
�म�त २०७८/०३/०३गते �ब�हबार १०६ औ काय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. नगर सभा स�ब�धमा । 

२. चमै कटुवा स�गैया कुलो सफाईका ला�ग रकमको �यव�था स�ब�धमा । 

३. खानेपानी �ांक� �नमा�णका ला�ग बजेट �यव�था स�ब�धमा । 

४. �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त संचालन हनेु योजनाह� अनमुोदन स�ब�धमा ।  

५. ग�रब घर प�रवार प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण काय��ममा त�यांक संकलन काय�का ला�ग ख�टएका गणक 

तथा सपु�रवे�कह�को �मण खच� स�ब�धमा । 

६. वा�णय��मा काय�रत कम�चार�ह�को रासन भ�ा ब�ृ� स�ब�धमा ।  

७. लै��क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नी�त २०७७ पा�रत स�ब�धमा । 

८. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सं�थागत �मता �वमू�या�न काय�योजना अनमुोदन स�ब�धमा । 

९. सरसफाई‚ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१०. खानेपानी धारा जडानका ला�ग आ�थ�क सहयोग स�ब�धी । 

११. वडा नं. १ ि�थत माले खानपेानी योजनालाई सोलार मोटर ख�रदका ला�ग सहयोग । 

१२. ज�गा �य�थापन स�ब�धमा । 

१३. वडा नं. १८ ि�थत का�लका भगवती मि�दरलाई आ�थ�क सहायता । 

�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नव� नगर सभाको प�हलो बैठक �म�त २०७८ साल असार ६ गते �दउसो १ बजे 

आ�हान गन� । 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ को  प.सं.२०७७/०७८ च.नं. २२८० �म�त २०७८।०२।३० गतेको 

�सफा�रस प� अनसुार चमै कटुवा स�गैया कुलोको �व�भ� �थानमा कुलो िजण� भएको र मम�त गनु�पन� तथा वषा�तको 

समयमा थप �ती प�ुने स�भावना रहेको हुँदा उ� कुलो मम�त तथा सफाईका ला�ग आव�यक आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न माग भएकोले उ� कुलो अ�तग�त रा�� �वा��य �व�ान ��त�ान अगा�डदेिख क�रब २५० मी. कुलो 

सफा गन� �ा�व�धक अ�ययन गर� उ� काय� गन� लागत अनमुान स�हत �.३‚८०‚६८८।– (�तन लाख असी हजार 

अठासी मा�) ला�ने �रपाट�मा देिखएको हुँदा उ� रकममा लागत सहभा�गता बाहेक हनु आउने रकम 

३‚६९‚६००।– (�तन लाख उना�स�र� हजार छ सय मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �न�म�त साव�ज�नक 

स�पि�को मम�त संभार िशष�कबाट उपल�ध गराउन।े 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १० नं. वडा काया�लयको च.नं. ४८७१‚ �म�त २०७८।०२।३१ गतेको �सफा�रस प� 

अनसुार १० नं. वडाको जानक� टोलमा बसोबास गन� जनताह�लाई खानेपानीको सम�या भएकोले खानेपानी �ांक� 

�नमा�णका ला�ग आव�यक बजेटको �यव�था ग�र�दनहुनु भ�न �सफा�रस गरेको हुँदा उ� खानेपानी �ाक� �नमा�ण गन� 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट �ा� लागत अनमुान �.१‚५७‚०००।– (एक लाख स�ताउ� हजार) खच� हनेु 

देिखएकोमा �. १२०००।– (बा� हजार) जन�मदानबाट हनेु गर� जानक� �वकास सं�था टोललाई खानेपानी �ांक� 

�नमा�णका ला�ग �. १‚४५‚०००।– (एक लाख पैता�लस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको गैर �वि�य 

सं�थाह�लाई चाल ुसहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 



�नण�य नं ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �व�भ� वडाह�बाट छनौट भई आ.व. 

२०७७/०७८ मा संचालन भैरहेका तपिशल बमोिजमका आयोजनाह� �थानीय �नद�शक स�म�तको �म�त 

२०७७।११।१८ गते बसेको बैठकबाट �वीकृत समेत भएको हुँदा �वीकृत आयोजनाह� अनमुोदन गन� । 

तपिशल 

वडा नं. आयोजनाको नाम कै�फयत 

१ माले बाटो नाला �नमा�ण तथा मम�त    

१ भोटे सामदुा�यक वनमा वनमारा सफा गन�  खा�डा �नमा�ण ग�र फलफूलको �व�वा लगाउने   

१ माले बाटोको नाला �नमा�ण  

२ सरय ु�माट� �हलपाक� स�म जानका ला�ग बाटो मम�त र गेट तथा बे�च �नमा�ण ।  

३ राजावास िचसापानी जो�ने �ाक �नमा�ण  

३ �सजटुोलदेिख स�ुुरे खोला हुँदै साजख�ुी जो�ने �ाक मम�त  

३ मसोटखोलादेिख �समलतारा जाने बाटो मम�त  

३ बयलडाँडीबाट चमेर� गफुा जाने बाटो �नमा�ण  

३ इ�� बहादरु पनुको घरदेिख वयलडाडँी जाने बाटो �नमा�ण  

३ �सज ुटोलमा बाटोको नयाँ �ाक र तटब�ध �नमा�ण गन�  

४ वडा नं. ४ का �व�भ� टोलह�मा �संचाई कुलो �नमा�ण  

४ सरेखोलादेिख पालथुानस�म सडक मम�त‚ रो�हणी �ामदेिख भकारेस�म पाइप लाइन ख�े पनु� 

र िशव मि�दर टोलमा नाला मम�त गन� काम 

 

११ बाँसगजेर�देिख का�ेदह गोरेटो बाटो मम�त  

११ घोराह� ११ का �व�भ� टोलका बाटोमा नाल� र झाडी सफाई  

१२ मा.�व. हापरु �वजौर�मा पखा�ल मम�त  

१३ म�नराम �व.क. को घरदेिख पारस के.सी.को घरस�म नाला स�हत बाटो मम�त  

१४ नाला बाटो तथा पूवा�धार मम�त तथा सरसफाई  

१८ अि�बके�र� गोखा�ल� पाखोमा झाडी सफा गर� �यार� �नमा�ण गन� तथा वृ�ारोपण काय��म  

१८ १८ नं. वडा काया�लय प�रसर �भ� झाडी सफाई तथा �यार� �नमा�ण  

१९ वडा काया�लय तथा �वा��य काया�लय प�रसरमा �फ�ड मम�त  

१९ एक टोल एक �संचाई पोखर� �नमा�ण (क)  

१९ एक टोल एक �संचाई पोखर� �नमा�ण (ख)  

१९ पाँचपोखर� ल�ुखरु�डाडँा सैघा सडक �नमा�ण  

१९ बया�लकोट भयरथान �यरु कृ�ष सडक �नमा�ण (क)  

१९ बया�लकोट भयरथान �यूर कृ�ष सडक �नमा�ण (ख)  

 

 

 

 

 

 

 



�नण�य नं. ५ 

नेपाल सरकार भ�ूम �यव�था तथा ग�रबी �नवारण म��ालयले आयोजना गरेको ग�रब घरप�रवार प�हचान तथा 

प�रचयप� �वतरण काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकामा गत आ.व. २०७६/०७७ मा काय��म 

स�ालनका ला�ग बजेट �ा� भई २८ जना गणक र ३ जना सपुर�वे�कह�लाई त�याकं संकलन काय�का ला�ग 

कामकाज गन� खटाइएकोमा को�भड-१९ महामार�का कारण �वशेष प�रि�थ�त सजृना भई तो�कएको समयमा त�याकं 

संकलन काय� पूरा नभएको हुँदा चाल ुआ.व. २०७७/०७८को �ावण मसा�तस�मको  उहाहँ�लाई काममा लगाई 

त�यांक संकलनको काय� स�प� गरेको र सो म�हना काम गरे वापत एक म�हनाको �मण खच� उपल�ध गराई�दनहुनु 

भ�न उहाहँ�ले �नवेदन �दएको हुँदा तथा भ�ूम �यव�था सहकार� तथा ग�र�ब �नवारण म��ालयले चाल ुआ�थ�क वष�को 

ला�ग अ�त�र� बजेट समेत उपल�ध गराएको स�दभ�मा ग�रब घरप�रवार प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण �नद� िशका 

२०७५ मा तो�कएको दर अनसुार एक �दनको ज�मा � ३०० का दरले एक म�हनाको �मण खच� चाल ुआ.व.को 

ला�ग ग�रव घरप�रवार प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण काय��म अ�तग�त �ा� बजेटबाट खच� हनेु ग�र उपल�ध  

गराउने ।  

�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वा�णय��मा काय�रत कम�चार�ह�लाई रासन भ�ा वापत मा�सक �.४०००।–  यस 

काया�लयबाट उपल�ध गराइएकोमा उ� भ�ा हालको अव�थामा �नकै कम भएकाले मा�सक भ�ा वृ��का ला�ग 

तपिशलमा उ�लेिखत कम�चार�ह�बाट �म�त २०७८।०२।२५ गते �नवेदन पेश गनु�भएकोले आगामी आ.व. 

०७८/०७९देिख लाग ुहनेु गर� हाल उपल�ध गराइएको रासन भ�ामा �.१०००।–  थप गर� उपल�ध गराउने । 

तपिशल 

१. �ाइभर िजत बहादरु चौधर� 

२. फायर �यान मान बहादरु पनु 

३. फायर �यान च�� कुमार चौधर� 

४. फायर �यान देव बहादरु चौधर� 

५. फायर �यान फुन बहादरु भ�डार�  

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको म�हला बालबा�लका तथा सामािजक �वकास शाखाबाट पेश भएको लै��क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण नी�त‚ २०७७ पा�रत गन�  ।  

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सं�थागत �मता �व-मू�या�न काय�योजना अनमुोदन गन� । 

 

  



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚  वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०२।२५ र ३१ 

गते बसेको बैठकका देहाय बमोिजमका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

९.१ बैठकमा शाखाको तफ� बाट पेश भएको आगामी आ.व ०७८/०७९को नी�त तथा काय��मह� बजेट तथा योजना 

तजु�मा स�म�तमा पेश गन� । 

९.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं ३ �सज ुटोल ब�ने जमनुा �व.कको क�ची गोठ आगलागी भई न� भएको 

भ�े वडाको च नं २८१३‚ �म�त २०७८।०२।२० 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, पेज नं ५२ को �स 

नं १२ बाट खच� हनेुगर� � ५,०००/- राहत �व�प उपल�ध गराउन े। 

९.३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं ३ �सज ुटोल ब�ने धन कुमार  �व.कको क�ची गोठ आगलागी भई न� 

भएको भ�े वडाको च.नं. २८१४ �म�त २०७८।०२।२० 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 ३११५९पेज नं ५२ को �स. 

नं. १२ बाट खच� हनेुगर� � ५,०००/- राहत �व�प उपल�ध गराउन े। 

९.४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १९ ब�ने जठेु दमाईको एकतले घर हावाहरु�ले  न� भएको भ�े वडाको  

च.नं. १३३६  �म�त २०७८।०२।१६ 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,पेज नं ५२ को �स नं १२ बाट 

खच� हनेुगर� घरको साइज बमोिजमको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

९.५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १७ ि�थत �वता� कुलोमा वषा�तको कारण प�हरो गई खेती यो�य ज�मनमा 

��त पगेुको र �संचाई अव�� भएको  भ�े वडाको  च. नं. ९१४३‚ �म�त २०७८।०२।२१ 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,पेज नं ५२ को�स नं १२ बाट खच� हनेुगर� � �ा�व�धक लगत.ई बमोिजम � ३००,०००  

उपल�ध गराउने ।  

९.६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १२ �नवासी अ�जना सेन शाहको घर आगलागी भई पूण� �पमा जलेर न� 

भएको भ�े वडाको  च. नं. ६०६१‚  �म�त २०७८।०२।२३ 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, पेज नं 

५२ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �नयमानसुारको  ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

९.७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १७ मा अवि�थत कजा�ह�मा रहेको कजा�ह� �ाम लगातार भएको  

वषा�तको कारण कटान भई फु�ने जोिखम रहेकोले तालको संर�णको ला�ग मम�त गन� आव�यक देिखएको भनी 

वडाको  च. नं. ५५५४ �म�त २०७८।०२।१८  गतेको �ा� �सफा�रस प� तथा स�म�तको अनगुगमनको आधारमा 

जानकार� हनु आएकोले मम�त स�भार काय�को ला�ग काया�लयमा उपल�ध रोलर, जे�सपी, �ट�पर लगायत उपल�ध 

गराउने । 

९.८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १७ ब�ने यम �साद आचाय�को क�ची गोठ आगलागी भई न� भएको भ�े 

वडाको  च. नं. ५२०५‚ �म�त २०७८।०१।०३ 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, पेज नं ५२‚ �स नं 

१२ बाट खच� हनेुगर� �. ५,०००/- राहत �व�प उपल�ध गराउन े।  



९.९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १७ ि�थत आरो�य �ाममा रहेको दईु वटा मोटर रा� ेघर म�ये एउटा 

वषा�तको पानीले पूण� �पमा ��त भएको भनी वडाको च. नं. २८१८‚ �म�त २०७७/१०/२५ गतेको प� र �हर� 

मचु�ुकाबाट जानकार� हनु आएकोले  नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं ३११५९, पेज नं ५२‚ �स नं 

१२ बाट खच� हनेुगर� �ा�व�धक ल.ई. बमोिजम � १६,०००/-मा�  उपल�ध गराउने ।  

९.१० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १० अ�तग�त ठाट�गाउँ बलुबलेु �ोतमा आएको अ�वरल वषा�का कारण 

वाँध भ�क�न गई कर�ब २ क�ा ज�मन प�ुरन गएको भ�े वडाको च. नं. ३८४‚ �म�त २०७७।०४।२९ 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. ३११५४‚ �स नं १० बाट खच� हनेुगर� आव�यकता अनसुारको तारजाल� उपल�ध 

गराउने। 

९.११ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १४ �नवासी शाि�तकुमार� थापाको  छतमा रहेको रे�ल�ो वाल हरु� 

बतासले ढालेको वडा �हर� काया�लय �भ�को क�पाउ�डको आपँको �खले  पूण� �पमा ��त भएको भ�े वडा 

काया�लयको च. नं. ३६४५‚ �म�त २०७८।०२।१८ को �ा�  �सफा�रस प� र �हर� मचु�ुका अनसुार �नज 

�भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं. ३११५९‚ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �. ५,०००/- 

राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

९.१२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १६ �नवासी �वमला प�रयारको क�ची ईटाले बनेको घर हावाहरु� र 

अ�वरल वषा�ले पूण� �पमा ढलेर न� भएको भ�े वडाको  च. नं ६६६८‚  �म�त २०७८।०२।२३ 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�  घरको साईज अनसुारको ज�तापाता राहत �व�प 

उपल�ध गराउन े।  

९.१३ घाँस का�न जादँा प�हरोमा प�ुरएर म�ृय ुभएको भनी वडा नं. १९को  च नं १३५३  �म�त २०७८।२।२४ 

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, पेज नं ५२ को �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� � २५,०००/- राहत 

�व�प उपल�ध गराउने । 

९.१४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं ८ ि�थत द�ु�ामा रहेको बेल� ेबाँध �नमा�ण काय� परुा भएको र नहर ठाउँ-

ठाउँमा  भा�सन गएको भनी वडा काया�लयको च. नं. ५४३२‚ �म�त २०७८/२/२६ गतेको �सफा�रस �ा� भएकोमा 

सो �थलमा प�ी नहर �नमा�ण गन� काय�को ला�ग आगामी आ.व.को बजेट तथा काय��ममा स�बोधन गन� । 

९.१७ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन शाखाको आ.व. ०७७/०७८ को काय��म अ�तग�तको �स.नं. ७ मा �व�वा 

ख�रद तथा वडा काया�लयह� माफ� त �व�वा �वतरण र ह�रयाल� �व��न काय��म रहेकोमा वन ज�य �जातीका 

�व�वाह� �ड�भजन वन काया�लयमा माग गन� र जडीबटु� तथा फलफूल ज�य बहउुपयोगी एवम ् वातावरण मै�ी  

�व�वाह�-�टमरु, कागती, छ�ीवन, �नम‚ गलुमोहर, �नलकमल, इ��कमल, बजरद�ते र करवीर �जातीका �व�वाह� 

कोटेशन माफ� त खर�द गन� । 

९.१५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १८ को बजार �े�मा व�ने नालाको पानीको �नकास ब�द भई सम�या 

देिखएको भनी च.नं. ४८००‚ �म�त २०७८।२।२८ गतेको  १८ नं. वडा काया�लयबाट �सफा�रस �ा� भएकोले 

�वप� बाट ��त भएको भौ�तक संरचना मम�त शीष�क नं २२२३१, पेज नं ५२‚ �स नं १ बाट खच� हनेु गर� �ा�व�धक 

इि�टमेट बमोिजम ४ वटा हइुम पाइप राहत �व�प उपल�ध गराउने । 



९.१६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं १ �नवासी देवबहादरु रानाको घर अ�वरल वषा�तका कारण घर पूण� �पमा  

न� भएको भ�े  १ नं. वडा काया�लयको  च. नं. १९८१‚  �म�त २०७८।०२।१९ 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 , पेज नं ५२‚ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �नयमानसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

९.१७ यस आ�थ�क वष�मा वातावरण तथा �वप� �यव�थापन बजेट उपशीष�क अ�तग�त �स नं ६ मा  �वप� �यव�थापन 

तथा खोज उ�ार स�ब�धी सामा�ीह� ख�रद भ�े काय��म रहेकोमा केह� सामा�ी ख�रद भइसकेको र थप सामा�ी 

ख�रद गन� आव�यक देिखएकोले सो को �कृया अगाडी बढाउने । 

९.१८ अ�वरल वषा�को कारण बाटोको अव�था �व�न गई आवात ्जावत ्नै क�ठन भई दघु�टनाको जोिखम भएको भनी 

�व�भ�  �म�तमा वडाबाट �ा� तपिशल बमोिजमका सडक ख�डमा जेसीपी, �ट�पर लगायतका उपकरण उपल�ध 

गराउने र �वप� �यव�थापनको ला�ग आव�यक ढंुगा, �गट�, वालवुाको ला�ग अन�ुमत �दइ सहयोग ग�र�दन िज�ला 

�शासन काया�लयलाई अनरुोध गन� । साथै य�तै �कृ�तका  �वपदका �सफा�रस अ�य वडाबाट प�न आएमा सोह� 

बमोिजम गन� । 

त�पशलः 

 वडा नं १५ अ�पूण� टोल �वकास सं�था �े�मा पन� १००० �म क�ची बाटो। 

 वडा नं १४ अ�तग�त ढोडेनी टोल �वकास सं�था �े� अ�तग�तको बाटो। 

 वडा नं ४ अ�तग�त जनु�कर� टोलको ९०० �मटर बाटो । 

 वडा नं १० अ�तग�त घोराह� लेटार धैरेनी जो�ने क�रब १ �क �म बाटो । 

 वडा नं १७ अ�तग�त ओखरा बि�दपरु जाने सडक । 

 वडा नं अ�तग�त ��जल टोल �वकास सं�था अ�तग�तको बाटो । 

�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा �तर�य काय��म अ�तग�त रहेको सबै नाग�रकह�का ला�ग सरुि�त खानेपानी 

�यव�थापन अ�त �वप� प�रवारलाई नीिज धारा जडान काय��म अ�तग�त समावेश भएका तपिशलमा उ�लेख भएका 

घरधनीह�को आ�थ�क अव�था कमजोर भएकोले खानेपानी धारा जडानका ला�ग आव�यक पन� धारा जडान सेवा श�ुक 

स�हत जडान खच� ��त घरधरु� लाई उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न १४ नं. वडा काया�लयको च.नं.  ३७४० ‚ �म�त 

२०७८।०३।०१ गतेको प�बाट �सफा�रस भई आएको हुँदा उ� काय��मको सेवा ��े �भ� पन� नया ँबसपाक�  

खानेपानी सरसफाई उपभो�ा स�म�त जाग�ृत टोल �वकास सं�थाका घरधरु�ह�लाई ��तप�रवार धारा जडानका ला�ग 

सेवा श�ुक स�हत जडान खच� �. २५०००।– (पि�चस हजार) वडा�त�रय बजेट उपल�ध गराउने । 

तपिशल 

१. �ी सीता �संह ठकुर� ६. �ी स�ुनता नेपाल� १४. �ी सीता �गर� 

२. �ी शारदा रावत ७. �ी हेम कुमार� �यौपाने १५. �ी �ीदेवी �व.क. 

३. �ी क�पना बढुा ८. �ी का�लका नेपाल� १६. �ी सक� नी �व.क. 

४. �ी रमा योगी ९. �ी सिुशला �ब.क. १७. �ी गंगा रावत 

५. �ी शारदा चौधर� १०. �ी रंिजता थापा १८. �ी हेमा च�द 

 

  



�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको  वडा नं. १ ि�थत माले सोलार खानेपानी योजनामा सोलार �ल�ट �ब��एका कारण 

खानेपानी आपू�त�मा सम�या भएकोले उ� खानेपानी योजना मम�तका ला�ग १ नं. वडा काया�लयको च.नं. २००४‚ 

�म�त २०७८।०२।२३ गतेको प�बाट १(एक) थान सोलार मोटर प�प ख�रदका ला�ग आव�यक रकम उपल�ध 

गराइ�दनहुनु अनरुोध भएकोमा आयोजना मम�तका ला�ग सोलार मोटर प�प ख�रद गन� आव�यक रकम 

�.३५२०००।– (�तन लाख बाउ� हजार) खच� ला�ने �ा�व�धक  इ��मेट अनसुार देिखन आएको हुँदा उ� माले 

सोलार खानेपानी आयोजनालाई २५००००।– (दईु लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको गैर�वि�य 

सं�थाह�लाई चाल ुसहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� सडक �नमा�ण तथा �व�तार गन�का ला�ग आगामी आ.व. ०७८/७९ मा यस 

उपमहानगरपा�लका अ�तग�त स�ालन हनेु तपिशल बमोिजमका आयोजनाह�को �नकासमा पन� �नजी ज�गा �ा� गन�को 

ला�ग ज�गा �यव�थापन गन� ग�ठत स�म�तको �म�त २०७७।९।२४ देिख �म�त २०७८।२।२१ स�म �व�भ� 

�म�तमा बसेको बैठकबाट �नश�ुक �पमा ज�गा उपल�ध गराउने दाता सहयोगी वा दानकता� उपल�ध हनु नसकेको र 

�नकास �ब�दमुा �यि�गत नाममा दता� रहेका �नजी ज�गाह� रहेको हुँदा उ� �े��भ�का ज�गा ख�रदको ला�ग ज�गा 

�ा�ी ऐन २०३४ बमोिजमको आव�यक ���या अगाडी बढाउन �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको 

च.नं. २१३ �म�त २०७५।०२।१३ को प� माफ� त माग�दश�न भए बमोिजम ज�गा �ा��को ला�ग �ारि�भक कारवाह� 

चलाउने अ�धकार� तो�नको ला�ग �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयलाई अनरुोध गन� । 

तपिशलः 

�.सं. �ववरण 

१ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� �नमा�णा�धन दामोदर सडक (कुइरेपानी-सरा�) ख�ड अ�तग�त घोराह�-३ 

कुईरेपानीमा बाटो �नकासका ला�ग �नजी ज�गा ख�रद गनु�पन� । 

२ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�को श�हद उमेश माग� अ�तग�त घोराह�-१५ श�हदगेटदेिख नेपाल ब�क 

�लं.शाखा काया�लय घोराह�स�मको बाटो �नकासका ला�ग �नजी ज�गा ख�रद गनु�पन� । 

�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १८ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३७८१ �म�त २०७७।११।२३ गतेको प�ानसुार वडा 

नं. १८ ि�थत का�लका भगवती मि�दरको हाता �भ� संचा�लत धम�शालामा अ�यकोष �थापनाका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

माग भै आएको हुँदा उ� का�लका भगवती मि�दरलाई �.१२५०००।– (एक लाख पि�चस हजार) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा सां�कृ�तक सं�था सहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने ।  


