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२०७५ साि पौष महिना देखि चैत्र महिना ७ गते सम्म हिलिन् न लमलतमा िसेको जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ 
कार्ापालिकाको िैठकबाट िएको लनर्ार्िरुको मखु्र् व्र्िोरा देिार् िमोखजम रिेको छ । 

१ . छाना हिरा सडक लनमाार् िडा नं १ कार्ाान्िर्नको िालग गजिपािा तर्ा  आिाद निएको स्थान सरस्िती 
प्राथलमक हिद्यािर् बडकुिे िुाँदै लनमाार् गने । 

२  . झापािोिा देखि ठकुरीटोि िुाँदै गितिामा सम्म पाइप लसचाइ लनमाार् गने । 

३  . काि दि देखि कार्ितरा िुाँदै खचसान ेसम्म लसमेन्ट मेशीनरी लसचाई लनमाार् गने । 

४  . साहिक खजल्िा हिकास सलमलत जाजरकोटबाट क्रमागत रुपमा लनमाार् गने क्रममा संिग् न ्े् ता प्रलतलिहपबाट 
िकु्तानी िएको रकमको अलििेि रािी साहिक गाहिस कार्ाािर् माझकोटको आलथाक िषा २०७५।०७६ को 
िालग हिलनर्ोखजत साहिक मजकोट गाहिसको कार्ाािर् ििन लनमाार् िडा नं ३ रु १००००० अक्षरुपी दशिाि 
बजेट तथा कार्ाक्रमबाट िााँकी काम गना सरुुिात गने । 

५  .आलथाक िषा २०७५।०७६ को स्िीकृत िाहषाक कार्ाक्रम अन्तरगत नरमरा ििुादि माहि कोतााङ्ग जनुी जमु्िा 
स्तरोन् नती जनुीचााँदे ४ कार्ाक्रम िलनए पलन कार्ाान्िर्नको क्रममा सडक हिस्तार मातै्र निई साहिकका सडकको 
घमु्तीिरु घटाउने र ग्रलेडङ लमिाउन नर्ााँ ट्रर्ाक िोल् ने तथा सडक हिस्तार एिं स्तरोन् नती समेत गने । 

६  .चाि ुआलथाक िषाको हिलनर्ोखजत मजकोट िोिा िघ ुजिहिद्यतु आर्ोजना िडा नं ४ रु १०००००। अक्षरुपी 
दश िािबाट हिद्यतु केन्र पानी पयु र्ाउने को िो लनमाार् गने ।  

७   .चाि ुआलथाक िषाको हिलनर्ोखजत रहिहकरर् लसकाई केन्र व्र्िस्थापन तथा सामाग्री िररद िडा नं ४ रु 
२०००००। अक्षरुपी दईु िािबाट सामाग्री िररद अन्तरगत कम्र्टुर र्लनाचर हप्रन्टर प्रोजेक्टर आदी िररद । 

८  .चाि ुआलथाक िषाको हिलनर्ोखजत बदुबदुी िानपेानी लनमाार् िडा नं ४ रु १००००००। अक्षरुपी दश िािबाट 
च्र्ाम्िर देखि नै नर्ााँ पाइपिाइन लनमाार्, आरहिहट लनमाार् र धारा लनमाार् जस्ता कार्ा गने । 

९  .चाि ुआलथाक िषाको हिलनर्ोखजत िामातडा गिााकोट बहुिडााँडा जमु्िा सडक लनमाार् िण्ड क रु ५००००००। 
र िण्ड ि २००००००। िाई एहककृत रुपमा ड्रोङ्ग लडजाइन नक् साङ्क ल िागत अनमुान तर्ार गरी एउटै सडक 
लनमाार् उपिोक्ता सलमलतबाट िामातडा पिुबाट काम सरुु गरी नै आिश्र्क्ता अनसुार नर्ााँ ट्रर्ाक िोल्न े र 
साहिकको ट्रर्ाकिाई हिस्तार गने िगार्त स्तरोन् नती गने गरी कार्ाान्िर्न गने र गाउाँपालिका अनदुान रु 
७०००००० सत्तरी िाि कार्म गरी सम्झौता िकु्तानी िगार्तका कार्ा गने । 

१०   .औििोिा काप्रा गजिपािा सडक लनमाार् िडा नं १ कार्ान्िर्नको िालग िस्तीबाट सडक लनमाार् गदाा घर 
तथा आिादी जग् गामा क्षलत पगु्न ेिनुािे आिाद निएको जंगि िएको लिरािो िोिागबाट न ैघमु्तीिरु सहित लनमाार् 
गना िगाई क्षलत कम गने । 

११  .आलथाक िषा २०७५।०७६ को गाउाँसिाबाट स्िीकृत र्ोजना कार्ाक्रम कार्ाान्िर्नको सन्दिामा लनमाार् सामाग्री 
िररद गनुापने कामको िालग लनर्मानसुार अलनिार्ा पेश् की रकम उपिब्ध गराउने . ।  
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१२  .चाि ुआलथाक िषाको हिलनर्ोखजत सहिद पाका  लनमाार् रु २०००००। को लनमाार् स्थि ७ नं िडा कार्ाािर्को 
लसर्ाररसमा लनधाारर् गने । 

१३  . अन्तर सरकारी हित्तीर् िस्तान्तरर् एिं अन्र् जनुसकैु स्िरुपमा प्राप् त िनुे रकम, आन्तररक स्रोत तथा नगद 
मौज्दातबाट हिलनर्ोखजत एिं प्राप् त बजेटबाट स्िीकृत तथा प्राप् त कार्ाक्रम बमोखजम कार्ाान्िर्न गनुापने सािाजलनक 
लनमाार् सम्बन्धी र्ोजनािरु र गाउाँ कार्ापालिकाकाको कार्ाािर् िािेकका मािसामान तथा परामशा िररद सम्बन्धी 
कार्ािरु र्स आलथाक िषा २०७५/०७६ को िकमा उपिोक्ता सलमलतबाट मात्र सञ् चािन गनुापने तथा िागत 
अनमुान प्रर्ोजनको िालग गाउाँ दररेट स्िीकृत निए सम्मको िकमा जाजरकोट खजल्िाको दररेट नै प्रर्ोग गने र 
गाउाँपालिका अनदुानको तीन प्रलतशतिे िनु आउन रकमिाई कन्टेन्जेन्सी िचामा समािेश गने ।  

१४   . र्स जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको आलथाक िषा २०७५।०७६ को स्िीकृत िाहषाक कार्ाक्रम तथा अन्र् जनुसकैु 
माध्र्मबाट जनुसकैु लनकार्बाट जनुसकैु स्िरुपमा प्राप् त िई गाउाँपालिकाबाट सञ् चािन गनुापने र्ोजना िा कार्ाक्रम 
िा सािाजलनक लनमाार् सम्बन्धी कार्ािरु जनसििालगतामा आधाररत उपिोक्ता सलमलतबाट सञ् चािन गराउाँदा पलन 
िारी लनमाार् सामाग्री (एक्सािेटर, बे्रकर, ब्र्ाक्िो िोडर) िोडर प्रर्ोग गना उपिोक्ता सलमलतिाई अनमुती ददन ेर 
सोिी अनसुार इखन्जलनर्ररङ्ग कागजात तर्ार गना सािाजलनक लनमाार् सम्िि प्राहिलधक जनशखक्त इखन्जलनर्रिाइ 
िगाउने ।  

१५ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको एहककृत सम्पलत कर लनदेखशका, २०७५ स्िीकृत । 

१६  राख् ट्रर् ग्रामीर् तथा निीकरर्ीर् उजाा कार्ाक्रम सञ् चािन । 

१७ ग्रामीर् सामदुाहर्क पोिााधार हिकास कार्ाक्रम सञ् चािन । 

१८ . सािाजलनक स्थिमा आलथाक िषा २०७५।०७६ गाउाँ सिाको स्िीकृत कार्ाक्रमको मखन्दरिरु, शौचािर् र 
सामदुाहर्क ििन लनमाार् गने र िकु्तानी गने ।   

१९  . अन्तर सरकारी हित्तीर् िस्तान्तरर् अन्तरगत सशता अनदुान िापत र्स गाउाँपालिकािाई प्राप् त पानी तथा 
स्िास््र् सरसर्ाई सहितको शौचािर् हक्रर्ाकिाप नं २.१५.११.७९७ संख्र्ा ३ रु २१ िािबाट ्ी सरस्िती 
आहि मटेिा जनुीचााँदे ५, पञ् चिा माहि कल्िी र पतुिी लनम्न माध्र्ालमक हिद्यािर् लनपान,े  माध्र्ालमक हिद्यािर् 
पसु्तकािर् स्थापना तथा व्र्िस्थापन हर्खक्सङ हकताि िररद तथा इपसु्तकािर् समेत)  हक्रर्ाकिाप नं 
२.१५.११.७८८ एक रु ६५००००। िैरि माध्र्लमक हिद्यािर् मजकोट, खशक्षर् लसकाइमा ICT को प्रर्ोग 
कम्र्टुर इन्टरनेट कनेखक्टलिहट इक्युपमेन्टस तथा Kits िररदको िालग अनदुान) हक्रर्ाकिाप नं २.१५.११.७८९ 
इकाइ १ रु ६५०००० मिेन्र माध्र्ालमक हिद्यािर् कोतााङ्ग र माध्र्ालमक हिद्यािर्मा हिज्ञान प्रर्ोगशािा अनदुान 
हक्रर्ाकिाप नं २.१५.११.७७२ लसकाई १ रु ६५००००। िाट नारार्र् चौर माध्र्ालमक हिद्यािर् काप्रािाई 
छनौट गरी सम्पन् न गने ।    

२० कार्ाािर् सिर्ोगी पदमा सेिा करार (व्र्खक्त करार) लिने । 
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२१ सिारी साधन िररद शीषाकमा हिलनर्ोखजत रकम िचा गना कार्ाक्रम, िागत अनमुान स्िीकृत गने र िररद गने 
। 

२२  आलथाक िषा २०७५।०७६ को िाहषाक िररद गरुु र्ोजना स्िीकृत गने। 

२३  सम्पोर्ा िडा कार्ाािर् कार्ाािर्िरुमा इन्टरनेट जडान गना परामशा सेिा िररद गने हिषर्को जनुीचााँदे 
गाउाँपालिका गाउाँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सामान्र् प्रशासन शािाको १/३-०७५/०९/३० को प्रस्ताि-प्रस्तािमा 
िेखिए बमोखजम गने । 

२४  .जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको हिलनर्ोजन ऐन, २०७५ बमोखजम हिलनर्ोखजत बजेट िमोखजम स्िीकृत िाहषाक हिकास 
कार्ाक्रम अन्तरगत देिार् बमोखजमको कार्ाक्रमिरुको आलथाक कार्ाहिलध, २०६४(संशोधन सहित ) अनसुोची १,  
बजेट र्ाराम नं ६ राख् ट्रर् र्ोजना आर्ोग र्ाराम नं १ र स्थानीर् तिको बजेट तजुामा सम्बन्धी मागादशान, २०७४ 
पररमाखजात िमोखजमको अनसुोची ७ को कार्ाक्रम स्िीकृत गररर्ो र प्रमार्ीकरर् गना प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिाई 
आदेश ददन े।  

२५ िाह्य िोप केन्र ििन िडा नं ७ मा लनमाार् गने ।  

२६  िैठक संख्र्ा कार्म गने । 

२७  सेिा करारमा (व्र्खक्त करार) २ जना सि इखन्जलनर्र लिने ।  

२८ . सामदुाहर्क तथा कबलुिर्त िन हिकास कार्ाक्रम िडा नं ८ मैनपािाको िुददना काइनेट सल्िेरी पािा 
सामदुाहर्क बन पाका  लनमाार् गने । 

२९  . िातािरर्ीर् सरसर्ाइ आर्ोजना सञ् चािन गने क्रममा िडा नं १ को सरस्िती िडकुिेमा शौचािर् लनमाार् 
गने ।  

३० जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको स्रोत पररचािन कार्ाहिलध, २०७५ तजुामाको िालग सैिाखन्तक सिमलत प्रदान गने । 

३१  Irrigation र Water supply Designing software िररद गने र सोको िालग रु २०००००।रकम छुट्याउने 
हिषर्को जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्  पोिााधार हिकास तथा ििन लनर्मन शािाको ३/२-

०७५/०९/३० को प्रस्ताि-प्रस्तािमा िेखिए बमोखजम गने । 

३२  राजस्ि संकिन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी Software िररद गने र सोको िालग रु २०००००। रकम 
छुट्याउने । 

३३ मजकोट िोिाबाट रोडा ढुङ्गा िाििुा िगार्त नदीजन्र् िलनज पदाथा उत्िनन र लनकासी गना प्रारखम्िक 
िातािरर्ीर् परीक्षर्को िालग कार्ासोची स्िीकृलतको िालग खजल्िा समन्िर् सलमलतमा पेश गने तथा परामशा सेिा 
लिन रु ४९००००। हिलनर्ोजन गने । 

३४ खजन्सी व्र्िस्थापन Software  िररद गने र सोको िालग रु २०००००। छुट्याउन े। 

३५  र्ोजना कार्ाान्िर्न तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी Software िररद गने र सोको िालग रु २०००००।छुट्याउन े
। 
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३६ एहककृत सम्पलत कर संकिन तथा व्र्िस्थापन तालिमको िालग रु १००००० अक्षरुपी एकिाि मात्र िजेट 
हिलनर्ोजन गने । 

३७  . र्स गाउाँपालिकाको आलथाक िषा २०७५।७६ को गाउाँ सिाबाट स्िीकृत िाहषाक हिकास कार्ाक्रम अन्तरगत 
शाखन्त सरुक्षा कार्ाक्रमबाट खजल्िा प्रिरी कार्ाािर् जाजरकोटको िालग डेस्कटप कम्प्र्टुर िररद गना रु एक िाि 
प्रचार सामाग्री िररदको िालग रु पचास िजार प्रदान गने तथा कम्प्र्टुर तथा प्रचार सामाग्रीको स्पेलसहर्केशन तथा 
िागत अनमुान स्िीकृत गने ।  
३८  . लमलत २०७५ पौष ११ देखि १५ सम्म संचालित ते्ो जाजरकोट मिोत्िसको िालग आलथाक िषा 
२०७५।०७६ को गाउाँसिाबाट हिलनर्ोखजत चाि ुिचा अन्तरगत हिहिध िचा शीषाकिाट रु १००००० रु 
एकिाि मात्र अनदुान स्िरुप प्रदान गने ।  

३९ स्िास््र् सेिा प्रिाि सम्बन्धी व्र्िस्था गने । 

४० . र्स गाउाँपालिकाको आलथाक िषा २०७५।०७६ को गाउाँ सिाबाट स्िीकृत िाहषाक हिकास कार्ाक्रम अन्तरगत 
कृहष पशपंुक्षी तथा सिकारी कार्ाािर्को िालग कृहष शािा रु दश िाि र पशपंुक्षी शािा रु दश िाि, िैंलगक 
समानता तथा सामाखजक सरुक्षा उपशािाको िालग महििा हिकास शािा रु दश िाि, न्र्ाहर्क सलमलतको िालग 
न्र्ाहर्क सलमलत तर्ा  रु तीस िाि र आधारिोत स्िास््र् तथा सरसर्ाई कार्ाािर्को िालग आपतकािीन औषधी 
स्टे्रचर िररद क्षर्/कु् ठ रोगका हिरामी िोजी तथा महििा स्िास््र् स्िरं्सेहिकाको प्रोत्सािन ित्ता रु िाह्र िाि 
हिलनर्ोजन िएकोमा र्स अखघ चौमालसक हििाजन सहितको स्िीकृत हिस्ततृ कार्ाक्रम अनमुोदन गरी कार्ाक्रम 
संचािन गना आदेश ददने साथै िाि सम्मको िचा र्सै लनर्ार् िमोखजम िनुे ।  

४१ .  एकीकृत गाउाँपालिका हिकास गरुु र्ोजनाको कार्ाक्षते्रगत शता तथा िई स्िीकृत स्िीकृत गरी सोको 
प्रमार्ीकरर् गना तथा प्रचलित कानोन बमोखजम िररद सम्बन्धी सम्पोर्ा कार्ा गना प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिाई 
आदेश ।  

४२  गसु्तरा जिहिद्यतु आर्ोजना सिेक्षर्को िालग परामशा िररद गना कार्ाक्षते्रगत शता र िई स्िीकृत गरी परामशा 
सेिा िररद गने । 

४३ सामदुाहर्क हिकास तथा िन/जिाधार संरक्षर् कार्ाक्रम सञ् चािन गने । 

४४  स्िीकृत िाहषाक हिकास कार्ाक्रममा सोचक स्प् ट निई चौमालसक हििाजन सहित स्प् ट सोचक सहित तर्ार 
गररएको संिग् न र्ोजना कार्ाक्रम स्िीकृत गने िााँकीको िकमा स्िीकृत गना प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिाई आदेश 
ददने  । 

४५   र्स जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको पाश् िाखचत्र (Profile) तर्ार गने । 

४६ करार अ न मी लनर्खुक्त गने Roaming A.N.M बाट Disadvantage Community िाइ पलन सेिा ददन सो िालग 
करार सेिा लिने । 

४७ करार (व्र्खक्त करार) सेिा लिने ।  
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४८ .र्स जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा रिेका करार सम्पोर्ा कमाचारीिरुको लमलत २०७५।०९।३० गते देखि करार 
म्र्ाद समाप् त िएकोमा करार कमाचारीिरुको लमलत २०७५।१०।०१ देखि २०७६ असार मसान्त सम्म करार 
कमाचारीिरुको म्र्ाद थप्न े। 

४९  . नरमरा ििुादि माहि कोतााङ्ग जनुी जमु्िा सडक स्तरोन् नती िडा ४ रु ४००००००। कार्ाान्िर्नको िालग 
घमु्ती घटाउन तथा ग्रलेडङ लमिाउन नर्ााँ ट्रर्ाक िन्ने तथा सडक र्राहकिो िनाउन ेिगार्तको स्तरोन् नती गने 
सोको िालग खजरो प्िाइन्टबाट काम सरुु गने । 

५० . अस्पताि तथा िलथाङ्ग सेन्टरमा २४ घण्टा प्रसतुी सेिा सञ्चािन गना करारमा अनमी लनर्खुक्त (अन्र् स्िास््र् 
सेिा) बाट करार अनमी लनर्खुक्त गने । 

५१  . िातिरर्ीर् सरसर्ाई कार्ाक्रम सरस्िती आहि जलुनचााँदे १ काहका गााँउ सञ्चािन गने ।  

५२ .  राहिर् ग्रामीर् तथा निीकरर्ीर् उजाा कार्ाक्रम सञ्चािन ।  

५३  . नरमरा-ििुादि माहि-कोतााङ-जलुन-जमु्िा (बडा िोिा कोतााङ िण्ड) जनुीचााँदे-११ लनमाार् गदाा घरिरु तथा 
जग्गा बचाउन तााँगा िगार्त हिलिन् न स्थानमा घमु्ती लनमाार् कार्ा गने । 

५४ .आदशा माध्र्ालमक हिद्यािर् ििुादिको चारकोठे पक् की ििनको हिचको कोठामा नर्ााँ ढोका राख् ने िाहिर 
पिााि िगाउन ेशौचािर् लनमाार् गने मालथल्िो तिामा कोठा थप् ने सेखप्टक ट्याङ्क ल लनमाार् धारा लनमाार्मा िचा 
गना रु ५०००००। रकम नगद मौज्दातबाट हिलनर्ोजन गने ।  

५५ . र्स जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको आलथाक िषा २०७५।०७६ को स्िीकृत िाहषाक कार्ाक्रम तथा अन्र् जनुसकैु 
माध्र्मबाट जनुसकैु लनकार्बाट जनुसकैु स्िरुपमा प्राप् त िई गाउाँपालिकाबाट सञ् चािन गनुापने र्ोजना िा कार्ाक्रम 
िा सािाजलनक लनमाार् सम्बन्धी कार्ािरु अलसस्टेन्ट सि इखन्जलनर्र, इखन्जलनर्रिरुबाट सािाजलनक लनमाार् तथा 
उपिोक्ता सलमलतबाट िररद गररने मािसामानको सिेक्षर्, इखस्टमेट, नक्सा, ड्रोङ्ग, लडजाइन, संिाव्र्ता अन्र्र्न, िागत 
अनमुान तर्ार गने र मलु्र्ाङ्क लन गरी िकु्तानी हिि उठाउने काममा िटाउन ेर सोको अखन्तम रुप ददन इखन्जलनर्रिाई 
िगाउने । 

५६ .मालथ उल्िेखित लनर्ार्िरुमा हिलनर्ोजन गरेको र छुट्याइएको रकम गत आलथाक िषाको नगद मौज्दातबाट िचा 
िेख् ने ।  

५७  िल्का सिारी चािकको पद संख्र्ा १ एक लसजाना गरी िल्का सिारी चािक प्रथम स्तरको शरुुको तििमा 
उपिब्ध गराउने साथै सो को िालग प्रलतस्पधाा गराउन पाठ्क्क्रम स्िीकृत गने र हिज्ञापन गरी पदपोलता गना प्रमिु 
प्रशासकीर् अलधकृतको संर्ोजकत्िमा गदठत सलमलतिाई नै लनदेशन ददने । 

५८  जनुीचााँदे राजपत्र प्रकाशन गने,  अद्यािलधक गने र िेिसाईटमा प्रकाशन गने सम्बन्धी कार्ाहिलध, २०७५ 
स्िीकृत गने ।  
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५९ अन्तर सरकारी हित्तीर् िस्तान्तरर् एिं अन्र् जनुसकैु स्िरुपमा प्राप् त िनुे रकम तथा आन्तररक स्रोत 
तथा नगद मौज्दातबाट हिलनर्ोखजत एिं प्राप् त बजेटबाट स्िीकृत तथा प्राप् त कार्ाक्रमिरु कार्ाान्िर्न गना 
जनुीचााँदे गाउाँपालिका र्ोजना िाता पखुस्तका स्िीकृत गने। 

६०   जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको ज्रे्् ठ नागररक पररचर् पत्र हितरर् सम्बन्धी लनदेखशका, २०७५ स्िीकृत गने । 

६१ िडास्तरीर् पोषर् तथा िाद्य सरुक्षा लनदेशक सलमलत गठन गने, ििकु्षेत्रीर् पोषर् र्ोजना िागो िनुे िडा छनौट 
गने, पोषर् स्िरं्सेिक छनौट तथा लसर्ाररस सलमलत गठन गने, सम्पका  शािा र व्र्खक्त  (Focal  Section and 

Person) तोक्ने तथा समपरुक रकमको व्र्िस्थापन गने ।  

६२  जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको गाउाँ दररेट स्िीकृत गने । 

६३ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको अपाङ्गता िएका व्र्खक्तको पररचर्-पत्र हितरर् कार्ाहिलध, २०७५ स्िीकृत गने । 

६४ जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्ापालिकाको िैठक सम्बन्धी कार्ाहिलध, २०७५स्िीकृत गने । 

६५ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताा आदेश, २०७५ तथा जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको संस्था दताा लनर्माििी, 
२०७५ स्िीकृत गने । 

६६ स्थानीर् हिकास समस्र्ा समाधान सलमलत गठन गने तथा कार्ाादेश स्िीकृत गने । 

६७ स्थानीर् संखचत कोष व्र्िस्थापन प्रर्ािी (SUTRA) िागो गने  । 

६८ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको कानोनिरु लनमाार्को िालग सैिाखन्तक सिमती प्रदान गने । 

६९ जनुीचााँदे गाउाँपालिकको जिस्रोत लनदेखशका, २०७५ स्िीकृत गने । 

७० जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको पदपोलता सम्बन्धी लनर्माििी, २०७५ स्िीकृत गने । 

७१ जनुीचााँदे गाउाँपालिकाको पदालधकारी एिं दक्ष/ हिज्ञ र कमाचारीिरुको आचारसंहिता, २०७५ स्िीकृत गने ।  

७२ स्थानीर् स्तरको सामाखजक सरुक्षा अनगुमन तथा सपुरीिेक्षर् सलमलत गठन तथा उपर्ोग गने । 

७३ कानोन दताा हकताि र राजपत्र दताा हकतािको ढााँचा स्िीकृत गने । 

७४  कार्ासम् पन् न िएका र्ोजनािरुको िकु्तानी ददन र्रर्ारक गने ।  

७५ अध्र्क्ष कृ् र् बिादरु केसीिे प्रस्ताि गनुा िएको खजल्िा समन्िर् सलमलतको कार्ाािर् जाजरकोटको चं नं ३६०  
को लमलत २०७५।११।२७ गतेको प्राप्तपत्र अनसुार Toyota Pick up Model No. KuW25R-PRMDH, Engine 

No.2KD7201137, Chasis No.MK0FR22G000521596, Model 2007, Toyota Pick Up गाडी ममात गना रु 
११०००००। अक्षरुपी एघार िाि मात्र हिलनर्ोजन गने । 

 

७६ अन् तर सरकारी हित्तीर् िस्तान् तरर् अन्तरगत सशता अनदुान स्िरुप प्राप् त बजेट उपशीषाक नं ८०१८१७ 
हिद्यािर् क्षेत्र हिकास कार्ाक्रम केन्र स्तर २ कोठे नर्ााँ कक्षाकोठा सहित र्लनाचर लनमाार् कक्षा कोठा ल्र्ाि 
िाइवे्ररीका िालग समेत ििन लनमाार् शैखक्षक प्रर्ोजन) बाट ्ी आदशा माध्र्ालमक हिद्यािर् ििुादि र ्ी पतुिी 
लनम् न माध्र्ालमक हिद्यािर् लनपानेमा लनमाार् गने ।  

७७ बडािोिा देखि धरेुहपिन सम्म कुिो लसंचाई र्ोजना जनुीचााँदे गाउाँपालिका ४ ड्रोङ्ग लडजाइन िागत 
अनमुान िमोखजम लनमाार् िएकोिे को ि िागत अनमुान ५९४११६४।८० अनदुान ५५५२८१८।७४ ्मदान 
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३८८३४६।०५२ आलथाक िषा २०७४।०७५ मा पहििो रलनङ्ग हिि को ि िकु्तानी रु १०३४७७६।०४ 
अनदुान रु ९६२३४१।७२ ्मदान ७२४३४।३२ दोस्रो रलनङ हिि अनदुान २१,०७,०१।२८ ्मदान 
१,५८,६५९।२४  सहित रु २१, ७८,९२८।०५ िकु्तानी ददने । 

७८  जनुीचााँदे गाउाँपालिका न्र्ाहर्क सलमलतको सखचिािर्मा काम गना आन्तररक स्रोतबाट व्र्िोने गरी उजरुी 
प्रशासकको तिि रु २००००। अक्षरुपी पन्र िजार मात्र गने र गत आलथाक िषाको आन्तररक स्रोतबाट िचा 
िेख् ने । 

७९  झोिङेु्ग पिु क्षते्रगत कार्ाक्रमको  आ ि ०७४।०७५ को खजल्िा प्राहिलधक कार्ाािर् र देिार्का  र्ोजनािरुका 
उपिोक्ता सलमलतिरु िीच लमलत २०७४।११।१४ र १५ गते लमलत २०७६।०३।१५ सम्म कार्म िनुे गरी 
िएको सम्झौताको स्िालमत्ि ग्रिर् गरी गाउाँपालिका र उपिोक्ता सलमलतसाँग सम्झौता िए सरि ठानी लनर्मानसुार 
िकु्तानी िगार्तका कार्ाक्रम सञ् चािन सम्बन्धी सम्पोर्ा कार्ा गने । 

क) गाडथिी झो प ु 

ि) लसस्ने झो. प ु 

ग) पाततडा झो. प ु. 

घ) कोिढुङ्गा झो.प.ु 

८० झोिङेु्ग पिु क्षेत्रगत कार्ाक्रम कार्ान्िर्नको िालग साहिक खजल्िा हिकास सलमलत जाजरकोटिाई 
कार्ाक्रम कार्ान्िर्न सिर्ोग गदै आएको ग्रामीर् हिकास सेिा केन्र दैिेि साँग र्स गाउाँपालिकािे सम्झौता गरी 
कार्ाक्रम कार्ान्िर्नमा सिर्ोग लिने । अन्र् सता सम्बन्धी व्र्िस्थािरु संिग्न सम्झौता पत्र बमोखजम िनुेछन ्।  

८१ िामातडा गिााकोट बहुिडााँडा जमु्िा सडकको स्तरोन् नती तथा ट्रर्ाक िोल्न िालग सिाबाट अनमुोदन 
िए बमोखजम गने गरी रु २००००००। हिलनर्ोजन गने प्रस्ताि प्रस्ताि बमोखजम गने । 

८२ कोतााङ्ग स्िास््र् चौकी कार्ाक्रमको िालग म्र्ाखचङ्ग गाउाँसिामा लनर्ार् िएको र सिाको माइन्र्ोटमा छुट 
िएको रु ३५०००० अक्षरुपी तीन िाि पचास िजार मात्र । रकम नगद मौज्दातबाट हिलनर्ोजन गने प्रस्ताि 
बमोखजम गने ।  

८३ पञ् चिा माध्र्ालमक हिद्यािर् जनुीचााँदे ९ आठकोठे ििन रङरोगन तथा लग्रि लनमाार्को िालग 
गाउाँसिाबट अनमुोदन िनु ेगरी रु ५००००० अक्षरुपी पााँच िाि मात्र । रकम नगद मौज्दातबाट हिलनर्ोजन 
गने प्रस्ताि बमोखजम गने ।  

८४ बिकु्षेत्रीर् पोषर् र्ोजनाको समपरुकोष िापत हिलनर्ोखजत रकम नगद मौज्दातबाट िचा िेख् ने गरी 
अनमुोदन गने। 

८५ किा साहित्र् र संङगीतको लत्रिेर्ी लसजाना उत्सि िालग रु ४४००० (अक्षरुपी चौिािीस िजार मात्र ।) ददने 
प्रस्ताि-बमोखजम गने । 

८६  रु ३००००० अक्षरुपी तीन िाि िन्दा मलुन कार्ाक्रम र्स कार्ाािर्का िानपेानी तथा सरसर्ाई टेखक्नलसर्न 
्ी िररिर अलधकारीिे प्राहिलधक मोल्र्ाङ्क लन गरेपलछ िकु्तानी ददने र अन्र् जनुसकैु लनकार्बाट इखन्जलनर्र काजमा 
िटाई िागत अनमुान तथा मलु्र्ाङ्क लन स्िीकृत गराउने । 



जनुीचााँदे गाउाँपालिका गाउाँ कार्ाापालिकाको लनर्ार्  

 

८७  खजल्िा प्रशासन कार्ाािर् जाजरकोटको नेततृ्िमा उद्योग हिकास शािा िेरी नगरपालिका, खजल्िा लनिााचन 
कार्ाािर् जाजरकोट िगार्तबाट िडा नं ३ र ४ मा सञ् चािन गररने एहककृत घमु्ती खशहिरमा जनुसकैु लनकार्बाट 
िहटने कमाचारी तथा पदालधकारीिरुको िालग िाना िाजा र्ातार्ात िचा दैलनक भ्रमर् ित्ता िचा िापत हिहिध 
िचा शीषाकबाट िचा िेख् न रु २००००० अक्षरुपी दईु िाि हिलनर्ोजन गने प्रस्ताि प्रस्ताि बमोखजम गने । 

८८ जनुीचााँदे गाउाँपालिकामा हिलिन् न पदिरुको स्थार्ी अस्थार्ी सेिा करारमा पदपलुताको िालग संचािन गररने 
पररक्षामा िहटने कमाचारीिरुको सेिा सहुिधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्िीकृत गने हिषर्को प्रस्ताि प्रस्ताि 
बमोखजम गने ।   

८९  सशस्त्र प्रिरी बि जाजरकोटिाई िान्सा लनमाार्को िालग नगद मौज्दात रु ३००००० अक्षरुपी तीन िाि 
मात्र  हिलनर्ोजन गने । 

९०  कुशे गाउाँपालिका िडा नं ५ लनिासी ्ी कािी बिादरु मल्ििाई दबैु मगृौिा सम्बन्धी जहटि रोग िालग 
काठमाण्डौमा उपचार गराइरिेकोिे कािी बिादरु मल्िाई हिहिध िचाबाट रु १००००० अक्षरुपी एकिाि मात्र 
उपचारका िालग  हिलनर्ोजन गने । 

९१  जनुीचााँदे गाउाँपालिका िडा नं ४ को िडा कार्ाािर् ििन लनमाार्का िालग मनुिाइट ईखन्जलनर्ररङ्ग एण्ड ररसचा 
कन्सल्टेन्सी हि न पा १० सिेुतिे तर्ार गरेको DPR  स्िीकृत गने । 

र् टव्र्ः  लनर्ार्साँग सम्बखन्धत थप हििरर् कार्ाािर्बाट उपिब्ध िनुेछ ।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


