
प्रस्तावहरु: 

१ प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमका योजना समथयन सम्बन्त्धमा । 

२ रकम रकमान्त्तरसम्बनधमा । 

३ आईसोलेसन कक्ष ननमायण काययमा सहयोग सम्बन्त्धमा । 

४ रम्घाको स्वास््य सहायता कक्षमा सेड तगा शौचालय ननमायण सम्बन्त्धमा । 

५ स्थाननय पुबायधार नवकास काययक्रम सम्बन्त्धमा । 

६ नदीजन्त्य पदाथयको आई ई ई सम्बन्त्धमा । 

७ "कोनभड १९ रोकथाम तथा ननयन्त्रण कोष संचालन काययनवधी" सम्बन्त्धमा  

८ नगर सभा सम्बन्त्धमा । 

९ आर्थथक बषय २०७७।७८ को नीनत तथा काययक्रम र बजेट सम्बन्त्धमा । 

१० “आर्थथक नवधेयक,२०७७” र “नवननयोजन नवधेयक, २०७७” सम्बन्त्धमा । 

११ स्वयमसेबक सम्बन्त्धमा । 

१२   क्वारेन्त्टाईनको सुरक्षाथय खटटने प्रहरी को सुनवधा सम्बन्त्धमा । 

१३ गाडी भाडामा नलन ेसम्बन्त्धमा । 

 

ननणययहरु: 

ननणयय नम्वर १. 

` प्रस्ताव नम्वर १ मानथ छलफल गदाय नमनत २०७७।०२।१६ गत ेबसेको नगर काययपानलका बैठकले चाल ुआर्थथक बषयमा 

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत प्राप्त रकमलाई वडागत रुपमा नवननयोजन गरेअनुसार नमनत २०७७।०२।२७ र 

२०७७।०३।०४ गत े बसेको स्थाननय ननदेशक सनमनतको बैठकले देहायका वडामा देहायका योजना संचालन गने भनन गरेको 

ननणययलाई समथयन गने ननणयय गटरयो । 

नस.नं. वडा न.ं योजनाको नाम रकम रु. 

अंकमा अक्षरमा 

१ १ नाला ममयत तथा बाटो स्तरोन्नती ३,००,००० तीनलाख 

२ २ पदमागय ननमायण ३,००,००० तीनलाख 

३ ३ पययटककय स्थल जोड्ने सडक ननमायण ३,००,००० तीनलाख 

४ ४ नाला सरसफाई तथा संरक्षण ३,००,००० तीनलाख 

५ ५ नाला तथा ढल ननमायण २,५२,००० दईुलाख बाउन्नहजार 

६ ६ पुरननडही लामासोती ससचाई आयोजना २,१६,००० दईुलाख सोह्रहजार 

७ ६ गुम्वाफााँट ससचाई आयोजना २,१६,००० दईुलाख सोह्रहजार 

८ ७ नसतीखोला कोईलेनी कुलो ममयत संभार  ३,००,००० तीनलाख 

९ ७ पावरहाउस देखी श्लेसमान्त्तक वन सम्मको बाटो ननमायण १,३०,००० एकलाख तीसहजार 

१० ८ फगेल खानेपानी मकुटे लामाथोक ममयत ३,००,००० तीनलाख 



११ ९ भोलेटार - बाग्र े- नेटा - बाग्रेबेशी मोटरबाटो ममयत १,५०,००० एकलाख पचासहजार 

१२ ९ ठुलेटारी नौनवसे कुलो ममयत १,५०,००० एकलाख पचासहजार 

१३ १० थानससङ गाउाँबाट मानलका देवी जाने मोटर बाटो तथा  

पदमागय ननमायण 
३,५०,००० तीनलाख पचासहजार 

 

ननणययनम्वर २. 

प्रस्ताब नम्बर २ मानथ छलफल गदाय चाल ु  आर्थथक बषयको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रममा रहकेा देहाय अनुसारका  

शीषयकहरुमा रकम नवननयोनजत नभएको तथा नवननयोनजत रकम अपगु भएकोले देहाय अनुसारका शीषयकहरुमा बचत हुनजाने 

देहायअनुसारको रकम रकमान्त्तर गरी खचय गने ननणयय गटरयो । 

नस.

नं. 

रकम अपुग भएको शीषयक रकमान्त्तर गनुयपन ेकारण रकमान्त्तरको श्रोत 

शीषयक 
रकमान्त्तर गटरएको रमक रु. 

१ पदानधकारी बैठक भत्ता रकम नवननयोजन नभएकोल े पदानधकारी 

पाटरश्रनमक 

दश लाख मार 

२ अन्त्य भत्ता नवननयोनजत रकम अपगु भएकोल े कमयचारी पाटरश्रनमक पााँच लाख मार 

३ नवनवध नवननयोनजत रकम अपगु भएकोल े काययक्रम खचय एकलाख पचासहाजर मार 

भैपटर आउने चाल ु नब्बे हजार मार 

अन्त्य भ्रमण खचय एकलाख दशहजार मार 

कमयचारी तानलम एकलाख पचासहाजर मार 

जम्मा पााँचलाख मार 

४ नगर प्रमुख आकनस्मक कोष नवननयोनजत रकम अपगु भएकोल े नगर प्रमुख कृनष 

आधुननकककरण 

काययक्रम 

पााँचलाख मार 

५ कमयचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 

नवननयोनजत रकम अपगु भएकोल े कमयचारी पाटरश्रनमक पचासलाख मार 

६ संचार नवननयोनजत रकम अपगु भएकोल े सीप नवकाश तथा 

जनचेतना तानलम गोष्ठी 

पचहत्तर हजार मार 

 

ननणयय नम्वर ३.  

प्रस्ताब नम्वर ३ मानथ छलफल गदाय  नमनत २०७७।०२।२२ गते बसेको नजल्ला नवपद ्ब्यवस्थापन सनमनतको बैठकको 

ननणयय नम्बर १० मा क्वारेन्त्टाईन ब्यवस्थापन तथा आईसोलेशन वाड स्थापनाको लानग हाललाई लमजुङ नजल्लाका सबै स्थाननय 

तहले ५।५ लाख रुपैंया उपलब्ध गराउने भनन भएको ननणयय अनुसार तहााँ पानलकाबाट जम्मा गनुयपने रकम “क्वारेन्त्टाईन संचालन 

तथा ब्यवस्थापन सनमनत” को नाममा रानिय बानणज्य बैक बेसीशहर शाखामा रहकेो खाता नं ३०४०००६५३००१ मा यथानशघ्र 

जम्मा गटरकदनुहुन अनुरोध छ भनन नजल्ला प्रशासन कायायलय लमजुङको च.न.ं ५६९५ नमनत २०७७।०२।२९ को पर प्राप्त भएको 

र उक्त परमा-“रकम उपलब्ध गराई समथयनको लानग काययपानलका बैठकमा पेश गने” भनन नगर प्रमुख बाट भएको तोक आदेश 

अनुसार कोनभड रोकथाम तथा ननयन्त्रणको लानग स्थापना गटरएको नवपद ् ब्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराईएको पााँचलाख 

रुपैंयाको समथयनगन ेननणयय गटरयो । 

 



ननणयय नम्वर  ४. 

प्रस्ताव नम्वर ४ मानथ छलफल गदाय  तनहुाँ नजल्ला हुाँदै लमजुङ नजल्ला नभर प्रबेश गन ेमाननसहरुको स्वास््य पटरक्षण 

गन ेउदेश्यल ेयस नगरपानलकाको वडा नम्बर ४ रम्घामा रानखएको स्वास््य सहायता कक्षमा काम गन ेकमयचारीहरुको प्रयोजनको 

लानग    प्रानवनधक लागत अनमुान अनुसार ४ न.ं वडा कायायलयबाट अमानतमा गटरएको दहेायअनुसारको काययको समथयन गने र 

उक्त रकम चाल ुआर्थथक बषयको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रमको पाखुरी चोक- रामबजार सडक नपच नशषयकमा रहकेो रकम मध्य े

ठेक्का संझौता भई बााँकक रहकेो मौजदात  रकमबाट भकु्तानी गने ननणयय गटरयो ।        

१. सेड ननमायण कायय     लागत रु.८९,५०४।- 

२. अस्थायी शौचालय ननमायण कायय  लागत रु. ९९,२८४।– 

 

ननणयय नम्वर ५. 

प्रस्ताब नम्बर ५ मानथ छलफल गदाय  स्थाननय पूवायधार नवकास साझेदारी काययक्रम अन्त्तगयत आर्थथक बषय २०७६।७७ मा 

उल्लेनखत काययक्रमहरु संचालनको लानग बोलपर बाट ननमायण ब्यवसायी छनोट गदाय कम रकममा बोलकवोल भई नवननयोनजत 

बजेट बचत हुनगएकोले उक्त बचत रकमबाट सोही योजनामा थप काम गनयको लानग यस नजल्लाका प्रनतनननध सभा सदस्य 

माननीय देवप्रसाद गरुुङद्वारा हस्ताक्षटरत पर प्राप्त भएको, उक्त काययक्रम अन्त्तगयत यस नगरपानलकाको वडा नं. ३ मा संचानलत 

“सूययपाल-नागभैरव (कफल्महल चोक) देनख देउराली सम्म मोटर बाटो स्तरोन्नती” योजनामा ननमायण ब्यबसायीलाई भुक्तानी कदई 

बााँकी रहनजाने रमबाट  उक्त योजनामा थप कायय गनय बोलपर तथा शीलबन्त्दी दरभाउपरको सूचना प्रकासन गटर काम गनय समय 

अभावको कारणल ेसम्भव नभएको र उक्त योजनामा थप स्तरोन्नतीको कायय गनुय अनत आवस्यक भएकोल ेउक्त वडाका वडाध्यक्षको 

मौनखक राय अनुसार उक्त योजनामा थप कामको लानग पााँचलाख भन्त्दा मुनीको काम गराउन तयार गटरएको प्रानवनधक लागत 

अनुमान अनुसारको कायय कोटेशनद्वारा नसधै गराउन कदईएको कायायदेशको समथयन गने र बााँकी रकम संघीय मानमला तथा सामान्त्य 

प्रशासन मन्त्रालय, स्थाननय तह समन्त्वय शाखाको च.नं. ५६८ नमनत २०७७।०३।०७ को परअनुसार गन ेननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्वर ६. 

प्रस्ताब नम्बर ६ मानथ छलफल गदाय  नगरपानलका क्षेर नभर रहकेा नदीहरुबाट नकदजन्त्य पदाथय उत्खनन गने प्रयोजनको 

लानग तयार पाटरएको आई.ई.ई. प्रनतबेदनको दईु बषयको म्याद समाप्त भएको र सो प्रनतबेदन नवना आगामी आर्थथक बषयहरुमा 

नदीजन्त्य पदाथयको उत्खनन ्गनय नपाईन ेभएकोल ेसो काययको लानग कोटेशन माग गरी काम गराउन ेर उक्त कायय बापत भुक्तानी 

गनुयपने रकम चाल ुआर्थथक बषयको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रममा रहकेो ढुङ्गा नगटी बालुवा उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग ब्यवस्थापन 

नड नप आर तयार शीषयकमा नवननयोनजत रकमबाट भुक्तानी गन ेननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्वर ७.  

प्रस्ताब नम्बर ७ माथी छलफल गदाय कोरोना रोगको रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार जस्ता काययमा भएको खचय भुक्तानी 

गन ेप्रयोजनको लानग कोरोना रोगको रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोषको रुपमा कृनष नवकाश बैक, भोलेटार शाखामा छुटै्ट 

खाता खोनल संचालनमा रहकेो तर उक्त खातामा जम्मा भएको रकम खचय गन ेसम्बन्त्धमा कुन ैननदेनशका नभएको हुाँदा बैठकमा पेश 

भएको "कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) ननदेनशका,२०७७" लाई स्वीकृत 

गन ेननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्वर ८. 



प्रस्ताब नम्बर ८ मानथ छलफल गदाय सातौं नगरसभाको बैठक नमनत २०७७। ०३ ।१० गते ११ बजे बोलाउने ननणयय 

गटरयो । 

ननणयय नम्बर ९. 

 प्रस्ताव नम्बर ९ मानथ छलफल गदाय बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थथक बषय २०७७।७८ को नीनत तथा 

काययक्रमको मस्यौदालाई  र दहेाय अनुसारको आय तथा ब्ययको सूची अनुसारको आर्थथक बषय २०७७।७८ कुल बजेटलाई पाटरत 

गरी नगर सभामा पेश गने ननणयय गटरयो । 

क) आय तफय  

नस. 

नं. 

आय श्रोत रकम रु. 

अंकमा अक्षरमा 

०१ नेपाल सरकार समाननकरण अनुदान  ९.७७,००,००० नौकरोड सतहत्तर लाख 

०२ प्रदेश सरका समाननकरण अनुदान   १,१८,७१,००० एककरोड अठारलाख एकहत्तर हजार 

०३ नेपाल सरकार राजस्व बााँडफााँड   ७,१४,९४,६५० सातकरोड चौधलाख चौरानब्बे हजार 

छसय पचास 

०४ प्रदेश सरका राजस्व बााँडफाड (सवारी साधन कर) ४८,८८,००० अठ्चानलसलाख अठासी हजार 

०५ नेपाल सरकार शसतय अनुदान    २९,९५,००,००० उननन्त्तस करोड पन्त्चानब्बे लाख 

०६ नेपाल सरकार समपरुक अनुदान   १,५२,००,००० एककरोड बाउन्न लाख 

०७ नेपाल सरकार नवषेश अनुदान   १,५०,००,००० एककरोड पचास लाख 

०८ प्रदेश सरकार नवषेष अनुदान १,००,०००,०० एककरोड  

०९ नेपाल सरकार सामानजक सुरक्षा   १०,००,००,००० दशकरोड 

१० सडक बोडय नेपाल   ३०,००,००० तीसलाख 

११ नगद लागत सहभानगता १,००,००,००० एक करोड 

१२ नजल्ला समन्त्वय सनमनत बाट ७०,००,००० सत्तरीलाख 

१३ आन्त्तटरक राजस्व   २,००,००,००० दईुकरोड 

१४ बैक मौजदात २,००,००,००० दईुकरोड 

१५ जम्मा ६८,५६,५३,६५० अठसठ्ठी करोड छपन्न लाख नरपन्न हजार 

छसय पचास 

 

क) ब्यय तफय  

नस.नं. ब्यय शीषयक ब्यय रकम रु. 

अंकमा अक्षरमा 

०१ सामानजक सुरक्षा भत्ता नवतरण १०,००,००,००० दश करोड 

०२ सशतय काययक्रमहरु २९,९५,००,००० उननन्त्तस करोड पन्त्चानब्बे  लाख 



०३ प्रशासननक खचय ७,००,५३,६५० सात करोड नरपन्न हजार छ सय 

पचास 

०४ नवषय क्षेरगत योजना तथा काययक्रमहरु २१,६१,००,००० एक्काईस करोड एकसठ्ठी लाख 

०५ जम्मा ब्यय रकम ६८,५६,५३,६५० अठसठ्ठी करोड छपन्न लाख रीपन्न 

हजार छ सय पचास 

 

 

ननणयय नम्बर १०. 

प्रस्ताव नम्बर १० मानथ छलफल गदाय नमनत २०७७।०२।१८ गते बसेको राजस्व परामसय सनमनतलेको ननणययअनुसार 

काययपानलकामा पेश हुनआएको “आर्थथक नवधेय, २०७७” को मस्यौदालाई र “नवननयोजन  नवधेयक, २०७७” को मस्यौदा लाई 

पाटरत गरी आगामी नगर सभाको बैठकमा पेश गन ेननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्बर ११. 

प्रस्ताव नम्बर ११ मानथ छलफल गदाय  कोनभड १९ को कारण लकडाउनको समयमा नवनभन्न स्थानमा प्रहरीलाई सहयोग 

गनय भनन खटाईएका  स्वयम सेवकहरुलाई ननजहरुल े गरेको काययको लानग धन्त्यबाद कदद ै अबदेखी ननजहरुलाई त्यस्तो काययमा 

नखटाउने   ननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्बर १२. 

प्रस्ताव नम्बर १२ मानथ छलफल गदाय ईशानेश्वर क्याम्पसमा रहकेो क्वारेन्त्टाईनको ड्यूटटमा रहकेा  चारजना प्रहरीहरुलाई 

स्वास््य सहायता कक्षमा खटटने प्रहरी सरह ननजहरु क्वारेन्त्टाईनको ड्यूटटमा खटेको प्रत्येक कदनको प्रनतब्यनक्त पााँचसय रुपैंयाको 

दरल ेखाना र खाजा खचय उपलब्ध गराउन ेननणयय गटरयो । 

 

ननणयय नम्बर १३. 

प्रस्ताव नम्बर १३ मानथ छलफल गदाय हाल नवदेशबाट आउने ब्यनक्तहरुको संख्या बढीरहकेोले ननजहरुलाई कनहले  नेपाल 

भारतको नसमा क्षेरबाट र कनहल ेअन्त्य ठााँउबाट उद्धार गटर ल्याएर क्वारेन्त्टाईनमा राख्नुपने, क्वारेन्त्टाईनमा रानखएका ब्यनक्तहरुको 

स्वाब संकलन गरी पटरक्षणको लानग पोखरा तथा काठमाडौं लजैानुपने र क्वारेन्त्टाईनबाट नडस्चाजय भएका ब्यनक्तहरुको ब्यबस्थापन 

गन ेजस्ता काययमा दैननक रुपमा गाडी भाडमा नलएर  प्रयोग गटरएको र यसो गदाय आवश्यक परेको बेलामा तुरुन्त्त ैगाडी नपाईने र 

दैननक रुपमा भाडामा सलदा महगंो समेत पन ेभएको ले यस प्रयोजनको लानग कोरोना संक्रमणको जोनखम रहसेम्म मानसक रुपमा 

एउटा गाडी भाडामा नलन ेननणयय गटरयो । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


