
प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५८, लिलत २०७६।०२।३१, शकु्रबार) 

१.आगािी आलथयक वर्य २०७६।०७७को लनलत तथा कार्यक्रि छिफि सम्वन्धिा । 
२. ववववध सम्वन्धिा ।  

 

लनर्यर् नं. १: 
आलथयक वर्य २०७६/०७७ को नीलत तथा कार्यक्रि िालथ छिफि गररर्ो। सदस्र्ज्रू्हरुबाट प्राप्त सझुाविाई 
सिेत सिावेश गरर नीलत तथा कार्यक्रि पाररत गने र अनिुोदनका िालग नगर सभािा पेश गने लनर्यर् गररर्ो। 

 

लनर्यर् नं. २:  

ववववध 

२.१ र्स घोराही उपिहानगरपालिकािा ववगत िािो सिर्देखि काि गदै आउन ुभएका सरसफाई व्र्वस्थापन 
शािा अन्तगयत दैलनक ज्र्ािादारीिा तपखशि अनसुारका कियचारीहरुिाई दैलनक ज्र्ािादारीिा नै काििा िगाई 
रहदा प्रशासलनक दृविकोर्बाट सिेत झन्झवटिो र कियचारीको िनोबि सिेत लगदो अवस्थािा रहेको हुुँदा 
उहाुँहरुिाई हाि िाइपाई आएको तिब भत्तािा थप व्र्र्भार नपने गरर र अन्र् सवुवधा करार सेवा कानून 
बिोखिि हनुे गरर करार सम्झौता गरर कािकाििा िटाउने लनर्यर् गररर्ो।  

तपखशि: 
क्र.स. नाि पद 

१. चैन ुचौधरी पावर टे्रिर चािक 

२. प्रिे चौधरी पावर टे्रिर चािक 

३. वीर बहादरु चौधरी ट्रर्ाक्टर चािक 

४. िलुसराि चौधरी िे.लस.वव. अपरेटर 

५. वीर बहादरु थापा कुखचकार 

६. भागीराि चौधरी कुखचकार 

७. तिुसीराि चौधरी कुखचकार 

८. रुपकिी वव.क. कुखचकार 

९. राधा वव.क. कुखचकार 

१०. ववन्द ुगरुुङ साकी कुखचकार 
११. वीर बहादरु डाुँगी चौकीदार 
१२. लसता वपता चौधरी िािी 

 

२.२ घोराही उपिहानगरपालिका अन्तगयत ववशरे्त: प्राववलधक कियचारीहरुको अभाविा र्ोिना संचािन, 
कार्यन्वर्न एवं भवन अनिुलत िगार्त काि कारवाही प्रभावकारी रुपिा सम्पादन हनु नसवकरहेका सन्दभयिा 
आगािी आ.व. ०७६/०७७ बाट प्रभावकारीरुपिा कार्यसिापन गनय स्थार्ी पदपूलतय पश्चात स्वतः पद िकु्त 
हनुेगरर स्वीकृत दरवन्दी अनसुार प्राववलधक कियचारी करारिा लनर्खुक्त गने लनर्यर् गररर्ो |  

 



२.३ घोराही उपिहानगरपालिका लभत्र र्स अखघ लनिायर् भैसकेका घर, टहरा तथा अन्र् संरचनाहरुको 
अलभिेिीकरर् तथा नर्ाुँ लनिायर् हनुे भवनको नक्सा लडिाइन गदाय लडिाइनकताय व्र्खक्त वा फियको पाररश्रलिक 
प्रलत वगय वफट रु ५|- ( अके्षरुवप पाुँच िात्र) कार्ि गने लनर्यर् गररर्ो ।  

 

२.४ घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं. १२ को लिलत २०७६/०२/२९, च.नं. २६२६ को पत्रानसुार 
लिलत २०७५/१०/२५ गते नगर सभाबाट संसोलधत वडा स्तरीर् लस.नं. २०१० खशक्षा कार्यक्रिको र्ोिनािा 
ववद्यािर्को नाि फरक परेको हुुँदा देहार् बिोखिि संसोधन गने लनर्यर् गररर्ो । 

तपखशि 

लस.नं वडास्तरीर् 
कार्यक्रि 

बिेट रु नगर सभाबाट संसोलधत र्ोिना हाि संसोलधत बिेट रु 

 

१ िा.वव. हापरु 
रतनपरुको 
पिायि लनिायर् 

२,००,०००।००
(लस.नं. २०१० 
लस.नं.१०) 

िा.वव. वविौरीका कक्षा कोठाहरु 
पक्कि प्िािर गरर रङ्ग रोगन गने 
(बिेट रु २०००००।००) 

िा.वव.हापरु 
रतनपरुका कक्षा 
कोठाहरु पक्कि प्िािर 
गरर रङ्ग रोगन गने 

२,००,०००|०० 

 

 

२.५ र्स घोराही उपिहानगरपालिका कानूनी िालििा शािाको लिलत २०७६/०२/१२ को  पत्रानसुार आ.व. 
२०७५/०७६को नगर सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रि िैंलगक वहुँसा लनवारर् कोर्को नाि कानूनी सहार्ता कोर् 
रहने गरी पररवतयन गने लनर्यर् गररर्ो। 

 

२.६ र्स घोराही उपिहानगरपालिका लभत्रका ववद्यािर्हरुिा आधारभतु खशक्षा उतीर्य परीक्षा (कक्षा ८) 
२०७५को ग्रडे वृवि पररक्षा संचािनका िालग नगर पररक्षा संचािन सलिलतको लनर्यर्ानसुार उक्त कार्यका िालग 
िचय भएको रकि रु ६०००००।०० (अक्षरुवप छ िाि िात्र) कन्टेनिेन्सी खशर्यक बाट क्कदने लनर्यर् गररर्ो।  

 

२.७ राविर् र्वुा पररर्द सानो क्कठिी भक्तपरुको प.स. ०७५/०७६ च.नं. ७२९, लिलत २०७६/१/२६ को 
प्राप्त पत्रानसुार पररर्दिे ७ वटै प्रदेशिा नव प्रवियन केन्र स्थापना गनय कररब १०० रोपनी िग्गा उपिब्ध 
गराई क्कदनहुनु भलन अनरुोध भै आएको र सोही कार्यका िालग घोराही उपिहानगरपालिकाको वडा नं. १३को 
च.नं. ३०४६ लिलत २०७६/०२/३१ को पत्रानसुार  सोही वडाको ज्र्ालिरे टोिको पखश्चि दखक्षर् तफय को 
कररव १०-०-० दश ववगाह िग्गा उपिब्ध गराउन वडा सलिलतको लनर्यर् भै आएको हुुँदा उपर्ुयक्त िग्गा 
सरकारी िग्गा लिििा उपिब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यनीलत २०७१ को प्रवक्रर्ा अनसुार उपिब्ध गराउन 
अनिुलत क्कदने लनर्यर् गररर्ो ।   

 

२.८ र्स घोराही उपिहानगरपालिकाको सरसफाई वातावरर् तथा ववपद व्र्वस्थापन सलिलतको लिलत 
२०७६/०२/०८ को लनर्यर्ानसुार घोराही उपिहानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका वडा नं.१, वडा नं. २, वडा नं.३ 
र वडा नं.५ िा गरर िम्िा १२ घर आगिागीिा परर ििेर नि भएको हुुँदा तहाुँ ववतरर् गररएको राहत तथा 
त्र्सको ढुवानी सिेत गरर िागेको िम्िा रकि रु. ९३,६२५।०० (अके्षरुपी लत्रर्ानब्बे हिार छ सर् पच्चीस 
िात्र) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोर्बाट भकु्तानी गने लनर्यर् गररर्ो। 


