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SOCIETY OF HYDROLOGISTS AND METEOROLOGISTS –
NEPAL
( SOHAM – NEPAL )

Reg. No. 569/058/059

मिति १६ भाद्र, २०७४
प्रो रुपक राजभण्डारी,
संयोजक तिर्ााचि समिति -२०७४
िहोदय
िपाई संयोजक रहे को तिर्ााचि समिति-ले मिति २०७४ । ०४ । १९ िा प्रकाशि गरे का १० कायाक्रि िध्ये
क्रि सं १

दे खि ८ सम्िका सबै कायाक्रिका प्रक्रक्रया बबधिि पुरा भै कायाकाररणी समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

कोषध्यक्ष र सधचर् पदहरु तिबबारोि कायि हुि आएको र िहासधचब र सदस्यहरु सिेि ७ पदका
उिेदबारहरुले
स्र्ःईक्छाले आ-आफ्िो उिेदबारी क्रििाा मलएकोले ७ पद िालीिै रहि गएको तिर्ााचि
समितिको साबाजतिक सूचिा र पत्रबाट पति जिकारर छ । २०७४ । ०५ । १० िा
सिय मभत्र वर्मभनि उम्िेदर्ारहरुको उम्िेदर्ारी क्रििाा उहााँहरुको

उम्िेदर्ारी क्रििाा मलिे

ब्यक्क्िगि कारण र ईक्छा बाहे क अनय

कारण होईि । पररक्थितिजनय ब्याख्या बबमभनि हुि सक्छि ।
तिबााचि समिति संग स्पष्ट तिम्ि बबकल्प हुाँदा हुदै सिस्यलाई िप जटटल ििा ििकेमलटदि काया
समितिको ििाबाट पि
ू अिरु ोि गदा छु ।
१. उम्िेदर्ारी क्रििाा मलिे सिय पतछ जे जति पदहरु उिेदबार बबटहि रहे अिााि िहासधचब पद १ र
सदस्य पद ६ को लाधग पूि एक पटक यिामशघ्र तिबााचि

कायाक्रि संचालि गरर टदई तिबााचि संपनि

गरर टदिु हुि अिुरोि ।

२. िािी अिुरोि गरे अिुसार तिबााचि कायाक्रि गिा अशििा भए तिबबारोि भएका पदहरु तिबााधचि घोशणा
गरर टदई बााँकी पद के कसरर तिबााचििा लैजािे हो त्यो क्जम्िा काया समितिकोिािै टदिे र तिबााचि
बबबरण सटहि काया समितििा लेखि पठाई टदई पररशधितिलाई सहज उनिि
ु बिाई टदिे।
४. सोहोिको बबिाििा कायारि तिबााचि समिति तिबााचि घोषणा िभए संि बबघटि िहुिे हुदााँ र चार पद
तिबबारोि भैसकेको परीसधितििा अनयोलको अबास्िालाई िप जटटलिा तिर ििकेली टदि र ियााँ
कायाकाररणी समितिलाई छोटो सियिै पुणि
ा ा गराई टदई बिािाि कायाकाररणी समितिलाई पदभार
हस्िानिरण गिे कायािा सहयोगात्िक भुमिका तिबााहा गररटदि अिुरोि छ ।
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