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मिर्यर् िं. १. यस अघिका काययपाघिका बैठकका घिर्ययहरुको कायायन्वयि अवस्था बारे बैठकिाई जािकारी गररयो । 

मिर्यर् िं. २. यस वीरेन्द्रिगर िगरपाघिकाको चािु आघथयक वर्य २०७८।७९ को अर्यवाघर्यक सघिक्षा तथा दशौ िगरसभा 

देहायको घिघत सिय र स्थाििा कोघभड संक्रिर् सुरक्षाको िापदण्ड पाििा गरर संचािि गिे घिर्यय गररयो ।   

देहार्  

(क) दशौ िगरसभा 

घिघत : २०७८।११।६ र ७ गते  

सिय : १२:३० बजे 

स्थाि : िगरपाघिका सभाहि 

(ख) अर्यवाघर्यक सघिक्षा 

घिघत : २०७८।१०।२६ र २७ गते  

सिय : १२:३० बजे 

स्थाि : िगरपाघिका सभाहि 

मिर्यर् िं. ३.िगरपाघिकाका केही वडा सघिघतहरुबाट चािू आघथयक वर्य २०७८।७९ का िाघग स्वीकृत योजिाहरु संशोर्िका 

िाघग काययपाघिकािा पेश हुि आएको सन्दभयिा २०७८ िाि २५ गते घभत्र सम्बन्धीत घवर्य के्षत्र घभत्रका आयोजि तथा काययक्रि 

संशोर्ि गिुयपिे घिर्यय भई आएिा वडाको घसफाररसिा कायायियिे शंसोर्ि गरर अघि बढाउिे घवर्यगत के्षत्र भन्दा बाघहर 

शंसोर्ि गिुयपिे भएिा सो को सूघच र कायय संशोघर्त आयोजिाहरुको एघककृत सूघच आगािी िगरसभा सिक्ष अिुिोदिका 

िाघग पेश गिे ।  

मिर्यर् िं. ४. (क) वीरेन्द्रिगर िगरपाघिका वडा ि  १४ िा  चािू आघथयक वर्य २०७८।०७९ िा कर्ायिी प्रदेश सरकारको 

सिपुरक अिुदाि अन्तरगतको छेडा बयिकााँडा सडक घििायर् कायय टेण्डर भै घििायर्का िाघग सम्झौता सिेत भएको 

अवस्थािा १४ िं वडा कायायियवाट टेण्डर भै िटेको रकिको पुि टेण्डरको प्रकृया अगाडी बढाई घदि अिुरोर् भै आएको 

सन्दभयिा प्रदेश सरकार साँग सहिघत घिइ िटेको रकिको सोही सडकको बााँकी घििायर् कायय गिय टेण्डरको प्रकृया अगाड 

वढाउिे साथै चािू आघथयक वर्यिा प्रदेश सरकारवाट हस्ताररत घवघभन्न वडािा ठेक्कावाट संचाघित आयोजिाहरुको सिेत िटेको 

रकिको सम्वन्धन्धत आयोजिाको बााँकी कायय गिे गरर स्वीकृघत घिई वडा सघिघतवाट घसफाररस भए बिोघजिको प्रकृयावाट 

संचािि गिे ।  

(ख) वीरेन्द्रिगर िगरपाघिका वडा िं ८ िा गत आघथयक वर्य ०७७।७८ वाट चािू आ व ०७८।७९का िाघग क्रिागत भएको 

घशक्षक संगठि अगाडीको सडक कािो पते्र आयोजिािा क्रिागत रु ८६२९९९। गिुय पिेिा सभावाट स्वीकृघतका क्रििा रु 

७०००००। िात्र क्रिागत भएको सन्दभयिा हाि सो योजिा सम्पन्न भै योजिा अिुगिि सघिघतवाट सिेत अिुगिि भएको र 

प्राघवघर्क िूल्ांकि बिोघजि सो को िगरपाघिकावाट रकि रु ७९८०००। भूक्ताघिका िाघग घसफाररश भएकोिा सो 

आयोजिाको िाघग िपुग रकि रु ९८०००। भूक्ताघिका िाघग आगािी िगर सभािा िघग संचीत कोर्वाट थप ब्ययभार हुिे गरर 

खचय िेखे्न ।  

(ग) गत आघथयक वर्य २०७७।७८ िा घिघत २०७८ वैशाख २६ गते यस कायायियिा संझौता भएको  वडा िं १६ को वडा गौरव 

अन्तरगतको घति िरे घभघत्र खोिा साघििेख आयोजिा उक्त आ व िा  सम्पन्न हुि िसकेको हंुदा उक्त आयोजिाको रकि रु १३ 

िाख  संघचत कोर्िा घफताय भएको र सो आयोजिािाइ चािू आघथयक वर्य ०७८।७९ वजेटिा क्रिागत सूचीिा सिेत राख्न छुटेको 

सन्दभयिा वडा सघिघतिे सो आयोजिािाई क्रिागत सूघचिा राखी सम्झौता बिोघजिको कायय सम्पन्न गरर घदि अिुरोर् गरेकोिा 
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सो आयोजिािाई चािू आघथयक वर्यको बजेटवाट भुक्ताघि घदि कठीि भएको हंुदा सो आयोजिािाई क्रिागत आयोजिाका 

रुपिा कायि गरर सोका िाघग संघचत कोर्िा ब्ययभार हुिे गरर बजेट ब्यवस्थापि गिय िगर सभािा पेश गिे। 

(घ) यस िगरपाघिकाको फोहर प्रशोर्ि केन्द्र ल्ाण्डफीि साइटिा SNV को सहयोगिा दीशा जन्य िेदो ब्यवस्थापि प्लान्ट 

घििायर् भै यस िगरपाघिकािाइ हस्तारर् सिेत भएकािे सो संचािि ब्यवस्थापि काययघवघर् िवन्दा सम्म देहाय बिोघजि 

प्रकृयावाट सो को संचािि तथा ब्यवस्थापि गिे ।  

देहार् 

१. फोहर ब्यवस्थापि स्थि र प्लान्ट संरक्षर् तथा संचाििका िाघग कायायियवाट वडा िं १ कायायिय संग सिन्वय गरर स्थाघिय 

वासी २ जिािाइ प्लान्ट संचािि र २ जिािाई कृष्ण सािुदाघयक वि के्षत्रको सडक र फोहर ब्यवस्थापि स्थििा  घिजहरुिाइ 

सहायक सहायक स्तर प्रथि तह सरहका अन्य सहयोगी सेवा करारका किायचारी सरहको पाररश्रघिक घदिे गरी काििा िगाउंदै 

आएकोिा सो को सिथयि गदे अको ब्यवस्थापि िहंुदा सम्म घिजहरुिाइ सम्वन्धन्धत काययक्रि घशर्यक र चािू तफय को सरफाई 

घशर्यकवाट काि िगाएका घिघत देन्धख पाररश्रघिक घदिे गरर  काििा िगाउिे । 

२. प्लान्ट प्रयोग गिे िीघज के्षत्रवाट प्रघत टर ीप रु ८००। सरसफाइ सेवा तोकी सो को संकिि प्लान्ट संरक्षर्,संचािि तथा 

ब्यवस्थापििा खटीएका कियचारी िाफय त संकिि गरर वडा िं १ कायायिय िाफय त िगरपाघिकाको संघचत कोर्िा घियघित 

दान्धखिा गिे ब्यवस्थापि गिे  र सो रकि उक्त प्लान्टको संचािि ब्यवस्थापििा आवश्क्क्ता अिुसार खचय गिे । 

३. प्लान्ट घििायर् तथा संचाििका क्रििा स्थाघियवासी संग कायायियिे गरेको प्रघतवध्दता बिोघजि स्वच्छकर रुपिा प्लान्ट र 

फोहरिैिा को  ब्यवस्थापि गिे । 

मिर्यर् िं. ५ यस िगरपाघिका के्षत्र घभत्र जडाि गररएका घस घस क्यािरा तथा अघिकि फाईबर घबग्रि गई सबै क्यािरा संचािि 

िभएको तथा िियत घशर्यकिा घवघियोघजत रकि खचय भईसकेको हुाँदा सो िियत काययको िाघग िागे्न रु ३ िाख रकि उपयुत्त 

घशर्यकबाट खचय िेखी घस घस क्यािरा घियघित रुपिा संचािि गिे ।  

मिर्यर् िं. ६ यस िगरपाघिका र घिघज के्षत्र न्धिि िेपाि काठिाण्डौ जे घभ सुखेत तथा घग्रि घसटी सेघिटेशि सेवा िेपाि घबच 

फोहर व्यवस्थापिका िाघग घिघत २०७८ असोजिा सम्झौता  भएकोिा उले्लन्धखत फियहरुबाट िगरको सरसफाई व्यवस्थापि 

सन्तोर्जिक िभएको र सो सम्बन्धिा पटक पटक सम्झौता बिोघजि जररवािा गदाय सिेत सेवािा सुर्ार िआएकािे यी फियहरु 

साँग गररएको सम्झौता तोडी देहाय बिोघजि िगरको फोहरिैिा व्यवस्थापि गिे ।  

देहाय 

१ . प्रते्यक वडािे फोहरिैिा व्यवस्थापि काययघवघर् बिोघजि िाघसक सेवा शुल्क संकिि गरर िगरपाघिकाको 

संघचतकोर्िा दान्धखिा गरर व्यवस्थापि गिे ।  

२ . २०७८ फालु्गि १ गते देखी प्रते्यक वडाको घभन्दाघभनै्द फोहर व्यवस्थापि गिय वडा सघिघतिे सेवा शुल्किे र्ाने्न गरर 

सार्ि तथा कियचारी भाडािा घिई वा वडा तहका िाघग  छुटै्ट घिघज के्षत्र खोजी फोहर संकििको व्यवस्थापि गिे । 

३ . वडा कायायियिे संकिि गरेको सेवा शुल्कको ५० प्रघतशत िगरपाघिकाको चािू तफय  सरसफाई सेवा शुल्किा 

घवघियोघजत रकि बाट उक्त्त्त वडाको सरसफाई व्यवस्थापि गिय िगरपाघिकािे थप अिुदािका रुपिा व्यवस्थापि 

गिे ।  

४  . सरसफाई सेवा शुल्क बाट उठेको रकिको सम्बन्धीत वडािे सो को व्यवस्थापििा खचय गिय सके्न व्यवस्था घििाउिे 

।  

मिर्यर् िं. ७ िगरपाघिकाको घसटी बसपाकय  संचािि तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धिा ठेकेदार कम्पघिको तफय बाट 

िगरपाघिकािाई बुझाउि बााँकी समु्पर्य रकि  यथाघशघ्र जम्मा गिय िगाउिे । साथै सटर घििायर्को िाघग पूवय घिर्यय बिोघजि 

कायायदेश घदिे साथै बसपाकय  घभत्र आवश्यकता अिुसार िियत सम्भार सं्वय ठेकेदार कम्पिीबाट गिय िगाई आगािी सघिक्षा 

बैठक सिक्ष सो को प्रगघत घववरर् पेश गिय िगाउिे ।  

 



वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वीरेन्द्रनगर, सरेु्खत 

मिमि २०७८/१०/१६ गिेको १२२ औ कार्यपामिका बैठकका मिर्यर्हरु 

 

मिर्यर् िं. ८  यस वीरेन्द्रिगर िगरपाघिकािे गत आघथयक वर्य २०७७।७८ िा स्थािीय तह संस्थागत क्षिता स्विूल्ाङ्कि Local 

Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA) प्रर्ािी अन्तगयत शासकीय प्रवन्ध, संगठि तथा प्रशासि, 

वाघर्यक बजेट तथा योजिा व्यवस्थापि, घवत्तीय एवि् आघथयक व्यवस्थापि, सेवा प्रवाह, न्याघयक कायय सम्पादि, भौघतक पूवायर्ार, 

सािाघजक सिावेशीकरर्, वातावरर् संरक्षर् तथा घवपद व्यवस्थापि तथा सहकायय र सिन्वय का के्षत्रहरुिा प्राप्त गरेको कुि 

अंक ८१.७५ िाई स्वीकृत गरर आगािी िगरसभािा छिफि र अिुिोदिका िाघग पेश गिे घिर्यय गररयो । 

मिर्यर् िं. ९  वीरेन्द्रिगर िगरपाघिकाको स्वास्थ्य सेवा घियिाविी २०७७ को दफा (५१) बिोघजिको अिुगिि सघिघतको घिघत 

२०७८।१०।०९ गतेको प्रघतवेदिका आर्ारिा देहायका न्धिघिकिाई स्वास्थ्य सेवा स्थापिा/ संचािि/ िघवकरर् तथा 

स्तरोन्नघतको िाघग अिुिघत प्रदाि गिे ।  

क्र स स्वास्थ्य संस्थाको िाि ठेगािा वमगयकरर् अिुिमि 

१ प्रघििा प्याथोिोजी न्धिघिक वी ि पा ८ E वगयको ल्ाब सेवा ियााँ अिुिघत 

२ घसजयिा स्वास्थ्य न्धिघिक वी ि पा ६ स्वास्थ्य न्धिघिक ियााँ अिुिघत 

३ शृ्रजिा प्याथोिोजी न्धिघिक वी ि पा ६ E वगयको ल्ाब सेवा ियााँ अिुिघत 

४ सुवास प्याथोिोजी न्धिघिक वी ि पा ६ D वगयको ल्ाब सेवा ियााँ अिुिघत 

५ रम्भादेवी प्याथोिोजी न्धिघिक वी ि पा ४ E वगयको ल्ाब सेवा ियााँ अिुिघत 

६ घडभाईि स्वास्थ्य तथा प्याथोिोजी 

न्धिघिक 

वी ि पा ४ E वगयको ल्ाब सेवा र स्वास्थ्य 

न्धिघिक 

ियााँ अिुिघत 

७ अरघवट प्याथोिोजी न्धिघिक वी ि पा ४ D वगयको ल्ाब सेवा ियााँ अिुिघत 

(ख) यस िगरपाघिकाको वडा ि. १५ रतुदेवी स्थाििा ियााँ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापिाका िाघग िाग भई आएको सन्दभयिा चािु 

आघथयक वर्यको िाघग वडाबाट रु ५ िाख रकि घवघियोघजत गररएको हुाँदा सोही बजेटबाट स्थापिा तथा संचािि गिे र आगािी 

वर्यिा सिेत स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापि खचय वडा तहबाटै घवघियोजि गिे ।  

(ग) चािु वर्यिा संचािि गिुयपिे सुते्करी पोर्र् काययक्रि एंव चौर्री सिुदायको घसकिसेि एिेघियाको रक्त्त्त ििुिा पररक्षर् 

काययक्रिका िाघग बजेट व्यवस्थापिका िाघग शाखाबाट िाग भई आएकोिा देहाय बिोघजि संशोर्ि सघहत स्वीकृत गिे । 

क्र स कार्यक्रि रकि स्रोि 

१ सुते्करी आिाहरुका िाघग पोर्र् रकि  ४ िाख  िघहिा सेिेटरी प्याड काययक्रि 

२ आिाको िाया एप संचािि सम्बन्धी अघभिुन्धखकरर् १ िाख ५० 

हजार 

िघहिा सेिेटरी प्याड काययक्रि 

३ चौर्री सिुदायको घसकिसेि एिेघियाको रक्त्त्त ििुिा 

पररक्षर्  

३ िाख आयुयवेघदक काययक्रि वैकन्धिक घचघकत्सा 

काययक्रि 

 

(क) कोघभड संक्रिर् जोन्धखि नू्यघिकरर्का िाघग आवश्यक पिे िाक्स,सेिेटाईजर िगायतका िाघग अत्यावश्यघकय 

सािाग्री खररद तथा कोघभड व्यवस्थापि काययका िाघग खचय हुिे रकि हाििाई कोरोिा संक्रिर् रोकथाि घियन्त्रर् 

तथा उपचार कोर्बाट खचय हुिे गरर व्यवस्थापि गिे ।  



वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वीरेन्द्रनगर, सरेु्खत 

मिमि २०७८/१०/१६ गिेको १२२ औ कार्यपामिका बैठकका मिर्यर्हरु 

 

 

 

मिर्यर् िं. १०  

(क) घकसाि सूघचकरर् काययघवघर् २०७७ अिुसार यस िगरपाघिका के्षत्र घभत्र विद्यवुिय प्रर्ािीबाट घकसाि पघहचाि तथ्याङ 

संकििका िाघग प्राप्त रकि बाट काययघवघर् बिोघजि सबै वडा घभत्र तथ्याङ संकिि गिे । 

(ख) चािु आघथयक वर्यिा कृघर् तथा पशंुपन्छी घवकास िन्त्राियबाट रैथािे बािी प्रवर्द्यि काययक्रिका िाघग प्राप्त रकि बाट 

िगरपाघिकाको वडा ि १२ खोररया के्षत्र तथा वडा ९ ,१३, १४, १५ र १६ िा काययक्रि संचािि गिे ।  

(ग) चािु आघथयक वर्यिा कृघर् तथा पशंुपन्छी घवकास िन्त्राियबाट दुर् घिसि काययक्रिका िाघग प्राप्त रकि बाट 

िगरपाघिकाको वडा   २ र १४  िा काययक्रि संचािि गिे ।  

(घ) चािु आघथयक वर्यिा कृघर् तथा पशंुपन्छी घवकास िन्त्राियबाट िासु घिसि काययक्रिका िाघग प्राप्त रकि बाट 

िगरपाघिकाको वडा १५ र १६  िा काययक्रि संचािि गिे ।  

(ङ) चािु आघथयक वर्यिा पशु पन्धन्छ घवकास घिदेशिािय सुखेतबाट एक स्थाघिय तह एक पशुपन्धन्छ घवकास प्रवर्द्यि 

काययक्रिका िाघग प्राप्त बाट िगरपाघिकाको वडा  २,९,१३ र १४ िा काययक्रि संचािि गिे ।  

(च) चािु आघथयक वर्यिा कृघर् तथा पशंुपन्छी घवकास िन्त्राियबाट पशुपन्धन्छ बजार प्रवर्द्यिका िाघग संकिि केन्द्र स्थापिा 

काययक्रिका िाघग प्राप्त रकि बाट िगरपाघिकाको वडा  ७ र ११  िा काययक्रि संचािि गिे ।  

मिर्यर् िं. ११  वीरेन्द्रिगर िगरपाघिका वडा िं. ९ न्धस्थत हाि िाघटकोईिी स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थाििा िगर अस्पताि घििायर् 

गिे काययक्रि रहेको सन्दभयिा उक्त स्थाििा रहेको भवि संरचिाको प्राघवघर्क िूल्ांकि अिुसार संरचिा हटाई िगर अस्पताि 

भवि घििायर्को कायय अघि बढाउिे  । 

मिर्यर् िं. १२  

    यस वीरेन्द्रिगर िगरपाघिकािा अव्यवन्धस्थत रुपिा सडक के्षत्रिा घदि प्रघत घदि बढ्दै गएका सािुदाघयक पशु चौपायािाई 

व्यवस्थापि गरर सडक दुियटिा नू्यघिकरर् र शहरी सौन्दययताका तथा  सािुदाघयक पशुको सुरक्षाका िाघग सिेत यस 

िगरपाघिका वडा िं. १० र ११ अन्तगयतको भेरी िघद सिैघजिाट िघजकको र्ाघियक वििा सािुदाघयक पशु गौशािा घििायर् 

गियका िाघग आवश्यक  जग्गा उपिब्ध गराईघदिका िाघग घडघभजि वि कायायिय सुखेतिाई पत्राचार गिे घिर्यय गररयो । 


