
प्रस्तावहरु: 

१ ववकास विर्ााणका कार्हरु सुचारु गिे सम्बन्धर्ा । 

२ योजिा संझौता गि ेम्याद थप गि ेसम्बन्धर्ा । 

३ सहयोगको लावग धन्यबाद ददि ेसम्बन्धर्ा । 

४ र्ूल्य सूची वस्वकृत गिे सम्बन्धर्ा । 

५  विशुल्क औषधी उपलब्ध  गराउिे सम्बन्धर्ा । 

६ ल्याव अवसस्टेन्टको तलब सम्बन्धर्ा  । 

७ िगर प्रर्ुख कृवष आधुविदककरण अिुदाि सम्बन्धर्ा । 

८ पररचावलत स्वयर् सेवकहरुलाई खाजा खचा उपलब्ध गराउिे सम्बन्धर्ा  । 

९ सेवा करारर्ा कायारत कर्ाचारीको म्यादथप सम्बन्धर्ा । 

१० लकडाउि सम्बन्धर्ा । 

११ रकर्ान्तर सम्बन्धर्ा । 

विणायहरु: 

विणाय िम्वर १ 

प्रस्ताव िम्वर १ र्ावथ छलफल गदाा कोविड १९ को कारणले विर्ााण काया स्थगि िएको श्री स्वच्छन्द/शंकरर्ाली/खािी जे 

वि द्वारा विर्ााणावधि र्ध्य पहाडी राजर्ागाको विर्ााण काया संचालि गिा आबश्यक सहयोग गररददिुहुि िवि श्री पुष्पलाल (र्ध्य 

पहाडी) लोकर्ागा आयोजिा कायाालय,पालुङटार, गोरखाको च िं २५५ वर्वत २०७७।०१।१४ को पत्र प्राप्त िएको र र्ाििीय 

उपप्रधिर्न्त्री तथा रक्षा र्न्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूको अध्यक्षतार्ा वर्वत २०७६।१२।२० तग े बसेको िोिल कोरोिा रोग 

रोकथार् तथा वियन्त्रण उच्चस्तररय सर्न्वय सवर्वतको १६ औं बैठकर्ा देहायका प्राबधािहरु पूणा रुपर्ा पालिा हुिे सुविवित गरी 

ववकास विर्ााणका कार्हरु संचालि गिा ददिे िवि िएको विणाय प्राप्त िएकोले उपरोक्त प्राबधािहरुको पालिा गरर र्ध्य पहाडी 

राजर्ागा लगायत अन्य ववकाश विर्ााणका कायाहरु र अवत आवश्यक बस्त ुउत्पादि गि ेउद्योग संचालि गिा अिुर्वत ददि ेविणाय 

गररयो । 

 

१ श्रवर्क र अन्य जिशवक्तहरु अविवाया रुपर्ा कायास्थल वितै्र रहिुपिे । 

२ श्रवर्क र अन्य जिशवक्तहरुको लावग खािा र खाजाको ब्यबस्था कायास्थल वितै्र गररिुपि े। 

३ श्रवर्क र अन्य जिशवक्तहरुलाई कायास्थलबाट बावहर जाि र कायास्थल बावहर रहकेा पररवारका सदस्य लगायत कुिपैवि 

ब्यवक्तहरुसंग सम्पकार्ा आउि ददि िहुिे । 

४ कायास्थलर्ा ब्यवक्त ब्यवक्तववच न्यूितर् िौवतक दरूी कायर् गिुापिे । 

५ स्वास््य तथा िजसंख्या र्न्त्रालयले जारी गरेको स्वास््य सम्बन्धी प्रोटोकल पालिा गिुापि े। 

६ श्रवर्क लगायत कायास्थलर्ा रहिे सबैको दैविक ज्वरो िाप्ने तथा, वियवर्त स्वास््य जााँच गिुापििे । 

७ श्रवर्क लगायत कायास्थलर्ा रहिे सबैलाई र्ास्क, सेविटाईजर र साबुि पाविको प्रयोग गराउिे । 

८ एम्बुलेन्स स्याण्ड बाइ राख्ने ब्यबस्था वर्लाउि े। 

 



 

विणाय िम्वर  २ 

प्रस्ताब िम्बर २ र्ावथ छलफल गदाा वर्वत २०७६।१०।२१ गते बसेको िगर कायापावलकाको बैठकले चालु आर्थाक बषाका 

योजिाहरुको संझौता गिे म्याद वर्वत २०७६ साल चैत्र र्सान्त सम्र् तोकेकोर्ा उक्त भ्याद सर्ाप्त िैसकेकोले  उक्त म्याद वित्र 

संझौता हुि िसकेका योजिाहरुर्ध्ये उपिोक्ता सवर्वत गठि िैसकेका र अत्याबसेक योजिाहरुको संझौता गिे म्याद  २०७७ 

बैशाक र्सान्त सम्र् बढाउिे विणाय गररयो । 

विणाय िम्वर ३  

प्रस्ताब िम्वर ३ र्ावथ छलफल गदाा  वर्वत २०७६।१२।३० गते बसेको िगर कायापावलकाको बैठकले िगरपावलकाद्वारा 

िैरहकेो राहत ववतरण कायार्ा सहयोग गिाका लावग गरेको अवपल अिुसार हालसम्र्र्ा दहेायअिुसारका ब्यवक्त तथा संस्थाबाट 

देहायअिुसार सहयोग प्राप्त िएकोले सहयोग उपलब्ध गराउि ेब्यवक्त तथा संस्थालाई धन्यबाद ददिे   विणाय गररयो । 

१ ववजय लघुववत्त वववत्तय संस्था वलवर्टेड िोलेटर - रु  दशहजार 

२ र्ादी वर्ददर् बचत तथा ररण सहकारी संस्था वलवर्टेड िोलेटार - रु  पन्रहजार 

३ सरोज पौडेल र्ध्यिेपाल ६ -  १० थाि  PPE 

विणाय िम्वर  ४ 

प्रस्ताव िम्वर ४ र्ावथ छलफल गदाा  संघीय र्ावर्ला तथा सार्ान्य प्रशासि र्न्त्रालयको च. ि.ं ४३९ वर्वत 

२०७६।१२।१९ को पत्र अिसुार राहत ववतरण गिाको लावग सोही वर्वतर्ा सूचिा प्रकाशि गरी िगरपावलका वित्रका 

आपूर्ताकतााहरुसंग वर्वत २०७६।१२।२० गत ेवित्र र्ूल्यसूची र्ाग गररएकोर्ा तोदकएको म्याद वित्र प्राप्त िएका देहायअिसुारका 

आपूर्ताकतााहरुका र्लू्यसूचीहरु र्ध्ये सबैिन्दा कर् र्ूल्य िएको  अवधकारी स्टोसा, र्ध्यिेपाल- ७ संग साहत सार्ाग्री वलई राहत 

ववतरण गररएको कायाको सर्थाि गदै उक्त  रू्ल्यसूची  स्वीकृत गि ेविणाय गररयो । 

राहत सार्ाग्रीको िार् र्ूल्यसूची पेश गिे आपूर्ताकतााको िार् र र्ूल्य 

वशतल टे्रडसा, र्ध्यिपेाल -

६ 

न्यू पौडेल  दकरािा पसल 

र्ध्यिेपाल -२ 

अवधकारी स्टोसा, 

र्ध्यिेपाल- ७ 

१ चार्ल (वजरा र्वसिो) प्रवत दकलो रु.   ६६.५० रु.  ६७ रु.  ६६ 

२ चार्ल (सोिा र्िसुली) प्रवत दकलो रु.   ५० रु.  ४९.५० रु.  ४९ 

३ दाल (र्ास) प्रवत दकलो रु. १६० रु. १५८ रु. १५५ 

४ दाल (रहर) प्रवत दकलो रु. १६० रु. १५८ रु. १५५ 

५ दाल  (र्ुसुरो) प्रवत दकलो रु. १३० रु. १२५ रु. १२० 

६ तोरीको खाि ेतले प्रवत वलटर रु. १८० रु. १७५ रु. १७० 

७ आयो िूि प्रवत दकलो रु.   २५ रु.  २५ रु.  २४ 

८ हातधिुे साबुि (लक्स) प्रवत गोटा रु.  ४० रु.  ४० रु.  ३५ 



९ हातधिुे सावुि (वडटोल) प्रवत गोटा रु.  ५० रु.  ५० रु.  ४५ 

जम्र्ा रु. ८६१.५० रु.  ८४७.५० रु. ८१९ 

 

विणाय िम्वर ५ 

प्रस्ताब िम्बर ५ र्ावथछलफल गदाा वियवर्त रुपर्ा औषधी सेवि गिुापि ेअवत ववपन्न ब्यवक्तहरु र र्जदरुलाई स्वास््य 

शाखाको वसफाररस र िगर प्रर्ुखको तोक आदेश अिुसार लकडाउि अववधिर  विशुल्क  औषधी उपलब्ध गराउि ेर सो रकर् 

प्रकोप ब्यबस्थापि कोषबाट िकु्तािी ददि ेविणाय गररयो । 

विणाय िम्वर ६ 

प्रस्ताब िम्बर ६ र्ावथ छलफल गदाा चाल ुआर्थाक बषार्ा प्याथोलाजी सेवा संचालि वशषाकर्ा वववियोवजत पााँचलाख 

रुपैया िगरपावलका वित्रका तीिवटा स्वास््य केन्रहरुर्ा कायारत ल्याव  अवसष्टने्टको तलबको लावग अपगु हुिे िएकोले िोलेटार 

स्वास््य केन्रर्ा आाँखा उपचार सेवा संचालि वशषाकर्ा वववियोवजत रकर् र्ध्य े िेत्र सहायकको असार सस्र्को तलब रकर् कटाई 

बचत हुिजािे  रु  १,६१०००।-  बाट िुक्तािी गि ेविणाय गररयो ।  

विणाय िम्वर ७ 

प्रस्ताब िम्बर ७ र्ावथ छलफल गदाा  चालु आर्थाक बषाको स्वीकृत बार्पाक बजेट तथा कायाक्रर्को िगर प्रर्ुख कृवष 

आधुविदककरण अिुदाि कर्ायाक्रर् शीषाकर्ा रहकेो पचासलाख रुपैंया िगद ववतरण िगरर कृवष सार्ाग्री खररद गरर ववतरण गि े

िवि वर्त २०७६।०८।२५ र्ा बसेको िगर कायापालवयकाको बैठकबाट विणाय िएकोर्ा बतार्ाि लकडाउिको अबस्थार्ा कािूि 

बर्ोवजर् खररद प्रकृया पुरा  सागरेर सार्ाग्री खररद गरर वबतरण गिा सम्िब ििएको र कोविड १९ को कारण  ववश्विरी खाद्य 

संकट हुिसके्न ववश्व खाद्य संगठिको आकलिलाई सर्ेत र्ध्यिजर गरर िगरपावलका वित्र खाद्य उत्पादि बढाई आत्र्वििार 

बिाउिको लावग सो शीषाकको रकर्बाट देहायअिुसार अिुदाि ववतरण गि ेप्रयोजिको लावग सम्बवन्धत वडा कायालयर्ा विबेदि 

ददि १५ ददिको सूचिा प्रकाशि गिे र वडा कायाालयबाट विदेदिहरु िगरपावलकार्ा प्राप्त िएपवछ िगरपावलकाको “यूवा एबं 

र्वहला, कृवष तथा पशुपालि लवक्षत कायाक्रर् कायाान्वयि कायाववधी २०७५” र्ा रहकेो छिोट तथा वसफाररस सवर्वतलको विणाय 

अिुसार अिुदाि रकर् ववतरण गि ेविणाय गररयो । 

१ कुिै ब्यवक्त तथा पररवारले आफ्िो बााँझो रहकेो खेवतयोग्य जग्गार्ा फलफूल खेवत वा अन्नबाली  वा तरकारीबाली वा 

र्सलेदार खेती  गरेर्ा प्रवत रोपिी रु. ४,०००।-  का दरल ेअिुदाि उपलब्ध गराउि े। 

२ आफ्िो जग्गा ििएका ववपन्न ब्यवक्त तथा पररवार वा र्जुदरुहरुल ेअरुको बाझो रहकेो खेवतयोग्य जग्गा वलजर्ा वलएर 

जुिसुकै खेवत गरेर्ा  प्रवत रोपिी रु. ५,०००।-  का दरले अिुदाि उपलब्ध गराउिे । 

३ ४० बषा सम्र्का यूवाहरुल ेबााँझो रहकेो खेवतयोग्य जग्गार्ा तरकारी तथा फलफुल खेती गरेर्ा प्रवत रोपिी रु. ५,०००।-  

का दरल ेअिुदाि उपलब्ध गराउिे । 

४ वस िं १, २ र ३ बाहकेका अन्य कृषकल ेकुिैपवि आवधकाररक विकायबाट यो विणाय िएको वर्वतिन्दा पवछ ववउ ववजि 

तथा र्ल खररद गरेको सक्कलै ववल वडा कायाालयको वसफाररस साथ पेश गरेर्ा ववलअिुसारको रकर्र्ा पचास प्रवतशत 

अिुदाि ददिे । 



विवदेिसाथ सलंग्न गिुापि ेआबश्यक कागजातहरु 

१ िागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रवतवलवप । 

२ जग्गाधिी प्रर्ाणपुजााको प्रवतवलवप । 

३ जग्गा वलजर्ा वलएकोिए सोको संझौता । 

४ बाली लगाउिे बााँझो जवर्िको क्षेत्रफल । 

५ जग्गा बााँझो रहकेो ब्यहोरा सर्ेत खुल्िेगरी सम्बवन्धत वडाको वसफाररस । 

विणाय िम्वर ८ 

प्रस्ताब िम्बर ८ र्ावथ छलफल गदाा वर्वत २०७६।१२।३० गतेको िगर कायापावलकाको वियाय अिुसार स्वयर्सेवकहरु 

खटाईएकोिए खटाईएको स्थाि, वर्वत र स्वयर्सेवकहरुको संख्या तथा विजहरुको हावजरी सम्बवन्धत वडाध्यक्षबाट प्रर्ावणत िई 

िगरपावलकार्ा प्राप्त िएर्ा  एक स्थािर्ा बदढर्ा पााँचजिासम्र्लाई विजहरु खटेको प्रत्येक ददिको खाजा खचा बापत प्रवत  ब्यवक्त 

दईुसय रुपैया ववपद ब्यवस्थापि कोषबाट उपलब्ध गराउिे र यस्ता स्वयर् सेवकहरु रावखरहि आवश्यक िए ििएको सम्बन्धर्ा 

िगर प्रर्ुखले अिगुर्ि गरी विणाय गरेअिुसार गि ेविणाय गररयो । 

विणाय िम्वर ९ 

प्रस्ताब िम्बर ९ र्ावथ छलफल गदाा ववविन्न स्वास््य ईकाइहरुर्ा सेवा करारर्ा कायाारत देहायअिुसारका कर्ाचारीहरु  

दैविक कार्काजकोलावग तत्काल अत्याबसेक िएको र विजहरुको म्याद २०७७ साल बैशाक र्सान्तर्ा सर्ाप्त हुििेएकोले वर्वत 

२०७७।०२।०१ गत ेदेवख २०७७ साल असार र्सान्तसम्र्को म्याद थप गि ेविणाय गररयो । 

वस िं िार् थर पद वियुवक्तको 

प्रकार 

कायारत स्थाि 

०१ साववत्री थापा अ ि वर् सेवा कारार वजता स्वास््य चौकी 

०२ अवस्र्ता काकी अ ि वर् सेवा करार टक्सार स्वास््य चौकी 

०३ र्ुिा अचाजु अ ि वर् सेवा कारार रम्घा स्वास््य चौकी 

०४ सुविता गुरुङ अ ि वर् सेवा कारार िोलेटार स्वास््य चौकी 

०५ सुविता वव क अ ि वर् सेवा कारर बााँग्रे स्वास््य चौकी 

०६ अंर्ृता कुर्ारी शाह अ ि वर् अस्थायी करापु स्वास््य चौकी 

०७ लुचि गरुुङ अ ि वर् सेवा कारार करापु स्वास््य चौकी 

०८ अविसा वव क अ ह ेव सेवा करार वजता स्वास््य चौकी 

०९ वचजार्ाया गुरुङ अ ह ेव सेवा कारार बाग्रे स्वास््य चौकी 

१० र्ुिा र्ाझी अ ह ेव सेवा कारार कारापु स्वास््य चौकी 

११ सोर्ायााँ गुरुङ अ ह ेव सेवा कारार सवर्िन्ज्याङ स्वास््य चौकी 

१२ अर्ृता श्रषे्ठ अ ह ेव सेवा कारार रम्घा स्वास््य चौकी 

१३ अविता न्यौपाि े ह ेअ सेवा कारार बााँग्रे स्वास््य चौकी 

१४ अववरल श्रषे्ठ  ह ेअ सेवा कारार टक्सार स्वास््य चौकी 

१५ रववन्र थापा अ ह ेव सेवा कारार िेटा स्वास््य चौकी 

१६ साविा गुरुङ अ ि वर् सेवा कारार िगरपावलका 

 



विणाय िम्वर १० 

प्रस्ताब िम्बर १० र्ावथ छलफल गदाा िेपाल सरकारल ेघोषणा गरेको लकडाउिको अबवधर्ा िगरपावलका बावहरबाट 

िगरपावलका प्रबेश गिे िाकार्ा कडाईं गि ेर िगरपावलका वित्र हुिे ववकास विर्ााणका कार्हरुर्ा सहवजकरण गि ेतथा वडा 

वित्रका अत्याबसेक कायार्ा सम्बवन्धत वडा अध्यक्षल े वसफाररस तथा प्रर्ावणत गरेका सवारी साधिलाई िगरपावलका वित्र 

आवागर्िर्ा सहवजकरण गररददि ईलाका प्रहरी कायाालय िोलेटार लाई अिरुोध गि ेविणाय गररयो । 

विणाय िम्वर १० 

प्रस्ताब िम्बर १० र्ावथ छलफल गदाा कायाालय ईन्धि र कर्ाचारी बैठक ित्तार्ा रकर् अपुग िई िुक्ताविको दावयत्व 

रहकेोले सेवा परार्शा र अन्य सवेा शुल्क बाट क्रर्श:   रु  ५/ ५ लाख दबैु शीषाकर्ा रकर्ान्तर गि ेविणाय गररयो । 


