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१. COVID-19 कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी दे हयाय बमोजम
थप काययक्रमहरु अगानि बढाउनेेः
-

दे हाय बमोजजमको Case Investigation and Contact Tracing Team (CICTT) गठन गरी
पररचालन गने

-

-

हरर प्रसाद आचायय, स्वास््य शाखा सं योजक

सं योजक

तारा राई, अनसस्टे न्त्ट ल्याव टे जनननसयन

सदस्य

जजतेन्त्र राई, पारामेनिनस

सदस्य

सोम्रो िााँिा नवारे न्त्टाइन व्यवस्थापन सनमनतको गठन र पररचालन गनेेः
प्रददप राई, २ नं. विा अध्यक्ष

सं योजक

िा. ववखयराज राई, पशुपन्त्छी सेवा शाखा प्रमुख

सदस्य

खररधन राई, योजना शाखा प्रमुख

सदस्य

COVID-19
नाकाहरुमा

कोरोना भाइरस सं क्रमन रोकथाम तथा ननयन्त्रण गनय गाउाँपानलकाको
अन्त्यरबाट

अपररजचत

व्यजिहरुको

प्रवेस

रोनन

११

जना

गाउाँ

स्वयमसेवक ननयुजि गरी दे हाय बमोजजमको नाकाहरुमा पररचालन गने । गाउाँ
स्वयमसेवकको ननयुजि प्रत्येक

विाबाट २ जनाको दरले

सम्बजन्त्धत

विाको

नसफाररसमा र एकजना गाउाँपानलकाको नसफाररसमा गररनेछ । गाउाँ स्वयमसेवकको
सेवासुववधा कोरोना भाइरस सं क्रमण

रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोषबाट

ु ान गने ।
मानसक १५,००,०००।- अक्षरे पी पन्त्र हजारको दरले भि
नसमा/नाकाहरुेः पात्ले, घानाम्ला, छाराखर, सोम्रोिााँिा, बोनसुवार, नुकय ु म, धाम्रोछा
आदद ।
-

ववदे शमा

वसोबास

गनुह
य न
ु े

महाकुलुङ

गाउाँपानलकाको

नागररकहरुको

सम्बजन्त्धत

विाबाट लगत सं कलन गरी गाउाँपानलकाको कायायलयमा पठाउने ।
२. नेपाल सरकारले घोषणा गरे को लकिाउनको प्रभावको कारण काठमाण्िौँमा अप्ठ्यारोमा
परी बसोबास गने महाकुलुङ गाउाँपानलकाको ६४० घरपररवारहरुलाई चामल, दाल, तेल
ववतरण काययमा भएको खचय तथा कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा
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उपचार काययमा भएको सम्पूणय खचयको खचय अनुमोदन गने साथै गाउाँपानलका नभर
अनतववपन्न घरपररवार/नागररकहरुलाई दे हायबमोजजम राहत ववतरण गनेेः
-

चामल ३ जना वा सो भन्त्दा बढी सदस्य भएको प्रनतपररवार ३० के.जी.

-

चामल २ जना वा सो भन्त्दा कम सदस्य भएको प्रनतपररवार १५ के.जी.

३. सुके खोला लघुजनलववद्युत आयोजनाबाट महाकुलुङ गाउाँपानलका विा नं. १ जस्थत
नाजजङ,

छाराखोर,

जखरौँलेमा

ववद्युत

प्रशासन

लाइन

ववस्तार

गनय

महाकुलुङ

गाउाँपानलकाबाट ववननयोजजत बजेट रु. ३५,००,०००।- अक्षरे पी पैतीस लाख मार ।
काम सम्पन्न भइसकेकोले प्राववनधक कायय सम्पन्न प्रनतवेदन, योजना अनुगमन सनमनतको
ु ानी गने ।
प्रनतवेदन, वील भपायइको आधारमा सोझै उपभोिा सनमनतलाई रकम भि
४. आ.व. २०७७/०७८ को लानग प्रदे श समपुरक अनुदान काययक्रम एक घर एक धारा
काययक्रम अन्त्तगयत महाकुलुङ गाउाँपानलका विा ४ जस्थत Gudel Water Supply Project,
Mahakulung-4, आनथयक मानमला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदे श-१ मा नसफाररस गने ।
५. गुदेल महाकुलुङ एयरपोटय ननमायणको लानग स्थानीय स्तरमा जग्गा व्यवस्थापन सनमनत र
केन्त्रीय स्तरमा उच्च स्तरीय समन्त्वय तथा पहल सनमनत गठन गरी गठन गरी अगानि
बढ्ने । स्थानीय जनप्रनतनननध, भरभलादमी, समाजसेवी, जग्गादाताहरु रहने गरी जग्गा
व्यवस्थापन सनमनत र सोलुखम्ु बु जजल्लाको प्रनतनननध सभा सदस्य र प्रदे श सभा सदस्य
ज्यूहरु रहने गरी उच्च स्तरीय सनमनत गठन गने ।
६. महाकुलुङ गाउाँपानलकामा कृवष बालीहरुमा दे खा पनय थालेको फौजी वकरा ननयन्त्रण गनय
रसायननक तथा जैववक ववषादी खररद तथा ढु वानी गरी कृषक वगयलाई ववतरण गने ।
ववषादी खररदको लानग महाकुलुङ गाउाँपानलका कृवष ववकास शाखा अन्त्तगयतको स्वीकृत
काययक्रमहरु माटो परीक्षण जशववर सञ्चालनको ६०,०००।- माटो परीक्षणको लानग
स्थलगत घुजम्त तानलम ७५,०००।-, जचयाको ववरुवा खररद ढु वानी तथा ववतरण
काययक्रम १,००,०००।- र च्याउ खेतीको लानग कालो प्ठ्लाविक खररद काययक्रम
शीषयकको रु. ९०,०००।- गरी जम्मा रु. ३,२५,०००।– (अक्षरे पी तीन लाख
पजच्चस हजार मार) काययक्रमहरु सं शोधन गने ।
७. महाकुलुङ गाउाँपानलका अन्त्तगयत विाहरुमा दीघय रोगी भई ननयनमत औषधी सेवन
गरररहनुभएका नागररकहरुलाई नेपाल सरकारले घोषणा गरे को लकिाउन अवनधभर
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कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोषबाट खचय हुने गरी
ननेःशुल्क औषधी ववतरण गने ।
८. महाकुलुङ गाउाँपानलका र One Heart World Wide को साझेदारीमा महाकुलुङ प्राथनमक
अस्पतालमा ननमायणधीन बनथयङ सेन्त्टरको ननमायण कायय नेपाल सरकारले घोषणा गरे को
लकिाउनको कारण स्थनगत भई सम्झौता नमनत २०७७/०२/१५ गते सवकने तथा सो
समयावनधमा ननमायण कायय सम्पन्न हुन नसनने भएकोले नमनत २०७७/०५/१५ सम्मको
सम्झौता म्याद थप गनय One Heart World Wide नेपाललाई अनुरोध गने ।
९. महाकुलुङ प्राथनमक अस्पतालमा पोिमाटयमको लानग आवश्यक पूवायधारको ननमायण/ववकास
गरी सम्बजन्त्धत ननकायमा अनुमनतको लानग माग गने ।
१०. महाकुलुङ गाउाँपानलकामा भूमी उपयोग र आवादी व्यवस्थापन प्रयोजनको लानग विागत
रुपमा बाझो जग्गाको लगत सं कलन गने । उि कायय सम्बन्त्धी विाको समन्त्वयमा
गररब

घरपररवार

पवहचान

तथा

पररचयपर

ववतरण

काययमा

खवटने

गणक

तथा

सुपरीवेक्षकहरुलाई पररचालन गने ।
११. COVID-19

कोरोना भाइरसका कारण नमनत २०७६/१२/११ गते दे जख स्थनगत

महाकुलुङ गाउाँपानलकाको सम्पूणय गौरवको आयोजनाहरु, प्रदे श समपुरक अनुदानबाट
सञ्चानलत आयोजना, सशतय अनुदानबाट हस्तान्त्तण भएका योजनाहरु, स्थानीय पूवायधार
ववकास काययक्रमहरु, प्रदे श ननवायचन क्षेर पूवध
य ार ववकास काययक्रमहरु, विाको योजना
तथा काययक्रमहरु अको ननणयय नभए सम्मको लानग तत्काल सुचारु गने ।
१२. आ.व.२०७७/०७८ दे जख गाउाँपानलकामा ICT Centre स्थापना र सञ्चालन गने ।
१३. ववद्यालय भौनतक पूवायधार ननमायण अनुदान शसतय शीषयकमा प्राप्त अनुदानबाट काययक्रम
कायायन्त्वयन पुजस्तका आ.व. २०७६/०७७ बमोजजमको मापदण्िमा रवह दे हाय बमोजजमको
सामुदावयक ववद्यालयहरुलाई दे हाय बमोजजम काययक्रम कायायन्त्वयनको लानग अनुदान
उपलब्ध गराउनेेः
क्र.सं .

ववद्यालयको नाम

वववरण

ववननयोजजत बजेट

१.

घ्याङखकय आ.वव.

२ कोठे भवन ननमायण

१० लाख

२.

शवहद स्मृनत आ.वव.

WASH शौचालय ननमायण

७ लाख

३.

जनसुधार आ.वव. छे स्काम

WASH शौचालय ननमायण

७ लाख

४.

पात्ले आ.वव. बुङ

WASH शौचालय ननमायण

७ लाख
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५.

महाकुलुङ आ.वव. छे स्काम

WASH शौचालय ननमायण

७ लाख

६.

दे नाम आ.वव. छे स्काम

WASH शौचालय ननमायण

७ लाख

७.

सगरमाथा मा.वव. बुङ

भवन ममयत

४ लाख

१४. ववद्यालयमा शैजक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनुदान
सम्बन्त्धमा काययक्रम कायायन्त्वयन पुजस्तका आ.व. २०७६/०७७ बमोजजम दे हायका
ववद्यालयहरुलाई दे हाय बमोजजमको अनुदान प्रदान गनेेः
क) तोकीएको सूचांकको आधारमा काययसम्पादन सम्पन्न गने काययसम्पादनमा आधाररत
अनुदान-श्री गुदेल मा.वव., गुदेल
ख) गजणत, ववज्ञान र अंग्रजी ववषयका लानग शैजक्षक सामग्री अनुदान- श्री जनसुधार
आ.वव. बुङ
-

श्री जखरौले आ.वव., जखरौले

-

श्री सगरमाथा मा.वव., बुङ

-

श्री पेल्माङ आ.वव., पेल्माङ

-

श्री छे स्काम मा.वव., छे स्काम

-

श्री बासुकी आ.वव., तुमाउ

-

श्री गुदेल मा.वव. गुदेल

-

श्री अमरज्योनत आ.वव. गुदेल

ग) जशक्षण

नसकाइमा

आइ.नस.टी.

को

प्रयोग

ु र,
(कम्प्ठ्यट

इन्त्टरनेट,

कनेजनटनभटी

इनयुपमेन्त्टस तथा KTS खररदको लानग अनुदान- श्री पेल्माङ आ.वव. पेल्माङ
१५. आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र, पेल्माङ र आधारभूत स्वास््य सेवा केन्त्र, तुमाउको भवन
(४ कोठे ) कूल लागत ३८,००,०००।– (अक्षरे पी अठतीस लाख मार) प्रनत सेवा
केन्त्रको भवन ननमायणको लानग प्राप्त नसनलङ बमोजजम ठे क्का प्रवक्रया अगानि बढाउने ।
१६. कृवष ववकास शाखामा गोठ सुधार र काययक्रमको लानग प्राप्त शसतय बजेट रु.
३,००,०००।-

अक्षरे पी

तीन

लाख

मार

विाको

नसफाररसमा

प्रनत

वकसान

रु.

६०,०००।- अक्षरे पी साठी हजार मार को लागतमा गोठ सुधार काययक्रम सञ्चालन
गने।
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१७. कोरोना भाइरस सं क्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोषमा दे हायका शीषयकबाट
रकमान्त्तर गरी जम्मा गनेेः
क) गाउाँपानलकाको न्त्यावयक सनमनत तथा मेलनमलाप अनभमुजखकरण काययक्रम तफयको रु.
५,००,०००।- अक्षरे पी पााँच लाख मार ।
ख) विा नं. २ मा सञ्चानलत तोरी मौरी पकेट काययक्रम रु. ५,००,०००।- अक्षरे पी
पााँच लाख ।
ाँ ा केन्त्र स्थापना तथा व्यवस्थापन रु. ५,००,०००।- अक्षरे पी
ग) गाउाँपानलकामा आख
पााँच लाख ।
१८. ववश्वव्यापी रुपमा फैनलएको कोरोना भाइरसको कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरे को
लकिाउनले स्थनगत गाउाँपानलकाको सबै वकनसमका योजना तथा काययक्रमहरु नमनत
२०७७/०२/०८ दे जख ननयनमत रुपमा सुचारु गने । प्रवक्रयामा रहे को सबै खाले ठे क्का
तथा ननमायण काययलाई अगानि बढाउने ।
१९. महाकुलुङ तालको पययटकीय पूवायधार ववकासको लानग DPR

तयार गनय प्रदे श सरकार

सशतय अनुदानबाट आ.व. २०७६/०७७ को लानग ववननयोजजत रु. १५,००,०००।(अक्षरे पी पन्त्र लाख मार ) बजेटबाट Quotation माफयत कायय अगानि बढाउने ।
२०. महाकुलुङ गाउाँपानलका पशुपजन्त्छ सेवा शाखा अन्त्तगयत लोकल कुखुराको नमनन ह्याचरीको
लानग ववननयोजजत बजेट रु. २,५०,०००।- अक्षरे पी दुई लाख पचास हजार मार श्री
नमतेरी गाउाँ कृवष फामय प्रा.नल.बुङलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने

।

२१. गाउाँपानलकाको कृवष तथा पशुपजन्त्छ सेवा शाखामा काययरत नायब पशु सेवा प्राववक श्री
ववनोद वावु वस्नेत, नायब पशु स्वास््य प्रानबनधक श्री अननल राई, नायब प्रानबनधक
सहयाक श्री पववरा नानछररङ र नायब प्रानबनधक सहायक श्री ननरकुमार राईको आ.व.
२०७६/०७७ मा कृवष तथा पशुपजन्त्छ ववकास मन्त्रालयबाट प्रथम चौमानसकको तलब
भत्ता ननकासा भएको र बााँकी दुई चौमानसकको तलब, चािपवय खचय र पोशाक भत्ता यस
गाउाँपानलकाको योजना सञ्चालन खचय कन्त्टे न्त्जेन्त्सीबाट खचय गरी अपुग तलब भत्ता भिानी
गने ।
२२. पशुपजन्त्छ सेवा शाखाको प्राकृनतक गभायधानको लानग बोयर बोका तथा रााँगो खररद
काययक्रमको स्वीकृत बावषयक बजेट रु. ९,००,०००।- अक्षरे पी नौ लाख मार ।
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काययक्रम कायायन्त्वयनको लानग ना. पशु सेवा प्राववनधक ववनोद बाबु वस्नेतले बोयर बोका
तथा रााँगो खररद गनय पेश्की रकम नलई सकेको तर नेपाल सरकारले घोषणा गरे को
लकिाउनको कारण खररद कायय नसवकएको कारण ननज कमयचारीलाई उि रकम
गाउाँपानलकाको चालु खचय खातामा वफताय गराउने ।
२३. चालु आ.व. २०७६/०७७ मा यस गााँउपानलकालाई प्राप्त हुन ु पने सं घीय सरकार
राजस्व बााँिफााँिको कूल अनुदान ७ करोि ७४ लाख मध्य कूल ३ करोि ५० लाख
१० हजार ९ सय ३३ मार प्राप्त भई राजस्व बााँिफााँिबाट सञ्चालन हुने गाउाँपानलका
तथा विा कायायलयकहरुको योजना, तलब भत्ता तथा अन्त्य काययक्रमहरुको सञ्चालन तथा
भ ुिानी गनय नसवकने अवस्था आएकोले गाउाँसभाबाट अनुमोदन गने गरी स्रोत सुननजित
नभएका उि योजना, कमयचारी तथा पदानधकारी तलब भत्ता र अन्त्य काययक्रमहरु सं जघय
सरकार ववत्तीय समाननकरण तथा प्रदे श सरकार ववत्तीय समाननकरणबाट खचय व्यहोने गरी
भ ुिानी गने ।
२४. महाकुलुङ गाउाँपानलका बुङ चोकदे जख गत्तेल चोकसम्म बाटो ढु ङगा सोनलङको लानग
प्रानबनधक स्टमेट अनुसारको लागत रु. ११,०४,०००।- अक्षरे पी एघार लाख चार हजार
मार योजना सञ्चालन खचय कन्त्टे न्त्जेन्त्सीबाट खचय हुने गरी योजना सम्झौता गरी कायायन्त्वयन
गने ।
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