
प्रस्ताव: मिमत २०७६/०४/१३ गते सोिबार, ६४ औ बैठक 

१. जिल्ला दररेट सम्वन्धिा 
२. खररद सम्वन्धिा 
३. घ वगगको मििागण  व्यवसायीको िववकरण सम्वन्धिा 
४. सावगिमिक सवुवधा उपयोग सेवा शलु्क सम्वन्धिा 
५. शवदाह गहृबाट दाहसंस्कार गदाग मलइिे शलु्क सम्वन्धिा 
६. ओि शाजन्तको हल मििागण सम्वन्धिा 
७. कायागलयको भवि मििागण dpr सम्वन्धिा 
८. करार सेवाको म्याद थप सम्वन्धिा 
९. इट्टा उद्योग िववकरण  मसफाररस सम्वन्धिा 
१०. DPR प्रस्तमुत 

११. आमथगक सहयोग सम्वन्धिा 
१२. अजततयारी सम्वन्धिा 
१३. ववपद व्यवस्थापि सम्वन्धिा 
१४. तलुसीपरु चोक देजख कटुवाखोला सम्ि मििबेल्ट क्षेत्रिा तारवार गिे सम्वन्धिा 

 

मिणगय िं. १:   

स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ को दफा १३ अिसुार यस घोराही उपिहािगरपामलका क्षेत्र मभत्र लाग ु
हिुे गरर आ.व. ०७६/०७७ का लामग मििागण कायगिा प्रयोग हिुे मििागण साििी, उपकरण (हेबी गाडी), 
श्रमिकहरुको न्यिुति पाररश्रमिक (ज्याला) लगायत ववषयहरुिा न्यूिति दररेट मिधागरण गरर पेश गिग पूवागधार 
तथा सहरी ववकास िहाशाखालाई जिम्िेवारी ददिे मिणगय गररयो | 

मिणगय िं. २: 

यस घोराही उपिहािगरपामलकाका लामग तपजशल अिसुारका सवारी साधि अत्यावश्यक भएकाले खररद गिे |  

तपजशल: 

िगर प्रहरीका लामग – िवहन्रा जिप -१ 

योििा तथा कायगक्रि अिगुििका लामग – बोलेरो -१ 

िहाशाखा/शाखा प्रिखुका लामग आवश्यक अिसुार – िोटरसाइकल/स्कूटर  

 



मिणगय िं. ३: 

स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ कायागन्वयििा आउिपूुवग घ वगगको मििागण व्यवसायी इिाितपत्र िववकरण 
गिे अमधकार जिल्ला सिन्वय समिमतिा रहेको र स्थािीय सरकार संचालि ऐि २०७४ कायागन्वयि पश्चात 
सोही ऐिको दफा ११ को उपदफा २ को ६ (१०) बिोजिि उक्त अमधकार स्थािीय तहिा आएकोले सो 
ववचिा कुि मिकायिा िववकरण गिे भने्न सम्वन्धिा व्यावसावयहरु दवुवधािा पिग गई िववकरण गिग छुट भएका 
मििागण व्यवसायीको प्रिाणपत्र एकपटकका लामग िववकरण गिग तोवकएको  दस्तरुिा दोब्बर दस्तरु मलई 
िववकरण गरर ददिे |   

मिणगय िं. ४: 

घोराही उपिहािगरपामलकाका ववमभन्न स्थाििा बध गररिे पश ुचौपायाबाट मिजस्किे फोहोर ववसिगिका लामग 
सरसफाई शलु्क मलइदै आएको हुुँदा सोही प्रयोििका लामग मलइदै आएको सावगिमिक सवुवधा उपयोग शलु्क 
अव उप्रान्त िमलिे | 

मिणगय िं. ५ : 

यस घोराही उपिहािगरपामलका वडा िं. १८ जस्थत शंखे वपपल शवदाह गहृ िाफग त दाहसंस्कार गरे बापत 
मलइदै आएको शलु्क अब उप्रान्त िमलि े| 

मिणगय िं. ६: 

यस घोराही उपिहािगरपामलका वडा िं. १५ जस्थत परुािो िधवुि होटेल रहेको िग्गािा ब्रह्मकुिारी इश्वरीय 
ववश्वववद्यालय (ओि शाजन्त) दाङ शाखाको लामग हल मििागण गिग भौमतक तथा पूवागधार ववकास िन्त्रालय ५ िं. 
प्रदेश बटुवलिा ववशेष अिदुाि िाग गिे | 

मिणगय िं. ७: 

घोराही उपिहािगरपामलकाको केजन्रय कायागलय भएको वडा िं. १५ जस्थत प्रशासमिक भवि मििागण गिग DPR 
मििागण गिे  मिणगय गररयो | 

मिणगय िं. ८: 

यस घोराही उपिहािगरपामलकािा  करार सेवािा कायगरत किगचारीहरुको २०७६ साउि १ गते देजख लाग ु
हिुे गरर ६ िवहिाका लामग करार अवमध थप गिे र सािाजिक पररचालक तथा स्वास््य शाखा अन्तगगत कायगरत 
करार किगचारी तथा का.स.हरुको हकिा कायगसम्पादि िलु्यांकि अिसुार तथा उपिहािगरपामलकािा कायगरत 
किगचारीहरुलाई ददइिे अन्य सेवा सवुवधा सम्वन्धिा सझुाव प्रस्ततु गिग तपजशल बिोजििका ४ सदस्यीय 
पाररश्रमिक मिधागरण सझुाव समिमत गठि गिे |   



तपजशल: 

सावगिमिक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमतको संयोिक: खोवपराि चौधरी : संयोिक 

लेखा अमधकृत : लोकिजण शिाग :सदस्य 

स्वास््य शाखा प्रिखु : िारायण प्रसाद घती :सदस्य 

सािान्य प्रशासि िहाशाखा प्रिखु: बासदेुव आचायग :सदस्य सजचव 

 

मिणगय िं. ९: 

यस घोराही उपिहािगरपामलका के्षत्र मभत्र संचामलत तपजशल बिोजििका इट्टा उद्योगहरुसंग आवश्यक कागिात 
र मलिपुिे सबै कर मलई घरेल ुतथा सािा उद्योग कायागलयिा िववकरणका लामग मसफाररस गिे मिणगय' गररयो| 

तपजशल: 

क्र.स. वडा िं. इट्टा उद्योगको िाि साझेदारको वववरण 

१. १० िाता अजम्वकेश्वरी वफक्स जचम्िी इट्टा उद्योग पूणग अमधकारी सिेत १० ििा 
२. १६ िलिला वफक्स जचम्िी इट्टा उद्योग केवल खत्री, राि मसंह डाुँगी, अम्िर ब. डाुँगी 
३. १७ श्री राि इट्टा उद्योग बसन्त खिाल, िेग बहादरु वली 
४. ८ ऊ वफक्स जचम्िी इट्टा उद्योग प्रकाश बहादरु खड्का, िेघराि मड.सी., रोण 

डाुँगी, टेक बहादरु डाुँगी, वहिराि के.सी,, 
भपेुन्र के.सी. 

५. १७ ििकाििा इट्टा उद्योग वकरण कुिार रेग्िी, बसन्त कुिार रेग्िी, समुिल 
कुिार आचायग 

मिणगय िं. १०: 

यस घोराही उपिहािगरपामलकाका लामग देहाए बिोजििका कन्सल्टेन्सीहरु िाफग त मििागण भएका तपजशल 
बिोजििका योििाहरुको DPR र िास्टरप्लािको प्रस्तमुतकरण हेररयो र छलफल पश्चात स्वीकृत गिे मिणगय 
गररयो |  

क्र.स. वडा 
िं. 

योििाको िाि कन्सल्टेन्सी कैवफयत 

१. १४ बधशाला रेजिमलयन्स कन्स्रक्सि एण्ड मडभलपिेन्ट प्रा.मल.  

२. १ चररंगे पाकग  र दह  सैलुंग इजन्िमियररंग कन्सल्टेन्सी  

३. १३ ज्यामिरे दह सैलुंग इजन्िमियररंग कन्सल्टेन्सी  

४. १९ मडमभिडाुँडा के.वप. इजन्िमियररंग सोलसुि  

५. १७ सवहद गलेुररया पाकग  क्यािभास इजन्िमियररंग कन्सल्टेन्सी  

 



मिणगय िं. ११  

यस घोराही उपिहािगरपामलकािा मिम्ि संस्थाबाट तपजशल बिोजििका कायगक्रिका लामग आमथगक सहयोग 
िाग भै आएको हुुँदा देहाए अिसुार आमथगक सहयोग आमथगक सहायता जशषगकबाट ददिे | 

क्र.स. संस्थाको िाि कायगक्रिको िाि  सहयोग रकि रु कैवफयत 

१. िेपाल िमसगङ संघ appreciative inquiry and 
professional communication 
skills 

१५०००|००  

२. दाङ िासगल आर्टसग 
हजप्कडो संघ 

५ िं. प्रदेश स्तरीय िाशगल आर्टसग 
हजप्कडो गोष्ठी (सेमििार) 

१००००|००  

 

मिणगय िं. १२: 

यस घोराही उपिहािगरपामलकाको मिमत २०७४/०६/२५ गते बसेको १२औ ंकायगपामलका बैठकले घोराही 
उपिहािगरपामलकाको तफग बाट अदालतिा ताररख मलि र िदु्दा िामिला सम्वन्धी कायग गिगका लामग प्रमतमिमधको 
रुपिा िा.स.ु श्री कुिार मसंह पिुलाई तोकेको र हाल मिि वडािा कायगरत भएको हुुँदा कािूिी िामिला शाखािा 
कायगरत सहायक कम्प्यटुर अपरेटर श्री मडलराि पौडेललाई सो कायग गिगका लामग अजततयारी ददिे मिणगय गररयो|  

मिणगय िं. १३ 

यस घोराही उपिहािगरपामलकाको सरसफाई, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापि समिमतको मिमत 
२०७६/०४/१३ गते बसेको बैठकको तपजशल बिोजििको मिणगय अििुोदि गिे | 

तपजशल: 

१३.१ घोराही उपिहािगरपामलकाको मिमत २०७४/०६/२६ को १३ औ ंकायगपामलका बैठकको मिणगय िं. 
३ बिोजिि रु ५०००|०० (अक्षरुवप पाुँच हिार) का दरले देहाय बिोजििका ववपद पीमडतहरुलाई ववपद 
व्यवस्थापि कोषबाट राहत उपलब्ध गराउिे | 

तपजशल: 

१. घोराही-५ श्री हकुुिी किेिी 
२. घोराही – ५ श्री हिुसरी थापा 
३. घोराही-११ श्री दािोदर बोहरा 
४. घोराही-४ श्री दगुाग प्रशाद चौधरी 
५. घोराही -१८ श्री राि बहादरु चौधरी 
६. घोराही-८ श्री लालिमत चौधरी 



७. घोराही -१४ श्री अमिता वव.क. 

१३.२ घोराही उपिहािगरपामलका वडा िं. १ मिवासी श्री बलबहादरु ववष्टको घर मििागणामधि चेपे 
ड्याि क्षेत्र मभत्र परेको तथा डुवािको अवस्थािा रहेको भने्न वडा कायागलयको पत्रािसुार मििलाई 
प्राववमधक िलु्यांकि पश्चात क्षमतपूमतग बापतको रकि उपलब्ध गराउिे भमि ६३ औ कायगपामलकाको 
बैठकले मिणगय गरेको हुुँदा मिि श्री बल बहादरु ववष्टलाई पूवागधार तथा शहरी ववकास शाखाबाट प्राप्त 
प्राववमधक िलु्यांकि तथा प्रचमलत आमथगक ऐि बिोजिि रु.१०९९१५५|७६ (अक्षरुवप दस लाख 
उिाििब्बे हिार एक सय पचपन्न रुवपया छेहत्तर पैसा िात्र ) स्थािीय ववपद व्यवस्थापि कोषबाट 
उपलब्ध गराउिे | 

१३.३ घोराही उपिहािगरपामलका वडा िं. १ जचतवुाटारीिा मििागणामधि चेपे ड्यािबाट प्रभाववत श्री 
पहले पिु िगर र श्री वकिा पिु िगरको संयकु्त िाििा रहेको िग्गालाई डुवाि क्षेत्रलाई सरुजक्षत गिे 
क्रििा बाटोिा पिे देजखएको भने्न पूवागधार तथा शहरी ववकास शाखाको मिमत २०७६/४/१३ को 
पत्र िाफग त िािकारी तथा प्राववमधक िलु्यांकि भई आएको हुुँदा प्राववमधक िलु्यांकि तथा प्रचमलत 
आमथगक ऐि अिसुार मिि प्रभाववतहरुलाई कररब २ कठ्ठा िग्गा बराबरको क्षेमतपूमतग बापत चलि 
चल्तीको िूल्य अिसुार प्रमत कठ्ठा रु १५००००(अक्षरुवप एक लाख पचास हिार िात्र) को दरले रु 
३०००००|०० (अक्षरुवप तीि लाख िात्र)) उपलब्ध गराउिे | 

१३.४ घोराही उपिहािगरपामलका वडा ि. १ मिवासी श्री िारायणी पिुले व्यजक्तगत प्रयोििका लामग 
खारेर बिाएको िग्गा मििागणामधि चेपे ड्यािको डुवाि क्षेत्रिा पिे तथा सरुजक्षत गिे क्रििा बाटोिा 
पिे देजखएको भने्न प्राववमधक राय अिसुार मिि प्रभाववतलाई प्राववमधक िलु्यांकि भए अिसुारको रु 
१२०००|०० (अक्षरुवप बाह्र हिार िात्र ) राहत स्थािीय ववपद व्यवस्थापि कोषबाट उपलब्ध 
गराउिे | 

मिणगय िं. १४ 

घोराही उपिहािगरपामलका वडा िं. १५ तलुसीपरु चोकदेजख कटुवा खोला सम्िको सडक खण्डको 
मििबेल्ट क्षेत्रिा मिल तारवार गरर वकृ्षारोपण गिे कायग मिरन्तर रुपिा भैरहेकोले कटुवा खोला सम्ि 
तारवार गिग बिेट मसमित भएको तथा ववचिा िै तारवार गिे कायग स्थगि गदाग काि अधरुो रहिकुा 
साथै बिारको सौन्दयगतािा सिेत िकारात्िक असर पिे भएकोले पमछ कुिै श्रोतबाट बिेट व्यवस्थापि 
गिे गरर प्राववमधक ल.इ. अिसुार तलुसीपरु चोक देजख कटुवा खोला सम्िको मिि वेल्ट क्षेत्रिा मिल 
तारवार गिे कायगलाई मिरन्तरता ददई सम्पन्न गिे | 


