
बैठक संख्याः  ५ (पयाँच) 
 

पेज नं : 1 
 

मिमि २०७९ साल कामििक १७ गिेको गाउँ कार्िपामलकाको मिर्िर् 

प्रस्िावहरुः 

१. राहि वविरर् सम्बन्धिा 
२. र्ोजिा संचालि (ठेक्का) सम्बन्धिा 
३. स्थािीर् ववदा सम्बन्धिा 
४. मििािर् व्र्वसावर्लाई पत्राचार गिे सम्बन्धिा 
५. होि स्टे संचालि सिबन्धिा 

मिर्िर्हरुः  

मिर्िर् िं १. प्रस्िाव िं १ िामथ आबश्र्क छलफल गदाि मिमि २०७९/०७/१५ गिे मलख ुगाउँपामलका वडा िं ४ मिवासी 
श्री राि बहादरु खड्काको घर आगलामगिा परी िष्ट भएकोले मिजलाई ित्काल राहि स्वरप मलख ुगाउँपामलकाको कर्ािलर्, 
ववपद व्र्वस्थापि कोषबाट िगद र ५०,०००/- (पचास हजार रपैंर्ा) िात्र राहि प्रदाि गिे मिर्िर् गररर्ो ।  

मिर्िर् िं २. प्रस्िाव िं   २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाि िपमसल बिोजजिका र्ोजिाहर ठेक्का प्रकृर्ा अिसुार कार्ि संचालिको 
लामग प्रकृर्ा अगामड बढाउि कार्ािलर्लाई मिदेशि ददिे मिर्िर् गररर्ो । 

िपमसल 

१. ववचारी आहाल - सिलङु्ग खोला र सिलङु्ग खोला - कुटीडाँडा सडक (२ वटा चेिजे)-  संघीर् सरकार सशिि अिदुाि 

२. भञ्ज्र्ाङ्ग िाहरु डाँडा सडक – प्रदेश सरकार सशिि अिदुाि 

३. राम्चा बाघखोर सडक - प्रदेश सरकार सशिि अिदुाि 

४. कार्िलर् प्रर्ोजिको लामग िोटरसाईकल खररद गिे – अ.ल्र्ा. बजेट 

५. वडा िं ३, ५ र ७ को वडा कार्ािलर् भवि मििािर् 

६. ग्रा.र्.ुसी. िििुा ववद्यालर्, गाििाङ्गटारको भवि मििािर् गिे 

७. कुटीडाँडा – िलुपधेँरा – भञ्ज्र्ाङ्ग सडक – ववशषे अिदुाि 

िोट : ठेक्का आवहाि गदाि सडक र्ोजिािा २०% र भवि मििािर् र्ोजिािा १०%  रकि थप गरी आबहाि गिे मिर्िर् 
गररर्ो । 

मिर्िर् िं ३. प्रस्िाव िं ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाि मिमि २०७९/०७/१८ गिे पिि गएको हरीबोधिी एकादशी (िलुसी 
वववाह) ददि मलख ुगाउँपामलका भरी लाग ुहिु ेगरी  स्थािीर् साविजमिक ववदा ददिे मिर्िर् गररर्ो । 

मिर्िर् िं ४. प्रस्िाव िं ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाि कान्छाराि कन्रक्सि र वकराँिेश्वर कन्रक्सि लगार्ि  मलख ु
गाउँपामलका अन्िरगि ठेक्का सम्झौिा गरी सिर्िा कार्ि सम्पन्न िगरेका मििािर् व्र्वसार्ीलाई ित्काल कार्ि सम्पन्न गििको 
लामग पत्राचार गिे मिर्िर् गररर्ो । 

मिर्िर् िं ५.प्रस्िाव िं ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाि मलख ुगाउँपामलका पोकली झरिा के्षत्रिा होि स्टे संचालि गििको 
लामग प्रस्िाव िर्ार गिे मिर्िर् गररर्ो । 


