
आज मिमि २०७७/११/२१ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख भरि बहादुर 

के.सी.जू्यको  अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ६६ औ ं बैठकिा िपमिि 

बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  

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

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उपप्रिुख  

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 रािचन्द्र पौडेि ........................उपसमचव (मिक्षा) आिस्िि  

श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीर् अमिकृि, बैठक ब्यबथिापक 

  



                                                                    मिमि: २०७७/११ /२१ गिे  
                                                                    सिर्: मदनको २ :०० बजे   

                                                                  थिान : िहांकाि सदन  

निर्णय िं. १:- र्स नगरपामिका के्षत्रमभत्रका िमक्षि बगयका नागररकिाई छुट सुमबिा समहि 

नगर बस संचािन गनय भीिेश्वर नगर र्ािार्ाि कम्पमन प्रा. मि. िे प्रस्ताव पेि गरेकोिा 

थिानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ट(४) बिोमजि उक्त 

कम्पमनिाई िोमकए बिोमजिको रुट परमिट प्रदान गने र िोमकएको िमक्षि बगयका 

जनिािाई िोमकए बिोमजि छुट सुमबिा समहि नगर बस संचािन गनय र्स 

नगरपामिकाबाट सेवा सन्चािनिा आएपश्चाि िामसक रु १,००,०००/-(एकिाख) नगर रु्वा 

रोजगार कार्यक्रि िीर्यकबाट अनुदान उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं. २:- र्स नगरपामिकाको राजश्व संकिन ििा उपभोक्ता समिमििाई सेवा 

सुमबिा सहज रुपािा उपिब्ध गराउन प्रभु बैंक मि.िे नगर पामिकाको समू्पर्य खािा 

कारोबार उक्त बैंकबाट गरेिा भीिेश्वर नगरपामिका पररसर / नमजक आफ्नो काउन्टर 

थिापना गरी सेवा प्रदान गने प्रस्ताब पेि गरेकोिा खािा सञ्चािन अनुिमिका सम्बस्िि 

मनकार्िा अनुरोि गरी पठाउने मनर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं.३:- र्स नगरपामिका वडा नं. ३ बीच बजार स्थिि प्रगमि िागय मनिायर् उपभोक्ता 

समिमििे उक्त िागय मनिायर् गदाय दोहोरो सेड ब्याक जग्गा छोड्नुपने भई घर मनिायर् गने 

अवथिा सिेि नरहने भएकोिे Right Of Way पुनराविोकन गरी पाउन अनुरोि गरेकोिा 

उक्त बाटोको प्रामबमिक प्रमिवेदन समहि मबिार्न समिमििा पेि गने र मबिार्न समिमििे 

प्रामबमिक प्रमिवेदन अध्यर्न गरी आवश्यक ठहर गरेिा आगािी नगर सभािा सडक ििा 

सावयजमनक िापदण्ड मनिायरर् ऐन, २०७४ को संिोिन प्रस्ताब पेि गने मनर्यर् गररर्ो ।  

निर्णय िं.४:-  र्स नगरपामिकाको फोहोरिैिा ब्यबथिापन गनय आवश्यक भएकोिे 

एकीकृि फोहोरिैिा ब्यबथिापन र थिान छनौट गनय वडा नं.६ का वडा अध्यक्षको 

संर्ोजकत्विा देहाए बिोमजिको एकीकृि फोहोरिैिा ब्यबथिापन, थिान छनौट ििा 

मसफाररस समिमि गठन गने  मनर्यर् गररर्ो । 

         िपमिि  

(क)  वडा अध्यक्ष  वडा नं.६ ............संर्ोजक  

(ख)  वडा अध्यक्ष  वडा नं.४  ............सदस्य  

(ग)         वडा अध्यक्ष  वडा नं.५  ............सदस्य 

(घ)        वडा अध्यक्ष  वडा नं.७  ............सदस्य 

(ङ) सब-ईन्जीमनर्र भमवन्द्र िापा ........सदस्य समचव  

 

निर्णय िं.५:- प्रदेि सिपुरक अनुदान र प्रदेि मविेर् अनुदान कार्यक्रि अन्तगयि िपमसि 

बिोमजिका आर्ोजनाहरु छनौट गने मनर्यर् गररर्ो । 



 

निर्णय िं.६:- र्स नगरपामिका वडा नं.२ को वामर्यक स्वीकृि र्ोजन सी नं. २५१ िा 

मवमनर्ोमजि भीि पुस्तकािर् भवन मनिायर् मिर्यकिा रु ९,००,०००/- जग्गा अभावका 

कारर् सम्पन्न हुन नसके्न भएकोिे उक्त मिर्यकिा मवमनर्ोमजि रु ९,००,०००/- कुिारी 

भवन मनिायर् र्ोजनािा र्ोजाना संसोिन गररमदन वडा नं. २ बाट मसफाररस भई आएकोिे 

उक्त र्ोजना संसोिन गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं.७ :- र्स नगरपामिकाको र्ोजना संचािन प्रगमि सिीक्षा कार्यक्रि 

२०७७/११/२२ गिे वडा नं १ को िापान्थमििा, नगरपामिकाका समू्पर्य जनप्रमिमनमि र 

कियचारीहरुको सहभामगिािा सम्पन्न्न गने मनर्यर् गररर्ो। 

निर्णय िं.८ :- र्स नगरपामिका वडा नं.७ स्थिि सास्खने आिारभूि मवद्यािर्को जग्गा 

भाडा मबबाद सम्बििा दुई पमक्षर् छिफिको िाध्यािबाट सिस्या सिािान गनय 

छिफिका िामग मिकाउने मनर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं.९ :- मजरी नगरपामिकाको आर्ोजनािा संचािन हुने उपिेर्र कप िमहिा 

भमिबि प्रमिर्ोमगिािा र्स नगरपामिकाको िफय बाट भागमिन जाने सहभागी टोिीिाई 

िमहिासंग उपिेर्र िीर्यकबाट रु ५०,०००/- (पचास हजार ) उपिब्ध गराउदै खेिकुदको 

िाध्यिबाट मकिोरीहरुको क्षिािा मवकासिा टेवा पुर्ायउने मनर्यर् गररर्ो । 
 

निर्णय िं.१०:- र्स नगरपामिकाको कर संकिन प्रमक्रर्ा र करका बारेिा आि 

जनसिुदार्िा  कर सचेिना फैिाउन कर सङ्किन सम्बिी पुस्स्तका प्रकासन/ ििा 

प्रिारर् गरी प्रते्यक करदािा सिक्ष पुर्ायउन कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं.११:- र्स नगरपामिकाको करको िुख्य श्रोिको रुपिा रहेको घर जग्गा 

रमजस्ट्र ेसनिाई ब्यबस्थिि गनय िािपोि कार्ायिर् दोिखािा रहेको िोठ ब्यबथिापनका 

िामग कार्ायिर् संचािन िीर्यकबाट रु ३,००,०००/- उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र.सं.   आर्ोजनाको नाि  आर्ोजनाको ठेगाना प्रदेि अनुदानको 

मकमसि 

 

१ टुमडखेि खेि िैदान मनिायर्  
आर्ोजना 

भी.न.पा.–३, दोिखा प्रदेि सिपुरक 

अनुदान  
 

२ दोिखा नागदह सडक स्तरोन्नमि  
कार्य 

भी.न.पा.–२, दोिखा प्रदेि सिपुरक 

अनुदान  
 

३ िािी एकीकृि वस्ती होिसे्ट्  
कार्यक्रि 

भी.न.पा.–

१,बोमसम्पा,दोिखा 

प्रदेि मविेर् 

अनुदान  
 

४ जनजामि सांसृ्कमिक संग्राहिर्  

मनिायर् 
 आर्ोजना 

.न.पा.–६, चोिाङ,  

दोिखा 

प्रदेि मविेर् 

अनुदान  
 



निर्णय िं.१२:- र्स नगर कार्यपामिकाको मिमि २०७७/१०/०८ िा बसेको ६४ औ बैठकको 

मनर्यर् नं.२ को क्र.स.१४ िा ५०% िागि सहभामगिािा कार्ायन्वर्न हुनेगरी मबमनर्ोजन 

भएको पुरानो नापी कार्ायिर् – साउनेपानी सडक आर्ोजनाको उपभोक्तािे रकि जम्मा 

गनय नसकेकोिे उक्त आर्ोजनािा मवमनर्ोमजि रकि नगरपामिका अनुदान रु ५,००,०००/- 

र उपभोक्ता िागि सहभामगिा रु.५,००,०००/- गरी कुि रु १०,००,०००/- िास्न्त नगर बाटो 

मनिायर् आर्ोजना भीिेश्वर ६ िा मबमनर्ोजन गररमदन ६ नं.वडा कार्ायिर्बाट मसफाररस 

भई आएकोिे सोमह बिोमजि आर्ोजना संसोिन गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो ।  

निर्णय िं.१३:- नगर प्रिुख ििा उपप्रिुखको िोक आदेििा खचय भएका देहाएका 

र्ोजानाहरुको खचय अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 

             िपमिि  

(क)  िहांकाि िस्िर घेराबार (Compaund Wall) भीिेश्वर ५ िाई सम्पदा सम्रक्षर्   

िीर्यकबाट रु ६,००,०००/-(छ िाख ) उपिब्ध गराएको । 

(ख)  रक्तकािी िस्िर बाटो मनिायर् भीिेश्वर ६ िाई जनिासंग िेर्र कार्यक्रि िीर्यकबाट    

रु ५०,०००/-(पचास हजार) उपिब्ध गराएको । 

(ग)  िहांकाि प्रा. मब. बािकक्षा ब्यबथिापन भीिेश्वर ६ िाई जनिासंग िेर्र कार्यक्रि 

रु १००,०००/-(एकिाख उपिब्ध गराएको । 

(घ) नेपाि बार एिोमसर्सन दोिाखाको बैठक हि िियिसम्भार गनय िियिसम्भार 

िीर्यकबाट   

 रु २ ००,०००/-(दुई िाख उपिब्ध गराएको । 

(ङ)  गैरागााँउ बाि खेििैदान मनिायर् भीिेश्वर ७ िाई िमहिासंग उपिेर्र िीर्यकबाट रु 

५०,०००/-(पचास हजार) उपिब्ध गराएको । 

(च) र्स नगरपामिका वडा नं. ५ स्थिि मिल्घुम्ती – सुनखानीडााँडा – िहांकाि सडक 

मनिायर् उपभोक्ता समिमििाई जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराएको 

रु.२,००,०००/-(दुई िाख)  उपिब्ध गराएको । 

(छ) र्स नगरपामिका वडा नं.१ सुस्पाक्षिाविी स्स्ति सदुवाको मडि सावयजमनक क्षत्रिा 

ररस्खपोिे सेमिदेबी रु्बा क्लबिाई खेि िैदान मनिायर् गनय एकवडा एक खेििैदान 

िीर्यकबाट ५०,०००/-(पचास हजार) उपिब्ध गराएको । 

(ज) कमु्यमनटी रुरि डेभिपिेन्ट सोसाईटी नेपाििे मबमभन्न गैर सरकारी सथिाको 

सहर्ोगिा र्स नगरपामिकाको वडा नं. २ दोिखािा होिसे्ट् िामिि सन्चािन गरी 

उक्त िामििका सहभागीहरुिाई होिसे्ट् सन्चािन भएका थिानको अविोकन भ्रिर् 

कार्यक्रि गनय अविोकन भ्रिर् िीर्यकबाट रु ३००,०००/-(िीनिाख) उपिब्ध 

गराएको । 

 


