
आज मिमि २०७६ /०(/२७  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु e/t axfb'/ s]=;L=ज्यकूो  
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ४५ औ+ बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको 
उपमथिमि रही दहेाय बिोमजि मनर्यय गररयो ।  
उपस्थिति  
श्री भरत बहादरु के.सी. ....................नगर प्रमुख 

श्री कमला बस्नेत  ....................... नगर उपप्रमखु  

श्री मान बहादरु खड्का.................(.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,  

श्री माधव प्रसाद सुबेदी ................. प्रिासकीय अचधकृत   
                                                       
 

 

 

  



शमतत २०७६/०९/२७  
                                                               समय :बबहान ८:३० बजे  
 

 

काययपाशलकाको ४५ औ बैठकका प्रस्ताव तथा तनणययहरु 
 

तिर्णय िं. १:- प्रथिाब िं १ (क) माचथ छलफल गदाय यस नगरपाशलका वडा न ं३ का वडा अध्यक्ष 
श्री हररिरण शिवाकोदटकी ममतामही माता नैनलक्ष्मी शिवाकोटीको यदह शमतत २०७६/०९/२३ गत े
असामतयक तनधन भएकोले मतृ आत्माको चिरिान्न्द्तको कामना गदै िोक सन्द्तप्त पररवारजनमा 
गदहरो समवेदना प्रकट गरी िोक प्रस्ताब पाररत गन ेतनणयय गररयो ।  
 १ (ख) माचथ छलफल गदाय यस नगरपाशलका वडा नं.६ का नगर सभा सदस्य श्री गोकुल प्रसाद 
न्द्यौपानेकी ममतामही माता बबष्णमुाया न्द्यौपानेको यदह शमतत २०७६/०९/१९  गते असामतयक तनधन 
भएकोल ेमतृ आत्माको चिरिान्न्द्तको कामना गदै िोक सन्द्तप्त पररवारजनमा गदहरो समवेदना 
प्रकट गरी िोक प्रस्ताब पाररत गने तनणयय गररयो ।  
१ (ग. ) यस नगरपाशलका अन्द्तगयत वडा नं १ मा काययरत स.ई. श्री मदन कुमार थामीको यदह पौष 
२५ गते रातत भी. न. पा. १ सुष्पा क्षमावाततको टाकशसङ्ग खोला नन्जक मोटरसाइकल दरु्यटनामा 
परी  असामतयक तनधन भएकोल े मतृ आत्माको िीर िान्न्द्तको कामना गदै िोक सन्द्तप्त 
पररवारजनमा गदहरो समवदेना प्रकट गरी िोक प्रस्ताब पाररत गने तनणयय गररयो ।  

 
(ग१.) तनज मतृक मदन कुमार थामीको पाररवाररक आचथयक अवस्था नाजुक रहेको बबषयलाई मनन 
गरी तत्काल नगरपाशलकाको कमयिारी कल्याण कोषबाट ककररया खिय वापत रु ४०,०००/- (िाशलस 
हजार ) उपलब्ध गराउने तनणयय गररयो ।  

 
 (ग२.) मतृक मदन कुमार थामीको उपरोक्त अनुसारको नाजुक आचथयक अवस्थालाई ध्यान दददै 
यस नगरपाशलका अन्द्तगयत ररक्त हुन आउने उपुक्त दरबन्द्दीमा प्रिशलत कानुन बमोन्जम पदपूतत य 
गदाय मतृकको आचश्रत पररवारको एकजना सदस्यलाई पदहलो प्राथशमकता ददने तनणयय गररयो । 

 
तिर्णय िं. २ :- प्रस्ताब न ं२ माचथ छलफल गदाय  यस नगरपाशलकाको वडा नं ७ न्स्थत भुल्भुलेमा 
औधोचगक ग्राम स्थापना गनय प्रस्ताब गररएकोमा श्री उधोग वाणीज्य  तथा आपूतत य मन्द्त्रालयबाट 
स्वीकृतत प्रदान भइ िालु आ.वा. मा बजेट समेत बबतनयोजन भएकोमा मन्द्त्रालयलाई धन्द्यवाद दददै 
औधोचगक ग्राम स्थापनाको  कायय यथाशिघ्र अतर् बढाउने  तनणयय गररयो । 

 
तिर्णय िं. ३ :- प्रस्ताब नं ३ माचथ छलफल गदाय स्थानीय ववकास प्रशिक्षण  प्रततष्ठान ३ न.ं 
प्रदेि संगको साझेदारीमा यस नगरपाशलकाको संगठन संरिाना तथा ब्यबस्थापन सवके्षण (o 
&M)  र राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा श्रोत पररिालन काययक्रम तत्काल अतर्बढाउने तनणयय 
गररयो । 
 



तिर्णय िं. ४ :- प्रस्ताब न ं४ माचथ छलफल गदाय  यस नगरपाशलकाको कामकाजहरुलाई थप 
ब्यबन्स्थत रुपमा संिालन गनय ऐन कानुनहरुको आवश्यक पने भएकोले  देहाएका ववधेयकहरु 
तयार गरी शमतत २०७६/०९/२७ गते ददनको १:३० बज ेबस्ने छैटौ नगर सभा समक्ष स्वीकृततका 
लाचग टेबुल गने तनणयय गररयो । 
   तपशिल  
(क)  स्वास््य सवेा ववधेयक २०७६  
(ख)  स्थानीय बजार अनुगमन तथा ब्यबस्थापन ववधेयक २०७६  
(ग) ववपद ब्यबस्थापन ववधेयक २०७६  
(र्) शिक्षा ऐन २०७४ लाइ संसोधन तथा थप गनय बनेको ववधेक २०७६     

 

तिर्णय िं. ५  :- प्रस्ताब नं ५  माचथ छलफल गदाय :- (क) शभमेश्वर नगरकाययपाशलकाको ४२ औ 
बैठकको तनणयय नं.१ अन्द्तगयत टुडडखेल खेल मैदानको स्वीकृत बबस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन 
(DPR) बमोन्जम संसोचधत लागत अनुमान रु १८,०४,०२,३७२/०१ मध्ये हाल प्राथशमकतामा रहेका 
parapet block-1& 2, ticket counter,players changig room with toilet and landscpe 
लगायतका काययहरुका लाचग रु १३,२२,०२,५७३/८३ बहुबषीय ठेक्का ब्यबस्थापन गने । 

(ख) प्रकरण (क) अनुसारको कायय सम्पन्द्न गनय िालु आ.ब.मा ववतनयोजन ऐन २०७६ अनुसार 
रु २,४०,००,०००/-( दइु करोड िाशलस लाख) रहेको र बााँकक रकम मध्य रु १०,००,००,०००/- (दि 
करोड) बराबरको कायय सम्पादन गनय नेपाल सरकार, रान्ष्िय योजना आयोगमा आ.व.७७/७८ का 
लाचग समपुरक अनुदान माग गने ।  

(ग) ववश्विान्न्द्त बुद्ध पाकय  तनमायण योजनको स्वीकृत बबस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन (DPR) 
बमोन्जम संसोचधत कूल लागत रु १८,९०,७५,८९८/७९ मध्य रु ६,५५,१५,९९६/७३ /- आ.व.७७/७८ 
लाचग नेपाल सरकार रान्ष्िय योजना आयोगमा समपुरक अनुदान माग गने ।  

(घ) गौरीिंकर बहुमुखी क्याम्पस भवन तनमायण योजना, कूल लागत रु ५,२९,९२,४८३/६५ 
आ.ब.०७७/०७८ मा नेपाल सरकार रान्ष्िय योजना आयोगमा समपुरक  अनुदान माग गने ।  

तिर्णय िं. ६ :-आ.व.०७७/७८  का लाचग नेपाल सरकार रान्ष्िय योजना आयोगमा ववषेि अनुदान 
काययक्रम अन्द्तगयत  देहाएका योजनाहरु माग गने तनणयय गररयो । 

(क) थामी संग्रहालय तनमायण कूल लागत रु १९,२१,४२,६८१/०५  मध्य रु ५०,००,०००/-(पिास 
लाख)  

(ख) आ.व.७७/७८ मा गररवी तनवारणका लाचग लर्ु उद्धम ववकास काययक्रम (मेडपा ) संिालन 
गनय रु ५०,००,०००/- (पिास लाख) 



(ग) दोलखा मुरा तथा सास्कृततक संग्राहलयका कुल लागत रु ३,५५,५४,१९७/२७  मध्य 
आ.ब.७७/७८ मा रु ५०,००,०००/-(पिास लाख )  

(घ) आ.व.७७/७८ मा फोहरमैला प्रिोधन केन्द्र, तनमायण गनय रु ५०,००,०००/- (पिास लाख)   

 

तिर्णय िं ७:- यस नगरपाशलकालाई आ.व. ७६/७७ मा संर्बाट सितय अनुदान साना शसिाई 
काययक्रम िीषयकमा ववतनयोन्जत रु ५,००,०००/- बाट कृषक समूह र कृषक सहकारी लागायतलाई  
लागत सहभाचगतामा कायायन्द्वयन गनय प्रकाशित सुिाना बमोन्जम प्राप्त देहाएका साना शसिाई 
ममयतका लाचग देहाए बमोन्जमको रकम उपलब्ध गराउने तनणयय गररयो  

 

तपशिल  

क्र.स.  कृवष फमय/ कृवष समूह / कृवष  सहकारी ठेगाना  उपलब्ध गराउने  
रकम रु    

कैकफयत  

१  श्री दददीबदहनी शमलानशिल मदहला  कृषक 
समूह  

भी.न.पा.७  ८३,०००/-   

२ श्री सेतीदेवी कृषक समूह भी.न.पा.७ ८३,५००/-  
३  श्री तरकारी तथा बाख्रापालन मदहला कृषक 

समूह  
भी.न.पा.७ ८३,०००/-  

४ टााँडी कृषक समूह  भी.न.पा.७ ८३,५००/-  
५  िनायवतत पिुपालक कृवष सहकारी सस्था 

शल. 
भी.न.पा.७ ८३,५००/-  

६  पौरखी कृवष सहकारी सस्था शल . भी.न.पा.६  ८३,५००/-  
  

 

तिर्णय िं. ८  :- वडा नं. २ र ५ को वडा कायायिय कोठा १ /१  िप आवश्यक भएकोिे  घर 

भाडा वापि  वडा नं २ को िामग कर सिेि िामसक घर भाडा  रु १२,०००/-(बाह्र हजार ) र वडा 

नं. ५ का िामग कर सिेि िामसक घर भाडा  रु ७५००/-साि हजार पााँच सय  ) का  दरिे भकु्तानी 

गने मनर्यय गररयो । 

 तिर्णय िं. ९   :- प्रस्ताब नं ५  ववववध माचथ छलफल गदाय देहाए बमोन्जम गने तनणयय गररयो 
 िपशिल  

 ९ (क)   यस कायायियका प्रिासकीय अमिकृि िािव प्रसाद सबुदेी  कायायियको काि गदायगद ै 

मिमि २०७६/०४/२६ गिे अचानक मबरािी भइ थिानीय अथपिािा उपचार हुन नसकी सघन 

उपचार कक्षिा राखी उपचार गराउन ु परेकोिे उपचार गराउदा िागेको खचय मनजािमि सवेा 

मनयिाविी २०५० को मनयि ९७ (४.१)  बिोमजि उपिब्ि गराउन िाग गरेकोिा अथपिािा 



औषमि उपचार गराउदा िागेको मबि बिोमजिको रकि रु १,०१,२७६/५०  िध्य एकिषु्ठ  

६०,०००/-(साठी हजार िात्र )कियचारी कल्यार् कोष मिषयकबाट  उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो  

तिर्णय िं.९  (ख) यस नगरपामिका वडा नं ५ िामटिा मनिायर् हुने  सेिीदवेी िमददरिाई 

जनिासंग िेयर काययक्रिबाट रु १,५०,०००/- (एकिाख पचास हजार िात्र)उपिब्ि गराउने 

मनर्यय गररयो ।  

 

तिर्णय िं.९   (ग ) यस नगरपामिका वडा नं ७   मथिि सामनफुिुयङ मिनखिे बगैचा खानेपानी 

ििा सरसफाई उपभोक्ता समिमििे मनिायर् गने खानेपानी पाईप ििा मनिायर् सािाग्री  व्यबथिाको 

िामग  एकघर एक िारा काययक्रिबाट  रु १,००,०००/- (एकिाख िात्र)उपिब्ि गराउने मनर्यय 

गररयो ।  
तिर्णय िं. ९ (घ )  भीिेश्वर नगरपामिकाको बहृि आवमिक योजना िजुयिा गदाय अविम्बन 

गररएको मबथििृ योजना िजुयिा सम्बमदि काययमवमि २०७६ अनिुोदन एवं थवीकृि गने मनर्यय 

गररयो । 

तिर्णय िं.९ (ङ)यस कायायिय वा अदिगयि अथिायी/ करारिा सवेािा काययरि कियचारीहरुको 

आवमिक दघुयटना बीिा गररमदन कायायियिाई मनदिेन मदने मनर्यय गररयो।  

 

तिर्णय िं ९ (ि) दोलखा न्जल्ला बुद्चधिाल संर्ले शमतत २०७६/१०/०८ देखख ११ गतेसम्म ४ 
ददने सातौ न्जल्लास्तरीय तथा अन्द्तर ववद्यालय खुल्ला बुद्चधिाल खेल संिालन गनय प्रस्तव 
पेि गरेकोमा खेलकुद सहयोग िीषयकबाट रु ३०,०००/- (तीसहजार ) मात्र उपलब्ध गराउने तनणयय 
गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


