
 आज मिमि २०७८ िमंिर २४ गिे शकु्रवार यि गाउँपामिकाका अध्यक्ष श्री चेरुङ िािाङज्यकूो 

अध्यक्षिािा िपशीि बिोमजिका िहानभुावहरुको उपमथिमििा यिै गाउँ कायाापामिकाको कायाािय, िेिुाङिा  

कायापामिकाको बैठक बिी दहेायका मनर्ायहरु गररयो । 

उपस्थिस् िः 

 पशीलिः 

१. चेरुङ िािाङःअध्यक्ष 

२. मवना िािाः उपाध्यक्ष 

३. मिन घिेःवडा अध्यक्ष वडा नं. १ 

४. पेम्बा घिेः वडा अध्यक्ष वडा नं. २ 

५. कािीिाि िािाङः वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ 

६. प्रशान्ि िािाङः वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ 

७. मिराज िािाङः वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ 

८. नरिान गरुुङः वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ 

९. फुििाया कािीः का.पा.िदथय 

१०. गगंािाया िािाङः का.पा.िदथय 

११. जठुीिाया िािाङः का.पा.िदथय 

१२. खम्बा घिेः का.पा.िदथय 

१३. चन्र घिेःका.पा.िदथय 

१४. मडि ुगरुुङः का.पा.िदथय 

१५. ध्रवु कुिार राईः िदथय िमचव 

१६.  टंक बहादरु नेगीः मनविािान प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि, रुवी भ्यािी गाउँपामिका, िामदङ । 

 

 

 



प्रथ ाबहरुःिः 

१. यि गाउँपामिकाको चाि ुआ.व. २०७८।०७९ को मवमभन्न पामिका ििा वडा थिरीय योजनाहरुको 

कायाान्वयनका िामग उपभोक्ता िमिमि गठन र िंझौिा गने ििय िीिा मनिाारर् गने, 

२. चाि ु आ.व.को िम्पन्न ५ िाख िम्िका योजनाहरुको वडा थिरीय अनुगिन िमिमिबाट भएको 

प्रमिवदेनको आिारिा भकू्तानी मदने िम्वन्िी मनर्ायिाई मनरन्िरिा मदने , 

३. गाउँपामिकािाई आवश्यक कायामविीहरु थवीकृि गने िम्वन्ििा, 

४.  बोराङ-िापा, बोराङ-पेमन्िथया,  िडक ट्रयाकको IEE गना रकि छूट्याउने िम्वन्ििा 

५. भकू्तानी िििान र भकू्तानी मदने िम्वन्ििा, 

६. योजना ििा कायाक्रि थवीकृिी र िंिोिन िम्वन्ििा । 

७. उपभोक्ता िमिमि दिाा िम्वन्ििा । 

८. करार िेवािा मवज्ञापन गने, 

९. िोकिेवा आयोगिा किाचारी िाग गने, 

१०.  मवशषे अनदुानको रकि िाग गने, 

११.  शोिभनाा रकि भकू्तानी  

१२. ििाि िम्वन्ििा  

१३. मवमवि िम्वन्ििा । 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

स्िर्णयुःिः 

१. यि गाउँपामिकाको चाि ुआ.व. २०७८।०७९ को मवमभन्न पामिका ििा वडा थिरीय योजनाहरुको 

कायाान्वयनका िामग उपभोक्ता िमिमि गठन र िंझौिा गने ििय िीिा मनिाारर् गने िम्वन्ििा छिफि 

ह दँा आगािी २०७८ पौष १५ गिे िम्ििा िव ैयोजनाहरुको िामग मनयिानिुार उपभोक्ता िमिमिहरु गठन 

गने र योजना िंझौिा गररिक्न िम्वमन्िि वडा िमिमििाई मनदशे गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

२. चाि ु आ.व.को िम्पन्न ५ िाख िम्िका योजनाहरुको वडा थिरीय अनुगिन िमिमिबाट भएको 

प्रमिवदेनको आिारिा भकू्तानी मदने िम्वन्िी मनर्ायिाई मनरन्िरिा मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

३. यि गाउँपामिकािाई आवश्यक कायामविीहरु ियार भएकोिे  िपशीिका कायामवमिहरु थवीकृि गने 

भकू्तानी अनिुोदनका िामग िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

िपशीिः 

क. रुवी भ्यािी गाउँपामिकाको ििावशेी नीमि, २०७८ 

ख. कृषी ििहू दिाा कायामवमि, २०७८ 

ग. गाउँपामिकाको पवूाािार ििाि िम्भार िम्वन्िी कायामवमि, २०७८ 

  

४. बोराङ-िापा, बोराङ-पेमन्िथया िडक खण्ड को कररव १० मकमि िडकको IEE गना मवपद व्यबथिापन 

कोषबाट रु ५ िाख खचा गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

५. यि चाि ु आ.व . २०७८।०७९ िपशीिका योजना ििा कायाक्रिहरुको मवपद ििा मवमवि कोष 

खािाबाट भएको खचाको  भकू्तानी िििान गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

 पशीलिः 

क. २०७८।०५।२३ गिे मवपद ्िािाग्री ढूवानी बापि  प्रभ ुहमेिकप्टरिाई गरेको रु २,६०,०००।- भकू्तानी 

। 

ख. िडकबोडा र यि पामिकाबीच मनिाार् भएको खामदङ-िािडाँडा िडक थिरोन्निी िाझदेारी रकि रु 

४,००,०००।- मवपद कोषबाट गरेको भकू्तानी, 

ग. पामिका अध्यक्षज्यबूाट वषाा याििा भएका िोक आदशेबाट मबपद कोषबाट भकु्तानी भएको कूि 

रकि रु १५,६८,२३३।- 

घ. पामिका अध्यक्षज्यबूाट िोक आदशे भए बिोमजि भकू्तानी भएको िोम्दाङ-मिमप्िङ-कािीगाउँ िडक 

ििािको रु ४००,०००।- र च्याम्रादवेी िामवको खेि िदैान ििािको रु ६,३२,८७८।- 



ङ. गि आ.व.२०७७।०७८ िा िम्पन्न भएको िर भकू्तानी बाँकी रहकेो महन्दङु पमहरो मनयन्रर् शीषाकको 

योजनाको भकू्तानी रु ३१,४४,४७४।-  र उक्त पमहरो मनयन्रर्को िामग ियार भएको मडमपआरको 

भकू्तानी रु ४,९४,९४०।- 

च. िामदङ खिेकुद मवकाि िमिमिद्वारा िंचािन  ह ने प्रमियोमगिात्िक िहभामगिाका िामग छनौट ह ने 

यि गा.पा. का खिेाडीहरुका िामग रु  ३ िाख  रकि छुट्याउने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

६. यि गाउँपामिकाको गाउँ िभाबाट पाररि यि चाि ु आ.व. २०७८।०७९ र गि आ.व. िा िम्पन्न 

िपशीिका योजना ििा कायाक्रिहरु मवमवि प्रामवमिक कारर्बि िंिोिन गनुा पने भएकोिे िी कायाक्रि 

ििा आयोजनाहरुिाई िवा िम्िि थवीकृि गने र आउदो गाउँिभा बाट अनिुोदन ह ने गरर िवािम्िि 

मनर्ाय गररयो । 

क. ररचेि आि ुखिेी पकेट कायाक्रििाई ररचेि आि ुखिेी मवथिार कायाक्रि कायि गने 

ख. खामदङ-छोटेखोिा-िािडाँडा िडक आयोजनािाई रुपाि खोिा-उचा-िािडाँडा-खामदङ िडक 

आयोजना कायि गने, 

७. िंघीय िामििा ििा िािान्य प्रशािन िन्राियको चिानी नं. १६०, मिमि २०७८।०८।२१ को पररपर 

अनिुार यि पामिकािा अव उपरान्ि गठन ह ने उपभोक्ता िमिमिहरुिाई िंथिा दिाा ऐन, २०३४ अनुिार 

अमनवाया मविान िमहि यि गाउँ कायापामिकाको कायााियिा दिाा गराइ, दिाा प्रिार् पर प्रदान गने गराउने 

िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । िािै यि िचूनािाई िव ैवडा कायााियहरु िमहि िरोकारवािाहरुिाई प्रेमषि 

गराउने मनर्ाय गररयो । 

८. यि पामिकािा कायारि ३ जना प्रामवमिक किाचारीहरु अन्यर िरुवा भइ गएको र कायााियको कािकाज 

िा वािा पने भएकोिे ररक्त पदिा १(एक) जना िव इमन्जमनयरको मनयकु्तीको िामग करार िेवािा मवज्ञापन 

गन ेिवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

९. यि गा.पा.को थवीकृि दरवन्दी अनिुार ररक्त िपशीिका पदहरुिा थिायी पदपमूिाका िामग वागििी प्रदशे 

िोकिवेा आयोगिाई िपशीिका पदहरुको िामग िाग आकृिी फारि भरर पठाउने िवा िम्िि मनर्ाय 

गररयो । 

 पशीलिः 

क. मशक्षा अमिकृि-१ 

ख. प्रशािकीय अमिकृि- २ 

ग. कृषी मवकाि अमिकृि-१ 

घ. िहायक पाँचौ(प्रशािन िेवा)-२ 

ङ. िहायक चौिो(प्रशािन िेवा)-३ 

१०.  गि आ.व.२०७७।०७८ िा  मवद्यािय र थवाथ्य िंथिाहरुिा इन्टरनेट िेवा मवथिार काया कोरोना 

िहािारीको कारर् िम्पन्न ह ने निकेकोिा यि चाि ुआ.व. िा िम्पन्न भएकोिे मवशषे अनदुान िफा को 

मफिाा भएको रकि आवश्यक प्रामवमिक र काया िम्पन्न भएको कागजािहरु पेश गरर बागििी िरकार 

आमिाक िामििा ििा योजना िन्रािय िमहि िािामजक मवकाि िन्राियिा िाग गने िवा िम्िि मनर्ाय 

गररयो । 



११.  यि गाउँपामिकािा चाडपवाको िियिा र मवपदको िियिा िडक ििाि िगायिका कायाहरु गरेकोिे उक्त 

कािबापि िपशीिका योजनाहरुको शोिभनाा रकि भकू्तानी मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

िपशीिः 

क. वडा नं. ४ मथिि पेचे-बोराङ-ब्राग ुखण्डको ििाि 

ख.  वडा नं. २ दमिि बमथिबाट आदाखोिा खण्डको  ििाि 

ग.  वडा नं. ६ कुप्चेि थवाथ्य इकाई िेवा केन्रको भवन ििािका िामग १ िाख ५० हजार 

घ. वडा नं. ४ बोराङिा िंचामिि भमिवि कायाक्रिको खचा भएको रु १ िाख, 

ङ. न्यामयक िमिमि व्यवथिापन र ििेमििाप किााको छनौटका  िामग रु ५ िाख (मिल्दो शीषाकबाट 

रकिान्िर ह ने गरर ) 

१२.  यि गाउँपामिका वडा नं. २ ठुिोगाउँ-वडा नं. १ परुु िम्ि िडक ििाि िम्भारका िामग भपैरर कोषबाट 

रकि भकू्तानी मदने मनर्ाय गररयो । 

१३. मवमवि प्रथिाविामि छिफि गदाा आजको वठैक मवहान ७;०० बज ेशरुु भइ ठीक १०;०० बज ेिम्पन्न 

भयो । 

 

इस्  सम्व  २०७८ साल मंस्सर मस्ुिा २४ ग े रोज ६ शुभम ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. प्रथिाव नं. १ िामि छिफि गदाा थिानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बिोमजि यि 

गाउँपामिकाको आगािी आ.व. २०७८।०७९ को बजटे ियारी गनाका िामग यिै दफा बिोमजि स्रोि 

अनिुान ििा बजटे िीिा मनिाारर् िमिमि गठन गने र उक्त िमिमििाई बजटे ियारीिा िागी अको 

कायापामिका बैठकिा िथयौदा पेश गना मनदशेन मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

२. यि गाउँपामिकाको भौगोमिक मवकटिा र पररविानशीि िौििका कारर् गाउँपामिकाको िंयकु्त अनगुिन 

टोिी िव ैथिान,वडा र भगूोििा पगुी अनगुिन गना िहज नभएकोिे, ििय पयााप्त नभएको र वडाहरुिा 

िििे प्रामवमिक किाचारीहरु खमटइिकेकोिे यि गाउँपामिकाको चाि ुआ.व.को िम्पन्न वडा थिरीय ििा 

पामिका थिरीय  ५ िाख िम्िका योजनाहरुको थिानीय िरकार िंचािन ऐन,२०७४ बिोमजि वडा 

थिरीय अनगुिन िमिमिबाट भएको प्रमिवदेनको आिारिा भकू्तानी मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

३. यि गाउँपामिकािा अन्य थिानीय िहहरुिा जथिै व्यमक्तगि घटना दिाा ििा िािामजक िरुक्षा कायाक्रि 

िंचािन भएको िव ैिाई अवगि नै छ । उक्त कायाक्रििाई आगािी आ.व. िा  मनरन्िरिा मदन नेपाि 

िरकारिंग पयााप्त बजटे नह ने भएको र िो कायाका िामग यि गाउँपामिकािे स्रोि िाझदेारीिा काया गना 

बजटे ब्यबथिा गना प्रमिबद्दिा गररमदन ुह न भमन रामरट्रय पररचय पर ििा पञ्जीकरर् मवभागबाट पर प्राप्त 



भएकोिे िो िम्वन्ििा छिफि ह दँा यि पामिकाबाट स्रोि िाझदेारीका िामग प्रमिबद्दिा ह ने र िो को 

जानकारी िहाँ मवभागिा गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

४. नेपाि िरकार थवाथ्य ििा जनिंख्या िन्राियबाट प्राप्त जानकारी बिोमजि यि गाउँपामिकािा पमन 

कोभीड १९ दोस्रो चरर्को अिर पने भएकोिे िव ै वडाहरुिे िाविानी अपनाउने र िो को जानकारी 

िचूना टाँि िाफा ि िविैा पयुााउने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

५. बागििी प्रदशे थिरीय गा.पा.रामरट्रय िहािंघको प्राप्त परानिुार यि आमिाक वषाको िामग  िदथयिा शलु्क 

बापि रु २५०००।- िहाँ िहािंघको खािािा भकू्तानी मदने मनर्ाय गररयो । 

६. यि गाउँपामिकाको यि आ.व.को आकमथिक ििा भपैरर कोषको िंचािन ििा व्यबथिापन प्रभावकारी 

रुपिा िाग ु गना यिै गाउँपामिकाका अध्यक्ष श्री चेरुङ िािाङको िंयोजकत्विा िपशीि बिोमजिको 

मवपद व्यबथिापन िमिमि गठन गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । िािै भपैरर ििा आकमथिक कोषको रकि 

यिै िमिमिको मिफाररििा िार खचा गने िवािम्िि मनर्ाय गररयो । 

७. यि गाउँपामिकाको मवमभन्न वडािा िंचामिि िघ ु जिमवद्यिु िेवा प्रयोगबापि उठ्ने शलु्किाई 

व्यबमथिि गना िव ैवडािा रहकेा जिमवद्यिु िमिमिका अध्यक्षहरुिाई िोमकएको मिमि ििय र थिानिा 

वठैक बथने र उक्त िियिा िम्वमन्िि वडा अध्यक्षहरु ििेि उपमथिि ह ने मनर्ाय िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

८. यि गाउँपामिकाका प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि श्री टंक बहादरु नेगीिे पेश गनुा भएको यिै आ.व. िम्िको 

मजमन्ि प्रमिवदेन अनिुोदन गने र प्रमिवदेनिा उल्िेमखि िर नभमेटएका र नदमेखएका खप्ने िािान(मजन्िी) 

हरुिाई प्रचमिि काननु बिोमजि प्राप्त गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

९. यि गाउँपामिकाको रोजगार िेवा केन्रिा मनयिानिुार दिाा भएका बेरोजगारी िचूीिाई प्रािमिकिा क्रि 

भएका व्यमक्तहरुिाई काििा िगाउने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

१०.  यि गाउँपामिकाको अमि आवश्यक, आकमथिक र भपैरर आउने कारर्िे गदाा िपशीिका योजना ििा 

कायाक्रिहरुिाई अनिुोदन गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । िािै उक्त रकििाई भपैरर आउने कोषबाट 

ब्यहोने मनर्ाय गररयो । 

 पशीलिः 

क. थकुि दमेख पामिका िम्ि आउने मिंमढ बाटो ढिान,  िेिुाङ  

ख. च्यामन्िजो-आदाखोिा िडक मनिाार् 

ग. ................... 

११. यि गाउँपामिकाको िपशीििा उल्िेमखि योजना ििा कायाक्रिको नाि िंशोिन गने िवा िम्िि मनर्ाय 

गररयो । 

िपशीिः 

क. गोठेनदमेव  आ.मव िामि कुिो मनिाार् शीषाकिाई गोठेन दमेव आ.मव. िामि िार जािी मनिाार् कायि 

गन,े 

ख. चेन्दङु पमहरो मनयन्रर्िाई ब्रागो पमहरो मनयन्रर् कायि गने, 

ग. मिमप्िङ पमहरो मनयन्रर्िाई(३० िाख) बङ्थया पमहरो मनयन्रर् (१५ िाख) र ठाण्डे िार जािी 

मनिाार्(१५ िाख) कायि गने, 

घ. मिमप्िङ ठुिो गाउँ मभरको कुिो मनिाार्िाई मिङ्गङ पदिागा कायि गने, 



घ. वडा कायााियहरुका िामग वाँकी पवूाािार मनिाार् शीषाकिाई  गोठेनदवेी आ.मव.को िारजािी मनिाार् 

ििा िडक ििाि र िब्दङु हमेिप्याड मनिाार् शीषाक कायि गने 

ङ. ................................................. 

च. ................................................... 

छ. ............................................ 

१२. यि आ.व.िा गाउँपामिका मभर िडक ट््रयाक मनिाार्का िामग भएको ३ (िीन) वटा टेण्डरबाट बाँकी 

रहकेो रकि िोमह थिानिानै खचा ह ने गरर मनयिानिुार  मनिाार् उपभोक्ता िमिमिहरु  गठन गरर िडक 

ट्याक मनिाार्को कायािाई मनरन्िरिा मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो ।  

क. िापा-खामदङ िडक  

ख. बिािे-इमििे-गोब्रे-पेमन्िथया िडक 

ग. िेिुाङ-िचेि-मिंग्िा िडक 

१३. यो बषाको SEE परीक्षा आगािी २०७८ जषे्ठ िमहनािा िंचािन ह ने र यि गाउँपामिकािा नेपाि 

िरकारबाट प्रिि पटक उक्त परीक्षाको परीक्षा केन्र िोमकएकोिे परीक्षा िंचािन, शामन्ि िरुक्षा ििन्वय 

ििा व्यबथिापनिा िाग्ने खचा व्यहोने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

१४.  यि गाउँपामिकाको कक्षा ८ को परीक्षा िंचािन ििा व्यबथिापनका िामग भौगोमिक मबगटिा र 

बजारको कारर्िे िंघीय िरकारबाट िशिा शीषाकिा प्राप्त रकि अपगु ह ने भएकोिे अपगु रकि 

गाउँपामिकाबाट व्यहोने मनर्ाय गररयो ।  

१५.  यि गाउँपामिकाको यि आ.व. िा मवमनयोमजि िपशीिका नयाँ िडक ट्याक मनिाार्का िामग ियारीको 

क्रििा रहकेो  IEE र ,DPR को कािहरु अनिुोदन गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । िािै उक्त कायाका 

िामग नपगु रकि टेण्डरबाट बाँकी रहकेो रकि, िेिुाङ-िचेि-मिङ्िा-मकथपाङ िडक ट्याक मनिाार् िा 

मवमनयोमजि रकि िध्ये बाँकी रहकेो रकिबाट रकिान्िर गरर खचा गने िवािम्िि मनर्ाय गररयो । 

क. िेिुाङ-िचेि मिंगिा िडकको IEE  ियारी, 

ख. िाचे खामदङ िडक खण्डको नयाँ िडक ट््रयाक मनिाार्को DPR र IEE 

ग. महन्दङु पमहरो मनयन्रर्को DPR, मिङ्ग्जो िािोपानी िंरक्षर्को DPR 

१६. यि गाउँपामिकाको मवमभन्न थवाथ्य िंथिाहरुिा मवगि देमखनै  करार िेवािा कायारि किाचारीहरुको 

करार अविी ििाप्त भएकोिे हाि िम्ि िोकिेवा आयोग र ििायोजन भइ थिायी किाचारीहरु हामजरी भै 

निकेको र थवाथ्य िेवा प्रबाहिा अिर पने भएकोिे मनयिानिुार प्रकृया पयुााइ उक्त किाचारीहरुको करार 

िेवा िप गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

१७.  यि गाउँपामिकाको वडा नं. ५ िा रहकेो िेङ्चेि िािदुामयक थवाथ्य इकाइ, वडा नं. ६ िा रहकेो खामदङ 

िािदुामयक थवाथ्य इकाइ र वडा नं. ४ िा रहकेो महन्दङु िािदुामयक थवाथ्य इकाईहरुिा यि पामिकाको 

भौगोमिक मवकटिा, कायााियिा किाचारी अभाविा अत्यावश्यक िेवा प्रवाह र िंचािनिा वािा 

परेकोिे िो ििय ित्काि कायापामिका वठैक िििे बथन निकेकोिे िो ििथया ििािानका िामग 

ित्काि  प्रकृया र  मवमि पयुााइ किाचारी छनौट,मनयकु्ती गरर उक्त थवाथ्य इकाइहरुिा खटाइएकोिे उक्त 

िियको किाचारी पदपमूिा िम्वन्िी  मवज्ञापन िििान गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 



१८. यि गाउँपामिकाको िामवकिा प्रशािमनक भवनको रुपिा रहकेो र  हाि न्यामयक िमिमि ,  मनयमिि 

कायापामिका बैठक ििा अन्य पामिका थिरीय कायाक्रिहरु िंचािनका िामग कायााियिे  प्रयोग 

गरररहकेो कोठािाई िप ििाि गरर व्यबमथिि र प्रमवमििैरी वठैक हिको रुपिा िंचािन गना ििाि काया 

आवश्यक भएकोिे उक्त काया गना उपभोक्ता िमिमि वा कोटेशन िाफा ि उक्त ििाि िम्वन्िी काया गने िवा 

िम्िि मनर्ाय गररयो ।  

१९. यि गाउँपामिकािा नेपाि रेडक्रि िोिाइमट िामदङ मजल्िा शाखाको पर िंख्या १७१ मिमि 

२०७७।१२।२४ गिेको परानुिार रक्त परीक्षर् र क्रि म्याचका िामग आवश्यक रु २०००००।- (अक्षरेपी 

दइु िाख रुपैया िार)  नगद िहयोग गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

२०. यि गाउँपामिकाको वडा नं. ५ मथिि िािोपानी-नेबेर जाने बाटो हरेक बषा बाढी र पमहरोिे आवाि 

जावििा ििथया उत्पन्न ह ने भएकोिे िो कायाका िामग प्रामवमिक िभ ेर मनवदेनको आिारिा  िप रकि 

खचा गने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो ।  

२१. यि गाउँपामिकाको मशक्षा शाखािा किाचारी अभाव भइ मनयमिि मशक्षा प्रशािन िम्वन्िी काया गना स्रोि 

केन्रि ैरही मशक्षा शाखािा रहने गरर अको ब्यबथिा नभए िम्ि िपशीिको किाचारी व्यबथिापन गने िवा 

िम्िि मनर्ाय गररयो । पशीलिः 

क.श्री मििा राज िवुिेी, प्र.अ. श्री िकु्राव दवेी िा.मव. बोराङ रुवीभ्यािी-४ । 

२२.   प्रदशे िरकार खानेपानी मडमभजन कायाािय, िामदङ बाट यि गा.पा.को िव ै वडािा भएको िभकेो 

आिारिा  यिै आ.व. िा अब िंचािन ह न ेखानेपानी आयोजना पामिकाको आवश्यक्ता र प्रािमिकिाको 

आिारिा िंचािन गना  अनिुमि मदने िवा िम्िि मनर्ाय गररयो । 

२३. मवमवि मवषय िामि छिफि गदाा आजको बैठक मवहान ठीक ११:०० बज ेशरुु भइ मदउिो ३:०० बजे 

िम्पन्न भयो । 

 


