मिमि: २०७७/०५/१७ गिे
सिय :-११:०० बजे
स्थान : िहाां काल सदन

५६ औ कायय पामलका बैठकका मनर्ययहरु
निर्णय िं १ :- प्रस्ताव नां . १ िामथ छलफल गदाय दोलखा मजल्ला मवपद ब्यबस्थापन समिमिले
ियार गरे को सां युक्त मवपद ब्यबस्थापन काययमवमि २०७७ को दफा ६ को उपदफा ११ बिोमजि
प्रस्तामवि चररकोट अस्पिालको सांयुक्त मवपद ब्यबस्थापन काययमवमि २०७७ स्वीकृि गरी सोमह
बिोमजि दोलखा मजल्लािा रहे का ९ वटै पामलकाहरुले कोमिड-१९ िहािारी मबरुद्ध सांयुक्त
प्रमिकायय गने मनर्यय गररयो ।
निर्णय िं २ :- प्रस्ताव नां . २ िामथ छलफल गदाय यस नगरपामलकाले कोमिड-१९ िहािारी
मबरुद्ध हालसम्म गरे का प्रमिकायय र खचयको सिीक्षा गरी अनुिोदन गने मनर्यय गररयो ।
निर्णय िं ३ :- प्रस्ताव नां. ३ िामथ छलफल गदाय यस नगरपामलकाको आ.व. ०७५/७६
िा अन्तिि लेखापरीक्षर्ले औल्याएका बेरुजु सम्बन्धिा सिीक्षा गरी उल्ल्ल्लेन्तखि बेरुजु को मकनारा
लगाउन आवश्य कायय अगामड बढाउन आमथयक प्रशान प्रिुख / कायाय लयलाई मनदे शन मदने
र उक्त कायय िा सहयोग गनय स्वास्थ्य शाखािा सेवा करारिा काययरि सहायक कम्पुटर अपरे टर
श्री सुजन न्यौपानेलाई थप मजिेवारी मदई मनजलाई २०७७/०५/१ गिेबाट सहायक स्तर प्रथि
िहको सेवा सु मबिा उपलब्ध गराउने मनर्यय गररयो ।
निर्णय िं ४ :- प्रस्ताव नां.५ िामथ छलफल गदाय यस कायाय लयद्वारा मजल्ला दररे ट, अन्य
सरकारी मनकायहरुको मजल्ला दररे ट सिेिलाई मवश्लेषर् गरी ियार पाररएको नगर दररे ट
२०७७/७८ स्वीकृि गरी कायाय न्वनिा ल्याउने मनर्यय गररयो ।
निर्णय िं.५ सस्कृमिक, पययटन िथा नागररक उडड्यन िन्त्रालयको मिमि २०७७/०५/०२ िा
प्रदे श िथा स्थानीय िहिा पययटन पूवाय िार िथा पययटन उपज मवकास साझेदारी काययक्रिहरुका
लामग प्रस्ताव आह्वानको सुचाना बिोमजि यस नगरपामलका वाडय नां . १ रााँ ङरााँ ङथमलिा
मनिाय र्ािीन थामी संग्राहलय निमाणर् तथा ब्यबस्थापि योजिा र वडा नां. ६ िुलखकय डााँ डा,
खोथयमलिा निमाणर्ाधीि निश्वशान्ति बुद्ध पार्ण निमाणर् योजिामा स्वीकृि रकिको
३५%
(पैमिस प्रमिशि) यस नगरपामलकाबाट साझे दारी गने प्रमिबद्धिा गदै
प्रस्ताब पेश गनय
कायाय लयलाई मनदे शन मदने मनर्यय गररयो ।

निर्णय िं ६:- प्रस्ताव नां.६

मबमबि िामथ छलफल गरी

दे हाए बिोमजि गने मनर्यय गररयो

(क)
यस नगरपामलका वडा नां . ४ िा मजलुिा मनिाय र्ामिन मडही – फमसिै एकीकृि निूना
बस्तीको जग्गािनीहरुबाट जग्गा एकीकरर् गने प्रयोजनका लामग हक हस्त्रािरर् गनुयपने िएकोले
उक्त प्रयोजनको लामग जगािनीहरु लािान्तन्वि नहुने सन्दियिा प्रचमलि कानून बिोमजिको
रमजष्ट्रेशन दस्तुर जनिासांग ियेर कायय क्रिबाट नगरपामलकाले िुक्तानी मदने ।

(ख)
यस नगरपामलका वडा नां.४ को वडा िवनिा फमनयचर ब्यबस्थापन गदाय लागेको खचय
रु ३,००,०००/-िध्ये वडा समिमिको िाग बिोमजि मबमनयोजन बजेटको मस.न.३०६ मटम्मुर
खेमि काययक्रि बाट रकिािर गरी रु २,००,०००/-(दु ई लाख) र बााँ की रकि मस. नां .३११२३
फमनयचर िथा मफक्चसय शीषयकबाट खचय लेख्ने ।
(ग)
यस नगरपामलका वडा नां. ५ न्तस्थि िहााँ काली िगविी िन्तन्दर पररसरिा गि वषय मनिाय र्
गररएको सिल िवन मनिाय र् कायय बजेट अिावको कारर्ले सम्पन्न हुन नसकी बााँ की कायय
यस आव.०७७/७८ िा सम्पन्न गनुयपने िएकोले काययसम्पन्न प्रमिवेदनको आिारिा सााँ स्कृमिक
सांरक्षर् मशषयकबाट रु ३,००,०००/- (िीनलाख ) उपलब्ध गराउने ।
(घ)
यस कायाय लयिा काययरि दे हाएका कियचारीहरुको काययसम्पादन सिोषजनक दे न्तखएको
र कायाय लयलाई उक्त से वा आवश्यक रहे कोले सामवक बिोमजिनै सेवा सुमबिा पाउने गरी
२०७७ श्रावर् १ गिेबाट लागु हुने गरी २०७७ साल पौष िसािसम्मका लामग सेवा करार थप
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(ङ) यस नगरपामलकाद्वारा आ.ब.०७६/७७ िा काययपामलकाको ३६ औ बैठकको मनर्यय अनुसार
मिमि २०७६/४/११ िा प्रकामशि करारिा जनशन्तक्त पदपूमिय गने सम्बन्धी सुचाना कोमिड
१९ को कारर् पररक्षा हुन नसकेकोिा पदपूमिय गने , चालु आ.ब.७७/७८ को प्रदे श
सरकारको शसिय अनुदान काययक्रििा ब्याबस्थािा िएको रकििा नपुग हुने रकि
नगरपामलकाबाट थप गने गरी १ जना अ.हे .ब.र ३ जना अनिी चालु आमथयक बषयका
लामग बजेटको सुमनमिििा िएकोले पदपूमिय गने मनर्यय गररयो ।

(च) िीिेश्वर नगरपामलका क्षेत्रमित्रका सबै मबद्यालयिा लागुहुने गरी (कक्षा १-८ ) पुर्ाय ङक
१०० को स्थानीय पाठ्यक्रि ियार गरी
यसै शैमक्षक सत्र २०७७ बाट कायाय न्वयनिा
ल्याईएकोले उक्त स्थानीय पाठ्यक्रिलाई अनुिोदन गने मनर्यय गररयो ।
(छ) यस नगरपामलकाको करारिा जनशन्तक्त ब्याबस्थापन सम्बन्धी काययमवमि २०७५, को बुदा
नां . १ को २ (ग) बिोमजिको जनशन्तक्तलाई सिय सापेक्ष गुर्स्तरीय बनाउन उक्त
जनशन्तक्त करारिा मलदा सोमह काययमवमिको बुदा नां . २.२ को क,ख,ग, घ,ङ को अङ्क
मविाजन िथा ५० पुर्ाय ङ्कको मलन्तखि परीक्षा सांलग्न अनुसूची बिोमजि गने मनर्यय गररयो ।
(ज) कोमिड-१९ कारर् २०७६चैत्र दे न्तखनै मवद्यालयहरु बन्द रहे को अवस्थािा नेपाल सरकारले
शैमक्षक सत्र २०७७ लाई मनरिरिा मदन २०७७ श्रावर् दे न्तख बैकन्तिक मशक्षाको िाध्यािबाट
कक्षा १-१० सम्मको पठनपाठनका लामग खुला गने नीमि मलएको छ ।
यस सन्दियिा यस नगरपामलकाबाट आ.व. ०७७/७८ को बजेटिा सो सम्बन्धी ब्याबस्था
नगरे कोले
ब.सी. नां. १८२ आिारिूि िहका मशक्षकको क्षििा मवकास काययक्रि रु
२,००,०००/- र ब.मश. नां .१९४ को मबषयगि मशक्षकको क्षििा मवकास िामलि रु
७५,०००/- गरी जम्मा रु २७५,०००/-बैकन्तिक मशक्षर् मसकाई सहजीकरर् काययक्रििा
रकिािरर् गरी खचय लेख्ने ।
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