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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

िाहाचोक, कास्की 
 

कार्यपालिका बैठकको लिर्यर् सार्यजलिकीकरर् 

 

कार्यपालिका बैठक िं. ९       लमलि: २०७९।०२।१३  

 

लिर्यर् िं. १   

चाि ुआलथयक बर्य २०७८/७९ को िालग स्र्ीकृि बार्र्यक र्ोजिा िथा कार्यक्रमहरू मध्रे् सम्झौिा हिु बाँकी 
र्ोजिा िथा कार्यक्रमहरू २०७९ जेठ २० गिे लित्र सम्झौिा गरी सक्िे िथा सम्झौिा िएका र्ोजिा िथा 
कार्यक्रमहरू २०७९ असार १० गिे लित्र सम्मन्न गिे र र्डागि रूपमा सम्पन्न िएका र्ोजािाहरूको 
अिगुमि र्डा अिगुमि सलमलिबाट गिे र सम्पन्न िएका र्ोजिाहरूको िकु्तालिको िालग र्डा सलमलिबाट 
लिर्यर् गरी गाउँपालिकामा लसफारीस गिे सर्यसम्मि लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. २ 

र्स गाउँपालिकाको गाउँपालिकास्िरीर् अिगुमि सलमलिमा िपलसि बमोजजमका सदस्र्हरूिाई िोक्िे 
सर्यसम्मि लिर्यर् गररर्ो । 

िपलसि:  

१. श्री मधसुधुि अलधकारी, र्डा अध्र्क्ष, र्डा िं ४ 

२. श्री शलमयिा िामाङ, कार्यपालिका सदस्र्  

लिर्यर् िं. ३ 

स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा १७ बमोजजम र्स माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ 
कार्यपालिकाको लिर्लमि मालसक बैठक प्रत्रे्क मर्हिाको ३ गिे बस्िे सर्यसम्मि लिर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ४ 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको गि आलथयक र्र्य २०७८।०७९ को दोस्रो चौमालसकमा सञ्चािि गरेका र्र्लिन्न 
र्ोजिा िथा कार्यक्रमहरु, गाउँपालिकाको समग्र सार्यजलिक सेर्ा प्रर्ाहका सम्बन्धमा लमलि २०७९ जेठ २५ 
गिे बधुबार र्डा िं ४ जस्थि घिे होम स्टेमा सार्यजलिक सिुरु्ाई कार्यक्रम आर्ोजिा गिे सर्यसम्मि लिर्यर् 
गररर्ो। 

लिर्यर् िं. ५ 

आगमी आलथयक र्र्य २०७९/८० मा र्स गाउँपालिकामा कार्ायन्र्र्ि गररिे प्रदेश समपूरक अिदुाि िथा 
र्र्शेर् अिदुािका आर्ोजिा/कार्यक्रम "प्रदेश समपूरक अिदुाि सम्बन्धी कार्यर्र्लध, २०७५ (पर्हिो संशोधि, 

२०७६)" बमोजजम िमु्र े– कुइर्ाङ – सैदीघट्ट – लसददङ्ग - कालिमाटी घिेि हुँदै िमु्र ेसडक र्ोजिा  िथा 
"प्रदेश र्र्शेर् अिदुाि सम्बन्धी कार्यर्र्लध, २०७६ (पर्हिो संशोधि, २०७६)" बमोजजम िर्ाँ पिु - ईदद 
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खोिा खािेपािी र्ोजिा र र्डा िं ९ को स्र्ास््र् चौकी िर्ि लिमायर् र्ोजिािाई गण्डकी प्रदेश अथय 
मन्त्रािर्मा लसफाररस गरी पठाउिे सर्यसम्मि लिर्यर् गररर्ो। 

लिर्यर् िं. ६ 

र्स माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको कार्ायलिकाको प्रर्क्ताका रूपमा र्डा िं २ को र्डा अध्र्क्ष श्री गरे्श 
आचार्यिाई िोक्िे सर्यसम्मि लिर्यर् गररर्ो। 
 

लिर्यर् िं. ७  

स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (ग) बमोजजमको र्स गाउँपालिकाको 
स्थािीर् राजस्र् परामशय सलमलिको सदस्र्मा िपलसि बमोजजमा कार्यपालिकाका सदस्र्हरूिाई सदस्र्को 
रूपमा िोक्िे सम्र्सम्मि लिर्यर् गररर्ो ।  

िपलसि, 
१. श्री इन्र गरुूङ, र्डा अध्र्क्ष, र्डा िं १  

२. श्री श्रीदेर्ी र्र्श्वकमाय, कार्यपालिका सदस्र् 

 

लिर्यर् िं. ८ 

स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा (ग) बमोजजमको स्रोि अिमुाि िथा बजेट 
सीमा लिधायरर् सलमलिको सदस्र्मा िपलसि बमोजजमा कार्यपालिकाका सदस्र्हरूिाई सदस्र्को रूपमा िोक्िे 
सम्र्सम्मि लिर्यर् गररर्ो । 

िपलसि, 
१. श्री बैकुण्ठ प्रसाद िण्डारी, र्डा अध्र्क्ष, र्डा िं ७ 

२. श्री राम बहादरु गरुूङ, र्डा अध्र्क्ष, र्डा िं ८   

३. श्री जमिुा पिु, कार्यपालिका सदस्र्  

४. श्री राज ुसाकी, कार्यपालिका सदस्र्  

 

लिर्यर् िं. ९ 

र्स गाउँपालिकाका सम्पूर्य र्डाहरूमा र्क्रर्ाशीि टोि र्र्कास संस्थाहरू गाउँपालिकामा अलिर्ार्य दिाय गिे र 
गाउँपालिकामा दिाय िई सकेका टोि लबकास संस्थाहरूिाई र्र्धाि बमोजजम साधारर् सिा सम्पन्न गरी सोको 
जािकारी गाउँपालिकामा पेश गिे सम्र्सम्मि लिर्यर् गररर्ो ।  

 
 

 


