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मिमि २०७७ सयल चैत्र १२ गिेकय मदनको कय य्पयमलकयको बैठक मनर्य्हरु । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. सिीक्षय िथय प्रमिवेदन । 

२. सशिय अनदुयन रकि रकियन्िर । 

३. ब््यक हु लोडर खररद । 

४. पञ्जीकरर् ईकयई सञ्चयलन सयझेदयरी । 

५. प्रशयसकी् भवन मनिययर् । 

६. लयगि सयझेदयररिय कृमि उपज संकलन केन्र िथय बजयर पवूययधयर मनिययर् । 

७. मबउ बैंक सम्बन्धिय । 

८. भमूि सम्बन्धी सिस््य सियधयन सहजीकरर् समिमि गठन । 

९. नवीकरर्ी् ऊजयय नीमि २०७७ िजुयिय । 

१०. कय्यमवमध िजुयिय । 

क) टोल मवकयस संस्थय सञ्चयलन कय्यमवमध, २०७७ । 

ख) होिस्टे सञ्चयलन कय्यमवमध, २०७७ । 

११. रयष्ट्रपमि रमनङ्ग मशल्ड खचय । 

१२. वडडयाँडय आ.मव. जग्गय खररदको भकु्तयनी । 

१३. ् ोजनय पररवियन । 

१४. ् यिय्यि सेवय । 

१५. बयल मवकयस केन्र सञ्चयलन । 

१६.  मवमवध । 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्ियव नं. १ ियमथ आवश््क छलफल गदयय ् स मलख ुगयउाँपयमलकयको मवगिकय कय्यपयमलकयको 

बैठककय मनर्य्हरु क्रिशाः प्रभयवकयरी रुपिय कय्ययन्व्न भएको अवस्थयिय अझ ्सलयई थप प्रभयवकयरी 

रुपिय कय्ययन्व्न गनय सरोकयरवयलय पक्षहरु बीचिय सिन्व् गरी अगयमड बढ्ने सवयसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्ियव नं. २ ियमथ आवश््क छलफल छलफल गदयय आ.व. २०७७/७८ कय लयमग सशिय अनदुयन 

अन्िगयि बय्ोग््यस जडयन कय्यक्रििय रु ६ लयख मवमन्ोजन भएकोिय उक्त कय्यक्रि ्स गयउाँपयमलकयिय 

िलूभुि रुपिय आवश््क नरहेको र सञ्चयलन गदयय लयगि सहभयमगिय पमन नजटुने एवं प्रभयवकयरी पमन नहुने 

भएकोले र ्स सम्बन्धिय संघी् ऊजयय, जलश्रोि िथय मसंचयई िन्त्रयल्को स्थयनी् िहिय 
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नवीकरर्ी्/वैकमल्पक ऊजयय कय्यक्रिहरु कय्ययन्््न ियगयदशयन अनसुयर सो कय्यक्रििय रहकेो बजेट 

सधुयररएको चलुो (बय्ोियस) प्रमवमध जडयन कय्यक्रििय रकियन्िर गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो ।  

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्ियव न.ं ३ ियमथ आवश््क छलफल गदयय ्स आ.व.को स्वीकृि कय्यक्रि अनसुयर ब््यक ह ु

लोडर खररदकय लयमग ् स कय्ययल्द्वयरय २०७७ पौि १७ गिे मवद्यिुी् बोलपत्र ियफय ि ्खररद सचूनय गररएकोिय 

प्रयप्त बोलपत्र िध््े िलू््यंकन समिमिको प्रमिवेदन अनसुयर IME Automobiles Pvt. Ltd. Panipokhari 

ले सबैभन्दय कि िलू््िय आपमूिय गनय कबोल गरेको िर प्रयमवमधक िलू््यङ्कनिय परू्य सफल हुन नसकेको र 

MAW Earth Movers Pvt. Ltd. Lalitpur-3, Dhobighat ले िलुनयत्िक रुपिय बढी िलू््िय आपमूिय 

गनय कबोल गरेको िर प्रयमवमधक िलू््यङ्कनिय परू्य सफल भएको एवं िियि सम्भयर, गुर्स्िर, ईन्धन खपि 

दक्षिय िथय ्स गयउाँपयमलकय सम्ि ब््यक हु लोडर ढुवयनी खचयकय दृमिले पमन MAW Earth Movers Pvt. 

Ltd. ले आपमूिय गने ब््यक हु लोडर नै सयरभूि रुपिय सस्िो पनय जयने भएकोले ्सै आपमुियकिययबयट आपमुिय 

गरयउने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । िलू््यङ्कन समिमिको प्रमिवेदन संलग्न छ । 

४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्ियव नं. ४ ियमथ आवश््क छलफल गदयय रयमष्ट्र् पररच् पत्र िथय पञ्जीकरर् मवभयगको च.नं. 

१७९६ मिमि २०७७/११/२८ को पत्रयनसुयर आगयिी आ.व.कय लयमग ्स कय्ययल्िय सञ्चयमलि पञ्जीकरर् 

ईकयईको िलब िध््े एक चौियमसक बयपि हुन आउने बजेट सयझेदयरीकय लयमग लेखी आएकोिय ््मक्तगि 

घटनय दियय िथय सयियमजक सरुक्षय ््वस्थयपनकय लयमग पञ्जीकरर् ईकयई सञ्चयलन गनय आवश््क नै रहकेो 

हुाँदय सोही बिोमजि सयझेदयरी गने र सोही बिोमजि बजेट प्रस्ियव ि्यर गरर गयउाँ सभयिय पेश गने सवयसम्िि 

मनर्य् गरर्ो ।  

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्ियव नं. ५ ियमथ आवश््क छलफल गदयय गयउाँ कय्यपयमलकय कय्ययल्को प्रशयसकी् भवन 

मनिययर् सम्बन्धिय संघी् ियमिलय िथय सयियन्् प्रशयसन िन्त्रयल्को च.नं. ३५३ मिमि २०७७/१२/१० को 

पत्रयनसुयर ्स आ.व.कय लयमग रु १८ लयख मवमन्ोजन भएकोिय दहेय् बिोमजि गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो 

। पत्र ्सै सयथ संलग्न छ । 

क) स्थयनी् िहको प्रशयसकी् भवन पवूययधयर मवकयस कय्यक्रि सञ्चयलन कय्यमवमध, २०७७ बिोमजि 

्स आ.व. कय लयमग आवश््क सिपरूक बजेट गयउाँपयमलकयको स्वीकृि बजेट िथय कय्यक्रििय रहकेो 

सिपरूक कोिबयट ््वस्थयपन गने र आगयिी आ.व.कय लयमग आवश््क बजेट ््वस्थय गनय बजेट 

प्रस्ियव गयउाँ सभयिय पेश गने ।   
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ख) प्रशयसकी् भवन मनिययर्कय लयमग आ.व. २०७५/७६ िय स्वीकृि मवस्ििृ परर्ोजनय प्रमिवेदन 

अनसुयर प्रयथमिकियकय आधयरिय हयललयई रु ९ करोड बरयबरको मनिययर् गने गरर कयननू बिोमजिको 

आवश््क प्रकृ्य अगयडी बढयउने । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्ियव नं. ६ ियमथ आवश््क छलफल गदयय लयगि सयझेदयररिय कृमि उपज संकलन केन्र िथय 

बजयर पवूययधयर मनिययर् कय्यक्रि ियगयदशयन अनसुयर दहेय्कय स्थयनिय गने र आगयिी विय छुटेकय वडयहरुिय 

प्रयथमिकिय मदने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

क) वडय नं. १ को ियझीगयउाँ, नौमबसे । 

ख) वडय नं. ३ को वडय कय्ययल् क्षेत्र । 

ग) वडय नं. ७ को सयउने चौियरय । 

घ) वडय नं. ९ को पबुयजे । 

७. मिर्यर् िं. ७, प्रस्ियव नं. ७ ियमथ आवश््क छलफल गदयय सहयस नेपयलको वयमियक स्वीकृि कय्यक्रि अनसुयर 

मबउ बैंक स्थयपनय गनुय पन ेर सो कय लयमग आवश््क जग्गय ््वस्थयपन गररमदन अनरुोध भई आएकोले ्स 

कय्ययल्द्वयरय वडय नं. ४ िय मनिययर् गररएको गयउाँपयमलकय स्िरी् हयट बजयर के्षत्रिय आवश््क जग्गय उपलब्ध 

गरयउने सवयसम्िि गरर्ो । 

८. मिर्यर् िं. ८, प्रस्ियव नं. ८ ियमथ आवश््क छलफल गदयय भमूिहीन दमलि, भमुिहीन सकुुम्वयसी र अ््वमस्थि 

बसोबयसीको स्थयनी् िहबयट लगि संकलन सम्बन्धी कय्यमवमध, २०७७ अनुसयर दहेय् बिोमजि भमूि 

सम्बन्धी सिस््य सियधयन सहजीकरर् समिमि गठन गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

क) गाउँपामिका तिरीर्ुः 

१) श्री गोमवन्द बहयदरु पौडेल (गयउाँपयमलकय अध््क्ष) -सं्ोजक 

२) श्री शयन्िय ढुङ्गेल (गयउाँपयमलकय उपयध््क्ष)  -उप सं्ोजक 

३) श्री रयमष्ट्र् ियन््िय प्रयप्त दलको प्रमिमनमध (सम्बमन्धि साँग ियग गने) - सदस््  

४) श्री  लयल कुियरी िोलयङ्गी बिे (कय्यपयमलकय दमलि िमहलय सदस््) - सदस्् 

५) श्री  सीिय खत्री (कय्यपयमलकय िमहलय सदस््)  - सदस्् 

६) श्री  (संघ संस्थय/ नयगररक सियज प्रमिमनमध  २ जनय) - सदस्् 

७) श्री अभ् कुियर गपु्तय (प्रिखु प्रशयसकी् अमधकृि) - सदस्् समचव 
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ख) िडा तिरीर् (सबै िडािा) 

१) श्री वडय अध््क्ष    -सं्ोजक 

२) श्री वडय सदस््हरु    -सदस्् 

३) श्री संघ संस्थय/ नयगररक सियज प्रमिमनमध (प्रमिमनमध ियग गने २ जनय) - सदस्् 

४) श्री वडय समचव    - सदस्् समचव 

९. मिर्यर् िं. ९, प्रस्ियव नं. ९ ियमथ आवश््क छलफल गदयय गयउाँपयमलकयिय नवीकरर्ी् ऊजयय मवकयस, प्रवर्द्यन 

िथय मन्िनकय लयमग नवीकरर्ी् उजयय नीमि िजुयिय गनय आवश््क रहकेो हुाँदय त््स सम्बन्धिय जनप्रमिमनमध, 

कियचयरी, मवज्ञ, लयभग्रयही िथय अन्् सम्परू्य सरोकयरवयलयहरुसाँग सझुयव संकलन गरर नीमि िस््ौदय ि्यर गरर 

आगयिी बैठकिय पेश गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

१०. मिर्यर् िं. १०, प्रस्ियव नं. १० ियमथ आवश््क छलफल गदयय मवधे्क समिमिद्वयरय प्रस्ििु दहेय्कय 

कय्यमवमधहरुको िस््ौदय छलफलकय लयमग सम्परू्य कय्यपयमलकय सदस््हरुलयई मविरर् गने सवयसम्िि मनर्य् 

गरर्ो । 

क) टोल मवकयस संस्थय गठन िथय पररचयलन कय्यमवमध, २०७७ 

ख) होिस्टे सञ्चयलन कय्यमवमध, २०७७ 

११. मिर्यर् िं. ११, प्रस्ियव नं. ११ ियमथ आवश््क छलफल गदयय गयउाँ मशक्षय समिमिको मिमि २०७७/१२/११ को 

मनर्य्यनसुयर खचय अनिुोदन सम्बमन्ध प्रस्ियव पेश भएकोले ्ही फयल्गुर् २७ दमेख २९ सम्ि सञ्चयमलि 

रयष्ट्रपमि रमनङ्ग मशल्ड कय्यक्रिको जम्िय खचय रु ४,५०,१०१/- को मवस्ििृ खचय मववरर् आगयिी बैठकिय 

पेश गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो ।  

१२. मिर्यर् िं. १२, प्रस्ियव नं. १२ ियमथ आवश््क छलफल गदयय वडडयाँडय आ.मव., मलख ु ५ बयट ्स 

गयउाँपयमलकयको वयमियक स्वीकृि कय्यक्रि अनसुयर जग्गय खररद गरर रकि मनकयसयकय लयमग  ियग भई आएकोले 

सो मवद्ययल्ले आ.व. २०७५/७६ िय श्री टीकयरयि खडकयबयट मकत्तय नं. ३९१ को के्षत्रफल १-१२-३-३ जग्गय 

रु १६ लयखिय खररद गरेको र सो बयपिको रकि हयल सम्ि पमन भकु्तयनी हुन नसकेकोले ्स आ.व.को स्वीकृि 

कय्यक्रिबयट भकु्तयनी गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

१३. मिर्यर् िं. १३, प्रस्ियव नं. १३ ियमथ आवश््क छलफल गदयय वडय नं. ४ को कय्ययल्बयट वडय समिमिको 

मनर्य् समहि मसर्द्िनपरु पयण्डे टोल जयिनुे टोल सडक मनिययर् ्ोजनयलयई पाँधेरोखोलय िहयदवेटयर सडक 
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मनिययर् ्ोजनयिय सम्परू्य रकि समहि पररवियन गने प्रस्ियव पेश भएकोले सोही बिोमजि कय्ययन्व्न गने र ्स 

मनर्य्लयई अनिुोदनकय लयमग आगयिी गयउाँसभयिय अनुिोदनकय लयमग पेश गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

१४. मिर्यर् िं. १४, प्रस्ियव नं. १४ ियमथ आवश््क छलफल गदयय दहेय्को रुटिय ्यिय्यि सेवय सञ्चयलनकय 

लयमग ्यिय्यि ््वसय्ी िथय सम्बर्द् सरोकयरवयलयहरुसाँग अनरुोध गने सवयसम्िि मनर्य् गरर्ो । 

क) पोकली दमेख ्सि । 

ख) च््रूीडयाँडय दमेख ्सि ।  

ग) ्सि दमेख ओखलढुंगय । 

१५. मिर्यर् िं. १५, प्रतिाि िं. १५ ियमथ आवश््क छलफल गदयय गयउाँ मशक्षय समिमिको मिमि २०७७/१२/११ 

को मनर्य्यनसुयर बयल मवकयस केन्र दरबन्दी सम्बन्धिय टंकेश्वरी आ.मव. र कन््यदवेी आ.मव., ्सि िय.मव. 

्सििय िजय भई आएकोले टंकेश्वरी आ.मव. को दरबन्दी गरे्श आ.मव. र कन््यदवेी आ.मव. को दरबन्दी मलख ु

५ िय रहकेो भयलडुयाँडय सिदुय्िय रयखने प्रस्ियव पेश भएकोिय सोही बिोमजि गने गरयउने सवयसम्िि मनर्य् 

गरर्ो । 

१६. मिर्यर् िं. १६, प्रतिाि िं. १६ ियमथ आवश््क छलफल गदयय आवश््किय अनसुयर कय्यपयमलकयको बैठक 

बस्ने सवयसम्ििबयट मनर्य् गरर्ो । 

 


