
    प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५४, लिलत २०७६/०१/०४, बधुबार )  

१. सावयजलनक सनुवाई सम्वन्धिा 
२. सािदुायर्क/संस्थागत यवद्यािर्िाई अनिुलत ददने सम्वन्धिा 
३. शयिद कृष्णशेन इच्छुक बिपु्रायवलधक शशक्षािर्िाई जग्गा व्र्वस्थापन सम्वन्धिा 
४. जिाशर् स्थिको डुबानिा रिेको घरको िआुब्जा सम्वन्धिा 
५. प्रिरी चौकी रािपरु सम्वन्धिा  

६. अपांग पनुस्थायपना केन्र स्थापना तथा संचािन गनयका िालग स्वीकृलत सम्वन्धिा 
७. र्ोजनाको नाि सच्चाउने सम्वन्धिा  

८. रेलडर्ो िध्र्पशिििे संचािन गने 'रेलडर्ो उद्घोषण एवं यवकास पत्रकाररता' तालिि  
सम्वन्धिा  

९. यववध 

लनणयर् नं. १: 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को सावयजलनक सनुवाई को िालग सूचना 
शाखाबाट पेश भएको प्रलतवेदन िालथ छिफि गररर्ो | उक्त प्रलतवेदन अनसुार २०७६/०१/०५ 
िा ग्रालिण ियििा उत्थान केन्रको सिजीकरणिा िनुे सावयजलनक सनुवाईिा जवाफ ददन े लनणयर् 
गररर्ो |  

लनणयर् नं. २ : 

र्स घोरािी उपििानगरपालिका अन्तगयतका संस्थागत एवं सािदुायर्क यवद्यािर्िरुिाई शैशक्षक सत्र 
२०७६ देशख कक्षा/ति थप, िन्टेश्वरी संचािन तथा स्थान पररवतयन गनयका िालग शशक्षा लनर्िाविी 
अनसुार तोयकएको लिलत लभत्र लनवेदन पेश भएका र प्रायवलधक कारणिे छुट भएका केयि 
यवद्यािर्िरुको स्थिगत लनररक्षण प्रलतवेदनको आधारिा भौलतक संरचना तथा वातावरणका यिसाबिे 
उपर्कु्त देशखएका तपशशि बिोशजिका यवद्यािर्िरुिाई शशक्षा र्वुा तथा खेिकुद ििाशाखािे करार 
कबलुिर्तनािा गराएर अनिुलत ददने लनणयर् गररर्ो | 
तपशशि: 
सािदुायर्क तफय  : 

क्र.स. यवद्यािर्को नाि वडा नं. संचालित ति कक्षा अनिुलत ददएको ति/कक्षा 
१. बािकल्र्ाण िा.यव., खैरा ११ १ देशख १० ११ 

२. आधारभतू यवद्यािर्, सवाररकोट ४ १ देशख ६ ७ 



३. जन कल्र्ाण प्रा.यव., धारापानी ५ १ देशख २ ३ 

संस्थागत तफय  : 
क्र.स. यवद्यािर्को नाि वडा नं. संचालित ति/कक्षा अनिुलत ददएको कक्षा 
१. िाइिाइट इ.बो. स्कुि, बसन्तापरु ५ १ देशख ९ १० 

२. नव चेतना शैशक्षक बो. स्कुि, प्रा.लि. २ १ देशख ९ १० 

३. गरुुकूि एकेडेिी, प्रा.लि. रतनपरु १५ १ देशख ९ १० 

४. ज्ञानकुन्ज इ.बो., बकुिािी ९ १ देशख ८ ९ 

५. बािकुन्ज, इ. लि. स्कुि, बन्जाडी ३ १ देशख ७ ८ 

६. जन भावना इ.बो.स्कुि ८ १ देशख ६ ७ 
७. सनराइज एकेडेिी प्रा.लि. १२ १ देशख ६ ७ 
८. अयकय ड इडन एकेडेिी १६ १ देशख ६ ७ 
९. िोडेि इ.बो. स्कुि, नारार्णपरु १० १ देशख ५ ६ 
१०. नवज्र्ोलत यवद्या लनकेतन डुम्िरगाउँ १३ १ देशख ५ ६ 
१२ लिडवेष्टन भ्र्ािी एकेडेिी प्रा.लि. १८ १ देशख ५ ६ 
१३ क्र्ाशस्पर्न एकेडेिी स्कुि, प्रा.लि., नैनवार ५ १ देशख ३ ४ 
१४ बाि प्रलतभा इ.बो प्रा.लि., िकुुनडाडँा ९ १ देशख  ३ ४ 
१५ शभुतारा एजकेुशन एकेडेिी प्रा.लि. १० १ देशख २ ३ 
१६ ए.यव.सी. एकेडेिी १५ १ देशख २ ३ 
१७ बिआुर्ालिक शशक्षा सदन प्रा.लि. ६ १ २ 
१८ सनग्िो एकेडेिी स्कुि १४  १ 
१९ र्लुनक लिड वेस्टनय एकेडेिी १० १ देशख ८ ९ 

िन्टेश्वरी शशक्षा संचािन तफय  : 

क्र. स. यवद्यािर्को नाि वडा नं. कै 

१. संस्कार िन्टेश्वरी १४  

२. यििचिुी स्कुि १६  

३. ओि अशम्बकेश्वरी यवद्याश्रि १८  

४. न्र् ुवेष्ट िन्टेश्वरी स्कुि १५  

५. संस्कार एकेडेिी १८  

६ लसद्ध एकेडेिी (िन्टेश्वरी यवद्यािर्) १७  

स्थान पररवतयन 

क्र.स. 
 

यवद्यािर्को नाि िाि संचािन भएको स्थान स्थान पररवतयनको स्थान 

१. साउथ पोइन्ट इ. बो घोरािी-७,  डुम्िर गाउँ घोरािी १०, दशक्षण अम्राइ 



 

लनणयर् नं.३: 

शशक्षा, यवज्ञान तथा प्रयवलध िन्त्रािर् को च.नं.. ३०८ लिलत २०७५/१२/१४को जग्गा िस्तान्तरण 
सम्वन्धको पत्रानसुार २०७५/१२/१२ को िन्त्रीस्तरीर् लनणयर्ानसुार श्री प्राथलिक यवद्यािर् कजायिी 
दाङको स्वालित्विा रिेको सायवक िररद्वार ७ यक,नं. ५५ को १-१८-१ क्षेत्रफि जग्गा शयिद 
कृष्णशेन इच्छुक बिपु्रायवलधक शशक्षािर्िाई िस्तान्तरण गने सम्वन्धिा स्थानीर् सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ज. को उपखण्ड (९) अनसुार सािदुायर्क 
यवद्यािर्को जग्गाको स्वालित्व, सम्पशिको अलभिेख, संरक्षण र व्र्वस्थापन गने नगरपालिकाको 
काि कतयव्र् अलधकार अन्तगयत रिेको िुँदा अको व्र्वस्था निनु्जेि शयिद कृष्णशेन बिपु्रायवलधक 
शशक्षािर्िाई भोगालधकार ददने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं. ४:  

र्स घोरािी  उपििानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक नं. 49, लिलत 2075/11/17 
गतेको लनणयर् बिोशजि घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. 1 अन्तगयत चेपेखोिािा ड्याि लनिायण गदाय 
डुबानिा रिेको घरिाई प्रायवलधक िलु्र्ांकन अनसुार रु १०७७०००|०० (अक्षरुयप दश िाख सिरी िजार 
िात्र )िअुब्जा ददने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं. ५ : 

र्स घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. २ शस्थत प्रिरी चौकीिाई लब.यप. िागय लनिायण कार्यिे क्षलत परु्ायएको 
िुँदा प्रायवलधक ि.इ. अनसुार िियत कार्य कन्टेनजेन्सी शशषयकबाट अगाडी बढाउने लनणयर् गररर्ो | 

लनणयर् नं. ६ : 

नेपाि अपांग संघ खगेन्र नवजीवन केन्र, दाङ शाखाको च.नं.२७ लिलत २०७५/१२/२० को पत्र 
र आवश्र्क कागजात अनसुार यवगत २० वषय देशख अपांगता क्षेत्रिा यवलभन्न यक्रर्ाकिाप गदै 
आइरिेको र िाि अपांगिरुका िालग थप सेवा उपिब्ध गराउन अपांग पनुस्थायपना केन्र स्थापना 
तथा संचािन गनय िागेको िुँदा उक्त शभु कार्यका िालग स्वीकृलत ददने लनणयर् गररर्ो |  

लनणयर् नं. ७: 



र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत वडास्तरीर् कार्यक्रि वडा नं. 
५ को लस.नं. लसंचाई ३०२० को लस.नं.१० िा घोरािी ६ लगरी टोि पक्की लसंचाई नािा लनिायण 
भएको िुँदा "घोरािी ५ लगरी टोि पक्की लसंचाई नािा लनिायण" िा सच्चाउने लनणयर् गररर्ो |  

लनणयर् नं. ८ : 

रेलडर्ो िध्र्पशिि ९१.४ िेगािजय, घोरािी दाङ को च.नं.३६६ लिलत २०७६/०१/०२ को 
प्रस्तावना अनसुार दक्ष रेलडर्ोकिी उत्पादन गने उदे्दश्र्िे " रेलडर्ो उद्घोषण एवं यवकास पत्रकाररता 
" तालिि संचािनको िालग नगरस्तरीर् लस.नं. ५०३० को सूचना प्रयवलध को लस.नं. ८ को लनिायण 
िनु िागको नगर प्रोफाइि अद्यावलधक एवं लडजीटिाइजेसन शशषयक बाट रु. १०००००|०० 
(अक्षरुयप एक िाख िात्र ) आलथयक सिर्ोग गने लनणयर् गररर्ो |  

लनणयर् नं. ९ : 

यवयवध 

९.१ आधारभतू ति कक्षा ८को ग्रडे वयृद्ध परीक्षा संचािन गनय पररक्षा सलिलतको लनणयर् बिोशजि थप 
रकि आवश्र्क भएको िुँदा अन्र् कुनै खचय नभएका शशषयक सिेत व्र्वस्थापन गरर रु 
६०००००|०० (अक्षरुयप छ िाख िात्र) रकि उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो |  

९.२ र्स घोरािी उपििानगरपालिका वडा नं. १७ को च.नं. १६७१ लिलत २०७५/०९/१५ को 
पत्रानसुार वडा नं. १७ िा अवशस्थत नर्ाँ यविानी टोि यवकास संस्था अन्तगयत गिुररर्ािा रिेको 
भरु्ाँरथान पूणय रुपिा शजणय भएको िुँदा नगरस्तरीर् लस.नं.२०४० संस्कृलत प्रवद्धयन लस.नं. १ भरु्ाँरथान 
संरक्षण शशषयकबाट आलथयक व्र्वस्थापन गरर िियत गने लनणयर् गररर्ो |  

९.३  र्ोजना संसोधन 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत नगरस्तरीर् आलथयक यवकास अन्तगयत कृयष 
कार्यक्रिको र्ोजना तपशशि अनसुारिा संसोलधत गने लनणयर् गररर्ो | 

 तपशशि 

क्र.स. नगरस्तरीर् स्वीकृत कार्यक्रि स्वीकृत बजेट शंसोलधत कार्यक्रि शंसोलधत बजेट 

१. लस.न. १०१० को लस.नं.१४ 
ित्स्र् पोखरी लनिायण अनदुान 
(रु १०००० प्रलत कठ्ठा) 

६०००००|०० 
(बाँकी 
१,००,०००|००) 

िूि यवउ खररद १०००००|०० 

 



 

 

 

 

र्स घोरािी उपििानगरपालिकािाई आ.व. 2075/076 िा प्राप्त स्वास््र् के्षत्रिा प्राप्त नेपाि सरकारको शसतय 
अनदुान र नगर सभाबाट स्वीकृत नगरस्तरीर् स्वास््र् सेवा अन्तगयत लिलत २०७५/११/१७ गते ४९ औ ं
कार्यपालिका बैठकबाट यवलभन्न कार्यक्रििा यवलनर्ोशजत बजेटिाई पनु: तपशशिको कार्यक्रििा बाँडफाँड गरी 
कार्ायन्वर्न गने लनणयर् गररर्ो। 

तपशशि : 

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु.  ४९ औ ंबैठकबाट 
संसोलधत कार्यक्रि / 
बजेट 

शंसोलधत कार्यक्रि बजेट 

१. स्थापना भएका र थप 
शिरी स्वास््र् केन्र 
संचािन अनदुान 

२५,००,०००|०० 
(लस.नं.२०२० को 
लस.नं. ४) 

काँडे तारबार शिरी 
स्वास््र् केन्र 
घोरदौरा 
(१,००,०००|००) 

कम्पाउण्ड वाि 
लनिायण तथा 
तारजािी, शिरी 
स्वास््र् केन्र, 
घोडदौरा 

१,००,०००|०० 

२. शिरी स्वास््र् 
प्रवद्धयन केन्र स्थापना 
तथा संचािन 

४०,००,०००|०० 
(नेपाि सरकार 
शसतय अनदुान 
लस.नं. २६६१२, 
पेज न. ११७) 

१.शिरी स्वास््र् 
प्रवद्धयन केन्रिा 
कार्यरत कियचारी 
त.भ. िालसक, 
पोशाक भकु्तानी 
(१८,००,०००) 

१.शिरी स्वास््र् 
प्रवद्धयन केन्रिा 
कार्यरत कियचारी 
त.भ. िालसक 
पोशाक भकु्तानी 

१५,००,०००|०० 

२.औषलध उपकरण 
खररद आर्बेुद तथा 
एिोप्र्ाथी 
(२,००,०००|००) 

२.औषलध उपकरण 
खररद आर्बेुद तथा 
एिोप्र्ाथी 

१,५०,०००|०० 

३.    ल्र्ाब सािग्री खररद ३,५०,०००|०० 

 

र्स घोरािी उपििानगरपालिका स्वास््र् तफय  करारिा कार्यरत का.स.को कार्यक्रि अनसुारको 
तपशशि बिोशजि तिब स्केि लिलत २०७५/१०/०१ गते देशख सिार्ोजन गने लनणयर् गररर्ो | 



तपशशि : 
क्र.स. ति नर्ाँ तिबिान कार्यक्रि 

१. 
 

का.स. (कार्ायिर् सिर्ोगी) ११०००|०० शिरी स्वास््र् केन्र, शिरी स्वास््र् 
प्रवद्धयन केन्र संचािन तथा व्र्वस्थापन र 
पािे, स्वीपर का.स. करार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


