
प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 50 (लिलत 2075/11/28 गते िङ्गिवार) 
1_ नेपाि िहििा सािदुाहर्क सेवा केन्द्रको कार्यक्रि स्वीकृत सम्बन्द्धिा, 
2_ िागत सिभालगतािा आधाररत सडक हपच र्ोजनािरुिाई बिवुहषयर् र्ोजना बनाउने सम्बन्द्धिा 
3_ घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 19 अन्द्तगयत रािबाङ्ग पेदी िुुँदै पाुँचपोखरी स्वगयद्वारी जाने बाटोिा 

स्टेप पदिागय लनिायणको िालग लडहपआर गने सम्बन्द्धिा, 
4_ घोरािी उपििानगरपालिकाको सावयजलनक सनुवुाईको लिलत संशोधन सम्बन्द्धिा, 
5_ आलथयक सिर्ोग सम्बन्द्धिा, 
6_ घोरािी उपििानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पाररत हपच िियत संभार र्ोजनाको बाुँडफाुँडिा संशोधन 

सम्बन्द्धिा, 
7_ शिरी स्वास््र् केन्द्र पररसरिा भएका टिरा िटाउुँने सम्बन्द्धिा, 
8_ बधशािा लनिायण सम्बन्द्धिा, 
9_ प्रारम्म्भक वातावरणीर् पररक्षण गने सम्बन्द्धिा 
10_  नगर म्शक्षा र्ोजनाका िालग सलिलत गठन सम्बन्द्धिा। 

लनणयर्िरु 

लनणयर् नं. 1 

नेपाि िहििा सािदुाहर्क सेवा केन्द्रको च.नं. 35 र लिलत 2075/11/26 गतेको पत्रानसुार सन ्
2017 देम्ख दाङका साहवक िक्ष्िीपरु र घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 3 कटिी (िाि घोरािी 
उपििानगरपालिका 3, 4 र 17) िा नेपाि िहििा सेवा केन्द्र दाङिे नागररक आवाज िलितपरुसुँगको 
सिकार्यिा ×पररवतयनका संवािक शाम्न्द्त र पनुलियिाप" कार्यक्रि दईु चरणिा सम्पन्न गरेको र उक्त 
कार्यक्रि तेश्रो चरणिा सन ् 2019 लडसेम्िवरसम्ि संचािन गनयको िालग सििती ददन अनरुोध भई 
आएकोिे सरोकारवािािरुसुँग सिकार्य गरी थप प्रभावकारी रुपिा संचािन गने गरी सििलत ददने लनणयर् 
गररर्ो। 

लनणयर् नं. 2 

घोरािी उपििानगरपालिका के्षत्र लभत्र संचािन िनेु िागत सिभालगतािा आधाररत सडक हपच सम्बन्द्धी 
र्ोजनािरुको िागत सिभालगता रकि जम्िा भएको तर लनधायररत र्ोजनािा बजेट अभावका कारण बहििा 
150 लिटर परुा िनु नसक्ने भएिा उक्त सडक हपच र्ोजनािरु परुा गनय आगालि वषयको बजेटबाट 
भकु्तालन िनेु गरी र्स वषय उधारोिा काि गनय तिाुँका स्थानीर् बालसन्द्दा िञु्जर भएिा र्स 
उपििानगरपालिकाका प्राहवलधकिरु सहित नगरप्रिखुबाट अनगुिन गरी उक्त र्ोजनािरुिाई बिवुहषयर् 
र्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 3 

घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 19 अन्द्तगयत रािबाङ्ग पेदद िुुँदै पाुँचपोखरी स्वगयद्वारी जाने बाटो 
परापूवय काििा स्वगयद्वारी प्रभिुिाराज पैदि हिडको भने्न प्रचिन रिेकािे उक्त बाटो पर्यटकीर् तथा 
धालियक दृहििे अत्र्न्द्त िित्तवपूणय भएको देम्खन्द्छ। तसथयः रािबाङ्ग पेदद िुुँदै पाुँचपोखरी स्वगयद्वारी जाने 
बाटोिाई स्टेप पदिागयको रुपिा बनाउन नगरस्तररर् र्ोजना अनसुन्द्धान तथा हवकास 5070, लस.नं. 2 
को सम्भाहवत स्थानिा लडहपआर तर्ार गनय प्राहवलधक परािशय सेवा म्शषयकबाट रु. 2,50,000।- 
(दईुिाख पचासिजार िात्र) बजेटको व्र्वस्था िनेु गरी स्टेप पदिागयको लडहपआर तर्ार गने लनणयर् 
गररर्ो। 

 
 



लनणयर् नं. 4 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको लिलत 2075/11/17 गते बसेको 49 औ ंकार्यपालिका बैठकिे र्स 
उपििानगरपालिकाको सावयजलनक सनुवुाई लिलत 2075/11/30 गते गने लनणयर् भएको तर उक्त 
लनधायररत ददनिा हवहवध कारणिे सावयजलनक सनुवुाई गनय नसहकने भएकािे उक्त सावयजलनक सनुवुाई लिलत 
2075/12/21 गते लबिीवार गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 5 

(क) घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 10 को च.नं. 2823 र लिलत 2075/11/27 गतेको पत्रबाट 
घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 10 नारार्णपरुिा संचालित लसद्ध रत्ननाथ क्र्ाम्पसको किजोर 
आलथयक अवस्थाका कारण स्थानीर् चन्द्दादाता, राजनैलतक दि, सिाजसेवी, बहुद्धम्जहव, हकसान एवं हवलभन्न 
तिका जनताबाट संचालित िुुँदै आएको र गत वषय देम्ख क्र्ाम्पसिा परीक्षा केन्द्रको व्र्वस्था एवं 
क्र्ाम्पसको शैम्क्षक गणुस्तर कार्ि गरी परीक्षा संचािन गनय कदठनाई परेको भलन लसफारर भै आएकोिे 
उक्त क्र्ाम्पसको शैम्क्षक गणुस्तर कार्ि गरी परीक्षा संचािन गनय कण्टेन्द्जेन्द्सी रकिबाट भकु्तानी िनेु 
गरी रु. 2,50,000।- (दईुिाख पचासिजार िात्र) ददने लनणयर् गररर्ो।  

(ख) िहििा स्वास््र् स्वर्ि सेहवका सिूि घोरािी दाङको च.नं. 3 र लिलत 2075/11/26 गतेको 
पत्रानसुार लिलत 2075/12/15 गते र्स उपििानगरपालिकाको नगरसभा िििा प्रदेश स्तररर् िहििा 
स्वर्ि सेहवका भेिाको िालग आलथयक सिर्ोग िाग भै आएकोिे रु. 30,000।- (तीस िजार िात्र) ददने 
लनणयर् गररर्ो। 

(ग) घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 18 िलसना लनवासी लगररराज शिायिे लिलत 2075/10/16 गते 
ददएको लनवेदनबाट ×छोरीिरु" नािक कृलत प्रकाशन गनय आलथयक सिर्ोग िाग भै आएकोिे रु. 
10,000।- (दश िजार िात्र) ददने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 6 

 घोरािी उपििानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पाररत नगरस्तररर् र्ोजना पूवायधार हवकास 30, लस.नं. 
1 को हपच िियत संभारिा रु. 50,00,000।- (पचास िाख िात्र) हवलनर्ोम्ज बजेटिाई लिलत 
2075/10/24 गते बसेको 47 औ ंकार्यपालिका बैठकिे तपम्शि बिोम्जि म्शषयकिा बाुँडफाुँड गरी 
बजेट हवलनर्ोजन गरेकोिा उक्त  हवलनर्ोजन बजेटिा केिी संशोधन गनुय परेकोिे तपम्शि बिोम्जिको 
म्शषयकको बजेटिा संशोधन गरी खचय गने लनणयर् गरीर्ो। 

तपम्शि   

क्र.सं. म्शषयक हवलनर्ोम्जत बजेट रु. घट बजेट थप बजेट संशोलधत बजेट कैहफर्त 

1. गतवषय आ.व. िा भएको सडक 
बोडयको िागत सिभालगता 
भकु्तानी 

3,59,973।43  3,19,256।- 6,79,229।43  

2. चाि ु आ.व. िा सडक बोडय 
िाफय त सञ्चािन िनेु 
र्ोजनािरुको िागत सिभालगता 

36,42,857।14   36,42,857।14  

3. चाि ु आ.व. िा र्स 
उपििानगरपालिका क्षेत्र 
लभत्रका हपच सडकिरुको िियत 
सम्भार 

9,97,169।43 3,19,256।-  6,77,913।43  

जम्िा  50,00,000।- 3,19,256।- 3,19,256।- 50,00,000।-  



लनणयर् नं. 7 

घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 14 नर्ाुँबजार लतनकुने चोक म्स्थत नगरस्वास््र् केन्द्रको बाहिरी 
भागिा टिरािरुिा बस्ने व्र्म्क्तिरुिे कपडा धनेु, भाुँडा िाझ्ने तथा अन्द्र् फोिोरजन्द्र् गलतहवलध गदै आएको 
र उक्त गलतहवलधिे स्वास््र् केन्द्रबाट सम्पादन िनेु काििा असज भएको भनी नगरस्वास््र् केन्द्र 
नर्ाुँबजारिे पत्र िाफय त जानकारी गराएको छ। तसथयः उक्त स्थानिा रिेका टिरािरुबाट 20 वषय सम्ि 
म्ज.स.स. कार्ायिर् दाङिे प्राप्त गने भाुँडािा लनःशूल्क वा सशूल्क रुपिा भाुँडाको व्र्वस्थापन िनेु गरी 
उक्त अवलध सम्ि नगरस्वास््र् केन्द्र बाहिर रिेका टिरा िटाई स्वास््र् केन्द्रबाट सम्पादन िनेु 
कािकावायहििरु सिज बनाउन तथा टिरा िटाएको के्षत्र उक्त शिरी स्वास््र् केन्द्रिाई नै भोगचिन 
गनयको िालग उपिब्ध गराइ ददन म्ज.स.स. कार्ायिर् दाङिा अनरुोध गने लनणयर् गररर्ो।   

 

लनणयर् नं. 8   

घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 14 कपासी बलगर्ा टोि हवकास संस्था अन्द्तगयत घोरािी 7क हक.नं. 
6 र 7 िा प्रलत ऐिानी कररव 3 हवगािािा बधशािा लनिायण गनयको िालग खोम्जएको जग्गािाई संरक्षण 
गनय गत आ.व.िा कररव 28 िाखको काि भएको, र्स आलथयक वषयिा सांसद के्षत्र हवकास कोषबाट पलन 
केहि रकि हवलनर्ोजन भएको र गरुुर्ोजना तथा लडहपआर पलन अम्न्द्ति चरणिा रिेको छ। बधशािा 
लनिायणको र्ोजनाको िालग हवगत केहि वषय अगालड शिरी हवकास तथा भवन लनिायण हवभाग लडलभजन 
कार्ायिर्, दाङ िाफय त बजेट हवलनर्ोजन भएता पलन त्र्स सिर्िा जग्गा अभावका कारण बजेट हिज िनु 
गएको तर अहििे जग्गा उपिब्ध भै बधशािा लनिायणको काि पलन अगालड बिेको र उक्त बधशािा 
लनिायण गनय अरु थप बजेटको आवश्र्क पने देम्खएकोिे उक्त बधशािा लनिायण र्ोजन सम्पन्न गनय 
आवश्र्क पने बजेट उपिब्ध गराई ददन सघन शिरी तथा भवन लनिायण आर्ोजनाको कार्ायिर् घोरािी, 
दाङिा अनरुोध गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 9 

घोरािी उपििानगरपालिका अन्द्तगयतका तपम्शिका स्थानिरुिा प्रारम्म्भक वातावरणीर् पररक्षण गने 
लनणयर् गररर्ो। 

तपम्शि 

1. घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 1 अन्द्तगयतः 
➢ बिुाबाज देम्ख बबई खोिासम्ि 

2. घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 5 अन्द्तगयतः 
➢ वडा नं. 5 को िनररर्ाुँ देम्ख बबैघाटसम्ि 

➢ वडा नं. 5 को गोठलि गाउुँ देम्ख दनु्द्रा बबैघाटसम्ि 

➢ वडा नं. 5 को डाुँगी गाउुँ िकेिपरु देम्ख बबैघाटसम्ि 

3. घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 9 अन्द्तगयतः 
➢ अस्पराको गनार देम्ख उत्तर दम्क्षण 

➢ उत्तर तेघराको गनार देम्ख उत्तर दम्क्षण 

➢ कोठरी बाटो देम्ख उत्तर तेघरा सम्ि 

4. घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 11 अन्द्तगयतः 
➢ पते्रखोिाको कचवर् देम्ख 500 लिटर िाथी 
➢ परेनी दोभान देम्ख वइनररर्ा खोिाको पिुसम्ि 



➢ आुँखा अस्पताि सडक खण्ड देम्ख उत्तर बगािे गाउुँसम्ि 

5. घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 12 अन्द्तगयतः 
➢ रतनपरु जाने पिु देम्ख 500 लिटर ति 

➢ लनघवुारको पिु देम्ख 500 लिटर ति 

   

 

लनणयर् नं. 10  

(क) र्स उपििानगरपालिका लभत्रको म्शक्षािाई व्र्वस्थापन, संचािन तथा प्रभावकारी बनाउनको िालग लनिायण 
िनेु 5 वषे नगर म्शक्षा र्ोजनाका तपम्शि बिोम्जिका सलिलत गठन गने लनणयर् गररर्ो। 

1. सल्िािकार सलिलतः 
(क) नगरप्रिखु 

(ख) उपप्रिखु 

(ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

2. लनिायण सलिलतः 
(क) नगरकार्यपालिकाको म्शक्षा संर्ोजक- संर्ोजक 

(ख) स्थानीर् म्शक्षा पत्रकार- 

(ग) प्र.अ. प्रलतलनलध- 

(घ) नगरम्शक्षक ििासंघ अध्र्क्ष- 

(ङ) प्राहवलधक म्शक्षािर् तफय बाट 1 जना- 

(च) व्र्वस्थापन सलिलतका अध्र्क्षबाट 1 जना- 

(छ) लनवृत्त म्शक्षक वा कियचारीबाट 1 जना- 

(ज) अपाङ्गताको के्षत्रबाट 1 जना 
(झ) कार्यपालिकाका सदस्र्िरु िध्रे्बाट 1 जना- वडा नं. 5 वडा अध्र्क्ष श्री हवष्णिुम्ण दािाि 

(ञ) ििाशाखा प्रिखु- 

(ट) हवद्यािर् लनरीक्षक - सदस्र् सम्चव 

3. लनिायण सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार के्षत्रगत सिूि (Thematic group) तर् गरी कार्य अगालड बिाउन 
सक्नेछ। 

4. छिफि गररने लनकार्िरुः प्रअिरु/लनवृत्त म्शक्षक कियचारी/िन्द्टेश्वरी संचािक/प्राहवलधक र व्र्वसाहर्क 
म्शक्षा/संस्थागत हवद्यािर्/अलभभावक/जनप्रलतलनलधिरु/स्थानीर् म्शक्षा प्रिीिरु। 

5. नगर म्शक्षा सलिलतको गठनः र्स उपििानगरपालिका लभत्रका हवद्यािर्िरुको व्र्वस्थापन, रेखदेख र सिन्द्वर् 
गनय तपम्शि बिोम्जिका पदालधकारीिरु रिने गरी सलिलतको गठन गररर्ो। 

(क) र्स उपििानगरपालिको प्रिखु वा सो काि गनय तोकीएको व्र्म्क्त - अध्र्क्ष 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत - सदस्र् 

(ग) सािाम्जक हवकास सलिलतका संर्ोजक - सदस्र् 

(घ) नगरपालिकािे तोकेको नगरकार्यपालिकाका सदस्र्िरु िध्रे्बाट कम्तीिा 1 िहििा सहित 2 जना- सदस्र् 

➢ वडा नं. 10 का वडा अध्र्क्ष श्री म्चत्र बिादरु डाुँगी - सदस्र् 

➢ वडा नं. 12 का वडा सदस्र् श्री िार्ा रावत - सदस्र् 

(ङ) नगरपालिका के्षत्रलभत्रका हवद्यािर्का हवद्यािर्िरुको हवव्र्स अध्र्क्षिरु िध्रे्बाट नगर म्शक्षा सलिलतिे 
िनोलनत गरेको 1 जना – सदस्र् 



(च) स्थानीर् सिाजसेवी वा म्शक्षाप्रिेीिरु िध्रे्बाट नगर म्शक्षा सलिलतबाट िनोनीत 1 िहििा सहित 2 जना- 
सदस्र् 

(छ) नगर लभत्रका सािदुाहर्क/संस्थागत हवद्यािर्का प्रअिरु िध्रे्बाट नगरपालिकािे िनोलनत गरेको 2 जना - 
सदस्र् 

(ज) नगर म्स्थत हवशेष म्शक्षा, सिावेशी म्शक्षा वा स्रोत कक्षा संचािन गने हवद्यािर् वा अपाङ्गता सम्बन्द्धी 
म्शक्षण संस्थाबाट प्रलतलनलधत्व गरेको अपाङ्गता भएका व्र्म्क्त 1 जना – सदस्र् 

(झ) नेपाि म्शक्षक ििासंघ नगर अध्र्क्ष – सदस्र् 

(ञ) नगर म्शक्षा प्रिखु – सदस्र् सम्चव 

  

    
 
 
 

 


