
 

नगर कार्यपालिकाको ४२ औ बैठकका प्रस्ताब तथा निर्णयहरू    

                                                                                                                                                              
मिमि २०७६/०७/०६ गिे   बुधबार, मबहान ७: ३० बजे  

१) ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने योजर्नाहरु छर्नौट  सम्वन्धमा, 

नर्नर्णय र्नं. १ :- भीमेश्वर र्नगरपालिका लभत्र केहह बहुबर्षीय आयोजर्नाहरु र्नगरगौरवका 
आयोजर्नाका रुपमा सन्चािर्न भईरहेका पररप्रेक्ष्यमा उक्त आयोजर्नाका िागग आवश्यक 
पर्ने सम्पूर्ण अर्नुमानर्नत िागत चािु आगथणक बर्षणमा सुनर्नश्श्चत गर्नण र्नसककर्ने भएकोिे 
आगामी आ.ब.हरुमा भीमेश्वर र्नगरपालिकाको मौज्दात रकमबाट वा ३ र्नं. प्रदेश सरकारबाट 
वा र्नेपाि सरकार समक्ष प्रस्ताब गर्नण सककर्ने समपुरक, ववशेर्ष अर्नुदार्न रकम वा अन्य 
नर्नकायबाट प्राप्त गर्नण सककर्ने रकम बाट र्नगरपालिकाको आगामी आ.ब. को ववनर्नयोजर्न 
ऐर्न मार्ण त संसोधर्न गर्ने गरी हाि तपलशि बमोश्जम बहुबर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त गरी 
कायाणन्वयर्न गर्ने यसमा पटक पटक ठेक्का सुचर्ना गर्नुण पदाण िाग्र्ने िागत समेत  कम 
गराई आयोजर्नाको श्रोत सुनर्नश्श्चत गरी तपलशि बमोश्जमका िागत स्वीकृत गर्ने नर्नर्णय 
गररयो । 

तपलशि  

क्र
.
स
.  

आयोजर्ना
को र्नाम  

जम्मा 
ि.ई. रकम 
रु 

हाि 
ठेक्का 
प्रस्ताब 
रकम रु 

चािुआगथणक 
वर्षणमा 
उपिब्ध 
श्रोत 

प्रदेश 
समपुर
क 
प्रस्तावव
त रु  

र्नपुग 
रकम 
रु 

मुख्य 
कायणहरु  

१  कबर्ण हि  
 

१०,१७,२९,५
७२/०७  

६,७२,०७
,२२८/२९  

२,००,००,००
०/-  

१,००,०
०,०००/- 

३,७२,०
७,२२८/
२९   
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and 
plaster 



२  टुडर्खेि 
स्तरोन्र्नवि  

रु 
१७,८१,९४,६
८५/३० 

रु१०,७०,
०८,२५०/
३८  

रु 
२,४०,००,००
०/- 

रु 
५,००,०
०,०००/
००  

रु 
३,३०,०
८,२५०/
३८ 

parape
t 
block, 
player
s 
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g 
room 
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toilet 
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pe  

३  सुचर्ना 
केन्र 
सहहतको 
भीमेश्वर 
प्रवेश द्वार 

२,००,००,००
०/-  

१,७२,४५
,७३१.१९  

४५,००,०००/-  ------ १२७,४
५,७३१/
११  

शौचािय
,पाकण  
सहहत 
प्रवेश 
द्वार 
सम्पन्र्न  

 

नर्नर्णय र्नं .२:-चािु आ.व.का िागग यस र्नगरपालिकाको बावर्षणक स्वीकृत कायणक्रम अन्तगणत 
तीस िाख भन्दा मागथका तपलशिका आयोजर्नाहरु ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने नर्नर्णय गररयो । 

तपलशि  

क्र.स.  आयोजर्नाको र्नाम  वर्ा र्नं .  ि.ई. रु   कैकर्यत  
१  पाखािाती भवर्न  २  तीस िाख   
२  अर्नाथािय---गाईघाट 

सर्क  
५ पैतालिस िाख   

३  पानतखोिा—कुप्री—
नतन्खिे-–सेरा सर्क  

६  र ७  पचास िाख  
 

उखुबारी मागण 

४ भटमासे –- श्जिु-काविके 
-–जर्ती गोिाई सर्क  

४ र ५  पचास िाख  
 

 

५  मदर्न आगश्रत मागण  ९ पचहिर िाख   



६  अर्नाथािय –महांकाि – 
कोथे खोिा  

५ पचास िाख  
 

महांकाि मागण  

७  शहरी सर्क (सर्कबोर्ण) 
बाट प्राप्त हुर्ने 
रकमबाट चररकोट 
बजार क्षेत्रका पश्क्क 
सर्कहरूको  ममणत 
सुधार गर्ने . 

 

३ र ६    बहिर िाख 
पचास हजार  

 

 

 नर्नर्णय  र्नं . ३:- यस र्नगरपालिका अन्तगणत वार्ण र्नं ८ कायाणियको च र्नं. २८१ लमनत 
२०७६/०६१४ को पत्रबाट स्वास््य चौकी बोच र ८ र्नं. वर्ा कायाणियको िागग भवर्न  नर्नमाणर् 
गर्नण जग्गा आवश्यक परेकोिे स्वास््य चौकी बोच र ८ र्नं. वर्ा कायाणियको र्नाममा जागा 
धनर्न पुजाण समेत प्राप्त गरी  रकम भुक्तार्नी माग भइ आएको छ । सावणजनर्नक नर्नकायिे 
खररद गदाण खररद ईकाईको नर्नर्णय, सावणजनर्नक प्रनतस्पदाण, मुलयांकर्न सलमनतको लसर्ाररस र 
भुक्तार्नी गरी िगत बाध्र्न ुपार्ने हुन्छ । यद्यवप ८ र्नं. वर्ा कायाणिय र स्वास््य चौकी बोचको 
र्नाममा रकम व्यश्क्तबाट सापट लिई खररद गरेको ववर्षयमा स्थार्नीय कारोवार मूलय बुझ्दा  
न्यूर्नतम र्नै रहेको देखखन्छ र पााँच िाख भन्दा कम रकमको सोझै खररद गर्नण सककर्ने पनर्न 
प्रावधार्न छ । 

  प्रस्तुत सन्दभणमा आगामी हदर्नमा खररद प्रकक्रया पूर्ण पािर्ना हुर्नेगरी सूगचत गर्ने र 
हाि ८ र्नं. वर्ा कायाणियको र्नाममा कृष्र् कुमारी खत्री भी. र्न. पा. ९ समेत बाट जग्गा खररद 
गरी भुक्तार्नी  हदएको रु चारिाख त्रत्रयार्नब्बे हजार पााँच सय अठहिर , बोच स्वास््य चौकीको 
र्नाममा कृष्र् कुमारी खत्री भी. र्न. पा. ९ समेतबाट जग्गा खररद बापत गरेको भुक्तार्नी रु 
दईु िाख पचहिर हजार एकसय चौरासी तथा खररद बापत भुक्िार्नी गररएका राजस्व रकमहरु 
समेत अर्नुमोदर्न गरी यस कायाणियको चािु आ.ब.मा स्वीकृत ववनर्नयोजर्न ऐर्नको वर्ा कायाणिय 
भवर्न तर्ण को बजेटबाट भुक्तार्नी हदर्ने नर्नर्णय गररयो । 

नर्नर्णय र्नं. ४:- यस र्नगरपालिकाको वर्ा र्नं.३ सातदोबाटोमा सावणजनर्नक शौचािय सहहतको 
सवपगं कम्प्िेक्स नर्नमाणर्ाधीर्न छ । सो स्थार्नमा सात्रबकमा पुरार्नो भवर्न रहेको र यस 
र्नगरपालिकाको र्नाममा ग्राहक र्नं.००१-२२-२०२ को त्रबधुत महशुि बक्यौता रहर्न गई र्नयााँ 
भवर्न नर्नमाणर् कायण गर्नण आवश्यक त्रबधुत सेवा जर्ार्न गर्नण पुरार्नो बक्यौता रु एकिाख 
अठचालिस हजार सात सय चालिस पैसा चालिस चािु आ.ब. को त्रबधुत महशुि शीर्षणकबाट 
भुक्तार्नी हदर्ने नर्नर्णय गररयो। 



नर्नर्णय र्नं. ५ :- (क) चािु आ.व. का िागग यस र्नगरपालिकाको  कृवर्ष तथा पशुपािर्न ववर्षेश 
कायणक्रम संचािर्न गर्नण रु ३०,००,०००/-ववनर्नयोजर्न भएको छ । कृवर्ष अर्नुदार्न तथा 
प्रबद्णधर्नात्मक कायणक्रममा सबै वर्ाहरुमा एकरुपता लयाई  ब्यबश्स्थत बर्नाउर्न कायाणियको 
कृवर्ष शाखाबाट प्रस्ताव गररएको भीमेश्वर र्नगरपालिकाको र्नगर कृवर्ष कायणक्रम संचािर्न 
कायणववगध २०७६ आवश्यक संसोधर्न सहहत पाररत गर्ने नर्नर्णय गररयो । 

ख) उपरोक्तार्नुसार चािु आ.ब. मा ववनर्नयोश्जत रु ३०,००,०००/- मध्ये रु १०,००,०००/- पशु 
सेवा के्षत्रमा छुट्याइ रु १०,००,०००/- बाट संिग्र्न बमोश्जम प्रस्ताव गररएका कृवर्ष कायणक्रम 
िागत अर्नुमार्न स्वीकृत गरी कायाणन्वयर्नमा गर्ने नर्नर्णय गररयो।  

नर्नर्णय र्नं. ६ :- सामाश्जक ववकास मन्त्रािय ३ र्नं. प्रदेशबाट आ.ब. ७६/७७ को वावर्षणक कायणक्रम 
अर्नुसार यस र्नगरपालिकािाई एक त्रबद्यािय एक र्नसण कायणक्रमको एक कोटा प्राप्त भएकोमा 
यस र्न.पा. लभत्र रहेको एक मात्र छात्रा त्रबद्यािय श्री पशुपनत कन्या मा.त्रब. चररकोटिाई 
छर्नौट गरर पठाउर्ने नर्नर्णय गररयो ।  

  नर्नर्णय र्नं. ७ :- यस र्नगरपालिका ६ श्स्थत भ्यूटावर समेतिाई खार्नेपार्नी तथा शौचािय 
समेतको ब्यबस्था गर्नण भी.र्न.पा. १ उपिब्धाता रहेको खार्नेपार्नी मुहार्निाई ववश्वशाश्न्त 
बुद्धपाकण  –-- भ्यूटावर खार्नेपार्नी आयोजर्ना संचािर्न गर्नण एक घर एक धारा शीर्षणकबाट बाट 
रु २०,००,०००/-(बीसिाख) त्रबनर्नयोजर्न गरी कायणन्वयर्न गर्ने नर्नर्णय गररयो । 

 ववववध नर्नर्णय र्नं. ८ :- 

८ (क)श्जलिा प्रहरी कायाणिय चररकोट दोिाखाको प.स.१-०१-०५-०७६ लमनत २०७६/०६/०३ को 
पत्रबाट सम्बश्न्धत वर्ा कायाणियको लसर्ाररस समेत राखी प्रहरी चौकी खरीढुङ्गाका िागग 
स्थार्नीय वासी हरुिे समेत प्रयोग गर्ने गरी एक हजार लिटरको खार्नेपार्नी ट्यांकी खररद 
गररहदर्न  नर्नवेदर्न माग भएकोिे प्रहरी चौकी खरीढुङ्गािाई १,०००/-लिटरको खार्नेपार्नी ट्यांकी 
उपिब्ध गराउर्ने नर्नर्णय गररयो  

८ (ख )  सामुदानयक त्रबकास मंच (CDF ) र्नेपाििे यस र्नगरपालिकाको वर्ा र्नं. ८ मा 
खार्नेपार्नी, स्वच्छता तथा सरसर्ाई सम्बश्न्ध सुचकहरू  पुरा गरी  र्नमुर्ना समुदाय घोर्षर्ा 
गर्ने कायणक्रम प्रस्ताब राखेको र भार्ा सुकाउर्ने चांग नर्नमाणर् गर्नण र्नगरपालिकािे (२०० चांग) 
को िागग आवश्यक रकम साझेदारी गर्ने नर्नर्णय गररयो । 

८ (ग ) दोिखा र्ान्स कु्रिे )"दोिखा सास्कृनतक ,सााँगगनतक महोत्सब २०७६ " संचािर्न 
(गत असोज ११ गते ) आयोजर्ना गरेकोमा आगथणक सहयोग माग गरेकोिे जर्नतासंग मेयर 
कायणक्रमबाट रु २५,०००/- पगचस हजार मात्र उपिब्ध गराउर्ने नर्नर्णय गररयो ।  

८ (घ) राश्ष्िय िोकदोहोरी प्रनतष्ठार्न र्नेपाि श्जलिा कायण सलमनत दोिाखािे "दोिखा 
िोकतारा २०७६ " संचािार्न गर्नण प्रस्ताब पेश गरेकोमा उक्त कायणक्रम संचािर्न गर्नण 



जर्नतासंग मेयर कायणक्रमबाट रु २५,०००/- पगचस हजार मात्र उपिब्ध गराउर्ने नर्नर्णय 
गररयो ।  

 ८ (ङ्) दोिखा उधोग बाखर्ज्य संघिे आफ्र्नो भवर्न पुर्नः नर्नमाणर् गर्नण आगथणक        
सहायता माग गरेकोमा संघ सस्था समन्वय लशर्षणकबाट रु १,००,०००/- (एक िाख) मात्र 
उपिब्ध गराउर्ने र बहृत दोिखा महोत्सब २०७६ आयोजर्ना गर्नण अर्नुमनत माग गरेकोमा 
यस र्नगरपालिका समेतको सहभागगतामा संयुक्त रुपमा आयोजार्ना गर्नण अर्नुमनत हदर्ने 
नर्नर्णय गररयो । 

८ (च) यस र्नगरपालिकाको वार्ण र्नं. ६ मा रहेको लसम्पार्नी पोखरी तथा भ्युटावर भार्ामा 
संचािर्न गर्नण चािु आ.ब. को िागग बावर्षणक न्युर्नतम शुलकमा स्थार्नीय संघ सस्थािे पेश 
गरेको प्रस्तावमा आगथणक ऐर्न २०७६ मा रहेको प्रावधार्न भन्दा न्युर्न रकम र्नहुर्ने गरी स्थार्नीय 
सस्थाहरुिाई सम्झौताका िागग आवश्यक प्रकक्रया अगार्ी बढाउर्न काअयाणियिाई नर्नदेशर्न 
हदर्ने नर्नर्णय गररयो। 

८ (छ ) रेवर्न सापकोटा ( र्नेपालि माइकि ज्याक्सर्न ) भी.र्न.पा. ५ िे भ्रमर् बर्षण २०२० 
िक्षक्षत गरर पयणटकीय स्थिहरुको प्रचार प्रसार गर्नण आगथणक सहयोग माग गरेकोमा पयणटर्न 
प्रबधणर्न शीर्षणकबाट रु २५,०००/- पगचस हजार मात्र उपिब्ध गराउर्ने नर्नर्णय गररयो । 

८ (ज) श्री र्नेपािी सेर्ना, तारादि गर् चररकोट ब्यारेकबाट आगामी मङ्लसर १ देखख ४ 
गतेसम्म समुहमा आधाररत ववपतप्रनतकायण तालिम संचािर्न हुर्ने भएकोिे २५ जर्ना सहभागी 
छर्नौट गरी पठाई हदर्न र ४० जर्ना सहभागीको िागी तालिम अवगधभर खाजा तथा स्टेशर्नरी 
र प्रमार्पत्र िागत साझेदारी गरर हदर्न अर्नुरोध भई आएकोमा उक्त कायणक्रम उपयोगी भएकोिे 
प्रत्यक वर्ाबाट वर्ाध्यक्ष समेत महहिा १ र पुरुर्ष १ जर्ना गरर ३ जर्नाको दरिे २७ जर्ना 
सहभागी गराउर्ने र ४० जर्ना सहभागीको िागी तालिम अवगधभर खाजा तथा स्टेशर्नरी र 
प्रमार्पत्र िागत साझेदारी गर्ने नर्नर्णय गररयो । 

८ (झ) ३ र्नं. प्रदेश सामाश्जक ववकास मन्त्राियबाट प्राप्त भएको पुरस्कार रकम  रु १,००,०००/-
(एक िाख ) मध्य २५% कर कट्टा गरी बााँकी रकम रु ७५,०००/-भीमेश्वर र्नगरपालिका 
बािकोर्ष मा राखे्न नर्नर्णय गररयो । 

८ (ञ) र्नेपाि बुद्गधचाि संघिे अन्तरराश्ष्िय स्तरको बुद्गधचाि प्रनतयोगगता संचािर्न गर्नण 
प्रस्ताव पेश गरेकोमा उक्त प्रनतयोगगता संचािर्न गर्नण खेिकुद कायणक्रम शीर्षणकबाट रु ५०,०००/-
(पचास हजार मात्र ) उपिब्ध गराउर्ने नर्नर्णय गररयो । 

  



नगर कार्यपालिकाको ४२ औ बैठकका प्रस्ताबहरु  

                                                                  

                                                                              

मिमि २०७६/०७/०६ गिे            

बुधबार, मबहान ७: ३० बजे  

प्रस्तावहरु :  

२) ठेक्का बन्दोबस्त गने योजनाहरु छनौट  सम्वन्धिा, 

नर्नर्णय र्नं. १ :- भीमेश्वोर र्नगरपालिका लभत्र केहह बहुबर्षीय आयोजर्नाहरु 
र्नगरगौरवका आयोजर्नाका रुपमा सन्चािर्न भईरहेका छर्न। उक्त आयोजर्नाका 
िागग आवश्यक परे्न सम्पूर्ण अरु्नमानर्नत िागत चािु आगथणक बर्षणमा सुनर्नश्श्चत 
गर्नण र्नसककए तापनर्न आगामी आ.ब.हरुमा भीमेश्वोर र्नगरपालिकाको मौज्दात 
रकमबाट वा ३ र्नं प्रदेश सरकारबाट वा र्नपेाि सरकार समक्ष प्रस्ताब गर्नण 
सककर्न ेसमपुरक, ववशेर्ष अरु्नदार्न रकम वा अन्य नर्नकायबाट प्राप्त गर्नण सककरे्न 
रकम बाट र्नगरपालिकाको आगामी आ.बा. को ववनर्नयोजर्न ऐर्न मार्ण त 
संसोधर्न गर्न ेगरी हाि तपलशि बमोश्जम ठेक्का बन्दोबस्त गरी पटक पटक 
ठेक्का सुचर्ना गरु्नण पदाण िाग्र्न ेिागत कम गराई आयोजर्ना सम्पन्र्नताको  
सुनर्नश्श्चत गर्ने .  

तपलशि  

क्र
.
स
.  

आयोजर्नाको 
र्नाम  

जम्मा 
ि.ई. 
रकम  

हाि 
ठेक्का 
प्रस्ताब 
रकम  

चािुआगथण
क वर्षणमा 
उपिब्ध 
श्रोत 

प्रदेश 
समपु
क 
प्रस्तब 
रु  

र्नपुग 
रकम  

मुख्य 
कायणहरु  

१  कबर्ण हि  १०,१७,२९
,५७२.०७  

छ 
करोर्  

दईु  
करोर्  

एक 
करोर्  

तीर्न 
करोर्  

RCC 
Work 
Complete,

walls, Roof, 

D/W, Toilet 

and plaster 

२  टुडर्खेि 
स्तरोन्र्नावि  

१२,०४,९४
,७९८.५० 

तीर्न 
करोर्  

एक 
करोर् 

एक 
करोर्  

साठी 
िाख  

parapet 
block, 
players 



चालिसिा
ख  

changing 
room 
with toilet 

and  
landscpe  

३  सुचर्ना केन्र 
सहहतको 
भीमेश्वोर 
प्रवेश द्वार 

१,६७,३९,
०५१.५३ 

एक 
करोर् 
पचास 
िाख  

एक 
करोर् 
पन्र 
िाख  

------ पैनतस 
िाख  

शौचािय,पा 
कण  सहहत 
प्रवेश द्वार 
सम्पन्र्न  

 

नर्नर्णय र्नं .२:-चािु आ.व.का िागग यस र्नगरपालिकाको बावर्षणक स्वीकृत कायणक्रम अन्तगणत 
तीस िाख भन्दा मागथका तपलशिका आयोजर्नाहरु ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने । 

तपलशि  

क्र.स.  आयोजर्नाको र्नाम  वर्ा र्नं .  ि.ई. रु   कैकर्यत  
१  पाखािाती भवर्न  २  तीस िाख   
२  अर्नाथािय -गाईघाट 

सर्क  
५ पैतालिस िाख   

३  पानतखोिा-कुप्री –
नतन्खिे –सेरा सर्क  

६  र ७  पचास िाख  
 

उखुबारी मागण 

४ भटमासे – श्जिु-काविके 
–जर्ाती गोिाई सर्क  

४ र ५  पचास िाख  
 

 

५  मदर्न आगश्रत मागण  ९ पचहिर िाख   
६  अर्नाथािय –महांकाि – 

कोथे खोिा  
  महांकाि मागण  

७  शहरी सर्क (सर्क बोर्ण 
) 
(क)......................... 
(ख 
)........................... 
 

१ -९ सबै  बहिरिाख 
पचास हजार  

बर्ीमा दईुवटा 
सर्क ममणत 
गर्नुणपर्ने  

 



 नर्नर्णय  र्नं . ३:- यस र्नगरपालिका अन्तगणत वार्ण र्नं ८ कायाणियको च र्नं. २८१ 
लमनत २०७६/०६१४ को पत्रबाट स्वास््य चौकी बोच र ८ र्नं. वर्ा कायाणियको 
िागग भवर्न  नर्नमाणर् गर्नण जग्गा आवश्यक परेकोिे स्वास््य चौकी बोच र ८ 
रं्न. वर्ा कायाणियको र्नाममा जागा धनर्न पुजाण समेत प्राप्त गरी  रकम भुक्तार्नी 
माग भइ आएको छ । सावणजनर्नक नर्नकायिे खररद गदाण खररद ईकाईको नर्नर्णय, 
सावणजनर्नक प्रनतस्पदाण, मुलयांकर्न सलमनतको लसर्ाररस र भुक्तार्नी गरी िगत 
बाध्रु्न पारे्न हुन्छ । यद्यवप ८ र्नं. वर्ा कायाणिय र स्वास््य चौकी बोचको र्नाममा 
रकम व्यश्क्तबाट सापट लिई खररद गरेको ववर्षयमा स्थार्नीय कारोवार मूलय 
बुझ्दा  न्यूर्नतम रै्न रहेको देखखन्छ र पााँच िाख भन्दा कम रकमको सोझै खररद 
गर्नण सककर्न ेपनर्न प्रावधार्न छ । 

  प्रस्तुत सन्दभणमा आगामी हदर्नमा खररद प्रकक्रया पूर्ण पािर्ना हुर्नेगरी 
सूगचत गरे्न र हाि ८ रं्न. वर्ा कायाणियको र्नाममा कृष्र् कुमारी खत्री भी. र्न. 
पा. ९ समेत बाट जग्गा खररद गरी भुक्तार्नी  हदएको रु चारिाख त्रत्रयार्नब्बे 
हजार पााँच सय अठहिर , बोच स्वास््य चौकीको र्नाममा कृष्र् कुमारी खत्री 
भी. र्न. पा. ९ समेतबाट जग्गा खररद बापत गरेको भुक्तार्नी रु दईु िाख पचहिर 
हजार एकसय चौरासी तथा खररद बापद भुक्िार्नी गररएका राजस्व रकमहरु 
समेत अरु्नमोदर्न गरी यस कायाणियको चािु आ.ब.मा स्वीकृत ववनर्नयोजर्न ऐर्नको 
वर्ा कायाणिय भवर्न तर्ण को बजेटबाट भुक्तार्नी गरे्न । 

नर्नर्णय र्नं. ४:- यस र्नगरपालिकाको वर्ा र्नं.३ सातदोबाटोमा सावणजनर्नक शौचािय 
सहहतको सवपगं कम्प्िेक्स नर्नमाणर्ाधीर्न छ। सो स्थार्नमा सात्रबकमा पुरार्नो भवर्न 
रहेको र यस र्नगरपालिकाको र्नाममा ग्राहक र्नं. ००१-२२-२०२ को त्रबधुत महशुि 
बक्यौता रहर्न गई र्नयााँ भवर्न नर्नमाणर् कायण गर्नण आवश्यक त्रबधुत सेवा जर्ार्न 
गर्नण पुरार्नो बक्यौता रु एकिाख अठचालिस हजार सात सय चालिस पैसा चालिस 
चािु आ.ब. को त्रबधुत महशुि शीर्षणकबाट भुक्तार्नी हदरे्न । 

 

नर्नर्णय र्नं. ५ :- (क) चािु आ.व. का िागग यस र्नगरपालिकाको  कृवर्ष तथा 
पशुपािर्न ववर्षेश कायणक्रम संचािर्न गर्नण रु ३०,००,०००/-ववनर्नयोजर्न भएको छ । 
कृवर्ष अरु्नदार्न तथा प्रबद्णधर्नात्मक कायणक्रममा सब ैवर्ाहरुमा एकरुपता लयाई  



ब्यबश्स्थत बर्नाउर्न कायाणियको कृवर्ष शाखाबाट प्रस्ताव गररएको भीमेश्वर 
र्नगरपालिकाको र्नगर कृवर्ष कायणक्रम संचािर्न कायणववगध २०७६ आवश्यक संसोधर्न 
सहहत पाररत गर्ने । 

ख) उपरोक्तारु्नसार चािु आ.ब. मा ववनर्नयोश्जत रु ३०,००,०००/- मध्ये रु 
१०,००,०००/- पशु सेवा के्षत्रमा छुट्याइ रु २०,००,०००/- बाट संिग्र्न बमोश्जम 
प्रस्ताव गररएका कृवर्ष कायणक्रम िागत अरु्नमार्न स्वीकृत गरी कायाणन्वयर्नमा 
लयाउरे्न ।  

नर्नर्णय र्न.ं ६ :- सामाश्जक ववकास मन्त्रािय ३ र्नं. प्रदेशबाट आ.ब. ७६/७७ को 
वावर्षणक कायणक्रम अरु्नसार यस र्नगरपालिकािाई एक त्रबद्यािय एक र्नसण 
कायणक्रमको एक कोटा प्राप्त भएकोमा यस र्न.पा. लभत्र रहेको एक मात्र छात्रा 
त्रबद्यािय श्री पशुपनत कन्या मा.त्रब . चररकोटिाई छर्नौट गरर पठाउरे्न ।  

  नर्नर्णय र्नं. ७ :- ववववध 

(क) श्जलिा प्रहरी कायाणिय चररकोट दोिाखाको प.स.१-०१-०५-०७६ लमनत 
२०७६/०६/०३ को पत्रबाट सम्बश्न्धत वर्ा कायाणियको लसर्ाररस समेत 
राखी प्रहरी चौकी खरीढुङ्गाका िागग स्थार्नीय वासी हरुिे समेत प्रयोग 
गर्ने गरी एक हजार लिटरको खार्नेपार्नी ट्याकंी खररद गररहदर्न  नर्नवेदर्न 
माग भएको  

ख ) ससस्त्र प्रहरी बि रे्नपाि १८ रं्न. गुलम, चररकोटिे प्रहरी र्नायब उपरीक्षक 
नर्नवासमा खार्ना पकाउर्ने स्थार्न( kitchen ) अभाव रहेकोिे १ कोठा kitchen 
नर्नमाणर् गर्नण माग गरेको  

(ग ) सामुदानयक त्रबकास मंच (CDF ) र्नेपाििे यस र्नगरपालिकाको वर्ा 
र्नं. ८ मा खार्नेपार्नी, स्वच्छता तथा सरसर्ाई सम्बश्न्ध सुचकहरू  पुरा गरी  
र्नमुर्ना समुदाय घोर्षर्ा गरे्न कायणक्रम प्रस्ताब राखकेो र भार्ा सुकाउरे्न चागं 
नर्नमाणर् गर्नण र्नगरपालिकाको ३०% साझेदारी (२०० चागं) को रु साठी हजार 
रकम माग गरेको छ । 



(घ ) दोिखा र्ान्स कु्रिे )"दोिखा सास्कृनतक ,सााँगगनतक महोत्सब २०७६ " 
संचािर्न (गत असोज ११ गते )आयोजर्ना गरेकोमा आगथणक सहयोग 
माग गरेको  

   ङ्) दोिखा उधोग बाखर्ज्य संघिे आफ्र्नो भवर्न पुर्नः नर्नमाणर् गर्नण आगथणक 
सहायता र बहृत दोिखा महोत्सब २०७६ आयोजर्ना गर्नण अरु्नमनत माग गरेको  

च ) लभर्नापा. १ श्स्थत ट्याकलसङ्खोिा RCC पुि नर्नमाणर्  उपभोक्ता सलमनतको 
नर्नर्णय प्रनतलिवप र वर्ाको लसर्ाररस राखी RCC पुि नर्नमाणर्  माग गरेको  

छ ) लभर्नापा. १ श्स्थत थाङरे्न खोिा RCC पुि नर्नमाणर्  उपभोक्ता सलमनतको 
नर्नर्णय प्रनतलिवप र वर्ाको लसर्ाररस राखी RCC पुि नर्नमाणर्  माग गरेको  

ज )यस र्नगरपालिकाको वार्ण र्नं. ६ मा रहेको लसम्पार्नी पोखरी भार्ामा संचािर्न 
गर्नण चािु आ.ब. को िागग बावर्षणक न्युर्नतम शुलक : रु ५०,०००/- आगथणक ऐर्न 
२०७६ मा रहेको छ । गैरास्वारा समाजसेवा सलमनत वर्ा  र्नं ६ िे उक्त पोखरी 
संचािर्न गर्नण प्रस्ताब पेश गरेको छ। उक्त पोखरी हहउद महहर्नामा पानर्नकम हुरे्न 
र संचािर्न हुर्न र्नसक्रे्न हुदा जनत महहर्ना संचािर्न आएपनर्न दामासहहिे रकम 
भुक्तार्नी गरे्न गरर संचािर्न गर्नण सम्झौताका िागग नर्नवेदर्न पेश भएको । 

झ ) रेवर्न सापकोटा ( र्नेपालि माइकि ज्याक्सर्न ) भी.र्न.पा. ५ िे भ्रमर् बर्षण 
२०२० िक्षक्षत गरर पयणटकीय स्थिहरुको प्रचारप्रसार गर्नण आगथणक सहयोग माग 
गरेको । 

ञ) श्री र्नेपािी सेर्ना ,तारादि गर् चररकोट ब्यारेकबाट आगामी मङ्लसर १ देखख 
४ गतेसम्म समुहमा आधाररत ववपतप्रनतकायण तालिम संचािर्न हुरे्न भएकोिे २५ 
जर्ना सहभागी छर्नौट गरी पठाई हदर्न र ४० जर्ना सहभागीको िागी तालिम 
अवगधभर खाजा तथा स्टेशर्नरी र प्रमार्पत्र िागत साझेदारी गरर हदर्न नर्नवेदर्न 
प्राप्त भएको छ ।   

 
 

  



 

६) मिमिध  

क) मबधुि प्रामधकरणको बक्यौिा मबल भुक्तानी गनुुपने रु १,४७,७९७/- (सािदोबाटो  भिन ) 

ख) गैरास्वारा सिाजसेिा समिमिले  मसम्पानी पोखरी संचालन गनु अनुिमि िाग    

ग) एडीबी  फोहोरिैला किाडी प्रोसेमसङ्गले साझेदारीिा कािगनु प्रामबमधक िथा आमथुक सहयोग िाग  

घ ) खरीढुङ्गा प्रहरी चौकीलाई १००० मल को खानेपानी ट्याक िाग . 

ङ्) िाडु नं ८ को भिन मनिाुणका लामग जग्गा खररद गरेको रकि भुक्तानी रु  बारे  

च ) भ्रिण बरु् २०२० को उपलक्ष्यिा पयुटन प्रबरु्द्न िथा प्रचारप्रसार का लामग सहयोग पाउ : रेिन 

सापकोटा ( नेपामल िाइकलज्याक्सन ) भी.न.पा. ५  

छ ) थाङने खोला पुल मनिाुण  योजना मभनापा. १ लागिरु  १.४९ लाख  

ज ) ट्याकमसङ्खोला RCC पुल मनिाुण  योजना मभनापा. १ 

झ )निुना स्वास्थ्य सािुदामयक कायुक्रि संचालन सहयोग (CDF) 

ञ)"दोलखा सासृ्कमिक ,सााँमगमिक िहोत्सब २०७६ " संचालन ,दोलखा डान्स कु्र  

 

  



आज मिमि २०७६ /०७/०६  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु भरि बहादरु के.सी.ज्यकूो  
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ४२ औ + बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको 
उपमथिमि रही दहेाय बिोमजि मनर्यय गररयो ।  
उपस्थथनत  
श्री भरत बहादरु के.सी.........................र्नगर प्रमखु  

श्री कमिा बस्र्नेत  .......................र्नगर उप प्रमखु  

श्री मार्न बहादरु खड्का.................(.प्र. प्र.अ.) सगचव  

श्री त्रबर बहादरु थामी .....................वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा. १  

श्री ववराजमार्न शे्रष्ठ ...................  वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  २ 

श्री हररसरर्  लशवाकोटी .........    वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ३ 

श्री हररवंश चौिागाई .................  वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ४ 

श्री रामचन्र बस्र्नेत ................    वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ५ 

श्री र्नत्रबर्न कुमार िामा ................. वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ६ 

श्री कैिाश कुमार शे्रष्ठ ...............  वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ७ 

श्री र्नकुि के.सी. ...........................वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ८ 

श्री गचत्र बहादरु भुजेि ....................वर्ा अध्यक्ष भी.र्न.पा.  ९ 

श्री िािकृष्र्  थामी .................... कायणपालिका सदस्य  

श्री हदपक धर्नुके......................    .कायणपालिका सदस्य,  

श्री सुमर्न सुर्नाम .....................    .कायणपालिका सदस्य,  

श्री रुपा शाही भुजेि ..................   कायणपालिका सदस्य,  

श्री गौरी थामी ..........................   कायणपालिका सदस्य,  

श्री मन्जु  त्रबश्वकमाण ............      कायणपालिका सदस्य,  

श्री जमुर्ना शे्रष्ठ .........................   कायणपालिका सदस्य,  

श्री ककरर् विी.....................    .  कायणपालिका सदस्य,  

  



 


