
गौर नगरपालिकाको नगर सभाको प्रथम अलिवेशनको दोस्रो  बैठक नगर सभाका अध्यक्ष श्री अजय कुमार गुप्ताजू्यको 

अध्यक्षतामा नगर काययपालिकाको कायायिय गौरको भवनमा बस्यौ ।आजको उपस्थथलत एव छिफिका लवषय देहाय 

बमोलजम रहेको छ।  
 

         उपस्थथलत 

श्री अजय कुमार गुप्ता..............................................................प्रमुख 

श्री लकरण ठाकुर.......................................................................उप(प्रमुख गौर न।पा। 

श्री भरत साह...........................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।१ 

श्री राकेश कुमार झा..................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।२ 

श्री श्याम सुन्दर........................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।३ 

श्री भुनेश्वर कुमार......................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।४ 

श्री राम स्वाथय राय यादव............................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।५ 

श्री शेख जमसैद.........................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।६ 

श्री मजहर खााँ............................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।७ 

श्री जनादयन साह.........................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।८ 

श्री राजेश कुमार लसह..................................................................वडा अध्यक्ष गौर न।पा।वडान।९ 

श्री उषा झा ..............................................................................मलहिा सदस्य नगर काययपालिका  

श्री लहरदा देवी............................................................................मलहिा सदस्य नगर काययपालिका 

श्री फतमा खातुन........................................................................मलहिा सदस्य नगर काययपालिका 

श्री रुस्िणी देवी अलिकारी..........................................................मलहिा सदस्य नगर काययपालिका 

श्री कोलशिा देवी .......................................................................मलहिा सदस्य नगर काययपालिका 

श्री राकेश कुमार जयसवाि.........................................................अल्प सख्यक सदस्य नगर काययपालिका 

श्री राम स्वाथय सहनी...................................................................अल्प सख्यक सदस्य नगर काययपालिका 

श्री प्रमोद पासवान.......................................................................दलित सदस्य नगर काययपालिका 

श्री सगीता देवी...........................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।१ 

श्री आरती देवी...........................................................................दलित मलहिा सदस्य गौर न।पा।वडान।१ 

श्री बैजनाथ महतो......................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।१ 

श्री मोहम्मद .............................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।१ 

श्री देवकिी देवी..........................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।२ 

श्री लभखारी राउत........................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।२ 

श्री सुलनि कुमार भारती..............................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।२ 

श्री सुलमन्त्रा देवी........................................................................दलितमलहिा वडासदस्य गौर न।पा।वडान।३ 

श्री िाि महमद........................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।३ 

श्री सजय कुमार कणय................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।३ 

श्री कृप्या देवी महतो.................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।४ 

श्री गायत्री देवी.........................................................................दलितमलहिा वडासदस्य गौर न।पा।वडान।४ 

श्री लदनानाथ साह.....................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।४ 

श्री भैरब प्रसाद राय.................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।४ 

श्री मीना कुमारी.....................................................................दलितमलहिा वडासदस्य गौर न।पा।वडान।५ 

श्री लवश्वनाथ महतो................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।५ 

श्री प्रलतमा साह......................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।६ 

श्री वािकेशी कुमारी देवी........................................................दलितमलहिा वडासदस्य गौर न।पा।वडान।६ 

श्री शेख रजाय महमद...........................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।६ 

श्री सरुप साह तेिी........................ ......................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।६ 

श्री िनबन्ती देवी..................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।७ 

श्री मीना देवी..................................................................... दलितमलहिा वडासदस्य गौर न।पा।वडान।७ 

श्री राम प्रवेश राय................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।७ 

श्री शेख तुजार......................................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।७ 

श्री अलनता देवी....................................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।८ 

श्री जमुनी देवी.....................................................................दलितमलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।८ 

श्री नन्दलकशोर यादव............................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।८ 



श्री राजाराम राय यादव.........................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।८ 

श्री मन्जु श्रीवास्तव..............................................................मलहिा वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।९ 

श्री अरुण कुमार लसह...........................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।९ 

श्री राम ईश्वर प्रसाद साह.....................................................वडा सदस्य गौर न।पा।वडान।९ 
                     

                      श्री सुमन कुमार काकी............................ सलिव 

                                      बैठक व्यवथथापनका सहयोगी कमयिारी 

                           श्री पवन कुमार महतो..................िेखा अलिकृत  

                           श्री नागेन्द्र राय यादव..................ईस्न्जलनयर 

                          श्री सरोजकुमार िाि दास.............िे.प.अलिकारी 

                                 श्री िीरेन्द्रकुमार िाि दास............प्रशासन सहायक  
 

आजको बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गनय अध्यक्षजू्य सभाकक्षमा प्रवेश गनुय भए संगै रालरि य गान वािनमा सबै जना सहभागी भई 

बैठकको काययवाही प्रारम्भ भयो । 
 

प्रथम नगर अलिवेशनको लमलत २०७४/०९/३० गतेको पलहिो बैठकमा अध्यक्षजू्य बाट प्रसु्तत नीलत तथा काययक्रम र 

उपाध्यक्षजू्य बाट प्रसु्तत बजेट उपर मन्तव्य व्यक्त गनय अध्यक्षजू्यिे क्रमशः सदस्यजू्यहरु िाई समय प्रदान गनुय भयो।   
    

लनणयय नं १.  

प्रथम नगर अलिवेशनको लमलत २०७४/०९/३० गतेको पलहिो बैठकमा अध्यक्षजू्य बाट प्रसु्तत नीलत तथा काययक्रम र 

उपाध्यक्षजू्य बाट प्रसु्तत बजेट ध्वनी मतिे पाररत गररयोस भलन अध्यक्षजू्यिे राख्नु भएको प्रस्ताव सवय सम्मत रुपमा पाररत 

गीरयो । 
  

लनणयय नं. २  

नेपािको संलविानको  िारा २१७ को उपिारा २ बमोलजम न्यालयक सलमलतको २ जना सदस्यको लनवायिन गररयोस भलन 

उपाध्यक्षजू्यिे राख्नु भएको प्रस्तावको आिारमा सभािे आफु मधे्य लनम्न सदस्यिाई लनवायलित गनुय भयो ।                                            

                                           १. श्री लभखारी राउत 

                                           २. श्री संजय कुमार कणय  
 

लनणयय नं. ३ 

लविेयक सलमलतको संयोजक श्री राजेश कुमार लसंहिे पेश गनुय भएको लनम्न लविेयक,लवलनयम,लनदेलशका तथा काययलवलि 

छिफि पश्चात सवय सम्मत रुपमा पाररत गररयो । 

              १. गौर नगरपालिकाको अथय लविेयक 

              २. गौर नगरपालिकाको लवलनयोजन लविेयक 

              ३. गौर नगरपालिकाको नगर लशक्षा लविेयक 

              ४. गौर नगरपालिकाको सहकारी लविेयक  

              ५. गौर नगरपालिकाको कृलष व्यवसाय प्रवंियन लविेयक  

              ६. गौर नगरपालिकाको कमयिारी कल्याण कोष लवलनयम  

              ७. एकीकृत सम्पलत कर व्यवथथापन लनदेलशका  

              ८. बस्ती लवकाश, शहरी  योजना  तथा  भवन  लनमायण सम्वन्धी काययलवलि   
                                 

लनणयय  नं. ४ 

गौर नगरपालिकाबाट संिािन हुने योजना तथा काययक्रममा अलिकतम जनसहभालगता जुटाउन पक्की लनमायण काययमा १० 

प्रलतशत र अन्य योजना तथा काययक्रममा १५ प्रलतशत जनसहभालगता अलनवायय गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय  नं. ५  

आ.व. २०७३/०७४ को िालग पटके सवारी करको ठेक्का सकार गने ठेकेदार श्री अजय शंकर  पाणे्डिे लनमायण व्यवसायी संघ 

समेतको लवरोिको कारण र २०७३ साि मस्िर मलहना देस्ख बस पाकय  संिािन भएको कारण ठेक्का अवलि भर कर 

सकिन गनय नपाएकोिे लमन्हा गरी पाउाँ  भलन लदनु भएको लनवेदन, सो लनवेदन िाई सम्बोिन गररएको नगर स्तररय राजश्व 

परामशय सलमलतको लनणयय तथा अध्ययन सलमलतको प्रलतवेदनको समेत उपर छिफि हुदा लनजिे ठेक्काको पूरै अवलि कर 



असुि गनय नपाएको देस्खन आएकोिे लनजिे दास्खि गरेको रकमको ३० प्रलतशत बराबर हुने रकम लफताय÷लमन्हा लदने लनणयय 

गररयो । 
 

लनणयय नं. ६ 

गौरमा मिेश आन्दोिनमा सहादत प्राप्त गने  बीर सलहदहरु प्रलत सम्मान प्रकट गनय सालवकमा लव.पी िौक मिेशी क्रास्न्त 

िौक भलनने िौकिाई सृ्मलत िौक नमाकरण गरी त्यहााँ भएको पाकय मा सलहदहरुको सालिक लनमायण गरी पाकय  सौन्दयीकरण 

गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. ७  

नगर काययपालिकाको बैठक मलहनामा कम्तीमा १ पटक र नागररक संग प्रत्यक्ष रुपमा जोलडएको वडा सलमलतको बैठक 

मलहनामा ३ पटक गने,साथै नगर सभा,काययपालिका,वडा सलमलत तथा ऐन÷लनयम लनदेलशका तथा काययलवलििे गलठत 

सलमलत/उप—सलमलतिाई प्रलत बैठक रु १०००/— का दरिे बैठक भता उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो । बोिपत्र / दरभाउ— 

पत्र खोल्न वा अन्य काययको िालग यस कायायियमा लवलभन्न कायायियबाट प्रलतलनलि माग गने गररएकोमा त्यसरी खटी आउने 

व्यस्क्तिाई आते—जाते यातायात खिय वापत जनही रु ५००/— तथा उक्त काययमा खलटने न.पा.का कमयिारीिाई खाजा खिय 

वापत जनही रु २००/—उपिव्ि गराउने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. ८  

नगरप्रमुख,उप प्रमुख तथा प्रमुख प्रकासकीय अलिकृतिे प्रयोग गने पोरपोड मोबाइिको मालसक लबि बमोलजमको रकम 

तथा शाखा प्रमुख ४ जनािाई मालसक नू्यनतम महशुि बराबरको रकम उपिब्ध गराईएकोमा सो िाई लनरन्तरता लदने लनणयय 

गररयो । 
 

लनणयय नं. ९  

तत्कालिन गौर नगरपालिका (बोडय बैठक) िे नगरपररषदबाट अनुमोदन गराउने गरी लनम्न लमलतमा गरेको लनणयय आजको 

सभाबाट अनुमोदन गने लनणयय गररयो । 

              १. लमलत २०७४/०१/२५ लनणयय नं. २  

              २. लमलत २०७४/०४/३० लनणयय नं. २     

              ३. लमलत २०७४/०५/२० लनणयय नं. १    

              ४. लमलत २०७४/०५/२३ लनणयय नं. २ 
 

लनणयय नं. १० 

नगर काययपालिकाबाट भएको लनम्न लमलतको लनणयय अनुमोदन गने लनणयय गररयो । 

              १. लमलत २०७४/०६/२४ लनणयय नं. ४  

              २. लमलत २०७४/०७/०६ लनणयय नं. १,६ र ७     

              ३. लमलत २०७४/०८/०१ लनणयय नं. ५ र ६ 

              ४. लमलत २०७४/०९/२३ लनणयय नं. १,२,३,४,५,६,७,१० र १२ 
 

लनणयय नं. ११  

वडासलिवको रुपमा थप कामकाज गरे वापत लदईदै आएको थप सुलविा तथा सहिािक श्री लवक्रम बहादुर के्षत्री िाई 

बारुणयन्त्र संिािन गरेवापत लदईदै आएको थप सुलविा िाई लनरनतरता लदने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १२  

दमकि प्रहरी तथा नगर प्रहरीिे राशन खिय बृस्ि गरी पाउाँ  भलन पेश गनुय भएको लनवेदन उपर छिफि हुदा प्रलत मलहना रु 

४०००/- राशन खिय २०७४ साि माघ १ गते देस्ख उपिव्ि गराउने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १३  

सेवा करार तफय  काययरत देहायका व्यलतmिाई सो पदको िालग तोलकएको शुरु तिव से्कि लमलत २०७४ साि माघ १ गते 

देस्ख उपिव्ि गराउने लनणयय गररयो । 
                

                            १. श्री राजेन्द्र प्रसाद साह....................................दमकि जमदार 

                            २. श्री रामबाबु केशरी..........................................टि ेक्टर िािक  

                            ३. श्री रामशरण ठाकुर.........................................जीप िािक  



                            ४. श्री सन्तोष कुमार केशरी.................................दमकि प्रहरी  

                            ५. श्री लशवशंकर प्रसाद राय.................................दमकि प्रहरी 

                            ६. श्री राजीव राय यादव......................................नाईके                                                                   

                            ७. श्री लवनोद राय कुमी.......................................नाईके 
 

लनणयय नं.१४ 

सरसफाई  काययको  िालग  सेवा  करारमा  लिईएको  स्वीपरहरुिाई  मालशक सेवा शुल्क  जनही  रु  १०,०००/— लमलत 

२०७५/०४/०१  गते देस्ख  उपिव्ि  गराउने  लनणयय  गररयो । 
 

लनणयय नं. १५  

यस नगरपालिकामा आ.व.२०७०/०७१ देस्ख िागु गररएको बािमैत्री थथानीय शासन काययक्रमिाई लनरन्तरता लददै २०७५ 

साि सम्म बािमैत्री नगरपालिका घोषणा गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १६ 

गौर नगरपालिकािे खररद गरेको व्याकहो िोडर संिािन गनय नगरपालिकामा भारी सवारी िािक नभएकोिे १ जना भारी 

सवारी िािक लजल्ला पशु सेवा कायायिय रौतहट गौर बाट काजमा मगाई कामकाज गराउदै आएकोिे लनजिे काम गरेको 

प्रलत घण्टा रु १००/— का दरिे खाना खाजा खिय उपिि गराउने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १७  

सहयोगी स्तरको जनशस्क्त स्वीकृत वालषयक वजेटको पररिी लभत्र रही िािु आ.व.मा सेवा करारमा लिन नगर 

काययपालिकािाई स्वीकृत प्रदान गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १८  

आन्तररक आयको िालग ठेक्का बन्दोवस्त गदाय गत वषयको अकिाई नू्यनतम कबोि अंक कायम गरी बढाबढ बाट िािू 

आ.व.मा ठेकका बन्दोवस्त  गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. १९  

गत वषय २४ औ नगर पररषदबाट पाररत दरबन्दी लववरण मधे्य स्वीपर १ जनािे रालजनामा लदएको कारण सो दरबन्दी 

स्वतःखारेज हुने तथा वडाको िालग १६ जना सरसफाईकमीको सेवा शुल्क थप गरी तिवी प्रलतवेदन देहाय बमोलजम स्वीकृत 

गने लनणयय गररयो ।  
 

लनणयय नं. २०  

गौर नगरपालिकािे सक्सन टैंक खररद गरेकोमा सो सन्चािन गनय छुटै जनशस्क्त नभएकोिे तत्काि कायायियमा रहेको 

सवारी िािक १ जना र स्वीपर २ जनािाई लनजहरुको लनयलमत लडउटी समय बाहेक थप काममा िगाउने र सो थप काम गरे 

वापत प्रलत लटि प जनही रु १००/— का दरिे खाजा खिय उपिव्ि गराउने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. २१ 

िािु आ.व.सन्चािन हुने योजना तथा काययक्रम सन्चािन गदाय मुदा मालमिा वा बािा अवरोिको कारण कुनै योजना तथा 

काययक्रम संिािन / सम्पन्न हुन नसके्न स्थथती अवथथा लसजयना भए सो योजनाको रकम स्वीकृत अन्य योजनाको रकममा थप 

गरी वा वडा भेिाबाट छनौट भई आएको अन्य योजनामा नगर काययपालिकाको लनणययबाट खिय गनय स्वीकृत प्रदान गने लनणयय 

गररयो । 
 

लनणयय नं. २२  

मािपोत नलजकको सावयजलनक शौिािय उपभोग गनय नपाएकोिे बक्यौता रकम लमन्हा गरी पाउाँ  भलन ठेकेदारिे लदएको 

लनवेदन तथा नगर स्तरीय राजश्व परामशय सलमलतको लनणयय बमोलजम बक्यौता रु ४८३०६/— मधे्य आलि रकम लमन्हा लदई 

बक्यौता आिी रकम बुलझ लिने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. २३ 

गौर नगरपालिका,नगर काययपालिकाको लमलत २०७४/०८/०१ गतेको बैठकको लनणयय नं.४ मा गौर न.पा.वडा न. ६ को 

कायायिय भवन लनमायण गनय लज.रौ.गा.लव.स.सपगढा वडा नं. ४ गाउाँ  लकता नम्बर २५ को ०—२—५ तथा सामुदालयक भवन 

लनमायण गनय लज.रौ.गा.लव.स.सपगढा वडा नं. ४  लकता नं. १६८ को ०—२—५ ऐिानी जग्गा िाई स्वीकृलत प्रदान गने लनणयय 



आजको बैठकबाट अनुमोदन गदै वडा कायायिय भवन लनमायण गनय रु २ करोड तथा सामुदालयक भवन लनमायण गनय रु ५ 

करोड िागे्न प्रारस्म्भक अनुमान गररएको सो रकम दातृ लनकायबाट स्वीकार गने लनणयय गररयो । 

लनणयय नं. २४  

नगर सभाको अलिवेशन ६ मलहनाको अन्तरािमा आव्हान हुने कानूनी व्यावथथा रहेकोिे सो अवलिमा नगर सभाको 

लनणययबाट गनुय पने तत्काि आवश्यक कायय गनुय पने अवथथा आई परे नगर सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी काययपालिकाको 

लनणययबाट कायय सम्पादन गनय अस्ियारी प्रदान गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. २५ 

मलहिा स्वास्थ्य श्वयम सेलवकािाई मालसक रु ६००/— यातायात खिय उपिव्ि गराउने लनणयय गररयो  
 

लनणयय नं. २६  

मािपोत नलजकको शौिािय पटक पटक व्यलतिे सकार गने तर ििन नगरी सकार रकम दास्खि नगरी ठेकका छाडने 

गरेकािे ऊक्त शौिाियमा पेशाव गनयको िालग शुल्क तोलकएमा सो िाई लनःशुल्क सेवा प्रदान गने साथै लवगतमा कायम ठेक 

अंकिाई आिी नू्यनतम ठेक अंक कायम गरी वढावढ को माध्यमवाट ठेकका बन्दोवस्त गने लनणयय गररयो । 
 

लनणयय नं. २७ 

२०७५ साि श्रावण १ गते देस्ख एकीकृत सम्पती कर िागू गने । सो को िालग िािु आ.व.लभतै्र तथ्याङ संकिन तथा प्रशोिन 

कायय सम्पन्न गने लनणयय गररयो ।  
 

लनणयय नं. २८  

लवरेन्द्र सहायक राजमागय तथा सृ्मलत िौक देस्ख लटकुलिया जाने सडकको अलिकार के्षत्र नेपाि सरकारिे तोके बमोलजम तथा 

नगर के्षत्रको अन्य थथानीय सडकको हकमा थथानीय सरकार सन्चािन ऐन,२०७४ को दफा ४५ िे लदएको अलिकार प्रयोग 

गरी तपसीि बमोलजम सडक अलिकार के्षत्र तोके्न लनणयय गररयो ।   

क्र.सं

. 

वडा नं. सडकको नाम अलिकार के्षत्र 

१. १  िरखन िौक देस्ख टि ान्फरमर िौक सम्म  ९ मीटर 

२. १  रौतहट लजल्ला अदाित पछाडी देस्ख तैयब िौक हुदै टि ािफरमर िौक सम्म ९ मीटर 

३. १  रौतहट लजल्ला अदाित पछाडी देस्ख नेपाि बैंक लिलमटेड सम्म ७ मीटर 

४. २  राजदेवी एफ.एम देस्ख महादेवपट्टी हुदै बाबा बानेश्वर नाथ मंदीर सम्म           ११ मीटर 

५. १,२  टि ािफरमर िौक—तैयब नलसयङ्ग होम हुदै अलनि गुप्ता हिुवाई को घर सम्म ९ मीटर 

६. १,२  अलनि गुप्ता को घर देस्ख मजकुलटया टोि सम्म  ११ मीटर 

७. नगर के्षत्र िक्रपथ सडक १५ मीटर 

८. २,३  बी.पी. िौक देस्ख महादेव पट्टी सम्म  ९ मीटर 

९. ३  गौर न.पा कायायिय अगाडी देस्ख अबिेश जी को िीरान जाने बाटो सम्म ९ मीटर 

१०. ३,४  गुप्ता आयि स्टोसय देस्ख लटकुलिया जाने बाटो   १५ मीटर 

११. ४  लशविन यादवको घर, श्री कान्च महराजीको घर हुदै रामजी िनौको घर सम्म ७ मीटर 

१२. ५  कलबर िौक देस्ख नहर बाटो हुदै बरहवा खोिा सम्म  ११ मीटर 

१३. ५  गौर न.पा. ५ झुिुङे्ग पुि देस्ख लसया पैिेश सम्म  ९ मीटर 

१४. ५  लसया पैिेश देस्ख कृलष लवकास कायायिय सम्म  ११ मीटर 

१५. ५  कृलष कायायिय देस्ख महेश्वर िाि कणय को घर सम्म  ७ मीटर 

१६.  महेश्वर िाि कणय को घर दैस्ख रेडक्रस भवन सम्म  ९ मीटर 

१७. ५  कृलष लवकास कायायिय देस्ख कलबर िौक,गौर ि.पुर स. राजमागय सम्म  
 

७ मीटर 

१८. ५  लसया पैिेश देस्ख पूवय रामजानकी मठ सम्म  ७ मीटर 

१९. ५  लसया पैिेश देस्ख किाकुञ्ज पुस्तकािय सम्म  ७ मीटर 

२०. ५  बरहवाखोिा देस्ख िक्ष्मीपुर जाने बाटो  १५ मीटर 

२१. ५  नेपाि टेलिकम देस्ख पुरानो कर काययिय सम्म  ७ मीटर 

२२. ६  अवास मोिवी को घर देस्ख पलश्चम सम्म  ११ मीटर 

२३. ६  गौर—ि.पुर सडक को खहेरु ठाकुर+ राम सेवक ठाकुर को खेत देस्ख पूवय जय प्रकाश 

साह को जग्गाहुदै पुरेनवा—लससवा सडक जोड्ने रामदेव को जग्गा सम्म 

७ मीटर 
 



२४. ६  मसजीद देस्ख दलक्षण डेरा हुदै अब्बामोिलवको घर सम्मका बाटो   ७ मीटर 

२५. ६,७  लससवाबेररयर िौक देस्ख पलश्चम सबगडा भगवानपुर जाने सडक   ११ मीटर 

२६. ८  दािलमि देस्ख पुरेन्वालविाियसम्मको ज्योलतमागय   १५ मीटर 

२७. ९  रामिन्दरपासवनको घर देस्ख मुरिीसडक सम्मगोरेटो बाटो िाई कमतीमा  ४ मीटर 

२८. ३ र ५ लसिाई कायायिय देस्ख अस्पताि िौक सम्म  १५ मीटर 

२९. ३ र ५ लसिाई कायायिय देस्ख अस्पताि िौक सम्म  १५ मीटर 

30. १,२ र ५ बरहवा पुि देस्ख क्रास्न्तगेट सम्म  १२ मीटर 

       

लनणयय नं. २९ 

 गौर नगरपालिकाको देहाय बमोलजम संगठन तालिका स्वीकृत गने लनणयय गररयो ।  
  

 


