आ.व.2077/078 को
सातौँ नगर कार्यपालिका बैठकका लनर्यर्हरु

मध्र्नेपाि नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
भोिे टार, िमजुङ

ववक्रम सं वत् 2078 साि असार 09 गते

1

प्रस्तावहरु:
१

आर्थिक बर्ि २०७८।७९ को नीतत तथा कार्िक्रम र बजेट सम्बन्धमा ।

२

“आर्थिक तवधेर्क,२०७८” र “तवतनर्ोजन तवधेर्क, २०७८” सम्बन्धमा ।

३

सुरतित नागररक आवास कार्ािन्वर्न सम्बन्धमा ।

४

बजेट तनमािण प्रोत्साहन सम्बन्धमा ।

५

खर्ि समथिन सम्बन्धमा ।

६

सम्झौता सम्बन्धमा ।

७

बजेट तवतनर्ोजन सम्बन्धमा ।

८

लागत साझेदारी सम्बन्धमा ।

९

तनणिर् संशोधन सम्बन्धमा ।

तनणिर्हरु:
तनणिर् नम्बर १
प्रस्ताव नम्बर १ मातथ छलफल गदाि बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक बर्ि २०७८।७९ को नीतत तथा कार्िक्रमको
मस्र्ौदालाई र देहार् अनुसारको आर् तथा ब्र्र्को सूर्ी अनुसारको आर्थिक बर्ि २०७८।७९ कु ल बजेटलाई पाररत गरी
नगर सभामा पेश गने तनणिर् गररर्ो ।
क) आर् तफि
आर् श्रोत

तस.

रकम रु.
अंकमा

नं.
०१
०२
०३
०४

नेपाल सरकार समातनकरण अनुदान
प्रदेश सरकार समातनकरण अनुदान
नेपाल सरकार राजस्व बााँडफााँड
प्रदेश सरकार राजस्व बााँडफाड (सवारी साधन

अिरमा

१०४००००००/११७५८०००/७१९९८०००/१४२५३०००/-

१० करोड ४० लाख
१ करोड १७ लाख ५८ हजार
७ करोड १९ लाख ९८ हजार
१ करोड ४२ लाख ५३ हजार

३०३८०००००/५००००००/५००००००/१००००००००/३००००००/३०००००००/३०००००००/६७८८०९०००/-

३० करोड ३८ लाख
५० लाख रुपैर्ा
५० लाख रुपैर्ा
१० करोड रुपैर्ा
३० लाख रुपैर्ा
३ करोड रुपैर्ा
३ करोड रुपैर्ा
६७ करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैर्ा

कर)
०५
०६
०७
०८
०९
१२
१३

नेपाल सरकार शसति अनुदान
प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान
प्रदेश सरकार तवर्ेश अनुदान
नेपाल सरकार सामातजक सुरिा
सडक बोडि नेपाल
आन्तररक राजस्व
बैक मौजदात
जम्मा

क) ब्र्र् तफि
2

ब्र्र् शीर्िक

तस.नं.
०१
०२
०३
०४

सामातजक सुरिा भत्ता तवतरण
सशति कार्िक्रमहरु
प्रशासतनक खर्ि
तवर्र् िेत्रगत र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु
जम्मा ब्र्र् रकम

ब्र्र् रकम रु.
अंकमा
१००००००००/३०३८०००००/७०००००००/२०५००९०००/६७८८०९०००/-

अिरमा
१० करोड रुपैर्ा
३० करोड रुपैर्ा
७ करोड रुपैर्ा
२० करोड ५० लाख १ हजार
६७ करोड ८८ लाख ९ हजार
रुपैर्ा

तनणिर् नम्बर २.
प्रस्ताव नम्बर २ मातथ छलफल गदाि तमतत २०७८।०२।३१

गते बसेको राजस्व परामसि सतमततको तनणिर्अनुसार

कार्िपातलकामा पेश हुनआएको “आर्थिक तवधेर्क, २०७८” को मस्र्ौदालाई र नीतत तथा कार्िक्रम “तवतनर्ोजन तवधेर्क,
२०७८” न्र्ातर्क सतमततले उजुरीको कारबाही ककनारा गदाि अपनाउनुपने कार्ितवतधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
तवधेर्क को मस्र्ौदालाई पाररत गरी आगामी नगर सभाको बैठकमा पेश गने तनणिर् गररर्ो ।
तनणिर् नम्बर ३
प्रस्ताव नम्बर ३ मातथ छलफल गदाि मध्र्नेपाल नगरपातलकामा सूरतित नागररक आवास तनमािणका लातग छनोट भएका
कु ल १८९ लाभग्रातहहरुलाई सम्झौता गनि नगरपातलका कार्ािलर्मा आउन हाल कोतभड १९ का कारण र्ातार्ातको
असहजता भएको हुाँदा सम्बतन्धत वडालाई पार्क पने बैङ्कमा खाता खोलाई सुरतित नागररक आवास कार्ािन्वर्न
कार्ितवतध, २०७६ को अनुसूर्ी २ अनुसारको सम्झौता फाराम वडा कार्ािलर्मा भराई नगरपातलकामा सम्झौताका लातग
एकमुष्ठ फाराम पठाउने तनणिर् गररर्ो ।
तनणिर् नम्बर ४
प्रस्ताव नम्बर ४ मातथ छलफल गदाि र्ालु आर्थिक बर्ि २०७७।७८ का दुईवटै नगर सभामा कानूनको मस्र्ौदा तर्ार गने
कार्ि, नीतत तथा कार्िक्रम तर्ार गने कार्ि, बजेट तर्ार गने कार्ि, सभाको ब्र्वस्थापन गने कार्ि लगार्त नगरपातलकाको
बृहत्तर तहतको कार्िमा खरटने, नगर प्रमुखको तसफाररसमा नाम उल्लेख भए अनुसारका प्रत्र्ेक कमिर्ारीलाई तनजले गरे को
कार्िको सम्मान गदै कमिर्ारीको आफू ले ॐईपाई एक मतहनाको तलब रकम बराबरको रकम प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गने
तनणिर् गररर्ो ।
तनणिर् नम्बर ५
प्रस्ताब नम्वर ५ मातथ छलफल गदाि नगरपातलकामा हालसम्म भएको र्ालु खर्ि तफि को रु २५६१२६०२५.५२/-

र

पुाँतजगत खर्ि तफि को रु ९२०९३८०७.८०/- गरी जम्मा भएको खर्ि रु ३४८२१९८३३.३२/- लाई समथिन गने तनणिर्
गररर्ो ।
तनणिर् नम्बर ६


प्रस्ताब नम्वर ६ मातथ छलफल गदाि अतिल्लो आ.व. मा नगरगौरवको र्ोजना अन्तगित बाटो तपर् गने कार्िका
लातग आ.ई.डी. कन्स्रकसन साँग सम्झौता भएको तथा कोतभडको कारण भएको लकडाउनले गदाि तनधािररत समर्मा
काम सम्पन्न हुन नसकी आ.व. ०७७/०७८ मा अल्र्ा गररएको जसमा रु ५० लाख बजेट तवतनर्ोजन भएको तर कू ल
3

दातर्त्व रु ५७,१२७३८/- र कतन्टजेन्सी ३% रु १,७१३८२/- गरी जम्मा रु ५८,८४१२०/- भएको तथा रु ५०
लाख भुक्तानी भैसके काले बााँकी रकम रु ८,८४१२०/- र्स आ.व. को बैशाख मसान्तसम्म पतन सम्झौता हुन नसके को
नगरस्तरीर् र्ोजनाको आर्थिक तवकास तफि क्र.सं. ६ मा रहेको सानाककसान कृ तर् सहकारी दुईतपप्ले तथा भोलेटार
दुग्ध उत्पादन कार्िक्रम तफि को रु १० लाखबाट भुक्तानी कदने तनणिर् गररर्ो ।


प्रस्ताब नम्वर ६ मातथ छलफल गदाि र्ारसर् र्ौतारा रानीकु वा मागि वडा नं. ६ को बााँकी रहेको कामको लागत
तस्टमेट तर्ार गरी सम्झौता गने र आगामी आर्थिक वर्िको बजेटबाट भुक्तानी गने तनणिर् गररर्ो ।



प्रस्ताब नम्वर ६ मातथ छलफल गदाि मध्र्नेपाल नगरपातलका वडा नं ६ तनवासी राजन कुाँ वर दार्ाराम खनाल तथा
तवजर्रञ्जन पौडेलले तमतत २०७७/०३/१० मा बार्ोग्र्ास प्लान्ट तनमािण गरी उपभोक्ताले पाउने अनुदान सुतवधा
पााँउ भनी तनवेदन कदनुभएकोमा भुलबस तहााँलाई भुक्तानी नकदएको हुदााँ सशति बजेट तफि बाकी रहेको बार्ोग्र्ास
तशर्िकबाट रु ६००००/ भुक्तानी कदने तनणिर् गररर्ो ।

तनणिर् नम्बर ७
प्रस्ताब नम्वर ७ मातथ छलफल गदाि देहार्का तशर्िकमा बजेट तवतनर्ोजन गने तनणिर् गररर्ो ।


ईलाका प्रहरी कार्ािलर् भोलेटार, लमजुङको कबडिहल तनमािण गनिका लातग रु १ लाख नगर प्रमुख आर्थिक
सहार्ताबाट तवतनर्ोजन गने तनणिर् गररर्ो ।



भोलेटार बाङग्रेबेशी सडकको सरसफाई गने कार्िका लातग नगर प्रमुख आर्थिक सहार्ताबाट रु १ लाख तवतनर्ोजन
गने तनणिर् गररर्ो ।

तनणिर् नम्बर ८
प्रस्ताब नम्वर ८ मातथ छलफल गदाि सडक बोडि तफि को कामको लातग र्स नगरपालिकािे िागत साझेदारीमा राख्नुपने रकम
चािु आ.व. मा नगरसभाबाट ववलनर्ोजन नभएकािे आगामी आ.व. मा छु ट्टाउने गरी कार्य अगालि बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।

तनणिर् नम्बर ९
प्रस्ताब नम्वर ९ मातथ छलफल गदाि तमतत २०७८/०२/२७ गतेको कार्िपातलका बैठकको तनणिर् नं १० मा पतहरावन
खुसािनी खोला पानीटर्ाङ्की आईटम हुनुपनेमा भाटबेंशी पानीटर्ाङ्की आईटम हुन गएको हुदााँ सो तनणिर् संशोधन गरी
पतहरावन खुसािनी खोला पानीटर्ाङ्की आईटम बनाउने तनणिर् गररर्ो ।

4

5

