
अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः १३/078/९७० 
अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकज मार राना 
लमलताः २९७८/११/३९ 

उपस्थिलताः 
प्रमजख श्री हररकज मार राना उपस्थित 
उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचार् ु उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री ध्र्ानबहादजर भारती उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौतम उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ० श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १९ श्री बिदेवलसंह गोम्देन उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री भैरबबहादजर खड्का उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री स्खनमान दास अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददिमार्ा दास उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददलिप गजरुङ्ग उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री रमेशकज मार दर्ी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शकज न्द्तिा बराि उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री हररमार्ा भण्डारी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपस्थित 

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत, सस्चव श्री गीताकज मारी राई उपस्थित 

आमस्न्द्िताः   
अलधकृत छैठौँ श्री च जडामणी लनरौिा उपस्थित 

सहार्क चौिो श्री सौर्न कटजवाि उपस्थित 
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/११/३९ गतेको बैठकबाट लनम्न बमोस्र्म 
लनणरु्हरु सवसुम्मत रुपमा गररर्ो । 

(१) अस्घल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनणरु् तिा सोको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धमा सलमक्षात्मक छिफि 
गररर्ो । 

 

(२) भूलमहीन दलित, भूलमहीन सजकज म्वासी तिा अव्र्वस्थित बसोवासीको िगत संकिन सम्बस्न्द्ध कार्पुवलध, 

२९७८ को दफा ० को उपदफा (३) बमोस्र्म वडा नं ६, ८, ०, १९ र  ११  को पववरण 
प्रपवपिकरणको आधारमा प्राप्त पववरण बमोस्र्म सूचना प्रकाशन गने लनणरु् गररर्ो । 
सािै, भूमीहीन दलित, सजकज म्वासी तिा अव्र्ववस्थित बसोवासी सेवा केन्द्रमा कार्रुत कमचुारीहरुको 
सजपवधा सम्बस्न्द्ध मापदण्ड थवीकृत गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(३)  अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट प्रथतापवत एपककृत पवपद् व्र्वथिापन केन्द्र, औद्योलगक ग्राम तिा सामजदापर्क 
बौद्ध गजम्बा लनमाुणका िालग र्ग्गा प्रालप्त गने भने्न नगर कार्पुालिकाको पवगतका लनणरु् बमोस्र्म र्ग्गा 
उपभोगको थवीकृलतका िालग प्रपिर्ा रहेकोमा ती संरचनाहरु बने्न र्ग्गाहरुको उपभोग सहमलत तिा 
थवीकृलतका िालग रापिर् भमूी आर्ोगको स्र्ल्िा सलमलत झापा माफुत थवीकृलतको आवश्र्क प्रपिर्ा 
अस्घ बढाउने लनणरु् गररर्ो । 

 

(४)  अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ४ मा रहेको मदन आस्श्रत पाकु पूवाुधार लनमाुणका िालग १ नं प्रदेश 
सरकारबाट पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु १९ िाख कार्ाुन्द्वर्नका िालग उपभोक्ता सलमलत गठन गरी आवश्र्क 
कार् ुअस्घ बढाउन कार्ािुर्िाई लनदेशन ददने लनणरु्  गररर्ो । 

 
(५)  अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ० मा रहेको शलनश्चरे अथपतािमा रहेको थवाथ्र् पवमा फामेशी 

सञ्चािनका िालग रमेश फामेशीसँग गत आलिकु वर्मुा सम्झौता भई सञ्चािनमा रहेकोमा सम्झौताको 
म्र्ाद २९७८ माघ मसान्द्तसम्म रहेको र सम्झौताको अवलध समापन भएकािे सो सम्बन्द्धमा रार् 
प्रलतवेदन ददन गदठत सलमलतको लसफाररस समेतका आधारमा  २९७० साि आर्ाढ मसान्द्त सम्मका 
िालग सापवकमा सम्झौता गररएको रकममा १९ प्रलतशतिे वपृद्ध गरी  हजन आउने रकमिाई मालसक 
भाग गरी कार्म हजने भाडादर  अनजसार फामेसी सञ्चािनका िालग सापवककै  रमेश फामेशीसँग भाडा 
सम्झौता गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो । 

 

(६)  चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को नेपाि सरकारको पवशेर् अनजदानबाट अर्जनुधारा नगरपालिका 
वडा नं ११ मा रहेको महारानीगञ्ज माध्र्लमक पवद्यािर् र र्जनपकरी आधारभ जत पवद्यािर्मा ४ कोठे 
भवन लनमाुणका िालग बरे्ट पवलनर्ोर्न भई सोको कार्ाुन्द्वर्नका िालग ठेक्का बन्द्दोवथत हजँदा न्द्रू्न 
रकममा ठेक्का कबोि भई बरे्ट बाँकी रहेको र महारानीगञ्ज माध्र्लमक पवद्यािर्मा पवद्यािीका िालग 
शौचािर्को असजपवधा रहेकािे शौचािर् लनमाुणका िालग बरे्ट समेत माग भई आएकािे उक्त बाँकी 
रहेको रकम रु  महारानीगञ्ज माध्र्लमक पवद्यािर्मा शौचािर् लनमाुणका िालग पवलनर्ोर्न गने लनणरु् 
गररर्ो । 
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(७)  चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को थवीकृत कार्िुम अन्द्तगतु वडा नं ११ का पवलभन्न सडक 
कािोपिे गनकुा िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्टबाट सडक कािोपिे गन ुठेक्का बन्द्दोवथत हजँदा न्द्रू्न रकममा 
ठेक्का कबोि भई बाँकी रहेको रकमबाट अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ११ मै रहेको शान्द्ती माग ु
कािोपिे गनकुा िालग पवलनर्ोर्न गने लनणरु् गररर्ो । 

(८) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको श्री र्नता माध्र्लमक पवद्यािर्मा पवद्यािर् कमचुारीको 
रुपमा पवगत २८ वर्देुस्ख कार्रुत कमचुारी श्री बिबहादजर पजरी र वडा नं ५ मा रहेको श्री भानज 
माध्र्लमक पवद्यिर्मा पवगत 34 देस्ख कार्रुत पवद्यािर् कमचुारी श्री गञ्जबहादजर बजढािोकी उमेर हदका 
कारण अलनवार् ुअवकाशमा रहनज भएको र लनर् कमचुारीहरु पवद्यािर्को अथिार्ी सेवामा कार्रुत रहेका 
अवकाश पश्चात कज नै सजपवधा प्राप्त नगनज ुभएकािे लनर्हरुको िामो सेवािाई उच्च मूल्र्ाङ्कन गदै र्नही 
रु १ िाख उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो ।सािै, अर्जनुधारा नगरपालिकाका पवद्यािर्, थवाथ्र् संथिा 
तिा अन्द्तगतुका अन्द्र् कार्ाुिर्हरुमा िामो समर्देस्ख अथिार्ी वा करार सेवामा कार्रुत कमचुारीहरु 
अवकाश हजँदा लनर्को अवकाश पश्चातको सामास्र्क सजरक्षाका िालग हजन सक्ने पवकल्पहरुको अध्र्र्न 
गरी उपर्जक्त कार्पुवलध लनमाुण गरी पेश गन ुनगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् 
गररर्ो ।  

(०) पोर्ण मैिी थिानीर् तह कार्ाुन्द्वर्न लनदेस्शका, २९७८७ को दफा २१ बमोस्र्म अर्जनुधारा 
नगरपालिकाको पोर्ण तिा खाद्य सजरक्षा लनदेशक सलमलत देहार् बमोस्र्म गठन गने लनणरु् गररर्ोाः 
नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना     अध्र्क्ष 

उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचार् ु   उपाध्र्क्ष 

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत श्री गीताकज मारी राई  सदथर् 

सबै वडा अध्र्क्षहरु      सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग राई   सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददिमार्ा दास    सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददलिप गजरुङ्ग    सदथर् 

र्ोर्ना शाखा प्रमजख श्री पहमरार् सेडाई   सदथर् 

थवाथ्र्, कृपर्,पशजपंक्षी पवकास, खानेपानी, मपहिा बािबालिका, स्शक्षा, वास्णज्र् र आपूती र सञ्चार तिा 
अलभिेख व्र्वथिापन शाखा/इकाईका प्रमजख   सदथर् 

उद्योग वास्णज्र् संघ प्रलतलनलध श्री वसन्द्त सोमानी  सदथर् 

गैंरसरकारी संथिा महासंघ प्रलतलनलध श्री केशब बराि  सदथर् 

सामास्र्का पवकास शाखा प्रमजख श्री रार्पविम खड्का  सदथर् सस्चव 

 

(१९) अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको दशौँ लनर्लमत अलधवेशनबाट प्राप्त अस्खतर्ारी बमोस्र्म 
आगामी नगर सभाबाट समिनु हजने गरी चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को िालग थवीकृत बरे्ट 
तिा कार्िुम अन्द्तगतु सम्बस्न्द्धत वडा कार्ाुिर् तिा पवर्र्गत शाखाको लसफाररस बमोस्र्म अनजसजस्च 
१ बमोस्र्मका बरे्ट तिा कार्िुम रकमान्द्तर गने लनणरु् गररर्ो । 
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(११) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाको कार्ाुिर्मा पवलभन्न समूह तिा संथिाबाट पवलभन्न र्ोर्नाका िालग 
रकम माग गरी प्राप्त माग लनवेदन बमोस्र्म थििगत रुपमा अनजगमन हजँदा तत्काि सम्पन्न गनजपुने 
देस्खएका अनजसजस्च २ बमोस्र्मका आर्ोर्नाहरुमा चािज आलिकु वर्कुो थवीकृत बरे्ट तिा कार्िुमको 
उपर्जक्त रकम पवलनर्ोर्न गने लनणरु् गररर्ो । 

 
(१२) र्स नगरपालिकाबाट नदीर्न्द्र् पदाि ुउत्खनन तिा व्र्थिापनका िालग आइइ गरी तोपकएको 

क्षेिमा ठेक्का बन्द्दोवथत भएकोमा तोपकएको क्षेि भन्द्दा बापहरबाट अनालधकृत रुपमा उत्खनन गरी ओसार 
पसार गररएको भेपटएमा देहार् बमोस्र्म र्ररवाना गने तिा त्र्सरी अनालधकृत उत्खनन तिा ओसार 
पसार गने सवारी साधन पिाउ गने सजरक्षाकमीिाई र्ररवाना रकमको ४९ प्रलतशत रकमिे हजन आउने 
रकम प्रोत्साहन थवरुप उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । 

 

 
 
 

(१३) अर्जनुधारा नगरपालिका शलनश्चरे अथपतािमा आवश्र्क १ र्ना सह िेखापाि पदको सेवा 
करारका िालग र्नशस्क्त छनौट गनकुा िालग आलिकु वर् ु२९७७/९७८ मा पवज्ञापन प्रकाशन भएकोमा 
तत्कालिन अवथिामा कोलभड संिमणका कारण पदपूतीको कार्िुम सञ्चािन हजन नसकेकािे पपहिे 
आवेदन ददएका आवेदकिे पजनाः दथतजर बजझाउनज नपने गरी पजनाः पवज्ञापन प्रकाशन गरी सहिेखापाि तिा 
शलनश्चरे अथपतािको आन्द्तररक आर्बाट तिबभत्ता प्राप्त गने गरी माग भएको थवाथ्र्कमीहरुको 
पदपूतीको प्रपिर्ा सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१४) आलिकु वर् ु २९७७/९७८ मा सञ्चालित कार्ाुिर्को ठेक्का नं AM/NCB/WORKS/11-077-078 

Construction of Blacktop Road in Ward No 5,6,11 को पेश भए अनजसारको भेररएसन रकम रु 
४,७१,६९२.९६ समपजरक कोर्बाट व्र्होने गरी थवीकृत गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१५) अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट वडा नं ३ मा लनमाुण गररएको सामूपहक आवाश हाि खािी रहेको उक्त 
सामूपहक आवाशमा रहेको १५ वटा घरमा रहने पवपन्न वगकुा पररवार वडा नं २ र ३ को कार्ाुिर्िे 
लसफाररस गरी पठाए बमोस्र्म कार्ाुिर्बाट आवश्र्क लनणरु् गरी उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१६) अर्जनुधारा नगरपालिबाट वडा नं ८ नर्ाँ बर्ारमा लनमाुण गररएका व्र्वसापर्क सटर तिा वडा नं ३ 
मा लनमाुण गररएको व्र्वसापर्क सटरमा रार्श्व परामश ु सलमलतबाट लनधाुरण भएको भाडादर बमोस्र्म  
व्र्वसार्ीिाई भाडामा िगाउनका िालग  नगरपालिकाको आन्द्तररक आर् संकिन कार्पुवलध,२९७५ बमोस्र्म 
सावरु्लनक सूचना प्रकाशन गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१७) अर्जनुधारा नगरपालिकाका पवलभन्न थिानहरुमा तारर्ािी आवश्र्क भई माग भएकािे पवपद 
व्र्वथिान कोर्बाट खच ुिेख्न ेगरी रु ५ िाखको तारर्ािी खररद गरी आवश्र्क ठाउँमा पवतरण गने 
लनणरु् गररर्ो । 

ट्याक्टर रु ५९९९ 

पिपर रु १९९९९ 

हाइवा रु १५९९९ 



बैठक संखर्ा १३/९७८/९७०  अर्जनुधारा नगरपालिका नगर कार्पुालिकाको बैठक लमलत २९७८/११/३९ 

(१८) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १ मा पने लबररङ्ग खोिाबाट सरृ्ना भएका प्रकोप न्द्रू्लनकरणका 
िालग चेक ड्याम लनमाुण गनज ुआवश्र्क रहेको र सोको िालग नगरपालिकाबाट लडपपआर समेत तर्ार 
भई सकेकोिे उक्त चेक ड्याम लनमाुणका िालग बरे्ट व्र्वथिा हजन नेपाि सरकारसमक्ष अर्जनुधारा 
नगरपालिकाका नगर प्रमजखज्रू्को एवं बजद्धशास्न्द्त गाउँपालिकाका अध्र्क्षको नेततृ्व एवं नगरपालिकाको 
समन्द्वर् र व्र्वथिापनमा थिानीर् रार्नैलतक दिका प्रलतलनलध, प्रभापवत क्षेिका र्नप्रलतलनलध एवं अगजवा 
समेतको एक टोिी नेपाि सरकारका पवलभन्न लनकार्मा डेलिगेसन र्ाने लनणरु् गररर्ो ।डेलिगेसनमा 
र्ाँदा हजने खचकुो व्र्वथिापन दजवै थिानीर् तहिे साझेदारीमा व्र्वथिापन गने लनणरु् गररर्ो । 

(१०) लमलत २९७८/११/१२ गतेको नगर कार्पुालिकाको बैठकको लनणरु्ानजसार थिानीर् तहिाई 
प्राप्त स्शक्षा सम्बस्न्द्ध अलधकार बमोस्र्म सम्पादन गनजपुने कार्कुा िालग स्शक्षा शाखािाई लनर्मानजसार 
आवश्र्क व्र्वथिा हजन लनदेशन ददएकोमा सो सँग सम्बस्न्द्धत माग लनवेदन एवं प्रथतावहरुिाई नगर 
स्शक्षा सलमलतको बैठकबाट आवश्र्क लनणरु् गराई कार्ाुन्द्वर्न गने लनणरु् गररर्ो । 

(२९) कोलभड १० को महामारीबाट प्रभापवत अलत पवपन्न पररवारिाई नगद हथतान्द्तरण कार्पुवलध 
२९७८ को दफा ६ को उपदफा (४) बमोस्र्म वडा कार्ाुिर्बाट लसफाररस भई आएका कार्पुवलधिे 
तोकेको मापदण्ड बमोस्र्मका िाभग्राहीहरुको अस्न्द्तम सूची  दफा ६ को उपदफा (५) बमोस्र्म थवीकृत 
गने लनणरु् गररर्ो । 

(२१) अर्जनुधारा नगरपलिकाको कमचुारीको सेवा शत ु तिा सजपवधा सम्बस्न्द्ध ऐन, २९७८ उपर 
आवश्र्क रार् परामशकुा िालग प्रदेश िोक  सेवा आर्ोग, १ नं प्रदेशमा पठाउने र रार् तिा सजझाव 
प्राप्त भएपश्चातिाई सोिाई समार्ोर्ना गरी ऐन कार्ाुन्द्वर्नमा िैर्ाने लनणरु् गररर्ो । 

(२२) अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट प्रथ तापवत औद्योलगक ग्राम तिा सामजदापर्क बौद्ध भवन, वडा नं २ 
को लनमाुणका िालग आवश्र्क आइइ प्रलतवेदन तर्ारी गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो । 

(२३) चािज आलिकु वर्कुो थवीकृत बरे्ट तिा कार्िुम, दशौँ नगर सभा, पवलभन्न लमलतको 
कार्पुालिकाको बैठकबाट बरे्ट पवलनर्ोर्न भई हाि सम्म सम्झौता नभएका आर्ोर्नाहरु सञ्चािनका 
िालग कार्ाुिर्सँग सम्झौता गन ुर्स अस्घको कार्पुालिकाको बैठकबाट तोपकएको अवलध िप गरी  
लमलत २९७८ चैि १९ गतेसम्मका िालग समर्लसमा तोक्ने लनणरु् गररर्ो । 

 

(२४)  अर्जनुधारा नगरपालिकािे पवगत ५ वर्मुा हालसि गरेको प्रगलत पववरण समेपटएको बजिेपटन, 
हाि सम्म तर्जमुा गररएका ऐन, लनर्माविी, कार्पुवलधहरुको संग्रह लमलत २९७८/१२/१८ गते 
नगरपालिकामा एक कार्िुम आर्ोर्ना गरी सावरु्लनपककरण गने लनणरु् गररर्ो । सोको आवश्र्क 
तर्ारीका िालग नगर कार्पुालिकाको कार्ािुर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो । 

 
(२५) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ कैदिे सवेश्वर धाम झापाका िालग प्रदेश सरकारको पर्टुन 

पूवाुधार पवकास आर्ोर्ना कार्िुम अन्द्तगतु पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु २१ िाख बमोस्र्मका आर्ोर्ना 
सञ्चािनका िालग उपभोक्ता सलमलत गठन गरी कार् ुसम्पादन गने लनणरु् गररर्ो । 



साविक कार्यक्रम के्षत्र बजेट संशोधित कार्यक्रम बजेट
स्िास््र् कार्ायलर् एनालाइजर मेधसन खररद, िडा नं ३ 250000 जकेुखाडी स्िास््र् इकाइ केन्द्र भिन धनमायण 450000

शैक्षक्षक भ्रमण
िडा नं ३ 230000

जकेुखाडी सा.ि. साझेदारीमा २ थान इनार 
जडान रु १६०००० र सा ि मा सेतो समेना 
खररद रु ७०००० 230000

मान भक्त्त शे्रष्ठको घर पूिय कल्भटय तथा 
बाटो ममयत िडा नं ३ 800000

मान भक्त्त शे्रष्ठको घर पूिय प्लम्ब धनमायण 
तथा बाटो ममयत 800000

धबउविजन खररद िडा नं ३ 200000

वटकाराम काफ्लेको घरछेउ इनार जडान रु 
१२५००० र र्ोगेन्द्र धलम्बकुो घर छेउ 
इनार जडान रु ७५००० 200000

कटहरे खोल्सीमा महुान ममयत 
(२०७८/११/१२ को का पा बैठकको 
धनणयर्बाट विधनर्ोक्षजत) िडा नं ३ 300000

गैरी गाउँ महुान ममयत २००000 र थापा 
गाउँ महुान ममयत 1००००० 300000

िडा नं ७ र ८ मा साियजधनक शौचालर् 
धनमायण नगर स्तरीर् 1500000

रेडक्रश पक्षिम रािाकृष्ण मक्षन्द्दर हुँदै रामपथ 
जान ेबाटो कालोपते्र रु ३ लाख, िडा 
कार्ायलर् पक्षिम कैलासघाट जान ेबाटो 
कालोपते्र रु २ लाख, दाहाल चौक पूिय 
विल्डकन फ्याक्त्री जान ेबाटो कालोपते्र रु ५ 
लाख 1000000

नदीजन्द्र् पदाथय उत्खनन हनु ेस्थानमा तारजाली 
तथा तटबन्द्िन नगर स्तरीर् 2500000 िडा नं १ मा कफर ड्याम धनमायण 1000000

यवुा लक्षित, डकर्मी ताललर्म,नतेतृ्व ववकास ताललर्म,क्लब प्रवर््दधन,लसपर्मलुक ताललर्म, यवुा उर्दयर्मी प्रोत्साहननगर स्तरीर् 500000 ह्यमुपाइप खररद 1500000

ह्यमु पाइप खररद िडा नं ७ 200000

भेषबहादरु राई िडा नं ११ आिाश धनमायण १ 
लाख, टेकबहादरु मगर र िखृबहादरु मगरको 
आिाश धनमायण थप रकम रु १ लाख ५० 
हजार लाख 250000

खानपेानी व्र्िस्थापन िडा नं ७ 300000
जकेुखाडी सा ि उ स पक्षिम ठाडो बाटो 
स्तरोन्नधतका लाधग थप बजेट 150000
दीपक धतक्षम्सनाको घर छेउमा देिीथान 
होलीमा बक्त्स कल्भटय धनमायण 400000
पषु्पलाल मागयमा प्लम्ब धनमायण िडा नं ७ 400000
खानपेानी व्र्िस्थापन िडा नं ७ 100000

जम्मा 6780000 जम्मा 6780000

अनसुकु्षच १ (धनणयर् नं १० सँग सम्बक्षन्द्ित)



क्र.सं योजनाको नाम रकम
१ ग्राममण सेवा समदुाय क्लबको छत ढलान, वडा नं ६ 150000
२ गोपाल चडुालको घर अगाडीको बाटो स्तरोन्नमत , वडा नं ६ 200000
३ पलु चौकबाट छाता चौक जान ेकालोपते्र सडक मममत, वडा नं ६ 150000
४ हकम  ससेुमलङ्ग को घर छेउ बगरे टोलमा  इनार मनमामण, वडा नं २ 100000
५ मतनपैनीमा प्लम्ब मनमामण, वडा नं ११ 200000

६ टाङटटङ कैदलेमा स्पर मनमामण 900000

७ महेन्द्र प्रसाईको घर छेउ बाटोमा प्लम्ब मनमामण, वडा नं ११ 150000

८ कैदले पयामपयमटन योजना, वडा नं ३ 1000000

९ प्रगमत मागम बाटो मममत, वडा नं ३ 100000

१० देवी मैनालीको घर अगाडीको बाटोमा प्लम्ब मनमामणका लामग थप बजेट, वडा नं ६ 50000

११ खबतरी कुल मन्न्द्दर मनमामण, वडा नं ९ 50000
3050000

अनसुनु्च २ (मनणमय नं ११ सँग सम्बन्न्द्ित)
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