प्रस्ताव: मिमत २०७७/०६/३० गते शुक्रबार ९२ औ ं कार्यपामिका बैठक
1. तर्ार नेपाि पररर्ोजनाको िामग िाभग्राही चर्न मनर्दे शशका स्वीकृमत तथा तर्ार नेपाि- सुदृढ ववपर्द
जोशिि व्र्वस्थापन कार्यक्रि अन्तगयत कार्य क्षेत्र मनर्ायरण सम्वन्र्िा

2. शजल्िा प्रहरी कार्ायिर्िाई सवारी सार्न उपिब्र् गराउने सम्वन्र्िा
3. नगर शशक्षा समिमतको मनणयर् अनुिोर्दन सम्वन्र्िा
4. िगानी साझेर्दारीका िामग आशर् पत्र सम्वन्र्िा

5. प्रर्ानिन्त्री कृवि आर्ुमनकीकरण पररर्ोजना अन्तगयत बािी/बस्तु छनौट सम्वन्र्िा
6. कार्यववमर् पाररत सम्वन्र्िा

7. वडा नं. १६ भर्रथान सं रक्षणका िामग तारजािी सम्वन्र्िा
8. आमथयक सहर्ोग

9. शुभकािना सम्वन्र्िा

10. IEE स्वीकृत तथा मगट्टी बािुवा उपिब्र् गराउने सम्वन्र्िा
11. स्वास््र्िाभको कािना
मनणयर् नं. १:
१.१ व्र्ाकवाडय सोसाइटी एजुकेशन (बेस) को च.नं. ३०, मिमत २०७७/०६/१३ को पत्रानुसार

अिेररकी सहर्ोग मनर्ोगको आमथयक सहर्ोगिा घोराही उपिहानगरपामिकािा तर्ार नेपाि- सुदृढ
ववपर्द जोशिि व्र्वस्थापन कार्यक्रि सं चािनाथय िशक्षतवगय छनोट र र्ोजना छनौटका िामग "तर्ार
नेपाि पररर्ोजनाको िामग िाभग्राही चर्न मनर्दे शशका" मनिायण गरे को र उक्त मनर्दे शशका सिथयनका
िामग पेश गरे को हुुँर्दा सो "तर्ार नेपाि पररर्ोजनाको िामग िाभग्राही चर्न मनर्दे शशका" सिथयन
गने।

१.२ व्र्ाकवाडय सोसाइटी एजुकेशन (बेस) को च.नं. २९, मिमत २०७७/०६/१२ को पत्रानुसार सं स्थािे

अिेररकी सहर्ोग मनर्ोगको आमथयक सहर्ोगिा घोराही उपिहानगरपामिकािा तर्ार नेपाि- सुदृढ
ववपर्द जोशिि व्र्वस्थापन कार्यक्रि सेप्टे म्बर १५, २०२० र्दे शि जनवरी १४, २०२१ सम्ि ४

िवहनाको िामग सं चािन हुने भएकोिे उक्त कार्यक्रि सं चािन गनय कार्यक्षेत्र मनर्ायरणका िामग

अनुरोर् भएको हुुँर्दा पत्रिा उल्िेि भएका वक्रर्ाकिापहरुका िामग घोराही उपिहानगरपामिकाका
तपशशि बिोशजिका वडाहरुिा सं चािन गने ।
तपशशि:
मस.नं.

कार्यक्रि

१.

नगर्दका

(वक्रर्ाकिाप)
िामग

२०३ जना

वववरण सं चािन हुने वडा
श्रि: १,३,४,७,६,८,१०,
१२,१४,१५

सहभागी
(जना)

सं ख्र्ा जम्िा

२० जनाका र्दरिे २००
प्रत्र्ेक वडािा

कैविर्त
बाुँकी ३ जना वडा नं.
१ िा थप गने

२.

सशतय

३.

िघु,

आर्आजयन २,५,९,११,१६,१९,

सहर्ोग: १५८ जना
साना

१३

तथा १७ र १८

िझौिा उद्यि सं चािन
: २५ जना

२२ जनाका र्दरिे १५४
प्रत्र्ेक वडा

बाुँकी ४ जना वडा नं.
१९ िा थप गने

वडा नं. १७ िा २५
१३ जना वडा नं.
१८ िा १२ जना

मनणयर् नं. २:
शजल्िा प्रहरी कार्ायिर् घोराही र्दाङको च.नं. २९७, मिमत २०७७/०६/२७ को पत्रानुसार शजल्िा
प्रहरी कार्ायिर् अन्तगयतका ववमभन्न स्थानिा र्दै मनक गस्ती पेट्रोमिङ गनयको िामग सवारी सार्न

(िोटरसाइकि) आवश्र्क भएको हुुँर्दा सवारीसार्न िाग भई आएको हुुँर्दा २ थान १५० मसमसको
िोटरसाइकि उपिब्र् गराउने ।
मनणयर् नं. ३:

घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत नगर शशक्षा समिमतको मिमत २०७७/०६/२१ गते बसेको
बैठकको तपशशिबिोशजिको मनणयर् अनुिोर्दन गने ।

३.१ घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत केवह र्ामियक स्थानिा परम्परागत ववद्यािर् सं चािन गनयका
िामग तर्ार पाररएको " परम्परागत ववद्यािर् सं चािन कार्यववमर् २०७७" पाररत गने ।

३.२ शैशक्षक सत्र २०७७ र्दे शि पूवप्र
य ाथमिक तह सं चािन एवं आर्ारभूत तहका कक्षा थप
अनुिमत िाग भएका तपशशि बिोशजिका ववद्यािर्हरुिाई अनुिमत दर्दने।
तपशशि:
मस.नं.

ववद्यािर्को नाि

वकमसि

थप कक्षा

१.

श्री सनराइज एकेडेिी घोराही-१२

सं स्थागत

कक्षा ८

२

श्री न्र्ु ज्ञानकुञ्ज इ वो स्कुि घोराही -१२

सं स्थागत

कक्षा ४

३

श्री पाण्डेश्वरी इ स्कुि घोराही -१२

सं स्थागत

कक्षा ३

४

श्री बहु आर्ामिक शशक्षा सर्दन घोराही -६

सं स्थागत

कक्षा ३

५

श्री एपि एकेडेिी घोराही -१०

मनशज गुठी

िन्टे श्वरी

६

श्री व्िु बडय िन्टे श्वरी घोराही -१५

मनशज गुठी

िन्टे श्वरी

७

श्री वकड्स केर्र िन्टे श्वरी स्कुि घोराही -१५

मनशज गुठी

िन्टे श्वरी

८

श्री िनसुन िन्टे श्वरी घोराही -१५

मनशज गुठी

िन्टे श्वरी

९

श्री पाण्डेश्वर िहार्दे व िशन्र्दर घोराही -५

र्ामियक

बेर्द पाठशािा

१०

श्री गोरिनाथ बैदर्दक गुरुकुि घोराही -१७

११

र्ामियक

आर्ारभुत तह कक्षा ६

श्री प्रा. वव. सुकािोिा

सािुर्दावर्क

कक्षा १

१२

श्री सुनािी प्रा. वव. र्दशम्त घोराही -१९

सािुर्दावर्क

कक्षा ४ र ५

१३

श्री जनता प्रा. वव. काउिीचौर घोराही -१९

सािुर्दावर्क

कक्षा ४

१४

श्री प्रा. वव. सल्िीकोट िािे घोराही -१

सािुर्दावर्क

कक्षा ३

१५

आ. वव. सवारीकोट घोराही-४

सािुर्दावर्क

कक्षा ८

१६

िर्दरसा र्दारुिहुर्दा अिसिविर्ा प्रा.वव. घोराही-१४

िर्दरसा

कक्षा ६

मनणयर् नं. ४ :
कृवि ज्ञान केन्र र्दाङ नेपाि, च.नं.६५, मिमत २०७७/०५/३० को पत्रानुसार चािु आ.व.
२०७७/७८ को स्वीकृत वावियक कार्यक्रि स्थानीर् तह र सहकारीको सहकार्यिा चक्िाबन्र्दी
सवहतको निुना िािय स्थापना रहे को र भमु ि व्र्वस्था, कृवि तथा सहकारी िन्त्रािर्को स्थानीर् तह
र सहकार्यिा चक्िाबन्र्दी सवहतको निुना िािय स्थापना सं चािन कार्यववमर् -२०७७ को पररच्छे र्द-२
को र्दिा ४ को उपर्दिा ७ र ८ बिोशजि कुि िागतको कशम्तिा १०% ( र्दश प्रमतशत) िगानी
प्रमतवद्धता सवहत आशर्पत्र प्राप्त भएको स्थानीर् तहिा िात्र र्ो कार्यक्रि िागु गने प्रावर्ान रहे कािे
उक्त कार्यववमर्को पररच्छे र्द -३ को र्दिा ८ को उपर्दिा १ र ३ अनुसारको अनुर्दान िापर्दण्ड
अनुसार सहकारीको सहकार्यिा चक्िाबन्र्दी सवहतको निुना िािय स्थापना कार्यक्रिका िामग घोराही
उपिहानगरपामिकाबाट िगानी गनय सवकने आशर् पत्र सम्वशन्र्त मनकार्िा जानकारी गराउने ।
मनणयर् नं. ५ :
कृवि ज्ञान केन्र र्दाङको च.नं. १०० मिमत २०७/०६/१३ गतेको पत्रानुसार आ.व. २०७७/०७८
को प्रर्ानिन्त्री कृवि आर्ुमनकीकरण पररर्ोजनाको वावियक स्वीकृत कार्यक्रि अनुसार ब्िक ववकास
कार्यक्रि सं चािनको िामग तहाुँ स्थानीर् तहिा भइरहे को बािी ववशेि िध्र्े प्राथमिकता प्राप्त २ वटा
वािी/ बस्तु छनौटका िामग िाग भए अनुसार घोराही उपिहानगरपामिकािा र्ान र िकै २ वटा
बािी प्राथमिकतािा रहे को हुुँर्दा ब्िक

ववकास कार्यक्रिका िामग र्ान र िकै छनौट गने ।

मनणयर् नं. ६ :
घोराही उपिहानगरपामिकाको सूचना तथा सं चार प्रववमर् शािाबाट पेश भएको सूचना प्रवाह तथा
"अमभिेि व्र्वस्थापन सम्वन्र्ी कार्यववमर् २०७७" कार्यववमर् पाररत गने।

मनणयर् न. ७ :
घोराही उपिहानगरपामिका १६ नं. वडा कार्ायिर्को च.नं. १००२, मिमत २०७७/०६/१५ को
मसिाररस पत्रानुसार घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १६ शस्थत ज्ञानोर्दर् टोि ववकास सं स्थािा
अवशस्थत भर्रथान सं रक्षणका िामग आवश्र्क तारजािी र पोि िाग भएको हुुँर्दा सो भर्रथान
सं रक्षणका िामग िाग्ने आवश्र्क तारजािी र पोि उपिब्र् गराउने।
मनणयर् नं. ८:
राउटे िोपोन्िुि मसिान्तकृत वगय उत्थान प्रमतष्ठान नेपाि र्दाङ, च.नं. २२ मिमत २०७७/०६/२९
को पत्रानुसार विरन्ते जीवन मबताइरहे का राउटे जातीका िामग िहानपवय र्दशैँ िा आवश्र्क ित्ता
कपडा र िाद्यान्न िररर्दका िामग आवश्र्क सहर्ोग िाग भई आएकोिे नेपािीहरुको िहानपवय र्दशैँ

िनाउनका िामग राउटे िोपोन्िुि मसिान्तकृत वगय उत्थान प्रमतष्ठान नेपाि र्दाङिाई रु.३००००
(तीस हजार) ......शशियकबाट आमथयक सहर्ोग गने।
मनणयर् नं.९ :
नेपािीहरुको िहानपवय मबजर्ार्दशिी २०७७ को पावन अवसरिा सम्पूणय आर्दरणीर् नगरवासी
िहानुभावहरुिा

सुि,

शाशन्त,

सम्वृवद्ध

र

सुस्वास््र्को

हादर्दयक

िङ्गििर्

शुभकािना

व्र्क्त

गने।कोरोना (कोमभड १९ ) सङ्क्क्रिणको वविि पररशस्थमतिा स्वास््र्का िापर्दण्डहरु पािना गरी

उच्च स्वास््र् सतकयता अपनाउर्दै आइरहे को िहानपवयिाई सं वेर्दनशीि ढं गिे सिाजिा हुने ववकृमत

ववसङ्गती जस्ता कुनैपमन वक्रर्ाकिापहरु नगरी ववजर्ार्दशिी घर पररवारिै मसमित र सुरशक्षत रही
िनाउन हादर्दयक अनुरोर् गने ।
मनणयर् नं. १०:
१०.१ घोराही उपिहानगरपामिकािा नदर्दजन्र् पर्दाथयहरु उत्िनन तथा सङ्किनका िामग IEE गरे का
िोिा तथा नर्दीहरु िध्र्े IEE प्रमतवेर्दन अनुसार मनम्न िोिाहरुको IEE स्वीकृत गने ।
तपशशि:
१. हापुर िोिा
२. सेवार िोिा
३.बबई नदर्द
४. मसस्ने िोिा

५. बािीि िोिा
६, कटुवा िोिा
१०.२

मनणयर् नं. ११:
ववश्वभर

िहािारीको

रुपिा

िैमिएको

कोरोना

(कोमभड

कतयव्र्

पािना

गनेक्रििा

-१९) को

संक्रिणबाट

स्वास््र्का

िापर्दण्डहरु पािना एवं उच्च सतकयता अपनाउुँर्दा पमन घोराही उपिहानगरपामिकाका जनप्रमतमनमर्
एवं

कियचारीहरु

आफ्नो

सं क्रमित

भएको

हुुँर्दा

घोराही

उपिहानगरपामिकािा सं क्रमित भई उपचार तथा सेल्ि आइसोिेसनिा बस्नु भएका सम्पूणय
नगरवासी, जनप्रमतमनमर् एवं कियचारीहरुको

स्वास््र्िाभको कािना गने ।

