
मिमि २०७४/०३/१४ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँसभा बैठकका मिर्णयहरू 
 

१· प्रस्िाव िं १ िा छलफल गर्ाण िेपाल राजपत्र खण्ड ६६ भाग ४ मिमि २०७३/११/२७ िा सङघीय 
िामिला िथा स्थािीय ववकास िन्त्त्रालयको प्रकाशिि सूचिा बिोशजि कायि भएको ढोरचैर गाउँपामलकाको केन्त्र 
साववकको मसद्धेश् वरी  गा·वव·स· भवि िोवकएकोिा उक्त केन्त्र भौगोमलक रुपिा िथा सेवा प्रवाहको वहसावले सवै 
वडालाई पायक िपिे रे्शखएकोले गाउँ कायणपामलकाको मिमि २०७४/०३/११ गिेको बैठक बाट स्वीकृि भई 
यस गाउँ सभािा प्रस्िाव गरे बिोशजि सबै वडालाई पायक पिे गरर ढोरचौर (पूवणिा भालखुोला, पशस्चििा 
फलाटे खोला, उत्तरिा मबसिुथली  र र्शिर्िा िारर्ा खोला र कजेरी  खोला) गाउँपामलकाको केन्त्र कायि गिण 
िेपाल सरकार सिि मसफाररस गिे बहिुिले मिर्णय गररयो। 

२· प्रस्िाव िं २ िा छलफल गर्ाण िेपाल राजपत्र खण्ड ६६ भाग ४ मिमि २०७३/११/२७ िा सङघीय 
िामिला िथा स्थािीय ववकास िन्त्त्रालयको प्रकाशिि सूचिा बिोशजि कायि भएको ढोरचैर गाउँपामलकाको 
वडाहरुको केन्त्र गाउँ कायणपामलकाको मिमि २०७४/०२/२६ गिेको बैठक बाट स्वीकृि भई यस गाउँ 
सभािा प्रस्िाव गरे बिोशजि रे्हायका वडा केन्त्र कायि गिण िेपाल सरकार सिि मसफाररस गिे सवणसम्ििीले  
मिर्णय गररयो। 

  रे्हाय 

 १· वडा िं १ को केन्त्र साववकको बाझकाँडा गा·वव·स· भवि  

 २· वडा िं २ को केन्त्र फुलगाउँ भडारे 

 ३· वडा िं ३ को केन्त्र मििखुोला डाँडाकटेरी   

 ४· वडा िं ४ को केन्त्र  खाबणि 

 ५· वडा िं ५ को केन्त्र साववकको चाँरे्करेन्त्जी गा·वव·स· भवि 

३· प्रस्िाव िं ३ िा छलफल गर्ाण ढोरचौर गाउँपामलकाको केन्त्र ढोरचौर कायि गिण िेपाल सरकार सिि 
मसफाररस गिे गाउँ सभाको मिर्णय िं १ बिोशजि िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रिा सूचिा प्रकािि गरी  कायि 
गरेको स्थाििा आफ्िो भवि िभएसम्िलाई ढोरचौर वजार आसपास िेत्रिा घर भाडािा मलएर यथामसघ्र कायण 
संचालि गिण गाउँ कायणपामलकालाई मिरे्िि दर्िे बहिुिले मिर्णय गररयो।  



फरक िि 

मिर्णय िं १ र मिर्णय िं ३ िा गाउँ सभािा उपशस्थि २८ जिा सर्स्य िध्ये हािी िपमसलका सर्स्यहरुको 
फरक िि रहेको छ। 

श्री राि बहार्रु बस्िेि  —   वडा अध्यि  १ िं वडा 
श्री रुर बहार्रु बढुाथोकी —    वडा अध्यि २ िं वडा 
श्री दर्िेि कुिार वव·एि· —   वडा अध्यि ४ िं वडा 
श्री काली  बहार्रु बढुाथोकी —  सर्स्य 

श्री पूर्ण बहार्रु थापा —  सर्स्य 

श्री कौशिला िाह (चन्त्र्) —   सर्स्य 

श्री िलु्सा वव·क· —   सर्स्य 

श्री धिेि कुिार चलाउिे —   सर्स्य 

श्री कल्पिा बढुाथोकी —  सर्स्य 

श्री अिरिी कािी —    सर्स्य 

 


