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आज मभमत २0७३/०९ /१ गते शुक्रवाय वायवायका ददन धयान उऩभहानगयऩामरका कामय सॊ चारन समभमतको वैठक फसी तऩमसरका
उऩस्थथमत
श्री मफष्णुप्रसाद कोइयारा आभस्रित उऩस्थथमत ये कडय
श्री गणेशप्रसाद खमतवडा

कामयकायी अमधकृत एवॊ प्रभुख - धयान उऩभहानगयऩामरका कामायरम
वरयष्ठ प्रशासककम अमधकृत

श्री खगेररप्रसाद खमतवडा

वरयष्ठ कय अमधकृत

श्री सूयज श्रे ष्ठ

वरयष्ठ इस्रजमनमय

श्री यभेश शाह
श्री बेषयाज अमधकायी
श्री सूनीर नेऩार

मनणयमहरु गरयमो ।

वरयष्ठ आरतरयक रेखा ऩरयऺण अमधकृत

वरयष्ठ रेखा अमधकृत

साभास्जक कवकास अमधकृत

मनणयम नॊ. १
धयान-8 स्थथत मतनकुने सुरदय फथती जग्गा एकीकयण आमोजनाराई अगाडी फढाउने सम्फरधभा मभमत 2073/8/30 भा धयान उऩभहानगयऩामरका कामायरमभा फसेको सवयदमरम फैठकको सहभमत फभोस्जभ आमोजना सम्ऩन्न गनय योककएका सफै कामय प्रकृमाहरुको शुरुवात गने मनणयम
गरयमो।
मनणयम नॊ. २
धयानभा फसऩाकय मनभायण गने सम्फरधभा मभमत 2073/9/1 भा धयान उऩ-भहानगयऩामरका कामयरमभा फसेको सवयदमरम फैठकको सहभमत फभोस्जभ
तीनकुने सुरदय फथती आमोजनाको फहुउद्देश्म थथर (Multi Purposed Area ) भा फस ऩाकय मनभायण गने मनणयम गरयमो ।
मनणयम नॊ. ३
तीनकुने सुरदय फथती जग्गा एकीकयण आमोजनाराई सम्ऩन्न गनय य उक्त आमोजनाराई अगाडी फढाउनको रामग प्रभुख एवॊ कामयकायी अमधकृतको
सॊ मोजकत्वभा याजनीमतक दरका प्रमतमनधीहरु सदथम य तीनकुने सुरदय फथती जग्गा एकीकयण आमोजनाका आमोजना प्रभुख सदथम-सस्चव यहने गयी
एक तीनकुने सुरदयफथती जग्गा एकीकयण आमोजना सहस्जकयण समभमत गठन गने गयीमो ।
मनणयम नॊ.४
मतनकुने सुरदय फथती जग्गा एकीकयण आमोजनाराई सुचारु रुऩरे सञ्चारन गनय मभमत 2073/8/30 भा धयान उऩ-भहानगयऩामरका कामायरमभा
फसेको सवयदमरम फैठकको मनणयम अनुसाय मनम्न कामयहरु गने मनणयम गरयमो ।
ु ाई कामयक्रभ आमोजना गने ।
क. आमोजनफाट प्रत्मऺ प्रबाकवत जग्गादाताहरुफीच सावयजमनक सुनव
ख. आमोजना मडजाईन गदाय कुनै जग्गाधनीराई भकाय ऩनय गएको बएभा त्मथतो भकायको रमामोस्चत सम्फोधन गने ।
ग. आमोजनाराई ऩायदशॉ रुऩभा अगाडी फढाउने ।
घ. आमोजना थथरभा धयान उऩ-भहानगयऩामरका कामायरमभा कामययत् कभयचायी य तत्कामरनर मु मड एर ई फाट आमोजनाको रामग प्रामफमधक
ऩयाभशयदाताको रुऩभा खटीएका प्राकवमधक श्री ईश्वय जोशीको नाउॉभा आमोजना थथरभा जग्गा खरयद गरयएको य सोफाट आमोजना मडजाईनभा
प्रबाव ऩारयएको बनी जनथतयफाट कवयोध बई हारसम्भ आमोजनाको काभ ठप्ऩ यहेको अवथथाराई भध्मे नजय गदै धयान उऩ-भहानगयऩामरका
कामायरमभा कामययत् कभयचायी तथा मनजका ऩरयवाय य प्राकवमधक ऩयाभशयदाता सॊ थथाका प्राकवमधकको नाउॉभा आमोजना थथरभा जग्गा यहेको दे स्खए
उक्त जग्गाहरु प्रकृमा ऩुया गयी आमोजनारे प्रामि (अमधग्रहण) गने ।
मनणयम नॊ. ५
तीनकुने सुरदय फथती आमोजनाभा मनभायण हुने फसऩाकयको ड्रईङ, मडजाईन य रागत थटीभेटको रामग आवश्मक सहमोगको रामग नगय मफकास कोष

(Town Development Fund-TDF) राई सहमोगको रामग अनुयोध गने मनणयम गरयमो ।
मनणयम नॊ. ६
धयान उऩ-भहानगयऩामरका ऺेिभा सडक तथा सडक ऩेटी ऺेि अमतक्रभण गयी पुटऩाथ ऩसर तथा ठे राहरु मिति यास्खएको हुॉदा उक्त सडक तथा
सडक ऩेटी खामर गने मनणयम गरयमो ।
आजको वोडय वैठक कवहान ९ː३०वजे सभाऩन गरयमो ।

भाईरमुटकताय ː बस्क्तयाज शभाय,सूचना अमधकृत,धयान उऩभहा नगयऩामरका

