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मिमि २०७९ सयि असयर १९ गिेको कय य्पयमिकय बैठकको मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु: 

१. रकमान्तर सम्बन्धमा । 

२. आयोजना बैंक सम्बन्धमा । 

३. प्रधानमन्री रोजगार अन्तरगत सञ्चालन हुने काययक्रम सम्बन्धमा । 

४. साना ससचाई काययक्रम सम्बन्धमा । 

५. समपरूक तथा सबशेष कोषबाट सञ्चालन गररने आयोजना सम्बन्धमा । 

६. करार सेवा सम्झौता नसवकरण सम्बन्धमा । 

७. सरुसित नागररक आवास काययक्रम काययन्वयन सम्बन्धमा । 

८. सलख ुएसककृत सवकास समाज नेपालबाट प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धमा । 

९. सवसवध सम्बन्धमा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्ताव नं. १ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय सवारी साधन ममयत खचय सशषयकमा रकम अपगु 

भएको हुुँर्ा र्हेाय बमोसजम रकमान्तर गरी चाल ुगाउुँ सभामा अनमुोर्नको लासग पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय 

गररयो । 

क्र.स. कय य्क्रिको 

ियि 

िौजुदय रकि थप रकि घट रकि संशोमिि रकि 

१ पाररश्रसमक 

पर्ासधकारी 

१७,८८,१५०।०० 

 

०।०० ६,९०,०००।०० १०,९८,१५०।०० 

२ सवारी साधन 

ममयत खचय 

१,२९४।६० ६,९०,०००।०० ०।०० ६,९१,२९४।०६ 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्ताव नं. २ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय आगासम आसथयक बषयहरुमा क्रमशः कायायन्वयन हुने 

गरी र्हेाय बमोसजमका आयोजना तथा काययक्रमहरुलाई आयोजना बैंकमा समावेश गरी काययपासलकाबाट 
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स्वीकृत गरी चाल ुगाउुँ सभामा अनमुोर्नको लासग प्रस्ताव पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । आयोजना 

बैंक यसै साथ संलग्न छ । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्ताव नं. ३ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय आसथयक बषय ०७९/८० मा कायायन्वयन हुने गरी 

प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम अन्तगयत संघीय सशतयको रुपमा प्राप्त बजेट तथा गाउुँपासलकाबाट सवसनयोसजत 

बजेट अनसुार र्हेायका आयोजना वडागत प्राथसमकताको आधारमा कायायन्वयन गनय काययपासलकाबाट स्वीकृत 

गन ेतथा आयोजनागत रकम बाडुँफाड आगासम काययपासलका बैठकबाट गने गरी चाल ुगाउुँ सभामा अनमुोर्नको 

लासग प्रस्ताव पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । 

१) नौसबसे, सतनतले, वरो हुर् ैखोलाघारी घोरेटो वाटो सनमायण आयोजना, सलख ु१ 

२) सासनटार, पसलटार, बेलको रुख हुर् ैच्यरुरडाुँडा घोरेटो वाटो सनमायण आयोजना, सलख ु१  

३) कृसष सडक सोसलंग आयोजना, सलख ु२ 

४) घोडेटो बाटो ममयत आयोजना, सलख ु२ 

५) गोस्वा पधे ुँरो र्सेख स्वास््य चौकी कृसष सडक ममयत आयोजना, सलख ु३ 

६) जल्पार्वेी र्सेख खोरण्डेखोला सम्म गोरेटो बाटो सनमायण  आयोजना, सलख ु३ 

७) कुसटडाुँडा, वाङ्गेसपपल, डाुँडागाउुँ, मचावारर, छसतउने सडक  ममयत आयोजना, सलख ु४ 

८) जकेुखोला, डाुँडागाउुँ, मचावारर ससंचाई कुलो ममयत आयोजना, सलख ु४ 

९) खड्का खोला बसपाकय  सडक स्तरोन्नती आयोजना, सलख ु५ 

१०) वडडाुँडा सबद्यालय र्सेख धाराखोला सम्म डे्रन सनमायण आयोजना, सलख ु५ 

११) डाुँडाटोल, राम्चेडाुँडा सडक स्तरोन्नती आयोजना, सलख ु६ 

१२) मलुपुँधेरा, सेसतडाुँडा, साउनेडाुँडा सडक स्तरोन्नती आयोजना, सलख ु६ 

१३) गैरी खोल्सा, मैताकुन्ता र्वेी मसन्र्र गोरेटो बाटो सनमायण आयोजना, सलख ु७ 

१४) साउनेचौतारा, थकुय डाुँडा गोरेटो बाटो सनमायण आयोजना, सलख ु७ 

१५) ससररसे सचनेटार, डाुँडाखकय  कोप्चे सडक स्तरोन्नती आयोजना, सलख ु८ 

१६) सातर्ोबाटो, ससस्ने गोरेटो बाटो सनमायण आयोजना, सलख ु८  

१७) सलसम्त, वाच्प ुकृसष सडक सोसलंग आयोजना, सलख ु९ 

१८) मल्ख,ु पोखरी कृसष सडक सोसलंग आयोजना, सलख ु९ 
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४. मिर्य् िं. ४, प्रस्ताव नं. ४ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय आसथयक वषय २०८०/८१ मा साना ससचाई काययक्रम 

अन्तरगत र्हेाय अनसुारका आयोजनाहरु सञ्चालन गन े सनणयय गरी चाल ुगाउुँ सभामा अनमुोर्नको लासग 

प्रस्ताव पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । 

१) पोकली खोला, सवसौना, र्वेालीथान, ससररसे ससचाई आयोजना, सलख ु९ 

२) डुुँडेखोला, मसार, सम्मटार सासवक ६, ७, ८ र ९ ससचाई आयोजना, सलख ु८ 

३) डुँडेखोला, र्वेीटार, सनववुाबोट, रोकाडाुँडा ससचाई आयोजना, सलख ु८ 

४) पोकली खोला, सासठबेसी ससचाई आयोजना, सलख ु८ 

५) पचासेकुलो ससचाई आयोजना, सलख ु८ 

६) डुुँडेखोला, राम्चे ससचाई आयोजना, सलख ु७ 

७) जकेुखोला खाल्टे ससचाई आयोजना, सलख ु६ 

८) जकेुखोला, थापाटोल, बांगेसपपल ससचाई आयोजना, सलख ु५ 

९) जकेुखोला, ढाुँड, मोहररया, मचाबारी ससचाई आयोजना, सलख ु४ 

१०) ढाडे ससचाई आयोजना, सलख ु३ 

११) ठुलो खोला ससचाई आयोजना, सलख ु३ 

१२) टारी ससचाई आयोजना, सलख ु२ 

१३) अचयले ससचाई आयोजना, सलख ु२ 

१४) होक्सेटार ससचाई आयोजना, सलख ु१ 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्ताव नं. ५ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय आसथयक वषय २०८०/८१ मा समपरूक तथा सवशेष 

अनरु्ान मागका लासग संघ तथा प्रर्शेमा र्हेायका आयोजनाहरु पेश गने तथा चाल ुगाउुँ सभामा स्वीकृसतको 

लासग प्रस्ताव पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । 

सिपूरक अिुदयि िर्य ाः 

संघ 

१) सवचारी आहाल गाउुँपासलका केन्र सडक आयोजना (क्रमागत) 

२) वडा नं. ३, ५ र ७ वडा कायायलय भवन सनमायण आयोजना (क्रमागत) 

३) वडा  नं. १, ४ र ८ वडा कायायलय भवन सनमायण आयोजना  
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प्रदेश 

४) राङ्चा, बाघखोर सडक सनमायण आयोजना (क्रमागत) 

५) भञ््याङ्ग, माहोरडाुँडा सडक सनमायण आयोजना (क्रमागत) 

मबशेष अिुदयि िर्य ाः 

१) वहृतर स्वास््य िेर सवकास काययक्रम 

२) सशिा िेर सधुार काययक्रम 

३) कृसष िेर सवकास काययक्रम 

४) स्वास््य िेर पवूायधार (५ शैय्या आधारभतू अस्पताल संरचना सनमायण) सवकास आयोजना,  

संघ प्रदेशिय ियग गिे मबशेष आ्ोजियहरुाः  

१) प्रमखु प्रशासकीय भवन सनमायण आयोजना 

२) वडा  नं. २, ६ र ९ वडा कायायलय भवन सनमायण आयोजना  

३) ससल्खुवेसी, र्ाहालटार, यसम, खाल्टे, टारकेरावारी, पोकसल झरना, सलसम्त सलखु एक्वार सडक सनमायण 

आयोजना 

४) ससररसे, टारकेराबारी, गाम्नाङ्, पोखरीडाुँडा, श्रीचौर सडक सनमायण आयोजना 

५) ससररसे, टारकेराबारी, डाुँडाखकय , पोखरीडाुँडा, श्रीचौर सडक सनमायण आयोजना 

६) नमयर्शे्वर, र्रुागाुँउ, चम्पार्वेी १० सडक सनमायण आयोजना 

७) सलसम्त, पोकसल झरना, ढुंगढुंगे, ककसन, कोषहाट पययटकीय सडक सनमायण आयोजना 

८) सपुँपलगैरा, आुँपडाुँडा, कुवापानी खोला, बगै ुँचा सडक सनमायण आयोजना 

९) हुलाकचौर, ढलेसपपल, सनगालेडाुँडा, चम्पार्वेी १० सडक सनमायण आयोजना 

१०) मड्ुके, च्यरुीडाुँडा सडक सनमायण आयोजना  

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्ताव नं. ६ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय गाउुँपासलकाको कायायलय तथा अन्तरगतका 

कायायलयमा करार सेवामा काययरत कमयचारीहरुलाई समसत २०७९/०४/०१ गतेबाट लाग ुहुने गरी ६ मसहनाको 

लासग करार सम्झौता नसवकरण गने तथा करार सेवामा काययरत कमयचारीहरुलाई आफ्नो पर् अनसुारको नेपाल 

सरकारको सनयमानसुारको तलब स्केल उपलव्ध गराउने सवयसम्मत सनणयय गररयो ।  
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७. मिर्य् िं. ७, प्रस्ताव नं. ७ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय सरुसित नागररक आवास काययक्रम कायायन्वयनको 

सन्र्भयमा वडाबाट प्राप्त ससफाररस अनसुार यसै आसथयक बषयमा काययक्रम काययन्वयन गने सवयसम्मतबाट सनणयय 

गररयो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्ताव नं. ८ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय सलख ुएकीकृत सवकास समाज (LIDS) नेपालको 

समसत २०७९/०२/०८ गतेको परद्वारा प्रस्ताव गरेका काययक्रम तथा बजेट सञ्चालन गनय सहसजकरण गनय स्वीकृत 

गन ेर चाल ुगाउुँ सभामा अनुमोर्नको लासग प्रस्ताव पेश गने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । सलख ुएकीकृत 

सवकास समाजको पर यसै साथ संलग्न छ । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्ताव नं. ९ मासथ आवश्यक छलफल गर्ाय काययपासलकाको बैठक समसत २०७९/०३/२७ गते  

सबहानको ११ बजेबाट बस्ने सवयसम्मतबाट सनणयय गररयो । 

 

 

 


