
प्रस्ताबहरु  

१. आगामी आ. ब. २०७६/७७ को बजटे सम्बन्धमा । 

२.आर्थिक विधेयक २०७६ र विनियोजि विधेयक २०७६ सम्बिधमा । 

३. खर्ि अिमुोदि सम्बन्धमा । 

४. करारका कमिर्ारीहरुको म्याद थप सम्बिधमा । 

५. प्रोत्साहि भत्ता सम्बिधमा । 

६. योजिा ससंोधि सम्बन्धमा । 

७  जजल्लास्तररय राष्ट्रपनत कप खेलकुद सम्बिधमा । 

८  विद्यालय क्षेत्रविकास कायिक्रम सम्बन्धमा । 

९  यिूा सोरोजगारको िाम ससंोधि सम्बन्धमा  

१० सरू्िा प्रविर्ध अर्धकृतको तलब सम्बन्धमा । 

 

निर्िय िम्िर १. 

प्रस्ताि िम्बर १ मार्थ छलफल गदाि आगामी आ. ब. २०७६।७७ को लार्ग सलंग्ि आय तथा ब्यय 
अिमुािको सरू्र् अिसुारको कुल बजेट रु ४५,१०,७८,३२६लाइ पाररत गरर ममनत २०७६।०३।२२ गत ेबस्िे 
िगरसभको बठैकमा पेश गिे निर्िय गररयो । 

 

निर्िय िम्िर २. 

प्रस्ताि िम्बर २ मार्थ छलफल गदाि आगामी आ. ब. २०७६।७७ को लार्ग राजस्ि परामशि 
सममनतको निर्ियबाट प्रस्तावित करको दर र दाएरालाइ समाबेश गरर तयार पाररएको आर्थिक विधेयक 
२०७६ र विनियोजि विधेयक २०७६ लाइ पाररत गरर ममनत २०७६।०३।२२ गत ेबस्िे िगरसभको बठैकमा 
पेश गिे निर्िय गररयो । 

 



निर्िय िम्बर ३. 

प्रस्ताि िम्बर ३ मार्थ छलफल गदाि सलंग्ि सरू्र्अिसुारको र्ाल ुआ. ब. को  सम्परु्ि खर्ि तथा 
आ. ब. को विर्मा ससंोर्धत कायिक्रम अिमुोदि गरर ममनत २०७६।०३।२२ गत ेबस्िे िगरसभको बठैकमा 
पेश गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िम्िर ४. 

प्रस्ताि िम्बर ४ मार्थ छलफल गदािहाल करारमा कायािरत कमिर्ारीहरु िगरपामलकाको दैनिक 
कामकाजकोलार्ग तत्काल अत्याबसेक भएकोले लोकसेिा आयोगबाट कमिर्ारीहरु मसफाररस भइ आएपनछ 
िा अन्य ब्यिस्था भएपनछ स्ित: अबकाश हुिेगरर निजहरुको २०७६।०४।०१ देखख ६ महहिासम्मको म्याद 
थप गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िम्बर ५. 

प्रस्ताि िम्बर ५ मार्थ छलफल गदाि देहायका कमिर्ारीहरुले यस िगरपामलकाको बहृत्तर विकस र 
समनु्िनतको लार्ग तयार पाररएको आ ब २०७६।७७ को िीनत तथा कायिक्रम एब ंबजेट निमािर्गिे कायिमा 
अहोरात्र खहटइ योगदाि गिुिभएकोले निजहरुलाइ खाइपाइ आएको एक महहिाको तलब बराबरको रकम 
प्रोत्साहि स्िरुप उपलब्त्रध गराउिे निर्िय गररयो । 

 १ प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत श्री िर बहादरु खड्का 

 २ उपसर्र्ब प्रा श्रीप्रसाद  भट्टराइ 

 ३ इजन्जनिय श्री उत्तम सिेुदी  

४ अर्धकृत छैठौ लेखा श्री विष्ट्र्ुहरी न्यौपािे 

 ५ स इ श्री ठाकुरकृष्ट्र् निममरे 

 ६ कम््यटूर अपरेटर श्री सजंय पौडले 

       ७ अर्धकृत छैठौ श्री सयुिप्रसाद पौडले 

 

               

               



 

निर्िय िम्बर ६. 

प्रस्ताि िम्बर ६ मार्थ छलफल गदाि ममनत २०७६।०२।२२ गतकेो कायिपामलका बठैकको 
निर्ियअिसुार र्ायपािी कुलो तथा बेलबोटे पोखरी निमािर् मध्यिेपाल ९ लाइ रु १००००० (  एकलाख 
)विनियोजि गररएकोमा र्ायपािी कुलोको काम तल्काल हुिसक्िे अबस्था िरहेकोले उक्त योजिालाइ 
ससंोधि गरी कोलबोटे पोखरी तथा धारा निमािर् गिि रु ५०,००० ( पर्ास हजार ) उपलब्ध गराइएको 
कायिलाइ समथिि गिे निर्िय गररयो । 

 

निर्िय िम्बर ७. 

 प्रस्ताि िम्बर ७ मार्थ छलफल गदािममनत २०७६।०३।२३ गतबेाट यस जजल्लाको सनु्दरबजार 
िगरपामलकामा सरं्ालि हुिलागेको जजल्लास्तररय राष्ट्रपनत रनिङमशल्ड प्रनतयोर्गतामा यस 
िगरपामलकाबाट सहभार्गहुिे खेलाडीहरुको खािा, खाजा, बास तथा अन्य ब्यबस्थापिकोलार्ग मौजदात 
रकमबाट रु १,५०,०००।-  (एकलाख पर्ासहजार मात्र) विनियोजि गिे र उक्त खेलकुद कायिक्रमको सयंोजि 
िगरपामलकाको तफि बाट मशक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमखु श्रीप्रसाद भट्टराइ तथा िडा ि ं ६ र १० का 
िडाध्यक्षहरु क्रमश श्री विष्ट्र्ुभक्त पौडले र श्री रामर्न्र भण्डारीले गिे निर्िय गररयो । 

 

निर्िय िम्बर ८. 

 प्रस्ताि िम्बर ८ मार्थ छलफल गदाि आ.ि. २०७५।७६ को ससति अिदुाि तफि को विद्यालय 
क्षेत्रविकाश कायिक्रम अन्तगित निम्िमलखखत कायिक्रमहरुकालार्ग देहायका विद्यालयहरु छिोट भएकाल े
छिोट भएका विद्यालयलाइ कायिक्रममा तोकीएको देहाय अिसुारको रकम उपलब्ध गराउिे निर्िय गररयो 
। 

उत्कृष्ट्ट मसकाइ उपलजब्ध भएका विद्यालयलाइ अिदुाि(दइु विद्यालय- प्रनत विद्यालयरु दइुलाख) 

१ श्री भरैिकाली माध्यममक विद्यालय, दइुवप्ले 

२ श्री मगंला माध्याममक विद्यलय, सोनतपसल 

कायिसम्पादिमा आधाररत अिदुाि ( एक विद्यलय- रु पर्ासहजार ) 



 १ श्री जिमजन्दर माध्याममक विद्यालय, र्र्सखं ु

 

निर्िय िम्बर ९. 

प्रस्ताि िम्बर ९ मार्थ छलफल गदाििगर प्रमखु यिूा सोरोजगारको कायिक्रम वितरर् गररएको 
ममत २०७६।०२।२२ को कायिपामलकाको निर्िय ि.ं  १४मा िडा ि ं८ का गोपाल गरुुङ भनिएकोमा निजको 
िेपाली िागररकताको प्रमार्पत्रमा िाम हकि जंग गरुुङ उल्लेख भएकोले गोपाल गरुुङलाइ ससंोधि गरी 
हकि जंङ गरुुङ कायम गिे निर्िय गररयो । 

निर्िय िम्बर १०  

प्रस्ताि िम्बर १० मार्थ छलफल गदाि सङ्िीय माममला तथा सामान्य प्रशासि मन्त्रालय स्थानिय 
शासि तथा सामदुानयक विकाश कायिक्रम (LCDP) कायिक्रम समन्िय इकाइको र् ि ं १५९ ममनत 
२०७६।०६।१५ र र् ि ं३९८ ममनत २०७५।०९ २९ को पत्रअिसुार सरू्िा प्रविर्ध अर्धकृतको  तलब, र्ाडपिि 
खर्ि तथा पोशाक भत्ता बापतको २५ प्रनतशत रकम सम्बजन्धत िगरपामलकाले ब्यहोिुिपिे भनिएकोले यस 
कायािलयका सरू्िा प्रविर्ध अर्धकृत आकाश गरुुङको ममनत २०७५ साल श्रािर् महहिादेखख २०७६ साल 
असार महहिासम्मको रा प तनृतय शे्रर्ीका अर्धकृतलाइ तोककएको तलब, र्ाडपिि खर्ि तथा पोशाक भत्ता 
बापतको २५ प्रनतशत रकम उपलब्ध गराउिे निर्िय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आदरखर्य िगरसभाका सदस्यज्यहूरु, 

 अब म निम्िमलखखत विषयहरु पाररत गररयोस ्भनि यस सभा समक्ष प्रस्ताब पेश गदिछु । यस 
प्रस्ताबको पक्षमा हुिे सदस्यहरुले “हुन्छ” भन्िहुोला र प्रस्ताबो विपक्षमा हुिे सदस्यहरुले “हुन्ि” 
भन्िहुोला । 

 

प्रस्ताब िम्बर १. 

ममनत २०७६।०२।०६ गतकेो पााँर्ौ िगरसभाले अिमुोदि गरेपनछ ममनत २०७६ जेठ २२ गत ेअसार १० गत े
र असार २१ गत ेबसेको िगरकायिपामलकाको बठैकबाट गररएका निर्ियहरु अिमुोदि गररयोस । 

प्रस्ताब िम्बर २. 

 सभामा प्रस्ततु गररएको यस िगरपामलकाको आगामी आ. ब. २०७६।७७ को िीनत तथा कायिक्रम, 
बजेट र आर्थिक विधेयक, २०७६ तथा विनियोजि विधेयक, २०७६ लाइ पाररत गररयोस । 

प्रस्ताब िम्बर ३ 

 िगरसभाका सब ै सदस्यहरुलाइ तथा सभामा सहयोग गिे कमिर्ारीलाइ िगरसभाको बठै बसेको 
हदिमा यातायात खर्ि बापत प्रनतहदि रु १००० (एकहजार) उपलब्ध गराउिे । 

उपरोक्त तीििटै प्रस्ताबको पक्षमा हुिे सदस्यहरुल“ेहुन्छ” भन्िहुोस । 

उपरोक्त तीििटै प्रस्ताबको विपक्षमा हुिे सदस्यहरुल“े हुन्ि” भन्िहुोस । 

  

“हुन्ि" भन्िे आिाज िआएकोले उपरोक्त दबु ैप्रस्ताबहरु सबिसम्मनतल ेपाररत भएको ब्यहोरा िोषर् गदिछु 
। 

 

 

                                           रमेश कुमार पाण्ड े



                                              िगर प्रमखु 

मध्यनेपाल नगरपाललकाको छैठौ नगरमभाको उद्घाटन काययक्रम 

ममनत २०७६।०३।२२ 

िगरसभा दइुसत्रमा संर्ालि हुिे । 

पहहलो- उद्िटि सत्र 

दोश्रो- िीनत तथा कायिक्रम र बजेट प्रस्तुत सत्र 

 

उद्िटि सत्र 

१ अध्यक्षता ग्रहर् 

मध्यिेपाल गरपामलकाका आदरखर्य िगर प्रमखु श्री रमेश कुमार पाण्ड े

२ आसि ग्रहर् 

क) प्रमखु अनतर्थ- गण्डकी प्रदेशका माििीय मखु्यमन्त्री पथृ्िी सबु्िा 
गुरुङज्य ू( प्रमखु अनतर्थ लगायत सब ैअनतर्थहरुलाइ ब्यार् वितरर् 

गररहदि तथा खादाले लगाएर स्िगत गररहदि मध्यिेपाल िगरपामलकाका 
कमिर्ारीहरुलाइ अिरुोध गिे ) 

ख) विशषे अनतर्थ- िेपाली कााँगे्रस जजल्ला सभापनत श्री भेषबहादरु पौडलेज्य ू

ग) िगर उपप्रमखु श्री राजकुमार शे्रष्ट्ठज्य ू

ि) अनतर्थहरु- 

राजनिनतक दलका प्रनतनिधीहरु- 

िे क पा-  



िेपाली कााँगे्रस- 

 

अन्य- 

 

ङ) िडाध्यक्षहरु 

र्) कायिपामलका सद्स्यज्यहूरु तथा सब ैिगरसभा सदस्यज्यहूरु 

छ) बााँकक सब ै  

३  राजष्ट्रय गाि 

४  प्रजातन्त्र स्थापिादेखख लोकतन्त्र र गर्तन्त्र स्थापिा गिे मसलमसलामा 
सहादित प्रा्त गिे सम्परूर् ज्ञात अज्ञात सहहदहरु प्रनत एक ममिेट मौि धारर् 

५  स्िागत मन्तब्य-  िगर उपप्रमखु श्री राजकुमार शे्रष्ट्ठ 

६  िगरसभा उद्िाटि-  प्रमखु अनतर्थ गण्डकी प्रदेशका माििीय मखु्यमन्त्री पथृ्िी 
सबु्िा गुरुङ-  गमलामा रहेको विरुिालाइ पानिले मसरं्ाइ गरेर 

७  सभुकामिा मन्तब्य- 

क) राजनिनतक दल- 

१ 

२ 

 

 
ख) अन्य 

१ 

२ 



 

८  प्रमखु अनतर्थ गण्डकी प्रदेशका माििीय मखु्यमन्त्री पथृ्िी सबु्िा गुरुङज्यलूाइ 
सम्माि तथा मायााँको र्र्िो प्रदाि 

९ अन्य अनतर्थ लाइ मायााँको र्र्िो प्रदाि 

१० प्रमखु अनतथीबाट शभुकामिा मन्तब्य 

११ आफ्िो मन्तब्य सहहत उद्िाटि सत्रको समापि- अध्यक्षबाट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िीनततथा कायिक्रम र बजेट प्रस्तुत 

१ अध्यक्षता ग्रर्- िगर प्रमखु श्री रमेश कुमार पाण्ड े

२ उपप्रमखुज्य ू,िडाध्यक्षज्यहूरु, कायिपामलका सदस्यज्यहूरु लगायत सब ैिगरसभा 
सदस्यज्यहूरु को आसि ग्रहर् 

३  सभा समक्ष िीनत तथा कायिक्रम र बजेट प्रस्ततु- िगर प्रमखु रमेश कुमार पाण्ड े

४ छलफलमा भाग मलिे सदस्यहरु  

क) 

ख) 

ग) 

ि) 

६  िीनत तथा कायिक्रम, बजेट र आर्थिक ऐि २०७६ तथा विनियोजि ऐि २०७६ 
लाइ निर्ियाथि प्रस्तुत 

७  मन्तब्य सहहत सभाको समापि- िगर प्रमखु 


