
प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५३, लिलत २०७५/१२/२५, सोिबार)  

१. कृषि के्षत्र र बसोबास के्षत्र िापदण्ड सम्वन्धिा 
२. शिक्षा सलिलत सम्वन्धिा 
३. एकीकृत नगर षवकासको िालग सलिलत गठन सम्वन्धिा 
४. नेत्रिाि िागय घोराही वडा नं. ५-६ सडक सम्वन्धिा 
५. आलथयक सहर्ोग सम्वन्धिा   

६. र्ोजना संसोधन सम्वन्धिा  

७. षवषवध सम्वन्धिा 

लनर्यर्हरु: 

लनर्यर् नं.१: 
घोराही उपिहानगरपालिका अन्तगयत पने भ-ुभागिाई बसोबास क्षेत्र र कृषि क्षेत्र तोक्ने सन्दभयिा जग्गा उपर्ोग षवश्लिेर् 
प्राषवलधक सलिलतिे बहृत छिफि गरर भषवष्र्िा नगरको कृषि क्षेत्रिाई जग्गा खशण्डकरर् हनुबाट सकेसम्ि जोगाउने 
उद्देश्र्िे पेि गरेको तपशिि बिोशजिको िापदण्ड पाररत गने लनर्यर् गररर्ो | 
तपशिि: 
१.घोराही उपिहानगरपालिका वाडय नं. १४, १५ को भ-ूभागिाई बसोबास क्षेत्र तोक्न े

२. ििही तलु्सीपरु सडक खण्डको ५०० लिटर दााँर्ा बााँर्ाको क्षेत्रिाई बसोबास क्षेत्र तोक्न े

    २.२ बदुााँ नं. २ िा ५०० लिटर िापदण्ड तोषकएतापलन वाडय १०,११ र १६ को ििही तलु्सीपरु सडक खण्डको १००० 
लिटर दार्ा बार्ाको बसोबास क्षेत्र तोक्ने 
३.  िषहद िागय र लब.षप िागयको २५० लिटर दााँर्ा बााँर्ा बसोबास क्षेत्र तोक्न े

४.  सालबक गाउाँ ब्िक क्षेत्र, नगर षवकासको आर्ोजनािे बस्ती षवकास गरेको क्षेत्र बसोबास क्षेत्र तोक्ने 
५. िखु्र् बस्तीहरु लभत्रको जग्गा बसोबास क्षेत्र कार्ि गने (िखु्र् वस्ती भन्नािे िािो सिर् देशख बसोबास गरेको क्षेत्र, आधारभतु 
सषुवधा पगुकेा नर्ााँ बस्तीहरु ) 

६. उपिहानगरपालिकाको िापदण्ड लभत्र बनेका पक्की सडक (षपच भएको) खण्डको १०० लि. दााँर्ा बााँर्ा र बााँकी अन्र् ग्राभेि तथा 
िोटर बाटोको सडक हकिा ५० लि. दााँर्ा बााँर्ा बसोबास क्षेत्र तोक्न े

      ६.१ बुाँदा नं. ६ िा सडकको िापदण्ड तोषकएतापलन कृषि सडक हकिा िापदण्ड िाग ुनहनु े

७. िालथका बुाँदाहरुिा जे जस्ता ब्र्वस्था गररए पलन बाढी पषहरोको जोशखि क्षेत्र, बनक्षेत्र, लसिसार क्षेत्र, धालियक, एलतहालसक तथा 
परुाताशववक र अन्र् संरशक्षत क्षेत्रिाई बसोबास क्षेत्रको रुपिा लिइने छैन । 

जग्गा खण्डीकरर्को िापदण्ड   

 नर्ााँ  कार्ि बाटोको चौडाई कशम्तिा ७ लिटर लनकास सषहत नेपाि सरकारको नाििा िगत कट्टा कार्ि गने 

 राशजनािा भई षकत्ताकाट गदाय न्र्नुति ८ लिटर िोहडा र ८ धरु (१३५.४५ बं. िी) क्षेत्रफि कार्ि हनु ुपने र 
षकत्ताकाट भई बााँकी षकत्ताको पलन न्र्नुति ८ लिटर िोहडा र ८ धरु क्षेत्रफि कार्ि हनैु पने 

 प्िट लििानको हकिा िालथको बुाँदा आकषियत नहनु ेतर प्िट लििान भई बााँकी षकत्ताको न्र्नुति ८ लिटर िोहडा र ८ 
धरु क्षेत्रफि कार्ि हनैु पने 

 कुनै षिषवधा भएिा घोराही उपिहानगरपालिकाको प्राषवलधकिे गरेको षफल्ड प्रलतवेदन अनसुार लसफारीस गने 

 प्िषटङ गदाय प्रचलित ऐन बिोशजि गने | 



लनर्यर् नं. २ : 
घोराही उपिहानगरपालिकाको लिलत २०७५/११/२८ िा बसेको ५० औ ंकार्यपालिका बैठकबाट नगर 
प्रिखुज्रू्को अध्र्क्षता नगर शिक्षा सलिलत गठन भएकोिा शिक्षा सलिलतबाट िनोलनत गने तपशिि बिोशजिका 
िैशक्षक संस्था, षवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलत र शिक्षा प्रिेीबाट नगर शिक्षा सलिलतिाई पूर्यता ददने लनर्यर् गररर्ो | 
तपशिि: 

१. नगरपालिका प्रिखु - अध्र्क्ष 

२. प्रिखु प्रिासकीर् अलधकृत - सदस्र् 

३. सािाशजक षवकास सालिलतका संर्ोजक: भरतिशर् अर्ायि – सदस्र् 

४. नगरपालिकािे तोकेको नगर कार्यपालिकाका सदस्र्हरुबाट एक िषहिा सषहत २ जना सदस्र् : शचत्र बहादरु डााँगी 
                                                                          : िार्ा रावत 

५. षवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलतको अध्र्क्ष : जीवन गौति 

६. स्थानीर् सिाज सेवी, शिक्षा प्रिेीबाट एक िषहिा सषहत २ जना सदस्र् : षवकास गौति 

                                                        : िेनका पोख्रिे 

७. नगर क्षेत्र लभत्रका सािदुाषर्क/ संस्थागत षवद्यािर्का प्र.अ. बाट २ जना सदस्र्  

                                                       : ज्ञानने्र गौति 

                                                       : केिव थापा 
८. नेपाि शिक्षक िहासंघ नगर अध्र्क्ष : सदस्र् : लनिान्त आचार्य 
९. नगर लभत्र षविेि शिक्षा / सिावेिी शिक्षा / श्रोत कक्षा संचािन गरेको अपांगता भएको व्र्शि : सदस्र्  

१०. नगर शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िहािाखा प्रिखु : सदस्र् सशचव 

लनर्यर् नं. ३ :  

र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको एकीकृत नगर षवकास र्ोजना तजुयिाको िालग तपशिि बिोशजिको नगरस्तरीर् 
लनदेिक सलिलत र षविर्गत सलिलत लनिायर् गररर्ो | 
नगर स्तरीर् लनदेिक सलिलत  

संर्ोजक : श्री नगर प्रिूख 

सह संर्ोजक : श्री उपप्रिखु 

सदस्र्हरु षविर्गत कार्ायिर्को प्रलतलनलध 

              श्री प्रलतलनलध शजल्िा प्रिासन 

              श्री प्रलतलनलध शजसस 

              श्री प्रलतलनलध शिक्षा 
 श्री प्रलतलनलध स्वास््र् 

 श्री प्रलतलनलध पि ुषवकास 

      श्री प्रलतलनलध सडक लडलभजन 

 श्री सहरी षवकास तथा भवन लनिायर् लडलभजन 

 श्री खानपेानी तथा सरसफाई लडलभजन 

 श्री प्रलतलनलध कृषि षवकास 

 श्री प्रलतलनलध वन तथा वातावरर् 

 श्री प्रलतलनलध घरेि ुतथा साना उद्योग 

 श्री प्रलतलनलध उ.वा.सं. (शजल्िा) 

 सदस्र् सशचव  : नगरको प्रिखु  प्रिासकीर् अलधकृत  



षविर्गत सलिलतहरु 

१. दीघयकालिन भौलतक पूवायधार षवकास सलिलत 

  संर्ोजक : श्री नगर प्रिखु 

         सह-संर्ोजक : श्री केिवराज आचार्य - वडा अध्र्क्ष, वडा नं. २ 

  सदस्र्  : श्री प्रलतलनलध, सहरी षवकास तथा भवन लनिायर् लडलभजन 

    श्री प्रलतलनलध, सडक लडलभजन 

    श्री प्रलतलनलध, खानेपानी तथा सरसफाई 

    श्री प्रलतलनलध, षवद्यतु प्रालधकरर् 

   श्री प्रलतलनलध, नेपाि टेलिकि 

      सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (पूवायधार) प्रिखु नगरपालिका 
२.आलथयक षवकास सलिलत 

संर्ोजक :  श्री राििशर् पाण्डेर्, वडा अध्र्क्ष -१ 

 सह-संर्ोजक : श्री खलुसराि चौधरी, वडा अध्र्क्ष -१७ 

 सदस्र् : श्री प्रलतलनलध घरेि ुतथा साना उद्योग  

  श्री प्रलतलनलध कृषि षवकास 

  श्री प्रलतलनलध पि ुषवकास 

  श्री प्रलतलनलध होटि व्र्वसार्ी 
  श्री प्रलतलनलध र्ातार्ात व्र्वसार्ी  

 सदस्र् सशचव: श्री सम्बशन्धत िाखा (राजश्व) प्रिखु नगरपालिका 
३.सािाशजक षवकास सलिलत 

संर्ोजक : श्री भरतिशर् अर्ायि, वडा अध्र्क्ष – १८ 

 सह-संर्ोजक :श्री शचत्र बहादरु डााँगी, वडा अध्र्क्ष – १० 

 सदस्र्: श्री प्रलतलनलध शिक्षा 
  श्री प्रलतलनलध स्वास््र् 

  श्री प्रलतलनलध गैसस िहासंघ 

  श्री प्रलतलनलध स्थानीर् बाि सलिलत 

  श्री प्रलतलनलध दलित, जनजाती, जेष्ठ नागररक 

सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (सािाशजक षवकास) प्रिखु नगरपालिका 
४.सम्पदा संरक्षर्, संस्कृलत तथा पर्यटन प्रवियन सलिलत 

  संर्ोजक : श्री रिेि कुिार पाण्डेर्, वडा अध्र्क्ष – १५ 

  सह-संर्ोजक : श्री कूि बहादरु िालिछाने, वडा अध्र्क्ष – ११ 

  सदस्र् :    श्री प्रलतलनलध पर्यटन व्र्वसार्ी 
   श्री प्रलतलनलध िशन्दर व्र्वस्थापन 

   श्री प्रलतलनलध  

  सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (पर्यटन तथा संस्कृलत) प्रिखु नगरपालिका 
 ५.वन वातावरर् तथा जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन षवकास सलिलत 

            संर्ोजक :    श्री िशिराि डााँगी, वडा अध्र्क्ष -१४ 

         सह-संर्ोजक : श्री रेव बहादरु बढुाथोकी, वडा अध्र्क्ष  -६ 

              सदस्र् : श्री प्रलतलनलध वन तथा वातावरर् 



   श्री प्रलतलनलध सा. व. उपभोिा िहासंघ 

 श्री प्रलतलनलध गैसस (सम्बशन्धत क्षते्रिा काि गने) 
सदस्र् सशचव :  श्री सम्बशन्धत िाखा (वन तथा वातावरर्) प्रिखु नगरपालिका 
६. षवपद व्र्वस्थापन तथा जोशखि संवेदनिीि भ-ूउपर्ोग र्ोजना सलिलत 

  संर्ोजक : श्री िशिराि डााँगी, वडा अध्र्क्ष – १४ 

  सह-संर्ोजक : श्री िान बहादरु बस्नेत, वडा अध्र्क्ष – ९ 

  सदस्र् :  श्री प्रलतलनलध शजल्िा प्रिासन 

   श्री प्रलतलनलध नपेाि प्रहरी 
   श्री प्रलतलनलध नपेािी सेना 
   श्री प्रलतलनलध िसस्त्र प्रहरी 
  सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (षवपद् व्र्वस्थापन) प्रिखु नगरपालिका 
 ७. संस्थागत षवकास सलिलत 

  संर्ोजक : श्री खोषपराि चौधरी, वडा अध्र्क्ष – ७ 

  सह-संर्ोजक : श्री हकय बहादरु घलतय, वडा अध्र्क्ष – १९ 

  सदस्र्:   श्री प्रलतलनलध  

   श्री प्रलतलनलध कोिेलनका 
   श्री प्रलतलनलध नेउवासं (शजल्िा) 
  सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (संस्थागत षवकास) प्रिखु नगरपालिका 

८. श्रोत पररचािन तथा षवत्तीर् व्र्वस्थापन सलिलत 

     संर्ोजक : श्री नगर प्रिखु 

  सह-संर्ोजक :श्री उप प्रिखु 

  सदस्र्: श्री प्रलतलनलध उद्योग वाशर्ज्र् संघ 

  श्री प्रलतलनलध होटि व्र्वसार्ी संघ 

  श्री प्रलतलनलध  

  सदस्र् सशचव : श्री सम्बशन्धत िाखा (राजश्व) प्रिखु नगरपालिका 
लनर्यर् नं. ४ : 

घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. ६ को च.नं. १०३३, लिलत २०७५/१२/२२ गतेको पत्रानसुार नेत्रिाि िागय 
बिायतका कारर्िे क्षेलत भएकोिे िालथल्िो दािोदर सडक लिनराज खड्काको घर देशख दशक्षर् षपपि छहारी िखवार 
थारुगाउाँ हुाँदै खैरागनार िा.षव. धनाय कप्तान चोक तथा रोि बहादरु भण्डारीको घर देशख चोर गाउाँ खल्र्ान र षटकाराि 
चौधरीको घरसम्ि प्राषवलधकको इशस्टिेट अनसुार छरी उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो | 

लनर्यर् नं. ५: आलथयक सहर्ोग सम्वन्धिा 

५.१ र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १३ शस्थत बराहक्षेत्र खानेपानी क्षेत्र उपभोिा तथा सरसफाई कार्य 
सलिलतको तफय बाट घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १६ उपर उच्च अदाितिा तिुसीपरुिा िदु्दा दार्र गरेको हुाँदा 
उि िदु्दाको प्रलत उत्तर िगाउन, वषकि बहस गनयको िालग िाग्ने खचय िदु्दा षकनारा निाग्दा सम्ि चाि ुआ.व. को 
नगरस्तरीर् लस.नं. ५०६० को लस.नं. १ शिियकबाट आलथयक सहर्ोग गने लनर्यर् गररर्ो | 



५.२ लत्रभवुन नगर जेलसस को च. नं. १०१ लिलत २०७५/१२/२२ को पत्रानसुार जेलसज सप्ताह अन्तगयतको छैठौं ददन 
२०७६ बैिाख ६ गते पर्यटन र र्वुा, अवसर र चनुौती षविर्क अन्तरषिर्ा कार्यिि स्वीकृत गरर संचािनका िालग 
घोराही उपिहानगरपालिकाको सभा कक्ष  उपिब्ध गराउने र  अलतलथ खाजा खचय बापत १२, ५००|०० आलथयक 
सहर्ोग गने लनर्यर् गररर्ो | 

५.३ राषिर् अनसुन्धान शजल्िा कार्ायिर् दाङ,को च.नं. ६८ लिलत २०७५/१२/११ को प्राषवलधक इशस्टिेट सषहतको 
पत्रानसुार कार्ायिर् पेशन्टङ तथा िियत कार्यका िालग रु १५००००|०० (अक्षरुषप एक िाख पचास हजार िात्र ) 
आलथयक सहर्ोग गने लनर्यर् गररर्ो | 

५.४ नेपाि नगरपालिका संघको लिलत २०७५/०९/१५ को पत्रानसुार आ.व २०७५ को राषिर् अलधवेिनिे 
उपिहानगरपालिकािाई  वाषियक िलु्क  लनधायरर् गरे अनसुार रु १०००००|०० (अक्षरुषप एक िाख िात्र) सदस्र्ता 
िलु्क उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो |  

लनर्यर् नं. ६ :  

घोराही उपिहानगरपालिकाको आ.व. २०७५/२०७६ को स्वीकृत र्ोजना अनसुार तपशिि बिोशजिको वडास्तरीर् 
र्ोजना संसोधन गने लनर्यर् गररर्ो | 

ि.स. वडा 
नं. 

स्वीकृत र्ोजना रकि संसोलधत र्ोजना रकि 

१ ७ वडास्तरीर् लस.नं.३०२० लस.नं.८ को 
डवर गाउाँिा लसंचाईका िालग लिफ्ट 
लसंचाई र्ोजना 

५३००००|०० डबरगाउाँको पनबटुवा देशख 
ति पदक्क नहर र पनफक्वा 
लनिायर् 

५३००००|०० 

२ १६ वडास्तरीर् लस.नं. २०६० लस.नं. ६ 
को कियचारी र िषहिा स्वरं् 
सेषवकािाई प्रोवसाहन 

५००००|०० िषहिा स्वरं् सेषवकाहरुिाई 
खोप संचािन गरे बापत 
र्ातार्ात तथा खाजा खचय 

५००००|०० 

३ १६ वडास्तरीर् लस.नं. २०६० लस.नं. २ 
को असहार् बािबालिकाको  िालग 
अक्षर्कोि  

३००००|०० वडािा सेवाग्राषहको िालग 
एक छान ेषटनको पािी 
लनिायर् 

३००००|०० 

लनर्यर् नं. ७  

षवषवध: 
७.१ र्स घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १४ को वडा प्रहरी कार्ायिर्को परुानो कम्पाउण्ड वाि 
भवकाएर ि.इ. अनसुार कन्टेनजेन्सी रकि बाट नर्ााँ बनाउने लनर्यर् गररर्ो | 
७.२ र्स घोराही उपिहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सािदुाषर्क तथा संस्थागत षवद्यािर्हरुिे कानून बिोशजि 
छात्र-छात्रािे पाउन ुपने १० % छात्रवशृत्त केषह संस्थागत षवद्यािर्हरुिा लनर्लित नभएको पाइएकोिे आगािी 
िैशक्षक सत्र देशख अलनवार्यरुपिा सम्वशन्धत वडा अध्र्क्षिाई षवद्यािर् व्र्वस्थापन सलिलतको बैठकिा राखी 
छात्रवशृत्तिाई व्र्वशस्थत गरर षवतरर् गनय शिक्षा र्वुा तथा खेिकुद िहािाखा िाफय त पत्राचार गने लनर्यर् गररर्ो 
| 



७.३ र्स घोराही उपिहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सावयजलनक िौचािर्, सािदुाषर्क षवद्यािर्, स्वास््र् चौकी 
र िवदाह गहृहरुिा िागत सहभालगता रकि छुट गने लनर्यर् गररर्ो |  

७.४ र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ िा संचािन हनुे षवद्यतु पोि तथा तार खररद 
आर्ोजनािा लस.नं. ३० को लस.नं. ३०४०बाट रु ३००००००|०० बजेट षवलनर्ोजन भएकोिा खररद कार्य 
संचािन गनय षवद्यतु पोि खररद र षवद्यतु तार खररद फरक फरक सप्िार्सयबाट भई प्राषवलधक सिस्र्ा उवपन्न 
भएको हुाँदा सो शिियकिाई टुिाएर देहार् बिोशजिको शिियकिा रकि बाडफााँड गने लनर्यर् गररर्ो | 
तपशिि : 
ि.स. स्वीकृत र्ोजना पररवतयन गररएको र्ोजना रकि 

१ षवद्यतु तथा तार खररद १.षवद्यतु पोि ९,५१,८८३|७५ 

  २.षवद्यतु तार खररद १९,४६,११६|२५ 

  ३.वडा नं. १७िा षवद्यतु तार खररद १,०२,०००|०० 

 जम्िा  ३०००००|०० 
 

 

७.५ र्स घोराही उपिहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सम्पूर्य वडा लभत्रका सडक नािाहरु देशखने नक्सा नापी 
कार्ायिर् दाङिा िाग गने लनर्यर् गररर्ो |  

७.६ र्स घोराही उपिहानगपालिकाको लिलत २०७५/१२/११ िा बसेको ५० औ ंकार्यपालिका बैठकबाट 
गाउाँ नगर साझेदारीको वस्तशुस्थलत प्रलतवेदन पेि गनय गदठत सलिलतिाई स्थानीर् षवकास कोि र गररब संग 
षविेश्वर कार्यििको सिेत वस्तशुस्थलत पेि गने शजम्िेवारी थप गने लनर्यर् गररर्ो | 


