
मिमि २०७७ साल बैशाख ०४ गिेका मिन गाउँपामलकाका अध्यक्ष श्री गोमिन्ि बहािरु पौडेल ज्यकूो अध्यक्षिािा गाउँ 

काययपामलकाको बैठक बमस िपमसल बिोमििका प्रस्िाि उपर छलफल गरी मनर्यय गररयो । 

प्रस्तावित  विषयहरु:- 

१. गि बैठकको समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. राहि पाउने व्यमिको लगि सम्बन्धिा । 

३. स्िास््य सािाग्री सम्बन्धिा । 

४. राहि मििरर् प्रर्ामल सम्बन्धिा । 

५. राहि सािामग्र खररिको बिटे सम्बन्धिा । 

६. राहि सािामग्र खररि र मििरर् सम्बन्धिा । 

७. मिमिध । 

विर्णयहरुुः- 

१. विर्णय िं. १, प्रस्िाि नं. १ िामि व्यापक छलफल गिाय यस मलख ुगाउँपामलकाको मिगिका काययपामलकाको 

बैठकका मनर्ययहरु क्रिशः कायायन्ियन भई रहकेो अिश्िािा अझ यसलाई प्रभािकारी रुपिा कायायन्ियन 

गनयका लामग सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िय गरी अगामड बढ्ने मनर्यय सियसम्ििीबाट पाररि गररयो । 

२. विर्णय िं. २, प्रस्िाि नं. २ िामि व्यापक छलफल गिाय मिश्वव्यापी िाहािारीको रुपिा फैमलएको कोरोना 

भाईरस (COVID-19) को संभामिि संक्रिर्को कारर् उत्पन्न प्रमिकुल अिस्िाबाट प्रभामिि असंगमठि 

क्षेत्रिा काययरि श्रमिक िगय ििा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहि, असंगमठि के्षत्रिा काययरि श्रमिक िगय 

ििा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध िापिण्ड, २०७६ बिोमिि यस गाउँपामलका अन्िरगि 

िडा कायायलयबाट  संकलन भएको राहि पाउने व्यमि/पररिारको लगि िहेाय बिोमिि रहकेो र मि लगिलाई 

िडा कायायलयबाट फेरी प्रािमिकिाका आधारिा चार िहिा िमगयकरर् गरी लगि पठाउने  सियसम्ििबाट 

मनर्यय गररयो । 

क्र.स. िडा नं. लगि संख्या कैमफयि 

१ १(एक) ५५  

२ २(िईु) १६२  

३ ३(िीन) ९५  

४ ४(चार) १५०  

५ ५(पाँच) १५०  

६ ६(छ) ११८  



७ ७(साि) ११०  

८ ८(आठ) ११३  

९ ९(नौ) १६४  

 

३. विर्णय िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ िामि व्यापक छलफल गिाय मिश्व िाहािारीको रुपिा फैमलरहकेो कोरोना भाईरस 

(COVID-19) को प्रकोपलाई रोकिाि ििा मनयन्त्रर्का लामग मिमभन्न संस्िा ििा व्यमिहरुले यस मलख ु

गाउँपामलकािा प्रिान गरेका िेहायका सािामग्रहरुको मििरर् प्रकृया पारिमशय ढंगले आधारभिू सरसफाई ििा 

स्िास््य कायायलय ििा िडा कायायलयहरुबाट आिश्यकिा अनरुुप मििरर् गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

स्िास््य सािमग्र उपलव्ध गराउने संस्िा ििा व्यमिहरुलाई यस गाउँपामलकाको िफय बाट धन्यबाि ज्ञापन गियछौ 

। 

क्र.स. सािानको मििरर् पररिार् प्रिान गने संस्िा ििा व्यमिको नाि मिमि 

१ िाक्स १००० िान पिूय िानमनय रािहरी खमििडा २०७६/१२/२७ 

१७०० िान पोकमल झरना २०७७/०१/०३ 

५०० िान िानमनय यज्ञराि सनुिुार २०७७/०१/०३ 

५०० िान लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

िम्िा ३७००   

२ साबनु १००० िान यसि सेिा सिाि २०७७/०१/०३ 

६०० िान िानमनय यज्ञराि सनुिुार २०७७/०१/०३ 

६०३ िान लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

२०० िान टे्रड यमुनयन अध्यक्ष मखला िाहाल २०७७/०१/०३ 

िम्िा २४०३   

३ PPE Set २ िान पिूय िानमनय रािहरी खमििडा २०७६/१२/२७ 

७ िान पोकमल झरना २०७७/०१/०३ 

५ िान लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

िम्िा १४ िान   

४ Hand Wash ४८ िान िानमनय यज्ञराि सनुिुार २०७७/०१/०३ 

िम्िा ४८ िान   

५ सेमनटाईिर १४ िान लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

िम्िा १४ िान   

६ पञ्िा २०० िान लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

५०० िान टे्रड यमुनयन अध्यक्ष मखला िाहाल २०७७/०१/०३ 

िम्िा ७०० िान   



७ औषमध २ काटुन लाईन्स क्लब २०७७/०१/०३ 

िम्िा २ काटुन   

 

४. विर्णय िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ िामि व्यापक छलफल गिाय राहि मििरर्को लामग एक द्वार प्रर्ामलबाट मििरर् 

गने सािै अन्य संस्िा ििा व्यमिहरुले राहि प्रिान गिाय यस गाउँपामलका ििा िािहिका िडा कायायलय संग 

सिन्िय गरी िात्र सािामग्र प्रिान गनुय पन ेसियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । अन्यिा स्व्यि व्यमि ििा संस्िा सो 

काययको लामग मिम्ििेार रहन ुपनेछ । 

५. विर्णय िं. ५, प्रस्िाि नं. ५ िामि व्यापक छलफल गिाय राहि सािामग्र खररिको लामग मिपि ्व्यािस्िापन 

कोषबाट रकि खचय गने र नपगु रकि अको बैठकबाट िप मनर्यय गने सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

६. विर्णय िं. ६, प्रस्िाि नं. ६ िामि व्यापक छलफल गिाय हालको अिश्िालाई िध्यनिर गरी प्रिि चरर्िा 

मलख ु गाउँपामलका बामस सम्परू्य िनसििुायहरुलाई िहेायका सािामग्र ित्काल मििरर् गने सियसम्ििबाट 

मनर्यय गररयो । 

क्र.स. मििरर् ईकाई पररिार् कैमफयि 

१ साबनु  िान ४ प्रमि पररिार 

२ िाक्स  िान ५ प्रमि पररिार 

 

७. विर्णय िं. ७, प्रस्िाि नं. ७ िामि व्यापक छलफल गिाय काययपामलकाको बैठक आिश्यकिा अनसुार बस्ने 

सियसम्ििबाट मनर्यय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 


