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मिमि २०७८ साल जेष्ठ ३० गिेको गाउँ कार्यपामलकाको बैठकको मिर्यर् 

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. सावयजमिक सेवाको िापदण्ड, २०७८ पारिि सम्बन्धिा । 

३. मवस्ििृ परिर्ोजिा प्रमिवेदि पारिि सम्बन्धिा ।  

४. ५ शैय्र्ा अस्पिालको ठेक्का आव्हाि सम्बन्धिा । 

५. मवमवध सम्बन्धिा । 

मिर्य्हरुाः- 

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

बैठकका सिग्र मिर्यर्हरु िथा कोमिड १९ िाहािािीको िोगथाि िथा मिर्न्रर् सम्बन्धी मिर्यर्हरु क्रिशः 

प्रिावकािी रुपिा कार्ायन्वर्ि िईिहकेो अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रिावकािी रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय 

सिोकािवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गिी अगामड बढ्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गरिर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०२/०९ गिेको कार्यपामलकाको 

बैठकिा मवधेर्क समिमिबाट पेश  िएको सावयजमिक सेवाको िापदण्ड, २०७८ दहेार् बिोमजि स्वीकृि गिे 

मिर्यर् गरिर्ो । 

मस.िं. मवविर् पारिि मवमध 

१ सावयजमिक सेवाको िापदण्ड, २०७८ सवयसम्िि 

३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बर्य ०७७/७८ को बामर्यक स्वीकृि कार्यक्रि 

अिसुाि Sanghamitra Engineering Consultancy Pvt. Ltd द्वािा िर्ाि पारिएको वडा कार्ायलर्को 

प्रशासकीर् िवि मड.मप.आि. ि True Built Engineering Consultants Pvt. Ltd. द्वािा िर्ाि पारिएको 

५ शैय्र्ा अस्पिाल, मलख ु गाउँपामलका वडा िं. ४, र्सि ओखलढुंगाको मड.मप.आि. स्वीकृि गि े

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गरिर्ो । मड.मप.आि. र्सै साथ संलग्ि छ । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय ५ शैय्र्ा अस्पिाल, मलख ुगाउँपामलका ४, र्सि 

ओखलढुंगाको अस्पिाल िविको ठेक्का आव्हाि सम्बन्धिा स्वीकृि मड.मप. आि. अिसुाि Underground 
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tank, Ramp, Lowest basement finishing, First floor and Top floor बाहकेको Main Hospital 

Building को लागि अििुाि जम्िा रु. १२,४९,३०,४९८।५७ अिसुाि ठेक्का आव्हाि गिय प्रकृर्ा अगामड 

बढाउिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो । लागि अिुिाि र्सै साथ संलग्ि छ । 

५. मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०२/३१ गिे मबहाि ११:०० बजे बाट 

कार्यपामलकाको बैठक बस्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गरिर्ो ।  

 


