मिमि २०७५ साल असोज ०१ गिे कार्यपामलकाको मिर्यर्
मिर्यर् िं १
विषयगत सविवतबाट पेश भएका वशक्षा, कृ वष, पश,ु स्िास््य, सािाविक विकास तर्फ को िाषीक कायफक्रि सम्बन्धिा
छलर्ल िा उठे का विषयिस्तु र नगरसभाबाट वस्िकृ त चालु आ.ि को वनवत तथा कायफक्रि सगं को सम्िन्ध अध्यन गरी
आगािी बैठकिा पेश गने ।
मिर्यर् िं २
िीरे न्रनगर क्षेत्रवभत्रका अटो तथा ई ररक्सा ब्यिस्थापन गनफ सािफिावनक सेिा तथा क्षिता विकास सविवत िार्फ त नगर
कायफपावलकाको कायाफलयबाट पेश भएको िीरे न्रनगर नगरपावलका उपत्यका वभत्र अटो तथा ई ररक्सा ब्यिस्थापन
वनर्देवशका २०७५ लाई वस्िकृ त गने ।
यस वनर्देवशका िस्यौर्दा तयार सविवतलाई धन्यिार्द वर्दर्दै संलग्न किफचारीहरुलाई िस्यौर्दा तयारीका क्रििा बसेको
बैठकको भत्ता वनयिानुसार उपलब्ध गराउने ।
मिर्यर् िं ३
नगरपावलकाका लागी आिश्यक वनम्न ऐन वनयि िस्यौर्दा गनफको लागी नगर उपप्रिख
ु ज्युको संयोिकत्ििा विषयगत
सविवतका संयोिक सर्दस्य र प्रिख
ु प्रशासवकय अवधकृ त सर्दस्य सवचि रहने गरी एक ऐन वनयि िस्यौर्दा सविवत गठन
गने ।
वनम्न
१.
२.
३.
४.
५.

स्िास््य सम्िवन्ध ऐन वनयि
वशक्षा वनयिािवल
सहकारी सम्िवन्ध वनयिािवल
कृ वष प्रिद्न वनयिािली
लेखा सविवतको कायफविवध

मिर्यर् िं ४
यस नपा क्षेत्र वभत्र रहेका खोलानाला बाट ढुङ्गा वगवट बालुिा वनकासीको कायफ IEE पश्चात िात्र ठे क्कापट्टा बाट गनफ
सवकने भएको र उक्त कायफ गनफ के वह सिय लाग्ने हुर्दा आगािी कावतफक िसान्त सम्ि अिानत बाट उक्त कायफ गनफ
कायाफलयलाई वनर्देशन वर्दने ।

मिर्यर् िं ५
अटो वभलेिको लावग आिश्यक पने िग्गा खोिी गनफ कायफका लागी तपसील बिोविि एक सविवत गठन गने ।
१.
२.
३.
४.
५.

भपु ेन्र बहार्दरु र्दलाफिी, संयोिक
वनलकण्ठ खनाल, सर्दस्य
नन्र्दलाल शिाफ, सर्दस्य
िोवत प्रसार्द कंडेल, सर्दस्य
प्रकाश पौडेल, सर्दस्य सवचि

मिर्यर् िं ६
िीरे न्रनगरिा बसोबास गने अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरुले यस नगर कायफपावलकाको कायाफलयिा नगरपावलकाबाट गररने
घर नक्सापासिा घर नक्सापास र्दस्तरु छुटको लावग अनरु ोध गर्दै आएका सन्र्दभफिा िीरे न्रनगरिा स्थायी ठे गाना भई
अपाङ्गता पररचय पत्र भएका अपाङ्गहरुले क,ख र ग िगफ का अपाङ्गहरुको नाििा नक्सापास गर्दाफ नक्सापास र्दस्ततु
को क्रिश: ६०,५० र ४० प्रवतसत छुट वर्दने ।

मिर्यर् िं ७
यस नगरकायफपावलकाको कायफलयले सिय सियिा व्यिस्थापन गने लािाररस लासको सतगत खचफ िार्त लास सतगत
गनफ खवटने िवढिा ५ िना सम्ि किफचारीहरुलाई प्रवत व्यवक्त रु ५०० खािा खचफ िार्त उपलब्ध गराउने ।
मिर्यर् िं ८
िडा स्तरीय योिनाहरु िध्य के वह योिनाहरु ढुङ्गा वगटी बालिु ा को अभािले कायफ सम्पन्न हुन नसके काले कायफ सम्पन्न
हुन नसके का योिनाहरुको हकिा अवन्ति पटकका लागी २०७५ आविन िसान्त सम्िकालागी म्यार्द थप गने ।
मिर्यर् िं ९
भेरी कोरीडोर कायफक्रि अन्तरगत सिािेश गरी िीरे न्रनगर नगरपावलकाको िडा नं १० र ११ को सिौिीघाट र िडा नं
२ को रावनघाट क्षेत्रिा व्यिवस्थत शिर्दाह गृह वनिाफणका लागी भेरी बिई ड्राईभसफन आयोिनालाई अनरु ोध गने ।

