
�म�त २०७८/०८/१७गते श�ुबार ११४ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��ताव: 

१. पूव� काय�पा�लका बैठकका �नण�य स�म�ा स�ब�धमा । 

२. नगरसभा स�ब�धमा । 

३. समपरुक आयोजना छनौट स�ब�धमा । 

४. लखन पाक� मा माल� पदमा काय�रत तोलकराम कामीको तलब भ�ुानी स�ब�धमा । 

५. आ�थ�क सहयोग स�ब�धनमा । 

५.१ नेपाल �नजाम�त कम�चार� यू�नयन‚  

५.२ फरककोण �म�डया �ा.�ल.‚   

५.३ वडा नं. १० को �व�दवा�सनी मि�दर‚  

५.४ दाङ िज�ला उ�ोग वािण�य संघ‚  

५.५ व�ृिच� �नमा�णका ला�ग‚  

५.६ �ी �ाथ�मक �व�ालय �स�नेर� वडा नं. १२‚ 

५.७ वडा नं. ५को धना� साना �कसान कृ�ष सहकार� सं�था �ल.को भवन �नमा�णका ला�ग  

५.८ लिु�वनी �देश �तर�य ते�वा�दो  ��तयो�गता स�ालनका ला�ग‚    

६. बजेट �यव�थापन स�ब�धमा । 

६.२ वडा नं. १७ सर�वती टोल �वकास सं�थाको भवन संर�णका ला�ग‚‚  

६.३ वडा नं. १७ भयुारथान �नमा�णका ला�ग‚  

७. वडा नं. १६को डाँफे टोलमा अवि�थत क�भट� मम�त स�ब�धमा । 

८. नेपाल रेड�स सोसाइट�लाई मोटरसाइकल सहयोग गन� स�ब�धमा । 

९. उ�सग� संगीत अवाड� २०७८ का ला�ग आ�थ�क सहयोग । 

१०. वडा नं. १० अ�तग�त जानक� टोलमा  खानेपानी संचालनका ला�ग पाइप उपल�ध गराउने 

स�ब�धमा । 

११. धारापानी मि�दर �यव�थापन स�म�तलाई से�ट� �याकेट उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

१२. वडा नं. २ ि�थत रामपरु पलासेको बनखेतमा रहेको ज�गामा बख� तथा �हंउदे �संचाईका �संचाई 

पाईप उपल�ध  गराउने स�ब�धमा । 

१३. नगर िश�ा स�म�तको बैठकको �नण�य अनमुोदन । 

  



�नण�य नं. १ 

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 ।  

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको दश� नगर सभा (�हंउदे) को प�हलो ब�ठक �म�त २०७८ साल पौष ७ गते बधुबार 

�दनको १ बजे आ�हान गन� । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. ०७९/०८०को ला�ग तप�सल बमोिजमका आयोजनाह� संघ सरकारको 

�वशेष अनदुान एवं समपरुक अनदुान सहायता  अ�तग�त स�ालन गन� �वशेष अनदुान स�ब�धी काय��व�ध २०७६ 

को अनसूुची-१ एवं समपूरक अनदुान  स�ब�धी काय��व�ध २०७६ को अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा रा��य 

योजना आयोगमा माग गर� पठाउने । 

१. �वषेश अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु  आयोजनाह� 

�स.नं. आयोजनाको नाम वडा नं.  कै�फयत 

१ जनता मा.�व. बकुामा कभड� हल �नमा�ण २  

२ �वा��य चौक� पूवा�धार �नमा�ण १२‚ १३‚ १६‚ १७  

 

२.समपूरक अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु आयोजनाह� 

�स.नं. आयोजनाको नाम वडा नं.  कै�फयत 

१ कनर� देिख दलिजतपरुस�म भैसाह� चोकदेिख गैरागाँउ हुँदै सरा� 

जोडने सडक र कटुवा खोला शंखे�पपलदेिख १८ नं. वडा 

काया�लयहुदैँ अि�बके�र� मि�दर जाने सडक �पच । 

७‚५‚१७‚१६‚१५‚१८  

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ ि�थत लखन पाक� मा (सा�वक ��भवुन पाक� ) माल� पदमा काय�रत 

तोलकराम कामीलाई पाक�  हेरचाह गरेवापत �वगतदेिख उपल�ध गराइदै आएको मा�सक पा�र��मक �. 

८०००।–  हालको अव�थामा �नकै कम भएकाले मा�सक पा�र��मक बढाई �दनहुनु भ�न पाक�  संर�ण तथा 

संवध�न स�म�तको �म�त २०७८।०७।१४ गतेको प�बाट यस काया�लयमा अनरुोध भई आएकोले २०७८ �ावन 

म�हनादेिख लागू हनेुगर� उ� माल� पदमा काय�रत तोलकराम कामीलाई मा�सक �. १०‚०००।– (दश हजार) 

पा�र��मक उपल�ध गराउन े। 

 

 

 

 



�नण�य नं. ५ 

५.१ नेपाल �नजामती कम�चार� यू�नयन दाङको िज�ला अ�धवेशन २०७८ स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न िज�ला काय� स�म�त दाङको च.नं. १०‚ �म�त २०७८।०६।०८ गतेको प�बाट अनरुोध 

गनु�भएकोले नेपाल �नजामती कम�चार� यू�नयन िज�ला काय� स�म�त दाङलाई आ�थ�क सहायता �व�प �. 

२५०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट  उपल�ध गराउने । 

५.२ फरक कोण �म�डया �ा.�ल.�ारा स�ा�लत STN �यानलबाट हा�ो पा�लका रा�ो पा�लका काय��म स�ालन‚ 

साव�ज�नक सनुवुाई र डकुमे��� �नमा�णका ला�ग आव�यक आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �यानलको च.नं. 

१०१‚ �म�त २०७८।७।१४ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले STN �यानल तलुसीपरु दाङलाई �सारणको 

�माण र �वल स�हत पेश भई आएमा �.२५‚०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट उपल�ध  

गराउने । 

५.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० ि�थत �व�दवा�सनी मि�दरको प�रसरमा टायल �व�छाउन तथा 

मि�दरको चारैतफ�  रे�लङ �नमा�णका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न १० नं.  वडा  काया�लयको च.नं. 

१७६३‚ �म�त २०७८।८।२ को �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले उ� मि�दर संर�णका ला�ग �. 

७५‚०००।-(पचह�र हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा साँ�कृ�तक सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध  गराउने । 

५.४ नेपाल उ�ोग वािण�य महासंघ लिु�बनी �देशको सं�थागत �वकास एवं आ�थ�क �मता अ�भवृ�� लगायतका 

�वषयमा काय�योजना तजु�मा गो�ी काय��म स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु  भ�न दाङ िज�ला उ�ोग 

वािण�य संघको च.नं. ८१‚ �म�त २०७८।०८।०३ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले काय��म स�ालनका 

ला�ग आ�थ�क सहयोग �व�प �. ३००००।– (�तस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता 

शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

५.५ दाङ िज�लाका धा�म�क साँ�कृ�तक तथा पय�टक�य �थलह�को वृ�िच� मेरो दाङः मेरो शान �नमा�ण गर� 

�यापक �पमा �चार �सार गन� उ��ेयले �नमा�ण ग�रएको वृ� िच� �नमा�णको ��तवेदन स�हत आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न यस काया�लयमा लेखक/�नद�शक �ी �ड�ल� ब�नेत संगीतले �नवेदन �दनभुएकोले उहाँलाई सहयोग 

�व�प �. २५‚०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध 

गराउने । 

५.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ �स�नेर� ि�थत �ी �ाथ�मक �व�ालय �कुलको हाता �भ� �तन �तर 

तारबार ग�रएको र एक तफ�  खलुा भएको कारण �व�ालय प�रसर �भ� गाई व�त ु आई बालबा�लकाको 

पठनपाठनमा असर परेको साथै दघु�टना समेत हनेु खतरा देिखएको हुँदा �व�ालय प�रसर तारबारका ला�ग 

आव�यक रकमको �यव�था ग�र�दनहुनु भ�न १२ नं. वडा काया�लयको च.नं. १०२४‚ �म�त 

२०७८।०७।११को �सफा�रस साथ �व�ालयबाट अनरुोध भई आएकोले उ� �व�ालय प�रसर तारबारका ला�ग 

रकम �. २‚००‚०००।– (दईु लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको शैि�क सं�थाह�लाई सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

 

 

 

 



 

५.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ धना� ि�थत धना� साना �कसान कृ�ष सहकार� सं�था �ल. धना� 

बस�तापरुको भवन �नमा�ण भईरहेकोमा उ� भवन स�प� गन� रकम अभाव भएकोले आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु 

भ�न ५ नं. वडा काया�लयको च.नं. ८३८‚ �म�त २०७८।०८।०६ गतेको �सफा�रससाथ धना� साना �कसान कृ�ष 

सहकार� सं�था �ल. धना�बाट भवन �नमा�णका ला�ग अनरुोध भई आएकोले �. १‚५०‚०००।– (एक लाख पचास 

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

५.८ घोराह� उपमहानगरपा�लकामा यह� �म�त २०७८ पौष ९ देिख ११ गतेस�म लिु�वनी �देश �तर�य ते�वा�दो  

��तयो�गता स�ालन हनेु  भएकोले काय��म स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न आई.ट�.एफ. 

ते�वा�दो एशो�सयशन िज�ला दाङको च.नं. २५‚ �म�त २०७८।०८।१२को प�बाट अनरुोध भई आएकोले 

��तयो�गता स�ालनका ला�ग सहयोग �व�प �. ६०‚०००।– (साठ� हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

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

�नण�य नं. ६ 

६.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ ि�थत सर�वती टोल �वकास सं�थाको भवनको संर�णका ला�ग 

वर�पर� तारबार गन� तथा शौचालय �नमा�णका ला�ग आव�यक बजेट �यव�थापन ग�र�दनहुनु  भ�न १७ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. १८९५‚ �म�त २०७८।०७।२२ गते �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले उ� टोल �वकास 

सं�थाको भवन व�रपर� तारवार तथा शौचालय �नमा�णका ला�ग रकम �. २‚००‚०००।– (दईु लाख) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको गैर �वि�य सं�थानह�लाई चाल ुसहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ ि�थत शाि�त टोल �वकास सं�था अ�तग�त पन� बग��ीमा रहेको 

भयूारथान �नमा�णका ला�ग आव�यक बजेट �यव�थापनका ला�ग १७ नं. वडा काया�लयको च.नं. १९६६‚ �म�त 

२०७८।०७।२८ गतेको �सफा�रससाथ आएकोले उ� भयूारथान �नमा�णका ला�ग रकम �. १‚५०‚०००।–

(एक लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा सा�ँकृ�तक सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ि�थत डाफेँ टोलमा �व.एन.�व. चोकदेिख पूव� सेवार खोला अटो �भलेज 

जाने बाटोमा रहेको क�भट� भि�कएर सवार� यातायात तथा आवागमनमा समेत सम�या भएकोले क�भट� मम�तका 

ला�ग १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. ४०४७‚ �म�त २०७८।०८।१६ गतेको �सफा�रससाथ अनरुोध भई 

आएकोले उ� क�भट�को �थलगत �ा�व�धक �न�र�ण गर� ल.ई. अनसुार  घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �वपद 

�यव�थापन शाखा अ�तग�त रहेको स�म�तको अनगुमन र �नण�य प�ात भ�ुानी हनेु गर� �वपदबाट ��त भएका 

भौ�तक संरचनाह�को मम�त संभार शीष�कबाट खच� हनेु गर� त�काल मम�त गन� । 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ११ वटा वडाका वडावासीलाई �वप�ी परेको बेला सव�सलुभ त�रकाले मानवीय 

�पडालाई कम गन� उ�े�यले �कोप �भा�वतह�का ला�ग आपतका�लन राहत सेवाको �यव�था गन� �वप� 

�यूनीकरण र पवू� तयार�  गन� तथा �छटो छ�रतो तथा �भावकार� सेवा �दान गन�को ला�ग मोटरसाइकल  उपल�ध 

गराइ�दनहुनु भ�न नेपाल रेड�स सोसाइट� घोराह� उपशाखा  दाङको च.नं. २०/०७७/०७८ �म�त 

२०७८।०२।२७ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले सहयोग �व�प १ थान मोटरसाइकल घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यवव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� उपल�ध गराउने । 



 

�नण�य नं. ९ 

नेपाल� गीत संगीतको उ�यन तथा ��ाह�को स�मान गन� उ�े�यले रा��य �तरमा खा�त�ा� कलाकम�ह�को 

स�मानका ला�ग �म�त २०७८ मं�सर २२ गते दाङमा संगीत उ�सवको �पमा उ�सग� संगीत अवाड� २०७८को 

आयोजना ग�रएकोले उ� काय��म स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न पहल नेपाल घोराह� 

दाङको �म�त २०७८।०८।१६ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले काय��म स�ालनका ला�ग सहयोग �व�प 

�. ५१‚०००।– (एकाउ� हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध 

गराउने । 

�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० अ�तग�त जानक� टोलमा  खानेपानी �ा�ी �नमा�ण भएकोमा खानेपानी 

संचालनका ला�ग ५० �मटर मेन लाइनको ३ इ�चको पाईप र ४०० �मटर धाराको ला�ग २ इ�चको पाईप 

उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न १० नं. वडा काया�लयको च.नं. १२३०‚ �म�त २०७८।०६।१८ को �सफा�रस साथ 

अनरुोध भई आएकोले माग भए बमोिजमका पाइप घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यवव�थापन तथा 

ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� जानक� टोल �वकास सं�थालाई उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ ि�थत धारापानी मि�दर प�रसरको ��ेफलमा लिु�बनी �देश उ�ोग‚ पय�टन 

वन तथा वातावरण म��ालय माफ� त �नमा�ण भएको पोखर�मा भ�व�यमा कुनै मानवीय दघु�टना वा जोिखम भएमा 

उ�ारका ला�ग आव�यक �याकेट उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न पा�डवे�र महादेव मि�दर �यव�थापन स�म�तको 

�म�त २०७८।०५।०६ गतेको �नण�य अनसुार माग भई आएकोले माग भए बमोिजम १० वटा से�ट� �याकेट 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� पा�डवे�र मि�दर 

�यव�थापन स�म�तलाई उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ ि�थत रामपरु पलासेको बनखेतमा रहेको ज�गामा बख� तथा �हंउदे 

�संचाईका ला�ग आव�यक पो�ल�थन पाइप उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न २ नं. वडा काया�लयको च.नं. ४१८‚ �म�त 

२०७८।५।२८ को �सफा�रससाथ अनरुोध भई आएकोले उ� �थानमा �संचाईका ला�ग आव�यक ८ इ�चको 

३४ �मटर पो�ल�थन पाइप घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� 

उपल�ध गराउने । 

  



�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �म�त २०७८।०७।२८ गते बसेको बैठकका देहाय 

बमोिजमका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

१३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ मा रहेको �ा.�व. सोरेठ� रातामाटामा �व�ाथ� सं�या �नकै कम 

भएको र  �ा.�व. गौर� बबै �नम�ुरयामा �व�ाथ� सं�या उ�च भएकोले �ा.�व. सोरेठ� रातामाटामा काय�रत �ा.�व. 

िश�क �ी च�पा चौधर�लाई राहत कोटा स�हत �ा.�व. गौर� बबई �नम�ुरयामा स�वा पद�थापना गन� । 

१३.२ प.प.न.मा.�व. भरतपरुबाट �स�र�नाथ मा.�व. नारायणपरुमा यस अिघ स�वा ग�रएका मा.�व. तहका 

िश�क �ी गंगा बहादरु बढुाथोक�लाई प.प.न.मा.�व. भरतपरुमा यथावत कायम गर� आगामी �दनमा प.प.न.मा.�व. 

भरतपरुमा दरब�द� �र� भएमा उ� दरब�द� भगव�त मा.�व. सैघामा उपल�ध गराउने र यस अिघ प.प.न.मा.�व. 

भरतपरुको �न.मा.�व. िश�क आ.�व. सनुपरुमा स�वा गन�  भएकोमा हाललाई यथावत कायम गर� आगामी �दनमा 

प.प.न.मा.�व. भरतपरुमा �न.मा.�व. दरब�द� �र� हनु आएमा उ� �र� दरब�द� आ.�व. सनुपरुमा उपल�ध 

गराउने । 

१३.३ �स�र�नाथ मा.�व. नारायणपरुको �र� मा.�व. दरब�द� यस भ�दा प�हलाको िश�ा स�म�तको बैठकको 

�सफा�रस अनसुार नगर काय�पा�लका समेतको �नण�य भै भगवती  मा.�व. सैघामा पठाइएको तर प.प.न.मा.�व. 

भरतपरुबाट मा.�व. दरब�द� स�हत स�वा गर� पठाइएका िश�क �ी गंगा बहादरु बढुाथोक� हाललाई यथावत 

भएकाले �स�र�नाथ नमनुा मा.�व. नारायणपरुबाट भगव�त मा.�व. सैघामा पठाइएको �र� दरब�द� �स�र�नाथ 

नमनुा मा.�व. नारायणपरुमा यथावत कायम गन� । 

१३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ४ मा अवि�थत आ.�व. सनुपरुका �न.मा.�व तहका राहत िश�क �ी 

नारायण �साद िघ�मरे यस अिघ जनता मा.�व. डाँडाँगाउँ बकुामा पद�थापन भएकोमा �नजको स�वा पद�थापना 

मा.�व. डाँडाँगाउँ गो�ल�मा गर� मा.�व. डाडँाँगाउँ गो�ल�मा �र� रहेको �न.मा.�व. राहत दरब�द� जनता मा.�व. 

बकुामा कायम गन� । 

 

 

 


