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मिमि २०७८ साल जेष्ठ ०९ गिेको गाउँ कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् 

प्रततयमित  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. कोमिड १९ िहािारी व्र्वस्थापि सम्बन्धिा । 

३. लैंमगक महिंसा मिवारर् कोष सञ्चालि कार्यमवमध, २०७८ सम्बन्धिा ।  

४. सावयजमिक सेवा प्रवाह सम्बन्धिा । 

५. सावयजमिक सेवाको िापदण्ड, २०७८ सिबन्धिा । 

६. व्र्ाक हु लोडर सञ्चालि सम्बन्धिा । 

७. सािा मसिंचाई कार्यक्रिको बजेट प्रमिबद्धिा सम्बन्धिा । 

८. सािा मसिंचाई कार्यक्रि अन्िगयि आ.व. २०७७/७८ िा सञ्चामलि आर्ोजिाको िकु्तािी सम्बन्धिा । 

९. बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा सम्बन्धिा । 

१०. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव ििं. १ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स मलख ुगाउँपामलकाको मवगिका कार्यपामलकाको 

बैठकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रिावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि िएको अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रिावकारी 

रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गरी अगामड बढ्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव ििं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कोमिड १९ िहािारी व्र्वस्थापि सम्बन्धिा मिमि 

२०७८।०१।१९ को कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् प्रिावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि िईरहकेो र सो सम्बन्धिा थप 

दहेार् बिोमजि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

क) साँघटुार र मसररसे िाकािा सञ्चामलि हले्थ डेस्कको प्रिावकाररिा थप अमिवमृद्ध गरर जिचेििा 

िथा Contact Tracing को औजारको रुपिा प्रर्ोग गिे । 
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ख) वडा कार्ायलर्, स्वास््र् सिंस्था, गाउँघर मललमिक, खोप मललमिक, सरुक्षा मिकार् िथा वामषयक 

स्वीकृि कार्यक्रि अिुसार सञ्चामलि र्ोजिाहरुलाई अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सरुक्षा सािग्री उपलब्ध 

गराउिे । 

ग) िहािारीबाट बच्िे उपार् िथा होि लवारेिमटि, होि आईसोलेसि, सिंक्रमिि मबरािीको स्वास््र् 

स्र्ाहार सम्बन्धिा प्रचार प्रसार गिय सम्परू्य जिप्रमिमिमध, स्वास््र्किी िथा ि.स्वा.से. िथा 

सरुक्षाकिी पररचालि गिे । 

घ) बजार व्र्वस्थापि िवििा मििायर् िएको लवारेिमटि दरुुस्ि अवस्थािा राख्िे िथा आवश्र्क िए 

ित्काल त्र्सिा ३२ शैय्र्ा व्र्वस्थापि गिे । 

ङ) ५ शैय्र्ाको कोमिड १९ अस्थार्ी अस्पिाल अत्र्ावश्र्क सेवा समहि दरुुस्ि अवस्थािा राख्िे ।  

च) सावयजमिक सेवा सम्बन्धिा जिस्वास््र्का सम्परू्य िापदण्ड अपिाई अत्र्ावश्र्क सेवा िात्र प्रवाह 

गिे । 

छ) रोगको मिदाि, उपचार व्र्वस्थापि, प्रचार प्रसार िथा अिगुििका लामग ि.स्वा.से., स्वास््र्किी, 

स्वास््र् सिंर्ोजक, कार्ायलर् प्रिखु िथा जिप्रमिमिमधको सञ्जाललाई थप सकृर् बिाई प्रिावकारी 

पररचालि गिे । 

ज) स्वास््र् सिंर्ोजक, पामलका प्रहरी िथा सरुक्षाकिी समहिकोको अिगुिि समिमि बिाई वडा वडािा 

गई होि लवारेमन्टििा बसेको सम्बन्धिा र िहािारी मिर्न्त्रर् सम्बन्धिा िए गरेका कृर्ाकलापहरुको 

अिगुिि गिे । 

झ) अिगुिि सम्बन्धिा सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल पररचालिका लामग अिरुोध गिे । 

ञ) शिंकस्पद मबरािीको मिदािका लामग RT PCR र Antigen Test को दार्रा मवस्िार गिे । 

ट) काठिाडौं िथा मवदशेबाट आएका व्र््मक्तलाई होि लवारेमन्टििा बस्ि प्रेररि गिे। 

ठ) सिंक्रमिि मबरािीको उपचारका लामग आवश्र्क रुपिा स्वास््र्किी पररचालि गिे र आवश्र्क 

औषधी िथा स्वास््र् सािग्री मिशलु्क गाउँपामलकाबाट उपलब्ध गराउिे । 

ड) कोमिड १९ मबरािी सम्बमन्धि अस्पिालसम्ि परु्ायउि एक थाि गाडी िाडािा राख्ि प्रकृर्ा अगाडी 

बढाउिे र गाउँपामलकाको गाडी पमि िर्ारी अवस्थािा राख्िे । 
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ढ) मलख ुचौथो जल मवद्युि आर्ोजिाद्वारा सञ्चामलि एम्बलेुन्स कोमिड १९ िहािारी व्र्वस्थापिका 

लामग िर्ारी अवस्थािा राख्िे । 

र्) एम्बलेुन्स खररद प्रकृर्ा ित्काल अगाडी बढाउिे । 

ि) िहािारी व्र्वस्थापिका लामग सिंघीर् िथा प्रदशे सरकार, िाििीर् सािंसद, मजल्ला मवपद ्व्र्वस्थापि 

समिमि, मजल्ला कोमिड सिंकट व्र्वस्थापि केन्र, सरुक्षा मिकार्, सिंघ सिंस्था, सरोकारवाला, 

राजिीमिक दल लगार्ि सिंग प्रिावकारी सिन्व्र् गिे । 

थ) िहािारी व्र्वस्थापिका लामग दहेार् बिोमजिका आवश्र्क स्वास््र् िथा अन्र् सािग्री एविं स्वर्िं 

सेवाका लामग सरोकारवाला सबै सिंग सहर्ोगको अपील गिे । 

१. िाईरस ट्रान्सपोटय िमेडर्ा (VTM): २००० थाि 

२. Antigen Kit: २५०० थाि 

३. PPE: ५०० थाि 

४. स्र्ामिटाईजरः ५०० मि.मल. को ५०० बोिल 

५. समजयकल िास्कः १०००० थाि 

६. KN 95 िास्कः १००० थाि 

७. फेस मशल्डः ५०० थाि 

८. ग्लोभ्सः १०००० थाि 

९. Disinfection Sprayer: १० थाि 

१०. Disinfectant: ५० प्र्ाकेट 

११. अमलसजि मसमलन्डर सेट (१०.२ मल.): १० थाि 

१२. अमलसजि मसमलन्डर सेट (२ मल.): १० थाि 

१३. अमलसजि कन्सन्टे्रटरः १० थाि 

१४. हडे लर्ापः ५०० थाि 

१५. ररर्जेुबल गाउिः २० थाि 

१६. गि बुटः २५ थाि 

१७. अमलसमिटरः १० थाि 

द) राहि िथा अन्र् सािग्री मविरर् सम्बन्धिा एक द्वार िीमि कडाईका साथ अवलम्बि गिे िथा र्सका 

लामग सम्परू्य सरोकावालाहरुिा अिरुोध गिे । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव ििं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँ कार्यपामलकाको मवधेर्क समिमिबाट प्रस्िाव 

िएको कार्यमवमध दहेार् बिोमजि स्वीकृि गिे मिर्यर् गररर्ो । 

मस.िं. मििरर् पयररत मिमि 
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१. लैंमगक महिंसा मिवारर् कोष सञ्चालि कार्यमवमध, २०७८ सवयसम्िि 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव ििं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय सावयजमिक सेवा प्रवाहको क्रििा िागररक वडापत्रको 

परू्य पालिा िई सेवा प्रवाह िएको, सचूिाको हकलाई परू्य कार्ायन्व्र्ि गररएको, गिुासो व्र्वस्थापि गररएको 

हुदँा गाउँ कार्यपामलका िथा िािहिका कार्ायलर्बाट सेवा प्रवाहको स्िर सन्िोषजिक रहकेो र र्सलाई कोमिड 

१९ िहािारीको सन्दियिा सिंवेदिशील िई थप प्रिावकारी बिाउि सम्बमन्धि पदामधकारी िथा मिकार्ले 

आवश्र्क अिगुिि गरर कार्यपामलकािािा प्रमिवेदि पेश गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव ििं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मवधेर्क समिमिबाट प्रस्ििु सावयजमिक सेवाको 

िापदण्ड, २०७८ को िस्र्ौदा आवश्र्क छलफलका लामग सम्परू्य कार्यपामलका सदस्र्हरुलाई मविरर् गिे 

सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव ििं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय व्र्ाक हु लोडर सञ्चालिका लामग कार्यमवमधको 

िस्र्ौदा िजुयिा गरर मवधेर्क समिमिले आगािी कार्यपामलका बैठकिा पेश गिे र कार्यमवमध िजुयिा ििए 

सम्िका लामग दहेार् बिोमजि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

क) व्र्ाक हु लोडर सञ्चालिका लामग हिेी ईलवीपिेन्ट अपरेटर छिौटका लामग ७ मदिे सचूिा पिुः प्रकाशि 

गि े। 

ख) हिेी ईलवीपिेन्ट अपरेटरको सेवा समुवधा अन्िगयि िामसक िलब रु १२५००।- र प्रोत्साहि स्वरुप प्रमि 

घण्टा िेमशि सञ्चालि गरे बापि रु २५०।- चाल ू आ.व.को कार्ायलर् सञ्चालि िथा प्रशासमिक 

खचयको करार सेवा शलु्क र अन्र् सेवा शलु्कबाट व्र्वस्थापि गिे । 

ग) व्र्ाक हु लोडर कुि ैव्र्मक्त, सिंस्था, उपिोक्ता वा मििायर् व्र्वसार्ीलाई िाडािा मदिंदा िाडािा मलिे पक्षले 

िेमशि उपर्ोग गरेको सिर्को अपरेटर प्रोत्साहि ित्ता, ईन्धि खचय र सािान्र् ग्रीज, िोमबल लगार्िका 

दमैिक खचय व्र्होिे  र प्रमि घण्टा रु १०००।– का दरले सेवा शलु्क मलिे ।  

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव ििं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हुिे दहेार्का सािा 

मसिंचाई आर्ोजिाको लामग आवश्र्क बजेट रु. ४३,०९,९६०।– (अक्षरेपी रु मत्रचालीस लाख िौ हजार िौ सर् 

साठी) िात्र बजेटको प्रमिबद्धिा सम्बमन्धि मिकार्िा पेश गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो ।  

क) सेिो पमहरो जाििुेटोल मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु४ 



बैठक संख्याः- १३ (तेह्र) 

पेज 5 | मिमत २०७८/०२/०९ गतेको कय य्पयमिकयको बैठकको मिर्य् पुमततकय 
 

ख) पावर हाउस ओखले बेंसी मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु४ 

ग) डुडे खोला िाटेबेंसी मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु६ 

घ) साकल ेिझवुा मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु८ 

ङ) डुडे खोला खदुकुी मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु८ 

च) लेिी खोला मपपल डाँडा मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु९ 

छ) सेलेले बोलकिी मसिंचाइ र्ोजिा, मलख ु९ 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव ििं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय सािा मसिंचाई कार्यक्रि अन्िगयि आ.व. २०७७/७८ 

िा सञ्चामलि आर्ोजिाहरुको सम्झौिा बिोमजि कार्य सम्पन्ि िईसकेको र िेपाल सरकारको श्रोिबाट 

मवमिर्ोमजि रकि मिकासा ििएकोले सो आर्ोजिाहरुको फरफराक गरर अमन्िि िकु्तािी गिय िसमकएको हुदँा 

िेपाल सरकारको श्रोिबाट मिकासा हुिपुिे रकि मिकासा िए पश्चाि श्रोि मिलाि गिे गरर हाल लाई स्वीस 

सरकार श्रोिबाट प्राप्त रकिबाट अमन्िि िकु्तािी गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव ििं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आगािी आ.व.को बजेट िथा कार्यक्रिका लामग 

वडा समिमिको बजेट मसमलङ्ग दहेार् बिोमजिको आधारिा मिधायरर् गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

क) जिसिंख्र्ाः  ४०% 

ख) िगुोलः  ४०% 

ग) राजश्व क्षििाः  २०% 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव ििं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आवश्र्किाका आधारिा आगािी 

कार्यपामलकाको बैठक बस्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


