
२०7६ सार पाल्गणु ११ गते आइतफाय फसेको भन्त्रिऩरयषद्, याजनैततक सतभततको फैठकका तनणणमहरु:- 
 जाजयकोट न्त्जल्राको छेडागाड नगयऩातरकाको प्रशासतनक केरर ऩरयवतणन गने ववषमको भखु्मभरिी 

तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामाणरमको नॊ. १/८-२०७६/०४/०९ को प्रस्ताव प्र.भॊ.ऩ.फै.सॊ. 7/०७६ 
तभतत २०७६/04/०9 को प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा ऩेश हुॉदा ×भन्त्रिऩरयषद याजनैततक 
सतभततभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनणणम बए अनसुाय आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा 
"जाजयकोट न्त्जल्राको छेडागाड नगयऩातरकाको प्रशासतनक केरर साववक काकी गाॉउफाट छेडागाड 
नगयऩातरका वडा नॊ 5 न्त्स्थत चॊन्त्िरा बने्न स्थानभा साने सम्फरधभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
207४ को दपा ४ को उऩदपा (३) फभोन्त्जभ नेऩार सयकायभा ऩठाउन भन्त्रिऩरयषद् भा तसपारयस 
गने"  

 सल्मान न्त्जल्राको छिेश्वयी गाॉउऩातरकाको केरर य नाभ ऩरयवतणन 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"  तनणणम बए अनसुाय 
सतभततको तभतत २०७५/०७/१६ को फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन गयी सत्म तथ्म 
ऩत्ता रगाइ प्रततवेदन ऩेश गनण ततन सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभिु सन्त्चवराई ददने य 
सो कामणदरको प्रततवेदन सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" 
तनणणम बएको य कामणदरफाट प्राप्त प्रततवेदन सभेत आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा  "प्राप्त कागजातहरु 
अनसुाय सल्मान न्त्जल्राको छिेश्वयी गाॉउऩातरकाको केरर साववक छामाॉऺेि गा.तफ.स बवन यहेको 
स्थानवाट हारको छिेश्वयी गाॉउऩातरका वडा नॊ 3 य 5 को फीचभा ऩने तारूऩये बने्न स्थानभा सानण य 
गाॉउऩातरकाको नाभ छिेश्वयीफाट ऩरयवतणन गयी ऩातथबया छिेश्वयीकोट कामभ गनण भाग गरयएको 
ववषम स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४ को उऩदपा (५) फभोन्त्जभ ववतधवत रुऩभा 
गाॉउसबाको फैठकफाट प्रस्ताव ऩारयत बइ आएको नदेन्त्िएको हुॉदा गाॉउऩातरकाको केरर य नाभ 
ऩरयवतणन गने ववषम अगातड नफढाउन भन्त्रिऩरयषद् भा तसपारयस गने।" 

 जमु्रा न्त्जल्राको वहभा गाॉउऩातरकाको केरर ऩरयवतणन सम्फरधी ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को वैठक 
सॊख्मा २६/07५ तभतत 207५/०५/३० को फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक सतभततभा 
छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनणणम बए अनसुाय सतभततको तभतत २०७५/०७/१६ को 
फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन गयी सत्म तथ्म ऩत्ता रगाइ प्रततवेदन ऩेश गनण ततन 
सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभिु सन्त्चवराई ददने य सो कामणदरको प्रततवेदन सभेतको 
आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनणणम बएको य कामणदरफाट प्राप्त 
प्रततवेदन सभेत आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "जमु्रा न्त्जल्राको वहभा गाॉउऩातरकाफाट गाॉउऩातरकाको 
केरर वडा नॊ. ५ भा ऩने गयुाभाडु तरािेत य फाजागाड तरािेतभध्मे कुन स्थानभा याख्न े बने्न 
सम्फरधभा गाॉउसबाका प्रतततनतधहरुको दइुततहाइ फहभुत नऩगु्ने देन्त्िएको हुॉदा दवैु स्थान हेयपेय गयी 
उऩमकु्त स्थान तोवकददन प्रदेश सयकाय सभऺ अनयुोध गने तनणणम बइ आएकोभा स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४ को उऩदपा (३) फभोन्त्जभ केरर हेयपेय गनुण ऩने बएभा सम्फन्त्रधत 
सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको दइुततहाइ फहभुतरे ऩारयत गयेको प्रस्ताव 



कामणऩातरकारे प्रदेश सयकाय भापण त नेऩार सयकायभा ऩठाउने व्मवस्था बएको हुॉदा सोही व्महोया 
गाॉउ ऩातरकाराई जानकायी गयाउन भन्त्रिऩरयषद् भा तसपारयस गने।" 

 डोल्ऩा न्त्जल्राको भडु्केचरुा गाउॉऩातरकाको केरर ऩरयवतणन सम्फरधी ववषम प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्को 
वैठक सॊख्मा २१/07५ तभतत 207५/०४/२६ को फैठकभा ऩेश हुॉदा "भन्त्रिऩरयषद् याजनैततक 
सतभततभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" तनणणम बए अनसुाय सतभततको तभतत 
२०७५/०७/१६ को फैठकभा ऩेश हुॉदा "सो सम्फरधभा अध्ममन गयी सत्म तथ्म ऩत्ता रगाइ 
प्रततवेदन ऩेश गनण ततन सदस्मीम कामणदर गठन गने न्त्जम्भेवायी प्रभिु सन्त्चवराई ददन ेय सो 
कामणदरको प्रततवेदन सभेतको आधायभा आगाभी फैठकभा छरपर गयी भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गने" 
तनणणम बएको य कामणदरफाट तभतत २०७६।३।२७ भा प्राप्त प्रततवेदन तथा सो गाॉउ कामणऩातरकाको 
च.नॊ. ३८६, तभतत २०७६।११।११ को ऩिसाथ प्राप्त गाॉउऩातरकाको सातौँ गाॉउसबाको तनणणम 
सभेत आजको फैठकभा ऩेश हुॉदा "डोल्ऩा न्त्जल्राको भडु्केचरुा गाॉउऩातरकाको केरर साववक वडा नॊ. 
४ को इरतनरदहफाट ऩरयवतणन गयी वडा नॊ. 6 को तल्रो नकुण भा कामभ गने सम्फरधभा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, 207४ को दपा ४ को उऩदपा (३) फभोन्त्जभ नेऩार सयकायभा ऩठाउन 
भन्त्रिऩरयषद् भा तसपारयस गने।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


