
प्रस्ताव: मिमत २०७६/३/१३ गते शकु्रवार, ६१ औ बैठक 

१. गौशाला व्यवस्थापन सम्वन्धिा | 
२. कक्षा थप सम्वन्धिा | 
३.  ववपद व्यवस्थापन मनर्णय अनिुोदन |  

४. लागत सहभामगता सम्वन्धिा | 

मनर्णयहरु 

मनर्णय नं. १:  

यस घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १६ स्स्थत श्री राप्ती अगाणमनक कृषक गौशाला तथा ववववध 
पशपुालन सिूहले सािदुावयक गाई व्यवस्थापनका लामग पूवाणधार मनिाणर् गनण आवश्यक सहयोग गररददन ु
भमन सहयोग िाग भै आएको हुुँदा प्राववमधक ल.इ.को आधारिा एक पटकका लामग स्शषणक नं. ४०४० 
को मस.नं. २ अन्तगणत सावणजमनक शौचालय मनिाणर् स्शषणकबाट आवश्यक सहयोग गने | 

मनर्णय नं. २: 

२.१ यस घोराही उपिहानगरपामलका नगर स्शक्षा समिमतको मिमत २०७६/०३/०६ गते बसेको 
बैठकको मनर्णयानसुार ववमभन्न ववद्यालयहरुले ववमभन्न ववषयिा कक्षा ११/१२ संचालनको लामग अनिुमत 
प्राप्त गनण मनवेदन पेश भएका ववद्यालयहरुको अनगुिन गरर नगर स्शक्षा उपसमिमतको प्रमतवेदन अनसुार 
तपस्शलका ववद्यालयहरुलाई देहाय बिोस्जिका ववषयहरु संचालन गनण अनिुमत ददने | 

तपस्शल: 

क्र.स. ववद्यालयको नाि वडा नं. अनिुमत ददने कक्षा ववषय कैवियत 

१. िा.वव रझेना (सािदुावयक) १८ ११ कानून तथा आि संचार  

२. जयशेर िा.वव. रावत गाउुँ( 
सािदुावयक) 

६ ११ स्शक्षा  

३. पद्मोदय निनुा िा.वव. भरतपरु 
(सािदुावयक) 

१५ १२ कम््यटुर प्राववमधक  

४. गोरक्ष रत्न िा.वव. चौघेरा 
(सािदुावयक) 

१७ १२ पश ुववज्ञान प्राववमधक  

५. जनज्योमत ववद्यािस्न्दर िा.वव. 
घोराही (संस्थागत) 

१५ ११ ववज्ञान  

 



२.२ संस्थागत ववद्यालय गठुीतिण  अनिुमत ददुँदा तपस्शल बिोस्जिका कक्षा र तहको लामग देहाय 
अनसुार रकि स्थानीय ववकास कोष खाता नं.   िा जम्िा गने | 
तपस्शल: 

• मनस्ज गठुीतिण  िन्टेश्वरी अनिुमत ददुँदा रु १०,०००|०० 

• सावणजमनक गठुीतिण  िन्टेश्वरी अनिुमत ददुँदा रु ५०००|०० 

• मनस्ज गठुी तिण  प्राथमिक तहको लामग रु १५,०००|०० 

• सावणजमनक गठुीतिण  प्राथमिक तहको लामग रु १०,०००|०० 

मनर्णय नं. ३: 

यस घोराही उपिहानगरपामलकाको वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन समिमतको मिमत 
२०७६/०३/१३ गते बसेको बैठकको तपस्शल बिोस्जि मनर्णय अनिुोदन गने | 
तपस्शल: 
३.१ यस घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १९ िा अवस्स्थत सैघा स्वास््य चौकीिा रहेका 
८० वाटका सोलार पाता मिमत २०७६/०२/१९ गतेको हावाहरुीले उडाएर िुटेको साथै 
काि नलाग्ने भएको हुुँदा सेवा संचालन कायणलाई अगाडी बढाउन १०० वाटको सोलार पाता 
खररद गनण नगरस्तरीय स्शषणक नं. ४०६० को मस.नं.१. स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोष 
स्शषणकबाट भकु्तानी ददने | 
३.२ यस घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १४ र वडा नं. १५ िा पने मिलनचोक स्स्थत 
बाल िस्न्दरको दस्क्षर् तिण  स्वागत गेट जडान गने क्रििा घाईते भएका वेस्डडङ मिस्त्री हेिराज 
ववष्टको एम्बलेुन्स भाडा र औषमध उपचार खचण रु १३०००|०० नगरस्तरीय स्शषणक नं 
४०६०को मस.नं. १ स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोषबाट भकु्तानी ददने | 
 

मनर्णय नं. ४ 

यस घोराही उपिहानगरपामलका तथा स्थानीय उपभोक्ताको ५० प्रमतशत र आमथणक िामिला तथा योजना 
िन्रालय ५ नं. प्रदेशको ५० प्रमतशत लागत सहभामगतािा यस उपिहानगरपामलकाको वडा नं. १ र 
२ को  चेपे खोला मसंचाईको लामग ड्याि मनिाणर् गनण उपभोक्ता समिमत संग सम्झौता भई प्राववमधक 
िडुयांकन तथा मनिाणर् कायण सम्पन्न प्रमतवेदन बिोस्जि रु ९९९८९२२|०७ (अक्षरुवप उनान्सय लाख 
अन्ठानब्बे हजार नौ सय बाइस र सात पैसा िार) िा मनिाणर् कायण सम््पन्न भएको हुुँदा र उक्त योजना 
जांचपास तथा िरिारक गनुणको साथै सम्झौता बिोस्जि आमथणक िामिला तथा योजना िन्रालय ५ नं. 
प्रदेशबाट ५० प्रमतशतले व्यहोररने रकि रु ४९९९४६१|०३(अक्षरुवप उनानपचास लाख उनान्सय 
हजार चार सय एकसट्ठी र तीन पैसा िार) उपलब्ध गराउन िाग गने मनर्णय गररयो | 



मनर्णय नं. ५: 
यस घोराही उपिहानगरपामलकाको आ.व. २०७५/०७६, वडा नं. ५को स्वीकृत वडा स्तरीय 
कायणक्रि तपस्शल बिोस्जि संशोधन गने | 

क्र.
स. 
 

स्वीकृत कायणक्रि बजेट संशोमधत कायणक्रि संशोमधत बजेट कैवियत 

१. दमलत जनजामत 
िध्येबाट छनौट गरर 
साइकल ििणत सम्भार 
तामलि (मस.नं.२०६०, 
मस.नं.८) 

१,००,०००|००  जेष्ठ नागररक कायणक्रि 
अन्तगणत ७५ वषण िामथका 
जेष्ठ नागररकहरुलाई सम्िान 
कायणक्रि 

१,३०,०००|००  क्र.स. १ 
र २ को 
बजेट 
सिावेश 

२. ७५ बषण िामथका जेष्ठ 
नागररक घरदैलो 
भेटघाट तथा औषमध 
उपचार कायणक्रि 
(मस.नं. २०६०, 
मस.नं.१३ 

३०,०००|०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


