
प्रस्ताव: मिमत २०७७/०६/१८ गते आइतबार ९१ औ ंकार्यपामिका बैठक  

 

1. पूवायधार ववकास समिमतको मिर्यर् अििुोदि सम्वन्धिा 
2. स्वगयद्वारी आश्रिको भाडा सम्वन्धिा  
3. स्वास््र् स्वरं् सेववकाको वविा सम्वन्धिा  

4. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

5. प्रादेशिक कृवि बजार स्थि स्थापिा विस्र् ुकल्चर प्िान्ि  सम्वन्धिा 
6. घ वगय सम्वन्धिा  

7. श्री मसद्ध रत्निाथ िििुा िा.वव. घोराही-१०, िारार्र्परु, सिर भवि मििायर् सम्वन्धिा  

8. वडा िं. १९ वडा कार्ायिर् जािे बािो िियत तथा ग्र्ामबि वाि सम्वन्धिा  

9. प्रदेि ससतय अिदुािको रकि विताय प्रर्ोजिका िामग ववमिर्ोजि सम्वन्धिा 
10. जरुुटे्ट खािेपािी मडप बोररङको िपगु रकि सम्वन्धिा 

  
 
 

मिर्यर् िं. १:  

 

घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत पूवायधार ववकास समिमतको मिमत २०७७/०६/१३ गतेको तपशिि 
बिोशजिको मिर्यर् अििुोदि गिे । 

 

१.१ घोराही उपिहािगरपामिकाको वडास्तरीर् सम्पूर्य आर्ोजिाहरुको २०७७ िशससर िसान्त सम्ि 
उपभोक्ता समिमत गठि गरी सम्झौता गिे र २०७७  चैत्र िसान्त सम्ि  मििायर् कार्य सम्पन्न गिे । 

 

१.२ घोराही उपिहािगरपामिकाका िगरस्तरीर्, सिपरुक र ववििे अिदुाि तिय का ठेक्का िािय त 
कार्ायन्वर्ि हिु े सबै आर्ोजिाहरुको २०७७ कामतयक िसान्त सम्ि सूचिा प्रकाशित गिे ।  साथै 
िगरस्तरीर् सिपरुक र वविेि अिदुाि तिय का उपभोक्ता समिमत िािय त संचािि गिय सवकि े
आर्ोजिाहरुको जािकारी २०७७ कामतयक िसान्त मभत्र वडा कार्ायिर्िाई गराउिे । 

 

१.३ घोराही उपिहािगरपामिकाको भवि िापदण्ड पाििा भए िभएको मिर्मित रुपिा अिगुिि गिय 
ई.जीवि आचार्य र ई. प्रववर् रावतिाई शजम्िेवारी ददिे ।  

 
 
 
 
 
 
 
 



मिर्यर् िं. २: 
प्र्ठुाि शजल्िा साववक खाि गा.वव.स.शस्थत श्री स्वगयद्धारी आश्रिको िाििा दताय शे्रस्ता भएको घोराही उप 
िहािगरपामिका वडा िं १४ िा रहेको जग्गा ववगाह २–७–७.५ मिमत २०७१।३।१ गतेबाि िागहुिे गरर 
र जग्गा मबगाह ४–७–० मिमत २०७४।८।१ गतेबाि िागहुिुे गरर श्री स्वगयद्धारी आश्रि प्र्ठुाि प्रथि पक्ष, 

घोराही उप िहािगरपामिका कार्ायिर् दोश्रो पक्ष र घोराही अिो मभिेज ब्र्वस्थापि समिमत तेश्रो पक्ष ववच 
मत्रपक्षीर् सम्झौता भई अिोमभिेज संचािििा आएको, सम्झौतािा अिोमभिेज ब्र्बस्थापि समिमतिे पवहिो 
सम्झौताको जग्गा ववगाह २–७–७।५ को बावियक प्रमत मबगाह  रु २४००००।- दईिाख चामिस हजारका 
दरिे र दोश्रो सम्झौताको जग्गा ववगाह ४–७–० को बावियक प्रमत मबगाह रु २६००००।- दईिाख साठी 
हजारका दरिे जग्गा भाडा घोराही उपिहािगरपामिका कार्ायिर्िा दाशखिा गिे र सो भाडा रकि दोश्रो 
पक्ष घोराही उपिहािगरपामिका कार्ायिर्िे प्रथि पक्षिाई ४१.६७ प्रमतित, दोश्रो पक्षिाई ३५ प्रमतित र 
तेश्रो पक्ष िाई २३.३३ प्रमतितका दरिे बांडिांड गिे भने्न सम्झौता भएको छ। सम्झौता बिेशजिको 
जग्गा बाहािको तपशिििा उल्िेशखत रकि उपिब्ध गराईपांउ भमि श्री स्वगयद्धारी आश्रििे पिक पिक 
पत्राचार गरेको र  मिमत २०७७।६।१२ िा च. िं. २६को पत्रबाि पिुः अिरुोध गरेको छ । अिो 
मभिेज ब्र्वस्थापि समिमतिे मिमत २०७७ असार िसान्त सम्िको जग्गा भाडा रु ४८८०४९०। जम्िा गिुय 
पिेिा हाि सम्ि जम्िा रु ८७१७४०।- (आठिाख एकहत्तर हजार आठसर् चामिस रुपैंर्ा) िात्र 
कार्ायिर्िा दाशखिा गरेका देशखन्छ।अिो मभिेज ब्र्बस्थापि समिमतिाई भाडा रकि  बझुाउि पिक पिक 
ताकेता गदाय सिते  बझुाएको छैि ।सम्झौतािा दोश्रो पक्ष घोराही उप िहािगरपामिका कार्ायिर्िे बहाि 
रकि बांडिांड गिे भिकेो हुुँदा पवहिो सम्झौता बिोशजि ज.वव.२–७–७|५को मिमत २०७४।४।१ देशख 
मिमत २०७६ असार िसान्त सम्िको रु ४७३७५०।- पवहिो चार बिय पछीको १० प्रमतसतिे बदृ्धी भएको 
रकि रु २३६८७।५० र मिमत २०७६ साउि देशख २०७७ असार िसान्त सम्िको रु २६०२६२।५०, 

गरर जम्िा रु. ७,५७,७००।०० (अक्षरुवप सात िाख सन्ताउन्न हजार सात सर् िात्र) स्वगयद्वारी 
आश्रििाई भकु्तािी ददिे र दोश्रो सम्झौता बिोशजिको जग्गा िध्र्े केवह जग्गा हािसम्ि अिो व्र्वस्थापि 
समिमतिे उपर्ोग िगरी केवह  व्र्शक्तहरुिे अिामधकृत रुपिा कब्जा गरी प्रर्ोग गरररहेको भने्न सन्दभयिा 
स्वगयद्वारी आश्रिका पदामधकारी सिेतको सहभामगतािा छििि गरी सत्र् त्र् बझुी ७ ददििा प्रमतवेदि 
पेि गिय तपशिि बिोशजिको समिमत गठि गिे । 

तपशिि: 
१. श्री िशक्तराि डाुँगी : वडा अध्र्क्ष वडा िं. १४ : संर्ोजक 

२. स्वगयद्वारी आश्रिका पदामधकारी / प्रमतमिमध: सदस्र् 

३. ई.श्री रािधि शे्रष्ठ : इशन्जमिर्र: सदस्र् 

४. श्री  ओपेन्र विी  :अमिि: सदस्र् 

५. श्री कृष्र् कुिार के.सी.: राजश्व िाखा प्रिखु: सदस्र् सशचव 



 

मिर्यर् िं. ३: 

घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयतका िवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरु सिदुार्िा काि गिे क्रििा 
कोरिाको जोशखि उच्च हिु ेभएकोिे र्स के्षत्रिा कार्यरत २३२ जिा िवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरुको 
कोरिा मबिा गिे ।  

मिर्यर् िं. ४: 

र्स कार्ायिर् अन्तगयत वडा िं. १२ िा कार्यरत सब इशन्जमिर्र किि पिुका बवुा रोल्पा शजल्िा मत्रवेर्ी 
गाउुँपामिका वडा िं. २ िवुा गाउुँ गन्र्िुीपािी मिवासी, अत्र्न्तै मिििसार, ववकासप्रिेी एवं सािाशजक 
सेवािा सिवपयत श्री भक्त बहादरु पिु वव.स. २०७० साि देशख दवैु िगृौिा िेि भई राविर् िगृौिा उपचार 
केन्र, बिस्थिी काठिान्डौिा मिर्मित औिमध उपचार गरररहेको हुुँदा मिजको औिमध उपचारको िामग रु. 
३०००० (अक्षरुवप मतस हजार) ववववध शिियकबाि आमथयक सहर्ोग गिे ।  

मिर्यर् िं. ५: 

घोराही उपिहािगरपामिका १८ िं. वडा कार्ायिर्को च.िं. ७९२, मिमत २०७७/०६/१६ को पत्रािसुार 
घोराही उपिहािगरपामिकाको मिमत २०७६/१२/०३ िा बसेको ७७ औ कार्यपामिका बैठकबाि भमूि 
व्र्वस्था, कृवि तथा सहकारी िन्त्रािर्को मिमत २०७६/११/१८ , च.िं. १२३५ को पत्रािसुार गत आ.व. 
२०७६/०७७ िा विस्र् ु कल्चर प्िान्ि स्थापिाको िामग जग्गा िाग भए बिोशजि घोराही 
उपिहािगरपामिका वडा िं. १८ को मिमत २०७६/११/२६ गते च.िं. २९४७ को पत्रािसुार विस्र् ु
कल्चर प्िान्ि स्थापिाका िामग घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १८ अन्तगयत पािेदिार/ सािघारीिा 
अवशस्थत वक.िं. ६५,७१,६६,६७,४० र ७८ को जग्गा वववरर् क्रिि: ८५६२, ३८३५, ८५४७२, 
३११९१,३०५३, १२२८७ र ६६३० को जम्िा बगय मि.१५२०३० जग्गा ददिे मिर्यर् गरेकोिे सो जग्गा 
विस्र् ु कल्चर प्िान्ि स्थापिाको िामग उपिब्ध गराउिे मिर्यर् भएकोिा िामथ उल्िेशखत जग्गािा विस्र् ु
कल्चर प्िान्ि सवहत प्रादेशिक कृवि बजार स्थि स्थापिाको मसिाररसपत्र साथ िाग भई आएको हुुँदा 
उपर्ुयक्त जग्गा िध्र्े तपशिि बिोशजि विस्र् ुकल्चर प्िान्ि र प्रादेशिक कृवि बजार स्थि स्थापिाका िामग 
उपिब्ध गराउिे । 

 तपशिि:  

१. विस्र् ुकल्चर प्िान्ि स्थापिा             २. प्रादेशिक कृवि बजार स्थापिा 
मस.िं. वकत्ता िं. बगय मि. 
  १. ६५ ८५६२ 

२. ७१ ३८३५ 

३. १५८ ४९८२ 

४. १५९ १७१८ 

मस.िं. वकत्ता िं. वगय मि. 
१. ६६ ८५४७२ 

२. ६७ ३११९१ 

३. ४० ३०५३ 

४. ७८ ६६३० 



 

 

 

 

मिर्यर् िं. ६: 

र्स घोराही उपिहािगरपामिकाकोिे बिाएको ×घ" वगयको मििायर् व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यववमध, 
2075 बिोशजि सबै प्रवक्रर्ा र कागजातहरु परुा गरे िगरेको हेरी घोराही ६ शस्थत मसजि मििायर् सेवाका प्रो. 
पृ् वी राज डाुँगी र घोराही १३ शस्थत कृउ मििायर् सेवाका प्रो. राजेन्र घती िगरिाई ×घ" वगयको मििायर् 
व्र्वसार्ी इजाजत पत्र ददिे। 

मिर्यर् िं. ७: 

घोराही उपिहािगरपामिका १० िं. वडा कार्ायिर् िारार्र्परुको च.िं. ७२३, मिमत २०७७/०६/०६ को 
मसिाररस पत्र तथा श्री मसद्ध रत्निाथ िििुा िा.वव. िारार्र्परु दाङको च.िं. ६२ मिमत २०७७/०६/०६ गतेको 
प्राप्त पत्रािसुार उक्त ववद्यािर्को पूवयतिय  िारार्र्परु इिाका प्रहरी कार्ायिर् देशख दरुसंचारसम्ि जािे बािो पक्की 
गिे क्रििा ववद्यािर्को पखायि भत्काई उपभोक्ता समिमतसंग सिन्वर् गरी पखायिको ठाउुँिा व्र्ापाररक सिर 
मििायर् कार्य र रेक्िोविविङ गररएको भविको रेक्िोविविङ कार्य सम्पन्न भएको तर उपर्ुयक्त दवैु संरचिाको छािो 
(विि) मििायर् कार्य बाुँकी रहेको र छािो जडािका िामग ववद्यािर्संग थप आर्श्रोत िभएको हुुँदा स्रोत 
व्र्वस्थापिका िामग भाग भई आएको हुुँदा छािो मििायर् कार्यको प्राववमधक िलु्र्ांकि अिसुारको रकि 
सावयजमिक उपर्ोमगताको सेवा खचयबाि भकु्तािी ददिे । 

मिर्यर् िं. ८: 

घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १९ को च.िं.१५२ मिमत २०७७/०६/१२ को मसिाररस पत्र तथा प्रहरी 
िचुलु्का अिसुार किुवा खोिा पिासे सैघा वडा कार्ायिर् सडक खण्डको १० स्थाििा विस्को पवहरो आइ 
सडक अवरुद्ध भएकोिे उक्त सडकिा पवहरो िाल्िे तथा अववरि विायका कारर् घिश्र्ाि बिबहादरु स्िमृत 
िोकिागय सडक खण्डिा पवहरो गइ घर भशत्किे अवस्था रहेकोिे पवहरो सिा गिे र ग्र्ामबि तारजािी 
िगाउिका िामग िगत इशस्ििेि अिसुार आ.व. ०७७/०७८ को वावियक कार्यक्रि अन्तगयतको "ववपदबाि 
क्षमत भएको भौमतक संरचिाको िियत" शिियकबाि काि गिे। 

मिर्यर् िं. ९: 

प्रदेि ससतय अिदुाि रकिको १,९१,९३,९९२ ( एक करोड एकािब्बे िाख मत्रर्ािब्बे हजार िौ सर् 
बर्ािब्बे रुपैर्ा) विताय हिु ुपिेिा रु. ९१,९३,९९२ िात्र ववमिर्ोजि भई विताय भएकोिे बाुँकी रकि रु. 
१००००००० ( एक करोड) गत आ.व. २०७६/०७७ को बैंक िौज्दात बाुँकीबाि ववमिर्ोजि गिे । 

५. ७७ १२२८७ 



मिर्यर् िं. १०: 
जरुुटे्ट खािेपािी मडप बोररङको िामग आ.व. ०७७/०७८ को कार्यक्रििा रु. ३०००००|-(तीि िाख) िात्र बजेि 
ववमिर्ोजि भएकोिा, िेपाि ववद्यतु प्रामधकरर्को ि.ई. बिोशजि रु. ५९१९६७|३६ को िागत अििुाि पेि हिु 
आएकोिे िपगु रकि रु.२,९१,९६७|३६ (अक्षरुवप दइु िाख एकािब्बे हजार िौ सर् सठ्सठ्ठी रुपैर्ा छशत्तस पैसा)  
सावयजमिक उपर्ोमगताको सेवा खचय शिियकबाि िेपाि ववद्यतु प्रामधकरर्, घोराही दाङिाई उपिब्ध गराउिे। 


