
 आज मिमि २०७५ साल पौष िहिनाको २७ गिे शकु्रवारका दिन यस िररनास 
गाउँपामलकाका अध्यक्ष\ श्री खििनारायण िानन्धर ज्यू को अध्यक्षिािा 
गाउँकाययपामलकाको बैठक बसी िपखशलका मनणययिरू गररयो । 

तपशिल  

िस्ििि पिामधकारीको नाि,थर पि 

 श्री खिि नारायण िानन्धर  गाउँपामलका अध्यक्ष 

 श्री झनिाया पराजलुी  गाउँपामलका उपाध्यक्ष  
 श्री मििबिािरु िजेुल  वडाध्यक्ष १ न. वडा  
 श्री परशरुाि मसग्िेल  वडाध्यक्ष २ न. वडा  
 श्री लेिबिािरु के्षत्री  वडाध्यक्ष ३ न. वडा  
 श्री खिन्िािखण शिाय  वडाध्यक्ष ४ न. वडा 
 श्री 8G8axfb'/ /fgf वडाध्यक्ष ५ न. वडा 
 श्री श्री नरबिािरु थापा वडाध्यक्ष ६ न. वडा 
 श्री केशिाया थापा वडाध्यक्ष ७ न. वडा 
 श्री हिििाया थापा   काययपामलका सिस्य   
 श्री उजेली नेपाली िजी  काययपामलका सिस्य   
 श्री रेिा हव.क. काययपामलका सिस्य   

 श्री धनिाया राना  काययपामलका सिस्य   

 श्री ििेन्रबिािरु गोिािे  काययपामलका सिस्य   

 श्री सरुजबिािरु नेपाली  काययपामलका सिस्य   

 श्री मित्रलाल िट्टराई  प्रििु  प्रशासकीय अमधकृि      
आिखन्त्रि  

 श्री मबिरु मसग्िेल  िे.अ. अमधकृि  
 श्री िनोज पोख्रले  लेिापाल  
 श्री िमगरथ पौडेल  
  श्री सखन्िप बोगटी  

 



प्रस्िाबिरू:::  
१.आमथयक ऐन २०७५ िा संसोधन िथा कायायन्वयन गने मबधेयक सम्बन्धिा 
२.स्थानीय पूवायधार हवकास सम्बखन्ध हवधेयकका सम्बन्धिा 
३.मबमनयोजन ऐन ,२०७५ अन्िगयिको हवत्तीय सिानीकरण योजना काययक्रि 
संसोधन थप िथा पनुरावलोकन सम्बन्धिा    
४.िालसम्ि िएका योजना िथा काययक्रिको कायायन्वयन एवि ् प्रगमि समिक्षा 
सम्बन्धिा  
५.गाउँकाययपामलकाको कायायलयबाट िएका िियहववरण पाररि सम्बन्धिा  
६.ऐन,मनयि,काययहवमध,मनिेखशका मनिायण पाररि िथा संसोधन सम्बन्धिा  
७. ढंुगा मगटी बालवुा मबहक्र ठेक्का व्यवस्थापनका सम्बन्धिा .  
* = j8f g+= @ sf]  sfof{nosf] hUuf ;Dofpg] ;DaGwdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनणययिरू ::: 
 

मनणयय नम्बर १ 
प्रस्िाव न.१ आमथयक ऐन २०७५ को संसोधन िथा कायायन्वयन गने हवधेयकका सम्बन्धिा 
व्यापक छलफल हविार हविशय िुँिा यस काययपामलका बैठकिा प्रस्ििु हवधेयक स्वीकृि गरी 
गाउँ सिािा पेश गने मनणयय गररयो । 

    आमथयक ऐन, 2075 संशोधन गने हवधेयक 

हरिनास गाउँपामलकाको आमथयक ऐन 2075 लाई संशोधन  िथा काययन्वयन गने हवधेयक  

प्रस्िावनााः हरिनास गाउँपामलकाको आमथयक ऐन वषय 2075/076 लाई संशोधन  िथा काययन्वयन गनय को लामग नेपालको 
संहवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोखजि हरिनास गाउँ सिाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. आमथयक ऐन २०७५ को अनसुिुी ७ मस.नं ३० को सट्टा िेिायको व्यवस्था गररएको छ। 

सस.नं. ससफारिसको विििण 

आ.ि. ०७४/७५ को 
प्रस्तावित दि 

आ.ि. ०७%/७^ को 

प्रस्तावित दि 

आ.ि. ०७%/७^ को 

संशोधित दि 

३० 

व्यक्ततगत घटना दताा ३५ ददन 
पछि  ५० १०० 

 
 

५० 



 
k|ltlnkL b:t'/ 

  

?=@))÷ b'O{;o 

?k}+ofdfq      

 

२. आमथयक ऐन २०७५ को अनसुिुी ४ मस.नं १२ को सट्टा िेिायको व्यवस्था गररएको छ। 

मस.नं मनिायण व्यवसायीको 
वगय 

ईजाजिपत्र िस्िरु ईजाजिपत्र 
नहवकरण 
िस्िरु 

ईजाजिपत्र नहवकरण थप 
िस्िरु म्याि नाघेको  ३ 
िहिना  eGbf बढी ! 

jif{;Dd ?=!%)) 

ईजाजिपत्र प्रमिमलहप 
िस्िरु 

१२ घ !))))÷–bz िजार  
रुपैंया 

रु #००० 
िईु  िजार  
रुपैंया 

म्याि नाघेको  ३ िहिना  
eGbf बढी ! jif{;Dd 

?=!%)) 

! jif{eGbf j9L ePdf k|ltjif{  

रु#)))  Tlg िजार रुपैंय  

रु ५०० 

पांिसय रुपैंया  

छनर्ाय नम्बर २  

प्रस्िाव नं २ को स्थानीय पूवायधार हवकास सम्बखन्ध प्रस्ििु हवधेयकका 
सम्बन्धिा व्यापक छलफल हविार हविशय िुँिा सो हवधेयकलाई संसोधन 
सहिि खस्वकृि गरी सिािा पेश गने मनणयय गररयो।   

छनर्ाय नम्बर ३  

३.मबमनयोजन ऐन ,२०७५ को हवत्तीय सिानीकरण अन्िगयिका योजना काययक्रि 
संसोधन थप िथा पनुरावलोकन गने प्रस्िावका सम्बन्धिा व्यापक छलफल गिाय 
िेिाय अनसुार संसोधन थप िथा पनुरावलोकन िएको सूिी स्वीकृि गरी गाउँ 
सिािा अनिुोिनाथय पेश गने मनणयय गररयो । 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनणयय नम्बर ४  
प्रस्िाव नम्बर ४ को  िालसम्ि सम्पन्न िएको योजना िथा काययक्रिको 
कायायन्वयन एवि ् प्रगमि समिक्षा सम्बन्धिा छलफल हविार हविशय िुँिा यो 
आमथयक वषयिा िालसम्ि सम्पन्न िएको योजनािरू संिोषजनक रूपिा संिालन िै 
सम्पन्न िएको र आगािी दिनिा योजनागि अनगुिन समिमिलाई प्रिावकारी 
रूपिा पररिालन गरी योजनाको प्रिावकारी र गणुस्िरीय 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,मनिेखशका स्वीकृि,पाररि िथा संसोधन 
सहिि पाररि गने सम्बन्धिा व्यापक छलफल र हविार हविशय िुँिा यस वैठकिा 
पेश िनु आएका मबधेयक,मनयि,काययहवमधका सम्बन्धिा िपमसल अनसुार गने 
सबयसम्िि मनणयय गररयो । 

!.िररनास गाउँ पामलकाको प्रशासकीय काययहवमध मनयमिि गने मबधेयक ,२०७५ स्वीकृि गरी सिािा पेश 
गने मनणयय गररयो । 

@ufpFsfo{kflnsf sfo{ljefhg lgodfjnL,@)&% ;+zf]wg kfl/t ug]{ 
#=ufpFsfo{kflnsf sfo{;Dkfbg lgodfjnL,@)&% ;+zf]wg kfl/t ug]{   

${=ufpFsfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw,@)&% ;+zf]wg kfl/t ug]{ 

%=ufpF;ef ;~rfng sfo{ljlw,@)&% ;+zf]wg kfl/t ug]{ 

^=cfly{s ;xfotf -ljt/0f tyf Joj:yfkg_ sfo{ljlw,@)&% :jLs[t ug]{  
&=/fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw,@)&% :jLs[t ug]{ 



*=ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/rokq ljt/0f sfo{ljlw,@)&% 

(=ufpFkflnsf s/f/df k|fljlws sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw,@)&% 

!)=ufpFkflnsf k|x/L Joj:yfkg sfo{ljlw,@)&% ;+zf]wg ;lxt kfl/t ug]{ 

!! ju{sf] lgdf{0f Joj;foL O{hfhtkq sfo{ljlw,@)&% 

!@ ljkb\ Joj:yfkg sf]if ;~rfng sfo{ljlw,@)&% 

!#=cfkt\sfnLg sfo{;~rfng s]Gb| sfo{;~rfng sfo{ljlw,@)&% 

 

 

 

 

मनणयय नम्बर ७  

प्रस्िाव नम्बर & को प्रस्िावका सम्बन्धिा   ढंुगा, मगटी बालवुाको 
हवक्री व्यवस्थापनका सम्बन्धिा छलफल िुँिा यस गाउँपामलका अन्िगयि 
िपखशलका वडािरूिा रिेका स्थानिरूिा रिेका नदिजन्य िथा 
िानीजन्य श्रोि साधनिरूबाट उठ्ने रकि वािावरणीय प्रिाव िूलयांकन 
गरर खजम्िा दिन लागि प्रिावी िथा सियको दृहिले उपयकु्त निएकोले 
प्रिमलि ऐन कानून , प्रिेशको िापिण्ड िथा सो पालना गने सम्बन्धिा 
यस गाउँपामलकाको नीमि मनिेशनमित्र रिी िापिण्ड िोकी  न्यूनिि 
िूलय कायि गरी ठेक्का संिालन गनय ७ दिने सूिना मनकालने मनणयय 
गररयो । 



िपमसल  

मस.न. ठेक्का 
सम्िाव्यिा 
श्रोि  

वडा  न्यनुिि िर  कैहफयि  

१ िोलाका श्रोि 
ढंुगा,बालवुा  

वडा न. रू ५००००÷ 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र  

 

२ कखपपस 
ढंुगािानी  

 रू.  ५०००० 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र  

 

३ मछपुंग 
ढंुगािानी  

वडा न. ४ र 
५ िा रिेको  

रू.  ५०००० 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र  

 

४ िारे गौंडािा 
रिेको 
ढंुगािानी  

४ न. वडा  रू.  ५०००० 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र 

 

५  मछपुंग क्षेत्र 
परैुको किा 
ढंुगा  

४ न. वडा रू.  ५०००० 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र 

 

६ झंग्झंगे िोला 
क्षेत्रको परैु  

४ न. वडा रू.  ५०००० 

पिास िजार 
रुपैंयािात्र 

 

 

 

 



lg0f{o g++ * 

j8f g++ @ sf] sfof{no ejg lgdf{0fsf] nflu hUUff ;Dofpg ;DkGg ePsf]n] ;f] sfo{ e'QmfgLsf] nflu ? 

bz nfv 5'6\ofpg] lg0f{o ul/of] . 

 

 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


