
आज मिमि २०७७ साल चैत्र २१ गिे शमिबारका दिि यस सााँफेबगर िगरपामलकाका िगर प्रिुख श्री कुल 

बहािरु कुाँ वरज्यूको अध्यक्षिािा आ.व.२०७७/७८ को िशौं काययपामलका बैठक िहेाय बिोमजिको 

उपमथििीिा बसी मिम्नािुसारका प्रथिावहरु िामि छलफल गरी मिर्यय पाररि गररयो । 

उपमथििीीः 

क्र.सं. िाि‚ िर पि सम्पकय  िं. िथिखि 

१. श्री कुल बहािरु कुाँ वर अध्यक्ष एवं िगर प्रिुख ९८५१०७७११८  

२. श्री मबियला िवेी बुड्िापा सिथय एवं िगर उप-प्रिुख ९८६८७०७४४६  

३. श्री अिर बहािरु शाह सिथय एवं वडा अध्यक्ष -१ ९८६८४३६५५५  

४. श्री कालु ससंह कुाँ वर  सिथय एवं वडा अध्यक्ष -२ ९८५८६५०७१२  

५. श्री कृष्र् बहािरु बुढा सिथय एवं वडा अध्यक्ष -३ ९८६५६२६२६४  

६. श्री बालमगरी कुाँ वर सिथय एवं वडा अध्यक्ष -४ ९८४८६७७५०२  

७. श्री उमजरे साउाँि सिथय एवं वडा अध्यक्ष -५ ९८६८५२५५६  

८. श्री प्रेि राज शिाय सिथय एवं वडा अध्यक्ष -६ ९८४८६१२७६०  

९. श्री मिठ्ठु ससंह भाट सिथय एवं वडा अध्यक्ष -७ ९८४८४११६९९  

१०. श्री टंक बहािरु कुाँ वर सिथय एवं वडा अध्यक्ष -८ ९८६९१५६८६६  

११. श्री धु्रब बहािरु िापा सिथय एवं वडा अध्यक्ष -९ ९८४८५५४०३५  

१२. श्री लाल बहािरु खडका  सिथय एवं वडा अध्यक्ष-१० ९८४८६९२९४८  

१३. श्री गरे्श बहािरु खडका सिथय एवं वडा अध्यक्ष -११ ९८६५८३२६४५  

१४. श्री प्रकाश बहािरु रािा सिथय एवं वडा अध्यक्ष -१२ ९८४८५३०१९१  

१५. श्री सागर ससंह सोिार (बाब्ली) सिथय एवं वडा अध्यक्ष -१३ ९८५८४२६५२४  

१६. श्री कर्य बहािरु साउाँि  सिथय एवं वडा अध्यक्ष -१४ ९८४८६७७९८६  

१७.  श्री जीि बहािरु मिशािी लुहार सिथय ९८६२५०१०८८  

१८. श्री िरुी िवेी कुाँ वर सिथय ९८१४६६७२१०  

१९. श्री सुरि बहािरु भुल  सिथय ९८२५६९६११३  

२०. श्री सावी मिजार सिथय ९८०४६८३८३५  

२१. श्री शंकर भुल  सिथय ९८४८६००८७६  

२२. श्री जयन्िी िवेी बोगटी  सिथय ९८६८८००१८२  

२३. श्री सामवत्री िवेी कुाँ वर सिथय ९८६८७२४०६२  

२४. श्री शान्िी िवेी जोशी सिथय ९८४८५२६५४९  

२५. श्री लक्ष्िी प्रसाि शिाय  समचव मि.प्र.प्र.अ. ९८५८४३०१११  

आिमन्त्रिीः 

२६. श्री हकय  बहािरु साउाँि का.वा. वडा अध्यक्ष ९८६५६४८०१९  

२७. श्री िृप मवश्वकिाय कािुि शाखा ९८४८६०४१२०  

 

  



प्रथिावहरुीः 

१. ररपोर्टयङ 

२. काययमवधी मििायर् सम्बन्धिा । 

३. िगरसभाको भत्ता मिधायरर् सम्बन्धिा । 

४. न्यामयक समिमि ििा िेलमिलापकिायको पुििायजगी िामलि र फर्ियचर सहयोग सम्बन्धिा । 

५. आर्ियक सहयोग अिुिाि सम्बन्धिा । 

६. मवद्यालय लेखा व्यवथिापि िामलि सम्बन्धिा । 

७. काययपामलका सिथय उद्यिी मसजयिा गिय क्षििा अमभवृद्धी िामलि सम्बन्धिा । 

८. प्रधाििन्त्री रोजगार काययक्रि योजिा ििा काययक्रि अिुिोिि सम्बन्धिा । 

९. वडा आयोजिा ििा काययक्रिहरुको शी य्क पररवियि सम्बन्धिा । 

१०.उजाय मवकास उप-समिमि गठि सम्बन्धिा । 

११. सूचिा अमधकारी िोके्न सम्बन्धिा । 

     १२. आ.व.०७८/७९ का लामग उजाय सम्बन्धी आयोजिा िाग गिे सम्बन्धिा । 

     १३. उजाय िफय  सशियको बजेट कायायन्वयि सम्बन्धिा । 

    १४. मवमवध  

मिर्ययहरुीः 

मिर्यय ि.ं ०१ 

प्रथिाव िं. ०१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकाको िवौं काययपामलका बैठक यिा कररब १ 

िमहिाको सियावमधका बीच यस िगरपामलकाबाट सञ्चामलि गमिमवमधहरुको बारेिा िगर प्रिुखज्यूबाट संमक्षप्त 

ररपोटय प्रथिुि भई यस बीचिा सााँफेबगर िगरपामलकाका १४ वटै वडा िाफय ि सञ्चामलि गमिमवमधहरुको बारेिा 

सम्बमन्धि वडा अध्यक्ष र आ-आफ्िो क्षेत्रको क्षेत्रगि ररपोर्टयङ िगर उप-प्रिुख र काययपामलका सिथयहरुबाट 

प्रथिुि हाँिा कायय सञ्चालिािय िमेखएका सिथया ििा िी सिथयाको सिाधािका उपाय ििा सिसािमयक 

मव्यिा पुिीः िगर प्रिुखज्यूको सम्बोधि पश्चाि ररपोर्टयङ कायय सम्पन्न गररयो ।  

मिर्यय ि.ं ०२ 

प्रथिाव िं. ०२ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकाले ियार गरेका िपमसल बिोमजिका 

काययमवमधहरु थवीकृिीका लामग प्रथिुि भई िफाबार छलफल हाँिा उक्त काययमवमधहरुिा आवश्यक संशोधि 

समहि थवीकृि गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो ।  

िपमसलीः 

क. सााँफेबगर िगरपामलकाको उजाय मवकास उप-समिमि गठि ििा सञ्चालि काययमवधी २०७७ 

ख. सााँफेबगर िगरपामलकाको लैंमगक सहसंा मिवारर् को् सञ्चालि काययमवधी २०७७ 

ग. सााँफेबगर िगरपामलकाको बाल अमधकार समिमि, बाल सञ्जाल समिमि गठि, व्यवथिापि ििा 

पररचालि काययमवधी २०७७ 

 मिर्यय ि.ं ०३ 

प्रथिाव िं. ०३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकाको आ.व. २०७७/७८ को पााँचौं र छैटौं 

िगरसभा सञ्चालि गरी सम्पन्न गिे काययिा अहोरात्र खरटिे जिप्रमिमिधी र कियचारीहरुलाई िपमसल 



बिोमजिको िगरसभाको प्रोत्साहि भत्ता उपलब्ध गराउि प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दििे    

सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

वडा सिथय    –         रु. ७,०००/- 

काययपामलका सिथय – रु. ८,०००/- 

वडा अध्यक्ष  - रु. ९,०००/- 

िगर उप-प्रिुख        - रु. १०,०००/-  

िगर प्रिुख              - रु. ११,०००/- 

िगरसभािा खरटिे कियचारीहरुलाई १५ दििको िलब भत्ता बराबरको रकि ।   

मिर्यय ि.ं ०४ 

प्रथिाव िं. ०४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकाको न्यामयक समिमि ििा िेलमिलापकिायहरुको 

लामग पुििायजगी िामलि यही मिमि २०७८ साल बैशाख िेस्रो सािा सञ्चालि गिे र न्यामयक समिमि अन्िगयि 

प्रत्येक वडािा थिामपि िेलमिलाप केन्रहरुको कायय सञ्चालिका लामग १ वटा टेबुल र आवश्यकिा अिुसार १ 

िमेख ३ वटा सम्ि कुसी उपलब्ध गराउिे  सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो ।  

मिर्यय ि.ं ०५ 

प्रथिाव िं. ०५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका ििा मजल्ला िहका सािै मवमभन्न क्षेत्रहरुिा 

योगिाि पुरयाउिे  िपमसल बिोमजिका व्यमक्त ििा संथिाहरुलाई मिम्नािुसार आर्ियक सहयोग अिुिाि 

उपलब्ध गराउि प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दििे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो ।  

िपमसलीः 

क. कलाकार िर बहािरु भण्डारी िंगलसेि ि.पा. १४ कालागाउाँ  क्यासेट प्रकासि- रु. २५ हजार 

ख. पत्रकार िपेन्र बहािरु कुाँ वर साजयमिक सुिुवाई सहजीकरर्           रु. १० हजार 

ग. किलबजार प्रिि सााँथकृमिक िहोत्सव              रु. २५ हजार 

घ. वण्डाली बाल मवकास केन्र ििकुािा छािा िियि     रु. ३५ हजार 

ङ. जि साहारा सुिरूपमश्चि प्रोफाइल छपाई                               रु. १५ हजार 

च. कञ्चिपुर भम्केिी वैद्यिाि कुण्ड मििायर्      रु. ५५ हजार 

छ. सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल ह.ेक्वा.िं. ४९ गुल्ि खप्तड गाडी िियि    रु. १ लाख 

ज. शैलुि व्यवसाय थिापिा ििा सञ्चालि सहयोग (मिरन्िर)                              रु. २५ हजार 

 

मिर्यय ि.ं ०६ 

प्रथिाव िं. ०६ मवमवध िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका अन्िगयिका मवद्यालयहरुको लेखा 

प्रर्ालीिा सिसािमयक सुधार गिय लेखा व्यवथिापि िामलि सञ्चालि गिुयपिे भएकोले यही मिमि २०७८ साल 

बैशाख चौिो सािा मवद्यालय लेखा व्यवथिापि िामलि सञ्चालि गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो। 

मिर्यय ि.ं ०७ 

प्रथिाव िं. ०७  िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका अन्िगयिका काययपामलका सिथयहरुका लामग 

उद्यिी मसजयिा क्षििा अमभवृद्धी िामलि यही मिमि २०७८ साल बैशाख १४ र १५ गिे सञ्चालि गिे 

सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 



मिर्यय ि.ं ०८ 

प्रथिाव िं. ०८ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकािा सञ्चामलि प्रधाििन्त्री रोजगार काययक्रि  

अन्िगयि चालु आ.व. २०७७/७८ िा सञ्चामलि िपमसल बिोमजिका आयोजिा ििा काययक्रिहरु अिुिोिि 

गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

क्र.स.ं वडाि.ं आयोजिाकोिाि कैदफयि 

१  

१ 

कामलिाटी कुपसैि गोरेटो बाटो िियि युवा रोजगारी 

२ बोक्सेगडा चौिारो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

३ मपपलरुखचौिारो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

४  

 

२ 

वडा कायायलय भवि िियि मििायर्  युवा रोजगारी 

५ कृमिखाि िुतय सडकिेमख चापाधारासम्ि गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

६ आरीखेि खािेपािी मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

७ गोयलापािी बजारिेमख रटपेखाला सम्ि गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

८ ३ गोलीगााँउिेमख खप्तड सडक सम्ि गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

९ ५ श्री जल्पािेवी प्रा.मव.खेलिैिाि मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

१०  

६ 

ररठागााँउ धारा िेमख क्याम्पसको िोड सम्ि गेरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

११ मछपेखोला िेमख सालािाडु बडका रुख सम्ि गोरेटो बाटो 

मििायर् 

सािुिामयक आयोजिा 

१२ लङ्किािा िेमखचौिारा हिैं वडा 

कायायलय सम्ि गोरेटो बाटो मििायर् 

सािुिामयक आयोजिा 

१३  

७ 

बैठक घेरापखायल पटकािी मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

१४ िवगााँउ पटकािी मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

१५ कामलकािेवी िमन्िर िियि सािुिामयक आयोजिा 

१६ ८ चमण्डका खािेपािी पाइप लाइि खोिाई सािुिामयक आयोजिा 

१७  जिालगााँउ िेमख मजम्राडी गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

१८ ९ बुढाकोट सडक िियि ििा थिरउन्नमि सािुिामयक आयोजिा 

१९  रागोहाने्न, िालगााँउ, बााँसकारटया गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२२ १० बेिालिाण्डौिा.मव. िैिािमििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२१  छारेखेि घुघुरकोट िा.मव. गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२२  वडा कायायलयको घेरापखायल िियि युवा रोजगारी 

२३  

 

११ 

कियचारी आवास भवि मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२४ टुमि खोला िेमख धामिलेक सम्ि सडकिियि युवा रोजगारी 

२५ थवाथिय चौकी घेरापखायल मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२६ िालरवािेमख पािलगााँउ सम्ि सडक गोरेटो बाटो मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२७ िष्टािेविाको घेरापखायल मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२८ १२ वडा खेलििैाि मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२९ १३ मसल्का पययटदकय के्षत्र सावयजामिक थिल मििायर् सािुिामयक आयोजिा 

२०  बुढाकोट-पािलकोट-भासुवि ग्रामिर् सडक िियि सािुिामयक आयोजिा 



३१ १४ भेरीखोला-घुरुगााँउ मसचाई िियि युवा रोजगारी 

३२ घट्टेखोला-डाडाबाडा मसचाई िियि युवा रोजगारी 

३३ कन्जेन्सी-पामििुल-रािागााँउ मसचाई िियि सािुिामयक आयोजिा 

 

मिर्यय ि.ं ०९ 

प्रथिाव िं. ०९ िामि छलफल गिाय यस िगरपामलका अन्िगयि िपमसल बिोमजिका वडा कायायलय िाफय ि 

चालु आ.व. २०७७/०७८ िा सञ्चालि हिे िपमसल बिोमजिका आयोजिा ििा काययक्रिहरुको शी य्क 

पररवियिका लामग सम्बमन्धि वडा कायायलयबाट अिुरोध भई आएकोले शी य्क पररवियि गरी संशोधि गिे 

सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

वडा योजिा ििा काययक्रि बजेट रकि संशोमधि योजिा ििा काययक्रि बजेट रकि 

१३ १. रठन्के सुगिह बाब्ला 

खािेपािी मििायर्  

 
 
 
 
 
 

 

५,५०,०००/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क. भैपरी आरउिे चालु खचय 

ख. िल्ला मसउ ढुङ्गा सोमलङ बाटो 

मििायर् 

ग. धिालीकोट ढुङ्गा सोमलङ बाटो 

मििायर् 

घ. बाब्ली टोल ढुङ्गा सोमलङ बाटो 

मििायर् 

ङ. बाहि टोल ढुङ्गा सोमलङ बाटो 

मििायर्  

४००००/- 

 

१,१००००/- 

 

१,०००००/- 

 

२,०००००/- 

 

१,०००००/- 

२. थिािीय िह प्रकोप 

व्यवथिापि को् 

अिुिाि 

४,०००००/- क. थिािीय िह प्रकोप व्यवथिापि 

को् अिुिाि 

ख. वडा कायायलय मवद्युि जडाि 

ग. अिगाई िाडुथिल िैिाि 

मििायर् 

घ. मशल्कािली संरक्षर् 

२,०००००/- 

 

५०,०००/- 

 

१,०००००/- 

५०,०००/- 

४ १. बेिौसिी िरकारी 

प्रबद्धयि काययक्रि 

२. बाख्रापालि ििा िधु 

उत्पािि थव- लगािी गिे 

कृ्कलाई प्रोत्साहि 

३. पशु उपचार र बाली 

औ्धी खररि 

४. मवद्युि िियि 

२०,०००/- 

 

 

२०,०००/- 

 

५०,०००/- 

 

३०,०००/- 

मवमवध  

 

 

मवमवध 

 

मवमवध 

 

मवमवध 

२०,०००/- 

 

 

२०,०००/- 

 

५०,०००/- 

 

३०,०००/- 

६ १. भैपरी आउिे चालु खचय 

२. वडा के्षत्र सडक िियि 

४,५८,८००/- 

७०,०००/- 

मवमवध खचय 

ियााँभीर सडक मििायर् योजिा 

४,५८,८००/- 

७०,०००/- 

१० १. भैपरी आउिे पूाँजीगि 

खचय 

२. वडा कायायलय गलुकााँडा 

४,०००००/- 

 

 

१. िोटर साइकल खररि 

२. चुल्ठे गलुकााँडा िेमख िउेझाल सम्ि 

सडक मििायर् 

२,४५,०००/- 

 

 



गोरेटो बाटो मििायर् 

३. आउजी टोल चौिारा 

मििायर् 

५०,०००/- 

 

२०,०००/- 

३. श्री मत्रपुरा सुन्िरी प्रा.मव. लाई 

शैमक्षक अिुिाि 

४. श्री गंगा प्रा.मव. लाई शैमक्षक अिुिाि 

५. आउजी टोल चौिारा मििायर् 

 

४०,०००/- 

 

३५,०००/- 

५०,०००/- 

२ १. प्रकोप व्यवथिापि को् 

२. मत्रपुरा सुन्िरी क्याम्पस 

सरथविी िमन्िर मििायर् 

३. सपंधरा खािेपािी िुहाि 

संरक्षर्  

५,०००००/- 

 

५०,०००/- 

 

३०,०००/- 

१. कायायलय सञ्चालि ििा व्यवथिापि 

खचय 

२. मत्रपुरा सुन्िरी क्याम्पस फर्ियचर 

सहयोग 

३. मवपन्न, असहाय एवं ज्येष्ठ िागररक 

सहयोग  

१,५०,०००/- 

 

 

५०,०००/- 

 

३०,०००/- 

७ १. शोडशा िेवी िमन्िर 

मििायर् 

२. भैपरी आउिे पूाँजीगि 

खचय 

१,३२,०००/- 

 

 

१,१९,०००/- 

१. ककडसााँि घेरापखायल मििायर् 

२. पाइप ििा महल ट्ांक खररि 

१,३२,०००/- 

१,१९,०००/- 

 

 

मिर्यय ि.ं१० 

प्रथिाव िं. १० िामि छलफल गिाय यस िगरपामलकाको भौमिक पूवायधार मवकास समिमि अन्िगयि िगरक्षेत्रिा 

उजाय मवकाससाँग सम्बमन्धि गमिमवधीहरु सञ्चालि गिय िपमसल बिोमजि उजाय मवकास उप-समिमि गठि गिे 

सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

काययपामलका सिथय                                                   श्री शंकर भुल          - संयोजक 

भौमिक पूवायधार मवकास शाखा प्रिुख                             श्री मिराजि शाह      - सिथय 

िवीकरर्ीय उजायसाँग सम्बमन्धि िागररक                        श्री अम्िर ससंह िापा  - सिथय 

उजाय क्षेत्रिा मिजी पेशा व्यवसाय गिे  िमहला वा िमलि     श्री छत्रिाि िाम्राकार    सिथय 

पूवायधार मवकास शाखा अन्िगयि उजायक्षेत्र हिेे कियचारी        श्री धिराज जोशी        सिथय समचव 

मिर्यय ि.ं११ 

प्रथिाव िं. ११ िामि छलफल गिाय यस िगरपामलका कायायलयको सूचिा अमधकारीको रुपिा कािकाज गिै 

आउिुभएका सूचिा प्रमवमध अमधकृि श्री कमविा कुाँ वर आफ्िो पिबाट रामजिािा गिुय भएकोले अको व्यवथिा 

िभए सम्िको लामग यस सााँफेबगर िगरपामलका थवाथ्य शाखा प्रिुख श्री पुष्प बहािरु बुढालाई सूचिा 

अमधकारी िोक्न प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दििे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

मिर्यय ि.ं१२ 

प्रथिाव िं. १२ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकािा चालु आ.व. २०७७/०७८ िा उजाय क्षेत्रको 

मवकासका लामग प्राप्त सशियको बजेट अपुग हिे भई िप आयोजिा ििा काययक्रि सञ्चालि गिय िसदकिे 

भएकोले आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा सञ्चालि हिे गरी िपमसल बिोमजिका आयोजिा ििा काययक्रििा 

बजेट व्यवथिाका लामग वैकमल्पक उजाय प्रबद्धयि केन्र ियााँ बािेश्वर काठिाण्डौंिा िाग गिे सवयसम्िि मिर्यय 

पाररि गररयो । 

 

 



िपमसलीः 

१. कामलिाटी सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं. १                     रु. १५,००,०००/- 

२. ककडसाि सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं. ७                      रु. १५,००,०००/- 

३. काटेखेि सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं.    ३                     रु. १५,००,०००/- 

४. सेलीखेि सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं. १३                     रु. १५,००,०००/- 

५. चुल्ठे सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं.     १०                     रु. १५,००,०००/- 

६. जुम्ला फडेला सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं. ६                 रु. १५,००,०००/- 

७. आधुमिक धुाँवा रमहि चुल्हो खररि ििा मविरर्                   रु. ५०,००,०००/- 

८. बागसभंडी सौयय ससंचाई आयोजिा  वडा िं. २                     रु. १५,००,०००/- 

 

मिर्यय ि.ं१३ 

प्रथिाव िं. १३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकािा चालु आ.व. २०७७/०७८ िा उजाय क्षेत्रको 

मवकासका लामग प्राप्त सशियको बजेट अन्िगयि धुाँवा रमहि चुल्हो खररि ििा मविरर् काययिा खचय गिे मिर्यय 

भएकोिा टोलबथिीिा सौयय बत्तीको आवश्यकिालाई िध्यिजर गरी सशियको बजेट रकि रु. १२ लाखिा 

रकि रु. २ लाख िगरपामलकाको िफय बाट िप गरी सौयय बत्तीिा खचय गरी कायायन्वयि गिे सवयसम्िि मिर्यय 

पाररि गररयो । 

 

उल्लेमखि मिर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 

 

 

 


