
�म�त २०७९/०८/२५ गते आइतबार, १२९ औ ंकाय�पा�लका बैठक 

��तावह�ः 

१. अिघ�लो बैठकका �नण�यका स�म�ा स�ब�धमा । 

२. नगरसभा १२औ ंअ�धवेशन स�ब�धमा । 

३. संघीय तथा �देश समपरुक र �वशेष योजना छनौट स�ब�धमा । 

४. भउूपयोग ऐन २०७६ र भउूपयोग �नयमावल� २०७९ काया��वयन स�ब�धमा । 

५. ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

६. रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान संचालन अनदुान स�ब�धमा । 

७. IEE ��तवेदन �वीकृत स�ब�धमा । 

८. सवार� साधन मम�त खच� उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

९. बहवुष�य ठे�ा आ�हान स�ब�धमा । 

१०. काचो छाला  तथा हाडखोर �यव�थापन स�ब�धमा । 

११. नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१२. �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �थानीय �नद�शक स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

१३. ए�बलेु�स ख�रदका ला�ग राज� छुटको �सफा�रस स�ब�धमा । 

१४.  वेवा�रसे मानव लास �यव�थापनका ला�ग आव�यक खच� व�ृी गन� स�ब�धमा । 

१५.  घर न�सा पास द�तरु छुट स�ब�धमा । 

१६.  सरसफाई �यव�थापनका ला�ग �यालादार�मा हे�पर कम�चार� रा� ेस�ब�धमा । 

१७. �निज तथा सामदुा�यक अ�पतालको �वा��य सं�था दता� अनगुमन स�म�त स�ब�धमा । 

१८. आ�थ�क सहयोग 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 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगरसभा बाह� अ�धवेशन (�हंउदे) �म�त २०७९ साल पौष १२ गते मंगलबार 

�दनको १ बजे आ�हान गन� । 

�नण�य नं. ३ 

३.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. ०८०/०८१को ला�ग तप�सल बमोिजमका आयोजनाह� संघ 

सरकारको �वशषे अनदुान एवं समपरुक अनदुान सहायता  अ�तग�त स�ालन गन� �वशेष अनदुान स�ब�धी 

काय��व�ध(ते�ो संशोधन) २०७७ को अनसूुची-१ एवं समपूरक अनदुान  स�ब�धी काय��व�ध(ते�ो संशोधन) 

२०७७ को अनसूुची-१ बमोिजमको ढाचँामा रा��य योजना आयोगमा माग गर� पठाउने । 

१. संघ �वशेष अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु  आयोजनाह� 

�स.नं. आयोजनाको नाम वडा नं.  कै�फयत 

१ जनता मा.�व. बकुामा कभड� हल �नमा�ण २  

२ तलुसीपरु चोकदेिख �ा�फक चोकस�म ढल सधुार तथा �यव�थापन १५  

२. संघ समपूरक अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु आयोजनाह� 

�स.नं. आयोजनाको नाम वडा नं.  कै�फयत 

१ ह�र�ार चोकदेिख गैरागाउँस�म सडक �पच १७  

२ सकु� डाँ�ी चाँ�ल�घाट  सडक �पच १  

३ बाहनुडाँडादेिख उ�रतफ�  दह जोडने सडक �पच १३,१६  

३.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. २०८०/०८१का ला�ग �देश सरकारको समपरुक तथा �वशेष 

अनदुान अ�तग�त स�ालन गन� तप�सल बमोिजम �ाथ�मकता�म �नधा�रण गर� �देश समपरुक अनदुान 

�यव�थापन काय��व�ध २०७८ को अनसूुची-१ तथा �वशेष अनदुान काय��म काय��व�ध २०७६ को अनसुचुी १ 

बमोिजमको ढाचँामा �देश सरकारमा आयोजना माग गन� ।  

१. �देश �वशेष अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु  आयोजनाह� 

१. वडा नं. ६ औ�ो�गक �ाम संरचना �नमा�ण  

२. वडा नं. १४ पश ुबधशालामा थप संरचना �नमा�ण 

२. �देश समपूरक अनदुान अ�तग�त स�ालन हनेु आयोजनाह� 

१. वडा नं. १७ भैसाह� चोकदेिख ४ नं. वडा काया�लयस�म सडक �पच 

२. कजा�ह�, ग�ुवागाउँ, गरुग�, धारापानी सडक �व�तार 

३. लखवुार रामबहादरु डाँगीको घरदेिख �प बहादरु चौधर�को घरस�म सडक �पच 

  



�नण�य नं. ४ 

भउूपयोग ऐन, २०७६ र  भउूपयोग �नयमावल�, २०७९ काया��वयनकाला�ग  भउूपयोग काया��वयन स�म�तले 

�व�ततृ अ�ययन र छलफल ग�ररहेकोले हाललाई उपमहानगर�े� �भ�का ज�गालाई व�ग�करण गन� काय� 

ज�गाको अि�तम व�ग�करण नहुँदास�म  तप�सल बमोिजमको मापद�ड �नधा�रण गर� काया��वयन गन� �म�त 

२०७९।०८।२५ गते बसेको भउूपयोग काया��वयन स�म�त बैठकको �नण�य अनमुोदन गन�। 

तप�सल: 

१. घोराह� उपमहानगरपा�लका वाड� नं. १४, १५ को भ-ूभागलाई आवासीय/�यवसायीक �े� तो�ने । 

२. लमह� त�ुसीपरु सडक ख�डको ५०० �मटर दायँा बाँयाको �े�लाई आवासीय/�यवसायीक ��े तो�ने । 

२.२ बदुाँ नं. २ मा ५०० �मटर मापद�ड तो�कएताप�न वाड� १०,११ र१६ को लमह� त�ुसीपरु सडकख�डको 

१००० �मटर दाया बायाको आवासीय/�यवसायीक �े� तो�ने । 

३.  श�हद माग� र �ब.�प माग�को २५० �मटर दायँा बाँया आवासीय/�यवसायीक �े� तो�ने । 

४.  सा�बक गाउँ �लक �े�, नगर �वकासको आयोजनाले ब�ती �वकास गरेको �े� आवासीय/�यवसायीक �े� 

तो�ने । 

५. म�ुय ब�तीह� �भ�को ज�गा आवासीय �े� कायम गन� (म�ुय व�ती भ�ाले लामो समय देिख आवासीय 

गरेको �े�, आधारभतु स�ुवधा पगेुका नयाँ ब�तीह� ) 

६. उपमहानगरपा�लकाको मापद�ड �भ� बनेका प�ी सडक (�पच भएको) ख�डको १०० �म. दाँयाबायँा र 

बाँक� अ�य �ाभेल तथा मोटर बाटोको सडक हकमा ५० �म. दायँा बाँया आवासीय �े� तो�ने । 

६.१ बुदँा नं. ६ मा सडकको मापद�ड तो�कएता प�न कृ�ष सडक हकमा मापद�ड लाग ुनहनेु । 

७. मा�थका बुदँाह�मा जे ज�ता �यव�था ग�रए प�न बाढ� प�हरोको जोिखम �े�, वन�े�, �समसार �े�, धा�म�क, 

ऐ�तहा�सक तथा परुाताि�वक र अ�य संरि�त �े�लाई बसोबास �े�को �पमा �लइने छैन । 

ज�गा ख�डीकरणको मापद�ड   

1. नयाँ कायम बाटोको चौडाई कि�तमा ७ �मटर �नकास स�हत नेपाल सरकारको नाममा लगत क�ा 

कायम गन�। 

2. रािजनामा भई �क�ाकाट गदा� �यनुतम ८�मटर मोहडार ८ धरु (१३५.४५वग� �मटर) �े�फल कायम 

हनुपुन� र �क�ाकाट भई बाँक� �क�ाको प�न �यनुतम ८ �मटर मोहडा र ८ धरु �े�फल कायम 

हनैुपन�। 

3. �लट �मलानको हकमा मा�थको बुदँा आक�ष�त नहनेु तर �लट �मलान भई बाँक� �क�ाको �यनुतम ८ 

�मटर मोहडा र ८ धरु �े�फल कायम हनैु पन�। 

4. �लट �मलान ग�रएको ज�गाको हकमा पनुः उ� �मलान  भएका �लटह� एक�करण नगर� �ब�� गन� 

पाइने छैन। 

5. कुनै ���वधा भएमा घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �ा�व�धकले गरेको �फ�ड ��तवेदन अनसुार �सफार�स 

गन� 

6. �ल�टङ गदा� �च�लत ऐन बमोिजम गन�। 

7. मा�थ उ�लेिखत मापद�ड बाहेक अ�य ज�गा कृ�ष �े�मा पन� । 

 

 



�नण�य नं. ५ 

५.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७मा लै�ीक �हंसा �भा�वतका ला�ग �देश �तर�य द�घ�काल�न 

पनुः�थापना गहृका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लकाको �म�त २०७७।०३।२८ गते बसेको 

८७औ ं काय�पा�लका बैठकको �नण�यअनसुार उपल�ध गराइएकोमा उ� ज�गा पनुः�थापना गहृ �नमा�णका ला�ग 

तो�कएको ��ेमा  भवन �नमा�ण गन� उपयु�� ज�गा अपगु भएकोले उ� ज�गासँगै रहेको सा�वक ह�र�ार वडा 

नं. ३क को �क.नं. २९० को परुा �े�फल म�ये ज.�व. ०-१२-० रहेको ज�गा उ� पनुः�थापना गहृ 

�नमा�णका उपल�ध गराउन सरकार� ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउन े स�ब�धी काय�नी�त, २०७१ 

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

५.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ मा रहेको �हर� चौक� हापरु �बजौर�लाई घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ �वजौर�डाडँामा रहेको हापरु गा.�व.स. वडा नं. ४ ख �क.नं. १२४ को ज�गा 

म�यबाट उ�रतफ�  �समल बटुो, दि�णतफ�  वडा काया�लय, उ�रतफ� को वरको �ख, पि�ममा �बजौर� �संचाई कुलो 

र पवु�तफ�  साव�ज�नक मोटर बाटोको चार �क�ला �भ�को अ�दाजी ०-६-० क�ा ज�गा �हर� चौक� हापरु 

�बजौर�लाई भोगा�धकार �दने भ�न १२ नं. वडा काया�लय वडा स�म�तको �म�त २०७९।०८।७ गते बसेको 

बैठकको �नण�य स�हत वडा काया�लयको च.नं. १२४६ �म�त २०७९।०८।२५ को प�बाट अनरुोध भई 

आएकोले उ� ज�गा सरकार� ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने स�ब�धी काय�नी�त २०७१ बमोिजम 

उपल�ध गराउन स�ब�धी �नकायमा �सफा�रस गन� । 

५.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२मा रहेको अ�पूण� म�हला बहउु�े�यीय सहकार� सं�था 

�ल�मटेडलाई �वा��य चौक� हापरु �बजौर�को दि�ण तफ�  रहेको हापरु गा.�व.स. वडा नं. ४ ख �क.नं. १२४ को 

पूव�, पि�म र दि�णमा बाटो र उ�रमा �वा��य चौक� भवन चार �क�ला रहेको १ क�ा ज�गामा उ� 

सहकार� सं�थालाई भवन �नमा�णका ला�ग ज�गा उपल�ध गराइ�दनहुनु १२ नं. वडा काया�लय वडा स�म�तको 

�म�त २०७९।०८।१६ गते बसेको �नण�य स�हत वडा काया�लयको च.नं. १२४६, �म�त २०७९।०८।२५ 

को प�बाट अनरुोध भई आएकोले उ� ज�गा सरकार� ज�गा दता� तथा �लजमा उपल�ध गराउने स�ब�धी 

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

�नण�य नं. ६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७९/०८०को जन�वा��य �व��न शाखा अ�तग�त रहको बजेट तथा 

काय��ममा रा�� �वा��य �व�ान ��त�ान संचालन अनदुान  शीष�कमा रकम �. ३०,००,०००।– (�तस लाख) 

रकम ��त�ानले नेपाल सरकारको आमा तथा नवजात िशश ु सरु�ा काय��म �नद� िशका २०७८ बमोिजम 

सरुि�त मात�ृव काय��मलाई सहज �पमा संचालन गन� आव�यक र द� जनशि� �नयिु� गर� सेवा संचालन 

गन�का ला�ग उपल�ध गराइ�दनहनु भ�न ��त�ानको च.नं. ९०१, �म�त २०७९।०७।२१ गतेको प�बाट 

अनरुोध भई आएको साथै �म�त २०७९।०७।१८ गते नगर �मखु�यूको अ�य�तामा बसेको बैठकबाट समेत 

सोह� �यहोराको �नण�य भएकोले �ा� अनदुान ��त�ानको आ�थ�क �शासन �नयमावल� २०७४ बमोिजम लेखा 

�े�ता राखी �च�लत कानून बमोिजम लेखा प�र�ण गराई सोको जानकार� उपमहानगरपा�लकालाई गराउने गर� 

�व�नयोिजत रकम रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ानलाई उपल�ध गराउने ।    



�नण�य नं. ७  

ऐ�सल फाइलमा छ । 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वातावरण स�म�तको �म�त २०७९।०८।१३गते बसेको बैठकले �सफा�रस गरेका 

तपशील बमोिजमका ईि�ज�नय�रङ क�स�टे�सी माफ� त यस उपमहानगरपा�लकाको संि�� वातावरणीय अ�ययन 

तथा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण काय��व�ध २०७७ अनसुार तयार ग�रएको आई.ई.ई ��तवेदन �वीकृत गन�। 

७.२ �यू �लानेट इि�ज�नय�रक स�भ�सेज �ा.�ल., मीन भवन, काठमा�डौ परामश�दाता र घोराह� 

उपमहानगरपा�लका ��तावक रहेको घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ६ ि�थत औ�ो�गक �ामको �ारि�भक 

वातावरणीय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन�। 

७.३ गो�ड�फस इि�ज�नय�रङ ए�ड क�स��सन �ा.�ल., स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका, रो�पा परामश�दाता र होटल 

�सट� �लाजा �ा.�ल. ��तावक रहेको घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १७ मा  �नमा�ण  तथा संचालन हनेु 

होटल �सट� �लाजाको �ारि�भक वातावरणीय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन�। 

७.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका मा�थ उ�लेिखत  नद�ज�य पदाथ� उ�खननका ला�ग IEE  गरेका �व�भ� 

नद�घाटह� म�ये तपशीलका नद� घाटह� ठे�ा आ�हान गर� �व�� �वतरण गन�। र बाँक� सबै �े� वडा 

स�म�तको �नण�य अनसुार �नयमानसुार राज� �तर� �थानीय �तरमा उपयोग गन� । 

१. वा�लम खोलाको ३ नं. �े� । 

२. बबई खोलाको सबै ��े । 

३. हापरुकोलाको घोराह� तलुसीपरु सडक ख�डको दि�ण तफ�  �े� नं. ४, ५,६ र ७ । 

 

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा काय�रत �ा�व�धक कम�चार�ह� म�ये काया�लयबाट सवार� साधन �ा� नगर� 

काया�लय कै कामको �सल�सलामा �फ�डमा ख�टन ु पदा� आ�नै सवार� साधन �योग गन� कम�चार�ह�लाई 

सवार�साधन मम�तका ला�ग अ�धकतम बढ�मा एक आ�थ�क वष�मा �.१०,०००।– (दश हजार)स�म �वल भपा�ई 

अनसुारको मम�त खच� आयोजनाको कि�ट�जे�सी रकमबाट उपल�ध गराउने ।  

�नण�य नं. ९ 

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

�वीकृत बजेट तथा काय��म अ�तग�त तप�सल बमोिजमका �व�भ� आयोजना �नमा�णका ला�ग चाल ुआ.व.मा 

�व�नयोिजत रकम  उ� आयोजना स�प� गन� ला�ने लागत अनमुान बढ� हनु आएकोले उ� योजनाह�लाई 

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

�दने । 

तप�सलः 

�स.नं. योजनाको नाम योजना �थल �व�नयोजन रकम अनमुा�नत 

ल.ई.म.ुअ.कर स�हत 

कै�फयत 

१ गैरागाउँ चोकदेिख कजा�ह� 

चोकस�म सडक �पच 

वडा नं. १७ १,५०,००,०००।- �.१,५७,५०,२८६।९६  

२ सडक �वभागदेिख 

�भ��ले�चोकस�म सडक �पच 

वडा नं. १५ ५०,००,०००।- �.७१,५३,५९०।३२  

३ चारकोठे भवन मा.�व धना�, 

वडा नं. ५ 

वडा नं. ५ ५०,००,०००।- ८८,०५,३९६।७१  

४ चारकोठे भवन मा.�व 

नारायणपरु वडा नं. १०, 

(फ�न�चर स�हत) 

वडा नं. १० ५०,००,०००।- ९०,१२,४३६।०२  

५ चारकोठे भवन मा.�व रझेना 

वडा नं. १८, (फ�न�चर 

स�हत) 

 ५०,००,०००।- ८८,०५,३९६।७१  

६ चारकोठे भवन मा.�व 

बाल�हत, नयाँबजार, वडा नं. 

१४, (फ�न�चर स�हत) 

 ५०,००,०००।- १,१८,०३,८०७।२  

७ चारकोठे भवन आधारभतू 

�व�ालय सवार�कोट, वडा नं. 

४, (फ�न�चर स�हत) 

 ५०,००,०००। 1,09,68,174.96  

८ चारकोठे भवन मा.�व.�ढकपरु 

वडा नं. ८, (फ�न�चर स�हत) 

 ५०,००,०००। ८८,०५,३९६।७१  

९ चारकोठे भवन मा.�व.तोस, 

सैघा वडा नं. १९, (फ�न�चर 

स�हत) 

 ५०,००,०००। 94,38,635.29  

 

 

 



�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १४ का सोमराज रैदासले काचँो छाला तथा हाडखोर संकलन गर� �यवसाय 

गन� उपयू�� �थान उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न �म�त २०७९।०७।२ गते यस काया�लयममा �नवेदन �दन ु

भएको, उ� काय�ले यस उपमहानगरपा�लकाको फोहोर �यव�थापनमा समेत सहयोग पयुा�उन देिखएकोले उ� 

काय�का ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लका १६ ि�थत �या�ड�फ�ड साइट �े� �भ�को �थान उपल�ध गराउने। 

साथै �नजले उ�ोगका ला�ग आव�यक टहरा �नमा�ण गदा� ला�ने लागत खच�को �ा�व�धक मू�या�नको आधारमा 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाले उ�ोग �थापनाबाट ओगटेको �े�फलको आधारमा वा�ष�क भाडादर �नधा�रण गन�। 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �म�त २०७८।७।१७ गते र २०७९।०८।२० गते 

बसेको बैठकका देहाय बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन�। 

११.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक �व�ालयह�मा �थानीय पा��म �नमा�णका ला�ग 

तप�सल बमोिजम सद�यह� रहनेगर� �थानीय पा��म �नमा�ण उप-स�म�त गठन गन�। 

तप�सलः 

�ी राममिण पा�डेय  संयोजक 

�ी िजवन गौतम   सद�य 

�ी �नशा�त आचाय�  सद�य 

�ी नारायण  �साद पो�ले  सद�य 

�ी केशव थापा   सद�य  

११.२ आ�थ�क वष� २०७९/०८०मा �दगो तथा स�मा�नत रोजगार�का ला�ग �सप प�रयोजना दो�ो चरण 

अ�तग�त घोराह� उपमहानगरपा�लका माफ� त पल�बर र �वि�डङ इलेि���सयन �वषयमा स�ालन हनेु काय�गत 

अ�यास स�हतको ता�लम स�ालनका ला�ग �ा�व�धक िश�ा तथा �यवसा�यक ता�लम प�रषदबाट स�ब�धन �ा� 

तप�सलका मा�या�मक �व�ालय छनौट गन� । 

तप�सलः 

१. मा.�व. रझेना घोराह� १८    पल�बर  

२. बाल�वकास मा.�व. घोराह� १४ नयाँबजार  �वि�डङ इलेि���सयन  

११.३ सामािजक �वकास महाशाखाबाट घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आधारभतू तह(१-८)को ला�ग दाङ 

िज�ला र घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ऐ�तहा�सक अव�था, प�रचय, व�तिु�थती झ�कने �वषय समावेश हनेुगर� 

�थानीय पा��म �नमा�णका सै�ाि�तक अवधारणालाई �वीकृत �दान गन�। 

११.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�का सामदुा�यक �व�ालयह�को िश�क कम�चार�ह�को दरब�द� तप�सल 

अनसुार कायम गन� । 

  



�नण�य नं १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �धानम��ी रोजगार काय��म अ�तग�त �थानीय �नद�शक स�म�तको �म�त 

२०७९।०७।२२ गते बसेको बैठकको देहाय बमोिजमको �नण�य अनमुोदन गन� । 

१२.१ आ.व. ०७९।८० मा कामका लागी पा�र��मकमा आधा�रत सामदुा�यक आयोजना (नेपाल सरकार) 

संचालनका लागी �. ५८,४८,०००। र यवुा �पा�तरणका पहल आयोजना (आई.�ड.ए.) संचालनका ला�ग 

�.२३,५१,०००। गर� कुल �.८१,९९,०००। सश�त अनदुानका �पमा �ा� भएको हदुा सो रकमलाई वडा 

माफ� त �ा� भएका सिुचकृत वेरोजगार �यि�को आधारमा बाडफाड गन� ।  

वडा काया�लय माफ� त संकलन भएका सिुचकृत वेरोजगार �यि�को सं�या र वजेट  

वडा नं. सिुचकृत वेरोजगार �यि�को 

सं�या 

�ाथ�मकतामा परेका वेरोजगार 

सं�या 

वजेट बाडफाड 

१ ५२ ११ ६०००००।- 

३ ११६ २३ १२२९०००।- 

५ १८३ ३४ १९०००००।- 

९ ५ १ ५००००।- 

११ १२८ २५ १४०००००।- 

१२ ३८ ७ ४०००००।- 

१३ ११ २ ११००००। 

१४ २० ४ २१००००। 

१८ ९ २ १०००००। 

१९ २१३ ३९ २२०००००। 

ज�मा ७७५ १४८ �.८१९९०००। 

१२.२ आ.व. ०७९।८० मा यस काय��मका ला�ग वडा काय�लय माफ� त माग ग�रएका आयोजना म�ये सत 

��तशत �याला भ�ुानी गन� स�कने आयोजना र वडा काया�लयह�ले संचालन गन� वा�ष�क काय��ममा समावेश 

आयोजनाह� म�येवाट �याला साझेदार� गन� गर� लागत साझेदार�मा आयोजना संचालन गन� स�कने �यव�था 

अनसुार वडा काया�लय माफ� त �ा� भएका आयोजनाह�लाई आयोजना बैकको �पमा तप�सल बमोिजमका 

आयोजनाह�लाइ छनौट गन� । 

तप�सलः 

�.सं. आयोजनाह�को नाम वडा नं. 

१ अ�ाइसे पि�म ग�ल�मा नाला �नमा�ण ०१ 

२ माले बाटो नाला �नमा�ण ०१ 

३ काडाखँ�ुी नाला �नमा�ण ०१ 

४ सकुाखोला नाला �नमा�ण ०१ 

५ आधारभतू �व�ालय �समलतारामा शौचालय �नमा�ण ०१ 

६ हन�क बालाजरेु सडक नाला तथा तारजाल� लगाउने काम ०१ 

७ साजख�ुीदेिख साक�तारास�म बाटो मम�त ०३ 

८ रनघरा�भ�� गाउँमा बाटो �व�तार ०३ 



९ रनघरादेिख चमेरे गफुा हदु� ठुलो ढु�ा जो�ने बाटो मम�त तथा �व�तार  ०३ 

१० गैराख�ुी�भ�� गाउँमा बाटो �व�तार ०३ 

११ मसोटपलुदेिख जोगीकु�ी स�म जाने बाटो मम�त ०३ 

१२ श�हद न�ेलाल अभागी पाक�  �नमा�ण ०५ 

१३ बाईसे दोवान चोक चौतार� �नमा�ण ०५ 

१४ डाँगीगाउदेिख र�जेम�ामे सडक तारजाल� तथा नाला �नमा�ण ०५ 

१५ क�ानचोक चौपार� �नमा�ण ०५ 

१६ ठूलोगाउँ जाने सडक तारजाल� लगाउने ०५ 

१७ नैनवारटोल न�दलालको घरनेर बाटोमा तारजाल� लगाउने ०५ 

१८ ��वेणी मतमरु� वार� छेउछेउदेखी वका� र�सैया हदु� माघ ुचौधर�को फ�न�चर 

हदु� तेघराजो�ने बाटो मम�त 

०९ 

१९ ब�ु� बहादरु घ�त�को घरदेिख खेत�वा जो�ने बाटो मम�त तथा नयाँ �ाक 

�नमा�ण 

०९ 

२० बकुलाह� बाटो मम�त ०९ 

२१ घोराह� ११ चाचँलादेिख हा�ीसूय� स�म बाटो मम�त ११ 

२२ खमुकोटदेिख चाचलास�म बाटो मम�त ११ 

२३ पालथुान टोल �वकास सं�थादेखी का�देह स�म बाटो मम�त ११ 

२४ बाँसगजेर�देखी का�देहस�म बाटो मम�त ११ 

२५ घोराह� ११का �व�भ� सडकह� तथा �व�ालयह�मा झाडी र नाला 

सरसफाई 

११ 

२६ पालथुानदेखी खमुकोटस�म बाटो मम�त ११ 

२७ गाय�ी टोलको वर �पपलदेिख डाडँागाउ जाने सडककको दायाँ वाया ँनाला 

क�टङ 

१२ 

२८ वोटा�नकल गाड�नमा सरसफाई १२ 

२९ डाडागाउँ वडा काया�लय हदु� पेदा वसपाक�  प�ुने सडक मम�त १२ 

३० कालापदरा सोतामा वाल �नमा�ण १२ 

३१ त�लो आिखपरु था� गाउँ आ�दपरेु कूलामा वाल �नमा�ण १२ 

३२ ग�ुवाघरेल�देिख सेवारखोला शवदाह �थल जाने बाटो मम�त तथा नाला 

�नमा�ण 

१३ 

३३ �दप�यो�त टोल र �सज �वग� टोलमा भएको िच�ड्ेरनपाक�  व�रप�रको बाटोमा 

नाला �नमा�ण 

१३ 

३४ वनगाउँ पि�मवार�को अधरुो बाटोलाई �नर�तरता �दन े १३ 

३५ नव �नमा�ण�धन वडा काया�लय भवनको व�रप�र झाडी सफाई १३ 

३६ सेवार वरैयादेिख लाहरेुडाडा स�मको प�ी नाला सफाई १३ 

३७ कोसेल� खाजा घरदेिख �ान�यो�त �कुलस�मको बाटोमा नाला �नमा�ण १३ 

३८ �यूडरदेिख आ�ीटोल हदु� �ललािजत नेपाल�को घरस�म एकतफ� नाला 

�नमा�ण 

१३ 

३९ कपा�सब�गया टोलमा अ�दाजी २५० �मटर नया बाटो �नमा�ण गन� १४ 



४० लखन पाक� मा फुल बा�टका तयार गन� १४ 

४१ साव�ज�नक �थलह�मा फुल तथा वृ�ा रोपन गन� १४ 

४२ १४ नं वडामा रहेका अ�दाजी २००० �मटर नाला �नमा�ण मम�त तथा 

सफाई गन� 

१४ 

४३ खोल�गाउ स�ुदरनगर कपासी ब�गया, रामनगर र ढोडेनी टोलमा नाला बाटो 

मम�त तथा सफाई गन� 

१४ 

४४ १४ नं वडामा रहेका नाला बाटो र ब�तीमा रहेको झाडी सफाई गन� १४ 

४५ अमी�लया त�लो बया�लकोट बाटो �नमा�ण १९ 

४६ नयाँब�ती �याला छहरा कुलो हदु� कोल पे�ने बाटो �नमा�ण १९ 

४७ बो�द� हदु� वडा काया�लय जो�ने बाटो �तरो◌ेउ�ती १९ 

४८ नयाँपानी �ा.�व. �लथान हदु� �लथान गाउँ स�म बाटो �नमा�ण १९ 

४९ घन�याम बल बहादरु �म�ृत लोकमाग� अ�तग�त मपलु द�तीडाडागाउ बाटो 

�नमा�ण 

१९ 

५० अ�गैैरा भयरथान हदु� अ�मलडाडाँ बाटो �नमा�ण १९ 

५१ थकाल�कोट ह�ेु �परा बाटो �नमा�ण १९ 

५२ �ीचौर लेख गलेना मौलाकोट हदु� घोराह� जो�ने बाटो �नमा�ण १९ 

५३ पलासे कोहलबन बाटो �नमा�ण १९ 

५४ सातम घचु� भयरथान अरङखोला बाटो �नमा�ण १९ 

५५ छाप धपाले काल�मातीडाडाँ हदु� होडबाङ जो�ने बाटो �नमा�ण १९ 

५६ खोल�गाउ आकाशे पानी सङकलन पोखर� �नमा�ण १९ 

५७ त�लो गोठ�बन बाटो �नमा�ण १९ 

५८ बो�द� बरखोला जगेुपानी बाटो �नमा�ण १९ 

५९ छहरे देउकोट बाटो �नमा�ण १९ 

६० प�ट��जा मौर�धारा गोयलचौर बाटो �नमा�ण १९ 

६१ पाँचपोखर� िशव मि�दर �नमा�ण १९ 

६२ पाँचपोखर� चच� भवन �नमा�ण १९ 

६३ प�ट�जा खकु� ल बाटो �नमा�ण १९ 

६४ �तसा�ङ अधरुो चच� भवन �नमा�ण १९ 

६५ �पपलडाडँा हदु� राग ुब�तीस�म बाटो �नमा�ण १९ 

६६ छरछरे ओरला �सचाई योजना १९ 

६७ नयाँपानी मपलु खानेपानी योजना १९ 

६८ बो�द� पाँचपोखर� बाटो �नमा�ण १९ 

६९ लेख गलेना दइुखोल� बाटो �नमा�ण १९ 

७० कटुवाखोला पाखापानी ढुङगेघर �सचाई कुलो �नमा�ण १९ 

७१ मा.�व. हाडबाङबाट थनुीखोला हदु� �पपलडाँडा बाटो �नमा�ण १९ 

७२ सनुाल�थान मि�दर हदु� मपलु गाउँ जो�ने सडक �नमा�ण १९ 

१२.३ बेरोजगार �नवेदनको दाचा अनसुार स�पणु� �ववरण पेश ग�र वडा काया�लय माफ� त �नवेदन �दएका कुल 

७७५ जना �यि�ह�लाई वेरोजगारको �पमा रोजगार �यव�थापन सचुना �णाल�मा सिुचकृत गन�। 



�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६को  आ.व. २०७९/०८०को वडा �तर�य बजेट तथा काय��ममा 

ए�बलेु�स ख�रदका ला�ग �. १५,००,०००।– (प�� लाख) �व�नयोजन ग�रएको र ए�बलेु�स ख�रदमा राज� 

छुटको �सफा�रस ग�र�दनहुनु भ�न १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. १५९३, �म�त २०७९।०८।०६ गतेको 

प�बाट अनरुोध भई आएकोले ए�बलेु�स ख�रदमा ला�ने राज� रकम छुटका ला�ग �वा��य तथा जनसं�या 

म��ालय रामशाहपथ काठमा�डौमा �सफा�रस गन� । 

�नण�य नं. १४  

घोराह� उपमहानगरपा�लका सरसफाई �यव�थापन शाखा अ�तग�त काय�रत �वीपर पदमा काय�रत कम�चार�ह�ले 

नगर�भ� वेवा�रसे मानव लास �यव�थापनका ला�ग यस उपमहानगरपा�लकाबाट उपल�ध गराइदै आएको 

�यव�थापन खच� �यादै कम रहेकोले वृ�� ग�रपाउ भ�न �म�त २०७९।०७।२८ गते यस काया�लयमा �नवेदन 

�दनभुएकोले उहाँह�लाई आ.व. २०७९/०८०देिख लागूहनेु गर� वेवा�रसे लास  �यव�थापनको ला�ग रकम � 

८,०००।– (आठ हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १५ 

१५.१ रो�पाल� समाज सेवा दाङले घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १३ मा �क.नं. ८९५, १५४५ अ�तग�त 

�े�फल १२९।६६ मा भवन �नमा�ण गदा� ला�ने घर न�सा पास द�तरु रकम �. १६४६४।७१(सो� हजार 

चार सय चौस�ी �पैया एकह�र पैसा) छुट �दने । 

१५.२ रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान घोराह�ले आ�नो सेवा �व�तार र शैि�क काय��मह� संचालनका ला�ग 

आव�यक पन� ४२६४।५७ वग� �मटरको ४०० वेड �मताको ७ तले अ�पताल भवन �नमा�ण गन� लागेकोले 

उ� भवन �नमा�णका ला�ग न�सा पास द�तरु छुट ग�र�दनहुनु भ�न ��त�ानको च.नं. ८६३, �म�त 

२०७९।०७।१७ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले ��त�ानलाई उ� भवन �नमा�णका ला�ग ला�ने कुल 

न�सा पास द�तरुमा ५०% छुट �दने । 

�नण�य नं. १६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई �यव�थापनमा �योग भएका गाडीह�मा हे�परको अभाव भई सरसफाई 

�यव�थापनमा सम�या हनेु भएकोले  ३ जना हे�पर कम�चार� दै�नक �यालादार�मा रा� े �नण�य सरसफाई 

वातावरण तथा �वपद �यव�थापन शाखाको �म�त २०७९।०४।२६ गतेको �नण�य अनमुोदन गन�  । 

�नण�य नं. १७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �थानीय तहमा �वा��य सं�था दता� अनमु�त तथा नवीकरण स�ब�धी  �नद� िशका, 

२०७६ को दफा २ ख�ड क सँग स�ब�धीत �वा��य सं�थाको पूवा�धार, �थायी एवं �तरो�ती �वीकृतको 

�योजनको ला�ग अनगुमन स�म�तका संयोजक तथा अ�य सद�य घोराह� उपमहानगरपा�लकामा नभएको 

अव�थामा रा�ी �वा��य �व�ान ��त�ान  तथा अ�य सरकार� अ�पतालबाट माग गन� 

 

 

 

 

 



�नण�य नं. १८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा �न�न �यि� तथा सं�थाबाट आ�थ�क सहयोग माग भै आएको हुँदा देहाए अनसुार 

आ�थ�क सहयोग घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �न�न िशष�कबाट उपल�ध गराउने ।  

�.स. सं�था‚ �यि� तथा काय��मको नाम सहयोग रकम � भ�ुानी िशष�क कै�फयत 

१. कमल नेपाल� 

वडा नं. १७ 

१५,०००।- सामािजक सरु�ा दाहसं�कार तथा 

��याखच�  

२ �पम बहादरु सनुार 

वडा नं. ६ 

२५,०००।- सामािजक सरु�ा ए�बलेु�स भाडा 

३ जगत पा�डे 

वडा नं. १ 

२५,०००।- सामािजक सरु�ा काजकृया खच� 

४ �मनादेवी बढुा 

वडा नं. १ 

२०,०००।- सामािजक सरु�ा औषधी उपचारका 

ला�ग 

५ �नजी तथा आवासीय �व�ालय 

अग�नाइजेशन नेपाल, घोराह� । 

१,००,०००।- अ�य सं�था 

सहायता 

�या�सन घोराह� र�नङ 

िश�ड संचालनका 

ला�ग 

६ हक�  बहादरु नेपाल� 

वडा नं. ८ 

१५,०००।- सामािजक सरु�ा औषधी उपचारका 

ला�ग 

७ डोल बहादरु �ब.क 

वडा नं. १२ 

१०,०००।- सामािजक सरु�ा औषधी उपचारको 

ला�ग 

८ द�लत सेवा समाज, िज�ला शाखा 

काया�लय तलुसीपरु, दाङ 

२०,०००।- अ�य सं�था 

सहायता 

काय�शाला गो�ी तथा 

संघको के���य 

अ�धवेशन स�ालनका 

ला�ग 

९ �ी योगी आ�द�यनाथ फाउ�डेशन 

तलुसीपरु १७ दाङ । 

२,५०,०००।- �ी योगी 

आ�द�यनाथ 

फाउ�डेशन 

(पराल ख�रद) 

साव�ज�नक चौपाया 

गाई संर�णका ला�ग 

 

 


