
आज मिमि २०७५/०९ /०४ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादुर के.सी.जु्यको 

अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको २७  cf}+ बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीकारीहरुको 

उपस्थिमि रही देहार् बिोमजिका मनर्यर् गररर्ो ।  

उपस्थिमि  

श्री भरि बहादुर के.सी.........................नगर प्रिुख  

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उप प्रिुख  

श्री रािकृष्ण उपे्रिी ........................(.प्र. प्र.अ.) समिव  

श्री मबर बहादुर िािी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  

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

श्री हररसरर्  मिवाकोटी .........    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ३ 

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

श्री राििन्द्र बसे्नि ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 

श्री नमबन कुिार िािा ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ६ 

श्री कैिाि कुिार शे्रष्ठ ...............  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ७ 

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

श्री मित्र बहादुर भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री िािकृष्ण  िािी .................... कार्यपामिका सदस्य  

श्री मदपक िनुके......................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री सुिन सुनाि .....................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री रुपा िाही भुजेि ..................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री गौरी िािी ..........................    कार्यपामिका सदस्य,  

श्री िन्जु  मबश्वकिाय ............      कार्यपामिका सदस्य,  

श्री जिुना शे्रष्ठ .........................    कार्यपामिका सदस्य,  

श्री मकरर् विी.....................    .   कार्यपामिका सदस्य,  
  



           कार्यपामिकाको २७ औ बैठकका प्रस्ताबहरु  

१. सािुदामर्क मबद्यािर्को आमियक कार्यमवमि सम्बन्धी मनर्िाविी २०७५ सम्बन्धिा  

१. राजश्व असुिी सम्बन्धिा  

१. सामवक सुस्पाके्षिाविी ग.मव.स. भवन (हाि  १ नं वडा कार्ायिर् भवन ) को बामक रकि 

भुक्तानी सम्बन्धिा  

१. भी.न.पा. ८ को गुम्बा मनिायर् सम्बन्धिा  

१. फोटो प्रदियनीको ( Fritz Berger   ) रकि भुक्तानी सम्बन्धिा  

१. खिय अनुिोदन सम्बन्धिा  

१. प्रिि िौिामसक आर् व्यर् सम्बन्धिा  

१. वाडय  नं ६ र २ िा र्ोजना िीर्यक पररवियन सम्बन्धिा  

१. मबिेर्क ( ऐन मनर्ि िस्यौदा समिमि गठन सम्बन्धिा 

११. Night Vision हेमिप्याड थिि छनौट सम्बन्धिा  

११. महउदे अमिबेिनको मिमि िोके्न सम्बन्धिा  

११. नगरपामिका थिापना मदवस िनाउने सम्बन्धिा  

११. A /C जडान सम्बन्धिा  

११. िहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन मनिायर् ििा िियि सम्बन्धिा  

११. बाह्य खोप केन्द्र भवन मनिायर्  सम्बन्धिा 

११. मकवी ििा अिैिी मबस्तार कार्यक्रि सम्बन्धिा 

११. राजस्वको Software  जडान सम्बन्धिा  

११. मवमवि  

मनर्यर् नं १ : प्रस्ताब नं १ िामि छिफि गदाय सािुदामर्क मबद्यािर्को आमियक कार्यमवमि  मनर्िाविी  

२०७५  स्वीकृि गने मनर्यर्  गररर्ो ।  

 मनर्यर् नं २: प्रस्ताब नं २ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको राजश्व पराििय समिमििे मसफाररस 

गरेका आ.व. ०७५/७६/ को बाकी अवमिका िामग देहार्का राजस्वका नू्यनिि  दरहरु स्वीकृि गरर  

ठेक्का बन्दोबस्त गनय कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गरीर्ो । 

िपमिि  

 (क ) दोिखा -- नागदह सडक पटके कर  रु ५०,०००/ (पिास हजार िात्र ) 

(ख ) घ्यवापानी ---- िेरा सडक पटके कर  रु २५,०००/ (पमिस  हजार िात्र ) 

( ग ) कवाडी कर रु १५०,०००/ ( एकिाख पिास हजार िात्र ) 
 

मनर्यर् नं : ३ प्रस्ताव नं ३ िामि छिफि  गदाय सामवक सुस्पाके्षिाविी ग.मव.स. भवन (हाि  १ नं वडा 

कार्ायिर् भवन ) को बामक रकि रु ९४७४७१ / काि भएको एमकन जाि गराई मवमनर्ोजन ऐन २०७५ 

को अनुसूिी ३ क्र.स.१९ वडा कार्ायिर् भवन मनिायर् ििा घडेरी ब्यबथिापन मिर्यकबाट भुक्तानी मदने 

मनर्यर् गररर्ो ।  

मनर्यर् नं . ४ प्रस्ताब नं ४ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिका वडा ८ स्थिि िप्िे गुम्बा मनिायर्को िामग 

मबमनर्ोजन ऐन २०७५को अनुसूिी ६ को क्र.स. ९६ बौद्ध ससृ्कमि ििा गुम्बा ब्यबथिापन  िीर्यकबाट रु 

४,००,०००/ (िारिाख िात्र) उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो।   
 

मनर्यर् नं . ५ प्रस्ताब नं ५ िामि छिफि गदाय  दोिखा मजल्लाको सदरिुकाि िररकोटिा मिमि   

२०७५/०८/०६-०८ गिे सम्म दोिखा मिमडर्ा प्रामिको संर्ोजनिा स्स्वस फोटोग्राफर Fritz Berger द्वारा 

सन् १९७० देस्ख २०११ सम्म दोिखाका मबमभन्न थिानिा स्खमिएका फोटोहरुको  प्रदियनी  गरी  उक्त 

फोटोहरु र्स नगरपामिकािाई सौजन्य स्वरूप उपिब्ध गराईएकोिा सिन्यवाद, दोिखा मिमडर्ा प्रा. 



मि. िाई रु ५०,०००/ (पिास हजार िात्र ) संघ सथिा सिन्वर् ििा मनर्िन कार्यक्रि मिर्यकबाट  उपिब्ध 

गराउने मनर्यर् गररर्ो ।   
 

मनर्यर् नं . ६  प्रस्ताव नं ६ िामि छिफि गदाय  देहार् बिोमजिका खिय अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो ।  

(क ) ररनेजि नेपाि नािक सथिािे र्स नगरपामिकाको टुमडखेििा प्रकाि सृ्ममि कप फूटबि खेि 

संिािन गरेकोिे उक्त सथिािाई मिमि २०७५/०८/०७ िा आन्तरीक आर्को अन्य सािामजक सहार्िा 

िीर्यकबाट  भुक्तानी  मदएको रु ५०,०००/ (पिास हजार )    

(ख ) र्ोजना िाखाको िेम्बर मनिायर्को िामग िियि सम्भार कोर्बाट भएको  भुक्तानी रु ५७,२३५ / ( 

सन्ताउन्न हजार दुइसर् पैमिस ) 

(ग ) दिाय ििानी काउन्टर मनिायर्को  िामग िियि सम्भार कोर्बाट भएको   भुक्तानी  रु १८९२७५/( 

एकिाख उनान्नबे्ब हजार दुइसर् पिहत्तर ) 

(घ ) जात्रा पवयको सडकबस्ति जडान ( भी.न.पा.२ )को िामग िपहुनेआर् िीर्यकबाट  भुक्तामन भएको रु 

४५,०००/ पैिामिस हजार)   

 

मनर्यर् नं . ७  प्रस्ताव नं ७  िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको प्रिि िौिामसक आम्दामन ििा खियको 

मबसृ्ति रुपिा छिफि गरर प्रगमि सिीक्षा गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं . ८   प्रस्ताव नं ८ िामि छिफि गदाय  मवमनर्ोजन ऐन  ०७५/७६ िा वडा नं. ६ र २  िा कार्ायन्वर्न 

गने देहाएका र्ोजना देहाए बिोमजि पररवियन गररमदन वडा नं. ६  र २ बाट मसफाररस समहि अनुरोि भई 

आएकोिे नगर सभा बाट अनुिोदन हुनेगरी, सोमह बिोमजि  र्ोजना पररवियन गरर कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् 

गररर्ो । 

िपमिि  

क्र.स.  सामबक र्ोजनाको  नाि  वाडय  

नं . 

पररवियन गररएको र्ोजनाको नाि 

१  दिीि िमहिा ििा 

रु्वास्वरोजगार 

िमक्षि कार्यक्रि रु ४,००,०००/ 

६  (क ) िंखिर साख्वा िोक सुिार मनिायर् रु २,००,०००/ 

(ख)  िुिखकय  खेििैदान मनिायर्  रु १,००,०००/                                                             

(ग)  िूिखकय  मकवी फिय मसिाई  रु १,००,०००/  

२  मिखािि खानेपानी ििा मसिाई    

र्ोजना रु ४,००,०००/                                       

२  रास्म्दिो नारार्र्देउ बाटो मबस्तार र्ोजना रु 

४,००,०००/                       
  पुस्तकािर् सािाग्री खररद  

र्ोजना  रु ३,००,०००/      

२  पुस्तकािर् भवन मनिायर् र्ोजना रु ३,००,०००/ 
 

 

मनर्यर् नं . ९    प्रस्ताव नं ९  िामि छिफि गदाय   र्स नगरपामिकािाई आवश्यक पने ऐन 

मनर्िहरुको   िस्यौदा िर्ार गनयको िामग देहाए बिोमजिको मविेर्क िस्यौदा समिमि गठन गने 

मनर्यर् गररर्ो ।  

िपमिि  

श्री नमबन िािा ..वाडय  नं ६       अध्यक्ष ................संर्ोजक  

श्री मवराजिान शे्रष्ठ ... वाडय  नं २  अध्यक्ष ............. सदस्य 

श्री जिुना शे्रष्ठ ... कार्यपामिका       सदस्य .......... सदस्य 

श्री कृष्ण बहादुर  बसे्नि ...कानुमन सल्लाहकार .....सदस्य  

श्री जगदीि अर्ायि ....ब.आ.िे.प. अ . .......... ...सदस्य समिब  
 



मनर्यर् नं . १०:  प्रस्ताव नं १०  िामि छिफि गदाय  नेपाि सरकारिे   आपिकािीन उद्धारका िामग 

थिानीर् िहको प्रते्यक वडािा एक / एक  वटा हेमिप्याडको ब्यबथिा गनुयपने पररपत्रको सन्दभयिा र्स 

नगरपामिकािा हािसम्म पमन ब्यबस्थिि हेमिप्याड नभएकोिे खोियिी सािुदामर्क वन उपभोक्ता 

समिमिसंग सिन्वर् गरी उपरु्क्त थिानिा Night Vision समहिको हेमिप्याड मनिायर्  थिि छनौट 

गरी ब्यबथिापन  गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं . ११ :  प्रस्ताव नं ११  िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको  िौिो नगर सभा  

२०७५/०९/३० गिे मदनको ११ :३० बजे मजल्ला सिन्वर् समिमिको हििा आव्हान गने मनर्यर् गररर्ो 

।  
 

मनर्यर् नं . १२ :  प्रस्ताव नं १२ िामि छिफि गदाय  मिमि २०७५ साि िाघ ११ गिेका  मदन  र्स 

नगरपामिकाको थिापना मदवस मवमभन्न रिनात्मक कार्यक्रि समहि िनाउन र्स नगरपामिकाका 

नगर प्रिुख श्री भारि बहादुर के.सी. जू्यको  संर्ोजकत्विा उप प्रिुख,वडा अध्यक्ष , कार्यपामिका 

सदस्य, नगर सभा  सदस्य ििा सदस्य समिव प्रिुख प्रिासकीर् अमिकृि रहनेगरी ४९ सदसीर् 

समिमि गठन गने मनर्यर् गररर्ो  । 
 

मनर्यर् नं . १३ :  प्रस्ताव नं १३ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको प्रिुख प्रिासकीर् भवनको ३ 

वटा कोठािा वािावरर् अनुकुिन िेमिन (AC)आन्तरीक आर्िा िपहुने श्रोिबाट जडान गने 

मनर्यर् गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं . १४ :  प्रस्ताव नं १४ िामि छिफि गदाय िहरी स्वास्थ्य केन्द्र मनिायर् मिर्यकिा मवमनर्ोमजि 

रकिबाट आव ०७५/७६ िा देहाएका स्वास्थ्य केन्द्र मनिायर् सुिार गने मनर्यर् गररर्ो । 

िपमिि  

 िहरी स्वास्थ्य केन्द्र वाडय  नं १ सुस्पाक्षिाविी मनिायर् सम्पन्न हुन बााँकी 

 िहरी स्वास्थ्य केन्द्र वाडय  नं ९ खरीढुङ्गा . मनिायर् सम्पन्न हुन बााँकी 

 िहरी स्वास्थ्य केन्द्र वाडय  नं ७ कुप्री        मनिायर् सम्पन्न हुन बााँकी  

मनर्यर् नं . १५ :  प्रस्ताव नं १५ िामि छिफि गदाय आ .व. ०७५/७६ िा बाह्य खोप केन्द्र िीर्यकिा 

मवमनर्ोमजि रकि रु ३,००,०००/ बाट भी. न. पा. ९ को झाके्रिौरिा बाह्य खोप केन्द्र मनिायर् गने मनर्यर् 

गररर्ो । 

मनर्यर् नं . १६ :  प्रस्ताव नं १६  िामि छिफि गदाय मबमनर्ोजन ऐन २०७५/७६ िा मकवी ििा अिैिी 

मवस्तार कार्यक्रििा मवमनर्ोमजि बजेट रु ५,०००००/ िध्य रु ४५००००/ मकवी खेमि वडा नं १,६,७,८र ९ िा  

ििा रु  ५०,०००/ अिैिी मवस्तार कार्यक्रि आवस्यकिा अनुसारका  वडाहरुिा गने मनर्यर् गररर्ो ।  
 

मनर्यर् नं . १७ :  प्रस्ताव नं १७   िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको राजस्व प्रर्ािीिाई िप 

प्रभावकारी बनाई राजस्व  संकिन गनय  प्रत्यक वडािा १ /१ वटा  र नगरपामिका कार्ायिर्िा १ सिेि गरर 

१० थिानिा राजस्वको  Software जडान गने र उक्त कार्यको िामग आन्तरीक आर्िा  िप आम्दामन 

िीर्यकबाट रु ५,००,०००/ पााँििाख खिय गने मनर्यर् गररर्ो ।    
 

मनर्यर् नं . १८ :  प्रस्ताव नं १८ िामि छिफि गदाय  देहाए बिोमजि गने मनर्यर् गररर्ो ।  

िपमिि  

१८. (क ) ब्यबसामर्क कृमर् ििा पिुपािन  कार्यक्रििा मवमनर्ोमजि बजेटिा िमक्षि वगय कार्यक्रि 

सिेि िप गरी  मिमि २०७५/०९/२० गिे सम्म वडा कार्ायिर्बाट कार्यक्रि, व्यस्क्त, वगय, सिूह सिेि 



पमहिान गरी वडा कार्ायिर्को मसफाररस समहि नागरपामिका कार्ायिर्िा पठाउन सबै वडा 

कार्यिर्ािाई (वाडय  नं ८ र ९ बाहेक)  सिर् िप गने ।      

१८. (ख ) बखेडााँडा पारर सािुदामर्क वन र सीिाकुण्ड सािुदामर्क वन उपाभोक्ता समिमििाई उक्त 

वनिा रहेको सरसफाई केन्द्र ब्यबथिापन गनय क्रिस:  बखे डाडापारर सािुदामर्क वनिाई रु 

१,५०,००००/ ( एकिाख पिास हजार ) उपिब्ध गराउने  र सीिाकुण्ड सािुदामर्क वन उपाभोक्ता 

समिमििाई न. पा. सगको सहकार्यिा िागि ईस्ििेट बिोमजि िप आर् मिर्यक बाट रु ५,००,०००/ 

(पााँि िाख ) िा सरसफाई केन्द्र ब्यबथिापन गने । 

१८ .(ग ) र्स नगरपामिका वाडय  नं ७ बसे्न िावािोजे िािांगिे मबजुिीकोिार सटयभई घर पूर्यरुपिा 

क्षमि भएकोिे सहर्ोग पाउ भमन वडा समिमिको मसफाररस ििा प्रहरी सजयमिन समहि मदएको मनवेदन 

सिेिका आिारिा मनजिाई  अथिार्ी बसोबास ब्यबथिापन गनय रु १०,०००/( दि हजार ) सहर्ोग 

उपिब्ध गराउने । 

१८ .(घ) काठिाडौ ंिहानगरपामिका २० बाट भीिसेन भजन िण्डिको सिुहिे र्स  नगरपामिका 

वाडय  नं. २ भीिेश्वर  मिमि २०७५/०८/०१ गिे  सााँसृ्कमिक  आदानप्रदान कार्यक्रि संिािन गदाय  भजन 

िण्डिका सदस्यिाई खाना खाजा वापि िागेको खिय रु ३७,३५५/ (सैमिस हजार िीनसर् पिपन्न ) 

भीिेश्वर गुमठ ििा  पुजा ब्यबथिा समिमििाई उपिब्ध गराउने ।  

१८ .(ङ) सडक ििा सावयजमनक िापदण्ड मनिायरर् ऐन २०७४, प्रिि संसोिन ऐन २०७५ को 

अनुसूमििा  वाडय  नं ३ स्थिि पुरानो बजार हुदै रािेछाप जाने िुिबाटोको पुरानोबज़ार िोकदेस्ख कृमर् 

बजार—बासझांग सडकसम्मको  खण्ड सिावेस नभएको हुदा नापी  नक्शािा २ मिटरदेस्ख ३ 

मिटरसम्म भएको र मफल्डिा ४ मिटर भएको हुदा नगर सभा बाट अनुिोदन हुनेगरी  उक्त सडक 

खण्डको  िापदण्ड ४ मिटर कार्ि गरर सामबकिा मनिायर् भई सकेको हकिा घरहरुको हकिा 

सेटब्याक (फासिा) नू्यनिि २ मफट र अब मनिायर् हुने घरहरुको हकिा सेटब्याक  (फासिा) नू्यनिि् 

५ मफट कार्ि गने  

१८ .(ि) नगरपामिका के्षत्रका सडक खुिाउने कार्य गनुयपदाय  ब्याकहो िोडर अपरेटर िाई कार्ायिर् 

सिर् भन्दा बाहेक अमिररक्त सिर् काि  गरेवापि प्रमिमदन रु ५००/( पाि सर् ) का दरिे खाना ििा 

खाजा खिय मदने । 

१८ .(छ) सावयजमनक नीमज साझेदारी अविारर्ा अनुरुप र्स नगरपामिकाको फोहोरिैिा ब्यबथिापन 

गनयको िामग प्रस्ताव आव्हान  गने । 

१८.(ज) र्स नगरपामिका के्षत्रिा नगर बस संिािन गनयका िामग सावयजमनक नीमज साझेदारी 

अविारर्ा अनुसार प्रस्ताव आव्हान  गने । 

 
 
 

 


