
आज मममत २०७८।०६।२४ गते आइतबारका मदन यस महमिहाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचमी पाँचथरका 

अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षतामा तपमसि बमोमजमका कायापामिका सदस्यहरुको उपमस्थमतमा 

आ.व २०७८/७९ को तेस्रो कायापामिका बैठक द्वारा ति उल्िेमित प्रस्तावहरु मामथ छिफि गरी दहेायनसुारका 

मनणायहरु पाररत गररयो ।     

 

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ………………………………........................................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुमत्रा उप्रेती सेढाई ………………………………............................................ 

३. वडा अध्यक्ष : श्री गोपीकृष्ण भण्डारी ………………………………......................................... 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभम प्रसाद हमे्व्या …………………………………..................................... 

५. वडा अध्यक्ष : श्री मदन गॏतम .......…………………………….................................. 

६. कायावाहक वडा अध्यक्ष : श्री मनेकुा दवेी बजगाई ं……………………........................................ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्मी प्रसाद सहुाङ …………………………………….............................. 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्ण ब. यवा ………………………………………….............................. 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मतिमबक्रम ईमधङगो ……………………………………............................. 

१०.  का पा सदस्य श्री कामदुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सदस्य श्री माया कन्दङवा ………………………………............................................ 

१२.  का पा सदस्य श्री मवष्णकुिा उभरकोटी ……………………………….................................... 

१३.  का पा सदस्य श्री मटकाराम धमिा ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सदस्य श्री दगुाामाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सदस्य समचव श्री मबक्रम मिम्वब ु………………………………………………...................... 

  



प्रस्तावहरु :- 

१. हािसम्वम प्राप्त मवमभन्न पररपत्र, आदशे, मनदशेन तथा मागपत्रहरुको जानकारी सम्वबन्धमा । 

२. वडा नं १ को वडा कायाािय भवन मनमााण सम्वबन्धमा । 

३. वडा नं ५ को वडा कायाािय भवन मनमााण सम्वबन्धमा । 

४. गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनमााण सम्वबन्धमा । 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संघ, प्रदशे तथा मजल्िाका मवमभन्न मन्त्रािय, मवभाग तथा अन्य कायााियहरुबाट यस कायााियिाई हािसम्वम प्राप्त 

भएका तपमसि अनुसारका मनदशेन, पररपत्र तथा मागहरु यस कायापामिका बैठकमा प्रमिु प्रशासकीय अमधकृत द्वारा 

वाचन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायापामिका सदस्यहरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त महत्वपणूा मवमवध 

जानकारी, पररपत्र तथा मनदशेनहरु यसै कायापामिका बैठकको माध्यमद्वारा सम्वबमन्धत सरोकारवािाहरु सम्वम पयुााईने 

तथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनणाय समेत गररयो । 

क्र स पत्र पठाउने मनकाय पत्रको संमक्षप्त ्यहोरा पत्राचार मममत 

१ नेपाि सरकार मशक्षा, मवज्ञान 

तथा प्रमवमध मन्त्रािय 

स. का तथा मवधाियमा कायारत कमाचारीहरुको 

न्यनूतम पाररश्राममक सम्वबन्धमा सहयोग तथा 

सहजीकरण गररमदने बारे । 

२०७८/०६/१७ 

२ पवूााधार मवकास कायाािय २० % रकम जम्वमा गररमदने सम्वबन्धमा २०७८/०५/०३ 

३ भमूम ्यवस्था कृमष तथा 

सहकारी मन्त्रािय 

मकसान सचुीकरण कायाक्रम संचािन सम्वबन्धमा २०७८/०५/१७ 

४ प्रधानमन्त्री कृमष 

आधमुनकीकरण पररयोजना 

ताप्िेजङु 

अिैंची जोनमा सचूीकृत हुने सम्वबन्धमा २०७८/०५/०७ 

 

स्िर्णय िं. - २  

(क) वडा नं १ िे वडा कायााियको भवन मनमााण प्रयोजनका िामग दहेायनसुार प्राप्त गरेको जग्गा तथा स्थानमा 

सम्वबमन्धत वडा कायााियको प्रशासमनक भवन/सेवा केन्र मनमााण गने मनणाय गररयो । 

दहेाय 

वडा न ं मकत्ता नं प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफि  स्थान कैमफयत 

१ ४ ग मक नं ९३ १-०-०-० सामवक दोरुम्वबा गाउँ पञ्चायत वडा न ं

४ हाि महादवेस्थान महमिहाङ १ 

 

४ ग मक नं ११३ १-१३-१-२  

४ ग मकं नं ११५ ०-४-०-०  

 जम्वमा ३-१-१-२   

 

(ि) वडा नं १ को प्रस्तामवत वडा कायाािय भवन मनमााणका िामग मस्वकृत मवस्ततृ पररयोजना प्रमतवदेन (DPR) का 

आधारमा प्रामवमधकहरुिे पेश गरेको मनम्वनानसुारको िागत अनमुान, ड्रईङ तथा मडजाइनिाई समते मस्वकृत गरी  

बोिपत्र आहवान गने मनणाय गररयो । 

मनम्वन 

मबषय िागत अनमुान रु (भ्याट बाहके) मडजाइन 

१ नं वडा 

कायाािय भवन 

मनमााण काया 

रु १,५८,३२,३५३.२५/- (एक करोड अन्ठाउन्न िाि बमत्तस 

हजार तीन सय मत्रपन्न रुपैया पमचचस पैसा मात्र) 

क्षेत्रफि = १३५ व. मम.
 

मोडेि = SMRF 

तिा संख्या = २ तिा 

कोठा संख्या = ७ वटा 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

स्िर्णय िं - ३ 

(क) वडा नं ५ िे वडा कायााियको भवन मनमााण प्रयोजनका िामग दहेायनसुार प्राप्त गरेको जग्गा तथा स्थानमा 

सम्वबमन्धत वडा कायााियको प्रशासमनक भवन/सेवा केन्र मनमााण गने मनणाय गररयो । 

 

दहेाय 

वडा न ं मकत्ता नं प्राप्त जग्गाको क्षेत्रफि  स्थान कैमफयत 

५ १ क मक नं २९ ०-६-१-१ ओराङफुङ १ क हाि ओप्िासे 

महमिहाङ ५ 

 

१ क मक नं १४५ ०-९-२-३  

१ क मकं नं १४२ २-०-०-०  

 जम्वमा ३-०-०-०   

 

 

(ि) वडा नं ५ को प्रस्तामवत वडा कायाािय भवन मनमााणका िामग मस्वकृत मवस्ततृ पररयोजना प्रमतवदेन (DPR) का 

आधारमा प्रामवमधकहरुिे पेश गरेको मनम्वनानसुारको िागत अनमुान, ड्रईङ तथा मडजाइनिाई समते मस्वकृत गरी  

बोिपत्र आहवान गने मनणाय गररयो । 

 

मनम्वन 

मबषय िागत अनमुान रु (भ्याट बाहके) मडजाइन 

५ नं वडा 

कायाािय भवन 

मनमााण काया 

रु १,५०,५९,२५५.८९/- (एक करोड पचास िाि उन्साठी 

हजार दईु सय पचपन्न रुपैया उनान्वे पैसा मात्र) 

क्षेत्रफि = १३५ व. मम.
 

मोडेि = SMRF 

तिा संख्या = २ तिा 

कोठा संख्या = ७ वटा 

 

 

 

  



  



स्िर्णय िं.- ४ 

गाउँपामिकािे मखु्य प्रशासमनक भवन मनमााण प्रयोजनका िामग दहेायनसुार मनशलु्क प्राप्त गरेको जग्गा तथा स्थानमा 

गाउँपामिकाको प्रशासमनक भवन मनमााण गने मनणाय गररयो ।  

दहेाय 

प्राप्त जग्गाको 

क्षेत्रफि 

मकत्ता नं  स्थान कैमफयत 

१५-१-१-१ मकत्ता नं ८६, 

१८२, १८३, ८७, 

८५ 

सामवक मसबवुा गा. मव. स 

वडा नं ८ क (हाि 

महमिहाङ ४ पञ्चमी, 

हस्तपरु टोि 

नेपाि सरकार संघीय माममिा तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रािय को पत्र संख्या ०७७/०७८, 

चं. नं. २४५ र मममत २०७७/०९/१६ गतेको 

पत्रबाट सहममत प्राप्त भएको । 

 

 

 
   


