
आज मिमि २०७६ /१० /२२  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिखु भरि बहादरु के.सी.ज्यकूो  
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ४६ औ + बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको 
उपमथिमि रही दहेाय बिोमजि मनर्यय गररयो ।  
उपस्थिति  
श्री भरि बहादरु के.सी.........................नगर प्रमखु  

श्री कमला बथनेि  .......................नगर उप प्रमखु  

श्री मान बहादरु खड्का.................(.प्र. प्र.अ.) सचिव  

श्री बबर बहादरु िामी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  

श्री ववराजमान शे्रष्ठ ...................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  २ 

श्री हररसरण  शिवाकोटी .........    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ३ 

श्री हररवंि िौलागाई .................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ४ 

श्री रामिन्द्र बथनेि ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 

श्री नबबन कुमार लामा ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ६ 

श्री कैलाि कुमार शे्रष्ठ ...............  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ७ 

श्री नकुल के.सी. ...........................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ८ 

श्री चित्र बहादरु भुजेल ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री लालकृष्ण  िामी .................... काययपाशलका सदथय  

श्री ददपक धनुके......................    .काययपाशलका सदथय,  

श्री सुमन सुनाम .....................    .काययपाशलका सदथय,  

श्री रुपा िाही भुजेल ..................   काययपाशलका सदथय,  

श्री गौरी िामी ..........................   काययपाशलका सदथय,  

श्री मन्द्जु  बबश्वकमाय ............      काययपाशलका सदथय,  

श्री जमुना शे्रष्ठ .........................   काययपाशलका सदथय,  

श्री ककरण वली.....................    .  काययपाशलका सदथय,  

  



                                                                 शमति :२०७६/१०/२२  

                                                                 बबहान :११: ०० बाजे  

 
    
 

         ४६ औ काययपाशलका बैठकका प्रथिाव ििा तनणययहरु 

 

 तनणयय न.ं १ :- भीमेश्वर नगरपाशलकाको िालु आ.व. ०७६/७७  पौष मसान्द्ि सम्मको भौतिक प्रगति 
ििा अधयवावषयक खिय प्रथिुति र समीक्षा गररयो । 
  

तनणयय न.ं २ :- भीमेश्वर नगरपाशलकाको िालु आ.व. ०७६/७७  थवीकृि काययक्रम अवलोकन भ्रमण यदह 
२०७६ फागुनको अस्न्द्िम हप्िा र िैत्रको दोश्रो हप्िाका लाचग (७/७ ददने) िय गने र भ्रमणका क्षेत्रहरु  
सथिागि बबकास, अनुभव आदान प्रदान ििा सरसफाई, बजार ब्यबथिापन, थिान र सहभागी कायायलयल े
योजना बनाई नगर प्रमुख समक्ष पेि गने नगर प्रमुखले तनधायरण गरे बमोस्जम हुने तनणयय  गररयो । 

 

तनणयय न.ं ३ :- दोलखा ककवी महोत्सब ििा िररकोट स्थिट फूड फेस्थटवल २०७६ संिालन सम्बन्द्धमा 
प्रथिुति ििा समीक्षा गदै  कुल खिय १२,३४,६८८/- अनुमोदन गरी काययपाशलकाको शमति २०७६/०९/०५ को 
बैठकको तनणयय नं. १ बमोस्जम नपुग हुने रकम ब.शि.नं. (६९) ब्यबसातयक कृवष ििा पिुपालन 
िीषयकबाट खिय लखे्ने  तनणयय गररयो। 

 

तनणयय  न.ं ४ :-थिानीय ववकास प्रशिक्षण  प्रतिष्ठान ३ नं. प्रदेि संगको साझेदारीमा यस 
नगरपाशलकाको सगंठन ििा ब्यबथिापन सवेक्षण (O&M) एवम राजश्व सम्भाव्यिा अध्ययन ििा 
श्रोि पररिालन काययक्रम सिंालन गने सम्बस्न्द्ध ४५ औ काययपाशलका बठैकबाट तनणयय भएको छ । 
राजश्व सम्भाव्यिा अध्ययन को रु ६,५८०००/-/ र संगठन ििा ब्यबथिापन सवेक्षण ६,२३०००/-को 
प्राथिाव पेि भएकोमा छलफल गरी राजश्व सम्भाव्यिा अध्ययन को रु ४५३,०००/- र संगठन ििा 
ब्यबथिापन सवेक्षणको ३,७००००/-थवीकृि गने र ब.शि.नं.१०५ क्षेत्रगि गुरुयोजना तनमायणमा 
ववतनयोस्जि बजेटबाट खिय लेख्ने तनणयय गररयो । 
 

तनणयय न.ं ५  :- यस आ. ब.०७६/७७ मा संिालन हुने राष्िपति रतनगं शिल्ड प्रतियोचगिा यदह फाल्गुण 
११-१३ गिे संिालन हुने भएकोले उक्ि प्रतियोचगिा संिालन गनय दोलखा स्जल्ला खेलकुद ववकास 
सशमतिलाई स्जम्मा ददने र उक्ि प्रतियोचगिा संिालन गनय ववद्यालयथिरीय खेलकुद प्रतियोचगिा 
शिषयकको रु १,००,०००/-(एकलाख) जनिासंग मेयर शिषयकबाट ४,५०,०००/- (िारलाख पिास हजार ) गरी 
जम्मा रु ५,५०,०००/- (पााँिलाख) मा काययक्रम संिालन ििा सम्पन्द्न गराउने गरी सहकायय गने तनणयय 
गररयो । 

 

तनणयय न.ं ६ :- यस नगरपाशलका सामास्जक ववकास िाखाद्वारा प्रथिुि टोल ववकास सशमति, आमासमुह, 
मदहला समूह, दिाय ििा सिंालन काययववचध २०७६, िप पररमाजयन सदहि आगामी काययपाशलकाको बैठकमा 
पेि गनय तनदेिन ददने तनणयय गररयो ।  

 



तनणयय न.ं ७:- यस नगरपाशलकाको वडा नं ७ स्थिि भुल्भुलेमा औधोचगक ग्राम थिापना गनय प्रथिाब 
गररएकोमा श्री उधोग वाणीज्य  ििा आपूतिय मन्द्त्रालयबाट थवीकृति प्रदान भइ िालु आ .वा.  मा बजेट 
समेि बबतनयोजन भएकोमा  यस नगरपाशलकाल ेआफ्नै श्रोिबाट बबथििृ पररयोजना प्रतिवेदन  (DPR) 
ियार गनुयपने भएको हुदा मन्द्त्रालयबाट प्राप्ि काययसूिी (TOR) पररमाजयन सदहि थवीकृि गने र गररवी 
तनवारणका लाचग लघु उद्द्म  ववकास काययक्रम शिषयकबाट लागि भुक्िानी गने गरी औधोचगक ग्राम 
थिापनाको  कायय यिाशिघ्र अतघ बढाउन कायायलयलाई तनदेिन ददन ेतनणयय गररयो  

 

तनणयय न.ं ८ :- यस नगरपाशलकाद्वारा सिंालन गररने िपशिलका लक्षक्षि वगय क्षमिा ववकास काययक्रम 
यसै नगर काययपाशलकाको सामास्जक ववकास िाखाबाट प्रथिाव शलई कायायलयबाटै कायायन्द्वयन गने तनणयय 
गररयो । 

            िपशिल 

क) उपभोक्िा सशमतिहरुका लाचग आधारभूि प्रथिाव लेखन, बैठक सिंालन, लेखा संिालन । 
ख) छुवाछुि बबरुद्धको सामास्जक सिेिीकरण गोष्ठी । 

ग) लैंचगक दहाँसा न्द्यूनीकरण गनय श्रीमान ्/श्रीमिी र सासु/बुहारी सिेिना ििा अशभमुखीकरण काययक्रम  

तनणयय न.ं ९ :- भीमेश्वर नगरपाशलका वडा नं. १ स्थिि क्षमाविी मा.बब.लाई िकै्षक्षक सुधार काययक्रम 
संिालन गनय प्रथिाव पेि गरेकोमा जनिासंग मेयर काययक्रमबाट रु ५,००,०००/- (पांि लाख ) मात्र 
उपलब्ध गराउने तनणयय गररयो । 

 

तनणयय न.ं १० :- यस नगरपाशलकाको िालु आ.व. मा लागि सहभाचगिा शिषयकमा ववतनयोस्जि रु 
१,००,००,०००/- ( एक करोड ) बाट यस नगरपाशलका क्षेत्रमा  तनमायण  हुने पस्क्क सडक, पक्की ढल, 
पक्की सडक नाला, पस्क्क सामुदातयक भवन, पस्क्क सामुदातयक िौिालय आदद ६०/४० % को लागि 
मा तनमायण गनय १५ ददनको सूिाना ददई उपभोक्िा सशमतिबाट प्रथिाव आवहान गने तनणयय गररयो । 

  

तनणयय न.ं ११ :- चालु आ.व. वार्षिक स्वीकृत कार्िक्रम सशति अनुदान तर्ि  खोप केन्द्र र्नमािण गनि बजेट उपलव्ध 

भएको छ । र्स नगरपार्लकाको वडा नं ९, र्िगान र  कटेरीस्वारा वस्ती र वडा नं १ लामानागीमा खोपकेन्द्र र्नमािण 

गने र्नणिर् गररर्ो। 

तनणयय न.ं १२ चालु आ.व.का वार्षिक स्वीकृत कार्िक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पने भएको छ, वडा 

अध्यक्षहरु र कार्िपार्लका सदस्यहरुको कार्िबोि बढ्दै गएको छ भने वडा सर्मर्तको र्क्रर्ाशीलता बढाउनु 

परेको छ । र्स पृष्ठभूर्ममा जनप्रर्तर्नर्धहरुको सेवा सुर्वधा सम्वन्धी प्रदेश कानुन जारी नभए सम्मका लार्ग र्र्ह 

२०७६ साल माघ देखख लागु हने गरी मार्सक रुपमा तपर्सल बमोर्जम हुने र्नणिर् गररर्ो । 

क) वडा अध्यक्षहरुका लार्ग मार्सक  २० (र्बस) र्लटर  बराबर ईन्धन र रु १,०००/- (एक हजार मात्र) संचार खचि 

व्यवस्था गने ।  

ख) कार्िपार्लका मर्हला, दर्लत/अल्पसंख्यक सदस्यहरुका लार्ग मार्सक रु १० (दस)  र्लटर बराबर ईन्धन र रु 

५००/- (पांच सर् मात्र) संचार खचि व्यवस्था गने । 

ग) वडा सर्मर्तहरुको बैठक मार्सक नु्यनतम एक पटकका लार्ग बैठक भत्ता र्चर्ा, खाजा लागत उपलव्ध गराउने 

, वडा सर्मर्तहरुको बैठकमा वडा सर्चव र प्रार्वर्धक समेत रहने व्यवस्था र्मलाउने । 

 



निर्णय िं १३:  मखिपररषद्को र्मर्त २०७६/८/३० को बैठकबाट स्वीकृत र्चर्कत्सक वा स्वास्थ्यकमी करार सेवामा 

ब्यबस्थापन गने सम्बखन्ध कार्िर्वर्ध, २०७६ को बुदा नं. ३(१) ले स्थानीर् तहले नै स्वीकृत र्चर्कत्सक वा स्वास्थ्यकमी 

करार सेवामा जनशखतत्त आपूर्ति गनि सके्न ब्यबस्था  गरेको छ । सदरमुकामबाट टाढा रहेका वडाहरु वडा नं १ 

सुश्पाक्षमावती, वडा नं ८ बोच तथा वडा नं ९ लाकुरीडााँडामा खस्थत स्वास्थ्य संस्थामा जनशखतत्त व्यवस्थापन 

चुनौर्तपूणि बनेको छ । र्सै  सन्दभिमा सम्वखन्धत सशति कार्िक्रमबाट तलव भत्ता व्यहोने गरी तपर्सल बमोर्जमका 

जनशखि सोर्ह स्थानमा रहने गरी सेवा करारमा व्यवस्थापन गने र्नणिर् गररर्ो । 

तपनिल  

क) हेल्थ अर्ससे्टन्ट           ३ जना  

ख) अहेव                        २ जना  
 

निर्णय िं १४:- संघीय माशमला ििा सामान्द्य प्रिासन मन्द्त्रालयबाट प्रादान  "उत्तरी क्षते्र पूवायधार ववकास 
ििा जीवनथिर सुधार काययक्रम,अन्द्िगयिका " काययक्रम संिालन काययववचध, २०७६, बमोस्जम देहाएका 
काययक्रम उपलब्ध गराई ददन संघीय माशमला ििा सामान्द्य प्रिासन मन्द्त्रालयलाई अनुरोध गने तनणयय 
गररयो ।  

काययक्रम 
क्षेत्र  

(शिक्षा ) (थवाथ्य ) (सडक) 

आयोजनाको 
नाम र 
थिान  

गौरीिंकर क्याम्पस 
भौतिक पूवायधार 
आयोजना,वडानं.३  

प्रथिाववि िररकोट 
अथपिाल भौतिक पूवायधार 
आयोजना वडानं.३ 

स्जलु मागय (भटमास े –स्जलु-
कावत्तके-जफिी गोलाई सडक 
) वडानं.४ र ५  

आयोजनाको 
लागि रु  

१५,००,००,०००/-  १५,००,००,०००/- ४४,००,००,०००/- 

 
 

निर्णय िं १५:- आ.व. २०७६/७७ मा भीमेश्वर नगरपार्लकाको स्वीकृत कार्िक्रम अनुसार ५० प्रर्तशत अनुदानमा 

कृर्ष औजार र्वतरण तपर्सल बमोर्जमका  कृषक समुह/कृर्ष सहकारी संस्था र्ल.हरुलाई गने  र्नणिर् गररर्ो  

तपर्सल  

क्र.स. कृषक समुह/कृर्ष सहकारी 

संस्थाको नाम  

ठेगाना  र्मर्नर्लटर  थे्रसर  सम्पकि  व्यखतत्त  व्यहोनुि पने 

रकम ५०% 

१ र्ासेलंुग कृषक समूह  भी.न.पा. १  १   लक्ष्मी थापा  ३०,००० 

२. अर्वरल आई.र्प.एम.कृषक 

समुह 

भी.न.पा. २ १  श्याम कृष्ण 

खुलाल  

३०,००० 

३. जुनतारा कृर्ष सहकारी संस्था 

र्ल. 

भी.न.पा. ३ २  प्रर्वण शे्रष्ठ  ६०,००० 

४. नवजागृत कृषक समूह भी.न.पा. ४  १ तारानाथ 

चौलागाईं  

३२,५०० 

५. ककि ले देवी कृषक समूह भी.न.पा. ४ १  असली साकी  ३०,००० 

६. र्करााँतीछाप कृषक समूह भी.न.पा. ५ १  सुर्ि कुमार कुाँ वर  ३०,००० 

७. सुन्दरीमाई कृषक समूह भी.न.पा. ५  १  ३२,५०० 

८. पौरखी कृषक समूह भी.न.पा. ५ १  बालकृष्ण बसे्नत  ३०,००० 

९. र्वषु्णचरण चनािवती कृर्ष 

सहकारी संस्था र्ल. 

भी.न.पा. ५ १ १ श्रीकृष्ण बसे्नत  ६२,५०० 



१०. पौरखी कृर्ष सहकारी संस्था 

र्ल. 

भी.न.पा. ६ १  हररहर न्यौपाने  ३०,००० 

११. ताजा तरकारी मर्हला कृषक 

समूह 

भी.न.पा. ६ १  र्वषु्ण गुरुङ  ३०,००० 

१२. जुकेवेसी कृषक समूह भी.न.पा. ६ १  रामकृष्ण शे्रष्ठ  ३०,००० 

१३. काकीगाउाँ  कृषक समूह भी.न.पा. ७  १ अजुिन बहादुर 

काकी  

३२,५०० 

१४. तरकारी तथा बाख्रापालन 

मर्हला कृषक समूह 

भी.न.पा. ७ १  शंकर बसे्नत  ३०,००० 

१५. अर्त र्वपन्न र्वशेष कृषक 

समूह 

भी.न.पा. ७ १  शान्तमान भुजेल  ३०,००० 

१६. महालक्ष्मी कृर्ष तथा 

पशुपालन कृषक समूह 

भी.न.पा. ७ १  केदार प्रसाद 

सुवेदी  

३०,००० 

१७. घुम्ती कृषक समूह भी.न.पा. ८ १  राम बहादुर 

बसे्नत  

३०,००० 

१८. घरार्सी खाद्यान्न उत्पादन 

कृषक समूह 

भी.न.पा. ९ १  कल्पना के.सी. ३०,००० 

                              जम्मा  १६ ४  ६,१०,००० 

 
 
 

निर्णय िं १६:-  आ.व. २०७६/७७ का लार्ग संघबाट प्राप्त सशति अनुदानमा भकारो सुधार कार्िक्रमको लार्ग रु 

३,००,०००/- (र्तन लाख मात्र) रकम र्वर्नर्ोजन भएको मध्य तपर्सलका कृषक समूह तथा  सहकारी संस्था र्ल. 

हरुलाईउपलब्ध गराउने  र्नणिर् गररर्ो   

क्र.स. दताि नं /र्मर्त  कृषक समुह/कृर्ष 

सहकारी संस्थाको 

नाम 

ठेगाना  स्वीकृत 

संख्या  

सम्पकि  व्यखतत्त  सम्पकि  नं  

१. ६०७/०७६/७/७ र्त्रवेणी दुग्ध 

उत्पादक सहकारी 

संस्था र्ल. 

भी.न.पा. १  १८ उद्वव बहादुर 

काकी  

९७४४०४६११६ 
 

२. ६१९/०७६/७/१४ मानेटार कृषक 

समूह 

भी.न.पा. ७ १२ कर्वता बसे्नत  ९८४४०६५२१३ 

       

 

निर्णय िं १७ :- भी.न.पा. वडा नं १ मा प्रार्वर्धक जनशखतत्त अभावमा चालु आ.व.को आर्ोजना संचालनमा कर्ठनाई 

उत्पन्न भएको छ . र्स आ.व.मा प्रार्वर्धक जनशखि आपूर्ति गदाि वैकखल्पक सूर्चका उमे्मदवारहरु सम्पकि मा 

नआएका र सार्वक वडा नं १ मा कार्िरत प्रार्वर्धक अ.स.ई. र्वकास गौतमबाट कार्िसम्पादन आचरणमा सुधार 

ल्याउने प्रर्तवद्वता सर्हत सेवा गनि पाउाँ  भने्न र्नवेदन प्राप्त भएकोले चालु आ.व.को र्ालु्गण  १ गते देखख २०७७ 

साल असर मसान्त सम्मका लार्ग सेवा करार गने र्नणिर् गररर्ो  । 

निर्णय िं १८ : - भीमेश्वर नगरपार्लकाको र्वसृ्तत र्ोजना तजुिमा सम्वन्धी कार्िर्वर्ध, २०७६ खस्वकृत गने र्नणिर् 

गररर्ो  ।  

निर्णय िं १९ : -(क ) ई. नहकुि श्रेष्ठ, सहायक कम्प्यटुर अपरेटर रमबना खड्का र सजुन न्यौपानेको करार सेवा 

खाइपाई आएको सेवा समुविा पाउने गरर २०७६ असार  िसान्ि सम्पिका िामग िप गने र  सचुनाप्रमबमि अमिकृि 



मकरर् दाहािका िामग चाि ुआ.ब. िा आिारभिू पाररश्रमिकिा ७५%  प्रदिे ििा थिानीय िासन काययक्रिबाट 

प्राप्तहुने समुनमिििा भएकोिे नपगु हुने २५% रकि नगरपामिका कायायियिे ि्ने गरी भएको मनर्ययिाई अनिुोदन 

गने   । 
१९  (ख) यस नगरपामिकािा सेवा करारिा काययरि िपमििका काियचाररहरुको सेवा करार अवमि २०७६ पौष 

िसान्ििा सिाप्त भएको र कायायिािाई उक्त सेवा आवथयक रहकेोिे २०७७ असार िसान्िसम्पिका िामग सामबक 

बिोमजिनै सेवा समुबिा पाउने गरी करार अवमि िप गने ।  
१) नगर प्रहरी िर्य  : ओि प्रकाि राउि, रामजब मब.क.िहने्र बहादरु श्रेष्ठ र रेखा िािा । 
२ ) सवारी चािक िर्य : िंकर खत्री, श्याि कुिार खड्का र अपरेटर हररबहादरु खत्री । 
३) कायायिय सहयोगी : गोपी िािी, रिासापकोटा, कल्पना बढुािोकी,मनियिा बथनेि,  
ठुिी िािांग, इन्र बहादरु िािांग, प्रेि बहादरु काकी, रिा न्यौपाने , कुिारी साकी , कमबिा 
 िापा र मिविंकर बथनेि । 
४ ) LDF िर्य : अजुयन बहादरु िािा, मििा बहादरु िािांग, पावयिी श्रेष्ठ र प्रकाि सबेुदी । 
५) कायायिय सहायक िर्य : िामन्ि बहादरु के.सी. सवुास श्रेष्ठ  
६ ) प्रामबमिक िर्य  : स.ई. राजुनाराया श्रेष्ठ,अ.स.ई. कमबिा बराईिी, हररिरर् दाहाि रुपन काकी, मचत्र बहादरु श्रेष्ठ  
१९ ( ग) थवाथ्य िर्य  :- अहवेहरु:  सपना उप्रेिी,संगीिा िािांग ,िेनकुा बढुािोकी, पन्ज ुिािांग, िक्ष्िी श्रेष्ठ, 

सामवत्री खड्का र अमम्पबका मिमसिंङ , अनिी िर्य : समबना सापकोटा, सोििाया िािांग, मबन्दया श्रेष्ठ, अनपुा श्रेष्ठ, 

गंगा िापा,सररिा श्रेष्ठ, रक्षा बथनेि, मसिा िािा  र मचरन मिवाकोटी । 
 

१९  (घ ) र्स नगरपार्लका वडा नं .७ खस्थत रोर्ल मकैबारी रु्टसल एण्ड स्पोटिस हाउस प्रा.र्ल.ले र्वद्यालर् स्तरीर् 

र वडा स्तरीर् रु्टसल प्रर्तर्ोर्गता र्मर्त २०७६/१०/१८–१९ सञ्चालन गनि प्रस्ताव पेश गरेकोमा जनतासंग मेर्र 

कार्िक्रमबाट रु ५०,०००/-५०,०००/- गरी /- (एकलाख  मात्र) उपलब्ध गराउने  र्नणिर् गरोर्ो ।  

१९ (ङ) र्स नगरपार्लका वडा नं .३  खस्थत बसपाकि –चररघ्याङ पर्िटकीर् पदमागि र्नमािणका लार्ग र्वर्नर्ोर्जत 

रु ३,५०,०००/- (तीन लाख पचास हजार मात्र) बाट कार्ि अधुरो भई मेर्शनरीवाल  पुरा गनि  थप रकम माग 

गरेकोमा प्रार्वर्धक प्रर्तवेदन बमोर्जम बढीमा रु ७५,०००/- (पचहत्तर हजार मात्र) थप जनतासाँग मेर्र 

कार्िक्रमबाट उपलव्ध गराउने र्नणिर् गरोर्ो ।  

१९ (च ) र्स नगरपार्लका वडा नं .७  खस्थत उखुबारी – कुप्री – सानो कुप्री सडक ममित उपभोिा सर्मर्तले 

मािगाउाँ  – कुप्री सडक ममित गनि १,९३,११७/- (एक लाख र्तरानवे्व हजार एक सर् सत्र) को प्रार्वर्धक लागत 

ईर्िमेट सर्हत पेश गरकाले नगरपार्लकाको तर्ि बाट १,५०,०००/-(एक लाख पचास हजार मात्र) जनतासाँग मेर्र 

कार्िक्रमबाट उपलव्ध गराउने र्नणिर् गरोर्ो ।  

 १९ (छ ) र्स नगरपार्लका वडा नं. ३ खस्थत  बसपाकि  मागि टोल सुधार सर्मर्तले बसपाकि मा साविजर्नक शौचालर् 

र्नमािण गनि रु २,०८०००/- को  प्रस्ताब पेश गरेकोमा स्थलगत अनुगमन गरी प्रार्वर्धक मूल्यांकन बमोर्जम हुन 

आउने रकम मात्र जनतासंग मेर्र कार्िक्रमबाट भुिानी गने र्नणिर् गररर्ो । 

१९ (झ ) र्स नगरपार्लका वडा नं. ९  नर बहादुर शे्रष्ठले आफ्नो आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको र श्रीमती लक्ष्मी 

शे्रष्ठको र्मर्त २०७६/०८/२९ गते सुनकोसी गाउाँ  पार्लकाको वडा नं ७ मा बस दुघिटनामा पारर र्नधन भएकोले बाल 

बार्लकाको पठनपाठन र लालन पालन गनि सहार्ोग पाउ भर्न वडा नं.९ को  र्सर्ाररस समेत र्लई  आएकोले 

र्नजलाई रु २५.०००/-(पर्चस हजार मात्र ) अन्य सहर्ोग र्शषिकबाट उपलब्ध गराउने र्नणिर् गररर्ो । 

१९ (ञ ) र्स नगरपार्लको बार्षिक स्वीकृत कार्िक्रम बमोर्जम टुर्डखेल खेल मैदान स्तरोन्नर्त गने क्रममा 

सामुदार्र्क वन उपभोिा महासंघ , नेपाल र्जल्ला शाखा दोलखाको तारबार तथा शौचालर् समेतमा के्षती भएकोले  



तारबार तथा शौचालर्  पुनः र्नमािणका लार्ग सहर्ोग पाउ भर्न पेश भएको र्नवेदन अनुसार उि कार्िको लार्ग 

जनतासंग मेर्र कार्िक्रमबाट रु १,००,०००/- ( एकलाखमात्र ) उपलब्ध गराउने  र्नणिर् गररर्ो । 

१९ (ट ) र्स नगरपार्लका वडा नं. ६ खस्थत गैराश्वारा कृर्ष र्ामिका प्रो.श्याम कृष्ण थापाले  र्कवी खेर्त तथा 

पशुपालन ब्यबसार् संचालन गनि पेश गनुि भएको प्रस्ताब तथा वडा नं ६ को र्सर्ाररस समेतका आधारमा उि 

र्ामि संचालन तथा र्कवी खेर्त र्वस्तारका लार्ग जनतासंग मेर्र कार्िक्रमबाट रु १,००,०००/- (एकलाख मात्र ) 

उपलब्ध गराउने र्नणिर् गररर्ो । 

१९ (ठ ) र्स नगरपार्लका वाडि १ के्षमावती वडा स्तरीर् अपाङ्ग  सर्मर्तका अधर्क्ष गोपाल बहादुर अर्धकारीले  

कुखुरा पालन ब्यबसार् संचालन गनि पेश गरेको प्रस्ताब अनुसार उि ब्यबसार् संचालन गनि जनतासंग मरे्र 

कार्िक्रमबाट रु ५०,०००/-( पचास हजार ) मात्र उपलब्ध गराउने र्नणिर् गररर्ो । 

तनणयय न.ं २०:- र्स नगरपार्लकामा रहेका कृर्ष तथा पशु सेवाका कमिचारीहरुलाई कृर्ष तथा पशु सेवालाई 

ब्यबखस्थत गनि वडा स्तरबाटै सेवा प्रदान गने ब्यबस्था र्मलाउन कार्ािलर्लाई र्नदेशन र्दने र सो बमोर्जम काम 

गनि नपुग हुने पशुसेवा कमािचारी शंकरप्रसाद पाठकलाई २०७७ असार मसान्त सम्मका लार्ग सेवा करारमा र्लई 

देहाए बमोर्जम कार्िके्षत्र समेत र्नधािरण गने र्नणिर् गररर्ो  

       कायण निभाजि कृनि िेिा तर्ण  

(क) रार्धका बुढाथोकी : नगरस्तरीर् र वडा नं . ३ का कृर्ष सेवा कार्िक्रम  

(ख) मनुका र्घर्मरे : वडा नं.  १, २, ४ र ५ का कृर्ष सेवा कार्िक्रम ( हार्जर हुने कार्ािलर् वडा नं. २ ) 

(ग) र्बषु्ण चौलागाई : वडा नं.  ६ , ७ , ८  र ९  का कृर्ष सेवा कार्िक्रम ( हार्जर हुने कार्ािलर् वडा नं. ८ ) 

कायण निभाजि पशु िेिा तर्ण  

(क) रमाला र्घर्सिंङ : नगरस्तरीर् र वडा नं . ३ का पशुसेवा  कार्िक्रम( हार्जर हुने कार्ािलर् वडा नं. ३ वा न.पा.) 

(ख) र्भम बहादुर र्जरेल : वडा नं.  १, २, ४ र ५ का पशुसेवा कार्िक्रम( हार्जर हुने कार्ािलर् वडा नं. २ वा न.पा.) 

(ग) शंकर प्रसाद पाठक : वडा नं.  ६ , ७ , ८  र ९  का पशु सेवा कार्िक्रम ( हार्जर हुने कार्ािलर् वडा नं. ८ ) 

तनणयय न.ं २१:- सतंघय माशमला ििा सामान्द्य प्रिासन मन्द्त्रालय,थिानीय पूवायधार ववकास ववभागको 
प्रादेशिक एवं थिानीय सडक तनमायण ििा सुधार काययक्रमको शमति २०७६/०९/२१ को सुिना बमोस्जम 
प्रादेशिक एवं थिानीय सडक तनमायण ििा सुधार काययक्रमका लाचग पाटीखोला –मानेडाड़ा-नगरपाशलकाको 
मुख्य प्रिासतनक भवन जोड्ने सडक छनौट गरी पठाउने तनणयय गररयो । 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 



 


