
२०७५ असोज २८ गतकेो गाउँसभाको निर्णयहरु 

प्रस्तावहरुः 
गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ घिरिङ गाउँपालिका स्थालिय िाजपत्र प्रकाशि 
सम्बन्धी काययववधी, २०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ घिरिङ गाउँपालिकाको प्रशासवकय काययववलध 
(लियलमत गिे) ऐि, २०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०३ घिरिङ गाउँपालिका न्यावयक सलमलत (काययववलध 
सम्बन्धी) ऐि, २०७५ पारित गिे सम्बन्धमा। 

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

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५ घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको लिर्ययहर 
अिमुोदि गिे सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ घिरिङ गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि,२०७५ 
पवहिो संशोधि ववधेयक २०७५ प्रस्ताव पारित गिे सम्बन्धमा । 

गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७ ववववध सम्बन्धमा । 

 

 

लिर्ययहरुः 
लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ 

प्रस्ताव िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०१ पारित गिे । 

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ 

प्रस्ताव िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०२ पारित गिे। 

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०३ 

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

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०४ 

प्रस्ताव िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०४ पारित गिे 

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५ 

प्रस्ताव िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०५उपि छिफि गदाय देहाय बमोघजमका 
घिरिङ गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको लिर्ययहर संशोधि सवहत अिमुोदि गिे । 
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देहायुः 

क्र 
स 

लमलत बैठक/लिर्यय िं लिर्ययको संघिप्त व्यहोिा कैवफयत 

१ 

२०७५ 
साउि 
१५ 

लिर्यय िं २ 
सव-इघन्जलियि लसलभि ि सवािी 
चािकको किाि थप 

२०७५ साि असोज 
मवहिामा चाडवाड खचय 
समेत भकु्तालि ददि े
गिी । 

 

 

 

२ 
 

 

 

 

२०७५ 
भदौ ०३ 
 

लिर्यय िं १ 
घिरिङ गाउँपालिकाको िाजपत्र 
प्रकाशि  सम्बन्धी काययववलध 
२०७५ । 

 

लिर्यय िं २ 
उपभोक्ता सलमलत गठि परिचािि 
तथा व्यवस्थापि सम्बन्धी 
काययववलध २०७५ । 

 

लिर्यय िं ३ 
किािमा प्राववलधक कमयचािी 
व्यवस्थापि गिे सम्बन्धी 
काययववलध २०७५ । 

 

लिर्यय िं ४ गाउँपालिकाको योजिा वकताव 
िाग ुगिे ।  

लिर्यय िं ५ गाउँपालिकाको दििेट लिधायिर् ।  

लिर्यय िं ७ किािमा काययित कमयचािीहरको 
किाि म्याद थप ।  

लिर्यय िं ८ ििभाडा सम्बन्धमा ।  

लिर्यय िं ११ गाउँसभा काययपालिका बैठकमा 
खािा खाजाको व्यवस्था गिे ।  

३ 
२०७५ 
भदौ १२ 
 

लिर्यय िं १ िददजन्य पदाथयहरको व्यवस्थापि 
।  

लिर्यय िं २ योजिा फिफािक सम्बन्धमा ।  

लिर्यय िं ९ ि १० 

लतज लगत प्रलतयोलगता, ३ मवहि े
इिोक्ट्रोलसयत तालिम ि 
िोकसेवा तयािी कक्षा सञ्चािि 
सम्बन्धमा । 

 

लिर्यय िं १३ 
प्रहिी चौकीिाइ पेरोि ि 
एम्बिेुन्स खरिदमा १० हजाि 
ददि े। 

 

४ २०७५ 
असोज ४ लिर्यय िं १ सडक ममयत तथा  सिसफाइ गिे 

।  
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५ 
२०७५ 
असोज 
२४ 

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

०२ 

शघक्त थापाको सेवा सवुवधा प्रदाि 
।  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

०४ 

दलित िघक्षत लसिाइ कटाइ 
तालिम सञ्चािि ।  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

०७ 

योजिा फिफािक एवं खचय 
अिमुोदि  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

०८ 
सापको किाि थप  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

०९ 
इघन्जलियि सेवा प्राप्त गिे  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

१० 
काििु काययववलध लिमायर् गिे 

२०७५ साउि १ 
गतेदेखी िाग ुगिे गिी 
लिर्यय अिमुोदि गिे 
। 

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

१२ 

ददपक मावव गजिकोट योजिा 
हस्तान्तिर् लिि े।  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

१३ 
आलथयक सहायता प्रदाि गिे ।  

लिर्यय िं 
२०७५।०७५-

१४ 

कायायिय सहयोलगहरको तिब 
भत्ता ।  

 

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ 

प्रस्ताव िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०६ घिरिङ गाउँपालिकाको ववलियोजि ऐि, 
२०७५ पवहिो संशोधि ववधेयक, २०७५ मा लिम्िािसुाि गिे लिर्यय गरियोुः 

(क) चन्रज्योती प्राववलधक ववद्यािय भवि लिमायर् क्रमागत योजिािाइ लिम्िािसुाि 
संशोधि गिेुः 

लिम्िुः 
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सिकािी लिकाय सलमलत एवं वोडयहरिाइ सशतय चािू अिदुाि खचय घशर्यक िं २६४१२  

कक्षाकोठा भवि ममयत र ३ िाख । 

घशक्षक तिब भत्ता ववतिर् र १४ िाख ३० हजाि मात्र । 

कमयचािी तिब भत्ता र ५ िाख २० हजाि मात्र । 

शैघक्षक सामाग्री खरिद र १५ िाख मात्र । 

CTEVT िाइ धिौटी बापत र १० िाख ५० हजाि मात्र । 

फलियचि तथा वफक्ट्चसय वापत र ५ िाख ५० हजाि मात्र । 

कायायिय सम्बन्धी खचय र १ िाख ५० हजाि मात्र । 

(ख) सवािी साधि तफय को ४५ िाख बजेटमा आन्तरिक श्रोतवाट व्यहोिे गिी लिर्यय 
गिे तथा ववद्यलुतकिर् तफय को र १ किोड िकमिाइ खािेजी गिी तथा पघुजगँत 
अिसुन्धाि तथा पिामशय घशर्यकबाट र ६ िाख ८२ हजाि ८  सय ९१ रपैया पैसा 
३१ मात्र संशोधि गिी तपलसिबमोघजमका योजिाहरमा घशर्यकान्ति गिी ववलियोजि गिेुः 

तपलसि 

(क) ववद्यलुतकिर् तफय का योजिाहरुः 

१ घििीङ गाउँपालिका वडा िं १ ि २ (काठेकोट बैडी अत्रौिी) र ४० िाख । 

२ घििीङ गाउँपालिका वडा िं १ ि २ (घ्याछाप पटु्टाि) र ४० िाख । 

३ घििीङ गाउँपालिका वडा िं २ ि ४ (माहिकोट घजताकोट) र २५ िाख । 

४ घििीङ गाउँपालिका वडा िं १ ि ४ (बन्टाि खवुिङ) र २५ िाख । 

५ घििीङ गाउँपालिका वडा िं ३ (घखिा) र १ िाख । 

६ घििीङ गाउँपालिका वडा िं ४ (लसप्िङु उम्से फूिा िामकोट) र ६ िाख । 

७ घििीङ गाउँपालिका वडा िं ४ ि ५ (गिकोट भाटडाँडा) र ५ िाख । 

 

(ख) वडा िं १ ि वडा ि ४ मा सोिाि खरिद र ४ िाख मात्र । 

(ग) गाउँपालिका वफल्ड लिमायर् ि क्ट्याघन्टि लिमायर् र ११ िाख । 

आलथयक बर्य २०७४।०७५ मा कायय सम्िौता भइ सम्िौताबमोघजमका काययसमापि हिु 
िसकी भकु्तालि ददि बाकँी योजिाहर चािू आव मा लिम्ि योजिाहरिाइ भकु्तािी गिे 
लिर्यय गिेुः 

१ िाधाकृष्र् मोटिमागय लिमायर् र १ िाख मात्र । 
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२ लछिाभञ्ज्याङ डुम्रवेेसी मोटिबाटो लिमायर् र १ िाख मात्र । 

३ करवाटाि वािवुाटाि मोटिबाटो लिमायर् र १ िाख मात्र । 

४ सजृिा प्रावव गेट लिमायर् र ५० हजाि मात्र । 

५ गड्यौलिटाि रिङिोड लिमायर् र २ िाख मात्र । 

६ उवाथोक समाज भवि लिमायर् र ३२ हजाि मात्र । 

  

गाउँपालिकाको सघञ्चत कोर्बाट तपलसि बमोघजमका खचयहर भकु्तालि ददि े। 

(क) िोििु ेपिु हेिािकुो तिब भत्ता भकु्तािी र ३६ हजाि मात्र । 

(ख) बेरज ुखातामा सामाघजक सिुक्षा वफताय र २ िाख १३ हजाि ८ सय मात्र । 

(ग) सामाघजक परिचािकहरको तिव भत्ता भकु्तािी र १८ हजाि मात्र । 

(ि) पघिम िपेाि खािपेािी आयोजिाको चािू २ िाख ४० हजाि ९२ मात्र पूघजगँत र 
९ िाख ५२ हजाि ९ सय ५४ मात्र खचय िेख्न े।  
 

लिर्यय िं गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७ 

प्रस्ताव िं  गाउँसभा २०७५।०७६-००२।०७उपि छिफि गदाय लिम्िािसुािका 
लिर्ययहर गरियोुः 

(क) आगामी आलथयक बर्यको िालग श्रोत आंकिि गिेभन्दा बाहेकको िकम 
गाउँपालिकाको सघञ्चत कोर्मा प्राप्त हिु आएमा िेपाि सिकािबाट प्राप्त हिुे 
कायायन्वयि लिदेघशका कायायियको लिर्यय एवं काययपालिकाबाट आवश्यकता 
अिरुप ववलियोजि गिी खचय गिे ि आगामी गाउँ सभा अलधवेशिमा अिमुोदि 
गिाउिे प्रस्ताव पारित गिे लिर्यय गरियो । 

(ख) गाउँसभाबाट क्रमागत योजिामा िहेको देउिािी धाब्दी खापा ममयत घििीङ ३ 
िाइ संशोधि गिी देउिािी धािादी घिरिङ २ िाख्न ेलिर्यय गरियो । 

(ग) आलथयक बर्य २०७५।०७६ का उपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चािि हिुे 
योजिाहरमा लिम्ि बमोघजमको जिसहभालगता अिपुात अलिवायय िहिे लिर्यय 
गरियोुः 

१ सडकिगायतका पूवायधाि तफय  ववलियोघजत कूि बजेटको २० प्रलतशत 
जिसहभालगता कायम हिुपिे ।  
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२ भवि ववद्यलुतकिर् िगायत अन्य ववकास तफय  कूि बजेटको १० प्रलतशत । 

(ि) आलथयक बर्य २०७५।०७६ को गाउँसभाको तेश्रो अलधवेशि अन््य गिी चौथो 
गाउँसभा अलधवेशि स्थालिय सिकाि सञ्चािि ऐि, २०७४ को अलधिमा िही घिरिङ 
गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको लिर्ययअिसुािको लमलत ि समय ि स्थािमा बस्िेछ ।  

 


