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प्रसे वक्तव्म 

 

मभमत 2077/1१/1३ गते मफहीफायका ददन नेऩार ट्रष्ट सॊचारक समभमतका अध्मऺ एवॊ उऩप्रधानभन्त्री  
भाननीम ईश्वय ऩोखयेरज्मूको अध्मऺताभा फसेको नेऩार ट्रष्ट सॊचारक समभमतको 6५ औॊ फैठकरे ववमबन्न 
प्रस्तावहरूभा छरपर गयी देहामफभोजजभ मनणणम गयेको छ् 
 

ववशषे प्रस्ताव् कामणकायी सजचवको स्वागत तथा धन्त्मवाद ऻाऩन 

मनणणम् नेऩार ट्रष्टको कामाणरमभा मभमत २०७७ पागनु १० भा कामणकायी सजचवको रूऩभा हाजजय हनु ुबएका 
सजचव श्री सयेुश आचामणराई स्वागत गरयमो। साथै  मस कामाणरमफाट सरुवा बै जानबुएका सजचव श्री देवेन्त्र 
काकीरे आफ्नो कामणकारभा ऩरु् माउन ुबएको मोगदानको रामग धन्त्मवाद ऻाऩन गने। 

 

प्रस्ताव नॊ १: नऩेार ट्रष्टको स्वामभत्वभा यहेको सावणजमनक खरयद अनगुभन कामाणरमरे प्रमोग गदै आएको 
घयजग्गाको सम्झौता नवीकयण सम्फन्त्धभा्  

  नऩेार ट्रष्टको कामाणरमको स्वामभत्वभा यहेको काठभाडौं जजल्रा काठभाडौं भहानगयऩामरका वडा नॊ १३ 
भा यहेको ऺेरपर १९-१२-२-२ को जग्गाभा गरयफी मनवायण कोष य सावणजमनक खरयद अनगुभन 
कामाणरमरे प्रमोग गदै आएकोभा सावणजमनक खरयद अनगुभन कामाणरमको च.नॊ. 579 मभमत 
2077/10/16 को ऩरफाट चार ु आ.व. को रामग सम्झौता नवीकयणका रामग रेखी आएको 
ववषमभा उक्त जग्गा २०६८ सारदेजख प्रत्मेक वषण नवीकयण गने गयी सो कामाणरमरे बाडाभा मरएको। 
नेऩार ट्रष्ट सॊचारक समभमतको ५४ औ फैठकफाट उक्त कामाणरमको आ.व. 2075/76 भा कामभ 
बएको भामसक बाडा यकभ रु 1,81,913/- भा आ.व. 2076/77 को रामग 5 प्रमतशत वृवि गयी 
रु. 1,91,009/- भामसक बाडा यकभ कामभ  बएको हुॉदा चार ुआ.व. 207७/7८ का रामग गत 
आमथणक वषणको बाडादयभा ५ (ऩाॉच) प्रमतशत ववृिदय कामभ गयी सावणजमनक खरयद अनगुभन कामाणरमको 
घयबाडा सम्झौता नवीकयण गने।  

  

प्रस्ताव नॊ २: गोकणण प्राथमभक अस्ऩतार सॊचारनका रामग जग्गा भाग सम्फन्त्धभा । 

 

  गोकणेश्वय नगयऩामरकाको नगयकामणऩामरकाको कामाणरमको च.नॊ.1386 मभमत 2077/10/28 को 
ऩरद्वाया मस कामाणरमको स्वामभत्वभा यहेको साववक गोकणेश्वय गा.वव.स. वडा नॊ 5 हार गोकणेश्वय 
नगयऩामरका वडा नॊ 4 वक.नॊ. 12 ऺेरपर 29-12-0-3 योऩनी जग्गा भध्मे 7-2-0-0 योऩनी जग्गा 
15 शैमाको गोकणण प्राथमभक अस्ऩतार सॊचारनका रामग प्रचमरत कानून फभोजजभ मरजभा मरनका रामग 
भाग बई आएकोभा उक्त नगयऩामरकारे भाग गयेको जग्गाको प्राववमधकफाट मरज बाडा भूल्माङ्कन गदाण 
तऩमसर फभोजजभ हनु आएको 

सयकायी दययेटको आधायभा  मनधाणयण गयेको  जग्गा बाडा यकभ रु 37,05,000/- (वावषणक) 
प्रचमरत फजाय भलु्मका आधायभा मनधाणयण गयेको  जग्गा बाडा यकभ रु 79,54,127/13 (वावषणक) 
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उक्त ववषमभा बएको मनणणम् गोकणण प्राथमभक अस्ऩतार सञ्चारनका रामग साववक गोकणेश्वय गा.वव.स. वडा नॊ 
5 हार गोकणेश्वय नगयऩामरका वडा नॊ 4 वक.नॊ. 12 ऺेरपर 29-12-0-3 योऩनी जग्गा भध्मे 7-2-0-0 
योऩनी जग्गाभा प्राथमभक अस्ऩत्तार खोल्न मरज बाडाभा मरन गरयएको प्रस्ताव सम्फन्त्धभा सञ्चारक समभमतको 
६२औॊ फैठकभा बएको मनणणम फभोजजभ उक्त ऺेरको बौमतक, जैववक, साभाजजक, वातावयणीम ऩऺभा ऩने 
दीघणकारीन असयफायेभा ववऻ सवहतको टोरीफाट अध्ममन प्रमतवेदन प्राप्त गयी अको फैठकभा ऩनु् ऩेश गने। 

प्रस्ताव नॊ.3: ववद्यारम ऩनुमनणभाणण सहभमतका रामग सम्फन्त्धभा। 

मरबवुन आदशण आवासीम भाध्ममभक ववद्यारम दजऺणकारी 5, पवऩणङ्ग काठभाडौको च.नॊ.21 मभमत 
2077/05/29 को ऩरद्वाया मस कामाणरमको स्वामभत्वभा यहेको नेऩारकै जेठो एवॊ ऐमतहामसक आवसीम 
ववद्यारम वव.सॊ. 2072 सारको बकुम्ऩका कायण ववद्यारम बवनहरु ऺमतग्रस्त बएकोरे  नेऩार सयकायको 
ऩनुमनणभाणणभा ववद्यारम बवन ऩनुमनणभाभाणण हनुे बएकोरे ऩनुमनणभाणणका गनण सहभमतका रामग अनयुोध बई 
आएकोभा उक्त ववद्यारम सावणजमनक शैजऺक गठुी अन्त्तगणत दताण यहेको, ववद्यारम सञ्चारनभा यहेको जग्गा 
नेऩार ट्रष्टको स्वामभत्वभा यहेकोरे बवन रगामतका बौमतक सॊयचनाहरू ऩमन नेऩार ट्रष्टको स्वामभत्वकै हनु ेतथा 
सावणजमनक शैजऺक गठुी अन्त्तगणतका ववद्यारमहरु फन्त्द बएको अवस्थाभा ऩमन ववद्यारमको बौमतक सॊयचना 
रगामतको सम्ऩजत्त स्वत् नऩेार सयकायको हनुे (प्रस्ततु सन्त्दबणभा नेऩार ट्रष्टको हनुे) हुॉदा उक्त ववद्यारमका 
बौमतक सॊयचनाहरूको ऐमतहामसकता सॊयऺण हनुे गयी ऩनुमनणभाणण वा प्रवरीकयण गनण स्वीकृमत ददने। 

 

प्रस्ताव नॊ.४: नेऩार ट्रष्टको स्वामभत्वभा यहेको ऩोखयाजस्थत यत्न भजन्त्दय य वहभागहृ ऩरयसय तथा बवन रगामतको 
सम्ऩदाको गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्त्धभा प्राप्त प्रस्तावभा ट्रष्ट 
कामाणरमको अवधायणा फनाउन कामाणरमफाट ववऻ ऩयाभशणदाता मनमकु्त गयी ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 
गयाई प्रमतवेदन प्राप्त गयेकोभा उक्त प्रमतवेदनका प्राववमधक ऩऺभा व्मवस्थाऩनरे सभीऺा सभेत गयी गण्डकी 
प्रदेश सयकायसॉग सम्झौताको प्रकृमाका रामग सम्फजन्त्धत ऩऺसॉग वाताण गनण कामणकायी सजचवरे आवश्मक 
कायवाही अजघ फढाउने।  

 
प्रस्ताव नॊ :५  ववववध ववषमहरू 

1. नेऩार ट्रष्टको कामाणरम ईकाइ कामाणरम गोकणण याजमनकुञ्ज गोकणेश्वयको च.नॊ. 26 मभमत 
207710/13 को ऩर य सो साथ सॊरग्न मसवि ववनामक टोर सधुाय समभमतको ऩरफाट  मस 
कामाणरमको स्वामभत्वभा यहेको जग्गाभा मसवि ववनामक टोर सधुाय समभमतरे प्रमोग गदै आइयहेको 
दजऺणढोका शाजन्त्त वावटका मबर शौचारम मनभाणण गनणका रामग रेखी आएको सम्फन्त्धभा आवश्मकता य 
औजचत्म हेयी ट्रष्टको कामाणरमरे आपै शौचारमको मनभाणण गने सम्फन्त्धभा उऩमकु्त मनणणम मरने। 

 

2. श्री मभनुा ऩषु्ऩा ऩोल्ट्री एण्ड एमग्रकल्चय पाभण ऩाॉचखार नगयऩामरका-5 काभ्रऩेराञ्चोकको मभमत 
2077/06/05 को ऩरफाट मस कामाणरमको स्वामभत्वको ऩाॉचखार नगयऩामरका साववक वडा नॊ. 
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3 हार वडा नॊ. 5 वक.नॊ 183, 184 को ऺेरपर 9-15-3-1  योऩनी जग्गा बाडाभा भाग 
सम्फन्त्धभा उक्त 9-15-3-1  योऩनी जग्गा  बाडाभा ददन सवकने दययेटभध्मे सयकायी दययेट (रु 
6,23,103/- वावषणक) राई आधाय मरई खरुा वोरऩर आव्हान गने प्रविमा अगामड फढाउने। 

 

3. गाउॉऩामरकाको कामाणरम मरख ु नवुाकोटको च.नॊ. 928 मभमत 2077/10/27 को ऩरद्वाया मस 
कामाणरमको स्वामभत्वको ववमबन्न वकत्ताहरुको ऺेरपर 172 योऩनी 2 आना जग्गा गाउॉऩामरकाराई 
कृवष प्रमोजनका रामग भाग सम्फन्त्धभा उक्त जग्गाभा सखवुाजस्ता  सकुाठसवहतको अमधकाॊश वन ऺरेभा 
कस्तो खारको कृवष प्रमोजनका रामग जग्गा भाग गरयएको हो ववस्ततृ मोजना सवहत प्रस्ताव गनण रेखी 
ऩठाउने। 

 

4. मस कामाणरमको स्वामभत्वभा यहेको बक्तऩयु जजल्रा बक्तऩयु नगयऩामरका सल्राघायीजस्थत वक.नॊ. 
540 ऺेरपर 108-2-1-0 योऩनी जग्गाको सयुऺाका रामग जग्गाको ऩूवणउतय ऩट्टी तायवाय 
रगाउनका रामग मनभाणण व्मवसामीफाट कामण शरुु बएकोभा उक्त कामण गनण  अवयोध बएको 
मफषमभा व्मवस्थाऩनफाट सभस्मा सभाधानको ऩहर गयी त्मसको नमतजा आगाभी फैठकभा प्रस्ततु 
गने।  

 

5. जशऺा ऺेरभा रगानीका रामग तमाय गरयएको कामणववमध भस्मौदाभा जशऺा भन्त्रारमभा याम भाग 
गरयएकोभा भस्मौदाभा सम्फजन्त्धत मनकामहरूफाट प्राप्त याम सभेत सभावेश गयी आगाभी फैठकभा ऩेश 
गने। 

 

6. नेऩार ट्रष्ट कोष रगानी सम्फन्त्धी कामणववमधको भस्मौदा तमाय गयी नेऩार याष्ट्र फैङ्क य अथण 
भन्त्रारमको यामका रामग ऩठाइएकोभा भस्मौदाभा सम्फजन्त्धत मनकामहरूफाट प्राप्त याम सभेत सभावेश 
गयी आगाभी फैठकभा ऩेश गने। 

 

7. नेऩार टेमरकभ, काठभाडौको च.नॊ. 4137 मभमत 2077/11/11 को ऩरद्वाया मस कामाणरमको 
स्वामभत्वभा यहेको काठभाडौ प्राजा बवनभा  भोफाइर BTS मथावत याख्न ेसम्फन्त्धभा रेखी आएको 
ऩरको सम्फन्त्धभा ववद्यभान बाडा सॊयचनाको ववश्लषेण गयी व्मवस्थाऩनको यामसवहत आगाभी फैठकभा 
ऩेश गने। 

8. स्ऩाइनर इन्त्ज्मूयी ऩनु्स्थाऩना केन्त्रको रामग जग्गा बाडाभा उऩरब्ध गयाउन योटयी क्रफ 
जचतवनको अनयुोध सम्फन्त्धभा कामाणरमफाट स्थरगत अध्ममन गयी आगाभी फैठकभा ऩेश गने। 

 

                        प्रवक्ता 
                     नेऩार ट्रष्टको कामाणरम 
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