
�म�त २०७८/१२/१६गते बधुबार १२० औ ंकाय�पा�लका बैठक 

��तावह�ः 

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

2. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. २०७८/०७९को दो�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदन तथा  

नगर�तर�य साव�ज�नक सनुवुाई ��तवेदन अनमुोदन स�ब�धमा । 

3. �देश समपरुक तथा �वशेष अनदुानमा संचालन हनु ेआयोजना माग स�ब�धमा । 

4. राज� परामश� स�म�तको बैठकको �नण�य अनमुोदन स�ब�धमा । 

5. बाल मै�ी नगर घोषणा स�ब�धमा । 

6. आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

   ६.१ दो�ो ल�मण डाँगी �म�ृत कप अ�तर �व�ालय फुटबल ��तयो�गता स�ालनका ला�ग सहयोऊ । 

६.२ रा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गता संचालनका ला�ग थप रकम उपल�ध गराउने स�ब�धमा । 

६.३ नेपाल �सतो�रयो कराते संघ दाङलाई आ�थ�क सहयोग । 

६.४ �ब.�ब.ए कप फुटवल टुना�मे�टमा �टम दता�का ला�ग आ�थ�क सहयोग स�ब�धमा । 

६.५ �वरे�� बहमुखुी �या�पसमा अ�ययनरत छा� गो�व�द ब�नेतलाई भौ�तक शा�मा शोधप�  

    काय�का ला�ग आ�थ�क सहयोग गन� स�ब�धमा । 

६.६ करार सेवामा काय�रत सव ईि�ज�नयर मदन �गर�लाई उपचार खच�। 

६.७ �ग�तशील लेखक संघलाई ब�ह�ा प�ुतक �काशनका ला�ग आ�थ�क सहयोग । 

६.८ नेपाल भ�ूम�हन सकुु�बासी संगठन िज�ला काय�स�म�त दाङलाई महा�धवेशनका ला�ग आ�थ�क   

    सहयोग स�ब�धमा । 

६.९ वडा नं. ९ व�ने चनक बहादरु चौधर� मगृौला रोगको उपचार खच� । 

६.१० नेपाल मगर संग के���य स�म�तको महा�धवेशन स�ालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग । 

७. �व�ान पाक�  �नमा�ण स�ब�धमा । 

८. वडा नं. १९ �सतल�माया पतुल�माया मि�दर संर�णको भ�ुानी स�ब�धमा । 

९. काय��व�ध/�नद� िशका पा�रत स�ब�धमा । 

१०. लागत सहभा�गतामा संचालन हनुे योजना काया��वयन हनुे �थानको �टु� स�याउने स�ब�धमा । 

११. �मुपाइप ख�रद स�ब�धमा । 

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

१३. योजना तथा काय��म संशोधन स�ब�धमा । 

१४. वडा अ�य�बाट हनुे �सफा�रस स�ब�धी कामकारवाह�का 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 आ.व. २०७८/०७९को दो�ो चौमा�सक �ग�त ��तवेदन तथा नगर�तर�य 

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

�नण�य नं. ३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकामा आ.व. २०७९/०८०का ला�ग �देश सरकारको समपरुक तथा �वशेष अनदुान 

सहायता अ�तग�त संचालन गन� तप�सल बमोिजम �ाथ�मकता�म �नधा�रण गर� समपरुक अनदुान स�ब�धी 

काय��व�ध २०७६ को अनसूुची-१ तथा �वशषे अनदुान स�ब�धी काय��व�ध २०७६ को अनसुचुी १ बमोिजमको 

ढाँचामा �देश सरकारमा आयोजना माग गन� ।  

तप�सलः 

(क) समपरुक अनदुानमा स�ालन ग�रने आयोजनाह� 

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

२. दामोदर चोकदेिख आम� �यारेकस�म सडक �पच 

३. घोराह� चोकदेिख गलु�रया पाक� स�म सडक �पच 

४. सडक �वभागदेिख �भ��ले� चोकस�म सडक �पच 

५. गैरागाउँ चोकदेिख कजा�ह�स�म सडक �पच 

(ख) �वशेष अनदुानमा स�ालन ग�रने आयोजनाह� 

१. घोराह� उपमहानगरपा�लकामा सप� दंश के�� �थापना  

२. �वा��य चौक� भवन �नमा�ण वडा नं. १६ 

३. �वा��य चौक� भवन �नमा�ण वडा नं. १२ 

�नण�य नं. ४ 

चाल ुआ.व. २०७८/०७९को ला�ग IEE  भई न�दज�य पदाथ� उ�खनन तथा आ�त�रक �ब��का ला�ग रामकृ�ण 

�नमा�ण सेवाको नाममा �वीकृत आय ठे�ा नं. ३२/०७८/०७९ �स�ने खोला भैसाह� कुलोको बाँधबाट २०० मी. 

दि�णदेिख �व.�प. राजमाग� २०० मी. उ�रस�मको ��े, सोहन �नमा�ण सेवाको नाममा �वीकृत आय ठे�ा नं. 

१०/०७८/०७९ सेवार क�वेदेिख उ�र वृ�ा�मस�मको �े� र राजन �नमा�ण सेवाको नाममा �वीकृत आय ठे�ा 

नं. ११/०७८/०७९ सेवार खोला क�वेदेिख दि�ण गजु�खोला दोभानस�मको ��ेमा न�दज�य पदाथ� उठाउन 

रोक�पाउ भ�न �थानीय बासीह�बाट �नवेदन �ा� भएकोले उ� ठे�ा र� गर� राजन �नमा�ण सेवाले यस 

काया�लयमा बझुाएको राज� वापतको रकम �. ७,५०,०००।– (सात लाख पचास हजार मा�) घोराह� 

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

 

 



�नण�य नं. ५ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई बालमै�ी नगर घोषणा गन� काय�योजना अनसुार बालमै�ी नगर घोषणाका ला�ग 

�देश सरकार लिु�बनी �देश म�ुय म��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको च.नं. शा.स.ु/१९८ �म�त 

२०७८।१२।१५ गतेको �ा� प�अनसुार बालमै�ी �थानीय शासन काया��वयन �नद� िशका २०७८को दफा १३ 

सँग स�ब�धीत अनसुचुी-२ को (ख), बुदँा नं. १० बमोिजम घोषणा गन� �वीकृत समेत �ा� भईसकेकोले �म�त 

२०७८ साल चै� म�हनाको २३ गते यस घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई एक �वशषे काय��मको आयोजना गर� 

बालमै�ी नगर घोषणा गन� । 

�नण�य नं. ६ 

६.१ �म�त २०७८ फा�गनु १२ गतेदेिख २१ गतेस�म दो�ो ल�मण डाँगी �म�ृत कप अ�तर �व�ालय फुलबल 

��तयो�गता दाङ घोराह� ि�थत भरतपरु खेल मैदानमा हनु गइरहेकोले उ� ��तयो�गता सफल पान�को ला�ग वे�ट 

नेपाल फुटबल एकेडेमी घोराह� दाङको च.नं. ३५ �म�त २०७८।११।११ गतेको प�बाट आ�थ�क सहयोगको 

माग भई आएकोले सहयोग �व�प �.७५०००।–  घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद 

शाखा अ�तग�त रहेको उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट खच� हनेु गर� �दने । 

६.२ �ी मा�या�मक �व�ालय रझेना घोराह� दाङको आयोजनामा �म�त २०७८ फा�गनु १८ गतेदेिख २१ 

गतेस�म स�ालन भएको घोराह� उपमहानगरपा�लका �तर�य १४औ ंरा�प�त र�नङ िश�ड ��तयो�गतामा ६ लाख 

खच� भएको हुँदा उ� ��तयो�गताका ला�ग केह� रकम सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न �व�ालयको च.नं. ३८९ �म�त 

२०७८।१२।०६को प�बाट  अनरुोध भई आएकोले ��तयो�गताका ला�ग सहयोग �व�प रकम �. 

१५००००।– (एक लाख पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा अ�तग�त 

रहेको उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.३ �म�त २०७८।१२।१५ र १६ गते काठमा�डौमा हनु गइरहेको �सतो�रयो कराते ��तयो�गतामा जानपुन� 

भएकोले उ� ��तयो�गतामा काठमा�डौ जान र आउन ला�ने खच�का ला�ग सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल 

�सतो�रयो कराते संघ दाङको च.नं. १०-०७८/०७९ �म�त २०७८।१२।०७ गतेको प�बाट अनरुोध भई 

आएकोले उ� ��तयो�गतामा खेलाडीह�लाई काठमा�डौ जान आउनका ला�ग आव�यक खच� सहयोग �व�प 

रकम �. ५००००।– (पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा अ�तग�त 

रहेको उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.४ महे�� बहमुखुी �या�पस धरानको आयोजनामा �म�त २०७८।१२।१५ गतेदेिख संचालन हनेु BBA cup 

Football Tournament ��तयो�गतामा यस महे�� बहमुखुी �या�पस दाङको सहभा�गता हनेु भएकोले �टम दता�का 

ला�ग आव�यक रकम सहयोग �व�प उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न महे�� बहमुखुी �या�पस दाङको च.नं. 

५६९/२०७८/०७९, �म�त २०७८।१२।१३ गतेको प�बाट अनरुोध भई आएकोले सहयोग �व�प रकम 

�.३५०००।– (पै�तस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको िश�ा यवुा तथा खेलकुद शाखा अ�तग�त रहेको 

उपमेयर कप भ�लबल मा�व �तर शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.५ �वरे�� बहमुखुी �या�पस िचतवनमा  भौ�तक शा� अ�ययनरत छा� गो�व�द ब�नेत (रोल 

नं.१९७१/०७३)ले आ�नो अ�ययनको शोधप� काय� स�प� भई सकेको र उ� काय�मा खच� भएको रकम 

सहयोग ग�र�दनहुनु भनी �म�त २०७८।१०।२० गते यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहालँाई शोधप� 

काय�का ला�ग रकम �. २५०००।– (पि�चस हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता 

शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 



६.६ यस घोराह� उपमहानगरपा�लकामा करार सेवामा काय�रत सव ईि�ज�नयर मदन �गर�ले आ�नो ढाडको नसा 

�या�पएर ख�ुा समेत नच�ने अव�थामा पगेुर आफु काया�लयको काममा समेत जान नस�ने अव�था रहेकोले 

काया�लयबाट तलब समेत �ा� हनु नसकेको साथ आ�नो आ�थ�क अव�था समेत कमजोर रहेकोले उपचारका 

ला�ग सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएकोले उहाँलाई उपचार खच� �व�प 

�.५०,०००।– (पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको औषधी उपचार खच� शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.७ �ग�तशील लेखक संघ, नेपाल दाङ शाखाले ब�ह�ा (सा�ह�यक) प�ुतक �काशन गरेको र उ� प�ुतक 

�काशनका ला�ग भएको छपाई खच� वापतको रकम सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न यस काया�लयमा �नवेदन �दनभुएको र 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको पय�टन तथा सं�कृ�त �ब��न शाखाबाट घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ.व. 

२०७८/०७९का ला�ग पय�टन तथा सं�कृ�त �ब��न शाखा अ�तग�त रहेको �स.नं. १२३ शीष�क कला, सा�हि�यक, 

काय��म �ब��न सहयोग काय��ममा �व�नयोिजत रकमबाट उपल�ध गराउन उपयु�� छ भ�न राय पेश भए 

अनसुार उ� प�ुतक �काशनका ला�ग रकम �. ९९०००।– (उना�सय हजार) सहयोग �व�प उपल�ध 

गराउने। 

६.८ नेपाल भ�ूम�हन सकुु�बासी संगठनको �थम रा��य महा�धवेशन यह� �म�त २०७८ साल चै� २४ र २५ गते 

ब�द�या िज�लाको गलु�रयामा हनु गइरहेको हुँदा उ�� महा�धवेशनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न 

नेपाल भ�ूम�हन सकुु�बासी संगठन िज�ला काय�स�म�त दाङबाट �म�त २०७८।१२।१६ गते यस काया�लयमा 

�नवेदन �ा� भएकोले नेपाल भ�ूम�हन सकुु�बासी संगठन िज�ला काय�स�म�त दाङलाई महा�धवेशन सहयोग �व�प 

रकम �. २५०००।– (पि�चस हजार मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

६.९ घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. ९ व�ने चनक बहादरु चौधर� मगृौला रोगको उपचार गराइरहेको र 

उहाँको आ�थ�क अव�था �नकै कमजोर रहेको हुँदा उहालँाई उपचारका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न ९ 

नं. वडा काया�लकको च.नं. २७६२ �म�त २०७८।१२।०८ गतेको �सफा�रस प�साथ अनरुोध भई आएकोले 

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

सरु�ा शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

६.१० नेपाल मगर संघ के���य स�म�तको १२औ ंरा��य महा�धवेशन यह� �म�त २०७८ चै� २५, २६ र २७ 

गते दाङ  घोराह�मा हनेु भएको र उ� काय��म संचालनका ला�ग आ�थ�क सहयोग ग�र�दनहुनु भ�न नेपाल मगर 

संघ के���य स�म�त कलंक� काठमा�डौको च.नं. ४३६ �म�त २०७८।१२।११ गतेको प�मा अनरुोध भई 

आएकोले नेपाल मगर संघ के���य स�म�त काठमा�डौलाई सहयोग महा�धवेशन सहयोग �व�प रकम 

�.५००००।– (पचास हजार) घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ७  

घोराह� उपमहानगरपा�लकालाई संघीय सरकारबाट ह�ता�त�रत काय��म शसत� अनदुान अ�तग�त �व�ान पाक�  

�नमा�णका ला�ग रकम �. १० लाख �व�नयोिजत भएकोमा उ� योजना काया��वयनका ला�ग घोराह� 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १२ ि�थत �ी मा.�व. रतनपरु छनौट गन� । 

  



�नण�य नं. ८ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको ११२औ ंकाय�पा�लका बैठकको �नण�य अनसुार वडा नं. १९ ि�थत �सतल�माया 

पतुल�माया मि�दर संर�णका ला�ग रकम �. २०००००।– (दईु लाख मा�) घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट 

उपल�ध गराउने �नण�य भएकोमा उ� रकम घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था सहायता शीष�कबाट 

उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. ९ 

तप�सल बमोिजम का काय��व�ध तथा �नद� िशका पा�रत गन� । 

१. �थानीय तथा �वा��य �बमा संयोजन स�म�त गठन/संचालन काय��व�ध २०७८ । 

२. घोराह� उपमहानगरपा�लका �वा��य ��ेको अनगुमन तथा सपु�रवे�ण �नद� िशका २०७८ । 

�नण�य नं. १० 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �म�त २०७८।०६।१० गते लागत सहभा�गतामा संचालन ग�रने योजना स�ब�धी 

सूचना अनसुार चाल ु आ.व. २०७८/०७९ मा १५ ��तशत उपभो�ा  स�म�त र ८५ ��तशत घोराह� 

उपमहानगरपा�लकाले �यहोन� गर� छनौट भएको योजना वडा नं. ८ पि�म सेवार राम बहादरु चौधर�को घरदेिख 

दलबहादरु चौधर�को घरहुँदै नारायण �ा.�व.स�मको बाटो �पच शीष�कमा रकम �. ५ लाख �व�नयोजन भएकोमा 

उ� �नण�य ��तमा योजना काया��वयन हनेु �थान वडा नं. ८ हनुपुन�मा १४ भएकोमा उ� �टु� स�याइ 

काया��वयन गन� । 

�नण�य नं. ११ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� �थानमा �मुपाइप आव�यक भएको भ�न �व�भ� वडाबाट माग  भई 

आएकोमा उ� �थानह�मा �थलगत �न�र�ण गदा� �मुपाइप रा� अ�याव�यक देिखएकोले �.१० लाखस�मको 

�मुपाइप  घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट ख�रद गर� उपल�ध गराउने । 

�नण�य नं. १२ 

१२.१ घोराह� उपमहानगरपा�लका अ�तग�त सं�थागत �व�ालयह� म�ये �ह�द ु �व�ा�पठ घोराह� (�निज गठु�) र 

मदन भ�डार� मेमो�रयल घोराह� (साव�ज�नक गठु�) दवैु �व�ालयले कर छुटका ला�ग यस काया�लयमा �नवेदन पेश 

गरेको हुँदा �त �व�ालयह�ले बझुाउने पन� करमा ५० ��तशत छुट �दने भ�न �म�त २०७८।११।२० गते 

बसेको घोराह�  उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन गन� ।  

  



१२.२ घोराह� उपमहानगरपा�लका �भ� संचालनमा रहेका तप�सल बमािजमका �व�ालयह�लाई शैि�क वष� 

२०७९ देिख �व�ालय अनमु�त, क�ा थप तथा नाम र �थान प�रवत�नका ला�ग अनमु�त �दने भ�न �म�त 

२०७८।१२।१४ गते बसेको घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नगर िश�ा स�म�तको �नण�य अनमुोदन गन� । 

तप�सलः 

क�ा थप तथा संकाय थपः 

�स.नं. �व�ालयको नाम ठेगाना अनमु�त माग  

भएको क�ा 

अनमु�त माग भएको संकाय कै�फयत 

१ मनकामना  अं�जेी मा �व  वडा नं. १७ ११ �यव�थापन  

२ गोदावर� ईङ�लस बो�ड�ङ वडा नं. १३ ११ िश�ा   

३ लाल� गरुाँस आवासीय मा. �व.  वडा नं. १८ ११ िश�ा   

४ मा�य�मक �व�ालय िझंगनी ब�ार� वडा नं. ३ ११ िश�ा   

५ मा. �व. लमड�वा वडा नं. ११ ११ �यव�थापन  

६ सर�वती मा�य�मक �व�ालय  वडा नं. १५ १२ �यव�थापन  

७ नरदे�व  मा.�व. तेघरा वडा नं. ५ १२  िश�ा  

८ जयशेर मा�य�मक �व�ालय रावतगाउँ वडा नं. ६ १२ �यव�थापन र िश�ा  

९ बाल �वकास मा.�व. घोराह� वडा नं.१४ ११ िश�ा   

१० बाल �वकास मा.�व. घोराह� वडा नं.१४ १२ �यव�थापन  

११ ग�ुकुल एकेडेमी  रतनपरु वडा नं. १५ १२ �व�ान र �यव�थापन  

१२ �स�र�नाथ मा �व नारायणपरु वडा नं. १० १२ �व�ान  

१३ अ�फा ई. बो�ड�ङ �कुल वडा नं. १४ १२ �यव�थापन  

१४ मा �व सौ�डयार वडा नं. ७ ११ िश�ा   

१५ मा �व जजरागाउँ वडा नं. ६ १२ �यव�थापन  

१६ मनकामना  अं�जेी मा �व   वडा नं. १७ ११ �यव�थापन र िश�ा  

 क�ा थपः 

�स.नं. �व�ालयको नाम र ठेगाना �क�सम अनमुती थप क�ा 

१ ह�र ॐ �ाथ�मक �व�ालय भैसा�था  घोराह� ५ सामदुा�यक क�ा ४  

२ जनक�याण �ाथ�मक �व�ालय धारापानी घोराह� ५ सामदुा�यक क�ा ४  

३ बाल�हत �ाथ�मक �व�ालय प�ट�ा घोराह� १९ सामदुा�यक क�ा ४  

४ �ाथ�मक �व�ालय सानी अ�बापरु सरा� घोराह� १६ सामदुा�यक क�ा ५ 

५ �ाथ�मक �व�ालय भैसाह� घोराह� १७ सामदुा�यक क�ा ६ 

६ मदरसा दा�लहदुा अलसल�फया �ा �व घोराह� १४ मदरसा  क�ा ८ 

७ �ाथ�मक �व�ालय पेदा घोराह� १२ सामदुा�यक क�ा ५ 

८ रा�ी �ाथ�मक �व�ालय श�ुबार घोराह� ०७ सामदुा�यक क�ा ५ 

९ गोरखनाथ बै�दक ग�ुकुल घोराह� १७ धा�म�क  क�ा ८ 

१० गणेश �ा �व सेवार वगाले घोराहो १३ सामदुा�यक क�ा ४  

 



 सं�थागत �व�ालय 

१ �ी सनराइज एकेडेमी घोराह� १२ स�थागत क�ा १० 

२ �ी मोडल इ �कुल घोराह� १० स�थागत क�ा ८ 

४ �ी बाल ��तभा इ वो �कुल घोराह� ९ स�थागत क�ा ६ 

५ ए �व सी एकेडेमी घोराह� १५ स�थागत क�ा ५ 

६ परोपकार इ बो �कुल घोराह� ११ स�थागत क�ा ७ 

७ राज�व�ा पाठशाला  घोराह� १८ स�थागत क�ा ७ 

८ �स� एकेडेमी घोराहो १७ �निज गठु�  क�ा १ 

९ शभु स�देस िश�ा सदन घोराह� १५ स�थागत क�ा ८ 

१० �ी शभुतारा एजकेुशनल एकेडेमी घोराह� १० स�थागत क�ा  ५ 

११ आव�र राइिजङ एकेडेमी �ा �ल घोराह� ६ स�थागत क�ा १० 

१२ �ी बह ुआया�मक िश�ा सदन घोराह� ६ स�थागत क�ा ५ 

१३ �ी �यास�पयन एकेडेमी �कुल घोराह� ५ स�थागत क�ा ६ 

१४ �ी बाल िश�ा सदन घोराह� १५ �निज गठु�  क�ा २ 

१५ �ी नव �यो�त �व�ा�नकेतन �कुल घोराह� १३ स�थागत क�ा ८ 

१६ �ी इभर�ीन इ �कुल घोराह� १७ स�थागत क�ा ५ 

१७ �ीन टप वो�डङ �कुल घोराह� १२ स�थागत क�ा ९ 

१८ �हमचलु� �कुल घोराह� १६ साव�ज�नक गठु� क�ा २ 

�व�ालयको नाम तथा ठेगाना प�रवत�नः 

 सा�वक �व�ालयको नाम र ठेगाना �व�ालयको प�रवत�न भएको 

नाम र ठेगाना 

कै�फयत 

१ ि�कलफुल इ बो�डङ घोराह� १२ स�यता पाठशाला घोराह� 

उपमहानगरपा�लका १५  

 

२ �ी बाल ��तभा इ वो �कुल घोराह� ९ �ी  बाल ��तभा इ. बो. �कुल 

 घोराह� उपमहानगरपा�लका १० 

  

३ प�चकुले ��ने� इ बो �कुल  घोराह� १३ मेर��या�ड पि�लक एकेडेमी 

घोराह� उपमहानगरपा�लका १३  

 

�नण�य नं. १३ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको नव� नगरसभाबाट चाल ुआ.व. २०७८/०७९का ला�ग �वीकृत केह� योजना तथा 

काय��म शीष�कह�बाट यस आ.व.मा खच� नहनेु देिखएको र अ�य योजना तथा काय��मका ला�ग बजेट 

अ�याव�यक भएकोले तप�सल बमोिजमका योजना तथा काय��म शीष�कबाट रकमा�तर गन� । 

तप�सलः 

घटाउन े       �. हजारमा 

िस.न.ं काय��म/आयोजना/��याकलापको नाम खच� �ोत समूह बजेटको �ोत/तह रकम कै�फयत 



उपिशष�क 

१ अनगुमन, मू�यांकन खच� 22611 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १,३००   

२ पदा�धकार� स�ुवधा 21112 
राज�व 

बाडफाड 

राज�व बाँडफाँड – 

�थानीय 
७,०००   

३ पदा�धकार� अ�य भ�ा 21149 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

४ इ�धन (पदा�धकार�) 22211 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ४००   

५ 
�विश� �यि� तथा ��त�न�ध म�डलको 

�मण खच� 
22613 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ९००   

६ उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना खच� 27212 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ८००   

७ इ�धन - अ�य �योजन 22314 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

८ महंगी भ�ा 21132 
राज�व 

बाडफाड 

राज�व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१,०००   

९ 
वडा �त�रय सरकार� तथा �निज 

�व�ालयका िश�कलाई ता�लम 
22522 संघीय सरकार नेपाल सरकार २००   

१० को�भड १९ �यव�थापन 22522 संघीय सरकार नेपाल सरकार २५०   

११ खेलकूद �वकास काय��म 22522 संघीय सरकार नेपाल सरकार ५०   

१२ 

घोराह� ति�सपरु सडकदेिख उ�रतफ�  

क�वला �रसाट�हुँदै सेवार खोला जाने 

सडक �पच 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ८००   

१३ घोराह� चोकमा घोडाको ��तमा �नमा�ण 31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १,५००   

१४ ज�गा ख�रद 31411 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १२,१७५   

  २७,३७५   

बढाउन े

�स.नं. काय��म/आयोजना/��याकलापको नाम 
खच� 

उपिशष�क 
�ोत समूह बजेटको �ोत/तह रकम कै�फयत 

१ सवार� साधन 31121 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १,५००   

२ पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक �नमा�ण 31171 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

३ करार सेवा श�ुक 22413 
राज�व 

बाडफाड 

राज�व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१,०००   

४ करार सेवा श�ुक 22413 
राज�व 

बाडफाड 

राज�व बाँडफाँड – 

�थानीय 
७,०००   

५ 
�न�म�त भवनको संरचना�मक सधुार 

खच� 
31113 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १,५००   

६ करार सेवा श�ुक 22413 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ४,०००   



७ भयूाँर थान �नमा�ण तथा तारजा�ल 31159 संघीय सरकार नेपाल सरकार २००   

८ 
परुानो गाउँदेिख चौतार�हदैु टंक 

व�लको घरस�म बाटो �ाभेल 
31151 संघीय सरकार नेपाल सरकार २५०   

९ 
दश बष� जनय�ुमा वेप�ा प�रवारको 

आवास �स �नमा�ण 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ३२०   

१० से�ल�ेसन वटु�क से�टर सहयोग 22522 संघीय सरकार नेपाल सरकार ५०   

११ 
�था�नय बालमै�� नगर घोषणा 

काय��म 
22522 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ४००   

१२ 
वडा नं. १५ जन��तभा टोल बाटो 

�ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१३ 

वडा नं.१५ अम�त टो.�व.�दपक �े� र 

योगे�� �रजालको घर पि�मतफ�  

अधरुोबाटो �नमा�ण थप 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१४ 
वडा नं. ५ दलिजतपरु टोलमा �रङ 

कुवा �नमा�ण 
31156 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१५ 
वडा नं १२ सरा� डाँडाँ िजवन 

चौध�रको घरस�म बाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१६ वडा नं. ४ मनैया टोल बाटो मम�त 31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१७ 
वडा नं. १० सयु�दय टोल �वकास 

सं�थाको �भ�का बाटाह� मम�त 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

१८ 
वडा नं.१६ �म�नगरटोल ल�मी कुवा 

�रङ देखी पूव�तफ� को वाटोमा �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

१९ 

वडा नं. १० महादेवटोल �भ�का 

बाटो शसुीला बढुाथोक�को घर देिख 

उ�र अ�मर के.सी.को घर स�म 

नाला 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

२० 
वडा नं. १४ स�ुदरनगर टोलमा बाटो 

�ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

२१ वडा नं. ३ मसुोट खोला बाटो �नमा�ण 31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

२२ 
वडा नं. ६ ला�लगरुाँस टोलको 

बाटोमा नयाँ �याक �नमा�ण 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

२३ 
वडा नं. १५ जन��तभा टोल �वकास 

सं�थाको भवन मम�त 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   



२४ 
वडा नं. २ पालसे नस�र� देखी बरपाखा 

स�म बाटो �व�तार 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ७५   

२५ 
वडा नं. १० दि�ण अ�ाई बाटो 

�ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

२६ 
वडा नं. १५ मा �व�भ� सडक 

�तरउ�ती 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

२७ 
वडा नं. ११ �ी �ान �यो�त 

�ा.�व.भौ�तक पवुा�धार मम�त संभार 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत २००   

२८ 
वडा नं १२ ख�चरपालन देिख 

काि�के जाने बाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

२९ 
वडा नं. १२ मा�थ�लो हा�सपरु रघौरे 

कुलामा वाल �नमा�ण 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

३० 

वडा नं. ३ मसुोट खोलाटोल 

�यानतारा बाट कोलतारा हदैु 

�समलतारा गाउँ स�म जोडने बाटो 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

३१ 
वडा नं. १७ जमनुा टोलमा B रोड 

बाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १२०   

३२ 

वडा नं. ७ पशा� टोल पसा�गाउँको 

प�ृथ�वलाल र जबम ुचौधर�को घर 

अगा�डको क�भट� 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

३३ 

वडा नं. १५ जनक�याण टोलदेिख 

�स�ाथ� बो�ड�ङ �कुलस�म बाटो 

�तरउ�ती 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

३४ 
वडा नं २ ठाँट�खोला जाने बाटोमा 

च�ान क�टङ 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

३५ 
वडा नं. १२ जलकु�ट� टोलमा 

फोरलाइन �व�तु �व�तार 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

३६ 

वडा नं. १५ भरतपरु टोल �वकास 

सं�था �योतीप�ु �कूल देखी साई 

मि�दर जोडनेबाटो कालोप�े 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत २००   

३७ 

वडा नं. १५ श�ुमा रोडदेखी पूव� तफ�  

पन� वाटो प�ुपा खनालको घर स�म 

बाटो �तरउ�ती थप 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ३०   



३८ 

वडा नं. १४ ढोडेनी टो.�व.स. 

चौधर�गाउको सडकमा दायाबायाँ प�ी 

नाला 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत २५०   

३९ 

वडा नं. ५ दामोदर रोडदेिख दि�ण 

पोषण �यौपानेको घरस�म बाटो 

�ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

४० 
घोराह� १५ चच�को पूव�प�ी ल�वारे 

कुलोमा अधरुो साइड वाल �नमा�ण 
31154 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

४१ 
वडा नं ६ िशखर टोल नयाँ वि�त 

जाने बाटो �याभल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

४२ बनखेत �संचाई कुलो मम�त 31155 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

४३ वडा नं. २ गौर�डाँडामा बाटो �ाभेल 31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

४४ 
ठ�ौल� सभु�ाको घरनेर भमै सोतामा 

क�भट� �नमा�ण 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ६००   

४५ 
वडा नं. १५ ताराप�ु टोलमा बाटो 

�तरउ�ती 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ३५   

४६ 
वडा नं. १४ कपासी नमूना टोल बाटो 

�ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

४७ 
वडा नं. १३ �सज�निशल टोल �वकास 

सं�था अ�तग�तको क�चीबाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ७५   

४८ 
वडा नं. २ चा�ल�घाटमा �व�तु 

�व�तार 
31153 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत २००   

४९ वडा नं. ६ वचाह टोलको बाटो �ाभेल 31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

५० 

डाँगीगाउ डमु�रंगे द�लत व�ती टोलमा 

�संचाइका ला�ग पाइ�प �व�तार तथा 

भ�व �नमा�ण 

31155 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ४००   

५१ 

वडा नं. १४ कपासीबगीया क टोल 

त�लो झीगौरा कृजलप�प अगाडी 

देखी तीलाराम भ�डार�को घर स�मको 

बाटो �तरउ�ती 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

५२ 
वडा नं. १२ �ी �ाथ�मक �वधालय 

पेदा खानेपानी धारा जडान 
31156 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ९०   

५३ वडा नं. २ मैरहवा �संचाई कुलो मम�त 31155 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   



५४ 
नेपाल� सेना फाय�रङ रे� घोराह� 

पूवा�धार �नमा�ण सहयोग 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

५५ 

वडा नं. २ भ�ेटार गाउमा िखमा 

भ�डार�को घर निजक सोतामा वाल र 

बाटो मम�त अधरुो 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

५६ 
वडा नं. १० उ�ोग बािण�य टोल ख 

लाइनको बाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

५७ 

वडा नं. ५ दामोदर रोडदेिख दि�ण 

पोषण �यौपानेको घरस�म बाटो 

�ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

५८ 
वडा नं ९ दि�ण तेघरामा �ा�सफम�र 

ख�रद 
31122 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५००   

५९ 
वडा नं. १७ मयरु टोलमा बाटो 

�ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

६० 

वडा नं. १२ अवलडाँडा टोल �यूराज 

चौधर�को घर देखी उइनरे खोला 

स�म बाटो �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

६१ ��वेणी टोलमा नाला स�हत �पच 31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत २००   

६२ 

वडा नं. १२ गढ�टाकुरा म�हला 

�वकास बचत तथा ऋण सहकार� 

सं�था �ल�मटेडको छाना छाउन े

31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

६३ 

वडा नं. १७ �व��यबासीनी टोल 

�वकास सं�था पनौरा डाबर ग 

लाइनको बाटो �तोरो�ती 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

६४ 

वडा नं. १० पशपु�त टोल गठु�को 

ज�गा हुँदै बा��यायन बो�ड�ङ �कुल 

जाने बाटो �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

६५ 
वडा नं. ६ जजरागाउँ टोलको 

�भ�ीबाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

६६ 
वडा नं. ५ नमनुा टोलमा �रङ कुवा 

�नमा�ण 
31156 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

६७ 

वडा १५ कपासीटोल ��मलाल 

चौधर�को घर देखी मास ुपसल 

खानेपानी टंक� स�म बाटो �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   



६८ 

वडा नं. ७ स�ुवार चौतार�देिख न�वन 

�वसीको घरहुँदै रमेश चौधर�को 

घरस�म बाटो �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

६९ 
वडा नं. ६ ला�लगरुाँस टोलको �भ�ी 

बाटो मम�त 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

७० 

वडा नं. १५ गणेश टोलको धरणी 

सवेुद�को घर देखी �स�ने प�ुतक 

पसल स�म बाटो �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ५०   

७१ 
वडा नं. २ रामपरुमा ६० �म. �संचाई 

नाला �नमा�ण 
31155 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ६००   

७२ 

वडा नं. १७ सर�वती टोल धाइर�खटु� 

तीतेपानी खोलादेखी �स�नेखोला जोडने 

कृ�ष सडक मम�त 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

७३ 
वडा नं. ९ भगवुारमा �रङ कुवा 

�नमा�ण 
31156 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ८०   

७४ 
वडा नं. १० �यापा�रक सटर �नमा�ण 

थप 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ३००   

७५ 
वडा नं. १७ जमनुा टोल �वकास 

सं�थाको बाटो �ाभेल 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १५०   

७६ 
सानी अ�बापरुदेिख घोराह� तलुसीपरु 

सडक जोडने सडक �पच 
31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत ८००   

७७ 
वडा नं. १२ त�लो हा�सपरु था�गाउ 

हा�सपरेु कुलामा वाल �नमा�ण 
31159 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

७८ 

वडा नं. १० झारवैरागाउँ परसनुारायण 

चौधर�को घरदेिख उ�र �ड�ल� 

चौधर�को ज�गास�मको २०० मीटर 

नयाँ बाटोमा �ाभेल 

31151 अ�त�रक �ोत आ�त�रक �ोत १००   

�नण�य नं. १४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाका १९ वटै वडा काया�लयकाह�मा आस� �थानीय तहको �नवा�चनको 

स�दभ�मा वडाका सबै जन��त�न�धह�बाट राजीनामा �दई वडा काय�स�म�त �र� रहेको अव�थामा 

अ�य�बाट हनुे कामकारवाह� �नवा�चन प�ात अक� जन��त�न�ध नआएस�म वडा सिचवबाट गन� । 


