
आज मिमि २०७५ साल फाल्गणु िहिनाको १७ गिे शकु्रवारका दिन यस 
िररनास गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री खििनारायण िानन्धरज्यू को अध्यक्षिािा 
गाउँकाययपामलकाको बैठक बसी िपखशलका मनणययिरू गररयो। 

िपखशल  

िस्ििि पिामधकारीको नाि,थर पि 

 

 
श्री खिि नारायण िानन्धर  गाउँपामलका अध्यक्ष 

 

 
श्री झनिाया पराजलुी  गाउँपामलका उपाध्यक्ष  

 

 
श्री मििबिािरु िजेुल  वडाध्यक्ष १ न. वडा  

 

 
श्री परशरुाि मसग्िेल  वडाध्यक्ष २ न. वडा  

 

 
श्री लेिबिािरु के्षत्री  वडाध्यक्ष ३ न. वडा  

       

 
श्री खिन्िािखण शिाय  वडाध्यक्ष ४ न. वडा 

 

 
श्री 8G8axfb'/ /fgf वडाध्यक्ष ५ न. वडा 

 

 
श्री श्री नरबिािरु थापा वडाध्यक्ष ६ न. वडा 

 

 
श्री केशिाया थापा वडाध्यक्ष ७ न. वडा 

 

 
श्री हिििाया थापा   काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री उजेली नेपाली िजी  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री रेिा हव.क. काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री धनिाया राना  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री ििेन्रबिािरु गोिािे  काययपामलका सिस्य   

 

 
श्री सरुजबिािरु नेपाली  काययपामलका सिस्य   

 प्र.प्र.अ.श्री मित्रलाल िट्टराई  ;lrj 
आिखन्त्रि  

 श्री मबिरु मसग्िेल  िे.अ. अमधकृि  
 



 

प्रस्िाबिरू::: 
१.शोक प्रस्िाब सम्बन्धिा  
२.नारी दिबसको लादि रकम दबदनयोजन िने सम्बन्धमा  

३. बदथिंि सेन्टर , सामुिादयकस्वास्थ्य ईकाई माि िने सम्बन्धमा  

४. २५शयै्याको अस्पताल सम्बन्धमा 

%= k|x/L rf}sLsf] nflu hUuf k|fKt ug]{ ;DaGwdf .  

 

मनणयय नम्बर १  
प्रस्िाब नम्बर १ का सम्बन्धिा नेपाल सरकारका िाननीय 
पययटनिन्त्री श्री रहवन्र अमधकारी सहिि ७ जना िढेको िेमलकोप्टर 
यिी मिमि २०७५ साल फाल्गनु १५ गिे िाप्लेजुुंगिा िरु्यटनािा 
परी ७ साि जनाको असािहयक मनधन िएकोिा ििृात्िािरूको 
िीरशाखन्िको कािना गिै िादियक श्रद्धान्जली सहिि शोक प्रस्िाव 
पाररि गने सबयसम्िि मनणयय गररयो l 
 

निर्णय िम्बर २  

प्रस्ताब िम्बर २ का सम्बन्धमा छलफलगर्ाण यस बर्णको िारी दर्वस भव्य 

रूपमा मिाउि प्रत्यके वडा कायाणलयको लानग रू.२००००/- नबस हजार 

रुपैंया मात्र  दर्ि ेनिर्णय गररयो l 

 

 

 

 



 

निर्णय िम्बर ३  

प्रस्ताब िम्बर ३ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाण यस गाउँपानलका अन्तगणत 

तपनसलका वडाहरूमा बर्थिंग सने्टर तथा सामरु्ानयक स्वास््य इकाई 

स्थापिाको लानग माग गि ेनिर्णय गररयो l 

वडा िम्बर १ को खाती गाउँमासामरु्ानयक स्वास््य  ईकाई 

वडा िम्बर २ को प्यारससिंगमा सामरु्ानयक स्वास््य  ईकाई स्थापिा गि े 

वडा िम्बर ४ को राम्चनेस्थत सामरु्ानयक स्वास््य इकाईमा बर्थिंग 

सने्टरको स्थापिा गि े 

वडा िम्बर ५  आग्रीडाडामा  सामरु्ानयक स्वास््य इकाई 

वडा िम्बर ७ खमारी स्वारँामा सामरु्ानयक स्वास््य इकाई 

निर्णय िम्बर ४ 

प्रस्ताब ि.४ मानथ छलफल गर्ाण o; ufpFkflnsfdf s'g}klg c:ktfn 

gePsf] ;Gbe{df ufpFkflnsf:t/df @% z}Øofsf] c:ktfn cfjZos 

ePsf]n] ufpFkflnsf s]Gb| /x]sf] वडा िम्बर ४ df  गाउँपानलका :t/Lo 

c:ktfn lgdf{0fsf] nflu स्थािीय श्री नखमबहार्रु रािा 

स्थािीय श्री नशवबहार्रु थापा स्थािीय श्री टेक बहार्रु थापा /  श्री 

अिन्त बहार्रु थापाaf6  s"n !^ /f]kgL hUUff;d]t k|fKt e} 

ufpFkflnsfsf] gfddf hUufkf; e};s]sf] ;Gbe{df गाउँपानलका स्तरीय 

अस्पताल निमाणर् गि े सम्बन्धमा गण्डकी प्रर्शे सामानजक नवकास 

मन्त्रालय पोखराबाट प्रस्ताब माग भए बमोनजम c:ktfn :yfkgfsf] s"n 

nfutsf]  १० प्रनतशत लागत साझेर्ारी गर् ै सिंचालि 

Joj:yfkg निरन्तरता दर्ि ेनिर्णय गररयो l 

 

 



lg0f{o g+=% 

o; ufpFkflnsfdf ufpFsfo{kflnsfsf] glhs k|x/L rf}sL :yfkgf ug]{ k|of]hgsf nflu 

o; ufpFkflnsfsf] gfddf lhNnf dfnkf]t sfof{nodf btf{ sfod  /x]sf] ls=g+=#)^, 

If]qkmn #–!$–!–@ / ls=g+=#)*, If]qkmn !–#–)–#  ePsf] hUUff pknAw u/fpg] tyf 

k|x/L rf}sL ejg lgdf{0fsf nflu s"n nfutsf] !) k|ltzt nfut ;xeflutf 

ug]{ lg0f{o ul/of] . 


