
�म�त २०७९/०७/६ गते आइतबार, १२८ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

��तावह�ः 

१. �मखु �शासक�य अ�धकृत�यूको �वागत स�ब�धमा । 

२. चाडपव�को शभुकामना स�ब�धमा । 

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

४. लागत सहभा�गता रकम �फता� स�ब�धमा  

५. IEE Report स�ब�धमा । 

६. वहवुष�य ठे�ा आ�हान स�ब�धमा । 

७. कृ�ष �बउ उ�पादन के�� तो�ने स�ब�धमा । 

८. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

१. �ी �स�ाथ� गौतमनगर टोल �वकास सं�थालाई �तहारमा बजार सजावटका ला�ग । 

२. �ह�द ु�वयं सेवक संघ नेपाल घोराह� दाङ । 

३. शा�र�रक सगुठन तथा �फटनेसका खेलाडीलाई आ�थ�क सहयोग । 

४. वडा नं. ५ का आिशष �व.क.लाई औषधी उपचार खच� । 

९. बजेट �यव�थापन स�ब�धमा । 

१. िज�ला �ा�फक काया�लय प�रसर �भ� रहेको भगवती मि�दर वर�प�र रे�लङ �नमा�णका ला�ग । 

२. नेपाला �यो�तष प�रषद लिु�बनी �देश स�म�तका ला�ग १ सेट क��यटुर र ���टर । 

  



�नण�य नं. १  

नेपाल�ह�को महान पव� शभु �दपावल� �तहार, नेपाल संवत ्११४३ तथा छठ पव� 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  

�म�त २०७९।०६।१२ गते यस उपमहानगरपा�लकामा �मखु �शासक�य अ�धकृतको �पमा हािजर हनुभुएका 

नेपाल  सरकारका उपसिचव (रा.प.��तीय �ेणी) �ी भोजराज िघ�मरे�यूलाई �वागत गनु�का साथै उहाँको सफल 

काय�कालको कामना ग�रयो । 

�नण�य नं. ४ 

४.१ घोराह� १७ चौघेरा गेटदेिख दि�ण बग�द� हुदैँ �ढकपरु सडक जो�ने सडक कालोप�े �नर�तरता योजना 

आ.व. ०७७/०७८ मा टे�डर भई भ�ुानी हनु बाँक� रहेकोमा भलुबस १७ नं. वडा काया�लयबाट उ� योजना 

स�प� गन� वडा काया�लयबाट उपभो�ा स�म�त गठन भई लागत सहभा�गता वापतको रकम �. ७५०००।- 

उपभो�ा स�म�तबाट (�म�त २०७८।०९।११ गतेको, र�सद नं. ६०३०६) यस काया�लयको राज� खातामा 

ज�मा ग�रएकोमा उ� रकम �फता� ग�र�दनहुनु भ�न १७ नं. वडा काया�लयको च.नं. ६२१९, �म�त 

२०७९।०३।२४ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उ� रकम �. ७५,०००।– (पचह�र 

हजार) राज�  �यव�थापन शाखाको �सफा�रसमा उ� उपभो�ा स�म�तलाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

�फता� िशष�कबाट �फता� �दन े। 

४.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० जलौरा टोलमा सामदुा�यक भवन �नमा�णका ला�ग यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाबाट आ.व. २०७८/०७९को वा�ष�क योजना तथा बजेट काय��ममा समावेश रहेको योजना 

�नमा�णका ला�ग स�झौता समेत भई लागत सहभा�गता रकम �. २००००।– (बीस हजार) उपभो�ा स�म�तबाट 

(�म�त २०७८।११।१२ गते, र�सद नं. ३२३००)घोराह� उपमहानगरपा�लकाको राज� खातामा ज�मा 

ग�रसकेकोमा उ� योजना �ववादका कारण �नमा�ण �थ�गत भएकोले उपभो�ा स�म�तबाट लागत सहभा�गता 

वापतको रकम �फता� ग�र�दनहुनु भ�न १० नं. वडा काया�लयको च.नं. ६२१९, �म�त २०७९।०३।२४ गतेको 

�सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उपभो�ा स�म�तलाई लागत सहभा�गता वापत बझुाएको रकम �. 

२०,०००।– (बीस हजार) बजेट तथा राज� �यव�थापन शाखाबाट एक�न गर� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको 

अ�य �फता� शीष�कबाट �फता� �दने ।  

 

 



४.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २ ि�थत आ.व. २०७८/०७९को वडा �तर�य योजना अ�तग�त 

�सतानगर कुलोमा बाँध �नमा�णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका र उपभो�ा स�म�त �वच स�झौता भई लागत 

सहभा�गता वापत बझुाउने पन� रकम उपभो�ा स�म�तबाट यस काया�लयको राज� शाखामा (�म�त 

२०७८।११।०२ गते र�सद नं. ९२७६) रकम �. १५,०००।– (प�� हजार) ज�मा गरेकोमा उ� योजना 

�व�वध कारण गाउँलेको �वरोधका कारण योजना स�प� हनु नसकेको हुँदा उपभो�ा स�म�तबाट ज�मा ग�रएको 

लागत सहभा�गता वापतको रकम �. १५,०००।– (प�� हजार) बजेट तथा राज� �यव�थापन शाखाबाट 

ए�कन गर� घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य �फता� शीष�कबाट �फता� �दने । 

४.४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको दशौ नगर सभाबाट संशो�धत बजेट अ�तग�त वडा नं. १६ घोराह� त�ुसीपरु 

सडकदेिख उ�रतफ�  क�वला �रसोट� हुँदै सेवार खोला जाने बाटो �पचको ला�ग आ.व. २०७८/०७९मा 

�व�नयोजन हनुपुन� रकम �.७,००,०००।– (सात लाख) हनुपुन�मा भलूवस �.१५,००,०००।– (प�� लाख) 

हनु गएकोमा उ� योजनाको काया��वयनको ला�ग आव�यक लागत सहभा�गता वापतको रकम �. 

३५,०००।– (पै�तस हजार) उपभो�ा स�म�तबाट ज�मा हनुपुन�मा �.७५,०००।– (पचह�र हजार)(र�सद नं. 

२६५६, �म�त २०७८।११।२२ गते) यस उपमहानगरपा�लकाको राज� खातामा ज�मा ग�रएको हुँदा ज�मा 

ग�रएको  बढ� रकम �.४०,०००।– (चा�लस हजार) उपभो�ा स�म�तलाई �फता� ग�र�दनहुनु भ�न १६ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. १३००, �म�त २०७९।०७।०६ गते को �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उ� 

बढ� हनु गएको रकम �. ४०,०००।– (चा�लस हजार) बजेट तथा राज� �यव�थापन  शाखाबाट एक�न गर� 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य �फता� शीष�कबाट �फता� �दने । 

�नण�य नं. ५  

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

उ�खननका ला�ग शहर� �वकास तथा  पूवा�धार �वकास महाशाखाबाट पेश भएको IEE Report मा�थ छलफल 

ग�रयो ।  

�नण�य नं. ६ 

६.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगरसभाको एघार� अ�धवेशनबाट आ.व. २०७९/०८०मा संचालनका ला�ग 

�वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२, १३ र १६ ि�थत �वा��य 

चौक� पूवा�धार �नमा�णका ला�ग संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत �वशेष अनदुान तफ�  �व�नयोिजत भएको रकम �. 

२ करोड र घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट �व�नयोिजत रकम �. १ करोड गर� ज�मा ३ करोड �व�नयोजन 

भएकोमा पूवा�धार �नमा�णका ला�ग �व�नयोिजत रकम भ�दा लागत अनमुान बढ� हनु आएकोले उ� योजनालाई 

आगामी आ.व. २०८०/०८१को बजेटबाट बाँक� रकम भ�ुानी हनेु गर� वहवुष�य ठे�ा आ�ान गन� �वीकृ�त 

�दने । 

६.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगरसभाको एघार� अ�धवेशनबाट आ.व. २०७९/०८०मा संचालनका ला�ग 

�वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लकाको भैसाह� चोकदेिख वडा नं ४ को वडा 

काया�लयस�म सडक �पच (�देश समपरुक) योजनाका ला�ग रकम �.१,00,00,000।– (एक करोड) 

�व�नयोजन भएकोमा उ� योजनालाई स�प� गन� ला�ने लागत अनमुान �व�नयोिजत रकम भ�दा बढ� हनेु 

देिखएकोले उ� योजनालाई आगामी आ.व. २०८०/०८१को बजेटबाट बाँक� रकम भ�ुानी हनेु गर� बहवुष�य 

ठे�ा आ�ान गन� �वीकृ�त �दने । 



�नण�य नं. ७ 

कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास म��ालय �बउ �बजन गणु�तर �नय��ण के�� ह�रहरभवनले उ�त गहु ँ�बउको �ोत 

के�� उ�त �वज व�ृ� क�पनी �ा.ल�. िचतवन र �हमाल �सड क�पनी �तलोतमा �प�देह� तोक� �दएकोमा उ� 

�थानबाट मा� उ�त �वउ �याउदा �थानीय सहकार� र क�पनीह�लाई आफुले उ�पादन गरेको उ�त �वउ 

�ब�� �वतरणमा सम�या आउने देिखएकोले यस घोराह� उपमहानगरपा�लकामा म��ालयबाट तो�कएको �थानबाट 

गत आ.व. ०७८/०७९मा मलु �बउ �याई यस उपमहानगरपा�लका �भ�का सहकार� र क�पनीह�बाट 

उ�पा�दत गहु,ँ धान र मकैको उ�त �बउ उ� सहकार� र क�पनीह�बाट ख�रद गर� काय��म संचालन गन� ।  

�नण�य नं. ८ 

८.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ र १५  अ�तग�त रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान देिख उ�र 

�पपलबोटस�म र ब�ु हि�पटलस�म शभु �दपावल�को अवसरमा सडक सजावटका ला�ग �ी �स�ाथ� गौतमनगर 

टोल �वकास सं�थालाई �. १,००,०००।– (एक लाख) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता 

शीष�कबाट सहयोग �व�प उपल�ध गराउन े। 

८.२ �ह�द ु �वयंसेवक संघ नेपाल घोराह� दाङलाई �ाथ�मक िश�ा वग� काय��म संचालनका ला�ग सहयोग 

�व�प रकम �. ५०,०००।– (पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा साँ�कृ�तक सं�था 

सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

८.३ पोखरामा हनु गइरहेको नव� रा��य खेलकुद ��तयो�गतामा दाङ िज�लाबाट शार��रक सगुठन तथा �फटनेस 

तफ� बाट भाग �लन जाने दईु जना खेलाडी प�ुषतफ� का मध ु�व�म थापा र म�हला तफ� का उ�म�ला ब�नेतलाई 

आ�थ�क सहयोग �व�प ��त खेलाडी �.  १०,०००।– (दश  हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य 

सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

८.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ �नवासी सदर कुमार �व.क.को छोरा आिशष �व.क.को दा�हने हात 

भािचएको हुँदा उहाँको आ�थ�क अव�था कमजोर भई उपचारका ला�ग सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न ५ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. ५६७, �म�त २०७९।०६।२७ गतेको  �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले उहाँको 

उपचार खच� �व�प रकम �. १०,०००।– (दश हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सामािजक सरु�ा 

शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ९ 

९.१ िज�ला �ा�फक काया�लय काय�शाखा दाङ घोराह�को काया�लय प�रसरमा रहेको देवी भगवती मि�दर वर�प�र 

ि�टल रे�लङ रा� ुपन� भएकोले उ� रे�लङ �नमा�णको ला�ग बजेट �यव�थापन ग�र�दनहुनु भ�न िज�ला �ा�फक 

काया�लय दाङको च.नं. २७९ �म�त २०७९।०६।२४ को प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� रे�लङ 

�नमा�णका ला�ग रकम �. १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको धा�म�क तथा 

साँ�कृ�तक सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

९.२ नेपाल �यो�तष प�रषद लिु�बनी �देश स�म�तको दाङ ि�थत �देश काया�लयलाई १(एक) सेट क��यटुर र 

���टर घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखाबाट ख�रद गर� उपल�ध     

गराउने । 


