
आज मिमि २०७८।०९।०१ गिे िगंलबारका मिन यस मिमलिाङ गाउँ काययपामलकाको कायायलय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष 

श्री भवूानी प्रसाि मलङिनेज्यूको अध्यक्षिािा िपमसल बिोमजिका काययपामलका सिस्यिरुको उपमस्थमििा आ.व २०७८/७९ 

को सातॏ  काययपामलका बैठक द्वारा िल उल्लेमिि प्रस्िाविरु िामथ छलफल गरी ििेायनुसारका मनर्ययिरु पाररि गररयो ।     

उपस्थिस्त : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाि मलङिने ………………………………........................................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई ………………………………............................................ 

३. वडा अध्यक्ष : श्री गोपीकृष्र् भण्डारी ………………………………......................................... 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभि प्रसाि िमे्व्या …………………………………..................................... 

५. वडा अध्यक्ष : श्री ििन ग िि .......…………………………….................................. 

६. काययवािक वडा अध्यक्ष : श्री िनेकुा िवेी बजगाई ं……………………........................................ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री लक्ष्िी प्रसाि सिुाङ …………………………………….............................. 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्र् ब. यवा ………………………………………….............................. 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मिलमबक्रि ईमिङगो ……………………………………............................. 

१०.  का पा सिस्य श्री काििुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सिस्य श्री िाया कन्िङवा ………………………………............................................ 

१२.  का पा सिस्य श्री मवष्र्कुला उभरकोटी ……………………………….................................... 

१३.  का पा सिस्य श्री मटकाराि ििला ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सिस्य श्री िगुायिाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सिस्य समचव श्री मबक्रि मलम्वब ु………………………………………………...................... 

     

 

  



प्रस्िाविरु:- 

१. पररपत्र िथा मनिशेनिरुको जानकारी सम्वबन्ििा । 

२. मनिशेक िथा सिजीकरर् समिमि गठन सम्वबन्ििा । 

३. वडा कायायलय भवनको जग्गा प्रामि सम्वबन्ििा । 

४. प्र. ि. रो. का.  को प्रस्िामवि योजनािरुिा बजटे बाँडफाँड सम्वबन्ििा । 

५. अनिुानिा पश ुमविा सेवा संचालन िथा ्यवस्थापन मनिमेशका, २०७८ लाई पाररि गने सम्वबन्ििा ।  

६. बामषयक समिक्षा/सावयजमनक सनुवुाई/मिउँि ेअमिवेशनको िामलका मनिायरर् सम्वबन्ििा । 

७. अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुान  काययमविी-२०७८ पाररि गने सम्वबन्ििा । 

८. अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको मिमलजमुल सििुले मबउपुँजी सञ्चालन िथा पररचालन सम्ववन्िी काययमविी २०७८ लाई 

 पाररि गने सम्वबन्ििा  

९. िरकारी पकेट मवकास काययक्रिका लामग प्राि प्रस्िाविरुका सम्वबन्ििा । 

१०. कोमभड ििािारी सम्वबन्ििा । 

११. मवमबि मनर्ययिरु सम्वबन्ििा । 

 

 

 

 

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संघ, प्रिशे िथा मजल्लाका मवमभन्न िन्त्रालय, मवभाग िथा अन्य कायायलयिरुबाट यस कायायलयलाई िालसम्वि प्राि भएका 

िपमसल अनसुारका मनिशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस काययपामलका बैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमिकृि द्वारा वाचन गरी 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, काययपामलका सिस्यिरुलाई जानकारी गराईयो । उि िित्वपरू्य मवमवि जानकारी, पररपत्र िथा 

मनिशेनिरु यसै काययपामलका बैठकको िाध्यिद्वारा सम्वबमन्िि सरोकारवालािरु सम्वि पयुायईने िथा आवश्यक कायायन्वयन 

गन/ेगराउने मनर्यय सििे गररयो । 

क्र स पत्र पठाउने मनकाय पत्रको संमक्षि ्यिोरा पत्राचार मिमि 

१ िखु्यिन्त्री िथा िमन्त्रपररषिको 

कायायलय प्रिशे नं १ 

स्थानीय िििरुको लामग निनुा काननु पमिचान 

अन्िरमक्रया काययक्रििा सिभामगिा बारे 

२०७८/०८/१३ 

२ प्रिशे प्रमशक्षर् केन्र, प्रिशे नं १ राजश्व सिुार कायययोजना मनिायर् छलफल िथा 

अमभििुीकरर् काययक्रििा सिभामगिा बारे 

२०७८/०८/१२ 

३ प्रिशे लेिा मनयन्त्रक कायायलय 

पाँचथर 

अनिुानको रकि िस्िान्िरर् गररएको सम्वबन्ििा २०७८/०८/१३ 

४ सं. िा. िथा सा. प्र. ि. स्रोि 

पररचालन सिन्वय शािा 

कर मनिायरर् सम्वबन्ििा २०७८/०८/१४ 

५ सं. िा. िथा सा. प्र. ि. स्थानीय 

िि सिन्वय शािा 

कृषक सचूीकरर् गने सम्वबन्ििा २०७८/०८/१३ 

६ भटेेररनरी अस्पिाल िथा पश ु

सेवा मवज्ञ केन्र प्रिशे नं १ 

पाँचथर 

भ्यामससनेशन काययक्रि सञ्चालन सम्वबन्ििा २०७८/०८/२० 

 

 

रामष्िय प्राकृमिक स्रोि िथा मवत्त 

आयोग 

काययसम्वपािन सचूकको प्रगमि मववरर् पठाउने 

सम्वबन्ििा 

२०७८/०८/२० 

८ सं. िा. िथा सा. प्र. ि. संघीय 

िामिला शािा 

mofaga portal िा प्रमवमि गने सम्वबन्ििा २०७८/०८/१६ 

 

स्िर्णय िं. - २ 

यस कायायलय र प्रिशे नं १ सरकारसँगको सिकाययिा प्रिशे िथा स्थानीय शासन सियोग काययक्रि (PLGSP) अन्िगयि 

गाउँपामलकाको राजश्व सिुार कायययोजना मनिायर् गनय प्रिशे प्रमशक्षर् केन्र प्रिशे नं. १ र मिमलिाङ गाउँपामलकाबीच मिमि 

२०७८/०८/१८ गिे भएको सिझिारी पत्र बिोमजि राजश्व सिुार कायययोजना मनिायर् प्रकृयालाई ्यवमस्थि र सिग्र िागयिशयन 

गनय गाउँपामलकािा ििेायनसुारको एक स्िरे्दशक तिा सहस्िकरर् सस्िस्त गठन गने मनर्यय गररयो । 

(क) अध्यक्ष श्री भवुानी प्रसाि मलङिने       संयोजक 

(ि) राजश्व परािशय समिमि संयोजक श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई     सिस्य 

(ग) संयोजक, आमथयक मवकास समिमि, गाउँपामलका      सिस्य 

(घ) संयोजक, सािामजक मवकास समिमि, गाउँपामलका     सिस्य 

(ङ) प्रििु प्रशासकीय अमिकृि श्री मबक्रि मलम्वबु      सिस्य 

(च) राजश्व शािा प्रििु श्री सवुास भट्टराई       सिस्य-समचव 

राजश्व सिुार कायययोजना मनिायर्को कािलाई सिमजकरर् गनय ििेायनसुारको एक सहस्िकरर् सस्िस्त गठन गने मनर्यय गररयो 

। 

(क) प्रििु प्रशासकीय अमिकृि श्री मबक्रि मलम्वबु      संयोजक 

(ि) योजना शािा प्रििु श्री िगुाय प्रसाि मििमसना      सिस्य 

(ग) सािामजक मवकास शािा प्रििु श्री        सिस्य 



(घ) आमथयक मवकास शािा प्रििु श्री       सिस्य 

(ङ) राजश्व शािा प्रििु श्री सवुास भट्टराई       सिस्य-समचव 

 

स्िर्णय िं.- ३ 

नेपाल सरकार (िमन्त्रपररषि)् को मिमि २०७५/०५/२६ गिेको बैठकले मस्वकृि गरेको गाउँपामलका िथा नगरपामलकाको केन्र 

मनिायरर् सम्वबन्िी िापिण्ड बिोमजि २ नं. वडा कायायलयको वडा कायायलय भवन मनिायर् प्रयोजनका लामग ईच्छुक 

जग्गािािाको मनम्वन उल्लेमिि मकत्तािरुबाट ३ रोपनी जग्गा मन:शलू्क प्राि भएको ि िँा सो जग्गा प्रामिका सन्िभयिा भमूि 

्यवस्था, सिकारी िथा गररबी मनवारर् िन्त्रालयबाट मिमि २०७६/१०/१२ गिे भएको मनर्यय बिोमजि प्रििु मजल्ला 

अमिकारीको संयोजकत्विा गठन ि ने समिमिलाई आवश्यक प्रमक्रया अमघ बढाईमिन पत्राचार गने मनर्यय गररयो । 

मनम्वन 

क्र स जग्गािािािरुको नाि, थर वाडय नं./नसशा सीट  मकत्ता नं जग्गाको क्षेत्रफल 

(रोपनी) 

कैमफयि 

१ मभि प्रसाि िमे्व्या मलम्वब ु ५ ि ६३ २-१-३-१ जग्गािािाले मनम्वन उल्लेमिि 

मकत्तािरुबाट जम्विा ३ रोपनी 

जग्गा मनशलु्क उपलब्ि 

गराउने  

५ ि ६२ ०-५-०-० 

५ ि ५७ ०-५-०-० 

५ ि ४६ २-६-३-१ 

 

स्िर्णय िं. -४ 

आमथयक वषय २०७८/७९ िा यस मिमलिाङ गाउँपामलकाको रोजगार सेवाकेन्र द्धारा प्रिानिन्त्री रोजगार काययक्रि यवुा रुपान्िरर् पिल 

आयोजना/कािकालामग पाररश्रमिकिा आिाररि वडागिरुपिा संचालन ि न ेिपमशलका प्रस्िामवि योजनािरुिा रकि मनम्वनानसुार बाँडफाँड गने 

मनर्यय गररयो ।  

क्र.सं. योजनाको नाि वडा न ं प्रस्िामवि 

योजनािरु 

जम्विा श्रमिक संख्या संमघय ससिय रकि 

१ भालचुोक िध्यपिाडी िोटर बाटो 

स्िरवमृद्ध 

१ साझेिारी ८ जना ४६१६०० 

२ जािनु ेिारा जोगीगाउँ िोटरबाटो स्िरवमृद्ध १ प्रस्िामवि ५ जना २८८५०० 

३ पशपुमि िा.मव. पररसर ठेस वाल मनिायर् 

योजना 

२ प्रस्िामवि ११ जना ६३४७०० 

४ मसिपरु िमे्व्यागाउँ िोटर बाटो  र मबजलुी 

भञ्ज्याङ िािबेङु िो. बा. स्िरवमृद्व 

२ प्रस्िामवि ५ जना २८८५०० 

५ कोइरी डाडे सम्वि िो.बा.स्िरवमृद्ध  ३ प्रस्िामवि ८ जना ४६१६०० 

६ भामवचोक कामत्तके िो.बा.स्िरवमृद्ध ३ प्रस्िामवि ५ जना २८८५०० 

७ िालिेि िमेि सिकारी कायायलय भवन 

सम्विको गोरेटो बाटो मनिायर् 

४ प्रस्िामवि ५ जना २८८५०० 

८ मिल डाडाँ,थापाडाडाँ, सामलङ्गे ि िैं 

ज्यामिरे िोल्सा सम्वि िो.बा.स्िरवमृद्ध  

४ प्रस्िामवि ८ जना ४६१६०० 

९ बाला चत्तरेु थािमिन िो.बा स्िरवमृद्ध ५ प्रस्िामवि ८ जना ४६१६०० 

१० जोरपोिरी मसम्वले भालुिोप िालबासे 

च्यानडाडाँ िो.बा.स्िरवमृद्ध 

५ प्रस्िामवि  ६ जना ३४६२०० 

११ िानेडाडाँ मन.िा.मव.ग्राउण्ड ठेस गाह्रो 

मनिायर् 

६ प्रस्िामवि ६ जना ३४६२०० 

१२ टुवा गोरेटो बाटो मनिायर् ६ प्रस्िामवि ७ जना ४०३९०० 

१३ गोिावारी िमिला कृषक सििु घरेाबारा ७ प्रस्िामवि ५ जना २८८५०० 



िथा वाल मनिायर् 

१४ साँचेिोला िानपेानी पाइपलाइन िन् ने पनु े

योजना 

७ प्रस्िामवि १२ जना ६९२४०० 

बजटे यवुा रुप IDA : ३८,४१,०००।- श्रमिक संख्या – ६६ जना  

नेपाल सरकार ससिय : १९,२२,०००। - श्रमिक संख्या – ३३ जना 

 

स्िर्णय िं.-५ 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको मस्वकृि बामषयक नीमि िथा काययक्रिको बुँिा नं ३९ िा पशजुन्य उत्पािनलाई प्रवद्वयन गनय उत्सामिि 

पश ुकृषक िथा सििूिरुलाई लमक्षि गरी पश ुमविा काययक्रि सञ्चालनका लामग रु ४ लाि बजटेको ्यवस्था गररएकोिा उि 

काययक्रिलाई ्यवमस्थि रुपले एकरुपिा अपनाई सञ्चालन गनय ििेायनसुारको मनिमेशका जारी गने मनर्यय गररयो । 

“अिुर्दाििा पशु स्ििा सेिा सचंालि तिा व्यिथिापि स्िरे्दस्शका ,२०७८” 

प्रथताििा:M मिमलिाङ गाउँपामलका के्षत्र मभत्र बसोवास गरी पशपुालनिा संलग्न रिकेा कृषकिरुले पालेका पशुिरुको अचानक ि ने ितृ्य ुिथा क्षमि बाट जोगाइ आमथयक 

नोससानी न्यनुीकरर् गने उिेश्यका साथ कृमष िथा पश ु मविा गिाय लाग्ने कुल स्ििाङक स्प्रस्ियि १००% रकििा अस्िकति २०% रकि अिुर्दाि यस 

गाउँपामलकाबाट कृषकिरुलाइ मविा अनिुान उपलब्ि गराई पशपुालनिा गाइ, भैंस्स, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, िाछा जस्िा पश/ुपन्छी िरुको मविा गराइ कृषकिरुको 

आमथयक िथा सािामजक िमैसयि सबल िथा सक्षि बनाउन र कृषकलाई पशपुालन ्यवसायिा जोिीि विन गनय सक्षि वनाउन वान्छमनय भएकोले मिमलिाङ 

गाउँपामलका, गाउँ काययपामलकाले स्थामनय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ११ को उपिफा र् (१२) िा उमल्लमिि ्यवस्था कायायन्वयन गनय यो मनिेमशका वनाइ 

लागु गररएको छ ।   

पररच्छेर्द -१ 

१. ससं्िप्त िाि र प्रारम्भ  

क) संमक्षि नािM यस मनिेमशकाको नाि अिुर्दाििा  पशु स्ििा स्िरे्दस्शका, २०७८ रिनेछ । 

ि) यो मनिेमशका गाउँ काययपामलकाबाट मस्वकृि भएको मिमिबाट लागु ि नेछ । 

२. पररभाषा  

क) अनिुानिा पशु मविा मनिेमशका, २०७८ भन्नाले मिमलिाङ गाउँपामलकाबाट कृषकलाइ पशिुन मविा   मविाङक मप्रमियि रकिको अमिकिि २०% रकिलाइ 

जनाउँिछ । 

ि) काययपामलका भन्नाले मिमलिाङ गाउँपामलका गाउँकाययपामलकालाइ सम्वझन ुपियछ । 

ग) पश ुमविा भन्नाले सरकारी िान्यिा प्राि मविा कम्वपनी वा सरकारी संस्था िाफय ि गररने पशिुन सरुक्षा  

(लघ ुमविा) काययक्रि िाफय ि गररने मविा सिेिलाइ जनाउनेछ । 

पररच्छेर्द - २ 

३. शतण तिा भुक्तािी स्िस्ि 

३.१ अिुर्दाििा पशु स्ििा सेिा सञं्चालि तिा व्यिथिापि कायणक्रि अन्तगणत कायणक्रि सञं्चालि तिा भुक्तािी स्िस्ि M 

क) कुनै पनी कृषकको पशु (गाइ, गोरु, भैंमस, राँगा, बाख्रा, बोका, बंगुर , कुिुरा, िाछा) िा मविा सेवा गराएको पशुको पमिचान िलु्ने पशु पमिचान पट्टा Tag 

Number सेवा प्राि कृषकको सम्वपकय  नं, सेवा उपलब्ि गराएको मिमि िथा आवश्यक मववरर्िरु पुर्य रुपिा उल्लेि गरर अनसुचुी १ बिोमजि पेश गनुय पनेछ । 

ि) पशपुालक कृषक मिमलिाङ गाउँपामलका के्षत्र मभत्रको ि नपुनेछ । 

ग) पश ुमविा गररएका पश ुभएिा यो सेवा मलन पनु नमवकरर् गरेको ि न ुपनेछ । 

घ) सम्वबमन्िि सेवा केन्र िथा वडा कायायलयको मसफाररसिा अनिुान वापिको रकि मबिा कम्वपमन वा सिकारी संस्थालाइ  भिुानी मिइनेछ । 

ङ) मविा गिाय लाग्न ेमविाङक मप्रमियि रकिको अनिुानरकि सरकारी िान्यिा प्राि मविा कम्वपनी,सरकारीसंस्थावासमुचकृि मविाअमभकिायलाइ उपलब्ि गराइने छ । 

च) पश ु मविा िान्यिा प्राि मविा कम्वपनीबाट ि नु पनेछ । मविा अमभकिाय िामलि मलइ यस कायायलयिा मविा अमभकिाय समुचकृि भएको ि न ु पनेछ । मबिा 

अमभकिायले उि काययिा सिमजकरर् गनय ससनेछ । िर मबिा अमभकिायलाइ कुनै मकमसिको समुविा उपलब्ि गराइनेछ । 

छ) मवमिि पशकुो कुनै कारर् वस ितृ्य ुभएिा सो को जानकारी सम्वबमन्िि सेवा केन्रिा मविा अमभकिायले अमनवायय रुपिा जानकारी गराउनु पनेछ । 

ज) मविा अनिुान सेवा उपलब्ि बापिको रकि यस कायायलयबाट उपलब्ि गराइनेछ । 

झ) मविा अमभकिायले सेवा उपलब्ि गराए बापिको रकि भिुानी मलंिा एउटै पशिुा एक पटक भन्िा बमढ सेवा पयुायए बापिको भिुानी गाउँपामलकाबाट गररने छैन 

। िर झसुयाइ भिुानी मलइएिा, नसकली कागजाि बनाई भिुानीका लागी पेश गरेिा सम्वबमन्िि पश ुमविा अमभकिाय, कम्वपनी िथा सिकारी संस्था स्वयं जवाफिेिी 

ि नेछ  र मनज अमभकिाय  भएिा मनजले पनु कुनै पशकुो मविा गरेिा भिुानी यस कायायलयबाट उपलब्ि गराइने छैन साथै मनजको सुमचकरर् रद्ध गरर मनजले पाउने 

भिुानी रोसका रािी गाउँपामलकाको मनर्ययअनसुार आवश्यक कावायिी गररनेछ । 

ञ) मविा अनिुानको मविाङक मप्रमियि रकि मलंिा सिकारी संस्था िथा कम्वपनीले मबिा गरेको १५ मिन मभत्रिा यस कायायलयिा आवश्यक कागजाि समिि 

जानकारी गराउन ुपनेछ । 



ट) मविा रकि िाबी गनय आउिा मवमिि पशकुो संकेि पट्टा Tag Number  स्पस्ट िेमिने फोटो समिि आउन ुपनेछ । 

पररच्छेर्द - ३ 

४. कायणक्रिको खचण  

क) मिमलिाङ गाउँपामलका मभत्रका पशिुा अनिुानिा मबिा सेवा संञ्चालन काययको लागी आवश्यक आवश्यक सचुना प्रवाि बजेट ्यवस्था मिमलिाङ 

गाउँपामलकाले गनेछ । 

ि) काययक्रिको गाउँपामलकाको अमिकार प्राि अमिकारीबाट अनगुिन ि नेछ । 

ग) मिमलिाङ गाउँपामलका के्षत्र मभत्र रिेका कृषकका पशिुरू १ कृषक  बाट अमिकिि िोमकएका १–२० पशुलाइ मविा अनिुान मिन समकनेछ । 

५. िपघट िा हेरफेर गिण सक्िे 

क) यो मनिेमशका कायायन्यवयनलाई थप ्यवमस्थि र प्रभावकारी बनाउन गाउँकाययपामलकाले आवश्यकिा अनसुार यस मनिेमशकािा केमि थपघट, िरेफेर िथा िारेज 

गनय ससनेछ । 

ि) यो मनिेमशकाको कायायन्यवयनिा कुनै बािा अवरोि र अस्पस्टिा आएिा त्यस्िो बािा अवरोि फुकाउने प्रयोजनका लामग गाउँकाययपामलकाको कायायलयले 

आवश्यकिाअनसुार ्याख्या गनय ससनेछ । 

cg';'rL ! 

lxlnxfª ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

k~rdL,kfFry/ 

ljdf k|fljlws÷clestf{÷;/sf/L ;+:yf jf sDkgLsf] gfd M 

s|=; kz' wgLsf] 

gfd 

ldlt 7]ufgf kmf]g g+ kz'sf] 

hft 

ljdf 

;+s]t g+ 

kz'sf] /ªu s[ifssf] 

x:tfIf/ 

s}lkmot 

          

          

          

 

================               =================              =================== 

 k]z ug]{                    ?h' ug]{                   k|dfl0ft ug]{ 

 

cg';'rL @ 

lxlnxfª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

k~rdL,kfFry/ 

ljdf clestf{sf] lgj]bg  

                                                 ldlt=============== 

>Ldfg k|d'v k|zf;lso clws[t Ho' 

lxlnxfª ufpFkflnsf, ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, k~rdL, kfFry/ . 
      
                    ljifo M ljdf clestf{ ;'lrs[t x'g kfpF . 

dxf]bo, 

dnfO lxlnxfª ufpFkflnsfaf6 cg'bfgdf ljdf ;]jf ;+~rfng ;DalGw clestf{sf] ?kdf sfo{ ug{ OR5f ePsf]n] tklzn cg';f/sf] 

sfuhft /fvL of] lgj]bg k]z ub{5' . 

tklzn 

!=dfGotf k|fKt ljdf sDkgLaf6 ljdf clestf{ tflnd lnPsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL . 

@= gful/stfsf] k|ltlnkL . 

 

lgj]bssf] gfd M 

b:tvt M 

7]ufgf M 

df]jfOn g+ 

  



cg';'rL # 

lxlnxfª ufpFkflnsf 

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

k~rdL, kfFry/ 

kz' wlgsf] lgj]bg  

                                                 ldlt=============== 

>Ldfg k|d'v k|zf;lso clws[t Ho' 

lxlnxfª ufpFkflnsf  

ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

k~rdL,kfFry/ . 

   

ljifo M kz' ljdf sfo{qmddf ;xefuL x'g kfpF . 

dxf]bo, 

      dnfO lxlnxfª ufpFkflnsfaf6 cg'bfgdf ljdf ;]jf ;+~rfng ;DalGw sfo{qmddf ;xefuL x'g kfpF . 

tklzn 

!= gful/stfsf] k|ltlnkL . 

@= kz'sf] ljj/0f M kz'=======hft========= ;+Vof ========== pd]/ ==== 
 

lgj]bssf] gfd M 

b:tvt M 

7]ufgf M 

df]jfOn g+ 

 

स्िर्णय िं -६  

मिमलिाङ गाउँपामलकाको प्रथि चोिामसक अवमिको सावयजमनक सनुवुाई िथा बामषयक समिक्षा गोष्ठी काययक्रि र आ व २०७८/७९ को मिउँि े

अमिवेशन मनम्वनानसुारको मिमि सिय र स्थानिा सञ्चालन गने मनर्यय गररयो ।  

काययक्रििरु सिय िामलका 

बामषयक समिक्षा िथा प्रथि 

चोिामसकको सावयजमनक सनुवुाई 

काययक्रि 

२०७८/०९/०८ मबमिवार मिमलिाङ सङ्ग्रिालय भवन सिय १०:०० बजे  

आ व २०७८/७९ को मिउँि े

अमिवेशन  

२०७८/०९/१६ गिे शकु्रबार जोरपोिरी मवििु सिकारी भवन सिय १०:०० बजे  

 

स्िर्णय िं.-७ 

अपाङ्गिा रोकथाि िथा पनुस्थापना काययक्रि कायायन्वयन मनिमेशका -२०७६ िा भएको काननुी िथा नीमिगि ्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपिा 

कायायन्वयन गनय मनम्वनानसुारको काययमवमिलाई यसै काययपामलका बैठकद्वारा पाररि गरी काययक्रि कायायन्वयन गन ेमनर्यय गररयो । 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ 

प्रथताििा 

नेपालको संमबिान को िारा ३५ को उपिारा (१) र (३), अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अमिकार सम्वबमन्ि एन २०७४ को िफा २८ िा 

्यवस्था भएको अमिकार, अपाङ्गिा सम्वबन्िी १० वषे रामष्िय नीमि िथा कायययोजना २०७२-२०८३, अपाङ्गिा सिावेशी स्वास््यसेवाका 

लामग रामष्िय मनिमेशका, २०७६, मिगो मबकास को लक्ष न. ३, अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अन्िरामस्िय ििासमन्िको िारा २५, अपाङ्गिा 

रोकथाि िथा पनुस्थापना काययक्रि कायायन्वयन मनिमेशका -२०७६ िा कानमुन िथा मनिीगि रुपिा भएको ्यवस्थालाइ  प्रभावकारी रुपिा 

कायायन्वयन  गरी अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको स्वास्थिा सिज पि चँ पयुायउनको लामग स्थानीय सरकारसंचालन सम्वबमन्ि ऐन २०७४ को िफा 

११ (क) को (ि) ले मिएको अमिकार र यसै ऐनको िफा १०२ लाई आिार बनाई मिमलिाङ गाउँपामलकाको बामषयक काययकि अन्िगयि 

नगरपामलका मभत्र स्थाई बसोबास गरेका अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको स्वास्थ उपचारिा पि चँ पयुायउनको लामग मवषेश अनिुान प्रिान 

गरी्यवमस्थि िररकाले सञ्चालन  गनयको लामग वान्छनीय भएकोले यो काययमवमि ियार गरी स्वीकृि गरेको छ l  

पररच्छेर्द १ 

(१) ससं्ित िाि र प्रारम्भ:- (१) यो काययमवमिको नाि “अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुान  काययमविी-२०७८" 

(२) योकाययमवमि िुरुन्ि लाग ुि ने छ l 

(३) पररभाषा:- मवषय र प्रसंगले अको अथय नलागिेा यस काययमवमििा: 



(क) “पामलका” भन्नाले मिमलिाङ गाउँपामलकालाई जनाउँछ l 

(ि) “अपाङ्गिा भएका ्यमि भन्नाले ” भन्नाले अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अमिकार सम्वबमन्ि एन २०७४ को िफा २ को उपिफा 

(ि) बिोमजि ्यमिलाइ बझुाउँछ l 

(ग) “अपाङ्गिा ि न ससने सम्वभामवि जोमिि ्यमििरु” भन्नाले ित्कामलन िघुयटना भएर उपचारको क्रििा रिकेा र ित्काल सिी उपचार 

नपाए अपाङ्गिा ि न ससने सम्वभावना भएका ्यमििरु, शरीरको कुनै अंगिा घाउ वा चोटपटक भएर मनयमिि उपचार गिाय पमन सिुार 

नभएको वा अपाङ्गिाि न बाट रोसनको लामग मनयमिि उपचार गराउन ुपन े्यमििरु, सयान्सर वा चोटपटक आमिबाट सिस्या उत्पन्न भइ 

मनयमिि उपचार नपाए शरररको कुनै अगं नै काट्न ुपने ्यमििरु, छारेरोग भएकोले मनयमिि औषमि सेवान गनुय पने ्यमििरु, मडपे्रसन 

भएको कारर् मनयमिि औषमि सेवन गनुय पन े्यमििरु, आँिा वा कानको सिस्या भई मनयमिि उपचार गराइरिन ुपन े्यमििरु, मनयमिि 

थेरापी नगरे अपाङ्गिा ि न ससन ेसम्वभामवि ्यमििरु सिेिलाइ  बझुाउछ l  

(घ) “अस्पिाल” भन्नले साििुामयक, सरकारी, मनमज वा मवमभन्न गैरसरकारी मनकाय िाफय ि सञ्चालन भएको अस्पिाललाई सिेि 

बझुाउछ l 

(ङ) “पनुस्थापना केन्र” अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग सिायक सािाग्री, थेरापी, परािशय सेवा,स्वास्थ िरेचािको लामग िामलि 

लगायिका सेवा प्रिान गनयको लामग सञ्चालनिा रिकेा पनुस्थापना केन्र वा संघ सस्था वा कोषलाइ सिेि जनाउछ l  

(च) “आमथयक अनिुान” भन्नालेअपाङ्गिाको कारर् ि न ससन े मजमिि न्यनूीकरर् गनय वा अपाङ्गिा ि न ससन े सम्वभामवि मजमिि 

न्यनूीकरर् गनयको लामग उपचार, थेरापी, शल्यमक्रया, पनुस्थापना सेवा, स्वास्थ परािशय सेवा, स्वास््य िरेचािको लामग िामलि, सिायक 

सािाग्री        (कृमिि अङ्ग सििे), मनयमिि औषिी सेवन नगरे अपाङ्गिाको गाम्वभीययिा बदृ्दी ि न ससने जोमिि ्यमििरु र अपाङ्गिा 

भएका ्यमििरुलाई अन्य रोग/सिस्या उत्पन्न भइ मनरन्िर उपचार वा औषमि सेवन गनुय पन े्यमिलाई िोमकए बिोमजि उपलब्ि गराइन े

आमथयक सिायिालाई बझुाउछ। 

(६)  “स्वास््य केन्र” भन्नाले स्वास््य सेवा उपल्ि गराउने सवै प्रकारका स्वास््य संस्थािरु अस्पिाल, प्रा.स्वा.के., िले्थ पोस्ट, सििुाय स्िरिा रिकेा अन्य 

स्वास््य संस्थािरु पनुथायपना वा थेरापी सेन्टरलाई वझुाउँछ ।  

पररच्छेर्द-२ 

४. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि सम्बस्न्ि व्यिथिा l 

(क) मिमलिाङ गाउँपामलकालेयस पामलका मभत्र स्थाई रुपिा बमसबास गन े अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग स्वास्थ उपचारिा सिज पि चँ 

मबस्िारको लामग आमथयक अनिुान उपलब्ि गराउन ेछ l  

(ि) िफा३ को (क) ले ्यवस्था गरे अनसुार आमथयक अनिुान मिमलिाङ गाउँमपलकाले िोमकए बिोमजि सम्वबमन्िि अपाङ्गिा भएका 

्यमििरुको िािा वा नगि नै  पमन  उपलब्ि गराउन ससने छ l 

(ग) िफा ३ को (क) र (ि) ले ्यवस्था गरे अनसुार उपलब्ि गराएको आमथयक अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा अपाङ्गिा ि न ससने सम्वभामवि 

मजमिि ्यमििरुिरुले अस्पिाल वा पनुस्थापना केन्र िाफय ि औषिी उपचार, थेरापी, स्वास््य परािशय सेवा, सिायक सािाग्री, स्वास्थ 

िरेचािको लामग िामलि लगायिको क्षते्रिा अमनबायय िचय गनुय पने छ l  

(घ) िफा ३ को (ग) अनसुारअनसुार िचय नगरेको पाइएिा वा िरुुपयोग गरेको पाइएिा मिमलिाङ गाउँपामलकाले उपलब्ि गराएको अनिुान मफिाय 

गरर आगािी मिनिरुिा मिमलिाङ गाउँपामलका बाट प्राि ि न ेसियोग बाट सििे बमन्चि गनय ससने छ l 

पररच्छेर्द-३ 

५. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि स्िकाशा प्रस्क्रया  

(क) अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि स्लिको लास्ग  स्िम्ि प्रस्क्रयाहरु पुरा गिुण पिे छ :- 

(१) बैंकिा िािा िोलेको ि न ुपन े:- अपाङ्गिा भएका वा अपाङ्गिाको जोमिििा रििेा  ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुानमलन को लामग 

बैंकिा  िािा िोलेको ि न ुपन ेछ l  

(२) बाद्यकारी नि ने :- िफा ४ को १ बिोमजि कुनै पमन अपाङ्गिा भएका वा अपाङ्गिाको जोमिि रिकेा ्यमििरुको बैंकिा ित्काल िािा 

नभएको अवस्था भएिा र ित्काल सियोग गनुय पने अवस्था भएिा कियचारी िाफय ि आवस्यक प्रमक्रया पयुायई पेस्की नगि न ैउपलब्ि गराउन 

सिेि समकने छ l 

(ख) अपाङ्गता भएका िा अपाङ्गताको िोस्खििा रहेकाव्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि प्राप्त गिणको लास्ग स्िम्ि 

प्रस्क्रयाहरु पुरा गिुण पिे छ :- 

(१) मनबेिन मिन ुपने:- अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग आमथयक अनिुान प्राि गनयको लामग सम्वबमन्िि  अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा 

अपाङ्गिा ि न ससने जोमिििा रिकेा ्यमििरुले अनिुान मलन ुपन ेकारर् िलुाई वडा वा पामलकािा रिकेो स्वास्थ केन्रिा अिुसचूी-१ को 

ढाँचािा मनबेिन मिन ुपन ेछ l  

(२) स्वास्थ केन्रको मसफाररस:- अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग आमथयक अनिुान प्राि गनयको लामग सम्वबमन्िि अपाङ्गिा भएका ्यमि 

िथा अपाङ्गिा ि न ससने जोमिििा रिकेा ्यमििरुको मलमिि वा िौमिक मनवेिनको आिारिा मनजको स्वास््य अवस्था सिेि जाँच गरी 

स्वास््य संस्थाले ससकल मनबेिन सिेि साथिा रािी  सम्वबमन्िि वडा कायायलयिा अिुसचूी- २  को ढाँचािा मसफाररस गनुय पन ेछ l यसरी 



मसफाररस गिाय िामथल्लो ििको अस्पिाल वा अपाङ्गिाको क्षेत्रिा काि गने संस्थासँग सियोगको लामग परािशय गनुय पियछ । यमि आकमस्िक 

सेवा उपलब्ि गराउन ुपन ेभएिा मसिै पामलकािा मसफाररस गनय समकनछे ।  

(३ ) वडा कायायलयले  मसफाररस पठाउने:- अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग आमथयक अनिुान  प्राि गनयको लामग सम्वबमन्िि वडा 

कायायलयले उपचारिा अनिुान उपलब्ि गराउनको लामग स्वास््य संस्थाको मसफाररसको आिारिा अिुसचूी-३  को ढाँचािा स्वास््य संस्थाको 

मसफाररस, ससकल मनबेिन समिि  मिमलिाङ गाउँपामलकाको कायायलयिा मसफाररस गनुय पन ेछ l  

(४) अनिुान उपलब्ि गराउन े :- िफा ४ को (ि) को (१) (२) (३) (४) अनसुार प्रमक्रया परुा भए पछी सम्वबमन्िि ्यमिको नागररकिा वा 

जन्िििाय वा अपाङ्गिा पररचय पत्र वा पररचय िलु्ने कुनै कागजाि सििे संलग्न गरीअिुसचूी-४ को भपायइ भरी सम्वबमन्िि ्यमिलाइ वा 

उसको संरक्षक/अमभभावकलाई नगरपामलकाले  अनिुान उपलब्ि गराउन ेछ l  

(५) आकमस्िक अवस्था भएिा:- कुनै पमन अपाङ्गिा भएिा ्यमि वा जोमिििा रिकेा ्यमििरुलाई आकमस्िक रुपिा उपचार गराउनको 

लामग स्वास््य संस्थावाट मसफाररस भइ आएिार ित्काल नै अनिुान उपलब्ि गराउन ुपने अवस्था भएिा अिुसचूी- ५ को ढाँचािा मिमलिाङ 

गाउँपामलकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षबाट प्रिामर्ि गराई  अनिुान उपलब्ि गराउन समकने छ l  

पररच्छेर्द-४  

५. आिीक अिुर्दाि  उपलब्ि गराउि िसस्किे अिारहरु :-  

(क) िफा ३ को (ि ) र (ग) अन्िगयि नपने ्यमििरु  

(ि) िफा ४ को (ि) को (१) (२) (३) (४) वा (६) परुा नगने ्यमििरु  

(ग) नपेाल सरकारबाट िोमकएको  मनशलु्क रुपिा पाइन ेऔसमि वा उपचार बाट न ैउपचार गनय मिल्न े्यमििरु l  

पररच्छेर्द-५   

६.  आस्िणक अिुर्दाि िापर्दण्ड:-  

(क) स्िल्ला स्भत्रिै उपचार गिण स्िल्िे भएिा  

(१) यािायाि बापि– २०००/- (स्थानीय स्वास््य संस्थािा उपचार गरेिा चलनचल्िीको िर रेट वा रु ५००/- िात्र प्रिान गने ।) 

(२) औषमि िररि गनुय पने भएिा- ४०००/-  

(३) जाच ( एससरे, मभमडयो एससरे, रि पररक्षर्, आमि)- ४०००/- 

( ४) सािान्य सल्यमक्रया गनुय पने भएिा- ५०००/- 

(५)   बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा बापि-  ३०००/- 

(६) मनयमिि थेरापी गनुय पने भएिा- ५,०००/- 

(ख ) स्िल्ला बास्हर  उपचार गिण गिुण पिे भएिा  

(१) यािायाि बापि – ५०००/- 

(२) औसमि िररि गनुय पने भएिा- ५०००/- 

(३) जाँच (एससरे, मभमडयो एससरे, रि पररक्षर्, आमि) - ५०००/- 

( ४) सािान्य सल्यमक्रया गनुय पने भएिा- १००००/- 

(५)   बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा बाफि-  ५०००/- 

(६) मनयमिि थेरापी वा स्वास्थ परािशय मलन ु पन ेभएिा- १५,०००/- 

(७) स्वास््य िरेचािको लामग िामलि मलन ुपन ेभएिा प्रमि िमिना १० िजारको िरले बढीिा ३ िमिना सम्विको ३०,०००/- 

(८) कृमिि अङ्ग प्रयोग गनुय पने भएिा नाप जाँच, िररि, लगाउन जाँिा सििे यािायाि, िान ेबस्ने बापि एक िसु्ट रु– २५०००/- 

(९) मनयमिि औषमि प्रयोग गनुय पने अवस्था भएिा औषमिको िात्रा र िलू्यको अिारिा बढीिा  बषयको रु २५०००/- सम्वि । 

ग) यसरी अिुर्दाि प्राप्त गिे व्यस्क्तले उपचार पश्चात अथपतालिाट स्लएका कागिातहरु प्रिार्को रुपिा पास्लकािा पेश गिुण पिे छ  

घ) अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुलाई थिाथ्य स्ििा कायणक्रििा आिद्ध गराइ स्िशुल्क थिाथ्य सेिा उपभोगको लास्ग प्रोत्सास्हत 

गिे । थिाथ्य स्ििाले िसिेटेिा िा थिाथ्य स्ििा लागु िभएका अथपताल िा पुिथिाणपिा केन्रिा सेिा स्लिु पिे भएिा िा 

थिाथ्य स्ििाको रकिले िान्ि िसकेिा यस कायणस्ििी अिुसार अिुर्दाि उपलब्ि गराइिे छ । 

पररच्छेर्द-६  

७ . अिुगिि, िूल्याङ्किर प्रस्तिेर्दि 

(क) मिमलिाङ गाउँपामलकाले यसै काययमवमि अनसुार कायय भए नभएको अनगुिन िलू्याङ्कनगनय ससने छ l 

(ि)त्यसरी अनगुिन िलू्याङ्कन गिाय काययमविी मवपररि ठिररएिा स्वयि ््यमिबाट  िरुुपयोग भएको रकि पामलकाले असलुउपर गने छ l  

पररच्छेर्द-७  

८ . स्बस्बि 

(क) ्याख्या गने अमिकार:- यो काययमवमिको कुन ैपमन बुिँािा अलिल भएिा ्याख्या गन ेसम्वपरु्य अमिकारमिमलिाङ गाउँकाययपामलकालाई 

ि नेछl  



(ग) प्रचमलि काननु लागिु ने:- यो काययमवमि अनसुार कुनै पमन िफािरू बामझएको िण्डिा प्रचमलि काननु बिोमजि नै लाग ुि ने छ l 

(घ) संसोिन ि न ससने:- यस काययमवमिको कुन ैपमन िफा वा उपिफािरु संसोिन वा थपघट गनुय पने भएिा मिमलिाङ गाउँकाययपामलकाले जनु 

सकैु सियिा संसोिन गनय ससने छ l  

 

अिुसचूी-१ 

(अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख )  

१  सगँ सम्बस्न्ित) 

अिुर्दािको लास्ग - स्िबेर्दि 

 

मनवेिकको नाि थर :  ....................................................उिरे ..............मलङ्ग.............. 

ठेगाना :  ................................................................................................................ 

मनवेिक स्वयि ्अपाङ्गिा भएको ्यमि िो वा िोइन ?    (िो)     (िोइन) 

यिी नभएिा उपचार कस्को लामग चामिएकोिो ?........................................................... 

मनजको नाि थर : ........................................................ उिरे ..............मलङ्ग.............. 

अपाङ्गिाको प्रकार  :  ............................................................................................... 

मनजसँगको नािा:..................................................................................................... 

मनवेिकका बबुाको नाि : ............................................................................................ 

मनवेिककाबाजेको नाि : ............................................................................................ 

मलन चािकेो स्वास््य सेवा : ........................................................................................ 

सलंग्ि  कागिातहरु कुिैएक अस्िबायण :    नागररकिा जन्िििाय अपाङ्गिा पररचय पत्र 

स्ििेर्दकको हथतािर  :  .................................... 

स्िस्त :.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसचूी-२ 

(अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख )  

२  सगँ सम्बस्न्ित) 

थिाथ्य सथंिाको स्सफाररस 

श्री..........................................                              स्िस्त : ...................................... 

.............................................. 

स्बषय: स्सफाररस सम्बन्ििा 

.................पामलका.......न ं वडा मनवासीउिरे ...........का ........................................................ अपाङ्गिा भएका ्यमि ि न ् मनजको 

स्वास््य पररक्षर् गिाय यस संस्थािा उपचारि न नससनभेएकोले प्रस्िुि मबषयिा अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुान  

काययमविी-२०७८ बिोमजि िल उल्लेमिि सेवािरुका लामग मसफाररस गियछु । 

उपचारका लास्ग स्सफाररस :-  

स्िल्ला स्भत्र, स्सफाररसभएकोअथपताल..................................................... 

 

मसफाररस भएको सेवािा मचन्िलगाउन े

स्िल्ला बास्हर,स्सफाररसभएकोअथपताल..................................................... 

 

मसफाररस भएको सेवािा मचन्िलगाउन े

यािायाि (    ) यािायाि (    ) 

औषमि (    ) औषमि  (    ) 

जाँच (मभमडयो/ एससरे, रि पररक्षर्, आमि) (    ) जाँच मभमडयो/ एससरे, रि पररक्षर् आमि (    ) 

सािान्य सल्यमक्रया  (    ) शल्यमक्रया  (    ) 

बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा बापि  (    ) बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा  (    ) 



मनयमिि थेरापी गनुय पने  (    ) मनयमिि थेरापी गनुय पने (    ) 

अन्य:स्वास््य िरेचािको लामग िामलि मलन ुपने (    ) 

       कृमत्रि अङ्ग प्रयोग गनुय पने (    ) 

मनयमिि औषमि प्रयोग गनुय पने (    ) 

सम्लग्ि कागिातहरु 

- नागररकिा/जन्िििाय / अपाङ्गिा पररचय पत्र 

- ससकल मनबेिन 

- स्वास््य कमियको मप्रमस्क्रप्सन 

 

स्सफाररस कताणको स्वास््य संस्थाकोछाप : 

िस्िाक्षर: .................................................. 

नाि: ........................................................ 

पि:.......................................................... 

स्वास््य संस्थाको नाि :................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसचूी-३ 

(अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख )  

३  सगँ सम्बस्न्ित) 

िडा कायाणलयको स्सफाररस  

 

श्री..........................................                              स्िस्त : ...................................... 

.............................................. 

स्बषय: स्सफाररस सम्बन्ििा 

.................पामलका ....... न ं वडा मनवासी उिरे ...........का ....... ........ ....... ........ ........ अपाङ्गिा भएका ्यमि ि न ् । 

..............................................स्वास््य संस्थाको मसफाररस अनसुार मनजको थप उपचार सेवा आबश्यक िमेिएको ि नाले अपाङ्गिा 

भएका ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुान  काययमविी-२०७८बिोमजि स्वास््य संस्थाको मसफाररस अनसुारको अनिुान सियोगको लामग 

मसफाररस गियछु ।  

 

स्सफाररस कताणको 

िस्िाक्षर: .................................................. 

नाि: ........................................................ 

पि : वडाध्यक्ष 

पामलका: .................................................. 

वडा नं .....................................................               वडा कायायलयकोछाप : 

 

अिुसचूी-४ 

(अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख )  

३  सगँ सम्बस्न्ित) 

अिुर्दाि रकि बुस्िस्लएको भरपाई 



 

स्बषय: भरपाई 

 

.................पामलका ....... नं वडा मनवासी उिेर ...........को ि...... ........ ....... ........ ले ......................................स्वास््य संस्थाको 

मसफाररस अनसुारिेरो अपाङ्गिाको थप उपचार सेवाको लामग ................ गाउँ/नगर पामलकाको अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको उपचार 

सियोग अनिुान  काययमविी-२०७८बिोमजि िपमसल शीषयक अनसुार स्वीकृि अनिुान रकिरु ........................../- िात्र बझुी मलएको छु  ।  
स्िल्ला स्भत्र, स्सफाररसभएकोअथपताल..................................................... 

 

मसफाररस भएको सेवािारकि उल्लेि गन े

स्िल्ला बास्हर, स्सफाररसभएकोअथपताल..................................................... 

 

मसफाररस भएको सेवािारकि उल्लेि गन े

यािायाि बापि रु. यािायाि बापि रु. 

औषमि बापि रु. औषमि  बापि रु. 

जाँच (मभमडयो/ एससरे, रि पररक्षर्, आमि) बापि रु. जाँच मभमडयो/ एससरे, रि पररक्षर् आमि बापि रु. 

सािान्य सल्यमक्रया  बापि रु. शल्यमक्रया  बापि रु. 

बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा बापि  बापि रु. 

 

बेड बस्न ुपने भएिा िाना/िाजा  बापि रु. 

मनयमिि थेरापी गनुय पने  बापि रु. मनयमिि थेरापी गनुय पने बापि रु. 

 

रकि बुस्िस्लिे                     ल्याप्चे सस्ह छाप 

िस्िाक्षर: .................................................. 

नाि: ........................................................           िायाँ                           बायाँ 

ठेगाना: .................................................. 

 

 

 

अिुसचूी-५ 

(अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख )  

५  सगँ सम्बस्न्ित) 

........................पास्लकाको थिीकृस्त पत्र 

स्िस्त : ...................................... 

स्बषय: अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको उपचार सहयोग अिुर्दाि  स्थिकस्त सम्िन्ििा । 

 

.................गाउँ/नगर पामलका ....... नं वडा मनवासी उिेर ...........का श्री....... ........ ....... ........ ........ अपाङ्गिा भएका ्यमि ि न ् । 

..............................................स्वास््य संस्था र ..........................गाउँ/नगर पामलका वडा नं ............को मसफाररस अनसुार मनजको थप 

उपचार सेवा आबश्यक िमेिएको ि नाले अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको उपचार सियोग अनिुान  काययमविी-२०७८ बिोमजि स्वास््य संस्थाको 

मसफाररस अनसुारको अनिुान सियोग रकिरु........................ भिुानीका लामग स्वीकृि गियछु ।  

 

तयार गिे :स्थिकृत गिे: 

िस्िाक्षर: .........................................                 िस्िाक्षर: ...................................... 

नाि: ..............................................                  नाि: ............................................ 

पि : ...................................                              पि : िेयर/अध्यक्ष 

मिमि: .................................                              मिमि: ................................. 

............................गाउँपामलका पाँचथर 

कायायलयको छाप : 

 



अिुसचूी -२ 

(िध्यि र सािान्य अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको स्ििियापि तिा थिाथि उपचारिा पह ँचको  लास्ग आस्िणक सहायता सम्िन्िी कायणस्ििी-२०७८ र्दफा (४) को (ख) ३ सगँ सम्बस्न्ित) 

िध्यि र सािान्य अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको मजवनयापन िथा स्वास््य उपचारिा पि चँको  लामग आमथयक सिायिा मनकाशा िाग फारि । 

क्रस  अपाङ्गता भएका व्यस्क्तको िाि िडा ि.  अपाङ्गता 

पररचयपत्रको प्रकार 

पररचय पत्र ि.  आस्िणक सहायताको 

लास्ग र्दताण/ िस्िकरर् 

स्िस्त 

बैंकको िाि बैंक खाता िम्बर 

        

        

        

िास्ि उल्लेस्खत व्यस्क्तहरुको स्ििरर् सस्हतको अिुसचूी-१ र अपाङ्गता पररचय पत्रको प्रस्तस्लस्प यसै फारिको साि सलंग्ि गररएको छ l 

िडा अध्यि को िाि:-           िडा सस्चिको िाि:-  

हथतािर:-             हथतािर:-  

स्िस्त:-             स्िस्त:-  

कायाणलयको छाप 



अिुसचूी- ३  

(िध्यि र सािान्य अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको स्ििियापि तिा थिाथि उपचारिा पह ँचको  लास्ग आस्िणक सहायता सम्िन्िी 

कायणस्ििी-२०७८र्दफा (७)  सगँ सम्बस्न्ित) 

िारेस - पत्र  

श्री अध्यक्ष ज्य,ु        मिमि:-  

मिमलिाङ गाँउपामलका 

वडा न. ............. 

 स्बषय:- आस्िणक सहायताको  र्दताण/िस्िकरर्को लास्ग िारेस पठाएको सम्बन्ििा l 

उपरोि सम्वबन्ििा ि मिमलिाङ गाँउपामलका वडा न. .........बस्न े ..............................को नामि/नामिनी ......................................को 

छोरा/छोरी ..........................................ि  l िलेै मिमि ..............................गिे त्यिाँ मिमलिाङ गाँउपामलका बाट ....................बगयको 

अपाङ्गिा पररचय पत्र मलएको छु l िरेो पररचय पत्र न................रिकेो छ lि मिमलिाङ गाँउपामलकाको ............वडािा नै स्थाई रुपिा 

बसोबास गि ैआइरिकेो साँचो सत्य िो l ि िध्यि र सािान्य अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको मजवनयापन िथा स्वास््य उपचारिा पि चँको  

लामग आमथयक सिायिा सम्ववन्िी काययमविी-२०७८ को िफा (५) र (६) बिोमजिको ्यमििा नपन ेस्व-घोषर्ा गनय चािन्छु l  

िाल ि मबषेश कारर्ले (कारर् उल्लेि गने)...............................................................त्यिाँ कायायलयिा उपमस्थि ि न नससने भएको ि िँा 

िेरो सिोिर पररवार/नािेिार/संरक्षक .............. .... .... .... .... ..... ... ...लाई ि परु् मवश्वास गियछु र उिाँ िाफय ि आमथयक सिायिाको लामग 

ििाय/ नमवकरर् गनयको लामग िरेो िन्जरुी साथ वारेस मिएको साँचो सत्य िो भमन िैले जानी नजानी झटुा मववरर् मिएको प्रिामर्ि भएिा काननु 

बिोमजि सजाय भोग्न ियार भइ यो वारेस पत्र त्यिाँ कायायलयिा पेश गएको छु l   

 

        मनवेिकको नाि:- 

        ठेगाना:-  

        िस्िाक्षर:-  

        सम्वपकय  न. :-  

 

स्िर्णय िं. -८ 

प्रिशे सािामजक मवकास िन्त्रालय, करुर्ा फाउण्डेशन नेपाल र यस कायायलयबीचको मत्रपक्षीय सिझिारी िथा अपाङ्गिा 

रोकथाि पनूस्थायपना काययक्रि संचालन सम्वबन्िी मनिमेशका २०७६ बिोमजि अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको मिमलजमुल 

सििूले मबउपुँजी सञ्चालन िथा पररचालन गनय आवश्यक ििेायनसुारको काययमवमिलाई पाररि गरी कायायन्वयनिा लैजाने 

मनर्यय गररयो । 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको स्िस्लिुस्ल सिुहले स्बउपुिँी सञ्चालि तिा पररचालि सम्िन्िी कायणस्ििी २०७८ 

प्रथताििा 

अपाङ्गिा भएका ्यमििरुलाई स्वरोजगार वनाई आमथयक उपाजयन गने उदे्धश्यले अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अमिकार सम्ववमन्ि अन्िरामष्िय 

ििासन्िी अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अमिकार सम्ववन्िी एन २०७४ र अपाङ्गिा रोकथाि िथा पनुस्थापना काययक्रिसंचालन सम्वबमन्ि 

मनिमेशका २०७६, स्थानीय सरकारसंचालन सम्वबमन्ि ऐन २०७४ को िफा ११ (क) को (ि) ले मिएको अमिकार र यसै ऐनको िफा १०२ लाई 



आिार बनाईयसमिमलिाङ गाउँपामलकाको बामषयक काययकि अन्िगयि वडािा रिकेा अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको मिमलजलुी सििुलाइ 

िस्िान्िरर् गररएको मबउपपूँजी कोष ्यवमस्थि िररकाले संचालन िथा ्यवस्थापन गनयको लामग वान्छनीय भएकोले यो काययमवमि ियार गरी 

स्वीकृि गरेको छ l 

पररच्छेर्द १ 

(१) ससं्ित िाि र प्रारम्भ:- (१) यो काययमवमिको नाि “मबउपुँजी सञ्चालन िथा पररचालन सम्ववन्िी काययमविी २०७८” रिकेो छ l 

(२) यो काययमवमि िुरुन्ि लाग ुि न ेछ l 

(२) पररभाषा:- मवषय र प्रसंगले अको अथय नलागिेा यस काययमवमििा: 

(क) “मिमलजलुी सििू” भन्नाले स्थानीय ििले वडा स्िरीय अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको सििू गठन गरी पररचालन गररएको सििूलाइ 

जनाउछ l 

(ि) “डी.पी.ओ” भन्नाले स्थानीय ििले अपाङ्गिाको क्षते्रिा आफ्नो पामलका मभत्र मवमभन्न गमिमबमि संचालन गनयको लामग गठन गरी 

अमिकाररक मनकायिा ििाय गएको संस्थालाई जनाउछ l 

(ग) “काययक्रि” भन्नाले स्थानीय ििले मिमलजलुी सििुलाई अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको लामग ्यवसाय प्रबियन िथा आमथयक 

उपाजयनको लामग प्रिान गरेको मबउपजुी िथा अन्य काययक्रिलाइ सििे जनाउछ l  

(घ) “ब्यवासामिक योजना” भन्नले मिमलजलुी सििूिाआबद्ध भएका वा नभएका वडाका अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा पररवारले गन े

उििजस्िै: मसप मवकासगरी उत्पािन गररन ेसािाग्रीिरु, घमु्विी पसल, कृमष िथा पशपुालनिा आिाररि िेमि िथा बजारीकरर्, मवमभन्न 

सािाग्रीिरु रािी िोमलएका पसलिरु लगायि ब्यबसाय गनयकोलागी बनाइएको योजना वा मक्रयाकलापलाइ बझुाउछ l  

(ङ) “पररयोजना प्रस्िाब” भन्नाले मिमलजलुी सििुिा अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा पररवारले मबउपजुीकोषकोआमथयक 

लगानीिा्यवसायप्रबियन िथा मसप मबकास गनय पेस गररएको प्रस्िाबलाइ बझुाउछ l 

(च) “ऋर्” भन्नाले मिमलजलुी सििूबाट सोमि वडाका अपाङ्गिा भएका ्यमििरुले पररयोजना प्रस्िाब पेस गरर  सस्िो ब्याज िरिा 

मलएको ऋर्लाइ बझुाउछ l  

(छ) “बचि” भन्नाले मिमलजलुी सििुिा आबद्धिा भइ अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा पररवारले गने िमैनक,िामसक, त्रिैामसक बचिलाइ 

सिेि बझुाउछ l 

(ज) “मफिाय रकि” भन्नाले मिमलजलुी सििुबाट मलएको ऋर् मनमष्चि सियिा मफिाय गने सिय मनिायरर् गररएको ि न्छ, सो सिय मसिा 

मभत्र वा अगाबैमफिाय गने रकिलाइ बझुाउछ । 

(झ) “बचि मफिाय” भन्नाले मिमलजलुी सििूिा आबिि्ाभइ बचि गने ्यमििरुले सििुिा नरिने इच्छा भएिा मफिाय गने बचि रकिलाइ 

बझुाउछ l 

पररच्छेर्द- २ 

३. मिमलजलुी सििुिा मबउपजुी कोषसंचालन सम्वबमन्ि ्यवस्था . 

(क) मिमलिाङपामलकाले स्थानीय वडािा मिमलजलुी सििू मनिायर् गरर मसप मबकाश िथा ्यवसाय प्रबियन गनयको लामग प्रत्येक वडािा वडा 

स्िरीय  मिमलजलुी सििुको बैंक िािा िोमलमबउ पजुी उि िािािाफय ि उपलब्ि गराउन ेछ l  

(ि) िफा३ को (क) ले ्यवस्था गरेको िािािा पामलकाले वा वडाले बामषयक बजेट िाफय ि मबउपजुी कोषको नाििा बजेट मबमनयोजन गरर 

कोषिा रकि  जम्विा गनय ससने छन l 



(ग) कुन ैवडािा  एक भन्िा बढी मिमलजलुी सििू भएिा उि मिमलजलुी सििुको सिस्य संख्याआिारिा मबउपजुी बाँडफाँड गनय समकन ेछ । 

त्यसरी छनौट गिाय िेरै सिस्यिासंख्या भएकालाई िेरै र कि सिस्य संख्या भएकालाई सोमि बिोमजि कि रकि िािािा जम्विा गनुय पने छ l 

(घ) िफा ३ को (ग) अनसुार छनौट गनुय पन ेभएिा अपाङ्गिा भएका ्यमििरुको अमिकार सम्वबमन्ि ऐनले ्यवस्था गरेको स्थानीय सिन्वय 

समिमिले छनौट गरेको मनर्य नै अमन्िि मनर्य ि नछे l 

(ङ) यसरी मबउपुँजी कोषिा जम्विा भएको रकि कुनै पमन पिामिकारी िथा सिस्य वा सािारर् सिस्यिरुले वा ऋर् मलने ्यमििरुले मनिायरर् 

गरेको सिय मभत्र मनयि अनसुारन ैसििुिामफिाय गनुय पने छ र मफिाय भएको रकि प्राथमिकिाको आिारिा अन्य अपाङ्गिाभएका ्यमि िथा 

पररवार लाइ पनु:ऋर् स्वरूप उपलब्ि गराउन पने छ l  

पररच्छेर्द-३ 

४. मबउपजुी कोषको रकि सञ्चालन प्रमक्रया  

(क) मबउपजुी कोष संचालनको लामग मिलुजलुी सििूले मनम्वन प्रमक्रयािरु परुा गनुय पने छ l  

(१) ब्याज मनिायरर्:- मबउ पजुी कोष िथा बचि गररएको रकि लगानी गिाय अमिकिि १२ प्रमिशि र न्यनुिि८ प्रमिशि भन्िा कि मनिायरर् गनय 

पाइन ेछैन l ब्याजिर मनिायरर् गनयको लामग मिमलजलुी सििूकोबैठकबाट सबयसििमि वा िइु मििाई वा बि ििलेमनर्य गनुय पने छ l 

(२) ऋर्ीकोछनौटिा प्राथमिकिा :- मबउपजुी कोष बाट कुनै् यवसाय संचालन गनय योजना प्रस्िावभएका िध्येसबै भन्िा पमिले उनीिरुको 

आमथयक अवस्था, पमिलेनै मसप पाएर ्यवसाय संचालन गनय आमथक अभाबले गनय नसकेका ्यमििरु, पररवारिा अन्य संरक्षक नभएका वा 

पररवारको संरक्षक न ै आफै रिकेा्यमििरु, परू्य िथा अमि असि भएका र मबपन्न भएका ्यमििरुको पररवारको सिस्यिरु, 

बौमद्धक,िनोसािामजक, अमटजि, भएकार मबपन्न भएका ्यमििरुको पररवारको सिस्यिरुर मिसंा मपमडि िमिलािरुलाइ पमिलो प्राथमिकिािा 

रािी ऋर् प्रिान गनुय पन ेछ l िर त्यसरी छनौट गिाय अन्य िध्यि र सािान्य अपाङ्गिा भएका ्यमििरुलाई पमन क्रिस: सिाबेश गि ैलैजान ु 

पने छ l 

(३) ऋर् प्रिान गिाय अमिकिि रकि:- मिमलजलुी सििुले ऋर् प्रिान गिाय सििुिा बचिको अवस्था, िागको आिारलाइ मनिायरर् गरीिाललाइ 

अमिकिि २० िजार रकिसम्वि प्रिान गनय समकन ेछ िर यस िफाले मिमलजलुी सििुको बैठकलेऋर् मिनको लामग मनिायरर् गरी बैठकबाट पास 

गरेिा उि रकि थप घट गनय बािा पने छैन l 

(४) रकि मफिायको सिय मसिा:- कुनै ऋर्ीले ऋर् मलनको लामग न्यनुिि ३ िमिना ििेी अमिकिि १ बषय सम्विको लामग ऋर् मलन ससने छ, 

िर मनिायररि सिय मसिा पमिलेनै ऋर् चिुा गनय चाििेा सावाँ ब्याज जनुसकैु सियिा पमन मफिाय गनय बािा ि न ेछैन l 

(५) रकि मफिायको म्वयाि नागिेा:- कुनै ऋर्ीले ऋर् मलएको रकि मफिायको लामग मनिायररि सियिा नसकेिा १ िमिना सम्वि म्वयाि थप गररन ेछ 

यमि १ िमिना म्वयाि थप गिाय पमन मफिाय गनय नससने भएिा सरुुिाऋर् मलँिा मफिाय गनय मनिायरर् गररएको सिय मसिा िोमकएको मिमिसम्विको 

सावाँ ्याज मिसाव गरी भाका परुा भएको मिमि िमेि न ैप्रमि िमिना थप ६ प्रमिसिकोिरले िजयना ्याजसिेि मलई रकि मफिाय मलन ुपन ेछ l 

(६)एकिसु्ट ऋर् मफिाय गनय समकन:े- कुनै ऋर्ीले मलएको ऋर् मनिायररि सियिा सावाँ ब्याजसमिि एकिसु्ट मफिाय गनय ससन ेछन । िर त्यसरी 

एकिसु्ट मफिाय गने वा मकस्िा बन्िीिा बझुाउन ेभन्न ेकुरा पररयोजना प्रस्िाब गिाय नै स्पस्ट रुपिा रािेको ि न ुपने छ l  

(७) मकस्िा बमन्ििा ऋर् मफिाय गनय समकने:- कुन ैपमन ऋर्ीले मलएको ऋर् मकस्िा बन्िीिा मफिाय गनय चाििेा मकस्िाबन्िीिा सावा वा ब्याज 

सिेि मफिाय गनय ससने छन । िर त्यसरी मकस्िा बन्िीिा गन ेसो कुरा पररयोजना प्रस्िाब गिाय नै स्पस्ट रुपिा रािेको ि न ुपने छ l  

(८) कुनैऋर्ीलेमफिाय नै नगने अवस्था भएिा:- कुनै ऋर्ीले मलएको ऋर् मनिायररि सिय ्यमिि गिाय पमन मफिाय नि ने अवस्था आएिा मनम्वन 

प्रमक्रयािरु अपनाउने:-  

(क) सरुुिा िौमिक जानकारी गराउने l 



(ि) िौमिक जानकारी गराएको १५ मिन मभत्र पमन कुन ैवास्िा नगरेिा वा अटेर गरेिा पनु: १५ मिनको सिय मभत्र मफिाय गराउनको लामग सििू 

बाट पत्राचार गन े। 

(ग) पत्राचारगरेको सिय मसिा मभत्र सिेि मफिाय नभएिा उसको बचि र ब्याजबाट ऋर् घटाउन ेयमि बचि र ब्याज बाट सिेि ऋर् चिुा नि न े

अवस्था आएिा र ऋर्ीले मनयमिि बचि गि ैआएको भएिा एक वषय मभत्रिा चिुा गनयससन ेभएिा बचि रकि थप गनय लगाउन ेर ऋर् ििु 

नि न्जेल बचि गराउन लगाई बचिबाट पिुायल गराउन ेl ऋर् चिुा भए पश्चाि मनयमिि बचि प्रर्ालीिाफकायउन े। 

(घ) यमि ऋर् पमन नमिरेिा वा बचिपमन नगरेिा मिमलजलुी सििुको बैठकको मनर्यबाट उसको जयजेथा बाट उठाउन ेl  

पररच्छेर्द-४ 

५. ऋर् मलनको लामग अपाङ्गिा भएका ्यमि िथा पररवारले अपनाउन ुपने प्रमक्रयािरु:-  

(क) मिमलजलुी सििुिा अबद्दि्ा बिकेो ि न ुपन ेl 

(ि) बचि गनुय सरुु गरेको ि न ुपने l 

(ग) योजना प्रस्िाब १ प्रमि ( अनसुचूी १ बमिमजि)  

(घ) मनबेिन १ प्रमि  

(ङ) सबै प्रररया परुा गरर सम्वपरु् कागजाििरु संलग्न गरर  वडाको मिमलजलुी सििुिा मनबेिन पेस गने l प्राि मनबेिनको आिारिामिमलजलुी 

सििुको बैठकलेमनर्य गरे बिोमजि ऋर् मलन समकने छ l  

(च) ऋर् पररचालनको क्षते्रिा अझ ब्यबमस्थि र प्रभावकारी बनाउन समिमिको मनर्यय गरी कोषाध्यक्ष अमनवायय रिने गरी मनम्वन अनसुार ऋर् 

समिमि बनाउन समकनेछ । ऋर् समिमिले ऋर् िाग प्रस्िावनािरुलाई िलु्यांकन गरी ऋर् मसफाररस गनेछ । 

संयोजक – १ जना 

सिस्यिरु – २ जना 

पररच्छेर्द-५ 

६. मिमलजलुी सििुिा बचि संकलन प्रमक्रया:- मिमलजलुी सििुिा बचि संकलन गनयकोलामग मनम्वन प्रमक्रयािरु अपनाउन ुपने छ : 

(क) अपाङ्गिा भएको ्यमि वा मनजको पररवार वा संरक्षक ि न ुपने छ l 

(ि) िमैनक, िामसकत्रैिामसकरुपिा बचि संकलन गन े। सो सिय मनिायरर् गनय मिमलजलुी सििुको बैठककोमनर्य अनसुार ि ने छ l 

(ग) बचि के कमि गन े?सबैले एकरुपिा कायि गने वा इच्छा अनसुार फरक-फरक गने सो को मनिायरर् गनय मिमलजलुी सििुको बैठककोमनर्य 

अनसुार ि ने छ l 

(घ) बचि संकलन गनयको लामग भौगोमलक अवस्थाले एकैठाउ उपमस्थि ि न नससन ेभएिा वडा मभत्र पमन टोल समिमि बनाइ उि समिमिले 

बचि संकलन गरर केन्रिा िामिला गनय ससने छ l त्यसरी टोल समिमिलेसंकलन गरेको बचि मढलोिा ७ मिन मभत्रकेन्रिा ल्याई जम्विा गनुय पने छ 

। 

(ङ) बचिसंकलन गरेको रकि अमनबायय पास बकु र ढड्डािा िामिला गरेको ि न ुपने छl  



(च) बचि गरेको रकि सम्वभब भए सम्वि संकलन भएकै मिन पररचालन गनुय पने छ, यमि सम्वभब नभएिा समिमिको कोषाध्यक्ष वा मिमलजलुी 

सििुको बैठकले िोमकएको ्यमिलाईसििूबाट भपायइ गराई सरुमक्षि राख्नको लामग उपलब्ि गराउन ुपने छ l लािो सियसम्वि पमन ऋर् प्रबाि 

नि ने अवस्था भएिा सििुको िािािा जम्विा गनुय पन ेछ l  

पररच्छेर्द-६ 

७. अनगुिन, िलू्यांकन र प्रमिवेिन 

(क) मबमभन्न ििका सरोकारवालािरुलेपामलकाबाट उपलब्ि मबउपुँजी िथा वचि रकिको जनुसकैु सियिा पमन अनगुिन िथा िलु्यांकन गनय 

ससने छ l  

(ि) अनगुिन िथा िलु्यांकन गनय स्थानीय ििको अपाङ्गिा सिन्वय समिमि, जनप्रमिनीमििरु, वडा समिमि, सियोगी संस्थाका प्रमिमनमि िथा 

डी.पी.ओ. िाफय ि अनगुिन ि नेछ । यसरी अनगुिन ि िँा मिमलजलुी सििुले सबै मिसाबमकिाबपारिशीरुपिा ििेाउन ुपन ेछ l 

(ग) त्यसरी अनगुिनको क्रििागलि िनसायरािी आमथयक अपचलन वा िरुुपयोग भएको प्रिामर्ि भएिाउि सििुको बैंक िािा रोसका 

गरीपामलका वा वडाबाट अपाङ्गिाको क्षेत्रिा संचालन ि ने कुन ैपमन काययक्रिको अनिुान रकिउपलब्ि गराउन रोसका सििे गनय ससने छ l 

(घ) मिमलजलुी सििुले बामषयक रुपिा असार िसान्ि मभत्रको आमथयक गमिमबमि सोमि बषयकोश्रावर् मभत्रिा अनसुचूी-२ बिोमजिको ढाँचािा 

प्रमिबेिनको रुपिा एकप्रमि वडा कायायलय र १ प्रमि पामलका मस्थि िमिला बालबामलका शािािा पेस गनुय पने छ l  

पररच्छेर्द-७ 

८. मबमबि 

(क) सझुाब मलन ेमिने:- मिमलजलुी सििुले मबउपुँजीकोषको प्रभावकारी पररचालनको लामग स्थानीय िि र डी.पी.ओ सँग आवस्यक परािशय वा 

सझुाब मलन मिन ससने छ l  

(ि) ्याख्या गने अमिकार:- यो काययमवमिको कुन ैपमन बिुािा अलिल भएिा ्याख्या गने सम्वपरु् अमिकार मिमलिाङ गाउँपामलका मस्थि 

पामलका स्िरीय अपाङ्गिा सिन्वय समिमिलाई ि नेछ l  

(ग) प्रचमलि काननु लागिु ने:- यो काययमवमि अनसुार कुनै पमन िफािरू बामझएको िण्डिा प्रचमलि काननु बिोमजि नै लाग ुि ने छ l 

(घ) संसोिन ि न ससने:- यस काययमवमिको कुन ैपमन िफा वा उपिफािरु संसोिन वा थपघट गनुय पने भएिा मिमलिाङ गाउँपामलकाले जनु सकैु 

सियिा संसोिन गनय ससने छ l 

  



अिुसचूी-१ 

मिमलजलुी योजना प्रस्िाबको लामग निनुा फारि 

          मिमि:-………………………….. 

१)प्रस्िावकको नाि:- ...................................................... 

२)ठेगाना............................................................................ 

३) प्रस्िावक मिलीजलुी सििुको सिस्य िो वा अमभभावक िो?……………………………………… 

४)  प्रस्िाव गररएको ्यवसायको नाि: …………………………………………………………………………….. 

५) ्यवसायकोलामग आवश्यक रकि रु……………………………………………………………………………. 

५) सििुिा िाग गररएको रकि रु………………………………………………………………………………...... 

६) ्यवसायको लामग िपाइको अनभुव, सीप र वजारको अवस्था। उपयिुािा  मचन्ि लगाउनिुोस । 

अनभुव:प्रामचन           १ वषयको           २ वषय            २ वषय िामथ 

सीप :   उत्ति              िध्यि           किजोर           कियचारी राख्ने 

वजार:  अमि राम्रो          राम्रो              िध्यि            

अनिुामनि नाफा:िामसक ५%         िामसक १०%         िामसक १०%   भन्िा िामथ 

७) ऋर् मलन चािकेो अवमि :…………………………………………………………………………… 

८) ऋर् बुझाउने मकस्िा:    िामसक         तै्रिामसक        एकिसु्ठ 

९) प्रस्िामवि ब्याजिर : .............................................................................. 

मसफाररस गने ्यमिको नाि : .................................................................... 

ठेगाना: ...................................................................................................... 

िस्िाक्षर: .................................... मिमि: ................................................... 

 

मनवेिकको िस्िाक्षर: ................................... मिमि: ........................................... 

 

  



अनसुचूी-२ 

मिमलजलुी सििुको बामषयक प्रमिबेिनको निनुा फारि 

          मिमि:-………………………….. 

आमथयकबषय : ...................................................... 

मिमलजलुी सििुको नाि : ...................................................................................... 

ठेगाना....................................................................................................................... 

क्र.स. स्शषणक रकि रु 

१ ऋर् लगानी भएको जम्विारकिरु  

२ ऋर् लगानीबाट ब्याज आम्विानी रकि रु  

३ मनयमिि बचिबाट आम्विानी रकिरु  

४ ऋर् लगानीबाट ब्याज आम्विानी रकिरु  

५ पामलका वा वडाबाट प्राि अनिुान रकिरु  

६ अन्य श्रोिबाट आम्विानी रकिरु  

७ ब्याजबाट आम्विानी रकिरु  

८ यस आ.ब.िा भएको ििु आम्विानी रकि रु  

९ यस आ.ब.सम्विको कुल जम्विा नगि रु (ऋर् लगानी र बचिगरी जम्विा)  

१० यस आ.ब.िा कमि सिस्यले ऋर् मलए ?  

११ यस आ.ब.िा कमि पटक बैठक बसीयो ?  

१२ यस आ.ब.िा कमि सिस्य थप गररयो ?  

सििुको अनभुब : 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

सफलिा वा असफलिाका कथािरु: (िेरै भएिा छुटै्ट पानािा लेख्नसमकन्छ) 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

सिस्यािरु:  

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

............................................................... 

सिािानकालागी के गररयो ? 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................ 

सियोगीसंस्था वा पमलकलाई सझुाब : 

........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................प्रमिवेिकको 

िस्िाक्षर:.......................................... 

नाि : ........................................................... 

पि : ............................................................. 

मिमि: ........................................................... 

 

 

 



स्िर्णय िं.-९ 

मिमलिाङ गाउँपामलकालाई आ व २०७८/७९ को प्रिानिन्त्री कृमष आिमुनकीकरर् पररयोजना अन्िगयि िरकारी बालीको 

साना ्यवसामयक कृमष उत्पािन केन्र (पकेट) मवकास काययक्रि सञ्चालनका लामग प्राि रु १२,००,०००/- रकि काययमवमििा 

िोमकए बिोमजि कायायन्वयन गनय यस कायायलयले मिमि २०७८/०८/०५ गिे १५ मिने सचूना गरी िोमकएको म्वयाि मभत्र प्राि 

ििेायनसुारका प्रस्िावकिरुलाई मनम्वनानसुारको रकि उपल्ि गराई सम्वझ िा बिोमजि काययक्रि सञ्चालन गने मनर्यय गररयो । 

मस न कृषक सििु वडा नं.  बाली वस्िु रकि रु 

१. श्री जझुारु बि उिेश्यीय कृषक सििु ५ िरकारी रु ४,००,०००/- 

२. श्री पामथभरा कृषक सििु ६ िरकारी रु ४,००,०००/- 

३. सयूोिय आई मप एि पाठशाला कृषक 

सििु 

७ िरकारी रु ४,००,०००/- 

 

स्िर्णय िं.-१० 

कोमभड १९ को पमछल्लो भरेरएन्ट (ओमिक्रोन) नेपालिा सििे प्रवशे भईसकेको अवस्थालाई िध्यनजर गरी पवूय ियारीिा 

अवस्थािा बस्न यस गाउँपामलकाको आइसोलेशन वाडय (१० बेड क्षििा) र सवारेमन्टन कक्ष (२५ बेड) लाई ियारी अवस्थािा 

रािी िासस र स्यामनटाईजर को प्रयोग अमनवायय गि ैिरुी कायि गने, सचेिनािलुक काययक्रििरु सञ्चालन गने । साथै िासस र 

स्यामनटाईजार आवश्यकिाका आिारिा िररि गरी मविरर् गने मनर्यय गररयो । 

 

स्िर्णय िं-११ 

गाउँपामलकािा प्राि मवमभन्न वडािरुको िाग मनविेन अनसुार ििेायनसुारका मनर्ययिरु गररयो । 

 मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं २ मस्थि श्री मसंिपरु पशपुमि िाध्यमिक मविालयको िलेिैिानिमेि उत्तर िफय  रिकेो २ 

कोठे मजर्य भवन परुानो भई जस्िापािा सििे चमुिने िथा िियि गरी कक्षा सञ्चालन गने अवस्था नरिकेो साथै 

मवपिको जोमिि रिकेो कारर् उि भवनलाई सम्वबमन्िि मविालय ्यवस्थापन समिमिकै िचयिा भत्काउन अनिुमि 

प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 वडा नं ७ को वडा कायायलय भवन अमवरल वषायका कारर् जोमििपूर्य भएको ि िँा उि सावयजमनक भवनको िियि 

संभार गनय रु १५००० आकमष्िक कोषबाट िचय गरी िियि संभार गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं ७ िा एक स्थायी प्रिरी चोकी स्थापनाका लामग सम्वबमन्िि मनकायिा अनरुोि गन े

मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं ६ मस्थि श्री िानेडाडा मन िा मव को श चालय िावाि री बिासका कारर् छाना उडाएर 

लगकेो कारर् उि सावयजमनक स चालयको िियि संभार गनय गाउँपामलकाको आकमष्िक कोषबाट रु ४५०००/- 

भिुानी मिने मनर्यय गररयो । 

 

 

 

 

 


