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मिमि २०७६ साल चैत्र २६ गिेका मिन मलख ुगाउँ कार्यपामलकाका अध्र्क्ष श्री गोमिन्ि बहािरु पौडेल ज्र्कूो अध्र्क्षिािा 

गाउँ कार्यपामलकाको बैठक बमस िपमसल बिोमजिका प्रस्िाि उपर छलफल गरी मनर्यर् गररर्ो । 

प्रतिामिि  मिषर्हरु:- 

१. गि बैठकको समिक्षा सम्बन्धिा । 

२. कोरोना भाईरस (COVID-19) िाहािारीको जानकारी सम्बन्धिा । 

३. असंगमठि के्षत्रिा कार्यरि श्रमिक िगय िथा असहार्हरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध िापिण्ड, 

२०७६ सम्बन्धिा । 

४. राहि पाउने श्रमिकको लगि संकलन सम्बन्धिा । 

५. राहि आपमूिय व्र्िस्थापन सम्बन्धिा । 

६. मिमिध सम्िन्धिा । 

मिर्यर्हरुुः- 

१. मिर्यर् िं. १, प्रस्िाि नं. १ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय र्स मलख ु गाउँपामलकाको मिगिका 

कार्यपामलकाको बैठकका मनर्यर्हरु क्रिशः कार्ायन्िर्न भई रहकेो अिश्थािा अझ र्सलाई प्रभािकारी 

रुपिा कार्ायन्िर्न गनयका लामग सरोकारिाला पक्षहरु बीचिा सिन्िर् गरी अगामड बढ्ने मनर्यर् 

सियसम्ििीबाट पाररि गररर्ो । 

२. मिर्यर् िं. २, प्रस्िाि नं. २ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय मिश्व िाहािारीको रुपिा फैमलरहकेो कोरोना भाईरस 

(COVID-19) को प्रकोपलाई रोकथाि िथा मनर्न्त्रर्का लामग र्स कार्ायलर्बाट भए गरेका कािको 

मिषर्िा जानकारी गराईर्ो साथै COVID-19 को मिषर्िा व्र्ापक रुपिा जनचेिना फैलाउनका लामग 

मिशेषज्ञले सझुाएका सुझािहरुलाई ध्र्ानिा रामख आफु सचेि रही आि जनसििुार्िा जनचेिना फैलाउने 

सियस्म्ििबाट मनर्यर् गरीर्ो । 

३. मिर्यर् िं. ३, प्रस्िाि नं. ३ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय र्स बैठकिा पेश भएको कोरोना भाईरस 

(COVID-19) को संभामिि संक्रिर्को कारर् उत्पन्न प्रमिकुल अिस्थाबाट प्रभामिि असंगमठि के्षत्रिा 

कार्यरि श्रमिक िगय िथा असहार्हरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध  िपमसल बिोमजिको िापिण्ड 

उपर िहेार् बिोमजिका स्िीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र.सं. मििरर् पाररि मिमध कैमफर्ि 

िहुिि सियसम्िि संशोधन  

१ असंगमठि के्षत्रिा कार्यरि श्रमिक िगय िथा 

असहार्हरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध 

िापिण्ड, २०७६  

 सियसम्िि   
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४. मिर्यर् िं. ४, प्रस्िाि नं. ४ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय असंगमठि के्षत्रिा कार्यरि श्रमिक िगय िथा 

असहार्हरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध िापिण्ड, २०७६  िा व्र्िस्था भए अनसुार राहि पाउन े

श्रमिकहरुको अमभलेख िडा कार्ायलर्बाट र्थामशघ्र िर्ार गरी गाउँपामलकािा पेश गने सियसम्ििबाट 

मनर्यर् गररर्ो । 

५. मिर्यर् िं. ५, प्रस्िाि नं. ५ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय राहि आपमूियको लामग िडा कार्ायलर्बाट पेश 

भएको राहि पाउने श्रमिकहरुको अमभलेख बिोमजि असंगमठि के्षत्रिा कार्यरि श्रमिक िगय िथा 

असहार्हरूलाई उपलब्ध गराउने राहि सम्िमन्ध िापिण्ड, २०७६  िा व्र्िस्था भए अनसुार गन े र 

आपमूियको व्र्िस्थाको लामग र्स गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिलाई मजम्िा मिन े

सियसम्ििबाट मनर्यर् गररर्ो । 

६. मिर्यर् िं. ६, प्रस्िाि नं. ६ िामथ व्र्ापक छलफल गिाय कार्यपामलकाको बैठक आिश्र्किा अनसुार बस्ने 

सियसम्ििबाट मनर्यर् गररर्ो । 

 

 

 


