
मिमि २०७५/०६/११ गिेको कार्यपामिका बैठक को मिर्यर् 

मिर्यर् िं १  

  कर्णाली प्रदशे उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्को ढुङ्गण, गगट्टि र वणलवुण उत्खनन,् क्रगिङ र गवक्री 

गवतरर् तथण क्रिर उद्योग स्थणपनण र िंचणलन  गना व्र्वगस्थत गने कणर्ागवगि २०७५ बमोगिम र्ि नगरपणगलकण क्षेरगिर 

झपु्रण खोलण, िरेी गगरीघणट तथण  गिमलचौरमण नगदिन्त्र् पदणथाहरुको उत्खनन,् िंकलन र गवगक्र गवतरर् िम्बगन्त्ि वणगषाक 

कणर्ार्ोिनण स्वीकृत गने । 

 

मिर्यर् िं २  

 

     र्ि नगरपणगलकण के्षरगिर रहकेण झपु्रण खोलण, िरेी गगरीघणट तथण  गिमलचौर खोलणबणट र्ि आ.व.मण ढुङ्गण, गगट्टि 

र वणलवुण िस्तण नगदिन्त्र् पदणथाको उत्खनन,् िंकलन र गवगक्र गवतरर् कणर्ा ठेक्कण पिण द्वणरण िंचणलन गना केगह िमर् 

लणग्ने िएकणले २०७५ अिोि १५ गतेदगेख ऐ. कणगताक मिणन्त्तिम्म अमणनतबणट िंचणलन गना र ठेक्कण बन्त्दोवस्त 

िएपगि ठेक्कणपिणबणट िंचणलन गना स्वीकृगतकण लणगग कर्णाली प्रदशे उद्योग, पर्ाटन, वन तथण वणतणवरर् मन्त्रणलर्मण 

अनरुोि गने । 

 
 

मिर्यर् िं ३  

वीरेन्त्रनगर नगरपणगलकणको िम्पगत कर ब्र्वस्थणपन कणर्ागवगि २०७५ गस्वकृत गने ।  

मिर्यर् िं ४  

आ.व २०७५/०७६ को स्वीकृत विटे अन्त्तरगत गनम्नणनिुणर गशक्षण प्रवद्न कणर्ाक्रम , मगहलण तथण बणलवणगलकण 

कणर्ाक्रम, िनस्वणस््र् प्रवदान कणर्ाक्रम, पश ुिेवण गवकणि कणर्ाक्रम, कृगष गवकणि कणर्ाक्रमलणई स्वीकृत गने र उक्त 

कणर्ाक्रम िंचणलन गदणा वडण िंग िमन्त्वर् गरी गने ।  

गनम्न : 















 



मिर्यर् िं ५  

िरुक्षण कमीहरुको तलब वगृि िम्बन्त्िमण अध्र्न गरी रणर् पशे गना िणवािगनक िेवण तथण क्षमतण गवकणि िगमगतलणई 

गिम्मवेणरी गदने ।  

मिर्यर् िं ६ 

कणके्रगवहणर िंरक्षर् के्षरमण कम्पणउण्ड वणल गनमणार् गने DPR बमोगिम बहुवषीर् आर्ोिनणकण रुपमण िम्पन्त्न गरीगदन 

कर्णाली प्रदशे, उिोग ,प्रर्टन वन तथण बणतणवरर् मन्त्रणलर्लणई अनरुोि गने ।  

मिर्यर् िं ७  

नगरपणगलकण के्षर गिर उपिोक्तण िगमगत मणर्ा त िंचणलन हुने गवकणि गनमणार् कणर्ामण उपिोक्तण को  लगत िहिणगगतण 

१०(दश) प्रगतित गनिणारर् गने ।  

मिर्यर् िं ८ 

र्ि नगरपणगलकणको  गवरुि पने मिुण मणगमलण र नगरपणगलकणले मिुण मणगमलण िम्वगन्त्ि गनुा पने िम्परु्ा कणमको लणगी 

र्ि नगरपणगलकणकण कणर्णालर् प्रमखुलणई अगिकणर प्रत्र्णर्ोिन गने ।  

मिर्यर् िं ९  

आ. व २०७४/०७५ को प्रथम चौमणगिकमण वडण नं ११ मण िणमणगिक िरुक्षण ित्तण गवतरर्मण ९(िनण) लणिग्रणहीहरुको 

िम्मण ित्तण रकम रु ४८००० गवतरर् गने िुट िएको हुदण उक्त रकम उपर्कु्त गशषाक खोगि गवतरर् गने ।  

मिर्यर् िं १०  

वीरेन्त्रनगर नगरपणगलकण के्षरगिर पने खोलण के्षरहरु बणट  नगदिन्त्र् पदणथाको उत्खनन ्कणर्ा िएको हुदण र्िलणई गनर्न्त्रर् 

गना गिल्लण दररेटकण आिणरमण प्रगत घन गम.को दरमण गवगि बनणई वडणले अिलु गरी नगरको मलु खणतणमण िो रकम 

िम्मण गने ।  

 

 


