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मिमि २०७८ साल जेष्ठ २४ गिेको मलख ुगाउँ कार्यपामलकाको बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. कोमिड १९ िहािारी व्र्वस्थापि सम्बन्धिा । 

३. कियचारी िलब वमृि सम्बन्धिा । 

४. ऊजाय मवकास उप समिमि गठि सम्बन्धिा । 

५. प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

६. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

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

बैठकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रिावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि िईरहकेो 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।०२।०९ गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर् प्रिावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि िईरहेको अवश्थािा सो 

कार्यलाई थप प्रिावकारी कार्ायन्र्विको लामग दहेार् बिोमजि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

• मवमिन्ि दािाहरुबाट सहर्ोग स्वरुप प्राप्त िथा पामलकाले खररद गरेको राहाि िथा स्वास््र् सािामिहरु 

आवश्र्किा, औमचत्र् िथा िागका आधारिा स्वास््र् संस्थाहरु, क्वारेन्टीि केन्र िथा वडा 

कार्ायलर्हरुिा मविरर् गिे । 

• कोमिड १९ संक्रमिि व्र्मिहरु िथा अन्र् आि जिसिदुार्हरुबाट प्रिखु मजल्ला अमधकारीद्वारा जारर 

आदशे िथा गाउँपामलकाबाट प्रकामशि सचूिाको पालिा िगरेको खण्डिा रोग संक्रािक ऐि, २०२० 

अिसुार कावायमह हुिे व्र्होरा िथा जिस्वास््र् सरुक्षा िापदण्डको मवषर्लाई सरुक्षाकिीहरु पररचालि 

गरर सचूीि गराउिे । 

•  प्रचार प्रसारलाई मिरन्िरिा मदई आि जिसिदुार्लाई थप सचेि गराउिे ।  
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• वडा समिमिबाट सरुक्षाकिी िथा स्वास््र्किी पररचालििा सहमजकरर् िथा अिुगिि गिे । 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँ कार्यपामलका िथा िािहि कार्ायलर्िा सेवा 

करारिा कार्यरि सम्पूर्य कियचारीहरुको िलबिाििा बमृि गिय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्थापि गरी आगामि 

कार्यपामलका बैठकिा पेश गिय बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा समिमिलाई मिदेशि मदिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो। 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय ऊजाय मबकास उप– समिमि  गठि िथा सञ्चालि 

कार्यमवधी, २०७८ को मिर्ि ३ उपमिर्ि २ अिसुार दहेार् बिोमजि ७ सदस्र्ीर् ऊजाय मवकास उप समिमि गठि 

गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

संर्ोजक- िावर सिुवुार (कार्यपामलका सदस्र्) 

सदस्र्-  िेख बहादरु काकी (मवषर् मवज्ञ), मलख ु४ 

सदस्र्- शंकर सिुवुार (मवषर् मवज्ञ), मलख ु९ 

सदस्र्- मसंह बहादरु मब.क. (दमलि), मलख ु१ 

सदस्र्- लक्ष्िी श्रेष्ठ (िमहला), मलख ु३ 

सदस्र्- दल बहादरु मबष्ट (मिमज के्षत्र), मलख ु८ 

सदस्र्- अम्बर श्रेष्ठ (मिमज के्षत्र), मलख ु७ 

संरक्षक- शान्िा ढुंगेल (उपाध्र्क्ष) 

सल्लाहकार- अिर् कुिार गपु्ता (प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि) 

सल्लाहकार- वेद बहादरु कामकय  (संर्ोजक पवुायधार मवकास समिमि) 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव ि.ं ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बषय ०७७/७८ िा सञ्चामलि र्ोजिाहरुको 

कार्य प्रगमि प्रमिवेदि आगामि कार्यपामलकाको बैठकिा पेश िथा छलफल गरी कार्यपामलका सदस्र्हरुलाई 

मविरर् गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय वडा समिमि, मवषर्गि समिमिको बैठक मिमि 

२०७८/०२/२५ गिे दमेख २९ गिे सम्ि सञ्चालि गरर र्ोजिा िजुयिा िथा प्राथमिमककरर् सिेि मिधायरर्  गि े

र मिमि २०७८/०२/३० गिे सञ्चालि हुिे कार्यपामलका बैठकिा पेश गिे साथै २०७८/०२/३१ गिे बजेट िथा 

कार्यक्रि िजुयिा समिमिको बैठक सञ्चालि गिय मिदशेि मदिे  सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


