
२०७५ श्रावण २५ गते को गाउँकाययपालिकाको बैठक को लनणयय 

प्रस्ताव नं. १ वर्ायदको वाढी पलिरोिे क्षेलतग्रस्त सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिका लभत्र रिकेा दिेायका भौलतक सम्पती िाई ०७५ को वर्ायदमा आएको वाढी 

पलिरोिे क्षेती पुयायएकोिे तत्काि लनयन्त्रणको िागी लवपद ्व्यवस्थापन लिर्यकमा लवलनयोलजत 

रकमवाट खचय हुने गरी िागत स्टमेट अनुसारको रकम खचय गने लनणयय गररयो । 

तपलिि 

अमर आदयि मा.लव 

कालिदवेी आ.लव वडा न.ं २ 

साथै वर्ायदको वाढी पलिरो वाट क्षेतीग्रस्त खानेपानी तथा ससचाइ िागत स्टमेट अनुसार लवपद ्

व्यवस्थापन 

लिर्यक वाट पाइप खररद गरर लवतरण गने लनणयय गररयो । 

तपलिि 

१ लचसापानी खेि मैदान  ससचाई वडा नं. १ 

२ चुवाखकय  खोिा वडा नं. ६ 

३ केदारे खोिा वडा नं. २ 

४ बाह्रमुरे खोिा वडा नं. २ 

५ घटे्टखोिा लनवुवा खकय  वडा नं. ५ 

६ माझीगाउँ कुिो ममयत वडा नं.४ 

७ साखर कुिो वडा नं. ६ 

८ चालिसे कुिो वडा नं. २ 

९ भ्यान्टेखोिा खेत वडा  नं. ३ 

१० खुसायनीटार खा.पा वडा नं. ४ 

११भ्यान्टे खोिा ससचाई मुिान संरक्षण 

१२ काडपेानी ससचाई वडा नं. १ 

१३ मरेवाटी पलिरो लनयन्त्रण वडा नं. ७ 

 

प्रस्ताव नं. २  ढुङ्गा वािुको टेण्डर सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिकािे तयार गरेको IEE क्षेत्रवाट आ.व ०७५/०७६ को कार्ततक १ गते दखेी िागु 

हुने गरर लगट्टी , वािुवा , ढुङ्गा लनकालसको  न्यूनत्तम कवोि २ ,००,००,०००।- ( दईुकरोड 

मात्र) मा ठेक्काको आविान रालिय दलैनक पलत्रका र इ सेवावाट सूचना प्रकािन गने लनणयय 

गररयो ।  

 



प्रस्ताव नं. ३ वािुवा खानी सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिका वडा नं. ७ आदमटारमा वािुवा खानी संचािनको िागी दताय  प्रकृया पुरा 

गरी आएको लिि स्टोन माइन्स एण्ड क्रसर प्रा.लि िाई प्रमाण पत्र ददनको िागी छिफि हुदाँ  

खानी संचािन क्षेत्र लभत्रका स्थानीयिरुको सिमलत पछी खालनउद्योग दतायको िागी लनदिेन 

गने लनणयय गररयो ।  

 

प्रस्ताव नं. ४ खररद ईकाइ सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिकािे गत आ.व मा लनर्तमत खररद इकाईिाई लनरन्तरता ददने र खररद गनुय पुवय 

खररद योजना स्वीकृत गनुयपने  लनणयय गररयो ।  

 

 

प्रस्ताव नं. ५ सामान लििामी सम्वन्धमा । 

सालवक सिाङ निाङ र कुम्पुरमा भएका दिेायको सामानको न्यूनत्तम रु १०००० मुल्य कायम 

गरर लििामी लवक्रीको िागी सुचना प्रकािन गने लनणयय गररयो ।  

 

तपलिि 
;fdfgsf] gfd OsfO{ ;+Vof ;fdfgsf] ljj/0f OsfO{ ;+Vof 
sfof{no jf]8{ uf]6f 1 sf7sf] 6]jn uf]6f 5 
l/jlNeª s'lr{ uf]6f 1 j]Gr uf]6f 3 
;fOsn uf]6f 1 l:6n b/fh uf]6f 2 
lk|G6/ uf]6f 1 clkm; s'lr{ uf]6f 6 
lkmN6/ uf]6f 1 zlxbsf] kmf]6f] uf]6f 1 
l;=l8=Pd=P 6]lnkmf]g uf]6f 1 Knfli6s s'lr{ uf]6f 10 
sDKo"6/  ;]6 1 sf7sf] s'lr{ uf]6f 1 
sDKo"6/ 6]jn uf]6f 1 l:6n s'lr{ uf]6f 1 
lsrg /\ofs uf]6f 1 Knfli6s s'lr{ uf]6f 2 
l;lnª km\ofg uf]6f 2 sf7sf] b/fh uf]6f 1 
6]lnkmf]]g ;]6 s8{n]S;g ;]6 1 sDKo"6/ 6]jn uf]6f 1 
sf7sf] :6'n uf]6f 1 sfof{no 5fk uf]6f 4 
sfof{no 5fk uf]6f 4 l6gsf] jfs; uf]6f 1 
l:6n 6]jn uf]6f 1 Sofs'n]6/ uf]6f 1 
kmnfdsf] s'lr{ uf]6f 15 k]lG6od $ sDKo"6/ uf]6f 1 



Sofs'n]6/ uf]6f 1 6]lnkmf]g uf]6f 1 
6]jn k+vf uf]6f 1 lk|G6/ uf]6f 1 
sDKo"6/ lk|G6/ ;lxt uf]6f 1 Sofd]/f uf]6f 1 
Nofk6k uf]6f 1 sf7sf] s'lr{ uf]6f 1 
 

प्रस्ताव नं. ६ गाउँपालिका रेलिङ र गोवर ग्यास  लनमायण सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिकाको भवनको रेलिङ र गोवर ग्यास लनमायणको िागी िागत इस्टमेटको 

आधारमा आगामी वैठकमा लवलनयोलजत गने लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं. ७ गाउँपालिकाको वैठक एजेण्डा सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिकाको प्रत्येक मलिनाको १० र २५ गते हुने वैठकमापेि हुने प्रस्ताव काययपालिका 

सदस्यिरुिाई १ ददन अगावै जानकारी गराउने लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं. ८ ट्रान्सफमयर खररद सम्वन्धमा ।  

यस गाउँपालिका वडा नं. ७ लपपिटार आचायय गाउँ खा.पा को िागी लिफ्ट गनय २५ KV को 

ट्रान्सफमयर लवद्युत्त लिर्यकमा लवलनयोलजत रकमवाट खररद गने लनणयय गररयो । 

 

प्रस्ताव नं. ९ ग्यालवन जािी सम्वन्धमा । 

यस गाउँपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन लिर्यकवाट रु ५००००० को ग्यालवन जािी खररद गने 

र गाउँ काययपालिकाको लनणयय अनुसार लवतरण गने लनणयय गररयो ।   

 

प्रस्ताव नं. १० राजीनामा सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १० माथी छिफि गदाय लिक्षक प्रा.लि लिलतय लिरािाि निकीको २०७५/०४/२१ 

दखेी िागु हुने गरर र प्रा.लि लिलतय िमेनाथ नेपािको लमलत २०७५/०२/१५ गते दखेी िागु 

हुने लवद्यािय सलमलतवाट स्वीकृत भै सकेकोिे उक्त रालजनामाको स्वीकृतिाई अनुमोदन गने 

सवय सलमलतवाट लनणयय गररयो ।  
 

 


