
बैठक संख्याः- ३ (तीन) 

पेज 1 | मिमत २०७८/०६/२० गतेको कय य्पयमिकयको बैठकको मनर्य् पुमततकय 
 

मिमि २०७८ साल आमिन २० गिेको कार्यपामलका बैठकको मनर्यर् 

प्रततयमित  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदन सम्बन्धिा । 

२. संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् प्रमिवेदन सम्बन्धिा । 

३. बामषयक प्रमिवेदन सम्बन्धिा । 

४. बामषयक कार्यक्रि कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना िथा खरिद र्ोजना सम्बन्धिा । 

५. एम्बलेुन्स खरिद िथा सञ्चालन सम्बन्धिा । 

६. अमतिर्ािी सम्बन्धिा । 

७. चट र्ांगबाट भएको क्षमि सम्बन्धिा । 

८. प्रधानिन्री िोजगाि िामलि सम्बन्धिा । 

९. स्थानीर् बाल अमधकाि सम्बन्धिा । 

१०. ग्रामिर् आँखा मललमनक सम्बन्धिा । 

११. मवपद  अनगुिन समिमिको प्रमिवेदन सम्बन्धिा । 

१२. चाड पवय व्र्वस्थापन सम्बन्धिा । 

१३. मवमवध । 

मनर्य्हरुाः- 

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

बैठकका मनर्यर्हरु क्रिशः प्रभावकािी रुपिा कार्ायन्वर्न भएको अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रभावकािी 

रुपिा कार्ायन्वर्न गनय सिोकािवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गिी अगामड बढ ने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

२. मनर्य् नं. २, प्रस्िाव नं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँपामलकाको संगठन िथा व्र्वस्थापन संिचना 

मनिायर्को लामग आमथयक बषय ०७८/७९ को स्वीकृि कार्यक्रि अनसुाि बाग्िमि बौमिक सिाज नेपाल द्वािा 

िर्ाि गरिएको  संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् प्रमिवेदन, २०७८ िामथ कार्यपामलकाबाट आएका सझुावलाई 

सिावेश गने गिी प्रमिवेदन िर्ाि गनय पिािशयदािालाई  सझुाव मदने  सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो ।  
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३.  मनर्य् नं. ३, प्रस्िाव नं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कार्ायलर्बाट िर्ाि गरिएको आथीक वषय 

२०७७/७८ को बामषयक प्रमिवेदन  शंसोधन समहि स्वीकृि गने िथा बजेट नीमि िथा कार्यक्रि ०७८/७९ सिेि 

सिावेश गरि वामषयक प्रमिवेदन, आमथयक वषय २०७७/०७८ िथा वामषयक बजेट, नीमि िथा कार्यक्रि, आमथयक 

वषय २०७८/०७९ नािक पसु्िक प्रकाशन गने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । प्रमिवेदन र्सै साथ संलग्न छ । 

४. मनर्य् नं. ४, प्रस्िाव नं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक बषय ०७८/७९ को बामषयक कार्यक्रि 

कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना िथा खरिद र्ोजना अध्र्र्नको लामग  कार्यपामलका सदस्र्लाई मवििर् गने ि आगामि 

बैठकिा स्वीकृमिको लामग पेश गने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । कार्यर्ोजना िथा खरिद र्ोजना र्सै साथ 

संलग्न छ । 

५. मनर्य् नं. ५, प्रस्िाव नं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कोमभड १९ अस्थार्ी अस्पिाल िथा अन्र् 

सेवाग्रामहको अत्र्न्ि आवश्र्क स्वास््र् सेवालाई िध्र्नजि गद ैआमथयक बषय ०७८/७९ को स्वीकृि कार्यक्रि 

एम्बलेुन्स खरिद अनसुाि मवमनर्ोमजि िकि िथा एम्बलेुन्स दरु्यटना पश्चाि मबिाबाट उपलव्ध िकिबाट व्र्र्भाि 

हुने गिी "ख" वगयको एम्बलेुन्स खरिदको प्रकृर्ाको लामग भन्साि छुट सम्बन्धिा सम्बमन्धि मनकार्बाट 

मसफारिस िाग गने िथा लर्ाटलग समपंग खरिद मबमधद्वािा खरिद गनय प्रकृर्ा अगामढ बढाउने सवयसम्ििबाट 

मनर्यर् गरिर्ो । 

६. मनर्य् नं. ६, प्रस्िाव नं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि पदिा कार्यिि श्री अभर् 

कुिाि गपु्ताको सरुवा भएकोले गाउँपामलकाको प्रशासनीक िथा आमथयक मक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय र्स 

गाउँपामलकािा कार्यिि जन स्वास््र् मनरिक्षक श्री मदनानाथ चौधिीलाई आमथयक अमतिर्ािी समहि मन. प्रिखु 

प्रशासकीर् अमधकृिको रुपिा िोलन श्री संर्ीर् िामिला िथा सािान्र् प्रशासन िन्रालर्लाई पराचाि गने 

सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

७. मनर्य् नं. ७, प्रस्िाव नं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मिमि २०७८/०६/११ गिे मदनको करिब ३ बजे 

पिेको चट र्ांगको मवपदबाट ईन्टिनेटका मडभाईस, कम््र्टुि िथा मप्रन्टि, CCTV Camera Devices, ईन्भटयि 

िथा अन्र् उपकिर्हरुको परू्य िथा आंमशक रुपिा क्षमि भएको जानकािी कार्यपामलका बैठकिा गिाईर्ो ।   

८. मनर्य् नं. ८, प्रस्िाव नं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय प्रधानिन्री िोजगाि कार्यक्रि अन्िगयि सडक 

व्र्वस्थापन िामलि मशषयकिा िामलि प्रदान गने गिी  सचूीकृि बेिोजगाि व्र्मिहरु िध्र्ेबाट छनौट गिी 

सम्बन्धीि मनकार्िा पठाउने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो ।   
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९. मनर्य् नं. ९, प्रस्िाव नं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय स्थानीर् बालबामलकाको अमधकाि िथा हक महिको 

संिक्षर् ि सम्वदयन गनय स्थानीर् बालबामलका सम्बन्धी काननूको िस्र्ौदा िर्ाि गनय कार्यपामलकाको मवधेर्क 

समिमिलाई मजम्िेवािी मदने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

१०. मनर्य् नं. १०, प्रस्िाव नं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय नेपाल आँखा कार्यक्रि, मिलगंगा आखा 

प्रमिष्ठान, बाह्य कार्यक्रि मवभाग, ग्रामिर्/ शहिी मललमनक सञ्चालन मनदमेशका बिोमजि ग्रामिर् आँखा 

मललमनकको लामग नेर सहार्क (पाचौ ँ िह) पदको प्रचमलि काननू अनसुाि किाििा पदपमूिय गनय दिखास्ि 

आव्हान गन ेसवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

११. मनर्य् नं. ११, प्रस्िाव नं. ११ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मवपद  व्र्वस्थापन सम्बन्धी दहेार् बिोमजि गने 

सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

क) मवपद  अनगुिन समिमिबाट पेश भएको गाउँपामलका मभरका मवपदबाट प्रभामवि जनसिदुार्को पनुयलाभ ि 

भकू्षर् िथा पमहिो व्र्वस्थापन िथा न्र्मूनकिर् सम्बन्धी प्रमिवेदन अनसुाि िाहि मवििर् गने । मवपद  

अनगुिन समिमिको प्रमिवेदन र्सै साथ संलग्न छ । 

ख) कोमभडबाट संक्रमिि र्िपरिवािलाई मवििर् हुने गिी साहस नेपालद्वािा प्रदान गरिने िाहि खाद्यान्न 

कार्ायलर्बाट बमुझ वडा कार्ायलर्ले व्र्वस्थापन गने गिी सम्बन्धीि र्ि परिवािलाई मवििर् गने व्र्वस्था 

मिलाउने । 

१२.  मनर्य् नं. १२, प्रस्िाव नं. १२ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आगामि आसन्न नेपामलहरुको िहान चाड  

मवजर्ा दशिी, सभु मदपावली िथा छठ पवयको सन्दभयिा दहेार् बिोमजि मनर्यर् गने सवयसम्ििबाट मनर्यर् 

गरिर्ो । 

क) कार्ायलर्को सिुक्षाथय पामलका प्रहिीको उमचि परिचालन गने । 

ख) सिदुार्िा चाडपवयको सिर्िा शामन्ि सिुक्षा िथा अिन चर्न कार्ि गनय िथा कोमभडको संक्रिर्लाई 

िध्र्नजि गिी जनस्वास््र्का िापदण्ड पालना गनय प्रेरिि गनय  सम्बन्धीि कार्ायलर्लाई परिपर गने । 

ग) कोमभड १९ को िहािािीको संक्रिर् फैमलन नमदन जनस्वास््र् िापदण्डहरुको परु्य रुपिा अबलम्बन गनय 

ि संर्मिि िहन जनचेिना फैलाउने । 

र्) मवजर्ा दशिी, शभु मदपावली िथा छठ पवयको अवसििा एमककृि शभुकािना सन्दशे प्रवाह गने । 
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१३. मनर्य् नं. १३, प्रस्िाव नं. १३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कार्यपामलकाको बैठक आवश्र्किा अनुसाि 

बस्ने सवयसम्ििबाट मनर्यर् गरिर्ो । 

 


