
आज मिमि २०७८।१२।२२ गिे िगंलबारका मिन यस मिमलिाङ गाउँ काययपामलकाको कायायलय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष 

श्री भवूानी प्रसाि मलङिनेज्यूको अध्यक्षिािा िपमसल बिोमजिका काययपामलका सिस्यिरुको उपमस्थमििा आ.व २०७८/७९ 

को चॏधॏ काययपामलका बैठक द्वारा िल उल्लेमिि प्रस्िाविरु िामथ छलफल गरी ििेायनसुारका मनर्ययिरु पाररि गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

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

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. काययवािक वडा अध्यक्ष : श्री िनेकुा िवेी बजगाई ं……………………........................................ 

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

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

९. वडा अध्यक्ष : श्री मिलमबक्रि ईमधङगो ……………………………………............................. 

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

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

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

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

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

१५.  सिस्य समचव श्री मबक्रि मलम्वब ु………………………………………………...................... 

     

 

  



प्रस्िाविरु:- 

१. पररपत्र िथा मनिशेनिरुको जानकारी सम्वबन्धिा । 

२. िोस्रो चॏिामसक िचय प्रगमि मववरर् सम्वबन्धिा ।    

३. प्रिशे सिपरुक अनिुानका लामग आयोजना प्रस्िाव गने सम्वबन्धिा । 

४. ििगर्ना स्थल दृश्य अवलोकन प्रर्ाली (VCVMS) सम्वबन्धिा । 

५. स्थानीय िि सिस्य मनवायचन ियारी सम्वबन्धिा ।  

६. िोस्रो चॏिामसक प्रगमिको सावयजमनक सनुवुाई सम्वबन्धिा ।  

७. िले प्रमियोमगिािरुिा प्रमिमनमध िलेाडी पठाउने सम्वबन्धिा । 

८. मबमवध । 

९. िमेलप्याड मनिायर्का लामग मनशलु्क जग्गा प्रामि सम्वबन्धिा । 

 

 

 

                             

                             

                            

 

 

 

  

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संघ, प्रिशे िथा मजल्लाका मवमभन्न िन्त्रालय, मवभाग िथा अन्य कायायलयिरुबाट यस कायायलयलाई िालसम्वि प्राि भएका 

िपमसल अनसुारका मनिशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस काययपामलका बैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमधकृि द्वारा वाचन गरी 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, काययपामलका सिस्यिरुलाई जानकारी गराईयो । उक्त िित्वपरू्य मवमवध जानकारी, पररपत्र िथा 

मनिशेनिरु यसै काययपामलका बैठकको िाध्यिद्वारा सम्वबमन्धि सरोकारवालािरु सम्वि पयुायईने िथा आवश्यक कायायन्वयन 

गन/ेगराउने मनर्यय सििे गररयो । 

 

क्र स पत्र पठाउने मनकाय पत्रको संमक्ष  ि ्यिोरा पत्राचार मिमि 

१ प्रिशे सरकार आमथयक िामिला िथा 

योजना िन्त्रालय मवराटनगर 

आ व २०७९-८० का लामग प्रिशे सिपरुक 

अनिुानबाट सञ्चामलि आयोजना सम्वबन्धिा । 

२०७८।१२।०३ 

२ मनवायचन आयोग नेपाल VCVMS स्थानीय ििले ्यवस्थापन गने सम्वबन्धिा २०७८।१२।०४ 

३ सं िा िथा सा प्र ि  सरकारी/सावयजमनक जग्गाको अमभलेि रािी संरक्षर् 

गने सम्वबन्धिा । 

२०७८।१२।११ 

४ गाउँपामलका रामष्िय ििासंघ नेपाल गाउँपामलकाको ५ वर्ष े उपलब्धीको िस्िावजेीकरर् 

गने सम्वबन्धिा । 

२०७८।११।२४ 

५ अमतियार िरुुपयोग अनरु्षन्धान 

आयोग िािाचल काठिाण्डो 

सझुाव कायायन्वयन सम्वबन्धिा २०७८।११।०२ 

६ सं िा िथा सा प्र ि संघीय िामिला 

शािा 

स्थानीय िि सिस्य मनवायचन सम्वबन्धिा २०७८।११।२७ 

७ प्रिशे लोकसेवा आयोग कागजाि पठाउने सम्वबन्धिा । २०७८।१२।०६ 

८ प्रिशे प्रमशक्षर् केन्र कलवलगरुी  िध्यकामलन िचय संरचना (MTEF) सम्वबन्धी 

प्रमशक्षक प्रमशक्षर् (TOT) काययक्रि सम्वबन्धिा । 

२०७८।११।०७ 

९ नेपाल सरकार अथय िन्त्रालय मवमिय 

संमघयिा सिन्वय ििाशािा  

आमथयक वर्षय २०७९/८० को लामग राजस्व बाँडफाँड 

र मवमिय सिानीकरर् अनिुानको अनिुामनि मववरर् 

उपलब्ध गराइएको सम्वबन्धिा । 

२०७८।१२।०८ 

 

  



स्िर्णय िं. - २ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ७६ उपिफा ३ प्रयोजनका लामग यस गाउँपामलकाको संमचि कोर्षबाट िचय 

भएको रकिको िोस्रो चॏिामसक प्रगमि मववरर् ििेायनसुार रिकेो छ । साथै प्राि मववरर् उपर छलफल िथा समिक्षा गरी 

आगािी मिनिा थप प्रभावकारी बनाउँि ैलैजाने मनर्यय गररयो । 

 

 

 

 

 



स्िर्णय िं - ३ 

प्रिशे सिपरुक अनिुान सम्वबन्धी काययमवमध २०७५ (पमिलो संशोधन) को िफा ७ प्रयोजनका लामग आगािी आमथयक वर्षय 

२०७८/७९ का लामग प्रिशे सिपरुक अनिुानबाट आयोजना सञ्चालन गनय मनम्वनानसुारका योजनािरु छनॏट गरी िोमकएको 

सियि ैप्रस्िाव पेश गने मनर्यय गररयो । 

(क) मिमलिाङ गटेिमेि िरबारसम्वि जाने कालोपत्रे सडक (मनरन्िरिा) 

(ि) मसंिपरु पशपुमि िा मव भवन मनिायर् (मनरन्िरिा) 

(ग) जयभवानी िा मव को िलेििैान मनिायर् मिमलिाङ ७  

स्िर्णय िं - ४ 

मनवायचन आयोग, नेपालको मिमि २०७८।१२।०१ गिेको मनर्यय बिोमजि मव स २०७९ बैशाि ३० गिेको मिन सम्वपन्न िुन े

स्थानीय िि सिस्यको मनवायचन सम्वपन्न भएपमछ ििपेमटकाको भण्डारर् िथा ििगर्ना काययको अनगुिन आयोग पररसरबाटै  

गने भएकोले उक्त ििगर्ना स्थल दृश्य अवलोकन प्रर्ाली (VCVMS) को ्यवस्थापनका लामग आयोगले पठाएको 

Specification बिोमजिको िईु थान मस मस क्यािरेा ्यवस्थापन गरी जडान गने मनर्यय गररयो । 

स्िर्णय िं - ५ 

आसन्न स्थानीय िि सिस्य मनवायचनको सन्िभयिा मनवायचन आयोगबाट प्राि मनर्ययिरुलाई उच्च प्राथमिकिा मिि ैकायायन्वयन 

गनय ििेायनसुारका मनर्ययिरु गररयो । 

 स्वच्छ, स्विन्त्र, मनष्पक्ष र भयिकु्त मनवायचन सम्वपन्न गराउन आवश्यक सरुक्षा योजना िथा सरुक्षा प्रवन्धका बारेिा 

आयोगलाई जानकारी गराउने । 

 मनवायचन आयोगबाट कायि भएका िििान स्थलिरुको संरचनाको संरक्षर्, िियि सम्वभार एव ं उक्त स्थलिरुिा 

िानेपानी, शॏचालय, मवधिु, सञ्चार, आविजाविको वैकमल्पक िागय, सडक, कम्वपाउण्ड वाल, िारवार आमिको 

्यवस्था गने । 

 िििान स्थलिरुलाई ज्येष्ठ नागररक, िमिला िथा अपाङगिैत्री बनाउने । 

 सभागिृ, सवारी साधन, पररविनका साधन र अन्य मवधिुीय उपकरर्िरु िियि संभार गरी ठीक िरुुस्ि रातने । स्थानीय 

िि मनवायचनको कािको लामग आवश्यकिा परेको िण्डिा िुरुन्ि उपलब्ध गराउने । 

स्िर्णय िं - ६ 

सशुासन (्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को िफा ३० िथा मनयिावली, २०६५ को मनयि १९ बिोमजि चाल ू

आमथयक वर्षय २०७८/७९ को िोस्रो चॏिामसक अवमधको सावयजमनक सनुवुाई मनम्वनानसुार गने मनर्यय गररयो । 

मनम्वन 

स्िस्ि सिय थिाि कैस्ियि 

२०७८ चैत्र २७   मबिान १०:०० बजिेमेि मिमलिाङ १, भालचूोक बजार, 

सिकारी भवन 

सिजकिाय : रेमडयो मििेरी 

एफ. एि. पाँचथर 

 स्िर्णय िं - ७ 

गाउँसभा द्वारा िलेकुि िथा िनोरञ्जन मशर्षयकिा बजटे मवमनयोजन नभएको अवस्थािा गाउँपामलकाले मवमभन्न स्थानीय 

िििरुद्वारा सञ्चामलि िेलकुि प्रमियोमगिािा आफनो िलेाडीिरु पठाउनपुने िथा राष्िपमि रमनङ मशल्ड प्रमियोमगिािा छनोट 

भएका िलेाडीिरुलाई मजल्ला स्िरीय प्रमियोमगिािा पठाउनुपने अवस्था सजृना भएका कारर् सिभामगिाका लामग पठाईएका 

प्रमिमनमध िलेाडीिरुका लामग आवश्यक िचय आकमष्िक कोर्षबाटै ्यिोने मनर्यय गररयो । 

 



स्िर्णय िं - ८ 

 मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं २ बस्ने श्री प्रकाश बस्नेिको बोनम्वयारो िान्सप्लान्टका लामग आमथयक उपचार 

सिायिाका लामग िाग मनविेन भई आएकोले मनजलाई िमेडकल ररपोटयका आधारिा रु  ५०,००० उपचार सिायिा 

आकमष्िक कोर्षबाट प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 वडा नं १ को मभरफेिी जंगलिा भमेटएको वबेाररश ेििृ शव ्यवस्थापनका लामग भएको िचय जम्विा रु १८,३०० 

प्रिरी सजयमिन िचुलु्का सििेका आधारिा आकमष्िक कोर्षबाट प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ ५ मनवासी श्री नेत्र प्रसाि लाविीको छोरा जनेल लाविीको प्यारालाइमससको उपचारको क्रि जारी रिकेो 

िुिँा मनजको िाग मनविेन बिोमजि मनजलाई उपचार सिायिा बापि रु ३०,००० आकमष्िक कोर्षबाट प्रिान गने 

मनर्यय गररयो । 

 मव स २०७८ कामियक १/२ गिेको अमवरल बर्षायका कारर् मनम्वन कृर्षकिरुको अन्नबाली र फुलफुलिा क्षमि पगुकेोले 

मनजिरुको रािि िाग मनविेन बिोमजि सजयमिन िचुलु्का िथा वडा मसफाररस सिेिका आधारिा मनजिरुलाई 

आकमष्िक कोर्षबाट ििेायनसुार रािि प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

प्रभामवि कृर्षकको नाि थर रािि रकि ठेगाना 

रािकृष्र् ढुङगेल ३५००० मिमलिाङ ५ 

मत्रलोचन ढुङगले १०००० मिमलिाङ ५ 

ररठे्ठ कािी १०००० मिमलिाङ ५ 

अजुयन ओझा १०००० मिमलिाङ ५ 

 मिमलिाङ गा पा वडा नं ५ मनवासी श्री बलराि उप्रेिी मबधिु िियि िथा संभार  गिाय मबधिुीय िघुयटनािा परी उपचाररि 

रिकेो िुिँा मनजलाई उपचार सिायिा बापि रु २५००० मिने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ १ मनवासी श्री प्रमिला कािी मलभरको मबरािी भई अस्पिालिा उपचाररि रिकेो िुिँा मनजलाई उपचार 

सिायिा स्वरुप रु २०००० प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ ६ मनवासी श्री येि कुिारी लोवा प्यारालाइमसस भई अस्पिालिा उपचाररि रिकेो िुिँा मनजको िाग मनविेन 

बिोमजि रु २०००० प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ ६ मनवासी श्री चनििी योङिाङ मबरािी भई अस्पिालिा उपचाररि रिकेो िुिँा मनजको िाग मनविेन 

बिोमजि उपचार सिायिा बापि रु २०००० प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ ६ मनवासी श्री नरबिािरु केरुङ मबरािी भई अस्पिालिा उपचाररि रिकेो िुिँा मनजको िाग मनविेन बिोमजि 

आकमष्िक कोर्षबाट उपचार सिायिा बापि रु १५००० प्रिान गने मनर्यय गररयो । 

 मिमलिाङ गा पा वडा नं ४ मनवासी श्री सन्िशे राना िगरको िगृोला प्रत्यारोपर् गनुयपने भएको र मनजको िाग मनविेन 

बिोमजि आकमष्िक कोर्षबाट आमथयक सिायिा रकि रु १००००० प्रिान गने मनर्यय गररयो ।  

 गाउँपामलकाको मस्वकृि काययक्रि अध्यक्ष कप सञ्चालन गनय मिमलिाङ ३ को ििाय क्लव श्री कल्चरल ग्रपु लाई िले 

प्रमियोमगिा सञ्चालन गने अनिुमि मिने मनर्यय गररयो ।  

स्िर्णय िं - ९ 

यस गाउँपामलकािा एक िमेलप्याड मनिायर् गने प्रयोजनका लामग आवश्यक जग्गा मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं ३ गोपेटार 

मनवासी श्री िकय  बोमल मलङ्िने र लक्ष्िी प्रसाि मलङ्िनेको संयकु्त मकिा नं १७८ बाट १-५-१-० (एक रोपनी, पाँच आना, एक 

पैसा िात्र) जग्गा मनशलु्क रुपिा मिन ईच्छुक भएकोले सो जग्गा प्रामि गरी िमेलप्याड मनिायर् गने मनर्यय गररयो । 


