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निर्ण य िं. १: यस निल्लामा उपलब्ध श्रोत साधिबाट हुि सक्िे आन्तरिक आयको सम्भाव्यता अध्ययि गिी प्रनतवेदि पेश गिे कायण को म्याद थप गिण
नसफारिस भई आएको हुदुँ ा म्याद समाप्त भएको नमनत देखी २०७१।०१।१० सम्म उक्त कायण को म्याद थप गिी नियमािुसाि भुक्तािी नदिे निर्ण य गरियो ।
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२०७१।०१।२८

निर्ण य िं.१: आ.व. २०७१०।०७१ मा संचालि हुिे नवनभन्ि शीर्ण कहरुका योििाहरु प्रानवनधक कािर्बाट संचालि हुि िसक्िे ि ती योििाहरुलाई
परिवतण ि गिी संचालि गिण पु िे भएकोले तपनसल बमोनिमका योििाहरुलाई परिवतण ि गिी (आगानम परिर्दबाट समथण ि हुिे गिी ) कायाण न्वयि गिे निर्ण य
गरियो।
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५.
कानलका इसाई समाि चचण हरुको ममण त तथा
२,५०,०००।ममण त सम्भाि कोर्
प्रवर्द्णि
निर्ण य िं.२: यस कायाण लय अन्तिगत वाताविर् उिाण तथा िलवायु परिवतण ि शाखामा एक थाि ल्यापटप अनत आवश्यक भएकोले निल्ला उिाण
कोर्बाट एकथाि ल्यापटप खरिद गिे निर्ण य गरियो।
निर्ण य िं. ३: स्थािीय शासि तथा सामुदानयक नवकास कायण क्रम, कायण क्रम समन्वय एकाई धिगढी को च.ि. २४२,नमनत ०७१।०१।१७ को पत्रािुसाि
Strengthening public management programme अन्तिगत सािा सामुदानयक पूवाण धाि नवकासका लानग ५ वटा गा.नव.स.छिौट
गिे भिी लेखी आएकोमा सोका लानग कानलका ,चादिी, देखतभूली, िैकवाि नवचवा ि श्रीपिु गा.नव.स. लाई छान्िे निर्ण य गरियो ।
निर्ण य िं.१: कञ्चिपुि निल्लाका संचालिमा िहेको िाष्ट्रीय ग्रानमर् यातायात सदृु ढीकिर् कायण क्रम (Strengthening Rural Transport
Program,SNRTP) अन्तगण त सञ्चालि गिण यस निल्लाका Core Road तपनसलका सडकलाई प्राथनमकता निधाण िर् गिी आवश्यक बिेट
व्यवस्थापि गिण स्थािीय पूवाण धाि नवकास तथा कृ र्ी सडक नवभाग (DOLIDAR) मा अिुिोध गिे निर्ण य गरियो।
तपनसल:
१) P1 तफण
a) पिासि- नत्रभुविवस्ती-लक्ष्मीपुि (RAIDP तपण को क्रमागत)
b) स्पेन्सि ब्रीि-बाबाथाि-कुनतयाकबि (RAIDP तपण को क्रमागत)

कै मियि
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महेन्रिगि-नससैया सडक (RAIDP तपण को क्रमागत)
कलवु ापिु -बेलौिी-बोडि (मदि आनश्रत मागण )
मदि चोक-एयिपोटण - मल्टीस्पाि सडक
बेलौिी- IBRD- Doke Bazar-Mohana सडक
बेल्डाडी-िािपुि-श्रीपुि हुलाकी सडक
दैिी-बेतकोट-िोगबुडा सडक
वार्ी-देखतभूली-कण्ि शंकिपुि सडक
िािमागण -किकट्टी-महलुया-आिक्ष सडक
P2 तफण
a) महेन्र िािमागण –सडु ा- गौिी-बृर्द्ाश्रम सडक
b) भािुचोक-नवष्ट्र्मु नन्दि-िौटेला सडक
c) वावाथाि –चादिी बयलबन्द सडक
d) दैिी – बेल्डाडी सडक
e) कृ ष्ट्र्पुि(मालुवेला)- महेन्रिािमागण - िैकवाि नवचवा- बाइसेनवचवा सडक
f) बिसनमनत-नपपलाडी-िोिापुिी-िािीपुि-बन्साह सडक
g) कृ ष्ट्र्पुि-२ बंक –निगाली पहिीया –दोनमल्ला िायल सडक
h) झलािी-फुलेली-धािापािी खोला सडक
i) श्रीपुि भकुण्डा मनन्दि देखी कानलका ९ ढक्का- महेन्रवस्ती, ग्रीिवेल्ट (कानलका ६ देखी ४ ) हुदै IBRD देखी खािेपािी हुदै
प्रनतभािगि सडक
j) विदेवी-शुदशण िपुि –मुक्त कमैया वस्ती मालुवेला सडक
k) बिाल चोक-कालीका मनन्दि सडक नत्रभुविवस्ती २,३
निर्ण य िं.१: वण्ड खोलाको ढुंङ्गा, नगट्टी, बानलवा, ग्रेभल उठाउिे ठे क्का िलगाउि कृ ष्ट्र्पुि गा.नव.स.का स्थािीय वासी एवं नवशाल सामुदानयक वि
उपभोक्ता समुहबाट अिुिोध भई आएको सम्बन्धमा छलफल हुदुँ ा उक्त िदीबाट िदीिन्य बस्तु उठाउदा िदी कटाि भई गाउलाई िै क्षती हुिे िहुिे के
कस्तो अवस्था छ उपनस्थत सबै िािनिनतक दल, वि कायाण लय ि नि.नव.स.को कायाण लयको प्रानवनधक टोली सहीतले स्थलगत निरिक्षर् गिी आएपछी
मात्र सो नवर्यमा टुङ्गो लगाउि स्थलगत नििीक्षर् गिे निर्ण य गरियो ।
निर्ण य िं.१:मोहिा -मछे ली-स्याली-सिु विा ि वण्ड िदीको ढुङ्गा,नगट्टी, बालुवा, ग्रेभल ि माटोमा िोयल्टी उठाउिे ठे क्का अन्तगण त वण्ड िदी
आसपासका स्थािीय वासी एवं नवशाल सामुदानयक वि उपभोक्ता समुहबाट वण्ड खोलाको िदी िन्य वस्तु उठाउदा गाउलाई िै क्षती हुिे हुदुँ ा
िउठाउि अिुिोध भई आएको सम्बन्धमा स्थलगत नििक्षर् गदाण IEE प्रनतवेदिले निधाण िर् गिेको क्षेत्रबाट मात्र िदीिन्य वस्तु उठाउिे ठे क्का िलगाउि
उपयक्त
ु िदेनखएकोले प्रनतवेदिले निधाण िर् गिेको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र िउठाउिे ि चिु ेको ३ नक.मी. तलबाट मात्र उठाउिे गिी ठे क्का बन्दोबस्त गिे
निर्ण य गरियो।
निर्ण य िं.२: मोहिा -मछे ली-स्याली-सिु विा ि वण्ड िदीबाट ढुङ्गा,नगट्टी, बालुवा, ग्रेभल ि माटोमा िोयल्टी उठाउिे ठे क्कामा पिण आएका बोलपत्रहरुले
कबोल गिेको अंक एवं बोलपत्र हरुको संख्या न्यूि देनखएको तथा चालू आ.व. २०७०।०७१ मा उक्त ठे क्का सम्झौता भएको अंकमा समेत आगामी

आ.व. २०७१।०७२ को कबोल अंक न्यूि देखीएको ति आगामी आ.व. मा उक्त खोलाहरुबाट िदीिन्य वस्तु बढी मात्रामा उठ् िे सम्भाविा भएको हुदुँ ा
नमनत २०७१।०२।०२ गतेको नदि उक्त ठे क्का अन्तगण त पिण आएका सबै बोलपत्रहरु िद्द गिी पिु : सचू िा प्रकासि गदाण व्यापक प्रनतस्पधाण हुिे सम्भाविा
देनखएको तथा स्थािीय निकायको िािश्वमा समेत बृर्द्ी हुिे हु दुँ ा पूि: सूचिा प्रकाशि गिे निर्ण य गरियो ।
निर्ण य िं.२: कृ ष्ट्र्पिु गा.नव.स. अन्तगण त वण्ड निंगाली गाउमा वण्ड खोलाबाट वर्ाण मा कटाि भई खेती योग्य िनमि क्षनत हुिे सम्भाविा बढी िहेकोले
भोििाि पन्तको घि देखी उत्ति माथी खोल्सा सम्म तटबन्ध निमाण र् गिण िल उत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् कायाण लयलाई अिुिोध गिे निर्ण य गरियो।

