
 
 

�म�त २०७८/०२/२३  गते आइतबार १०५ औ काय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. आगामी आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तजु�मा स�ब�धमा । 

२. �ाभेल उठाउने स�ब�धमा । 

३. भ�ूम�हन द�लत  भ�ूम�हन सकु�बासी र अ�यवि�थत बसोबासीको लगत संकलनमा ख�टएका गणकको 

पा�र��मक भ�ुानी स�ब�धमा । 

४. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

५. ज�गा ख�रद स�ब�धमा । 

६. झोले�े पलुको योजना स�ब�धमा । 

७. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अथ� �वकास स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

८. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन 

स�ब�धमा । 

९. कोरोना कोष स�ब�धमा । 

�नण�य नं. १ 

आगामी आ.व. २०७८/०७९का ला�ग संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� हनेु �व�ीय समानीकरण तथा राज� 

बाँडफाँडको बजेट सीमा �ा� भएको तथा �म�त २०७८।०२।१९ गते बसेको राज� परामश� स�म�तको बैठकबाट 

आ�त�रक आयको अनमुान समेत �नधा�रण भैसकेकोले संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� हनेु �ोत तथा आ�त�रक 

आयलाई समेत आधार मानी �म�त २०७८।०२।२० गते बसेको �ोत अनमुान तथा बजेट �समा �नधा�रण  स�म�तको 

बैठकबाट आ.व. ०७८/०७९का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई �ा� हनेु सम� �ोतको बारेमा �व�षेण गर� 

�नधा�रण  ग�रएको बजेट सीमालाई आधार मानी बजेट तजु�माका चरणब� ��याकलाप अगाडी बढाउन अ�याव�यक 

भएकोले �म�त २०७८।०२।३० गते�भ� ��येक वडाले �.१‚००‚००‚०००।– (एक करोड) बजेटको सीमा �भ� 

र�ह सरोकारवालाह�सँग छलफल ग�र तथा महाशाखा/शाखाह�ले चाल ुआ.व.मा ��येक महाशाखा/शाखाह�लाई �ा� 

बजेट सीमालाई आधार मा�न स�बि�धत सरोकारवाला एवं �वषयगत स�म�तसँगको �यापक छलफल एवं सहभा�गतामा 

योजना तथा काय��म घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वेवसाइटमा रािखएको ढाचँामा तयार ग�र पेश गन� ।  

�नण�य नं. २  

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १३ बाट श�ु हनेु घोराह� होलेर� सडक ख�ड अ�तग�त �व�भ� �थानमा 

खा�टाख�ुट� पर� सवार� आवागमनमा बाधा पगेुको र सवार� दघु�टनाको जोिखम समेत अ�य�धक रहेकोले त�काल 

मम�त स�भार गन� अ�याव�यक भएको हुदँा मम�त काय�का ला�ग नद�ज�य पदाथ� (�ाभेल छर�) घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० नारायणपरु देिख वडा नं. १२ को नारेवाङ जो�ने नारायणपरु-नारेवाङ सडक 

ख�डको हापरु खोलामा�थ बनेको पलुको उ�रतफ� को भागमा बालवुा थ�ु�न गई  वषा�को समयमा वरपरको ज�गामा 

��त हनेु संभावना रहेको हुदँा �वपद �य�ुनकरणका ला�ग उ� �थानबाट उपमहानगरपा�लकाले �नयमानसुार राज� 

�लई उपल�ध गराउने गर� �वीकृ�त �दान गन� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त दा�मा अनरुोध गन� । 



 

 

�नण�य नं. ३  

भ�ुम�हन द�लत‚  भ�ुम�हन सकु�बासी तथा अ�यवि�थत बसोबासीको वडा�तरमा लगत संकलन गन� काय�का ला�ग ��त 

फाराम �. ७५ का दरले पा�र��मक उपल�ध गराउने गर� संकलनकता� खटाउने �नण�य �म�त २०७७।११।०६ 

गतेको ९९औ ं काय�पा�लका बैठकबाट भए बमोिजम लगत संकलन काय� स�प� भएको हुँदा वडा�तरबाट �ा� 

तपिशल बमोिजमको त�या�का आधारमा तपिशल बमोिजम रकम स�बि�धत वडा सिचव माफ� त उपल�ध गराउने । 

तपिशल 

वडा नं. भरेको फाराम सं�या ज�मा रकम कै�फयत 

१ ५४९ ४११७५।-  

२ १०२० ७६५००।-  

३ १३१४ ९८५५०।-  

४ १०३४ ७७५००।-  

५ १३२१ ९९०७५  

६ ७०६ ५२९५०  

७ ७८२ ५८६५०।-  

८ ७५३ ५६४७५।-  

९ ५७३ ४२९७५।-  

१० ५९४ ४४५५०।-  

११ ८९३ ६६९७५।-  

१२ १०६८ ८०१००।-  

१३ ११०८ ८३१००।-  

१४ ६२२ ४६६५०।-  

१५ २१९ १६४२५।-  

१६ १३५६ १०१७००।-  

१७ १०६२ ७९६५०।-  

१८ ९०१ ६७५७५।-  

१९ २८० २१०००।-  

 ज�मा १२‚११‚५७५।-  

�नण�य नं. ४ 

िज�ला �हर� काया�लय दाङ को प.सं. ०७७/०७८ च.नं. ६११ �म�त २०७८।०२।२० गतेको प�ानसुार िज�ला 

�हर� काया�लय हाता �भ� DTH �व�धबाट �डप बोर�ङ �नमा�ण काय�का ला�ग अपगु भएको रकम आ�थ�क सहयोगका 

ला�ग माग भई आएकोले िज�ला �हर� काया�लय दाङलाई �.२‚५०‚०००।– (दईु लाख पचास हजार) �व�वध 

िशष�कबाट उपल�ध गराउन।े 



�नण�य नं. ५  

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ सरा�देिख घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३ लमह�-घोराह� सडक 

ख�डसँग जो�ने गर� यस उपमहानगरपा�लकाबाट आ.व. ०७४/०७५ मा १८ मीटर चौडाई रहने गर� घोराह�को 

मू�य बजार �े�मा सवार� साधनको चाप कम गन� वैकि�पक माग�को उ��ेय अन�ुप �नमा�ण काय� अगाडी बढ�रहेको  

सरा� कुइरेपानी दामोदर सडक ख�ड अ�तग�त कुइरेपानी �े�मा लमह�-घोराह� सडक ख�डसँग जो�न �यि�गत रैकर 

ज�गा पर� �नकास ब�द रहेकोले �नकास नभएको सडकको ठे�ा आ�हान गर� �नमा�ण काय� अगाडी वढाउन नस�कने 

भएकोले उ� माग�को श�ु �व�द ु �नकासका ला�ग ज�गा �यव�थापन लगायत आव�यक सहयोग गर��दनहुनु भनी 

सडक पूवा�धार �वकास काया�लय दा�को च.नं. १८२  �म�त २०७७।६।२१को प�बाट अनरुोध भई आएकोले ज�गा 

�यव�थापन गन� गठ�त स�म�तले सो �े�मा रैकर ज�गा परेकोले ज�गा �नःश�ुक उपल�ध गराउन गरेको �यास 

सफल नभएकोले ज�गा ख�रद गर� �नकास खो�न अ�याव�यक भएको हुँदा स�म�तको �म�त २०७७।९।२४ र �म�त 

२०७७।११।६ गते बसेको बैठकले गरेको �नण�यानसुार ज�गाधनीह�बाट ज�गा ख�रद गन� १५ �दने  साव�ज�नक 

सूचना �काशन गर� �सलब�द� आ�हान गरेको र पेश भएका �सलब�द�ह� �म�त २०७७।११।१४ गते खोल� 

स�म�तको �म�त २०७७।११।२३ गते बसेको बैठकले मू�या�न गदा� सडकसँग जो�डएको �क�ाको ��तक�ा 

�.४५०००००।– (पैता�लस लाख) र बाँक� �क�ाह�को ��तक�ा �.२५०००००।– (पि�चस लाख)को दररेट पेश 

गरेको पाइयो । बाटो �नकासका ला�ग अ�याव�यक पन� �क�ा नं. र �े�फल र ज�गाधनीले पेश गरेको दररेटको 

�वषयमा नगर �मखु  उप�मखु  ज�गाधनी  साथै सरोकारवाला सबैको �यापक सहभा�गतामा स�म�तको �म�त 

२०७७।१२।१५ र �म�त २०७७।१२।१७ गतेको बैठकमा छलफल गदा� ज�गाधनीबाट उ� �े� लमह�-घोराह� 

सडक ख�डको आसपासको �े� भएकोले आफूले पेश गरेको दररेटमा ��तक�ा �.५० ०००।– (पचास हजार) मा� 

कम  गन� स�ने तथा सो भ�दा कम गर� ज�गा नै नबे�ने अडान �लएकाले ज�गाधनीबाट पेश भएको दररेटमा 

��तक�ा �.५००००।– (पचास हजार) कम गर� मू�य कायम गर� ख�रद गन� काय�पा�लकाको �म�त 

२०७७।१२।१९ गते बसेको १०१औ ं बैठकबाट �नण�य भएको तर लकडाउन लगायत �व�वध कारणबाट ज�गा 

ख�रद ���या टु�ो नला�दै ज�गा धनीबाट उ� ज�गा �ब�� गर� केह� �क.नं. फरक पन� गएको र यसै �वचमा 

सडक पूवा�धार �वकास काया�लय दा�को च.नं. ८६६  �म�त २०७८।२।२१ को प�बाट उ� सडकको �नकासका 

ला�ग हालस�म कुनै पहल नभएकोले ठे�ा आ�हान गन� नस�कएको र बजेट ��ज हनु स�ने अव�था रहेकाले सडक 

माग�को ज�गा �यव�थापनको काय� �छटो भ�दा �छटो टु��याई आयोजना काया��वयनमा सहयोग गर��दनहुनु भनी 

पनुःप�ाचार भएको स�दभ�मा ज�गा ख�रद उपस�म�तको �म�त २०७८।२।२१ गते बसेको बैठकको �नण�यबाट 

संशो�धत तपिशल अनसुार ज�गाको �क.नं.‚ �े�फल र दररेटमा ज�गा ख�रद गन� । 

तपिशल 

�स 

नं                                           

ज�गाधनीको नाम 

थर 

�क.नं. ��तक�ा कबोल 

दररेट 

बाटोका ला�ग 

ख�रद गनु�पन� 

ज�गाको 

��ेफल 

(ब.मी.मा) 

अनमुा�नत ख�रद मू�य 

� 

कै�फयत 



१ रेखा पनु मगर ७क ७०७ � 2४ लाख ५० 

हजार मा� 

७५ ५४२६२७।६५  

२ �वनायक ब�नेत ७क १६७८ 

 

� २४ लाख ५० 

हजार मा� 

 

३१७ 

 

२२९३५०६।१९ �म�त २०७७।१०।७ गते 

झ�ग ु�साद जोशीको नाममा 

दता� कायम भएको तथा 

ज�गाको मू�य �. 

२४५००००।–  ��त क�ा हनुे  

३ ल�लता प�थी 

भ�डार� 

७क १५३३  � ४४ लाख ५० 

हजार मा� 

११८ 

 

१५५०६६०।०१ �म�त २०७७।१२।३१ गते 

७क १५३३ बाट �क�ाकाट 

भई �क.नं. ७क २०१० कायम 

भएको तथा बाटोमा �योग हनुे 

�े�फल ४४५ ब.मी. हनु आई 

ज�गाको मू�य �. 

४४५००००।–  ��तक�ा हनु े

�नवेदन �ा� 

४ �यान ुचौधर� ७क ६४८ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

२७७ २००४१०४।७८  

५ रोसन बढुाथोक� ७क ७०३ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

९३ ६७२८५८।२८  

६ राम �साद चौधर� ७क ७०४‚ 

७क१९९१ 

� २४ लाख ५० 

हजार मा� 

४१२ २९८०८३४।५४  

७ मनवुा चौधर� ७क १९९६ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

१५५ ११२१४३०।४७  

८ फकल� थ�नी ७क १२९५ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

११० ७९५८५३।८८  

९ िजतमान चौधर� ७क १९९२ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

३२९ २३८०३२६।६१  

१० ई��कला रोका 

मगर 

७क १२९७ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

१९३ १३९६३६१।८१  

११ दसलुाल चौधर� ७क १९९३ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

२९४ २१२७१००।३८  

१२ कलेशी चौधर� ७क ७०२ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

९६ ६९४५६३।३९  

१३ टेक कुमार� ब�नेत ७क ७०१ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

५७० ४१२३९७०।११  

१४ छुनकु चौधर� ७क ६४९ � २४ लाख ५० 

हजार मा� 

३२१ २३२२४४६।३३  

 ज�मा   ३३६० २५००६६४४।४२  

 



�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� वडाह�बाट तपिशल बमोिजमको �थानमा झोल�ुे पलु �नमा�ण गन� �सफा�रस भई 

आएको हुँदा �सफा�रस अनसुारका झोल�ुे पलु �नमा�णका ला�ग �ट.�व.एस.य.ु नेपालग� बाँकेमा माग गर� पठाउने । 

�स.नं. �सफा�रस गन� �नकाय झोल�ुे पलुह�को नाम तथा �थान ल�बाई मी. 

 

१ 

घोराह� उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

ख�ु�ले चा�ल�घाट अजु�न खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण १३० मी. 

२ मैने बेलदमार अजु�नखोला झोल�ुे पलु �नमा�ण १२५ मी. 

३ बलामपरु �नम�ुरया जो�ने झोल�ुे पलु �नमा�ण  

४ सकु� डाँगी चा�ल�घाट बबई न�दमा झोल�ुे पलु �नमा�ण  

५ 

घोराह� उमनपा वडा नं. ३ 

राजवासदेिख िचसापानी जो�ने झोल�ुे पलु १२० मी. 

६ �यानतारादेिख जरुपानी जो�ने झोल�ुे पलु 115 मी. 

७ साक�तारादेिख  �समलतारा जो�ने झोल�ुे पलु 110 मी. 

८ 

घोराह� उमनपा वडा नं. ४ 

शाि�तनगर टोल अ देिख घोराह� १७ वेलभार जो�ने 

�स�ने खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

९ उप�लो पाख�तदेिख पलासे �कुल जो�ने वा�लम खोलामा 

झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

१० 

घोराह� उमनपा वडा नं. ५ 

घोराह� ५ देिख घोराह� ७ हर�नया जो�ने बबै नद�मा 

झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

११ घोराह� ५ र�जे र म�ामे जो�ने द�ु�ा खोलामा झोल�ु े

पलु �नमा�ण 

 

१२ घोराह� ५ बेसर�गाउँ जो�ने �व�ालय अगाडीको खोलामा 

झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

१३ 

घोराह� उमनपा वडा नं. ६ 

ग�ुवागाउँदेिख वडा नं. ५ को  िशव मि�दर  धारापानी 

झोल�ुे पलु �नमा�ण  

२५० मी. 

१४ जजरागाउँदेिख वडा नं. ३ को भ�ेुडाँडा जो�ने झोल�ुे पलु 

�नमा�ण 

२५० मी. 

१५ धैईरेडाँडादेिख वडा नं. ५ को किचला गनार जो�ने झोल�ु े

पलु �नमा�ण 

२०० मी. 

१६ घोराह� उमनपा वडा नं. ७ घोराह� वडा नं. ७ घ�ुा र वडा नं. ५ को �सतलपरु �वच 

बबई खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

१७ 

घोराह� उमनपा वडा नं. ९ 

मा.�व. तेघरादेिख तलुसीपरु उमनपा १५ पह�वा जो�ने 

हापरु खोलामा झोल�ु ेपलु �नमा�ण 

 

१८ भगवुारदेिख तलुसीपरु उमनपा १४ देवकपरु जो�ने बबई 

न�दमा झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

१९ घोराह� उमनपा वडा नं. १० गजु� खोलामा पारगनार गेटमा झोल�ु ेपलु  

२० घोराह� उमनपा वडा नं. ११ िजतपरुमा पन� भयारथानदेिख पूव� िशवनगर टोल जो�ने  



बगाले खोलामा झोल�ु ेपलु �नमा�ण  

२१ 

घोराह� उमनपा वडा नं. १२ 

पेदा �ा.�व. �कुल नेर हापरु खोलामा झोल�ुे पलु  

२२ �स�नेर� मलुखोला हुदैँ चंखेर� जाने बाटोमा पन� गजु� 

खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

२३ 

घोराह� उमनपा वडा नं. १३ 

कलमघार� गजु� जो�ने बाटोमा झोल�ुे पलु �नमा�ण  

२४ भेडे खोलादेिख धाप खोला जो�ने झोल�ु् पलु �नमा�ण  

२५ एका�त टोलदेिख ढोरेनी जो�ने बाटोमा झोल�ुे पलु �नमा�ण  

२६ 

घोराह� उमनपा वडा नं. १६ 

ब�ृा�म जाने बाटोको सेवार खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण  

२७ रातामाटा टोल र घ�मडाडँा टोलको  �वचमा पन� सेवार 

खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण 

 

२८ 

घोराह� उमनपा वडा नं. १७ 

धो�वेमा भएको झोल�ुे पलु �नमा�ण 100 मी. 

२९ कजा�ह� ताल झोल�ुे पलु �नमा�ण 150 मी. 

३० �ढकपरु झोल�ुे पलु �नमा�ण 150 मी. 

३१ चौघेरा डाडँागाउँ �स�ने खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण 500 मी. 

३२ घोराह� उमनपा वडा नं. १८ �स�ने खोलामा झोल�ुे पलु �नमा�ण  

३३ 

घोराह� उमनपा वडा नं. १९ 

त�लो थकाल�कोट सेवार  खोला भेडेखोला बगालेमा 

झोल�ुे पलु �नमा�ण 

125 मी. 

३४ बराहथान अरङ खोला गनार� गाउँमा झोल�ुे पलु �नमा�ण 125 मी. 

३५ स�तघात कटुवा खोला कुला बाँध म�सनामा झोल�ुे पलु 

�नमा�ण 

122 मी. 

�नण�य नं. ७ 

संघीय सरकार सशत� काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकामा म�ु कमैया समूह माफ� त कुखरुा पालन 

काय��म संचालन गन� �वषयमा कृषकको माग अनसुार समूहका ��येक म�ु कमैयाको घर घरमा  खोर �नमा�ण तथा 

सधुार गर� कुखरुा पालन गन� भ�न घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अथ� �वकास स�म�तको �म�त २०७८।०२।०९ र 

२० गते बसेको बैठकले गरेको �नण�य अनमुोदन गन� । 

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०२।११ 

गते र �म�त २०७८।०२।१४ गते बसेको बैठकका देहायका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

11.1 �थानीय तह सं�थागत �मता �वमू�यांकन काय��व�ध, २०७७ अनसुार वातावरण तथा �वप� �यव�थापनका 

�े�का सूचकह� हा�सल हनेु गर� आगामी आ�थ�क वष�को काय��मको �ारि�भक म�यौदा तयार गन� । 

11.2 सरुि�त आवास र �टनको छाना �व�थापन काय��मलाई �भावकार� �पमा अगाडी बढाउनको ला�ग शाखाको 

तफ� बाट ताकेता गन� र आव�यकता अनसुार स�झौताको काममा सहिजकरण गन� । 

11.३ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन  अ�तग�तको  �स.नं. २ को जलाशय �े�मा सावधानी स�हतका सबै 

जानकार� �दने बोड�ह� शीष�कको काय��मबाट बचेको रकम �स.नं ७ अ�तग�तको �व�वा ख�रद तथा वडा 

काया�लयह� माफ� त �व�वा �वतरण र ह�रयाल� �व��न शीष�कमा खच� गन� ।  

11.४ वडा नं ६ ब�ने मंगल घत�को हावाहरु�ले घरको �टनको छानो उडाएको र �नजको आ�थ�क अव�था कमजोर 

रहेको भ�े वडाको  च. नं २२३३‚ �म�त २०७८।०२।११ गतेको �ा� �सफा�रस प� तथा मचु�ुका समेतका 

आधारमा जानकार� हनु आएकोले �नज �भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं ३११५९ �स. नं 

१२ बाट खच� हनेुगर� � २०,०००/- राहत �व�प उपल�ध गराउन े।  

11.५ वडा नं ११ ब�ने कृ�ण बहादरु वल�को खरले छाएको घर  हावाहरु� स�हतको अ�वरल वषा�ले भ�केको भ�े  

वडाको  च. नं. ३०४४‚ �म�त २०७८।०२।०९ गतेको �ा� �सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका माफ� त जानकार� 

हनु आएकोले  �नज �भा�वतलाई  घरको साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं 

३११५९ �स.नं १२ बाट खच� हनेुगर� राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

11.६ �वप� पूव�तयार� र ��तकाय�को काय�लाई �भावकार�, �यवि�थत र प�रणाममखुी बनाउन आप�का�लन काय� 

संचालन के�� �नमा�ण गन� । 

११.७ रा��य �वप� जोिखम �यू�नकरण तथा �यव�थापन �ा�धकरणको �म�त २०७८।२।१२ गतेको �से नोटको 

आधारमा वडा�तर�य �वप� �यव�थापन स�म�तलाई तयार� अव�थामा रहन आ�ह गन� र संचार मा�यमह� माफ� त 

चेतना मूलक संदेशह� �वाह गन�। 

११.८ लकडाउनको �भावले गदा� खरको छानो �व�थापन काय��म अ�तग�तको ज�तापाता ख�रद गन� वडा �तर�य 

उपभो�ा स�म�तलाई �ा�व�धक एवम ्कानूनी क�ठनाई भएको भनी जानकार� आएकोले यस स�ब�धी �कृया यथाशी� 

�पमा अगाडी बढाउनका ला�ग आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखा �मखु �ी उमेश शमा�लाई िज�मा �दने । 

  



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।०१।२४ गते बसेको १०४ औ ंकाय�पा�लका बैठकले को�भड-१९ 

सं�मण  रोकथाम र �नय��णका ला�ग खच� ग�रने स�पूण� बजेट ए�ककृत �पमा कोरोना कोषमा ज�मा गर� कोष 

माफ� त खच� गन� �नण�यअनसुार वडाबाट �ा� तपिशल अनसुारको रकम कोरोना कोषमा ज�मा गन� । 

वडा नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १ नं. वडा काया�लयको च.नं. १९२१ �म�त २०७८।०१।२७को �ा� प�अनसुार 

�स.नं. �वीकृत काय��म बजेट � संशो�धत काय��म  बजेट �. कै�फयत 

 संशो�धत बालमै�ी स�ब�धी �व�वध काय��म  १०००००।- 
कोरोना कोष 

१०००००।-  

३९ टोल सरसफाई काय��म २०००००।- २०००००।-  

 ज�मा ३०००००।-  ३०००००।-  

वडा नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ४ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०१।२५ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य अनसुार 

�स.नं. �वीकृत काय��म बजेट � संशो�धत काय��म  बजेट �. कै�फयत 

५ धान‚ मकै  गहुँको �बउ �वतरण काय��म  १०००००।- कोरोना कोष १०००००।-  

 ज�मा १०००००।-  १०००००।-  

वडा नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ६ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०२।११ गतेको वडा स�म�तको बैडकको �नण�य अनसुार 

�स.नं. �वीकृत काय��म बजेट � संशो�धत काय��म  बजेट �. कै�फयत 

१० �जनन स�ब�धी सचेतना काय��म ८००००।- 

कोरोना कोष 

८००००।-  

२० महामार� तथा �कोपज�य रोग स�ब�धी 

अ�भमिुखकरण काय��म 

८००००।- ८००००।-  

२३ �वयमसे�वका तथा �वा��य िश�कह�लाई �वा��य 

स�ब�धी चेतना मलुक अ�भमिुखकरण काय��म 

८००००।- ८००००।-  

२४ �वा��य तथा सरसफाई स�ब�धी जनचेतना मलुक 

काय��म 

८००००।- ८००००।-  

 ज�मा ३२००००।-  ३२००००।-  

वडा नं. १०  

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १० नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०१।३१ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य अनसुार  

�स.नं. �वीकृत काय��म बजेट � संशो�धत काय��म  बजेट �. कै�फयत 

३ जे� नाग�रक �दवा खाजा सेवा स�ालन १०००००।- 
कोरोना कोष 

१०००००।-  

६ बाल �दवस काय��म ७५०००।- ७५०००।-  

 ज�मा १७५०००।-  १७५०००।-  

 

 

 



वडा नं. ११  

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ११ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७८।०१।३१ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य अनसुार 

�स.नं. �वीकृत काय��म बजेट � संशो�धत काय��म  बजेट �. कै�फयत 

८ बालमै�ी तथा बाल�म घोषणा काय��म १०००००।- 

कोरोना कोष 

१०००००।-  

९ लै��क �हंसा �नय��ण काय��म १०००००।- १०००००।-  

१० वेमोसमी तरकार� खेतीका ला�ग अ�भमिुखकरण काय��म ५००००।- ५००००।-  

 ज�मा २५००००।-  २५००००।-  

वडा नं. १२  

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १२ नं. वडा काया�लयको �म�त २०७७।११।२६ गतेको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य अनसुार 
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९ यसै १२ नं. वडाका �व�ालय �तर�य शैि�क 
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११ बालबा�लका‚ िश�क तथा अ�भभावक �वच बाल �ववाह 
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४ कृ�ष उ�थान तथा बजार�करण स�ब�धी टोलमा 

अ�भमिुखकरण 
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कोरोना कोष 

१०००००।-  

६ �कशोर� तथा सकारा�मक सोच स�ब�धी अ�भमिुखकरण ५००००।- ५००००।-  

९ जनजाती मगरह�काव जा�तय प�हचान सकारा�मक सोच 

तथा आयआज�नका ला�ग �यवसा�यक कृ�ष उ�पादन 

स�ब�धी अ�भमिुखकरण 
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१२ द�लत लि�त यवुाह�का ला�ग �व�तु हायस वाइ�रङ 

ता�लम 

५००००।- ५००००।-  

१८ �यवसा�यक बा�ा पालनमा रोग तथा खोर �यव�थापन 

स�ब�धी टोलमा घ�ुती  अ�भमिुखकरण 
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कोरोना कोष 

५००००।-  

१२ जे� नाग�रक स�मान काय��म ५००००।- ५००००।-  

३९ �मलनटोल बाटो �नमा�ण र 
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४५ मगर भाषा सा�ह�य 
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