eujtLdfO{ ufpFkflnsf, ufpF sfo{kflnsfsf] ^* cf}F a}7ssf lg0f{ox? M
ननर्णम नॊ १ M
मस चारु आ व २०७६।०७७ भा मस गाउॉऩानरकाको रानग प्रधानभन्त्री योजगाय कामणक्रभ अन्त्तगणत
प्राप्त बएको अनुदान यकभफाट सॊ चारन हुने आमोजनाहरुको कामाणन्त्वमन सम्वन्त्धभा दे हाम वभोजजभ गने ।
क_ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारमफाट प्राथनभकीकयर् गये का आमोजनाहरुको रानग गाउॉ
कामणऩानरकाको नभनत २०७६।११।१९ गतेको फैठकफाट यकभ ववननमोजन गरयसवकएको हुॉदा फेयोजगाय
ु तभ १०० ददन योजगायी ददनुऩनेभा हार कोनबड -१९
व्मजिहरुको प्राथनभकीयर् सूचीभा ऩये का व्मजिहरुराई न्त्मन
भहाभायीको योकथाभ तथा ननमन्त्रर्को रानग नेऩार सयकायफाट दे शबय रकडाउन घोषर्ा गरयएको कायर् १००
ददन योजगायी ददन सभम अऩुग

बएकोरे ६० ददन योजगायी हुने गयी प्राथनभकताको आधायभा ११६ जनाराई

काभभा रगाउने ननर्णम गरयमो ।
ख_ श्रभ योजगाय तथा साभाजजक सुयऺा भन्त्रारमफाट प्राप्त आमोजना

प्राथनभकीयर्भा

वडा

नॊ

१

य

७

अन्त्तगणत आमोजना प्राथनभकीकयर् नऩये को य हारको रक डाउनको कायर् एउटा वडाफाट अको वडाभा गई
काभ गनण असहज हुने बएकोरे दे हामको मोजना छनैट गयी कामाणन्त्वमन गने य प्रनत वडाभा १५ जनाराई ६०
ददन योजगायी उऩरब्ध गयाउने ननर्णम गरयमो ।
तऩनसर्
क्र स

मोजनाको नाभ
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ग_ -ख_ फभोजजभका मोजनाको रानग चारु आ व २०७६।०७७ भा नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अन्त्तगणत
तऩनसरका शीषणकभा ववननमोजजत फजेटफाट खचण गने

ननर्णम गरयमो ।

क्र स

शीषणक

यकभ

१

वन तथा बू सॊ यऺर्

१००००००।

२

बूकम्ऩ प्रनतयोधी बवन ननभाणर् सम्वन्त्धी डकभी तानरभ

१०००००।

जम्भा

११०००००।

कैवपमत

ननर्णम नॊ २ M
ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैनरएको नोबर कोयोना बाईयस कोनबड १९ को कायर् नेऩार सयकायरे
दे शबय रकडाउन गये को कायर् दै ननक श्रभ गयी जीवन ननवाणह गने घयऩरयवायरे याहतको रानग वडा कामाणरमभा
ननवेदन ददएका व्मजिहरु याहत ऩाउने भाऩदण्डनबर नऩने तय आनथणक अवस्था कभजोय बई दै ननक जीवनमाऩन
गनण कदठनाई बएको फुजझएको हुॉदा ननज ननवेदकहरु य आनथणक अवस्था न्त्मून बएका अन्त्म व्मिीहरुराई
eujtLdfO{ ufpF sfo{kflnsfsf] ^* cf}F a}7s

ldlt @)&&.)!.!*

श्रभभूरक काभकाजभा रगाउन प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषफाट यकभ खचण गने गयी दे हाम फभोजजभ यकभ फाॉडपाॉड
गने ।
तऩनसर
क्र स
१

मोजनाको नाभ
सातभुरे दे खी ववसाॉ सडक स्तयोन्नती

स्थान

यकभ

वडा नॊ १

६००००।

२

वेस्तडा उकारी चाताया गोये टो फाटो सुधाय

वडा नॊ २

६००००।

३

वडावर सहकायी गोये टोफाटो सुधाय

वडा नॊ ३

६००००।

४

स्वास््म चाकी बवनभा ड्राईवार ननभाणर्

वडा नॊ ४

६००००।

५

दे उर दे जख ववक्रभ सम्भ गोये टो फाटो ननभाणर्

वडा नॊ ५

६००००।

वडा नॊ ६

६००००।

वडा नॊ ७

६००००।

६

फाहुनगाउॉ वऩऩरचाताया ननभाणर्

७

दुनीवऩऩर चाताया ननभाणर्
जम्भा

कैवपमत

४२००००
।

ननर्णम नॊ ३ M
मस बगवतीभाई गाउॉऩानरकाको रानग चारु आ=व= २०७६।०७७ भा सशतण अनुदान तपण खोऩ केन्त्द
ननभाणर्को रानग रु=३८५००० ववननमोजन यहेको य उि यकभफाट भाऩदण्ड फभोजजभको खोऩकेन्त्र ननभाणर् गनण
यकभ नऩुग हुने बएकोरे सभऩुयक कोषफाट खचण गने गयी रु=२५०००० थऩ गने ।
ननर्णम नॊ ४ M
मस गाउॉऩानरकाको रानग चारु आ व २०७६।०७७ भा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त सभऩुयक अनुदान य
गाउॉऩानरकाको साझेदायीभा सॊ चारन गने गयी छनौट बएका वाववमातडा हे ऩो वडा कामाणरम ववन्त््मावानसनी भजन्त्दय
सडक स्तयोन्नती गने कामण य नतदुघाट जचवऩन सडक स्तयोन्नती गने कामणको ठे क्का ऩट्टा बई यकभ फचत हुन गएको
य फचत यकभको तत्कार ठे क्काऩट्टा गनण रकडाउनको कायर् असहज बई योवकएकोभा आनथणक वषणको अजन्त्तभ
सभम सभेत आईसकेकोरे फोरऩर आह्वान गयी ननभाणर् कामण सम्ऩन्न गनण सभम नऩुग हुने बएकोरे जशरवन्त्दी
दयबाउऩरको भा्मभफाट ननभाणर् कामण गयाउने ।
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