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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 



मिमि २०७६ भदौ १ गिे आइिबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 
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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 ििे । 
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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 । 
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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  
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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  ँ



मिमि २०७६ िंमिर १० गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  3 मध्यको 2 

 

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 । 
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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 



मिमि २०७६ पषु १८ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  18 मध्यको 2 

 

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 
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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।  
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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 । 
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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  



मिमि २०७६ फाल्गणु ०६ गिे िंगलबार कार्यपामलकाको बठैकका मिणयर्हरु 

पेज  6 मध्यको 4 

 

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 । 
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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 । 



घिरिङ गाउँपाघिका िाहत सामग्री घितिण सम्बघधि कार्यघिघि २०७६ 

 
 

 

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 । 
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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 
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(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 
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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  
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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 
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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  
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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) 
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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) 
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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) 
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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  
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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  
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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   
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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   



 

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) 

Page 28 of 34 
 

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

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 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  
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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  
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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   
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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   
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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   
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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   
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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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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   



मिमि २०७६ चैत्र २५ गिे शकु्रबार कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

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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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 । 
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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 । 

 



मिमि २०७७ जेष्ठ २० गिे िंगलबार आकममिक कार्यपामलकाको बैठकका मिर्यर्हरु 

पेज  4 मध्यको 1 

 

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।  
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