

घ) मघररङकोट संग्रहािर् मििायर् मघररङ ३ ििह  ँ। 

ङ) मशबािर् िमन्दर िियि मघररङ १ ििह  ँ। 

च) कोट िरैब िमन्दर िियि मघररङ १ ििह  ँ। 

छ) सांघिुखु पौवा िियि मघररङ २ ििह  ँ

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

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

 

आजको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 



मिमि २०७६ फाल्गणु ०६ गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बठैकका मिणयर्हरु 

पेज  6 मध्यको 1 

 

प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१०।०१ गाउँपामलकािा मिद्यमुिकरण 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 मििदेि अिसुार (३३ केमभए लाइििा) 

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

मिद्यमुिकरण र्ोजिा सम्पन्ि गराउिका लामग प्रािमधक मफल्ड प्रमििदेिका 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 मिद्यिु िो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 । 

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

िेपाल सरकारबाट स्थािीर् िहिा आधारभिु 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 बजटे सििे 

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 बजटे रु १ लाख िात्र बजटे 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 बजटेको 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 । 

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 ।  
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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 ज े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 प्रिखु 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 प्रिखु सदस्र् समचि रहि ेगरी आधारभिु िह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालिको 

लागी समिमि गठि गरी दहेार्बिोमजिका कार्यमजम्ििेारी  समहि आबश्र्क बजटे 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 े  

६ संम्भि भएसम्म स्थाइ शशक्षकहरुको शशक्षक क्रििरण संकलन  

७ सर्मर्तको बैठक बसी शजम्मेिारी प्रदान गने  

८ शशक्षक शजम्मेिारी प्रदान  

९ प्रश्नपत्र संकलन  

१० प्रश्नपत्र मोडरेशन  

११ प्रश्नपत्र मोडरेशन   

१२ कम््यूटर Typing 
 

१३ प्रश्नपत्रको शदु्दाशकु्रि हेने  
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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 ि लागकेो दोश्रो रामष्ट्रर् सामहत्र् सम्िलेिको लागी रु १५ हजार आमथयक सहर्ोग गि े 

 मिणयर् गररर्ो । 

 (ख) व्र्ास क्षेत्र मिकास कोष व्र्ास जन्िभिूी व्र्ास ३ ििह लँाइ 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 । 

 (ि) िदे 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 लँाइ 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 ।  

ि स लाभग्राहीको िाि थर िडा िं टोलको िाि 

१ रोिलाल कािी १ खङ्ुमलङ 

२ महरा बहादरु रािा  २ डुम्कोट 

३ िणीराि थापा (दलायिी) ३ मखला 

४ पािली मि क ४ गडौलीटार 

५ ईन्र ब. थापा ५ िोचािारी 

६ खिु बहादरु िास्की २ िोहोछाप 

७ धि बहादरु कुस्ले ३ अचयलकोट 

८ बल बहादरु थापा ४ िन्डारटार 

९ दगुाय बहादरु रािा ५ कौसन्डी 

१० भगिि कुिाल १ पटु्टार कुिालगाउँ 

११ ओि बहादरु पररर्ार ३ िेिापािी 

१२ खिु बहादरु गरुुङ ४ िन्डारटार 

१३ िखे बहादरु थापा  ५ भके्तिी 

१४ टपली कुिाल १ िैंडी 
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१५ थिि मसङ थापा  २ िलुीछाप 

१६ मिष्णिुार्ाँ पाटा ४ उम्से 

१७ गगंीिार्ाँ थापा ५ चर्ाँचलु 

१८ दगुय बहादरु आले ५ धेिङु 

१९ मसिा पररर्ार १ पटु्टार 

२० खडक बहादरु थापा २ काठेकोट 

२१ श्रीलाल मिक ३ सनु्धारा 

२२ िि बहादरु थापा  ४ धाब्दी 

२३ होि बहादरु थापा ५ भके्तिी 

२४ िोहि मसङ दिाई १ अत्रौली 

२५ िगंल पररर्ार  २ कोलडाँडा 

२६ हकय  बहादरु थापा ३ आचयििास 

२७ ििीलाल सारु ४ उम्से 

२८ िोिीलाल पररर्ार ५ धेिङु 

२९ झलुमसङ थापा १ कटहरे 

३० गोिार्ाँ साकी २ िाह रकोट 

३१ लाल बहादरु  ३ मसमलङखोला 

३२ मटकािार्ाँ मि क  ३ सनु्धारा 

३३ मखि बहादरु कुिाल  ४ गडौलीटार 

३४ धि बहादरु कुिाल  १ िन्टार 

३५ भ ुबहादरु थापा २ कोलडाँडा 

३६ भागीरथ थापा ३ अचयलकोट 

३७ केन्र बहादरु मि क  ४ मसफ्लङु 

३८ दगुाय ब थापा १ कटहरे 

३९ सरु्य ब थापा २ कोलडाँडा 

४० कृष्ण ब रािा ३ मसमलङखोला 

४१ मििा िार्ाँ कुिाल  ४ गडौलीटार 

४२ िलुसी मि क  १ पटु्टार िाले 

४३ मडल ब थापा  २ दउेराली 

४४ दउे कुिारी थापा १ अत्रौली 

४५ िलु ब आले  ५  धारादी 

४६ िसनु्धारा भन्डारी ४ िब्बेटार 

४७ ििि थापा  ५ धारादी 
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(ट) गाउँपामलका बाट िरको छािा मिस्थापिका लागी आमथयक बषय २०७६।०७७ को लागी मिम्ि 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 । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०११।०१ गाउँपामिकािा िेश्रो अध्र्क्षकप भमिवि प्रमिर्ोमगिा सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०११।०२ िमिजन्र् पिार्य उत्खन्ि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०११।०३ अपाङ्गिा पररचर्पत्र प्रमिवेिि सम्बन्धिा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०११।०१ 

प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०११।०१ को प्रस्िाविार्ी छिफि गिाय मिररङ गाउँपामिका ििह िँा खेिकुि 

िफय  आव २०७६।०७७ को िामग मवमिर्ोमजि बजेटबाट मिमि २०७६ फाल्गणु गिेिखेी सञ्चािि भएको 

अध्र्क्ष कप २०७६ सञ्चािि गिुयपवूय प्रस्िाव पेश िगरेको िखेीएकोिे कार्यपामिकाको मिणयर् िं 

२०७५।०७६-००७।०८ को मिणयर्अिसुार कार्यपामिका बैठकिा प्रस्िाव पेश गिाय मिररङ 

गाउँपामिकाबाट मस्वकृि खचयको िापिण्ड २०७६ को पररमधिा रहरे कार्यक्रि सञ्चािि गिे गरी र्वुा 

िर्ा खेिकुि सम्बन्धी कार्यक्रि (िासयि आटय समहि) मवमिर्ोमजि रु १० िाख िध्र्ेबाट रु ७ िाखको 

िात्र प्रस्िाव मस्वकृि गरी सािामजक मवकास शाखा सँगको सिन्वर्िा रहरे कार्यक्रिको सम्पणुय खचय 

भकु्तािीका िागी आगािी कार्यपामिका बैठकिा पेश गिे मिणयर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०११।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०११।०२ को प्रस्िाविार्ी छिफि गिाय 

गाउँसभाको मिणयर् िं २०७६।०७७-०२।०६ को अमधििा रहरे मिमि २०७५ फाल्गणु ०५ गिे प्रकामशि 

सचूिा अिसुार िोकीएको िापिण्ड पाििा गिे गरी सम्पणुय रुपिा कार्यपामिका उत्तरिार्ी रहिे गरी  

िहेार्बिोमजिका व्र्मक्तहरुिाइ मजम्िेवारी प्रिाि गिे मिणयर् गररर्ोोः 

अ) बािुवाटार िाट मिररङ ४ िा शकु बहािरु रािा िागररकिा िं ४३१००९।१७२ ििह  ँिाइ मजम्िेवारी 

मििे । 

आ) बामििाट मिररङ ४ िा मभि बहािरु कुिाि िागररकिा िं ६८५०१ ििह  ँबािकृष्ण ढकाि िागररकिा 

िं ४३३०४६।७९२ ििह  ँर िगुायिवेी िेपािी िागररकिा िं ४३३०४६।५२३ ििह  ँिाइ मजम्िेवारी मििे  । 

इ)  मिम्सेिा िाट मिररङ १ िा मवििा पोखे्रि िागररकिा िं ६९७१८ ििह  ँिाइ मजम्िेवारी मििे । 

ई) फूिवारी िािेबगर िाट मिररङ १ िा मटकामिमध अमधकारी िागररकिा िं ४३१०४६।९८१४९ ििह  ँर 

धि बहािरु रािा िागररकिा िं ६९२२२ ििह िाइ मजम्िेवारी मििे । 

उ) खमुम्ििटार िाट कामिगण्डकी िमि वाँर्ा मकिारिा िेज बहािरु कुिाि िागररकिा िं ४३३०४६।७९८ 

ििह  ँिाइ मजम्िेवारी मििे । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०११।०३ 

प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०११।०३ को प्रस्िाविार्ी छिफि गिाय मिररङ गाउँपामिका ििह ँिा अपाङ्गिा 

भएका व्र्मक्तको पररचर्पत्र मविरण कार्यमवमध २०७५ पाररि भएपश्चाि मिमि २०७६ फाल्गुण २० गिेसम्ि 

कार्ायिर्बाट मविरण भएको अपाङ्ग पररचर्पत्र क बगयको ५४ वटा, ख बगयको ९८ वटा, ग बगयको ४३ 

वटा, ि बगयको ८ वटा, गरी कुि २०३ र्ाि पररचर्पत्र मविरण भएको सम्पणुय कागजाि समहिको प्रमिवेिि 

उपर छिफि गरर २०७६ फाल्गणु २० गिेसम्ि मविरण भएको अपाङ्ग पररचर्पत्र अििुोिि गररर्ो । 



मिमि २०७६ चैत्र २१ गिे शकु्रबार मबशषे कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  1 मध्यको 1 

 

प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१२।०१ मिररङ गाउँपामिका राहि सािग्री मििरर् सम्बमधि कार्यमिमि २०७६ पाररि गिे 

सम्बधििा । 

२०७६।०७७-०१२।०२ राहि प्राप्त गिे ब्र्मिको िािाबिी छिौट सम्बधििा । 

२०७६।०७७-०१२।०३ मबमबि सम्बधििा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१२।०१ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-०१२।०१ को प्रस्िाििाथी छिफि गर्ाय निरिङ गाउँपानिका िाहत सामग्री 

नवतिर् सम्बनधि कायणनवनि २०७६ पारित गिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१२।०२ प्रस्िाि िं २०७६।०७७-०१२।०२ को प्रस्िाििाथी छिफि गर्ाय 

र्हेार् बिोमििका ब्र्मिहरुिाइ मिररङ गाउँपामिका राहि सािग्री मििरर् सम्बमधि कार्यमिमि २०७६ 

अिसुार राहि मर्िे मिर्यर् गररर्ोोः 

र्हेार्ोः 

क्र स िडा िं  िरिरुी संख्र्ा कैमफर्ि 

१ १ १२०  

२ २ ८१  

३ ३ ६२  

४ ४ ६६  

५ ५ ६७  

िम्िा  ३९६ िरिरुी ।  

 

आिको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 
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घिरिङ गाउँपालिका िाहत सामग्री वितिण सम्बघधि कार्यविलि २०७६ 

प्रस्तािनााः 

विश्वव्र्ापी महामािीको रूपमा फैलिएको COVID 19 (कोिोना भाइिस) बाट नेपाि पलन प्रभावित हनु पगेुको 
छ । र्स महाविपत्तीको संक्रमणिाट उत्पन्न खतिाप्रलत नागरिकहरूिाइय सचेत गिाउँदै र्सबाट उधमघुि 
पाउनका िालग संिीर् सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीर् सिकाििाट हिसंभि प्रर्ासहरू भइिहेका छन ्। र्स 
वकलसमको महामािी फैलिएको विश्वका सबै मिुकु सवहत हाम्रो देश नेपाि पलन ११ चैत्र २०७६ देघख िक 
डाउनको अिस्थामा छ । र्स विषम परिघस्थलतमा दैलनक ज्र्ािादािीमा जीिन लनिायह गरििहेका अलत विपन्न ि 
अशि परििािहरूका िालग िाहत वितिण गनय िाञ्छनीर् भएकोिे नेपाि सिकािको लनणयर्, स्थानीर् सिकाि 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एिं प्रशासकीर् कार्यविलि (लनर्लमत गने) ऐन, २०७५ 
को दफा ३ िे ददएको अलिकाि प्रर्ोग गिी घिरिङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकािे लमलत २०७६/१२/२१  
को बैठकबाट र्ो िाहत सामग्री वितिण सम्बधिी कार्यविलि, २०७६ बनाइय जािी गिेको छ । 

१. संघिप्त नाम ि प्रािम्भाः 
(१) र्स कार्यविलिको नाम "घिरिङ गाउँपालिका िाहत सामग्री वितिण सम्बधिी कार्यविलि, २०७६" िहेको 

छ । 

(२) र्ो कार्यविलि कार्यपालिकाबाट घस्िकृत भएको लमलतदेखी िाग ुहनुेछ । 

२. परिभाषााः 
(क) "अध्र्ि" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकाको अध्र्ििाइय सम्झनपुछय । 

(ख) "उपाध्र्ि" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिका उपाध्र्ििाइय  सम्झनपुछय । 

(ग) "कार्यविलि" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकाको िाहत सामग्री वितिण सम्बधिी कार्यविलि, २०७६ सम्झन ु
पदयछ । 

(ि) "गाउँपालिका" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ) "गाउँ कार्यपालिका" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यपालिका सम्झनपुछय । 

(च) "प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत सम्झन ुपछय । 

(छ) "िडा कार्ायिर्" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिका िडा कार्ायिर्हरूिाइय सम्झन ुपदयछ । 

(ज) "टोि विकास संस्था" भन्नािे घिरिङ गाउँपालिका द्धािा िडा मातहत गठन भएका टोि विकास 
संस्थािाइय सम्झन ुपदयछ । 

३. उद्देश्र् 

र्स कार्यविलिको उद्देश्र् नेपाि सिकािको लनणयर्अनसुाि COVID 19 (कोिोना भाइिस) को लनर्धत्रणका 
िालग घिरिङ गाउँपालिका िेत्रलभत्र दैलनक ज्र्ािादािीमा जीिन लनिायह गरििहेका अलत विपन्न ि अशि 
परििािहरूका िालग व्र्िघस्थत तिििे िाहत वितिण गनुय िहेको छ । 
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४. िाहत व्र्िस्थापन तथा वितिण सलमलत 

(१) घिरिङ गाउँपालिका िेत्रमा िाहत वितिण कार्यको समधिर् तथा अनगुमन गनय देहार् अनसुािको िाहत 
व्र्िस्थापन सलमलत िहने छाः 

(क)  गाउँपालिका अध्र्ि - अध्र्ि 

(ख)  गाउँपालिका उपाध्र्ि - सदस्र् 

(ग)  गाउँ कार्यपालिका सदस्र्हरु सबै - सदस्र् 

(ि) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत -  सदस्र् सघचि 

ति सलमलतमा गाउँपालिकामा वक्रर्ाघशि िाजनीलतक दिका प्रमखु एिं प्रलतलनलि ि सिुिा लनकार्का 
प्रमखुहरुिाइय आमधत्रण गनय सवकनछे । 

(२) घिरिङ गाउँपालिकाका पाँचिटै िडामा िाहत वितिण कार्य गनय देहार् अनसुािको िाहत वितिण िडा  
सलमलत िहने छाः 

क) सम्बघधित िडाको िडाअध्र्ि - अध्र्ि 

ख) सम्बघधित िडा सलमलतका सदस्र्हरु सबै - सदस्र् 

ग) सम्बघधित िडा सघचब -  सदस्र् सघचि 

ति सलमलतमा सम्बघधित िडामा वक्रर्ाघशि िाजनीलतक दिका प्रमखु एिं प्रलतलनलि ि सिुिा लनकार्का 
प्रमखुहरुिाइय आमधत्रण गनय सवकनछे । 

 

५. िाहत व्र्िस्थापन तथा वितिण सलमलतको काम कतयव्र् ि अलिकािाः 
(क) प्रभावित अलत विपन्न ि अशि परििािहरूका िगत िडा माफय त संकिन गने । 

(ख) परिघस्थलत ि आिश्र्कता अनसुाि िाहतको मात्रा (प्र्ाकेज) तर् गने । 

(ग) िाहत सामग्री वितिण एिं व्र्िस्थापनको घजम्मेिािी तोक्ने । 

(ि) िाहत सामग्री वितिण एिं व्र्िस्थापनको अनगुमन गने िा गिाउने । 

(ङ) िाहत सामग्री वितिणका िालग आिश्र्क जनशघिको व्र्िस्थापन गने । 

(च) कार्यपालिकािे तोकेका अधर् कार्यहरू गने । 

६. िाहत संकिन तथा वितिण व्र्िस्थापनाः 
(१)  गाउँस्तिमा िाहत सहर्ोग संकिन तथा वितिण कार्य र्सै कार्यलबलि ि िाहत व्र्बस्थापन सलमलतिाट 

तर् भए बमोघजम हनुेछ । 

(२)  िडा स्तिमा िाहत संकिन तथा वितिणका िालग सम्बघधित िडाको िडा अध्र्ििे संर्ोजन गनेछ 
। 

(क) आफ्नो िडालभत्र िहेका दैलनक ज्र्ािादािीमा जीिन लनिायह गरििहेका ि िक डाउनको कािण दैलनक 
ज्र्ािादािी काम गनय नपाएकोिे दैलनक जीिनर्ापन गनय कदठनाइय भएका िि परििािको विििण टोि 
विकास संस्था माफय त अनसूुची १ बमोघजमको लनिेदन लिइय संकिन गने । 
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(ख) टोि विकास संस्था माफय त प्राप्त विििणिाइय िडा अध्र्ििे एवकन गिी प्रमाघणत गने । 

(ग) अलत अशि, अपाङ्ग, दृविविवहन िगार्त सामवुहक रूपमा आिास व्र्िस्था लमिाइय खानवपनको व्र्िस्था 
गिेका संि संस्थाहरू ि लतनिे हाि उि सेिा प्रदान गरििहेका व्र्घिहरूको विििण संि संस्था 
माफय त लिन े। 

(ि) सहर्ोग गनय चाहन े दाताहरूसँग समधिर् गने ि उनीहरूिे सहर्ोग गनय चाहेको नगद िा घजधसी 
संकिन गने ि सोको परिमाण सवहत विििण िाख्न े। 

(ङ) खण्ड (ख) बमोघजम िडा अध्र्ििे प्रमाघणत गिेका दैलनक ज्र्ािादािीमा जीिन लनिायह गिेका ि हाि 
दैलनक गजुािा चिाउन कठीनाइय परि िाहतकी सीमााः 
– चामि प्रलतव्र्घि ५ के.जी. पने गिी ति ५ जना भधदा बढीको परििाििाइय  बवढमा २५ के.जी., 
– दाि १० के.जी. चामि बिाबि १ के.जी. दाि ि सो भधदा माथी जलतसकैु के.जी. चामि भएपनी 

२ के.जी. दाि, 
– खाने तेि १ लिटि ि 

– ननु १ के.जी. ि २ िटा हात िनुे साबनु िाहत प्र्ाकेज िडा सलमलत माफय त सम्बघधित परििािको 
ििमै परु्ायइय अनसूुची २ बमोघजमको ढाँचामा भिपाइय तथा अलभिेख कार्म गिाइय बझुाउने व्र्िस्था 
लमिाउने । 

(च) खण्ड (ग) बमोघजमका असहार् संिसंस्थामा सहर्ोग अिस्था भए िडा सलमलतिे एवकन गिी प्रलतव्र्घि 
५ के.जी.का दििे चामि ि प्रलत १० जना बिाबि २ के.जी का दििे दाि ि प्रलत १० जना १ 
लि. का दििे खाने तेि ि ननु १ के.जी उपिब्ि गिाउने । 

(छ) िाहत वितिणका िालग कघम्तमा एकजना सिुिाकमी सवहत तीन जनाको वटम परिचािन गने । 

(ज) िाहत वितिण खवटनेिे कम्तीमा १ लमटिको SOCIAL DISTANCE सवहत सिुिा सम्बधिी आिश्र्क 
साििानी अपनाउन े। 

(झ) वितिण प्रणािी पूणयत लभडभाड िवहत ढंगिे व्र्िस्थापन गने । 

(ञ) खण्ड (ि) बमोघजम संकलित िाहत सहर्ोग ि गाउँपालिकाबाट विलनर्ोघजत िकमबाट खिीद भएको 
सामानिे िडा मा िाहत वितिण गदाय अपगु भएमा ि लछमेकी िडामा बचत भएको लछमेकी िडासँग 
समधिर् गिी अलभिेख िाखी सहर्ोग लिन ेि आफुसँग बचत भएमा ि लछमेकी िडािाइय अपगु भएमा 
अलभिेखी िाखी लछमेकी िडािाइय उपिब्ि गिाउन े। 

(ट) सहर्ोग प्रदान गने दाताहरूको विििण तथा िाहत सहर्ोग पाउने टोि समते खलु्ने गरि परििाि िा 
संि संस्थाको विििण िडा सघचििे तर्ाि गिी िडा अध्र्ििे प्रमाघणत गिी एक प्रलत िडामा िाखी 
१ प्रलत गाउँपालिकामा पठाउने । िाहत सहर्ोग गने ि िाहत लिनेहरूको नामाििी िडािे आ-आफ्नो 
िडामा साियजलनक गने ि गाउँपालिका बाट सबै िडाबाट िाहत वितिण भएको विििण साियजलनक गने 
। 
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(ठ) िडामा पठाइयएको सहर्ोगिे िडामा िाहत वितिण गनय अपगु भएमा िाहत व्र्िस्थापन सलमलतसँग 
समधिर् गिी आिश्र्क व्र्िस्थापन गने। 

(ड) सहर्ोग दातािे िडाबाट संकलित सहर्ोग लिन र्ोग्र् विििण अनसुािको व्र्घिहरूिाइय वितिण गनय 
चाहेमा गाउँपालिकामा सहर्ोगको अलभिेख िाखी सम्बघधित िडा, टोि विकास संस्थाको समधिर्मा 
दाताको िोहििमा वितिण गरिनेछ । 

७. र्स कार्यविलिमा उल्िेख भएका कुिा र्सै कार्यविलि अनसुाि तथा अधर् कुिाहरू गाउँपालिकाको प्रचलित 
कानून अनसुाि हनुेछन ्। 

८. नोिि कोिोना भाईिसबाट स्थानीर् स्तिमा उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने विपद्को जोघखम धरू्लनकिण तथा 
व्र्िस्थापन सम्बधिी कार्य गाउँस्तिबाटै सञ्चािन गनयका िालग आिश्र्क स्रोत संकिन ि परिचािन गनय 
गाउपालिकाको विपद् व्र्िस्थापन कोषमा िहेको िकम परिचािन तथा खचय गरिनेछ ।सो कोषबाट अपगु 
भएमा अधर् सहार्ता ि भैपिी आउने चािू खचय घशषयकिाट खचय िेघखनेछ ।   

९. नोिि कोिोना भाईिस िोकथामका िागी र्सअिी भएका कामहरु र्सै बमोघजम भएको मालननछे । 

१०. र्ो कार्यविलिको व्र्ख्र्ा, संसोिन तथा खािेजी गने सम्पूणय अलिकाि गाउँ कार्यपालिकामा लनवहत िहन े
छ । 

११. कोिोना भाइिसको महामािी अधत्र् भएपलछ र्ो कार्यविलि स्िताः लनष्कृर् हनुेछ । 



घिरिङ गाउँपाघिका िाहत सामग्री घितिण सम्बघधि कार्यघिघि २०७६ 

 
 

 

अनसूुची १ 

(कार्यविलिको दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोघजम) 

 

 

श्रीमान ्अध्र्िज्रू्, 
........................................ 
घिरिङ गाउँपालिका, पोखिीछाप, तनहुँ । 

 

विषर्ाः िाहत उपिब्ि गिाइय ददने सम्बधिमा । 

महोदर् ्

उपिोि सम्बधिमा म श्री ....................................... को छोिा/छोिी ........................................ 
र्स घिरिङ गाउँपालिकामा बसोिास गरििहेको छु । म विगत ....... िषय देघख .................... काम गदै 
आएको छु । हाि विश्वका विलभन्न देशहरूमा द्रतु गलतमा फैलििहेको नोभि कोिोना भाइयिस (कोलभड-१९) 
महामािीको संक्रमणबाट बच्न, धरू्लनकिण गनय ि गाउँिेत्रलभत्र फैिन नददन नेपाि सिकाि तथा घिरिङ 
गाउँपालिका लनणयर्ानसुाि िकडाउनको समर्मा मेिो दैलनक ज्र्ािा/मजदुिुी ठप्प भएको ि म िगार्त मेिो 
.......... जना परििािको दैलनक गजुािाका िालग खचय जटाउन मघुस्कि पिेकोिे लनर्मानसुाि िाहत उपिब्ि 
गिाइय ददनहुनु अनिुोि गदयछु । 

 

लनिदेक श्री ..................... िे पेश गिेको लनिदेन 
अनसुािको व्र्होिा सही साँचो हो । उि परििािको 
दैलनक खानपानका िालग आिश्र्क लनर्मानसुािको 
िाहत सामाग्री उपिब्ि गिाइयददनहुनु लसफारिस साथ 
अनिुोि गदयछु । 

हस्ताििाः ................................... 
नाम थिाः ................................... 
पदाः ................................... 
टोि विकास संस्थााः ................................... 
सम्पकय  नं. ................................... 

लनिदेक 

नाम थिाः ................................... 
हस्ताििाः ................................... 
िडा नं. ................................... 
टोिाः ................................... 
पेशााः ................................... 
परिचर् खलु्न ेकागजाः 
सम्पकय  नं. ................................... 
नागरिकता नं. ि जािी घजल्िााः ........................ 
लमलताः २०७....../....../......... 
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िाहत प्राप्त गने व्र्घिको विििणाः 

१. नाम थिाः       

२. िािकुो नामाः      

३. बाजेको नामाः 

४. स्थार्ी ठेगानााः 

५. हािको ठेगानााः 

६. टेलिफोन िा मोबाइि नम्बि (भएमा) 

७. दैलनक ज्र्ािादािीमा कार्यित स्थानाः 

८. गने गिेको कामको विििणाः 

९. पेश गिेको कागजातको विििणाः (कम्तीमा कुनै एक कागजात संिग्न गनुयपने) 
क. नेपािी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप िा 
ख. गरिब िि परििाि परिचर्पत्रको प्रलतलिवप िा 
ग. सिािी चािक अनमुलतपत्रको प्रलतलिवप िा 
ि. अधर्ाः 

१०. िाहत लिने व्र्घिको स्िाःिोषणााः 
म ि मेिो परििािका सदस्र्िे िोजगािी, स्ििोजगािी िा अधर् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन गिेका 

छैनन।् मैिे र्स्तो सवुििा दोहोिो लिएको छैन ि लिने पलन छैन। मालथ पेश गिेको विििण ठीक साँचो हो। 
व्र्होिा फिक पिेमा प्रचलित कानून बमोघजम सहुँिा बझुाउँिा । 

 

लनिेदकाः- 
दस्तखताः- 
लमलताः- 

 
 
 
लसफारिस गने पदालिकािीाः-         
दस्तखताः           
  
नामाः        पदाः 
लमलताः 

 

दार्ाँ बार्ाँ 

  

औठँाको छाप 

स्थानीर् तहको नामाः 

िडा नं. 
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अनसूुची २ 

(कार्यविलिको दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोघजम 

 

िाहत सामाग्री बझेुको भिपाइय 

विश्वभि महामािीको रूपमा फैलिएको कोिोना भाइयिसको संक्रमणको िोकथाम ि लनर्धत्रण गनय नेपाि सिकाििे 
२०७६/१२/११ देघख िागहुनुेगरि देशभि िकडाउन गने गरि गिेको लनणयर्का कािण दैलनक ज्र्ािादािी 
गरि परििािको पािनपोषण गने मैि ज्र्ािादािीको काम गनय नपाएकोिे मेिो परििािको भिणपोषणका िालग 
घिरिङ गाउँपालिकािे जािी गिेको कार्यविलि बमोघजम िडा सलमलतिाट उपिब्ि गिाएको देहार् बमोघजम िाहत 
सामाग्री बघुझलिइय र्ो भिपाइय गरिददए । 

िाहत सामाग्री बझु्नेको नाम थिाः  

िकडाउन अघि गने गिेको कामाः  

स्थार्ी ठेगानााः  

हाि बसोबास गिेको ठेगानााः 

िडा नं.  

टोिको नामाः 

 

बझेुको िाहत सामाग्रीहरूाः 
चामि ................. के.जी  दाि ................. के.जी 

ननु ................. के.जी   आटँा ................. के.ज 

खाने तेि ................. लिटि  

िोहििाः 
िडा अध्र्ि िा सदस्र्ाः श्री ............................................................ 
िडा सलमलतका सदस्र्ाः श्री .................................................... 
िाहत सामाग्री बझु्नेको सवहछापाः 
लमलताः 
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िाहत वितिणको अलभिेख 
 

िडा नं. ...............     कार्ायिर्ाः 
.................................................. 

क्र.सं. 
िाहत प्राप्त गने व्र्घिको 

नाम 
ठेगाना तथा 
मोबाइि नं. 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
िाहतको 
विििण 

िाहत बघुझलिनेको 
दस्तखत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

िाहत वितिण गनेकोाः- 
दस्तखताः 
नाम थिाः 
मोबाइि नं. 
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िाहत वितिणको प्रलतिेदन 
 

क्र.सं. 
िाहत प्राप्त गने व्र्घिको 

नाम 
ठेगाना तथा 
मोबाइि नं. 

बाबकुो नाम बाजेको नाम 
िाहतको 
विििण 

लमलत कैवफर्त 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

लनिेदन गनेकोाः- 
दस्तखताः 
नाम थिाः 
मोबाइि नं. 

प्रमाणीकिण लमलताः २०७६।१२।२१ शकु्रबाि     आज्ञािे 

             सधतोष ढुङ्गाना 
      प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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(छ) सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि 
आलथयक रुपमा आफै ककनिे खाने क्षमता नभएका (Needy People) सम्िस्न्ि किििण 

स्िरिङ गाउुँपालिका, िडा नं. १ 

क्र.सं. नाम ठेगाना उमेि 

आस्ित 

परििाि 
संख्र्ा 

सडक िाििालिका, दैलनक 
ज्र्ािामा काम गने कामदाि, 

क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक 
रूपमा आफै ककनेि खाने क्षमता 

नभएका िा अन्र् के हो? 

अन्र् 
किििण 

१ पंर्मार्ा दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२ शन्त  िाि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३ लगन्र लसं िेष्ठ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४ कृष्ण बहाद ि स नाि    दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

५ ठगी क मािी िाना    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

६ मेनका िेष्ठ    बािबालिका  
७ किष्ण  प्रसाद िेष्ठ    दैलनक ज्र्ािामा काम गने 

कामदाि 
 

८ अविीि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

९ ह म क मािी िेष्ठ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१० उमा क मािी मल्ि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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११ किश्व क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१२ प्रकाश क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१३ उजेिी साकी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१४ श क मार्ा दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१५ कपपि पाते कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१६ तल्मी भ  जेि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१७ लििा मार्ा कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१८ भ  मा दमै     आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

१९ किि िहाद ि कि.क    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२० िन मार्ा कि.क    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२१ स्जि कान्त भटिाइय    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२२ दि बहाद ि कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२३ कहिा नािार्ण िेष्ठ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२४ पदम बहाद ि कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२५ किा कि.क    आलथयक रूपमा आफै ककनिे  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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खाने नसक्ने 
२६ नेत्र बहाद ि दिै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 

खाने नसक्ने 
 

२७ लसता मार्ाुँ कि.क    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२८ किभा परिर्ाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

२९ किष्ण  परिर्ाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३० किष्ण  िहाद ि दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३१ खलग मार्ा दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३२ पूणय बहाद ि क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३३ िन मार्ा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३४ भ  मा मार्ा अर्ायि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३५ किभा दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३६ िाज  कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३७ र्म क मािी कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३८ िाटा कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

३९ शेि बहाद ि कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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४० ठ डकी क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४१ सकित्रा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४२ लनिा दस्जय    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४३ िन बहाद ि क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४४ दाम बहाद ि क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४५ नि बहाद ि ग रूङ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४६ सोम बहाद ि कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४७ गाि  मार्ा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४८ र्नी सिा थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

४९ कटका िाम दस्जय    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५० इन्र बहाद ि कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५१ प्रमे बहाद ि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५२ श ख्खा िाम कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

५३ रूपा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५४ आइत मार्ा कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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खाने नसक्न े
५५ क मािी लगिी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 

खाने नसक्ने 
 

५६ सोम बहाद ि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५७ गंगा कामी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

५८ काजी कामी  39  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

५९ स िेश किक  46  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६० भकिश्वि क माि  56  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६१ िन बहाद ि क माि  63  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

६२ टपिी क माि  36  एकि मकहिा दैलनक मजद िी  
६३ स न्दि कि.क  37  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 

कामदाि 
 

६४ कटकािाम स नाि  44  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६५ दि बहाद ि स नाि  61  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

६६ िाम क माि कि.क.  45  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६७ त ि बहाद ि स नाि  41  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६८ लडि मार्ा स नाि  42  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

६९ किष्ण  स नाि  43  दैलनक ज्र्ािामा काम गने  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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कामदाि 

७० कृष्ण स नाि  36  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

७१ िेिती स नाि  44  अपाङ्गा तथा अलत किपन्न परििाि  
७२ टोप बहाद ि िती  44  अपाङ्गा तथा अलत किपन्न परििाि  
७३ कृषण बहाद ि थापा  56  अपाङ्गा तथा अलत किपन्न परििाि  
७४ मोहन काकी  68  अलत असन्त तथा किपन्न परििाि  
७५ िन बहाद ि क माि   48  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 

खाने नसक्ने 
 

७६ लति बहाद ि क माि  50  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

७७ चङ्खी मार्ा क माि  22  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

७८ मङगि क माि  58  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

७९ मार्ा क माि  69  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

८० फोडेश्वि क माि  45  दैलनक ज्र्ािामा काम गने 
कामदाि 

 

८१ रिख िाम कामी  69  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

८२ थमन लसं क माि  60  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

८३ पकित्रा क माि  77  किि िा लमहिा दैलनक ज्र्ािामा 
काम गने 

 

८४ छलि मार्ा क माि  59  किि िा लमहिा दैलनक ज्र्ािामा 
काम गने 

 

८५ भकििाि क माि  37  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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८६ ढाि बहाद ि क माि  42  आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

87 िाि किि नेपािी     आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

88 श क मार्ा नेपािी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

89 स्शि बहाद ि दस्जय    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

90 सलनसिा नेपािी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

91 टोपा बहाद ि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

92 मोहन्त नेपाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

93 किद्यीमार्ा िेष्ठ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

94 देउ बहाद ि दस्जय    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

95 उजेिी दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

96 लडि बहाद ि दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

97 क ि बहाद ि दमै    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

98 सम बहाद ि नेपािी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

99 शेि बहाद ि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

100 र्म मार्ा     आलथयक रूपमा आफै ककनिे  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 

Page 8 of 34 
 

खाने नसक्ने 
101 श्र्ाम बहाद ि 

नेपािी 
   आलथयक रूपमा आफै ककनिे 

खाने नसक्ने 
 

102 देउ बहाद ि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

103 मि  मार्ाुँ कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

104 मलनसिा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

105 कोकपिा कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

106 अन्जिी कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

107 सरिता कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

108 सन्त बहाद ि िेष्ठ    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

109 सागि थापा    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

110 जस बहाद ि कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

111 रौपती स नाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

112 संगम स नाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

113 स ना कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

114 स्जब िाि क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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115 बि बहाद ि कि.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

116 क श बहाद ि क माि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

११७ िेखा परिर्ाि    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

११८ िाम  ब.  लब.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

११९ हडािी साकी    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्न े

 

१२० टाटा लब.क.    आलथयक रूपमा आफै ककनिे 
खाने नसक्ने 

 

 

स्िरिङ गाउुँपालिका, िडा नं. २ 

क्र.सं. नाम ठेगाना उमेि 
आस्ित 

परििाि 
संख्र्ा 

सडक िाििालिका, दैलनक 
ज्र्ािामा काम गने कामदाि, 

क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक 
रूपमा आफै ककनेि खाने क्षमता 

नभएका िा अन्र् के हो? 

अन्र् 
किििण 

१ मन बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
२ अिद रूचाि    आलथयक किपन्न  
३ ज्ञन बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
४ प्रमे साकी    आलथयक किपन्न  
५ कृष्ण ितान े    आलथयक किपन्न  
६ प्रलतमान कि.क.    आलथयक किपन्न  
७ दर्ा िाम कि.क.    आलथयक किपन्न  
८ टेक बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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९ सेलत मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  
१० डल्िी मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  
११ गाि  िलतय    आलथयक किपन्न  
१२ नन्द बहाद ि थापा     आलथयक किपन्न  
१३ नहि लसं थापा    आलथयक किपन्न  
१४ शेि बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
१५ लगन्र बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
१६ िाम बहाद ि दमै    आलथयक किपन्न  
१७ ददपक दमै    आलथयक किपन्न  
१८ देउ मार्ा दमाइय    आलथयक किपन्न  
१९ लििा बहाद ि दमाइय    आलथयक किपन्न  
२० िाज  परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
२१ िन बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
२२ लििा िि नेपािी    आलथयक किपन्न  
२३ सन्तोष परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
२४ लसता िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
२५ मोहन िाना    आलथयक किपन्न  
२६ वर्ानी दलमनी    आलथयक किपन्न  
२७ प्रमे बहाद ि िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
२८ शोभा आिे    आलथयक किपन्न  
२९ श क बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
३० ख म बहाद ि थापा 

मावकी 
   आलथयक किपन्न  

३१ िन बहाद ि प िामी    आलथयक किपन्न  
३२ केश बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३३ र्ाम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३४ भगित थापा    आलथयक किपन्न  
३५ मन बहाद ि िाना    आलथयक किपन्न  
३६ िानी मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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३७ िीिाम थापा    आलथयक किपन्न  
३८ मन्ज  कि.क.    आलथयक किपन्न  
३९ नि बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
४० पदम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४१ श क मार्ा िाना    आलथयक किपन्न  
४२ स्शि बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४३ थमन लसङ थापा    आलथयक किपन्न  
४४ टोक बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४५ भ  पाि लसं साकी    आलथयक किपन्न  
४६ चाम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४७ टोपिी मार्ा साकी    आलथयक किपन्न  
४८ किजर् नेपािी    आलथयक किपन्न  
४९ नि बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
५० इन्र मार्ा साकी    आलथयक किपन्न  
५१ िीि बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
५२ श्र्ाम मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  
५३ सन्त बहाद ि 

क माि 
   आलथयक किपन्न  

५४ र्ाम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
५५ ज्ञान बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
५६ गोमती थापा    आलथयक किपन्न  
५७ बि बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
५८ सन्तोष कि.क.    आलथयक किपन्न  
५९ भेष बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६० ख  मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  
६१ छक्क बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६२ सोम बहाद ि 

परिर्ाि 
   आलथयक किपन्न  

६३ च  डामस्ण परिर्ाि    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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६४ भ ूबहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६५ स्खम मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  
६६ मंगि दमै    आलथयक किपन्न  
६७ बोम बहाद ि दमै    आलथयक किपन्न  
६८ दीपक परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
६९ लति बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
७० लबष्ण  मार्ा परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
७१ ित्ना नेपािी    आलथयक किपन्न  
७२ भट्ट बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
७३ फ ि मार्ा नेपािी    आलथयक किपन्न  
७४ शास्न्त नेपािी    आलथयक किपन्न  
७५ पूणय  थापा    आलथयक किपन्न  
७६ श्र्ाम क मािी थापा    आलथयक किपन्न  
७७ प्रमे बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
७८ पदम थापा    आलथयक किपन्न  
७९ च  त्र बहाद ि परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
८० िी बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
८१ बेत्त   मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  

 

स्िरिङ गाउुँपालिका, िडा नं. ३ 

क्र.सं. नाम ठेगाना उमेि 

आस्ित 

परििाि 
संख्र्ा 

सडक िाििालिका, दैलनक 
ज्र्ािामा काम गने कामदाि, 

क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक 
रूपमा आफै ककनेि खाने क्षमता 

नभएका िा अन्र् के हो? 

अन्र् 
किििण 

१ खडग बहाद ि 
थापा 

 65  आलथयक किपन्न  

२ कपि मार्ा थापा  61  आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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३ अण क मािी थापा  57  आलथयक किपन्न  
४ ददश मा थापा  63  आलथयक किपन्न  
५ ओम बहाद ि 

परिर्ाि 
 46  आलथयक किपन्न  

६ लििा परिर्ाि  60  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
७ लति बहाद ि िाना  40  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
८ र्ाम बहाद ि थापा  60  आलथयक किपन्न  
९ लमन बहाद ि 

ग रूङ 
 25  ज्र्ािादािी/मज्द िी  

१० िोकेन्र िाना  40  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
११ केशि कि.क.  41  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
१२ प णय मार्ा ग रूङ  65  आलथयक किपन्न  
१३ लतप्रसाद िाना  65  आलथयक किपन्न  
१४ मलनर्िाम थापा  42  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
१५ िन बहाद ि थापा  42  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
१६ प ष्पा थापा  19  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
१७ भगीिथ थापा  75  आलथयक किपन्न  
१८ लतिमार्ा थापा  55  आलथयक किपन्न  
१९ लतनीसिा थापा  72  आलथयक किपन्न  
२० किहीसिा थापा  72  आलथयक किपन्न  
२१ ददि बहाद ि 

परिर्ाि 
 40  ज्र्ािादािी/मज्द िी  

२२ लतकािाम परिर्ाि  42  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
२३ िाि बहाद ि 

ग रूङ 
 60  ज्र्ािादािी/मज्द िी  

२४ प णीमार्ा ग रूङ  49  आलथयक किपन्न  
२५ जौमार्ा साकी  65  आलथयक किपन्न  
२६ िीिाि कि.क.  65  आलथयक किपन्न  
२७ मार्ा नेपािी  40  आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 

Page 14 of 34 
 

२८ प्रकाश कि.क.  25  आलथयक किपन्न  
२९ कमि कि.क.  25  आलथयक किपन्न  
३० भािम नेपािी  68  ज्र्ािादािी/मज्द िी  
३१ लभम बहाद ि 

कि.क. 
 50  ज्र्ािादािी/मज्द िी  

३२ उजेिी कि.क.  30  आलथयक किपन्न  
३३ किािती कि.क.  45  आलथयक किपन्न  
३४ शलमयिा कि.क.  25  आलथयक किपन्न  
३५ एकादेि कि.क.  50  आलथयक किपन्न  
३६ हरि बहाद ि िा  70  आलथयक किपन्न  
३७ सन्त क माि िेष्ठ  75  आलथयक किपन्न  
३८ केशि लसं थापा  72  आलथयक किपन्न  
३९ िाि बहाद ि िाना  55  आलथयक किपन्न  
४० किि बहाद ि 

नेपािी 
 58  आलथयक किपन्न  

४१ कृष्ण बहाद ि 
थापा 

 70  आलथयक किपन्न  

४२ खम बहाद ि थापा  69  आलथयक किपन्न  
४३ सन्तोष कि.क.  23  आलथयक किपन्न  
४४ र्ाम मार्ा नेपािी  57  आलथयक किपन्न  
४५ मोलतसिा िाना  65  आलथयक किपन्न  
४६ श क मार्ा परिर्ाि  36  आलथयक किपन्न  
४७ बागमलत थापा  75  आलथयक किपन्न  
४८ छकििाि कि.क.  45  आलथयक किपन्न  
४९ देउ बहाद ि िाना  30  आलथयक किपन्न  
५० पदम बहाद ि िेष्ठ  69  आलथयक किपन्न  
५१ गोमार्ा स नाि  47  आलथयक किपन्न  
५२ टोपिी साकी  80  आलथयक किपन्न  
५३ क ि बहाद ि  46  आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 

Page 15 of 34 
 

आिे 
५४ ख म मार्ा थापा  39  आलथयक किपन्न  
५५ िोउ बहाद ि 

थापा 
 53  आलथयक किपन्न  

५६ मोलतमार्ा िाना  65  आलथयक किपन्न  
५७ भक्त बहाद ि िाना  57  आलथयक किपन्न  
५८ इयन्रा िेष्ठ  45  आलथयक किपन्न  
५९ लमिन िेष्ठ  24  आलथयक किपन्न  
६० प्रकिण थापा  10  आलथयक किपन्न  
६१ किि िहाद ि िाना  49  आलथयक किपन्न  
 
 
 

स्िरिङ गाउुँपालिका, िडा नं. ४ 

क्र.सं. नाम ठेगाना उमेि 

आस्ित 
परििाि 
संख्र्ा 

 

सडक िाििालिका, 
दैलनक ज्र्ािामा काम 

गने कामदाि, 
क्िािेन्टाइनमा बसेका ि 
आलथयक रूपमा आफै 
ककनेि खाने क्षमता 
नभएका िा अन्र् के 

हो? 

अन्र् 
किििण 

१ क िमान क माि    आलथयक किपन्न  
२ सन्त बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
३ िन्ज  क माि    आलथयक किपन्न  
४ नेत्र बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
५ ददि मार्ा क माि    आलथयक किपन्न  
६ ओम बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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७ केश बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
८ पकित्रा क माि    आलथयक किपन्न  
९ ओमनाथ क माि    आलथयक किपन्न  
१० ब कि बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
११ केशि क माि    आलथयक किपन्न  
१२ स िज क माि    आलथयक किपन्न  
१३ प णय बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
१४ कििा मार्ा क माि    आलथयक किपन्न  
१५ िोक बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
१६ हरि मार्ा क माि    आलथयक किपन्न  
१७ ज्र्ाम बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
१८ किि बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
१९ गिे क माि    आलथयक किपन्न  
२० सो मार्ा क माि    आलथयक किपन्न  
२१ लभम बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
२२ छलबिाि क माि    आलथयक किपन्न  
२३ थमन लसं क माि    आलथयक किपन्न  
२४ केशिी क माि    आलथयक किपन्न  
२५ ऐती मार्ा क माि    आलथयक किपन्न  
२६ र्ाम बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
२७ िेिती क माि    आलथयक किपन्न  
२८ स्जत बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
२९ केशि लसं प िामी    आलथयक किपन्न  
३० दि बहाद ि क माि    आलथयक किपन्न  
३१ स्शि क माि कि.क.    आलथयक किपन्न  
३२ नेत्र लसं परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
३३ प णय बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
३४ नि बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
३५ उतम ग रूङ    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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३६ रूपा नेपािी    आलथयक किपन्न  
३७ िन बहाद ि गन्रमा    आलथयक किपन्न  
३८ च  त्रमान िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
३९ पकाि परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
४० मन बहाद ि िालमछाने    आलथयक किपन्न  
४१ रूम बहाद ि िाना    आलथयक किपन्न  
४२ लसि क मािी थापा    आलथयक किपन्न  
४३ मोहन परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
४४ कहिा लसं थापा    आलथयक किपन्न  
४५ शोभा कामी    आलथयक किपन्न  
४६ मन बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
४७ मलतिाि सारू    आलथयक किपन्न  
४८ जस बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
४९ भेष मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  
५० िीिाम िानाभाट    आलथयक किपन्न  
५१ स क मार्ा परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
५२ कृष्ण रिजाि    आलथयक किपन्न  
५३ किश्वास नेपािी    आलथयक किपन्न  
५४ दामोदि िानाभाट    आलथयक किपन्न  
५५ थमन फाुँजा मगि    आलथयक किपन्न  
५६ मंगि क माि    आलथयक किपन्न  
५७ मन बहाद ि साकी    आलथयक किपन्न  
५८ अन्त बहाद ि दमाइय    आलथयक किपन्न  
५९ लमन बहाद ि िाना    आलथयक किपन्न  
६० लति बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६१ जानकी कि.क.    आलथयक किपन्न  
६२ कल्पना कि.क.    आलथयक किपन्न  
६३ भ   मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  
६४ देि परिर्ाि    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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६५ प्रभ   रिजाि    आलथयक किपन्न  
६६ लमन बहाद ि सोमै    आलथयक किपन्न  
 
 

 

स्िरिङ गाउुँपालिका, िडा नं. ५ 

क्र.सं. नाम ठेगाना 
उमेि 

 

आस्ित 
परििाि 
संख्र्ा 

 

सडक िाििालिका, दैलनक 
ज्र्ािामा काम गने 

कामदाि, क्िािेन्टाइनमा 
बसेका ि आलथयक रूपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता 
नभएका िा अन्र् के हो? 

अन्र् 
किििण 

१ झम्म िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
२ देि क माि िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
३ झिक नािार्ण िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
४ मस्णिाज िेष्ठ    आलथयक किपन्न  
५ फूि मार्ा नेपािी    आलथयक किपन्न  
६ लबहीसिा नेपािी    आलथयक किपन्न  
७ कहिा लसं नेपािी    आलथयक किपन्न  
८ पश िाम कि.क.    आलथयक किपन्न  
९ लसता नेपािी    आलथयक किपन्न  
१० अलनता नेपािी    आलथयक किपन्न  
११ सोम बहाद ि साकी    आलथयक किपन्न  
१२ पदम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
१३ लति मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  
१४ सन्तमान कि.क.    आलथयक किपन्न  
१५ ददि मार्ा आिे    आलथयक किपन्न  
१६ प्रकास कि.क.    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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१७     बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
१८ ब कि सिा नेपािी    आलथयक किपन्न  
१९ रिउिा कि.क.    आलथयक किपन्न  
२० िन लसं आिे    आलथयक किपन्न  
२१ मन सिी कि.क.    आलथयक किपन्न  
२२ केश बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
२३ मती िाम परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
२४ स्जिन कि.क.    आलथयक किपन्न  
२५ जौ मार्ा परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
२६ र् ि िाज नेपािी    आलथयक किपन्न  
२७ प्रकाष कि.क.    आलथयक किपन्न  
२८ िन बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
२९ देउ बहाद ि नेपािी    आलथयक किपन्न  
३० स न मार्ा कि.क.    आलथयक किपन्न  
३१ ख म बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३२ ग्र्ान बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३३ प्रमे बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३४ इन्र बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३५ टेक बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३६ कृष्ण बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३७ देउ बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
३८ पोहि लसं िाना    आलथयक किपन्न  
३९ हवत बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४० स्खम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४१ होम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४२ भान  थापा    आलथयक किपन्न  
४३ क मन लसं कि.क.    आलथयक किपन्न  
४४ अमतृ थापा    आलथयक किपन्न  
४५ िेिलत िमण थापा    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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४६ सोम बहाद ि कि.क.    आलथयक किपन्न  
४७ फि बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
४८ त ि बहाद ि साकी    आलथयक किपन्न  
४९ रूकमा थापा    आलथयक किपन्न  
५० द गाय बहाद ि िाना    आलथयक किपन्न  
५१ जस बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
५२ िन बहाद ि स नाि    आलथयक किपन्न  
५३ रिमा आिे    आलथयक किपन्न  
५४ झ से आिे    आलथयक किपन्न  
५५ स्चन क मािी थापा    आलथयक किपन्न  
५६ ि क मार्ा आिे    आलथयक किपन्न  
५७ लति बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
५८ सनी सि आिे    आलथयक किपन्न  
५९ स्चलनमार्ा आिे    आलथयक किपन्न  
६० िाि बहाद ि परिर्ाि    आलथयक किपन्न  
६१ दि बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६२ आइत मार्ा थापा    आलथयक किपन्न  
६३ द गाय बहाद ि आिे    आलथयक किपन्न  
६४ ज ि किि नेपािी    आलथयक किपन्न  
६५ रिउिा नेपािी    आलथयक किपन्न  
६६ देउ बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६७ िाम बहाद ि थापा    आलथयक किपन्न  
६८ दि बहाद ि आिे    आलथयक किपन्न  



 

२०७६ चैत्र २५ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= ! 

qm=;+= gfd y/  pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf sfd 

ug]{ sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf a;]sf / 

cfly{s ?kdf cfkm} lsg]/ vfg] Ifdtf 

gePsf jf cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 l8ndfof >]i7  3   

2 /fd axfb'/ yfkf  5   

3 hd'gf lj=s=  7   

4 ;'s'dfof g]kfnL   4   

5 lgg' s'dfn   4   

6 g]q axfb'/ sfdL   8   

7 jif{ kl/of/   3   

8 bn axfb'/ yfkf  1   

9 l6sf/fd bhL{  4   

10 lvd axfb'/ yfkf   4   

11 ;f]d axfb'/ 

s'dfn  

 4   

12 wg axfb'/ ;fsL{   1   

13 kfj{tL lj=s=  3   

14 k|]d axfb'/ tfdfË  3   

15 /ljnfn s'dfn   3   

16 lji0f' g]kfnL   3   

17 z]/ l;+ lj=s=  8   

18 ;]tL bd}   3   

19 x'd axfb'/ lj=s=  5   

20 r'gf s'df/L lj=s=   3   

21 df]xg kl/of/   4   

22 l8nf ;'gf/   2   

23 a8x/] vf]nf k'n 

lgdf{0fsf n]j/  

 3   



 

२०७६ चैत्र २५ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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24 l;=l6=le=l6=sf 

ljBfyL{  

 7   

 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= @ 

qm=;+

= 

gfdy/  7]

uf

gf  

p

d

]/  

cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf 

sfd ug]{ sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf 

a;]sf / cfly{s ?kdf cfkm} 

lsg]/ vfg] Ifdtf gePsf jf 

cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 ljv{ l;ª bdfO{    5   

2 kf]xn l;+ g]kfn    4   

3 cd/ l;+ bdfO{    5   

4 ;Gtf]if s'df/ bd}    3   

5 od'gf yfkf   3   

6 l/df s'df/L yfkf    4   

7 nlnt axfb'/ lj=s=   10   

8 ;Gtdfg bd}    2   

9 n'nLdfof cfn]    2   

10 lbndfof yfkf    2   

11 s'i0fdfof g]kfnL    5   

12 Zofd axfb'/ yfkf    5   

13 ;ld/ /fO{    4   

14 cf]a axfb'/ yfkf    2   

15 ;ljtf yfkf    4   

16 b'uf{ axfb'/ kl/of/    5   

17 s[i0f axfb'/ /fgf    7   

18 6]s axfb'/ /fgf    6   

19 e'jfg l;+ yfkf    5   

20 odnfn yfkf    4   

21 wg axfb'/ kl/of/    4   

22 h'7] bdfO{    4   
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23 tf] dfof yfkf    4   

24 ;kgf lj=s=   3   

25 u+uf e'h]n   3   

26 af6'nL yfkf   1   

27 u+uf g]kfnL    1   

28 l;+x axfb'/ yfkf    2   

29 b'n axfb'/ yfkf    4   

30 kfj{tL lj=s=   4   

31 5'd] lj=s=   4   

32 tf/fdfof yfkf    1   

33 ltn;/f /fgf    1   

34 e'?d ;fO{nf    4   

35 lbn axfb'/ yfkf    4   

36 sf]n8f8f v=kf=dhb'/    8   

37 j8f sfof{no ejg 

dhb'/  

  8   

 

   l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= # 

qm=;+= gfdy/  7]ufgf  pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf 

sfd ug]{ sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf 

a;]sf / cfly{s ?kdf cfkm} lsg]/ 

vfg] Ifdtf gePsf jf cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 h'gf lj=s=   4   

2 lnn a=u'?Ë   5   

3 6]s a=yfkf    6   

4 zGtdfg skfnL    4   

5 bn a=yfkf   7   

6 r]tdfg yfkf    2   

7 dfofyfkf    1   

8 ls/0f kl/of/    5   
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9 h'7L yfkf    3   

10 cfOtdfof 

kl/of/  

  4   

11 azGt kl/of/    4   

12 wg a=kl/of/    5   

13 dgLnfn kl/of/    2   

14 n]v a=yfkf    6   

15 lji0f'nfn >]i7    4   

16 /df >]i7   3   

17 t]h a=yfkf    4   

18 xf]d dfof u'?Ë   3   

19 g/dlt yfkf    4   

20 cfOtdfof u'?Ë   3   

21 km'ndfof >]i7   1   

22 nfn a=>]i7   5   

23 z's a=>]i7   2   

24 d}gfb]jL >]i7   5   

25 ofd a=cfn]    3   

26 g/dfof cfn]    7   

27 ;gL;/f yfkf    7   

28 a]n s'df/L >]i7    2   

29 xf]ddfof /fgf    1   

30 s]x/dfg lj=s=   8   

31 ofddfof /fgf    5   

32 lzj s'df/ /fgf    3   

33 b]p axfb'/ /fgf    6   
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34 lht]Gb| /fgf    3   

35 ;'Gb/ yfkf    3   

36 cf]d axfb'/ u'?Ë   6   

37 hf}dfof u'?Ë   1   

38 emu'dfof /fgf    1   

39 zflGt g]kfnL    4   

40 z's'dfof ;fsL{   3   

41 z's axfb'/ 

kl/of/  

  4   

42 clgtf yfkf   5   

43 wg axfb'/ s':n]   4   

44 nfn axfb'/ >]i7   5   

45 kfj{tL >]i7   2   

46 z'sdfof >]i7   3   

47 ho/fd >]i7   5   

48 g/ a=>]i7    5   

50 km"ndfof cfn]    4   

51 dunL lj=s=    5   

52 lbg]z lj=s=   3   

53 Zifd lj=s=   3   

54 kfj{tL lj=s=    2   

55 df]xf]glj/ lj=s=   3   

 

 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= $ 
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qm=;+= gfdy/  

7
]u
fg

f 
 

pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf 

sfd ug]{ sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf 

a;]sf / cfly{s ?kdf cfkm} lsg]/ 

vfg] Ifdtf gePsf jf cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 s]Gb| axfb'/ lj=s=   3   

2 ltn axfb'/ yfkf    1   

3 v'O{nL s'dfn    4   

4 6s a=s'dfn    4   

5 pdf s'df/L s'dfn    3   

6 s'n a=s'dfn    6   

7 d+un l;+ s'dfn    4   

8 dg axfb'/ s'dfn    4   

9 lvd axfb'/ s'dfn    4   

10 ;Gt a=s'dfn    5   

11 e'jfrGb u'?Ë   5   

12 OGb a= s'dfn    5   

13 df]xg l;+ s'dfn    3   

14 rGb| a=s'dfn    4   

15 a'l4an s'dfn    3   

16 lvd a=s'dfn    3   

17 wg a= >]i7    4   

18 lbndfof s'dfn    6   

19 xif{ a=s'dfn    3   

20 z\/ kmf}hf du/    3   

21 kbd a=s'dfn    2   

22 kbd a=s'dfn    2   

23 ;]tLdfof s'dfn    1   

24 l8n a=s'dfn    4   

25 lnn a= s'dfn    2   

26 a'l4 k|;fb s'dfn    4   

27 hut a=s'dfn    4   

28 lj/ a=s'dfn    4   

29 ;'s a=s'dfn    5   

30 lj/ a= s'dfn    7   
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31 g}g a=k'nfdL    3   

32 nfn a=s'dfn    2   

33 Ps a= s'dfn    4   

34 e]if a= kmf}hfdu/    4   

35 d'Qm l;+ k'nfdL    4   

36 z]dnfn k'nfdL    4   

37 x]dnfn /fgf    6   

38 r]t a= ;f?    2   

39 nf]s a= lj=s==   6   

40 x]d a=s'dfn    4   

41 hf]vnfn /fgfdfu    2   

42 bddf]b/ /fgfef6   5   

43 lge s'df/ kl/of/    3   

44 ldg a=lj=s=   2   

45 v'd a=/fgf du/    2   

46 rGb| l;+ lj=s=   4   

47 ;]tL /fgfef6    3   

48 cf]d a=u]nfª   4   

49 ud axfb'/ u]nfª   4   

50 hdfg l;+ kf6f    4   

51 bfdf]b/ ;fsL{    4   

52 afns[i0f kl/of/    4   

53 6'dfof kl/of/    5   

54 wg a= yfkf    5   

55 ;j{bf yfkf    3   

56 bn a=lj=s=   4   

57 u'd a=kl/of/    4   

58 hs a=kl/of/    3   

59 ldg a=kl/of/   4   

60 a'l4dfof kl/of/    6   

61 /fd s'df/ lj=s=   3   

62 k"0f{ a=yfkf    3   

63 cd[t lj=s=   5   

64 1fg a=yfjf    3   
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65 uf]/] sfdL    1   

66 ?d a=s'dfn    1   

67 gn a=s'dfn    4   

67 Zod k|;fb s'dfn    5   

69 ofd s'df/L s'dfn    4   

70 k|ltIff s'dfn    1   

71 xl/dfof s'dfn    6   

71 dg axfb'/ ;'gf/    2   

 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= % 

qm=;+= gfdy/  

7
]u
fg
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pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf 

sfd ug]{ sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf 

a;]sf / cfly{s ?kdf cfkm} 

lsg]/ vfg] Ifdtf gePsf jf 

cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 ltndfof cfn]    4   

2 uf]kfn kl/of/    4   

3 sdftL bd}    1   

4 wg axfb'/ yfkf    5   

5 5ljnfn lj=s=   5   

6 x]d;/f /fgf    4   

7 uf]dtL /fgf    4   

8 gf}dfof yfkf    2   

9 cf]d axfb'/ kl/of/    9   

10 h; axfb'/ yfkf    6   

11 lbn axfb'/ yfkf    5   

12 g/dfof yfkf    3   

13 ?b| axfb'/ kl/of/    9   

14 dlt;/f ;'gf/    4   

15 ;lgdfof /fgf    4   

16 sfdlt kl/of/    1   

17 cfO{tdfof yfkf    3   
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18 bn axfb'/ l;hfnL    5   

19 dbg yfkf    4   

20 lbn axfb'/ yfkf    4   

21 ltgdfof cfn]    1   

22 lht axfb'/ cfn]    2   

23 >L axfb'/ yfkf    5   

24 wg l;+ cfn]    13   

25 lgd{n kl/of/    4   

26 k|]d axfb'/ yfkf    4   

27 b]jL kl/of/    6   

28 nfn dfof kl/of/    7   

29 dfof /fgf    4   

30 lvgf yfkf    2   

31 lht axfb'/ /fgf    6   

32 uf]ljGb >]i7    5   

33 h'lgdfof yfkf    2   

34 sf]k|L yfkf    2   

35 lbn axfb/ lj=s=    2   

36 lhdfof g]kfnL    3   

37 wdfg l;+ g]kfnL    6   

38 s[i0f s'df/ >]i7    5   

39 >[hg yfkf    4   

40 wgdfof r'gL    6   

41 e'dL;/f /fgf    10   
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स्िरिङ गाउुँपालिका िडा नं. ३ पोखिीछाप, तनह ुँ िाहत पाउनेहरूको नामाििी 
क्र.सं. नामथि परििाि संख्र्ा कैकफर्त 

१ मन बहाद ि थापा 4  

२ तेजिीि थापा 3  

३ जोग बहाद ि थापा 3  

४ नेत्र बहाद ि थापा 4  

५ िनलसं आिे 4  

६ छकििाि थापा 5  

7 मेख बहाद ि कि.क. 2  

8 िीिाि थापा 5  

9 सोबे परिर्ाि 5  

10 लनि बहाद ि थापा 4  

11 खगीसिा आिे 5  

12 पूणयबहाद ि नेपािी 1  

13 इन्रबहाद ि थापा 5  

14 शेि बहाद ि िाना 2  

15 स क मार्ा साकी 4  

16 िलबिाि परिर्ाि 2  

17 स नमार्ा नेपािी 2  

18 जंगादेिी परिर्ाि 4  

19 िन बहाद ि साकी 2  

20 तेजिीि साकी 4  

21 िाजक माि िेष्ठ 2  

22 सान  कि.क. 4  

२३ पदमा िानाभाट 4  

24 िोक बहाद ि थापा 4  

25 सूर्य बहाद ि थापा 4  

26 भक्त बहाद ि लडस िा 5  

27 मन बहाद ि थापा 5  

28 स्खम बहाद ि िाना 4  

29 प णय बहाद ि थापा 5  

30 ऋकषिाम थापा 7  

31 िािी िानाभाट 7  

32 द गाय बहाद ि परिर्ाि 4  
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33 िन बहाद ि नेपािी 5  

34 लसि मार्ा थापा 5  

35 कहिा बहाद ि थापा 6  

36 िीमार्ा थापा 4  

37 िस न्ििा भण्डािी 4  

38 लति बहाद ि थापा 4  

39 स्खम बहाद ि स नाि 5  

40 मन बहाद ि थापा 3  

41 ददि बहाद ि थापा 3  

42 जस बहाद ि क माि 5  

43 प्रलतक्ष क माि 1  

44 श भ क मािी क माि 4  

45 पानीसिा क माि 4  

46 मलनिाि क माि 2  

47 लभम बहाद ि क माि 4  

48 आइयती मार्ा क माि 8  

49 लभम बहाद ि क माि 2  

50 सन्त बहाद ि क माि 6  

51 िेख बहाद ि क माि 7  

52 तेज बहाद ि क माि 6  

53 लसि बहाद ि क माि 4  

54 ह म बहाद ि क माि 4  

55 लनम्री क माि 3  

56 स्खम बहाद ि क माि 3  

57 िाटीमार्ा क माि 1  

58 हेम बहाद ि क माि 3  

59 गौमार्ा क माि 4  

60 श्र्ामिाि क माि 2  

61 कहमाि क माि ४  

62 स्शि बहाद ि क माि 2  

63 रूम बहाद ि क माि 4  

64 अम्बे क माि 4  

65 िाटी क माि 1  

66 श्र्ामप्रसाद क माि 5  
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67 कमिा क माि 4  

68 सोमती क माि 3  

69 दाम बहाद ि क माि 7  

70 त ि बहाद ि क माि 2  

71 हेमन्त लसं क माि 3  

72 हरि सिा क माि 2  

73 केसिी क माि 6  

74 मंगि लसं क माि 4  

75 स्खम बहाद ि क माि 3  

76 उमा क मािी क माि 3  

77 टक बहाद ि क माि 4  

78 महोन लसं क माि 3  

79 लिि बहाद ि क माि 2  

80 पदम बहाद ि क माि 4  

81 लबदेन्र ग रूङ 5  

82 क ि बहाद ि क माि 6  

83 ब द्द प्रसाद क माि 5  

84 सन्त बहाद ि क माि 5  

85 इन्र बहाद ि क माि 5  

86 ब ि बि क माि 3  

87 ख इयलि मार्ा क माि 1  

88 ब ि बि क माि 4  

89 क ि बहाद ि िाना 3  

90 सेि बहाद ि फैजा 3  

91 हेमिाि िाना 5  

92 म स्क्तलसं प िामी 4  

93 िन बहाद ि िेष्ठ 2  

94 हषयबहाद ि क माि 3  

95 दर्ािाम क माि 4  

96 कििबहाद ि ििे 5  

97 ककसान ििे 5  

98 ददिम ििे 3  

99 कृष्ण ििे 3  

100 ददिबहाद ि झ्र्ाडी 2  



 

२०७७ बैशाख ११ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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101 िलनशिा क माि 4  

102 छकििाि क माि 3  

103 िीबर थापा 7  

104 लमन बहाद ि िाना 6  

105 लति बहाद ि थापा 7  

106 ि िी क माि 3  

107 रिमान लसं क माि 5  

108 गंगाबहाद ि क माि 5  

109 स्खम बहाद ि क माि 5  

110 कृष्ण बहाद ि क माि 5  

111 पिृन क माि 7  

112 स क मार्ा क माि 6  

113 द द मार्ा क माि 5  

114 कहिा मार्ा क माि 3  

115 टोि बहाद ि क माि 6  

116 देकि सिा क माि 2  

117 ब िमार्ा क माि 1  

118 चना सिी क माि 7  

119 सन्तोष क माि 6  

120 स्खनमार्ा क माि 5  

121 केशिी क माि 3  

122 अन्तिाि क माि 6  

123 देिी सिा क माि 4  

124 देिी मार्ा क माि 4  

125 सेती क माि 1  

126 कािी मार्ा क माि 3  

127 िोइती कमाि 5  

128 ककिन क माि 4  

129 दामदि क माि 7  

130 मंगिी क माि 7  

131 िि बहाद ि क माि 4  

132 र्म क मािी क माि 4  

133 कहिमार्ा क माि 2  

134 दि बहाद ि क माि 7  



 

२०७७ बैशाख ११ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत स्िरिङ गाउपालिका तनह ुँमा 
िकडाउनका कािण िाहत प्राप्त गनेहरुको नामाबिी 

(सडक िाििालिका ि दैलनक ज्र्ािामा काम गने कामदाि, क्िािेन्टाइनमा बसेका ि आलथयक रुपमा 
आफै ककनेि खाने क्षमता नभएका) 
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135 मलनिाि स नाि 4  

136 क कपिा स नाि 3  

137 स्जत बहाद ि स नाि 4  

138 टक बहाद ि स नाि 3  

139 ढक बहाद ि स नाि 2  

 
 



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 1 

 

प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१३।०१ राहि प्राप्त गिे ब्र्मिको िािाबिी छिौट सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१३।०२ मबमबध सम्बन्धिा । 

 

निर्णयहरुः- 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१३।०१ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१३।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गर्ाय 

र्हेार् बिोमििका ब्र्मिहरुिाइ मिररङ गाउँपामिका राहि सािग्री मविरर् सम्बमन्ध कार्यमवमध २०७६ 

अिसुार र्ोश्रो चरर्को राहि मर्िे मिर्यर् गररर्ोोः 

र्हेार्ोः 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= % 

qm=;+= gfdy/  7]uf

gf  

p

d]

/  

cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs 

Hofnfdf sfd ug]{ 

sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf a;]sf / 

cfly{s ?kdf cfkm} lsg]/ vfg] 

Ifdtf gePsf jf cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 ltndfof cfn]    4   

2 uf]kfn kl/of/    4   

3 sdftL bd}    1   

4 wg axfb'/ yfkf    5   

5 5ljnfn lj=s=   5   

6 x]d;/f /fgf    4   

7 uf]dtL /fgf    4   

8 gf}dfof yfkf    2   

9 cf]d axfb'/ kl/of/    9   

10 h; axfb'/ yfkf    6   

11 lbn axfb'/ yfkf    5   

12 g/dfof yfkf    3   

13 ?b| axfb'/ kl/of/    9   

14 dlt;/f ;'gf/    4   

15 ;lgdfof /fgf    4   

16 sfdlt kl/of/    1   

17 cfO{tdfof yfkf    3   

18 bn axfb'/ l;hfnL    5   

19 dbg yfkf    4   

20 lbn axfb'/ yfkf    4   



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 2 

 

21 ltgdfof cfn]    1   

22 lht axfb'/ cfn]    2   

23 >L axfb'/ yfkf    5   

24 wg l;+ cfn]    13   

25 lgd{n kl/of/    4   

26 k|]d axfb'/ yfkf    4   

27 b]jL kl/of/    6   

28 nfn dfof kl/of/    7   

29 dfof /fgf    4   

30 lvgf yfkf    2   

31 lht axfb'/ /fgf    6   

32 uf]ljGb >]i7    5   

33 h'lgdfof yfkf    2   

34 sf]k|L yfkf    2   

35 lbn axfb/ lj=s=    2   

36 lhdfof g]kfnL    3   

37 wdfg l;+ g]kfnL    6   

38 s[i0f s'df/ >]i7    5   

39 >[hg yfkf    4   

40 wgdfof r'gL    6   

41 e'dL;/f /fgf    10   

 

 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= ! 

qm=;+= gfdy/  7]

uf

gf  

p

d]/  

cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs Hofnfdf sfd ug]{ 

sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf a;]sf / cfly{s ?kdf 

cfkm} lsg]/ vfg] Ifdtf gePsf jf cGo s] 

xf]  

cGo 

ljj/0

f  

1 l8ndfof >]i7   3   

2 /fd axfb'/ yfkf   5   

3 hd'gf lj=s=   7   

4 ;'s'dfof g]kfnL    4   

5 lgg' s'dfn    4   

6 g]q axfb'/ sfdL    8   

7 jif{ kl/of/    3   

8 bn axfb'/ yfkf   1   



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 3 

 

9 l6sf/fd bhL{   4   

10 lvd axfb'/ yfkf    4   

11 ;f]d axfb'/ s'dfn    4   

12 wg axfb'/ ;fsL{    1   

13 kfj{tL lj=s=   3   

14 k|]d axfb'/ tfdfË   3   

15 /ljnfn s'dfn    3   

16 lji0f' g]kfnL    3   

17 z]/ l;+ lj=s=   8   

18 ;]tL bd}    3   

19 x'd axfb'/ lj=s=   5   

20 r'gf s'df/L lj=s=    3   

21 df]xg kl/of/    4   

22 l8nf ;'gf/    2   

23 a8x/] vf]nf k'n 

lgdf{0fsf n]j/  

  3   

24 l;=l6=le=l6=sf ljBfyL{    7   

  

  l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= @ 

qm=;+= gfdy/  7]ufgf  pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

;8s afnaflnsf,b]lgs 

Hofnfdf sfd ug]{ 

sfdbf/,Sjf/]G6fOgdf a;]sf / 

cfly{s ?kdf cfkm} lsg]/ vfg] 

Ifdtf gePsf jf cGo s] xf]  

cGo 

ljj/0f  

1 ljv{ l;ª bdfO{    5   

2 kf]xn l;+ g]kfn    4   

3 cd/ l;+ bdfO{    5   

4 ;Gtf]if s'df/ bd}    3   

5 od'gf yfkf   3   

6 l/df s'df/L yfkf    4   

7 nlnt axfb'/ 

lj=s= 

  10   

8 ;Gtdfg bd}    2   

9 n'nLdfof cfn]    2   

10 lbndfof yfkf    2   

11 s'i0fdfof g]kfnL    5   

12 Zofd axfb'/ yfkf    5   



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 4 

 

13 ;ld/ /fO{    4   

14 cf]a axfb'/ yfkf    2   

15 ;ljtf yfkf    4   

16 b'uf{ axfb'/ kl/of/    5   

17 s[i0f axfb'/ /fgf    7   

18 6]s axfb'/ /fgf    6   

19 e'jfg l;+ yfkf    5   

20 odnfn yfkf    4   

21 wg axfb'/ kl/of/    4   

22 h'7] bdfO{    4   

23 tf] dfof yfkf    4   

24 ;kgf lj=s=   3   

25 u+uf e'h]n   3   

26 af6'nL yfkf   1   

27 u+uf g]kfnL    1   

28 l;+x axfb'/ yfkf    2   

29 b'n axfb'/ yfkf    4   

30 kfj{tL lj=s=   4   

31 5'd] lj=s=   4   

32 tf/fdfof yfkf    1   

33 ltn;/f /fgf    1   

34 e'?d ;fO{nf    4   

35 lbn axfb'/ yfkf    4   

36 sf]n8f8f 

v=kf=dhb'/  

  8   

37 j8f sfof{no ejg 

dhb'/  

  8   

 

   l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= $ 

qm=;+= gfdy/  7]ufgf  pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

b]lgs Hofnfdf sfd ug]{ 

sfdbf/ / cfly{s ?kdf cfkm} 

lsg]/ vfg] Ifdtf gePsf  

cGo 

ljj/0f  

1 s]Gb| axfb'/ lj=s=   3   

2 ltn axfb'/ yfkf    1   

3 v'O{nL s'dfn    4   

4 6s a=s'dfn    4   



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  8 मध्यको 5 

 

5 pdf s'df/L s'dfn    3   

6 s'n a=s'dfn    6   

7 d+un l;+ s'dfn    4   

8 dg axfb'/ s'dfn    4   

9 lvd axfb'/ s'dfn    4   

10 ;Gt a=s'dfn    5   

11 e'jfrGb u'?Ë   5   

12 OGb a= s'dfn    5   

13 df]xg l;+ s'dfn    3   

14 rGb| a=s'dfn    4   

15 a'l4an s'dfn    3   

16 lvd a=s'dfn    3   

17 wg a= >]i7    4   

18 lbndfof s'dfn    6   

19 xif{ a=s'dfn    3   

20 z\/ kmf}hf du/    3   

21 kbd a=s'dfn    2   

22 kbd a=s'dfn    2   

23 ;]tLdfof s'dfn    1   

24 l8n a=s'dfn    4   

25 lnn a= s'dfn    2   

26 a'l4 k|;fb s'dfn    4   

27 hut a=s'dfn    4   

28 lj/ a=s'dfn    4   

29 ;'s a=s'dfn    5   

30 lj/ a= s'dfn    7   

31 g}g a=k'nfdL    3   

32 nfn a=s'dfn    2   

33 Ps a= s'dfn    4   

34 e]if a= kmf}hfdu/    4   

35 d'Qm l;+ k'nfdL    4   

36 z]dnfn k'nfdL    4   

37 x]dnfn /fgf    6   

38 r]t a= ;f?    2   
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पेज  8 मध्यको 6 

 

39 nf]s a= lj=s==   6   

40 x]d a=s'dfn    4   

41 hf]vnfn /fgfdfu    2   

42 bddf]b/ /fgfef6   5   

43 lge s'df/ kl/of/    3   

44 ldg a=lj=s=   2   

45 v'd a=/fgf du/    2   

46 rGb| l;+ lj=s=   4   

47 ;]tL /fgfef6    3   

48 cf]d a=u]nfª   4   

49 ud axfb'/ u]nfª   4   

50 hdfg l;+ kf6f    4   

51 bfdf]b/ ;fsL{    4   

52 afns[i0f kl/of/    4   

53 6'dfof kl/of/    5   

54 wg a= yfkf    5   

55 ;j{bf yfkf    3   

56 bn a=lj=s=   4   

57 u'd a=kl/of/    4   

58 hs a=kl/of/    3   

59 ldg a=kl/of/   4   

60 a'l4dfof kl/of/    6   

61 /fd s'df/ lj=s=   3   

62 k"0f{ a=yfkf    3   

63 cd[t lj=s=   5   

64 1fg a=yfjf    3   

65 uf]/] sfdL    1   

66 ?d a=s'dfn    1   

67 gn a=s'dfn    4   

67 Zod k|;fb s'dfn    5   

69 ofd s'df/L s'dfn    4   

70 k|ltIff s'dfn    1   

71 xl/dfof s'dfn    6   

71 dg axfb'/ ;'gf/    2   
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पेज  8 मध्यको 7 

 

l3l/ª ufpFkflnsf j8f g+= # 

qm=;+= gfdy/  7]ufgf  pd]/  cfl>t 

kl/jf/ 

;+Vof  

b]lgs Hofnfdf sfd ug]{ 

sfdbf/,/ cfly{s ?kdf cfkm} 

lsg]/ vfg] Ifdtf gePsf  

cGo 

ljj/0f  

1 h'gf lj=s=   4   

2 lnn a=u'?Ë   5   

3 6]s a=yfkf    6   

4 zGtdfg skfnL    4   

5 bn a=yfkf   7   

6 r]tdfg yfkf    2   

7 dfofyfkf    1   

8 ls/0f kl/of/    5   

9 h'7L yfkf    3   

10 cfOtdfof kl/of/    4   

11 azGt kl/of/    4   

12 wg a=kl/of/    5   

13 dgLnfn kl/of/    2   

14 n]v a=yfkf    6   

15 lji0f'nfn >]i7    4   

16 /df >]i7   3   

17 t]h a=yfkf    4   

18 xf]d dfof u'?Ë   3   

19 g/dlt yfkf    4   

20 cfOtdfof u'?Ë   3   

21 km'ndfof >]i7   1   

22 nfn a=>]i7   5   

23 z's a=>]i7   2   

24 d}gfb]jL >]i7   5   

25 ofd a=cfn]    3   

26 g/dfof cfn]    7   

27 ;gL;/f yfkf    7   

28 a]n s'df/L >]i7    2   

29 xf]ddfof /fgf    1   

30 s]x/dfg lj=s=   8   

31 ofddfof /fgf    5   
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पेज  8 मध्यको 8 

 

32 lzj s'df/ /fgf    3   

33 b]p axfb'/ /fgf    6   

34 lht]Gb| /fgf    3   

35 ;'Gb/ yfkf    3   

36 cf]d axfb'/ u'?Ë   6   

37 hf}dfof u'?Ë   1   

38 emu'dfof /fgf    1   

39 zflGt g]kfnL    4   

40 z's'dfof ;fsL{   3   

41 z's axfb'/ 

kl/of/  

  4   

42 clgtf yfkf   5   

43 wg axfb'/ s':n]   4   

44 nfn axfb'/ >]i7   5   

45 kfj{tL >]i7   2   

46 z'sdfof >]i7   3   

47 ho/fd >]i7   5   

48 g/ a=>]i7    5   

50 km"ndfof cfn]    4   

51 dunL lj=s=    5   

52 lbg]z lj=s=   3   

53 Zifd lj=s=   3   

54 kfj{tL lj=s=    2   

55 df]xf]glj/ lj=s=   3   

 

आिको बैठक सिापि गिे । 

 

 



मिमि २०७७ बैशाख  ११ गिे मबहीबार मबशषे कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  2 मध्यको 1 

 

प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१४।०१ राहि मििरर् एिि िकडाउि अिमिको सिीक्षा सम्बन्ििा ।  

२०७६।०७७-०१४।०२ खािेपािी हरेाि ुकियचारी मिर्कु्ती सम्बन्ििा । 

२०७६।०७७-०१४।०३ मिमिि सम्बन्ििा ।  

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१४।०१ 

प्रस्िाि िं २०७६।०७७-०१४।०१ को प्रस्िाििाथी छिफि गर्ाय कोरोिाबाट प्रभामिि िागररकिाई 

राहि मििरर्िगार्ि िकडाउि अिमििा भएका मिर्ाकिापहरुको सम्बन्ििा िपमसि बिोमििको 

सिीक्षा गररर्ो ।  

१. ९ िटा थियि गि प्रामि (७ िटा गापाबाट खररर् र १।१ थाि ििह ुँ के्षत्र ि २ का प्रमिमिमिसभा सर्स्र् 

िा केर्ार मसग्र्िे ज्र् ुर िेपािी काङ््गरेसका केन्रीर् सर्स्र् प्रमर्प पौडेि ज्र्बुाट प्राि भएको ) 

२. ९००० िास्क रु २३३९१०। (र्ईु िाख िेत्तीस हिार िौ सर् र्श िात्र) खररर् गरी मििरर् गररएको । 

३.  सम्परू्य स्िास््र्किीहरुिाई मपपीई उपिब्ि गररएको ।  

४.  कुि रु. ८२३९२०। (अक्षरुपी रु आठ िाख िेइस हिार िौ सर् बीस िात्र) को खाद्यान्ििन्र् राहि 

सािरी खररर् गरी िपमसि बिोमििका िडाहरुिा िपमसि बिोमििको घरिरुी र िागररकहरुिाई 

मििरर् गररर्ो ।  

५. बैठकिा उपमस्थिहरुको सिीक्षा िपमसि बिोमििको रह्यो । 

क. िडा ि ५ िडाध्र्क्ष श्री प्रेि बहार्रु थापा 

१. सियसािारर्को असरुमक्षि आिििािि भएको ।  

२. िािसाििका सिारी साििहरुको व्र्िस्थापि गिुयपिे । 
३. राहि मििरर् गिे सम्बन्ििा िाभराहीहरुको छिौटिा सिस्र्ा भएको ।  

ख. िडा ि १ िडाध्र्क्ष श्री गगंाराि कुिाि 

१. राहि मििरर्िा सन्िोषििक अिस्था रहकेो ।  

२. अि आउिे मर्ििा राहि मििरर् गिुयपर्ाय आिश्र्कीर् ध्र्ाि मर्ई िागररकिाई मकिेर खाि सक्िे 

िािािरर् सहि गराउिपुिे । 

३. िकडाउिको प्रभािकारी अिगुिि गिे । मिशषेगरी गाउुँपामिकाको सीिाहरुिा मिगरािी 

बढाउिपुिे ।  

४. गाउुँपामिकामभत्रका अन्र्त्र भएका िागररकहरुिाई र्र्ी ल्र्ाउिपुिे भएिा मिशषे सिकय िा 

अपिाई ल्र्ाउिपुिे ।  

५. आ ि २०७६।७७ को स्िीकृि र्ोििाहरु संचािि सम्बन्ििा मिद्यिुीकरर्का र्ोििाहरु 

आिश्र्क सािामिक र्रुी कार्ि गरी संचािि गिे ।  

ग. िडा ि ३ िडाध्र्क्ष श्री रर् बहार्रु गरुुङ्ग 

१. राहि मििरर्िा मिपन्ि िगयभन्र्ा िध्र्ि िगयका िागररकहरु सििे र्ािी भई सिस्र्ा उत्पन्ि 
भएको ।  

२. िास्क मििरर् सम्बन्ििा संख्र्ात्िक अपर्ायििा ह ुँर्ा िागररकिा असन्िमुि पाइएको ।  

३. िकडाउिको पाििािा आिश्र्कीर् ध्र्ाि पगु्ि िसकेको ।  
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४. व्र्ापारिन्र् सिारी साििहरुको आिश्र्क मिर्िि ह िपुिे ।  

५. खाद्यान्िको आिश्र्क संमचमिको व्र्िस्था गिुयपिे ।  

घ. िडा ि ४ कार्यिाहक िडाध्र्क्ष श्री शक्ती थापा 

१. खाद्यान्िको आिश्र्क संमचमिको व्र्िस्था गिुयपिे ।  

२. िकडाउिको प्रभािकारी अिगुिि गिे । मिशषेगरी गाउुँपामिकाको सीिाहरुिा मिगरािी 

बढाउिपुिे ।  

३. राहि मििरर्िा छुटपटु रहकेा िाभराहीहरुिाई राहि मििरर् गिुयपिे ।  
ङ्ग. िडा ि २ िडाध्र्क्ष श्री परू्य बहार्रु थापा  

१. राहि मििरर्को पमहिो र र्ोश्रो चरर्को अिस्थाको िािकारी प्रर्ाि । आगािी मर्ििा राहि 

मििरर् गिुयपिे भएिा आिश्र्क िाभराहीहरु छिौट गिे ।  

२. खाद्यान्िको आिश्र्क संमचमिको व्र्िस्था गिुयपिे अथिा िािसािि सप्िाई गियको िामग 

िडागि रुपिा सिारी साििको व्र्िस्था गिुयपिे ।  

३. आ ि २०७६।७७ को स्िीकृि र्ोििाहरु सम्पन्िको िामग आिश्र्क पहि गिुयपिे ।  

च. कार्यपामिका सर्स्र् श्री ििकुिारी रािाभाट 

१. मिमभन्ि ठाउुँहरुिा राहि मििरर् गिय छुटेको । 
२. िागररकहरुिाई बै ुँकसम्ि र्ािार्ािको पह ुँचिा उपिब्ि गिुयपिे ।  

छ, कार्यपामिका सर्स्र् श्री कृष्र्कुिारी िेपािी 

१. राहि मििरर्िा गिुासो आएको ।  

   

निर्णय िं २०७६।०७७-०१४।०२ 

प्रस्िाि ि ३ िामथ छिफि गर्ाय खािेपािीिफय को काि गिय मघररङ्ग गापा ३ िा कार्यरि श्री बि बहार्रु 

थापािाई मिमि २०७६ फागिुर्मेख िाग ु ह िेगरी र्मैिक ज्र्ािार्ारीिा रहरे समुििा पाउिे गरी सेिा 

करारिा मिर्कु्त गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-०१४।०३ 

 प्रस्िाि ि ६ िामथको मिमिि सम्बन्िको प्रस्िाििामथ छिफि गर्ाय मिम्ि मिर्यर्हरु गररर्ो ।  

१. सािरु्ामर्क स्िास््र् ईकाई फूिािा िकडाउि अिमिभर स्िास््र् सेिा प्रिाहका िामग एक 

ििा अहिे र्मैिक ज्र्ािार्ारीिा र्क्ष व्र्क्ती बराबरको सेिा समुििा पाउिे गरी मघररङ्ग गापा ३ 

का श्री प्रमिि श्रेष्ठिाई खटाउिे मिर्यर् गररर्ो ।  

२. मघररङ्ग गाउुँपामिकाको िामग आिश्र्क पिे खािेपािी मघररङ्ग गापा ३ मििासी ििीिाि श्रेष्ठको 

खिे प्रर्ोग गरेिापि राहिका िामग आगािी गाउुँसभाको मिर्यर्ािसुार गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

३. कार्यमिमिअिसुार र्स मिर्यर्संग ै संिग्ि िािाििीहरुिा रहकेा िागररकिाई राहि मििरर् गिे 

मिर्यर् गररर्ो ।  

आिको कार्यपामिका बैठक सिापि गररर्ो । 
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प्रस्तावहरूः 
२०७६/०७७-०१५।०१ घिरिङ गाउँपालिका िाहत सामग्री ववतिण सम्बन्धमा । 

२०७६/०७७-०१५।०२ ववववध सम्बन्धमा । 

लिणणयहरूः 
लिणणय िं. २०७६।०७७-15।01 

प्रस्ताव िं. २०७६।०७७-15।01 को प्रस्तावमाथी छिफि गर्ाण घिरिङ रे्हाय बमोघजमका 
व्यघिहरिार्ण घिरिङ गाउँपालिका िाहत सामग्री ववतिण तपघिि बमोघजम िाहत दर्ि ेलिणणय गरियो । 

वडा िं. २ 
क्र.सं. िामथि परिवाि संख्या कैवफयत 

१ मर्ि थापा ४  

2 धेगा  जेठा 5  

3 र्न्र िािा 5  

4 जस बहार्िु िािा 4  

5 र्न्र िेपािी 7  

6 ओ बहार्िु िेपािी 5  

7 लसता वव.क. 1  

8 जठुी वव.क. 3  

9 िहि लसङ थापा 4  

10 वववहसिा थापा 1  

11  किकन्ते कान्छी 4  

12 गाि ुमाया थापा 2  

13 लति सिा थापा 3  

14 जसमाया थापा 5  

15 दर्िसे िेपािी 3  

16 र्िु बहार्िु थापा 5  

17 पणुण बहार्िु िेपािी 6  

18 तिु बहार्िु िेपािी 3  

19 बेि बहार्िु थापा 10  

20 पहि लसङ िेपािी 8  

21 ववजय िेपािी 5  

22 जठुी वव.क. 4  

23 ववि बहार्िु िेपािी 2  

24 चिुामघण थापा 5  

25 वपतम्बि थापा 6  
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26 गोववन्र् िेपािी 6  

27 िाि मलत वव.क. 2  

28 िाम वहार्िु परियाि 2  

29 सिु ववि परियाि 3  

30 गंगा माया परियाि 1  

31 ववष्ण ुमाया वव.क. 5  

32 सेती माया कामी 5  

33 ध्याके कुमाि 3  

34 घिव बहार्िु कुमाि 3  

35 िाि बहार्िु कुमाि 3  

36 सयुण माि कुमाि 3  

37 लिम बहार्िु थापा 3  

38 टक बहार्िु थापा 7  

39 ठकलसं िािा 2  

40 दर्ि माया िािा 3  

41 िभ्मी शे्रष्ठ 1  

42 ववष्ण ुर्मै 3  

43 लसती माया परियाि 4  

44 घिम वहार्िु वव.क. 4  

45 िाकास कोटी मवहिी 3  

46 पिुामी मावहिी 3  

47 सान्ती िेपािी 4  

48 सान्ती िेपािी 5  

49 िि बहार्िु थापा 4  

50 अम्मि वव.क. 4  

51 टुक बहार्िु थापा 4  

52 चिुा बहार्िु परियाि 5  

53 दर्ि माया थापा 5  

54 ििबहार्िु थापा 6  

55 दर्ि बहार्िु थापा ५  
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लिणणय िं. २०७६।०७७-15।0२ 
प्रस्ताव िं. २०७६।०७७-15।0२ को प्रस्तावमाथी छिफि गर्ाण चािू आ.व. २०७६।०७७ का 
िालग ववलियोघजत योजिाहर मध्ये गाउँपालिकामा सम्झौता िर्ण सकेका योजिाहरमा सामाघजक रू्िी कायम 
गिी गाउँपालिका िन्र्ा वावहिका व्यघिहरिार्ण प्रवेि िगिीकि, स्थािीय साधि प्रयोग गिी सम्वघन्धत 
वडाका अिमुलतमा मात्र योजिा कायाणन्वयि गिे । 

साथैूः 
- योजिा कायाणन्वयिमा घजल्िा प्रिासि कायाणिय तिहुँको लििे । 

- मास्क िगाउि े

- २५ जिा सम्म मात्र कामर्ाि  

- वावहिका कामर्ाििार्ण प्रवेि िगिाउि े

- गाउँपालिकाको लियम उल्िंिि िएमा तत्काि काम वन्र् गिे । 

- गाउँपालिकामा कायणित कमणचािीिार्ण आवतजावत गिण गिाउिे घजम्मेवािी गाउँपालिकािे लििे । 

 

आजको कायणपालिका बैठक समापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१६।०१ कोरोिा भाइरसका कारर् हािको बन्दाबन्दीको अवस्थािााः    

   स्वर्िसेवक पररचािि । 

   मपमपई खररद । 

   क्वारेन्टाइि व्र्वस्थापि सम्बन्धिा । 

   ठेक्काको म्र्ाद थप सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१६।०२ स्वास््र् चौकी भवि मििायर् सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१६।०३ खोप केन्र भवि मििायर् सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१६।०४ िगर प्रहरी ििब मिधायरर् । 

२०७६।०७७-०१६।०५ आर्ोजिा िथा कार्यक्रि फरफारक सम्बन्धिााः 

   अध्र्क्ष कप खिेकुद कार्यक्रि सम्बन्धिा । 

   गाउँपामिका मभत्र सडक सरसफाइ सम्बन्धिा । 

   राष्ट्रपिी रमिङ्ग मशल्ड प्रमिर्ोमगिा भकु्तािी सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१६।०६ मबमबधाः 

   आखाँ मशमवर खचय भकु्तािी रु १० हजार १ सर् । 

   एम्बिेुन्स खचय भकु्तािी 

   काठेकोट पमहरो सरसफाइ भकु्तामि रु ५ हजार । 

   सकुुम्बासीहरुको िगि संकिि सम्बन्धिा । 

   फेवा टेमिमभजिको मवि भकु्तािी २५ हजार । 

 

निर्णयहरुः- 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०१ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

दहेार् बिोमजिको मिर्यर्हरु गररर्ोाः 

दहेार्ाः 

क) मिरीङ गाउँपामिका वडा िं १ का मवमभन्ि िाकाहरुिा िामिसहरुको आविजावि रोक्ि मिम्िमिमखि 

व्र्मक्तहरुिाइ स्वर्ंसेवकको रुपिा दमैिक १२०० िात्र भत्ता प्रदाि गिे धेिङु दउेरािीिा रािको सिर्िािात्र  

बस्िेिाइ रु ८०० िात्र मदिे  शियिा मिमि २०७७।२।१ गिेदेखी िाग ुहुिे गरी खटाउिे मिजहरुको आफ्िो 

मजउ ज्र्ािको सरुक्षा िथा स्वास््र्को सरुक्षा सम्बमन्धि व्र्क्ती स्वर्ंिे िै गिे सोको मजम्िवेारी 

गाउँपामिकाबाट िव्र्होररिे गरी दमैिक ररपोमटयङ सम्बमन्धि वडा कार्ायिर्िा गिेाः 

मिम्िाः 

१) होि बहादरु कुिाि  

२ भेष बहादरु श्रेष्ठ 

३ शकंर श्रेष्ठ 

४ मभि बहादरु रािा  

५ टेक बहादरु रािा 

६ रािकाजी थापा  

७ अजर् थापा  

८ ऋमष सवुदेी 

९ ररिा सवुदेी  
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१० सरु्य वहादरु थापा 

११ िोहि थापा 

१२ राि बहादरु थापा 

१३ मवरेन्र थापा 

१४ मजि बहादरु कुिाि 

१५ मचि बहादरु कुिाि 

१६ धि बहादरु थापा  

१७ समन्दप थापा 

१८ चोक बहादरु रािा 

१९ सरुज थापा 

२० बािकृष्ट्र् ढकाि 

२१ टेक बहादरु िेपािी 

२२ मगर बहादरु थापा ।

उल्िेमखि ब्र्क्तीहरुको समुवधािा िेपाि सरकारको मिर्िािुसार पाररश्रमिक कर िाग्िेछ बराबरको रकि 

गाउँपामिकाको कोरोिा रोकथाि कोषबाट भकु्तािी गिे  मिर्यर् गररर्ो । 

ख) हाि स्थािीर् बजारिा मपमपइ खररदको िागी सािाि उपिब्ध िभएको िथा पोखरा काठिाण्डौबाट 

मपमपइ िथा थियि गि िगार्िका स्वास््र् सािाग्रीहरु खररद गिुयपिे बाध्र्िािा बजार ि ल्र्भन्दा बमढ 

िलु्र्िा खररद गिुयपिे िथा सावयजमिक खररद ऐि, २०६३ बिोमजिका कोटेशि िाग िगार्िका कार्यहरु 

सम्पन्ि गरी खररद गिय िसमकिे अवस्था रहकेोिे ित्काि ५० थाि मपमपइ खररद गिे आवश्र्क स्वास््र् 

सािाग्रीहरु खररद गराइ कोरोिा िहािारीबाट बच्ि आवश्र्क पहिकदिीहरु गिुय गराउिहुुि कार्ायिर्िाइ 

मिदशेि मदिे । 

ग) िेपाि सरकारबाट मिधायररि िापदण्ड बिोमजि ित्काि चन्रज्र्ोिी िामविा पचास (५० बेडको ) 

समुवधासम्पन्ि क्वारेमन्टि मििायर् गिय ५ िाख मवपद ् व्र्वस्थापि िफय बाट खचय गिे गरी आबश्र्क 

सािाग्रीहरु खररद गिे िथा मभिाद िगरपामिका र मिररङ गाउँपामिकाको संर्कु्त पहििा मभिादिा 

क्वारेमन्टि मििायर्को िागी ५ िाख मभिाद िगरपामिकािाइ अिदुाि मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

ि) स्वास््र्किी सरुक्षाकिी िथा पमहिो िरेािा रहरे दमैिक सेवा प्रवाह गिे राष्ट्रसेवकहरुको व्र्मक्तगि 

सरुक्षा िथा संक्रिर् जोमखि कि गराउि KN95 िास्क, समजयकि गोल्ब, सेमिटाइजर, साविु, मपमपइ 

िगार्िका स्वास््र् सािामग्रहरु खररद गरर मविरर् गिे । 

ङ) दमैिक सेवा प्रवाह हुिे गाउँपामिका कार्ायिर् ५ वटै वडा कार्ायिर्हरु ६ वटै स्वास््र् संस्थाहरुिा 

मिर्मिि रुपिा मडसईन्फेक्सि गराउिे कार्यहरु मिर्मिि रुपिा जारी राख्िे सोको िागी आवश्र्क सािाग्रीहरु 

खररद गरी मविरर् गराउिे । 

च) चाि ुआविा ठेक्का िागेका गाउँपामिकाको प्रशासकीर् भवि मििायर् र्ोजिा समहि वडा िं १ देखी 

५ सम्िका वडा कार्ायिर् मििायर् म्र्ाद समकि िागकेो भएिापिी बन्दाबन्दीका कारर् कार्य स चारु हुि 

िसकेकोिे सो ठेक्काहरुको हािसम्िको कार्यप्रगिीका आधारिा सावयजमिक खररद मिर्िाविीको 

पमछल्िो संशोधिका आधारिा वढीिा १ बषयसम्िको म्र्ाद थपको िागी आवश्र्क प्रकृर्ा अगाडी 

बढाउि प्रामवमधक शाखाबाट हािसम्िको कार्यप्रगमि प्रमिवदेि आगािी कार्यपामिका बैठकिा पेश 

गराउिे साथै सम्बमन्धि ठेकदारहरुबाट सो ठेक्का मिरन्िरिा मदिे वा िमदिे सो को कारर् समहिको मिवदेि 

२०७७।२।३० गिेमभत्र गाउँपामिकािा मिवदेि मदि पत्राचार गिे िथा मिररङकोट भ्र् टावर र मदपक िावी 

बैडीको मवद्यािर् भवि मििायर्को ठेक्काको म्र्ाद समकसकेकोिे हािसम्िको कािको ि ल्र्ाङ्कका 

आधारिा भकु्तािी अगाडी बढाउिे थप मिर्यर् आगािी कार्यपामिका बैठकबाट गिे । 

छ) मिररङ गाउँपामिका मभत्रका स्थाइ बामसन्दाहरु भारि िगार्िका मवभन्ि दशेहरुिा बैदमेशक 

रोजगारीको रुपिा रहकेोिा हािको कोरोिा भाइरसको िहािारीका कारर् फकय िे क्रि मदिप्रमिमदि बढेकोि े
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मिजहरुको उद्धार गिे िथा क्वारेमन्टििा राख्ि िाग्िे ढुवािी खचय िगार्िका आवश्र्क खचय भकु्तािी गिय 

मस्वकृि गरी गाउँपामिकािाइ मिदशेि मदिे ।   

ज) क्वारेमन्टििा सेवा प्रवाह गिे श्री प वय बहादरु थापा र धि बहादरु थापािाइ दमैिक रु ८०० िात्र भत्ता 

मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

झ) खिुिार्ा थापािाइ अको व्र्वस्था िभएसम्िका िागी २०७७ जषे्ठ १ गिेदखेी िागहुुिे गरी िामसक रु 

११ हजार िात्र ििब भत्ता मदइ गाउँपामिका र वडा कार्ायिर्िा सििे कािकाजिा िगाइ रश ुश्रेष्ठिाइ 

मिररङ स्वास््र् चौकीिा खटाउिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०२ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

िेपाि सरकारको शसिय अिदुाि िफय  स्थािीर् िहिा आधारभिु स्वास््र् केन्र मििायर् िफय  प्राप्त Type 2 

को भवि मििायर्को िागी रु ३८.८६,९२०। प्राप्त भएकोिा सोही िापदण्ड बिोमजिको भवि मििायर्का 

िागी गाँउपामिकाको मस्वकृि दररेटिा रहरे िागि अििुाि िर्ार पादाय प्रमि भवि रु २ िाख ५० हजार 

अपगु हुिे जािकारी कार्ायिर्बाट प्राप्त भएकोिे सोको िागी आबश्र्क थप बजटे रु ५ िाख िात्र श्रोि 

समुिमश्ििा गिे र रु ४१ िाख २५ हजार १ सर् ६५ रुपैर्ा बराबरको िागि अििुाि मस्वकृि गरी र्थासक्र् 

मछटो सावयजमिक खररद ऐि २०६३ बिोमजि ठेक्का प्रमक्रर्ािा जाि कार्ायिर्िाइ मिदेशि मदिे मिर्यर् 

गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०३ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०३ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

िेपाि सरकारको शसिय अिदुाि िफय  खोप केन्र मििायर्को िागी  प्राप्त बजटे रु ३ िाख ७४ हजार िात्रबाट 

मिररङ गाउपामिका वडा िं २ को दउेरािी वा वडा िं ३ को िेवापािी िध्र्े जिु वडाबाट मसफाररस पमहिा 

आउँछ सो वडािा पमहिे सम्झौिा गरी खोपकेन्र मििायर् गिे मिर्यर् गररर्ो । साथै गाउँपामिका बाट 

मबमिर्ोमजि स्वास््र् संस्थाहरुिाइ सहार्िा रकि ९ िाखिध्र्ेबाट प्रत्र्ेक स्वास््र् चौकीिा  २।२ 

िाखका दरिे र सािदुामर्क स्वास््र् इकाइहरुिा १।१ िाखका दरिे कार्ायिर् सञ्चािि िथा 

व्र्वस्थापि िफय  खचय गिे गरी सम्बमन्धि स्वास््र् संस्था सञ्चािि िथा व्र्वस्थापि समिमिको मिर्यर्का 

आधारिा खचय गिे र सोको िेखापरीक्षर् गिे गराउिे दामर्त्व सििे सम्बमन्धि स्वास््र् संस्थाकै रहिे गरी 

गाउँपामिकाबाट सोझ ैसम्बमन्धि स्वास््र् संस्थाको खािािा अिदुाि स्वरुप रकि जम्िा गिे मिर्यर् गररर्ो 

। 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०४ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०४ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

गाउँपामिकािा करार सेवािा मिर्कु्त मिर्मुक्त भएको मिमिदेखी पाउिे गरी िगर प्रहरी हविदार १ जिा र 

िगर प्रहरी जवाि ३ जिाको िामसक ििब भत्ता मिम्िािसुार प्रदाि गिेाः 

िगर प्रहरी हविदारको िामसक ििब भत्तााः २६८०० िात्र । 

िगर प्रहरी जवािको िामसक ििब भत्तााः २४८०० िात्र । 

राशि भत्ताको सम्बन्धिा उपिब्ध िगराउिे । 

पोशाक भत्ताको सम्बन्धिा कार्ायिर्बाटै बामषयक रुपिा २ थाि पोशाक उपिब्ध गराउिे सो बापि कुि ै

भत्ता उपिब्ध िगराउिे । सेवा प्रवाह २४ िण्टा खमटइ कार्ायिर्को सम्परु्य िािसािािहरको सरुक्षाको 

मजम्िवेारी रहिे िथा मिर्यर्िा उल्िेख भएबाहके कुिै पमि सेवा समुवधा उविब्ध िगराउिे मिर्यर् गररर्ो । 
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निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०५ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०५ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

दहेार्बिोमजि मिर्यर्हरु गिेाः 

दहेार्ाः 

क) िेश्रो अध्र्क्ष कप  खिेकुद प्रमिर्ोमगिको खचय भकु्तािी आगािी कार्यपामिका बैठकिा खेि 

सञ्चािकहरुिाइ सििे राखी छिफि गिे । 

ख) गाउँपामिकामभत्रका सडकहरु सरसफाइ गरेबापिको मिम्िािसुारको खचय भकु्तािी गि े वडा िं १ िा रु 

१ िाख ९५ हजार वडा िं २ िा रु १ िाख २० हजार वडा िं ३ िा १ िाख ८० हजार वडा िं ४ िा १ 

िाख ३० हजार र वडा िं ५ िा रु २ िाख ७५ हजार गरी कुि रु १० िाखिात्र सम्परु्य मजम्िवेारी र्सै 

कार्यपामिका बैठकिे वहि गिेगरी भकु्तािी मदि कार्ायिर्िाइ मिदशेि िथा आवश्र्क मस्वकृि गि ेमिर्यर् 

गररर्ो । 

ग) राष्ट्रपिी रमिङ् मशल्ड प्तमिर्ोमगि सञ्चािििा १ िाख पेश्की मदइसकेकोिा कुि मस्वकृि बजटे २ 

िाख िात्र रहकेोिा खेिकुद सञ्चािक समिमिबाट मस्वकृि बजटे भन्दा बढी रकिको कागजाि पेश गरी 

भकु्तामि िाग गरेकोभएिापमि रु २ िाख िात्र भकु्तािी मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१६।०६ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१६।०६ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

दहेार्बिोमजि मिर्यर्हरु गिेाः 

दहेार्ाः 

क) गड्र्ौमिटारिा सम्पन्ि भएको आखाँ मशमवरबाट िाग भएको खचय रु १० हजार १ सर् िात्र मिवदेक 

प्रकाश कुिािको िाििा अन्र् सहार्िा मशषयकबाट भकु्तािी गिे । 

ख) मवमभन्ि सिर्िा गाउँपामिका बाट मवमभन्ि स्थाििा गइ सेवा प्रवाह गरेवापिको एम्बिेुन्स भाडा 

बापिको रकि भकु्तािी मदिे साथै कोरोिा िहािाररको सन्दभयिा र्स्िो रकि भकु्तािी गाउँपामिका 

अध्र्क्षको मिमखि मिर्यर्का आधारिा मदि समकिे मिर्यर् गररर्ो । 

ग) कृष्ट्र् िोटरिागय काठेकोट खण्डिा मिमि २०७७।२।८ िा पमहरो सफाइ गरेवापिको रु ५ हजार िात्र 

मवपद ्व्र्वस्थापि िफय को बजेटबाट मिररङ मििायर् सेवािाइ भकु्तािी मदिे । 

ि) िेपाि सरकार संमिर् िामििा िथा सािान्र् प्रशासि िन्त्रािर्को मिमि २०७६।१।२६ को पत्रािसुारको 

मिररङ गाउँपामिका ििहु ँमभत्रका ५ वटै वडािा रहकेा भमुिमहि सकुुम्बासी र अव्र्वमस्थि बसोबासीहरुको 

पमहचाि िगि संकिि कार्य सम्बमन्धि वडा समिमिका  पदामधकाररहरुको मजम्िािा रहरे मिमि 

२०७७।२।१८ मभत्र सम्पन्ि गरी गाउँपामिकािा बुझाउिे मिर्यर् गररर्ो ।  

ङ) फेवा टेमिमभजििा कोरोिा िहािारीको सिर्िा जिचेििाििुक सािाग्री प्रशारर् गरेवापिको खचय रु 

२५ हजार िात्र भकु्तािी अन्र् सहार्िा मशषयकबाट खचय िेख्िे । 

च) आजको बैठकबाट मसजयिा भएका खचयहरु मवपद ्व्र्वस्थापि िफय को मशषयकबाट खचय िेख्िे । 

छ) ििुाउिे िािको कार्य स चारु गिे जसिा स्थािीर् पवुायधार मवकास साझदेारी कार्यक्रि अन्िगयिको 

रकिबाट सो िाि जािे िोटरबाटो मििायर् गिे िथा गण्डकी प्रदशे सरकारको रु २० िाख बाट सो क्षेत्रिा 

िार जािी िगाउिे मिर्यर् गररर्ो । 
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ज) चाि  आव का र्ोजिाहरु सञ्चािि गिय सम्बमन्धि वडाको मसफाररस उपभोक्ता समिमिको मिर्यर्का 

आधारिा बन्दाबन्दीको सिर्िा सििे काि गिय सक्िे प्रमिवद्धिाको आधारिा मिमि २०७६।२।१५ मभत्र 

गाउँपामिकािा सम्झौिा गरी मिमि २०७६ असार १५ गिेमभत्र कार्यसम्पन्ि गिुयपिे मिर्यर् समहि सो र्ोजिा 

कार्ायन्वर्ििा गाउँपामिकाको २०७६।१।१८ को मिर्यर्अिसुरर् गिुयपिे मिर्यर् गररर्ो । 

झ) मसिुङखोिा खािेपािी र आचयिबास खािेपािी र्ोजिाको रकि मशषयकान्िर गरी रु १५ िाखबाट 

एम्बिेुन्स खररद गिे मिर्यर् गररर्ो । 

ञ) मिम्ि मिमखि व्र्मक्तहरुिाइ अन्र् सहार्िाबाट अिदुाि मदिेाः 

हस्ि ब आि ेमिररङ ३  गोरु िरेकोिे रु ७ हजार, मवष्ट्र् ुराज मसंहको मजपिाइ भाडा रु ७ हजार, र्ि बहादरु 

आिे मिररङ ३ िरििुी पमहरो गएकोिे रु १० हजार, टोि बहादरु थापा मिररङ ४ िगृौिा रोगी भएकोि े

रु १० हजार, दािोदर रािाभाट किेजो रोगी भएकोिे रु १० हजार, मभि बहादरु थापा मिररङ ५ कुिो 

िियिका िागी रु १० हजार, िि बहादरु रािा मिररङ ३ कुिो िियिका िागी १० हजार, अन्ि िारार्र् श्रेष्ठ 

मिररङ १ कुिो िियिका िागी १५ हजार, होि बहादरु थापा मिररङ ४ िगृौिा रोगी भएकोि े१० हजार,  

ििहषय थापा मिररङ ५ कुिो िियि का िागी रु १५ हजार मदिे । 

ट) गाउँपामिकािा कार्यरि इमन्जमिर्र ज्र्ोिी थापािाइ एक थाि स्कुटर खररदका िागी रु ५ िाखिा िात्र 

खररद गिय फ िा मपपिटार िोटरिागयबाट रु ५ िाख मशषयकान्िर गिे । 

ठ) बिबहादरु थापािाइ गाउँपामिकाको खािेपािी िफय को मिर्मिि रेखदेखे िथा वडा िं ३ को कार्ायिर् 

सहर्ोगी सििे रहरे काि गिे गरी िामसक सेवा सुमवधा रु १५ हजार िात्र पाउिे गरी सेवा करारिा मिर्कु्त 

गिे मिर्यर् गररर्ो । 

ड) श्री िमििाि श्रेष्ठ मिररङ ३ ििहुकँो सामवक सनु्धारा गामवस वडा िं ६ िा रहकेो मकत्ता िं ६९ मसिखिे 

क्षेत्रफि १-२-१-० रोपिी िा रहकेो खिेको ि िको पािी खािेपािी प्रर्ोजिका िागी गाउँपामिका ििहुिँा 

ल्र्ाएबापि मिजिाइ क्षमिपमुिय स्वरुप रु ३५ हजार िात्र अन्र् सहार्िा िफय को रकिबाट आमथयक सहर्ोग 

गिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

आजको बैठक सिापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१७।०१ कोरोिा भाइरसका कारर् हालको बन्दाबन्दीको अवमथािााः    

   क्वारेन्टाइि खर्य व्र्वमथापि सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१७।०२ कोरोिा रोकथाि कोषिा रकिको लागी मिषयकान्िर िथा रकािान्िर सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१७।०३ अध्र्क्ष कपको भकु्तािी सम्बन्धिा । 

२०७६।०७७-०१७।०४ मबमबधाः 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१७।०१ प्रमिाव िं २०७६।०७७-०१७।०१ को प्रमिाविाथी छलफल गदाय 

दहेार् बिोमजिको मिर्यर्हरु गररर्ोाः 

दहेार्ाः 

क) हालसम्ि गाउँपामलकामभत्रका मथाइ बामसन्दाहरु क्वारेमन्टििा रहकेाहरुको मववरर्ाः 

क्र 

स 

क्वारेमन्टि रहकेो मथाि क्वारेमन्टििा रहकेा 

व्र्मक्तहरुको 

संख्र्ा 

PCR/RDT भए िभएको मववरर् 

१ श्री र्न्रज्र्ोिी िामव मिररङ ३ 

ििह  ँ

२८ जिा परीक्षर् ह ि बाँकी 

२ श्री सरमविी िामव मिररङ ५ 

ििह  ँ

२५ जिा परीक्षर् ह ि बाँकी 

३ श्री जिज्र्ोिी िामव मभिाद 

ििह िँा 

२८ जिा PCR ह िे क्रििा रहकेो 

४ श्री रािपरु िगरपामलका पाल्पा २ जिा PCR परीक्षर् िेगेमटभ भएपछी होि 

क्वारेमन्टििा रहकेा । 

५ श्री र्न्रज्र्ोिी िामव मिररङ ३  

ििह  ँ

१५ जिा PCR परीक्षर् िेगेमटभ भएपछी होि 

क्वारेमन्टिको लागी अर्यलकोट िेवापािी 

पठाइसकेको । 

 बैठक सञ्र्ालि भैरहदँा २३ जिा ब्र्मक्तहरुलाइ कामलगण्डकी बह प्रामवमधक मिक्षालर् पटु्टारिा 

क्वारेमन्टििा राख्िे पहल भएको छ । 

ख) िेपाल सरकारबाट मिधायररि िापदण्ड बिोमजि ित्काल गाउँपामलकामभत्रका सम्भामवि सावयजमिक 

सािदुामर्क भविहरु िर्ारी अबमथािा राख्िे कामलगण्डकी बह प्रामवमधक मिक्षालर् पटु्टार मिररङ १ 

ििह िँा कमम्ििा २५ बेडको समुवधासम्पन्ि क्वारेमन्टि मििायर् गिय आवश्र्क रकि गाउँपामलकाबाट खर्य 

गिे गरी आबश्र्क सािाग्रीहरु खररद गरी क्वारेमन्टि व्र्ावमथापि गिे । 

ग) गाउँपामलकाबाट खटाइएका मवर्ंसेवकहरु क्वारेमन्टिको व्र्वमथापििा खमटिे व्र्मक्तहरुको व्र्मक्तगि 

सरुक्षा िथा संक्रिर् जोमखि कि गराउि आवश्र्क पिे िामक, समजयकल गोल्ब, सेमिटाइजर, साविु, मपमपइ 

लगार्िका आवश्र्क मवाम्र् सािामग्रहरु खररद गरर मविरर् गिे । 
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ि) गाउँपामलकामभत्रका क्वारेमन्टि मथलहरुलाइ मिर्मिि रुपिा मडसईन्फेक्सि गराउिे कार्यहरु मिर्मिि 

रुपिा जारी राख्िे सोको लागी आवश्र्क सािाग्रीहरु खररद गरी मविरर् गराउिे । 

ङ) क्वारेमन्टि व्र्वमथापििा सेवा प्रवाह गिे सरसफाइिा खमटिे िथा खािा पकाउि खमटिे व्र्मक्तहरुलाई 

दमैिक रु ८०० िात्र भत्ता मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

छ) मिररङ गाउँपामलका मभत्रका मथाइ बामसन्दाहरु भारि लगार्िका मवभन्ि दिेहरुिा बैदमेिक 

रोजगारीको रुपिा रहकेोिा हालको कोरोिा भाइरसको िहािारीका कारर् फकय िे क्रि मदिप्रमिमदि बढेकोल े

मिजहरुको उद्धार गिे िथा क्वारेमन्टििा राख्ि लाग्िे ढुवािी खर्य िथा क्वारेमन्टििा रहकेा िथा अन्र् कोरोिा 

भाइरसको परीक्षर् उपर्ारका क्रििा अमिआवश्र्क ढुवािी खर्य भकु्तािी गाउँपामलका अध्र्क्षको मलमखि 

मिर्यर्का आधारिा खर्य गिय ममवकृिी मदिे ।  भारि लगार्िका अन्र् दिेबाट मिररङका बामसन्दारुलाइ 

मिम्ि मथािबाट उद्धार िथा कोरोिा परीक्षर् िथा उपर्ार वापिको ढुवािी खर्य गाउँपामलकाबाट व्र्होिेाः 

 - दिौली ििह ,ँ पाल्पाको रािपरु बौदीकाली िवलपरासी बसपु सम्ि आइपगेुको व्र्मक्तलाइ 

  मिररङ गाउँपामलकाको क्वारेमन्टि सम्िको ढुवािी खर्य । 

 - मिररङ गाउँपामलकाको क्वारेमन्टििा रहकेो व्र्क्तीलाइ परीक्षर् गिय लािे ल्र्ाउिे िथा उपर्ार 

  गदाय अमपिाल सम्ि ल्र्ाउिे लैजािे ढुवािी खर्य । 

 - अन्र् मथािीर् िहको क्वारेमन्टिबाट PCR ररपोटय िेगेमटभ रहकेो व्र्क्तीलाइ गाउँपामलकासम्ि 

  ल्र्ाउिे ढुवािी खर्य । 

ज) िेपाल सरकारबाट मिधायररि िापदण्ड बिोमजि ित्काल गाउँपामलकामभत्रका मिम्ि मथलहरु सम्भामवि 

क्वारेमन्टि मििायर् गिय आवश्र्क सािामग्रहरु खररद गिेाः 

क्र स मथलको िाि ठेगािा कैमफर्ि 

१ श्री कािधेि ुिामव मिररङ ५ ििह  ँ  

२ श्री कृष्र्गंगा आमव मिररङ ४ ििह  ँ  

३ श्री िहने्रज्र्ोिी िामव मिररङ ४ ििह ँ  

४ श्री भैरव प्रामव मिररङ ३ ििह ँ  

५ श्री रामष्िर् िावी मिररङ २ ििह  ँ  

६ श्री र्ण्डी प्रामव मिररङ २ ििह ँ  

७ श्री मबष्र् ुआमव मिररङ २ ििह  ँ  

८ श्री कृष्र् िामव मिररङ १ ििह ँ  

९ श्री मदपक िामव मिररङ १ ििह ँ  

१० श्री सरमविी आमव मिररङ १ ििह  ँ  

११ श्री राजपरु प्रावी मिररङ ४ ििह  ँ  
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१२ श्री कामलगण्डकी प्रामवमधक मिक्षालर् मिररङ १ ििह ँ  

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१७।०२ प्रमिाव िं २०७६।०७७-०१७।०२ को प्रमिाविाथी छलफल गदाय 

मबश्वव्र्ापी रुपिा फैमलएको कोरोिा भाइरसको िहािारीसँग जधु्ि गाउँपामलकाबाट र्सअमि गाउँसभाबाट 

ममवकृि मवपद ्व्र्वमथापि िथा अन्र् सहार्िा िथा कोरोिा रोकथाि कोषिा गण्डकी प्रदिे सरकारबाट 

प्राप्त रु ५ लाख रकिबाट हालको अवमथािा समृजि खर्यहरुको व्र्वमथापि ह ि िसक्िे अवमथा आएकोले 

र्सअमिका कार्यपामलका बैठकका मिर्यर्को आधारिा खर्य भकु्तािी ह ि बाँकी खर्यहरु िथा गाउँपामलका 

मभत्रका क्वारेमन्टिहरुको सम्भव भएसम्िको िापदण्डहरु परुा गराउिे िथा कोरोिा भाइरसको रोकथािका 

लागी आवश्र्क मवाम्र् सािाग्रीहरु खररदका लागी आवश्र्क बजेटका लागी २०७७।२।१५ गिेसम्ि 

गाउँपामलकािा र्ोजिा कार्ायन्वर्िको लागी सम्झौिा िभएका र्ोजिाहरुिा मवमिर्ोजि भएको रकि 

मिषयकान्िर गरी सबै रकि कोरोिा रोकथाि कोषिा जम्िा गरी सोही कोषबाट खर्य लेख्िे मिर्यर् समहि 

मिर्यर् अििुोदिका लागी आगािी गाउँसभािा पेि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१७।०३ प्रमिाव िं २०७६।०७७-०१७।०३ को प्रमिाविाथी छलफल गदाय   

िेश्रो अध्र्क्ष कप खेलकुद प्रमिर्ोमगिाको खर्य भकु्तािीको सम्बन्धिा र्स अमिको कार्यपामलका बैठकको 

मिर्यर्िा अध्र्र्ि गदाय परुमकार बापिको खर्य ११८७५०, पाररश्रमिक रेमिदिाय रु ८४०००, ढूवािी खर्य 

रु १५ हजार, खािा खाजा रु ९३ हजार ५ सर्, िमफ छाप आदी १ लाख ४६ हजार १७२, अन्र् २ लाख 

५४ हजार ८९७, प्रत्र्ेक वडालाइ रु १० हजारका दरले ५० हजार िात्र गरी कुल जम्िा ७ लाख ६२ हजार 

३१९ िात्रको प्रमिाव ममवकृि गरी मिर्िािसुार करकट्टी गरी कार्यपामलका सम्परु्य रुपिा जवाफदहेी रहिे 

गरी सो खेलकुद कार्यक्रिको भकु्तािी मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१७।०४ प्रमिाव िं २०७६।०७७-०१७।०४ को प्रमिाविाथी छलफल गदाय 

दहेार् बिोमजिको मिर्यर्हरु गररर्ोाः 

दहेार्ाः 

क) हालसम्ि सम्झौिा भएका र्ोजिाहरुको मववरर्ाः 

क्र 

स 

वडा िं सम्झौिा भएको र्ोजिा 

संख्र्ा 

जम्िा रकि कैमफर्ि 

१ १ ७१ १करोड ६५ लाख  

२ २ ६५ २ करोड ४ लाख ९२ हजार  

३ ३ ५३ १ करोड ८१ लाख  

४ ४ ४७ २ करोड ४४ लाख ६८ हजार  

५ ५ ४७ १ करोड ७२ लाख  

६ १ दखेी ५ ५  २ करोड ७९ लाख ५९ हजार   

जम्िा रु १२ करोड ४७ लाख १९ हजार िात्र । 
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वडा िं १ को भवि मििायर्को लागी रु ३७,५९,८१०।१३ अक्षेरुपी सैमिस लाख उिान्साठी हजार आठ 

सर् दि, पैसा िेह्र िात्रको ठेक्का ममवकृि भैसकेको िथा सम्झौिा ह ि बाँकी रहकेो छ ।सो र्ोजिा सम्झौिा 

भएपश्चाि कुल दामर्त्व मसजयिा भैसकेको पमुजगि िफय को र्ोजिाको रकि रु १२ करोड ८४ लाख ७८ 

हजार ८१० ह ि आउिे व्र्होरा जािकारी कार्ायलर्बाट प्राप्त भर्ो । 

ख) गाउँपामलकामभत्रका वामसन्दाहरुको उद्धार क्वारेमन्टिका व्र्मक्तहरुलाइ ओसारपसार गियका लागी 

िामसक रुपिा                                   हजार भाडािात्र मदिे सो सवारीले २४ िण्टा सेवा प्रवाह गिुयपि े

िथा सो सवारी साधि मवमग्रएको खण्डिा बैकमल्पक व्र्वमथा सिबमन्धि सवारी धमिले िै गिुयपिे िियिा 

श्री                                     को गाडी भाडािा मलिे मिर्यर् गररर्ो । सवारी र्ालकको रु १० लाखको 

मवाम्र् मविा िथा अन्र् उपर्ार गाउँपामलकाले गररमदिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

 

 

 

आजको बैठक सिापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः- 

२०७६।०७७-०१८।०१ कोरोिा भाइरस मिर्न्त्रर्का िागी िािको िन्त्दािन्त्दीको अवस्थािा   

  क्वारेन्त्टाइि मििायर् िथा खािा खाजा ढुवािी खर्य भकु्तािी  

  जोमखि भत्ता मिर्ायरर्, क्वारेमन्त्टििा रिकेा मजमन्त्स सािामिको मववरर्, 

  एव ंिािसम्िका कोरोिा रोकथाििा भएका प्रर्ासिरुको समिक्षा । 

२०७६।०७७-०१८।०२ ल्र्ाि टेमक्िमसर्ि मिर्क्त सम्ििर्िा । 

२०७६।०७७-०१८।०३ िमदजन्त्र् पदाथयको उिखिि सम्िन्त्र्िा । 

२०७६।०७७-०१८।०४ मिमिर्ः 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१८।०१ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१८।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

दिेार् ििोमजिका मिषर्िरुिा मवस्ििृ छिफि गरी दिेार्ििोमजिका मिर्यर्िरु गररर्ोः 

दिेार्ः 

(क) िािसम्ि गाउँपामिकामभरका स्थाइ िामसन्त्दािरु क्वारेमन्त्टििा रिकेािरुको मववरर्ः 

l; 

g+ 

:yfkgf ul/Psf] 

Sjf/]G6fO{gsf] :yfg/gfd 

7]ufgf Sjf/]G6fO{gsf] ;]jf lnPsf] ;DjGwL 

ljj/0f 

s}lkmot 

xfn ;Dd j;L 

;]jf lnO{ kmls{ 

;s]sfsf] ;+Vof 

xfn ;]jf lnO{ 

j;L/x]sfsf] 

;+Vof 

१ र्न्त्रज्र्ोिी िामव मिररङ ३ १५ ३१ िािसम्ि 

PCR भएको 

संख्र्ा ४३ 

जिा र RDT 

गररएको संख्र्ा 

१ जिा सवै 

ररपोटय िेगेमटभ 

रिकेो । 

२ सरस्विी िामव मिररङ ५ ० २५ 

३ जिज्र्ोिी िामव  मभिाद  २५ १३ 

४ रामरिर् िामव  मिररङ २ ० २७ 

५ कामिगण्डकी ििुप्रामवमर्क 

मिक्षािर्  

मिररङ १ ० २५ 

६ रािपरु िगरपामिका पाल्पा पाल्पा २ ० 

क्वारेमन्त्टिको दमैिक खािा खाजा िागार्िको ब्र्वस्थापि गिय सम्िमन्त्र्ि वडासमर्विरु, वडासमिमिका 

पदामर्कारीिरुिाइ मजम्िा मदिे । 

(ख) िािसम्ि गाउँपामिकामभर रािि िथा क्वारेमन्त्टि व्र्वस्थापििा भकु्तािी भएको खर्य मववरर् 

क्र स मववरर् भकु्तामि 

भएको रकि रु 

कैमफर्ि 

१ रािि मविरर्को िागी खाद्यान्त्ि खररद िफय ः   

मभिाद स्टोसय िाइ मिमि २०७६।१२।२८ िा भकु्तािी भएको ३३५५००। 

मभिाद स्टोसय िाइ मिमि २०७७।१।१३ िा भकु्तािी भएको  १३५९९५। 

मभिाद स्टोसयिाइ मिमि २०७६।१२।२५ िा भकु्तािी भएको  ४८८४२०। 

२ िेपाि मिटवर्र इन्त्डमस्िज प्रा मि िाइ िास्क खररद िापि मिमि २०७७।१।४ िा 

भकु्तािी भएको रु 

२३३९१०।  

३ एम्ििेुि ्िथा ढुवािी खर्य भकु्तािी िफय ः    
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िेपाि भ ुप ुसैमिक कोष सििूिाइ मिमि २०७७।१।२९ िा भकु्तािी भएको १३०५०। 

सोिराज श्रेष्ठिाइ मिमि २०७७।२।१५ िा भकु्तािी भएको २१०००। 

प्रकाि िपेािीिाइ मिमि २०७७।२।१६ िा भकु्तामि भएको  ८८००। 

सोिराज श्रेष्ठिाइ ढुवामि िापिको भकु्तामि भएको ४७७८०। 

४ क्वारेमन्त्टि व्र्वस्थापि िफय ः    

मिमि २०७७।२।११ िा मभिाद िगरपामिका िाइ अिदुाि मदएको ५०००००। 

मिमि २०७७।२।७ िा भकु्तामि भएको  २६६६३। 

मिमि २०७७।२।७ िा भकु्तािी भएको  १६५५०२। 

मिमि २०७७।२।२६ िा भकु्तामि भएको १९४००। 

मिमि २०७७।२।२६ िा भकु्तािी भएको ६०००। 

५ कोरोिा भाइरस मिर्न्त्रर् मवरुद्ध अत्र्ािस्र्क स्वास््र् सािामििरु खररद िफय ः 

मिमि २०७७।२।१५ िा भकु्तािी भएको  

 

४६९१०६। 

 

कुि जम्िा खर्य २४,७१,१२६।   

 कोरोिा रोकथाि र मिर्न्त्रर्का िागी पवुायिुिाि िगररएको मिमभन्त्ि मिषयकिरुिा २०७७।२।२६ गिेसम्ि 

भएको खर्य अििुोदि गररर्ो । 

(ग) िािसम्ि गाउँपामिकामभरका क्वारेमन्त्टििा क्वारेमन्त्टि मििायर् र सो क्वारेमन्त्टििा रिकेा व्र्मक्तिरुिाइ 

खािा खाजाको िागी आवश्र्क पिे दमैिक उपभोग्र् सािामििरुको खररद िापि भकु्तामिको िागी पेि 

भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग 

भएको रकि 

कैमफर्ि 

१ क्वारेमन्त्टि मििायर् िफय  खररद भएका सािािीिरु िफय ः   

िमि िारार्र् िषय िारार्र् िल्ि को मिि िं ८० मिमि २०७७।२।२१ िाट ८८५०। 

िमि िारार्र् िषय िारार्र् िल्ि को मिि िं ७८ मिमि २०७७।२।२० िाट १७२५०। 

िमि िारार्र् िषय िारार्र् िल्ि को मिि िं ७९ मिमि २०७७।२।२२ िाट १९०३१। 

पौडेि भाँडा पसि को मिि िं २३८ मिमि २०७७।२।७ िाट १६५५०। 

पौडेि भाँडा पसि को मिि िं २५२ मिमि २०७७।२।२९ िाट १२४४५। 

िर्यिा एण्ड संरर्िा िेडसय को मवि िं ९१० मिमि २०७७।२।१४ िाट ४५९१५। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४५ मिमि २०७७।२।१६ िाट १७७५०। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४६ मिमि २०७७।२।१८ िाट १९६००। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४७ मिमि २०७७।२।१९ िाट १६७००। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४९ मिमि २०७७।२।२१ िाट १९०३१। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४८ मिमि २०७७।२।२० िाट १७२५०। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं३९ मिमि २०७७।२।११ िाट १८६७५। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४० मिमि २०७७।२।१३ िाट १९९००। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४१ मिमि २०७७।२।१४ िाट १८३००। 

िल्ि फेन्त्सी को मिि ि ं४३ मिमि २०७७।२।१५ िाट १७७००। 

दिेुगौडा कपडा पसिको मिि िं ५५ मिमि २०७७।२।१३ िाट १७५५०। 

दिेुगौडा कपडा पसिको मिि िं ६३ मिमि २०७७।२।१८ िाट १९९५०। 

 क्वारेमन्त्टि व्र्वस्थापि िफय ः    

१    र्न्त्रज्र्ोमि िा मि मिररङ ३ िििुिँा वार्ररङ िफय   ८०००। 
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            खािा खाजा व्र्वस्थापि १३५९००। 

२ रामरिर् िामव दउेरािी मिररङ २ िििुिँा वार्ररङ िफय  

      वार्ररङ गििेरुको पाररश्रमिक िफय  

      खािा खाजा व्र्वस्थापि 

४८०००। 

३७०००। 

४९०००। 

३ सरस्विी िामव मिररङ ५ िा भाँडाकुडा ब्र्वस्थापि िफय  

    खािा खाजा व्र्वस्थापि िफय  

२८०००। 

७१६००। 

४ कामिगण्डकी ििुप्रामवमर्क मवद्यािर् पटु्टार िििुिँा भाडाकँुडा िफय  

  खािा खाजा ब्र्वस्थापि 

  वडा ि १ िा रािि मविरर् िफय  भकु्तािी िुि िाँकी 

२७०००। 

४५०००। 

३१०००। 

५ कोरोिा भाइरस मिर्न्त्रर् मवरुद्ध अत्र्ािस्र्क स्वास््र् सािामििरु खररद िफय ः 

अत्र्ािश्र्क स्वास््र् सािािी खररद िफय  

 

४९००००। 

 

कुि जम्िा खर्य   

िाथी उल्िेमखि सािािीिरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी खररद भएको 

प्रिामर्ि गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिुसारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

आगामि मदििरुिा कोरोिा भाइरस मवरुद्ध गररिे मक्रर्ाकिापिरुिा कुिै पमि कमि किजोरी िुि िमदि 

आिश्र्क स्वास््र् सािामििरु िथा क्वारेमन्त्टि ब्र्वस्थापिका िागी आवश्र्क सािािीिरु िथा 

क्वारेमन्त्टििा रििे ब्र्मक्तिरुको मिर्मिि खािा खाजा िथा स्वास््र् परीक्षर्का िागी आवश्र्क प्रिन्त्र्का 

िागी कार्ायिर्िाइ मिदिेि समिि खर्य िेख्ि अिुििी प्रदाि गररर्ो । 

(ि) गाउँपामिकामभरका मिमभन्त्ि वडािरुिा रािि सािािी ढुवािी िापिको ढुवािी खर्य भकु्तामिको िागी 

पेि भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग भएको रकि कैमफर्ि 

१ गाउँपामिकािा रािि मविरर् िफय  खाद्यान्त्ि सािािी ढुवािी िफय ः   

मिररङ मििायर् सेवाको िर्ाक्टरको मभिाद दखेी पटु्टार दउेरािी सम्िको ३ 

मटप र एक मदि रािि सािािी समिि वडा ि २ को मिमभन्त्ि स्थाििरुिा 

गएको मिि रु 

६६०० * ४ = २६४०० 

                  + ३०००  

                 रु २९४००। 

िर ििादरु थापाको िर्ाक्टर मभिाद दखेी दउेरािी सम्िको २ मटप र एक 

मदि रािि सािािी समिि वडा ि २ को मिमभन्त्ि स्थाििरुिा गएको मिि रु 

७७०० * २ = १५४०० 

                  + ३०००  

                 रु १८४००। 

झपेन्त्र मििायर् सेवाको िर्ाक्टर मभिाद दखेी फुिा सम्िको २ मटप र एक 

मदि रािि सािािी समिि वडा ि ४ को मिमभन्त्ि स्थाििरुिा गएको मिि रु 

६६०० * १ = ६६००। 

 

िाथी उल्िेमखि सािािीिरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी िकडाउििा 

रािि मविरर्िा प्रर्ोग भएको प्रिामर्ि गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिसुारको रकि 

भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(ङ) गाउँपामिकाको कार्ायिर्िा खािा खाजा, मिजिुी िथा पािीको िियि भइ भकु्तामिको िागी पेि 

भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग भएको 

रकि 

कैमफर्ि 

१ वडा िं ३ को कार्ायिर् गाउपामिकाको मवद्यिु िथा मिररङ प्रिरी र्ौकीको 

मवद्यिु वार्ररङ िापिको खर्य  

३०५२०।  
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२ २०७६ पषु िसान्त्िदमेख िािसम्िको मवमभन्त्ि कार्यपामिका िैठकिा खािा 

खाजा पािी िथा मवमिष्ट व्र्मक्तिरु आउँदाको अमिमथ सत्कार िापिको खर्य 

४८५८०।  

िाथी उल्िेमखि मिि भरपाइको आर्ारिा गाउँपामिकाको दमैिक सेवा प्रवाििा प्रर्ोग भएको प्रिामर्ि 

गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिसुारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(र्) िेपािमभरका मिमभन्त्ि स्थाििरुिाट क्वारेमन्त्टििा िामिस ल्र्ाएको िथा उपर्ारको िागी िगवेापिको 

ढुवािी खर्य भकु्तामिको िागी पेि भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग 

भएको रकि 

कैमफर्ि 

१ सिुौिी िाकािाट मभिाद सम्ि िामिस ल्र्ाएको सिुि थापािाइ  ४४००।  

२ सरस्वमि िामव िाट पोखरा मवरामि िगेको िपेाि भ ुप ुसैमिक कोष सििूको 

एम्ब्िेन्त्स खर्य  

१२८२५।  

३ रािपरु दखेी मिररङ सम्ि ल्र्ाउदाको एम्ििेुन्त्स खर्य ६६००।  

४ मभिाद दखेी मिररङ सम्ि क्वारेमन्त्टििा िामिसिरु ल्र्ाएको ढुवािी खर्य रु  ४०००।  

५ असिाि श्रेष्ठ मिररङ १ रािपरु दमेख मिररङ सम्िको िामिस ढुवािी खर्य रु ५५००।  

६ िंकर श्रेष्ठको एम्ििेुन्त्सिे स्वाव पोखरा सम्ि िगेको ढुवािी खर्य रु ८८००।  

७ परू्य कुिािको िसिे मिररङ दखेी पटु्टार सम्ि िामिस िगेको ढुवािी खर्य रु ४४००।  

िाथी उल्िेमखि सािािीिरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी खररद भएको 

प्रिामर्ि गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिुसारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(छ) गाउँपामिकाको कार्ायिर्, वडा ि ३ को वडा कार्ायिर् पोखरीछापिा मपउिे पािीको ििुाििा 

िषायिको पािी पसेर पािी र्मििो भएकोिे सो ििुाििा िाढी व्र्वस्थापिको िागी च्र्ाििर मििायर् गिुयपिे 

भएकोि ेरु ६५ िजार िार िाग्िे प्रामवमर्क िगि अिुिाि आएकोिे सो कार्य ित्काि गराउिे िथा सो 

को िागी आिश्र्क िजटे मवपद ्व्र्वस्थापि िफय िाट व्र्वस्था गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(ज) २०७७।२।२९ को म्र्ाग्दे गाउँपामिका अध्र्क्षज्र्कूो अध्र्क्षिािा िसेको िैठकको मिर्यर्अिुसार 

िििु ँ मजल्िाका दिवटै स्थामिर् ििको िागि साझदेारीिा मपमसआर िमेसि मजमप कोइरािा ििेोररर्ि 

अस्पिाििा रििे गरी खररद गदाय िाग्िे कुि िागको ९ प्रमििि रकि िरािरको खर्य कोरोिा रोकथाि 

कोषिाट खर्य िेख्िे गरी गाउँपामिकािाट व्र्िोिे मिर्यर् अिुिोदि गररर्ो । 

(झ) िेपाि सरकारको िापदण्ड ििोमजि कोरोिा भाइरसको रोकथािका िागी पमििो िरेािा रिरे सेवा 

प्रवाि गिे स्वास््र्किी सरुक्षाकिी िगर प्रिरी कार्ायिर् सिर्ोगी िथा सवारी र्ािकिरुको िकिा 

मिजिरुको िामसक ििि भत्तािा पर्ास प्रमििि जोमखि भत्ता थप गरी समुवर्ा उपिब्र् गराउिे साथ ै

क्वारेमन्त्टि िथा आइसोिेसििा रिकेा व्र्मक्तिरुको उपर्ारिा खमटिे स्वास््र्किीिरुिाइ मिजिरुिे प्राप्त 

गरररिकेो िामसक ििि भत्तािा ५० प्तमििििा सििे थप २५ प्रमििि जोमखि भत्ता उपिब्र् गराउिे 

मिर्यर् गररर्ो । 

 

(ञ) िेपाि सरकारको िापदण्ड ििोमजि गाउँपामिकामभर रिकेा क्वारेमन्त्टििा रिकेा व्र्वस्थापि िफय का 

मजमन्त्स िािसािाििरु सम्िमन्त्र्ि वडा समिमिका पदामर्काररिरु गाउँपामिका अध्र्र्ज्र् ू समििको 

अिगुिि समिमिको प्रत्र्क्ष स्थिगि अिगुििका आर्ारिा मिम्िििोमजि रिकेो व्र्िोरा प्रिामर्ि गररर्ोः 
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श्री चन्द्रज्योनत मा.नव. सनु्द्धारामा रहेका क्वारेन्द्टाइिका सामािको नववरर् 

क.स.ं 

निन्द्सी 

वर्गीकरर् 

सङ्केत 

िं. 

सामािको िाम स्पेनसनिकेशि इकाई पररमार् 
िम्मा परल 

मूल्य 

सामािको 

भौनतक 

अवस्था 

 

१ ५२ ग्र्ास र्िुो सेट  खररद गोटा १ ७१००   

२ ५२ कुकर ५ मि खररद गोटा १ १५२५   

३ ५२ करािी  खररद गोटा १ ७७४   

४ ५२ डस्टवीि खररद गोटा ४ ७४०   

५ ५२ िाल्टीि २० िी. खररद गोटा २ ८००   

६ ५२ गािी ४ ि.ं खररद गोटा १ ६८०   

७ ५२ र्क्कु  खररद गोटा १ १७५   

८ ५२ मडब्िा  खररद गोटा ३ १२०   

९ ५२ कमटङ्गिोडय  खररद गोटा १ ३८५   

१० ५२ थाि खररद गोटा २५ २७५०   

११ ५२ कर्ौरा खररद गोटा २५ १२५०   

१२ ५२ ग्िास खररद गोटा २५ १२५०   

१३ ५२ र्म्र्ा खररद गोटा २५ ३२५   

१४ ५२ कुकर ८ िी. खररद गोटा १ २८५०   

१५ ५२ ठुिो जग  खररद गोटा ५ ५००   

१६ ५२ सािो जग  खररद गोटा ५ ४००   

१७ ५२ डेक्र्ी  खररद गोटा ३ १७३८   

१८ ५२ ठुिो करािी  खररद गोटा ४ २०००   

१९ ५२ डाडु  खररद गोटा १ १८५   

२० ५२ स्टीि पमिर्ो  खररद गोटा १ ५०१   

२१ ५२ कुर्ो  खररद गोटा ३ २४०   

२२ ५२ डष्टमवि  खररद गोटा ३ ३७५   

२३ ५२ एर्.मप.जलु्िो  खररद गोटा १ ३३५०   

२४ ५२ पिास्टमक िाट  खररद गोटा ४ २०००   

२५ ५२ िाल्ि ठुिो मकल्िी  खररद गोटा १ २६५०   

२६ ५२ थाि  खररद गोटा २० २५००   

२७ ५२ कर्ौरा  खररद गोटा २० १२००   

२८ ५२ मगिास  खररद गोटा १० ५००   

२९ ५२ दके्र्ी ढकि सििे  खररद गोटा १ १२५०   

३० ५२ िािाटा  खररद गोटा ४ २१००   

३१ ५२ पाइप  खररद गोटा २ १०००   

३२ ५२ म्र्ाट २० एि एि  खररद गोटा ४० ८०००   
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३३ ५२ िन्त्िा  १.५ मि. खररद गोटा ३० ९७५०   

३४ ५२ मसरािी  खररद गोटा २० ५८००   

३५ ५२ व्र्ाल्र्ङ्गकेट  खररद गोटा २० १३८००   

३६ ५२ म्र्ाट २५ एि एि  खररद गोटा 3५ ५०००   

३७ ५२ झिु  खररद गोटा 4० ११७००   

३८ ५२ मसरािी  खररद गोटा 3५ ७२५०   

३९ ५२ िन्त्िा  १.५ मि. खररद गोटा 3५ ११७८१   

४० ५२ व्र्ाल्र्ङ्गकेट  खररद गोटा 3५ १७२५०   

 

श्री राष्ट्र्नय मा.नव. निररङ २ मा रहेका क्वारेन्द्टाइिका सामािको नववरर्  

क्र.स.ं 

निन्द्सी 

वर्गीकरर् 

सङ्केत िं. 

सामािको िाम स्पेनसनिकेशि इकाई पररमार् 
िम्मा 

परल मूल्य 

सामािको 

भौनतक 

अवस्था 

१   १०००मि.टेकी  खररद गोटा २ २४००१   

२   ५०० मि टेकी  खररद गोटा १ ६०००   

३   २० एि.एि.पाइप  खररद गोटा ४०० १४९१६   

४   १।२ र्मुिर्ि  खररद गोटा १ १२४   

५   र्ारा टुटी  खररद गोटा १ ४४९।७४   

६   टंकी मिपि  खररद गोटा १     

७   सकेट  खररद गोटा १ ५०।८५   

८   एििो  खररद गोटा ३ २२०।३५   

९   म्र्ाट २५ एि.एि  खररद गोटा १७  ५९५०   

१०   मसरािी  खररद गोटा १७  ६६३०   

११   व्र्ाल्र्ाङ्गकेट  खररद गोटा १७  १२७५०   

१२   िन्त्िा  खररद गोटा १७  ४६७५   

श्री सरस्वती मा.नव. निररङ ५ मा रहेका क्वारेन्द्टाइिका सामािको नववरर् 

क्र.स.ं 

निन्द्सी 

वर्गीकरर् 

सङ्केत िं. 

सामािको िाम स्पेनसनिकेशि इकाई पररमार् 

िम्मा 

परल 

मूल्य 

सामािको 

भौनतक 

अवस्था 

१   म्र्ाट २५ एि.एि  खररद गोटा २५ १००००   

२   मसरािी  खररद गोटा २५ ८१२५   

3   व्र्ाल्र्ाङ्गकेट  खररद गोटा २५ १७२५०   

4   िन्त्िा  खररद गोटा २५ १३०००   

5   झिु  खररद गोटा २५ ९७५०   
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१३   झिु  खररद गोटा १७  ५९५०   

श्री प्रानवनधक नशक्षालय पटुटारमा रहेका क्वारेन्द्टाइिका सामािको नववरर् 

क्र.स.ं 

निन्द्सी 

वर्गीकरर् 

सङ्केत िं. 

सामािको िाम स्पेनसनिकेशि इकाई पररमार् 

िम्मा 

परल 

मूल्य 

सामािको 

भौनतक 

अवस्था 

१   म्र्ाट २५ एि.एि  खररद गोटा  १००००   

२   मसरािी  खररद गोटा २५ ८१२५   

३   व्र्ाल्र्ाङ्गकेट  खररद गोटा २५ १७२५०   

४   िन्त्िा  खररद गोटा २५ १३०००   

            ४८३७५   

 

(ट) कोरोिा रोकथाि कोषिा िािसम्ि प्राप्त रकिको मववरर् मिम्िािसुार रिकेो मववरर् प्रिामर्ि गरर 

मिर्िािसुार खर्य गिय अिुििी प्रदाि गररर्ोः 

 गण्डकी प्रदिेिाट प्राप्त रकि रु ५ िाख । 

 िेपािी काँिेस िाट प्राप्त रु ५० िजार १ सर् िार । 

 जाल्पा ििमुित्त मिमत्तर् संस्था िािपरु िाट प्राप्त रु १० िजार ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-०१८।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१८।०२ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

मिररङ गाउँपामिकािाट आर्ारभिु स्वास््र् केन्त्रिा कियर्ारी मिर्मक्त गिय मवज्ञापि भसेैकेको भएिापमि 

िकडाउिका कारर् मसफाररस िुि िसकेको अिस्थािा िािको ििािारीको अवस्थािा ल्र्ाव 

टेमक्िमसर्िको अमिआिश्र्क परेकोिे गाउँपामिका िाट मिमिर्ोमजि िजटेिाट िामसक ििि भत्ता प्राप्त 

गिे गरी अको ब्र्वस्था िभएसम्िको िागी सेवा करारिा मिर्कु्त गरी मिर्मिि कािकाजिा िगाउि 

िौमखक परीक्षा िाफय ि िािसम्ि प्राप्त दरखास्िरिरु उपर कारवािी गरी छिौट गरी मसफाररस गिय 

कार्ायिर्िाइ अििुिी प्रदाि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१८।०३ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१८।०३ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

मिररङ गाउँपामिका िििुमँभरका र्ोजिािरुको कार्ायन्त्वर्िका िागी २०७७।२।२९ गिेदेखी िागिुुिे गरी 

२०७७।२।३२ गिेसम्िका िागी सम्िमन्त्र्ि वडासमिमिका पदामर्कारीिरुको प्रत्र्क्ष सपुरीिेक्षर्िा रिरे 

िमेसि प्रर्ोग गरेर मिम्ि ििोमजिका िाटिरुिाट िमदजन्त्र् पदाथयिरु उत्खिि गिय अििुमि मदिे मिर्यर् गररर्ोः 

मिम्िः 

क) मिम्सेिा िाट 

ख) फुिवारी िािेिगर िाट 

ग) मसन्त्दरु पचु्छार िाट 

ि) िामििाट 

ङ) िािुवाटार िाट 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१८।०४ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१८।०४ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय 

दिेार् ििोमजिका मिषर्िरुिा मवस्ििृ छिफि गरी दिेार्ििोमजिका मिर्यर्िरु गररर्ोः 
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(क) गाउँपामिका िाट िरको छािा मवस्थापिका िागी आमथयक िषय २०७६।०७७ को िागी मिमि 

२०७६।११।६ को कार्यपामिकाको मिर्यर्अिसुार छिौट भएको िाभिािीिा मिम्िािसुार ििंोर्ि गिेः 

 मिम्िः 

क्र स र्स अमि मिर्यर् भएको िाभिामिको िाि थर 

ठेगािा 

िाि मिर्यर् भएको िाभिािीको िाि थर 

ठेगािा 

व्र्मक्तको िाि  ठेगािा   

१ िामन्त्ि मिक मिररङ १ िििु ँ र्ि कुिारी मवक मिररङ १ िििु ँ

२ मिि ििादरु िेपािी िाकी मिररङ ३ िििु ँ िोक ििादरु रािा मिररङ ३ िििु ँ

३ िोिि मसंि थापा मिररङ ४ िििु ँ पिि मसंि थापा मिररङ ४ िििु ँ

४ दािोदर रािाभाट मिररङ ४ िििु ँ राि ििादरु रािाभाट मिररङ ४ िििु ँ

 

(ख) मिम्िािसुारको व्र्मक्त िथा संस्थािरुिाइ आमथयक सिार्िा उपिब्र् गराउिे  

क्र स व्र्मक्तको िाि थर  ठेगािा आमथयक 

सिार्ि रकि 

कैमफर्ि 

१ िि ििादरु थापा मिररङ २ िििु ँ रु १० िजार रुखिाट िडेर करङ 

भाँमर्इ उपर्ार गराउि । 

२ िदि भण्डारी फाउन्त्डेिि 

िाइ सिर्ोग 

 रु २५ िजार  स्िाररका प्रकािि 

३ िमुद्धिि कुिाि 

मर्न्त्िािमर् कुिाि  

मिररङ िििु ँ प्रामवमर्क िगि अिुिाि आएपछी छिफि 

गिे । 

४ मििक थापा उवाथोक 

खािेपािी िियि 

मिररङ ३ िििु ँ

 

(ग) मिररङ गाउँपामिका स्िररर् दमिि उत्थाि सिन्त्वर् समिमििाट प्राप्त प्रस्िाव उपर छिफि गदाय १ दखेी 

५ वटै वडा समिमिको सिन्त्वर्िा रिरे वडा कार्ायिर्को मसफाररसका आर्ारिा रिरे मिर्यर् गिे गरी 

आगािी कार्यपामिका िैठकिा छिफि गराउिे । 

(ि) मिररङ गाउँपामिका िििुकँो गाउँसभािाट मस्वकृि मििजी िमन्त्दर रंगरोगि िथा िौर्ािर् मििायर् 

मिररङ ५ रु १ िाख, िेवापािी पोखरीछाप िोटरिागय मििायर् मिररङ ३ रु ४ िाख र्ोजिािरु सम्झौिा गरी 

कार्ायन्त्वर् गिे मिर्यर् गररर्ो । 

(ङ) मजल्िा प्रिासि कार्ायिर् िििुकँो मिमि २०७७।२।२८ को र्िािी िं ७१८२ को परािसुार 

गाउँपामिकामभर िव व्र्वस्थापि गिे स्थािको सम्िन्त्र्िा दिेार्ििोमजि िाटिा व्र्वस्थापि गिे गरी 

सोको समिमि मििायर् गररर्ोः 

िजरेुिाट मिररङ १िा रिकेो  

   वडा ि १ को वडा अध्र्क्ष    संर्ोजक 
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   वडा ि १ को वडा समर्व    सदस्र्  

   गजरकोट प्रिरी र्ौकी मिररङको प्रिखु  सदस्र् 

   गजरकोट स्वास््र् र्ौकी प्रिखु   सदस्र्  

पटु्टारिाट मिररङ १ िा रिकेो  

   वडा ि २ को वडा अध्र्क्ष    संर्ोजक 

   वडा ि २ को वडा समर्व    सदस्र्  

   गजरकोट प्रिरी र्ौकी मिररङको प्रिखु  सदस्र् 

   गजरकोट स्वास््र् र्ौकी प्रिखु   सदस्र्  

खसायङिाट मिररङ ४ िा रिकेो  

   वडा ि ४ को वडा अध्र्क्ष    संर्ोजक 

   वडा ि ४ को वडा समर्व    सदस्र्  

   मिररङ प्रिरी र्ौकी मिररङको प्रिखु   सदस्र् 

   फुिा सािदुामर्क स्वास््र् इकाइ प्रिखु  सदस्र्  

(र्) स्थािीर् अपाङ्गिा सिन्त्वर् समिमिको मसफाररसका आर्ारिा सिार्क सािािी मविरर् गिे गरी 

अपाङंगिा भएका व्र्मक्तिरुको पररर्र्पर मविरर्िाट िर्ेको रकिा सिार्क सािािी मविरर् गि ेप्रस्िाव 

पाररि गररर्ो । 

(छ) रारिपिी रमिङ मिल्ड प्रमिर्ोमगिा २०७७ को िागी अपगु भएको २० िजार िार रकि अन्त्र् सिार्िा 

िफय िाट भकु्तािी मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

(ज) आगािी आमथयक िषय २०७७।०७८ को िागी संिीर् सरकार र प्रदिे सरकारिाट प्राप्त िामषयक िजटेको 

मसिा मिम्िािसुार रिकेो व्र्िोरा जािकारी प्राप्त भर्ोः 

मिम्ि 

क्र स मववरर्  रकि कैमफर्ि 

१ संिीर् सरकार मवमत्तर् सिािीकरर् अिदुाि ८,६६,००,०००।  

राजश्व वाँडफाँड ६,८१,११,३७०।  

िसिय अिदुाि १५,०७,००,०००।  

२ प्रदिे सरकार मवमत्तर् सिािीकरर् अिदुाि १,२१,६३,०००।  

राजश्व वाँडफाँड ३२,३१,०००।  

कुि जम्िा रु ३२,०८,०५,३७०।  

 

आजको िैठक सिापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः 

२०७६।०७७-०१९।०१ कोरोिा भाइरस मिर्न्त्रर्का िागी हािको बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थािा   

  आइसोिेसि कक्ष मििायर् खर्य भकु्तािी 

  क्वारेमन्त्िि मििायर् िथा दमैिक सञ्र्ािि खर्य भकु्तािी 

  क्वारेमन्त्िििा ल्र्ाउिे िथा अस्पिाि िैजािे र मिको भएपश्चाि पिु मिररङ सम्ि  

 ल्र्ाउिे ढुवािी खर्य भकु्तािी सम्बन्त्धिा ।    

२०७६।०७७-०१९।०२ कृमि िर्य को बजिे मिियकान्त्िर रकिान्त्िर सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०१९।०३ आमथयक बिय २०७७।०७८ को बामियक िीमि िथा कार्यक्रि र बामियक  

  र्ोजिा कार्यक्रि िजुयिा सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०१९।०४ दमिि उत्थाि समिमिको मसर्ाररसिा अिदुाििा जस्िापािा मविरर् गिे  

  िािाविी पाररि गिे सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०१९।०५ हािसम्ि सम्झौिा भइसकेका र्ोजिाहरुको मववरर् सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०१९।०६ मबमबधः आमथयक सहार्िा । 

 

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०१ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०१ को प्रस्िाविाथी छिर्ि गदाय 

दहेार् बिोमजिका मबिर्हरुिा मवस्ििृ छिर्ि गरी दहेार्बिोमजिका मिर्यर्हरु गररर्ोः 

दहेार्ः 

(क) हािसम्ि गाउँपामिकामभरका स्थाइ बामसन्त्दाहरु क्वारेमन्त्िििा रहकेाहरुको मववरर्ः 

क्र स मववरर् संख्र्ा कैमर्र्ि 

१ हािसम्ि क्वारेमन्त्िििा रहकेा व्र्मक्तको संख्र्ा १३८ जिा  

२ क्वारेमन्त्ििबाि मिस्र्ाजय भसैकेका व्र्मक्तको संख्र्ा ६८ जिा  

३ PCR भएको संख्र्ा ११३ जिा  

४ PCR प्रमिवदेि पोजमेिभ आएको संख्र्ा २३ जिा २४ जिा पोजिेेमभ 

दखेीएको िध्र्े ४ जिा 

व्र्क्तीको स्थाइ ठेगािा 

मिररङ गाउँपामिका भन्त्दा 

बामहर रहकेो । 

५ उपर्ार पमछ मिको भइ िर र्कय िेको संख्र्ा ४ जिा 

६ मभिाद जिज्र्ोिी क्र्ािपसिा PCR प्रमिवदेि 

पोजमेिभ आएको 

१ जिा 

 

क्वारेमन्त्ििको दमैिक खािा खाजा िागार्िको ब्र्वस्थापि गिय सम्बमन्त्धि विासमर्वहरु, विासमिमिका 

पदामधकारीहरुिाइ मजम्िा मदिे िथा सोको दमैिक खर्यको मवि भरपाइका आधारिा भकु्तािी मदिे मिर्यर् 

गररर्ो । 
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(ख) मिमि २०७७।२।२९ को म्र्ाग्द े गाउँपामिका अध्र्क्षज्र्कूो अध्र्क्षिािा बसेको बैठकको 

मिर्यर्अिसुार ििह  ँ मजल्िाका दिविै स्थामिर् िहको िागि साझदेारीिा मजमप कोइरािा रामरिर् श्वास 

प्रश्वास उपर्ार केन्त्र बेिर्ौिारािा रहिे गरी मपमसआर िमेसि खररद गिे सो िमेसि राख्िे कक्ष र 

आईसोिेसि वािय मवस्िारका िागी िकु्िागण्िकी िगरपामिकाको पर संख्र्ा २०७६/०७७ र्िािी िं 

२११३ मिमि २०७७/३/५को परािसुार कुि िागि रु ७१ िाख ७६ हजार ५ सर् १६ रुपैर्ाको ९ प्रमििि 

बराबर ह ि आउिे ६ िाख ४५ हजार ८ सर् ८६ िार खर्य कोरोिा रोकथाि कोिबाि खर्य िेख्िे मिर्यर् 

गररर्ो । 

(ग) िेपािमभरका मबमभन्त्ि स्थािहरुबाि क्वारेमन्त्िििा िामिस ल्र्ाएको, उपर्ारको िागी िगवेापिको, 

आइसोिेसि िैजादा, मिको भइ िर र्कय दा िामिसहरु ढुवािी खर्य भकु्तामिको िागी पिे भएको मवि 

भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग 

भएको रकि 

कैमर्र्ि 

१ िा ५ ख ५०३५ बसिे मिररङ स्वािीभञ्जर्ाङ दखेी बिेर्ौिारा सम्ि कोरोिा 

पोजेमिभ दखेीएका व्र्मक्तहरुिाइ िैजादाकको खर्य 

२७,७७८।  

२ ग १ ञ ११४० को स्करमपर्ो मजपिे मजमप कोइरािा रामरिर् स्वास प्रश्वास 

उपर्ार केन्त्र बिेर्ौिाराबाि अरौमि सम्ि कोरोिा भाइरस मिको भइ 

र्केकाहरुिाइ ल्र्ाउदाको खर्य 

१०,०००।  

३ मभजि िुमम्बमि िुसय एण्ि िाभल्स मिमििेिको ि ु२ ख ४११९ को गामििे 

सिुौिी दखेी मिररङ सम्ि िामिस ल्र्ाएबापिको ढुवािी वापिको खर्य 

५६५००।  

िाथी उल्िेमखि सािाग्रीहरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी खररद भएको 

प्रिामर्ि गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिर्ि भइ मवि अिुसारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(ि) हािसम्ि गाउँपामिकामभरका क्वारेमन्त्िििा क्वारेमन्त्िि मििायर् र सो क्वारेमन्त्िििा रहकेा व्र्मक्तहरुिाइ 

खािा खाजाको िागी आवश्र्क पिे दमैिक उपभोग्र् सािामग्रहरुको खररद बापि भकु्तामिको िागी पेि 

भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग 

भएको रकि 

कैमर्र्ि 

१ क्वारेमन्त्िििा िामिस ल्र्ाउँदा सवारी र्ािक र सहर्ोगीिे मपमपइ खररद बापिको 

खर्य 

५०००। मबि संिग्ि 

रहकेो 

िािपरुको रे्मन्त्स पसिबाि मिमि २०७७।३।६ गिे सरस्विी िामवको 

क्वारेमन्त्ििबाि भागेको व्र्मक्तिाइ खोमज गदाय प्रहरी र्ौकी मिररङिाइ  खर्य भएको 

छािा िथा सोही मदि क्वारेमन्त्ििबाि अस्पिाि िैजादाँ ग २ र् ९८८०, ग १ ञ 

११४० र िा ५ ख ५०३५ बसको सवारी र्ािक सहर्ोगीिे मपमपइ िगे बापिको 

खर्य  

१५६००। 

२ िमि िारार्र् हिय िारार्र् िल्ि दिेुगौिा ििह कँो  

मबि िं८६/८७/८८/८९/९०/९१/९२ बाि क्रिस 

१७२५०। 

१२३००। 

१९०३१। 

१६५१२। 

७९८२। 

१९७५०। 
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१७१६२। 

३ गाउँपामिकाको मवमभन्त्ि बैठकहरुिा खाजा खर्य भएको िागि खाजा िर को मबि 

िं २२ बाि  

१९३३५।  

४ बर्यिा एण्ि संरर्िा िेिसय  मभिादको मबि िं ९५२ बाि २३५७४।  

५ पौिेि भाँिा पसिको मबि ि ं२७३ २५४ २६० बाि क्रिस १२४८०। 

२९४० । 

११६९५। 

 

६ रामरिर् िामवको क्वारेमन्त्िििा हािसम्िको खर्यः 

खािा खाजा खर्य 

 

७५०००। 

 

वार्ररङ खर्य ४९१३०। 

वार्ररङ गिेहरुको पाररश्रमिक खर्य २२४००। 

िाथी उल्िेमखि सािाग्रीहरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी खररद भएको 

प्रिामर्ि गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिर्ि भइ मवि अिसुारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो । आगामि 

मदिहरुिा कोरोिा भाइरस मवरुद्ध गररिे मक्रर्ाकिापहरुिा कुिै पमि कमि किजोरी ह ि िमदि आबश्र्क स्वास््र् 

सािामग्रहरु िथा क्वारेमन्त्िि ब्र्वस्थापिका िागी आवश्र्क सािाग्रीहरु िथा क्वारेमन्त्िििा रहिे ब्र्मक्तहरुको 

मिर्मिि खािा खाजा िथा स्वास््र् परीक्षर्का िागी आवश्र्क प्रबन्त्धका िागी कार्ायिर्िाइ मिदिेि समहि 

खर्य िेख्ि अिुििी प्रदाि गररर्ो । 

(ङ) २०७७ जषे्ठ २० को बैठकिा गाउँपामिकामभरका वामसन्त्दाहरुको उद्धार क्वारेमन्त्ििका व्र्मक्तहरुिाइ 

ओसारपसार गियका िागी िामसक रुपिा १ िाख ८९ हजार भािािार मदिे सो सवारीिे २४ िण्िा सेवा प्रवाह 

गिुयपिे िथा सो सवारी साधि मवमग्रएको खण्ििा बैकमल्पक व्र्वस्था सिबमन्त्धि सवारी धमििे िै गिुयपिे िियिा 

श्री सोिराज श्रेष्ठको गािी िं ग १ ज ७५३५ बोिेरो मजप भािािा मििे मिर्यर् गररर्ो । सवारी र्ािकको रु १० 

िाखको स्वास््र् मविा िथा अन्त्र् उपर्ार गाउँपामिकािे गररमदिे मिर्यर् गररएकोिा मिज सवारी धिीिे २०७७ 

जठे २० दमेख २०७७ असार ५ गिेसम्ि सेवा गरी सम्झौिा िोिेको सन्त्दभयिा मिजको भािा भकु्ताि गरी २०७७ 

असार ६ गिेदमेख िाग ुह िेगरी ग २ र् ९८८० िम्बरको मिररङ ४ ििह  ँमिवासी श्री मवरर् ुपररर्ारिाई िामसक 

भािादर २११११२। (अक्षरुपी रु दइु िाख एिार हजार एक सर् बाह्र िार) िा भािािा मििे मिर्यर् गररर्ो । 

हाि भािािा मिइएको गािीको र्ािक र सहर्ािकिाई आवास र खािासमहि मिररङ स्वास््र् र्ौकीको 

परुािो भवििा गाउँपामिकािे प्रवन्त्ध गररमदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

 निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०२ को प्रस्िाविाथी छिर्ि गदाय गाउँ 

कार्ायपामिकाको मिमि २०७६ कामियक २२ गिेको मिर्यर् िं २०७६।०७७-०५।०४ अिसुार स्वीकृि कार्यक्रििा 

मिम्िािसुार मिियकान्त्िर गि:े 

(क)  िि मवउ खररद िथा ३३ प्रमििि अिदुाििा मविरर्िर्य  रु १० िाख मवमिर्ोजि भएकोिा धािको मवउ 
खररदिा ४० प्रमििि अिदुाििा मविरर् गिय ४९ हजार र ििप्रमििि अिदुाििा िरकारीको मवउमवजि मविरर् 

गिय २ िाख मिियकान्त्िर गरी अििुोदिको िामग गाउँसभािा पेि गिे ।  

निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०३ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०३ को प्रस्िाविाथी छिर्ि गदाय  आमथयक 

बिय २०७७।०७८ को बामियक िीमि िथा कार्यक्रि र बामियक र्ोजिा स्वीकृि गरी अििुोदिका िामग मिमि 

२०७७ असार १० गिे बस्िे ७ औ ँगाउँसभािा पेि गिे मिर्यर् गररर्ो ।  
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िपमसि 

क्र स मववरर्  रकि कैमर्र्ि 

१ संिीर् सरकार मवमिर् सिािीकरर् अिदुाि ८,६६,००,०००।  

राजश्व वाँिर्ाँि ६,८१,११,३७०।  

िसिय अिदुाि १५,०७,००,०००।  

२ प्रदिे सरकार मवमिर् सिािीकरर् अिदुाि १,२१,६३,०००।  

राजश्व वाँिर्ाँि ३२,३१,०००।  

जम्िा रु ३२,०८,०५,३७०।  

आन्त्िररक श्रोि अििुामिि (मवमभन्त्ि मसर्ाररस दस्िरु 

िमदजन्त्र् पदाथय िगार्िको आम्दािी सििे)  

१ करोि ८ िाख 

९४ हजार ६३० 

 

कुि जम्िा रु ३३ करोि १७ िाख । 

 

क्र स मववरर् रकि  कैमर्र्ि 

१ आमथयक मबकास िर्य  १ करोि  

२ पवूायधार मवकास िर्य  ६ करोि ८० िाख  

३ सािामजक मवकास िर्य  ४ करोि  

४ मवपद ्व्र्वस्थापि िर्य  २ करोि  

५ संस्थागि मवकास िर्य  ४ करोि ३० िाख  

कुि जम्िा १८ करोि १० िाख । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०४ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०४ को प्रस्िाविामथ छिर्ि गदाय 

दमिि उत्थाि समिमिको मसर्ाररस अिसुार पेि ह ि आएका िपमसि बिोमजिका िािाविीहरु स्वीकृि 

मिर्यर् गररर्ो ।  

क्र स िाि थर ठेगािा विा िं 

१ ऋमि राि मव क खमुम्िङ १ 

२ बि बहादरु िेपािी पिुगाउँ ढाव १ 

३ खिु बहादरु िेपािी पिुगाउँ ढाव १ 

४ महरा िार्ा साकी पिुगाउँ ढाव  १ 
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५ कििा िेपािी पिुगाउँ ढाव १ 

६ िक्ष्िी मव क पिुगाउँ ढाव १ 

७ सकु िार्ा मव क पिुगाउँ ढाव १ 

८ कुन्त्िी मव क पिुगाउँ ढाव १ 

९ ररिा मव क पिुगाउँ ढाव १ 

१० मिियिा िेपािी भोरकोि २ 

११ सरुिी िार्ा िेपािी भोरकोि २ 

१२ सान्त्िीिार्ा िेपािी भोरकोि २ 

१३ रत्ि बहादरु िेपािी भोरकोि २ 

१४ रू्ि िार्ा िेपािी  भोरकोि २ 

१५ केिर मस िेपािी भोरकोि २ 

१६ मदि बहादरु िेपािी देउरािी २ 

१७ िोप बहादरु रािदाि देउरािी २ 

१८ िारार्र् मव क देउरािी २ 

१९ केि बहादरु मव क देउरािी २ 

२० र्ेि बहादरु मव क देउरािी २ 

२१ िरु िेपािी बोहोछाप २ 

२२ रू्ििार्ा िेपािी बोहोछाप २ 

२३ जीि बहादरु िेपािी छािङ्ुग २ 

२४ राि बहादरु पररर्ार छािङ्ुग २ 

२५ िोहि मस िेपािी िािङ्ुग २ 

२६ िेर िेपािी िाहोरकोि २ 

२७ िहि मस मव क िाहोरकोि २ 

२८ थिि रुर्ाि िाहोरकोि २ 

२९ गो िार्ा मव क िाहोरकोि २ 

३० कृरर् िार्ा िेपािी िाहोरकोि २ 

३१ िक्ष्िर् मव क िल्िो छािङ्ुग २ 

३२ मभि बहादरु िेपािी िामथल्िो छािुङ्ग २ 

३३ आिन्त्द रुर्ाि िामथल्िो छािुङ्ग २ 
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३४ इि बहादरु िेपािी िामथल्िो छािुङ्ग  २ 

३५ मििि िेपािी िामथल्िो छािुङ्ग २ 

३६ िि बहादरु मव क धावदी २ 

३७ हिे िाि मव क धावदी २ 

३८ मिर िार्ा िेपािी गैराथोक २ 

३९ पदि िेपािी पोखरीिािा २ 

40 सामवरा िेपािी मििखोिा  3 

41 सोिा िेपािी पोखरीछाप  3 

42 सेिी िार्ा िेपािी गैह्राथोक  3 

43 जौिार्ा साकी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

44 समुिि साकी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

45 सकु िार्ा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

46 र्न्त्री िार्ा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

47 मिि कुिारी िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

48 र्िेिी िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

49 रु्ििार्ा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

50 सिीसरा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

51 ररिा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

52 सपिा िेपािी ग्र्ाजा  (िल्िो) 3 

53 मभि बहादरु मव.क. सिुपािी  3 

54 मर्र मव.क. सिुपािी  3 

55 िरु बहादरु मव.क. सिुपािी  3 

५६ िन्त्द िाि मव.क. सिुपािी  3 

57 किावमि मव.क. सिुपािी  3 

58 कल्पिा मव.क. रू्िा  4 

59 रामधका सुिार रू्िा  4 

60 िर मवर िेपािी रू्िा  4 

61 िर बहादरु िेपािी रू्िा  4 

62 उिि मव.क. रू्िा  4 
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63 जस बहादरु मव.क. करुवािार  4 

64 सकु बहादरु मव.क. साभङ्ुग  4 

65 िि बहादरु िेपािी रू्िा  4 

66 मििा िार्ा िेपािी गि्र्ौिीिार  4 

67 िक बहादरु मव.क. गि्र्ौिीिार  4 

68 ज्र्ाि बहादरु िेपािी गि्र्ौिीिार  4 

69 ििोज िेपािी गि्र्ौिीिार 4 

70 महरा बहादरु पररर्ार िोहोिािा  4 

71 मदि िार्ा िेपािी गि्र्ौिीिार  4 

72 िमिराि दरै िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

७३ देउ बहादरु मव.क. िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

74 मदि बहादरु िेपािी िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

75 िाि बहादरु साकी िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

76 रुप बहादरु िेपािी िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

77 धि बहादरु िेपािी िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

78 मवििा मव.क. िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

79 ररिा कूिारी मव.क. िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

80 अमस्ििा सिुार िामथल्िो धेिुङ्ग  5 

81 देउ बहादरु साकी धेिङ्ुग मकमिर्ा  5 

82 िुि बहादरु साकी धेिङ्ुग मकमिर्ा 5 

83 केिर बहादरु साकी धेिङ्ुग मकमिर्ा  5 

84 खि्ग बहादरु साकी धेिङ्ुग मकमिर्ा  5 

85 बि बहादरु मव.क. भोके्तिी  5 

86 मसिा मव.क. भोके्तिी  5 

87 ठाकु मव.क. भोके्तिी 5 

88 परू्य बहादरु मव.क. भोके्तिी  5 

89 रुप िार्ा मव.क. चर्ाँर्िु  5 

90 िि बहादरु मव.क. चर्ाँर्िु  5 

91 परू्य मव.क. चर्ाँर्िु  5 
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92 मिि बहादरु मव.क. चर्ाँर्िु  5 

93 सोि िार्ा मव.क. चर्ाँर्िु  5 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०५ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०५ को प्रस्िाविामथ छिर्ि गदाय 

िपमसि बिोमजिका मिर्यर्हरु गररर्ो ।  

क. हािसम्ि सम्झौिा भइसकेका र्ोजिाहरुको मववरर् मिम्िािुसार रहकेो जािकारी प्राप्त भर्ोः 

मस िं विा िं सम्झौिा भएका 

र्ोजिाको संख्र्ा  

जम्िा रकि 

१ १ ७१ १ करोि ६५ िाख 

२ २ ६५ २ करोि ४ िाख ९२ हजार 

३ ३ ५५ २ करोि २७ िाख 

४ ४ ४७ २ करोि ५९ िाख ६८ हजार 

५ ५ ४८ १ करोि ७३ िाख 

६ १ दमेख ५ सम्िका विा कार्ायिर् 

भवि र गाउँपामिकाको 

प्रिासकीर् भवि मििायर् 

६ ३ करोि १७ िाख १८ हजार ८ 

सर् १० िार । 

जम्िा रकि १३ करोि ४६ िाख ७८ हजार ८ सर् १० िार । 

ख. आ व २०७६।७७ को जठे िमहिासम्िको आर् व्र्र् मववरर् (सििय अिदुािबाहके) मिम्िािसुार 

रहकेो जािकारी प्राप्त भर्ोः 

२०७७ साि जठे िमहिासम्िको आर् र व्र्र्को मववरर्   

र्स वियको 

बजिे रु आम्दािी रु खर्य रु िौज्दाि रु 

उठ्ि बाँकी वा िपगु 

रकि रु 

२७९९९०००० १९५९१२७१८।१५ ७३३७०१९७ १२२५४२५२१ ८४०७७२८१।८५ 

१.  िौज्दाि रकि िध्र्े रु ११५००००० सिपरुक अिदुािबाि विा कार्ायिर्हरुको भवि मििायर्ाथय बजिे 

भएकोिे खर्य िभएिा मर्िाय गिुयपिे । र्सरी हदेाय मिज िभई संमर्ि कोििा रहिे बजिेको हािसम्िको 

िौज्दाि रकि रु १११०४२५२१।१५ दमेखन्त्छ ।  

२. िौज्दाि रकििा अिाढ िमहिािा थप ह िसक्िे आम्दािीका श्रोिहरुिा विागि एवं गाउँपामिका र 

मविर्गि िाखाहरुिा ह िे आम्दािी रकि ह न्त्छ ।  

३. गि आ.व २०७५।७६ दमेख ढुंगा मगिी बािवुाको िेन्त्िरबाि संकमिि रकि रु ३३३०६०७ रहकेो । गि 

आ व २०७५।७६ िा खरेैिीिाि खमुम्िङिार िाि कािी गण्िकी िदीको रु ४१८३००७।६२ िध्र्े ठेकेदार 

कम्पिी श्री िाइि िेभिपर प्रा मि िे हािसम्ि रु १६९१५०३।६२ गाउँपामिकाबाि परार्ार गरेपमि भकु्तािी 

गरेको छैि ।  

 

ग.  मिररङ गाउँपामिका ििह कँो गाउँसभाबाि मस्वकृि भरैब प्रामव मिररङ ३ को भवि िियि रु २ िाख र्ोजिा 
सम्झौिा गरी कार्ायन्त्वर् गिे मिर्यर् गररर्ो । 
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निर्णय िं २०७६।०७७-०१९।०६ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।०६ को प्रस्िाविामथ छिर्ि गदाय 

दहेार्अिसुारको मिर्यर् गररर्ोः  

क. मिम्िािसुारको व्र्मक्त िथा संस्थाहरुिाइ आमथयक सहार्िा उपिब्ध गराउिे  

क्र स व्र्मक्तको िाि थर  ठेगािा आमथयक सहार्िा रकि कैमर्र्ि 

१ िरे बहादरु आिेको 

श्रीििी ििुसी 

थापािाइ  

मिररङ ५ ििह  ँ रु १५ हजार मकररर्ा खर्य बापि । 

२ जदु्ध बहादरु साकी मिररङ २ रु १० हजार  ध्र्ाछाप पटु्टार िोिरिागय 

खन्त्दा िौर्ािर् भत्केकोिे  

३ िखे बहादरु आिे मिररङ ३ रु १० हजार बिायिको पामििे पमहरो 

जाँदा िर जोमखििा परेको 

४ दउे बहादरु रािा मिररङ ३  रु १० हजार बिायिको पामििे पमहरो 

जाँदा िर जोमखििा परेको 

५ भक्त बहादरु श्रेष्ठ 

ओि बहादरु थापा 

मिररङ ३ रु १० हजार बिायिको पामििे पमहरो 

जाँदा िर जोमखििा परेको 

ख. गाउँ कार्यपामिकाको मिर्यर् िं २०७६।०७७-०१६।०१ को मिर्यर् बिोमजि छिौि भएका िपमसि 

बिोमजिका व्र्क्तीहरुको मिर्यर् र िागररकिा प्रिार्परिा िाि र्रक परेकोिे र्रक परेको िाि संसोधि गिेः 

मस िं स्वीकृि भएको िाि हाि संसोमधि िाि 

१ होि बहादरु कुिाि ह ि बहादरु कुिाि 

२ रािकाजी थापा  उज्जरमसँह थापा  

३ ऋमि सवुदेी  ऋमिराि सवुदेी  

४ ररिा सवुदेी  ररिा मसग्दिे 

५ धि बहादरु थापा िि बहादरु थापा  

६ मबरेन्त्र थापा मबरेन्त्र रािाभाि 

७ राि बहादरु थापा मिश्चि थापा 

(ग) गाउँसभाबाि मवमिर्ोमजि करार सेवा िलु्क िर्य को मवमिर्ोमजि रु ४ िाख खर्य भइसकेकोिे आगािी 

मदििा सो बापिको खर्य अन्त्र् सहार्िा िर्य  मवमिर्ोमजि बजिेबाि खर्य िेख्िेगरी मिियकान्त्िर गरी 

अििुोदिका िागी गाउँसभािा पेि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

(ि) गाउँपामिकािा मिर्कु्त िगर प्रहरी क्वारेमन्त्िििा बस्ि ुपरेकोिे गाउँपामिकाको कार्ायिर् भवििा रािको 

सिर्िा पािे पहरा गरेबापि मिररङ ३ पोखरीछाप ििह कँा िमिराज थापािाइ दमैिक ४०० अक्षेरुपी र्ार सर् 

िार सेवा समुवधा पाउिे गरी मिमि २०७७ जषे्ठ २० गिेदेखी िागहु िे गरी अको ब्र्बस्था िभएसम्िका िागी 

सेवा करारिा मिर्कु्त गिय मिर्यर् गररर्ो ।  

(ङ) जिजािी िर्य को मबमिर्ोमजि बजिेबाि रु ५० हजार िार पन्त्र्ेबाजा खररद गरे बापिको रकि घ्र्ाङ्मसंङ 

छापका िवर्गु पञ्र्ेबाजा सिहूिाइ (बमुद्ध बहादरु रािा िाइके) अिदुाि मदिे मिर्यर् गररर्ो । 
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(र्) गाउँपामिकामभरका क श्रेर्ी र ख श्रेर्ीका िोिरबािोहरुिा बिायिका कारर् पमहरो गइ सरसर्ाइ गिुयपिे 

भएकोिे सो सरसर्ाइ गदाय िागकेो खर्य सम्बमन्त्धि विा कार्ायिर्को मसर्ाररसका आधारिा आएको खर्य 

भकु्तािी मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

आजको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 
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प्रस्तावहरुः 

२०७६।०७७-०२०।०१ कोरोिा भाइरस मिर्न्त्रर्का िागी हािको बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थािा क्वारेमन्त्िि मििायर् िथा  

   दमैिक सञ्चािि खचय भकु्तािी 

२०७६।०७७-०२०।०२ गाउँपामिका प्रशासकीर् भवि मििायर्को भेररएसि आदशे जारी गिे सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०३ ठेक्काको म्र्ाद थप सम्बन्त्धिा 

   गाउँपामिका प्रशासकीर् भवि मििायर्  

   १ दखेी ५ विै वडा कार्ायिर्हरुको भवि मििायर् 

   दीपक िामव भवि मििायर् बैडी ििह  ँ

   भ्र् ूिावर मििायर् मिररङ ३ ििह  ँ

२०७६।०७७-०२०।०४ स्वर्सेमवका र्ािार्ाि खचय सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०५ अमतिर्ार दरुुपर्ोग अिुसन्त्धाि आर्ोगको पर सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०६ कियचारीको िबि भत्ता रकि अपगु सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०७ कियचारीको िर्ाँ मिर्कु्ती सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०८ कियचारी जोमखि भत्ता िहगंी भत्ता िथा जिप्रमिमिमध र्ािार्ाि खचय सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।०९ गाउँपामिका मबद्यमुिकरर् सम्बन्त्धिा । 

२०७६।०७७-०२०।१० मबमबधः  

   एम्बुिेन्त्स पािेसि भकु्तािी सम्बन्त्धिा । 

   स्वास््र् सािाग्री ढुवािी खचय सम्बन्त्धिा । 

   आमथयक सहार्िा सम्बन्त्धिा । 

    

निर्णयहरुः- 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०१ प्रस्िाव ि ं२०७६।०७७-०२०।०१ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय दहेार् बिोमजिका 

मबषर्हरुिा मवस्ििृ छिफि गरी दहेार्बिोमजिका मिर्यर्हरु गररर्ोः 

दहेार्ः 

(क) हािसम्ि गाउँपामिकामभरका स्थाइ बामसन्त्दाहरु क्वारेमन्त्िििा रहकेाहरुको मववरर्ः 

क्र स मववरर् संतर्ा कैमफर्ि 

१ हािसम्ि क्वारेमन्त्िििा रहकेा व्र्मक्तको संतर्ा १७३  जिा  

२ क्वारेमन्त्ििबािै मडस्चाजय भैसकेका व्र्मक्तको संतर्ा १४४ जिा  

३ PCR भएको संतर्ा १४६ जिा  

४ PCR प्रमिवेदि पोजेमिभ आएको संतर्ा २५ जिा  

५ उपचार पमछ मिको भइ िर फकय िेको संतर्ा २५ जिा 

६ मभिाद जिज्र्ोिी क्र्ािपसिा PCR प्रमिवेदि पोजेमिभ 

आएको 

१ जिा  

क्वारेमन्त्ििको दमैिक खािा खाजा िागार्िको ब्र्वस्थापि गिय सम्बमन्त्धि वडासमचवहरु, वडासमिमिका 

पदामधकारीहरुिाइ मजम्िा मदिे िथा सोको दमैिक खचयको मवि भरपाइका आधारिा भकु्तािी मदि ेमिर्यर् गररर्ो । 

(ख) िेपािमभरका मबमभन्त्ि स्थािहरुबाि क्वारेमन्त्िििा िामिस ल्र्ाएको, उपचारको िागी िगेवापिको, आइसोिेसि 

िैजादा, मिको भइ िर फकय दा िामिसहरु ढुवािी खचय भकु्तामिको िागी पेश भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

क्र स मववरर् भकु्तामि िाग 

भएको रकि 

कैमफर्ि 

१ ग १ ञ ११४० को स्करमपर्ो मजपिे मजमप कोइरािा रामरिर् स्वास प्रश्वास 

उपचार केन्त्र बिेचौिाराबाि परू्य ब रािा र चन्त्र ब मबकिाइ अरौमि ह द ैपटु्टार 

सम्ि कोरोिा भाइरस मिको भइ फकेकाहरुिाइ ल्र्ाउदाको खचय 

१२ हजार 

िार 
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२ मिररङ १ पटु्टार कामिगण्डकी बह प्रामवमधक मशक्षािर्िा १६ जिा कोरोिा 

पोजेमिभ दमेखइ अस्पिाि सम्ि िजैािै बािो घ्र्ाछाप पटु्टार िोिरिागय सरसफाइ 

खाल्िाखलु्िी परेुवापिको खचय Ram Kamal & Sons Construction Pvt 

Ltd िे पेश गरेको 

१५४००।  

िाथी उल्िमेखि सािाग्रीहरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी कार्यसम्पन्त्ि भएको प्रिामर्ि 

गरर प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिुसारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो ।  

(ग) हािसम्ि गाउँपामिकामभरका क्वारेमन्त्िििा क्वारेमन्त्िि मििायर् र सो क्वारेमन्त्िििा रहकेा व्र्मक्तहरुिाइ खािा खाजाको 

िागी आवश्र्क पिे दमैिक उपभोग्र् सािामग्रहरुको खररद बापि भकु्तामिको िागी पशे भएको मवि भरपाइको मववरर्ः  

कार्ायिर्बाि भकु्तािी भएको मववरर् 

क्र स मववरर् रकि रु कैमफर्ि 

१ कामिगण्डकी बह प्रामवमधक मशक्षािर् पटु्टार ििह कँो 

क्वारेमन्त्िििा खचय भएको 

२७ हजार ३ सर् ८० िार ।  

२ सरस्विी िामव मिररङ ५ ििह कँो क्वारेमन्त्िििा खचय भएको  १७ हजार ४ सर् ८७ िार ।  

३ चन्त्रज्र्ोिी िामव मिररङ ३ ििह  ँक्वारेमन्त्िििा खचय भएको  १ िाख ३७ हजार ७२ िार  

४ सिुेरु िेड कन्त्सिय काठिाण्डौ मबि िं ०३५ बाि ४ िाख ८० ३ सर् २० मबस िार  

५ मचराग फािेसी पोखरा                              मवि ि ं६०८  १ िाख २ हजार ८ सर् ३० िार   

                                                          मबि िं ४३७  ४८ हजार ३ सर् ९७ िार । 

६ मबभिु िेमडकि सप्िार्यस काठिाण्डौको मबि ि ं०६८ बाि १ िाख ४३ हजार ४ सर् ४५ िार ।  

                                            मबि ि ं०६२  १ िाख ६२ हजार २ सर् ८५ िार । 

कार्ायिर्िा भकु्तािी िागका िागी पेश भएको मववरर् 

क्र स मववरर् रकि रु कैमफर्ि 

१ कामिगण्डकी बह प्रामवमधक मशक्षािर् पटु्टार ििह कँो क्वारेमन्त्िििा खचय 

भएको 

१ िाख ३० हजार १ 

सर् ८० िार । 

 

२ मबभिु िमेडमसि सप्िार्सय काठिाण्डौं मवि ि ं०८२ रु ४ िाख ९७ हजार २ 

सर् िार । 

 

३ समुस्ििा कन्त्सिय काठिाण्डौ  मबि िं ००९ रु ३ िाख ४० हजार २ 

सर् ६०िार । 

 

४ एन्त्जि समजयकि सप्िार्सय को मबि ि ३४० ४२ हजार ६ सर् १ िार 

। 

 

५ एन्त्जि समजयकि सप्िार्सय मबि ि ं३३० रु ३ िाख ४४ िाख ६ 

सर् ५५ िार । 

 

िाथी उल्िेमखि सािाग्रीहरु गाउँपामिकािा कोरोिा भाइरस रोकथाि िथा मिर्न्त्रर्का िागी खररद िथा भकु्तािी  भएको खचय 

अिुिोदि गरी  प्रिामर्ि गरर भकु्तािी ह ि बाँकी प्राप्त मवि भरपाइ उपर छिफि भइ मवि अिुसारको रकि भकु्तामि मदिे मिर्यर् 

गररर्ो । आगामि मदिहरुिा कोरोिा भाइरस मवरुद्ध गररि ेमक्रर्ाकिापहरुिा कुि ैपमि कमि किजोरी ह ि िमदि आबश्र्क स्वास््र् 

सािामग्रहरु िथा क्वारेमन्त्िि ब्र्वस्थापिका िागी आवश्र्क सािाग्रीहरु िथा क्वारेमन्त्िििा रहिे ब्र्मक्तहरुको मिर्मिि खािा 

खाजा िथा स्वास््र् परीक्षर्का िागी आवश्र्क प्रबन्त्धका िागी कार्ायिर्िाइ मिदशेि समहि खचय िेति अिुििी प्रदाि गररर्ो 

। 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०२ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०२ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय गाउँपामिका को 

प्रशासकीर् भवि मििायर्को मस्वकृि ठेक्का िं 01/NCB/Works/GRM/2076-77 को मििायर् कार्यिा दहेाबिोमजिको 

भेररएसि आदशे मस्वकृि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

दहेार्ः 
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िामथ उल्िेमखि मववरर् समहिको ठेक्काको सावयजमिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ५४ बिोमजि भरेीएशि आदशे मस्वकृि 

गरी सोही ऐिको दफा ५३ बिोमजि खररद सम्झौिा संशोधि गि ेमिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०३ प्रस्िाव ि ं२०७६।०७७-०२०।०३ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय कोरोिा भाइरको कारर् 

भएको दशेव्र्ापी िकडाउिका कारर् २०७६।१२।१० दखेी मिर्मिि रुपिा मििायर् कार्य सञ्चािि ह ि िसकेकोिे दहेार् 

बिोमजिका ठेक्काहरुको म्र्ाद थपका सम्बन्त्धिा मिम्िािुसारको मिर्यर् गररर्ोः 

मिम्िः 
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S.

N. 
Name of Bidder Address 

Bid 

Price 

Estimated 

Amount 

Office 

Buildi

ng 

Aggrem

ent Date 

Work 

Complect

ion Date 

1 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR 

Gandaki Province 

phone: 

+9779849836332 

          

14,220,5

64.61  

               

19,474,81

6.00  

GRM 

Office 

2076/08

/25 

14th june 

2020 

2 

Sarbashrestha 

Construction And 

Suppliers Pvt.Ltd 

Nawalpur Baudikali 

Dedhgaun 

Baudikalisarbastha

@Gmail.Com  

9860532856 

            

2,178,74

7.38  

                 

2,883,715

.00  

Ward 

No. 5 

2076/8/

24 

14th june 

2020 

3 
All In One 

Construction 

Tanahun phone: 

9816110393 

            

2,340,58

8.24  

                 

2,883,715

.00  

Ward 

No. 4 

2076/8/

23 

14th june 

2020 

4 

SAMRAT 

BUILDERS & 

SUPPLIERS PVT 

LTD 

BAUDIKALI-2, 

NAWALPUR 

Gandaki Province 

phone: 

+9779849836332 

            

2,326,36

8.15  

                 

2,883,715

.00  

Ward 

No. 3 

2076/8/

24 

14th june 

2020 

5 
All In One 

Construction 

Byas 5 Tanahun 

Phone: 9816110393 

            

2,331,05

9.46  

                 

2,883,715

.00  

Ward 

No. 2 

2076/8/

23 

14th june 

2020 

6 
Subedi Nirman 

Sewa 

Byas 5 Tanahun 

Phone: 9816110393 

37,59,81

0.13 
 

Ward 

No. 1 

2077/2/

27 

5th July 

2020 

िामथ उल्िमेखि मववरर् समहिको ठेक्काहरु सावयजमिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ५६ िथा सावयजमिक खररद मिर्िाविी, 

२०६४ को मिर्ि १२० बिोमजि कार्ायपामिकाको मिर्यर्अिुसार २०७७ कामियक िसान्त्िसम्िको िागी म्र्ाद थप गि ेमिर्यर् 

गररर्ो ।  

मदपक िावी मिररङ १ बैडीको भवि मििायर् सँग सम्बमन्त्धि कागजािहरुको कार्ायिर्बाि पेश भएको संमक्षप्त मववरर् 

२०७७।३।२५ 

1 Rate Analysis आमथयक बषय  2071/072 को प्रर्ोग भएको । 

2 Rebar - 41846.57 kg 

3 Total Estimated Cost for Building Construction in NRs 30169386.71 

Contingencies 4% - 1031432.02 

Procurement of goods - 35,65,000.00 without VAT and Contingencies 

                                       with VAT and Contingencies 41,71,050  

4 MOU Between Embassy of India, District Development Committe Tanahun (मजल्िा 

मबकास समिमिको कार्ायिर् ििह )ँ and Dipak Secondary School, Baidi  

- Date: April 8, 2016, २०७२ चरै २६ शकु्रबार 

5 Bid Notice -                 April 21, 2016 

 २०७३ बैशाख ०९ गिे कार्ायिर्िा प्रकामशि 

  Office of the DDC Tanahun  (मजमवस ििह बँाि सचूिा प्रकाशि भएको) 

  अन्त्िपरू्य दमैिक २०७३/०१/१० (पमरकािा प्रकामशि) 

6 Bid Open Date:                २०७३/०२/१०, मजमवस ििह िँा 

7 बोिपर िलू्र्ाङ्किः  बोिपर ििूर्ाङ्कि गरी मस्वकृिीका िामग मसफाररस गररएको । 
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Evaluation Committe Meeting: २०७३/०२/१४, २०७३/०२/१३, २०७७/०२/१६ 

8 LOI आसर्को सचूिाः            २०७३/०२/२८ प्रकामशि       Rs. 2,19,31,782.60 

Price Adjustment - 25% Maximum 

Interest rate - 7% 

Bonus - N/A 

Liquation damage for Whole Work - 0.5% per day (10% Maximum) 

Completion Date: 15 month after starting the Project. 

9 Bid Approved Notice बोिपर मस्वकृि सचूिा: २०७३/०२/२५ 

मजल्िा प्रामवमधक कार्ायिर्को मिमि मिमिः २०७३/०२/२५ च.ि.ं ११७४ अिुसार           

२०७५/०७/३० सम्िको म्र्ाद 

10  Contract Agreement र्ोजिा सम्झौिा भएको:      २०७३/०२/३१, June 13, 2016 

District Development Committe, Tanahun and Sury and Sons - Pushpanjal JVs 

सम्झौिा रकि रु २,१९,३१, ७८२।६० । 

11 Work Order कार्ायदशे मदएको:   मजल्िा प्रामवमधक कार्ायिर् बाि २०७३/०२/३१, च.ि.ं १२१८ 

परािुसार । 

12 मजसस ििह बँाि मबमभन्त्ि मिमििा िेपाि बैंकिाइ बैंक ग्र्ारेमन्त्िको म्र्ाद थपको िागी । पराचार गरेको -  

२०७५/०२/२४ च.िं. १४५७ २०७५/०२/२४ च.ि.ं १४६४ २०७५/०२/२४, च.ि.ं १४५७ 

२०७४/०३/२३, च.िं. ९८८ २०७५/०२/२०, च.िं. १४५८ 

13 ठेकदारको मिवेदि - २०७५/०२/१३ APG सम्बन्त्धिा 

14 बैंक ग्र्ारेन्त्िी फूकुवा - २०७५/०२/२०, च.िं. १४५८ मजसस ििह  ँबाि  

15 अथय िन्त्रािर्को मिमि २०७५/०३/३१ को पर, च.ि.ं २९८८ को परािुसार स्थामिर् िहिा हस्िान्त्िरर्को 

िागी प्रमक्रर्ा अगाडी बढेको । 

16 संिीर् िामििा सािान्त्र् प्रशासि िन्त्रािर्को पर - २०७५/०४/०३, च.ि.ं ०३ अिुसार र्ोजिा हस्िान्त्िरर्  

17 मजसस ििह िँे र्ोजिा हस्िान्त्िरर् गरेको पर - २०७५/०६/१०, च.िं. १६१ जसिा अमन्त्िि िेखापरीक्षर् 

िभएकोि ेर्ोजिा सँग सम्िमधि सक्कि फाइि मजल्िा सिन्त्वर् समिमििा िै रहकेो व्र्होरा रहकेो । 

18 २०७४/१०/२१ िा ठेक्कािा म्र्ाद थप गरी पाउँ भन्त्िे मिवेदि 

19 म्र्ाद थपको मिप्पर्ीहरु संिग्ि रहकेो भएिापिी हािसम्ि उक्त र्ोजिाको िागी के किी रकि भकु्तािी 

भएको िभएको सो एमकि गि ेकुि ैपमि कागजाि संिग्ि िरहकेो । 

20 २०७५ असार िसान्त्ि सम्ि म्र्ाद थप २०७४/१२/०१ िा मस्वकृि मिर्यर्अिुसार । 

21 २०७५ कामियक िसान्त्िसम्ि २०७५/०६/१० िा मिर्यर्अिुसार म्र्ाद थप भएको । 

२०७५ कामियक िसान्त्ि पश्चाि म्र्ाद सिाप्त भएको भएिापिी ठेकदारिे हािसम्ि मिमखि मिवेदि दमेखन्त्छ 

हािसम्ि म्र्ाद थप सििे िभएको । 

22 िेपाि बैंकि े-  2020/03/13 िा PB - 2021/06/21 सम्िको गाउँपामिकाको िाििा मदएको 

कार्यसम्पादि जिािि संिग्ि रहकेो । 

23 मिमि २०७७।३।१९ चिािी िं ५५९ अिुसार मजससबाि कार्ायिर्को प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि 

इमन्त्जमिर्र र िेखापाि समहिको िोिी आफै मजल्िा सिन्त्वर् समिमिको कार्ायिर्िा गइ फाइि खोमज  

र्ोजिा सँग सम्बमन्त्धि Standard Bidding Document गाउँपामिकािा प्रेषर् िगररएको फाइिसाथ 

संिग्ि िरहकेोि ेिथा हािको मिमिसम्ि पमि सम्बमन्त्धि ठेकदारिे म्र्ाद थपको िागी गाउँपामिकािा 

मिमखि पराचार िगरेकोि े सोसँग सम्बमन्त्धि कार्य अगाडी बढाउि िसमकएको । 

िामथ उल्िमेखि मववरर् समहिको ठेक्काहरु सावयजमिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ५६ िथा सावयजमिक खररद मिर्िाविी, 

२०६४ को मिर्ि १२० बिोमजि कार्ायपामिकाको मिर्यर्अिुसार २०७७ िंमसर िसान्त्िसम्िको िागी म्र्ाद थप गरी सो 
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र्ोजिाको िागी भारमिर् राजदिुाबास बाि रकि मिकासाको िागी एस मव आइ बैंक दिौिी शाखा ििह िँा खािा सञ्चािि 

गिे मिर्यर् गररर्ो ।  

क्र स योजनाको नाम 
ठेगाना 

बिवरण कैफियत 

१ घिररङ भ्यू टावर 
बनमााण घिररङ ३ 
तनह ुँ 

सम्झौता बमबत २०७६।३।२३  

सम्झौता रकम रु १९ लाख ९८ हजार २४ रुपैया पैसा  

ठेकदारको नाम ठेगाना अन्िेषा कन्सक्ट्रसन छाङ ५ तनह ुँ। 

काम सम्पन्न गररसक्ट्न पने अवबि २०७६ चैत्र मसान्तसम्म 

 

माबि उल्लेघखत फववरण सफहतको ठेक्काको सावाजबनक खररद ऐन, २०६३ को दिा ५६ तिा सावाजबनक 
खररद बनयमावली, २०६४ को बनयम १२० िमोघजम कायाापाबलकाको बनणायअन सार २०७७ असार 
मसान्तसम्मको लागी म्याद िप गने बनणाय गररयो ।  
 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०४ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०३ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय गाउँपामिकािा कार्यरि 

२७ जिा स्वरं्सेमवकाहरुिाइ २०७६ साउि १ गिेदखी २०७७ असार िसान्त्िसम्िको कािको उच्च िलू्र्ाङ्कि गरी 

स्वंसेमवकाहरुिाइ र्ािार्ाि खचय वापि िामसक रुपिा एकिषु्ठ रु ८०० का रुपि े बाह्र िमहिाको  (२७*७००*१२=२२६८००) 

दइु िाख छमब्बस हजार आठ सर् िार  कोरोिा रोकथाि कोषबाि खचय िेतिे गरी कार्यक्रि मस्वकृि गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०५ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०५ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय अमतिर्ार दरुुपर्ोग 

अिुसन्त्धाि आर्ोगको दहेार्बिोमजिको पर प्राप्त भएकोि ेमिम्िािुसार गिःे 

दहेार्ः 
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मिम्िः 

मिररङ गाउँपामिका वडा ि ं४ िथा वडा िं १ को मवमभन्त्ि स्थािहरुको कामिगण्डकी िमदिा रहकेा िािहरुबाि िकडाउिको 

अवमध २०७६।१२।११ दखेी २०७७।२।३२ गिेसम्ि कार्यपामिकाको मिर्यर्अिुसार िमदजन्त्र् पदाथय उत्खिि भइ िमदजन्त्र् 

पदाथयको ओसारपसार भएकोभएिापमि २०७७ असार १ गिेदखेी हािको अवस्थासम्ि िमदजन्त्र् पदाथय उत्खिि िभएको 

जािकारी प्राप्त भएको व्र्होरा समहि कार्ायिर्िा चाि ूआव  २०७६।०७७ को िमदजन्त्र् पदाथयको ठेक्कासँग सम्बमन्त्धि 

कागजािहरुको प्रमिमिपी पराचार गिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०६ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०६ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय चाि ूआवको िागी 

कियचारी ििब भत्ता मशषयकिा रु १९ िाख अपगु ह ि आएकोिे पदामधकारी समुवधा मशषयकिा मवमिर्ोमजि रकिबाि रु १९ 

िाखिार मशषयकान्त्िर गरी रकािान्त्िर गि ेर अिुिोदिका िागी आगािी गाउँसभािा पेश गिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०७ प्रस्िाव ि ं२०७६।०७७-०२०।०७ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय अन्त्िवायिा िथा समूचकरर् 

समिमिको २०७७।३।२५ को मसफारमसपरािुसार आधारभिु स्वास््र् केन्त्र अरौिी र फूिा िथा मिररङ स्वास््र् चौकीिा रहरे 

काि गिे ल्र्ाव िेमक्िमसर्िको मसफाररस पर अिुिोदि गरी २०७७ पसु िसान्त्सम्िको िागी करार सेवािा मिर्कु्त गि ेमिर्यर् 

गररर्ो साथै अहवे अििीहरुको हकिा िपेाि सरकारबाि प्राप्त ह ि ेशशिय अिुदाको बजेिबाि प्रचमिि स्केिअिुसार सेवा 

समुवधा प्रदाि गि ेिथा गाउँपामिकाबाि मिर्कु्त ह िे ल्र्ाब िेमक्िमसर्ि िाइ िामसक ििब भत्ता २८,२००। िार पाउि ेगरी 

मिर्कु्त गि े। साथै आधारभिु स्वास््र् केन्त्र फुिाको पदिा कार्यपामिकाको मिर्यर्अिुसार िकडाउिको अवमधभरको िागी 

मिर्कु्त गररएका अहवे श्री प्रमवि श्रषे्ठिाइ िै २०७७ पसु िसान्त्िसम्िको िागी िामसक रु २६६१०। िार ििब भत्ता पाउिे गरी 

करार सेवािा मिर्कु्त गि ेमिर्यर् गररर्ो । 

सािदुामर्क स्वास््र् इकाइ गडौिीिार र अरौिीिा कार्य गरररहकेा अहवे रेिुका श्रेष्ठ अििी रोमजसा ढुङ्गािा अहवे सिुि थापा 

अहवे भवुामि पोख्रेि िाइ खाइपाइ आएको ििब भत्ता पाउिे गरी २०७७ बैशाख दखेी २०७७ असारसम्िको िागी करार 

म्र्ाद थप  गिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०८ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०८ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय गाउँसभाको मिमि 

२०७७।३।१० को मिर्यर्का अमधििा रहरे मबश्वव्र्ापी रुपिा फैिीएको कोरोिा भाइरको िहािारीको कारर् जारी िकडाउिको 

अवमधिा गाउँपामिकािा कार्यरि प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि समहिका रारिसेवक कियचारीहरुको कािको उच्च िलू्र्ाङ्कि 

गरर कमठि पररमस्थमिका बापजिु कार्ायिर्को मिर्मिि कािकाज गिुयभएकोिे प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिको हकिा 

गाउँपामिका अध्र्क्षिे अन्त्र् कियचारीको हकिा प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृििे हामजरी प्रिामर्ि गरेको आधारिा 

िपमसिबिोमजिका कियचारीहरुिाइ २०७६।१२।११ दखेी २०७७ असार िसान्त्ि सम्िको िागी दहेार्बिोमजिको प्रोत्साहि 

िथा जोमखि भत्ता उपिब्ध गराउि ेमिर्यर् गररर्ोः 

िपमसिः 

क्र स पदामधकारीको पद जोमखि भत्ता 

प्रमिशििा  

कैमफर्ि 

१ प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि, आमथयक प्रशासि 

शाखािा कार्यरि अमधकृि छैठौ र सहार्क पाँचौ 

िेखापाि िाइ । 

िामसक ििबको ७५ 

प्रमिशि । 

२०७६।१२।११ दखेी 

२०७७ असार ३० 

गिेसम्ििा कमम्ििा ३० 

मदि कार्ायिर्िा सेवा 

प्रवाह गि े कियचारीहरुिाइ 

िार प्रदाि गि े। 

२ प्रशासि शाखािा कार्यरि ध्रवुराज िामिछाि,े  

प्रामवमधक शाखािा कार्य गिे इमन्त्जमिर्र ज्र्ोिी 

थापा, मवदरु िरहठ्ठा, िदि गरुुङ, मबरर् ु पोख्रिे 

र्ोजिा शाखािा कार्यरि सरु्य पौडेि, दवेि भजेुि 

समहि वडा िं १ दखेी वडा ि ं५ का वडा समचवको 

मजम्िेवारी प्राप्त गिे कियचारीहरुिाइ । 

बमढिा िामसक 

ििबको ५० प्रमिशि 

उपिब्ध गराउि े। 

३ िामथ उल्िेमखि बाहके गाउँपामिकािा कार्यरि िथा 

वडा कार्ायिर्िा कार्यरि सवै कियचारीहरुिाइ 

बमढिा िामसक ििब 

भत्ताको २५ 
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गाउपामिका अध्र्क्षसमहि प्रिखु प्रशासकीर् 

अमधकृिको मिर्यर्का आधारिा रहरे जोमखि भत्ता 

उपिब्ध गराउि े। 

प्रमिशिि े ह ि आउि े

रकि प्रदाि गिे । 

 

िेपाि सरकारको शसिय अिुदािबाि ििब भत्ता प्राप्त गि ेप्रशासमिक िथा प्रामवमधक कियचारी िथा गाउँपामिकाबाि करार 

सेवािा मिर्कु्त भइ गाउँपामिकाको मवमभन्त्ि शाखाहरुिा  िथा वडा कार्ायिर्हरुिा रहरे कमम्ििा छ िमहिा वा सोभन्त्दा बढी 

मिर्िमि कािकाज गिे करार सेवािा कार्यरि कियचारीहरुिाइ गाउँपामिकाको आन्त्िररक श्रोिबाि खचय व्र्होिे गरी २०७७ 

साउि १ गिेदखेी मिर्मिि रुपिा िाग ुह ि ेगरी िामसक रुपिा २०००। दइु हजार िार िंहगी भत्ता उपिब्ध गराउिे मिर्यर् गररर्ो 

। 

गाउँपामिकाका गाउँ कार्यपामिका सदस्र्हरु िथा गाउँसभा सदस्र्हरुिाइ कार्यपामिका बैठकिा र गाउँसभािा आउँदा जादँा 

प्रमि बैठक रु ८०० र्ािार्ाि खचय भकु्तामि मदिे मिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।०९ प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०२०।०९ को प्रस्िाविाथी छिफि गदाय खिाि कन्त्स्िसि 

शकु्िागण्डकी २ कोरे ििह  ँपाि िं ३०२३४८७४३ को मिमि २०७७।३।३ को मिमििा जारी भएको मवि िं २५ बाि खचय 

भएको मजक्स २६ सेि र मपि ४६ सेि खररद गरेवापिको रु ६३,८४५। (भ्र्ाि समहि) मभि बहादरु थापाको मिवेदि अिुसार प्राप्त 

मबिको भकु्तािी िथा होि बहादरु थापको मिवेदि अिुसार िाग भएको डोर हामजर बापिको रकि गाउँपामिकाको मवमिर्ोमजि 

रकि भकु्तािी मदएपश्चाििा िार भकु्तामि मदि ेमिर्यर् गररर्ो । 

 

निर्णय िं २०७६।०७७-०२०।१० प्रस्िाव िं २०७६।०७७-०१९।१० को मबमवध प्रस्िाविाथी छिफि गदाय दहेार्बिोमजिको 

मिर्यर्हरु गररर्ोः 

दहेार्ः 

क) चाि ुआवको िागी मिम्िािुसारको दररेि पाररि गि ेमिर्यर् गररर्ोः 

 
(ख) एम्बुिने्त्स पािेसि बापिको खचय २२१८५ । िपेाि भ ुप ुसैमिक कल्र्ार्कारी कोष भकु्तािी िमदि े। 

(ग) स्वास््र् सािाग्रीहरु गाउँपामिकाको स्िोर शाखाबाि मिम्िािुसारको शाखािा औषमध िथ समजयकि सािाग्रीहरुको ढुवािी 

गि ेप्रर्ोजिका िागी मिररङ स्वास््र् चौकी सम्ि िैजादाको प्रमिमकिो रु ५, गजरकोि स्वास््र् चौकी र साभङु स्वास््र् चौकी 
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सम्ि िैजादाको प्रमिमकिो रु१०, आधारभिु स्वास््र् केन्त्र िथा अरौिी िथा गड्र्ौमििार सम्ि िैजादाको प्रमिमकिो १५ का 

दरि ेसम्बमन्त्धि स्वास््र् संस्थाको मसफाररसका आधारिा ढुवािी खचय उपिब्ध गराउिे मिर्यर् गररर्ो । 

(ि) गाउँ कार्ायपामिकाको मिमि २०७६ कामियक २२ गिेको मिर्यर् िं २०७६।०७७-०५।०४ अिुसार स्वीकृि कार्यक्रििा 

िेमसिरी औजार िफय  ५० प्रमिशि अिुदाििा कृमष सािाग्री मविरर् गिे मिर्यर् गररर्ो । 

(ङ)दहेार्को व्र्मक्त िथा संस्थाहरुको मवि भकु्तािी मदिःे  

क्र स संस्थाको िाि   ठेगािा िाग भएको रकि मिर्यर् 

१ ििह  ँआवाज दिौिी ३५ हजार िार भकु्तािी मदिे । 

२ मिररङ मििायर् सेवािे गाउँपामिकाका मबमभन्त्ि 

स्थािहरुको सडक सरसफाइ गरेवापिको खचय 

(सम्बमन्त्धि वडाको मसफाररस िथा गाउँपामिका 

अध्र्क्षको मिर्यर्का आधारिा भकु्तािी गिे) 

ििह  ँ १६ हजार ८ सर् िार 

३ अपाङ्गहरुिाइ गाउँपामिका सम्ि ल्र्ाउदाको खचय ििह  ँ २ हजार िार  

४ शकु्िागण्डकी एफ एि दिुेगौडा  ििह ँ १५ हजार िार  

५ जिज्र्ोिी क्र्ाम्पस मभिाद ििह  ँ  १२ हजार िार  

 

(च) दहेार्का ब्र्मक्तहरुिाइ आमथयक सहार्िा प्रदाि गिेः 

क्र.
स 

व्यघिको नाम िर ठेगाना आबिाक सहायता 
रकम 

कैफियत 

1 उमा क मारी िापा घिररङ 
गा.पा. 2 
खेलादी 

१० हजार मात्र । वाटो बनमााणका क्रममा खेत पूररन गरी 
क्षबत प गेको ह ुँदा आवश्यक सहयोग पाउुँ 

2 बतल ि. क माल घिररङ १ १० हजार मात्र । बतल ि. क मालको छोरा देउ ि. क माल 
लाई स्पाइनल इन्ज री भई उपचार खचा 
िेरै लागेको ह ुँदा आबिाक सहयोग पाउुँ ।  

3 काल रत्न शे्रष्ठ घिररङ 5 
साभ  ङ 
हफटया  

98171
00509 

१० हजार मात्र । िरमाबिको मोटरिाटो पफहरो झदाा 
िरलाई क्षबत प गेको ह ुँदा ममात गना र 
वाटोमा वाल उठाउन  पने भएकोले 
आबिाक सहयोग पाउुँ । 

4 नवराज शे्रष्ठ वडा नं ३ 
मबि अिुसार भुक्तामि मदिे खाना खाजा रकम उपलब्ि गरर पाउुँ । 

5 वाव राम भट्टराई घिररङ १ 
िैडी 

र्ोजिािा सिावेश गिे खानेपानी पाईप घजणा भएको ह ुँदा ११/२ 
५०० बम. र २ १००० बम. पाईप 
उपलब्ि गराईपाउुँ ।  

6 साम दाफयक रेबडयो 
रामप र 

 १५ हजार मात्र । सूचना प्रशारण गरेको । 

7 राजक मार 
बसलवाल 

काबलका 
अखवर 
चोया 
बडघजटल 
सोल सन 
प्रा.बल.  

१० हजार मात्र । 2077 वैशाख - असार को पषृ्ठ ४५ मा 
घिररङ गा.पा. को सन्देशम लक फवज्ञापन 
सामाग्री प्रकाघशत गररएको ह ुँदा स चनाको 
भ  िानी पाउुँ । 



मिमि २०७७ असार २६ गिे गाउँ कार्यपामिका बैठकको मिर्यर्हरु 

पेज  10 मध्यको 10 

 

9 यमकला पररयार घिररङ 3, 
गैरािोक 

५० हजार मात्र । क्ट्वारेन्टाईनमा आत्महत्या गरेका 
फहरािहाद र दमै को पररवार को गजो टाना 
कठठन भएको ह ुँदा आबिाक सहयोग पाउुँ 
।  

10 पूणा ि. िापा घिररङ 3, 
डाडाुँिोक  

१० हजार मात्र । खानेपानीको पाईप पफहरोले क्षत फवक्षेत 
वनाएको ह ुँदा आबिाक सहयोग पाउुँ ।  

1१ ओम ि. िापा घिररङ 3, 
स्क लटोल 

१० हजार मात्र । िर पछाडी पफहरो गएकोले ममात स िार 
राहट पाउुँ । 

1२ रेशमलाल शे्रष्ठ घिररङ 5, 
िेन ङ 
हफटया 

२० हजार मात्र । िेन ङ हफटया खानेपानी योजनाको 
कायाक्रममा िर िर िारा व्यवस्िापनमा 
शाखा लाईनको लाबग घस्टमेटमा रकम 
हप ग भएको ह ुँदा पाईप नराखीएको तर 
पाईप व्यवस्िापन ह ने फवघिकै िरिर 
िारा झने ह ुँदा पाईप खररद गना र गाड्न 
आबिाक व्यवस्िा गररपाउुँ । 

1३ दान ि. शाही  योजनामा समावेश 
गने । 

फवचारीम ल खा.पा. ममात लाई आवश्यक 
वजेट व्यवस्िा गररपाउुँ । 

1४ होम ि. िापा  योजनािाट भ  िाबन 
गने 

फवि तमा ममात स िार रकम उपलब्ि 
गरररपाउुँ ।  

1५ कणा ि. फव.क. घिररङ 3  १० हजार मात्र । मगृौला सम्िघन्ित रोग डायलोबसस 
गरररहन पने । 

१६ गाउुँपाबलका महासंि लाइ आव २०७६।०७७ को  सदस्यता श ल्क वापतको रकम रु २० हजार 
मात्र भ  िानी ठदने । 

१७ च  डामणी खनाललाइ पाइप खररदको लागी रु १० हजार मात्र अन दान ठदने । 
१८ चन्रज्योबत माफवमा खानेपानी व्यवस्िापनको लागी आवश्यक पाइप खररद गने बनणाय गररयो । 

(छ) गाउँपामिकाको दउेरािीिा स्वरं्सेवक खमिि ेव्र्क्तीको मिर्यर्िा चोक बहादरु रािाको िाि फरक परेकोि ेमबश्वास रािाको 

िाििा रकि भकु्तािी गि ेमिर्यर् गररर्ो । 

आजको कार्यपामिका बैठक सिापि गिे । 

 

 

 

 

 

बमबत २०७७ साल असार २६ गते श क्रिार िसेको गाउुँ कायापाबलका िैठकले 
उपर उल्लेघखत बनणाय गरेको व्यहोरा स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दिा ८४, उपदिा २ खण्ड (क) र (ज) िमोघजम प्रमाघणत गदाछ  । 

... ... .... ... ... 
(सन्तोष ढ ङ्गाना) 

प्रम ख प्रशासकीय अबिकृत 

बमबतिः २०७७।०३।२६     घिररङ गाउुँपाबलका तनह ुँ 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०१।०१ आघथयक िर्य २०७६।०७७ को िाघर्यक सघिक्षा सम्िन्धिााः 

२०७७।०७८-०१।०२ आघथयक िर्य २०७६।०७७ को आर् व्र्र् घिििर् सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०३ किाि सेिािा कार्यित कियचािीको म्र्ाद थप सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०४ ििभाडा सम्झौता सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०५ आघथयक िर्य २०७६।०७७ को घिन्सी िाघर्यक घिििर् सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०६ सिािी साधनको घिििर् सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०७ ठेक्काको  प्रघतिेदन सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०८ आघथयक िर्य २०७६।०७७ को र्ोिना फिफािक तथा खचय अनिुोदन सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।०९ घिरिङ गाउँपाघिकाको ल्र्ाि सेिा शलु्क घनधायिर् सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।१० आघथयक िर्य २०७७।०७८ को िाघर्यक ििेट सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।११ कोिोना भाइिस िोकथाि तथा क्िािेघन्टन व्र्िस्थापन सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।१२ आघथयक िर्य २०७५।०७६ को अघन्ति िखेापिीक्षर् प्रघतिेदन सम्िन्धिा । 

२०७७।०७८-०१।१३ घिघिध सम्िन्धिााः  

सिस्िती िाघि िा कक्षा ११ १२ सञ्चािन अनुिघत घदने सम्िन्धिा । 

 

 

निर्णयहरुः- 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०१ 

प्रस्ताि न ं २०७७।०७८-०१।०१ िाघथ छिफि गदाय आघथयक िर्य २०७६।०७७ को िाघर्यक सघिक्षा गरि दहेार्का 

घिर्र्हरुिा छिफि गरिर्ोाः 

र्ोिना कार्ायन्िर् सम्िन्धिााः 

कोिोना भाइिसको िहािािीका कािर् गाउँसभािाट घस्िकृत गरिएका भन्दा िाहेकका र्ोिना तथा कार्यक्रिहरुिा खचय गनुयपने अिस्थाका 

सिृना भर्ो । 

ििेट खचयिा असािे घिकास गने प्रिघृि िोकीएन । 

खानेपानी र्ोिनाहरु कार्ायन्िर्निा प्राघिघधक कियचािीको अभाििा र्ोिनाहरु सिर्िै सम्पन्न ह न सकेनन । 

कोिोना भाइिको िहािािीका घिच सिेत र्ोिना कार्ायन्िर्ह नुिा कार्ायिर्िा कार्यित कियचािीको उत्साहिनका कार्यशैिी िहकेो पाइर्ो । 

िाटोका र्ोिनाहरुका सम्िन्धिा उपभोक्ता सघिघतको िनसहभाघगता अत्र्न्तै न्रू्न िहदाँ घदगोपना आउन नसकेका र्स्ता र्ोिनाहरुको 

कार्ायन्िर् ठेक्काको िाध्र्ििाट गिाउनुपने घथर्ो घक । 

र्ोिना छनौटिा प्रदेश तथा केन्र सिकाििाट घस्िकृत तथा कार्ायन्िर्िा आएका र्ोिनाहरुको घिघखत िानकािी नह दँा र्ोिना कार्ायन्िर्िा 

दोहोिोपना ह ने गिेकोिे गाउँपाघिकाका र्ोिना कार्ायन्िर्िा सिेत कघठनाइ पिेको । 

िडा नं ४ िा घिघनर्ोघित धेिै संख्र्ािा र्ोिनाहरु घिि घकन भए ? 

सम्झौता सिर्िै गिेको भएतापनी काि सिर्िै नगने प्रिघृि िढेि गएको । 

ठूिा ठूिा र्ोिनाहरु ठेकदाि िाफय त गिाइ स साना ि िनसहभाघगता िुट्ने प्रकृघतका र्ोिनाहरु िात्र उपभोक्ता सघिघतिाट गिाउने घक । 

ििेट घिघनर्ोिन गरिएका र्ोिनाहरुिा उपभोक्ता सघिघतिे सम्पुर्य कार्यहरु सम्पादन नगने र्द्यपी भकु्तानी िाग गने िेिािा कुि घिघनर्ोघित 

िकि नै िाग गने प्रिघृि िहकेो पाइर्ो । 

घिद्युघतकिर् तथा खानेपानी तफय का र्ोिनाहरुनै पूर्य रुपिा कार्ायन्िर्न भएनन । 

सािाघिक सिुक्षा भिा घितिर् सम्िन्धिा 

सािाघिक सिुक्षा भिा घिििर्को िाघर्यक प्रघतिेदन सम्िन्धिा घनम्नानुसािको िाघर्यक प्रघतिेदन िहकेो व्र्होिा प्रिाघर्त 

गरिर्ोाः 

सािाघिक सुिक्षा िाघर्यक प्रघतिेदन २०७६/०७७ 

सामानिक सुरक्षा नकनसम 
प्रथि चौिाघसक 

कार्ि भिा पाउने भिा नपाउने कैघफर्त 

िेष्ठ नागरिक भिा (अन्र्) ७२० ६७२ ४८   

िेष्ठ नागरिक भिा (दघित) ३३४ ३२३ ११   
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एकि िघहिा भिा ३२७ ३०७ २०   

घिधिा भिा ४३१ ४०१ ३०   

पूर्य अपाङ्गता भिा ३६ ३५ १   

अघत अशक्त अपाङ्गता भिा ६० ५५ ५   

िाििघिका सुिक्षा भिा - दघित २६९ २३२ ३७   

िम्िा 
२१७७ २०२५ १५२   

दोस्रो चौिाघसक 

िेष्ठ नागरिक भिा (अन्र्) ७२० ६५७ ६३   

िेष्ठ नागरिक भिा (दघित) ३३५ ३१७ १८   

एकि िघहिा भिा ३२६ २९७ २९   

घिधिा भिा ४४६ ४०५ ४१   

पूर्य अपाङ्गता भिा ४३ ४० ३   

अघत अशक्त अपाङ्गता भिा ७० ६४ ६   

िाििघिका सुिक्षा भिा - दघित २६० २२१ ३९   

िम्िा 
२२०० २००१ १९९   

तेस्रो चौिाघसक 

िेष्ठ नागरिक भिा (अन्र्) ७१४ ६९२ २२   

िेष्ठ नागरिक भिा (दघित) ३३३ ३२१ १२   

एकि िघहिा भिा ३१९ ३१२ ७   

घिधिा भिा ४६० ४५० १०   

पूर्य अपाङ्गता भिा ५८ ५३ ५   

अघत अशक्त अपाङ्गता भिा १०१ ९१ १०   

िाििघिका सुिक्षा भिा - दघित २९१ २४१ ५०   

िम्िा २२७६ २१६० ११६   

 सािाघिक सुिक्षा भिाको घिििर् अध्र्ािघधकिा अत्र्न्तै कठीनाइ आइिहकेो छ । 

अन्र् घिर्र्िााः 

िडा कार्ायिर्हरुिाइ घसफारिस िात्र गने कार्ायिर्को रुपिा िात्र घसघित पारिर्ो घक । 

घनर्घित कार्यपाघिका िैठक छिफििा घढिाइ भर्ो । 

अघधकाि घिम्िेिारिको उघचत िाँडफाँड गरिएन घक सिै पदाघधकािीहरुिाइ घिम्िेिािी िाँडफाँड नह दा स साना कािका िाघग कार्यपाघिका 

िैठक तथा गाउँपाघिका अध्र्क्षज्रु्को घनर्यर्नै कुनुय पने अिस्थाका कािर् तत्काि आइपिेका घिर्र्िा पघन घढिो घनर्यर् ह ने गिेको । 

क्िािेघन्टन ब्र्िस्थापनिा कघि कििोिी भर्ो घक । 

खिको छाना घिस्थापन र्ोिनाको कार्यक्रि अघि प्रभािकािी भएन घक । 

आन्तरिक आम्दाघन संकिन कार्यिा थप िािश्वका श्रोतहरु खोज्नुपने हो घक । 

िडा सञ्चािन खचयको िािेिा अझै स्पष्ट भएन घक । 

िनप्रघतघनघधहरुिको सेिा सुघिधाका घिर्र्िा स्पष्ट पारिघदनुपने भर्ो । 

िघहिा सञ्िाििाइ ििेट अघि कि भर्ो घक । 

 

निर्णयको व्यहोराुः 

(क) आघथयक िर्य २०७६।०७७ िा गाउँसभािाट घिघनर्ोघित भइ गाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर् सँग सम्झौता 

भएका ति घिश्वव्र्ापी रुपिा फैघिएको कोिोना भाइिसको िहािारिका कािर् र्ोिना सम्पन्न ह न नसकेका 

र्सैसाथ संिग्न सघूचििोघििका र्ोिनाहरुिाइ आघथयक िर्य २०७७।०७८ का िाघग क्रिागत र्ोिनाको रुपिा 

कार्ायन्िर्न गिाउन ेघनर्यर् गरिर्ो । 

(ख) सािाघिक सिुक्षा भिा घितिर्का सम्िन्धिा सो कार्यको घिम्िेिािी प्राप्त गाउँपाघिकािा कार्यित सचूना प्रघिघध 
अघधकृत श्री घिष्र् ुप्रसाद पोख्रिे, MIS अपिेटि श्री सघिता िाना ि घफल्ड सहार्क िेनुका थापाि ेआआफ्नो 

कार्यघिम्िेिािी परु्य रुपिा कार्ायन्िर्न नगदाय घिम्िेिािपरू्य कार्यसम्पादन नगिेको कािर् कघतपर् 
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िाभग्राहीहरुको सािाघिक सिुक्षा भिा पाउनिाट िघञ्चत सिेत ह नपुिेको गनुासो आएकोिा आगािी घदनिा 

सािाघिक सिुक्षासँग सम्िघन्धत कार्य गन ेकियचािीहरुिाइ सो कार्यको ििाफदहेी िनाउन ेगिी किाि सम्झौता 

गिाउने आि २०७६।०७७ िा सािाघिक सिुक्षा भिा प्राप्त गन ेििु अघभिेखिा नाि भएि पघन घनर्िानुसाि 

पाउनपुन े सािाघिक सिुक्षा भिा नपाएको भघन उघचत कािर् प्रिाघर्त भएिा आि २०७७।०७८ िा 

गाउँपाघिकाको आन्तरिक श्रोतिाट व्र्होन ेगिी भकु्तानी गन ेघनर्यर् गरिर्ो । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०२ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०१।०२ प्रस्ताििाथी छिफि गदाय आघथयक िर्य २०७६।०७७ को चाि ूतथा पघूिँगत खचयको 

फाँटिािी तथा िाघर्यक आर् व्र्र्को घिििर् उपि छिफि गिी गाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर्िाट आ ि २०७६।०७७ 

िा भएको चाि ुखचय ि पघूिँगत खचय अनिुोदन गरिर्ो ।  

आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को आय व्ययको संनक्षप्त नववरर्ुः 

अ) अनुिाघनत गरिएको आर् रु ४२,४४,३२,१३०। (अक्षेरुपी िर्ाघिस किोड चौिाघिस िाख िघिस हिाि नौ सर् 

घतस िात्र) । 

आ) खदु भएको आर् रु ३३,३२,४२,७३१।५८  (अक्षेरुपी तेघिस किोड िघिस िाख िर्ाघिस हिाि सात सर् एकघतस 

पैसा अनठाउन्न िात्र ) आन्तरिक आम्दानी ह न नसकको । 

इ) कुि चाि ूखचय रु १५५८१९४६७।१८ ि पघूिँगत खचय रु १०१९५६६१७।० भएको ।  

ई) खचय नभएको सशतयको ििेट घफताय चाितूफय  रु ६७३५९३६।८२ ि पघुिँगत तफय  ८५६०५०५।०० (िसिा आधािभतु 

स्िास््र् केन्र घनिायर् अत्रौिी ि आधािभतु स्िास््र् केन्र फूिाको भिन घनिायर्को िागी आघथयक िर्य २०७६।०७७७ 

िा घनकासा भएको रु ३३ िाख ३२ हिाि िात्र सिते िहकेो छ) र्सिी कुि िम्िा रु १५२९६४४१।८२  एक किोड िाउन्न 

िाख छर्ानब्ि ेहिाि चाि सर् एकचाघिस रुपैर्ा िर्ासी िात्र। 

उ) प्रकोप व्र्िस्थापन कोर्िा िहकेो िौज्दात िकि रु ४४९७०११।०९ अक्षेरुपी रु चौिाघिस िाख सन्तानब्िे हिाि 

एिाि रुपैर्ा पैसा नौ िात्र । 

ए) िाडँफाँड भई आउने िािश्व खातािा िहकेो िौज्दात रु ८३०५१५०।०१ अक्षेरुपी घत्रर्ासी िाख पाचँ हिाि एक सर् 

पचास पैसा १ िात्र ि गाउँपाघिकाको संघचत कोर्िा िौज्दात रु ५६२१९५०५।४७ (अक्षेरुपी पाचँ किोड िैसठ्ठी िाख 

उन्नाइस हिाि पाचँ सर् पाचँ पैसा सतचाघिस िात्र) गिी िम्िा रु ६४५२४६५५।४८ (अक्षरुपी रु छ किोड पतैाघिस 

िाख चौघिस हिाि छ सर् पचपन्न ि पैसा अट्चािीस िात्र) िौज्दात िहकेो छ । र्स अङ्किा सिपिुक अनुदान िापत 

घिघनर्ोिन भई आएको रु ११५०००००।०० (अक्षरुपी रु एक किोड पन्र िाख िात्र)  सिािेश छ । 

निर्णयको व्यहोराुः 

क) नेपाि सिकाििाट शशतय अनदुान पघूिगतँफय  अनगुिन िलू्र्ाङ्कन तथा र्ोिना सदुृघढकिर् (३७०००११४)  
प्राप्त स्िास््र् सस्था नभएका िडाहरुिा भिन घनिायर् तथा सञ्चािन खचय (आधािभतु स्िास््र् केन्र घनिायर्) 

को िागी ३३ िाख ३२ हिाि िात्र िकि कार्यपाघिका सम्परु्य ििाफदहेी ह ने गिी शशतय अनुदान िापतको 

िकि भिन घनिायर्को िागी िोिपत्र आव्हान भइ आसर्पत्र सिेत िािी भैसकेकोि े हाििाइ सो िकि 

गाउँपाघिका सघञ्चत कोर्िा िाख्न ेघनर्यर् गरिर्ो । 

ख) नेपाि सिकाििाट शशतय अनुदान पघूिगतँफय  िडा कार्ायिर्हरुको भिन घनिायर्को िागी आि २०७६।०७७ 

को िागी सिपिुक अनुदान तफय  घनकासा भइ आएको िकि रु १ किोड १५ िाखिात्र िकि कार्यपाघिका 

सम्परु्य ििाफदहेी ह ने गिी सिपिुक अनुदान िापत घनकासा िकि भिन घनिायर्को िागी िोिपत्र घस्िकृत भइ 

काि सचूारु भिैहकेोिे हाििाइ सो िकि गाउँपाघिका सघञ्चत कोर्िा िाख्ने घनर्यर् गरिर्ो । 

आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को खुद आन्तररक आम्दािीको अवस्था 

आघथयक िर्य २०७६।०७७ को िाघग गाँउसभािाट घस्िकृत अनिुाघनत आन्तरिक आम्दानी १ किोड िात्र । (नघदिन्र् 

पदाथयको आम्दानी िाहके) 
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२०७६ साउन दखेी २०७७ असाि िसान्तसम्ि भएको आम्दानीको घिििर् गाउँपाघिका ि ५ िटै िडाको िडागत रुपिााः 

क्र स िडा न ं आम्दानी रु कैघफर्त 

१ १ ६११५९०।००  

२ २ ३७८३१८।००  

३ ३ २५२८८०।००  

४ ४ ४७७२८०।००  

५ ५ २२८३५०।००  

६ गाउँपाघिकाको पघञ्िकिर्  शाखाको आम्दानी ६१४००।००  

७ पश ुसेिा शाखािाट भएको आम्दाघन २०१००।००  

८ कृघर् सेिा शाखािाट आम्दानी ४३६००।००  

९ नघदिन्र् पदाथयको आम्दानी ५४६९००।००  

१० संस्थागत आम्दानी ३००९९०।६०  

११ अन्र् आम्दानी ५१४४३७।३६  

आघथयक िर्य २०७६।०७७ को कुि आम्दानी ३४३५८४५।९६  

आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को खर्णको फााँटवारीको मिेप प्रनतवेदि यसैसाथ संिग्ि रहेको छ । 

आनथणक बर्ण २०७६।०७७ को आय व्यय नववरर्को मिेप फारम प्रनतवेदि यसैसाथ संिग्ि रहेको छ । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०३ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०१।०३ िाघथ छिफि गदाय किाि कियचािीको किाि म्र्ाद थप सम्िन्धिा घिरिङ गाउँपाघिका 

तनह िँा आघथयक िर्य २०७५।०७६ दखेी घनर्घित रुपिा सेिा किाििा कार्यित दहेार्ििोघििका कियचािीहरुको घिघत 

२०७७ साउन १ गतदेखेी िागहु ने गिी २०७८ असाि िसान्तसम्िका िाघग किाि म्र्ाद थप गने घनर्यर् गरिर्ोाः 

क्र स पद कियचािीको नाि थि तह िाघसक 

तिि  

सेिा प्रिाह गनुयपने कार्ायिर् कैघफर्त 

१ सुचना प्रघिघध अघधकृत श्री घिष्र् ुपोख्रेि अघधकृतस्ति 

छैटौ 

३५९९० 
घिरिङ गाउँपाघिका गाउँ 

कार्यपाघिकाको कार्ायिर् 

िा सो अन्तगयत । 

२५ प्रघतशत िकििात्र 

गाँउपाघिकािे व्र्होने । 

२ सि इघन्िघनर्ि  श्री घिदिु ििहट्ठा सहार्क पाँचौ २८२००  

३ सि इघन्िघनर्ि श्री िदन गुरुङ सहार्क पाँचौ २८२००  

४ सि इघन्िघनर्ि तािानाथ िानाभाट सहार्क पाँचौ २८२०० िडा नं १ को कार्ायिर् 
 

५ हिुका सिािी चािक श्री होि िहादिु थापा प्रथि स्ति २२०१० 

घिरिङ गाउँपाघिका गाउँ 

कार्यपाघिकाको कार्ायिर् । 

 

६ हिुका सिािी चािक श्री चन्रिहादिु साकी प्रथि स्ति २२०१०  

७ नार्ि पशु सेिा 

प्राघिघधक 

श्री िनोि श्रेष्ठ सहार्क चौथो  

 

 

२६६१० 

 

८ नार्ि पश ु स्िास््र् 

प्राघिघधक 

श्री सन्तोर् घसग्देि सहार्क चौथो 

९ नार्ि प्राघिघधक 

सहार्क कृघर् 

श्री िर्ाय थापा सहार्क चौथो 

१० सािाघिक परिचािक श्री घिििा श्रेष्ठ सहार्क चौथो १७००० गरििसँग घिशेश्वि कार्यक्रि 

११ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री पुनि थापा - ७००० िडा नं २  

१२ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री खिुिार्ा थापा - ११००० गाउँपाघिका  

१३ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री घिसिा थापा - ७००० िडा नं ४  

१४ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री टेकिार्ा थापा - ७००० िडा नं  ५  

१५ कार्ायिर् सहर्ोगी  श्री िािु श्रेष्ठ - १२९८० िडा नं १  

१६ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री िश ुश्रेष्ठ - १२९८० गाउँपाघिका  

१७ कार्ायिर् सहर्ोगी श्री िििहादिु थापा - १५००० गाउँपाघिका  
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१८ अनिी श्री घिना परिर्ाि सहार्क चौथो २२१७० साभङु स्िास््र् चौकी नेपाि सिकाि 

शशतय अनुदान १९ अनिी श्री घदििार्ा थापा सहार्क चौथो २२१७० घिरिङ स्िास््र् चौकी 

२० अहिे श्री भिुानी पोखिेि सहार्क चौथो १६५०० सािदुाघर्क स्िास््र् इकाइ 

अत्रौिी 

 

२१ अहिे श्री सुिन थापा सहार्क चौथो १६५०० 

२२ अनिी श्री िोघिशा ढुङ्गाना सहार्क चौथो १६५०० सािदुाघर्क स्िास््र् इकाइ 

गड्र्ौिीटाि २३ अहिे श्री िेनुका श्रेष्ठ सहार्क चौथो १६५०० 

२४ अहिे श्री प्रघिन श्रेष्ठ सहार्क चौथो २६६१० सािदुाघर्क स्िास््र् इकाइ 

फूिा 

 

२५ कास  श्री पूर्य िहादिु थापा - १२९८० घिरिङ स्िास््र् चौकी  

२६ कास  श्री नि िहादिु थापा - १२९८० गििकोट स्िास््र् चौकी  

२७ कास श्री सन्िु श्रेष्ठ - ८००० साभङु स्िास््र् चौकी नेपाि सिकाि शशतय अनुदान 

२८ नगि प्रहिी श्री पे्रि िहादिु िाना हििदाि २६८००   

२९ नगि प्रहिी श्री घदिय िहादिु थापा ििान २४८००   

३० नगि प्रहिी श्री घतिक आिे ििान २४८००   

३१  नगि प्रहिी श्री िघनर्ा श्रेष्ठ ििान २४८००   

३२ MIS Operator श्री सघिता िाना सहार्क २८२००   

३३ घफल्ड सहार्क श्री िेनुका थापा सहार्क २६६१०   

३४ ल्र्ाि टेघक्नघसर्न श्री प्रकाश श्रेष्ठ सहार्क २८२००   

आधाभतु स्िास््र् केन्र अत्रौिी ि फूिािा किाि सेिािा कार्यित कियचािीहरुको किाि म्र्ाद थप गने । 

किाि सेिािा कार्यित सम्परु्य कियचािीहरुिाइ अघनिार्य घनिािती कियचािी सिहको पोशाक िगाउनपुन े घनर्यर् सघहत 

घनर्िानुसाि पोशाक भिा िापतको िकि प्रदान गरिनेछ तथा िहगंी भिाको सम्िन्धिा कार्यपाघिकाको घनर्यर् न ं

२०७६।०७७-०२०।०८ अनुसाि ह नेछ । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०४ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।०४ िाघथ छिफि गदाय घिरिङ गाउँपाघिका तनह कँो कार्ायिर् प्रर्ोिनका िागी आघथयक 

िर्य २०७७।०७८ साउन १ गतदेखेी िागहु न े गिी २०७८ असाि िसान्तसम्िको िागी तपघशि ििोघििका 

ििधनीहरुसँगको ििभाडा सम्झौता गन ेघनर्यर् गरिर्ोाः 

क्र 

स 

व्र्क्तीको नाि थि ठेगाना िाघसक ििभाडा िकि रु 

(कि िाहके) 

प्रर्ोिन कैघफर्त 

१ र्ि िहादिु आिे घिरिङ ३ 

तनह  ँ

३४०० स्िास््र् शाखा, पश ुसेिा शाखा 

स्टोि शाखा 

नर्ाँ स्थानिा सानुयपने भएको 

। 

३   आधािभतु स्िास््र् केन्र 

अत्रौिी 

नर्ाँ स्थान खोज्नुपने भएको 

४ झि िहादिु अघधकािी घिरिङ 

४ तनह ँ 

१४०० सािदुाघर्क स्िास््र् इकाइ 

गड्र्ौिी 

सािदुाघर्क स्िास््र् इकाइ 

फूिा सिेत 

५ शकुिार्ा थापा घिरिङ ४ तनह ँ १५०० आधािभतु स्िास््र् केन्र फुिा 

सिेत 

 

६ तािा खनाि घिरिङ १ तनह ँ ५००० िडा नं १ को कार्ायिर्  

७ घिश्विाि थापा घिरिङ २ तनह ँ ५००० िडा न २ को कार्ायिर्  

८ गंगा प्रसाद थापा ि नैनघसंह 

थापा घिरिङ ३  

१५००० िडा नं ३ को कार्ायिर् तथा 

शाखा 

 

९ अन्िना थापा घिरिङ ४ तनह ँ ५००० िडा नं ४ को कार्ायिर्  

१० घिकासिान श्रेष्ठ घिरिङ ३ 

तनह  ँ

३५०० गाउपाघिका आिास गहृ  

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०५  
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प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।०५ िाघथ छिफि गदाय र्सैसाथ संिग्न घिििर् ििोघििको आघथयक िर्य २०७६।०७७ को 

िाघर्यक घिन्सी घिििर् अनुसाि पेश भएका घिघन्स सािाग्रीहरु कार्ायिर्िा िहकेो व्र्होिा व्र्होिा स्थिगत अध्र्र्न तथा 

घनरिक्षर् प्रघतिेदन तथा घिघत २०७७।३।२९ गते िातीको सिर्िा कार्ायिर्िा घनर्घित रुपिा साितिािीको व्र्स्तताका 

कािर् कार्यिर् सिर्भन्दा अिपघछ सिेत सेिा प्रिाह गरििहकेो सिर्िा िाघत पिेको अघििि िर्ायतको कािर् कार्ायिर् 

डुिानिा पिी दहेार्ििोघििको घिघन्स िािसािान तथा श्रेस्ताहरुिा क्षघतपगुेको व्होिा प्रहिी िचुलु्का तथा गाउँपाघिकाका 

पदाघधकािीहरुको स्थिगत अध्र्र्न प्रघतिेदनका आधाििा प्रिाघर्त गरिर्ोाः 

दहेार्ाः 

क्र 

स 

घिििर् परििार् क्र 

स 

घिििर् परििार् 

१ पािि केिि ८ थान १३ िन्ि दताय सूचना फािि िुक १९ थान 

२ िघनटिको घभघिए 

केिि 

२ थान १४ नागरिकता अनुसूघच प्रघतघिघप 

प्र्ाड 

२५ प्र्ाड 

३ िघल्टपल्क घपस २३ थान १५ नागरिता अनुसूघच नर्ाँ प्र्ाड १५ प्र्ाड 

४ कम्प्रू्टि CPU  ३ थान १६ ितृ्रु् दताय प्रिार् पत्र िकु २५ प्र्ाड 

५ ल्र्ापटप चाियि २ थान १७ घििाह दताय प्रिार् पत्र िुक २५ प्र्ाड 

६ टेघिफोन चाियि २ थान १८ घििाह दताय सूचना फािि िुक १० प्र्ाड 

७ किि घप्रन्टि  २ थान १९ िािपोत घसफारिस प्र्ाड ५० प्र्ाड 

८ डेस्कटप िघनटि  १ थान २० नाता प्रिाघर्त फािि १५ प्र्ाड 

९ सोिाि इन्भटयि ५ 

केघभए 

१ थान २१ सादा फाइि घपस १५० घपस 

१० सोिाि इन्भटयि २.५ 

केघभए 

२ थान २२ िेटि प्र्ाड २० प्र्ाड 

११ साघिक गििकोट 

गाघिस िटना दताय ििु 

अघभिेख 

घकताि २३ स्ट्र्ाम्प प्र्ाड  ३० घपस 

१२ िन्ि दताय प्रिार्पत्र 

िुक 

२५ थान २४ कापेट क्षघत प्रशासन शाखा िेखा शाखा 

उपाध्र्क्षज्रू्को सघचिािर् र्ोिना 

शाखा स्िास््र् शाखािा िहकेो कापेटहरु 

। 

 कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०६ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०१।०६ िाघथ छिफि गदाय र्सैसाथ संिग्न घिििर् ििोघििको आघथयक िर्य २०७६।०७७ 

सम्ि कार्ायिर्िा िहकेा सिारि साधनहरुको घिििर् ि सो सिािी साधन िुघझघिने पदाघधकािीहरुको घिििर् अनुसाि 

कार्ायिर्को नाििा िहकेा सिािी साधनको घनर्घित िियत सम्भाि गने गिाउन े सम्परु्य घिम्िेिािी सम्िघन्धत 

पदाघधकािीिाइ प्रदान गिी सो िापतको खचय कार्ायिर्िाट खचयको िापदण्ड, २०७६ ििोघिि भकु्तानी गने घनर्यर् गरि 

घिरिङ प्रहिी चौकीिाइ हस्तान्तिर् भएको िोटिसाइकि ग १ ि ५६८ ि कार्ायिर्को सिािी ग १ ि ३९८  िियतका 

िागी क्रिश रु १७३५० ि रु २२६०६ को िियत आदशे घस्िकृत गरिर्ो । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०७ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०१।०७ िाघथ छिफि गदाय र्सैसाथ संिग्न घिििर् ििोघििको आघथयक िर्य २०७६।०७७ िा 

गाउँपाघिकािाट घस्िकृत तथा नेपाि सिकाििाट हस्तान्तरित भइ आएका ठेक्काहरुको घिििर् प्रिाघर्त गरिर्ो । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०८ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।०८ िाघथ छिफि गदाय आघथयक िर्य २०७६।०७७ को िागी गाउँसभािाट घस्िकृत तथा 

घिघभन्न सिर्िा कार्यपाघिकाको घनर्यर्अनुसाि खचय भइ भकु्ताघन भएका सम्परु्य र्ोिनाहरु फिफािक गिी घिघत २०७६ 

साउन १ गतदेखेी २०७७ असाि िसान्तसम्ि भएको आम्दानी खचय उपि घिस्ततृ छिफि गिी सम्परु्य चाि ूतथा पघुिँगत 

खचय अनिुोदन गरिर्ो । 
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०९ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०१।०९ िाघथ छिफि गदाय घिरिङ स्िास््र् चौकीिाट प्रदान गरिन ेल्र्ाि सेिािा घनम्नानुसािको 

शलु्क घनधायिर् गन ेघनर्यर् गरिर्ोाः 

घनम्नाः  

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।१० 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।१० िाघथ छिफि गदाय आघथयक िर्य २०७७।०७८ को िागी िाघर्यक ििेटको घसिा 

दहेार्ििोघिि िहकेो ि सोका आधाििा िाघर्यक कार्यक्रि घस्िकृत गने घनर्यर् गरिर्ोाः 

दहेार्ाः 

क्र स घिििर्  िकि कैघफर्त 

१ संिीर् 

सिकाि 

घिघिर् सिानीकिर् अनुदान ८,६६,००,०००।  

िािश्व िाँडफाँड ६,८१,११,३७०।  

शसतय अनुदान १५,०७,००,०००।  

२ प्रदेश 

सिकाि 

घिघिर् सिानीकिर् अनुदान १,२१,६३,०००।  

िािश्व िाँडफाँड ३२,३१,०००।  

३ गाउँपाघिकाको  अनुिाघनत आन्तरिक आम्दानी १ किोड ८ िाख ९४ हिाि ६३०  

४ आ ि २०७६।०७७ को अल्र्ा िकि ५ किोड ३० िाख २५ हिाि २३० रुपैर्ा 

पैसा ४८ िात्र । 

 

कुि िम्िा रु ३८ किोड ४७ िाख २५ हिाि २३० िात्र 

आ ि २०७६।०७७ िा सिपुिक अनुदान तफय  प्राप्त िकि रु १ किोड १५ िाख िात्र 

आ ि २०७६।०७७ िा स्िास््र् सस्था नभएका िडाहरुिा भिन घनिायर् 

तथा सञ्चािन खचय िापतको िकि रु 

३३ िाख ३२ हिाि िात्र 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।११ 

प्रस्ताि न ं २०७७।०७८-०१।११ िाघथ छिफि गदाय दहेार्ििोघििका घिर्र्हरुिा घिस्ततृ छिफि गिी 

दहेार्ििोघििका घनर्यर्हरु गरिर्ोाः 

दहेार्ाः 

(क) घिद्यािर्हरुका क्िािेघन्टनहरु िन्द गिाइ गििकोट गाघिसको सभाहििा, िदन आघश्रत प्राघिको भिनिा ि घसंचाइ 

को कार्ायिर् िैडीिा क्िािेघन्टन स्थापना गने घनर्यर् गरिर्ो । 

(ख) हािसम्ि गाउँपाघिकाघभत्रका स्थाइ िाघसन्दाहरु क्िािेघन्टनिा िहकेाहरुको घिििर्ाः 

क्र स घिििर् संख्र्ा कैघफर्त 

१ हािसम्ि क्िािेघन्टनिा िहकेा व्र्घक्तको संख्र्ा २२६  िना  

२ क्िािेघन्टनिाटै घडस्चािय भैसकेका व्र्घक्तको संख्र्ा २१८ िना  

३ PCR भएको संख्र्ा ३३३ िना  

SN Test name Rate SN Test name Rate 

1 HB , TC, DC, ESR 35 11 LFT 600 

2 Platelets count 150 12 Lipid profile 600 

3 Blood Group 100 13 HIV Free 

4 BT/CT 70 14 Hbs Ag 200 

5 MP Free 15 HCV 200 

6 Sugar F/PP/R 50 16 VDRL 150 

7 Urea 100 17 RA Factor 150 

8 Creatinine 150 18 CRP 150 

9 Uric Acid 100 19 ASO 150 

10 Bilirubin 200 20 Widal Test 150 

21 ANC Package 800    
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४ PCR प्रघतिेदन पोिेघटभ आएको संख्र्ा २८ िना  

५ उपचाि पघछ घनको भइ िि फकय नेको संख्र्ा २८ िना 

६ घभिाद िनज्र्ोती क्र्ािपसिा PCR प्रघतिेदन पोिेघटभ आएको १ िना  

७ RDT भएको संख्र्ा ४० िना  

क्िािेघन्टनको दघैनक खाना खािा िागार्तको ब्र्िस्थापन गनय सम्िघन्धत िडासघचिहरु, िडासघिघतका 

पदाघधकािीहरुिाइ घिम्िा घदने तथा सोको दघैनक खचयको घिि भिपाइका आधाििा भकु्तानी घदन ेघनर्यर् गरिर्ो । 

(ग) कोिोना भाइिस िोकथाि तथा घनर्न्त्रर्का िागी संघिर् िाघििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर् स्थानीर् तह 
सिन्िर् शाखाको घिघत २०७७।२।७ चिानी न ं४२२ पत्र संख्र्ा २०७६।०७७ को पत्रानुसाि प्राप्त घनदघेशका 

अनुसाि कियचािी हािको िागी घनर्कु्त नगिाइ िौिदुा िनशक्तीिाटै सेिा प्रिाह गिाउन ेघनर्यर् नगने गरिर्ो । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।१२ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।१२ िाघथ छिफि गदाय आघथयक िर्य २०७५।०७६ को अघन्ति िखेापिीक्षर् प्रघतिेदन उपि 

दफािाि छिफि गरि िहािेखा पिीक्षकको कार्ायिर्िाट चिानी न ंऔल्र्ाएका िेरुिहुरु फछयर्ौट गन ेगिाउन ेघनर्यर् 

गरिर्ो । 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।१३ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०१।१३ को घिघिध प्रस्ताि िाघथ छिफि गदाय दहेार्ििोघििका घिर्र्हरुिा घिस्ततृ छिफि 

गिी दहेार्ििोघििका घनर्यर्हरु गरिर्ोाः 

(क) घशक्षा शाखाको घटप्पर्ी आदशेका आधाििा 

कृष्र्गंगा प्राघि िघमि प्राघि ि िािज्र्ोघत प्रा घि िा िािघिकास कक्षा सञ्चािनका िागी अनिुती िाग 

भएकोिे सो अनुिघत प्रदान गने । 

सिस्िती िाघि घिरिङ ५ िाइ कक्षा ११ ि कक्षा १२ सञ्चािनका िागी अनिुघत प्रदान गन े। 

ििदिेी सािदुाघर्क घसकाइ केन्रिा नर्ाँ घनर्कु्तीको िागी अनुिती िाग भएकोिे सो अनुिती प्रदान गने । 

(ख) घिरिङ गाउँपाघिका गाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर्िा प्राप्त ह न आएका तपघसि ििोघििका पत्र घनिेदन 

सचूनाहरुको िानकािी प्राप्त भएकोाः 

तपघसिाः 

क्र 

स 

पत्र प्रेर्र् गन ेघनकार्, पदाघधकािीको नाि थि ठेगाना पत्रको संघक्षप्त व्र्होिा कार्यपाघिकाको 

घनर्यर्  

१ गण्डकी प्रदशे आघथयक िाघििा तथा र्ोिना 

िन्त्रािर्को पत्र संख्र्ा ०७७।०७८ च न ०३ घिघत 

२०७७।४।२ 

सिपिुक अनदुान घिशेर् अनदुान ि शशतय 

अनुदानको र्ोिनाको म्र्ाद २०७७ 

काघतयक िसान्तसम्ि थप भएको । 

 

२ गण्डकी प्रदशे आघथयक िाघििा तथा र्ोिना 

िन्त्रािर्को पत्र संख्र्ा ०७७।०७८ च न १७ घिघत 

२०७७।४।११ 

आ ि २०७७।०७८ को अन्ति सिकािी 

घिघिर् हस्तान्तिर् सम्िघन्ध िागयदशयन 

सम्िन्धिा । 

 

३ िधेशी आर्ोग िघितपिुको पत्र संख्र्ा २०७६।०७७ 

चिानी न २२९ घिघत २०७६।११।२७ 

सझुाि एंि सहर्ोग सम्िन्धिा ।  

४ श्रि िोिगाि तथा सािाघिक सिुक्षा िन्त्रािर् 

प्रधानिन्त्री िोिगाि कार्यक्रि प सं २०७६।०७७ चिानी 

नं PMEP २३ घिघत २०७७।४।१२ 

प्रािघधक सहार्क घनर्घुक्त सम्िन्धिा घिज्ञापन गन े

५ संिीर् िाघििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर् को पत्र 

संख्र्ा २०७६।०७७ चिानी न ं३ घिघत २०७७।४।१३ 

िार् संकिन सम्िन्धिा ।  
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(ग) घिरिङ गाउँपाघिका तनह कँो अध्र्क्षको स्िकीर् सघचि श्री सिुन कुिाि श्रेष्ठिाइ िािपत्राङ्घकत घिघतर् 
श्रेर्ीको कियचािीि ेपाउन ेसिु तिििान ििाििको िकि ि िहगंी भिा रु २००० थप गिी िाघसक तिि भिा 

प्रदान गन ेगिी  २०७९ असाि िसान्तसम्िको िागी घनर्कु्त गने । 
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०१ साँग सम्बनन्ित नबबरर्ुः 

घिरिङ गाउँपाघिका तनह  ँ 

आघथयक िर्य २०७६/०७७ िा गाउँपाघिकािा सम्झौता भइय सम्पन्न ह न नसकेका र्ोिनाहरु  

क्र.स र्ोिनाको नाि िडा न ं सम्झौता भएको घिघत सम्पन्न ह नु पन ेघिघत  घिघनर्ोघित िकि   अध्र्क्ष सम्पकय   कैघफर्त 

१ खम्िीङ खानपेानी िियत र्ोिना  १ 10/9/2076 2076-112-25        150,000  शाघन्त कुिाि 9806503732   

२ व्र्ाम्दी िाध घनिायर् र्ोिना १ 1/30/2076 1/30/2077        400,000  सन्त िहादिु कुिाि 9826192862   

३ िैक्सी िगचैा घशिािर् िघन्दि सम्ि घनिायर्  १ 11/11/2076          100,000  ऋघर्िाि सिेुदी 9848313784   

४ पटुाि धाि खानपेानी तथा सिसफाइय र्ोिना १ 12/5/2076 2/25/2077      1,500,000  िाधा सिेुदी 9867857595 पेश्की 

िगेको 

५ स्कुि चोक सखुौिा ह दैं पक्की पिु िाने िोटि िागय १ 2/13/2077 3/15/2077        150,000  घिष्र् ुदिै 981660079   

६ स्िास््र् इकाइय भिन घनिायर् अधिुो १ 2/15/2077 3/15/2077        500,000        

७ फिनठाँठी िोचोडाडाँ िोटि िागय स्तििघृि २ 9/22/2076 12/25/2076        100,000  निेश थापा 9806629698   

८ पशपुघत िोटि िौग स्तििघृि २ 10/22/2076 1/25/2077      1,000,000  िन कुिािी नपेािी     

९ धािादी खानपेानी घनिायर् र्ोिना २ 11/28/2076 2/15/2077      1,500,000  सनु िहादिु िाना 9821667985 पेश्की 

िगेको 

१० भोिकोट सिाि भिन घनिायर् र्ोिना २ 12/2/2076 3/15/2077        500,000  घनििार्ा थापा 9829123911   

११ पशपुघत िोटि िौग स्तििघृि २ 2/15/2077 3/15/2077        700,000  परू् िहादिु थापा 9816665242   

१२ िनकल्र्ार् आिा सिहु भिन घनिायर् ३ 9/11/2076 12/25/2076        600,000  दि सिी गरुुङ 9806677146 िघनङ घिि 

िगेको 

१३ घसिाघिथि पाघट प्र्ािेस घनिायर् ३ 10/21/2076 2/15/2077        200,000  नन्द सिा थापा   िघनङ घिि 

िगेको 

१४ उिि दघक्षर् चक्रदिेी िोटि िाग ग्राभेि तथा कािोपत्र ३ 11/5/2076 2/15/2077        150,000  चन्द िहादिु गरुुङ 9817114737 िघनङ घिि 

िगेको 

१५ काघिका िनु नेिापानी घसिाघिथि गरुुङथि सोिेथि 

घसििडाँडा खानेपानी र्ोिना 

३ 11/28/2076 2/25/2077      1,000,000  धन िहादिु थापा 9816604090 िघनङ घिि 

िगेको 
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घिरिङ गाउँपाघिका तनह  ँ 

आघथयक िर्य २०७६/०७७ िा गाउँपाघिकािा सम्झौता भइय सम्पन्न ह न नसकेका र्ोिनाहरु  

क्र.स र्ोिनाको नाि िडा न ं सम्झौता भएको घिघत सम्पन्न ह नु पन ेघिघत  घिघनर्ोघित िकि   अध्र्क्ष सम्पकय   कैघफर्त 

१६ थाघनदिेी िानपिु घखिा घिधतु िाट घिघफ्टग ंखानेपानी र्ोिना ३ 2076-11-2- 3/15/2077      2,500,000  घभि िहादिु थापा 9826124123 िघनङ घिि 

िगेको 

१७ काफिडाँढा आिा सिहु भिन घनिायर्  ३ 12/2/2076 3/15/2077        400,000  घसता िार्ा थापा 9829115687 िघनङ घिि 

िगेको 

१८ काघिका ििु िािनुडाँडा खानपेानी र्ोिना ३ 12/3/2076 2/25/2077        900,000  घदि कुिाि गरुुङ  9806785800 िघनङ घिि 

िगेको 

१९ धािापानी घिनीखोिा िोटि िागय घनिायर् ३ 2/15/2077 3/15/2077        100,000  टुक िहादिु साकी  981717650   

२० चोकुि भन्ज्र्ाग िोटि िागय स्तिोन्नघत ३ 2/15/2077 3/15/2077        200,000  िाि िहादिु आि े 9818567585   

२१ नेिापानी पोखिीछाप िोटििागय घनिायर्  ३ 2077-2-30 3/15/2077        400,000  िाि िहादिु थापा 9825181891   

२२ झिन्दी खानेपानी घनिायर्  ३ 12/9/2076 207703-2        650,000  गनु घिि थापा 9806546974 पेश्की 

िगेको 

२३ फुिा दघेख घपपिटाि िोटि िागय स्तििघृि कच्ची नािा ४ 9/22/2076 12/25/2076      1,000,000  िन िहादिु िानाभाट 9843391091   

२४ िाििुाटाि िोटि िागय घनिायर् 4 9/22/2076 12/25/2076        200,000  िन िहादिु िानाभाट 9814109713   

२५ करुिाटाि दघेख कोके सडक खण्ड ग्रािेि ४ 9/22/2076 12/25/2076        500,000  िोहन िहादिु 

िानाभाट 

98   

२६ िन्दाटाि दघेख िेघििािी सडक घनिायर् ४ 9/27/2076 12/25/2076        100,000  िि िहादिु थापा     

२७ घिरिङ गाउँपाघिका १ २ ि ४ खण्ड घनिायर् 4 10/8/2076 1/25/2077      6,100,000  होि िहादिु थापा 9856063678 पेश्की 

िगेको 

२८ करुिाटाि घसचाइय र्ोिना ४ 11/11/2076 12/29/2076      3,000,000  िगत िहादिु 

िानाभाट 

9829122652 िघनङ घिि 

िगेको 

२९ गड्र्ौिीटाि आिा सिहु भिन घनिायर्  ४ 11/12/2076 1/15/2077        150,000  र्ाि िहादिु कुिाि 9813588614   
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घिरिङ गाउँपाघिका तनह  ँ 

आघथयक िर्य २०७६/०७७ िा गाउँपाघिकािा सम्झौता भइय सम्पन्न ह न नसकेका र्ोिनाहरु  

क्र.स र्ोिनाको नाि िडा न ं सम्झौता भएको घिघत सम्पन्न ह नु पन ेघिघत  घिघनर्ोघित िकि   अध्र्क्ष सम्पकय   कैघफर्त 

३० िाह न घद खानेपानी र्ोिना गिकोट 4 12/2/2076 1/25/2077        100,000  उिि िहादिु थापा 980413386   

३१ नर्ाँटाि गािुडाँडा िोटि िागय ४ 2/13/2077 3/15/2077        400,000  घभि िहादिु थापा 9828998854   

३२ पकुोट दघेख नर्ाँटाििघस्त िोटि िागय र्ोिना ४ 2/5/2077 3/15/2077        150,000  छघििाि श्रेष्ठ 9803308682   

३३ नर्ाँ रिङिोड ग्राभेि र्ोिना 4 2/13/2077 3/5/2077        400,000  घदि िहादिु कुिाि 9819186258   

३४ गािुडाँडा दघेख पघक्कपिु िोटि िागयिाइय कल्िटय घनिायर् ४ 2/12/2077 3/15/2077        200,000  नि िहादिु थापा 9826173835   

३५ नर्ाँटाि नहि िियत र्ोिना 4 2/15/2077 3/15/2077        300,000  िुधे कुिाि 9806696088   

३६ नर्ाँटाि खानपेानी र्ोिना  4 2/15/2077 3/15/2077        118,000  दगुाय  दिेी नपेािी      

३७ छघिसा दिेी र्िुा क्िि भिन घनिायर् र्ोिना  4 2/15/2077 3/15/2077        400,000  भित िोहन कुिाि     

३८ गड्र्ौिीटाि खेििैदान घनिायर् र्ोिना 4 2/13/2077 3/15/2077         50,000  िाििुाि कुिाि     

३९ िट्टे खोिािा कल्िटय घनिायर् र्ोिना 4 2/15/2077 3/15/2077        200,000  घचत्र िहादिु कुिाि     

४० झिुाय खोिा घिघफ्टङ खानपेानी र्ोिना 4 2/15/2077 3/15/2077      1,500,000  चन्र कुिाि 9826137056   

४१ धाब्दी खिे िैदान उपभोक्ता सघिघत ४ 2/14/2077 3/15/2077         50,000  सागि थापा     

             14,918,000        

४२ िोघत प्रा घि प्िास्टि गने टकी घनिायर् र्ोिना  5 10/12/2076 1/25/2077        300,000  घििेन्र श्रेष्ठ 9805811770   
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घिरिङ गाउँपाघिका तनह  ँ 

आघथयक िर्य २०७६/०७७ िा गाउँपाघिकािा सम्झौता भइय सम्पन्न ह न नसकेका र्ोिनाहरु  

क्र.स र्ोिनाको नाि िडा न ं सम्झौता भएको घिघत सम्पन्न ह नु पन ेघिघत  घिघनर्ोघित िकि   अध्र्क्ष सम्पकय   कैघफर्त 

४३ नेिाि सिाि भिन तथा शौचािर् 5 10/12/2076 1/25/2077        350,000  घचि कुिाि श्रेष्ठ 9804165596   

४४ अिैघच खानेपानी घिघफ्टङ र्ोिना 5 11/19/2076 3/25/2077      4,000,000  ििुी िहादिु घि.क 9813530897 पेश्की 

िगेको 

४५ गैिा पधिेा घिघफ्टङ र्ोिना 5 11/29/2076 2/25/2077        600,000  नििाि श्रेष्ठ 9814111776   

४६ घकघटर्ा िनडाँडा िोटि िागय घनिायर् 5 2/15/2077 3/15/2077        300,000  ििुघिि िाना 9841933549   

        िम्िा       5,550,000        

  कुि िम्िा रु   34,168,000        
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०२ साँग सम्बनन्ित नबबरर्ुः 

घिरिङ गाउँपाघिका 

गाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर्, तनह  ँ
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खचय 

संकेत 

नं. 

खचय 

शीर्यक 

अघन्ति ििेट र्स िघहना सम्िको 

घनकासा 

गत िघहना सम्िको 

खचय 

र्स िघहनाको खचय र्स िघहना सम्िको 

खचय 

पेश्की पेश्की कटाई िाँकी 

खचय 

ििेट िाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२१११

१ 

पारिश्रघिक 

कियचािी 
९,३२,६१,०००.०० ९,२३,१४,८९४.१८ ६,५०,७७,१९६.५८ २,७२,३७,६९७.६० ९,२३,१४,८९४.१८   ९,२३,१४,८९४.१८ ९,४६,१०५.८२ 

२१११

२ 

पारिश्रघिक 

पदाघधकािी 
५०,००,०००.०० ४६,१७,५६७.०० १९,४५,१५६.०० २६,७२,४११.०० ४६,१७,५६७.००   ४६,१७,५६७.०० ३,८२,४३३.०० 

२११२

१ 

पोशाक ३५,२३,०००.०० २७,८३,०००.०० २,७०,०००.०० २५,१३,०००.०० २७,८३,०००.००   २७,८३,०००.०० ७,४०,०००.०० 

२११३

२ 

िहंगी भिा ५४,५२,०००.०० ४९,०७,९८१.०० ३,८८,५१४.०० ४५,१९,४६७.०० ४९,०७,९८१.००   ४९,०७,९८१.०० ५,४४,०१९.०० 

२११३

३ 

घफल्ड भिा ७,००,०००.००             ७,००,०००.०० 

२११३

४ 

कियचािीको 

िैठक भिा 
३,७३,०००.०० ७१,१००.०० ४६,८००.०० २४,३००.०० ७१,१००.००   ७१,१००.०० ३,०१,९००.०० 

२११३

५ 

कियचािी 

प्रोत्साहन तथा 

पुिस्काि 

१,००,०००.०० ९०,०००.०० ९०,०००.००   ९०,०००.००   ९०,०००.०० १०,०००.०० 

२११३

९ 

अन्र् भिा ७,५०,०००.०० ३,३७,०००.०० २,७४,०००.०० ६३,०००.०० ३,३७,०००.००   ३,३७,०००.०० ४,१३,०००.०० 

२११४१ पदाघधकािी 

िैठक भिा 
९,००,०००.०० ६,१५,०००.००   ६,१५,०००.०० ६,१५,०००.००   ६,१५,०००.०० २,८५,०००.०० 
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घिरिङ गाउँपाघिका 

गाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर्, तनह  ँ
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खचय 

संकेत 

नं. 

खचय 

शीर्यक 

अघन्ति ििेट र्स िघहना सम्िको 

घनकासा 

गत िघहना सम्िको 

खचय 

र्स िघहनाको खचय र्स िघहना सम्िको 

खचय 

पेश्की पेश्की कटाई िाँकी 

खचय 

ििेट िाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२११४२ पदाघधकािीअ

न्र् सुघिधा 
४,००,०००.०० २,८९,७४०.००   २,८९,७४०.०० २,८९,७४०.००   २,८९,७४०.०० १,१०,२६०.०० 

२१२१४ कियचािी 

कल्र्ार् कोर् 
४,००,०००.०० १,२२,६१२.००   १,२२,६१२.०० १,२२,६१२.००   १,२२,६१२.०० २,७७,३८८.०० 

२२१११ पानी तथा 

घििुिी 
२,००,०००.०० २९,९८७.०० २२,१६९.०० ७,८१८.०० २९,९८७.००   २९,९८७.०० १,७०,०१३.०० 

२२११२ संचाि िहसुि ५,८३,०००.०० १,७६,८०५.०० १,५९,२६८.०० १७,५३७.०० १,७६,८०५.००   १,७६,८०५.०० ४,०६,१९५.०० 

२२२१२ इन्धन 

(कार्ायिर् 

प्रर्ोिन) 

१०,२१,०००.०० ७,५१,४०९.०० ५,८१,४०१.०० १,७०,००८.०० ७,५१,४०९.०० ५०,०००.०० ७,०१,४०९.०० २,६९,५९१.०० 

२२२१३ सिािी साधन 

िियत खचय 
१०,००,०००.०० ७,४५,४९७.०० ६,०२,७५७.०० १,४२,७४०.०० ७,४५,४९७.००   ७,४५,४९७.०० २,५४,५०३.०० 

२२२१४ घििा तथा 

निीकिर् खचय 
२,००,०००.०० १,४४,०१२.०० २,००,०००.०० -५५,९८८.०० १,४४,०१२.००   १,४४,०१२.०० ५५,९८८.०० 

२२२२१ िेघशनिी तथा 

औिाि िियत 

सम्भाि तथा 

सञ्चािन खचय 

५,३०,०००.०० ३,८४,३३१.०० ३,१३,७७६.०० ७०,५५५.०० ३,८४,३३१.००   ३,८४,३३१.०० १,४५,६६९.०० 

२२२९१ अन्र् 

सम्पघिहरूको 

संचािन तथा 

सम्भाि खचय 

१,००,०००.००             १,००,०००.०० 

२२३११ िसिन्द तथा 

कार्ायिर् 

सािाग्री 

७३,६८,०००.०० ७०,७२,६८५.०० ४९,४६,५७२.०० २१,२६,११३.०० ७०,७२,६८५.००   ७०,७२,६८५.०० २,९५,३१५.०० 

२२३१३ पुस्तक तथा 

सािग्री खचय 
१७,६७,०००.०० १६,७६,८५७.०० १२,४०,६५२.०० ४,३६,२०५.०० १६,७६,८५७.००   १६,७६,८५७.०० ९०,१४३.०० 
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खचय 

संकेत 

नं. 

खचय 

शीर्यक 

अघन्ति ििेट र्स िघहना सम्िको 

घनकासा 

गत िघहना सम्िको 

खचय 

र्स िघहनाको खचय र्स िघहना सम्िको 

खचय 

पेश्की पेश्की कटाई िाँकी 

खचय 

ििेट िाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२२३१५ पत्रपघत्रका, 

छपाई तथा 

सूचना प्रकाशन 

खचय 

१३,००,०००.०० ११,१२,४०४.०० ४,५९,९०६.०० ६,५२,४९८.०० ११,१२,४०४.००   ११,१२,४०४.०० १,८७,५९६.०० 

२२४११ सेिा ि पिािशय 

खचय 
४७,१६,०००.०० १४,८१,९८५.०० ३,४१,७९०.०० ११,४०,१९५.०० १४,८१,९८५.००   १४,८१,९८५.०० ३२,३४,०१५.०० 

२२४१२ सूचना प्रर्ािी 

तथा सफ्टिेर्ि 

संचािन खचय 

१०,००,०००.०० ३,४३,३४२.०० १,८६,४९२.०० १,५६,८५०.०० ३,४३,३४२.००   ३,४३,३४२.०० ६,५६,६५८.०० 

२२४१३ किाि सेिा 

शुल्क 
८०,८८,०००.०० ७८,५५,०३८.०० ६१,२२,१००.०० १७,३२,९३८.०० ७८,५५,०३८.००   ७८,५५,०३८.०० २,३२,९६२.०० 

२२५११ कियचािी 

ताघिि खचय 
२,००,०००.०० १,४२,५६९.०० १,४२,५६९.००   १,४२,५६९.००   १,४२,५६९.०० ५७,४३१.०० 

२२५१२ सीप घिकास 

तथा िनचेतना 

ताघिि तथा 

गोष्ठी सम्िन्धी 

खचय 

५२,५०,०००.०० ३,४७,६४४.०० १,४६,२१४.०० २,०१,४३०.०० ३,४७,६४४.००   ३,४७,६४४.०० ४९,०२,३५६.०० 

२२५२२ कार्यक्रि खचय २,५१,५४,०००.०० १,०८,६२,४२५.०० २८,७८,२७८.०० ७९,८४,१४७.०० १,०८,६२,४२५.००   १,०८,६२,४२५.०० १,४२,९१,५७५.०० 

२२६११ अनुगिन, 

िूल्र्ांकन खचय 
१३,१९,०००.०० ९,००,०००.०० ८८,०००.०० ८,१२,०००.०० ९,००,०००.००   ९,००,०००.०० ४,१९,०००.०० 

२२६१२ भ्रिर् खचय १२,००,०००.०० १०,८३,६७६.०० ६,८७,३५१.०० ३,९६,३२५.०० १०,८३,६७६.००   १०,८३,६७६.०० १,१६,३२४.०० 

२२६१९ अन्र् भ्रिर् 

खचय 
५,००,०००.००             ५,००,०००.०० 

२२७११ घिघिध खचय ५४,४३,०००.०० १२,९४,९४५.०० ६,६९,४८८.०० ६,२५,४५७.०० १२,९४,९४५.००   १२,९४,९४५.०० ४१,४८,०५५.०० 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२५३११ शैघक्षक 

संस्थाहरूिाई 

सहार्ता 

७६,६१,०००.०० ५९,३६,७०९.०० ४०,६७,६३९.०० १८,६९,०७०.०० ५९,३६,७०९.००   ५९,३६,७०९.०० १७,२४,२९१.०० 

२५३१२ स्िास्थ 

संस्थाहरूिाई 

सहार्ता 

१०,३९,०००.०० ८,४८,५८९.०० ५५,८००.०० ७,९२,७८९.०० ८,४८,५८९.००   ८,४८,५८९.०० १,९०,४११.०० 

२५३१५ अन्र् सस्था 

सहार्ता 
१२,००,०००.०० १२,००,०००.०० ७,४१,५२६.०० ४,५८,४७४.०० १२,००,०००.००   १२,००,०००.००   

२६४१३ अन्र् संस्थािाई 

साःशतय चाि ु

अनुदान 

२,५०,०००.०० २,५०,०००.०० १,६६,०००.०० ८४,०००.०० २,५०,०००.००   २,५०,०००.००   

२६४२२ सिकािी 

घनकार्, 

सघिघत, िोडय – 

पुघिगत साःशतय 

अनुदान 

१२,००,०००.०० ५,३७,४४०.००   ५,३७,४४०.०० ५,३७,४४०.००   ५,३७,४४०.०० ६,६२,५६०.०० 

२७१११ सािाघिक 

सुिक्षा 
५,७९,४६,०००.०० ५,७९,४६,०००.०० ३,८५,०२,८००.०० १,९४,४३,२००.०० ५,७९,४६,०००.००   ५,७९,४६,०००.००   

२७२११ छात्रिघृि १०,६४,०००.०० ६,६६,६००.००   ६,६६,६००.०० ६,६६,६००.००   ६,६६,६००.०० ३,९७,४००.०० 
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संकेत 

नं. 

खचय 

शीर्यक 

अघन्ति ििेट र्स िघहना सम्िको 

घनकासा 

गत िघहना सम्िको 

खचय 

र्स िघहनाको खचय र्स िघहना सम्िको 

खचय 

पेश्की पेश्की कटाई िाँकी 

खचय 

ििेट िाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

२७२१२ उद्दाि, िाहत 

तथा पनुस्थायपना 

खचय 

१,३३,००,०००.०० ६८,५३,४२७.०० २०,००,०००.०० ४८,५३,४२७.०० ६८,५३,४२७.००   ६८,५३,४२७.०० ६४,४६,५७३.०० 

२७२१३ और्धीखरिद 

खचय 
३६,६५,०००.०० २८,६२,११०.०० २६,१७,४५५.०० २,४४,६५५.०० २८,६२,११०.००   २८,६२,११०.०० ८,०२,८९०.०० 

२८१४२ ििभाडा ८,००,०००.०० ४,५४,४३४.०० २,७१,५००.०० १,८२,९३४.०० ४,५४,४३४.००   ४,५४,४३४.०० ३,४५,५६६.०० 

२८९११ भैपिी आउन े

चािु खचय 
३,००,०००.००             ३,००,०००.०० 

३११११ आिासीर् भिन 

घनिायर्/खरिद 
२,७३,३२,०००.०० ६९,१५,८३०.०० ५१,४५,०४९.०० १७,७०,७८१.०० ६९,१५,८३०.००   ६९,१५,८३०.०० २,०४,१६,१७०.०० 

३१११२ गैि आिासीर् 

भिन 

घनिायर्/खरिद 

३,१७,००,०००.०० १,६८,५५,०४१.०० ३७,८९,४४६.०० १,३०,६५,५९५.०० १,६८,५५,०४१.००   १,६८,५५,०४१.०० १,४८,४४,९५९.०० 

३११२२ िेघशनिी तथा 

औिाि 
१५,८७,०००.०० १०,०४,४४४.०० ६,८५,०३९.०० ३,१९,४०५.०० १०,०४,४४४.००   १०,०४,४४४.०० ५,८२,५५६.०० 

३११२३ फघनयचि तथा 

घफक्चसय 
१०,७४,०००.०० ३,७५,२७५.०० ३,०२,२७५.०० ७३,०००.०० ३,७५,२७५.००   ३,७५,२७५.०० ६,९८,७२५.०० 

३११५१ सडक तथा पूि 

घनिायर् 
४,६८,००,०००.०० २,९८,०९,१०९.०० ६२,७६,२२४.०० २,३५,३२,८८५.०० २,९८,०९,१०९.००   २,९८,०९,१०९.०० १,६९,९०,८९१.०० 

३११५३ घिदु्यत संिचना 

घनिायर् 
१,००,००,०००.०० ७५,४९,०५०.०० ७५,४९,०५०.००   ७५,४९,०५०.०० २०,१३,०००.०

० 

५५,३६,०५०.०० २४,५०,९५०.०० 

३११५४ तटिन्ध तथा 

िाँधघनिायर् 
५,००,०००.०० ४,९०,२२८.०० १,००,०००.०० ३,९०,२२८.०० ४,९०,२२८.००   ४,९०,२२८.०० ९,७७२.०० 
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खचय 

संकेत 

नं. 

खचय 

शीर्यक 

अघन्ति ििेट र्स िघहना सम्िको 

घनकासा 

गत िघहना सम्िको 

खचय 

र्स िघहनाको खचय र्स िघहना सम्िको 

खचय 

पेश्की पेश्की कटाई िाँकी 

खचय 

ििेट िाँकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७-८) १०=(३-७) 

३११५५ घसंचाइय संिचना 

घनिायर् 
१,०८,५०,०००.०० ४०,००,८३६.०० १४,४३,९८९.०० २५,५६,८४७.०० ४०,००,८३६.००   ४०,००,८३६.०० ६८,४९,१६४.०० 

३११५६ खानेपानी 

संिचना घनिायर् 
४,७३,५०,०००.०० २,४८,८६,५१५.०० ६६,७१,३९९.०० १,८२,१५,११६.०० २,४८,८६,५१५.०० २६,४५,०००.०

० 

२,२२,४१,५१५.०० २,२४,६३,४८५.०० 

३११५७ िन तथा 

िाताििर् 

संिक्षर् 

२,००,०००.००             २,००,०००.०० 

३११५९ अन्र् 

साियिघनक 

घनिायर् 

४,६१,०९,०००.०० १,७७,३९,७९४.०० ३३,२५,४३५.०० १,४४,१४,३५९.०० १,७७,३९,७९४.००   १,७७,३९,७९४.०० २,८३,६९,२०६.०० 

३११६१ घनघियत भिनको 

संिचनात्िक 

सुधाि खचय 

१२,७६,०००.०० ३,६०,०००.००   ३,६०,०००.०० ३,६०,०००.००   ३,६०,०००.०० ९,१६,०००.०० 

३११७१ पूँिीगत सुधाि 

खचय साियिघनक 

घनिायर् 

१०,००,०००.०० ९,९९,४९५.००   ९,९९,४९५.०० ९,९९,४९५.००   ९,९९,४९५.०० ५०५. 

३१५११ भैपिी आउन े

पूँिीगत 
१०,००,०००.००             १०,००,०००.०० 

िम्िा ४९,३०,०१,०००.०

० 

३३,१०,९५,४३१.१

८ 

१७,१५,९१,०७५.५

८ 

१५,९५,०४,३५५.६

० 

३३,१०,९५,४३१.१

८ 

४७,०८,०००.०

० 

३२,६३,८७,४३१.१

८ 

१६,१९,०५,५६८.८

२ 
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०५ साँग सम्बनन्ित नबबरर्ुः 

घिरिङ गाउँपाघिका तनह  ँगाउँ कार्यपाघिकाको कार्ायिर् पोखिीछाप तनह कँो आघथयक िर्य २०७६।०७७ को घिघन्स िाघर्यक घिििर् 

क्र. 

सं. 

घि
न्स
ी 
सं
के
त
 न
ं. 

ख
ात
ा 
प
ान
ा 
न
ं. घिििर् एकाइय 

घिन्सी खाता 

ििोघििको 

िौज्दात 

स्पेघसघफकेसन 

अनुसाि 
भौघतक परिक्षर् गदाय चाि ूहाितिा सािानको अिस्था 

कु
ि
 प
रि
ि
ार्

 

कै
घफ
र्
त

 

परििार् िलू्र् 

घभ
डे
क
ो 

न
घभ
डे
क
ो 

ि
ट
 सं
ख्
र्
ा 

ि
ढ
 सं
ख्
र्
ा िट/िढको 

िलू्र् 

िह
के
ो 

न
िह
के
ो 

िियत 

गनुय 

पन े

घििाि/घिक्री 

गनुय पन े

घिन्हा 

गनुय पन े

संिक्षर् 

गनुय पन े

1 47 1 ल्यापटप  गोटा 13  √    

भौतिक परीक्षणका आ
धारमा मू ल

 

यमा आ
यको पररवितन यककन गनत नसककएको । 

११ २ २   १ १३  

2 47 2 प्रिन्टर  गोटा 24  √    २२ २ २    २४  

3 47 3 डेस्टप कम्प्युटर  गोटा 23  √    १९ ४ ४  १  २२  

4 47 4 यु.प्रप.एस. गोटा 5  √    ५      ५  

5 47 5 
वाई मेक्स राउटर 
डडवाइस  

गोटा 1  √     १    १ १  

6 47 6 
फलामको कुर्ची 
रेक्जीम भएको  

गोटा 11  √    ११  ५    ११  

7 47 7 घुम्पने कुर्ची गोटा 24  √    २४  ६    २६  

8 47 8 अकफस टेवल  गोटा 31  √    ३१  ५    ३१  

9 47 9 
अकफस टेवल 
डवल  

गोटा 11  √    ११  २    ११  

10 47 10 अकफस दराज  गोटा 40  √    ४०  ५    ४०  

11 47 11 लो वेड, खाट  गोटा 3  √    ३      ३  

12 47 12 घुम्पने कुर्र्चत सानो  गोटा 16  √    १६  ५    १६  

13 47 13 हाइटबोडत गोटा 7  √    ७      ७  

14 47 14 मोवाइल सेट  गोटा 4  √    १ ३     ४  

15 47 15 सस.डड.एम.ए.सेट  गोटा 12  √    १०      १०  

16 47 16 इन्भटर  गोटा 5  √    ३ २ २    ३  

17 47 17 सोलार व्याट्री गोटा 12  √    १२      १२  
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18 47 18 सोलार ्यानल  गोटा 14  √    १४      १४  

19 47 19 ई.भो.एल.टट.सभ. गोटा 2  √    २      २ िहरी 

20 47 20 ्लास्टी कुर्ची  गोटा 4४  √    ४४      ४४ 
१० 
र ४ 

21 47 21 पंखा  गोटा 4  √     ४     ४  

22 47 22 राउटर गोटा 2  √    २      २  

23 47 23 मोटरसाईकल  गोटा 1६  √    १६  १४    १६  

24 47 24 
न्यू ससडडएमए 
इसभडडओ डडभाइस  

गोटा 1  √     १    १ १  

25 47 25 सोफासेट  गोटा 6  √    ६      ६  

26 47 26 टट.टेवल  गोटा 6  √    ६      ६  

27 47 27 कम्प्यूटर रेक  गोटा 6  √    ६      ६  

28 47 28 
१२ स्पीकर साउण्ड 
ससस्टम  

गोटा 2  √    २      २  

29 47 29 झुम्पका पानस  गोटा 1  √    १      १  

30 47 30 
िोजेक्टर ए्सन 
३०० 

गोटा 3  √    ३      ३  

31 47 31 क्यामरा  गोटा १  √    १      १  

32 47 32 गाडी  गोटा 2  √    २  २    २  

33 47 33 
प्रवसभन्न प्रवषयका 
पुस्िक 

गोटा 196  √    सिक्षा िाखाको पुस्िकालयमा हस्िान्िरण  
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34 47 34 मतनटर  गोटा 1  √     १ १    १  

35 47 36 बुक केस दराज  गोटा 2  √    २      २  

36 47 37 
बेकरी ग्यास 
ओभर समेि  

गोटा 1  √     १     १  

37 47 38 ितिवेदन  गोटा ४  √    ४      ४  

38 47 39 अल्टीसमटर  गोटा 2  √    २      २  

39 47 40 एव्ली लेभर  गोटा 1  √    १      १  

40 47 41 डडसहोम  गोटा 2  √    २      २  

41 47 42 सेल अफ समटर  गोटा 1  √    १      १  

42 47 43 
समटर टसमिृनल 
सेल र्चाजतर  

गोटा 1  √    १      १  

43 47 44 समटर बक्स सेल  गोटा 1  √    १      १  

44 47 45 बेन्र्च  गोटा 1  √    १      १  

45 47 46 डाइतनङ्ग कुर्र्चत  गोटा 30  √    ३०      ३०  

46 47 47 
Topcon Total Station 

GM 52 Made in china गोटा 1  √    १      १  

47 47 48 Sokkin Auto Level 

B.S. गोटा 2  √    २      २  

48 47 49 Garmin G P S गोटा 1  √    १      १  

49 47 50 Signal Prism set गोटा 2  √    २      २  

50 47 51 5 Meter Leveling Staff  गोटा 1  √    १      १  
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51 47 52 
गाउँपासलका 
भवनको 
डड.प्रप.आर 

गोटा १  √    १     १ १  

52 47 53 
वडा कायातलय 
भवनको 
डड.प्रप.आर. 

गोटा ५  √    ५     ५ ५  

53 47 54 
थानीदेवी 
मन्न्दरको  
डड.प्रप.आर. 

गोटा १  √         १   

54 47 55 
च्यारु्चल 
भ्युटावरको  
डड.प्रप.आर. 

गोटा १  √         १ १  

55 47 56 
र्चन्र धनुबास 
डड.प्रप.आर. 

गोटा १  √         १ १  

56 47 57 

खानेपानी मोटर 
सेट  

गोटा 
१ 

 √    
१ 

     
१ 

 

गाडड वाससङ 
मेससन 

१ १ १ 

57 47 58 दराज सानो  गोटा 2  √    २      २  

58 47 59 बोस कुर्र्चत  गोटा 1  √    १      १  
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59 47 60 Canon Scanner lid 

3000 गोटा 1  √    १      १  

60 47 61 Micro pipper (F) गोटा 1  √    १      १  

61 47 62 Micro pipper (u) गोटा 1  √    १      १  

62 47 63 Micro Tips (s) गोटा 1  √    १      १  

63 47 64 Micro Tips (B) गोटा 1  √    १      १  

64 47 65 Typhoid गोटा 1  √    १      १  

65 47 66 Timex गोटा 1  √    १      १  

66 47 67 Elite 2 गोटा 1  √    १      १  

67 47 68 Incubator गोटा 1  √    १      १  

68 47 69 Hot air oven गोटा 1  √    १      १  

69 47 70  Water bath गोटा 1  √    १      १  

70 47 71 Micro pitte 1000 गोटा 1  √    १      १  

71 47 72 Micro pitte 500 गोटा 1  √    १      ११  

72 47 73 Micro pitte 400 गोटा 1  √    १      १  

73 47 74 Micro pitte 200 गोटा 1  √    १      १  

74 47 75 Micro pitte 100 गोटा 1  √    १      १  

75 47 76 Micro pitte 50 गोटा 1  √    १      १  

76 47 77 Micro pitte 20 गोटा 1  √    १      १  

77 47 78 Micro pitte 10 गोटा 1  √    १      १  

78 47 79 Counting chamber गोटा 1  √    १      १  
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79 47 80 W.B,C. counter 

machine गोटा 1  √    १      १  

80 47 ८1 Test Tube Reck गोटा 1  √    १      १  

71 47 8२ Analyzer गोटा 1  √    १      १  

81 47 8३ Color Meter गोटा 1  √    १      १  

82 47 8४ Microscope गोटा 1  √    १      १  

83 47 8५ Centrifuge गोटा 1  √    १      १  

84 47 8६ D.P.R. of Dam at 

Ghaumane Tal गोटा 1  √    १     १ १  

८५ ४७ ८६ IEE of Ghaumane Tal गोटा १       १     १ १  
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०६ साँग सम्बनन्ित नबबरर्ुः 

क्र स सिािी न ं िोडेि न ं इयघन्िन न ं  चेघसस न ं प्राघप्त स्रोत प्राघप्त घिघत 
सिािी साधन प्रर्ोग 

गने पदाघधकािी 
कैघफर्त 

१ 
ग १ ि 

५६७ 
C B shine sp jcc 3 e80141740 ME4jc631gj 060869 

साघिक सनु्धािा गा 

घि स 
२०७३ रिुिाि िाघिछान े

द
इुय 
प
ाङ्
ग्र
 स
िै
 च
ाि
 ुअ
ि
स्थ
ाि
ा 
िह
के
ो 

२ 
ग १ ि 

५६८ 
C B shine sp 483DL56AVX70079 ME4Jc631gj070868 

साघिक सनु्धािा गा 

घि स 
२०७३ 

प्रहिी चौकी घिरिङिा 

हस्तान्तिर् 

३ 
ग १ ि 

३९८ 
C B unicon Kc09E86898351 ME4Kc09cm8858180 

साघिक भगिघतपिु 

गा घि स  
२०७२ सरु्य पौडेि 

४ 
ग १ ि 

७५८ 
150 pulsar 51 pa5247 Mde All CYZ ifc 35960 

घिरिङ गाउँपाघिका 

तनह  ँआफैिे खरिद 

गिेको  

२०७४ घित िहादिु िाना  

५ 
ग  १ ि 

९०६ 
SZRRcha NO MER 4513f0036920Eng NOG3jse 0036921 color Blue २०७४ 

िडा नं ४ कार्यिाहक 

िडा अध्र्क्ष शक्ती 

थापा 

६ 
ग १ ि 

९०४ 
SZRRcha NO MER 4513f0036875Eng NOG3Jse0036894 color Blue २०७४ 

िडा नं १ िडा अध्र्क्ष 

गंगा िहादिु कुिाि 

७ 
ग १ ि 

९०९ 
SZRRcha NO MER 4513f0036930Eng NOG3jse 0036949 color Blue २०७४ 

िडा नं ५ का अध्र्क्ष 

पे्रि िहादिु थापा 

८ 
ग १ ि 

९०८ 
SZRRcha NO MER 4513f0036927Eng NOG3jse 0036860 color Blue २०७४ िदन गरूुङ 

९ 
ग १ ि 

९०५ 
SZRRcha NO MER 4513f0036893Eng NOG3jse 0036916 color Blue २०७४ तािा िानाभाट 

१० 
ग १ ि 

८३८ 
SZRRcha NO MER 451400225853Eng NOG3jse 002580 color Blue २०७४ दिेेन भिेुि 

११ 
ग १ ि 

८३७ 
SZRRcha NO MER 451400225859Eng NOG3jse 0025850 color Blue २०७४ घिदिु ििहट्टा 
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क्र स सिािी न ं िोडेि न ं इयघन्िन न ं  चेघसस न ं प्राघप्त स्रोत प्राघप्त घिघत 
सिािी साधन प्रर्ोग 

गने पदाघधकािी 
कैघफर्त 

१२ 
ग १ ि 

९०७ 
SZRRcha NO MER 4513f003692Eng NOG3jse 003921 color Blue २०७४ 

िडा नं २ िडा परु् 

िहादिु थापा 

१३ 
ग १ ि 

१२२६ 
FZs fI G313e0377635 meirg 445j0048263 २०७४ कार्ायिर् प्रिखु 

१४ 
ग १ ि 

१६४५ 
DIO JF39EA0018624 me4jf39HJK014872 २०७७ 

िडा नं ३ िडा अध्र्क्ष 

िर् िहादिु गरुुङ 

१५ 
ग १ ि 

१६९५ 

APRILIA SR 150 

MATTBLACK 

ENGINE NO M 

911M3088197 

CHASSIS NO MD2 A11 CY8 

KPH-37107 
२०७७ 

इघन्िघनर्ि ज्र्ोघत 

थापा 

१६ 
ग १ ि 

१६७३ 

PULSAR 150 T.D 

ELONG BLACK 
ENGINE NO 73424 

CHASSIS NO MD2 A11 CY8 

KPH-37107 
२०७७ 

िेखा अघधकृत अिुयन 

ििाि 

१७ 
ग १ झ 

३१० 
Mahindra Balero Ix 

MD14wdsp53562 Eing 

NO 
Chassis 73100 २०७४ गाउँपाघिका अध्र्क्ष 

चाि पाङ्गे्र सिै चाि ु

अिस्थािा िहकेो  
१८ 

िा १ झ 

९१७३ 

Mahindra Scorpio 

SIx 
74A23052 MA1TB4BD172A65519 सहर्ोग प्राप्त   कार्ायिर् प्रर्ोिन  

िा १ झ ९१७३ को सिुािी गाउँपाघिका कार्ायिर्िा प्रधानिघन्त्र तथा िघन्त्रपरिर्दको कार्ायिर्िाट २०७५/०९/१८ िा प्राप्त भएको । 
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०१।०७ साँग सम्बनन्ित नबबरर्ुः 

घनिायर्धीन परिर्ोिनाहरुको घिििर् 

क्र.स. परिर्ोिनाको नाि  
ठेक्का घदने 

कार्ायिर्को नाि  

ठेक्का घिन े

घनिायर् कम्पनी  

ठेक्का 

नम्िि  
सम्झौता िकि   

सम्झौता 

घिघत  
शरुुको म्र्ाद 

थप भएको भए 

हाि कार्ि 

भएको म्र्ाद 

हाि 

सम्िको 

भकु्तानी 

िकि  

हाि 

सम्िको 

भौघतक 

प्रगघत 

पिफििन्स 

ग्र्ािेन्टीको िकि ि 

िािी गन ेिैंक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१ 

The 

Construction of 

Administrative 

Building of 

Ghiring Rural 

Municipality 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

Samrat 

Buiders and 

Suppliers Pvt. 

Ltd. 

1
/N

C
B

/W
O

R
K

S
/G

R

M
/2

0
7
6
-7

7
 

NRS. 

14220564.61 
8/25/2076 

2020 july 

14 

2020 

November 15 
6579675 45% 

NRs. 

1878000.00 

(NIC ASIA 

Bank Ltd., 

Bhimad 

Branch) 

२ 

Construction of 

Ward Office 

Building (Ward 

No. 5) 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

Sarbashrestha 

Construction 

and Suppliers 

Pvt. Ltd. 

0
0
2

/N
C

B
/W

O
R

K

S
/G

R
M

/2
0

7
6
-7

7
 

NRS. 

2178747.38 
8/24/2076 

2020 july 

14 

2020 

November 15 
0 10% 

NRs. 246000.00 

(Kumari Bank 

Ltd., Kawasoti, 

Nawalparasi 

Branch) 

३ 

Construction of 

Ward Office 

Building (Ward 

No. 4) 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

All In One 

Construction 

0
0
3

/N
C

B
/W

O
R

K
S

/G

R
M

/2
0

7
6

-7
7

 NRS. 

2340588.24 
8/23/2076 

2020 july 

14 

2020 

November 15 
0   

NRs. 173000.00 

(Nepal 

Bangladesh 

Bank Ltd., 

Damauli 

Branch) 
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४ 

Construction of 

Ward Office 

Building (Ward 

No. 3) 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

Samrat 

Buiders and 

Suppliers Pvt. 

Ltd. 

0
0
4

/N
C

B
/W

O
R

K

S
/G

R
M

/2
0

7
6
-7

7
 

NRS. 

2326368.15 
8/24/2076 

2020 july 

14 

2020 

November 15 
0 85% 

NRs. 179000.00 

(NIC ASIA 

Bank Ltd., 

Bhimad Branch) 

५ 

Construction of 

Ward Office 

Building (Ward 

No. 1) 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

subedi nirman 

sewa 

0
0
6

/N
C

B
/W

O

R
K

S
/G

R
M

/2
0

7

6
-7

7
 

NRS. 

3759810.13 

jun 9 

2020 

5,july 

.2020 

2020 

November 15 
0 10% 

NRs. 188000.00 

(agricultural 

bank Ltd, Branch) 

६ 

Construction of 

Ward Office 

Building (Ward 

No. 2) 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

All In One 

Construction 

0
0
5

/N
C

B
/W

O
R

K
S

/

G
R

M
/2

0
7
6

-7
7

 

NRS. 

2331059.46 
8/23/2076 

2020 july 

14 

2020 

November 15 
0 80% 

NRs. 177000.00 

(Nepal 

Bangladesh 

Bank Ltd., 

Damauli Branch) 

७ 

Construction of 

helth post 

building (type 2) 

at ward 4 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

Sunami 

constructions 
0

0
7

/N
C

B
/W

O

R
K

S
/G

R
M

/2
0

7
6
-7

7
 on process             

८ 

Construction of 

helth post 

building (type 2) 

at ward 1 

Ghiring Rural 

Municipality, 

Tanahun 

mobile nirman 

sewa 

0
0
8

/N
C

B
/W

O

R
K

S
/G

R
M

/2
0

7
6

-7
7

 on process             

९ 

constuction of  

tripal storied 

school building 

of deepak 

secondary 

school  

DDC Tanahun 
surya and sons 

-puspanjali 

D
D

C
/T

A
N

/E
O

I.
B

L
D

G
/1

3
/2

0
7

2
-7

3
 

NRS. 

21931782.60 
2073/2/31     

NRS. 

2385854 
80%   
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आिको कार्यपाघिका िैठक सिापन गने । 

 

 

 

 

 

समति २०७७ साल असार २६ गि ेिुक्रबार बसेको गाउँ कायतपासलका बैठकले 
उपर उल्लेखखि तनणतय गरेको व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्र्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क) र (ज) बमोन्जम िमाखणि गदतछु । 

... ... .... ... ... 
(सन्िोष ढुङ्गाना) 

िमुख ििासकीय अर्धकिृ ि 

समतििः २०७७।०३।२६     तघररङ गाउँपासलका 
िनहँु 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०२।०१ आघथयक बर्य २०७६।०७७ को कोिोना िोकथाि कोर्को आम्दानी खर्य सम्बन्धिा । 

२०७७।०७८-०२।०२ आघथयक बर्य २०७७।०७८ को सािाघिक सिुक्षा नघिकिर् प्तघतिेदन सम्बन्धिा । 

२०७७।०७८-०२।०३ आघथयक बर्य २०७७।०७८ को बाघर्यक बिेट सम्बन्धिा । 

२०७७।०७८-०२।०४ गाउँ सभा सम्बन्धिा । 

२०७७।०७८-०२।०५ प्रिखु प्रशासकीर् अघधकृतको सरुिा सम्बन्धिा । 

२०७७।०७८-०२।०६ घबघबधः कृघर् औिािको िागी प्राप्त घनिेदन बािेिा । 

निर्णयहरुः- 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०२।०१ 

प्रस्ताि न ं२०७७।०७८-०२।०१ िाघथ छिफि गदाय आघथयक बर्य २०७६।०७७ िा गाउँपाघिकाको कुिािी बैंक घिरिङ 

शाखा िानपिुिा िहकेो प्रकोप व्र्िस्थापन कोर् खातािा िहकेो आम्दानी रु ९३ िाख ५० िाख ४ सर् ५३ िात्र पैसा ९ 

िात्र, खर्य रु ४८ िाख ५३ हिाि ४ सर् २७ िात्र ि िौज्दात रु ४४ िाख ९७ हिाि २६ पैसा ९ िात्र उपि छिफि गिी 

हािसम्ि भएको कुि आम्दानी ि खर्य िकि अनिुोदन गिीर्ो । 

घिििर्ः 

 

 

l;=g+

=

सव नस 

िं
cfDbfgLsf ] >f ]tx?  २०७६।७७ को आम्दािी  vr{ ?

नेपािी काङ्रसे 50,100.00          

ग्िोबि आइ एि इ ििघुित्त 10,000.00         

गण्डकी प्रदशे सिकाि 500,000.00        

घिरिङ गाउँपाघिकाको आन्तरिक श्रोतबाट 6,000,000.00       

गाउँपाघिकािा कार्यित कियर्ािीको तिबबाट 54,543.00         

र्केु नेपािी सिाि 15,000.00          

नेपाि कम्र्घुनष्ट पाटी 51,000.00          

स्थानीर् पिूायधाि घिकास कार्यक्रि 2,071,091.09        

                        गाउँपाघिकाघभत्र िहकेा सािदुाघर्क घिद्यािर्हरु

१ ;/:jtL df=lj= 59,623.00          

२ sfdw]g' df=lj= 29,746.00          

३ s[i)fu+uf cf=lj= 22,674.00          

४ dx]Gb| Hof]lt df=lj= 00
५ rGb| Hof]lt df=lj 78,718.00         

६ s[i)f df=lj 83,746.00          

७ /fli^«o df=lj= 30,225.00          

८ lji)f' cf=lj= 20,772.00          

९ ;/:jtL k|f=lj= 9,033.00           

१० kz'kltgfy k|f=lj= 8,533.00           

११ lbks df=lj= 45,085.00         

१२ e}/j k|f=lj= 16,002.00          

१३ u'bLe~Hofª k|f=lj= 9,033.00           

१४ r)*L k|f=lj= 14,355.00          

१५ nIdL k|f=lj= 5,822.00          

१६ /fhk'/ k|f=lj= 9,033.00           

१७ sNof)fb]jLk|f=lj= 8,433.00          

१८ kfj{tL k|f=lj= 11,694.00          

१९ e}/jL k|f=lj= 6,471.00           

२० sflnsf k|f=lj= 6,222.00           

२१ hn af/fxL k|f=lj= 5,722.00           

२२ ;[hgf k|f=lj= 6,322.00           

२३ s[i)fu+uf k|f=lj= 6,322.00           

२४ hog]kfn k|f=lj= 8,532.00           

२५ ;Tob]jL k|f=lj= 5,722.00           

२६ a'l$ k|f=lj= 11,853.00          

२७ df]lt k|f=lj= 6,481.00          

२८ /fwfs[i)f k|f=lj= 5,881.00          

२९ hnb]jL k|f=lj= 6,322.00           

३० sflnsfb]jL k|f=lj= 00
३१ hgk[o k|f=lj= 6,321.00           

३२ yfgLjg k|f=lj= 6,372.00           

३३ yfgL k|f=lj= 5,722.00           

३४ csnfb]jL k|f=lj= 5,722.00           

३५ afnHof]lt k|f=lj= 6,172.00           

३६ ;/:jlt cf=lj= 29,433.00          

३७ /f] cNa^{ 600.00            

9,350,453.09      

4,497,026.09      

4

5

6

9

 पोखरीछाप  तिह ुँ 

   कोरोिा  राहत कोषको आय र व्यय -आनथणक वषणुः २०७६।७७_

1

cfo tkm{

निररङ  गाउुँपानिका

गाउुँ कायणपानिकाको  कायाणिय

2

3

 sfo{kflnsfsf] lg)f{o, ljleGg ljn ekf{O, ('jfgL ;+emf}tf tf]s cfb]z 

cflb cg';f/ sf]le* 19 jf^ nfUg] sf]/f]gf efO/; /f]syfd tyf  

Sjf/]lG^g Joj:yfkg sf] nflu 2077 c;f/ d;fGt ;Ddsf] hDdf vr{ 
4,853,427.00      

j}s df}Hbft -2077 efb| 1 ;Dd_

7

8

hDdf
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०२।०२ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०२।०२ प्रस्ताििाथी छिफि गदाय आघथयक बर्य २०७७।०७८ को िागी सािाघिक सिुक्षा भत्ता 

प्राप्त गने िाभराघहहरुको घनम्नानुसािको घिििर् घिघत २०७७।४।३२ सम्ि नघिकिर् भएको व्र्होिा िानकािी प्राप्त गरिर्ोः 

सािाघिक सुिक्षा नघिकिर् प्रथि र्ौिाघसक प्रघतिेदन २०७७/०७८ 

सामानिक सुरक्षा नकनसम हािसम्ि नघिकिर् भएका िाभराहीहरुको प्रघतिेदन 

िडा नं १ िडा नं २ िडा नं ३ िडा नं ४ िडा नं ५ िम्िा 

िेष्ठ नागरिक भत्ता ७० िर्य िाघथ २५० १६८ २०४ १५४ १९० ९६६ 

िेष्ठ नागरिक भत्ता (दघित) ४८ ३९ २५ ३० ३५ १७७ 

एकि िघहिा भत्ता ६१ ३१ ४५ ४१ ३९ २१७ 

घबधिा भत्ता ६७ ५९ ४५ ४३ ४७ २६१ 

पूर्य अपाङ्गता भत्ता ११ ७ ९ १७ १२ ५६ 

अघत अशक्त अपाङ्गता भत्ता ९ १० १३ २२ २८ ८२ 

बािबघिका सुिक्षा भत्ता - दघित ४० ३४ २७ १६ ३६ १५३ 

िम्मा ४८६ ३४८ ३६८ ३२३ ३८७ १९१२ 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-०२।०३ 

प्रस्ताि नं २०७७।०७८-०२।०३ िाघथ छिफि गदाय घिरिङ गाउँपाघिका तनह कँो आि २०७७।०७८ को िागी 

घनम्नानुसािको बाघर्यक बिेट प्रस्ताि पािीत गिी गाउँसभािा पेश गने घनर्यर् गरिर्ो । बिेटको घिस्ततृ प्तघतिेदन र्सैसाथ 

संिग्न िहकेो छ । 

आ ि २०७७।७८ को बिेटको संघक्षप्त घिििर् 

व्र्र्तफय   आर्तफय  

घस न ं घशर्यक िकि घस न ं घशर्यक िकि 

१ घिपद व्र्िस्थापन ५०००००० संिीर् सिकाि 

२ अन्र् सहार्ता २०००००० १ घित्तीर् सिाघनकिर् ८६६००००० 

३ िेघशन खरिद ४०००००० २ िािश्व बाँडफाँड ६८१११३७० 

४ कृघर् पश ुतथा िोिगािी  ८०००००० ३ सशतय अनुदान १५०७००००० 

५ कृष्र् िोटििागय कािोपत्रे २००००००० िम्िा  ३०५४११३७० 
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सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ िण्ड (क), (ज) बमोजजम प्रमाखर्ि गदयछु ।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्िोष ढुङ्गािा) 

 प्रमुि प्रशासकीय अधिकृि 

ममतििः २०७७।०५।०१                   तिररङ गाउँपामलका ििहँु 
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