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कार्यपालिकाको ५२ औ ंबैठकका लिर्यर्हरु : 

 

निर्णय िं १ : चािु आ.व.का वालषयक र्ोजिा तथा कार्यक्रमको कार्ायन्वर्िको प्रगलत संलिप्त सलमिा गरिर्ो |  

निर्णय िं २  : र्स अलिका िगि कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु कार्ायन्वर्िको हाि सम्मको प्रगलत संलिप्त सलमिा 

गरिर्ो | 

निर्णय िं. ३ :  लवश्वव्यापी महामािी कोिोिा भाइिस िोग लिर्न्त्रर् तथा िोकथाम सम्वन्धी कार्यको प्रगलत सलमिा गरिर्ो | 

निर्णय िं. ४ : आगामी आ.व. २०७७/७८ को वालषयक िीलत, कार्यक्रम तथा र्ोजिा सम्वन्धी पुवय र्ोजिा तजुयमा गोष्ठी 

आर्ोजिा गरिर्ो र्स सम्वन्धमा आगामी आ.व.का िालग िीलत तथा कार्यक्रमिे जोड लििुपिे प्राथलमकता िेत्र सम्वन्धी 

प्रसु्ततीकिर् ि र्ोजिा पद्दलत संचािि सम्वन्धी कार्यतालिका स्वीकृत गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

निर्णय िं. ५ : बागमती प्रिेश सिकािको स्थािीर् तहका जिा प्रलतलिलिहरुको सेवा सुलविा सम्वन्धी ऐि, २०७५ िाई 

संशोिि गिय बिेको ऐि, २०७६को प्राविाि अिुसाि चािु आ.व.मा सुलविा भुक्तािी गिय बााँकी िहेको अवलिको उपिव्ि 

गिाईएको सेवा सुलविा अिुमोिि गिे | र्सरि भुक्तािी गिुयपिे सेवा सुलविा सम्वन्धी िपुग हुि आउिे िकम चािु आ.व..मा 

िाष्ट्र सेवक कमयचािीहरुका िालग पारिश्रलमक लशषयकमा लवलिर्ोलजत बजेटबाट बचत हुिे िकमबाट िकमान्ति गिे लिर्यर् 

गरिर्ो | 

निर्णय िं. ६: अलहिेको लवषम परिस्स्थलतजन्य कािर्िे कार्ायन्वर्ि असहज भई लशषयक परिवतयि तथा िकमान्ति 

गरिएका तपलसिका वडास्ति ि िगिस्ति आर्ोजिा तथा कार्यक्रमहरु अिुमोिि गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

तपनिल 

क्र.ि. स्वीकृत कायणक्रम  परिवतणि/िकमान्ति  

कायणक्रम  

स्ति  बजेट रु. कैनियत  

१.  क) सुिारिएको चुिो  

ख) तामांग जाती मातृभाषा  

     सााँसृ्कलतक कार्यक्रम  

ग) पर्यटि प्रवर्द्यि कार्यक्रम  

ि) लसलट म्याप सलहत  

सूचिा बोडय 

कालिन्चोक बाि लवकास भविको  

खोल्सी लिर्न्त्रर्  

वडास्ति  ३,५०,००० 

  

 

वडा िं ६ 

२. मलहिा सीप लवकास कार्यक्रम  िटे्टश्वि मस्िि ममयत  वडास्ति ५०,०००/ वडा िं ६ 

३. आइताबािे पैिि मागय  क) टापु झोिंुगे पुि ममयत थप  वडास्ति १,५०,०००/ वडा िं ९ 

ख) लचते्र लशव मस्िि थप वडास्ति १,००,०००/ वडा िं ९ 



४. बुर्द् प्रा.लव. झालक्रचौि  

फलियचि व्यवस्थापि  

क) बुर्द् प्रा.लव. झालक्रचौि  

फलियचि व्यवस्थापि 

वडास्ति १,००,०००/ वडा िं ९ 

ख) सेतीिेवी प्रा.लव. िेिावाि वडास्ति १,००,०००/ वडा िं ९ 

ग) सुके मा.लव.खरिढंुगा खेिकुि वडास्ति १,००,०००/ वडा िं ९ 

५. लवद्याथी तथा लशिक िमता  

लवकास कार्यक्रम  

सुके मा.लव.खरिढंुगा खेिमैिाि 

 लिमायर्  

वडास्ति ३,००,०००/ वडा िं ९ 

६. 

 

सुके मा.लव.भण्डािे खेि  

मैिाि  

क) सुके मा.लव.खरिढंुगा खेिमैिाि 

 लिमायर्  

वडास्ति ५०,०००/ वडा िं ९ 

ख) सुके मा.लव.भण्डािे खेि मैिाि वडास्ति ३,५०,०००/ वडा िं ९ 

७. 

 

 

लकवी खेती  क) लकवीको लवरुवा खरिि  वडास्ति ५०,०००/ वडा िं ९ 

ख) कृलतम गभयिािका सामािहरु  

खरिि  

वडास्ति ३,३०,०००/ वडा िं ९ 

ग) गोबि परििर्का सामाि खरिि  वडास्ति ८०,०००/ वडा िं ९ 

ि) गोठ सुिाि  वडास्ति १,२५,०००/ वडा िं ९ 

ङ) च्यापकटि खरिि  वडास्ति १,०५,०००/ वडा िं ९ 

च) गाई खरिि अिुिाि  वडास्ति १,१०,०००/ वडा िं ९ 

८. पशुपािि कार्यक्रम  भैसी खरिि कार्यक्रम  वडास्ति  ७,००,०००/ वडा िं ९ 

९. क) िेवािी भाषा सााँसृ्कलतक प्रवर्द्यि  

ख) वाि पेंलटंग (भाषा सांसृ्कलतक  

तथा िलितकिाको संििर् ि प्रवर्द्यि) 

सााँसृ्कलतक पुिातत्व सम्पिा संििर् वडास्ति ४,००,०००/ वडा िं ९ 

१०. जिप्रलतलिलि िेतृत्व लवकास तालिम  लििढंुगा मतािलििो सडक लिमायर्  वडास्ति २,००,०००/ वडा िं २ 

११. कुसुिे बाजागाजा व्यवस्थापि  िािार्र्िेउ मस्िि िाट लिमायर्  वडास्ति २,००,०००/ वडा िं २ 

१२. ताथयिी थापागाउाँ  पैिि मागय  बााँसझांग थापागाउाँ  – भािेपुजा  

गिे सडक  

वडास्ति २,००,०००/ वडा िं ३ 

१३. शंखिि स्वाखा चोक  पशुपलत मस्िि –पुिािो बजाि  

िालमयक मागय  

वडास्ति ३,००,०००/ वडा िं ३ 

१४. क) ढाका बुिाई तालिम  

ख) स्वास्थ्य लशलवि संचािि 

लपपिबोट सामुिालर्क भवि लिमायर्  वडास्ति ४,५०,०००/ वडा िं ५ 

१५. मलहिा िमता लवकास लसिाई कटाई  मलहिा स्वास्थ्य स्वरं्सेलवका  

सामग्री खरिि  

वडास्ति १,००,०००/ वडा िं ८ 

१६. वडा कार्ायिर् भवि लिमायर्  महांकाि प्रा.लव. खेिमैिाि  

लिमायर् तथा खोिा व्यवस्थापि  

िगिस्ति १०,००,०००/ भी.ि.पा.६ 

 



निर्णय िं. ७:जितासाँग मेर्ि तथा वालषयक कार्यक्रमबाट िगि प्रमुख ि िगि उपप्रमुखजू्यको तोक आिेश बमोलजम  

लवलिर्ोजि गरिएका तपलसिका र्ोजिाहरु अिुमोिि गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

तपनिल 

क्र.ि.. स्वीकृत कायणक्रम नवनियोनजत  कायणक्रम बजेट रु. स्थाि 

१. एक वडा एक खेि मैिाि  िागथाि मोड – िेउिािी तथा  

खेिमैिाि लिमायर्  

३,००,०००/ भी.ि.पा.४ 

२. खेिकुि सहर्ोग  लक्रकेट खेि सामाग्री खरिि  ३०,०००/ भी.ि.पा.६ 

३. जितासाँग मेर्ि कार्यक्रम   सिस्वती मागय लिमायर् ३,००,०००/ भी.ि.पा.६ 

४. संसृ्कलत सम्पिा संििर्  ईन्द्रावती िेवीको मस्िि लिमायर्  १,५०,०००/ भी.ि.पा.४ 

५. जितासाँग मेर्ि कार्यक्रम   च्यासे च्यातखोि ग्रालमर् सडक स्तिोन्नलत  १,००,०००/ भी.ि.पा.६ 

६. जितासाँग मेर्ि कार्यक्रम   महांकाि मागय – कोथेखोिा  

सडक लिमायर् 

१,७०,०००/ भी.ि.पा.७ 

७. जितासाँग मेर्ि कार्यक्रम   छहिािेवी मस्िि ममयत १,५०,०००/- भी.ि.पा.२ 

८. मलहिासाँग उपमेर्ि कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                     प्लास्िक टिेि लवतिर्  १,५०,०००/- भी.ि.पा.६ 

९. मलहिासाँग उपमेर्ि कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                     चोथांग मलहिा भविको अन्य संिचिा लिमायर्  १,००,०००/ भी.ि.पा.६ 

१०. जितासाँग मेर्ि कार्यक्रम   खिीढंुगा प्रहिी चौकी लिमायर्  ५,००,०००/ भी.ि.पा.९ 

 

निर्णय िं. ८: कलमटेड िेपािको प्रालवलिक सहर्ोगमा तर्ाि पारिएको भीमेश्वि िगिपालिकाको बृहत आवलिक 

र्ोजिा (२०७७/०७८- ०८१/८२) को लिियकालिि िक्ष्य कथि (Vision Statement ) जैलवक कृलष पर्यटि ि लिगो पूवायिाि 

लशिा, स्वास्थ्य, संसृ्कलतिे समृर्द् लभमेश्वि हुिेगिी संशोिि गिे | उक्त्त िािा अिुरुप हुिे गिी आवलिक र्ोजिाको 

मस्यौिािाई परिमाजयि गिी स्वीकृत गिे ि आगामी आ.व.को वालषयक िीलत, कार्यक्रम ि बजेट माफय त आन्तरिलककिर् 

गिै िैजािे लिर्यर् गरिर्ो | 

निर्णय िं. ९: र्स िगिपालिकाको फोहोिमैिा व्यवस्थापि एडीलव भने्न संस्थासाँगको सावयजलिक लिलज साझेिािीमा 

संचािि भईिहेको छ  | शुल्कमा आिारित फोहोिमैिा व्यवस्थापि भएकोिे व्यवस्थापि िागत लिलज साझेिािीिे 

व्यहोिे ि िगिपालिकािे चािु आ.व. मा मालसक १ िाख १० हजाि एकमुष्ठ भुक्तािी गिै आईिहेको छ | साझेिाि 

संस्थािे बिाबिी िहेका मलहिाहरुमा शुल्क शंकिि गिय िसकेको हुाँिा संिग्न जिशस्क्तको मालसक तिव भता 

भुक्तािी गिय िसकेको भिी सहर्ोग माग गिेको छ | फोहोिमैिा व्यवस्थापि अत्यावश्यक सेवा िेत्र भएको ि 

जोस्खमपूर्य समेत छ  | लिजी साझेिाििाई प्रोत्साहि गिय अन्य व्यवस्थापकीर् खचय लिजी िेत्रिे व्यहोिे गिी िुई सवािी 

चािक ि ८ जिा कुलचकािहरुको मालसक तिव िगिपालिकािे भुक्तािी लििै आएकोमा बिाबिीको २ मलहिा 

अवलिको उपभोक्तािे बुझाउिु पिे सिसफाई शुल्क लमिाहा गिी सो अवलिको सिसफाई व्यवस्थापि खचय 

िगिपालिकाको लवपि व्यवस्थापि शीषयकबाट उपिव्ि गिाउिे लिर्यर् गरिर्ो | 



निर्णय िं. १० :कोिोिा भाइिस िोग संक्रमर् जोस्खम बृर्द्ी भैिहेको सिभयमा समेत िगिपालिका अन्तगयतका 

अत्यावश्यक सेवाहरु लिर्लमत संचाििमा छि् संक्रमर् जोस्खमिाई मद्यिजि गिै र्स िगिपालिकालभत्र सेवा प्रवाहमा 

संिग्न सवै जिप्रलतलिलिहरु, िाष्ट्र सेवक कमयचािीहरु, फोहोिमैिा व्यवस्थापिमा संिग्न जिशस्क्तहरु ि स्वास्थ्य सेवामा 

संिग्न न्यार् हेल्थ समेतका समू्पर्य कमयचािीहरुको रु ५ िाख बिाबिको स्वास्थ्य लबमा गिे ि सो बापतको वालषयक 

लप्रलमर्म लवपि व्यवस्थापि शीषयकबाट व्यहोिे लिर्यर् गरिर्ो | 

निर्णय िं. ११ : तािा िि गर्, चरिकोट व्यािेकको प.सं. ७०९४, प्र/१३/७६/७७/२७५, लमलत २०७७/०१/२६ को 

पत्रािुसाि सालवक चरिकोट गा.लव.स. वडा िं. ४, हाि भीमेश्वि िगिपालिका वडा िं. ६ को लजल्ला वि कार्ायिर्, िोिखा 

ि सो अन्तगयत चरिकोट िेञ्जपोष्ट्को िाममा िापीिक्सा भएको लक.िं. १०१८, १३४७ ि १३४८, िेत्रफि ३.१३ हेक्टि 

जग्गाहरु िेपािी सेिािे सट्टापट्टा भोगचिि गिे गिी लजल्ला वि कार्ायिर्, िोिखाको च.िं. ५५४, लमलत ०७४/०९/०३ 

को पत्रबाट वि लवभाग, काठमाण्डौिाई लसफारिस भएको समेतको आिािमा उपिोक्त जग्गाहरु िेपािी सेिािे 

सट्टापट्टा गिी सिकािी सम्पती संििर् तथा अलभिेख व्यवस्थापि गिय लसफारिस गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

निर्णय िं. १२ : र्स िगिपालिकाको आ.व. ०७६/७७ को वालषयक स्वीकृत कार्यक्रम बमोलजम िागत सहभालगता 

लशषयकमा लवलिर्ोलजत िकमबाट रु १०,००,०००/- (िश िाख मात्र ) को िागत सहभालगता बापतको ६० प्रलतशतिे हुिे 

रु ६,६६,६७०/-  (छ िाख छैसट्ठी हजाि छ सर् सतिी मात्र) भीमेश्वि मस्िि परिसि व्यवस्थापि र्ोजिामा साझेिािी 

गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

निर्णय िं. १३ : भीमेश्वि िगिपालिका िगि लशिा सलमलतको लवलभन्न लमलतको लिर्यर्ािुसाि िेहार्को लमलतमा 

तपलसिमा उले्लस्खत लवद्यािर्हरु समार्ोजि/एकीकिर् भई संचािि भईिहेको हुाँिा उक्त्त लवद्यािर्हरुको 

समार्ोजि/एकीकिर्िाई अिुमोिि गिे लिर्यर् गरिर्ो । 

तपनिल 

क्र.ि. िमायोजि भएि गएको  

नवद्यालय  

कक्षा  निर्णय नमनत  िमायोजि/एकीकिर् भई  

कायम भएको नवद्यालय  

िंचानलत  

कक्षा  

१. सेिावेसी प्रा.लव., भी.ि.पा. ८ ५ २०७५/०५/२७ िेवी मा.लव., भी.ि.पा. ८ १२ 

२. कािीिेवी प्रा.लव., भी.ि.पा. ५ ५ २०७५/०५/२७ बुढाभीमसेि मा.लव., भी.ि.पा. ५ १० 

३. लसर्द्ाथय सामुिालर्क लवद्यािर्,  

भी.ि.पा. ८ 

२ २०७५/१२/१२ िालमडााँडा प्रा.लव., भी.ि.पा. ८ ५ 

४. लििढंुगा प्रा.लव., भी.ि.पा. २ ३ २०७६/०२/१९ फुिपा प्रा.लव., भी.ि.पा. २ ५ 

 

निर्णय िं. १४  नवनवध : 

१४. (क) : शैलिक सत्र २०७७ िेस्ख िागू हुिेगिी किा १-५ को स्थािीर् पाठ्यक्रम लिमायर् तथा किा १-५ को 

सहजीकिर् पुस्स्तका लिमायर्को िालग लवलभन्न चिर् पुिा गिी पाठ्यक्रम तथा सहजीकिर् पुस्स्तका प्रकाशि गिुयपिे 



भएकोिे उक्त्त कार्यका िालग वालषयक स्वीकृत कार्यक्रमको लिम्न शीषयकमा लवलिर्ोलजत रु १०,००,०००/- मधे्यबाट  रु 

७,९७,५००/- (सात िाख सन्तािबे्ब हजाि पााँच सर् मात्र)  परिमाजयि गिी स्थािीर् पाठ्यक्रम तथा सहजीकिर् 

पुस्स्तकाको िालग खचय गिे ि बााँकी िकम रु २,०२,५००/ (िुई िाख िुई हजाि पााँच सर् मात्र ) बाट बािमैत्री स्थािीर् 

शासि सम्वन्धी लक्रर्ाकिाप संचािि गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

तपनिल  

क्र.िं कायणक्रमको िाम स्रोत िकम कैनियत 

१.   अगे्रजी माध्यम क्रमश िैजािे ि तल्लो तहमा कार्यक्रम         आन्तरिक २०००००  

२. अग्रजी माध्यम लशिक सहर्ोग कार्यक्रम  

(स्वर्म सेवक परिचाििकार्यक्रम)   

आन्तरिक ५०००००  

३ लशिक अविोकि भ्रमर्                आन्तरिक ३०००००  

जम्मा १००००००  

 

१४. (ख)  किा -८ को अस्न्तम परििा संचािि तथा व्यवस्थापिको िालग  अपुग िकम २,५०,०००/- (िुई िाख पचास 

हजाि) लशिक व्यवस्थापि तालिम रु २ िाख ि लवषर्गत लशिक तालिमबाट ५० हजाि गिी जम्मा २ िाख पचास 

हजाि खचय गिे गिी लमिाि गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

१४. (ग)  सामुिालर्क लवद्यािर्मा कार्यित बाि लवकास सहर्ोगी कार्यकतायको र्स कार्ायिर्बाट उपिव्ि गिाउिे थप 

प्रोत्साहि िकम प्रलत लशिक वालषयक रु १३,०००/- (तेह्र हजाि रुपैर्ा मात्र ) का िििे लिर्यर् भएकोमा िगिपालिका 

िेत्रलभत्र जम्मा ४५ जिा सहर्ोगी कार्यकताय भएको ति ४४ जिाको मात्र िकम लवलिर्ोजि गरिएको हुाँिा िपुग १ जिाको        

रु १३,०००/- (तेह्र हजाि रुपैर्ा मात्र ) प्र.अ. िेतृत्व लवकास तथा व्यवस्थापि लशषयकबाट व्यवस्था गिे लिर्यर् गरिर्ो | 

 

 

 
 


