
आज मिमि २०७७/०७/२१ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि 

बहादुर के.सी.जू्यको  अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ६० औ + 

बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् 

बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  

उपस्थिति  

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

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उप प्रिुख  

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: २०७७/०७ /२१  गिे  
                                                        सिर्: मबहान ११ :३० बजे   

                                                          थिान : िहांकाि सदन  

         कार्यपामिकाको ६० औ बैठकका मनर्यर्हरु  

तिर्णय िं.१:‐ र्स नगरपामिका के्षत्रमभत्र िर्ार नेपािको आमियक ििा परामवमिक सहर्ोगिा 

ग्रामिर् मवकास टुकी संघिे मबपि जोस्खि ब्यबथिापन अन्तगयि संचािन गने Cash For Work  

को ििा सििय अनुदान (Conditional Grant) िाभग्राही छनौट समं्बिािा छिफि गदाय  

देहार्का कार्यक्रि संचािन गनय २०७७/०७/२३ गिे मभत्र वडा कार्ायिर्को मसफाररस समहि 

िाभग्राहीरुको नािाविी कार्ायिर्िा उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

 िपमिि 

क्र.स. र्ोजनाको नाि (Cash For Work)   वडा 

नं. 

नगद अनुदान 

िाभग्राही 

संख्या  

नगद अनुदान 

प्रमि व्यस्ि  

१ कम्पाउण्ड वाि मनिायर् 

कार्य,सुस्पा 

१ २५ रु ३०,०००/- 

२ राम्पा – डोक्थािीसडक िियि 

कार्य 

२ १६ रु ३०,०००/- 

३ िापा गाउँ – राउि गाउँ –नारार्र् 

देउ गोरेटोबािो िियि कार्य 

३ १४ रु ३०,०००/- 

४  काकी गाउँ – मभिाघर गोरेटोबाटो  

िाियि कार्य  

४  १४ रु ३०,०००/- 

५  मकरामिछाप –मत्रवेर्ीघट गोरेटो 

बाटो िियि कार्य 

५  १६ रु ३०,०००/- 

६  रािजानकी िागय िाियि कार्य  ६  १४ रु ३०,०००/- 

७  बाहुनी खोिा – दािुना सडक 

खण्ड िियि कार्य 

७  १६ रु ३०,०००/- 

८  िपे्स –बेमसघर सडक िाियि कार्य ८  १६ रु ३०,०००/- 

९  झामक्रचौर –जसुिने्त सडक िाियि  ९  २६ रु ३०,०००/- 

 

तिर्णय िं.२ :‐ भीिेश्वोर नगरपामिकाको कार्ायिर्द्वारा  मिमि २०७७/०५/१२ गिे गठीि 

रोजगार संर्ोजक, प्रामबमिक सहार्क र स्वास्थ्य सेवाका ररि पदिा ििा मिमि २०७७/०६/२७ 

िा चररकोट अस्पािाििा ररि पदिा पदपूमिय गनय गमठि जनिस्ि छनौट ििा मसफाररस 

समिमििे मबमभन्न मिमििा मिएको परीक्षािा सफि जनिस्ििाई करार गनय मिमि २०७७/०७/१४ 

िा नगरप्रिुख स्तरीर् मनर्यर्बाट सेवा करार गररएकोिा उि सेवा करारिाई अनुिोदन गने 

मनर्यर् गररर्ो । 

तिर्णय िं.३ :‐नेपाि सरकार, उद्योग बामर्ज्य ििा आपूमिय ििािर् िाफय ि चािुआमियक 

वर्यिा गररवी मनवारर्का िामग िघु उद्दि मवकास कार्यक्रि संचािन गनय सििय अनुदानका 

रुपिा बजेट प्राप्त भएको र "गररवी मनवारर्का िामग िघु उद्धि मवकास कार्यक्रि संचािन 

मनदेमिका , २०७७ जारी भएको छ । मनदेमिका बम्मोमजि उद्दि मवकास सहज किाय (EDF) 



को सेवा करार गनय साि मदनको सावयजमनक सूचना गरी प्रमिस्प्रिात्मक मवमिबाट कार्यक्रि 

संर्ोजकको सिेि कािकाज गनय सके्न सीपरु्ि जनिस्ि छनौट गरी कार्ायिर्को सािामजक  

मवकास िाखा िाफय ि कार्यक्रि संचािन गनय कार्य अगाडी बढाउँन कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने 

मनर्यर् गररर्ो ।  

तिर्णय िं.४:‐र्स नगरपामिकािा रहेका िपमििका मजर्य सवारीसािनहरु (मजस्ि सािान) 

िाियि सम्भार गरी संचािन गनय नसके्न अवथिा भएकोिे मनम्नानुसारको नु्यनािि रकि िोकी 

बढाबढिा मििाि मबक्री गनय प्रमक्रर्ा अगाडी बढाउन कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो  

िपतिल  

क्र.स. सवारी सािान सवारी सािान 

नं. 
नू्यनिि िूल्य  कैमफर्ि  

१ ट्याफे मि.टर ाक्टर १ र टेिर 

२   
ना. १ ि.७०७३ ५०,०००/- िियि हुन नसके्न 

२  Hondai Compacked 

Van   
बा.१ ख. 

५४४४  
१,००,०००/- िियि सािाग्री नपाईने  

३  Rx िोटरसाइकि  बा.८.प.६१५९ २,०००/- िियि हुन नसके्न 
४ Yamaha SZR 

िोटरसाइकि 
बा.५०.प.६२०१ ५,०००/- िियि हुन नसके्न 

५ Yamaha SZR 
िोटरसाइकि 

बा.५०.प.६२०१ ५,०००/- िियि हुन नसके्न 

६ Discover िोटरसाइकि बा.२६ प.२१६४ ५,०००/- िियि हुन नसके्न 

७  Yamaha RX  

िोटरसाइकि 
बा.१ ब. ६९५६ ५,०००/- िियि हुन नसके्न 

८ Hero Honda glyamar 

िोटरसाइकि 
बा.३१प. ६९८३ १,०००/- िियि हुन नसके्न 

९ Discover िोटरसाइकि बा.४९  प.१०२ ५,०००/- िियि हुन नसके्न 

 

तिर्णय िं.५ :‐ र्स नगरपामिकाद्वारा मनिायर् गररएको खोियिी VewTower संचािन गनय 

आवश्यक रहेकोछ । उि VewTower संचािनिा आएिा नगरपामिकाको आन्तररक पर्यटन 

प्रवियनिा सिेि टेवा पुगे्न र आन्तररक आर् सिेि हुने भएको ििा र्स नगरपामिका वडा नं 

६ बसे्न गरे्ि बहादुर काकीिे उि VewTower िा चिेनागृह समहि संचािनिा ल्याउन 

नगरपामिकािे िोकेको नू्यनिि बामर्यक िुल्क रु ६०,०००/- (साठी हजार) र हरेक बर्य १० 

प्रमििि भाडा वृस्द्ध गने गरी बढीिा ५ वर्यका िामग भाडािा मिई नगरपामिकािे िोकी मदएको 

िुल्क उठाउने गरी सम्झौिा गररमदन िाग गरेकोिे उले्लस्खि कार्य  अगाडी बढाउन 

कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो । 

तिर्णय िं.६:‐ र्स नगरपामिकाको सािौ ंनगर सभाबाट स्वीकृि संगठन ििा ब्यबथिापन 

सवेक्षर् प्रमिवेदन बिोमजिका दरबन्दी संरचना िध्यबाट हाििाई ित्काि आवश्यक रहेका 

देहाएका दरबन्दीहरु थिार्ी पदपूमिय गनय प्रदेि िोकसेवा आर्ोग बागििी प्रदेि, 

हेटौडा,िकवानापुरिा िेखी पठाउने मनर्यर् गररर्ो । 

 

 

देहार्  



क्र.स.  पदनाि   स्तर  िह  प्रा. प्र.  जम्मा 

१  जनस्वास्थ्य 

अमिकृि  

अमिकृि  सािौ/आठौ ं  - १ १ 

२  पिु मचमकत्सक  अमिकृि  सािौ/आठौ ं  १ - १ 

३ कृमर् मवकास 

अमिकृि  

अमिकृि  छैटौ 

/सािौ  

१ - १ 

४ कानून अमिकृि  अमिकृि छैटौ 

/सािौ  

- १ १ 

५  राजस्व अमिकृि  अमिकृि छैटौ/ 

सािौ    

- १ १ 

६  सव-इस्न्जमनर्र  सहार्क  पाचौ  ३ - ३ 

७  वडा समचव  सहार्क  पाचौ  - १ १ 

८ वडा समचव  सहार्क  चौिो   - १ १ 

९ प्रिासन 

सहार्क  

सहार्क  पाचौ  - १ १ 

१० प्रिासन 

सहार्क 

सहार्क  चौिो   - १ १ 

११  कूि जम्मा  - - ५ 

(पांच) 

७ 

(साि) 

१२(बाह्र) 

 ७   तितिध  

क) र्स नगरपामिका वडा नं. १ को कार्ायिर् सहार्कगोपी िािीको मिमि २०७७/६/२८ िा 

असािमर्क मनिन भएकोिे मनजको आमियक अवथिा सिेि नाजुक रहेकोिे िृिक गोपी 

िािीको पत्नी सन्तिार्ा िामििाई उि ररि थिाना मनरू्स्ि गनय वडा १ बाट मसफाररस 

भई आएकोिा २०७७/०७/१६ गिेबाट िागु हुनेगरी बढीिा ६ िमहनाका िामग िामसक 

पाररश्रमिक रु १३,५००/-(िेह्रहजार पाँचसर्) पोिाक र ६ िमहना पमछ चाडवाड खचय 

उपिब्ध गराउने गरी सेवा करारिा मिने मनर्यर् गररर्ो । 

ख) र्स नगरपामिका वडा नं. ४ सुपु्लन्गािा अवस्थिि सेिीदेवी िस्न्दर संरक्षर्का िामग वडाको 

मसफाररस समहि अनुरोि भई आएकोिा प्रामबमिक िागि स्ििेट गरी जनिासंग िेर्र 

कार्यक्रिबाट रु २,००,०००/-(दुईिाख ) उपिब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो । 

ग) र्स नगरपामिका वडा नं. ८ बोच, बसे्न नर बहादुर िािाको छोरा सान्त कुिार िािािे 

भीिेश्वोर नगरपामिकाको नाििा रहेको JCB backho िोडर अपरेटरको कािकाज गनयका 

िामग पेि गरेको मनवेदन सम्बन्धिा मिमि २०७७/०७/०१ गिेबाट िागुहुने गरी िामसक 

पाररश्रमिक रु २६९९०/-(छस्िस हजार नौसर् निे) र ६ िमहना ब्यमिि भएपमछ 

मनर्िानुसार चाडपवय खचय पाउने गरी ६ िमहनाका िामग सेवा करारिा मिन कार्ायिर्िाई 

मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो । 

 

 

 


