
आज मिमि २०७५/१२/११  गिे भीिशे्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु भरि बहादरु के.सी.ज्यकुो 
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ३४ 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,  

  



तिर्णय िं.१:  यस नगरपाशलका वडा नं.५ मा रहेको महांकाली भगवतीको मन्न्द्दर क्षेत्रलाई थप 
ब्यबन्स्थत गनय उक्त मन्न्द्दरको ककत्तासंग जोडडएको र आसपासको जग्गा खररद गनय ३२ औ 
बैठकले गरेको ननणयय बमोन्जमको गदठत सशमनतले पेि गरेको मुलयांकन प्रनत रोपनी अचधकतम 
रु ३,००,०००/-(तीन लाख ) मा नबढने गरी बबननयोजन ऐनको अनुसूिी ४ मा ब्यबस्था भएको 
सोदह शिर्यकमा ववननयोन्जत बजेटबाट शिलबन्द्दी दरभाउ पत्रमा बबकि गनय मन्द्जुर गरेको 
प्रनतरोपनी मूलय रु तीन लाखका दरले भीमेस्वर नगरपाशलका वडा नं. ५ बस्ने टेक बहादरु 
काककय को  ककन ३०२ बाट क्षे.फ.  ०-५-२-३,(०,०१८१ब.मी.) कक. नं. २७८ बाट क्षे.फ. ०-६-३-२  
(०,०२१९ ब.मी.) र सोदह स्थान बस्ने पुरुर्ोत्तम काकीको कक.नं. २२१६ बाट क्षे. फ.०-०-२-३ 
(०००२२ ब.शम.) र कक. नं. २७४ बाट क्षे.फ.१—४-०-०,(०,०६३६ ब.शम.) जम्मा (१०५८ ब.मी.) २-
०-४-४ दईु रोपनी िार पैसा िार दाम जग्गा खररद गने ननणयय गररयो । 
 

 

तिर्णय िं.२:   यस नगरपाशलका वाडय नं . ३ मा रहेको प्राथशमक स्वास््य केन्द्र िररकोटमा 
संिालनमा रहेको एकद्वार संकट ब्यबस्थापन केन्द्र (ocmc) सेवा लाई ननरन्द्तरता ददन शमनत 
२०७५/११/२२ गते प्रमुख न्जलला अचधकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको ननणयय बमोन्जम उक्त 
काययिममा स्टाफ नसय पदमा काययरत फुलसी ४ रामेछापका सशिकला िौहानलाई काययिमबाटै 
माशसक पाररश्रशमक २३,५०० /- र दिैँ खिय पाउने गरर आ.वा.२०७५/७६ को स्वीकृत काययिम 
संिालन गनय २०७५ श्रावण १ गते देखख २०७६ असार  मसान्द्तसम्मका लाचग ननजको सेवा 
करारलाई ननरन्द्तरता ददन ेननणयय गररयो । 
 

तिर्णय िं.३:    यस नगरपाशलकाको आन्द्तररक आयको श्रोतको रुपमा रहेको यस नगरपाशलका 
क्षेत्र शभत्रका नदीहरुबाट लाचग ढंुगा तथा बालुवा संकलन गने काययका लाचग स्पाइरल ग्रीड 
सलुसन प्रा.शल.भीमसेन गोला, काठमाण्डौका परामसय दाताबाट दोलती खोला बगर ५३८.९९ 
घ.शम.,नागदह क्षेत्र २८९९.घ.शम.,मरयांग खोला बगर ९३९१ घ.शम.,नाकेडाडा बगर ८१९६ घ.शम., 
उखरे सत्सरे बगर १२१५ घ.शम.,भांगे खोला बगर ८२७२.७१ घ.शम.,ठुला बगर ५२४१.९६ 
घमी.िनायवती तामाकोसी बगर २४९९.९ घमी.र सेराबेिी २५२४ घमी. गरर जम्मा ४०,७७७,.६६ 
घ.शम. उत्खनन गनय सक्ने गरर तयार गररएको IEE प्रनतवेदन लाई स्वीकृत गरर कायायन्द्वयनमा 
लयाउने ननणयय गररयो । 
 

तिर्णय िं.४: सघंीय सरकारको स्थानीय पूवायधार ववकास काययिम अन्द्तगयत दहमालयन अध्ययन 
अनुिन्द्धान तथा ताशलम केन्द्र ननमायण शिर्यकमा ववननयोन्जत भएको रु १,००,००,०००/-(एक 
करोड )कायायन्द्वयनका लाचग सावयजननक जग्गा संग जोडडएको र सडक संरिनाले छोएको भी.न.पा. 
३ र ७ को उपयुक्त स्थानमा कररब तीन रोपनी जग्गा खररद गरर कायय अगाडी बढाउन तपशिल 
बमोन्जमको जग्गा खाररद, मूलय ननधायरण तथा मुलयांकन सशमनत गठन गने ननणयय गररयो ।    
 

 



नबबन लामा  .........सयंोजक (वडा अध्यक्ष वडा नं. ६)  

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 िं.५:यस नगरपाशलकाका तपशिलका आयोजना हरुको यसै वर्य ववशभन्द्न परामसय दाता 
हरुबाट तयार पारीएका DPR हरु स्वीकृत गरर कायायन्द्वयन गने ननणयय गररयो ।  
तपशिल  
ि. 
स.  

योजनाको नाम / 
ठेगाना 

DPR तयार 
भएको शमनत  

परामिय दाताको नाम , ठेगाना  लागत रु  

१ न.पा.कोAnexBUildding  २०७५/१२/१० न्द्युप्लानेट ईन्द्जीननयररग सशभयस 
प्रा. शल  

रु ४९५४११/७५ 

२ ,, Soil Test २०७५/१२/१० एशलज ईन्द्जीननयररग रु २,००,०००/- 
३ मदन आचश्रत मागय २०७५/१२/८  शसगदटईन्द्जीननयररग कन्द्स.प्रा.शल. ४,९९,९९६/०४  

 

तिर्णय िं.६:    आ. बा. ०७५/७६ मा कृवर् तथा पिुपालन सम्बन्न्द्ध वडा कायायलयहरुबाट 
शसफाररस भई आएका व्यन्क्तहरुलाई तपशिल बमोन्जमका काययिमहरु स्वीकृत गरर  काययन्द्वयन 
गने ननणयय गररयो ।  
तपशिल  
ि
. 
स. 

व
डा 

कृवर्तफय  पिुपालन तफय  
 

कक
वी  

कृवर् 
औजा
र  

 तरका
री खेती  

मौरी 
पाल
न  

माछा 
पाल
न  

गाई 
पाला
न  

भैसी 
पाल
न  

बाख्रा 
पाल
न  

कुखरुा 
पालन  

बंगुर 
पालन  
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तिर्णय िं.७:  .मदन आचश्रत मागय ननमायणका लाचग रु एक करोड बबस लाख ववननयोजन भएकोमा 
DPR तायारीको लाचग रु पाि लाख छुट्याइएकोमा बााँकी रहेको रकम रु एक करोड पन्द्र लाख 
मध्ये सोदह सडकको क्षेत्रमा पने थामी जानतको भूमे मन्न्द्दरमा पदहरो गई पूणय रुपमा क्षती 
भएकोले सो पदहरोले बस्तीमा समेत ब्यापक असर पने देखखएकोले सो खण्डको तत्काल 
ब्यबस्थापनका लाचग रु दस लाखमा नबढ्ने गरर उपभोक्ता सशमनत माफय त ननमायण कायय अगाडी 
बढाउने र बााँकी रहेको रु एक करोड पाि लाखबाट उक्त सडकको ननमायण कायय ठेक्का माफय त 
अगाडी बढाउने ननणयय गररयो । 
 

तिर्णय िं.८:यस नगरपाशलका वडा नं.६ मुलखकय डाडामा ननमायण हुने ववश्व िान्न्द्त बुद्ध पाकय को  
परामसय दाता शसस्मोटेक इन्द्जीननयररगं कन्द्सलटेन्द्सी प्रा. शल. द्वारा शमनत २०७५११/२३ मा 
तयार पारीएको  DPR स्वीकृत गरर कायायन्द्वयन गने ननणयय गररयो ।  
 

बिबिध  
 

(क) यस नगरपाशलकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक ढलको च्याम्बरको बबको ननमयण गरर 
ब्यबस्थापन गदाय लागेको खिय रकम प्राबबचधक मुलयांकन अनुसार भुक्तानी ददने ननणयय गररयो। 
  
(ख) यस नगरपाशलका वडा नं. ६ को पाटी खोला  ४ शम . भएकोमा खोला हुदै जाने सरस्वती 
मागयको row ४ मी.भएको खोलाको दवुैतफय  १ शम.को जाली लगाई बर्ायको पानी समेतलाई 
ध्यानमा राखी ४ कफट (१.२ शम ) खोलाको बहाव छोडी दबुैतफय  सडक ननमायण गनय स्थानीय 
जनसमुदायको  माग र वडा नं.६ बाटशसफाररस समेत भएको हुदा सोदह बमोन्जम ननमायण  कायय 
भएकोले उक्त सडक ननमायणको रकम भुक्तानी ददने ननणयय गररयो ।   
 

(ग ).क्षमावती माध्याशमक बबद्यालय भीमेश्वर १ लाई बाशलबबज्ञान अन्द्तगयत प्रयोगात्मक सामाग्री 
खररद गनय जनतासंग मेयर काययिमबाट भुक्तानी भएको रु ३०,०००/-(तीस हजार ) मात्र 
अनुमोदन गने ननणयय गररयो । 
 

(घ) यस नगरपाशलकाबाट बबगत बर्य देखख ननरन्द्तर रुपमा सामान्जक सुरक्षा भत्ता शलई रहेका 
लाभग्राहीहरुको कम्प्युटर इन्द्री छुट हुन गएको र यस बर्यबाट अननवायय रुपामा software entry 
गनुयपने ब्यबस्था गररएको कारण सामान्जक सुरक्षा भत्ता शलन छुट भएका लाभग्राहीहरुको बबवरण 
software मा प्रबबस्ट गरर सककएको तर सामान्जक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन नसककएको 



हुदा त्यसरी छुट भएका लाभग्राहीहरुको लाचग थप सामान्जक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गरईददन 
रान्ष्रय पररिय पत्र तथा पंजीकरण ववभागलाई अनुरोध गने र आ.ब. ०७४/७५ मा कृवर् ववकास 
बैंक माफय त केदह लाभग्राहीहरुको भत्ता सम्बन्न्द्धत व्यन्क्तको खातामा प्रबबस्ट नगरी 
नगरपाशलकामा कफताय गरेको र नगरपाशलकाले पनन सो रकम सरकारी कोर्मानै कफताय गरेकोमा 
उक्त्त लाभग्राहीहरुले  आ.ब. ०७४/७५  को सामान्जक सुरक्षा भत्ता नपाएको भनन प्रमाण सदहत 
उपन्स्थत भएका हुदा उक्त लाभग्राहीहरुको वववरण सदहत आवश्यक रकम ननकासा गररददन र 
ववतरणका लाचग अनुमनत प्रदान गररददन  रान्ष्रय पररिय पत्र तथा पंजीकरण ववभागलाई 
अनुरोध गन ेननणयय गररयो ।  
 

 


