
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

(सूचना प्रकाशि
त मितितः २०७८।३।६ )

ढंुगा तिगटी वालुवा उत्खनन तिवति" तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१३) वोजी  प्रकाशि
त
सुचना:

ढंुगा तिगटी वालुवा उत्खनन तिवति" तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ापदण्ड २०७७ को दफा ४  (१३)  वोजी  जलजला
गाँउपालीका के्षत्रभीत्रको कालीगण्डकी नदीबाट हाभ:स्टीङ गरी ढँुगा तिगटी वालुवा दहत्तर वहत्तर तिवति" गनु?पन: भएकाले
काशिलगण्डकी नदिदा यस गाँउपाशिलका के्षत्र भिभत्र कोही कसैलाइ असर नपन: गरी तपशि
ल वोजीको ठाँउा तपशि
ल
वोजीको परिराणा वगेर आएको वालुवा वेच्नका लागी ३ दिदने सुचना प्रका
न गन: भतिन मितित २०७८।३।५ गतेको
गाँउपाशिलका  गाँउ काय?पाशिलकाको  वैठकले तिनण?य  गरेकाले  देहाएका  
त?  ञ्जुर  गन?  इचु्छक इजाजत प्राप्त फ:ले
आजका मितितले ३ दिदन भिभत्र गाँउकाय?पाशिलकाा प्रस्ताव पे
 गनु?हुन सम्वन्धीत सवैका लागी यो सुचना प्रका
न गरिरएको
छ ।

तपशि
ल

" स वगरको ना परिराण (घन मिटर) कैतिफयत
१ लााखेत वगर १००००
२ घुाउने वगर ५०००
३ केरावारी वगरधाइरीङ ७०००
४ लुङदी वगर १००००
५ फस: वगर १००००
६ लस्ती बगर २००००
७ ज्यामिरे वगर ५०००
८ खतिनयाँघाट वगर १००००


त?हरुः
1) आफुले खरिरद गन? चाहेको परिराण र रक उल्लेख गरिर तिनवेदन दिदनुपन:छ ।
2) तिनवेदन वापत रु १००० दाखिखला गनु? पन:छ ।
3) नदिदाँ वाँध वनाउने र सडक पहँुचको जिजम्ा प्रस्तावदाताको हुनेछ ।
4) सुचनाा उल्लेखिखत परिराण भन्दा वढी तिवति" गरिरने छैन ।
5) तिवति" गन? दिदने , नदिदने , आंशि
क दिदने जिजम्ा गाँउपाशिलकाको हुनेछ ।
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गाउ ँकार्य!पाधिलकाको कार्या!लर्य
लामाखेत, प�!त
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प्रशासन चलानी नं.:-             



6) कुनै कारण देखाई काया?लया मिनाह ाग गन? पाईने छैन।
7) नेपाल  सरकार  प्रदे
  सरकार  र  यस काया?लयबाट  सय सया  दिदईएको  नीतित  तिनद:
नहरु  पालना  गनु?  सम्बन्धिन्धत

ठेकदारको कत?ब्य हुनेछ।
8) यस सम्बन्धी कुनै तिबबाद भएा आपसी सहतितबाट टुङ्गो लगाईनेछ। यदिद सहतित हुन नसके गाउँपाशिलकाको तिनण?य

अन्तिन्त हुनेछ।
9) प्रस्तावदाता ले प्रस्ताव स्वीकृत भएको ७ दिदनभिभत्रसम्झौता गन?को लातिग काया?लया सम्पक?  गरीसक्नु पन:छ।

10) सुचना  सम्बन्धी  थप  जानकारी
आवश्यक भएा काया?लया सम्पक?  गन? सतिकनेछ ।

11) आफँूले  कवोल  गरेको  रक  अतिg
रुपा गाँउपाशिलकाा दाखिखल गनु?पन:छ । 

12) प्रारम्भिiक  वातावरणीय  परीक्षणबाट
औल्याईएका सुझावहरुलाई पालना गनु?पन:छ।

13) मितित  २०७८।५।१५  गते  सम्  ात्रै
वगेको वालुवा तिवति" गरिरने छ ।

14) यसा  उल्लेख  नभएको  थपकुराको
हका प्रचशिलत कानून बोजिज हुनेछ ।

जलजला गाँउपाशिलका
                                                          गाँउ काय?पाशिलकाको काया?लय
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