
��ताव: �म�त २०७९/०२/१०  गते मंगलबार, १२१ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

1. ध�यवाद �ापन स�ब�धमा । 

2. आगामी आ.व २०७९/०८०को बजेट �नमा�णका ला�ग काय�दल गठन 

स�ब�धमा । 

3. �वषयगत स�म�त गठन स�ब�धमा । 

 साव�ज�नक सेवा तथा �मता �वकास स�म�त 

 आ�थ�क �वकास स�म�त 

 सामािजक �वकास स�म�त 

 पूवा�धार �वकास स�म�त 

 वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�त 

 �वधेयक स�म�त 

४. योजना अनगुमन, जाँच पास तथा फरफारक स�म�त गठन स�ब�धमा । 

५. ठे�ा �याद थप स�ब�धमा । 

(िख�र�टया लखवुार खैरागनार क�ान चोकहुँदै डाँगी गाउँस�मको सडक �पच) 

६. रकमा�तर स�ब�धमा ।(वडा काया�लय भवन �नमा�णको अपगु रकम भ�ुानी) 

७. नद�ज�य पदाथ� उ�खनन स�ब�धमा । 

८. राहत उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

  



�नण�य नं. १ 

देश संघीय संरचनामा गएप�छको दो�ो �थानीय तह �नवा�चन २०७९ मा सहभागी भई आ�नो अमू�य 

मता�धकार �योग गर� यस घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नेत�ृव गन� अवसर �दान गनु�हनेु आदरणीय 

स�पूण� मतदाता�यूह�मा हा�द�क ध�यवाद �ापन गद� �नवा�चनलाई शाि�तपूण�, �न�प�, �वत�� र सौहाद� 

�पमा स�प� गन� गराउनमा योगदान पयुा�उन ु हनेु स�पूण� नगरवासी, मू�य �नवा�चन अ�धकृतको 

काया�लय, �नवा�चन काया�लय, अ�य  रा� सेवक कम�चार�, �थानीय �शासन, सरु�ा �नकाय, नाग�रक 

समाज, ब�ु�िजवी, उ�ोगी �यवसायी, स�ारकम�, पय�वे�क, राजनी�तक दलका नेता काय�कता� लगायत 

प�हलो �थानीय तहको �नवा�चन २०७४ बाट �नवा�िचत भई आ�नो भ�ूमका सफलता पूव�क �नवा�ह 

गनु�भएका �नवत�मान पदा�धकार�/जन��त�न�ध�यूह� समेत सबैलाई �वशेष ध�यवाद �य� गन� । 

�नण�य नं. २ 

आगामी आ.व. २०७९/०८०को नी�त तथा काय��म र बजेट तथा काय��म �नमा�णका ला�ग सहयोग 

पयुा�उन पूवा�धार तथा भ�ूम �यव�थापन महाशाखा �मखु�यूको संयोजक�वमा तप�सल बमोिजमको सद�य 

रहने गर� एक काय�दल गठन गन� । 

तप�सलः 

१. पूवा�धार तथा भ�ूम �यव�थापन महाशाखा �मखु     संयोजक 

२. �व�ीय �यव�थापन महाशाखा �मखु       सद�य 

३. आ�त�रक �यव�थापन शाखा �मखु      सद�य 

४. बजेट तथा राज� �यव�थापन शाखा �मखु     सद�य 

५. सूचना ��व�ध अ�धकृत        सद�य 

६. क��यटुर अपरेटर         सद�य 

७. सूचना तथा स�ार ��व�ध शाखा �मखु      सद�य सिचव 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको काय�पा�लकाको काय�स�पादनलाई �यवि�थत गन� काय�पा�लका 

काय�स�पादन �नयमावल� २०७४ को �नयम १५ बमोिजमको �वषयगत स�म�त गठन गर� देहाय 

बमोिजमका संयोजक तो�ने । 

१. साज�ज�नक सेवा तथा सशुासन स�म�त  भरतमणी अया�ल  

२. आ�थ�क �वकास स�म�त    खो�पराम चौधर�  

३. सामािजक �वकास स�म�त   राममणी पा�डेय 

४. पूवा�धार �वकास स�म�त    कुल बहादरु ला�मछाने 

५. वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�त  भान �सं बढुा 

६. �वधेयक स�म�त     चैत ुकुमार चौधर� 

स�म�तका सद�यह�को चयन स�ब�धी �नण�य अक� काय�पा�लका बैठकबाट गन� । 



 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लको योजना तथा काय��म स�ालन, काया��वयन र फरफारक काय��व�ध 

२०७४ दफा ७ अनसुार नगर उप�मखु�यूको संयोजक�वमा योजना अनगुमन, जाँच पास तथा 

फरफारक स�म�त गठन गन� । 

क)  नगर उप�मखु       -संयोजक 

ख)  काय�पा�लका सद�य १ जना     - सद�य 

ग)  पूवा�धार �वकास महाशाखाका इि�ज�नयर सूय� बहादरु रावत - सद�य 

घ)  स�ब�धीत वडाका वडा�य�     - सद�य 

ङ)  योजना तथा अनगुमन शाखा �मखु     - सद�य 

च)  पूवा�धार �वकास तथा भ�ूम �यव�थापन महाशाखा �मखु  - सद�य सिचव 

�नण�य नं. ५ 

ठे�ा नं. NCB/WORKS/GSMC/13/077/078 अ�तग�त िख�र�टया, लखवुार खैरागनार क�ान चोक हुँदै 

डाँगीगाउँस�म सडक �पच गन� २०७८।१२।३०मा स�प� गन� गर� प�हलो पटक �याद थप गर� 

उजा� कृशभ �नमा�ण सेवा जे.भी. र यस काया�लय �वच स�झौता भई काय� �ार�भ भएकोमा �व�वध 

कारणले �नधा��रत �म�तमा काम स�प� नहनुे देिखएको हुँदा पनुः दो�ो पटक �म�त 

२०७९।०३।२० गतेस�म स�ने गर� �याद थपका ला�ग यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले 

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ �नयम १२० को उप�नयम २ को (ग) (एघार� संशोधन) 

बमोिजम उ� योजनाको काया�लयलाई थप आ�थ�क भार नपन� गर� �म�त २०७९।०३।२० 

गतेस�म स�प� �याद थप गन� । 

�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगपा�लकाको नव� नगर सभाबाट चाल ुआ.व. २०७८/०७९को ला�ग बजेट �स.नं. 

२५८ बजेट शीष�क ३१११२ मा ३,९,११,१३ नं. वडा काया�लयह�को भवन �नमा�णका ला�ग 

�व�नयोजन भएको रकम �. २ करोड म�येबाट �ययभार हनुे गर� ठे�ा स�झौता भई काय� �ार�भ 

भएकोमा हाल वडा काया�लय भवन �नमा�ण चाल ु आ.व. मै स�प� हनुे देिखएकोले �व�नयोिजत 

रकमबाट भ�ुानी �दन रकम अपगु हनुे हुँदा अपगु रकम �. १,५८,८६,०००।– (एक करोड 

अ�ठाउ� लाख छयासी हजार) यस उपमहानगरपा�लकाको बजेट (�स.नं.३८९) शीष�क ज�गा ख�रद 

बाट रकम रकमा�तर गर� भ�ुानी �दने । 



�नण�य नं ७ 

�थानीय तह �नवा�चन २०७९ लाई म�य नजर गर� यस घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ�का 

खोला नालाबाट नद�ज�य पदाथ�ह� उ�खननमा रोक लगाइएकोमा हाल �नवा�चन स�प� भईसकेको 

अव�था रहेको हुँदा �वकास �नमा�ण काय�मा �योग हनुे न�दज�य पदाथ� अ�याव�यक भएको हुँदा 

न�दज�य पदाथ� उ�खननको अनमुतीका ला�ग िज�ला �शासन काया�लयमा अनरुोध  गन� । 

�नण�य नं. ८ 

८.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका १७ नं. वडा काया�लयको च.नं. ४९३६‚ �म�त २०७९।०२।१० 

को �सफा�रस प�को आधारमा यस उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ ब�ने भ� बहादरु घत�मगरको 

छोरा अ�स घत�मगरको �म�त २०७९।०२।०७ गते कटह� आरो�य टोल ि�थत कृ�तम 

जलासय(�ाम)मा डुबेर म�ृयू भएको हुँदा मतृकको प�रवारलाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर 

�तर�य �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनुे गर� �. २५०००।– (प�चीस हजार) राहत 

�व�प उपल�ध गराउने । 

८.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका १७ नं. वडा काया�लयको च.नं. ४९२४‚ �म�त २०७९।०२।०९ 

को �सफा�रस प�को आधारमा यस उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ ब�ने िखम बहादरु घत�मगरको 

ब�हनी �ववा घत�मगरको �म�त २०७९।०१।२९ गते वडा नं. १७ ि�थत ओखरा �ढकपरु 

�समानामा रहेको कृ�तम जलासय(�ाम)मा डुबेर म�ृयू भएको हुँदा मतृकको प�रवारलाई घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको नगर �तर�य �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनुे गर� �. 

२५०००।– (प�चीस हजार) राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

 


