
�म�त २०७८/११/२७गते श�ुबार ११९ औ ंकाय�पा�लका बैठक  

 ��तावह�ः 

१. अिघ�लो काय�पा�लका बैठक स�म�ा स�ब�धमा । 

२. ग�रब प�रवारको �ारि�भक सूिचमा समावेश नभएका प�रवारह�लाई सूचीमा रा� �सफा�रस गन� 

स�ब�धमा । 

३. कृ�ष बाल� ��तपूत� स�ब�धमा । 

४. सरसफाई �यव�थापन स�ब�धमा । 

५. वडा नं. ७ को वडा काया�लय प�रसरमा रहेको परुानो िजण� साझा भवन भ�काउने स�ब�धमा । 

६. लागत साझेदार� रकम �यहोन� स�ब�धमा । 

(वडा नं. १ र ६ को �वा��य पूवा�धार र वडा नं. १९ बाल�हत �ा.�व.) 

७. ब�थ�ङ से�टरमा काय�रत करार कम�चार� स�ब�धमा । 

८. ग�रबसँग �व��ेर काय��म अ�तग�त संचालन ग�रने काय��म �वीकृत स�ब�धमा । 

९. नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । (ग�ुकुल एकेडेमी) 

१०. �वप� पोट�लमा त�या� तथा सूचना �यव�थापन स�ब�धी काय��व�ध २०७८ पा�रत स�ब�धमा । 

११. जनता आवास काय��म स�ब�धमा । 

१२. बालमै�ी नगर घोषणा स�ब�धमा । 

१३. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

१३.१ खमु बहादरु ख�का �म�ृत प�ुष खलुा भ�लबल ��तयो�गता स�ालनका ला�ग । 

१३.२ श�हद लखन कप २०७८ संचालनका ला�ग । 

१३.३ वडा नं. १८ �ग�त टोल �नवासी �ी गमुान �संह के.सी.को भि�कएको घर �नमा�णका ला�ग । 

१३.४ वडा नं. १४ ब�ने जठु� घत� �बटाललुाई छोर�को दाह सं�कार तथा काज��या खच�का ला�ग । 

१३.५ द�लत गैर सरकार� सं�था महासंघलाई द�लत अ�धकार स�मेलन आयोजनाका ला�ग । 

१४. बहलुा कुकुरले टोक� घाइते भएका नाग�रकह�को �नःश�ुक उपचार स�ब�धमा ।  

१५. औषधी उपचार खच� उपल�ध गराउन ेस�ब�धमा । 

१६. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �शासनीक भवन स�ब�धमा । 

१७. भवन �नमा�ण �यवसायी स�म�त दता� 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 

ग�रब प�रवार प�हचान तथा प�रचयप� �वतरण काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकामा संचालन भएको 

गनुासो सनुावाई काय��मको तो�कएको �याद �भ� �ा� गनुासोह�को त�य उपर गनुासो सनुवुाई स�म�तले जाचँबझु 

तथा छान�बन गदा� भमूी �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालयबाट �ा� ग�रब प�रवारको �ारि�भक 

सूिचमा समावेश नभएका तप�सल अनसुारको �यि�ह� प�रवारमलु� रहेको प�रवारह�को �ववरण ग�रब प�रवारको 

सूिचमा समावेश गन�का ला�ग भमूी �यव�था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण म��ालयमा �सफा�रस गन� । 

तप�सलः 

�.सं. प�रवारमलु�को नामथर प�रवार संकेत नं. ठेगाना कै�फयत 

१ क�वता  चौधर� ५१००२०७०20250 घोराह�-७   

२ �सता चौधर� ५१००२०७०१०५५९ घोराह�-७   

३ न�ुी पनु ५१००२०७०१०५०० घोराह�-७   

४ �वना चौधर� ५१००२०७०१०४८९ घोराह�-७   

५ कमला �े� ५१००२०७०१०५१५ घोराह�-७   

६ िशव कुमार चौधर� ५१००२०७०२०२५८ घोराह�-७   

७ फु�ा चौधर� ५१००२०७०२०२७२ घोराह�-७   

८ जय कुमार� था� 5100207020272 घोराह�-७   

९ शशी हमाल ५१००२०७०१०७३८ घोराह�-७   

१० गोवध�न चौधर� ५१००२०७०२०२७९ घोराह�-७   

११ काल ुराम चौधी ५१००२०७०२०२४५ घोराह�-७   

१२ �वरवल योगी ५१००२०७०२०००९ घोराह�-७   

१३ ततुाल चौधर� ५१००२०७०२०२८७ घोराह�-७   

१४ जग�न था� ५१००२०७०२००३० घोराह�-७   

१५ फुल कुमार� चौधर� ५१००२०७०२००२९ घोराह�-७   

१६ �सता चौधर� ५१००२०७०१०९६८ घोराह�-७   

१७ �मे बहादरु चौधर� ५१००२०७०१०९४० घोराह�-७   

१८ ठाकुर �साद ख�ी ५१००२०७०१०१३९ घोराह�-७   

१९ काल� चरण चौधर� ५१००२०७०१०४८२ घोराह�-७   

२० माया कुमार� चौधर� ५१००२०७०१०४५८ घोराह�-७   

२१ कुमार� डगौरा ५१००२०७०११०२५ घोराह�-७   

२२ �समा चौधर� ५१००२०७०१०३०५ घोराह�-७   



�.सं. प�रवारमलु�को नामथर प�रवार संकेत नं. ठेगाना कै�फयत 

२३ �हरा चौधर� ५१००२०७०२०३२८ घोराह�-७   

२४ वजृ कुमार� चौधर� ५१००२०७०२०४६१ घोराह�-७   

२५ �ताप सनुार ५१००२०७०१०४७८ घोराह�-७   

२६ �यानी चौधर� ५१००२०७०२०४३० घोराह�-७   

२७ रैया चौधर� ५१००२०७०२०४७० घोराह�-७   

२८ �यानी चौधर� ५१००२०७०२०२५२ घोराह�-७   

२९ शा�ती चौधर� ५१००२०७०२०२८४ घोराह�-७   

३० �क� ुचौधर� ५१००२०७०२०२८६ घोराह�-७   

३१ द�ुके सनुार ५१००२०७०१०४७९ घोराह�-७   

३२ �नम�ल चौधर� ५१००२०७०२०५७३ घोराह�-७   

३३ िशव कुमार चौधर� ५१००२०७०२०२५८ घोराह�-७   

३४ जगु�या चौधर� ५१००२०७०२०२८३ घोराह�-७   

३५ �गता चौधर� ५१००२०७०२०२६१ घोराह�-७   

३६ क�पना चौधर� ५१००२०७०२०२७० घोराह�-७   

३७ दयाराम चौधर� ५१००२०७०२०२३८ घोराह�-७   

३८ कौिशला देवी ५१००२०७०२०२९७ घोराह�-७   

३९ अङने चौधर� ५१००२०७०२०२६४ घोराह�-७   

४० सा�ती चौधर� ५१००२०७०१०३७२ घोराह�-७   

४१ दे�व पौडेल ५१००२०७०१०३८१ घोराह�-७   

४२ काल�राम चौधर� ५१००२०७०१००६७ घोराह�-७   

४३ सरेुश चौधर� ५१००२०७०१००६८ घोराह�-७   

४४ �गता चौधर� ५१००२०७०११०२२ घोराह�-७   

४५ �गलासराम चौधर� ५१००२०७०१०९४५ घोराह�-७   

४६ वमे चौधर� ५१००२०७०१००६९ घोराह�-७   

४७ रामकुमार शमा� ५१००२०७०११००० घोराह�-७   

४८ वावरुाम चौधर� ५१००२०७०२०५२८ घोराह�-७   

४९ फुलमती चौधर� ५१००२०७०१०९३० घोराह�-७   

५० आशा चौधर� ५१००२०७०२००३१ घोराह�-७   

५१ आशा चौधर� ५१००२०७०१०९४६ घोराह�-७   

५२ अर�व�द चौधर� ५१००२०७०२०५८७ घोराह�-७   

५३ इ�कुले वाद� ५१००२०७०१०४६८ घोराह�-७   

५४ पदमकल� वाद� ५१००२०७०१०४६७ घोराह�-७   



�.सं. प�रवारमलु�को नाम थर प�रवार संकेत नं. ठेगाना कै�फयत 

५५ �मना चौधर� ५१००२०७०१०३२९ घोराह�-७   

५६ माया कुमार� चौधर� ५१००२०७०१०३२० घोराह�-७   

५७ �लला कुमार� चौधर� ५१००२०७०१०२५२ घोराह�-७   

५८ जठेु था� ५१००२०७०२०४३२ घोराह�-७   

५९ कृ�ण कुमार चौधर� ५१००२०७०१०९६१ घोराह�-७   

६० स�चर बहादरु चौधर� ५१००२०७०१०९४७ घोराह�-७   

६१ बदल ुचौधर� ५१००२०७०१०९७६ घोराह�-७   

६२ अग�नया चौधर� 5100209010324 घोराह�-९   

६३ रमा चौधर� 5100209010319 घोराह�-९   

६४ काल� चौधर� 5100209010267 घोराह�-9   

६५ सौर� �व.क. 5100211010617 घोराह�-११   

६६ अ�मर बहादरु ग�धव� 5100211010537 घोराह�-११   

६७ �नमा ग�धव� 5100211010633 घोराह�-११   

६८ देवा सेन ५१००२१४०१०३६४ घोराह�-१४   

६९ बल बहादरु थापा ५१००२१४०१०३९२ घोराह�-१४   

७० �हमला च�द ५१००२१४०१०३५६ घोराह�-१४   

७१ हेम कुमार� �यौपाने ५१००२१४०१०३४५ घोराह�-१४   

७२ धम� कुमार� चौधर� ५१००२१४०१००९० घोराह�-१४   

७३ राम चरण चौधर� ५१००२१४०१०९७८ घोराह�-१४   

७४ �दल कुमार� चौधर� ५१००२१४०१०१०७ घोराह�-१४   

७५ शा�ता चौधर� ५१००२१४०१००९७ घोराह�-१४   

७६ च�� सेखर �गर� ५१००२१४०२०२८६ घोराह�-१४   

७७ कुवार� चौधर� ५१००२१४०१००८४ घोराह�-१४   

७८ िजतमानी चौधर� ५१००२१४०१०१६१ घोराह�-१४   

७९ ल�मी हमाल नेपाल� ५१००२१४०१०१६७ घोराह�-१४   

८० रि�ता पनु मगर ५१००२१४०१०७९७ घोराह�-१४   

८१ स�तोष कुमार ग�ुा ५१००२१४०२०५०५ घोराह�-१४   

८२ केशर� कुमार� चौधर� ५१००२१४०१०१६४ घोराह�-१४   

८३ �नम�ला ग�ुा ब�नया ५१००२१४०२०५८३ घोराह�-१४   

८४ कैलाश चौधर� ५१००२१४०११००७ घोराह�-१४   

८५ �यानी चौधर� ५१००२१४०१०१६५ घोराह�-१४   

८६ िजतबहादरु चौधर� ५१००२१४०१०९७७ घोराह�-१४   



�.सं. प�रवारमलु�को नामथर प�रवार संकेत नं. ठेगाना कै�फयत 

८७ चमेल� कुमार� चौधर� ५१००२१४०१०१७० घोराह�-१४   

८८ राम जानक� चौधर� ५१००२१४०१०१६८ घोराह�-१४   

८९ अ�नता चौधर� ५१००२१४०११०१२ घोराह�-१४   

९० घन�याम चौधर� ५१००२१४०१००८२ घोराह�-१४   

९१ �बमला चौधर� ५१००२१४०१००७७ घोराह�-१४   

९२ �वमला चौधर� ५१००२१४०१००७८ घोराह�-१४   

९३ मरुादल� दिज� ५१००२१४०२०४३४ घोराह�-१४   

९४ ह�मद हसैुन ५१००२१४०२०९३८ घोराह�-१४   

९५ बलबहादरु चौधर� ५१००२१४०१०१५० घोराह�-१४   

९६ �रमा चौधर� ५१००२१४०११०१४ घोराह�-१४   

९७ माया चौधर� ५१००२१४०१०१५६ घोराह�-१४   

९८ शा�ता चौधर� ५१००२१४०१०१७६ घोराह�-१४   

९९ �यार� चौधर� ५१००२१४०१०११० घोराह�-१४   

१०० बस�ती चौधर� ५१००२१४०१०१९३ घोराह�-१४   

१०१ आशा चौधर� ५१००२१४०१००७० घोराह�-१४   

१०२ श�ुमा कुमार� चौधर� ५१००२१४०१०१८४ घोराह�-१४   

१०३ �दल बहादरु चौधर� ५१००२१४०१००७९ घोराह�-१४   

१०४ तलुसा मगर ५१००२१७०१०१४९ घोराह�-१७   

�नण�य नं. ३ 

बेमौसमी वषा�का कारण धानबाल�मा भएको �ती वापत �दान ग�रने ��तपू�त�का ला�ग वडाबाट �ा� �ववरण 

स�ब�धमा घोराह� उपमहानगरपा�लकाका ��येक वडामा दा�व �वरोधका ला�ग सात �दन े सूचना �कािशत गर� 

सकेको अव�थामा माग भए बमोिजमको राहत अनदुान रकम �. ७,१२,०५,३६१।–  (सात करोड बा� लाख 

पाँच हजार �तन सय ए�स�ी मा�) बेमौसमी वषा�का कारण धान बाल�मा �ती  पगेुका �कसानह�लाई राहत 

उपल�ध गराउने माद�ड २०७८ बमोिजम घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �थानीय �वपद �यव�थापन �सफा�रस 

स�म�तको �म�त २०७८।११।२७ गते बसेको बैठकको �नण�य अनसुार राहत अनदुान मागका ला�ग िज�ला 

�शासन काया�लय �वपद �यव�थापन स�म�तमा �सफा�रस गर� पठाउने ।  

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट �यव�थापन हुँदै आएको यस 

उपमहानगरपा�लकाबाट उ�पादन हनेु ग�ने नग�ने फोहर �यव�थापनका ला�ग �निज �े�सँग ��ताव आ�ान 

ग�रएकोमा �ोत �यव�थापन �ा.�ल. वा�लङ १० �या�जाबाट मा� ��ताव पेश भएको र उ� ��ताव अ�ययन 

गदा� स�झौता गन� उपय�ु भएको भनी सरसफाई �यव�थापन शाखाबाट �सफा�रस भएकोले यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लका ��े�भ�को फोहर �यव�थापनका ला�ग ��तावक �ोत �यव�थापन �ा.�ल. वा�लङ १० 

�या�जासँग स�झौता गन� । 



�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ७ नं. वडा काया�लय प�रसरमा रहेको साझा सं�थाको परुानो िजण� अव�थामा रहेको 

भवन जनुसकैु समयमा भ�कन गई मानवीय ��त हनेु स�भावना समेत रहेको हुँदा उ� भवन भ�काउनका ला�ग 

७ नं. वडा काया�लयको च.नं. १४७६, �म�त २०७८।१०।२७ गतेको प�बाट अनमु�त माग भई आएकोले  

भवनबाट �न�कने काठ तथा अ�य काम ला�ने व�तहु� उ� वडामा �नमा�ण हनेु जे� नाग�रक भवनमा �योग हनेु 

गर� भ�काउन अनमु�त �दने ।  

�नण�य नं. ६ 

तराई मधेश सम�ृ� काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. ०७८/०७९मा स�ालन हनेु �वा��य 

चौक� पूवा�धार �नमा�ण शीष�कमा के���य अनदुान रकम � ३० लाख �ा� भएकोमा उ� रकम म�ये �. १५ 

लाख वडा नं. १ र �. १५ लाख वडा नं. ६ मा �वा��य चौक�को पूवा�धार �नमा�णमा खच� गन� �नण�य घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।०४।११ गते बसेको काय�पा�लकाको १०९औ ं बैठकबाट भएकोमा उ� 

रकमको १० ��तशतले हनु आउने रकम लागत साझेदार� वापत �यहोनु� पन�  भएको हुँदा रकम �. १ लाख ५० 

हजारका दरले हनु आउने रकम �. ३ लाख र शैि�क पूवा�धार �नमा�ण तफ�  वडा नं. १९ ि�थत �ी बाल �हत 

�ा.�व. भवन �नमा�णका ला�ग �ा� अनदुान रकम �. ३० लाखको १० ��तशतले हनु आउन ेरकम �. ३ लाख 

गर� ज�मा ६ लाख घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सडक बोड� झोल�ुे पलु र अ�य �यािचङ फ�ड शीष�कबाट खच� 

हनेु गर� उ� लागत साझेदार� वापतको रकम  घोराह� उपमहानगरपा�लकाले �यहोन� । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� स�ालनमा रहेका ८ वटा ब�थ�ङ से�टरह�मा काय�रत तप�सल बमोिजमका  

अ.न.मी.ह�ले घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७८।०७९का ला�ग संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत शसत� 

अनदुान तफ� को मात ृतथा नविशश ुकाय��म शीष�कको ज�मा रकम २१,५८,०००।– (ए�ाइस लाख अ�ठाउ� 

हजार) म�ये अ�पताल तथा ब�थ�ङ से�टर रहेका �वा��य चौक�ह�मा २४ घ�टा �सतुी सेवा स�ालन गन� न�स�ङ 

कम�चार� करारमा �नयिु� उपशीष�कमा रकम �.  १२,७८,०००।– (बा� लाख अठह�र हजार मा�) �व�नयोजन 

भएकोमा उ� रकमबाट १० जना काय�रत अ.न.मीह�ले दामासाह�ले हनु आउन े मा�सक �.१४,२००।–  

पा�र��मक �लई आ.व. २०७८/०७९को असार मसा�तस�म कामकाज गन� म�ुर रहेको भ�न �म�त 

२०७८।१०।२५ गते यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएको र सोह� अनसुार कामकाज लगाउन उपय�ु छ भनी 

जन�वा��य �व��न शाखाबाट �सफा�रस समेत भई आएको हुँदा उपयु�� अनसुार पा�र��मक �दनेगर� कामकाजमा 

लगाउने । 

तप�सलः 

�स.नं. नाम थर काय�रत काया�लय कै�फयत 

१ �हरा प�थी नारायणपरु शहर� �वा��य �ब��न के��  

२ �लला के.सी. नारायणपरु शहर� �वा��य �ब��न के��  

३ स�ुनता भ�डार� ल�मीपरु �वा��य चौक�  

४ लि�म चौधर� रामपरु शहर� �वा��य �ब��न के��  

५ राममो�त चौधर� �ढकपरु �वा��य चौक�  

६ �पा बढुाथोक� �ढकपरु �वा��य चौक�  

७ �रण ुथापा सौ�डयार �वा��य चौक�  

८ डोमा �यौपाने भ�डार� धना� �वा��य चौक�  

९ कुमार� सनुार सैघा �वा��य चौक�  

१० स�ुनता चौधर� हापरु �वा��य चौक�  



�नण�य नं. ८ 

आ.व. २०७८/०७९का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ , १३ र १८ मा संचा�लत ग�रवसगँ 

�व��ेर काय��मलाई उपल�ध सशत� पुजँी अनदुान रकम �. २,५०,०००।– (दईु लाख पचास हजार मा�) उ� 

वडाह�मा ग�ठत समूहह�ले �व�भ� �म�तमा बैठक बसी गरेको �नण�य अनसुार �ा� रकम तप�सल अनसुार 

काय��म  संचालनका ला�ग खच� गन� �वीकृती �दने । 

तप�सलः 

�स.नं. वडा नं. काय��म कै�फयत 

१ ५ १ �दने कृ�ष स�ब�धी ता�लम र धानको �बउ माग गन� ।  

२ १३ ग�रबी �नवा�ह आय आज�न ब�ृी स�ब�धी काय��म  

३ १८ आय आज�न ब�ृ�का ला�ग कृ�ष साम�ी �वतरण  

�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५ ि�थत ग�ुकुल एकेडेमीले क�ा ११ मा �यव�थापन संकाय संचालन गन� 

गत आ.व.मा नै अनमु�त माग गरेको र सो स�ब�धमा  �व�ालय अनगुमन उपस�म�तको बैठकको �नण�य एवं 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८ साउन १५ गते  बसेको नगर िश�ा स�म�तको बैठकको �नण�य  

अनसुार ग�ुकुल एकेडेमीलाई क�ा ११ मा �यव�थापन संकाय संचालनका ला�ग अनमु�त �दन े।  

�नण�य नं. १० 

�वप� पोट�लमा त�या� तथा सूचना �यव�थापन स�ब�धी काय��व�ध २०७८ पा�रत गन� । 

�नण�य नं. ११ 

खरको छाना भएका घर प�रवारह�लाई ज�तापाताको छानाम�ुन �याउने गर� सरुि�त आवास काय��म 

काया��वयनका ला�ग केि��य सरुि�त नाग�रक आवास सम�वय स�म�तको �म�त २०७८।१०।१३ को बैठकको 

�नण�य अनसुार यस घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �नवा�चन �े� नं. १ का ला�ग(वडा नं. १,२,३ र ५) ५०० 

घरधरु�ह� लाभ�ाह� थप �नधा�रण ग�रएको र िज�ला �तर�य सरुि�त नाग�रक आवास सम�वय स�म�तको �म�त 

२०७८।११।२२ गते बसेको बैठकले लाभ�ाह�ह�को �नवेदन संकलनका  ला�ग दाङ िज�ला �े� नं. १ 

अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकाका वडा नं. १,२,३ र ५ नं. वडाका �वप� एवं खरको छाना भएका घर 

प�रवारबाट स�ब�धीत वडामा �नवेदन संकलनका ला�ग १० �दने सूचना  �कािशत गन� । 

�नण�य नं. १२ 

बालमै�ी नगर घोषणाको ला�ग सबै ���या परुा भैसकेको र िज�ला सम�वय स�म�तको अनगुमन समेत भैसकेको 

अव�थामा �देश सरकार सम� अनगुमन र अनमुतीको ला�ग म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लयमा 

पठाउने। साथै २०७८ साल चै� मसा�तस�म घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई बाल मै�ी नगर घोषणा गन� ।   

 

 

 

 



�नण�य नं. १३ 

१३.१ नेपाल� कां�से दाङको आयोजनामा घोराह�मा हनु लागेको खमु बहादरु ख�का �म�ृत प�ुष खलुा भ�लबल 

��तयो�गता स�ालन हनेु भएकाले उ� ��तयो�गता काय��म स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न 

नेपाल� काँ�से िज�ला काय�स�म�त खमु बहादरु ख�का �म�ृत खेलकुल स�म�त दाङको च.नं. ०२, �म�त 

२०७८।११।०२ को प�बाट अनरुोध भई आएकोले ��तयो�गताका ला�ग आ�थ�क सहयोग �व�प रकम �. 

७५,०००।– (पचह�र हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा अ�तग�त 

रहेको उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.२ नेपाल मगर संघ घोराह� उपमहानगर स�म�तको आयोजनामा स�ालन भएको श�हद लखन कप २०७८ 

लाई आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल मगर संघ नगर काय�स�म�त घोराह� उपमहानगरपा�लका दाङको च.नं. 

८८, �म�त २०७८।११।१० गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले श�हद लखन कप २०७८ संचालनका ला�ग 

सहयोग �व�प �. ७५,०००।– (पचह�र हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद 

शाखा अ�तग�त रहेको उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ �ग�त टोल �नवासी �ी गमुान �संह के.सी.को नेपाल� सेनाको गेट  

देिख रानी ज�वा जो�ने सडक �नमा�ण गदा� घर भ�कन गई ��त पगेुको र उहाकँो आ�थ�क अव�था कमजोर 

भएकोले उहाँलाई घर �नमा�णका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न १८ नं. वडा काया�लयको च.नं. ३९१९, 

�म�त २०७८।११।२६ को �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उहालँाई घर �नमा�णको ला�ग सहयोग 

�व�प रकम �. ३०,०००।(�तस हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सामािजक सरु�ा शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

१३.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ ब�ने जठु� घत� �बटालकुो छोर� सपना �ब.क.को लामो समयदेिख 

उपचार भई उपचारकै �ममा म�ृयू भएको र जठु� घत� �बटालकुो आ�थ�क अव�था कमजोर  भएकोले उहालँाई 

छोर�को दाह सं�कार, कृया खच�का ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न १४ नं. वडा काया�लयको च.नं. 

२१५१, �म�त २०७८।११।१८ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उहा(ँजठु� घत� �बटाल)ुलाई 

सहयोग �व�प �ा� �वल अनसुारको रकम �. १४,६९०।– (चौध हजार छ सय न�बे मा� ) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको सामािजक सरु�ा शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

१३.५ द�लत समदुायका संवैधा�नक अ�धकारको �भावकार� काया��वयन, द�लत समदुायका जन��त�न�धह�को 

अनभुव र �भावकार� सहभा�गताका लागी रणनी�त �वषयमा लिु�बनी �देशमा यह� �म�त २०७८ साल चै� २२ 

देिख २४ स�म संचालन हनेु द�लत अ�धकार स�मेलन आयोजनाका ला�ग द�लत गैर सरकार� सं�था महासंघको 

च.नं. ८५/७८/०७९, �म�त २०७८।११।२१ गतेको प�बाट आ�थ�क सहयोगका ला�ग अनरुोध भई आएकोले 

उ� गैर सरकार� सं�थालाई सहयोग �व�प रकम �. १,००,०००।– (एक  लाख मा�) घोराह� 

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

�नण�य नं. १४ 

�म�त २०७८ माघ १ गतेदेिख १५ गतेस�म घोराह� उपमहानगरपा�लकामा बहलुा कुकुरको �बग�ब�ग बढेको र सो 

�म�तमा बहलुा कुकुरले टोक� घाइते बनाएका घोराह� उपमहानगरपा�लकाका नाग�रकह�लाई �नःश�ुक उपचारको 

ला�ग स�ब�धीत वडाको �सफा�रसमा घोराह� उपमहानगरपा�लकाको जन�वा��य �ब��न शाखा अ�तग�त वा�ष�क 

बजेटमा रहेको �स.नं. २०४, एि�टजेन प�र�ण तथा को�भड �याि�सन �यव�थापन शीष�कबाट खच� हनेु गर� 

घाइतेह�को �नःश�ुक उपचारको �यव�था �मलाउने।  

  



�नण�य नं. १५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई �यव�थापन शाखामा काय�रत तप�सल बमोिजमका सरसफाई 

कम�चार�ह�ले आफु सरसफाईको काममा ख�टएकै अव�थामा �बरामी पन� गएको र आ�नो आ�थ�क अव�था समेत 

कमजोर रहेकोले �वा��य उपचारको �मका लागेको औषधी उपचार खच� वापतको रकम सहयोगका ला�ग यस 

काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँह�लाई खच� भएको औषधी उपचारको �वल अनसुार आ�थ�क सहयोग �व�प 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको औषधी उपचार खच� शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

तप�सलः 

�स.नं. कम�चार�को नाम थर सहयोग रकम कै�फयत 

१ तलुसी चौधर� १७,३८०।-  

२ राधा �ब.क. २७,१४०।-  

�नण�य नं. १६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नया ँ �शासक�य भवन �नमा�णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका र गौर� 

पाव�ती/भसुाल/ब�नेत जे.भी. �सनामंगल काठमा�डौ �वच �म�त २०७८।०१।०६ गते  ठे�ा स�झौता भएको र 

स�ब�धीत �नमा�ण �यवसायीले Work schedule  अनसुार समयमै काय� �ार�भ नगर� काम गन� अ�य�त �ढलाई 

गरेको र Work schedule  अनसुार काम नहुँदा सो वर�पर�का भौ�तक  संरचना समेत अ�य�त जोिखममा रहेकोले 

त�काल Work schedule  अनसुार  काय� �ार�भ गन� स�ब�धीत �नमा�ण �यवसायीलाई यस काया�लयको च.नं. 

२९५४, �म�त २०७८।९।२ च.नं. ३२३०, �म�त २०७८।९।१८, च.नं. ३६२ �म�त २०७८।१०।७ 

गतेको प� माफ� त अनरुोध ग�रएको र २०७८।१०।१७ गतेको रा��य प��कामा समेत सूचना �काशन गर�एको 

साथै सो स�ब�धमा च.नं. ४१६३ �म�त २०७८।११।०८ गते पे�क� रकमको खच� �ववरण एवं संशो�धत काय� 

�ववरण पेश गन� अनरुोध गर�एकोमा ती सबै प� एवं सूचनाको वेवा�ता गद� हालस�म कुनै जवाफ नपठाएको, गैर 

िज�मेवारपूण� त�रकाले काममा अ�य�त �ढलाई गरेकोले सो वर�पर�का भौ�तक संरचना अ�य�त जोिखम अव�थामा 

रहेको हुँदा ठेकेदार क�पनीको लापरवाह�को कारण आगामी वषा�त लगायत जनुसकैु समयमा कुनै मानवीय एवं 

भौ�तक ��त भएमा ��त भएको संरचना नयाँ �नमा�ण गदा� ला�ने लागत बराबरको स�पूण� ��तपू�त� (खच�) 

स�ब�धीत �नमा�ण �यवसायीबाट सरकार� बाँक� सरह असूल उपर गन� ।  

�नण�य नं. १७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका �े��भ�, भवन �नमा�ण �यवसायीह�ले यस उपमहानगरपा�लका ��े�भ� 

उपमहानगरपा�लकाको भवन �नमा�ण आचार सं�हताको पालना गद� आइरहेकोमा केह� �नमा�ण �यवसायीह�ले �नयम 

�वप�रत काय� गद� आएको पाइएकोले �यस खालको �वृि�लाई �न��सा�हत गन� भवन �नमा�ण स�म�त गठन गर� 

सबै �नमा�ण �यवसायीह�लाई उ� स�म�त �भ� दता� गराई भवन �नमा�णमा एक�पता �दान गन� उ�े�यले भवन 

�नमा�ण �यवसायी स�म�त दता� �कृयाका ला�ग १८ नं. वडा काया�लयको �सफा�रस साथ अनरुोध भई आएकोले 

�व�धवत �पमा �वधान �नमा�ण गर� स�म�तको �े�ा�धकार घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� मा� रहने गर� सं�था 

दता� गर� काय� गन� �वीकृती �दने । 

 

 


