महाकुलुङ गाउँ पाललका गाउँ कार्यपाललकाको लमलि २०७७/०१/११ गिे को लिर्यर्हरु

१. विश्वव्र्ापी रुपमा फैललरहेको COVID-19 कोरोिा भाइरसको कारर् िेपाल सरकारले
घोषर्ा गरे को लकडाउिको कारर् दे शको विलभन्न ठाँउ/शहरहरुमा फलसरहेका महाकुलुङ
गाउँ पाललका लभत्रका िागररकहरुलाई सम्बन्धिि लिकार्सँगको समधिर् र सहकार्यमा
उद्धार गिे ।
२. िृद्विृद्धा, गभयििी, विरामी, दीघय रोगी, फरक क्षमिा भएका व्र्न्िहरु, विद्यार्थी, दै लिक
ज्र्ाला मजदुरी, िैदेन्शक रोजगारीबाट फवकयएका व्र्न्ि र पररिार, िोकरी र से िामा
सं लग्ि व्र्न्िहरु िर्था अधर् पेशा र व्र्िसार्मा सं लग्ि व्र्न्िहरुलाई गाउँ पाललकाको
पूर्य आलर्थयक सहर्ोगमा गाउँ पाललकाको केधर बुङसम्म ल्र्ाइ उद्धार गिे । काठमाण्डौमा
बसोबास गिे िागररकको उद्दारको लालग काठमाण्डौ दे न्ि र्थुलङ
ु दुिकोशी गाउँ पाललका
िडा िं. ६ झोरे िीसम्म ३० लसटे र ३६ लसटे बसको प्रर्ोग गिे र त्र्सपश्चाि बुङसम्म
जीपको व्र्िस्र्था गिै ।
३. उद्धार गररएका िागररकहरुलाई सामाधर् स्िास््र् परीक्षर् पश्चाि Home Quarantine
मा राख्ने, िैदेन्शक रोजगारीबाट फकीएका व्र्न्िहरुलाई भिे महाकुलुङ गाउँ पाललका िडा
िं. २ न्स्र्थि Quarantine मा अलििार्य राख्ने।
४. विपद् व्र्िस्र्थापि शीषयकमा विलिर्ोन्जि रु.१५,००,०००।- (अक्षरे पी पधर लाि मात्र)
बाट कोलभड-१९ कोरोिा भाइरस सं क्रमर् िर्था रोकर्थामको लालग विलभन्न समर्मा भएको
िर्य रकम रु. २,४०,०००।- (अक्षरे पी दुई लाि र्ाललस हजार मात्र) अिुमोदि गरी
बाँकी रकम रु. १२,६०,०००।– (अक्षरे पी बाह्रलाि साठी हजार मात्र) कोरोिा
भाइरस सं क्रमि िर्था रोकर्थाम कोषमा जम्मा गरी िर्य गिे ।
५. १ िं. प्रदे श सरकारबाट कोरोिा भाइरस रोकर्थाि िर्था उद्धारको लालग प्राप्त बजेट रु.
५,००,०००।- (अक्षरे पी पाँर् लाि मात्र) कोरोिा भाइरस सं क्रमि िर्था रोकर्थाम
कोषमा जम्मा गरी िर्य गिे ।
६. गाउँ पाललका िर्था विलभन्न शािाहरुबाट विलिर्ोन्जि दे हार् बमोन्जमको र्ोजिा िर्था
कार्यक्रमहरुलाई शीषयकाधिर गरी कोरोिा भाइरस सं क्रमि िर्था रोकर्थाम कोषमा जम्मा
गरी िर्य गिेेः
क) कृवष िर्था िि स्रोि केधर स्र्थापिा िर्था सं र्ालि - रु. ५,००,०००।– (अक्षरे पी
पाँर् लाि मात्र।)
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ि) व्र्िसावर्क माहुरी पालक कृषकलाई अिुदाि कार्यक्रम - रु.५,००,०००।–
(अक्षरे पी पाँर् लाि मात्र ।)
ग) बाल िर्था बहुवििाह धर्ूलिकरर् सम्बधिी कार्यक्रम - रु. ५,००,०००।– (अक्षरे पी
पाँर् लाि मात्र ।)
७. महाकुलुङ गाउँ पाललकाका सम्पूर्य जिप्रलिलिलिहरुको १ मवहिा १ ददिको सेिा सुवििा,
सम्पूर्य न्शक्षक िर्था कमयर्ारीहरुको ७ ददि बराबरको शुरु िलब स्केल कोरोिा भाइरस
सं क्रमि िर्था रोकर्थाम कोषमा जम्मा गरी िर्य गिे सार्थै ३ िं. िडा अध्र्क्ष श्री डे क
बहादुर राईको ३ मवहिा बराबरको सेिा सुवििा, स्िास््र् शािा सं र्ोजक श्री हरी प्रसाद
आर्ार्य र बुङ प्रार्थलमक अस्पिालमा करार सेिामा कार्यरि अ.ि.मी. श्री उमादे िी राईको
७ ददि बराबरको शुरु िलब स्केल स्िैन्छिक रुपमा कोरोिा भाइरस सं क्रमि िर्था
रोकर्थाम कोषमा जम्मा गरी िर्य गिे ।
८. दे श

विदे शमा

बस्िुहि
ु े

व्र्न्ि,

सं घसं स्र्था,

व्र्िसार्ी,

उद्यमी,

सहकारी

िर्था

सहर्ोगकिायहरुलाई गाउँ पाललकाको कोरोिा भाइरस सं क्रमि िर्था रोकर्थाम कोषमा
स्िैन्छिक रकम जम्मा महत्िपूर्य सहर्ोग गिय आह्वाि गिे ।
९. एभरे ष्ट बैंक लल. महाकुलुङ शािामा अलि विपन्न िर्था जेहेधदार विद्यार्थीहरुलाई िात्रिृन्ि
वििरर् गिे उद्देश्र्ले महाकुलुङ िात्रिृन्ि कोष सञ्चालि भइरहेकोमा म.ले.लि.काको
लिदे शि अिुसार प्रकृर्ा िपुगी कोष सञ्चालि भइरहेकोले ित्काल उि कोष बधद गरी
एभरे ष्ट बैंक लल. महाकुलुङ शािामा पुिेः म.ले.लि.काको लिदे शि िर्था महाकुलुङ
गाउँ पाललकाको िात्रिृिी वििरर् कार्यविलि, २०७५ अिसार िात्रिृन्ि वििरर् कोष
सञ्चालि गिे ।
१०. गाउँ पाललका स्िरीर् उद्धार िर्था व्र्िस्र्थापि सलमलि िपशीलमा उल्लेि गररए बमोन्जम
हुिेेः
क) गाउँपाललका अध्र्क्ष

संर्ोजक

ि) गाउँपाललका उपाध्र्क्ष

सदस्र्

ग) प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृि

सदस्र्

घ) िडा अध्र्क्ष ५ जिा

सदस्र्

ङ) आलर्थयक प्रशासि प्रमुि

सदस्र्

र्) बुङ प्रहरी इधर्ाजय

सदस्र्

ि) मेलडकल अलिकृि महाकुलुङ प्रार्थलमक अस्पिाल, बुङ

सदस्र्

ज) पशुपधिी विकास शािा प्रमुि

सदस्र्

झ) स्िास््र् शािा संर्ोजक

सदस्र्-सन्र्ि
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११. महाकुलुङ गाउँपाललका िडा िं. २ को िडा सदस्र् श्री प्रेम कुमार राईको सं र्ोकत्िमा
िेपाल सरकारले घोषर्ा गरे को लक डाउिको कारर् प्रभाविि िागररकहरुको उद्धारको
लालग साि (७) सदस्र्ीर् काठमार्डौँ-महाकुलुङ सम्पकय समधिर् सलमलि गठि गिे ।
१२. दे हार् बमोन्जमको रकम दे हार् बमोन्जम शीषयकाधिर गिे लिर्यर् गररर्ोेः
क) स्िास््र्

बछर्ा

मेरो

बछर्ा

हुधि

सिैिरी

हराभरा

अलभर्ाि

शीषयकको

रु.

२,००,०००।- (अक्षरे पी दुई लाि मात्र)
ि) कार्ायलर् सहर्ोगीहरुलाई सं क्रमर् िर्था कोल्ड र्ेि िाललम शीषयकको रु. ५०,
०००।- (अक्षरे पी पर्ास हजार मात्र)
ग) फोहोरमैला

व्र्िस्र्थापि

िर्था

जिर्ेििामूलक

िाललम

शीषयकको

रकम

रु.

५०,०००। (अक्षरे पी पर्ास हजार मात्र) गरी जम्मा ३,००,०००।- मध्र्े
२,९०,०००।- (अक्षरे पी दुई लाि िब्बे हजार मात्र) महाकुलुङ प्रार्थलमक अस्पिाल
उद्घाटिमा १ िं. प्रदे शको मूख्र्मधत्री माििीर् श्री शेरिि राई ज्र्ू सिार हेललकप्टर
ररजभय वटकट बराबरको बील भुिािी गिे । बाँकी रकम रु. १०,०००।- (अक्षरे पी
१० हजार मात्र) महाकुलुङ प्रार्थलमक अस्पिाल रङ्गरोगिमा िर्य गिे ।
१३. दे हार् बमोन्जि बजेट दे हार्बमोन्जम न्शषयकाधिर गिेेः
क) िडा िं. ४ को न्शलुिो घेराबार शीषयकको रु. १०,००,०००।- (अक्षरे पी दश लाि
मात्र) न्शलुिो पर्यटि पदमागय
ि) िडा िं. को पेल्माङ स्िास््र् र्ौकी दे न्ि बाफुदो सम्मको गोरे टो बाटो लिमायर्
न्शषयकको रु. २,५०,०००।- (अक्षरे पी दुई लाि पर्ास हजार मात्र।)
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