
�म�त २०७८/०६/२२गते श�ुबार ११२ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��ताव: 

१. बडा दशैको शभुकामना स�ब�धमा । 

२. �सनेमा हल स�ालन स�ब�धमा । 

३. बजेट �यव�था स�ब�धमा ।(वडा नं. १६ को अ�थायी �हर� पो�को पखा�ल �नमा�ण‚  वडा नं. १९ को 

�सतल�माया ँपतुल�मायाँ मि�दर संर�ण   वडा नं. ५ मा �रङ कुवा �नमा�ण  गोर� मा.�व. चौघेरा दाङको 

�व�ालय संरचना �नमा�ण  र मदन भ�डार� मेमो�रयल �कुलमा क�ा कोठा �नमा�णका ला�ग) 

४. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

५. मापद�ड पा�रत स�ब�धमा । 

६. IEE Report स�ब�धमा । 

७. सडक मम�त स�ब�धमा । 

८. भ�ूम स�ब�धी सम�या समाधान आयोग अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकाको लगत संकलन 

इकाइमा काय�रत कम�चार�ह�को स�ब�धमा । 

९. वडा नं. १ ि�थत माले खानेपानी योजनालाई सोलार मोटर ख�रदका ला�ग सहयोग स�ब�धमा । 

१०. सडक ब�ी मम�त स�ब�धमा । 

११. सरसफाई वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �नण�य स�ब�धमा । 

१२. नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१३. गाडी ख�रद स�ब�धमा । 

 

  



�नण�य नं. १ 

नेपाल�ह�को महान चाड �वजयादशमी २०७८ को पावन अवसरमा कोरोनाको सं�मण कायमै रहेको 

अव�थामा �वा��यका मापद�ड पूण��पमा पालना गद� तडकभडक र�हत त�रकाले घर प�रवार मै �स�मत 

र सरुि�त रह� चाडपव� मनाउन अनरुोध गद� स�पूण� नगरवासीह�मा सखु  शाि�त स�व�ृी एवं स-ु

�वा��यको हा�द�क मंलगमय शभुकामना �य� गन� ।  

�नण�य नं. २ 

�व��यापी �पमा फै�लएको को�भड १९ को कारण �म�त २०७८ साल बैशाखको दो�ो साताबाट दाङ 

िज�लामा जार� �नषधेा�ाका कारण �सनेमा हलह� पूण� �पमा ब�द रहेको‚ वत�मान अव�थामा कोरोनाको 

सं�मण दरमा के�ह क�म आएको र काठमा�डौ उप�यकामा समेत हल स�ालनको अनमु�त िज�ला 

�शासन काया�लय काठमा�डौले नेपाल सरकारले तोकेको �वा��य सरु�ाको मापद�ड पूण� �पमा पालना 

गर� �सनेमा हल स�ालनको अनमु�त �दइसकेकाले �ी गणेश िच�ालय �ा.�ल. घोराह�  दाङको �म�त 

२०७८।६।१८ गते �सनेमा हल स�ालनको अनमु�त �दानका ला�ग �नवेदन �ा� भएकोले यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लकामा स�ालनमा रहेका �सनेमा हलह� �म�त २०७८ असोज २६ गतेदेिख स�ालनका 

ला�ग अनमु�त �दन।े 

�नण�य नं. ३ 

३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत अ�थायी �हर� चौक� पो�को ०-२-१० ज�गामा 

�नमा�ण भएको अ�थायी �हर� पो�ट प�रसर व�रप�र क�पाउ�ड वाल �नमा�णका ला�ग आव�यक बजेटको 

�यव�था ग�र�दनहुनु भ�न १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. १३७९ �म�त २०७८।६।१५ को �सफा�रस 

�ा� भएकोले उ� �हर� पो�को क�पाउ�ड वाल �नमा�णका ला�ग �. ३‚००‚०००।– (�तन लाख) 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९ ि�थत ०-६-२.८८ �े�फल रहेको �सतल�माया 

पतुल�माया मि�दर संर�णका ला�ग तारबार ग�र�दनहुनु भ�न १९ नं. वडा काया�लयको  च.नं. २१८ 

�म�त २०७८।०६।१५ गतेको �सफा�रस �ा� भएकोले उ� उ� मि�दर संर�णका ला�ग आव�यक 

तारवारका ला�ग रकम �. २०००००।– (दईु लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा 

साँ�कृ�तक सं�था शीष�कबाट उपल�ध गराउन े। 

३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ ि�थत मदन भ�डार� मेमो�रयल �कुल(शैि�क साव�ज�नक 

गठु�) लाई आ.व. २०७८/०७९ को वडा �तर�य काय��ममा क�ा कोठा �नमा�णका ला�ग �.  १ 

लाख बजेट �व�नयोजन भएकोमा उ� रकम क�ाकोठा �नमा�णका ला�ग अपगु हनुे भएकाले थप रकमको 

�यव�था ग�र�दनहुनु भ�न १७  नं. वडा काया�लयको च.नं. ११७७ �म�त २०७८।०६।०७ गतेको 

�सफा�रससाथ यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उ� मदन भ�डार� मेमो�रयल �कुललाई क�ा कोठा 

�नमा�णका ला�ग �. २‚५०‚०००।– (दईु लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको शैि�क 

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



३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ �स�बाबा टोलमा १ वटा �रङ कुवा आव�यक भएको भ�न 

५ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३८५ �म�त २०७८।०५।२९ को �सफा�रस अनसुार �रङ कुवा 

�नमा�णका ला�ग आव�यक बजेटको �यव�था गन� । 

३.५ �ी गोर� र�नाथ मा.�व. चौघेरा दाङको च.नं. ६३ �म�त २०७८।०६।०५को प� अनसुार हाल  

�व�ालयमा कृ�ष िश�ा अ�तग�त पश ु�व�ान �वषय अ�ययन अ�यापन भइरहेको �व�ालयमा भवन प�रसर 

वा� �योगशाला र पशपंु�ी उपचारको ला�ग अ�य�त साँघरुो भई आशा�तत ��तफल हा�सल गन� 

नस�कएकोले �ा�व�धक धारका िश�ण �सकाई ��याकलापह� �यवि�थत त�रकाले स�ालन गन� �व�ालय 

कै नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक ह�र�ार ३ क �क�ा नं. ५६को ६-४-८
१

२ �े�फलमा आव�यक 

भौ�तक संरचना �नमा�णका ला�ग भारतीय दतुावासमा �सफा�रस ग�र�दनहुनु भ�न १७ नं. वडा काया�लयको 

च.नं. १४५३ �म�त २०७८।०६।२० को �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उ� �व�ालय 

संरचना �नमा�णको  आव�यक बजेट �यव�थापनका ला�ग भारतीय राजदतुावासमा �सफा�रस गन� । 

३.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत ��ेरत टोल दधेु सोतामा रहेको क�भड�को दवैु 

साइड वषा�को कारणले ��त पयुा�ई भि�कने अव�थामा पगेुकोले उ� क�भट� त�काल मम�त नगरे थप 

��त हनु गई  यातायात आवागमनमा समेत असर पन� भएकाले उ� क�भड� मम�त ग�र�दनहुनु भ�न १६ 

नं. वडा काया�लयको च.नं. १३२० �म�त २०७८।०६।१३गतेको �सफा�रस समेत �ा� भएकोले उ� 

क�भट�को �थलगत �ा�व�धक �न�र�ण गर� ल.ई. अनसुार �वप� �यव�थापन कोषबाट त�काल मम�त गन� 

। 

�नण�य नं. ४ 

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

भई आएकोले घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 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��य था� कलाकार म� (संघ) 

दाङ । 

25‚000।- कला सा�ह�य 

सं�कृ�त संर�ण एवं 

�व��न सहयोग 

दशै साँ�कृ�तक 

काय��म 

२ �वर बहादरु डाँगी  १‚००‚०००।- औषधी उपचार औषधी उपचार 

खच� 

३ वडा �हर� काया�लय (वडा नं. 

१४) 

1‚00‚०००।- अ�य भाडा गाडी भाडाका 

ला�ग 

 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वातावरण तथा �वपद �यव�थापन शाखाबाट पेश भएको �वप� राहत 

�वतरण स�ब�धी मापद�ड २०७८ पा�रत गन� । 

 



�नण�य नं. ६ 

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

उ�खननका ला�ग शहर� �वकास तथा  पूवा�धार �वकास महाशाखाबाट पेश भएको तप�सल बमोिजमको 

IEE Report पास गन� । 

तप�सलः 

S.N. 
Name of 
Stream 

Latitude Longitude 

Total Excavation Sustainable Excavation 

Per Day 
Excavation 

(m3) 

Yearly 
Excavation 

(m3) 
Revenue 

Length 
(m) 

Width 
(m) 

Depth 
(m) 

Quantity 
(m3) 

Length 
(m)  

Width 
(m) 

Depth 
(m) 

Quantity 
(m3) 

1 aaO{ glb 

                          

i. wf/fkfgL3f6 

 27°58'56.49"N  82°26'13.79"E 
300 30 1.25 11250 270 25 1 6750 25 6750 2860515 

To To 
                      

 27°59'3.71"N  82°26'8.83"E 
                      

ii. slrnf ugf/ 

 27°59'10.55"N  82°26'15.84"E 
420 35 1.2 17640 400 30 1 12000 44.44 12000 5085360 

To To 
                      

 27°59'23.48"N 82°26'20.65"E 
                      

iii. 8f]nufFp 

 27°59'37.37"N 82°25'58.62"E 
250 45 1.2 13500 230 40 1 9200 34.07 9200 3898776 

To   
                      

 27°59'42.80"N  82°25'51.70"E 
                      

iv. /fd3fF6 

28° 0'2.63"N 82°25'34.53"E 
270 25 1.2 8100 250 20 1 5000 18.52 5000 2118900 

To To 
                      

 27°59'58.09"N 82°25'26.22"E 
                      

v. 3';|f3f6 

27°59'46.76"N 82°24'55.59"E 
240 30 1.2 8640 220 25 1 5500 20.37 5500 2330790 

To To 
                      

27°59'54.36"N 82°24'56.59"E 
                      

vi. 
e};fxL dx/f 6f]n 
b]lv /g3/f hfg] 

af6f]sf] k"j{ klZrd 

27°58'25.58"N  82°28'53.43"E 
500 40 1.2 24000 450 30 1 13500 50 13500 5721030 

To To 
                      

 82°28'24.69"E  82°28'24.69"E 

                      

vii. 
aaO{vf]nf ;'s]{8fFuL 
;d;fg3f6 b]lv 

afnfk'/ bf]efg;Dd 

27°58'5.54"N 82°30'45.24"E 

450 25 1.2 13500 400 20 1 8000 29.63 8000 3390240 

To To 

                      

 27°58'7.12"N 82°30'29.81"E 

                      

viii. 
aaO{ glbsf] b'Gb|f 
h+ujf 3f6b]lv 

klZrd d5fO{;Dd 

28° 1'37.62"N  82°21'6.96"E 

420 30 1.2 15120 400 25 1 10000 37.04 10000 4237800 

To To 

                      

28° 1'34.80"N 82°20'25.43"E 

                      

ix. 

aaO{ glbdf n/]gf 
vf]nf bf]efg b]lv 
klZrd n'xf8a/f 

;Dd 

28° 1'24.60"N 82°20'36.53"E 
300 30 1.2 10800 270 25 1 6750 25 6750 2860515 

To To 
                      



28° 1'23.90"N 82°20'25.43"E 

                      

i. 
aaO{ vf]nf / s6'jf 
vf]nf bf]efg s6'jf 

vf]nf ;fO6df 

To To                       

27°58'50.05"N 82°27'29.04"E                       

ii. 

z+v]lkkn ;bu}of 
s'nf]sf] afFwb]lv 
clDas]Za/L 
dlGb/sf] 

klZrd;Dd 

28° 2'41.97"N 82°30'13.06"E 480 20 1 9600 450 15 0.8 5400 20 5400 2288412 

To To                       

28° 2'40.71"N 82°29'55.31"E                       

iii. 
ls/L s'nf] afFwsf] 
pQ/÷ blIf0ftkm{ 

@)) ld6/ 

@*°!'@%=#$" *@°@('!!=@)"  220 8 0.8 1408 200 7 0.5 700 2.59 700 296646 

b]vL  b]vL                        

@*°!'!(=#$"  *@°@('&=@%"                       

@*°!'!@=!$" *@°@('!=^%"  300 12 1 3600 270 10 0.8 2160 8 2160 915364.8 

b]vL  b]vL                        

@*°!'@=**" *@°@('%^=!@"                       

iv. 

s6'jf vf]nf l;:g] 
vf]nf bf]efgsf] 

%)) ld pQ/b]lv 
dfly s6'jf 
vf]nfdf  

 28° 0'5.37"N 82°28'23.36"E 730 20 1.2 17520 700 15 1 10500 38.89 10500 4449690 

To To                       

27°59'44.13"N 82°28'22.40"E                       

v. 

s6'jf vf]nf sjf8L 
ufFp b]lv k"j{ 
l9sk'/ v]ns'b 

d}bfg;Dd 

28° 0'29.56"N 82°28'36.04"E 750 15 1.2 13500 700 12 1 8400 31.11 8400 3559752 

To To                       

28° 0'10.21"N 82°28'32.87"E                       

4 l;:g] vf]nf                           

i. 

ljlk /fhdfu{sf]] 
%)) ld6/ blIf0f 
b]lv 3f]/fxL ndxL 
hfg] ;8ssf] %)) 
ld6/ pQ/;Dd . 

28° 0'36.72"N 82°30'1.83"E 600 10 0.75 4500 500 8 0.6 2400 8.89 2400 1017072 

To To                       

28° 0'14.83"N 82°30'9.84"E                       

ii. 

e};fxL s'nf]sf] 
afFwaf6 @)) ld6/ 

blIf0fb]lv ljlk 
/fhdfu{sf] %)) 
ld6/ pQ/;Dd  

28° 1'34.15"N 82°30'23.55"E 900 10 0.75 6750 800 8 0.6 3840 14.22 3840 1627315.2 

To To                       

28° 1'10.04"N 82°30'1.68"E                       

iii. 

l;:g] s6'jf 
bf]efgsf] @)) ld= 
pQ/ b]lv 3f]/fxL 
ndxL ;8sv08sf] 
l;:g] vf]nf k'nsf] 
%)) ld= blIf0f 

;Dd 

27°59'43.48"N  82°29'16.53"E 370 20 1 7400 350 15 0.8 4200 15.56 4200 1779876 

To To                       

27°59'39.55"N 82°29'3.79"E                       

27°59'31.77"N 82°28'57.52"E 550 18 1 9900 500 15 0.8 6000 22.22 6000 2542680 

To To                       



27°59'36.56"N 82°28'42.07"E                       

5 ;]jf/ vf]nf                           

i. 
;]jf/ vf]nf 8fa/ 

ufFp 3f6 

28° 1'13.16"N  82°24'9.42"E 330 18 1 5940 300 15 0.8 3600 13.33 3600 1525608 

To To                       

28° 1'16.95"N 82°23'57.72"E                       

ii. 

 3f]/fxL t'N;Lk'/ 
;8ssf] shj] 

pQ/ tkm{ 
j[4fcf>d ;Dd 

@*°@'*=^%" *@°@&'!%=%#"  1000 9 0.6 5400 800 7 0.5 2800 10.37 2800 1186584 

b]vL  b]vL                        

@*°@'@!=$^"  *@°@^'#(=)("                        

iii. 

;]jf/ vf]nfsf] 
t'n;Lk'/ ;8s 
v08sf] %)) ld 
blIf0f b]lv u'h]{ 
vf]nf bf]efg;Dd 

28° 1'52.71"N 82°25'35.17"E 150 17 1.2 3060 145 15 1 2175 8.06 2175 921721.5 

To To                       

28° 1'48.97"N 82°25'38.66"E                       

Iv. 
;]jf/ vf]nf ha/k'/ 
3f6, a];fxL 3f6 

28° 1'37.46"N 82°25'18.54"E 230 17 1 3910 200 15 0.8 2400 8.89 2400 1017072 

To To                       

28° 1'33.55"N 82°25'13.18"E                       

v. 
z'qmaf/ a'wf}/fsf] 
;]jf/ vf]nf 3f6 

 28° 1'19.00"N 82°23'19.17"E 200 15 1 3000 175 12 0.8 1680 6.22 1680 711950.4 

To To                       

28° 1'24.80"N 82°23'18.14"E                       

vi. 

;]jf/ vf]nfsf] 
ljkZofg Wofg 

s]Gb|b]lv 
pQ/tkm{sf] If]q 

28° 4'13.17"N  82°29'29.87"E 120 20 1.2 2880 100 15 1 1500 5.56 1500 635670 

To To                       

28° 4'9.33"N 82°29'30.34"E                       

vii. 
u'h]{ vf]nfsf] r+v]/L 

tfn kf]v/Lsf] 
cf;kf;sf] If]q 

28° 4'13.17"N  82°29'29.87"E 240 10 1 2400 200 8 0.8 1280 4.74 1280 542438.4 

To To                       

28° 4'9.33"N 82°29'30.34"E                       

viii. 

u'h]{ vf]nfsf] 3f]/fxL 
t'n;Lk'/ ;8s 

v08sf] %)) ld= 
blIf0f b'Gb|f h+ujf 

3f6 ;Dd 

28° 4'13.17"N  82°29'29.87"E 600 15 1 9000 500 12 0.8 4800 17.78 4800 2034144 

To To                       

28° 4'9.33"N 82°29'30.34"E                       

6 xfk'/ vf]nf                           



i. 

Uff;] s'nfsf] 
afFwb]lv pQ/ 
ejfgL s'nfsf] 

afFw;Dd 

@*°^'#^=%$" *@°@&')=)#"  220 15 0.8 2640 200 12 0.6 1440 5.33 1440 610243.2 

b]vL  b]vL                        

@*°^'@*=$"  *@°@^'%*=$&"                        

@*°^'#@=))" *@°@^'%#=$$"  150 12 0.8 1440 120 10 0.6 720 2.67 720 305121.6 

b]vL  b]vL                        

@*°^'@(=!(" *@°@^'%*=)&"                       

@*°^'@!=#^" *@°@^'%(=%*"  150 12 1 1800 125 10 0.8 1000 3.7 1000 423780 

b]vL  b]vL                        

@*°^'!^=$!" *@°@^'%*=%#"                       

ii. 
xfk'/ /tgk'/ hfg] 
kSsL k'nb]lv pQ/ 
emf]n'+u] k'n ;Dd 

@*°%'%!=*#" *@°@^'%)=@&"  140 15 1 2100 120 12 0.8 1152 4.27 1152 488194.56 

@*°%'$&=*%"  *@°@^'$&=#@"                        

iii. 

xfk'/ vf]nfsf] 
c:k/f c:kf/f3f6 
b]lv klZrd t]3/f 

3f6 ;Dd 

 28° 3'56.74"N  82°21'23.73"E 360 30 1 10800 330 25 0.7 5775 21.39 5775 2447329.5 

To To                       

28° 3'51.85"N 82°21'11.72"E                       

iv. 

xfk'/ /tgk'/ hfg] 
kSsL k'nb]lv 

blIf0f lg3'jf/ hfg] 
k'n b]lv pQ/ 

28° 5'14.98"N 82°26'10.19"E 180 25 1 4500 150 20 0.8 2400 8.89 2400 1017072 

To To                       

28° 5'9.57"N  82°26'7.12"E                       

v. 
xfk'/ vf]nf l:yt 

rfFu' 3f6 

28° 4'24.17"N 82°24'1.93"E 300 25 1 7500 250 29 0.8 5800 21.48 5800 2457924 

To To                       

28° 4'24.61"N 82°24'14.17"E                       

28° 4'27.71"N 82°23'54.70"E 400 25 1 10000 370 20 0.8 5920 21.93 5920 2508777.6 

To To                       

28° 4'29.56"N 82°23'39.59"E                       

7 kq] vf]nf                           

i. 
jf]Og/L vf]nf / 

k]/]gL vf]nfsf] 3f6 

28° 4'50.80"N 82°23'24.78"E 230 17 1 3910 200 15 0.8 2400 8.89 2400 1017072 

To To                       

28° 4'52.39"N 82°23'18.21"E                       

ii. 
kq] vf]nf cfv3f/L 

3f6 

28° 5'28.38"N  82°23'22.72"E 120 15 0.75 1350 100 10 0.6 600 2.22 600 254268 

To To                       

28° 5'24.92"N 82°23'21.78"E                       

 

�नण�य नं. ७ 

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� सडक मम�तका ला�ग एउटा वडामा एउटा  

उपभो�ा स�म�त गठन गर� �ाभेल सडकह� मम�त गन� साथै उ� खा�टा ख�ुट� पनु� काय��मका ला�ग 

खच� हनुे रकम �. २ लाखस�ममा लागत सहभा�गता छुट �दने ।  



�नण�य नं. ८ 

भ�ूम स�ब�धी सम�या समाधान आयोग अ�तग�त  घोराह� उपमहानगरपा�लकाको लगत संकलन इकाइमा 

काय�रत कम�चार�ह�को करार स�झौता २०७८ �ावण १ गतेदेिख लागहुनुे गर� ६ म�हनाका ला�ग 

न�वकरण गन�‚ हाल आयोगको भ�ूम स�ब�धी कामकारवाह� नरहेको अव�थामा हाल इकाइमा काय�रत 

कम�चार�ह�लाई आयोगको काम सचुा� नभए स�मका ला�ग वडा काया�लयह�मा कामकाज गन�गर� 

खटाउन ेसाथै �त कम�चार�ह�को २०७८ �ावणदेिखको तलब भ�ा भ�ुानी �दने । 

�नण�य नं. ९  

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 उपल�ध गराउने भ�न �म�त २०७८।०३।०३ गते बसेको 

१०६ औ ंकाय�पा�लका बैठकबाट �नण�य भएको साथै �व�वध कारणले गत आ.व.मा भ�ुानी नभएकोमा 

उ� मोटर ख�रदका ला�ग चाल ुआ.व.मा खानेपानी योजना स�ालन गन� सोलार मोटर ख�रदका ला�ग 

�. २‚५०‚०००।– (दईु लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� 

िशष�कबाट उपल�ध गराउन े।   

�नण�य नं. १० 

घोराह� बजार �े�मा रहेका सडक ब�ीह� लामो  समयस�म मम�त नहुँदा बजार �े�को शाि�त सरु�ा 

तथा स�ुदरतामा समेत असर पन� देिखएकाले �ब��एका सडक ब�ीह� मम�तका ला�ग वडा �हर� 

काया�लयबाट अनरुोध भई आएकोले �त सडक ब�ीह�को मम�त नगर काय�पा�लकाको तफ� बाट गन� । 

�नण�य नं. ११ 

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� । 

११.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १३को च.नं. ४५९ �म�त २०७८।०५।०२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१३ �नवासी 

�वमला घ�त�मगरको क�चीघर वषा�ले ��त परुाएकाले उहालँाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

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

११.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७को च.नं. ७४९ �म�त २०७८।०५।१६को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. १७ �नवासी 

स�ुदप चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

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



११.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३को च.नं.३८७ �म�त २०७८।०५।१५ को �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा वडा नं. ३ िझङनी व�ने चैते था�को क�ची घर 

वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनुेगर� 

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

११.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३को च.नं.४०२ �म�त २०७८।०५।१६ को �ा� 

�सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा वडा नं. ३ रनघरा व�ने सा�लकराम सनुारको प�ी 

कमला सनुारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

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

११.५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७को च.नं. ५३४ �म�त २०७८।०५।०१को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१७ �नवासी 

ख�लन मोह�मदको भा�सा घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १को च.नं. ११८ �म�त २०७८।०५।०२ गतेको �ा� 

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

सनुारको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले  उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� 

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

११.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५को च.नं. ३२५ �म�त २०७८।०५।१६ गतेको �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी 

नरमाल� वल�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले  उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.८ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५को च.नं. ३२७ �म�त २०७८।०५।१६ गतेको �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी 

आशाराम �व.क.को क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहालँाई नगर �त�रय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.च.नं. ३२७ �म�त २०७८।०५।१६ गतेको �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी पूणा� हमाल 

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

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

 



११.१० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५को च.नं. ३०९ �म�त २०७८।०५।१३को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका अधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.५ �नवासी �क�ी 

दमेनीको घर वषा�तका कारणले �ेती भएकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.११ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६को च.नं. ३२४ �म�त २०७८।०५।१५को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.६  �नवासी रक 

बहादरु डाँगीको घर वषा�तका कारणले �ेती भएकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

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

११.१२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.१२को च.नं. ३८६ �म�त २०७८।०५।१०को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं.१२ �नवासी 

त�ुसीराम नेपाल�को क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद  राहत उपल�ध गराउने गन� ।  

११.१३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५को च.नं. २३१ �म�त २०७८।०५।०२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी �हरा 

बहादरु के.सी.को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

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

११.१४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४को च.नं. ४१८ �म�त २०७८/०५/०३ गतेको �ा� 

�सफा�रस अनसुार वडा नं. ४ गो�ल�मा रहेको गो�ल� डाडागाउँ लगाएतका �व�ततृ खानेपानी योजनाको 

भवन प�रसरको पखा�ल ढ�ने अव�थामा रहेकाले गो�ल� सोता भ-ु�य तथा कटान �नय��णका लागी 

�ा�व�धक ल.ई अनसुार रकम �.९५ हजार �थानीय �वप� �यव�थापन कोषबाट खच� हनुे गर� मम�त गन� 

।  

११.१५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८को च.नं. ५०२ �म�त २०७८/०५/०३ गतेको �ा� 

�सफा�रस अनसुार अ�बरल वषा�तका कारणले कटुवा खोलामा आएको बा�ढले संगमी महुानबाट अ�वापरु 

ि�थत �रजभ� टंक�मा आएको खानेपानी पाइपलाइनमा ज�मन कटान ग�र क�रव ५० मी पाइप बा�हर 

�नि�कन गई वाढ��ारा ��त हनुे अव�था रहेकोले �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पा�र �थानीय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�कबाट खच� हनुे गर� मम�त गन� ।  

११.१६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८को च.नं. ४५२ �म�त २०७८।०४।३१को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८�नवासी बस�ती 

चौधर�को क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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



११.१७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ को च.नं. ४६४ �म�त २०७८।०४।३२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८ �नवासी 

टेकवीर घ�त�मगरको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े।  

११.१८ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ च.नं.४१७ �म�त २०७८।०४।२८को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८�नवासी 

नारायण �साद चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद 

�यव�थापन कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.१९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८को च.नं.४७३ �म�त २०७८।०४।३२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८ �नवासी �याम 

कुमार बढुाको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ च.नं. ४५९ �म�त २०७८।०४।३२ को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८ �नवासी 

जैमाया ग�ुङको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ च.नं. ७७३ �म�त २०७८।०५।२२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१८ �नवासी होम 

नारायण चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५को च.नं. ३२६७ �म�त २०७८।०३।३०को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी पाव�ती 

साक�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.२३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५को च.नं. ११६१ �म�त २०७८।०५।२०को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१५ �नवासी ब�ु 

बहादरु रामजाल� साक�को क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद 

�यव�थापन कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 

 



११.२४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७को च.नं. ६९९ �म�त २०७८।०५।११ को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१७ �नवासी  

सर�वती रावत कंुवरको क�ची घर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद 

�यव�थापन कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७को च.नं. ७५९ �म�त २०७८।०५।१७को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१७ �नवासी कृ�ण 

कुमार चौधर�को क�ची घर वषा�ले ��त परुाएकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६को च.नं. २३० �म�त २०७८।०५।०२को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.६ �नवासी झ�ग ु

�साद चौधर�को क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.२७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४को च.नं. ४९२ �म�त २०७८।०५।१०को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.४ �नवासी िशव 

पो�लेको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट 

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

११.२८ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४को च.नं. ४१० �म�त २०७८।०५।०२ को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.४ �नवासी शा�ती 

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

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

११.२९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४ को च.नं. ५९७ �म�त २०७८।०५।२०को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.४ �नवासी 

�ग�रराज अ�धकार�को क�चीघर वषा�ले ��त परुाएकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वप� �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. १००००। - दश हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउने । 

११.३० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९को च.नं. १३४ �म�त २०७८।०५।१८को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१९ �नवासी 

प�चाराम पनुको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

 



११.३१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १९को च.नं. १५५ �म�त २०७८।०५।२३ को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१९ �नवासी 

छ�बलाल घ�त�मगरको क�चीघर वषा�ले ��त पयुा�एकाले उहाँलाई नगर �त�रय �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट खच� हनुेगर� �. ३००००। - तीस हजार मा� _  नगद राहत उपल�ध गराउन े। 

११.32 घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १०को च.नं.५०३४ को �ा� �सफा�रस-प�का आधारमा 

यस उ.म.न.पा. वडा नं.१० नारायणपरु �यरुोड टोलमा रहेका पाँचवटा �व�तुपोल म�य के�ह �व�तु 

पोलह� भाँिचएको र घरसँग सटन गई मानवीय ��त समेत हनु स�ने भएको तथा स�म�तको �म�त 

२०७७/१२/२३ बैठकबाट �.८०‚०००।–  (असी हजार)वजेट �व�नयोजन भएकोमा �व�तु �ा�धकरण 

बाट �. १६५४३६।८६(एक लाख पैस�ी हजार चार सय छ�ीस �पैया र पैसा चौरासी) ल.इ. �ा� 

हनु आएकोले �थानीय �वप� �यव�थापन कोषबाट खच� हनुेगर� मम�त गन� ।  

११.३३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५को च.नं. ८८९ �म�त २०७८।०५।०८को �ा� 

�सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यस उप-महानगरपा�लका वडा नं.१५ ि�थत गोखा� 

पि�लक हि�पटल �ा.�ल.को �शास�नक भवनको कोठामा �व�तु सट� भै आगलागी भएकाले �थानीय �वप� 

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

�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �म�त २०७८।०६।१७ गते बसेको बैठकको 

देहाय बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन� । 

१२.१ अि�बका मा�व हन�कको �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०६।०४ को �नण�य 

स�हत मा�व दरब�द�मा काय�रत �थायी िश�क �ी षडान�द सेजवाललाई दरब�द� स�हत मा�व �ढकपरुमा 

स�वा गन� र मा�व  �ढकपरुमा �र� रहेको मा�व राहत उपल�ध गराउन �नवेदन पेश भएको र मा�व 

�ढकपरुको �व�ालय �यव�थापन स�म�तको २०७८।०५।०१ गतेको �नण�यानसुार मा�व दरब�द� स�हत 

अि�बका मा�व हन�कका मा�व िश�क �ी षडान�द सेजवाललाई स�वा भई आउन र �र� मा�व राहत 

अि�बका मा�व हन�कलाई उपल�ध गराउन �नवेदन पेश भएकाले सोह� अनसुार स�वा गन� साथै मा�व 

राहत कोटा उपल�ध गराउने ।  

१२.२ प�ोदय पि�लक नमनुा मा�या�मक �व�ालय भरतपरुले तयार गरेको �थानीय पा��म उ� 

�व�ालयमा लाग ुगन� �वीकृत �दने । 

 

 

 

 

 

 

 



 

�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।०६।०६ गते बसेको १११ औ ंकाय�पा�लका बैठकको 

�नण�य नं. ४ अनसुार योजना अनगुमनको ला�ग १ वटा गाडी ख�रद गन� �नण�य भएकोमा सरसफाई 

�योजनको ला�ग समेत गाडी आव�यक देिखएकोले तप�सल बमोिजमको गाडीह� आ.व. ०७८/०७९को 

वा�ष�क बजेट तथा काय��ममा संल�न सवार� साधन ख�रद अ�तग�त �व�नयोिजत बजेटबाट भ�ुानी 

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

तप�सल 

१ .  Garbage Compactor    १ थान 

२ .  �या�टर �ल� स�हत  १ थान 


