
 
 
 
 
 

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५६, लिलत २०७६।०२।१२, आईतबार) 

१. कियचारी तालिि सम्वन्धिा | 
२. गणतन्र दिवस िनाउने  सम्वन्धिा | 
३. जग्गा उपिब्ध गराउने सम्वन्धिा | 
४. अनिुती दिने सम्बन्धिा । 

५. कार्यक्रि संशोधन सम्बन्धिा । 

६. आलथयक सहर्ोग सम्बन्धिा । 

७. सशतय खेिकुि बजेट सम्बन्धिा । 

८. आवलधक र्ोजना सम्बन्धिा । 

९. आ.व. २०७६।०७७को बजेट तजुयिा सम्बन्धिा । 

१०. ववववध सम्बन्धिा । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

लनणयर् नं. १  

कियचारी सिार्ोजन सँगै सिार्ोजन भएर आउन ुभएका अलधकति कियचारीहरुिा कम्पर्टुर सम्बन्धी ज्ञान 
शीपको अभाव िेखखएको र र्सबाट कार्ायिर्को प्रभावकारी सेवा प्रभाविा सिेत असर पगु्न गएको हिुाँ र्स 
कार्ायिर्िा सिार्ोजन भै आउन ुभएका तर कम्पर्टुर सम्बन्धी ज्ञान, खशपको अभाव भएका कियवारीहरुिाई 
कम्पर्टुर सम्बन्धी तालिि  कार्ायिर्को तर्य बाट संचािन गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. २  

गणतन्र दिवस २०७६को सन्िभयिा तपखशि अनसुारका कार्यक्रि संचािन गरी गणतन्र दिवस भब्र्ताका 
साथ िनाउने लनणयर् गररर्ो । 

तपखशि: 

१. २०७६ जेष्ठ १४, १५ र १६  गते बेिकुी सबै सरकारी कार्ायिर् र घरिा िीपाविी गने । 

२. लिलत २०७६।०२।१४ गते जनप्रलतलनधी तथा कियचारीहरुको सहभालगतािा नगर सरसर्ाई 
कार्यक्रि गने । 

३. लिलत २०७६।०२।१५ गते ववहान ७:०० बजे प्रभातरे्री कार्यक्रि संचािन गने गने । 

४. लिलत २०७६।०२।१६ गते ववहान ७:०० बजे रु्टबि प्रलतर्ोलगता र दिउँसो १:०० बजे प्रवचन 
कार्यक्रि संचािन गने । 

 

 

लनणयर् नं. ३:   

घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १७ साववक हररद्वार १ क वक.नं. ४२८, क्षरेर्ि २-१२-१.५ िध्रे् 
२-४-१.५के्षरर्िको जग्गा प्रिेश नं. ५िा खिुा ववश्वववद्यािर्िाई अध्र्र्न केन्र स्थापना गनय आवश्र्क 
प्रकृर्ाका िालग लसर्ाररस गरीदिन ु हनु भलन १७ नं.वडा कार्ायिर्को प.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३२७४ 
लिलत २०७६।०२।०३ गतेको पर िार्य त अनरुोध भै आएको हिुाँ उपर्ुयक्त जग्गा उपर्ुयक्त संस्थािाई 
अध्र्र्न केन्र स्थापानाथय सरकारी जग्गा लिजिा उपिब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यलनती, २०७१ को प्रकृर्ा 
अनसुार उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १७ खस्थत घलनवलगर्ा गाँउको िखक्षण-पखिि,गैरागाँउको िखक्षण पूवय, 
लतनलतर कटुवा खोिा, पूवयिा रैकर जग्गासँग जोलडएको कररव ४ ववगाहा क्षेरर्िको सरकारी ऐिानी जग्गा 
गैरागाँउ क्वाडी कृषक सिूहिाई कृवष कार्य प्रर्ोजनका िालग उपिब्ध गराउन १७ नं. वडा कार्ायिर्को 
प.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३२१४, लिलत २०७६।०१।२९ को पर िार्य त अनरुोध भै आएकोिे 



 
 
 
 
 

उपिहानगरपालिकािाई आवश्र्क परेको सिर्िा तत्काि वर्ताय हनुे गरी उपिहानगरपालिका र उपर्ुयक्त 
कृवष सिूह लबच हनुे सम्झौता र शतय बन्िेजको अलधनिा रही कृवष कार्यका िालग उपर्ुयक्त कृवष सिूहिाई  
उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

राविर् र्वुा पररषि सानो ठीिी, भक्तपरुको प.सं. ०७५।०७६, च.नं. ७२९, लिलत २०७६।०१।२६को 
प्राप्त परानसुार पररषििे ७ वटै प्रिेशिा नव प्रवधयन केन्र स्थापनाका िालग कररब १०० रोपनी जग्गा 
उपिब्ध गराई दिन अनरुोध भै आएको हिुाँ जग्गा उपिब्ध गराउन सम्भाववत स्थानको खोजी गनय सबै वडा 
कार्ायिर्िाई पराचार गने र आगािी कार्यपालिका बैठकिा पेश गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ४ 

कम्पर्टुर एशोलसर्सन नेपाि िहासंघ, िाङ शाखाको च.नं. ३२-०७५।०७६को परानसुार नेपािको लडखजटि 
ढाचा ँसम्बन्धी सूचना तथा संचार प्रववलध गोष्ठी ( ICT Seminar on Digital Framework of Nepal )  को प्रस्ताव 
प्राप्त भएको हिुाँ प्राप्त प्रस्ताव अनसुार घोराही उप-िहानगरपालिकािाई आलथयक भार नपने गरर उक्त गोष्ठी 
संचािन गनय अनिुती दिने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं. ५: 

घोराही उप-िहानगरपालिकािे गरेको िखु्र् कािहरुको दृश्र्ात्िक अलभिेखखकरण गनय, नगरको उपिब्धीका 
बारेिा जानकारी दिई ववलभन्न र्ोरििा िेखाउने सािाग्री तर्ार पानय र नगरका र्ोजनाहरुको उपिब्धीको 
िापन गने वृत्तखचर लनिायण गनय आवश्र्क्ता िेखखएको हिुाँ िाङ सूचना तथा अध्र्र्न केन्रिे पेश गरेको 
प्रस्ताविाई खस्वकृती प्रिान गरी सो अनसुार बतृ्तखचर लनिायणको कार्य गनयका िालग नगर सभाबाट स्वीकृत आ. 
व. २०७५/०७६को वावषयक कार्यक्रिको नगरस्तरीर् लस.नं. ५०३० सूचना प्रववलध  लस.नं.६ ग्रालिण वडाका 
सावयजलनक ववद्यािर्हरु र स्वास्थर् चौकीहरुिा टेलिर्ोन तथा इन्टरनेट जडानका िालग इन्स्टािेसनको खचय 
सहर्ोगबाट लबलनर्ोखजत रकि रु २,००,०००।०० र लस.नं. १० नगर प्रिखु, नगर उप-प्रिखु, ववषर्गत 
सलिलतका संर्ोजकहरु, सिस्र्हरु, सूचना तथा संचार प्रववलध शाखाका कियचारी एंव सरोकारवािाहरुिाई अन्र् 
स्थानीर् तहिा सूचना प्रववलध सम्बन्धी अविोकन तथा अनगुिनबाट लबलनर्ोखजत रकि रु २,००,०००।– 
गरर जम्िा ४,००,०००।०० खचय हनुे गरर िाङ सूचना तथा अध्र्र्न केन्रिे  घोराही 
उपिहनागरपलिकाको िखु्र् उपिब्धी सिेवटएको बतृ्तखचर लनिायण गने लनणयर् गररर्ो । 

 

 



 
 
 
 
 

लनम्न र्ोजना तथा कार्यक्रि  संशोधनका िालग सम्बखन्धत वडा कार्ायिर्, सलिलतको तथा शाखाको लनणयर् 
तथा लसर्ाररससिेत पेश भएको हिुाँ संशोधन गने लनणयर् गररर्ो ।  

 

 

 

तपखशि: 

क्र.स. स्वीकृत कार्यक्रि स्वीकृत बजेट संशोलधत कार्यक्रि बजेट कैवर्र्त 
१. वडा नं. १६ 

वडास्तररर् सी.नं. 
५०१० सिपूरक 
अनिुान तथा अन्र् 
कार्य 

१,००,०००।- गरुवागाँउ टोि 
ववकास संस्थाको 
भवनिा वटनको 
छानो र डण्डी 
जडान 

१,००,०००।-  

२. वडानं.१४ वडास्तररर् 
खशषयक नं. २०३० 
लस.नं. २ हररत टोि 
घोषणा अनिुान 

१,१०,०००।- १४ नं. वडाका 
आिा सिूहिाई 
पोशाक ववतरण 

१,१०,०००।-  

३. वडा नं. १५ 
वडास्तररर् ज्र्ोलतनगर 
टोि टोि ववकास 
संस्था संखजवलन 
किेजका होस्टेि 
तर्य को बाटो 
छेउछाउको नािा 
िियत  

७५,०००।- १५ नं. वडाको 
िातभृिूी टोि 
ववकास संस्थािा 
सडक ग्राभेि 

७५,०००।-  

३.  नगरस्तररर् खशषयक 
नं. ४०३०को लस.नं. 
२ नगर हररर्ािी 
प्रबर्द्यन 

४,००,०००।- वडा नं. १८को 
प्राखचन भर्रस्थान 
टोि ववकास 
संस्थािाई पानीको 
िहुान संरक्षण 

३०,०००।- सरसर्ाई, वातावरण 
तथा व्र्वस्थापन 
सलिलतको लसर्ाररस 
तथा लनणयर्ानसुार 

४. नगरस्तररर् खशषयक नं. 
४०३०को लस.नं. ५ 

८,००,०००।- तिुसीपरु चोक िेखख 
कटुवाखोिा सम्ि लग्रनरी 

८,००,०००।- सरसर्ाई, वातावरण तथा 
व्र्वस्थापन सलिलतको 



 
 
 
 
 

नसयरी व्र्वस्थापन बेल्टिा हररर्ािी 
व्र्वस्थापन 

लसर्ाररस तथा 
लनणयर्ानसुार 

५. नगरस्तररर् खशषयक नं. 
४०३०को लस.नं. ६ 
र्ोहरिैिा अनगुिन 
तथावातावरण 
सम्बन्धीअविोकनभ्रिण 

४,००,०००।- ल्र्ाण्डवर्ि साइटिा 
लससा राख्न ेसेड लनिायण  

४,००,००००।- सरसर्ाई, वातावरण तथा 
व्र्वस्थापन सलिलतको 
लसर्ाररस तथा 
लनणयर्ानसुार 

६. नगरस्तररर् खशषयक नं. 
१०१०को लस.नं. १९को 
अनार खेती ववकास 
कार्यक्रि 

५,५०,०००।- बहउुदे्दखशर् कृषक 
सिहुिाई १० 
हषयपावरको िोटर खररि 
अनिुान 

 

१,००,०००।-  

७. चाि ु खचय तर्य को खशषयक 
नं. २२६१२ भ्रिण खचय 

५०,००,०००।–  खशषयक नं. २२६१२ 
भ्रिण खचय 

५३,००,०००।- खशषयक नं. २२६१९बाट 
रु ३,००,०००।– 
खशषयक नं. २२६१२िा 
थप 

चाि ु खचय तर्य को खशषयक 
नं. २२६१९ अन्र् भ्रिण 
खचय 

५,००,०००।– खशषयक नं. २२६१९ 
अन्र् भ्रिण खचय 

२,००,०००।- खशषयक नं. २२६१९िा 
३,००,०००।- घट 

८. - ०।०० खशतनगर टोि ववकास 
संस्था बाटो लनिायण 

३,००,०००।- बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

९. - ०।०० चेतना िवहिा 
ववद्यािर्को शौचािर् 
लनिायण 

३०,३००।६७ बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

१०. - ०।०० खैरा कोठरी सडकिा 
ह्यिु पाइप 

२६२२४०।- बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

११. - ०।०० आिी क्र्ाम्पिा ट्रर्ाक 
खोल्ने कार्य 

५०,०००।- बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

१२. - ०।०० वरृ्द्ाश्रििा खाल्डा खलु्डी 
पनेु कार्य  

२५,०००।- बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

१३. - ०।०० हात्तीखकय  सैघा जान े
बाटोिा कडा चट्टान 
काट्न ेकार्य 

१,५०,०००।- बजेटको स्रोत 
कन्टनजेन्सी तथा िागत 
सहभालगता 

 

 



 
 
 
 
 

लनणयर् नं. ६ 

लनम्ि संस्थाबाट लनम्न कार्यका िालग आलथयक सहर्ोग िाग भै आएको हिुाँ तपखशि अनसुार आलथयक सहर्ोग 
उपिब्ध गराउने लनणयर् गररर्ो । 

तपखशिः 

क्र.सं. संस्थाको नाि कार्यक्रि रकि 

१. राप्ती सावहत्र् पररषि प्रिेशस्तरीर् सावहखत्र्क सिारोह २५,०००।- 

२. निो छु बौर्द् गमु्बा वडा नं. १८ बरु्द् जर्न्ती पूजा १०,०००।- 

३. नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, घोराही 
उप-शाखा, िाङ 

ववश्व रक्तिाता दिवस १५,०००।- 

४. अपाङ्ग सिाज सधुार केन्र, 
तिुसीपरु 

ओठ ताि ुर्ाटेर अपांगता भएका व्र्कलतहरुको 
अपरेशन 

१५,०००।- 

 

लनणयर् नं. ७ : 
प्रिेश सरकारबाट  प्राप्त सशतय खेिकुि तर्य को बजेट लनम्नानसुार बाँडर्ाँड गने लनणयर् गररर्ो । 

तपखशिः 
क्र.सं. साववक कार्यक्रि लबलनर्ोखजत रकि हाि पररवतयन भएको रकि 

१. वडा नं. १५ भरतपरु 
खेििैिान तारबार 

७,००,०००।- १.वडा नं. ६ गैरागाँउिा 
रु्टबि िैिान 

४,००,०००।- 

२. वडा नं. १४ बािववकास 
खेि िैिान 

३,००,०००।- 

२. वडा नं. १७ वक्रकेट 
िैिान लनिायण 

१,००,००,०००।- १.वडा न. १७ वक्रकेट िैिान 
लनिायण 

५०,००,०००।- 

२.वडा नं. १४ कभडयहि २५,००,०००।- 

३.वडा नं. ११िा खेि िैिान ४,००,०००।- 

४.वडा नं. ७िा खेि  िैिान ४,००,०००।- 

५.वडा नं. १८िा खेि िैिान ४,००,०००।- 

६.वडा नं. ९िा खेि िैिान १,००,०००।- 

७.वडा नं. १िा खेि िैिान २,००,०००।- 

८.वडा नं. २िा खेि िैिान २,००,०००।- 

९.वडा नं. १९िा खेि िैिान ४,००,०००।- 

१०.वडा नं. १२िा खेि िैिान १,००,०००।- 

११. वडा नं. १७िा खेि िैिान ३,००,०००।- 

 

 



 
 
 
 
 

लनणयर् नं. ८ : 
घोराही उपिहानगरपालिकाको आवलधक र्ोजना लनिायण नभएको सन्िभयिा उपिहानगरपालिकािे 
वास्तववकतािा आधाररत भएर नगरको आलथयक, सािाखजक, पूवायधार िगार्त सबै क्षेरको सिग्र एंव दिगो 
ववकास प्रकृर्ािाई अगाडी बढाउन कदठनाई  िहसशु भएकोिे के्षरगत ववशषेज्ञ एंव परािशयिाता िार्य त 
आवलधक र्ोजना लनिायण गने लनणयर् गररर्ो ।  

लनणयर् नं. ९ : 

आगािी आ.व. २०७६।०७७को बजेटिा सिावेश गनय सवकने लनती तथा कार्यक्रिका िालग र्ही लिलत 
२०७६ जेष्ठ २० गते सम्ि वडा सलिलतका सबै सिस्र्हरुबाट सझुाव िाग, संकिन गने लनणयर् गररर्ो । 

 

लनणयर् नं. १० : 

ववववध 

१. प्रधानिन्री स्वरोजगार कार्यक्रिको िालग प्राप्त रु एक करोड लनम्नानसुारका आर्ोजना/कार्यक्रि 
संचािन गने गरी लनम्नानसुार रकि बाँडर्ाँड गने लनणयर् गररर्ो । 

तपखशिः 

l;=g+= ;+rfng x'g] cfof]hgfsf] gfd ljlgof]lht jh]6 ?= df 

! r]k] 8\ofddf tf/jf/ / j[Iff/f]kg %))))) -kfr nfv_  

@ jnfdk'/ 8\ofddf tf/jf/ / j[Iff/f]kg !))))) -Ps nfv_ 

# l9sk'/ 8\ofddf j[Iff/f]kg %)))) -krf; xhf/_ 

$ cf/f]Uo 8\ofddf j[Iff/f]kg %)))) -krf; xhf/_ 

% s6xL 8\ofddf j[Iff/f]kg %)))) -krf; xhf/_ 

^ u'nl/of 8\ofddf j[Iff/f]kg @))))) -b'O{ nfv_ 

& 8j/L 8\ofddf j[Iff/f]kg %)))) -krf; xhf/_ 

* j]nuf/L 8\ofddf j[Iff/f]kg %)))) -krf; xhf/_ 

( uu6] 8\ofddf j[Iff/f]kg !))))) -Ps nfv_ 

!) j8f g+= !@ sf] sNj6 lgdf{0f %))))) -kfr nfv_ 

!! lvl/6] b]vL nVjf/ jjO{ ;Dd jf6f] dd{t %))))) -kfr nfv_ 

!@ /fdk'/ ! lgd'/Lofdf vfg]kfgLsf nfuL s'jf lgdf{0f !))))) -Ps nfv_ 

!# j8f g+= * j]njf hfg] jf6f] dd{t #))))) -ltg nfv_ 

!$ kq] vf]nf b]vL dfyL gofj:tL jf;uh]/L ;Dd hfg] 

jf6f] dd{t 

@))))) -b'O{ nfv_ 



 
 
 
 
 

!% nvgkfs{ dd{t tyf ;/;kmfO{ $))))) -rf/ nfv_ 

!^ j8f g+= !$ / !% df ;/;kmfO / j[Iff/f]kg %))))) -kfr nfv_ 

!& j8f g+= !( df l;rf+O{ kf]v/L lgdf{0f $))))) -rf/ nfv_ 

!* O=k|=sf= gf/fo0fk'/ b]vL ljhf}/L hfg] jf6f] dd{t $))))) -rf/ nfv_ 

!( v'l/n] l;rfO{ jfw dd{t #))))) -ltg nfv_ 

@) j8f g+= ( sf] r}gk'/ rf}sb]vL pTt/ hfu]Zj/ 8fFuLsf] 

3/ x'b} klZrd j8f g+= ( sf] sfof{no hfg] jf6f] 

$))))) -rf/ nfv_ 

@! j8f g+= !! jf;uh]/L ugf/Lv]t l;+rfO{ ug]{ kSsL jfw 

gxf - s'nf] _ lgdf{0f 

#))))) -ltg nfv_ 

@@ j8f g+= !@ j8x/f sNj6 lgdf{0f !%)))) -Ps nfv krf; 

xhf/_ 

@# cd/fO{ s'nfsf] kvf{n lgdf{0f km;f{/fdsf] 3/ g]/ !))))) -Ps nfv_ 

@$ j8f g+= ! sf] ef]6]bx b]vL 7f6Lsf]6 hfg] jf6f] dd{t !))))) -Ps nfv_ 

@% /Hh]dGgfd] jf6f] dd{t j8f g+= % %))))) -kfr nfv_ 

@^ df= lj= ;f}8Lof/df kvf{n lgdf{0f j8f g+= & $))))) -rf/ nfv_ 

@& df= lj= j'sfdf kvf{n lgdf{0f j8f g+= #))))) -ltg nfv_ 

@* j8f g+= !% jf6f] dd{t t'lN;k'/ pkd]o/sf] 3/ tkm{ #))))) -ltg nfv_ 

@( c7\7fO;] kSsL s'nf] lgdf{0f $))))) -rf/ nfv_ 

#) j8f g+= !( kmnkm'n ju}rf lgdf{0f $))))) -rf/ nfv_ 

#! j8f g+= !) :ju{4f/L 6f]n 3 nfOg jf6f] dd{t -u|fe]n_ !))))) -Ps nfv_ 

#@ j8f g+= !) rf/juLof 7'nf] s'jf b]vL pTt/ tkm{ 

zf]efs/ Gof}kfg]sf] 3/ ;Dd jf6f] dd{t  

%)))) -krf; xhf/_ 

## j8f g+= !# df l;rfO{ s'nf] lgdf{0f #))))) -ltg nfv_ 

#$ j8f g++= !* sf] rk} ;f]tf ;+/If0f $))))) -rf/ nfv_ 

#% j8f g+= !@ sf] emu|]jf s'nf]df sNe6{ lgdf0f{ !))))) -Ps nfv_ 

#^ j8f g+= ^ nVjf/df sNe6{ lgdf0f{ $%)))) -rf/ nfv krf; 

xhf/_ 

 जम्मा ९५,००,०००।– 

 

२. घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १४ नर्ाँ बजार लतनकुने चोकिा अवखस्थत खजल्िा सिन्वर् 
सलिलत िाङ्गको स्वालित्विा रहेको शहरी स्वास्थर् केन्र संचािन हुँिै आइरहेको  भवन परुानो र खजणय 
अवस्थािा रहेको हिुाँ िियतका िालग खजल्िा सिन्वर् सलिलत िाङ्गिाई अनरुोध गने लनणयर् गररर्ो । 

३. घोराही उपिहानगरपालिको तेश्रो नगर सभाबाट खस्वकृत जिाधार संरक्षणका िालग खशषयक नं. 
४०२० लस.नं. ७  ड्याि िियत खशषयकिा लबलनर्ोखजत रकि रु १० िाख तपखशि अनसुारका 
जिाशर् तथा ड्याि िियत गने  गरी रकि बाँडर्ाँड गने लनणयर् गररर्ो । 



 
 
 
 
 

तपखशिः 

क्र.सं. जिाशर्को नाि रकि 

१. अम्बापरु ड्याि िियत १,२५,०००।- 
२. आरोग्र् ड्याि िियत २,५०,०००।- 
३. डबरी ड्याि िियत १,००,०००।- 
४. गिुररर्ा तल्िो ड्याि िियत १,५०,०००।- 
५. वढकपरु ड्याि िियत १,२५,०००।- 
६. गंगटे ड्याि िियत १,२५,०००।- 
७. ज्र्ालिरे ड्याि िियत १,२५,०००।- 
 

४. वडा नं. १० अघुय ििडरुवािा ड्याि लनिायणका िालग लबलनर्ोखजत रकि रु ३६ िाख सोही वडाको 
ठाटीगाँउिा गने गरी स्थान पररवतयन गने लनणयर् गररर्ो । 

५. घोराही उप-िहानगरपालिका के्षर लभर ववपि व्र्वस्थापन अन्तगयत ववशषे गरी आगिागीबाट वपलडत 
पररवारिाई प्रलत  पररवार (एक घर)िाई बढीिा ५ (पाँच) बण्डि सम्ि जस्तापाता राहत स्वरुप 
ववपि व्र्वस्थापन कोष खशषयकबाट खचय हनुे गरी सहर्ोग गने लनणयर् गररर्ो । 


