मिमि : २०७७/०६/२७ गिे
सिय : मिहान ११:३० िजे
स्थान : िहाां काल सदन

भिमेश्वर नगरपाभिका, नगर कार्यपाभिकाको ५८ औं बैठकको भनर्यर्हरु
भनर्यर् नं १ : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रस्तामिि चरिकोट अस्पिाल) िाट न्याय हेल्थ ने पालको सहकाययिा
मजल्लाभिका लामग मनशुल्क मिशे षज्ञ स्वास्थ्य सेिा सांचालन हुदै आइिहे कोिा हाल न्याय हे ल्थ ने पाल आमथयक
अभािका कािण िामहिन लाग्दा पमन सांचामलि सेिाहरु सूचारु िाख्नु पने िाध्यात्मक अिस्था छ l सामिकिा
प्रिाह हुदै आएका सेिाहरु सुचारु िाख्न जनशक्त्ति व्यिस्थापन, मिमिय व्यिस्थापन, पूिाय धाि व्यिस्थापन
लगायिका काययहरु सम्पादन गनुय पने भएको छ l उपिोति सम्वन्धिा िपमसल ििोमजिका मनणययहरु गरियो l
(क) प्रस्तामिि चरिकोट अस्पिाल प्रदे श अस्पिालको रुपिा मिस्ताि हुने प्रमियािा िहे को भएिा पमन उति प्रमिया
मनष्कषय िा पुग्न सिय लाग्ने दे क्त्िन्छ l हालको सांििणकामलन व्यिस्थापनका लामग स्थानीय सिकाि सांचालन ऐन,
२०७४ को दफा ११(४)(ि)(२) िथा मभिे श्वि नगिपामलकाको स्वास्थ्य सेिा सम्वन्धिा व्यिस्था गनय िने को ऐन,
२०७७ को दफा (६) िथा दफा (७) सिे िका आधािका साथै मिगििा न्याय हे ल्थ ने पाल ि नेपाल सिकाि, स्वास्थ्य
िन्त्रालय िीच भएको सम्झौिा अनु साि ५० िेडको अस्पिालको रुपिा सांचालन भईिहे को सन्दभय िा चरिकोट
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चरिकोट अस्पिालको रुपिा नािाकिण गिी सोमह अनु रुप सेिा सांचालन गने l
(ि) प्रकिण (क) ििोमजिको सेिा मिस्ताि गनय आिश्यक पने जनशक्त्ति सम्वन्धिा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रामिमधक
टोलीले ियाि पािी अस्पिाल व्यिस्थापन समिमि िैठकको मनणययानु साि प्राप्त दििन्दी मिििण हाल
काययपामलकािाट स्वीकृि गने ि आगािी नगि सभािा अनु िोदनका लामग पेश गने l
(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोटको अस्पिाल व्यिस्थापन समिमिले जनशक्त्ि पदपूमिय व्यिस्थापन गरिमदन
अनु िोध गिे को सन्दभय िा दु ई हप्तामभत्रै पदपूमिय गरिसक्नु पने मिषयलाई िध्यनजि िािी साि मदनको साियजमनक
सूचनािाट आिेदन िाग गने ि अन्तिाय िाय मिमधिाट आ.ि. २०७७/७८का लामग पदपूमिय गने l
(घ) यसिी पदपूमिय गनय भी.न.पा. मशक्षा शािा प्रिु ि, उपसमचि, िािचन्द्र पौडे लको सांयोजकत्विा डा. रिना लामिछाने ,
सदस्य ि स्वास्थ्य शािा प्रिु ि, श्याि िहादु ि िड् का, सदस्य समचि िहे को छनौट िथा मसफारिस समिमि गठन
गिी २०७७ कामियक १३ गिेसम्म पदपूमिय गिी मसफारिस गनय मजम्मेिािी िोक्ने l
(ङ) आपूमिय गरिने जनशक्त्तिको सेिा सुमिधा सम्वन्धिा अस्पिाल व्यिस्थापन समिमिको मसफारिसका आधाििा
िे मडकल अमधकृिहरुको लामग प्रचमलि कानु न ििोमजिको िे .अ. (आठौ िह) को शु रु स्केल िलि ि रुजु हामजि
भई कािकाज गिे िापि प्रमिकायय मदन रु १०००/- थप प्रोत्साहन उपलव्ध गिाउने l यो सुमिधा हाल काययिि िे .अ.
हरुको हकिा लागु हुने l त्यसै गिी िहुसीपयुति मिशे षज्ञ (MDGP Consultant) को पदपूमिय मशलिन्दी मनिेदन
िाग गिी घटाघट मिमधद्वािा कक्त्ििा पााँ च िषय को कायाय नुभि, अल्ट्र ासाउण्ड िामलि ि सीप िथा सेकेन्ड टर ाईिेस्टि
एिशय न गनय िामलि ि अनु भि भएको िढी योग्यिा भए िध्येका ि मिशे षज्ञ सेिा प्रदान गनय सक्ने सिैभन्दा कि
सेिा सुमिधा किोल गने उम्मेदिाि छनौट गने l िााँ की अन्य जनशक्त्तिको सेिाशिय सम्वन्धी प्रचमलि कानून

ििोमजिको शु रु स्केल हुने l प्रचमलि आमथय क कानू न ििोमजि ि अमिरिि काययसम्पादन गिे िापिको आमथय क
सुमिधा उपलव्ध गिाउन िाधा नपने l
(च) हालको दन्त मचमकत्सा सम्वन्धी सेिालाई प्रभािकािी िनाई सांचालन गनुय पने भएकोले प्रचमलि कानू न ििोमजि
पााँ चौ िहको शु रु स्केल िलि सुमिधा उपलव्ध गिाउने गिी १ जना डे न्टल सहायक पदपूमिय गने l
(छ) हाल प्रचमलि चरिकोट अस्पिालिा काययिि कायाय लय सहयोगीहरु अनु भिी ि सीपयु ति भएको हुाँ दा पदपूमिय गदाय
उिे िको हद निाख्ने l

भनर्यर् नं २ : िामथ मनणयय नां १ ििोमजि सांचालन हुने चरिकोट अस्पिालको सांचालन िथा व्यिस्थापन मनदे मशका,
२०७७ िस्यौदा गिी आगािी कामियक दोश्रो हप्ता मभत्र पेश गनय िपमसलको काययटोली गठन गने l

(क) श्री नमिन कुिाि लािा, सांयोजक मिधायन समिमि, भी.न.पा.

सां योजक

(ि) डा. श्री मिनोद दां गाल, MDGP Consultant, न्याय हे ल्थ ने पाल, चरिकोट

सदस्य

(ग) डा. श्री रिना लामिछाने , प्रिु ि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , चरिकोट

सदस्य

(घ) श्री श्याि िहादु ि िड् का, स्वास्थ्य शािा प्रिु ि, भी.न.पा.

सदस्य

(ङ) श्री उद्वि अमधकािी, प्रमिमनमध, TAF

आिक्त्न्त्रि सदस्य

(च) श्री िाजे न्द्र श्रे ष्ठ, अमधितिा

आिक्त्न्त्रि सदस्य

(छ) श्री नािायण प्रसाद सेढाई, भी.न.पा. कायाय लय

सदस्य समचि

भनर्यर् नं ३ : चरिकोट अस्पिालको मिस्तारिि सेिाको लामग भौमिक पूिाय धाि, स्वास्थ्य पूिाय धाि लगायि फािे सी पूिाय धाि
सुधाि गनुय पने भएको छ l िौजु दा पूिाय धािको सािान्य िियि सम्भाि िथा न्यु निि थप पूिाय धाि मनिाय ण गनय लागि
अनु िान समहिको सुझाि प्रमििेदन कामियक िसान्तसम्म पेश गने गिी िपमसलको काययटोली गठन गने l

(क) ई. सुिेश िाउि, प्रामिमधक शािा प्रिु ि, भी.न.पा.

सांयोजक

(ि) डा. रिना लामिछाने , प्रिुि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोट

सदस्य

(ग) ई. सन्तोष पोख्रेल (Bio medical Engineer)

आिक्त्न्त्रि सदस्य

भनर्यर् नं ४ : उपिोति अनु साि मिमिय व्यिस्थापन िफय ५७ औ काययपामलकाको िैठकको मनणयय नां १ (ि) िा सािान्य
सांशोधन गिी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोटको प्रामिमधक टोलीले ियाि गिे को सेिा शु ल्क सम्वन्धी मिििणलाई
चरिकोट अस्पिाल व्यिस्थापन समिमिको मसफारिसका आधाििा मिमि २०७७ साल िङ्मसि १ गिे दे क्त्ि कायाय न्वयन
गनय प्रस्तामिि चरिकोट अस्पिाललाई ले िी पठाउने l (अनु सूमचिा उल्लेि भए ििोमजि)
भनर्यर् नं ५ : मनणयय नां १ ििोमजिको जनशक्त्िको सेिा सुमिधा सम्वन्धिा प्रस्तामिि चरिकोट अस्पिालको िचय
िािािा जम्मा हुने दे हायका िकििाट व्यिस्थापन गने l

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोटका लामग ने पाल सिकाि ि िागििी प्रदे श सिकाििाट मिमनयोजन हुने िकि,
(ि) अस्पिालको सेिा व्यिस्थापनिाट सांकलन हुने शुल्क,
(ग) भीिेश्वि नगिपामलकािाट मिमनयोजन हुने िकि,
(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोटको िचय िािािा िहे को िौज्दाि िकि,
(ङ) दोलिा मजल्लाका अन्य स्थानीय िहहरुिाट कोषिा जम्मा हुन आउने िकि,
(च) अन्य दािृ मनकाय/सांघ, सांस्थािाट प्राप्त हुने िकि l
भनर्यर् नं ६ : यस नगिपामलकािाट सांचामलि मिकास मनिाय ण, सेिा सांचालन िथा साियजमनक िचय सम्वन्धी प्रगमि
मिििण त्रै िामसक रुपिा पत्रकाि सम्मेलन गिी नगि काययपामलकाका प्रििा िाफयि साियजमनक गने ि यथासम्भि
नगिपामलकाका फिक भौगोमलक िडाहरुिा चौिामसक साियजमनक सुनुिाई आयोजना गने l साथै मिषयगि समिमि
ि िाजश्व पिािशय समिमिका िैठकहरु मनयमिि गिी समिमिहरुलाई मियाशील गिाउने
भनर्यर् नं ७ : चालु आ.ि. का लामग िामषय क स्वीकृि काययििको एमककृि िस्ती मिकास मशषय कको िजे ट दे हाय
अनु साि कायाय न्वन गने l
(क) नगिपामलकाको िडा नां १ िा मनिाय णाधीन िोमसम्पा एमककृि िस्तीको लामग प्रमि घि रु ३० हजािका दिले २८
घिका लामग रु ८ लाि ४० हजाि
(ि) भट् िासे – मजलु सडक ििय ि/स्तिोन्नमिका लामग रु ६ लाि
(ग) मडही – फसी भै एमककृि िस्तीिा मनिाय णाधीन ४८ निू ना घि ििािि रु १४ लाि ६० हजाि

भनर्यर् नं ८ : मिश्वव्यापी िहािािीको रुपिा फैमलई िहेको कोिोना भाइिस िोग सांििणिाट सुिमक्षि िही आसन्न
चाडपिय िनाउन ि स्वास्थ्य िापदण्ड अनु शासनपूियक पालना गनय िडा दसै ाँ २०७७ को पािन अिसििा
नगििासीिा शुभकािना सन्दे श प्रिाह गने l

भनर्यर् नं ९ : मिजयादशिी िथा मदपािली २०७७ को अिसििा भीिे श्वि नगि काययपामलकाको कायाय लय
लगायि अन्तगयिका सम्पू णय कायाय लयहरुिा उमचि सुिक्षा िन्दोिस्त ि पालोपहिा व्यिस्थापन गनय
कायाय लयलाई मनदे शन मदने l साथै िडा दशै िथा मदपािलीको अिसििा कायाय लय परिसि मिशे ष सिसफाई
गिी सााँ झ मदपािली सिे ि गनय प्रमि िडा कायाय लय रु ५ हजािका दिले िजे ट उपलब्ध गिाउने l
भनर्यर् नं १० : यस नगिपामलका क्षेत्रमभत्र कोमभड-१९ प्रमिकाययको लामग नगिपामलका िथा मिमभन्न दािृ मनकायद्वािा
प्रदान गरिने आमथय क पुनलाय भका लामग यस नगि काययपामलकाको कायाय लयद्वािा ियाि पारिएको "कोभिड -१९
प्रभिकार्यमा आभथयक पु निायिका िाभग िािग्राही िथा आर्ोजना छनौट मापदण्ड, २०७७" स्वीकृि गिी
कायाय न्वयनिा ल्याउने मनणयय गरियो l

