
आज मिमि २०७६ /०७ /२२   गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका कार्यबाहक नगर प्रिखु कििा बस्नेिज्यकूो  
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                नगरकार्यपाशलकाको  ४३ औ बैठकका ननणयर्हरु  

                                                  शमनत २०७६/०७/२२ गते ददनको २:३० बज े 

 
 

ननणयर् नं. १:- र्स नगरपाशलकामा कार्यरत सभेक्षक ददवपन्द्रकुमार र्ादव आफुलाई घर 
पार्क पने स्थान बोधेबसााँइन नगरपाशलका सप्तरीमा सरुवा भइ गएको र घरजग्गा 
नापीनक्सा सम्बन्न्द्ध काम गनय तत्काल केन्द्रबाट समेत सभेक्षक (सहर्ाकस्तर पािौ) 
आउने सम्भावना कम रहेकोले उक्त ररक्त सभेक्षकको दरबन्द्दीमा स्थार्ी ब्र्बस्था 
नभएसम्मका लाचग सभेक्षक जना १ तथा आ.ब. ०७६/७७ को बबननर्ोजन ऐन २०७६ मा 
नगर क्षेत्रको सडक तथा सावयजननक सम्पवि संरक्षण शिर्यकमा ववननर्ोन्जत बजेटबाट 
पाररश्रशमक पाउने गरर अशमन १ जना (सहार्क स्तर िौथो) जनिक्ती सेवा करारमा 
शलन ेननणयर् गररर्ो  

 

ननणयर् नं.२:- र्स कार्ायलर्का लेखा अचधकृत सुजन सुबेदी कागेस्वरी मनहरा 
नगरपाशलकामा सरुवा भई जान सरुवा सहमनत माग गरेकोमा कार्ायलर्ले  ददएको सरुवा 
सहमनतलाई अनुमोदन गदै ररक्त रहने लेखा अचधकृतको कामकाज गनय अको ब्र्बस्था 
नभएसम्मको लाचग र्सै कार्ायलर्का बररष्ठ आन्द्तररक लेखापररक्षण  अचधकृत जगदीि 
अर्ायललाई लेखा अचधकृतको न्जम्मेवारी ददन कार्ायलर्लाई ननदेिन गने ननणयर् गररर्ो  

 

ननणयर् नं. ३:- र्स नगरपाशलकाद्वारा भी..न.पा.६ खोथयशलमा ननमायण गररएको  भ्रू् टवार 
संिालन गनय आवस्र्क रहेकोमा भी..न.पा.६ खोथयशल क्षेत्रमा बस्न ेगणेि बहादरु काकीले 
ववननर्ोज ऐन २०७६ मा तोककएको न्द्रु्नतम भाडा बावर्यक रु ५०,०००/-(पिास हजार मात्र 
) मा भ्रू्टवार संिालन गनय माग गरेकोमा कार्यलर्ले  ननजसंग गरेको सम्झौता अनुमोदन 
गने ननणयर् गररर्ो । 

 

ननणयर् नं. ४ :- शसन्द्धुपाल्िोक र दोलखा न्जल्लाको शसमानामा र्स नगरपाशलकाबाट 
ननमायणाधीन भीमेश्वर प्रवेिद्वारमा खानेपानी ब्र्बस्थापन गनय स्थानीर् समुदार् र 
नगरपाशलका बीि भएको सहमनत बमोन्जम २० घ.शम.को खानेपानी टर्ांकी आहालड़ाड़ामा 
ननमायण गरी भीमेश्वर प्रवेिद्वारमा खानेपानी ब्र्बस्थापन गन ेननणयर् गररर्ो ।  

 
 

ननणयर् नं. ४ :- र्स नगरपाशलकाको वडा नं.३ बसपाकय मा अरननको र्ातार्ात सेवा 
सशमनतको दटकट काउन्द्टर रही सोदह स्थानबाट  दटकट काटने ब्र्बस्था भएकोमा केदहवर्य 



देखख सातदोबाटोमा दटकट काउन्द्टर रहेकोमा टोल ववकास सस्थाबाट समेत फोहरमैला, 
बजार ब्र्बस्थापन लगार्त ववशभन्द्न कदठनाइ भएको भनन गुनासो समेत आएकोले 
अरननको तथा रोल्वाशलगं र्ातार्ात सशमनतलाई बसपाकय  बाटै  दटकट काटने ब्र्बस्था 
शमलाउन पत्रािार गने ननणयर् गररर्ो ।  

 

ननणयर् नं. ५ :-र्स नगरपाशलकाको ऐनतहाशसक िहर द्वाल्खा सम्पदा बन्स्त क्षेत्र शभत्र 
रहेका एकल र बहुस्वाशमत्वका भूकम्प वपडडत लाभग्राहीहरुको वडा कार्ायलर् वडा नं २ 
बाट शसफाररस भइ आएका अन्न्द्तम नामावली स्वीकृत गरी िहरी ववकास तथा भवन 
ननमायण ववभाग माफय त रान्ष्िर् पुनः ननमायण प्राचधकरणमा पठाउने तथा उक्तक्षेत्र सम्पदा 
क्षेत्र भएकोले पुनननमायणको हालको समर् सीमा पुनारावोलोकन गररददन अनुरोध गने 
ननणयर् गररर्ो । 

 

ननणयर् नं. ६ :- साबबक लाकुरीडाडा गाबबस हाल भीमेश्वर नगरपाशलका वडा नं. ९ 
ननगालेमा रहेको हुलाक सेवा कार्ायलर् उक्त स्थानबाट शसन्द्धुपाल्िोकको मुडेमा सारेको 
जनगुनासो आएकोले उक्त हुलाक सेवा भीमेश्वर नगरपाशलका वडा नं.९ को दारेगौडा वडा 
कार्ायलर्मा संिालन गनय आवश्र्क ब्र्बस्था शमलाई सोदह स्थानबाट संिालन गनय 
न्जल्ला हुलाक कार्ायलर् दोलखामा लेखख पठाउने ननणयर् गररर्ो ।  

  

ननणयर् नं. ७ :-र्स नगरपाशलका  वडा नं . १ सुस्पाक्षमावती  न्स्थत हररर्ाली खाद्र्ान्द्न 
उत्पादन कृर्क समुहले  गभयवती आमा स्वास््र्  कार्यक्रम  संिालन गनय  लोकल  
कुखुरापालन  गरर िाल्ला  उत्पादन  गने  ह्र्ािरी मेशिन अन्द्र्  गैर सरकारी  सस्थाबाट  
प्राप्त भएको र  बबजुलीको  भोल्टेज शमलाउन नसकी उक्त  मेशसन संिालनमा  ल्र्ाउन  
नसकेको  भनन  ह्र्ािरी मेशिन िलाउन सोलार वा जेनेरेटर आवश्र्क भनन माग 
गरेकोमा गभयवती आमा तथा नवजात शििु सम्रक्षण गनय जनतासंग उपमेर्र कार्यक्रमबाट 
२२० भोल्ट क्षमताको जेनेरेटर थान एक खररद गरर उपलब्ध गराउने ननणयर् गररर्ो । 



  
 

 


