
प्रस्ताव: (मिमत २०७६/११/०३, शमिबार, ७५ औ ंकार्यपामिका बैठक ) 

१. प्रदेश एक्सस्पो सम्वन्धिा  

२. चोक िािकरण घोडाको शामिक सम्वन्धिा  

३. ववपद व्र्वस्थापि सम्वन्धिा  

४. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

५. स्तरववृि / पद पररवतयि सम्वन्धिा 
६. वपच कटाि सम्वन्धिा 
७. कार्यववमध संशोधि सम्वन्धिा  

८. िहंगी भत्ता सम्वन्धिा 
९. छाडा गाई व्र्वस्थापि सम्वन्धिा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

मिणयर् िं. १: 
१.१ २०७६ फागिु १० देखि १२ सम्ि दाङ खिल्िाको बेिझणु्डीिा प्रदेश सरकारद्वारा आर्ोििा गररि े
प्रदेश एक्सस्पो कार्यक्रििा घोराही उपिहािगरपामिकाद्वारा ववमभन्न कार्यक्रि संचािि गिय तपखशि 
बिोखििका समिमत गठि गरी देहार् बिोखिि कार्यक्रि गिे ।  

घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत ५० वटा स्टि राख्न ेर स्टि व्र्वस्थापिका िामग देहार् बिोखिि 
समिमत गठि गिे ।  

तपखशि:  

१. स्टि व्र्वस्थापि समिमत 

         १.१ उप-प्रििु, मसता मसग्देि न्र्ौपाि:े संर्ोिक 

         १.२ आमथयक ववकास समिमत, संर्ोिक, राििखण पाण्डेर्: सदस्र् 

         १.३ सािाखिक ववकास समिमत संर्ोिक, भरतिखण अर्ायि : सदस्र् 

         १.४ सरसफाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि समिमत संर्ोिक,शखिराि डााँगी:सदस्र् 

         १.५ सावयिमिक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमत संर्ोिक, िोवपराि चौधरी : सदस्र् 

         १.६ ववधार्ि समिमत संर्ोिक, रिेश कुिार पाण्डेर् : सदस्र् 

         १.७ िवहिा बािबामिका कार्यक्रि संर्ोिक, पशपुमत चौधरी : सदस्र् 

         १.८ वडा अध्र्क्ष वडा िं. ९ : सदस्र् 

         १.९ वडा अध्र्क्ष वडा िं. १० : सदस्र् 

         १.१० वडा अध्र्क्ष वडा िं. ११ : सदस्र् 

         १.११ वडा अध्र्क्ष वडा िं. १२ : सदस्र् 

         १.१३ घोराही उपिहािगरपामिका ई.रािधि शे्रष्ठ : सदस्र् 

         १.१४ घोराही उपिहािगरपामिका सूचिा प्रववमध अमधकृत ई. वविि अग्रहरी : सदस्र् 

         १.१५ घोराही उपिहािगरपामिका प्र.स. स्िमृत भण्डारी : सदस्र् 

         १.१६ पर्यटि तथा संस्कृमत प्रवियि शािा प्रििु : सदस्र् सखचब 

घोराही उपिहािगरपामिकाबाट प्रस्ततु हिुे िगरस्तरीर् िर्रु तथा बड्का िााँच तथा वडाबाट झााँकी ििुशु 
प्रस्ततु गिय तपखशि बिोखिि  व्र्वस्थापि समिमत गठि गिे  

  २. झााँकी प्रस्ततुी व्र्वस्थापि समिमत : 
    २.१ पर्यटि तथा संस्कृमत प्रवियि समिमत संर्ोिक, रिेश कुिार पाण्डेर् : संर्ोिक 

    २.२ िगरस्तरीर् पर्यटि समिमत सदस्र् : सदस्र् 

३. सरसफाई व्र्वस्थापि समिमत : 
 ३.१ सरसफाई वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि समिमत संर्ोिक : संर्ोिक 

 ३.२ वडा अध्र्क्ष वडा िं. ४ : सदस्र् 

 ३.३ वडा अध्र्क्ष वडा िं. ६ : सदस्र् 

 ३.४ वडा अध्र्क्ष वडा िं. ९ : सदस्र् 



 ३.५ कार्यपामिका सदस्र् धिबहादरु कुसणु्डा : सदस्र्  

 ३.६ सरसफाई शािा प्रििु : सदस्र् सखचब 

१.२: घोराही उपिहािगरपामिका िगरस्तरीर् पर्यटि तथा संस्कृमत प्रवियि समिमतको बैठकबाट 
सांस्कृमतक संग्रहािर् र पर्यटि सूचिा केन्रको िग्गा िोिी गिय गठठत उपसमिमतको प्रमतवेदि अिसुार 
उपिब्ध ववकल्प िध्र् े घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १७ िा अवखस्थत गिुररर्ा पाकय िा रहेको 
िग्गा सांस्कृमतक संग्राहिर्का िामग सबै भन्दा उपर्िु देखिएको हुाँदा सो िग्गािा सांस्कृमतक संग्राहिर् 
मििायण गिे र पर्यटि सूचिा केन्र घोराही उपिहािगरपामिका िगर कार्यपामिकाको कार्ायिर्को पररसरिा 
मििायण गदाय सूचिा प्रवाह सहि हिुे हुाँदा पररसरिा पर्यटि सूचिा केन्र मििायण गिे ।  

मिणयर् िं. २ :  

घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १५ न्र्रुोडको दखक्षण तफय  िखु्र् सडक संग िोमडएको चोकिाई 
हािसम्ि तिुसीपरु चोक भमिदै आएको र तिुसीपरु चोक िािाकरण घोराहीको स्थािीर् पररवशे सान्दमभयक 
िभएको तथा तिुसीपरु चोक िािाकरणकै कारण कमतपर् र्ात्र ुतथा आगन्तकु िहािभुावहरुिा उपर्ुयि 
स्थािका बारेिा दमुबधा उत्पन्न हिुे गरेको पाइएकोिे सो चोकिाई घोराही चोक िािाकरण गिे र  
घोडाको प्रमतिा सिते राख्न े।  

मिणयर् िं. ३ :   

घोराही उपिहािगरपामिकाको सरसफाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि समिमतिे मिमत २०७६ साि 
फागिु २ गते शकु्रबार गरेको तपखशि बिोखििको मिणयर् अििुोदि गिे ।  

३.१ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च.िं. ७७० मिमत २०७६/१०/६ को मसफाररस पत्र 
एवं प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा आगिागी प्रभाववत श्री ववश्वशे्वर कािीिाई र वडा िं. ४ को च.िं. 
१५८६ मिमत २०७६/१०/१९ को मसफाररस पत्र तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सिेतको आधारिा 
आगिागी वपमडत श्री पदिा वव.क.िाइ राहत स्वरूप प्रमत वपमडत बढीिा ५ (पााँच) बन्डि िस्तापाता 
घरको आकार अिसुार स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोषबाट उपिब्ध गराउिे ।  

३.२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १ को च.िं. ३१८ मिमत २०७६/०८/०३ को मसफाररस पत्र 
एवं भपायइ तथा िगर प्रििुज्र्कुो तोक आदेश अिसुार ववपद प्रभाववत मिि बि बहादरु ववष्ट के्षत्रीिाई 
घरको सािाि स्थािान्तरण गिय राहत स्वरूप रु. ११००० (अक्षरुवप एघार हिार िात्र) स्थािीर् ववपद 
व्र्वस्थापि कोषबाट उपिब्ध गराउिे ।  

३.३ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च.िं. १३२२ मिमत २०७६/११/०१ को मसफाररस 
पत्र एवं प्रहरी िचुलु्का सिेतको आधारिा चट्याङिा परी ितृ्र् ु भएको बािक तर बासदेुव परुीको 



पररवारिाई राहत स्वरूप रु. २५०००|०० ( अक्षरुपी पच्चीस हिार िात्र ) स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि 
कोषबाट उपिब्ध गराउिे ।  

मिणयर् िं. ४ :   

घोराही उपिहािगरपामिकािा घोराही उपिहािगरपामिकािा मिम्ि संस्थाबाट तपखशि बिोखििका 
कार्यक्रिका िामग आमथयक सहर्ोग िाग भै आएको हुाँदा देहाए अिसुार आमथयक सहर्ोग मिम्ि खशषयकबाट 
ठदिे ।  

क्र.स संस्थाको िाि सहर्ोग रकि रु भिुािी खशषयक कैवफर्त 

१. खि.पी. कोइरािा फाउन्डेसि, 
दाङ 

३००००|०० अन्र् संस्था सहार्ता  

 

मिणयर् िं. ५ : 

घोराही उपिहािगरपामिकािा कार्यरत तपखशि बिोखििका कियचारी ववगत िािो सिर्देखि एकै पदिा 
रही सेवा समुबधा प्राप्त गरेको तर कार्य भिे सो भन्दा िामथल्िो/फरक पदको गरीरहेकोिे िामथल्िो पदिा 
स्तरवृवि तथा पद पररवतयि गरी पाउाँ भिी मिवेदि प्राप्त भएको हुाँदा हाि उहााँहरुिे कार्य गरररहि ुभएको 
पदिा स्तरवृवि तथा पद पररवतयि गिे ।  

तपखशि: 
मस.िं. कियचारीको िाि हािको पद हािको पदिा मिर्खुि 

मिमत 

स्तरवृवि / पद 
पररवतयि  

कैवफर्त 

१. खित बहादरु चौधरी हिकुा सवारी चािक 
ठद्वतीर् 

२०६९/०१/१० हिकुा सवारी चािक 
ततृीर् 

 

२. एकराि चौधरी हेल्पर ततृीर् २०६५/०४/२४ हिकुा सवारी चािक 
प्रथि 

 

 

मिणयर् िं. ६: 

िािेपािी तथा ढि व्र्वस्थापि ववभाग, िािेपािी तथा ढि व्र्वस्थापि आर्ोििाको मिमत 
२०७६/०८/२२ च.िं. १२२ को पत्रािसुार घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत संचामित भारतपरु 
सह-िगािी िािेपािी तथा सरसफाई आर्ोििाको ववतरण पाइप िाइि िडाि गदाय ठाउाँ ठाउाँिा वपच 
काट्ि ु पिे भएकोिे अििुमत िाग भई आएको हुाँदा क्षमत हिु े सडक ि.ई. अिसुारको रकि घोराही 
उपिहािगरपामिकाको धरौटी िातािा िम्िा गिय िगाई अििुमत ठदिे । 



 

मिणयर् िं.७ :   

घोराही उपिहािगरपामिकाबाट पाररत भएको मििी िग्गाबाट ढंुगा, मगट्टी, िाटो आठद उत्ििि गिे 
सम्वन्धी कार्यववमध २०७६ कार्यन्वर्ि गिे क्रििा १ रोपिी भन्दा बढी क्षेत्रफि भएको मििी िग्गा 
उत्ििि गदाय IEE गिुयपिे व्र्वस्थािे कृवष कार्यका िामग िमिि सम्र्ाउिे काििा असर परेकोिे कृषकका 
िामग िमिि सम्र्ाउिे, ग्रहा सधुार गिे, चक्सिाबखन्द गिे कार्यिा उपर्ुयि व्र्वस्था िाग ुिगिे ।  

मिणयर् िं.८ : 

घोराही उपिहािगरपामिकािा कार्यरत प्रसे संर्ोिक  तथा काििु सल्िाहकारहरुिाई २०७६ साि साउि 
१ गते देखि िाग ुहिुे गरी िहंगी भत्ता स्वरूप रु २००० ठदिे । 

मिणयर् िं. ९ : 

घोराही उपिहािगरपामिकािा रहेका छाडा गाईबस्त ु व्र्वस्थापि गिे सम्वन्धिा र्सै 
उपिहािगरपामिकाको वडा िं. २ चाक्सिीघाटिा व्र्वस्थापि गिे मिणयर् बिोखिि व्र्वस्थापिका िामग 
खिम्दारतरा गौशािा व्र्वस्थापि समिमत गठि भएको र सोवह समिमतिे िै शरुुवात देखि गाईबस्त ु
व्र्वस्थापि सम्वन्धी सम्पूणय कािकारवाही गरररहेको हुाँदा पूवायधार मििायण िगार्त अन्र् काि कारवाही 
सिेत सोवह समिमतबाट गिे । 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


