
मममत २०७५/०४/०६ गतकेो काययपालिका बठैकका मनणययहरु 

 

प्रस्तावहरु  

१.सोिार मवतरण सम्बन्धमा | 

२.आपतकािीन सामग्री मवतरण सम्बन्धमा | 

३.वामषयक प्रगमत सममक्षा सम्बन्धमा | 

४.अमत मवपन्न औषलध उपचार सहयोग सम्बन्धमा | 

५.िेखा पररक्षक् सुलचकृत सम्बन्धमा | 

६.सावयजमनक सुनुवाई सम्बन्धमा | 

७.मालसक बैठक सम्बन्धमा | 

८.आ.व.२०७५/०७६ को योजना कायायन्वयन सम्बन्धमा | 

९.गाडी चािक सम्बन्धमा | 

१०.गाउँपालिकाको दरवन्दी अनुसार कमयचारी माग सम्बन्धमा | 

११.लिक्षक काययमबधी सम्बन्धमा | 

१२.लिक्षा काययमवलध सम्बन्धमा | 

१३.सामवक रुपाि गा.मव.स.को सरसामान मवतरण गने सम्बन्धमा | 

 

मनणययहरु  

1. प्रस्ताव १ मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस गा.पा. मा रहेको सोिार सेट मवद्यािय ,स्वास्थ्य चौकी ,तथा संघ 

संस्थामा मवतरण पश्चात बाँकी सोिार सेटहरू वाडय न.१,२ र ५ मा आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्ष ज्यूको संयोजकत्वमा ५ 

सदश्यीय काययमबधी बनाई मवतरण गने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

2. प्रस्ताव न.२ मालथ छिफि गदाय यस गा.पा. लभत्रका प्रहरी चौकी ,नेपाि रेडक्रस सोसाईटी िाई आपतकािीन 

सामग्री उपिब्ध गराउने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

३. प्रस्ताव न.३ मालथ छिफि गदाय यस गा.पा.को आ.व.२०७४ /०७५ को वामषयक प्रगमत सममक्षा मममत २०७५/०४/१० 

गते गने मनणयय गररयो | 

 

४. प्रस्ताव न.४ मालथ छिफि गदाय वाडय न. १ मनवासी यसोदा को छोरा आयुष को स्वास्थ्य उपचारको क्रममा मृत्यु भई 

सकेको हँदा मनजको पररवार िाई गाडी भाडा बाफत को खचय रकम आलथयक सहयोग स्वरूप रु १६००० (सोह्र हजार 

)कने्टनजेंसी खचय बाट भुक्तानी गररएकोिे उक्त खचय रकम यस काययपालिकाको बैठक बाट अनुमोदन गररयो | 

 



५.प्रस्ताव ५ मालथ आवश्यक छिफि  गदाय यस गाउँपालिकाको क्षेत्र अलधकार लभत्र रहेका मवद्यािय ,स्वास्थ्य चौकी तथा 

अन्य संघ संस्थाको िेखा पररक्षण गराउन यस आ.व.२०७५/०७६ को श्रावण मसान्त लभत्र िेखा पररक्षणको िामग सूचना 

प्रकालित गने र सोमह अनुरुप सुलचकृत िेखा पररक्षक बाट िेखा पररक्षण गने गराउने मनणयय सवयसम्मत मनणयय गररयो | 

 

६. प्रस्ताव ६ मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस भागेश्वोर गा.पा.को आ.व.०७४/०७५ को सावयजमनक सुनुवाई तपलसि 

बमोलजम गने मनणयय गररयो | 

 तपलसि  

वाडय न.१ र २ को २०७५ साि श्रावण १७ गते (वाडय न.१ र २ को कायायियमा ) 

वाडय न.३ को २०७५ साि श्रावण १९ गते (वाडय न.३ को कायायियमा ) 

वाडय न.४ को २०७५ साि श्रावण २१ गते (बगरकोटमा ) 

वाडय न.५ को २०७५ साि श्रावण २३ गते (लसराड) 

गाउँपालिकाको सावयजमनक सुनुवाई २०७५ श्रावण २६ गते (गाउँपालिका  कायायियमा ) 

 

७. प्रस्ताव न.७ मालथ आवश्यक छिफि गदाय गाउँ काययपालिकाको मनयममत बैठक प्रतेक ममहनाको ६ गते र कमयचारी 

बैठक प्रतेक ममहनाको ४ गते बस्ने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

८. प्रस्ताव ८ मालथ छिफि गदाय आ.व.०७५/०७६ को योजना कायायन्वयन सम्बन्धमा यमह मममत २०७५ साि भाद्र 

मसान्त लभत्र समू्पणय वाडय स्तरमा योजनाको िामग उपभोक्ता सममती गठन गरी आवश्यक तालिम संचािन गने मनणयय 

गररयो | 

 

९. प्रस्ताव ९ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा १ जना सवारी चािक दैमनक पाररश्रममक परामिय सेवा लिषयक बाट 

खचय हने गरर भुक्तानी गने र दैमनक ज्यािादारीमा सवारी चािक राखनाको िामग संमघय माममिा तथा समान्य प्रिासन 

मन्त्राियिाई स्वीकृमतको िामग पत्राचार गने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

१०.प्रस्ताव १० मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा कमयचारी अभाव रही आएकोिे दरवन्दी अनुसारको 

कामयचारी माग गनय संमघय माममिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय िाई पत्राचार गने मनणयय सवयसम्ममतबाट पाररत 

गररयो| 

 

११. प्रस्ताव ११ मा आवश्यक छिफि गदाय आ.व.२०७५/०७६ को मनती तथा काययक्रम" कक्षा कोठामा लिक्षक 

मवद्याियमा अलभभावक "अनुरुप लिक्षक व्यवस्थापन गनय काययमवलध बनाउन तपलसि बमोलजमको काययदि गठन गररयो | 

तपलसि  

संयोजक : पदम बहादरु बोहरा (उपाध्यक्ष ) 

सदश्य :राम ब.िाही (वाडय अध्यक्ष ) 

सदश्य :सोहन िाि दमाई (का.पा.सदश्य ) 



सदश्य सलचव :लखमानन्द पन्त (श्रोत ब्यमक्त ) 

 

१२. प्रस्ताव १२ मालथ आवश्य छिफि गदाय यस गा.पा.को लिक्षा काययमबधी यमह श्रावण २० गते सम्म सम्पन्न गने गरर 

तपलसि बमोलजमको काययदि गठन गठन गने मनणयय गररयो | 

तपलसि  

संयोजक : कौलििा कुमारी भट्ट 

सदश्य : पदम बहादरु बोहरा  

सदश्य : राम ब.िाही  

सदश्य :बसन्त भट्ट  

सदश्य : कल्पना लसकमी  

सदश्य :सोहनिाि दमाई  

सदश्य सलचव : श्रोत ब्यमक्त  

 

१३. प्रस्ताव १३ मालथ आवश्यक छिफि गदाय सामवक रुपाि गा.मव.स.मा रहेको केमह लजन्सी सामान िलक्षत् बगय िाई 

मवतरण गनय तपलसि बमोलजमको मवतरण समममत गठन गररयो | 

तपलसि  

संयोजक : पदम ब. बोहरा  

सदश्य : राजेन्द्र बोहरा  

सदश्य : रुप लसंह ठकुराठी 

सदश्य सलचव : मातृका प्रसाद भट्ट  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मममत २०७५/०५/६ गतकेो काययपालिका बठैकका मनणययहरु 

 

प्रस्तावहरु  

१.गाउँपालिकाको संगठनात्मक दरवन्दी सम्बन्धमा | 

२.आ.व.२०७४/०७५को आन्तररक िेखा पररक्षण सम्बन्धमा | 

३.सोिार मवतरणको िामग काययमवलध सम्बन्धमा | 

४.स्वयमसेवक लिक्षक छनौट काययमवलध सम्बन्धमा | 

५.रुपाि र भागेश्वोर स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना तथा कमयचारी खटन सम्बन्धमा | 

६.मबमबध| 

 

मनणययहरु  

प्रस्ताव न.१ मालथ छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको संगठनात्मक दरवन्दी तपलसि बमोलजमको संगठनात्मक दरवन्दी 

स्वीकृत गरर संमघय माममिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियमा पठाउने मनणयय गररयो | 

 
 

  



२. प्रस्ताव २ मालथ आवश्यक छिफि गदाय आ.व.२०७४/०७५ को आ.िे.प्. गरर छोटो समयमै म.िे.प्. गराउनु पने 

भएकोिे रलजस्ट्रर अमडटर बाट आन्तररक िेखा पररक्षण गने मनणयय गररयो सो को िामग एन .मव.पाणे्डय एसोलसट ,धनगढी 

कैिािी िाई पत्राचार गने मनणयय सवयसम्ममतबाट पाररत गररयो | 

 

३.प्रस्ताव ५ मालथ आवश्यक छिफि गदाय रुपाि ,भागेश्वोर र बगरकोट स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना व्यवस्थापन गने 

र भाद्र ममहनाको दोश्रो हप्ता लभतै्र सम्बन्धन्धत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक कमयचारी खटाई पठाउने मनणयय सवयसम्ममत बाट 

पाररत गररयो | 

 

४.प्रस्ताव ३ मालथ आवश्यक छिफि गदाय गाउँपालिका बाट सोिार मवतरणका मवषयमा छिफि गदाय तपलसि 

बमोलजमका वाडयहरुमा देहाय बमोलजमको संख्यामा सोिार मवतरण गने मनणयय गररयो| 

तपलसि  

वाडय न.          सोिार संख्या  

१                      ३९  

२                      ३५  

३                      १३  

४                      ७ 

५                      ३२  

 

५. गाउँ पालिका बाट सोिार मवतरण गदाय तपलसि बमोलजमको प्राथममकताको आधारमा ब्यमक्त छनौट गरर सम्बन्धन्धत 

वाडय कायायियको अध्यक्ष ,भागेश्वोर गा.पा. का उपाध्यक्ष र भागेश्वोर गा.पा. स्ट्ोर िाखा प्रमुखको रहोबरमा सोिार सेट 

मवतरण गने  

१.मबधतु सेवा नपुगेको स्थानमा प्राथममकता  

२.अमत मबपन्न ,एकि ममहिा ,मवधवा ,जनजाती ,दलित िाई प्राथममकता  

३.घरमा रोजगारी नभएको  

४.सोिार प्राप्त गने व्यमक्तको घरमा िौचािय बमन मनयममत प्रयोगमा रहेको  

५.गत मबगत मवलभन्न संघ संस्था ,सामवक गा.मव.स. बाट सो सम्बन्धन्ध सुमबधा नपाएको  

६.नेपालि नागररकता प्राप्त ,सम्बन्धन्धत वाडयमा बसोबास गरेको  

 

६.प्रस्ताव न.४ मालथ आवश्यक छिफि गदाय तपलसि बमोलजमका काययमवलध स्वीकृत गरर कायायन्वयन गने मनणयय गररयो| 

तपलसि  

क)लिक्षा सम्बन्धन्ध अमत आवश्यकीय कायय संचािन तथा व्यवस्थापन काययमवलध -२०७५ 

ख)भागेश्वोर गाउँपालिका करार स्वयंसेवक लिक्षक् भनाय सम्बन्धन्ध काययमवलध -२०७५ 

७.कृषक तथा सोमह प्रकृमतका अन्य समुह नमवकरण िुल्क बाफत रु ५० वामषयक नमवकरण िुल्क लिने मनणयय सवयसम्ममत 

बाट पाररत गररयो | 

 



मममत २०७५ /०६ /०६ गत ेको काययपालिका बठैकका मनणययहरु  

 

प्रस्तावहरु  

१.गाउँ दर रेट सम्बन्धमा  

२.वामषयक काययक्रम सम्बन्धमा  

३सडक ममयत काययकतायको पाररश्रममक सम्बन्धमा  

४.रुपाि ,भागेश्वोर स्वा.चौ.मा ल्याव स्थापनाको िागी आवश्यक सामग्री खररद सम्बन्धमा | 

६,अवरुद्व सडक संचािन सम्बन्धमा  

७.कायायिय सवारी साधन लजपको थप सामग्री खररद सम्बन्धमा  

८.प्रवेि द्वार मनमायण सम्बन्धमा  

९.तारजािी मवतरण सम्बन्धमा  

१०.कृमष तफय  आिु मबउ खररदको अपुग रकम सम्बन्धमा  

११.सेवा मनबृत स्थानीय कमयचारीको सुमबधा रकम सम्बन्धमा  

१२.मवमवध  

 

मनणययहरु  

१. प्रस्ताव १ मालथ छिफि गदाय स्थानीय स्तरको नु्यनतम दररेट मनधायरण सम्बन्धमा यस आ.व.०७५/०७६ को भागेश्वोर 

गा.पा. को दर रेट मनधायरण समममत द्वारा लसफाररस गररएको डर रेट ज्यािा तथा ढुवानी आज को यस काययपालिका बैठक 

द्वारा स्वीकृत गरर कायायन्वयनमा ल्याउने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

२. प्रस्ताव २ मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस आ.व. ०७५/०७६ को भागेश्वोर गा.पा.को वामषयक काययक्रम चौमालसक 

मबभाजन समहत स्वीकृत गररयो| 

 

३. प्रस्ताव ३ मालथ आवश्यक छिफि RAP 3 बाट संचालित/पररचालित सडक ममयत काययकतायहरुको पाररश्रममक 

बाफत यस गा.पा. को संलचत कोष बाट रु.६,१०,००० अक्षेरुमप रु.छ िाख दि हजार मात्र मबमनयोजन गने मनणयय 

गररयो| 

४. प्रस्ताव ५ मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्तगयतका तपलसि बमोलजमका मबपन्न तथा असाहय 

ब्यमक्तहरुिाई देहाय बमोलजमको रकम आलथयक सहयोग स्वरूप उपिब्ध गराउने मनणयय गररयो | 

तपलसि  

१.मान ब.सुतार  वाडय न.३  रु.१०,०००  

२.सीता िाकी  वाडय न.१  रु.१०,००० 

३.महमाि भाट  वाडय न.५ रु २०,००० 

४.देव राज भट्ट  वाडय न.४  रु २०,००० 

५. राज िाकी  वाडय न.३ रु.१०,००० 



६.िंकर जोिी वाडय न.२ रु १०,००० 

७.िाि टमटा  वाडय न.४ रु.७५०० 

दैवी प्रकोप मवपद व्यवस्थापन कोष बाट तपलसिका ब्यमक्तिाई आलथयक सहयोग गने मनणयय गररयो | 

तपलसि  

१.हषय ब.मल्ल वाडय न.३  रु.३०,००० 

२.िंकर बहादरु ठकुराठी  वाडय न.१ रु.१०००० 

३.लझमा देवी िकी वाडय न.४ रु.२०००० 

 

५. प्रस्ताव ४ मालथ आवश्यक छिफि गदाय रुपाि र भागेश्वोर स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब स्थापना गनय आवश्यक सामग्री 

खररदको िामग संलचतकोष बाट रु.५,००,००० (अक्षेरुमप पाँच िाख मात्र ) मबमनयोजन गने मनणयय गररयो | 

 

६. प्रस्ताव ६ मालथ आवश्य छिफि गदाय यस गाउँ पालिका अन्तगयतका सडकहरु  ममयत /सुधार गने मनणयय गररयो | 

 

७. प्रस्ताव ६ मालथ आवश्यक छिफि गदाय गाउँ काययपालिकाको सवारी साधन (लजप)को थप सामग्री खररद गनयको 

िामग गत आ.व.मा मबमनयोजन गररएको रु ५,००,००० (अक्षेरुमप पाँच िाख )संलचत कोष बाट मबमनयोजन गने  मनणयय 

गररयो | 

 

८. प्रस्ताव ८ मालथ छिफि गदाय भागेश्वोर गाउँपालिकाको प्रवेि द्वार अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वोर गाउँपालिकाको 

लसमाना पने मबरादेमा मनमायण गने मनणयय गररयो | 

 

९.प्रस्ताव ९  मालथ आवश्यक छिफि गदाय गाउँ पालिकामा स्ट्ोर रहेको तार जािी तपलसि बमोलजम मवतरण गने मनणयय 

गररयो | 

तपलसि  

संघ /संस्था /समुह तथा ब्यमक्त                       मवतररत जािी संख्या    जम्मा  

रुदे्रश्वोर सामुदामयक मवपद व्यवस्थापन समममत  ३० (2x1x1)+२०(3x1x1)                ५०  

नागाजुयन सामुदामयक मवपद व्यवस्थापन समममत     ३०(2x1x1)+20(3x1x1)                            50  

िाममकान्ड़े धनाघाट         ३६ (2x1x1 )                                         ३६ 

 

१०. प्रस्ताव १० मालथ आवश्यक छिफि गदाय कृमष तफय  आिु मबउ मवतरण (५०%अनुदानमा )को अपुग रकम 

रु.१,३५,००० अक्षेरुमप रु एक िाख पैमतस हज्जार मात्र संलचत कोष बाट मबमनयोजन गने मनणयय गररयो | 

 

११. प्रस्ताव ११ मालथ आवश्यक छिफि गदाय यस गाउँ पालिकाका का.स. गोमवन्द मदै िाई औषलध उपचार खचय र 

अवकास प्राप्त खररदार टेकेन्द्र ब.िाही िाई मनयमअनुसार उपदान ,मबदा र औषलध उपचार बाफतको रकम भुक्तानी गने 

मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 



१२ .क )सरस्वमत मा.मव. िाकम नमुना मवद्यािय अनुदान बाफत रु.१,००,००0 अक्षेरुमप रु एक िाख मात्र संलचत कोष 

बाट मबमनयोजन गने मनणयय पाररत गररयो | 

 

ख)बगरकोट खानेपानी टंकी ममयतको िामग रु.७०,००० अक्षेरुमप सत्री हजार मात्र मबमनयोजन गररयो | 

 

ग)मवलभन्न संघ संस्थाहरु िाई आवश्यक सहयोग को िामग संलचत कोषबाट रु  २,००,००० अक्षेरुमप रु दईु िाख मात्र 

मबमनयोजन गने मनणयय पाररत गररयो र सो मवमनयोलजत बजेट बाट डडेल्धुरा बहमुखी क्याम्पस स्व.मव.यु .िाई सहयोग 

समहत रु २०,००० (मबस हजार मात्र )भुक्तानी मदने मनणयय गररयो | 

 

घ )सामालजक मनमायणतफय  लस.न.३७ मा िारदा मा.मव.लसराड िौचािय मनमायण लिषयकमा रु.२,००,००० अक्षेरुमप दईु 

िाख मबमनयोजन भएकोमा सो सौचािय मनमायणको िामग थप रु.१,००,००० अक्षेरुमप एक िाख मात्र मबमनयोजन गरर 

िारदा मा.मव.लसराड मफल्ड मनमायण योजनामा पररणत गने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो | 

 

पययटन पूवायधार मवकास तफय  मलन्दर मनमायण अन्तगयत लस.न.६ मा कैिापाि मलन्दर भवन मनमायण लिषयक िाई कैिपाि 

मलन्दर मफल्ड तथा पखायि मनमायण मगरवडा मा पररणत गने मनणयय गररयो | 

 

च)सामालजक मवकास तफय  अपांग िलक्षत् काययक्रममा मवमनयोलजत बजेट बाट यस भागेश्वोर गा.पा. वाडय न.४ मनवासी 

अपांग गणेि भण्डारी िाई रु.१०,००० अक्षेरुमप दि हजार मात्र सहयोग स्वरूप उपिब्ध गराउने मनणयय गररयो | 

 

छ)भागेश्वोर गा.पा. वाडय न.४ मा राधा बोहरा िाई स्वयं सेमवका कामकाज गनय खटाउने मनणयय गररयो | 

 

ज)भागेश्वोर गाउँपालिका वाडय न.४ मा अवन्धस्थत तप्त कुण्ड मा मण्डप मनमायणको िामग रु ५,००,००० अक्षेरुमप पाँच िाख 

मात्र संलचत कोष बाट मबमनयोजन गररयो | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

मममत २०७५/०७/१० गतकेो काययपालिका बठैकका मनणययहरु  

 

प्रस्तावहरु  

१.िुभ कामना आदान प्रदान सम्बन्धमा  

२.स्वयं सेवक लसक्षकको मनयुमक्त सम्बन्धमा  

३.करार कमयचारीको म्याद थप सम्बन्धमा  

 

मनणययहरु  

१. प्रस्ताव न.१ मालथ छिफि गदाय २०७५ साि दिैँ  ,मतहार र छठ पवयको उपिक्ष्यमा समू्पणय भागेश्वोर गाउँ बासीको 

िुख ,िान्धन्त ,सम्बृमद्व तथा उत्तरोतर प्रगमतको  िामग िुभ कामना आदान प्रदान गने मनणयय सवयसम्ममत बाट पाररत गररयो| 

 

२. प्रस्ताव २ मालथ छिफि गदाय यस स्वयंसेवक लिक्षक मनयुमक्तका िामग लिक्षक् भनाय सममतीबाट लसफाररस भई 

आएका स्वयं सेवक लिक्षकहरु िाई र एक नम्बर बैकन्धल्पक आएका चक्र साउद (अंग्रेजी ),कुमारी मनमयिा मािी (नेपालि 

)र हरर ब.थापा मगर (सामालजक )िाई गाउँ काययपालिकाको कायायिय बाट मनयुमक्त मदई काम काजमा खटाउने मनणयय 

गररयो | 

 

३. प्रस्ताव ३ मालथ छिफि गदाय यस भागेश्वोर गाउँपालिकाको कायायियमा लजल्ला लिक्षा कायायियबाट काजमा खमट 

आएका सब ईन्धन्जमनयर श्री प्रकाि ऐरको मनयुमक्तको म्याद थप गरर तिब भत्ता गा.पा. बाट भुक्तानी गने मनणयय गररयो | 

 

४. सा.प. पदम नाथ र यादव लसंह भाटको सेवा सुमवधाका मवषयमा छिफि गदाय खाई पाई आएको सेवा सुमवधा मदने 

मनणयय गररयो | 

 

५. मवलभन्न ब्यमक्त तथा संघ संस्था बाट आलथयक सहायता मागका मवषयमा छिफि गदाय तपलसि बमोलजमका संघ संस्था 

तथा ब्यमक्तहरु िाई देहाय बमोलजमको रकम मदने मनणयय गररयो | 

तपलसि  

नेपाि रेडक्रस उपिाखा बगरकोट  रु.५०००० 

नेपाि रेडक्रस उपिाखा भागेश्वोर  रु.५०००० 

नेपाि रेडक्रस उपिाखा रुपाि  रु.५०००० 

महाभारत एकता सामाज भागेश्वोर -५ रु ५०००० 

उदय लसंह ठगुन्ना  भागेश्वोर -४  रु.१०००० 

िेर ब.चाड भागेश्वोर -५  रु.१५००० 

पमवत्रा िाकी  भागेश्वोर -२  रु १५००० 

बिदेव भट्ट  भागेश्वोर -५ रु.५००० 



तारी िाकी  भागेश्वोर -२ रु.१०००० 

दिरथ ओड भागेश्वोर -३ रु.१०००० 

 

६. आलथयक मवतरण सहायतामा मवतरण सम्बन्धमा छिफि गदाय रु.१०,००० (दि हजार )सम्म आलथयक सहायता मदन 

गाउँ पालिका अध्यक्ष िाई अलधकार प्रत्यायोजन गने मनणयय गररयो | 

 

७. भागेश्वोर गाउँ पालिकाको आयोजनामा िुभ कामना भलिवि प्रमतयोमगता संचािन गनय रु.२,००,००० (दईु िाख मात्र 

)मबमनयोजन गने र तपलसि बमोलजमको सममती गठन गरर भलिवि प्रमतयोमगताको लजम्मा मदने मनणयय गररयो | 

तपलसि  

संयोजक :श्री बसन्त भट्ट 

िदश्य :श्री राम ब.िाही  

सदश्य :श्री राजेन्द्र वोहरा  

सदश्य :श्री कल्पना लसकमी  

सदश्य :श्री मदन लसंह भाट  

 

८. ल्याब व्यवस्थापनको िामग ३ ओटै स्वास्थ्य चौकी मा रु.२०,००० (मबस हजार) का दरिे जम्मा रु.६०,००० स्वास्थ्य 

संस्थाको खातामा हाल्ने मनणयय गररयो | 

 

९. गत आ.व.मा बजेट मबमनयोजन भई काम प्रारम्भ भएको मबस्ताड़ी उकल्लेक सडकको सम्पन्न भएको कामको रकम 

भुक्तानी मदने मनणयय गररयो | 

१०. बह क्षेमत्रय पोषण काययक्रमको िामग समायोजन कोष बाट रु.१०,०१,४०० (दि िाख एक हजार चार सय )मदने 

मनणयय गररयो | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 


