
प्रस्ताव: (मिमत २०७६/०९/०६, आइतबार, ७१ औ ंकार्यपामिका बैठक)  

१. कार्यववमि पाररत/संशोिन सम्वन्ििा  

२. गणकको पाररश्रमिक सम्वन्ििा  

३. आमथयक सहर्ोग सम्वन्ििा  

४. भकु्तानी सम्वन्ििा  

५. नगर सभा सम्बन्ििा  

६. शावकनी कुखरुा संरक्षण सम्वन्ििा 
७. सािाजिक सरुक्षा रकि सम्वन्ििा 
८. प्रिानिन्री रोिगार कार्यक्रि सम्वन्ििा 
९. ििाशर् मनिायण सम्वन्ििा 

१०. नगरस्तरीर् पर्यटन तथा संस्कृमत प्रवर्द्यन समिमतको मनणयर् सम्वन्ििा 
११. मििाि सम्वन्ििा 
१२. कवाड गाडी सम्वन्ििा 
१३. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता र्ोिना मनिायण सम्वन्ििा  

१४. सोिार िियत सम्वन्ििा 
१५. स्वागत सम्वन्ििा 
१६. स्वास््र् िाभ सम्वन्ििा 

मनणयर् नं.१: 
१.१ घोराही उपिहानगरपामिकाको र्ोिना बिेट तथा सूचना प्रमबमि शाखािे पेश गरेको मनिी िग्गाको ढंुगा, मगट्टी, वािवुा, 
िाटो आदि उत्खनन, सकंिन तथा ढुवानी व्र्वजस्थत गने सम्वन्िी कार्यववमि २०७६ कार्यपामिकािा छिफि गरर पाररत 
गररर्ो। 

१.२ घोराही उपिहानगरपामिकािा करारिा कियचारी व्र्वस्थापन गने सम्वन्िी कार्यववमि २०७५िा संशोिन प्रस्ताव िामथ 
छिफि गररर्ो ।करारिा कियचारी व्र्वस्थापन गनय उम्िेिवारहरुिे प्राप्त गने िेहार् अनसुारको अंकको फरक अत्र्ामिक 
भएकोिे तपजशि बिोजिि संशोिन गने । 

 क) कार्यववमिको िफा ४(३) क िा संशोिन 

  उम्ििेवारिे शैजक्षक र्ोग्र्ता वापत प्राप्त गने अंक िेहार् अनसुार कार्ि गने  

➢ शैजक्षक र्ोग्र्ता वापत िम्िा : ६० अंक 

• ववजशष्ट शे्रणी वापत : ६० 

• प्रथि शे्रणी वापत : ५८ 

• दितीर् शे्रणी वापत : ५७ 

• ततृीर् शे्रणी वापत : ५६ 

ख) कार्यववमिको िफा ४ (३) ख अनसुार कार्य अनभुव वापत अंक प्रिान गिाय ववज्ञापन गररएको पि  संग सम्वजन्ित कार्य 
अनभुव भए िार अंक प्रिान गने । 

मनणयर् नं.२: 
घोराही उपिहानगरपामिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता र्ोिना (वास) मनिायण गनुयपने भएको हुुँिा घरिरुी र 
संस्थागत त्र्ांक संकिन गनय त्र्ांक संकिकहरु आवश्र्क परेकोिे सोको सूचना बिोजिि त्र्ांक सङ्किकिाई प्रमत 
घरिरुी रु ३० (मतस रुपैर्ा) का िरिे भकु्तानी गररने पाररश्रमिक वावषयक कार्यक्रि मस.नं. ६२ सरसफाई सेवा शलु्क 
जशषयकबाट भकु्तानी दिन।े  

 



मनणयर् नं.३: 

घोराही उपिहानगरपामिकािा मनम्न संस्थाबाट तपजशि बिोजििका कार्यक्रिका िामग आमथयक सहर्ोग िाग भै आएको हुुँिा 
िेहाए अनसुार आमथयक सहर्ोग मनम्न जशषयकबाट दिने | 

क्र.स. संस्थाको नाि सहर्ोग रकि रु भकु्तानी जशषयक कैवफर्त 

१. ब्रह्माकुिारी इश्वरीर् ववश्व ववद्यािर् एवं 
रािर्ोग प्रजशक्षण केन्र, नेपाि, शाखा, 
घोराही, िाङ  

५००००|०० िामियक संस्था सहार्ता  

२. बरु्द् सरर् ु चिजचर िहोत्सव-२०७६, िाङ २००००|०० अन्र् संस्था सहार्ता  

३. थारु परकार संघ िाङ ३००००|०० अन्र् संस्था सहार्ता  

४. इच्छुक साुँस्कृमतक प्रमतष्ठान २००००|०० िामियक संस्था सहार्ता  

५. िशौ अन्तरायविर् िोक सांस्कृमतक ििेा 
२०७६ 

२००००|०० िामियक संस्था सहार्ता  

६. नेपाि ववद्यािर् कियचारी पररषि १००००|०० शैजक्षक संस्था सहार्ता  

७. ९. वडा को मसर्द्बाबा िजन्िर ६०० मिटर 
तारबार 

१०००००|०० िामियक संस्था सहार्ता  

 

मनणयर् नं. ४ : 

४.१ नेपाि पर्यटन बोडयबाट आ.व. ०७५/०७६िा स्वीकृत कार्यक्रि अनसुार घोराही उपिहानगरपामिकाको वडा 
नं. १२ िा पर्यटक ववश्राि स्थि मनिायण गनयका िामग उक्त क्षेरका उपभोक्ताहरुको सहभामगतािा गदठत  उपभोक्ता 
समिमत र घोराही उपिहानगरपामिका वीच मिमत २०७६ िेठ १० गते िईु पक्षीर् सम्झौता भई कार्यक्रि सम्पन्न 
भएको, २०७६ भार िवहनाको ३० गते अनगुिन तथा प्राववमिक िलु्र्ांकन भई मसफाररस सिेत भएको । उक्त 
कार्यक्रििा ववमनर्ोजित रकि रु. ७०००००|०० (अक्षरुवप सात िाख  )पर्यटन बोडयबाट मिमत २०७६ साि 
असार २८ गते र मिमत २०७६ असोि १५ गते  गरर िईु वकस्तािा  मनकासा भएको र िागत सहभामगताको 
रकि रु. १,१०,७८४ (अक्षरुवप एक िाख िश हिार सात सर् चौरासी रुपैर्ा) गरर िम्िा रकि ८,१०,७८४( 
अक्षरुवप आठ िाख िश हिार सात सर् चौरासी रुपैर्ा) घोराही उपिहानगरपामिकाको संजचत खातािा िम्िा हनु 
आएको | उक्त संजचत खाताबाट भकु्तानी दिनका िामग नमिल्ने हुुँिा सो र्ोिनाको भकु्तानी उपभोक्ता समिमतिे हाि 
सम्ि पमन प्राप्त गनय नसकेकोिे उक्त िम्िा रकि रु ८१०७८४|०० भैपरी पुुँिीगत जशषयकबाट सोिभनाय हनुे गरर 
उपभोक्ता समिमतिाई भकु्तानी दिने । 

४.२ घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. २०७६/०७७ को कृवष ववकास शाखा अन्तगयत वावषयक स्वीकृत 
कार्यक्रि अनसुार ५०% अनिुानिा कृषकिाई उन्नत गहुुँको मबउ ववतरण गनय प्रत्रे्क वडा कार्ायिर्को िाग 
बिोजिि टेण्डर प्रवक्रर्ाबाट १५००० के.िी. गहुुँको ववउ रु.७९|०० प्रमत के.िी. का िरिे िम्िा 
रु.११८५०००|०० (अक्षरुवप एघार िाख पचासी हिार रुपैर्ा) िा खररि गररएकोिा िम्िा १२४६८ के.िी. 
गहुुँ (रु ९८४९७२|०० अक्षरुवप नौ िाख चौरासी हिार नौ सर् बहत्तर रुपैर्ा िार) को ववतरण भएको  र 



बाुँकी २५३२ के.िी. गहुुँ ( रु. २०००२८|००, अक्षरुवप िईु िाख अटठाइस हिार रुपैर्ा ) को गहुुँको ववउ 
ववक्री हनु नसकेकोिे बाुँकी रहेको गहुुँ सरुजक्षत भण्डारण गरर टेण्डर प्रवक्रर्ाबाट खररि गररएको १५००० के.िी. 
गहुुँको िूल्र् रु ११८५०००|०० (अक्षरुवप एघार िाखपचासी हिार िार ) िध्रे् ९८४९७२ को ५०% र 
ववतरण हनु नसकेको गहुुँ २५३२ के.िी को प्रमत के.िी रु. ७९|०० का िरिे  हनु आउने रकि 
रु.२०००२८|०० को परैु रकि कार्यक्रिको सम्वजन्ित जशषयकबाट भकु्तानी दिने । 

मनणयर् नं.५ : 

घोराही उपिहानगरपामिकाको  छैटौं नगर सभा (वहउुँिे) २०७६ साि पसु १४ गते गने |  

मनणयर् नं.६: 

घोराही उपिहानगरपामिकाको पश ु सेवा शाखा अन्तगयत आ.व. २०७६/०७७ को वावषयक स्वीकृत कार्यक्रि 
बिोजिि शावकनी कुखरुाको खोर सिुार कार्यक्रि संचािनका िामग साववकका २० िना कृषकको खोर सिुार 
कार्यक्रि राजखएकोिा ६ िनाको िार आवेिन पनय आएकोिे आवेिन पनय आएका कृषकको खोर सिुार प्राववमिक 
ि.इ. अनसुार गने । 

मनणयर् नं.७: 

सािाजिक सरुक्षा कार्यक्रि अन्तगयत िमित नविात जशशकुो िन्ि भएको मिमतिे ३५ दिन मभर िन्ि िताय गराउन 
आउने पररवारिाई प्रोत्साहन स्वरूप दिइने रु.१०००|०० प्रोत्साहन भत्ता कार्यववमि बिोजिि सािाजिक सरुक्षा 
जशषयकबाट दिने गरी िन्ि िताय प्रिाण पर संगै उपिब्ि गराउन वडा सजचबिाई पेश्की रकि उपिब्ि गराउने 
।  

मनणयर् नं.८: 

घोराही उपिहानगरपामिकािा संचािन हनुेगरी वडास्तरबाट िाग भएका प्रिानिन्री रोिगार कार्यक्रि अन्तगयत 
संचािन हनुे र स्वीकृमतका िामग केन्रिा पठाएका तपजशि बिोजििका र्ोिनाहरु अनिुोिन गने । 

मनणयर् नं. ९: 

घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत र्ोिना तथा कार्यक्रि िध्रे् ििाशर् सम्वन्िी 
कार्य संवेिनशीि कार्य भएकोिे  मनिायणको क्रििा कुनै वववाि उत्पन्न भएिा वववाि मनरुपणिा सम्वजन्ित उपभोक्ता 
सिेत सवक्रर् भई वववाि सिािानिा सहि हनुे र सिर्िै र्ोिना सम्पन्न गनय सघाउ पगु्ने भएकोिे उपभोक्ता 
समिमत िाफय त गने नीमतगत व्र्वस्था  भएको तर उक्त कार्यिा भारी उपकरण सिेत प्रर्ोग हनुे भएकोिे उपभोक्ता 
समिमतिे ििाशर् मनिायण सम्वन्िी कार्य गिाय सो कार्यिा भारी उपकरण प्रर्ोग गनुय परेिा कजम्तिा १५ (पन्र) 
दिनको सूचना राविर्स्तरको परपमरकािा प्रकाजशत गरर घटाघटको िाध्र्िबाट र्न्र उपकरण मिने व्र्वस्था 
मििाउने । 

मनणयर् नं.१० : 



१०.१ नेपाि सरकार प्रिेश नं.५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण िन्रािर् बटुविको प.स. २०७६/०७७, 
च.नं. ११७८, मिमत २०७६/०८/१२को प्राप्त परानसुार नेपाि भ्रिण वषय सन ्२०२० को अवसरिा घोराही 
उपिहानगरपामिकाको पर्यटन, प्रवर्द्यन, प्रचार प्रसार र पर्यटकीर् क्षेरको सम्भावना एवकन गनय नगरस्तरीर् पर्यटन 
तथा संस्कृमत प्रवर्द्यन समिमतिे पेश गरेको तपजशि अनसुारको गदठत नेपाि भ्रिण बषय सन ्२०२० नगरस्तरीर् 
पर्यटन प्रवर्द्यन समिमतिाई अनिुोिन गररर्ो ।  

तपजशि: 
नगर प्रिखु श्री नरुिाि चौिरी: अध्र्क्ष 

वडाध्र्क्ष श्री रिेश कुिार पाण्डेर् : सिस्र् 

श्री प्रिे कुिारी पनु : सिस्र् 

श्री राि कुिारी चौिरी : सिस्र् 

     प्रमतमनमि िाङ जिल्िा उद्योग बाजणज्र् संघ : सिस्र् 

प्रमतमनमि िाङ िेउखरी होटेि व्र्वसार्ी समिमत : सिस्र् 

प्रमतमनमि नेपाि परकार िहासंघ, िाङ शाखा : सिस्र् 

पर्यटन परकार श्री के.वव. िसाि : सिस्र् 

संस्कृमत ववि श्री जशव कुिार सवेुिी : सिस्र् 

थारु भावषक ववज्ञ श्री के.वव. चौिरी : सिस्र् 

प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृत श्री ऋवषराि के.सी.: सिस्र् सजचव  

 

१०.२ नगरस्तरीर् पर्यटन तथा संस्कृमत प्रवर्द्यन समिमतको सिस्र्िा संथागत रुपिा िाङ िेउखरी होटेि व्र्वसार्ी 
समिमतको प्रमतमनमि र पर्यटनवविको रुपिा डा. गोववन्ि आचार्यिाई िनोनर्न गने ।  

मनणयर् नं.११ : 

र्स घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. २०७५/०७६ को जिन्सी मनररक्षण प्रमतवेिनिा मििाि गनुयपने भमन 
उल्िेख' भएका जिन्सी सािग्रीहरु मििाि गनयका िामग जिन्सी सािग्रीहरुको न्रू्नति मििाि िूल्र् कार्ि भए 
अनसुार मििािको प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउने । 

मनणयर् नं. १२ : 

घोराही उपिहानगरपामिका बिार क्षेर मभरका वडा नं. १४, १५ र १७ का ववमभन्न क्षेरिा वेवाररसे अवस्थािा 
रहेका कवाड ट्रीपरहरुका कारणिे आि नागररकहरुिे िग्गा भोग गनय नपाएको र शहरी सौन्िर्यिा सिेत प्रमतकुिता 
ल्र्ाएकोिे उक्त ट्रीपरहरुको हकिावी सम्वन्िी ३५ दिने सावयिमनक सचुना प्रकाजशत गने र सो अवमििा हकिाबी 
नपरेिा मििाि प्रवक्रर्ा अगाडी बढाउने ।  

मनणयर् नं. १३ : 



खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) र्ोिना, तर्ारीका िामग घोराही उपिहानगरपामिका र प्रिेश सरकार 
भौमतक पूवायिार ववकास िन्रािर् प्रिेश नं.५ बटुवि बीच सिझिारी-परिा मिमत २०७६ कामतयक २२ गते 
हस्ताक्षर भइसकेकोिे घोराही उपिहानगरपामिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) र्ोिना तर्ार गने 
।  

मनणयर् नं. १४:  

घोराही उपिहानगरपामिका १० नं. वडा  नारार्णपरुिा िडान भएका सोिार बजत्त िियत गनुयपने अवस्थािा रहेका 
र िियतका िामग १० नं.वडा कार्ायिर्बाट बिेट ववमनर्ोिन नभएकोिे सडक बजत्त जशषयकबाट िियत गने ।  

मनणयर् नं. १५: 

घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १६ का नवमनवायजचत वडा अध्र्क्ष श्री तारा बहािरु मड.सी.ज्र्िुाई  स्वागत 
गिै सफि कार्यकािको शभुकािना दिइर्ो। 

मनणयर् नं. १६: 

घोराही उपिहानगरपामिका ९ नं. वडाका वडाअध्र्क्ष श्री िानबहािरु बस्नेतज्र् ुिोटरसाइकि िघुयटनािा परर 
घाइते हनुभुएको हुुँिा जशघ्र स्वास््र् िाभको कािना गने |  

 

 

 

 

 


