
बैठक संख्याः- ११ (एघयर) 

पेज 1 | मिमि २०७७/१२/३० गिेको कय य्पयमिकयको बैठकको मिर्य् पुमतिकय 
 

मिमि २०७७ साल चैत्र ३० गिेको कार्यपामलका बैठकको मिर्यर्  

प्रतियमिि  मिष्हरु:- 

१. सिीक्षा िथा प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

२. प्रदशे सिपरूक अिदुािका लामग र्ोजिा प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

३. स्थािीर् हाटबजार व्र्वस्थापि िथा सञ्चालि समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

४. स्थािीर् मिदशेक समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

५. चिेिा गहृ सञ्चालि िथा व्र्वस्थापि समिमिबाट पेश भएको प्रस्िाव सम्बन्धिा । 

६. आर्वेुद औषधालर् पोकलीको भवि मििायर्का लामग जग्गा प्रामि सम्बन्धिा । 

७. राजश्व सधुार कार्यर्ोजिा िजुयिा सम्बन्धिा । 

८. स्थािीर् मवपद ्पवूयिर्ारी िथा प्रमिकार्य र्ोजिा िजुयिा सम्बन्धिा । 

९. कोल्ड रुि/ पोटेवल कोल्ड च्र्ाम्बर मििायर् सम्बन्धिा । 

१०. कार्यमवमध पाररि सम्बन्धिा । 

११. कार्यमवमध िजुयिा सम्बन्धिा । 

१२. सवारी चालक िामलिको प्रमिवेदि सम्बन्धिा । 

१३. मवमवध 

मिर्य्हरुाः- 

१. मिर्य् िं. १, प्रस्िाव िं. १ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स मलख ुगाउँपामलकाको मवगिका कार्यपामलकाको 

बैठकका मिर्यर्हरु क्रिशः प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि भएको अवस्थािा अझ र्सलाई थप प्रभावकारी 

रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय सरोकारवाला पक्षहरु बीचिा सिन्वर् गरी अगामड बढ्िे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

२. मिर्य् िं. २, प्रस्िाव िं. २ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आमथयक िामिला  िथा र्ोजिा िन्त्रालर्, प्रदशे िं. 

१ मबराटिगरको च.िं. ३८८ मिमि २०७७/१२/०९ को प्राि पत्र िथा, अन्िरसरकारी मवत्त व्र्वस्थापि ऐि, 

२०७४ को दफा १० िथा प्रदशे सिपरूक अिदुाि सम्बन्धी कार्यमवमध, २०७५ (पमहलो संशोधि सिेि) अिसुार 

आ.व. २०७८/०७९ िा प्रदशे सिपरूक अिदुािबाट सञ्चालि गररिे आर्ोजिाको प्रस्िावको लामग आ.व. 

०७७/७८ िा प्राि सिपरूक अिदुािबाट सञ्चामलि दहेार्का र्ोजिाहरु लाई िै क्रिागि रुपिा सञ्चालि 

गियको लामग सिपरूक र्ोजिा प्रस्िाव गररएकोिा सो प्रस्िावलाई अिुिोदि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१. भन््र्ाङ्, िाहोरडाँडा सडक मििायर् र्ोजिा (वडा िं. ८ र ९) 

२. राम्चा, बाघखोरडाँडा सडक मििायर् र्ोजिा (वडा िं. १) 
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३. मिर्य् िं. ३, प्रस्िाव िं. ३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय स्थािीर् हाटबजार सञ्चालि िथा व्र्वस्थापि 

सम्बन्धिा दहेार्का मिर्यर्हरु सवयसम्ििबाट पाररि गररर्ो । 

• स्थािीर् हाटबजार सञ्चालि िथा व्र्वस्थापि समिमिको मिमि २०७७/१२/२३ गिेको बैठकबाट भाडा 

दर मिधायरर् िथा सािामहक हाटबजार सम्बन्धिा भएको मिर्यर्लाई अिुिोदि गिे (समिमिको मिर्यर् र्सै 

साथ संलग्ि छ) । 

• हाटबजार उद्घाटि सिारोह मिमि २०७८/०१/२४ गिे गिे, 

• उद्घाटि सिारोह सञ्चालिको लामग दहेार्को समिमि गठि गिे, 

१. संर्ोजक -  गोमवन्द बहादरु पौडेल (गाउँपामलका अध्र्क्ष) 

२. सदस्र्- सम्परू्य जिप्रमिमिमधहरु 

३. सदस्र्- गाउँ कार्यपामलकािा कार्यरि सम्परू्य कियचारीहरु 

४. सदस्र्- स्थािीर् संघ संस्थाको प्रमिमिमधहरु 

५. सदस्र्- प्रहरी चौमक प्रिखु, र्सि 

• उद्घाटि सिारोहिा अमिमथलाई आिन्त्रर् गिे कार्यको सिन्वर् गाउँपामलका अध्र्क्षले गिे, र त्र्स बारेिा 

थप मिर्यर् आगामि बैठकिा गिे, 

• सिारोह समचवालर्को मजम्िेवारी कार्यपामलकाले िै वहि गिे । 

४. मिर्य् िं. ४, प्रस्िाव िं. ४ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय प्रधाििन्त्री रोजगार कार्यक्रि अन्िगयि बेरोजगार 

सचूीकरर् सन्दभयिा स्थािीर् मिदशेक समिमिको मिमि २०७७/१२/२९ गिेको मिर्यर्लाई अििुोदि गिे 

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो (मिदशेक समिमिको बैठकको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ) । 

५.  मिर्य् िं. ५, प्रस्िाव िं. ५ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय चिेिागहृ सञ्चालि सम्बन्धिा चिेिागहृ 

व्र्वस्थापि िथा सञ्चालि समिमिको मिमि २०७७/१२/२९ गिेको मिर्यर्लाई अिुिोदि गिे सवयसम्ििबाट 

मिर्यर् गररर्ो (समिमिको बैठकको मिर्यर् र्सै साथ संलग्ि छ) । 

६. मिर्य् िं. ६, प्रस्िाव िं. ६ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय ९ िं. वडा कार्ायलर्को पत्र र पोकली आर्वेुद 

औषधालर्को च.िं. १३ मिमि २०७७/१२/१८ को पत्रािसुार अमम्बका मघमिरेले सामवक पोकली गा.मव.स. 

वडा िं. २ को मकत्ता िं. ४४९ बाट ५ रोपिी जग्गा मिशुल्क रुपिा पोकली आर्वेुद औषधालर्लाई प्रदाि गिे 
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भएकोले सो कार्यलाई स्वीकृि मदई थप पकृर्ाको लामग रमजष्ट्रेशि पास गररमदि ुहुि िालपोि कार्ायलर्लाई 

मसफाररस गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो (वडा कार्ायलर् र आर्वेुद औषाधालर् को पत्र र्सै साथ संलग्ि 

छ) । 

७. मिर्य् िं. ७, प्रस्िाव िं. ७ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँपामलका िथा िगरपामलकाको राजश्व सधुार 

कार्यर्ोजिा िजुयिा सम्बन्धी मदग्दशयि, २०७६ बिोमजि र्स गाउँपामलकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजिा िजुयिा 

चाल ुआ.व. िा मवज्ञ करार गरर प्रचमलि खररद काििू बिोमजि गिे र सो कार्यको लामग बजेट व्र्वस्थापि 

चाल ुआमथयक वषयको कार्यक्रि खचय मशषयकबाट खचय हुिे गरर कार्ायन्वर्ि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

८. मिर्य् िं. ८, प्रस्िाव िं. ८ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय र्स गाउँपामलकाको मवपद ्प्रमिकार्य िथा पवूयिर्ारी 

र्ोजिा सहास िेपाल संस्थाको लागि साझेदारीिा िजुयिा गिे र सो कार्यको लामग बजेट व्र्वस्थापि चाल ु

आ.व.को चाल ुिफय को कार्यक्रि खचय मशषयकबाट खचय गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो (सहास िेपालले पेश 

गरेको प्रस्िाव र्सै साथ संलग्ि छ) । 

९. मिर्य् िं. ९, प्रस्िाव िं. ९ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय कोल्ड रुि /पोटेवल कोल्ड च्र्ाम्बर मििायर् 

सम्बन्धिा कृमष पवूायधार मवकास िथा कृमष र्ामन्त्रकरर् प्रवधयि केन्रको च.िं. २९७ मिमि २०७७/१२/२७ 

गिेको पत्रािसुार स्थािीर् िहबाट आशर् िथा प्रमिवद्धिा िाग गरेकोिा सो पवूायधारले र्स गाउँपामलकाको 

कृमष पवूायधार मवकासिा िहत्वपरू्य र आवश्र्क दमेखएकोले पामलका स्िररर् हाट बजार क्षेत्रिा मििायर् गिे गरर 

५०% लागि साझेदारीिा प्रमिवद्धिा समहि आवश्र्क पत्र पठाउिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

१०. मिर्य् िं. १०, प्रस्िाव िं. १० िामथ आवश्र्क छलफल गदाय गाउँ कार्यपामलकाको मवधेर्क समिमिबाट मिमि 

२०७७/१२/१२ गिेको कार्यपामलका बैठकिा प्रस्िाव भएका कार्यमवमधहरु दहेार् बिोमजि स्वीकृि गिे मिर्यर् 

गररर्ो । 

मस.िं. मििरर् पयररि मिमि 

१. 
टोल मवकास संस्था सञ्चालि कार्यमवमध, २०७७ 

सवयसम्िि 

२. होिस्टे सञ्चालि कार्यमवमध, २०७७ सवयसम्िि 
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११. मिर्य् िं. ११, प्रस्िाव िं. ११ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय मवधेर्क समिमिद्वारा प्रस्ििु ऊजाय मवकास उप 

समिमि गठि िथा सञ्चालि कार्यमवमध, २०७७ िस्र्ौदा छलफलका लामग सम्परू्य कार्यपामलका सदस्र्हरुलाई 

मविरर् गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

१२. मिर्य् िं. १२, प्रस्िाव िं. १२ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय सवारी चालक िामलि सञ्चालि सम्बन्धिा 

सेवा प्रदार्क संस्था (मसद्दाथय बदु्ध ड्राईमभङ् सेन्टर) बाट प्राि प्रमिवेदि स्वीकृि गिे र कार्यसम्पन्ि भईसकेको 

हुदँा मिमि २०७७/१२/३१ गिे िामलि सिापि गिे सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो (प्रमिवेदि र्सै साथ संलग्ि  

छ) । 

१३. मिर्य् िं. १३, प्रस्िाव िं. १३ िामथ आवश्र्क छलफल गदाय आगामि बैठक आवश्र्किा अिसुार बस्िे 

सवयसम्ििबाट मिर्यर् गररर्ो । 

 


