
बाह्रौ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल िंमसर १२ गिे सोिबारको दिन दिउँसो २:०० बज े दिप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको बाह्रौ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र राईज्रू्को 
अध्र्क्षिािा बसेको बैठकिा िपमसलका पिामिकारीहरुको उपस्थिमििा िपमसलका प्रथिावहरुिा छलफल गरी 
मनर्यर् गररर्ो।   

उपस्थिमि 

१.  गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष  श्री लोकेन्द्र राई 

२.  गाउँ कार्यपामलका उपाध्र्क्ष श्री अरुर्ा िापा िगर 

३.  वडा नं. १ का वडाध्र्क्ष श्री केशव कुिार खत्री 

४.  वडा नं. २ का वडाध्र्क्ष श्री बरी कटुवाल 

५.  वडा नं. ३ का वडाध्र्क्ष श्री भपेुन्द्र बथनिे 

६.  वडा नं. ४ का वडाध्र्क्ष श्री बबेन्द्र राई 

७.  वडा नं. ५ का वडाध्र्क्ष श्री डम्बर बहािरु खड्का 

८.  वडा नं. ६ का वडाध्र्क्ष श्री मिलन राई 

९.  वडा नं. ७ का वडाध्र्क्ष श्री गन्द्ििान िापा  

१०. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री वविला पररर्ार 

११.  गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री मनियला शे्रष्ठ (िकाज)ु 

१२. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कृष्र् कुिारी राई 

१३. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री थवास्थिका भजुेल 

१४. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कला पररर्ार 

१५. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री सबु्बा िाझी 

१६. प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि (सिथर्-सस्चव) श्री लोकेन्द्र बहािरु राई 

आिस्न्द्त्रि 

१. र्ोगराज गाउले िपमलर्ा 

प्रथिावहरुुः- 
१. मनवायचन आर्ोग, नेपालिा चारपाङ्ग्र ेगाडी िाग गने सम्बन्द्ििा 
२. र्ोजना िाग गने सम्बन्द्ििा 
३. ववववि 

 
 
 



मनर्यर्ुः- 
मनर्यर् नं. १. 
 

प्रथिाव नं. १ सम्बन्द्ििा छलफल गिाय र्स गाउँपामलकाका लामग आवश्र्क चार पाङ्ग्र े सवारी सािन 
आन्द्िररक आम्िानीबाट खरीि गनय अपगु हनुे ििा श्री अिय िन्द्त्रालर्बाट सििे सवारी सािन खरीिका 
थवीकृमि नहनुे िर ववपि जोस्खि न्द्रू्मनकरर् लगार्िका ववमभन्न कार्यका लामग सवारी सािन अत्र्ावश्र्क 
भएको हुँिा प्रमिमनमि सभा सिथर् ििा प्रिेश सभा सिथर् मनवायचन २०७९ िा प्रर्ोग भई िौजिुा रहेका 
सवारी सािनहरुिध्र् े दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको भगूोल अनसुार उपर्कु्त हनु े एक िान सवारी सािन 
मनवायचन आर्ोग, नेपाल, कास्न्द्िपि सिक्ष िाग गने भनी मनर्यर् गररर्ो। 

 
मनर्यर् नं. २. 

प्रथिाव नं. २ सम्बन्द्ििा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको न्द्रू्न आन्द्िररक आर्वाट सञ्चालन 
गनय सम्भव नभएका िर आि नागररकहरुवाट मनरन्द्िर िाग भइ आएका िपमसल पूवायिार ववकास 
सम्बन्द्िीी र्ोजनाहरु श्री नपेाल सरकार भौमिक पूवायिार ििा र्ािार्ाि िन्द्त्रालर्सिक्ष िाग गने मनर्यर् 
गररर्ो । 

क) रिाईलो-पंचिी- गाउँपामलका केन्द्रसम्ि सडक थिरोन्नमि( कालोपते्र) आर्ोजना 
ख) िीन हजार िामनस क्षििा भएको सावयजमनक हल मनिायर् आर्ोजना 

    मनर्यर् नं. ३. 
  प्रथिाव नं. १ सम्बन्द्ििा छलफल गिाय गाउँपामलका मभत्र िपमसलका आर्ोजनाहरुको DPR गने भनी मनर्यर् 
गररर्ो। 

क) सावयजमनक भवन 

ख) ससु्न्निा-पारुहाङ पर्यटकीर् क्षेत्र 

ग) मछिापोखरी-खिुमु्ब ुसडक 

घ) १ नं. वडा कार्ायलर् र्ाम्खा िेस्ख रमििेवर हिैु ७ नं. वडा कार्ायलर् टेम्िा सडक 

ङ) सािल्खा सापािेल खानेपानी आर्ोजना 
च) पंचिी बजार 

 

  


