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प्रस्तावहरुः
१. राजश्व ऩरामर्श सममतिको प्रतिवेदन सम्वन्धमा ।
२. स्रोि अनम
ु ान िथा बजेट सीमा तनधाशरण सममतिको प्रतिवेदन सम्वन्धमा ।
३. बजेट िथा कार्शक्रम िजम
ुश ा सममतिको प्रतिवेदन सम्वन्धमा ।
४. आ.ब. ०७६/७७ नीति िथा कार्शक्रम सम्वन्धमा ।
५. आ.ब.०७६।०७७ को बजेट बक्िव्र् सम्वन्धमा ।
६. ववतनर्ोजन ववधेर्क,२०७६ सम्वन्धमा ।
७. आर्थशक ववधेर्क, २०७६ सम्वन्धमा ।
८. गाउॉ ऩामिका अध्र्ऺ उत्कृष्ठ कृषक ऩरु स्कार सम्वन्धमा ।

९.

गाउॉ ऩामिका उत्कृष्ठ कमशचारी ऩरु स्कार सम्वन्धमा ।

१०. स्थानीर्
११. जिचर

ववऩद् िथा जिवार्ु उत्थानमर्ि र्ोजना, २०७६ को मस्र्ौदा सम्वन्धमा।
सॊरऺण ववधेर्क, २०७६ सम्वन्धमा ।

१२. गाउॉ ऩामिकाको
१३. गाउॉ ऩामिका
१४. सामाजजक

सॊर्चि कोष िगार्ि अन्र् खािाहरु स्थानान्िरण सम्वन्धमा।

ऺेत्रमित्रका सामद
ु ातर्क ववद्र्ािर्का बैङ्क खािा स्थानान्िरण सम्वन्धमा ।

सरु ऺा ित्ता वविरणिाइ बैङ्ककङ प्रणािीमा आवद्दिा सम्वन्धमा ।

१५. प्राथममक स्वास््र् केन्रमा स्िरोन्निी सम्वन्धमा ।
१६. ग्रालमण समदु ाय लवकास के न्र को काययक्रम सम्वन्धमा ।
१७. गैर सरकारी सस्ं थाहरुको काययक्रम सम्वन्धमा ।
१८. समपरू क कोष बाँडफाँड सम्वन्धमा ।
१९. अलथयक सहयोग सम्वन्धमा ।
२०. प्रहरी चौकीहरुिाआ आन्धन कोटा लनधायरण सम्वन्धमा ।
२१. गा.पा. ऄध्यक्ष र ईपाध्यक्षिाइ नीलत तथा काययक्रम बाचन एवं बजेट वक्तव्य बाचनको पाररश्रलमक
सम्वन्धमा ।
२२. योजना तथा काययक्रम तजमयु ा काययमा संिग्न कमयचारीहरुिाआ प्रोत्साहन सम्वन्धमा ।
२३. गाईँ सभा सदस्यहरुिाआ रे नकोट ईपिब्ध गराईने सम्वन्धमा ।
२४. करार तथा ज्यािादारी कमयचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा ।
२५. कमयचारी प्रोत्साहन सम्वन्धमा ।
२६. योजना कायायन्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा ।
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२७. सामालजक परीक्षण काययलवलध मस्यौदा, २०७६ सम्वन्धमा ।
२८. सावयजलनक सनु वु ाआ काययलवलध मस्यौदा, २०७६ सम्वन्धमा ।
२९. सावयजलनक परीक्षण काययलवलध मस्यौदा, २०७६ सम्वन्धमा ।
३०. सश
ु ासन नीलत मस्यौदा, २०७६ सम्वन्धमा ।
३१. सघं ीय सरकार तथा प्रदेस सरकारिाइ पठाआने योजना सम्वन्धमा ।
शनर्णयहरुः
१. प्रस्ताव नं १ ईपर छिफि गदाय राजश्व परामशय सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन ऄनमु ोदन गने लनणयय गररयो ।
२. प्रस्ताव नं २ ईपर छिफि गदाय श्रोत ऄनमु ान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदन
ऄनमु ोदन गने लनणयय गररयो ।
३. प्रस्ताव नं ३ ईपर छिफि गदाय बजेट तथा काययक्रम तजमयु ा सलमलतबाट पेश भएका अ.ब. ०७६/०७७
का योजना तथा काययक्रम ऄनुमोदन गरी गाईँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।
४. प्रस्ताव नं ४ ईपर छिफि गदाय अ.ब.०७६/०७७ को नीलत तथा काययक्रम ऄनुमोदन गरी गाईँ सभामा
पेश गने लनणयय गररयो ।
५. प्रस्ताव नं ५ छिफि गदाय अ.ब.०७६/०७७ को बजेट बक्तव्य एवं योजना तथा काययक्रम ऄनमु ोदन गरी
गाईँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।
६. प्रस्ताव नं ६ छिफि गदाय लवलनयोजन लवधेयक, २०७६ पाररत गरी गाईँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।
७. प्रस्ताव नं ७ ईपर छिफि गदाय अलथयक लवधेयक, २०७६ पाररत गरी गाईँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो
।
८. प्रस्ताव नं ८ ईपर छिफि गदाय रु. ५० हजार रालश को गाईँपालिका ऄध्यक्ष ईत्कृ ष्ठ कृ षक परु स्कार
बडीके दार गाईँपालिका वडा नं ३ का कृ षक श्री रलविाि घलतय मगर िाआ प्रदान गनय गाईँ सभामा
लसफाररस गने लनणयय गररयो ।
९. प्रस्ताव नं ९ ईपर छिफि गदाय रु.५० हजार रालश को ईत्कृ ष्ठ कमयचारी परु स्कार यस गाईँपालिकामा
काययरत कायायिय सहयोगी श्री शरु े श बोहरािाआ प्रदान गनय गाईँ सभािाआ लसफाररस गने लनणयय गररयो ।
१०. प्रस्ताव नं १० ईपर छिफि गदाय स्थानीआ लवपद् तथा जिवायु ईत्थानलशि योजना, २०७६ को
मस्यौदािाआ लस्वकृ त गने लनणयय गररयो ।
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प्रस्ताव नं ११ ईपर छिफि गदाय जिचर संरक्षण लवधेयक, २०७६ लस्वकृ त गरी गाईँ सभामा पेश गने
लनणयय गररयो ।
१२. प्रस्ताव नं १२ ईपर छिफि गदाय अगामी अलथयक वषय ०७६/०७७ बाट डोटी, लसिगढीं लस्थत रालष्िय
वालणज्य बैङ्कमा रहेको यस गाईँपालिकाको संलचत कोष िगायत ऄन्य खाताहरु यस गाईँपालिकाको
लवलपनगरमा स्थालपत सेञ्चरु ी कमलसययि बैङ्क लिलमटेडमा स्थानान्तरण गने लनणययका िालग गाईँ सभामा
पेश गने लनणयय गररयो ।
१३. प्रस्ताव नं १३ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पणू य सामदु ालयक लवयालािय तथा
सावयजलनक सस्ं थाहरुको बैङ्क खाता यस गाईँपालिकाको लवलपनगर बजारमा स्थापना भएको सेञ्चरु ी
कमलसययि बैङ्क लिलमटेडमा स्थानान्तरण गनय लनदेशन लदने लनणयय गररयो ।
१४. प्रस्ताव नं १४ ईपर छिफि गदाय अगामी अलथयक वषय बाट यस गाईँपालिकामा सामालजक सरु क्षा भत्ता
लवतरणिाआ व्यवलस्थत बनाईन भत्ता लवतरण िाआ बैङ्क प्रणािीमा अबद्द गने लनणययका िालग गाईँ
सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।
१५. प्रस्ताव नं १५ ईपर छिफि गदाय स्वास््य चौलक िाआ प्राथलमक स्वास््य के न्रमा स्तरोन्नती का सन्दभयमा
अगामी गाईँ काययपालिका बैठक बाट टुङ्गो िगाईने लनणयय गररयो ।
१६. प्रस्ताव नं १६ ईपर छिफि गदाय अगामी अलथयक वषयमा कायायन्वयन गने गरी ग्रालमण समदु ाय लवकास
के न्र र के दार ग्रालमण लवकास समाज नेपाि द्वारा प्रस्ततु काययक्रमिाआ लस्वकृ लतका िालग गाईँ सभामा पेश
गने लनणयय गररयो ।
१७. प्रस्ताव नं १७ ईपर छिफि गदाय अ.ब. ०७६/०७७ मा यस गाईँपालिकामा लवलभन्न गैर सरकारी संस्था
एवं ऄन्तरालष्िय गैर सरकारी संस्थाहरुिे काययक्रम संचािनको िालग गाईँ सभा बाट ऄनमु ोदन गनयपु ने
काननू ी व्यवस्था भएको सन्दभयमा त्यस्ता काययक्रमहरु समयमै प्राप्त नभएकािे सो ऄलधकार गाईँ
काययपालििका द्वारा प्रयोग हुने गरी प्रत्यायोजन गनय अवश्यक लनणययाथय गाईँ सभामा पेश गने लनणयय
गररयो ।
१८. प्रस्ताव नं १८ ईपर छिफि गदाय अ.ब.०७६/०७७ को लबलनयोलजत बजेटको समपरू क कोषबाट
तपलशिका काययक्रमहरुमा तपलशि बमोलजम खचय गने गरी समपरू क कोष बाँडफाँड गनय गाईँ सभामा
प्रस्ताव पेश गने लनणयय गररयो ।
तपलशिः
१. ग्रालमण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना-५२ िाख
११.
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२. नलवकरणीय ईजाय प्रवधयन- ३५ िाख
३. बहुक्षेत्रीय पोषण योजना- १ िाख ५० हजार
१९. प्रस्ताव नं १९ ईपर छिफि गदाय तपलशिका व्यलक्तहरुिाआ अवश्यक कागजात तथा प्रमाण सलहत
रीतपबू यक अएमा तपलशि बमोलजम अलथयक सहयोग गने लनणयय गररयो ।
तपलशिः

 िछी लसं लसराडी- बडीके दार-५, लसरडा डोटी रु. १० हजार
 इन्र बहादरु धामी, बडीके दार-५ िाना गडगाईँ डोटी रु. २० हजार
 प्रेम बहादरु किेि, बडीके दार -१ कोिा गाईँ डोटी रु. १० हजार
 ऄम्मर बहादरु मल्ि, बडीके दार-५ िाना कपतोिा,डोटी रु. १० हजार
 झकं र नेपािी, बडीके दार-५ डोटी रु. १० हजार
 तारा देवी साईँद, बडीके दार-२ डोटी रु. १० हजार
 लमन बहादरु बम, बडीके दार-१ डोटी रु. १० हजार
 दान बहादरु किेि, बडीके दार-१ डोटी रु. १० हजार
 मान बहादरु जेठरा, बडीके दार-४ डोटी रु. १० हजार
 गोरे साकी,बडीके दार-२ डोटी रु. १० हजार
 लमना देवी नाम्जािी,बडीके दार-२ डोटी रु. १० हजार
 भागा देवी मल्ि,बडीके दार-५ डोटी रु. १० हजार
 खलगसरा घतीमगर, बडीके दार-३ डोटी रु. २० हजार
२०. प्रस्ताव नं २० ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा सरु क्षा लस्थलत मजबतु बनाईन यस गाईँ पालिका
क्षेत्रलभत्र रहेका तपलशिका प्रहरी कायायिय एवं चौकीहरुमा तपलशि बमोलजम आन्धन सलु वधा कुपन
माफय त ईपिब्ध गराईने लनणययका िालग गाईँ सभामा प्रस्ताव पेश गने लनणयय गररयो ।
तपलशिः
१. आ.प्र.का. लवलपनगर मालसक डीजि ५० लि.
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२. ऄ.प्र.का. खड्यौिी मालसक पेिोि २० लि.
३. प्रहरी चौकी घाघि मालसक पेिोि १५ लि.
२१. प्रस्ताव नं २१ ईपर छिफि गदाय बडीके दार गाईँपालिकाको पाँचौ गाईँ सभामा नीलत तथा काययक्रम
बाचन वापत गाईँपालिका ऄध्यक्ष िाआ पाररश्रलमक स्वरुप रु. २० हजार र बजेट बक्तव्य वाचन वापत
ईपाध्यक्ष श्री इन्रा बोहरा भाटिाआ पाररश्रलमक स्वरुप रु १५ हजार ईपिब्ध गराईने लनणययका िालग गाईँ
सभामा प्रस्ताव पेश गने लनणयय गररयो ।
२२. प्रस्ताव नं २२ ईपर छिफि गदाय अ.ब. ०७६/०७७ को नीलत तथा काययक्रम एवं बजेट तजमयु ा काययमा
प्रत्यक्ष सि
ं ग्न तपलशि बमोलजमका कमयचारीहरुिाआ प्रोत्साहन स्वरुप ५ लदनको जनही एकमष्ठु रु. ५
हजार प्रोत्साहन भत्ता ईपवब्ध गराईने लनणययका िालग गाईँ सभामा पेश गने लनणयय गररयो ।
तपलशिः
१. श्री लदपक पाण्डेय-प्र.प्र.ऄलधकृ त
२. श्री संजय कुमार यादव-अयवु ेद शाखा संयोजक
३. श्री ति
ु सीराम सवु दे ी- कृ लष शाखा प्रमख
ु
४. श्री योगेन्र शाही – स्वास््य सह-संयोजक
५. श्री दि बहादरु धामी-िेखा प्रमख
ु
६. श्री पानमती राना- मलहिा तथा बािबालिका शाखा प्रमख
ु
७. श्री टोप बहादरु चन्द- सचु ना प्रलवलध ऄलधकृ त
८. श्री लतिम लसंह साईद र श्री तारा लसंह पातिी (संयक्त
ु )-पशु शाखा
९. श्री शरु े श बहादरु बोहरा- कायायिय सहयोगी
१०. श्री गणेश बहादरु चन्द- कायायिय सहयोगी
२३. प्रस्ताव नं २३ ईपर छिफि गदाय यस बडीके दार गाईँपालिका ऄन्तरगतका सबै गाईँ सभा सदस्यहरुिाआ
एक/एक थान बडीके दार गाईँपालिका नाम ऄलं कत रे नकोट ईपिब्ध गराईने गरी गाईँ सभामा प्रस्ताव पेश
गने लनणयय गररयो ।
२४. प्रस्ताव नं २४ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा काययरत तपलशि बमोलजमका करार तथा
ज्यािादारी कमयचारीहरुिाआ ईक्त पदमा स्थायी दरबन्दीको कमयचारर हालजर हुन अएमा स्वत पदमक्त
ु हुने
गरी अ.ब. ०७६/०७७ मा तपलशि बमोलजम ब्यवस्थापन गने लनणययका िालग गाईँ सभामा पेश गने
गररयो ।
तपलशिः
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गाउँ कायणपाशलका, वडा कायाणलय र शवषयगत िाखामा कायणरत कमणचारीहर सम्वरधमा
१. सचु ना प्रलवलध ऄलधकृ त टोप बहादरु चन्दको लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी नेपाि
सरकारिे लनधायरण गरे बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सेवा सलु वधा पाईने गरी १ वषयका िालग करार
करार नलवकरण गने
२. सब आलन्जलनयर श्री लहक्मत बहादरु बिायर को लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी नेपाि
सरकारिे लनधायरण गरे बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सेवा सलु वधा पाईने गरी १ वषयका िालग करार
नलवकरण गने
३. ऄ. सब आलन्जलनयर श्री भरत बोहराको लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी १ बषयका िालग
नेपाि सरकारिे लनधायरण गरे बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सेवा सलु वधा पाईने गरी १ वषयका िालग
करार नलवकरण गने
४. दैलनक ज्यािादारीमा काययरत हिक
ु ा सवारी चािक श्री बम बहादरु किेि िाआ लमलत
२०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी मालसक २० हजार पाररश्रलमक, १ मलहनाको पाररश्रलमक
बराबरको चाडपवय खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी र दैलनक ज्यािादारीमा काययरत एम्बि
ु ेन्स
चािक श्री प्रकाश मौनीिाआ लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी ईक्त पदमा प्रलतयोलगता
परीक्षाबाट नयाँ चािक लनयुक्त नभएसम्मका िालग मालसक २० हजार पाररश्रलमक, १ मलहनाको
पाररश्रलमक बराबरको रकम चाडपवय खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी करार नलवकरण गने ।
५. कायायिय सहयोगी श्री शरु े श बोहरा र श्री गणेश चन्द िाआ लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी
१ बषयका िालग मालसक रु १९ हजार पाररश्रलमक, १ मलहनाको पाररश्रलमक बराबरको रकम चाडपवय
खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी करार नलवकरण गने
६. वडा नं १ मा काययरत प्रशासन सहायक श्री चक्र किेि र वडा नं ३ मा काययरत प्रशासन सहायक श्री
ईपेन्र मल्ि र वडा नं ४ मा काययरत प्रशासन सहायक लदपक धामीिाआ लमलत २०७६/०४/०१ बाट
िागु हुने गरी १ बषयका िालग मालसक रु २० हजार पाररश्रलमक, १ मलहनाको पाररश्रलमक बराबरको
रकम चाडपवय खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी करार नलवकरण गने
७. वडा नं १ मा काययरत कायायिय सहयोगी श्री गौरी िाि बोहरा, वडा नं २ मा दैलनक ज्यािादारीमा
काययरत कायायिय सहयोगी श्री एगम देईवा िाआ मालसक रु १७ हजार पाररश्रलमक, १ मलहनाको
पाररश्रलमक बराबरको रकम चाडपवय खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी करार नलवकरण गने
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८. कृ लष सेवा के न्रमा काययरत कृ लष प्रालवलधकहरु श्री सरु े न्र शाह, श्री गौरी राणा, पशु सेवा के न्रमा
काययरत श्री लतिम लसंह साईँद, श्री तारा लसहं पातिी र श्री चक्र भि
ु िाआ नेपाि सरकारिे लनधायरण
गरे बमोलजमको पाररश्रलमक तथा सेवा सलु वधा पाईने गरी १ वषयका िालग करार नलवकरण गने
९. पशु सेवा के न्र माकोटमा काययरत कायायिय सहयोगी िक्ष्मी मल्ि िाआ मालसक रु १७ हजार
पाररश्रलमक, १ मलहनाको तिब बराबरको रकम चाडपवय खचय र पोशाक भत्ता समेत पाईने गरी करार
नलवकरण गने ।
१०. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा काययरत पोषण स्वमसं ेवक श्री हुकुम मन्नी िाआ msnp काययक्रम बाट
प्राप्त ऄलततयारी ऄनसु ार पाररश्रलमक र गाईँ काययपालिका बाट भक्त
ु ान हुने गरी पोषाक खचय ईपिब्ध
गराईने गरी लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी १ बषयका िालग करार नलवकरण गने
स्र्ास््र् संस्थामा कार्यरत कमयचारी व्र्र्स्थाऩन सम्र्न्धमाफर्छे न स्र्ास््र् चौक ् - अ.न.मी. श्री श्र्ामऩिी चौधरीिाइ ममति२०७६।०४।०१ दे खख िागु
हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु २१ हजार,

एक महहनाको ििब बराबरको चाडऩवश खचश

र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने, कार्ाशिर् सहर्ोगी श्री प्रेम बहादरु
किेििाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १५ हजार,
एक महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको चाडऩवश खचश िथा ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार
नववकरण गने र जस्वऩर श्री र्ान्िी दे बी िाडी िाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी
१ बषशका िार्ग मामसक रु. ५०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करारमा राख्ने
मान्नाकाऩडी स्र्ास््र् चौक ् - अ.न.मी. श्री रे विी साउदिाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख
िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, एक महहनाको ििब बराबरको
चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नववकरण गने, अ.हे .ब.
श्री र्ोगेन्र बहादरु खत्रीिाइ ममति २०७६।०४।०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक
रु. २१ हजार,

एक महहनाको ऩाररश्रममक बराबर चाडऩबश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने

गरी करार नववकरण गने, जस्वऩर श्री ममना मौनीिाइ

ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने

गरी कार्ाशिर् सहर्ोगी ऩदमा करार सम्झौिा गने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १०
हजार, एक महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने
गरी करार नववकरण गने
िानाकेदारे श्र्र स्र्ास््र् चौक - अ.न.मी. श्री बबस्ना बमिाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख
िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, एक महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको
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रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने, ल्र्ाब अवषसटे ण्ट
िेज बहादरु धामीिाइ मामसक २१ हजार, १ महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश
खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने, स्वीऩर श्री दग
ु ाश दमाइिाइ
ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १० हजार, एक
महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी
कार्ाशिर् सहर्ोगी ऩदमा करार नववकरण गने
घाघि स्र्ास््र् चौक - अ.न.मी. श्री ऩद्मा जैसीिाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने
गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, एक महहना बराबरको ऩाररश्रममक बराबरको
रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने, कार्ाशिर्
सहर्ोगी श्री ऋवषराज जैसीिाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी गरी १ बषशका िार्ग
मामसक रु. १५ हजार, १ महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता
समेि ऩाउने गरी स्वास््र् र्ाखामा खटाइ करार नववकरण गने, जस्वऩर श्री कवविा कामी
िाइ

ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १० हजार,

१ महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि

ऩाउने गरी

करार नववकरण गने
सामद
ु ातर्क स्वास््र् ईकाइमा कमशचारी व्र्वस्थाऩन सम्वन्धमासामद
ु ायर्क स्र्ास््र् ईकाइ मि
ु ीचौर्- अ.न.मी. श्री िि
ु सी धामी र अ.हे .ब. श्री प्रेम
मसह कुटमाििाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१
हजार, १ महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने
गरी करार नववकरण गने, सरु ऺा गाडश श्री नरे र् आिेमगरिाइ ममति २०७६।०४।०१ दे खख िागु
हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १००००।– मात्र र स्वीऩर श्री रम्िा गरु
ु ङ्गिाइ ममति
२०७६।०४।०१ दे खख िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु ५०००।– मात्र ऩाररश्रममक
ऩाउने गरी करार नववकरण गने
सामद
ु ायर्क स्र्ास््र् ईकाइ खड्र्ौिी् –अ.हे .ब. श्री जानकी ऺेत्रीिाइ ममति २०७६।०४।०१
बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, १ महहना को ऩाररश्रममक
बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने
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ु रू पलिम प्रदेश, नेपाि
स्र्ास््र्

ईकाइ

रन्तोिा्-

अ.हे .ब.

श्री

बम

बहादरु

चन्दिाइ

ममति

२०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु २१ हजार, १ महहना को
ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण
गने, अ.न.मम. श्री गीिा चन्दिाइ ममति २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग
मामसक रु २१ हजार, १ महहना को ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता
समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने
सामद
ु ायर्क स्र्ास््र् ईकाइ चौकाडाडा –अ.हे .ब. श्री चक्र मल्ििाइ ममति २०७६।०४।०१
बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, १ महहना को ऩाररश्रममक
बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने,
अ.न.मम. श्री तनरुिा खड्कािाइ ममति २०७६।०४।०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग
मामसक रु. २१ हजार, १ महहना को ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक
ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने ।

सामद
ु ायर्क

स्र्ास््र्

ईकाइ

सडेखान

–अ.हे .ब.

श्री

तनमशि

साउदिाइ

ममति

२०७६।०४।०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. २१ हजार, १ महहना को
ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण
गने, अ.न.मम. श्री अॊककिा साउद िाइ ममति २०७६।०४।०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका
िार्ग मामसक रु. २१ हजार, १ महहना को ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र
ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने
िानाकेदारे श्र्र आर्र्
ु ेद औिधािर् –कार्ाशिर् सहर्ोगी श्री गणेर् बोहरा िाइ ममति
२०७६।०४।०१ बाट िागु हुने गरी १ बषशका िार्ग मामसक रु. १७ हजार, १ महहना को
ऩाररश्रममक बराबरको रकम चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण
गने,औषधी कुटुवा श्री धन बहादरु धामीिाइ मामसक रु १२ हजार ऩाररश्रममक, १ महहनाको
ऩाररश्रममक बराबर चाडऩवश खचश र ऩोर्ाक ित्ता समेि ऩाउने गरी करार नववकरण गने
ऩररर्ोजना तपय कार्यरत कमयचारी सम्र्न्धमा
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गाईँपालिका कोष बाट तिब भत्ता तथा सेवा सलु वधा पाईने गरी लनयक्त
ु पररयोजना तफय का कमयचारीहरुिाआ
नेपाि सरकार, पररयोजना एवं यस गाईँपालिकाको लत्रपक्षीय समझदारी ऄनरुु प तिब भत्ता तथा सेवा
सलु वधा पाईने गरी लमलत २०७६/०४/०१ बाट िागु हुने गरी १ वषयका िालग करार नलवकरण गने
२५. प्रस्ताव नं २५ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा कमयचारीहरुको अकषयण बढाईन तथा काययरत
कमयचारीहरुिाआ प्रोत्सालहत गनय अगामी अ.ब.०७६/०७७ देलख गाईँ काययपालिकाको कायायिय रवडा
कायायियमा काययरत सबै कमयचारीहरुिाआ खाआपाआ अएको मालसक न्यनू तम तिबमान बराबरको रकम
प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप ईपिब्ध गराईन गाईँ सभामा प्रस्ताव पेश गने लनणयय गररयो ।
२६. प्रस्ताव नं २६ ईपर छिफि गदाय अगामी अ.ब. ०७६/०७७ मा कायायन्वयन गररने योजना तथा
काययक्रमहरुमा ईपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष संिग्न नहुने तथा श्रमको योगदान गनयनु पने खािका योजना तथा
काययक्रमहरु गाईँपालिका अफै प्रत्यक्ष संिग्न भआ संपन्न गने गरी लनणययका िालग गाईँ सभामा प्रस्ताव
पेश गने लनणयय गररयो ।
२७. प्रस्ताव नं २७ ईपर छिफि गदाय सामालजक परीक्षण काययलवलध मस्यौदा, २०७६ लस्वकृ त गने लनणयय
गररयो ।
२८. प्रस्ताव नं २८ ईपर छिफि गदाय सावयजलनक सनु वु ाआ काययलवलध मस्यौदा, २०७६ लस्वकृ त गने लनणयय
गररयो ।
२९. प्रस्ताव नं २९ ईपर छिफि गदाय सावयजलनक परीक्षण काययलवलध मस्यौदा, २०७६ लस्वकृ त गने लनणयय
गररयो ।
३०. प्रस्ताव नं ३० ईपर छिफि गदाय सश
ु ासन नीलत मस्यौदा, २०७६ लस्वकृ त गने लनणयय गररयो ।
३१. प्रस्ताव नं ३१ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको अ.ब.०७६/०७७ को बजेट बाट संवोधन गनय
नसलकएका तपलशि बमोलजमका गाँई गौरबका योजना तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयन एवं अवश्यक बजेट
प्रवन्धका िालग सदु रू पलिम प्रदेश सरकार र सघं ीय सरकारिाआ ऄनरु ोध गरी पठाईनका िालग गाईँ सभा समक्ष
पेश गने लनणयय गररयो ।
तपलशिः
१. गाईँपालिका क्षेत्रमा लवयालतु ीकरण – ५ करोड
२. लतखेढुङ्गाबाट बडीके दार धाम सम्म खटु ् लकिा लनमायण – २ करोड
३. गाईँपालिका कायायियका िालग १ थान दमकि खररद – १ करोड
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४. गाईँपालिकामा १५ सैयाको ऄस्पताि लनमायण- ३ करोड
५. लवलपनगर, खड्यौिी र ऄत्तरकाडा बजारमा शहरी पवू ायधार लनमायण- ६ करोड
६. कटपत्रे देलख पाताि लसस्मडा सम्मको कृ लष सडक लनमायण- ८० िाख
७. गनु कोट-देविी कृ लष सडक लनमायण-५० िाख
८. लचन्ने देलख देविी सम्मको सडक लनमायण- ५० िाख
९. सवु ाखान-देविी-मान्नाकापडी-कािारुवा सडक लनमायण- १ करोड
१०. सवु ाखान-देविी-मान्नाकापडी सडक खण्डको थिा लस्थत कामडी गाड पक्की पि
ु लनमायण- ५
करोड
११. ताडा मेिखेि लसचाँआ कुिो लनमायण-५० िाख
१२. सनु ाडीखेत सातफरा लसचाआ कुिो लनमायण- ५० िाख
१३. रन्तोिा देलख के दारमाडौं सम्मको कृ लष सडक लनमायण- १ करोड
१४. रन्तोिा देलख बोग्टान गा.पा. को लदकायमाण्डौ सम्मको कृ लष सडक लनमायण- १ करोड
१५. डलम्सिा अधारभतू लवयालाियको घेरवार लनमायण- ५० िाख
१६. कनरी गाड खोिामा पक्की पि
ु लनमायण- ५ करोड
१७. मन्नीगाड पक्की पि
ु लनमायण – ५ करोड
१८. सेरागाड पक्कीपि
ु लनमायण- ५ िाख
१९. सवु ाखान-देविी-कािारुवा-मान्नाकापडी पययटन सडक लनमायण – १ करोड
२०. मन्नी गाड झोिङु ् गे पि
ु लनमायण – ४ करोड
२१. वडा नं ३ को पाखरी डाडाँ हुदै कुमि थम्ु का चायाकोट देवि हुदै खलनयाताि कृ लष सडक
लनमायण- ३ करोड
२२. सनु ािेक देलख सालवक घाँघि गालवसको वडा नं १, २,३,९ र ४ को अधा भाग गरी खानेपानी
योजना लनमायण- २ करोड
२३. िाम भावर-बेिघारी-मि
ु ेचौर हुदँ ै जदी लसचाआ नहर लनमायण – १ करोड
२४. खलनयाताि पक्की पि
ु लनमायण- ५ करोड
२५. सालवक घाँघि गालवसको वडा नं ६ र ७ हुदै वडा कायायिय जोड्ने सडकमा रहेको घाघिी
खोिामा पक्की पि
ु लनमायण
२६. श्री जनता मा.लब. सडेखान ४ कोठे भवन लनमायण – ४० िाख
२७. सायि ताडी र कटौजे खानेपानी लनमायण – १ करोड
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२८. खरहर देलख मैतडी सम्म तटबन्धन – २ करोड
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