
प्रस्ताव: मिमत २०७७/०८/१०  गते बधुबार, ९३ औ कार्यपामिका बैठक 

1. अस्पताि मििायण सम्वन्धिा 
2. राजश्व परािर्य समिमतको बैठकको मिणयर् अििुोदि सम्वन्धिा 
3. वार्ो ग्र्ास प्िान्टको म्र्ाद थप सम्वन्धिा 
4. वडा िं. ५ स्स्थत श्री जिकल्र्ाण प्रा.वव. धारापािीको अधरुो भवि मििायण सम्वन्धिा 
5. िागत सहभामगता विताय सम्वन्धिा  

6. मिर्लु्क ग्राभेि उपिब्ध गराउिे सम्वन्धिा  

7. सिुपरु थारु गाउँिा ररङ कुवा मििायण सम्वन्धिा  

8. कििघारीबाट बकुा खोिा हुँदै ज्र्ामिरे दहसम्ि बाटो िियत सम्वन्धिा 
9. कार्यववमध सम्वन्धिा  

10. आमथयक सहर्ोग सम्वन्धिा  

11. िददजन्र् पदाथय सम्वन्धिा  

12. सरसिाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि समिमतको मिणयर् अििुोदि सम्वन्धिा 
13. घोडाको भकु्तािी सम्वन्धिा 
14. मतिगंगा आखा अस्पताि सम्वन्धिा 
15. अपगु रकि सम्वन्धिा  

16.  क्रसर प्िान्ट स्थापिा अििुमत सम्वन्धिा 
17.   कियचारीको पद तथा पाररश्रमिक एकरुपता सम्वन्धिा 
18. जग्गा उपिब्ध गराउिे सम्वन्धिा 
19. कार्यदि गठि सम्वन्धिा 

 

मिणयर् िं.१: 
सङ्घीर् िामििा तथा सािान्र् प्रर्ासि िन्रािर्को च.िं. १३००, मिमत २०७७/०७/२८ को परािसुार 
स्थािीर् तहको स्वास््र् संस्था स्तरोन्नमत गिय जग्गा प्रामि तथा भवि मििायणका िामग घोराही 
उपिहािगरपामिकािाई अथय िन्रािर् िािय त रकि मिकासा भैसकेको हुँदा घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. 
४ िा अवस्स्थत िक्ष्िीपरु  स्वास््र् चौकीिाई स्तरोन्नमत गरी भवि मििायणको िामग सोवह वडाको भाकरेिा 
िेपाि सरकारको िाििा रहेको िक्ष्िीपरु ७/क वक.िं.१०४ को १-०-०- (१ मबगाहा) जग्गा १५ रै्र्ाको 
आधारभतू अस्पताि मििायणका िामग उपिब्ध गराउि।े 

 

 



मिणयर् िं. २: 
घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत राजश्व परािर्य समिमतको मिमत २०७७/०६/२८ तथा मिमत 
२०७७/०७/२६ गते बसेको बैठकको तपस्र्ि बिोस्जिको मिणयर् अििुोदि गिे। 

तपस्र्ि: 
२.१ र्स कार्ायिर् अन्तगयतका भाडािा संचािििा रहेका व्र्ापाररक सटरहरुको भाडादर प्रत्र्ेक दईु (२) 
वर्यिा सम्झौता बिोस्जि १०% वृवि हिुे र्तय बिोस्जि आ.व. ०७७/०७८ िा १०% भाडा ववृि हिुपुिेिा 
सटर भाडािा मिई व्र्वसार् संचािि गरररहेका व्र्वसार्ीहरुिे कोमभड-१९ संक्रिणका कारण व्र्ापार 
व्र्वसार्िा असर परेकोिे १०% वृवि िगरी साववक बिोस्जि भाडादर कार्ि गरी सम्झौता गरीददि िाग 
गरेकोिे चाि ुआ.व. ०७७/०७८का िामग गत आ.व.को भाडादर अिसुार िै सम्झौता गिे ।  

 

२.२ कोरोिा भाइरस (कोमभड -१९) को प्रकोपका कारण गत आ.व. ०७६/०७७ चैत ११ गते देस्ख 
िकडाउि हुँदा जडीबटुी, कवाडी जीवजन्त ुकरको व्र्ावसावर्क उपर्ोग वापतको कर सङ्किि तथा मिकासी 
गिे कार्यिा अवरोध भएको कारण ठेक्का रकििा िकडाउि अवमधभरको छुट पाउँ भमि आकर्य मििायण सेवा 
एंड सप्िार्सयबाट मिवेदि प्राि भएको हुँदा िकडाउि अवमधभर २०७६ चैर ११ गते देस्ख २०७७ जठे 
िसान्त सम्िको जडीबटुी, कवाडी स्जवजन्त ुकरको अस्न्ति वकस्ता वापतको रकि (३२०६००) छुट ददि।े 

 

२.३ र्स घोराही उपिहािगरपामिकाकोिे बिाएको ×घ" वगयको मििायण व्र्वसार्ी इजाजत पर सम्बन्धी कार्यववमध, 
2075 बिोस्जि सबै प्रवक्रर्ा र कागजातहरु परुा गरे िगरेको हेरी घोराही १६ स्स्थत एटिस पिु कन्रक्सि 
प्रा.मि. का प्रो. स्र्व प्रसाद देवकोटा र घोराही १६ स्स्थत सकृु्कक मििायण सेवा प्रा.िी.का प्रो. कृष्ण बहादरु 
खड्कािाई ×घ" वगयको मििायण व्र्वसार्ी इजाजत पर ददिे। 

 

मिणयर् िं. ३: 

िेपाि उजाय ववकास कम्पिी प्रा.िी. को मिमत २०७६/१२/०७ को परािसुार घोराही उपिहािगरपामिका 
वडा िं. १६ स्स्थत ल्र्ाण्डविि साइडिा Waste to Energy कार्यक्रि अन्तगयत र्स कम्पिीबाट २००० 
घ.िी.क्षिताको वार्ो ग्र्ास प्िान्ट मििायण गिय सम्झौता भएको मथर्ो । उक्त कार्य  मिमत २०७७/०२/०२ 
गते बसेको कार्यपामिका बैठकिे २०७७ कामतयक िसान्त सम्ि सम्पन्न गिे गरी म्र्ाद थप भएकोिा 
कोरोिाको िहािारीका कारण बावहरबाट औजार/ उपकरणहरु ल्र्ाउि सक्िे स्स्थमत िभएकोिे सो सिर्िा 
संपन्न गिय िसकेको हुँदा २०७७ साि चैर िसान्त सम्ि म्र्ाद थप गिय सम्वस्न्धत मििायण कम्पिीबाट 
अिरुोध भई आएको हुँदा सो अवमध सम्ि म्र्ाद थप गिे। 

 
 
 



मिणयर् िं. ४: 
घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च.िं. ४६७ र मिमत २०७७/०६/२९ को पर तथा श्री 
जिकल्र्ाण प्रा.वव. धारापिीको च.िं. ०४, मिमत २०७७/०६/१८ को प्राि पर बिोस्जि  श्री जिकल्र्ाण 
प्रा.वव. धारापािीिाई गत आ.व. ०७६/०७७िा सासंद ववकास कोर्बाट रु. २०००००।-(दइु िाख) 
ववमिर्ोजि भए अिसुार मति (३) कोठे भवि मििायण कार्य र्रुु गररएको तर उपर्ुयक्त ववमिर्ोस्जत बजेटबाट 
भविको केवह अंर् िार मििायण भएको र अमधकांर् काि अधरुो रहेकोिे बाँकी रहेको काि ि.ई. अिसुार 
भैपरी स्र्र्यकबाट स्रोत व्र्वस्थापि गिे गरी सम्पन्न गिे । 

 

मिणयर् िं. ५: 
 आ.व. २०७५/०७६ िा रािी संगि टोि ववकास संस्थािे ६० मि. िम्बाई ७ मि. चौडाईको सडकवपच 
प्रर्ोजिाथय ७०% घोराही उपिहािगरपामिका र सम्वस्न्धत उपभोक्तािे ३० % व्र्होिे गरर रु. ७०१३५।- 
(सहत्तर हजार एक सर् पैमतस िार) जम्िा गरेको तर ववमभन्न कारणिे सो र्ोजिा सम्झौता हिु िसकेको 
हुँदा उपभोक्तािे जम्िा गरेको रकि रु. ७०१३५।- मस.िं. २२०, बजेट स्र्र्यक िं. ३११७१, िागत 
सहभामगता विताय स्र्र्यकबाट विताय ददि।े 

 

मिणयर् िं. ६: 
घोराही उपिहािगरपामिकाको मिमत २०७७/०२/२९ गते, ८३ औ ं कार्यपामिका बैठकिा घोराही 
उपिहािगरपामिका १६ िम्बर वडा कार्ायिर्को मिमत २०७६/१२/५, च. ि. ९०५६ को पर अिसुार 
घोराही उपिहािगरपामिका वडा िम्बर १६ स्स्थत प्ररेरत टोि ववकास संस्था र र्हरी सदि (रिि के.र्स 
कम्पिी) बीच मिमत २०७५/९/२० गते भएको सम्झौता बिोस्जि चन्र िवहिा सािदुावर्क वि सिहु देखी 
डाँिे टोि सम्ि १५०० मिटर िम्बाई र १२ मिटर चौडाई बाटो ववस्तार गरी ग्राभेि र रोमिंग गियको 
िामग र्हरी सदि (रिि के.र्स कम्पिी) बाट जेसीभी, वटप्पर, रोिर उपिब्ध गराउिे र प्ररेरत टोि ववकास 
संस्था बाट ग्राभेिको व्र्वस्था गिुयपिे गरी सम्झौता भएको र प्राववमधक र्ाखाको रार् अिसुार उक्त कार्यका 
िामग कररब १४४० घि मि. ग्राभेि आवश्र्क पिे र सो कार्य सम्पन्न भएिा कररब १० िाख िागत 
बराबरको सडक मििायण कार्य सम्पन्न हिुे भएको तथा ग्राभेि व्र्वस्थाका िामग सम्वस्न्धत उपभोक्ताबाट 
िगािी गिय सक्िे क्षिता िभएको हुँदा १४४० घि िी. ग्राभेिका िामग िाग्ि ेराजस्व रकि बराबर सहर्ोग 
भैपरी स्र्र्यकबाट उपिब्ध गराउिे । 

 

मिणयर् िं. ७: 
घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ४ को च.िं. ४१९ मिमत २०७७/०५/२८ गतेको प्राि परािसुार 
घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ४ सिुपरु थारुगाउँ टोििा २०५१ साििा मिमियत सावयजमिक ररङ कुवा 
भस्त्कएकोिे खािेपािीको व्र्वस्थापिका िामग सोवह ठाउँिा प्राववमधक ि.इ. अिसुार ररङ कुवा मििायण भैपरी 
स्र्र्यकबाट गिे। 

 
 
 



मिणयर् िं. ८ 

८.१ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च.िं. १०४९ मिमत २०७७/०७/२६ गतेको पर तथा 
ज्र्ामिरे दह सािदुावर्क वि उपभोक्ता सिूहको च.िं.१, मिमत २०७७/०७/२५ को परािसुार सािदुावर्क 
विको के्षर मभर पिे ज्र्ामिरे दह सम्ि पगु्िे कच्ची बाटो वर्ायतको पािीिे ववमभन्न ठाउँिा पवहरो गई अवरुि 
भएकोिे कििघारीबाट बकुा खोिा हुँदै ज्र्ामिरे दहसम्ि बाटो िियत गिय JCB उपिब्ध गराउिे। 

 

८.२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च.िं. ८९३ मिमत २०७७/०७/१३ गतेको परािसुार 
वडा िं. १३ स्स्थत िापे जािे बाटोिा वर्ायतको पािीिे पवहरो गई आवतजावत गिय कदठिाई भएकोिे सो 
बाटो िियत तथा सरसिाईको िामग JCB उपिब्ध गराउिे । 

 

मिणयर् िं. ९: 
घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत पर् ुसेवा र्ाखाको स्वीकृत कार्यक्रि अिसुार िागिा आधाररत कार्यक्रि 
संचाििका िामग मििायण भएको "िागिा आधाररत कार्यववमध २०७७" पाररत गिे ।  

  

मिणयर् िं. १०: 
घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च.िं. ५८० मिमत २०७७/०७/१६ को परािसुार वडा िं. 
११ बस्ि े स्चर मसंह गन्धवयका छोरा ववर्ाि गन्धवय मबरािी भई उपचारको िामग स्र्क्षण अस्पताििा भिाय 
भएको र मिजको आमथयक स्स्थमत किजोर भएकोिे और्मध उपचारको िामग रु. १००००।-(दस हजार) 
ववववध स्र्र्यकबाट आमथयक सहर्ोग गिे। 

 

मिणयर् िं. ११: 
चाि ु आ.व. ०७७/०७८ िा ठेक्का आह्वाि गिे कार्यका िामग IEE भएका िदद/घाटहरु िध्र् े तपस्र्ि 
बिोस्जिका िदी/घाटहरुको िददजन्र् पदाथय घोराही उपिहािगरपामिका क्षेरमभर आइपिे ववपद व्र्वस्थापि 
कार्यिा आवश्र्क पिे देस्खएकोिे ववपद व्र्वस्थापि/आपत्कामिि व्र्वस्थापि प्रर्ोजिाथय संस्चत गिय 
आवश्र्क भएकोिे ठेक्का आह्वाि िगिे। 

तपस्र्ि: 
मसस्िे खोिा 

१) के्षर िं. १ घोराही प्र्ठुाि जािे सडकको पिुको उत्तरतिय  रहेको भैस्कुिाय कुिोको वाधदेस्ख उत्तर 
तिय   २०००*८*०.६= ९६०० घ.िी. 
वामिि खोिा 

१) के्षर िं. १ स्झङ्िी कुिो वाँधको उत्तर ७०० िी टेण्डर गिय वाँकी    

१०००*१३*१.२५=  १६२५० घ.िी. 
कटुवा खोिा 

१) के्षर िं. १ रं्ङ्खेवपपि सतगैर्ा कुिोको वाँधदेस्ख अस्म्वकेश्वरी िस्न्दरको पस्िि सम्ि-  

१३००*९*०.८=  ९३६० घ.िी. 



२) के्षर िं. २ कजायई वकरी कुिोको वाँधको उत्तर दस्क्षण तिय  २०० िी –  

२३०*७*०.५=  ८०५ घ.िी. 
      ३००*१०*०.९=  २७०० घ.िी.   

हापरु खोिा 
१) के्षर िं. १ गाँस कुिोको वाँधदेस्ख उत्तर भवािी कुिोको वाँध सम्ि  

 साईट A - २३०*१२*०.८=  २२०८ घ.िी. 
          साईट B  -१५०*१५*०.८=  १८०० घ.िी. 
     साईट C - १५०*१५*१=  २२५० घ.िी. 

२) के्षर िं. २ हापरु रतिपरु जािे पक्की पिुदेस्ख उत्तर झोिङु्गे पिुसम्ि  

      १४०*१२*०.८= १३४४ घ.िी. 
सेवार खोिा 

१) के्षर िं. १ सेवार खोिा ढोडेिी वाँधदेस्ख दस्क्षण  १३०*७*०.८=  ७२८ घ.िी.               

        २)  के्षर िं. २ वृिाश्रि देस्ख अटोमभिेज सम्ि ३६०*१२*०.१=  ४३२० घ.िी. 
   ३)  के्षर िं. ४ गजेु खोिा र सेवार खोिाको दोभाि देस्ख दस्क्षणतिय  वडा िं. ७ र ड ववचिा डावर गाऊँ 

र  बधुौराघाट   

 

मिणयर् िं. १२ :  

घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत सरसिाई, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि समिमतको मिमत 
२०७७/०६/१५ तथा मिमत २०७७/०७/२४को बैठकका देहार्का मिणयर्हरु अििुोदि गिे। 

१२.१ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १९ को च॰ िं॰ १३८ मिमत २०७७/०६/०२ को मसिाररस 
परका आधारिा श्री प्रा॰ वव॰ आिाधरा स्कुििा आएको पवहरोिाई सिा गिय वडा कार्ायिर्िे इन्धि व्र्होिे 
गरी उपिहािगरवपिकाबाट जे॰ सी॰ बी॰ उपिब्ध गराउिे। 

१२.२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १० को  च॰ िं॰ ८१७ मिमत २०७७/०६/११ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी कार्ायिर्को िार् सदगद पजुी सिेतका आधारिा ववधतु करेन्ट सट भई उत्तर अम्राइ 
बस्िे श्री अितृ चौधरीको ितृ्र् ु भएकोिे मिजको पररवारिाई वकररर्ा खचय बापत राहत स्वरुप 
रु॰2५०००।स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.३ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १० को च॰ िं॰ ८१8 मिमत २०७७/०६/११ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी कार्ायिर्को िार् सदगद पजुी सिेतका आधारिा ववधतु करेन्ट सट भई उत्तर अम्राइ 
बस्िे श्री रेिकुा चौधरीको ितृ्र् ु भएकोिे मिजको पररवारिाई वकररर्ा खचय बापत राहत स्वरुप 
रु॰2५०००।स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 



१२.४ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १२ को च॰ िं॰ ३७२ मिमत २०७७/०६/०९ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा रािकोट ज्र्ामिरे खोिा स्स्थत मरपरु - ९ खािेपािी तथा 
सरसिाइ समिमतको टंकी अववरि वर्ायतको कारणिे पवहरो गई के्षती भएको हुँदा सोका सम्बन्धिा प्राववमधक 
ईस्टीिेट अिसुारको उपर्कु्त रकि स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे । 

१२.५ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च॰ िं॰ ३५४ मिमत २०७७/०६/0७ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा ओइिरीर्ा खोिािा आएको बाढीिे गिेर्परु स्र्बपरु 
खािेपािी र्ोजिाको पाइपिाइि बर्ायतको कारण क्षमत भएको सम्बन्धिा सोको मििायणका िामग प्राववमधक 
ईस्स्टिेट अिसुार िाग्िे खचय रु॰ ६१२४६। स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउि।े 

१२.६ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १० को च॰ िं॰ ८०४ मिमत २०७७/०६/११ को पर तथा 
संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा ववधतु करेन्ट सट भई उत्तर अम्राइ बस्िे श्री प्रर्ान्त चौधरीको 
ितृ्र् ुभएकोिे मिजको पररवारिाई वकररर्ा खचय बापत राहत स्वरुप रु॰2५०००।स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि 
कोर्बाट उपिब्ध गराउि।े 

१२.७ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ८ को च॰ िं॰ २३० मिमत २०७७/०५/२१ को मसिाररस पर 
तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का र वडा कार्य समिमतको मिणयर् सिेतका आधारिा बकुिाही देखी वडा कार्ायिर् 
जािे बाटोिा वहिपाइप राख्न ेकार्य भएको र सोको मििायणिा िागेको खचय रु॰ २८१६०। स्थािीर् ववपद 
व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.८ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च॰ िं॰ ३५७ मिमत 2077/06/0८ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अववरि वर्ायका कारण कुइरेसोतािा आएको बाढी तथा 
पवहरोिे मसंचाइ कुिोिा क्षती परु्ायएको हुँदा प्रामबमधक ईस्स्टिेटका आधारिा मसंचाइ सचुारु गिय आवश्र्क पिे 
पाइप खररदको खचय स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउि।े 

१२.९ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १८ को च॰ िं॰ 586 मिमत 2077/05/29 को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्राववमधक िलु्र्ाङ्कि सिेतका आधारिा वडा िं॰18 स्स्थत िमसिाका ववमभन्न स्थाििा पवहरो 
िाल्ि जे॰ सी॰ बी॰ प्रर्ोग गरे बापतको खचय प्राववमधक िलु्र्ाङ्कि तथा बीि बिोस्जि ववपदबाट क्षमत भएका 
पूवायधार िियत र्र्यकबाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.१० घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं.५ को च॰ िं॰ २१३ मिमत २०७७/०५/१९ को राहत िाग 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का र तस्स्बर सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री राि बहादरु पिुको 
घरको दस्क्षण र पस्िि मभत्ता भत्कीदा क्षती भएकोिे मिजिाई राहत स्वरुप रु॰२0०००।स्थािीर् ववपद 
व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 



१२.११ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च॰ िं॰ ३६९ मिमत २०७७/०६/१1 को मसिाररस 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा श्री खरु्ीराि चौधरीको घर अववरि वर्ायको कारणिे 
भस्त्कएर क्षमत भएको हुँदा मिजिाई घरको साईज अिसुारको जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् 
व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.१२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १५ को च॰ िं॰ १३५५ मिमत २०७७/०६/1३ को मसिाररस 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण भगवती टोि बस्िे श्री पडु्की 
थरुिीको घर भस्त्कएको हुँदा मिजिाई घरको साईज अिसुारको जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् 
व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.१३ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च॰ िं॰ 6४८ मिमत २०७७/०६/१३ को मसिाररस 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री जगत बहादरु दिािीको  घर 
भस्त्कएको हुँदा मिजिाई घरको साईज अिसुारको जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् व्र्वस्थापि 
कोर्बाट उपिब्ध गराउि।ेसाथै खािेकुरा अभाव भएकािे मिजिाइ उपिहािगरपामिकाको तिय बाट उपिब्ध 
गराइएको खाद्यान्नको बीि बिोस्जिको रकि रु श्री सस्तो पसििाइ स्थािीर् ववपद् व्र्वस्थापि कोर्बाट 
उपिब्ध गराउिे। 

१२.१४ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च॰ िं॰ ३६३ मिमत २०७७/०६/१४ को मसिाररस 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री खिी मधतािको घर 
भस्त्कएको हुँदा मिजिाई प्रामबमधक ईस्स्टिेटका आधारिा जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् व्र्वस्थापि 
कोर्बाट उपिब्ध गराउि।े 

१२.१५ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. २ को च॰ िं॰ 3६४ मिमत २०७७/०६/१३ को मसिाररस 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री र्ज्ञ बहादरु खड्काको घर 
भस्त्कएको हुँदा मिजिाई राहत स्वरुप रु॰१५०००।स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.१६ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च॰ िं॰ २६७ मिमत २०७७/०५/2९ को राहत िाग 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री ििकिी मब॰क॰को टीििे 
छाएको 2 तिे कच्ची घर भस्त्कएर क्षती पगेुको सम्बन्धिा मिजिाई राहत स्वरुप रु॰२००००।स्थािीर् 
ववपद व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.१७ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को च॰ िं॰ ३०१ मिमत २०७७/०6/02 को राहत िाग 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री दि बहादरु िेपािीको कच्ची 
ईट्टािे बिकेो जस्तािे छाएको २ तिे कच्ची घर भस्त्कएर घर भस्त्कएको हुँदा मिजिाई घरको साईज 
अिसुारको जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

 

 



१२.१८ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ११ को  च॰ िं॰ ३०७ मिमत २०७७/०६/०४ को राहत 
पर तथा संग्िि प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा अमबरि बर्ायतको कारण श्री चन्र बहादरु रोकाको बोइिर 
ििय भस्त्कएर क्षमत भएको सम्बन्धिा मिजिाई राहत स्वरुप रु॰२००००।स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि 
कोर्बाट उपिब्ध गराउि।े 

१२.१९ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १२ को च॰ िं॰ २६८ मिमत 2077/0५/१२ को मसिाररस 
पर तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा श्री बवुिराि थारुको घर भस्त्कएको हुँदा मिजिाई घरको 
साईज अिसुारको जस्तापाता राहत स्वरुप स्थािीर् ववपद् व्र्वस्थापि कोर्बाट उपिब्ध गराउिे। 

१२.२० घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च.िं. ५१६ मिमत २०७७/०७/२० गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा संिग्ि प्रहरी िचुलु्का सिेतका अधारिा आगिागीका कारणिे पोर्ण मगररको १० िी. 
चौडाई १९ मि. िम्बाई भएको घरिा रहेका सािाग्री जिी क्षती भएकािे मिजिाई घर िियतका िागी 
स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. ३११५९ मस.िं. १२ पेज िं. ५२बाट खचय हिुे गरर रु. 
२००००|-( मबस हजार ) आमथयक सहर्ोग उपिब्ध गराउिे। 

१२.२१ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च.िं. ५१६ मिमत २०७७/०७/२३ गतेको प्राि 
मसिाररस–परका आधारिा िापेिा गोरे कािी सिेतको िाििा दताय शे्रष्ता भएको साववक सेवार विगाउँ वडा 
िं.९.क  अन्तगयत अन्दाजी ६ ववगाह खेती र्ोग्र् जग्गा वर्ायतको पािीिे सेवार खोिािा आएको बाढीबाट सो 
जग्गािा मसंचाई हिुे कुिो बाँध भस्त्कएकािे िियतका िामग ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचिा िियत 
स्र्र्यक िं. २२२३१ मस.िं. १ पेज िं. ५२ बाट हिुे गरी रु. १००००|- (दस हजार) उपिब्ध गराउिे। 

१२.२२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १० को च.िं. १२२३ मिमत २०७७/०७/१७ गतेको प्राि 
मसिाररस–परका आधारिा िािीगुरँास टोि बस्िे जर्सरा बढुाको घर अववरि वर्ायतिे क्षमत गरेकािे घर 
मििायणिा आवश्र्क पिे प्राववमधक िगत अििुाि बिोस्जि मिर्िािसुारिे िाग्िे राजश्व मिई संकमित ढंुगा 
ढुवािीको अििुमत ददि।े 

१२.२३ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च.िं. ८७३ मिमत २०७७/०७/१३ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर प्रहरी िचुलु्का तथा स्वास््र् संस्थाको प्रमतवदेि सितेका आधारिा चंखेरी टोििा बस्िे ववरेन्र 
बहादरु बढुाको छोरा जीवि बढुाको मिमत २०७७/०५/२४ गते वडा िं. १३ स्स्थत ज्र्ामिरे दहिा डुबेर 
ितृ्र् ु भएकािे मिज ितृकको पररवारिाई राहत स्वरूप वकररर्ा खचय रु. २५०००। स्थािीर् ववपद 
व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. ३११५९ सी.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट खचय हिुेगरी आमथयक सहर्ोग  उपिब्ध 
गराउि।े 



१२.२४ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १५ को च.िं. १९८५ मिमत २०७७/०७/१६ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का  सितेका आधारिा पाठक चोक बस्िे खिुािन्द पाठकको घरिा रहेको 
के.वव. डेरी तथा वकरािा पसि मिमत २०७७/०७/११ गते बेिकुा आगिागी भै पसिका सािािहरु जिी 
क्षमत भएकािे प्रभाववतको घोराही उपिहािगरपामिकािा दताय भएको व्र्वसार् दताय प्रिाण पर अमिवार्य 
संिग्ि गिे गरर रु १५०००|- (पन्र हजार) स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. ३११५९ सी.िं. 
१२ पेज िं. ५२ बाट खचय राहत उपिब्ध गराउि।े 

१२.२५ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १४ को मिमत २०७७/०७/१६ गतेको प्राि मसिाररस–पर 
तथा उल्िेस्खत मिमतिा उपिहािगरपामिका कार्ायिर्िा दताय भएको परका आधारिा कपासी बमगर्ा टोि 
बस्िे जािकी कुिािको घर अगाडी कुिािा रहेको ह्यिुपाइप बन्द भई कुिोको िाहा भस्त्कएकािे ि.ु१.क. 
२८५९ िं. को जे.सी.मब. ७ घण्टा प्रर्ोग गरर िियत सिते भैसकेको संिग्ि खचय ववि बिोस्जि रु. 
१५०२९|- ( पन्र हजार उिान्तीस रुपैर्ा) ववपदबाट क्षमत भएका भौमतक संरचिा िियत स्र्र्यक िं. 
२२२३१ मस.िं. १ पेज िं. ५२ बाट भकु्तािी ददि।े 

१२.२६ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १० को च.िं. १२१२ मिमत २०७७/०७/१६ गतेको प्राि 
मसिाररस–परका आधारिा िािीगरुाँस टोि बस्िे थम्िि बहादरु गरुुङको घर अववरि वर्ायिे भत्काई क्षमत 
परुाएकािे घर मििायणिा आवश्र्क पिे प्राववमधक िगत अििुाि बिोस्जिको ढुङ्गा मिर्िािसुार िाग्िे राजश्व 
मिई संकमित ढुङ्गाको ढुवािी अििुमत ददिे। 

१२.२७ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १७ को च.िं. ६१० मिमत २०७७/०५/१५ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का एवं स्वास््र् संस्थाको प्रमतवदेि सिेतका आधारिा सोवह वडा बस्िे ववष्ण ु
सिुारको छोरा ववराज सिुारको मिमत २०७७/०५/१३ गते ववताय कुिोिा डुबेर ितृ्र् ु भएकािे रु. 
२००००|- (मबस हजार) स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. ३११५९ सी.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट 
खचय हिुे गरर आमथयक सहर्ोग उपिब्ध गराउि।े 

१२.२८ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ९ को च.िं. ४३५ मिमत २०७७/०६/१६ गतेको प्राि 
मसिाररस–परका आधारिा सोवह वडा मिवासी िोस्खराि डाँगीको घर वर्ायतका कारणिे भस्त्कएको र घर 
मििायण गिय बाटोका कारणिे अवरोध गरेकािे स्र्व बहादरु डाँगीको घर हुँदै िोस्खराि डाँगीको घर सम्ि 
जोड्िे बाटोिा ४५" का २ थाि र ३०" का २ थाि ह्यिुपाइप खररद गरर िगरस्तरीर् बजेट स्र्र्यक िं. 
२२२३१ मस.िं. १ पेज िं. ५२ बाट भकु्तािी ददि।े 

 



१२.२९ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ९ को च.िं. ४३६ मिमत २०७७/०६/१६ गतेको प्राि 
मसिाररस–परका आधारिा सोवह वडा अन्तगयत िवजागरण टोि ववकास संस्था िर्ाँबस्तीको बाटो ठाउठाउँिा 
मबमग्रएर आवतजावतिा सिेत कदठिाई भएकािे िियतका िामग सम्वस्न्धत वडा कार्ायिर्िे इन्धिको 
व्र्वस्थापि गिे गरी घोराही उपिहािगरपामिका कार्ायिर्को ज.ेसी.बी. उपिब्ध गराउिे। 

१२.३० घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १२ को च.िं. ४८० मिमत २०७७/०६/२७ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा सोवह वडा मिवासी  सववरे वव.क.को घर वर्ायतिे 
भस्त्कएकािे मिजिाई घरको  साइज अिसुारको जस्तापाता स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. 
३११५९ मस.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट खचय हिुे गरर राहत उपिब्ध गराउि।े 

१२.३१ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५को च.िं. ३९३ मिमत २०७७/०६/१९ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा सोवह वडा बस्ि े राज कुिारी वव.क.को घर वर्ायतिे 
भस्त्कएकािे मिजिाई घरको साइज अिसुारको जस्तापाता स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. 
३११५९ सी.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट खचय हिुे गरर राहत उपिब्ध गराउि।े  

१२.३२ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च.िं. ३९४ मिमत २०७७/०६/१९ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का सिेतका आधारिा सोवह वडा बस्िे मििा वव.क.को घर वर्ायतिे 
भस्त्कएकािे मिजिाई घरको साइज अिसुारको जस्तापाता स्थािीर् ववपद व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. 
३११५९ सी.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट खचय हिुे गरर राहत उपिब्ध गराउि।े  

१२.३३ घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. ५ को च.िं. २९३ मिमत २०७७/०६/०२ गतेको प्राि 
मसिाररस–पर तथा प्रहरी िचुलु्का सितेका आधारिा गोठािी गाउँ टोि बस्िे श्री रेर्ि िेपािीको १ तिे 
खरिे छाएको घर वर्ायतका कारणिे भस्त्कएकािे मिजिाई घरको साइज अिसुारको जस्तापाता स्थािीर् ववपद 
व्र्वस्थापि कोर् स्र्र्यक िं. ३११५९ सी.िं. १२ पेज िं. ५२ बाट खचय हिुे गरर राहत उपिब्ध गराउि।े   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



१२.३४ आ.व. ०७७/०७८ िा घोराही उपिहािगरपामिका मभरका घरहरुिाई खरको छािो िकु्त गिय 
बजेट ववमिर्ोजि गरेका तपस्र्ि बिोस्जिका वडाहरुिा िगरस्तरीर् कार्यक्रिबाट तपस्र्ि बिोस्जि बजेट थप 
गिे ]{। 

तपस्र्ि: 
 बजेट स्र्र्यक   छुट्याइएको 

बजेट रकि रु. 
िगरको तिय बाट थप 
गरी जम्िा रु.  

िगर स्तरीर्/ वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापि/ बजटे स्र्र्यक िं. 
११/खरको छािो ववस्थापि मिरन्तरता  

१ करोड   

वडा स्तरीर्/वडा िं. १/ बजेट स्र्र्यक िं. ४२/ खरको छािो 
ववस्थापि कार्यक्रि  

१० िाख  २० िाख   

वडा स्तरीर्/वडा िं. ५/ बजेट स्र्र्यक िं. ६२/ वटिको छािो 
ववतरण ववस्थापि कार्यक्रि (अिगुिि गरी)  

२ िाख ४ िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. ७/ बजेट स्र्र्यक िं. ४९/ खरको छािो 
ववस्थापि कार्यक्रि  

१० िाख २० िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. ९/ बजेट स्र्र्यक िं. ४/ वडा भरी खरको 
छािो िकु्त कार्यक्रि  

१५ िाख  ३० िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. १०/ बजेट स्र्र्यक िं. १०/ िगरसंगको सह 
िगािीिा वडा िं.१०िा खरको छािो िकु्त घर कार्यक्रि  

१ िाख ५० 
हजार  

३ िाख  

वडा स्तरीर्/वडा िं. १२/ बजेट स्र्र्यक िं. ४६/ जस्तापाता 
अमतववपन्न पररवार वडा िं. १२ खरको छािो ववस्थापि कार्यक्रि  

३ िाख  ६ िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. १३/ बजेट स्र्र्यक िं. ४३/ खरको छािो 
िकु्त कार्यक्रि  

३ िाख ६ िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. १८/ बजेट स्र्र्यक िं. २/ खरको छािो िकु्त 
कार्यक्रिका िामग म्र्ास्चङ िण्ड  

४ िाख  ८ िाख 

वडा स्तरीर्/वडा िं. १९/ बजेट स्र्र्यक िं. ११/ जोस्खिर्कु्त 
घरिा खरको छािो ववस्थापि गिय िगर कार्यपामिकासंग सहकार्य गरी 
वटि ववतरण  

४ िाख  ८ िाख 

 

मिणयर्' िं. १३ : 

र्स घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत गमु्राहा चोक, घोराही चोक र चेपे जिार्र्िा स्थापिा गररएका 
घोडाको प्रमतिा र प्रमतिा स्थापिाका िामग मििायण गररएको foundation कार्यको भकु्तािी बाँकी रकि भैपरी 
स्र्र्यकबाट भकु्तािी ददि।े 

 



मिणयर्  िं. १४ : 

घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ को च. िं. ११५६ मिमत २०७७/०८/०९ को परािसुार वडा 
समिमतको मिमत २०७७/०८/०४ िा बसेको बैठकिे मतिगंगा आखँा अस्पताि काठिाण्डौको र्ाखा दाङ 
स्जल्िािा हिु िागेकोिे घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १३ साववक सेवार विगाउँ वक.िं. २ ख ४९ 
को कररब ३२ कट्ठा जग्गा उपिब्ध गराउिे मिणयर् सवहत ब्ि ुवप्रन्ट िक्सा सिेत पेर् हिु आएको हुँदा सो 
आखँा अस्पताि मििायणको िामग उपर्ुयक्त जग्गा सरकारी जग्गा मिजिा उपिब्ध गराउिे कार्यववमध २०७१ 
बिोस्जि मिर्लु्क उपिब्ध गराउिे। 

मिणयर् िं. १५ : 

घोराही उपिहािगरपामिका िगर स्र्क्षा र्ाखाको मिमत २०७७/०५/२५ गतेको परािसुार दाङ स्जल्िा 
िुटवि रेफ्री संघको मिमत २०७६/१२/०३ को प्राि परािसुार मिमत २०७६/०९/२७ देस्ख  
२०७६/१०/१३ गते सम्ि संचािि भएको िगर स्तरीर् तेस्रो िेर्र कप िुटवि प्रमतर्ोमगतािा खेि अवमध 
भर रेफ्रीहरुका िामग पाररश्रमिक ववमिर्ोस्जत बजेट रु. १०७५०० ।- ( एक िाख सात हजार पांच सर् 
िार) भएको र उक्त बजटेबाट पाएको पाररश्रमिक अपगु भएको हुँदा अपगु रकि रु.२५८०० (पच्चीस 
हजार आठ सर् िार) ववववध स्र्र्यकबाट भकु्तािी ददिे। 

मिणयर् िं. १६ :  

सघि र्हरी तथा भवि मििायण आर्ोजिा दाङको च.ि. १८४ मिमत २०७५/०९/०५ को परािसुार घोराही 
उपिहािगरपामिका अन्तगयत IFB No.:- DUDBC/DANG/WORKS/NCB/08/074-075 (Construction of Road 

and Drain in Ghorahi Dang, Package-l) र IFB No.:- DUDBC/DANG/WORKS/NCB/09/074-075 

(Construction of Road and Drain in Ghorahi Dang, Package-lll)  ववमभन्न र्हरी सडकको स्तरोन्नमत गिे कार्य 
गिय श्री रिि के.एस.ज.ेभी. संग सम्झौता भई मििायण कार्य अगाडी बवढरहेकोिा मििायण व्र्वसार्ी श्री रिि 
के.एस.जे.भीिे उक्त प्रोजके्ट संचािि गिय आवश्र्क क्रसर प्िान्ट स्थापिाको स्वीकृमतको िामग 
मिमत२०७५/०९/०५ िा िाग गरेको र उक्त कार्यको िामग तर्ार पाररएको Detail Project Report िा 
उल्िेख भए अिसुार क्रसर प्िान्ट स्थापिा गिय सवकिे प्रावधाि रहेको हुँदा मििायण व्र्वसार्ीको िाग 
बिोस्जि घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १६ को प्ररेरत टोििा प्रोजेक्ट आवमधभरका िामग  क्रसर 
प्िान्ट स्थापिा गिय अििुमत ददि सम्वस्न्धत मिकार्िा मसिाररस गिे। 

 

 



मिणयर् िं. १७: 

घोराही उपिहािगरपामिकािा करार सेवािा कार्यरत कियचारी (प्राववमधक/अप्राववमधक सबै तह) हरुको करार 
मिरन्तरता र सेवा सवुवधा सम्वन्धिा संगठिको पदिाि अिसुार स्वीकृत दरवन्दी अन्र् प्रचमित कािूि तथा 
पररपर सिेतको ववस्ततृ अध्र्र्ि ववश्लरे्ण गरी सझुाव प्रस्ततु गिय तपस्र्ि बिोस्जि सझुाव समिमत गठि 
गिे।   

तपस्र्ि:  

सावयजमिक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमतको संर्ोजक: खोवपराि चौधरी : संर्ोजक 

सावयजमिक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमत सदस्र् : हकय  घती: सदस्र् 

सावयजमिक सेवा तथा क्षिता ववकास समिमत सदस्र् : मबििा गन्धवय: सदस्र् 

सािान्र् प्रर्ासि िहार्ाखा प्रिखु : सदस्र् सस्चव 

मिणयर् िं. १८: 

िहेन्र बहिुखुी क्र्ाम्पस, दाङको मिमत २०७६/१२/०३ को परािसुार िेपाि सरकार, स्र्क्षा िन्रािर्, 
मरभवुि ववश्व ववद्यािर् तथा िसु्म्बिी प्रदेर् सरकारको सिेत सहकार्यिा मरभवुि ववश्व ववद्यािर् अन्तगयत 
िसु्म्बिी प्रदेर्स्तरीर् आवङ्गक क्र्ाम्पस इस्न्जमिर्ररङ स्िातक कार्यक्रि, दाङको घोराहीिा संचािि हिु े
प्रर्ोजिका िामग ५ मबघा जग्गा उपिब्ध गराइसवकएको र थप जग्गा आवश्र्क परेको भिी िाग गरे 
बिोस्जि घोराही उपिहािगरपामिका वडा िं. १७ को मिमत २०७७/०७/२५, श्री भैसाही बेिभार 
सािदुावर्क वि उपभोक्ता सिहु घोराही -१७ को मिमत २०७७/७/२४को परािसुार उपर्ुयक्त कार्यक्रि 
संचाििका िामग उक्त वि उपभोक्ता सिहुको मिमत २०७७/०७/२२ गतेको आि भेिािे घोराही 
उपिहािगरपामिका वडा िं. १७ स्स्थत साववक ऐिािी प्रमत ८ िं.को हररद्वार ९ क, वक.िं. ५०६ िा रहेको 
भैसाही बेिभार सािदुावर्क वि उपभोक्ता सिहुको १४.३२ हेक्टर जग्गा िध्र् ेजग्गा धिीहरुिाई मिकास 
िरोक्िे गरी चिि चल्तीिा रहेको सडकिाई र्थावत राखी बचेको जग्गा उपिब्ध गराउि े मिणयर् भए 
अिसुार उपर्ुयक्त जग्गा िसु्म्बिी प्रदेर् स्तरीर् आंमगक क्र्ाम्पस इस्न्जमिर्ररङ स्िातक कार्यक्रि संचाििका 
िामग उपिब्ध गराउि सम्वस्न्धत मिकार्िा मसिाररस गिे। 

मिणयर् िं. १९: 
घोराही उपिहािगरपामिका अन्तगयत आमथयक ववकास समिमतको मिमत २०७७/०७/०३ गतेको मिणयर्ािसुार 
पर् ुसेवा र्ाखाबाट आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वावर्यक कार्यक्रि र्सतय अिसुार िागत सहभामगता/ 
साझेदारीिा बाख्रा प्रवियि/ पकेट संचािि कार्यक्रि र िागत सहभामगतािा बंगरु प्रवियि कार्यक्रि संचािि 
तथा अिगुििका िामग देहार् बिोस्जि कार्यदि गठि गिे।   

तपस्र्ि:   

१. आमथयक ववकास समिमत संर्ोजक: राििस्ण पाण्डेर्: संर्ोजक 

२. आमथयक ववकास समिमत सदस्र् : टोपा कुिारी पौडेि: सदस्र् 

३. पर् ुसेवा र्ाखा प्रिखु: जीवराज पौडेि: सदस्र् सस्चव 


