आ.व.207८/07९ को
पहिलो नगर कार्यपाललका बैठकका लनर्यर्िरु

मध्र्नेपाल नगरपाललका

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
भोले टार, लमजुङ

हवक्रम सं वत् 207८ साल असोज ०७ गते

प्रस्ताविरुुः
१ नदीजन्र् पदार्यको शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धमा ।
२ चदीखोला मोटरे वल पुलको शस्वकृत सम्बन्धमा ।
३ बिुवहषयर् र्ोजनाको ठे क्का आह्वान सम्बन्धमा ।
४ प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान सम्बन्धमा ।
५ शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा ।
६ पाररश्रलमक र्प सम्बन्धमा ।
७ कार्यहवलध सम्बन्धमा ।
८ पदपूलतय सम्बन्धमा ।
९ आर्ोजना बैङ्क अन्तगयत र्ोजना समावेि गने सम्बन्धमा ।
१० वाहषयक कार्यक्रम पुशस्तका प्रकािन सम्बन्धमा ।
११ करार कमयचारीिरुको म्र्ाद र्प सम्बन्धमा ।
१२ राजपत्र प्रकािन सम्बन्धमा ।
१३ सूशचकृत बेरोजगार सम्बन्धमा ।
१४ खचय अनुमोदन सम्बन्धमा ।
१५ तलब सम्बन्धमा ।
लनर्यर्िरुुः
१ प्रस्ताव नं. १ मालर् छलफल गदाय नगर कार्यपाललकाको लमलत २०७८/०३/१७ को लनर्यर् अनुसार
२०७८/०५/१७ गते आह्वान भएको शिलबन्दी दरभाउपत्र अनुसार हवलभन्न घाट मध्र्े मादी नदी रामबजारबाट
कोईलेनी खण्डमा दुईवटा तर्ा एक्कुबार र ररस्ती दोभान खण्डमा एक एक वटा मात्र दरभाउ पत्र पेि भएबाट
सावयजलनक खरीद ऐन अनुसार दरभाउपत्र नपरे काले प्राहवलधक िाखा र कार्यलर् प्रमुखबाट पुन दरभाउपत्र
आह्वानका लालग लनर्ायर्ार्य नगर प्रमुख समक्ष पेि भएको र नगर प्रमुखबाट कार्यपाललकाको लनर्यर्को लालग पेि
भएकोमा हवगतको वषयमा आह्वान भएका दरभारउपत्रिरुमा लनवेदन नपरे को, हवलभन्न गााँउ/नगर पाललकाबाट
श्रावर् महिनामा नै ठे क्का बन्दोवस्त भईसकेको र पुन दरभाउपत्र आह्वान गदाय पलन बढाबढ िुने आधार नदे खीएकाले
हवद्युतीर् माध्र्मबाट गररएको शिलबन्दी दरभाउपत्रमा लमले मतोको सं भावना नरिे काले लनधायररत समर्मानै परे का
दरभाउ पत्रिरु नै शस्वकृत गने लनर्यर् गररर्ो ।सार्ै सम्झौता गदायको बखत सम्पूर् य रकम एकमुष्ठ जम्मा गने
कम्पनीलाई कूल रकममा १०% छु टको व्र्वस्र्ा समेत गने लनर्यर् गररर्ो ।
२ प्रस्ताव नं. २ मालर् छलफल गदाय चदीखोलाको मोटरबेल पुल लनमायर्का लालग गण्डकी प्रदे ि भौलतक पूवध
य ार
हवकास लनदे िनालर्बाट प्राप्त हवस्तृत पररर्ोजना प्रलतवेदन (लड.हप.आर.) र सो बमोशजको ड्रइङ्ग, लडजाईन, लागत
अनुमान (३७०९१४२४.६६/-) शस्वकृत गरी बिुवहषयर् र्ोजनाको रुपमा ठे क्का आह्वान गने लनर्यर् गररर्ो ।

३ प्रस्ताव नं. ३ मालर् छलफल गदाय नगर सभाबाट शस्वकृत तपलसल बमोशजमका बिुवहषयर् र्ोजनाको लागत
अनुमान, लडजाईन, ड्रइङ्ग शस्वकृत गरी ठे क्का आह्वान गने लनर्यर् गररर्ो ।


शजतावेसी- वडा कार्ायलर् सडक कालो पत्रे - लागत शस्टमेट रु २८९२०२५४.५२/-



भोले टार- बाङ्ग्रेबेसी सडक कालोपत्रे- लागत शस्टमेट रु४९५५७४३१.९८/-



रामबजार मादीपुल कालोपत्रे- लागत शस्टमेट रु ४७४१४९६६.१९/-



सोतीपसल पाण्डे गाउ शजताकोट सडक कालोपत्रे- लागत शस्टमेट रु २९४४४७३६.९६/-

४ प्रस्ताव नं. ४ मालर् छलफल गदाय प्रदे ि सरकारको समपुरक र्ोजनाको रुपमा रिे को लसतीखोला लसचाई
र्ोजनाको (लागत शस्टमेट रु ९९३१३६६.६६/-) शस्वकृत गने लनर्यर् गररर्ो ।
५ प्रस्ताव नं. ५ मालर् छलफल गदाय मध्र्नेपाल नगरपाललका वडा नं. ५ मा रिे को श्री भवानी प्रार्लमक हवद्यालर्मा
ररक्त प्रार्लमक तिको दरबन्दीमा मस्र्ायङ्ग्दी गााँउपाललकाशस्र्त श्री सूर्ज्य र्ोती प्रार्लमक हवद्यालर्मा कार्यरत शिक्षक
श्री हवश्वतारा खनाललाई सरुवा भई आउनका लालग सम्बशन्धत हवद्यालर्िरुको हवद्यालर् व्र्वस्र्ापन सलमलतको
लनर्यर् प्रलतललपीिरु तर्ा मस्र्ाङ्ग्दी गााँउपाललकाको सिमती पत्र प्राप्त भएकाले लनजलाई श्री भवानी प्रार्लमक
हवद्यालर्को ररक्त प्रार्लमक तिको दरबन्दीमा सरुवा गने लनर्यर् गररर्ो ।
६ प्रस्ताव नं. ६ मालर् छलफल गदाय सामुदाहर्क हवद्यालर्िरुको स्वीकृत कोटामा कार्यरत हवद्यालर् कमयचारी तर्ा
बाललबकास सिर्ोगी कार्यकतायिरुलाई आ.व.२०७६/७७ दे शख प्रलत महिना एक िजारका दरले ददइदै आएको
र्प रकमलाई आ.व. २०७८/०७९ को साउनदे शख असार मसान्तसम्मको लालग पाररश्रलमक र्प र चाडयपवय
रकम प्रलत महिना एक िजारका दरले बालहवकास शिक्षक र कमयचारी अनुदानबाट जम्मा १३ महिनाको ददने
गरी लनरन्तरता ददने सार्ै सामुदाहर्क लसकाई केन्रका पररचाललकािरुलाई लसकाई केन्रका पररचाललकािरुका
लालग अनुदान शिषयकबाट मालसक रु एक िजारका दरले र्प पाररश्रलमक ददने लनर्यर् गररर्ो
७ प्रस्ताव नं. ७ मालर् छलफल गदाय बैठकमा पेि भएका दे िार्का कार्यहवलध पाररत गने लनर्यर् गररर्ो ।


मध्र्नेपाल नगरपाललकाको आर्ोजना बैङ्क स्र्ापना सम्बशन्ध कार्यहवलध, २०७८



मध्र्नेपाल नगरपाललकामा स्वास््र् सं स्र्ा दताय अनुमती तर्ा नवीकरर् सम्बशन्ध कार्यहवलध, २०७८

८ प्रस्ताव नं. ८ मालर् छलफल गदाय सोतीपसल आर्ुवेद औषधालर्मा कार्ायलर् सिर्ोगी पदको दरबन्दी करारमा
कार्यरत चन्रावती न्र्ौपानेलाई नगरपाललका करारमा पररवतयन गने र सोतीपसल आर्ुवेद औषधालर्को ररक्त
दरबन्दीमा पदपूलतयको प्रहक्रर्ा अगालड बढाउन प्रमुख प्रिासकीर् अलधकृतलाई लनदे िन ददने लनर्यर् गररर्ो।

९

प्रस्ताव नं. ९ मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललका अन्तगयत रिने र्ोजना बैङ्कमा पहिलो प्रार्लमकतामा िाललाई
१०६ वटा र्ोजना प्रारशम्भक रुपमा छनोट गररर्ो ।छनोटमा परे का र्ोजनाको सूची नगरपाललकाको वाहषयक
कार्यक्रम पुशस्तका प्रकािन गने लनर्यर् गररर्ो ।

१० प्रस्ताव नं. १० मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललकाको आ.व.२०७८/०७९ को नीलत तर्ा कार्यक्रम, आर्
व्र्र् हववरर्, हवलनर्ोजन ऐन, आर्ोजना बैङ्क अन्तगयत रिने आर्ोजनािरुको सूची समावेि भएको नगरपाललकाको
वाहषयक कार्यक्रम पुशस्तका प्रकािन गने लनर्यर् गररर्ो ।
११ प्रस्ताव नं. ११ मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललकाको सेवा करारमा कार्यरत कमयचारीिरुको लमलत
२०७८/०३/१७ गतेको कार्यपाललकाको लनर्यर्मा उल्लेख गनय छूट भएका तपलसल अनुसारका कमयचारीिरु
दै लनक कामकाजका लालग आवश्र्क भएको तर्ा लनजिरुको म्र्ाद लमलत २०७८ असार मसान्तमा समाप्त भएकाले
सोको म्र्ाद लमलत २०७८/०४/०१ गते दे शख लागु िुनेगरी २०७८ साल पुष मसान्त सम्म र्प गने लनर्यर्
गररर्ो ।
तपलसलुः
लस

नाम र्र

पद

लनर्ुशक्तको प्रकार

कार्यरत स्र्ान
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हफल्ड सिार्क

कार्यक्रम करार

नगरपाललका

३
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अभर्ङ्ककताय

नं

४

नगरपाललका करार
कार्यक्रम करार

कोलभड अस्पताल
सोतीपसल

औषधालर्

आर्ुवेद

१२ प्रस्ताव नं. १२ मालर् छलफल गदाय नगरसभा तर्ा कार्यपाललका बैठकबाट हवलभन्न लमलतमा पाररत भई प्रमाशर्करर्
भएका ऐन, लनर्म, कार्यहवलध तर्ा लनदे शिकािरु राजपत्रमा प्रकािन गने लनर्यर् गररर्ो ।
१३ प्रस्ताव नं. १३ मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललका अन्तगयत रोजगार सेवा केन्रबाट आ.व. २०७८/०७९
का लालग EMIS प्रर्ालीमा सूचीकृत १०५८ बेरोजगारिरुको सूचीलाई स्वीकृत गने लनर्यर् गररर्ो ।
१४ प्रस्ताव नं. १४ मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललकाको २०७७/०७८ को नगरस्तरीर् र्ोजनाको वडा नं.
९ मा पने भदौरे नमुना गााँउ कृहष कार्यक्रमका लालग रु १० लाख हवलनर्ोजन भई कार्य सम्पन्न प्राहवलधक
ु ानीका लालग रु ७,१२,३८३.०३/- र्ोजना िाखाबाट पेि
प्रलतवेदन र उपभोक्ता सलमलतको प्रलतवेदनबाट भक्त
भएको हटप्पर्ीमा आिारा व्र्वस्र्ापनको लालग भएको सम्झौता र त्र्सको खचय नगरप्रमुखबाट कार्यपाललकाबाट
ु ानी अनुमोदन गने लनर्यर् गररर्ो ।
अनुमोदन गने गरी सदर भएकोमा उक्त खचय भक्त

१५ प्रस्ताव नं. १५ मालर् छलफल गदाय र्स नगरपाललकाको पिु सेवा िाखामा कार्यरत सामाशजक पररचालक श्री
हवकास हव.क. लाई मालसक तलब रु २३ िजार रुपैर्ा र लनर्मानुसार चाडपवय र पोिाक भत्ता नगरपाललकाबाट
उपलब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।

