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तिर्णय िं. १ :-  प्रस्ताब नं. १ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिका अन्तगयि वडा नं. ३ सािदोबाटोिा 

आ.व २०७८/७९ को स्वीकृि कार्यक्रि िधे्य प्रिि चौिामसक अवमििा सम्म भए गरेका 

कार्यहरुको मबसृ्ति रुपिा सम्पन्न प्रगमि सिीक्षा गदै बाँकी कार्यहरु सिर्िै सम्पन्न गनय 

कार्ायिर्िाई मनदेिन मदने मनर्यर् गररर्ो । 

  

  तिर्णय िं. २ :-  प्रस्ताब नं. २ िामि छिफि गदाय  र्स नगरपामिका अन्तगयि नगर 

मवकास कोिको आमियक ििा प्रामवमिक सहर्ोगिा बहुउदे्दसीर् व्यापाररक भवन मनिायर् कार्य 

सम्पन्न  हुने चरर्िा पुगेको छ । उक्त व्यापाररक / व्यबसामर्क भवनिा आन्तररक सजावट 

गनेकार्य, मविुिीर् भर्ायङ (Lift) जडान गनेकार्य र बाँकी दुईिल्ला िपगने कार्य सिेि गनय 

अमिररक्त िगानी आवश्यक पदयछ । बाँकी िगानीका िामग मनजी के्षत्रिाई आव्हान गने बाँकी 

काि  मनिायर् गनय, २५ बिय अवमिसम्म मिजिा मिई ब्यबसामर्क / व्यापाररक प्रर्ोजनिा 

संचािन गनय, र्स नगरपामिकािाई बढाबढ मवमििा रोर्ल्टी बुझाउन र संचािन अवमि पश्चाि 

नगरपामिकािाई हस्तान्तरर् गने गरी सावयजमनक –मनजी -साझेदारी मबमिबाट कार्ायन्वर्न गनय 

नगरपामिकािे  सावयजमनक –मनजी साझेदारी ऐन २०७८ जारी गरेको छ । ऐ. ऐन बिोमजि 

उक्त ब्यबसामर्क भवन २५ बिय अवमिका िामग मनिायर्-संचािन –हस्तान्तरर् गनय ईचु्छक 

फिय, कम्पनी एवं सथिाबाट िनसार्-पत्र (EOI) आव्हान गने मनर्यर् गररर्ो । 

 

 तिर्णय िं. ३ :-  प्रस्ताब नं. ३ िामि छिफि गदाय र्स नगरपामिकाको फोहरिैिा िैिा 

ब्यबथिापन गनय र्स नगरपामिकाको सावायजमनक मनजी साझेदारी ऐन २०७८ बिोमजि सम्बस्न्धि 

साझेदार सथिाहरुको संिग्निािा फोहरिैिा ब्यबथिापन अमभपे्ररर्ा कार्यक्रि संचािन गने मनर्यर् 

गररर्ो । 

 

तिर्णय िं. ४ :-  प्रस्ताब नं. ४ िामि छिफि गदाय  फोहोरिैिािाई श्रोििानै छुट्टर्ाई 

कुमहने फोहोरबाट कम्पोस्ट िि उत्पादन गने पुन:प्रर्ोग (Ricycle) हुने फोहोर मबमक्र गने 

र हामनकारक फोहोरहरु मबसजयन गने दीर्यकािीन र्ोजना अनुसार पहुचिागयको टर र्ाक खोल्ने 

कार्य र कम्पोष्ट बनाउने संरचना मनिायर् भएको छ । हामनकारक फोहोर मबसजयन गनय खाल्टो 

िर्ार गरी वररपरी िारवार ििा िारजािीको छाना सिेिको कार्य चािु आ.व.िा सम्पन्न 

गररएकोिा बजेट अभावका कारर् भुक्तानी बाँकी रहेको छ । र्सै आ.व.िा सरसफाई केन्द्र 

मनिायर् मिियकिा मवमनर्ोमजि बजेटबाट ठेक्का ब्यबथिापन भई र्टार्ट प्रमिस्पदायबाट बजेट 

बाँकी हुन आएको हँुदा उक्त बाँकी  बजेटबाट सरसफाई केन्द्रको हामनकारक फोहोरहरु 

मबसजयन गने खाल्टो वररपरी िारबार, गेट ििा िारजािीको छाना मनिायर् गनय िागि रु. 

१२,८०,०००/-(बह्रिाख अमसहजार) िधे्य उपभोक्ता समिमिको िागि सहभामगिा कट्टा गरी 

रु. ११,००,०००/- (एर्ार िाख) नगरपामिकाबाट भुक्तानी गने मनर्यर् गररर्ो । 

तिर्णय िं. ५ :- प्रस्ताब नं. ५ िामि छिफि गदाय मनर्यर् नं ५ :  जनप्रमिमनमिको बहािी 

पश्चाि र्स नगरपामिकाबाट प्रवाह हुने सावयजमनक सेवािाई सेवाग्राही िैत्री र मछटो छररिो 

बनाउन मवमभन्न प्रर्ास गररदै आएको छ I र्ोजना कार्ायन्वर्न, नक्सा पास िगार्िका कार्य एउटै 

भवनबाट सम्पादन भईरहेकोिा अव सवै प्रकारको आमियक कारोवार ििा भुक्त्तानी व्यवथिापन 

सिेि एउटै भवनबाट हुने व्यवथिा मििाउन मवगि िािो सिर्देस्ख प्रर्ास हुदै आएको र 

हाि नेपाि बैंक मिमिटेडिे र्स नगरपामिकाको सहार्क प्रिासमनक भवनिा बैंक काउन्टर 



थिापना गरी सेवा मवस्तार गनय प्रस्ताव गरेको हँुदा सेवाग्राहीको सुमविािाई उच्च िहत्व मददै 

र्र भाडा मन:िुल्क हुनेगरी सहार्क प्रिासमनक भवनिा थिान उपिव्ि गराउने मनर्यर् गररर्ो  

I 

तिर्णय िं. ६:- तिर्णय िं.६ :- भीिेश्वर नगरपामिकाको नगर गौरवको र्ोजना भीमेश्वर  

रंगशालामा तिमाणर्को प्रिि चरर्को कार्य सम्पन्न हुनिागेको र दोश्रो चरर्को मनिायर् 

आर.मस.मस.प्यारामपट मनिायर् गनय आवश्यक रहेको छ । उक्त आिुमनक रंगिािा मनिायर्को 

िामग अमिआवश्यक रहेको टुमडखेिको पुवय िफय को मक.नं. २५५२ क्षत्रफि  ००,५७८ ब.मि. 

भएको दोिखा िािपोि कार्ायिर्को नाििा रहेको र टुमडखेिको उतरपुवयिा पने सामवक कृमि 

सािाग्री सथिा, हाि कृमि सािाग्री कम्पनीको नाििा रहेको सामबक चररकोट १, हाि भीिेश्वर 

नगरपामिका ३ को  मक. नं. २५३८ के्षत्रफि ०,११३३ ब.िी. भएको जग्गा र त्यसिा रहेको 

टहरा सिेि चररकोट टुमडखेि रंगिािा मनिायर्को िामग अत्यावश्यक भएकोिे  कृमि सािाग्री 

कम्पनी र िािपोि कार्ायिर् दोिखािाई प्रचमिि नेपाि कानून बिोमजिको र्स नगरपामिकाको 

नाििा उपिब्ध गराई मदनुहुन सम्बस्न्धि मनकार्िा अनुरोि गने मनर्यर् गररर्ो । 

प्रस्ताब नं. ७ मबमबि ७.१ जनिासँग िेर्र कार्यक्रि अन्तगयि नगर प्रिुखको  िोक आदेििा 

सम्पन्न भएका देहाएका र्ोजना ििा कार्यक्रि अनुिोदन गने । 

क) जोगीडाँडा –हरेकृिन - फलु्किनी –आहािाचौर गोरेटोबाटो िियि भीिेश्वर ७ रु 

२,००,०००/- (दुईिाख ) 

ख) सुके िाध्यमिक मबद्यािर्, भीिेश्वर -९ िाई एक वडा एक खेििैदान िीियकबाट खेििैदान 

मनिायर् गनय रु १,५०,०००/- (एकिाख पचासहजार)  

ग) िोमकि सेमिदेबी िस्िर िियि, भीिेश्वर ८ रु १,५०,०००/- (एकिाख पचासहजार) 

र्) चररघ्ांग गुम्बा वररपरी ढुङ्गा िगाएर बगैचा ब्यबथिा गनय सासृ्कि सम्पदा मिियकबाट रु 

२,००,०००/-(दुईिाख )  

ङ) नर्ाँ बसपाकय  िारा संरक्षर् गनय एकर्र एकिारा मिियकबाट रु १,५०,०००/-( एकिाख 

पचासहजार) 

च ) बुद्ध आिारभुि मबद्यािर् खेििैदान मनिायर् गनय (भीिेश्वर १) रु ३०,०००/(िीस हजार) 

छ) अभर्पुर रु्बा क्लब भीिेश्वर २, िाई पाखििी पामकय ङके्षत्र मनिायर् (soling,Rcc ) 

ढिान कार्य गनय जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट रु २,००,०००/-(दुईिाख ) । 

ज) मचते्रश्वर िहादेव जाने बाटो भीिेश्वर ८ सेराबेसी िाई साँसृ्कमिक सम्पदा सम्रक्षर् मिियकबाट 

रु १,००,०००/-(एकिाख) उपिब्ध गराउने ।  

झ) मचसापानी सडक िियि गोगं्रािी काठेमबसौनी ( उमियिा िागय)भीिेश्वर ९ िाई िियि 

िीियकबाट रु ७५,०००/-(पचहतर हजार उपिब्ध गराउने । 

७.२ ) र्स नगरपामिका वडा नं. २ नेगि बसे्न रर्बहादुर िािाङ्को छोरी विय ४६ मक 

सानुकान्छी िािाङ्िे आफ्नो नाििा रहेको सामवक दोिखा गा.व.स.२ को मक.नं. १४६४ 

के्ष.फ. १२३ ब.मि. भएको जग्गािा नेगि गाउँर्र स्क्लमनक भवन बनाउन जग्गा दान मदने 



भएकोिा उक्त जग्गािा बाटो, खानेपानी, मबिुि िाईन िगार्िका सुमबिा भएको र अन्य 

कुनै सिस्या नभएकोिे  नेगि गाउँर्र स्क्लमनक बनाउन दोिखा स्वास्थ्य चौकीको नाििा 

दानपत्र गरी मिन उपरु्क्त भएको भमन २ नं. वडा बाट मनर्यर् समहि मसफाररस भई आएकोिे 

उक्त जग्गा दान स्वीकार गरी नेगि गाउँर्र स्क्लमनक भवन बनाउने मनर्यर् गररर्ो । 

७.३ ) सािुदामर्क मवद्यािर्को आमियक कार्यमवमि सम्बन्धी मनर्िाविी २०७५ को पररचे्छद -

४ आन्तररक ििा अस्न्ति िेखापररक्षर्को मनर्ि १३ को उपमनर्ि ५ िा ब्यबथिा भएको 

"लेखा परीक्षक छिौट गर्ाण माध्यतमक िहको हकमा चाटर्ण एकाउने्टन्टलाई छिौट 

गिनणपिे छ " भने्न वाक्ांि भएकोिा सहज रुपिा चाटर्ण एकाउने्टन्को सेवा प्राप्त हुि 

कतििभई उक्त वाक्ांि हटाउन मिक्षा, रु्बा ििा खेिकुद िाखा िाफय ि अनुरोि भई 

आएकोिे उक्त वाक्ांि  हटाउने मनर्यर् गररर्ो । 

७.४) र्स नगरपामिका वडा नं ६ को कार्ायिर् पररसरिा कम्पाउण्डको बाँकी कार्य र 

प्रवेिद्वार (गेट)  मनिायर् गनय आवश्यक िीियकबाट रु ५,००,०००/-(पाँचिाख ) चािु 

आ.बा. को वडा कार्ायिर् पूवायिार मिियकबाट खचय िेखे्न मनर्यर् गररर्ो । 

८.५ : ६ र ७ नं. वडा कार्ायिर्िे देहार्का स्वीकृि कार्यक्रि ििा बजेट संसोिन गररमदन 

अनुरोि समहि मसफाररस पेि गरेकोिे आ. ब. ०७८/८९ िा स्वीकृि िपमििका बजेट 

कार्यक्रि संसोिन गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

क्र.स.  स्वीकृि 

र्ोजनाको 

नाि  

रकि  संसोमिि 

र्ोजनाको नाि  

रकि  कैमफर्ि  

१  बािबामिका 

क्षििा मवकास 

कार्यक्रि  

रु.५,००,०००/- वडाको 

डकुिेन्टर ी 

बनाउने र्ोजना  

रु.५०,०००/- मसफाररस  

२  मपिृकार्य 

उद्धार भवन, 

मचिाम्िािी  

रु.५,५०,०००/- मपिृकार्य उद्धार 

भवन मनिायर् 

थिि 

,मचिाम्िािी 

रु.५,५०,०००/- मसफाररस 

३  सास्खने 

आ.मब. 

रे्राबार  

रु २,००,०००/- सास्खने 

आ.मब. 

भौमिकपूवायिार 

सुिार   

रु २,००,०००/- मसफाररस 

४  कुप्री आ.मब. 

िैमक्षक 

सािाग्री 

ब्यबथिापन  

रु २,००,०००/- कुप्रीडाँडा 

आ.मब. 

भौमिक 

पूवायिार सुिार   

रु २,००,०००/- मसफाररस 

५  हररकृिन  

आ.मब. वाि 

सूरक्षा  

र्ोजना  

रु २,००,०००/- हररकृिन 

आ.मब. 

भौमिक 

पूवायिार सुिार   

रु २,००,०००/- मसफाररस 

  



७.६    र्स न.पा.को २०७८.०७९ वजेट ििा कार्यक्रि भीिेश्वर नगरपामिका कृमि 

८०३२३४०२१०३ अन्तरगिको कृमि  औजार उपकरर् खररद ििा मविरर् कार्यकिवाट  मिमि 

२०७८।०५।१८ गिे प्रकामिि सूचना अनुसार प्राि मनवेदन िधे्य देहार् अनुसारका सिुह 

सहकारी छनोट गरी देहार् अनुसारको अनुदान मदने मनर्यर् गररर्ो ।  

क्र.स  कृषक समनह  कृतष सहकारीको िाम िेगािा  तमतितटलर थे्रसर अिनर्ाि रकम 

१ सेिी देवी कृिक सिुह भी.न.पा ४ १ - २९०००। 

२ काकी गाउँ कृिक सिुह भी.न.पा ७ १ - २९०००। 
३ अमवरि आई मप एि कृिक सिुह  भी.न.पा.२ १ -  २९०००। 

४ मसिटोि कृिक सिुह भी.न.पा ७ १ - २९०००। 

५ िगनमिि कृिक सिुह भी.न.पा ५ १ -  २९०००। 

६ दफेदेवी कृमि सहकारी संथिा मि. भी.न.पा ३ १ -  २९०००। 

७ नवजाग्रािी कृिक सिुह भी.न.पा ४ -  १ २७०००। 

८ सुनौिो मवहानी कृिक सिुह  भी.न.पा ९ १   २९०००। 

९ सिृद्ध िमहिा बाख्रा ििा र्ाँस मवकास  सिुह भी.न.पा ६ -  १ २७०००। 

१० मसजयनमसि र्रार्सी खाद्यन्न उ कृ.स. भी.न.पा.१ -  १ २७०००। 
११ नागदह कृमि पिुपंक्षी कृिक सिुह भी.न.पा.२ १  - २९०००। 

१२ मचते्रश्वर िहादेव कृिक सिुह भी.न.पा.८ १  - २९०००। 

१३ पौरखी कृिक सिुह भी.न.पा.२ १  - २९०००। 

१४ वनदेवी िमहिा कृिक सिुह भी.न.पा.७ -  १ २७०००। 

१५ सेमिचन्द्र भुिे प्रागांररक कृमि सहकारी संथिा  भी.न.पा.९ १ -  २९०००। 

१६ मसजयनमसि उच्च वेिौििी िरकारी खेमि कृ.स. भी.न.पा.५ -  १ २७०००। 
१७ र्ोस्क्सिा कृिक सिुह  भी.न.पा.५ १ -  २९०००। 

१८ िछेन्द्रनाि प्रामवमिक ज्ञान सेवा कृि सिुह  भी.न.पा.२ १ -  २९०००। 

१९ रु्म्ती कृिक सिुह  भी.न.पा.८ १ -  २९०००। 

२० कान्िे पाते्ल केिक सिुह  भी.न.पा.५ १ -  २९०००। 

२१ िञ्जुश्री कृिक सिुह  भी.न.पा.२ १ -  २९०००। 
२२ उखुवारी खत्रीगाँउ कृिक सिुह भी.न.पा.७ १ -  २९०००। 

२३ पौरखी कृमि सहकारी संथिा  भी.न.पा.६ १ -  २९०००। 

२४ गोवयिन दमिि कृिक सिुह  भी.न.पा.४ १ -  २९०००। 

२५ ििानी कृमि सहकारी संथिा िी  भी.न.पा.५ १ -  २९०००। 

२६ मत्रवेर्ी दुग्ध सहकारी संथिा िी  भी.न.पा.१ -  १ २७०००। 

२७ मजिु साना मकसान कृमि सहकारी संथिा िी. भी.न.पा.४  - १ २७०००। 
२८ हाम्रो कृमि ििा पिुपंक्षी सिुह  भी.न.पा.७ १  - २९०००। 
२९ फुिपा कृमि ििा पिुपंक्षीपािन सिुह भी.न.पा.२ -  १ २७०००। 
३० भुिेिान कृिक सिुह  भी.न.पा.२ १  - २९०००। 
३१ अगुवा कृिक सिुह  भी.न.पा.४ १  - २९०००। 

  जम्मा    २३ ८ ८८३०००। 
 

 तितिध ७.७ िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि अन्तगयि उपप्रिुखको  िोक आदेििा सम्पन्न 

भएका देहाएका र्ोजना ििा कार्यक्रि अनुिोदन गने । 

(क)  ईन्द्रमसंगदेव पाकय िा पुष्प उत्पादन सिूह भीिेश्वर २, िे पुष्प बगैचा मनिायर् ििा 

ब्याबथिापन र संचािन गनय प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि 

बाट रु. २५,०००/- (पमचस हजार) उपिब्ध गराउने . 



(ख)  नगरपामिकाद्वारा सञ्चामिि गमिमवमििा िमहिाको पहुच सुमनमश्चििाका िामग रेमडर्ो 

कार्यक्रि उत्पादन ििा प्रिारर् गनय  रेमडर्ो िैिंुगिे प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि 

िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट रु. १,००,०००/- (एकिाख िात्र) उपिब्ध 

गराउने  

ग) नेपाि आमदबासी जनजामि पत्रकार िहासंर्िे जनजामि पत्रकारहरुका िामग िीनमदने 

पत्रकाररिा िामिि संचािन प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट 

रु. १,२५,०००/- (एकिाख पमचस हजारिात्र) उपिब्ध गराउने . 

र्) उत्पीमडि िमहिा िुस्क्त सिाज दोिखािे डि ििा कुसन िामिि संचािन गनय प्रस्ताव 

पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट रु. ७५,०००/- (पचहतर 

हजारिात्र) उपिब्ध गराउने । 

ङ) परोपकार िमहिा साकोसिे ढाकाको झोिा, िक्स र पसय बनाउने िामिि संचािन गनय  

प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट रु.१,००,०००/- 

(एकिाख िात्र) उपिब्ध गराउने । 

च) िमहिा चेम्बर अफ किसय दोिखािे उमन िागो हािे कपडा बुनाई िामिि  २० जनािाई 

(पाँच मदने) सन्चािन गनय प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट 

रु.१,००,०००/- (एकिाख िात्र) उपिब्ध गराउने । 

छ )   रोजिेरी बु्यटीपाियर दोिखािे १० जनािाई ४५ मदने एडभान्स बु्यमटमसर्न र १० जना 

िमहिािाई १० मदने कपाि काट्ने (Boys hair cutting) िामिि सन्चािन गनय 

प्रस्ताव पेि गरे बिोमजि िमहिासँग उपिेर्र कार्यक्रि बाट रु.१,८०,०००/- 

(एकिाख अमसहजार िात्र) उपिब्ध गराउने । 

 

 


