
  
 

मेरिङदेन गाउँ कार्यपालिका बैठक 

      बैठक संख्र्ा: ०६ 

लमलि: २०७७/११/२२ 
 

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 िपलसिको उपलस्थलिमा 

मेरिङदेन-३ खाम्िुङ लस्थि दोभान बिािको आगिागी प्रकोप के्षत्रमा बैठक बसी देहार् अनुसाि लनणयर्हरु 

गरिर्ो । 

उपलस्थलि: 

क्र.सं. नामथि पद हस्िाक्षि 

१. श्री गणशे बहादरु लिम्बु अध्यक्ष 
 

 

२. श्री कल्पना तमु्बाहाम्फे उपाध्यक्ष 
 

 

३. श्री िाक्पा तेम्बा शपेाा सदस्य 
 

 

४. श्री केदार जगं लिम्ब ु सदस्य 
 

 

५. श्री गणशे प्रसाद भण्डारी सदस्य 
 

 

६. श्री टेक बहादरु हाङगाम सदस्य 
 

 

७. श्री जय बहादरु खड्का सदस्य 
 

 

८. श्री ठाकुर लसं लिम्ब ु सदस्य 
 

 

९. श्री पषु्पा लिम्ब ु सदस्य 
 

१०. श्री लिष्णमुाया लिम्बु सदस्य 
 

११. श्री गौमाया सााँबा सदस्य 
 

१२. श्री सयुामान बराइिी सदस्य  

१३. श्री दोजी शपेाा सदस्य  

१४. श्री डम्बर बहादरु आङदमे्बे सदस्य-सलिि 
 

 



  
 

लनणयर् नं. १. 

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारमा लमलत २०७७/११/१८ गते करीब लबहानको ०९:०० 

बजे िागेको आगिागीबाट लिस्िालपत भएका अलनन पीलडत ६० पररिारहरुिाई प्रलत पररिार नगद रु. १५,०००/- 

(अक्षरेपी पन्ध्र हजार रुपैंया मात्र) गरी कुि रकम रु. ९,००,०००/- (अक्षरेपी नौ िाख रुपैंया मात्र)  लितरण भएको 

रकम अनमुोदन गन ेलनणाय गररयो । 

लनणयर् नं. २. 

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारमा लमलत २०७७/११/१८ गते करीब लबहानको ०९:०० 

बजे िागकेो आगिागी लनयन्ध्त्रणमा सहयोग परु् याई िप क्षलत हुनबाट बिाउन ेश्री गजरुमखुी लनमााण सिेा ईिाम, श्री 

आङबहुाङ कन्ध्स्रक्सन ताप्िेजङु, श्री लहमाियन कन्ध्स्रक्सन ताप्िेजङु, श्री फुङलिङ नगरपालिका ताप्िेजङु, श्री 

लफलदम नगरपालिका पााँििर, नपेािी सनेा, सशस् त्र प्रहरी बि, नपेाि प्रहरी तिा स्िानीय िालसन्ध्दाहरुिाई धन्ध्यिाद 

व्यक्त गन ेलनणाय गररयो । 

लनणयर् नं. ३.   

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारमा िागेको आगिागीबाट प्रभालित भएका अलनन पीलडत 

घर पररिारहरुिाई दशे तिा लिदशेका सरकारी तिा गैरसरकारी सघं-ससं्िा, दात ृलनकायहरु तिा व्यलक्तहरुबाट उपिब्ध 

भएको राहत सामाग्री तिा नगद लििरण सािाजलनलककरण गन ेलनणाय गररयो । 

लनणयर् नं. ४.  

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारमा िागेको आगिागीबाट प्रभालित भएका अलनन पीलडत 

घर पररिारहरुको राहत तिा पनुास्िापनको िालग गाउाँपालिकाका सम्पणूा जनप्रलतलनधीहरु ३३ जनाबाट १५ लदनको 

सिेा सलुिधा िापतको रकम तिा गाउाँ कायापालिकाको कायाािय, स्िास््य िौकी, िडा कायाािय, सामदुालयक 

स्िास््य इकाई र ३६ िटा लिद्याियहरुमा कायारत सम्पणूा कमािारीहरु/लशक्षकहरुको १ (एक) लदनको तिब बराबरको 

रकम प्रकोप व्यिस्िापन कोषमा दालखिा गन ेलनणाय गररयो । 

लनणयर् नं. ५. 

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारमा िागेको आगिागीबाट प्रभालित भएका अलनन पीलडत 

घर पररिारहरुको राहत तिा पनुस्िाापनाको िालग रकम उपिब्ध गना िाहने सघं, संस्िा तिा व्यलक्तहरुिाई मरेरङदने 

गाउाँपालिकाको नाममा रहकेो नपेाि के्रलडट एण्ड कमशा बैंक लिलमटेड प्रकोप व्यिस्िापन खाता-१ कोड ग-७.२ खाता 

न.ं १५३०००००००६०१ मा जम्मा गन/ेगराउन ेलनणाय गररयो । 

 

 

 



  
 

लनणयर् नं. ६.  

मरेरङदने गाउाँपालिका िडा न.ं ३ खाम्िङु लस्ित दोभान बजारको अलधकांश क्षेत्र आगिागीबाट नष्ट भएको हुाँदा नमनुा 

बजार पनुस्िाापना तिा पनुलनमााणको िालग तपलशि बमोलजमको मापदण्ड तय गरी कडाईका कायाान्ध्ियन गन ेलनणाय 

गररयो । 

िपलशि:- 

१. घर लनमााणमा इट्टा तिा ढुङ्गा प्रयोग गरी लपिर सलहत अलनिाया पक्की घर लनमााण गन/ेगराउन,े 

२. घर नक्शा पास लन:शलु्क गन,े 

३. घर नक्शाको ड्रईङ लडजाईनको िागत बढीमा रु. १५,०००/- (अक्षरेपी पन्ध्र हजार रुपैंया मात्र) सम्मको खिा 

व्यहोन,े 

४. प्रज्ििनलशि पदािाको लबक्री लितरण नपेाि आयि लनगमको मापदण्ड बमोलजम कायाान्ध्ियन गने/गराउन,े 

५. बजार लभत्रको सडकको क्षेत्रालधकार न्ध्यनूतम ६ लमटर तोक्न,े बजार लभत्रको सडक र मखु्य सडक जोड्न ेनयााँ 

२ िटा सडकको क्षेत्रालधकार कम्तीमा ३.५ लमटर तोक्न,े 

६. मखु्य सडकको क्षेत्रालधकार तमोर कररडोर आयोजना तिा सडक लडलभजनसाँग समन्ध्िय गरी कायान्ध्ियन गन,े  

७. नपेाि टेलिकमको टािर पनुस्िाापना गनाको िालग अनरुोध गन,े 

८. क्षलतग्रस्त झोिङ्ुगे पिुको ममात सभंारको िालग TBSU धरानसाँग अनरुोध गन,े 

९. व्यिसायीहरुको स्टक लमिान, कर दालखिा, कर समायोजनको िालग सम्बलन्ध्धत कर कायााियमा िप समयको 

िालग अनरुोध गन,े   

 

 


