आज मिमि २०७५ साल पौष िहिनाको २७ गिे शुक्रवारका दिन यस िररनास
गाउँपामलकाका

अध्यक्ष\

श्री

खििनारायण

िानन्धर

ज्यू

को

अध्यक्षिािा

गाउँकाययपामलकाको बैठक बसी िपखशलका मनणययिरू गररयो ।

तपशिल
िस्ििि

पिामधकारीको नाि,थर
श्री खिि नारायण िानन्धर

पि

गाउँपामलका अध्यक्ष

श्री झनिाया पराजुली

गाउँपामलका उपाध्यक्ष

श्री मििबिािुर िुजेल

वडाध्यक्ष १ न. वडा

श्री परशुराि मसग्िे ल

वडाध्यक्ष २ न. वडा

श्री लेिबिािुर क्षेत्री

वडाध्यक्ष ३ न. वडा

श्री खिन्िािखण शिाय

वडाध्यक्ष ४ न. वडा

श्री

वडाध्यक्ष ५ न. वडा
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श्री श्री नरबिािुर थापा

वडाध्यक्ष ६ न. वडा

श्री केशिाया थापा

वडाध्यक्ष ७ न. वडा

श्री हिििाया थापा

काययपामलका सिस्य

श्री उजेली नेपाली िजी

काययपामलका सिस्य

श्री रे िा हव.क.

काययपामलका सिस्य

श्री धनिाया राना

काययपामलका सिस्य

श्री ििे न्रबिािुर गोिािे

काययपामलका सिस्य

श्री सुरजबिािुर नेपाली

काययपामलका सिस्य

श्री मित्रलाल िट्टराई

प्रिुि

श्री मबिुर मसग्िे ल

िे.अ. अमधकृि

श्री िनोज पोख्रेल

ले िापाल

प्रशासकीय अमधकृि

आिखन्त्रि

श्री िमगरथ पौडे ल
श्री सखन्िप बोगटी

प्रस्िाबिरू:::
१.आमथयक ऐन २०७५ िा सं सोधन िथा कायायन्वयन गने मबधे यक सम्बन्धिा
२.स्थानीय पूवायधार हवकास सम्बखन्ध हवधे यकका सम्बन्धिा
३.मबमनयोजन ऐन ,२०७५ अन्िगयिको हवत्तीय सिानीकरण योजना काययक्रि
सं सोधन थप िथा पुनरावलोकन सम्बन्धिा
४.िालसम्ि िएका योजना िथा काययक्रिको कायायन्वयन एवि् प्रगमि समिक्षा
सम्बन्धिा

५.गाउँकाययपामलकाको कायायलयबाट िएका िियहववरण पाररि सम्बन्धिा
६.ऐन,मनयि,काययहवमध,मनिे खशका मनिायण पाररि िथा सं सोधन सम्बन्धिा
७. ढुं गा मगटी बालुवा मबहक्र ठे क्का व्यवस्थापनका सम्बन्धिा .
* = j8f g+= @ sf] sfof{nosf] hUuf ;Dofpg] ;DaGwdf .

मनणययिरू :::
मनणयय नम्बर १

प्रस्िाव न.१ आमथयक ऐन २०७५ को सं सोधन िथा कायायन्वयन गने हवधेयकका सम्बन्धिा

व्यापक छलफल हविार हविशय िुँिा यस काययपामलका बैठकिा प्रस्िुि हवधेयक स्वीकृि गरी
गाउँ सिािा पेश गने मनणयय गररयो ।

आमथयक ऐन, 2075 संशोधन गने हवधेयक
हरिनास गाउँपामलकाको आमथयक ऐन 2075 लाई सं शोधन िथा काययन्वयन गने हवधेयक
प्रस्िावनााः हरिनास गाउँपामलकाको आमथयक ऐन वषय 2075/076 लाई सं शोधन

िथा काययन्वयन गनय को लामग नेपालको

सं हवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोखजि हरिनास गाउँ सिाले यो ऐन बनाएको छ ।
ु ी ७ मस.नं ३० को सट्टा िे िायको व्यवस्था गररएको छ।
१. आमथयक ऐन २०७५ को अनुसि
आ.ि. ०७%/७^ को

आ.ि. ०७४/७५ को
सस.नं.

ससफारिसको विििण

प्रस्तावित दि

प्रस्तावित दि

आ.ि. ०७%/७^ को
संशोधित दि

व्यक्ततगत घटना दताा ३५ ददन
३०
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२. आमथयक ऐन २०७५ को अनुसि
मस.नं

मनिायण व्यवसायीको
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छनर्ाय नम्बर २
प्रस्िाव नं २ को स्थानीय पूवायधार हवकास सम्बखन्ध प्रस्िुि हवधे यकका
सम्बन्धिा व्यापक छलफल हविार हविशय िुँिा सो हवधे यकलाई सं सोधन
सहिि खस्वकृि गरी सिािा पेश गने मनणयय गररयो।
छनर्ाय नम्बर ३
३.मबमनयोजन ऐन ,२०७५ को हवत्तीय सिानीकरण अन्िगयिका योजना काययक्रि
सं सोधन थप िथा पुनरावलोकन गने प्रस्िावका सम्बन्धिा व्यापक छलफल गिाय
िे िाय अनुसार सं सोधन थप िथा पुनरावलोकन िएको सूिी स्वीकृि गरी गाउँ
सिािा अनुिोिनाथय पेश गने मनणयय गररयो ।

मनणयय नम्बर ४
प्रस्िाव नम्बर ४ को

िालसम्ि सम्पन्न िएको योजना िथा काययक्रिको

कायायन्वयन एवि् प्रगमि समिक्षा सम्बन्धिा छलफल हविार हविशय िुँिा यो
आमथयक वषयिा िालसम्ि सम्पन्न िएको योजनािरू सं िोषजनक रूपिा सं िालन िै
सम्पन्न िएको र आगािी दिनिा योजनागि अनुगिन समिमिलाई प्रिावकारी
रूपिा पररिालन गरी योजनाको प्रिावकारी र गुणस्िरीय रूपिा िोहकएको लागि
र पररिाणिा सम्पन्न गनय आवस्यक पिल गने मनणयय गररयो ।
मनणयय नम्बर ५.

प्रस्िाव नम्बर ५ का सम्बन्धिा गाउँकाययपामलकाको कायायलयबाट िालसम्ि
िएका

िियहववरण स्वीकृि गने मनणयय गररयो ।

मनणयय नम्बर ६

प्रस्िाव नम्बर ६ को ऐन,मनयि,काययहवमध,मनिे खशका स्वीकृि,पाररि िथा सं सोधन
सहिि पाररि गने सम्बन्धिा व्यापक छलफल र हविार हविशय िुँिा यस वैठकिा
पेश िुन आएका मबधे यक,मनयि,काययहवमधका सम्बन्धिा िपमसल अनुसार गने
सबयसम्िि मनणयय गररयो ।
!.िररनास

गाउँ पामलकाको प्रशासकीय काययहवमध मनयमिि गने मबधेयक ,२०७५ स्वीकृि गरी सिािा पेश

गने मनणयय गररयो ।
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मनणयय नम्बर ७
प्रस्िाव नम्बर & को प्रस्िावका सम्बन्धिा

ढुं गा, मगटी बालुवाको

हवक्री व्यवस्थापनका सम्बन्धिा छलफल िँि
ु ा यस गाउँपामलका अन्िगयि
िपखशलका

वडािरूिा

रिे का

स्थानिरूिा

रिे का

नदिजन्य

िथा

िानीजन्य श्रोि साधनिरूबाट उठ्ने रकि वािावरणीय प्रिाव िूलयांकन
गरर खजम्िा दिन लागि प्रिावी िथा सियको दृहिले उपयुक्त निएकोले
प्रिमलि ऐन कानून , प्रिे शको िापिण्ड िथा सो पालना गने सम्बन्धिा
यस गाउँपामलकाको नीमि मनिे शनमित्र रिी िापिण्ड िोकी

न्यूनिि

िूलय कायि गरी ठे क्का सं िालन गनय ७ दिने सूिना मनकालने मनणयय
गररयो ।
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