
 

मिमि २०७५ श्रावन १३ गिे आर्इिबार । 

       मिवेणी गाउँपामिका 
   गाउँ कार्इपामिकाको कार्ाइिर् 

  मिम्रिु ुखारानटेा, रूकुि (पश्चिि), 
        कणाइिी प्रदेश, नपेाि 

     मिवेणी गाउँपामिका स्थानीर् राजपििा प्रकाश्चशि मिमििः २०७५श्रावण १४ गिे । 

मिवेणी गाउँ कार्इपामिकाको बैठकको प्रिे नोटिः 
गाउँ कार्इपामिकाको मिमि २०७५ श्रावण १३ गिे िम्पन्न बैठकका प्रिखु मनणइर्हरू 

१. प्रकोप पपमििहरूिार्इ िारजािी पविरणका िागी िापदण्ि मनिाइण गनइ चन्द्र बहादरु खिकाको िंर्ोजकत्विा 
५ िदश्चस्र्ि िमिमि गठन । 

२.  गाउँ प्रहरीको व्र्वस्थापन िम्बन्द्धी कार्इपवमध मनिाइणका िागी गठन भएको िमिमििार्इ मिमि २०७५ श्रावण 
२५ गिे मभि िस्र्ौदा पेश गनइ मनदेशन ददने । 

३. मिवेणी गाउँपामिका अन्द्िगइि गाउँ कार्इपामिकाको कार्ाइिर्, विा कार्ाइिर्, पवषर्गि कार्ाइिर्/शाखा िा 
पवगि देश्चख कार्इरि रहेका करार किइचारीहरू िध्रे् करार िम्झौिा नपवकरणका िागी मनवेदन पेश गनेहरूको 
करार िम्झौिा नपवकरण गने । 

४. िव र्इश्चन्द्जमनर्रिः २ जना र कार्ाइिर् िहर्ोगी २ जना करारिा राख्न मबज्ञापन गने । स्थमगि कार्ाइिर् 
िहार्क र अ.न.मि. पदको स्थमगि पररक्षा पनुिः िञ्चािन गने।कम््र्टुर अपरेटर पदको पदपमुिइ िम्बश्चन्द्ध 
िम्पणुइ कार्इिार्इ खारेज गने र दरखास्ि दस्िरु प्िाइ गने । 

५.  मिवेणी गाउँपामिकाको गररव घरपररवार िशु्चचिा िपुटहरू ददखएकोिे िच्र्ाउनकािागी गररव पररचर् पि 
पविरण कार्इिार्इ गाउँ कार्इपामिकाको अको मनणइर् नभए िम्िका िागी रोक्न । 

६. गाउँपामिकाको किइचारी िंगठन िंरचना र दरवश्चन्द्द िंशोधन गरी श्चस्वकृमिका िामग िंघीर् िामििा िथा 
िािान्द्र् प्रशािन िन्द्िािर्िार्इ मि्ारीि गरर पठाउने । 

७. चाि ुआमथइक बषइिा र्ोजनाहरू कार्ाइन्द्वर्न गदाइ िपश्चशि बािोश्चजि गने 

क) बजेट कार्ाइन्द्वर्नको चौिािीक कार्इर्ोजना िर्ार  

ख) रू. ५ िाख देश्चख िाथीका िवै र्ोजनाहरू अमनवार्इ रूपिा बोिपि/कोटेशन िा इ् ि कार्ाइन्द्वर्न 

ग) उपभोक्ता िमिमिहरूिार्इ अमभिशु्चखकरण िािीि र ब्रोिर िर्ार गने, 
८. गाउँपामिकाको आ.ब. २०७५/७६ को दर रेट को रूपिा श्चजल्िा दर रेट मनधाइरण िमिमि रूकुि (पश्चिि) 

िे आ.ब. २०७५/७६ का िागी मनधाइरण गरेको दर रेटिार्इ नै िाग ुगनइ अनिुोदन गने । 

९.  मिवेणी गाउँपामिकाको आमथइक ऐन, २०७५ िा उल्िेश्चखि कर को दर िंशोधन िम्बन्द्धिा आगािी गाउँ 
कार्इपामिकाको बैठकिा थप छि्ि गरर टुग्र्ाउने मनणइर् गररर्ो । 

१०.  मिवेणी गाउँपामिका बाट  मनकामि/ पैठारी हनुे मबमभन्न बस्िहुरूको गाउँपामिकाको आमथइक ऐन, २०७५ 
बिोश्चजकको कर राजश्व  िंकिन गने कार्इिार्इ मनश्चज क्षेििा इ् ि  बापषइक न्द्रू्निि रू. ५ (पाँच) िाख ठेक्का 
िूल्र् हनुेगरर ७ (िाि) ददने ठेक्का िम्बश्चन्द्ध िावइजमनक िचुना प्रकाश्चशि गने । 

११.  पवपवध, 
क) गाउँपामिकाका पदामधकारीको डे्रशको मनधाइरण गने श्चजम्िा गाउँपामिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र 

गाउँ कार्इपामिकाका प्रवक्तािार्इ ददने । 

ख) मिवेणी गाउँपामिका मभि कार्इरि िवै NGOS, INGOS & GOS िँग मिमि २०७५ िाउन २७ 
गिे अन्द्िपरइ र्ा कार्इरि राख्न े। 




