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यस धिख ुगाउँपाधिकाको  बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट अधिवशेन), सभाका अध्यक्ष श्री अशोक कुमार काकी ज्यकूो 

सभा अध्यक्षिामा  धमधि २०७९ साि असार १० र २० गिेका धिन भएका बैठकहरुको धनर्णय िहेाय बमोधजम 

रहकेो छन ्। 
गाउँसभािा पेश भएका प्रतिावहरिः 

१. गाउँ सभा बठैकको कायणसचूी सम्बन्िमा । 

२. वडा कायाणियहरु, कायणपाधिकाको धवषयगि सधमधि, राजश्व िथा आधथणक प्रशासन शाखा िथा प्रमखु 

प्रशासकीय अधिकृिको प्रधिवेिन सम्बन्िमा । 

३. धविेयक सम्बन्िमा । 

४. आधथणक बषण ०७९/८० को नीधि िथा कायणक्रम सम्बन्िमा । 

५. आधथणक बषण ०७९/८० को बाधषणक बजटे बक्तव्य िथा बजेट िथा कायणक्रम सम्बन्िमा । 

६. कायणपाधिकाबाट पेश भएका प्रतिाव सम्बन्िमा । 

७. सभा सधमधि िजुणमा सम्बन्िमा । 

लनर्णयहर: 

लनर्णय नुं. १ : प्रतिाव नुं. १ माधथ व्यापक छिफि गिाण धिख ुगाउँपाधिकाको बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट 

अधिवेशन) को बैठकहरुको कायणसचूी िहेाय बमोधजम भएकोिे सोही अनसुार बैठक सञ्चािन गने 

सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

प्रथि बैठकको कायणसूची 

लिलि २०७९/०३/१० 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) धिनको 

१ २०७९/०३/१० सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ४:२०-४:२५ 

२ २०७९/०३/१० अधिवेशन प्रारम्भको घोषर्ा 

प्रथम बैठकको कायणसचूीको जानकारी 
४:२५-४:३० 

३ २०७९/०३/१० सभामा पािना गनुण पने धनयम िथा  

आचार संधहिाको जानकारी 

४:३०-४:३५ 

४ २०७९/०३/१० आ.व. २०७९/८० को गाउँपाधिकाको नीधि 

िथा कायणक्रम प्रतििु 

४:३५-४:५५ 

५ २०७९/०३/१० धविेयक प्रतििु  

क) आधथणक धविेयक, २०७९ 

४:५५-५:१० 
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ख) धवधनयोजन धवियेक, २०७९ 

६ २०७९/०३/१० आ.व. २०७९/८० को िाधग बाधषणक बजेट 

बक्तव्य बजेट िथा कायणक्रम प्रतििु 

५:१०-५:४० 

७ २०७९/०३/१० अधिवेशनको आगाधम बैठकको धमधि, समय 

सम्बन्िी जानकारी सधहि प्रथम बैठक 

अन््यको घोषर्ा 

५:४०-५:५० 

दोस्रो बैठकको कायणसूची 

लिलि २०७९/०३/२० 

क्र.सं. धमधि कायणसचूी समय (बजे) 

१ २०७९/०३/२० सभाध्यक्षको आगमन (िनु सधहि राधरिय गान) ११:३०-११:४० 

२ २०७९/०३/२० बैठक प्रारम्भको घोषर्ा 

(कायणसचूीको जानकारी) 
११:४०-११:४५ 

३ २०७९/०३/२० वडा सधमधि, धवषयगि सधमधि, आधथणक 

प्रशासन शाखा िथा प्रमखु प्रशासकीय 

अधिकृिको प्रधिवेिन प्रतििु 

११:४५-१:३० 

४ २०७९/०३/२० प्रधिवेिन उपर छिफि िथा पाररिको  िाधग 

धनर्णयाथण प्रतििु 

१:३०-१:४० 

५ २०७९/०३/२० धविेयक उपर छिफि िथा पाररिको  िाधग 

धनर्णयाथण प्रतििु 

क) आधथणक धबिेयक, २०७९ 

ख) धवधनयोजन धवियेक, २०७९ 

१:४०-१:५० 

६ २०७९/०३/२० आधथणक बषण ०७९/८० को नीधि िथा कायणक्रम 

उपर छिफि िथा पाररिको  िाधग धनर्णयाथण 

प्रतििु 

१:५०-२:१० 

७ २०७९/०३/२० आधथणक बषण ०७९/८० को बजेट िथा कायणक्रम 

उपर छिफि िथा पाररिको  िाधग धनर्णयाथण 

प्रतििु 

२:१०-२:४० 

८ २०७९/०३/२० कायणपाधिकाको प्रतिाव प्रतििु २:४०-३:०० 

९ २०७९/०३/२० कायणपाधिकाको प्रतिाव उपर छिफि िथा 

पाररिको  िाधग धनर्णयाथण प्रतििु 

३:००-३:१० 
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१० २०७९/०३/२० सभा सधमधिको िजुणमा ३:१०-३:५० 

११ २०७९/०३/२० सभाध्यक्षको मन्िव्य सधहि सभा अन््यको 

घोषर्ा 

३:५०-४:०० 

 

लनर्णय नुं. २ : प्रतिाव नुं. २ माधथ आवश्यक छिफि गिाण गाउँ सभाको िोस्रो  बैठकमा प्रतििु भएका वडा 

कायाणिय, धवषयगि सधमधि, आधथणक प्रशासन शाखा र प्रमखु प्रशासकीय अधिकृिका आधथणक बषण 

२०७८/७९ का कायण प्रगधि प्रधिवेिनहरु िहेाय बमोधजम तवीकृि गने  धनर्णय गररयो । प्रधिवेिनहरु यसै साथ 

संिग्न छन् । 

(क) वडा सलिलिको प्रलिवेदन 

क्र.स. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वडा नं. १, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

२ वडा नं. २, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

३ वडा नं. ३, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

४ वडा नं. ४, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

५ वडा नं. ५, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

६ वडा नं. ६, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

७ वडा नं. ७, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

८ वडा नं. ८, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

९ वडा नं. ९, वडा सधमधि - सवणसम्मि - 

(ख) कायणपालिकाको लवर्यगि सलिलिका प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ वािावरर् िथा धवपि ्व्यवतथापन सधमधि - सवणसम्मि - 

२ धविेयक सधमधि - सवणसम्मि - 

३ पवूाणिार धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 

४ सामाधजक धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 

५ आधथणक धवकास सधमधि - सवणसम्मि - 
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६ सावणजधनक सेवा िथा क्षमिा धवकास 

सधमधि 

- सवणसम्मि - 

(ग)  आलथणक प्रशासन शाखा िथा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृिको प्रलिवेदनहर 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ राजश्व िथा आधथणक प्रशासन शाखा - सवणसम्मि - 

२ प्रमखु प्रशासकीय अधिकृि - सवणसम्मि - 

 

लनर्णय नुं. ३ : प्रतिाव नुं. ३ माधथ आवश्यक छिफि गिाण धिख ुगाउँ कायणपाधिकाको धविेयक सधमधिबाट 

यस सभाको प्रथम बैठकमा पेश भएका धविेयकहरु िहेाय बमोधजमका तवीकृि गने धनर्णय गररयो । धविेयकहरु 

यसै साथ संिग्न छन् । 

क्र.सं. धववरर् पाररि धवधि 

वहुमि सवणसम्मि संशोिन 

१ आधथणक धविेयक, २०७९ - सवणसम्मि - 

२ धवधनयोजन धवियेक, २०७९ - सवणसम्मि - 

लनर्णय नुं. ४ : प्रतिाव नुं. ४ माधथ आवश्यक छिफि गिाण यस गाउँ सभाको पधहिो बैठकमा  प्रतििु 

आधथणक वषण २०७९/८० को नीधि िथा कायणक्रम तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । नीधि िथा 

कायणक्रम यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ५ : प्रतिाव नुं. ५ माधथ आवश्यक छिफि गिाण यस गाउँ सभाको पधहिो बैठकमा प्रतििु आधथणक 

वषण २०७९/८० को बाधषणक बजेट बक्तव्य िथा बजेट िथा कायणक्रम तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो 

। बाधषणक बजेट बक्तव्य िथा बजेट िथा कायणक्रम यसै साथ संिग्न छ । 

लनर्णय नुं. ६ : प्रतिाव नुं. ६ माधथ आवश्यक छिफि गिाण कायणपाधिका बैठकबाट यस गाउँ सभाको िोस्रो 

बैठकमा अनमुोिनको िाधग पेश भएका प्रतिावहरुिाई  िहेाय अनसुार तवीकृि गने सवणसम्मिबाट धनर्णय 

गररयो । 

१.  लिलि २०७९/०१/०५ गिेको कायणपालिका बैठकबाट सभािा अनुिोदनको िालग पेश भएका 

लनर्णयहरिः 
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क) करार सेवा शलु्क र धवधवि खचण धशषणकमा रकम अपगु भएको हुिँा िहेाय बमोधजम रकमान्िर गरी 

आगाधम गाउँ सभामा अनमुोिनको िाधग पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

क्र.स. कायणक्रिको 

नाि 

िौजुदा रकि थप रकि घट रकि सुंशोलिि रकि 

१ पाररश्रधमक 

कमणचारी 

२७,०४,७१६.८६ ०।०० ४,५०,०००।०० २२,५४,७१६।८६ 

२ करार सेवा शलु्क २४,९९,०००।०० २,५०,०००।०० ०।०० २७,४९,०००।०० 

३ धवधवि खचण १,९८,८६०।०० २,००,०००।०० ०।०० ३,९८,८६०।०० 

जम्िा ५४,०२,५७६।८६ ४,५०,०००।०० ४,५०,०००।०० ५४,०२,५७६।८६ 

ख) आधथणक बषण ०७८/७९ को तवीकृि बाधषणक कायणक्रम समपरूक कोष (कुटीडाँडा गाम्नाङ्टार सडक, 

गाम्नाङ्टार भञ्ज्याङ्ग सडक, प्रशासकीय भवन धनमाणर् र अन्य)  धशषणकबाट बाँधक रकम रु. 

१३,८७,९५६।६७ िहेाय बमोधजम बजेट रकमान्िर गरी आगाधम गाउँसभामा अनमुोिनको िाधग पेश 

गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

१) सडक बोडण नेपािबाट धवधनयोधजि रु.१२,००,०००।०० बजेटबाट कुटीडाँडा मिुपिेरा 

सडक धनमाणर् योजना सञ्चािन गने र गाउँपाधिकाको समपरुक कोषबाट 

रु.३,००,०००।००० िागि साझेिारी गने । 

२) तथानीय पवूाणिार धवकास आयोजना कायाणिय, प्रिशे नं. १ ईटहरीको च.नं. ५९ धमधि 

२०७८/१०/०२ गिेको पत्रानसुार नेपाि साम्िमे गमु्बा धिख ुगा.पा. ९ गमु्बा धनमाणर्को 

िाधग रु.४०,००,०००।०० बजेट धवधनयोजन भएकोमा सोही पत्रानसुार तथानीय िह िथा 

उपभोक्ता संतथािे ३०% बराबर (रु.१७,१५,०००।००) िागि साझेिारी गनुण पने भएकोमा 

यस गाउँपाधिकाको समपरुक कोषबाट रु.१०,८७,९५६।६७ िागि साझिेारी गने र बाधक 

रकम रु.६,२७,०४३।३३ उपभोक्ता संतथाबाट िागि साझेिारी हुने गरी कायणक्रम 

कायाणन्वयन गने िथा धड.धप.आर. वापिको रकम सोही कायणक्रमबाट व्यवतथापन गने । 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456384750&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=31071377398539452
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456384750&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=31071377398539452
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२. लिलि २०७९/०३/१९ गिेको कायणपालिका बैठकबाट सभािा अनुिोदनको िालग पेश भएका 

लनर्णयहरिः 

क) सवारी सािन ममणि खचण धशषणकमा रकम अपगु भएको हुिँा िहेाय बमोधजम रकमान्िर गरी चाि ुगाउँ 

सभामा अनमुोिनको िाधग पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

क्र. 

स. 

कायणक्रिको 

नाि 

िौजुदा रकि थप रकि घट रकि सुंशोलिि रकि 

१ पाररश्रधमक 

पिाधिकारी 

१७,८८,१५०।०० 

 

०।०० ६,९०,०००।०० १०,९८,१५०।०० 

२ सवारी सािन 

ममणि खचण 

१,२९४।६० ६,९०,०००।०० ०।०० ६,९१,२९४।०६ 

ख) आगाधम आधथणक बषणहरुमा क्रमशः कायाणन्वयन हुने गरी िहेाय बमोधजमका आयोजना िथा 

कायणक्रमहरुिाई आयोजना बैंकमा समावेश गरी कायणपाधिकाबाट तवीकृि गरी चाि ुगाउँ सभामा 

अनमुोिनको िाधग प्रतिाव पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । आयोजना बैंक यसै साथ संिग्न 

छ । 

ग) आधथणक बषण ०७९/८० मा कायाणन्वयन हुने गरी प्रिानमन्त्री रोजगार कायणक्रम अन्िगणि संघीय 

सशिणको रुपमा प्राप्त बजेट िथा गाउँपाधिकाबाट धवधनयोधजि बजेट अनसुार िहेायका आयोजना 

वडागि प्राथधमकिाको आिारमा कायाणन्वयन गनण कायणपाधिकाबाट तवीकृि गने िथा आयोजनागि 

रकम बाडँफाड आगाधम कायणपाधिका बैठकबाट गने गरी चाि ुगाउँ सभामा अनमुोिनको िाधग 

प्रतिाव पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

१) नौधबसे, धिनििे, वरो हुि ैखोिाघारी घोरेटो वाटो धनमाणर् आयोजना, धिख ु१ 

२) साधनटार, पसिटार, बेिको रुख हुि ैच्यरुरडाँडा घोरेटो वाटो धनमाणर् आयोजना, धिख ु१  

३) कृधष सडक सोधिंग आयोजना, धिख ु२ 

४) घोडेटो बाटो ममणि आयोजना, धिख ु२ 
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५) गोतवा पिेरँो िधेख तवात्य चौकी कृधष सडक ममणि आयोजना, धिख ु३ 

६) जल्पािवेी िधेख खोरण्डेखोिा सम्म गोरेटो बाटो धनमाणर्  आयोजना, धिख ु३ 

७) कुधटडाँडा, वाङ्गेधपपि, डाडँागाउँ, मचावारर, छधिउने सडक  ममणि आयोजना, धिख ु४ 

८) जकेुखोिा, डाँडागाउँ, मचावारर धसंचाई कुिो ममणि आयोजना, धिख ु४ 

९) खड्का खोिा बसपाकण  सडक तिरोन्निी आयोजना, धिख ु५ 

१०) वडडाँडा धबद्यािय िधेख िाराखोिा सम्म डे्रन धनमाणर् आयोजना, धिख ु५ 

११) डाँडाटोि, राम्चेडाँडा सडक तिरोन्निी आयोजना, धिख ु६ 

१२) मिुपँिेरा, सेधिडाँडा, साउनेडाँडा सडक तिरोन्निी आयोजना, धिख ु६ 

१३) गैरी खोल्सा, मैिाकुन्िा िवेी मधन्िर गोरेटो बाटो धनमाणर् आयोजना, धिख ु७ 

१४) साउनेचौिारा, थकुण डाँडा गोरेटो बाटो धनमाणर् आयोजना, धिख ु७ 

१५) धसररसे धचनेटार, डाँडाखकण  कोप्चे सडक तिरोन्निी आयोजना, धिख ु८ 

१६) साििोबाटो, धसतने गोरेटो बाटो धनमाणर् आयोजना, धिख ु८  

१७) धिधम्ि, वाच्प ुकृधष सडक सोधिंग आयोजना, धिख ु९ 

१८) मल्ख,ु पोखरी कृधष सडक सोधिंग आयोजना, धिख ु९ 

घ) आधथणक वषण २०८०/८१ मा साना धसचाई कायणक्रम अन्िरगि िहेाय अनसुारका आयोजनाहरु 

सञ्चािन गने धनर्णय गरी चाि ुगाउँ सभामा अनमुोिनको िाधग प्रतिाव पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय 

गररयो । 

१) पोकिी खोिा, धवसौना, िवेािीथान, धसररसे धसचाई आयोजना, धिख ु९ 

२) डँुडेखोिा, मसार, सम्मटार साधवक ६, ७, ८ र ९ धसचाई आयोजना, धिख ु८ 

३) डँडेखोिा, िवेीटार, धनववुाबोट, रोकाडाँडा धसचाई आयोजना, धिख ु८ 

४) पोकिी खोिा, साधठबेसी धसचाई आयोजना, धिख ु८ 

५) पचासेकुिो धसचाई आयोजना, धिख ु८ 

६) डँुडेखोिा, राम्चे धसचाई आयोजना, धिख ु७ 

७) जकेुखोिा खाल्टे धसचाई आयोजना, धिख ु६ 
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८) जकेुखोिा, थापाटोि, बांगेधपपि धसचाई आयोजना, धिख ु५ 

९) जकेुखोिा, ढाँड, मोहररया, मचाबारी धसचाई आयोजना, धिख ु४ 

१०) ढाडे धसचाई आयोजना, धिख ु३ 

११) ठुिो खोिा धसचाई आयोजना, धिख ु३ 

१२) टारी धसचाई आयोजना, धिख ु२ 

१३) अचणिे धसचाई आयोजना, धिख ु२ 

१४) होक्सेटार धसचाई आयोजना, धिख ु१ 

ङ) आधथणक वषण २०८०/८१ मा समपरूक िथा धवशेष अनिुान मागका िाधग संघ िथा प्रिशेमा िहेायका 

आयोजनाहरु पेश गने िथा चाि ुगाउँ सभामा तवीकृधिको िाधग प्रतिाव पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय 

गररयो । 

सिपूरक अनुदान िर्ण िः 

सुंघ 

१) धवचारी आहाि गाउँपाधिका केन्र सडक आयोजना (क्रमागि) 

२) वडा नं. ३, ५ र ७ वडा कायाणिय भवन धनमाणर् आयोजना (क्रमागि) 

३) वडा  नं. १, ४ र ८ वडा कायाणिय भवन धनमाणर् आयोजना  

प्रदेश 

१) राङ्चा, बाघखोर सडक धनमाणर् आयोजना (क्रमागि) 

२) भञ्ज्याङ्ग, माहोरडाँडा सडक धनमाणर् आयोजना (क्रमागि) 

लबशेर् अनुदान िर्ण िः 

१) वहृिर तवात्य क्षेत्र धवकास कायणक्रम 

२) धशक्षा क्षेत्र सिुार कायणक्रम 

३) कृधष क्षेत्र धवकास कायणक्रम 

४) तवात्य क्षेत्र पवूाणिार (५ शैय्या आिारभिू अतपिाि संरचना धनमाणर्) धवकास आयोजना,  
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सुंघ प्रदेशिा िाग गने लबशेर् आयोजनाहरिः  

१) प्रमखु प्रशासकीय भवन धनमाणर् आयोजना 

२) वडा  नं. २, ६ र ९ वडा कायाणिय भवन धनमाणर् आयोजना  

३) धसल्खवेुसी, िाहािटार, यसम, खाल्टे, टारकेरावारी, पोकधि झरना, धिधम्ि धिख ुएक्वार सडक 

धनमाणर् आयोजना 

४) धसररसे, टारकेराबारी, गाम्नाङ्, पोखरीडाँडा, श्रीचौर सडक धनमाणर् आयोजना 

५) धसररसे, टारकेराबारी, डाँडाखकण , पोखरीडाँडा, श्रीचौर सडक धनमाणर् आयोजना 

६) नमणिशे्वर, िरुागाँउ, चम्पािवेी १० सडक धनमाणर् आयोजना 

७) धिधम्ि, पोकधि झरना, ढंुगढंुगे, ककधन, कोषहाट पयणटकीय सडक धनमाणर् आयोजना 

८) धपँपिगैरा, आँपडाँडा, कुवापानी खोिा, बगैचँा सडक धनमाणर् आयोजना 

९) हुिाकचौर, ढिेधपपि, धनगािेडाँडा, चम्पािवेी १० सडक धनमाणर् आयोजना 

१०) मड्ुके, च्यरुीडाँडा सडक धनमाणर् आयोजना  

च) धिख ुएकीकृि धवकास समाज (LIDS) नेपािको धमधि २०७९/०२/०८ गिेको पत्रद्वारा प्रतिाव गरेका 

कायणक्रम िथा बजेट सञ्चािन गनण सहधजकरर् गनण तवीकृि गने र चाि ुगाउँ सभामा अनमुोिनको िाधग 

प्रतिाव पेश गने सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । धिख ुएकीकृि धवकास समाजको पत्र यसै साथ संिग्न 

छ । 

लनर्णय नुं. ७ : प्रतिाव नुं. ७ माधथ व्यापक छिफि गिाण गाउँ सभा िथा नगर सभा सञ्चािन कायणधवधि 

ऐन, २०७५ को िफा ३६ अनसुार कायणपाधिकािाई सभा माफण ि जनिाप्रिी उत्तरिायी बनाउन र 

कायणपाधिकाका काम कारबाहीको धनरन्िर धनगरानी गनण िहेाय बमोधजमका सभाका धवषयगि सधमधि गठन 

गने र सधमधिको काम, किणव्य र अधिकार िथा सधमधि सम्बन्िी अन्य व्यवतथा सोही ऐन बमोधजम हुने 

सवणसम्मिबाट धनर्णय गररयो । 

१) अथण िथा सावणजधनक िेखा सधमधि 

सभापधिः िेज बहािरु जोधग (सभा सितय) 
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सितयः कृरर् बहािरु खड्का (सभा सितय) 

सितयः टहि बहािरु खड्का (सभा सितय) 

सितयः पावणिी साकी (सभा सितय) 

पिने सितयः मोहन काकी (संयोजक, कायणपाधिकाको आधथणक धवकास सधमधि) 

२) धबिायन सधमधि 

सभापधिः टेक बहािरु श्रेष्ठ (सभा सितय) 

सितयः धिि बहािरु खधत्र (सभा सितय) 

सितयः र्न कुमारी रुपाचा (सभा सितय) 

सितयः धहरामाया खधत्र (सभा सितय) 

पिने सितयः घन बहािरु काकी (संयोजक, कायणपाधिकाको धबिेयक सधमधि) 

३) सामाधजक सधमधि 

सभापधिः जागेश्वर भट्टराई (सभा सितय) 

सितयः कल्पना नेपािी (सभा सितय) 

सितयः गोमा बढुाथोकी (सभा सितय) 

सितयः ज्ञान ुश्रेष्ठ (सभा सितय) 

पिने सितयः परुुषोत्तम पौडेि (संयोजक, कायणपाधिकाको सामाधजक धवकास सधमधि) 

४) सशुासन िथा तथानीय सेवा सधमधि 

सभापधिः धििा बहािरु खधत्र (सभा सितय) 

सितयः िन कुमारी श्रेष्ठ (सभा सितय) 

सितयः र्न बहािरु पाण्डे (सभा सितय) 

सितयः िउेमाया भजुेि (सभा सितय) 

पिने सितयः धहरा बहािरु काकी (संयोजक, कायणपाधिकाको सावणजधनक सेवा िथा क्षमिा धवकास 

सधमधि) 
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५) कृधष, पयणटन, पवूाणिार िथा प्राकृधिक श्रोि सधमधि 

सभापधिः होम प्रसाि धिमधल्सना (सभा सितय) 

सितयः ङावा शेपाण (सभा सितय) 

सितयः धमना साकी (सभा सितय) 

सितयः धवधनिा धव.क. (सभा सितय) 

पिने सितयः राम कुमार बढुाथोकी (संयोजक, कायणपाधिकाको पवूाणिार धवकास सधमधि) 

 

 


