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चौमामसक सममक्षा सम्बन्धमा
मवमनयम र मनयमावली पास गने सम्बन्धमा
कानुनी सल्लाहकार सम्बन्धमा
न्यामयक समममत संयोजक पोषाक सम्बन्धमा
सेवा सुमवधा सम्बन्धमा
सवारी साधन खररद प्रकृ या सम्बन्धमा
गाईँ पामलकाको के न्रमा भौतक संरचना मनमााण सम्बन्धमा
म्यामचङ् फाईण्ड जलश्रोत र बहुक्षेत्रीय पोषणको सम्बन्धमा
मवमवध

मनयाण नं.१
यस गाईँ पामलकाको वडा कायाालय र मवषयगत शाखाबाट भएका काया र सम्झौता समहतका ऄन्य
काम कावााहीको प्रथम चौमामसक सममक्षा समहत मनयममतता भएको मनणाय गररयो ।

मनयाण नं.२
प्रस्ताव नं. २ मामथ छलफल गदाा यस गाईँ पामलकाको जलश्रोत मनयमावली २०७५, सहकारी
मनयमावली २०७५ र स्थामनय ईजाा मवकास सम्बमन्ध मनदेमशका २०७५ लाइ स्वीकृ त गने मनणाय
गररयो ।

मनयाण नं.३
प्रस्ताव नं ३ मामथ छलफल गदाा यस गाईँ पामलकाको समग्र काम कारवाही र न्यामयक समममतको
क्रियाकलापमा सहमजकरण गकाा लामग ईपयुक्त कायामवमध बनाइ कानुनी सहायक सल्लाहकारमा छ
.पा. गा. पा वडा नं १ बस्ने ऄमधवक्ता श्री दमन बहादुर भणडारीलाइ मनयूक्ती गने मनणाय गररयो ।
मनयाण नं.४
प्रस्ताव नं ४ मामथ छलफल गदाा न्यामयक समममतको काया सम्पादनका िममा प्रयोग गने प्रयोजनका
लामग पोषाक खररदको लामग कन्टेजेन्सी मशषाकबाट भुक्तानी हुने गरर र २४,००० (चौमवस
हजारमात्र) मवमनयोजन गने मनणाय गररयो ।
मनयाण नं.५

प्रस्ताव नं. ५ मामथ छलफल गदााकमचाारीको हकमा अवश्यक काम पदाा गाईँ पामलकाको मचठी वा
ऄन्य मनकायको पत्र भएमात्र र जनप्रमतमनमधको हकमा अमन्त्रण वा बोलाआएको पत्र र वडा
ऄध्यक्षको हकमा वडा कायाालयको मनणाय वा गाईँ पामलकाको मचठी वा ऄन्य कायाालयको मचठो
भएमात्र सेवा सुमवधा क्रदने भन्ने मनणाय गररयो ।

मनयाण नं.६
प्रस्ताव नं. ६ मामथ छलफल गदाा यस कायाालयको लामग अवश्यक भएको सवारी साधन गाडी
१ र १५० पल्सर मोटरसाआकल १ थानको खररद प्रक्रिया ऄगाडी बढाईने भन्ने मनणाय गररयो ।

मनयाण नं.७
प्रस्ताव नं. ७ मामथ छलफल गदाा यस गाईँ पामलकाको लामग अवश्यक पने सभाहल तथा ऄन्य
कोठा समेत अईने गरर यस गाईँ पामलकाको के न्र गौरे नीमा मनमााण कायाको प्रक्रिया ऄगामड
बढाईने मनणाय गररयो ।

मनयाण नं.८
प्रस्ताव नं. ८ मामथ छलफल गदाा गाईँ सभाबाट म्यामचङ फण्ड माफा त मवमनयोजन भएको र १
करोड लाइ ग्राममण जलश्रोत ब्यबस्थापन पररयोजनामा र ७० लाख र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा
र १० लाख समपुरक कोषका रपमा स्वीकृ त गरर जलश्रोत र बहुक्षेत्रीय पोषणको सम्पुणा
ब्रेकडाईन गररएको मशषाक बाआज रकम तथा कायािमलाइ समेत स्वीकृ त गने मनणाय गररयो ।
मनयाण नं.९
प्रस्ताव नं. ९ मामथ छलफल गदाा संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (कमाचारी
समायोजन शाखा ) प.स. २०७५।०७६ च.नं0. २५ मममत २०७५।०८।२४ को पत्रानुसार

कमाचारी समायोजन ऄध्यादेश २०७५ को दफ ६ को ईपदफा ४ मा सामवकको स्थानीय मनकायबाट
स्थायी मनयुक्ती पाइ स्थामनय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोमजम समायोजन भएका
कमाचारीहरलाइ सम्बमन्धत स्थानीय तहले ऄध्यादेश प्रारम्भ भएको मममतले १० क्रदन मभत्र
समायोजन भएको पत्र क्रदइ सोको जानकारी मन्त्रालयलाइ क्रदनु पने भन्ने ईल्लेख भए ऄनुसार यस
गा.पा.मा कायारत देहायका कमाचारीहरलाइ समायोजन भएको पत्र क्रदने मनणाय गररयो
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कमाचारीको नाम
सुरेश बहादुर बोहरा
नरे शचन्र रे ग्मी
शोभान कामी

स्थायी मनयुक्ती भएको मममत

