
प्रस्ताव: (मिमत २०७७/०२/०२, शकु्रबार, ८० औ ंकार्यपामिका बैठक ) 

१. आगािी आ.व. २०७७/०७८ नीमत तथा कार्यक्रि सम्वन्धिा  

२. चाि ुआ.व. २०७६/०७७ को िागत सहभामगता र्ोजना सम्वन्धिा  

३. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

४. मसद्ध रत्ननाथ निनुा ववद्यािर्को जग्गा सम्वन्धिा 
५. ववपद व्र्वस्थापन सम्वन्धिा 
६. म्र्ाद थप सम्वन्धिा 
७. कुवहरेपानी क्वारेन्टाइनिा चौकीदार सम्वन्धिा  

 

मनर्यर् नं. १:  

घोराही उपिहानगरपामिकाको मिमत २०७६/१२/०३ गते र २०७७/०१/१७ गते बसेका 
कार्यपामिका बैठकिा तोवकएको ढााँचा सवहत आगािी आ.व. ०७७/०७८ का िामग र्ोजना, बजेट 
तथा कार्यक्रि २०७७ बैशाख िसान्त सम्ि पेश गने मनर्यर् भएकोिा कोरोना (कोमभड१९) को 
ववषि पररस्स्थमतिा उपर्ुयक्त  र्ोजना, बजेट तथा कार्यक्रि हाि सम्ििा पमन पेश नभएको हुाँदा 
सिर्ावमध थप गरी २०७७ साि जेठ ७ गते मभत्र वडाहरुिे रु ९००००००|००(अक्षरुवप नब्बे 
िाख िात्र) बजेटिा मसमित रही सरोकारवािाहरुसंग छिफि गरर स्वास््र् र कृवषिाई प्राथमिकता 
ददई तथा िहाशाखा/ शाखाहरुिे  सम्वस्न्धत सरोकारवािा र ववषर्गत समिमतहरुसंगको छिफि एवं 
सहभामगतािा र्ोजना तथा कार्यक्रि website िा रास्खएको ढााँचािा तर्ार गरी पेश गने । 

 

मनर्यर् नं. २: 
घोराही उपिहानगरपामिका आ.व. २०७६/०७७ िागत सहभामगतािा संचािन हनुे सडक वपच 
सम्वस्न्ध र्ोजना िध्र् केही र्ोजनाहरुिा नािा नभएको कारर् नािा मनिायर् नगरी सडक वपच गदाय 
वपच किजोर हनुे भएकोिे िागत सहभामगतािा सडक वपच सम्वन्धी  बजेटबाट सम्वस्न्धत र्ोजनाको 
नािा मनिायर्को सिेत काि गनय सवकने । 
 

 

 

 



मनर्यर् नं. ३ : 

३.१ र्स घोराही उपिहानगरपामिकािा देहाए  बिोस्जिका संघ/संस्थाबाट मबमभन्न कार्यका िामग 
सहर्ोग िाग भई आएको हुाँदा तपस्शि बिोस्जि सहर्ोग मनम्न स्शषयकबाट भकु्तानी ददने  । 

मस.नं. संस्थाको नाि सहर्ोग रकि रु. भकु्तानी स्शषयक कैवफर्त 

१. श्री सत्र् साई पाइप एण्ड 
पोि इण्डविज प्रा.िी.  

७७४४०|०० कन्टेनजेंसी (स्जल्िा प्रहरी कार्यिर्िा ४ 
थान ह्यिुपाइप जडान 

२. प्राइि टाइिस ५००००|०० अन्र् संस्था सहार्ता covid १९ सम्वन्धिा 
टेमिमभजन कार्यक्रि 

 

मनर्यर् नं. ४: 

घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १० को  मिमत २०७७/१/१९ गते च.नं.३१७० को 
पत्रानसुार घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १० िा अवस्स्थत श्री मसद्ध रत्न्नाथ निनुा िाध्र्मिक 
ववद्यािर् नारार्र्परु दाङिे ववद्यािर्को स्वामित्विा रहेको जग्गािा कम््िेक्स भवन, व्र्ापाररक 
सटर तथा ववद्यािर्को थप भौमतक संरचना मनिायर् गनयका िामग नगर ववकास कोष बानेश्वर 
काठिाण्डौबाट सरि ऋर् सहर्ोग मिनिाई आवश्र्क प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउन ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
समिमतको मनर्यर् सवहत मसफाररस भई आएको हुाँदा सरकारी सम्पस्ि हानी नोक्सानी नहनुे गरी र 
नगरपामिकािाई व्र्र्भार नपने गरर अनिुमत ददने । 

 

मनर्यर् नं. ५ : 

ववपद व्र्वस्थापन सम्वन्धिा 

५.१ घोराही उपिहानगरपामिकाका भारत िगार्त तेस्रो देशिा रोजगारीका िामग गएका र र्स 
ववषि पररस्स्थमतिा स्वदेश फकेका व्र्स्क्तहरु एवं कोरोनाका शंकास्पद व्र्स्क्तहरु व्र्वस्थापनका 
िामग प्रत्र्क वडािे उपर्कु्त स्थानिा क्वारेन्टाइनको व्र्वस्था गने र सो क्वारेन्टाइनका 
व्र्स्क्तहरुको हेरचाह एवं सरुक्षाका िामग एक जना स्वास््र्किी एवं एक जना सरुक्षाकिी सिेतको 
व्र्वस्था मििाउने । 

 

५.२  घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ को च.नं. १६०२ मिमत २०७७/०१/२४ को पत्र 
तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ पिासीपरु 



बस्ने श्री द्रोर् बहादरु घतीको घरिा मिमत २०७७/०१/२३ गते चट्याङिा परर आगिागी भएको 
हुाँदा मनज प्रभाववतिाई राहत स्वरूप पााँच (५) बन्डि जस्तापाता स्थानीर् ववपद कोष सी.नं. २६४ 
बाट उपिब्ध गराउने । 

 

५.३ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १४ को मिमत २०७७/०२/०१ गते च.नं. १९२२ को 
पत्रानसुार घोराही उपिहानगरपामिका वडा न. १४ िा र्स आ.व. २०७६/०७७ िा कार्यक्रिको 
मस.नं. ४१८ िा नपेाि बैंक, राि जानकी टोि हुाँदै चिै सोता सम्ि फुटपाथ सवहतको नािा मनिायर् 
र्ोजनाको काि अधरुो रहेको हुाँदा र्स क्षेत्रिा पानीको डुबान हनुगई ववपद आइपनय सक्ने भएकोिे 
सो कार्यको िामग आवश्र्क बजेट व्र्स्थापनको िामग िाग भई आएको हुाँदा उक्त कार्य िगत 
इस्स्टिेट अनसुार गने। 

 

मनर्यर्  नं. ६: 

नेपाि उजाय ववकास कम्पनी प्रा.िी. को मिमत २०७६/१२/०७ को पत्रानसुार घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १६ स्स्थत ल्र्ाण्डवफि साइडिा Waste to Energy कार्यक्रि अन्तगयत 
र्स कम्पनीबाट २००० घ.िी. क्षिताको वार्ो ग्र्ास ्िान्ट मनिायर् गनय सम्झौता भएको मथर्ो । 
उक्त कार्य मिमत २०७६/११/१३ गते बसेको कार्यपामिका बैठकिे मिमत २०७६ साि चैत्र 
िसान्त सम्ि सम्पन्न गने गरी म्र्ाद थप भएकोिा कोरोनाको िहािारीका कारर् सो सिर्िा संपन्न 
गनय नसकेको हुाँदा २०७७ कामतयक िसान्त सम्ि म्र्ाद थप गनय सम्वस्न्धत मनिायर् कम्पनीबाट 
अनरुोध भई आएको हुाँदा सो अवमध सम्ि म्र्ाद थप गने । 

 

मनर्यर् नं. ७: 

प्ररेर्ाका िामग अमभर्ानको मिमत २०७७/२/१ गते च.नं. ३२ को पत्रानसुार कोरोना भाइरसको 
रोकथाि तथा मनर्न्त्रर्का िामग कुइरेपानी स्स्थत प्ररेर्ाका िामग अमभर्ान संस्थाको भवनिाइ 
क्वारेन्टाइन बनाई प्रर्ोगिा ल्र्ाएको र मिमत २०७६/१२/११ गते देस्ख उक्त कार्यका िामग 
संस्थाका चौकीदार केशर बहादरु विीिे चौकीदारीको काि गदै आउनभुएको हुाँदा सो संस्थािा 
क्वारेन्टाइन रवहन्जेिसम्िका िामग मनज चौकीदारिाइ ज्र्ािा तथा बस्ि पानीको रकि सहर्ोग  
गने । 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


