
२०७५ माघ १८ गते 

 

निर्णय िं १. 

यस कायाालयको मिमि २०७५ भाद्र १० गिे बायोगयााँस उत्पादको सम्बन्धिा आवेदन छनौटका लामग सचुना 

प्रकाशन भएकोिा योगय आवेदक नदेमिएकाले पुनः ३५ मदने सचुना प्रकाशन गने । 

 

मनर्ाय नं २. 

कृषी योगय जगगाको िमडिकरर् सम्बन्धिा समंिय भुमि व्यवस्था सहकारी िथा गररमव मनवारर् िन्रालयको मिमि 

२०७५/०९/२७ िा जारी पररपर, मिमि २०७५/१०/०४ िा गमिि यस नगरपामलकाको प्रामवमधक समिमिको मसफाररस 

िथा मिमि २०७५/१०/१७ गिे कर्ााली प्रदेश सरकार, िानमनय सांसदहरु, राजनैमिक दल र सरोकारवाला सवैको  

सझुाब अनुसार उपत्यकालाई व्यवमस्थि शहरी समुवधा यकु्त नगर बनाउन गुरुयोजना मनिाार्को प्रकृयािा रहेकाले 

यस सम्बन्धिा हाललाई लगि कट्टा भएका सिक के्षरिा िर मनिाार् काया प्रकृया बिोमजि िुल्ला गने र सामवकका 

विा नं. १ देमि १२ सम्िका गुरुयोजनाका बाटाहरुिा जोमिएका बाहेकका जगगा / के्षर र नगरपामलकाका सम्पुर्ा 

विाहरुिा जगगा मकत्ताकाट र िर नक्सा पास सिेिको काया पुर्ािया रोक्का गने । 

 

मनर्ाय नं ३. 

यस कायाालयको नगर कायापामलका वैिक कक्ष मनिाार् कायाका लामग िचा हुने रकि पुराना िरका नक्सापास 

दस्िुर मशषाकबाट मवमनयोमजि गने । 

 

निर्णय िं ४. 

वीरेन्द्रनगर नगरपामलका नगरकायापामलका कायाालय भवनको लामग   सिेुि मस्थि िमहला प्रमशक्षर् केन्द्रको जगगा 

र भवन उपलब्ध गराईमदन नगर मवकास समिमि सिेुि िाफा ि शहरी मवकास िन्रालय सगं िाग गने ।  

 

निर्णय िं ५. 

वीरेन्द्रिगर िगरपानिका वडा िं ६ नथित वीरेन्द्र चौकको सौन्द्दयणता र थवच्छतािाई कायम गदै आकर्णक चौक 

बिाउि यिावथिामा ममणत तिा सम्भार  गिे । 

 

मनर्ाय नं ६. 

वीरेन्द्रनगर नगरपामलका विा नं ५ को विा कायाालय भवनको लामग विा नं ५ मस्थि पशु सेवा कायाालयदेमि उत्तर 

पुवािा रहेको कररव ०-२-१०  ऐलामन प्रमि जगगािा प्रामवमधक ईमस्टिेट अनुसारको आवश्यक काया अगािी वढाउने 

। 

 

 



 

मनर्ाय नं ७. 

वीरेन्द्रनगर नगरपामलकाका मवमभन्न विाहरुबाट गभावमि िमहलाका लामग एम्बुलेन्स भािा िाग भएको सम्बन्धिा 

लैंमगक महसां कोषबाट रु. २ लाि मवमनयोजन गने । 

 

मनर्ाय नं. ८. 

यस नगरपामलकाको ef8fdf / cfsl:ds ;]jfdf ;+rfng x'g] ;jf/L ;fwg tyf d];Lg/L cf}hf/ 

pks/0fx?sf] ;+rfng ljlgodfjnL, @)&% मस्वकृि गने । 

 

मनर्ाय नं. ९. 

यस कायाालयको मजमन्स मनररक्षर् प्रमिवेदनिा पुरानो, टुटफुट भई काि नलागने मललाि गनुापने भमन सावाजमनक 

सेवा िथा क्षििा मवकास समिमि िाफा ि पेश भएका मनम्न सािाग्रीहरु मललाि गने । 

मनम्नः 

 

 

 


