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मममत २०७७ साल ऄसार ५ र ६ गतेका मदन गाईँपामलकाका ऄध्यक्ष श्री गोमिन्द बहादरु पौडेल ज्यकूो ऄध्यक्षतामा गाईँ 

काययपामलकाको बैठक बमस तपमसल बमोमजमका प्रस्ताि ईपर छलफल गरी मनणयय गररयो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. गत बैठकको सममक्षा सम्बन्धमा । 

२. बजटे, नीमत तथा काययक्रम सम्बन्धमा । 

३. बाघखोर कुमटडाँडा सडक स्तरोन्नमत सम्बन्धमा । 

४. १५ सैयाको ऄस्पताल सम्बन्धमा । 

५. रकमान्तर सम्बन्धमा । 

६. बेरुज ुसम्बन्धमा । 

७. मबधेयक सम्बन्धमा । 

८. पणूय खोप मदगोपना समुनमितता घोषणा सम्बन्धमा । 

९. गाईँबेमस कन्सट्रक्सन प्रा.मल.को नमिकरण सम्बन्धमा । 

१०. प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम सम्बन्धमा । 

११.  COVID-19 राहत सम्बन्धमा । 

१२.  हले्थ डेक्स सम्बन्धमा । 

१३. क्िारेन्टीन व्यिस्थापन सम्बन्धमा । 

१४. मिपद ् सम्बन्धमा । 

१५. मिमभन्न समममत गठन सम्बन्धमा । 

१६.  मालपोत तथा नामप कायायलय सम्बन्धमा । 

१७. स्िास््य के्षर सधुार काययक्रम सम्बन्धमा । 

१८. मिमिध 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्ताि नं. १ मामथ अिश्यक छलफल गदाय यस मलख ु गाईँपामलकाको मिगतका 

काययपामलकाको बैठकका मनणययहरु क्रमशः कायायन्ियन भइ रहकेो ऄिश्थामा ऄझ यसलाइ प्रभािकारी 

रुपमा कायायन्ियन गनयका लामग सरोकारिाला पक्षहरु बीचमा समन्िय गरी ऄगामड बढ्ने सियसम्मतबाट 

मनणयय गररयो ।    

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्ताि नं. २ मामथ अिश्यक छलफल गदाय अगामम अमथयक िषय ०७७/७८ को लामग 

पेश भएको  बजटे, नीमत तथा काययक्रम सभामा पेश गनय स्िीकृमतको लामग सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

बजटे नीमत तथा काययक्रम यसै मनणयय साथ संलग्न छ । 
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३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्ताि नं. ३ मामथ अिश्यक छलफल गदाय बाघखोर कुमटडाँडा सडक स्तरोन्नती 

योजनामा मिमनयोमजत बजटे ऄनसुार काययसम्पन्न भइ फरफराक समते भइसकेको र सो सडकलाइ बाह ै

ममहना मोटर गड्ुने योग्य बनाइ राख्न ऄत्यािश्यक थप कायय गनुय पने भएको ह दँा यसै अमथयक िषयमा 

कन्टेन्जने्सी स्रोतबाट भकु्तामन ह ने गरी ईपभोक्ता समममत माफय त कायय सम्पन्न गने सियसम्मतबाट मनणयय 

गररयो ।  

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्ताि नं. ४ मामथ अिश्यक छलफल गदाय गाईँपामलका स्तरीय १५ सैयाको ऄस्पताल 

बनाईनको लामग मलख ुगाईँपामलका िडा नं. ४ मा रहकेो यसम स्िास््य चौमकलाइ स्तरोन्नमत गरी १५ 

सैयाको ऄस्पताल मनमायण गने र सोका लामग अिश्यक जग्गा खररद गने बह मतबाट मनणयय गररयो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्ताि नं. ५ मामथ अिश्यक छलफल गदाय दहेाय बमोमजम रकम रकमान्तर गने 

सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

 चािु खचय िर्य  

खचय संकेत खचय मशषयक मिमनयोमजत िजेट संशोधन ह न ुपने कारण हाल कायम रकम कैमफयत 

२११११ पाररश्रममक 

कमयचारी 

७७,३५,८७५।०० करार सेिा शलु्कमा रकम ऄपगु रु. 

१२,९९,४७०।००, मिमिध  खचयमा 

ऄपगु रकम रु. ३,००,०००।००, 

इन्धन र ममयतमा रु. २,००,०००।०० 

र बैठक भत्तामा ऄपगु रकम रु. 

२,००,४६०।०० थप गनुय पन े। 

५७,३५,९४५।००  

२११२१ पोशाक ७,००,०००।०० बैठक भत्तामा ऄपगु रकम रु. 

८०,५७७।०० थप गनुय पने । 

६,१९,४२३।००  

२११३१ स्थानीय भत्ता १,३६०,००२।०० बैठक भत्तामा ऄपगु रकम रु. 

१,८५,९६३।०० थप गनुय पन े। 

११,७४,०३९।००  

२११३४ बैठक भत्ता ३,००,०००।०० पाररश्रममक कमयचारी, पोशाक र 

स्थामनय भत्ताबाट, बैठक भत्तामा 

ऄपगु रकम रु. ४,६७,०००।०० थप 

गरेको । 

७,६७,०००।००  

२२७११ मिमिध खचय ७,००,०००।०० पाररश्रममक कमयचारीबाट, मिमिध 

खचयमा ऄपगु रकम रु. 

३,००,०००।०० थप गरेको । 

१०,००,०००।००  

२२४१३ करार सेिा 

शलु्क 

७९,६४,१२५।०० पाररश्रममक कमयचारीबाट, करार सेिा 

शलु्कमा ऄपगु रकम रु. 

१२,९९,४७०।०० थप गरेको । 

९२,६३,५९५।००  

२२२१२ इन्धन ५,००,०००।०० पाररश्रममक कमयचारीबाट, इन्धनमा 

रु.१,००,०००।०० थप गरेको । 

६,००,०००।००  
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२२२१३ ममयत ७,००,०००।०० पाररश्रममक कमयचारीबाट, ममयतमा 

रु.१,००,०००।०० थप गरेको । 

८,००,०००।००  

 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्ताि नं. ६ मामथ अिश्यक छलफल गदाय अमथयक िषय ०७४/७५ र ०७५/७६ मा 

ऄमन्तम लेखा परीक्षण गदाय महालेखा परीक्षकबाट दमेखन अएका बेरुजहुरुलाइ मनयममत गनय सातौ गाईँ 

सभामा पेश गरीने  दहेायका प्रस्ताि सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

आमथयक िषय ०७४/०७५ 

१.बेरुजु दर्ा २७ 

लमक्षत समहुका लामग मिमनयोमजत बजटे रु. १९,५८,०००।– मितरणममुख काययक्रमको रुपमा खचय 

दमेखएकोमा ऄि ईपरान्त मागका अधारमा पूँजी मनमायण ह ने के्षरमा मार खचय ह ने गरर यस पटक ईक्त खचय 

मनयममत गने मनणयय गररयो ।  

२. बेरुजु दर्ा ३५ 

प्रचमलत काननु बमोमजम जनप्रमतमनमधहरुलाइ भकु्तानी मदआनु पनेमा कमन्टजने्सी तथा चाल ुखाताबाट थप 

मदएको भुक्तानी रु. ३३,७३,३००।– यस पटकलाइ मनयममत गरर अगामी मदनमा प्रदेश कानुन बमोमजम 

मार गने मनणयय गररयो । 

३. बेरुजु दर्ा ३६ 

यस गा.पा.का जनप्रमतमनमधहरुले योजना ऄनगुमन, तामलम ,गोष्ठी अमदमा मलएको दमैनक भ्रमण भत्ता 

तथा ऄनगुमन खचय बापत मलएको रकम सम्बन्धमा यस गा.पा.द्धारा खचयको मापदण्ड तयार गरर सकेको 

र प्रदशे काननुले समते व्यिमस्थत गरेको ह दाँ ऄि ईपरान्त सोही बमोमजम ह ने गरर यस अ.ि.मा भएको 

खचय रु. २१,१२,७५०।–मनयममत गने मनणयय गररयो । 

४. बेरुजु दर्ा ४६ (२) 

नेपाल सरकार तथा दाताको श्रोत ऄनसुार क्रमशः ४३ प्रमतशत र ५७ प्रमतशतको अधारमा गररन ुपन े

खचय सन्दभयमा दाताको श्रोतबाट रु. १०,७०,५५९।– बमढ खचय दमेखएकामा ईक्त खचय मसंचाइ 

अयोजनाको क्रमागत योजना भएको ह दाँ अ.ि. ०७५/०७६ मा श्रोत ममलान गरर समकएकोले संलग्न 

भौचर ऄनसुार ईक्त खचय मनयममत गने मनणयय गररयो । 

५. बेरुजु दर्ा ५९ 

िडा ऄध्यक्षको मसफररसमा गाईँसभाको स्िीकृती बेगर योजनामा खचय गररएको रकम रु.४,७०,०००।– 

मनयममत गरर अगामी िषयमा गाईँसभा बाट स्िीकृत बजटे बमोमजम मार खचय गने व्यिस्था गने मनणयय 

गररयो । 

६. बेरुजु दर्ा ६०,६८,६९ 

ईपरोक्त दफाहरुमा योजनाको लगत आमिमटे  ऄनसुार हभेी आक्िीपमने्ट तथा मामनसबाट गररने काययको 

ऄनपुातमा मिलहरु पेश नभएको तर काययसम्पन्न प्रमतिदेन ऄनसुार र िास्तमिक मलू्याङ्कन समतेको 
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अधारमा आमस्टमटे ऄनसुार कायय पमन सम्पन्न भएकोले भमिष्यमा यथाथयपरक लगत आमस्टमटे तयार गरर 

सोही बमोमजम योजना सञ्चालन गनै मनदशेन मददै दफा ६०,६८,६९ मा दमेखएको बेरुज ुरकम क्रमशः रु. 

९७,४६८।–, रु ३१,७७३ र रु२,१६,८७१।– मनयममत गनै मनणयय गररयो । 

७. बेरुजु दर्ा ७०,७२,७३ र ७५ 

गाईँसभाबाट स्िीकृत बजटे बमामजम खचय ह न ुपने मान्यता मिपररत एईटा योजनामा छुट्याआएको बजटे 

ऄको योजनामा खचय गररएको तथा गाईँसभाको बाडँफाडमा नपरेको योजनामा समते भकु्तानी मदएको 

पाआएकोले अगामी िषयमा गाईँसभाबाट स्िीकृत बजटे तथा काययक्रम ऄनसुार मार योजना सञ्चालन 

तथा व्यिस्था ह न मनदशे गद ेयस पटकलाइ दफा ७०,७२,७३ र ७५ मा रामखएको बेरुज ुरकम क्रमशः रु. 

२५,०००।–, ५०,०००।–, १,५०,०००।– र ११,००,०००।– मनयममत गने मनणयय गररयो । 

८. बेरुजु दर्ा ६४ 

अ.ि. २०७४/७५ मा गाम्नाङटार खानेपानी महुान संरक्षणको लामग रु.  ५,००,०००।– र माश्तापानी 

खा.पा. ट्याङ्की मनमायणका लामग १,५०,०००।– गाईँ सभाबाट मिमनयोजन भएकोमा िडा कायायलयको 

मनणययानसुार मशयषकान्तर गरर गाम्नाङटार खानेपानी महुान संरक्षणका लामग १,५०,०००।– र राम्चे तेस े

मसद्धथान फलाटे सडक मनमायणका लामग ५,००,०००।– मिमनयोजन गरर खचय गरेकोमा ऄब ईपरान्त 

गाईँसभा बाट स्िीकृत बजटे बमोमजम मार कायय गने गरर यस पटकलाइ मनयममत गने मनणयय गररयो । 

९. बेरुजु दर्ा ८३ 

अ.ि. ०७४/०७५ मा मिमनयोमजत मचनटार मसंचाइ योजना रु ३,००,०००।– मशषयकान्तर गरर भकारे 

ढुङ्गा मचनटार सडक योजनामा गाईँसभाबाट स्िीकृत नमलइ खचय गरेकोमा यस पटकलाइ ऄनमुोदन गने 

मनणयय गररयो । 

आमथयक िषय ०७५/०७६ 

१. बेरुजु दर्ा २२ 

ममहला स्िास््य स्ियंसेमिकालाइ गोष्ठी भत्ताको रुपमा लेमखएको खचयको ४,९२,०००।–को सन्दभयमा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ऄनसुार लमक्षत िगयका लामग मिमनयोमजत बजटे मागका 

अधारमा पूँजी मनमाणयमा खचय गररनपुनेमा ऄब ईपरान्त सोही बमोमजम गने गरर ईक्त खचय यस पटकलाइ 

मार ऄनमुोदन गररयो । 

२. बेरुजु दर्ा २९ 

एम.अइ.एस. प्रणलीमा प्रमिमि नगरर मितरण गररएको ४,४९,६००।– सामामजक सरुक्षा भत्ता सम्बमन्धत 

व्यमक्तको नाम लगायतका मितरण सो प्रणलीमा प्रमिमि गरर समकएकोले ईक्त खचय मनयममत गने मनणयय 

गररयो । 

३.बेरुजु दर्ा ३९ 

एकमिु खररद योजना नबनाइ मनयममत नभएको खचय जम्मा रु.४७,२३,९८२।– ऄब ईपरान्त साियजमनक 

खररद ऐन, २०६३ बमोमजम प्रमतस्पधाय मसममत नह ने गरर खचय गने गरर यस पटकलाइ मनयममत गने मनणयय 

गररयो । 
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४.बेरुजु दर्ा ४० 

ऄध्यक्षको तोक अदेश बमोमजम भएको खचय रु.२१,८१,४८८।– तफय  काययपामलका तथा सभाको गम्भीर 

ध्यानाकषयण भएको र ऄब ईपरान्त प्रचमलत काननु एि ंबजटे मसद्धान्त  बमोमजम मार खचय गने गरर ईक्त 

खचय मनयममत गने मनणयय गररयो । 

५.बेरुजु दर्ा ५२ 

मिमनयोमजत बजटे ऄनरुुप खचय गररनपुनैमा पूँजीगत बजटे बाट ३५,०००।–चाल ुतफय  खचय  गररएकोमा 

हाललाइ ईक्त खचय मनयममत गनयको साथै ईपरान्त मिमनयोमजत बजटे ऄनरुुप मार खचय गने मनणयय गररयो । 

६.बेरुजु दर्ा ५३ 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशतय ऄनदुान रु.१,३५,००,०००।– अमथयक िषयको ऄन्त मतर मार प्राप्त भएको 

ह दाँ बोलपरको माध्यमले खररद गरर मनमायण कायय गनय समय ऄभाि ह ने भएकोले भमिष्यमा समयमा नै 

रकम प्राप्त गरर प्रमतस्पधाय मसममत नह ने गरर प्रचमलत खररद काननु बमोमजम गने गरर यस पटकलाइ ईक्त 

खचय मनयममत गने मनणयय गररयो । 

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्ताि नं. ७ मामथ अिश्यक छलफल गदाय दहेायका मिधेयक सातौ गाँई सभामा 

स्िीकृमतको लामग पेश गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

 अमथयक मिधेयक, २०७७ 

 मिमनयोजन मिधेयक, २०७७ 

 व्यािसाय दताय ऐन संशोधन मिधेयक, २०७७ 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्ताि नं. ८ मामथ अिश्यक छलफल गदाय यस गाईँपामलका मभर रहकेा १६ दमेख २३ 

ममहनाका सम्पणूय बालबामलकाहरुले रामष्ट्रय खोप तामलका ऄनसुार दहेाय बमोमजमका िडाहरुमा सम्पणूय 

खोप परुा गरेको व्यहोरा स्िास््य संस्था प्रमखु तथा िडाध्यक्षहरु माफय त प्रमामणत भइ अएकोले यस 

गाईँपामलकालाइ पणुयखोप मदगोपना समुनमितता घोषणा गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

क्र.स. िडा नं. १६-२३ ममहनाका बच्चा संख्या 

१ १ १० 

२ २ १२ 

३ ३ १३ 

४ ४ ९ 

५ ५ १० 

६ ६ २१ 

७ ७ १६ 

८ ८ २७ 

९ ९ ३३ 
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जम्मा १५१ 

 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्ताि नं. ९ मामथ अिश्यक छलफल गदाय गाईँबेशी कन्सट्रक्सन प्रा.मल.ले COVID-19 

माहामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीले गदाय समयम ैयस गाईँ काययपामलका कायायलयमा अइ अफ्नो 

मनमायण व्यिसायी इजाजतपर नमिकरण गनय नसकेको व्यहोरा जनाइ मनिदेन मदइ हाल नमिकरण गनय 

अएकोले मनयमानुसार थप जररिाना मलइ नमिकरण गरर मदने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्ताि नं. १० मामथ अिश्यक छलफल गदाय प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम सम्बन्धमा 

दहेायका मनणयय सबयसम्मतबाट पाररत गररयो । 

 बेरोजगारहरुको सचूीकरण तथा योजना छनौटका लामग प्रचमलत काययमिमध ऄनसुार सबै िडा 

कायायलयहरुले समयम ै बेरोजगारहरुको सचूी तथा योजनाहरु छनौट गरर गाईँ काययपामलकामा 

पठाईने । 

 यिुा रुपान्तरणका लामग पहल अयोजना तथा कामका लामग पाररश्रममकमा अधाररत 

अयोजना ऄन्तगयत  शसतय ऄनदुानको रुपमा प्राप्त भएको काययक्रममा थप सहयोग पगु्ने गरी 

गाईँपामलकाको नीमत बजटे तथा काययक्रममा ईल्लेख गरर सातौ गाईँसभामा प्रस्ताि पेश गने । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्ताि नं. ११ मामथ अिश्यक छलफल गदाय COVID-19 को कारणले मसजयना भएको 

ऄसहज पररमस्थमतको सामना गनय गाईँ काययपामलकाको मनणयय ऄनसुार घोषणा गररएको राहत प्याकेज 

ऄन्तगयत मिमभन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त भएको तथा यस गाईँपामलकाबाट समते खररद गररएको राहत 

सामामिहरु (प्रमत पररिार ३० के.मज. चामल, ३ के.मज. दाल, २ के.मज. ननु, २ के.मज. मचमन, ४ थान 

साबनु) प्रत्येक िडामा मागका अधारमा दहेाय बमोमजम मितरण गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

क्र.स. िडा नं. राहत लाभिाही पररिार 

१ १ १६ 

२ २ ३२ 

३ ३ २७ 

४ ४ ३० 

५ ५ ३० 

६ ६ २८ 

७ ७ २७ 

८ ८ २८ 

९ ९ ३२ 

जम्मा २५० 
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१२. मिर्यर् िं. १२, प्रस्ताि नं. १२ मामथ अिश्यक छलफल गदाय COVID-19 को  माहमारी मनयन्रण गनय 

यस गाईँपामलकाको मसररसे र साघुटँार नाकामा सञ्चालन गररएको हले्थ डेक्स हाललाइ ऄको मनणयय 

नभए सम्मको लामग बन्द गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो ।  

१३. मिर्यर् िं. १३, प्रस्ताि नं. १३ मामथ अिश्यक छलफल गदाय COVID-19 को माहमारी बमढ रहकेो 

मबषम पररमस्थमतलाइ मध्यनजर गद ै मबदशेबाट अएका व्यमक्तहरुलाइ क्िारेन्टीनमा राख्ने व्यिस्थाको 

लामग प्राथममकताका अधारमा क्रमशः यस गाईँपामलका िडा नं. ४ को यसम मा.मि. यसम मिद्यालय, 

िडा नं. ६ को िा.य.ुमस. मा.मि. मिद्यालय तथा िडा नं. ३ को मभमशनेस्थान मा.मि. मिद्यालयमा 

अिश्यकता ऄनुसार क्िारेन्टीन बेडको व्यिस्था गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो ।  

१४. मिर्यर् िं. १४, प्रस्ताि नं. १४ मामथ अिश्यक छलफल गदाय मिपदक्ो कारणले क्षमत भएको 

ऄिश्थालाइ मध्यनजर गदै स्थानीय मिपद ् व्यािस्थापन समममतले अिश्यक मनणयय गरर गाईँ 

काययपामलकाको कायायलयमामा मसफाररस गने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

१५. मिर्यर् िं. १५, प्रस्ताि नं. १५ मामथ अिश्यक छलफल गदाय दहेायका समममत गठन गने  सियसम्मतबाट 

मनणयय गररयो । 

(क)  बजार व्र्ितथापि िथा सञ्चािि समिमि 

मलख ुगाईँपामलका िडा नं. ४ को धौलेगरैामा मनमायण भइ रहकेो पामलका स्तरीय बजार, व्यिस्थापन 

तथा सञ्चालन गनयको लामग देहाय बमोमजमको ७ सदस्य समममत गठन गने । 

 संयोजकः- ईपाध्यक्ष 

 सदस्यः- ४ र ५ नं. िडाध्यक्ष मध्ये १ जना (श्री गोपाल खरी) 

 सदस्यः-  काययपामलका सदस्य मध्ये १ जना ममहला समहत जम्मा ३ जना (श्री गोपाल 

खड्का, श्री मसता खरी, श्री मािर सनुिुार) 

 सदस्यः- योजना ऄनगुमन तथा त्याङ्क शाखा प्रमखु 

 सदस्य-समचिः- ईद्योग तथा ईद्यमशीलता मिकास ईप-शाखा प्रमखु 

(ख)  १५ सैर्ा अतपिाि जग्गा खररद समिमि 

१५ सैया ऄस्पताल मनमायणको  लामग जग्गा व्यिस्थापन गनय दहेाय बमोमजमको ५ सदस्य समममत 

गठन गने र सो समममतले प्रचमलत काननू बमोमजम यस गाईँपामलकाको िडा नं. ४ ऄन्तगयत पिूय 

पाण्डेखोला, पमिम कुमभन्डेडाँडा, ईत्तर खाल्टे जाने सडक र दमक्षण गाम्नाङ् जाने मामथल्लो सडक 

के्षर मभरको ईपयकु्त जग्गा खररदका लामग १ ममहना मभर गाईँ काययपामलकाको कायायलयमा 

मसफाररस गने साथै समममतलाइ मनयमानसुार सेिा समुिधा कायायलयले ईपलव्ध गराईने । 

 संयोजकः- श्री शान्ता ढुंगले (गा.पा. ईपाध्यक्ष) 

 सदस्यः-  श्री घन बहादरु काकी (४ नं. िडाध्यक्ष) 
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 सदस्यः- श्री लाल बहादरु काकी (समाजसेिी) 

 सदस्यः- श्री मखलामाया लाममछाने (ममहला तथा समाजसेमि) 

 सदस्य-समचिः- श्री रमिशकंर कुमार दास (इमञ्जमनयर) 

१६. मिर्यर् िं. १६, प्रस्ताि नं. १६ मामथ अिश्यक छलफल गदाय मालपोत तथा नामप कायायलय यस 

गाईँपामलकामा ल्याईन अिश्यक पहल गनय सभाबाट ऄनुमोदनको लामग पेश गने सियसम्मतबाट मनणयय 

गररयो । 

१७. मिर्यर् िं. १७, प्रस्ताि नं. १७ मामथ अिश्यक छलफल गदाय अगामी अ.ि.का लामग प्रस्ताि गररएको 

स्िास््य के्षर सधुार काययक्रम स्िास््य चौकी गाम्नाङ्टारमा कायायन्ियन गने बह मतबाट मनणयय गररयो ।    

१८. मिर्यर् िं. १८, प्रस्ताि नं. १८ मामथ अिश्यक छलफल गदाय काययपामलकाको बैठक अिश्यकता 

ऄनसुार  बस्ने सियसम्मतबाट मनणयय गररयो । 

 

 

 

 


