
�म�त २०७८/०९/२८गते बधुबार ११७ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��तावह�ः 

१. माघी पव�को शभुकामना स�ब�धमा । 

२. आ.व.२०७७/०७८को सं�थागत �मता �व-मू�या�नको न�तजा अनमुोदन स�ब�धमा। 

३. रा��य भ�ूम आयोगसँगको काय� सहम�त प�मा ह�ता�र ग�रएको स�ब�धमा । 

४. नेपाल उजा� �वकास क�पनी  (�ा.)�ल. को(Waste to Energy) �याद थप स�ब�धमा । 

५. �मुपाइप ख�रद गन� स�ब�धमा । 

६. न�दज�य पदाथ� उ�खनन स�ब�धमा । 

७. दाङ वेलनेस हि�पटल फाउ�डेशनलाई आईसोलेसन से�टर �थापनाका ला�ग आव�यक 

सहयोग र �सफा�रस गन� स�ब�धमा । 

८. रा��य लोक दोहोर� �गत ��त�ान नेपाल ‚ िज�ला काय� स�म�त दाङलाई ज�गा उपल�ध 

गराउने स�ब�धमा । 

९. वडा नं. १८ ि�थत का�लका भगवती मि�दरको पजुा खच� उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

१०. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

११. आ.व. २०७८/०७९का ला�ग �वीकृत योजना तथा काय��मको बजेट बाँडफाँड 

स�ब�धमा । 

१२. आयवु�द �वा��य सं�था �थापना स�ब�धमा । 

 

  



�नण�य नं. १ 

नेपाल�ह�को महान पव� मकर सं�ाि�त २०७८ तथा था� स�वत २६४५ को पावन अवसरमा स�पूण� 

नगरबासीह�मा हा�द�क मंगलमय शभुकामना �य� गद� कोरोनाको जोिखम कायम रहेकोले �वा��यका मापद�ड 

पूण��पमा पालना गद� चाड मनाउन सबै नगरबासीह�मा अनरुोध गन� । 

�नण�य नं. २ 

संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय काठमा�डौबाट �म�त २०७७ मं�सर ३ गते माननीय म��ी�तर�य 

�नण�यबाट पा�रत �थानीय तह सं�थागत �मता �व-मू�या�न काय��व�ध २०७७(संशोधन स�हत) अनसुार यस 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७७/०७८ को सं�थागत �मता �व-मू�या�न स�ब�धमा प�ृपोषणका 

ला�ग �म�त २०७८ पौष २१ गते बधुबारका �दन िज�ला सम�वय स�म�त दाङमा पठाइएको र िज�ला सम�वय 

स�म�त दाङबाट �ा� प�ृपोषण अनसुार थप कागजात समेत समावेश गर� िज�ला सम�वय स�म�त दाङमा पनुः 

प�ृपोषणका ला�ग पठाइएकोमा अि�तम प�ृपोषण स�हत �ा� निजता मा�थ नगरकाय�पा�लकाको बैठकमा छलफल 

ग�रयो ।न�तजाअनसुार कमजोर देिखएका �वषय�े�मा आगामी �दनमा काय�योजना स�हत काय��मगत �पमा 

काया��वयन गन� संक�प स�हत पेश भएको सं�थागत �मता �व-मू�याङकन न�तजा अनमुोदन गर� साव�ज�नक�करण 

गन� । 

�नण�य नं. ३ 

रा��य भ�ूम आयोगको �म�त २०७८ साल पौष २० गतेको �नण�यानसुार भ�ूमह�न द�लत, भ�ूमह�न सकुु�बासी र 

अ�यवि�थत बसोबासीको लगत संकलन स�ब�धी काय��व�ध, २०७८ को दफा ३ बमोिजम स�झौता गन� सोह� 

काय��व�धको अनसूुची १ बमोिजमका �म�त २०७८।०९।२४ गते दरबार �याकवेट सो�ट�मोड काठमा�डौमा 

आयोिजत सहम�त प� ह�ता�र काय��ममा यस उपमहानगरपा�लकाको तफ� बाट नगर �मखु �ी न�लाल चौधर� 

र �मखु �शासक�य अ�धकृत �ी ऋ�षराम के.सी.�यूबाट काय� सहम�त प�मा ह�ता�र ग�रएको �यहोरा जानकार� 

गराइयो ।साथै भ�ूम स�ब�धी ज�गाको नापजाचँको काय� आगामी माघको प�हलो साताबाट त�काल श�ु गन� । 

�नण�य नं. ४ 

यस घोराह� उपमहानगरपा�लका र वैकि�पक उजा� �व��न के�� र नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.�ल.) �वच 

स�झौता भई घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत �नमा�णाधीन Waste to Energy काय��म २०७८ 

माग� मसा�तस�म स�प� हनुपुन�मा �व�वध सम�याको कारणले काममा बाधा पन� गएकोले �नधा��रत समयमा काम 

स�प� हनु नसकेको हुदँा �याद थपका ला�ग नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.)�ल. को च.नं. १७८/०७८/७९ 

�म�त २०७८।०८।१९ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएको र �नमा�ण काय� समेत अि�तम चरणमा पगेुको 

देिखएकोले अि�तम पटकका ला�ग २०७८ चै� मसा�तस�म �नमा�ण स�प� समयावधी थप गन� । 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई पूवा�धार �नमा�णमा आव�यक पन� �मुपाइप नगर�तर�य बजेटबाट ख�रद गन� गर� 

चाल ु आ.व.मा टे�डर आ�ान ग�रएको र �यास कं��ट पोल ए�ड �मुपाइप स�लायस�ले पेश गरेको दररेट 

�वीकृत भई आपू�त� समेत भैसकेको हुँदा वडा �तर�य बजेटबाट �मुपाइप ख�रद गदा� सोह� दररेट भ�दा बढ� 

नहनेु गर� ख�रद गन� �यव�था �मलाउन पूवा�धार �वकास तथा भ�ूम �यव�थापन महाशाखालाई िज�मेवार� �दने । 

 

 



�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �े��भ� रहेका र �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण भएका खोला/नद�घाटबाट 

न�दज�य पदाथ� �व�� �वतरण गन� �थम पटक �म�त २०७८।०७।१५ गते ठे�ा आ�ान ग�रएकोमा केह� 

नद�घाटको मा� ठे�ा लागेकोले पनुः दो�ो पटक �म�त २०७८।०९।११ गते ठे�ा आ�ान गदा� समेत ठे�ा 

ला�न नसकेका न�दघाटका न�दज�य पदाथ� �व��का ला�ग न�दज�य पदाथ� �यव�थापन स�ब�धी काय��व�ध 

बमोिजम स�बि�धत �थानीय तहले अमानतमा �व�� �वतरण गन� स�ने कानूनी �यव�था अनसुार काय��व�धमा 

�यव�था भए अनसुारको दररेटमा अमानतबाट �ब�� �वतरण गन� �यव�था �मलाउन राज� �यव�थापन शाखालाई 

िज�मेवार� �दन े। 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� यस दाङ वेलनेश हि�पटल फाउ�डेशनले को�भड १९ को महामार� फै�लएको 

समयमा �वरामीह�को उपचारको ला�ग आईसोलेसन से�टर �थापना गन� रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान दाङ‚ घोराह� 

उपमहानगरपा�लका र लिु�बनी �देश सरकारको सहयोग  सम�वय तथा �नगरानीमा संय�ु �पमा स�ालन गन� 

आव�यक सहकाय�का ला�ग दाङ वेलनेश हि�पटल फाउ�डेशनको �म�त २०७८।०९।२६ को प�बाट अनरुोध 

भई आएकोले घोराह� उपमहानगरपा�लकाको तफ� बाट उ� फाउ�डेसनसँग सहकाय� गन� साथै आ�थ�क सहयोगका 

ला�ग लिु�बनी �देश सरकार सम� �सफा�रस समेत गन� । 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका १३ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०८।०३ गते बसेको वडा स�म�तको 

बैठकले घोराह� १३ ि�थत वराह �े� खानेपानीको पखा�लदेिख उ�रतफ� को ०-२-१० �े�फल रहेको ज�गा 

रा��य लोक तथा दोहोर� �गत ��त�ान नेपाल‚ िज�ला काय� स�म�त दाङलाई उपल�ध गराउने �नण�य स�हत 

�सफा�रस भई आएकोले सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��न�त २०७१ बमोिजम उपल�ध गराउन 

स�बि�धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमानगरपा�लका वडा नं. १८ म�सना ि�थत का�लका भगवती मि�दर तथा धम�शालालाई पजुा खच� वापत 

मा�सक �. २०००।– (दईु हजार) आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराइदै आएकोमा यस आ�थ�क वष� 

२०७८/०७९मा समेत सोह�  बमोिजमको आ�थ�क सहयोग �नर�तरताका ला�ग १८ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

२२६६‚ �म�त २०७८।०९।०५ गतेको �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

अ�य सं�था  सहायता शीष�कबाट खच� हनेु गर� सो सहयोगलाई �नर�तरता �दने । 

�नण�य नं. १० 

१०.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका सरसफाई �यव�थापन शाखामा काय�रत भा.स.चा. लाल बहादरु �व.क.को 

आमाको म�ृयू भएको र उहाँको आ�थ�क अव�था �नकै कमजोर रहेकोले १३ �दने काज��याका ला�ग आव�यक 

आ�थ�क सहयोगका ला�ग �म�त २०७८।०९।१५ गते यस काया�लयमा �नवेदन �दन ुभएकोले उहाँलाई आ�थ�क 

सहयोग �व�प घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट खच� हनेु गर� �. १५०००।–  

(प�� हजार) उपल�ध गराउने । 

 



१०.२ नेपाल म�हला �वयंसे�वका संघको चौथो अ�धवेशनमा सहभागी हनु उ�  संघका ��त�न�ध  �ी माया 

चौधर�‚ कमला चौधर�‚ तारा सवेुद�‚ िजवा खनाल‚ दोणा� वल�‚ सिुशला बढुाथोक�‚ शा�ता के.सी. अ�धवेशनमा 

सहभागी हनु जानपुन� भएकोले अ�धवेशनमा जानका ला�ग आव�यक खच�को �यव�थाका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल म�हला �वयंसे�वका संघ घोराह� नगर क�मट� घोराह� दाङबाट  �म�त २०७८।०९।११ 

गते अनरुोध भई आएकोले उहाहँ�बाट माग भएको खच� �ववरण अनसुारको रकम �. १७२५०(स� हजार दईु 

सय पचास) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७८/०७९का ला�ग �वीकृत बजेट तथा काय��मह�को काया��वयनका 

ला�ग तप�सल अनसुार बजेट बाँडफाड गर� काया��वयन गन� । 

�स.नं. �वीकृत काय��म �व�नयोिजत 

बजेट 

�व�नयोिजत काय��म �व�नयोिजत बजेट 

रकम �. 

कै�फयत 

१ कला सा�ह�य सं�कृ�त 

संर�ण एवं �व��न सहयोग 

(�स.नं. १२६) 

५०००००।- रा�ी सा�ह�य प�रषद 

िज�ला शाखाको दाङ 

सा�हत उ�सव काय��म 

१५००००।- पय�टन 

तथा 

सं�कृ�त 

�व��न 

शाखा 
   नेवा सेवा स�म�त- भाषा 

सा�ह�य संर�ण 

१०००००।- 

   कुस�ुडा भाषा संर�ण 

काय��म 

५००००।- 

२ माघी महो�सव (संशो�धत 

काय��म) 

५०००००।- था� क�याणका�रणी सभा 

िज�ला काय�स�म�तको 

माघी महो�सव काय��म 

३५००००।- 

   था� प�कार संघ िज�ला 

काय�स�म�तको माघी 

महो�सव काय��म 

५००००।- 

   नेपाल मगर  संघ नगर 

काय� स�म�तको माघी 

महो�सव काय��म 

१०००००।- 

 

�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आयवु�द‚ �ाकृ�तक तथा हो�मयो�याथी िच�क�सा �णाल�को �व�तार र �व��न गन�का 

ला�ग �देश सरकारको सहकाय�मा यस उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १५ ि�थत उ�साह टोलमा रहेको शहर� 

�वा��य के��सँगै रहने गर� ए�ककृत सेवा �दान गन� आयवु�द �वा��य के�� �थापना गन�  ।  


