
��ताव: �म�त २०७९/०२/२९  गते आइतबार, १२२ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

1. नगर सभा अ�धवेशनको �म�त स�ब�धमा । 

2. �व�ा तो�न ेस�ब�धमा । 

3. उपस�म�त गठन स�ब�धमा । 

4. �वषयगत स�म�तका सद�यह�को चयन स�ब�धमा । 

5. ए�ककृत �थानीय तह व�तिु�थ�त �ववरण स�ब�धमा । 

6. ग�रबसँग �व��र काय��म अ�तग�त संचालन ग�रने काय��म �वीकृत 

स�ब�धमा । 

7. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

  



�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको दो�ो नगरसभाको प�हलो अ�धवेशन �म�त २०७९साल असार ५ गते 

�दउसो १ बजे आ�हान गन� । 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगरकाय�पा�लकाका सद�य राममणी पा�डेयलाई नगर काय�पा�लकाको 

�व�ा तो�ने । �व�ाको काय��ववरण नगर काय�पा�लकाले तोके बमोिजम हनेु । 

�नण�य नं. ३ 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १४ बमोिजम नगर काय�पा�लकाले आ�नो काय� 

�यवि�थत गन� स�ने �यव�था बमोिजम तप�सल बमोिजम उपस�म�त गठन गन� । 

पय�टन तथा सं�कृ�त �ब��न उपस�म�त 

�ी रमेश कुमार पा�डेय, १५ नं. वडा अ�य�   -संयोजक 

�ी िच� बहादरु  डाँगी, ११ नं. वडा सद�य    -सद�य 

�ी िचज बहादरु चौधर� , ७ नं. वडा सद�य   -सद�य 

�ी पय�टन तथा सं�कृ�त �ब��न शाखा �मखु    -सद�य सिचव  

�वा��य उपस�म�त 

�ी मधसुदुन शमा�,  ४ नं. वडा अ�य�   -संयोजक 

�ी माया चौधर�, ५ नं. वडा म�हला सद�य   -सद�य 

�ी कृ�णादेवी रानामगर, १५ नं. वडा म�हला सद�य   -सद�य 

�ी जन�वा��य �व��न शाखा �मखु    -सद�य सिचव 

म�हला तथा बालबा�लका उपस�म�त 

�ी �मना बढुाथोक�, ३ नं. वडा सद�य    -संयोजक 

�ी माया नेपाल�, ५ नं. वडा द.म�हला सद�य   -सद�य 

�ी रचना कुमाल,  १४ नं. वडा म�हला सद�य   -सद�य 

म�हला बालबा�लका तथा सामािजक �वकास शाखा �मखु  -सद�य सिचव 

 

  



�नण�य नं. ४ 

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

काय�स�पादन �नयमावल� २०७४ को �नयम १५ बमोिजम �म�त २०७९।०२।१० गते बसेको 

काय�पा�लकाको १२१औ ं बैठकबाट गठन भएको �वषयगत स�म�तमा तप�सल बमािजमका सद�यह� 

चयन गर� स�म�तलाई पूण�ता �दने । 

तप�सल 

१. साज�ज�नक सेवा तथा सशुासन स�म�तः  

 बस�ता पो�ले, काय�पा�लका सद�य  

 शा�ता नेपाल�, काय�पा�लका सद�य  

 ख�क बहादरु घत�,  १९ नं. वडा सद�य    

२. आ�थ�क �वकास स�म�तः 

 मनकलाल था�, १० नं. वडा सद�य 

 कमला प�रयार, काय�पा�लका सद�य  

 �दपा नेपाल�, काय�पा�लका सद�य 

३. सामािजक �वकास स�म�तः 

 �ीमती पदमा चौधर�, काय�पा�लका सद�य  

 शरद �ड.सी., २ नं. वडा सद�य  

 दगुा� नेपाल�, काय�पा�लका सद�य 

४. पूवा�धार �वकास स�म�तः  

 मान बहादरु िज.सी., १० नं. वडा सद�य 

 केशव शाह, ९ नं. वडा सद�य 

५. वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तः   

 मान बहादरु �व�कमा�, काय�पा�लका सद�य  

 राजीव राज हौजाल�, १३ नं. वडा सद�य  

 ध�नराम चौधर�, १७ नं. वडा सद�य 

६. �वधेयक स�म�तः  

 चरुामणी चौधर�, ८ नं. वडा सद�य  

 ब�ु�राम शमा�, १२ नं. वडा सद�य  

 छ�वलाल घत�मगर, १ नं. वडा सद�य 

  



�नण�य नं. ५ 

�थानीय तहको �वकास ���या तथा सेवा �वाहका ला�ग नी�त, योजना तथा काय��मह� तयार गन� 

अ�याव�यक आधारभतू त�यां�, सूचना एवं �ववरण संकलन, �व�शेण र �यव�थापनका �यूनतम 

�वषयह�मा एक�पता र �तर�यता कायम गन� उ�े�यले गाउँ/नगर व�तिु�थ�त �ववरण तयार� 

काय��व�ध २०७५ (प�हलो संशोधन २०७८) बमोिजम ए�ककृत व�तिु�थ�तमा आधा�रत नगर 

�ोफाइल अ�ाव�धक तथा �नमा�णको त�या� संकलनका ला�ग ��त घरधरु� सव��ण गरेवापत �. 

५० पा�र��मक उपल�ध गराउने गर� वडा स�म�तको �सफा�रसमा ��येक वडामा �यनुतम २ जना 

गणक करार गन�, चाल ुआ.वमा संघ सरकारबाट �ा� रकम अपया�� रहेकोले आगामी आ.वमा 

आ�त�रक तफ� बाट बजेट �व�नयोजन गन� । साथै व�तिु�थ�त �ववरण तयार�का ला�ग Focal Person 

यस उपमहानगरपा�लकाका त�या� अ�धकृत �ी �भम बहादरु चौधर�लाई तो�ने ।  

�नण�य नं. ६ 

आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ मा संचा�लत ग�रबसँग 

�व��ेर काय��म अ�तग�त उपल�ध सशत� पुजँी अनदुान रकमबाट १ �दने कृ�ष स�ब�धी ता�लम र 

धानको �बउ �वतरण गन� काय��म रहेकोमा धानको मूल �बउ �ा� नभएकोले धानको �बउ �वतरण 

गन� नस�कएको र नव�यो�त मलु समूहको �म�त २०७८।०१।०८ गते बसेको बैठकबाट उ� 

काय��मको स�ा बा�ा पालन काय��म संचालन गन� �नण�य समेत भएकोले धानको �बउ �वतरण 

काय��मको स�ा बा�ा पालन काय��म स�ालन गन� अनमु�त �दने । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई �यव�थापन शाखामा काय�रत कम�चार� जलवश� जमदारले 

�व.सं. २०४३ सालदेिख करार सेवामा यस काया�लयमा काय�रत रह� हाल करार सेवाबाट अलग 

भएको र आ�नो आ�थ�क अव�था कमजोर भएकोले आ�थ�क सहायताका ला�ग �म�त 

२०७९।०२।०६ गते यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँलाई सहयोग �व�प �. 

२५०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको उ�ार राहत तथा पनुः�थापना खच� 

शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 


