प्रस्ताव: मभमत २०७७/०२/२७, भङ्गरफाय, ८२ औ कामयऩामरका
1. नगय सबा सम्वन्धभा
2. कोमबड -१९ सम्वन्धभा
3. ववऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा
4. गरयफ ऩरयवाय ऩवहचान तथा ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामयक्रभका सम्वन्धभा
5. वडा नॊ. १२ को सडक ट्रमाक खोल्ने सम्वन्धभा
6. शव व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा
7. ड्याभ भभयत सम्वन्धभा

मनणयम नॊ. १
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको सातौ नगय सबा २०७७ सार जेष्ठ ३२ गते ११ फजे गने ।
मनणयम नॊ. २:
कोमबड १९ का रामग केश अनुसन्धान तथा खोज ऩड्तार विभ ऩरयचारन अन्तरयभ मनदे शशका

२०७७फभोशजभ कोमबड १९ भहाभायी मनमन्त्रण गनय केश ऩत्ता रागेका मफयाभीको सम्ऩकयभा आएका
व्मशिहरुको सभमभा ऩवहचान गयी सभुदामभा सॊ क्रभण पैरन नददन घोयाही उऩभहानगयऩामरका
अन्तगयत जनस्वास््म अमधकृतको नेतत्ृ वभा ३ (तीन) विा
( CICTT ) गठन गने ।

केश अनुसन्धान तथा खोज ऩड्तार विभ

मनणयम नॊ. ३ :
घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत सयसपाई वातावयण तथा ववऩद व्मफस्थाऩन समभमतको दे हाम
अनुसायका मनणयम अनुभोदन गने ।
तऩशशर
३.१ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नम्फय तीन को

च.न. ११२८मभमत २०७६/११/१४ को

ऩत्र अनुसाय घय आगरागी फाि ऺमत ऩुगेकी श्री ये खा डाॉगी राई घय छाउनका रामग फढीभा ५
फन्डर जस्ता ऩाता स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोष फाि उऩरब्ध गयाउने ।

३.२ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नम्फय २ को च. न. १४५३ मभमत २०७७ /०२/१८ को
ऩत्र तथा सॊ रग्न प्रहयी भुच ुल्का सभेतको आधायभा घय आगरागी बई ऺती ऩुगेको श्री चन्र फहादुय
चौधयीराई याहत स्वरूऩ फढीभा ५ फन्डर जस्ता ऩाता स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोष फाि
उऩरब्ध गयाउने ।
३.३ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नम्फय १९

को च. न. ५९५

मभमत २०७७ /०२/०६

को ऩत्र तथा सॊ रग्न प्रहयी भुच ुल्का सभेतको आधायभा घय आगरागी बई ऺती ऩुगेको हुॊदा प्रबाववत
श्री आइतयाभ घती भगयराई याहत स्वरूऩ फढीभा ५ फन्डर जस्ता ऩाता स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन
कोष फाि उऩरब्ध गयाउने ।
मनणयम नॊ. ४

ब ुभी व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी मनवायण भन्त्रारमको मभमत २०७६/०८/२५, च.नॊ. ६४ को
प्राप्त ऩत्र अनुसाय चारु आमथयक फषयभा गरयफ घय ऩरयवाय ऩवहचान तथा ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामयक्रभ
सॊ चारन गनय गरयफ ऩरयवाय ऩवहचान तथा ऩरयचम ऩत्र ववतयण मनदे शशका, २०७५ फभोशजभ घोयाही
उऩभहानगयऩामरकाभा सो कामयक्रभ २०७७ सार पाल्गुन भवहना दे खी सॊ चारन गरयएकोभा कोमबड

१९ को ववषभ ऩरयशस्थमत य फन्दाफन्दीका कायण उि कामयक्रभ स्थमगत बएको हुॉदा अफ उप्रान्त
वडा कामायरम सॊ ग सभन्वम य सहकामय गयी असाय भसान्त सम्भ सम्ऩन्न  हुने गयी सॊ चारन गने ।

साथै कामय सम्ऩन्न  गने अवधी मनकै छोिो बएकोरे केही काभ फाॉकी यहन सक्ने य काभ सम्ऩन्न 

ु ानी ददन सवकने सम्बावना कभ बएको
नहुॉदै गणकरे प्राप्त गने सेवा सुमफधा मो आ.व.भा बि
ु ानी ददने गयी फजेि विज नहुने व्मवस्थाका रामग ब ुभी व्मवस्था,
हुॉदाआगाभी आ.व.भा सभेत बि
सहकायी तथा गरयफी मनवायण भन्त्रारमभा अनुयोध गने ।
मनणयम नॊ. ५
घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नम्फय १२ को खजुयेको जॊ गरभा मनमभयत फोिामनकर गाडे न मफऩी
फाविका डमाभभा जाने फािो नबएको हुॉदा डमाभ दे खी मसस्नेयीको फस्ती जाने सडक ट्रमाक खोल्ने।
मनणयम नॊ. ६:
कोमबड १९ को मस ववषभ ऩरयशस्थमतभा घोयाही उऩभहानगयऩामरका मबत्र भृत्मु हुने तथा फेवारयशे

राश व्मफस्थाऩन सम्फशन्धत वडा मबत्रै गनय उऩमुि हुने दे शखएकारे रास व्मवस्थाऩनका रामग
प्रत्मेक वडारे स्थान छनौि गयी ३ (मतन) ददनमबत्र नगय कामयऩामरकाभा ऩेश गने।

मनणयम नॊ. ७:
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको आव २०७६/७७ को स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनुसाय मस.नॊ.
५५२ खचय शशषयक नम्फय ३११७१ फािखचय हुने गयी ववमबन्न  वडाभा मनभायण बएका दे हाम
फभोशजभका ड्याभहरु भभयत गने ।
तऩशशर
मस.नॊ.

खचय शशषयक
नॊ.

नगयसबा फाि

सॊ चारन गरयने मोजनाको नाभ

स्वीकृत मोजना

ववमनमोशजत यकभ
नाभ

३११७१

ड्याभ भभयत

वडा नॊ.

यकभ रु.

जङखोरी डमाभ

१२

२,५०,०००

चेऩे ड्याभभा आउने कुरो

१

९०,०००

गुररयमा ड्याभ भभयत

१७

२,००,०००

सारघायी ड्याभ भभयत

१८

१,५०,०००

आयोग्म ड्याभ भभयत

१७

५००००

रख्वाय ड्याभ भभयत

६

१०००००

१०

१०००००

१६

६०,०००

भभयत
५२२

कुर फजेिफाि

थाॉिीगाउॉ ड्याभ भभयत
गॊगिे ड्याभ भभयत
जम्भा
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