
आज मिमि २०७८।११।२६ गिे मिमििारका मिन यस मिमििाङ गाउँ काययपामिकाको कायायिय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

भवूानी प्रसाि मिङिनेज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि ििोमजिका काययपामिका सिस्यिरुको उपमस्थमििा आ.व २०७८/७९ को 

िेिहय काययपामिका िैठक द्वारा िि उल्िेमिि प्रस्िाविरु िामथ छिफि गरी ििेायनसुारका मनर्ययिरु 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 गहिि   .......……………………………............................................. 

६. काययवािक वडा अध्यक्ष : श्री िनेकुा िवेी िजगाई ं……………………........................................ 

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

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

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

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

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

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

१३.  का पा सिस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सिस्य श्री िगुायिाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सिस्य समचव श्री मिक्रि मिम्वि ु………………………………………………...................... 

     

 

  



प्रस्िाविरु:- 

१. पररपत्र िथा मनिशेनिरुको जानकारी सम्विन्ििा । 

२. स्थानीय सरकारको काययसम्वपािन िलू्याङकन िापिको प्राप्ताङक सम्विन्ििा ।    

३. शमैक्षक संस्थािरुको िेिापररक्षर्का िामग िेिापररक्षकिरुको छनहट सम्विन्ििा । 

४. िध्यि प्रमवमियकु्त ििुउदे्धश्यीय फिफुि नसयरी स्थापना काययक्रि सम्विन्ििा ।    

५. गररि घरपररवार पमिचान िथा पररचयपत्र मविरर् काययक्रि सम्विन्ििा ।   

६. सडक िोडय नेपािको िामग योजना छनोट सम्विन्ििा ।              

७. वडा नं ३ को प्रशासकीय भवन मनिायर्का िामग जग्गा प्रामप्त सम्विन्ििा ।     

८. मवमवि  ।  

९. िोिपत्र िलू्याङकन समिमिको प्रमिविेन अनिुोिन सम्विन्ििा ।    

                             

                             

                            

 

 

 

  

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संघ, प्रिशे िथा मजल्िाका मवमभन्न िन्त्रािय, मवभाग िथा अन्य कायायियिरुिाट यस कायायियिाई िािसम्वि प्राप्त भएका 

िपमसि अनसुारका मनिशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस काययपामिका िैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमिकृि द्वारा वाचन गरी 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, काययपामिका सिस्यिरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त िित्वपरू्य मवमवि जानकारी, पररपत्र िथा 

मनिशेनिरु यसै काययपामिका िैठकको िाध्यिद्वारा सम्विमन्िि सरोकारवािािरु सम्वि पयुायईने िथा आवश्यक कायायन्वयन 

गन/ेगराउने मनर्यय सििे गररयो । 

 

क्र स पत्र पठाउने मनकाय पत्रको संमक्षप्त ्यिोरा पत्राचार मिमि 

१ सं िा िथा सा प्र ि स्थानीय िि 

सिन्वय शािा 

स्थानीय ििका कियचारीको वमृि मवकास सम्विन्ििा २०७८।११।१३ 

२ प्रिशे सरकार कृमि िन्त्रािय क्षेमत्रय/प्रािमेशक िजार मनिायर् सम्विन्ििा २०७८।११।१५ 

३ रामष्िय भमूि आयोग मजल्िा समिमि 

पाँचथर 

अन्िरमक्रया िथा सम्वझोिा पत्रिा िस्िाक्षर काययक्रििा 

उपमस्थमि सम्विन्ििा । 

२०७८।११।१७ 

४ नेपाि काननु सिाज स्थानीय वन ऐनको िस्योिा पठाएको िारे २०७८।११।१८ 

५ रामष्िय प्राकृमिक श्रोि िथा मवि 

आयोग 

काययसम्वपािन सचूक वापिको िलू्याङकनिाट प्राप्त 

अङक र िथ्याङक सम्विन्ििा । 

२०७८।११।१८ 

६ मजल्िा प्रशासन कायायिय पाँचथर अमभििुीकरर् काययक्रििा सिभागी िुने सम्विन्ििा २०७८।११।२२ 

७ मफमिि नगरपामिका अन्िर स्थानीय िि सिन्वय सञ्चािन सम्विन्िी 

काययमवमि 

२०७८।११।२२ 

 

स्िर्णय िं. - २ 

नेपािको संमविानको िारा २५१ उपिारा १ को िण्ड (ि) ििोमजि संघीय समञ्चि कोििाट प्रिशे र स्थानीय सरकारिाई 

प्रिान गररने सिानीकरर् अनिुान मसफाररस गिाय रामष्िय प्राकृमिक स्रोि िथा मवि आयोग ऐन २०७४ को उपिफा २ ििोमजि 

स्थानीय ििको काययसम्वपािनिाई सििे आिार मिई काययसम्वपािनिा आिाररि मवमिय सिानीकरर् अनिुानको रकि 

मसफाररस गने काननुी ्यवस्था अनसुार रामष्िय प्राकृमिक स्रोि मवि आयोगिे मिमि २०७८।११।१८ गिे स्थामनय िििरुको 

काययसम्वपािन िलू्याङकन िापिको प्राप्ताङक ६०.८० प्राप्त भएकोिे सोिी अङकिाई अनुिोिन गने मनर्यय गररयो । 

 

स्िर्णय िं - ३ 

गाउँपामिका मभत्रका सम्वपरू्य सरकारी मवध्याियिरु साििुामयक अध्ययन केन्र िथा सिकारी सस्थािरुको आ व २०७७/७८ 

सम्विको िेिा पररक्षर् गनय मिमि २०७८।१०।२६ को सचूना ििोमजि कायायियिा िरिास्ि परेका िपमशि ििोमजिका 

रमजष्टडय अमडटरिरुिाई ििेायनुसारका मविाियिरुिा मनिायरर् गने मनर्यय गररयो । 

क्र स अमडट गने सस्थाको नाि श्रेर्ी अमडट गने मवध्याियिरु 

१ राज ुकेसी एण्ड कम्वपनी 

काठिान्डौ 

ि श्रेर्ी वडा न १,२ र ४ का िा मव िरु । 

२ मचिररया एण्ड कम्वपनी झापा ि श्रेर्ी वडा न  ६ र ७ का िामव िरु । 

३ नरेन्र एण्ड एसोमसएटस ्

िाप्िेजङु 

घ श्रेर्ी वडा नं ६ िाट १ िा मव र वडा न १ 

र २ का आ मव िरु  

४ िवेी अमिकारी पाँचथर  घ श्रेर्ी वडा न ५ का सम्वपरू्य मवध्याियिरु  



५ आर मव मट एि एण्ड 

एसोमसएटस ्मफमिि पाँचथर 

घ श्रेर्ी वडा नं ६ का १ िा मव र वडा न ६ 

का आ मव िरु  

६ थिङ एण्ड कम्वपनी िाप्िेजङु घ श्रेर्ी वडा न ३ को १ िा मव , ४ र ७ का 

आ मव िरु  

 

स्िर्णय िं -४ 

कृमि िफय को सशिय अनिुान समिि प्राप्त िध्यि प्रमवमियकु्त ििुउिेश्यीय फिफुि नसयरी स्थापना काययक्रि (प्राप्त िजटे रु 

८०००००) सञ्चािनका िामग यस कायायियद्वारा मिमि २०७८।०९।२८ गिे प्रस्िाव आह्वानको सचूना भई िोमकएको म्वयाि 

मभत्र प्रस्िाव पेश गने िपमसिका कृमि सिकारी िथा कृमि फियिरुिाई ििेायनसुार िजटे मिमनयोजन गने मनर्यय गररयो । 

िपमसि 

क्र स प्रस्िाव पेश गने कृमि सिकारी िथा फियको नाि ठेगाना िािी वस्िु िजटे मवमनयोजन 

१ श्री पवूिेी कृमि सिकारी संस्था मि. मिमििाङ ५ फिफुि नसयरी ३००००० 

२ श्री िसु्कान कृमि िथा पशपुन्छी फिय मिमििाङ ५ फिफुि नसयरी २५०००० 

३ श्री िक्ष्िी नसयरी एड एग्रो फिय मिमििाङ ५ फिफुि नसयरी २५०००० 

 

स्िर्णय िं -५ 

गररि पररवार पमिचान िथा पररचयपत्र मविरर् गने सन्िभयिा यस कायायियिाट संकमिि िथ्याङकिाई मवशे्लिर् सििे गरी 

प्राप्त प्रारमम्वभक सचुीिाई मिमि २०७८।१०।०२ गिे यस कायायिय र वडा कायायियिरुिा सचूना टाँस गररएकोिा सम्विमन्िि 

वडा कायायियको गनुासो सनुवुाई समिमि सिक्ष सो उपर कुनै पमन उजरुी/गनुासो ििाय नभएको िुिँा गररि पररवार पमिचान िथा 

पररचयपत्र मविरर् काययक्रि गनुासो सनुवुाई िागयिशयन २०७८ को मनयि ६ (ग) ििोमजि अमन्िि नमिजा प्रकाशन गनय भमूि 

्यवस्था, सिकारी िथा गररिी मनवारर् िन्त्राियिा मसफाररस गने  मनर्यय गररयो । 

 

स्िर्णय िं - ६ 

सडक िोडय नेपािको प स २०७८/७९ च नं ९५० र मिमि २०७८।११।११ गिे प्राप्त पत्रानसुार यस गाउँपामिकाको िामग आ व 

२०७८/७९ को िजटे रु १४००००० मस्वकृि भई प्राप्त भएकोिे सडक िोडय मनयिाविी २०६० मनयि ९ ििोमजि ्यिोनुयपने 

सिपरुक रकि (matching fund) रु ३५०००० (रु ३ िाि ५० िजार िात्र) रकि आकमष्िक कोििाट ्यिोने गरर मनम्वन 

योजनािरुको िामग छुट्याउने मनर्यय गररयो । 

मनम्वन 

क्र स प्रस्िामवि सडक योजनाको नाि क्षेत्र िजटे 

१ मिमििाङ गटेिमेि प्रशासकीय भवन सम्वि जाने 

कच्ची िाटो िियि सम्वभार 

वडा नं ४ १०,००,००० 

२ जोरपानी िमेि प्रशासमकय भवन आउने िाटो वडा नं ४ ७,५०,००० 

 

स्िर्णय िं - ७ 

वडा न ३ को कायायिय भवन मनिायर्को िामग मिमििाङ वडा न ३ िस्ने सिु ििािरु िाङयुङको श्रीििी राि कुिारी 

िाङयुङिे  स्वचे्छीक मनशलु्क जग्गा िान गनय िन्जरुी नािा पेश गनुय भएकोिे उक्त जग्गा वडा कायायिय मनिायर्को िामग 



उपयकु्त ठिर गरी सामवक गोपेटार वडा न ५  िा पन े मक न १०६ को क्षेत्रफि ७-१३-२-२ िध्ये िमक्षर् पट्टी िाट चार कुना 

मिल्ने गरी ३- ०- ० -० मिन रोपनी प्राप्त गने गरी मजल्िा प्रशासन काययिय, पाँचथर िा िेिी पठाउने मनर्यय गररयो । 

 

स्िर्णय िं - ८  

(क) श्री िौिोडाँडा आ मव भारपाको च न १९ को पत्रसाथ प्राप्त मि ब्या स मनर्यय सििे भई आएकोिुिँा परुानो भवन भत्काउने 

मनर्यय गररयो । 

(ि) श्री सिेवा वाि मवकास केन्र मिमििाङ ७ को भवन मजर्य भएको िुिँा उक्त मजर्य भवन  भत्काउने मनर्यय गररयो । 

(ग) श्री काविेी आ मव मिमििाङ २ भवन मजर्य भएको िुिँा उक्त मजर्य भवन  भत्काउने मनर्यय गररयो । 

(घ) मिमििाङ ७ मनवासी मिपक सिुाङ सवारी िघुयटनापरर सख्ि घाइिे भई उपचार भइरिकेो र मनजको आमथयक अवस्था 

अत्यान्िै किजोर भएको िुिँा मनजिाई उपचार सिायिा रु ५००००। पचास िजार आकस्िीक कोििाट उपिब्ि गराउने 

मनर्यय गररयो । 

(ङ) मिमििाङ ६ िस्ने मििन योङिाङको छोरी ननुाि योङिाङ अचानक गमम्वभर मवरामि परी उपचारको क्रििा रिकेो र मनज 

आमथयक रुपिा मवपन्न रिकेो िुिँा उपचार सिायिा रु १५०००।० पन्र िजार आकमस्िक कोििाट उपिब्ि गराउने मनर्यय 

गररयो । 

(च) मिमििाङ ६ िस्ने मिि ििािरु फत्रको श्रीिमि मटकािायाँ फत्र िानमसक सन्ििुन गिुाइ िेवाररसे रिकेो अवस्थािा ितृ्य ू

भएको िुिँा मनजको िािा सस्कार िथा काजकृया िचय रु २००००। मवस िजार आकमस्िक कोििाट उपिब्ि गराउने मनर्यय 

गररयो । 

(छ) मिमििाङ ६ िा रिकेा शपेायगढी मसवािय िमन्िरको छाना िावािुरीिे उडाएको िुिँा प्रामवमिक स्टिटे ििोमजि भकु्तानी 

मिने मनर्यय गररयो । 

(ज) मिमििाङ ४ िस्ने िासिुेव प्रिानको नावािाक छोरा मवनोि प्रिान रुििाट िडी गभ्भीर चोट िामग उपचारको िामग 

पठाउन ु पने िथा मनजको आमथयक अवस्था अत्यान्िै किजोर भएको िुिँा एम्वििेुन्स िचय िापि रु १५०००। आकमस्िक 

कोििाट उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

(झ) मिमििाङ ३ िस्ने नमवन कुिार िाङयुङको िौनोभसैी अचानक िरेको िथा मनजको मजउने आिार सिाप्त भएको िुिँा रु 

१५००० रािि उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

(ञ) मिमििाङ २ मस्थि पामथभरा सिन आिा सििुिे वडाका अन्य आिा सििूिरुिाइ सििे सिटेी अन्िरामष्िय नारी मिवस 

िनाएको िुिँा उक्त सििूिाई रु ५००००। मिवस,  सिारोि अन्िगयिको चाि ुिचयिाट भकु्तानी गने मनर्यय गररयो । 

(ट) मिमििाङ २ कावेिी यूवा क्िविाई पामिकाको िफय िाट मफमिि न पा भमििि ििे िले्न पठाएको िुिँा आिेजािे 

सवारी भाडा रु १३०००। िेह्र िजार आकमस्िक कोििाट उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

(ठ) मिमििाङ ७ िा िमिि सशमक्तकरर् काययक्रि सन्चािन गनय रु २५०००।० आकमस्िक कोििाट उपिब्ि गराउने मनर्यय 

गररयो । 

(ड) वडा न २ मस्थि ििोर मिफ्टीङ आयोजना जाने िाटो िियि सम्वभार गिाय ६६०००। िमढ िचय िागकेोिे पामिका जमेसमभ 

प्रयोग भएकोिे आम्विानीिा रु ६६०००। छुट मिने मनर्यय गररयो । 

(ढ) डा िवेी के्षत्री ििुािद्वार मिमिि पसु्िक प ाँचिरको इस्िह ाँस यस पामिकाको सोि अध्ययनको िामग अत्यान्िै उपयोमग 

ठिर भएकोि ेकायायियको पसु्िकािय प्रयोजनको िामग ६२ प्रमि िररि गने मनर्यय गररयो । 

(र्) मिमििाङ गापाका कियचारीको मििन केन्र कायायिय कक्षको ब्यवस्थापनको िामग भएको आकमस्िक िचय रु 

३००००।० आकमस्िक कोििाट भकु्तानी मिने मनर्यय गररयो । 



(ि) मकराँि याक्थुङ चमु्विङुको कायायिय ब्यवस्थापनको िामग रु ३००००।० मिस िजार आकमस्िक कोििाट भकु्तानी मिने 

मनर्यय गररयो । 

(थ) गाउँपामिका ििासँघका सिस्यिा नमवकरर्को िामग रु २०००० कायायिय सन्चािनिाट िचय भकु्तानी मिने मनर्यय गररयो  

 

  



स्िर्णय िं - ९ 

यस मिमििाङ गाउँपामिकाको ५ सैयाको आिारभिु स्वास्थ्य चौकी मनिायर्को िामग मिमि २०७८/०८/२७ िा रामष्िय स्िरको 

पमत्रकािा िोिपत्र (ठेक्का नं HRM/NCB/WORKS/NOTICE/04/2078-79) आह्वान गरर मिमि २०७८/११/१० गिे 

िलू्याङ्कन समिमििाट श्री एपेक्स–मिसन ज े भी, िैमिििेी काठिाण्डौिे पेस गरेको िोिपत्रको किोि रकि 

१२,०४,२८,९६०।२६ (१२ करोड ४ िाि २८ िजार ९६० रुपैयँा २६ पैसा) िाइ सारभिु रुपिा प्रभािग्रािी भमन पेश गरेको 

मनम्वनानसुारको अमन्िि िलू्याङ्कन समिमिको प्रमिविेनिाई यसै िैठकिाट अनिुोिन गने मनर्यय गररयो । 

       

 

 


