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२०७४|०१|२२

मिर्णय िं.१: जिल्ला परिसद २०७२ बाट जिफवसको आन्िरिक श्रोि ििणको आम्दािीवाट
आ.व. २०७३|७४ का लागी चालू ििणको फवमिन्न खचण शीसणकहरुिा फवमियोिि िएको

िकि कायाणलय वाट खचण गदै िााँदा प्रस्िाफवि कूिै जशसणकहरुिा खचण हुि िसक्िे ि केही

जशसणक हरुिा विेट अपुग हुिे दे जखएकाले मिम्िािुसािका चालू खचणका विेट जशसणकहरुिा
प्रस्िाफवि फवमियोिि िएको िकि सं शोधि गिी वाफषणक विेट कायि गिे मिर्णय गरियो।
सं शोमधि विेट शीषणकहरु

खचण शीसणक

प्रस्िाफवि विेट

सं सोमधि विेट

िलव

६२,००,०००|-

५७,१५,०००|-

स्थामिय ित्ता

१०,००,०००|-

ईन्धि

८,००,०००|-

१३,००,०००|-

कायाणलय सम्बन्धी खचण

१५,००,०००|-

२०,००,०००|-

कायणक्रि भ्रिर् खचण

११,००,०००|-

१५,८५,०००|-

फवफवध खचण

५,००,०००|-

११,५०,०००|-

सदस्यिा शूल्क

५०,०००|-

-

पुरुष्काि

१,००,०००|-

-

परिसद सं चालि खचण

५,००,०००|-

-

मिर्णय िं.२: चालू आ.व. २०७३|७४ का लागी प्राप्त हुिे िािश्व बााँडिााँडको िकि

प्रस्िाव गिे िन्दा थप आम्दािी िएको हुदा थप प्राप्त िएको िकि बाट चालु आ.व. िै
दे हायका योििा कायणक्रि सं चालि गिे मिर्णय गरियो ।

१. सपणडन्स केन्रको अधुिो कायणसम्पन्न ि औषधी खरिद गिण रु ३,००,०००|-

२. वाल क्लब ( जिल्ला स्िरिय वाल सिाि) बाल श्रमिक पुिस्ण थापिा कायणक्रि
सं चालि गिण रु १,००,०००|-

३. गोविै या िदी मियन्रर् मि.ि.पा. १५ ि १६ रु ३,००,०००|४. गौिा दे वी िन्दीि िङ्गिोगि िथा घेिवाि गिण रु १,००,०००|५. काकी कटाि सडक ग्रेिल गिण रु ५,००,०००|-

६. िहाकाली िददको श्रोि िागण ििणि गिण रु २,००,०००|-

७. वेडमिन्टि कोटण ििणि सूधाि (जिल्ला व्याडमिन्टि सं घ साँग सहकायण गरि) रु
३,००,०००|-

८. ििज्योिी िा.फव. बेलौिी १० कलकत्ता विाि िमिणचि सहयोग कायणक्रि रु
१,००,०००|-

९. योग िवि (क्रिागि) मि.ि.िा-१८ – ५,००,०००|-

१०. िछे ली श्रोि िागण ििणि िथा ग्रेिल गिण रु ५,००,०००|-

११. वेदकोट ि.पा. १० ि ११ िोड्िे मसलगडी टोल ि बैििाथ टोलिा िवमिमिणि
कलिटणको दुबै ििण िाली ि िाटो िथा ग्रिि गिे कायण – २,००,०००|-

१२. वेदकोट ि.पा. गैलिदीिा मिवाणचि क्षेर फवकास कायणक्रि अन्िगणि मििाणर् िएको
स्लेव कल्िटणको दुबै ििण िाली ि िाटो िथा ग्रेिल ििे कायण – रु
३,००,०००|-

१३. आवमधक योििाको वााँकी िकि ि ुक्तािी रु ३,२५,०००|-

१४. मि.ि.पा वा.ि.१८ सदावहाि टोल ग्रेिल गिे रु २,००,०००|-(िोहि गुरुङ्गको
घि हुदै पत्थि िािे बाटो
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मिर्णय िं.१ मििी २०७३|१२|०१ गिे वसेको बैठकको मिर्णय ि.१(१२) बिोजिि

मि.ि.पा. १३ मििलाल दिाइको घर पश्चीि हुदै झो.पू. िािे सडकिा कल्िर्ण मििाणर् गिण
फवमियोजिि रकि रु १०,००,०००|- वार् उक्त कल्िर्ण मििाणर् गिण िसफकिे िएकाले

यस जिल्लाको मि. क्षे. ि. अन्िगणि मिवाणचि क्षेत्र पूवाणधार मबशेस कायणक्रि बार् मि.ि.पा.
३ िुिडी खोलािा मिर।मििाणर्ामधि अधुरो बोक्स कल्िर्णको मििाणर् कायण सम्पन्न

गिे

उक्त योििा सं शोधि िथा पररिािणि गरी बोक्स कल्िर्ण मििाणर् कायणलाइ सम्पन्न गिण सो
रकि रकिान्िर गिे मिर्णय गररयो।

मिर्णय िं.२: जिल्ला पररषद २०७२ वार् चालू आ.व. २०७३|७४ का लागी आन्िररक
श्रोि ििण प्रबधिाणत्िक कायणक्रि वार् अध्ययि भ्रिर् (पेि ि. ३४ मस.ि. १६) का

लागी फवमियोजिि रकि रु १,००,०००|- बार् अध्ययि भ्रिर् हुि िसक्िे िएकाले उक्त
रकि बार् योििा अिुगिि िथा िूल्याङ्कि को कायणिा खचण गिे गरी रकिान्िर गिे
मिर्णय गररयो ।

मिर्णय िं.३: मििी २०४३|१२|२६ को मिर्णय िं. २(६) बार् मि.ि.पा ११ र १३ बार्
िहाकाली िददिा िािे घार् मििाणर् गिण रु २,५०,०००|- २,५०,०००|- गरर िम्िा

५,००,०००|- फवमियोिि िएकोिा स्थामिय उपिोक्ता वार् सो मििाणर् कायण गिण िसफकिे
ििी िािकारी प्राप्त हुि आएकोले सो रकि वार् स्थामिय िहको मिवाणचि २०७४ वार्

मिवाणजचि िइ आउिे ििप्रमिमिमध ज्यु हरुको कायणकक्ष ब्यवस्थापि प्रयोििाथण आवश्यक
िमिणचर िथा सािाि खररद गिण रकिान्िर गिे मिर्णय गररयो।

मिर्णय िं.४: जिल्ला प्रशाशि कायाणलय कञ्चिपुरको िव मििीि िविको हलिा आवश्यक
ु , सोिासेर् लगायि आदद िमिणचर खररद ददि िमि उक्त कायाणलयको च.ि.
कूसी, र्े बल

३४३१ वार् अिुरोध िई आएकोले सो कायणका लागी थप प्राप्त हुिे रािश्व वाडिाडको

िथा वचि हुिे आन्िररक आयको रकि बार् रु ५,००,०००|- फवमियोिि गिे मििाणर्
गररयो।

मिर्णय िं.५: चालू आ.व. िा सं चामलि मबमिन्न फवकास मििाणर्का कायणक्रिहरूको मबसय

वस्िुलाइ सिेर्ेर वृत्त जचत्र मििाणर् गिण उपयुक्त हुिे िएकाले उक्त कायण गिणका लागी रु
३,००,०००|- फवमियोिि गिे मिर्णय गररयो।

मिर्णय िं.६: चालू आ.व. िा मििाणर्मधि फवमिन्न शीसणक का आयोििा िथा कायणक्रि गि

आ.व. का िुलिािा वफि िएको र सो कायणक्रिको अिुगििका लागी गि जिल्ला पररसद
वार् कूिै रकि मबमियोिि ििएको एंव चालू आ.व. २०७३|७४ का कायणक्रि हरुको
सघि अिुगिि िगरर िूक्तािी गिण सिेि उपयुक्त ििएकाले अिुगििको कायणलाइ

प्रिावकारी िथा कायणक्रि उपयुक्त िररकाले सं योिि िथा सम्पन्न िए ििएको अिुगिि
गिण थप आय हुिे रकि बार् रु ५,००,०००|- फवमियोिि गिे मिर्णय गररयो ।

मिर्णय िं.७: यस कायाणलयको पररसर मित्र मििाणर्मधि खािा घर (क्यान्र्ीि) मििाणर्

कायणका लागी फवमियोजिि िएको रकि वार् उक्त मििाणर् कायण सम्पन्न हुिे ििएकाले सो
कायण सम्पन्न गिण थप रु ३५०,०००|- फवमियोिि गिे मिर्णय गररयो।

मिर्णय िं.८: चालू आ.व. २०७३|७४ श्रोि सूमिश्चििाको रकि बार् बााँकी रहेको अधुरो
सडक ग्रेिलको कायण पूरा गिण आवश्यक िएकोले (चेििाि के.मस. को घर दे खी ऊत्तर
िाङ्ला फव.क को घर सम्ि बेलौरी ि.पा. १०) सो कायण गिण रु २,५०,०००|-

मिर्णय िं.९: मि.ि.पा. ४ वैििाथ विदे वी धामिणक सेवा समििी वेलधारी िन्दीर को
मििाणर् कायण सम्पन्न गिण गराउि रु १,००,०००|-

मिर्णय िं.१०: बदकोर् ि.पा. -५ धरिपूर गङगर्े खोलाको पश्चीि ििणको फवश्वकिाण
िन्डार का वाकी काि सम्पन्न गिण रु १,००,०००|-

मिर्णय ि. ११: जिल्लािा आउिे वाडी िथा फवपदका वखि पिे िोजखि न्युमिकरर् गिण

जिल्ला दे जख प्रकोप उद्धार समििी को राहि िथा उद्धार कायणिा सहयोग पूयाणउि ( िस्िा
पािा खररद, गेबीि, खाद्यािन्य िथा जिल्ला दै वी प्रकोप उद्धार समिमिका िाग अिुसारका
सािाि हरु) खररदगिण रु ५,००,०००|-

मिर्णय ि. १२: वेलौरी ि.पा. ििििुिा काठे पूलिा पक्की पूल मििाणर् गिण फवमियोजिि
रकि अपूग िई अधुरो रहेिे योििा सम्पन्न गिण का लागी रु ५,००,०००|-

मिर्णय ि. १३: चालू आ.व. २०७३|७४ का लागी फवकास अिुदाि वार् वािावरर्
फवशेस को (बैकल्पीक उिाण कायाणलय) सूधाररएको चूलो मििाणर् िथा िान्सामित्रको

धुवााँिूक्त गा.फव.स घोषर्ा का लागी साफवक वाइसीफवचवा र रै कवार फवचवा गा.फव.स.
लाइ १|१ लाख मिकासा िएकोिा सोही जशसणक वार् वचि र शंकरपूर गा.फव.स।िा
सचेििािुलक कायणक्रि सं चालि गिे मिर्णय गररयो ।

