आज मिमि २०७८/१०/११ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख श्री भरि
बहादु र के.सी.ज्यूको अध्यक्षिािा बसेको नगर कार्यपामिकाको ७६ औ
बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही दे हार्
बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।
उपस्थिति
श्री भरि बहादु र के.सी.........................नगर प्रिुख
श्री कििा बस्नेि ............................नगर उप प्रिुख
श्री िान बहादु र खड् का.....................प्रिुख प्रसासमकर् अमिकृि
श्री मबर बहादु र िािी .......................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 बहादु र भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. ९
श्री िािकृष्ण िािी .................... कार्य पामिका सदस्य
श्री मदपक िनुके...................... .कार्य पामिका सदस्य,
श्री सुिन सुनाि ..................... .कार्य पामिका सदस्य,
श्री रुपा िाही भुजेि .................. कार्य पामिका सदस्य,
श्री गौरी िािी .......................... कार्य पामिका सदस्य,
श्री िन्जु मबश्वकिाय ............
कार्यपामिका सदस्य,
श्री जिुना श्रेष्ठ ......................... कार्य पामिका सदस्य,
श्री मकरर् विी..................... . कार्य पामिका सदस्य,
श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीर् अमिकृि, बैठक
ब्यबथिापक

प्रस्तावहरु
१ . करार सेवाका कराचाररको म्याद ििा कार्ाय िर् सहर्ोगीको पाररश्रमिक िप
२.िेखा िाखािा जनिस्ि ब्यबथिापन
३. भेररएिन् आदे ि
४.रिान्तर
५. िे खापरीक्षर् समिमि गठन
६. थिानीर् िह संथिागि क्षििा स्विूल्याङ्कन (LISA) नमिजा
७. चािु आ.व.को स्वीकृि कार्यक्रि/ र्ोजना संसोिन
८. कृमि उपज बजार भवन मनिाय र्/िागि साझे दारी
९. नगरपामिकाको आपद् कामिन कार्यसंचािन केन्द्र (MEOC) संचािन गनय दक्ष
जनिस्िको
१०. अनुिोदन
११. मबमबि

तिर्णय िं. १:- नगर कार्यपामिकाको कार्ाय िर् र वडा कार्ाय िर्हरुिा सेवा करारिा २०७८ साउन १
दे स्ख कार्यरि कियचारीहरु िध्ये िपमसि बिोमजिका कियचारीहरुको सेवा कार्ाय िर्िाई आवश्यक
रहे कोिे सम्झौिािा उल्लेस्खि िियहरु कार्ि हुने गरी २०७९ असार िसान्तसम्मका िामग म्याद िप
गने मनर्यर् गररर्ो ।
क्र.स. नाि िर

पद

िाखा / कार्यक्षेत्र

श्रोि
कन्टे न्जेन्सी

१

ई.राजकुिार गुप्ता

मसमनर्र इस्न्जमनर्र

र्ोजना ििा
प्रामबमिक िाखा

२

ई.गौरब बस्नेि

इस्न्जमनर्र

र्ोजनाििा प्रामबमिक कन्टे न्जेन्सी
िाखा

३

ई.नहकुि श्रे ष्ठ

इस्न्जमनर्र

४

राजु नारार्र् श्रे ष्ठ

सव-इस्न्जमनर्र

र्ोजनाििा प्रामबमिक न.पा.
िाखा
वडा नं . २
न.पा.

५

कमविा बराईिी

अ.सव-इस्न्जमनर्र

वडा नं . ३

न.पा.

६

हररिरर् दाहाि

अ.सव-इस्न्जमनर्र

वडा नं . ६

न.पा.

७

मबकास गौिि

अ.सव-इस्न्जमनर्र

वडा नं . १

न.पा.

८

मचत्र बहादु र श्रे ष्ठ

अ.सव-इस्न्जमनर्र

वडा नं . ९

न.पा.

९

रमबना खड् का

सहार्क कम्युटर
अपरे टर

कर ििा राजश्व

न.पा.

१०

सािामजक
पररचािक

प्रिासन

न.पा.

सािामजक
पररचािक

वडा नं . ३

न.पा.

१२

अजुयन बहादु र
िािा
मििा बहादु र
िािां ग
पावयिी श्रेष्ठ

वडा नं . २

न.पा.

१३

प्रकाि सुबेदी

वडा नं . १

न.पा.

१४

िास्न्त बहादु र
के.सी.
सुवास श्रेष्ठ
िान्ता बस्नेि
श्रेष्ठ

सािामजक
पररचािक
सािामजक
पररचािक
कार्ाय िर् सहार्क

वडा नं . ९

न.पा.

कार्ाय िर् सहार्क

वडा नं . ८

न.पा.

११

१५
१६
१७

जर्प्रकाि िहरान

१८

सरोज
र्ादव

कानुनी सहजकािाय
हे .अ.

कुिार हे .अ.

प्रदे ि
िााँ कुरीडााँ डा

न.पा.

बोच

न.पा.

१९

पमबत्रादे वी बास्तोिा हे .अ.

क्षे िाविी

न.पा.

२०

अस्िका मिमसिंङ

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२१

सररिा श्रे ष्ठ

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२२

सामवत्री खड् का

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२३

गङ्गा िापा

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२४

िे नुका बुढािोकी

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२५

पन्जु िािां ङ

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२६

मवस्िर्ा श्रे ष्ठ

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२७

सोििार्ा िािां ङ

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२८

संगीिा िािां ङ

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

२९

रुपा प्रिान

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

प्रदे ि

३०

सपना उप्रेिी

अ.हे .व.

आ.स्वा. के.

न.पा.

३१

समबना सापकोटा

अ.न.मि.

आ.स्वा. के.

न.पा.

३२

मसिा िािा

अ.न.मि.

आ.स्वा. के.

न.पा.

३३

रक्षा बस्नेि

अ.न.मि.

३४

मचरर् मिवाकोटी

अ.न.मि.

दोिखा स्वा. चौकी

न.पा.

३५

िक्ष्मी श्रे ष्ठ

अ.हे .व.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

३६

मबमनिा बस्नेि

अ.न.मि.

सहरी स्वास्थ्य

न.पा.

३७

िहे न्द्र बहादु र
श्रेष्ठ
रे खा िािा
िंकर खत्री
श्याि कुिार
खड् का
िान्त कुिार
िािा
िान्त िार्ा
िािी
सामवत्री
िािी
रिा
सापकोटा

नगर प्रहरी

न.पा.

न.पा.

नगर प्रहरी

न.पा.

न.पा.

ह.स.चा.

उप प्रिु ख

न.पा.

ह.सवारी चािक

प्रिुख

न.पा.

हे .स.चा. मिमिर्

jcv opretar

न.पा.

कार्ाय िर्
सहर्ोगी
कार्ाय िर्
सहर्ोगी
कार्ाय िर्
सहर्ोगी

वडा नं . १

न.पा.

वडा नं . २

न.पा.

वडा नं . ४

न.पा.

३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४

बोच स्वा.के.

न.पा.

४५

कार्ाय िर्
सहर्ोगी
इन्द्र बहादु र कार्ाय िर्
िािां ग
सहर्ोगी
प्रेि बहादु र कार्ाय िर्
काकी
सहर्ोगी
िन्जु
खत्री कार्ाय िर्
सुबेदी
सहर्ोगी
करुर्ा िापा कार्ाय िर्
सहर्ोगी

वडा नं . ७

न.पा.

वडा नं . ८

न.पा.

वडा नं . ९

न.पा.

प्र क्वाटर

न.पा.

उप प्र.क्वाटर

न.पा.

५०

कुिारी साकी

न.पा.

न.पा.

५१

वडा नं . १,२,४

न.पा.

५२

िं कार
प्रसाद ना .प.से. प्रा.
पाठक
नवराज दाहाि
ना.प.से.प्रा.

वडा नं . ७,८,९

न.पा.

५३

मनिय िा बस्नेि

का.स.

७ वडा नं .

न.पा.

५४

कल्पना बुढािोकी

का.स.

५. वडा नं .

न.पा.

५५

समबिा िापा, खत्री का.स.

वडा नं .६

न.पा.

५६

रिा न्यौपाने

का.स.

न.पा.

न.पा.

५७

मिविं कर बस्नेि

का.स.

न.पा.

न.पा.

५८

सुजन प्रसाद
न्यौपाने

सहार्क
अपरे टर

कम्युटर स्वास्थ्य / िेखा

न.पा.

५९

सन्तोिी काकी

स्टाफ नसय

एक मब.एक नसय

न.पा.

६०

समबना अमिकारी

अमिन

प्रामबमिक

न.पा.

४६
४७
४८
४९

ठु िी िािां ग

कुमचकार (स्वीपर)

तिर्णय िं. २:-मनर्यर् नं . १ बिोमजि र्स कार्ाय िर् वा िािहिका कार्ाय िर्िा मबगि िीनबिय
भिा बढी अवमि दे स्ख अमवमिन्न रुपिा कार्यरि ििा कार्यसम्पादन सन्तोिजनक रहे का सहर्ोगी
स्तरका कियचारीहरुको से वा सुमबिा सहर्ोगीस्तर प्रिि िहको िुरुस्केि बराबर उपिब्ध गराउने
मनर्यर् गररर्ो ।
तिर्णय िं ३ : र्स नगरपामिकाको आमियक प्रिासन िाखािा जनिस्ि अभाव हुदै आएको र िािुक
मनकार्बाट पदपूमिय हुन नसकेको हुाँ दा िाखाको सेवािाई प्रभावकारी बनाउन समकएको िै न I िाखािा
सवै प्रकारको आमियक कारोवार SUTRA सफ्टवेर्र िाफयि गररने हुाँ दा िेखा र कम्युटर सम्वन्धी सीप भएको
एक जना जनिस्ि ित्काि व्यवथिापन गनुयपने दे स्खएकािे उपरोक्त्त अनुसारको सीप भएको एक जना
जनिस्ि सहार्कस्तर चौिो िहको सेवा सुमविा उपिव्ि गराउने गरी चािु आ.व.को असार
िसान्तसम्मका िामग पराििय सेवा खररद गनय कार्ाय िर्िाई अनुिमि मदने मनर्यर् गररर्ो I

तिर्णय िं ४ : आमियक विय २०७७/७८ िा ठे क्का व्यवथिापनबाट संचािन भएको आर्ोजनाहरु िध्ये
सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ को मनर्ि ५४ बिोमजि कार्ाय िर्बाट भएका िपमसि बिोमजिका
भेररएसन आदे िहरू अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो I
िपमसि
क्र.स. आर्ोजनाको नाि
भटिासे मजिु सडक
१.
सहार्क
प्रिासकीर्
२.
भवन
पाटीखोिा उखु वारी कुप्री
३.
सडक

मनिाय र् व्यवसार्ी/फिय
अिु ि एण्ड स्नेहा कन्टर क्सन
अमवसा मनिाय र् सेवा

भे ररर्सन रकि रु. कैमफर्ि
१५,५८,८७०/१९,६२,१२८/-

डीिु नकन्टर क्सन / अिु ि एण्ड ५,२५,६८१/स्नेहा कन्टर क्सन

तिर्णय िं. ५: मस.नं . १०२ को सावयजमनक िौचािर् समहिको बहुउदे श्यीर् भवन मनिाय र्को रु
५०,००,०००/- (पचासिाख) िध्येबाट मजिु एमककृि बस्ती मनिाय र् अनुदान सहर्ोग कार्य क्रिका
िामग रु १०,५०,०००/- (दििाख पचास हजार) रकिान्तर गने मनर्यर् गररर्ो I
तिर्णय िं. ६:- आमियक कार्यमवमि ििा मवमतर् उतरदामर्त्व ऐन, २०७६ को दफा ३४ को उपदफा
३ बिोमजि नगरपामिकाको आन्तररक िेखापरीक्षर्को प्रमिवेदनिा उल्लेख भए बिोमजि सुिार भए
नभएको परीक्षर् गनय ििा आवश्यक कारवाही गनय दे हार्को िेखापरीक्षर् समिमि गठन गने मनर्यर्
गररर्ो ।
िपतिल
श्री रािचन्द्र बस्नेि कार्यपामिका सदस्य
श्री सुिन सुनाि

कार्यपामिका सदस्य

श्री जगदीि अर्ाय ि आमिय क प्रिासन प्रिु ख
श्री रािजी िापा

इस्न्जमनर्र, प्रामवमिक िाखा

श्री ज्ञानु कुिार खड् का आन्तररक िे खापरीक्षर् अमिकृि

संर्ोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य समचव

(६.१) गतिि लेखापरीक्षर् ितितिको काि, किणव्य र अतिकार दे हाय बिोतिि हुिे छ ।
क) नगरपामिकाको आर्, व्यर् र िरौटीको स्रे स्ताको प्रचमिि कानु न बिोमजि मनर्मिि रुपिा आन्तररक
िे खापरीक्षर् गराउन आवश्यक सिन्वर् गने ।
ख) नगरपामिकाको आर्, व्यर् र िरौटीको िे खापरीक्षर् अनु गिन गने र आवश्यक पृष्ठपोिर् प्रदान गने ।
ग) आन्तररक िे खापरीक्षर्बाट दे स्खएका त्रु टीहरु सम्वन्धिा सम्वस्न्धि पक्षहरुसाँग ििफि गराई सुिारात्मक पहि
गने र गनय िगाउने ।
ि) अस्न्ति िे खा परीक्षर् गराउनका िामग सहजीकरर् गने ।
ङ) आन्तररक िेखा परीक्षर् प्रमिवेदनिा उस्ल्लस्खि मविर्िा भएका सुिारहरुको सम्वन्धिा प्रमिवेदन िर्ार पारी
कार्यपामिकािा पेस गने ।
च) कार्यपामिकाको कार्ाय िर् र वडा कार्ाय िर्को मजन्सी सािग्री एवि् सािाग्रीको अमभिेख मनरीक्षर् गने ।

ि) िे खा परीक्षर् समिमििे उस्ल्लस्खि काि, कियव्य र अमिकारको अिीनिा रही आफ्नो िप कार्यमववरर् आफै
िर् गनय सक्ने ि ।
(६.२).िे खापरीक्षर् समिमिको बैठक कस्ििा चार िमहनाको एक पटक बस्नु पनेि । समिमिको बैठकिा
सहभागी भए वापि िे खा परीक्षर् समिमिका सदस्यिे प्रचमिि िापदण्ड अनु सार र्ािार्ाि, खाना, खाजा खचय
र कार्यपामिका सदस्यिे पाए सरह बैठक भता पाउने ि ।
तिर्णय िं . ७:- आमिय क विय २०७७/७८ िा र्स नगरपामिकािे सम्पादन गरे का कार्यहरुका सम्वन्धिा थिानीर्
िह संथिागि क्षििा स्विू ल्याङ्कन (LISA) हुाँ दा ८०.२५ प्रमििि प्राप्त भएकोिे उि प्राप्ताङ्क अनु िोदन गने मनर्यर्
गररर्ो । सािै स्विू ल्यां कनका मविर्गि क्षे त्रहरुको प्राप्ताङ्कहरुको मवश्लेिर् गदै कि प्राप्ताङ्क भएका मविर्गि
क्षे त्रिा संिग्न िाखाहरुिाई आवश्यक सुिारका िामग मनदे िन मदने र उच्च प्राप्ताङ्क हामसि गरे का क्षे त्रिा संिग्न
िाखाहरुिाई िन्यवाद मददै आगािी आमिय क विय हरुिा पमन उपिस्व्ि मनरन्तरिा मदन सुझाव मदने मनर्यर् गररर्ो ।
तिर्णय िं . ८:- र्स नगरपामिकाको चािु आ.ब. ०७८/७९ को स्वीकृि कार्य क्रि/ र्ोजना

आवश्यक नदे स्खएकोिे दे हाए बिोमजि संसोिन गरी कार्ाय न्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो ।
िपतिल

क्रि. स्वीकृि
योििा
/
कायणक्रि
१
कैजिे खोिा
–डााँ डागाउाँ
मसचाई
२
मसिाई कटाई
कार्यक्रि
(क)
न्यार् ििा
िेिमििाप
िामिि (ख)
३
साझेदारी
कोि

रकि

िंिोतिि योििा
/कायणक्रि

रकि

कैतियि

५,००,०००/- करं गे –मडही – ५,००,०००/- वडा नं . ५
डााँ डागाउाँ
सडक
को
िियि
मसफाररस
१,००,०००/- वडा कार्ाय िर्
२,००,०००/- वडा नं . ४
प्रवेििार
को
मनिाय र्
मसफाररस
१,००,०००/-

६,००,०००/- सुपिुङ्गा
गोरे टोबाटो
स्तरोन्नमि (क)
साकेस्वारा सडक
िोड स्तरोन्नमि
(ख)
डााँ डागाउाँ िारा
िियि(ग)
फमसभै नािा
ब्यबथिापन (ि)

२.००,०००/वडा नं . ४
को
मसफाररस
१,५०,०००/१,५०,०००/- वडा नं . ४
को
१,००,०००/- मसफाररस

४

पस्खपुि
सोक्ला
खानेपानी
आर्ोजना
(प्र.ि.
रोजगार
कार्यक्रि)

५,००,०००/- मडिढु ङ्गा –खेिाप
सडक स्तरोन्नमि

५,००,०००/- वडा नं. २
को
मसफाररस

तिर्णय िं . ९:- र्स नगरपामिकाको कृमि बजारिाई ब्यबस्थिि रुपिा सन्चािन गनय

कृमि
उपज बजार भवन मनिाय र्कार्यिा िागि साझेदारी कोि िीियकबाट रु १०,००,०००/(दििाख ) खचय गने मनर्यर् गररर्ो।

तिर्णय िं. १०:- UNDP को सहर्ोगिा र्स नगरपामिकाको आपद् कामिन कार्य संचािन केन्द्र

(MEOC) ििा त्यसका िामग आवश्यक नीमिगि ििा भौमिक सुमबिा सिेिको ब्यबथिा भई
सकेको र उि केन्द्र सं चािन गनय दक्ष जनिस्िको अभाव रहे को अवथिािा दोिखा मजल्ला
मबगु ५ बस्ने िीरबहादु र खड् का उि कार्यिा दक्ष जनिस्िको रुपिा रही मनजिे र्स
नगरपामिकाको आपद् कामिन कार्यसंचािन केन्द्र संचािन गनय स्वर्ंसेवकको रुपिा कािगने
िनसार् पेि गरे कोिा मनजिाई MEOC र सहरी फोहोरिैिा ब्यबथिापन कार्य गनय २०७८ फाल्गुन
१ गिेदेस्ख िागुहुने गरी सिस्न्धि कार्यक्रिबाटै सहार्क स्तर चौिोिह सरहको सेवा सुमबिा
उपिब्ध गराउने गरी २०७९ असार िसान्त सम्मका िामग सेवा करारिा मिने मनर्यर् गररर्ो ।
तिर्णय िं. ११:- नगर प्रिुख ििा उप प्रिु खको िोक आदे िबाट सम्पन्न भएका दे हाएका र्ोजना ििा
कार्यक्रिहरु अनु िोदन गने मनर्यर् गररर्ो ।

(क)

सािु दामर्क भवन भीिे श्वर ४ िोगड़ीिाई भवन मनिाय र् िप कार्यको िामग जनिासंग िे र्र
कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराएको रु ७५,०००/-(पचहतर हजार)
(ख) भुिभुिे ग्रामिर् सडक सोमिंग गने कार्यको िागी जनिासंग िेर्र कार्यक्रिबाट उपिब्ध गराएको
रु.१,००,०००/-(एकिाख) िात्र
तिर्णय िं. १२:-रामररर् पररचर्पत्र ििा पस्न्जकरर् मवभागको सािामजक सूरक्षा ििा व्यस्िगि िटना
दिाय प्रर्ािी सुदृमढकरर् आर्ोजना अन्तगयि र्स नगरपामिकािा कार्यरि एि.आई.एस. अपरे टर ििा
सहार्कहरुको आ.ब.७९/८० को िामग ५० % बजे ट को सुमनमिििा गरी प्रमिबद्धिा पत्र िाग गरे को
सिभय िा र्स नगरपामिकािा कार्यरि एि.आई.एस. अपरे टर ििा सहार्कहरुको सेवा आवश्यक
रहे कोिे िप ToR समहि कािकाज गराउने गरी आ.ब.७९/८० को िामग ५०% बजे ट को सुमनमिििा
गरी प्रमिबद्धिा पत्र पठाउने मनर्यर् गररर्ो ।

तिर्णय िं. १३:- नवप्रवियन साझेदारी कोि कार्ाय न्वर्न मनदे मिका २०७८ अनु सार मिमि २०७८/१०/२४
िा प्रकामिि सुचाना बिोमजि कुि िागिको ३०% प्रमििििे हुन आउने रकि नगरपामिकाको
िागि सहभामगिािा कार्ाय न्वर्न हुने गरी दे हार्का आर्ोजनाहरु िनौट गरी पठाउने मनर्यर् गररर्ो ।
िपतिल
(१३.१) भीिे श्वर औिोमगकग्राि भौमिक सुिार आर्ोजना भीिे श्वर

७ भु ल्भुिे

(१३.२) मवश्विास्न्त बुद्धपाकय मनिाय र्
(१३.३) भीिे श्वर सरसफाई केन्द्र,

आर्ोजना भीिे श्वर

६

दफेडाडा

भौमिक सुिार आर्ोजना भीिेश्वर

६ मसम्पानी सा.ब.

तिर्णय िं. १४:- नव प्रवियन साझेदारी कोि कार्ाय न्वर्न मनदे मिका, २०७८ अनुसार कार्यक्रि
िजुिाय र कार्ाय न्वर्न सहजीकरर्को मनस्ि नमवनिि साझेदारी कोि कार्यक्रि कार्ाय न्वर्न
गनय दे हार् बिोमजिको समिमि गठन गने मनर्यर् गररर्ो |
कार्यपामिकािे िोकेको कार्यपामिका सदस्य –------------- संर्ोजक
कार्यक्रि िागूहुने सिस्न्धि वडाको वडा अध्यक्ष वा
मनजिे िोकेको वडा सदस्य िध्यवाट एक जना –---------- सदस्य
कार्ाय िर्िे िोकेको अमिकृि स्तरको प्रामवमिक एक जना –-सदस्य
कार्ाय िर्िे िोकेको अमिकृि एक जना ––-------------- सदस्य
सूचना प्रमवमि अमिकृि -------------------------------- सदस्य समचव

