
आज मिमि २०७७/०८/३०  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख भरि 

बहादुर के.सी.जू्यको  अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ६२ औ+ 

बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् 

बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  
उपस्थिति  

श्री भरि बहादुर के.सी.........................नगर प्रिुख  

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उप प्रिुख  

श्री िान बहादुर खड्का.....................प्रिुख प्रसासमकर् अमिकृि  

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 चौिागाई .................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ४ 

श्री रािचन्द्र 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 मचत्र 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 िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीर् अमिकृि बैठक ब्यबथिापक 

  



                                                                  मिमि: २०७७/०८ /३० गिे  

                                                                    सिर्: मबहान ११: :३० बजे   

                                                                   थिान : िहांकाि सदन  

नगर कार्यपातिकाको ६२ औ बैठकका तनर्यर्हरु : 

 

तनर्यर् नं. १ :- र्स नगरपामिकाद्वारा चािु आ.व.०७७/७८ िा सञ्चामिि वडास्तारीर् आर्ोजना ििा 

कार्यक्रिहरुको हािसम्मको प्रगमि सिीक्षा गररर्ो । सञ्चामिि आर्ोजना ििा कार्यक्रिहरु र्िासक्य 

मिटो सम्पन्न गनय कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो । 

तनर्यर् नं. २ :- र्स नगरपामिकाद्वारा चािु आ.व.०७७/७८ िा सञ्चामिि िागि सहभामगिािा सञ्चािान 

गररने आर्ोजनाहरुिा नगरपामिकाको अनुदान ५०% र उपभोक्ता समिमिको िागि सहभामगिा ५०% 

कार्ि गने र उक्त कार्यक्रि सञ्चािान गनय इचु्छक वडाहरुिे मिमि २०७७ पौष िसान्त मभत्र िागि 

सहभामगिाको सुमनमिििा समहि र्ोजना िनौट ििा उपभोक्ता समिि गठन गरी आगािी कार्यपामिका 

बैठकिा पेि गनय मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो। 

तनर्यर् नं. ३:- मनवायचनके्षत्र पूवायिार साझेदारी कार्यक्रि अन्तगयि दोिखा मजल्लाबाट मनवायमचि हुने 

सांसदहरुबाट चािु आ.ब. २०७७/७८ िा र्स नगरपामिका के्षत्रमभत्र सञ्चािान हुने आर्ोजाना सम्बन्धिा 

जानकारी प्राप्त भई उक्त आर्ोजाना सिर्िै सम्पन्न गनय समक्रर् सर्ोग गने मनर्यर् गररर्ो । 

तनर्यर् नं. ४:- र्स नगरपामिकाको िहरी के्षत्र वडा नं. २,४,६ का कररब २००० घरिुरीिाई सिेट्ने गरी 

मनिायर् हुने चररकोट मडवाट्स आर्ोजना (िागि कररब रु ९१,५१,३६,४०२.६९ ) नेपाि सरकारको ८५% 

अनुदान र थिानीर् िहिे व्यहोने १५% कार्ायन्वर्न गने सम्बन्धिा खानेपानी ििा ढि मनकास 

मवभाग,सहरी खानेपानी ििा सरसफाई (के्षत्रगि) आर्ोजना र भीिेश्वर नगरपामिका बीच हुने आर्ोजना 

कार्ायन्वर्न सहिमि पत्र ििा मवत्तीर् सम्झौिा पत्रिा हस्ताक्षर गनय र्स नगरपामिकाका नगर प्रिुख श्री 

भारि बहादुर के.सी.िाई अमिकार प्रत्यार्ोजन गने र उक्त आर्ोजनाको िामग आवश्यक रकि जुटाउन 

सरोकारवािा मनकार् र जनिासंग पहि गने मनर्यर् गररर्ो । 

तनर्यर् नं. ५ :- र्स नगरपामिका वडा नं. ३ चररकोटिा मनिायर् हुने १५ िैर्ाको अस्पिाि भवनको 

सम्बन्धिा मवमबि कारर्िे स्पष्ट हुन नसकी रहेकोिा हाि नेपाि सरकारिे मनिायरर् गरेको  p1 Type 

को भवन मनिायर् गनय भौगोमिक बनौट अनुसारको Lay Out र सोमह बिोमजिको Stractural Design 

िगार्िका कार्य गनुयपने भएकोिे उक्त कार्य र्िासक्य मिटो सम्पन्न गरी बहुबषीर् र्ोजनािा राखी टेन्डर 

प्रमक्रर्ाद्वारा कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

 

तनर्यर् नं. ६ :- सङ्घीर् सरकारद्वारा सििय अनुदान अन्तगयि कोमभड अस्पिाि मनिायर्को िामग रु 

१०,००,०००/- र्स नगरपामिकािाई प्राप्त भएकोिा र्स नगरपामिकाद्वारा आफ्नै श्रोिबाट कोमभड 

अस्पिािाका भौमिक सािाग्रीहरु ब्यबथिापन गररसकेकोिे प्राप्त रकिबाट रु ५,००,०००/-(पांचिाख) 

बराबरको ररएजेंट िगार्िका सािाग्री खररद गने मनर्यर् गररर्ो । 

तनर्यर् नं. ७ :- र्स नगरपामिकाको ८ औ नगर सभा र्मह मिमि २०७७ सान पौष २७ गिे मदनको ११: 

३० बजे भीिेश्वर सदनिा बसे्न गरी अव्हान गने मनर्यर् गररर्ो । 

तनर्यर् नं.८ :- भीिेश्वर नगरपामिकाको नगर गौरवको र्ोजना चररकोट टुतिखेि रंगशािामा 

तनमायर्को कार्य प्रारम्भ भैसकेको ि। उक्त आिुमनक रंगिािा मनिायर्को िामग अमिआवश्यक रहेको 

टुमडखेिको पुवय िफय को मक.नं. २५५२ क्षत्रफि  ००,५७८ ब.मि. भएको दोिखा िािपोि कार्ायिर्को 



नाििा रहेको र टुमडखेिको उत्तरपुवयिा पने सामवक कृमष सािाग्री सथिा, हाि कृमष सािाग्री कम्पनीको 

नाििा रहेको सामबक चररकोट १, हाि भीिेश्वर नगरपामिका ३ को  मक. नं. २५३८ के्षत्रफि ०,११३३ ब.िी. 

भएको जग्गा र त्यसिा रहेको टहरा सिेि चररकोट टुमडखेि रंगिािा मनिायर्को िामग अत्यावश्यक 

भएकोिे  कृमष सािाग्री कम्पनी र िािपोि कार्ायिर् दोिखािाई प्रचमिि नेपाि कानून बिोमजिको  

िुआब्जा र्स नगरपामिकािे उपिब्ध गराउने गरी जग्गा प्रास्प्त ऐन २०३४ (नेपाि ऐनिाई संिोिन गने 

ऐन २०७५) को  दफा(३क) बिोमजि उपिब्ध गराई मदन सङ्घीर् िामििा ििा सािान्य प्रिासन िन्त्रािर् 

िाफय ि नेपाि सरकारिा अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो  

तनर्यर् नं.९:- चािु आमियक बषयिा र्स मजल्लाबाट प्रमिमनमि सभा र बागििी प्रदेि सभािा प्रमिमनित्व 

गनुयहुने िाननीर् सांसदजू्यहरुबाट थिानीर् पूवायिार मवकास साझेदारी कार्यक्रि अन्तगयि पूवायिार 

मनिायर्का िामग मवमनर्ोमजि बजेट रु १,५०,००,०००/-(एक करोड पचासिाख) बाट चररकोट अस्पिाििा 

मपमसआर जााँचसुमबिा समहिको प्रर्ोगिािा मबस्तार गने मनर्यर् गररर्ो    

तनर्यर् नं.१०:- र्स नगरपामिकाको थिानीर् बजार ब्यबथिापन ििा अनुगिन ऐन २०७७, को दफा २१ 

(ख) बिोमजि थिानीर् बजार अनुगिनको िामग नगर सभा सदस्य श्री िेज खािीिाई समिमिको सदस्यिा 

िनोनर्न गने मनर्यर् गररर्ो ।     

 तबतबध  

(क ) नगरपामिका के्षत्रिा सूचना प्रमवमिको सरि ििा भरपदो सेवाका िामग र्स नगरपामिका के्षत्रमभत्र 

Optical Fiber समहिको इन्टरनेट सेवा 4G िोबाईि सेवा सञ्चािान गररमदन सञ्चार ििा सूचना 

िन्त्रािर्िा अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो । 

(ख) UNDP को आमियक सहर्ोग ििा िर्ार नेपाि र ग्रािीर् मबकास टुकी संघको प्रामबमिक सहर्ोगिा 

सञ्चामिि मवपद ब्यबथिापन िमक्षि कार्यक्रि, िोटरसाईकि िियि र च्याउखेिी िामिि कार्यक्रििा ९ 

वटै वडाबाट मसफाररस भई आएका सहभागीहरु िनौट गने मनर्यर् गररर्ो  

(ग) भीिेश्वर नगरपामिकाको  आमियक वषय २०७७/७८ को स्वीकृि वामषयक कार्यक्रििा िोक सेवा 

आर्ोग कक्षा सञ्चािनको िामग बजेट रु २००,०००/-  मवमनर्ोजन भएको ि। बागििी प्रदेि िोकसेवा 

आर्ोगबाट मवमभन्न पदको िामग दरखास्त आब्हान गररसकेको सन्दभयिा चौिो िहको परीक्षािाई िमक्षि 

गरी उक्त कार्यक्रि सञ्चािन गनय दीपज्योमि सिाज सुिार संथिाबाट कम्तीिा १० प्रमििि िागि 

सहभामगिा व्यहोने गरी प्रस्ताव पेि भइ आएको हुाँदा प्रस्ताव पत्र बिोमजि कार्यक्रि सञ्चािनको िामग 

उक्त प्रस्ताव स्स्वकृि गरी रु २,००,०००/ (दुई िाख) रुपैर्ा उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

(घ) आ.व. २०७७/०७८ का िामग नेपाि सरकार कृमष ििा पिुपन्िी मवकास िन्त्रािर्को सििय 

अनुदानिा नर्ााँ बहुउदे्दसीर् नसयरी थिापना कार्यक्रि सञ्चािनको िामग रु २ िाख प्राप्त भएको  ि ।उक्त 

रकिको कार्ायन्वर्न गनय  भीिेश्वर नगरपामिका वडा नं ४ स्थिि नवजागरर् कृषक सिुहको प्रस्तव  पत्र 

परेकोिे  उक्त रकिबाट सेड हाउस मनिायर्, कृमष औजार उपकरर् खरीद र मवमभन्न जािको मवरुवा 

(कमफ,मटमु्वर, एभोक्याडो) उत्पादन कार्यक्रि कार्ायन्वर्न गने मनर्र्य गरीर्ो । 

(ङ) भीिेश्वर नगरपामिका वडा नं. ५ जिजोत्ता टोििा खानेपानी िियिका िामग सहर्ोग िाग भई 

आएकोिे एकघर एकिारा कार्यक्रिबाट प्रामबमिक िागि ईस्ििेट गरी रु १,००,०००/- (एकिाख ) 

उपिब्ध गराउने । 

(च) र्स नगरपामिका वडा नं. ६ स्स्ति रक्तकािी िस्न्दर मनिायर् भई रहेको र उक्त िस्न्दरिा जाने 

भक्तजनहरुको सुमविाका िामग रािजानकी – जिेश्वर िस्न्दर िागयिा पने ठाडो बाटो मनिायर्का िामग 



वडा नं. ६ बाट मसफाररस भई आएकोिे प्रामबमिक ईमष्टिेट गराई सााँसृ्कमिक सम्पदा संरक्षर् िीषयकबाट 

रु ७५,०००/-(पचहत्तर हजार िात्र ) उपिब्ध गराउने । 

(ि) र्स नगरपामिका वडा नं. २ स्थिि श्री मसस्ि गरे्ि बंगुर ििा पिुपन्िी फाियिाई गोठ सुिार कार्यको 

िामग वडा कार्ायिर्बाट मसफाररस भई आएकोिे प्रामबमिक ईमष्टिेट गराई जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट 

रु ५०,०००/-(पचासहजार ) उपिब्ध गराउने । 

 

 

 

 


