
प्रस्ताव: (मिमत २०७६/१०/१०, शकु्रबार, ७४ औ ंकार्यपामिका बैठक) 

१. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा 
२. िाटो पररक्षण तथा प्राङ्गाररक पकेट के्षत्र सम्वन्धिा  

३. ववपद व्र्वस्थापन समिमत मनणयर् सम्वन्धिा   

४. सडक िानव िकु्त नगर घोषणा सम्वन्धिा 
५. िागत सहभामगता सम्वन्धिा 
६. ववदेश भ्रिण अनिुोदन सम्वन्धिा 

 

मनणयर्  नं. १: 

घोराही उपिहानगरपामिकािा मनम्न संस्थाबाट तपशशि बिोशििका कार्यक्रिका िामग आमथयक सहर्ोग िाग 
भै आएको हुुँदा देहाए अनसुार आमथयक सहर्ोग मनम्न शशषयकबाट ददने ।  

क्र.स संस्थाको नाि सहर्ोग रकि रु भकु्तानी शशषयक कैविर्त 

१. बस्त ुतथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण 
संघ 

१०००००|०० अन्र् संस्था सहार्ता  

२ घोराही व्र्ाडमिनटन क्िब १५००००|०० अन्र् संस्था सहार्त  
 

मनणयर् नं. २: 

२.१ घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. २०७६/०७७ को केन्रीर् प्रर्ोगशािा कार्यक्रि  मस.नं. 
३१२०११०५ को वावषयक स्वीकृत कार्यक्रि अनसुार िाटो पररक्षण गरर िाटो सधुारका िामग सािग्री / 
प्रववमध ववतरण/ हस्तान्तरण कार्यक्रि अन्तगयत िाटो पररक्षण मसववर संचािन घोराही उपिहानगरपामिकाका 
साववककै सेवा केन्रिा गने । 

२.२ प्रदेश नं. ५ कृवष ववकास मनदेशनािर्को प.स. २०७६/०७७ च.नं. ३४७ मिमत २०७६/१०/५ 
को स्थानीर् तहबाट सम्भाववत प्राङ्गाररक पकेट के्षत्र तोक्ने पत्रानसुार घोराही उपिहानगरपामिकाको तपशशि 
बिोशििका वडाहरुको स्थानिाई  प्राङ्गाररक पकेट के्षत्र तोक्ने । 

तपशशि: 
१) वडा नं.१ को हनोक 

२) वडा नं. २  को चाक्िीघाट 

३) वडा नं. १२ को गरुौ 
४) वडा नं. १६ को िघै 

५) वडा नं.  १९ 



 

मनणयर् नं. ३: 

घोराही उपिहानगरपामिका सरसिाई वातावारण तथा ववपद व्र्वस्थापन समिमतको मिमत २०७६/१०/०९ 
को तपशशि अनसुारको मनणयर् अनिुोदन गने । 

तपशशि: 
आ.व ०७६/०७७ को घोराही उपिहानगरपामिका वावषयक बिेट तथा कार्यक्रि अन्तगयत खरको छानो ववस्थापन 
गने कार्यका िामग वडागत रुपिा छुविएको बिेट रकिको अनपुातिा सोही बराबरको रकि बिेट ववमनर्ोशित 
वडाहरुिाई  नगरस्तरीर् बिेट शशषयक नं. १७२ अन्तगयत ववमनर्ोशित रु. १ करोड बाट अनदुान स्वरूप 
उपिब्ध गराउने । 

क्र.स. वडािा ववमनर्ोशित बिेट शशषयक बिेट रु. नगरबाट ववमनर्ोशित शशषयकबाट 
थप बिेट गरर कूि बिेट रु. 

१. वडास्तरीर्, वडा नं. १ बिटे शशषयक ५५९ ववपन्न 
पररवारका खरको छानािाई वटन ववतरण 

१०६०००० २१२०००० 

२. वडास्तरीर्, वडा नं. ४ बिेट शशषयक  ७१५ ववपन्न 
पररवारका खरको छानो िकु्त कार्यक्रि 

१२००००० २४००००० 

३. वडास्तरीर्, वडा नं. ७ बिेट शशषयक   ९२८ खरको 
छानो ववस्थावपतको िामग वटन खररद 

७००००० १४००००० 

४. वडास्तरीर् वडा नं. १२ बिटे शशषयक नं. १२१७, 
अमत ववपन्न अशक्त तथा समुबधाबाट बशन्चत 
पररवारको िामग खरका ववस्थापन गरर वटनको छाना 
बनाउन सहर्ोग 

३००००० ६००००० 

५. वडास्तरीर्, वडा नं. १३ बिेट शशषयक  १३३० 
खरको छानो िकु्त कार्यक्रि 

५००००० १०००००० 

६. वडास्तरीर्, वडा नं. १७ बिेट शशषयक  १५५१ 
खरको छानो ववस्थापन कार्यक्रि 

३००००० ६००००० 

७. वडास्तरीर्, वडा नं. १९ बिेट शशषयक  १६४४ 
वडा मभत्रका घरहरुिा खरको छानो ववस्थापन गनय 

५००००० १०००००० 

 

मनणयर् नं. ४: 
नीि सागर असहार् अशक्त तथा ज्र्ेष्ठ नागररक पनुस्थायपना केन्र, शाशन्तनगर बाुँकेको मिमत 
२०७६/१०/०९ गतेको पत्रानसुार उक्त संस्थािे घोराही उपिहानगरपामिकािा सडकिा िीवनर्ापन गनय 
बाध्र् िानवहरुको उद्दार कार्यिा मनरन्तर सवक्रर् रुपिा कार्य गरररहेको हनुािे र्स उपिहानगरपामिकािाई 
मिमत २०७६/११/१६ गते देशख सडक िानव िकु्त नगर घोषणा गने। 



मनणयर् नं. ५: 

घोराही उपिहानगरपामिका क्षेत्र मभत्र मनिायण हनुे धामियक स्थिहरु तथा िेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्रहरुका 
िामग भौमतक संरचना मनिायण गदाय उपर्ुयक्त संस्थाबाट िागत सहभामगता व्र्होनय सक्न ेशस्थमत नभएको हुुँदा मत 
संस्थाको िामग उपभोक्ता समिमतबाट गररने मनिायण कार्यिा िागत सहभामगता छुट ददने । 

मनणयर् नं. ६ :  

National Science and Technology Centre for Disaster Reduction Taiwan को मनिन्त्रणािा स्थानीर् 
तहिा स्िाटय ववपद िोशखि व्र्वस्थापन ववषर्क गोष्ठीिा सहभागी हनु र्स उपिहानगरपामिकाको 
तिय बाट सहभागी हनुहुनुे नगर प्रिखु श्री नरुिाि चौधरीज्र् ुर ववपद व्र्वस्थापन समिमतका संर्ोिक/ 
१४ नं. वडा अध्र्क्ष श्री शशक्तराि डाुँगीज्रू् को मिमत ८ िेब्रअुरी २०२० देशख ११ िेब्रअुरी सम्ि 
हनुे ताइवान भ्रिण अनिुोदन गने । 

 

  


