
�म�त २०७८/०४/११गते सोमबार १०९ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �शास�नक भवन �नमा�णका ला�ग बजेट माग स�ब�धमा । 

२. तराई मधेश सम�ृ� काय��म अ�तग�त �वा��य चौक� �नमा�ण स�ब�धमा । 

३. लागत सहभा�गता रकम �फता� स�ब�धमा ।(वडा नं. ४ सकेुदह �समसार ��े पय�टक�य पूवा�धार �नमा�ण) 

४. लागत सहभा�गता कम गन� स�ब�धमा । 

५. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

६. सामी प�रयोजनामा काय�रत कम�चार�ह�को करार सेवा अव�ध  थप स�ब�धमा । 

७. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �या�यक स�म�तको बैठक संचालन स�ब�धी �नद� िशका- २०७५ 

संशोधन स�ब�धमा । 

८. ज�गा उपल�ध स�ब�धमा । (मानव क�याण समाज) 

९. काय�स�पादन मू�या�न फाराम �वीकृत स�ब�धमा । 

१०. �व�ालयमा न�स�ङ कम�चार� भना� गन� स�ब�धमा । 

११. पूव� नगर र�क �� �साद प�थीको �नवेदन स�ब�धमा । 

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

१३. नद�खोलाको IEE स�ब�धमा । 

१४. Waste to Energy काय��मको �नमा�ण समय अव�ध स�ब�धमा । 

  

 

  



�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नयाँ �शास�कय भवन �नमा�णका ला�ग यस पा�लकाको च.नं. २२५४‚ �म�त 

२०७७/०८/२९ तथा च.नं. ४९८६‚�म�त २०७८/०१/०२ को प� माफ� त �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य 

�शासन म��ालयमा अनदुान माग ग�रएकोमा हाल स�म �ा� नभएकोले "�थानीय तहको �शास�कय भवन पूवा�धार 

�वकास काय��म संचालन काय��व�ध २०७७" वमोिजम वजेट �व�नयोजनका ला�ग �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य 

�शासन म��ालयमा पनु:अनरुोध गन� । 

�नण�य नं. २ 

तराई मधेश सम�ृ� काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. ०७८/०७९मा स�ालन हनेु �वा��य 

चौक� पूवा�धार �नमा�ण शीष�कमा के���य अनदुान रकम �. ३० लाख �ा� भएकोमा उ� रकम म�ये �.१५ 

लाख वडा नं. १ को �वा��य चौक�  र �.१५ लाख वडा नं. ६ को �वा��य चौक�को  भौ�तक पूवा�धार 

�नमा�णमा खच� गन� । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८ को संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म अ�तग�त वा�ष�क 

योजना तथा बजेट काय��मको �स.नं.१४४ पेज नं. ११० मा रहेको सकेुदह �समसार �े�मा पय�टक�य पूवा�धार 

�नमा�ण योजना संचालनका ला�ग �म�त २०७८।२।१० गते स�झौता भएकोमा अ�वरल वषा�त तथा को�भड १९ 

को कारण उ� योजना स�प� हनु नसकेको हुदँा उ� योजना स�ालनका ला�ग उपभो�ा स�म�तबाट (�म�त 

२०७८।०२।०७ गतेको र�सद नं. १२६४९) ज�मा गरेको लागत  सहभा�गता  वापतको रकम �. 

५००००।– (पचास हजार) राज� शाखाको �सफा�रसमा अ�य �फता� िशष�कबाट �फता� �दने । 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७५।०१।२७ गते बसेको २७औ ंकाय�पा�लका बैठकको �नण�य अनसुार 

वडा नं. १४ र १५ लाई शहर� �े� तथा अ�य वडालाई  �ा�मण �े�मा व�ग�करण  गर� सोह� अनसुार �ामीण 

�े�का वडाह�मा योजना स�ालन गदा� लागत सहभा�गता १५% र शहर� �े�का वडाह�मा ३०% कायम 

ग�रएबाट वडा नं. १४ र १५ का �ामीण टोलह�मा योजना संचालन गदा� उ� �े�मा ब�ने वा�स�दाह�को 

आ�थ�क अव�था कमजोर रहेको  र उ� �े�मा मानव बसोबास समेत कम रहेकोले योजना संचालनका ला�ग 

आव�यक लागत सहभा�गता वापतको ३०% रकम उठाउन क�ठन भई योजना संचालनमा समेत सम�या भएको 

हुँदा लागत सहभा�गता रकम कम ग�र�दनहुनु भ�न स�बि�धत वडाबाट �सफा�रस भई आएकोले तप�सल 

बमोिजमका वडाका तप�सल बमोिजमका टोलह�मा योजना संचालन गदा� उपभो�ा स�म�तबाट ज�मा गनु�पन� लागत 

सहभा�गता वापतको रकम �ामीण वडा सरह १५ ��तशत कायम गन�।  

तप�सल 

�स.नं. वडा नं टोलको नाम कै�फयत 

१ १४ ढोडेनी टोल  

२ १५ 

लाल�गुरँास टोल �वकास सं�था   

जन��तभा टोल �वकास सं�था  

�वकासनगर टोल �वकास सं�था  

 



 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ ब�ने वष� ५३ का बले कामी को�भड १९ सँग �म�दोज�ुदो ल�ण भई 

�मतेर� अ�पतालमा भना� भई उपचार गराइएकोमा �नजको आ�थ�क अव�था �नकै कमजोर भई औषधी उपचारको 

�वल �तन�  नसकेको हुँदा उहाँलाई आ�थ�क सहायता �दान ग�र�दनहुनु भ�न १९ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

१४७८  �म�त २०७८।०३।२० को �सफा�रस �ा� भएकोले उहाँको उपचारमा भएको खच�को रकम �मतेर� 

अ�पताललाई �वल भरपाई अनसुार रकम �. २५०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

सहायता शीष�कबाट भ�ुानी �दन े। 

�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका‚ तलुसीपरु उपमहानगरपा�लका‚ लमह� नगरपा�लका र बबई गाउँपा�लकाको संय�ु 

सम�वय र आ.व.०७७/०७८ स�म अपांग मानव अ�धकार  एवं सरोकार म� नेपाल�ारा संचालन भएको सरुि�त 

आ�वासन (सामी) प�रयोजना काय��म‚ �थानीय सरकार प�रयोजना �यव�थापन स�म�तको �म�त 

२०७८।०३।२२ गते बसेको बैठकको �नण�य अनसुार स�बि�धत �थानीय तहले आ�त�र�ककरण गर� संचालन 

गन� तथा प�रयोजनामा काय�रत कम�चार�ह�को काय�स�पादन तथा काय� �मताको मू�या�न गर� �म�त 

२०७८।४।१ गतेदेिख प�रयोजना अव�धस�मका ला�ग प�रयोजनाले तोके बमोिजमको सेवा स�ुवधा प�रयोजनाकै 

बजेट िशष�कबाट भ�ुानी हनेु गर�  स�ब�धीत �थानीय तहबाट करार स�झौता गन� �नण�य भए बमोिजम 

प�रयोजनामा काय�रत तप�सल अनसुारका कम�चार�ह�को करार स�झौता गन� । 

तप�सल 

�.सं. कम�चार�को नाम पद सामीमा काय� 

अनभुवन 

कै�फयत 

१ वस�ती पनु प�रयोजना संयोजक २०७६।९।२१  

२ �भात रोकामगर �व�‚ लेखा तथा अनगुमन अ�धकृत २०७६।९।२१  

३ र�ता लामा आ�वासी �ोत के�� परामश�कता� २०७६।११।११  

४ अ�नता सवेुद� आ�वासी �ोत के�� परामश�कता� २०७६।११।११  

५ सिुशला आचाय� मनोसामािजक परामश�कता� २०७६।११।११  

६ रमा शमा� �वि�य सा�रता सहजकता� २०७६।११।११  

७ �मरा �ड.सी. �रटनी �वयंम सेवक २०७६।११।११  

८ हेमराज बढुाथोक� �रटनी �वयंसेवक २०७६।११।११  

९ नोखीराम के.सी. �रटनी �वयंसेवक २०७६।११।११  

 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको कानूनी मा�मला शाखाबाट पेश भएको घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �या�यक 

स�म�तको बैठक संचालनस�ब�धी �नद� िशका २०७५ को प�र�छेद ३ मा �नःश�ुक कानूनी सहायता कोष श�दावल� 

रहेकोमा सो संशोधन गर� �नःश�ुक कानूनी सहायता तथा  पनु��थापना कोष रहने गर� प�हलो संशोधन ��ताव 

२०७८ पा�रत गन� । 



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका १० नं. वडा काया�लयको च.नं. ४०६६ �म�त २०७७।१२।१२ गतेको �सफा�रस 

प� तथा �म�त २०७७।१२।०४ गतेको �ी �स�र�नाथ मा�या�मक �व�ालय नारायणपरु दाङको �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तको  बैठकले �व�ालयको नाममा दता� �े�ता भएको �व.�प. बा�टकामा अवि�थत ज�गा म�ये 

नारायणपरु कभड� हल देिख उ�र तफ�  झारवैरा झ�हवा बाटोको दि�ण तफ�  अ�दाजी ०-२-०(दईु क�ा) ज�गा 

मानव क�याण समाज चा.न.पा भ�परुलाई उपल�ध गराउन �सफा�रस भई आए बमोिजम उ� ज�गा सरकार� 

ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��न�त २०७१ बमोिजम �नश�ुक उपल�ध गराउन स�बि�धत �नकायमा 

�सफा�रस गन� । 

�नण�य नं. ९ 

�थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट �सफा�रस भई �थायी �नयिु� भएका कम�चार�ह�को काय�स�पादन 

मू�यांकनको ला�ग �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय �संहदरबार काठमा�डौको च.नं. १२‚ �म�त 

२०७७।०४।०१ गतेको प�साथ �ा� काय�स�पादन मू�याकंन फारामलाई �वीकृत गन� । 

�नण�य नं. १० 

िश�ा  �व�ान तथा ��व�ध म��ालयको आ.व. २०७८/०७९देिख सामदुा�यक  मा�या�मक �व�ालयह�मा 

�वा��यकम�को दरब�द� सजृना गर� �नय�ु गन� नी�त तथा घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. 

२०७८/०७९को �न�त तथा काय��ममा समेत सामदुा�यक मा�या�मक �व�ालयह�मा �वा��यकम� रा� ेनी�त भए 

अन�ुप यस आ.व.मा संघीय नमूना �व�ालय प�ोदय पि�लक नमूना मा�य�मक �व�ालय भरतपरु र �देश नमूना 

मा�या�मक �व�ालय रझेनामा न�स�ङ(अ�धकृत �तर छैट�) कम�चार�  �नयिु�का ला�ग �नयिु� ���या अगाडी 

बढाउने । 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा नगर र�क (पाँचौ तह) पदमा काय�रत �� �साद प�थी सेवारत अव�थामै  घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५ का �याम स�ुदर शमा�को जाहेर�ले अभ� �यवहार (नै�तकता �व��को कसरु�) 

स�ब�धी म�ुामा दा� िज�लाका �मखु िज�ला अ�धकार��यूको �म�त २०७७।०८।२३ गतेको फैसला अनसुार 

दोषी ठहर भई �म�त २०७७।०८।१८ गतेदेिख करार स�झौता �वतः भंग भएकोमा �नज �� �साद प�थीले 

स�मा�नत दाङ देउखरु� िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गर� माननीय िज�ला �याया�धस �रते�� थापाको ईजलासको 

�म�त २०७८।०३।१५ को आदेशबाट �मखु िज�ला अ�धकार�को फैसला �मलेको नदेिखदा उ� अ�भयोगबाट 

सफाई पाएको �यहोराको फैसला स�हत �म�त २०७८।०३।२१ गते यस काया�लयमा हािजर हनु पाउ भ�न 

�नवेदन �दएको र �नजबाट आगामी �दनमा �य�ता खालका ग�त�व�ध आफुबाट नहनेु मौिखक �पमा �ब�ता समेत 

�य� गरेकोले �नज �� �साद प�थीलाई सा�वक पदको एक तह घटुवा गर� करार सेवामा �नयिु� �दने ।   

  



�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०३।२१ गते 

बसेको बैठकका देहाय अनसुारका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

१२.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १० को च.न. ५०७९ �म�त २०७८/०३/१७ गतेको �ा� प� 

तथा संल�न �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत �स�वानी टोलमा पन� 

सौर� कुला देखी �स�वानी ठाँट�गाउँ रघौरा हदैु होलेर� जो�ने सडक ख�डमा �म�त २०७८।०३।१२ गते आएको 

अ�वरल वषा�का कारणले बाटोमा  �ती पगुी आवागमन समेत व�द भएकाले नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष 

िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट �ोत �यव�थापन गन� गर� त�काल मम�त गन� । 

१२.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १० को च.नं. ५०८५ को �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका 

समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.१० चरव�गया टोल  �नवासी �वकास कुमार �यौपानेको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले घर मम�तका ला�ग उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क 

नं.३११५९ �स.नं.१२पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।- तीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध 

गराउन े।  

१२.३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं.  ५ को च.नं. ३१८७ को �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका 

समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी सिुशल कुमार सनुारको क�चीघर वषा�ले ��त 

पयुा�एकाले घर मम�तका ला�ग उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज 

नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 

१२.४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ को च.नं.२०७३ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. 

१ �समलतारा �नवासी टेक वहादरु घ�त�को घर अ�वरल बषा�का कारणले �ती भएकाले घर मम�तका ला�ग 

उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� 

�.३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 

१२.५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ७को च.नं.२१८२ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. ७ 

स�ुवार कदम चौधर�को घरनेर �नमा�ण भएको वाल भि�कएर �संचाइका लागी ५० मी कुलोको भचना मम�तका 

लागी �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ 

पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १५को च.नं. ३१८७ को �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका 

समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं. १५ �नवासी बहादरु कामीको क�चीघर वषा�ले ��त 

पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� 

हनेुगर� �.३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

 



१२.७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ३ को च.नं. २८१४ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. ३ �नवासी धन कुमार �व.क.को क�चीगोठ वषा�ले ��त पयुा�एकाले गोठ मम�तका ला�ग 

उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. 

५०0०।-  पाँच हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ३ च.नं. २८१३को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. ३ �नवासी जमनुा �व.क.को क�चीगोठ वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ५०0०।-  पाँच हजार 

मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ को च.नं. २०८९को �ा� �सफा�रसका आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १ �नवासी समुी सनुारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य �वपद 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।- तीस हजार मा� 

_  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.१० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २को च.नं. २३२४ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. २ �नवासी कमाला पनुको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।-  तीस 

हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 

१२.११ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १७को च.नं. ५७७८को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. १७ �नवासी गमी सनुारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।-  तीस 

हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.१२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १५ च.नं. ९११६को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १५ �नवासी �व�ण ुवहादरु प�रयारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर 

�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।-  

तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.१३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २ च.नं. २२९८को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. २ �नवासी नरवहादरु कामीको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।-  तीस 

हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.१४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १७को च.नं. ५७२५ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. १७ �नवासी देवी राम �व�कमा�को क�ची घर निजक प�हरो गई जोिखममा रहेकोले 

नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� �ा�ब�धक 

लागत अनमुानको आधारमा प�हरो �नय��णका ला�ग त�काल काय� अगाडी बढाउन े।  



१२.१५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १८को च.नं. ४८८३ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. १८ अ�वापरु मलुकुलो अ�वरल बषा�का कारणले �ती भएकाले �ा�व�धक लागत अनमुान अनसुार �. 

१, ००, ०००।- अ�रेपी एकलाख मा� नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज 

नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.१६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २को च.नं. २४३८को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. २ �नवासी काल� सनुारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.३०, ०००।– (तीस 

हजार मा�) नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.१७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ८ को च.नं. ५६३१ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. ८ इ��ा गनार� �भ� पन� वे�वा कुलामा अ�वरल बषा�का कारणले �ती भइ �संचाइ स�ुवधामा अवरोध 

पयुा�एकाले �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ 

�स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.१८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ८ को च.नं. ५६१२ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. ८  नारायणपरु सेवार कटुक� ढके�परु जोडने ववई न�दको पलुको उ�र तफ� को भागमा अ�वरल बषा�का 

कारणले �ती पयुा�एकाले काया�लयको जे.�स.�व. र �ट�पर इ�धन स�हत उपल�ध गराई नगर �तर�य �वपद 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.१९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ३को च.नं.३०१८ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं.३ 

िझङनी ववईखोला देखी दामोदर रोड जोडने बाटो अ�वरल बषा�का कारणले �ती भएको र व�ती समेत जोिखममा 

परेकाले �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ 

पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.२० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ५को च.नं. ३२३३को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा घोराह� 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी �नमा कुमार� थापा मगरको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले घर 

मम�तका ला�ग उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट 

खच� हनेुगर� �.३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.२१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ५को च.नं. ३२५१को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी गो�व�द दमाईको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले घर मम�तका ला�ग 

उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. 

३०, ०००।-  तीस हजार मा� नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.२२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२ को च.नं. ८०१०को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. १२ �नवासी वल वहादरु दमाईको क�ची घर वषा�ले ��त पयुाएकाले घर मम�तका 

ला�ग उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� 

�. ३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  



१२.२३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ९ को च.नं.४०२२ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. 

९ तेघरा गनार� �संचाई कुलो अ�वरल बषा�का कारणले �ती भएकाले �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� नगर 

�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन�।  

१२.२४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०२२ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं.१ मालेगाँउ �लि�टङ खानेपानीको तार आगलागीबाट जल� न� भएकाले �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� 

नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� 

गन� ।  

१२.२५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं.१२  च.नं. ८०२५को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १२ �नवासी �तलसरा साक�को क�ची घर वषा�ले ��त पयुाएकाले उहालँाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ३०, ०००।-  तीस 

हजार मा� नगद राहत उपल�ध गराउने  । 

१२.२६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ६को च.नं. २४३४को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. ६ �नवासी पवन पनुमगर क�चीघर वषा�ले ��त पयुाएकाले उहालँाई नगर �तर�य �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ३०, ०००।-  तीस हजार 

मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.२७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १७ को च.नं. ५७४७को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं.१७ जय हनमुान टोल �नवासीकुमार� सनुार �वधवा म�हला भएको र उहाँको आ�थ�क 

अव�था कमजोर भएकाले उहाँलाई नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. 

५२ बाट खच� हनेुगर� �. ५, ०००।- अ�रेपी पाँच हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.२८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १६को च.नं. ३१५० को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं.१६ ठोकैया ि�थत खोपाखेत कुलो अ�वरल वषा�का कारण �ती भएको र आवागमन समेत अव�� भएकाले 

�ा�व�धक लागत अनमुान तयारपार� नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. 

५२ बाट खच� हनेु ग�र मम�त काय� गन� ।  

१२.२९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०९१ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै 

उप-महानगरपा�लका वडा नं. १ �समलतारा �नवासी चकु� �तवार� �े�ीको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले 

उहाँलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. 

३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ च.नं. २०९६को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १ �समलतारा �नवासी �नमा कुमार� घ�त�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई 

नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. 

३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 



१२.३१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ च.नं. २०९७को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १ �समलतारा �नवासी प�ुपा थापाको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर 

�तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ३०, ०००।-  

तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ५को च.नं. ३२५२को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी अमतृा व�नेतको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �तर�य 

�वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. ३०, ०००।-  तीस 

हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०७८को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उप-

महानगरपा�लका वडा नं. १ सखुाखोला �नवासी �मन बहादरु �गर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकोले उहाँलाई 

नगर �तर�य �वपद �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �. 

३०, ०००।–  (तीस हजार मा�) नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ११को च.नं.३०४४ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. 

११ व�ने कृ�ण बहादरु वल�को घर वषा�ले ��त भएको र सरसफाई वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको 

�म�त २०७८ जेठ म�हनको ११ गतेका �दन साइज अनसुारको �टन उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उहालँाई 

�टन उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �. ३०, ०००।–  (तीस हजार मा�) नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १६को च.नं. ६६६८ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. १६ व�ने �बमला प�रयारको घर वषा�ले ��त भएको र सरसफाइ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको 

�म�त २०७८ जेठ म�हनको २५ गतेका �दन साइज अनसुारको �टन उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उहालँाई 

�टन उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �. �. ३०, ०००।–  (तीस हजार मा�) नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २ को च.नं. २०२९ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. २ व�ने कृ�ण वहादरु डाँगीको घर आगलागी भै ��त भएको र सरसफाइ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन 

स�म�तको �म�त २०७८ आषाढ म�हनको ०८ गतेका �दन साइज अनसुारको �टन उपल�ध गराउन े �नण�य 

भएकोमा उहालँाई �टन उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �. ३०, ०००।–  (तीस हजार मा�) नगद राहत 

उपल�ध गराउने ।  

१२.३७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २को च.नं. २०३० को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. 

२ व�ने पाव�ती डाँगीको घर आगलागी भै ��त भएको र सरसफाइ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको 

�म�त २०७८ आषाढ म�हनको ०८ गतेका �दन साइज अनसुारको �टन उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उहँलाई 

�टन उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �. �. ३०, ०००।-  तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

 

 



१२.३८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २ को च.नं. ९५५ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा नं. 

२ व�ने क�पना के.सी.को घर आगलागी भै ��त भएको र सरसफाइ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको 

�म�त २०७८ आषाढ म�हनको ०८ गतेका �दन साइज अनसुारको �टन उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उहाँलाई 

�टन उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �. ३०, ०००।–  (तीस हजार मा�) नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

१२.३९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२को च.नं. ६०६१ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा वडा 

नं. १२ व�न ेअ�जना सेन शाहको घर आगलागी भै ��त भएको र सरसफाइ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन 

स�म�तको �म�त २०७८ जेठ म�हनको २५ गतेका �दन ज�तापाता उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उहाँलाई 

ज�तापाता उपल�ध गराउन नस�कएको हुँदा �.३०, ०००।-  तीस हजार मा� _ तीस हजार नगद राहत उपल�ध 

गराउन े।  

१२.४० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ५को च.नं. ३१७७ �म�त २०७८/०३/२०  गते �ा� प� तथा 

संल�न �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ हर�याल� टोल �बकास सं�था 

अ�तग�त ममता घत�को घर भ�क�एको कारणले �. 30000।-अ�रेपी तीस हजार मा� नगद सहयोग �था�नय 

�वपद �यब�थापन कोष  िशष�क न. ३११५९ �स.न. १२ पेज न.५२ बाट खच� हनेुगर� मम�त गन� ।  

१२.४१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं.१८को च.न ४८९०  �म�त २०७८/०३/०९ गते �ा�  

�सफा�रस प�  तथा संल�न �हर�  आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न.१८ अ�तग�त ��चार�   टोल  

ब�ने मनोज चौधर�को घर भ�क�एकोले  �. 30000।००(�तस हजार मा�) �था�नय �वप� �यब�थापन कोष 

िशष�क न. ३११५९ �स.न. १२ पेज न.५२ बाट खच� हनेु गर� सहयोग उपल�ध  गराउने ।  

१२.४२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०५७   �म�त २०७८/०३/० ६ गते �ा�   

�सफा�रस प�का आधारमा यसै उप – महानगरपा�लका वडा नं. १ िचतवुाटार�   ब�ने  ढाल बहादरु चौधर�को   

घर चेपे तालले डुबान परेको हदुा �.५०००।(पाँच हजार मा�) सहयोग �था�नय �वप� �यब�थापन कोष िशष�क 

न. ३११५९ �स.न. १२ पेज न. ५२ बाट खच� हनेु उपल�ध  गराउने । 

१२.४३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०५८‚ �म�त २०७८/०३/० ६ गते �ा� 

�सफा�रस प�का आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न.१ िचतवुाटार� ब�ने रामबहादरु चौधर�को घर चेपे 

तालले डुबान परेको हुदँा �.५०००।– (पाँच हजार मा�) सहयोग �था�नय �वप� �यब�थापन कोष िशष�क नं. 

३११५९ �स.न. १२ पेज न.५२ बाट खच� हनेु   उपल�ध  गराउने ।  

१२.४४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ च.नं. २०५९‚ �म�त २०७८/०३/० ६ गते �ा�   

�सफा�रस प�का आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ िचतवुाटार�   ब�ने  खल  बहादरु दमाई  घर चेपे 

तालले डुबान परेको हुँदा �.५०००।(पाँच हजार मा�) सहयोग �था�नय �वप� �यब�थापन कोष िशष�क न. 

३११५९ �स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु   उपल�ध  गराउने ।  

 

 



१२.४५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. २०५६‚ �म�त २०७८/०३/० ६ गते �ा�   

�सफा�रस प�का आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ िचतवुाटार� ब�ने  �भ�स ुचैधर�को  घर चेपे तालले 

डुबान परेको हदुा �.५०००।– (पाँच हजार मा�) सहयोग �था�नय �वप� �यब�थापन कोष िशष�क न. ३११५९ 

�स.न. १२ पेज न.५२ बाट खच� हनेु   उपल�ध  गराउने ।  

१२.४६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ को च.नं. २०९१ �म�त २०७८/०३/१४ गते �ा� �सफा�रस 

प�  तथा संल�न �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ अ�तग�त �समलतारा ब�ने 

चकु� �तवार� �े�ी घर भ�क�एकोले  �. 30000।– (तीस हजार मा�) �था�नय �वप� �यब�थापन कोष िशष�क 

नं. ३११५९ �स.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� सहयोग   उपल�ध  गराउने ।  

१२.४७ घोराह� उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ बाइसेमा बषा�तका कारणले क�भट� भ�क�एकाले �ा�व�धक लागत 

अनमुान तयार पार� नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोषबाट खच� हनेु ग�र त�काल मम�त गन� । 

१२.४८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १ को च.नं. २०७१ �म�त २०७८/०३/१३  गते �ा� 

�सफा�रस प�  तथा संल�न �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १  अ�तग�त 

�समलतारा ब�ने �तलक बहादरु थापामगरको घर भ�क�एकोले  �. 30000।– (तीस हजार मा�) �था�नय �वप� 

�यब�थापन कोष िशष�क न. ३११५९ �स.न. १२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेु गर� सहयोग  उपल�ध  गराउने ।  

�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त आ.व. २०७८/०७९ मा न�दज�य पदाथ� (ढंुगा‚ �ग�ी‚ बालवुा आ�द) 

उ�खननका ला�ग तप�सल बमोिजमका खोलाह�मा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण (IEE) गन� । 

�स.नं. वडा नं. खोलाको नाम/�थान/घाट  कै�फयत  

१ 
२ 

बा�लम खोलाको पलुदेिख ५००  �मटर तल बालापरु-िझ�नी जोडने बाटोस�म  

२ बबईको सकु� डाँगी मसमानघाटदेिख बालापरु  दोभानस�म  

३ 

३ 

गो�ल� सोता र बबई खोलाको दोभानदेिख तल  

४ कटुवा खोला र बबई खोलाको दोभान  

५ भैसकुमा� महराटोलदेिख रनघरवाजाने बाटोदेिख तल मा�थ बबई खोला  

६ बा�लम खोला वनखेतबाट वलामपरु जाने िझ�नी कुलाबाँधदेिख ५०० �मटर मा�थ 

बा�लम खोला । 

 

७ 

४ 

वडा नं. ४ र १७ को �स�नेखोला �व.�प. माग� पलुदेिख दि�ण घोराह� लमह� सडकको 

पलुदेिख उ�रको �े� �े� 

 

८ वडा नं. ४ र २ मा पन� वा�लम खोलाको भानपरुदेिख �नम�ुरया जाने सडकको उ�र र 

�व.�प. माग� पलुदेिख दि�णतफ� को 

 

९ 
५ 

धारापानी घाट‚ डोलगाउँ घाट‚ रामघाट‚ किचलागनार घाट ‚ घ�ुाघाट‚ ह�लरे घाट र 

धौलडुाँडा घाट । 

 



१० 

६ 

बबई न�द जलाधार�े�- रामघाट‚ लमड�वा र धारापानी पलुको ८ �म. पूव� पि�म�े�  

११ बबई कटुवा खोला जलाधार �े�को दोभान  

१२ 

७ 

स�ुवार बधुौराको सेवार खोला घाट  

१३ सेवार खोला डवरगाँउ घाट   

१४ सेवार खोला जवरपरु घाट  

१५ सेवार खोला बेसाह� घाट  

१६ 

८ 

गजु�(ज�वा) खोलाको घोराह� तलुसीपरु सडकको गजु� खोला पलुको ५०० �मटरदेिख 

दि�ण द�ु�ा ज�वा घाटस�म 

 

१७ बबई न�दको द�ु�ा ज�वा घाटदेिख पि�म मछाह� घाटस�म  

१८ 
९ 

हापरु खोलाको अ�परा घाटदेिख दि�ण तेघरास�म  

१९ बबई न�दमा लरैना खोला दोभानदेिख पि�म लहुादवरास�म  

२० 
११ 

हापरु खोला ि�थत चाघ‚ु ओइन�रया खोला र पेरनी खोलाको घाट र प�ेखोलाको 

आघघार� घाट 

 

२१ 

१२ 

गासे कुलाको बाँधदेिख उ�र भवानी कुलाको बाँधस�म हापरु खोला 

२२ हापरु रतनपरु जाने मा�थ�लो प�ी पलुदेिख उ�र झोल�ुे पलुस�म हापरु खोला 

२३ �नघवुारको प�ी पलुदेिख उ�र रतनपरु जाने प�ी पलुस�म  हापरु खोला 

२४ �नघवुारको प�ी पलुदेिख दि�ण वडा नं. ११को �समानास�म हापरु खोला 

२५ 
१३ 

सेवारखोलाको �वप�यना �यान के��देिख उ�रतफ� को �े�  

२६ गजु�खोलाको चंखेरो ताल पोखर�को आसपासको �े�  

२७ 

१६ 

सेवारखोलामा वृ�ा�मदेिख ५०० �मटर दि�णदेिख घोराह� तिु�सपरु सडकको कजवे 

भ�दा ५०० �मटर उ�र स�म । 

 

२८ सेवार खोला घोराह� तिु�सपरु सडकको कजवेदेिख ५०० �मटर दि�ण गजु� खोला 

दोभानस�म । 

 

२९ 

१७ 

कटुवा खोला साइट नं. १(�क�र कुलोदेिख २०० �मटर उ�र दि�ण दवैु�तर)  

३० कटुवा खोला साइट नं. २ (�वा�ड गाउँदेिख पूव� �ढकपरु खेलकुद मैदानस�म)  

३१ कटुवा खोला साइट नं. ३ (�स�ने खोला कटुवा खोला दोभानदेिख ५०० �मटर मा�थ)  

३२ �स�ने खोला कटुवा खोला दोभानदेिख २०० �मटर मा�थ‚ घोराह�-लमह� सडक ख�डको 

�स�ने खोला पलुको ५०० �मटर तल‚ �स�न े खोलाको रामपरु जाने पलुदेिख ५०० 

�मटर  उ�र‚  भैसाह� कुलो बाँधको २०० �मटर दि�ण �तरको �े� 

 

३३ १८ कटुवा खोला शंखे�पपलदेिख उ�रतफ�  अि�बके�र�को पि�म तफ� को �थान  

 



�नण�य नं. १४ 

नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.)�ल. को च.नं. २९०/०७७/७८ �म�त २०७८।०३।१८ गतेको प�ानसुार 

यस घोराह� उपमहानगरपा�लका र वैकि�पक उजा� �व��न के�� र नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.�ल.) �वच 

घोराह� उपमहानगरपा�लका १६ ि�थत �नमा�णाधीन Waste to Energy काय��म २०७८ असार मसा�तस�म स�प� 

हनुपुन�मा को�भड-१९ महामार�को कारणले काममा बाधा पन� गएको हुँदा २०७८ मं�सर मसा�तस�म �याद थपका 

ला�ग अनरुोध भई आएको र �नमा�ण काय� समेत अि�तम चरणमा पगेुको देिखएकोले २०७८ मं�सर मसा�तस�म 

�नमा�ण स�प� समयावधी थप गन� ।  

 

 


