
मममत २०७७ अषाढ २२ गते गाईँ काययपामिकाबाट भएका मनणययहरः 

१. नपेाि सरकारको शशयत ऄनदुान तर्य को छात्रवृमि मवतरणका िामग मवमनयोमजत रकमबाट र. ६ िाख ७० हजार रकमान्तर गरी 

पाठ्यपुस्तकको नपुग रकम भकु्तानी गने । 

२. वडा स्तरीय ऄनगुमन समममतिे गरकेो भकु्तानी मसर्ाररसका अधारमा मनधायररत ऄनदुान प्रदान गने । वडािे एकमषु्ट भकु्तानीको 

मववरण तयार गरी पेश गने । 

३. टेण्डर गदाय हुन गएका मडजाइन स्टमटे तथा BOQ का त्रुटीहर पमहचान गनय मवज्ञ परामशय दाताको सहयोग मिन ेर Contractor 

सगँको छिर्ि पश्चात म्याद थपको प्रकृया ऄगाडी बढाईन े। 

४. क. कामिका मवकास केन्रका पशे हुन अएको काययक्रमहर दहेाय ऄनसुार गनय कामिका मवकास केन्रिाइ स्वीकृमत प्रदान गने टोि 

मवकास ससं्थाको ऄमभममुखकरण काययक्रम  र कायायिय व्यवस्थापनमा सहयोग गनय 

 गाईँ मशक्षा योजना मनमायणमा गाईँपामिकासगँ साझदेारीमा 

 गाईँ पामिका स्तरीय ऄनगुमन २०७७ श्रावण ममहनामा गनय 

 अवमिक योजना मनमायणमा िागत साझदेारी गनय 

 वडा तथा गाईँपामिका स्तरीय बाि सरंक्षण समममत गठनमा यस गाईँपामिकािाइ सहयोग गनय 

 बािमवकासमा मशक्षा मसकाइका िामग अधमुनक प्रमवमधको प्रयोगमा दहेायका बािमवकास केन्र तथा मविाियिाइ सहयोग 

गनय 

 बािमकरण प्रा.मव सल्िीकोट- ऐरावती १ 

 नवप्रमतभा बािमवकास केन्र हावुयङ- ऐरावती २ 

 धवुय प्रा.मव ओखारी- ऐरावती ३ 

 मसद्द बािमवकास केन्र मतल्केनी- ऐरावती ४ 

 ऄमरज्योमत बािमवकास केन्र ढावाचौर - ऐरावती ५ 

 जनमप्रय प्रा.मव बासडाडँा -ऐरावती ६ 

 नवज्योमत बािमवकास केन्र मसमिचौर- ऐरावती ६ 

 रत्नशे्वरी बािमवकास केन्र ईखबुारी - ऐरावती २ 

 स्वगयद्वारी बािमवकास केन्र गोल्जा- ऐरावती ४ 

 मसख्रे बािमवकास केन्र रानीवास- ऐरावती २ 

 दाङवाङ मा.मव ऄमममि र धमोदय मा.मव जाबुनिेाइ सचंार सामाग्री प्रदान गनय  

 पद्मोदय मा.मव धवुाङमा E-Library स्थापना गनय  

 शामन्त प्रा.मव बैरनेी र बाि मकरण प्रा.मव. कोल्वोटको ममयत सम्भार गनय  

 जनमप्रय प्रा.मव वासडाडँामा बािमैत्री भइु व्यवस्थापन गनय  

 कड्कुरा वािमवकास केन्र र मसजयना वािमवकास केन्रको शौचािय ममयत गनय 

 सचुना मशक्षा सामाग्री छपाइ गाईँपामिकासगँको िागत साझदेाररमा गनय 

 मनरन्तर मशक्षा काययक्रम दहेायका मविाियहरमा गनय 



 मोती मा.मव बरौंिा 

 बाि मशक्षा अ.मव मान्र े

 पाटेश्वरी प्रा.मव पकिा 

 जनता मा.मव मवजुिी 

 जनकल्याण अ.मव रानीवास 

 शामन्त प्रा.मव. बैरनेी 

 बािसधुार घनममना प्रा.मव बामिमबसौना 

 समाजकल्याण प्रा.मव मतल्केनी 

 माण्डवी प्रा.मव िाममदमार 

 दाङवाङ मा.मव ऄमममि 

 कट्कुरामा मसचाइँ कुिोको व्यवस्था गनय 

 मलु्य ऄमधवृमि गोष्ठी २०७७ श्रावणमा सचंािन गनय 

 डोजर ऄपरटेर तामिम, तामिम प्रदायक ससं्थाद्वारा यसै गाईँपामिकाको भगुोि मभत्र सचंािन गनय 

 महने्र मा.मव सराङवेसी र मोती मा.मव बरौंिामा ऄपाङमैत्री भैमतक पूवायधार मनमायण गनय 

ख. दहेाय वमोमजमका ब्यमक्तिाइ तोमकएको मापदण्ड ऄनसुारको राहत तत्काि ईपिब्ध गराइ सहयोग गने । 

 सतेे कामी-ऐरावती ६ 

 भगेम बहादरु खड्का- ऐरावती ६  

 यम बहादरु खत्री- ऐरावती ४ 

 दगुाय पुन-ऐरावती ४ 

 

ग. रमेडयो स्वगयद्वारी एर्.एम. प्रा.िी र जुमनयर रडेक्रस सकय ििाइ यस गाईँपामिकाबाट र. १० हजारका दरिे सहयोग ईपिब्ध 

गराईन े। 

घ. के एण्ड के कन्रक्सन, ऐरावती -५ िाइ "घ" वगयको मनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र प्रदान गने । 

ङ. "कोरोना भाआरस (कोमभड-१९) को सकं्रमणको ईपचारमासिंग्न जनशमक्तको जोमखम भिा व्यवस्थापन अदशे, २०७७" वमोमजम 

यस गाईँपामिकाको स्वास््य शाखाबाट मसर्ाररस भए वमोमजमको जोमखम भिा प्रदान गने ।  

च. भमुममहन, सकुुम्वासी र ऄव्यवमस्थत वसोवासीहरकव पमहचान र िगत सकंिनको प्रारमम्भक कायय वडागत रपमा गरी प्राप्त 

मववरणिाइ ऄमन्तम रप मदन ेकायय गाईँपामिकाको बैठकबाट गरी मववरण पठाईन े। 

छ. ऄपाङ्गता भएका ब्यमक्तहरको पररचय पत्र मवतरण काययमवमध २०७७ स्वीकृत गने । 

 

 

 


