
आज मिमि २०७६  / ०४/१५  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादुर के.सी.जु्यको 

अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ३९ cf}+ 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,  
  



मिमि २०७६/०४/१५ गिे  

सिर् :मबहान ११  : ००  
 

   कार्यपामिकाको ३९ औ बैठकका प्रस्ताव ििा मनर्यर्हरु    

 

मनर्यर् नं . १ : प्रस्ताब नं . १ िामि छिफि गदाय सम्लग्न अनुसूिी   १ बिोमजिको भीिेश्वर नगर 

कार्यपामिकाको बैठक आिार संमहिा स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्निा ल्याउने मनर्यर् गररर्ो  

मनर्यर् नं . २   : प्रस्ताब नं .२ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको मनर्यर्हरु  सावयजमनक गनय वडा नं .

४ का अध्यक्ष श्री हररवंि िौिागाईंिाई र्स नगर कार्यपामिकाको प्रबक्ता िोके्न र आिार संमहिाको 

अनुगिन गनय िपमिि बिोमजिको आिार संमहिा अनुगिन समिमि गठन गने मनर्यर् गररर्ो । 

िपमिि  

क ) श्री नमबन कुिार िािा  .......... संर्ोजक  

ख ) श्री मकरर् विी  ................. सदस्य   

ग   ) सुिन सुनाि  .................... सदस्य  
 

मनर्यर् नं . ३ :प्रस्ताब नं .३  िामि छिफि गदाय आ.ब .२०७५/७६ को बामषयक सिीक्षा २०७६ भाद्र ९ गिे 

आर्ोजना गने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं.४   : प्रस्ताब नं .४  िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाबाट आ.व.०७६/७७ िा ठेक्का 

प्रर्ािीबाट कार्ायन्वर्न गनुयपने  र्ोजनाहरु वडाबाट मनर्यर् समहि मिमि २०७६ श्रावर् २५ गिे मभत्र 

नगरपामिका सिक्ष पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं.५   : प्रस्ताब नं .५ िामि छिफि गदाय कार्ायिर्बाट बाििैत्री  ( CFLG) नगर घोषर्ाका िामग   

िर्ार पाररएको बाििैत्री नगर घोषर्ा कार्यर्ोजना स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । मनर्यर् नं.६   : प्रस्ताब नं .

६ िामि छिफि गदाय र्स मजल्लाको बहुप्रमिमक्षि जिासर्रु्क्त िािाकोिी िेस्रो जिमबद्रु्ि आर्ोजना 

दोिखा मजल्लाको आमियक मवकास र पर्ायवरर्िा प्रामिकुि प्रभाव पने गरी आर्ोजनाको क्षििा घटाएर 

सम्झौिा भएको भने्न सावयजमनक संिारका िाध्यािबाट जानकारीिा आएकोिा र्स नगरपामिकाको 

गम्भीर ध्यानाकषयर् भएको छ । र्सरी आर्ोजानाको क्षििा घटाई कार्ायन्वर्न गररने मवषर्िा भीिेश्वर 

नगरपामिका िगार्ि दोिखाबासीको पूर्य असहिमि रहेको हुुँदा र्स अमघ िर्ार भएको सम्भाव्यिा 

अध्यर्न ििा मबसृ्ति पररर्ोजना प्रमिवेदन अनुसार पूर्य क्षििािा कार्ायन्वर्न गने ब्यबथिा मििाउन 

सम्बस्िि िन्त्रािर्िा िेस्ख पठाउने र सहकार्यका िामग प्रत्यक्ष प्रभामवि मछिेकी गाउुँपामिकाहरुिा 

बोिािय पठाउने मनर्यर् गररर्ो ।  

मनर्यर् नं.६   : प्रस्ताब नं .६ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिका के्षत्रिा संिामिि  िहरी स्वास्थ्य 

केन्द्रहरुिा कार्यरि िौि जना अ.हे.ब/.अ.न.मि.हरुिाई िािुक मनकार्बाट िसिय बजेट प्राप्त नभएकोिे 

२०७६ असार िसान्तबाट मबदा गररएकोिा भीिेश्वरवासीको आिारभूि स्वास्थ्य सेवािाई सुिारु गनुयपने 

मबषर्िाई िनन गदै प्रादेमिक  / संघीर् िन्त्रािर्हरुबाट पछी बजेट ब्यबथिापन भएिा सोमह बिोमजि 

हुने र नभएिा नगरपामिकाको आन्तररक श्रोिबाट दामर्त्व बहन गने गरर सामवककै सेवासुमबिा उपिब्ध 

गराई २०७६ श्रावर् १६ गिेबाट मनरन्तरिा मदने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं.७   : प्रस्ताब नं .७ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकिा सेवा करारिा कार्यरि प्रामवमिक 

जनिस्क्तिाई २०७६ असरर िसान्तबाट मबदा गररएकोिा नगरपामिकाका वडाहरुिा र्ोजना संिािन 



गनय प्रामवमिक जनिस्क्त आवश्यक रहेकोिा आवश्यक प्रामवमिक जनिस्क्त सव ईस्न्जमनर्र  /अमससे्टन्ट 

सव ईस्न्जमनर्र ६ जना र्ोजनाको कन्टेंजेंसीबाट सेवा सुमबिा भुक्तानी गने गरी सेवा करारका िामग 

कार्ायिर्बाट अगाडी बढाएको प्रमिर्ािाई अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो  

मनर्यर् नं.८    : प्रस्ताब नं .८ िामि छिफि गदाय भीिेश्वर नगरपामिकाको मबकास मनिायर् कार्य सम्बििा 

िर्ार पाररएको वामषयक कार्य पात्रो २०७६ भाद्र िमहना मभत्र उपभोक्ता समिमि गठन ििा मडजार्न स्स्टिेट 

असोज िसान्त मभत्र सके्न गरर पररिाजयन समहि स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं.९   : प्रस्ताब नं.९  िामि छिफि गदाय आन्तररक िामििा ििा कानुन िन्त्रािर्को ि   . नं.३३ मिमि 

२०७६/४/१० को पत्रबाट थिानीर् िहिे ५० %िागि साझेदारी गने बजेटको सुमनस्थिििा समहि 

िास्न्तपाकय  / िमहद ििा बेपत्ता पाररएका व्यस्क्तहरुका नाििा प्रमिक्षािर् / िास्न्तसंग्राहािर् मनिायर् 

र्ोजना, न्यामर्क समिमिको क्षिािा अमभबृदी ििा पूवायिार मनिायर् र थिानीर् सुरक्षा ब्यबथिा सवमिकरर् 

र्ोजना प्रस्ताव िाग गररएकोिा िपमििका र्ोजना प्रस्ताव गरर पठाउने मनर्यर् गररर्ो । 

ि .

स. 

र्ोजना  ि.ई . थिानीर् िहिे व्यहोने  कैमफर्ि  

१ िमहद सृ्ममि पाकय  ििा भु्यटावर  

वाडय  नं ६ 

२,००,००,००० /-  १,००,००,००० /-   

२  न्यामर्क समिमि ईजिास ििा 

प्रमिक्षा कक्ष मनिायर्  

२०,००,००० /-  १०,,००,००० /-   

३  बजार के्षत्रिा cc camera जडान 

ििा संिािन  

६०,००,००० /-  ३०,००,००० /-   

 

मनर्यर् नं.१०    : प्रस्ताब नं.१०  िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिका क्षत्रमभत्र रहेका सहकारी सथिाहरुबाट 

कार्यक्षत्र मवस्तार गनय िाग भई आएकोिा कार्यक्षत्र मबस्त्रार सम्बस्ि कार्ायिर्िे िर्ार पारेको कार्यर्ोजना 

स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 

 मनर्यर् नं.११   : प्रस्ताब नं११  िामि छिफि गदाय भीिेश्वर नगरपामिकाको आ.व.०७६/७७ िा सावयजमनक 

मनिायर् िगार्ािका कार्यको िागी पमन   मिमि २०७६/०४/०६ िा प्रिुख मजल्ला अमिकारीको अध्यक्षिािा 

बसेको दोिखा मजल्ला दररेट मनिायरर् समिमिबाट स्वीकृि मजल्ला दररेटिाइनै स्वीकृि गरी कार्ायन्वन 

गने मनर्यर् गररयर्ो । 

मनर्यर् नं.१२   : र्स कार्ायिर्का प्रामबमिक िाखा प्रिुख ईस्न्जमनर्र श्री िुरेस राउिकी िििािई िािा स्व . 

रािा राउिको मिमि २०७६/०३/२३ िा भएको असािमर्क देहावसान प्रमि भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी प्रकट गदै 

स्वगीर् आत्माको मिरिास्न्तको कािना गने र मभिेश्वर   नगरपामिकाका नगर सभा सदस्य श्री मदि बहादुर 

शे्रष्ठका मपिा स्व.िान बहादुर शे्रष्ठको मिमि २०७६/०४/०५ का मदन भएको दु:खद मनिन प्रमि भावपूर्य 

श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदै मदवंगि आत्माको िीरिास्न्तको कािना गने ,िोक प्रस्ताब पाररि गररर्ो ।  

मनर्यर् नं.१३   : र्स नगरपामिका के्षत्रिा बाुँदरको आिंक अत्त्यामिक बढी सवयसािारर्को खेिीवािी सिेि 

नस्ट गरेकोिे  बाुँदरको आिंकबाट खेिीवािीको संरक्षर्का िामग बाुँदर हेरािु राखे्न प्रर्ोजनका िामग 

प्रमि वडा रु ४०,००० /-( िामिस हजार   ) ित्काि उपिब्ध गराउने मनर्यर् गरीर्ो  

मनर्यर् नं.१४   : प्रस्ताब नं१४ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिका के्षत्रिा रहेका मवमभन्न ऐमिहामसक िस्िर 

ििा देवािर् र गुम्बाहरुिा मविुि आपूमिय गनय कमठन भएको र मबिुि मनर्मिि सिेि नभएको पररपे्रक्षिा 

िहांकाि िस्िर फुवायिाखाङ्ग गुम्बा ,िररघ्ांग गुम्बा , पिुपमि िस्िर ,सरस्विी िस्िर , िगार्िका 



िामियकथििहरुिा कररब २०० िान सोिार सडक बमत्त ब्यबथिापन गररमदन बैकस्िक उजाय प्रबियन केन्द्र 

खुििटारिा अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो।      


