
 

 

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५७, लिलत २०७६।०२।२४, 
शकु्रबार) 

१. आगािी आलथयक वर्य २०७६।०७७को लनलत तथा कार्यक्रि 
प्रस्ततु गने लिलत सम्वन्धिा | 
२. चेपे ड्यािको साझेदारी सम्वन्धिा | 
३. जग्गा उपिब्ध गराउने सम्बन्धिा । 

४. जग्गा िगत कट्टा सम्बन्धिा । 

५. भलगनी सम्बन्ध स्थापना गने सम्बन्धिा । 

६. ववववध सम्बन्धिा । 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

लनर्यर् नं. १  

आगािी आलथयक वर्य २०७६।०७७को लनलत तथा कार्यक्रि लिलत २०७६।०२।३२ गते नगर सभािा 
प्रस्ततु गने लनर्यर् गररर्ो ।  

लनर्यर् नं. २:   

घोराही उप-िहानगरपालिका, वडा नं. १ र २ िा पने चेपे खोिािा कृलिि जिाशर् लनिायर्को िालग ड्याि 
लनिायर् कार्य प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५को तर्य बाट रु ५० िाख र घोराही उप-िहानगरपालिकाको तर्य बाट 
रु ५० िाखको िागत साझेदारीिा लनिायर् गने लनर्यर् गररर्ो । 

लनर्यर् नं. ३:   

लिलत २०७६।०२।१२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ५६औ ं बैठकबाट घोराही उपिहानगरपालिका 
वडा नं. १७ साववक हररद्वार १ क वक.नं. ४२८, क्षिेर्ि २-१२-१.५ िध्रे् २-४-१.५क्षेिर्िको जग्गा 
प्रदेश नं. ५िा खिुा ववश्वववद्यािर्िाई अध्र्र्न केन्र स्थापना गनय उपर्ुयक्त संस्थािाई अध्र्र्न केन्र 
स्थापानाथय सरकारी जग्गा लिजिा उपिब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यलनती, २०७१ को प्रकृर्ा अनसुार उपिब्ध 
गराउने लनर्यर् गररएकोिा सो लनर्यर् खारेज गररर्ो । 

घोराही उपिहानगरपालिका वडा नं. १७ साववक हररद्वार १ क वक.नं. ४२८, क्षिेर्ि २-१२-१.५ िध्रे् 
खानेपानी टंकीिे ओगटेको ०-८-० के्षिर्िको जग्गा छोडी प्रदेश नं ५िा खलु्िा ववश्वववद्यािर्िाई अध्र्र्न 
केन्र स्थापनाका िालग ०-५-० के्षिर्िको जग्गा, भौलतक पूवायधार िन्िािर्िाई ०-५-० क्षेिर्िको जग्गा 
र राविर् पररक्षा बोडयिाई कार्ायिर् स्थापनाथय ०-५-० के्षिर्ि जग्गा उपिब्ध गराउने भनी १७ नं. वडा 
कार्ायिर्को पं.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३७०७ लिलत २०७६।०२।२४ गतेको पि िार्य त अनरुोध भै 
आएको हदुााँ उपर्ुयक्त जग्गा उपर्ुयक्त संस्था, िन्िािर् र बोडयिाई कार्ायिर् स्थापानाथय सरकारी जग्गा लिजिा 
उपिब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यलनती, २०७१ को प्रकृर्ा अनसुार उपिब्ध गराउन ेलनर्यर् गररर्ो । 

 

 

 



 

लनर्यर् नं. ४:   

घोराही उप-िहानगरपालिका, वडा नं. १५ बस्ने रिा कुिारी िम्साि (लड.सी.)को नाििा दताय शे्रष्ता भएको 
साववक नारार्र्परु हाि घोराही उप-िहानगरपालिका नक्सा नं. २ ख वक.नं. २१९२को क्षेिर्ि 
६२७।३७ वगयलिटर जग्गािा ५ लिटरको बाटो सिेतको जग्गा परेको हदुााँ बाटोिा परेको जग्गा िगत कट्टा 
गनय १० नं. वडा कार्ायिर्को प.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३७२६, लिलत २०७६।०२।०९को पि िार्य त 
अनरुोध भएकोिे उपर्ुयक्त जग्गाबाट ५ लिटरको बाटोको के्षिर्ि िगत कट्टा गरी नेपाि सरकारको नाििा 
िगत कट्टा गररएको क्षिेर्ि बाटो कार्ि गरर दताय शे्रष्ता कार्ि गनय िािपोत कार्ायिर् दाङिा िेखख 
पठाउन ेलनर्यर् गररर्ो । 

लनर्यर् नं. ५: 

खचलनर्ााँ कम्र्लुनस्ट पावटय, अन्तराविर् ववभाग, केखन्रर् कलिटी (International Department Central Committee, 

Communist Party of China)को तदनसुार िे ३०, २०१९िा प्राप्त पिानसुार खचनको लसचआुन प्रान्तिा 
अवखस्थत र्ााँन नगरपालिका (Ya’an Municipality of Sichuan Province) र घोराही उप-िहानगरपालिका 
(Ghorahi Sub-Metropolitan City) लबच भलगनी सम्बन्ध (Sister-Cities) स्थापनाका िालग आग्रह भएको हदुााँ 
सो नगरपालिका र घोराही उप-िहानगरपालिका लबच भलगनी सम्बन्ध स्थापना गने तथा सो कार्यको िालग 
नगर प्रिखु श्री नरुिाि चौधरीज्रू्को आगािी जिुाई १, २०१९बाट हनुे खचन भ्रिर् अनिुोदन गने लनर्यर् 
गररर्ो । 

लनर्यर् नं. ६: 

ववववध 

१.घोराही उप-िहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यिर्िा काजिा कार्यरत दईु जना किायचारी िवहिा 
कार्यकताय श्री चााँदनी शे्रष्ठ र खा.पा.स.टे. श्री पषु्पा न्र्ौपानेको २०७५ कालतयक िवहना देखख २०७६ जेष्ठ 
िसान्तसम्िको लनर्िानसुार पाउने तिब भत्ता उपिब्ध गराई २०७६ असार १ गते देखख काज वर्ताय गने 
लनर्यर् गररर्ो ।  

 

 



 

 

२. शवदाह स्थि कटुवा खोिािा शव अन््र्ष्टी वापत लिईदै आएको शलु्क नगर कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्को आम्दानीिा दाखखिा गररदै आएको हदुााँ ववगत देखख शवदाह व्र्वस्थापनका िालग घोराही उप-
िहानगरपालिकाबाट िालसक रु ७,५००।– उपिब्ध भई कियचारी व्र्वस्थापनका िालग सो रकि खचय गदै 
आएकोिे चाि ु आ.व.को श्रावर् िवहना देखख आर्ाढ िवहना सम्िको िालग रु ९०,०००।– उपिब्ध 
गराइददन भनी शव दाह व्र्वस्थापन सलिलत, कटुवाखोिाको २०७६।०२।१३ गतेको पि िार्य त अनरुोध 
भएकोिे शवदाह स्थि कटुवा खोिािा कियचारी व्र्वस्थापनका िालग रु ९०,०००।- उपर्ुयक्त सलिलतिाई 
उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो । 

३. १३ नं. वडा अन्तगयत शहरी स्वास्थर् केन्र कििघारीिा कााँडे तारको िालग रु १,००,००० लबलनर्ोजन 
भएकोिा उक्त खशर्यकिाई पररवतयन गरी सोही स्थानिा पखायि लनिायर् गनयका िालग लिलत 
२०७६।०२।२४गतेको बसेको  १३ नं. वडा सलिलतको बैठकिे गरेको लनर्यर्ानसुार सो स्थानिा पखायि 
लनिायर् गने लनर्यर् गररर्ो । 

४. घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं. १५ कृष्र् सेन िागयको तिुसीपरुचोक देखख कटुवाखोिा सम्ि 
सडकको लबच लग्रनरी बेल्टिा हररर्ािी व्र्वस्थोन गनय रु ८,००,०००।– लबलनर्ोजन भएको र उक्त 
कार्यका िलग उपभोक्ता सलिलतबाट व्र्ोहोररने िागत सहभालगताको रकि प्राप्त हनुे सलुनखितता हािसम्ि 
नभएको र िागत सहभालगता उठ्न नसकेको कारर्बाट आर्ोजना कार्ायन्वर्निा सिस्र्ा परेको हदुााँ 
लबलनर्ोखजत रु ८,००,०००।–को िाि िगत ईखस्टिेट तर्ार गरर कार्य अगाडी बढाउने लनर्यर् गररर्ो । 

५. तराई िधेश सिवृि कार्यक्रि अन्तगयत हाटबजार व्र्वस्थापनको िालग पूवायधार लनिायर् गनय 
ववलनर्ोखजत रकि रु. ५०,००,०००|००(अक्षरुवप पचास िाख)र्स घोराही उपिहानगरपालिका 
लिलत २०७६/१/१२ गते बसेको ५५ औ ंकार्यपालिका बैठकिे  वडा नं. १८ िा हाट बजार 
व्र्वस्थापनको िालग जग्गा उपिब्ध गराउन लसर्ाररस गने लनर्यर् भएको तर ववववध कारर्वश 
जग्गा उपिब्ध नहनुे देखखएको हुाँदा वडा नं. १५ को घरेि ुतथा खशल्पकिाको जग्गािा लनिायर् गनय 
आवश्र्क पने १५% िागत सहभालगता रकि सिपरुक कोर्बाट व्र्होने लनर्यर् गररर्ो | 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


