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 वैठक सॊख्मा: ७५ 

आज ङ्झभङ्झत २०७८।०५।२० गते आईतवाय ङ्जवहान ११:०० फजे फेरफायी नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टख 
श्री ऻानने्द्र 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 अनङ्टऩङ्ञस्थत 
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 फस्नते सदस्म उऩङ्ञस्थत 
८ श्री उदम फहादङ्टय याई सदस्म उऩङ्ञस्थत 
९ श्री चेत फहादङ्टय फस्नते सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 
१० श्री धनऩङ्झत गौतभ सदस्म अनङ्टऩङ्ञस्थत 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म उऩङ्ञस्थत 
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 उऩङ्ञस्थत 
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 उऩङ्ञस्थत 
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 

१. अङ्ञघल्रो वैठकको सङ्झभऺा 
२. छानङ्जवन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सावयजाङ्झनक गने सम्पफन्द्धभा । 

३. फेतना ङ्झसभसाय सॊचारन सम्पफन्द्धभा । 

 

 

ङ्झनणयमहरु 

 

ङ्झनणयम नॊ.१: नगय कामयऩाङ्झरकाको ङ्झभङ्झत २०७८।०५।१६ गतेको वैठकरे गयेका ङ्झनणयम उऩय सङ्झभऺा गदाय सफै 
ङ्झनणयमहरु कामायन्द्वमन तहभा गएको ऩाईमो । 

 

ङ्झनणयम नॊ.२: नगय कामयऩाङ्झरकाको ङ्झभङ्झत २०७८।०२।३१ को ङ्झनणयमानङ्टसाय फोमय फाख्रा खङ्चयद य ङ्जवतयण 
सम्पफन्द्धभा छानङ्जवन गनय गङ्छठत छानङ्जवन सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७८।०५।०६ भा ऩेि गयेको फोमय फोका फाख्रा 
छानङ्जवन सम्पफन्द्धी प्रङ्झतवेदन, २०७८ नगयऩाङ्झरकाफाट आवश्मक अध्ममन गदाय सङ्झभङ्झतरे प्राप्त गयेको तथ्म तथ्माङ्क, 
ङ्जवषमसॉग सम्पफङ्ञन्द्धत आवश्मक कागजात, सम्पफङ्ञन्द्धत सयोकायवाराहरुसॉगको छरपर आदीको भाध्मभफाट 
प्रङ्झतवेदनको ऩेज नॊ. ५३ देङ्ञख ६२ सम्पभ उल्रेख बएका फङ्टदाॉ नॊ. १४.७ य १४.१२ भा उल्रेङ्ञखत ङ्जवषमहरु 
क्रभि् ग्रो अगायङ्झनक एग्रीकल्चसय प्रा.ङ्झर. सॊखङ्टवासबा नाभको कम्पऩनी नक्करी बएको बङे्ङ आधाय हेदाय सम्पफङ्ञन्द्धत 
कम्पऩनीरे कम्पऩनी यङ्ञजष्टायको कामायरम काठभाण्डौभा दताय नॊ. १८५२४३/०७४/०७५ भा दताय बएको हङ्टदाॉ 
नक्करी हङ्टन ेस्ऩष्ट आधाय नबएको य ङ्जवषमवस्तङ्ट बन्द्दा फाङ्जहयका अन्द्म ऩङ्चयमोजनाहरुको वायेभा उल्रेख गयेकारे ती 
फाहेकका अन्द्म तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभका ङ्झनष्किय य सङ्टझावहरुभा देङ्ञखएका बाषागत सङ्टधाय सङ्जहत कामयऩाङ्झरकारे सायाॉि 
अनङ्टभोदन गयी सावयजाङ्झनकीकयण गने ङ्झनणयम गङ्चयमो . 
 

तऩङ्ञिर 

फोमय फोका/फाख्रा छानङ्झफन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन, २०७८ भा उल्रेङ्ञखत तऩङ्ञिर फभोङ्ञजभका भूरबतू 
ङ्झनष्कषय तथा सङ्टझावहरु  

सङ्झभङ्झतराई प्राप्त तथ्म तथ्माङ्क, अङ्झबरेख य फमानका आधायभा छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे फेरफायी नगयऩाङ्झरकाको फोमय 
फोका/फाख्रा खङ्चयद, आऩूङ्झतय य ङ्जवतयण प्रङ्जक्रमाभा देहामको ङ्झनष्कषय य सङ्टझावहरु ऩेि गयेको छ । 

ङ्झनष्कषयहरु 

१. ङ्झभङ्झत २०७७।११।२६ गते नगय कामयऩाङ्झरकाको वैठकरे अषे्ट्रङ्झरमन ितप्रङ्झतित फोमय जातको फोका/फाख्रा 
खङ्चयद सम्पफङ्ञन्द्ध नीङ्झतगत ङ्झनणयम ङ्झरई ङ्झभङ्झत २०७७।१२।१४ गते सो सम्पफन्द्धी ङ्जट्ऩणी हङ्टन ङ्ट, ङ्झभङ्झत 
२०७७।१२।१७ गतेका ङ्छदन एक भङ्जहनाको म्पमाद ङ्छदएय टेण्डय आव्हान हङ्टन ङ्ट य ङ्झभङ्झत २०७८।०२।०३ 
गतेका ङ्छदन फेरफायी नगयऩाङ्झरका य ग्रो अगायङ्झनक एग्रीकल्चय प्रा.ङ्झर. खादवायी-९ सॊखङ्टवासबा ङ्झफच सॊझौता हङ्टन ङ्ट 
स्वाबाङ्जवक हो । तय ङ्झभङ्झत २०७८।०१।१६ गतेका ङ्छदन टेण्डय खङ्टल्राको भङ्टच ङ्टल्का गयेको अवस्था देङ्ञख 
ङ्झभङ्झत २०७८।०२।१५ गते फोका फाख्रा ङ्जवतयण गयेका ङ्छदनसम्पभ देिबयी य रगबग ङ्जवश्वबयी कोयोना 
भाहाभायीका कायण फन्द्दाफन्द्दीको अवस्था ङ्झथमो य आन्द्तङ्चयक तथा हवाई उडान ऩङ्झन फन्द्द बएको ङ्झथमो । 
मस्तो ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा छोटो सभमभा फोमय फोका फाख्रा अषे्ट्रङ्झरमाफाट आउछ बङे्ङ कङ्ट या ङ्जवश्वास गयी फोका 
फाख्रा ङ्जवतयण गनङ्टयरे नगयऩाङ्झरकाको कभजोयी बएको देङ्ञखन्द्छ । 

२. नगय प्रभङ्टखको बनाई अनङ्टसाय गत वषय अषे्ट्रङ्झरमाफाट स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन ङ्ञझकाइ अध्ममन गयेको य त्महाॉफाट 
ितप्रङ्झतित फोमय जातका फोका फाख्रा ल्माउदा ८३ थान फोका फाख्राको भूल्म कयीफ १ कयोड १० राख 
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देङ्ञख १ कयोड १२ राख सम्पभभा नेऩारसम्पभ ल्माउन सङ्जकने कङ्ट या फङ्टझेकारे आङ्झथयक वषय २०७७/०७८ को 
फजेटभा रु. १ कयोड २५ राख ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको । मङ्छद नगयप्रभङ्टखको तथ्मराई भाङे्ङ हो बने फोका 
फाख्रा नेऩारसम्पभ आऩूङ्झतय गदायको प्रङ्झत इकाइ भूल्म रगबग १ राख ३५ हजाय ऩनय जान्द्छ । मसो गदाय 
ठेकेदायराई रगबग प्रङ्झत इकाइ १५ हजायका दयरे कङ्ट र नापा रगबग १२ राख ४५ हजाय हङ्टन ऩङ्टग्दछ । 
ठेक्का अनङ्टसाय सम्पझौता गङ्चयएको फोका फाख्रा ८३ थान हो तय फोका फाख्रा ९ थान फढी आऩङ्टङ्झतय बई जम्पभा 
९२ थान हस्तान्द्तयण बएका छन ् । मस अवस्थाभा प्रङ्झत इकाइ फोका फाख्राको औषत भूल्म रु. 
१,35,000*९ थान फयाफय रु. १२,१५,000।00 सम्पबाङ्जवत नापाफाट कट्टा हङ्टन गई ठेकेदायको नापा 
रगबग ३० हजाय भात्र हङ्टन ेदेङ्ञखन्द्छ ।त्मस भाङ्झथ ऩङ्झन फन्द्दाफन्द्दीको अवस्था, ङ्जवदेि देङ्ञखको र ङ्टत ढङ्टवानी य 
नेऩारको एमयऩोटय देङ्ञख फेरफायी सम्पभको बाडाको ङ्जहसाफ गदाय ठेकेदायराई घाटा हङ्टने देङ्ञखन्द्छ । मस्तो 
तथ्माङ्कराई ङ्जवश्लषेण नगङ्चय ङ्झभङ्झत २०७८।०२।१५ गतेका ङ्छदन सहषय ८३ थानको सट्टा ९२ थान अषे्ट्रङ्झरमन 
ितप्रङ्झतित फोमय जातका फोका फाख्रा ल्माइएको बङ्झन ङ्ञस्वकाय गनय नगयऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा ङ्जववेकङ्ञिरता 
देङ्ञखएको भाङ्ङ सङ्जकएन । 

३. फेरफायी नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टख, प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतको बनाइ य नगय कामयऩाङ्झरकाको वैठकको 
ङ्झनणयमका आधायभा ठेकेदाय कम्पऩनीरे सभमभा फोका फाख्राको जन्द्भ प्रभाणऩत्र,  अषे्ट्रङ्झरमाफाट नेऩार सम्पभ 
फोका फाख्रा चाटयय गयेको ्रेन ङ्जटकट, फोका फाख्राराई क्वायेन्द्टाइनभा याखेको प्रभाण, फोका फाख्रा आमत 
गदायको बन्द्साय प्रभाणऩत्र ऩेि नगयेको कायण ठेक्का यकभ ठेकेदाय कम्पऩनीराई ब ङ्टक्तानी नगयेको य ितय 
उल्रङ्घन गयेको ठहयको आधायभा कायवाही स्वरुऩ कम्पऩनीरे ठेक्का वाऩत याखेको जभानत यकभ जपत गयी 
ठेकेदाय कम्पऩनीराई कारोसूङ्ञचभा याख्न सम्पफङ्ञन्द्धत ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको तकय  गयेको छ । मङ्छद 
याजनैङ्झतक दरहरु, मूवा सभङ्टह, ऩत्राकाय य नागङ्चयक सभाजरे ङ्जवयोध नगयेको बए ठेकेदाय बङ्झनएको कम्पऩनीरे 
फोमय फोका फाख्राको नक्करी जन्द्भ प्रभाणऩत्र, फोका फाख्राको चाटयय गयेको ्रेन ङ्जटकट, क्वायेन्द्टाइनको प्रभाण 
य बन्द्साय प्रभाणऩत्र ऩेि गङ्चय नगयऩाङ्झरकारे त्मस्ता नक्करी काजगातराई स्वीकाय गङ्चय ठेकेदाय कम्पऩनीरे 
ठेक्काको यकभ बकू्तानी ङ्झरने सम्पबावना नकानय सङ्जकएन । 

४. कङ्ट नैऩङ्झन कामयक्रभको नीङ्झतगत ङ्झनणयम गङ्चय सो को कामायन्द्वमन गने उत्तयदाङ्जमत्व कभयचायी सॊमन्द्त्रको हो । 
फोका फाख्रा खङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा कभयचायी सॊमन्द्त्रका िङ्टरु देङ्ञख अङ्जहरेसम्पभ रेङ्ञखएका ऩत्र तथा सूचना य अन्द्म 
आवश्मक कागजातहरुभा देङ्ञखएका त्रङ्टङ्जटहरुराई अध्ममन गदाय कभयचायी सॊमन्द्त्रको य प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृतको कामय सम्पऩादन ऺभता याम्रो बएको भाङ्ङ सङ्जकएन । 

५. नगय प्रभङ्टखको ऩङ्छदम हैङ्झसमत कामयकायी हो । नगयऩाङ्झरकारे गयेका सम्पऩूणय काभको जस अऩजसको ऩङ्जहरो 
बागीदाय ऩङ्झन नगयप्रभङ्टख नै हङ्टन्द्छन । ङ्जवङ्झधऩूणय य प्रङ्जक्रमागत ढॊगरे गङ्चयएका काभहरु ङ्जवश्वसनीम य ऩायदङ्ञिय 
हङ्टन्द्छन । नगय प्रभङ्टखफाट ठेकेदाय कम्पऩनीसॉग कङ्ट नै सयोकाय नबएको अभङ्टक व्मङ्ञक्तराई चाङ्जहन ेबन्द्दा फढी 
ङ्जवश्वास गङ्चय प्राप्त फोका फाख्रा हतायभा ङ्जवतयण गङ्चयएको हङ्टदाॉ ङ्जवतयण प्रङ्जक्रमाभा त्र ङ्टङ्जट देङ्ञखएकोरे मसको 
ङ्ञजम्पभेवायी नगय प्रभङ्टखरे ङ्झरनङ्ट ऩने देङ्ञखन्द्छ ।  

६. मस प्रकयणभा फायम्पफाय नगय प्रभङ्टख, श्माभयाज ऩाण्डे, सङ्टङ्छदऩ कङ्ट भाय चौधयी य ङ्जवजम ताभाङ्ग जोङ्झडएको 
देङ्ञखन्द्छ । मस कामयभा श्माभयाज ऩाण्डे, सङ्टङ्छदऩ कङ्ट भाय चौधयी य ङ्जवजम ताभाङ्गको आङ्झथयक रगानी बएको 
देङ्ञखन्द्छ । श्माभयाज ऩाण्डेरे फोका फाख्रा खङ्चयदको फाहीयी व्मवहाय ङ्झभराउने य सङ्टङ्छदऩ कङ्ट भाय चौधयीरे 
आन्द्तङ्चयक व्मवस्थाऩनको काभ गने बङ्झन दङ्टफै आऩसी सभझदायी बई कामय गयेको देङ्ञखन्द्छ । मङ्जह क्रभभा 
ङ्जवजम ताभाङ्ग मस प्रकयणभा जोङ्झडएका छन । मसभा कानूनी प्रङ्जक्रमाराई टेकेय दरार य ङ्जवचौङ्झरमाको 
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सन्द्जार खडा बएको देङ्ञखन्द्छ । मसयी नगयऩाङ्झरकारे दरार य ङ्जवचौङ्झरमाहरुको सन्द्जारभा जोङ्झडनङ्ट िोबनीम 
हङ्टन सक्दैन । 

७. नीङ्झत तथा कामयक्रभ अन्द्तगयतको फोका फाख्रा खङ्चयद तथा ङ्जवतयण कामयक्रभको कामायन्द्वमनको ङ्जवषमभा नगय 
उऩ प्रभङ्टख श्री ढाका कङ्ट भायी ऩयाजङ्टरीरे चासो नयाख्नङ्ट, आपङ्ट  फेखवय  छङ्ट बङ्ङङ्ट, कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणयम गङ्चय गठन 
गयेको छानङ्झफन सङ्झभङ्झतभा नेततृ्व ङ्झरन अङ्झनच्छा जाहेय गनङ्टय वा सो सङ्झभङ्झतफाट याजीनाभा ङ्छदनङ्ट, फोका फाख्रा 
ङ्जवतयणभा अनङ्टभगन नगनङ्टय य चारङ्ट आ.व.को नीङ्झत तथा कामयक्रभभा फोमय फोका फाख्रा कामयक्रभराई ङ्झनयन्द्तयता 
ङ्छदने गङ्चय नगय ङ्जवकास मोजना तजङ्टयभा नगनङ्टय जस्ता ङ्जवषमराई साभान्द्म भाङ्ङ सङ्जकएन । फोमय फाख्रा प्रकयणभा 
उऩ प्रभङ्टखको कामयसम्पऩादन ऺभता सॊतोषजनक भाङ्ङ सङ्जकएन ।  

८. फेरफायी नगयऩाङ्झरकारे आ.व. २०७६/०७७ को नीङ्झत कामयक्रभ य फजेटभा फोमय फोका फाख्रा खङ्चयद तथा 
ङ्जवतयण ङ्ञिषयकभा त्मङ्झत नै फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको ङ्झथमो । सो अवङ्झधभा ठेक्काको सूचना प्रकाङ्ञित बएय ऩङ्झन 
ठेक्का राग्न सकेन । आ.व. २०७७/०७८ को नीङ्झत कामयक्रभ य फजेटभा उक्त कामयक्रभराई ङ्झनयन्द्तयता 
ङ्छदइमो य ठेकेदाय कम्पऩनीरे सॊझौता उल्घङ्गन गयेको कायण सॊझौता यद्द गङ्चयमो तथा कायवाही प्रङ्जक्रमा अगाडी 
फढाइमो । मसफाट उक्त ङ्ञिषयक वाऩतको फजेट खचय हङ्टन सकेन । म्यपऩी कृषक य कृषक सभङ्टहका रागी 
मो कामयक्रभ रोकङ्जप्रम नै छ । मस अवस्थाभा फोमय फोका फाख्रा खङ्चयद कामयक्रभरे आङ्झथयक वषय 
२०७८/०७९ भा नगयऩाङ्झरकाको फजेटभा स्थान ऩाउन सकेन । मसयी मो कामयक्रभरे चारङ्ट आ.व.भा ङ्जकन 
ङ्झनयन्द्तयता ऩाउन सकेन बङे्ङ प्रन अ अनङ्टत्तङ्चयत छ । 

९. फोमय फोका फाख्रा प्रकयणको ङ्जववाद चयभउत्कषयभा ऩङ्टगेका फेरा नगयसबाभा एकजना जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे ऩङ्झन 
फोमय फोका फाख्राको ङ्जवषमभा प्रन अ नउठाउनङ्ट, आरोचना नगनङ्टय चासो नयाख्नङ्ट जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु ङ्जवषम प्रङ्झत गङ्ञम्पबय 
नबएको देङ्ञखन्द्छ । 

१०. फोमय फोका फाख्रा अनङ्टदानभा ङ्जवतयण गङ्चयने प्रमोजनको राङ्झग नगयऩाङ्झरकासॉग कामयङ्जवङ्झध बएताऩङ्झन कामयङ्जवङ्झधरे 
तोकेको प्रङ्जक्रमा अफरम्पफन गयेको देङ्ञखएन । ङ्झभङ्झत २०७८।०२।१२ गतेका ङ्छदन नगयऩाङ्झरकारे वडा 
सङ्झभङ्झतराई ऩत्राचाय गङ्चय फोका फाख्रा फङ्टझ्न आउने जानकायी ङ्छदइमो  । वडा सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन आफ्नो वडाको 
बागभा ऩयेका फोका फाख्रा कङ्ट न कङ्ट न ङ्जकसानराई ङ्छदन ेबङे्ङ ङ्झनणयम गङ्चय सोही फभोङ्ञजभ फाख्रा फङ्टझेको देङ्ञखन्द्छ 
। कामयङ्जवङ्झध सॊिोधन गयेय ङ्जवतयण प्रङ्जक्रमाराई ङ्जववादयङ्जहत फनाउन सङ्जकने बएताऩङ्झन कोयोना कहयको दोश्रो 
भाहाभायीराई कायण जनाइ उम्पकने प्रवृङ्झतराई साभान्द्म भाङ्ङ सङ्जकएन । 

११. प्रचङ्झरत सावयजानङ्जक खङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय कङ्ट नै वस्तङ्टको आऩङ्टङ्झतय वा दाङ्ञखरा बएऩङ्झछ प्रमोगभा 
जानङ्ट अङ्ञघ ठेक्का आव्हान गदाय स्वीकृत गयेको स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिनरे उल्रेख गयेको वस्तङ्टको  ओङ्चयङ्ञजन, गङ्टणस्तय, 
प्रकृङ्झत, तौर, उचाई, रम्पफाइ, यङ्ग, सॊख्मा आदी जनाउनङ्ट ऩने व्मवस्था यहेको छ ।नगयऩाङ्झरकारे मी 
प्रङ्जक्रमाहरु अफरम्पफन गनय फाकी यहेको देङ्ञखन्द्छ । 

सङ्टझावहरु 

तथ्मको ङ्जवश्लषेण य भूल्माङ्कनको आधायभा मस छानङ्झफन सङ्झभङ्झतरे फेरफायी नगयऩाङ्झरकाराई देहाम फभोङ्ञजभको 
सङ्टझावहरु प्रस्तङ्टत गदयछ् 

१. फेरफायी नगयऩाङ्झरकारे सॊचारन गने कङ्ट नैऩङ्झन मोजनाको कामायन्द्वमन गदाय प्रचङ्झरत सावयजाङ्झनक खङ्चयद ऐन य 
ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय कामय गनङ्टय गयाउनङ्ट ऩने । 

२. फोरऩत्रको भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयस य कामायदेि गदाय प्रचङ्झरत सावयजाङ्झनक खङ्चयद ऐन तथा सावयजानङ्जक खङ्चयद 
ङ्झनमभावरीरे व्मवस्था गयेका दपा, उऩदपा अनङ्टसाय फोरऩत्र अमोग्म बएभा ठेक्का आवेदन यद्द गनय सक्ने य 
ऩङ्टन् फोरऩत्र आव्हान गने । 
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३. कभयचायीहरुको कामयसम्पऩादन ऺभताभा अङ्झबफङृ्जि गनय आवश्मक प्रवोङ्झधकयण, अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण य तारीभको 
व्मवस्था गनङ्टय ऩने । 

४. सावयजाङ्झनक खङ्चयद य ङ्जवकास ङ्झनभायण कामयराई ङ्झनमभ सॊगत ऩायदङ्ञिय य होसीमायी ऩूवयक ढॊगरे गनङ्टय गयाउनङ्ट ऩने 
। 

५. अङ्झनधकृत व्मङ्ञक्तहरुको प्रबावभा ऩयी गरत ङ्जवषमको ढाकछोऩ हङ्टने गयी फेरफायी नगयऩाङ्झरकाराई ऩत्राचाय 
गङ्चय भ्रभऩूणय जानकायी ङ्छदने कावासोती नगयऩाङ्झरकाका ऩिङ्ट सेवा केन्द्र अग्मौरीका अङ्झधकृत श्री फङ्टङ्जि फहादङ्टय 
देउजाराई ऩद अनङ्टसायको आचयण नगयेको बङ्झन ङ्जवबागीम कायवाहीको रागी कावासोती नगयऩाङ्झरकाराई 
ऩत्राचाय गने । 

६. फेरफायी ऩिङ्ट ङ्जवकास िाखाका िाखा प्रभङ्टख फाफङ्टयाभ फस्नेतराई ऩदीम ङ्ञजम्पभेवायी ङ्झनवायह गनय नसकेको 
देङ्ञखएको हङ्टदाॉ ऩदीम ङ्ञजम्पभेवायी प्रङ्झत सजग गयाउने । 

७. फोरऩत्र भूल्माङ्कन गङ्चय स्वीकृतको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत य आभङ्ञन्द्त्रत कभयचायीहरुराई 
ङ्झनजहरुरे गयेको त्र ङ्टङ्जटको राङ्झग सजग गयाउन े। 

८.  भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन गम्पबीयताका साथ अध्ममन गङ्चय अङ्ञघ फढाउन प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई 
सजग गयाउन े। 

९. नगयऩाङ्झरकाको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु उऩप्रभङ्टख, वडाध्मऺ य वडा सदस्महरु नगयऩाङ्झरकारे सॊचारन गयेका 
कामयक्रभहरुको सम्पफन्द्धभा फेखवय हङ्टन ङ्ट, ङ्ञजम्पभेवायी वोध नहङ्टन ङ्ट, छरपरभा सहबागी नहङ्टन ङ्ट, कतयव्मवोध नहङ्टन ङ्ट 
जस्ता कङ्ट यारे गदाय आफ्नो कतयव्मप्रङ्झत सजग य सचेत हङ्टन ङ्ट ऩने । 

१०. छानङ्झफन सङ्झभङ्झतराई कङ्झतऩम वडाध्मऺहरुरे छानङ्झफन कामयभा सभम ङ्छदन नसकेको हङ्टदाॉ आगाभी ङ्छदनभा मस्ता 
प्रवृङ्झतराई ऩङ्टनयावृत्ती हङ्टन नङ्छदने । 

११. फेरफायी नगयऩाङ्झरकाका नगय प्रभङ्टखरे आगाभी ङ्छदनभा कानूनी प्रङ्जक्रमाराई ङ्जवङ्झधसम्पभत ढॊगफाट कामायन्द्वमनभा 
रैजान प्रङ्झतफिता जनाउनङ्ट ऩने । अनाङ्झधकृत व्मङ्ञक्तहरुसॉग कामायरम बन्द्दा फाङ्जहय अन्द्म ठाउॉभा अनावश्मक 
बेटघाट गनय नहङ्टने । 

१२. साझेदायीभा यहेका कङ्ट नैऩङ्झन व्मङ्ञक्तराई कानूनरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको अवस्थाभा फाहेकका नगयऩाङ्झरकाको काभभा 
सभावेि गनय नहङ्टन े। 

१३. नगयऩाङ्झरकारे कङ्ट नैऩङ्झन वस्तङ्ट वा साभानको खङ्चयद गदाय स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिनरे तोकेको ओङ्चयङ्ञजन, गङ्टणस्तय, प्रकृङ्झत, 
तौर, उचाई, यॊङ्ग, सॊख्मा, आकाय ऩङ्चयऺण नगङ्चय वा दङ्टरुस्त नबएको अवस्थाभा स्वीकय नगने वा प्रमोग नगने 
।    

१४. फेरफायी नगयऩाङ्झरकाको कामायरम नगय प्रभङ्टख य प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई फोका फाख्रा प्रकयणभा 
श्माभयाज ऩाण्डे, सङ्टङ्छदऩ कङ्ट भाय चौधयी य ङ्जवजम ताभाङ्गरे ङ्जवना आधाय य प्रभाण आयोऩ रगाइ भानहानी गयेको 
हङ्टदाॉ ङ्झनजहरु उऩय अदारतभा भानहानीको भङ्टिा चराउनङ्ट ऩने ।  

१५. फेरफायी नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखको सङ्ञचवारम तथा सूचना िाखाफाट प्रसाय तथा प्रकािन हङ्टने सूचनाहरु 
प्रबावकायी रुऩभा जनसभऺ नऩङ्टगेको हङ्टदाॉ आगाभी ङ्छदनभा त्मस्ता सूचनाहरु सभमभा नै अध्मावङ्झधक गयी 
प्रबावकायी फनाउनङ्ट ऩने । 
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ङ्झनणयम नॊ.३: छानङ्झफन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन २०७८ को ङ्झनष्किय य सङ्टझावहरुराई भध्मनजय गदै जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
कभयचायी सॊमन्द्त्ररे आगाभी ङ्छदनभा आ-आफ्नो बङू्झभका, ङ्ञजम्पभेवायी, उत्तयदाङ्जमत्व य कतयव्मप्रङ्झत थऩ सचेत य सजग 
बई बङू्झभका ङ्झनवायह  गने गयाउने ङ्झनणयम गङ्चयमो ।   
 

ङ्झनणयम नॊ.४: श्री फेतना ङ्झसभसाय साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभङ्टहरे ङ्झभङ्झत २०७८।५।२० भा ङ्छदएको ङ्झनवेदन 
फभोङ्ञजभ कोङ्झबड-१९ को भहाभायीको कायण बएको फन्द्दाफन्द्दीरे ङ्जवगत राभो सभम देङ्ञख फेतना ङ्झसभसाय फन्द्द 
यहेकोरे कोङ्झबड-१९ सॉग सम्पफङ्ञन्द्धत स्वास्थ्म भाऩदण्ड ऩङ्टया गङ्चय सॊचारन गनय अनङ्टभङ्झत भाग गयेको हङ्टदाॉ सो 
भाऩदण्ड ऩङ्टया गङ्चय सॊचारन गनय अनङ्टभङ्झत ङ्छदने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 


