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चालू आ.ि. का लावग विल्ला समन्िय सवमवि सर्ख
ु िे का नाममा प्राप्त भएको अवतियारी अनरुु प
चालूिफा को रु १,८०,२५,०००। (अक्षरुपी एक करोड असी लार्ख पच्चीस हिार) र पाँिू ीगििफा रु
२५,००,०००। (अक्षरुपी पच्चीस लार्ख मात्र) को बिेट िथा कायाक्रम संलग्न िावलका अनसु ार बााँडफााँड
गरी स्िीकृ ि गने ।
सघं ीय मावमला िथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प.स.ं ०७४।७५ च.न.ं ३३ वमवि २०७४।०५।१४ को
पत्रानसु ार "घ" िगाका वनमाार् व्यिसायको इिाििपत्र प्रिान गने िथा नविकरर् गने लगायिका कायाहरु
विल्ला समन्िय सवमविलाई प्रत्यायोिन गररएकोले सेिा प्रिाहलाई वछटो, छररिो र सरल बनाउने उद्देश्यले
यस अवघ गररएका नविकरर्, ठाउाँसारी, नामसारी सम्बन्धी वनर्ायहरु अनमु ोिन गने र यस पश्चाि् उक्त
अवधकार विल्ला समन्िय सवमविका प्रमर्ख
ु लाई प्रत्यायोिन गने ।
सबै नगरपावलका र गाउाँपावलकाहरुले आ-आफ्नो सभाबाट चालू आ.ब.को बिेट िथा कायाक्रम स्िीकृ ि
भैसके को सन्िभामा िहााँबाट सञ्चावलि वबकास कायाक्रमको अनगु मन, सपु ररिेक्षर् एिं आिश्यक समन्िय
गनाका लावग सबै स्थानीय िहबाट चालू आ.ि. ०७४।७५ को बिेट िथा कायाक्रम माग गने । यसका साथै
स्थानीय िहका प्रमर्ख
ु िथा उप-प्रमर्ख
ु हरुसाँग छलफल एिं अन्िवक्राया गने ।
यस बषाको महान पिा बडािशैं र विहार नविवकिैं गरइरहेको र चाड पिाको समयमा साविकका ग्रामीर्
सडकहरुको यथोवचि ममाि संभार नहिाँ ा आम नागररकले सास्िी र्खेप्नपु ने िथा सिारी िघु टा नाको िोवर्खम
पवन बढी हने हिाँ ा सबै स्थानीय िह र विम्मेिार वनकायहरुलाई समयमै बाटो ममाि संभार गने समवु चि प्रबन्ध
वमलाउन अनरु ोध गने ।
विल्ला समन्िय सवमविबाट अनमु ोिन हने गरी यसअवघ गररएका वनर्ायहरु अनमु ोिन गने ।
यस बषाको आसन्न बडािशैं, विहार िथा छठ पिा लगायिका विवभन्न पिाको उपलक्ष्यमा सम्पर्ू ा सर्ख
ु िे
विल्लाबासी आम समिु ाय िथा वनकायहरुमा हाविाक शभु कामना व्यक्त गने ।
पञ्चपरु ी न.पा. िडा नं. १ को मवहला िडा सिस्य श्री गौमिी वसंिापिीको असमावयक वनिन भएकोमा

हाविाक श्रिाञ्िली व्यक्त गिै मृि आत्माको चीर शावन्िको कामना गिै शोक सन्िप्ि पररिारमा धैया धारर्
गने शवक्त प्रिान गरुन् भनी कामना गने वनर्ाय गररयो ।

