
आज मिमि २०७७।०९।१५ गिे बधुबार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

भवूानी प्रसाद मिङदने ज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसि बिोमजिका कायापामिका सदस्यिरुको उपमस्थमििा यस आ.व 

को छैंटॏ कायापामिका बैठक द्वारा िि उल्िेमिि प्रस्िाविरु िामथ छिफि गरी दिेायनसुारका मनर्ायिरु पाररि 

गररयो ।     
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प्रथिावहरु :- 

१. िािसम्वि प्राप्त मवमभन्न पररपत्र, आदशे, मनदशेन िथा िागपत्रिरुको जानकारी सम्वबन्धिा । 

२. आगािी आ व को संमिय सिपरूक िथा मवशेष अनदुानबाट सञ्चामिि आयोजना/कायाक्रि छनॏट सम्वबन्धिा । 

३. पन्र शयैाको आधारभिू अस्पिाि भवन मनिाार्का िामग मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवदेन DPR सम्वबन्धिा । 

४. गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िामग मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवदेन DPR सम्वबन्धिा । 

५. मिमििाङ गाउँपामिकाको जोरपोिरी मस्थि नागररक आरोग्य केन्र स्थापनाको ्यवस्थापन गने सम्वबन्धिा । 

६. आवश्यक प्रामवमधक किाचारीिरुको मनयकु्ती सम्वबन्धिा । 

७. िैंमगक मिसंा मनवारर् कोषको स्थापना र  उद्वार िथा रािि समिमि गठन सम्वबन्धिा । 

८. भमूििीन दमिि, भमूििीन सकुुम्वबासी र अ्यवमस्थि बसोवासीको सम्वबन्धिा । 

९. स्वास््य क्षेत्रसँग सम्वबमन्धि मवमवध मवषयिरुको सम्वबन्धिा । 

१०. चॏिामसक प्रगमि मववरर् सम्वबन्धिा ।  

११. प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रिको सशिा अनदुान रकि बाँडफाँड सम्वबन्धिा । 

१२. रामष्िय ग्रामिर् िथा नवीकरर्ीय उजाा कायाक्रि संमिय सशिा अनदुान सम्वबन्धिा । 

१३. मवधाियिरुको जीर्ा भवन भत्काउने सम्वबन्धिा । 

१४. मबमवध । 

    

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संि, प्रदशे िथा मजल्िाका मवमभन्न िन्त्रािय, मवभाग िथा अन्य कायााियिरुबाट यस कायााियिाई िािसम्वि प्राप्त 

भएका िपमसि अनुसारका मनदशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस कायापामिका बैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमधकृि द्वारा 

वाचन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायापामिका सदस्यिरुिाई जानकारी गराईयो । उक्त िित्वपरू्ा मवमवध 

जानकारी, पररपत्र िथा मनदशेनिरु यसै कायापामिका बैठकको िाध्यिद्वारा सम्वबमन्धि सरोकारवािािरु सम्वि पयुााईने 

िथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनर्ाय सिेि गररयो । 

िपमसि 

पठाउन ेमनकाय मवषय मिमि पत्रको ्यिोरा 

स्वास््य िथा जनसंख्या 

िन्त्रािय 

आधारभिू अस्पिाि मनिाार् 

सम्वबन्धी पररपत्र सम्वबन्धिा 

२०७७।०८।२३ अस्पिाि भवन मनिाार्को टेण्डर आ्िान २०७७ पषु िसान्िमभत्र गनुापने 

अन्यथा सशिा अनदुान नआउने । 

भमूि ्यवस्था कृमष िथा 

सिकारी िन्त्रािय प्रदेश नं. १ 

मवराटनगर 

कोमभड १९ का कारर् मवदशेबाट 

फमका ई कृमष ्यवसाय सञ्चािन गना 

ईच्छुकको मववरर् उपिब्ध गराईमदन े

सम्वबन्धिा । 

२०७७। ०८।१४ कोमभड १९ का कारर् मवदेशबाट फमका एका नेपािी नागररकिरुिाई प्रदेश 

प्रििु नव प्रविान कायाक्रििा सिभागी िुन मववरर् िाग गररएको 

नेपाि सरकार रामष्िय योजना 

आयोग 

स्थानीय िििा आ व २०७८।७९ का 

िामग संमिय सिपरूक िथा मवशेष 

अनदुान अन्िगाि सञ्चािन गररने 

आयोजना/कायाक्रिका िामग प्रस्िाव 

आ्िान सम्वबन्धी सूचना 

२०७७।०८।३० स्थानीय ििबाट आ व २०७८/७९ िा कायाान्वयन िुने 

आयोजना/कायाक्रििरुको िामग संमिय सिपरुक िथा मवशेष अनदुान अन्िगाि 

सञ्चािन िुने आयोजना/कायाक्रि प्रस्िावसमिि मववरर्िरु ियार गरी २०७७ 

पषु िसान्िमभत्र रामष्िय योजना आयोगको यससम्वबन्धी मवधिुीय प्रर्ािीिाफा ि 

िात्र िाग गना सूचना प्रकामशि गररएको छ । 

मजल्िा सिन्वय समिमिको 

कायाािय पाँचथर 

स्थानीय पवूााधार मवकास साझेदारी 

कायाक्रिको योजना मववरर् 

पठाईएको बारे । 

२०७७।०८।२५ स्थानीय पवूााधार मवकास साझेदारी कायाक्रि २०७७ बिोमजि चािु आ व 

२०७७।७८ िा सञ्चािनका िामग यस गाउँपामिकािाई २ वटा आयोजनािरु 

छनोट भएको । सुभाङ िोिा साम्वरे मसंचाई आयोजना का िामग रु १५ िाि र 

जोरपोिरी ग्रामिर् मवधिु सिकारी संस्था भवनका िामग रु २५ िाि मस्वकृि 

भएको । 

श्री सङ्िीय िामििा िथा 

सािान्य प्रशासन िन्त्रािय, 

स्थानीय पवूााधार मवभाग 

सडकिरुको ि्याङक संकिन 

सम्वबन्धिा । 

२०७७।०८।२६ यस मवभागिे स्थानीय ििका सरकारको के्षत्रामधकारमभत्र पने सडक 

पवूााधारिरुको एमककृि ि्याङक संकिन प्रशोधन र मवकास गरी आवश्यकिा 

अनसुार सम्वपरू्ा सावाजमनक मनकायिाई उपिब्ध गराउने िक्ष्य रािेको िुदँा 

संिग्न फाराि अनसुार ििाँ स्थानीय ििसँग सम्वबमन्धि सडकिरुको मववरर् 

२०७७ पषु िसान्ि मभत्र उपिब्ध गराउन ुपने । 

सडक बोडा नेपाि, मिनभवन, 

काठिाण्डॏ । 

आमथाक वषा २०७७।७८ को मस्वकृि 

बजेट सम्वबन्धिा 

२०७७।०८।१४ चािु आ व २०७७।७८ िा स्थानीय सडक ििाि संभार कायाको िामग 

मवमनयोमजि बजेट रु एक अवा िीस करोड िध्ये यस गाउँपामिकािाई रु साि 

िाि बजेट बाँडफाँड भई आएको । यसरी मस्वकृि बजेट कायाान्वयन गदाा यस 

बोडाको सडक ििाि संभार कायाक्रि कायाान्वयन िागादशान पािना गरी सडक 

बोडा मनयिाविी २०६० को मनयि ९ बिोमजि ्यिोनुापने सिपरुक (matching 

fund) सिेि सिावेश गरी मढिोिा फाल्गरु् िसान्ि मभत्र बामषाक कायाक्रि 

मस्वकृि गरी सििमिको िामग पेश गनुापने र बोडाबाट सििमि मिएपश्चाि िात्र 

परू्ा मजम्विेवारीका साथ िागादशानको अमधनिा रिी कायाक्रि सञ्चािन सम्वपन्न 

गरर मनकाशा मिने । 

वन िथा भ ूसंरक्षर् मवभाग स्थानीय ििसँगको साझेदारीिा सिरी 

वन मवकास कायाक्रिका िामग 

प्रस्िाव आ्िान सम्वबन्धी सूचना 

२०७७।०८।२१ प्रस्िामवि आयोजनाको िामग कुि िागिको कमम्वििा ३० प्रमिशि िागि 

साझेदारी सम्वबमन्धि स्थानीय िििे ्यिोने गरी प्रस्िाव समिि यो सुचना प्रथि 

पटक प्रकाशन भएको मिमििे २१ मदनमभत्र वन िथा भ ु संरक्षर् मवभागिा 

मशिबन्दी पररयोजना प्रस्िाव पेश गनािुन । 

जीवनाथ पाठक िाफा ि मजल्िा 

प्रशासन कायाािय पाँचथर 

सावाजमनक स्थिको पाटी पोवा वर 

मपपि भत्काई बाटो मनिाार् कायािाई 

रोक िगाई पाउँ । 

२०७७।०८।१९   



श्री सङ्िीय िामििा िथा 

सािान्य प्रशासन िन्त्रािय, 

सािामजक सिावेशीकरर् िथा 

सािामजक सुरक्षा शािा 

स्थानीय िििा कोष र समिमि 

स्थापना सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।०१ िमििा मवरुद्व िुने सबै प्रकारका भदेभाव िथा मिसंा जस्िा जिन्य अपराधिाई 

दण्डनीय बनाई पीमडििाई क्षमिपमूिा मदिाउने र मशक्षा स्वास््य रोजगारी र 

सािामजक सुरक्षािा मवशेष अवसरिरु द्वारा िैंमगक सिानिा कायि गन े

्यवस्थाका िामग संचािनिा रिकेो िैंमगक मिसंा मनवारर् कोष संचािन 

मनयिाविी २०७६ बिोमजि स्थानीय िििे िैंमगक मिसंा मनवारर् कोष र 

ित्काि उद्वार िथा रािि समिमि गठन गने ्यवस्था रिकेो छ । 

श्री सङ्िीय िामििा िथा 

सािान्य प्रशासन िन्त्रािय, 

सािामजक सिावेशीकरर् िथा 

सािामजक सुरक्षा शािा 

मसफाररस कायाान्वयन गने गराउन े

सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।०२ रामष्िय िानव अमधकार आयोग र प्रधानिन्त्री िथा िमन्त्रपररषदको कायााियिे 

नेपािको संमवधानको धारा २४९ र रामष्िय िानव अमधकार आयोग ऐन २०६८ 

को दफा ४ बाट प्राप्त कायाादेश बिोमजि यॏमनक िथा िैंमगक अल्पसंख्यक 

सिदुायिरुको िानव अमधकारको अवस्था सम्वबन्धी सवाििरुिाई स्थानीय 

सरकारिे कायाान्वयन गनुापने । 

कृमष िथा पशपुन्छी मवकास 

िन्त्रािय 

पदपमूिा सम्वबन्धिा  २०७७।०९।०२ मस्वकृि संगठन संरचना अनसुार नेपाि कृमष सेवािा स्थानीय ििको कुि 

७७२४ दरबन्दी िध्ये ६२३ दरबन्दी िात्र सिायोजन भई बाँकी रिकेो र पशपुन्छी 

िफा को स्थानीय ििको कुि ४७१२ दरबन्दी िध्ये १२०० किाचारी सिायोजन 

भई बाँकी पदपमूिा िुन बाँकी रिन गएकोिे प्रदेश िोकसेवा आयोगिा िाग 

आकृमि फाराि पठाई स्थायी पदपमूिाका िामग आवश्यक प्रकृया अमि बढाउने । 

सङ्िीय िामििा िथा सािान्य 

प्रशासन िन्त्रािय स्थानीय िि 

सिन्वय शािा 

भमूि बैंक संचािन सम्वबन्धिा २०७७।०९।०१ चािु आ व को बजेट वक्त्यको बुँदा नं १०५ िा ३०० स्थानीय िििा भमूि बैंक 

स्थापना गररने मवषय उल्िेि भएको सबैिाई मवमदिै छ । यस आ व िा भमूि 

बैंक स्थापना गररने स्थानीय िििरु िन्त्राियिे मस्वकृि गरेको छनोट मवमध 

बिोमजि मनधाारर् गररने भएकोिे सो प्रयोजनको मनमित्त यो सूचना प्रकाशन 

भएको मिमििे १५ मदनमभत्र आपनो स्थानीय ििको मववरर् भमूि ्यवस्था 

सिकारी िथा गररवी मनवारर् िन्त्राियिा पठाउने । 

मजल्िा आयवेुद स्वास््य केन्र 

मफमदि पाँचथर 

आवश्यक ्यवस्थापन सम्वबन्धिा २०७७।०९।०८ आरोग्य केन्र स्थापनाको िामग आवश्यक भोमिक पवूााधार कायाािय िथा सेवा 

सञ्चािनको िामग आवश्यक सािाग्री, ॵजार उपकरर्, फमनाचर िगायिको 

्यवस्थापन सम्वबन्धिा । 

अमख्ियार दरुुपयोग अनषुन्धान 

आयोगको कायाािय 

मनर्ाय कायाान्वयन सम्वबन्धिा २०७७।०८।२९ गाउँपामिकािे heavy equipment िरुको दररेट मनधाारर् गदाा िमेशनको ईन्धन 

िपि िेमशनको आय ुभोगोमिक अवस्था मजल्िा दररेट िगायिका सुचकिाई 

ध्यानिा रािी बजै्ञामनक दररेट कायि गरी प्रमिष्पधााबाट मनिाार् काया गना गराउन   

भमूि ्यवस्था सिकारी िथा 

गररबी मनवारर् िन्त्रािय 

भमूि सम्वबन्धी मनयिाविी (अठारॏ 

संसोधन) कायाान्वयन सम्वबन्धिा 

२०७७।०९।०७ भमूि सम्वबन्धी मनयिाविी अठारो संसोधन २०७७ नेपाि सरकार िन्त्रीपररषद 

बाट पाररि भई मिमि २०७७।०९।०७ गिेको नेपाि राजपत्रिा प्रकाशन सििे 

भईसकेकोिे भमूिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य, जग्गाको िदबन्दी ्यवस्थापन िथा 

भमूिमिन सुकुम्वबासी िथा अ्यवमस्थि बसोबासी ्यवस्थापन जस्िा काया 

सम्वपादन गना भमूि सम्वबन्धी मनयिाविीको अठारो संसोधन २०७७ िे ्यवस्था 

गरेका प्रकृयािरु कायाान्वयन गने सन्दभािा स्थानीय िििरुको िित्वपरू्ा 

भमूिकािा सो को कायाान्वयनिा सिजीकरर् गररमदन िुन । 

श्रि रोजगार िथा सािामजक 

सुरक्षा िन्त्रािय प्रधानिन्त्री 

रोजगार कायाक्रि 

प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रिको 

सशिा अनदुान रकि बाँडफाँट 

सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।१३ प्र ि रो का को सशिा अनदुान रकि िपमसििा उल्िेमिि बिोमजिका प्रकृया 

परुा गरी कायाान्वयन एवं िचा गनुािुन साथै यसको प्रगमि मववरर् EMIS िाफा ि 

मनयमिि संपे्रषर् िुन । 

सङिीय िामििा िथा सािान्य 

प्रशासन िन्त्रािय स्थानीय िि 

सिन्वय शािा 

बिुके्षत्रीय पोषर् कायाक्रिको बजेट 

सीिा िथा िागादशान सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।०५ चािु आ व २०७७/७८ िा यस कायााियका िामग बिुके्षत्रीय पोषर् कायाक्रि 

कायाान्वयन गना पोषर् संवेदनशीि कायाक्रििरु संचािनका िामग रु २० िाि 

र पोषर् मवशेष कायाक्रि संचािनका िामग रु १ िाि ४९ िजार बजेट सीिा 

रिकेोिे संिग्न िागादशान अनसुार बामषाक कायाक्रि ियार गरी कायाक्रि 

कायाान्वयन गरी मनयमिि प्रगमि प्रमिवेदन पठाउने । 

श्रि रोजगार िथा सािामजक 

सुरक्षा िन्त्रािय प्रधानिन्त्री 

रोजगार कायाक्रि 

प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि 

अन्िगाि श्रमिकिरुको सािमुिक 

दिुाटना बीिा सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।०९ प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि अन्िगाि रोजगार ्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी 

EMIS िा समूचकृि भएकािध्ये रोजगारीिा िमटने २ िाि श्रमिकिरुको 

सािमुिक कायास्थि दिुाटना बीिा गने सम्वबन्धिा मिमि २०७७।०९।०१ िा यस 

िन्त्रािय र रामष्िय बीिा कम्वपनी मिमिटेड मबचिा सम्वझोिा सम्वपन्न भएको छ । 

मिमि २०७७ पषु १ देिी २०७८ असार िसान्िसम्वि अवमध कायि रिने गरी 

EMIS िा सूमचकृि भएकािध्ये रोजगारीिा िमटने २ िाि श्रमिकको काििा 

िटाईएको १०० मदनको अवमधको िात्र सािमुिक कायास्थि दिुाटना बीिा 

गररएको िो । 



मशिर नेपाि प्रा मि का. ि. न. 

पा. १३ काठिाण्डो । 

दोस्रो रामष्िय मशिर कषाक अवाडा 

२०७७ सम्वबन्धिा । 

२०७७।०९।१२ कृषकिरुको प्रोत्सािन बढाउन सम्विाननीय प्रधानिन्त्रीज्यूको प्रििु 

आमि्यिािा मिमि २०७७ फाल्गरु् २९ गिे शमनवारका मदन सम्वपन्न िुने दोस्रो 

रामष्िय मशिर कृषक अवाडा २०७७ का िामग ििुुकभरका ्यवसामयक 

कृषकिरुको ििाििोत्सविा िािी जुटेका छॏ । सो अवाडा सिारोििा प्रत्येक 

प्रदेशबाट साि मवधाका ४९ जना उत्कृष्ट कृषकिाई अवाडा िथा ५१००० रुपैयाँ 

नगद परुस्कार समिि सम्विान गररने भएकािे समक्रय प्रमिवद्व ्यवसामयक कृमष 

उत्पादकिरु जो कृमषवस्ि ुउत्पादन पशपुमन्छ पािन ित्स्यपािन फिफुि िथा 

िरकारी उत्पादनिा सिमपाि भएकािरुको जानकारी मदनिुन । 

    

कृमष िथा पशपुन्छी मवकास 

िन्त्रािय कृमष मवभाग 

उन्नि बीउिा कृषकिरुिाई अनदुान 

कायाक्रि 

२०७७।०९।१२ उक्त कायाक्रि सञ्चािनाथा ििाँ स्थानीय ििको कृमष शाििा कायारि सम्वपका  

्यमक्तको मववरर् पठाईमदन िुन । 

 

स्िर्णय िं. - २  

क) आमथाक वषा २०७८/७९ िा सञ्चािन िुने संमिय सिपरुक अनदुान आयोजना िथा कायाक्रििरुको 

सम्वबन्धिा यस गाउँपामिकाको दिेाय बिोमजिका आयोजनािरु छनॏट गरर प्रस्िाव आ्िान गने र आगािी 

आमथाक वषा २०७८/७९ िा प्रस्िामवि आयोजनािरुको कुि िागि अनुिानको ५० प्रमिशि रकि 

गाउँपामिकािे समुनमश्चि गने मनर्ाय गररयो । 

मनम्वन 

मस न आयोजनाको के्षत्र आयोजनाको नाि कुि िागि अनुिान गाउँपामिकािे ्यिोने रकि 

(आगािी आ व) 

१ सशुासन िथा अन्य 

के्षत्र 

१ न वडाकायााियको प्रशासकीय भवन ४,२३,११,५०९।५६ कुि िागि अनुिानको ५०% 

५ न वडाकायााियको प्रशासकीय भवन ४,०५,३५,५५१।१३ कुि िागि अनुिानको ५०% 

७ न वडाकायााियको प्रशासकीय भवन ४,०५,३५,५५१।१३ कुि िागि अनुिानको ५०% 

२ सशुासन के्षत्र  गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार् 

आयोजना 

९,००,००,०००/- कुि िागि अनुिानको ५०% 

३ आमथाक के्षत्र प्यागोडा शैिीको मिमििाङ दरबार मनिाार् 

आयोजना  

५,४५,४७,९५७/- कुि िागि अनुिानको ५०% 

स्िर्णय िं. - ३ 

पन्र शयैाको आधारभिू अस्पिाि भवन मनिाार्का िामग आवश्यक मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवदेन DPR मनिाार्का 

िामग आवश्यक िागि अनुिान रु १५,००,०००/- गाउँपामिकाको सिपरुक कोषबाट बजटे समुनमश्चि गने मनर्ाय 

गररयो ।  

स्िर्णय िं.- ४ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िामग प्राप्त भएको १५ रोपनी जग्गािा मवस्ििृ पररयोजना 

प्रमिवदेन DPR मनिाार् र िाटो पररक्षर् कायाका िामग आवश्यक िागि अनुिान रकि रु १५,००,००० (अक्षरेपी रु 

पन्र िाि िात्र) गाउँपामिकाको सिपरुक कोषबाट बजटे सुमनमश्चि गने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. - ५ 

मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ५ जोरपोिरी मस्थि बन्न िागकेो नागररक आरोग्य केन्र को सञ्चािन िथा 

्यवस्थापनका िामग आवश्यक रकि रु १०,००,०००/- (अक्षरेपी रु दश िाि) गाउँपामिकाको प्रकोप 

्यवस्थापन/कोमभड कोष बाट बजटे समुनमश्चि गरी सो आरोग्य केन्रको ्यवस्थापनिा आवश्यक िचा ्यिोने मनर्ाय 

गररयो । 

 



स्िर्णय िं. ६ 

मिमििाङ गाउँ कायापामिकाको कायााियिाई आवश्यक िपमसििा उल्िेमिि प्रामवमधक पद/िि िरुिा स्थायी 

पदपमूिा नभएसम्विका िामग यस कायााियको मस्वकृि दरबन्दी र गाउँपामिकाकको प्रामवमधक जनशमक्त करारिा मिने 

सम्वबन्धी कायामवमध बिोमजि उल्िेमिि प्रामवमधक सेवािरु करारिा मिई सेवा प्रवाि गना यस कायााियको पदपमुिा 

समिमििाई मजम्विवेारी प्रदान गने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि: 

मस 

न 

पद/िि संख्या कायाक्षेत्र 

१ कृमष प्रामवमधक अमधकृि स्िर छैंटॏ १ जना गाउँ कायापामिकाको कायाािय 

२ पश ुप्रामवमधक अमधकृि स्िर छैंटॏ १ जना गाउँ कायापामिकाको कायाािय 

३ अमिन सिायक स्िर चॏथो १ जना गाउँ कायापामिकाको कायाािय 

४ कायाािय सियोगी  १ जना प्राथमिक स्वास््य केन्र गोपेटार 

स्िर्णय िं. ७ 

क) िैंमगक मिसंा मनवारर् कोष (सञ्चािन) मनयिाविी २०६७ (दोस्रो संसोधन) २०७६ बिोमजि यस 

गाउँपामिकािा िैंमगक मिसंा मनवारर् कोष स्थापना गरी उक्त कोषिा संिीय सरकार/प्रदशे सरकार/गाउँपामिका/ 

मवमभन्न संि संस्था/अन्िरामष्िय संि संस्था र अन्य कुन ैस्रोिबाट प्राप्त रकि नेपाि सरकारबाट िान्यिा प्राप्त 'क' 

वगाको बैंकिा छुटै्ट िािा िोिी सञ्चािनिा ल्याइने मनर्ाय गररयो । 

ि) िैंमगक मिसंा मनवारर् कोष (सञ्चािन) मनयिाविी २०६७ (दोस्रो संसोधन) २०७६ बिोमजि यस 

गाउँपामिकािा दिेाय अनसुारको एक ित्काि उद्धार िथा रािि समििी गठन गने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि 

क) गाउँपामिका अध्यक्ष - अध्यक्ष  

ि) गाउँपामिका उपाध्यक्ष - सदस्य 

ग) प्रििु प्रशासकीय अमधकृि -  सदस्य 

ि) मशक्षा, यवुा िथा ििेकुद शािा प्रििु- सदस्य 

ङ) स्वास््य शािा प्रििु- सदस्य 

च) स्थानीय प्रिरी प्रििु- सदस्य 

छ) िैंमगक मिसंा मनवारर्को के्षत्रिा कायारि गरै सरकारी संस्थािरु िध्येबाट सञ्चािक िथा रािि समििीिे  

    िोकेको १ जना प्रमिमनमध- सदस्य -  

ज) िमििा, बािबामिका िथा सिाजकल्यार् शािा प्रििु- सदस्य-समचव  

स्िर्णय िं. ८ 

क) भमूि सम्वबन्धी सिस्या सिाधान सिजीकरर् समिमि गठन सम्वबन्धिा :- 

भमूििीन दमिि, भमूििीन सकुुम्वबासी र अ्यवमस्थि बसोबासीको स्थानीय ििबाट िगि संकिन सम्वबन्धी 

कायामवमध, २०७७ को दफा ३ उपदफा १ बिोमजि यस गाउँपामिकािा दिेायनसुारको एक भमूि सम्वबन्धी सिस्या 

सिाधान सिजीकरर् समिमि गठन गने मनर्ाय गररयो । 

१. मिमििाङ गाउँपामिका अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाद मिङदने   -   संयोजक 

२. मिमििाङ गाउँपामिका उपाध्यक्ष श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई  -   सदस्य 

३. मिमििाङ गाउँपामिकािा रामष्िय िान्यिा प्राप्त राजनीमिक दिका प्रििु श्री    -     सदस्य 



४. कायापामिका सदस्यिरु िध्येबाट एक दमिि िमििा समिि दईु जना िमििा     -    सदस्य 

 कायापामिका द. ि. सदस्य श्री दगुाािाया पररयार 

 कायापामिका िमििा सदस्य श्री िाया कन्दङ्वा 

५. संयोजकिे िनोनयन गरेका भमूि, आवास िगायिका के्षत्रिा काि गरररिकेा संि संस्था संगठन वा नागररक 

सिाजका प्रमिमनमध (कमम्वििा १ िमििा समिि २ जना)   -   सदस्य 

 आदशा भ ूसेवा केन्र अध्यक्ष श्री रेसा ररजाि - सदस्य 

 िोि प्रसाद यवा मिमििाङ ६ जोरपोिरी - सदस्य 

६. प्रििु प्रशासकीय अमधकृि     -    सदस्य समचव 

ि) वडास्िरीय भमूि सम्वबन्धी सिस्या सिाधान सिजीकरर् समिमिको गठन सम्वबन्धिा :- 

भमूििीन दमिि, भमूििीन सकुुम्वबासी र अ्यवमस्थि बसोबासीको स्थानीय ििबाट िगि संकिन सम्वबन्धी 

कायामवमध, २०७७ को दफा ३ उपदफा २ बिोमजि प्रत्येक वडािरुिा दिेायनसुारको एक वडास्िरीय भमूि सम्वबन्धी 

सिस्या सिाधान सिजीकरर् समिमिको गठन गने मनर्ाय गररयो । 

१. सम्वबमन्धि वडाध्यक्ष   -   अध्यक्ष 

२. सम्वबमन्धि वडा सदस्यिरु    -    सदस्य 

३. सम्वबमन्धि वडा अध्यक्षको मसफाररसिा स्थानीय ििको अध्यक्ष/प्रििुिे िनोनयन गरेको भमूि, आवास 

िगायि के्षत्रिा काि गरररिकेा संि संस्था वा नागररक सिाजका कम्विीिा एक िमििा समिि दईु जना 

प्रमिमनमध   -    सदस्य 

वडा 

नंबर 

भमूि आवासका के्षत्रिा काि गरररिकेा संिसंस्था वा नागररक सिाजका िफा बाट 

एक िमििा समिि दईु जना प्रमिमनमध 

पद 

१ मवष्र् ुप्रसाद थापा सदस्य 

िररिाया दािाि पॏडेि सदस्य 

२ िक्ष्िी श्रेष्ठ सदस्य 

संमगिा थापा सदस्य 

३ प्रल्िाद िरेि सदस्य 

कल्पना राई सदस्य 

४ रुर नारायर् भण्डारी सदस्य 

अििृा मगरी सदस्य 

५ कर्ा बिादरु िाविी सदस्य 

फुििाया शपेाा सदस्य 

६ मििराज िाविी सदस्य 

मबिन्िा मिङ्दने सदस्य 

७ मदििाया सवुदेी सदस्य 

िोि थापा सदस्य 

४. सम्वबमन्धि वडा समचव   -    सदस्य समचव 

ग) भमूिमिन एव ंअ्यवमस्थि बसोवासी ्यवस्थापन बजटे सम्वबन्धिा :- यस मिमििाङ गाउँपामिकािे भमूि सिस्या 

सिाधान आयोगसँग मिमि २०७७।०८।२२ िा भएको सिझदारी पत्रिा िस्िाक्षर भएपश्चाि गाउँपामिकािे भमूिमिन 



दमिि भमूिमिन सकुुम्ववासी र अ्यवमस्थि बसोबासीको ्यवस्थापनका िागी आवश्यक अनिुामनि रकि रु 

१०,००,००० (अक्षरेपी रु दश िाि िात्र) गाउँपामिकाको सिपरुक कोष बाट बजटे समुनमश्चि गरी िचा ्यिोने 

मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. ९ 

 स्िनपान कक्ष मनिाार् सम्वबन्धिा :- नेपाि सरकार संमिय सशिा अनदुानबाट गाउँपामिकािा स्िनपान कक्ष 

मनिाार्का िामग आएको रु ३०,०००/- रकि मिमििाङ गाउँपामिकाको प्राथमिक स्वास््य केन्र गोपेटारिा 

स्िनपान कक्ष मनिाार् गने गरी मनर्ाय गररयो । 

 ॵषधी भण्डारर् कक्ष मनिाार् सम्वबन्धिा :- मिमििाङ गाउँपामिकाको प्राथमिक स्वास््य केन्र गोपेटारिा 

ॵषधी भण्डारर् कक्ष मनिाार् गना र ॵषधीिरुिाई सरुमक्षि िथा ्यवमस्थि रुपिा राख्नका िामग 

गाउँपािकाको प्रकोप ्यवस्थापन कोष िाफा ि अनुिामनि रकि रु १०,००,०००/- (अक्षरेपी रु दश िाि 

िात्र) बजटे समुनमश्चि गरी मनिाार् गने मनर्ाय गररयो । 

 सल्िेरी आधारभिू स्वास््य केन्र सञ्चािन सम्वबन्धिा :- मिमििाङ गाउँपामिकािे आ. व. २०७६/७७ िा 

स्वास््य िन्त्राियको सशिा अनदुान बापिको रकिबाट मनिाार् सम्वपन्न गरेको सल्िेरी आधारभिू स्वास््य 

केन्र सञ्चािनका िामग आवश्यक िपमसििा उल्िेमिि स्वास््य प्रामवमधक जनशमक्त करारिा मिने काया 

कायााियको पदपमूिा समिमििाई मजम्विवेारी मदने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि:- 

मस न पद/िि संख्या कैमफयि 

१ ि.ेअ. / अ. ि.े व १ जना सल्िेरी आधारभिू स्वास््य केन्र 

२ स्टाफ नसा/अ. न. िी.  १ जना सल्िेरी आधारभिू स्वास््य केन्र 

३ कायाािय सियोगी १ जना सल्िेरी आधारभिू स्वास््य केन्र 

 अपाङगिा रोकथाि कायाक्रििा DPO गठन सम्वबन्धिा :- यस कायााियिे मिमििाङ गाउँपामिकािा 

अपाङगिा रोकथाि कायाक्रि सम्वबन्धी DPO गठन का िामग कायापामिकािे मसफाररस मदने मनर्ाय गररयो  

 प्रा. स्वा. के गोपेटारको िामिि िििा आवश्यक फमनाचर ्यवस्थापन सम्वबन्धिा :- प्राथमिक स्वास््य केन्र 

गोपेटारिा रिकेो िामिि िििा आवश्यक फमनाचरको ्यवस्थापनका िामग अनिुामनि रकि रु 

२,५००००/- (अक्षरेपी रु दईु िाि पचास िजार िात्र) आकमष्िक कोषबाट बजटे सुमनमश्चि गरी िचा 

्यिोने मनर्ाय गररयो ।  

 अपाङगिा रोकथाि कायाक्रिको पररचयपत्र मविरर्का िामग स्वास््य मशमवर सञ्चािन मिमि २०७७ िाि 

िेस्रो िप्तादिेी सरुुवाि गने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. १० 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७६ बिोमजि यस मिमििाङ गाउँ कायापामिकाको कायााियका 

प्रििु प्रशासकीय अमधकृि श्री मबक्रि मिम्वबिेु दिेायनसुार पेश गनुाभएको आमथाक वषा २०७७/७८ को प्रथि 

चॏिामसक प्रगमि मववरर् समिि मिमि २०७७ पषु १४ सम्विको आय िथा ्ययको मववरर् िाथी छिफि भई दोस्रो 

चॏिामसक अवमधिा बामषाक मस्वकृि कायायोजना बिोमजिका योजनािरुिाई सियि ैकायाान्वयन गने गराउने मनर्ाय 

गररयो । 

सि.नं. बजेटको स्रोत/तह स्रोत आय अनुमान 
िञ्चित कोष खिच 

आम्दानी िालु प ूँजीगत जम्मा 

१ नेपाल सरकार समाननकरण अनुदान ९,८६,००,००० ४,९३,००,००० २६,३४,४२८ ३,००,४४३ २९,३४,८७१ 



२ नेपाल सरकार शसर्त अनुदान चालु १७,३२,००,००० ५,८५,६७,०३७ ३,९३,१०,३१३.५० ० ३,९३,१०,३१३.५० 

३ 
नेपाल सरकार => 

आन्र्ररक ऋण 
शसर्त अनुदान चालु ८,००,००० २,६७,००० ० ० ० 

४ 
नेपाल सरकार => आई 
डि ए 

शसर्त अनुदान चालु ८३,००,००० ३२,५१,१९३ ५,६०,५६० ० ५,६०,५६० 

५ 
नेपाल सरकार => 

एस.एस. डि. पप. 
शसर्त अनुदान चालु ४४,००,००० १४,८१,९४१ ० ० ० 

६ 
नेपाल सरकार => 

एस.एस. डि. पप. 
शसर्त अनुदान चालु ६३,००,००० २१,२०,८१८ ० ० ० 

७ 
नेपाल सरकार => 

आन्र्ररक ऋण 
समपुरक अनुदान चालु १,३६,००,००० ० ० ० ० 

८ प्रदेश नंबर १ समाननकरण अनुदान ६९,९५,००० १७,४८,७५० १६,६४,४०० ० १६,६४,४०० 

९ प्रदेश नंबर १ शसर्त अनुदान चालु २१,१२,००० ७,०४,००० ० ० ० 

१० प्रदेश नंबर १ समपुरक अनुदान चालु १,००,००,००० ३३,३३,००० ० ० ० 

११ 
राजस्व बााँिफााँि - प्रदेश 
सरकार 

राजस्व बााँिफााँि ४१,०८,००० १६,५८,०९१.७१ ४,०८,१२० ० ४,०८,१२० 

१२ 
राजस्व बााँिफााँि - 
संघीय सरकार 

राजस्व बााँिफााँि ७,१८,०६,११० २,०८,४८,२९६.३८ १,१२,५३,०९३.४८ १३,०३,९५२ १,२५,५७,०४५.४८ 

१३ आन्र्ररक श्रोर् आन्र्ररक श्रोर् ७,३८,७८,७१९.४३ ५,१०,९७,५१०.३३ २,४५,२४,७८८.४३ ० २,४५,२४,७८८.४३ 

१४ 
गाउाँपाललका आन्र्रीक 
आय 

आन्र्ररक श्रोर्   १६१६९८०       

जम्मा ४७,४०,९९,८२९.४३ १९५९९४६१७।४२ ८,०३,५५,७०३.४१ १६,०४,३९५ ८,१९,६०,०९८.४१ 

 स्िर्णय िं. ११ 

प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रि सञ्चािनका िामग आएको सशिा अनदुान रकि रु २९ िाि ९९ िजार बाँकी रिकेो 

श्रमिक संख्या ५८ जनािाई प्राप्त भएकोिे सोिी बिोमजि िपमसििा उल्िेमिि साझदेारी/प्रस्िामवि का 

आयोजनािरुिा श्रमिक संख्या मनधाारर्  गरी बजटे बाँडफाँड गने मनर्ाय गररयो ।  

क्र.स. योजनाको नाम वडा नं. गा पा को तर्फ बाट 

साझेदारी रकम 

श्रममक संख्या प्र.रो.का. बाट प्राप्त बजेट 

बाट श्रममकल ेपाउने रकम 

१ मसटेडाडा मिमलिाङ मो.बा. स्तरवृमि १  ५ जना २५८५०० 

२ अमरज्योमत आिाले माल्वासे मो.वा.स्तर वमृि १ ३००००० ३ जना १५५१०० 

३ अधेरी खोल्सा डवली मो.बा.नाली मनमाफण तथा सोमलङ २ २००००० ८ जना ४१३६०० 

४ देउराली सामे्र मो.बा.ग्रावेल  ३ २००००० ८ जना ४१३६०० 

५ मिमलिाङ पञ् चमी नक् कले मो.बा.ममफत तथा ग्राभेमलङ 

योजना 

४ ५२००००। ८ जना ४१३६०० 

६ खत्रीचोक थरीचोक मो.बा. सोमलङ तथा नाली मनमाफण  ५  ९ जना ४६५३०० 

७ जोरपोखरी ककवा मो.बा.नामल मनमाफण ६ १००००० ४ जना २०६८०० 

८ मालवासे मपङडाडााँ मो.बा. नामल मनमाफण ६ १००००० ४ जना २०६८०० 

९ सुभाङ ढााँडगाउाँ  मसयाखोला खा.पा.यो. ६३ एम.एम.पाइप 

तथा गटेभल्भ खररद र लाइन खन्नपुन ेकायफक्रम   

७ २०००००। ९ जना ४६५३०० 

 जम्मा    २९९८६०० 

 

 

 

 



स्िर्णय िं. १२ 

नेपाि सरकारको संमिय सशिा अनदुानको रुपिा आएको रामष्िय ग्रामिर् िथा नमवकरर्ीय उजाा कायाक्रिको िामग 

िस्िान्िररि रकि रु ८ िाि िाई दिेायनसुार कायाान्वयन गने गरी मनर्ाय गररयो । 

कायाक्रि/मक्रयाकिाप िचा शीषाक मवमनयोमजि बजेट रु कैमफयि 

बायोग्याँस जडान २६३३२ २००००० बायोग्याँस जडानका िामग जनिी रु २८५७१ का दरिे अनदुान मविरर् गरी 

सबै वडािरुिा १/१ जनािाई अनदुान प्रदान गने मनर्ाय गररयो ।  

सुधाररएको चिुो (बायोिास) प्रमवमध 

जडान 

२६३३२ २००००० सुधाररएको चिुो प्रमवमध जडानका िागी जनिी रु २००० का दरिे १०० 

जनािाई अनदुान रकि प्रदान गने मनर्ाय गररयो । जसिध्ये २ र ७ नं. 

वडािाई १५/१५ र बाँकी वडािरुिाई १४/१४ अनदुान संख्या मविरर् गने 

मनर्ाय गररयो । 

नीमिगि प्रशासमनक िथा ्यवस्थापन 

िचा 

२६३३२ १०००००  

सॏया उजाा प्रमवमध जडान २६३३२ ३००००० गाउँ कायापामिकाको कायााियिा 

जम्विा ८०००००  

स्िर्णय िं. १३  

मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ४ मस्थि श्री मसद्व िाध्यमिक मवधाियको पवूा गटेछेउको ६ कोठे जीर्ा भवन र वडा न.ं  

५ मस्थि भाग्योदय आधारभिू मवधाियको ५ कोठे जीर्ा भवनको L आकारको छोटो भाग अमि नै जीर्ा र 

जोमििपूर्ा अवस्थािा रिकेो भमन मवधािय ्यवस्थापन समिमिको मनर्ाय समिि अनुिमि िाग भई आएकोिे 

उल्िेमिि भवनिरु भत्काउन सम्वबमन्धि मवधािय/मव ्य स िरुिाई उमनिरुकै िचािा भत्काउने अनिुमि प्रदान गने  

साथै जीर्ा भवन भत्काउँदा मनस्केका उपयोगी काठपाि िथा मनिाार् सािाग्रीिरु मनयिानसुार मििाि मबक्री गरी 

मवधाियिे आम्वदानी बाँधेको जानकारी गाउँपामिकािाई मदनपुने  मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. १४ 

क) मिमििाङ वडा न १ बस्ने कामिदास कािीको छोरा प्रमवन कामिकोटे दिुाटनािा परी ितृ्य ू भएकोिा मनजको 

आमथाक अवस्था किजोर भएकोिे रु ३०००० (अक्षरेपी रु िीस िजार) पोष्टिाटाि िथा काजमक्रया िचा आकस्िीक 

कोषबाट उपिब्ध गराउने मनर्ाय गररयो । 

ि) मिमििाङ गाउँपामिका वडा न २ मस्थि श्री काविेी आधारभिू मवध्याियको शौचािय मजर्ा रमि प्रयोगमवमिन र 

जोमििपूर्ा रिकेो िुदँा ििाि सम्वभार गना रु १००००० (रु एक िाि िात्र) अिानि मवमध अनसुार आकमस्िक 

कोषबाट िचा गने गरी काया अमि बढाउने मनर्ाय गररयो । 

 


