
प्रस्ताव: मभमत २०७७/०६/०८ गते मफहहफाय ९० औॊ कामयऩामरका फैठक  

1. खयको छानो हवस्थाऩन सम्वन्धभा   

2. हवद्यतु सव-स्टेसन मनभायण सम्वन्धभा  
3. बकु्तानी सम्वन्धभा 
4. ऩद्मोदम क्माम्ऩसराई थऩ जग्गा बोग चरनभा ददने सम्वन्धभा  

5. हवद्यारमको नाभ ऩरयवतयन सम्वन्धभा 
6. वडा नॊ. १३, राऩेभा फाटो भभयत सम्वन्धभा 
7. घोडा याख्न ेस्थान छनौट सम्वन्धभा  

8. सयसपाई, वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन समभमत मनणयम सम्वन्धभा  

9. आइरेन मनभायण अनभुमत सम्वन्धभा  

10. कामयहवमध ऩारयत सम्वन्धभा 
11. कोमबड १९ मनणयम सम्वन्धभा 
12. आमथयक सहमोग  

 

मनणयम नॊ. १: 
सयुक्षऺत नागरयक आवास कामायन्वमन (प्रथभ सॊशोधन) कामयहवमध २०७६ को दपा १५ अनसुाय सयुक्षऺत 
नागरयक आवास सभन्वम समभमतको मभमत २०७७/०५/२७ गते फसेको फैठकको मनणयमानसुाय मनवायचन 
ऺेत्र नॊ. २ अन्तगयत घोयाही उऩभहानगयऩामरकाभा ५७४ घयहरुका रामग खयको छानो हवस्थाऩन 
कामयक्रभ बएको हुॉदा घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका तऩक्षशर फभोक्षजभका वडाहरुभा मनम्नानसुाय सॊख्माभा 
२६ गेज (हेफी), यातो (इट्टा) यॊगको जस्ताऩाता प्रमोग हनुे गरय उक्त कामयक्रभ सॊचारन गने । 

तऩक्षशर: 
क्र.स. वडा नॊ.  कामयक्रभ सॊचारन हनु ेघय सॊख्मा क्र.स. वडा नॊ. कामयक्रभ सॊचारन हनु ेघय सॊख्मा 
१. ४ ४१ ९. १३ ४१ 
२. ६ ४१ १०. १४ ५ 
३. ७ ५० ११. १५ ५ 
४. ८ ४१ १२. १६ १ 
५. ९ ३५ १३. १७ २० 
६. १० ४१ १४. १८ ३४ 
७. ११ ५२ १५. १९ १०१ 
८. १२ ६६ १५.   
 

 



मनणयम नॊ. २: 
२.१ नेऩार हवद्यतु प्रामधकयण हवतयण तथा ग्राहक सेवा मनदेशनारम, हवतयण प्रणारी स्तयोन्नमत तथा हवस्ताय 
आमोजनाको मभमत २०७७/०६/०२, च.नॊ. ३० को ऩत्र, घोयाही उऩभहानगयऩामरका ९ नॊ. वडा 
कामायरमको च.न. १९८ मभमत २०७७/०५/०४ गतेको मसपारयस ऩत्र तथा हवद्यारम व्मवस्थाऩन 
समभमतको मनणयम प्रमतमरहऩ अनसुाय घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ९ भा सफ-स्टेशन मनभायणका 
रामग वडा नॊ. ९ को भकुुन्डाॉडा प्रा.हव. को उत्तय ददशाभा प्रमोगभा नआएको करयफ १५ कठ्ठा सयकायी 
स्वामभत्वको जग्गा प्राहवमधक दृहिकोणरे उऩमकु्त देक्षखएको हुॉदा हवद्यतु सफ-स्टेसन याख्न अनभुमत ददने ।  

 

२.२ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १२ को च.नॊ. ३६३ मभमत २०७७/०६/०७ गतेको ऩत्र तथा 
वडा समभमतको मनणयमानसुाय घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १२ क्षस्थत थाक्रे गाउॉभा अन्दाजी १-
०-० (एक हवगाहा) सावयजमनक सयकायी जग्गा हार सम्भ कसैरे बोगचरन नगयेको हुॉदा सो स्थानभा 
हवद्यतु सफ-स्टेसन याख्नका रामग अनभुमत ददने। 

 

मनणयम नॊ. ३: 
३.१ घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको मभमत २०७६/११/२३ गते फसेको ७६ औॊ कामयऩामरका फैठकफाट 

घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको आ.व. २०७६/०७७ सारभा आमोजना बएको भेमय कऩ पुटवर तथा 
उऩभेमय कऩ बमरफर प्रमतमोमगता सॊचारन गने क्रभभा वाहषयक  हवमनमोक्षजत यकभफाट नऩगु यकभ रु. 
१,०९,९४० (एक राख नौ हजाय नौ सम चामरस रुऩैमा) ददन े मनणयम बएकोभा हवहवध प्राहवमधक 
कायणरे बकु्तानी हनु नसकेको हुॉदा सो कामयक्रभ सॊचारन गदाय अऩगु बएको  मफर बयऩाई अनसुायको  
यकभ रु.१,०९,२५०  (एक राख नौ हजाय दइु सम ऩचास) हवहवध क्षशषयकफाट बकु्तानी  ददने ।  

 

३.२ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १५ शहहद गेटभा मडक्षजटर सूचनाभरुक फोडय याख्नका रामग 
स्थान बाडाभा मरए अनसुाय गत आ.व. २०७६/०७७ को भाघ भहहना देक्षख बाद्र सम्भको बाडा बकु्तानी 
हनु फाॉकी बएको हुॉदा घयधनी श्री कुक्षम्फय डाॉगीराई सम्झौता फभोक्षजभ बाडा बकु्तानी ददने । 

 

३.३ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १३ क्षस्थत ज्मामभये दहको तार बायी वषायको कायण ऩानीको 
वहाव ज्मादा बई तार पुट्ने सम्बावना यहेकोरे उक्त तार सॊयऺण तथा भभयत सम्बाय कामय गनय अमत 
आवश्मक बएको हुॉदा सो कामय श्री केशव मगरयको मनगयानीभा सम्ऩन्न बएकोरे भभयत कामयको प्राहवमधक 
भूलमाॊकन अनसुाय हनु आउने यकभ भभयत सम्बाय क्षशषयकफाट बकु्तानी ददने । 

  

 

 



मनणयम नॊ.४: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको मभमत २०७६/०२/२४ गते फसेको ५७ औॊ फैठकफाट साहवक हरयद्राय १ 
क हक.नॊ. ४२८ ऺेत्रपर २-१२-१५ भध्मे प्रदेश नॊ. ५ भा खलुरा हवश्वहवद्यारमराई अध्ममन केन्द्र 
स्थाऩनाका रामग ०-५-० ऺेत्रपर जग्गा, बौमतक ऩूवायधाय भन्त्रारमराई ०-५-० य याहिम ऩयीऺा 
फोडयराई ०-५-० ऺेत्रपर जग्गा उऩरब्ध गयाउने मनणयम बएको को सयकायी जग्गाफाट य मभमत 
२०७६/०५/२७ गते फसेको ६६ औॊ फैठकफाट ऩद्मोदम क्माम्ऩस घोयाही दाङको भाग अनसुाय साहवक 
हरयद्राय १ क हक.नॊ. ४२८ ऺेत्रपर २-१२-१५ को सयकायी जग्गाफाट क्माम्ऩसको बवन मनभायणको 
रामग करयफ ०-१५-० ऺते्रपर फयाफयको जग्गा उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बमन भाग बै आएको य सो 
सम्वन्धभा उऩमुयक्त जग्गा उऩरब्ध गयाउन घोयाही उऩभहानगयऩामरका १७ नॊ. वडा कामायरमको च.नॊ. 
७५३ मभमत २०७६/५/२७ को ऩत्र भापय त मसपारयस सभेत बै आएको हुॉदा उऩमुयक्त हक.नॊ.को जग्गा 
भध्मे करयफ ०-१५-० कट्ठा जग्गा ऩद्मोदम क्माम्ऩसको बवन मनभायणको रामग सयकायी जग्गा मरजभा 
उऩरब्ध गयाउने कामय-नीमत २०७१ फभोक्षजभ उऩरब्ध गयाउन अनभुमत ददने मनणयम बएकोभा उक्त जग्गा 
अऩगु बइ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १७ को च.नॊ.७७१ मभमत २०७७/०६/०४ को 
ऩत्रानसुाय थऩ जग्गा भाग बई आएको हुॉदा खलुरा हवश्वहवद्यारम, बौमतक ऩूवायधाय भन्त्रारम य याहिम 
ऩरयऺा फोडयरे प्रहक्रमा अक्षघ फढाउन चासो नदेखाएको हुॉदा साहवक हरयद्राय १ क हक.नॊ. ४२८ ऺेत्रपर 
२-१२-१५ को सयकायी जग्गा भध्मे खानेऩानी सॊस्थारे ओगटेको (०-८-०) जग्गा य फक्षस्त फसेको 
जग्गा फाहेक ऩहहरे मनणयम बएको करयफ ०-१५-० जग्गा सहहत करयफ (२-०-०) मफगाहा जग्गा थऩ 
गरय ऩद्मोदम क्माम्ऩसराई सयकायी जग्गा मरजभा उऩरब्ध गयाउने कामय-नीमत २०७१ फभोक्षजभ उऩरब्ध 
गयाउन अनभुमत ददन।े   

 

मनणयम नॊ. ५: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत नगय क्षशऺा समभमतको मभमत २०७६/१०/२१ गते फसेको फैठकभा 
सॊस्थागत हवद्यारमको स्थान ऩरयवतयन तथा नाभ ऩरयवतयनका रामग हवद्यारमहरुरे कम्ऩनी यक्षजिायको 
कामायरमभा सभेत दताय गरयसकेको हुॉदा हकड्स व्राइट फ्मचुय इ.फो स्कुर घोयाही-१६ को नाभ ऩरयवतयन 
गरय अक्षम्फकेश्वयी क्षशऺा सदन कामभ गने । 

 

मनणयम नॊ. ६: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १३ को च.नॊ. ५३३, मभमत २०७७/०६/०५ गतेको ऩत्रानसुाय 
मभमत २०७७/०४/२५ गतेको तोक आदेश फभोक्षजभ मस वडा अन्तगयत दह छेडा देक्षख फढुाकोट 
भौराकोट हुॉदै उऩलरो राऩे सम्भ जाने फाटो भभयत तथा ऩहहयो सयसपाई गनयको रामग रगत इक्षस्टभेट 
अनसुाय कामय गनय अनभुमत ददने । 



 

मनणयम नॊ. ७: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १ य २ भा अवक्षस्थत चेऩे जराशम ऺेत्रको ऩमयटन प्रवर्द्यनका रामग 
सो स्थानभा घोडाको प्रमतभा याख्न े। 

 

मनणयम नॊ. ८: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत सयसपाई, वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन समभमतको मभमत 
२०७७/०४/२२, मभमत २०७७/०६/०७ का तऩक्षशर फभोक्षजभका मनणयमहरु अनभुोदन गने । 

 

८.१ सयसपाई व्मवस्थाऩन गदाय ऩरयचारन हनुे सवायी साधनहरु भध्मे ऩयुाना य काभ नराग्ने बएका 
या.१.ग १३ नॊ. य या.१.ग ११ नॊ. को ऩयुानो कम््माक्टय काभभा प्रमोग हनुे अवस्थाभा नयहेको य मत 
गाडीहरु भभयत गदाय भभयत ऩाटयऩजुायहरु फजायभा सहजै उऩरब्ध नहनुे बएकोरे भभयत रागत सभेत फढी 
राग्ने बएको हुॉदा एक ऩटक भभयत गयी सॊचारनभा लमाउने य ऩनु: हवमग्रएभा मरराभ हवक्रीको प्रहक्रमा 
अगाडी फढाई मरराभ हवक्री गने । 

 

८.२ घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका आमोजनाहरु भभयत तथा मनभायण गने कामयका रामग मस कामायरमको 
जे.सी.मफ. काभभा ऩठाउदा प्रमत घण्टा आठ मरटयका दयरे इन्धन सम्वक्षन्धत उऩबोक्ता वा वडा कामयरम 
भापय त व्महोने गरय जे.मस.फी उऩरब्ध गयाउन े ।साथै काभभा गएको ददन जे.मस.फी. चारकराई 
खाना/खाजा खचय वाऩत दैमनक रु. ५००|- का दयरे खाना/खाजा खचय यकभ उऩरब्ध गयाउने । 

 

८.३ घोयाही उऩभहानगयऩामरका सयसपाई शाखाभा प्रमोग हनुे गाडी भध्मे या.१.ग ११ नम्फयको गाडी 
२०७७ सार साउन भहहनाभा हवमग्रएय सॊचारनभा नआएको बने्न सनु्नभा आएको तय सोहह अवमधभा गाडी 
चारक सभेत दईु जनारे सोहह गाडीको प्रमोजनका रामग इन्धन फझेुको देक्षखएको हुॉदा सो सम्वन्धभा के 
बएको हो ? सत्मतथ्म फझुी प्रमतवेदन गनय तऩक्षशर फभोक्षजभको ५ सदस्मीम समभमत गठन गने। 

तऩक्षशर: 
श्री शक्षक्तयाभ डाॉगी, सयसपाई, वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन सॊमोजक : सॊमोजक 

श्री मफष्णभुक्षण दाहार, वडा अध्मऺ, वडा नॊ. ५: सदस्म 

श्री यहवरार घती, वडा अध्मऺ, वडा नॊ. १३: सदस्म 

श्री खमुसयाभ चौधयी, वडा अध्मऺ, वडा नॊ. १७: सदस्म 

श्री धन फहादयु कुसणु्डा, का.ऩा. सदस्म : सदस्म 

 



८.४. घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ४ को च. नॊ. ५३२ मभमत २०७७/०६/०७ को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
क्षजलरा प्रहयी कामायरम दाङको राश सदगद ऩजुी सभेतका आधायभा कमभये दहभा ऩौडी खेलने क्रभभा डफेुय भतृ्म ु
बएका श्री गोऩार सनुायको ऩरयवायराई हकरयमा खचय फाऩत याहत स्वरुऩ रु॰२५०००।- (अऺरुहऩ ऩच्चीस हजाय 
भात्र) स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

८.५. घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ५ को च॰ नॊ॰ 290 मभमत 2077/06/05 को मसपारयस ऩत्र, सॊरग्न 
प्रहयी भचुलुका तथा घयको तक्षस्फय सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायणरे श्री जनु ुके॰ सी॰ को २ तरे कच्ची घय 
बक्षत्कएय ऺमत बएको हुॉदा मनजराई घयको साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन 
कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

८.६ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ९ च॰ नॊ॰ 258 मभमत २०७७/०5/23 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री क्षखभ कुभायी चौधयीको घय बक्षत्कएय ऺमत बएको 
सम्फन्धभा मनजराई याहत स्वरुऩ रु॰ 20०००।-(अऺरुहऩ फीस हजाय भात्र)स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट 
उऩरब्ध गयाउने। 

८.७ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ९ च॰ नॊ॰ 261 मभमत २०७७/०5/24 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री जॊग फहादयु थारुको घय बक्षत्कएय ऺमत बएको सम्फन्धभा 
मनजराई याहत स्वरुऩ रु॰ 20०००।- (अऺरुहऩ फीस हजाय भात्र) स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध 
गयाउन।े 

८.८ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ९ वडा कामायरमको च॰ नॊ॰ 183 मभमत २०७७/०5/01 को मसपारयस 
ऩत्र, सॊग्रन प्रहयी भचुलुका तथा स्थरगत अनगुभन एवॊ ८९ औॊ कामयऩामरका फैठकको मनणयम नॊ 4.19 सभेतका 
आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री नोक्षखयाभ डाॉगीको को घय बक्षत्कएको तथा श्रीभतीको भानमसक सन्तरुन सभेत 
ठीक नबएको कायणरे ऩारयवारयक अवस्था दमनीम बएको हुॉदा नेऩार सयकायको हवऩद् हऩमडत उर्द्ाय य याहत सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, 2077 सभेतका आधाभा मनज प्रबाहवतराई घय मनभायणका रामग याहत स्वरुऩ रु १,००,०००।(अऺरुहऩ एक 
राख भात्र) स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

८.९ घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका प्राहवमधकहरुको मभमत २०७७/०६/०७ को प्राहवमधक ईस्टीभेट प्रमतवेदनका 
आधायभा घोयाही - १० खैयीको हाऩयु खोरा भक्षलटसेर ऩरुको ऩूवयतपय को बागभा फाढी मनमन्त्रणको रामग वार रगाउन 
ऩेश बएको ईस्टीभेट फभोक्षजभको यकभ रु॰ ६५,४३६।८१ ( ऩैसठ्ठी हजाय चाय सम छत्तीस हजाय रुऩैमा एकासी ऩैसा 
भात्र) घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको आमथयक वषय २०७७/०७८ को फजेट अन्तगयतको हवऩदफाट ऺेती बएका ऩूवायधाय 
भभयत क्षशषयकफाट उऩरब्ध गयाउने । 

८.१० घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० च॰ नॊ॰ 622 मभमत २०७७/०६/०1 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा श्री जैसया फढुा भगयको घय फाढीरे बक्षत्कएय ऺमत बएको हुॉदा मनजराई घयको साईज 
अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने। 



८.११ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० च॰ नॊ॰ 602 मभमत २०७७/०5/31 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण डुवानभा ऩयी श्री थभन फहादयु गरुुङको घय बक्षत्कएको हुॉदा 
मनजराई घयको साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने। 

८.१२ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० च॰ नॊ॰ 603 मभमत २०७७/०5/31 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण डवुानभा ऩयी श्री फसन्ती डाॉगीको घय बक्षत्कएको हुॉदा 
मनजराई घयको साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने। 

८.१३ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १२ च॰ नॊ॰ 300 मभमत २०७७/०5/29 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री भाघ ुचौधयीको घय बक्षत्कएय ऺमत बएको हुॉदा मनजराई 
घयको साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने। 

८.१४ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १२ च॰ नॊ॰ 304 मभमत २०७७/०5/30 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊग्रन 
प्रहयी भचुलुका तथा स्थरगत अनगुभन सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री भान फहादयु थारुको घय बक्षत्कएय 
ऺमत बएको हुॉदा मनजराई घयको साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट 
उऩरब्ध गयाउने । 

८.१५ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १३ च॰ नॊ॰ 2925 मभमत २०७७/०3/25 को ऩत्र तथा सॊरग्न फीर 
अनसुाय उक्त वडाको हवमबन्न स्थानभा ऩहहयोफाट अवरुर्द् सडक सचुारु गनय जे॰ सी॰ फी॰ प्रमोग गदायको ईन्धन खचय कय 
सहहतको रु॰१1००००।(अऺरुहऩ एक राख दश हजाय भात्र) प्राहवमधक भूलमाॊकन अनसुाय याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् 
व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने। 

८.१६ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४ च॰ नॊ॰ 386 मभमत २०७७/०6/04 को सहमोग भाग ऩत्र तथा 
सॊग्रन प्रहयी भचुलुका सभेतका आधायभा अमफयर फषायतको कायण श्री अहवनास योकाको घयभा ऩानी ऩसी घय बक्षत्कन े
अवस्थाभा यहेको तथा मनजको आमथयक अवस्था सभेत कभजोय बएको फकु्षझएकोरे मनजराई याहत स्वरुऩ 
रु॰30०००।स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

८.१७ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४ च॰ नॊ॰ 267 मभमत २०७७/०5/14 को मसपारयस ऩत्र अनसुाय 
अमफयर फषायतको कायण श्री भतुाय देवी गदु्ऱाको घयको छानो चहुहएय बक्षत्कने अवस्थाभा ऩगुेको हुॉदा ऺमत बएको 
सम्फन्धभा मनजराई घयभा राग्ने साईज अनसुायको जस्ताऩाता याहत स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध 
गयाउने । 

८.१८ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४ , मनवासी कभर शाक्मको ५ फषयको छोया सहवन शाक्मको घयको 
छतफाट खसी खटु्टा बाक्षचएको तथा मनजको उऩचायको रामग सभेत आमथयक अवस्था कभजोय बएको बन्ने फकु्षझएकोरे 
उऩचाय खचय फाऩतको फीर फभोक्षजभको यकभ रु॰१५०००।(अऺरुहऩ ऩन्र हजाय भात्र) मनज कभर शाक्मराई याहत 
स्वरुऩ स्थानीम हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 



८.१९ घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १९ च॰ नॊ॰ 06 मभमत 2077/04/04 को मसपारयस ऩत्र तथा सॊरग्न 
प्राहवमधक ईक्षस्टभेट अनसुाय ऩेदी, याम्चे, ऩरासे, सैघा रगामत वडा हवमबन्न स्थनभा सडक भभयत सम्बाय मोजनाको 
बकु्तानी ईस्टीभेट फभोक्षजभको यकभ रु॰ 489764।86 (अऺरुहऩ चाय राख नौ हजाय सात सम चौसट्ठी रुऩैमा छेमासी 
ऩैसा भात्र ) घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको आमथयक वषय २०७७/०७८ को फजेट अन्तगयतको हवऩदफाट ऺेती बएका 
ऩूवायधाय भभयत क्षशषयकफाट उऩरब्ध गयाउने। 

मनणयम नॊ. ९ : 

घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४, च.नॊ. ४०२, मभमत २०७७/०६/०५ को ऩत्रानसुाय मभमत २०७७/०५/२९ 
गते फसेको वडा समभमतको फैठकरे फाटो, घाटोराई असय नऩने गयी फार भक्षन्दयको ऩूवय, दाङ , उद्योग वाक्षणज्म सॊघ 
जाने फाटो, फसन्त हवहाय टोरभा ट्राहपक आइरेन मनभायण सम्वक्षन्धत टोर हवकास सॊस्था, क्षजलरा ट्राहपक प्रहयीको 
सभन्वमभा उद्योग फाक्षणज्म सॊघरे मनभायण गने गरय अनभुमत ददने । 

मनणयम नॊ. १०: 

घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका हवमबन्न शाखाफाट ऩेश बएका तऩक्षशर फभोक्षजभका कामयहवमध ऩारयत गने । 

क्र.स. कामयहवमधको नाभ ऩेश हनु ेशाखा कैहपमत 

१. क्षशऺक,फारहवकास केन्द्रका ऩवुय प्राथमभक क्षशऺक तथा  
हवद्यारम कभयचायी सरुवा-व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयहवमध¸ 
२०७७ 

क्षशऺा मवुा तथा 
खेरकुद भहाशाखा 

 

२. ढुङ्गा, मगट्टी, फारवुा, उत्खनन, हवक्री तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
भाऩदण्ड २०७७ 

वातावयण तथा हवऩद 
व्मवस्थाऩन भहाशाखा 

 

 

मनणयम नॊ. ११: 

घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगतयको कोमबड-१९ मनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन समभमतको मभमत २०७७/०६/०७ गते 
फसेको फैठकभा कोमबड-१९ मनमन्त्रण तथा व्मवास्थाऩन समभमतको मभमत २०७७/०३/१२ को मनणयमानसुाय घोयाही 
उऩभहानगयऩामरकाका वडाहरुभा क्वायेक्षन्टन व्मवस्थाऩनका खचय वडास्तयीम फजेटफाट अऩगु बएभा घोयाही 
उऩभहानगयऩामरका अन्तगयतको कोयोना याहत कोष तथा अऩगु यकभ स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट बकु्तानी ददने 
मनणयम गरयएकोभा घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १ को आमथयक वषय २०७७/०७७ को कोयोना बाइयस योकथाभ 
एवॊ व्मवस्थाऩन तथा क्वायेक्षन्टन व्मवस्थाऩनको खचय प्राहवमधक कायणरे बकु्तानी हनु नसकेको हुॉदा ऩेश बएको मफर, 
बऩायइ एवॊ दाक्षखरा प्रमतवेदन सभेतकाको आधायभा घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयतको स्थानीम हवऩद व्मवस्थाऩन 
कोषफाट घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १ को कामायरमराई बकु्तानी ददने ।  

मनणयम नॊ. १२: 

क्षजलरा प्रशासन कामायरम घोयाही, दाङको च.नॊ. १५०१, मभमत २०७७/०६/०७ को ऩत्रानसुाय क्षजलरा प्रशासन 
कामायरम दाङको कामायरमभा कामययत हरकुा सवायी चारक श्री गरुु प्रसाद गदु्ऱराई भक्षस्तष्क टु्यभय (Brain Tumor) 



बएकोरे तत्कार टाउकोको अप्रशेन गनुयऩने बएको हुॉदा आमथयक सहमोग भाग बई आएकोरे मनजराई औषमध उऩचायका 
रामग रु.३००००।००(अऺरुहऩ तीस हजाय भात्र) आमथयक सहमोग हवहवध क्षशषयकफाट उऩरब्ध गयाउने । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


