
आज मिमि २०७७।०७।०५ गिे बधुबार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि बिोमजिका कायापामिका सदस्यिरुको उपमस्थमििा िेस्रो  

कायापामिका बैठकिे िि 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 ईमधङगो …………………………………….. 

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 धििा ……………………………………………. 

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

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

 

 

 

 



प्रथिावहरु :- 

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

२. जग्गा छनॏट िथा मसफाररस समिमिको प्रमिवदेन िाथी छिफि िथा मनर्ाय । 

३. िखु्यिन्त्री ग्रािीर् सडक सुधार आयोजनाका िागी म्वयामचङ फन्डको ्यवस्था गने सम्वबन्धिा । 

४. कोमभड - १९ को रोकथाि िथा मनयन्त्रर् सम्वबन्धिा । 

५. ्याक िो िोडर सञ्चािन कायामवमध २०७७ िाई संशोधन गरी राजपत्रिा प्रकाशन सम्वबन्धिा । 

६. सिकारी बैङकको शयेर सदस्य सम्वबन्धिा । 

७. मवमवध । 

स्िर्णय िं. - १ 

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

अमधकृि द्वारा वाचन गरी जानकारी गराईयो । 

स्िर्णय िं. - २ 

गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवनका िागी प्राप्त िुन आएका प्रस्िामवि जग्गािरुको छनॏट गरी मसफाररस गने 

प्रयोजनका िागी मिमि २०७७।०६।१८ गिे बसेको कायापामिका बैठक द्वारा गमठि “जग्गा छिॏट ििा स्िफारिि 

िस्िस्ि” िे गाउँपामिकािे प्रकाशन गरेको सचूनािा उल्िेमिि िापदण्डका आधारिा उपयकु्त जग्गा छनॏट गरी 

मसफाररस गना प्रमिवदेन पेश गरे बिोमजि सो प्रमिवदेन उपर कायापामिकािा ्यापक छिफि गरी दिेायनसुारको 

जग्गािाई गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िागी मस्वकृि गने साथ ै मिमि २०७७।०६।१८ गिे गमठि 

जग्गा छनोट िथा मसफाररस समिमििे यस िेस्रो कायापामिका बैठकिा पेश गरेको प्रमिवेदन जस्िाको त्यस्िै मस्वकृमि 

प्रदान गने मनर्ाय गररयो । साथै उपिब्ध जग्गािरु िाई काननुी प्रकृया परुा गरर गाउँपामिकाको स्वामित्विा ल्याउन 

बडादश ैपश्चाि प्रकृया अमि बढाउने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि:- 

क्र. स जग्गादािािरुको नाि, थर मकत्ता नं.  जग्गाको क्षेत्रफि (रोपनी) कैमफयि 

०१ परु्ी मिम्वबनुी ८६ ९-०-०-०  

०२ आइन्र कुिार योङिाङ ८-क-१८२ १-०-०-०  

०३ दउे प्रकाश योङिाङ ८-क-१८३ १-०-०-०  

०४ कृष्र् बिादरु योङिाङ ८-क-८७ ३-०-०-०  

८-क-८५ १-१-१-१  

 जम्विा क्षेत्रफि  १५-१-१-१  

स्िर्णय िं. - ३ 

िखु्यिन्त्री ग्रामिर् सडक सधुार आयोजना अन्िगाि यस गाउँपामिकािा पने िवेािोिा (िवेािोिा दोभान िामिटार 

मजरो मबन्द ु भएर फािोट सम्वि) कोरीडोर आयोजनाको िामग २० प्रमिशि रकि रु १९ िाि २५ िजार 

गाउँपामिकाको सिपरुककोषबाट समुनमश्चि गने मनर्ाय गररयो र पवूााधार मवकास कायाािय पाँचथर मफमदििाई 

प्रमिवध्दिा जनाउने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ४ 

क) मजल्िा सिन्वय समिमिको च न ९३ र मिमि २०७७।०७।०२ को पत्रानसुार पाँचथर मजल्िाको प्रवेशद्वार राँके 

बजारिा यस गाउँपामिकाको िफा बाट िले्थ डेस्क स्थापनागरी सो डेक्सिा गाउँपामिकािा कायाारि स्वास््यकिी अ 

ि ेव श्री टीकाराि चापागाँईिाई मिमि २०७७।०७।०४ गिे दमेि अको ब्यवस्था नभएसम्वि िटाउने मनर्ाय गररयो । 



साथै उक्त िले्थडेक्स स्थापनाथा आवश्यक िचा र िमटएको किाचारीिे मनयिानसुार पाउने दमैनक भ्रिर् भत्ता मवपि 

ब्यवस्थापन कोष (कोमभड १९) बाट िचा भकु्तानी गररने मनर्ाय गररयो । 

ि)  मिमििाङ गाउँपामिकाको वडा न ५ मस्थि ग्रामिर् मवधिु सिकारी भवनिाई सामवकको क्वारेन्टाइन र आइसोिेशन 

केन्र बनाउने मनर्ायानसुार क्वारेन्टाइन बेडरुि, पामटाशन, शौचािय मनिाार्, पानी र मबजिुीको ब्यवस्था आमदिा 

िागकेो िचा प्रामवमधक िागि अनिुान र सम्वपन्न प्रमिवदेन बिोमजि मवपद ब्यवस्थापन कोषबाट भकु्तानी मदने मनर्ाय 

गररयो । 

ग) आशन्न चाडपवािरुिाई ध्यानिा रािी गाउँपामिकािे सरुक्षा मनकायको सिन्वयिा स्थानीय िाट बजार, पवाििेा 

मनषधे गरी अब्यवमस्थि िवरबाट सन्चािन िुने पसि ब्यापार, ब्यवसाय, नाचगान र सािामजक रुपिा मभडभाड िुने 

प्रकृमिका कायाक्रििरु सन्चािन गना नमदने साथै सवासाधारर् नागररकिरुिाई आफू रिकैे स्थानिा बसी बडादश ै

मििार, छठपवा, चासोक िङनाि िगायि चाडपवा िनाउन आ्िान गने मनर्ाय गररयो । 

ि) चाडपवा िनाउन मजल्िा बामिरबाट यस गाउँपामिका के्षत्रमभत्र प्रवशे गने सम्वपरु्ा ्यमक्तिरुिाई िोि क्वारेमन्टनिा बमस 

सरुमक्षि िवरिे बडादश ैिगायिका चाडपवािरु िनाउन आग्रि गने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ५ 

मिमििाङ गाउँपामिकािे सािौ गाउँसभाबाट पारीि गरेको ब्याक िो िोडर सन्चािन कायामवमधिा थप ब्यवस्था 

(पमििो सम्वसोधन) दिेायनसुार गने मनर्ाय गररयो ।  

िपस्िल 

बुँदा न ८ िा किाचारीको सेवा समुवधा सम्वबन्धिा : ब्याक िो िोडर चािकिाई नेपाि सरकारिे िोकेको ििव 

बािके प्रमििण्टा (मफल्ड िगबकुिा आधाररि) रु १०० को दरिे र सि चािकिाई प्रमििण्टा रु ५० का दरिे 

मफल्डभत्ता मदने गरी कायामवमध सम्वसोधन गने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ६ 

रामष्िय सिकारी बैकको सेयर सदस्यिाको िामग रु १ िाि आकमस्िक कोषबाट मवमनयोजन गरी रामष्िय सिकारी 

बैकिा आवद्द िुने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ७ 

्याक िो िोडर सञ्चािन कायामवमध २०७७ िा उल्िेमिि ्याक िो िोडर ्यवस्थापन िथा सञ्चािन समिमि िा 

दिेायनसुारका ्यमक्तिरु रिने मनर्ाय गररयो । 

१. वडाध्यक्ष श्री गोपीकृष्र् भण्डारी 

२. वडाध्यक्ष श्री िदन गॏिि 

३. वडाध्यक्ष श्री िक्ष्िी प्रसाद सिुाङ 

स्िर्णय िं. - ८ 

क) मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं १ भािचूोक बजार मस्थि गाउँपामिका द्वारा मनमिाि सावाजमनक शॏचाियको थप 

्यवस्थापन (मवधिुीकरर्, प्यामन्टङ, पानी आदी) का िागी भएको िचा रु ४२००० भािचुोक बजार ्यवस्थापन 

समिमििाई गाउँपामिकाको आकमष्िक कोषबाट भकु्तानी मदने मनर्ाय गररयो । 

ि) आशन्न वडादश,ै छठपवा र चासोक िङनाि २०७७ को अवसरिा सम्वपरू्ा मिमििाङवासी ििानभुाविरुिा सु 

स्वास््य सिमृद िथा मदिाायकूो िामदाक िङगििय शभुकािना प्रदान गने मनर्ाय गररयो । 


