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मिमि २०७७ सयल ियघ ०७ गिेकय मिन मलख ुगयउँ कय्यपयमलकयको बैठकको मनर्य् 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. समिक्षय सम्बन्धिय । 

२. प्यटन परू्ययधयर िथय प्यटन उपज मर्कयस सयझेियरी कय्यक्रि प्रस्ियर् सम्बन्धिय । 

३. कृमि सम्बन्धी सशिय कय्यक्रि सम्बन्धिय । 

४. मन्ियर्ली िथय कय्यमर्मध पयररि सम्बन्धिय । 

५. ििियन स्थल सम्बन्धिय । 

६. मनर्ययचन सहय्क नयि िियय अमधकयरी सम्बन्धिय । 

७. गयउँ सभयको महउँि ेअमधर्ेशन सम्बन्धिय । 

८. रकियन्िर सम्बन्धिय । 

९. प्रयिमेशक िथय स्थयनी् सडक मनिययर् िथय सधुयर कय्यक्रि सम्बन्धिय । 

१०. खेल िैियनकय लयमग जग्गय खररि सम्बन्धिय । 

११.  लयगि सयझेियरीिय स्थयनी् कृमि परू्ययधयर मर्कयस कय्यक्रि सम्बन्धिय । 

१२. प्रशयसकी् भर्न जग्गय खररि सम्बन्धिय । 

१३. मर्द्यिु प्रयमधकरर् जयनकयरी ियग गने सम्बन्धिय । 

१४. मर्मर्ध सम्बन्धिय । 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्ियर् नं. १ ियमथ आर्श््क छलफल गियय ्स मलख ु गयउँपयमलकयको मर्गिकय 

कय्यपयमलकयको बैठककय मनर्य्हरु क्रिशाः प्रभयर्कयरी रुपिय कय्ययन्र््न भईरहकेो अर्श्थयिय अझ 

्सलयई थप प्रभयर्कयरी रुपिय कय्ययन्र््न गनय सरोकयरर्यलय पक्षहरु बीचिय सिन्र्् गरी अगयमड बढ्ने 

सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्ियर् नं. २ ियमथ आर्श््क छलफल गियय प्यटन परू्ययधयर िथय प्यटन उपज मर्कयस 

सयझेियरी कय्यक्रिकय लयमग पोकली झरनय मर्कयस DPR कय्ययन्र््न अन्िरगि सो क्षेत्रिय मपमननक स्पट 

मनिययर्कय लयमग सस्कृमि, प्यटन िथय नयगररक उड्््न िन्त्रयल्लयई प्रस्ियर् गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् 

गरर्ो । 
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३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्ियर् नं. ३ ियमथ आर्श््क छलफल गियय आगयमि आमथयक र्िय २०७८/७९ िय कृमि 

सम्बन्धी शसिय अनिुयनिय लयगि सहभयमगियको लयमग कृमि िथय पशपुन्छी मर्कयस िन्त्रयल्िय प्रस्ियर् 

पेश गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । पेश गने ्ोजनयहरु ्सै मनर्य् सयथ संलग्न छन ्। 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्ियर् नं. ४ ियमथ आर्श््क छलफल गियय गयउँ कय्यपयमलकयको मर्धे्क समिमिबयट मिमि 

२०७७/९/१६ गिेको कय्यपयमलकय बैठकिय पेश िथय प्रस्ििु भएकय िपसील बिोमजिकय मन्ियर्ली 

िथय कय्यमर्मधहरु िहेय् बिोमजि स्र्ीकृि गने सर्यसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

मि.िं. मििरर् पाररि मिमि कैमिर्ि 

१. 
आमथयक सहय्िय मन्ियर्ली, २०७७ 

सर्यसम्िि 
 

२. 

स्थयनी् हयट बजयर व््र्स्थयपन िथय संचयलन 

कय्यमर्मध, २०७७ सर्यसम्िि 

 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्ियर् नं. ५ ियमथ आर्श््क छलफल गियय मजल्लय मनर्ययचन कय्ययल्, ओखलढुंगयको च. 

नं. ५७ मिमि २०७७/१०/०२ गिेको प्रयप्त पत्रयनसुयर गयउँपयमलकय अन्िरगि रहकेय मनर्ययचन स्थलहरुको 

मर्र्रर् संशोधन गनुय पने अर्श्थयिय संशोधन गरी पठयउने व््होरय अनरुोध भएको ह िँय िहेय् बिोमजि 

संशोधन गरी पठयउने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

 

सडक मार्ग 
(कक.मी.)

पैदल मार्ग 
(कोष)

त्रटुी सच्याए पछि कायम हनु ेमतदान 
स्थलको नाम र ठेर्ाना

सडक मार्ग 
(कक.मी.)

पैदल मार्ग 
(कोष)

१ २ ३ ४ ५ ७ ८ ९ १०
१ च्यरुीडाांडा मा.कि. च्यरुीडाांडा ४ ८७ कक.छम - च्यरुीडाांडा मा.कि., च्यरुीडाांडा १६ कक.छम. - -
२ ज्ञान ज्योछत मा.कि. कुिापानी ४ ८२ कक.छम. - ज्ञान ज्योछत मा.कि., हलुाकचौर १३ कक.छम. - ठेर्ाना थप
३ छिमसेनस्थान मा.कि. ४ ८७ कक.छम - छिमसेनस्थान मा.कि., नमगदेश्वर ५ कक.छम. - ठेर्ाना थप
४ बाङे्गकपपल सामदुाकयक ििन ४ ९२ कक.छम. - बाङे्गकपपल सामदुाकयक ििन, बाङे्गकपपल १ कक.छम. - ठेर्ाना थप
५ िडडााँडा आ.कि. ४ ९५ कक.छम. - िडडााँडा आ.कि., िडडााँडा ३ कक.छम. - ठेर्ाना थप

६
ग्रामोदय यरु्ककि छसध्ददचरण 

मा.कि. र्ाम्नाङटार
४ १०० कक.छम. -

ग्रामोदय यरु्ककि छसध्ददचरण मा.कि. 
र्ाम्नाङटार

८ कक.छम. - -

७ ग्राम किकास आधारितू किद्यालय ४ १०३ कक.छम. - िडा कायागलय ििन, साउन ेचौतारा 11 कक.छम. - स्थान पररितगन
८ र्ा.कि.स. ििन ४ १११ कक.छम. - िडा कायागलय ििन, केरािारी २० कक.छम. - स्थान पररितगन
९ जनजीिन मा.कि. िाच्पु ४ ११४ कक.छम. - जनजीिन मा.कि. िाच्पु २३ कक.छम. - -

लाम्ाांर् आधारितु किद्यालय, लाम्ाांर् २६ कक.छम. - नयााँ थप

ca sfod x'g] clGtd dtbfg:yn tyf dtbfg s]Gb|, dtbfg :ynsf] ef}uf]lns cjl:ylt / b"/L ;DaGwL ljj/0f

िडा नां.

६

र्ाउाँपाछलका िा नर्रपाछलकाको 
केन्द्र देध्ि मतदानस्थल 

सम्मको दरुी

साकिक 
मतदान 
स्थलमा 
सांशोधन 

िएको िए सो 
सम्बन्द्धी कििरण

छस.नां.
साकिकको मतदान स्थलको नाम र 

ठेर्ाना

र्ा.पा. 
िा न.पा. 
को केन्द्र 
रहेको 
िडा नां.

ध्जल्ला सदरमकुाम देध्ि 
र्ा.पा. िा न.पा. को 
केन्द्रसम्मको दरुी

अब कायम हनु ेमतदानस्थल

१
२
३
४
५

६

७
८
९
९
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६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्ियर् नं. ६ ियमथ आर्श््क छलफल गियय मजल्लय मनर्ययचन कय्ययल्, ओखलढुंगयको च. 

नं. ६० मिमि २०७७/१०/०२ गिेको प्रयप्त पत्रयनसुयर ििियिय नयियर्ली अद्ययर्मधक (ियमर् मबरोध सिेि) 

कय्यक्रि, २०७७ बिोमजि ििियिय अद्ययर्मधक सञ्चयलन गरी अमन्िि ििियिय नयियर्ली प्रकयशन गने 

प्र्ोजनकय लयमग हरेक स्थयनी् िहबयट एकजनय सहय्क नयि िियय अमधकयरी िोकी पठयउन ुपने व््र्स्थय 

अनसुयर ्स कय्ययल्िय कय्यरि प्रशयसन सहय्क पयँचौ श्री मिल कुियर श्रेष्ठलयई सहय्क नयि िियय 

अमधकयरी रुपिय कय्य गनय मसफयरीस गरी पठयउने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्ियर् नं. ७ ियमथ आर्श््क छलफल गियय महउँि ेगयउँ सभयको अमधर्ेशन २०७७ सयल 

ियघ िमहनयको २७ गिे िमेख सञ्चयलनकय  लयमग आव्हयन गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्ियर् नं. ८ ियमथ आर्श््क छलफल गियय आमथयक र्िय २०७७/७८ कय लयमग स्र्ीकृि 

बजेट िथय कय्यक्रिहरु रकियन्िर, मशियकयन्िर िथय श्रोियन्िर गनुय पने भएिय र्डय समिमि िथय सम्बमन्धि 

समिमिबयट मनर्य् गरयई आउिो कय्यपयमलकयको बैठकिय पशे, छलफल िथय सभयबयट स्र्ीकृमिको लयमग 

अनिुोिन गनयको लयमग ्ोजनयहरुको मर्र्रर् पेश गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्ियर् न.ं ९ ियमथ आर्श््क छलफल गियय प्रयिमेशक िथय स्थयनी् सडक मनिययर् िथय 

सधुयर कय्यकय लयमग मर्चयरी आहयल कुमटडयँडय सडक ्ोजनय कय्ययन्र््नकय लयमग सम्बन्धीि 

कय्ययल्िय प्रस्ियर् पेश गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्ियर् नं. १० ियमथ आर्श््क छलफल गियय गयउँ कय्यपयमलकयको कय्ययल्को मिमि 

२०७७/१०/०६ गिेको मनर्य्यनसुयर भगर्मि खत्री, धन कुियरी कयकी र समिक्षय थयपयबयट जम्िय ४-१०-

१-३ क्षेत्रफल जग्गय पयमलकय स्िरी् खेल िैियन मनिययर् प्र्ोजनको लयमग खररि गररएकोिय सो मनर्य्लयई 

अनिुोिन गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्ियर् नं. ११ ियमथ आर्श््क छलफल गियय लयगि सयझेियरीिय कृमि उपज संकलन केन्र 

िथय बजयर परू्ययधयर मनिययर् अन्िरगि कृमि उपज संकलन केन्र िहेय्कय स्थयनिय मनिययर् गने र सो कय्यकय 

लयमग सम्बमन्धि मनकय् सँग सिन्र््को लयमग कृमि मर्कयस समिमिलयई र आर्श््क जग्गयको 

व््र्स्थयपनको लयमग सम्बन्धीि र्डय समिमिलयई मजम्िेर्यरी मिने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

क) सयमर्क पोकमल गय.मर्.स. (हयल मलख,ु र्डय नं. ९) 

ख) सयमर्क गयम्नयंटयर गय.मर्.स. (हयल मलख,ु र्डय नं. ६ र ७) 
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ग) सयमर्क नियिशे्वर गय.मर्.स. (हयल मलख,ु र्डय नं. ३) 

घ) सयमर्क मसंहिमेर् गय.मर्.स. (हयल मलख,ु र्डय नं. १ र २) 

१२. मिर्यर् िं. १२, प्रस्ियर् नं. १२ ियमथ आर्श््क छलफल गियय गयउँपयमलकय प्रशयसकी् भर्न मनिययर्कय 

लयमग थप आर्श््क सयमर्क ्सि ७ नं. र्डयिय अर्मस्थि मकत्तय नं. ६४७ को ०-८-०-० क्षेत्रफल जग्गय 

िन्ज ुश्रेष्ठबयट प्रमि रोपमन २,०००,००।०० कय िरले खररि गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

१३. मिर्यर् िं. १३, प्रस्ियर् नं. १३ ियमथ आर्श््क छलफल गियय आमथयक र्िय ०७४/७५, ०७५/७६ र 

०७६/७७ को मर्द्यिु प्रयमधकरर्बयट मलख ु गयउँपयमलकयिय सञ्चयलन भएकय कय्यक्रि, बजेट िथय 

मक्र्यकलयपहरुको सम्परू्य मर्र्रर् सम्बन्धीि मनकय् सँग ियग गने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

१४. मिर्यर् िं. १४, प्रस्ियर् नं. १४ ियमथ आर्श््क छलफल गियय कय्यपयमलकयको  बैठक आर्श््किय 

अनसुयर बस्ने सर्यसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

 


