
आज मिमि २०७७/१२/१७  गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगरप्रिुख भरि बहादरु के.सी.ज्यकूो  
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ६७ 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 श्रेष्ठ ...................  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 श्रेष्ठ ...............  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, बैठक ब्यबथिापक 



          मिमि: २०७७/१२ /१७ गिे  
                                                        सिय: मबहान  ८ :०० बजे   

                                                      थिान : िहांकाि सदन  

   काययपामिकाको ६७ औ बैठकका प्रथिाव ििा मनर्ययहरु 

। यस नगरपामिकाको संथिागि क्षििा थविूल्याङ्नबाट प्राप्त अमन्द्िि नमिजाको सिीक्षा ििा प्राप्त 

नमिजािाई अनुिोदन सम्बन्द्ििा  I 

। जनकपुर उपिहानगरपामिकासंग भमगनी सम्वन्ध थिापना सम्वन्धमा I 

। योजना संिोिन सम्बम्न्द्ििा I 

। योजना अनुिोदन सम्वन्द्ििा I 

। काययमवमि थवीकृि सम्वन्द्ििा I 

। कायायियको प्रमिमनमि िोके्न ििा अमिवक्ता िनोनयन सम्वन्द्ििा I 

। मबमबि I 

मनर्यय न.ं१:- प्रथिाव नं.१ िामि छिफि गदाय यस नगरपामिकाको संथिागि क्षििा थविूल्याङ्नबाट प्राप्त 

दहेाय बिोमजिको अमन्द्िि नमिजाको सिीक्षा गरी प्राप्तांक ६२. ७५ अक्षरिा (बैसट्ठी दिििव साि पााँच) 

िाई अनुिोदन गद ैआगािी आ.व.िा योजना िजुयिा दमेखनै (LISA) का सूचकहरुमा उले्लख्य प्रगति हातसल गरे्न 

गरी कार्यसम्पादर्न व्यवस्थापर्न गर्नय कार्ायलर्लाई प्रोत्साहर्न गरे्न मनर्यय गररयो । 

थविुल्यांकर्नबाट प्राप्त प्रारमम्भक नमिजा / प्राप्तांक 

क्र. स. मवषय क्षेत्र  सिमिगि  

सूचक 

प्रकृयागि  

सूचक  

प्रकृयागि  

सूचक  

जम्िा 

प्राप्तांक  
 

पूर्ाकं प्राप्ताकं पूर्ाकं प्राप्ताकं  पूर्ाकं k|fKtf+s   

१ िासकीय प्रवन्द्ि ३ २ ४ ३.५ २ १ ६.५  

२ संगठन ििा प्रिासन २ .७५ ३ २ २ १ ३.७५  

३    बार्षयक बजेट ििा 

 योजना व्यवथिापन 

२ १.५ ४ २.५ ५ १.५ 

५.५ 

 

४ मवत्तीय एवं आर्ियक 

व्यवथिापन 

२ ७.५ ४ ३ ५ २.५ 

६.२५ 

 

५ सावयजमनक सेवा प्रवाह ३ १.७५ ४ २ ९ ७ १०.७५  

६ न्द्यायीक कायय सम्पादन १ १ ३ २. ५ ३ ३ ६.५  

७ भौमिक पूवायिार  ३ २.५ ४ ३ ६ ४ ९.५  

८ सािामजक सिावेिीकरर् २ १ ६ २ २ २ ५  

९ वािावरर् संरक्षर् ििा 

मवपद व्यवथिापन 

१ १ ३ १ ५ ४.५ ६.५  

१० सहकायय र सिन्द्वय २ १ १ ० ४ १.५ २.५  

 जम्िा २१ १३.२५ ३६ २१.५ ४४ २८ ६२.७५  

 



मनर्यय नं.२:- प्रथिाव नं.२ िामि छिफि गदाय भीमेश्वर र्नगरपातलका, दोिखा र जनकपुर उपमहार्नगरपातलका, 

धरु्नषा बीच पौरामर्क (िहाभारि) कािदमेख नै सम्बन्द्ि रहकेो पृष्ठभूमििा दवुै थिानीय िहका सरकार र 

नागररकहरुको धातमयक, साांसृ्कतिक एवां आध्यात्मिक सम्वन्धलाई उच्च महत्व तददै भीिेश्वर नगरपामिका र जनकपुर 

उपिहानगरपामिका मबच औपचाररक रुपमा भमगनी सम्बन्द्ि थिापना गनय दुई र्नगरहरु वीच धातमयक साांसृ्कतिक 

सम्वन्ध प्रगाढ वर्नाउदै धातमयक पर्यटर्न तवकासमा साझेदारी गरे्न एवां असल अभ्यास आदार्न प्रदार्न गर्नयका लातग 

जनकपुरउपिहानगरपामिका, िनुषािाई भतगर्नी सम्वन्ध स्थापर्नाको प्रस्ताव गरे्न मनर्यय गररयो । 

मनर्यय न.ं३:- प्रथिाव नं.३ िामि छिफि गदाय तर्नम्न वडाहरु दहेाय बिोमजिका आयोजानाहरु कार्ायन्वर्र्न हुर्न 

र्नसके्न भर्नी सम्वत्मन्धि वडाबाट लेखी आएकोले  दहेाय बिोमजि योजना ससंोिन गरी कायायन्द्वन गने मनर्यय 

गररयो । 

    िपमिि  

क्र.स.  थवीकृि योजनाको नाि  व

डा  
न.ं  

मि. न.ं  रु  सिंोमिि 

आयोजाना  
रु  कैकफयि  

१ (।) कुसुिे बाजा खररद 

ििा मनिायर् 

आयोजना 

(।)  डोक्छे । 

घुमम्िजोर ढि 

मनिायर् आयोजना 

२ ५२२ 
 

२६९ 

२,००,०००/- 
 

३,००,०००/- 

कुिारी भवन 

मनिायर् 

आयोजना  

 
 

५,००,०००/- 

वडाको 

मसफाररस 

२ फमसभै।िािाकोिी 

सडक मनिायर्  
४ ३११५१ ६,००,०००/- मपपिबोट ।

कृष्णहरे-

सडक(चेिनमि

ि िागय )  

६,००,०००/- वडाको 

मसफाररस 

 

मनर्यय न.ं४:- प्रथिाव न.ं४ िामि छिफि गदाय नगर प्रिुख /उपप्रिुखको िोक आदिेबाट सम्पन्न भएका 

दहेाएका आयोजनाको खचय अनुिोदन गने मनर्यय गररयो । 

         िपमिि  

(।) यस नगरपामिका वडा न.ं२ डोक्ििी मथिि डोक्ििी खानपेानी उपभोक्ता समिमििाई एकघर एकिारा 

काययक्रिबाट उपिब्ि गराईएको रु २,००,०००/-(दईुिाख) उपिब्ि गराईएको  

(।)  यस नगरपामिका वडा नं.२  मिब्रििी मथिि, मिब्रििी खानेपानी उपभोक्ता समिमििाई एकघर 

एकिारा काययक्रिबाट उपिब्ि गराईएको रु २,००,०००/-(दईुिाख) उपिब्ि गराईएको  

(।)  यस नगरपामिका वडा नं.२. चािसािी  मथिि, चािसािी दशृ्याविोकन पाकय  मनिायर्को िामग 

एकवडा एकबाि उद्यान िीषयकबाट रु ७५,०००/-/-(पचहत्तर हजार ) उपिब्ि गराईएको  

(।) यस नगरपामिका वडा नं ७ पुवािे मथिि पुवािे मवश्वकिाय टोि गोरेटो बाटो िििय सुिारका िामग 

िियि सुिार मिषयकबाट रु २०,०००/- (मबस हजार) उपिव्ि गराईएको  

 

मनर्यय न.ं५:- प्रथिाव न.ं५ िामि छिफि गदाय नेपािका िहरी क्षेत्रिा मवपद जोमखि न्द्यूमनकरर् ििा 

आकमथिक प्रमिकायय क्षििा अमभबृकद पररयोजना अन्द्िगयि UNDP र द एमिया फाउ ण्डिेनको प्रामबमिक 



सहयोगिा ियार गररएको र यस नगरपामिकािाई मवपद जोमखि न्द्यूमनकरर् ििा आकमथिक प्रमिकायय 

क्षििा अमभबृकद गनय आवश्यक रहकेा  दहेायका काययमवमि आवश्यक संिोिन समहि थवीकृि गने मनर्यय 

गररयो ।  

                    

(क) आपिकामिन पूवयियारी ििा प्रमिकायय योजना (EPRP), २०७७ 

(ख) नगरपामिकाको आपिकामिन काययसंचािन केन्द्र (MEOC) संचािन काययमवमि (SOP), २०७७ 

 

मनर्यय न.ं६:-दोिखा मजल्िा भीिेश्वर नगरपामिका वडा नं. ९ मनवासी मनवेदक ज्ञान बहादरु िािािे यस 

नगरपामिकाको कायायिय समहि ९ नं. वडा कायायियिाई मवपक्षी वनाई मनषेिाज्ञाको आदिे जारी गरी 

पाउन सम्िामनि उच्च अदािि, पाटनिा गरेको उजुरीिा मिमि २०७७/१२/२० गिे अन्द्िररि आदिेको 

छिफिका िामग पेिी िारेख िोककएको व्यहोराको पत्र मिमि २०७७/१२/१७ गि ेप्राप्त भई उक्त पत्रको 

आिारिा यस नगरपामिका र ९ नं. वडाको सिेि प्रमिमनमित्व गनय सम्वमन्द्िि वडा कायायियका कायायिय 

सहायक/वडा समचव श्री िामन्द्ि बहादरु के.सी. िाई िोकी िारेख िोककएको कदन सम्िामनि अदािििा हामजर 

हुन खटाउने र उक्त मवषयको मिमखि कानूनी प्रमिरक्षा गनय दोिखा मजल्िा, भी.न.पा. २ मनवासी अमिवक्ता 

श्री प्रमवन प्रिानिाई िनोनयन गने मनर्यय गररयो ।   

 

 मनर्यय न ं७ : प्रथिाव न.ं७ िामि छिफि गदाय दहेाय बिोमजि गने मनर्यय गररयो ।  

(क)  यस नगरपामिका वडा न.ं ७ को भुल्भुिेिा मनिायर्ािीन औद्योमगकग्राि  मनिायर्को कायय हालसम्म पतहलो 

चरणको कार्य अन्तगयि DPR िर्ारी, साइट त्मिरे्रेन्स, पहुुँच सडक तर्नमायण, ग्यातवर्न वाल, ह्रु्म पाइप तबछ्याउरे्न 

आतद कार्य सम्पन्न भएको देत्मखएको हुुँदा र्सै आ.व.मा तर्नमायणातधर्न औद्योतगक ग्राममा पातर्न, तबजुली, कम्पाउण्ड, 

गेट र प्रशासतर्नक भवर्न तर्नमायण कार्य दोश्रो चरणमा सम्पन्न गर्नय तवसृ्ति पररर्ोजर्ना प्रतिवेदर्न (DPR) अरु्नसारका 

लागि रु २,७५,०४,८२१.२४ (अके्षरेपी दुई करोड पचहत्तर लाख चार हजार आठ सर् एक्काई रुपैर्ा चौतवस पैसा 

मात्र) श्री उद्योग, वातणज्य िथा आपूतिय मन्त्रालर्, तसांहदरवार र उद्योग, पर्यटर्न, वर्न िथा वािावरण मन्त्रालर्, 

बागमिी प्रदेशलाई अरु्नरोध गरी पठाउरे्न तर्नणयर् गररर्ो । 

(ख)   र्स र्नगरपातलका अन्तगयि चालु आ.व.मा ठेक्का बन्दोबस्त गररएका ठुला पररर्ोजर्नाहरुमा तर्नर्तमि प्रातवतधक 

सुपररवेक्षण हुर्न र्नसक्दा कार्ायन्वर्र्न प्रभावकारी हुर्न सकेको छैर्न I र्नगरपातलकाको मौजुदा जर्नशत्मि वडाहरुका 

तर्नर्तमि आर्ोजर्ना सांचालर्नमा अभ्यस्त रहरु्न परेको छ I र्स सन्दभयमा भी.र्न.पा. ५ तर्नवासी श्रीकृष्ण बसे्निको छोरा 

वषय २३ को ई. गौरव बसे्नि (NEC Reg. no. २४४०६ Civil "A") ले ईत्मजजतर्नर्ररांग सेवामा कामकाज गर्नय पाउुँ  भर्नी 

तदरु्नभएको तर्नवेदर्न र व्यत्मिगि तववरण सन्तोषजर्नक देत्मखदा तर्नजलाई ठेक्का बन्दोबस्त गररएका 

आर्ोजर्नाहरुको कत्मिजेन्सीबाट मातसक अतधकृिस्तर छैठौ िहको शुरुको से्कल भुक्त्त्तार्नी हुरे्न गरी २०७७ 

फालु्गर्न १६ गिेदेत्मख २०७८ असार मसान्त सम्मका लातग सेवा करार गरी कामकाज गराउरे्न तर्नणयर् गररर्ो I 

(ग)   यस नगरपामिका वडा नं.६ को मसम्पानी सािुदामयक वन क्षेत्रमभत्र  यस नगरपामिकाको फोहोरिैिा 

व्यवथिापन ििा सरसफाई केन्द्र मनिायर् िगायिका कायय गनय आवश्यक जग्गा उपिब्ि गराई 

सहजीकरर्  गरेकोिा मसम्पानी सािुदामयक वन भीिेश्वर ६, िाई हार्दयक िन्द्यवाद कदद ैउक्त थिानिा 

फोहोरिैिा व्यवथिापन ििा  सरसफाई केन्द्र मनिायर् कायय अगाडी बढाउने मनर्यय गररयो । 

 



(घ)  यस नगरपामिका वडा नं.२ दोिाखािा रहकेो ऐमिहामसक सम्पदा क्षेत्रिा नीमजआवास पुन:मनिायर्को 

कायय मवमवि कारर्िे सम्पन्न हुन बााँकी रहकेोिे ऐमिहामसक सम्पदा क्षेत्रिा नीमज आवास पुन:मनिायर्को 

सियावमि २०७८  असार िसान्द्िसम्ि  िप गररकदन मजल्िा आयोजना कायायन्द्वयन इकाई (भवन), 

दोिखा िाफय ि रामिय पुन:मनिायर् प्रामिकरर्, ससंहदरवार, काठिाण्डौिा अनुरोि गरी पठाउने मनर्यय 

गररयो I 

(ङ)   यस नगरपामिका वडा नं.४ िा मनिायर्ािीन मडही–फमसभै एकीकृि निुना बथिीको नीमजआवास 

पुन:मनिायर्को कायय  मबमबि प्रामबमिक कारर्िे हािसम्ि सम्पन्न भईनसकेकोिा उक्त मडही –फमसभ ै

एकीकृि निुना बथिीको  नीमज आवास पुन:मनिायर्को सियावमि २०७८  असार िसान्द्िसम्ि  िप 

गररकदन मजल्िा आयोजना कायायन्द्वयन इकाई (भवन), दोिखा िाफय ि रामिय पुन:मनिायर् प्रामिकरर्, 

ससंहदरवार, काठिाण्डौिा अनुरोि गरी पठाउने मनर्यय गररयो I 

 

(च) यस नगरपामिकािे जनमनवायमचि  जनप्रमिमनमिहरुको बहािीदमेख आर्ियक वषय २०७७/७८ सम्ि 

मवकासका मवमभन्न क्षेत्रिा  गरेका काययहरुको एकीकृि मववरर् ियार गरी पुथिकको रुपिा प्रकािनको 

कायय अगाडी बढाउने मनर्यय गररयो । 
 


