
प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक ५५,  लिलत २०७६/०१/१२, लबहिबार) 

१. नगर हवकास सलिलतको सदस्र् चर्न सम्वन्धिा 
२. र्ोजना तथा बजेट तजजयिा सम्वन्धिा 
३. िहििा पजनस्थायपना केन्रिाई अनजिलत सम्वन्धिा 
४. रकिान्तरण सम्वन्धिा 
५. नददजन्र् पदाथयको आपूलतय सम्वन्धिा 
६. रोजगार कार्यक्रिको स्थानीर् लनदेशन सलिलत गठन सम्वन्धिा 
७. गंगा िा.हव. सम्वन्धिा 
८. घ वगयको इजाजत पत्र सम्वन्धिा  

९. तराई िधेश कार्यक्रि सम्वन्धिा 
१०. हवहवध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लनणयर् नं. १ : 

सघन सिरी तथा भवन लनिायण आर्ोजना दाङको च.नं.६२८ लिलत २०७५/१२/२४ को पत्रानजसार नगर 
हवकास ऐन २०४५ (संशोधन ऐन २०७५ ) को दफा ४ िा व्र्वस्था भए अनजसार नगर कार्यपालिका तथा 
सिाजसेवीिरु िध्रे्बाट तपशशि बिोशजिका पदालधकारी तथा व्र्शित्विरुिाई नगर हवकास सलिलतको 
सदस्र्िा िनोनर्न गने लनणयर् गररर्ो | 

तपशशि: 

१. नगर कार्यपालिकाको ३ जना सदस्र् : शचत्र बिादजर डााँगी, वडा अध्र्क्ष-१० 

                               शशिराि डााँगी, वडा अध्र्क्ष -१४ 

                               भरतिशण अर्ायि, वडा अध्र्क्ष -१८  

२. स्थानीर् क्षेत्रको हवकासिा िित्वपूणय र्ोगदान गरर आएका सोिी के्षत्रका सिाजसेवीिरु िध्रे्बाट सम्बशन्धत 
स्थानीर् तिको कार्यपालिकािे िनोलनत गरेका एक जना िहििा सहित दजई जना सदस्र्                                                                                                                                                  

                                                          िजिा लड.सी., घोरािी-१७     

                                                        िोिनराज आचार्य, घोरािी-१० 

लनणयर् नं. २ : 
आ.व. ०७६/०७७ को बजेट तजजयिा गने सम्वन्धिा केन्रबाट िाि सम्ि प्राप्त लसलिंग र अन्तररक आर्का 
बारेिा जानकारी तथा छिफि गररर्ो | आगािी आ.व. ०७६/०७७ को बजेट तजजयिाका िालग वडा सलिलत 
िगार्त सबै सलिलतिे बजेट छिफििा व्र्ापक जनसिभालगता पररचािन गरर बजेट तजजयिािाई अगालड 
बढाउने लनणयर् गररर्ो |  

 

लनणयर् नं. ३:   

िहििा पजनस्थायपना केन्र (ओरेक) को च.नं. ११९-०७५/०७६ लिलत २०७५/०१/०१ को पत्रानजसार 
ओरेकिे १२ बर्य देशि दाङ शजल्िािा शािा कार्ायिर् स्थापना गरर िहििा हिंसा हवरुद्धको अलभर्ान, 
आलथयक, सािाशजक र सांस्कृलतक अलधकारको अलभर्ान, िानव अलधकार र सािाशजक न्र्ार्को अलभर्ान गरर 
३ वटा अलभर्ान घोरािी उपििानगरपालिकािा संचािन गदै आएको र िाि घोरािी वडा नं. २ रािपजर शस्थत 
रािपजर स्वास््र् शिरी प्रवद्धयन केन्रिा िनोलबिशय केन्र संचािनको िालग वडा कार्ायिर् संग सिन्वर् गरर 
अहप्रि २०१९ देशि लडसेम्बर २०१९ सम्ि उि र्ोजना संचािन गनय अनजिलत िाग भई आएकोिे सो 
स्थानिा कार्यक्रि संचािन गनय अनजिलत ददने लनणयर् गररर्ो |  

 

 



लनणयर् नं. ४: 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत आ. व. २०७५/०७६को नगरस्तरीर्  तपशशि 
अनजसारका कार्यक्रि संसोधन गने लनणयर् गररर्ो | 

क्र.स. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट संसोलधत कार्यक्रि संसोलधत बजेट कै 

१.   नगरस्तरीर् लस.नं. ५०३० सूचना 
प्रहवलध लस.नं.३ घोरािी 
उपििानगरपालिकाको िोबाइि एप 
लनिायण  

२०००००|०० १.१ सावयजलनक सजनवाई 

१.२ आठौं राहिर् िेिकज द 
प्रलतर्ोलगताको प्रत्र्क्ष 
प्रसारण तथा िाइिाईटस 
कार्यक्रि प्रार्ोजन 

४४,७२०|०० 

 
 

२५०००|०० 

 

बााँकी रकि 
: 
१३०२८० 

२. नगरस्तरीर् लस.नं.१०३० पर्यटन लस. 
नं. १२ नेसनि टे्रलडङबाट प्राप्त 
जग्गािा हपहपहपको अवधारणािा पाकय  
लनिायण (कार्यपालिका बैठक नं. ४७ 
लिलत 2075/10/24 गते लबिीवार 
र्ोजना संशोधन गरी बकाय नाचको 
िालग वतृ्तशचत्र तर्ार गने) 

१०००००|०० बकाय नाचको िालग 
आवश्र्क सािग्री िररद 
गने 

१०००००|००  

३. नगरस्तरीर् लस.नं. २०६० लस.नं. 
३० जनप्रलतलनलध, हवर्र्गत 
लनकार्िरु वीच कार्यक्रि अविोकन 
कार्यक्रि 

१५००००|०० नगरस्तरीर् लस.नं. २०६० 
लस.नं. ३० जनप्रलतलनलध, 
हवर्र्गत लनकार्िरु वीच 
अविोकन भ्रिण कार्यक्रि 

१५००००|००  

४ ४.१ नगरस्तरीर्  लस.नं. २०६० 
लस.नं. ४ बाि भेिा 
 

४.२ नगरस्तरीर् लस.नं. २०६० लस. 
नं. १८ बाि संरक्षण तथा तथा बाि 
हववाि न्रू्नीकरण सम्वन्धी 
अलभभावक र बािबालिकािरुको 
िालग अलभिजिीकरण कार्यक्रि 

४.३ नगरस्तरीर् लस.नं.२०६० लस.नं. 
३३ िैहिक हिंसा प्रभाहवतिाई आश्रर् 
स्थि (वडा नं. १०) िा संरक्षण 

१५००००|०० 

 
 

1०००००|०० 

 
 
 
 

 
 

6००००|०० 

नगरस्तरीर् लस.नं. २०६० 
लस.नं. ३० जनप्रलतलनलध, 
हवर्र्गत लनकार्िरु वीच 
अविोकन भ्रिण कार्यक्रि 

४६००००|०० 

(िालथ संशोलधत 
लस.नं. ३ को 
१५००००|०० 
िा थप ) 

 
 

५. नगरस्तरीर् लस.नं. २०३० लस.नं.४ 
वडा नं. १५ भरतपजर िानेपानी टंकी  

१००००००|०० लडप ट्यजबवेि लनिायण १००००००|००  

 



र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत आ. व. २०७५/०७६को वडास्तरीर् कार्यक्रि 
तपशशि अनजसार संशोधन गने लनणयर् गररर्ो | 

क्र.स. स्वीकृत कार्यक्रि स्वीकृत बजेट संशोलधत कार्यक्रि बजेट 

१. वडा नं. १३, लस.नं. २०६० 
लस.नं.३ दलित र्जवा र्जवतीिाई 
अटोिेकालनक 

१५००००|०० टोि हवकास संस्थाका अध्र्क्ष 
र िहििा स्वास््र् स्वरं् 
सेहवकािाई नतेतृ्व तथा 
संस्थागत तालिि 

१५००००|०० 

२. वडा नं. १३, लस.नं. २०६० 
लस.नं.४ कििघारी लडफेन्स डोजाङ 
क्िबको अधजरो भवन लनरन्तरता 

१०००००|०० कििघारी लडफेन्स डोजाङ 
क्िबको हफल्ड लनिायण 

१०००००|०० 

लनणयर् नं. ५ : 

शजल्िा सिन्वर् सलिलत दाङको च.नं. १५१४, लिलत २०७६/०१/०२ को पत्रानजसार र्स घोरािी 
उपििानगरपालिका अन्तगयत िोिािरुबाट नददजन्र् पदाथय ( ढजंगा लगटी र बािजवा) आपूलतयका िालग जेलसवी 
तथा भ्र्ाकज िोडर प्रर्ोग गनय रोक िगाइएको िजनािे र्स आ.व. २०७५/०७६ को अन्त्र् सम्ि आउाँदा 
नददजन्र् पदाथयको अभाविे उपििानगरपालिका अन्तगयतका हवकास लनिायण र्ोजनािरु प्रभाहवत भै तोहकएको 
सिर् लसिा लभत्र ठे्ा वा उपभोिा सलिलतबाट लनिायण कार्य सम्पन्न िजन नसक्दा र्ोजना अधजरो िजने र 
सरकारिे तोकेको िक्ष पजरा निजने अवस्था लसजयना भएको छ | तसथय िोिािरुबाट र्स आ.व.िा शज.स.स.बाट 
स्वीकृत आई.इ.इ.को पररलध लभत्र रिेर बााँकी रिेको पररिाणिाई िात्र ठे्ा भएको वा  ठे्ा नभएको 
िोिािरुबाट सम्पूणय हवकास लनिायण िगार्त उपभोिािरुिाई नददजन्र् पदाथयको आपूलतयिा सिजता ल्र्ाउन 
शज.स.स. िगार्त अन्र् सम्पूणय शजम्िेवार लनकार्िरुबाट अनजगिन गनय उपििानगरपालिकािे व्र्वस्था 
लििाउने प्रलतबद्धताका साथ जेलसबी र भ्र्ाकज िोडर प्रर्ोग गरर नदद जन्र् पदाथय आपूलतयका िालग सम्वशन्धत 
लनकार्िा लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं.६: 

 नेपाि सरकारबाट संचालित प्रधानिन्त्री रोजगार कार्यक्रि २०७५, अन्तगयत रोजगारीको िक सम्वन्धी 
लनर्िाविी २०७५ दफा १४ बिोशजि स्थानीर् लनदेशन सलिलत गठन गने व्र्वस्था अनजसार घोरािी 
उपििानगरपालिकाको तपशशि बिोशजिको लनदेशन सलिलत गठन गने लनणयर् गररर्ो | 

१. नगर प्रिजि : नरुिाि चौधरी, अध्र्क्ष 

२. उप प्रिजि : सीता लसग्देि न्र्ौपाने, सदस्र् 

३. नगर प्रिजििे तोकेको २ जना सदस्र् : केशवराज आचार्य, वडा अध्र्क्ष -२ 

                               कज िबिादजर िालिछाने, वडा अध्र्क्ष -११ 

४. प्रिजि प्रशासकीर् अलधकृत : ऋहर्राि के.सी., सदस्र् सशचव 



लनणयर् नं. ७: 

र्स घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. २  रािपजर शस्थत गंगा िाध्र्लिक हवद्यािर्को च.नं.११२ लिलत 
२०७६/०१/१२ को पत्रानजसार स्िाटय हवद्यािर् बनाउनका िालग आवश्र्क डेक्स, बेन्च, कज लसय, टेबि, 
कम््र्जटर ल्र्ाबको िालग काउन्टर, लग्रि, कापेट, व्र्ाट्री तथा लससाको िालग प्रालबलधक इशस्टिेट अनजसार 
बजेट शशर्यक नं. २२५११ कियचारी तालिि िचय शशर्यकबाट आलथयक सिर्ोग गने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं. ८ : 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकािे बनाएको 'घ' वगयको लनिायण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्वन्धी कार्यहवलध, 
२०७५ बिोशजि सबै प्रहक्रर्ा र कागजातिरु पजरा गरे नगरेको िेरी वडा नं. ४, सजनपजर दाङको सज-संगीत 
कन्स्ट्रक्सन एण्ड स्िार्सय प्रा.लि.का प्रो. िेि बिादजर के.सी.िाई 'घ' वगयको लनिायण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र 
ददने लनणयर् गररर्ो |  

लनणयर् नं.९: 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको तराई-िधेश सिहृद्ध कार्यक्रि अन्तगयत तराई-िधेश सिहृद्ध कार्यक्रि 
संचािन कार्यहवलध, २०७५को क्षेत्रालधकार लभत्र रिी आर्ोजना तथा कार्यक्रि र सिपजरक कार्यक्रि अन्तगयत 
संचािन िजने र्ोजना तथा कार्यक्रि िाग गनय नगर प्रिजि उपप्रिजि, प्रिजि प्रशासकीर् अलधकृत, हवर्र्गत 
सलिलतका संर्ोजकज्रू्िरुिाई शजम्िेवारी ददने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं. १०: 

हवहवध 

१०.१ र्स घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. १८ च.नं. २४९२ लिलत २०७६/०१/१२ को पत्रानजसार 
तरकारी बजार व्र्वस्थापनको िालग जग्गा आवश्र्क परेको िजाँदा  अम्बाप जर जग्गा एकीकरण चौतारी नशजक 
र प्राहवलधक कारणिे जग्गा अपजग भएिा ्िट नं.२८४ र २८६ ्र्जठान रोड कटजवािोिा पजि दशक्षण तफय  
लनिायण गनय ददइने लनणयर् प्रलतलिहप सहित पेश भएको िजाँदा सो उल्िेशित ्िट नं. को जग्गा तरकारी बजार 
व्र्वस्थापनको िालग उपिब्ध गराउन सम्वशन्धत लनकार्िा लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो | 

१०.२ र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको वातावरण तथा हवपद व्र्वस्थापन सलिलतको लिलत 
२०७५/०१/१२ गते बसेको बैठकको देिार् बिोशजिका लनणयर्िरु अनजिोदन गने लनणयर् गररर्ो | 

तपशशि : 
 धारापानी लिफ्ट लसंचाई कज िोको वाि लनिायण गदायको िचय हववरण पेश भए बिोशजि स्थानीर् हवपद 

व्र्वस्थापन कोर् लस.नं. ४०६० को उपशीर्यक लस.नं. १ बाट भ जिानी ददन े| 



 िाटो बोक्न भााँडािा ल्र्ाइएको ट्रर्ाक्टरिाई उपशीर्यक अनजसार बजेट हवलनर्ोजन अन्तगयत िचय 
शशर्यक संकेत २२४१४ ' सरसफाई सेवा शजल्क'बाट भ जिानी ददन े

 छाडा गाईिरु व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनका िालग 'राप्ती अगायलनक कृर्क गौशािा तथा हवहवध 
पशजपािन सिूि' संग लिलत तर् गरर बैठक बस्ने | 

१०.३ र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको कानूनी िालििा शािाबाट पेश भएको 'घोरािी 
उपििानगरपालिकाको न्र्ाहर्क सलिलतको बैठक संचािन सम्वन्धी लनदेशशका २०७५' पाररत गने लनणयर् 
गररर्ो | 

१०.४ र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको आलथयक हवकास ििाशािा अन्तगयत उपभोिा हित संरक्षण शािािा 
बजेट हवलनर्ोजन नभएको िजाँदा आवश्र्क कार्य गनय कदठनाइ भएकोिे सो शािाबाट पेश भएको कार्यक्रि 
संचािन गनय कार्यक्रि हववरण अनजसार कन्टेनजेन्सी शशर्यकबाट आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गने गररर्ो |  

 

 

 

 


