
प्रस्ताव: (मिमत २०७७/०२/१५, मिहििार, ८१ औ ंकार्यपामिका िैठक ) 

१. कोमिड १९ सम्वन्धिा  

२. र्ोजना तथा िजेट सम्वन्धिा  

३. तिि ित्ता सम्वन्धिा  

४. कार्यक्रि स्वीकृत सम्वन्धिा  

५. निनुा िि ुप्राहवमधक हवद्यािर् संचािन सम्वन्धिा  

६. हवपद व्र्वस्थापन सम्वन्धिा  

७. पूवायधार र्ोजना संचािन सम्वन्धिा 

 

मनर्यर् नं. १: 

१.१ कोरोना िाइरस (कोमिड-१९) को हवषि पररस्स्थमतिा कोरोना रोकथाि मनर्न्रर् एवं 
क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापनिा िएको तपस्िि ििोस्जिको औषधी, औषधीजन्र् उपकरर् तथा खाद्यान्न 
िगार्तिा िएको खचय हवपद व्र्वस्थापन कोष तथा कोरोना राित कोषिाट िकु्तानी ददने । 

 

तपस्िि: 
मसनं फियको नाि सािान िूल्र् कैहफर्त 

क. संक्रिर् रोकथाि सािामि तफय     
१ र्नुाइटेड साइस्न्टहफक  एण्ड सस्जयकि िाउस 

N95 Mask and 
Gloves १९५८८७.००   

२ हिल्स िेमडमसन सप्िार्सय नेपािगंज RDT KIT ६४९७५०.००   

३ हिल्स िेमडमसन सप्िार्सय नेपािगंज VTM २३७३००.   

४ मसद्धाथय एमि सेन्टर केमिकि ९९७२०   

५ मसद्धाथय कृहष सािामि िण्डार केमिकि ५०२५१   

६ जोिी सप्िार्सय िटु ८२५०१   

ख. क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन तफय   २४३०१०६  

 जम्िा ३७४५५१४  

     
 
 



१.२ क्वारेन्टाइनिा िसेका कोरोना िंकास्पद व्र्स्क्तिरुको कोरोना िाइरस पररक्षर्को िामग 
कस्म्तिा १० ददन सम्ि क्वारेन्टाइनिा िसेकािरुको RDT पररक्षर् गने र RDT पररक्षर्िाट 
Positive देस्खएका तथा Positive को सम्पकय िा रिेकाको PCR पररक्षर् सिेत गने । 

 

१.३ घोरािी उपििानगरपामिकाका कोरोना संक्रमित िएका व्र्स्क्तिरुिाई व्र्वस्थापन गनय 
आइसोिेसन वाडय मनिायर् गनुयपने िएकोिे आइसोिेसन वाडय मनिायर्का िामग उपर्कु्त स्थान छनौट 
गरी मनिायर् गने। 

 

१.४ कोमिड -१९ रोग मनर्न्रर् तथा व्र्वस्थापनको िामग अत्र्ावश्र्क औषमध, औषमधजन्र् 
उपकरर् एवं साििी खररद गदाय रु २०००००००|०० (अक्षरुहप हवस िाख िार) सम्िको  
खररद मसधै िजारिाट खररद गनय सावयजमनक खररद िाखािाई अनिुमत ददने । 

 

१.५ कोरोना िाइरसको र्स हवषि पररस्स्थमतिा काि गने जन प्रमतमनमध एवं कियचारीिरुको स्वास््र् 
जोस्खिको अवस्थािाई िध्र्नजर गदै उच्च िनोििका साथ काि गने वातावरर् मसजयना गनय घोरािी 
उपििानगरपामिकाका कियचारी तथा जन प्रमतमनमधिरुको संस्थागत हविा गने व्र्वस्था मििाउने । 

 

मनर्यर् नं. २: 

२.१ चाि ु आ.व. २०७६/०७७ को र्ोजना संचािन गनय उपिोक्ता समिमतिे रमनङ हविको 
आधारिा पेश्की मिने गरेकोिा अि उप्रान्त पेश्की मिने व्र्वस्था िन्द गरी कार्य सम्पन्न प्रमतवेदनका 
आधारिा अस्न्ति िकु्तानी ददने । 

 

२.२ घोरािी उपििानगरपामिकाको मिमत २०७७/०२/०२ गते िसेको कार्यपामिका िैठकिा 
तोहकएको ढााँचा सहित आगािी आ.व. ०७७/०७८ का िामग र्ोजना, िजेट तथा कार्यक्रि २०७७ 
जेष्ठ ७ सम्ि पेि गने मनर्यर् िएकोिा कोरोना (कोमिड१९) को हवषि पररस्स्थमतिा उपर्ुयक्त  
र्ोजना, िजेट तथा कार्यक्रि िाि सम्ििा पमन पिे निएको िुाँदा सिर्ावमध थप गरी २०७७ साि 
जेठ २० गते सम्ि वडािरुिे कुि िजेटको २० प्रमतित स्वास््र् तथा हवपद क्षेरिा हवमनर्ोजन 
गरी र्ोजना तथा कार्यक्रि website िा रास्खएको ढााँचािा तर्ार गरी पेि गने । 

 

 



मनर्यर् नं. ३: 

३.१ घोरािी घोरािी उपििानगरपामिकािा एक गाउाँ एक प्राहवमधक (रा.प्र.अनं. दितीर् शे्रर्ी) िा 
हवमिन्न वडािा ३ जना (मरपरुा खड्का, कृष्र्ी िस्र्ाि र िावना पौडेि) प्राहवमधक कार्यरत िएकोिा 
िाि संघीर् िामििा तथा सािान्र् प्रिासन िन्रािर् आमथयक प्रिासन िाखा मसंिदरिार 
काठिाण्डौको च.नं. २२८ मिमत २०७६/०६/१२ को पर अनसुार श्रावर् देस्ख असोज सम्िको 
िामसक तिि र चांडिााँड खचय ित्ता व्र्वस्थापन िएको र कामतयक देस्ख खाइपाई आएको तिि ित्ता 
संघीर् िामििा तथा सािान्र् प्रिासन िन्रािर्देस्ख नआएको िुाँदा घोरािी उपििानगरपामिकािाट 
उपिब्ध गराउने । 

३.२ घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १०को मिमत २०७७/०२/१४, च.नं. ३२१३ को प्राप्त 
पर तथा घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १० नारार्र्परु स्वास््र् चौकीको च.नं.१२३ मिमत 
२०७७/०२/११ को प्राप्त परानसुार नारार्र्परु स्वास््र् चौकीिा कार्यरत ल्र्ाि अमसस्टेन्ट देवका 
चौधरी (िाि स्वास््र् प्रवद्धयन केन्रिा कार्यरत) हवगत िािो सिर्देस्ख उक्त संस्थािा कार्यरत रिेको 
र िाि कोमिड -१९ को स्वाि किेक्सनिा सिेत काि गरररिेको तथा िािसम्ि उिााँको तिि 
ित्ता वडा कार्ायिर्िाट व्र्वस्थापन िुाँदै आएकोिा अव उप्रान्त नगरिाट नै व्र्वस्थापन गने । 

३.३ घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १४ को वडा कार्ायिर्िा कार्यरत कार्ायिर् सिर्ोगी श्री 
प्रमििा चौधरीिे िाि सम्ि सेवा समुिधा प्राप्त नगरेकोिे २०७७ जेठ िहिनादेस्ख दैमनक ज्र्ािादारी 
अनसुार सेवा समुिधा उपिब्ध गराउने ।  

मनर्यर् नं. ४:  

ररकमििंग नेपाि (Recovering Nepal) को मिमत २०७७/०२/११, च.नं. ३८ को परानसुार 
ररकमििंग नेपाििे सेि द स्चल्रेन/ ग्िोिि फण्डसाँगको साझेदारीिा प्रदेि नं. ५ अन्तगयतका १८ 
ओटा िाग ुऔषध उपचार केन्रिा राित हवतरर् गनय िागेकोिे घोरािीिा रिेको मनर्यर् पनुस्थायपना 
केन्रिा तपस्िि ििोस्जिको राित साििी हवतरर् गनय अनिुमत ददने ।  

तपस्िि 

१.चािि १३२ हकिो २. िसरुो दाि- २२ हकिो ३. िररर्ो केराउ दाना- २२ हकिो ४.आि-ु४४ हकिो 
५. प्र्ाज – ४४ हकिो ६. ननु –११ हकिो ७. खान ेतेि- ११ मि. ८. सािनु- ८८ गोटा 
 



मनर्यर् नं. ५: 

घोरािी उपििानगरपामिका १० नं. वडाको मिमत २०७७/०२/१४, च.न. ३२१२ को परानसुार 
मसद्ध रत्ननाथ निनुा िाध्र्ामिक हवद्यािर् घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १० नारार्र्परु, 
दाङको च.नं. ३७४ मिमत २०७७/०२/१४ गतेको प्राप्त परानसुार मसद्ध रत्ननाथ निनुा िाध्र्मिक 
हवद्यािर्को स्वामित्विा रिेको घोरािी तिुसीपरु सडक खण्ड अन्तगयत घोरािी –११ खैरा चोक 
देस्ख उत्तरतफय  र चाघ ुथारु गाउाँ जाने िाटोको दस्क्षर् तफय को जग्गा नक्सा नं. १ ग हकत्ता नं. 
३५१ ज.हव. ३६-८-२ िध्रे् िा पूवायधार (िवन) मनिायर् गने गरर प्रदेि स्तरीर् निनुा िि ु
प्राहवमधक हवद्यािर् संचािनका िामग सािास्जक हवकास िन्रािर् िाफय त िखु्र्िन्रीको कार्ायिर् 
प्रदेि नं. ५ िटुवििा आवश्र्क प्रहक्रर्ा अगाडी िढाउन िमन हवद्यािर् व्र्वस्थापन समिमतको 
मनर्यर् प्रमतमिपी सहित पेि िएको िुाँदा उपर्ुयक्त हवद्यािर्िाई निनुा िि ु प्राहवमधक हवद्यािर् 
संचािन गनय अनिुमत ददन े। 

मनर्यर् नं. ६:  

घोरािी उपििानगरपामिका अन्तगयत सरसफाई, वातावरर् तथा हवपद व्र्वस्थापन समिमतको मिमत 
२०७७/०२/१४ गते िसेको तपस्िि ििोस्जिको मनर्यर् अनिुोदन गने । 

६.१ घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १७ को च.नं. ३०९७ मिमत २०७७/०२/१३ को 
मसफाररस पर तथा संिग्न सम्झौता पर सिेतको आधारिा घोरािी-१७ गिुररर्ा ड्याििा डुिेर 
ितृ्र् ु िएका रोल्पा रुस्न्टगढी गा.पा -९ िाि घोरािी -१७ िा िस्ने श्री हवजर् के.सी. को 
पररवारिाइ हकररर्ा खचय वापत रु. २५०००|०० (अक्षरुहप पस्च्चस िजार िार) राित स्वरूप 
स्थानीर् हवपद व्र्वस्थापन कोषिाट उपिब्ध गराउने । 

६.२ घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १२ को च.नं. १७०९ र १७१० मिमत 
२०७६/१२/०३ को मसफाररस पर तथा संिग्न प्रिरी िचुलु्का सिेतको आधारिा घोरािी -१२ 
पतेनी मनवासी श्री अन्ज ु हव.क. र अन्जना पररर्ार खाना पकाउने क्रििा ग्र्ास मिक िई 
आगिागीिा परेर घाइते िएको िुाँदा मनजिाई राित सिार्ता रु १००००|०० को दरिे उपिब्ध 
गराउने । 



६.३ कोमिड -१९ को मनर्न्रर्को िामग जारी िएको िकडाउनको कारर् अिपर परेका तथा 
िारतिाट नेपाि आउने घोरािी नगर क्षेर मिरका र्ारिुरुिाई उद्दार गनय सवारी साधनिरु िााँडािा 
प्रर्ोग गरेवापतको देिार् अनसुारको रकि घोरािी उपििानगरपामिकाको कोरोना संक्रिर् रोकथाि 
मनर्न्रर् तथा उपचारकोषिाट िकु्तानी ददने । 

तपस्िि:  

क्र.स. गाडी नं. मनवेदक िकु्तानी ददनपुने रु. कैहफर्त 

१. ना.४.ख, ५४३६ ददि ििादरु खरी १,५८,४००|००  

२. प्रदेि २ ०३००१ ख ०२०८ धरि िढुा िगर १,८४,८००|००  

३. ग.१.ख ५३७५ पप्प ुगपु्ता २४०००|००  

४. रा.१.ख २२८२  िोक ििादरु िल्ि १,३६,४००|००  

५. रा.१. ख २२७७ पदि प्रसाद पौडेि २२०००|००  

 जम्िा  ५,२५,६००  

 

मनर्यर् नं. ७: 

७.१: घोरािी उपििानगरपामिकािा वडा नं. २ िा सकेुडााँगीिा रिेको  सकेुडााँगी वाि तथा नर्ााँ 
सडक अत्र्न्त स्जर्य अवस्थािा रिेको र तत्काि मनिायर् तथा िियत नगदाय कुनैपमन सिर्िा 
िानवीर् एवं िौमतक क्षमत िनु सक्ने सम्िावना रिेकोिे प्राहवमधक िगत इस्स्टिेट अनसुार 
कन्टेनजेंसी स्िषयकिाट मनिायर् तथा िियत गने । 

७.२ घोरािी उपििानगरपामिका वडा नं. १४ को नेपाि िैंक, राि जानकी टोि िुाँदै चिे सोता 
सम्ि पदि नािा तथा आर.सी.सी. स्ल्र्ाि िोि पाइप आदद िगाउने कार्य तत्काि नगदाय सो 
क्षेरिा ििने आकािे पामन एवं अव्र्वस्स्थत ढिको पानीको ििाविे सो क्षेर डुिानिा पने तथा 
िानवीर् तथा िौमतक क्षमत सिेत िनु सक्ने सम्िावना रिेकोिे चा.ि.ु आ.व. िा नै उपर्ुयक्त र्ोजना 
उपिोक्ता समिमत िाफय त सम्पन्न गने । 

 ७.३ घोरािी उपििानगरपामिका वडा न. १८ को िािवुाटार टोि चिै सोतािा िाटो हफमिंग 
गने काि रु १०००००|०० कन्टेनजेंसी स्िषयकिाट सम्पन्न गने । 


