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चौथो गाउॉसबाको ऩहहरो फैठकका प्रस्तावहरु् 
गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०१ घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको नगय प्रहयी सञ्चारन  

तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऐन, २०७५ ऩारयत गने सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०२ घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको अनाथ तथा  

जोघिभम क्त फारफानरकाका रानग साभाघजक स यऺा कामणक्रभ (सञ्चारन  

कामणहवनध) ऐन, २०७५ ऩारयत गने सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०३ घघरयङ गाउॉऩानरका गाउॉ कामणऩानरकाको ननणणमहरु  

अन भोदन गने सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०४ घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉभा घजल्रा सभन्वम सनभनत  

तनह ॉभा भौज्दात कोषको यकभको रानग मोजना छनौट सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०५ मोजना तथा कामणक्रभको यकभ यकभान्तय  

सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०६ मोजनाको हहज्जे ऩरयभाजणन सम्फन्धभा । 

गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०७ हवहवध सम्फन्धभा । 

 

ननणणमहरु् 
ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०१ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०१ ऩारयत गने । 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०२ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०२ ऩारयत गने । 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०३ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०३ उऩय छरपर गदाण देहाम फभोघजभका 
घघरयङ गाउॉऩानरका गाउॉ कामणऩानरकाको ननणणमहरु अन भोदन गने । 

देहाम् 

क्र 
स 

नभनत फैठक/ननणणम नॊ ननणणमको सॊघझप्त व्महोया कैहपमत 

१ २०७५ ननणणम नॊ गाउॉऩानरकाभा प्रहयी चौकी स्थाऩना सम्फन्धभा  
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कानतणक 
०६  
गते 

२०७५।०७६-

००६।०१ 
। 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००६।०३  

गाउॉऩानरकाभा कामणयत कभणचायीहरुराई 
प्रोत्साहन बत्ता सम्फन्धभा ।  

२ 
२०७५ 
फैशाि 

७ गते  
ननणणम नॊ १३ 

थऩ प्रोत्साहन बत्ता सम्फन्धभा । 

क) प्रभ ि प्रशासहकम अनधकृत रु १० हजाय 
ि) रेिाऩार रु ८ हजाय 
ग) सव इघन्जननमय रु ८ हजाय 
घ) नामव स व्फा रु ६ हजाय 
ङ) िरयदाय रु ५ हजाय भात्रभा यहने गयी 
ननणणम अन भोदन । 

 

 

 

 

३ 
 

 

 

 

२०७५ 
भॊनसय 
०३ 

सोभफाय 
 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०१ 

घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको ऩश  सेवा शािा 
भापण त सञ्चानरत म वा रघऺत कामणक्रभ 
कामाणन्वमन कामणहवनध २०७५ सम्फन्धभा । 

 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०२ 

घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको प्रजननमो्म 
याॉगो।साॉढे।फोका।ह काणउने श्रोतकेन्र स्थाऩना 
कामणहवनध २०७५ सम्फन्धभा । 

 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०३ 

घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको फाख्रा।फॊग य 
ऩारन प्रवर्द्णन कामणहवनध, २०७५ सम्फन्धभा 
। 

 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०५ 

कयायभा कभणचायीको ननम घक्त अन भोदन 
सम्फन्धभा ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०६ 

फारहवकास केन्र अन दान सम्फन्धभा ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०७ 

प्राहवनधक कभणचायी ऩूणण घजम्भेवायी ह ने 
सम्फन्धभा ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।०९ 

आनथणक सहामता प्रदान गने सम्फन्धभा ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।१० 
आवनधक मोजना तज णभा गयाउन े  

ननणणम नॊ गाउॉऩानरकाको नबनडमो डक भेघन्ि ननभाणण  
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२०७५।०७६-

००७।११ 

सम्फन्धभा । 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।१२ 

स्वास््म चौकीहरुको रेटय प्माड य 
कामाणरमको नाभ ऩरयभाजणन गरय राग  गने ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।१५ 

गाउॉऩानरका उऩाध्मऺज्मूराइ मातामात िचण 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा । 

 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००७।१६ 

गाउॉऩानरका सल्राहकाय ननम क्त गने 
सम्फन्धभा ।  

४ २०७५ 
ऩ स ३ 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।०१ 

घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉको अऩाङ्गता बएका 
व्मक्तीको ऩरयचम ऩत्र हवतयण कामणहवनध 
२०७५ ऩारयत गने सम्फन्धभा । 

 

 

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।०३ 

प्रथभ चौभानसक िचण अन भोदन सम्फन्धभा ।  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।०४ 

नददजन्म ऩदाथण उत्िनन सम्फन्धभा ।  

  
ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।०५ 

सवायी साधन िरयद सम्फन्धभा ।  

  

ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।०९ 

इघन्जननमय सेवा प्राप्त गने सम्फन्धभा भानसक 
रु १७५०० ऩारयश्रनभक तथा इन्धन स हवधा 
कामाणरमफाट उऩरब्ध गयाउने गरय अन भोदन 
। 

 

  
ननणणम नॊ 
२०७५।०७६-

००९।११ 

कृहष ऺेत्रको अन दान हवतयण गने सम्फन्धभा 
।  

 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०४ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०४ घघरयङ गाउॉऩानरका तनह ॉभा घजल्रा 
सभन्वम सनभनत तनह ॉभा भौज्दात कोषको यकभको रानग मोजना छनौट सम्फन्धभा 
छरपर गदाण घजल्रा सभन्वम सनभनत तनह फाट प्राप्त ह ने यकभ रु ८० राि को रानग 
तऩनसर फभोघजभका मोजनाहरु छनौट गने् 
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तऩनसर् 

मोजनाको नाभ घजसस फाट 
व्महोने 

गाउॉऩानरका 

फाट व्महोने 

कूर फजेट कैहपमत 

गाउॉऩानरकाको बवन ननभाणण ४०००००० १६००००० ५६०००००  

वडा नॊ २ वडा कामाणरम बवन ननभाणण  २०००००० ८००००० २८०००००  

वडा नॊ ४ भा वडा कामाणरम बवन 
ननभाणण 

२०००००० ८००००० २८०००००  

 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०५ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०५ मोजना तथा कामणक्रभको यकभ 
यकभान्तय सम्फन्धभा ननम्नान सायको ननणणम गने् 
 यकाभान्तय गने फजेट 

 घशषणक हवननमोघजत 
फजेट 

यकाभान्तय 
फजेट 

सोही मोजनाभा 
फाॉकी फजेट रु 

१ सवायी साधन िरयद ४५००००० ३९००००० ६००००० 

२ कभणचायी तरफ १००००००० ३५००००० ६५००००० 

३ ऩदानधकायी अन्म स हवधा ५००००० ५००००० ० 

४ इन्धन ऩदानधकायी ८००००० ८००००० ० 

५ इन्धन अन्म प्रमोजन  २००००० २००००० ० 

६ अन गभन तथा भूल्माङ्कन २०००००० १०००००० १०००००० 

७ ऩघिभ नऩेार चार  कामणक्रभहरु २४००९२ २४००९२ ० 

८ कघन्टन्जेन्सी फाऩतको िचण ३६४९७९७ ७२९९०८ २९१९८८९ 

९ बैऩरय आउने चार   १३५३२४८ १०००००० ३५३२४८ 

क र जम्भा २३२४३१३७ ११८७०००० ११३७३१३७ 
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घजल्रा सभन्वम सनभनत तनह ॉफाट प्राप्त ह ने यकभ रु गाउॉऩानरकाफाट यकभान्तय बइ 
आउने यकभ रु ११८७०००० फाट सञ्चारन गने मोजनाहरु ननम्नान साय यहने् 

ननम्न् 

नफननमोजन गने मोजनाहरु 

गाउॉऩानरकाको बवन ननभाणण   ५६००००० घजसस 
साझेदायीभा  

वडा कामाणरम बवन ननभाणण (वडा न २ य ४)   ५६००००० घजसस 
साझेदायीभा  

गाउॉऩानरका नबत्र यहेको हवद्द नतकयण मोजनाहरु   ५००००० ऩूघजॉगत 

 औषनध िरयदभा थऩ गने फजेट   ३००००० चारू 

स्वमॊ सेहवकाहरुराइ झोरा हवतयण   ५०००० चारू 

वडा कामाणरम बवन भभणत (वडा नॊ ५) य वडा नॊ ३   ६००००० ऩ घजॉगत 

वडा नॊ १ भा कम्प्मूटय हप्रन्टय िरयद    १००००० ऩूघजॉगत 

गाउॉऩानरका कामाणरम िानेऩानी मोजना सम्ऩन्न गने 

तथा गाउॉऩानरकाको हपल्ड ननभाणण गने (प्राहवनधक 
रगत अन भानका आधायभा िचण रेख्न)े 

  १०००००० ऩ घजॉगत 

घयबाडा घशषणकभा थऩ गने फजेट    ५००००० चारू 

स्वास््म चौकी पननणचय व्मवस्थाऩन (पूरा स्वास््म 
इकाइ) 

  ५०००० ऩ घजॉगत 

क र जम्भा गाउॉऩानरका स्तरयम मोजनाहरुभा रु   १४३०००००   

सानरकयाभ कोरयडोय घशवारम ह दै ऩूर सम्भ भोटय 
भागण स्तयोन्ती 

वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

थ म्का िानेऩानी भभणत वडा न 
१ 

१००००० ऩ घजॉगत 

क हवन्डे िोल्सी कल्बटण ्माहवन रगाने वडा न 
१ 

३००००० ऩ घजॉगत 

रक्ष्भी प्राहव शौचारम कटहये वडा न 
१ 

२५०००० ऩ घजॉगत 

गडझौयी नसॊचाइ ऩहहयो िण्ड  वडा न 
१ 

१५०००० ऩ घजॉगत 

िाल्टावायी ऩल्रावायी ननभाणण अत्रौरी  वडा न 
१ 

१००००० ऩ घजॉगत 
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ठ नरपेदी िानेऩानी ऩ ट्टाय वडा न 
१ 

१००००० ऩ घजॉगत 

ि घलरङ्ग िानेऩानी मोजना (काउरे) भभणत वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

ि ङ्गनरङ्ग घाट भोटयभागण ननभाणण वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

गल्माङक रो भभणत ऩ ट्टाय वडा न 
१ 

१००००० ऩ घजॉगत 

जगौरी िानेऩानी टॊकी सॊयऺण वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

क ट म्दी क रो भभणत वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

प रवायी घाट भोटयभागण ननभाणण वडा न 
१ 

५०००० ऩ घजॉगत 

क र जम्भा वडा नॊ १ भा  वडा न 
१ 

१४०००००   

ऩावणती प्राहव कोरडाॉडाॉ प्राष्टय  वडा नॊ 
२ 

४००००० ऩ घजॉगत 

याधाकृष्ण प्राहव धाव्दी वडा नॊ 
२ 

५०००० ऩ घजॉगत 

हवष्ण  आधायब  त हवद्यारम गजयकोट सोराय व्मािी 
िरयद 

वडा नॊ 
२ 

५०००० ऩ घजॉगत 

िेरालदी ऩदिऩ र िण्ड भभणत वडा नॊ 
२ 

१००००० ऩ घजॉगत 

कटहये वेरादी साॉघ भ  ि भोटयभागण भभणतभा थऩ 
फजेट 

वडा नॊ 
२ 

१५०००० ऩ घजॉगत 

घचन्नेिोरा िानेऩानन मोजना ऩाइऩ िरयद  वडा नॊ 
२ 

५०००० ऩ घजॉगत 

कोन्र  के फयाफोटे िानेऩानी मोजना भभणत वडा नॊ 
२ 

५०००० ऩ घजॉगत 

कोरडाॉडा भेनसनयी वार वडा नॊ 
२ 

२००००० ऩ घजॉगत 

देउयारी नबनत्र फाटो भेनसनयी वार ननभाणण वडा नॊ 
२ 

५०००० ऩ घजॉगत 

क र जम्भा वडा नॊ २ भा    ११०००००   

्माजा नेवाय फस्ती भोटयभागण  वडा नॊ 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

कृष्ण भोटयभागण देिी राभोचौतायी ऩ ् ने नसढीफाटो वडा नॊ 
३ 

१००००० ऩ घजॉगत 
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ननभाणण 

ऐसेर  िानेऩानी मोजना ऩाइऩ िरयद वडा नॊ 
३ 

१००००० ऩ घजॉगत 

गैयावायी िानेऩानी मोजना वडा नॊ 
३ 

२००००० ऩ घजॉगत 

गैयाथोक िण्ड (अन्नऩ णण भोटयभागण) भोटयभागण 
ननभाणण 

वडा नॊ 
३ 

१००००० ऩ घजॉगत 

बैयव प्राहव िानेऩानी ट्याङ्की ननभाणण वडा नॊ 
३ 

१००००० ऩ घजॉगत 

ऩोियीछाऩ िानेऩानी मोजना भभणत वडा नॊ 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

अचणरकोट िानेऩानी मोजना (ग रुङटोर) भभणत वडा नॊ 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

सभमथय चचण बवन प्राष्टय गने वडा नॊ 
३ 

१००००० ऩ घजॉगत 

चनौटे क रो स्ल्माव ननभाणण वडा नॊ 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

थकरालदी ऩहहयो व्मवस्थाऩन वडा न 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

गोक रढ क िेत ऩहहयो व्मवस्थाऩन वडा नॊ 
३ 

५०००० ऩ घजॉगत 

कानरका देवी प्राहव हयनसङ्गडाडाॉ शौचारम भभणत वडा नॊ 
३ 

७०००० ऩ घजॉगत 

क र जम्भा वडा नॊ ३ भा    १०७००००   

छाङ्खी िानेऩानी (याभकोट थाभडाॉडा पूरा) भभणत  वडा नॊ 
४ 

१००००० ऩ घजॉगत 

याजब  मय भन्दीय ननभाणण भानऩ य वडा नॊ 
४ 

२००००० ऩ घजॉगत 

गडौनरटाय झोर ङ्गेऩ  र जाने भोटयभागण स्तयवरृ्द्ी  वडा नॊ 
४ 

१५०००० ऩ घजॉगत 

ट्वापरदेिी बाटडाॉडा भोटयभागण ननभाणण वडा नॊ 
४ 

१००००० ऩ घजॉगत 

याम्कोट ऩधेयो जाने नसढीफाटो ननभाणण वडा नॊ 
४ 

५०००० ऩ घजॉगत 

नेऩडाॉडाॉ ग रुङगाउॉ नसफ्र ङ िोरा भोटयभागण ननभाणण वडा नॊ 
४ 

१००००० ऩ घजॉगत 

कल्माणदेवी प्राहव करुवाटाय घेयावाय  वडा नॊ 
४ 

५०००० ऩ घजॉगत 

भहेन्रज्मोती भाहव गड्यौनरटाय घेयावाय वडा नॊ २००००० ऩ घजॉगत 



चौथो गाउॉसबा ऩहहरो फैठकको ननणणमहरु नभनत २०७५ भाघ २९ गते भॊगरफाय 

 

Page No: 8 of 9 
 

४ 

हहरहवकास िानेऩानी भभणत गड्यौनरटाय वडा नॊ 
४ 

५०००० ऩ घजॉगत 

वडा नॊ ४ भा जम्भा   १००००००   

तल्रो फघल्छगौडा िानेऩानी मोजना (नरघफ्टङ्ग) थऩ 
फजेट 

वडा नॊ 
५ 

३००००० ऩूघजॉगत 

काभधेन  भाहव धेन ङ क्माघन्टन ननभाणण  वडा नॊ 
५ 

३००००० ऩ घजॉगत 

फघल्छगौडा वनडाडा भोटयभागण ननभाणण वडा नॊ 
५ 

१००००० ऩ घजॉगत 

देउयारी चौतायी ननभाणण वडा नॊ 
५ 

१००००० ऩ घजॉगत 

भनकाभना भघन्दय घेयवाय वडा नॊ 
५ 

१००००० ऩ घजॉगत 

चन्डी भोटयभागण भभणत वडा नॊ 
५ 

१००००० ऩ घजॉगत 

वडा नॊ ५ भा क र जम्भा   १००००००   

 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०६ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०६ मोजनाको हहज्जे ऩरयभाजणन सम्फन्धभा 
छरपर गदाण तऩनसर फभोघजभको ननणणमहरु गने् 

तऩनसर् 

क) हारसम्भको कामणऩानरका फैठकफाट ननणणम बइ ऩरयभाजणन बएका मोजनाहरुका हहज्जे 
ऩरयभाजणन सोही अन रुऩ कामाणन्वमन गने गयी अन भोदन गने । 

ि) हार यहेको तऩनसर फभोघजभका मोजनाहरुभा ननम्नान साय सॊशोधन गने  

हारको मोजनाको नाभ यकभ रु सॊशोधन ऩिात कामभ ह न े
मोजनाको नाभ 

यकभ रु 

जनजाती रघऺत नसऩभ रक 
तानरभ तथा कामणक्रभ 

११००००० तभ  ह्य र छोंज नध सभाज 
बवन ननभाणण 

४००००० 

ऩघिभ नेऩार िाऩा ऩूघजॉगत 
तपण  

९५२९५४ 
तल्रो फघल्छगौडा िानेऩानी 
नरफ्टीङ मोजना 

९५२९५४ 

सावणजननक ननभाणण ३००००० ३००००० 
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कम्प्मूटय सफ्टवेमय ननभाणण 
तथा िरयद िचण एवॊ अन्म 
फौहर्द्क सम्ऩघत्त प्रानप्त  

५००००० गाउॉऩानरका नबत्रका वडा 
कामाणरम तथा भाहव भा 
इन्टयनेट हवस्ताय 

५००००० 

धाब्दी भ र कृष्ण भाहव काङ 
िोरा िानेऩानी ऩ ट्टाय 
ननभाणण  

१५००००० ऩ ट्टायधाऩ िानेऩानी तथा 
सयसपाइ मोजना 

 

 

ग) आगाभी ददनहरुभा प्राहवनधक त्र  हटका कायण मोजनाको हहज्जे ऩरयवतणन गन णऩने 
सम्फन्धभा गाउॉ कामणऩानरका फैठकराइ अनधकाय प्रत्मामोजन गने । 

 

ननणणम नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०७ 

प्रस्ताव नॊ गाउॉसबा २०७५।०७६-००३।०७ नफनफध सम्फन्धभा छरपर गदाण तऩनसर 
फभोघजभको ननणणमहरु गने् 

तऩनसर् 

क) करुवाटाय नरघफ्टङ नसॊचाइ मोजना कानरगण्डकी राइ गाउॉऩानरकाफाट हवननमोजन 
बएको रु २० राि भात्रभा सम्ऩन्न नह ने देिीएकोरे सो मोजनाराइ स्थाननम तह य 
प्रदेश सयकायका हवचभा रागत साझेदायीका रानग गण्डकी प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गने 
। 

ि) कामणवाहक वडाअध्मऺका रुऩभा एक भहहना बन्दा फहढ सेवा प्रवाह गयेको िण्डभा 
ननणणम बएको नभनतदेिी राग ह न ेगयी वडाअध्मऺ फयाफयको सेवा स हवधाभा नऩ ग यकभ 
गाउॉऩानरकाको आन्तरयक श्रोतफाट व्महोने गरय यकभ प्रदान गने ननणणम गरयमो । 

ग) गाउॉऩानरकानबत्र सवै कामाणरमहरुभा ननम क्त ह ने कामाणरम सहमोगीहरुको आवश्मक 
न्मूनतभ शैघऺक मो्मता एस एर नस वा सो सयह उघत्तणण ह न ऩने य भानसक सेवा 
स हवधाको हकभा भानसक रु ८००० अऺेरुहऩ आठ हजाय भात्रभा नघट्ने गरय भानसक 
तरफ बत्ता ब  क्तान गने ननणणम गरयमो । 

 

चौथो गाउॉसबा अनधवेशनको ऩहहरो फैठक अन्त्म गने  । 


