
मिमि २०७५ भाद्र ३१ गिेको नगर कार्यपामिकाको मनर्यर् 

मनर्यर् नं १  

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका का लवलिन्द्न स्थानमा रहकेा िौलिक संरचनाको प्रयोग अवस्था लवशे्लषण गरी प्रलिवदेन पेश गनन 

यस कायनपालिकाको लनणनयबाट गलिि नगरपालिकाको िौलिक संरचना प्रयोग लवशे्लषण सलमलििे नगरपालिकाबाट 

लवलिन्द्न व्यलि, फमन सस्थाहरुिाई िाडामा लदएका सम्झौिा र स्थिगि अध्यन गरी यस कायनपालिका समक्ष पेश गरेको 

प्रलिवदेन मा उल्िेख िएको संरचनाको प्रयोग अबस्था र सझुाविाई ग्रहण गद ैिपालसिका संरचनाको व्यवस्थापन 

लनम्नानसुार गनन नगर कायनपालिकाको कायनियिाई लिम्मेवारो लदने ।  

१. खसी बधसािा  वी न पा ७ 

सम्झौिाको म्याद समाप्त िसैकेकािे सम्झौिाका सिनहरु समय सापेक्ष पररविनन गद ैनया सम्झौिा गरी व्यवलस्थि 

ढंगबाट संचािनको प्रवन्द्ध गन े।  

२. िंगिगढी मिन पाकय   

पाकन को गरुुयोिना लनमानण गरी नयां ढंगमा संचािनका िालग सचुना आव्हान गने । पाकन  लित्र अनमुलि लवना 

बनेको सबै संरचना हटाउने, नगरपालिकाको अनमुलि वगेर रकम असिुी कायनिाई ित्काि रोक्ने ।  

३. घण्टाघर पाकन  र लवशाि विार िवन सम्वलन्द्ध िएको सम्झौिा सिनहरु थपघट वा खारेलि गनन कानलुन राय सलहि 

१५ लदन लित्र पेश गने ।  

४. मास ुसेड हलटया िरकारी बिार, मगंिगढी चौंक क्षत्र िाई ित्काि सरसफाईमा लवशेष िोड लदन िागाउने र 

उि स्थानको लदगो ब्यवस्थापनको सम्िावना खोलि २०७५ मसंीर मसान्द्ि लित्र प्रस्िाव पेश गनन पवुन गलिि 

सलमलििाई लिम्वेवारी लदने ।  

मनर्यर् नं २  

यस नगरपालिका र चारििा / नरलसंह ि.ेलि कािमांडौ लबच लसलट बसपाकन  लनमानणका िागी सम्झौिा िएको 

समयमा काम सम्पन्द्न हुन नसलक परामशन दािा श्री ERMC(P) LTD. नयााँ बानेश्वरको लसफाररस समिेका आधारमा 

नगरपालिकाको लमलि २०७४/०९/१८ को बैिको लनणनय अनसुार २५ April  2018 सम्म पनु म्याद थप िथा 

िरेरयसन लस्वकृि गनन नगरप्रमखु ज्यिाई अलधकार प्रत्योिन गरीएकोमा उि अवलधमा लनमानण बयवसायी बाट 

लनमानण कायन गद ैगरेको िएिापलन यस कायनिय बाट राख्न ुपने परफमने्द्ट सेक्यरेुटी वाफिको रु ३४१५००० कट्टी 

गरी राख्न सलकने अवस्था रहकेो र लनि लनमानण व्यवसायीको िेक्का पट्टा िाई लनरन्द्िरिा नलददा बसपाकन  लनमानण 

कायन सम्पन्द्न गनन अझ लनकै समय िाग्ने आलथनक ब्यिार समेि थप हुने िएको िथा नगर लवकास कोष बाट समिे 



२७ oct २०१८ सम्म म्याद थपको सहमलि प्राप्त हुन आएकोिे लनिको लबि रकम बाट परफमेन्द्ट सेक्यरेुटी बाफिको 

रकम कट्टा गरी उि अवलध सम्म म्याद थप गने।  

 

मनर्यर् नं ३  

यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको(घ) वगन ईिािि पत्र प्रदान सम्बलन्द्ध नगर स्िरीय कायानन्द्वयन सलमलिको लसफररस 

अनसुार सावनिालनक लनमानण कायनको िालग (घ) वगनको ईिािि पत्र सम्वन्द्धी लनदलेशका २०७४ मा घ वगनको लनमानण 

वयवसायी को आवश्यक योग्यिामा मलेसन र उपकरण मध्य आफ्नो स्वालमत्वमा लटप्पर/ ट्रयाक्टर र लमक्चर मलेशन 

नहुने लनमानण ब्यवसालयको हकमा कलम्िमा ३ वषन लय उपकरण संचािन गनन पाउने काननु सम्मि सम्झौिा िएको 

हुनपुने गरी संशोधन गने।  

मनर्यर् नं ४  

प्रोलसस सेक्यरेुटी सलिनस प्रा लि बाट सेवा करारमा लिई यस कायानियमा कायनरि सेक्यरेुटी गाडन िगायि अन्द्य 

कमनचारीहरुको म्याद आगामी कालिनक मसान्द्ि सम्म थप गने । 

 

 


