
�म�त २०७८/०९/०१गते �ब�हबार ११५ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��ताव: 

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

२. कुस�ुडा भाषाको क�ा स�ालनका ला�ग वजेट �यव�थापन स�ब�धमा । 

३. चोक नामाकरण स�ब�धमा । 

४. राहत उपल�ध गराउने स�ब�धमा ।  

५. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

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

७. �समे�ट फुटपाथ हटाउने स�ब�धमा । 

८. �व�तु पोल सान� स�ब�धमा । 

 

�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको अिघ�लो बैठकले गरेका �नण�य काया��वयनको अव�थाबारे स�म�ा 

ग�रयो । �नण�य काया��वयनको अव�था स�तोषजनक रहेकोले आगामी �दनमा समेत �नण�य काया��वयनलाई थप 

�भावकार� बनाउने ।  

�नण�य नं. २ 

भाषा आयोगले कुस�ुडा भाषाको �ारि�भक र दो�ो चरणको भाषा क�ा स�ालन भई स�प� भईसकेको आ.व.  

२०७८/०७९मा ते�ो चरणको भाषा क�ा स�ालनका ला�ग नेपाल सरकारबाट �ा� रकम अपगु भएकोले भाषा 

क�ा स�ालनका ला�ग सहकाय� आव�यक भएको भ�न भाषा आयोगको च.नं. ९३ �म�त २०७८।०८।०३ को 

प�बाट अनरुोध भई आएकोले आयोगबाट माग भए बमोिजमको रकम �. ९५०००।–  घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको �व�वध काय��म शीष�कबाट सहयोग �व�प उपल�ध गराउन े। 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १३ ि�थत स�ुवधा टोल �वकास सं�था अ�तग�त पन� गणेश �साद रोका 

मगरको घर अगाडी ढाङढुङ गणेश चोक �नमा�णका ला�ग सहम�त �दान ग�र�दनहुनु भ�न �म�त २०७८।०८।०३ 

गते बसेको १३ नं. वडा काया�लयको वडा स�म�तको बैठकको �नण�य स�हत १३ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

१६१८‚ �म�त २०७८।०८।१७ गतेको  �सफा�रस भई आएकोले उ�  �थानमा ढाङढुङ गणेश चोक 

नामाकरणका ला�ग अनमु�त �दने । 

  



�नण�य नं. ४ 

४.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. ६०००‚ �म�त २०७८।०८।२६ को �सफा�रस 

प�को आधारमा यस उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ब�ने रमेश बहादरु कवरको �ीमती राधा कवरको �म�त 

२०७८।०५।१६ गते �स�ने खोलामा आएको बाढ�ले गाडी स�हत बगाउदा म�ृयू भएको हुँदा मतृकको 

प�रवारलाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर �तर�य �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेु गर� �. 

२५०००।– (प�चीस हजार) राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

४.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका ि�थत िशखर टोल �नवासी �मन बहादरु पनुको परुानो घर �म�त 

२०७८।०८।०३ गते भ�काउने �ममा मा�थ�लो तलाको गा�ो भि�कन गई �न�न �यि�ह� प�ुरएर घाइते 

भएकोले घाइतेह�लाई उपचार खच� उपल�ध गराइ�दनहुनुका ला�ग ६ नं. वडा काया�लयको च.नं. ७८९‚ �म�त 

२०७८।०८।१३ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले घाईतेह�लाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

नगर �तर�य �थानीय �वपद �यव�थापन कोषबाट खच� हनेु गर� तप�सल अनसुार राहत रकम �व�प उपल�ध 

गराउने ।   

घाइतेह� 

�स.नं. घाईतेह� नाम सहयोग रकम �. कै�फयत 

१ �पम बहादरु सनुार 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ फचकपरु 

२५०००।-  

२ �करण चौधर�  

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ ग�ुवागाउँ 

७०००।-  

३ कमल थापा  

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ िशखर टोल 

(बे�वागाउँ) 

७०००।-  

 

�नण�य नं. ५ 

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

उपमहानगरपा�लकाको तप�सल अनसुारको खच� शीष�कबाट आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने । 

तप�सलः 

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

१ �ग�तशील लेखक संघ‚ नेपाल २०‚०००।- अ�य सं�था सहायता �थापना �दवसको 

�यव�थापनका ला�ग 

२ �से चौतार� नेपाल‚ दाङ शाखा ५०‚०००।- अ�य सं�था सहायता िज�ला अ�धवेशनका ला�ग 

३ रा�� सा�ह�य प�रषद‚ घोराह�‚ 

दाङ  

१५‚०००।- अ�य सं�था सहायता वा�ष�क साधारण सभा तथा 

अ�धवेशन काय��मका 

ला�ग 

४ नेपाल �यवसा�यक बा�ापालक 

महासंघ‚ िज�ला स�म�त‚ दाङ। 

१०‚०००।- अ�य सं�था सहायता अ�धवेशनका ला�ग 

 



�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको काय�पा�लका बैठकमा पेश भएका तप�सल बमोिजमका काय��व�ध‚ मापद�ड‚ नी�त  

पा�रत गन� । 

�स.नं. काय��व�ध/मापद�ड/नी�त पेश गन� शाखा 

१ पा�लका अ�पताल तथा �वा��य सं�थाह� तथा संचालन �यव�थापन 

काय��व�ध २०७८ 

जन�वा��य �ब��न शाखा 

२ को�भड १९ महामार�को अव�थामा काया�लयबाट सेवा �वाह गदा� पालना 

गनु�पन� मापद�ड २०७८ 

जन�वा��य �ब��न शाखा 

३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �वा��य नी�त २०७८ जन�वा��य �ब��न शाखा 

४ सशुासन नी�त २०७६ साव�ज�नक सेवा तथा 

�मता �वकास स�म�त 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ र १५ ि�थत िझगौरा आ�म टोल �वकास‚ नयावँ�ती आ�म टोल र 

शाि�त नगर टोल हुदैँ हाल रहेको हापरु �फडरबाट संचालन भएको ११/०.४०० के.�भ. �वतरण लाईन बजार 

�फडरबाट संचालन गनु�पन� भएकोले उ� �थानमा रहेको सडकको दायाँबायाँ रहेको फुटपाथको छेउमा �व�तु पोल 

गाडन ुपन� भएकोले उ� �थानमा पन� �समे�ट फुटपाथ हटाइ�दनहुनु भ�न नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण 

के��को च.नं. ३५६‚ �म�त २०७८।०८।१६ गतेको �ा� प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� �थानको �समे�ट  

फुटपाथ हटाउनको ला�ग �ा� लागत अनमुान �. ५३‚०००।– (��प� हजार) देिखएकाले उ� रकम घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट भ�ुानी हनेु गर� काय� अगाडी बढाउन नेपाल �व�तु 

�ा�धकरण‚ घोराह� �वतरण के��‚ घोराह� दाङलाई अनरुोध गन� । 

�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ ि�थत बनगाउँ टोल �वकास सं�थाको चौधर� गाउँमा भवन �ड�भजन 

काया�लयबाट टे�डर ���या भई कालो प�े काम भैरहेकोमा उ� ��ेमा ३ वटा तार स�हत �बजलु�का पोल 

बाटोमा परेको हुँदा उ� पोल सान�को ला�ग नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण के�� घोराह� दाङबाट �ा� 

लागत इ��मेट स�हत ८ नं. वडा काया�लयको च.नं. ९८२‚ �म�त २०७८।०८।०८ गतेको �सफा�रस प�साथ 

अनरुोध भई आएकोले घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट भ�ुानी हनेु गर� उ� पोल 

सान�का ला�ग नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण के�� घोराह� दाङलाई अनरुोध गन� । 

 

 


