
�म�त २०७७/१२/३०  गते सोमबार १०२ औ काय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

1. आ.व.२०७६/०७७को घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सं�थागत �मता �व-मू�या�नको �ारि�भक न�तजा 

स�ब�धमा। 

2. आगामी आ.व. २०७८/०७९को बजेट तजु�मा स�ब�धमा । 

3. समपूरक आयोजना छनौट स�ब�धमा । 

4. काय��व�ध पा�रत स�ब�धमा । 

5. �यि�गत घटनादता� अ�भयान स�ब�धमा ।  

6. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा  । 

7. ज�गा उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

8. सरसफाई  वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

9. शोक ��ताव स�ब�धमा । 

 

�नण�य नं. १ 

संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय काठमा�डौबाट �म�त २०७७ मं�सर ३ गते माननीय म��ी�तर�य 

�नण�यबाट पा�रत �थानीय तह सं�थागत �मता �व-मू�या�न काय��व�ध २०७७ अनसुार आ.व. २०७६/०७७को 

सं�थागत �मता �व-मू�या�नको �ारि�भक न�तजा मा�थ छलफल ग�रयो ।  

�नण�य नं. २ 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ का ला�ग संघ तथा �देश सरकारबाट �ा� हनेु �व�ीय समानीकरण तथा राज� 

बाँडफाँडको बजेट सीमा हालस�म �ा� भै नसकेको र आगामी आ.व.का ला�ग बजेट तजु�माका चरणव� 

कृयाकलापह� अगाडी बढाउने समय �समा निज�कदै गरेको अव�थामा चाल ुआ.व.मा �ा� बजेट �स�ल�लाई आधार 

मानी चरणव� बजेट तजु�माका कृयाकलापह� अगाडी बढाउने । 

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा तपिशल बमोिजमका आयोजनाह� �देश सरकारको समपरुक अनदुान सहायता अ�तग�त 

संचालन गन� तपिशल बमोिजम �ाथ�मकता�म �नधा�रण गर� समपरुक अनदुान स�ब�धी काय��व�ध २०७६ को 

अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा �देश सरकारमा माग गन� । 

तपिशल 

१. दामोदर चोकदेिख आम� �यारेकस�म सडक �पच (�मागत) । 

२. खैरा-कोठर� सडक �पच । 

३. िख�र�टयादेिख ६ नं. वडा काया�लयस�म सडक �पच । 

४. घोराह� चोकदेिख गलु�रया पाक� स�म सडक �पच । 

५. घोराह� १७ ल�वार कुलोदेिख धना�स�मको सडक �व�तार तथा �पच । 

 



�नण�य नं. ४ 

�न�न शाखाबाट पेश भएका तपिशल बमोिजमका काय��व�ध पा�रत गन� । 

१. सूचना तथा स�ार ��व�ध शाखाबाट पेश भएको साव�ज�नक जवाफदे�हता �व��न काय��व�ध‚ २०७७  

२. म�हला बालबा�लका तथा सामािजक �वकास शाखाबाट पेश भएको �ये� नाग�रक स�ब�धी स�ालन काय��व�ध ‚ 

२०७७  

�नण�य नं. ५ 

रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �वभागको प.सं. ०७७/०७८ च.नं. २००९‚ �म�त २०७७।१२।१८को प�ानसुार 

नेपाल सरकारले सन ्२०२४ (�व.सं.२०८०) स�ममा ज�म दता� शत ��तशत पयुा�उने र अ�य �यि�गत घटनादता�मा 

उ�ले�य �पमा वृ�� गन� अ�तरा��य ��तव�ता अन�ुप आगामी २०७८ सालको बैशाख १ गतेदेिख १६ गतेस�म 

रा��यापी �पमा �यि�गत घटना दता� अ�भयान स�ालन गन� स�ब�धमा �वभागबाट उपल�ध भएको बजेट तथा घटना 

दता� अ�भयान ‚ २०७८ काय�योजना अन�ुप सामािजक सरु�ा तथा प�ीकरण शाखाको सम�वयमा  सबै वडाह�मा 

स�ालन गन� । 

�नण�य नं. ६ 

दाङ िज�ला फुटबल संघको आयोजनामा �म�त २०७७ चै� २३ गतेदेिख २९ गतेस�म लिु�बनी �देशको राजधानी 

घोराह� दाङमा लिु�बनी �देश �तर�य ए�फा रे�� कोष� संचालनाथ� आव�यक आ�थ�क सहयोग माग भई आएकोले दाङ 

िज�ला फुटबल संघलाई �. २५०००।–  (प�चीस हजार) अ�य सं�था सहायता िशष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ७ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ को च.नं. ४०३३, �म�त २०७७/१२/२७ गतेको प�ानसुार �म�त 

२०७७/१२/०६ गते बसेको वडा स�म�तको �नण�य बमोिजम घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ मा रहेको 

हापरु �वा��य चौक�लाई भवन �नमा�ण गन�  वडा काया�लयको �वा�म�वमा रहेको २६ �वघा ज�गा म�येबाट १० क�ा 

ज�गा उपल�ध गराउने �नण�य गरेको हुँदा उ� ज�गा "सरकार� ज�गा �लजमा उपल�ध गराउने काय��व�ध २०७१" 

बमोिजम �नश�ुक उपल�ध गराउन �सफा�रस गन� । 

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७७।१२।२३ 

गतेको बैठकको देहायका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

८.१ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. १०को च.न.१३५१ �म�त २०७७/०७/२४ गतेको �ा� �सफा�रस 

प�को  आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. १० अ�तग�त नारायणपरु  वजार देिख झन� लरैना सोताले राम 

बहादरु वल� र मोहनराज आचाय� समेतको ज�गाह� कटान ग�ररहेकाले भ-ु�य �नय��ण लागी �ा�व�धक लगत 

अनमुान तयार पा�र �.२ लाख नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट 

र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.२ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. ११को  च.न.३५७ �म�त २०७७/०६/०८ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. ११ अ�तग�त कुईरेसोतामा वषा�का कारण 

आएको बाढ� तथा प�हरोले नयाँबि�त गाउँमा व�ने चार घरधरु�को क�रब ३ �वगाह खेत  �संचाइ कुलाको नाहा 

भ�काएकाले नाहा मम�तका लागी �ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �.२ लाख ५० हजार नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा 

स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.३ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. ११को  च.न.३३४ �म�त २०७७/०६/०६ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं. ११ अ�तग�त नयावँि�त गाउँमा पन� प�े 

खोलाले वषा�तका वेलामा पटक पटक आएको अ�वरल वषा�का कारण �नवेदक रेशम वहादरु  वढुाथोक�को घर ज�गा 

प�हरो तथा वा�ढको जोिखममा रहेको हुदँा  �ती रोकथाम गन� वाल मम�त �नमा�णका लागी �ा�व�धक लागत अनमुान 

तयार पा�र �.३ लाख नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो 

भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.४ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १५को  च.नं.६७४३ �म�त २०७७/११/१८ गतेको �ा� �सफा�रस  

समेतका आधारमा वडा नं.१५ ि�थत रा�� कपास तथा �सरक डसना उ�ोगमा �म�त २०७७/११/१६ गते ए�ासी 

�व�तु तार सट हनु गई आगलागी भएकाले उ�ोगका संचालक �ी सकुलाल रावतलाई नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.२००००(�वस हजार मा�) । 

राहत उपल�ध गराउने । 

८.५ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. २को  च.नं.१८३८ �म�त २०७७/१२/१० गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.२ चाि�लघाट ब�ने स�ुदर ओल�को घरगोठ �म�त २०७७/१२/०७ 

गते आगलागी भई घर गोठमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत उपल�ध हनु माग भै 

आएकाले सो स�व�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क 

नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने ।  



८.६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २को  च.नं.१८३६ �म�त २०७७/१२/१० गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.२ चाि�लघाट ब�ने र�बहादरु ओल�को घरगोठ �म�त 

२०७७/१२/०७ गते आगलागी भई घर गोठमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत 

उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो स�ब�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने ।  

८.७ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २को  च.नं.१८३७ �म�त २०७७/१२/१० गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.२ चाि�लघाट ब�ने कल�कुमार� डाँगीको घरगोठ �म�त 

२०७७/१२/०७ गते आगलागी भई घर गोठमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत 

उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो स�व�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने । 

८.८ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. २को  च.नं.१८३९ �म�त २०७७/१२/१० गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.२ चाि�लघाट ब�ने धन वहादरु वल�को घरगोठ �म�त 

२०७७/१२/०७ गते आगलागी भई घर गोठमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत 

उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो स�व�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने । 

८.९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १को  च.नं.१७७९ �म�त २०७७/१२/१८ गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.१ ब�ने टेक बहादरु थापाको घर �म�त २०७७/१२/१४ गते 

आगलागी भई घरमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो 

स�व�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ 

�स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने । 

८.१० घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १०को च.नं.३७६१ �म�त २०७७/११/२६ गतेको �ा� �सफा�रस तथा 

�हर� मचु�ुका समेतका आधारमा वडा नं.१० सौर�कुला ि�थत साथी रे�मटा�समा �म�त २०७७/१०/२८ गते ए�ासी 

�व�तु तार सट हनु गई आगलागी भएकाले �प�डत संचालकलाई नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क 

नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� �.१००००(दश हजार मा�) राहत उपल�ध गराउने । 

८.११ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ५ को च.नं. ५५६ �म�त २०७७/०८/०७ गतेको �ा� �सफा�रस-प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा नं. ५ �ग�तटोल �नवासी नारायण घ�त�को ९ 

हात चौडाई १८ हात ल�बाई भएको दईु तले कि�च घरको गारो �म�त २०७७/०३/२८ गतेको वषा�ले भि�कन गई 

��त भएकाले �नजलाई नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं.५२ बाट खच� 

हनेुगर� घरको साईज अनसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

  



८.१२ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. १९ को वडा काया�लयको �ा� �सफा�रस-प� तथा �हर� मचु�ुका 

समेतको आधारमा वडा नं. १९ ब�ने दामोदर व�नतेको घरमा आगलागी भई भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत 

��त भएकाले राहत उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो स�ब�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर 

�त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने ।  

८.१३ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ को च.न.३५७ �म�त २०७७/०६/०८ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा नं. ८ अ�तग�त स�र� जन जाग�ृत टोलबाट ना�ब 

नगर जाने बाटो राम कुमार  चौधर� र बस�ती �ब.क.को घरनेर वषा�का कारण कटान गरेकाले मम�तका लागी 

�ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �.२ लाख ५० हजार नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ 

�स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.१४ घोराह� उपममहानगरपा�लका वडा नं. ११ को च.न.३१३ �म�त २०७७/०६/०५ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न.११ अ�तग�त वइन�रया खोलामा पन� डावर 

कुलाको बाँध वषा�का कारण आएको बाढ�ले ��त गर� १०० घरधरु�को अ�दाजी १०० �वगाह ज�गा �संचाइ गन� 

असहज भएको हुँदा वाँध मम�तका लागी �ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �.२ लाख ५० हजार नगर �त�रय 

�वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत 

उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.१५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.१९ को च.नं. ५६० �म�त २०७७/१०/२७ गतेको �सफा�रस-प�को 

आधारमा प�ृवी �ा.�व.को �फ�डमा प�हरोका कारण माटो ढु�ा थ�ु�एको र नगर काय�पा�लका वैठकबाट वडा 

काया�लयले इ�धन �यहोन� गर� काया�लयको जे.�स.�व. उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा �वधालयले रा.१.प. ८९० 

नं.को जे.�स.�व. भाडामा लगाई �फ�ड सफा गन� काय� ग�र सकेकाले �वल वमोिजमको रकम नगर �त�रय �वप� 

�यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुगर� भ�ुानी �दन े। 

८.१६ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं.४ को च.न.३५७ �म�त २०७७/०६/०८ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न.४ ि�थत सनुपरु वहउुदे�य उ.स.बाट संचालन 

भै रहेको खानेपानीको पाईप लाइनको ई�टेक गत वष�को वषा�को भेलबाट ��त भै दै�नक उपभोग गन� खानेपानीबाट 

�यस ��ेका उपभो�ाह� वि�चत भएकाले मम�तका लागी �ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �.३ लाख नगर 

�त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत 

उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

  



८.१७ आ.व.२०७७/०७८ मा घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ�का �व�भ� वडाह�ले वडा �भ�का खरको छाना 

भएका घरमा खरको छानो म�ु ग�र ज�तापाता भएको छाना �नमा�ण गन� वजेट �व�नयोजन गरेको  सो का लागी 

उपमहानगरपा�लकाले स�वि�धत वडाले छु�ाएको रकम वरावरको रकम थप गन� �नण�य भएको स�व�धमा घोराह� 

उपमहानगरपा�लका काया�लयले ज�तापाता ख�रद गन� �थम पटक �म�त २०७७/१०/२५ गते ३० �दन र दो�ो 

पटक �म�त २०७७/१२ /०४ गते १५ �दनका लागी वोलप� आ�हानको सूचना �का�सत ग�रएकोमा उ�लेिखत दवैु 

�म�तस�म कुनै प�न फम�ह�ले ज�तापाता उपल�ध गराउन उपमहानगरपा�लकामा आवेदन नगरेकाले उ�लेिखत योजना 

काया��वयनका लागी स�बि�धत वडा काया�लयले उपभो�ा स�म�त  माफ� त लागत सहभा�गतामा ज�तापाता ख�रद गर� 

उपल�ध गराउने । 

८.१८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ८को च.न.३४५ �म�त २०७७/०६/१३ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न. ८ ढकेलपरु डाँगीगाउँ सडक ख�डमा पन� 

नालामा आएको भेलले �नवेदक शोभा नेपाल�को घर गोठ तथा बाटोलाई समेत ��त पयुा�एकाले मम�तका लागी 

�ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �.२ लाख ५० हजार नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ 

�स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.१९ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १२को च.न.३९६५ �म�त २०७७/१२/२२ गतेको �ा� �सफा�रस 

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतका आधारमा यसै उप-महानगरपा�लका वडा न.१२ हापरु �वजौर� डाँडा हदैु रतनपरु 

जाने सडकमा रहेको ��याव क�भट� धेरै परुानो िजण� भएकाले गा�डको चाँपले ��त हनु गई आवागमन समेत व�द 

भएकाले मम�तका लागी �ा�व�धक लगत अनमुान तयार पा�र �. ३ लाख नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क 

नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र 

मम�त काय� गन� । 

८.२० घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. ३ को च.नं. २५२६ �म�त २०७७/१२/२२ गतेको �ा� �सफा�रस-

प� तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा नं.३ ब�ने तलुसी �व�कमा�को घर �म�त २०७७/१२/१९ गते 

आगलागी भई घरमा भएका व�तभुाउ भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो 

स�व�धमा �नज �प�डतलाई साइज अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ 

�स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने ।  

८.२१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. २को  च.न.१६८५ �म�त २०७७/११/१९ गतेको �ा� �सफा�रस 

प� र ��तावना-प� समेतका आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा न. २ ि�थत �ी गंगा मा.�व. रामपरु दाङको 

िजण� भएका शौचालयह�मा �याल ढोका �वाइलेट �सट नाला �फ�डमा भएका खाडल मम�तका लागी �ा�व�धक लगत 

अनमुान तयार पा�र �. २ लाख ५० हजार नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं.३११५९ �स.नं.१२ पेज 

नं. ५२ बाट र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

  



८.२२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १६ को �ा� �सफा�रस प�का आधारमा यसै उपमहानगरपा�लका वडा 

न. १६ को वाहनुडाडँाँमा �संचाई कुलाको वाल भि�कएकाले वाल मम�तका लागी नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष 

िशष�क नं. ३११५९ �स.नं.१२ पेज नं. ५२ बाट १ लाख स�म र सो भ�दा मा�थको रकम स�वि�धत उपभो�ा 

स�म�तले �यहोन� ग�र मम�त काय� गन� । 

८.२३ सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना अ�तग�तको सरुि�त  नाग�रक आवास काय��म काया��वयनका 

स�व�धमा �ा�व�धक लागत अनमुान, संझौता, लाभ�ाह�ह�को व�क खाता खो�ने लगायतका काय� स�बि�धत वडा 

काया�लय माफ� त गन� र �नयमानसुार रकम भ�ुानी  नगर काय�पा�लकाको काया�लय माफ� त गन� । 

८.२४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं. १० को च.नं. ४२६१ को �ा� �सफा�रस प� समेतका आधारमा वडा 

नं.१० नारायणपरु �यरुोड टोलमा रहेका पाँचवटा पोल म�ये केह� �व�तु पोलह� भाँिचएको र केह� पोलह� घरसँग 

सटन गई �ेती हनु स�ने भएकाले �. ८००००।– (अ�स हजार मा�) स�म �ा�व�धक लागत अनमुान तयार पार� 

नगर �त�रय �वपदबाट ��त भएका भौ�तक संरचना मम�त िशष�क नं.२२२३१ �स.नं.१ पेज नं. ५२ बाट खच� हनेुग�र 

मम�त �नमा�ण गन� । 

८.२५ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. 12 को �ा� �सफा�रस प� तथा �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा वडा 

नं. 12 ब�ने बस�त कवरको ९ हात ल�बाई १८ हात चौडाई भएको क�ची घर वषा�तको समयमा भार� वषा�का 

कारण भि�कन गई भौ�तक संरचना समेत ��त भएकाले राहत उपल�ध हनु माग भै आएकाले सो स�ब�धमा �नज 

�प�डतलाई साइज  अनसुारको ज�तापाता नगर �त�रय �वप� �यव�थापन कोष िशष�क नं. ३११५९ �स.नं. १२ पेज 

नं. ५२ बाट राहत उपल�ध गराउने ।  

�नण�य नं. ९ 

९.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ७का वडा अ�य� तथा नगरकाय�पा�लकाका सद�य �ी खोपीराम चौधर� 

का ममतामयी आमा �व. ��ची चौधर�को यह� �म�त २०७७।१२।२७ गतेका �दन ७५ वष�को उमेरमा असाम�यक 

�वागा�रोहण भएको खवरले घोराह� उपमहानगरपा�लका प�रवारलाई अ�य�त दःुखी त�ुयाएको छ । यस दःुखद घडीमा 

मतृक��त भावपूण� ��ा�ल� अप�ण गद� शोक स�त� प�रवारमा हा�द�क समवेदनाकासाथ शोक ��ताव पा�रत गन� । 

९.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकाका क��यटुर अपरेटर �ी खमुा �यौपाने क� सासआुमा �व. �नमादेवी दाहालको यह� 

�म�त २०७७।१२।२६ गतेका �दन ८६ वष�को उमेरमा असाम�यक �वागा�रोहण भएको खवरले घोराह� 

उपमहानगरपा�लका प�रवारलाई अ�य�त दःुखी त�ुयाएको छ । यस दःुखद घडीमा मतृक��त भावपूण� ��ा�ल� अप�ण 

गद� शोक स�त� प�रवारमा हा�द�क समवेदनाकासाथ शोक ��ताव पा�रत गन� । 

 


