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मिवेणी गाउॉऩामरकाको 
न्मायमक समभमतको वायषिक प्रमतवदेन - २०७७ 

गाउॉसबाभा प्रस्ततु मभमत् २०७८/०३/१० 

सबभामनत गाउॉसबाका अध्मऺ भहोदम, 
 एवभ ्उऩम्स्थत सबऩूणि सदस्मज्मूहरू, 

 नेऩारको सॊयवधानको धाया २१७ भा बएको व्मवस्था फभोम्जभ मस मिवेणी गाउॉऩामरका, 
योल्ऩाभा गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ श्री सायविा कुभायी फढुा (घतॉ) ज्मूको सॊमोजकत्वभा २ नॊ. वडा 
अध्मऺ श्री कयवयाज फढुा तथा ५ नॊ. वडा अध्मऺ श्री कृष्ण फहादयु के.सी. सदस्म यहेको तीन 
सदस्मीम न्मायमक समभमत यहेको कुया सवियवददत नै छ । मसमभत स्रोत साधन, दऺ कानूनी जनशम्ि 
तथा प्रमाप्त तामरभको अबावका फाफजतु ऩमन मस न्मायमक समभमतरे आफ्नो स्थाऩनाकारदेम्ि नै 
नेऩारको सॊयवधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे तोकेको अमधकाय ऺेि तथा 
न्मायमक समभमत (कामियवमध सबफन्धी) ऐन, २०७४ को अमधनभा यही यवमबन्न यवषमभा प्राप्त बएका 
यववाद तथा भदु्दाहरूको भेरमभराऩका भाध्मभफाट मनरूऩण गनि सपर यहेको छ । मसै सन्दबिभा 
गत वषि २०७७ भा मस न्मायमक समभमतका न्माम सबऩादन सबफन्धी उल्रेिनीम गमतयवमधहरू 
सभावेश गयी स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ८ दपा ५३ को उऩदपा (२) 
फभोम्जभ तमाय गरयएको वायषिक प्रमतवेदनराइि सबभामनत सबासभऺ ऩेश गने अनभुमत चाहान्छु । 

१. न्मायमक समभमतभा प्राप्त बएका, यकनाया रागेका तथा छरपर हनु फाॉकी उजयुीहरूको यववयण 
तऩमसर अनसुाय यहेको छ- 

क्र. 
स. 

प्राप्त बएका उजयुीहरूको यकनाया रागेका 
उजयुी सॊख्मा 

टुङ्गो राग्न फाॉकी 
उजयुी सॊख्मा 

भामथल्रो मनकामभा 
मसपारयस सॊख्मा यववयण सॊख्मा 

१ सबफन्ध यवच्छेद ० ० ० ० 
२ यकभ तथा सबऩमत यहनामभना २ २ ० ० 
३ घयमासी तथा ऩमत ऩत्नीको यववाद ७ ५ १ १ 
४ झै झगडा ० १ ० ० 
५ िानेऩानी यववाद २ २ ० ० 
६ जग्गा तथा फाटो यववाद ३ २ १ ० 
७ अन्म १ ० १ ० 

जबभा १५ १२ २ १ 



२.  अफ भ वडा कामािरमहरूभा प्राप्त बएका, यकनाया रागेका तथा फाॉकी उजयुीहरूको यववयण 
प्रस्ततु गने अनभुमत चाहन्छु, जनु तऩमसर अनसुाय यहेको छ- 

वडा 
नॊ. 

प्राप्त बएका 
उजयुीहरूको 

सॊख्मा 

यकनाया रागेका 
उजयुी सॊख्मा 

यकनाया राग्न 
फाॉकी 

उजयुी सॊख्मा 

भामथल्रो मनकामभा 
मसपारयस गरयएको 

उजयुी सॊख्मा 

उजयुी प्राप्त बए 
ताऩमन सभाज भै 
मभराऩि बएका 

 

१ ० ० ० ० ० 
२ १७ ५ १० ० २ 
३ १३ ६ ६ १ ० 
४ ३३ २० ० ० १३ 
५ १० ६ ४ ० ० 
६ १४ ११ २ १ ० 
७ १५ १० ५ ० ० 

जबभा १०२ ५८ २७ २ १५ 

३. रैंमगक यहॊसा यवरूद्धको १६ ददने अमबमान सातवटै वडाभा मािरी, सेतो रयफन यवतयण तथा भयहरा 
यहॊसाका सबफन्धभा व्माऩक प्रचायप्रसाय गयी भनाइएको छ । साथै भयहरा, फारफामरका, जेष्ठ 
नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मम्िहरू तथा अन्म रम्ऺत वगिको हक अमधकाय य न्मामसॉग सबफम्न्धत 
यवयवध ददवसहरू सबऩन्न गरयएको छ ।  

४. कोमबड-१९ को भहाभायीफाट उत्ऩन्न बएको असहज ऩरयम्स्थमत तथा मनषेधाऻा रम्बफदै जाॉदा 
भेरमभराऩकतािको रूऩभा सचुीकृत हनुका रामग सातवटै वडाहरूफाट यववयण सॊकरन गयी 
भेरमभराऩकतािको छनौट सभेत गयेय तामरभ सञ्चारनको मभमत तोयकसयकएको अवस्थाभा ऩमन 
भेरमभराऩ केन्रको गठन तथा भेरमभराऩकताि तामरभ कामिक्रभ सञ्चारन गनि सयकएन ।  

५. न्मायमक समभमतको दइुिकोठे ऩक्की इजरास बवनको मनभािण कामि सबऩन्न गरयएको छ । मसफाट 
आगाभी ददनभा न्माम सबऩादन, दिऩऺीम छरपर तथा मभराऩि रगामतका कामि अझ प्रबावकायी 
हनेु अऩेऺा गरयएको छ । यहॊसा यऩमडत भयहरा तथा फारकामरकाहरूको रामग वडा नॊ. ५ भा 
ऩामरकास्तयीम सेप हाउसको मनभािण कामि सबऩन्न गयी आवश्मक साभ्ीको व्मवस्थाऩन सबऩन्न 
गरयएको छ । 



६. भाहयुी होभ रगामतका गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरूसॉगको साझेदायीभा न्मायमक मनकामभा ऩहुॉच 
स्थाऩना तथा न्माम प्रामप्तभा भयहरा, दमरत, यऩछमडएको वगि तथा सभदुामको ऩहुॉच अमबवयृद्धको 
रामग यवमबन्न चेनताभूरक तथा जानकायीभूरक कामिशारा, अमबभमु्िकयण कामिक्रभहरू सञ्चारन 
गरयएको छ । 

७. न्मायमक सेवा प्रवाहको अवस्था भूल्माॊकनको रामग साभदुायमक अॊक-ऩि अन्तयसबवाद 
कामिक्रभको आमोजना गरयएको छ । 

गाउॉसबाका अध्मऺ भहोदम एवॊ उऩम्स्थत सबऩणूि सदस्मज्मूहरू, 

 अन्त्मभा, न्मायमक समभमतको न्माम सबऩादन सबफन्धी काभ कायफाहीहरूराइि अझ प्रबावकायी 
एवॊ जनभिुी फनाइि सभाजभा शाम्न्त, अभनचमन य सद्भाव कामभ याख्न, यववादराइि िन्दभा रूऩान्तयण 
हनुफाट योक्न, िन्दफाट हनुसक्ने सबबायवत भानवीम, आमथिक, बौमतक तथा साभाम्जक ऺती हनु 
नददन य सफैराइि सभान न्मामको वातावयण स्थायऩत गनि समभमत ऩूणि प्रमतवद्ध यहेको जानकायी 
सबभामनत सबाराइि गयाउॉदै समभमतफाट हारसबभ बएका न्मायमक मनरूऩण तथा न्मायमक 
गमतयवमधहरूराइि प्रबावकायी फनाउन सहमोग गनुिहनेु सातवटै सबऩूणि जनप्रमतमनमध, वडा कामािरमहरू, 
कभिचायी, सयुऺाकभॉ, याजनैमतक दर, यवमबन्न सयोकायवारा सॊघसॊस्था, आभा सभूह, भयहरा सभूह 
रगामत सबऩूणि मिवेणीफासी आभाफफुा, दाजबुाइि तथा ददददफयहनीहरूको उच्च प्रशॊसा गदै हाददिक 
धन्मवाद एवॊ आबाय व्मि गनि चाहन्छु साथै आगाभी ददनभा ऩमन ऩूणि सहमोगको अऩेऺा गदिछु । 

 

  धन्मवाद । 

सायविा कुभायी फढुा (घतॉ) 
सॊमोजक  

न्मायमक समभमत, मिवेणी गाउॉऩामरका, योल्ऩा 
       


