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पेज 1 | मिमि २०७८/०१/१९ गिेको कय ह्पयमिकयको बैठकको मिर्ह् पुमतिकय 
 

मिमि २०७८ साल बैशाख १९ गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्र्रु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. स्थािीर् हाटबजार उद्घाटि सम्बन्धिा । 

३. स्थािीर् मवपद ्व्र्वस्थापि समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

४. गाउँ मशक्षा समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

५. कियचारी िाग सम्बन्धिा । 

६. िीमि िथा कार्यमवमध पाररि सम्बन्धिा । 

७. र्ोजिा पररवियि सम्बन्धिा । 

८. गाउँपामलका स्िरीर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा मिदशेक समिमि गठि सम्बन्धिा । 

९. राष्ट्रपमि रमिङ् सधुार कार्यक्रि सम्बन्धिा । 

१०. मवमवश सम्बन्धिा । 

मिर्ह्र्रुाः- 

१. मिर्ह् िं. १, प्रस्िाव िं. १ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स मलख ुगाउँपामलकाको मवगिका कार्यपामलकाको 

बैठकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि भएको अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रभावकारी 

रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गरी अगामि बढ्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

२. मिर्ह् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७७/१२/३० गिेको कार्यपामलकाको 

बैठकबाट मिर्यर् भई मिमि २०७८/०१/२४ गिे हुिे भमिएको हाट बजार उद्घाटि कार्यक्रि, मवश्व िाहािारीको 

रुपिा फैमलएको िँर्ा भेररएन्ट समहिको COVID-19 को प्रमिकुल असरलाई िध्र्र्िजर गरर अको मिर्यर् 

िभए सम्िको लामग स्थगि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

३. मिर्ह् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०१/१९ गिे बसको स्थािीर् मवपद ्

व्र्वस्थापि समिमिको बैठकबाट पेश भएका प्रस्िावलाई दहेार् बिोमजि अििुोदि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् 

गररर्ो । समिमिको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

क) गाउँपामलका हाटबजार क्षेत्रिा १० बेिको क्वारेन्टाईि मििायर् गिे । 

ख) स्वास््र्किीको मबदा स्वीकृमि िगिे र मबदािा बसेकालाई कार्ायलर्िा फकय िे आदेश गिे । 

ग) मवपद ्भण्िार भवि मििायर् सम्बन्धिा प्रस्िाव पेश भए बिोमजि गिे । 
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४. मिर्ह् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०१/१६ गिेको गाउँ मशक्षा समिमिको 

मिर्यर्बाट पेश भएको प्रस्िाव दहेार् बिोमजि कार्ायन्वर्ि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

क) मबद्यालर् वा मशक्षालर्िा भौमिक उपमस्थमि िभई भचुयअल र वैकमपपक िाध्र्िबाट िात्र पठि-पाठि जारी 

राख्िे । 

ख) मिमि २०७८/०१/२१ गिेबाट मदिको ३ मसफ्टिा िर्ाँ भेररएन्ट समहिको COVID-19 संक्रिर्लाई 

िध्र्िजर गरर स्वास््र्का िापदण्िहरु परू्य रुपिा पालिा गरर सम्परू्य कक्षाहरु बामषयक परीक्षा सञ्चालि 

गिे । 

५. मिर्ह् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय ररक्त दरबमन्द अिसुार कृमष िथा पश ुिफय का कियचारी 

समहि सम्परू्य कियचारीहरुको पदपमूियको लामग प्रदशे लोक सेवा आर्ोग, प्रदशे िं. १ सँग िाग गिे सवयसम्ििबाट 

मिर्यर् गररर्ो । िाग आकृमि फारि र्सै साथ संलग्ि छ । 

६. मिर्ह् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँ कार्यपामलकाको मवधेर्क समिमिबाट मिमि 

२०७७/१२/१२ र २०७७/१२/३० गिेको कार्यपामलका बैठकिा प्रस्िाव भएका िीमि िथा कार्यमवमध दहेार् 

बिोमजि स्वीकृि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

मस.िं. मििरर् पयररि मिमि 

१. 
उजाय मवकास उप समिमि गठि िथा सञ्चालि कार्यमवमध, २०७७ 

सवयसम्िि 

२. िवीकरर्ीर् उजाय िीमि, २०७७ सवयसम्िि 

७. मिर्ह् िं. ७, प्रस्िाव िं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बषय ०७७/७८ को लेमि १ मवद्यिु िियि 

र्ोजिालाई पररवियि गरर लेमि १ कपर्ार् घमुम्ि सोमलङ् र्ोजिा कार्ायन्वर्ि गिे र सभािा अििुोदिको लामग 

पेश गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

८. मिर्ह् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँपामलका स्िरीर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा मिदशेक 

समिमि दहेार् बिोमजि गठि गिे र विा स्िररर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा मिदशेक समिमि विा समिमिबाट 

बैशाख िसान्ि मभत्र मिर्यर् गरर गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा जािकारी गराउिे  सवयसम्ििबाट मिर्यर् 

गररर्ो । 
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अध्र्क्ष- गोमवन्द बहादरु पौिेल (गाउँपामलका अध्र्क्ष) 

उपाध्र्क्ष- शान्िा ढुंगेल(गाउँपामलका उपाध्र्क्ष) 

सदस्र्हरु- 

१. कुिार राज सवेुमद (विाध्र्क्ष, विा िं. १) 

२. रािहरी बढुाथोमक (विाध्र्क्ष, विा िं. २) 

३. गोपाल खि्का (विाध्र्क्ष, विा िं. ३) 

४. घि बहादरु काकी (विाध्र्क्ष, विा िं. ४) 

५. गोपाल खत्री (विाध्र्क्ष, विा िं. ५) 

६. मटकाराि क्र्ाप्छाकी िगर (विाध्र्क्ष, विा िं. ६) 

७. बेद बहाददरु काकी(विाध्र्क्ष, विा िं. ७) 

८. मबशाल कुिार पौिेल(विाध्र्क्ष, विा िं. ८) 

९. शकुमवर िािाङ् (विाध्र्क्ष, विा िं. ९) 

१०. मसिा पौिेल (िमहला सदस्र्, विा िं. ६) 

११. रामििार्ा साकी (दमलि िमहला सदस्र्, विा िं. ४) 

१२. लबहरी खत्री ( कृमष शाखा प्रिखु) 

१३. मदिािाथ चौधरी (स्वास््र् कार्ायलर् प्रिखु) 

१४. राज कुिार कटवाल (पशपुन्छी शाखा प्रिखु) 

१५. किल मजरेल (खा.पा.स.टे) 

१६. िियदा खमिविा ( प्रा.स.) 

१७. अशोक मघमिरे (मशक्षा अमधकृि) 

१८. बलराि फुर्ल (लेखापाल) 

१९. द्रोर् कुिार धिला ( सचूिा प्रमवमध अमधकृि) 

२०. मवपिा श्रेष्ठ (र्ोजिा अमधकृि) 

सदस्र् समचव- अभर् कुिार गुप्ता (प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि) 

९. मिर्ह् िं. ९, प्रस्िाव िं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७७/११/२७ गिे देमख २९ गिे सम्ि 

सञ्चामलि राष्ट्रपमि रमिङ् मशपि कार्यक्रिको खचय मववरर् अििुोदि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । खचय 

मववरर् र्सै साथ संलग्ि छ । 

१०. मिर्ह् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आवश्र्किाका आधारिा आगामि 

कार्यपामलकाको बैठक बस्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


