आज मिमि २०७७/०८/१५ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख
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तनर्णय नां. १ :- नेपाि सरकारको आ.ब. ७७/७८ को बामषयक स्वीकृि कार्यक्रि "प्रत्येक थिानीर् िहिा
१५ िैर्ाको अस्पिाकाि मनिाय र् गने " नीमि अनुसार र्स नगरपामिकाको वडा नं. ३ स्थिि सामबकको
चररकोट प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र पररसरिा चररकोट अस्पिािको मिमि २०७७/०८/१५ गिे मवमिवि
मििान्यास गररमदनु भएकोिा िाननीर् श्री पिु पमि चौिागाईं, बागििी प्रदे ि सभा सदस्यप्रमि हामदय क
आभार प्रकट गने मनर्य र् गररर्ो ।
तनर्णय नां. २ :-मजल्ला प्रिासन कार्ाय िर् दोिखा, घरे िु ििा साना उद्दोग कार्ाय िर् दोिखा र र्स
नगरपामिकािे सं र्ुक्त रुपिा िर्ार गररएको बजार अनुगिन सम्बस्ि सिन्वर्ात्मक मदग्दियन २०७७,
को िस्यौदा िर्ार गने कार्य िा िहत्वपूर्य भूमिका मनवाय ह गनुय हुने उपभोक्ता महि संरक्षर् िंचका केन्द्रीर्
अध्यक्ष श्री ज्योमि बामनर्ााँ ज्यू प्रमि हामदय क आभार प्रकट गने मनर्यर् गररर्ो ।
तनर्णय नां. 3 :- मजल्ला प्रिासन कार्ाय िर् दोिखा, घरे िु ििा साना उद्दोग कार्ाय िर् दोिखा र र्स
नगरपामिका कार्ाय िर्िे सं र्ुक्त रुपिा िर्ार पाररएको बजार अनुगिन सम्बस्ि सिन्वर्ात्मक मदग्दियन
२०७७, को िस्यौदा िामि गहन छिफि गरी उक्त िस्यौदा आवश्यक सु िार गरी स्वीकृि गने मनर्यर्
गररर्ो ।

तनर्णय नां. ४ :- र्स नगरपामिकाको मबिान िस्यौदा समिमििे िर्ार पारे को थिानीर् बजार
ब्यबथिापन,अनुगिन ििा उपभोक्ता महि संरक्षर् मनर्िाविी २०७७" मबिार्न समिमििा दफावार
छिफि भई स्वीकृिका िामग टे बुि गररएकोिा उक्त मनर्िाविी सवयसम्ममििे स्वीकृि गने मनर्य र् गररर्ो
।
तनर्णय नां. ५ :- नेपाि सरकारको आ.ब. ०७७/७८ का िामग स्वीकृि कार्य क्रि बेरोजगारहरुका िामग
१०० (सर्) मदनको रोजगारीको सुमनमिििा गने (EMIS) र्स नगरपामिकाको वडा नं. ३/४ बमहरा मबद्यािर्
दे स्ख वडा नं. ४ को वृन्दावन पाकय सम्मको पर्यटन पदिागय ििा वडा नं. २ को िन्जुश्री डााँ डादे स्ख वडा नं.
३/६ को खोियिी वन हुदै (भ्यू टावर ) वडा नं . १ को राङराङििी सम्म जोड् ने पर्यटन पदिागय मनिाय र्
गने मनर्यर् गररर्ो ।
तनर्णय नां. ६ :- र्स मजल्लाबाट प्रमिमनमि सभा र बागििी प्रदे ि सभािा प्रमिमनित्व गनुयहुने िाननीर्
सां सदज्यूहारुबाट थिानीर् पूवाय िार मवकास साझेदारी कार्यक्रि अन्तगय ि रु १,५०,०००/-(एक करोड
पचास िाख ) चररकोट अस्पिाििा मपमसआर प्रर्ोगिािा थिापना गरी कोमभड -१९ पररक्षर् ििा
संक्रिर् मनर्िर्िाई प्रभावकारी बनाउने मनर्यर् प्रमि आभार प्रकट गने ।
संक्रिर् मनर्िर्को कार्य िाई अमघ बढाउन प्रर्ोगिािा थिापना र सेवा संचािन मछटो प्रमक्रर्ाद्वारा
खररद ब्यबथिापन गनय सम्बस्िि प्रामबमिक मवज्ञबाट िर्ार गररएको स्पेमसमफकेिन र िगि इस्ििेट
स्वीकृि गरी १५ मदनको सावयजमनक सूचना (E-bid) गने र आिर्पत्र मदने अवमि िीनमदन कार्ि गने ।
सावयजमनक खररद प्रमक्रर्ािा प्रर्ोगिािाको सािाग्री आपूमिय गने कार्य , प्रर्ोगिािा जडान,सम्बद्ध
जनिस्क्त अमभिुखीकरर् र कस्ििा दि हजार निूना परीक्षर् गनय पुग्नेगरी आवश्यक रिार्न (ररर्जेंन्ट)
सिेिको आपूमिय ब्यबथिा मििाउने मनर्यर् गररर्ो ।

तनर्णय नां. ७(क) :-नेपाि सरकारको आ.व. ०७७/७८ को सििय कार्यक्रि रामरिर् ििा थिानीर् िहत्वका
खाद्य ििा पोषर् सुरक्षािा टे वा पुर्ाय उने बािीको संरक्षर् गदै ब्यबसामर्क कृमष उत्पादन केन्द्र (पकेट)
मवकास कार्य क्रि (मकवी पकेट) ५०% कृषकको िागि सहभामगिािा कार्यक्रि संचािनका िामग
दे हार्का कृषक सिूह/ कृषक सहकारी छनौट गने मनर्यर् गररर्ो ।
िपतिल
क्र.स. कृषक सहकारी / सिूह को नाि
१
सेिी चंद्रभुिे कृमष सहकारी सथिा मि.
२

टागनागी कृषक सिूह

ठे गाना पकेट क्षेत्र
वडा नं . वडा नं . ७,८,९
९
वडा नं . वडा नं . १,३,६
६

सम्पकय व्यस्क्त
कुििान िािी
ज्ञान बहादु र श्रेष्ठ

७. ख) र्स नगरपामिका वडा नं. ७ बस्ने िक्ष्मी िुग्रामििे बााँ दरको आिंकिा परर घाईिे भई िमहद
िुक्रराज टि मपकि अस्पिाििा उपचार गराउनु पने भएकोिे सहर्ोग पाउ भमन वडा नं. ७ को मसफाररस
समहि मनबेदन पे ि गरे कोिे मवपद ब्यबथिापन समिमिबाट अनुिोदन गराउने गरी रु १०,०००/-(दि
हजार) मवपद ब्यबथिापन कोषबाट उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो ।
७. ग) र्स नगरपामिका वडा नं. ८ स्थिि मचत्रेस्वर िहादे व कृषक सिुहािाई थ्रेसर िेमिन उपिब्ध
गराउन ५०% अनुदान बराबर हुने रकि रु २७,०००/-(सिाईस हजार ) जनिासं ग िेर्र कार्यक्रिबाट
भुक्तानी मदने ।
७.घ) र्स नगरपामिका वडा नं. ९ को मिव पोखरी ित्काि संरक्षर् गनय ग्यामबन वाि िगाउनुपने भएकोिे
प्रामबमिक ि.ई.ििा प्रमिवेदन प्राप्त भएपछी रु २०,०००/-(मबस हजार) मवपद ब्यबथिापन कोषबाट
उपिब्ध गराउने ।
७.ङ) र्स नगरपामिका वडा नं.२ स्थिि मदिढु ङ्गा खेिाप सडक र्स बषयको बाढीका कारर् मबमभन्न
थिानिा क्षमिभई िामनस िगार्ि सवारी सािन आविजावि बन्द भएको भमन वडा नं.२ को मसफाररस
समहि पेि भएकोिे उक्त सडक िियि सम्भारका िामग प्रामबमिक ि.ई.ििा प्रमिवेदन प्राप्त भएपमछ
जनिासाँग िेर्र कार्यक्रिबाट रु ५,००,०००/-(पााँ चिाख सम्म) उपिब्ध गराउने ।
७.च) भीिेश्वर पूजा सािाग्री उद्योगिे र्स नगरपामिका वडा नं.४ िा थिानीर् श्रोि सािनको प्रर्ोग गरी
थिानीर् व्यस्क्तिाई घरिै स्वरोजगार शृजना गने प्रर्ोजनको िामग मसपिुिक िामिि संचािन गनय
रु.२,५२५००/-को प्रस्ताब पे ि गरे कोिा प्रस्ताव पत्रिा उल्लेख गररएको दु ना टपरी गास्ने िामिि संचािन
गनय उद्दिमिििा मवकास कार्यक्रिबाट रु१,००,०००/- (एकिाख) िात्र उपिब्ध गराउने र कार्यक्रिको
उपिस्ब्ध हे री प्रभावकारी दे स्खएिा अन्य वडािा सिेि गररवी मनवारर्का िामग िघु उद्धि मवकास
कार्यक्रिसाँ ग आवद्ध गराउदै िैजाने मनर्यर् गररर्ो ।

