
आज मिमि २०७७।०७।२१ गिे शकु्रबार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि बिोमजिका कायापामिका सदस्यिरुको उपमस्थमििा यस आ.व 

को चॏथो  कायापामिका बैठक द्वारा िि उल्िेमिि प्रस्िाविरु िामथ छिफि गरी दिेायनसुारका मनर्ायिरु पाररि 

गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

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

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई ………………………………......................... 

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

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभि प्रसाद िमे्व्या ………………………………….................. 

५. वडा अध्यक्ष : श्री िदन गॏिि ………………………………………….............. 

६. वडा अध्यक्ष : श्री श्रीप्रसाद मसग ु………………………………………............... 

७. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्िी प्रसाद सिुाङ ……………………………………........... 

८. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्र् वा यवा …………………………………………........... 

९. वडा अध्यक्ष : श्री मििमबक्रि ईमिङगो …………………………………….......... 

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

११.  का पा सदस्य श्री िनेकुा दवेी बजगाई ……………………………...................... 

१२.  का पा सदस्य श्री िाया कन्दङवा ………………………………....................... 

१३.  का पा सदस्य श्री मवष्र्कुिा उभरकोटी ………………………………..............  

१४.  का पा सदस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………. 

१५.  का पा सदस्य श्री दगुाािाया पररयार …………………………………………… 

१६.  सदस्य समचव श्री मबक्रि मिम्वब ु……………………………………………… 

 

 

 

 



प्रथिावहरु :- 

१. िािसम्वि प्राप्त मवमभन्न पररपत्र, आदशे, मनदशेन िथा िागपत्रिरुको जानकारी सम्वबन्ििा । 

२. कोमभड - १९ सम्वबन्ििा ।  

३. प्रिानिन्त्री रोजगारको कायाक्रि सम्वबन्ििा । 

४. संमिय सशिा अनदुानबाट प्राप्त आयोजना सञ्चािन सम्वबन्ििा । 

५. श्री मशद्ध िा मव मशिािेि िथा मवज्ञान प्रयोगशािा भवन मनिाार् आयोजना सञ्चािन सम्वबन्ििा ।  

६. गोपेटार आिारभिू अस्पिािका िामग आवश्यक मनशलू्क दानपत्रको रुपिा प्राप्त जग्गा सम्वबन्ििा । 

७. उिि मवकास समिमि गठन सम्वबन्ििा । 

स्िर्णय िं. - १ 

 मवमभन्न िन्त्रािय िथा कायााियिरुबाट प्राप्त मनदशेन, पररपत्र िथा िागिरु कायापामिका बैठकिा प्रििु प्रशासकीय 

अमिकृि द्वारा वाचन गरी जानकारी गराईयो । 

स्िर्णय िं. - २ 

(क) मफमदि नगरपामिका के्षत्रमभत्र दमेिएको कोरोना संक्रिर्को संवदेनमशििा िाई िध्यनजर गद ै मजल्िा मस्थि 

DCCMC को मिमि २०७७।०७।१९ गिेको मनर्ायिरु सिेिका आिारिा मिमििाङ गाउँपामिकामभत्र रिकेा सम्वपरू्ा 

सािदुामयक िथा मनजी मविाियिरु मिमि २०७७।०७।२१ गिे दिेी िाग ूिुनेगरी मिमि २०७७।०८।०२ गिेसम्विका 

िामग मविाियिरुिा पठनपाठन बन्द गने िर मशक्षकिरु मविाियिा अमनवाया िामजर िुनैपने मनर्ाय पाररि गररयो । 

(ख) मिमििाङ गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र िचेी राजिागा आसपास भएका िोटि ्यवसाय िथा पसििरुिा मभडभाडिाई 

मनषिे गद ैसािामजक दरुी कायि गरी अमनवाया स्यामनटाइजर र िास्कको प्रयोग गरी सञ्चािन गना गराउन सम्वबमन्िि 

सबै सरोकारवािािरुिाई जानकारी गराउने िथा गाउँपामिकाबाट अनगुिन सिेि गने मनर्ाय गररयो । 

(ग) बढ्दो कोरोना सङ्क्रिर्को संवदेनमशििािाई ख्याि गरी मिमि २०७७।०७।२१ गिेदिेी िाग ूिने गरी मिमि 

२०७७।०८।०२ गिेसम्विका िामग मवमभन्न सांष्कृमिक कायाक्रििरु जस्िै दउेसी, भैिो, ििेकुद िथा अन्य 

मभडभाडजन्य िनोरञ्जनात्िक सव ैप्रकृमिका ििेिरु सञ्चािनिा मनषिे गरी कडाईका साथ अनगुिन सिेि गने 

मनर्ाय गररयो ।  

(घ) गाउँपामिका क्षेत्रका िठ, िन्दीर, िाङमिि, चचा जस्िा िामिाक साँस्कृमिक सावाजमनक स्थििरुिा िुने मभडभाड 

नगना नगराउन सम्वबमन्िि पक्षिाइ अनरुोि गने मनर्ाय गररयो ।  

स्िर्णय िं. - ३ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रिानिन्त्री रोजगार कायाक्रि अन्िगािको योजनािरुिा दिेायनुसार बजटे मवमनयोजन गने 

मनर्ाय गररयो । 

िपमसि:- 

क्र स वडा नं. योजनाको नाि श्रमिक संख्या मवमनयोजन रकि 

१ १ मभिसेनस्थान ढकािचोक आिािे िो. बा. स्िरवमृद्व १४ ७२३८०० 

२ २ मसंिपरु मिम्वबुनी पिु िो. बा. नािी मनिाार् ८ ४१३६०० 

३ २ मसंिपरु स्वास््य चॏकी ठेसवाि मनिाार् ७ ३६१९०० 

४ ३ भावीचोक कामिाके िो बा नािी िथा सोमिङ ७ ३६१९०० 

५ ३ कोइरी मसििबोटे सडक ििाि ७ ३६१९०० 

६ ४ श्रीचम्वपा पञ्चिी िासेिोिा ििाि िथा ग्राभेमिङ ७ ३६१९०० 

७ ४ पञ्चिी कामिाके िो बा ििाि सम्वभार ७ ३६१९०० 

८ ५ सरस्विी िा मव भवन मनिाार् िथा ििाि सम्वभार ५ २५८५०० 

९ ५ बािाचिुरे ओराङफुङ नक्किेिाट िो बा सोमिङ नािी मनिाार् ९ ४६५३०० 

१० ६ िानेडाडा मन िा देिी मनगािे िुदँै नागी गोिाई सम्वि गोरेटो बाटो मनिाार् १४ ७२३८०० 



११ ७ सिेवा मसििका  िम्वफुवा एकचेपा िो बा स्िरोन्नमि नािी सोमिङ मनिाार् १५ ७७५५०० 

 

 

स्िर्णय िं. - ४ 

 समिय ससिा अनदुान अन्िगाि मकराँि साँस्कृमिक रक गाडेन मकराँि चौर मिमििाङ गा पा १ अिरपरुडाँडािा रु ७ 

िाि िध्ये अमिकिि ्  रु १ िाि ५० िजार मडमपआर िफा  िचा गने गरी मडमपआर प्रकृया अमि बढाउने िथा 

डोवमकिे जोरपोिरी आगेजङ मिमििाङ पदिागा आयोजना पयाटन गरुुयोजना बिोमजि मसढी मनिाार् काया  

योजनािा अमि बढाउने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ५ 

मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ४ मस्थि श्री मशद्ध िा मव मशिािेि िथा मवज्ञान प्रयोगशािा भवन मनिाार् 

आयोजनाका िामग मवमनयोमजि रु २० िाि उपभोक्ता समिमि िाफा ि नै आयोजना सञ्चािन अमि बढाउने मनर्ाय 

गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ६ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको वडा नं. ३ मस्थि गोपेटार प्राथमिक स्वास््य केन्रिाई स्िरोन्नमि गरर १५ शयै्याको 

आिारभिू अस्पिाि बनाउन आवश्यक जग्गा यसै गाउँपामिकाको वडा नं. ३ सामवक गोपेटार १ मनवासी श्री चङुिा 

भोटेनी भोमटया िे आफनो स्वामित्विा रिकेो जग्गा मकत्ता नं. ३९१ बाट ०-११-३-० क्षेत्रफि बराबरको जग्गा 

मन:शलू्क दानपत्रको रुपिा प्रदान गनुाभएको र सो जग्गा नेपाि सरकार (िाननीय िन्त्रीस्िर) भमूि ्यवस्था, सिकारी 

िथा गररवी मनवारर् िन्त्राियबाट मिमि २०७६/१०/२२ िा मनर्ाय भई कायाान्वयनिा रिकेो िापदण्डिा उल्िेमिि 

आिारिरु जस्िै १) िचेी राजिागाको नमजक सेवाग्रािीिरुिाई सिज र सुगि िुने स्थान २) सडक, बमत्त, पानी, 

सञ्चार, बैंङ आदीको सगुििा भएको ३) प्रिरी चॏकी नमजक रिकेािे सरुक्षाका दृमििे र पामका ङ के्षत्रको दृमिकोर्िे 

उपयकु्त रिकेो ४) न्यनू जोमिि रिकेो र काननूी रुपिा कुनैपमन मववाद नरिकेो जग्गा भएकोिे सो जग्गा यस स्थानीय 

सरकार अन्िगाि रिकेो गोपेटार प्राथमिक स्वास््य केन्रको नाििा पास गराउन मजल्िा िािपोि कायाािय, मफमदि 

पाँचथरिाई मसफाररस गरर पठाउने मनर्ाय सवासम्विि ढङगिे पाररि गररयो । 

 

स्िर्णय िं. - ७ 

गररवी मनवारर्का िामग िि ु उिि मवकास कायाक्रि सञ्चािन मनदमेशका, २०७७ को दफा ५२ बिोमजि यस 

गाउँपामिका अन्िगाि सञ्चािन िुने िि ु उिि मवकास कायाक्रििरुको कायाान्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन यस 

गाउँपामिकािा दिेाय बिोमजिको एक उिि मवकास समिमि गठन गने मनर्ाय गररयो । 

िपस्िल 

क्र स मनदमेशका बिोमजि पद उिि मवकास समिमि 

१ कायापामिकाको अध्यक्ष संयोजक श्री भवूानी प्र मिङदने 

२ आमथाक मवकास समिमि संयोजक सदस्य श्री श्रीप्रसाद मशग ु

३ प्रििु प्रशासकीय अमिकृि सदस्य श्री मबक्रि मिम्वबु 

४ संयोजकिे िोकेको कायाक्रि िाग ूिुने वडाको िमििा 

सदस्य एक जना 

सदस्य श्री सषु्िा िाविी 

५ स्थानीय िि ुउििी िध्ये संयोजकिे िोकेको एक जना सदस्य श्री सञ्ज ुकेरुङ 



िमििा उििी प्रमिमनमि 

६ स्थानीय मवमत्तय संस्था/सिकारी/उिोगी/्यवसायीसँग 

सम्वबमन्िि संिसंस्थािरुिध्ये बाट संयोजकिे िोकेको 

एकजना प्रमिमनमि 

सदस्य श्री कििा श्रेष्ठ सिुाङ 

७ शािा प्रििु सदस्य समचव श्री दगुाा प्र मििमसना 

 


