
प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 49 (लिलत 2075/11/17 गते शकु्रवार) 
1_ जग्गा दताय कार्यिा जग्गा धलनहरुिाई उपस्स्ित गराउँने सम्बन्धिा, 
2_ रङ्गशािा लनिायण स्ििको जग्गा प्रदेश सरकार सािास्जक ववकास िन्रािर् िातहत लिजिा लिइ उपर्ोग 

गनय आवश्र्क स्वीकृलतको प्रकृर्ा अगाडी बढाउने सम्बन्धिा, 
3_ विक्स स्िम्नी ईट्टा उद्योग नवीकरणको िालग लसिाररस गने सम्बन्धिा, 
4_ एकीकृत निूना बस्स्त ववकास सम्बन्धिा, 
5_ िक्रपिको िोकेसन लनधायरण सम्बन्धिा, 
6_ घडेरीको िापदण्ड लनधायरण सम्बन्धिा, 
7_ जग्गा उपर्ोलगता ववश्लसेन प्राववलध सलिलत गठन सम्बन्धिा, 
8_ वडा कार्ायिर्को भवन लनिायण सम्बन्धिा, 
9_ स्वास््र् िौकीका भवन लनिायण सम्बन्धिा, 
10_ कार्यववलध पाररत सम्बन्धिा, 
11_ तालििको िालग सहभागी उपिब्ध गराउने सम्बन्धिा, 
12_ िागत सहभालगता लिनाह सम्बन्धिा, 
13_ आलियक सहर्ोग सम्बन्धिा, 
14_ िारु किाकार संघ, दाङको प्रस्तावना सम्बन्धिा, 
15_ ई-ररक्सा/अटोररक्सा दताय सम्बन्धिा, 
16_ सेकुररटी सलभयस प्रा.लि. को प्रस्तावना स्वीकृत सम्बन्धिा, 
17_ र्ोजना संशोधन/पररवतयन सम्बन्धिा, 
18_  र्स उपिहानगरपालिकाको भ्रिणका सािै राविर्रुपिा प्रिार-प्रसारको िालग आउने परकारहरुका िालग 

आवास तिा खानको व्र्वस्िा गने सम्बन्धिा, 
19_ आधारभतु तहको अस्न्ति (कक्षा 8) परीक्षा सञ्चािनको िालग बजेट व्र्वस्िा गने सम्बन्धिा, 
20_ ववववध। 

लनणयर्हरु 

लनणयर् नं. 1  

नापी कार्ायिर् दाङको ि.नं. 552 र लिलत 2075/10/29 गतेको परबाट नापी कार्ायिर् दाङिे र्स 
घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 14 (साववक घोराही न.पा. 10) को लडस्जटि प्रववलधबाट नाप 
नक्शाको विल्ड कार्य सिाप्त भै नक्शा तर्ार भएर जग्गा दतायको कार्य सरुुवात भएकोिा जग्गा धलनहरुको 
न्रू्न उपस्स्िलतका कारण उल्िेख्र् िारािा जग्गा दताय हनु नसकी शे्रष्ता, पूजाय तर्ार गरी िािपोत 
कार्ायिर्िा शे्रष्ता हस्तारण गनय नसवकएकोिे उक्त जग्गा दताय कार्यिा जग्गा धलनहरुिाई उपस्स्ित 
गराईददने कार्यको िालग आवश्र्क पहि गरी ददन अनरुोध भै आएकोिे सो सम्बन्धिा वडा नं. 14 
अन्तगयतका टोि ववकास संस्िाका अध्र्क्षहरुिाई बोिाएर अन्तरवक्रर्ा तिा छििि गराउन 14 नं. वडा 
कार्ायिर्िाई स्जम्िेवारी ददने र आवश्र्क परेिा स्िानीर् पलरका िािय त पलन सूिना लनकािेर जग्गा दताय 
कार्यिा जग्गा धलनहरुिाई उपस्स्ित गराइ नापी कार्ायिर्िाई सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 2 

प्रदेश नं. 5 को सािास्जक ववकास िन्रािर्को ि.नं. 1463 र लिलत 2075/11/02 गतेको परबाट 
र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 16 अन्तगयत वकत्ता नं. 139 को ज.वव. 86-17-02 िा 
प्रस्ताववत नेरिाि रङ्गशािा लनिायण (बहवुवषयर् र्ोजना) को िालग लनिायण स्ििको जग्गा प्रदेश सरकार 



सािास्जक ववकास िन्रािर् िातहत लिजिा लिइ उपर्ोग गनय आवश्र्क स्वीकृलतको प्रवक्रर्ा अगाडी 
बढाउनको िालग सो जग्गाको प्रिास्णत विल्ड नक्शा, त्र्सको अवस्िा, के्षरिि र वकलसि सिेत खलु्ने गरी 
लनणयर् सवहत लसिाररस गनय अनरुोध भै आएकोिे उक्त रङ्गशािा लनिायण स्ििको जग्गाको प्रिास्णत विल्ड 
नक्शा, त्र्सको अवस्िा, के्षरिि र वकलसि सिेत खिुाई प्रदेश नं. 5 को सािास्जक ववकास िन्रािर्िा 
लसिाररस गने। उक्त रङ्गशािा लनिायण स्िििा केही ब्र्स्क्तहरुका लनजी जग्गा सिेत पने भएकािे केही 
जग्गा लिजिा लिनपुने भएकािे लिजिा लिदा सम्बस्न्धत वडा कार्ायिर्को संिग्नतािा जग्गा धलनहरुसँग 
छििि गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 3 

घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं. 9 दलुब िौरिा संिालित वकसान विक्स स्िम्नी ईट्टा उद्योग 
(वडा नं. 9, प्रो. ठाकुर प्रसाद िहरा) िाई घरेि ु तिा साना उद्योग कार्ायिर्िा नवीकरणको 
िालग लसिाररस गनय आवश्र्क कागजात र लिन ुपने सबै कर लिई लसिाररस गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 4 

5 नं. प्रदेश सरकार भौतीक पूवायधार ववकास िन्रािर् अन्तगयतको एकीकृत निूना बस्स्त लबकास 
कार्यक्रि र्सै उपिहानगरपालिकाको वडा नं. 17 को क्वालडय-पि ुयखािा गनय अनरुोध गने लनणयर् 
गररर्ो। 

लनणयर् नं. 5  

5 नं. प्रदेश सरकार भौतीक पूवायधार ववकास िन्रािर् अन्तगयतको घोराही उपिहानगरपालिका के्षरिा 
िक्रपि लनिायण र्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग र्स उपिहानगरपालिकाको तपस्शि बिोस्जिको के्षर लनधायरण 
गने र सोही लनधायररत के्षरिाई आधार िानेर िक्रपि लनिायण र्ोजना अगालड बढाउन उक्त िन्रािर्िाई 
अनरुोध गने लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शिः 
वडा नं. 11 गणेसपरु – िज्गै वडा नं. 9 बकुािी डाँडा – एकिघरुवा – कियवटर्ा – िछाई – 
आन्रभरैर्ा – वडा नं. 5 धनाय दािोदर रोड – धारापानी – वडा नं. 3 कुवहरेपानी – वडा नं. 2 
बिािपरुबाट नददपारी हुँदै – वडा नं. 1 लसिितारा – वववप िागय – वडा नं. 4 िक्ष्िीपरु िोक – 
स्र्ािापानी – बसन्तपरु – िकु्िे पाटा – वडा नं. 17 पाििुान – िदनभण्डारी िागय – डवरी – वडा 
नं. 18 अम्बापरु – बाँसपोखरी –िलसना – लगठेपानी – रानीजरुवा – वडा नं. 13 बाह्रकुने – वडा नं. 
12 आखँा अस्पताि रोड हुँदै गणेशपरु। 

लनणयर् नं. 6 

घोराही उपिहानगरपालिका के्षर लभरका घडेरीको वकत्ता काट गदाय कस्म्तिा पलन 8 लिटर िोहडा र 8 
धरुको के्षरिि कार्ि हनेु गरी घडेरीको िापदण्ड लनधायरण गने लनणयर् गररर्ो। तर, र्स भन्दा पवहिे 
वकत्ताकाट भै कार्ि भएका घडेरीिाई र्ो व्र्वस्िा िागू हनेु छैन।  

लनणयर् नं. 7 

लिलत 2075/09/27 गते कृषी र्ोग्र् जग्गाको खस्ण्डकरण सम्बन्धिा संघीर् भिूी व्र्वस्िा, सहकारी 
तिा गररवी लनवारण िन्रािर्िे जारी गरेको लनदेशनको बदुा नं. 5 अनसुार तपस्शि बिोस्जिको जग्गा 
उपर्ोलगता ववश्लषेण प्राववलधक सलिलत गठन गरी सो सलिलतको सल्िाह/सझुाव अनसुार र्स 
उपिहानगरपालिका के्षरिा कृवष के्षर तिा बसोवास के्षर छुट्टर्ाई उक्त सलिलतिे पेश गरेको प्रलतवेदनको 
आधारिा िापदण्ड बनाई वकत्ताकाटको स्शिाररस गने लनणयर् गररर्ो। 

 



तपस्शि 

जग्गा उपर्ोलगता ववश्लषेण प्राववलधक सलिलत 

नापी अलधकृत श्री सदुदप शे्रष्ठ        संर्ोजक 

कृषी ववकास अलधकृत                सदस्र् 

वन अलधकृत           सदस्र् 

जग्गा प्रशासन अलधकृत          सदस्र् 

शहरी ववकासको प्राववलधक          सदस्र् 

घोराही उपिहानगरपालिकाको ई. श्री रािधन शे्रष्ठ सदस्र् सस्िव 

लनणयर् नं. 8 

घोराही उपिहानगरपालिका 3, 11 र 13 वडाहरुका वडा कार्ायिर् लनिायण गनय आवश्र्क पने बजेट 
व्र्वस्िाको िालग स्जल्िा सिन्वर् सलिलतको कार्ायिर् दाङको संस्ित खातािा रहेको रकिबाट लबलनर्ोजन 
गरी ददन स्ज.स.स. दाङिा अनरुोध गने। उक्त वडा कार्ायिर् भवन लनिायणको िालग आवश्र्क पने िागत 
सहभालगता रकि matching fund को रुपिा र्स उपिहानगरपालिकािे व्र्होने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 9 

(क) र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडाहरु वडा  नं. 1, 3 र 8 िा तराई िधेश सिवृि कार्यक्रि िािय त 
स्वास््र् िौकी भवन लनिायण र्ोजनािा जम्िा बजेट रु. 50,00,000।- (पिासिाख िार) ववलनर्ोजन 
गरेकोिे सो कार्यक्रिको िालग आवश्र्क पने 15% िागत सहभालगता रकि matching fund को रुपिा 
र्स उपिहानगरपालिकािे व्र्होने लनणयर् गररर्ो। 

(ख) र्स उिहानगरपालिकाको वडा नं. 10 को वडा कार्ायिर् हातालभर संिालित नारार्णपरु स्वास््र् िौकीिाई 
वडा नं. 11 स्स्ित साववक लरपरु नगरपालिकाको कार्ायिर्िा साने र उक्त साववक नगरपालिकाको 
कार्ायिर्िाई िेलडकि अलधकृतको दरवन्दी रहने गरी स्वास््र् िौकीको रुपिा अपग्रडे गने लनणयर् गररर्ो। 

 

लनणयर् नं. 10 

र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको तपस्शिका शाखाहरुबाट पेश भएका तपस्शि बिोस्जिका कार्यववलध 

छििि गररर्ो। छििि गदाय उक्त शाखाहरुबाट पेश भएका कार्यववलध र्स उपिहानगरपालिका काि 
कावायही ववलध सम्ित तररकािे सम्पादन गनय आवश्र्क देस्खएकोिे स्वीकृत गने लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शि 

क्र.सं. कार्यववलध नाि पेश गने शाखा 

1. करारिा प्राववलधक र अन्र् कियिारी व्र्वस्िापन गने सम्बन्धी कार्यववलध, 2075 सािान्र् प्रशासन शाखा 
3. घोराही नगर ववपद् व्र्वस्िापन कोष (सञ्चािन) कार्यववलध, 2075 सरसिाई, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन 

शाखा 
4. घोराही उपिहानगरपालिका आपतकालिन कार्य सञ्चािन केन्र कार्य सञ्चािन ववलध, 

2075 
सरसिाई, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन 

शाखा 
 
 
 
 
 
 
 



लनणयर् नं. 11 

सवहद कृष्णसेन ईच्छुक बहपु्राववलधक स्शक्षािर् घोराही-17 दाङको ि.नं. 55 र लिलत 2075/11/07 
को परबाट र्स उपिहानगरपालिका के्षरलभरका वडाहरुबाट ववलभन्न तालििका कार्यक्रििा जम्िा 200 
जनािाई छनौट गरी नािावलि सवहत पठाएिा 65 ददनको लनशलु्क तालिि ददने भलन उल्िेख भै आएकािे 
र्स उपिहानगरपालिका 14 र 15 नं. वडाहरुबाट 15/15 जना र अन्र् वडाहरुबाट 10/10 जना 
ववलभन्न तालििका कार्यक्रििा छनोट गरी पठाउने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 12 

घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 16 को ि.नं. 1313 र लिलत 2075/08/18 गतेको परबाट र्स 
उपिहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट स्वीकृत नगस्तरीर् र्ोजना िाहोरिैिा व्र्वस्िापन 4040, लस.नं. 
1 ल्र्ाण्डविि साईट एिआरएि लनिायण र्ोजनाको कार्यन्वर्नका िालग उपभोक्ता सलिलत गठन भएको तर 
िागत सहभालगता रकि जम्िा हनु नसक्ने भलन लसिाररस भै आएकोिे उक्त र्ोजनािा िागत सहभालगता 
लिनाह गरी र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनणयर् गररर्ो। 

लनणयर् नं. 13 

र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको कार्ायिर्िा आलियक सहर्ोग पाउँ भनी पनय आएका लनवेदनका सम्बन्धिा 
तपस्शि बिोस्जिका व्र्स्क्त तिा संस्िािाई तपस्शि बिोस्जिको आलियक सहार्ता रकि उपिब्ध गराउने 
लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शि 

(क) नेपाि राविर् स्शक्षक संगठन स्जल्िा सलिलत दाङको ि.नं. 15 र लिलत 2075/10/19 गतेको परबाट 
नेपाि राविर् स्शक्षक संगठन प्रदेश नं. 5 को प्रदेश भेिािाई सिि पानय आलियक सहर्ोग िाग भै 
आएकािे रु.25,000।- (पच्िीस हजार िार) ददने, 

(ख) नेपाि िगर संघको ि.नं. 13 र लिलत 2075/10/20 गतेको परबाट नेपािका प्रिि सवहद श्री िखन 
िापाको स्िलृत ददवशको अवसरिा ×नेपािका प्रिि सवहद िखन िापा रलनङ्ग स्शल्ड िुटबि प्रलतर्ोलगता" 
संिािन गनय आलियक सहर्ोग िाग भै आएकोिे लबि भपायइ सवहत पेश हनु आएिा रु. 55,000 (पच्पन्न 
हजार िार) ददने, 

(ग) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 13 वडहरा लनवासी ररना िापािे लिलत 2075/11/02 गते ददएको 
लनवेदन बझु्दा लनज िटुु र क्र्ान्सर रोगी भएको तिा लनरन्तर औषधी उपिार गनय आलियक अवस्िा दर्नीर् 
भएकािे रु. 5,000।- (पािहजार िार) सहर्ोग गने, 

(घ) लिलत 2075/11/21 देस्ख 2075/11/25 गतेसम्ि Santi Niketan vidyalaya को आर्ोजनािा 
संिािन हनेु Inter-school cricket tournament, 2075 िा परुस्कार िगार्त खेिकूदिाई व्र्वस्िापन गरी 
ददनको िालग नगरस्तररर् खेिकूद तिा िनोरन्जन 2050, लस.नं. 2 खेिकूद प्रवियन कार्यक्रिबाट 
भकु्तानी हनेु गरेर रु. 25,000।- (पच्िीस हजार िार) ददने, 

(ङ) घोराही उपिहानगरपालिकाको िेर्र कप रलनङ्ग िुटबि प्रलतर्ोलगता, 2075 को िाईनि खेििा (लिलत 
2075/10/14 गते) वडा नं. 15 बाट सहभालग खेिालड लनिेश िापा िगर घाईते भई (स्िउँडोको हड्डी 
भाँस्िएको) उपिार गदाय हनु आएको ववि अनसुारको रकि रु. 36,707।- (छतीसहजार सातसर् सात 
िार) भकु्तानी ददने, 

(ि) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 16 को ि.न.् 1730 र लिलत 2075/10/06 को परबाट 
बहउुदे्दश्र् कृषक सिूहको परुानो िोटोर खराब भई तरकारी तिा ववलभन्न बालिनालििा लसंिाई गनयको िालग 
सिस्र्ा भएको भनी लसिाररस भै आएकोिे उक्त कृषक सिूहिाई 10 हषय पावरको िोटर खररद गनय र्स 



उपिहानगरपालिकाको कृवष ववकास शाखाको बजेटबाट भकु्तानीहनेु गरी रु. 1,00,000।- (एकिाख 
िार) आलियक सहर्ोग गने, 

(छ) 5 नं. प्रदेश स्तरीर् पोल्री िहोत्सव, 2075 संिािन गनय प्रस्तावना सवहत आलियक सहर्ोग िाग भै 
आएकोिे पोल्री िहोत्सवको व्र्वस्िापन तिा संिािन गनय नगरस्तररर् कृवष 1010, लस.नं. 23 कृषी 
िेिा प्रदशयनी संिािन स्शषयकबाट भकु्तानी हनेु गरी रु. 1,50,000।- (एकिाख पिासहजार िार) 
सहर्ोग गने, 

 

लनणयर् नं. 14 

िारु किाकार संघ, दाङिे िारु जालतहरुको संस्कृलत संरक्षण र प्रवियन एवं ववलभन्न ववद्यािा रहेका 
किाकारहरुिाई प्रस्िुटन गराउन वल्ि जोग्नी नािक वृत्त स्िर लनिायण गने भनी लिलत 2075/06/04 
गते प्रस्तावना सवहत आलियक सहर्ोग िाग भै आएको रु. 25,000।- (पच्िीस हजार िार) ददने लनणयर् 
गररर्ो। 

 

लनणयर् नं. 15 

 र्स घोराही उपिहानगरपालिका के्षरिा ई-ररक्सा/अटोररक्साको संख्र्ा सडक र पावकय ङ्ग स्ििको क्षिता 
भन्दा बढी हनुगइ राविक जाि र सडक दघुयटनाको संख्र्ा ददनानदुदन बढ्दो भएका कारण सोको उस्ित 
व्र्वस्िापन गनय र्ातार्ात व्र्वस्िापन कार्ायिर् तिुसीपरु, दाङबाट हािसम्ि ई-ररक्सा/अटोररक्साको 
रुटप्रलिट ददएकािाई िार दताय गने र सोको दताय प्रर्ोजनको िालग 15 (पन्र) ददनको सूिना लनकाल्ने 
लनणयर् गररर्ो। 

 

लनणयर् नं. 16 

 र्स घोराही उपिहानगरपालिका र विस्टेि सेक्रू्ररटी सलभयस प्रा.लि. लबि र्स उपिहानगरपालिकािा सरुक्षा 
गाडय सेवा उपिब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौँताको सिर्ावलध लिलत 2075/10/01 गते सवकएकािे सो 
सलभयस प्रा.लि. सँग पवहिाकै सेवा शतयको अलधनिा रवह 2076 असार िसान्त सम्ि नर्ाँ सम्झौँता गने। 
तर, सोवह सेवासतायिा विस्टेि सेक्रू्ररटी प्रा.लि. सेवा उपिब्ध गराउन असििय भएिा नगरकार्यपालिकािे 
आवश्र्क लनणयर् गने लनणयर् गररर्ो। 

 

लनणयर् नं. 17 

(क) घोराही उपिहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पाररत र्ोजना तिा कार्यक्रिहरु संशोधन गने भलन 
तपस्शि वडाका वडा सलिलतको कार्ायिर्बाट पेश भएका कार्यक्रि संशोधन प्रस्ताव िालि छििि गररर्ो। 
सम्वस्न्धत वडािा बसेको वडा स्तरीर् बैठकको लनणयर् अनसुारका कार्यक्रििा संशोधन गने गरी लनणयर्को 
प्रलतलिवप सवहत पेश हनु आएको हुँदा तपस्शिका र्ोजना पररवतयन/संशोधन गने लनणयर् गररर्ो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

तपस्शि 

 

वडा नं. 1 

 

 

वडा नं. 5 

 

वडा नं. 7 

 

 

वडा नं. 9 

 

 

 

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कै. 
१. सबै टोि लबकास संस्िा 

िािय त स्वास््र् तिा 
सरसिाई अलभर्ान 

1,00,000।- (वडास्तररर् 
स्वास््र् 2020, लस.नं. 1) 

➢ वडा नं. 1 स्स्ित खा.पा. धाराहरुको 
छेउिा राख्न प्िास्स्टक टोकरी खररद 

34,000।-  

➢ स्वास््र् स्वंि सेववकाहरुिाई खाजा खिय  66,000।-  

2 हाउस वाइररङ्ग तालिि 1,00,000।- (वडास्तररर् िैवङ्ग 
सिानता तिा सािास्जक 
सिावेस्शकरण 2060, लस.नं. 6) 

हौजालि बर वपपिनेर टहरो सोलिङ्ग ढिाई 
गने 

1,00,000।-  

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कैविर्त 

१. वडा नं. 5 दिस्जतपरु 
िौपारर ओखरपाटेको घरनेर 
जेष्ठ नागरी आश्रर्स्िि 
लनिायण 

1,50,000।-  

(वडास्तरीर् िैवङ्गक 
सिानता तिा सािास्जक 
सिावेस्शकरण 2060, 
लस.नं. 12) 

➢ गल्िी टोि अन्तगयत बाहनु 
टोिदेस्ख लबष्ण ु के.सी. को 
घरसम्ि नर्ाँ बाटो अधरुो 
रर्ाक लनिायण 

1,00,000।- 
 

 

➢ डोिगाउँ वटका बढुािोकीको 
घरनेर ररङ्ग कुवा लनिायण 

50,000।-  

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कैविर्त 

१. र्वुाहरुको िालग खेिकूद 
कार्यक्रि 

2,00,000।- (वडास्तररर् 
िैवङ्गक सिानता तिा 
सिास्जक सिावेशीकरण 
2060, लस.नं. 20) 

➢ रू्वाहरुको िालग 
खेिकूद कार्यक्रि 

70,000।- 
 

 

➢ रू्वाहरुको क्षिता 
ववकास कार्यक्रि 

1,30,000।-  

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कैविर्त 

१. दबुीिौर सजृनस्शि टोि 
ववकास संस्िाको ववद्यतु ्
ववस्तार 

50,000।- (वडास्तररर् 
लसंिाई 3020, लस.नं. 
2) 

➢ भगवुार स्शव िस्न्दर िलुतय 
स्िापना 

35,000।-  

➢ िैनपरु, एकिघरुवा, हुँदै 
भगवुारसम्िको बाटोिा 45 
से.लि. को हू्यि पाइप खररद 

15,000।-  



 

 

 

वडा नं. 15 

 

(ख) र्स उपिहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पाररत वडा नं. 16 का तपस्शिका वडास्तररर् र्ोजनाहरुिा 
तपस्शिको बजेट बाँकी रहेकािे सो र्ोजनाहरुिा बाँकी रहेको बजेटिाई रकिान्तर गरी 16 नं. वडा 
कार्ायिर् पररसर लभर टार्ि िगाउने र्ोजनािाई अगालड बढाउँने भनी वडा नं. 16 को लिलत 
2075/11/13 गतेको वडा कार्यसलिलतको बैठबाट लनणयर् भै आएकोिे सोवह लनणयर् बिोस्जि सो 
र्ोजनािाई अगालड बढाउन अनिुलत ददने लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शि  

 

(ग) घोराही उपिहानगरपालिकाको तेश्रो नगरसभाबाट पाररत स्वास््र् शाखा तिय का तपस्शिका कार्यक्रिहरुिाई 
तपस्शि बिोस्जििा कार्यक्रि संशोधन/पररवतयन गरी कार्ायन्वर्न गने लनणयर् गररर्ो। 

    

 

 

 

 

 

 

 

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कैविर्त 

१. पाठक िोकदेस्ख कपासी 
जोड्ने सडक कािोपरे 

15,00,000।-  

(नगरस्तररर् पूवायधार ववकास 
३०, लस.नं. 19) 

पाठक िोकदेस्ख कपासी 
जोड्ने सडक स्िर उन्नलत 

15,00,000।- 
 

 

2 ज्र्ोलतनगर टोि ववकास 
संस्िा सस्जवलन किेजका 
होस्टेि तिय को बाटो 
छेउछाउको नािा िियत 

75,000।- (वडास्तररर् 
पूवायधार ववकास 30, लस.नं. 
3) 

शास्न्तनगर टोि ववकास 
संस्िा अन्तगयत पूवय स्शस्शर 
िागय पस्िििा लििन िोक 
जोड्ने सडकिा पक्की नािा 
लनिायण 

75,000।-  

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बाकँी रहेको बजेट रु. रकिान्तर बजेट बाट 
संिािन हनु ेकार्यक्रि 

जम्िा बजेट रु. कैविर्त 

१. ववलभन्न  सरकारी गैरसरकारी 
ववज्ञापन तिा संिार खिय  

91,000।- (वडास्तररर् 
िैवङ्गक सिानता तिा सिास्जक 
सिावेस्शकरण 2060, लस.न 
14) 

 
 
 
 
 
 

वडा नं. 16 को वडा 
कार्ायिर् पररसर लभर 
टार्ि िगाउन े

 
 
 
 
 
 

1,63,146।24 

 

2 अध्र्क्ष रू्वा खेिकूद 
कार्यक्रि 

47,200।- (वडास्तररर् 
िैवङ्गक सिानता तिा सिास्जक 
सिावेस्शकरण 2060, लस.न 
15) 

 

3 वडा कार्ायिर्लभर बगैिा, 
खानेपानी ब्र्वस्िापन, 
प्रलतक्षािर् तिा िूि खररद 

24,946।24 (वडास्तररर् 
सािान्र् सेवा 5010, लस.नं. 
1) 

 



 

  

 

 

तपस्शि  

लस.नं. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट रु. संसोलधत कार्यक्रि बजेट रु. कै. 
१. स्वास््र् िौकी र 

प्रािलिक स्वास््र् 
केन्रहरुको सेवा 
सदुृवढकरण वक्रर्ाकिाप 

1,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
3) 

➢ स्वास््र् िौवक सोलडर्ार बलियङ्ग सेन्टर 
अधरुो भवन क्रिागत लनिायण 

 
 
 

➢ िारु सिदुार्िा लसकिसेि सेि 
एलनलिर्ा रोग न्रू्लनकरण गनय िारु 
सिदुार्िा प्रारस्म्भक पररक्षण तिा 
स्स्क्रलनङ्ग स्शववर कार्यक्रि संिािन गनय 

3,00,000।-  

2 लसकिसेि सेि एलनलिर्ा 
कार्यक्रि संिािन 
नगरस्तररर् 

7,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
19) 

5,00,000।-  

3 स्िापना भएका र िप 
शहरी स्वास््र् केन्र 
संिािन अनदुान 

25,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
4) 

➢ शहरी स्वास््र् केन्रिा कियिारी त.भ. 
िालसक, पोशाक भकु्तानी 

8,75,000।-  

➢ औजार उपकरण खररद (करौवट डाँडा, 
कििघारी, हात्तीखकय , घोरदौरा, भ्र्डुर) 

5,00,000।-  

➢ खानेपानी र्रुोगाडय जडान (शहरी 
स्वास््र् केन्र नर्ाँ बजार, कििघारी, 
हरीद्वार, भ्र्डुर) 

1,20,000।-  

➢ लग्रि जडान स्शवपरु श.स्वा.के. 30,000।-  
➢ काडे तारबार शहरी स्वास््र् केन्र 

घोरदौरा 
1,00,000।-  

➢ लग्रि जडान आन्रभरैर्ा श.स्वा.के. 50,000।-  
➢ िवपय िियत नर्ाँ बजार श.स्वा.के. 15,000।-  
➢ खाडि पनुय भ्र्डुर श.स्वा.के. 20,000।-  
➢ काडेतारबार शहरी स्वास््र् केन्र 

कििघारी 
1,00,000।-  

➢ लबजलुि वाररङ्ग (शहरी स्वास््र् केन्र 
ििकपरुिा) 

50,000।-  

➢ लबजलुि िसिन्द, िलनयिर ववववध 6,40,000।-  

4 ि स्वा से हरुबाट 
िालसक ररपोटय बझुाउन 
आउँदा र्ातार्ात र खाजा 
खिय तिा ि.स्वा.से. 
कार्यक्रि 

1,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
15) 

➢ वडा स्तररर् ि.स्वा.से. सलिलतिाई 
5,000।- का दरिे 19 वटै वडािा 
ि.स्वा.से. कोष अनदुान 

95,000।-  

➢ ि.स्वा.से. पालिका स्तरीर् सलिलत 
िालसक बैठक खाजा 

5,000।-  



 

 

 

(घ) र्स घोराही उपिहानगरपालिकािाई आ.व. 2075/076 िा प्राप्त नेपाि सरकारको शसतय अनदुान 
अन्तगयत एकीकृत स्जल्िा स्वास््र् कार्यक्रिका तपस्शिका कार्यक्रििा ववलनर्ोस्जत बजेटिाई तपस्शिका 
कार्यक्रििा बाँडिाँड गरी कार्ायन्वर्न गने लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शि 

5 स्वास््र् संस्िा भौलतक 
पनुःलनिायण तिा िियत 

3,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
16) 

स्वास््र् संस्िािाई िलनयिर औजार उपकरण 
खररद तिा ववववध 

3,00,000।-  

6 बाह्य खोपकेन्र भवन 
लनिायण 

3,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
17) 

4 नं. वडा गोरधारा बाह्य खोपकेन्र भवन 
लनिायण 

3,00,000।-  

6 ज्रे्ष्ठ नागररक स्वास््र् 
स्शववर तिा लनजी 
अस्पतािसँग साझेदारी 

7,00,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
18) 

➢ घरदैिोिा ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई 
स्वास््र् उपिार स्शववर औषलध खररद, 
र्ातार्ात गालडभाँडा, खाजाखिय तिा 
लनस्ज अस्पतािसँग साझेदारी कार्यक्रि 

5,00,000।-  

➢ रक्षािौर आखँा अस्पतािसँग साझेदारी 
आखँा सल्र्वक्रर्ा स्शववर 

2,00,000।-  

7 बलियङ सेन्टरिा गभयवती 
आिािाई सतु्केरर हनु 
आउँदा लनःशूल्क 
एम्बिेुन्स एक वडा 
20,000 को दरिे 
ववपन्न गभयवतीका िालग 

3,80,000।- 
(नगरस्तररर् स्वास््र् 
सेवा 2020, लस.नं. 
20) 

बलियङ सेन्टरिा गभयवती आिािाई सतु्केरी 
हनु आउँदा लनःशूल्क एिबिेुन्स भाँडा 
अनदुान 

3,80,000।-  

लस.नं. शसतयबाट प्राप्त कार्यक्रि बजेट रु. बाँडिाँड गररएको कार्यक्रि बजेट रु. कै. 
१. स्वास््र् िौकी/प्रािलिक 

स्वास््र् केन्रहरुको सेवा 
सदुृवढकरण वक्रर्ाकिाप 

1,00,000।- (नेपाि 
सरकार शसतय अनदुान स्श.नं. 
26612, पे.नं. 117) 

स्वास््र् िौकी हापरु भवन िियत 1,00,000।-  

2 स्वास््र् िौकी स्तरिा 
औजार उपकरण, िलनयिर 
सािै स्वास््र् संस्िा िियत 
सधुार (पुंस्जगत) 

1,20,000।- (नेपाि 
सरकार शसतय अनदुान स्श.नं. 
26612, पे.नं. 117) 

➢ स्वास््र् िौकी सैघािा तारजालि िलनयिर 
खररद 

30,000।-  

➢ स्वास््र् िौवक धनाय पररसर खाल्टो पनुय 
तिा िियत 

30,000।-  

➢ स्वास््र् िौकी नारार्णपरुिा िलनयिर 
खररद 

40,000।-  

➢ स्वास््र् िौकी वढकपरु िोटर पालन िियत 20,000।-  



  
  

लनणयर् नं. 18 

प्रसे काउस्न्सि नेपािको ि.नं. 1188 र लिलत 2075/11/15 गतेको परबाट र्स 
उपिहानगरपालिकािा सावहस्त्र्क परकाररता र परकार आिारसंवहता ववषर्क प्रदेश स्तररर् कार्यक्रि लिलत 
2075/11/17 र 18 गते हनेु र सो कार्यक्रििा सहभालग देशभरका अग्रज सावहस्त्र्क परकारहरुिाई 
आवास तिा खानाको प्रवन्ध गररददन अनरुोध भै आएकोिे सोको प्रबन्ध गनय रु. 30,000।- (तीसहजार 
िार) आलियक सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो।  

लनणयर् नं. 19 

 लिलत 2075/11/11 गते बसेको र्स उपिहानगरपालिकाको पररक्षा सलिलतको लनणयर् अनसुार र्स 
घोराही उपिहानगरपालिका के्षरिा आधारभतु तहको अस्न्ति (कक्षा 8) पररक्षा संिािन गनय र्स 
उपिहानगरपालिकाको  स्शक्षा, रू्वा तिा खेिकूद िहाशाखाबाट रु. 6,56,963।- नपगु भएको र सो 
नपगु रकि शैस्क्षक सर 2074 र 2075 िा स्िानीर् ववकास कोषिा जम्िा भएको (शैस्क्षक सर 
2074 िा ववद्यािर् अनिुलत/िप कक्षाका िालग आवेदन िारि शूल्क एवं िप कक्षा अनिुलत दददा जम्िा 
भएको रकि रु. 3,21,250 र शैस्क्षक सर 2075 को कक्षा 8 को परीक्षािा सािेि हनुका िालग 
संस्िागत ववद्यािर्का 1,873 जना ववद्यािीहरुबाट प्रलत ववद्यािी रु. 200।- का दरिे जम्िा भएको 
रकि रु. 3,74,600।-) रकिबाट खिय व्र्वस्िापन हनेु गरी पेश भएको वटप्पणीिाई सदर गने लनणयर् 
गररर्ो। 

 

लनणयर् नं. 20 

(क) घोराही उपिहानगरपालिका स्वास््र् के्षरिा कार्यरत सबै कियिारीहरुको अलभिेखन, कियिारीहरुको पाउँदै आएको 
सेवा सवुवधा, कार्यरत स्िान, कियिारीहरुको स्िीलतको बारेिा जानकारी तिा स्वास््र् के्षरिा कार्यरत सबै 
कियिारीको सेवा सवुवधािा एकरुपतापन ल्र्ाउन रार् सवहतको प्रलतवेदन कार्यपालिका बैठकिा पेश गनय लिलत 
2075/06/28 गते कार्यपालिका बैठकिे गठन गरेको कार्यदििे लिलत 2075/10/09 गते बैठक बसी 
बनाएको प्रलतवेदन र लनणयर्हरु कार्यपालिकािा प्रस्ततु भर्ो। प्रस्ततु भएको प्रलतवेदन र लनणयहरुिाई सवयसम्िलतिे 
अनिुोदन गने लनणयर् गररर्ो।   

3 स्िापना भएका र िप हनुे 
शहरी स्वास््र् केन्र 
संिािन अनदुान 

21,25,000।- (नेपाि 
सरकार शसतय अनदुान स्श.नं. 
26612, पे.नं. 117) 

शहरी स्वास््र्  केन्रिा कियिारी त.भ. 
िालसक, पोशाक भकु्तानी 

21,25,000।-  

4 शहरर स्वास््र् प्रवधयन 
केन्र स्िापना तिा 
संिािन 

40,00,000।- (नेपाि 
सरकार शसतय अनदुान स्श.नं. 
26612, पे.नं. 117) 

➢ शहरी स्वास््र् प्रवियन केन्रिा कार्यरत 
कियिारर त.भ. िालसक, पोशाक भकु्तानी 

18,00,000।-  

➢ र्ोगाहि अधरुो भवन क्रिागत लनिायण 15,00,000।-  

➢ एक्सरे उपकरण, लबजिुी, पालन जडान तिा 
वाइररङ्ग 

4,00,000।-  

➢ भ्रिण खिय तिा बैठक खिय 30,000।-  
➢ िसिन्द, ववववध 70,000।-  
➢ औषलध उपकरण खररद आर्वेुद तिा 

एिोप्र्ालि 
2,00,000।-  



(ख) र्स घोराही उपिहानगरपालिका अन्तगयत स्वास््र् के्षर शहरी स्वास््र् केन्र र शहरी स्वास््र् प्रवियन केन्र 
संिािन तिा व्र्वस्िापन कार्यक्रिका तपस्शिका तहिा करार सेवािा कार्यरत कियिारीहरुको लिलत 
2075/10/01 गते देस्ख िाग ुहनु ेगरी तपस्शि अनसुारको नर्ाँ तिबिान कार्ि गने लनणयर् गररर्ो। 

तपस्शि   

लस.नं. तह नर्ाँ तिबिान कार्यक्रि कैविर्त 

1. सहार्क िौँिो 18,000।- शहरी स्वास््र् केन्र र शहरी स्वास््र् प्रवियन 
केन्र संिािन तिा व्र्वस्िापन 

 

2. सहार्क पाँिौ 20,000।-  

3. अलधकृत छैठौँ 23,000।-  

4. अलधकृत सातौँ 25,000।-  

 

(ग) र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 15 स्स्ित दाङभ्र्ािी टोि ववकास संस्िाको लभलर सडक (दगुाय प्रसाद 
ररजािको घरदेस्ख उत्तर दस्क्षण तिय को सडक कररब 70 लि. िम्बाई भएको र धन प्रसाद शिायको घरदेस्ख 
दस्क्षण तिय को कररव 35 लि. िम्बाई भएको सडक) घोराही बजारको एक िखु्र् के्षर भएको हुँदा उक्त 
सडकिाई तत्काि कन्टेन्जेन्सी रकिबाट बजेट व्र्वस्िापन हनु ेगरी ि.ई. तर्ार गरी उक्त बाटोिा वपि गने 
कार्यिाई अगालड बढाउँन ेलनणयर् गररर्ो। 

(घ) घोराही उपिहानगरपालिका के्षर लभरिा सािदुावर्क र संस्िागत ववद्यािर्हरुिे भवन लनिायण आिारसंवहता 
बिोस्जि र्स उपिहानगरपालिकाबाट नर्ाँ भवन बनाउन िाग्ने दस्तरु बाितको रकि सािदुावर्क 
ववद्यािर्िाई लनशूल्क गने र संस्िागत ववद्यािर्हरुिाई 50% िार शूल्क लिएर गने लनणयर् गररर्ो। 

(ङ) घोराही उपिहानगरपालिकाबाट सम्पादन हनु ेकाि कावायहीहरुिाई अझ जनिैरी, प्रदान गने सेवािा गणुस्तररर्ता, 
जनईच्छा तिा िाहनाको उच्ि कदर गनयका सािै र्स उपिहानगरपालिकाबाट हािसम्ि गरेका कािहरुको 
बारेिा जानकारी गराउँन लिलत 2075/11/30 गते सावयजलनक सनुवुाई गने लनणयर् गररर्ो। 

(ि) घोराही 16 स्स्ित स्र्ालनटरी ल्र्ाण्ड विि साइटको के्षर लभर बार्ोग्र्ाँस प्िान्ट लनिायण स्िििा लनिायणको कार्य 
गदाय कावटएका रुख, ववरुवा तिा बटु्यानका दाउराहरु रु. 2,50,000।- िा वववक्र ववतरण गनयको िालग 
स्र्ालनटरी ल्र्ाण्डविि साइट व्र्वस्िापन सलिलतको लिलत 2075/10/08 गतेको बैठकबाट लनणयर् गरी सोको 
अनिुलत ददनको िालग 16 नं. वडा कार्ायिर्बाट स्शिाररस पर प्राप्त भएको हुँदा उक्त कावटएका रुख, ववरुवा 
तिा बटु्यानका दाउराहरुिाई लनर्ि अनसुार वववक्र ववतरण गनय ददने र वववक्र ववतरण प्रस्िात जम्िा भएको 
रकिबाट सोही के्षरको ववकास लनिायणिा खिय गनय ददन ेलनणयर् गररर्ो।   

(छ) श्री प्रािलिक ववद्यािर् कजायहीको लिलत 2075/11/17 गते बसेको ववद्यािर् व्र्वस्िापन सलिलतिे आफ्नो 
ववद्यािर्को स्वालित्वको नाििा रहेको साववक हररद्वार 7 वक.नं. 55 के्षरिि 1-18-1 को जग्गा सवहद 
कृष्णसेन ईच्छुक बहपु्राववलधक स्शक्षािर्िाई ददन े लनणयर् गरेको हुँदा प्रिलित ऐन लनर्ि बिोस्जि उक्त 
बहपु्राववलधक स्शक्षािर्िाई प्रािलिक ववद्यार् कजायहीको नाििा रहेको जग्गा हस्तारण गररददनको िालग सम्बस्न्धत 
लनकार्िा स्शिाररस गने र हाििाई दािोदर सडकदेस्ख उत्तर र ववद्यािर् देस्ख पस्िि पनुाराि कािीको घर देस्ख 
िालिको अन्दाजी 0-7-0 जग्गािा कृष्णसेन ईच्छुक बहपु्राववलधक स्शक्षािर्िे अस्िार्ी टहरा लनिायण गनय प्रर्ोग 
गनय ददन श्री प्रािलिक ववद्यािर्, कजायहीको पलन सहित रहेको हुँदा उक्त जग्गािा अस्िावर् टहरा लनिायण गनय 
बहपु्राववलधक स्शक्षािर्िाई सहिलत ददन ेलनणयर् गररर्ो।   

(ज) घोराही 17 स्स्ित हररद्वार शहरी स्वास््र् केन्र संिािन तिा व्र्वस्िापन सलिलतको लिलत 2075/11/03 गते 
बसेको बैठकिे हररद्वार शहरी स्वास््र् केन्रको आगािी ददनहरुिा स्तर उन्नती र भवन लनिायण गनय हररद्वार 
शहरी स्वास््र् केन्रकै नाििा जग्गा उपिब्ध गराइ ददन लनणयर् गरेको हुँदा साववक हररद्वार 1 क वक.नं. 313 



िा कररब 15 कट्ठा प्रलत ऐिानी जग्गा आवश्र्क नाप नक्शा कार्य संिािन गरी हररद्वार शहरी स्वास््र् केन्रको 
नाििा नक्शा तिा शे्रष्ता हस्तान्तरन गरी ददन सम्बस्न्धत लनकार्िा लसिाररस गने लनणयर् गररर्ो। 

(झ) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 10 को नवलनलियत भवनिा कर बझुाउन े कोठाको झ्र्ाि अगालड 
करदाताहरुिाई घाि पानीबाट सरुस्क्षत गनयका िालग Shade बनाउन िाग भएकािे सो कार्य गदायको ि.ई. 
बिोस्जिको रकि रु. 1,38,077।74 कन्टेण्जेन्सी रकिबाट भकु्तानी ददन ेलनणयर् गररर्ो। 

(ञ) घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. 1 अन्तगयत िेपेखोिािा ड्याि लनिायण गदाय एक घर र वडा नं. 12 को 
जंङखोिी गजेुिा जिाशर्को ड्याि लनिायण गदाय एक सािदुावर्क भवन डबु्न ेभएको हुँदा उक्त घर र सावयजलनक 
भवनको उस्ित िूल्र्ाङ्कन गरी िअुब्जा ददने  लनणयर् गररर्ो। 

(ट) िाि ु आलियक वषय 2075/076 को बाँकी अवलधका िालग नददजन्र् पदाियको व्र्वस्िापन एवं आन्तररक 
वववक्रका िालग ठेक्का बन्दोबस्तो गने भलन लिलत 2075/10/16 गते बसेको राजश्व परािशय सलिलतको बैठकबाट 
भएको लनणयर् बिोस्जि र्स उपिहानगरपालिका के्षरलभर रहेका नदद खोिाहरुको EIA/IEE प्रलतवेदन अनसुारका 
स्िानहरुबाट तोवकएको दर रेटिा बाँकी रहेको पररिाणिाई ठेक्का बन्दोबस्तो गने लनणयर् गररर्ो।  

(ठ) हाट बजारको िालग ल्वाँहसरुिा रहेको स्वगयद्वारी आश्रिको जग्गा लिजिा ददन अनरुोध गने लिजिा ददन 
निानेिा आवश्र्क सावयजलनक जग्गा खोज्ने लनणयर् गररर्ो। 

(ड) र्स उपिहानगरपालिकाका प्रेस संर्ोजक श्री लनि ुसंघि घती स्वास््र् उपिारको क्रििा अस्पताििा भनाय 
भै उपिार गराई रहन ुभएकोिे उहाँको स्शघ्र स्वास््र् िाभको कािना गने लनणयर् गररर्ो। 


