
प्रस्ताव: (मिमत २०७६/१२/०३ गते सोिबार, ७७ औ कार्यपामिका बैठक)  

१) आगािी आ.व. २०७७/०७८ को र्ोजना तथा कार्यक्रि सम्वन्धिा  

२) ि.िे.प. प्रारम्म्िक प्रमतवदेन सम्वन्धिा 
३) टिस्र् ुकल्चर प्िान्ि स्थापना सम्वन्धिा 
४) स्वास््र् संस्था दताय नटवकरण सम्वन्धिा 
५) टवपद पूवय तर्ारी सम्वन्धिा (corona covid-१९) 
६) राष्ट्रपमत शैम्िक सधुार कार्यक्रि सम्वन्धिा 
७) सावयजमनक जग्गा सम्वन्धिा 
८)  ठेक्का म्र्ाद थप सम्वन्धिा 

मनणयर् नं. १:  

आगािी आ.व. ०७७/०७८ का िामग संघ तथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त हनुे टवत्तीर् सिानीकरण 
तथा राजस्व बााँडफााँडको बजेि सीिा हािसम्ि प्राप्त िै नसकेको तर आगािी आ.व. का िामग 
सिर्िै बजेि तजुयिा गनय बजेि तजुयिाका चरणवद्ध  टक्रर्ाकिाप अगाडी बढाउन अत्र्ावश्र्क 
िएकोिे चाि ुआ.व.िा प्रत्रे्क िहाशाखा/शाखा/वडािाई प्राप्त बजेि सीिािाई आधारिानी आगािी 
आ.व. ०७७/०७८ का िामग सम्वम्न्धत सरोकारवािा एवं टवषर्गत समिमतसंगको व्र्ापक छिफि 
एवं सहिामगतािा र्ोजना तथा कार्यक्रि तपम्शि बिोम्जिको ढााँचािा तर्ार गरी र्ही २०७६ चैत्र 
िसान्तसम्ि पेश गने। 

तपम्शि: 

मस.नं र्ोजना तथा 
कार्यक्रिको 
नाि 

कार्यन्वर्न 
हनुे स्थान 

िम्ित 
सिहु 

िि इकाई अपेम्ित 
उपिम्धध 

पषु्टाइका 
आधार 

टवमनर्ोम्जत रु. कैटफर्त 

प्रथि 
चौिामसक 

दोश्रो 
चौिामसक 

तेस्रो 
चौिामसक 

जम्िा 

             

मनणयर् नं. २ : 
गत आ.व.२०७५/०७६ को आर् व्र्र् सम्वन्धिा िहािेखा पररिकको कार्ायिर्बाि िएको िेखा पररिण 
पश्चात प्राप्त िएको प्रारम्म्िक प्रमतवदेन िामथ छिफि गररर्ो । प्रमतवेदनिा औल्र्ाईएका टवषर्हरुिामथ सबै 
िहाशाखा/ शाखाबाि टववरण प्राप्त गरी ३५ ददन मित्र सम्पररिणका िामग िहािेखा पररिकको कार्ायिर्िा 
प्रमतटक्रर्ा पठाउने । 

 



मनणयर् नं. ३: 

िमूि व्र्वस्था, कृटष तथा सहकारी िन्त्रािर्को मिमत २०७६/११/१८ , च.नं. १२३५ को पत्रानसुार चाि ु
आ.व. २०७६/०७७ िा टिस्र् ु कल्चर प्िान्ि स्थापनाको िामग जग्गा िाग िए बिोम्जि घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १८ को मिमत २०७६/११/२६ गते च.नं. २९४७ को पत्रानसुार टिस्र् ु
कल्चर प्िान्ि स्थापनाका िामग घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १८ अन्तगयत पािेदिार/ सािघारीिा 
अवम्स्थत टक.नं. ६५,७१,६६,६७,४० र ७८ को जग्गा टववरण क्रिश: ८५६२, ३८३५, ८५४७२, 
३११९१,३०५३, १२२८७ र ६६३० को जम्िा १५२०३० जग्गा ददने मनणयर् गरेकोिे सो जग्गा टिस्र् ु
कल्चर प्िान्ि स्थापनाको िामग उपिधध गराउने । 

मनणयर् नं. ४: 

घोराही उपिहानगरपामिका िेत्र मित्र संचामित मनम्ज स्वास््र् म्लिमनकहरु नटवकरण गने सम्वन्धिा 
“स्थानीर्तहिा स्वास््र् संस्था दताय, अनिुमत तथा नटवकरण सम्वन्धी मनदेम्शका, २०७६” बिोम्जि 
कार्यपामिकाको मनणयर् अनसुार दताय तथा नटवकरण गने व्र्वस्था िएकोिे आवश्र्क कागजात सटहत सम्पूणय 
प्रटक्रर्ा परुा गरी नटवकरणका िामग पेश िएका तपम्शि बिोम्जिका स्वास््र् म्लिमनकहरु नटवकरण तथा 
दताय गने । 

तपम्शि: 
१. श्री ग्िोबि डाइग्नोम्स्िक सेन्िर, घोराही-१५ 

२. श्री मब एंड मब डेन्िि, घोराही-१५ 

३. श्री मसजयना फािेसी, घोराही-१४ 

४. श्री पाण्डे िेमडकि, घोराही -१४ 

५. श्री म्शव िेमडकि, घोराही- १४ 

६. श्री टवश्वास िेमडकि, घोराही-१५ 

७. श्री मब आर डेन्िि, घोराही-१५ 

८. श्री मडनोिा डेन्िि, घोराही – १५ 

 

मनणयर् नं. ५: 
टवपद पूवय तर्ारी Corona Virus (COVID-19)सम्वन्धिा घोराही नगर िेत्र मित्र COVID-19 मिमत्रन नददन 
तथा रोकथािका िामग न्र्नुति आवश्र्क पने सािग्री खररद गनुयका साथै COVID-19 सम्वन्धिा जनिानसिा 
संचेतना बढाउनका िामग वडािा गदठत वास समिमतिाई अनरुोध गने तथा जेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्रहरु 
अको सूचना नहुाँदा सम्िका िामग बन्द राख्न अनरुोध गने ।  

 



मनणयर् नं. ६: 
राष्ट्रपमत शैम्िक सधुार कार्यक्रि अन्तगयत राष्ट्रपमत शैम्िक सधुार कार्यक्रि गनय इच्छुक सावयजमनक टवद्यािर्हरुिाई 
राष्ट्रपमत शैम्िक सधुार कार्यक्रि कार्ायन्वर्न कार्यटवमध, २०७६ बिोम्जि पररर्ोजना प्रस्ताव पेश गनय आह्वान िए 
बिोम्जि र्स घोराही उपिहानगरपामिका मित्र रहेका सावयजमनक टवद्यािर्हरुबाि मिमत २०७६/१२/०७ मित्र 
मनर्िानसुार प्रस्ताव सटहत पेश हनु आउने सावयजमनक टवद्यािर्हरुिाई नगर म्शिा समिमतिे प्राथमिकताक्रि तोकी म्शिा 
तथा िानव श्रोत टवकास केन्रिा कार्ायन्वर्नका िामग मसफाररस गने । 

 

मनणयर् नं. ७:  

घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १५ कियचारी मििन केन्र संगै सिेको खाद्य संस्थानको जग्गा व्र्ावसाटर्क 
प्रर्ोजनका िामग ददघयकामिन रुपिा मिजिा ददंदा नगर िेत्रमित्र टवपदको सिर्िा उपर्ोग गनय सटकने खिुा िेत्रको 
अिाव खम्ककन सलने सम्िावना िएकोिे उक्त जग्गा मिजिा नददन खाद्य संस्थान केम्न्रर् कार्ायिर्िाइ र मिजिा 
मिईसकेको पििाई सिेत स्थार्ी खािको िौमतक संरचना मनिायण नगनय अनरुोध गने। 

  

मनणयर् नं. ८: 
घोराही उपिहानगरपामिकाको पााँचौ नगर सिाबाि आ.व. २०७५/२०७६ को स्वीकृत बजेि तथा कार्यक्रि अनसुार 
घोराही उपिहानगरपामिकाको िेत्र मित्रका गत आ.व.िा बोिपत्रबाि संचािन िएका तपम्शि बिोम्जिका र्ोजनाहरु 
पटहिो पिक म्र्ाद थप गरेको सिर्ावमध मित्र कार्य सम्पन्न गनय टवमिन्न प्राटवमधक कारणिे सम्पन्न गनय नसकेको िमन 
बोिपत्र दाताहरुबाि पनु: दोस्रो पिक म्र्ाद थपका िामग मनवेदन सिेत पेश हनु आएको र व्र्होरा अध्र्र्न गदाय 
िनामसब देम्खएकोिे कार्ायिर्िाई थप आमथयक व्र्र्िार नपने गरर सावयजमनक खररद मनर्िाविी २०६४ दफा १२० 
उपदफा  ६ (नवौ संसोधन २०७६) बिोम्जि म्र्ाद थप गने ।  

तपम्शि: 
मस.नं
. 

ठेक्का नं. र्ोजनाको नाि बोिपत्रदाताको 
नाि 

सम्झौता िएको 
मिमत 

पटहिो म्र्ाद 
थपबािकार्यसम्प
न्न गनुय पने मिमत 

दोस्रो पिक 
म्र्ादथप गरेको 
मिमत 

म्र्ाद थप 
गररएको 
अवमध 

१. ५/२०७५/०७६ वडा कार्ायिर् िवन 
मनिायण वडा नं. १९ 

गपु्ता रासन 
सप्िार्सय मनिायण 
सेवा 

२०७६/१/३ २०७६/९/२५ २०७७/२/२५ ४ िटहना 

२. ७/२०७५/०७६ शटहद गेि देम्ख 
म्जल्िा प्रशासन साि 
सडक टवस्तार 

वेस्िनय 
डेििपिेन्ि 
कन्स्रलसन 
प्रा.मि 

२०७६/१/२२ २०७६/९/२५ २०७७/२/२५ ४ िटहना 

३. ८/२०७५/०७६ गमु्राह चोक देम्ख 
आिी व्र्ारेक जान े
बािो 

हररतारा 
कन्स्रलसन 
प्रा.मि. 

२०७६/१/१३ २०७६/९/२५ २०७७/२/२५ ४ िटहना 

४. ३/२०७५/०७६ वडा कार्ायिर् िवन 
मनिायण वडा नं. १८ 

म्चत्रकिा मनिायण 
सेवा 

२०७५/११/१
० 

२०७६/९/१५ २०७७/२/१५ ५ िटहना 



 

 

 

 


