
बैठक सॊख्या: १३, २०७८/०७९ 

ममतत २०७९ जेष्ठ २४ गतेको राजऩुर गाउॉ  काययऩामऱकाका अध्यऺ श्री शरद कुमार बुढाथोकी 
ज्यूको अध्यऺतामा बसेको काययऩामऱकाको बैठकका प्रस्ताव तथा तनणययहरु । 
 

प्रस्तावहरु : 
१. मतदाता ऱगायत तनवायचनमा सॊऱग्न सबऱैाई धन्यवाद ऻाऩन गने । 
२. कऺा दश सम्म तन्शलु्क मशऺाऱाई ऩणूयरुऩमा कायायन्वयन गने प्रततवद्धता सम्बन्धमा । 
३. नददजन्य ऩदाथय ढुवानी गने सवारी साधनऱाई सचूचकृत गने सम्बन्धमा । 
४. खरदररया प्रताऩऩरुमा डम्म्ऩङ भएको नददजन्य ऩदाथय ववक्रि ववतरण गने सम्बन्धमा । 
५. ववमभन्न सममतत गठन गने सम्बन्धमा । 

 न्यातयक सममतत, 
 अनगुमन सममतत, 
 मशऺा सममतत, 
 आचथयक ववकास सममतत, 
 सामाम्जक ववकास सममतत, 
 ऩवूायधार ववकास सममतत 

 सशुासन सममतत, 
६. आधारभतू स्वास््य इकाइ थऩ गने सम्बन्धमा । 
७. प्रवक्ता तोक्ने सम्बन्धमा । 

 

प्रस्ताव नॊ. १ 
मतदाता ऱगायत तनवायचनमा सॊऱग्न सबैऱाई धन्यवाद ऻाऩन गने । 

प्रस्तावको व्यहोरा 
स्थानीय तह तनवायचन २०७९ अन्तरगत बैशाख ३० गते राजऩुर गाउॉ ऩामऱकाको तनवायचनमा राजऩुर वासी 
अचधकाॊस मतदाता तनवायचनमा सररक भई स्थानीय तह तनवायचन स्वच्छ, शाम्न्तऩूणय र धाधऱी रदहत रुऩमा 
सम्ऩन्न भई हामीऱाई जनप्रतततनचधको रुऩमा तनवायचचत गनुयभएका सम्ऩूणय मतदाता र तनवायचनमा सररक भएका 
कमयचारी, सुरऺाकमी, ऩययवेऺक तथा ऩत्रकारज्यूहरुऱाई धन्यवाद ऻाऩन गनुयऩने । 
हुनु ऩने तनणयय 

राजऩुर गाउॉ ऩामऱकाका सम्ऩणूय मतदाता, तनवायचन आयोग, तनवायचनमा सररक भएका कमयचारी, सुरऺाकमी, 
ऩययवेऺक तथा ऩत्रकार सबैऱाई धन्यवाद ऻाऩन गने । 
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 
प्रस्ताव नॊ. २ 
कऺा दश सम्म तन्शुल्क मशऺाऱाई ऩूणयरुऩमा कायायन्वयन गने प्रततवद्धता सम्बन्धमा । 
प्रस्तावको व्यहोरा 



माध्यममक तह सम्म तन्शुल्क मशऺा प्राप्त गने नागररकको मौमऱक हकऱाई कायायन्वयन गने सम्बन्धमा 
आवश्यक तनणयय गनुयऩने । 
 

 

 

हुनु ऩने तनणयय 

राजऩुर गाउॉ ऩामऱका मभत्रका सम्ऩूणय सामुदातयक ववध्याऱयहरुमा कऺा १० सम्म ववद्याथी, अमभभावकबाट कुनै 
क्रकमसमको शुल्क नमऱई ऩूणय रुऩमा तन्शुल्क गने । 
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 
प्रस्ताव नॊ. ३ 
नददजन्य ऩदाथय ढुवानी गने सवारी साधनऱाई सूचचकृत गने सम्बन्धमा । 

प्रस्तावको व्यहोरा 
नददजन्य ऩदाथय ओसार प्रसार तथा ववक्रि ववतरणऱाई व्यवम्स्थत र ऩारदशी बनाउन नददजन्य ऩदाथय ढुवानी गने 
सवारी साधनऱाई सूचचकृत गनुयऩने । 
हुनु ऩने तनणयय 

राजऩुर गाउॉ ऩामऱकामा नददजन्य ऩदाथय ढुवानी गने सवारी साधनऱाई १५ ददनको म्याद ददई सूचचकृत हुन सूचना 
जारी गने र सूचचकृत भएका सवारी साधनऱाई मात्र नददजन्य ऩदाथय ढुवानी गनय ददने । 
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 
प्रस्ताव नॊ. ४ 
खरदररया प्रताऩऩुरमा डम्म्ऩङ भएको नददजन्य ऩदाथय ववक्रि ववतरण गने सम्बन्धमा । 

प्रस्तावको व्यहोरा 
ववगत ऱामो समय देखख खरदररया प्रताऩऩुरमा डम्म्ऩङ भई आएको नददजन्य ऩदाथय ववक्रि ववतरण गरी 
आन्तररक आयमा योगदान बढाउनु ऩने ।  
हुनु ऩने तनणयय 

उऩयुयक्त स्थानमा डम्म्ऩङ भएको नददजन्य ऩदाथय नाऩजाॉच गरी ऱुम्म्बनी प्रदेश सरकारऱे तनधायरण गरेको दरमा 
ववक्रि ववतरण गनय ३ नॊ. वडा कायायऱयऱाई म्जम्मा ददने  
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 
प्रस्ताव नॊ. ५ 
ववमभन्न सममतत गठन गने सम्बन्धमा । 

प्रस्तावको व्यहोरा 
काययऩामऱका मभत्र आवश्यक ऩने ववमभन्न सममततहरु गठन गनुयऩने । 

हुन ुऩने तनणयय 

तऩमसऱ बमोम्जमका सममतत तनम्नानुसार गठन गने । 
तऩमसऱ् 



क. न्यातयक सममतत 

१. धनऩतत देवी यादव (गा.ऩा. उऩाध्यऺ) - सॊयोजक 

२. ओम प्रकाश यादव   - सदस्य 

३. प्रमोद बस्नेत   - सदस्य 

ख. अनुगमन सममतत 

१. धनऩतत देवी यादव (गा.ऩा. उऩाध्यऺ) - सॊयोजक 

२. ररता ववश्वकमाय   - सदस्य 

३. सन्देश ववश्वकमाय   - सदस्य 

ग. मशऺा सममतत 

१. शरद कुमार बुढाथोकी (गा.ऩा. अध्यऺ)   - अध्यऺ 

२. धनऩतत देवी यादव (गा.ऩा. उऩाध्यऺ)  - सदस्य 

३. श्याम बहादरु रोका (का.ऩा.सदस्य)  - सदस्य      
४. प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत   - सदस्य 

५. आचथयक प्रशासन शाखा प्रमुख   - सदस्य 

६. मऱऱाधर वव.क.  (सामुदातयक वव.प्र.अ.) - सदस्य 
७. मशऺा शाखा प्रमुख    - सदस्य सचचव 

घ. आचथयक ववकास सममतत 

१. ददऱमती वऱी    - सॊयोजक 

२. मायावती यादव   - सदस्य 

३. ऱमऱता ववश्वकमाय   - सदस्य 

४. कृवष शाखा प्रमुख   - सदस्य सचचव 

ङ. सामाम्जक ववकास सममतत 

१. ओम प्रकाश यादव   - सॊयोजक 

२. गॊगा कुमारी चौधरी   - सदस्य 

३. ररता ववश्वकमाय   - सदस्य 

४. मशऺा शाखा प्रमुख   - सदस्य सचचव 
च. ऩूवायधार ववकास सममतत 

१. रामेश्वर यादव    - सॊयोजक 

२. सन्देश ववश्वकमाय   - सदस्य 

३. गॊगा कुमारी चौधरी   - सदस्य 

४. ऩूवायधार ववकास शाखा प्रमुख  - सदस्य सचचव 

छ. सुशासन सममतत 

१. राम प्रसाद अदहर   - सॊयोजक 

२. ऩुष्कर वऱी    - सदस्य 

३. ऱमऱता ववश्वकमाय   - सदस्य 

४. प्रशासन शाखा प्रमुख   - सदस्य सचचव 
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 



प्रस्ताव नॊ. ६ 
आधारभुत स्वास््य इकाई थऩ गने सम्बन्धमा । 

 

 

प्रस्तावको व्यहोरा 
गाउॉ ऩामऱकाको कदठन भूगोऱका कारण दगुयम स्थानहरुमा स्वास््य सेवा ऩुर् याउन केदह स्थानमा आधारभुत 
स्वास््य इकाई थऩ गनय आवश्यक देखखएको । 
हुनु ऩने तनणयय 

दगुयम स्थानहरुमा आधारभुत स्वास््य इकाई थऩ गने । 
तनणयय 

आगामी गाउॉ  सभामा बजेटको अवस्था हेरी थऩ तनणयय गने । 
प्रस्ताव नॊ. ७ 
प्रवक्ता तोक्ने सम्बन्धमा । 

प्रस्तावको व्यहोरा 
गाउॉ ऩामऱकाऱे गरेका तनती तनणयय र कामका बारेमा सञ्चारकमी तथा सवयसाधारणऱाई सुसूचचत गने प्रवक्ता 
तोक्नु ऩने । 
हुनु ऩने तनणयय 

काययऩामऱका सदस्य श्याम बहादरु रोकाऱाई गाउॉ ऩामऱकाको प्रवक्ता तोक्ने । 
तनणयय 

प्रस्तावमा ऱेखखए बमोम्जम गने । 
 


