
�म�त २०७८/०९/०९गते श�ुबार ११६ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��ताव: 

१. अिघ�लो काय�पा�लका बैठकका �नण�य स�म�ा स�ब�धमा । 

२. योजना संशोधन स�ब�धमा । 

३. सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

४. घ वग�को इजाजत �दने स�ब�धमा । 

५. म�ु कमलर� छा�ावास खच� स�ब�धमा । 

६. यएुसआईडी साझेदार� संघीयता सहयोग अ�तग�त म�हला शाि�त सरु�ा प�रयोजनाबाट लै��क �हंसा 

�नवारण कोषमा ज�मा हनुे गर� �ा� हनुे सहयोग रकम �वीकार गन� स�ब�धमा । 

७. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा ।(नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन‚ वडा नं. १६ सीता कुमार� 

शमा�लाई उपचार खच�  ) 

८. �वा��य �वयंसे�वकाको �वमा स�ब�धमा । 

९. ��� �प�डतह�को �वा��य �वमा स�ब�धमा । 

१०. ठे�ाको �याद थप स�ब�धमा । 

११. वडा नं. १० डाबर टोलमा खानेपानी बो�रङ संचालनका ला�ग ५० के.�भ.को �ा�स�मटर ख�रद 

स�ब�धमा । 

 

  



�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको अिघ�लो बैठकले गरेका �नण�य काया��वयनको अव�थाबारे स�म�ा 

ग�रयो ।  

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नव� नगरसभाबाट आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग �वीकृत योजना तथा  

काय��मह� म�य संशोधन तथा रकमा�तर गन� अ�याव�यक देिखएका केह� योजना तथा काय��मह� संशोधन 

तथा रकमा�तर स�ब�धी कानूनको प�र�ध �भ� रह� स�बि�धत �वषयगत स�म�त र वडा स�म�तको �नण�यानसुार 

संशोधन गर� दश� नगरसभामा अनमुोदनका ला�ग पेश गन� । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०८।०१ र 

�म�त २०७८।०९।०४ गते बसेको बैठकका देहाय अनसुारका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ िज�दारतरा गौशाला �यव�थापन गाई हेरालहु� ब�नका ला�ग २ 

कोठा भएको भवन र शौचालय तथा घोराह� उपमहानगरपा�लकाको भवन अगाडीको तारबार गरेको �े�मा 

सरसफाई कम�चार� �व�ाम �थल(टहरा) �नमा�णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई �यव�थापन 

शाखाको वा�ष�क काय��म अ�तग�त साव�ज�नक गौशाला �यव�थापन चाि�लघाट(�स.नं. ७७३) शीष�कबाट खच� हनेु 

गर� �नमा�ण गन� । 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट �यव�थापन हुँदै आएको यस 

उपमहानगरपा�लकाबाट उ�पादन हनेु ग�ने नग�ने फोहरमैला �यव�थापनका ला�ग �नजी �े�सँग ��ताव 

आ�हानको सूचना �काशन गन� । 

३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाले  ख�रद गरेको नग�ने कवाडज�य फोहर 

�ब��का ला�ग सूचना �काशन गन� । 

३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका बजार ��े�भ� अ�यवि�थत �पमा �यवसाय गन� कवाड �यवसायीह�लाई घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ करौतीडाँडामा २०७८ माघ मसा�त�भ� �थाना�तरण गन�का ला�ग ३५ �दने 

सूचना �काशन गन� साथै उ� �थानमा तारजाल� लगाउने तथा �फ�ड स��याउने काय� सरसफाई �यव�थापन 

शाखाको सम�वयमा �या�ड�फ�ड साइट �यव�थापन स�म�तलाई  िज�मेवार� �दने । 

 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाले बनाएको घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� स�ब�धी काय��व�ध २०७५ 

बमोिजम सबै ���या र कागजातह� परुा गरे नगरेको राज� शाखा �मखुबाट चेक जाँच गर� पेश भएमा जे.�प. 

�नमा�ण सेवा घोराह� १५ का �ो. जीवमाया वल�लाई घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� �दन े।  

  



�नण�य नं. ५ 

लमह� नगरपा�लका वडा नं. १ न�त�मा रहेको लावाजनुी म�ु कमलर� छा�ाबासमा बसी �नातक तह अ�ययन 

ग�ररहेका म�ु कमलर�ह�को छा�ावास �यव�थापन खच� दा�य�व �लने स�ब�धी �म�त २०७८।०८।२२ गते 

लमह� नगरपा�लकाका नगर �मखु�यूको अ�य�तामा बसेको िज�ला �तर�य पा�लका �मखु र िश�ा 

अ�धकृत�यूह�को उपि�थ�तमा बसेको बैठकको �नण�य बमोिजम यस आ�थ�क वष� २०७८/०७९को म�ु  

कमलर�ह�को स�पूण� छा�ावास खच�  स�बि�धत पा�लकाह�ले दा�य�व �लने सव�स�म�तले �नण�य गरेको हुँदा  

उ� �नण�य काया��वयनका ला�ग म�ु कमलर�  �वकास म�को च.नं. ६१‚ �म�त २०७८।०८।२६ गतेको 

प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� �नण�यलाई समथ�न गर� यस घोराह� उपमहानगरपा�लकाको दा�य�वमा रहेका 

दईु जना छा�ाह�को छा�ावास �यव�थापन खच� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको तफ� बाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ६ 

USAID संघीय साझेदार सहयोग (STF) को �म�त २०७८।०८।२१को �ा� प� अनसुार उ� सं�था/काय��मबाट 

यस घोराह� उपमहानगरपा�लकामा रहेको लै��क �हंसा �नवारण कोषमा समपरुक रकम थप गर� लै��क �हंसा 

�नवारण तथा �यव�थापनका ला�ग सहयोग उपल�ध गराउन चाहेको �वषय जानकार� हनु आएकोले उ� 

काय��मबाट सहयोग �व�प �ा� हनेु रकम �वीकार गन� । साथै उ� कोषमा ज�मा भएको रकम घोराह� 

उपमहानगरपा�लको लै��क �हंसा �नवारण कोष स�ालन मापद�ड २०७७ बमोिजम काया��वयन गन� । 

�नण�य नं. ७ 

७.१ नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन िज�ला काय� स�म�त दाङको एघार� िज�ला अ�धवेशन �म�त 

२०७८।०९।१० गतेदेिख �म�त २०७८।१०।१४ र १५ गते काठमा�डौमा हनु गइरहेकोले रा��य अ�धवेशन 

�यव�थापनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न िज�ला काय� स�म�त दाङको �म�त २०७८।०९।०७ 

गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले नेपाल �नजामती कम�चार� संगठन िज�ला काय� स�म�त दाङलाई आ�थ�क 

सहायता �व�प �. २५०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट  

उपल�ध गराउने । 

७.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ब�ने अनपु आचाय�ले आ�नो आमा सीता कुमार� शमा� �पाइनल 

इ�जूर� भई िश�ण अ�पताल महाराजग� काठमा�डौमा  उपचाररत रहेको र उहाँको आ�थ�क अव�था अ�त 

कमजोर रहेकोले उहाँलाई औषधी उपचारका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु  भ�न १६ नं. वडा काया�लयको 

च.नं. ६१२६ �म�त २०७८।०८।२९ गतेको �सफा�रस प�बाट अनरुोध भई आएकोले उहाँलाई(सीता कुमार� 

शमा�) औषधी उपचारका ला�ग आ�थ�क सहायता �व�प �.१५०००।– (प�� हजार) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता  शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� काय�रत म�हला �वा��य �वयंसे�वकाह�को �वा��य �वमा यस 

उपमहानगरपा�लकाको जन�वा��य �ब��न शाखाको आ.व. २०७८/०७९को वा�ष�क बजेट तथा काय��म 

अ�तग�त रहेको म�हला �वा��य �वयंसे�वका �ब��न काय��म शीष�कबाट खच� हनेु गर� गन� । 

 

 

 



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� दश वष� जनय�ुको ���मा संल�न र�ह वा नरह� ���बाट �भा�वत ��� 

�प�डतह�का ला�ग �वा��य �वमा गन� स�ब�धमा तप�सल अनसुार मापद�ड बनाइ ��� �प�डतह�को �नःश�ुक 

�वा��य �वमा गन� । 

तप�सलः 

१. ���को समयमा प�रवारको सद�य गमुाएको प�रवार । 

२. ���को समयमा घाईते भई अंगभंग गमुाइ अपा� भएको प�रवार । 

३. ���को समयमा �गर�तार भई यौन �हंसामा परेको प�रवार । 

�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नव� नगरसभाबाट आ.व. २०७८/०७९को ला�ग �वीकृत बजेट तथा काय��म 

अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� गत आ.व. २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा स�ा�लत तप�सल 

बमोिजमका योजनाह� �व�भ� कारणह� ज�तै को�भड १९ तथा वषा�तको कारणले समयमै �नमा�ण स�प� गन� 

नस�कएको भ�न बोलप�दाताह�बाट �याद थपका ला�ग �नवेदन पेश हनु आएको र �यहोरा अ�ययन गदा� मना�सव 

देिखएकोले काया�लयलाई थप आ�थ�क �ययभार नपन� गर� साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ को दफा १२०  

उपदफा ६(दश� संशोधन) बमोिजम �याद थप गन� ।   

तप�सलः 

l;=g+

= 

 &]Ss 

g+=÷of]hgf 
of]hgfsf] gfd af]nkq bftfsf] gfd 

;+emf}tf ePsf] 

�म�त 

;+emf}tf cGTo 

भएको  �म�त 

योजना स�प�न 

गनु�पन� �म�त  

कै�फयत 

1 
NCB/WORK
S/GMSC/05/
077/078 

v}/f sf]&/L ;*s lg/Gt/tf  >L lt?kft] lgdf{)f ;]jf २०७७।१०।०८  २०७८।०३।३१  २०७८।११।३०  
 

2 
NCB/WORK
S/GMSC/06/
077/078 

;*s ljefu b]lv wf/kfgL hfg] 

af^f] lgdf{)f  
>L lt?kft] lgdf{)f ;]jf २०७७।१०।०८  २०७८।०३।३१  २०७९।०३।१५  

सघन 

शहर�बाट 

फुटपाथ 

�नमा�णको 

काम 

स�प� 

नभएको 

हुँदा 

3 
NCB/WORK
S/GMSC/07/
077/078 

lhNnf k|zf;g b]lv zlxb u]^ 

x"b} g]kfn a}+s ;Dd gfnf ;lxt 

;*s lkr  

>L j]i^)f{ *]enkd]G^ 

sG:^«S;g 
२०७७।१०।०८  २०७८।०३।३१  २०७८।१२।३०  

 

4 
NCB/WORK
S/GSMC/10/
077/078 

a;]/L vfg]kfgL of]hgf  >L k|e"b]j lgdf{)f ;]jf २०७७।११।१०  २०७८।०३।३१  २०७८।११।३०  
 

5 
NCB/WORK
S/GSMC/24/
077/078 kz" awzfnf lgdf{)f tyf 

;~rfng  

>L nIdL k"hf lgdf{)f 

;]jf tyf d]^]/Lon 

;Knfo;{ 

२०७८।०३।११  २०७८।०३।३१  २०७८।१२।३०  

 

6 
NCB/WORK
S/GSMC/25/
077/078  

>L afn ljsf; dfWoflds 

ljBfno sIffsf]&f lgdf{)fsf 
>L t"N;L lgdf{)f ;]jf २०७८।०३।११ २०७८।०३।३१  २०७९।०२।३०  

 



7 
NCB/WORK
S/GSMC/21/
077/078   

la= kL= dfu{ b]lv ;"s]{*f+uL /flq 

k|f=lj= hfg] ;*s lg/Gt/tf, 

uf]UnL df=lj b]lv nIdLk"/ rf]s 

hfg] ;*s lkr lg/Gt/tf, 

uf]UnL rf]s b]lv tNnf] af^f] 

cw"/f] lkr lg/Gt/tf, sKtfg 

rf]s b]lv j*f sfof{no hfg] 

af^f] lgdf)f{ / #f]/fxL 17 

au{$L l(sk"/ hf]*\g] ;*s 

lgdf{)f  

>L ly|=lh=sG:^«S;g 

k|f=ln= 
२०७८।०३।०९  २०७८।०३।३१  २०७८।११।३०  

 

8 
NCB/WORK
S/GSMC/13/
077/078  

lvl/l^of, nv"jf/, V}f/fgu/, 

sKtfg rf]s x"b} *fuL ufp+ 

;Dd ;*s lkr lgdf{)f  

>L phf{÷s[ze lgdf{)f 

;]jf -h]=eL=_  
२०७८।०२।२०  २०७८।०३।३१  २०७८।१२।३०  

 

9 
NCB/WORK
S/GSMC/23/
077/078  

ko{^g ;"rgf s]Gb| lgdf{)f 
>L nf]sd)fL laN*;{ 

k|f=ln= 
२०७८।०३।११  २०७८।०३।३१  २०७८।१०।३०  

 

10 
NCB/WORK
S/GSMC/12/
077/078  

tNnf] bfdf]b/ ;*s - nVjf/, 

/fhfk"/, #";|f, sd{l^of _ 

lg/Gt/tf, aul$af^ l(sk"/ hfg] 
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�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० डावर टोलमा खानेपानीको ला�ग बो�रङ संचालन गन� �व�तु पावर कम 

भई खानेपानी आपू�त�मा सम�या भएकोले ५० के.�भ.को �व�तु �ा�सफम�र ख�रदका ला�ग १० नं. वडा 

काया�लयको च.नं. ३९७‚ �म�त २०७८।०४।२४ को �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले उ� खानेपानी 

बो�रङ संचालनका ला�ग आव�यक ५० के.�भ.को �व�तु �ा�सफम�र घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट ख�रद गर� 

उपल�ध गराउने । 


