
प्रस्ताव: मभमत २०७७/०३/१९ गते शकु्रफाय, ८६ औ कामयऩामरका फैठक  

1. IEE स्वीकृत सम्वन्धभा 
2. स्वास््म सॊस्था नववकयण तथा दताय सम्वन्धभा 
3. गरयफ घयधयुी ऩवहचान तथा ऩरयचम ऩत्र ववतयण कामयक्रभ सम्वन्धभा 
4. शवदाह स्थरभा चौकीदायको ऩारयश्रमभक सम्वन्धभा  

5. ववऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा 
6. साभदुावमक सॊस्थाहरुको घमु्तीकोष सम्वन्धभा  

7. फारभन्न्दय आधायबतु ववद्यारमको बवन मनभायण स्वीकृमत सम्वन्धभा  

8. सडक भभयत सम्वन्धभा 
9. स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको सेवा समुफधा सम्वन्धभा  

10. आमथयक सहमोग सम्वन्धभा 
11. स्वास््म राबको काभना सम्वन्धभा 
12.  श्रद्धाञ्जरी सम्वन्धभा 

 

 

 

 

 

मनणयम नॊ.१:  

घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १६ न्स्थत गरुुवा गाउॉभा फामो ग्मास प्रान्ट  

मनभायणका रामग प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतफाट ऩेश बएको प्रायन्म्बक वातावयणीम 
ऩरयऺण प्रमतवेदन घोयाही  उऩभहानगयऩामरकाको प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण वा 
सॊन्ऺप्त वातावयणीम अध्ममन कामयववमध, २०७७ को दपा १० फभोन्जभ स्वीकृत गने ।  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

मनणयम नॊ. २: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाभा यहेका मनन्ज स्वास््म न्लरमनकहरु "स्थानीम तहभा 
स्वास््म सॊस्था दताय अनभुमत तथा नवीकयण सम्वन्धी मनदेन्शका, २०७६"  फभोन्जभ 
नवीकयण तथा दताय गनुयऩने बएकारे दताय तथा नववकयणका रामग आवेदन गयेका  
तऩमसर फभोन्जभका स्वास््म न्लरमनकहरुराई मनमाभानसुाय मतनुय, फझुाउन ु ऩने कय, 
शलु्क फझुाएको एवकन गयी नववकयण गनय अनभुमत ददने ।  

  

तऩन्शर:  

१. श्री ग्रोफर डाइग्नेन्स्टक सेन्टय घोयाही -१५ 

२. श्री मफ. एण्ड फी डेन्टर घोयाही-१५ 

३. श्री मसजयना पाभेसी घोयाही -१४ 

४. श्री ऩाण्डे भेमडकर घोयाही-१४ 

५. श्री न्शव भेमडकर घोयाही - १४ 

६. श्री ववश्वास भेमडकर घोयाही - १५ 

७. श्री मफ आय डेन्टर घोयाही-१५ 

८. श्री मडनोबा डेन्टर घोयाही -१५ 

 

मनणयम नॊ. ३: 
गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान तथा ऩरयचमऩत्र ववतयण कामयक्रभ सॊचारनका रामग घोयाही 
उऩभहानगयऩामरकाभा त्माॊक सॊकरन कामयका रामग गणक तथा सऩुरयवेऺकराई ५ 
भवहनाको रामग कयायभा मरइ काभ बएकोरे मनजहरुरे ऩाउने गरयफ ऩवहचान तथा ऩरयचमऩत्र 
ववतयण मनदेन्शकाभा तोवकएको दयभा ५ भवहनाको तरफ, ५ भवहनाको सॊचाय खचय य 
सऩुरयवेऺकरे प्रभान्णत गयेको ददनको भ्रभण खचय बकु्तानी ददने ।  

  

 

 

 

 

 



मनणयम नॊ. ४: 
         घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको वडा नॊ. १८ शव दाह व्मवस्थाऩन समभमत कटुवाखोरा, दाङको 

मभमत २०७७/०३/१८ च.नॊ. १७ को ऩत्रानसुाय शवदाहस्थरभा यहेको बौमतक सॊयचना तथा 
सम्ऩन्ि साभानहरुको सॊयऺण य सम्वद्धयनको व्मवस्थाऩन गनय १ जना सहमोगी कामययत बएको य 
सहमोगीको ऩारयश्रमभक घोयाही उऩभहानगयऩामरकारे व्मवस्थाऩन गदै आएको हुॉदा आ.व. 
२०७६/०७७भा  सभेत शव दाह येखदेख तथा व्मवस्थाऩन गये फाऩत भामसक रु. ७५००।- 
को दयरे २०७६ साउन देन्ख राग ुहनुे गरय ऩारयश्रमभक उऩरब्ध गयाउने ।  

मनणयम नॊ. ५: 
     घोयाही उऩभहानगयऩामरका अन्तगयत सयसपाई, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन समभमतको 

मभमत २०७७/०३/०९, २०७७/०३/११ य २०७७/०३/१६ गतेका तऩन्शर फभोन्जभका 
मनणयम अनभुोदन गने ।  

५.१: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ४ को च.नॊ. २२४२ मभमत २०७७/०३/०७ को 
ऩत्रानसुाय घोयाही -४ मनवासी श्री मगरययाज कुॉ वयराई वासको व्मवस्थागने प्रमोजनका रामग घय 
छाउन ५ (ऩाॊच) फन्डर जस्ताऩाता स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

५.२: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ४ को च.नॊ. २२६९ मभमत २०७७/०३/१० को 
ऩत्रानसुाय वषायतको ऩानीरे घयको छानो बन्ककएय प्रबाववत श्री गीता योका भगयराई घय 
छाउनको रामग ५ (ऩाॊच) फन्डर जस्ताऩाता स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध 
गयाउने ।  

५.३: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १ को च.नॊ. ९०५ मभमत २०७७/०२/०६ को ऩत्रा तथा 
सॊरग्न प्राववमधक भलु्माॊकन एवॊ ववर अनसुाय लवायेन्टाइन स्थर ऩगु्न तथा वडाभा अन्मन्त्र 
आवतजावत गनय फाटो भभयत गये फाऩतको खचय रु. १९,९९९। - वडा नॊ. १को वडास्तयीम 
कोयोना सॊयऺण योकथाभ तथा मनमन्त्रणको सॊशोमधत फजेटफाट बकु्तानी ददने ।   

५.४: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १ को च.नॊ. ९८२ मभमत २०७७/०३/११ को ऩत्रानसुाय 
वषायतको कायणरे ऺमत ऩगेुय प्रबाववत श्री ववना घतॉराई वडा कामायरम भापय त ५(ऩाॉच) फन्डर 
जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाइएको हुॉदा उक्त जस्ताऩाता खरयद वाऩतको यकभ सॊरग्न ववर 
फभोन्जभ स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

 



५.६ : घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४ को च.नॊ. २१३३ मभमत २०७७/०३/११ को 
ऩत्रानसुाय घयको छानो पेनुयऩने अवस्थाभा यहेको तथा आमथयक अवस्था कभजोय बएकी श्री 
कभरा ऩनुरे छानो पेनय २ फन्डर जस्ताऩाता आपै खरयद गयेको य अऩगु ३ फन्डर जस्ताऩाता 
याहत स्वरूऩ स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

५.७: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ६ को च.नॊ. १३७३ मभमत २०७७/०३/१० को 
ऩत्रानसुाय वडा नॊ. ६ न्स्थत जजयागाउॉ खेतवाय कुरो भभयतको रामग थऩ तायजारी य ढुॊगाको 
व्मवस्थाऩन गनय प्राववमधक भलु्माॊकन अनसुाय रु. १०००००। - (एक राख) सम्भको यकभ 
याहत वाऩत स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

५.८: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ७ को कनरयमा मनवासी श्री कङग्रजे्वा चौधयीको आमथयक 
अवस्था एवॊ शायीरयक अवस्था कभजोय बएको तथा घयको छानो पेनय सलने अवस्था सभेत 
नबएको बने्न वडा कामायरमको मसपारयस ऩत्रानसुाय मनजको घयभा रगाइएको १२ पुटको ४४  
ऩाता जस्ताऩाताको यकभ  स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

५.९: घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. ४ को च.नॊ. २२९४, २२९५ य २२९६ मभमत 
२०७७/०३/१४ को मसपारयस ऩत्रानसुाय देहामका व्मन्क्तहरुको घयको छानो वषायतको ऩानीरे 
बककाएको हुॉदा प्रमत ऩरयवाय फढीभा ५ (ऩाॊच) फन्डर जस्ताऩाता याहत स्वरूऩ स्थानीम ववऩद 
व्मवस्थाऩन कोषफाट उऩरब्ध गयाउने ।  

तऩन्शर:   

१. घोयाही-४, आदशय टोर मनवासी श्री जीवे काभी 
२. घोयाही-४, आदशय टोर मनवासी श्री समुनता वव.क 

३. घोयाही -४, आदशय टोर मनवासी श्री भनु्क्तयाभ सनुाय 

मनणयम नॊ. ६: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाभा सॊचामरत गरयफी मनवायण कोषद्वाया प्रववद्धयत साभदुावमक सॊस्थाहरुको मस 
कामायरमभा प्राप्त साभदुावमक सॊस्थाहरुद्वाया गरयएको आमथयक कायोवाय सभेतको ववस्ततृ ववद्यभान अवस्था 
अध्ममन गयी प्रमतवेदन ऩेश गनय तऩन्शर फभोन्जभ समभमत गठन गने ।  

तऩन्शर:   

साभान्जक तथा ऺभता ववकास समभमत सॊमोजक, खोवऩयाभ चौधयी: सॊमोजक 

कामयऩामरका सदस्म, भामा यावत : सदस्म 

रोकभन्ण शभाय : सदस्म 

प्रभे फहादयु के.सी.: सदस्म 

होभरार बसुार : सदस्म सन्चव   



मनणयम नॊ. ७: 
 घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १४ को मभमत २०७७/०३/१९, च.नॊ. २२०० को प्राप्त 
ऩत्र तथा ववद्यारम व्मवस्थाऩन समभमतको मनणयम प्रमतमरवऩ सवहत घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा 
नॊ. १४ भा अवन्स्थत फारभन्न्दय आधायब त ववद्यारमको ववशेष न्शऺा आवासीम बवन मनभायणका 
रामग अनभुमत भाग बई आएको । ववद्यारमरे अनभुमत भाग गयेको जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩजुाय 
ववद्यारमको नाभभा हारसम्भ प्राप्त हनु नसकेता ऩमन उऩमुयक्त जग्गा ववद्यारमरे वव.सॊ. २०३० 
सार देन्ख बोग चरन गदै आएको य बवन मनभायणका रामग मडवऩआय सभेत तमाय बै सकेकोरे 
बोगचरन गयेको आधायभा बवन मनभायण गनय अनभुमत ददने ।  

मनणयम नॊ. ८: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १९ को मभमत २०७७/०३/१६, चनॊ. ६७३ को प्राप्त 
ऩत्रानसुाय घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १९ न्स्थत घोयाही कटुवाखोरा ऩरासे सैघा वडा 
कामायरम सडक खण्डभा करयफ १२ देन्ख १५ स्थानभा ऩवहयोरे एवॊ दइुखोरी, ऩेदी याम्चे सैघा 
सडक खण्डभा करयफ ८ देन्ख १० स्थानभा ऩवहयो तथा वढस्कोरे सडक अवयोध गरय 
आवतजावतभा कदठनाइ बएको हुॉदा १९ नॊ. वडा कामायरम सैघा जोड्ने भखु्म सडकहरु वडा 
कामायरमफाट सडक भभयत सम्बायका रामग ववमनमोन्जत बएको यकभफाट खचय हनुे गयी र.ई 
अनसुाय भभयत गने । मस फाट नऩगु हनुे यकभ ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट खचय गने ।  

मनणयम नॊ. ९:   

घोयाही उऩभहानगयऩामरकाको सातौं सबाफाट ऩारयत प्रदेश सयकायरे ऩारयत गयेको स्थानीम तहका 
ऩदामधकायी तथा सदस्महरुरे ऩाउने समुफधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ फभोन्जभ ऩाउने सेवा 
समुफधाफाट घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका सम्ऩ णय ऩदामधकायीज्महुरुको १ भवहनाको सेवा समुफधा 
प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष खाताभा जम्भा गने ।  

 मनणयम नॊ. १० 

आन्तरयक भामभरा तथा कान न भन्त्रारमको च.नॊ. २९५१, मभमत २०७६/१०/१७ गतेको 
ऩत्रानसुाय य मभमत २०७६/१०/१७ को भाननीम भन्न्त्रस्तयको मनणयमानसुाय दाङ न्जल्राको 
फेरझणु्डीभा बएको प्रदेश एलस्ऩोभा अमतमथहरुको फसोफास य खाना खाजाको व्मवस्थाऩनको रामग 
रु.४९८४३१|७० (अऺरुवऩ चाय राख अन्ठानब्फे हजाय चाय सम एकतीस रुऩैमा भात्र) मफर 
बयऩाई सवहत आमथयक सहमोग भाग बै आएको हुॉदा ववववध न्शषयकफाट आमथयक सहमोग ददने। 

 



मनणयम नॊ. ११:   

घोयाही उऩभहानगयऩामरका वडा नॊ. १३ का वडा अध्मऺ श्री यववरार घतॉ भोटयसाइकर 
दघुयटनाभा ऩयी घाइते बएको हुॉदा उहाॉको न्शघ्र स्वास््मराबको काभना गने ।  

 

मनणयम नॊ. १२: 
घोयाही उऩभहानगयऩामरकाका कभयचायी श्री प्रभे फहादयु वरीका फवुा तरुसीऩयु वडा नॊ. १८ मनवासी 
श्री ददऩ फहादयु वरीज्म को ७८ वषयको उभेयभा मही मभमत २०७७/०३/०८ गतेका ददन 
आसाभवमक स्वगाययोहण बएको खफयरे घोयाही उऩभहानगय ऩरयवायराई अकमन्त दखुी तलु्माएको 
छ। मस द:ुखद घडीभा स्वगयवासी आकभाको न्चय शान्न्तको काभना य बावऩ णय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदै 
शोकसन्तप्त ऩरयवायजन प्रमत हाददयक सॊवेदनाका साथ शोक प्रस्ताव ऩारयत गने ।  

  
 

 

 


