
मिमि २०७६ फाल्गुण २१ गिे बुधबार कार्यपामिकाको बैठकका मिणयर्हरु 

पेज  1 मध्यको 1 

 

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 । 


