
प्रस्ताव: मिमत २०७७/०९/०१  गते बधुबार, ९४ औ कार्यपामिका बैठक 

1. नगर सभा सम्वन्धिा  

2. घर साने सम्वन्धिा  

3. भमुि सिस्र्ा सिाधान इकाई गठन  

4. कार्यववमध सम्वन्धिा  

5. वडा नं. १२,हापरु ववजौरी डााँडा खानेपानी सम्वन्धिा  

6. वडा नं. १५, भरु्ारथानको जग्गािा भवन तथा शौचािर् मनिायण स्वीकृमत सम्वन्धिा  

7. शशक्षा समिमतको मनणयर् अनिुोदन सम्वन्धिा  

8. अथय ववकास समिमतको मनणयर् अनिुोदन सम्वन्धिा 
9. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

10. ववपद व्र्वस्थापन समिमतको मनणयर् अनिुोदन सम्वन्धिा  

11. गंगािाि हृदर्केन्र अस्पतािको शाखा स्थापना सम्वन्धिा  

12. जग्गा नापजााँच सम्वन्धिा  

13. प्रधानिन्री रोजगार कार्यक्रि सम्वन्धिा  

14. शोक प्रस्ताव सम्वन्धिा 
 

मनणयर् नं. १:  

घोराही उपिहानगरपामिकाको औठौ (वहउाँदे) नगर सभा २०७७ साि पषु १३ गतेदेशख सरुुवात गने । 

मनणयर् नं. २: 

घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १८ अन्तगयत घोरदौरािा मनिायणाधीन सांस्कृमतक डविीको पररसर मभर १ 
घर पररवार रहेको र सांस्कृमतक डविीिाई सम्पन्न गनय उक्त पररवारिाई अन््र्न्र व्र्वस्थापन गनुयपने साथै 
वडा नं. १ शस्थत चेपेको डवुानिा पने शस्थमत आएका वडा नं. १ का खड्का पररवारिाई सिते व्र्वस्थापन 
गनय प्रमत पररवार ३०००००।०० का दरिे क्षमतपूमतय ददने ।  

मनणयर् नं. ३:  

भमूि सम्वन्धी सिस्र्ा सिाधान आर्ोग गठन आदेश २०७६ बिोशजि भमूिवहन दमित, भमूिवहन सकुुम्बासी र 
अव्र्वशस्थत बसोबासीको िगत सङ्किन एवं जग्गा नाप जााँच कार्यको िामग अनसूुची-१ बिोशजि जनशशक्त र 
आवश्र्क पूवायधार सवहतको एक " भमूिवहन दमित, भमूिवहन सकुुम्बासी र अव्र्वशस्थत बसोबासीको िगत 
सङ्किन इकाई" स्थापना गने । 

 

 



मनणयर् नं. ४: 

घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत ववमभन्न शाखाबाट पेश भएका तपशशि बिोशजिका कार्यववमध तथा िापदण्ड 
पाररत गने । 

तपशशि: 

क्र.स. कार्यववमधको नाि पेश गने शाखा कैविर्त 

१. घोराही उपिहानगरपामिकाको सहकारी 
मनर्िाविी, २०७७ 

सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्यन शाखा  

२. िैविक वहाँसा मनवारण कोष संचािन 
िापदण्ड २०७७ 

िवहिा, बािबामिका तथा सािाशजक 
ववकास शाखा 

 

 

मनणयर् नं. ५: 

घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १२ को च.नं. ९५३, मिमत २०७७/०८/१७ तथा नेपाि ववद्यतु प्रामधकरण 
घोराही ववतरण केन्र, घोराही दाङको च.नं. १८८ मिमत २०७७/०६/०५ को परानसुार  घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १२ को हापरुखोिािा मनिायण सम्पन्न भएको खानपेानी सव-वेिबाट हापरु 
ववजौरीडााँडािा रहेको परुानो ट्ांकीिा िोटरबाट पानी तान्न आवश्र्क भएकािे नेपाि ववद्यतु प्रामधकरण ववद्यतु 
ववतरण केन्र घोराही दाङको िागत इशस्टिेट अनसुार KV िाइन upgrating गनय रकि रु. २,२२,८२८.३७ 
अन्र् संस्था सहार्ता शशषयकबाट नेपाि ववद्यतु प्रामधकरणिाई उपिब्ध गराउने । 

मनणयर् नं. ६:  

घोराही उपिहानगरपामिकाको वडा नं. १५ को  च.नं. २८५६ मिमत २०७७/०८ २३ को परानसुार घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १५ शस्थत भगवती टोि ववकास संस्था अन्तगयत सपुरटोििा रहेको भरु्ारथानको 
नाििा रहेको वक.नं.६२ जग्गािा टोिको िामग २ कोठे भवन तथा शौचािर् मनिायण गनुयपने भएकािे उक्त 
सपुरटोििा भरु्ारथानको नाििा रहेको जग्गािा सडक िापदण्ड पूणयरुपिा पािना  गरर २ कोठे भवन तथा 
शौचािर् मनिायण गनय स्वीकृमत ददने । 

 

 

 

 

 

 



मनणयर् नं .७: 

घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत नगर शशक्षा समिमतको मिमत २०७७/०८/२३ गते बसेको बैठकिा आ.व. 
२०७७/७८ िा प्राप्त ससतय अनदुानतिय को कूि बजटे रु.३४४०००००।- (मतन करोड चवामिस िाख) 
अन्तगयत २४१५००००(दइु करोड एकचािीस िाख पचास हजार) तपशशि बिोशजिका ववद्यािर्हरुिाई 
मनम्ननानसुार कार्य गनय बजेट उपिब्ध गराउने । 

तपशशि: 

भौमतक वववरण   

मस न ववमनर्ोशजत कार्यक्रि   

  
४ कोठे 
भवन 

वजेट ICT वजेट 
ववज्ञान 

प्रर्ोगशािा 
वजेट 

वास 
सवहतको 
शौचािर् 

वजेट 
पसु्तकाि

र् 
वजेट 

१ 

िा वव 
जजरागा
उाँ 

३६००००० 

जनता िा 
वव 
नर्ााँगाउ 
बकुा 

६५०००० 
हापरु िा 
वव मनघवुार 

६५०००० 

िाध्र्ामिक 
ववद्यािर् 
हापरु 
ववजौरी 

६५०००० 

अशम्बका 
िा वव 
हनोक 

६५०००० 

२ 
िा वव 
सौमडर्ार 

३६००००० 

जर्शेर 
िा वव 
रावतगाउ 

६५०००० 
िहेन्र िा 
वव धनाय 

६५०००० 
गगा िा 
वव रािपरु 

६५०००० 
िा वव 
तोष 

६५०००० 

३ 

िा वव 
हापरु 
रतनपरु 

३६००००० 

बाि 
ववकास 
िा वव 
घोराही 

६५०००० 

बािकल्र्ा
ण िा वव 
खैरा 

६५०००० 

बराहक्षेर 
िा वव 
सेवार 
वनगाउ 

६५०००० 

गोरक्षरत्ना
थ िा वव 
चौघेरा 

६५०००० 

४ 

जनजागृ
मत िा वव 
ििडरुवा  

३६०००००      भगवती िा 
वव सैघा 

६५०००० 
िा वव 
विकपरु 

६५०००० 

५             

प्रा वव 
काउिीचौ
र 

६५००००     

    

१४४००००
० ० १९५००००  १९५००००  ३२५००००  

२६००००
० 

  

मनणयर् नं. ८:  

घोराहीउपिहानगरपामिका अन्तगयत मिमत २०७७/०७/१६ र २०७७/८/२३ गते बसेको अथय ववकास 
समिमतको बैठकको गाईको साना व्र्ावसावर्क कृवष उ्पादन केन्र (पकेट) ववकास कार्यक्रि संचािन गनय 
घोराही उपिहानगरपामिकाका वडा नं. १, २,४,१०,११,१२ १७ र १८ िाई गाई पकेट के्षर तोक्न ेमनणयर् 
अनिुोदन गने । 



 

मनणयर् नं.९:  

रामप्त बवहरा संघ दाङको च.नं.१७ मिमत २०७७/०८/२५ को परानसुार बवहरा अपािता भएका व्र्शक्तहरुको 
िातभृाषा नै नेपािी सांकेमतक भएको, उनीहरुको दैमनक, वक्रर्ाकिाप देशख शशक्षा, स्वास््र्, रोजगार, र्ातार्ात 
िगार्त अन्र् सरकारी तथा गैरसरकारी कार्ायिर्हरु, प्रहरी प्रशासन, परकार, डाक्टर िगार्तका अन्र् 
मनकार्हरुिा प्र्र्क्ष सम्पकय  गनय नसक्ने जसका िामग दोभाषे तथा सांकेमतक भाषा जानेका व्र्शक्तहरुको 
आवश्र्कता हनुे भएको हुाँदा अपांगता संरचना तथा उनीहरुको िूि प्रवाहीकरणिा सिेत टेवा परु्ायउनका िामग 
नेपािी सांकेमतक भाषाको तामििको आवश्र्कता िहससु गररएकोिे सो तामिि संचािन गनय १५००००।०० 
(एक िाख पचास हजार) अन्र् संस्था सहार्ता शशषयकबाट आमथयक सहर्ोग उपिब्ध गराउने ।  

मनणयर् नं. १०:  

घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत सरसिाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन समिमतको मिमत 
२०७७/०७/२४ गते तथा २०७७/०८/३०को बैठकका देहार्का मनणयर्हरु अनिुोदन गने। 

 

 १०.१ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ को च.नं. १५२  मिमत २०७७/०६/०८ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का एवं प्राववमधक िागत अनिुान सिेतका आधारिा घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ दईुखोिी खानेपानी आर्ोजना िियतका िामग अपगु रकि सम्वशन्धत 
उपभोक्ताहरुिे व्र्होने गरर रु. ४०००००।००(चार िाख िार) घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. 
०७७/०७८ को वावषयक बजेट अन्तगयत ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचना िियत शशषयक नं. २२२३१ 
मस.नं. १ पेज नं. ५२ बाट  खचय हनुे गरर हनुे गरी रु. ४०००००।- उपिब्ध गराउने। 

१०.२ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ को च.नं. ३२४, मिमत २०७७/०८/१५ गतेको प्राप्त मसिाररस 
परका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ चन्रसूर्य टोि ववकास संस्था अन्तगयत घोराधारा 
खानेपानी र्ोजना वषायतको कारणिे पवहरो गई खानेपानी अवरुर्द् भएकािे प्राववमधक िागत अनिुानका आधारिा 
१५०० मिटर आधा इन्च पाइप घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. ०७७/०७८ को वावषयक बजेट अन्तगयत 
ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचना िियत शशषयक नं. २२२३१ मस.नं. १ पेज नं. ५२ बाट  खचय हनुे गरर 
हनुे गरी उपिब्ध गराउने। 

१०.३ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ को च.नं. ३०३  मिमत २०७७/०८/११ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्काका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ बस्ने गोववन्द 
घती िगरको एकतिे घरिा आगिागी भई क्षती भएकािे मनजिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक नं. 
३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२बाट खचय हनुे गरर घरको साइज अनसुारको जस्तापाता उपिब्ध गराउन।े 

१०.४ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ को च.नं. २९५  मिमत २०७७/०८/११ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्काका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ बस्ने बोि 



बहादरु भण्डारीको एकतािे घरिा आगिागी भई क्षती भएकािे मनजिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक 
नं. ३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२बाट खचय हनुे गरर घरको साइज अनसुारको जस्तापाता उपिब्ध गराउन।े 

१०.५ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ५ को च.नं. ४६६  मिमत २०७७/०६/२९ गतेको प्राप्त मसिाररस 
पर तथा प्राववमधक िागत अनिुान सिेतका आधारिा जनता ववद्यािर् डााँगीगाउाँको पखायि वषाय्का कारणिे 
भश्कएको हुाँदा िागत अनिुानको रकि रु. १५२५४५।- घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. ०७७/०७८ 
को वावषयक बजेट अन्तगयत ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचना िियत शशषयक नं. २२२३१ मस.नं. १ पेज नं. 
५२ बाट खचय हनुे गरर हनुे गरी उपिब्ध गराउने। 

१०.६ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १ को च.नं. ३५२  मिमत २०७७/०७/०७ गतेको प्राप्त मसिाररस 
पर तथा प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा वडा नं. १ सकुाखोिा बस्ने धनमसंह बिुाको घर आगिागी भई 
क्षती भएकािे मनजिाई रु. २००००।-(ववस हजार  िार) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक नं. 
३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२बाट खचय हनुे गरी राहत उपिब्ध गराउने। 

१०.७ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १७ को च.नं. १४१८  मिमत २०७७/०७/२५ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर, वडा समिमतको बैठकको मनणयर्को प्रमतमिवप तथा संिग्न ववि भपायइ अनसुार िौरीिे टोकेर 
घाइते भएका बािबामिकाहरुको उपचार खचय वापत राहत रकि रु. २००००।-( ववस हजार िार) उपचार 
खचय व्र्होने गरी वडा नं. १७ शस्थत श्री प्राथमिक ववद्यािर् भैसाहीिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक 
नं. ३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट राहत उपिब्ध गराउने। 

१०.८ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ९ को च.नं. ९३९  मिमत २०७७/०८/१६ गतेको प्राप्त मसिाररस 
पर, संिग्न प्रहरी िचुलु्का, प्राववमधक िागत अनिुान तथा अनगुिन प्रमतवदेन सिेतका आधारिा घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. ९ अन्तगयत पने खैरा कोठरी सडक खण्डिा नािा कवटङ तथा ह्यिुपाइप जडानको 
कार्य गरे वापतको रकि रु.९६१७८।-(छर्ानब्बे हजार एक सर् अठत्तर िार) स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन 
कोष शशषयक नं. ३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट उपिब्ध गराउन।े 

१०.९ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ को च.नं. ५५८ मिमत २०७७/०७/०६ गतेको प्राप्त मसिाररस 
पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ पिासीपरु बस्ने 
भानववर ववश्वकिायको घर वषयका कारणिे क्षमत भएकािे मनजिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक नं. 
३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खचय हनुे गरी मनजको घरको साइज अनसुारको जस्तापाता उपिब्ध 
गराउने। 

१०.१० घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ को च.नं. १९७  मिमत २०७७/०६/२९ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १९ सैघा 
दोधारा सडक खण्डिा अववरि वषायका कारणिे क्षमत भई आवागिन सिेत अवरुर्द् भएकािे समिमतबाट अनगुिन 
सिेत भएकािे प्राववमधक िागत अनसुार रकि रु. १०००००।- (एक िाख िार) बराबरको िागतिा 



जे.सी.वी. बाट बाटो िियत गनयका िामग घोराही उपिहानगरपामिकाको आ.व. ०७७/०७८ को वावषयक बजेट 
अन्तगयत ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचना िियत शशषयक नं. २२२३१ मस.नं. १ पेज नं. ५२ बाट खचय 
हनुे गरर हनुे गरी उपिब्ध गराउने। 

 

१०.११ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ को च.नं. ५३४  मिमत २०७७/०६/२९ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ झमु्केटारी 
बस्ने चन्रा कुिारी वव.कको घर वषायका कारणिे क्षमत भएकािे मनजिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष 
शशषयक नं. ३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खचय हनुे गरी मनजको घरको साइज अनसुारको जस्तापाता 
उपिब्ध गराउने। 

 

१०.१२ घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ को च.नं. ५१३  मिमत २०७७/०६/२८ गतेको प्राप्त 
मसिाररस पर तथा संिग्न प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ िा बस्न े
साववरा वव.क.को घर वषायका कारणिे क्षती भएकािे मनजिाई स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोष शशषयक नं. 
३११५९ मस.नं. १२ पेज नं. ५२ बाट खचय हनुे गरी मनजको घरको साइज अनसुारको जस्तापाता उपिब्ध 
गराउने। 

 

मनणयर् नं. ११: 
घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. १२ को च.नं.१११३ मिमत २०७७/०८/३० गतेको परानसुार घोराही 
उपिहानगरपामिका वडा नं. १२ वडा समिमतको मिमत २०७७/०७/२६िा बसेको बैठकको मनणयर्ानसुार " 
गिािाि राविर् हृदर्केन्र", बााँसबारी काठिाण्डौिाई प्रदेशस्तरीर् शाखा ववस्तारका िामग जग्गा आवश्र्क 
परेकािे घोराही उपिहानगरपामिकावडा नं. १२ को काशत्तके तल्िो ड्याि देशख पशिि हापरुखोिा पूवयको कररब 
३ मबघा १० कठ्ठा सरकारी जग्गा " गिािाि राविर् हृदर्केन्र", बााँसबारी काठिाण्डौिाई सरकारी जग्गा 
मिजिा उपिब्ध गराउने कार्यववमध २०७१ बिोशजि मनशलु्क उपिब्ध गराउन।े 

 

मनणयर् नं. १२: 
भमूि व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्रािर्, नापी ववभागको च.नं. ११२, मिमत २०७७/०७/२४ को प्राप्त 
परानसुार नेपाि सरकार (िशन्रपररषद) को मनणयर् तथा मिमत २०७७/०७/१७ िा नेपाि राजपरिा प्रकाशशत सूचना 
"नेपाि सरकारको जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ को दिा ३ को उपदिा (१) अनरुुप दाङ शजल्िाको जग्गा पनु: 
नापजााँच गने बिोशजि दाङ शजल्िा घोराही उपिहानगरपामिका अन्तगयत घोराही उपिहानगरपामिका वडा नं. ११ िा 
अवशस्थत चशचिा गाउाँ र वडा नं. १२ अवशस्थत गरुौगाउाँ, रािकोट, ज्र्ामिरेखोिा क्षेर दाङ शजल्िािा नापजााँच हुाँदा रोल्पा 
शजल्िािा परेको तथा पनु: रोल्पा शजल्िा नापजााँच गदाय प्रशासमनक मसिाना पररवतयनका कारण दाङ शजल्िािा पनय गएको 
र नापजााँच नभई छुट हनु पगेुको । सो छुट जग्गा नापजााँच गनय आवश्र्क पने उपकरण (ल्र्ापटप तथा जेनेरेटर) िेमसनरी 
तथा औजार शशषयकबाट व्र्वस्थापन हनुे गरर जग्गा नापजााँच कार्यिा सहर्ोग गने । 

मनणयर् नं.१३: 

प्रधानिन्री रोजगार कार्यक्रि अन्तगयत आ.व. २०७७/०७८ िा ससतय अनदुान स्वरूप रु. एक करोड उनान्तीस 
हजार ववमनर्ोजन भएकािे सािदुावर्क आर्ोजनाहरु मनिायण तथा िियत िािय त रोजगारी सजृनाका िामग वडा 



कार्ायिर्को मसिाररस बिोशजि तपशशि बिोशजिका वडािा मनम्नानसुार र्ोजनाका िामग बजेट मबमनर्ोजन गने 
। 

तपशशि: 

वडा नं.  पूणय वववरण 
वेरोजगार 
सङ्ख्र्ा 

आनिुमनत बजेट 
(कािका िामग 
पाररश्रमिक) 

अनिुामनत बजेट 
र्वुा रोजगारी 

कुि अनिुामनत 
बजेट 

कैविर्त 

१ १२५ ५०००००। ५०००००। १००००००।  

२ ९० ३५००००।  ३५००००। ७०००००।  

३ १२३ ५०००००। ५०००००। १००००००।  

४ १४४ ५०००००। ५०००००। १००००००।  

५ २५८ ५६००००। ५६००००। ११२००००  

६ १२ १०००००। १५००००। २५००००।  

७ ० ० ० ०  

८ १८ १०००००। १५००००। २५००००।  

९ १८ १०००००। १५००००। २५००००।  

१० ५६ ३०००००। ३०००००। ६०००००।  

११ ८६ ३५००००। ३५००००। ७०००००  

१२ १४ १००००० १५००००। २५००००।  

१३ ३४ २०००००। २०००००। ४०००००।  

१४ ४९ ३०००००। ३०००००। ६०००००।  

१५ ११ १०००००। १५००००। २५००००।  

१६ ० ० ० ०  

१७ १४ १०००००। १५००००। २५००००।  

१८ ३३ २०००००। २०००००। ४०००००।  

१९ १५९ ५०००००। ५१०००००। १०१००००।  

कुि १२५० ४८६००००। ५१७००००। १००३००००।  

 

 

प्रधानिन्री रोजगार कार्यक्रि अन्तगयत घोराही उपिहानगरपामिकािा आ.व. २०७७/०७८ का िामग 
रोजगार ििुक आर्ोजनाहरुको वववरण । 

l;=g= of]hgfsf] gfd j8f 

g+= 



! ef]6] ;fd'bflos jgdf agdf/f ;kmf ul/ kmnkm'n lj?jf nufpg]   ! 

@ cfwf/e't ljBfno l;dntf/fdf tf/jf/ tyf kmnkm'nsf lj?jf nufpg] ! 

# ef]6]bx b]vL 7fl6sf]6 hf]8\g] uf]/]6f] af6f] dd{t ug]{ ! 

$ r]k]tfn ;kmfO{ / dd{t ! 

% dfn] jf6f] dd{t ! 

^ a'sf jf6f] dd{t ! 

& ;/o' :df6{ lxnkfs{ ;Dd hfgsf nflu af6f] dd{t @ 

* j8fsf ljleGg 6f]nx?df emf8L ;kmfO{ / af6f] dd{t @ 

( jjO{ gbL s6fg /f]syfd / dd{t @ 

!) j8fsf ljleGg 6f]nx?df vfN8fv'N8L k'g{] dd{t ug]{ tyf gfnf lgdf{0f @ 

!! bfdf]b/ /f]8 b]vL df=lj= lemªlg :s'n, jGhf8L, wf]bnk'/ x'b} bfdf]b/ /f]8 hf]8\g] 

jf6f] dd{t of]hgf 

# 

!@ vdf/] l;rfO{sf nfuL tf/hfnL # 

!# /g3/f b]vL rd]/] u'kmf hfg] jf6f] dd{t # 

!$ kf}jfsf]6,8fF8fufp / ;'gk'/ esf/]df /x]sf] sl/j !.! lj3f ul/ sl/j # ljufx 

hUuf nfO{ tf/jf/ ul/ kmnkm'n lj?jf /f]Kg] sfd 

$ 

!% ;/]vf]nf, /f]lxgL, sld/] vf]nf / cdf/] vf]nfsf 8\ofdx?df a[Iff/f]kg ug{] $ 

!^ ;/]vf]nf, esf/], :ofnfkfgL x'b} kfn'yfg hfg] af6f]sf] bfof jfof b'j} tkm{sf] emf8L 

;/;kmfO{ ug{] / af6f] dd{t 

$ 

!& lj=lk= dfu{sf] l;:g] vf]nf b]vL aflnd vf]nf ;Ddsf] bfof jfof b'j} tkm{sf] emf8L 

;kmf ug{] / af6f] dd{t 

$ 

!* efg' rf]s b]vL ;'gk'/ x'b} esf/] ;Ddsf] ;8ssf] b'j} tkm{sf] emf8L ;kmf ug{] / 

af6f] dd{t 

$ 

!( uf]UnL b]vL df=lj 8f8fufp x'b} tNnf] emsf/] hfg] af6f]sf] b'j} tkm{sf] emf8L ;kmf 

ug{]/ af6f] dd{t 

$ 

@) ;l/sf]6 kfn'yfg dfly hfg] af6f] dd{t ;+ef/ % 

@! 8fFluufp l8kjf]l8ª b]vL d5}of 8u/ hf]8\g] bfdf]b/ ;8s dd{t ;'wf/ % 

@@ lkkn6fs'/f jf6 /Hh] hfg] jf6f] dd{t % 

@# ;'gsf]6 hfg] uf]/]6f] af6f] dd{t ;+ef/ % 

@$ kf08j]Zj/ dxfb]j dlGb/ wf/fkflg b]vL ;'gsf]6 hfg] uf]/]6f] af6f] dd{t ;+ef/ % 

@% 8fFlu6f]n l;rfO{ gfnf lgdf{0f % 

@^ kmrsk'/ arfxf s'nfsf] afwg]/ afDnfnL 6f]nlt/ hfg] af6f]sf] dd{t ;'wf/ ug{] ^ 

@& l;:g]d'xfg 6f]nsf] ld7\7] g]kfnLsf] 3/ b]vL s]jn v8\sf rf]s ;Dd af6f] dd{t 

;'wf/ 

^ 

@* u'?jfufp l;rfO{ s'nf] nfO{lgª -/fhg a'9fyf]sLsf] 3/ b]vL klZrd d'n s'nf]df 

e'Ifo /f]Sg]_ 

^ 

@( e};xjf ;f]tf s'nf] lgdf{0f & 

#) u+u]Zj/ dxfb]j emf8L ;kmfO{ tyf tf/hfnL & 

#! ;f}l8of/ 8j/ufp ;'qmjf/ k'/fgf] ufp ;Dd gfnf dd{t tyf ;/;kmfO{ & 

#@ j8f sfo{nosf] k|fªug dd{t tyf emf8L ;kmfO{ & 

## klZrd ;]jf/ j}h'nfn rf}w/Lsf] 3/ b]vL klZrd blIf0f s'nf l9sl9s} jf6f] dd{t 

;+ef/ 

* 

#$ klZrd ;]jf/ gf/fo0f k|f=lj= b]vL led j= rf}w/L sf] 3/ x'b} lht jxfb'/sf] 3/ 

;Ddsf] jf6f] dd{t 

* 



#% klZrd ;]jf/ 8/} s'n}s'nf gof jf6f]sf] 6\ofs vf]Ng] sfd * 

#^ ;]jf/ / s6'sLdf /x]sf ljleGg s'nfx? dd{t ug{] sfo{ * 

#& k;]{gL a/fxIf]qdf kf]v/L lgdf{0f ( 

#* d5fxL l;rfO{ s'nf]sf] b'j}k6\6L df6f] lkmlnª / dd{t ( 

#( tNnf] w}/]lg sfln k|;fb rf}w/Lsf] 3/ b]vL dbg clwsf/Lsf] 3/ x'b} tNnf] /uf}of 

hf]8\g] gof ;8ssf] 6|ofs lgdf{0f 

!) 

$) rfblg6f]n eo/yfg b]vL u'h{] vf]nf lg:lsg] gof ;8s 6|ofs lgdf{0f !) 

$! dflyNnf] /3f}of kxn]jf rf}w/Lsf] 3/ b]vL l;wf blIf0f gof ;8s 6|ofs lgdf{0f !) 

$@ hnf}/f b]vL jsf{j6gL 6f]n hfg] jf6f] dd{t !) 

$# rf/jluof zf]efs/ Gof]kfg]sf] 3/b]vL blIf0f s'nf] s'jf ;Dd slRr ;8s dd{t !) 

$$ w}/]lg ;Gt cfrfo{sf] 3/ b]vL pQ/ ;'g8j/L z'snfn rf}w/Lsf] 3/ ;Dd slRr 

;8s dd{t 

!) 

$% sK;]/L sfk|]bx uf]/]6f] af6f] dd{t !! 

$^ a'sfvf]nfdf lxpb] aif]{ l;rfO{sf nfuL hgs af]x/fsf] 3/ glhs afw lgdf{0f !! 

$& k]/gL lxpb] aif{] l;rfO{ afw lgdf{0f !! 

$* k|f=lj= k]l/gL b]vL klZrd k}q}vf]nf ;Dd ;8s dd{t !! 

$( uf}/L k]/]gL x'b} lhtk'/ ;8s dd{t !! 

%) gof a:tL b]vL af;uh]/L ;8s dd{t !! 

%! df/fsf]6df ;8s dd{t of]hgf !@ 

%@ hu/]jfdf ;8s dd{t of]hgf !@ 

%# en8f8fdf af6f] lgdf{0f of]hgf !@ 

%$ h+ªvf]nL t]lnof l;rfO{ of]hgf u'h{] !@ 

%% vl/jf]6 xflQ;f/ x'b} u'/f} hfg] ;8s dd{t of]hgf !@ 

%^ h+vf]nL 8\ofddf ;8s lgdf{0f of]hgf !@ 

%& df=lj= xfk'/ ljhf}/Ldf kvf{n lgdf{0f !@ 

%* >Lhgf sj/sf] 3/ b]vL xf8Ld] lkr ;Dd gfnf ;lxt gof jf6f] lgdf{0f !# 

%( jfx'g8f8] sNe6{ b]vL zjbfx ;Dd gfnf ;lxt  jf6f] dd{t !# 

^) dlg/fd lj=s= sf] 3/ b]vL kf/; s]=;L= sf] 3/ ;Dd gfnf ;lxt gof jf6f] 

lgdf{0f 

!# 

^! g/]z xdfnsf] 3/ b]vL lj Pg lj rf]s ;Dd gfnf dd{t !# 

^@ kbd lul/sf] 3/ b]vL dn]/L lelq af6f] ;Dd gfnf ;lxt  af6f] dd{t !# 

^# sdnwf/L xjNbf/ j/lkkn b]vL rv]/L ;Dd gfnf dd{t !# 

^$ lemuf}/f dgsfdgf dlxnf ;fd'bflos ag leq 6|ofs dd{t / kmnkm'n a[Iff/f]kg / 

afnpBfg 

!$ 

^% ax' pb]Zo dlxnf ;fd'bflos agdf tf/jf/ tyf j[Iff/f]kg !$ 

^^ ;]jf/vf]nf gof a;kfs{ b]vL c6f] len]h ;Dd afO{kf; ;8s /]vfªsg !$ 

^& afn d}qLsf nflu tYofªs ;+sng !$ 

^* k'0f{ ;/;kmfO{ cled'vLs/0fsf nflu :jod ;]js kl/rfng !$ 

^( j8f g+= !$ df kmnkm'n a[Iff/f]kg !$ 

&) gfnf सडक तथा पूर्ााधार ;/;kmfO{ tyf dd{t !$ 

&! nflnu'/f; 6f]n s6'jf vf]nfdf t6jGwg lgdf{0f !% 

&@ j8f g+= !% sf ;8s gfnf ;/;kmfO{ / dd{t !% 

&# /tgk'/ 6f]nsf] gfnf tyf ;8s dd{t !% 



&$ ;flg cDjfk'/ b]vL leq rf}w/L 6f]n hfg] af6f]sf] gfnf vGg] / u|fj]n ug{] sfd !^ 

&% duO{df l;rfO{sf] nflu s'nf] dd{t !^  

&^ Nof08lkmn ;fO{8af6 afx'g 8fF8f hfg] /f]8df xl/ofnL k|j{wg !^ 

&& t]/f}6] 6f]ndf gfnf vGg] / u|fe]n ug{] sfd !^ 

&* ;'Gb/ gu/ 6f]n leqsf jf6f]sf] gfnf vGg] / u|fj]n ug{] sfd !^ 

&( t]/f}6] l;rfO{sf] nfuL ldlg 8\ofd lgdf{0f !^ 

*) j8f sfof{no kl/;/df sDkfpG8 jfn yk u/L lgdf{0f ug]{, cf]v/fdf v]nd}bfg 

lgdf{0f / rf}3]/fdf af6f] dd{t 

!& 

*! zx/L :jf:Yo s]Gb|df sDkfp08 jfn lgdf{0f !& 

*@ 3lgaluof u|x lkkn x'b} u}/fufp hf]8\g] af6f] dd{t / gfnf lgdf{0f !& 

*# /fDr] j/wf/f t'lgrf}/ s[lif ;8s lgdf{0f !( 

*$ nfs'/L ahf/df /f];g :d[tL ;fj{hlgs k|ltIffno lgdf{0f !( 

*% knf;]vf]nf sf]njg emns8Ff8f s[lif ;8s lgdf{0f !( 

*^ aoflnsf]6 eo/yfg 3\o'/ s[lif ;8s lgdf{0f !( 

*& ;f;jf; 7f6Lv]t lar x'b} /flgrf/ lk/f s[lif ;8s lgdf{0f !( 

** yfg8fF8f eujtL dlGb/ lkmN8 tyf k}bn l;l8 lgdf{0f !( 

*( s6'jf, knf;]vf]nf ;}3f ;8s dd{t !( 

() k]lb aoflnsf]6 /fDr] ;8s dd{t !( 

(! 3gZofd jn jxfb'/ :d[lt nfsdfu{ ;8s dd{t !( 

(@ lnfnw/ yfkf :d[lt dfu{ ;8s lgdf{0f !( 

(# nfs'/Lahf/ 3f]/wf/f ;8s dd{t !( 

($ /fDr] vs'{n a8frf}/ ;8s lgdf{0f !( 

(% lq;fª c/ªvf]nf /f]Nkf ;8s dd{t !( 

(^ /fnfjfª 5x/] af]NbL ;8s dd{t !( 

(& dbg cfl>t ;fd'bflos jgdf l6d'/ tyf kmnkm'n j[Iff/f]kg !( 

(* kfrkf]v/L If]qsf] jgdf l6d'/ tyf kmnkm'n j[iff/f]kg !( 

(( Ps 6f]n Ps l;+rfO{ kf]v/L lgdf{0f !( 

!)) j8f sfof{no tyf :jf:Yo sfof{no kl/;/df lkmN8 lgdf{0f !( 

!)! /fgL h?jf b]vL lu7]kfgL x'b} dl;gf ;Dd hf]8\g] ;8sdf sRrL gfnf lgdf{0f !* 

!)@ xfQLvs{df ePsf] sfutL v]tL uf]8d]n / lj?jf /f]Kg] sfd !* 

!)# xflQvs{ hf]lu8fF8f ;8sdf sRrL gfnf dd{t !* 

!)$ clDjs]Zj/L uf]vf{nL kfvf]df a[Iff/f]k0f sfo{qmd !* 

!)% clDjs]Zj/L 6f]n, dlxnf ;fd'bflos ejg b]vL gf/fo0f e6\6/fO{sf] rf}s ;Dd 

gfnf dd{t 

!* 

 

 

मनणयर् नं. १४ : 

घोराही उपिहानगरपामिकाका नगर शशक्षा समिमतका सदस्र् श्री ववकास गौति तथा घोराहीका 
अमभर्ानकताय वववकरण गौतिका बवुा एवं दाङका अमभभावक श्री िाशणकिाि गौतिज्र्कुो मिमत 
२०७७/०८/२४ गते ९३ बषयको उिेरिा असािवर्क मनधन भएकोिा उपिहानगरपामिकािाई 



अ्र्न्त द:ुखी एवं स्तब्ध तलु्र्ाएको छ । र्स द:ुखद घडीिा ितृ आ्िाको शचरशाशन्तको कािना 
गदै शोक सन्तप्त पररवार प्रमत हाददयक सिवेदना प्रकट गररर्ो।  

 


