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वैठक सॊख्मा: ५८ 

आज ङ्झभङ्झत २०७७।०९।०८ गते फङ्टधफाय ङ्छदनको १:०० फजे फेरफायी नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टख श्री 
ऻानेन्द्र सङ्टवेदीज्मूको अध्मऺताभा नगय कामयऩाङ्झरकाको तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायी य सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा 
वैठक फस्मो । 

तऩङ्ञिर 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद हस्ताऺय 

१ श्री ऻानेन्द्र सङ्टवेदी प्रभङ्टख उऩङ्ञस्थत 
२ श्री ढाका कङ्ट भायी ऩयाजङ्टरी उऩप्रभङ्टख उऩङ्ञस्थत 

३ श्री चक्र फहादङ्टय खङ्टरार सदस्म उऩङ्ञस्थत 

४ श्री घनश्माभ गौतभ सदस्म उऩङ्ञस्थत 

५ श्री मोगेन्द्र प्रसाद सङ्टवेदी सदस्म उऩङ्ञस्थत 

६ श्री याभ कङ्ट भाय याई सदस्म उऩङ्ञस्थत 

७ श्री ङ्जवश्वफन्द्धङ्ट फस्नेत सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 

८ श्री उदम फहादङ्टय याई सदस्म उऩङ्ञस्थत 

९ श्री चेत फहादङ्टय फस्नेत सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१० श्री धनऩङ्झत गौतभ सदस्म उऩङ्ञस्थत 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 

१२ श्री गॊगा फहादङ्टय माख्खा सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 

१३ श्री मभ फहादङ्टय ऩोखयेर सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१४ श्री ङ्ञखनाभामा थाऩा सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१५ श्री ङ्झगता ङ्ञिवा सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१६ श्री ङ्झफन्द्दङ्टकरा गङ्टरुङ्ग सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 

१७ श्री सङ्टङ्झनता चौधयी सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१८ श्री सङ्टजन कङ्ट भायी याजवॊिी सदस्म उऩङ्ञस्थत 

१९ श्री ङ्झगता ङ्झगयी सदस्म उऩङ्ञस्थत 

२० श्री ङ्ञिवनाथ ङ्झधभार सदस्म उऩङ्ञस्थत 

२१ श्री धन फहादङ्टय ङ्ञिवा सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 

२२ श्री प्रङ्छदऩ िाह सङ्ञचव उऩङ्ञस्थत 

 अन्द्म कभयचायीहरु   

१ भहेन्द्र खड्का अङ्झधकृतस्तय सातौ उऩङ्ञस्थत 

२ ङ्छदनेि खड्का स.कम्प्मङ्टटय अऩयेटय उऩङ्ञस्थत 
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प्रस्तावहरु 

1. ऩदऩूङ्झतय सङ्झभङ्झतको उभेदवायको मोग्मताक्रभ ङ्झसपाङ्चयस य अनङ्टभोदन सम्पफन्द्धभा । 

2. उद्यभ ङ्जवकास सहजकताय सेवा कयाय बनाय सम्पफङ्ञन्द्ध प्रङ्झतवेदन सम्पफन्द्धभा । 

3. सॊस्था दताय सम्पफन्द्धभा । 

4. वडा नॊ. ८ को कारोऩते्र सडक सम्पफन्द्धभा । 

5. बङू्झभ सम्पफन्द्धी सभस्मा सभाधान आमोगको सॊझौता सम्पफन्द्धभा । 

6. ऩन्द्र िैमाको अस्ऩतार ङ्झडङ्जऩआय भस्मौदा अनङ्टभोदन सम्पफन्द्धभा । 

7. सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजाय सॊझौता य कामायन्द्वमन सम्पफन्द्धभा । 

8. फेरफायी साना िहयी खा.ऩा. तथा स. उ. सॊस्थाको ऋण सहमोगका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस सम्पफन्द्धभा । 

9. ङ्झसभसाय, पोहोयभैरा य सोराय ईनङ्ञजय सम्पफन्द्धभा । 

10. सङ्टयङ्ञऺत नागङ्चयक आवास कामयक्रभ सम्पफन्द्धभा । 

11. ङ्जवङ्जवध  

क. ऩङ्चयमोजना सङ्टऩङ्चयवेऺणको राङ्झग ईङ्ञन्द्जङ्झनमय ङ्झनमूक्ती सम्पफन्द्धभा। 

ख. वडा नॊ. १ य २ को वडा कामायरम बवन ङ्झनभायणको राङ्झग जग्गा प्राङ्झि सम्पफन्द्धभा । 

 

ङ्झनणयमहरु 

ङ्झनणयम नॊ. १: नगयऩाङ्झरकाको रागी आवश्मक कभयचायी सेवा कयायभा ऩदऩूङ्झतय गतय गङ्छठत सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत् 
२०७७।०८।२६ गतेको वैठकको ङ्झनणयमानङ्टसाय ङ्जव.नॊ.०७ देङ्ञख ११/२०७७/०७८ सम्पभका ऩदहरुभा 
उभेदवायहरुको मोग्मताक्रभ सूङ्ञच ङ्झसपाङ्चयस बए फभोङ्ञजभ मोग्मताक्रभका आधायभा नङ्झतजा प्रकािन गने साथै ऩदऩूङ्झतय 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७७।०८।१७ गते ङ्जव.नॊ. ०३ देङ्ञख ०६/२०७७/०७८ सम्पभका ऩदहरुको तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभ 
प्रकाङ्ञित नङ्झतजा सभेत अनङ्टभोदन गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

क. ङ्जव.नॊ.०७ देङ्ञख ११/२०७७/०७८ सम्पभका ऩदहरुभा उभेदवायहरुको मोग्मताक्रभ सूङ्ञचको ङ्जववयण 

तऩङ्ञिर 

ङ्जव.नॊ.०७/२०७७/०७८       ऩद् ह्याबी सवायी चारक        तह् शे्रणी ङ्जवङ्जहन   भाग सॊख्मा् २ (दङ्टई) 

क्र सॊ यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ङ्झरङ्ग स्थाइय ठेगाना फङ्टफाको नाभथय मोग्मताक्रभ सूङ्ञच 

१ ७०१ मङ्टवयाज सङ्टनचेउयी ऩङ्टरुष फेरफायी-२ भन फहादङ्टय सङ्टनचेउयी १ 

२ ७१० सङ्टयेन्द्र याइय ऩङ्टरुष फेरफायी-३ टक्कय कङ्ट भाय याइय २ 

३ ७०२ नेत्र फहादङ्टय घरे ऩङ्टरुष फेरफायी-१ रोक फहादङ्टय घरे ३ 

         ङ्जव.नॊ.०८/२०७७/०७८   ऩद् हरङ्टका सवायी चारक    तह् शे्रणी ङ्जवङ्जहन    भाग सॊख्मा् २ ( दङ्टई) 

क्र सॊ यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ङ्झरङ्ग स्थाइय ठेगाना फङ्टफाको नाभथय मोग्मताक्रभ सूङ्ञच 

१ ८०३ केसव अङ्झधकायी ऩङ्टरुष फेरफायी-२ सङ्टयेसन अङ्झधकायी १ 

२ ८०४ याभ प्रसाद सङ्टवेदी ऩङ्टरुष फेरफायी-४ सङ्टमय प्रसाद सङ्टवेदी २ 

३ ८२७ ऻानेन्द्र फहादङ्टय अङ्झधकायी ऩङ्टरुष फेरफायी -२ गणेि फहादङ्टय अङ्झधकायी  ३ 
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               ङ्जव.नॊ. ०९/२०७७/०७   ऩद् नगय प्रहयी जवान       तह् शे्रणी ङ्जवङ्जहन            भाग सॊख्मा् ४ (चाय) 

 

 

     ङ्जव.नॊ. १० /२०७७/०७८   ऩद : अग्नी ङ्झनयोधक    तह् शे्रणी ङ्जवङ्जहन   भाग सॊख्मा् ६ (छ)       

क्र सॊ यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ङ्झरङ्ग स्थाइय ठेगाना फङ्टफाको नाभथय मोग्मताक्रभ सूङ्ञच 

१ १००२४ खेभयाज ङ्झधभार ऩङ्टरुष फेरफायी-१० भनोज ङ्झधभार १ 

२ १००५६ भनोज काकी ऩङ्टरुष फेरफायी -५ ऩिङ्टययाभ काकी २ 

३ १००१८ अबीषेक देवान ऩङ्टरुष फेरफायी-६ 
अङ्झनरुर कङ्ट भाय देवान 
खवास 

३ 

४ १०००९ जीत फहादङ्टय ऩोख्ररे ऩङ्टरुष फेरफायी-९ ङ्चयतभान ऩोख्ररे ४ 

५ १०००६ ङ्जवसार सङ्टहाङ ऩङ्टरुष फेरफायी-३ गौयीभान सङ्टहाङ ५ 

६ १०००१ सागय खवास ऩङ्टरुष फेरफायी-४ कारङ्टयाभ खवास ६ 

७ १००२५ रक्ष्भी ऩाण्डे ऩङ्टरुष फेरफायी-२ भहेन्द्र फहादङ्टय ऩाण्डे ७ 

८ १००४९ ङ्जववेक याइय ऩङ्टरुष फेरफायी-४ याभ िम्पिेय याइय ८ 

 

ङ्जव.नॊ.  ११/२०७७/०७८            ऩद् कामायरम सहमोगी              तह् शे्रणी ङ्जवङ्जहन                भाग सॊख्मा् ४ (चाय) 

सि.नं. रो.नं. उमेदवारको नाम थर सिङ्ग स्थार्इ ठेगाना बाबुको नाम योग्यताक्रम िूसि 

१ १११८ दभन्द्ता जोगी भङ्जहरा फेरफायी-१० हङ्चय फहादङ्टय खड्का १ 

२ ११०१ सङ्झभता ङ्झरम्पफङ्ट भङ्जहरा फेरफायी-२ रङ्झरत फहादङ्टय ङ्झरम्पफङ्ट २ 

३ ११०९ सनृा गोरे भङ्जहरा फेरफायी-३ याभ फहादङ्टय गोरे २ 

४ ११०५ ऩङ्टजा चौधयी भङ्जहरा फेरफायी-९ सङ्टकदेव चौधयी ३ 

५ ११२४ ङ्जवङ्झनता चौधयी भङ्जहरा फेरफायी-९ इयश्वयी प्रसाद चौधयी ४ 

६ ११३४ प्रङ्झभरा रङ्टहागङ्टन भङ्जहरा फेरफायी-१ दर फहादङ्टय काभी ५ 

 

 

 

 

 

क्र सॊ यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ङ्झरङ्ग स्थाइय ठेगाना फङ्टफाको नाभथय मोग्मताक्रभ सूङ्ञच 

१ ९०४ ङ्ञजवन याइय ऩङ्टरुष फेरफायी-४ कङ्ट भाय याइय १ 

२ ९८७ अऩयन ङ्झधभार ऩङ्टरुष फेरफायी-११ अजङ्टयन कङ्ट भाय ङ्झधभार २ 

३ ९३४ ऩङ्टष्ऩ थाऩा ऩङ्टरुष फेरफायी-३ टॊक फहादङ्टय थाऩा ३ 

४ ९३२ सॊङ्ञजव कङ्ट भाय शे्रष्ठ ऩङ्टरुष फेरफायी-२ श्माभ कङ्ट भाय शे्रष्ठ ४ 

५ ९९२ सङ्चयता अङ्झधकायी जोिी भङ्जहरा फेरफायी-३ खगने्द्र प्रसाद अङ्झधकायी ५ 

६ 
९०३ अरुण याइय ऩङ्टरुष 

फेरफायी-४ प्रङ्छदऩ याइय ६ 
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ख.ङ्जव.नॊ. ०३ देङ्ञख ०६/२०७७/०७८ सम्पभका ऩदहरुको प्रकाङ्ञित बएको नङ्झतजा ङ्जववयण  

ङ्जवऻाऩन नॊ. ०३/२०७७/०७८    ऩद् भेङ्झडकर अङ्झधकृत/आठौं तह     भाग सॊख्मा् १ जना 
यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ठेगाना फाफङ्टको नाभथय कैङ्जपमत 

सपर उम्पभेदवाय    

303 उभेि साह रेटाङ – २ भोयङ च ङ्टराई साह  

वैकङ्ञपऩक उम्पभेदवाय    

302 कङ्जवयाज फाॉस्तोरा इटहयी-४ सङ्टनसयी दातायाभ फाॉस्तोरा  

ङ्जवऻाऩन नॊ. ०४/२०७७/०७८    ऩद् साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक/सहामक चौथो     भाग सॊख्मा् ३ जना 
यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ठेगाना फाफङ्टको नाभथय कैङ्जपमत 

सपर उम्पभेदवाय    

४२६ िायदा अङ्झधकायी फेरफायी-९ भोयङ श्रीवेराि अङ्झधकायी  

४२९ ङ्झफनोद फयार फेरफायी-१ भोयङ ङ्ञिव प्रसाद फयार  

४४१ ताया सङ्टवेदी (नेपाल) फेरफायी-११ भोयङ प्रभे प्रसाद सङ्टवेदी  

वैकङ्ञपऩक उम्पभेदवाय    

४४९ यङ्झभसा गौतभ फेरफायी -६ भोयङ हङ्चय प्रसाद गौतभ  

४३५ ऩायस ऩौडेर फेरफायी-९ भोयङ ङ्जटका फहादङ्टय ऩौडेर  

४३३ ङ्जवङ्झनता काकी फेरफायी-१० भोयङ ङ्झबभ फहादङ्टय काकी  

ङ्जवऻाऩन नॊ.०५/२०७७/०७८  ऩद् नगय प्रहयी असस्टेन्द्ट  सहामक ङ्झनङ्चयऺक/सहामक चौथो  भाग सॊख्मा् १ जना 
यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ठेगाना फाफङ्टको नाभथय कैङ्जपमत 

सपर उम्पभेदवाय    

५०८ सर फहादङ्टय गङ्टरुङ फेरफायी-१ भोयङ ऩङ्टणय ङ्झसॊह गङ्टरुङ  

वैकङ्ञपऩक उम्पभेदवाय    

५०३ ङ्झफजम ताभाङ ऩथयी िङ्झनश्चये-७ भोयङ सङ्टमय कङ्ट भाय ताभाङ  

 

ङ्जवऻाऩन नॊ. ०६/२०७७/०७८    ऩद् येङ्झडमोग्रापय/सहामक ऩाॊचौं     भाग सॊख्मा् १ जना 
यो.नॊ. उभेदवायको नाभथय ठेगाना फाफङ्टको नाभथय कैङ्जपमत 

सपर उम्पभेदवाय    

607 ङ्जवङ्जवका दाहार बोजऩङ्टय-८ बोजऩङ्टय ङ्छदऩेन्द्र दाहार  

वैकङ्ञपऩक उम्पभेदवाय    

608 स्रभ्मा प्रधान सूमोदम-१० इराभ टीका प्रसाद प्रधान  

 

ङ्झनणयम नॊ. २: नेऩार सयकायरे जायी गयेको गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञिका 
२०७७ फभोङ्ञजभ उद्यभ ङ्जवकास सहजकताय सेवा कयायभा ऩदऩूङ्झतय गनय गङ्छठत ऩदऩूङ्झतय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७७।०९।०७ को प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ ङ्जव.नॊ. १२/२०७७/०७८ ऩद उद्यभ ङ्जवकास सहजकताय ऩाॉचौ य  
१३/२०७७/०७८ ऩद उद्यभ ङ्जवकास सहजकताय चौथो तहको ङ्जवऻाऩन बएकोभा ऩाॉचौ तहको ऩदभा एकभात्र 
दयखास्त ऩेि बएकोभा तारीभको मोग्मता नऩङ्टगेको कायण दयखास्त पायभ यद्द गङ्चयएको य चौथो तहको ऩदभा तीन 
जनाको दयखास्त पायभ ऩेि बएकोभा ऩदऩूङ्झतय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७७।०९।०१ गते ङ्झरएको अन्द्तयवाताय ऩङ्चयऺाभा 
एकभात्र उभेदवाय उऩङ्ञस्थत बई ङ्झभङ्झत २०७७।०९।०३ गते नङ्झतजा सभेत प्रकाङ्ञित बएकोभा ङ्झनज सपर उभेदवाय 
फेरफायी -११ ङ्झनवासी ङ्झनभा ताभाङ्ग सम्पऩकय भा नआउने जानकायी ङ्छदनङ्टका साथै केयावायी गा.ऩा.भा ङ्झनमूङ्ञक्त ङ्झरई 
काभकाज गनय थाङ्झर सकेको हङ्टदाॉ दङ्टवै ऩदभा कङ्ट नै ऩङ्झन उभेदवायहरु ऩदऩूङ्झतय हङ्टन नसकेको हङ्टदाॉ उक्त कामयक्रभ सॊचारन 
ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ आवश्मक मोग्मता ऩङ्टगेका चौथो तहभा दयखास्त ऩेि गङ्चय अन्द्तयवाताय ऩङ्चयऺाभा सहबागी हङ्टन 
नसकेका उभेदवायहरु रेटाङ्ग २ ङ्झनवासी यभेि अङ्झधकायी य ङ्झसता गङ्टयागाईराई सेवा कयाय सॊझौता गङ्चय ङ्झनमूङ्ञक्त ङ्छदन 
नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरमराई ङ्झनदेिन ङ्छदन ेङ्झनणयम गङ्चयमो । 
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ङ्झनणयम नॊ. ३: फेरफायी नगयऩाङ्झरका सॊस्था दताय ऐन २०७६ दपा ४ को उऩदपा ३ फभोङ्ञजभ ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेि 
बएका तऩङ्ञिरका सॊस्थाहरु दताय गने ङ्झनणयम गङ्चयमो। 

तऩङ्ञिर 

ङ्झस.नॊ. सॊस्थाको नाभ ठेगाना अध्मऺको नाभ  कैङ्जपमत 

१ स्वउत्थान तथा आत्भाङ्झनबयय भङ्जहरा सभङ्टह फेरफायी १ सङ्टष्भा खड्का  

२ ग्राभीण तथा साभङ्टदाङ्जमक मूवा सभङ्टह फेरफायी २ याजेि खत्री  

३ ऩन्द्चेफाजा सॊयऺण सङ्झभङ्झत फेरफायी ११ ङ्ञजत फहादङ्टय दजी  

४ नगय सहकायी सॊजार फेरफायी फेरफायी ३ दङ्टगाय प्रसाद गौतभ  

५ ऩयासयऩन्द्त कङ्ट रवॊि प्रङ्झतष्ठान फेरफायी ११ रोकनाथ ऩन्द्त  

६ आते्रम गोत्रीम ऩोखयेर कङ्ट रसेवा सभाज भोयङ फेरफायी ११ भहानन्द्द ऩोखयेर  

७ यैझाय आदिय एकता सभाज फेरफायी ८ तङ्टरसी याभ खवास  

८ फेरफायी ब्माडङ्झभन्द्टन क्रफ फेरफायी ३ ङ्ञजत फहादङ्टय कोइयारा  

९ काकङ्ट भ मूवा सभङ्टह फेरफायी ४ ऩवयत याई  

ङ्झनणयम नॊ. ४: फेरफायी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ को कारोऩते्र सडक सम्पफन्द्धभा भनभोहन भभोङ्चयमर ऩोङ्झरटेङ्ञक्नक 
फङ्टढीगॊगा गा.ऩा. ४ को ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२७ को पमाफ प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय आवश्मक स्थानहरुभा सङ्टधाय गङ्चय 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदने य अफ उप्रान्द्त कारोऩते्र सडकको गङ्टणस्तय कामभ गनय गयाउन नगय तथा वडास्तङ्चयम कङ्ट नैऩङ्झन कारोऩते्र 
सडक ङ्झनभायण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट नगयाउने ङ्झनणयम गङ्चयमो ।   

ङ्झनणयम नॊ. ५: नेऩार सयकाय बङू्झभ सम्पफन्द्धी सभस्मा सभाधान आमोग य फेरफायी नगयऩाङ्झरका ङ्झफच २०७७।०८।२२ 
गते बएको सॊझौता अनङ्टभोदन गङ्चय कामायन्द्वमनको राङ्झग जायी बएको बङू्झभङ्जहन दङ्झरत, बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्पफासी य 
अव्मवङ्ञस्थत फसोफासको स्थानीम तहफाट रगत सॊकरन सम्पफन्द्धी कामयङ्जवङ्झध २०७७ फभोङ्ञजभ आवश्मक प्रङ्जक्रमा 
अगाङ्झड फढाउने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

ङ्झनणयम नॊ. ६: फेरफायी नगयऩाङ्झरकाको ऩन्द्र िैमाको अस्ऩतार ङ्झनभायणको राङ्झग वडा नॊ. ४ फङ्टधवायेभा साङ्जवक कसेनी 
४ढ को ङ्जक.नॊ. २०० ज.ङ्जव. 0-१४-9-0 भा अस्ऩतार ङ्झनभायणस्थरको ङ्झडऩीआय तमायीको राङ्झग क्वेष्ट कन्द्स्रक्िन 
एण्ड इङ्ञन्द्जङ्झनमङ्चयङ्ग प्रा.ङ्झर. सङ्टनसयीरे ऩेि गयेको प्रायङ्ञम्पबक प्रङ्झतवेदन भाङ्झथ छरपर गङ्चय सङ्टझाव सङ्जहत अङ्ञन्द्तभ 
प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चय ऩेि गनय ङ्झनदेिन गङ्चयमो । 

ङ्झनणयम नॊ. ७: फेरफायी नगयऩाङ्झरका य याङ्जष्डम फाङ्ञणज्म फैंक ङ्झरङ्झभटेड काठभाण्डौ ङ्झफच बएको सॊझौता अनङ्टभोदन गयी 
सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजायका राङ्झग ब्माज अनङ्टदान सम्पफन्द्धी एङ्जककृत कामयङ्जवङ्झध २०७५ (सॊिोधन सभेत) को कामायन्द्वमन 
रगामत अन्द्म फैंङ्जकङ्ग ऺेत्रसॉग सभेत सहकामय गङ्चय सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजाय प्रवाह कामयक्रभ प्रबावकायी रुऩभा कामायन्द्वमन 
गने गयाउने ङ्झनणयम गङ्चयमो। 

ङ्झनणयम नॊ. ८: नगय ङ्जवकास कोषको ङ्झभङ्झत २०७७।०९।०५ को च.नॊ. ५६० ऩत्रानङ्टसाय फेरफायी 
नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. १ भा सञ्चारनभा यहेको फेरफायी साना िहयी खानेऩानी तथा उऩबोक्ता सॊस्थाराई 
कोष भापय त प्रवाह हङ्टन ेऋणको धनजभानी तथा ङ्झनमभनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाराई अनङ्टयोध बई आएको साथै 
फेरफायी साना सहयी खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था फेरफायी, भोयङको च.नॊ. २१ ङ्झभङ्झत 
२०७७।०३।०७ को ऩत्रानङ्टसाय ९१,५४,२९३।७९ (अऺेरुऩी एकानब्फे राख चौवङ्ङ हजाय दङ्टई सम 
ङ्झत्रमानब्फे रुऩैमा उनासी ऩैसा भात्र) ङ्झडऩ फोङ्चयङ स्तयोङ्ङती साथै भभयत सम्पबायको ङ्ञस्वकृत ऩङ्चयमोजनाको २५  
प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने नगय ङ्जवकास कोषको ऋण यकभ रु. २२,८८,५७३।४५ (अऺेरुऩी फाइस राख 
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असासी हजाय ऩाॉच सम ङ्झत्रहत्तय रुऩैमा ऩैताङ्झरस ऩैसा भात्र) प्रवाहका राङ्झग जभानी फस्ने गयी ङ्झसपाङ्चयस गने 
ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

ङ्झनणयम नॊ. ९: फेरफायी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका ङ्झसभसायहरु भध्मे वडा नॊ. १ को ८२ हेक्टय ऺेत्रपरभा 
पैङ्झरएको अभाना ङ्ञिसौरी, वडा नॊ. ४ भा यहेको  १७४.९ हेक्टय ऺेत्रपरभा पैङ्झरएको फेतना ङ्झसभसायको फहृत्तय 
ङ्जवकास य प्रफर्द्यनको राङ्झग नेऩार सयकायफाट स्थानीम तहराई हस्तान्द्तयणको राङ्झग अनङ्टयोध गने साथै ङ्जवक ङ्जपपड 
इन्द्टयनेिन फेरामत य ङ्झरब्रा टेक्नोरोजी काठभाण्डौसॉगको सहमोगभा फेरफायी नगयऩाङ्झरका केन्द्र ङ्जवन्द्दङ्ट यहने गङ्चय मस 
ऺेत्रका ङ्झछभेकी ऩाङ्झरकाहरुसॉगको सहकामयभा स्थाऩना गनय राङ्झगएको पोहोयभैराको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन ऩङ्चयमोजना य 
सोराय इनङ्ञजय ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग आवश्मक जग्गा व्मवस्थाऩन गनय वडा नॊ.११ को रक्ष्भी साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेत्रको 
स्वाङ्झभत्वभा यहेको कङ्चयफ ४ हेक्टय जग्गा हस्तान्द्तयणका राङ्झग नेऩार सयकाय वन तथा वातावयण भन्द्त्रारमसॉग 
अनङ्टयोध गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

ङ्झनणयम नॊ. १०: िहयी ङ्जवकास तथा बवन ङ्झनभायण ङ्जवबाग सॊघीम आमोजना कामायन्द्वमन इकाई ङ्जवयाटनगयको ङ्झभङ्झत 
२०७७।०१।१० च.नॊ. ९६३ को प्राि ऩत्रानङ्टसाय सङ्टयङ्ञऺत नागङ्चयक आवास कामयक्रभ कामायन्द्वमन ऩङ्जहरो सॊिोधन 
कामयङ्जवङ्झध २०७६ फभोङ्ञजभ उक्त कामयक्रभ सम्पफङ्ञन्द्धत स्थानीम तहरे सॊचारन गने व्मवस्था बएकोरे सफै वडा 
कामायरमहरुरे कामयङ्जवङ्झध अनङ्टसायको राबग्राहीहरुको तथ्माङ्क ङ्जववयण सॊकरन गयी मथाङ्झसघ्र नगयऩाङ्झरकाभा ऩेि गने 
ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

ङ्झनणयम नॊ. ११: ङ्जवङ्जवध ङ्झनणयम 

क. फेरफायी नगयऩाङ्झरकाभा सॊचारन बैयहेका ठङ्टरा प्रकृङ्झतका ऩङ्चयमोजनाहरुको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयवेऺण कामयको राङ्झग 
हार भौजङ्टदा जनिङ्ञक्त अबावको कायण सभस्मा हङ्टन ेबएकोरे ऩङ्चयमोजना अवङ्झधबयको राङ्झग एक जना ङ्झसङ्झबर 
इङ्ञन्द्जङ्झनमय सेवा कयायभा ङ्झनमूक्ती गनय ऩदऩूङ्झतय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेिन गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

ख. चारङ्ट आ.व.भा स्वीकृत कामयक्रभ अनङ्टसाय वडा नॊ. १ य २ को वडा कामायरमको बवन ङ्झनभायणको कामय राङ्झग 
ठेक्का व्मवस्थाऩन बई प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फङ्जढ सकेको हङ्टदाॉ तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभको जग्गा प्राङ्झिको राङ्झग नेऩार 
सयकाय सॊङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्द्म प्रिासन भन्द्त्रारमसॉग सहभङ्झत भाग गने ङ्झनणयम गङ्चयमो ।  

तऩङ्ञिर 

वडा 
नॊ. 

जग्गा धङ्झनको नाभथय साङ्जवक ङ्जक.नॊ. जग्गा ङ्जवघा ऺेत्रपर  कैङ्जपमत 

१ रक्ष्भी भामा ङ्झरम्पफङ्ट कसेनी १/क ५६४ 2-16-10-0 भध्मे 0-
1-0-0 

वडा नॊ. १ को रागी 

भन कङ्ट भायी ङ्झनयौरा कसेनी १/ख १४२८ 0-10-19-1/2 भध्मे 
0-1-0-0 

वडा नॊ. १ को रागी 

२ गणेि प्रसाद दाहार य 
कङ्ट भाय प्रसाद दाहार 

हयैचा ५/क 
४०५,२०५६,२०५७,२०५८ य 
४१६७ 

0-3-0  वडा नॊ. २ को रागी 

 


