
�म�त २०७८/१०/२८गते श�ुबार ११८ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��तावह�ः 

१. अिघ�लो बैठकको स�म�ा स�ब�धमा । 

२. तराई मधेश सम�ृी काय��म स�ब�धमा । 

३. औ�ो�गक �ाम �नमा�ण स�ब�धमा । 

४. करार तथा �यालादार�मा काय�रत कम�चार�ह�को �याद  थप स�ब�धमा । 

५. ज�गाको अ�भलेख कायम गन� स�ब�धमा । (�ी जनजागतृी मा.�व. घोराह� लमड�वा वडा नं. १०) 

६. ज�गा भोगा�धकार स�ब�धमा । (नेवार सेवा स�म�त घोराह� वडा नं. १५) 

७. नेपाल �व�तु �ा�धकरणलाई ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । (�यजु सेवा संचालनका ला�ग) 

८. घ वग�को इजाजत �दने स�ब�धमा । 

९. थप ब�थ�ङ से�टर �थापना स�ब�धमा । 

१०. �ोत साझेदार� ��तव�ता स�ब�धमा । (सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटनादता� स�ुढ�करण 

आयोजना अ�तग�त सेवा इकाइमा काय�रत जनशि�ह�को पा�र��मकका ला�ग) 

११. गाडी मम�त स�ब�धमा । (िज�ला �हर� काया�लय) 

१२. अधरुो सडक �नमा�ण स�ब�धमा । 

१३. �ो�साहन रकम उपल�ध गराउने स�ब�धमा । (िज�ला �हर� काया�लय काय� शाखा घोराह�) 

१४. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

१४.१ वडा नं. १४ ब�न े�नेहा िघ�मरेलाई आ�थ�क सहयोग । 

१४.२ नपेाल �नव�ृ रा�सेवक समाजलाई �मा�रका �काशनका ला�ग आ�थ�क सहयोग । 

१४.३ था� भाषामा प�का�रता र आचारसं�हता रा��य गो�ी संचालनका ला�ग �से      

       काउि�सल नेपाल लाई आ�थ�क सहयोग । 

१४.४ कुस�ुडा भेषभषुा सं�कृ�त संर�णका ला�ग । 

१४.५ नपेाल साक� समाज लाई ज�ुा उ�पादन ता�लम संचालनका ला�ग ।३ लाख 

१४.६ ग�धव� समाजलाई सार�ी �दवसका ला�ग । 

१४.७ �वशाल �ब.क.लाई उपचार खच� । 

१५. ख�रद स�ब�धमा । 

१६. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१७. काय��व�ध संशोधन स�ब�धमा । (भवन अनमुती तथा इजाजत स�ब�धी काय��व�ध २०७५) 

१८. शोक ��ताव 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 नं. २ 

तराई मधेश सम�ृ� काय��म, सम�वय इकाईको �म�त २०७८।०९।३० गते �काशीत आयोजना/काय��म 

माग/ ��ताव पेश गन� स�ब�धी सूचना अनसुार आगामी आ.व. २०७९/०८० का ला�ग यस 

उपमहानगरपा�लकामा तप�सल बमोिजमका आयोजना संचालन गन� तराई मधेश सम�ृ� काय��म स�ालन 

�नद� िशका, २०७७ अनसूुची -३ अनसुार तप�सल बमोिजमका आयोजना/काय��म �ाथ�मकता �म  �नधा�रण गर� 

माग गन� । 

तप�सलः 

सामदुा�यक पूवा�धार तफ�  

१. वडा नं. १७ मा कृ�ष उपज के��को �थापना । 

२. वडा नं. १४/१५ मा �थानीय उ�पादन �ब��नका ला�ग हाट बजार �नमा�ण ।  

३. वडा नं. १६ मा �वा��य पूवा�धार �नमा�ण । 

४. वडा नं. १३ �यडुरमा �वा��य पूवा�धार �नमा�ण ।  

५. वडा नं. २ मा लभ पाक�  �नमा�ण । 

६. वडा नं. १ मा सभाहल �नमा�ण । 

७. िझगौरा मनकामना सामदुा�यक वन शहर� ह�रत पाक� को गेटमा था� सं�ाहलय �टकट काउ�टर �नमा�ण । 

पार�प�रक पेशा �ब��न एवम ्आय आज�न तथा जीवन�तर सधुार तफ�  

१. छाला ज�ुा तथा झोला बनाउने ता�लम । 

२. ढ�कया तथा �छ�वा बनुाई ता�लम । 

कृ�ष �वकास तफ�  

१. �थानीय अ�लो उ�पादन काय��म । 

२. बेसार तथा अदवुा उ�पादन काय��म । 

�नण�य नं. ३ 

नेपाल सरकारको एक �थानीय तह एक औ�ो�गक �ाम नी�त अ�तग�त यस घोराह� उपमहानगरपा�लकामा 

औ�ो�गक �ाम �थापनाका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका  वडा नं. ६ �भ� पन� ग�ुवागाँउ-धारापानी सडक 

अ�तग�त बबई खोला वार� उ� सडकको पूव� तफ�  रहेको साव�ज�नक ज�गामा पन� क�रब ७ �बगाहा  �े�फल 

रहेको ज�गालाई औ�ो�गक �ाम �े� तो�ने । साथै लिु�बनी �देश सरकारबाट नव�बध�न साझेदार� काय��मका 

ला�ग ��ताव माग भएकोले नव�वध�न साझेदार� कोष काया��वयन �नद� िशका २०७८ अनसुार ३०% लागत 

साझेदार� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको रहने गर� औ�ो�गक �ाम �नमा�णका ला�ग ��ताव पेश गन� । 

 

 



�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा करार सेवामा काय�रत नेपाल सरकारको �वीकृत काय��म �भ�का कम�चार�, घोराह� 

उमहानगरपा�लकाको �वीकृत दरब�द� �भ�का �ा�व�धक कम�चार�, नगर �हर�, �ेणी �व�हन कम�चार�, �से 

संयोजक र कानूनी स�लाहकारको �म�त २०७८ माघ १ गतेदेिख लागू हनेु गर� ६(छ) म�हनाका ला�ग करार 

अव�ध थप गन� र अ�य अ�ा�व�धक तफ� का  दै�नक �यालादार�मा काय�रत कम�चार�ह�को हकमा स�बि�धत वडा 

स�म�त र नगरपा�लकाको �नण�यानसुार �वीकृत दरब�द�को सीमा �भ� रह� दै�नक �यालादार�मा कामकाज लगाउने 

। 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० लमड�वा ि�थत �ी जनजागतृी मा�या�मक �व�ालयले पूव�मा सडक 

डोर�या सोता वन �समाना पि�ममा भमै  खोला उ�रमा गणराज �यौपानेको आवा�धक ज�गाबाट १५ �मटर बाटो 

छोडी दि�णमा देवराज पनुको घरदेिख उ�र तफ�  न�सा नं. ३ख �क.नं. १० को �े�फल अ�दाजी ४-०-० 

�वगाहा ज�गा २०४५ सालदेिख जनजागतृी मा�या�मक �व�ालयले भोगचलन गद� आइरहेकोले उ� ज�गा 

�व�ालयकै  नाममा अ�भलेिखकरणका ला�ग १० नं. वडा काया�लयको च.नं. २८९०, �म�त २०७८।१०।१७ 

गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उ� ज�गा सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध  गराउने काय��न�त 

२०७१ बमोिजम उपल�ध गराउन स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

�नण�य नं. ६ 

नेवार सेवा स�म�तले �म�त २०४५ सालदेिख भोगचलन गद� आइरहेको सा�वक घोराह� ४/ख �क.नं. ३३ ज.�व. 

०-२-१० ऐलानी ज�गा नेवा स�म�त दाङलाई भोगा�धकारको ला�ग १५ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३८७८, �म�त 

२०७८।१०।१७ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने  

काय�नी�त २०७१ बमोिजम उ� ज�गा नेवा सेवा स�म�त दाङलाई उपल�ध गराउन स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस 

गन� । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० चरब�गया अ�तग�त लाल�गरुाँस टोल र िशव व�ती टोलको �वचमा पन� 

न�सा नं. २ख �क.नं. १४५ को ऐलानी ��त  ज�गा �करण रावतको घरदेिख एक हात ज�गा छाडी उ�रतफ� को 

ज.�व. ०-३-० ज�गा नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण के��लाई �यजु सेवा संचालनका ला�ग उ� ज�गा 

उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न १० नं. वडा काया�लयको च.नं. २७२७, �म�त २०७८।१०।०६ गतेको �सफा�रस 

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

नेपाल �व�तु �ा�धकरण घोराह� �वतरण के��लाई  उपल�ध गराउन स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस गन� । 

  



�नण�य नं. ८ 

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 राज� शाखा �मखुबाट चेक जाँच गर� पेश भएमा ��ा� 

क����सन ए�ड स�लायस� घोराह� ११ का �ो. राज ुराणालाई घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� �दने ।  

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका बजार �े�मा जनसं�या  तथा मागको आधारमा यस उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ 

मा रहेको शहर� �वा��य के�� नयाँ बजारमा ब�थ�ङ से�टर �वा��य चौक� �थापना गन� अ�याव�यक भएकोले थप 

ब�थ�ङ से�टर �वा��य चौक� �थापनाका ला�ग बजेट, पूवा�धार �वकास, जनशि� तथा औजार उपकरणको 

�यव�थाका साथै थप ब�थ�ङ से�टर �वा��य चौक� सूचीकृत ग�र�दन �वा��य सेवा �वभाग, प�रवार क�याण 

महाशाखा मा अनरुोध गन� । 

�नण�य नं. १० 

रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभागको �ोत �यव�थापनमा घोराह� उपमहानगरपा�लकामा �यि�गत घटना 

दता� तथा सामािजक सरु�ा काय��मलाई �भावकार� बनाउन सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटनादता� �णाल� 

स�ुढ�करण आयोजना काया��वयनमा रहेको छ । चाल ुआ.व. २०७८/०७९मा �वभागको  अनरुोध अनसुार यस 

उपमहानगरपा�लकाको आयोजना सेवा ईकाइमा काय�रत २ जना एम.आई.एस. अपरेटर र १ जना �फ�ड 

सहायकह�का ला�ग एक चौमा�सक वापत बराबर हनु आउने पा�र��मक रकम यस काया�लयबाट बजेट 

�व�नयोिजत भएकोमा आयोजनाको उ��ेय अनसुार ल�य हा�सल गन� �व.सं. २०८० असार मसा�तस�म 

आयोजनाको �याद समेत थ�पएकोले यस उपमहानगरपा�लकामा सेवा इकाइमा काय�रत एम.आई.एस. अपरेटर र 

�फ�ड सहायकह�लाई �नर�तरता �दन �ोत अपगु हनेु भएकोले �ोत साझेदार�का ला�ग �वभागको प.सं. 

०७८/०७९‚ च.नं. १२०४  �म�त २०७८।०९।२७को प�बाट आगामी आ.व. ०७९/८०का ला�ग सेवा 

इकाईमा काय�रत जनशि�को पा�र��मक रकमको आधा अथा�त छ म�हना बराबर हनु आउने रकम बजेट 

साझेदार�का ला�ग अनरुोध भई आएकोले �ोत साझेदार�का ला�ग ��तव�ता प� पठाउने । 

�नण�य नं. ११ 

िज�ला �हर� काया�लयमा रहेको गाडी �ब��एकोले उ� गाडी मम�तका ला�ग िज�ला �हर� काया�लयको च.नं. 

२६०१, �म�त २०७८।१०।०७ गतेको प�बाट गाडी मम�तका ला�ग सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न अनरुोध भई 

आएकोले िज�ला �हर� काया�लयको उ� गाडी मम�त वापत को रकम �वल भपा�ई अनसुार घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाबाट भ�ुानी �दन े। 

�नण�य नं. १२ 

सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना दाङबाट �नमा�णाधीन Package III  अ�तग�त िझगौरा-�वग��ार� टोल गोखा� 

अ�पताल �मलन चौक हुँदै भेटेर�नर� श�हदमाग� जो�ने सडक अ�तग�त पन� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. 

१४ को गोखा� अ�पतालदेिख �मलन चोक, रतनपरु चोकदेिख  पि�मतफ�  सेवार सोलास�म र भेटेर�नर� 

काया�लयदेिख सभाहल, लखनपाक�  हुँदै नेपाल टे�लकम �तनकुने चोकस�मको सडकमा फुटपाथ र नाला स�हत 

अ�पा�ट �पच  टे�डर �वलोबाट बाँक� रहेको रकमबाट ग�र�दनहुनुका ला�ग अनरुोध गन� । 

 



�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त पन� �व�भ� खोलाह�मा अवैध �पमा न�दज�य पदाथ� (बालवुा  �ग�ी  ढु�ा  छर�  

�म�कट) उ�खनन ्एवं ओसारपसारमा संल�न �ट�पर �ा�टरह�लाई �नय��णमा �लई आव�यक कावा�ह�का ला�ग 

पठाए वापत �नयमानसुार पाउनपुन� �ो�साहन रकम उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न िज�ला �हर� काया�लय काय� शाखा 

घोराह� दाङको च.नं. २५८१, �म�त २०७८।१०।१७ गतेको प�बाट अनरुोध भएकोमा तप�सल बमोिजमका 

�हर� काया�लय तथा मातहतका �हर� काया�लयबाट ख�टएका �हर�ह�लाई उठेको राज� रकमको २०% ले हनु 

आउने रकम घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य �फता� िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 

तप�सलः 

�.सं. 

�म�त 

प�ाउ गन� काया�लय सवार� साधनको 

नं. 

सवार� 

साधनको 

�कार 

नद�ज�य 

पदाथ�को 

�ववरण 

भएको 

कारवाह� रकम 

कै 

१ 

२०७८।०५।२६ 

अ.�.पो.सरा� दाङ ल१ुत ८६१ �ा�टर खाल� ५०००।-  

२ 

२०७८।०६।१० 

अ.�.पो.सरा� दाङ रा१त ४५०१ �ा�टर बालवुा २१०६०।-  

३ २०७८।०६।१७ अ.�.पो.सरा� दाङ रा१त ४५६७ �ा�टर बालवुा २००००।-  

४ २०७८।०६।१७ अ.�.पो.सरा� दाङ रा१त ४०४३ �ा�टर बालवुा 20000।-  

५ २०७८।०६।१८ िज.�.का.दाङ ना७त ५६९० �ा�टर बालवुा 21059।-  

६ २०७८।७।४ अ.�.पो.कोठर� दाङ रा१त ४१४४ �ा�टर ढु�ा 21059।-  

७ २०७८।०७।१४ अ.�.पो.चौघेरा दाङ रा१त २८७७ �ा�टर ढु�ा 11058।-  

८ २०७८।०६।१४ अ.�.पो.चौघेरा दाङ रा१त १२९० �ा�टर ढु�ा 11058।-  

९ २०७८।०८।०१ अ.�.पो.हापरु दाङ रा१त १६१० �ा�टर ढु�ा 21058।-  

१० २०७८।०८।०७ अ.�.पो. सरा� दाङ रा१त ३८२७ �ा�टर बालवुा 21060।-  

११ २०७८।०८।१० िज.�.का. दाङ रा१त २७२६ �ा�टर ढु�ा 21059।-  

१२ २०७८।०८।१० िज.�.का. दाङ रा१त ४२३७ �ा�टर बालवुा 210५९।-  

१३ २०७८।०८।२० अ.�.पो. सरा� दाङ रा१त ४६७८ �ा�टर बालवुा 210५९।-  

१४ २०७८।०८।२० अ.�.पो. सरा� दाङ रा१त ३३८७ �ा�टर बालवुा 210५९।-  

१५ २०७८।०९।०१ अ.�.पो. सरा� दाङ रा१त ३५७६ �ा�टर ढु�ा 210५९।-  

१६ २०७८।०९।०२ अ.�.पो.चौघेरा दाङ ल२ुत २३८२ �ा�टर ढु�ा 210५९।-  

१७ २०७८।०९।१३ अ.�.पो. सरा� दाङ रा१त४६०४ �ा�टर बालवुा 210५९।-  

१८ २०७८।०९।२७ िज.�.का. दाङ रा१त ४३८७ �ा�टर �ग�ी 210५९।-  

१९ २०७८।१०।०६ व.�.का. घोराह� दाङ रा१त १२४९ �ा�टर ढु�ा 210५९।-  

 ज�मा ३,६१,९४२।-  

�ो�साहन �व�प �फता� पाउने रकम �.३‚६१‚९४२।-(�तन लाख ए�स�ी हजार नौ सय बया�लस मा�) को 

२०% ले हनु आउने रकम �. ७२‚३८८।-(बह�र हजार �तन सय अठासी मा�) । 

 



�नण�य नं. १४ 

१४.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ ब�ने नमुा शमा�ले आ�नी छोर�  �नेहा िघ�मरे सन ्२०२२ मा 

दबुईमा हनु गईरहेको Expo Science Asia 2022  मा नेपालको तफ� बाट ��त�न�ध�व गन�गर� जानपुन� भएको र आ�नो 

घरको आ�थ�क अव�था कमजोर भएकोले उ� ए��पोमा सहभागी हनु दबुई जानका ला�ग आ�थ�क सहयोग 

ग�र�दनहुनु भ�न अनरुोध भई आएकोले �नेहा िघ�मरेलाई दबुई आतेजाते �लेन �टकट बराबरको रकम सहयोग 

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

१४.२ नेपाल �नवृ� रा� सेवक समाज �धान काया�लय घोराह� दाङले समाजबाट �थापना कालदेिख  हालस�म 

भए गरेका �व�भ� ग�त�व�धह� समावेश भएको �मा�रका �काशन(ते�ो अंक)का ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु 

भ�न �म�त २०७८।०९।२६ गते यस काया�लयमा �नवेदन �दन ुभएकोले नेपाल �नवृ� रा� सेवक समाजलाई 

�मा�रका �काशनका ला�ग रकम �. ३५०००।– (पै�तस हजार) आ�थ�क सहयोग �व�प घोराह� 

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

१४.३ था� भाषा प�का�रतामा ��याशील प�कारह�का ला�ग था� प�का�रता  र आचार सं�हता रा��य गो�ी 

संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �से काउि�सल नेपालको च.नं. ४४८, �म�त 

२०७८।०९।२३ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� गो�ी संचालनका ला�ग सहयोग �व�प रकम �. 

१0००००।– (एक लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१४.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� बसोबास गन� कुस�ुडा जातीह�को पर�परागत भेषभषुा तथा सं�कृती 

संर�णका ला�ग नेपाल कुस�ुडा �वकास समाज के���य स�म�त दाङका अ�य� �ी धन बहादरु कुस�ुडाले आ�थ�क 

सहयोगका ला�ग यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले नेपाल कुस�ुडा �वकास समाज के���य स�म�त दाङलाई 

सहयोग �व�प रकम �. ७३,४७५।– (��ह�र हजार चार सय पचह�र) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको पय�टन 

तथा सं�कृ�त �व��न शाखा अ�तग�त रहेको कला सा�ह�य सं�कृ�त संर�ण एवं �व��न सहयोग शीष�कबाट उपल�ध 

गराउने । 

१४.५ नेपाल साक� समाजले बेरोजगार यवुायवुतीह�का ला�ग छाला ज�ुा उ�पादन स�ब�धी ता�लम काय��म 

संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल साक� समाज के���य काया�लय घोराह� दाङ को च.नं. 

७७, २०७८।०९।१५ गते  यस काया�लयमा �नवेदन �दन ु भएकोले नेपाल साक� समाजलाई उ� ता�लम 

काय��म संचालनका ला�ग सहयोग �व�प रकम �. ३,००,०००।– (�तन लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

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

१४.६ ग�धव� समाजको आयोजनामा �म�त २०७८।१०।२३ गते बस�त प�मीको �दन घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ नयाँब�तीमा सार�ी �दवस मनाउने काय��म रहेकोले उ� काय��म स�ालनका 

ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न ग�धव� समाजले ११ नं. वडा काया�लयको च.नं. १८२७, �म�त 

२०७८।१०।२८ गतेको �सफा�रस प�साथ यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले ग�धव� समाज दाङलाई सहयोग 

�व�प रकम �. ५०,०००।– (पचास  हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको पय�टन तथा सं�कृ�त �व��न 

शाखा अ�तग�त रहेको कला सा�ह�य सं�कृ�त संर�ण एवं �व��न सहयोग शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

 

 

 



१४.७ घोराह� उपमहानगरपा�लकामा �म�त २०७६ साल पौष २८ गतेदेिख माघ १३ गतेस�म संचालन भएको 

मेयरकप फुटवल ��तयो�गतामा ५ नं. वडाको तफ� बाट फुटबल खे�ने �ममा बाँया करङ भाँिचएर घाइते हनुभुएका 

�बशाल �ब.क.लाई उपचारका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७७।११।२५ गते बसेको १००औ ं

काय�पा�लका बैठकबाट आ�थ�क सहयोग गन� �नण�य भएकोमा उ� रकम भ�ुानी नभएको र उ� रकम अपगु हनेु 

भ�न ५ नं. वडा काया�लयको �सफा�रससाथ अनरुोध गनु�भएकोले उहा(ँ�बशाल �ब.क.)लाई उपचार खच� �व�प 

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

गराउने । 

�नण�य नं. १५ 

१५.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� वडाह�बाट �व�भ� �म�तमा  केह� खानेपानी तथा �संचाई पाइप, 

प�पसेट र �व�तु �ा�सफम�र अ�याव�यक भएको भ�न स�ब�धीत वडाबाट �सफा�रस भई आएकोले तप�सल 

अनसुार प�पसेट, पाइप तथा �व�तु �ा�सफम�र घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद 

शाखाबाट ख�रद गर� उपल�ध गराउने ।  

तप�सलः 

�स.नं. काय��मको नाम वडा नं. कै�फयत 

१ वडा नं. २ ला�मडाँडा �संचाईका ला�ग एक सेट प�पसेट  २  

२ वडा नं. २ ि�थत वनखेतमा �संचाईका ला�ग ८ इ�चको ३४ �मटर पो�ल�थन पाइप २  

३ वडा नं. ३ मा �व�तु �ा�सफम�र ख�रद ३  

४ वडा नं. ३ बग��ा खानेपानीका ला�ग �व�तु �ा�सफम�र ख�रद ३  

५ वडा नं. ४ सनुपरुमा छरछरे �संचाई आयोजनका ला�ग ६ इ�चको ५ थान िज.आई.पाइप ४  

६ वडा नं. ५ बहउु�े�यीय सहकार� उपभो�ा स�म�तलाई खानेपानी पाइप ५  

७ वडा नं. ११ झ�ुकेटार� खानेपानी आयोजनाका ला�ग खानेपानी पाइप ११  

८ वडा नं. ८ �ी �हमालय तरकार� �वकास कृषक समूहका ला�ग �संचाई ३ इ�चको ८० 

�मटर कालो पाइप 

८  

९ वडा नं. १८ बाँसखोल� टोल �वकास सं�थामा कृषकह�का ला�ग �हंउदे �संचाई गन� �डप 

बो�रङमा �योग हनुे २ इ�चको क�रब ३०० �मटर पो�ल�थन पाइप 

१८  

१० वडा नं. १८ ि�थत सनुडबर� टोल �वकास सं�थालाई खानेपानी पाइप (२०० �मटर २ 

इ�चको पाइप) 

१८  

१५.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ११ र वडा नं. ५ को �मशः िशवपरु र बस�तपरुमा सामािजक 

सरु�ाका ला�ग �थानीय बासीबाट अ�थायी �हर� चौक� �थापनाका ला�ग माग बमोिजम उ�  �थानह�मा 

अ�थायी �हर� चौक� �थापना गन� �नण�य भए अनसुार सरु�ाकम�का ला�ग आव�यक साम�ी उपल�ध  

गराइ�दनहुनु भ�न स�ब�धीत वडा  काया�लयबाट अनरुोध भई आएकोले साम�ीह� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� उपल�ध गराउन े ।



�नण�य नं. १६ 
                 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।१०।२७ गते बसेको नगर िश�ा स�म�तको बैठकबाट घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक �व�ालयह�मा 

तप�सल अनसुारको दरब�द� कायम गन� �नण�य अनमुोदन गन� । 

दरब�द� �ववरण २०७८ 

�.सं. �व�ालयको नाम 

दरब�द� राहत कोटा केि��य 

मा.�व. 

अनदुान  

केि��य 

�न 

मा.�व. 

अनदुान  

�ा�व�धक धार मा.�व. 

+ 2  

के���य 

बाल 

�वकास 

अनदुान 

�व�ालय 

सहायक 

�व�ालय 

सहयोगी 

नगर 

मा �व 

अनदुान 

नगर 

�न.मा.�व. 

अनदुान 

नगर 

बाल 

�वकास 

अनदुान मा.�व.  �न.मा.�व. �ा.�व. मा.�व.  �न.मा �व �ा �व 

स 

�िश�क  

 

�िश�क 
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�नण�य नं. १७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े� �भ� भवन �नमा�ण अनमुती ���यालाई सरल र �यव�थीत बनाउन भवन �नमा�ण 

अनमुती तथा इजाजत स�ब�धी काय��व�ध २०७५ को प�र�छेद २ को दफा ३ (ट) मा भईु ��ेको अनपुात 

(FAR: Floor Area Ratio): आवासीय, �यापा�रक तथा अ�य भवनह�को भईु ��ेको अनपुात (FAR: Floor Area 

Ratio) २ कायम ग�रनेछ भ� ेरहेकोमा सो संशोधन गर� आवासीय घरको ला�ग २.५ र �यापार�क भवनको ला�ग 

३.५ रहने गर� प�हलो संशोधन ��ताव २०७८ पा�रत गन� ।  

�नण�य नं. १८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका नगर �मखु न�लाल चौधर��यूका स�लाहकार अ�ण शमा�क� ममतामयी आमा एवं 

यस उपमहानगरपा�लकामा काय�रत इि�ज�नयर स�ुमत शमा�क� हजरुआमा �व. राधादेवी आचाय�को यह� �म�त 

२०७८।१०।२० गतेका �दन ७६ वष�को उमेरमा असाम�यक �वागा�रोहण भएको खवरले घोराह� 

उपमहानगरपा�लका प�रवारलाई अ�य�त दःुखी त�ुयाएको छ । यस दःुखद घडीमा मतृक��त भावपूण� ��ा�ल� 

अप�ण गद� शोक स�त� प�रवारमा हा�द�क समवेदनाकासाथ शोक ��ताव पा�रत गन� । 


