प्रस्ताव: (मिमत २०७६/०९/१३, आइतबार, ७२ औ ं कार्यपामिका बैठक)
१. नगर सभा सम्वन्धिा
२. कार्यववमध सम्वन्धिा
ु स्वास््र् केन्र स्थान मनधायरण सम्वन्धिा
३. आधारभत
४. स्वास््र् शाखा अन्तगयत शसतय अनुदान कार्यक्रि सम्वन्धिा
५. प्रेरणाका िामग अमभर्ान नेपािको सेवा प्रदान अनुिमत सम्वन्धिा
६. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा
७. नक्सा पास सम्वन्धिा
८. ववशेष अनुदानिा बसेरी खानेपानी िाग गने
९.

पोष्ट बहादुर बोगटी स्िृमत प्रमतष्ठान भोगामधकार सम्वन्धिा

१०. चाक्क्िघाट गौशािा सम्वन्धिा
११. प्िावष्टक, मससा तथा कपडा जन्र् फोहर सम्वन्धिा
१२. कृवष सािग्री सं स्थानको भवन भत्काउने सम्वन्धिा
१३. नददजन्र् पदाथय( ढुं गा, मगट्टी, बािुवा, आदद) मबवक्र गने सम्वन्धिा
१४. ववपद व्र्वस्थापन समिमतको मनणयर् अनुिोदन सम्वन्धिा
मनणयर् नं. १ :
घोराही उपिहानगरपामिकाको छै टौ नगर सभाको दोश्रो बैठक २०७६ साि पुस २० गते बस्ने ।
मनणयर् नं. २ :
घोराही उपिहानगरपामिकाको तपक्शि बिोक्जिका िहाशाखा/शाखाबाट पेश भएका तपक्शिका
कार्यववमधहरु िामथ छिफि गररर्ो । सदस्र्हरुिे पेश गनुभ
य एको सं शोधन प्रस्ताव सिावेश गरर
कार्यववमध पाररत गने |
तपक्शि:
मस.नं

कार्यववमधको नाि

पेश गने िहाशाखा/शाखा

१.

कृवष र्ाक्न्िकरण अनुदान सं चािन कार्यववमध, २०७६

कृवष ववकास शाखा

२.

व्र्ावसावर्क तरकारी उत्पादन कार्यववमध, २०७६

कृवष ववकास शाखा

३.

प्रधानाध्र्ापक छनौट सम्वन्धी कार्यववमध २०७६

क्शक्षा र्ुवा तथा खेिकुद िहाशाखा

४.

सािुदावर्क ववद्यािर्िा ददवा खाजा व्र्वस्थापन सम्वन्धी

क्शक्षा र्ुवा तथा खेिकुद िहाशाखा

कार्यववमध

कैवफर्त

मनणयर् नं. ३ :
स्वास््र् तथा जनसं ख्र्ा िन्िािर्को आ.व.०७५/०७६ र आ.व. ०७६/०७७ िा घोराही
उपिहानगरपामिकािा दे हाए बिोक्जिका वडाहरुिा मनम्नानुसार आधारभूत स्वास््र् केन्र स्वीकृत भई
प्रथि चरणको िामग भवन मनिायण तथा कार्ायिर् सं चािनका िामग रकि सिेत मनकासा भएकोिे
तपक्शि बिोक्जिको स्थानिा आधारभूत स्वास््र् केन्र मनिायण गने
तपक्शि:
मस.नं. वडा

सं स्था

स्थान

छनोट

ववमनर्ोक्जत

चािु आ.व.िा

कार्ायिर्

जम्िा मनकासा

नं.

को

छनोट

गररएको

बजेट रु.

मनकासा रकि

सं चािन खचय

रकि रु.

रु.

रु.

१

१

प्रकार
Type2

काडाखुट्टी ०७५/०७६ ३८८६९२०

११६६०७६

५०००००

१६६६०७६

२

६

Type2

फचकपुर

०७५/०७६ ३८८६९२०

११६६०७६

५०००००

१६६६०७६

३

३

Type1

क्िङ्गनी

०७६/०७७ ६३४६६३०

२२२१३२१

५०००००

२७२१३२०|५

४

९

Type1

वढकपुर

०७६/०७७ ६३४६६३०

२२२१३२१

५०००००

२७२१३२०|५

५

११

Type1

क्शवपुर

०७६/०७७ ६३४६६३०

२२२१३२१

५०००००

२७२१३२०|५

६

१७

Type1

हररद्वार

०७६/०७७ ६३४६६३०

२२२१३२१

५०००००

२७२१३२०|५

आ.व.

जम्िा

३३१६०३६० ११२१७४३६ ३०००००० १४२१७४३४

मनणयर् नं. ४ :
घोराही उपिहानगरपामिका स्वास््र् शाखा िाफयत सं चािन हुने गरी शसतय अनुदानतफय एकिुष्ठ प्राप्त
रकि सोही क्शषयकसं ग सम्वक्न्धत दे हाए बिोक्जि वक्रर्ाकिाप सं चािन गने गरर बांडफांड गने
तपक्शि:

।

मनणयर् नं. ५ :
प्रेरणाका िामग अमभर्ान नेपािको मिमत २०७६/०९/१३, च.न.२१ को प्राप्त पिानुसार िानमसक
सिस्र्ाबाट पीमडत सडकिा जीवन र्ापन गरररहे का (िानमसक रोगी) व्र्क्िहरुको व्र्वस्थापनका
िामग घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ३, कुइरे पानी िोहननगरिा भवन तथा आवश्र्क पूवायधार
मनिायण कार्य सम्पन्न भएको हुुँदा र्वहुँ मिमत २०७६ साि िाघ िवहना दे क्ख नवमनमियत भवनबाट सेवा
प्रदान गने गरर अनुिमत िाग भई आएको हुुँदा सेवा प्रदान गनय अनुिमत ददने ।
मनणयर् नं. ६:
घोराही उपिहानगरपामिकािा मनम्न सं स्थाबाट तपक्शि बिोक्जिका कार्यक्रिका िामग आमथयक सहर्ोग िाग भै
आएको हुुँदा दे हाए अनुसार आमथयक सहर्ोग मनम्न क्शषयकबाट ददने ।
क्र.स.

सं स्थाको नाि

सहर्ोग रकि रु

भुिानी क्शषयक

१.

क्जल्िा सिन्वर् समिमत (नेपाि भ्रिण बषय

१०००००|००

अन्र् सं स्था सहार्ता

२

थारु कल्र्ाणकाररणी सभा

२५००००|००

efiff, ;flxTo,
;+:s[lt tyf snf
k|j4{{g sfo{qmd
;xof]u मस.नं. @@!

२०२० को उद्घाटन कार्यक्रिका िामग)

रु १०००००|००

अन्र् सं स्था सहार्ता
१५००००|००
३

राविर् पोशाक सं रक्षण िहामभर्ान नेपाि

१००००|००

अन्र् सं स्था सहार्ता

४.

वडा नं. ११ बाि कल्र्ाण प्रा.वव. अधुरो

१०००००|००

शैक्क्षक सं स्था सहार्ता

५.

ब्रह्माकुिारी इश्वरीर् ववश्व ववद्यािर् एवं

२८०००|००

धामियक, सांस्कृमतक

भवन मनिायण

राजर्ोग प्रक्शक्षण केन्र, नेपािको नवमनमियत
भवन मनिायण स्थििा प्रर्ोग भएको िेमसन
उपकरणको भुिानी

सम्पदा सं रक्षण

कैवफर्त

मनणयर् नं. ७ :
घोराही उपिहानगरपामिका क्षेि मभि रहे का धामियक सं घसं स्थाहरुिे आफ्नो स्वामित्विा रहने गरर
भवन मनिायण गदाय नक्सापास एवं सम्पन्न सम्िको ववववध प्रवक्रर्ािा िाग्ने राजस्व छु ट गररददन भनी
िाग भई आएको हुुँदा छु ट गररददने ।
मनणयर् नं. ८:
घोराही उपिहानगरपामिकािा आ.व. ०७७/०७८ िा

तपक्शि बिोक्जिका आर्ोजनाहरु सं घ सरकारको

ववशेष अनुदान एवं सिपुरक अनुदान सहार्ता अन्तगयत सं चािन गनय ववशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यववमध २०७६

को अनुसूची-१ एवं सिपुरक अनुदान सम्वन्धी कार्यववमध २०७६ को अनुसूची-१ बिोक्जिको ढाुँचािा राविर्
र्ोजना आर्ोगिा िाग गरर पठाउने ।
तपक्शि
१. ववशेष अनुदान अन्तगयत सं चािन हुने आर्ोजनाहरु
मस.नं.

आर्ोजनाको नाि

वडा नं.

१.

सैघा स्वास््र् चौकी भवन मनिायण

१९

२.

बसेरी खानेपानी र्ोजना

५

३.

वडा कार्ायिर् भवन मनिायण (३ वटा)

३,११,१३

कैवफर्त

१. सिपुरक अनुदान अन्तगयत सं चािन हुने आर्ोजनाहरु
मस.नं.

आर्ोजनाको नाि

वडा नं.

१.

ने.बै.िी- शवहद गेट - क्जल्िा प्रशासन/ १५

२.

रज्जेिन्नािे/िौिाकोट सडक मनिायण

३.

क्खररवटर्ा, िाखुवार, खैरागनार, कप्तान चोक ५,६

कैवफर्त

भरतपुर सडक मनिायण

५, १३

हुदै डाुँगी गाउुँ सम्ि सडक वपच

मनणयर् नं. ९:
पोष्ट बहादुर बोगटी स्िृमत प्रमतष्ठानको मिमत २०७६/०९/०९, च.नं. ४ र घोराही उपिहानगरपामिका १७

नं वडा कार्ायिर्को मिमत २०७६/०९/०७, च.नं.१९४० को पिानुसार घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं.
१७ साववक िक्ष्िीपुर ४ ख वक.नं. ९३, प्रमत ऐिानी जग्गा िध्र्े ५८५६.७५ वगय मि.क्षेिफिको जग्गा

उपिब्ध गराउन िाग भई आएको हुुँदा सरकारी जग्गा मिजिा उपिब्ध गराउने कार्यववमध २०७१ बिोक्जि
उपिब्ध गराउन सहिमत ददने ।

मनणयर् नं. १०:
घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. २ िा रहे को गौशािािा रहे का गाईबस्तुिाई क्चसोबाट जोगाउन मिपाि
िाग भई आएको हुुँदा िाग भए बिोक्जि उपिब्ध गराउने ।
मनणयर् नं. ११:

आ.व. २०७६/०७७ को वावषयक कार्यक्रििा सडकिा छररएर रहे का प्िावष्टक तथा मससा एवं कपडाजन्र्

वस्तुको खररद कार्यका िामग बजेट मबमनर्ोजन भएको र उपर्ुि
य बस्तुको खररद गनय वातावरण तथा ववपद

व्र्वस्थापन समिमतको बैठकबाट तपक्शिबिोक्जिको िूल्र् कार्ि गरर खररद गनय मसफाररस भई आएको हुुँदा
सोही बिोक्जि िूल्र् कार्ि गरर खररद गने ।
तपक्शि:

१. प्िावष्टक (पुन: प्रर्ोग हुने) प्रमत के.जी रु.५

२. प्िावष्टक (पुन: प्रर्ोग नहुने) प्रमत के.जी रु.३
३. कपडा जन्र् बस्तु प्रमत के.जी. रु.५

उल्िेक्खत वस्तु खररद पश्चात ववक्री गरर सो वापत प्राप्त हुने रकि घुम्तीकोषको रुपिा पररचािन गने र
आ.व. को अन्तिा एकिुष्ठ जम्िा गने ।
मनणयर् नं. १२ :
घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १५िा रहे को कृवष सािग्री सं स्थानिे भवन आचारसं वहता एवं िापदण्ड
ववपररत भवन मनिायण कार्य अगाडी बढाएकोिे भवन आचार सं वहता एवं िापदण्ड पािना गनय पटक पटक

पिाचार गदाय सिेत सोको वेवास्ता गरर मनिायण कार्यिाई मनरन्तरता ददएको हुुँदा आचार सं वहता एवं िापदण्ड
ववपररत रहे को उपर्ुि
य भवन भत्काउने साथै दे व: ववकास बैंकिे बैंक अगाडीको भागिा एवटर्ि(ATM) काउन्टर
बनाउने क्रििा उपिहानगरपामिका सं ग अनुिमत

नमिएको र प्राववमधक बाट स्थिगत अनुगिन गदाय सो

काउन्टरिे सिेत िापदण्ड मिचेको पाईएकोिे सो सिेत भत्काउने ।

मनणयर् नं. १३:
घोराही उपिहानगरपामिकाको क्षेिमभि रहे का र प्रारक्म्भक वातावरणीर् पररक्षण भएका खोिा/नदीघाटबाट
नददजन्र् पदाथय ववक्री ववतरण गनय प्रथि पटक मिमत २०७६/८/२४ गते ठे क्का आह्वान गदाय ठे क्का निागेकोिे

हाि दोश्रो पटक मिमत २०७६/९/१० गते पुनः ठे क्का आह्वान गररएको । दोश्रो पटकको ठे क्का आह्वान पश्चात
सिेत ठे क्का िाग्न नसकेिा नददजन्र् पदाथय व्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्यववमध बिोक्जि सम्वक्न्धत स्थानीर् तहिे

अिानतिा ववक्री ववतरण गनय सक्ने कानूनी व्र्वस्था अनुसार कार्यववमधिा व्र्वस्था भए अनुसारको दर रे टिा
अिनतबाट ववक्री ववतरण गने व्र्वस्था मििाउने ।

मनणयर् नं. १४ :
घोराही

उपिहानगरपामिका

सरसफाई

वातावारण

तथा

ववपद

व्र्वस्थापन

समिमतको

मिमत

२०७६/०९/११ को तपक्शि अनुसारको मनणयर् अनुिोदन गने ।
तपक्शि:
१४.१ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं.१८ को च.नं. १८५३ मिमत २०७६/९/१० को पिानुसार
तथा प्रहरी िुच ुल्काको प्रमतवेदन अनुसार आगिागीबाट प्रभाववत श्री कृष्ण बहादुर श्रे ष्ठिाई राहत
स्वरूप रु ५०००।०० (अक्षरुवप पाुँच हजार िाि) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोषबाट आमथयक
सहर्ोग उपिब्ध गराउने ।
१४.२ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १८ को च.नं. १८५९ मिमत २०७६/०९/११ को
पिानुसार तथा प्रहरी िुच ुल्का प्रमतवेदन अनुसार श्री जीवन कुिार श्रे ष्ठको घरिा डेरा गरर बस्ने श्री
ु एको हुुँदा पीमडत श्री िक्ष्िी रे ग्िीिाई स्थानीर्
िक्क्ष्ि रे ग्िीको घरिा भएको आगिागीबाट प्रभाववत हुनभ
ववपद व्र्वस्थापन कोषबाट रु ५०००|००( अक्षरुवप पाुँच हजार िाि) राहत स्वरूप प्रदान गने ।
१४.३ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ६ को च.नं. १५६५ मिमत २०७६/३/३० को पि,
क्शव बस्तीटोि कृवष मसं चाई कुिो समिमतको बैठक तथा घोराही उपिहानगरपामिकाको प्राववमधक
िुल्र्ांकन अनुसार वषायतको सिर्िा मिमत २०७६/०२/२७, २०७६/०२/२८ को अववरि वषायिे
क्षमत भएको जन्रागाउुँ खेतवाय कुिो िियतको िामग ग्र्ाववन जािी ढुं गा िाफयत िियत गनयका िामग
ढुं गा भने खचय रु.४,७०,००० (अक्षरुवप चार िाख सहत्तर हजार िाि) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन
कोषबाट उपिब्ध गराउने ।

