
आज मिति २०७७/०४/२२ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादरु के.सी.ज्यूको  
अध्यक्षिािा बसेको नगर काययपामिकाको ५५ औ ंबैठकिा िपमिि बिोजजिका पदाधिकारीहरुको 
उपजथिति रही देहाय बिोजजि तनर्यय गररयो ।  
उपस्थिति  
श्री भरि बहादरु के.सी.........................नगर प्रिखु  
श्री कििा बथनेि  .......................नगर उप प्रिखु  
श्री िान बहादरु खड्का.....................प्रिुख प्रसासककय अधिकृि  
श्री बबर बहादरु िािी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  
श्री ववराजिान 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 बथनेि ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 
श्री नबबन 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 धचत्र बहादरु भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 
श्री िािकृष्र्  िािी .................... काययपामिका सदथय  
श्री ददपक िनुके......................    काययपामिका सदथय,  
श्री सुिन सुनाि .....................    काययपामिका सदथय,  
श्री रुपा िाही भुजेि ..................   काययपामिका सदथय,  
श्री गौरी िािी ..........................   काययपामिका सदथय,  
श्री िन्द्जु  बबश्वकिाय ............      काययपामिका सदथय,  
श्री जिुना शे्रष्ठ .........................   काययपामिका सदथय,  
श्री ककरर् विी.....................    .  काययपामिका सदथय, 
आमस्रिि  
श्री रािचन्द्र पौडिे .................. उपसधचव (मिक्षा ) 
श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीय अधिकृि बैठक ब्यबथिापक 
  



                                                                                मिमि २०७७/०४/२२ 

                                                                                                                                                     सिय :मिनको २:०० बजे  

                                                                                                                                                  स्थान : िहाांकाल सिन  

                 ५५ औ ँकार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

तिर्णय िं.१:- आ.व. ०७६/७७ को नीति ििा काययक्रििा छिफि गरी काययपामिका थिरीय 
सिीक्षा सदहि आवश्यक पररिाजयन गरी मिति २०७७/०४/२३ गिे हुन ेनगरथिरी बावषयक सिीक्षािा 
प्रथिुि गने तनर्यय गररयो । 

तिर्णय िं.२(क) :-प्रथिाव नं. २ िाधि छिफि गदाय सेवा करारिा रहेका जनिजति िध्य आ.व. 
०७६/७७ को कायय सम्पादन सन्द्िोषजनक रही काययबोझ सिेि देखखएकोिे कायायिय सहयोगी 
रिा न्द्यौपाने र मिविंकर बथनेििाई कायायिय सहयोगीथिर पदहिो िहको सेवा सुबबिा भुतिानी 
हुने गरी २०७७ पौष िसान्द्िसम्िका िाधग सेवा करार िप गने तनर्यय गररयो । 

 

तिर्णय िं.२(ख) प्रथिाव न.ं२ िाधि छिफि गदाय सेवािा करार रहेका जनिजति िध्य आ.व. 
०७६/७७ को कायय सम्पादन सन्द्िोषजनक रहेका िपमििका किायचारीहरुको साबबक बिोजजिकै 
सेवा सुबबिा पाउने गरी २०७७ श्रावर् १ गिे देखख २०७७ पौष िसान्द्िसम्िका िाधग सेवा करार 
िप गने तनर्यय गररयो । 

क्र.स. नाि िर  पद िाखा / काययक्षेत्र  कैकफयि  

१ ई. नहकुि शे्रष्ठ इजन्द्जतनयर  योजना ििा 
प्राबबधिक  

नगरपामिका  

२ राजुनारायर् शे्रष्ठ  सव-इजन्द्जतनयर वडा नं. २  नगरपामिका 
३ कवविा बराईिी  अ.सव-इजन्द्जतनयर वडा नं. ३  नगरपामिका 
४ हररिरर् दाहाि  अ.सव-इजन्द्जतनयर वडा नं. ६  नगरपामिका 
५ बबकास गौिि  अ.सव-इजन्द्जतनयर वडा नं. १  नगरपामिका 
६ धचत्र बहादरु शे्रष्ठ अ.सव-इजन्द्जतनयर वडा नं. ९  नगरपामिका 
७ रबबना खड्का सहायक कम््यटुर अपरेटर कर ििा राजश्व  नगरपामिका 
८ अर्जनु बहादजर लामा सािाजजक पररचािक  प्रिासन  थिानीय ववकास 

काययक्रिबाट तनयुति 

(LDF ) 
१०  ललला बहादजर तामाांग सािाजजक पररचािक  वडा नं. ३  

११ पार्तुी श्रेष्ठ सािाजजक पररचािक  वडा नं. २  

१२  प्रकाश सजबेदी सािाजजक पररचािक  वडा नं. १  

१३  ओम प्रकाश राउत नगर प्रहरी  नगरपामिका  

१४ रालर्ब लब.क नगर प्रहरी  नगरपामिका  

१५ महने्द्र बहादजर श्रेष्ठ नगर प्रहरी  नगरपामिका  

१६  रेखा लामा नगर प्रहरी  नगरपामिका  

१७ शांकर खत्री सर्ारी चालक  नगरपामिका 



१८ श्याम कज मार खड्का सर्ारी चालक  नगरपामिका 
१९ हररबहादजर खत्री ब्याक्हो लोडर अपरेटर  नगरपामिका 
२० गोपी थामी, कायाुलय सहयोगी वडा नं. १ वडा कायायिय 
२१ सालर्त्री   थामी  कायाुलय सहयोगी वडा नं. २ वडा कायायिय 
२२ रमा सापकोटा कायाुलय सहयोगी वडा नं. ४ वडा कायायिय 
२३ ठजली तामाांग कायाुलय सहयोगी वडा नं. ७ वडा कायायिय 
२४ इन्द्र बहादजर तामाांग कायाुलय सहयोगी वडा नं. ८ वडा कायायिय 
२५ प्रेम बहादजर काकी कायाुलय सहयोगी वडा नं. ८ वडा कायायिय 
२६ मन्द्र्ज खत्री सजबेदी कायाुलय सहयोगी  नगरपामिका  

२७  करुणा थापा कायाुलय सहयोगी  नगरपामिका 
२८  िकंर प्रसाद पाठक ना.प.से.प्रा. पि ुसेवा प्राबबधिक नगरपामिका 

 

तिर्णय िं.३:- प्रथिाव नं. ३ िाधि छिफि गदाय नगरपामिकािा प्राबबधिक सहायक पदपूति य 
सम्बन्द्िी युवा रोजगारीका िाधग रुपान्द्िरर् पहि आयोजना (संचािन ििा ब्यबथिापन 
काययववधि २०७६ दफा १३ को ब्यबथिा बिोजजि यस नगरपामिकािा ररति रहेको  सवईजन्द्जतनयर 
पद १ र यस नगरपामिकाको रोजगार सेवा केन्द्रिा काययरि रोजगार संयोजक श्री धिराज शे्रष्ठको 
काययसम्पादन सन्द्िोषजनक नरहेकोिे २०७७ श्रावर् िदहनाको ििब भत्ता भतुिानी ददई भार १ 
गिेदेखख सेवा करार नवीकरर् नगने, सो को जानकारी श्रि रोजागर ििा सािाजजक सूरक्षा 
िन्द्त्रािय, प्रिानिजन्द्त्र रोजगार काययक्रििा पठाउने र यसरी ररति हुन आएको रोजगार 
संयोजकको पदपूति य प्रकक्रया अति बढाउन रोजगार संयोजकको पदपूति य र सेवा सुबबिा सम्बन्द्िी 
िापदण्ड २०७६ बिोजजि सेवाकरारिा मिन सावयजतनक सुचना प्रकािन गनय कायायियिाई 
तनदेिन गने तनर्यय गररयो । 

 

तिर्णय िं.४:- प्रथिाव नं. ४ िाधि छिफि गदाय चािु आ.व. ०७७/७८ को बावषयक खररद योजना  

अनुसूची १ र वावषयक कायययोजना थवाथ्यको सदहि (वावषयक कायययोजना तयािेन्द्डर) अनुसूची 
२ थवीकृि गरी कायायन्द्वयन गने तनर्यय गररयो । 

 

तिर्णय िं.५ :- प्रथिाव नं.५ िाधि छिफि गदाय चािु आ.व. ०७७/७८ िा उपभोतिा समिति 
िाफय ि कायायन्द्वन गररने आयोजनाहरुको िाधग प्रत्येक वडािे २०७७ भार िसान्द्ि मभत्र उपभोतिा 
समिति गठन गरी नगर काययपामिकाको कायायियिा पेि गररसतने गरी कायययोजना थवीकृि 
गने तनर्यय गररयो ।   
 

तिर्णय िं.६:-प्रथिाव नं.६ िाधि छिफि गदाय यस नगरपामिकाको सदथय / नगर सभा 
सदथयहरुको क्षििा अमभवदृी गने नीति बिोजजि प्रत्येक वडाका एकजना नगर काययपामिका  



सदथय / नगर सभा सदथयिाई १५ ददने आिारभूि कम्पुटर िामिि संचािन गने तनर्यय 
गररयो।  

तिर्णय िं.७ बिबिध:- 
७ (क) यस कायायियिा बबमभन्द्न तनकायबाट करारिा तनयुति कायायरि जनिजतिहरुको सेवा 
करार अवधि नाबबकारर् गनय िेखख आएकोिे िपमिि बिोजजिका जनिजतिहरुको सेवा करार 
अवधि नाबबकरर् गरी सम्बजन्द्िि तनकायिाई जानकारी गराउन कायायियिाई तनदेिन ददने 
तनर्यय गररयो ।  

  िपशिल  

(१) सचूना प्रबबधि अधिकृि (IT OFFICER) ककरर् दाहािको आिारभूि पाररश्रमिकको  (७५%) 
PLGSP बाट प्रा्ि हुने िुतनजथचि भएकोिे आिारभूि पाररश्रमिक नपुग हुने रकि ििा चाडपवय 
खचय र पोिाक यस नगरपामिकाबाट व्यहोररने । 

(२) एकगाउँ एक प्राबबधिक काययक्रि अन्द्िगयि तनयतुि भएका  पि ुसेवा प्राबबधिक ना.प.से.प्रा. नवराज 
दाहािको आिारभूि पाररश्रमिकको  (५०%) कृवष ििा पिुसेवा िन्द्त्राियबाट प्रा्ि हुन ेिुतनजथचि 
भएकोिे आिारभूि पाररश्रमिकिा नपुग हुने रकि ििा चाडपवय खचय र पोिाक यस 
नगरपामिकाबाट व्यहोररने । 

(३) राजष्िय पररचयपत्र ििा पन्द्जीकरर् ववभागको SSSPRC पररयोजना अन्द्िरगयि एि. आई. 
एस. अपरेटर र कफल्ड सहायकको कायय सन्द्िोषजनक भएकोिे (एक बषय )०७७/०४/०१ गिेदेखख 
२०७८ असर िसान्द्िसम्िका िाधग सेवा करार अवधि िप गरी सम्बजन्द्िि तनकायिा 
पाररश्रमिकको िाधग जानकारी जानकारी गराउने । 

(४) सािाजजक ववकास िन्द्त्रािय बागििी प्रदेिको थवीकृि बावषयक काययक्रि एक ववद्यािय एक 
नसय काययक्रि बाट करार गररएका बबद्यािय नसय सन्द्िोषी काकीको कायय सन्द्िोषजनक भएकोिे 
(एक बषय )०७७/०४/०१ गिेदेखख २०७८ असर िसान्द्िसम्िका िाधग सेवा करार अवधि िप गरी 
सम्बजन्द्िि तनकायिा पाररश्रमिकको िाधग जानकारी जानकारी गराउने 

७ (ख) यस नगरपामिकाको थवामित्विा रहेको पाखििी थनान गहृिा ब्यबसाय संचािन गदै 
आएका ब्यबसायीहरुिे कोरोना िाहािारी कोमभड-१९ कारर् आफ्नो ब्यबसाय बन्द्द रहेकोिे िर 
बहाि छुट्का िाधग अनुरोि गरेकोिा नेपाि सरकारिे बन्द्दाबन्द्दी िोषर्ा गरेको अवधि िध्ये 
दईु िदहना बराबरको िर बहाि छुट ददने तनर्यय गररयो ।  

 

७ (ग) यस नगरपामिकाका बबमभन्द्न िहरी थवाथ्य केन्द्र, आिारभूि थवाथ्य केन्द्र ििा 
थवाथ्य िाखािा काययरि स.क.अ./अ.न.िी. /अ.हे.व.हरुको सेवािाई प्रभावकारी बनाई िरदैिो 
सुत्केरी थवाथ्य जाँच (PNC) सेवा सकक्रय बनाउन तनजहरुिे खाईपाई आएको िामसक पाररश्रमिक 
सम्बजन्द्िि मिषयकहरुिा ववतनयोजजि बजेटबाट खचय िेख्न ेगरी िामसक रु १६,०००/-( सोह्र हजार) 



र चाडपवय खचय ििा पोिाक भत्ता उपिब्ि गराउने गरी सेवा करार २०७७ श्रावर् १ गिेदेखख 
२०७७ पौष िसान्द्िसम्िका िाधग नवीकरर् गने तनर्यय गररयो ।   

क्र.स. जनिजति नाि  पद  काययरि थवा.के.  खचयको श्रोि  

१ सपना उप्रेती अहरे् जजिु आ. थवा.के. संिीय सििय 
२ सलबना सापकोटा अनमी जजिु आ. थवा.के. संिीय सििय 
३  सांगीता तामाांग अहरे् राम्पा ि. थवा.के.  नगरपामिका  

४ सोममाया तामाांग, अनमी राम्पा ि. थवा.के. नगरपामिका 
५  पन्द्र्ज तामाांग अहरे् डडि ढुङ्गा ि.थवा.के.  नगरपामिका 
६ लबन्द्दया श्रेष्ठ अनमी डडि ढुङ्गा ि.थवा.के.  नगरपामिका 
७  मनेजका बजढाथोकी अहरे् ककरातिछाप ि,थवा.के. नगरपामिका 
८ सालर्त्री खड्का अहरे् कुप्री ि.थवा.के.  नगरपामिका 
९ गांगा थापा अनमी कुप्री ि.थवा.के. नगरपामिका 
१० अलबबका लिलसिंङ अहरे् खरर ढुङ्गा ि.थव.के.  नगरपामिका 
११  सररता श्रेष्ठ अनमी खरर ढुङ्गा ि.थव.के. नगरपामिका 
१२  लक्ष्मी श्रेष्ठ अहरे् खरर ढुङ्गा ि.थव.के. प्रदेि िसिय  

१३ सुजन प्र.न्द्यौपाने  स.क.अ.  न.पा. थवा.िाखा  नगरपामिका 
 
लिर्यर् िं. ८ :- यस नगरपाललकामा न्द्यालयक सलमलतको कायु सहर्ीकरण गनु बागमती प्रदशे सरकार ,आन्द्तररक 

मालमला तथा कानजन मन्द्त्रालय, हटेौडाबाट कानजनी सहर्कताु लनयजलि भई २०७६ भार मलहना दलेख लनयलमत 

कामकार् गद ैआउनज भएका श्री शान्द्ता बस्नेत श्रेष्ठ ऐ. मन्द्त्रालयको च.नां. १६१४, लमलत २०७७/०३/१५ को पत्रबाट  

कानजनी सहर्कताु  सेर्ालाई आर्श्यकता अनजसार यस कायाुलयबाटै ब्यबस्थापन गनु लेलख आएको छ । 
     नगरपाललकाबाट र्नशलि आपलूतु गदाु स्र्ीकृत दरबन्द्दीमा स्थायी पदपलूतु गनु प्रदशे लोकसेर्ा आयोगलाई 

लेलख पठाउने प्रार्धान छ । यस नगरपाललकाको स्र्ीकृत सांगठन तथा ब्यबस्थापन सर्के्षण प्रलतर्देनमा काननू 

अलधकृतको दरर्न्द्दी छ । 
प्रदशे सरकारबाट लनयजलि भई आएका कानजनी सहर्कताुको सेर्ा करार सलकएको भएपलन न्द्यालयक सलमलतमा 

कायुबोझ रहकेो छ । न्द्यालयक सलमलतको कायुलाई प्रभार्कारी रुपमा सांचालन गनु स्थायी पदपलूतु र्ा अन्द्य ब्यबस्था 

नभएसबम बढीमा २०७७ पौष मसान्द्तसबम ६ मलहनाका लालग सालबक बमोलर्मकै सजलबधा भजिानी गने गरी कानजनी 

सहर्कता ुश्री शान्द्ता बस्नेत श्रेष्ठको सेर्ा करार थप गने लनणयु  गररयो । 

 
लिर्यर् िं. ९ :- लबगतमा सांचाललत स्थानीय शासन तथा सामजदालयक लर्कास कायुक्रम अन्द्तगतुका सामालर्क 

पररचाललका न्द्यनूतम पाररश्रलमकमा कायाुलय सहयोगीका रुपमा कामकार् गद ैआईरहकेा कल्पना  बजढाथोकी र्डा 

नां . ५ र  लनमलुा बस्नेत  र्डा नां . ७ लाई सहायक स्तर पलहलो तहको सेर्ा सजलबधा भजिानी हुनेगरी २०७७ पौष 

मसान्द्तसबमका लालग  सेर्ा करार नर्ीकरण गने  र लर्गतको अलतलर्पन्द्न नागररकहरुको सहभालगतामा गलठत नागररक 

सचेतना केन्द्र मारु्तको  लबउपरू्ी पररचालन गद ै सामजदालयक लर्कासद्वारा गररर्ी न्द्यलूनकरण कायुक्रमलाई 

सबलीकरण गने लनणयु गररयो । 
 



  



 

 

 

 


