
�म�त २०७८/०६/०६गते बधुबार १११ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. कोरोना रकम भ�ुानी स�ब�धमा । 

२. लागत सहभा�गताको सूचना स�ब�धमा । 

३. दररेट स�ब�धमा । 

४. गाडी ख�रद स�ब�धमा । 

५. रा.१ ग. ११ नं. गाडीको ला�ग इ�धन बझेुको स�ब�धमा ग�ठत छान�वन स�म�तको ��तवेदन 

स�ब�धमा। 

६. भवन �नमा�ण स�म�तको दता� स�ब�धमा । 

७. िज�ला �तर�य हि�कदो संघलाई ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा  ।  

८. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

९. �ाभेल सडक मम�त स�ब�धमा । 

१०. क�प ुधम�शाला स�ालन अनमु�त स�ब�धमा । 

११. बजेट �यव�था स�ब�धमा । 

१२. राज� परामश� स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

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

१४. �वा��य लाभको कामना स�ब�धमा । 

 

  



�नण�य नं.१ 

कोरोनाको कारणबाट म�ृय ुभएका घोराह� उपमहानगरपा�लकामा �थायी बसोबास भएका प�रवारलाई ��त मतृक 

�. ५०‚०००।– (पचास हजार) राहत उपल�ध गराउन आ.व. ०७८/०७९मा बजेट �व�नयोजन भए बमोिजम 

राहत �ा� गन� �योजनका ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातह� संल�न गर� आवेदन माग गन� । 

तप�सल 

१. को�भड पोजे�टभ भएको र को�भडको कारण म�ृय ुभएको भ�न �वा��य सं�थाबाट प�ुी भएको �माण । 

२. स�ब�धीत वडा काया�लयबाट निजकको हकवाला समेत खलुाई मतृक घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

�थायी बा�स�दा भएको र अ�य� बसाइ सराई गर� नगएको भ�न �कटानी साथ रकम भ�ुानीको ला�ग 

गर�एको �सफा�रस ।  

३. म�ृय ुदता� �माण प�को �मािणत ��त�ल�प । 

४. नाता �मािणत �माणप�को �मािणत ��त�ल�प । 

५. नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�लपी  

६. नाबालकको हकमा  

i. ज�म दता� �माणप�को �मािणत ��त�ल�प । 

ii. अ�भभावकको नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प । 

७. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�बाट �थायी बा�स�दा नखलेुमा देहायका कागजात समेत पेश गनु�पन�छ ।  

i. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको मतदाता नामावल�मा नाम समावेश भएको मतदाता प�रचयप� 

(नाबालकको हकमाः ज�मदता�को �मािणत ��त�ल�प र अ�भभावकको मतदाता प�रचयप�)। 

ii. बसाई सराई �माणप�को �मािणत ��त�ल�प (म�ृय ु हनुभु�दा अगाडीको  भए मा� मा�य हनेु) 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट चाल ुआ.व २०७८/०७९ मा लागत सहभा�गताबाट संचालन हनेु आयोजनाह� 

छनौट गन� उपभो�ाह�को जानकार�को ला�ग १५ �दन ेसूचना �काशन गन� । 

�नण�य नं. ३ 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा १३ अनसुार �थानीय तहले आ�नो �े��भ� �नमा�ण काय� तथा 

अ�य सेवाको �योजनको ला�ग �नमा�ण साम�ी‚ �याला  भाडा तथा महसलुको �थानीय �यूनतम दररेट तो�न ुपन� 

�यव�था अन�ुप आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका समेतको संल�नता रहेको िज�ला 

दररेट �नधा�रण स�म�तले  �नधा�रण गरे बमोिजमको दररेट कायम गन� । न�दज�य पदाथ� (�ाभेल)को हकमा �देश 

सरकारले कायम गरेको दररेट कायम गन� । 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट संचालन भएका योजना तथा काय��मह�को अनगुमन काय�को ला�ग अ�याव�यक 

१ वटा गाडी ख�रद गन� भ�न �म�त २०७८।०१।२४ गते बसेको काय�पा�लकाको १०४औ ं बैठकको �नण�य 

अनसुार गाडी ख�रद ���या अगाडी बढाउने । 

 
 
 
 
 



�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका सरसफाई �यव�थापन शाखा मातहत �योग हनेु गाडी म�य गाडी नं. रा.१ग. ११ 

न�बरको गाडी २०७७ साल साउन म�हनामा �ब��एर स�ालनमा नआएको तर सोह� अव�धमा गाडी चालक समेत 

दईु जनाले इ�धन बझेुको स�ब�धमा �म�त २०७७।०६।०८ गते बसेको ९० औ ं काय�पा�लका बैठकको 

�नण�यानसुार स�यत�य छान�वन गन� सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तका संयोजक �ी शि�राम 

डाँगी�यूको संयोजक�वमा ग�ठत स�म�तले  �म�त २०७७ पषु  १९ गते पेश गरेको ��तवेदनमा ई�धन �योग 

स�ब�धमा  चहुावट भएको �न�कष� स�हत ��तवेदन पेश गरेको हुँदा ��तवेदनको �न�कष�का आधारमा सोह� 

अवधीमा (२०७७ असार र २०७७ भदौ) भ�ुानी भएका ई�धनको लगबकु र अध�क�ी अनसुारको �ववरण  

तयार ग�र पेश गन� आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाका �मखु उमेश शमा� र नारायण पौडेललाई आदेश 

ग�रएकोमा उहाँह�ले सो अवधीमा ई�धन भ�ुानीका ला�ग काट�एका अध�क�ी र लगबकु समेतको �व�ततृ 

अ�ययन गर� इ�धन माग ग�रएको �म�त‚ ई�धन ब�ुने �यि�/सं�था‚ गाडी नं.‚ कुपन नं.‚ ई�धनको �कार‚ 

प�रमाण समेत  �व�ततृ �ववरण तयार गर� �म�त २०७७ फागनु २ गते पेश गनु� भएको ��तवेदनमा भ�ुानी भएको 

रकम बराबरकै लगबकु र अध�क�ी ठ�क द�ु�त देिखएकोले ��य�तः द�ुपयोग भएको अव�था नदेिखएको तर सो 

अवधीमा को�भड १९ सं�मण रोकथाम र �नय��णका ला�ग �योग हनेु सवार� साधनमा खपत हनेु ई�धनमा अ�य 

शाखाबाट समेत कुपन काट�एको‚ सरसफाई �यव�थापन शाखा मातहत �योग हनेु सवार� साधनमा गाडी चालकले 

आव�यकता भ�दा बढ� ई�धन माग गन� गरेको‚ आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट गाडी चालकले 

अध�क�ी कुपन बिुझसकेप�छ लगबकु स�चाउने‚ अंक केरमेट गन�‚ एक �कारको ई�धन माग गर� �यसमा थप 

ई�धन र गाडी ईि�जनमा �योग हनेु अ�य पदाथ� समेत थप गर� भन� गरेको पाइएकोले देिखएका कमी कमजोर� 

सधुार गनु�पन� सझुाव स�हत �व�ततृ ��तवेदन पेश गरेकोले आगामी �दनमा सझुाव  अनसुार काया��वयन  गन� 

आ�त�रक �यव�थापन  तथा ख�रद शाखा र सरसफाई �यव�थापन शाखालाई �नद�शन �दने । 

�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ� भवन �नमा�ण �यवसायीह�ले यस उपमहानगरपा�लका ��े�भ� 

उपमहानगरपा�लकाको भवन �नमा�ण आचार सं�हताको पालना गद� आइरहेकोमा केह� �नमा�ण �यवसायीह�ले �नयम 

�वप�रत काय� गद� आएको पाइएकोले �यस खालको �वृि�लाई �न��सा�हत गन� भवन �नमा�ण स�म�त गठन गर� 

सबै �नमा�ण �यवसायीह�लाई उ� स�म�त �भ� दता� गराई भवन �नमा�णमा एक�पता �दान गन� उ�े�यले भवन 

�नमा�ण �यवसायी स�म�त दता� �कृयाका ला�ग १८ नं. वडा काया�लयको �सफा�रस साथ अनरुोध भई आएकोले 

स�म�त दता�का ला�ग स�बि�धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहागरपा�लका वडा नं. १७ ि�थत सहयोगी टोल �वकास सं�था �भ� पन� पूव�मा चौघेरा �ढकपरु प�ी 

बाटो‚ पि�ममा क�ची बाटो‚ उ�रमा क�ची बाटो भएको �तनकुने क�रब १३ क�ा ऐलानी ज�गा (हाल सहयोगी 

टोल �वकास सं�थाको संर�णमा रहेको) सहयोगी टोल �वकास सं�थाकै संर�णमा रहनेगर�  िज�ला �तर�य 

हि�कडो संघलाई कवड� हल �नमा�णका ला�ग ज�गा उपल�ध गराउने भ�न �म�त २०७८।४।२१ गते बसेको 

सहयोगी टोल �वकास सं�थाको बैठकले �नण�य  गरेको साथै घोराह� उपमहानगरपा�लका १७ नं. वडा काया�लयको 

च.नं. ३८६‚ �म�त २०७८।०४।२५ गतेको �सफा�रस समेत �ा�  भएकोले उ� ज�गा  सरकार� ज�गा 

�लजमा उपल�ध गराउने काय�नी�त २०७१ बमोिजम उपल�ध गराउन स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस गन� ।  

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा तप�सल बमोिजमका �यि� तथा संघ सं�थाह�बाट आ�थ�क सहयोग माग भई 

आएकोले तप�सल अनसुारको खच� शीष�कबाट आ�थ�क सहयोग गन� । 

�स.नं. �यि�/संघं/सं�था/काय��म सहयोग रकम �. भ�ुानी शीष�क कै�फयत 

१ रा�ी अ�ल डे�लभर� सेवा �वतरक 

संघ 

1‚00‚000।- अ�य सं�था सहायता  

२ िज�ला �हर� काया�लय १‚००‚०००।- अ�य सं�था सहायता  

३ �व�ान िश�क समाज 10‚000।- अ�य सं�था सहायता  

४ दं�ग महाका�य �काशन 50‚000।- �व�वध खच�  

५ �यू �टार फुटबल एकेडेमी 

नारायणपरु 

35‚000।- अ�य सं�था सहायता  

६ �ाि�क �व�ाथ� प�रषद नेपाल‚ 

घोराह� नगर इकाई स�म�त दाङ 

25‚000।- अ�य सं�था सहायता  

७ �ी सामदुा�यक वन उपभो�ा 

महासंघ नेपाल त�ुसीपरु दाङ 

75‚000।- अ�य सं�था सहायता  

८ इ��ा कुमार� राना  

(औषधी उपचार खच�) 

२५‚०००।- �व�वध खच�  

९ गोखा� टोल �वकास सं�था  

(वडा नं. १५) 

50‚000।- धा�म�क तथा साँ�कृ�तक 

सं�था सहायता 

िशव मि�दर 

�नमा�णका ला�ग 

१० संदेश टोल �वकास सं�था  

(वडा नं. ११) 

५० ०००।- धा�म�क तथा साँ�कृ�तक 

सं�था सहायता 

िशव मि�दर 

�नमा�णका ला�ग 

११ रतनपरु टोल �वकास सं�था  

(वडा नं. १५) 

५० ०००।- अ�य सं�था सहायता भवन गेट �नमा�ण 

तथा तारबार गन� 

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�पन� �ाभेल सडकह� वषा�को कारण खा�टा ख�ुट� पर� सवार� साधन आवागमन 

तथा पैदल या�ामा समेत क�ठनाई भएकोले उ� सडकह� मम�तका ला�ग आव�यक �ाभेल आ.व.  

२०७७/०७८ मा आई.ई.ई. भई न�दज�य पदाथ� �नका�न बाँक� रहेका �थानबाट �नका�ने र स�ब�धीत वडाबाट 

इ�धन खच� �यहोन� गर� उपमहानगरपा�लकाबाट जे�स�व‚ रोलर उपल�ध गराउने । 

 

  



�नण�य नं. १०  

�ी कसौधन �वरादर� सेवा समाज दा�ले �म�त २०७८।५।२३ गते क�प ु धम�शाला समेत स�ालनको ला�ग 

अनमु�त  पाउँ भनी घोराह� उपमहानगरपा�लकामा पेश गरेको �नवेदन साथ संल�न कागजात हेदा� क�प ुकम�शाला 

समेत(वडा नं. १४)  राम जानक� मि�दर वडा नं. १५  िशव मि�दर वडा नं. १४ र िशव स�तोषी माता मि�दर 

वडा नं. १४ समेतको हेरचाह  रेखदेख  संर�ण स�हत ह�रकृतन भजन संचालन र �यव�थापन गन� िज�मा �ी 

कसौधन �वरादर� सेवा समाजले गन� गर� दाता (क�प ुवा�नया)ले �म�त २०२१ माघ ११ गते इ�छाप� �दान 

गरेको र सो स�ब�धमा क�प ुधम�शाला समेतको संचालन �यव�थापनको िज�मा कसौधन �वरादर� सेवा समाजको 

रहने गर� त�का�लन समयमा �व�भ� सं�थागत �नण�य ( िज�ला �शासन काया�लय  �म�त २०५२।३।२१  द.नं. 

१२५/०५१/०५२  �थानीय �वकास म��ालय नगरपा�लका �यव�थापन शाखा प.सं. ४७/२०६६/०६७  �म�त 

२०६६।४।११) समेत भएको देिखएकाले उपयु�� सबै सं�थाह� नगर�तर�य सं�थाको �पमा नगरपा�लका 

मातहत रहने गर� संचालनको अनमु�त कसौधन �वरादर� सेवा समाज दा�लाई �दने। 

�नण�य नं. ११ 

११.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ ि�थत �ी गौर� बबै �ा.�व. �नम�ुरया दाङको �फ�ड मम�त‚ चौतारा र 

नाला �नमा�ण गन�का ला�ग आव�यक बजेटको �यव�था ग�र�दनहुनु भ�न २ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

४६३ �म�त २०७८।५।३० गतेको �सफा�रस साथ अनरुोध भई आएकोले �व�ालयलाई �व�ालयको 

क�पाउ�ड तारबार गन�का ला�ग रकम �. १‚००‚०००।– (एक लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

शैि�क सं�थाह�लाई सहायता िशष�कबाट उपल�ध  गराउने ।  

११.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत ज�ु�े र ग�वागाउँ खानेपानी अ�तग�त �वगतमा खानेपानी 

�व�तार गन� �ममा ज�ु�े र ग�वागाउँमा पाइप अपगु भई धारा �वतरण गन� नस�कएकोले उ� �थानमा 

खानेपानी आपू�त�का ला�ग आव�यक बजेटको �यव�थापन ग�र�दनहुनु भ�न �ा�व�धक इ��मेट स�हत १६ नं. 

वडा काया�लयको च.नं. ११८२ �म�त २०७८।६।५ गतेको �सफा�रस �ा� भएकोले उ� �थानमा  

�ा�व�धक इ��मेट अनसुारको रकम �.३‚२५‚०००।– (�तन लाख पि�चस हजार) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको �व�वध खच� शीष�कबाट भ�ुानी �दन े। 

�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त राज� परामश� स�म�तको �म�त २०७८।०५।३० गते बसेको बैठकको 

तप�सल बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन� । 

१२.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाले बनाएको घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� स�ब�धी काय��व�ध 

२०७५ बमोिजम सबै ���या र कागजातह� परुा गरे नगरेको हेर� �वशोसन �नमा�ण सेवा घोराह� ४ का �ो. 

�व�पन के.सी.लाई घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� �दने ।  

१२.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त संचालनमा रहेका �यापा�रक �योजनका सटर तथा �टलह�को भाडा 

स�ब�धमा �यवसायीह�ले दो�ो चरणको को�भड १९ को महामार�का कारण �यापार �यवसायमा असर परेकोले 

लकडाउनको अव�धभरको भाडा छुट ग�र�दनहुनु भ�न �म�त २०७८।०३।२० गते �नवेदन �दएकोमा 

�यवसायीह�लाई गत आ.व. २०७७/०७८ मा २ म�हनाको भाडा छुट गन� । 



�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०५।०१ 

गते बसेको बैठकका देहाय अनसुारका �नण�य अनमुोदन गन� । 

१३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ७को च.नं. ८२ �म�त २०७८।०४।१२को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.७ �सस�नया टोल जलम कुमार� चौधर�को 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� 

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

१३.2 घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. ११३ �म�त २०७८।०४।३२को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. १ �समलतारा �नवासी �बर बहादरु 

�ब�का भाई लाल बहादरु �ब�को �म�त २०७८/०४/०६ गतेका �दन गबरे सोता �ाममा डवेुर म�ृय ुभएकाले 

�नजको प�रवारलाइ नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. २५०००।- प�चीस हजार 

मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने । 

१३.3 घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ११को च.नं.३२९ �म�त २०७८।०४।३२ को �ा� �सफा�रस 

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा वडा नं. ११व�न े शा�ती सनुारको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले 

�नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �.३००००।- तीस हजार मा�_  नगद  

राहत उपल�ध गराउने । 

१३.4 घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १७को च.नं.५०१ �म�त २०७८।०४।३२ को �ा� �सफा�रस 

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा वडा नं. १७ व�ने  कृ�ण भसुालको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले 

�नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �.३००००।- तीस हजार मा�_  नगद  

राहत उपल�ध गराउने । 

१३.५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १को च.नं. १८७७ �म�त २०७८।०१।१० गतेको �ा� 

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

कामीको क�चीघर �व�तु सट� भै आगलागी भएकाले �नजलाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� 

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

१३.६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १९को वडा काया�लको �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका 

समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१९ �नवासी दामोदर व�नेतको क�चीघर आगलागी भै ��त 

भएकाले �नजलाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. ३००००।- तीस हजार मा�_  नगद 

राहत उपल�ध गराउने । 

१३.७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १४को च.नं. ३०२ �म�त २०७८।०५।०१ गतेको �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१४ �नवासी �हमला च�दको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. ३००००। 

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

 

 

 



१३.८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १४को च.नं. ७७ �म�त २०७८।०४।१० गतेको �ा� �सफा�रस-

प�  आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१४ �नवासी याम ु वल�को पती ई��िजत वल�को �म�त 

२०७७/०३/२५ गतेका �दन सेवार खोलामा नहुाउने �ममा म�ृय ुभएकाले मतृकको प�रवारलाई नगर �त�रय 

�थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �.२५०००।- प�चीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध 

गराउन े। 

१३.९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२को च.नं. ८५ �म�त २०७८।०४।१०को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका अधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. १२ काि�के �नवासी सकुदेव व�नेतको 

घर वषा�तका कारणले �ेती भएकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.1० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२को च.नं. ११६ �म�त २०७८।०४।१३को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका अधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.१२ �टकर�टोल �नवासी गोठे कामीको 

घर वषा�तका कारणले �ेती भएकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.1१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १५को च.नं.६९५ �म�त २०७८।०४।३१को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१५ समावेसी टोल �नवासी राम�यार� 

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

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

१३.1२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ४को च.नं.३३४६ �म�त २०७८।०३।२७को �ा� �सफा�रसप� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४ �नवासी राम �साद चौधर�को क�चीघर 

वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. ३००००। 

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

१३.1३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ४को च.नं.३०१�म�त २०७८।०४।२६को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.४  �नवासी कृ�ण �साद पौडेलको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

३००००। - तीस हजार मा�_  नगद राहत उपल�ध गराउन नगर काय�पा�लका सम� अनरुोध गन� । 

१३.1४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २को च.नं.२५८ �म�त २०७८।०४।३२को �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.२ रामपरु �नवासी िखम बहादरु पा�डेको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.1५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १९को च.नं. ४८ �म�त २०७८।०४।१७को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. १९ च��सूय� टोल �नवासी ई�� 

वहादरु ख�काको �ीमती हमुाकुमार� दसौद� खडकाको �म�त २०७८/०३/३० गतेका �दन आरङखोला तन� 

�ममा म�ृय ु भएकाले �नजको प�रवारलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

२५०००।- प�चीस हजार मा�_  नगद  राहत उपल�ध गराउने । 

 



१३.1६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ४को च.नं. ३३६३ �म�त २०७८।०३।२९ को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.४ �व.�प.माग� देखी त�लो 

भकारे हदैु मा.�व.डाँडागाउँ जो�ने सडकख�ड वषा�का कारणले कटान भएकाले मम�तका लागी �.१६००००।-

अ�रेपी एकलाख साठ� हजार मा�_  बरावरको लागत अनमुान तयार पार� नगर �तर� �थानीय �वप� �यव�थापन 

कोषबाटराहत उपल�ध गराउने । 

१३.1७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ९को च.नं.४११४ �म�त २०७८।०३।१७को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.९ पस�नी �नवासी मरुल� खातनुको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.१८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ९को �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा 

यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.९ तेघरा �संचाइ नहर वषा�का कारणले �ती भएकाले ६ इि�च ६ के.िज. �सेरको 

आव�यक  �संचाइ पाइप ख�रद ग�र नगर �त�रय �थानीय �वप� �यव�थापन कोषबाट खच� हनेु�गर राहत उपल�ध 

गराउन े। 

१३.१९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ५को च.नं. २११ �म�त २०७८।०४।३१को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५  �नवासी य� बहादरु ब�नेतको 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.2० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ३को च.नं.२७१ �म�त २०७८।०४।३१ को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ३ �नवासी  गो�पलाल चौधर�को 

क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. 

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

१३.2१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२को च.नं.१४७ �म�त २०७८।०४।१७को �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१२ �नवासी सवरे कामीको क�चीघर 

वषा�ले ��त पयुा�एकाले �नजलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेुगर� �. ३००००। -

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

�नण�य नं. १४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ का वडा अ�य� �ी शि�राम डाँगी�यू को�भड १९ बाट सं��मत हनु ु

भएकोमा उहाँको िश� �वा��य लाभको कामना ग�रयो । 

 


