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मिमि २०७७ साल बैशाख १७ गिेका मिन गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री गोमिन्ि बहािरु पौडेल ज्यकूो अध्यक्षिािा गाउँ 

काययपामलकाको बैठक बमस िपमसल बिोमजिका प्रस्िाि उपर छलफल गरी मनर्यय गररयो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. गि बैठकको समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. COVID-19 िाहािारी मनयन्रर्का लामग गररएका कृयाकलापको समिक्षा सम्बन्धिा । 

३. कायायलयबाट मििरर् गररएको राहि सम्बन्धिा । 

४. राहि पाउने व्यमिको बमगयकृि मििरर् सम्बन्धिा । 

५. अन्यर मजल्लािा बसोबास गरररहकेा मलख ुबामसको मििरर् सम्बन्धिा । 

६. प्राथमिकिा प्राप्त योजना सञ्चालन िथा अनगुिन सम्बन्धिा । 

७. बेरुज ुफछौट सम्बन्धिा । 

८. आन्िररक राजश्व संकलन सम्बन्धिा । 

९.  बन्िाबमन्िको कारर् कृमि के्षरिा परेको असर न्यमूनकरर् सम्बन्धिा । 

१०. प्रिशे सरकारिा प्रस्िाि गररने मसंचाईका आयोजना सम्बन्धिा । 

११. मिमिध 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्िाि नं. १ िामथ व्यापक छलफल गिाय यस मलख ु गाउँपामलकाको मिगिका 

काययपामलकाको बैठकका मनर्ययहरु क्रिशः कायायन्ियन भई रहकेो अिश्थािा अझ यसलाई प्रभािकारी 

रुपिा कायायन्ियन गनयका लामग सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िय गरी अगामड बढ्ने मनर्यय 

सियसम्ििबाट पाररि गररयो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्िाि नं. २ िामथ व्यापक छलफल गिाय कोरोना भाईरसको रोकथाि िथा मनयन्रर्को 

लामग गाउँपामलकाले हाल सम्ि गरेका काययहरु सन्िोिजनक रहकेो, थप काययहरु आिश्यकिा बिोमजि 

गने साथै यस गाउँपामलकाले गरेका काययहरुको मिियिा गाउँ काययपामलका र िडा कायायलयहरुबाट प्रस्ििु 

प्रमिििेन िामथ सियसम्ििबाट अनिुोिन गने मनर्यय गररयो । साथै प्रस्ििु प्रमिििेन यसै मनर्यय साथ संलग्न 

गररएको छ ।  

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ िामथ व्यापक छलफल गिाय मिमि २०७७/०१/०४ गिेको गाउँ काययपामलकाको 

बैठकबाट मनर्यय गरी प्रथि चरर्िा साबनु र िाक्स मििरर् गररएको र नपगु िाक्स यथामसघ्र व्यिस्थापन 

गरी मििरर् गने साथै ित्काल राहि मििरर् गनुय पने िनामसि अिस्था िमेखएिा िडा कायायलयबाट 
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गाउँपामलकािा मसफाररस गरी पठाउन ेर थप राहि सम्बन्धिा आगामि बैठकिा थप छलफल गरी मनर्यय 

गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ िामथ व्यापक छलफल गिाय कोरोना भाईरसको संक्रिर्को कारर् उत्पन्न 

प्रमिकुल अिस्थाबाट प्रभामिि असंगमठि क्षेरिा काययरि श्रमिकहरुको बमगयकृि लगि  संकलन गरी 

यथामसघ्र गाउँ काययपामलकाको कायायलयिा पेश गने  सियसम्िि मनर्यय गररयो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्िाि नं. ५ िामथ व्यापक छलफल गिाय अन्यर बसोबास गरररहकेा मलख ुबामसको मििरर् 

िडा कायायलयबाट यथामसघ्र संकलन गरी गाउँ काययपामलकाको कायायलयिा पेश गने सियसम्ििबाट मनर्यय 

गररयो । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्िाि नं. ६ िामथ व्यापक छलफल गिाय कोरोना भाईरसको संक्रिर् र यसबाट परेको 

प्रभािलाई िध्यनजर गि ै फरफराकको क्रििा रहकेा योजनाहरुलाई मनयिानसुार फरफराक गने र 

गाउँपामलका बामहरबाट मनिायर् सािामि ढुिामन गनुय नपने प्राथमिकिा प्राप्त योजनाहरुलाई क्रिशः 

सञ्चालन गि ैजान ेिथा मनिायर् सािामि आिश्यक पने योजनाहरुको सम्बन्धिा सरोकारिाला मनकाय 

सँग सहमजकरर् गनुयको साथै मनिायर् व्यािसामय र उपभोिा समिमिलाई लकडाउनको मनयिलाई पालना 

गनय िफय  सचेि गराउने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्िाि नं. ७ िामथ व्यापक छलफल गिाय आमथयक ििय ०७४/७५ र ०७५/७६ का िहालेखा 

परीक्षर्बाट िखेाएका बेरुजलुाई यथामसघ्र रुज ुगन ेगराउने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्िाि नं. ८ िामथ व्यापक छलफल गिाय राजश्व परािशय समिमिको प्रमिििेन अनसुार राजश्व 

संकलनलाई थप व्यिमस्थि गरी  ििारुकिा  साथ संकलन गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्िाि नं. ९ िामथ व्यापक छलफल गिाय यस गाउँपामलका अन्िरगि रहकेो कृमि िथा 

पशपुन्छी कायायलयलाई बन्िाबन्िीको कारर् कृमि के्षरिा परेको असर न्यमूनकरर् गनय राहि प्याकेज ियार 

गरी अको बैठकिा पेश गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्िाि नं. १० िामथ व्यापक छलफल गिाय िडा कायायलयबाट प्राप्त िपमसल बिोमजिका 

मसंचाई सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई प्रिशे सरकार सिक्ष पेश गने मनर्यय गररयो । 

क्र.स. िडा नं. आयोजनाको नाि कैमफयि 

१ १ १. राईचा मसंचाई िियि योजना  
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२. मिरौटा मसंचाई योजना 

३. िामझगाउँ मलमटटङ् मसंचाई योजना 

४. होक्से मलमटटङ् मसंचाई योजना 

२ २ ५. पोकली िोभान, डुडेखँोला िहुान गरी नियिशे्वर, मसंहििेी 

िाहालटार पाईप मिस्िार मसंचाई योजना  

६. मलख ुमलमटटङ् २ नं. िडा मसंचाई योजना 

७. फेमि कुलो िियि मिस्िार गरी मसकर कटेरी, मपपल गरैा 

मसंचाई योजना 

८. अिाख ेकुलो िियि गरी िाहालटार मसंचाई योजना 

 

३ ३ ९. िल्लो मसम्ले मसंचाई कुलो योजना  

१०. घट्कुलो मसंचाई कुलो योजना 

११. जरुिा खोला मसंचाई कुलो िियि योजना 

१२. बमुड कुलो मसंचाई िियि योजना 

१३. भालखुोला मसंचाई कुलो िियि योजना 

 

४ ४ १४. गगंटे िहुान भई चिुा डाँडा सम्िको मसंचाई कुलो िियि 

योजना 

१५. जकेु खोला डाँडागाँउ  मसंचाई कुलो िियि योजना 

१६. मलख ुखोला िहाििेटार िहुान ह िँ ैओख्ले िडा नं. ३ 

मसिाना सम्ि मसंचाई कुलो िियि योजना 

 

५ ५ १७. िहमभर खोला भालुडाँडा मसंचाई कुलो िियि योजना 

१८. घमुियसे, काटले गाँउ क्रिागि मसंचाई कुलो मनिायर् योजना 

१९. िहमभर कुमटडाँडा मसंचाई कुलो िियि योजना 

 

६ ६ २०. डुडे खोला भालुखोप मसंचाई योजना 

२१. डुडे खोला मसम्ले मिरौटा मसंचाई योजना 

२२. िचे्छे मििायटोल मसंचाई योजना 

२३. िाटे मलख ुमसंचाई योजना 

२४. जकेु खोला खाल्टे मसंचाई योजना 

 

७ ७ २५. खहरे िोभान डुडेखोला मसंचाई योजना 

२६. गडेै खोला पोखरी राम्चे मसंचाई िियि योजना 

 

८ ८ २७. धारे खोला िझिुा मसंचाई योजना 

२८. साकेला खोला मचनटार मसंचाई योजना 

२९. डुडे खोला सम्िटार मसंचाई योजना 
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३०. पोकमल खोला च्यरुरबोटे मसंचाई िियि योजना 

३१. भाल ुखोला डाँडा खकय  मसंचाई िियि योजना 

३२. डुडे खोला िमेिटार मसंचाई िियि योजना 

३३. साकाले खोला पचासी मसंचाई िियि योजना 

९ ९ ३४. मसररसे मसंचाई मनिायर् योजना 

३५. मिसाउना कुलो िियि योजना 

३६. धिय कुलो लेमि िियि योजना 

३७. गाउँ कुलो िियि योजना 

३८. राज कुलो िियि योजना 

३९. चमुिया कुलो िियि योजना  

४०. सेलेले िोलकमि मसंचाई योजना 

 

 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्िाि नं. ११ िामथ व्यापक छलफल गिाय काययपामलकाको बैठक आिश्यकिा अनसुार 

बस्ने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

 

 


