
आज मिमि २०७६  / ११  / ३०  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादुर के.सी.जू्यको  

अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ४७ औ बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको 

उपस्थिमि रही देहार् बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  

उपस्थिमि  

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,  

श्री राििन्द्र पौडेि   ......................... उपसमिव  ( मिक्षा ) आिस्िि  
 
  



                                                                                                                   मिमि :२०७६/११/३० 

                                                                                                                     सिर्  :मबहान ११:०० बजे  

                                                                                                                       थिान :िहांकाि सदन  

 

कार्यपालिकाको  ४७ औ बैठकका प्रस्ताव तथा लिर्यर्हरु 

लिर्यर् िं.१ :- र्स कार्ायिर्द्वारा िािु आ.व . ०७६ /७७ का िामग नगरपामिकाको ६० % र 

उपभोक्ताको  ४०  %िागि  सहभामगिािा  संिािन  गनय  वडा  कार्ायिार्बाट  मसफाररस  भई  आएका  

िपमिि बिोमजिका र्ोजना छनौट गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

तपलिि   

क्र

स. 

र्ोजिाको िाम   वडा 

िं  .  

६० %  

ि.पा.िागत रु   

नू्यितम ४० %  

जिसहभालगता

 रु  

१  फासेिंुग  – गुमफंूग सडक  १  ३,००,००० /-  १,९९,८०० / -  

२ देउरािी  – कामिके  – सुन्द्राविी सडक   १ ६,००,००० /-  ३,९९,६०० /-  

३ नागी  – राउिगाउँ  – खैदि सडक  ३ ३,००,००० /-  १९९८०० / -  

५  ररजाि गाउँ  –-- जैसी गाउँ सडक  ३  ५,००,००० / -  ३,३३,००० /-  

६  मपपिबोट  – िेिनिीि  – कृष्णहरे सडक  ४  ९,००,००० / -  ५,९९,४०० / -  

७  बुढाभीिसेन सािुदामर्क भवन मनिायर्  ५  ८,००,००० / -  ५,३२,८०० /-  

८  पामटखोिा  – पाटेस्वारा सडक ििा ढि  ६  ५,००,००० / -  ३,३३,००० /-  

९ मििामििी  --- िीनिारा िोटर बाटो    ६ ५००,००० / -  ३,३३,००० /-  

१० गैरास्वारा सिाज सेवा समिमि सािुदामर्क 

भवन िियि  

६ ५,००,००० / -  ३,३३,००० /-  

११ िनििे िागय मनिायर् सुिार    ६ ३,००,००० /-  १,९९,८०० / -  

१२ सािुदामर्क भवन मनिायर्  ७  ९,००,००० / -  ५,९९,४०० / -  

१३ बाघखोर --- घुिाउने िौिारो प्रमिक्षािर् 

मनिायर्   

५ २,००,००० / -  १,३३,२०० /-  

१४  िािनागी-हाडीखकय -हािी छहरा सडक  ८  ९,००,००० / -  ५,९९,४०० / -  

१५  मििेरी िागय  ९  ४,५०,००० / -  २९९७०० / -  

१६ 

  

खररढंुगा  – रोि सडक   ९ ४,५०,००० / -  ५,९९,४०० /-/ -  

१७ साििुिे सािुदामर्क भवन  ५ ८,००,००० / -  ५,३२,८०० /-  

 

   



   लिर्यर् िं.२  :- र्स नगरपामिकाको थिानीर् िौमिकिा ििा िामियक मवरासि र सांसृ्कमिक िूल्य 

िान्यिािाई  सिेटेर   थिानीर्  पाठ्यक्रि  ििा  पाठ्यपुस्तक  पुस्तक  मनिायर्को  कार्यर्ोजना  आगािी  

बैठकिा पेि गनय मिक्षा िाखा प्रिुख , उपसमिव राििन्द्र पौडेििाई मजमे्मवारी प्रदान गने मनर्यर्  

गररर्ो । 

 लिर्यर् िं.३  :-  र्स नगरपामिकािे ब्यबस्थिि बसोबासिाई प्रोत्साहन गनय िा.िु . आ.व . ०७६/७७  

िा  मवमनर्ोमजि  बजेट  रु  ५० ,००,००० /-( पिास  िाख     ) बाट  वडा  नं  .बोमसम्पा  ,  पामनघाट  पुन:थिापना     

एकीकृि बस्स्त र वडा नं.४ निुना बस्स्तिा नगरपामिकािे िोकेका िापदण्ड पुरागरेर मनिायर् 

भएका मनजी घरिाई मनिायर् सम्पन्न प्रश्चाि प्रमि घर रु ३०,००० /- ( िीसहजार   ) अनुदान उपिब्ध 

गराउने मनर्यर् गररर्ो ।  

लिर्यर् िं.४ :- प्रिानििी रोजगार कार्यक्रि अन्तरगि िािु आ.व . ०७६/७७ िा पमहिो मकस्ता 

वापि प्राप्त रकिबाट कार्ायन्वर्का िामग   पेि भएका र्ोजना प्रिानििी स्वरोजगार  कार्यक्रि 

कार्ायन्वर्न मनदेमिका बिोमजि कार्ायन्वर् गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र स 
वडा 

प्राथलमकता 
आर्ोजिाको िाम अिुमालित िागत लवलिर्ोजि 

१ ९ डाडागाउ सुके  - स्यासी सडक मनिायर् रु २२,२७,२५४  .२९  रु ६,००,००० .००  

२ ५ अनािािर्-िहांकाि सडक रु २५,२३,५५२ .७०  रु १५,००,००० .००  

३ २ िमछन्द्र िागय उकािो स्तरोन्नमि   रु २५,०१,७९९ .००  रु ८,००,०००  .००  

४ ८ 
मििेरी खेि िैदान देस्ख हािी छहरा 

पदिागय मनिायर् 
रु १०,१०,८०० .००  रु ८,००,०००  .००  

५ १ 
कुििी असी  हुदै टारी बोखारा खोिा 

मसंिाई कुिो मनिायर् 
रु ९,९०,००० .००  रु ५,००,०००  .००  

६ ६ गाउखेि सडक स्तरोन्नमि  
रु 

२४,६५,२५४ .७३  
रु ५,००,०००  .००  

७ ४ िर्ायङ खोिा मजिु टहिे मसंिाई रु १०,००,०००  .००  रु ४,००,००० .००  

८ ६ मिखर िागय स्तरोन्नमि रु २४,९६,६०० .४४  रु ५,००,०००  .००  

९ ७ बाहुनी खोिा िानेटार सडक िियि रु १०,००,०००  .००  रु ६,००,००० .००  

१० ३ देउरािी सहपाय  सडक रु १०,००,०००  .००  रु ३,००,००० .००  

११ ३ दैिरे स्वािीको रुख सडक रु १०,००,०००  .००  रु ३,००,००० .००  

    जम्मा   रु ६८,००,००० .००  

 



लिर्यर् िं.५  :-  िा.िु . आ.व . ०७६/७७ िा र्स नगरपामिका के्षत्रमभत्र पिुपािक कृषकहरु बढी  

रहेका वडा नं . १ र २ ििा वडा नं .८ र ९ का कस्ििा ६० घरिुरी कृषक िाभास्न्वि हुने गरी 

उपरु्क्त २ थिानिा पिुस्वास्थ्य मिमवर संिािन गनय सम्बस्िि िाखािाई मजम्मा मदने   मनर्यर् 

गररर्ो ।  

लिर्यर् िं.६  :- कार्ायिर्द्वारा िर्ार पाररएको पसुपंछी ब्यबसार् प्रबियन अनुदान कार्यक्रि 

संिािन कार्यमवमि २०७६ , स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

 लिर्यर्  िं.७(क )  :-  र्स  नगरपामिका  वडा  नं  .५  स्थिि  ऐमिहामसक  िस्िरको  मजन्सी  सािामिहरु  

अिपत्र  परेकािे  श्री  जगि कल्यार्ी  िहांकािी  भगविी  िस्िर  पररसरिा  भण्डार  घर  मनिायर्  गनय  

सासृ्कि सम्पदा संरक्षर् िीषयकबाट रु ६,००,००० /-( छ िाख ) उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो  

लिर्यर् िं.७(ख ) :- र्स नगरपामिका वडा नं.५ स्थिि ऐमिहामसक िस्िर श्री जगि कल्यार्ी 

िहांकािी भगविी िस्िरिाई िप ब्यबस्थिि बनाउन िस्िर पररसरिा जोमडएका मकिाबाट  

कररब  १/२  रोपनी  जग्गा  गि  आ.व.७५/७६  िा  सोमह  िस्िर  पररसरिा  जोमडएका  मकिाबाट  खररद  

गररएको प्रमि रोपनी िूल्य दरिा नबढने गरी खररद गने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं.८  :- लबलबध   

 ८  ( क  ) र्स नगरपामिका वडा नं.६ रािकोटिा मनिायर् भएको मक्रर्ापुत्री भवन नमजक खोिािा 

भूसंरक्षर् कार्ायिर्को  सहर्ोगिा जािी प्राप्त भएको र उक्त जािी भनय ढंुगा खररदको िामग 

जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट र्स अमघ उपिब्ध गराईएको रु ३०,००० /-( िीसहजार   ) अनुिोदन  

गने मनर्यर् गररर्ो ।  

  ८(ख )  र्स  नगरपामिका  वडानं.५  को  मजर्य  भवन  जोस्खिपूर्य  भएकोिे  उक्त  भवन  भत्काएर  हटाउने     

मनर्यर् गररर्ो । 
  

८  ( ग  ) र्स नगरपामिका वडा नं .२ मदिढंुगा खेिाप सडकिा मवमनर्ोमजि रकििे कार्य सम्पन्न    

भएिापमन िोड सुिार हुन नसकी सडक ििन सके्न अवथिा नभएको भमन िप रकि िाग    

गरेकोिा उक्त सडकको िोड सुिारका िामग रु ५,००,००० /-( पाँििाख )जनिासंग िेर्र 

कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

८   ( घ )  दोिखा  मजल्लाकै  अिर्ी  मकवी  कृषक  श्याि  खड्का  आिा  मकवी  नसयरी  भी .न.पा  .६  िे   मकवी     

मकवी  खेमि  संरक्षर्  गनय  रु  २२३४३० /-  को  प्रस्ताव  पेि  गनुय  भएकोिा  मजल्लाकै  पमहिो  मकवी  बोट  ििा  

मकवी खेमि संरक्षर् गनय जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट रु १,२०,००० /-( एकिाख मबस हजार ) िात्र 

उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

८   ( ङ )  श्रि,रोजगार  ििा  सािामजक  सूरक्षा  ििािर्को ि  .नं  .११६  मिमि  २०७६/११/२३  को  रोजगार  

संर्ोजकको  करार  अवमि  िप  गने  बारेको  पत्रानुसार  र्स  नगरपामिकािा  कार्यरि  रोजगार  संर्ोजक  

मिराज शे्रष्ठको करार अवमि २०७६/११/२५ िा समकएकोिे २०७६/११/२६ गिे देस्ख २०७७ असार  

िसान्त सम्मका िामग सामबककै बिोमजि सेवा सुमबिा पाउने गरी मनजको करार अवमि िप गने  

मनर्यर् गररर्ो । 

 

 

 

 



८(च ) र्स नगरपामिकाको मिक्षा िाखािा सिार्ोजन भई आउनु भएका उपसमिव  ( दिौिह )का 

श्री राििन्द्र पौडेििाई स्वागि गररर्ो। र्स नगरपामिकाको मिक्षा के्षत्रिा गुर्स्तरीर् सुिार गदै  

नीमिगि सवमिकरर् गनय मवज्ञिा हामिि गरेको दक्ष जनिस्क्त आवश्यक परेको मवषर्िाई िनन  

गदै उच्च िनोबिकासाि काििा िगाउन िप सुमबिा घर भाडा वापाि िामसक रु १०,००० /- (

दिहजार ) आवास ब्यबथिापन एक पटकका िामग एकिुष्ट  रु ७५,००० /- उपिब्ध गराई मजस्न्सिा  

िगि राखे्न   मनर्यर् गररर्ो । 
 

८   ( छ )  र्स  नगरपामिका  वडा  नं  .२   स्थिि  ऐमिहामसक  दोिखा  िहरको  राजकुिेश्वर  गुठीको  नाििा  

रहेको  जग्गािा  प्रस्तामवि  दोिाखा  संिाहिर्  मनिायर्  गने  र्ोजना  रहेको  र  उक्त  जग्गासंग     जोमडएको  

टुल्की  िार्ा  शे्रष्ठको  नाििा  रहेको  सामवक  दोिाखा  ५  को  मक.नं .  १२७५  के्ष.फ  .१६७  ब.मि  .बाट  मकिा  

काट गरी १४.५ ब . मि . जग्गा मकिा मििान गरी मिनुपने भएकोिे नगरपामिकािे कर प्रर्ोजनको 

िामग  मनिायरर्  गरेको  प्रमि  रोपनी  िूल्यका  आिारिा  जग्गा  मदन  जग्गा  िनी  िन्जुर  भएकोिे  उले्लस्खि  

मकिाबाट मकिा काट गरी १४.५ ब . मि . जग्गा  प्रस्तामवि दोिाखा संिाहिर् मनिायर् ििा िप  

ब्यबस्थिि गनय प्रमि रोपनी नू्यनिि िूल्य दरिा नबढने गरी खररद गने मनर्यर् गररर्ो । 

८  ( ज  ) अभर्पुर कृमषउपज खररद मबमक्र कन्सनय   मभिेश्वर ३ िे मकवी   मकवी खेमि मबस्तार ििा 

ब्यबथिापन  गनय  रु  ७,००,००० /-/-  को  प्रस्ताव  पेि  गनुय  भएकोिा  मकवी  खेमि  मबस्तार  ििा  ब्यबथिापन  

गनय जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट रु १,००,००० /-( एकिाख  ) िात्र उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

  ८  ( झ  ) र्स नगरपामिका वडा नं ३  स्थिि कामिन्चोक िाध्यमिक मबद्यािर्िे निुना मवद्यािर्    

मवकास गुरुर्ोजना २०७६-२०८२ पेि गरेकोिा स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

८   ( ञ )  र्स  नगरपामिका  के्षत्रमभत्र  नक्शा  पास  भई  मनिायर्ािीन  एवं  मनिायर्  सम्पन्न  भएका  भवनहरुको  

अनुगिन गनय िपमिि बिोमजिको नगरपामिका स्तरीर् भवन मनिायर् अनुगिन समिमि गठन गने 

मनर्यर् गररर्ो । 
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