
आज मिमि २०७७।१२।२९ गिे आईिवारका मिन यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका 

अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाि मिङिने ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि बिोमजिका कायापामिका सिस्यिरुको उपमस्थमििा 

यस आ.व को िशॏ कायापामिका बैठक द्वारा िि उल्िेमिि प्रस्िाविरु िामथ छिफि गरी ििेायनसुारका मनर्ायिरु 

पाररि गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाि मिङिने ………………………………........................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

१०.  का पा सिस्य श्री काििुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सिस्य श्री िनेकुा िवेी बजगाई ……………………………........................................... 

१२.  का पा सिस्य श्री िाया कन्िङवा ………………………………............................................ 

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

१४.  का पा सिस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………....................... 

१५.  का पा सिस्य श्री िगुाािाया पररयार ……………………………………………...................... 

१६.  सिस्य समचव श्री मबक्रि मिम्वब ु………………………………………………...................... 

    अन्य उपस्थिस्ि :- 

     १७. आमथाक प्रशासन शािा प्रििु श्री सवुास भट्टराई........................................................................ 

     १८. योजना िथा प्रशासन शािा प्रििु श्री िगुाा प्रसाि मििमसना........................................................... 

  



प्रथिावहरु :- 

१. हालसम्म प्राप्त स्वस्िन्न परिपत्र, आदेश, स्नदेशन ििा मागपत्रहरुको जानकािी सम्बन्धमा । 

२. गाउँपास्लकाको सथंिागि क्षमिाको थवमूल्याङकनको अङकिाि अनुमोदन सम्बन्धमा । 

३. िूस्मस्हन दस्लि, सकुुम्वासी ििा अव्यवस्थिि बसोवासीहरुको फािाम रुजु गने कममचािी िोक्ने सम्बन्धमा । 

४. थवाथ्यका रिक्त िएका कममचािीहरुको पदपसु्िम सम्बन्धमा । 

५. कोस्िड अथिायी अथपिालका कममचािी सम्बन्धमा । 

६. पूर्मखोप गाउँपास्लका ससु्नस्िििाको लास्ग स्जल्ला खोप समन्वय सस्मस्ि पाँचििलाई स्सफारिस गने सम्बन्धमा । 

७. अपाङगिा िएका व्यस्क्तहरुको सथंिा दिामको लास्ग स्जल्ला प्रशासन कायामलय पाँचििलाई स्सफारिस गने सम्बन्धमा  

८. सघं सथंिा दिाम स्नयमावली २०७७ लाई अनुमोदन गने सम्बन्धमा । 

९. टोल स्वकास सथंिा गठन ििा सञ्चालन कायमस्वस्ध २०७७ सम्बन्धमा । 

१०. प्रधानमन्त्री िोजगािको ५० स्दने सीपमूलक िास्लमका स्वषय/के्षत्रहरु सम्बन्धमा । 

११. सिुस्क्षि नागरिक आवास सम्बन्धमा । 

१२. स्वस्वध माग स्नवेदन सम्बन्धमा । 

 

 

 

 

  



स्नर्मय नं. - १ 

संघ, प्रिशे िथा मजल्िाका मवमभन्न िन्त्रािय, मवभाग िथा अन्य कायााियिरुबाट यस कायााियिाई िािसम्वि प्राप्त 

भएका िपमसि अनुसारका मनिशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस कायापामिका बैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमिकृि द्वारा 

वाचन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायापामिका सिस्यिरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त िित्वपरू्ा मवमवि 

जानकारी, पररपत्र िथा मनिशेनिरु यसै कायापामिका बैठकको िाध्यिद्वारा सम्वबमन्िि सरोकारवािािरु सम्वि पयुााईने 

िथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनर्ाय सिेि गररयो । 

स्नर्मय नं. - २  

मिमि २०७७/१२/२९ गिे बसेको मिमििाङ गाउँ कायापामिकाको १० ॵ बैठकबाट स्थानीय िि संस्थागि क्षििा 

स्विलू्याङकन (LISA) कायामवमि बिोमजिको प्रकृया परुा गरी प्राप्त भएको मनम्वनानसुारको प्राप्ताङ्क िाथी छिफि 

भई सवासम्विि ढङगिे अनुिोिन गररयो साथै आगािी आमथाक वर्ािा िोमकएको सियिा स्विलू्याङकन काया 

सम्वपन्न गने र अमिकिि अङक प्राप्त गना सबै पिामिकारी िथा किाचारीिरु प्रयत्नशीि रिने सवासम्विि मनर्ाय गररयो  

स्नर्मय नं.- ३ 

(क) भमूििीन िमिि, भमूििीन सकुुम्ववासी िथा अ्यवमस्थि बसोवासीिरुको िगि फाराि संकिन भईसकेकािे 

मिमििाङ गाउँपामिकाको ७ वटै वडािरुिा ििेायनसुारका किाचारीिरुिाई रुज ु गने मजम्विवेारी प्रिान गने मनर्ाय 

गररयो । 

वडा नंबर रुज ुगने किाचारीको नाि, थर पि 

वडा नंबर १ ज्ञान बिािरु अमिकारी वडा समचव 

वडा नंबर २ ज्ञान बिािरु अमिकारी वडा समचव 

वडा नंबर ३ भवुन पासिान वडा समचव 

वडा नंबर ४ सजृना राई वडा समचव 

वडा नंबर ५ नारायर् प्रसाि ओझा वडा समचव 

वडा नंबर ६ भवुन पासिान वडा समचव 

वडा नंबर ७ विे प्रसाि मिश्र वडा समचव 

(ि) यस कायाािय र भमूि आयोग िािाचि मबच २०७७ िमंसर २२ गिे सिझिारी पत्रिा िस्िाक्षर भए बिोमजि यस 

पामिकािा िथ्याङक संकिनको काया सिापन भई अब नाप नक्शाको कायािाई िरुुन्िै अमघ बढाउन ुपने भएकोिे 

नाप नक्शा मिन आवश्यक सभके्षक (१ जना) र अमिन (१ जना) िाग गना मजल्िा समिमि पाँचथरिाई मसफाररस 

गररमिन र भमूि आयोग िािाचि काठिाण्डॏिाई पत्राचार गने मनर्ाय गररयो । 

स्नर्मय नं - ४ 

मिमििाङ गाउँपामिका अन्िगाि रिकेा स्वास्थ्य संस्थािरुिा ररक्त रिकेा मस्वकृि िरबन्िीिरु किाचारी सिायोजन 

नभए सम्विका िामग यस कायााियको मस्वकृि कायामवमि ''करार सेवािा प्रामवमिक जनशमक्त मिने कायामवमि, 

२०७६'' बिोमजि ििेायनसुारका किाचारीिरु करार सेवािा मिई आिारभिू स्वास्थ्य सेवा प्रवाि समुनमिि गनुापने 

स्थानीय ििको किा्य भएकोिे आवश्यक योग्य, सक्षि किाचारीिरु करार सेवािा मिन यस कायााियको पिपमूिा 

समिमििाई मजम्विवेारी प्रिान गने मनर्ाय गररयो । 

क्र स पिको नाि श्रेर्ी/िि संख्या कैमफयि 

१ अ ि ेब  सिायक चॏथॏ ६ अिरपरु १, मसंिपरु १, गोपेटार १, सभुाङ १ भारपा १ सल्िेरी १ 

२ अ न िी सिायक चॏथॏ २ सभुाङ १ सल्िेरी १ 

३ का स  १ सल्िेरी १ 

 जम्विा ९ जना  



 

स्नर्मय नं. -५ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको अस्थायी कोमभड अस्पिाििा करार सेवािा मनयकु्त िेिायनसुारका स्वास्थ्यकिी 

किाचारीिरुिाई स्वास्थ्य िन्त्राियबाट सशिा अनिुानको रुपिा कामिाक िमंसर र पसु िमिना सम्विको िामग 

पाररश्रामिक पठाईएकोिा उल्िेमिि सिय सिाप्त भए पिाि गाउँपामिकािा कोमभडको अवस्थािाई िध्यनजर गरी 

पनु ३ िमिनासम्वि (िाघ फागनु र चैत्र) किाचारीिरुिाई मनरन्िरिा मिई मनजिरुको िोमकए बिोमजकको पाररश्रामिक 

कोमभड कोर् बाट भकु्तानी मिने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि : 

किाचारीको नाि थर पि िि पाररश्रामिक 

डा िनोज नेपािी ि.े अ आठॏ नेपाि सरकारको प्रचमिि स्केि 

मििा िाविी स्टाफ नसा पाँचॏ नेपाि सरकारको प्रचमिि स्केि 

सीिा मिम्वब ु अ न िी  चॏथॏ नेपाि सरकारको प्रचमिि स्केि 

मवजय मिम्वब ु सियोगी श्रेर्ीमवमिन नेपाि सरकारको प्रचमिि स्केि 

 

स्नर्मय नं. ६ 

गाउँपामिकाको सम्वपरू्ा वडािरुिा चैत्रिा गररएको १२ िमिना िमेि २३ िमिना सम्विका बािबामिकािरुको घरिरुी 

सवके्षर् प्रमिविेन अनसुार कुनैपमन बािबामिका पूर्ािोप िगाउन छुट नभएकोिे वडाको भरेरमफकेशन कायािाई 

आिार रामि वडािरुिाई पामिकाबाट प्रिामर्करर् गने र परू्ािोप घोर्र्ा िथा मिगोपनािा मिमििाङ गाउँपामिका 

परू्ािोप समुनमिििा भएको िा प्रिामर्करर्को िामग मजल्िा िोप सिन्वय समिमि पाँचथरिाई मसफाररस गने मनर्ाय 

गररयो । 

 

स्नर्मय नं. ७ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको अपाङगिा संस्था ििााका िामग मजल्िा प्रशासन कायाािय पाँचथरिाई मसफाररस गने 

मनर्ाय गररयो । 

 

स्नर्मय नं. ८ 

केिी नपेाि ऐन सशंोिन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िा थप गररएको िफा 

११ को उपिफा ४ को िण्ड ठ िा प्रित्त अमिकार संघ सथंिा दिाम ििा नवीकिर् िाई कायाान्वयन गना 

िथा यस मिमििाङ गाउँपामिकाको आठॏ गाउँसभाद्वारा अनिुोिन गररएको सघं ससं्था ििाा ऐन, २०७७ को 

िफा १७ िे मिएको अमिकार प्रयोग गरी गाउँ कायापामिकािे ििेायनसुारको सघं ससं्था ििाा मनयिाविी 

२०७७ िाई सवासम्विि ढङगिे अनिुोिन गरी राजपत्रिा प्रकाशन गन ेमनर्ाय गररयो । 

 

स्नर्मय नं. ९ 

यस मिमििाङ गाउँपामिकाको स्थानीय मवकास प्रमक्रयािा टोि िथा बस्िी स्िरबाट नै नागररक सिभामगिा समुनमिि 

गि ैमवकासका सबै पक्षिा मिगोपना र अपनत्व सजृना गना िथा गाउँपामिकाबाट सञ्चािन गररने मवमभन्न आयोजना 

िथा कायाक्रििरुिाई टोि मवकास संस्थािरु िाफा ि स ु्यवमस्थि, पारिशी िथा प्रभावकारी ढङगिे सञ्चािन गना 



प्रशासकीय कायामवमि मनयमिि गने ऐन, २०७५ को िफा ४ िे मिएको अमिकार प्रयोग गरी ििेायनसुारको टोि 

मवकास संस्था गठन िथा सञ्चािन कायामवमि २०७७ िाई अनिुोिन गरी कायाान्वयन गने मनर्ाय गररयो । 
 

 

 

स्नर्मय नं. १० 

श्रि रोजगार िथा सािामजक सुरक्षा िन्त्राियको प्रिानिन्त्री रोजगार कायाक्रि अन्िगाि रोजगार सेवा केन्रिा समूचकृि 

भई रोजगारीिा िमटने अमि मवपन्न वगाका समूचकृि िाभग्रािीिरुिाई आगािी आमथाक वर्ािा रोजगार योग्य क्षििा 

मवकासका िामग १० मिन, जीवन उपयोगी सीप ४० मिनको कायास्थििा आिाररि कूि ५० मिनको सीपििूक 

िामििको िामग यस स्थानीय ििको साझिेारी िुनेगरी यस मिमििाङ गाउँपामिकािा अनुिामनि २५ जनािाई (क) 

मसकिी (वाँस सम्वबन्िी िमैनक उपभोग्य सािाग्री सििे) िथा (ि) डकिी मवर्यक्षेत्रिरुिा सीपििूक िामिि िाग गने 

मनर्ाय गररयो । 

 

स्नर्मय नं. ११ 

सरुमक्षि नागररक आवास कायाक्रिका िामग थप भई आएको ९० घरिरुी सङ्ख्यािाई ििेायनसुार वडािा मविरर् 

गने मनर्ाय गररयो । 

वडा नं. १ - १३ घरिरुी 

वडा नं. २ - १४ घरिरुी 

वडा नं. ३ - १३ घरिरुी 

वडा नं. ४ - १२ घरिरुी 

वडा नं. ५ - १४ घरिरुी 

वडा नं. ६ - १२ घरिरुी 

वडा नं. ७ - १२ घरिरुी  

 

स्नर्मय नं. १२ 

 मिमििाङ ७ मनवासी श्री मभि ब श्रेष्ठको छोरा अििृ श्रेष्ठिाई करेन्ट िागी उपचाररि रिकेो र मनजको आमथाक 

अवस्था ियनीय भएकािे मनजिाई उपचारका िामग रु  १५००० रकि उपचार आमथाक सिायिा प्रिान गने 

मनर्ाय गररयो । 

 

 मिमििाङ ७ मनवासी श्री सिुशे्िा योक्पाङिनेको घर अमवरि वर्ााको कारर्िे क्षमि भएको भमन मिएको िाग 

मनविेन बिोमजि मनजिाई रािि स्वरुप रु १५००० रकि प्रिान गने मनर्ाय गररयो । 

 

 मिमििाङ ५ मनवासी बस्ने िगुाा िाया साकीको ित्या भएको र मनजको श्रीिान िन बिािरु उभरकोटीि े

आत्िित्या गरेकोिे मनजिरुको काजमक्रया िचा िथा नाबािकिरुको िरेचािका िामग मनजको सास ु श्री 

पििािवेी िग्रान्िीिे मिएको िाग मनविेन बिोमजि मनजिाई काजमक्रया बापि रु २०००० मिने मनर्ाय गररयो । 

 



 मिमििाङ ३ मनवासी िड्क बिािरु संिर (कािी) को भाई अमनि संिर कािीको जन्िििेी नै अपाङ 

जमन्िएको र िाि अपाङ्ग अस्पिाि बनेपा काठिाण्डोिा उपचार भईरिकेो िुनािे मनजको िाग मनविेन अनरुुप 

मनजिाई उपचार आमथाक सिायिा स्वरुप रु २५००० प्रिान गने मनर्ाय गररयो । 

 

 फािेिुङ कञ्चनजङघा पयाा पयाटन प्रवद्वान संस्था िे आयोजना गने चोथो फािेिङु चॏरी पयाटन ििोत्सव 

२०७८ नव वर्ा २०७८ बैशाि १ गिे आयोजना िथा सञ्चािन गना आमथाक सियोग िाग भई आएकोिे 

सम्वबमन्िि संस्थािाई आमथाक सियोग स्वरुप रु ५०००० मिने मनर्ाय गररयो । 

 

 मछिकेी मजल्िा िाप्िेजङुको िरेरङिने गाउँपामिका मस्थि िोभान बजारिा भएको मभर्र् आगिागीबाट 

प्रभामवि सििुायिरुिाई रािि सियोग स्वरुप मिमििाङ गाउँपामिकाको मवपि कोर्बाट रु १००००० (एक 

िाि) रकि प्रिान गने मनर्ाय गररयो । 

 

 सीिा प्रिरी चॏकी काविेी पाँचथरको िाग मनविेन बिोमजि शामन्ि सरुक्षा कायि गना आवश्यक ४ थान मस मस 

क्यािरेाको िाग भई आएकोिे सो उपकरर् सािाग्रीिरु िररि गरी िस्िान्िरर् गने मनर्ाय गररयो । 
   


