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उल्िेखखत प्रस्तावहरूमालि छिर्ि गरी प्रस्तावगत दे हार्अनुसारका लनर्यर्हरू गररर्ो

१.कोलभड सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. १


नोवेि कोरोना भाईरस (covid-19) को सं क्रमर् दे शभर र्ैलिरहे को अवस्िामा मध्र्नेपाि नगरपालिकाका
स्वास््र् चौकीहरूमा एक्सरे तिा कोलभड लबरामीका िालग सघन प्र्ािोिोजी सेवा नभएका कारर् वडा नं. ६
खस्ित मध्र्नेपाि पोलिवकल्नीक र वडा नं. ४ खस्ित दुइवपप्िे अस्पताि सँग समन्वर् गरी उक्त से वा लिने र
सो बापतको खचय नगरपालिकामा पेश भएको लबि बमोखजम उपिब्ध गराउने ।



Covid अस्पतािमा चावहने सामाग्री तिा औषलध व्र्वस्िापन गनय स्वास््र् शाखाको लसर्ाररसमा कार्ायिर्
ु ानी लिने लनर्यर् गररर्ो ।
प्रमुख मार्यत नगरप्रमुख समक्ष पेश गरी भक्त



Covid सं क्रलमत भई होम आईसोिे सनमा रहे का लबरामीिाई तपलसि बमोखजमका शतयहरूमा पोषर् खचय
बापत १ जनािाई ३०००/- का दरिे उपिब्ध गराउने सािै एकाघरका एकजना भन्दा बढी सं क्रलमत
भएमा एकमुष्ठ चार हजार रुपैर्ामा नबढ्ने गरी उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।
तपलसिः
 १४ ददन लनर्मानुसार होम आइसोिे सन बसेका हुनपु ने,
 Pcr वा anitigen पररक्षर् पाजेवटभ हुनपु ने,
 वडा कार्ायिर् वा स्वास््र् चौकीको सम्पकयमा रहे का र स्वास््र् चौकीमा अलभिे खीकरर् भएका
हुनपु ने,



Covid सँग सम्बखन्धत ववषर्मा तत्काि लनर्यर् गनुप
य ने भएमा तपलसि अनुसारको ३ सदस्र्ीर् सलमलतिे लनर्यर्
गने र उक्त लनर्यर्िाई कार्यपालिका बैठकमा पेश गरी अनुमादन गराउने लनर्यर् गररर्ो ।
सलमलतः



 नगर प्रमुख

सं र्ोजक

 प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत

सदस्र्

 स्वास््र् शाखा प्रमुख

सदस्र्

कालभड अस्पतािमा कार्यरत डाक्टर शुलसि पौडेििाई २०७८ साि बैशाख दे खख िागु हुनेगरी मालसक ८
हजार रुपैर्ा अवास खचय बापत उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।



स्वास््र् शाखाको लसर्ाररसमा कार्ायिर् प्रमुख मार्यत नगरप्रमुख समक्ष पेश भएका कोलभड संक्रमर्
र्ैलिरहेका अवस्िामा कार्य गने तपलसि बमाखजमका कमयचारीहरूिाई लमलत २०७८ साि बैशाख १५
गतेदेखख २०७७ असार

मसान्त सम्म कमयचारी कार्यरत रहे को तहको सुरु तिब स्केिको दे हार्अनुसारिे

हुनआउने रकम बराबरको रकम प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।
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 कोलभड अस्पतािमा कार्यरत कमयचारीहरूका िालग सतप्रलतशत
 र्न्रिाइनमा कार्य गने PCR वटम, CICTT वटम, लबरामी प्रेषर् तिा शव व्र्वस्िापन वटमिाई ७५
प्रलतशत
 अन्र् स्वास््र्कमी तिा कोलभड सरसर्ाईमा सं िग्न कमयचारीिाइ ५० प्रलतशत
मालि उल्िेखखत बाहेकका अन्र् कोलभड सं क्रमर् र्ैलिरहे का अवस्िामा कार्य गने कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता
उपिब्ध गराउनुपनेमा प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतको टीप्पर्ी आदे श नगर प्रमुखद्धारा स्वीकृत गरी गनय सक्ने
लनर्यर् गररर्ो ।


र्स नगरपालिकालभरका कोलभड सं क्रलमतहरुको उपचार तिा व्र्वस्िापनमा खवटएका नगरपालिकाका
कमयचारीहरुको कार्य गदायका बखत कोलभड १९ को सं क्रमर् भई मृत्र्ु भएमा क्षलतपूलतय स्वरुप १५ िाख
रूपैर्ा उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।



ववश्वव्र्ापी र्ैलिरहे को कोलभडका कारर् भै रहे को लनषेधाज्ञाका कारर्िे ज्र्ािा मजदुरी गरी खाने श्रलमकिाई
खाद्यान्न अभाव परे को अवस्िाको पवहचान गरी आवश्र्कता अनुसार नगर प्रमुखको तोक आदे शमा खाद्यान्न
तिा स्वास््र् सामाग्री उपिब्ध गराउने लनर्यर् गररर्ो ।



कोलभड अस्पतािमा कार्यरत कार्यिर् सहर्ोगी वववपन गुरुङ कार्य गनय असमिय रहे कािे लनवुवाटारी शहरी
स्वास््र् केन्रमा कार्यरत का.स. मािती लगरीिाई उक्त अस्पतािमा कामकाज गनय खटाउने लनर्यर् गररर्ो ।

२. नगर सभा सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. २
अगामी नगरसभा असार ९ गते गने लनर्यर् गररर्ो ।
३. पदपूलतय सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ३
स्वास््र् चौकी तिा आर्ुवेद अस्पतािमा ररक्त रहे को तपलसि बमेखजमको पदमा पदपूलतयका िालग प्रवक्रर्ा
अगालड बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।
 नेटा स्वास््र् चौकीमा हे .अ. – १
 सलमभञ्र्ाङ स्वास््र् चेकीमा अ.हे .व. चौिो - १
 करापु स्वास््र् चेकीमा अ.हे .व. चौिौं – १
४. सम्झौता सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ४


आ.व. २०७७/०७८ को िालग र्स नगरपालिका क्षेरमा रहे को नदीजन्र् पदाियको ठे क्का आह्वन
गररएकोमा ठे क्का सम्झौता गनय नआएको र्मय लतरुपलत कन्रक्सनको लबडबन्ड जर्त गरी आन्तररक
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राजस्व खातामा जम्मा भएको तर मध्र्नेपाि खानेपानी अन्तगयत लिफ्ट खानेपानीको रान्सर्मयर
िगार्तको ठे क्कामा रहेको मूल्र्ाङ्कन गदाय उक्त लतरुपलत कन्स्रक्सन अगालड आएकािे सो सम्बन्धमा
आवश्र्क लनर्यर् गनय भनी नगरपालिका कार्ायिर्बाट कार्यपालिकामा प्रस्ताव आएकािे उक्त र्मयिाई
नगरपालिकािे कािो सूचीमा नराखेकािे सम्झौता गरी कार्य अगालड बढाउने लनर्यर् गररर्ो ।


सूर्प
य ाि स्वास््र् चौकी अस्पताि स्तरन्नोतीको ठे क्का सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हनुमान कन्रक्सन, हे टौंडा
सँग सम्झौता गने लनर्यर् गररर्ो ।



लमलत २०७७/१२/०५ को कार्यपालिका बैठकबाट पुरानो लडवह िामासोती खण्डमा र्ोहोर सरसर्ाई
तिा तटबन्धन लनमायर्को िालग ववपद कोषबाट रु ५ िाख ववलनर्ोजन भएकोमा उक्त र्ोजना उपभोक्ता
सलमलतसँग सम्झौता गरी कार्य गराउने लनर्यर् गररर्ो ।

५. रकमान्तर सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ५


वडास्तरीर् र्ोजनाको सामाखजक ववकास तर्य क्र.सं . १९ को मालिका आधारभूत ववद्यािर् कम्पाउण्ड
लनमायर्तर्य ववलनर्ोखजत रु १ िाख ५० हजारिाई मालिका आधारभूत ववद्यािर् कम्प्र्ू टर खररद, ममयत
र र्लनयचर लनमायर्तर्य रकमान्तर गने लनर्यर् गररर्ो ।



वडास्तरीर् र्ोजनाको सुशासन तिा सं स्िागत ववकास तर्यको बाङ्ग्ग्रे स्वास््र् चौकी व्र्वस्िापनतर्य
ववलनर्ोखजत रु २ िाख रुपैर्ािाई बाङ्ग्ग्रे स्वास््र् चौकी बलियङ सेन्टरमा छानो र झ्र्ाि ढोका
व्र्वस्िापनतर्य रु १ िाख र शहरी स्वास््र् केन्र, बाङ्ग्ग्रेमा झ्र्ाि, ढोका, ट्वाईिे ट व्र्वस्िापनतर्य रु
१ िाख ववलनर्ोजन गने लनर्यर् गररर्ो ।



नगर मा. वव. स्तरीर् राष्ट्रपलत रलनङ खशल्ड प्रलतर्ोगीताबाट छनोट भई खजल्िामा भएको स्िानीर् तह
मा.वव. स्तररर् राष्ट्रपलत खशल्ड प्रलतर्ोगीतामा सहभालग भएका सहभागीको आवश्र्क व्र्वस्िापन खचयका
िालग

नगरप्रमुख आलियक सहार्ता कोष खशषयक तर्यबाट रु १ िाख ६५ हजार ४ सर् रकमान्तर गने

लनर्यर् गररर्ो ।
६. प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ६
प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चािन भईरहे का तपलसि बमोखजमका आर्ोजनाहरुिाई
अनुमोदन

गने लनर्यर् गररर्ो ।

 मगर गाँउ जाने लसँढी लनमायर् (i)– मध्र्नेपाि ५- २,५००००/ जनलमिन आमा समुह भवन लनमायर्- मध्र्नेपाि ८- २०००००/ आिेपानी दे खख सलमढु ङगा सम्म जाने लसढी लनमायर्- मध्र्नेपाि ९- ३०००००/ स्वास््र् चौकी जाने बाटो सोलिङ तिा कचौडे कुिो ममयत – मध्र्नेपाि १०-४०००००/ मध्र्नेपाि नगरपालिका लभरका लनर्लमत सडक ममयत आर्ोजना -७७५५००/5

७. कार्यववलध पाररत सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ७
तपलसि बमोखजमका कार्यववलध पाररत गने लनर्यर् गररर्ो ।
तपलसिः
 मध्र्नेपाि नगरपालिका बहुप्राववलधक खशक्षािर् कार्यववलध, २०७८
 मध्र्नेपाि नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तिा व्र्वस्िापन सम्बखन्ध
कार्यववलध, २०७८
 मध्र्नेपाि नगरपालिकाको आईसोिे सन सं चािन कार्यववलध, २०७८
८. RAPID RESPONSE TEAM गठन गने सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ८
मनसुनका कारर् नगरपालिकामा हुनसक्ने बाढी, पवहरो भ ुक्षर्का कारर् क्षलतको अवस्िािाई मध्र्नजर
राखख तपलसि बमोखजमका ३ सदस्र्ीर् RAPID RESPONSE TEAM गठन गरी तपलसिको कार्ायदेश ददने लनर्यर्
गररर्ो ।
तपलसिः
 सूर्प्र
य साद पौडेि

सं र्ोजक

 उत्तम सुवेदी

सदस्र्

 ववज्ञान रानाभाट

सदस्र्

कार्ायदेशः
 ववपदको घटना भैसकेपलछ तुरुन्त घटना घटे को स्िानमा पुग्ने र घटनाको वववरर् तर्ार गरी
कार्ायिर्मा पेश गने,
 ववपदबाट मालनस, पशुपन्छी र खेतीपातीिाई िप क्षलत हुनबाट जोगाउन तत्काि गनुप
य ने कार्यको िागत
तर्ार गरी कार्ायिर्मा पेश गने,
 ववपदबाट मालनस वा सवारी साधनको आवागमन अवरुद्ध भएमा सो हटाई आवागमन सूचारु गनय तत्काि
गनुप
य ने कार्यको िागत तर्ार गरी कार्ायिर्मा पेश गने,
 उक्त ववपदका घटनाहरुमा ददघयकालिनरुपमा गनुप
य ने कार्यहरुको अनुमालनत िागत सवहत लसर्ाररस गने
।
९.जेसीभी र स्काभेटर भाडामा लिने सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ९
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मनसुनका कारर् बाढी पवहरोबाट हुनसक्ने क्षलतको समर्मा पररचािन गनय आवश्र्कता अनुसार बढीमा
३ मवहनाका िालग जेसीभी र स्काभेटर भाडामा लिने लनर्यर् गररर्ो ।
१०.खानेपानी सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. १०
सं घीर् सरकार ववशेष अनुदान अन्तगयत ईशानेश्वर खानेपानीको ठे क्का बन्दोबस्ती गदाय िागत खस्टमेट तर्ार गदाय
ईशानेश्वर िक्ष्मीबजार र भाटबेंशीमा पानीट्याङ्कीको आईटम छु ट्न गएकािे उक्त खानेपालन आर्ोजनाको
उपादे र्ीता उक्त क्षेरमा नदे खखएकोिे उक्त आर्ोजनाबाट उपभोक्ता सलमलतको समेत िागत साझेदारर हुनेगरी
मालि उल्िेखखत दुईठाँउमा खानेपानी ट्याङ्की लनमायर् गने लनर्यर् गररर्ो ।
११.चािुतर्य रकमान्तर सम्बन्धमा ।
लनर्यर् नं. ११
तपलसि बमोखजम चािुतर्यका खशषयक रकमान्तर गने लनर्यर् गररर्ो ।
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