मिमि २०७६।०४।२९ गिेको मिमिि नगर कार्यपामिकाको मनर्यर्हरु
मनर्यर् नं. १ : यस कायाालयमा हालै देखी सेफ्टी ट्याङ्की सफाई सेवा सन्चालनमा आएको छ । यस वापत
नगरपाललकाको आलथाक ऐन अनसु ार प्रलत टेङ्की रु ६०००।०० का दरले सेवा शल्ु क समेत असल
ु भै रहेको
छ । यस कायामा संलग्न कमाचारीलाई छुट्टै प्रोत्साहन गना आवश्यक भएकाले प्रलत एक जना ड्राईवर तथा २
जना सहयोगी समेतलाई दामासाहीले वाड्ने गरी प्रलत टेङ्की रु ५००।०० का दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध
गराउने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. २ : यस कायाालयवाट सन्चालन भै रहेको नगर सफाई सेवामा संलग्न डोर हालजरीमा काम गने
कामदारको पारीश्रलमक लजल्ला दररे ट सलमलतले लनधाारर् गरे को अदक्ष कामदारको पारीश्रलमक रु ६५०।००
प्रलतलदन भएकाले सोही अनसु ारको पाररश्रलमक उपलव्ध गराउने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ३ : यस नगरपाललकाले फोहर सफाईको लालग प्रयोग हुने लटफर र ट्रयाक्टर (सेफ्टी ट्याङ्की
सफाई ट्याक्टर) का चालकलाई लजल्ला दररे ट अनसु ार डोर हालजरीका आधारमा दैलनक रु ७५०।००
पारीश्रलमक उपलव्ध गराउने लनर्ाय गररयो । सवारी चालक अनमु लत प्राप्त सहचालकलाई चालक सरह र
अनमु लत प्राप्त नभएका सह चालकलाई अदक्ष कामदारको तलव वरावर हुने रकम रु ६५०।०० उपलव्ध
गराउने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ४ : सालवकमा नेपाल सरकारको तलवस्के ल भन्दा कम तलव पाईरहेका लवलभन्न सेवाका
कमाचारीहरुलाई २५% सम्म तलवस्के ल वृलि गने लनर्ाय अनसु ार कमाचारीको मात्र तलव स्के ल कम के लह
कमाचारीको मात्र तलव स्के ल कम हुन गई समान पदमा कायारत कमाचारी लवच लवभेद हुन गएकाले त्यस्ता
कमाचारीको समेत पाररश्रलमकमा समानता कायम गना तलव स्के ल नगरसभामा प्रस्ताव लैजाने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ५ : यस नगरपाललकामा रहेका झोलुङ्गेपुलको संरक्षर्का लालग सालवकमा लजल्ला लवकास
सलमलतले हेरालु लनयलु ि गरी पल
ु संरक्षर् गराई आएकोमा अव नगरपाललकाले ती पल
ु संरक्षर्का लालग
हेरालु लनयि
ु ी गरी कामकाजमा लगाउने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ६ : नगरलवकास ऐन २०४५ ले नगर लवकास सलमलत गठन गने सम्वन्धमा गरे को नयााँ व्यवस्था
वमोलजम नगरकायापाललकाका सदस्य मध्येवाट नगर कायापाललकाले तोके का ३ जना सदस्य रहने तथा
स्थानीय क्षेत्रको लवकासमा महत्वपर्ू ा योगदान गरी आएका सोही क्षेत्रका समाजसेवी मध्येवाट
कायापाललकाले मनोलनत गरे का एकजना मलहला सलहत २ जना सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले
कायापाललकावाट वडा नं १ का का वा अध्यक्ष श्री राजकुमार नेम्वाङ वडा नं २ का अध्यक्ष श्री सक
ु पाल
तम्ु वापो वडा नं ३ का अध्यक्ष श्री नरे न्र गरुु ङ र समाजसेवी मध्येवाट श्री सवु राज थापा (वडा नं १) र श्री लगता
गरुु ङ (वडा नं ४) लाई मनोनयन गने र सो सलमलतमा रहने गरी सदस्य तोलक पठाई लदन प्रमख
ु लजल्ला
अलधकारी मालपोत कायाालय वन कायाालय र नालप कायाालयलाई प्रलतलनलध तोलक पठाईलदन अनरु ोध गने
लनर्ाय गररयो ।

मिमि २०७६।०४।२९ गिेको मिमिि नगर कार्यपामिकाको मनर्यर्हरु
मनर्यर् नं. ७ : यस नगरपाललकामा एक गाउ एक प्रालवलधक कायाक्रम अन्तरगत कायारत कमाचारीहरुको
लालग संघीय सरकारवाट एक लतहाई रकम मात्र लनकाशा भई आएकोले ती कमाचारीलाई वााँकी अवलधको
लागी समेत आवश्यक व्यवस्था गना र नगरपाललकामा ररि रहेका पदपलू ताको लालग अनरु ोध गरी संघीय
मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनरु ोध गरी पठाउने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् न.ं ८ : नगरपाललकावाट गत आ व ०७५।७६ मा खररद गररएका लवद्यतु पोल तथा सोलार को होम
लसस्टमहरु लवलभन्न वडाहरुवाट प्राप्त लसफाररसको आधारमा लवतरर् भएको कायालाई अनमु ोदन गने लनर्ाय
गररयो । र वााँकी रहेका पोल तथा सोलारहरु लवतरर् गरे को लववरर् नगरकायापाललकामा पेश गने गरी वडा
कायाालयको लसफाररसमा ती सामाग्री लवतरर् गना नगरप्रमख
ु लाई अलधकार प्रदान गने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ९ : सावाजलनक स्थानमा जडान गरे को सोलार लसस्टम अनगु मन गरी ममात गनाु पने अवस्थामा भए
ममात गने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. १० : लफलदम नगरपाललकाले लवगतमा ट्रलफक कायाालय भवन लनमाार्का लालग वजेट लवलनयोजन
गरे कोमा दईु ठााँउमा ट्रलफक कायाालय भवन लनमाार् भई एक तफा को स्लाव लनमाार् समेत गरे को कायाको
भि
ु ानी हुन वााँकी रहेकाले प्रालवलधक लस्टमेट लवल वमोलजमको रकम भि
ु ानी हुन वााँकी लशर्ाकको रकमवाट
भि
ु ानी लदने लनर्ाय गररयो ।
मनर्यर् नं. ११ : नगरपाललकाले सन्चालन गनाु पने प्रकोप व्यवस्थापन तथा दैलनक कृ याकलापहरु मध्ये वजेट
तयार गदाा के लह लशर्ाकहरु छुट्न गएकाले लत लशर्ाकहरुमा रकम लवलनयोजन गना आवश्यक रहेको छ ।
नगरपाललकाको चालु र पाँलू जगत भैपरर आउने खचामा रकम लवलनयोजन भै सके काले र त्यस्ता लशर्ाकवाट
लसधै खचा लेख्न नसलकने भएकाले अत्यावश्यक लशर्ाकमा रकमको व्यवस्था गना आवश्यक रहेकोछ । तसथा
लनम्न लललखत लशर्ाकहरुमा लनम्न लललखत लशर्ाकवाट रकम लवलनयोजन गने लनर्ाय गररयो ।
लस नं
१
२

रकम लवलनयोजन हुने कायाक्रमको नाम रकम लवलनयोजन श्रोत
पाँलू जगत सधु ार कायाक्रम
पाँलू जगत भैपरर
पोर्र् स्वयंसेवकलार्ा प्रोत्साहन चालु भैपरी
(मालसक रु ६५०० का दरले)

लवलनयोजन हुने रकम
उन्तीस लाख
७८ हजार

३
४

पोर्र् कनार स्थापाना
चालु भैपरर
झोलङु ् गे पल
ु हेरालक
ु ो पाररश्रलमक चालु भैपरर
भि
ु ानी

२ लाख पचास हजार
एक लाख ६२ हजार

५

नगरपाललकाले ललएको लवद्यालयको चालु भैपरर
जग्गाको भाडा भि
ु ालन (दर्ु वर्ाको)

७० हजार

मिमि २०७६।०४।२९ गिेको मिमिि नगर कार्यपामिकाको मनर्यर्हरु
तथा प्रहरर पोष्टको भाडा भि
ु ानी
६

स्वास््य और्लध तथा औजारको चालु भैपरर
ढुवानी तथा मालसक बैठक

३ लाख पचास हजार

७

पालका ङ तथा सफार् कमाचारीलार्ा चालु भैपरर
परु स्कार

१ लाख २० हजार

८
९

लशक्षक तलवी प्रलतवेदन अनमु ोदन
आई ई ई सेवा खररद (पशु वधशाला
लनमाार् तथा दङु ् गा लगटी वालुवा )
सामालजक मनोपरामशा
कायाक्रम
सन्चालन (लट ओ टी सन्चालन र
कायाक्रम )
नगरपाललका लभत्रका सत्ु के री हुन
नसके का मलहलाहरुका लालग सम्वलन्धत
अस्पतालको लसफाररसमा लफलदम देखी
लवराटनगर वा धरानका अस्पताल सम्म
पयु ााउन लाग्ने ईन्धन खचा
स्थानीय पत्र पलत्रकामा कल्यार्कारी
सचु ना प्रकाशन

चालु भैपरी
चालु भैपरर

१ लाख
५ लाख

चालु भैपरर

३ लाख

चालु भै परर

५ लाख

१०

१०

११

चालु भैपरर

१ लाख २०
हजार

मनर्यर् न.ं १२ : नगरपाललकाको कृ याकलापहरु सन्चालन गना लनम्नानसु ारका कायालवलधहरु आवश्यक
भएकाले ती कायालवलधहरु सम्वलन्धत सलमलतमा छलफल गने लनर्ाय गररयो ।
क) कर संकलन कायालवलध,२०७६
ख) भवन लनमाार् अनमु लत प्रदान गने कायालवलध, २०७६
ग) वसपाका सन्चालन पालका ङ व्यवस्थापन कायालवलध, २०७६
घ) खचा सम्वलन्ध मापदण्ड, २०७६
ङ) लफलदम नगरपाललका व्यवसाय दताा तथा नलवकरर् सम्बलन्ध कायालवलध, २०७६
च) लफलदम नगरपाललका साना सवारर दताा, नलवकरर् तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध कायालवलध,
२०७६

मिमि २०७६।०४।२९ गिेको मिमिि नगर कार्यपामिकाको मनर्यर्हरु
मनर्यर् नं. १३ : देहाय वमोलजमको रकम देहाय अनसु ारको वजेट लशर्ाकवाट भि
ु ानी लदने लनर्ाय गररयो ।
क्र स लववरर्
१
नेपाल रे डक्रस सोसाईटीले लनशल्ु क रि
सन्चार सेवा सन्चालन गना चलानी नम्वर
३ लमलत २०७६।०४।०८ को पत्रवाट
अनरु ोध भै आए अनसु ार शव वाहन
सन्चालनका लागी
२
अस्थाई प्रहरर पोष्ट वसपाका को च नं १३
लमलत २०७६।०३।२७ को पत्रवाट
अनरु ोध भै आए अनुसार प्रहरर पोष्ट
वसेको आलिन मलहना देखी १०
मलहनाको भाडा
३
हातेमालो कृ लर् सहकारी संस्था लफलदम
पााँचथरका लागी ल्यापटप १ थानको
रकम / उझ्यालो साना लकसान कृ लर्
सहकारी संस्था
४
लजल्ला प्रहरर कायाालयको च नं ३००
लमलत २०७५।०३।०८ को पत्र भवन
अनसु ार सलमक्षा हल लनमाार् गरे को रकम
५
पात्ले भन््याङ नवमी डााँडा जाने वाटो
पैरोले परु ी सफाई गना लागेको रकम
६
पााँचथर उद्योग वालर््य संघले लतज
कायाक्रम सन्चालन गना प्रस्ताव पेश
गरे काले सो प्रस्ताव वमोलजमको रकम
७
वाघकुर लुङलेवा लम्ु फावङु सामदु ालयक
लसंचाई योजनाको लमलत २०७६।०४।१३
चलानी नम्वर १ को पत्रवाट पैरो आई
कररव १८ लमटर कुलो ममात गना अनरु ोध
भए अनसु ार ।

वजेट लशर्ाक नम्वर र नाम
रकम
कायाक्रम ८१
१०००००।००
लवलभन्न सघं
सस्ं थाहरुलाई
सहयोग लवतरर्

कायाक्रम
१००००।००
लवलभन्न संघ सस्ं थालाई सहयोग
लवतरर्

कायाक्रम ८१
१७००००।००
लवलभन्न संघ संस्थालाई सहयोग
लवतरर्
कायाक्रम
पाँजु ीगत सधु ार कायाक्रम

१०३२१७।००

कायाक्रम
८७८००।००
पाँलू जगत सधु ार कायाक्रम
कायाक्रम ८१ लवलभन्न संघ ७००००।००
संस्थालाई सहयोग लवतरर्

कायाक्रम
पाँलु जगत सधु ार कायाक्रम

ईलस्टमेट तयार
गरी सम्वलन्धत
उपभोिावाट
१०% लागत
सहभालगता
जटु ाई काम
गने ।

मनर्यर् नं. १४ : लवगत आ व को कुल आय व्यय वैठकमा प्रस्ततु भयो । हाल वडा कायाालय भवन
वलनरहेको देहायका वडा कायाालयहरुको भवन लनमाार्का लालग प्रलत वडा रु ३५ लाख लवलनयोजन भएकोमा
सवै वडाको भवन लनमाार् सम्पन्न भै नसके कोले लत वडा कायाालयहरुको भवन लनमाार् कायालाई क्रमागत

मिमि २०७६।०४।२९ गिेको मिमिि नगर कार्यपामिकाको मनर्यर्हरु
योजनामा समावेश गरी ३५ लाख रुपैयामा भि
ु ानी ललन वााँकी रहेको तपलसल अनुसारको सम्वलन्धत वडा
कायाालयहरुलाई चालु आ व मा लवलनयोजन गने लनर्ाय गररयो ।
वडा नं ३
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