
प्रस्ताव: (कार्यपालिका बैठक नं. ५१, लिलत २०७५/१२/११) 
१)जग्गा लनर्ायरण सम्वन्र्िा | 
२)जजल्िा बास्केटबि कोटय िियत सहर्ोग सम्वन्र्िा | 
३)गररबसँग ववशेश्वर कार्यक्रि सम्वन्र्िा | 
४)रोलिङ गनय सहर्ोग सम्वन्र्िा | 
५)जग्गा भोग चिन व्र्वस्थापन सम्वन्र्िा | 
६)घोडाको प्रलतिा लनिायण सम्वन्र्िा | 
७)जग्गा उपर्ोलगता ववश्लषेण प्राववलर्क सलिलतको संर्ोजक पररवतयन गने सम्वन्र्िा | 
८)वडास्तरीर् गौशािा लनिायण गने सम्वन्र्िा | 
९)छुटवकत्ता दताय सम्वन्र्िा | 
१०)जग्गा उपिब्र् गराउने सम्वन्र्िा | 
११)बहबुषीर् र्ोजना सम्वन्र्िा | 
१२)र्ोजना संसोर्न सम्वन्र्िा | 
१३) वडा नं. १९ स्वास््र् चौकी र ववद्यािर् भवन सम्वन्र्िा | 
१४) रङ्गशािा लनिायण सम्वन्र्िा | 
१५) ववववर् सम्वन्र्िा | 
 

लनणयर् नं.१: 
घोराही उपिहानगरपालिका १३ नं. वडा कार्ायिर्को भवन लनिायण गनय १३ को वडा कार्ायिर्बाट 
च.नं. १९३२ लिलत २०७५/११/२१ को पत्रानसुार लनम्नानसुारको जग्गा प्रस्ताव भइ आएकोिे 
जजल्िा वन कार्ायिर्िा सिन्वर् गरर आवश्र्क प्रवक्रर्ा परुा गने लनणयर् गररर्ो | 
तपजशि : 
क्र.स. चार वकल्िा जम्िा जग्गा क्षेत्रफि 

ववगाहिा 
कैवफर्त  

१ पवुय- नरेश हिािको जग्गा देजि पजिि 
  

२ पजिि-ज्र्ालिरेदह सािदुावर्क वन उपभोक्ता 
सलिलतको भवन 

  



३ उत्तरिा – वराहक्षेत्र ववद्यािर् जाने बाटो   

४ दजक्षणिा- हापरु जाने बाटो   

  ६-०-० 
 

 

 

लनणयर् नं. २ : 
जजल्िा बास्केटबि एशोलसर्नबाट लिलत २०७५/१२/८ को पत्रानसुार वडा नं. १८ जस्थत 
नविपरुको बास्केटबि कोटय ब्िक राख्न े र कोटय िियत गनय प्राववलर्क िगत इजस्टिेट गरर 
कन्टेनजेन्सी रकिबाट रु ३०००००|०० (अक्षरुवप तीन िाि िात्र) आलथयक व्र्वस्थापन गने 
लनणयर् गररर्ो | 
 

लनणयर् नं. ३ : 
चाि ुआ.व. २०७५/०७६ का िालग गररब संग ववशेश्वर कार्यक्रि अन्तगयत सािाजजक पररचािकिे 
प्रस्ताववत गरेका कार्यक्रि सम्वजन्र्त (५,१३ र १८) वडािा सिन्वर् गरर आवश्र्कतानसुार 
कार्यक्रि संचािन गने लनणयर् गररर्ो | 
 

लनणयर् नं. ४ : 
घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं.१० अघुय जानकी टोि ववकास संस्थािा बाटो रोलिङ गनय वडा 
नं. १० को च.नं. २८१६ लिलत २०७५/११/२७ को प्राप्त पत्रानसुार लसफाररस भइ आए बिोजजि 
प्राववलर्क िगत इजस्टिेट गरर आलथयक व्र्वस्थापन गने लनणयर् गररर्ो |  
 

लनणयर् नं. ५ : 
घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १६, नेपाि सरकारबाट उपिहानगरपालिकािाई भोगालर्कार 
प्राप्त सेनेटरी ल्र्ाण्डवफि साइटको जग्गािा बसोबास गने जरुुटटे टोि ववकास संस्थाको बालसन्दािे 
जग्गा भोग चिन गनय सम्वजन्र्त लनकार्िा सम्बोर्न गररददन लसफाररस गरर पठाउने लनणयर् गररर्ो |  
 

 

 

 

 

 

लनणयर् नं. ६ : 
घोराही उपिहानगरपालिकाको ऐलतहालसक नाि झल्काउने घोराहीिा २ वटा घोडाको प्रलतिा लनिायण 
गनय र्ोजना शािाबाट प्रस्ताववत लडजाइन बिोजजि घोडाको प्रलतिा स्वीकृत गने लनणयर् गररर्ो |  



 

लनणयर् नं. ७ : 
लिलत २०७५/११/१७ गते घोराही उपिहानगरपालिकाको ४९औ ं कार्यपालिकाको बैठक बाट नापी 
अलर्कृतको संर्ोजकत्विा जग्गा उपर्ोलगता ववश्लषेण प्राववलर्क सलिलत गठन गररएकोिा घोराही 
उपिहानगरपालिकाका नगर प्रिूि श्री नरुिाि चौर्रीको संर्ोजकत्विा उक्त गदठत सलिलतका सदस्र्हरु 
र्थावत हनेुगरी सलिलत गठन गररर्ो |   

तपजशि 

जग्गा उपर्ोलगता ववश्लषेण प्राववलर्क सलिलत 

नगर प्रििु श्री नरुिाि चौर्री                    संर्ोजक 

प्रििु नापी अलर्कृत                               सदस्र् 

कृषी ववकास अलर्कृत                सदस्र् 

वन अलर्कृत           सदस्र् 

िािपोत अलर्कृत          सदस्र् 

शहरी ववकासको प्राववलर्क               सदस्र् 

घोराही उपिहानगरपालिकाको ई. श्री रािर्न शे्रष्ठ सदस्र् सजचव 

 

लनणयर् नं.८ : 
र्स उपिहानगरपालिकाको सबै वडाहरुिा सावयजलनक गाईको सिस्र्ा बढ्दै गएकोिे ववर्ार्न 
सलिलतको संर्ोजकत्विा सावयजलनक गाई व्र्वस्थापन कार्यववलर् १ िवहना लभत्र लनिायण गने लनणयर् 
गररर्ो |  
 

लनणयर् नं. ९ : 
र्स घोराही उपिहानगरपालिका अन्तगयतका सािदुावर्क ववद्यािर्हरुिे चचेका जग्गाहरु ववद्यािर्को 
नाििा भए/नभएको एवकन गरर छुट भएका वकत्ताको जग्गा दताय शे्रष्ता कार्ि गनय सम्वजन्र्त 
लनकार्िा लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो |  
 

लनणयर् नं. १० : 
िाहरुी पािन अध्र्र्न केन्र स्थापनाको िालग सालबक हापरु गा.वव.स. वडा नं. ४ वकत्ता नं.३, ४ि 
घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १२ को हापरु ववजौरीिा, जग्गा उपिब्र् गराउने लनणयर् गररर्ो 
| 
  
लनणयर् नं. ११ : 
५ नं. प्रदेशको र्ोजना चेपे ड्याि लनिायण कार्यिाई चाि ु वषयिा लनिायण कार्य सम्पन्न हनु े
नदेजिएकोिे सो र्ोजना बहबुषीर् र्ोजनािा पररवतयन गनय अनरुोर् गने लनणयर् गररर्ो | 



 

लनणयर् नं. १२ : 
र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत तपजशि बिोजजिका र्ोजना 
संसोर्न गने लनणयर् गररर्ो |  
तपजशि: 

क्र.स. स्वीकृत र्ोजना रकि संसोलर्त र्ोजना संसोलर्त रकि बाँकी रकि 

१ नगरस्तरीर् लस.नं. 
४०२० को लस.नं. ५ 
वडा नं. १० अघुयिा 
ड्याि 

५१,००,०००|०० नगरस्तरीर् लस.नं. ४०२० 
को लस.नं. ६ वडा नं.२ को 
बिािपरु कोिकवािा ड्याि 
लनिायण 

१५०००००|०० ३६,००,०००|०० 

२ वडास्तरीर् लस.नं.३० को 
लस.नं. ८को घोराही -४ 
भकारे बािदेव गरुुङको 
घर देजि ववपी रोड जोड्ने 
७ लिटरको बाटो ववस्तार 

२०००००|०० घोराही-४ तल्िो भकारे देजि 
िा.वव. डाँडागाउँ जोड्ने बाटो 
अिारे सोता लनर्न्त्रणको 
िालग आर.लस.लस. वाि 
लनिायण  

४०००००|०० ( 
वडा नं. ४, 
वडास्तरीर् लस.नं.३० 
को लस. नं.२ 
२०००००|०० िा 
थप)   

 

 

 

 

लनणयर् नं. १३ : 
घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १९ जस्थत सैघािा रहेका तपजशि बिोजजिका सािदुावर्क 
ववद्यािर् भवनको अभाव भएकोिे र स्वास््र् सेवाको िालग वाह्य िोपकेन्र स्थापना गनय जजल्िा 
सिन्वर् सलिलत िौज्दात कोष संचािन लनदेजशका २०७५को दफा ४ (१) बिोजजि र्ोजना 
छनोटका िालग नक्सा ि.इ. सवहत लसफाररस गरर पठाउने लनणयर् गररर्ो | 
तपजशि : 

1_ श्री भगवती िा.वव. होडबाङिा फलनयचर, िानेपानी ट्ांकी, शौचािर् सवहत दईु कोठे भवन 
लनिायण 

2_ श्री अन्तरायविर् र्वुा वषय िा.वव. िा फलनयचर सवहत दईु कोठे भवन लनिायण | 
3_ च्र्ानगैरा वाह्य िोपकेन्र  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लनणयर् नं. १४: 
आ.व. २०७५/०७६ सािाजजक ववकास, िन्त्रािर् प्रदेश नं. ५, बटुविबाट नेत्रिाि रङ्गशािा 
लनिायणका िालग बजेट ववलनर्ोजन भएको भलन पत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त रंगशािा लनिायणको िालग 
घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १६ जस्थत तेरौटेिा नेपाि सरकार भलूिसरु्ार व्र्वस्था 
िन्त्रािर्बाट िािपोत- सेवार वनगाउँ ७ ि को ज.वव. २८-१९-१० क्षेत्रफि भएको जग्गा िध्रे् 
नगरपालिकाबाट वातावरणीर् प्रा.वव. स्कुि तेरौटेिाई उपभोग गनय ददएको कररब ज.वव. २-०-० र 
लनिायणलर्न वपच सडक देजि पूवय तफय  स्थानीर् व्र्जक्तहरुिे उपभोग गदै आइरहेको जग्गा कररव 
ज.वव. १-१०-० बाहेक बाँकी रहेको २५ ववगाह ९ कठ्ठा १० र्रु जग्गािा उक्त रङ्गशािा 
लनिायणको िालग सािाजजक ववकास, िन्त्रािर् प्रदेश नं. ५, बटुवििा लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो | 
  
लनणयर् नं. १५ 

ववववर् 

१५.१) जजल्िा सहकारी संघ लि. दाङको च.नं. ३३ लिलत २०७५/१२/०७ को पत्रानसुार 
२०७५ चैत्र २० गते ६२ औ ं राविर् सहकारी ददवस िनाउन नगरस्तरीर् लस.नं. १०४० को 
लस.नं.८ को राविर् सहकारी ददवस कार्यक्रि जशषयकिा ववलनर्ोजजत रकि रु ५००००|०० 
(अक्षरुवप पंचास हजार िात्र) आलथयक सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.२) जजल्िा प्रहरी कार्ायिर् दाङिा वपउन े पानीको िालग कुवा िाग गरे बिोजजि प्राववलर्क 
िगत इजस्टिेट गरर कन्टेनजेन्सी रकिबाट कुवा लनिायणको प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.३) बाि ववकास िा.वव.िा कक्षा कोठा नपगु भएकोिे ठुिो भवनको छतिा ट्रस्ट रािी कक्षा 
कोठा व्र्वस्थापन गनय कन्टेनजेन्सी रकिबाट िगत इजस्टिेट गरर लनिायण प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउने 
लनणयर् गररर्ो |  
 

१५.४) र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १३ को च.नं. १८६० को लिलत 
२०७५/११/१२ को पत्रानसुार भर्ारथान टोि ववकास संस्था अन्तगयत लनउरेिोिाको पवुयतफय  



'ववलभन्न स्थानिा स्थानीर् ग्रालिण सडक िियत' जशषयकबाट जे.लस.वव. िगाई कवटंग तथा सडक 
िेभलिंग गने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.५) घोराही उपिहानगरपालिका कार्ायिर्िे तर्ार गरेको 'घ' वगयको लनिायण व्र्वसार्ी इजाजत 
पत्र सम्वन्र्ी कार्यववलर् २०७५ बिोजजि सबै प्रवक्रर्ा र कागजातहरु परुा गरे नगरेको हेरी जिनुा 
लनिायण सेवा प्रा.लि. घोराही उपिहानगरपालिका १७ का प्रोप्राइटर वविि के.सी.िाई 'घ' वगयको 
लनिायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र ददने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.६) र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं. २ सकेुडाँगी िानेपानी बोररङको िालग लडवपआर 
(DPR) 'सम्भाववत स्थानिा लडवपआर तर्ार गनय प्राववलर्क परािशय' जशषयकबाट रु २५००००|०० 
(अक्षरुवप दईु िाि पचास हजार िात्र) आलथयक व्र्स्थापन गने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.७) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. ९ को िैरा देजि भग्वार सम्ि सडक िियतका िालग 
रु ५००००|०० (अक्षरुवप पचास हजार) 'ववलभन्न स्थानिा स्थानीर् ग्रालिण सडक िियत' जशषयकबाट 
ददने लनणयर् गररर्ो | 
 

१५.८) गाउँ नगर साझेदारी ववकास कोष (RUPP) को वस्तजुस्थलतको प्रलतवेदन पेश गनय सािाजजक 
तथा क्षिता ववकास सलिलतका संर्ोजक श्री िोवपराि चौर्रीज्र्कुो संर्ोजकत्विा लनम्न बिोजजि ५ 
सदस्र्ीर् सलिलत गठन गने लनणयर् गररर्ो | 
 

तपजशि: 
१. िोवपराि चौर्री - संर्ोजक 

२. िार्ा रावत - सदस्र् 

३. िोकिजण शिाय - सदस्र् 

४. सबुोर् रेग्िी - सदस्र् 

५. प्रिे के.सी.- सदस्र् सजचव 

  
 

१५.९) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. ४ च.नं.१८२६ लिलत २०७५/१२/१० को 
पत्रानसुार ५ नं. प्रदेश स्तरीर् थारु िहतु्र्ा नाचिा भाग लिने र्स घोराही उपिहानगरपालिकाका 
वडा नं. ४ अन्तगयतका थारु सिदुार्िाई रु १००००|०० (अक्षरुवप दस हजार िात्र) अन्र् 
सहार्ता जशषयकबाट सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो | 
 

 

 

 



 

 

 


