
आज मिमि २०७५/११/२१  गिे भीिशे्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु भरि बहादरु के.सी.ज्यकुो 
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ३३ cf}+ बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको 
उपमथिमि रही दहेाय बिोमजि मनर्यय गररयो ।  
उपस्थिति  
श्री भरत बहादरु के.सी.........................नगर प्रमखु  

श्री कमला बस्नेत  .......................नगर उप प्रमखु  

श्री रामकृष्ण उप्रेती ........................(.प्र. प्र.अ.) सचिव  

श्री बबर बहादरु थामी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  

श्री ववराजमान शे्रष्ठ ...................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  २ 

श्री हररसरण  शिवाकोटी .........    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ३ 

श्री हररवंि िौलागाई .................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ४ 

श्री रामिन्द्र बस्नेत ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 

श्री नबबन कुमार लामा ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ६ 

श्री कैलाि कुमार शे्रष्ठ ...............  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ७ 

श्री नकुल के.सी. ...........................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ८ 

श्री चित्र बहादरु भुजेल ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री लालकृष्ण  थामी .................... काययपाशलका सदस्य  

श्री ददपक धनुके......................    .काययपाशलका सदस्य,  

श्री सुमन सुनाम .....................    .काययपाशलका सदस्य,  

श्री रुपा िाही भुजेल ..................   काययपाशलका सदस्य,  

श्री गौरी थामी ..........................    काययपाशलका सदस्य,  

श्री मन्द्जु  बबश्वकमाय ............      काययपाशलका सदस्य,  

श्री जमुना शे्रष्ठ .........................    काययपाशलका सदस्य,  

श्री ककरण वली.....................    .   काययपाशलका सदस्य,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

       नगर काययपामिकाको  ३३ औ  बैठकका प्रथिाब ििा मनर्ययहरु   

                                                                                                                                                                

२०७५/११/२१ गिे                                                                                                                                     

मबहान ८:०० बज े 

 

१ ) सिपरुक कोषको योजना संचािनका िामग  बजेट ब्यबथिापन सम्बन्ििा  

 

२ ) िािी संग्राहिय मनिायर् सम्बन्ििा    

 

३ ) सार्यजमनक जग्गा संरक्षर् ििा सडक मकत्ताकाट गनय अमिन िाग गने सम्बन्ििा  

 

४ ) क्षिर्िी िाध्यमिक  मबद्याियको गरुु योजना अनिुोदन ििा निनुा मबद्यािय मनिायर् सम्बन्ििा   

 

५) मनमज मबद्याियिा थकाउट डे्रस सम्बन्ििा  

 

६) िेयर कप मिकेट प्रमियोमगिा सम्पन्ििा  

 

७) उपिेयर कप िमहिा भमिबि प्रमियोमगिा सम्बन्ििा  

 

८) िहरी थर्ाथ्य केन्र भर्न मनिायर् सम्बन्ििा  

 

९) एकीकृि बमथि मनिायर्को रकि बाडफाड सम्बन्ििा  

 

१०) कक्षा ८ को पररक्षा संचािन ििा ब्यबथिापन  

 

११) द्वाल्खा सम्पदा बथिीको खाका सम्बन्ििा  

 

१२ )  बिबिध M 

 

तिर्णय िं .१: प्रथिाब िं. १ माचथ छलफल गदाय आचथयक माशमला तथा योजना मन्द्त्रालय प्रदेि 
नं ३ बाट समपुरक अनुदान शिर्यकमा यस नगरपाशलकाको दोलाखा – नागदह सडकमा रु 
२,००,००,०००/-र टुडडखेल भौततक सुधारमा रु१९९,७९,२३०/- योजना समावेस भएकोमा यस 
नगरपाशलकाले व्यहोनुय पने दोलखा – िागदह सडकमा रु १,००,००,०००/- र टुडडखेल भौतिक 



सुधारमा रु ९९,७९,०००/- मध्ये  (समपुरक कोर्मा ववतनयोजजत रु २५,००,०००/- (पचिस 
लाख),टुडडखेल स्तरोन्द्नततमा ववतनयोजजत रु ५०,००,०००/(पिास लाख ) र समानीकरण 
अनुदानमा ववतनयोजजत बजेटबाट टेन्द्डर प्रकियामा गई बिकेो रु १,२५,००,०००/-(एक करोड 
पचिस लाख) समेत जम्मा रु २,००,००,०००/- (दईु करोड ) मध्ये दोलखा नागदह सडकमा रु 
१,००,००,०००/-( एक करोड) र टुडीखेल ममयत सुधारमा रु ९९,७९,०००/- ( उनान्द्सय लाख 
उनानअ्शस हजार ) समपुरक वापत ववतनयोजन गरी कायायन्द्वन गने तनणयय गररयो ।  

 

तिर्णय िं .२ : प्रथिाब ि.ं २ माचथ छलफल गदाय थामी संग्राहलय तनमायण शिर्यकमा ववतनयोजजत 

बजेटबाट DPR तनमायण गनय रु ५,००,०००/-( पााँि लाख ) र sarvey गनय रु १,५०,०००/-( 
एकलाख पिास हजार ) बबतनयोजन गरर बााँकी रकमको तनमायण कायय उपभोक्ता सशमतत बाट 
कायायन्द्वन गने तनणयय गररयो ।  

 

तिर्णय िं .३ : प्रथिाब िं. ३ माचथ छलफल गदाय सावयजतनक जग्गा संरक्षण तथा सडकहरुको 
ककत्ताकाट र सडक ईन्द्भेन्द्री काययिम कायायन्द्वयनका लाचग सोदह शिर्यकमा ववतनयोजजत बजेटबाटै 
तलब भत्ता पाउने गरर अशमन (२) दईु जना सेवा करारमा शलने तनणयय गररयो ।   

 

तिर्णय िं .४ : प्रथिाब िं. ४ माचथ छलफल गदाय क्षमावती माध्यशमक ववद्यालयको स्वीकृत 
गुरुयोजना अनुमोदन गरर उक्त नमुना ववद्यालय तनमायणको कायय अगाडी बढाउने तनणयय गररयो 
। 

तिर्णय िं .५ : प्रथिाब ि.ं ५ माचथ छलफल गदाय यस नगरपाशलका क्षेत्रशभत्रका तनजी बबद्यालयमा 
अध्ययनरत स्काउट बबद्याथीहरुलाई पोिाकमा एकरुपता गनयका लाचग बबद्याथी पोिाक 
शिर्यकबाट खिय लेख्न ेगरर स्काउट ड्रसे उपलब्ध गराउने तनणयय गररयो । 

 

तिर्णय िं .६ : प्रथिाब िं. ६ माचथ छलफल गदाय  शमतत २०७५/११/१७ गते देखख २०७५/११/ २१ 
सम्म संिालन हुने मेयर कप किकेट खेल संिालनका लाचग जजल्ला किकेट संघलाई रु 
१,५०,०००/- ( एक लाख पिास हजार) मेयर कप (फुटबल र किकेट) शिर्यक बाट उपलब्ध 
गराउने तनणयय गररयो । 

 

तिर्णय िं .७ : प्रथिाब िं. ७ माचथ छलफल गदाय अन्द्तरराजष्रय मदहला ददवसको उपलक्ष्यमा 
शमतत २०७५/११/२८ गतेबाट संिालन हुने जजल्ला स्तरीय उप मेयर कप मदहला भशलबल 
प्रततयोचगता संिालन गनय हररत नेपालको प्रस्ताब स्वीकार गरर  उप मेयर कप (मदहला भशलबल) 
शिर्यकमा ववतनयोजजत रु १,५०,०००/- (एकलाख पिास हजार मात्र) उपलब्ध गराउने तनणयय 
गररयो । 

तिर्णय िं .८ : प्रथिाब ि.ं ८ माचथ छलफल गदाय िहरी स्वास््य केन्द्र भवन तनमायण िीर्यकमा 
प्रदेि नं. ३ बाट ववतनयोजजत रु १५,००,०००/-( पन्द्र लाख ) मध्ये सहरी स्वास््य केन्द्र, 



खररढंुगाको भवन तनमायणमा रु ९,००,०००/-(नौ लाख ) र  सहरी स्वास््य केन्द्र, कुप्रीको भवन 
तनमायणमा रु ६,००,०००/-( छ लाख ) ववतनयोजन गरर काययन्द्वयन गने तनणयय गररयो ।     

 

 तिर्णय िं .९ : प्रथिाब ि.ं ९ माचथ छलफल गदाय एकीकृत बजस्त बबकास शिर्यकमा ववतनयोजजत 
रु ४०,००,०००/( िाशलस लाख ) मध्ये देहाय बमोजजम बाडफाड गरी उपभोक्ता सशमतत माफय त 
कायायन्द्वयन गने तनणयय गररयो । 

 वाडय नं. १ सुस्पा बोशसम्पा बाटो तनमायण रु १३,००,०००/- (तेह्र लाख ) 
 वाडय नं. २ दोलखा  रु १३,००,०००/- (तेह्र लाख ) 
 वाडय नं. ४ जजलु बजस्त बबकास रु १४,००,०००/- (िौध लाख) 

 

तिर्णय िं .१० : प्रथिाब िं. १० माचथ छलफल गदाय आधारभूत तह उतीणय परीक्षा संिालन खिय 
१,५८,०००/- (एकलाख अन्द्ठाउन्द्न हजार ) बबतनयोजन भएकोमा नपुग हुने रु २,५०,०००/- (दईुलाख 
पिास हजार ) बबद्यालय खाजा शिर्यकमा बित हुने  रकमबाट खिय गने तनणयय गररयो ।  

 तिर्णय िं .११: प्रथिाब ि.ं११ माचथ छलफल गदाय द्वाल्खा सम्पदा बस्तीको खाका तयार गनय 
यस नगरपाशलकाद्वारा शमतत २०७५//१०/०६ मा गदठत काययदलले पेि गरेको प्रततवेदनलाई 
अनमुोदन गरर कायायन्द्वयनका लाचग प्रकिया अगाडी बढाउने तनणयय गररयो। 

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब ि.ं १२(क) माचथ छलफल गदाय नारायण देउ शसिाई तनमायणमा ममयत 
सम्भार शिर्यक बाट खिय भएको रु ३०,०००/- (तीस हजार ) अनुमोदन गने तनणयय गररयो ।   

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(ख) पिुपतत मजन्द्दर ब्यबस्थापन सशमततलाई शिवरात्री पवय 
ब्यबस्थापन गनय जनतासाँग मेयर िीर्यकबाट भुक्तानी भएको खिय रु २०,०००/-( बबस हजार मात्र 
)  अनुमोदन गने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब ि.ं १२(ग) भी.न. पा. ५ बस्ने नारायण बस्नेतले मथानीबाट िनायवती 
घाट जाने बाटोको पदहरो र च्याउ उम्रने डाडाको पदहरो पन्द्छाउदा लागेको रु ३०,०००/- (ततस 
हजार ) ममयत सम्भार कोर्बाट उपलब्ध गराउने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(घ) यस नगरपाशलकाको वाडय नं. ३ र ६ मा अवजस्थत खोथयली 
सामुदातयक वनको ब्लक नं. क र ख मा सामुदातयक वनले उपलब्ध गराउने अन्द्दाजी १० हेक्टर 
जग्गामा खलु्ला चिडडयाखाना तनमायणका लाचग DPR तयार गरी आवश्यक पूवायधार तनमायण 
प्रकिया अगाडड बढाउने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब ि.ं १२(ङ) यस नगरपाशलकाको स्थापना ददवस मनाउन ववतनयोजजत रु 
५,००,०००/- (पािलाख ) तथा रास्रपतत रतनगंशिल्ड प्रततयोचगताका लाचग ववतनयोजजत रु 
१,००,०००/- (एक लाख ) भएकोमा दवुै काययिम संिालन गनय लागेको जम्मा रु ११,५९,०२०/- 
(एघार लाख उनान्द्साठी हजार बबस रुपैयााँ ) खिय अनुमोदन गरर नपुग रकम थपहुने आन्द्तरीक 
आय शिर्यकबाट व्यहोने तनणयय गररयो । 

 



तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(च) उपभोक्ता सशमततबाट तनमायण गररने योजनाहरुको भुक्तानी 
दददा भ्याट लाग्ने अईटममा भ्याट बबल बमोजजम भ्याट रकम समेत समावेस गरर भुक्तानी 
ददने तनणयय गररयो ।  

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब ि.ं १२(छ) ववद्यालयको िैक्षक्षक गुणस्तर अशभवदृ्चध गनय सेतीदेवी प्रा. 
बब. काउले , हररकितन प्रा.बब. फल्कुधनीलाई बालकक्षा  ब्यबस्थापन तथा बुढाभीमसेन माध्यशमक 
बबद्यालय धरमघर लाई LED TV खररद गनय जनतासाँग मेयर काययिमबाट  ददइएको िमि: 
रु ५०,०००/-( पिास हजार ) र ४०,०००/-(िाशलस हजार ),५०,०००/- ( पिास हजार) अनुमोदन 
गने तनणयय गररयो ।  

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(ज)  शमतत २०७५/११/२४ गते १०९ औ अन्द्तरराजष्रय मदहला 
ददवसको अवसरमा  भीमेश्वर नगरपाशलका वाडय नं. ६ मा मदहलासंग उप मेयर काययिमबाट रु 
१,००,०००/-(एक लाख) को लागतमा बेमौसमी तरकारी खेततको लाचग पलाजस्टक टनेल तनमायण 
काययिम संिालन गने तनणयय गररयो ।    

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(झ)  यस नगरपाशलकाले स्थानीय बबउ संरक्षण शिर्यकमा 
ववतनयोजजत रकम बाट नगर क्षत्रका ककसानहरुलाई ववतरण गनय (माकै, कोदो तथा धान )को 
मूल बबउ ७५% अनुदानमा र फापरको  बबउ तन:िुल्क उपलब्ध गराउने र मूल बबउको लागी 
पहाडी बाशल अनुर्न्द्धान केन्द्र काब्रेबाट आवश्यक बबउ खररद गने तनणयय गररयो ।  

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(ञ)  यस नगरपाशलका वाडय नं. २ को गुमडाडामा (रातमाटे डाडा 
)प्रस्ताववत सोलार पाकय  तनमायणका लाचग आवश्यक प्रकिया अगाडी बढाउने तनणयय गररयो  

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(ट)  यस नगरपाशलका वाडय नं.५ धारम घर बस्ने सानु मैया 
काकी तथा भगवान काकीले यस बर्यको बर्ायतको पानीले घरलाई क्षेती पयुायएकोले सहयोग पाउ 
भतन ददएको तनवेदन सम्बन्द्धमा पदहरो रोकथाम काययको लाचग प्राबबचधक प्रततवेदन तथा वडा 
न ं५ को शसफाररस समेतको आधारमा भगवान काकीलाई रु ३०,०००/-(ततस हजार ) र सानु 
मैया काकीलाई रु १०,०००/- (दि हजार) जनतासंग मेयर काययिमबाट उपलब्ध गराउने तनणयय 
गररयो । 

 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२(ठ)  अन्द्तरराजष्रय आप्रवासी सङ्गठन (IOM ) को जनतादेखख 
जनता सम्म (People to People ) काययिम अन्द्तगयत बहुउद्देस्सीय भवन (Multipurpose 
Building ) बनाउन ेकाययिम सम्बन्द्धमा यस नगरपाशलकाको वाडय नं. ३ जस्थत गौरीिंकर 
बहुमुखी क्याम्पस र प्राथशमक स्वास््य केन्द्र िररकोटको लायन्द्स आखा केन्द्र नजजकको खलु्ला 
स्थानमा तनमायण गने तनणयय गररयो । 

 



तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (ड)  बबतनयोजन ऐन २०७५ को अनुसूिी ४ को दफा (२) को 
महांकाली भगवती मजन्द्दर भीमेश्वर ९ मा ववतनयोजजत रु १५,००,०००/- (पन्द्र लाख ) बाट 
महांकाल भगवती मजन्द्दर क्षेत्रमा थप ब्यबजस्थत गनय (DPR) तयार गनय रु ५,००,०००/-(पािलाख) 
ववतनयोजन गरी बाकक रकमबाट आवश्यक जग्गा खररद गनय तपशिल बमोजजमको मुल्यांकन 
सशमतत गठन गरर प्रकिया अगाडी बढाउने तनणयय गररयो । 

तपशिल  

हररवंि िौलागाईं .........संयोजक (संयोजक भौततक पूवायधार सशमतत)  

ई.िुरेस राउत .....................सदस्य  

प्र.अ. माधव प्रसाद सुबेदी .......सदस्य 

ले.अ. सुजन सुबेदी .................सदस्य  

आ.ले.प.अ. ज्ञानु कुमार खड्का ......सदस्य सचिव (खररद ईकाई प्रमुख ) 
 
तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (ढ) बबतनयोजन ऐन २०७५ को अनुसूिी ४ को दफा (२) को 
बुढाभीमसेन मजन्द्दर, शभमेश्वर ५, धरमघरमा पादट तनमायण शिर्यकमा ववतनयोजजत रु १०,००,०००/-
(दि लाख )उपभोक्ता सशमततबाट कायायन्द्वयन गने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (ण)  प्रदेि नं ३ को मुख्यमन्त्री ग्राममर् सडक कायणक्रम 
अन्द्तगयत यस नगरपाशलकाको वाडय नं.६ देखख वाडय नं.७ हुदै  वाडय नं.८ जोड्ने पाटीखोला –उखबुारी 
– कुप्री – सेराबेसी सडकलाई कालोपत्र ेगररददन यातायात पूवायधार तनदेिनालय,प्रदेि नं.३ मा 
अनुरोध गने तनणयय गररयो ।  

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (त)  यस नगरपाशलका वडा नं .१ को वडा कायाणलय – मजुवा 
सडकमा ववतनयोजजत रु २,००,०००/- (दईु लाख ) को योजना पररवतयन गरी सोदह वडाको 
पािीपोखरी –बोमसम्पा ग्राममर् सडकमा पररवतयन गररददन वडा नं. १ बाट अनुरोध भई आएकोले  
वडा कायायलय – मजुवा सडकमा ववतनयोजजत रु २,००,०००/- (दईु लाख ) पािीपोखरी – बोमसम्पा 
ग्राममर् सडक योजनामा पररवतयन गरी कायायन्द्वयन गने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (थ) स्की तथा स्नोबोडीङ्ग प्रततष्ठान नेपाल Visit Nepal 
२०२० लाई लक्ष्य गरी रक क्लाजम्बंग,सईकशलगं ,क्यानोतनगं, हाईककंग जस्ता साहशसक खेलको 
सम्भाव्यता अध्ययन गनय प्रस्ताब पत्र पेि गरेकोमा सस्थाको तफय बाट ३०.५६% रु ११०,०००/- 
र नगरपाशलकाको तफय बाट ६९.४४% ले रु २,५०,०००/- उल्लेखखत कायय गनय बबतनयोजन ऐनको 
दृश्य अवलोकन तथा साहशिक पययटन िीर्यकमा ववतनयोजजत रु२,५०,०००/-(दईुलाख पिास हजार) 
मा कायायन्द्वयन गने तनणयय गररयो ।   



तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (द) यस नगरपाशलका वडा नं ३ जस्थत बसपाकय  देखख दहमिलुी 
मानेडाडा शसडी बाटो ममयत गनय जनतासंग मेयर काययिमबाट रु १,००,०००/-(एक लाख ) उपलब्ध 
गराउने तनणयय गररयो । 

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (ध) ववतनयोजन ऐन २०७५ मा वडा न.ं ६ को दशलत मदहला 
तथा युवास्वरोजगार लक्षक्षत वगय काययिममा ववतनयोजजत बजेट रु ४ ,००,०००/-(िार लाख )खिय 
नहुने भएकोले वडा सशमततको शसफाररसमा नगर काययपाशलकाको शमतत २०७५/०९/०४ गतेको 
बैठकबाट संखधर साख्वा िोक ममयत सुधार योजनामा ववतनयोजन गरेको रु २,००,०००/-(दइु 
लाख ) उक्त कायय समेत नहुने भएकोले वडा सशमततको शसफाररसमा उक्त रकम मदन आचश्रत 
मागयको िोथांग खण्डमा बाटो ममयत योजनामा संसोधन गरर कायायन्द्वयन गने तनणयय गररयो ।   

तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (ि ) नगरपाशलका क्षेत्र शभत्र रहेका नदद तथा खोलाबाट आ. 
ब.२०७६/७७ मा उत्खनन तथा संकलन गररने ढुगा चगट्टी बालुवाको वातावराणीय प्रभाव मुल्यांकन 
(IEE) गराउन आन्द्तररक आयमा थप हुन आउने िीर्यकबाट रु ५,००,०००/-(पााँि लाख )मात्र खिय 
लेख्न ेतनणयय गररयो  

 तिर्णय िं .१२ : प्रथिाब िं. १२ (प) यस नगर काययपाशलकाको शमतत २०७५/९/०२ गतेको तनणयय 
न.ं३ (ख) काययन्द्वयनका लाचग देहाएका योजनाहरुको DPR तथा Masterplan /survey गनय 
देहाय बमोजजम रकम बबतनयोजन गने तनणयय गररयो । 

तपशिल  

ि.
स. 

योजनाको नाम  जम्मा 
ववतनयोजजत 
बजेट  

DPR तयारर  

को लाचग  

Master 
plan 
सदहतको 
servey   

soil Test  

 

१  मदन आचश्रत मागय  १२०,००,०००/- ५,००,०००/- ०   
२  थामी सगं्राहलय  ३०,००,०००/- ५,००,०००/- १५०,०००/-  
३  नगरपाशलकाको मखु्य 

प्रिासतनक भवन  
४९,५०,०००/- ५,००,०००/- 

 
०  २०००००/- 

 
४ महांकाल देवी मजन्द्दर  

(वनृ्द्दा वन ) ४  
१५,००,०००/- ५,००,०००/- १५०,०००/-  

५ खोथयली चिडडयाखाना १५,००,०००/- ५,००,०००/- २,००,०००/-  
 
  
 
 


