
�म�त २०७८/०७/१४गते आइतबार ११३ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��ताव: 

१. �तहार तथा छठ पव�को शभुकामना स�ब�धमा । 

२. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा ।(सप� उ�ारकम�‚  �ी नवदगुा� पूजा स�म�त‚ �से से�टर नेपाल‚ �ी �ववेकिशल 

यवुा �लबलाई धना� कप फुटवल ��तयो�गता संचालनका ला�ग‚ शा�लकराम राना ।) 

३. बजेट �यव�थापन स�ब�धमा । 

३.१ वडा नं. ७ जे� नाग�रक समाजको सामदुा�यक भवन �नमा�णका ला�ग । 

३.२ वडा नं. ११ मा सामदुा�यक भवन �नमा�णका ला�ग । 

३.३ वडा नं. १६ शहर� �वा��य के��मा खानेपानी धारा जडानका ला�ग । 

३.४ वडा नं. १३ �डपबो�रङको मम�त संभारका ला�ग । 

३.५ वडा नं. ४ �संचाई पाइप उपल�ध गराउने । 

३.६ वडा नं. ४ �संचाई प�पसेट ख�रदका ला�ग । 

३.७ वडा नं. १२ �संचाई पाइप उपल�ध गराउने । 

३.८ उ�ोग �यवसाय �व��न शाखालाई बजेट �यव�थापन । 

३.९ वडा नं. ११मा �संचाई पाइप उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

४. सामी प�रयोजना अ�तग�त रोजगार पा��िच� �नमा�णका ला�ग गणक छनौट स�ब�धमा । 

५. �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �थानीय �नद�शक स�म�तको बैठकको �नण�य अनमुोदन 

स�ब�धमा । 

६. ज�गा उपल�धता स�ब�धमा । 

७. याि��क साधनको भाडादर स�ब�धमा । 

८. १८ नं. वडा  काया�लय प�रसरको �रङ कुवा �नमा�णको भ�ुानी स�ब�धमा । 

९. रा�ी �व�ान ��त�ानलाई ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

१०. ज�गा �यव�थापन स�ब�धमा । 

११. कम�चार� पदपू�त� स�ब�धमा । 

 

  



�नण�य नं. १ 

नेपाल�ह�को महान चाड �तहार तथा छठ पव�को शभु अवसरमा नगरवासीह�मा 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��यका साथै समाजमा चाडपव�ले आपसी मेल�मलापको वातावरण कायम रा� सकोस 

भ�न हा�द�क मंलगमय शभुकामना �य� ग�रयो ।  

�नण�य नं. २ 

२.१ घोराह� १५ भरतपरु �नवासी बस�त सवेुद�ले आफु �वगत ४ वष�देिख घोराह� नगर तथा िज�ला 

�भ� घरमा  पसेका सप�ह�को उ�ार गर� मानवीय जोिखम र सप�को उ�ार गन�  काय�मा संल�न रहेकोले 

उ� काय�मा �योग हनुे आव�यक सप� छो�ने उपकरण तथा सप� उ�ारको ला�ग एक ठाउँबाट अक� 

ठाउँमा समयमै प�ुनको ला�ग मोटरसाइकलको �यव�था गर��दनहुनु भ�न यस काया�लयमा �नवेदन 

�दनभुएकोले उहाँले माग गनु� भए बमोिजमका उपकरण तथा साधन घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

तफ� बाट उपल�ध गराउने। 

२.२ �ी नवदगुा� पूजा स�म�तले �वजया दशमीका पावन अवसरमा नवदगुा� भवानीको �वचा�लत मू�त� 

�थापना गर� भ�य �पमा मनाउने काय��म रहेकोले उ� काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न �म�त २०७८।६।२५ गते यस काया�लयमा �नवेदन �ा� भएकोले �ी नवदगुा� पूजा 

स�म�त घोराह� दाङलाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा साँ�कृ�तक सं�था सहयोग शीष�कबाट 

�.१२०००।(बा� हजार) उपल�ध गराउने । 

२.३ �से से�टर नेपाल दाङ शाखाले �म�त २०७८।०७।०९ गते संगठनको चौथो िज�ला स�मेलन 

काय��म रहेकोले उ� काय��म स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोगका ला�ग �म�त २०७८।०७।०५गते 

यस काया�लयमा �नवेदन �ा� भएकोले �से से�टर नेपाल दाङ शाखालाई �. २५०००।– (प�चीस 

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

२.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ ि�थत �ी �ववेकशील यवुा �लवले �म�त 

२०७८।०७।१३ गतेदेिख २०७८।०७।१८ गतेस�म घोराह� उपमहानगरपा�लका धना�मा धना� कप 

फुटवल ��तयो�गता स�ालनको ला�ग ५ नं. वडा काया�लयको च.नं. ६७८‚ �म�त २०७८।०७।०९ 

गतेको �सफा�रससाथ आ�थ�क सहयोग माग भई  आएकोले �ी �ववेकशील यवुा �लवलाई घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� शीष�कबाट �. २५०००।– (प�चीस हजार) उपल�ध 

गराउने । 

२.५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३५१‚ �म�त २०७८।७।१२ गतेको 

�सफा�रस अनसुार वडा नं. १ ब�ने शा�लकराम रानाको छोरा �मे बहादरु रानाको �म�त २०७८।५।६ 

गते चेपे �ाममा डु�व म�ृय ु भएकोले उहाँलाई(शा�लकराम राना) आ�थ�क सहायता �व�प �. 

२५०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर�तर�य �थानीय �वपद �यव�थापन 

कोषबाट राहत उपल�ध गराउने । 



�नण�य नं. ३ 

३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.७ ि�थत सगरमाथा टोलमा जे� नाग�रक समाजको  सामदुा�यक 

भवन �नमा�णका ला�ग आव�यक बजेट �यव�थापनका ला�ग ७ नं. वडा  काया�लयको  च.नं. ६२९ 

�म�त २०७८।०६।२५ गतेको �सफा�रससाथ �ा� भएकोले उ� भवन �नमा�णका ला�ग ल.ई तयार 

गर� भवन �नमा�णको �यव�था �मलाउने । 

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ ि�थत मलुखोल� र �वजयउ�सव टोल �वकास सं�था 

अ�तग�त �व�भ� समूहह� र सं�थाह�को बैठक ब�ने �योजनका ला�ग २ कोठे सामदुा�यक भवन 

�नमा�णका ला�ग आव�यक बजेट �यव�थापन ग�र�दनहुनु भ�न ११ नं. वडा काया�लयको च.नं. १०१५ 

�म�त २०७८।०६।१५ गतेको �सफा�रससाथ �ा� भएकोले उ� भवन �नमा�णका ला�ग ल.ई तयार 

गर� भवन �नमा�णको �यव�था �मलाउने । 

३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत शहर� �वा��य के��मा खानेपानी धारा जडानका 

ला�ग १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. १५४६‚ �म�त २०७८।०७।०४ गतेको �सफा�रससाथ �ा� 

भएकोले धारा जडानका ला�ग वडाबाट �ा� ल.ई अनसुारको रकम �. ७०‚०००।– (स�र� हजार) 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �वा��य सं�थाह�लाई सहायता शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १३ ि�थत स�ुवधानगर खानेपानी तथा सरसफाई स�म�तको �डप 

बो�रङ खनेको मा�थ तफ�  �भ�ामा प�हरो गएकोले उ� प�हरो �नय��णका ला�ग  पखा�ल लगाउन ुपन� 

भएको हुँदा पखा�ल �नमा�णका ला�ग आव�यक बजेटको �यव�थापन ग�र�दनहुनु भ�न १३ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. ९२१‚ �म�त २०७८।०६।११ को �सफा�रससाथ �ा� भएकोले �डपबो�रङको 

संर�णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� शीष�कबाट रकम �. 

२‚००‚०००।– (दईु लाख) उपल�ध गराउने । 

३.५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.  ४ ि�थत मनैया टोलमा �संचाईका ला�ग बो�रङ ख�े काम 

स�प� भई पाइप �व�तारको चरणमा रहेको तर पाइप अभावको कारण उ� योजना स�प� हनु 

नसकेकोले पाइप सहयोगका ला�ग ४ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३३०७ �म�त २०७८।३।२४को 

�सफा�रससाथ पाइप उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न अनरुोध भै आएकोले �. १‚००‚०००।– (एक लाख) 

बराबरको पाइप घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� शीष�कबाट खच� हनुेगर� ख�रद गर� 

उपल�ध गराउने । 

३.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४ ि�थत बा�हा�े टोलमा खे�त यो�य ज�मन �संचाई गन�का 

ला�ग १(एक) थान प�पसेट र पाइप ख�रद गनु� पन� भएको हुँदा आव�यक बजेटको �यव�थाका ला�ग ४ 

नं. वडा काया�लयको च.नं. १०५३‚ �म�त २०७८।०७।०८ को �सफा�रस प�साथ �ा� लागत 

अनमुान अनसुारको रकम �. २‚००‚३७०।-(दईु लाख �तन सय स�र�) बराबरको प�पसेट तथा पाइप 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� शीष�कबाट खच� हनुेगर� ख�रद गर� उपल�ध गराउन े

। 

 



३.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ ि�थत प�रवत�न टोलमा अ�दाजी २०  �बगा �े�फलमा 

प�पसेट�ारा �संचाई गन�का ला�ग आव�यक ५०० मी. पाईप उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न १२ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. ६५६ �म�त २०७८।०६।१२ गतेको �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले उ� 

�ल�ट �संचाई आयोजना प�रवत�न टोललाई �संचाईका ला�ग रकम �.२०००००।– (दईु लाख) 

बराबरको पाइप घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म खच� िशष�कबाट खच� हनुे गर� ख�रद 

गर� उपल�ध गराउने । 

३.८ घोराह� उपमहानगरपालकाको उ�ोग तथा �यवसाय �व��न शाखा अ�तग�त लघ ु उ�म �वकास 

काय��म (मेडपा) काय��मलाई थप �भावकार� र �यवि�थत बनाउन बैठक �यव�थापन तथा 

अनगुमनका ला�ग आव�यक बजेट संघीय सरकार तथा घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वा�ष�क 

काय��मह�मा समेत बजेट �व�नयोजन नभएको हुँदा उ� काय��म स�ालनका ला�ग शाखाबाट ��ताव 

ग�रए बमोिजमको रकम �.  १०१०००।– (एक लाख एक हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

काय��म खच� िशष�कबाट खच� हनुे गर� खच�को �वीकृत �दने । 

३.९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ११ को च.नं. ३२६१ �म�त २०७८।०३।२२ गतेको 

�सफा�रस अनसुार वडाका �व�भ� टोलह�मा नहर वषा�तको कारणले ��त पगुी �संचाईमा अवरोध 

भएकोले उ� नहर सचुा� गन�का ला�ग �व�भ� साइजका �संचाई पाइप उपल�ध गराइ�दनहुनु 

�सफा�रससाथ अनरुोध भएकोले नहर सचुा�का ला�ग आव�यक �थलगत �न�र�ण  गर� पाइप उपल�ध 

गराउने । 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा संचा�लत सरुि�त आ�वासन (सामी)प�रयोजनाले उपमहानगरपा�लका ��े 

�भ� सम� वत�मान रोजगार�को अव�था  अवसर तथा सवालह�को प�हचान गर� आ�त�रक रोजगार�को 

�े� �व��न गन� र वैदेिशक रोजगार�लाई सरुि�त बनाउने नी�त  योजना तथा रणनी�त बमोिजम नगरको 

सम� रोजगार पा��िच� �नमा�णका ला�ग आव�यक त�या� संकलन गन� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

��येक वडाबाट १/१ जना गणक छनौट गर� पठाइ�दनहुनु भ�न सामी प�रयोजनाबाट अनरुोध भई 

आएकोले तप�सल बमोिजम यो�यता पगेुका गणक छनौट गर� �म�त २०७८।०७।१७ गते �भ� 

पठाउन सबै वडा काया�लयह�लाई अनरुोध गन� ।  

तप�सल 

 गणकको शैि�क यो�यता १२ क�ा उि�ण� हनुपुन� । 

 उमेर ४० वष� ननाघेको हनुे पन� । 

 सामािजक समावेसीकरणको नी�त अवल�बन गर� स�ब�धीत वडाको बा�स�दा नै छनौट गनु�पन� । 

 गणक छनौट  गदा� स�भव भएस�म वैदेिशक रोजगारबाट फक� को �यि�लाई �ाथ�मकता �दने । 

 गणकसँग Android mobile phone हनुपुन� । 

 

 



�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �थानीय �नद�शक स�म�तको �म�त 

२०७८।०७।०५ गते बसेको बैठकको देहाय बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन� । 

५.१ आ.व. २०७८/०७९मा कामका ला�ग पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक आयोजना स�ालनका 

ला�ग प�हलो चरणमा �.३१२२०००।–  र यवुा �पा�तरणको पहल आयोजना स�ालनका ला�ग 

�.३८४१०००।–  गर� कुल ६९६३०००।–  सशत� अनदुानका �पमा �ा� भएको हुँदा सो रकमलाई 

तप�सल बमोिजम वडा काया�लय माफ� त संकलन भएका सिुचकृत वेरोजगार �यि�को सं�या अनसुार 

बजेट बाँडफाँड गन� । 

तप�सलः 

वडा नं. सूिचकृत वेरोजगार �यि�को सं�या बजेट बाँडफाँड 

१ ७८ ८०००००।- 

२ २३ २९००००।- 

३ ११५ ११०००००।- 

४ २३ २९००००।- 

५ ५१ ५०००००।- 

९ ४ ० 

११ ३९ ४०००००।- 

१२ ४९ ५०००००।- 

१४ २० २७००००।- 

१८ २७ ३१३०००।- 

१९ २५० २५०००००।- 

 679 �.६९६३०००।- 

५.२ �धानम��ी रोजगार  काय��म अ�तग�त आ.व. २०७८/०७९का ला�ग वडा काया�लय माफ� त माग 

ग�रएका आयोजना म�ये सत ��तशत �याला भ�ुानी गन� स�कने आयोजना र वडा काया�लयह�ले  

संचालन गन� वा�ष�क काय��ममा समावेश आयोजनाह� म�येबाट �याला साझेदार� गन� गर� लागत 

साझेदार�मा आयोजना संचालन गन� स�कने �यव�था अनसुार �ा� तप�सल अनसुारका आयोजना बैकको 

�पमा रहेका आयोजनाह�लाई �ाथ�मकताको �म अनसुार संचालन गन� ।   

�.सं. आयोजनाह�को नाम वडा नं. 

१ �समलतारा बढुाटोल �पपलवटुा देिख मालझाक� स�मबख� पानी संकलनका ला�ग कुलो �नमा�ण १ 

२ �समलतारा देिख अ�ाइसे �कुल जाने बाटो मम�त १ 

३ हन�क बलाजरेु सडक �व�तार १ 



४ �वर बहादरु �व�को घर देिख टुक बहादरु पनुको घर स�मजाने बाटो मम�त १ 

५ हन�कदेिख मा��े सडक �व�तार १ 

६ रामपरु बालपरु सडक मम�त २ 

७ रामपरु भजेुडाँडा, �नम�ुरया सडक मम�त २ 

८ साह�परु, काल�माट� सडक मम�त २ 

९ रामपरु मो�तपरु सडक मम�त २ 

१० �व.�प. माग� भ�ेटार, बला�परु सडक मम�त २ 

११ �व.�प.माग� सकु� डाँगी हदु� चा�ल�घाट सडक मम�त २ 

१२ �व.�प.माग� देिख स�ाले सडक मम�त २ 

१३ सकु� डाँगी अघर� मो�तपरु पलासे चोक स�म सडक मम�त २ 

१४ �नमरु�या �कुल देिख बालापरु सडक मम�त २ 

१५ �व.�प. माग� मलकेु सोता सडक मम�त २ 

१६ म�ुीथापाको घर देिख प�ुटेको घर स�म सडक मम�त २ 

१७ �व.�प.माग� अघर� सडक मम�त २ 

१८ सा�ताराम चौधर�को पसल देिख लामीडाँडा बबै स�म सडक मम�त २ 

१९ साजख�ुी देखी स�ुुरे खोलाहदु� जरुपानी जो�ने बाटो मम�त ३ 

२० �सजटुोलमा तटब�धन ३ 

२१ सङुगरेु खोलादेिख �सजटुोल जाने बाटो मम�त ३ 

२२ मसोटखोला पलुको प�हलो घ�ुती देखी साजख�ुी स�म नयाँ �ाक �नमा�ण ३ 

२३ मसोटखोला पलुदेिख थकरे खोलाहदु� कर� लेखको मि�दर जाने बाटोको �ाक �नमा�ण ३ 

२४ रनघरादेिख चमेर� गफुा जाने बाटो मम�त ३ 

२५ रनघरा �भ�ीगाउँमा नाला मम�त ३ 

२६ ल�मीपरु िशवटोल �हउदे �सचाई कुलो प�ी �नमा�ण ४ 

२७ सनुपरु था�गाउँ �सचाई कुलो प�ी �नमा�ण ४ 

२८ सनुपरुदेिख वा�लम जो�ने बाटो संर�णका ला�ग वाल �नमा�ण तथा तारजा�ल ४ 

२९ वा�लम टोल पनवटुवा देिख गोरे डागीको घर स�म प�ी �सचाई कुलो �नमा�ण ४ 

३० �ब.�प. माग� टोल �हउदे �सचाई कुलो प�ी�नमा�ण ४ 

३१ सनुपरु मयूर �सचाई कूलो �नमा�ण ४ 

३२ स�रकोट पालथुान देवी भगवती मि�दर जाने बाटो मम�त संभार ५ 

३३ बढुाथोक�को छोर�को घरदेखी �गर�को घरहदु� मदे रावतको घरस�म जाने सडकको नाला 

�नमा�ण 

५ 

३४ ह�रयाल� टोलको घ�त�टोलमा सडकको नाला �नमा�ण ५ 

३५ �पपल टाकुराबाट र�जे म�ामे जाने बाटो मम�त संभार ५ 

३६ धारापानीदेखी डाँगीगाउँस�मको सडक मम�त संभार ५ 

३७ खमुकोट देखी चाचलास�म सडक �तरउ�ती ११ 

३८ पालथुानदेिख खमुकोटस�म सडक मम�त ११ 

३९ बगाले का�देह सडक मम�त ११ 

४० बाँसगजेर� का�देह सडक मम�त ११ 

४१ घोराह� ११का �व�भ� �थानमा सडक नाला सफाई ११ 

४२ धैरेनीकुलो वाल �नमा�ण तथा मम�त १२ 

४३ त�लो सा�हपरु पवु� था�गाउँ सा�हपरेु कुलामा २०० मीटर प�ी नाला �नमा�ण १२ 



४४ माराकोट जाने सडक मम�त १२ 

४५ खजरेु सामदुा�यक वन सरु�ा योजना १२ 

४६ गोखा� टोल, �सज�नशील टोलमा ��याप�ुी �स �नमा�ण १४ 

४७ �सज�नशील टोलको ज�वा संर�ण १४ 

४८ स�ुदरनगरमा ज�वा संर�ण १४ 

४९ जागतृी टोलमा वाल �नमा�ण १४ 

५० कवड� हल अगा�डको चौतार� �नमा�ण १४ 

५१ जानक� र एकताको �समानामा पन� चौतार� �नमा�ण र मम�त १४ 

५२ पशपु�त सामदुा�यक वनको पखा�ल �नमा�ण १४ 

५३ मनकामना सामदुा�यक ह�रत पाक� मा �ब�वा गोडमेल संर�ण १४ 

५४ िझगौरा टोलमा �ब�तीराम चौधर�को घरदेिख घोराह� त�ुसीपरु जो�ने सडक गोरेटो बाटो 

�नमा�ण 

१४ 

५५ जानक� र �सज�नशील टोलको �समाना पन� नाला मम�त १४ 

५६ १४. नं वडाको �व�भ� �थानमा नाला मम�त र नाला सरसफाई १४ 

५७ �व�भ� ठाउका अधरुो नाला स�प� गन� १४ 

५८ �व�ालयह�को सरसफाइ, �व�वा रोपन र क�ा कोठा मम�त १४ 

५९ सुंगरेु टोलको कुसमुखटु�मा १५ घर धरु�को खेतवार� �सचाई हनुे कुलो �नमा�ण १८ 

६० अ�मले त�लो बया�लकोट अटो सडक �नमा�ण १९ 

६१ पाखापानी �संचाई पोखर� �नमा�ण १९ 

६२ रा�चे िशवमि�दर तथा पैदल �सढ� �नमा�ण १९ 

६३ झकलडाँडा लेख सडक �नमा�ण १९ 

६४ मौ�रधारा गोइलाचौर अटो सडक�नमा�ण १९ 

६५ पलासे खोला खानीगाउँ सडक ख�डमा वाल �नमा�ण १९ 

६६ पलासे सैघा वडा काया�लय सडक ख�डमा वाल �नमा�ण १९ 

६७ वडा नं.१९ काया�लयको क�पाउ�ड वाल तारवार �नमा�ण १९ 

६८ पाँचपोखर� सामदुा�यक म�डल� भवन �नमा�ण १९ 

६९ लेख खानीगाउँ सामदुा�यक म�डल� भवन �नमा�ण १९ 

७० रा�चे सामदुा�यक म�डल� भवन �नमा�ण १९ 

७१ ��साङ सामदुा�यक म�डल� भवन �नमा�ण १९ 

७२ सैघा सामदुा�यक भवन मम�त १९ 

७३ ��वेणीटोल �वकास सं�थाको भवन �नमा�ण १९ 

७४ अमे�लया रामिजम कलभट� �नमा�ण १९ 

७५ मदन आि�त टोल �वकास सं�थाको गोलघर �नमा�ण १९ 

७६ सनुा�लथान मि�दर मम�त १९ 

७७ वेवरधारा �प�लडाँडा �सचाई पोखर� �नमा�ण १९ 

७८ सरा�लखोला रा�चे पाखापानी खानेपानी मम�त १९ 

७९ रालवाङ त�लो ब�तीमा अटो सडक �नमा�ण १९ 

८० होडवाङ ठुलाचौर �रठाखक�  भेडावार� कुरधारा �यानघनट सडक �नमा�ण १९ 

८१ लाखरु� बजारमा रोसन �मतृी ��त�ालय �नमा�ण १९ 

८२ बो�द� सैघा सडक �नमा�ण १९ 

८३ राजारजवाल� �ा.�व.मा �फ�ड वाल �नमा�ण १९ 



८४ सातम बराहथान अटो सडक �नमा�ण १९ 

८५ एक टोल एक �सचाई पोखर� �नमा�ण १९ 

८६ �धम�धमे मि�दर तारवार संर�ण १९ 

८७ लाखरु� बजारदेिख थानडाँडा भगवती मि�दरस�म पैदल �सढ� �नमा�ण १९ 

८८ पलासे कोलवन अटो सडक �नमा�ण १९ 

८९ दइुखोल� गलेनाअटो सडक �नमा�ण १९ 

९० �स�दाथ� �ा.�व. को �फ�ड वाल �नमा�ण १९ 

९१ भगवती मा.�ब.को �फ�ड वाल �नमा�ण १९ 

९२ पेद�बा�ा खोप के�� भवन मम�त संर�ण १९ 

९३ त�लो गो�ठवन अटो सडक �नमा�ण १९ 

९४ सनुाल�थान रा��य �ा.�व. �लथान अटो सडक �नमा�ण १९ 

५.३ वेरोजगार �नवेदनको ढाँचा अनसुार स�पूण� �ववरण पेश गर� वडा काया�लय माफ� त �नवेदन �दएका कुल 

६७९ जना �यि�ह�लाई वेरोजगारको �पमा रोजगार �यव�थापन सूचना �णाल�मा सूिचकृत गन� । 

�नण�य नं. ६ 

६.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. १७०५ �म�त २०७८।०७।११ 

गतेको �सफा�रस प� तथा �म�त २०७८।०७।१० गते बसेको वडा स�म�तको बैठकले घोराह� १६ 

लेटार टोल ि�थत ब�ु�राम चौधर�को घरको मलु बाटो पूव� र लेटार हुँदै जनकपरु डावर जाने कुलोको 

�वचमा रहेको क�रब 0-2-0 ज�गा लि�न �साद बढुा �म�ृत ��त�ानलाई भोग चलनको अनमु�त �दान 

ग�र�दनहुनु भ�न �सफा�रस भई आएकोले सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��न�त २०७१ 

बमोिजम उपल�ध गराउन स�बि�धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

६.२ �ी मा.�व. जजरागाँउ दाङले हाल वडा नं. ६ अघरा सा�वक सौ�डयार गा�वस वडा नं. १ मा रहेको 

सा�वक भैसकुमा� वडा नं. २ क ७५५‚ ५९२ को �मश ज.�ब. १-१-८  १-७-१२ सरकार� ज�गा 

�व�ालयले �वगतदेिख भोगचलन गद� आइरहेको र हाल उ� ज�गा �व�ालयलाई नयाँ भवन �नमा�णको 

ला�ग आव�यक भएकोले ६ नं. वडा काया�लयको च.नं. ६३७‚ �म�त २०७८।०७।१४ गतेको 

�सफा�रस अनसुार उ� ज�गा �व�ालयलाई सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��न�त २०७१ 

बमोिजम उपल�ध गराउन स�बि�धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

६.३ दश वष� जनय�ुमा बेप�ा भएका प�रवारको आवास ��ट �नमा�णको ला�ग घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ ि�थत ७घ �क�ा नं. ३८ को अ�दाजी ७ धरु ऐलानी ज�गा उपल�ध 

गराई �दनहुनु भ�न १४ नं. वडा काया�लयको च.नं. ९३०‚ �म�त २०७८।७।१४ गतेको प�बाट 

अनरुोध भई आएकोले उ� ज�गा सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय�नी�त २०७१ बमोिजम 

उपल�ध गराउन स�बि�धत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

 

 

 

 

 



�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा रहेका तप�सल अनसुारका याि��क साधनह� भाडामा �दने स�ब�धमा 

तप�सल अनसुारको दररेट कायम गन� । याि��क साधन भाडामा लैजाने प�ले याि��क साधनमा ला�ने 

आव�यक सबै इ�धनज�य पदाथ�ह� र याि��क साधन अपरेटरको खाना तथा खाजाको �यव�था 

�मलाउनकुा साथै अपरेटरलाई ��त काय��दन(८ घ�टा वा सो भ�दा कम ज�त सकैु अव�ध)को ला�ग 

कि�तमा �.८६२।–  का दरले भ�ा उपल�ध गराउनपुन�छ । 

 तप�सलः 

S.N. Equipment Activity/Uses Total Cost(NRs/Hr) 

1 Dozer Earthwork 2180।- 

2 Excavator Excavation/Earthwork 2000।- 

3 Loader Material Loading 2000।- 

4 Motor Grader Laying 2100।- 

5 Pneumatic Roller Compaction 2200।- 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको १८ नं. वडा काया�लय प�रसरमा �नमा�ण ग�रएको �रङ कुवा �नमा�ण स�प� 

भई सकेकोले �सता �रङ उ�ोगलाई कुवा �नमा�णको रकम भ�ुानीका ला�ग १८ नं. वडा काया�लयको 

च.नं. �म�त २०७८।०७।१४ गतेको �सफा�रस साथ �ा� भएकोले �सता �रङ उ�ोग घोराह� दाङलाई 

�वल अनसुारको रकम �. १८०००।– (अठार हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �न�म�त साव�ज�नक 

स�प�ीको मम�त स�भार शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७७।०६।१८ गते बसेको ९१औ ंकाय�पा�लका बैठकको �नण�यबाट 

भ�ूम �यव�था ‚ कृ�ष तथा सहकार� म��ालय  मकुाम बटुवललाई �ट�य ुक�चर �थापनाका ला�ग वडा नं. १८ 

अ�तग�त घोराह� ३ (ग) अवि�थत  �क�ा नं. ६५‚ ७१‚ १५८ र १५९ को ज�मा १९‚०९७ वग��मटर 

तथा घोराह� ३ (ग) �क�ा नं. ६६‚ ६७‚  ४० ‚ ७७ र ७८ को ज�मा १‚३८‚६३३ वग��मटर ज�गा 

�ादेिशक कृ�ष बजार �थापनाका ला�ग छनौट ग�रएकोमा कृ�ष बजार  �थापनाका ला�ग उ� ज�गा उपय�ु  

नदेिखएको भ�न �थानीय आम भेलाले नवलपरु बहउु�े�यीय सरोकार स�म�त नामक तदथ� स�म�त गठन गर� 

स�म�त र रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान �वच स�झौता समेत भइसकेको साथै १८ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

१३८८‚ �म�त २०७८।०७।१४ गतेको �सफा�रस समेत �ा� भएकोले  �ट�य ुक�चर �थापनाको ला�ग 

�दएको ज�गा यथावत रा�दै �ादेिशक कृ�ष बजार �थापनाका ला�ग उपल�ध गराइएको ज�गा �क�ा नं. ६६‚ 

६७‚  ४० ‚ ७७ र ७८ को ज�मा १‚३८‚६३३ वग��मटर ज�गा रा�ी �व�ान �वा��य ��त�ानलाई सरकार� 

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

�सफा�रस गन� ।  



�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।०३।०३ गते बसेको १०६ औ ंकाय�पा�लका बैठकको �नण�य 

नं १२ समेतको आधारमा चाल ुआ.व. २०७८/०७९मा यस उपमहानगरपा�लका अ�तग�त संचालन हनेु 

आयोजनाह�को ला�ग तप�सल बमोिजम �ववरण भएको ज�गा �यव�थापन गन� ज�गा �ा�� ऐन २०३४ 

बमोिजम ���या अगाडी बढाउन सहम�तको ला�ग �ी संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयमा 

अनरुोध गन� । 

तप�सलः 

�.सं. ज�गा धनीको 

नाम थर 

ज�गाधनीको ठेगाना �क�ा नं. बाटोको ला�ग 

ख�रद गनु�पन� 

ज�गाको 

अनमुा�नत 

�े�फल (वग� 

�मटर) 

स�ब�धीत प�रयोजनाको �ववरण 

१ रेखा पनु मगर घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ७०७ ७५ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� 

�नमा�णाधीन दामोदर 

सडक(कुइरेपानी-सरा�) ख�ड 

अ�तग�त घोराह� ३ कुइरेपानीमा 

बाटो �नकासका ला�ग �नजी ज�गा 

ख�रद गनु�पन� । 

२ झ�ग ु�साद 

जोशी 

घोरा�ह ४  ७क १६७८ 118 

३ ल�लता प�थी 

भ�डार� 

घोरा�ह १३  ७क 2010 317 

४ �यान ुचौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ६४८ 277 

५ रोसन बढुाथोक� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ७०३ 93 

६ राम �साद चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ७०४‚ ७क 

१९९१ 

412 

७ मनवुा चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क १२९६ 155 

८ फकल� थ�नी घोरा�ह ३ िझ�नी ७क १२९५ 110 

९ िजतमान चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क १९९२ 329 

१० ई��कला रोका 

मगर 

घोरा�ह ३ िझ�नी ७क १२९७ 193 

११ दसलुाल चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क १९९३ 294 

१२ कलेशी चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ७०२ 96 

१३ टेक कुमार� 

ब�नेत 

घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ७०१ 570 

१४ छुनकुु चौधर� घोरा�ह ३ िझ�नी ७क ६49 321 

१५ �भादेवी �े� घोरा�ह १५ घोराह� (२) ३८२ 52 घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� 

श�हद उमेश माग� अ�तग�त घोराह� 

१५ श�हदगेटदेिख नेपाल ब�क �लं 

शाखा काया�लय घोराह�स�मको 

बाटो �नकासका ला�ग �नजी ज�गा 

ख�रद गनु�पन� । 

 



�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नव� नगरसभाबाट �वीकृत कम�चार� संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण 

��तवेदन २०७८ मा �वीकृत भएका दरब�द�ह� म�ये �र� रहेका देहाय बमोिजमका तह‚ सेवा 

समूहह�को पदसं�या �थायी पदपू�त�का ला�ग म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय लिु�बनी �देश 

मकुाम बटुवल र �देश लोक सेवा आयोग बटुवलमा पठाउने । साथै �देश लोक सेवा आयोगबाट 

�सफा�रस भई आउने कम�चार�ह�को सेवा स�ुवधा स�ब�धमा प�छ ब�े �थानीय सेवाका कम�चार� 

स�ब�धी कानून बमोिजम हनुे गर� �थायी �नयिु� �दने । 

तप�सल 

l;=g+=  kb  tx  ;]jf ;d"x  

hDdf 
:jLs[t 
:yfoL 
b/jGbL 
;+Vof  

kbk"lt{ 
ePsf] 
:yfoL 
;+Vof  

hDdf 
l/Qm 
;+Vof  

kbk"lt{sf nflu 
k|b]z nf]s;]jf 
cfof]udf dfu 
ug]{ ;+Vof  

s}lkmot 

1 clws[t  gjf}÷ bzf}+  k|zf;g÷;f=k|| 3 1 2 2   

2 clws[t  gjf}÷bzf}+  k|zf;g, n]vf  1 0 1 1   

3 clws[t  ;ftf}÷cf&f}+  k|zf;g÷;f=k|+ 13 5 8 8   

4 cfn]k clws[t  ;ftf}÷cf&f}+  k|zf;g, n]vf  1 0 1 1   

5 OlGhlgo/  ;ftf}÷cf&f}+  
OlGh, l;len 
ljcf/  2 1 1 1   

6 OlGhlgo/  ;ftf}÷cf&f}+  OlGh, l;len  2 1 1 1   

7 OlGhlgo/  ;ftf}÷cf&f}+  OlGh, l;len xfOj] 1 0 1 1   

8 gfkL clws[t  ;ftf}÷cf&f}+  OlGh, ;e]{  1 0 1 1   

9 clws[t  ;ftf}÷cf&f}+  Gofo, sfg"g  1 0 1 1   

10 sDKo'^/ OlGhlgo/  ;ftf}÷cf&f}+  ljljw  1 0 1 1   

11 jftfj/)f lgl/Ifs  ;ftf}÷cf&f}+  ljljw  1 0 1 1   

12 clws[t  %}^f}+  k|zf;g÷;f=k|| 30 19 11 7   

13 OlGhlgo/  %}^f}+  OlGh, l;len  23 2 21 15   

14 OlGhlgo/  %}^f}+  OlGh÷xfOj]  2 0 2 2   

15 OlGhlgo/  %}^f}+  OlGh÷d]sflgsn  1 0 1 1   

16 sDKo'^/ clws[t  %}+^f}+  ljljw  1 0 1 1   

17 ;xfos  kfFrf}  k|zf;g÷;f=k|| 36 19 17 14   

18 ;xfos  kfFrf}  k|zf;g÷n]vf  21 2 19 15   

19 cfn]k ;xfos  kfFrf}  k|zf;g÷n]vf  1 0 1 1   

20 ;xfos  kfFrf}  Gofo÷ sfg"g  1 0 1 1   

21 ;j–OlGhlgo/ kfFrf}  OlGh÷ l;len  20 2 18 14   

22 
cl;i ]̂G^ ;j 
OlGhlgo/  rf}yf]  OlGh÷ l;len  19 2 17 12   

23 k|ljlws ;xfos  kfFrf}  s[lif÷vf=k|=u'=lg=  1 0 1 1   



24 ;e]{Ifs  kfFrf}  OlGh÷;e]{  2 1 1 1   

25 ;xfos s]ldi^  kfFrf}  OlGh, s]d]:^L  1 0 1 1   

26 tYofs ;xfos  kfFrf}  tYof+s  2 1 1 1   

27 ;xfos   rf}yf]  k|zf;g÷;f=k|| 24 14 10 7   

28 tfd]nbf/  rf}yf]  Gofo 1 0 1 1   

29 cldg  rf}yf]  OlGh, ;e]{  25 2 23 15   

30 kz' lrlsT;s  ;ftf}, cf&f}+ s[lif, e]^g/L  1 0 1 1   

31 s[lif OlGhlgo/  %}+^f}+  s[lif, OlGh 1 0 1 1   

  s"n hDdf b/jGbL      240 72 168 131   

 


