
 

�म�त २०७८/०३/०९गते बधुवार १०७ औ काय�पा�लका बैठक  

��तावह�: 

१. आगामी आ.व. २०७८/०७९ को योजना बजेट तथा काय��म स�ब�धमा । 

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

३. �टन ख�रदका ला�ग रकम भ�ुानी स�ब�धमा । 

४. लागत सहभा�गता स�ब�धमा । 
 

�नण�य नं. १ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९को योजना  बजेट तथा काय��म मा�थ छलफल 

ग�रयो । ��ता�वत योजना  बजेट तथा काय��म नगर सभामा पेश गन� गर� नगर काय�पा�लकाबाट पा�रत ग�रयो। 

�नण�य नं. २ 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सरसफाई‚ वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७८।०३।०८ 

गते बसेको बैठकका देहायका �नण�यह� अनमुोदन गन� । 

२.१ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं २ सोरट�  �नवासी कृ�ण बहादरु डाँगीको घर आगलागीको  कारण 

पूण� �पमा  न� भएको भ�े वडाको  च. नं. २०२९‚  �म�त २०७८।०१।०३ गतेको �ा� �सफा�रस प� तथा 

मचु�ुका समेतका आधारमा जानकार� हनु आएकोले �नज �भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क 

नं ३११५९ , पेज नं ५२ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �नयमानसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउन।े 

२.२ घोराह� उपमहानगरपा�लकको वडा नं २ सोरट�  �नवासी पाव�ती डाँगीको आगलागीका कारण घर पूण� �पमा  

न� भएको भ�े वडाको  च. नं. २०३०‚  �म�त २०७८।०१।०३ गतेको �ा� �सफा�रस प� तथा मचु�ुका 

समेतका आधारमा जानकार� हनु आएकोले �नज �भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं. 

३११५९, पेज नं ५२‚ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �नयमानसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध गराउने । 

२.३ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं २ सोरट�  �नवासी क�पना के.सीको  घर र गोठ आगलागीका कारण 

घर पूण� �पमा  न� भएको भ�े वडाको  च. नं. ९५५   �म�त २०७८।०९।१५ गतेको �ा� �सफा�रस प� 

तथा मचु�ुका समेतका आधारमा जानकार� हनु आएकोले �नज �भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष 

शीष�क नं ३११५९ , पेज नं ५२ �स नं १२ बाट खच� हनेुगर� �नयमानसुारको ज�तापाता राहत �व�प उपल�ध 

गराउन नगर काय�पा�लका सम� अनरुोध गन� �नण�य ग�रयो । 

२.४ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं ६ अ�तग�त पन� अघरा ि�थत कृ�ण कुमार अ�धकार�को घर निजक 

क�भट�देिख �काश अ�धकार�को घरस�मको कुलो वषा�तको कारण भ�क�न गई ��त पगेुकोले उ� कुलो 

�नमा�णको ला�ग सहयोग ग�र�दन भनी वडाको चलानी नं. २३१७‚ �म�त २०७८।०३।०६ प�बाट  �सफा�रस 

आएकोले �थलगत अनगुमन र �ा�व�धक इि�टमेट प�ात �कृया अगा�ड बढाउने । 



२.५ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १७ अ�तग�तको ग�ुलरया �ामको आउ�लेट अ�वरल वषा�को कारण 

भि�कएकोले जोिखम �यू�नकरणको ला�ग आव�यक मम�त ग�र�दन भनी वडाबाट �सफा�रस आएकोमा आगामी 

आ�थ�क वष�को काय��ममा उ� तालको मम�त स�भार एवम ्संर�णको ला�ग बजेट �व�नयोजन ग�र�दने । 

२.६ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं ४ ि�थत बस�तपरु जो�ने बाटोमा साईडवाल स�हत क�भट� �नमा�ण 

योजना अ�तरगतको बाटो नगरपा�लकाले �व�तार गन� �ममा कृ�ण�साद शमा�को घरको पखा�ल भि�कएको र घर 

प�न जोिखममा रहेको भनी वडाबाट �ा� �सफा�रस र �हर� मचु�ुका समेतको आधारमा जानकार� हनु आएकोले 

�नज �भा�वतलाई नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं ३११५९, पेज नं ५२‚ �स नं १२ बाट खच� 

हनेुगर� � १,००,०००/-(अ�े�पी एक लाख मा�) राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

२.७ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १५ ि�थत लखवार कुलोको �डल �नर�तर वषा�तका कारण प�हरो गई 

कुलोको पानी व�तीमा पसी ��त प-ुयाउने स�भावना रहेको भनी १५ नं. वडा काया�लयको च. नं. ८८०७‚ �म�त 

२०७८।०३।०६को प�ानसुार जानकार� आएकोले तारजाल� लगायत आव�यक मम�तका ला�ग सहयोग गन� 

उजा� जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन काया�लय तलुसीपरुलाई प�ाचार गन� । 

२.८ घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं ४ वारगाहे टोल ब�ने स�ुमा पा�डेयका छोरा िशिशर पा�डेको सरे 

सोता �ाममा डवेुर म�ृय ुभएको भनी वडाबाट आएको �सफा�रस एवम ्�हर� मचु�ुका समेतबाट जानकार� हनु 

आएकोले �नज �भा�वतको प�रवारलाई  नगर �तर�य �वप� �यव�थापन कोष शीष�क नं ३११५९, पेज नं ५२‚ �स 

नं १२ बाट खच� हनेुगर� � २५,०००/-अ�े�पी प�चीस हजार मा� राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

२.9 घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वडा नं १२ अ�तग�त पन� भवानी कुलामा वषा�याममा आएको बाढ�ले �व�भ� 

ठाउँमा कुलाको नाहा भ�कन गएको भनी वडाको च. नं. ७००६‚ �म�त २०७८।०३।०४ गतेको प�ानसुार 

जानकार� हनु आएकोले संभा�वत जोिखम �यू�नकरणका ला�ग अनगुमन प�ात स�म�तको �नण�य अनसुार �वप� बाट 

��त भएका भौ�तक संरचना शीष�क नं. २२२३१, पेज नं ५२ �स नं १ बाट खच� हनेुगर� �.४०,०००/-(अ�े�पी 

चाल�स हजार मा�) राहत �व�प उपल�ध गराउने ।  

२.१० घोराह� उपमहानगरपा�लकाका �व�भ� �थानमा वषा�तको कारण सडक  तथा क�भट� आ�दमा ��त प�ुन गई 

त�काल मम�त स�भार गनु�पन�  अव�थामा आव�यक नद� ज�य सामा�ी उ�थननका ला�ग देहाय बमोिजमका 

�थानबाट �ाभेल तथा न�दज�य पदाथ� उठाउन िज�ला �शासन काया�लयलाई अनरुोध गन� । 

देहाय 

१. वडा नं. १२ ि�थत नारायणपरु-नारेवाङ पलुको पूव� साइट 

२. वडा नं. १४ ि�थत िझग�रा बाँधनेर 

३. वडा नं. १६ ि�थत वृ�ा�म निजक 

४. वडा नं. ४ �स�ने खोला ि�थत पालथान 

 

 



�नण�य नं. ३  

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १ ि�थत �नमा�ण भएको चेपेतालले उ�र तफ�  पन� �व�ण ुबहादरु ख�काको घर 

डुबानमा प�र नयाँ घर �नमा�णका ला�ग घोराह� उपमहानगरपा�लकाबाट �. ३०००००।- (�तन लाख मा�) 

उपल�ध गराइएकोमा घर �नमा�णका ला�ग उ� रकम अ�या� भई काय� स�प� हनु नस�ने भएकोले वडा 

काया�लयबाट खरको छाना �व�था�पत काय��मबाट �टन उपल�ध गराउने सहम�त भएता प�न िज�ला दररेटका 

कारण �टन उपल�ध गराउन नस�कने भएको हुदँा �नज �व�ण ुबहादरु ख�कालाई स�यम हाड�वेयस� घोराह� दाङको 

�वल भपा�ई अनसुार घर �नमा�णका ला�ग आव�यक �टन ख�रद गन� रकम उपल�ध गराइ�दनहुनु भ�न १ नं. वडा 

काया�लयको च.नं. २०२७  �म�त २०७८।०३।०९ गते प�बाट �सफा�रस भई आएकोले उ� घर स�प� गन� 

आव�यक रकम �.५३३९२।५०।- (��प� हजार �तन सय बया��बे �पैया पचास पैसा मा�) �व�ण ुबहादरु 

ख�काको आव�यक सहयोग रकम स�यम हाड�वेयस� घोराह� दाङलाई घोराह� उपमहानगरपा�लकाको अ�य सं�था 

सहायता िशष�कबाट भ�ुानी �दने । 

�नण�य नं. ४ 

घोराह� उपमहानगरपा�लका वडा नं. १८ को �व�भ� सडक �े�मा परेका खा�डा ख�ुडी मम�त गन� फुटकर खच� 

अ�तग�त वडा�तर�य बजेटबाट काय� स�प� गन� गर� बजेट �व�नयोजन भएको र मम�त गन� सडक �े� �व�भ� 

�थानमा भएका र व�तीदेिख टाढा दगु�म �े�मा भएकोले लागत सहभा�गतामा मम�त काय� अगाडी बढाउन क�ठनाई 

भएको र सडक मम�त काय� नगदा� वषा�याममा थप खा�डाख�ुडी भई सवार� आवागमनमा असहजता हनेु र सडक 

दघु�टनाको समेत जोिखम ब�ने भएकोले लागत सहभा�गता छुटको ला�ग १८ नं. वडा काया�लयको च.नं.४८२९  

�म�त २०७७।०३।०४ गतेको �ा� �सफा�रस समेतका आधारमा फुटकर खच� अ�तग�त ग�रने सडक मम�त 

काय�मा लागत सहभा�गता  छुट �दने । 


