
भरतपुर महानगरपालिका 
नगर काययपालिकाको ७०औ ंबैठकका लनणययहरू 

२०७९ असार २९ गते बुधबार लबहान ७.३० बजे 
 
लनणयय नं. १ 

भरतपुर महानगरपालिकालभत्र जने्मका छोरीहरुको १५ बरे्ष जीवन लवमा काययलवलध, २०७९, ७०००॰ (सात 

हजार) लिटरसम्मको खानेपानी बीि भुक्तानी सम्वन्धी काययलवलध, २०७९ र भरतपुर महानगरपालिकाको 

आन्तररक काययसञ्चािन काययलवलध, २०७९ पररमाजयन सलहत पाररत गने सवयसम्मत लनणयय गररयो॰ 

लनणयय नं. २ 

भू-उपयोग ऐन, २०७६ तथा भू-उपयोग लनयमाविी, २०७९ बमोलजम भरतपुर महानगरपालिका लभत्रको 

जग्गा वगीकरणका िालग सम्वन्धन्धत वडाको वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सलमलत, मािपोत कायायियका 

प्रलतलनलध, महानगरका नापी कमयचारी र आवश्यकता अनुरुप लवज्ञ समेत रहने सलमलत गठन गरी 

महानगरपालिका भू-उपयोग पररर्षद समक्ष लसफाररश गने सवयसम्मत लनणयय गररयो॰ 

लनणयय नं. ३ 

भरतपुर महानगरपालिकाको लभत्रका सावयजलनक जग्गा संरक्षणका िालग देहाय बमोलजमको  सलमलत 

गठन गने लनणयय गररयो॰ 

संयोजक-  लवकास थापा – वडाध्यक्ष वडा नं ३ 

सदस्य-  लवषु्ण बहादुर भुजेि- काययपालिका सदस्य 
सदस्य -  लदपक दवाडी- वडाध्यक्ष वडा नं २३ 

सदस्य -  यमिाि कँडेि- वडाध्यक्ष वडा नं ९ 

सदस्य -  राजेन्द्र साँखी - वडाध्यक्ष वडा नं १४ 

सदस्य-  नवयदा सापकोटा - काययपालिका सदस्य 

लनणयय नं. ४ 

भरतपुर महानगरपालिकाको गत आ.व. २०७७/७८ र  आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न हुन नसकेका 

उपभोक्ता सलमलत र लनमायण व्यवसायीद्धारा सञ्चालित योजनाहरुको म्याद २०७९ असार २५ गतेसम्म थप  

 



गने लनणयय गररयो ॰ यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी लदन बाँकी रहेको भएमा आगामी आ.ब. को भुक्तानी 

बाँकी शीर्षयकमा बजेट राखी भुक्तानी गने लनणयय गररयो ॰ 

लनणयय नं. ५ 

भरतपुर महानगरपालिकामा प्रदेश पूवायधार साझेदारी काययक्रमतफय का र प्रदेश ससतय, समपुरक र लबशेर्ष 

अनुदानतफय का आयोजनाहरुमधे्य उपभोक्ता सलमलत र लनमायण व्यवसायीद्धारा सञ्चालित आयोजनाहरुको 

काम समाप्त भइ भुक्तानीको प्रलक्रया गदाय गदै CIGAS र SUTRA  २५ गते राती बन्द भई भुक्तानी गनय 

बाँकी रहेका योजनाहरुको म्याद थप गरी भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको लिष्ट र रकम वागमती प्रदेश 

सरकारमा पठाई भुक्तानी हुन बाँकी बरावरको रकम थप लनकासाको िालग अनुरोध गने सवयसम्मतीिे 

लनणयय गररयो ॰  

लनणयय नं. ६ 

उपभोक्ताको िागत सहभालगता जुटाई ठेक्कामाफय त सञ्चािन भएका आयोजनाहरुको ठेक्का बोि कबोि 

हँुदा जलत कम प्रलतशत रकम घटी कबोि भएको छ त्यलत नै प्रलतशतिे हुन आउने  उपभोक्ताको िागत 

रकम लफताय भुक्तानी गने सवयसम्मतीिे लनणयय गररयो॰ 

लनणयय नं. ७ 

भरतपुर महानगरपालिका मातहत संचािनमा रहेको केन्द्रीय बस टलमयनि र पोखरा बसपाकय  सञ्चािन गनयका िालग 

आय ठेक्का नं. Metro/bhr/0/ncb/100/077/78 बमोलजम आ.ब. ०७८/७९ देखी ०८०/८१ सम्म तीन आलथयक 

बर्षयका िालग रु १२,५५,४४,३४५ ( अके्षरुपी बाह्र करोड पचपन्न िाख चौवालिस हजार तीन सय पैतालिस मात्र) 

बसपाकय  सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनयका िालग भरतपुर महानगरपालिका नगर काययपालिका कायायिय र आजयन 

कन्ऱटर क्सन एण्ड सप्लायसयबीच लमलत २०७८/४/२५ मा सम्झौता भइ सोही बमोलजम सञ्चािन हुदै आएकोमा 

सम्झौता बमोलजमको भुक्तानी तालिका अनुसार दोस्रो पक्षिे २०७८/१२/३० लभत्र पलहिो बर्षयको लकस्ता दान्धखिा 

गररसकु्न पनेमा दान्धखिा हुन नआएकोिे पटक पटक पत्रचार गररएको र सो पत्रसमेतिाई अवज्ञा गरररहेको 

सम्वन्धमा यस काययपालिकाको बैठकमा छिफि हँुदा दोस्रो पक्ष आजयन कन्ऱटर क्सन एण्ड सप्लायसयिे 

आ.ब.२०७८/७९ को दोस्रो लकस्ता भुक्तानी गने समय देन्धख नै समयमा लकस्ता भुक्तानी नगरी लबिम्ब गदै आएको र 

हाि पलहिो बर्षयको अन्धन्तम लकस्ता रकम तथा हजयना समेत गरी रु ९५,२६,८८९॰००(अके्षरुपी पन्चानबे्ब िाख 

छब्बीस हजार आठसय उनानबे्ब रुपैया मात्र ) दान्धखिा हुन नआएको अवस्था छ ॰ त्यसै्त सम्झौता बमोलजम लमलत 

२०७९/०२॰१५ मा दान्धखिा हुनुपने आ.ब.०७९॰८० र ०८०॰८१ को कबोि रकम रु. ९,१५,३१,०००.००( 



अके्षरुपी नौ करोड पन्ध्र िाख एकतीस हजार रुपैया मात्र ) बराबरको बैक जमानत समेत हािसम्म पेश 

हुन नआएको अवस्था देन्धखयो ॰  

उपरोक्त सन्दभयमा छिफि भइ आजको लमलतिे पन्ध्र लदन अथायत लमलत २०७९॰०४॰११ लभत्र उपरोक्त 

बमोलजमको अन्धन्तम लकस्ता र बैक जमानत पेश हुन आएमा आय ठेक्का सम्झौतािाई लनरन्तरता लदने र 

तोलकएको समयमा हजायना सलहतको अन्धन्तम लकस्ता तथा बैक जमानत पेश हुन नआएमा शुरु सम्झौताका 

बखत दोस्रो पक्षबाट पेश भएको लमलत २०७९॰०४॰१८ सम्म बहाि रहेको रु.३,४०,१३,०००॰(अके्षरुपी तीन 

करोड चालिस िाख तेह्र हजार रुपैया मात्र ) को बैक जमानत जफत गरी सम्झौताको बँुदा नं ४ बमोलजम 

बसपाकय  सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनयका िालग लमलत २०७८॰०४॰२५ मा दोस्रो पक्ष श्री आजयन कन्लर क्सन 

एण्ड सप्लायसयसँग भएको सम्झौता बदर गने र पुनः  नयाँ आय ठेक्का प्रलक्रया अलघ बढाउने लनणयय गररयो 

॰ यससम्वन्धी जानकारी दोस्रो पक्षिाई लदने समेत सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰ 

लनणयय नं. ८ 

यस महानगरपालिकाको आवलधक योजनाको प्रारन्धिक प्रलतवेदन तयार भएकािे सरोकारवािा र लवज्ञहरु 

सलहत हाि प्राप्त डर ाफ्टिाई बृहद छिफिमा िैजाने  लनणयय सवयसम्मतिे गररयो॰ 

लनणयय नं. ९ 

भरतपुर महानगरपालिकािाई स्माटय लसटीको रुपमा अलघ बढाउनका िालग प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृतको अध्यक्षतामा प्रालवलधकहरु रहेको स्माटय लसटी कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰  

लनणयय नं. १० 

भरतपुर महानगरपालिकाको अटोल्याण्ड लनमायणका िालग तयार पाररएको DPR अनुमोदन गने लनणयय 
सवयसम्मतिे गररयो॰ 

लनणयय नं. ११ 

भरतपुर महानगरपालिकािाई आवश्यक पने अलधकृतस्तर सातौ तहका  लसलभि ईन्धजजलनयर पद १ र 

ईिेन्धरर कि ईन्धजजलनयर पद १ करार सेवाबाट पदपूलतय गनय करार कमयचारी भनाय गने सम्वन्धी काययलवलध 

२०७९ बमोलजम पदपूलतय गनय लनणयय गररयो ॰  

 

 



लनणयय नं. १२ 

भरतपुर महानगरपालिकामा कायायन्रयन भइरहेको सुरलक्षत आप्रबासन(सामी )पररयोजनाको म्याद 

समाप्त भइ  आगामी बर्षयका िालग सुरलक्षत आप्रवासन काययक्रमका िालग प्राप्त काययलवलध अनुसार 

महानगरपालिकािे नै सञ्चािन गने भनी स्थानीय सरकार पररयोजना व्यवस्थापन सलमलतबाट लनणयय भई 

आएकोिे सोका िालग एक जना काययक्रम संयोजक पदपूलतय गनय सूचना प्रकाशन गने र अको व्यवस्था 

नभएसम्मका िालग सालवकमा कामकाज गरररहेका काययक्रम संयोजक-१ , मनोसामालजक परामशयकताय-१, 

लवत्तीय सारक्षता सहजकताय-१, सूचना तथा परामशयकताय -२ र ररटनी स्वयंसेवक -२ जनािाई नै लनरन्तरता 

लदने सवयसम्मत लनणयय गररयो॰ 

लनणयय नं. १३ 

६ िेन सडक लवस्तारका क्रममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १० बस लविा ररजािको घर पूणयरुपमा 

हटाउन परेको र उहाँको नेपािमा कही ंकतै पलन जलमन नरहेको भनी  मौन्धखक लनवेदन प्राप्त भएकोिे 

लनजिाई केन्द्र सरकारमाफय त मुआब्जा माग गनय र नगरपालिकाबाट समेत सम्बोधन गनय सलकने भए सो 

समेतका िालग प्रालवलधक अध्ययन गरी प्रलतवेदन पेश गनय प्रलक्रया अलघ बढाउने र अन्य व्यवस्था 

नभएसम्मका िालग लनजको अल्पकालिन बसोबासका िालग करसलहत रु १० हजार घरभाडा उपिब्ध 

गराउने लनणयय गररयो ॰ 

लनणयय नं. १४ 

लशक्षा शाखामा काययरत प्रालवलधक सहायक मीना सुनार सहायकस्तर पाँचौिे लमलत २०७९॰०९॰१३ देखी 

२०८०॰०३॰११ सम्म जम्मा ६ मलहनाको असाधारण लवदा माग गनुय भएकोिे लनजको असाधारण लवदा 

स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 

 


