
 
 
 

�म�त २०७८/०१/२४  गते श�ुबार १०४ औ काय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

1. कोरोना (को�भड -१९) स�ब�धमा। 

2. घोराह� उपमहानगरपा�लको अथ� �वकास स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

3. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

4. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚  वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन 

स�ब�धमा । 

�नण�य नं. १ 

को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र �नय��णका ला�ग नेपाल सरकारबाट नेपालका �व�भ� ��े लगायत घोराह� 

उपमहानगर�े�मा समेत लकडाउनको घोषणा भएकोले को�भड-१९ �नय��ण तथा सेवा �वाह स�ब�धमा देहाय 

बमोिजम गन� । 

१.१ को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र �नय��णका ला�ग खच� ग�रने स�पूण� बजेट ए�ककृत �पमा कोरोना कोषमा 

ज�मा गर� कोष माफ� त खच� गन� । 

१.२ को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र �नय��णमा खच� ले� स�कने वडा�तर�य बजेट स�बि�धत वडा स�म�तबाट 

�नण�य गराई ३(�तन) �दन �भ� सबै वडा काया�लयह�ले नगर काय�पा�लकामा पठाउने । 

१.३ लकडाउनको अव�धभर अ�याव�यक सेवा �वाह गन� नगर काय�पा�लका लगायत सबै वडा काया�लयह� �बहान 

११ बजेदेिख �दउसो ३ बजेस�म खलुा गन� । 

१.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका ��े �भ�का सबै ए�बलेु�सह�ले �थान अनसुार �लन पाउने भाडा �नधा�रण गर� 

ए�ककृत �पमा स�ालन गन� । ए�बलेु�स चालकह�को सरु�ाका ला�ग एक�कृत �पमा ब�ने �थान तोक� ल�ा 

कपडा र भाडाकुडा  घोराह� उपमहानगरपा�लकाले �यव�था ग�र�दने । 

१.५ को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र �नय��णमा ख�टने �वा��यकम�लाई �व�भ� �े�मा आवतजावत गन� सहयोग 

प�ुने गर� सं�थागत �पमा मा�सक देहाय बमािजम इ�धन उपल�ध गराउने । 

 सैघा �वा��य चौक� ३०(�तस) �लटर । 

 अ�य �वा��य  चौक� २५(पि�चस) �लटर । 

 �वा��य ि�ल�नकह� १५(प��) �लटर । 

१.६ लास �यव�थापनमा ख�टने घोराह� उपमहानगरपा�लकाका चालकह�लाई ल�ाकपडा‚ भाडाँकुडा र खा�ा� स�हत 

एकृ�कत �पमा ब�ने �यव�था �मलाउन े। �ो�साहन �व�प ��त शव‚ ��तचालक � १०००(एक हजार) �ो�साहन 

रकम �दने । 



१.७ रा�� �वा��य �व�ान ��त�ानमा ख�टने �वा��यकम�का ला�ग खान े ब�ने �यव�था स�हतको एक�कृत 

बास�थानको �यव�था �मलाउने । 

१.८ घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ�का सं��मतह�को �वा��य र�ाका ला�ग अि�सजनको �नय�मत आपू�त� गन� 

देहाय बमोिजम ३ सद�यीय अि�सजन आपू�त� तथा �यव�थापन स�म�त गठन गन� । 

 �ी भरतमिण अया�ल �व�ा घोराह� उपमहानगरपा�लका संयोजक 

 �ी रमेश कुमार पा�डे वडा अ�य�  वडा नं. १५   सद�य 

 �ी शि�राम डाँगी वडा अ�य� वडा नं. १४  सद�य 

१.९ को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र �नय��णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकामा औषधीज�य साम�ीको 

�नय�मत आपू�त� गन� देहाय बमोिजम औषधी तथा औषधीज�य साम�ी आपू�त� तथा �यव�थापन स�म�त गठन गन� । 

तपिशल 

 �ी खो�पराम चौधर�   संयोजक �वा��य स�म�त   संयोजक 

 �ी खशुीराम चौधर�  वडा अ�य�  वडा नं. १७  सद�य 

 �ी हक�  बहादरु घत�  वडा अ�य� वडा नं. १९  सद�य 

 �ी �वमला ग�धव� काय�पा�लका सद�य   सद�य 

१.१० को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र  �नय��णमा ख�टने �वा��यकम�लाई नेपाल सरकार/नगर काय�पा�लकाको 

�नण�यानसुार �दइने �ो�साहान भ�ा वडा काया�लयको �सफा�रसमा मा� �दने । 

१.११ घोराह� उपमहानगरपा�लकाका ला�ग Hospitec Enterprises Pvt. Ltd. Tinkune Kathmandu बाट आपू�त� ग�रएको 

५० �स�ल�डर �यासँको मू�य ��त �स�ल�डर २५०००।– (पि�चस हजार)+मू.अ.क. भनी �नया�तकता�बाट मू�य 

�वःघोषणा गर�  भ�ुानी माग भई आएको हुँदा उ� रकम भ�ुानी �दने । 

१.१२ को�भड-१९ सं�मण  रोकथाम र  �नय��णमा यस काया�लयका ए�बलेु�स लगायत सबैजसो गाडीह� �योग 

हुँदा समेत शव �यव�थापन काय�मा ए�बलेु�सको कमी देिखएकोले थप ए�बलेु�स समेत भाडामा �लई शव �यव�थापन 

काय�लाई �छटो छ�रतो बनाउन जन�वा��य �व��न शाखालाई िज�मेवार� �दने । योजना अनगुमनका ला�ग त�काल १ 

(एक) वटा गाडी भाडामा �लने र गाडी ख�रद �कृया अगाडी बढाउने । 

  



१.१३ को�भड-१९ सं�मण‚ रोकथाम र  �नय��ण स�ब�धमा यस काया�लय र रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान दवैु 

सहकाय�को �न�त अन�ुप अगाडी बढन सहमत भई �म�त २०७८ वैशाख १५ गते भएको स�झौता बमोिजम 

��त�ानलाई �न�न बमोिजम रकम स�ालन अनदुान �व�प �न�न शीष�कबाट �नकासा �दने । 

 वा�ष�क काय��म ०७७/०७८को पेज नं. ५१‚ �स.नं. २२५  रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान कोरोना 

रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग अनदुान सहयोगबाट � १० लाख । 

 सं�थागत प�रवार �नयोजन ि�ल�नक भवन �नमा�ण/मम�त शीष�कमा �व�नयोजन भएको �.२५ लाख । 

 �थापना भएका र थप भएका शहर� �वा��य के�� संचालन अनदुानबाट � १० लाख । 

१.१४ रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान र बेलझ�ुडी कोरोना अ�पतानमा Focal Person को �पमा ख�टएका 

कम�चार�लाई �सम स�हत १ सेट मोबाईल (अ�धकतम १५००।-) उपल�ध गराउने । 

१.१५ को�भड-१९ स�ब�धी २४ घ�टे सेवा �दान गन�  नगर�तर�य हे�प डे�क स�ालन गन� र वडा अ�य�ले  

वडा�तर�य Focal Person तो�ने । 

१.१६ �न�न शीष�कमा �व�नयोजन भएको रकम कोरोना रोकथाम र �नय��णका ला�ग कोरोना कोषमा ज�मा गन� । 

�स.नं. संकेत नं. खच� शीष�क काय��म �व�नयोिजत बजेट रकमा�तर ग�रएको 

रकम 

कै�फयत 

१ २३ २२५२२ RRT गठन ३०००००।- ३०००००।-  

२ १४ २२५२२ आयवु�द िश�वर ३०००००।- ३०००००।-  

३ ५ २२५२२ ए�बलेु�स तथा शव वाहन 

�यव�थापन 

५०००००।- ५०००००।-  

४ २४ ३११७१ भा�सा सधुार काय��म ५०००००।- ५०००००।-  

५ १७ २२५२२ �सकलेस ए�न�मया ५०००००।- ५०००००।-  

 

  



�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वा�ष�क काय��म अ�तग�तको पश ुसेवा शाखाबाट संचालन हनेु बंगरु तथा बा�ा �व��न 

काय��म अ�तग�त पश ुख�रदको काय� घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट बोलप� आ�हान ग�र संचालन गन� तथा बाँक� 

गो�ी‚ ता�लम ‚ अनगुमन‚ �मण तथा �शास�नक खच�ह� पश ु �वमा र खोर सधुार काय��म कृषक स�म�त तथा 

सद�यह� माफ� त संचालन गन� भ�न घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अथ� �वकास स�म�तको �म�त २०७७।१२।१७ र 

२४ गते बसेको बैठकले गरेको �नण�य अनमुोदन गन� । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �म�त २०७७।१२।३१ गते बसेको बैठकको देहायका 

�नण�यह�  अनमुोदन गन� । 

३.१ दवैु �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�य स�हत पेश हनु आएका �नवेदनको आधारमा �ी बाल �वकास मा.�व. 

घोराह� १४ �ा.�व. ततृीय �ेणीमा काय�रत िश�क �ी र�मता ख�का र बालक�याण मा.�व. खैरा घोराह� ११ मा 

�ा.�व. ��तीय �ेणीमा काय�रत िश�क �ी बस�ता रे�मीलाई समान पद र तहमा पार�प�रक स�वा गन� । 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर�तर�य वा�ष�क काय��म अ�तग�त आ.व. २०७७/०७८को वा�ष�क बजेट � 

५०००००।(पाँच लाख) मा� बजेट �व�नयोजन भएकोमा तपिशल बमोिजमको �व�ालयह�लाई तपिशल बमािजमको 

रकम  �नकाशा �दने । 

�स.नं. �व�ालयको नाम रकम कै�फयत 

१ �ी रा�ी �ा.�व. श�ुवार १०००००।-  

२ �ी �स�र�नाथ नमनुा 

मा.�व. नारायणपरु 

१०००००।-  

३ �ी �ा.�व. िशवपरु १०००००।-  

४ �ी आ.�व. चाि�लघाट १०००००।-  

५ �ी गौर�बबई �नमरु�या ५००००।-  

६ �ी �ा.�व. �स�नेर� ५००००।-  

 ज�मा ५०००००।-  

 

३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� �न.मा.�व. तह अनमु�त �लई स�ालन भएका तर �न.मा.�व. दरब�द� एउटा प�न 

नभएका �व�ालयह�मा १ जना �न.मा.�व. दरब�द�का िश�क कि�तमा जे� १५ �भ� �य�ता �व�ालयह�मा पठाउने 

िश�कह�को नाम र �व�ालय स�हत पेश गन� उपस�म�तलाई िज�मा �दने ।  

 

 



३.४ अनमु�त �ा� ग�र मा.�व. स�ालन गरेका �व�ालयमा हालस�म प�न मा.�व. दरब�द� नभएकोले मा.�व. तहका 

तपिशल बमोिजमका �व�ालयका िश�कह�लाई तपिशल बमोिजमका �व�ालयह�मा काजमा खटाउने । 

�स न  िश�कको नाम थर हालको �व�ालय �वषय तह �ेणी �नय�ुी �म�त बढुवा �म�त काजमा 

खटाउने 

�व�ालयको 

नाम 

१ गगा राम वल� नरदे�व मा �व तेघरा अ�जेी ���तय २०६०।१०।६ २०६७।४।५ 

बालक�याण 

मा �व खैरा 

२ गणेश �रजाल 

मा �व हापरु 

�नघवुार नेपाल� ���तय २०६०।१०।६ २०६७।९।९ 

जयशेर मा �व 

रावतगाउ 

३ �व�ण ुशमा�  मा �व हापरु �वजौर� गिणत ���तय २०६०।६।४ २०७२।३।२७ 

मा �व िझगनी 

ब�ाडी 

४ �व�लव अ�धकार� 

मा �व डाडागाउ 

गो�ल� �व�ान गिणत ���तय २०६०।६।१ २०६९।४।२२ 

मा �व 

जजरागाउ 

५ �गता शमा� 

मा �व डाडागाउ 

गो�ल� नेपाल� त�ृतय २०७२।८।१८   

जनजाग�ृत मा 

�व लमड�वा 

६ �दपक दाहाल 

मा �व हापरु 

रतनपरु अ�जेी त�ृतय २०६०।६।५   मा �व �ढकपरु 

७ �तलबहादरु बढुा महे�� मा �व धना� गिणत त�ृतय २०७२।९।२   

अ�तरा��य 

यवुा बष� मा 

�व तोष 

८ शकर �स ठकुर� मा �व रझेना कृ�ष त�ृतय २०६०६।२२   

जनता मा �व 

नयागाउ बकुा 

९ �ीधर पोखरेल 

�स�र�नाथ नमनुा 

मा �व नारायणपरु अ�जेी ���तय २०४५।१०।२६ २०६५।५।११ 

बाल�वकास मा 

�व  घोराह� 

१० 

राजे�� िघ�मरे गगा मा �व रामपरु �व�ान  त�ृतय     मा �व डाडागाउ 

गो�ल� 

११ �ाननाथ योगी 

बराह �े� मा �व 

सेवार बनगाउ अ�जेी त�ृतय     

�स�र�नाथ 

नमनुा मा �व 

नारायणपरु 

१२ 

प प नमनुा मा �व भरतपरु बाट मा �व तहको ब�ढ  दरब�द� भएका म�ये बाट कुनै एक िश�क बराह��े मा �व सेवार बनगाउमा 

काजमा स�वा गन�  

१३ �स�र�नाथ नमनुा मा �व नारायणपरुका मा �व िश�क �तथ�राज �यौपाने अवकास भई �र� भएमा उ� दरब�द� भगवती मा �व सैघामा 
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