
प्रस्ताव: मभमत २०७७/०३/२८ गते आइतफाय ८७ औॊ कामयऩामरका फैठक  

1. ववऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा  

2. क्वायेन्टाइनभा व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा  

3. रैविक वहॊसा प्रबाववतका रामग प्रदेशस्तयीम दीर्यकारीन ऩनुस्थायऩना गहृका जग्गा उऩरब्ध 
गयाउने 

4. श्री शवहद कृष्णसेन फहपु्राववमधक शशऺारमराई जग्गा बोगामधकाय ददने सम्वन्धभा  

5. शशऺा समभमतको मनणयम सम्वन्धभा 
6. ववद्यारमको नाभ सच्चाउन ेसम्वन्धभा 
7. ववऻाऩन कय सम्वन्धभा 
8. याजश्व शलु्क वपताय सम्वन्धभा 
9. बकु्तानी सम्वन्धभा 
10. IEE गने सम्वन्धभा   
11. जोशिभ बत्ता सम्वन्धभा 
12. बेरयमसन आदेश नॊ. १ (VO1) सम्वन्धभा 

मनणयम नॊ. १: 

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरकाअन्तगयत सयसपाई, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन समभमतको मभमत 
२०७७/०३/२४  गतेको फैठकको तऩशशर फभोशजभको मनणयम अनभुोदन गने । 

१.१ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १९ को च.नॊ. ७४५ मभमत २०७७/०३/२७ को मसपारयस ऩत्र 
तथा सॊरग्न प्रहयी भचुलु्का सभेतका आधायभा मभमत २०७७/०३/२२ गतेका ददन अचानक र्यभा आगरागी 
बई प्रबाववत श्री दरफीय दभाईराइ याहत स्वरूऩ फढीभा (५) ऩाॉच फन्डर जस्ताऩाता स्थानीम ववऩद 
व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

१.२ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० को च.नॊ. ३६०० शम्भमत २०७७/०३/२२ को ऩत्रानसुाय 
बचना भभयतको रामग प्राववमधक र.इ. अनसुाय ढुॊगा वा इट्टा ढुवानी गदायको िचय स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन 
कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 



१.३ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ.१५को च.नॊ. ६८२० मभमत २०७७/०३/१९ को ऩत्रानसुाय 
ह्यभुऩाइऩ िरयदको बकु्तानी भाग बै आएकोभा सो का रामग िरयद शािाको याम तथा नगय प्रभिुज्मकुो 
मनदेशन अनसुाय ववर फभोशजभको यकभ स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोष फाट उऩरब्ध गयाउने ।  

मनणयम नॊ. २:  

२.१ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरकाभा कोयोना भहाभायी सभमभा ववदेशफाट आएका कोयोना शॊकास्ऩद 
व्मशक्तहरु क्वायेन्टाइनभा सयुशऺत फस्नका रामग ववमबन्न साभग्री िरयद गरय ववतयण गयेकोभा हार 
क्वायेन्टाइन िारी हदैु गयेको हुॉदा क्वायेन्टाइनभा  प्रमोग बएका िचय बएय जाने य िचय बएय नजाने 
सफै साभग्रीहरु ववद्यारमहरुराई हस्तान्तयण गने।  

२.२  कोमबड १९ भहाभायी मनमन्त्रण सम्वन्धभा ववदेशफाट आएका नागरयकराई कोयोना सॊक्रभण 
मनमन्त्रण गनय ववद्यारमभा यहेका क्वायेन्टाइनहरू वषायतको कायणरे फाढी ऩवहयो तथा सऩय दॊशरे थऩ 
ववऩद आउन सक्ने बएकोरे सॊक्रमभत ऺेत्र तथा देशफाट आउने नागरयकराई आफ्नै र्यभा सयुशऺत 
तरयकारे क्वायेन्टाइनको भाऩदण्ड अनसुाय कशम्तभा मतन हद्ऱा सम्भ सयुशऺत रुऩरे फस्न रगाउने य 
रऺण नदेशिएकाहरुको "कोमबड १९ याविम ऩरयऺण मनदेशशका" फभोशजभ वऩमसआय ऩरयऺण नगने। 

मनणयम नॊ.३:  

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १७ को मभमत २०७७/०३/२८, च.नॊ. ३४८९ को ऩत्रानसुाय 
प्रदेश नॊ. ५ साभाशजक ववकास भन्त्रारम प्रशासन तथा मोजना भहाशािाको च.नॊ. ३९०५ मभमत 
२०७७/०३/२३  को प्राद्ऱ ऩत्र फभोशजभ प्रदेश सयकायको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत 
वावषयक कामयक्रभ अन्तगयत यहेको सॊर् य प्रदेश सयकायको साझेदायीभा मनभायण गरयने बमनएको रैविक 
वहॊसा प्रबाववतका रामग प्रदेश स्तयीम ददर्यकारीन ऩसु्थायऩना गहृका रामग आवश्मक जग्गाको व्मवस्था 
गनय बमन रेशि आएकोरे उल्रेशित भाऩदण्डभा आधारयत मस वडाको कटहीभा यहेको साववक 
हरयद्राय २ ि वक.नॊ. ५९७ को ऺेत्रपर (२४-०-०) भध्मे  कटही ड्याभको ऩूवय दशऺण तपय को 
(२-०-०) जग्गाभा उक्त गहृ मनभायणका रामग वडा समभमतको मनणयमको प्रमतमरवऩ सवहत ऩेश हनु 
आएको हुॉदा भामथ उल्रेशित जग्गा रैविक वहॊसा प्रबाववतका रामग प्रदेश स्तयीम ददर्यकारीन 
ऩसु्थायऩना गहृका रामग उऩरब्ध गयाउने । 

 



 मनणयम नॊ. ४: 

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १०कोमभमत २०७७ /०३/२८ गते च.नॊ. ३६६४ को ऩत्रानसुाय श्री 
मसद्धयत्ननाथ नभनुा भा.वव., नायामणऩयु दाङको च.नॊ. ४२० मभमत २०७७/०३/२६ गतेको प्राद्ऱ ऩत्रभा उक्त 
ववद्यारमको दताय शे्रस्ता बएको जग्गाभा मडप्रोभा तहका कऺा सॊचारन गनय श्री शवहद कृष्णसेन इच्छुक 
फहपु्राववमधक शशऺारमफाट भाग बै आएको य त्मस ववद्यारमको व्मवस्थाऩन समभमतको मभमत 
२०७६/०३/२६ गतेको मनणयम अनसुाय उक्त सॊस्थाराई बौमतक सॊयचना मनभायण गरय ववमबन्न प्राववमधक ववषम 
अध्माऩन गनयका रामग श्री मसद्ध यत्ननाथ भा.वव. को नाभभा दताय शे्रस्ता बएको र्ोयाही-१० जरौयाभा अवशस्थत 
नायामणऩयु ५ क वक.नॊ. ६०८७ भध्मे ऩूवयतपय  जरौये कुरोफाट १२मभ. फाटो य कबडय हरका रामग ददइएको 
जग्गा साथै साभदुावमक बवन फाहेक साववक प्रा.वव.वव.ऩी. फावटका सेयोपेयोको २ ववगाह जग्गाको बोगामधकाय 
ददने साथै सॊस्थाको आवश्मकता अनसुाय थऩ जग्गा नायामणऩयु ३ क वक.नॊ. १ को जग्गा ४-६-४ ऺेत्रपर 
बएको जग्गा ऩमन बोग चरन गनय ददने बमन ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको मनणयम प्रमतमरवऩ सवहत ऩेश हनु 
आएको हुॉदा उक्त उल्रेशित जग्गा श्री कृष्णसेन इच्छुक फहपु्रमफमधक शशऺारमराई बोग चरन गनय ददन े। 

मनणयम नॊ. ५:  

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत नगय शशऺा समभमतको मभमत २०७७/०३/२६ गते फसेको मनणयमअनसुाय 
आ.व. २०७६/०७७ भा ५ नॊ. प्रदेशको प्रदेशस्तयीम ववशेष शशऺा आवासीम ववद्यारम श्री फार भशन्दय 
आधायबतू ववद्यारमभा मनकाशा हनुे रु १०००००००।- (अऺरुवऩ एक कयोड), ववद्यारम बकूम्ऩीम सयुऺा 
कामयक्रभ (येक्टोवपवटङ) को रामग श्री मसद्धयत्ननाथ नभनुा भाध्ममभक ववद्यारम नायामणऩयुभा मनकाशा हनुे रु. 
१५०००००।-(अऺरुवऩ ऩन्र राि) य श्री ऩद्मोदम नभनुा भाध्ममभक ववद्यारम बयतऩयुभा नभनुा ववद्यारमको 
रु.१५००००००।-(अऺरुवऩ एक कयोड ऩचास राि) कोमबड १९ को कायणरे सङ्घीम सयकायफाट 
रकडाउन र्ोषणा बई ववद्यारमहरु फन्द यहेको साथै ववद्यारमभा क्वायेन्टाइन बएको य ऩद्मोदम ऩशब्रक 
नभनुा भा.वव. बयतऩयुभा आइसोरेसन सभेत याशिएको अवस्थारे गदाय ववद्यारमरे तोवकएको सभमभा 
कामयसम्ऩन्न गनय नसकेकोरे भामथ तोवकए फभोशजभ यकभ ववद्यारमको िाताभा कामयसम्ऩन्न नहुॉदा सम्भ उक्त 
यकभ योक्का याख्न े गरय हारराई ववद्यारमको िाताभा मनकाशा गने। ववद्यारम बौमतक ऩूवायधाय मनभायण 
अनदुानतपय को सॊयचना मनभायणाधीन अवस्थाभा यहेको य यकभ विज हुॉदा बैयहेको सॊयचनाभा थऩ ऺमत ऩगु्न 
गई थऩ हानीनोक्सानी हनुे देशिएकोरे बैसकेको काभको प्राववमधक भलु्माॊकन अनसुाय यमनङ मफरका आधायभा 
बकु्तानी ददन ेय फाॉकी यकभ ववद्यारम/उऩबोक्ता समभमतको िाताभा जम्भा गयी िाता योक्का याख्न े। 

 

 



मनणयम नॊ. ६:  

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १३ भा  यहेको गोदावयी इिमरस मभमडमभ स्कुरको मभमत 
२०७७/०३/२६ गते, च.नॊ. ११/०७७ को प्राद्ऱ ऩत्रानसुाय "फयाहऺेत्र ववद्या भशन्दय" र्ोयाही-८ दाङको 
नाभ ऩरयवतयन बै "गोदावयी इिमरस मभमडमभ स्कुर" र्ोयाही-१३ दाङ कामभ गरयएको य सोवह फभोशजभ 
कम्ऩनी यशजिाय कामायरम काठभाण्डौ एवॊ तत्कामरन शजल्रा शशऺा कामायरम दाङफाट सभेत सॊशोधन बएता 
ऩमन र्ोयाही उऩभहानगयऩामरकाको मभमत २०७५/०१/०७ गते फसेको २७ औॊ फैठकफाट सॊस्थागत 
ववद्यारमहरुको कऺा थऩ गने क्रभभा "गोदावयी इिमरस फोमडिंग स्कुर" हनु गएकोरे कऺा १० (दस)को 
अनभुमत -ऩत्रभा सभेत ववद्यारमको नाभ "गोदावयी इिमरस फोमडिंग स्कुर" बएको हुॉदा उक्त "गोदावयी 
इिमरस फोमडिंग स्कुर" नाभ सच्चाई "गोदावयी इिमरस मभमडमभ स्कुर" (Godawari English Medium 
School) कामभ गने । 

मनणयम नॊ. ७:  

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका आगाभी आ.व. २०७७/०७८ को रामग ववऻाऩन कय उठाउने ठेक्का य जमडफटुी, 
कवाड, जीवजन्त ुकय ठेक्का आह्वान गने । 

मनणयम नॊ. ८: 

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० मनवासी श्री ववष्ण ु प्रसाद गौतभरे र्य अमबरेिीकयणका रामग 
रु.२४५६८|- याजश्व दाशिरा गनुय बएको य प्राववमधक कायणरे कामय सम्ऩन्न हनु नसकेको हुॉदा दाशिरा 
गयेको याजश्व वपताय ऩाउॉ बमन मनवेदन ऩेश गने बएको य फझु्दा उहाॉको अमबरेिीकयणको काभ नबएको 
देशिएकोरे उक्त यकभ वपताय ददन।े 

मनणयम नॊ. ९: 

९.१ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १० भा क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩनका रामग ववमनमोशजत यकभ अऩगु 
बएको हुॉदा अऩगु यकभ रु. १,४९,१५६ (अऺरुवऩ एक राि उनान्ऩचास हजाय एक सम छऩन्न) स्थानीम 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 

९.२ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ३को वडा स्तयीम कामयक्रभ छाडा चौऩामाको रामग कान्जी हाउस 
मनभायणका रामग मफमनमोशजत यकभ रु. १०००००।- सातौ नगय सबाफाट कोयोना योकथाभ तथा मनमन्त्रण 
शशषयकभा यकभान्तय गयेता ऩमन उक्त कामयक्रभ सम्ऩन्न बएको हुॉदा सो मोजना मनभायण वाऩतको  यकभ' रु. 
१०००००।- स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने । 



मनणयम नॊ. १०: 

र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत आ.व. ०७७/०७८ भा नददजन्म ऩदाथय (ढुॊगा, मगट्टी, फारवुा 
आदद) उत्िननका रामग तऩशशर फभोशजभका िोराहरुभा प्रायशम्बक वातावयणीम ऩरयऺण (IEE) 
गने। 

क्र.स. वडा नॊ. िोराको स्थान कैवपमत 

१. १ फफई िोरा, मसभरताया देशि चयेु िोरा दोबान मफचभा  

२. २ चाक्रीर्ाट, अजुयन िोरा, भैने देशि भामथ वऩप्रे देशि तर  

फारीभिोरा, वाराऩयु देशि कामरभाटी सम्भ  

फफई िोरा, फाराऩयु देशि साततरे सम्भ  

३. ३. फफई फारीभ दोबान  

  गोग्री सोता दोबान  

कटुवा िोरा दोबान  

फफई नदद, बैस्कुभाय फाटो तर यनर्या भामथ  

४. ४. मसस्निेोरा, ऩारथुान देशि फफई  

फारीभिोरा, कामरभाटी देशि फफई   

ऩारथुान देशि मत्रऩने्न िोरा सम्भ  

५. ५. धायाऩानी र्ाट  

  डोरगाउॉ र्ाट  

याभर्ाट  

कशचरागनायर्ाट  

र्सु्रार्ाट  

हल्रयेर्ाट  

धौरडुाॊडार्ाट  

६. ६. रिवुाय याभर्ाट, फफई नदद  

  रभडरुवा, फफई नदद  

जजयागाउॉ नसययी, फफई नदद  

अर्या चैनऩयु, भा.वव. जजयागाउॉ स्कुरनेय, कटुवा िोरा  

जजयागाउॉ, फफई कटुवा दोबान  

चैनऩयु अर्या, कटुवा मसस्ने दोबान  

७. ७ डफयगाउॉ, फधुौया र्ाट  

सकु्रवाय फधुौयार्ाट  



सौमडमाय सौडीर्ाट  

जफयऩयु शनायी र्ाट  

वेसाही सौडीर्ाट  

८. ८ गजेु(जॊगवा) िोरा,  र्ोयाही तरुसीऩयु सडकको गजेु िोरा ऩरुको ५०० 
मभ. देशि दशऺण दनु्रा जॊगवार्ाट सम्भ 

 

फफई नददको दनु्रा जॊगवार्ाट देशि 

 ऩशिभ भछाही र्ाट सम्भ 
 

९. ९. हाऩयु िोरा कजवेदेशि दशऺण भकुुन्डाॊडा सम्भ  

अस्ऩया र्ाट देशि दशऺण कोठयी मसभाना सम्भ  

१० ११. हाऩयु िोरा, चार्रु्ाट, िैयीर्ाट, फरुवागाउॉ र्ाट  

ऩते्र िोरा र्ोयाही-तरुसीऩयु सडक िण्डको ऩरुको ५०० मभ. उत्तय  

ऩैयेनी दोबान  

फकुा िोरा  

आिर्ायी  

११ १२ गाॊसे कुरो य बवानी कुरोको फीच बागभा  

समतर्ाटदेशि झरुुॊगे ऩरुको ववच बाग  

झरुुॊगे ऩरु देशि यतनऩयु जानेऩरुको ववच बाग  

यतनऩयु ऩक्की ऩरुदेशि मनर्वुायको ऩक्की ऩरुको फीच बाग  

१२ १३ सेवाय िोरा, ढोयेनी र्ाट  

गजेु िोरा,  गजेु ऩेमनमा कुरोभामथ  

१३ १४ र्ोयाही-तरुसीऩयु सडक िण्डको सेवायिोरादेशि अटोमबरेज हुॉदै फसऩाकय , 
ढोडेनी, यानीजरुवासम्भ 

 

रभही-र्ोयाही सडक िण्डको कटुवा िोरा देशि १८ नॊ. वडाको शवदाह 
सम्भ 

 

१४ १५ कटुवा िोरा ऩरु देशि दशऺण तपय   

१५ १६ अटोमबरेज देशि दशऺण वदृ्धाआश्रभ हुॉदै सेवाय िोरा य गजेु िोराको 
दोबान 

 

१६ १७ कटुवािोरा, गरुवा वऩऩर देशि भामथ ५००मभ. सम्भ य तर अगया 
कुरोको भोहडा सम्भ  

 

कटुवा िोराभा अगया कुरोदेशि तर इट्टा बट्टा जान ेफाटो सम्भ  



इट्टा बट्टा जान ेफाटो देशि तर कटुवा िोरा य मसस्निेोरा दोबानसम्भ  

  मसस्निेोराभा रभही र्ोयाही सडक िण्डको ऩरुको ५०० मभ. दशऺण 
देशि कटुवा िोरा य मसस्ने िोरा दोबान सम्भ 

 

१७ १८ कटुवा िोरा, शॊिे वऩऩर देशि उत्तय कैने सोता सम्भ  

१८ १९ कटुवा िोरा, फेरौनी फजाय देशि भामथ समतमार्ाट सम्भ  

फाम्रा िोरा,समतमा र्ाट देशि भामथ याराफाङ सम्भ  

कटुवा िोरा, समतमा र्ाट भामथ ऩरासे सम्भ  

 

मनणयम नॊ. ११: 

कामयऩामरकाको ७८ औॊ फैठकफाट रकडाउनको अवमधभा कामय गने स्वास््मकभी रगामत 
कभयचायीराई केन्र सयकायरे मनधाययण गये फभोशजभ जोशिभ बत्ता उऩरब्ध गयाउने मनणयम बएको य 
सो सम्वन्धभा केन्र सयकायफाट हारसम्भ ठोस मनणयम हनु नसकेको हुॉदा जोशिभको अवधीभा 
अॊग्रऩशक्तभा यहेय कामय गने स्वास््मकभी कभयचायीराई शरुु तरफ स्केरको ७५% य अन्म 
स्वास््मकभी तथा अन्म कभयचायीराई शरुु तरफ स्केरको ५०% जोशिभ बत्ता उऩरब्ध गयाउने । 

मनणयम नॊ. १२: 

ठेक्का नॊ. NCB/WORK/GSMC/18/२०७६/२०७७ र्ोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १५ 
शस्थत नेऩार आभी व्मायेक देशि गरुरयमा ऩाकय  पुटऩाथ सवहत सडक वऩच मनभायण (दाभोदय चोक 
देशि तरुसीऩयु चोक िण्ड) मोजनाका रामग भूख्म आइटभहरु Brick Masonary Work, 
Reinforcement and Asphalt Concrete Peach Work आदद कामयभा भात्रा (quantity) फढी 
हनु आएकोरे शरुु सम्झौता यकभ रु.९१,५३,३०३।६५ (एकानब्फे राि मत्रऩन्न हजाय मतन सम 
मतन रुऩैमा ऩैसठ्ठी ऩैसा) भ्माट फाहेक टेण्डय स्वीकृत बएकोभा प्राववमधक र.इ. अनसुाय २४.९७% 
फढी VO1 गनुयऩने बमन प्रमतवेदन प्राद्ऱ बएकोरे ठेक्का कफोरको स्वीकृत दययेटभा नफढ्ने गयी 
बेरयएसन स्वीकृत गने । 

 

 


