
मनहरी गाउँऩालऱकाको लमलत 2075/02/06 को गाउँ दोस्रो गाउँसभाबाट ऩाररत 
ऐनहरु ऱगायत 

 अन्य ऐजेण्डाहरु  

क) सभाबाट ऩास भएका विदे्ययकहरु 

१. मनहरी गाउँऩालऱकाको प्रशासकीय काययविलध (लनयलमत गने),  विदे्ययक, २०७५ 

२. आलथयक काययविलध लनयलमत तथा व्यिस्थथत गनय बनेको विदे्ययक, २०७५ 

३.  मनहरी गाउँऩालऱका गाउँ स्शऺा विदे्ययक, २०७५ 

४. मनहरी गाउँऩालऱकाको कृवि व्यिसाय प्रिर्द्यन,  विदे्ययक, २०७५ 

५. न्यावयक सलमलतऱे उजरुीको कारिाही वकनारा गदाय अऩनाउनऩुने काययविलधका सम्बन्धमा व्यिथथा गनय 
बनेको विधेयक,२०७५ 

६. मनहरी गाउँऩालऱकाको सहकारी विदे्ययक, २०७५  

७. विऩद जोस्िम न्यूलनकरण तथा व्यिथथाऩन गनय बनेको विदे्ययक, २०७५ 

 

ि) काययऩालऱकाबाट ऩाररत भई सभाऱाई जानकारी गराईएका काययविलध/लनदेस्शकाहरु 

१. गाउँऩालऱकाबाट गररने बजार अनगुमन लनदेस्शका, २०७५ 

२. थथानीय राजऩत्र सम्बन्धी काययविलध २०७५ 

३. घ िगयको लनमायण व्यिसायी ईजाजतऩत्र सम्बन्धी काययविलध २०७५ 

४. थथानीय तहको उऩभोक्ता सलमलत गठन ऩररचाऱन तथा व्यिथथाऩन सम्बस्न्ध काययविलध २०७५ 

५. एवककृत सम्ऩलत कर व्यिथथाऩन काययविलध २०७५ 

६. करारमा प्राविलधक कमयचारी व्यिथथाऩन गने सम्बस्न्ध काययविलध २०७५ 

७. टोऱ विकास संथथा सञ्चाऱन काययविलध २०७५ 

८. अनदुान तथा आलथयक सहायता लनदेस्शका २०७५ 

९. ममयत सम्भार विशेि कोि सञ्चाऱन लनदेस्शका २०७५ 

१०. विऩद् व्यिथथाऩन विशिे कोि सञ्चाऱन लनदेस्शका २०७५ 

११. बथती विकास सहरी योजना तथा भिन लनमायण सम्बन्धी आधारभतू माऩदण्ड 

ग) चाऱ ुआ.ब.को हाऱ सम्मको प्रगलत प्रलतिेदन प्रथततुीकरण 

 (प्रथततुीकरण संऱग्न छ) 

घ) चाऱ ुआ.ब.को लबलनयोजन विदे्ययकमा संसोधन 
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नोट : साविकमा ४०६२८००००।– बिननयोजन भएकोमा हाऱ आन्तरीक स्रोत िढेको र दानयत्ि समेत 
िढेकोऱे संसोधन गररएको । 

 

ङ) न्यावयक सलमलत गठन 

नेऩाऱको संविधानको धारा २१७ (१) बमोस्जमको न्यावयक सलमलतमा रहने दईुजना सदथयहरुको छनौटको 
ऱालग सोही धाराको उऩधारा (२) बमोस्जम तऩस्शऱका दईुजना सभाका सदथयहरु न्यायीक सलमलतमा लनिायस्चत 
हनु ुभएका ।  

१) श्री राम प्रसाद ढकाऱ / िडा नं ८ का िडा सदथय 

२) श्री ईन्र कुमारी लमजार/ िडा नं.5 का िडा सदथय 

 

 

 प्रिक्ता/उऩाध्यऺ 

   मलनऱा विष्ट 

मनहरी गाउँऩालऱका  
 


