
�म�त २०७९/०६/१३ गते �ब�हबार, १२७ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

��तावह�ः 

१. वडा दशैको शभुकामना स�ब�धमा । 

२. अिघ�लो काय�पा�लका बैठकका �नण�यह�को स�म�ा स�ब�धमा । 

३. खोला नालाको आई.ई.ई. गन� स�ब�धमा । 

४. ठे�ाको �याद थप स�ब�धमा । 

५. घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजतप� स�ब�धी काय��व�ध २०७५ संशोधन स�ब�धमा । 

६. �व�ालयमा �यानीटर� �याड �वतरण स�ब�धी स�म�त गठन स�ब�धमा । 

७. बाल मि�दर आ.�व. हाता �भ�का �ख कटानको अनमुती स�ब�धमा। 

८. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

१. ए�बलेु�स भाडा वापतको रकम भ�ुानी स�ब�धमा ।(वडा नं. १०) 

२. �वा��य उपचारको ला�ग पाटन अ�पताल लैजादाको गाडी भाडा वापतको रकम भ�ुानी स�ब�धमा 

।(वडा नं. १२) 

३. �वा��य उपचारको ला�ग नेपालग� लैजादाको गाडी भाडा वापतको रकम भ�ुानी स�ब�धमा ।(वडा 

नं. १५) 

४. औषधीज�य सामा�ी ढुवानीका गाडी भाडा भ�ुानी स�ब�धमा । 

५. �से चौतार� नेपाल दाङ शाखा । 

६. �ी नवदगुा� पूजा स�म�त । 

७. �ये� नाग�रक िज�ला संघ तेरौटे दाङ। 

८. अिखल नेपाल रा��य �वत�� �व�ाथ� य�ुनयन (छैठ�) । 

९. नेपाल क�य�ुन�ट पाट� के���य स�म�त । 

१०. नेपाल क�य�ुन�ट पाट� (मसाल) 

११. आ�दवासी जनजाती महासंघ । 

१२. म�हला �वा��य �वयंसे�वका । 

९. काय��व�ध पा�रत स�ब�धमा । 

१. राज� ग�ती टोल� गठन तथा प�रचालन स�ब�धी काय��व�ध २०७९ 

२. �यवसाय दता� तथा न�वकरण स�ब�धी काय��व�ध २०७९ 

३. पश ु�वा��य सेवा काय��म स�ालन काय��व�ध २०७९ 

४. घाँसेबाल� �यवसा�यक �बउ �बजन उ�पादन तथा बजा�रकरण काय��म स�ालन काय��व�ध २०७९ 

५. कृ�ष �वकास सहायता तथा �यव�थापन स�ब�धी काय��व�ध २०७९  



�नण�य नं. १  

वडा दशै २०७९ को सखुद उपल�यमा स�पूण� नगरवासी आमा बबुा, दाजभुाइ, �दद� ब�हनी लगायत �वदेश 

तथा �वदेशमा रहनहुनेु नेपाल�ह�मा हा�द�क मंगलमय शभुकामना �य� ग�रयो । साथै चाडबाँडलाई तडकभडक 

र�हत तथा मया��दत त�रकाले मनाउन समेत नगरवासीह�मा अनरुोध गन� । 

�नण�य नं. २ 

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

स�म�ा ग�रयो । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त आ.व. २०७९/०८० मा न�दज�य पदाथ� (ढंुगा‚ �ग�ी‚ बालवुा आ�द) 

उ�खननका ला�ग तप�सल बमोिजमका खोलाह�मा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण (IEE) गन� । 

तप�सलः 

�स.नं. वडा नं. खोलाको नाम/�थान/घाट 
कै�फयत  

१ 
२ 

वडा नं. २ बा�लम खोलाको रामपरु जाने पलुको ५०० �म. दि�णदेिख बबईपलुको 

५०० �म. उ�रस�म । 

 

२ ५ वडा नं. ५ बबई डोलगाउँ/रामघाट, घ�ुा घाट र गो�ल�गाउँ घाट  

३ ६ वडा नं. ६ कटुवा खोला र बबई दोभान  

४ 
७ 

वडा नं. ७ गजु� सेवार खोलाको स�ुवार बधुौरा घाट,  बधुौरा डवरगाउँ घाट,  

सौ�डयार घाट र वेसाह� घाट । 

 

५ ८ वडा नं. ८ बबई प�ीपलु ढेकेलपरु घाट बधुौरा जं�वाखोला घाट र सौर� गजु� घाट ।  

 ९ वडा नं. ९ �सरदेिख उ�र र दि�ण,  अ�पर� तेघराको बाँधको आसपासको ��े ।  

६ ११ वडा नं. ११ हापरु रतनपरु जाने पलुको उ�रतफ�  ।  

७ 
१२ 

वडा नं. १२ झोल�ुेपलुको आसपासको �े� रतनपरु पलुको आसपासको �े� �नघवुार 

पलुको आसपासको �े� । 

 

८ 
१३ 

वडा नं. १३ सेवार खोलाको आन�दपरु टोल र दगुा� भगवती टोलको  आसपासको 

�े� । 

 

९ 
१६ 

वडा नं. १६ सेवारखोला दधेुसोताको दोभान र वृ�आ�मदेिख ५०० �म. दि�ण 

कचवेदेिख ५०० �म. उ�रस�म । 

 

१० 
१७ 

वडा नं. १७ पचखुा� उ�वलटोल �वार� नस�र� ओखरा �स�नेखोला �यठुान जाने पलुको 

दि�ण । 

 

११ १८ वडा नं. १८ शंखे�पपल आसपास ।  

 



�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगरसभाको ११औ ंअ�धवेशनबाट आ.व. २०७९/०८०को ला�ग �वीकृत बजेट 

तथा काय��म अनसुार घोराह� उपमहानगरपा�लका ��े�भ� गत आ.व. २०७८/०७९ मा स�ा�लत �व�भ� 

आयोजनाह� �व�वध कारणले समयमै �नमा�ण स�प� हनु नसकेका योजनाह�को बोलप�दाताबाट �याद थपका 

ला�ग �नवेदन �ा� गर� �यहोरा अ�ययन गर� मना�सव देिखएमा काया�लयलाई थप आ�थ�क �ययभार नपन� गर� 

साव�ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ (बा�ौ संशोधन २०७९) को �नयम १२० क बमोिजम �याद थप गन� । 

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको घ वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजत प� स�ब�धी काय��व�ध २०७५ को दफा 

३मा "न�वकरणको �याद स�कएका घ वग�को �नमा�ण �यवसायी न�वकरण गन� आएमा आ�त�रक राज� 

काया�लयको कर च�ुा �माणप� स�हत पेश भएका �नमा�ण �यवसायीह�को न�वकरण स�ब�धमा एक वष� �भ� 

�. २०,०००।– (�बस  हजार) र एक वष� भ�दा बढ� अव�ध भएमा वढ� भएको ��येक वष�को �. ५०००।–

(पाँच हजार) का दरले थप ज�रमाना समेत �लई न�वकरण गन�" उपदफा (४) थप गर� काय��व�ध संशोधन गन�। 

�नण�य नं. ६ 

से�नटर� �याड (�वतरण तथा �यव�थापन) काय��व�ध २०७६ को दफा १४ बमोिजम यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लका �भ� रहेका सामदुा�यक �व�ालयका छा�ाह�को ला�ग से�नटर� �याड �वतरण तथा 

�यव�थापन काय�मा आव�यकता अनसुार सम�वय, सहजीकरण र अनगुमन गन� देहाय बमोिजमको से�नटर� �याड 

�वतरण तथा �यव�थापन स�म�त गठन गन� । 

क) नगर उप�मखु        -संयोजक 

ख) शा�ता शेपा�ल�, काय�पा�लका सद�य      -सद�य 

ग) नारायण �साद घत�, जन�वा��य �व��न शाखा     -सद�य 

घ) सा�व�ा �े�, �व�ालय स�पक�  �यि�,मा.�व. काठेकोहल   -सद�य  

ङ) रेखा पौडेल, �व�ालय स�पक�  �यि�, मा.�व. डाँडागाउँ गो�ल�   -सद�य 

च) मो�त कुमार� �व�कमा�, म�हला तथा बालबा�लका तथा सामािजक �वकास शाखा -सद�य 

छ) �वनोद गौतम, िश�ा यवुा तथा सामािजक �वकास महाशाखा   -सद�य सिचव 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ ि�थत बालमि�दर आधारभतू �व�ालय हाता �भ� रहेका फुल  तथा 

अ�य �जा�तका �खह�ले �व�तु तार छोइ मानवीय दघु�टना समेत हनेु  अव�था रहेका हुँदा �ख कटानी तथा 

छटानीका ला�ग स�ब�धीत �नकायमा �सफा�रस ग�र�दनहुनु भ�न १४ नं. वडा काया�लयको च.नं. ८५२, �म�त 

२०७९।०६।१३ गतेको प�बाट �सफा�रस साथ अनरुोध भई आएकोले �त �खह� कटानी तथा छटानीको 

अनमु�तका ला�ग �ड�भजन वन काया�लय घोराह� दाङमा अनरुोध गन� । 

 

  



�नण�य नं. ८ 

८.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० �वग��ार� टोल �नवासी बादल केसीको बबुा हर� बहादरु केसी 

�यारालाइ�ससको उपचार गन� �ममा य�ुनभस�ल मे�डकल कजेज भैरहवामा म�ृयू भएको र उहाँको लास 

भैरहवाबाट दाङ �याउन ए�बलेु�स  भाडा खच� उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न  १० नं. वडा काया�लयको च.नं. 

९२६, �म�त २०७९।०६।०५ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले  उ� लास घोराह�स�म 

�याउनको ला�ग �योग ए�बलेु�स भाडा वापतको रकम लाय�स �लब अफ दाङ नारायणपरुको नाममा �. 

१२,०००।(बा� हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था  सहायता शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

८.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ ब�ने अन बहादरु  घत�को का�छ� आमा वष� ४५ क� गीता पनु 

मगरको मान�सक अव�था �ठक नभएको र उहाँको उपचारको ला�ग पाटन अ�पताल ल�लतपरुमा उपचार गन� 

लैजानपुन� भएको तथा उहाकँो आ�थ�क अव�था �नकै कमजोर भएकोले उहाँलाई अ�पताल लैजान लागेको 

यातायात खच� वापतको रकम सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न १२ नं. वडा काया�लयको च.नं. ६६३, �म�त 

२०७९।०६।०६ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले गाडी चालक �ी यम बहादरु ख�ीलाई 

गाडी भाडा वापत रकम स�झौता अनसुारको रकम �. ४२,९००।– (बया�लस हजार नौ सय)को १०��तशत 

कर क�ी गर� हनु आउने रकम �. ३८६१०।– (अठ�तस हजार छ सय दश) यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था  सहायता शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

८.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५ ब�ने हेमा रावतको आमा �टका कुमार� �वरामी हनुभुएको र 

उहाँको �वा��य उपचारको ला�ग नेपालग� लैजानपुन� भएको साथै उहाँको आ�थ�क अव�था कमजोर भएकोले 

उहाँलाई उपचारको ला�ग नेपालग� लैजादा लागेको गाडी भाडा वापतको रकम सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न १५ नं. 

वडा काया�लयको च.नं. १२९५, �म�त २०७९।०६।०६ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले गाडी 

चालक असोक बोटेलाई गाडी भाडा वापत स�झौता अनसुार रकम �. १४,३००।– (चौध हजार �तन सय)को 

१० ��तशत करक�ी गर� १२,८७०।– (बा� हजार आठ सय स�र�) यस घोराह� उपमहानगरपा�लकाको  

अ�य सं�था  सहायता शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

८.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८का ला�ग औषधीज�य साम�ीह� काठमा�डौबाट दाङ �याउदा 

लागेको ढुवानी खच� भ�ुानी ग�र�दनहुनु भ�न १८ नं. वडा काया�लयको च.नं. ९४२, �म�त 

२०७९।०६।१२गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले गाडी ढुवानी भाडा वापतको रकम गाडी 

चालक ��बन पनु मगरलाई स�झौता अनसुारको रकम �.५७२००।– (स�ताउ� हजार दईु सय)को १० 

��तशत करक�ी गर� �. ४५,०००।– (पैता�लस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता 

शीष�कबाट भ�ुानी �दने । 

८.५ �से चौतार� नेपालले �म�त २०७९ असोज ८ गते लिु�बनी �देश�तर�य �चार भेला क�पलव�तकुो 

च��ौटामा आयोजना गरेको हुँदा उ� काय��म संचालनका ला�ग �से चौतार� नेपाल दाङ शाखाबाट �म�त 

२०७९।०६।०५ गते आ�थ�क सहयोगको ला�ग �नवेदन �ा� भएकोले �से चौतार� नेपाल दाङ शाखालाई �. 

२५,०००।– (प�चीस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने। 



८.६ �वजय दशमीको पावन अवसरमा घोराह�मा नवदगुा� भवानी मू�त� �थापना गर� भ�य �पमा मनाउने काय��म 

रहेको भ�न �ी नवदगुा� पूजा स�म�त घोराह दाङको च.नं. १५ �म�त २०७९।०५।२९ गतेको प�बाट आ�थ�क 

सहायताका ला�ग अनरुोध भई आएकोले उ� पूजा काया��मका ला�ग  �. १५,०००।– (प�� हजार) घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा साँ�कृ�तक सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

८.७ �ये� नाग�रक िज�ला संघ घोराह� तेरौटे दाङको च.नं. ५ �म�त २०७९।०५।२४ गते �मा�रक 

�काशनका ला�ग  आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न अनरुोध भई आएकोले संघलाई �मा�रका �कासनाथ� सहयोग 

�व�प रकम �. १,००,०००।– (एक लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

८.८ अिखल नेपाल रा��य �वत�� �व�ाथ� य�ुनयन(छैठौ)को �म�त २०७९।०६।१४ र १५ गते बटुवलमा 

स�प� हनेु रा��य प�रषदको बैठकका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न म�त २०७९।०६।०९ गते यस 

काया�लयमा �नवेदन �ा� भएकोले उ� बैठकका ला�ग सहयोग �व�फ �. १०,०००।– (दश हजार) घोराह� 

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

८.९ नेपाल क�य�ुन�ट पाट� के���य स�म�तको �म�त २०७९।०६।१४ र १५ गते बटुवलमा स�प� हनेु 

रा��य प�रषदको बैठकका ला�ग आ�थ�क सहयोगका ला�ग �म�त २०७९।०६।०९ गते यस काया�लयमा �नवेदन 

�ा� भएकोले उ� बैठकका ला�ग सहयोग �व�प रकम �. ५०,०००।– (पचास हजार) घोराह� 

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

८.१० नेपाल क�य�ुन�ट पाट� (मसाल) �वशेष महा�धवेशन आयोजना स�म�त के���य काया�लय काठमा�डौको 

�म�त २०७९।०६।०६ गतेको प�बाट यह� २०७९ साल असोज म�हनामा पाट�को �वशेष महा�धवेशन हनेु 

भएकाले उ� महा�धवेशनकाका ला�ग आ�थ�क ग�र�दनहुनु अनरुोध भई आएकोले सहयोग �व�प रकम �. 

२०,०००।– (�बस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने। 

८.११ आ�दवासी जनजाती महासंघ िज�ला स�म�त दाङको च.नं. २७२८ �म�त २०७९।०६।०८ गतेको 

प�बाट नेपाल�ह�को महान चाड बडा दशै र �तहार तथा नेपाल सं�वतको पावन अवसरमा शभुकामना आदान 

�दान काय��म रहेको हुँदा उ� काय��मका ला�ग आ�थ�क सहयोगका ला�ग अनरुोध भई आएकोले आ�दवासी 

जनजाती महासंघ िज�ला स�म�त दाङलाई �. १०,०००।– (दश हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

८.१२ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� काय�रत म�हला �वा��य �वयम ् से�वकाह�ले दशै �मलन तथा 

प�रचया�मक काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न अ�य� �ी �वना खनालले 

यस काया�लयमा �नवेदनसाथ अनरुोध गनु�भएकोले उ� काय��म संचालनका रकम �.१,००,०००।– (एक लाख) 

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

  



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� शाखाबाट �ा� काय��व�धह�को म�यौदा मा�थ �वधेयक स�म�तको �म�त 

२०७९।०६।०२ गते बसेको बैठकमा छलफल गर� काय�पा�लकामा पेश भएका तप�सल बमोिजमका 

काय��व�धह� पा�रत गन� । 
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