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आज मिमि २०७९।१०।२६ गिे िंगलवारका मिन यस मिमलिाङ गाउँ काययपामलकाको 

कायायलय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री सिर बिािुर अमिकारीजू्यको अध्यक्षिािा 

िपमसल बिोमजिका काययपामलका सिस्यिरुको उपस्थथमििा आ.व २०७९/८० को 

नवॏ गाउँ काययपामलका बैठक द्वारा िल उले्लस्िि प्रस्ताविरु िामथ छलफल गरी 

िेिायनुसारका मनर्ययिरु पाररि गररयो ।     

उपस्थिति :  

१. अध्यक्ष : श्री सिर बिािुर अमिकारी 

………………………………........................................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री सुमित्रा उपे्रिी सेढाई 

……………………………….............................................. 

३. वडा अध्यक्ष : श्री सन्तोष मलङ्िेन 

………………………………............................................... 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मिि प्रसाि िेम्व्या 

…………………………………........................................ 

५. वडा अध्यक्ष : श्री मबरेन्द्र कुिार योङिाङ   

.......……………………………................................... 

६. वडा अध्यक्ष : श्री िनपमि मगरी 

…………………….................................................................. 

७. वडा अध्यक्ष : श्री मबिय बिािुर सुिाङ 

…………………………………….................................. 

८. वडा अध्यक्ष : श्री गरे्श प्रसाि योङिाङ 

…………………………………………....................... 

९. वडा अध्यक्ष : श्री िनकुिार मलमु्ब  

…………………………………….................................... 

१०.  काययपामलका सिस्य श्री सुष्मा लाविी 

………………………………….................................... 
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११.  काययपामलका सिस्य श्री मबषु्ण कुिारी िट्टराई 

………………………………................................ 

१२.  काययपामलका सिस्य श्री मबरेन्द्र िग्रािी 

……………………………….......................................... 

१३.  काययपामलका सिस्य श्री पुण्यप्रसाि राई 

……………………………………………...................... 

१४.  काययपामलका सिस्य श्री मनम्व्की िोटेनी िोमटया 

……………………………………........................ 

१५.  काययपामलका सिस्य श्री गंगािाया मवश्वकिाय 

..................................................................................... 

१६.  सदस्य सतिव श्री मबक्रि मलमु्ब 

………………………………………………........................... 

१७.  कायायलय सियोगी श्री बमजन्द्र पुरी 

................................................................................................. 
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 प्रस्तावहरु:- 

१. िूमििीन िमलि, िूमििीन सुकुम्वासी र अयवस्थथि बसोवासीिरुको नािावली 

मववरर् पठाउने सम्बन्धिा । 

२. यवसाय कर संकलन सम्बन्धिा । 

३. रामरि य नवीकरर्ीय उजायको बजेट कायायन्वयन सम्बन्धिा । 

४. थथानीय एफ एि रेमडयोिरुकासँग सूचना समे्प्रषर्का लामग सम्व्झॏिा सम्बन्धिा । 

५. मवमबि सिसािमयक । 
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तिर्णय िं. - १ 

िूमििीन िमलि, िूमििीन सुकुम्बासी र अयवस्थथि बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध 

गराउने सम्बन्धी काययमवमि, २०७८ को िफा ३ बिोमजि िूमििीन िमलि, िूमििीन 

सुकुम्वासी र अयवस्थथि बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लामग 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको सबै वडािरु िाफय ि लगि संकलन िथा प्रिार्ीकरर् िई 

प्रर्ालीिा प्रमवमर िईसकेका मनम्नानुसारका िूमििीन िमलि, िूमििीन सुकुम्वासी र 

अयवस्थथि बसोवासीिरुको नािावली स्िकृि गरी मजल्ला समिमिलाई मसफाररस 

समिि नािावली मववरर् पठाउने सवयसम्मि मनर्यय गररयो । 
 

तिर्णय िं. - २ 

मिमलिाङ गाउँपामलका के्षत्रमित्र यवसाय ििाय िथा अनुिमि मबना अनामिकृि यस्ि 

िथा यापारीिरुले प्रवेश गरी िुनाफा आजयन गने यापारीिरुलाई गाउँपामलकाले 

िोके बिोमजिको कर मलएर िात्र यापार यवसाय गने अनुिमि प्रिान गने सवयसम्मि 

मनर्यय गररयो । 
 

तिर्णय िं. - ३ 

नवीकरर्ीय उजाय प्रमवमि जडान (बायोग्ाँस/मविुिीय चुलो/सुिाररएको चुल्हो/सॏयय 

उजाय) - काययक्रिका लामग यस गाउँपामलकालाई सशिय पँुजीगि अनुिानका रुपिा 

प्राप्त रु ८,००,००० (अक्षरेपी रु आठ लाि) बजेटलाई सॏयय उजाय   प्रयोजनका लामग 

कायायन्वयन गने सवयसम्मि मनर्यय गररयो । गाउँपामलकाको के्षत्रमित्र शास्न्त सुरक्षा 

कायि गनय िथा आपरामिक मक्रयाकलापिरुलाई नू्यनीकरर् गनय िेिायनुसारका 

के्षत्रिरुिा प्लाण्ट जडान गने मनर्यय सिेि गररयो । 

 १. सले्लरी बजार वडा नं ७    २. जोरपोिरी बजार वडा नं 

६ 

 ३. गोपेटार बजार वडा नं ३     ४. िालुचोक बजार 

वडा नं १ 

 ५. मसंिपुर बजार वडा नं २     ६. काबेली बजार वडा 

नं २ 

 ७. गाउँपामलका केन्द्र वडा नं ४    ८. अिरपुर बजार वडा 

नं १ 

 ९. जोरपोिरी चॏकी वडा नं ५ 

  

तिर्णय िं. - ४ 

मिमलिाङ गाउँपामलकाले आ व २०७९/८० िा थथानीय एफ एि रेमडयो/सूचना सने्दश 

प्रशारर् काययक्रि शीषयकिा मवमनयोमजि रकि रु ५००००० (रु पाँच लाि) अवण्डा 
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रकिलाई िेिायनुसार मवमनयोजन गरी िि रेमडयो एफ एि िरुसँग सम्व्झॏिा गने 

सवयसम्मि मनर्यय गररयो । 

(क) मििेरी एफ एि - रु ७५००० 

(ि) रेमडयो मियवार्ी - रु ५०००० 

(ग) सुम्हातु्लङ एफ एि - रु ५०००० 

(घ) ईगल एफ एि - रु ५०००० 

(ङ) मब एस सी एफ एि - रु ५०००० 

(च) रेमडयो ििोर - रु ५०००० 
 

तिर्णय िं. ५ 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको वडा नं ५ को वडा कायायलय िवन मनिायर् आयोजनाको 

लामग सम्व्झोिा िएको मनिायर् कम्पनी श्री सुरज मनिायर् कम्पनीले अस्न्ति िुिानीका 

लामग मिएको मनवेिन बिोमजि सो िवनको अनुगिन िथा सुपरीवेक्षर् समिमिले 

अनुगिन गरी मिएको अनुगिन प्रमिवेिन िथा प्रामवमिक सम्पन्न प्रमिवेिन सिेिका 

आिारिा िुिानी मिने सवयसम्मि मनर्यय गररयो । 

 

तिर्णय िं. ६ 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको वडा नं ६ स्थथि सञ्चामलि मकवा सले्लरी छत्रगाउ िानेपानी 

आयोजना अवरुद्व िई िैमनक िानेपानी आपूमियिा कमठनाई िएकोले वडाको 

मसफाररस िथा प्रामवमिकले ियार गरेको लागि अनुिान बिोमजि उि िानेपानी 

आयोजनाको िियि संिारका लामग आवश्यक रु ९९९७७.१८ (अक्षरेपी रु उनान्सय 

िजार नॏ सय सिित्तर िात्र) गाउँपामलकाको आकस्ष्मक कोषबाट िुिानी मिने 

सवयसम्मि मनर्यय गररयो । 
 

मनर्यय नं. ७ 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको वडा नं ३ गोपेटार स्थथि ५ शैय्याको अस्पिाल मनिायर्का 

लामग िएको ठेक्का सम्व्झॏिाका लामग ि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


