
प्रस्ताव: मिमत २०७७/०९/२८  गते िङ्गलबार, ९६ औ कार्यपामलका बैठक 

1. घर नक्सा अमिलेखीकरण सम्वन्धिा  

2. "घ" वगय सम्वन्धिा  

3. अस्फाल्ट प्लान्ट राख्नको लामग अनिुमत सम्वन्धिा  

4. जरुुटे्ट खानेपानी मिपबोररङिा ववद्यतु मिटर जिानको धरौटी रकि सम्वन्धिा 
5. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

6. ववद्यालर् लागत सहिामगता  सम्वन्धिा 
7. लागत सहिामगताका र्ोजनाको सूचना सम्वन्धिा 
8. ववशेष अनदुान तथा सिपरुक अनदुानका सम्वन्धिा  

9. कार्यववमध सम्वन्धिा  

10. शिुकािना सम्वन्धिा  

11. स्वास््र्लािको कािना 
12. पदपूमतय सम्वन्धिा 

 

मनणयर् नं. १: 
घोराही उपिहानगरपामलकाको मिमत २०७६/०२/०५ िा प्रकाशशत घर नक्सा अमिलेखीकरण सूचना 
अनसुार घोराही उपिहानगरपामलका नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा घर नक्सा अमिलेखीकरणका 
लामग मिमत २०७६/०६/०५ सम्ि दताय िएका तर ववववध कारणवश अमिलेखीकरण हनु नसकेका 
मनवेदनहरुको सम्वन्धिा देहार् अनसुार गरी अमिलेखीकरण गने । 

 

तपशशल: 
 

१. हाइवे तथा मिमि बाटोहरुिा अमिलेखीकरणको लामग नाला बाहेक १ मिटर को दरुी पछी घरको 
संरचना िएको खण्ि िा अमिलेखीकरण को लामग स्वीकृत ददएको, तर १ मिटर कि िएको र 
घरको कुनै पमन िाग ले बाटो को छेिामधकार, साबयजमनक जग्गा, कुलो, संमधर्ारको जग्गा नमिचेको 
खण्ििा अमिलेखीकरण गने व्र्वस्था मिलाउने ।  

२. तत्कामलन सिर्िा ६ मिटर वा सो िन्दा कि मिमि सिक िर्का घरहरु को सिेत नक्सापास 
िएको तर हाल न्रू्नति ७ मिटर िापदण्ि तोवकएकाले अमिलेखीकरण हनु नसकेको घरहरुका 
सम्बन्धिा २०७२ सालदेशख ७ मिटर को िापदण्ि कार्ि िएकाले सो सिर् अबमध िन्दा पवहले 
बनेका घरहरुलाई संमधर्ारको घर नक्सापास िैसकेको िए त्र्सको आधारिा अमिलेखीकरण गने 
व्र्वस्था मिलाउन।ेत्र्सका लामग घर मनिायण सम्पन्न िएको मिमत २०७२ िन्दा अगािी रहेको 
वववरण सम्वशन्धत विाबाट खलुाई ल्र्ाउनपुने सिते व्र्वस्था गने । 

 



३. तत्कामलन िापदण्ि र िवन अनिुमत मनर्ि अनसुार नक्सापास िएका तर त्र्स पछी तला थप िएका 
हनुाले नर्ााँ िापदण्ि बिोशजि तला थपको सम्पन्न ददन नमिलेका घरहरुको लामग ३ तलासम्ि घर 
मनिायण िएका घरहरुलाई अमिलेखीकरण गने व्र्वस्था मिलाउने, त्र्स्ता घरहरु अब उप्रान्त तला 
थप गने मनबेदन सवहत आएिा Retrofitting  को लागी प्ररेरत गने र २०% राजस्व छुट (िकूम्प 
प्रमतरोधी शशषयकिा छुट िएको व्र्वस्था अनसुार) गने व्र्वस्था मिलाउन े। 

४. ३ तला िाथी बनेका घरहरुको अमिलेखीकरण गदाय जमिन तला सवहत ३ तला सम्ि िाि 
अमिलेखीकरण गने व्र्वस्था मिलाउने । 

 

५. िूल बाटो ७ मिटर वा सो िन्दा बढी  िई जग्गा जग्गा वकनेको अबस्थािा जग्गाधनीको सहिमत 
ववना दााँर्ाबााँर्ा तफय बाट पनु: बाटो खोली उक्त बाटोलाई न्रू्नति िापदण्ि परु्ायउन खोज्दा 
अमिलेखीकरण/ नक्सापासिा सिस्र्ा देशखएको र र्स ववषर्िा िूलबाटोसंग जोमिएका जग्गा धनीको 
सिेत सहिमत निएकोले जग्गाधनीको सहिमत ववना दााँर्ाबााँर्ा तफय  खोलेका सिकहरूको न्रू्नति 
िापदण्ि परु्ायउन े शजम्िेवारी बाटो खोल्ने पक्षिा रहने गरी िूलबाटोसंग िापदण्ि पगेुका घरहरुको 
अमिलेखीकरण गने व्र्वस्था मिलाउन।े  

 
  

मनणयर् नं. २: 
र्स घोराही उपिहानगरपामलकाकोले बनाएको ×घ" वगयको मनिायण व्र्वसार्ी इजाजत पि सम्बन्धी 
कार्यववमध, 2075 बिोशजि सबै प्रविर्ा र कागजातहरु परुा गरे नगरेको हेरी घोराही १५ शस्थत एस.पी. 
मनिायण सेवा एण्ि सप्लार्सय का प्रो. शजविार्ा वली बढुाथोकी, घोराही १५ शस्थत मिि ववल्ि इशन्जमनर्ररङ 
कन्सल्टेन्सी एण्ि कन्स्रक्सन प्रा.मल.का प्रो. मनत ुपनु िगर र घोराही १५ शस्थत राना ब्रदसय कन्स्रक्सन 
प्रा.मल.का प्रो. मतलक रानालाई ×घ" वगयको मनिायण व्र्वसार्ी इजाजत पि ददने। 

 

मनणयर् नं. ३:  

घोराही उपिहानगरपामलका १६ नं. विा कार्ायलर्को च.नं. २३७९, मिमत २०७७/०९/१९को 
पिानसुार सिक कालोपिे गने कार्यका लामग घोराही उपिहानगरपामलका १६ नं. विा बस्ने मतरुपाते 
मनिायण सेवा प्रा.मल.का प्रो. प्रववण कुिार िण्िारीले िेरो आिा बोधा कुिारी िण्िारीको नाििा दताय शे्रष्ता 
िएको रावतगाउाँ ३ 'ग'  वक.नं. १४९ ब.मि. ११७८ जग्गािा अस्फाल्ट प्लान्ट राख्न े िाग बिोशजि 
सिक कालोपिे गने कार्य आवमधिरका लामग उपर्ुयक्त जग्गािा अस्फाल्ट प्लान्ट राख्न अनिुमत ददन 
सम्वशन्धत मनकार्िा मसफाररस गने। 

 

 

 

 



मनणयर् नं. ४:  

घोराही उपिहानगरपामलका १६ नं. विा कार्ायलर्को च.नं. २१३३, मिमत २०७७/०९/०७ को पिानसुार जरुुटे्ट 
खानेपानी मिपबोररङको लामग रान्सफियर खररद गरर जिान गने कार्य सम्पन्न िएको र उक्त खानेपानी 
मिपबोररङ सावयजमनक जग्गािा िएकोले मिटर जिान गनयको लामग धरौटी रकि जम्िा गनुयपने िएको हुाँदा 
मिटर जिान गदाय लाग्ने मिटरबक्स खररद सवहत धरौटी रकि रु. ९६००० ववववध शशषयकबाट उपलब्ध 
गराउने । 

 

मनणयर् नं. ५:  

घोराही उपिहानगरपामलकािा मनम्न संस्थाबाट तपशशल बिोशजिका कार्यििका लामग आमथयक सहर्ोग िाग 
िै आएको हुाँदा देहाए अनसुार आमथयक सहर्ोग मनम्न शशषयकबाट ददने ।  

ि.स. संस्थाको नाि सहर्ोग रकि रु िकु्तानी शशषयक कैवफर्त 

१. िानव सेवा आश्रि ( िेची िहाकाली र्ािा) १०००००।०० अन्र् संस्था सहार्ता  
२. िानव कल्र्ाण सिाज ( सहर्ोगापेक्षी सिक 

िानव उद्दार, पनुस्थायपना, उपचार तथा 
पनुमियलन एवं संचेतना कार्यिि) 

५०००००।०० अन्र् संस्था सहार्ता  

३. थारु कल्र्ाणकाररणी सिा, दाङ (िाघी 
िनाउने) 

१२५०००।०० कला,सावहशत्र्क, सांस्कृमत 
कार्यिि प्रवर्द्यन 
सहर्ोग(पर्यटन तथा 
संस्कृमत प्रवर्द्यन मस.नं.३, 
२५३१५) 

 

४. नेपाल िगर संघ ( िाघी िनाउने) १२५०००।०० कला,सावहशत्र्क, सांस्कृमत 
कार्यिि प्रवर्द्यन 
सहर्ोग(पर्यटन तथा 
संस्कृमत प्रवर्द्यन मस.नं.३, 
२५३१५) 

 

५. संस्कृमत संरक्षण, प्रवर्द्यन तथा अनसुन्धान 
केन्र ( थारु बटकुही (लोक 
कथा)अध्र्र्न) 

५०००० कला,सावहशत्र्क, सांस्कृमत 
कार्यिि प्रवर्द्यन 
सहर्ोग(पर्यटन तथा 
संस्कृमत प्रवर्द्यन मस.नं.३, 
खचय शशषयक नं. 
२५३१५) 

 

५. थारु पिकार संघ ( वावषयकोत्सव िनाउने) ३००००।०० अन्र् संस्था सहार्ता  
६. तलु्सी चौधरी ( उपचार खचय) २५०००।०० अन्र् सहार्ता  

 

 



मनणयर् नं.६ : 
६.१ श्री गंगा िाध्र्मिक ववद्यालर् रािपरुको च.नं.७०, मिमत २०७७/०९/२७ को प्राप्त पिानसुार प्रदेश 
सरकार लशुम्बनी प्रदेश शशक्षा तथा सािाशजक ववकास मनदेशानालर्को मिमत २०७७/०९/१९ को सूचना 
बिोशजि आ.व. २०७७/०७८ िा ववद्यालर्िा िौमतक मनिायण कार्यिि अन्तगयत िा.वव. गंगा िाध्र्मिक 
ववद्यालर् रािपरुलाई २ कोठे िवन मनिायणका लामग २००००००।०० ववमनर्ोजन िएको हुाँदा सो र्ोजनाको 
सम्झौताका लामग ववद्यालर्लाई प्राप्त बजेटिा १५% (रु.३०००००) सहिामगता घोराही 
उपिहानगरपामलकाको तफय बाट व्र्होने। 

६.२ प्रदेश सरकार लशुम्बनी प्रदेश शशक्षा तथा सािाशजक ववकास मनदेशानालर्को मिमत २०७७/०९/१९ को 
सूचना बिोशजि आ.व. २०७७/०७८ िा ववद्यालर्िा िौमतक मनिायण कार्यिि अन्तगयत बालववकास िा.वव. 
नर्ााँबजारलाई शौचालर् मनिायणका लामग ६,५४,०००।०० ववमनर्ोजन िएको हुाँदा सो र्ोजनाको सम्झौताका 
लामग ववद्यालर्लाई प्राप्त बजेटिा १५% (रु.९८,१००) सहिामगता घोराही उपिहानगरपामलकाको तफय बाट 
व्र्होने। 

मनणयर् नं. ७: 
घोराही उपिहानगरपामलकाबाट चाल ुआ.व. 207७/07८ िा लागत सहिामगताबाट संचालन हनुे 
आर्ोजनाहरु छनौट गनय उपिोक्ताहरुको जानकारीको लामग १५ ददने सूचना प्रकाशन गने।  

मनणयर् नं. ८: 
घोराही उपिहानगरपामलकािा आ.व. ०७८/०७९ िा  तपशशल बिोशजिका आर्ोजनाहरु संघ सरकारको 
ववशेष अनदुान एवं सिपरुक अनदुान सहार्ता अन्तगयत संचालन गनय ववशषे अनदुान सम्वन्धी कार्यववमध 
२०७६ को अनसूुची-१ एवं सिपरुक अनदुान सम्वन्धी कार्यववमध २०७६ को अनसूुची-१ बिोशजिको 
ढााँचािा राविर् र्ोजना आर्ोगिा िाग गरर पठाउन े।  

तपशशल 

१. ववशेष अनदुान अन्तगयत संचालन हनुे आर्ोजनाहरु 

मस.नं. आर्ोजनाको नाि विा नं. कैवफर्त 

१. धनाय स्वास््र् चौकी  ५  

२. मसिलतारा ववद्यालर्, बालववकास िाध्र्ामिक ववद्यालर्, गोरक्ष रत्न्नाथ िा.वव 
िवन मनिायण 

१,१४,१७  

३. सोरेठी खानेपानी र्ोजना, तेरौटे खानेपानी र्ोजना २, १६  

२. सिपरुक अनदुान अन्तगयत संचालन हनु ेआर्ोजनाहरु 

मस.नं. आर्ोजनाको नाि विा नं. कैवफर्त 

१. कनरे देशख दशल्जतपरु ववद्यालर् सम्ि सिक वपच मनिायण, िैसाहीचोक देशख 
गैरागाउाँ हदैु सराय जोड्न े सिक वपच र कटुवाखोला शंखेवपपलदेशख १८ 
नं.विा कार्ायलर् हदैु अशम्बकेश्वरी जोड्ने सिक वपच 

७,५-
१७,१६-
१५,१८ 

 

२. आधारितू ववद्यालर् बेलघारी, प्रा.वव. खङुकोट िवन मनिायण १८,११  

३. विा कार्ायलर् िवन मनिायण   



 

मनणयर् नं. ९: 
घोराही उपिहानगरपामलका अन्तगयत स्वास््र् प्रवर्द्यन शाखाबाट पेश िएको "उपप्रिखु खिुकेु 
कार्यववमध २०७७" पाररत गने । 

 

 मनणयर् नं. १०: 
नेपालीहरुको चाि िाघी पवय 207७ को अवसरिा सम्पूणय आदरणीर् नगरवासी िहानिुावहरुिा सखु, 
शाशन्त, सम्ववृर्द् र ससु्वास््र्को हाददयक िङ्गलिर् शिुकािना व्र्क्त गने।  

 

मनणयर् नं. ११: 
ववश्विर िहािारीको रुपिा फैमलएको कोरोना (कोमिि -१९) को संििणबाट घोराही 
उपिहानगरपामलकाका जनप्रमतमनमध, कियचारी एवं नगरवासीहरु संिमित िई उपचार तथा सेल्फ 
आइसोलेसनिा बस्न ु िएका सम्पूणय नगरवासी, जनप्रमतमनमध एवं कियचारीहरुको स्वास््र्लािको 
कािना गने। 

 

मनणयर् नं. १२: 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोग, लशुम्बनी प्रदेश वटुवल नेपालको च.नं. २१५, मिमत २०७७/०९/१९ को 
पििाफय त स्थानीर् तहिा ररक्त पदपूमतयका लामग िाग आकृमत फाराि िरी पठाउन लेखी आएकोले 
र्स घोराही उपिहानगरपामलकािा सबै तहिा ररक्त रहेका प्राववमधक/अप्राववमधक पदपूमतयका लामग 
प्रदेश लोकसेवा आर्ोग लशुम्बनी प्रदेश बटुवलिा िाग आकृमत फाराि िरी पठाउने । 

 
 
 
 
 

 
 


