
आज मिमि २०७६ /०३/०७  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि 

बहादुर के.सी.जु्यको अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ३८ cf}+ 

बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् 

बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  
उपस्थिति  

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

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

श्री िान बहादुर खड्का.................(.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,  

  



 
 
 

तिर्णय िं .  १ : आगािी आ.व. २०७६/७७ का िामग अनुसुिी १ बिोमजिका 

र्ोजना स्वीकृि  गरी मिमि २०७६/०३/१०/ गिे बसे्न  ५ औ  नगर सभािा 

स्वीकृिीका िामग पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तिर्णय िं . २ : आगािी आ.व. २०७६/७७ का िामग अनुसुिी २ बिोमजिका 

नीमि ििा कार्यक्रि  स्वीकृि  गरी मिमि २०७६/०३/१०/ गिे बसे्न  ५ औ  नगर 

सभािा स्वीकृिीका िामग पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तिर्णय िं . ३ :  आगािी आ.व. २०७६/७७ का िामग अनुसुिी ३ र ४ 

बिोमजिका मविेर्कहरु   मिमि २०७६/०३/१०/ गिे बसे्न  ५ औ  नगर सभािा 

स्वीकृिीका िामग पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 

 मबमनर्ोजन मविेर्क, २०७६ 

 आमियक  मविेर्क, २०७६ 
 

तिर्णय िं. ४ : आ.व. २०७५/७६ िा नगरकार्यपामिका द्वारा रकिान्तर 

गररएका बजेट ििा कार्यक्रिहरु अनुिोदनका िामग मिमि २०७६/०३/१०/ गिे 

बसे्न  ५ औ  नगर सभािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तिर्णय िं ५ : आ.व. २०७५/७६ िा नगरकार्यपामिकाद्वारा िगाईएका कर ििा 

िुल्कहरु अनुिोदनका िामग मिमि २०७६/०३/१०/ गिे बसे्न  ५ औ  नगर सभािा 

पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तिर्णय िं. ६ : र्स नगरपामिका वडा नं. २ िे पुस्तकािर् सािाग्री खररद  

र्ोजनािा मबमनर्ोजन गरेको रकि रु २,००,०००/-(दुई िाख ) उक्त र्ोजना 

आवश्यक नपने भएकोिे सोमह रकि दोिखािा सासृ्कमिक संरक्षर् गनय 

र्ोजना पररवियनका िामग मसफाररस समहि अनुरोि गरेकोिे सोमह बिोमजि 

र्ोजना पररवियन गरर कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो ।  

तिर्णय िं. ७ : नेपाि सरकार बैकस्िक उजाय प्रवर्द्यन केन्द्रबाट प्राप्त िघु ििा 

साना जिमबिुि आर्ोजनाबाट मबिुि उत्पादन मिर्यकिा रु १२,००,०००/-(बाह्र 

िाख ) ििा वार्ोग्यास उत्पादन मिर्यकिा रु ३,३६,०००/- (िीन िाख छमिस 

हजार ) बजेट हाि मवमवि कारर्िे कार्ायन्वर्निा आउन सकेको छैन । नेपाि 



सरकार बैकस्िक उजाय प्रवर्द्यन केन्द्रबाट जारी “थिानीर् िहका िामग 

नवीकरर्ीर् / बैकस्िक  उजाय „ मिर्यकिा मवमनर्ोमजि सििय कार्यक्रि 

संिािन िागयदियनको बुदा नं. ५ बिोमजि कार्यपामिकाको मनर्यर् अनुसार 

प्रािमिकिािा परेका अन्य नवीकरर्ीर् उजायका प्रमबमि जडान गनय समकने 

देस्खएकोिे दुवै मिर्यकको रकिबाट नगरपामिका के्षत्रिा सौर्य बमि जडान गने 

र बाकी ंरहने रकिबाट सुिाररएको िुिो मिर्यकिा िप कार्य गने ििा उक्त 

आर्ोजनािा उपभोक्ता समिमििे श्रि सहभामगिा गने प्रकृमिको काि 

नभएकोिे उपभोक्ता समिमिको सहभामगिा नपने गरी  कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् 

गररर्ो । 
 

तिर्णय िं. ८ : भीिेश्वोर नगराकार्यपमिकाको िुख्य प्रिासमनक भवनिा िर्ार 

भएका हिहरु िध्य कार्यपामिका बैठक प्रर्ोजनका िामग िर्ार पाररएको 

हििाई  " िहांकाि सदन " नािाकरर् गरी प्रमि मदन हि भाडा रु २,००० /-

(दुई हजार ) कार्ि गने  ििा नगर सभा हििाई  " भीिेश्वोर सदन " नािाकरर् 

गरी प्रमि मदन हि भाडा रु ३०००/- ( िीन हजार ) कार्ि गरी िागका आिारिा 

भाडािा उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

तिर्णय िं. ९ :जनिस्क्त ब्यबथिापन सम्बन्धिा देहाए बिोमजि गने मनर्यर् 

गररर्ो । 

(क ) आ .बा.७५/७६ िा वडाहरुको प्रामबमिक कार्य सम्पादन गनय स.ई. ििा 

अ.स.ई. हरुको सेवा करार गररएकोिा आगािी आ.ब. को िामग केमह 

जनिस्क्त िोकसेवा आर्ोगिा पदपूमियका िामग िेस्ख पठाईएको सन्दभयिा 

िपमििका जनिस्क्तहरु २०७६ असार ३१ गिे देस्ख सिन्यवाद मबदा गने । 

आ.ब. २०७६/७७ क िामग संगठन ििा ब्यबथिापन सवेक्षर् स्वीकृि गरी ररक्त 

हुन आउने  दरबन्दीहरुिा पदपूमिय प्रमक्रर्ा २०७६ श्रावर् िमहना मभत्र अमघ 

बढाउने । 

(ख ) आ.ब. २०७५ /७६ िा कृमर्  ििा पिु सेवा िफय  वडाहरुका कार्यक्रि हेने 

गरी सेवा करार गररएका  िपमििका जनिस्क्तहरु िाई २०७६ असर ३१ गिे 

देस्ख सिन्यवाद मबदा गने र  कृमर्  ििा पिु सेवा िफय  आगािी आ.ब. 

२०७६/७७ िा सिार्ोजन भई आएका / आउने जनिस्क्तबाट सेवा संिािन 

गनय अपुग भएिा कार्यक्रि करार (program contract ) प्रमक्रर्ाबाट 

जनिस्क्त आपूमिय गने । 



(ग ) ई. नहकुि शे्रष्ठ, सुिना प्रमबमि अमिकृि मकरर् दाहाि, सहार्क कम्प्युटर 

अपरेटर रमबना खड्का र सुजन न्यौपानेको करार सेवा खाइपाई आएको सेवा 

सुमविा पाउने गरर २०७६ पौर् िसान्त सम्मका िामग िप गने । 

(घ ) स्वास्थ्य सेवा िफय का आ. ७५/७६ िा पािे , स्वीपर, गाडय बगैिे का.स. 

आमदको सेवा करार मिने मिर्यक अन्तगयि केमह बजेट प्राप्त भई सेवा करार 

गररएका िपमििका जना िस्क्तहरु हाि उक्त मिर्यकिा बजेट प्राप्त 

नभएकोिे २०७६ असर िसान्तदेस्ख सिन्यवाद मबदा गने । 
 

तिर्णय िं. १० : नगर प्रिुखको िोक आदेि ििा कार्ायिर्बाट सम्पादन 

भएका िपमिि बिोमजिका र्ोजना ििा कार्यक्रहरुको खिय  र भाडा दर 

अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 

क ) र्स नगरपामिकाको  ििेना गृह िामसक भाडा रु ३००० /-(िीन हजार) 

िा मिमि २०७६ /०३ /०१गिेबाट ए.डी.मब.अगायमनक  ििा फोहोरिैिा प्रोसेमसंग 

संग  भएको सम्प्झौिा । 

ख ) नगर सभा हि िप मनिायर् ििा सजावट कार्य  रु २०,००,०००/- (बीसिाख 

) रमजस्ट्र ेसन दसु्तर  िीर्यकबाट  प्राप्त हुने रकिबाट खिय  भएको । 

ग ) दोिखा र्ोग मिमवर संिािन जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट  उपिब्ध 

गराएको रु २०,०००/- ( मबस हजार ) 

घ ) दोिखा  मजल्ला ब्याडमिन्टन संघ िदिय समिमि दोिखािे मिमि 

२०७६/०२/१०र ११ गिे संिािन गरेको ब्याडमिन्टन कप िाई खेिकुद 

आर्ोजना कार्यक्रि बाट उपिब्ध गराएको रु ३०.०००/-(मिस हजार ) 

ङ) दोिखा मजल्ला िािपोि कार्ायिर्को िाग बिोमजि कार्ायिर्को 

खानेपानी ब्यबथिापनका िामग ि.ई . बिोमजि रु ४१,००० / ( एकिािीस 

हजार ) िात्र जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराउने । 

ि) मभिेश्वोर बमहरा प्रमिमिक मबर्द्ािर्को आफ्नै छात्रावास नभएकोिे उक्त 

मबर्द्ािर्को छात्रावास भाडा बापिको रकि रु १,००,०००/- (एकिाख ) 

िमहिासंग उप-िेर्र कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराएको । 
 

तिर्णय िं. ११: साना मसिाई मनिायर्/िियि र प्लास्स्ट्क पोखरी मनिायर् 

िफय सििय अनुदान रु ५,४०,०००/-(पााँि िाख िामिस हजार ) िध्य छनोट 

भएका िपमिि बिोमजिका कृमर्  सथिा /कृमर् सिूह /कृमर् फिय हरुिाई 

उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 



क्र. 

स.  

छनोट भएको सथिा / सिूहको नाि / 

ठेगाना  

अनुदान 

रकि 

कैमफर्ि  

१ निुना खेमि कृर्क सिूह , वाडय नं १  रु 

८३,०००/-  

साना मसंिाई 

मनिायर्  

२ अियिादेवी मबरुवा  कृर्क सिूह , वाडय नं 

५  

रु 

८३,०००/- 

साना मसंिाई 

मनिायर् 

३ पौरखी कृर्क सिूह , वाडय नं ५ रु 

८५,०००/- 

साना मसंिाई 

मनिायर् 

४  जागरुक कृर्क सिूह , वाडय नं ६  रु 

८३,०००/-  

साना मसंिाई 

मनिायर् 

५ मभिेश्वोर अगायमनक एग्रीकल्िर एण्ड ररसिय 

प्रा.मि .नं वाडय ६  

रु ४० 

,०००/-  

प्लास्स्ट्क 

पोखरी  

६  िरकारी ििा बाख्रा पािन कृर्क सिूह 

वाडय नं ७  

रु 

८३,०००/-  

साना मसंिाई 

मनिायर् 

७  घुम्ती कृर्क सिूह , वाडय नं ८  रु 

८३,०००/- 

साना मसंिाई 

मनिायर् 
 

तिर्णय िं. १२ : र्स नगरपामिकाको िािु आ.वा.िा  ५०% अनुदानिा कृमर् 

औजार मबिरर्  कार्यक्रिबाट बिि हुन आएको रु४८३७००/- ( िारिाख 

मत्रर्ासी हजार साि सर् ) िध्य घरेिु संगको  सझेिाररिा संिािन हुने हािे 

ट्याक्टर िियि िामििका िामग रु २४,१००/- (िौमबस हजार एकसर् ) र वाडय 

नं ४ का हािे ट्याक्टर उपभोक्ता  समिमििाई नपुग रकि रु १०,०००/-( दि 

हजार ) िप अनुदान उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो ।  
 
 

तिर्णय िं. १३ : नापी कार्ायिर् र गौरीिंकर क्याम्पस बीििा रहेको खोल्सीिा 

Hume pipe राखी पामकय ङ थिि मनिायर् गदाय िेक ड्यािप सिेि मनिायर् 

गनुयपने भएकोिे आगािी नगर सभाबाट अनुिोदन हुनेगरी राजस्व बााँडफााँड 

िीर्यकिा प्राप्त हुने आर्बाट रु २०,००,०००/-( मबसिाख) मवमनर्ोजन गरी  

उपभोक्ता समिमि िाफय ि कार्य भई रहेकोिा नापी कार्ायिर् िफय को िप 

Hume pipe ििा ग्यामबन वाि सिेिको  कार्य गनुय पने भएकोिे भू संरक्षर् 

कार्ायिर् बाट प्राप्त जािी भने  र िप Hume pipe  राखे्न कार्यको िामग घर 



जग्गा रमजस्ट्र ेिन आर् िीर्यकबाट िप हुने रकि बाट रु ४,५०,०००/- (िार 

िाख पिास हजार ) मबमनर्ोजन गरर कार्य आगाडी बढाउने मनर्यर् गररर्ो । 
 


