
�म�त २०७८/०५/१६गते बधुबार ११० औ ंकाय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. �व�तु �ा�सफम�र ख�रदका  ला�ग आव�यक बजेट �यव�थापन स�ब�धमा ।(वडा नं. ३मा �डप 

बो�रङका ला�ग) 

२. आ.व. २०७७/७८मा संचालन भएका वा�ष�क योजना तथा काय��मको अनगुमन ��तवेदन स�ब�धमा । 

३. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

४. सामी प�रयोजना अ�तग�त �वि�य सा�रता क�ा संचालनका ला�ग वडा छनौट स�ब�धमा । 

५. आ.व.२०७७/७८को वा�ष�क �ग�त ��तवेदन र वा�ष�क साव�ज�नक सनुवुाई ��तवेदन अनमुोदन 

स�ब�धमा। 

६. काय��व�ध तथा मापद�ड पा�रत स�ब�धमा । 

७. खानेपानी पाइप उपल�ध गराउने स�ब�धमा ।(ढोडेनी उपभो�ा स�म�त वडा नं. १८) 

८. करार स�झौता स�ब�धमा । 

९. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा ।(कुिचकार �व�द ुग�ुङ) 

१०. �व�ालय खो�ने स�ब�धमा । 

११. �ो�साहन रकम उपल�ध गराउने स�ब�धमा ।(�हर�लाई) 

१२. अ�पताल भवनको न�सा �वीकृत राज� द�तरु छुट स�ब�धमा । 

१३. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर�तर�य  �थानीय बालमै�ी सम�वय स�म�तको बैठकको �नण�य 

अनमुोदन स�ब�धमा । 

१४. �वषयगत स�म�तह�को काय� �ववरण स�ब�धमा । 

१५. लागत सहभा�गता रकम �फता� स�ब�धमा । 

१६. ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

१७. सा�वक �थानीय �नकायका कम�चार�ह�को उपदान स�ब�धमा । 

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

१९.  संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (�वशेष अनदुान) रकम बाँडफाँड स�ब�धमा । 

२०.  �डिजटाइजेशनको �याद थप स�ब�धमा । 

२१.   मेनेका िज.सी.को �नवेदन स�ब�धमा ।(पूव� इले����सयन �व�ण�ुयव िज.सी.को प�ी) 

२२. �व�ालय लागत साझेदार� रकम भ�ुानी स�ब�धमा । 

२३. खरको छानो �व�थापन काय��म स�ब�धमा । 

२४. �ी आ�द�यनाथ फाउ�डेशन त�ुसीपरु १७ दाङलाई आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

२५. �वा��य लाभको कामना स�ब�धमा । 

२६. काय�पा�लका पूव� बैठकका �नण�यह�को स�म�ा स�ब�धमा । 

 

 



 

�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३ बग�दवुा सनुौलोटोलमा १२०० घरधरु� रहेको �े� �भ� १०० के.भी. को 

�ा�सफम�रबाट �व�तु लाइन �व�तार भएको र सोह� लाइनबाट ५ वटा �डप बो�रङ  काठ �मल  कुटानी �पसानी 

�मल  पे�ोल प�प  ��ल उ�ोग आद� स�ालनमा रहेकोमा थप दईु वटा �डप बो�रङ �नमा�ण  भई �व�तु भो�टेजमा 

कमी आई खानेपानी तथा अ�य �व�तु स�ब�धी कामकाजमा सम�या भएकोले नयाँ �ा�सफम�र को �यव�था 

ग�र�दनहुनु भ�न बग�दवुा खानेपानी तथा सरसफाई उपभो�ा स�म�तको च.नं. ०४  �म�त २०७८।०४।२४ गतेको 

�ा�  प� तथा घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३ को च.नं. २०२  �म�त २०७८।०४।२४ गतेको 

�सफा�रस प� समेत �ा� भएकोले उ� �थानमा २५ के.भी.को नया ँ �ा�सफम�र ख�रदका ला�ग आव�यक 

बजेटको �यव�था गन� ।  

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७७/०७८ को योजनाह�को अनगुमन स�ब�धमा अनगुमन स�म�तबाट 

पेश भएको सझुावह� स�हतको अनगुमन ��तवेदन काय�पा�लका सम� ��ततु ग�रयो । अनगुमनका �ममा 

देिखएका क�म कमजोर�ह�लाई सधुार गन� ��तवेदनमा उ�लेिखत सझुावह�लाई काया��वयन गद� आगामी �दनमा 

अनगुमन �णाल�लाई थप �भावकार� बनाउने ।  

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �म�त २०७८।४।१५ गते र २०७८।०५।०८ गते 

बसेको बैठकका देहाय बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन� । 

३.१ शैि�क स� २०७८देिख क�ा ११/१२ को अनमु�त क�ा थप तथा �वषय थप स�ब�धमा �व�ालय 

अनगुमन उपस�म�तको बैठकको �सफा�रस अनसुार तप�सल  बमोिजमको �व�ालयह�लाई तप�सल बमोिजमको 

क�ा तथा �वषय थप गन� अनमु�त �दन े। 

तप�सलः 

�स.नं. �व�ालयको नाम ठेगाना क�ा थप  �वषय/संकाय 

१ नरदे�व मा �व तेघरा घोराह� ०९ ११ िश�ा 

२ बराह �े� मा.�व. सेवार वनगाउँ घोराह� १३ ११ िश�ा 

३ बाल �वकास  मा.�व. घोराह� घोराह� १४ ११ �यव�थापन 

४ महे�� मा.�व. धना� घोराह� ५ १२ िश�ा 

५ मा.�व. सौ�डयार घोराह� ७ ११ �यव�थापन 

६ �स�र�ाथ नमनुा मा.�व. नारायणपरु घोराह� १० ११ �व�ान संकाय (�वषय थप) 

७ �ह�द ु�ब�ा�पठ नेपाल �कुल घोराह� १५ ११ �यव�थापन 

८ मनकामना  इं�लस सेके�डर� �कुल  घोराह� १७ ११ िश�ा 

९ रा�ी आवासीय मा.�व. घोराह� घोराह� १८ ११ �यव�थापन 

१० �ान�स�ध ुमा.�व. घोराह� घोराह�  ११ काननु �वषय (�वषय थप) 

११ अ�फा मा. �व.  घोराह� घोराह� १५ १२ �यव�थापन 



१२ गोदावर� ई.�म�डयम �कुल घोराह� १३ १२ �यव�थापन 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका िश�क �यव�थापन स�म�त एवं िश�कका पेशागत संगठन समेतको �सफा�रस 

अनसुार तप�सल बमोिजमका �व�ालयका �न�न िश�कह�लाई स�वा तथा पद�थापन गन� । 

तप�सलः 

पद�थापन गन� िश�क  र �व�ालय 

�स 

न  

िश�कको नाम 

थर 

तह सा�वकको �व�ालय पद�थापन गन� �व�ालय कै�फयत 

१ लालमिण ख�का �न मा त�ृतय मा �व हापरु �वजौर� 

नवोदय बाल क�याण आ �व 

दि�ण अ�ाई 

मा �व हापरु �वजौर�बाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत पद�थापन 

२ चेतनाथ गौतम �न मा त�ृतय 

जनता मा �व नया 

बकुा अि�वके�र� आ �व बेलघार� 

जनता मा �व नयागाउ बकुाबाट 

दरब�द� कट भई स�हत पद�थापन 

३ यशोदा पो�रेल �न मा त�ृतय 

महे�� आ �व 

दलिजतपरु आ �व �गठेपानी 

महे�� आ �व दलिजतपरु दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत पद�थापना 

४ गंगा राम वल� मा �व ���तय नरदे�व मा �व तेघरा बाल क�याण मा �व खैरा 

नरदे�व मा �व तेघराबाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

५ 

गणेश �साद  

�रजाल मा �व ���तय  हापरु मा �व �नघवुार जयशेर मा �व रावतगाउ 

हापरु मा �व  �नघवुारबाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

६ �व�ण ु�साद शमा�  मा �व ���तय मा �व हापरु �वजौर� मा �व िझगनी ब�ाडी 

मा �व हापरु �वजौर� बाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

७ �व�लव अ�धकार� मा �व ���तय मा �व डाडागाउ गो�ल� मा �व जजरागाउ 

मा �व डाडागाउ गो�ल�बाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

८ गीता शमा� मा �व त�ृतय मा �व डाडागाउ गो�ल� जनजाग�ृत मा �व लमड�वा 

मा �व डाडागाउ गो�ल�बाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

९ �दपक दाहाल मा �व त�ृतय मा �व हापरु रतनपरु मा �व �ढकपरु 

मा �व हापरु रतनपरुबाट दरब�द� 

कट भई दरब�द� स�हत प��थापना 

१० �तलबहादरु बढुा मा �व त�ृतय महे�� मा �व धना� 

अ�तरा��य यवुा बष� मा �व 

तोष 

महे�� मा �व धना�बाट दरब�द� कट 

भई दरब�द� स�हत प��थापना 

११ 

शंकर �सह 

ठकुर� मा �व त�ृतय मा �व रझेना जनता मा �व नया बकुा 

मा �व रझेनाबाट दरब�द� कट भई 

दरब�द� स�हत प��थापना 

१२ �ीधर पोखरेल मा �व ���तय 

�स�र�नाथ नमनुा 

मा.�व. नारायणपरु बाल �वकास मा �व घोराह� 

�स�र�नाथ नमनुा मा �व 

नारायणपरुबाट दरब�द� कट भई 

दरब�द� स�हत प��थापना 

१३ राजे�� िघ�मरे मा �व त�ृतय गगा मा �व रामपरु  मा �व डाडागाउ गो�ल� 

गगा मा �व रामपरुबाट दरब�द� कट 

भई दरब�द� स�हत प��थापना 

िश�क स�वा एवं पद�थापन �ववरण 

� 

स  िश�कको नाम थर तह/�ेणी काय�रत �व�ालय 

पद�थापन हनु े

�व�ालय कै�फयत 

१ 

स�रता ब�नेत �ा �व त�ृतय बालक�याण �ा �व माराकोट नरदे�व मा �व तेघरा सिुशला अ�धकार�को �र� 

दरब�द�मा  

२ 

बा�लका डागी �ा �व ���तय बालक�याण आ �व दि�ण 

अ�ाई 

 बालम�द�र �ा �व म�ज ुिघ�मरेको �र� 

दरब�द�मा  

३ 

बस�ता भ�डार� �ा �व त�ृतय नेपाल रा��य �ा �व र�जे बालक�याण आ �व 

दि�ण अ�ाई 

बा�लका डागीको �र� 

दरब�द�मा  

४ �सता �डसी �ा �व त�ृतय अि�बका मा �व हन�क  मा �व सौ�डयार सिुशला साहको �र� 



दरब�द�मा  

५ 

शिशधर पा�डे �ा �व त�ृतय रा��य �ा �व �लथान अि�बका मा �व 

हन�क  

�सता �डसीको �र�  

दरब�द�मा  

६ 

कुम �काश वल� �ा �व त�ृतय भगवती मा �व सैघा होडवाङ जनक�याण �ा �व 

धारापानी 

बस�तराज अ�धकार�को �र� 

दरब�द�मा  

७ 

लालकुमार� पनु �ा �व त�ृतय अि�बका मा �व हन�क  जयशेर मा �व 

रावतगाउ 

�वकास योगीको  �र� 

दरब�द�मा  

८ 

�भमकुमर� भ�डार� �ा �व त�ृतय बराह �े� �ा �व खानीगाउ अि�वके�र� आ �व 

वेलघार� 

२०७८ पौष ९ मा �सता 

पौडेल अ�नबाय� अवकास हनु े

पदमा 

९ 

केशरवती थापा �ा �व त�ृतय �ा �व रातामाटा सोरठ� बराह�े� मा �व 

सेवार वनगाउ 

तारा �गर�को �र� दरब�द�मा  

१० 

�नमा कालाथोक� �ा �व त�ृतय �ा �व कम�कोट बराह �ा �व सा�हपरु २०७८ चै� १९ मा �व�ण ु

�साद रे�मी अ�नबाय� 

अवकास हनु ेपदमा 

११ 

�गर�राज भ�डार� �ा �व त�ृतय आ �व चा�ल�घाट रा�ी �ा �व 

सकु� डागी 

केशवराज पो�लेको �र� 

दरब�द�मा  

१२ 

�समा वल� �ा �व त�ृतय नेपाल रा��य �ा �व र�जे हापरु मा �व  �नघवुार २०७८ का�त�क ३० मा 

असोक कुमार �यौपान े

अ�नबाय� अवकास हनु ेपदमा 

१३ 

देवा आचाय� �ा �व ���तय भ�ूम आ �व बा�ला �ा �व कजा�ह� २०७८ का�त�क १० मा 

�दपा पछाई अ�नबाय� 

अवकास हनु ेपदमा 

१४ िखम कुमार� पनु �ा �व राहत भगवती मा �व सैघा होडवाङ आ �व सवार�कोट राहत स�हत 

१५ 

�र� �ा �व  आ �व सवार�कोट भगवती मा �व सैघा 

होडवाङ 

धम�बहादरु पनुको �र� 

दरब�द�  

१६ 

तक�  बहादरु ब�नेत �ा �व त�ृतय मा �व रझेना प प न मा �व 

भरतपरु 

स�रता के सी करौ�तडाडामा 

गएकोले  दरब�द� 

१७ 

स�रता के सी �ा �व राहत प प मा �व भरतपरु बाताबरणीय �ा �व 

करौ�तडाडाँ 

बासदेुव सवेुद� मा �व 

रझेनामा गएकोले राहत 

स�हत 

१८ बासदेुव सवेुद� �ा �व ���तय बाताबरिणय �ा �व करौतीडाँडा मा �व रझेना दरब�द� स�हत 

१९ 

शारदा �वाल� �ा �व त�ृतय सनुाल� �ा �व द�ती मा �व रझेना २०७८ पौष ११ मा 

बासदेुव सवेुद�को अ�नवाय� 

अवकास भइ �र� हनु ेपदमा  

२० 

ग�ु�साद �ड सी �ा �व त�ृतय भगवती मा �व सैघा होडवाङ �ा �व सानी अ�बापरु 

सरा� 

�र�मा  

२१ 

अशोक पौडेल �ा �व त�ृतय मा �व डाडागाउ गो�ल� �स�र�नाथ मा �व 

नारायणपरु 

दरब�द� स�हत 

२२ 

प�व�ा खनाल �ा �व त�ृतय अ�तरा��य यवुा बष� मा �व तोष मा �व डाडागाउ 

गो�ल� 

दरब�द� स�हत 

२३ 

�र� �ा �व  सर�वती मा �व काठेकोल अ�तरा��य यवुा बष� 

मा �व तोष 

२०७८ पौष १५ �नमा �ड 

�स अ�नवाय� अवकास भइ 

�र� हनुे पद 

२४ 

�टकाराम िज सी �ा �व ���तय राजा र�वाल� �ा �व रा�चे �ा �व सेवार वगाले २०७८ असोज २१ गते 

ख�क बहादरु पनु अ�नवाय� 



अवकास भइ �र� हनु ेपदमा  

२५ 

�भमराज नेपाल� �ा �व ���तय आ �व सवार�कोट बाराह�े� मा �व 

सेवार वनगाउ 

कु�तला �गर�को अ�नवाय� 

अवकास भइ �र� हनुे 

दरब�द�मा  

२६ 

शारदा घ�त� �ा �व त�ृतय भगवती मा �व सैघा होडवाङ  हापरु मा �व 

�नघवुार 

दरब�द� स�हत 

२७ जानका ख�का �ा �व त�ृतय आ �व चा�ल�घाट आ �व सवार�कोट �भमराज नेपाल�को ठाउमा 

२८ 

ड�बर गौतम �ा �व राहत अ�तररा��य यवुा बष� मा �व 

तोष 

जयशेर मा �व 

रावतगाउ 

 आ�नो राहत स�हत२०७८ 

चै�मा वामा िघ�मरेले 

छोडेप�छ 

२९ 

 �र�  �ा �व दरब�द� जयशेर मा �व रावतगाउ भगवती मा �व सैघा 

होडवाङ 

२०७८ चै� वामा िघ�मरे 

अ�नवाय� अवकास भएप�छ 

३० �वर बहादरु वल� �ा �व राहत आ �व �समलतारा �ा �व कम��टया आ�नो राहत स�हत 

३१ �वजय अ�धकार� �न मा �व त�ृतय गोर�र�नाथ मा �व चौघेरा आ �व सनुपरु दरब�द� स�हत 

३२ 

िशवा शमा�  �ा �व त�ृतय महे�� मा �व धना� गोर�र�नाथ मा �व 

चौघेरा 

दरब�द� स�हत 

३३ जग�वर  चौधर�  �ा �व ���तय भगवती मा �व सैघा होडवाङ महे�� मा �व धना� दरब�द� स�हत 

३४ माधव पा�डे �ा �व ���तय रा�ी �ा �व सकु� डागी बराह �ा �व सा�हपरु तलुसा सवेुद�को ठाउमा  

३५ तलुसा सवेुद� �ा �व त�ृतय बराह �ा �व सा�हपरु गगा मा �व रामपरु �न मा �व कट बापत थप 

३६ �वकास पा�डे �न मा �व त�ृतय मा �व �ढकपरु आ �व �समलतारा दरब�द� स�हत 

३७ 

�वर बहादरु डागीको 

दरब�द� 

�न मा �व त�ृतय �स�र�नाथ मा �व नारायणपरु मा �व �ढकपरु दरब�द� स�हत हाल उ� 

दरब�द�मा सटटामा 

िश�कमा काय�रत अपसना 

शमा� 

३८ 

�गर�राज �धताल �ा �व त�ृतय आ �व सवार�कोट मा �व �ढकपरु आ�नो दरब�द� स�हत �न मा  

�व कट बापत थप 

३९ राजेश ख�ी �न मा �व त�ृतय मा �व �ढकपरु आ �व सवार�कोट दरब�द� स�हत 

४० 

रमेश गौतम �न मा �व ���तय मा �व सौ�डयार सर�वती मा �व 

कांठेकोल 

दरब�द� स�हत 

४१ 

ह�रलाल चौधर� �न मा �व राहत जनजाग�ृत मा �व लमड�वा जयशेर मा �व 

रावतगाउ 

राहत स�हत 

४२ 

हकुुम बहादरु  

बढुाथोक� 

�न मा �व त�ृतय जयशेर मा �व रावतगाउ जनजाग�ृत मा �व 

लमड�वा 

दरब�द� स�हत 

४३ ग�ु�साद पौडेल �न मा �व त�ृतय जनता मा �व नयागाउ बकुा आ �व चा�ल�घाट दरब�द� स�हत 

४४ 

ममुा भ�राई �ा �व त�ृतय आ �व चा�ल�घाट आ �व �समलतारा च��कला नेपाल�को 

दरब�द�मा  

४५ 

च��कला नेपाल� �ा �व त�ृतय आ �व �समलतारा रा�ी �ा �व 

सकु� डागी 

माधव पा�डेको ठाउमा  

४६ 

कृ�णा पौडेल �न मा �व त�ृतय गगा मा �व रामपरु मा �व िझगनी 

ब�ाडी 

 दरब�द� स�हत 

४७ �ीकुमार पो�ले �न मा �व त�ृतय मा �व िझगनी ब�ाडी आ �व भैसकुमा�  दरब�द� स�हत  

४८ 

�सता गैरे �ा �व त�ृतय �ा �व �ीचौर गगा मा �व रामपरु कमला भ�राईको  दरब�द� 

�र� भएमा 

४९ कमला देवकोटा �ा �व राहत जनता �ा �व काउल�चौर रा�ी �ा �व श�ुवार आ�नो राहत स�हत 

५० िजवन खनाल �ा �व ���तय भ�ूम आ �व बा�ला जनता �ा �व दरब�द� स�हत  



काउल�चौर 

५१ झ�ग ुपौडेल �न मा �व ���तय मा �व रझेना मा �व बाल�वकास दरब�द� स�हत  

५२ सिुशला थापा �ा �व त�ृतय बराह�े� �ा �व बसेर�खोला मा �व रझेना �न मा �व कट बापत थप 

५३ 

�र� �ा �व दरब�द� आ �व चा�ल�घाट बराह �े� �ा �व 

बसेर�खोला 

�गर�राज भ�डार�को  दरब�द� 

५४ 

�मनराज शमा� �न मा �व ���तय  हापरु मा �व �नघवुार  नेपाल रा��य आ 

�व द�ु�ा 

दरब�द� स�हत  

५५ टुककुमार� रावत �न मा �व त�ृतय महे�� मा �व धना� भ�ूम आ �व बा�ला दरब�द� स�हत  

५६ 

धम� बहादरु बढुाथोक� �ा �व त�ृतय भ�ूम आ �व बा�ला मा �व सौ�डयार दरब�द� स�हत  �न मा �व कट 

बापत थप 

५७ 

केशवराज �व� �ा �व त�ृतय भगवती मा �व सैघा होडवाङ गगा मा �व रामपरु २०७८ पौष २९ मा 

�गर�राज पा�डे अ�नबाय� 

अवकास हनु े�र�मा  

५८ चाम ुचौधर� �न मा �व ���तय  हापरु मा �व रतनपरु आ �व गजु� दरब�द� स�हत  

५९ 

य� बहादरु ब�नेत �ा �व राहत मा �व रतनपरु मा �व रतनपरुमा 

पद�थापना 

आ�नो राहत स�हत 

६० 

हेमा ब�नेत �ा �व राहत बालक�याण मा �व खैरा बालक�याण मा �व 

खैरामा पद�थापना 

आ�नो राहत स�हत 

६१ 

�व�िजत दास �ा �व राहत सरय ुआ �व भैसकुमा�  मा �व धना�मा 

पद�थापना 

आ�नो राहत स�हत 

६२ �ानबहादरु काक� �ा �व ���तय �ा �व बालमि�दर काज   

६३ 

नारायण िघ�मरे �न मा �व राहत आ �व सनुपरु जनता मा �व 

नयागाउ बकुा 

आ�नो राहत स�हत 

६४ प�ुकर कुमार पो�ले  �न मा  �व त�ृतय जनता मा �व नया बकुा मा �व हापरु �वजौर� पार�प�रक स�वा 

६५ केशव पो�ले  �न मा  �व त�ृतय मा �व हापरु �वजौर� 

जनता मा �व 

नयागाउ बकुा पार�प�रक स�वा 

६६ प�ृवी चौधर� �ा �व ���तय जनता �ा �व डागीगाउ �ा �व कम��टया दरब�द� स�हत  

६७ मानवहादरु काक� �ा �व ���तय �ा �व कम��टया 

जनता �ा �व 

डागीगाउ 

दरब�द� स�हत  

६८ केि��य अनदुान �न मा     

अ�तरा��य यवुा बष� 

मा �व तोष   

६९ केि��य अनदुान �न मा     मा �व �ढकपरु   

७० केि��य अनदुान �न मा     आ �व चा�ल�घाट   

७१ केि��य अनदुान �न मा     भ�ूम आ �व बा�ला   

७२ केि��य अनदुान �न मा     महे�� मा �व धना�   

७३ प. प. न. मा. �व. भरतपरुबाट  �न. मा. �व. दरब�द� ( िश�क स�हत) अ�त आव�यक भएको �व�ालयमा स�वा पद�थापना गन� । 

यस उपरा�त �र� हनुे पदमा तप�सल बमोिजमका िश�कह�लाई पद�थापनको ला�ग �सफा�रस गन� ।    

१ होती िज सी  सर�वती �ा �व मसुोटखोला 

२ लि�ममान चौधर�   आ �व �समलतारा  

३ ख�का �साद ला�मछान े बालक�याण �ा �व खमुकोट 

४ स�रता राना बाल�हत �ा �व प�ट�जा 

५ सिचता पौडेल पो�ले गगा मा �व रामपरु 

६ ए�लना बढुा अ�तरा��य यवुा बष� मा �व तोष 

७ र�ा �व क �ा �व �ीचौर 

८ सा�व�ा घ�त� अि�वका मा �व हन�क 

९ धनकुमार� �व क सि�लकोट �ा �व माले  



 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा स�ालन भईरहेको सरुि�त आ�वासन प�रयोजना(सामी) अ�तग�त वैदेिशक रोजगार�मा 

गएका �यि�का प�रवारका सद�यह�लाई आ.व. २०७८/०७९मा �व�ीय सा�रता क�ा स�ालनका ला�ग Pre 

Survey गन� घोराह� उपमहानगरपा�लकाका वडा नं. २‚ ११‚ १४ र १९ गर� ४ वडा छनौट गन� । 

�नण�य  नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सूचना तथा स�ार ��व�ध शाखाबाट पेश भएको आ.व.२०७७/७८को वा�ष�क 

�ग�त ��तवेदन र वा�ष�क साव�ज�नक सनुवुाई ��तवेदन अनमुोदन गन� । 

�नण�य नं. ६  

तप�सल बमोिजमका स�म�त/महाशाखा/शाखाबाट पेश भएका तप�सल बमोिजमका काय��व�ध/मापद�ड/�वधेयक 

�वीकृत गन� । 

तप�सलः 

�स.नं. काय��व�ध/मापद�ड/�वधेयकको नाम पेश गन� स�म�त/महाशाखा/शाखा 

१ सा�वक �थानीय �नकायका कम�चार�ह�को तहवृ�� स�ब�धी 

काय��व�ध  २०७८ 

सामा�य �शासन महाशाखा 

२ कम�चार� अवकाश (उपदान सेवा) काय��व�ध २०७८ सामा�य �शासन महाशाखा 

३ सरसफाई कम�चार� �ो�साहन स�ब�धी मापद�ड २०७८ सरसफाई �यव�थापन शाखा 

४ �थानीय बजार �यव�थापन तथा अनगुमन �वधेयक २०७८ उपभो�ा �हत संर�ण शाखा 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ उप�लो ढोडेनी उपभो�ा स�म�तको खानेपानीको मेन पाइप लाइन  

अखवरे र सपुौलाख�ुीमा बाटो मम�त गदा� खानेपानी पाइपलाइनमा �ती पगुी उ� �थानमा खानेपानी आप�ुत�मा 

सम�या भएको हुँदा उ� खानेपानी पाइपलाइन मम�तका ला�ग वडा नं. १८ को च.नं. ५८० �म�त 

२०७८।०५।०९ को �सफा�रस �ा� भएकोले उ� खानेपानी योजनाको ��त भएको पाइपलाइनको �ा�व�धक 

मू�या�न गर� त�काल मम�त गन� । 

 

 

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा करार सेवामा काय�रत �से संयोजक �ी �नम बहादरु घत� र कानूनी स�लाहकार �ी 

भपू बहादरु के.सी.  �वीकृत दरब�द�को प�र�ध �भ� रहेका इि�ज�नय�रङ सेवातफ� का �ा�व�धक कम�चार�‚ नगर �हर�  

सरसफाई कम�चार� र �ेणी �वह�न कम�चार�‚ ग�रबसँग �व��र काय��म काय��म अ�तग�त काय�रत कम�चार�  

�धानम��ी रोजगार काय��म  लघउु�म �वकास काय��म  सामािजक सरु�ा तथा घटना दता� स�ुढ�करण  

आयोजना अ�तग�त एम.आई.एस अपरेटर  �फ�ड सहायकह�को को २०७८ साउन १ गतेदेिख लागू हनेु गर� 

६(छ) म�हनाका ला�ग करार अव�ध थप गन� र अ�य अ�ा�व�धक तफ� का  दै�नक �यालादार�मा काय�रत 

कम�चार�ह�को हकमा स�बि�धत वडा स�म�त र नगरपा�लकाको �नण�यानसुार �वीकृत दरब�द�को सीमा �भ� रह� 

दै�नक �यालादार�मा कामकाज लगाउने । 

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा कुिचकार पदमा काय�रत �व�द ु ग�ुङ साक� काया�लयको सरसफाईको काम गदा� 

लडी चोटपटक लागेकोले आ�नो उपचारमा भएको खच� �वल भपा�ई अनसुारको रकम आ�नो आ�थ�क अव�था 

कमजोर भएकोले आ�थ�क सहायताका ला�ग यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँलाई आ�थ�क सहायता �व�प 

�.२५०००।–  घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� हाल को�भड सं�मणको दर �नकै कम रहेको तथा लामो समयस�म 

�व�ाथ�को भौ�तक उपि�थ�तमा �व�ालयमा पठनपाठन ब�द रहँदा �व�ाथ�को चौतफ� �वकासमा बाधा प�ुनकुा साथै 

यसबाट �सिज�त अ�य सम�या समेत देखा परेको तथा केह�  �छमेक� पा�लकामा �व�ाथ�को भौ�तक उपि�थ�तमा नै 

�व�ालय स�ालन भई सकेकाले घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�तका स�पूण� �व�ालयह� "को�भड १९ सं�मण 

जोिखम �नय��णका ला�ग �माट� लकडाउन स�ब�धी काय��व�ध २०७८" को अनसूुची १ को �म सं�या ५  

Minimal Lock Down अ�तग�त �वा��य सरु�ा मापद�ड पालना गद� �व�ाथ�को भौ�तक उपि�थ�तमा शै�िणक 

कृयाकलाप  संचालन गन� स�ने �यव�था भए बमोिजम अक� �यव�था नभएस�मका ला�ग काय��व�धको अनसूुची १ 

�मसं�या ५‚ Minimal Lock Down मा उ�लेिखत शत�ह�को पूण� पालना गद� घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त 

स�पूण� �व�ालयह� �व�ाथ�को भौ�तक उपि�थ�तमा नै संचालन गन� DCMC  दा�मा अनमु�त माग गन� । 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त पन� �व�भ� खोलाह�मा अवैध �पमा न�दज�य पदाथ� (बालवुा  �ग�ी  ढु�ा  छर�  

�म�कट) उ�खनन ्एवं ओसारपसारमा संल�न �ट�पर �ा�टरह�लाई �नय��णमा �लई आव�यक कावा�ह�का ला�ग 

पठाए वापत �नयमानसुार पाउनेपन� �ो�साहन रकम उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न िज�ला �हर� काया�लय काय� शाखा 

घोराह� दाङको च.नं. ५६० �म�त २०७८।५।१५ गतेको प�बाट अनरुोध भएकोमा तप�सल बमोिजमका �हर� 

काया�लय तथा मातहतका �हर� काया�लयबाट ख�टएका �हर�ह�लाई उठेको राज� रकमको २०% हनु आउने 

रकम घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य �फता� िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 



तप�सलः 

�.सं. 

�म�त 

प�ाउ गन� 

काया�लय 

सवार� साधनको नं. सवार� 

साधनको 

�कार 

नद�ज�य 

पदाथ�को 

�ववरण 

भएको 

कारवाह� 

कै 
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�ो�साहन �व�प �फता� पाउने रकम �.८‚२६‚६४२।-(आठ लाख छि�बस हजार छ सय बया�लस मा�) को 

२०% ले हनु आउने रकम �. १‚६५‚३००।-(एक लाख पैस�ी हजार �तन सय मा�) । 

�नण�य नं. १२ 

SANJEEVANI INSTITUTE of Advanced Studies and Teaching Hospital Pvt.Ltd.ले घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा 

नं. ४ गो�ल�मा ५०० सैयाको अ�त �विश� सेवा स�हतको अ�पताल �नमा�ण गन� लागेको र उ� अ�पताल �नमा�ण 

हुँदा यस �े�का जनताले �विश� सेवा स�हतको सेवा पाउने भएकाले उ� अ�पतालको भवन �नमा�णको न�सा 

�वीकृतका ला�ग ला�ने राज�व द�तरुमा छुट ग�र�दनहुनु भ�न �नवेदन �दनभुएकोमा उ� अ�पताललाई ला�ने कुल 

राज�व रकममा भकु�प ��तरोधी भवन �नमा�ण गरे वापत २०% छुट गर� हनु आउने रकममा थप १० %  छुट 

�दने । 

�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर �तर�य बालमै�ी �थानीय शासन सम�वय स�म�तको �म�त २०७८।०५।०८ 

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

१३.१ बालमै�ी �थानीय शासन काया��वयन �नद� िशका, २०७८ को प�र�छेद ४ को १० (ख) २ मा भएको 

�यव�था अनसुार बालमै�ी घोषणा ���यामा लैजान वडा (१, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, 

१७, १८, १९) छनौट गन�। 

१३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई बालमै�ी �थानीय शासन काया��वयन गन� वडा तथा नगरले �ब�भ� �म�तमा 

बनाएको  काय�योजना र �व�भ� �वषयगत महाशाखा, शाखाले  काया��वयन गनु� पन� काय�योजना पा�रत गन�। 

१३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�का �ब�ालय �यव�थापन स�म�त, �वा��य �यव�थापन स�म�त, नगर, वडा 

तथा टोल लगायत बालबा�लकासँग सरोकार हनेु स�म�तह�मा अ�नवाय� �पमा बाल�लवको �सफा�रसमा एक जना 

बालक एक जना बा�लका ग�र ज�मा दईु जना बालबा�लका सहगा�गता गराउने । 

१३.४ बालमै�ी �थानीय शासनको ४८ नं. सचुक अनसुार �थानीय तहको �शासक�य काया�लयमा �तनपान 

क�को �यव�था गन� । 

१३.५ नगरवासी तथा �व�भ� सरोकारवालाह�ले पालना गनु�पन� बालमै�ी आचारसं�हतालाई अनमुोदन तथा पा�रत 

गन� । 

१३.६ घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई बालमै�ी �थानीय शासन  काया��वयन गन� । 



�नण�य नं. १४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �मखु  �शासक�य अ�धकृतबाट पेश भएको घोराह� उपमहानगरपा�लकाको काय� 

स�ालनका  ला�ग गठन भएका तप�सल बमोिजमका �व�भ� स�म�तह�को काय��ववरण पा�रत गन� । 

तप�सलः 

 साव�ज�नक सेवा तथा �मता �वकास स�म�त 

 आ�थ�क �वकास स�म�त 

 सामािजक �वकास स�म�त 

 पूवा�धार �वकास स�म�त 

 वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�त 

 �वधेयक स�म�त 

�नण�य नं. १५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका वडा नं. २ पलासे ब�ने छ�वलाल चौधर�ले आ.व. ०७७/०७८ मा �वीकृत 

कटैयामा �डप �वेुल �नमा�ण गन� आयोजना परेको उ� योजनाको लागत सहभा�गता वापतको रकम त�ुसीपरु 

बहृत उप�यका �संचाई दाङको खातामा ज�मा गनु�पन�मा भलुवस घोराह� उपमहानगरपा�लकाको राज� खातामा 

ज�मा हनु गएको हुदँा उ� रकम �फता� ग�र�दनहुनु भ�न यस काया�लयमा �म�त २०७८।०५।१६ गते �नवेदन 

�दनभुएको तथा २ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३४२ �म�त २०७८।०५।१६ गतेको �सफा�रस समेत �ा� 

भएकोले  उ� योजना पलासे र कटैया �समानामा रहेको �टयवेुल �नमा�णका ला�ग (�म�त २०७८।०३।१३ 

गतेको र�सद नं. ३८८८) ज�मा गरेको लागत  सहभा�गता  वापतको रकम �. १००००।– (दश हजार) राज� 

शाखाको �सफा�रसमा अ�य �फता� िशष�कबाट �फता� �दने । 

�नण�य नं.  १६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका १५ नं. वडा काया�लयको च.नं. १०६१‚ �म�त २०७८।०५।१६ गतेको �सफा�रस 

प� तथा �म�त २०७८।०४।२९ गतेको वडा स�म�तको  बैठकले घोराह� १५ ि�थत शहर� �वा��य के��को 

�नमा�णा�धन भवनको उ�र तफ�  रण�संह गण गेटको पि�म तफ�    घोराह� ८/क �क.नं. ३००  १६५  १०१ 

ज�गा म�येबाट अ�दाजी ५ क�ा ज�गा  रोटर� �लब दाङलाई 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. १७ 

कम�चार� क�याण कोषका स�दभ�मा आ.व. २०७६।०७७ को मलेप ��तवेदनको दफा १४ मा �थानीय सरकार 

संचालन ऐन‚ २०७४ को दफा ९१ बमोिजम �थानीय तहले �थानीय सेवाका आ�नो दरब�द�मा काय�रत ��येक 

कम�चार�ले खाईपाई आएको मा�सक तलबबाट १० ��तशत रकम क�ा गर� सो बराबरले हनु आउने रकम थप 

गर� ज�मा गनु�पन� भ�न बे�ज ुकायम गरेको अव�थामा घोराह� उपमहानगरपा�लकामा लामो समयदेिख काय�रत रह� 

योगदान गर� आएका �थानीय �वाय� शासन ऐन २०५५ को दफा २४८‚  २४९ र २५५ बमोिजम �नयिु� भै 

�थानीय �वाय� शासन �नयमावल� २०५६ को �नयम २६४ ‚ २०६५‚  २६६‚ २६७ र २६८ बमोिजमको सेवा 

स�ुवधाको �वषयमा क�ीको �ावधान नरहेको अव�थालाई म�यनजर गद� कम�चार� समायोजन ऐन  २०७५ भ�दा पूव� 

�थायी �नयिु� भएका �थानीय �नकाय गाउँ �वकास स�म�त  नगरपा�लका र िज�ला �वकास स�म�त तफ� का 

कम�चार�ह�को दा�य�व सं�थाले नै �यहोन� । 



�नण�य नं.  १८  

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई  वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०४।१६ गते 

र �म�त २०७८।०५।१५ गते बसेको बैठकका देहाय अनसुारका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

१८.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ को च.नं. १३ �म�त २०७८।०४।०३को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८ खरक�ीटोल  �नवासी क�पना 

थापाको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� 

�.३००००।तीस हजार मा� नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २को  च.नं. ३८‚ �म�त २०७८।०४।०४को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. २ �नवासी ऋ�षराम थापाको क�चीघर 

वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. ३००००।तीस हजार 

मा� नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.3 घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ७ को च.नं.१२‚ �म�त २०७८।०४।०४ को �ा� �सफा�रस प� 

समेतका आधारमा वडा नं. ७ को राजपरु र पसा� कुलाको बाँध वषा�का कारण �ेती भएकाले वाँध मम�तका लागी 

�संचाई �ड�भजन काया�लय त�ुसीपरु दाङमा �सफा�रस ग�र पठाउने । 

१८.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ को च.नं. ०५‚ �म�त २०७८।०४।०३को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ११  �नवासी �दपक भ�डार�को आमा 

न�द� कुमार� भ�डार�को �म�त २०७८।०३।१२ मा हापरु वगाले खोलामा आएको वाढ�ले वगाएकाले उहाकँो 

पर�वारलाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. २५०००। - प�चीसहजार मा�_  नगद 

राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.5 घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ को च.नं. १५३०‚ �म�त २०७८।०३।३०को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१९ कोइलाखानी टोल �नवासी ड�बर 

वहादरु �व�कमा�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� 

हनेुगर� �.३००००।- तीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.6 घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ९ को च.नं. १६९‚ �म�त २०७८।०४।१५ गतेको �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.९ अ�पर�टोल  �नवासी �बर वहादरु 

चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

३००००।- तीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११को च.नं. १२४‚ �म�त २०७८।०४।१३ गतेको �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.११ िशवपरुटोल  �नवासी �भम 

वहादरु चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� 

�. ३००००।- तीस हजार मा�_  नगद राहत उपल�ध गराउने ।  

 



१८.8 घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ को च.नं. १९८१‚ �म�त २०७८।०२।१९ गतेको �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१ काँडाख�ुट टोल  �नवासी 

देव वहादरु रानाको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� 

हनेुगर� �. ३००००। - तीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ को च.नं. २०६३‚ �म�त २०७८।०३।२४ गतेको �ा� 

�सफा�रस-प�  आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१ वाहनुटार�टोल  �नवासी ड�बर वहादरु महराको 

खे�तयो�य ज�गा वषा�ले चेपेतालमा भ�रएको पानीले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनेुगर� �. ५०००।- पाँच हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने ।  

१८.१० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ को च.नं. २०७८‚ �म�त २०७८।०३।२७को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका अधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१ सकुाखोला �नवासी �मन वहादरु 

�गर�को घरको छाना छाउनका लागी खरको छानो �व�थापन काय��मबाट �.५० ०००।– (पचास हजार मा�) 

उपल�ध गराउने ।   

१८.११ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० को च.नं. ५०२४‚ �म�त २०७८।०३।१४को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका अधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.१० डावरटोल भमइसोतामा 

आएको बा�ढको कारण दइुवटा क�भट�मा ��त पयुा�एकाले मम�तका लागी �.१०००००।- एकलाख मा�_  �वप� 

�यव�थापन कोषबाट उपल�ध गराउने । 

१८.१५ २०७८ साल असोज २ (से�टे�बर म�हनाको ते�ो श�नबार) गतेका �दन परेको �व� सरसफाई �दवस 

�व�भ� ��याकलाप गर� मनाउन १९ वटै वडामा रहेका टोल �बकास सं�था‚ यवुा �लब, बाल �लव, 

�व�ालयह�लाई जानकार� गराउने । 

१८.१६ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट नग�ने �ला��कज�य फोहर ख�रद 

गन� काय��मका ला�ग टोल �वकास सं�थाह�मा गई सचुना �वाह गन�, जनचेतना अ�धबृ�� गर� समाजलाई 

जाग�क गराउनका ला�ग सो काय��म अ�तग�तबाट ५ जना �वंयमसेवकह� प�रचालन गन� । 

१८.१७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ अ�तग�त िज�दारतरा गौशाला �यव�थापन स�म�तले, नगर �े�मा 

छ�रएका सामदुा�यक पश ुचौपाया �यव�थापनमा काम गन� गाई हेरालहु�लाई ब�नका ला�ग २ कोठा भएको भवन 

�नमा�ण साथै यस काया�लयको गेटको अगाडी रहेको का�जीहाउसलाई �यवि�थत गन� । 

१८.१८ घोराह� उपमहानगरपा�लका काया�लयको ��य� �नगरानीमा �या�ड�फल साइडमा नग�ने फोहर फा�ने 

�यि� वा सं�थाह�लाई तो�कएको मापद�ड परुा गर� सरसफाई �यव�थापन शाखासंग सम�वय गर� �यव�थापन 

गन� ���या अगा�ड बढाउने । 

१८.१९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ करौतीडाँडामा रहेको �या�ड�फ�डसाइडको ��े �भ� रहेको 

घाँस  फलफुल र �व�भ� टोल व�तीबाट उठाएको नग�ने कवाडज�य फोहर �ब��का ला�ग आ.व. २०७८/०७९ 

ला�ग �यि�‚  संघसं�था वा �निज ��ेलाई कि�तमा वा�ष�क �.१०००००(एक लाख मा�) नघ�ने गर� भाडामा 

�योग गन� �दन साव�ज�नक सूचना बोलप� आवहान गन� । 



१८.२० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ करौतीडाँडामा �या�ड�फल साइड चौक�दार �ी बीर बहादरु 

डाँगी १ जना, उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ िज�दारतरा गौशालामा काम गन� �ी राम बहादरु वल�, �ी गजे�� 

बहादरु पनु, �ी भ� बहादरु �ब.क. समेत गर� ३ जना गाई हेराल ुर सरसफाई �यव�थापन शाखामा काम गन� �ी 

पवन चौधर�लाई समेत गर� ४ जनालाई दै�नक �यालादार� र यस काया�लयमा काम गन� �ी राज ु चौधर� १ 

जनालाई हे�परको �पमा करार सेवामा  �नयिु� गन� ।  

१८.२१ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट �ससाज�य फोहरको �यव�थापनका 

ला�ग ह�ाको १ �दन �ब�हबारका �दन �नश�ुक उठाइ�दने र अ�य �दन कुनै �यि� वा संघ सं�थालाई �ससा 

�यव�थापनका ला�ग आव�यक परेको ख�डमा यस काया�लयको �नयमानसुार श�ुक राज�व बझुाएमा �यव�थापन 

गन� । 

१८.२२ घोराह� उपमहानगरपा�लका छ�रएर रहेका कवाड �यवसायीह�लाई एक�कृत गर� �दगो �यव�थापन गन� 

वडा नं. १६ अ�तग�त �या�ड�फल साइड करौतीडाँडामा त�काल �यव�थापन गन� । 

१८.२३ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट काय� स�पादन गन� जनशि� अभाव 

भएको हदुाँ १ जना  जे.सी.वी अपरेटर र ३ जना सरसफाई हे�पर  गर� ज�मा ४ जनाको �नय�ु गन� । 

१८.२४ घोराह� उप–महानगरपा�लकाको टोल �वकास सं�था स�ालन काय��व�ध, २०७४ मा �यव�था भए बमोिजम 

टोल �वकास सं�था गठन गर� यस नगर काय�पा�लकाको काया�लयको १ देिख १९ वडा अ�तग�त दता� भएका, 

टोलको सम� �बकासमा ��यािशल टोल �बकास सं�था म�येबाट घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नी�त तथा 

काय��म अनसुार उ�कृट हनेु टोल �बकास सं�थालाई �ो�साहन एंव परु�कार �दान गन� �योजनका ला�ग तपिशल 

अनसुार तो�कएका सचुकह� परुा गरेको टोल �बकास सं�थालाई २०७८ साल माघ १५ गते �थापना �दवसका 

अवसरमा तप�सल बमोिजमका सचुकह�को आधारमा छनौट गन� ।  

�.स सचुकह� अंकभार परुा गरेको परुा 

नगरेको 

कै�फयत 
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 @%    

# ljleGg lgsfox?af6 k|jfx x'g] ;]jf tyf ;'ljwfdf 6f]njf;Lsf] 
kx'+r clea[[bL u/]sf] 

 %    

$ 6f]njf;Lx?df pBdlzntfsf] ljsf; / n3'' pBdsf] l;h{gf 
u/]sf]  

%    

% 6f]ndf cfk;L ;b\efj, ;d´bf/L, ;dGjo / d]nldnfk sfod 
u/fPsf] 

%    

^ 6f]njf;LnfO{ cfly{s / ;fdflhs lg0f{o k|lqmofdf ;fdfg ?kn] 
;l/s u/fOPsf], 

%    

& 6f]nsf] ;fdflhs sfo{df kf/blz{tf / ;'zf;gnfO{ a9jf lbPsf] %    

* ljleGg lgsfox?af6 6f]]ndf ;+~rfng x'g] ljsf; sfo{df 
;xof]u u/]sf] 

%    



( 6f]njf;L ;a}nfO{ ;xeflutfTsd of]hgf th''{df, cg''udg, Pj+ 
d''Nofªsg k|lqmofdf ;lqmo ;xefuL u/fPsf] 

%    

!) ul/aLsf] dfkb08 agfO{ 6f]nsf ;b:ox?nfO{ auL{s/0f ug{sf] 
;fy} clen]v /fv]sf] 

%    

!! aftfj/0f d}qL / afnd}qL gu/ lgdf{0f cleofgdf ;xof]u 
u/]sf] 

%    

!@ la?jfsf] plrt ;+/If0f u/L ufFp, gu/sf] xl/ofnL k|aw{gdf 
6]jf k''¥ofPsf]  

%    

�नण�य नं. १९  

आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म (�वशषे अनदुान) अ�तग�त िश�ा तफ�  

�ा� रकम �. १ ९९‚००‚०००।– लाई तप�सल अनसुार बाँडबाड गन� । 

तप�सल 

�स.नं. योजनाको नाम बाडँफाडँ भएको रकम 

१ �समलतारा �व�ालय भवन �नमा�ण ६६‚३३‚०००।- 

२ बाल �वकास मा.�व. भवन �नमा�ण ६६‚३३‚०००।- 

३ गोर� र�नाथ मा.�व. भवन �नमा�ण ६६‚३४‚०००।- 

�नण�य नं. २० 

रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभाग�ारा स�ा�लत सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटनादता� �णाल� 

स�ुढ�करण आयोजना अ�तग�त स�ा�लत यस उपमहानगरपा�लकामा रहेका �यि�गत घटनादता� �कताबलाई 

�डिजटाइजेशन गन� घोराह� उपमहानगरपा�लका  र सेवा �दायक क�पनी हेडलाइट नेपाल काठमा�डौ �वच 

स�झौता भए बमोिजम सेवा �दायकले आ.व. २०७७/०७८को असार मसा�तस�ममा �डिजटाइजेशनको काय� 

स�प� गनु�पन�मा �व��यापी फै�लएको को�भड १९ महामार�को कारण काममा बाधा पन� गई समयमा काम स�प� 

हनु नसकेकोले सेवा �दायकबाट �म�त २०७८ मं�सर मसा�तस�म �याद थपका ला�ग अनरुोध भई आएको र 

�डिजटाइजेशनको काय� समेत अि�तम चरणमा पगेुको देिखएकोले २०७८ मं�सर मसा�तस�म �डिजटाइजेशनको 

समयावधी थप गन� । 

�नण�य नं. २१ 

यस घोराह� उपमहानगरपा�लकाका इलेि���सयन �व�ण�ुवज िज.सी. काय�रत अव�थामा �म�त २०७८।१।१९ गते 

म�ृयू भएको र उहाँको प�रवारको आ�थ�क अव�था कमजोर भई प�रवारको लालनपालनमा समेत सम�या भएकोले 

उहाकँो �ीमती मेनका िज.सी.लाई उहाँको यो�यता र �मता अनसुार सहयोग �व�प रोजगार�को �यव�था 

ग�र�दनहुनु भ�न १४ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३६५‚ �म�त २०७८।५।८ गतेको �सफा�रस भई आएको हुँदा 

उहाँलाई (मेनका िज.सी.) लाई सरसफाई �यव�थापनको काममा लगाउने । 

 

 



�नण�य नं. २२ 

२२.१ �देश सरकार लिु�बनी �देश िश�ा तथा सामािजक �वकास �नद�शनालयको �म�त २०७७।०९।१९ को 

सूचना बमोिजम आ.व. २०७७/०७८ मा �व�ालयमा भौ�तक �नमा�ण काय��म अ�तग�त बाल�वकास मा.�व. 

नयाँबजारलाई शौचालय �नमा�णका ला�ग ६  ‚५४‚०००।–  �व�नयोजन भएको हुदँा सो योजनाको स�झौताका ला�ग 

�व�ालयलाई �ा� बजेटमा १५% (�.९८.१००।-) लागत सहभा�गता वापत हनु आउने रकम घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाले �यहोन� भ�न �म�त २०७७।०९।२८ गते काय�पा�लकाको ९६औ ंबैठकको �नण�य अनसुार  

�. ९८‚१००।- �व�ालयलाई भ�ुानी �दन े। 

२२.२ �देश सरकार लिु�बनी �देश िश�ा तथा सामािजक �वकास �नद�शनालयको �म�त २०७७।०९।१९ को 

सूचना बमोिजम आ.व. २०७७/०७८ मा �व�ालयमा भौ�तक �नमा�ण काय��म अ�तग�त मा.�व. गंगा मा�या�मक 

�व�ालय रामपरुलाई २ कोठे भवन �नमा�णका ला�ग २०‚००‚०००।- �व�नयोजन भएको हुदँा सो योजनाको 

स�झौताका ला�ग �व�ालयलाई �ा� बजेटमा १५% (�.३‚००‚०००।-) लागत सहभा�गता वापत हनु आउने 

रकम घोराह� उपमहानगरपा�लकाले �यहोन� भ�न �म�त २०७७।०९।२८ गते काय�पा�लकाको ९६औ ंबैठकको 

�नण�य अनसुार �.३‚००‚०००।– �व�ालयलाई भ�ुानी �दने । 

�नण�य नं. २३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका र सबै वडा काया�लयह�बाट �वगत आ.व.देिख नै �ाथ�मकता साथ काया��वयन ग�रदै 

आएको खरको छानो �व�थापन काय��मलाई चाल ुआ.व. ०७८/०७९ मा सरुि�त नाग�रक आवास काया��वयन 

काय��व�ध २०७५ अनसुार काया��वय गन� । 

�नण�य नं. २४ 

�ी योगी आ�द�यनाथ फाउ�डेशन त�ुसीपरु १७ दाङको प.सं. १(०७८/०७९)‚ च.नं. १‚ �म�त 

२०७८।४।१४ गतेको �ा� प�अनसुार उ� फाउ�डेसनले गो(गाई) र�ाको ला�ग ने.सं.�व. के���य काया�लयको 

�वा�म�वमा रहेको क�रव ४५ �वगाहा ज�मन �लजमा �लई उ� ज�गामा सामदुा�यक गाई ओत �दनका ला�ग 

एउटा ४० �फट ल�बाई र १९ �फट चौडाईको ��(गोठ) �नमा�ण गनु�पन� भएकोले उ� ��(गोठ) �नमा�णका 

ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न अनरुोध भएकोले �ी योगी आ�द�यनाथ फाउ��डेशन  त�ुसीपरु १७ 

दाङलाई ��(गोठ) �नमा�णका ला�ग �. ५‚००‚०००।– (पाँच लाख मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क 

सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने ।  

�नण�य नं. २५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका उप�मखु �ी सीता �स�देल �यौपाने�यूको ख�ुामा चोट ला�ग घाइते हनु ुभएकोमा 

उहाँको िश� �वा��य लाभको कामना गन� । 

�नण�य नं. २६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको �वगतमा बसेका बैठकले गरेका �नण�य काया��वयनको अव�थाबारे 

स�म�ा ग�रयो । �नण�य काया��वयनको अव�था पूव��पमा स�तोषजनक रहेकोले आगामी �दनमा समेत �नण�य 

काया��वयनलाई थप �भावकार� बनाउने ।  

 

 


