
नाम्खा गाउँपालिका 

लिती २०७६ वैशाख १४ गतेको गाउँ कार्यपालिकाका ननर्यर्हरू 

ननर्यर् नं. १– केर्मी जलविधुत र्मर्ममतको लागि ग्याविन, सिरे्मन्ट िााँउपासलकाबाट उपलब्ध िराउने र अन्य 
कायम प्राविगधक इस्टटरे्मट अनुिार र्मर्ममत िम्भार कोषबाट बजेटको व्यिटथा िरर उक्त योजनाको ननर्मामण 
कायम िम्पन्न िने । 

ननर्यर् नं. २– इसलङ स्टथत र्मोिाइल टािरको भिन र्मर्ममतको लागि प्राविगधक इस्टटरे्मट अनुिार र्मर्ममत 
िम्भार कोषबाट बजेटको व्यिटथा िने र  १० िटा जटता पाता, १० बोरा सिर्मन्ट यिै िाउाँ पासलकाको 
कायामलयबाट उपलब्ध िराउने । 

ननर्यर् नं. ३ – चाला िारु्मदानयक भिनको डिल र्मर्ममतको लागि प्रयाप्त  बजेट नभएको कारण यो योजना 
आिार्मी आ.ि.र्मा ननर्मामण िने । 

ननर्यर् नं. ४ – हेप्का हहल्िा र्मािु ननर्मामणको लागि िाउाँ पासलका कायामलयर्मा र्मोज्दातबाट १० िटा जटता 
पाता उपलब्ध िराउने । 

ननर्यर् नं. ५ – िािमजननक भिन ननर्मामण िदाम िरकारी ननयर्मानुिार जग्िा खररद िनम नपाइने तर जग्िा 
धनन लालपुजाम हुनुपने व्यिटथा भएकोर्मा कुनै पनन व्यस्क्तबाट ननिःशुल्क जग्िा नपाइने कारण भोनतक 
पुिामधार ननर्मामण िदाम िाहै अप््यारो हुने भएकोले यि आ ि २०७५।०७६ र्मा ननर्मामण हुने िािमजननक भिनहरू 
िािमस्जक जग्िाहरूर्मा ननर्मामण िने र आिश्यक पने ननर्मामण िार्मग्री प्राप्तका लागि यिै आधारर्मा र्माि िने 
। 

ननर्यर् नं. ६ – ििा नं. ५ न्हेर्म िाउाँ  ननिािी श्री थाया दोजी लार्माले हदएको ननिेदन अनुिार ननजको 
व्यििानयक रूपर्मा रहेका ३१ िटा बाख्राहरू भारी हहर्मपातका कारणले र्मरेकोले व्यििायीलाइ राहत पुयामउन 
४००००।  (अक्षररूपी रू चासलि हजार) राहत उपलब्ध िराउने । 

ननर्यर् नं. ७ – यि िाउाँ पासलकार्मा कायमरत करारर्मा ननयुस्क्त भएका िम्पुणम कर्ममचारीहरूको करार िम्झोता 
वि.िं. २०७५ पुि र्मिान्तर्मा िर्माप्त भएकोले २०७६ अिार र्मिान्त िम्र्म नविकरण िने । 

ननर्यर् नं. ८– तपसशलर्मा उल्लेखखत योजनाहरूको ननर्मामणका लागि नार्म िंशोधन िने । 

सि.नं. िाविकको योजना/कायमक्रर्मको 
नार्म, ठेिाना 

बजेट िंशोधन भएको 
योजनाको नार्म 

बजेट 



१ रु्मचु िारु्मदानयक भिन फननमचर 
ननर्मामण 

१ लाख रु्मचु िारु्मदानयक 
भिनको झ्याल, 
ढोकाको पल्ला, 
फननमचर, भुइ 
सिसलङ र भान्छा 
घर ननर्मामण 

५ लाख 

२ रु्मचु िारु्मदानयक भिनको भुइ 
सिसलङ 

१ लाख 

३ रु्मचु िारु्मदानयक भिनको भान्िा 
ननर्मामण 

३ लाख 

 जम्र्मा ५ लाख  ५ लाख 

४ लेखगधिार्मा खेलकुद रै्मदान २ लाख नाम्खाखोङजोङ 
विधालय भिन 
ननर्मामण 

 
 

१० लाख 

 
 

 

५ नाम्खाखोङजोङ विधालय भिन 
र्मर्ममत 

७ लाख 

६ नाम्खाखोङजोङ विधालयको 
शोचालय ननर्मामण (२) 

१ लाख 

 जम्र्मा १० लाख  १० लाख 
७ िाउाँ पासलका तथा ििा पुणम खोप 

घोषणा कायमक्रर्म 
२ लाख विधालयर्मा 

प्राथसर्मक उपचार 
िम्बन्धर्मा तासलर्म 

२ लाख 

८ िाउाँघर स्क्लननक उपकरण खररद १ लाख ८० हजार टिाट्य कर्मीका 
लागि HMIS 
तासलर्म 

१ लाख ८० हजार 

९ िारु्मदानयक भिन ननर्मामण, 
खिालिाउ 

१८ लाख खिालिाउ 
जलविधुत 
ननर्मामणका लागि 
सिरे्मन्ट खररद तथा 
िार्मानहरू ढुिानी 

१८ लाख 

१० यांिार िारु्मदानयक भिनको 
र्मागथल्लो तला थप भुइ सिसलङ र 
भुइतलाको झ्याल ढोका र भुइ 
सिसलङ सिरे्मन्ट 

११ लाख यांिार िारु्मदानयक 
भिनको र्मागथल्लो 
तला थप र भुइ 
वप.सि.सि. 

११ लाख 

 

ननर्यर् नं. ९– गधिा स्टथत नाम्खाखोङजोङ विधालय भिन ननर्मामणका लागि बजेट नपुग्ने भएकोले प्राविगधक 
इस्टटरे्मट अनुिार ६५ िटा जटता पाता उपलब्ध िराउने िने । 

ननर्यर् नं. १०– तपसिलका योजनाहरू हाल भस्ककएर स्जणम भएकोले र्मर्ममतका लागि र्मर्ममत िम्भार कोषबाट 
खचम व्यहोने िरी ननर्मामण िने । 



१. खिालिाउाँ  ढल ननकाि र्मर्ममत रू २ लाख 

२. यांिार सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार  

३. याल्िाि सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार  

४. लार्माखोल्िी सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार र १२ िोरा सिरे्मन्ट उपलब्ध िराउने । 
५. ग्याउङ देखख च्यारेजी पुल िम्र्म घोिेटो बाटो र्मर्ममत रू १ लाख 

ननर्यर् नं. ११– नेपाल दरुिंचार प्राविगधकरण कर्मलादी काठर्मािोको प्रकासशत सर्मती २०७५।१०।२७ को िुचना 
अनुिार हालिम्र्म इन्टरनेट िेिा नपुिेका टथाननय तहर्मा िुचना प्रविगध िेिा केन्र टथापना िने भएकाले 
यि िाउाँ पासलकार्मा पनन इन्टरनेट नपुिेका कारणले िो िम्बन्धर्मा नेपाल दरुिंचार प्राविगधकरण िर्मक्ष 
प्रटताि पेश िने । 

ननर्यर् नं. १२– यि नाम्खा िाउाँ पासलकाको आ.ि. २०७५।०७६ को बावषमक बजेटर्मा जनप्रनतननधीहरूको िेिा 
िुविधाहरूका लागि विननयोजन भएको रकर्मले नपुि हुने भएकोले टथानीय भत्ता सशषमकबाट १७ लाख 
जनप्रनतननधीहरूको िेिा िुविधा सशषमकर्मा रकर्म रकार्मान्तर िने ।  

१. खिालिाउाँ  ढल ननकाि र्मर्ममत रू २ लाख 

२. यांिार सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार  

३. याल्िाि सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार  

४. लार्माखोल्िी सिचाइ कुलो र्मर्ममत रू ७५ हजार र १२ िोरा सिरे्मन्ट उपलब्ध िराउने । 
५. ग्याउङ देखख च्यारेजी पुल िम्र्म घोिेटो बाटो र्मर्ममत रू १ लाख 

 


