
आज मिमि २०७७/०९/२६  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख भरि 

बहादरु के.सी.ज्यूको  अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ६३ औ+ बैठकिा 

िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपमथिमि रही दहेाय बिोमजि मनर्यय 

गररयो ।  
उपमथिमि  

श्री भरि बहादरु के.सी.........................नगर प्रिुख  

श्री कििा बस्नेि  .......................नगर उप प्रिुख  

श्री िान बहादरु खड्का.....................प्रिुख प्रसासककय अमिकृि  

श्री मबर बहादरु िािी .....................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 बस्नेि ................    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 बहादरु भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री िािकृष्र्  िािी .................... काययपामिका सदथय  

श्री कदपक िनुके......................    .काययपामिका सदथय,  

श्री सुिन सुनाि .....................    .काययपामिका सदथय,  

श्री रुपा िाही भुजेि ..................   काययपामिका सदथय,  

श्री गौरी िािी ..........................   काययपामिका सदथय,  

श्री िन्द्जु  मबश्वकिाय ............      काययपामिका सदथय,  

श्री जिुना शे्रष्ठ .........................   काययपामिका सदथय,  

श्री ककरर् विी.....................    .  काययपामिका सदथय, 

श्री रािचन्द्र पौडिे ........................उपसमचव (मिक्षा) आिमन्द्त्रि  

श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीय अमिकृि, बठैक ब्यबथिापक 



                                                                                                                                               

मिमि: २०७७/०९ /२६ गिे  
                                                                    सिय: कदनको  २ :०० बजे   

                                                                   थिान : िहांकाि सदन  

    

        काययपामिकाको ६३ औ बैठकका मनर्ययहरु  

 

मनर्यय नं. १ :- भीिशे्वर नगरपामिका मबिायन समिमिि ेियार पारेको 

दहेायका मबिेयकहरु मिमि२०७७/०९/२७ िा बस्न े८ औं नगर 

सभासिक्ष टेबुि गने मनर्यय गररयो । 

              िपमिि  

(क) जिश्रोि सिबन्द्ििा ब्याबथिा गनय बनेको मविेयक २०७७,   

(ख) िकदरा मनयिन ििा मनयन्द्त्रर् गनय बनेको मविेयक २०७७, 
(ग) मबमनयोजन ऐन २०७७ िाई संिोिन गनय बनेको ऐन २०७७   

 मनर्यय नं. २ :-  यस नगरपामिका नगरकाययपामिकाको कायायियद्वारा मिमि २०७७/०४/२९ िा 
ढुङ्गा, बािुवा, मगट्टीको िुल्क संकिन गने सन्द्दभयिा  िपमििका नदीहरुको ठेक्का बन्द्दोबथि गनय 

प्रकामिि सूचनािा ठेक्का नपरी पुन:म्याद िपी सूचना प्रकािन गदाय पमन ठेक्का नपरेकोिे हाि संकिन 

ििा उत्खनन्द्को क्षेत्रको दरुी, सडकको अबथिा, उत्खननको अबथिा सिेिको आिारिा नगरथिरीय 

राजथव पराििय समिमिको मसफाररस सिेिको आिारिा दहेाएका नदीहरुका नकदजन्द्य पदाियको 

पररिार् मनिायरर् गरी दहेाय बिोमजि पररिार्को ठेक्का बन्द्दोबथि गने मनर्यय गररयो । 

 

क्र. 

स.  

क्षेत्र  प्रारमम्भक 

आिाबरनीय 

प्रमिवेदन 

अनुसारको 

पररिार् (घ.मि.) 

हाि उत्त्खनन 

गनय पाउने 

पररिार् 

(घ.मि.) 

ठेक्का नं. 
 

कैकफयि 

०१ दोमल्ि खोिा बगर 

र नागदह क्षेत्र (वडा 

नं. २ )  

३४३७ घ.मि.  ३४३७ घ.मि.  ०१/०७७-

०७८ 

ठेक्का नपरेको 

०२ िरयांङ्ग खोिा 

बगर (वडा नं.२ )  

९३९१ घ.मि.  ६२७३ घ.मि. ०६/०७७-

०७८ 

ठेक्का नपरेको 

०३ सेराबेसी क्षत्र ( वडा 

नं. ८)  

२५२४ घ.मि.  २५२४ घ.मि ०७/०७७-

०७८ 

ठेक्का नपरेको 



०४ नाकेडाडा बगर ( 

वडा नं.४ )  

८१९६ घ.मि. ६२७७ घ.मि.  ०३/०७७-७८ ठेक्का नपरेको 

 

मनर्यय नं. ३ :-   यस नगरपामिकाको  बजार अनुगिन ििा उपभोक्ता महि संरक्षर् 

काययक्राि संचािन गनय पेि   भएको काययक्रि थवीकृि गरी उक्त काययक्रि संचािन 

गनय मस.नं. ४२ काययक्रि खचय सहकारी अनुगिन ििा क्षििा मवकास काययक्रि 

मिर्यकिा मवमनयोमजि रकि रु ३,००,०००/- िध्य े रु २,००,०००/- बजार  

अनुगिन ििा उपभोक्ता महि संरक्षर् काययक्राि  मिर्यकिा रकिान्द्िर गरी  खचय 

गने मनर्यय गररयो ।   

मनर्यय नं. ४:- कायायियिे ियार गरेको िैमङ्गक हहसंा मनवारर् कोर् सन्द्चािन काययमवमि    
२०७७, थवीकृि गरी कायायन्द्वयन गने मनर्यय गररयो । 

मनर्यय नं. ५.  :- चाि ुआर्ियक वर्य २०७७/७८ िा  प्रिानिन्द्त्री थवरोजगार काययक्रििा प्राप्त 

रकिबाट संचािन गनय सिप्रमििि श्रििा आिाररि रु २५,००,०००/-भन्द्दा कि िागिका प्रमिवादा 

बढीिा २ वटा काययक्रि छनौट गरी आगािी काययपामिका बैठकिा पेि गनय सब ैवडािाई मनदिेन 

कदने मनर्यय गररयो ।  

मनर्यय नं. ६.  :- चािु आर्ियक वर्य २०७७/७८ िा  िागि सहभामगिािा सचंािन हुने आयोजना  

छनौट गरी आगािी काययपामिका बैठकिा पेि गनय सब ैवडािाई मनदिेन कदने मनर्यय गररयो ।  

 

मनर्यय नं.७ :- चािुआर्ियक बर्यिा नेपाि सरकारबाट प्राप्तहुने सिपुरक ििा मबिेर् अनुदानबाट 

दहेायका योजना संचािन गनय प्रथिाब पेिगने मनर्यय गररयो ।  

(क) सिपरुक रकििफय  

(१) अनािािय - िहांकाि सडक थिरोन्नमि  

(२) दोिखा – नागदह सडक थिरोन्नमि 

(ख) मविरे् अनदुान रकििफय  

(१) जनजामि सााँथकृमिक सगं्राहिय ........वडा न.ं६ 

(२) खप्तडबाबा कुटी  मनिायर् ..........  वडा नं. १ 

(३) महिाियन इमन्द्थटच्युट पूवायिार मनिायर्.... वडा नं. ६ 

 

मनर्यय नं. ८ :- चािु आ.ब.०७७/७८ िा मबमनयोमजि बजेट ििा काययक्रि दहेाए 

बिोमजि संसोिन ििा रकिान्द्िर गने मनर्यय गररयो । 

िपमिि  



क्र.

स. 

थवीकृि 

योजनाको नाि 

र थिान  

मवमनयोमज

ि बजेट रु  

रकिान्द्िर 

/संसोमिि 

/योजनाको नाि 

र थिान   

रकिान्द्िर 

/ संसोमिि 

बजेट रु  

कैकफय

ि  

 

१ 
िािाङ जामिको 

डम्फु थिम्भ 

मनिायर् योजना 

(वडा नं.३ ) 

रु.२,००,

०००/-  

चररघयांग गुम्बा 

– प्यानोरिा 

ररिोटय सडक  

२,००,००

०/-  

वडा 

को 

मसफा

ररस 

२ कुनाचोक 

प्रमिक्षािय  

(वडा नं.६ ) 

रु.२,००,

०००/- 

रािजानकी 

सडक, रािकोट 

खण्ड सोहिंङ 

रु.२,००,०

००/- 

वडा 

को 

मसफा

ररस 

३ िाझािाटी 

सािुदामयक 

भवन  

रु 

५,००,००

०/-  

मििघुमम्ि –

सुनखानी डााँडा 

–िाहांकाि 

सडक 

रु 

५,००,००

०/- 

वडा

को 

मसफा

ररस 

४ दािुना 

हामिछाहरा 

बाटो DPR (वडा 

नं.७) 

रु.६,००,

०००/- 

दािुना सडक 

ढुङ्गा खररद  

रु.२,००,०

००/- 

वडा

को 

मसफा

ररस 

५ ककवी मवकास 

काययक्रि  (वडा 

नं.६) 

रु 

१,५०,००

०/- 

(क)ककवी 

मवकास काययक्रि  

(ख)िानेडाड़ा 

गोरेटो बाटो  

१,००,००

०/- 

वडा

को 

मसफा

ररस 

६ कम्पोष्ट िि ििा 

वनथपमिक मबर्ादी 

बनाउने सािग्री 

सहयोग काययक्रि 

रु. 

१४००००/- 
िौरीपािन ब्यबसाय रु. १४००००/- आर्िय

क 

मवका

स 

समि

मि  

७  (क)अचार बनाउने 
िामिि काययक्रि  

रु ७५,०००/- 

 

 

(क) कपासबाट बमि 

कात्ने काययक्रि  

रु ७५,०००/- 

 

 

वडा

को 



(ख)बााँसको सािाग्री 

बनाउने काययक्रि  

रु ७५,०००/- (ख) सािको पािको 

दनुा टपरी 

बनाउने िामिि  

रु ७५,००० मसफा

ररस 

८  कृमर् र मनिायर् 
सम्बन्द्िी थवयंसेवक 

पररचािन काययक्रि   

रु.१,००,०००/

- 

थवाथि सािाग्री 

खररद, सहरी 

थवाथि केन्द्र 

मबसुन्द्टोि र 

ककरामिछाप  

रु.१,००,०००/- वडा

को 

मसफा

ररस 

 

मनर्यय नं. ९ :- यस नगरपामिकाको मवमनयोजन ऐन २०७७ िाई संिोिन 

गनय बनेको ऐन २०७७, को कायायिय भवन / वडा कायायिय / पूवायिार 

थिरोन्नमि िीर्यकबाट  िपमिि बिोमजिको रकि खचयगने मनर्यय गररयो । 

क्र.

स. 

थवीकृि योजनाको नाि र थिान  व

डा 

नं. 

थवीकृि रकि 

रु .  

कैकफयि  

१ वडा कायायिय भवन थिरोन्नमि   ६ १२,००,००

०/- 

 

२     

 

मनर्यय नं. १० :- अन्द्िर सरकारी मविीय ब्यबथिापन ऐन २०७४ को दफा १८ 

(१) बिोमजिको भीिेश्वर नगरपामिकाको आगािी आर्ियक वर्यको िामग ियार 

पाररएको आय-व्ययको प्रक्षेपर् समहिको मववरर् अियिन्द्त्राियिा पठाउने मनर्यय 

गररयो । 

मनर्यय नं. ११ :- नगर मवकास कोर् (TDF) को अनुदान ििा ऋर् सहयोगिा 

मनिायर्ािीन सािदोबाटो बहुउदे्दमिय भवन (सावयजमनक िौचािय समहि ) को 

गि चैत्र दमेखको  बन्द्दाबन्द्दीका कारर् रोककएकोिा नेपाि सरकारको मनर्यय 

बिोमजि कार्ियक िसान्द्िसम्ि िप भएकोिा सो भवनका िामग TDF बाट 

खटाएको कन्द्सल्टेन्द्सी (Multi Consultant ) सिेिबाट म्याद िपको मसफाररस 

भई आएको हुदा २०७८ जेष्ठ १५ गिेसम्िका िामग म्याद िप गने र अनुिोदनका 

िामग (TDF) िाई अनुरोि गने मनर्यय गररयो । 

मनर्यय नं. १२ :- नगर मवकास कोर् (TDF) को अनुदान ििा ऋर् सहयोगिा 

मनिायर्ािीन सािदोबाटो बहुउदे्दमिय भवन (सावयजमनक िौचािय समहि ) 



िोहडा िफय  िािोसाघ ु–मजरी सडक भएको र भवनको बीच भागिा खाल्डो भई 

सडक र भवन नजोमडने ििा  उक्त भवन व्यापाररक प्रयोजनको िामग असहज हुने 

दमेखएकोिे भवन र सडकको बीच भागिा पार्कय ङ सिेि हुनेगरी मनिायर् गदाय 

व्यापाररक प्रयोजनको िामग सहज हुने हुदा यस नगरपामिकािे कन्द्सल्यान्द्सी 

िाफय ि ियार पारेको मडजायन अनुसार िागि अनुिान रु ३,०२,१८,७२२/२३ 

िध्य े हाि भवनको ठेक्का सम्झौिा रकिको १५% िे हुन आउने रु 

१,८०,४५,३३९/८९ भेररएिन् गररकदन र बााँकी रु १,२१,७३,३८२/३४ 

अनुदान ििा ऋर् उपिब्ि गराई कदन नगर मवकास कोर् (TDF) िाई अनुरोि 

गने मनर्यय गररयो । 

मबमबि  

क) िािीगुरााँस युवा क्िब चररकोटिाई जात्रा पवय संचािन गनय सााँथकृमिक संरक्षर् िीर्यकबाट रु 

५०,०००/-(पचास हजार ) उपिब्ि गराउने ।  

ख)  यस नगरपामिका वडा न.ं१ बुिा -भूिेिान गुफा संरक्षर् काययको िामग जनिासंग ियेर 

काययक्रिबाट रु ५०,०००/- ( पचास हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ग) झरेनी आहािड़ाडा खानेपानी ििा सरसफाई उपभोक्ता समिमि वडा नं.९ िाई आहािडाडा 

–ठुिोचौर –गोपािखोररयािा खानेपानी ब्यबथिापन गनय एकघर एकिारा काययक्रिबाट रु 

१,३०,०००/- (एकिाख िीस हजार ) उपिब्ि गराउने । 

घ) यस नगरपामिका वडा नं. ३ बस्न े कुि बहादरु िािाङको छोरा अईसिान िािांङ उच्चमिक्षा 

अध्ययनका िामग जनिासंग िेयर काययक्रिबाट रु १५,०००/-(पन्द्र हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ङ) िामिजामिको कियकाण्ड ििा मबबाह पद्धमि  मबथििृ मववरर् समहिको पुथिक प्रकािन गनयको 

िामग सााँथकृमिक संरक्षर् िीर्यकबाट रु ३०,०००/-(िीस हजार ) उपिब्ि गराउने  

च) यस नगरपामिका वडा न.ं८ गंगािर रेग्िीको १५ जनाको भजनिण्डिीिाई जुिा टोपी 

िगायिका सािाग्री खररद गरी सााँथकृमिक सरंक्षर् गने काययको िाई  सााँथकृमिक संरक्षर् 

िीर्यकबाट रु ३०,०००/-(िीस हजार ) उपिब्ि गराउने । 

छ) डाढ खानेपानी िियि डाडा गाउाँ  वडा न.ं९ िाई खानेपानी ब्यबथिापन गनय एकघर एकिारा 

काययक्रिबाट रु ५०,०००/- /- (पचास हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ज) यस नगरपामिकाको वडा न.ं९ िा िाकुरीडााँडा पािेको बन खानेपानी ब्यबथिापन गनय एकघर 

एकिारा काययक्रिबाट रु ३०,०००/- /- (िीस हजार ) उपिब्ि गराउने । 

झ) यस नगरपामिकाको वडा नं.९ आरुडााँडािा खानेपानी ब्यबथिापन गनय एकघर एकिारा 

काययक्रिबाट रु ३०,०००/- /- (िीस हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ञ) िाइिीिञ्च दोिखाको िफय बाट भीिेश्वर नगरपामिकाको ९ वटै वडािा िानव ओसार पसार 

बेचमवखन मवरुद्ध वडा समिमि गठन र सो समिमििाई अमभिुखीकरर् गने प्रयोजनको िामग 

कुि १,९४,७०० रुपैया बजेट प्रथिाव गरी यस कायायियिा प्रथिाव पत्र पेि भइ आएकोिा 



सम्बमन्द्िि संथिािे कम्िीिा १५ प्रमििि व्यहोने गरी कुि १,००,०००/- ( एकिाख  रुपैया) 

िानव ओसार पसार ििा बेचमवखन मनयन्द्त्रर् सम्बन्द्िी काययक्रि िीर्यकबाट उपिब्ि गराउने 

मनर्यय गररयो ।  

ट) भीिेश्वर नगर काययपामिकाको िफय बाट ियार गररएको सािुदामयक मवकास कोर् (थिापना र 

सञ्चािन) काययमवमि २०७७, मथवकृि गने मनर्यय गररयो ।  

ठ) यस नगरपामिका वडा न.ं६ गाउाँखेि सडकिा ह्युि पाईप समहि ग्यामबन िगाउनपुने भएकोि े

उक्त सडकिाई िियिसम्भार िीर्यकबाट रु ५०,०००/- ( पचास हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ड)  यस नगरपामिकाको वडा नं.९ िा िाकुरीडााँडा गौरीडााँडा – िाने  खानेपानी ब्यबथिापन 

गनय एकघर एकिारा काययक्रिबाट रु ३०,०००/- /- (िीस हजार ) उपिब्ि गराउने । 

ढ)  यस नगरपामिकाको वडा नं.९ झाक्री चौरिा खोप खेन्द्र भवन  खानेपानी ििा िौचािय  

ब्यबथिापन गनय एकघर एकिारा काययक्रिबाट रु ३०,०००/- /- (िीस हजार ) उपिब्ि गराउने 

। 

 

 

 


