
प्रस्ताव नं. १ उपभोक्ता समिमत गठन सम्वन्धिा । 

प्रस्ताव नं. १ िाथी छलफल गदाा तेश्रो गाउँ सभावाट मवमनयोमजत योजनाहरुको मिमत 

२०७५/०८/३० मभत्र उपभोक्ता समिमत गठन गने सवा सम्िमतवाट मनणाय गरियो । 

 

प्रस्ताव नं. २ योजना सम्पन्न गने सम्वन्धिा । 

प्रस्ताव नं. २ िाथी छलफल गदाा आ.व ०७५/०७६ को योजना २०७६/०१/३० सम्ि योजना 

सम्पन्न गरि भुक्तानी गने सवा सम्िमतवाट मनणाय गरियो ।  

 

प्रस्ताव नं. ३ तेश्रो गाउँ सभाको मनणाय नं. २७ अनुसाि अमततयािी ददने सम्वन्धिा । 

मनणाय न.ं३ प्रस्ताव नं. ३ िाथी छलफल गदाा यस मसद्धलेक गाउँपामलका अन्तगात तेश्रो गाउँ 

सभाको मिमत२०७५/०३/३२को मनणाय न.ं२७ िा गाउँ सभाको अमधकाि गाउँ कायापामलकाले 

प्रयोग गना सके्न भन्ने उल्लेख भए अनुसाि धाददङ मजल्ला सामवक सलाङ गा.मव.स वडा नं. ९ 

हाल मसद्धलेक ४ वस्ने इन्र दत्त मसलवालको नाती िोहन प्रसाद मसलवालको छोिा  वषा ५१ को 

शामलकिाि मसलवालले यस मसद्धलेक गाउँपामलकाको दोश्रो गाउँ सभा वुङचुङ सिेत लाई 

मवपक्षी वनाई मिमत २०७५ साल आषाढ १७ गते सम्िामनत सवोच्च अदालतिा रिट नं. ०७४-

wc-००७४ को उत्प्प्रेषण पिािादशे रिट मनवेदन दायि गनुा भएकोिा उक्त िुद्धाका साथै 

भमवष्यिा मसद्धलेक गाउँपामलका लगायत पदामधकािी तथा किाचािीहरुलाई मवपक्षी वनाई 

मवमभन्न अदालतिा दायि हुने रिट/मनवेदन/िुद्दा उपि िुद्दा , मलमखत जवाफ दताा  गने ि वारिस 

िुकिि गिी सम्वमन्धत अदालतिा िुद्धाको पुपाक्ष गनाका लागी यस मसद्धलेक गाउँ सभाका 

अध्यक्ष प्रेिनाथ मसलवाललाई गाउँ सभाको तफा वाट अमततयािी ददने मनणाय गरियो । 

 

प्रस्ताव नं. ४ अमततयािी ददने सम्वन्धिा । 

प्रस्ताव नं. ४ िाथी छलफल गदाा धाददङ मजल्ला सामवक सलाङ गा.मव.स वडा नं. ९ हाल 

मसद्धलेक गाउँपामलका वडा नं. ४ वस्ने इन्र दत्त मसलवालको नाती िोहन प्रसाल मसलवालको 



छोिा  वषा ५१ को शामलकिाि मसलवालले यस मसद्धलेक गाउँपामलकाको कायाालयलाई सिेत 

मवपक्षी वनाई मिमत २०७५ साल आषाढ १७ गते सम्िामनत सवोच्च अदालतिा रिट नं. ०७४-

wc-००७४ को उत्प्प्रेषण पिािादशे रिट मनवेदन दायि गनुा भएकोिा उक्त िुद्धाका साथै 

भमवष्यिा मसद्धलेक  गाउँपमलका लगायत यस संग सम्वमन्धत पदामधकािी तथा किाचािीलाई 

मवपक्षी वनाई मवमभन्न अदालतिा दायि हुने रिट/मनवेदन/िुद्दा उपि िुद्दा , मलमखत जवाफ दताा 

गने वारिस िुकिि गिी सम्वमन्धत अदालतिा िुद्धाको पुपाक्ष गनाका लागी यस मसद्धलेक 

गाउँपामलकाका अध्यक्ष प्रेिनाथ मसलवाललाई अमततयािी ददने मनणाय गरियो ।  

 


