
आज मिमि २०७७।०८।१९ गिे शकु्रबार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

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

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

गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

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

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उप्रेिी सेढाई ………………………………............................................ 

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

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

५. वडा अध्यक्ष : श्री िदन गॏिि ………………………………………….................................. 

६. वडा अध्यक्ष : श्री श्रीप्रसाद मसग ु……………………………………….................................. 

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

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

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

१०.  का पा सदस्य श्री कािदुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सदस्य श्री िनेकुा दवेी बजगाई ……………………………........................................... 

१२.  का पा सदस्य श्री िाया कन्दङवा ………………………………............................................ 

१३.  का पा सदस्य श्री मवष्र्कुिा उभरकोटी ……………………………….................................... 

१४.  का पा सदस्य श्री मटकाराि िििा ……………………………………………....................... 

१५.  का पा सदस्य श्री दगुाािाया पररयार ……………………………………………...................... 

१६.  सदस्य समचव श्री मबक्रि मिम्वब ु………………………………………………...................... 

    अन्य उपस्थिस्ि :- 

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

     १८. योजना िथा प्रशासन शािा प्रििु श्री दगुाा प्रसाद मििमसना........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



प्रथिावहरु :- 

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

    सम्वबन्ििा । 

२. गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवनका िामग प्राप्त मन:शलू्क जग्गािाई स्वामित्विा  

    ल्याउने प्रकृयाका सम्वबन्ििा । 

३. औिोमगक ग्राि सञ्चािनका िामग प्राप्त मन:शलू्क जग्गािाई स्वामित्विा ल्याउने  

    प्रकृयाका सम्वबन्ििा । 

४. मिमििाङ गाउँपामिकाको श्र्य/दृश्य डकुिने्री मनिाार् सम्वबन्ििा ।  

५. नदीजन्य पद्वाथाको ठेक्का सम्वबन्िी दरभाउपत्रदािािाई छूट मदने सम्वबन्ििा । 

६. मशक्षा शािा सँग सम्वबमन्िि मवषयिरुका सम्वबन्ििा । 

७. पयाटन गाउँ छनॏट सम्वबन्ििा । 

८. स्पाका  मवििु सिकारीको िाग मनवदेन सम्वबन्ििा । 

९. मवमवि । 

    

 

  



स्िर्णय िं. - १ 

संघ, 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 अमिकृि द्वारा 

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

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

िथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनर्ाय सिेि गररयो । 

िपमसि 

मस न पत्र पठाउने मनकाय पत्रको मवषय/्यिोरा पत्र प्राप्त मिमि 

१ संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय आमथाक प्रशासन शािा 

िेिापरीक्षर् एव ंसम्वपरीक्षर् गराउने बारे २०७७।०८।०५ 

२ भमूि सम्वबन्िी सिस्या सिािान आयोग भमूििीन सकुुम्वबासी िथा अ्यवमस्थि 

वसोवासीको िगि संकिनकायाको 

आवश्यक ियारी गना अनरुोि 

२०७७।०८।१५ 

३ संघीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय वािावरर् िथा मवपद 

्यवस्थापन शािा 

वािावरर् संरक्षर् ऐन २०७६ र वािावरर् 

संरक्षर् मनयिाविी २०७७ को 

कायाान्वयनको प्रकृया सरिीकरर् 

सम्वबन्ििा नेपाि सरकार, वन िथा 

वािावरर् िन्त्रािय को मिमि 

२०७७।०३।१४ िा भएको मनर्ायिरु 

२०७७।०८।१४ 

४ संघीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय, मसंिदरबार काठिाण्डॏ 

सरकारी िथा सावाजमनक जग्गा संरक्षर्, 

उपयोग िथा िक िस्िान्िरर् सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१६ 

५ संघीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय (योजना िथा अनगुिन शािा) 

नेपाि सरकारको िमन्त्रपररषदको मिमि 

२०७७।०७।२४ को मनर्ायानसुार 

सावाजमनक िचािा मिि्यमयिा कायि गने 

सम्वबन्िी िापदण्ड २०७७ कायाान्वयन गने 

२०७७।०८।१७ 

६ सङ्घीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय स्थानीय िि क्षििा मवकास 

शािा 

स्थानीय ििका न्यामयक समिमिको क्षििा 

मवकास सम्वबन्िी कायाक्रिको िजुािा गना 

िाि सम्विको उजरुी संख्या, उजरुी फछयोट 

संख्या र बैठक संख्याको मववरर् िाग 

२०७७।०८।१४ 

७ सङ्घीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय स्थानीय िि सिन्वय शािा 

२९ औ अन्िराष्रीय अपाङगिा मदवस 

िनाउने सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१४ 

८ सङ्घीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय स्थानीय िि सिन्वय शािा 

५/१०/१५ शयै्याको अस्पिाि मनिाार् 

सम्वबन्ििा । 

२०७७।०७।२८ 

९ सघन शिरी िथा भवन मनिाार् 

आयोजना झापा 

सवके्षर् फाराि भरी पठाईमदने सम्वबन्ििा २०७७।०८।१२ 

१० उिोग वामर्ज्य िथा आपमूिा िन्त्रािय 

(औिोमगक िथा िगानी प्रवद्वान 

गररवी मनवारर्का िामग िघ ुउिि मवकास 

कायाक्रि (िडेपा) सम्वबन्ििा । 

२०७७।०७।०४ 



ििाशािा) 

११ उिोग वामर्ज्य िथा आपमूिा िन्त्रािय 

(औिोमगक िथा िगानी प्रवद्वान 

ििाशािा) 

िडेपा कायाक्रििा पररचािन िुने उिि 

मवकास सिजकिाा सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१२ 

१२ मजल्िा िािपोि कायाािय पाँचथर सरकारी कायाािय मनिाार्का िामग जग्गा 

प्रामप्त सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१५ 

१३ प्रदशे सरकार, उिोग, पयाटन, वन िथा 

वािावरर् िन्त्रािय मवराटनगर 

पयाटन गाउँ छनॏट सम्वबन्ििा २०७७।०७।२६ 

१४ संघीय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय - सािामजक सिावशेीकरर् 

िथा सािामजक सरुक्षा शािा 

घरेि ु मिसंा कसरु र सजाय ऐन २०६६ को 

कायाान्वयनको अवस्था अनगुिन 

भईरिकेोिे यस कायााियिा दिाा िुन 

आएका उजरुीिरुको संख्या िाग 

२०७७।०७।२६ 

१५ गिृ िन्त्रािय - रामष्रय पररचयपत्र िथा 

पञ्जीकरर् मवभाग 

बैंमकङ प्रर्ािी िाफा ि सािामजक सरुक्षा 

भत्ता भकु्तानी गने बारे । 

२०७७।०८।०७ 

१६ संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय वािावरर् िथा मवपद 

्यवस्थापन शािा 

मवपद सम्वबन्िी वामषाक प्रमिवदेन बझुाउने 

सम्वबन्ििा 

२०७७।०८।०४ 

१७ संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय सािामजक सिावशेीकरर् 

शािा 

िैंङमगक मिसंा मवरुद्वको १६ मदने अमभयान 

सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।०८ 

१८ संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय स्थानीय िि सिन्वय शािा 

मवििुीय सरकारी िेिा प्रर्ािी CGAS र 

सावाजमनक सम्वपमत्त ्यवस्थापन प्रर्ािी 

PAMS अमनवाया िाग ूगने सम्वबन्ििा 

२०७७।०८।०७ 

१९ संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय सािामजक सिावशेीकरर् 

शािा 

गभाविी िथा सतु्केरी िमििािरुको िवाई 

उद्वार सम्वबन्िी सचूना सम्वप्रेषर् सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।०९ 

२० संमघय िामििा िथा सािान्य प्रशासन 

िन्त्रािय सािामजक सिावशेीकरर् 

शािा 

रामष्रय सिावशेी आयोगको पत्रानसुार 

मपछडा वगा िथा सरोकारवािािरुको 

सशमक्तकरर् र क्षििा मवकासिा आवश्यक 

बजटे मवमनयोजन सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१० 

२१ वकैमल्पक उजाा प्रवद्वान केन्र जडान प्रिामर्ि पत्रको ्यिोरा सम्वबन्ििा । २०७७।०८।०८ 

२२ मशक्षा मवकास िथा सिन्वय ईकाइ जिु बैठक सम्वबन्ििा २०७७।०८।१६ 

२३ वकैमल्पक उजाा प्रवद्वान केन्र कजाा असिु उपरका िामग आवश्यक 

सियोग गररमदने बारे 

२०७७।०८।०३ 

२४ मसमभि बैंक गोपेटार शािा कजाा असिुी गने प्रयोजनाथा समुविा रोक्का 

गने सम्वबन्ििा । 

२०७७।०८।१२ 

२५ संघीय िानेपानी िथा ढि ्यवस्थापन श्री सभुाङ बिृि पमम्वपङ िानेपानी िथा २०७७।०८।१४ 



आयोजना ईिाि सरसफाई उपभोक्ता समिमििाई जानकारी 

गराईएको सम्वबन्ििा 

२६ स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रािय मनर्ाय कायाान्वयन सम्वबन्ििा २०७७।०८।०५ 

२७ शिरी मवकास िथा भवन मनिाार् मवभाग जानकारी सम्वबन्ििा २०७७।०७।२३ 

२८ स्वास््य िथा जनसंख्या िन्त्रािय १७ औ रामष्रय िमििा सािदुामयक 

स्वास््य स्वयंसेमवका मदवस िनाउने पररपत्र 

२०७७।०८।१७ 

२९ परराष्र िन्त्रािय कन्सिुर सेवा मवभाग कन्सिुर प्रिार्ीकरर् सम्वबन्ििा २०७७।०८।०८ 

३० रामष्रय पररचयपत्र िथा पञ्जीकरर् 

मवभाग 

नवीकरर् छुट भएका ्यमक्तको सािामजक 

सरुक्षा भत्ता सम्वबन्ििा 

२०७७।०८।१८ 

 

स्िर्णय िं. - २ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िामग आवश्यक जग्गा मन:शलू्क रुपिा प्राप्त गना मिमि 

२०७७/०३/०९ गिेको गाउँ कायापामिका बैठकिे मनिाारर् गरेको चारमकल्िा मसिानाका आिारिा र मिमि 

२०७७/०५/१२ गिे बसेको गाउँ कायापामिका बैठकको मनर्ाय नं. ९ बिोमजि गाउँ कायापामिकाद्वारा मिमि 

२०७७/०५/१४ गिे प्रकामशि प्रशासकीय भवन मनिाार्का िामग मन:शलू्क दानपत्रको रुपिा जग्गा उपिब्ि गराउने 

बारेको सचूनािा िोमकएको सियवमिमभत्र रीिपवूाक प्राप्त िुन आएका ४ वटा प्रस्िाविरु िाथी छानवीन गरी गाउँ 

कायापामिकािाई उपयकु्त जग्गा मसफाररस गने प्रयोजनका िामग गाउँ काया कायापामिकािे मिमि २०७७/०६/१८ गिे 

गठन गरेको जग्गा छनॏट िथा मसफाररस समिमििे उक्त प्रस्िामवि जग्गािरुको पटक पटक स्थिगि मनररक्षर् गरी 

मिमि २०७७/०७/०५ गिेको गाउँ कायापामिका बैठकिा िपमसि अनसुारका जग्गादािािरुको प्रस्िाविाई छनॏट गरर 

मसफाररस गरेको र उक्त समिमिको मसफाररस बिोमजि नै सोिी कायापामिका बैठकिे सवासम्विमििे अनिुोदन सििे 

गररसकेको छ । 

िपमसि : 

क्र स जग्गादािािरुको नाि, थर ठेगाना मकत्ता नं. जग्गाको क्षेत्रफि 

१ परू्ी मिम्वबनुी  ८६ ९-०-०-० 

२ आइन्र कुिार योङिाङ  ८-क-१८२ १-०-०-० 

३ दउे प्रकाश योङिाङ  ८-क-१८३ १-०-०-० 

४ कृष्र् बिादरु योङिाङ  ८-क-८७ ३-०-०-० 

 ८-क-८५ १-१-१-१ 

 जम्विा क्षेत्रफि   १५-१-१-१ 

िाथी उल्िेमिि जग्गादािािरुिे गाउँपामिकाको प्रशासकीय भवन मनिाार्का िामग मन:शलू्क दानपत्रको रुपिा प्रदान 

गरेको जग्गािरुिाई यस मिमििाङ गाउँपामिकाको नाििा पास गना नेपाि सरकार (िानमनय िन्त्रीस्िर) भमूि ्यवस्था 

सिकारी िथा गररबी मनवारर् िन्त्राियबाट मिमि २०७६/१०/१२ गिे भएको मनर्ायानुसार (सम्वबमन्िि मजल्िाको 

प्रििु मजल्िा अमिकारी संयोजक रिकेो समिमि) श्री मजल्िा प्रशासन कायाािय, मफमदि, पाँचथरिाई पत्राचार गन े

मनर्ाय गररयो । 

 

 

 



स्िर्णय िं. - ३ 

औिोमगक ग्राि घोषर्ा िथा सञ्चािन सम्वबन्िी कायामवमि २०७५ बिोमजि यस गाउँपामिकािा पमन एक 

औिोमगक ग्राि स्थापना गन े प्रयोजनका िामग मिमि २०७७/०५/१२ गिे गमठि जग्गा प्रामप्त समिमििे मिमि 

२०७७/०६/१८ गिे बसेको गाउँ कायापामिका बैठकिा पेश गरेको प्रमिवदेन अनसुार िपमसि अनसुारका 

जग्गादािािरुिे मन:शलू्क दानपत्रको रुपिा प्रदान गना चािकेो ३० रोपनी जग्गािाई गाउँ कायापामिका बैठकिे 

औिोमगक ग्राि स्थापनाका िामग सवासम्विमििे अनिुोदन गयो । 

िपमसि 

क्र स जग्गादािािरुको नाि, थर ठेगाना मकत्ता नं. क्षेत्रफि 

१ मनिा शपेाा मिमििाङ ३ ७४ ४-०-०-० 

२ पेम्वबा शपेाा मिमििाङ ३ ७६ ४-०-०-० 

३ छागी शपेाा मिमििाङ ३ २३६ ४-०-०-० 

४ िाक्पा वाङ्गेि शपेाा मिमििाङ ३  ५-०-०-० 

५ पाल्दने शपेाा मिमििाङ ३  ५-०-०-० 

६ दानपु ुशपेाा मिमििाङ ३  ५-०-०-० 

७ ग्याल्व ुशपेाा मिमििाङ ३ ७३ ४-०-०-० 

 जम्विा क्षेत्रफि   ३१-०-०-० 

िाथी उल्िेमिि जग्गादािािरुिे गाउँपामिकािाई औिोमगक ग्राि स्थापनाका िामग मन:शलू्क दानपत्रको रुपिा 

प्रदान गना चािकेो जग्गािरु औिोमगक ग्राि घोषर्ा िथा सञ्चािन सम्वबन्िी कायामवमि २०७५ बिोमजि नै रिकेोिे 

उक्त जग्गािरुिाई गाउँपामिकाको स्वामित्विा ल्याउने प्रकृयाका िामग श्री मजल्िा प्रशासन कायाािय, मफमदि, 

पाँचथरिाई पत्राचार गने मनर्ाय गररयो ।  

 

स्िर्णय िं. - ४ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको आ. व. २०७७/७८ का िागी सािॏ गाउँसभािे सभाबाट अनिुोदन गरेको कायाक्रि 

मिमििाङ गाउँपामिकाको पयाटकीय स्थििरुको मचनारी मनिाार् (मस. नं. ६९ िचा शीषाक २२५२२ : रािो मकिाव) 

का िामग मवमनयोमजि रु २,५०,००० (रु दईु िाि पचास िजार) िा आकमष्िक कोषबाट थप रु २,५०,००० गरी 

पमछ मिउँद ेअमिवशेनबाट अनिुोदन गने गरी रकिान्िर गरी मिमििाङ गाउँपामिकाको सिग्र श्र्य/दृश्य डकुिने्री 

मनिाार् गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ५ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६२ क बिोमजि गाउँपामिकािे आफनो अमिकारक्षेत्र मभत्र पने 

आन्िररक आय िफा  नमदजन्य पद्वाथाको ठेक्का बन्दोवस्ि गन ेप्रयोजनका िामग मिमि २०७६ िाघ िमिनािा मजल्िा 

सिन्वय समिमििा पेश गरेको प्रारमम्वभक वािावरर्ीय पररक्षर् प्रमिवदेन मस्वकृि भई सोिी प्रमिवदेनका आिारिा 

मिमििाङ गाउँपामिकािे आ व २०७७/७८ को िामग आन्िररक आय िफा  नमदजन्य पद्वाथाको ठेक्का बन्दोवस्ि गना 

पमििो पटक मिमि २०७७/०४/३२ िा मवििुीय िाध्यिबाट ३० मदने सचूना आह्वान गरेकोिा सो अवमिभर कुनैपमन 

ठेक्का नपरेको त्यसपमछ पनु गाउँ कायापामिका बैठकको मनर्ायानसुार मिमि २०७७/०६/२३ गिे सचुना प्रकाशन 

गररएकोिा म्वयाद मभत्र कुनैपमन ठेक्का नपरेको िुदँा पनु मिमि २०७७।०८।०८ गिे िेस्रो पटक स्थानीय पमत्रका मफमदि 

टूडेिा ७ मदनको सिय मदई मसिबन्दी आह्वान गरेकोिा िोमकएको म्वयादमभत्र ३ वटा मसिबन्दीिरु प्राप्त भई डाक 



बढाबढिा उच्चिि अङक कबोि गने श्री शपेाा िाइड्रो कन्स्रक्शन प्रा. मि. बॏद्व काठिाण्डॏिे सम्वझॏिाको सियिै 

मनजिे कवोि गरेको रकि एकिषु्ट बझुाउन चाििेा कवोि अङकको अमिकिि १०% (दश प्रमिशि) सम्वि छुट मदने 

मनर्ाय सवासम्विि ढङगिे गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ६ 

(क) मविािय भॏमिक पवूाािार मनिाार् अनदुानका सम्वबन्ििा : मविािय भोमिक पवूाािार मनिाार् अनदुानका 

कायाक्रि कायाान्वयन पमुस्िकािे िय गरेको सचुक मवशे्लषर् र मवगि वषािरुिा मविाियिरुिा परेको यस प्रकृमिको 

कायाक्रििे सिट्ेन नसकेका मविाियििरुिा कायि रिकेो आवश्यकिा सििेका आिारिा मनम्वन मविाियिरुिा 

मनम्वन कायाक्रि मविरर् गने मनर्ाय गररयो । 

 श्री अिरपरु िा मव मिमििाङ १ र श्री मसद्वकािी िा मव मिमििाङ ६ िाई ४ कोठे भवन फमनाचर समिि 

 श्री िझटैार आ मव मिमििाङ ४ र श्री वमजन्रकािी आ मव मिमििाङ ७ िाई WASH समुविा समििको 

शॏचािय 

(ि) शमैक्षक गरु्स्िर सदुृढीकरर् एवि कायासम्वपादनिा आिाररि प्रोत्सािन अनदुान मविरर्का कायाक्रि 

कायाान्वयन पमुस्िकािे िय गरेका सचुक मवशे्लषर् एवि मवगि वषािरुिा मविाियिरुिा परेको यस प्रकृमिको 

कायाक्रििे सिट्ेन नसकेका मविाियििरुिा कायि रिकेो आवश्यकिा सििेका आिारिा मनम्वन मविाियिरुिा 

मनम्वन कायाक्रि मविरर् गने मनर्ाय गररयो । 

 श्री मसद्वशे्वरी िा मव मिमििाङ ७ िाई गमर्ि, अङग्रेजी मवज्ञान मवषयिा मक्रयाकिापिा आिाररि KITS  

 श्री मसंिपरु पशपुमि िा मव मिमििाङ २ र श्री मसररजङ्ग िा मव मिमििाङ ३ िाई िाध्यमिक मविाियिा 

मवज्ञान प्रयोगशािा 

 श्री मसद्वशे्वरी िा मव मिमििाङ ६ िाई िाध्यमिक मविाियिा पसु्िकािय स्थापना िथा ्यवस्थापन 

(मफमक्सङ मकिाव िररद िथा ई - पसु्िकािय सिेि) 

 श्री सरस्विी िा मव मिमििाङ ५ र श्री जयभवानी आ मव मिमििाङ ७ िाई मशक्षर् मसकाईिा ICT को 

प्रयोग (computer internet, connectivity & kits िररद) 

 श्री मसद्वशे्वरी िा मव मिमििाङ ६, श्री मशवािय आ मव मिमििाङ ३, श्री मसंिपरु पशपुमि िा मव मिमििाङ २, 

श्री मनिमगरी िा मव मिमििाङ ५ र श्री मसद्व िा मव मिमििाङ ४ िाई िोमकएको सचुकाङकका आिारिा 

कायासम्वपादन गने मविाियिाई कायासम्वपादनिा आिाररि Performance based Grant 

(ग) प्रदशे मशक्षा मवकास मनदशेनािय िनकुटािे कोमभड १९ को संक्रिर्िे मविाियको पठनपाठनिा आएको 

सिस्यािाई न्यनूीकरर्को िामग ियार गरेको ििेो स्टुडेन्ट प्रोगािको िामग ४० प्रमिशििे िुन आउने रकि रु 

१००००० कोमभड सम्वबन्िी प्रकोप ्यवस्थापन कोषबाट मवमनयोजन गरी मनदशेनाियसँग सम्वजोिा गरर कायाान्वयन 

गने मनर्ाय गररयो । 

(घ) मशक्षर् मसकाई सिजीकरर् मनदमेशका २०७७ र मविािय सञ्चािन सम्वबन्िी कायाढाँचा २०७७ को पररमि मभत्र 

रिी सम्वबमन्िि वडा कायााियिरु सँग सिन्वय गरी मव ्य स िे मनर्ाय गरी स्वास््य सरुक्षाका िापदण्ड परुा गरी गराई 

यस गाउँपामिका अन्िगािका मविाियिरुिा पठनपाठन सचुारु गने मनर्ाय गररयो । 

 

 

 



स्िर्णय िं. ७ 

उिोग पयाटन वन िथा वािावरर् िन्त्राियिे मिमि २०७७।०७।२६ गिे पठाएको पत्रानसुार यस मिमििाङ 

गाउँपामिकाको वडा न.ं ५ र ६ को मसिानािा रिकेो जोरपोिरी क्षेत्र र वडा नं. ४ िा रिकेो मिमििाङ दरबार क्षेत्र 

िाई पयाटन गाउँको रुपिा छनॏट गरी पठाउने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ८ 

मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं ३ र ४ मस्थि रिकेो स्पाका  मवििु सिकारी संस्थािे ९०/१० ग्रामिर् मवििुीकरर् 

कायाक्रिका िामग यस के्षत्रिा मवजिुी बाल्न गाउँपामिकािाई अनदुान िागकेो सम्वबन्ििा उक्त संस्थािे सबै 

शयेरसदस्यिरुको उपमस्थमििा सािारर् सभा सम्वपन्न गरेको स प्रिार् प्रमिवदेन र उक्त सािारर् सभाबाट 

िेिापररक्षर् प्रमिवदेन अनिुोदन गरेको प्रिार् समिि अन्य आवश्यक कागजाििरु पेश गरेपमछ िात्र अनदुान स्वरुप 

रु ५००००० (पाँच िाि िात्र) आकमष्िक कोषबाट प्रदान गररने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. ९ 

मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ३ मनवासी श्री घनश्याि अमिकारीको ििान र गोठ मिमि २०७७।०८।०३ गिे 

मबिानको कररव ९:३० बज ेआगिागी भई सबै जिेर नष्ट भएकोिे मनजिाई रािि स्वरुप रु २०,०००/- (अक्षरेपी रु 

वीस िजार िात्र) प्रदान गने मनर्ाय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


