
प्रस्ताव: मिमत २०७७/०९/१२, आइतबार, ९५ औ कार्यपामिका बैठक 

1. र्ोजना संशोधन सम्वन्धिा 
2. तर्ार नेपािको कम्पोनेन्ट २ सम्वन्धिा 
3. आमथयक सहर्ोग सम्बन्धिा 
4. श्री िाध्र्मिक ववद्यािर् रझेना निनुा ववद्यािर् छनौट सम्बन्धिा 
5. सरसफाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन समिमतको मनणयर् अनिुोदन सम्वन्धिा 

 

मनणयर् नं. १: 

घोराही उपिहानगरपामिकाको सातौं नगर सभाबाट आ.व. ०७७/०७८ का िामग स्वीकृत केही र्ोजना तथा 
कार्यक्रिहरु सम्वन्न्धत ववषर्गत समिमत र वडा समिमतको मनणयर्ानसुार संशोधन गरी आठौं नगर सभािा 
अनिुोदनका िामग पेश गने । 

मनणयर् नं. २: 

नेपाि सरकार सङ्घीर् िामििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्रािर्को च.नं.३० मिमत २०७७/०४/२२ को 
परानसुार घोराही उपिहानगरपामिका मभर कोमभड १९ बाट प्रभाववत व्र्न्िहरुिाई न्जववकोपाजयनका िामग 
USAID को सहर्ोगिा तर्ार नेपाि पररर्ोजनाको कम्पोनेन्ट ३ संचािन भैरहेको तथा उि कम्पोनेन्टको 
अवमध २०७७ िाघ ८ (तदनसुार सन ्२०२१ जनवरी २१) िा सिाप्त हनुे भएकोिे ववपद व्र्वस्थापन 
सम्वन्धी कार्यहरुिा आवश्र्क पने भौमतक, आमथयक तथा नीमतगत सहर्ोगको िामग USAID को सहर्ोगिा 
तर्ार नेपाि पररर्ोजनाको कम्पोनेन्ट २ श्री सङ्घीर् िामििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्रािर्िा िाग गने । 

मनणयर् नं. ३: 

घोराही उपिहानगरपामिकािा ववमभन्न व्र्न्ि तथा संस्थाबाट आमथयक सहर्ोगका िामग पेश भएअनसुार आमथयक 
सहर्ोग तपन्शि बिोन्जि गने। 

१) घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १४ च.नं. ९८७ मिमत २०७७।०८।१४को मसफाररस पर 
अनसुार घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १४ बस्ने मभि बहादरु चौधरीिे छाडा चौपार्ा 
मनर्न्रण गने क्रििा मिमत २०७७।०८।०८ गते मनजको दावहने हात भान्चएको हदुााँ मनजको 
आमथयक अवस्था किजोर भएकोिे मनजिाई औषमध उपचारको िामग रु. २०,०००।– आमथयक 
सहर्ोग गने । 

 

२) घोराही उपिहानगरपामिका, वडा नं. १८ िमसना न्स्थत कामिका भगवती िन्न्दर तथा धियशािािाई 
पजुा खचय बापत िामसक रु. २००० आमथयक सहर्ोग दददै आएकोिा र्स आमथयक वषय 
२०७७।०७८ िा सिते सोवह आमथयक सहर्ोगिाई मनरन्तरता ददने ।  

 

 



 

मनणयर् नं. ४:  

श्री िाध्र्मिक ववद्यािर् रझेना, घोराहीको च.नं.९१,मिमत २०७७/०९/०५ को प्राप्त परानसुार प्रदेश सरकार 
िनु्म्बनी प्रदेशबाट िा.वव. रझेना निनुा ववद्यािर्को रुपिा छनौट भएको हुाँदा निनुा ववद्यािर् ववकास 
र्ोजनाको िामग ववद्यािर्िाई प्राप्त बजेटिा २०% सहभामगता घोराही उपिहानगरपामिकाको तफय बाट 
व्र्होने। 

मनणयर् नं. ५: 

घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयतको सरसफाई, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको मिमत 
२०७७।०९।११ गतेको बैठकको तपन्शि बिोन्जिका मनणयर् अनिुोदन गने । 

तपन्शि: 

५.१ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं ६ च.नं.७८७ मिमत २०७७।०९।०६ को मसफाररस पर 
तथा संिग्न प्राववमधक िलु्र्ाङ्कन अनसुार कजायही कुिो िियतको िामग रु २५ हजार घोराही 
उपिहानगरपामिकाको आ.ब. ०७७।७८ को बावषयक बजेट तथा कार्यक्रि अनसुार वातावरण तथा 
ववपद् व्र्वस्थापन शाखा अन्तगयत पेज नं.५२ क्र.सं. १ खचय न्शषयक २२२३१ समिमतको अनगुिन 
पश्चात ववपद् बाट क्षमत भएका भौमतक संरचना िियत बाट उपिब्ध गराउने ।   

५.२ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं १६ च.नं.937 मिमत २०७७।०8।14 को मसफाररस 
पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का अनसुार अववरि वषायको कारण घरको मभत्ता भन्ककएर प्रभाववत श्री 
न्शबा कुवरिाई राहत स्वरुप रु १० हजार घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.ब. ०७७।७८ को 
बावषयक बजेट तथा कार्यक्रि अनसुार वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन शाखा अन्तगयत पेज नं.५२ 
क्र.सं. 12 खचय न्शषयक 31159 स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन कोषबाट उपिब्ध गराउने।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


