
आज  मिमि २०७७।१०।१५ गिे मिमिवार यस मिमििाङ गाउँपामिकाको कायाािय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री 

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

को सािॏ कायापामिका िैठक 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 मििमिक्रि ईमिङगो ……………………………………............................. 

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

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

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 मिक्रि मिम्वि ु………………………………………………...................... 

    अन्य उपस्थिस्ि :- 

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

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

      १९. स्वास््य संयोजक श्री चन्र प्रसाद शिाा मिमिरे ........................................................................... 

 

 

 

 

 

 



प्रथिावहरु :- 

१. हालसम्म प्राप्त स्वस्िन्न परिपत्र, आदेश, स्नदेशन ििा मागपत्रहरुको जानकािी सम्बन्धमा । 

२. िूस्म सम्बन्धी समथया समाधान गनन आवश्यक कमनचािी किािमा स्लने सम्बन्धमा । 

३. िमोि (वृहि पस्म्पङ) खानेपानी ििा सिसफाई उ.िो.स. लाई अनुदान िकम सम्बन्धमा । 

४. MEDPA कायनक्रम सञ्चालनको लागी वडा छनॏट सम्बन्धमा । 

५. बाख्राको साना व्यवसास्यक कृस्ि उत्पादन केन्र (पकेट) स्वकास कायनक्रम सम्बन्धमा । 

६. स्वस्वध 

  

 

  



स्नर्नय नं. - १ 

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

भएका िपमसि अनुसारका मनदशेन, पररपत्र िथा िागिरु यस कायापामिका िैठकिा प्रििु प्रशासकीय अमिकृि द्वारा 

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

जानकारी, पररपत्र िथा मनदशेनिरु यसै कायापामिका िैठकको िाध्यिद्वारा सम्विमन्िि सरोकारवािािरु सम्वि पयुााईने 

िथा आवश्यक कायाान्वयन गने/गराउने मनर्ाय सिेि गररयो । 
 

स्नर्नय नं. - २  

(क) भमूििीन दमिि, भमूििीन सकुुम्विासीिाई जग्गा उपिब्ि गराउन र अ्यवमस्थि िसोिासीिरुिाई ्यवस्थापन 

गनाका िामग नेपाि सरकार भमूि सम्विन्िी सिस्या सिािान आयोग िािाचि काठिाण्डॏ र मिमििाङ गाउँपामिका 

िीच मिमि २०७७ िमंसर २२ गिे भएको सिझदारी पत्रको िुँदा नं. (ग) िा उल्िेमिि ्यवस्था कायाान्वयन गना वा 

िगि संकिन िथा जग्गा नापजाँच कायािाई अमि िढाउन मनम्वनानसुारका आवश्यक किाचारीिरु करार सेवािा मिने 

मजम्विवेारी यस कायााियको पदपमूिा समिमििाई प्रदान गने मनर्ाय गररयो । 

िपमसि:- 

क्र स पद िह माग संख्या 

१ सभके्षक सिायक पाँचॏ १ (एक) 

२ अमिन सिायक चॏथो १ (एक) 

३ ि्याङक संकिक सिायक चॏथो ३ (िीन) 

४ ि्याङक प्रमवमिकिाा सिायक चॏथो १ (एक) 

५ सािामजक पररचािक सिायक चॏथो १ (एक) 

६ मफल्ड सियोगी श्रेर्ी मवमिन १ (एक) 

 

 

(ि) नेपाि सरकार भमूि सम्विन्िी सिस्या सिािान आयोग िािाचि काठिाण्डो र मिमििाङ गाउँपामिका िीच 

भएको सिझदारी पत्रको िुँदा न.ं (ि) िा िगि संकिन िथा प्रिार्ीकरर्को काया ्यवमस्थि र मनिााररि सियमभत्र 

सम्वपन्न गनाको िामग कायायोजना ियार र िजटे ्यवस्थापन गरी कायाान्वयनिा ल्याउने र सो कायायोजनाको एक एक 

प्रमि आयोग वा मजल्िा समिमििाई उपिब्ि गराउने भन्ने प्राविान ििोमजि यस कायािाई अमि िढाउन दिेायनसुारको 

िजटे ्यवस्थापन गाउँपामिकाको सिपरूक कोषिाट ्यिोने मनर्ाय गररयो । 

 

िपमशि:- 

क्र स खचन शीिनक परिमार् अनुमास्नि दि जम्मा बजेट रु समयवस्ध 

  जनशस्ि व्यवथिापन 

१ संयोजक ििि भत्ता ० ० ० ० 

२ सभेक्षक ििि भत्ता १ १४१००० १४१००० ५ िमिना 

३ अमिन ििि भत्ता १ १३४००० १३४००० ५ िमिना 

४ सािामजक पररचािक ि भ १ १३४००० १३४००० ५ िमिना 

५ ि्याङक संकिक ि भ ३ ८०००० २४०००० ३ िमिना 



६ ि्याङक प्रमविीकिाा ि भ १ ८०००० ८०००० ३ िमिना 

७ मफल्ड सियोगी ििि भत्ता १ १९४८० ९७४०० ५ 

  जम्विा ८२६४००   

  सामाग्री/उपकिर् खरिद 

८ कम्व्यटुर २ ६०००० १२००००   

९ मप्रन्टर/स््यानर २ १२०००० २४००००   

१० टोटि स्टेशन १ ८००००० ८०००००   

  जम्विा ११६००००   

११ ईकाइ कायाािय ्यवस्थापन िचा १ ५०००० २०००००   

१२ अमभििुीकरर् िथा िामिि िचा १ ३०००० ५००००   

१३ दमैनक भ्रिर् भत्ता िचा १ ५०००० ५००००   

१४ अन्य प्रशासमनक िचा १ २५००० २५०००   

  जम्विा ३२५०००   

  कुल जम्मा २३११४००   

  

स्नर्नय नं. - ३ 

(क) संिीय िानेपानी िथा ढि ्यवस्थापन आयोजना अन्िगाि श्री ििोर (विृि पमम्वपङ) िानेपानी िथा सरसफाई 

उपभोक्ता समिमि मिमििाङ १-४ िे िानेपानी आयोजनाको कुि िागि (रु ३०,४०,००,७८७) को १% रकि 

िरािरको साझदेारी गरी आयोजनाको ठे्का प्रकृया अमि िढाउने प्राविान ििोमजि उक्त उपभोक्ता समिमििे कुि 

साझदेारी रकि रु ३०४०६६७ (अक्षरेपी रु िीस िाि चामिस िजार छ सय सडसठ्ठी रुपैया िात्र) िध्ये रु २३६०००० 

िात्र जम्विा गना सकेको र िाँकी रकि प्रभामवि क्षेत्रका िाभग्रािीिरुको आमथाक अवस्था दयनीय भई िाँकी रकि रु 

६८०,०००/- सियिा उठन नसकी आयोजनाको ठे्का प्रकृया नै रोमकन िागकेो अवस्थािाई िध्यनजर गरी ििोर 

िानेपानी िथा सरसफाई उपभोक्ता समिमिको चं नं. १८ र मिमि २०७७/१०/१५ गिेको िागपत्र ििोमजि समिमििाई 

रु ६८००००/- (अक्षरेपी रु छ िाि अमस िजार िात्र) सापटीको रुपिा (२०७७ फाल्गरु् िसान्ि मभत्र गाउँपामिकािाई 

मफिाा गने शिािा) गाउँपामिकाको सिपरूक कोषिाट रकि मनकासा मदने मनर्ाय गररयो  

 

 

(ि) संिीय िानेपानी िथा ढि ्यवस्थापन आयोजना अन्िगाि श्री सभुाङ (विृि पमम्वपङ) िानेपानी िथा सरसफाई 

उपभोक्ता समिमि िे िानेपानी आयोजनाको कुि िागि (रु १ अरव ८ करोड ३३ िाि) को १% रकि िरािरको 

साझदेारी गरी आयोजनाको ठे्का प्रकृया अमि िढाउने प्राविान ििोमजि उक्त उपभोक्ता समिमििे कुि साझदेारी 

रकि रु १०८३३००० (अक्षरेपी रु एक करोड आठ िाि िेमत्तस िजार रुपैया) िध्ये अपगु रकि रु ४०००००० 

(अक्षरेपी रु चामिस िाि िात्र) ित्काि आयोजनाको ठे्का शरुु गना श्री सभुाङ (विृि पमम्वपङ) िानेपानी िथा 

सरसफाई उपभोक्ता समिमििाई २०७७ फाल्गरु् िसान्ि मभत्र मफिाा गने शिािा सापटी रकि गाउँपामिकाको सिपरूक 

कोषिाट मनकासा मदने मनर्ाय गररयो । 

 

 



स्नर्नय नं.- ४ 

यस गाउँपामिका अन्िगाि आमथाक वषा २०७७/७८ दिेी MEDPA कायाक्रि सञ्चािन गना यस कायााियको मभिेज 

प्रोफाईिका आिारिा सिैभन्दा िढी गररिी रिकेो वडा नं. ७ र उििीिरुको संख्या िेरै रिकेो वडा नं. ६ िा रिकेो 

ि्यिाई ध्यानिा रािी वडा नं. ६ र ७ िा MEDPA कायाक्रि सञ्चािन गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्नर्नय नं. - ५ 

मिमििाङ गाउँपामिकािा आ.व. ०७७/७८ िा पश ुसेवा केन्र िफा को शसिा कायाक्रि िाख्राको साना ्यवसामयक 

कृमष उत्पादन केन्र (पकेट) मवकास कायाक्रि सञ्चािनका िामग कायााियिे प्रकामशि गरेको सचूना ििोमजि 

िोमकएको म्वयादमभत्र प्राप्त प्रस्िाविरुिध्ये िपमसि ििोमजिका कृषक सििु/सिकारीिरुिाई छनॏट गने मनर्ाय गररयो  

िपमसि:- 

१. दोरुम्विा कृमष संकिन िथा मिक्री केन्र 

२. पाथीभरा सदन कृषक सििू 

३. पञ्चिी कृमष ििुउदे्धश्यीय सिकारी संस्था 

 

स्नर्नय नं. ६ 

१. मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. ४ िस्ने परू्ा कुिार योङिाङको िाग मनवदेन अनसुार मनजको छोरा ईन्र कुिार 

योङिाङ  रुििाट िमड उपचाररि रिकेो र मनजको आमथाक अवस्था किजोर रिकेोिे मनजिाई रु २०,००० 

(अक्षरेपी रु िीस िजार िात्र) उपचार िचा स्वरुप रकि मनकासा मदने मनर्ाय गररयो । 

२. मिमििाङ गाउँपामिका वडा नं. २ िस्ने मिना िािाङ िोटरसाइकि सवाररिा दिुाटना भई सख्ि िाइिे भइ 

सिन उपचारको क्रििा रिकेो िुदँा मनजको आमथाक अवस्था अत्यन्ि किजोर भएको िुदँा मनजिाइ रु 

५००००।० पचास िजार आकमस्िक कोषिाट रािि उपिब्ि गराउने मनर्ाय गररयो । 

 


