
 

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५९, लिलत २०७६।०३।३, िङ्गिबार) 

१.आगािी आलथयक वर्य २०७६।०७७को बजेट तथा कार्यक्रि छिफि सम्वन्धिा  । 

२.ववववध सम्वन्धिा । 

लनर्यर्हरु: 
 

लनर्यर् नं. १: 
 र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको आलथयक वर्य २०७६/०७७ को प्रस्ताववत बजेट तथा कार्यक्रि अनसुार  
प्रत्रे्क वडाको िालग रु १ करोडको लसलिंग दिने । 

 

 लनर्यर् नं.२: ववववध 

२.१ र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको कृवर् ववकास शाखा, लिलत २०७६/०३/०२ गते  बसेको तपशशि 
बिोशजिको बैठकको लनर्यर् अनिुोिन गने। 

तपशशि: 
२.१.१ आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रि लस.न. १०१०, लस.नं. २ िूि ववउ ववतरर् ५० 
प्रलतशत अनिुान (तोरी, िसरुो, गहुुँ, धान, िकै) शशर्यकिा ववलनर्ोजन रु.१५००००|०० िध्रे् रु ३३६६५|- 
बाुँकी हनु आएकोिे उक्त रकि धानको उन्नत ववउं खररि गरर ५०% अनिुानिा ववतरर् गने । 

२.१.२ साववक शजल्िा कृवर् ववकास कार्ायिर्बाट ववतरर् भएका रासार्लनक िि ववक्री इजाजत पत्रहरु 
र्स उपिहानगरपालिका कृवर् ववकास शाखाबाट लनर्िानसुारको िस्तरु (राजश्व) लिइ नववकरर् भैरहेको र 
अव उप्रान्त सहकारी संस्थाहरुबाट इजाजतपत्रका िालग िाग भै आएिा तपशशिको राजश्व लिइ इजाजत 
पत्र उपिब्ध गराउन े। 

तपशशि: 
नर्ाुँ लनवेिन इजाजत पत्र – रु. १००|- 
नववकरर् म्र्ाि लभत्र – रु. ५०|- 
नववकरर् म्र्ाि ३० दिन लभत्र – रु. २००|- 
नववकरर् म्र्ाि ३० दिन नाघेिा  – रु. ७००|- 
नववकरर् म्र्ाि १ आलथयक बर्य अवलधिा – रु. १०००|- 

नववकरर् म्र्ाि प्रलत वर्य थप – रु. १०००|- का िरिे 

 

२.१.३ घोराही उपिहानगर कृवर् ववकास शाखा अन्तगयत सशतय अनिुान संघीर् सरकार तफय को भकारो 
सधुार कार्यक्रिको रु. ५००००|- रकि वडा नं. १ अठ्ठाइसे लनवासी होि बहािरु बढुाथोकीिे १ वटा र 
वडा नं. १२ हापरु लनवासी पूर्य बहािरु घतीिे १ वटा संचािन गरर सम्पन्न गरेको हुुँिा २५०००|-का 
िरिे भकु्तानी दिने ।  

 

२.१.४ २०७६ को १६ औ ंराविर् धान दिवस तथा रोपाई कार्यक्रि असार १५ गतेका दिन " धान 
खेतीिा प्रववलध र र्ाशन्त्रकीकरर्, चािि आर्ातिा न्रू्नीकरर्" भने्न नाराका साथ ववलभन्न संघ संस्थाहरुको 
सहकार्यिा वडा नं. १२ नारेबांगिा भव्र्ताका साथ िनाउने । 

२.१.५ आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रि अनसुार लस.नं.१०१०, लस.नं. ७ गह्रा सधुार अनिुान 
कार्यक्रि ५० हेक्टर रु. ५०००००|- वडा नं. ७ सकु्रवारिा संचािन गने । 

 

२.१.६ आ.व.२०७५/०७६ को स्वीकृत कृवर् सेवा कार्यक्रिको संचािन हनु बाुँकी तपशशि अनसुार गने| 
क्र.स. र्ोजनाको नाि बजेट संसोलधत कार्यक्रि बजेट कैवफर्त 



 

१. १.१ अनार खेती ववकास 
कार्यक्रि  

(लस.नं. १०१०, लस.नं. 
१९) 
१.२ िागिा आधाररत 
कार्यक्रि (लस.नं.१०१०, 
लस.नं.६) 
१.३ एररर्टर िेशशन 
ववतरर् ५० प्रलतशत 
अनिुान (लस.नं.१०१० 
लस.नं.१७) 

 

• ५००००|०० 

(५५००००|०० 
ववलनर्ोशजत) 

 
 

• २००००|०० 
(५०००००|
०० 
ववलनर्ोशजत) 

 

• २००००|०० 

(१४५०००|०० 
ववलनर्ोशजत) 

 
 

१० सेट लसड लबन 
खररि 

 
 
 
 

९०००० ववउ उत्पािन कृवर् 
सहकारी 
संस्थाहरुिाई 
अनिुानिा ववतरर् 
गने 

२. एररर्टर िेशशन ववतरर् 
५० प्रलतशत अनिुान 
(लस.नं.१०१० लस.नं.१७) 
 

१४५०००|००  

 

परुन्धारा छहरा कृवर् 
फियिाई िाछाको िाना 
वपस्ने िेशशन 

५२५००|  

३ कृवर् चनुिा अनिुान 
(लस.नं.१०१०, लस.नं. 
१३) 

२०००००|०० प्रगलतशीि कृर्क सिूह 
वडा नं.६िाई बोररङको 
पाइपववस्तारको िालग 
पाइप खररि 

१५००००|  

४ ४.१ निनुा कृवर् फिय 
स्थापना २ 
वटा(लस.नं.१०१०, 
लस.नं.८) 
 

४.२ अनार  खेती ववकास 
कार्यक्रि  

(लस.नं. १०१०, लस.नं. 
१९) 
 

४०००००|०० 

 
 
 
 
 

३०००००|०० 
(५५००००|०० 
ववलनर्ोशजत) 

आुँप, लिची र कागती 
बगैचा स्थापना गने 
कृर्किाई फिफूिका 
ववरुवा ववतरर् 

७०००००| ५० िेशख १०० 
बोट ववरुवा रोप्न े
कृर्किाई ढुवानी 
सवहत ५०% 
अनिुानिा ववरुवा 
उपिब्ध गराउने र 
१०० भन्िा बढी 
ववरुवा रोप्न े
कृर्किाई लनशलु्क 
ववरुवा उपिब्ध 
गराउने | 

५ अनार खेती ववकास 
कार्यक्रि  

(लस.नं. १०१०, लस.नं. 
१९) 
 

१०००००|०० िाटो पररक्षर्का िालग 
कृवर् ज्ञान केन्रिाई 
उपिब्ध गराउन े

१०००००|  

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 


