
 प्रस्ताव: (मिमत २०७६/०१/१७, बधुबार, ७९ औ ंकार्यपामिका बैठक ) 

१. कार्यववमध पाररत सम्वन्धिा 
२. जिल्िा प्रहरी कार्ायिर्को गेट मििायण सम्वन्धिा 
३. आगािी आ.व. ०७७/०७८ को िीमत तथा कार्यक्रि सम्वन्धिा 
४. प्रधाििन्री रोिगार कार्यक्रि सम्वन्धिा 
५. ववपद व्र्वस्थापि सम्वन्धिा  

 

मिणयर् िं. १: 

घोराही उपिहािगरपामिका वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि िहाशाखाबाट पेश भएको कोरोिा 
भाइरस संक्रिण (कोमभड-१९) रोकथाि तथा उपचार कोष सञ्चािि सम्बन्धी कार्यववमध, २०७७ 
छिफि गररर्ो | कार्यपामिकािा छिफििा उठेका ववषर् संसोधि गरी पाररत गररर्ो ।  

मिणयर् िं. २: 

घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १५ जस्थत जिल्िा प्रहरी कार्ायिर्िा गेट मििायणका िामग 
घोराही उपिहािगरपामिकाको आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत बिेट तथा कार्यक्रि अिसुार 
कन्टेििेन्सी जशषयकिा ववमिर्ोजित बिेटबाट प्राववमधकको अजन्ति िलु्र्ांकि अिसुार रु. 
८६,३८९|४० (अक्षरुवप छर्ासी हिार मति सर् उिान्नब्बे रुपैर्ा चामिस पैसा) अम्िर मिि 
उद्योगिाई भकु्तािी ददि े।  

मिणयर् िं. ३: 
 
घोराही उपिहािगरपामिकाको मिमत २०७६/१२/०३ गते बसेको ७६ औ कार्यपामिका बैठकिा 
तोवकएको ढााँचा सवहत आगािी आ.व. ०७७/०७८ का िामग र्ोििा, बिेट तथा कार्यक्रि २०७६ 
चैर िसान्त सम्ि पेश गिे मिणयर् भएकोिा कोरोिा (कोमभड१९) को ववषि पररजस्थमतिा उपर्ुयक्त  
र्ोििा, बिेट तथा कार्यक्रि सिर्िा िआएको हुाँदा सिर्ावमध थप गरी २०७७ साि बैशाख 
िसान्तसम्ि सम्वजन्धत सरोकारवािा र ववषर्गत समिमतहरु संगको छिफि एवं सहभामगतािा र्ोििा 
तथा कार्यक्रि websiteिा राजखएको ढााँचािा तर्ार गरी पेश गिे । 
 



 

मिणयर् िं. ४ : 

४.१ आ.व. २०७६/०७७ िा प्रधाििन्री रोिगार कार्यक्रि अन्तगयत स्वीकृत आर्ोििाहरु िध्रे् 
प्रत्रे्क वडािा न्र्िुति एक आर्ोििा पिे गरी स्वीकृत आर्ोििा िध्र्बाटै प्राथमिकता 
क्रिािसुारका आर्ोििा छिौट गरी मिकासा भएको बिेटकै सीिा मभर रही आर्ोििा संचािि 
गिे। 

४.२ कोरोिा भाइरस संक्रिणको र्स ववषि पररजस्थतिा आर्ोििा संचािि गिय आवश्र्क ििशजक्त 
दैमिक छाक टािय सिस्र्ा परेका श्रमिक वगयबाट आपूमतय गिे तथा ती श्रमिकिाई ज्र्ािा भकु्तािी 
गदाय हािको पररजस्थमतिा बैंक खाता खोल्ि सम्भव िभएकोिे िगदै भकु्तािी गिे व्र्वस्था मििाउिे। 

मिणयर् िं. ५: 

घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ८ को सौरी कुिो बाध िियतको सम्वन्धिा वडा िं. ८ को 
च.िं. २२० मिमत २०७६/०५/२४ को पर तथा मिमत २०७६/०६/०५ को प्राववमधक िलु्र्ांकि 
अिसुार उक्त बाध िियतको रकि रु.१,२३,६९६|०० (अक्षरुवप एक िाख तेइस हिार छ सर् 
छर्ािब्बे िार) भैपरी पुाँिीगत जशषयकबाट उपिब्ध गराउिे भिी मिमत २०७६/०७/१९ को ७६ 
औ ंकार्यपामिका बैठकिा मिणयर् भएकोिा हाि उक्त जशषयक कटौती भएको हुाँदा बाध िियत वापतको 
उल्िेजखत रकि घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत आ.व. २०७६/०७७को स्वीकृत बिेट 
जशषयक िं. २६४ स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोषबाट उपिब्ध गराउिे । 

 

 

 

 


