
आज मममत २०७८।०२।१४ गते शकू्रबारका मदन यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचमी 

पाँचथरका अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षतामा तपमसि बमोमजमका कायापामिका 

सदस्यिरुको उपमस्थमतमा यस आ.व को तेिो कायापामिका बैठक द्वारा ति उल्िेमित प्रस्ताविरु मामथ 

छिफि गरी देिायनसुारका मनणायिरु पाररत गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाद मिङदने ……………………………….................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुमत्रा उपे्रती सेढाई ………………………………..................... 

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

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभम प्रसाद िमे्व्या ………………………………….............. 

५. वडा अध्यक्ष : श्री मदन गॏतम …………………………………………........... 

६. वडा अध्यक्ष : श्री िक्ष्मी प्रसाद सिुाङ ……………………………………........ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्ण वा यवा …………………………………………........ 

८. वडा अध्यक्ष : श्री मतिमबक्रम ईमधङगो ……………………………………....... 

९.  का पा सदस्य श्री कामदुा गरुुङ ………………………………….................... 

१०.  का पा सदस्य श्री मेनकुा देवी बजगाई …………………………….................. 

११.  का पा सदस्य श्री माया कन्दङवा ………………………………................... 

१२.  का पा सदस्य श्री मवष्णकुिा उभरकोटी ………………………………........... 

१३.  का पा सदस्य श्री दगुाामाया पररयार ………………………………………..... 

१४.  का पा सदस्य श्री मटकाराम धमिा  ………………………………………..... 

१५.  सदस्य समचव श्री मबक्रम मिम्वब ु…………………………………………….. 

    अन्य उपस्थिस्ि :- 

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

     १८. योजना तथा प्रशासन शािा प्रमिु श्री दगुाा प्रसाद मतममसना........................................ 

     १९. स्वास््य संयोजक श्री चन्र प्रसाद मिममरे ............................................................... 



प्रथिावहरु :- 

१. शोक प्रथिाव पाररि गने सम्बन्धमा । 

२. शोक स्वदा स्दने सम्बन्धमा । 

३. काययवाहक वडा अध्यक्ष सम्बन्धमा । 

 

 

स्नर्यय नं. - १ 

यस मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष तथा कायापामिका सदस्य श्री मसरी प्रसाद 

मशगजु्यकूो कोरोना सङ्क्रमणका कारण मममत २०७८ जेठ १३ गते मविान ८:३० बजे अल्पायमैू 

असाममयक मनधन भएकािे विाँको मतृात्माको मचरशामन्तको िामग एक ममनेट मॏन धारण तथा विाँको 

तमस्वरमा माल्यापाण गरी विाँको मनधन प्रमत मनम्वनानसुार शोक प्रस्ताव पाररत गने सवासम्वमत मनणाय 

गररयो ।  

शोक प्रथिाव 

''थिास्नय िहको ऐस्िहास्सक ििा पस्हलो स्नवायचनमा स्हस्लहाङ गाउँपास्लकाको वडा नं. ४ 

को वडाध्यक्षमा स्नवायस्चि वडाध्यक्ष ििा यस गाउँ काययपास्लकाको सदथय, राजनीस्िक 

व्यस्ित्व ििा समाजसेवी श्री स्सरी प्रसाद स्शगकुो स्मस्ि २०७८ जेठ १३ गिे स्वहान ८:३० बजे 

भएको असामस्यक स्नधनले सम्परू्य गाउँपास्लका पररवार अत्यन्िै ममायहि र थिव्ध भएका छॏ । 

यस दु:खद घडीमा मृि आत्माको स्चरशास्न्िको कामना गदै शोक सन्िप्त पररवार, आफन्िजन, 

ईष्टस्मत्र, शूभेच्छुकहरुमा धैययधारर् गने शस्ि प्राप्त होस भस्न हामी प्राियना गदयछॏ''  

 

- समस्त मिमििाङ गाउँ कायापामिकाको कायाािय पररवार 

स्नर्यय नं. - २  

यस मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष, कायापामिका सदस्य, राजनीमतक ्यमित्व, 

समाजसेवी तथा िोकमप्रय ्यमित्व श्री मसरी प्रसाद मशगजु्यकूो कोरोना संङ्क्रमण भई अल्पायमैू 

असाममयक मनधन भएकािे विाँको मतृ आत्माको मचरशामन्तको कामना समित विाँको अपरूणीय 

क्षमतको यस दिुद समयमा विाँिे पयुााउन ुभएको योगदानिाई स्मरण गद ैयो शोकको िडीमा यस गाउँ 

कायापामिकाको कायाािय र मातितका वडा कायााियिरुबाट प्रवाि गररने सबै िािका सेवािरु 

(आकमष्मक सेवा बािके) मममत २०७८ साि जेठ १६ गते आईतवार १ मदनका िामग पणूा रुपमा बन्द 

राख्ने तथा गाउँ कायापामिकाको कायाािय पररसरमा रामिएको रामष्िय झण्डािाई आधा झकुाई राख्ने 

समेत मनणाय सवासम्वमत ढङगिे पाररत गररयो । साथै गाउँ कायापामिकाको कायािय र सबै वडा 



कायााियिरुमा मममत २०७८ जेठ १४ गतेदमेि मममत २०७८ जेठ २४ गतेसम्वम विाँको तमस्वर समितको 

शोक पमूस्तका राख्ने समेत मनणाय गररयो ।  

स्नर्यय नं. -३ 

मिमििाङ गाउँपामिका ४ नं. वडाका मनवाामचत वडा अध्यक्ष श्री मसरर प्रसाद मशग ु को कोरोना 

संङ्क्रमणका कारण मममत २०७८ जेठ १३ गते असाममयक मनधन भएकोिे उि वडाका 

कामकारवािीिरुिाई मनरन्तरता प्रदान गना तथा कायावािक वडा अध्यक्ष भई कायासम्वपादन गना/गराउन 

स्थामनय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११६ बमोमजम सम्वबमन्धत वडा समममतका सदस्यिरुिे 

आफूिरुमध्येबाट छनॏट गरेको आधारमा वडा सदस्य श्री मेनकुादवेी बजगाई तथा कायापामिका 

सदस्यज्यिूाई अव उप्रान्त कायावािक वडा अध्यक्षको रुपमा भमूमका तथा मजम्वमेवारी समेत प्रदान गने 

मनणाय गररयो । 

  धन्यवाद !!!   


