
�म�त २०७८/०३/११गते श�ुबार १०८ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. कम�चार� संगठन �यव�थापन (O & M) सभ� स�ब�धमा ।  

२. कम�चार� क�याण कोष स�ब�धमा । 

३. MTEF भ�ुानी स�ब�धमा । 

४. IUDP भ�ुानी स�ब�धमा । 

५. DPR गन� स�ब�धमा । 

६. योजना संशोधन स�ब�धमा ।  

७. �व�तु पोल �स�ट गन�का ला�ग आव�यक बजेट �यव�था स�ब�धमा । 

�नण�य नं. १ 

पानोरोमा �रसच� से�टर �ा.�ल. काठमा�डौबाट तयार ग�रएको घोराह� उपमहानगरपा�लकाको कम�चार� 

संगठन �यव�थापन(O &M) सभ� ��ताव मा�थ छलफल ग�रयो । ��ता�वत कम�चार� संगठन 

�यव�थापन(O &M) सभ� ��ताव नगर सभामा पेश गन� गर� नगर काय�पा�लकाबाट पा�रत ग�रयो। 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सा�वक �थानीय �वाय� शासन �नयमावल�‚ २०५६ बमोिजम �थायी 

�नयिु� भएका  कम�चार�ह�को अवकाश प�ात भ�ुानी हनुे उपदान ‚ संिचत �वदा ‚  �वरामी �वदा 

वापतको रकम �नयमावल�को �नयम २६५ बमोिजमको कम�चार� क�याण कोषबाट भ�ुानी हुँदै 

आएकोमा महालेखा प�र�कको आ.व. २०७६/०७७को लेखा प�र�ण ��तवेदनबाट �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन २०७४ को दफा ९१ बमोिजम �थानीय तहले आ�नो �वीकृत दरब�द�मा रहेका 

कम�चार�ह�को खाईपाई आएको तलबबाट १० ��तशत क�ा गर� सो रकम बराबरले हनु आउने रकम 

थप गर� ज�मा गनु�पन� �यव�था भए बमोिजम गनु�पन�मा सो नभएको देिखएको र �व�ीय समानीकरण 

अनदुानबाट �ा� १‚७७‚५०‚०००।– (एक करोड सततरहजार) रकम कानून �वप�रत कम�चार� 

क�याणकोषमा �ा�सफर ग�रएकोले उ� रकम �फता� �लई �थानीय तहको संिचतकोषमा दािखला गनु�पन� 

�यहोरा लेखा प�र�णको ��तवेदनमा अ�नय�मत बे�ज ुऔ�याइएकोले अवकास प�ात उपदान तथा संिचत 

�वदा‚ �वरामी �वदा वापत हनु आउने रकम भ�ुानी स�ब�धमा आव�यक �नद�शन हनुका ला�ग संघीय 

मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय �संहदरबार काठमा�डौमा अनरुोध गन� ।  

 



 

 

�नण�य नं. ३ 

उपल�ध �ोत साधनलाई नी�त‚ आव�धक योजना र वा�ष�क बजेट तथा काय��म �वच तालमेल गराई 

��ता�वत �ा� आयोजनाको �ोत स�ुनि�तता हनुे गर� साव�ज�नक खच� �णाल�मा �व�ीय अनशुासन कायम 

गन� उ�े�य अन�ुप यस उपमहानगरपा�लकाको म�यकाल�न खच� संरचना तयारका ला�ग सेवा �दायक 

इ�से�फ वे�टन� नेपाल �ा.�ल. नेपालग�  र घोराह� उपमहानगरपा�लका �वच �म�त २०७८।०१।०३ 

मा स�झौता भई सेवा �दायकबाट म�यका�लन खच� संरचना तयार गर� पेश भएकोले उ� सेवा �दायक 

इ�से�फ वे�टन� नेपाल �ा.�ल. नेपालग�लाई ४‚९६‚४५५।७५(चार लाख छया��बे हजार चार सय 

प�प� र पचह�र पैसा) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सेवा र परामश� िशष�कबाट भ�ुानी �दने ।  

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका र DIGICON-RESILIENCE JV काठमा�डौ नेपाल �वच घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको ए�ककृत शहर� �वकास योजना �नमा�ण गन� स�ब�धमा �म�त २०७५।१०।२३मा 

स�झौता भई काय��े�गत शत�अनसुार ��तवेदन तयार गर�  �म�त २०७७।०७।२७ मा काय�स�प� 

��तवेदन स�हत भ�ुानी पाउँ भनी �नवेदन �ा� भएको र सेवा �दायक सं�थाले पेश गरेको आई.यू.�ड.�प. 

��तवेदन शहर� �वकास म��ालयबाट मू�या�न गराउदा समेत उ� ��तवेदन शहर� �वकास म��ालयले 

तोकेको ढाँचा बमोिजम रहेको भ�न सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना घोराह� दाङको  च.नं. 

८४३‚ �म�त २०७८।०१।१४ प�बाट जानकार� �ा� भएको हुँदा �डिजकोन रेिज�लए�स जे�भ 

�ा.�ल.लाई  स�झौता भए अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८को नगरसभाबाट 

�वीकृत नगर�तर�य योजना तथा काय��मको �स.नं. ३ को IUDP Report �नर�तरता (�मागत) को ला�ग 

३४०००००।– (चौ�तस लाख) �व�नयोजन भएकोमा �याट बाहेक हनु आउने रकम 

२२६४८०२।५०।–  अ�रे�प वाइस लाख चौस�ी हजार आठ सय दईु र पैसा पचास मा� �डिजकोन-

रेिज�लए�स जे�भलाई भ�ुानी �दने । 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका देहाय बमोिजमका योजनाह�को �ड.�प.आर. गन� । 

१. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १५ ि�थत घोराह� चोकमा आकासे पलु । 

२. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २ र ३ ि�थत बा�लम खोलामा मोटरेवल पलु । 

  



�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७७/०७८को वा�ष�क योजना तथा काय��ममा समावेश भएका 

योजना म�ये केह� योजनाह� संशोधन गन� अ�याव�यक भएकोले वडा स�म�तको �नण�यानसुार संशोधनका 

ला�ग ��ताव ग�रएका तपिशल बमोिजमका योजनाह�को संशोधन ��ताव पा�रत गन� र अनमुोदनका 

ला�ग नगर सभामा पेश गन� । 

राज� �यव�थापन शाखा 

�स.नं. रकम घटने िशष�क  घटने रकम �ोत रकम बढने िशष�क बढने रकम  

२१० वडा काया�लय भवन 

(३‚११‚१३) 

१५००००००।- आ�त�रक �ोत १८ नं. वडा 

काया�लयको क�पाउ�ड 

वाल तथा गेट �नमा�ण 

50००००।- कै 

२ राज� स�ब�धी २ �दने 

वडा �तर�य 

अ�भमिुखकरण काय��म 

९५००००।- राज�व  

बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 

�व�प बा�टका �ामदेिख 

�स�नेर� व�ती जाने 

�याक �नमा�ण 

419८४८।५१  

वडा नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ३ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०३।०४ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य 

अनसुार 

�स.नं. रकम घटने िशष�क  घटने रकम �ोत रकम बढने िशष�क बढने रकम  

 तरकार� खेती (म�हला 

सामदुा�यक कृ�ष 

समूह) 

५००००।- राज�व  बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
बेलवुाको चोरकुलामा तटब�ध 

�नमा�ण 

५००००।- कै. 

३ गै�ाखटु� म�हला समूह 

कृ�ष खेती 

१५००००।- नेपाल सरकार 

समानीकरण 

अनदुान 

गैराखटु� टोलको कृ�ण 

समूहलाई कृ�ष औजार तथा 

प�पसेट ख�रद  

१५००००।-  

४२ �मलन चोकमा 

��त�ालय �नमा�ण 

१०००००।- नेपाल सरकार 

समानीकरण 

अनदुान 

डावर टोलमा रहेको तारबार 

तथा संर�ण 

१०००००।-  

वडा नं. १६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १६ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०१।२८ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य 

अनसुार 

�स.

नं. 

रकम घटने िशष�क  घटने रकम �ोत 
रकम बढने िशष�क 

बढने रकम  

३५ तेरौटे दधेु सोतामा प�ी 

बाँध 

२५००००।- नेपाल सरकार 

समानीकरण 

अनदुान 

 वडा नं. १६को �व�भ� 

�थानको बाटोमा �ाभेल 

२५००००।- कै. 

 

  



वडा नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ५ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०१।१८ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य 

अनसुार 

�स.नं. रकम घटने िशष�क  घटने रकम �ोत रकम बढने िशष�क बढने रकम कै�फयत 

३९ �मलनटोल बाटो �नमा�ण र 

�मुपाईप 

१५००००।- नेपाल सरकार 

समानीकरण 

अनदुान 

�वपद �यव�थापन 

100000।-  

५६ बबई बो�रङ �संचाई संघ 100000।- राज� 

बाँडफाँड 

संघीय सरकार 

�व�भ� व�ती बाटो 

�ाभेल 

10००००।-  

 अजु�न के.सी.को बार�देिख 

हेमराज अ�धकार�को 

घरस�म पाइप तथा भ�व 

�नमा�ण (आठौ नगरसभाबाट 

संशोधन भएको योजना) 

१०००००।- राज�व 

बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 

 

अ�थायी �हर� पो�ट 

धारापानी तारबार 

100000।-  

१२२ रामघाट खैरा गनार �स�वा 

खोलामा क�भट� �नमा�ण 

५०००००।- राज�व 

बाँडफाँड –

�देश सरकार 

 

�मुपाइप ख�रद 

४०००००।- नगर 

�तर�य 

पूवा�धार 

�तरको 
    �वपद �यव�थापन  १०००००।- 

वडा नं. १९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १९ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०३।०८ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य 

अनसुार 

�स.नं. रकम घटने िशष�क  घटने रकम �ोत रकम बढने िशष�क बढने रकम  

३ कृषकह�लाई उ�त 

जातको मकै �बउ ५०% 

अनदुानमा �वतरण 

५००००।- नेपाल सरकार 

समानीकरण 

अनदुान 

वडा काया�लय �योजनका 

ला�ग LED TV / �डस 

होस �यानल ख�रद 

५००००।- कै. 

  

  



�नण�य नं. ७ 

सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना दाङबाट �नमा�णनाधीन आम� �यारेकदेिख तल�तरबाट भरतपरु 

खानेपानी �ा�ीस�मको चोक जोडने  बाटो अधरुो रहेकोमा उ� बाटो �नमा�ण स�प� गन� �यस बाटोमा 

रहेका �व�तु पोललाई �स�ट गन� काय�का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकाले आव�यक बजेटको 

�यव�थापन गन� सहमती भए अन�ुप नेपाल �व�तु �ा�धकरणबाट �ा� ल.ई.मा देिखएको म.ुअ.क. 

स�हतको रकम �. २९०२६७।५७(अ��पी दईु लाख न�बे हजार दईु सय स�स�ी �पैया र पैसा 

स�ताउ� मा�) नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण के��लाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको गैर 

�वि�य सं�थानह�लाई चाल ुसहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 


