
 

आज मिमि २०७६ /०१/०५  गिे भीिशे्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु भरि बहादरु के.सी.ज्यकुो 
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ३५ 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 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,  

  



 

                    नगर काययपामिकाको ३५ औ बैठकका  प्रथिाव ििा मनर्ययहरु  

 

                                                                  मिमि : २०७६/०१/०५ 

                                                                                                              सिय : मिहान ८ :०० िजे  

 

मनर्णय नं. १ : प्रस्िाि नं . १ िामि छिफि गदाय  नगरपामिकािे चाि ुआमियक बर्यिा िखु्य प्रिासमनक भवन 

मनिायर् मिर्यकिा रु ५०,००,०००/- मबमनयोजन गरेकोिा रु ५,००,०००/- िा नबढ्ने गरी DPR ियार गने मनर्यय 

भइ सकेको, वडा कायायिय भवन मनिायर् मिर्यकिा रु ६०,००,०००/- मबमनयोजन भएको  भवन मनिायर्को िामग 

आवश्यक प्रमिया अगाडी बढी सकेको, भवन मनिायर् काययका िामग मवमनयोमजि रकि र सिय सीिा सििे कि 

हुने दमेखएकोिे नगरपामिकाको िखु्य प्रिासमनक भवन  ििा ४ नं . वडा कायायिय भवन मनिायर् योजनािाई 

बहुबर्ीय योजनािा सिाविे गने मनर्यय गररयो ।  

 

मनर्णय नं. २ : प्रस्िाि नं . २ िामि छिफि गदाय  खानपेानीको श्रोिको दीगो ब्यबथिापन गनय  सािदुामयक 

वनसंगको सहकाययिा सािदुामयक वनिा ररचाजय पोखरी मनिायर् मिर्यकिा रु १०,००,०००/- मबमनयोजन भएकोिा   

उक्त कायय गनय श्री गमु्फा िहमभर मिटे सािदुामयक वन उपभोक्ता समिमिको प्रथिाब पेि हुन आएकोिा हाि 

मवमनयोमजि रकिबाट ररचाजय पोखरी मनिायर् गनय इच्छुक अन्य सािदूामयक वनहरु  सििेको  िागि सहभामगिािा  

िागि इमथटिटे हरेी रु २,००,०००/- दमेख रु ३,००,०००/- सम्ि नगरपामिकाि ेउपिब्ि गराउने गरी   पानी ररचाजय 

पोखरी मनिायर् गनय कायय अगाडी बढाउने मनर्यय गररयो ।   

 

मनर्णय नं. ३ : प्रथिाब नं . ३ िामि छिफि गदाय यस नगरपामिकाको  फोहोर ििैा ब्यबथिापनको काययिाई िप 

ब्यबमथिि गद ैिान ेनीमि अनरुुप यस नगरपामिकािे फोहोर ििैा ब्यबथिापनको कायय मनमज क्षेत्रिाई हथिान्िरर् 

गने सम्बन्ििा सबै भन्दा कि दरिा काि गनय इच्छुक  ए.डी.मब. फोहरििैा प्रोसेमसंग एण्ड अगायमनक िि उत्पादन 

केन्र भी. न. पा. ७ िाई मिमि २०७६ बैिाख िमहना बाट िाग ुहुने गरर फोहरििैा ब्यबथिापनको  कायय सम्झौिा 

पत्र ििोमजि आगािी आ.ब. ७८/७९ सम्िका िामग मनमज क्षेत्रिाई हथिान्िरर्  गन े मनर्यय गररयो । 

 

मनर्णय नं. ४  : प्रथिाब नं . ४ िामि छिफि गदाय यस नगरपामिकाको  पनुः संरचना सगै नगरपामिकाको मबमबि 

काययहरु मनवायमचि जन प्रमिमनमिद्वारा सम्पादन गनुयपने ब्यबथिा थिानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िा रहकेो र  

मनवायमचि जनप्रमिमनमिहरुको सिय सापेक्ष नेितृ्व क्षििा  मबकासका िामग  उदघोर्र्  ििा नेितृ्व  मबकास िािीि 

संचािन गनुयपने  भएकोिे उपभोक्ता समिमिका पदामिकारीहरुिाई अमभिमुखकरर्  मिर्यक बाट रु १५०,०००/- ( 

एकिाख पचास हजार िात्र ) खचय व्यहोने गरी ३ मदने प्रथिुिीकरर् किा ििा नेितृ्व मबकास िामिि मनवायमचि 

जनप्रमिमनमिहरूका िामग संचािन गने मनर्यय गररयो । 

 

मनर्णय नं. ५ : प्रस्िाि नं .५ िामि छिफि गदाय यस नगरपामिकाको  प्रिासमनक भवन िल्िा िप योजाना मिमि 

२०७५ भार िसान्िसम्ि  कायय सम्पन्न गने गरर सम्झौिा भएकोिा बथिी मनिायर् सेवाि ेउक्त कायय सियि ैसम्पन्न 

गनय नसकी म्याद िपका िामग मिमि २०७५/०५/१० िा मनवेदन मदएको र  कायय सन्िोर् जनक नभएकोिे म्याद िप 

सििे भइ नसकेको अवथिािा उक्त मनिायर् सेवािे  कायायिय को Estimate भन्दा बढी अकं कबिु गरेको  Item 

िात्र को काि गरेको रबााँकी  काि िागि Estimate भन्दा कि दरिा हािेकोिे मनजको ठेक्का रद्द गरर कायायन्वयन 



गराउन िप रकि आवश्यक पने भएकोिे प्रामवमिकको प्रिक्ष्य मनगरानीिा उक्त कायय सम्पादन गन ेगरी मिमि २०७६ 

साि  जषे्ठ िसान्ि सम्िको िामग  म्याद िप गन ेमनर्यय गररयो । 

मनर्णय नं. ६: प्रस्िाि नं .६  िामि छिफि गदाय  यस नगरपामिकािे सािदुामयक मबद्यािय र सथिागि मबद्यािय 

बीचको मवभदे हटाउद ैसिान मिक्षाको  अविारर्ा कायायन्वयनका िागी प्रािमिक िहदमेखनै  अगं्रेजी िाध्यि बाट 

अध्यापन गराउन प्रािमिक िहका मिक्षक मिमक्षकािाई अंग्रेजी अध्यापन क्षििा अमभबदृी िामिि संचािनका  

िामग थिानीय उत्पादनिा आिाररि मदवा खाजा काययििबाट रु ६,५०,०००/  (छ िाख पचास हजार िात्र ) 

मबमनयोजन गने मनर्यय गररयो । 

  मिमिध . ७ 

७.१) नगर थिरीय िमहिा अमिकार िचंिे मवभदे मवरुद्वको अमभयान संचािनका िामग पेि गरेको प्रथिाव 

कायायन्वयनका िामग सतु्केरी िमहिा पोर्र् काययििबाट रु १,००,०००/-( एक िाख िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय 

गररयो । 

७.२) पररवियन, नेपाि, दोिखािे उद्यिमिििा र व्यवसामयक योजना िजुयिा सम्वन्िी काययका िामग पेि गरेको 

प्रथिाव कायायन्वयनका िामग उपभोक्ता समिमिका पदामिकारीहरुिाई अमभिमुखकरर्  मिर्यक बाट रु १५०,०००/- 

( एकिाख पचास हजार िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.३) कामिन्चोक सािदुामयक एफ.एि. १०६.४ िगेाहजय काययिि प्रिखु गायत्री आचाययिे कामिन्चोक छिफि 

काययििका िामग पेि गरेको  प्रथिाव कायायन्वयनका िामग रेमडयो ििा पत्र पमत्रका मिर्यक बाट रु १५०,०००/- ( 

एकिाख पचास हजार िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.४) बहुउदशे्यीय उत्पीमडि उत्िान मवकास िचं, दोिखािे जािीय भदेभाव ििा छुवाछुि अन्त्यका िामग 

सरोकारवािाको भमूिका  मवर्यक   प्रथिाव कायायन्वयनका िामग नगरिाई जािीय मवभदे िकु्त अमभयान काययिि 

मिर्यक बाट रु २,००,०००/- ( दइु िाख िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.५ ) नेपाि पषु्प उत्पादन िमहिा सिहू, भी.न.पा. २ का अध्यक्ष गीिादवेी श्रेष्ठिे भी.न.पा. २ पाखििी मथिि इन्र 

मसंह दवे पाकय  िियि ििा पषु्प व्यवथिापन काययििका प्रथिाव कायायन्वयनका िामग पषु्प नसयरी ििा अनायिेंन्टि 

मबरुवा नसयरी मवकास काययिि िीर्यकबाट रु १,००,०००/-( एक िाख िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.६) भी.न .पा. ५ िा रहकेो मसंचाई िियिका िामग पणु्य प्रसाद सबेुदीिे पेि गरेको मवमभन्न पाइप खररद ििा िगंाि 

मनिायर् योजना कायायन्वयनका  िामग िियि सिुार िीर्यकबाट रु ५ ०,०००/-( पचास हजार  िात्र ) उपिब्ि गराउने 

मनर्यय गररयो । 

७.७) दोिखा युनेथको िमहिा सिाज चररकोटिे ढाकाको खादा बनाउने अमभिखुीकरर् काययिि संचािन गनय 

प्रथिाव  कायायन्वयनका  िामग संघ सथिा सिन्वय ििा मनयिन िीर्यकबाट रु ७५ ,०००/-(पचहत्तर  हजार  िात्र ) 

उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.८ ) िमहिा उत्िान केन्र, चररकोटका समचव सजुािा मिवाकोटी एकि िमहिाको पमहचान ििा भिेा काययिि, 

प्रथिाव कायायन्वयनका  िामग  िमहिासंग उपियेर िीर्यकबाट रु १,० ०,०००/-( एकिाख   िात्र ) उपिब्ि गराउने 

मनर्यय गररयो । 

७.९) अपाङ्गिा पररचयपत्र मविरर् काययमवमि २०७५, थवीकृि गने मनर्यय गररयो । 



७.१०) परू्य अपाङ्ग भई अरुको सहयोगिा िात्र मजउन सक्ने व्यमक्तका सहयोगीिाई प्रमि व्यमक्त एकिषु्ट रु ५०००/- 

(पाच हजार िात्र ) घरि ैगई अबथिा हरेी उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.११ ) यस नगरपामिका वडा नं ३ को वडा बजटेबाट मबमनयोजन भएको "च्यानडाडा ब्यबथिापन " योजना 

कायायन्वयन हुन नसक्ने भमन ३ नं वडा कायायियिे उक्त योजना पररवियन गररमदन मसफाररस गरेको "चररघयांग –  

टुकीसंघ कायायिय जाने बाटोिा ह्यिु पाईप समहिको सडक मनिायर् योजनािा  " पररवियन गरर कायायन्वयन गने  

मनर्यय गररयो । 

७. १२) सेमिदबेी  प्रािमिक मबद्यािय मभिशे्वोर ९ भण्डारेिा मबद्यािय हािािा पि ु चौपाया प्रविे गरर के्षिी 

पयुायएकोिा मबद्यािय प्रवेिद्वार ििा घरेाबार गनय ससाना पवूायिार मनिायर् मिर्यकबाट रु १,००,०००/-(एक िाख 

िात्र ) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७. १३) यस नगरपामिका वडा नं ६ बथने भगवान प्रसाद न्यौपानेिे  मभिशे्वोर ६ रािकोट मथिि भोटेखोिा मसचाईिा  

२०७२ सािको भकूम्पिे क्षमि पयुायई मसचाई अवरुद्ध भएकोिे पनु सचुारु गनय िाग गरेकोिा उक्त मसचाई िाियत्का 

िामग जनिासंग ियेर काययििबाट रु १,००,०००/- (एक िाख िात्र) उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो  ।   

 ७. १४ ) :यस कायायियको थवीकृि बामर्यक  कृमर्  ििा पिपुािन काययिििा मवमनयोमजि रकि बाट  दहेाए बिो 

मजिका िामिि संचािन गने मनर्यय गररयो । 

िपमिि  

ि.स. काययििको नाि   मवमनयोमजि  रु  कैमफयि  

१  अर्गयायमनक खमेि प्रबियन / मबर्ादी ब्यबथिापन  १,००,०००/-  एकिाख  

२  पिपुन्छी पािन ििा ब्यबसामयक कुखरुा पािन  १,००,०००/- एकिाख  

 

७.१५) :यस नगरपामिकाको आ.वा. ०७५/७६ को थवीकृि अगवुा कृर्क अविोकन भ्रिर् काययिि अन्िगयि  

नगर उपप्रिखुको संयोजकत्विा  प्रत्यक वडाका कृमर् संयोजक समहि वडा अध्यक्षिे मसफाररस गरेका २ जना 

अगवुा कृर्क, १ /१ जना कृमर् ििा पि ुसेवा प्रामबमिक समहि ३० जनाको टोिी उपकु्त सिय र  थिानिा प्रथिाब 

पत्र बिोमजि  अविोकन भ्रिर्िा पठाउने मनर्यय गररयो ।   

७.१६) : यस नगरपामिकाको आ.वा. ०७५/७६ को थवीकृि काययिि बिोमजि दहेाएका काययिि संचािन गनय 

दहेाएका कृर्क , कृमर् फिय ,कृर्क सिहूिाई छनौट गने मनर्यय गररयो । 

  

ि.स. 

काययििको नाि   छनौट भएको ब्यबसाय  

 

मवमनयोमजि  रु  

१  एक्ि ेपाखा पात्िे पोखरी सािदुामयक 

वन उपभोक्ता सिहू ,मभिशे्वोर ९   

िोठ सल्िा ििा अन्य िोपोन्िखु 

बनथपमिको मबरुवा उत्पादन  

१,००,०००/(एक िाख ) 

२  दउेरािी कृर्क सिहू , मभिशे्वोर १ िोठ सल्िा ििा अन्य िोपोन्िखु 

बनथपमिको मबरुवा उत्पादन 

२,००,०००/-(दईु  िाख ) 



३  गोखय बहादरु बथनेि, मभिशे्वोर ८    िोठ सल्िा ििा अन्य िोपोन्िखु 

बनथपमिको मबरुवा उत्पादन 

१,००,०००/-(एक िाख ) 

४  मििोत्तिा महिािी फूड प्रोडक्सन एण्ड 

ररसचय सेन्टर प्रा.मि. मभिशे्वोर ८    

फिफुि र पषु्प नसयरी  ५,००,०००/(पाच  िाख ) 

५  महिाियन एमग्रकल्चर एण्ड िाइभथटक 

ररसचय फािय प्रा.मि. मभिशे्वोर ७   

िोठ सल्िा ििा अन्य िोपोन्िखु 

बनथपमिको मबरुवा उत्पादन 

१,००,०००/-(एक िाख ) 

६ िनामजि कृमर् फिय  घााँस उत्पादन  १,००,०००/-(एक िाख ) 

 

७.१७ : चाि ु आ.व. ०७५/७६ का िामग संघीय सरकारबाट यवूा मिप ििा उद्यिमिििा मबकास  काययिि 

संचािनका िामग प्राप्त रु ५,००,०००/- ( पााँचिाख ) बाट यवूाहरुिाई थवरोजगार  िमक्षि  िीन िमहने हाउस 

वायररंग िामिि सन्चािन गनय  दोिखा बहु उदशे्यीय िामिि सथिािे पेि गरेको प्रथिाबिाई थवीकृि गरी उक्त 

िामिि संचािन दोिखा बहुउदे्धश्यीय िामिि सथिािाई एकिषु्ट रु रु ५,००,०००/- ( पााँचिाख ) उपिब्ि गराउने  

गने मनर्यय गररयो । 

७.१८:.यस नगरपामिका वडा नं. ७ मथिि बाहुनी खोिािे बर्ायको सियिा मबिाि रुप मिई पैदि आवागिन गनय 

कमठन हुने भमन वडा नं. ७ बाट उक्त थिानिा RCC थल्याब ढिान गरर िामनसहरुको आवागिनिाई सहज पानय  

प्रामबमिक Estimate समहि पेि भएकोिा उक्त RCC थल्याब ढिान काययका िामग जनिासंग ियेर काययििबाट 

रु १,२०,०००/-(एकिाख मबस हजार िात्र )उपिब्ि गराउने मनर्यय गररयो । 

७.१९) यस नगरपामिका वडा नं .४ को मडही –बादी –िािाकोिी सडक  बााँकी  खण्डको अिरुो रहकेो खण्ड   उक्त 

सडक मनिायर् पश्चाि ढुङ्गा,बािवुा ल्याउन समकने  दमेखएकोिे प्रामबमिक मथटिटे ििा कािको िलु्यांकन बिोमजि 

अन्य िप हुने  िीर्यकबाट  आगािी नगर सभाबाट अगिुोदन गराउने गरर  रु ११,२०,०००/-( एघार िाख बीस 

हजार िात्र ) उपिब्ि गराई उक्त सडक मनिायर् सम्पन्न गने  । 

 

७.२०.दहेायका संथिािाई मनम्न काययका गनयका िामग उपिव्ि गराएको रकि अनिुोदन गने मनर्यय गररयो । 

क) दोिखा मजल्िा फुटबि संघिे मसन्िपुाल्चोक मजल्िाको पाखरिा आयोमजि फुटबि खिेिा सहभागी भई 

पाखर कप मजत्न सफि भएकोिे खिेकुद मवकास  िीर्यकबाट उपिव्ि गराएको रकि रु ४०,०००/-( चामिस 

हजार िात्र ) । 

ख) नेपाि रेडिस सोसाईटी मजल्िा िाखा दोिखािाई आपिकािीन व्यवथिापनका िामग मवपद व्यवथिापन 

िीर्यकबाट उपिव्ि गराएको रु ४०,०००/-/-( चामिस हजार िात्र ) । 

ग ) कुमसपा राम्पा खानेपानी उपभोक्ता समिमिका अध्यक्ष कृष्र् प्रसाद सबेुदीिे उक्त के्षत्रका ४८ घरिरुीिे प्रयोग 

गरी  रहकेो  खानेपानी ट्यांकी मनिायर् ििा िियिका िामग अनरुोि गरी मदएको मनबेदनिा जनिासंग ियेर 

काययििबाट रु २,००,०००/- (दईु िाख िात्र ) उपिब्ि गराउने ।  

घ ) बािकृष्र् िपमिया भीिेश्वर १  िाई नेपािको मचनारी नािक  पथुिक प्रकािन गनय सहयोग थवरुप  रेमडयो 

पत्रपमत्रका िीर्यकबाट उपिब्ि गराईएको रु ५००० /-(पाच हजार िात्र ) । 


