
 

��ताव: �म�त २०७७/१२/१९  गते �ब�हबार १०१ औ काय�पा�लका बैठक 

1. काय�पा�लका पूव� बैठकका �नण�यको स�म�ा स�ब�धमा । 

2. तलब वृ�� स�ब�धमा । 

3. ग�रबसँग �व��ेर काय��म स�ब�धमा । 

4. �ोत साझेदार� ��तव�ताप� स�ब�धमा । 

5. घर भाडामा �दन ेस�ब�धमा। 

6. Waste to Energy काय��मको �नमा�ण समय अव�ध स�ब�धमा । 

7. काय��व�ध पा�रत स�ब�धमा । 

8. दो�ो चौमा�सक स�म�ा गो�ी तथा साव�ज�नक सनुवुाई काय��मको  ��तवेदन अनमुोदन स�ब�धमा। 

9. घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई‚ वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन 

स�ब�धमा । 

10. आ.ई.ई. ��तवेदन �वीकृत स�ब�धमा ।  

11. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

12. कुइरेपानी सरा� (दामोदर सडक ख�ड) अ�तग�त घोराह� ३ कुईरेपानी �े�मा बाटो �व�तार गन� �योजनका 

ज�गा �यव�थापन स�ब�धमा । 

13.  बजेट �थाना�तर स�ब�धमा । 

14. नद� ज�य पदाथ�  उ�खननका ला�ग अनमु�त स�ब�धमा । 

15. सडक ब�ी जडान गरे वापतको रकम भ�ुानी स�ब�धमा । 

16. बजेट काया��वयन स�ब�धमा । 

17.  भाषा आयोगको प� स�ब�धमा । 

18. �शासक�य भवन र अ�पतालको अनमुा�नत ल.ई. तथा बोलप� �वीकृत स�ब�धमा । 

19. �वा��य लाभको कामना स�ब�धमा । 

�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगरकाय�पा�लका को यस पूव� बसेका बैठकले गरेका �नण�य र �नण�य काया��वयनको 

अव�थाबारे स�म�ा ग�रयो ।  

�नण�य नं २ 

घोराह�  उपमहानगरपा�लका र �या�ड�फ�ड साइटका उपभो�ा �बच भएको स�झौता बमोिजम घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ मा रहेको वातावरणीय �ाथ�मक �व�ालयमा काय�रत िश�क महेश चौधर�लाई �व.सं. 

२०६२ सालदेिख �यनुतम पा�र��मक तथा �व.सं. २०७६।०४।०१ गतेदेिख मा�सक �पमा �. १६०००।– (सो� 

हजार) यस काया�लयबाट उपल�ध गराईएकोमा उ� तलब हालको अव�थामा �नकै कम भएकाले मा�सक तलब 

बढाई पाउ भनी �म�त २०७७।१२।०२ गते �नवेदन पेश गनु�भएकोले २०७७ फा�गनु म�हनादेिख लागू हनेुगर� 

का.स. �थम �तर बराबरको तलब भ�ा उपल�ध गराउने । 

  



�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७७/०७८का ला�ग  घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ ‚ १३ र १८ 

अ�तग�त संचा�लत ग�रवसँग �व��ेर काय��मबाट �ा� बजेट � ३०००००।–  (�तन लाख) उ� वडामा ग�ठत 

समूहह�ले वोयर बोका तथा उ�त जातका बा�ा �वतरणमा खच� गन� �नण�य अनसुार उ� काय��म  संचालनका 

ला�ग �वीकृती �दने । 

�नण�य नं. ४ 

रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभागको �ोत �यव�थापनमा यस 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 । यसै आयोजना संचालनका ला�ग यस घोराह� उपमहानगरपा�लकामा सेवा ईकाइ 

�थापना भई २ जना एम.आई.एस. अपरेटर र १ जना �फ�ड सहायक काय�रत रहेको र उ� आयोजनाको काम 

तो�कएको समयमा स�प� हनु नस�ने भएकोले  आयोजनाको �याद �व.सं. २०८० असारस�म थप हनेु ���यामा 

रहेको हुँदा थप भएको समयावधीस�म यस उपमहानगरपा�लकामा सेवा इकाइमा काय�रत एम.आई.एस. अपरेटर र 

�फ�ड सहायकलाई �नर�तरता �दन �ोत अपगु हनेु भएकोले �ोत साझेदार�का ला�ग �वभागको प.सं. ०७७/०७८‚ 

च.नं. १७९६   �म�त २०७७।११।१८को प�बाट आगामी आ.व.को ला�ग सेवा इकाईको  तलब म�ये एक 

चौमा�सक वापत हनु आउने बजेट साझेदार�का ला�ग अनरुोध भई आएकोले �ोत साझेदार�का ला�ग ��तव�ता प� 

पठाउने ।  

�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ डो�ेना चोकदेिख दि�ण-पि�म �दशामा यस उपमहानगरपा�लकाको 

�वा�म�वमा रहेको १० क�ामा बनेको क�पाउ�डवाल स�हतको १ तले प�ी भवन हाल उपमहानगरपा�लकाको 

�योगमा नरहेको र लामो समयस�म �योग �व�हन अव�थामा रहँदा संर�णको अभावमा भवनको गणु�तर कमजोर हुँदै 

जाने भएकोले सरकार� स�प�ीको संर�ण र भवनको उिचत �योगका ला�ग उ� भवन भाडामा �दन आव�यक 

देिखएकोले भाडामा उपल�ध गराउन साव�ज�नक सूचना �कािशत गन� । 

�नण�य नं. ६ 

नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.)�ल. को च.नं. २६६ �म�त २०७७।१२।१० गतेको प�ानसुार यस घोराह� 

उपमहानगरपा�लका र वैकि�पक उजा� �व��न के�� र नेपाल उजा� �वकास क�पनी (�ा.�ल.) �वच घोराह� 

उपमहानगरपा�लका १६ ि�थत �नमा�णाधीन Waste to Energy काय��म २०७७ चै� मसा�तस�म स�प� हनुपुन�मा 

को�भड-१९ महामार�को कारणले काममा बाधा पन� गएको हुँदा २०७८ असार मसा�तस�म �याद थपका ला�ग 

अनरुोध भई आएको र �नमा�ण काय� समेत अि�तम चरणमा पगेुको देिखएकोले २०७८ असार मसा�तस�म �नमा�ण 

स�प� समयावधी थप गन� ।  

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका पशसेुवा शाखाबाट ��ततु भएको "गाईगो�मा �ा�गंग तथा अ�भलेिखकरण काय��व�ध 

२०७७" पा�रत गन� । 

�नण�य  नं. ८  

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सूचना तथा स�ार ��वध शाखाबाट ��ततु दो�ो चौमा�सक स�म�ा गो�ी तथा 

साव�ज�नक सनुवुाई काय��मको  ��तवेदन अनमुोदन गन�। 



�नण�य नं. ९ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७७।१२।१७ गते 

बसेको बैठकका तपिशल बमोिजमका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

९.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७७/०७८ मा �व�नयोिजत रकम साव�ज�नक चौपाया �यव�थापन 

चा�ल�घाट समेत बजेट शीष�क नं. २२५२२ पेज नं. ५३ �स.नं. २२ को ज�मा रकम �. १५०००००(प�� लाख 

मा�) म�येबाट गाईव�तकुा ला�ग पराल ख�रद र ढुवानीमा � ३०००००।– (�तन लाख मा�) सोह� शीष�कमा राखी  

बाँक� �.१२०००००।– (बा� लाख मा�) म�ये चा�ल�घाटमा टहरा �नमा�णका ला�ग �. ७०००००(सात लाख 

मा�) र घोराह� उपमहानगरपा�लका पूव�तफ�  दाङ िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लयको दि�णतफ�   कारागार देिख 

उ�रतफ�  र वन महासंघको काया�लय पि�मतफ�  रहेको खाल� ज�गामा का�जी हाउस �नमा�णका ला�ग तारजाल� 

घेरबार गन� �. ५०००००(पाँच लाख मा�) बाडँफाडँ गन� र उपयु�� दवैु संरचना िज�दारतारा गौशाला �यव�थापन 

स�म�तलाई  �नमा�ण गन� िज�मा �दन े साथै गाई �यव�थापन स�म�तबाट लागत सहभा�गता उठन नस�ने भएकोले 

लागत सहभा�गता छुट �दने ।  

९.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका आ.व. २०७७/०७८ मा �व�नयोिजत रकम �ला�ीक ख�रद योजना बजेट शीष�क 

नं. २२५२२ पेज नं. ५३ �स.नं. १४ को ज�मा रकम �. ६०००००।– (छ लाख मा�) म�ये कपडा‚ �ला��क  

ग�था(काटु�न)  �ससा  फलाम  �टनज�य व�त ुख�रद काय�को ला�ग सरसफाई शाखाले सहजीकरण गन� । 

तपिशलका व�तहु� ख�रदका ला�ग तो�कएको दररेट 

�.सं. व�तहु� दर(के.जी.) कै�फयत 

१ (स�ुत�खोल‚ पकुार  �व�कुट) 

कडा खालको �ला��क 

२ �पैया  

२ कपडा ५ �पैया  

३ नरम पो�ल�थन १० �पैया  

४ अ�य साम�ी व�ग�करण १० देिख २० �पैयास�म  

९.३ घोराह� उपमहानगरपा�लका आ.व. २०७७/०७८ मा �व�नयोिजत रकम सरसफाई �वयम सेवक काय��म 

अ�तग�तको बजेट शीष�क नं. २२४१९ पेज नं. ५२ �स.नं. ६ को ज�मा रकम �. २०००००।– (दईु लाख मा�) 

म�येबाट टोलब�तीह�मा गई ग�ने र नग�ने फोहोरको बारेमा सचेतना गराउने काय��मका ला�ग ��त�यि� ��त�दन 

खाजा ना�ता खच� बापत �. ५००।– (पाँच सय मा�) का दरले उपल�ध गराउने । 

९.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका आ.व. २०७७/०७८मा �विजयोिजत रकम नाला सरसफाई अ�तग�तको बजेट 

शीष�क नं. २२४१४ पेज नं. ५२ �स.नं. २ को ज�मा रकम �. ३०००००।– (�तन लाख मा�) म�येबाट 

साव�ज�नक �े�‚ बजार ��ेका नालाह� सफा गन� दै�नक �यालादार�मा ज�मा �.५२०।–  (पाँच सय �बस मा�) का 

दरले �दई काय� गराउने र आ.व. २०७७/०७८ मा �व�नयोिजत रकम नालामा शौचालय जोडेका ब�द गराउने 

काय��म अ�तग�तको बजेट शीष�क नं. २२५२२ पेज नं. ५२ �स.नं. १२ को ज�मा रकम �. १०००००।– (एक 

लाख मा�) म�येबाट नाला सरसफाईका ला�ग आव�यक साम�ी ख�रद गन� । 

९.५ घोराह� उपमहानगरपा�लका आ.व. २०७७/०७८ मा �व�नयोिजत रकम आस��नक पर��ण अ�तग�तको बजेट 

शीष�क नं. ५२ �स.नं. ७ को ज�मा रकम �. ५०००००।– (पाँच लाख मा�) म�येबाट आस��नक पर��णका ला�ग 

�कट ख�रद गर� आस��नक प�र�ण गन� ।  



�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वातावरण तथा �वपद �यव�थापन शाखा अ�तग�त �म�त २०७७।१२।०४ र �म�त 

२०७७।१२।१७ गते बसेको वातावरणीय स�म�तको बैठकले �सफा�रस गरेका तपिशल बमोिजमका ईि�ज�नय�रङ 

क�स�टे�सी माफ� त आएका आई.ई.ई ��तवेदन �वीकृत गन� ।साथै यस उपमहानगरपा�लकाले तयार गरेको काय��व�ध 

अनसुार IEE ��तवेदन तयार� गन� समहुको वायोडाटा, अनभुव-प�, �माण-प� गनुासो सनुवुाई गन� संय�� समेतको 

स�ुनि�ता गर� अगा�ड वढाउने । 

तपशील 

१०.१ �पनाकल ईि�ज�नय�रङ क�सलटे�सी माफ� त आएका घोराह� उपमहनगरपा�लका अ�तग�त वडा नं ११, व�ने �ी 

िज�वा था�को नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक नारायणपरु १,क �क.नं ३४ को ज.�व. ०-४-५ को �निज ज�गा, �ी 

याम वहादरु के.सी.को नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक नारायणपरु २,क �क.नं ९ को ज.�व. ०-९-० को �निज 

ज�गा, िशवाज कं��ट �ा.�ल.को नाममा दता� भएको सा�वक नारायणपरु १,ग �क.नं.४६१,४६२,४६३ को ज�मा 

ज.�व.१३१७९.९९ व.�म. �निज ज�गामा, ऐ. वडा नं.१९ व�ने मोहन वढुामगरको नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक 

शैघा २,ढ �क.नं ४२, २,घ �क.नं.२० २,घ �क.नं. ४३ को ज�मा ज.�व. १-५-० को �निज ज�गामा �निज 

ज�गाबाट माटो ढु�ा उ�खननका ला�ग तयार पा�रएको �ारि�भक वातावरिणय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन� । 

१०.२ िज.एस.ईि�ज�नय�रङ क�सलटे�सी माफ� त आएका घोराह� उपमहनगरपा�लका अ�तग�त वडा नं १८, व�ने �ी 

सम वहादरु घ�त�मगरको नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक घोराह� ९,क �क.नं २० को ज.�व. २२४३.४४ व.�म.को 

�निज ज�गाबाट माटो ढु�ा उ�खननका ला�ग तयार पा�रएको �ारि�भक वातावरिणय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन� 

। 

१०.३ िज.एस. ईि�ज�नय�रङ क�स�टे�सी घोराह�, दाङ परामश�दाता र स�यम क�स�कसन दाङ ��तावक माफ� त 

आएका घोराह� उप-महनगरपा�लका अ�तग�त वडा नं १२, व�ने �ी कण� वहादरु भ�डार�को नाममा दता� �े�ता भएको 

सा�वक हापरु १,ण �क.नं १५,१६,१८,१०,१३,११र १२ को ज.�व. २-०-०, �निज ज�गाबाट ढंुगा उ�खननका 

ला�ग तयार पा�रएको �ारि�भक वातावरणीय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन� ।  

१०.४ िज.एस. ईि�ज�नय�रङ क�स�टे�सी घोराह�, दाङ परामश�दाता र रमण के.एस.जे.�भ.कैलाल� ��तावक माफ� त 

आएका घोराह� उप-महनगरपा�लका अ�तग�त वडा नं १२, व�नेलाल वहादरु रानामगर र अमतृ वहादरु रानामगरको 

संय�ु नाममा दता� �े�ता भएको सा�वक हापरु१,झ �क.नं. ८३,८४,८५, १,ठ �क.नं.६ को ज.�व.२४५०.६३ व. �म. 

�निज ज�गाबाट ढंुगा उ�खननका ला�ग तयार पा�रएको �ारि�भक वातावरणीय प�र�णको ��तवेदन �वीकृत गन� । 

�नण�य नं. ११   

बैतडी िशगास गाउँपा�लका वडा नं. ९ �थायी ठेगाना भएका मनोज कुमार च�दले �म�त २०७७।१२।१८ गते यस 

काया�लयमा �दएको �नवेदन अनसुार श�ररका ७ वटा अ�बाट ले� स�ने र दवैु हात एकसाथ ख�ुा कु�हनो मखु र 

एकसाथ ६ वटा कलमबाट ले� स�ने �मता रहेको र आफुले उ� �मता रा��य अ�तरा��य जगतमा �दश�न 

गनु�का साथै �ग�नजबकुमा नाम दता� गन�का ला�ग आव�यक आ�थ�क सहयोग माग गनु�भएकोले उहाँको ��तभाको उ�च 

कदर र स�मान गद� �.३००००।– (�तस हजार मा�)  सहयोग  अ�य सहायता भ�ुानी िशष�कबाट उपल�ध 

गराउने । 

  



�नण�य नं. १२ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ सरा�देिख घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ३ लमह�-घोराह� सडक 

ख�डसँग जोडने गर� यस उपमहानगरपा�लकाबाट आ.व. ०७४/०७५ मा १८ मीटर चौडाइ रहने गर� �याक खोल� 

�नमा�ण काय� अगाडी बढ�रहेको सरा�- कुइरेपानी दामोदर सडक ख�ड अ�तग�त कुइरेपानी �े�मा लमह�-घोराह� सडक 

ख�डसँग जोडन �यि�गत रैकर ज�गा पर� �नकास ब�द रहेको तथा �नकास नखोल� �नमा�ण काय� अगाडी बढाउन 

स�भव नभएकाले उ� माग�को श�ु �व�द ु �नकासका ला�ग आव�यक सहयोग ग�र�दन ु हनु भनी सडक पूवा�धार 

�वकास काया�लय दाङको च.नं. १८२  �म�त २०७७।६।२१ को प�बाट अनरुोध भई आएको र श�ु �व�दमुा रैकर 

ज�गा परेकोले रैकर ज�गा ख�रद गन� अ�याव�यक भएको हुँदा ज�गा ख�रद गन� ग�ठत स�म�तको �म�त 

२०७७।०९।२४ गते र �म�त २०७७।११।०६ गते बसेको बैठकले ज�गा ध�नह�बाट ��तक�ा �च�लत दररेट 

माग गन� �योजनका ला�ग १५ �दने सूचना �काशन गरेको र पेश भएका �सलब�द�ह� �म�त २०७७।११।१४ गते 

खोल� स�म�तको �म�त २०७७।११।२३ गते बसेको बैठकले मू�या�न गदा� सडकसँग जो�डएको �क�ाको ��तक�ा 

४५ लाख र बाँक� �क�ाह�को ��तक�ा २५ लाखको दररेट पेश गरेको पाइयो । बाटो �नकासको ला�ग 

अ�याव�यक पन� �क�ा नं. र �े�फल र �नवेदकले पेश गरेको दररेटको �वषयमा सरोकारवाला  समेतको 

सहभा�गतामा स�म�तको �म�त २०७७।१२।१५ गते र �म�त २०७७।१२।१७ गतेको बैठकमा छलफल गदा� 

ज�गाधनीबाट पेश भएको दररेटमा ��तक�ामा �. ५०‚०००।– (पचास हजार) कम गर� मू�य �नधा�रण गन� �नण�य 

अनसुार तपिशल अनसुारको कायम हनु आएको दररेटमा स�म�तबाट �सफा�रस भए बमोिजम ज�गा ख�रद ���या 

अगाडी बढाउने । 

तपिशल 

�स 

नं                                           

�नवेदकको 

नाम थर 

ज�गाधनीको 

नाम थर 

�सलब�द� �नवेदन साथ संल�न 

कागजात तथा अ�य �ववरण 

��तक�ा कबोल 

दररेट 

बाटोका 

ला�ग ख�रद 

गनु�पन� 

ज�गाको 

��ेफल 

(ब.मी.मा) 

कै�फयत 

१ पदम 

बहादरु पनु 

मगर 

रेखा पनु 

मगर 

�नवेदन, रेखा पनु मगरको 

नामको ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क .नं .७०७  

� 2४ लाख ५० 

हजार मा� 

७५ 553701।- 

२ ल�लता 

प�थी 

�वनायक 

ब�नेत 

�नवेदन, �वनायक ब�नेतको 

नामको ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

 

� ४४ लाख ५० 

हजार मा� 

 

३१७ 

 

�नवेदन र ज�गा धनी 

पूजा�मा �क�ा नं फरक 

परेको।�नवेदनमा 

�क .नं.७क १५३३ 

रहेको, ज�गा धनी 

पूजा� �क .नं .१६७८ 

को आएको 

३ झ�ग ु�साद 

जोशी 

ल�लता 

प�थी 

भ�डार� 

�नवेदन, ल�लता प�थी भ�डर�को 

नामको ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

११८ 

 

�नवेदन र ज�गा धनी 

पूजा�मा �क�ा नं फरक 

परेको।�नवेदनमा 

�क.नं. ७क १६७८ 



रहेको‚ ज�गा धनी पूजा� 

�क.नं. १५३३को 

आएको 

४ �यान ु

चौधर� 

�यान ु

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, 

नाग�रकताको ��त�ल�प �क.नं. 

७क ६४८ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

२७७ न�सा नभएको 

५ रोशन 

बढुाथोक� 

रोसन 

बढुाथोक� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क ७०३ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

९३  

६ राम �साद 

चौधर� 

राम �साद 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क ७०४‚ १९९१ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

३३८+७४  

७ मनवुा 

चौधर� 

मनवुा 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क १९९६ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

१५५  

८ फकल� 

थ�नी 

फकल� 

थ�नी 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क १२९५ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

११०  

९ िजतमान 

चौधर� 

िजतमान 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क १९९२ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

३२९  

१० ई��कला 

रोका मगर 

 �नवेदन, ज�गा धनी पूजा� (नाम 

नखलेुको)‚ न�सा �क.नं. ७क 

१२९७ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

१९३ ज�गा धनी पूजा�मा 

नाम नखलेुको 

११ दशलुाल 

चौधर� 

दसलुाल 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क १९९३ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

२९४  

१२ कलेशी 

चौधर� 

कलेशी 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क ७०२ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

९६  

१३ टेक कुमार� 

ब�नेत  

टेक कुमार� 

ब�नेत 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क ७०१ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

५७०  

१४ छुनकु 

चौधर� 

छुनकु 

चौधर� 

�नवेदन, ज�गा धनी पूजा�, न�सा 

�क.नं. ७क ६४९ 

� २४ लाख 

पचास हजार मा� 

३२१  

१५   �क.नं. ७क ७०८  २३३  

१६   �क.नं. ७क १५३४  ६९  

१७   �क.नं. ७क १६५६  ५३  

१८   �क.नं. ७क १९८४  ३०  

ज�मा ३७४५  

 

  



�नण�य नं. १३  

सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना दाङबाट �नमा�णाधीन Package III अ�तग�त �व.�प. माग�-बा�लम खोला-

�समलतारा सडक ख�डमा पन� �व.�प. माग�-बा�लम खोलाको कर�ब १५० मी. सडकलाई नयाँ DPR भएको  भैसाह� 

चोक-वा�लम खोला सडक ख�डमा समावेश भएको हुदँा उ� ल�बाई बराबरको सडक �समलतारा ब�तीको अ��य 

स�म प�ुने गर� �नमा�ण काय� अगाडी बढाउन अनरुोध गन� साथै Package II अ�तग�त िझगौरा-�वग��ार�टोल गोखा� 

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

१४ को गोखा� अ�पतालदेिख �मलन चोकस�मको बाटोमा फुटपाथ र नाला �नमा�णकाला�ग अनरुोध गन�। 

�नण�य नं. १४  

साया �नमा�ण सेवा घोराह� १०लाई आ.व. २०७७/०७८मा आई.ई.ई भएको कटुवा  खोला �े� ४ बबई कटुवा 

खोला दोभान देिख उ�र ७०० मीटरस�म ६५० मी ल�बाई १५ �मटर चौडाइ र ८० से�ट��मटर ग�हराईको ज�मा 

७८०० घन �मटर न�दज�य पदाथ� उ�खनन गन� स�झौता गरेकोमा �थानीय बा�स�दाबाट उ� ��े �नजी ज�गामा 

परेको भनी उ�खनन गन� न�दएको स�दभ�मा �नजलाई  �स�ने खोला �े� २ घोराह� �यठुान सडकको ५०० मी. 

दि�ण देिख �व.�प. राजमाग�को ५०० मी. उ�रस�म ८१६० घन मीटर आई.ई.ई. भएको �े�बाट बाँक� रहेको  

५९५२ घन मीटर नद�ज�य व�तकुो उ�खनन गर� आ�त�रक �ब�� गन�का ला�ग अनमुती �दने । 

�नण�य नं. १५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५ को �मलन चोक वडा नं. १८ महाल�मी टोल र वडा नं. १४ सेवार खोला 

नयाँ बसपाक�  तथा कृ�ष उपज बजार �े�मा मानव व�ती कम भएकोले सडक ब�ी जडानमा लागत सहभा�गता ज�मा 

हनु नस�ने तथा बजार सरु�ा एवं आपरा�धक घटना �नय��णका ला�ग उ� �े�मा सडक ब�ी जडान गन� 

अ�याव�यक भएको हुदँा नगरपा�लकाको तफ� बाट लागत अनमुान तयार गर� सडक ब�ी जडान गन� । 

�नण�य नं. १६ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. ०७७/०७८ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार दा� उ�ोग वािण�य संघको 

�डप बो�रङ �नमा�णका ला�ग �. १० लाख बजेट �व�नयोजन भएकोमा दा� उ�ोग वािण�य संघको प.सं. 

०७७/०७८‚ च.नं. १७० �म�त २०७७।१२।१८ को प�ानसुार गत आ.व.को बजेटबाट �डप बो�र� ख�े काय� 

स�प� भएको र पानी समेत पया�� मा�ामा उपल�ध भएकोले चाल ुआ.व.मा �व�नयोजन भएको बजेटबाट खानेपानीका 

ला�ग �यरु�फाई मेिशन जडान गन� र उ� मेिशन रा� े�थान समेत �नमा�ण  गनु�पन� भएकाले सोह� अनसुार बजेट 

काया��वयनका ला�ग अनरुोध भई आएकोले माग भई आएअनसुार काया��वयन गन� अनमु�त �दन े। 

�नण�य नं. १७ 

भाषा आयोग काठमा�डौको प.सं. ०७७/०७८   च.नं. ३३०  �म�त २०७७।११।२६ को प�ानसुार कुस�ुडा भाषा 

प�ुता�तर गर� संर�णका ला�ग बजेट माग भई आएको हुँदा अ�य सं�था सहायताबाट �. १०००००।– (एक लाख) 

सहयोग उपल�ध गराउने । 

  



�नण�य नं. १८  

घोराह� उपमहानगरपा�लका नगर काय�पा�लकाको ठे�ा नं. NCB/WORK/GSMC/09/077/078 नगर �शास�नक भवन 

�नमा�ण आयोजना काया��वयनका ला�ग शहर� तथा पूवा�धार �वकास महाशाखाबाट अनमुा�नत ल.ई. �. 

३०‚९४‚८३‚९७०।६४(अ��पी �तस करोड चौरान�बे लाख �तरासी हजार नौ सय स�र� र पैसा चौस�ी) को प�रधी 

�भ� रह� �रतपवु�क �व�तुीय ख�रद �णाल� (E-Bidding) �ारा बोलप� आ�हान ग�रएकोमा सबैभ�दा कम अंक कबोल 

गन� बोलप� दाता �ी गौर� पाव��त/भसुाल/ब�नेत (जे.भी.) �सनामंगल काठमा�डौले कवोल गरेको अंक �याट स�हत 

�. २०‚०५‚९२‚८५२।२१ (अ��पी �वस करोड पाँच लाख बयान�बे हजार आठ सय बाउ� र पैसा ए�ाईस 

मा�)को बोलप� �वीकृत गन� र ठे�ा नं. NCB/WORK/GSMC/20/077/078 १५ शैया अ�पताल भवन �नमा�ण 

आयोजना काया��वयनका ला�ग अनमुा�नत ल.ई. �. १७‚८०‚४५‚०९२।–  (अ��पी स� करोड असी लाख 

पैताल�स हजार बयानन�बे मा�)को प�रधी �भ� रह� �व�तुीय ख�रद �णाल�(E-Bidding) �ारा बोलप� आ�ान गर� 

�कृया अगाडी बढाउन साव�ज�नक ख�रद �नयमावल�‚ २०६४ (दश� संशोधन २०७७) को �नयम १४ उप�नयम (१) 

(घ) अनसुार दश करोड �पैयाँभ�दा बढ� रकमको लागत अनमुान �वभागीय �मखुबाट हनुपुन� र �नयम ६७ उप�नयम 

(१)(घ) अनसुार बोलप� �वीकृतको ला�ग �. प�� करोड �पैया भ�दा बढ�को बोलप� �वभागीय �मखुबाट �वीकृत 

गन� कानूनी �यव�था भए अनसुार उ� दवैु आयोजना म�ये �शासनीक भवनको ल.ई. र बोलप� तथा १५ शैया 

अ�पतालको ल.ई �वीकृत गन� । 

�नण�य नं.१९  

�व�भर महामा�रको �पमा फै�लएको कोराना (को�भड-१९) भाइरसको सं�मणबाट यस उपमहानगरपा�लकाका 

तपिशल बमोिजमका जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह� सं��मत भई उपचार एवं से�फ आइसोलेसनमा रहनभुएकोले 

उहाँह�को िश� �वा��य लाभको कामना गन� । 

तपशील 

�स.नं. नाम पद काया�लय कै�फयत 

१ �ी माधव �साद चौधर� वडा अ�य� ३ नं. वडा काया�लय  

२ �ी उमेश शमा� आ�त�रक �यव�थापन 

तथा ख�रद शाखा �मखु 

घोराह� 

उपमहानगरापा�लका 

 

३ आन�दराम कवर योगी सहायक पाँचौ १४ नं. वडा काया�लय  

 

 


