
आज मिमि २०७६ /०५/०४  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादुर के.सी.जू्यको  

अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ४० 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,  
  



 

मिमि २०७६/०५ /०४ गिे  

सिर्: मबहान ८ :००बजे   
 

 
 

मनर्यर् नं १:- प्रस्ताब नं.१ (क) िामि छिफि गदाय हररिामिका िीज २०७६ को पावन अवसरिा नगर 

उपप्रिुख श्री कििा बसे्निजू्यको नेिृत्व र भीिेश्वर नगरपामिकाका िमहिा सदस्यजु्यहरुको सिन्वर्िा 

नगरका सबै वडाहरुिा र नगरस्तरिा सिेि बाििैत्री नगर घोषर्ा िमक्षि वकृ्तत्वकिा, गार्न नृत्य 

प्रमिर्ोमगिाहरु संिािन भैरहेको छ । र्स कार्यक्रिका िामग वडाहरुिा सहभागी संख्यािाई आिार िामन 

प्रमि सहभागी खाजा वापाि रु १००/-का दरिे, िुल्ांकन किाय र्ािार्ाि खिय  एकिुष्ठ रु १५००/- र 

पुरस्कार बापि एकिुष्ठ रु ४०००/- र  ब्यबथिापन खिय एकिुष्ठ रु १०००/- िमहिासंग उपिेर्र 

कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं १:- प्रस्ताब नं.१ (ख) हररिामिका िीज २०७६ को पावन अवसर पारेर नगर स्तरको बृहद गार्न 

नृत्य प्रमिर्ोमगिाहरु संिािन गनय िमहिासंग उपिेर्र िीषयकबाट रु ५०,०००/- (पिास हजार ) उपिब्ध 

गराउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं २ :- प्रस्ताब नं.२  िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको करारिा जनिस्क्त ब्यबथिापन 

कार्यमवमि २०७५ िा सिर्ानुकुि संसोिन गरी िर्ार पररएको कार्यमवमिको छनौटका आिारहरु 

अनुसूिी-१,स्वीकृि गरी र्स नगरपामिकाका वडाहरुिा सन्चािन हुने र्ोजनाहरुको प्रामवमिक कार्य 

सम्पादन गनय ६ जना प्रामवमिक कियिारीको सेवा करारिा मिन कार्ायिर्बाट सावयजमनक सुिना जारर गरी 

प्राप्त दरखास्तावािा बीि िैमक्षक र्ोग्यिा, सिावेमसिा, िामिि, कार्ायनुभव ििा प्रर्ोगात्मक, मफल्ड सवे 

पररक्षर् पररक्षा र अन्तवायिाय सिेिबाट मसफाररस समिमििे िर्ार पारीएको नमिजाबाट र्ोग्यिाक्रिका 

आिारिा नमिजा प्रकािन गरी ६ जनािाई सेवा करार गनय र ३ जनाको नाि प्रमिक्षा सुमििा राख्न 

कार्ायिर्िाई कार्ायदेि मदने मनर्यर् गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं ३ :- प्रस्ताब नं.३ िामि छिफि गदाय नेपाि रेडक्रस सोसाईटी मजल्ला िाखा दोिखाबाट रक्त 

संिार सेवा संिािन गनय आमियक सहर्ोगको प्रसिाव पेि हुन आएको छ। आ.वा. ०७५/७६ िा र्स 

नगरपामिकाबाट सो कार्यका िामग रु ४०,०००/- उपिब्ध गराएको देस्खन्छ । अत्यावश्यक िानवीर् स्वाथि 

सेवा सुिारु राख्न नगरपामिकाबाट संघ /सथिा सिन्वर् बजेट िीषयकबाट रु ४५,०००/- (पैिामिस हजार) 

सहर्ोग उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

मनर्यर् नं ४ :- प्रस्ताब नं.४. िामि छिफि गदाय भीिेस्वर नगरपामिका वडा नं. ७ िागार्ि मवमभन्न 

वाडाहरुको आफ्नै वडा कार्ायिर् भवन नहुदा सेवा प्रवाह असहज बनेको छ । भीिेश्वर ७ को कार्ायिर् 

थिापना गनय दुई मिहाई सेवाग्राहीिाई पार्क पने थिानिा हाि स्वास्थ्य िौकी प्रर्ोगिा रहेको हुदा 

कुटीडाडा िाध्यमिक मबद्धािर्को कररव दुई रोपनी जग्गा वडा कार्ायिर् भवन मनिायर् गनय उपरु्क्त 

भएको िर आवश्यक नू्यनिि के्षत्रफि अपुग भएकोिे उक्त जग्गासँग जोमडएका मकत्ताहरू बाट 

ननु्यनिि देस्ख ३ रोपनी सम्म जग्गा ब्यबथिापन गनुयपने भएकोहुदा  सावयजमनक सुिना प्रकािन गरी 

(घटाघट) प्रमिस्पिायको िाध्यािबाट खररद गने प्रमक्रर्ा बढाउने मनर्यर् गररर्ो ।   
 

मनर्यर् नं ५ :- प्रस्ताब नं.५.१ िामि छिफि गदाय कम्प्युटर एिोमसएसन नेपाि िहासंघ (CAN ) दोिखा 

िाखा दोिखािा आई टी . सम्बस्ि कार्य गदै आएको एक गैर सरकारी सथिा हो ।  र्सिे आफ्नो आठौ 

वामषयक सािारर् सभाको अवसर पारेर दोिखा मजल्लाका ९ वटै थिानीर् सरकार प्रिुख, संघ सथिा, 

राजनीमिक दि, सुिना ििा संिार, मिक्षर्संथिा, मबमत्तर् सथिाका प्रिुख सिेिको सहभामगिािा 

"दोिखा मजल्लािा स्माटय पामिका" को अविारर्ा सम्बस्ि  आन्तरमक्रर्ा कार्यक्रि संिािन गनय रु एक 



िाख को प्रस्ताव पेि गरेको छ । बदमिदो जीवन िैिी सिेििाई िधे्य नजर गरर उक्त सथिािाई 

प्रबद्धयनात्मक कार्यक्रि मिषयक बाट रु २५,०००/- (पमिस हजार िात्र ) उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो ।  
 

मनर्यर् नं ५  :- प्रस्ताब नं.५ .२ िामि छिफि गदाय  सेमिदेबी आिारभूि मबद्धािर् भी न.पा. ७ एक 

सािुदामर्क मबद्धािर् हो । र्स मबद्धािर्िा वडा नं. ५ ,७ र िैिुङ गाउँ पामिका सिेिका मविािी 

अध्यर्नरि छन । मबद्धािर् जाने बाटोिा कैजिे खोिो रहेको र उक्त ठाडो खोिािा बसायद्को सिर्िा 

पानीको वहाव बढ्ने भएकोिे RCC पुि मनिायर्का िामग कररव ६५ हजार िागे्न र जना सहभामगिा पमन 

कििात्र हुने  भएकोिे जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट रु ४०,०००/- ( िामिस हजार िात्र )  उपिब्ध गराउने 

। 
 

मनर्यर् नं ५ :- प्रस्ताब नं.५.३ िामि छिफि गदाय र्स वषयको वषायको कारर् र्स नगरपामिकाको मबमभन्न 

वडाबाट बाढी पमहरोका मनवेदन परररहेका र कमिपर् थिानिा ित्काि सहर्ोग गनुयपने देस्खन्छ । िानवीर् 

समे्वदंमििािा सिेििाई िध्यनगर गरर आवस्यकिाका आिारिा वडा कार्ायिर्को मसफाररस र 

प्रामबमिक प्रमिवेदन प्राप्त गरर प्रमि प्रकोप/घटनाका िामग रु १०,०००/- देस्ख १,००,०००/-सम्म मबपद 

ब्यबथिापन कोष बाट उपिब्ध गराउन नगर प्रिुखिाई अमिकार प्रत्यार्ोजन  गने मनर्यर् गररर्ो ।  
 

मनर्यर् नं ६:- प्रस्ताब नं.६ िामि छिफि गदाय भीिेश्वर नगरपामिकाको "बाि िैत्री आिार संमहिा -२०७६", 

ििा जोस्खििा रहेका बािबामिकाहरुको संरक्षर्का िामग थिापना गररएको "बाि संरक्षर् कोष संिािन 

कार्यमवमि -२०७६, स्वीकृि गने मनर्यर् गररर्ो । 
 

मनर्यर् नं ७ :- प्रस्ताब नं.७ िामि छिफि गदाय भीिेश्वर नगरपामिका मविार्न  िस्यौदा समिमििे िर्ार 

पारेको "थिानीर् बजार ब्यबथिापन,अनुगिन ििा उपभोक्ता महि संरक्षर्  सम्बस्ि ऐन, २०७६ "को 

िस्यौदा मविेर्क स्वीकृि गरी सम्बस्िि सरोकारवािा  बीि छिफििा िाने मनर्यर् गररर्ो । 

 


