प्रस्ताव: (मिमत २०७६/०८/०६, शुक्रबार, ७० औ ं कार्यपामिका बैठक)
१. गुिररर्ा प्रहरी बोमडिंगिा बाटो बनाउदा क्षमत भएको बाटोिा तारबार सम्वन्धिा
२. ववदे श भ्रिण अनुिोदन सम्वन्धिा
३. बडय फ्िु रोग प्राववमधक समिमत गठन सम्वन्धिा
४. नेपाि रे डक्रस सोसाईटीिाई आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा
५. ववपद व्र्वस्थापन सम्वन्धिा
६. प्रोत्साहन सम्वन्धिा
७. बजेट ववमनर्ोजन सम्वन्धिा

मनणयर् नं.१:
घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १७, प्रहरी बोमडिंग दे खि खिररवटर्ा सम्ि बाटो स्तरोन्नमत गने
क्रििा क्षमत भएको प्रहरी बोमडिंग गुिररर्ाको तारवार प्राववमधक ि.इ. अनुसार घोराही उपिहानगरको
िागतिा मनिायण गने

।

मनणयर् नं. २ :
GIZ को मनिन्रणािा स्थानीर् तहिा आमथयक ववकासका सम्भावना ववषर्क अध्र्र्न भ्रिणिा र्स
ु न
उपिहानगरपामिकाको तर्यबाट सहभागी हुनह
ु े नगर प्रिुि श्री नरुिाि चौधरीज्र्ुको मिमत ३०
नोभेम्बर २०१९ दे खि ११ मडसेम्बर २०१९ सम्ि हुने वर्मिवपन्स भ्रिण अनुिोदन गने ।

मनणयर् नं. ३
घोराही उपिहानगरपामिकाको चािु आ.व. २०७६/२०७७ को पशु सेवा शािा अन्तगयत शसतय
तर्यको स्वीकृत कार्यक्रि अनुसार बडयफ्िु रोग िगार्त अन्र् रोगको मनर्िनको िामग तपखशि
बिोखजिको नगरस्तरीर् बडयफ्िु रोग मनर्न्रण प्राववमधक समिमत गठन गने |
तपखशि:
१. नगर प्रिुि : सं र्ोजक
२. उप प्रिुि : सदस्र्
३. आमथयक ववकास समिमत संर्ोजक : सदस्र्
४. खजल्िा प्रशासन कार्ायिर् प्रिुि/प्रमतमनमध : सदस्र्
५. भेटेरीनरी अस्पताि तथा पशुसेवा ववज्ञ केन्र प्रिुि: सदस्र्
६. प्रिुि खजल्िा खस्थत नेपािी सेना : सदस्र्
७. प्रिुि खजल्िा खस्थत प्रहरी कार्ायिर्: सदस्र्
८. प्रिुि खजल्िा खस्थत सशस्त्र प्रहरी बि : सदस्र्
९. प्रिुि स्वास््र् शािा : सदस्र्
१०.

प्रमतमनमध नेपाि रे डक्रस सोसाइटी : सदस्र्

११.

अध्र्क्ष कुिुरा पािक सिूह समिमत : सदस्र्

१२.

अध्र्क्ष कुिुरा िासु व्र्वसार्ी सं घ : सदस्र्

१३.

प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृत : सदस्र् सखचव

मनणयर् नं.४ :
नेपाि रे डक्रस सोसाईटी दाङ खजल्िा शािाको मिमत २०७६/०७/१८ को परानुसार नेपाि रे डक्रस
सोसाईटी दाङ खजल्िा शािाको आर्ोजनािा ३० औ ं खजल्िा स्तरीर् गोष्ठी सम्पन्न गनय रु
२००००।००(अक्षरुवप वीस हजार िार) आमथयक सहर्ोग गने ।

मनणयर् नं.५:
घोराही

उपिहानगरपामिका

सरसर्ाई

वातावारण

तथा

ववपद

व्र्वस्थापन

समिमतको

मिमत

२०७६/०८/०५ को तपखशि अनुसारको मनणयर् अनुिोदन गने ।
तपखशि:
५.१ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं.१ को च.नं. २८८ मिमत २०७६/७/२४ को परानुसार
जमिन डुबानिा परी प्रभाववत भएका दे हार् अनुसारका प्रभाववतहरुिाई प्रमत पररवार

रु ५०००।००

(अक्षरुवप पााँच हजार िार) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोषबाट आमथयक सहर्ोग उपिब्ध गराउने ।
५.२ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १२को च.नं. ७८० मिमत २०७६/०८/०१ को परानुसार
ु एका श्री दे वराज
धान सवहतको पराििा आगिागी भइ धान र पराि नष्ट भई प्रभाववत हुनभ
िामिछानेिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष रु ५०००|००( अक्षरुवप पााँच हजार िार) राहत
स्वरूप प्रदान गने |
५.३ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ५ को च.नं. ४४३ मिमत २०७६/०७/२० को परानुसार
प्राप्त मसर्ाररस तथा सं िग्न प्रहरी िुच ुल्का एवं घरको तखस्वर सिेतका आधारिा घर भखत्कएर प्रभाववत
श्री मतिकी ववश्वकिायिाई राहत स्वरूप ५ (पााँच) बन्डि जस्तापाता स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोषबाट
उपिब्ध गराउने ।

मनणयर् नं.६:
र्स घोराही उपिहानगरपामिका क्षेर मभर सरसर्ाई व्र्वस्थापन अन्तगयत सं वेदनशीि तथा जोखििपूणय
स्थिहरुिा जुनसुकै सिर्िा िवटने सरसर्ाई व्र्वस्थापन शािा र सो अन्तगयत कार्यरत कियचारीिाई
प्रोत्साहन स्वरूप िामसक रु १०००|०० (अक्षरुवप एक हजार िार) प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने
।

मनणयर् नं. ७:
घोराही उपिहानगरपामिकाको जन स्वास््र् प्रवर्द्यन शािा तर्यको तपखशि कार्यक्रिहरुको बजेट दे हाए
बिोखजिको खशषयकिा मबमनर्ोजन गने ।
तपखशि:
क्र.स.

बजेट

खशषयक

कार्यक्रि

बजेट रु.

नं.
१.

७८

ववमनर्ोखजत
खशषयक

कार्यक्रि ववमनर्ोखजत
रु.

रकि िचय

शहरी स्वास््र् प्रवर्द्यन

१.करार कियचारी तिब २४,००,०००|००

नेपाि

सरकार

सं चािन

२.शहरी स्वास््र् प्रवर्द्यन १६,००,०००|००

नेपाि

सरकार

केन्र

स्थापना

(पुरानो

तथा ४०,००,०००|०० भत्ता

नर्ााँ थप हुने सिेत)

र

केन्र नारार्णपुर भवन
िियत तथा मनिायण

२.

३३१

खशषयक

गररने

शसतय अनुदान
शसतय अनुदान

स्थापना भएका र थप ५०,००,०००|००

१.करार

कियचारीको २०,००,०००|००

सिानीकरण

सं चािन अनुदान

२.रािपुर शहरी स्वास््र् १०,००,०००|००

सिानीकरण

शहरी स्वास््र् केन्र

तिब भत्ता
प्रवर्द्यन

एक्सरे ,ल्र्ाब

केन्र

सेवाको

िामग चार कोठे भवन
मनिायण

३.उपकरण
िसिन्द

व्र्वस्थापन

औजार २०,००,०००|००
तथा

सिानीकरण

