
  
 

मेरिङदेन गाउँ कार्यपालिका बैठक 

      बैठक संख्र्ा: ०५ 

लमलि: २०७७/११/१२ 

 

नेपािको संलिधानको धािा २१४ (४) मा गाउँपालिकाको कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिकाको नाममा हुने 

व्र्िस्था भएकोिे मेरिङदेन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ् चािन सम्बन्धी कार्यलिलध, २०७४ को दफा १० 

बमोलिम गाउँ कार्यपालिका अध्र्क्ष श्री गणेश बहादुि लिम्बुज्रू्को अध्र्क्षिामा बसेको बैठकबाट देहार् 

अनुसाि लनणयर्हरु गरिर्ो । 

 

लनणयर् नं. १. 

चाल ूआ.व. २०७७/०७८ मा लक्षित वर्गहरुको लाक्षर् क्षवक्षिन्न योजनाहरुको लाक्षर् क्षवक्षनयोक्षजत रकमलाई दहेाय वमोक्षजम र्ने 

क्षनर्गय र्ररयो । 

क्षनम्न: 

क्र.सं.  र्ाउँपाक्षलकाबाट ८०% अनदुान लक्षित वर्गबाट २०% लार्त सहिाक्षर्ता 

१.  र्ाउँ कायगपाक्षलकाको कायागलय र सम्बक्षन्ित वडा 

कायागलयबाट मापदण्ड क्षनमागर् र्री कायागन्वयन र्ने । 

क्षनमागर् सम्बन्िी कायग र्ने, नर्द सहिाक्षर्ता र्ने । 

 

लनणयर् नं. २. 

चाल ूआ.व. २०७७/०७८ मा वडा नं. २ मा अक्षवरल वर्ागको कारर् िौक्षतक पवूागिार तथा सम्पक्षिको िक्षत िएको कारर् 

क्षवपद ्प्रिाक्षवत घरपररवारहरुलाई सम्बक्षन्ित वडा सक्षमक्षतको क्षनर्गयानसुार क्षनम्न वमोक्षजम राहत क्षवतरर् र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

क्षनम्न: 

१. क्षनम पाल्म ुशपेाग - रु. १०,०००/- 

२. र्ौरव क्षलम्ब-ु रु. ७,०००/- 

३. सन्त क्षलम्ब ु-रु. ४,०००/- 

४. खड्र् क्षसं क्षलम्ब-ु रु. ३,०००/- 

५. लाल बहादरु क्षव.क. - रु. २,०००/- 

६. नरेन्र नाल्बो, क्षवष्र्मुाया नाल्बो र दल बहादरु नाल्बो संयकु्त- रु. १०,०००/- 

७. पावगता क्षलम्ब-ु रु. ४,०००/- 

८. चन्र प्रसाद केदमे - रु. ५,०००/- 

९. तेसेररङ क्षलम्ब ु- रु. ५,०००/- 
िम्मा िकम रु. ५०,०००/- (अक्षिेपी पचास हिाि रुपैंर्ा मात्र) 

 



  
 

लनणयर् नं. ३. 

नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालयको च.नं. ५०१ क्षमक्षत २०७७/०९/२१ र्तेको परानसुार िरू्ोल र जनसंख्याको 

आिारमा ५ शयै्याको आिारितू अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नतीको लाक्षर् यस र्ाउँपाक्षलकामा आर्ामी आ.व. २०७८/७९ 

मा क्षनमागर् कायग प्रारम्ि र्ररने िएकोले मन्रालयबाट मार् िएको क्षववरर् वमोक्षजम क्षनम्नानसुार क्षनर्गय र्रीयो । 

क्षनम्न:- 

१. खाम्िुङ स्िास््र्  चौकीलाई ५ शयै्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती र्न ेर उक्त अस्पताल मरेरङदने-३, दवेल 

डाँडामा क्षनमागर् र्ने । 

२. माक्षथ उक्षल्लक्षखत क्षनर्गय बमोक्षजम क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षतको कायागलय ताप्लेजङुमा क्षसफाररस मार् र्ने ।  

३. यसै वर्गको फाल्र्रु् मसान्तसम्ममा जग्र्ा व्यवस्थापन र्ने । 

 

लनणयर् नं. ४. 

चाल ूआ.व. २०७७/०७८ को लाक्षर् साना क्षसंचाई क्षनमागर् ममगत तथा संिार कायगक्रमको लाक्षर् क्षवक्षनयोक्षजत रकम रु. 

३,००,०००/- (अिरेपी तीन लाख रुपैंया मार) बाट वडा नं. २ र ३ को लाक्षर् मने्दाङ्वा खोलादके्षख पाईपबाट पानी ल्याई 

क्षसंचाईको व्यवस्था र्ने क्षनर्गय र्रीयो । 

लनणयर् नं. ५. 

 चाल ूआ.व. २०७७/०७८ को लाक्षर् िकारो सिुार कायगक्रमका लाक्षर् क्षवक्षनयोक्षजत रकम रु. ८,००,०००/- (अिरेपी आठ 

लाख रुपैंया मार)बाट वडा नं. १, ४ र ६ मा कायागन्वयन र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. ६. 

चाल ू आ.व. २०७७/०७८ को लाक्षर् कृक्षर्जन्य तथा फलफूलजन्य िण्डार केन्र क्षनमागर् र्नग क्षवक्षनयोक्षजत रकम रु. 

५,००,०००/- (अिरेपी पाँच लाख रुपैंया मार) बाट वडा नं. ५ थकु्षकमामा क्षनमागर् र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. ७. 

यस वर्ग मरेरङदने-५ थकु्षकमामा मनाईएको चासोक तङनाम सञ्चालन खचग क्षबल वमोक्षजम रकम उपलब्ि र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. ८. 

यस र्ाउँपाक्षलकाको िेरक्षिर क्षनमागर् िई सञ्चालनमा आएका दहेायको सडकहरुले ओर्टेको िेरफलको लर्त कट्टा र्ने र 

उक्त कायगको लाक्षर् क्षडक्षिजन सडक कायागलय ईलामलाई पराचार र्ने तथा उक्त कायग र्दाग लाग्ने खचग र्ाउँपाक्षलकाले व्यहोने 

क्षनर्गय र्ररयो । 

क्षनम्न: 

क) मरेरङदने सडकखण्ड (मरेरङदने-३ दोिान बजारदके्षख मरेरङदेन-६ पान्दोलङु मा.क्षव. सम्म) 

ख) दानापाटीदके्षख थेवारा, लाक्चङु, क्षथङलाब,ु थुङथाप सडकखण्ड  



  
 

लनणयर् नं. ९. 

चाल ूआ.व. २०७७/०७८ मा उपिोक्ता सक्षमक्षतहरुबाट कायागन्वयन र्ररने योजना तथा कायगक्रमहरुको लाक्षर् र्ठन िएका 

उपिोक्ता सक्षमक्षत फाल्र्रु् मसान्तसम्ममा र्ठन तथा सम्झौता र्नुगपने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. १०. 

आ.व. २०७६/७७ मा र्ाउँपाक्षलकाबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचक्षलत ऐन तथा क्षनयम वमोक्षजम 

िएका काम कारवाही तथा खचगको लेखांकन सम्बन्िी महालेखा परीिकको कायागलयबाट िएको अक्षन्तम लेखापरीिर् 

सम्बन्िी वठैक समि जानकारी ियो । 

लनणयर् नं. ११. 

चाल ू आ.व. २०७७/०७८ मा जातीय िदेिाव तथा छुवाछुतमकु्त र्ाउँपाक्षलका घोर्र्ा अक्षियानको लाक्षर् र्ाउँ 

कायगपाक्षलकाको क्षमक्षत २०७७/११/२४  र्ते र्क्षठत सक्षमक्षतहरुको वठैक यक्षह क्षमक्षत २०७७/११/१९ र्ते मङ्र्लबारका क्षदन 

वठैक सञ्चालन र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. १२. 

र्ाउँ कायगपाक्षलकाको कायागलय सञ्चालन र्नगको लाक्षर् िवन अिाव िई कायग सम्पादनमा असर पगु्न र्एको ह दँा थप घरिाडा 

क्षलइएकोलाई अनुमोदन र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. १३.  

नेपाल सरकार र्हृ मन्रालय, राक्षष्िय पररचय पर तथा पञ्जीकरर् क्षविार्बाट अक्षियानको रुपमा सञ्चालन र्ररने राक्षष्िय 

पररचय पर फाराम दताग अक्षियान समन्वय तथा सहक्षजकरर्मा कुनै कमी नह ने र्री कायागन्वयन तथा प्रचारप्रसार र्ने क्षनर्गय 

र्ररयो । 

लनणयर् नं. १४.  

नेपाल सरकार सशतग अनदुानको रुपमा राष्िपक्षत रक्षनङ क्षशल्ड प्रक्षतयोक्षर्ता (स्थानीय तहस्तरीय) सञ्चालन र्नग प्राप्त बजटेबाट 

श्री पान्दोलङु माध्यक्षमक क्षवद्यालय नाल्बुमा सञ्चालन र्ने क्षनर्गय र्रीयो । 

लनणयर् नं. १५. 

यस र्ाउँपाक्षलकामा स्थायी बसोबास िएका तपक्षशल बमोक्षजमका व्यक्षक्त वा संस्थाहरुलाई क्षनम्नानसुार राहत उपलब्ि र्ने 

क्षनर्गय र्ररयो । 

क्षनम्न: 

क्र.सं.  व्यक्षक्त वा संस्थाको नाम ठेर्ाना क्षवपदक्ो क्षकक्षसम  राहत रकम रु. कैक्षफयत 

१.  लाक्पा छेकी  शपेाग मरेरङदने-२ आर्ोलार्ी  रू.१५,०००/-  

२.  अपेिा केदमे मरेरङदने-३ र्ोरुले हानी टेकेको रु. १५,०००/-  

३.  सकु बहादरु तामाङ मरेरङदने-५ क्यान्सर िएको रु. २०,०००/-  

४.  लाक्पा क्षदक्षक शपेाग मरेरङदने-३ क्यान्सर िएको रु. २०,०००/-  

५.  सरस्वता कुमारी क्षलम्ब ु मरेरङदने-५ मरृ्ौलामा समस्या रु. २०,०००/-  



  
 

लनणयर् नं. १६. 

यस र्ाउँपाक्षलकाको सव-इक्षन्जक्षनयर तथा क्षवक्षिन्न स्वास््य चौकीहरुमा ररक्त रहकेा दरवन्दीमा करारमा प्राक्षवक्षिक र अन्य 

कमगचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी कायगक्षवक्षि, २०७७ बमोक्षजम सेवा करारमा क्षवज्ञापन र्री पदपकू्षतग र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. १७.  

क्षव.सं. २०७७/११/२४ र्ते सोमबारका क्षदन गाउँपालिका स्ििीर् नािी लदिस मरेरङदने-१ क्षथङलाब ुवडा कायागलय िवनमा 

सञ्चालन र्ने र उक्त कायगक्रमको लाक्षर् रु. ५०,०००/- (अिरेपी पचास हजार रुपैंया मार) बजटे क्षवक्षनयोजन र्ने क्षनर्गय र्ररयो 

। 

लनणयर् नं. १८. 

यस र्ाउँपाक्षलका िेरक्षिर नेपाल क्षवद्यतु प्राक्षिकरर्बाट सञ्चालन िईरहकेो ग्रामीर् क्षवद्यतुीय आयोजना कायागन्वयन, 

सहजीकरर् र सहयोर् र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. १९. 

यस र्ाउँपाक्षलका िेरक्षिर बसोबास र्ने सम्परू्ग घरपररवार तथा संघ संस्थाहरुलाई पगु्ने र्री क्षव.सं. २०७८ सालको वाक्षर्गक 

शकै्षिक पारो २०७५ सालमा र्क्षठत सक्षमक्षतलाई आवश्यकतानसुार हरेफेर र्री वठैकबाट तय र्री प्रकाशन र्ने क्षनर्गय र्ररयो 

। 

लनणयर् नं. २०.  

यस र्ाउँपाक्षलकाबाट हालसम्म पाररत क्षवक्षिन्न ऐन, क्षनयम तथा कायगक्षवक्षि र राजपरहरुको संग्रह प्रकाशन र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

लनणयर् नं. २१.  

यस र्ाउँपाक्षलकाको १० वर् ेर्ाउँ क्षशिा योजना यसै आक्षथगक वर्ग क्षिर क्षनमागर् प्रक्षक्रया थालनी र्ने क्षनर्गय र्ररयो । 

 


