
 

 

 

मिमि २०७७।१२।१९  गिे बसेको ७७ औ ंनगर कार्यपामिकाको बैठकका मनर्यर्हरु: 

 

मनर्यर् नं. १ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को प्रावधान तथा सङ्घीय माममला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्रालयको च. नं. ३९३ मममत २०७७/१०/०९ को पर अनुसार यस कायाालय र अन्तर्ात कायारत करार / 

ज्यालादारी कमाचारीहरुको सेवा मनरन्तरता सम्बन्धमा कायापामलकाको मममत २०७७।११।२२ को ७६ औ ंबैठकले फार्ुन 

मसान्तसम्म मार म्याद थप र्ने मनर्ाय र्रेको । ऐ. ऐनको दफा ८३(८) को व्यवस्थाले कायाालय सहयोर्ी लर्ायतका पदमा 

करार सेवामा कामकाज लर्ाउन समकने व्यवस्था बमोमजम हाल अध्ययन भैरहेको संर्ठन तथा सवेक्षर् प्रमतबेदनमा 

उल्लेख भए अनुसार कायापामलका र नर्र सभाले पाररत र्रे बमोमजमको दरबन्दीमा जनशमि पमूता हुने र्री हाललाई सेवा 

सचुारु र्ना अत्यावश्यक कायाालय सहयोर्ी पदमा कायारत कमाचारीहरुसंर् र अन्य पदमा हालसम्म सेवा र्रेका कमाचारीहरु 

कायाालय सहयोर्ी पदमा रही सेवा मनरन्तरता मदन मन्जरु भएमा एक वडा / संयुि वडा एक कायाालय सहयोर्ी रहने र्रर 

अको व्यवस्था नभए सम्मका लामर् सेवा करार र्रर काममा लर्ाउने मनर्ाय र्ररयो । 

मनर्यर् नं. २ र्ैंडाकोट नर्रपामलका र अन्तर्ात मवमभन्न वडा समममतबाट मनर्ाय भई आए बमोमजमका आ.व.२०७७/०७८ 

सम्मका योजनाहरुलाई मवमभन्न कारर्ले सामवक योजना असान्दमभाक भएका वा अन्य मनकाय वा श्रोतबाट सम्बोधन 

भएका वा तत्काल नयााँ काम र्ना अत्यावश्यक भएका दहेायका योजनाहरुलाई वडा समममतको मसफाररसमा संशोधन/ 

पररमाजान र्ने मनर्ाय र्ररयो । 

वडा 

नं. 

  सामवक  रकिान्िररि 

रकि 

संशोधन/नर्ााँ  हािको 

बजेट 
कारर् 

  र्ोजना रकि र्ोजनाहरु रकि 

१ १ 
लक्ष्मी नरमसह ममन्दर दखेी श्याम 

सुन्दरको घर जाने बाटो ग्रावल 
100000 

100000 

लक्ष्मी नरमसह ममन्दर दखेी श्याम 

सुन्दरको घर जाने बाटो ढलान 0 100000 

वडाको मसफाररस 

४ १ सावाजमनक फूल खमेत २०७७–७८ 50000 
50000 जयश्री मसंचाइ कुलो ममात 0 50000 

वडाको मसफाररस 

  २ 
मचल्रन पाका  हरेालु कायाक्रम 

२०७७–७८ 
200000 

200000 

पाका मा मशवको ममुता स्थापना, 

मोज्याक टायल र पखााल लर्ाउने 
0 500000 

वडाको मसफाररस 

  ३ 
मचल्रेन पाका  मनमाार् २०७७–७८ 

(नर्रस्तररय) 
300000 

300000 

वडाको मसफाररस 

५ १ वडाको पुर्ा सरसफाइ २०७६–७७ 149576 149576 

ओम शामन्त मार्ा रर मपच 0 149576 

वडाको मसफाररस 

८ १ मबमभन्न भपैरर आउने खचा 550000 100000 बालकृष्र् अमधकाररको घरबाट 

कौमशला आचायाको घरसम्म जाने 

बाटोमा मोजाइक टाइल लर्ाउने  200000 300000 

वडाको मसफाररस 

 

 



 

 

 

 

 

मनर्यर् नं. ३ आ.व. २०७८/०८९ को प्रदशे सरकार अन्तर्ात समपरुक/ मबषेश र शशता अनुदान मार्का लामर् तपमसल 

बमोमजमको कायाक्रमहरु मसफाररस र्ने मनर्ाय र्ररयो । 

तपमसल 

क्र.सं. कार्यक्रि/ आर्ोजना को नािाविी गैंडाकोट वडा नं. कैमपर्ि 

१ नेपाल रामष्िय शमशेर मा.मव.को बहुउद्बेशीय भवन मनमाार् वडा नं. १  

२ नारायर्ी मकनारमा ग्रीन बेल्ट तथा मनोरञ्जन स्थल मनमाार् वडा नं. २  

३ पाका  व्यवस्थापन र जयश्री खोलामा तटबन्धन र्री ड्याम मनमाार् वडा नं. ४  

४ राधाकृष्र् ममन्दर पररसरमा अपांर्मैरी,आधमुनक सुमवधा सम्पन्न 

खालको वदृ्बश्राम मनमाार् 

वडा नं. ५  

५ हररहर योर्ालय तथा पाका  मनमाार् वडा नं. ७  

६ भेडाबारी खेलमैदान संरै् बालमैरी पाका  र  थेरापीमपकल स्थल मनमाार् वडा नं. ११  

७ वेल्डीया खोला साइडमा ऐलानी जग्र्ा छुटाई तटबन्ध, बाटो खेलकुद 

मैदान मनमाार् 

वडा नं. १६  

८ दरु्ाा आधारभतु मवद्यालय भवन मनमाार् वडा नं. १०  

 

मनर्यर् नं. ४ नेपाल सरकारद्बारा लार्ू र्ररएको स्वास््य मबमा कायाक्रम र्ैंडाकोट नर्र अस्पतालमा सञ्चालन र्नाका लामर् 

रामष्िय मबमा बोडाले तयार र्रेको आधारभतु मापदण्ड परूा र्री बोडाबाट प्रवामहत मबमा कायाक्रम अन्तर्ातका सेवा र 

समुवधाहरु उपलब्ध र्राउन उि अस्पताललाई समूचकरर्मा  समावेश र्नाका लामर् आवश्यक प्रकृया अर्ाडी बढाउनको 

लामर् स्वास््य मबमा बोडामा मसफाररस र्ने  मनर्ाय र्ररयो । 

 

 


