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मिमि २०७९ सयि असयर ०९ गिेको कय य्पयमिकय बैठकको मिर्य् 

प्रतियमिि  मिष्हरु: 

१. नीति िथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

२. बातषयक बजटे िथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । 

३. तिधेर्क सम्बन्धमा । 

४. सभा सहर्ोग सतमति सम्बन्धमा । 

५. तितिध सम्बन्धमा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाि नं. १ मातथ आिश्र्क छलफल गर्ाय बजेट िथा कार्यक्रम िजजयमा सतमतिबाट पेश 

भएको आ.ि. २०७९/८० को नीति िथा कार्यक्रम पारिि गरि आगातम बाह्रौ गाउँ सभामा पेश गने 

सबयसम्मिबाट तनर्यर् गरिर्ो । नीति िथा कार्यक्रम र्सै साथ संलग्न छ । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाि नं. २ मातथ आिश्र्क छलफल गर्ाय बजेट िथा कार्यक्रम िजजयमा सतमतिबाट पेश 

भएको आ.ि. २०७९/८० को बातषयक बजेट िथा कार्यक्रम पारिि गरि आगातम बाह्रौ गाउँ सभामा पशे 

गने सबयसम्मिबाट तनर्यर् गरिर्ो । बातषयक बजेट िथा कार्यक्रम र्सै साथ संलग्न छ । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ मातथ आिश्र्क छलफल गर्ाय तिधेर्क सतमतिबाट प्रस्िाि भएका र्हेार्का 

तिधेर्कहरु पारिि गरि आगातम बाह्रौ गाउँ सभामा पेश गने सबयसम्मिबाट तनर्यर् गरिर्ो । तिधेर्कहरु 

र्सै साथ संलग्न छन् । 

क) आतथयक तिधेर्क, २०७९ 

ख) तितनर्ोजन तिधरे्क, २०७९  

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ मातथ आिश्र्क छलफल गर्ाय गाउँ सभा ि नगि सभा सञ्चालनको लातग 

व्र्िस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ को र्फा १७ बमोतजम सभाको बैठक सञ्चालनमा सहर्ोग पजर्ायउन 

आिश्र्क िार् पिामशय तर्न ेउद्दशे्र्ले र्हेार् बमोतजमको सहर्ोग सतमति गठन गने सियसम्मिबाट तनर्यर् 

गरिर्ो । 

उपाध्र्क्ष – अतस्मिा थापा (गाउँपातलका उपाध्र्क्ष) 

सर्स्र् – तटका बहार्जि क्र्ाप्छाकी (िडाध्र्क्ष, िडा नं. ६) 

सर्स्र् – केशिहिी ढजंगेल (िडाध्र्क्ष, िडा नं. ९) 
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सर्स्र् –  घन बहार्जि काकी (िडाध्र्क्ष, िडा नं. ४) 

सर्स्र् – कमला काकी (कार्यपातलका सर्स्र्) 

सर्स्र् – िेनजका मगि (कार्यपातलका सर्स्र्) 

सर्स्र् सतचि – तर्नानाथ चौधिी (सभा सतचि) 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाि नं. ५ मातथ आिश्र्क छलफल गर्ाय कार्यपातलकाको बैठक आिश्र्किा अनजसाि 

बस्ने सियसम्मिबाट तनर्यर् गरिर्ो । 

 


