
२०7५ सार असाय १८ गते सोभवाय फसेको भन्त्रिऩरयषद्, याजनैततक सतभततको फैठकका तनर्णमहरु:- 
  

 जाजयकोट न्त्जल्राको जनुीचाॉदे गाॉउऩातरकाको केरर साववक भजकोट गा.वव.स.को कामाणरम यहेको 
स्थानफाट ऩरयवतणन गयी वडा नॊ. ४ रहुादहभा कामभ गने ववषमको भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को 
कामाणरमको नॊ. 15/२०७5/02/30 को प्रस्ताव प्रदेश भॊ.ऩ.वै.सॊ १६/07५ तभतत 
207५/०2/३१ को प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा ऩेश हुॉदा ×भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा 
छरपर गयी ऩेश गने" तनर्णम बएको तथा सोही ववषमभा उत्ऩन्न तफवाद सम्फरधी भखु्मभरिी तथा 
भन्त्रिऩरयषद्को कामाणरमको नॊ. 18/२०७5/03/14 को प्रस्ताव प्रदेश भॊ.ऩ.वै.सॊ १8/07५ 
तभतत 207५/०3/16 को प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा ऩेश हुॉदा सभेत ×भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक 
सतभततभा छरपर गयी ऩेश गने" तनर्णम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "उक्त ववषमभा 
अध्ममन गनणको रातग भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामाणरमका उऩसन्त्चव श्री नवयाज फयारको 
सॊमोजकत्वभा सोही कामाणरमका शाखा अतधकृत श्री जागयुाभ चौधयी य आरतरयक भातभरा तथा 
कानून भरिारमका शाखा अतधकृत श्री वहत प्रसाद ऩौडेर सदस्म यहने एक कामणदर गठन गने, सो 
कामणदररे उक्त ववषमभा अध्ममन गनण खवटएको १५ ददनतबि प्रततवेदन ऩेश गने य सो प्रततवेदन 
सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने"।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



२०7५ सार काततणक १६ गते शकु्रफाय फसेको भन्त्रिऩरयषद्, याजनैततक सतभततको फैठकका तनर्णमहरु:- 
  

 जमु्रा न्त्जल्राको तातोऩानी य गठुीचौय गाॉउऩातरकाको केरर साने सम्फन्त्रध तफवाद छानववनको 
रातग गदठत कामणदरफाट प्राप्त जमु्रा न्त्जल्राको तातोऩानी य गठुीचौय गाॉउऩातरकाको साववकभा 
नेऩार सयकायरे तोकेको केरर हेयपेय गनण गाउॉ सबाभा ववतधवत रुऩरे प्रस्ताव ऩेश बए ताऩतन 
स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को ऩरयच्छेद 2 को दपा 4 (३) फभोन्त्जभ दईुततहाई 
फहभुतरे ऩारयत हनु नसकेकोरे गाॉउऩातरकाको कामणऩातरकारे प्रदेश सयकायभा ऩेश गनण सक्न े
अवस्था नयहेकोरे मसभा प्रदेश सयकायरे केही गनुण ऩने देन्त्खएन बने्न व्महोयाको प्रततवेदन 
आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा सो प्रततवेदन सभेतको आधायभा प्रदेश सयकायरे केही गनुण नऩने 
व्महोया कर्ाणरी प्रदेश भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने । 

 

 जाजयकोट न्त्जल्राको जनुीचाॉदे गाॉउऩातरकाको केरर साववक भजकोट गा.वव.स. कामाणरम यहेको 
स्थानफाट ऩरयवतणन गयी वडा नॊ. ४ रहुादहभा कामभ गनण भाग गरयएको ववषम प्रदेश 
भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा १६/07५ तभतत 207५/०२/३१ को फैठकभा य सोको वववाद 
सम्फरधी ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा १७/07५ तभतत 207५/०३/१६ को 
फैठकभा ऩेश हुॉदा दफैु फैठकफाट "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी ऩेश गने"  
तनर्णम बए अनसुाय सतभततको तभतत 207५/०३/१८ को फैठकफाट उक्त ववफाद छानववन गनण 
कामणदर गठन बएकोभा सो कामणदरफाट प्राप्त प्रभार् ऐन, २०३१ को दपा ६ (ग), दपा ९ तथा 
स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को दपा 4 (३) फभोन्त्जभ जाजयकोट न्त्जल्राको जतुनचाॉदे 
गाॉउऩातरकाको तभतत २०७५/०१/३० गते फसेको ववशेष गाॉउ सबाको फैठकको तनर्णम नॊ.१ 
कामाणरवमन गनण च.न.५८१ तभतत २०७५/०२/१८ को ऩिफाट अनयुोध बै आएको ववषम गाॉउ 
सबाको तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्मा ५६ भा उऩन्त्स्थत ३९ यहेकोभा ३९ भध्मेका ४ 
जनारे असहभततको सनाखत तनवेदनको फैधताको आधायभा ३५ जना सदस्मराई दईु ततहाइ 
फहभुतरे ऩारयत गयेको प्रस्तावको तनर्णम कानूनत भान्न नतभल्ने सक्कर पाईरको प्रायन्त्म्बक 
अध्ममनफाट देन्त्खएकोरे मस ववषमभा थऩ केही गरययहन ुनऩने बने्न व्महोयाको प्रततवेदन आजको 
फैठकभा ऩेश हुॉदा सो सम्फरधभा सयोकायवाराहरुसॊग थऩ छरपर गयी आगाभी फैठकभा तनर्णम 
तरई भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने। 

 सल्मान न्त्जल्राको छिेश्वयी गाॉउऩातरकाको केरर साववक छामाॉऺेि गा.तफ.स बवन यहेको 
स्थानवाट हारको छिेश्वयी गा.वव.स वडा नॊ 3 य 5 को फीचभा ऩने तारूऩये बने्न स्थानभा साने 
य गाॉउऩातरकाको नाभ छिेश्वयीफाट ऩरयवतणन गयी ऩातथबया छिेश्वयीकोट कामभ गनण भाग 
गरयएको ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा २०/07५ तभतत 207५/०४/१० को 
फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने"  
तनर्णम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन गयी सत्म तथ्म ऩत्ता 
रगाइ प्रततवेदन ऩेश गनण ३ सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभखु सन्त्चवराई ददन ेय सो 
कामणदरको प्रततवेदन सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश 
गने।" 

 



 डोल्ऩा न्त्जल्राको भडु्केचरुा गाउॉऩातरकाको नाभ य केररभा असहभत बइ बगुोर छानववन गयी 
केरर कामभ गनण भाग गरयएको ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा २१/07५ तभतत 
207५/०४/२६ को फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी 
भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनर्णम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन 
गयी सत्म तथ्म ऩत्ता रगाइ प्रततवेदन ऩेश गनण ३ सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभखु 
सन्त्चवराई ददने य सो कामणदरको प्रततवेदन सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी 
भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने।" 

 

 जमु्रा न्त्जल्राको वहभा गाॉउऩातरकाको केरर वडा नॊ. ५ को गयुाभाडु तरखेर य वाजागाड 
तरखेतभध्मे कहाॉ यहने बने्न वववाद बएकोरे बौगोतरक य प्राववतधक दृविकोर्फाट उऩमकु्त स्थान 
टुॊगो रगाइददन भाग बएको ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा २६/07५ तभतत 
207५/०५/३० को फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी 
भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनर्णम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन 
गयी सत्म तथ्म ऩत्ता रगाइ प्रततवेदन ऩेश गनण ३ सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभखु 
सन्त्चवराई ददने य सो कामणदरको प्रततवेदन सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी 
भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने।" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



२०7५ सार भाघ २० गते आइतफायक फसेको भन्त्रिऩरयषद्, याजनैततक सतभततको फैठकका तनर्णमहरु:- 
 जाजयकोट न्त्जल्राको जनुीचाॉदे गाॉउऩातरकाको केरर साववक भजकोट गा.वव.स. कामाणरम यहेको 

स्थानफाट ऩरयवतणन गयी वडा नॊ. ४ रहुादहभा कामभ गनण भाग गरयएको ववषम प्रदेश 
भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा १६/07५ तभतत 207५/०२/३१ को फैठकभा य सोको वववाद 
सम्फरधी ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा १७/07५ तभतत 207५/०३/१६ को 
फैठकभा ऩेश हुॉदा दफैु फैठकफाट "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी ऩेश गने"  
तनर्णम बए अनसुाय सतभततको तभतत 207५/०३/१८ को फैठकफाट उक्त ववफाद छानववन गनण 
कामणदर गठन बएकोभा सो कामणदरफाट प्राप्त प्रभार् ऐन, २०३१ को दपा ६ (ग), दपा ९ तथा 
स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को दपा 4 (३) फभोन्त्जभ जाजयकोट न्त्जल्राको जतुनचाॉदे 
गाॉउऩातरकाको तभतत २०७५/०१/३० गते फसेको ववशेष गाॉउ सबाको फैठकको तनर्णम नॊ.१ 
कामाणरवमन गनण च.न.५८१ तभतत २०७५/०२/१८ को ऩिफाट अनयुोध बै आएको ववषम गाॉउ 
सबाको तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्मा ५६ भा उऩन्त्स्थत ३९ यहेकोभा ३९ भध्मेका ४ 
जनारे असहभततको सनाखत तनवेदनको फैधताको आधायभा ३५ जना सदस्मराई दईु ततहाइ 
फहभुतरे ऩारयत गयेको प्रस्तावको तनर्णम कानूनत भान्न नतभल्ने सक्कर पाईरको प्रायन्त्म्बक 
अध्ममनफाट देन्त्खएकोरे मस ववषमभा थऩ केही गरययहन ु नऩने बने्न व्महोयाको प्रततवेदन 
सतभततको तभतत २०७५/०७/१६ को फैठकभा ऩेश बई छरपर हुॉदा सो सम्फरधभा 
सयोकायवाराहरुसॊग थऩ छरपर गयी आगाभी फैठकभा तनर्णम तरई भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने 
तनर्णम बएको य सो ववषम आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा सो सम्फरधभा ×कामणदरको प्रततवेदन 
फभोन्त्जभको व्महोया भन्त्रिऩरयषदभा तसपारयस गने।" 

 जमु्रा न्त्जल्राको "कनकासरुदयी" गाॉउऩातरकाको नाभ ऩरयवतणन गयी "खस हाॉट तसॊजा" कामभ 
गनण नेऩार सयकाय सभऺ तसपारयस गने ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक सॊख्मा ३३/07५ 
तभतत 207५/०९/२६ को फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा छरपर गयी 
भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनर्णम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा सो सम्फरधभा "जमु्रा 
न्त्जल्राको "कनकासरुदयी" गाॉउऩातरकाको नाभ ऩरयवतणन गयी "खस हाॉट तसॊजा" कामभ गनण गाॉउ 
सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको दईु ततहाई फहभुतरे ऩारयत गयेको मवकन हनु े
प्रभान्त्र्त कागजात सवहतको व्महोया सम्फन्त्रधत गाॉउ कामणतरकाफाट भाग गरय भाग गरयएका 
कागजात प्राप्त हनु आएऩतछ तनर्णमका रातग भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयद्को कामाणरमरे प्रदेश 
भन्त्रिऩरयषदको फैठकभा ऩेश गने।" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


