
मिति २०७५ साल श्रावण ०१ गिकेो कार्यपामलका बठैकको तिरणर्हरु 

तिणयर् ि ं१  

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तसे्रो नगरसभा सम्बन्द्धमा सलमक्षा गर्ाा सन्द्तोषजनक रहेको पाईयो ।  

तिणयर् ि ं२  

यस कायाियको पश्चिम तर्ा  रहेको खुिा मरै्ानमा पाका  ननमााणका िागग प्रस्ततु योजना सम्वन्द्धमा 
प्रारश्म्भक छिर्ि गररयो । सो सम्वन्द्धमा सरोकारवािाहरु सगं आवचयक छिर्ि गने ।  

तिणयर् ि ं३  

वी न न पा वडा न ं०३ श्स्ित काके्रववहारमा गिडडयाखाना ननमााण का िागी तयार गररयको योजना 
श्स्वकृत गने र कायाान्द्वयन आवचयक बजेट ब्यवस्िापनको िागग प्ररे्श सरकार र सनंिय सरकार समक्ष 
अनरुोध गने ।  

तिणयर् ि ं४  

पवुााधार ववकास सलमनत बाट पेश गररएको परुाना भवनहरुको नक्सा प्रमाण पत्र दर्ने काया ववगध २०७५ 
बारे यस बठैकमा छिर्ि भयो । सो सम्वन्द्धमा पनु अध्यन गरर आगामी बठैकमा पेश गने गरी सोदह 
सलमनतमा र्ीताा पठाउने ।  

तिणयर् ि ं५ 

यस कायााियमा कमािारी अभाव भएका कारण अको ब्यवस्िा नभए सम्मको िागी वडा न ं७ मा कायारत 
वडा सगिव श्री ओम प्रसार् िपाईिाइ सामाश्जक सरुक्षा ब्यवस्िा काया कायािय समयका अनतररक्त 
समयमा समेत गने गरर िप कायाको श्जम्वेवारी दर्ने र िप काया गरे वार्त प्रोत्साहन स्वरुप प्रनतमदहना 
रु ५००० (अक्षरुपी पाि हजार मात्र) मात्र अनतररक्त भत्ता उपिब्ध गराउने ।  

तिणयर् ि ं६ 

साववकको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कायााियको स्वीकृत र्रबन्द्र्ी मा ववगत वषारे्खख न ैकरार सेवामा 
कायारत कमािारीहरुिाई नगरकारयापलिकाको कायाबोझ का आधारमा ननरन्द्तरता दर्नपुने रे्खखएका िे 
तपसीिका कमािारीहरुिाई साववकको स्िाननय ननकायका ननम्न अनसुारका पर्मा २०७६ असार मसान्द्त 
सम्म ननयशु्क्त करार म्यार् िप गने ।  



तपलसि  

१. श्री ज्वनत के.सी व.स.प्र / सहायक स्तर पािौँ 
२. श्री ननमािा भट्टराई व.स.प्र / सहायक स्तर पािौँ 
३. श्री खुमिाि न्द्यौपाने, क.स/ सहायक स्तर  

४. श्री मोहन काकी, अलमन सहायक स्तर पािौँ 
५. श्री भपेुन्द्र बहार्रु अगधकारी, अलमन / सहायक स्तर पािौँ 
६. श्री िाश्मम कान्द्त पन्द्त, अ हे व  

७. श्री ह्र्यकुमार आिे अ हे व  

८. श्री िुडामणी भट्टराई सा. प/ प्रशासन सहायक  

९. श्री रत्न बहार्रु वव.क सा.प/ प्रशासन सहायक  

१०. श्री हरर पौडिे ह.स.िा  

११. श्री तिुसी खरेि, का.स 

१२. श्री भवुन सीं हमाि, भान्द्से / का स  

१३. श्री धनववर रोकाय, मालि 

१४. श्री ववनोर् खड्का, िौककर्ार  

१५. रमा वािलमकक, सरसर्ाईकरमी 
१६. श्री गोववन्द्र् प्रसार् खराि  

१७. श्री सनु्द्र्रपाि बािलमकी  

१८. श्री हरर ब िापा  

१९. श्री भवविाि साकी, मेहतर 

२०. श्री ईन्द्रश्जत बािलमकक, मेहतर  

२१. दर्पक ढकाि , प्रा.स, गपान  

२२. डडि बहार्रु िपाई, प्रा स रत ु 

२३. रेशमिाि पराजुलि, का.स गढी  

२४. श्री पसु्कर ब. खड्का, एि ए 

२५. ववशाि िौधरी, भान्द्से  

तिणयर् ि ं७  

जनस्वास््य तर्ा  नेपाि सरकारबाट पाररश्रलमक सवुवधा पाउने गरी ननयशु्क्त भई ववलभन्द्न स्वास््य 
िौकीमा कामकाज गरै् आएका स्वास््यकमी र सहयोगी कमािारीहरुिाई सम्वश्न्द्धत स्वास््य सस्िाको 



आवचयकता र स्वास््य िौकी ब्यवस्िापन सलमनतको सीर्ारीसका आधारमा ६/६ मदहनाको म्यार् िप 
कायाियिे गने ।  

तिणयर् ि ं८  

सावाजननक सेवा तिा क्षमता ववकास सलमनतिे अनगुमन गरी पेश गरेको प्रनतवर्न जानकारी गरीयो । 
उक्त प्रनतवेर्न यिा लशघ्र कायाान्द्वयन गना कायााियिाई ननरे्शन दर्ने ।  

तिणयर् ि ं९ 

वी न न पा वडा न ं२ को आर्शा सामरु्ानयक बन लभत्रत्र खोिामा जालि भने कायाकािागी भएको खिा 
मध्य रु १,६०,०१९/७९ मात्र उपयकु्त लशषाक बाट खिा भकु्तानन दर्ने . 

तिणयर् ि ं१०  

वी न न पा वडा न ं०४ बाट ननमााण भ ैपेश भएको सर्ा र स्वच्छ वडा ननमााण काया योजना स्वीकृत गरी 
िाग ुगना सम्बश्न्द्धत वडािाई अगधकार प्रत्यायोजन गने ।  

तिणयर् ि ं११  

पवुााधार ववकास सलमनत बाट पेश भएको ननणायका सम्वन्द्धमा ननम्नानसुार गने : 

१. अशंबण्डा बाहेक नया भवन ननमााण गना ५ लमटर मोहडा हुन ुपने  

२. साववकको न पा बाहेक गालभएका गा वव स क्षत्रमा टोि ववकास सलमनत मार्ा त वडा कायााियमा 
पेश भ ैवडा वाट सडक क्षते्र टोि ववकास सलमनत मार्ा त वडा कायााियमा पेश भ ैवडा वाट सडक 
क्षेत्र ननधाारण को आधारमा लसर्ाररस भएपछी मात्र नक्सा पास ननवेर्न र्ताा गने ।  

३. टोि ववकास सलमनतहरु बाट भए गरेका काम सम्वन्द्धमा आवचयक जानकारी लिई उक्त सलमनत / 
सस्िाहरु बाट गररने लसर्ारीसको र्र समेत तय गरी आगामी बठैकमा पेश गना सावाजाननक सेवा 
तिा क्षमता ववकास सलमनत िाई श्जम्मेवारी दर्ने ।  

तिणयर् ि ं१३  

यस नगरपालिकामा LGCDP कायाक्रम अन्द्तरगत ववगत रे्खख कायारत सामाश्जक पररिािकहरुिाई नेपाि 
सरकार बाट सवुवधा प्राप्त हुने भएमा सोदह बमोश्जम हुने गरी हाििाई नपा को सामश्जक ववकास लशषाक 
बाट खिा िेख्न ेगरी १ वषाका िागग साववकको सेवा शता मा ननजहरुिाई कायावोझका आधारमा कुन ैपनन 
वडा र नगरकारयपालिका कायाािका प्रशासननक काया समेत गराउन सक्ने गरी ननरन्द्तरता दर्ने ।  



 

 

 


