प्रस्ताव: (मिमत २०७६/११/२३ गते शुक्रबार, ७६ औ कार्यपामिका बैठक)
१) तराई िधेश सिृद्धि कार्यक्रि छनौट सम्वन्धिा
२) CORONA VIRUS सम्वन्धिा
३) िौरी श्रोत केन्र स्थापना सम्वन्धिा
४) आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा
५) घ वगय सम्वन्धिा
६) क्षमतपूमतय सम्वन्धिा
७) गोबर ग्र्ास सम्वन्धिा
८) भुक्तानी सम्वन्धिा
९) अन्तरायद्धिर् िद्धहिा दिवस सम्वन्धिा
१०) पशु सेवा केन्र सम्वन्धिा
११) गररब सं ग द्धवशेश्वर कार्यक्रि सम्वन्धिा
१२) िर्र कप फुटबि प्रमतर्ोमगतािा नपुग रकि सम्वन्धिा
मनर्यर् नं. १:
तराई िधेश सिृद्धि कार्यक्रि, सिन्वर् इकाईको मिमत २०७६/१०/२८ गते प्रकाशशत आर्ोजना/ कार्यक्रि
िाग/

प्रस्ताव

पेश

गने

सम्वन्धी

सूचना

अनुसार

आगािी

आ.व.०७७/०७८

का

िामग

र्स

उपिहानगरपामिकािा तपशशि बिोशजिका आर्ोजना सं चािन गनय तराई िधेश सिृद्धि कार्यक्रि सं चािन
कार्यद्धवमध, २०७५ को अनुसूची २ बिोशजिको ढााँचािा तपशशि बिोशजि प्राथमिकताक्रि मनधायरर् गरी िाग
गने ।
तपशशि:
१. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ५ को अधुरो नैनवार थारु सािुिाद्धर्क भवन मनरन्तरता
२. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ५ र ७ िा स्वास््र् चौकी मनिायर्
३. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. २ जेष्ठ नागररक दिवा सेवा केन्र मनिायर्
४. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १८ रझेना सािुिाद्धर्क भवन मनिायर्
५. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ श्री बािद्धहत प्रा.द्धव. भवन मनिायर्
६. घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १७, पनौरा चोक िे शि गुिेररर्ा िानेपानी टं की सम्ि मसं चाई
कुिो मनिायर्

मनर्यर् नं. २ :
मछिेकी मित्र राि चीन हुाँिै द्धवश्वभर िहािारीको रुपिा फैििै गएको CORONA VIRUS (COVID-19) को
सं क्रिर्बाट नेपाि सिेत उच्च जोशिििा रहे को अवस्थािाई िध्र्नजर गिै नेपाि सरकारिे र्सको
सं क्रिर्बाट जोमगन सं चेतना अपनाउन मभडभाडिा नजान, अत्र्ावश्र्क कार्य बाहे क घर बाद्धहर नमनस्कन, सभा
सम्िेिन, सिारोह जस्ता कार्यक्रि नगनय अनुरोध गररसकेको सन्िभयिा र्स आपतकािीन अवस्थािा सम्पूर्य
नगरवासीहरुिािा व्र्शक्तगत, स्वास््र् सरसफाई एवं िानपानिा ध्र्ान दिन, िगत्तै आउिै गरे को होिी
िगार्तका पवयिा कुनै द्धवशेष कार्यक्रिको आर्ोजना नगनय, त्र्स्ता कार्यक्रि, सभा, सम्िेिनिा सहभागी नहुन
साथै आि उपभोक्तािाई िै मनक अत्र्ावश्र्क उपभोग्र् वस्तुहरु औषधी र औषधीजन्र् सािग्रीहरु सहज, सरि
र सुिभ रुपिा उपिब्ध गराउन सरोकारवािा सबैिा अनुरोध गने ।
मनर्यर् नं. ३ :
भूमि व्र्वस्था, कृद्धष तथा सहकारी िन्त्रािर्को मिमत २०७६/११/१८ , च.नं. १२३५ को पत्रानुसार चािु
आ.व.

२०७६/०७७

िा

िौरी

श्रोत

केन्र

स्थापनाको

िामग

जग्गा

िाग

भए

बिोशजि

घोराही

उपिहानगरपामिका वडा नं. १३को मिमत २०७६/११/१८ गते च.नं. २४७४ को पत्रानुसार िौरी श्रोत
केन्र स्थापनाका िामग साद्धवक सेवार वनगाउाँ ५ द्धक.नं/ १५७ र १७४ अन्तगयत उत्तरतफयको ८ (आठ)
मबगाहा जग्गा दिने मनर्यर् गरे कोिे सो जग्गा िौरी श्रोत केन्र स्थापनाको िामग उपिब्ध गराउने ।
मनर्यर् नं. ४ :
घोराही उपिहानगरपामिकािा मनम्न सं स्थाबाट तपशशि बिोशजिका कार्यक्रिका िामग आमथयक सहर्ोग
िाग भै आएको हुाँिा िे हाए अनुसार आमथयक सहर्ोग मनम्न शशषयकबाट दिने ।
क्र.स

सं स्थाको नाि

१.

प्रिे श

मनिायर्

एक्सस्पो

िाङ,

मभमडर्ो

सहर्ोग रकि रु

भुक्तानी शशषयक

२५०००|००

अन्र् सं स्था सहार्ता

कैद्धफर्त

मनर्यर् नं ५ :
र्स घोराही उपिहानगरपामिकाकोिे बनाएको ×घ" वगयको मनिायर् व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यद्धवमध,

2075 बिोशजि सबै प्रद्धक्रर्ा र कागजातहरु पुरा गरे नगरे को हेरी घोराही वडा नं. १५िा रहे को गेिी रोल्पा
कन्स्रक्ससन प्रा.मि.का प्रो. िेि प्रकाश बुढािगर, घोराही वडा नं. १५ िोकिशर् ग्र ुप अफ कम्पनी प्रा.िी. का प्रो.

कुि बहािुर विी, जङ टत्नाङ मनिायर् से वा मडमिङ कम्पनी प्रा.िीका प्रो. प्रताप मसं पुन िगरिाई ×घ" वगयको
मनिायर् व्र्वसार्ी इजाजत पत्र दिने।

मनर्यर् नं. ६ :
मिमत २०७६/१०/०३ गते बसेको ७३ औ ं कार्यपामिका बैठकिे घोराही उपिहानगरपामिका १४ नं. वडा

शस्थत शशव शघमिरे को घर हुाँिै बसपाकय जोड्नेबाटो द्धवस्तारका िामग सो बाटोको मििनचोक टोििा पने िे वी
शघमिरे को घर भत्काउनु पने भएकािे उक्त घरको क्षमतपूमतय दिने सम्वन्धिा आमथयक द्धवकास समिमतका

सं र्ोजक श्री राििशर् पाण्डेर्ज्र्ुको सं र्ोजकत्विा गदठत समिमतको मिमत २०७६/११/१८ गते बसेको
बैठकको मनर्यर्ानुसार उक्त घरको क्षमतपूमतय दिने सम्वन्धिा घोराही उपिहानगरपामिका राजश्व शािाबाट

कार्ि हुन आएको िुल्र्ांकन रु. ६२७७९५/९६ अक्षरुद्धप (छ िाि सत्ताईस हजार सात सर् पन्चानब्बे
रुपैर्ा छर्ानब्बे पैसा) र घर भत्काउिा बाटोिा पने २ (िुई) धुर जग्गा सिेत गरी रु.१२०००००|००
(अक्षरुद्धप

बाह्र

िाि

)

क्षमतपूमतय

दिने

मनर्यर्

भई

आएको

रु.१२०००००|०० (अक्षरुद्धप बाह्र िाि ) क्षमतपूमतय दिने ।

हुाँिा

घर

र

जग्गा

सिेतको

जम्िा

मनर्यर् नं. ७ :
घोराही उपिहानगरपामिकाको वाद्धषक
य
स्वीकृत कार्यक्रि नवकरर्ीर् उजाय प्रद्धवमधहरु (िघु तथा साना

जिद्धवद्युत, सौर्य उजाय, वार्ो ग्र्ााँस, वार्ो िास, उजायको उत्पािनिुिक परीप्रर्ोग) िाफयत उजाय उत्पािन र
परीप्रर्ोग, सशतय अनुिान तफय
३०८००१०४ बाट

राद्धिर् ग्रामिर् तथा नवकरर्ीर् उजाय कार्यक्रि बजेट शशषयक नं.

तपशशििा उल्िेशित वडाहरुिा प्रत्र्ेक प्िान्ट(घरधुरी) का िामग रु. २५०००(

अक्षरुद्धप पच्चीस हजार) का िरिे थप अनुिान प्रिान गने।
तपशशि:
क्र.स.

गोबर ग्र्ााँस द्धवतरर् गने वडा नं.

गोबर ग्र्ााँस द्धवतरर् सं ख्र्ा

१.

२

१०

२.

६

३

३.

७

१

४.

९

१०

५.

१०

१

६.

१७

१

७.

१८

१

कैद्धफर्त

मनर्यर् नं. ८ :

घोराही उपिहानगरपामिका तुल्सीपुर चोकिे शि िख्वारे कुिो, टाउन एररर्ा, न्र्ुरोड, रझेना चोक िे शि िमसना चोक िे शि
िमसना, मगठे पानी सडक, शजल्िा अिाित िे शि मभं ग्रि
े ी चोक, िाकय किेज िे शि काठे कोि हुाँिै हाइवे िा.द्धव. सरस्वती

काठे कोि िे शि िहािक्ष्िी काठ मिि, सुपरिज टोि र हशस्पटि टोि (भरतपुर ओरािो िे शि स्वािी रुि) सम्ि द्धपच
सडक िियत कार्यका िामग सडक बोडय र र्स उपिहानगरपामिकाको सह िगानी (७०/३०) िा स्रोत व्र्वस्थापन हुने

गरी आ.व. ०७५/०७६ िाठे क्का िाफयत कार्य शुरु भएको ररमसमिङ प्रद्धवमध िाफयत सडक िियत गने कार्यिा प्रर्ोग
भएका

सािग्रीहरु

किसि

र

गुर्स्तरद्धहन

भएको

भनी

व्र्ापक

जन

गुनासो

पश्चात

कार्यपामिकाको

मिमत

२०७६/०३/२२ गते बसेको ६२ औ ं कार्यपामिका बैठकिे घोराही उपिहानगरपामिकाको प्रवक्ता भरतिशर् अर्ायिको
सं र्ोजकत्विा छानमबन समिमत

गठन भएको र समिमतिे मिमत २०७६/०५/२७ गते बसेको ६६ औ ं कार्यपामिका

बैठकिा पेश गरे को प्रमतवेिनिा उपर्ुक्त
य
कार्यको प्राद्धवमधक िुल्र्ांकन गरी भुक्तानी दिने भनी प्रमतवेिन पेश गरे को तथा
सो सम्वन्धिा र्स उपिहानगरपामिकाका प्राद्धवमधकिे गरे को िुल्र्ांकनिा रु.४६,१९,०३८|७४ (अक्षरुद्धप छर्ािीस
िाि उनाइस हजार अठ्तीस रुपैर्ा चौहत्तर पैसा) िुल्र्ांकन भई आएको र Resilence Construction and
development Lalitpur, Bagdol िे गरे को िूल्र्ांकनिा रु. ४७,३२,५३१|७० (अक्षरुद्धप सत्चामिस िाि बत्तीस हजार

पााँच सर् एकत्तीस रुपैर्ा सत्तरी पैसा) आएको हुाँिा उपर्क्त िूल्र्ांकन िध्र्े घोराही उपिहानगरपामिकाका प्राद्धवमधकबाट
भएको

िूल्र्ांकन कि िे शिएकोिे सो िूल्र्ांकनिा २० % रकि िियतका िामग कट्टी गरी बााँकी रकि भुक्तानी दिने ।

मनर्यर् नं. ९ :
११० औ ं अन्तरायद्धिर् श्रमिक िद्धहिा दिवसका अवसरिा सम्पूर्य िद्धहिा दििीबद्धहनीहरुिा सिाजिा रहेका िैद्धिक,

सािाशजक, सांस्कृमतक, आमथयक िगार्त द्धवकृमत, द्धवसं गमत, कुरीमत एवं उशत्पडन द्धवरुि सशक्त रुपिा आवाज उठाउन
एवं किि चिाउन प्रेरर्ा मििोस भन्ने कािना सद्धहत सिाज पररवतयनका िामग उहााँहरुिे चािेका हरे क गमतद्धवमधिा
स्थानीर् सरकार साथसाथै रहने प्रमतविता सद्धहत शुभकािना व्र्क्त गने।
मनर्यर् नं. १० :
घोराही उपिहानगरपामिका पशु सेवा शािा अन्तगयत मिमत २०७६/०९/१३ गते बसेको आमथयक द्धवकास समिमतको
तपशशि बिोशजिको पशु सेवा केन्रको कार्यक्षेत्र द्धवभाजन सम्वन्धी मनर्यर् अनुिोिन गने ।
तपशशि :
मस.नं.

पशु सेवा केन्र रहने स्थान

सेवा मिने वडा नं.

१.

पशु सेवा केन्र , रािपुर

१,२,३,४

२.

पशु सेवा केन्र, सौमडर्ार

५,६,७

३.

पशु सेवा केन्र, नारार्र्पुर

८,९,१०,११,१२

४.

पशु सेवा केन्र, बाम्िा

१३,१८,१९

५.

पशु सेवा शािा, घोराही

१४,१५,१६,१७

मनर्यर् नं. ११ :

कैद्धफर्त

घोराही उपिहानगरपामिकाको चािु आ.व. २०७६/०७७ का िामग गररब सं ग द्धवशेश्वर कार्यक्रि अन्तगयत सािाशजक
पररचािकिे प्रस्ताद्धवत गरे का कार्यक्रि सम्वशन्धत (५.१३ र १८) नं. वडािा सिन्वर् गरी आवश्र्कतानुसार कार्यक्रि
सं चािन गने ।
मनर्यर् नं. १२ :
घोराही उपिहानगरपामिकाको आर्ोजनािा सं चािन भएको िेर्रकप फुटबि प्रमतर्ोमगता एवं उपिेर्र कप भमिबि
प्रमतर्ोमगता सं चािन गने क्रििा वाद्धषक
य द्धवमनर्ोशजत रकिबाट रु. १,०९,९४० (अक्षरुद्धप एक िाि नौ हजार नौ सर्
चामिस रुपैर्ा) नपुग भएकोिे नपुग रकि भैपरी चािु शशषयकबाट भुक्तानी दिने ।

