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लमलतिः २०७८/०९/२१ गतेको नगर कार्यपालिकाको ६०औ ंबैठक 

प्रस्तावहरुिः 

१) प्रशासकीर् भवन सम्बन्धमा । 

२) ववशेष र समपरुक अनदुानको िालग र्ोजना छनौट सम्बन्धमा । 

३) नगर अस्पताि सम्बन्धमा । 

४) सडक बोडय र्ोजना अनमुोदन सम्बन्धमा । 

५) कमयचारीको पदपूलतय सम्बन्धमा । 

६) ईलसडी शशक्षक सम्बन्धमा । 

७) र्ोजना संशोधन सम्बन्धमा । 

८) आलथयक सहर्ोग सम्बन्धमा । 

९) पश ुपूर्य खोप कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

१०) स्वास््र् संस्था इजाजत तथा नववकरर् सम्बन्धमा । 

११) प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

१२) करार र अस्थार्ी कमयचारीको म्र्ाद थप सम्बन्धमा । 

1३) दररेट स्वीकृत गने सम्बन्धमा ।  

१. लनर्यर् नं १ 

 प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय ववगतमा राष्ट्रीर् र्ोजना आर्ोगबाट समपूरक र्ोजना अन्तगयत कार्ायन्वर्नमा 
रहेको र्स मध्र्नेपाि नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् भवन ववगतका वषयदेशख टेन्डर भई कार्ायन्वर्नमा रहेकोमा 
चाि ुआ.व. मा पलन समपरुक र्ोजनाको िालग प्रस्ताव पेश गनुयपनेमा प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतको लछटो लछटो 
सरुवाको कारर् कार्ायिर्को संस्थागत सम्झना " Institutional Memory" को अभावमा त्र्ो छुट हनु गई हाि 
लनमायर्को अशन्तम चरर्मा रहेको भवनको भकु्तानी रोकीएकािे आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गररददनहुनुको िालग 
संङ्घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्मा िेशख पठाउने लनर्यर् गररर्ो । 

 



 

 

२. लनर्यर् नं २ 

          प्रस्ताव नं २ उपर छिफि गदाय र्स मध्र्नेपाि नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० का िालग 
तपशशि बमोशजमका ववशेष र समपरुक अनदुानबाट सञ्चालित हनुे र्ोजनाहरु छनौट गरी प्राथलमकीकरर्का आधारमा 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगमा पठाउने लनर्यर् गररर्ो । 

ववशषे अनदुान तफय का र्ोजनाहरुिः 

      १.वलथयङ्ग सेन्टर सवहतको डढुवा स्वास््र् चौकी भवन लनमायर् 

      २. बलथयङ्ग सेन्टर सवहतको बाङ्गग्र ेस्वास््र् चौकी लनमायर् 

३. मादी नदी लनर्न्रर् तथा सडक कररडोर लनमायर् 

४. करापटुार लसंचाई आर्ोजना 

समपरुक अनदुान तफय का र्ोजनाहरुिः 

      १. भोिेटार बाङग्र ेबेशी कािोपरे सडक लनमायर् 

२. चददय पिु लनमायर् 

३. रामबजार कािोपरे सडक लनमायर् 

४. सोतीपसि पाण्डे गाउँ कािोपरे सडक लनमायर् 

५. कोल्ड स्टोर लनमायर् 

६. शजताबेशी वडा कार्ायिर् मोटर बाटो कािोपरे 

३. लनर्यर् नं ३ 
प्रकरर् १- प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय र्स नगरपालिकाको लनमायर्ाधीन अस्पतािमा माटो कवटङ्गको 
िालग V.० गरीददन भलन ठेकेदार हनमुान कन्रक्सनिे लनवेदन ददएकोमा लमलत २०७८/०७/१४ मा प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतको तोक आदेशबाट गदठत सलमलतको प्रलतवेदन स्वीकृत गररर्ो । 
प्रकरर् २- उक्त सलमलतको प्रलतवेदन अनसुार अस्पतािको लड.वप.आर. गदाय माटोको कटान सम्बन्धमा 
उल्िेशखत पररर्ाम कम भई ठेक्का गदाय पलन सोही पररर्ाम पनय गएकािे उक्त पररमार्मा थप ३५०१९cum 



माटो कटान गने र त्र्सको िालग ठेकेदासँग negotiated गरी लनधायरीत दररेट रु ८० प्रलत घ.न.लम.को दरिे 
हनुे कूि रु ३१६५७५३.७३।- को िागत स्वीकृत गररर्ो । 

प्रकरर् ३- उक्त माटो कटान हुँदा आउने पाखोको संरक्षर्को िालग सेरवाि लनमायर् गदाय हनुे रु 
१९३६३४१।- को िागत अनमुान शस्वकृत गररर्ो ।भकु्तालन गदाय ठेकेदारिे गरेको कबिु अनसुारको 
दररेटमा भकु्तानी ददने लनर्यर् गररर्ो । 

प्रकरर् ४ - प्रकरर् २ को v.o. को रकम अशन्तम लबि भकु्तानी गदाय भकु्तानी गने र प्रकरर् ३ को रकम 
B.O.Q.  को सम्बशन्धत पररमार् भकु्तानी गने। र्ो पररर्ाम बढी हनु आएमा अशन्तम भकु्तानी v.o. गरी 
भकु्तानी ददने लनर्यर् गररर्ो ।  

४. लनर्यर् नं ४ 

          प्रस्ताव नं ४ उपर छिफि गदाय आ.व. २०७७।०७८ को िालग सडक बोडय नपेािबाट लमलत 
२०७८।०९।०७ गतेको परबाट र्स मध्र्नपेाि नगरपालिकाको सडक ममयत संभार गनयको िालग लनकासा भएको 
रकमिाई समथयन गने र उक्त रकम गत आ.व.मा सञ्चालित रहेका भोिेटार बाग्रबेेशी ं हाँडीखोिा सडक र 
सोतीपसि शजताकोट लबलमरेभञ्ज्र्ाङ सडकिाई भकु्तानी गने लनर्यर् गररर्ो । 

५. लनर्यर् नं ५  

          प्रस्ताव नं ५ उपर छिफि गदाय र्स नगरपालिकामा अन्तगयत स्वास््र् सेवा तफय  स्थार्ी दरबन्दीमा 
कार्यरत कमयचाररहरु अध्र्र्न लबदा स्वीकृत गरी अध्र्र्न गनय गएकोिे सो दरबन्दीमा लनजहरु अध्र्र्न सकी वफताय 
नभईञ्जिेसम्मको िालग करार सेवाबाट पदपूलतय गने र र्स मध्र्नेपाि नगरपालिकामा ररक्त रहेको अलसस्टेण्ट सब 
ईशन्जलनर्र पदमा करार सेवा बाट २ जना अलसस्टेण्ट सब–ईशन्जलनर्र पदपूलतय गने र मध्र्नेपाि नगरपालिका वडा 
नं १० मा कमयचारी सरुवा भई अन्र्र जानभुएकोिे सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हनुे भएकोिे उक्त सेवा प्रवाहिाई 
सरि र सहज बनाउने उद्धेश्र्का िालग तहाँ वडा कार्ायिर्को कामकाज गने हेतिेु १ जना कम््रू्टर अपरेटर 
दैलनक रु ६०० ज्र्ािा ददने गरी ज्र्ािादारीमा लनर्कु्तीका िालग आवश्र्क कार्य अगालड बढाउन प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृतिाई शजम्मा ददने लनर्यर् गररर्ो । 

६. लनर्यर् नं ६ 
१.प्रस्ताव नं ६ उपर छिफि गदाय आ.व. ०७८/७९ देशख नपेाि सरकारिे बजेट बक्तव्र्मा उल्िेख भए 
बमोशजम नेपाि सरकारिे लनधायरर् गरे बमोशजम न्रू्नतम पाररश्रलमक रु १५ हजार परु्ायउदा थप गनुय पने 
रकम सम्बशन्धत स्थानीर् तहिे व्र्होने उल्िेख भए बमोशजम ववद्यािर् सहार्क, बािववकासका कार्यकताय र 
माध्र्ालमक ववद्यािर्का ववद्यािर् सहर्ोगीिाई मालसक रु १५ हजार र प्राथलमक तथा आधारभतू तहका 
सहर्ोगीहरुको िालग मालसक रु १२ हजार परु्ायउने लनर्यर् गररर्ो । 



२.रकम उपिब्ध गराउन नगरपालिकािाई थप कररब ५० िाख रकम आवश्र्क पने हुँदा नगरस्तरीर् 
र्ोजनाहरु कटौती गरी सो रकम व्र्वस्थापन गने । सो रकम बराबर स्रोत व्र्वस्थापन हनु नसकेमास्रोत 
व्र्वस्थापन भए बराबरको रकम अनसुार खचय िेशख बाँकी रकम अगामी आ.व. मा व्र्वस्थापन गरी 
उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो । 

७. लनर्यर् नं ७ 
१.प्रस्ताव नं ७ उपर छिफि गदाय र्स मध्र्नेपाि नगरपालिका वडा नं ९ मा नगर स्तरीर् र्ोजना 
अन्तगयत िैंलगक समानता तथा समावेशशकरर् तफय को क्रम संख्र्ा १२ मा रहेको जनववकास आमा समूह 
भदौरेका िालग ववलनर्ोशजत भएको रकम रु ३ िाखको र्ोजना संशोधन गरी जनज्र्ोती प्रा.वव. भदौरेको भवन 
लनमायर् कार्यमा खचय गने, 
2.वडा नं २ मा वडा स्तरीर् ग लस नं. २५ को दरुा समाज भवन रस लनमायर् र्ोजनाको िालग ववलनर्ोशजत 
रकम रु दईु िाखको र्ोजना संशोधन गरी दरुा समाज भवन ममयत तथा शौचािर् लनमायर् कार्म गने, 
3.नगरस्तरीर् र्ोजनामा मध्र्नेपाि नेवार समाज दईुवप्िेिाई रु चार िाख र वडा स्तरीर् र्ोजनामा 
मध्र्नेपाि नेवार समाज नेवा संस्कृलत संरक्षर् कार्यक्रमिाई रु एक िाख ववलनर्ोजन गररएकोमा उक्त दवैु 
शशषयकिाई समार्ोजन गरी मध्र्नेपाि नेवार समाज भवन लनमायर् शीषयकमा खचय गने लनर्यर् गररर्ो । 
४.नगर स्तरीर् र्ोजना अन्तरगत खानेपानी तफय को क्रम संख्र्ा ३ रातमाटा खानेपानी र्ोजना तफय को तीन 
िाख रुपैँर्ा िैलगंक समानता तथा समावेशीकरर् तफय  क्रम संख्र्ा १७ को रातामाटा मेिलमिाप आमा समूह 
शीषयकमा रकमान्तर गने लनर्यर् गररर्ो । 
५.नगर स्तरीर् र्ोजना अन्तरगत पूवायधार ववकास तफय को क्रम संख्र्ा ५३ को गाउँ मशन्दर तथा मोटरबाटो 
लनमायर् ध्र्ौउसीबासिाई रातामाटा थापा गाउँ मशन्दर तथा मोटरबाटो शीषयकमा रकमान्तर गने लनर्यर् गररर्ो 
।  
६.वडा स्तरीर् र्ोजना तफय को पूवायधार ववकास तफय को क्रम संख्र्ा ७२ को आने बाटो लनमायर् तफय  रहेको 
रु ५० हजारिाई अपाङ सहार्क सामाग्री ववतरर् तफय  ववलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो । 
7.वडा स्तरीर् र्ोजना तफय  वेत्र्ानी शीषयकमा रु १ िाख छुट्याइएकोमा सो नाम संशोधन गरी वेत्र्ानी 
लसंढी बाटो लनमायर् कार्म गने । 
8.वडा स्तरीर् र्ोजना तफय को मजवुा बेशी शीषयकमा रु १ िाख छुट्याइएकोमा सो नाम संशोधन गरी 
ववश्वज्र्ोती प्रा वव कम्पाउण्ड लनमायर् कार्म गने । 
9.वडा स्तरीर् र्ोजना तफय को गैरी गाउँ आमा समूह भवन ममयत  शीषयकमा रु १ िाख ५० हजार 
छुट्याइएकोमा सो नाम संशोधन गरी वडा कार्ायिर् गेट लनमायर् र तारबार लनमायर् कार्म गने । 
१०. नगर स्तरीर् र्ोजनाबाट साईराम मशन्दरमा रु दईु िाख र वडा स्तरीर् र्ोजना तफय  साइराम मशन्दर 
लनमायर् शीषयकमा रु २ िाख छुट्याइएकोमा दवैु शीषयकिाई समार्ोजन गरी साईराम मशन्दर लनमायर् 
शीषयकमा एकमषु्ट रु चार िाख कार्म गने लनर्यर् गररर्ो । 



 

८. लनर्यर् नं 8 

          प्रस्ताव नं 8 उपर छिफि गदाय र्स मध्र्नेपाि नगरपालिका वडा नं १० बस्ने मोहन के.सी मरु 
थैिीको क्र्ान्सर सम्बन्धी समस्र्ाबाट लबरामी भई थप उपचारको िालग हशस्पटिमा उपचाररत रहन ु भएकोिे 
लनजको पररवारको अवस्था ज्र्ादै कमजोर रहेको हनुािे स्वास््र् उपचारमा आलथयक सहर्ोग गने हेतिेु र्स 
नगरपालिकाको नगर प्रमखु आलथयक सहार्ता कोष शीषयकबाट खचय गने गरी रु ५० हजार सहर्ोग स्वरुप प्रदान 
गने र िमजङु टेिररङ व्र्वसार्ी संघको सम्पन्न शजल्िा अलधवेशनका िालग नगर प्रमखु आलथयक सहार्ता रकमबाट 
खचय गने गरी रु ५० हजार सहर्ोग उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो । 

 

9.लनर्यर् नं 9  

          प्रस्ताव नं 9 उपर छिफि गदाय र्स भेटेनरी अस्पताि तथा पश ुसेवा ववज्ञ केन्र िमजङु बाट चाि ु
आ.व.2078।079 मा संचािन हनुे स्थानीर् तहमा पश ुपूर्य खोप कार्यक्रमिाई सफि पानय आवश्र्क सहर्ोग 
गने लनर्यर् गररर्ो । 

10.लनर्यर् नं 10  

          प्रस्ताव नं 10 उपर छिफि गदाय मध्र्नेपाि नगरपालिका वडा नं ४ शस्थत ररस्ती मादी अस्पताि 
प्रा.लि.  र मध्र्नेपाि नगरपालिका वडा नं ६ शस्थत मध्र्नेपाि अस्पताि प्रा. लि. िे दतायका िालग लनवेदन पेश 
गरेको र मध्र्नेपाि ४ शस्थत दईुवप्िे अस्पताि प्रा.लि. िे अस्पताि नववकरर्का िालग नवववेदन पेश गरेकोमा 
उक्त अस्पतािहरु मध्र्नेपाि नगरपालिकामा स्वास््र् संस्था दताय अनमुलत तथा नववकरर् सम्बन्धी कार्यववलध 
२०७८ अनसुार गठन भएको प्राववलधक सलमलतिे अनगुमन गरे पश्चात पेश गरेको प्रलतवेदनमा उक्त तीन वटै 
अस्पतािहरुको मापदण्ड अपरुो देशखएको हुँदा सो मापदण्ड ६ मवहना लभर परुा गने गरी ररस्ती मादी अस्पताि प्रा. 
लि. र मध्र्नपेाि अस्पताि प्रा.लि.िाइ इजाजतपर ददने र दईुवप्िे अस्पताि प्रा.लि. िाइ नववकरर् गरर ददने र 
तोवकएको अवलधमा मापदण्ड परुा नगरे इजाजत पर स्वत खारेज हनुे लनर्यर् गररर्ो । 

१1.लनर्यर् नं १1  

          प्रस्ताव नं १1 उपर छिफि ubf{ प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत रू्वा रोजगारीका िागी 
रुपान्तरर् पहि आर्ोजना तथा कामका िागी पाररश्रमीकमा आधाररत आर्ोजनाका िागी आ.व.२०७८/०७९ का 
िागी ववलनर्ोशजत बजेट कुि बर्ानब्बे िाख पाँच हजार मध्र्नेपाि नगरपालिका लभरका दश वटा वडामा सूशचकृत 
बेरोजगार ब्र्शक्तहरुको संख्र्ाको आधारमा देहार् बमोशजम छुट्टाइएको छ । 



क्र. स. वडाको नाम ववलनर्ोशजत रकम कैफीर्त 
१ शजता १०,००,०००/-  
२ तान्राङ टक्सार १०,००,०००/-  
३ सूर्यपाि ८,०५,०००/-  
४ रम्घा १०,००,०००/-  
५ सलमभन्ज्र्ाङ ८,००,०००/-  
६ भोिेटार ९,००,०००/-  
७ इशानेश्वर ९,००,०००/-  
८ डढुवा दछुाय ८,००,०००/-  
९ बाङग्र े १०,००,०००/-  
१० नेटा १०,००,०००/-  
 जम्मा ९२,०५,०००/-  
 

आ.व २०७८/२०७९ को प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत सञचालित वडागत आर्ोजनाहरुिः 

वडा नं. १ शजता 

१. शजताकोट खिगाँउ हदैु भ्रू् टावर जाने बाटो तथा सप्तधारा बाट जामनुे जाने लसढी लनमायर्– ५,००,०००/- 
२. राइपािी हदैु कालिका मशन्दर तथा घतीखोिा नालिनचौर जाने लसढी लनमायर् – ५,००,०००/- 

वडा नं. २ तान्राङ टक्सार 

१.धारापानी, पधेरो, पोखरी तथा दलित वस्ती बाटो ममयत – ६,००,०००/- 

२. खहरे खोिा बाट धसेुनी तामाखानी पैदि मागय ममयत – ४,००,०००/- 

वडा नं. ३ सूर्यपाि 

१. ढिेको वरदेशख हशस्पटि जाने पैदि मागय लनमायर् – २,००,०००/- 
२. रामबािोदर् आ.ववद्यािर्बाट ढापे सम्म कच्ची नािी लनमायर् – ४,००,०००/- 
३. सचेतना देशख देउरािी जाने पैदि मागय तथा लसढी लनमायर् – २,०५,०००/- 

वडा नं. ४ रम्घा 

१. ठूिो कुमाि गाँउ पधेरो लसढी लनमायर् – २,५०,०००/- 



२. काजीको धारा तथा शेरा लसढी लनमायर् – २,५०,०००/- 
३. बगैचा पदमागय लनमायर्             – ३,५०,०००/- 
४. िामीडाडा लसढी लनमायर्            – १,५०,०००/- 

 

वडा नं. ५ सलमभन्ज्र्ाङ 

१. पोखरीथोक लसढी लनमायर् तथा ररठेपानी पधेरो लनमायर् -४०००००/- 
२. कतयपरु ठाडो बाटो लसढी लनमायर् -२,००,०००/- 
३. मगर बस्ती लसढी लनमायर् – २,००,०००/- 

वडा नं. ६ भोिेटार 

१. लसम्िे टुडो देशख बाघमारे हदैु भोिै अकिा जाने लसढी लनमायर् – ९,००,०००/- 

वडा नं. ७ इशानशे्वर 

१. कुसमुाकर मा.वव. लससौघारी खेि मैदान लसढी लनमायर्  - ३,००,०००/- 
२. छहरे पधेँरो लसढी लनमायर् – २,००,०००/- 
३. गैह्रा सािघारी लसढी लनमायर्  – २,००,०००/- 
४. सािवोटे दइुधारे लसढी लनमायर्  – २,००,०००/- 

वडा नं. ८ डढुवा दछुाय 

१. वफतुयङ बाट मकुटेसम्म लसढी लनमायर् – ४,००,०००/- 
२.  दलित भवन लनमायर् – ४,००,०००/- 

 

वडा नं. ९ बाङग्र े

  १.भदौरे बगेरथानमा ठाटी लनमायर् र पखायि लनमायर् – ३०००००/- 

  २. नौववसेबाट कुन्छािी चौतारा सम्म पदमागय लनमायर् – २०००००/- 

  ३. कटरबोटे गल्िीबाट खरीखेत को मोटर बाटो सम्म पदमागय लनमायर् – २०००००/- 

  ४. कुन्छािी चौताराबाट ध्र्ाउसीवास जाने गोरेटो बाटो पदमागय लनमायर् – १०००००/- 

  ५. भवन गल्िी देशख तल्िोथर सम्म पदमागय लनमायर् – २०००००/- 



 

वडा नं. १० नटेा 

१. वडा लभर पदमागय लनमायर् एवं बाटो ममयत – ६,००,०००/- 
२. चौतारा एवं पाकय  लनमायर् – ४,००,०००/- 

 

१२. लनर्यर् नम्वर १२ 

प्रस्ताव नम्वर १२ मालथ छिफि गदाय हाि र्स नगरपालिकामा, नगरपालिकाका वडाहरुमार स्वास््र् ईकाइहरुमा सेवा करार 
तथा अस्थार्ीरुपमा कार्ायरत देहार्अनसुारका कमयचारीहरु दैलनक कामकाजकोिालग तत्काि अत्र्ाबश्क भएको र लनजहरुको 
म्र्ाद २०७८ साि पषु मसान्तमा समाप्तहनु े भएकोिे नगरपालिकािाई आवश्र्क नभएमा वा अन्र् ब्र्वस्था भएमा 
स्वत:अबकाश हनुेगरी लमलत २०७८ माघ १ गते देशख िाग ुहनुेगरी २०७9 साि असार मसान्तसम्मको म्र्ाद थप गने लनर्यर् 
गररर्ो । 

लस नं नाम थर पद लनर्शुक्तको प्रकार कार्यरत स्थान 
१  वववपन अलधकारी कृवष अलधकृत दरबन्दी कारार नगरपालिका 
२  उत्तम सवेुदी ईशन्जलनर्र दरबन्दी कारार नगरपालिका 
३  आकाश गरुुङ सचुना प्रववधी 

अलधकृत 
कार्यक्रम करार नगरपालिका 

४  राधा ढकाि रोजगार संर्ोजक कार्यक्रम कारार नगरपालिका 
५  सबुन शे्रष्ठ प्राववलधक सहार्क कार्यक्रम करार नगरपालिका 
६  प्रकाश खनाि एम.आई.एस 

अपरेटर 
कार्यक्रम करार नगरपालिका 

७  राशजव वाग्िे अलसस्टेण्ट सव 
ईशन्जलनर्र 

दरबन्दी  कारार नगरपालिका 

८  संजर् पौडेि  कम््र्टुर अपरेटर  दरबन्दी करार नगरपालिका 
९  सन्तोष बगािे वफल्ड सहार्क कार्यक्रम करार नगरपालिका 
१०  मशर्राम पोखरेि खा पा स टे अस्थार्ी नगरपालिका 
११  सशुशि शाही हल्का सवारी 

चािक 
नगरपालिका करार नगरपालिका 

१२  मनबहादरु नेपािी हल्का सवारी 
चािक 

नगरपालिका करार नगरपालिका 

१३  साजन गरुुङ कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार नगरपालिका 
१४  उदर् गरुुङ कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका कारार नगरपालिका 



१५  कुिबहादरु 
रानाभट 

कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार नगरपालिका 

१६  पदमबहादरु 
रानाभाट 

कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार नगरपालिका 

१७  शचजामार्ाँ खवास कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार १ नं वडा कार्ायिर् 
१८  नारान बहादरु 

गरुुङ 
कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार २ नं वडा कार्ायिर् 

१९  जनुा थापा कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ३ नं वडा कार्ायिर् 
२०  बावरुाम कुमाि कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ४ नं वडा कार्ायिर् 
२१  वकशोर जोशी कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ५ नं वडा कार्ायिर् 
२२  मार्ाँदेवी नेपािी कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ६ नं वडा कार्ायिर् 
२३  बािकृष्र् शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ७ नं वडा कार्ायिर् 
२४  कुिबहादरु गरुुङ कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार ८ नं वडा कार्ायिर् 
२५  ददपक घलतय कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार १० नं वडा कार्ायिर् 
२६  घनश्र्ाम शघलमरे अ हे व दरबन्दी करार स्वास््र् चौकी बांग्र े
२७  अन्जना परुी अ हे व दरबन्दी करार स्वास््र् चौकी शजता 
२८  प्रलतमा शे्रष्ठ अ हे व दरबन्दी करार स्वास््र् चौकी नेटा 
२९  सववता शघलमरे अ हे व दरबन्दी करार स्वास््र् चौकी कराप ु
३०  मलनषा दरुा ल्र्ाव अलसषे्टन्ट नगरपालिका करार स्वास््र् चौकी भोिेटार 
३१  तारा गरुुङ ल्र्ाव अलसषे्टन्ट नगरपालिका करार स्वास््र्चौकी शचशंख ु
३२  शृ्रजना प्रधान ल्र्ाव अलसषे्टन्ट नगरपालिका करार स्वास््र् चौकी रम्घा 
३३  मेलिना कुमाि कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र् चौकी रम्घा 
३४  देवकिा शे्रष्ठ कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र्चौकीसलमभन्ज्र्ाङ 
३५  ववनोद ढकाि कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र् चौकी बाँग्र े
३६  सररता अछामी कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र् चौकी नेटा 
३७  गम बहादरु गरुुङ कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र्चौकी कराप ु
३८  सरेुन्रराज पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र् शाखा न पा 
३९  खेमबहादरु 

रानाभाट 
कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार शहरी स्वास््र् केन्र 

बाँग्रबेेशी  
४०  लतिकराम क्षेरी कार्ायिर् सहर्ोगी सेवा करार स्वास््र् चौकी सूर्यपाि 
४१  चन्रावती न्र्ौपान े कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार नगरपालिका 

४२  सलुनता कुमारी अभर्ङ्ककताय कार्यक्रम करार आरू्वेद औषधािर् 
सोलतपसि 

४३  ददपेन्र पौडेि ना प स्वा प्रा कार्यक्रम करार न पा पशसेुवा शाखा 



४४  ददपक रेग्मी ना प स्वा प्रा कार्यक्रम करार पशसेुवा केन्र सोलतपसि 
४५  अमतृ अलधकारी ना प से प्रा कार्यक्रम करार वडा नं ७ 
४६  वसन्ता पौडेि ना प्रा स कार्यक्रम  करार न पा कृवषसेवा शाखा 
४७  साववरी थापा अ न लम बलथयङ कार्यक्रम  

करार 
शजता स्वास््र् चौकी 

४८  अशस्मता काकी अ न लम कार्यक्रम  करार टक्सार स्वास््र् चौकी 
४९  मनुा अचाज ु अ न लम कार्यक्रम  करार रम्घा स्वास््र् चौकी 
५०  सलुनता गरुुङ अ न लम कार्यक्रम  करार भोिेटार स्वास््र् चौकी 
५१  सलुनता वव क अ न लम कार्यक्रम  करार बाँग्र ेस्वास््र् चौकी 
५२  िचुन गरुुङ अ न लम कार्यक्रम  करार कराप ुस्वास््र् चौकी 
५३  रववना पौडेि  अ.न.मी नगरपालिका करार रम्घा स्वास््र् चौकी 
५४  उषा देवी शघलमरे अ.हे.व. दरबन्दी करार नेटा स्वास््र् चौकी 
५५  ईश्वरी बोटे अ.हे.व. दरबन्दी करार बाङ्ग्ग्र ेस्वास््र् चौकी 
५६  वप्रमा सनुार अ.हे.व. दरबन्दी करार कराप ुस्वास््र् चौकी 
५७  अलनसा वव क अ हे व दरबन्दी करार शजता स्वास््र् चौकी 
५८  शचजामार्ा गरुुङ अ हे व दरबन्दी करार बाग्र ेस्वास््र् चौकी 
५९  मनुा माझी अ हे व दरबन्दी करार काराप ुस्वास््र् चौकी 
६०  सोमार्ाँ गरुुङ अ हे व दरबन्दी करार सलमभन्ज्र्ाङ स्वास््र् 

चौकी 
६१  अमतृा शे्रष्ठ अ हे व दरबन्दी करार रम्घा स्वास््र् चौकी 
६२  सशुक्मत गरुुङ का.स. नगरपालिका करार शजता स्वास््र् चौकी 
६३  जर्न्ती दरुा  वैद्य दरबन्दी करार सोतीपसि आर्वेुद 

औषधािर् 
६४  शशवराज पौडेि अ हे व दरबन्दी करार टक्सार स्वास््र् चौकी 
६५  अलनता न्र्ौपान े हे अ दरबन्दी करार बाँग्र ेस्वास््र् चौकी 
६६  अववरि शे्रष्ठ  हे अ दरबन्दी करार सूर्यपाि स्वास््र् चौकी 
६७  ववन्द ुदरुा हे अ दरबन्दी करार नेटा स्वास््र् चौकी 
६८  संगीता खनाि हे अ दरबन्दी करार तान्राङ टक्सार स्वास््र् 

चौकी  
६९  अशस्मता गरुुङ हे अ दरबन्दी करार सलमभञ्र्ाङ स्वास््र् 

चौकी  
७०  पूजा गरुुङ हे अ दरबन्दी करार शजता स्वास््र् चौकी  
७१  रववन्र थापा अ हे व दरबन्दी करार नेटा स्वास््र् चौकी 
७२  सावना गरुुङ अ न लम बलथयङ कार्यक्रम नगरपालिका 



करार 
७३  सशुशिा थारु उद्यम ववकास 

सहजकताय 
कार्यक्रम करार नगरपालिका 

७४  गौरी धमिा  उद्यम ववकास 
सहजकताय 

कार्यक्रम करार नगरपालिका 

७५  सरीता गरुुङ नेर सहार्क कार्यक्रम करार भोिेटार आखँा उपचार 
केन्र 

७६  शलुसि पौडेि मेलडकि अलधकृत  नगरपालिका करार कोलभड अस्पताि 
७७  सजृना गरुुङ स्टाफ नसय नगरपालिका करार कोलभड अस्पताि 

 ७८ मािती लगरी कार्ायिर् सहर्ोगी नगरपालिका करार कोलभड अस्पताि 
 ७९ ववकास वव.क. सामाशजक 

पररचािक 
नगरपालिका करार पश ुशाखा 

८० चादँनी गरुुङ कार्ायिर् सहर्ोगी दरबन्दी करार आर्वेुद औषधािर् 
१३.लनर्यर् नं 1३ 

          प्रस्ताव नं 1३ उपर छिफि गदाय मध्र्नेपाि नगरपालिकाको डेक्सटप कम््र्टुर मिटी फङ्ग्सनि 
वप्रन्टर, राउटर 榧/ कनके्टीभीटीको नगरपालिकामा दररेट कार्म नभएकािे Technical Specifications And 

Standards बमोशजम ३ कम्र्टुर ववके्रताबाट उपिब्ध बजार भाउ अनसुार सबैभन्दा कम लनम्न अनसुारको दररेट 
स्वीकृत गने लनर्यर् गररर्ो । 

 


