
 

 

प्रस्ताव (कामयऩालरका फैठक नॊ. ६७, लभलत २०७६।०६।१६, लफहहफाय) 

१. वडा स्तयीम भभयत सम्बाय कोषफाट खचय हनुे यकभभा रागत सहबालगता सम्वन्धभा। 

२. ऩतन्जरी मोग सलभलत दाङ्गको ऩत्र सम्वन्धभा ।  

३. फारहहत प्रा.हव. सैघाराई अनदुान ददने सम्फन्धभा।  

४. तरफ वहृि सम्वन्धभा। 

५. घय नक्सा सम्फन्धभा । 

६. शबुकाभना सन्देश सम्फन्धभा । 

७. बकु्तानी सम्वन्धभा। 

८. रागत सहबालगताभा आमोजनाहरुको सूचना प्रकाशन सम्वन्धभा । 
९. श्रिान्जरी सम्फन्धभा । 

 

लनणयम न. १: 
घोयाही उऩभहानगयऩालरका को आ .व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वाहषयक कामयक्रभ अनसुाय 
वडास्तयीम भभयत सम्बाय कोषफाट भभयत सम्बाय सम्वन्धी कामय गदाय सानो ऩरयभाणभा हवबीन्न  
स्थानभा छरयएय यहेका मोजनाहरुभा कामय गनुयऩने य कामय प्रकृलत अनसुाय प्रत्मेक काभका रालग 
रागत सहबालगता जटुाउन हारसम्भको अनबुवरे असम्बव देखखएको य रागत सहबालगता नजटेु कै 
कयणफाट काभभा हवरम्फ हनु गइ ऺलतग्रस्त मोजनाहरुभा थऩ ऺलत हुॉदै जाॉदा रागत भा सभेत 
वहृि हनुे देखखएकोरे वडास्तयीम भभयत सम्बाय कोषभा हवलनमोजन बएको यकभ फाट भभयत सम्बाय 
सम्वन्धी कामय गदाय रागत सहबालगता नलरने। 

 

लनणयम नॊ. २:  
ऩतॊजरी मोग सलभलत ५ नॊ . प्रदेश दाङको लभलत २०७६/०६/१० को प्राप्त ऩत्र अनसुाय घोयाही 
नगय हवकास सलभलत दाङ य ऩतॊजरी मोग सलभलत ५ नॊ . प्रदेश वीच भालसक रु ५१००|०० 
(अऺरुहऩ ऩाॉच हजाय एक सम रुहऩमा भात्र) भा सम्झौता गरय नगय हवकास सलभलतको जग्गाभा 
ऩतॊजरी मोग हर लनभाणय बई सॊचारन गदै आएको य सरुुको ३ भहहना सम्भ सम्झौता अनसुाय 
बाडा बकु्तानी बएको य सो ऩश्चात सलभलतको आन्तरयक आम श्रोत नबएका कायण २०७६ असाय 
भसान्त सम्भको रु १,८३,६००|०० (अऺरुहऩ एक राख लत्रमासी हजाय छ सम भात्र) बाडा 
फाॉकी फक्मौता बएकोरे मोग सलभलत लनमलभत सॊचारनका रालग उऩमुयक्त यकभ फयाफय सहमोग 
गरयददन ुहनु बलन भाग बै आएको य मोग सलभलतको लनमलभत कामयक्रभ फाट  नागरयकको 
स्वास््मभा सभेत सकायात्भक प्रबाव ऩयेको देखखएकोरे उऩमुयक्त यकभ अनदुान सहमोग ददने। 

 

 



 

 

 

 

लनणयम नॊ. ३:  

घोयाही उऩभहानगयऩालरका वडा नॊ . १९, ऩहटन्जा खस्थत श्री फारहहत प्रा .हव.भा १ जना कयाय 
खशऺक लनमखुक्त गरय ऩठन ऩठान गनय गयाउन बलन आ .व. ०७४/०७५ भा खजल्रा सभन्वम 
इकाईफाट अनदुान यकभ प्राप्त बएको य आ.व. २०७६/०७७ देखख अनदुान प्राप्त नहनुे बलन ऩत्र 
आएको हुॉदा आ.व . २०७६/०७७ भा साउन य बदौ भहहनाको ऩठन ऩाठन कामय गये वाऩत को 
ऩारयश्रलभक यकभ रु ४६ ,३४०|०० (छमारीस हजाय तीन सम चालरस भात्र) श्री फारहहत 
प्रा.हव. राई उऩरब्ध गयाउने य असोज भहहना देखख अनदुान दयवन्दी हटाउने |  

 
 

लनणयम नॊ. ४ : 
घोयाही उऩभहा नगयऩालरका वडा नॊ . १६ भा यहेको वातावयणीम प्रा .हव.भाभहेशचौधयीरे 
हव.स.२०६२ सार देखख न्मनुतभ ऩारयश्रलभक लरई कयाय सम्झौता भाऩठन ऩाठन गयाउदै आएको 
हुॉदा लभलत २०७६/०४/०१ देखख राग ुहनुे गरय रु १६०००|०० (अऺरुहऩ सोह्र हजाय भात्र) 
ऩारयश्रलभक ददने गरय कयाय सम्झौता गने। 

 

लनणयम नॊ. ५ : 
घोयाही उऩभहा नगयऩालरका लबत्र 'बवन लनभायण सॊहहता २०७२' अनसुाय स्वीकृत भाऩदण्ड 
फभोखजभ बौलतक सॊयचना (घय, बवन) लनभायण गनय अनभुलत प्राप्त गयेका घय धलनहरुफाट तोहकएको 
म्मादलबत्र घय, बवन लनभायण गरय, लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र लरन नसकेका य सम्ऩन्न नबएकाको 
सन्दबयभा सभेत हवहवध कायण फश म्माद लबत म्माद थऩ गयाउन नसकेका घय धलनहरुरे म्माद 
बकु्तानबएऩश्चात लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र भाग गदाय वा म्माद थऩका रालग लनवेदन ददॉदा 
प्रायखम्बक चयणफाटै नक्शा ऩासको प्रहक्रमा भा जानु ऩने हारको प्रावधानको अन्त गदै तोहकएकै 
भाऩदण्ड फभोखजभ घय लनभायण बएको बए घय लनभायण सम्ऩन्न बएको लभलत देखख सम्ऩन्न कागजात 
भागेको अवलध सम्भ लनमभानसुाय राग्ने शलु्क य जरयवाना लरई लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददने य 
लनभायण सम्ऩन्न नबएको य म्माद थऩका रालग लनवेदन ददएका साहवककै नक्शा अनसुाय लनभायण 
कामय अगाडी फढाउने बएभा लनमभानसुाय राग्ने जरयवाना य शलु्क लरई कामय अगाडी फढाउने । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

लनणयम नॊ. ६: 
नेऩारीहरुकोभहान्चाडहवजमा दशभी २०७६को उऩरक्ष्मभा सम्ऩूणय नगयवासीहरुभा हाददयक 
शबुकाभना व्मक्त गदयछौं साथै चाडऩवयराई सभ्म य भमायददत रुऩभा भनाउन चाड ऩवयको अवसय  
ऩायी गरयने जवुातास तथा अन्म हवकृलत जन्म गलतहवलधहरुराई लनमन्त्रण गनय नगयवासी रगामत 
सयोकायवारा सफैभा हाददयक अनयुोध गने। 

लनणयम नॊ. ७: 

कामायरम ऩरयसय लबत्रको फगैचा, सडक, गाडी ऩाहकय ङ आदद ऺेत्रको व्मवस्थाऩनको रालग तत्कार 
कामय गनुयऩने बएकोरे लनभायण व्मवसामी भापय त कामय अगालड फढाई कामय सम्ऩन्न बएका उऩमुयक्त 
लनभायण कामयको प्राहवलधक भलु्माॊकन गरय बकु्तानी ददन।े 

लनणयम नॊ. ८: 

चार ुआ .व. ०७६/०७७ भा रागत सहबालगता फाट सॊचारन हनुे आमोजना का रालग आ .व. 
०७६/०७७ को वाहषयक कामयक्रभभा यकभ हवलनमोजन गनय छु ट बएको हुॉदा सॊखचत कोष फाट 
व्ममबाय हनुे गरय रागत सहबालगताफाट सॊचारन हनुे आमोजना छनौट गनय सूचना प्रकाशन गने। 

 

लनणयम नॊ. ९: 
घोयाहीउऩभहानगयऩालरका वडानॊ ६का वडाअध्मऺ एवॊ नगयकामयऩालरकाका सदस्म श्री येवफहादयु 

फढुाथोकीकी भभताभमी आभा श्री बभुा देवी फढुाथोकीको ८८ वषयको उभेय लभलत २०७६।६।१२ 
गते बएको लनधन प्रलत गहहयो शोक प्रकट सहहत ददवॊगत आत्भाको चीय शाखन्तको काभना गदै 

शोकसन्तप्त ऩरयवाय प्रलत हाददयक सभवेदना प्रकट गरयमो। 

 

 
 

 
 


