आर्थिक वर्ि २०७७/०७८
पहिलो कार्िपाहलकाको बैठकका हिर्िर्िरु

मध्र्िेपाल िगरपाहलका
िगर कार्िपाहलकाको कार्ािलर्
भोलेटार, लमजुङ

प्रस्तावहरु:

१ प्रारहभभक वाताबरहर्र् अध्र्र्ि प्रहतबेदि सभबन्धमा ।
२ पाकि हिमािर् सिर्ोग सभबन्धमा ।
३ ढु ुंगा,हगटी,वालुवा अिुगमि कार्िदल गठि सभबन्धमा।
४ हवपद् व्यवस्थापिकोर् (सञ्चालि) कार्िहवहध सभबन्धमा।
५ हिमािर् सामाग्री र ज्र्ालाको दररे ट सभबिधमा।
६ िगरपाहलकाका पदाहधकारी तथा सदस्र्ले पाउिे गत आर्थिक बर्िको सुहवधा सभबन्धमा।
७ चालु आर्थिक बर्ि कार्ोजिा तथा कार्िक्रमको लागत सिभाहगता सभबिधमा।
८ िगरपाहलकाको प्रशासकीर् भविको ड्रईङ हिजाईि र लागत अिुमाि सभबन्धमा।
९ झोलुङ्गे पुल सभबन्धमा।
१० स्वास््र् सभबन्धमा।
११ हशक्षा सभबन्धमाl
१२ कृ हर् तथा पशु हवकास सभबन्धमा।
१३ प्राहवहधक भत्ता सभबन्धमा ।
१४ विा ब्र्स्थापि पेश्की सभबन्धमा ।
१५ र्ोजिाको िाम पररबतिि सभबन्धमा ।
हिर्िर्िरु:
हिर्िर् िभवर १
प्रस्ताव िभवर१माहथ छलफल गदाि र्स िगरपाहलका हभत्रका हवहभन्न िदीका घाटबाट िददजन्र् पदाथि उत्खिि गिे प्रर्ोजिको लाहग
िगरपाहलका र ब्राईट फ्र्ूचर ईन्टरिेशिल प्रा.हल. बािेश्वर काठमािौ हवच भएको सुंझौता बमोहजम तर्ार गरी कार्िपाहलकाको बैठक समक्ष
पेश भएको प्रारहभभक बातावरहर्र् हिररक्षर् प्रहतबेदि अध्र्र्ि गदाि प्रहतकु ल वातावरहर्र् प्रभाव पिे खालको कु िैपहि प्रावधाि रिेको
िदेहखएकोले उक्त प्रहतवेदिलाई प्राहवहधक सहमहतको हसफाररसको आधारमा स्वीकृ त गिे र उक्त प्रहतबेदि तथा िेपाल सरकारद्वारा
जारी"ढु ुंगा,हगटी,वालुवाउत्खिि, हबदक्र तथा ब्र्बस्थापि सभबन्धी मापदण्ि,२०७७"बमोहजम देिार् अिुसारका घाटिरुमा देिार् अिुसारको
पररमार् बराबरको िदीजन्र् पदाथिको ठे क्का प्रदक्रर्ा अगिी बढाउिको लाहग (हमददम खोला हस.िुं. २ र ३ बािेक अन्र्)प्रमुख प्रशासकीर्
अहधकृ त लाई हिदेशि ददिे हिर्िर् गररर्ो।

हस.िुं.
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हमददम खोला
हमददम खोला झोलुङ्गे पुलबाट हमददम दोभाि सभमको
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हिर्िर् िभवर २
प्रस्ताव िभवर २ माहथ छलफल गदाि हजल्ला प्रशासि कार्ािलर् लमजुङको उत्तर तफि रिेको जहमिमा लमजुङ हजल्लाका आठ वटा
स्थाहिर् तििरु साथै लमजुङ हजल्लाको समेत िक्शा अुंदकत हुिेगरी पाकि हिमािर् गिि लाहगएको र सोकार्िको लाहग प्राहवहधक द्वारा तर्ार
गररएको लागत अिुमाि अिुसार रु.४,६५,८७२.७१बजेट आवश्र्क पिे देहखएकोले सोबजेटको हवहिर्ोजिको ब्र्बस्था हमलाई ददिुहुि भहि
हजल्ला प्रशासि कार्ािलर् लमजुङको चलािी िभबर २५३ हमहत२०७७।०५।०२ कोपत्र प्राप्त भएकोले उक्त रकम चालु आर्थिक बर्िको हस्वकृ त
बजेट तर्ा कार्िक्रमको“िगर प्रमुख आर्थिक सिार्ता कार्िक्रम” हशर्िकमा हवहिर्ोहजत रकम बाट उपलब्ध गराउिे हिर्िर् गररर्ो।
हिर्िर् िभवर ३
प्रस्ताव िभवर ३ माहथ छलफल गदाि िेपाल सरकारद्वारा जारी "ढु ुंगा,हगटी,वालुवा उत्खिि, हबदक्र तथा ब्र्बस्थापि सभबन्धी
मापदण्ि,२०७७" को दफा ९को उपदफा (७) मा उल्लेहखत प्राबधाि अिुसार र्स िगरपाहलका हभत्र हुिे ढु ुंगा,हगटी,वालुवाको उत्खिि कार्ि
उक्त मापदण्ि र वातावरहर्र् अध्र्र्ि प्रहतबेदि बमोहजम भए िभएको सभबन्धमा मापदण्िको अिुसुची ५ बमोहजमको चेकहलष्ट बिाई
हिर्हमत अिुगमि गििको लाहग देिार् अिुसारको एक कार्िदल गठि गिे हिर्िर् गररर्ो।
१. िगर प्रमुख

सुंर्ोजक

२. िगर उपप्रमुख

सदस्र्

३. प्रमुख प्रशासकीर् अहधकृ त

सदस्र्

४. र्ोजिा शाखा प्रमुख

सदस्र्

५. प्राहवहधक शाखा प्रमुख वा हिजले तोके को प्राहवहधक

सदस्र् सहचव

हिर्िर् िभवर ४
प्रस्ताव िभवर ४ माहथ छलफल गदाि र्स िगरपाहलकाको "हवपद जोहखम न्र्ूहिकरर् तथा ब्र्वस्थापि ऐि,२०७६"को
दफा१२अिुसारको"हवपद ब्र्बस्थापि कोर्" सुंचालिको लाहग तर्ार पारर बैठकमा पेश भएको "मध्र्िेपाल िगरपाहलकाको हवपद व्यवस्थापि
कोर्( सञ्चालि) कार्िहवहध, २०७७"को मस्र्ौदालाई स्वीकृ त गिे हिर्िर् गररर्ो।
हिर्िर् िभवर ५
प्रस्ताव िभवर ५ माहथ छलफल गदाि हजल्ला दररे ट हिधािरर् सहमहत लमजुङले हिधािरर् गरे को आ.ब.२०७७।०७८को हिमािर्
सामाग्री तथा ज्र्ालाको दररे टलाइ िै र्स िगरपाहलकाको आ व २०७७।०७८ को हिमािर् सामाहग्र र ज्र्ालाको दररे ट कार्म गिे हिर्िर्
गररर्ो।
हिर्िर् िभवर ६
प्रस्ताव िभवर ६ माहथ छलफल गदाि गण्िकी प्रदेश बाट जारी भएको “गााँउसभा, िगर सभा र हजल्ला समन्वर् सहमहतका सदस्र्ले
पाउिे सुहवधा सभबन्धी ऐि,२०७७“ गत आर्थिक बर्िको अहन्तममा जारी भएको कारर्ले सो ऐि अिुसार र्स िगरपाहलकाका पदाहधकारी तथा
सदस्र्िरुले पाउिुपिे अहघल्लो आर्थिक बर्ि २०७६।७७को कार्तिक महििा देहख असार महििा सभमको सुहवधा पाउि बााँदक रिेकोले उक्त
सुहवधा रकम समेत चालु आर्थिक बर्िमा आन्तररक श्रोत समेतबाट उपलब्ध गराउिेहिर्िर्गररर्ो।
हिर्िर् िभबर ७
प्रस्ताव िभवर ७ माहथ छलफल गदाि चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त बजेटमा र्स आर्थिक बर्िमा सुंचालि हुिे र्ोजिा तथा
कार्िक्रमिरुबाट एक करोि रुपैर्ा बराबरको रकम लागत सिभाहगताबाट आभदािी हुिे अिुमाि गरी आर् श्रोतमा समाबेस गररएको तर
िगरपाहलका हभत्रका िगरवासीिरुले लागत सिभाहगता गिि िसक्ने भएको कारर्ले सो सभबन्धमा देिार् अिुसार गरी आगामी िगर सभामा
सुंसोधि पेश गिेहिर्िर् गररर्ो।
१. चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त बजेटको आर् श्रोतमा लागत सिभाहगता शीर्िकमा राहखएको एक करोि रुपैर्ालाई आर् श्रोतबाट िटाई
बााँकी हुि आउिे रकमलाई आर् श्रोत कार्म गिे,
२. त्र्सैगरी चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त बजेट तथा कार्िक्रममा रिेका देिार्का र्ोजिा तथा कार्िक्रमिरु िाललाई िटाउिे र उपरोक्त
कार्िक्रमिरु पहछ बचत हुि जािे रकम बाट सुंचालि गिे ।
हस.िुं.
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हिर्िर् िभवर ८
प्रस्ताव िभवर ८ माहथ छलफल गदाि र्स िगरपाहलकाको प्रशासकीर् भवि हिमािर्को लाहग कार्िपाहलकाको बैठकमा पेश भएको
भविको ड्रईङ हिजाईि तथा रु.६,३०,६५,२००.७०(छ करोि तीस लाख पैंसठ्ठी िजार दुई सर् र पैसा सत्तरी मात्र) को लागत अिुमािको
सभबन्धमा देिार् अिुसार गिे हिर्िर् गररर्ो।
१. पेश भएको ड्रईङ हिजाईि तथा रु.६,३०,६५,२००.७०(छ करोि तीस लाख पैंसठ्ठी िजार दुई सर् र पैसा सत्तरी मात्र) को लागत
अिुमािलाई स्वीकृ त गिे,
२. उक्त भवि हिमािर्को लाहग चालु आर्थिक बर्िमा िेपाल सरकार सशति अिुदािबाट रु. एक करोि बाउन्न लाख र िगरपाहलकाबाट रु
एक करोि बाउन्न लाख गरी जभमा तीि करोि चार लाख बजेट हवहिर्ोजि भएकोलेउक्त भवि हिमािर् कार्िलाई बहुबर्र्िर् र्ोजिा
अितगित राखी भविहिमािर्को लाहग अपुग हुि आउिे रकम आगामी आर्थिक बर्िको िगरसभाबाट हवहिर्ोजि गिे गरी िगर सभामा
पेश गिे,
३. स्वीकृ त ड्रईङ हिजाईि तथा लागत अिुमाि अिुसार भबि हिमािर् कार्िको प्रचहलत कािूि बमोहजम प्रकृ र्ा अगािी बढाउि प्रमुख
प्रशासकीर् अहधकृ तलाई हिदेशि ददिे।
हिर्िर् िभवर ९
प्रस्ताव िभवर ९ माहथ छलफल गदाि र्स िगरपाहलकाको विा िुं.१र ब्र्ास िगरपाहलकाको विािुं.८हवचमा पिे ररस्ती खोलामा
बन्ने“ठू लो समीको फे द–गैरी खोला झोलुङ्गे पुल” हिमािर्को लाहग रु.३३,९५,३०१.४१(तेत्तीस लाख पन्चािब्बे िजार तीि सर् एक रुपैंर्ा र
पैसा एकचाहलस मात्र) लागत अिुमाि रिेकोमा पुल हिमािर्को लाहग झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्िक्रम बाट बर्ािब्बे प्रहतशत अथवा
रु.३१,२३,६७७.४१(एकहतस लाख तेइस िजार छ सर् सतित्तर रुपैंर्ा एकचाहलस पैसा),उपभोक्ता सहमहतबाट जिश्रमदाि दुई प्रहतशत अथवा
रु.६७,९०६(सतसठ्ठी िजार िौ सर् छ रुपैंर्ा) र िगरपाहलकाको लागत सिभाहगता छ प्रहतशत अथवा रु.२,०३,७१८(दुइ लाख तीि िजार
सात सर् अठार रुपैंर्ा)रििुपिे प्राबधाि रिे अिुसारको रकम उपलब्ध िभएको कारर्ले कार्िपाहलकाको बैठकमा पेश भएको सो पुल हिमािर्
कार्िको रटप्पर्ी सभबन्धमा देिार् अिुसार गिे हिर्िर् गररर्ो।
१. झोलुङ्गे पुल क्षत्रगत कार्िक्रम बाट रु.३१,२३,६७७.४१ (एकहतस लाख तेइस िजार छ सर् सतित्तर रुपैंर्ा) हवहिर्ोजि हुिपिेमा
सशति अिुदािमा रु.१४,००,०००.००(चौधलाख)मात्र हवहिर्ोजि भएकोले रु.१७,२३,६७७.४१(सत्र लाख तेइस िजार छ सर्
सतित्तर रुपैंर्ा एकचाहलस पैसा)अपुग हुिे देहखएको हुाँदा झोलुङ्गे पुल हिमािर् कार्िको र्ोजिा सुंझौता भई कार्ि प्रारभभ भएपछी
सुंबहन्धत हिकार्मा अपुग रकम हवहिर्ोजिको लाहग पत्राचार गिे,

२. िगरपाहलकाको आर्थिक बर्ि२०७७।७८को स्वीकृ त बार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रममा पुलको लाहग लागत सिभाहगता रकम हवहिर्ोजि
िभएकोले िगरपाहलकाले ब्र्िोिुि पिे रु. २,०३,७१८(दुइ लाख तीि िजार सात सर् अठार रुपैंर्ा) को लाहग पछी कार्िपाहलकाले
हिर्िर् गिे,
३. पुलको लाहग आवश्र्क Stell Parts supply तथा Fabrication कार्िको लाहग रु.१३,२५,२७२(तेह्र लाख पहिस िजार दुई सर्
बित्तर रुपैंर्ा) रकम बराबरको बोलपत्रको प्रदक्रर्ा अगािी बढाउिे कार्ि र स्थाहिर् सामाग्री सुंकलि तथा श्रहमकमा आधाररत हिमािर्
कार्ि रु.१७,५७,४१७.९८(सत्र लाख सन्तावन्न िजार चार सर् सत्र रुपैंर्ा र पैसा अन्ठािब्बे) तथा जिश्रमदाि
रु.६७,९०६.३०(सतसठ्ठी िजार िौ सर् छ रुपैंर्ा र पैसा तीस) गरी जभमा रु.१८,२५,३२४.२८(अठार लाख पहिस िजार तीि सर्
चौहवस रुपैंर्ा र पैसा अठ्ठाईस) रकम बराबरको सुंझौता उपभोक्ता सहमहतसुंग गिे जस्ता दुबै कार्ि अगािी बदाउि प्रमुख प्रशासकीर्
अहधकृ तलाई हिदेशि ददिे।
हिर्िर् िभबर १०
प्रस्ताव िभवर १० माहथ छलफल गदाि स्वास््र् सभबन्धमा देिार् अिुसार गिे हिर्िर् गररर्ो।
१. सुंघीर् माहमला तथा सामान्र् प्रशासि मन्त्रालर्, आर्थिक प्रशासि शाखाको चलािी िभबर ५१हमहत२०७७।०५।२३को पत्रसाथ
प्राप्त हुि आएको स्वास््र् तथा जिसुंख्र्ा मन्त्रालर्, िीहत तथा र्ोजिा शाखाको चलािी िभबर १२६ हमहत२०७७।०५।२३को
पत्र अिुसार िगरपाहलका क्षेत्रभीत्र पााँच शैर्ाको कोहभि -१९ अस्थार्ी अस्पताल सुंलालि गिुिपिे भएकोले िगरपाहलकाको
विािुं १मा शिरी स्वास््र् के न्र सुंचालि भैरिेको सुर्िज्र्ोती माध्र्ाहमक हवद्यालर्को खाली भबिमा पााँच शैर्ाको कोहभि -१९
अस्थार्ी अस्पताल सुंलालि गिे,
२. हस.िुं.१अिुसारको अस्थार्ी अस्पतालको लाहग एक जिा िक्टर, दुई जिा िसि र एक जिा कार्ािलर् सिर्ोहग तथा हवहभन्न
स्वास््र् सुंस्थािरुमा ररक्त रिेका तीि जिा िेल्थ अहसष्टेण्ट र एक जिा अ.िे.व.को सेवा करारमा हलिे र सेवा करारमा हलिको
लाहग प्रकृ र्ा अगािी बढाउि प्रमुख प्रशासकीर् अहधकृ त लाई हिदेशि ददिे।
३. र्स िगरपाहलका हस्थत स्वास््र् के न्रिरुमा प्रसुहत गराउि िसदक अन्र्त्र अस्पतालमा ररफर गररएका महिलािरुलाई त्र्स्तो
अस्पताल सभम लैजािे एभबुलेन्स भािा उपलब्ध गराउिे प्रर्ोजिको लाहग हवगत बर्ििरुमा हवहिर्ोहजत हुाँदै आएको आमा सुरक्षा
कार्िक्रममा र्स बर्ि रकम हवहिर्ोजि हुि छु ट भएकोले सो प्रर्ोजिको लाहग चालु आर्थिक बर्िको हस्वकृ त बजेट तर्ा
कार्िक्रमको“िगर प्रमुख आर्थिक सिार्ता कार्िक्रम”हशर्िकमा रिेको रकमबाट रु.३,००,०००।– हवहिर्ोजि गिे,
४. िाल विा िभबर३को सूर्िपालमा रिेको स्वास््र् चौकीलाई१५ शैर्ाको प्राथहमक अस्पतालमा स्तरोन्नती गिे प्रकृ र्ामा रिेकोले
उक्त स्वास््र् चौकीलाई विा िुं ३ हस्थत ब्र्ारे हििीमा हिर्मित िर्ााँ भविमा स्थािान्तरर् गिे र साहवक स्वास््र् चौकी भवि
रिेको स्थाि िााँिागाउाँ मा िर्ााँ शिरी स्वास््र् के न्र स्थापिा गरी स्वास््र् सेवा प्रवाि गिे,
५. विा िभबर२को सोहतपसलमा गत आ.ब.मा हिर्मितखोप के न्रमा िर्ााँ शिरी स्वास््र् के न्र स्थापिा गरी स्वास््र् सेवा प्रवाि गिे,
६. शिरी स्वास््र् के न्रमा कमिचारी अभाव भई गत आर्थिक बर्िबाट िै एक जिा अ.ि.हम. को सेवा करारमा हलईएकोमा थप हुिे
शिरी स्वास््र् के न्रको लाहग थप एक जिा अ.ि.हम. को सेवा करारमा हलिे, दुबै अ.ि.हम.को तलब भत्ता चालु आर्थिक बर्िको
स्वीकृ त बजेट तथा कार्िक्रममा रिेको शिरी स्वास््र् के न्र सुहिकरर् कार्िक्रममा हवहिर्ोहजत दश लाख रुपैर्ा मध्र्ेबाट भुक्तािी
गिे र एक जिा अ.ि.हम. को सेवा करारमा हलिको लाहग प्रकृ र्ा अगािी बढाउि प्रमुख प्रशासकीर् अहधकृ तलाई हिदेशि ददिे,
७. शिरी स्वास््र् के न्र तथा सामुदाहर्क स्वास््र् के न्र ब्र्बस्थापिको लाहग आवश्र्कता अिुसार स्वास््र् शाखाको हसफाररसको
आधारमा प्रहत स्वास््र् के न्र बदढमा माहसक पााँच िजार रुपैंर्ाको दरले सभबहन्धत स्वास््र् के न्र ब्र्बस्थापि सहमहतको खातामा

जभमा गरर ददिे र सो रकम चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त बजेट तथा कार्िक्रममा रिेको शिरी स्वास््र् के न्र सुहिकरर्
कार्िक्रममा हवहिर्ोहजत दश लाख रुपैर्ा मध्र्ेबाट भुक्तािी गिे,
८. सोहतपसल आर्ूवेद और्धालर्मा सशति अिुदािबाट पाररश्रहमक पाउिे गरर सेवा करार सुंझौता भई अभ्र्ङ्गकताि पदमा
कार्िरत सुहिता कु मारीको भर्ाद२०७७ साल असार मसान्तमा समाप्त भएकोले विा िभबर २ को विा सहमहतको हिर्िर्बाट
हसफाररस भई आए अिुसारहिजको हमहत२०७७साल श्रावर्१गतेबाट पौर् मसान्त सभमको भर्ाद थप गिे।
९. सोहतपसल आर्ूवेद और्धालर्ले विा िुं ६ को विा कार्ािलर्मा सुंचालि गदैआएको गाउाँ घर हक्लहिकलाई चालु आर्थिक बर्िमा
पहि हिरन्तरता ददिे र विा िुं ६ को चालु आर्थिक बर्िको विास्तररर् कार्िक्रममा रिेको “आर्ूबेद और्धालर् ब्र्वस्थाि”
शीर्िको रकमबाट उक्त हक्लहिकको लाहग आवश्र्क और्धी खररद गिे तथा सोको लाहग आर्ुबेद और्धालर्लाई लागत अिुमाि
पेश गिि हिदेशि ददिे ।
१०. बर्थिङ सेण्टर र शिरी स्वास््र्के न्रका अ ि हम िरुको पाररश्रहमक बृहि गरर हमहत २०७७ कार्तिक देहख लागू हुिेगरी रु १९
िजार बाट बढाई २२ िजार गिे ।
११. देिार् अिुसारका ब्र्हक्तिवरुलाई देिार् अिुसारको रकम कोहभि कोर्बाट उपलब्ध गारउिको लाहग “कोहभि कोर् ब्र्वस्थापि
सहमहत” लाई अिुरोध गिे ।
क) हप हस आर सुंकलि कार्ि गिे बदढमा २ जिासभम ल्र्ाब अहसष्टेण्टलाई २०७७ साल श्राबर् १ गतेदहे ख सुंकलि गरे को िरे क
ददिको रु. १०००।– कोदरले र सरसफाईमा सिर्ोग गिे कार्ािलर् सिर्ोगीलाई रु ५००।– को दरले प्रोत्सािि भत्ता
उपलब्ध गराउि,
ख) क्वारे न्टाईि सुरक्षा ब्र्बस्थामा खरटिे सुरक्षाकमीिरुलाई खाजा खचि बापत एकमुष्ट रुपमा माहसक रु. १०,०००।–उपलब्ध
गराउि,
ग) ईशािेश्वर क्र्ाभपस क्वारे न्टाईिको सर सफाई, रे खदेख र ब्र्वस्थापिको लाहग एकजिा िेरालु हिर्ूक्त गिे र उक्त िेरालु लाई
प्रहतमहििा पाररश्रहमक स्वरुप उपलब्ध गराउिुपिे रु. १५,०००।– उपलब्त्ध गराउि ।
हिर्िर् िभबर ११
प्रस्ताव िभवर११ माहथ छलफल गदाि हशक्षा तफि देिार् अिुसार गिे हिर्िर् गररर्ो ।
१. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ देहख िगरपाहलका हभत्रका प्रस्ताहवत माहविरुलाई ददइाँ दै आएको हशक्षक व्यवस्थापि अिुदािबाट हिर्ुक्त
भई कार्िरत हशक्षकिरुको लाहग अिुदाि व्यवस्थापि आ.व. २०७७/७८को असार मसान्त सभम हिरन्तरता ददिे,
२. हवद्यालर्को स्वीकृ त कोटामा कार्िरत हवद्यालर् सिर्ोगी, सिार्क कमिचारी र बालहवकासका सिर्ोगी कार्िकताििरुका लाहग आ.व.
२०७६/७७देहख प्रहत महििा रु एक िजारको दरले उपलब्ध गराइाँ दै आएको प्रोत्सािि भत्ता २०७७/७८ को असार मसान्तसभमका
लाहग हिरन्तरता ददिे,
३. हसकाइ सिजीकरर्को पूवि सावधािी अपिाउिका लाहग हसकाई सिहजकरर् प्रारभभ गिुि अगाबै आबश्र्कता अिुसार हवद्यालर्का
प्रधािाध्र्ापकिरुको हपहसआर परीक्षर् गिे र हसकाइ सिजीकरर् व्यवस्थापिको लाहग कक्षाकोठा हिमिलीकरर् गराउि प्रहत
हवद्यालर् कभतीमा एउटाका दरले स्प्रेब्र्ाग तथा प्रहत हवद्यालर् २हलटर देहख ५हलटरका दरले स्र्ाहिटाइजर उपलब्ध गराउिे,
४. िगरपाहलका क्षेत्र हभत्र ताहलम प्राप्त दक्ष जिशहक्त उत्पादि गििका लाहग पाहलकाको आफ्िै लगािीमा प्राहवहधक हशक्षा तथा
व्यावसाहर्क ताहलम सञ्चालिका लाहग प्राहवहधक हशक्षा तथा व्यावसाहर्क ताहलम पररर्द् (CTEVT) साँग अिुमहत माग गिे तथा
कक्षा सञ्चालि गिि आवश्र्क प्रदक्रर्ा अगाहि बढाउिे,
५. हशक्षा हवकास हिदेशिालर् पोखराको चलािी िभबर ४२ हमहत २०७७।०६।०८ को पत्रद्वारा सिमहत माग भएका देिार्का
कार्िक्रमिरु र्स िगरपाहलका माफि त कार्ािन्वर्ि गििको लाहग सिमहत ददिे ।

कार्िक्रम

हस.िुं.
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आदशि हवद्यालर्को हवकास एबुं हिरन्तरताको लाहग अिुदाि कार्िक्रम

२

प्रारहभभक वालहवकास के न्र स्थापिाको लाहग पूाँहजगत अिुदाि कार्िक्रम

३

गुरुकु ल / गुभवा / आश्रम / मदशाि / मातृभार्ामा अध्र्ापि गराउिे हवद्यालर् / अिौपचाररक पौढ हवद्यालर् एवुं बैकहल्पक
हवद्यालर्को पुवािधार ब्र्बस्था अिुदाि कार्िक्रम

४

स्थाहिर् तिमा हवज्ञाि र गहर्त हवर्र्गत हशक्षक समूि गठि गरर पररचालिको लाहग अिुदाि कार्िक्रम

हिर्िर् िभबर १२
प्रस्ताव िभवर १२ माहथ छलफल गदाि कृ हर् तथा पशु हवकास सभबन्धमा देिार् अिुसार गिे हिर्िर् गररर्ो।
१. चालु आर्थिक बर्िमा िेपाल सरकारको शसति अिुदाि र िगरपाहलकाको अहिवार्ि सत प्रहतशत लागत सिभाहगतामा सुंचालि हुिे
पशुसेवा तफि को भैंसी प्रबििि कार्िक्रम र वाख्रा प्रबििि कार्िक्रम सुंचालिको लाहग िगरपाहलकाको तफि बाट लागत सिभाहगता
जिाउिु पिे रकमको श्रोत सभबन्धमा अध्र्र्ि गरर आगामी कार्ािपाहलका बैठकमा पेश गिि र कार्िक्रम सुंचालि हिदेहशका अिुसारको
कार्ि गििको लाहग देिार् अिुसारको एक कार्िदल गठि गिे,
१. विाध्र्क्ष श्री वाल कु मार श्रेष्ठ, विािुं५

सुंर्ोजक

२. कृ हर् हवकास शाखा प्रमुख श्री हवहपि अहधकारी

सदस्र्

३. अहधकृ त छैठौ श्री शर्मिला पौिेल, प्रशासि शाखा

सदस्र्

४. सव ईहन्जहिर्र श्री ठाकु र कृ ष्र् हघहमरे , प्राहवहधक शाखा

सदस्र्

५. िा.प.स्वा.प्रा. श्री ददपेन्र पौिेल,पशु हवकास शाखा

सदस्र्सहचव

२. चालु आर्थिक बर्िमा िेपाल सरकारको सशति अिुदािबाट सुंचालि हुिे कृ हर् सेवा र पशु सेवा तफि का सबै कार्िक्रमिरु िाललाई िेपाल
सरकारको सशति अिुदािमा हवहिर्ोहजत रकम मात्र प्रर्ोग गरी सुंचालि गिे,
३. पशुिरुमा देहखएको लभपी हस्कि रोगको रोकथाम तथा हिर्न्त्रको लाहग आवश्र्क और्धी खररदको लाहग चालु आर्थिक बर्िको
स्वीकृ त वार्र्िक बजेट तथा कार्िक्रममा रिेको“िगर प्रमुख आर्थिक सिर्ोग कार्िक्रम”शीर्िकको रकम बाट रु २५िजार खचि गिे,
४. िगरपाहलका भीत्रका मासु / माछापसल, िेरी, दािा सप्लार्र, एग्रोभेट , हचस्र्ाि के न्र लगार्त कृ हर् र पशु सभबन्धी अन्र्
ब्र्बसाहर्क फामि तथा ब्र्वसार्िरुको त्र्ाङ्क सुंकलि तथा हिर्मिको लाहग िगरपाहलकामा सूहचकृ त हुि एक महििाको समर्
ददई सूचिा प्रकाशि गिे,
५. तकािरीको हवउ खररद गरर कृ र्किरुलाई हि शुल्क:हवतरर् गिे प्रर्ोजिको लाहग चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त वार्र्िक बजेट तथा
कार्िक्रममा रिेको“िगर प्रमुख आर्थिक सिर्ोग कार्िक्रम”शीर्िकको रकमबाटरु७५ िजार खचि गिे,
६. कृ हर् हवकास सभबन्धी कार्िक्रमिरु सुंचालिको लाहग देिार्अिुसारको एक कृ हर् सहमहत गठि गिे ,
क) िगर प्रमुख श्री रमेश कु मार पाण्िे

सुंर्ोजक

ख) विाध्र्क्ष विा िुं ५ श्री वालकु मार श्रेष्ठ

सदस्र्

ग) विाध्र्क्ष विा िुं ९ श्री सूर्िबिादुर कुुं वर

सदस्र्

घ) कार्िपाहलका सदस्र् श्री कमला माझी

सदस्र्

ङ) कृ हर् हवकास शाखा प्रमुख श्री हवहपि अहधमारी

सदस्र् सहचव ।

हिर्िर् िभबर १३
प्रस्ताव िभवर १३ माहथ छलफल गदाि िगरपाहलकाको प्राहवहधक शाखाका प्राहवहधक कमिचारीिरु दफल्िमा गई कामकाज गिुिपिे
भएकोले देिार्का प्राहवहधकिरुलाई दफल्िमा कामकाज गरे वापत दोिोरो िपिेगरी कन्टेन्जेन्सी समेतको रकमबाट देिार् अिुसार दफल्िभत्ता
उपलब्ध गराउिे हिर्िर् गररर्ो ।
१. छैठौं ति वा सो सरिलाई

माहसक रु.

८,०००।–

२. पााँचौ ति वा सो सरिलाई

माहसक रु.

७,०००।–

३. चौथो ति वा सो सरिलाई

माहसक रु.

६,०००।–

हिर्िर् िभबर १४
प्रस्ताब िभबर १४ माहथ छलफल गदाि विा कार्ािलर्मा हुिे हवहवध खचि ब्र्बस्थापिको लाहग के िी रकम िगद मौजदात रहुिु पिे
आवश्र्कतालाई मध्र्िजर गरर विा सहचबलाई सुरुमा रु. ५,०००।– पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउिे र उक्त पेश्की रकमको प्रमाहर्त हवल
भपािई पेश भई पेश्की फछौछौट भएपछी माहसक रुपमा पुि: पेश्की रकम उपलब्ध गराउिे हिर्िर् गररर्ो ।
हिर्िर् िभबर १५
प्रस्ताब िभबर १५ माहथ छलफल गदाि चालु आर्थिक बर्िको स्वीकृ त बार्र्िक र्ोजिा तथा कार्िक्रममा रिेको 'सोहतपसल बजार हपच
तजा कोलाङ्दी कल्भटि हिमािर् कार्ि" को िाम पररबतिि गरर "सोहतपसल बजार सिक स्तरोन्नती र कोलाङ्दी कल्भटि हिमािर्" कार्ि गरर दुइि
वटा र्ोजिा कार्म गिे र उक्त कार्ि उपभोक्ता सहमहतबाट गिे हिर्िर् गररर्ो ।

