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प्रसे बिज्ञप्ती 

 

 

बिबि २०७९।०४।०६ गिे खमु्ि ु पासाङल्हािू गाउँपाबिकाका अध्यक्ष श्री बिङिा बिरी शेपााज्यूको 
अध्यक्षिािा कायाापाबिका िैठक िसी देहायका बिर्ायहरु पाररि भएको हुँदा सरोकारवािा सिैको जािकारीको 
िाबग यो प्रसे बिज्ञप्ती िार्ा ि सावाजबिक गररएको ि । 

 

बिर्ायहरु  
१) भउूपयोग ऐि, २०७६ को दर्ा २० अिसुार यस गाउँपाबिकाको स्थािीय भउूपयोग पररषद्को 

कायािा सहयोग गिा देहाय ििोजजिको भउूपयोग कायाान्वयि सबिबि गठि गरी गाउँपाबिकाको 
भपूउपयोग सम्िन्धी गबिववबधहरु सञ्चािि गिे । 

 

(क) गाउँ कायापाबिकाका अध्यक्ष       - अध्यक्ष  

(ख) सम्िजन्धि वडाका वडा अध्यक्ष      - सदस्य  

(ग) गाउँ कायापाबिकाका कृवष, वि, भबूि, सहरी ववकास र भौबिक पूवााधारसँग  

सम्िजन्धि शाखाका प्रिखुहू       -सदस्य  

(घ) सगरिाथा राविय बिकुञ्जका प्रिखु संरक्षर् अबधकृि    -सदस्य  

(ङ) सगरिाथा राविय बिकुञ्जका िध्यविी क्षेत्र व्यवस्थापि सबिबिका अध्यक्ष -सदस्य  

(च) पासाङल्हाि ुिवहिा सबिबिका अध्यक्ष     -सदस्य  

(ज) गाउँसभा सदस्य श्री बििा रु्टी शेपाा     -सदस्य  

(झ) प्रिखु प्रशासकीय अबधकृि       -सदस्य-सजचव 

 

२) यस गाउँपाबिकाको दोस्रो गाउँ सभाको ११ औ ंगाउँ अबधवेशििाट चाि ुआ. व. ०७९।०८० का 
िाबग स्वीकृि वावषाक कायाक्रि, योजिा िथा िजेटको खचा गिे अजतियारी गाउँपाबिकाका प्रिखु 
प्रशासकीय अबधकृििाई ददि े।  

 

३) िकु्िा आधारभिू ववद्याियिा कायारि जशक्षक श्री देवेन्र राईको बिबि २०७९ श्रावर् १ गिे 
असिावयक बिधि भएको हुँदा ििृ आत्िको जचर शाजन्िको काििा गदै हाददाक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै 
शोक सन्िप्त पररवारजििा हाददाक सिवेदिा व्यक्त गिे । साथै बिजको शविाई अजन्िि संस्कारका 
िाबग बिजी बिवास खोटाङसम्ि हेबिकोप्टर िार्ा ि पठाईएको खचा रु २ िाख ५० हजार यस 
गाउँपाबिकािाट भकु्तािी गिे ।  
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४) यस गाउँपाबिका र गाउँपाबिका अन्िगािका बिकायहरुिा ररक्त रहेका पदपूिी गिा िोक सेवा 
आयोगिा िाग आकृबि र्ारि भरी पठाउिे र पदपूिी िभईञ्जिेसम्िका िाबग वडा कायाािय र 
कायाािय सञ्चािि गिा किाचारीको अभाव भएको हुँदा कम्प्यटुर अपरेटर दरिन्दी िथा ररक्त रहेका 
प्राववबधक दरिन्दी करार सेवािाट पदपूिी गिे ।  

 

५) खमु्ि ु पासाङल्हाि ु गाउँपाबिका संजक्षप्त वािावरर्ीय अध्ययि िथा प्रारजम्भक वािावरर्ीय पररक्षर् 
कायाववबध, २०७८ को दर्ा १२ िा भएको अिगुिि सम्िन्धी जजम्िेवारी र दर्ा १४ िा भएको 
प्राववबधक सबिबि देहाय अिसुार गठि गिे बिर्ाय गररयो । 

अिगुिि सबिबि 

क) गाउँपाबिका उपाध्यक्ष      संयोजक 

ख) वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापि सबिबिका संयोजक   सदस्य 

ग) प्रिखु प्रशासकीय अबधकृि      सदस्य 

घ) योजिा शाखा प्रिखु       सदस्य 

ङ) वािावरर् बिरीक्षक       सदस्य 

च) वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापि शाखा प्रिखु   सदस्य सजचव  

 

प्राववबधक सबिबि 

क) प्राववबधक शाखा प्रिखु      संयोजक 

ख) आयोजिा िथा कायाक्रिसँग सम्िजन्धि के्षत्रको ववषयववज्ञ   सदस्य 

ग) वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापि शाखा प्रिखु    सदस्य सजचव  

 

६) यस गाउँपाबिकाको दोस्रो गाउँसभाको ११ औ ं अबधवेशििाट स्वीकृि जिप्रबिबिधी िथा 
किाचारीहरुको िाबिि शीषाकको िजेटिाट देहाय अिसुारका कायाक्रिहरु सञ्चािि गिे । 

क) काििुी सचेििा सम्िन्धी  

ख) भाषर् किा सम्िन्धी 
ग) सफ्टवेयर सञ्चािि सम्िन्धी 
घ) खररद प्रवक्रया सम्िन्धी 
ङ) योजिा िजुािा सम्िन्धी 

 

७) आबथाक वषा ०७८।०७९ िा उत्कृष्ट काया सम्पादि गिे देहायका किाचारीहरुिाई उत्कृष्ट किाचारी 
स्वरुप जिही रु १ िाखका दरिे परुस्कृि गिे ।  

क) िेखा अबधकृि श्री चेििाथ कटेि 
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ख) सव ईजञ्जबियर श्री ऋवषराज कुिार राि 

ग) िेखापाि श्री ित्रिहादरु खड्का 
 

८) खमु्ि ुके्षत्रिा टे्रवकङ पथ प्रदशाक वा टे्रवकङ भररया बििा एक्िै भ्रिर्िा आउिे पयाटकहरु हराउि े
सिस्या सजृिा भएको हुँदा अि उप्रान्ि यस के्षत्रिा अबिवाया रुपिा टे्रवकङ पथ प्रदशाक वा टे्रवकङ 
भररया बिएर िात्र भ्रिर् गिे अििुबि उपिब्ध गराउि सम्िजन्धि बिकायिा अिरुोध गिे र १ िं. 
प्रदेश सरकारको पयाटि िन्त्राियिाट GPS Tracking System कायाान्वयि गररददि प्रस्िाव पत्र पेश 
गिे ।  

९) यस गाउँपाबिका हािसम्ि सडक सञ्जािसँग िजोबडएको हिुािे हवाईजहाज एक िात्र भरपदो 
यािायािको साधि रहेको ि । यस गाउँपाबिका जस्थि िेजञ्जङ वहिारी वविािास्थि िकु्िािा िारा 
एयरिाईन्स, सबिट एयरिाईन्स र सीिा एयरिाईन्सिे उडाि भिे गरेका िि ्। िारा एयरिाईन्सिे 
बियबिि रुपिा उडाि भिे गरेको ि भिे सबिट एयरिाईन्स र सीिा एयरिाईन्सिे पयाटकीय 
बसजििा िात्र उडाि भिे गरेकािे सिै बसजििा सबिट एयरिाईन्स र सीिा एयरिाईन्सिे पबि 
उडाि भिुा पिे सवासाधरर् िागररकको गिुासो आएको हुँदा सबिट एयरिाईन्स र सीिा 
एयरिाईन्सिाई सिै बसजििा बियबिि उडाि भिा अिरुोध गिे िथा उक्त हवाई उडािका 
संस्थाहरुसँग सिन्वय िैठक गिे । िेपाि एयरिाईन्सको भिे िकु्िािा कायाािय िात्र स्थापिा 
भएको िर उडािका कुिै पबि कायाक्रि ववगि वषाहरुदेजख िै िरहेको हुँदा िेपाि एयरिाईन्सिाई 
सिेि बियबिि उडािका कायाक्रि राख्न अिरुोध गिे । 

१०) खमु्ि ुपासाङल्हाि ुगाउँपाबिका वडा िं. ३ जम्रु्टेका भरि िगरको ियाँ िन्दै गरेको घर िाबथिाट 
ढुङ्गा झरी आजंशक क्षबि भएको हुँदा उक्त घर पिुबििाार् गरी सम्पन्न गिा रु १५०,०००.०० राहि 
रकि उपिब्ध गराउिे ।  

११) यस गाउँपाबिकाको पयाटि िीबि ियार गरी कायापाबिकािा पेश गिा देहाय अिसुारको कायादि गठि 
गिे ।  

क) आबथाक ववकास सबिबिका संयोजक   संयोजक 

ख) सिै ववषयगि सबिबिका संयोजक    सदस्य 

ग) ववषय ववशेषज्ञ      सदस्य 

घ) प्रिखु प्रशासकीय अबधकृि    सदस्य सजचव 
 

१२) जजल्िा सदरिकुाि सल्िेरीिाट बििाार्ाधीि वङिदोजी पयाटि सडकको बसिािा खररखोिासम्ि 
सञ्चािि भईरहेका जीप व्यवसायीहरुिे आरू् खशुी क्यू बसष्टि िागू गरी चको भाडा दर सिेि 
असिुी  यािायाि सञ्चािि गरररहेको र उक्त क्यू बसष्टििे अन्य व्यवसायी िथा सेवाग्राहीहरु िकाािा 
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परेको हुँदा उक्त क्यू बसष्टि िरुुन्ि हटाई िोवकएको भाडा दरिा याियाि सञ्चािि गिे व्यवस्था 
बििाई ददि जजल्िा प्रशासि कायाािय सोिखुमु्ििुाई अिरुोध गिे । 

१३) सगरिाथा आधार जशबिरदेजख Camp २ सम्ि जािे आरोहर् पथ हािसम्ि सगरिाथा प्रदूषर् बियन्त्रर् 
सबिबििे बििाार् गदै आईरहेको ि । Camp २ देजख जशखरसम्िको आरोहर् पथ Expedition 

Operators Association Nepal िे बििाार् गदै आईरहेको ि । Camp २ देजख जशखरसम्िको आरोहर् 
पथ बििाार् गिे िथा सगरिाथा वहिाि सरसर्ाई गिे जजम्िेवारी सगरिाथा प्रदूषर् बियन्त्रर् सबिबि 
वा खमु्ि ुक्िाजम्िङ सेण्टरिाई जजम्िवारी िोक्ि सम्िजन्धि बिकायिा अिरुोध गिे ।  

१४) सीिा प्रशासि कायाािय िाम्चेिाट िेपािी िागररकिाको प्रिार् पत्र सिेि जारी भईरहेको सियिा 
यस खमु्ि ु पासाङल्हाि ुगाउँपाबिकािासीहरुको ििदािा िािाविी संकिि सीिा प्रशासि कायाािय 
िाम्चेिाटै गररददि र राविय पररचय पत्र सम्िन्धी काया सम्िजन्धि वडािाटै सञ्चािि हिुे व्यवस्था 
बििाई ददि राविय पञ्जीकरर् िथा पररचय पत्र ववभागिा अिरुोध गिे ।  

१५) खाद्य व्यवस्था िथा व्यापर कम्पिी बिबिटेडको खाद्य बडपो यस गाउँपाबिकाको िकु्िािा स्थापिा 
भएको िर यस गाउँपाबिकाको वडा िं. ४ को गोरक्से, ििचेु, थकु्िा, रे्ररचे आदद िस्िीहरु 
िकु्िािाट पैदि ४ ददि र वडा िं. ५ का िाम्चे, ठिो िथा थािेिा ३ ददि, वडा िं. ३ का 
र्ाजक्दङ भन्दा उत्तरका िस्िीहरुिा १ ददि भन्दा िढी िाग्िे भएको हुँदा खाद्य व्यवस्था िथा व्यापर 
कम्पिी बिबिटेडिाट वविरर् हिुे चािि िझुी िैजाि िहँगो हिुे भएकािे यस गाउँपाबिकािाट िै 
ववगि वषाहरुिा खाद्यान्न ढुवािी गरी सिस्या सिाधाि गररंदै आएकोिा अि  उप्रान्ि खाद्य व्यवस्था 
िथा व्यापर कम्पिी बिबिटेडको खाद्य बडपो यस गाउँपाबिकाको वडा िं. ४ खमु्जङुिा स्थािान्िरर् 
गरी सिस्याको सिाधाि गररददि सम्िजन्धि बिकायिा अिरुोध गिे । 

१६) बििाार्ाधीि वङिदोजी शेपाा पयाटि सडकको बियबिि अिगुिि गिा, वर्ल्डिा आई परेका 
सिस्याहरुको ित्काि बििाार्स्थििा पगुी सिाधाि गिा यस गाउँपाबिका केन्रिाट पदाबधकारी िथा 
किाचारीिाई बििाार्स्थििा पगु्ि सिय िाग्ि ेभएकािे वडा िं. १ पैंयािा साइट कायाािय स्थापिा 
गरी सो को व्यवस्थापि गिे ।  

१७) गाउँपाबिका के्षत्रबभत्रका िाङ्गा िथा सावाजबिक जग्गािा वृक्षरोपि गरी हररयािी प्रिद्धाि गिा िथा 
ववबभन्न रू्ि र र्िरू्िका बिरुवा उत्पादि गरी िगैंचा बििाार् गिा िसेुिा िहउुद्देश्यीय िसारी 
स्थापिा गरी सञ्चािििा ल्याउिे । 

१८) ददङिोचे जस्थि खमु्ि ुअिपाइि कन्जरभेसि काउजन्सिको भवििा प्रहरी चौकी सञ्चािि गिाका िाबग 
सगरिाथा राविय बिकुञ्जिा अिरुोध गिे र उक्त भवििा प्रहरी चौकी सञ्चािि गिा सहिबि प्राप्त 
भएिा ििाि सम्भार गरी प्रहरी चौकी सञ्चािि गिे । 

१९)  यस गाउँपाबिकाको धेरै जसो भभूाग संरक्षर् के्षत्र बभत्र परेकािे संरजक्षि वन्यजन्ि ु िथा 
जबडिटुीहरुको अिाबधकृि बिकासी पैठारीिा रोक िगाउि हेबिकप्टरिाई िेजञ्जङ वहिारी वविािस्थि 
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िकु्िािा अबिवाया चेक इि चेक आउट गिे प्रिन्ध बििाउि र रेस्क्य ुगररिे हेबिकोप्टरिा सािाि 
कागो गररिे भएको हुदँा सो सम्िन्धिा ििर्ि गरी िीबिगि बिर्ाय गिुा पिे भएकािे सिै हेिी 
कम्पिीहरुसँग सिन्वय िैठक िस्िे । 

२०) गाउँपाबिका के्षत्र बभत्र गठि हिुे टोि ववकास संस्थाको सहजीकरर् गरी सम्िजन्धि के्षत्रिै पगुी भार 
१५ गिे बभत्र टोि ववकास सँस्था दिाा गिा बिम्िािसुारको कायादि गठि गिे ।  

क) सशुासि िथा सािाजजक ववकास सबिबिका सयोजक  संयोजक 

ख) सािाजजक ववकास सबिबिका संयोजक    सदस्य 

ग) आबथाक प्रशासि शाखा प्रबिबिधी     सदस्य 

घ) योजिा शाखा प्रिखु      सदस्य 

 

२१)  खमु्ि ु पासाङल्हि ु गाउँपाबिकाको जशक्षा बियिाविी २०७५ (दोस्रो संशोधि, २०७९ सवहि) यस 
गाउँपाबिकाका सावाजबिक ववद्याियहरुिा गठि हिुे ववद्यािय व्यवस्थापि सबिबिको सहजीकरर् गिा 
गाउँपाबिका जशक्षा शाखा प्रिखुिाई खटाउिे ।  

२२) एभरेष्ट प्िाटीबियि जबुिबिका अवसरिा प्रथि सगरिाथा आरोही सर एडिण्ड वहिारी र िेजञ्जङ िोगे 
शेपााको पूर्ाकािीि कदको शाबिक िेजञ्जङ वहिारी वविािस्थििा बििाार् गिे र सो को खचा ववववध 
कायाक्रि खचा शीषाकिाट भकु्तािी िेख्न े। 

२३) सशुासि िथा संस्थागि ववकास सबिबििाट िस्यौदा ियार गरी दर्ागि रुपिा ििर्ि भएका 
देहायका बियिाविी िथा कायाववबधहरु स्वीकृि गरी ित्काि राजपत्रिा प्रकाशि गिे ।  

क) जशक्षा बियिाविी, २०७५(दोस्रो संशोधि, २०७९) 

ख) प्रोत्सहाि भत्ता उपिब्ध गराउिे कायाववबध, २०७९ 

ग) वङिदोजी शेपाा स्िबृि गोल्ड कप सञ्चािि कायाववबध, २०७९ 

घ) स्वास््य उपचार खचा उपिब्ध गराउिे कायाववबध, २०७९ 

ङ) आवासीय िात्रावृजत्त उपिब्ध गराउिे कायाववबध, २०७९ 

च) जशक्षक प्रोत्सहाि भत्ता कायाववबध, २०७९ 

ि) टोि ववकास सँस्था गठि र पररचािि कायाववबध, २०७९ 

ज) ववषयगि सबिबि (काया सञ्चािि) कायाववबध, २०७९  

 

२४) गाउँपाबिका के्षत्र बभत्रका सावाजबिक िथा सरकारी जग्गाहरुको अिाबधकृि रुपिा अिाबधकृि 
व्यजक्तहरुिे भोग चिि गरररहेको पाईएकािे सो सम्िन्धिा यथाथा प्रबिवेदि पेश गिा गाउँपाबिकाका 
अबिि र सम्िजन्धि वडाका जिप्रबिबिधीहरुिाई जजम्म्वारी प्रदाि गिे । 

२५)  यस गाउँपाबिकाको स्वाबित्विा रहेको िकु्िा पयाटि भविको पवहिो िल्िािा पयाटकीय सूचिा 
केन्र स्थापिा गिा सगरिाथा प्रदूषर् बियन्त्रर् सबिबििाई स्थाि उपिब्ध गराउिे ।  
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२६) यस गाउँपाबिकािाट सञ्चािि हिुे चौंरीखका  स्वास््य चौकी िाजचपाङको िाबग देहाय अिसुारको 
दरिन्दी संरचिा स्वीकृि गिे । 

क्र.सं. इकाई पद िह संतया 
१  िेबडकि सपुररण्टेण्डेण्ट िेबडकि अबधकृि १ 

२ िवहरङ्ग इकाई हेल्थ अबसषे्टण्ट िह ५/६/७ १ 

कववराज (आयवेुद सहायक) िह ५/६/७ १ 

३ प्रयोगशािा इकाई ल्याि टेजक्िसयि  िह ५/६/७ १ 

४ प्रशासि इकाई 

 

िा.स.ु रा.प.अिं. प्रथि/सहायक पाँचौं  १ 

कायाािय सहयोगी (शे्रर्ीबिवहि) ३ 
सरसर्ाईकिी  (शे्रर्ीबिवहि) १ 

५ आकजस्िक इकाई हेल्थ अबसषे्टण्ट िह ५/६/७ २ 
६ रेबडयोइिेजजङ इकाई रेबडयोग्रार्र िह ५/६/७ १ 
७ अििरङ्ग इकाई स्टार्  िसा िह ५/६/७  ४ 
८ अस्पिाि र्ािेसी र्ािेसी सहायक िह ५/६/७ १ 
जम्िा  १७ 
  

२७) यस गाउँपाबिकाको स्वाबित्विा रहेको अण्डर वाटर ड्रोि ३ हजार िीटर भन्दा िाबथको उचाईिा 
काि िगिे भएकािे सशस्त्र प्रहरी ििको ववपद व्यवस्थापि गर्, कुररिटारिाई हस्िान्िरर् गिे ।  

२८) गाउँ कायाापाबिकािाट स्वीकृि बियिाविी, बिदेजशका, कायाववबध अिसुारका ववबभन्न सबिबि िथा 
उपसबिबिहरु बिबि २०७९ भार िसान्ि बभत्र गठि गररसक्िे ।  

२९) १ िं. प्रदेश सरकारिाट चाि ुआ. व. ०७९/०८० िा कायाान्वयि हिुे गरी ििौट भएको शेपाा 
संग्रहािय बििाार् यस गाउँपाबिकाको वडा िं. २ सकेु जस्थि राविय ववभबूि पासाङल्हािू शेपााको 
गाउँिा पासाङल्हािू संग्रहािय बििाार् गिा अिरुोध गिे ।  

३०) यस गाउँपाबिकाको सम्िाबिि दोस्रो गाउँसभाको ११ औ ंअबधवेशििाट स्वीकृि देहायका योजिाहरु 
कायाान्वयि गररददि सम्िजन्धि बिकायिा अिरुोध गिे । 

क्र.सं. योजिा कायाक्रिको िाि ठेगािा िाग गररिे बिकाय 

1.  िािा झोिङु्गे पिु  वडा िं. ४ स्थािीय पूवााधार ववभाग 

2.  ददङिचेु झोिङु्गे पिु वडा िं. ४ स्थािीय पूवााधार ववभाग 

3.  िोिखोिा झोिङु्ग ेपिु वडा िं. २ स्थािीय पूवााधार ववभाग 

4.  थजुक्दङ झोिङु्गे पिु वडा िं. २ स्थािीय पूवााधार ववभाग 

5.  देउरािी झोिङु्गे पिु वडा िं. २ स्थािीय पूवााधार ववभाग 
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6.  खमु्ि ु पासाङल्हाि ु गाउँपाबिकाको  प्रशासकीय 
भवि 

 स्थािीय पूवााधार ववभाग. शहरी ववकास 
िथा भवि, अथा िन्त्रािय 

7.  िकु्िा ढि बििाार्  भारिीय दूिावास 

8.  िरङ्गा, थािे, ििचेु, िोि, चोङ्मा, िावकु, िसेु, सकेु 
र बिङिो सोिार प्रर्ािी जडाि 

 वैकजल्पक उजाा प्रवद्धाि केन्र 

9.  वङिदोजी शेपाा पयाटि सडकको ट्रयाक ओपि 
िथा स्िरोन्नबि 

 जाइका र बड एर् आइ बड  

10.  टासीिाप्चा, रेञ्जो पासिा टेबिकि टावर  िेपाि टेबिकि 

11.  धम्ि सगर ववपश्यािा ध्याि केन्रिा िवहिा 
िथा परुुष शौचािय बििाार्  

 पयाटि िथा सँस्कृबि िन्त्रािय १ िं. 

प्रदेश 
12.  पाङिोचेदेजख सोिारेसम्िको पयाटकीय पदिागा 

बििाार् 

 पयाटि िथा सँस्कृबि िन्त्रािय १ िं. 

प्रदेश 
13.  िाचाा दोभािदेजख िाम्चेसम्िको पयाटकीय 

पदिागा बििाार् 

 िेपाि पयाटि िोडा 

14.  जििा आवास कायाक्रि   
15.  सरुजक्षि िागररक आवास कायाक्रि   
16.  प्रहरी चौकी खररखोिा र ददङिोचे प्रहरी 

चौकीको कायाािय भवि बििाार् 
 आन्िररक िाबििा िथा योजिा 

िन्त्रािय १ िं.  प्रदेश 
17.  टोकटोक खेिग्राि बििाार् वडा िं. ३ यूवा िथा खेिकूद िन्त्रािय 
18.  FTTH र्ाइिर केििु ववस्िार  िेपाि दूर सञ्चार प्राबधकरर् 
 

३१) देहाय उल्िेजखि आयोजिहरुको प्राथबिकिाको आधारिा ववस्ििृ पररयोजिा प्रबिवेदि ियार गिे ।  

क) चौंरीखका , िसेु र िकु्िा एकीकृि िस्िी ववकास योजिा 
ख) सकेुखोिा िघजुिववद्यिु बििाार् 

ग) खररखोिा ढि बििाार् 

घ) िेङ्कर टुररज्ि प्िाि 

ङ) पाङिोचे ददङिोचे ढि बििाार् 

च) थािे र ठूिो गिेुिािा साइजक्िङ सम्भाव्यिा अध्ययि 

ि) खररखोिािाट राई गाउँ जाि ेझोिङु्ग ेपिु बििाार् 

ज) िेजञ्जङ वहिारी वविािस्थि सौन्दयाकरर् 

झ) हाँडीखोिा िोटरेवि पिु बििाार् 
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ञ) ग्रटेर वहिाियि टे्रि 

 

३२) िकु्िािा बििाार् भएको ियाँ हेिीप्याडिाट यस गाउँपाबिकाको बिथल्िो के्षत्रिा भ्रिर् गिा जाि े
पयाटकहरुको पयाटि शलु्क िकु्िा काउण्टर िथा टोकटोक काउण्टर दवैुिाट संकिि िहिु े
भएकािे ियाँ हेिीप्याडिा पयाटि शलु्क संकिि गिा काउण्टरको स्थापिा गरी सञ्चािि गिे ।  

३३) खररखोिा चौथो र खररखोिा पाँचौं िाईक्रो हाईड्रो बििाार्का िाबग सम्झौिा गिा यस गाउँपाबिकािा 
पेश भएकोिा उक्त आयोजिाहरुको ववस्ििृ पररयोजिा प्रबिवेदिको अध्ययि गदाा िाभग्राही सिदुाय 
गाउँपाबिका के्षत्रभन्दा िावहरका रहेको पाईयो । वडा िं.  १ का सिै घरधरुीहरुिा हािसम्ि 
ववद्यिुीकरर् भई िसकेको हुँदा वडा िं. १ का सिै घरधरुीिा ववद्यिुीकरर् सम्पन्न गिे, यस अजघ 
बििाार् सम्पन्न भएका आयोजिाहरुको सावाजबिक सिुवुाई गरेर सो को प्रबिवेदि यस कायााियिा पेश 
भए पबि िात्र बििाार् सम्झौिा गिे । 

 

 

 

 

भवदीय 

ल्हाक्पा बिरी शेपाा 
कायापाबिका सदस्य/ प्रवक्ता 


