
प्रस्ताव ( मिमि २०७७।०२।१९, सोिबार) 

१) बाहिरबाट आउने व्यक्तििरुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन 

२) योजना, सम्झौता र भुिानी सम्बन्धमा 

३) वडािरुमा जडान गररएको ईन्टरनेट सेवाको खर्च सम्बन्धमा 

४) सामाग्री खररदको रकम अनुमोदन गने सम्बन्धमा 

५) हपटौली पाररश्रमीक तथा करार थप गने सम्बन्धमा 

६) बालुवा हगट्टीको कर सम्बन्धमा 

७) स्वयंसेवक थप गने सम्बन्धमा 

 

मिर्णय िं. १: 

सल्यान हजल्ला बाहिर र भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट हभहिने व्यक्तििरुलाई व्यवस्थापन गनच आवशे्यक पने 

स्वयंसेवकिरुलाई प्रभावकारी रुपमा पररर्ालन गने हनर्चय गररयो । 

मिर्णय िं. २: 

सम्पन्न  भैसकेका योजनािरुको भुिानी प्रहियामा हलने र सम्झौता भई सकेका योजनािरुको हनमाचर् हतव्र गहतमा 

अगाडी बढाउने हनर्चय गररयो । बााँकी योजनािरुको सम्झौता यो आ.व मा नगने हनर्चय गररयो । 

मिर्णय िं. ३: 

आहथचक वर्च २०७६।०७७ मा वडािरुमा ईन्टरनेट सेवाको लागी ईन्टरनेट सेवा  हिर्चकमा रकम हबहनयोजन नभएकोले 

उि खर्च रकम सुर्ना संर्ार तथा हवज्ञापन खर्चबाट खर्च गररएको र रकम अपुग भएकोले “कायचपाहलका र 

कमचर्ारीिरुलाई सुर्ना प्रहवहि ताहलम” हिर्चकबाट “सुर्ना संर्ार तथा हवज्ञापन खर्च” हिर्चकमा रकम रु 

३५००००(अक्षरुपी हतन लाख पर्ास िजार) रकमान्तर गने हनर्चय गररयो । 

मिर्णय िं. ४: 

कोहभड -१९ स्वाब पररक्षर् गनचको लागी ३ एम.एम को VTM हकट भ्याट बािेक प्रहतहकट रु ३९० को दरले ५०० थान 

हकट को जम्मा रकम रु १९५००० (अक्षरुपी एक लाख पन्चानबे्ब िजार )  समु्पर्च कायचपाहलका सदस्य, कमचर्ारीिरु 

लगाएत क्वारेन्टाईनमा खहटने स्वयंसेवकिरुलाई उपलब्ध गराउने गरी K.N.95 मास्क भ्याट बािेक प्रहत मास्क रकम 

रु १९० का दरले ५०० थान मास्क खररद गरेकाले सो को रकम अनुमोदन गने हनर्चय गररयो । 

 

 



मिर्णय िं. ५: 

बानपा ११ बसे्न खीमलाल वलीले खररबोट, कोटबारा पाहतिाल्न बाफुखोला सडकमा हपटौली काम गनच ईचु्छक भएको 

भहन हदएको हनवेदनका सम्बन्धमा हपटौलीलाई भुिानी हदने वर्त रकमबाट असार मसान्त सम्मको लागी माहसक 

पाररश्रहमक हदने हनर्चय गररयो । 

यस नगरपाहलकामा कायचरत रोजगार संयोजक श्री नवराज डााँगीको हमहत २०७६।११।२५ गते देखी २०७७ असार 

मसान्त सम्मको लागी करार अवहि थप गने हनर्चय गररयो । 

 

मिर्णय िं. ६: 

यस नगरपाहलकाले  पुवचगत रुपमा हलदै आएको सवारी कर, कृहर्जन्य पदाथचको हनकासी कर र नहद जन्य पदाथच 

उत्खनन् बापतको कर हमहत २०७७।२।१९ पश्चात स्थगन् गने र नहदजन्य पदाथचको उत्खनन् को कायच सोहि हमहत देक्तख 

रोके्न  हनर्चय गररयो । उि कायचमा डोजरको प्रयोग हनरे्ि गने । 

  

 

 

मिर्णय िं. ७ 

देि तथा हवदेिमा रिेका यस नगरपाहलका हभिका नागररकिरुको डाटा संकलन को लागी यस नगरपाहलकाका वडा 

नं. १ मा १ जना स्वयंसेवक र १ जना स्वास्थ्य सेवक, वडा नं. २ मा ३ जना स्वयंसेवक, वडा नं. ३ मा १ जना स्वयंसेवक, 

वडा नं. ४ मा १ जना स्वयंसेवक, वडा नं. ५ मा १ जना स्वयंसेवक र १ जना स्वास्थ्य सेवक, वडा नं. ६ मा १ जना 

स्वयंसेवक, वडा नं ७ मा ३ जना स्वयंसेवक, वडा नं ८ मा १ जना स्वयंसेवक, वडा नं ९ मा १ जना स्वयंसेवक, वडा ११ 

मा ३ जना स्वयंसेवक र १ जना स्वास्थ्य सेवक र वडा नं १२ मा ३ जना स्वयंसेवक सम्बक्तन्धत वडाबाट थप गरी 

आवस्यकता अनुसार काम गराउने हनर्चय गररयो । 

 

 

 

 


