
२०७५ माघ १७ गते को कार्यपालिका बैठकको लिर्यर् 

निर्णय िं. १.     

आ.व. ०७४/०७५ को प्रगनि सनिक्षाका क्रििा आएका सिस्या सिाधािको निनति निति अिुसारको ससंोनधि 

कायणयोजिा स्वीकृि गिे । 

क्र 
स 

सिस्या िथा चुिौिीहरु 
सिाघािका उपायहरु 

/ कायाणन्वयि नवधी 

कायाणन्वयि सिय 

नसिा 
संयोजि सनििी कैनियि 

योजिा िथा पुवाणधार नवकाससगँ सतबनन्धि 

1 
नगर सभाले स्वीकृत गरेका आयोजनाबाट खणडिकरण 

तथा एडककृत हुन ु। 

चाल ुआ.व. मा नगर 

सभाबाट स्वीकृत योजना 

अनरुुप मातै्र कायाान्वयन 

गने । 

डनयडमत     

2 
विा गौरव तथा नगर स्तरीय आयोजनाहरुको वोलपत्र 

आब्हानमा डिलाई ।  
सबै बोलपत्र आव्हान गने  माघ मसान्त डभत्र  पवुााधार डवकास सडमती   

3 
उपभोक्ता सडमडत/डनमााण ब्याबसायीहरुले डनामााण 

कायामा डिला ससु्ती गनुा । 

प्रभावकारी डनयमीत 

अनगुमन गना कायातालीका 

बनाइ गनुापने  

डनयडमत  
पवुााधार डवकास सडमती / 

योजना शाखा 
  



4 
५ लाख भन्दा ठुला अनदुान रकम भएका आयोजनामा 

नगर स्तरीय अनगुमनमा डिलाई । 

अनगुमन ताडलका बनाई 

सोडह अनरुुप अनगुमन 

काया गनुापने । 

अनगुमन ताडलका अनरुुप 
पवुााधार डवकास सडमती / 

योजना शाखा 
  

5 
प्राडवडधकले समयमा काम नगरेको, क्षमता डवकासको 

अवश्था 
क्षमता डवकास ताडलम गने समयमा काम गने 

पवुााधार डवकास सडमती / 

योजना शाखा 
  

6 लागत इडिमटे समयमा नबनेको र नेपालीमा नभएको । 

डन.उ.स. बडन आएपडि 

काम अगािी बिाईने, 

संके्षडपकरण नेपालीमा 

बनाइने र आवश्यकता 

अनसुार प्राडवडधकबाट 

परामशा डदइने । 

डनयडमत  पवुााधार डवकास शाखा    

7 समयमा आयोजनाको भकु्तानी नभएको । 
डवधी प्रडिया र अनगुमन 

पश्चात भकु्तानी तरुुन्तै हुने । 
डनयडमत  

पवुााधार डवकास सडमती / 

योजना शाखा 
  

8 
वीरेन्रचौक डनमााण लगाएत पाका  डनमााण काया समयमा 

नभएको । 

कायापाडलकाबाट डनणाय 

भए पश्चात कायाान्वयनमा 

जाने । 

  कायाालय/विा कायाालय   



9 उपभोक्ता सडमडतको क्षमता डवकास समयमा नभएको । 

सरुुवात भएको गठन भई 

आए पश्चात  ताडलमको 

व्यवस्था गररने । (नगरले 

सम्झौता गरेको हकमा नगर 

कायापाडलका र विा स्तरमा 

विाले व्यवस्था गने) 

  कायाालय/विा कायाालय   

10 
नगर र विा स्तरका कायािमहरुको समयमा सडमक्षा 

नभएको । 

विा स्तरबाट कायाान्वयन 

भएका योजनाको विामा 

सडमक्षा भए पश्चात नगर 

तहमा अधावाडषाक सडमक्षा 

गने । 

वाडषाक / अधावाडषाक कायाालय/विा कायाालय   

11 खोलाहरुको तटबन्धन गरुुयोजना नभएको । गरुुयोजना बनाउने । आगामी अडथाक वषा 
पवुााधार डवकास 

सडमती/कायापालीका 
  

12 

अडत आवश्यक आयोजनाहरुमा बजटे डवनयोजन 

नभएको (झपु्रा खोला सिक तथा शौचालय, उत्तरी 

जलाधार संरक्षण, डसचाई आदी) । 

बजटे डवडनयोजन भए 

पश्चात आयोजनाहरु 

संचालन हुने । 

आगामी अडथाक वषा नगर सभा/कायापालीका   

13 िल डनकास गरुुयोजना नभएको । 
अध्ययन, अनसुन्धान र 

काननु बनाउनपुने । 
आगामी अडथाक वषा नगर सभा/कायापालीका   

14 डिप बोररङको योजना नभएको । टेण्िर भसैकेको ।       



15 लागत सहभाडगताको अंशमा एकरुपता नभएको । 

कम्तीमा १०% लाई 

आधार माडन योजनाको 

प्रकृडत अनसुार लागत 

सहभाडगता हुनपुने । 

डनयडमत 
कायाालय/विा 

कायाालय/उपभोत्ता सडमती 
  

16 
डवस्ताररत विाको गरुुयोजना नहुन,ु परुानो गरुुयोजनामा 

लगत कट्टा नहुन ु। 

कायापाडलकाको पहलमा 

शहरी डवकासबाट बोलपत्र 

आव्हान भसैकेको । 

      

17 
नगर तह र विा गौरवका आयोजनाहरुको सडमक्षा 

गनुापने । 
अधाबाडषाक सडमक्षा गररने ।       

gS;fkf; tyf lgdf0f{ ;DkGgdf b]lvPsf ;d:ofx?M 

18 

जग्गा खडण्िकरण वा प्लडटङ्ग गररएका जग्गाहरुमा 

सिकको न्यनूतम चौिाई कम हुन ु। गा.डव.स. हुदा 

सिकको चौिाई कम भएको र त्यस्ता ठाउमा नक्सापास 

स्वीकृत डदइएको, तर हाल उक्त सिकको चौिाई कम 

भएको र सेि व्याक नदडेखएको । जस्तैैः घसु्रा सिक, 

उत्तरगगा ंगा.डव.स. (फलाटे सिक) 

नगर यातायात गरुुयोजना 

(MTMP) तयार गनुापने । 
गरुुयेजना अनसुार कायाालय   

20 

वी.न.पा. प्लाडनङ्गको सिकमा रेखाङ्कनमा डभन्नता 

(प्लाडनङ्गको नक्सामा सिक एक ठाउमा तर डफल्िमा 

अको डतर)  

नयााँ भवन डनमााण हुाँदा 

सधुार हुाँद ैजाने । 
डनयमीत भनव तथा बस्ती डवकास   



22 
डनमाणा सम्पन्न डददा एक घर दईु ा डवरुवालाई प्रभावकारी 

रुपमा कायाान्वयन गनामा कडठनाई 

विातहबाट नै अनगुमन 

प्रभावकारी बनाई डसफाररस 

पत्रमा सो कुरा खलुाई 

पठाएमा कायाान्वयन 

प्रभावकारी हुने । 

डनयमीत 
विा कायाालय/ कन्सल्टेन्सी 

/कायाालय 
  

23 
सकुुम्वासी आयोगले डदएको जग्गाको नक्सामा डक.न., 

क्षेत्रफल, भोगचलन फरक फरक दडेखन आएको ।  

संघ र प्रदशे सरकारसाँग 

समन्वय गने । 

कायापालीकाले डनधाारणगरे 

बमोडजम हुने । 
कायापालीका   

24 

नगरपाडलकाल ेआफ्नो क्षेत्रमा रहकेा भवनहरुको 

वगीकरण गरी भकूम्प वा डवपदक्ा दृडिकोणल े

जोडखमयकु्त भवनहरुलाई रातो डस्टकर लगाई पनुडनमाणा 

गना, प्रवलीकरण गना वा भत्काउन आदशे डदन 

नसडकएको  । 

आगाडम आ.व. दडेख 

सचेतना कायािम 

सञ्चालन गनाका लाडग 

आवश्यक बजटे 

डवडनयोजन गनुापने । । 

आगाडम आ.व. नगर सभा/कायापालीका   

25 

“राडरिय भ ूउपयोग नीडत २०७२” का आधारमा  

भडूमलाई डवभाजन गने गरर भ ूउपयोग नक्सा तयार गरर 

तोडकएको क्षेत्रमा तोडकएको प्रयोजनको लाडग मात्र 

भवन डनमााण अनमुडत प्रदान गना नसडकएको । (जस्तै 

कृडष के्षत्र, आवाडसय क्षेत्र, सास्कृडतक तथा परुाताडत्वक 

क्षेत्र, व्यवसाडयक क्षेत्र) 

भ ूउपयोग नीडत बनाई सोडह 

बमोडजम कायाान्वयन 

प्रभावकारी बनाउनपुने । 

आगाडम आ.व. नगर सभा/कायापालीका   

26 
डवशेष नक्शापासको ४० प्रडतशत रकम विामा नगएको 

। 

कायाडवधी बमोडजम 

कायाान्वयन गररने । 
माघ मसान्त कायाालय   



27 
नक्शापासको डसफाररस सम्बन्धी काया विामा जााँदा 

विामा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको । 

विाको माग बमोडजम नै 

विाबाट सम्पादन गरराँद ै

आएको काया 

कायापाडलकाबाट डनणाय 

भएमा पनुैः नगर 

कायापाडलकाबाट नै 

सम्पादन हुने । 

डनयडमत 
कायापालीका/विा 

कायाालय 
  

28 शहरी नापीको प्रगती  

नापी डवभागबाट टोलीले 

स्थलगत रुपमा काया 

गरररहकेो । 

डनयडमत नापी डवभाग / कायाालय   

29 
घर डनमााण अनगुमन प्रभावकारी नभएको, मापदण्ि 

डवपररतका घरहरु बन्ने िम जारी रहकेो । 

विाको सचूनाको 

आधारमा कारवाडह गररने  
डनयडमत कायाालय/विा कायाालय   

30 
gS;fkf; k|0ffnLnfO{ sDKo"6/ l;:6ddf n}hfg 
g;lsPsf] h;sf sf/0f kmfO{lnË k|0ffnLdf 
;d:of >[hgf ePsf] . 

बजटेको एडकन भए पश्चात 

डसस्टममा लैजान सडकने । 
तेकीएबमडेजम नगर सभा/कायापालीका   

निक्षासगँ सतबनन्धिः 

32 sdhf]/ ljBfnosf] ef}lts Joj:yfkg gx'g' . बजटे व्यवस्था हुनपुने । आगाडम आ.व. नगर सभा/कायापालीका   

33 

cg'dlt k|fKt u/L nfdf] ;dob]lv lghL ;|f]tdf 
;~rflnt ljBfnodf b/jGbL >[hgf ug{ 
g;lsPsf] / Go'gtd b/jGbL gk'u]sf ljBfnodf 
klg b/jGbL lbg g;lsPsf] . 

शिक्षक र दरबन्दीका 
लागि रकम विनियोजि 
ििनपुिे । 

आगाडम आ.व. नगर सभा/कायापालीका   



34 ;+:yfut ljBfnonfO{ k"0f{ ?kdf lgodg ug{ sl7g . 
कारवाडह तथा जरीवानाको 

व्यवस्था गनुापने । 
डनयडमत डशक्षा शाखा   

35 STUDENT ID nfO{ ;dod} k"/f ug{ ;+:yfut 
ljBfnojf6 sl7gfO{ ePsf]  . 

डनयमीत अनुगमन डनयडमत डशक्षा शाखा   

36  नगरडशक्षा सडमडतको पणूाता नहुन ु। गठन गनुापने । माघ मसान्त कायापालीका   

37  केडह विा डशक्षा सडमडतको पूणाता नहुन ु। गठन गनुापने । माघ मसान्त विा कायाालय   

38 
डवद्यालयमा डनकासाहुने रकम र कायािममा एकरुपता 

नहुन ु। 

डवडभन्न डनकायले डदएको 

अनदुान बारे जानकारी 

हुनपुने । 

डनयमीत डशक्षा शाखा   

39 
डशक्षा डनयमावली र नगर डशक्षा योजना डनमााण नहुदा 

काम गना असडजलो । 

कायादल बनाई अडघ 

बिाउनपुने । 
  

कायापालीका/सामाडजक 

डवकास सडमती 
  

40 दरवन्दी डमलान र सका डमलान । 
नीडत बनाई कायाान्वयन गने 

। 
  

कायापालीका/सामाडजक 

डवकास सडमती 
  

41 
विा नं १५ लगाएतका डवडभन्न विाका डशक्षकहरुलाई 

तलब भकु्तानी नभएको । 

डशषाक डमलेमा भकु्तानी डदन 

सडकने । 
डनयमीत कायाालय   

42 डसद्ध बाल बडहरा डवद्यालयको व्यवस्थापन  

प्रदशे तथा केन्र सरकार र 

अन्य दात ृडनकायसाँग 

आवश्यक सहयोगका 

लाडग पहल गने । 

  कायापालीका   



जिस्वास््य प्रवणद्धि उपिाखाः 

43 

बथीङ्सेन्टर र सहरी स्वास््य केन्रमा कमाचारी समयमा 

पदपडुता नहुदा गभावडत जाच र प्रसडुत सेवा प्रभाडवत 

(डपडपरा,घसु्रा,गिी,साडनलेख) 

कायाडवधी तयार भए पश्चात 

पदपतुी गररने । 

मन्त्रालयले अनुमती डदए 

पश्चात 
सशुासन सडमती   

44 औषडध खरीदमा रकम अभाव ।  बजटेको व्यवस्था गनुापने ।   कायापालीका/नगरसभा   

45 
विा नं. ५ लगाएत प्रत्येक विामा स्वास््य संस्था 

नभएको  

कटकुवा ह.ेपो. को 

स्तरवडृद्ध गद ैसोडह ठाउाँबाट 

सेवा डदईने । 

      

46 
स्वास््य संस्थामा डनयडमत रुपमा जानपुने औषडध 

समयमा नगएको,  

डनयडमत रुपमा औषधी 

परु् याउने व्यवस्था डमलाइने 
  स्वास््य शाखा   

47 
स्वास््यकमी काजमा खटाउाँदा विासाँग समन्वय 

नभएको 

काज डफताा गरर वकैडल्पक 

व्यवस्था गनुापने 
  कायाालय   

कृनषण िथा पिु नवकास सँग सतबनन्धि 

48 

कायािम कायाान्वयन गदाा विासाँग समन्वय गररएको 

िैन, अनदुान सम्बन्धीत तथा अन्य सचूना प्रवाह 

विासम्म पगु्दनै । 

वभे साइट र म्यासेज माफा त 

सचूना प्रवाह भरैहकेो 

यसलाई अझ बिी 

प्रभावकारी बनाउाँद ैलैजाने 

। 

डनयमीत अडथाक डवकास    



49 
साडवकका पश ुसेवा केन्रहरु बन्द भएका र जनशडक्तको 

अभाव दडेखएको । 

साडवकका सेवा केन्र 

सञ्चालनका लाडग 

डवभागसाँग जनशडक्त माग 

गररएको । 

      

प्रिासि, अिुगिि, कािुि िथा सुिासि सतबन्धी 

50 नगरपाडलकाको आवडधक लक्ष्य तयार नहुन ु। 
आवडधक योजना final 

गने । 
माघ मसान्त     

51 
विा कायाालयवाट कायाालयको डनदशेन समयमा 

पालना नभएको । 

ताडलम सचालन /विा 

अध्यक्षलाई समन्वयका 

लाडग अनरुोध गने । 

माघ मसान्त कायाालय   

52 

कमाचारी खटन पटनमा व्यडक्त िनौट गने तथा  

कमाचारीले ठाउं िनौट गने प्रवडृत रहकेो । 

कमाचारीहरुको डनयकू्ती र सेवा सडुवधा फरक फरक हुन ु। 

कमाचारी व्यवस्थापन तथा 

सरुवा नीडत तयार गनुापने । 
  सशुासन सडमती   

53 
नगरपाडलकाको शासन सञ्चालन प्रडियालाई 

गणुस्तररय र प्रडवडधमतै्री वनाउन ु। 
ताडलम क्षमता डवकास   सशुासन सडमती   



54 
कायाालयबाट समयमा डनणाय, डनदडेशका तथा अन्य 

पत्रहरु विा कायाालयमा नजाने गरेको । 

डनरन्तर वभेसाइट तथा 

इमले हनेा विा कायाालयका 

कमाचारीलाई डनदशेन 

गनुापने । 

  कायाालय   

55 
डवषयगत सडमडतले डसफाररस गरेका कायािमहरु लाग ु

हुनपुवूा जानकारी भएन । 
जानकारी गराइने । डनयडमत सम्बन्धीत सडमती   

56 
व्याक हो लोिर र कमाचारी डनयकु्ती (अनडम, ड्राईभर) 

सम्बन्धी कायाडवधी समयमा नबनेको । 

करार कायाडवधी तयार भए 

पश्चात । 
      

57 

कायापाडलका बैठक मयााडदत गनुापने, बैठकको डनणाय 

समयम ैविामा पगु्नपुने र कायाान्वयन हुनपुने । 

कायापाडलकाको बैठक समयमा नै बस्नपुने । 

कायाडवधीको पालना हुनपुने 

। 
  कायाालय/ सडचवालय   

58 
डवडभन्न विाको कायाबोझ डवशे्लषण गरर जनशडक्त थप 

गनुापने । 

समायोजन पश्चात डनकास 

डनस्कने । 
      

59 

वीरेन्रनगर डभत्रका कााँिेडवहार, बलुबलेु, दउेतीबज्यै 

जस्ता सम्पदाको व्यवस्थापनमा विा सडमडतको संलग्न 

गराउनपुने र यस्ता स्थानको शलु्क डवडधवत उठाउनपुने । 

विा सडमडतलाई डजम्मवेारी 

डदने । 
      

60 कमाचारीहरुको कायाडवभाजन गरर डजम्मवेार बनाउनपुने ।  कायापालीकामा  पेश हुने        

61 कमाचारीहरुलाई परुस्कार र दण्िको नीडत अपनाउनपुने । नीडत बनाउने ।   सशुासन सडमती   



62 
कायापाडलकाको डवडभन्न सडमडतहरुको प्रडतवदेन 

सावाजडनक भएन । 

आगामी डदनमा सडमडतको 

प्रडतवदेन सावाजडनक गद ै

जाने । 

डनयडमत सबै सडमडत   

63 
फूटपाथ व्यवस्थापनको काममा ससु्तता, बजार 

अनगुमन प्रभावकारी नभएको । 

डनरन्तरता डदइने, विा 

तहबाट स्थान एडकन गरर 

आएमा फुटपाथ हटाउने । 

बजार अनगुमनलाई 

प्रभावकारी गराउाँद ैलैजाने ।  

समयमा काम गने कायाालय/विा कायाालय   

64 
नगरपाडलकाका डवडभन्न गडतडवधीहरुको सडमक्षा 

चौमाडसक रुपमा हुनपुने । 

चौमाडसक रुपमा सडमक्षा 

कायािम गररने । 
  सशुासन सडमती   

65 

;a} ;ldtLx?sf] sfd,st{Jo clwsf/,a}7s 

Joj:yfkg,of]hgf tyf sfo{s|d / k|ltj]bg 

tof/L nufotsf ljifonfO{ ;d]l6 Ifdtf 

clej[l4 sfo{s|d ;+rfng ug]{ . 

  
@)&% df3 d;fGt 

;Dd 

;fj{hlgs ;]jf tyf 

Ifdtf ljsf; ;ldtL 

  

66 ;'zf;g ;ldtLsf] cg'udg lgoldt ug'{kg]{ 

sfo{kfnLsf sfof{no / 

j8f txdf rf}dfl;s 

?kdf ug'{kg]{ . 

डनयडमत 
;fj{hlgs ;]jf tyf 

Ifdtf ljsf; ;ldtL 

  

67 sd{rf/Lsf] kf]zfs,cfr/0f ;'wf/   डनयडमत sfof{no   



68 cw{jflif{s ;ldIff 

!^ j6} j8fx?af6 

ljifout If]qdf ePsf 

ultljlwx?sf] k|:t'lt 

u/fpb} gu/ txaf6 

ljifout If]qdf ;d]t 

eP u/]sf 

ultljlwx?sf] 

cw{jflif{s ;ldIff ug]{ 

. 

@)&% df3 d;fGt 

;Dd 

पनिाुधार विकास 
सशमती / योजिा 
िाखा 

  



69 kmf]x/ Joj:yfkg 

xKtfdf sDtLdf Ps 

k6s ;]jf lbg'kg]{ 

a:tLdf clgjfo{ j8f 

;ldtLn] tf]s 

adf]lhdsf] ;/;kmfO 

;]jf z'Ns 6f]n ljsf; 

;+:yf kl/rfng ul/ 

p7fpg] . / ;f] /sd 

j8fn] ;DaGwLt If]qdf 

nufgL ug]{ .  kmf]x/ 

Joj:yfkgdf lglh If]q 

kl/rfng ug]{ . lglh 

If]q k|of]u gu/]sf] 

j8fdf xsdf dfl;s 

;/;kmfO z'Ns jfkmt 

dfl;s ?=#),))) 

gu/sfo{kfnLsf 

sfof{nodf ;fwg 

kl/rfngdf ;xsfo{ 

ug]{ . 

@)&% df3 d;fGt 

leqdf pkTosfsf 

j8fdf ;'?jft ug]{ 

jftfj/0f tyf ljkb 

  



70 ;fj{hlgs dxTjsf :ynx?sf] kmf]x/ 

Joj:yfkg 

gkf leqsf j8f g ^ 

d'Vo ahf/ If]q-d+unul9 

rf}s b]vL u0f]z rf}s_-

EofnL Eo' xf]6n b]vL 

306fw/ ;8s_-a'na'n] 

sfs]laxf/ j8f g * sf] 

v'nf dGr / /u+zfnf If]q_ 

b]ptL aHo},Po/kf]6{ If]q 

cflbsf] kmf]x/ 

Joj:yfkgdf 

काययुोजिा ििाई 
िडासंिको समन्िय 
ििे 

२०७५ फािनि  

िातािरण तथा 
विपद् 
व्यिस्थापि 
सशमनत 

  

71 gu/ / j8f lzIff ;ldtL u7g ug]{   २०७५ df3 d;fGt 
;fdflhs ljsf; 

;ldtL   

72 dlb/f las|L ljt/0f lgodg 
sfo{ljlw lgdf{0f ul/ 

sfof{Gjog ug]{ 
@)&% r}q ;dfGt 

;fdflhs ljsf; 

;ldtL   

73 hflto 5'jf5't lje]b d'Qm gu/ lgdf{0f 
sfo{of]hgf agfO{ j8f 

3f]if0ff ub}{ hfg] 

@)&^ j}zfv d;fGt 

leq sDtLdf ! j8f 

3f]if0ff ug]{ 

;fdflhs ljsf; 

;ldtL 

  

74 
km'6kft Joj:yfkg / x6nfOg / xfO{ j] 

Joj:yfkg 

sfo{tfnLsf agfO 

sfd  ug]{ . 

@)&% kmfNu'g d;fGt 

;Dd 

पनिाुधार विकास 
सशमती / योजिा 
िाखा   

 

 



लिर्यर् िं २. 

यस कायाणलयिा कायणरि किणचारीहरुको आचरर्, सिाय पालिा, पेिागि अिुिासि, किणव्य पालि, जवािदेनहिा लगायिका नवषयिा कडाईका साथ पालिा 

गिण सतबनन्धि किणचारीलाई नलनखि निदेिि नदिे । 

 

लिर्यर् िं ३. 

निनि २०७५/०९/१७ गिेको आयोजिा अिुगिि जाँच पास िथा िरिारक सनिनिको निर्णयअिुसार गि आनथणक वषणका निति क्रिागि आयोजिाको तयाद थप 

अिुिोदि गिे । 

  

नितिः 

qm=;+= cfof]hgf laa/)f Dofb yk ePsf] ldlt 

1 j*f g+= 1 j*f uf}/asf] of]hgf u(L dfu{ &f*f] jf^f] 2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

2 j*f g+= 2 j*f uf}/asf] of]hgf df=lj= sf]n*f+*f la!fg 

k|of]uzfnf ejg lgdf{)f 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

3 j*f g+= 3 j*f uf}/asf] of]hgf s[i)f >]i&sf] #/sf] leqL dfu{ 

b]lv u)*sL nfO{g dfu{df gfnf / ldr 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

4 j*f g+= 4 j*f uf}/asf] of]hgf e}/a df=lj= ejg lgdf{)f 2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

5 j*f g+= 4 j*f uf}/asf] of]hgf e}/a df=lj= ejg lgdf{)f -

pkef]Qmf v)*_ 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

6 j*f g+= 6 j*f uf}/asf] of]hgf d+unu(L ^f]n lasf; ;+:yf 

cGtu{t k|wfg :^f];{ b]lv avtsf] ldn ;Ddsf] gfnf lgdf{)f 

tyf ;*s sfnf]kq 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 



7 j*f g+= 10 j*f uf}/asf] of]hgf afd]vf]nf b]lv e]/L k'n 

;Ddsf] ;*s dd{t 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

8 j*f g+= 12 j*f uf}/asf] of]hgf u)f]z pkfWofosf] #/ b]lv 

pQ/ kfgL +̂sL ;Ddsf] ;*s sfnf]kq 

2076 j}zfv d;fGt ;Dd 

 

  



लिर्यर् िं ४. 

गत आलथयक वर्यका लिम्ि क्रमागत आर्ोजिाहरु तथा चािु आ.व.का लिम्ि आर्ोजिाहरुको म्र्ाद थप गिे । 

नितिः 

qm=;+= cfof]hgf laa/)f cg'bfg /sd 

? -xhf/df_ 

Dofb yk ug'{kg]{ ldlt s}lkmot 

1 j*f g+= 1 cGtu{t Nofglkmn ;fO{^ 

kx'+r dfu{ lgdf{)f tyf ;fO{^ k"jf{wf/ 

3567=330 2076 a}zfv d;fGt  

2 sfof{no ejg tnf yk 2891=369 2076 a}zfv d;fGt  

3 leqL ;*s u|fe]n j*f g+= 4 800 2076 a}zfv d;fGt  

4 ;+;b ejg cufl*sf] ;*sdf gfnf 

lgdf{)f ug]{ sfd 

1000 2076 a}zfv d;fGt  

5 ;+;b ejg cufl*sf] ;*s sfnf]kq ug]{ 

sfd 

1232 2076 a}zfv d;fGt  

6 b]jjxfb'/ yfkfsf] #/ b]lv Zofd g]kfnLsf] 

#/ ;Dd / gjlgld{t db/;f km}hn pn'd 

k|f=lj=sf] ejg x'+b} ;femf k'n ;Dd gfnf 

lgdf{)f 

800 2076 a}zfv d;fGt  

7 j*f g+= 11 j*f sfof{nosf nflu hUuf 

vl/b 

5000 2076 a}zfv d;fGt  

8 j*f g+= 10 j*f sfof{nosf nflu 

hUuf vl/b 

1000 2076 a}zfv d;fGt  



9 j*f g+= 10 cGtu{t u+ufdfnf ljBfno 

tf/jf/ 

100 2076 a}zfv d;fGt  

10 j*f g+= 9 lzj df=lj= k':tsfno ejg 50 2076 a}zfv d;fGt  

11 j*f g+= 9 Eo' ^FJF/ lgdf{)f 300 2076 a}zfv d;fGt  

1२ j*f g+= 11 cGtu{tsf lalwGg ;*s 

u|fe]n  

971=50 2076 a}zfv d;fGt  

1३ a;kfs{ b]lv blIf)f tkm{sf] gfnf lgdf{)f 2000 2076 a}zfv d;fGt  

1४ j*f g+= 15 lgufnkfgL /t' bf]ljNnf 

;*s dd{t ug]{ sfd 

1000 2076 a}zfv d;fGt Rffn' cfly{s 

jif{sf] cfof]hgf 

 

 

निर्णय िं ५. 

वीरेन्रिगर िगरपानलकाको सहकारी नियिावली २०७५ आजको वैठकिा टेबल गररयो । 


