आज मिमि २०७७/१०/२७ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख भरि
बहादु र के.सी.ज्यूको अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ६५ औं
बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही दे हार्
बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।
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वडा अध्यक्ष भी.न.पा. ३

श्री हररवंि चौिागाई ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा. ४
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मिमि: २०७७/१०/२७ गिे
सिर्: मबहान ८:३० बजे
थिान : िहां काि सदन

नगर कार्यपातिकाको ६५औ बैठकका तनर्यर्हरु :

+तनर्यर् नं. १:- र्स नगरपामिका क्षत्रिा हुने मबपन्न पररवार पमहचान कार्यक्रिको मववरर् संकिन गदाय
र्स नगरपामिकािाई अत्यावश्यक पने केमह सूचना सिेि सं किन गनय उपुक्त हुने भएकोिे िप सूचक
कार्ाय िर्बाट िर्ार गरी मवपन्न घरपररवार पमहचान कार्यक्रिसगै सुचना संकिन गने मनर्यर् गररर्ो ।
तनर्यर् नं. २:- भीिेश्वर नगरपामिकाको चररकोट बजार र दोिखा बजारबाट संकिन गररने फोहरिैिा
व्यवथिापन हाि ए.डी.मव. फोहरिै िा कवाडी प्रोसेमसंग एण्ड अगाय मनक िि उत्पादन केन्द्र भीिेश्वर नगरपामिका
वडा नं ७ संगको साझेदारीिा गदै आएको र उक्त्त क्षे त्रिा कार्यरि सवारी चािक २ जना र कुमचकार ८ जनािे
कोरोना भाईरस (कोमभड १९) को िहािारीिा सिे ि मनर्मिि रुपिा फोहरिै िा संकिन गने कार्य गरे कोिे
मनजहरुिाई २०७७ सािको चाडपवय खचय वापिको खाईपाई आएको िामसक पाररश्रमिक बराबर सवारी चािक २
जनाको िामसक रु १९,८०० िे जम्मा रु ३९,६००/- र कुमचकार ८ जनाको िामसक रु १५,०००/- क दरिे जम्मा रु
१,२०,०००/- सिे ि कुि जम्मा रु १,५९,६००/- (एक िाख उनान्साठी हजार छ सर् िात्र) नगरपामिकाको िफयबाट
उपिव्ि गराउने मनर्यर् गररर्ो I

तनर्यर् नं. ३ :- नेपाि सरकारको िसयि अनुदानिा रामरिर् र थिानीर् िह्वका खाद्यर् ििा पोषर्
सुरक्षािा टे वा पुर्ाय उने वािी, बस्तुको साना व्यवसामर्क कृमष उत्पादन केन्द्र, पकेट मवकास कार्यक्रिको
िामग २४ िाख रुपैर्ा मवमनर्ोजन भएकािे प्रिानििी कृमष आिुमनकीकरर् पररर्ोजना, पररर्ोजना
कार्ाय न्वर्न कार्यमवमि अनुसार मकवी पकेट क्षत्र कार्यक्रि श्री टााँ गनागी कृषक सिुह भीिेश्वर
नगरपामिका ६ र भीिेश्वर र श्री सेिीचन्द्रभुिे प्राङगारीक कृमष सहकारी सं थिा मि. भीिेश्वर नगरपामिका
९, िाई ५० प्रमििि िागि सहभागीििा कार्यक्रि संचािन गने गरी र्ोजना छनौट गने मनर्यर् गरीर्ो
।

तनर्यर् नं. ४ :- चािु आ.ब.०७७/७८ िा मबमनर्ोमजि बजेट ििा कार्यक्रि
दे हाए बिोमजि संसोिन ििा रकिान्तर गने मनर्यर् गररर्ो ।
िपतिि
क्र स्वीकृि
मवमनर्ोमज रकिान्तर
.स र्ोजनाको नाि र ि बजेट रु /संसोमिि
. थिान
/र्ोजनाको
नाि र थिान
चोिाङ कुि
रु.३,००,० िानेडाड़ा
१ दे विा –
००/
गोरे टोबाटो
पूरानोबाटो

रकिान्तर कैमफर्
/ संसोमिि ि
बजेट रु
३,००,०००/ वडा
को

२

३

४

५

मनिाय र् (वडा
नं.६ )
िमहिा ििा
रु.२,००,०
दमिि मसप
००/
मवकास कार्यक्रि

मनिाय र् (वडा
नं.६ )
(क) दौरा
सुरुवाि
मसिाई
िामिि
(ख) िमहिा
आर् आजयन
कार्यक्रि
नेवारी भाषाको
रु.२,००,०
(क)
ने
पुस्तक ििा
००/
वारी
पत्रपमत्रका
भाषा
प्रकािन
पमत्रका
(ख)
सिसाि
मर्क
पुस्तक
चाििी
रु.४,००,० (क) राििाटे मचसापानी िैदाने ००/
िामिघाट
सडक स्तरोन्नमि
बाटो
(ख) चाििीमत्रपुरासुन्दरी
आ.मब.गोरे टो
बाटो
(ग) गैरी
सुबेदी घाट
मनिाय र्
रासार्मनक िि रु.२,००,० उन्नि ििा
खररद ििा
००/
थिानीर्
ढु वानी कार्यक्रि
जािका मबउ
मबजन खररद ,

मसफा
ररस
रु.१,००,०० वडा
०/को
मसफा
ररस
रु.१,००,०० (वडा
०/नं.६)
रु.१,००,०० वडा
०/को
मसफा
ररस
रु.१,००,०० (वडा
०/नं.२)

रु.१,५०,०० वडा
०/को
मसफा
ररस
रु.१,५०,०० (वडा
०/नं.२)

रु.१,००,००
०/रु.२,००,०० वडा
०/
को
मसफा
ररस

मजिु साना
मकसान

(वडा
नं.४)

तनर्यर् नं. ५ :- मबमनर्ोजन ऐन २०७७ को ब.मि. नं . ३११५९ िा मवमनर्ोमजि
रु.२४,००,०००/- वडास्तरिा कृमष उपज सङ्किन केन्द्र ििा हाट बजार मनिाय र्
कार्यक्रि मिषयकको रकि िध्ये िपमििका वडाहरुिा िपमिि बिोमजिको
रकि मबमनर्ोजन गरी कृमष उपज सङ्किन केन्द्र मनिाय र् गने मनर्यर् गररर्ो ।
१
२
३

कृमष उपज सङ्किन केन्द्र
कृमष उपज सङ्किन केन्द्र
कृमष उपज सङ्किन केन्द्र

वडा नं . ४ मजिु
वडा नं . ८ बोच
वडा नं . ९ िााँ कुरी डााँ डा

रु ६,००,००० /रु ६,००,००० /रु ६,००,००० /-

मबमबि
(क) दोिखा डान्स क्रुिे २०७७ िाघ ३० गिे दोिखा डान्स च्यास्िर्न नािक सााँ स्कृमिक प्रमिर्ोमगिा
सन्चािन गने भएकोिे संघ सं थिा सहर्ोग मिषयकबाट रु २५,०००/-(पच्चीस हजार) उपिब्ध गराउने ।
(ख) र्स नगरपामिका वडा नं.८ स्थिि मचत्रेश्वर िहादे व िस्न्दर उपभोक्ता समिमििे उक्त िस्न्दरिा
रे मिङ ब्यबथिापनका िामग अनुरोि गरे कोिा िियिसम्भार िीषयकबाट रु ७५,०००/-(पचहतर हजार )
उपिब्ध गराउने ।
(ग) र्स नगरपामिका रचनाचौर खानेपानी उपभोक्ता समिमि भीिेश्वर ८ िाई एक घर एकिारा
कार्यक्रि िीषयकबाट रु १,००,०००/- (एकिाख) उपिब्ध गराउने ।
(घ) र्स नगरपामिका वडा नं . ७ बगर स्थिि होक्तां ङ घाट उपभोक्ता समिमििे उक्त घाट
ब्यबथिापनका िामग अनुरोि गरे कोिा सााँ स्कृमिक संरक्षर् िीषयकबाट रु ४०,०००/-(चामिस हजार )
उपिब्ध गराउने ।
(ङ) र्स

नगरपामिका वडा नं . ७ स्थिि गैरीगाउाँ िा थिानीर् बािबामिका िमक्षि खे ि िैदान मनिाय र्
उपभोक्ता समिमििे अनुरोि गरे कोिा िमहिासाँग उपिेर्र िीषयकबाट रु ४०,०००/-(चामिस हजार )
उपिब्ध गराउने ।

