
��ताव: �म�त २०७७/११/०६  गते �ब�हबार, ९९ औ काय�पा�लका बैठक 

1. वडा नं. १२ �ी मा�य�मक �व�ालय हापरु �वजौर�को िजण� भवन भ�काउने स�व�धमा  

2. अथ� �वकास स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�व�धमा  

3. �वपद �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�व�धमा 

4. ज�गा उपल�धता स�व�धमा  

5. करार कम�चार� स�व�धमा 

6. भ�ा स�व�धमा  

7. आ�थ�क सहयोग स�व�धमा  

8. लगत संकलन स�व�धमा  

9. ब�लयो नेपालको पोषण काय��म स�व�धमा   

10. वडा नं. १० नेपाल टे�लकमको पखा�ल र भवन सान� स�व�धमा 

11. भ�ूम�हन द�लत, भ�ूम�हन सकुु�बासी तथा अ�यवि�थत सहजीकरण स�म�तको �नण�य अनमुोदन 

स�व�धमा 

 

�नण�य नं. १: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ को च.नं.१४०० �म�त २०७७/१०/२८ गतेको प�ानसुार �ी 

मा�य�मक �व�ालय हापरु �वजौर� दाङको �व�ालय भवन ह� म�ये परुानो ४ कोठे िजण� भवन ( काया�लय 

कोठा देिख उ�र तफ� को भवन) अ�य�तै िजण� भई उपयोग �व�हन रहेकोले �म�त २०७७/०८/१२ मा 

बसेको अ�भभावक भेलाले उ� भवन भ�काउने �नण�य गरेको र �म�त २०७७/०९/१२ मा बसेको �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तले सो �नण�य अनमुोदन गरेको हुँदा सो िजण� ४ कोठे भवन �ा�व�धक म�ुयांकन ग�र 

भ�काउन अनमु�त �दने । 

 

�नण�य नं. २: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त अथ� �वकास स�म�तको �म�त २०७७/१०/२६ गते गाइको साना 

�यावसा�यक कृ�ष उ�पादन के�� पकेट �वकास काय��म संचालनका ला�ग �म�त २०७७/०९/१५ गते १५ 

�दने सचुनामा �काशन ग�र ��ताव आ�ान गरेकोमा मापद�ड अनसुारका ��तावह� म�ये �ी ल�मी 

मालझा�� द�ुध उ�पादक कृषक स�म�त उपय�ु भएकोले उ� काय��म �ी ल�मी मालझा�� द�ुध 

उ�पादक कृषक स�म�तलाई संचालनका ला�ग �वीकृ�त �दने �नण�य अनमुोदन गन� । 

  



�नण�य नं. ३: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई, वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त 

२०७७/१०/२२ गतेको बैठकका देहायका �नण�यह� अनमुोदन गन�। 

  

 ३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ को च.नं. ७८७  �म�त २०७७/०९/०६ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �ा�व�धक लगत अनमुानका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ लाल�गुरँास 

टोलमा  पन� कजा�ह� कुलो बषा�तका समयमा प�हरो गई ��त भएकाले �. ४३७९२।४२(��चा�लस हजार 

सात सय बयान�बे �पैया बयाल�स पैसा मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८ को वा�ष�क 

बजेट अ�तग�त �वपदबाट ��त भएका भौ�तक संरचना मम�त िशष�क नं. २२२३१ �स.नं. १ पेज नं. ५२ बाट  

खच� हनेु ग�र हनेु गर� मम�त गन� । 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ को च.नं. २९३  �म�त २०७७/०६/०२ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ झ�ुकेटार� 

�नवासी गो�व�द ल�सालको क�चीघर �म�त २०७७/०५/३० गतेको वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई 

नगर�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� 

�.५००० (पाँच हजार) राहत उपल�ध गराउने । 

३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० को च.नं. १३५१  �म�त २०७७/०७/२४ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा लगत अनमुानका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० र वडा नं. ८को वन 

गाउँ जो�नेबाटोमा पन� क�भट� नारायणपरु बजारदेिख झन� सोताले कटान ग�र ��त पयुा�एको हुँदा �. 

११४७९२।२६ (एक लाख सतचा�लस हजार बयान�बे �पैया छ�बीस पैसा मा�) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८ को वा�ष�क बजेट अ�तग�त �वपदबाट ��त भएका भौ�तक संरचना 

मम�त िशष�क नं. २२२३१ �स.नं. १ पेज नं. ५२ बाट  खच� हनेु ग�र हनेु गर� मम�त गन� । 

३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ को च.नं. १२८  �म�त २०७७/०५/३१ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ धनचौर 

�नवासी रेशम बहादरु पनु मगरको ९ हात चौडाई १८ हात ल�बाई भएको दइु तले क�ची घरको गारो �म�त 

२०७७/०५/२५ गतेको वषा�ले भि�कन गई ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर�तर�य �वपद �यव�थापन कोष 

िशष�क नं. ३११५९ �स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� घरको साइज अनसुारको ज�तापाता राहत 

�व�प उपल�ध गराउने । 

३.५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० को च.नं. ६०३  �म�त २०७७/०५/२९ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० सर�वती टोल 

ब�ने बस�ती डाँगीको घर �म�त २०७७/०५/२९ गतेको वषा�ले डुबानमा पर� ��त पयुा�एकाले �नजलाई 

नगर�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� घरको 

साइज अनसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने । 



३.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० को च.नं. १९५८  �म�त २०७७/०९/०३ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत 

अि�बका कपास उ�ोगमा �म�त २०७७/०९/०१ गते �व�तु तार सट हनुगई आगलागी भएकाले सो 

उ�ोगका मा�लक �ी नारायण पा�डेयका नाममा नगर�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ 

�स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� �.१००००।-(दस हजार मा�) राहत उपल�ध गराउने । 

३.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ को च.नं. २८९  �म�त २०७७/०५/१९ गतेको �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ �यालाखोला 

ि�थत नयाँव�ती ब�ने धनदेवी ब�नेत शा�ताराम पनु, भपू बहादरु कंवर, कणकिजत रोकामगर र �दलकुमार� 

राइमाझीको खेतवार� �म�त २०७७/०५/१० गतेको अ�वरल वषा�का कारण प�हरोबाट ��त पयुा�एको हुँदा 

प�हरो �यव�थापनका ग�र�दनका ला�ग माग भै आएको हुँदा सो स�व�धमा प�हरो �यव�थापन काय�का ला�ग 

�ा�व�धक लगत अनमुान अनसुारको �.४५०८७२।२६ (चार लाख पचास हजार आठ सय बह�र �पैया 

छ�बीस पैसा मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८ को वा�ष�क बजेट अ�तग�त �वपदबाट 

��त भएका भौ�तक संरचना मम�त िशष�क नं. २२२३१ �स.नं. १ पेज नं. ५२ बाट  खच� हनेु ग�र हनेु गर� 

राहत उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ४ : 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ को च.नं. १७९०, �म�त २०७७/११/०४ गतेको प�ानसुार �म�त 

२०७७/१०/३० गते बसेको वडा स�म�तको �नण�य बमोिजम घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ 

सा�वक हापरु गा�वस हापरु खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाई स�म�त ि�कम नं. २ को भवन बनाउन घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ ि�थत �बजौर�डाँडामा रहेको हापरु खानेपानी पानी टंक� र धौल ुब�गयाको 

पि�म, �वजौर� �संचाई कुलोको पूव�-उ�र र सो�ह ठाउँमा रहेको ठूलो आपँको �ख देिख दि�ण सीमामा 

रहेको अ�दाजी ०-४-० क�ा ज�मन "सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��व�ध २०७१" बमोिजम 

�नश�ुक उपल�ध गराउन स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

  



�नण�य नं. ५: 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग अनसु�धान महाशाखा टंगाल काठमा�डौको च.नं. १२९०२‚ िमित 

२०७७।९।२३ को प�  ‚ संिघय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय काठमा�डौको च.नं. ३९३ �म�त 

२०७७।१०।९ को प�  ‚ रा��य सतक� ता के�� काठमा�डौको च.नं. १४२०१६२२०५ �म�त 

२०७७।१०।१४को प�‚ म�ुय म��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय कानून तथा संवैधा�नक मा�मला 

महाशाखा लिु�बनी �देश मकुाम बटुवलको च.नं. कानून (५६) �म�त २०७७।८।९ तथा च.नं. कानून १६ 

�म�त २०७७।५।१ को प� समेतको �नद�शन बमोिजम करार सेवाका कम�चार� स�ब�धमा तपिशल अनसुार 

गन�ः- 

तपिशल 

५.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �वीकृत दरब�द� अनसुार �र� रहेका पदह� म�य चौथो र पाँचौ तहमा 

�थायी पदपू�त�का ला�ग �देश लोक सेवा आयोगमा माग आकृ�त फाराम भर� पठाइएको र बाँक� अ�ा�व�धक  

�ा�व�धक सवै तहका पदमा अब ख�ुने प�हलो �व�ापनमा नै �थायो पदपू�त�का ला�ग �देश लोक सेवा 

आयोगमा माग आकृ�त भर� पठाउने र �थायी पदपू�त� नभएस�मका  ला�ग देहाय बमोिजम गन� । 

�वा��य तफ�  �वीकृत दरब�द� भ�दा बढ� �थायी कम�चार� पदपू�त� भई  सकेकोले �वगत जन�वा��य 

काया�लय बाट नै �भ�दै जनशि� आव�यकता महसशु गर� Birthing Center का ला�ग रािखएका तपिशल 

अनसुारका अन�म र �वशषे� सेवा अ�तग�त रािखएका एम�व�वएस डा�टरह�को सेवालाई �नर�तरता �दई बाँक� 

सबै कम�चार�लाई �म�त २०७७।११।१६ गतेदेिख सेवाबाट हटाउने । 

तपिशल 

अ�याव�यक स�ुकेर� सेवा अ�तग�तका अन�मह� 

(i) स�ुनता भणडार�ः- अन�म ल�मीपरु �वा��य चौक� । 

(ii) ल�मी चौधर�ः- अन�म रामपरु �वा��य चौक� । 

(iii) �हरा प�थीः- अन�म नारायणपरु �वा��य चौक� । 

(iv) �लला के.सी.:- अन�म नारायणपरु �वा��य चौक� । 

(v) डोमा भ�डार�ः- अन�म धना� �वा��य चौक� । 

(vi) स�ुनता चौधर�ः- अन�म हापरु �वा��य चौक� । 

(vii) �पा बढुाथोक�ः- अन�म �ढकपरु �वा��य चौक� । 

(viii) रामप�त चौधर�ः- अन�म �ढकपरु �वा��य चौक� । 

(ix) कुमार� सनुारः- अन�म सैघा �वा��य चौक� । 

(x) �रण ुथापाः- अन�म सौ�डयार �वा��य चौक� । 

  



�वशेष� सेवा अ�तग�तका एम�व�वएस डा�टरह� 

I. डा. सूवण� बढुामगरः- रामपरु �वध�न के�� । 

II. डा. ��तम �ड.सी.:-  नारायणपरु �वध�न के�� । 

 अ�ा�व�धक तफ�  सबै तहका कम�चार�ह�को करार सेवालाई �म�त २०७७।१०।१ गतेदेिख �नर�तरता 

न�दने । यसबाट वडा काया�लय तथा नगर काय�पा�लकामा जनशि� अभाव भई काय�स�पादनमा असर 

पन� देिखए �वीकृत दरब�द� सं�याको प�र�ध �भ� रह� वडा काया�लयमा काय�रत कम�चार�को स�ब�धमा 

वडा स�म�तको �नण�यानसुार र नगर काय�पा�लकामा काय�रत कम�चार�को स�ब�धमा नगरपा�लकाको 

�नण�यानसुार दै�नक �यालादार�मा काममा लगाउन स�कने । 

 मा�थ उ�लेिखत �वा��य सेवा तफ� का र अ�ा�व�धक तफ� का करार सेवा �नर�तरता हनु नसकेका 

कम�चार�ह�लाई �म�त २०७७।१०।१ गतेदेखी २०७७।११।१५ गतेस�मको सेवा स�ुवधा सा�वक 

बमोिजम नै उपल�ध गराउने साथै अ�ा�व�धक तफ�  स�बि�धत वडा स�म�त र नगरपा�लकाको �नण�यानसुार 

�वीकृत दरब�द�को सीमा �भ� रह� दै�नक �यालादार�मा कामकाजमा खटाईने कम�चार�ह�को आ�थ�क 

सेवा स�ुवधा खाईपाई आएको तलबलाई आधार मानी भ�ुानी गन� । 

 �ा�व�धक  इि�ज�नय�रङ सेवातफ�  करार सेवामा काय�रत कम�चार�ह�को सं�या �वीकृत दरब�द� सं�या 

भ�दा अ�या�धक कम रहेको र �नजह�लाई सेवाबाट त�काल हटाउदा दै�नक काय� स�पादनमा असर पन� 

देिखएकोले इि�ज�नय�रङ सेवातफ� का �ा�व�धक कम�चार�को करार सेवालाई �थायी पदपू�त� नभए स�मका 

ला�ग �नर�तरता �दने । इि�ज�नय�रङ बाहेक अ�य कृ�ष  पशसेुवा तफ� का �ा�व�धक कम�चार� �वीकृत 

दरव�द� वा�हर रहेकोले �म�त २०७७।११।१६ गतेदेखी सेवाबाट हटाउने । 

 �ेणी �व�हन सवार� चालक तफ� का सबै कम�चार�ह�(�ाइभर) साव�ज�नक �वदाका �दनमा समेत काममा 

ख�टने भएकोले साव�ज�नक �वदामा काम गरेवापत सो �दनको भ�ा �दने । 

 �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ बमोिजमका पदमा काय�रत सबै 

कम�चार�लाई सो पदको श�ु तलब �केल �दई करार �नर�तरता गन� साथै सवार� चालक तफ�  काय�रत 

सवार� चालकह�लाई जनु तहको सवार� लाइसे�स �ा� गरेको छ सोह� तह अनसुार करार स�झौता गन� 

। एक �कारको पद/तहको करार सेवा �नयिु� र अक�  �कारको काममा संल�न रहेको भए सो पदलाई 

चा�हने आव�यक �यूनतम यो�यता प�ुने देिखए सोह� अनसुार पद प�रवत�न गर� करार स�झौता गन� । 

�नण�य नं. ६: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तरगत �व�भ� �वषयगत स�म�तका सद�यले �ा� गन� बैठक भ�ा हालस�म उपल�ध 

नगराइएको र यसै स�दभ�मा संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको प.सं. ०७७/०७८  च.नं. २२५‚ 

�म�त २०७७।९।२६ गते �ा� प�को बदुा नं. २ मा �यसर� भ�ा उपल�ध गराउन ु पन� अव�थामा 

काय�पा�लकाको �नण�य बमोिजम सहम�त �लनपुन� उ�लेख भई आएकोले �व�भ� �वषयगत बैठक स�ालन गन� 

�ममा नगर काय�पा�लकाका पदा�धकार� कम�चार� बाहेक आमि��त तथा सद�य �भ�ै रहने गर� �व� 

�यि��वह�को समेत सहभा�गता रहने भएको र सहभा�गता वापत भ�ा उपल�ध नगराउदा बैठकमा �नर�तर सकृय 

सहभा�गतामा कमी आएको देिखएकोले �व�भ� �वषयगत स�म�त तथा �या�यक स�म�तलाई हालस�म न�दएको बैठक 

भ�ा उपल�ध गराउन सहम�त �दने साथै अ�याव�यक �वषय र पया�� एजे�डा बाहेक सामा�य अव�थामा बैठक 

आ�हान नगन� सबै �वषयगत स�म�तका सद�य सिचवह�लाई �नद�शन �दने ।  



�नण�य नं. ७: 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा �न�न सं�थाबाट तपिशल बमोिजमका काय��मका ला�ग आ�थ�क सहयोग माग 

भै आएको हुँदा देहाए अनसुार आ�थ�क सहयोग �न�न िशष�कबाट �दने ।  

�.स. सं�थाको नाम सहयोग रकम � भ�ुानी िशष�क कै�फयत 

१. दाङ ��केट संघ (घोराह� 

उपमहानगरपा�लका कप -२०७७ ��केट 

��तयो�गता) 

२५००००।०० अ�य सं�था सहायता  

२. अ�तरपाट� म�हला समाज ( अ�धवेशन) २५०००।०० अ�य सं�था सहायता  

�नण�य नं. ८: 

भ�ूम�हन द�लत, भ�ुम�हन सकुु�बासी र अ�यवि�थत बसोबासीह�को वडा �तरमा लगत संकलन काय�का ला�ग 

��त फाराम �. ७५ का दरले पा�र��मक उपल�ध गराउने ग�र संकलनकता� खटाउने । 

�नण�य नं. ९: 

ब�लयो नेपाल �य�ु�शन इ�न�सय�टभको �म�त २०७७/०९/१५ को प�ानसुार कुपोषण �व��को अ�भयानमा 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका ��येक वडाका स�पूण� नयाँ �वा��य �वयं से�वकालाई ता�लम उपल�ध गराउने 

र जनता मा.�व. वडा नं. २ र भगवती मा.�व. होडबाङ वडा नं. १९ का �व�ालयह�मा �वा��य लगायत 

खेलकुदका काय��मह� संचालन गन� अनमु�त �दन।े 

�नण�य नं. १०: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० को च.नं. २३७०, �म�त २०७७/११/०४ गतेको प�ानसुार वडा 

नं. १० ि�थत दरुसंचार टोलमा रहेको दरुसंचार काया�लय देिख प�थरका�टया टोल जो�ने सडक �याक 

खो�दा नेपाल टे�लकमको पखा�ल र सानो भवन सान� परेकोले घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई आ�थ�क 

�ययभार नपन� ग�र नेपाल टे�लकमको पखा�ल र सानो भवन सान� अनमु�त �दन े। 

�नण�य नं. ११: 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त नगर�तर�य भ�ूम�हन द�लत, भ�ूम�हन सकुु�बासी तथा अ�यवि�थत 

सहजीकरण स�म�तको �म�त २०७७/११/३ गते बसेको तपिशलको �नण�य अनमुोदन गन� ।  

११.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त �थायी बसोबास भएका अ�यवि�थत बसोबासीलाई भ�ूम स�व�धी 

सम�या समाधान आयोग २०७६ को �नयमानसुार सकुु�बासी सम�या समाधान �योजनाथ� अ�यवि�थत 

बसोबासी स�व�धी फाराम भन� ज�गाधनीह�को स�प�ी मू�यांकन �सफा�रस गदा� ला�ने द�तरुमा �यूनतम 

साधारण द�तरु �लई �सफा�रस �दने र अ�यवि�थत बसोबासीले �े�तावाला ज�गाको चाल ु आ.व. 

२०७७/०७८ स�मको स�पि� कर वा मालपोत कर बझुाएको र�सद पेश गनु�पन� । 


