
विराटनगर महानगरपालिका, नगरसभाको आठौँ अलििेशनको लमलि २०७८/०३/१० गिे बसेको बैठकको एजेन्डा 
र लनर्णयहरूः 

क्र.सं. एजेन्डा लनर्णयको व्यहोरा 

१ आ.ि.२०७८/०७९ को 
िावषणक नीलि िथा 
कायणक्रम सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आ.ि.२०७८/०७९ को िावषणक नीलि 
िथा कायणक्रम सिणसम्मलििे स्िीकृि गने लनर्णय गररयो। 

२ न्यावयक सलमलिको 
प्रलििेदन सम्बन्िमा। 

न्यावयक सलमलिको आ.ि.२०७७/०७८ को प्रलििेदन सिणसम्मलििे 
अनमुोदन गररयो। 

३ सािणजलनक ऐिानी जग्गा 
संरक्षर् सलमलिको प्रलििदेन 
सम्बन्िमा। 

सािणजलनक ऐिानी जग्गा संरक्षर् सलमलिको आ.ि.२०७७/०७८ को 
प्रलििेदन सिणसम्मलििे अनमुोदन गररयो। 

 



विराटनगरमहानगरपालिका, नगरसभाको आठौँ अलििेशनको लमलि २०७८/०३/११ गिे बसेको बैठकको एजेन्डा र 
लनर्णयहरूः 

क्र.सं. एजेन्डा लनर्णयको व्यहोरा 

१ आलथणक वििेयक, 
२०७८ सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आलथणक वििेयक, २०७८ सिणसम्मलििे स्िीकृि 
गररयो। 

२ आ.ि.२०७८/०७९ 
को आय-व्यय 
सम्बन्िमा। 

नगरसभाको आठौँ अलििेशनमा आ.ि.२०७८/०७९ का िालग कायणपालिकाको िर्ण बाट 
र.४,१७,४५,३८,०००।० को आय-व्यय अनमुान पेश भएकोमा नगरसभामा सघन 
छिर्ि भई संसोिन र पररमाजणन सवहि र.४,६०,८१,००,०००।० को आय-व्यय 
पाररि गररयो। 

३ विलनयोजन वििेयक, 
२०७८ सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको विलनयोजन वििेयक, २०७८ सिणसम्मलििे स्िीकृि 
गररयो। 

४ कायणपालिका बैठक 
लनर्णय अनमुोदन 
सम्बन्िमा। 

आलथणक िर्ण २०७७/०७८ मा नगर कायणपालिका बैठकको बैठक संख्या ८७ देखि 
बैठक संख्या ९६ सम्म भएका लनर्णयहरुिाई अनमुोदन गररयो। 

५ प्रमिु स्िरबाट भएका 
लनर्णयहरको 
अनमुोदन 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाबाट चाि ुआ.ि.२०७७/०७८ का िालग स्िीकृि बजेट 
िथा कायणक्रममा रहेर प्रमिुस्िरबाट लनर्णय गराई कायाणन्ियनमा आएका पुुँजीगि एिं 
चाििुर्ण का कायणक्रम िथा योजनाहरुमा भएको िचण अनमुोदन गररयो। उपभोक्ता 
सलमलिबाट संचालिि योजनाहरुको हकमा िोवकएको जनसहभालगिामा गररएको छुटिाई 
समेि अनमुोदन गने लनर्णय गररयो। 

६ खशर्णक पररििणन गरी 
गररएको िचणको 
अनमुोदन 
सम्बन्िमा। 

विलभन्न लमलिहरुमा एक खशर्णकबाट अन्य खशर्णकमा भएका िचणहरुिाई अनमुोदन गने 
लनर्णय गररयो। 

७ सांगठलनक संरचना 
िथा दरबन्दी 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको सांगठलनक संरचना िथा दरबन्दीको अध्ययन गरी  
नगरसभाबाट अनमुोदन हनुेगरी नगर कायणपालिकािे आिश्यक लनर्णय गनणसक्ने लनर्णय 
गररयो। 

८ सामाखजक पररचािक 
सम्बन्िमा। 

विगि िामो समयदेखि कायणरि सामाखजक पररचािकहरिाई व्यिस्थापन गनण संगठन 
संरचना अध्ययन प्रलििेदनमा प्रत्येक िडा कायाणियमा सामाखजक पररचािक चौँथो िहको 
दरबन्दी समािेश गनेगरी हाििाई चौँथो िहको सरुु ििब स्केि र पोशाक भत्ता ददने 
लनर्णय गररयो। 

९ कमणचारीहरको िाजा 
भत्तािथा प्रोत्साहन 
भत्ता सम्बन्िमा। 

कमणचारीहरिाई विगि िामो समयदेखि उपिब्ि गराउुँदै आएको िाजा भत्तामा 
समसामवयक पनुराििोकन गरी कमणचारीहरिाई कामप्रलि उत्प्ररेरि गनण मालसक 
र.२,५००।० (दईु हजार पाुँच सय) उपिब्ि गराउने लनर्णय गररयो। साथै, िावर्णक 
र.५,०००।० (पाुँच हजार) उपिब्ि गराउुँदै आएको प्रोत्साहन भत्तािाई लनरन्िरिा 
ददने लनर्णय गररयो। 

१० नगर प्रहरीको राशन 
सवुििा सम्बन्िमा। 

नगर प्रहरीिे िाईपाई आएको राशन सवुििाको दररेटमा समसामवयक पनुराििोकन 
गरी उनीहरको मनोबि उच्च रािी काममा उत्प्ररेरि गनण मालसक र.६,०००।० (छ 
हजार) उपिब्ि गराउने लनर्णय गररयो।  

 



११ रानी हेल्थ डेस्कका 
स्िास््यकमीको ििब 
सम्बन्िमा। 

विगि िामो समयदेखि रानी हेल्थ डेस्कमा कायणरि स्िास््य कमणचारीहरिाई कायणरि 
आफ्नो िह अनसुार सरुु ििब स्केि र पोशाक भत्ता उपिब्ि गराउने लनर्णय गररयो। 

१२ सर्ाई 
कमणचारीहरको ििब 
स्केि सम्बन्िमा। 

विगि समयदेखि महानगरपालिका अन्िगणि सेिा करारमा कायणरि ३६ जना सर्ाई 
कमणचारीहरिाई कायणरि िह अनसुार सरुु ििब स्केि र पोशाक भत्ता उपिब्ि 
गराउने लनर्णय गररयो। 

१३ कमणचारी सेिा 
करारको म्याद थप 
सम्बन्िमा। 

महानगरपालिकामा हाि करारमा कायणरि रहेका विलभन्न सेिा िथा िहका कमणचारी, 
नगर प्रहरी, सचुना प्रविलि अलिकृि, प्रमिु/उपप्रमिुको स्िवकय सखचि, सम्पकण  अलिकृि, 

कानूनी सल्िाहकारहरु िगायिका कायणरि सेिा करारको अिलि २०७९ असार 
मसान्िसम्म म्याद थप गने लनर्णय गररयो। 

१४ कमणचारी कल्यार् 
कोर् ऋर् सापटी 
सम्बन्िमा। 

अस्थायी िथा करार सेिामा कायणरि कमणचारीहरुिाई स्थायी कमणचारीको जमानीमा 
बढीमा रु.१ िाि र स्थायी कमणचारीहरुिाई रु.५ िाि कमणचारी कल्यार्कोर्बाट 
ऋर् सापट दददै आएकोिाई लनरन्िरिा ददने लनर्णय गररयो। 

१५ प्रमिु प्रशासकीय 
अलिकृिको सवुििा 
सम्बन्िमा। 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृििाई ददइएको आिास सवुििा, सञ्चार सवुििािाई लनरन्िरिा 
ददइन ेिथा संघीय सरकारबाट स्िीकृि सिारीसािन (संचािन िथा ममणि) सम्बन्िी 
लनदेखशका २०७२ बमोखजम पाउने सवुििा ददन ेलनर्णय गररयो। 

१६ कमणचारी अलिररक्त 
भत्ता सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिका नगर कायणपालिकाको कायाणियका महाशािा, शािा, 
उपशािा र िडा कायाणियमा कायणरि कमणचारीहरुिाई कायाणिय समय बाहेक अलिररक्त 
समयमा काममा िटाउुँदा देहाय अनसुारको सवुििा उपिव्ि गराउने लनर्णय गररयो। 
(क) प्रमिुको सिारीचािकिाई मालसक िििको ७५ प्रलिशि। 

(ि) उप-प्रमिुको सिारीचािकिाई मालसक िििको ५० प्रलिशि। 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृिको सिारी चािकिाई मालसक ििबको ५० प्रलिशि। 

(घ) प्रमिुको लनखज सरुक्षाकलमणिाई मालसक रु.१२,०००।० 

(ङ) अन्य कमणचारीहरुको हकमा कायाणिय समयिाहेक अलिररक्त समय िटाउनपुने 
भए सम्िखन्िि शािा, महाशािाको लसर्ाररसको आिारमा सामान्य प्रशासन 
महाशािा प्रमिुिे प्राप्त लसर्ाररसको औखचत्य र आिश्यकिाको विश्लरे्र् गरी 
प्रमिु प्रशासकीय अलिकृिको स्िीकृलि पश्चाि बढीमा मालसक सरुु िििमानको 
२५ प्रलिशििे अलिररक्त समय भत्ता उपिव्ि गराउन।े 

(च) आिश्यक सेिाको उखल्िखिि बाहेकको हकमा नगर कायणपालिकाबाट स्िीकृलि 
लिई अलिकिम मालसक सूरु िििमानको ५० प्रलिशिसम्म भत्ता उपिव्ि गराउन 
सवकन।े 

 
१७ ट्रावर्क व्यिस्थापन 

िथा नदी कटान 
लनयन्रर् प्रोत्साहन 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिका के्षरलभरका केशलिया र लसंखघया नदीबाट नदीजन्य 
पदाथणहरको उत्िनन ्लनयन्रर्का कायण र नगर क्षरेलभर ट्रावर्क व्यिस्थापनको कायण 
गदाण जररिाना िापि प्राप्त हनु ेरकमको पन्र प्रलिशि रकम नेपाि प्रहरी, ट्रावर्क प्रहरी 
र नगर प्रहरीिाई प्रोत्साहन स्िरुप उपिब्ि गराउने लनर्णय गररयो। 
 



१८ जाुँचपास िथा 
र्रर्ारक मूल्याङ्कन 
प्रलििेदन सम्बन्िमा। 

आ.ि.२०७७/०७८ मा सञ्चालिि योजनाहरुको जाुँचपास िथा र्रर्ारक सलमलिबाट 
मूल्यांकन र प्रलििेदन भए अनसुार अनमुोदन गररयो। 

१९ िागि सहभालगिा 
सम्बन्िमा। 

यस महानगरपालिकािे सञ्चािन गने योजनाहरको जनसहभालगिाको अंशका सम्बन्िमा 
संघीय िथा प्रदेश सरकारका सशिण कायणक्रममा िोवकएको हकमा सोही बमोखजम िागि 
सहभालगिा हनुे र अन्य सम्पूर्ण योजनाको हकमा लनम्न बमोखजम िागि सहभालगिा 
कायम गने सिणसम्मलििे लनर्णय गररयो। 

क्र.सं. िागि 
सहभालगिाको अंश 

कामको प्रकृलि/क्षरे 

१ शून्य िा स्िेखच्छक मठ, मखन्दर, मखस्जद, चचण, गमु्बा िगायि िालमणक 
स्थि, श्मसान घाट 

२ ०-५ प्रलिशि सामदुावयक र परम्परागि िालमणक विद्यािय 
(गरुुकुि, मदरसा) - नगर खशक्षा सलमलिको 
लनर्णयानसुार हनुे। 

३ १० प्रलिशि िडा कायाणिय भिन, गररब िथा विपन्न 
समदुायहरको आिास लनमाणर् (जन श्रमदानको 
योगदान रहने) 

४ १५ प्रलिशि वपच, आर.लस.लस., वप.लस.लस., नािा, भिन, इुँटा 
जोड्ने कायण, सडकमा टायि, ट्रर् भिन 

५ २० प्रलिशि सडक ग्राभेि 

६ ३० प्रलिशि कच्ची सडक, माटोको कायण  
२० आ.२०७७/०७८ 

को योजना सम्झौिा 
अिलि सम्बन्िमा। 

चाि ुआ.ि.२०७७/०७८ को योजना सम्झौिा अिलि असार ७ गिेसम्म गनेगरी 
कायणपालिकाबाट भएको लनर्णय अनमुोदन गररयो। साथै, असार ७ गिेलभर कायाणदेश 
स्िीकृि भई सम्झौिा हनु नसकेका योजनाहरको पलन सम्झौिा गरी कायाणन्ियन गने 
लनर्णय गररयो। 

२१ दावयत्ि सरी आएका 
योजनाको म्याद थप 
सम्बन्िमा। 

नगरसभाको छैँठौ अलििेशनबाट पाररि (सािौँ अलििेशनबाट संसोलिि समेि) आ.ि. 
२०७७/०७८ का िालग स्िीकृि योजनाहरको कायाणन्ियन नयाुँ भेररएन्टसवहिको 
कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को असरिे गदाण समयमा सम्पन्न हनु नसकेकािे 
आ.ि.२०७७/०७८ मा सम्झौिा भई आ.ि.२०७८/०७९ मा दावयत्ि सरी जान े
योजनाहरको कायण सम्पन्न गने अिलि २०७८ मखससर मसान्िसम्म कायम (थप) गने 
लनर्णय गररयो। 

२२ सङ्घीय विशेर् अनदुान 
कायणक्रमसम्बन्िमा। 

आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा सङ्घीय विशेर् अनदुान कायणक्रम अन्िगणि देहायका 
आयोजनाहर छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ वपछलडएको समदुाय िानेपानी आयोजना १८ 

२ वपछलडएको मवहिा उत्थान कायणक्रम  
३ बाि मतृ्यदुर लनयन्रर् आयोजना  

४ बहपु्राविलिक खशक्षािय भिन लनमाणर् २ 

५ Green Hospital Waste Management Centre    



२३ सङ्घीय समपरुक 
अनदुान कायणक्रम 
सम्बन्िमा। 

आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा सङ्घीय समपरुक अनदुान कायणक्रम अन्िगणि देहायका 
आयोजनाहर छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ डसग्राहामा िैकखल्पक उजाण सवहि हररि पाकण  लनमाणर्  

२ पहडगछ ढाटदेखि रानी िथा पषु्पिाि चोकदेखि रोडशरे् 
चोक सडकिण्डमा भलूमगि विद्यिु प्रशारर् िाइन लनमाणर् 

 

 
२४ प्रदेश समपरुक 

अनदुान कायणक्रम 
सम्बन्िमा। 

आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा प्रदेश समपरुक अनदुान कायणक्रम अन्िगणि देहायका 
आयोजनाहर छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ रािाकृष्र् मागण नािा लनमाणर् १/२ 

२ वहमािी िथा खशिािय मागण नािा िथा वपच ३ 

३ लसटी रुट लनमाणर् ५  
२५ िराई मिेस समवृि 

कायणक्रम सम्बन्िमा। 
आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा िराई मिेस समवृि कायणक्रम अन्िगणि देहायका 
आयोजनाहर छनौट गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ महानगर आिास कायणक्रम ५ 

२ महानगर आिास कायणक्रम १९ 
३ बाुँिर सामदुावयक भिन १९  

२६ सडक बोडण 
सम्बन्िमा। 

आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा सडक बोडण अन्िगणि देहायका आयोजनाहर छनौट 
गररयो। 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िडा नं. 
१ खचनारी मागण सडक ममणि १ 

२ सौगाि मागण सडक ममणि २ 
३ वहमािी पथ सडक ममणि ३ 
४ विराट पथ सडक ममणि ५ 
५ गरुाुँस मागण सडक ममणि ५ 
६ ममिा मागण सडक ममणि ६ 
७ प्रकाश न्यौपानेको घरदेखि पखश्चम अजुणन कोइरािाको 

घरिर्ण  सडक ममणि 
७ 

८ बाुँके लबहारी मखन्दरपूिण सडक ममणि ८ 
९ खशिबाबा मागण सडक ममणि ११ 
१० प्रगलि मागण गरे्श मखन्दरबाट उत्तर जाने सडक ममणि १२ 
११ बैंक रोड सडक ममणि १५ 
१२ केलमकि मागण सडक ममणि १६ 
१३ रघपुलि मागण सडक ममणि १७  

२७ योजना/कायणक्रम/ 
आयोजनाहरको 
कायाणन्ियन अिलि 
सम्बन्िमा। 

आ.ि.२०७८/०७९ का योजना/कायणक्रम/आयोजनाहरको कायाणन्ियनका िालग 
२०७९ बैशाि मसान्िसम्म सम्झौिा गररसक्ने र असार १५ गिेलभर भकु्तानीका िालग 
पेश गररसक्नपुने लनर्णय गररयो। 



२८ कर सङ्किन 
सम्बन्िमा। 

िडास्िरमा मािपोि, सम्पखत्तकर, घर बहाि कर िथा अन्य प्रकारका लसर्ाररसहरु र 
स्थानीय िहिे उठाउने भनी कानूनद्वारा िोवकएका सबै प्रकारका करहरु िडा 
कायाणियबाट उठाउने कायणिाई लनरन्िरिा ददन ेलनर्णय गररयो। 

२९ िरौटी सदरस्याुँहा 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको िारा जडान िरौटी, एक्साभेटर, रोिर आदद प्रयोग 
िापिको िरौटी जम्मा गरेको लमलििे ६ मवहनालभर वर्िाण नलिएमा सदरस्यांहा गने 
लनर्णय गररयो। 

३० आय ठेक्का छुट 
सम्बन्िमा। 

आ.ि.२०७७/०७८ मा राजश्विर्ण को आय ठेक्का मार्ण ि किाडी/जलडबटुी/ बनकस 
कर, सडक पूिाणिार उपयोग सेिा शलु्क,सटर किि भाडा, बसपाकण  पावकण ङ शलु्क 
सङ्किनको िालग ठेक्का सम्झौिा गररएकोमा कोलभड-१९ महामारी रोकथाम िथा 
लनयन्रर्का िालग भएको लनर्ेिाज्ञाको समयमा सिारीसािनको आििजाििमा रोक 
िगाइएको िथा अत्यािश्यक बाहेकका सेिा सञ्चािन गनण लनर्ेि गररएको हुुँदा लनर्ेिाज्ञा 
समयािलिको ठेक्का िापि लनम्नानसुारको रकम छुट ददन ेलनर्णय गररयो। 

क्र. 
सं. 

आय ठेक्का 
वििरर् 

ठेक्का रकम प्रलिददन 
रकम 

लनर्िेाज्ञा 
ददन 

छुट रकम कैवर्यि 

१ हाटिोिा 
चौकी 

३९,३८,४
०० 

१०,७९० २९ ३,१२,९१० समायोजन 
गनुणपने 

२ जामनुगाछी 
चौकी 

२,२५,१०
० 

६१६ २९ १७,८६४ समायोजन 
गनुणपने 

३ भीमपथ चौकी ६,०२,००
० 

१,६४९ २९ ४७,८२१ समायोजन 
गनुणपने 

 

४ 
किाडी, 
जलडबटुी कर 

 

२७,१८,९
०० 

 

१०,०७० 

 

५८ 

 

५,८४,०६० 
वर्िाण ददनपुने 

 

५ 
संयकु्त पूिाणिार 
शलु्क 

 

४८,०२,६
२५ 

 

११,३०१ 

 

२९ 

 

३,२७,७२९ 
वर्िाण ददनपुने 

 

६ 
बसपाकण  
व्यिस्थापन 
सलमलि 

 

७५,६०,०
०० 

 

२०,७१२ 

 

५८ 
 

१२,०१,२९६ 
समायोजन 
गनुणपने 

७ लस-प्िट सटर 
भाडा 

३५,९६,७
५२ 

९,८५४ ४० ३,९४,१६० समायोजन 
गनुणपने 

८ लड-प्िट सटर 
भाडा 

१,०१,२९,
०२० 

२७,७५१ ४० ११,१०,०३० समायोजन 
गनुणपने 

जम्मा छुट रकम ३९,९५,८७०   
३१ लस-प्िट भिनका 

सटरकिि भाडा 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको लस-प्िट भिनका सटरकििहर ९ 
नं. िडा सलमलिको लसर्ाररस बमोखजम २०७८ श्रािर्देखि २०८३ असारसम्म िावर्णक 
दश प्रलिशि भाडा िवृि, मू.अ.क. १३ प्रलिशि, न.पा.कर १.५ प्रलिशि र बहाि कर 
१० प्रलिशि िाग्नेगरी लस-प्िट उपभोक्ता सलमलििाई भाडामा िगाउन ेलनर्णय गररयो। 

३२ घरनक्सा संसोिन 
दस्िरु, जररिाना र 
म्याद थप दस्िरु 
सम्बन्िमा। 

लनयमानसुार घरनक्सा दिाण भएका िर त्यसपलछका प्रकृया पािना नगरी समय गजुारेका 
परुाना र्ायिहरुको हकमा नक्सापास गराउन आउुँदा पूिणलिरेको क्षरेर्ि बराबरको 
राजश्व घटाई बाुँकी रहेको क्षेरर्ि चाि ुआलथणक िर्णको दररेट अनसुार वहसाब लमिान 
गदाण २० प्रलिशि संशोिन दस्िरु १०० प्रलिशि जररिाना र २० प्रलिशि म्याद थप 
दस्िरु लिई लनयमानसुार नक्सापास गने लनर्णय गररयो। 



३३ परुाना घरहरको 
संशोलिि नक्सा 
सम्बन्िमा। 

महानगरपालिकाबाट इजाजि लिई लनमाणर् सम्पन्न गरेका परुाना घरहरु स्िीकृि सडक 
मापदण्ड बमोखजम सडक अलिकार छाडेर संशोलिि नक्शा पेश गरेमा महानगरपालिकािे 
नक्शा संशोिन दस्िरु छुट गने साथै त्यस्िा पूनलनणलमणि परुाना घरहरुको हकमा सेटब्याक 
समेि निाग्न ेलनर्णय गररयो। 

३४ सडक मापदण्डलभर 
परेका घर भत्काई 
नयाुँ घर बनाउने 
सम्बन्िमा। 

सडक मापदण्डलभर परेका िर महानगरपालिकाबाट इजाजि लिएका परुाना घर भत्काई 
नयाुँ घर बनाएमा साविक इजाजि बराबर क्षेरर्िको नक्सापास दस्िरु लमनाहा गने 
लनर्णय गररयो। 

३५ इजाजि नलिई 
लनमाणर् गदै गरेका 
घरहरुको 
सम्बन्िमा। 

ईजाजि/अनमुलि नलिई घर लनमाणर् गनण नपाईन ेस्पष्ट काननुी ब्यिस्था भएिा पलन उक्त 
लनमयिाई उल्िङ्घन गरी बनाउुँदै गरेका घरबारे जानकारी लनयलमि गनणको िालग 
मापदण्ड पूरा हनुे िण्डमा ३०० प्रलिशि जररिाना लिई लनयलमि गररने लनर्णय गररयो। 

३६ सेिा बन्द हनु ुअगािै 
नक्सा दिाण भई 
लनमाणर् भइरहेका घर 
संरचनाहरको 
सम्बन्िमा। 

नयाुँ भेररएन्टसवहिको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) महामारीको दोस्रो िहरिाई 
मध्यनजर गदै महामारी रोकथाम िथा लनयन्रर्का िालग गररएको लनर्ेिाज्ञाको समयमा 
घरनक्सा सम्बन्िी सेिा बन्द रहेकोिे सोभन्दा अगािै नक्सा दिाण गराई उक्त अिलिमा 
मापदण्ड पूरा गरी लनमाणर् भएका/भइरहेका घर/भिन/संरचनाहरको हकमा दण्ड 
जररिाना नलिई आिश्यक प्रवक्रयािाई लनरन्िरिा ददन ेलनर्णय गररयो। 

३७ ज्येष्ठ नागररक पोर्र् 
भत्ता सम्बन्िमा। 

विगि िर्णदेखि ८४ िर्ण उमेर पूगेका ज्येष्ठ नागररकहरुिाई संघीय सरकारिे उपिब्ि 
गराउने सामाखजक सरुक्षा भत्ताको अलिररक्त थप मालसक रु.१०००।० पोर्र् भत्तािाई 
लनरन्िरिा ददने लनर्णय गररयो। 

३८ संघसंस्था अनदुान 
िचण सम्बन्िमा। 

संघसंस्था अनदुान िापि ददइएको रकमबाट ििब, भत्तामा िचण गनण नपाइने लनर्णय 
गररयो। 

३९ सामदुावयक िथा 
परम्परागि 
विद्याियहरमा 
सञ्चािन गररने योजना 
र कायणक्रम 
सम्बन्िमा। 

आगामी आ.ि.२०७८/०७९ मा सामदुावयक र परम्परागि िालमणक विद्यािय (गरुुकुि, 

मदरसा) हरुिाई विलभन्न कायणक्रम सञ्चािनका िालग उपिव्ि गराइन ेबजेट अनदुानको 
रुपमा लनकासा ददने र लनमाणर् सम्बन्िी कायणक्रमको हकमा िचण र प्राविलिकको कायण 
मूल्याङ्कनको आिारमा वकस्िामा अनदुान लनकासा ददने लनर्णय गररयो। त्यस्िो 
कारोबारको आलथणक िेिा पररक्षर् विद्याियमा नै हनु ेहुुँदा कायणप्रगलि र कायणसम्पन्न 
प्रलििेदन महानगरपालिकामा पेश गनण िगाउने लनर्णय गररयो। 
 

४० बहपु्राविलिक 
खशक्षाियको 
सांगठलनक संरचना 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर बहपु्राविलिक खशक्षाियको सांगठलनक संरचना खशक्षाियको लनदेशक 
सलमलिको लसर्ाररसको आिारमा स्िीकृि गने लनर्णय गररयो। 

४१ पररयोजना (RUDP) 
िचण अनमुोदन िथा 
आ.ि.२०७८/०७९ 
को अनमुालनि व्यय 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालिि क्षेरीय शहरी विकास पररयोजना (RUDP) को 
हािसम्मको िचण अनमुोदन गदै आगामी आ.ि.२०७८/०७९ को िालग प्रशासलनक 
िचणिर्ण  र.१,४७,५५,०००।०, परामशणदािाको िचणिर्ण  र.३,५०,००,०००।० र 
सािणजलनक लनमाणर् िर्ण  र.८,१०,००,०००।० गरी जम्मा र.१३,०७,५५,०००।० 
को अनमुालनि व्यय वििरर् PAM अनसुार िचण गनेगरी स्िीकृि गररयो। 



४२ र्ोहोर पानी प्रशोिन 
केन्रको िचण िथा 
अनमुालनि व्यय 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिका र्ोहोर पानी प्रशोिन केन्र िथा ढि प्रर्ािी सञ्चािन 
इकाइको हािसम्मको िचण अनमुोदन गदै आगामी आ.ि.२०७८/०७९ को िालग 
र.२,०६,५५,०००।० को अनमुालनि व्यय वििरर् स्िीकृि गररयो। 

४३ िेश्रो चरर्को 
पररयोजना सञ्चािन 
सम्बन्िमा। 

र्ोहोर पानी प्रशोिन केन्रसवहि नगरको पखश्चम दखक्षर् के्षर िगायि विकासको 
दृवष्टकोर्िे वपछलडएका अन्य के्षरहरमा नािा सडक सवहिको थप पूिाणिार लनमाणर् गनण 
नेपाि सरकार/एखशयािी विकास बैंकिाई अनरुोि गरी िेश्रो चरर्को पररयोजना 
सञ्चािन गने लनर्णय गररयो। 

४४ पररयोजनाबाट लनलमणि 
सडक, नािा िथा 
रु्टपाथको 
दीगोपनाको 
सम्बन्िमा। 

पररयोजनाबाट लनलमणि सडक, नािा र रु्टपाथको दीगोपनाको िालग नागररकको पयाणप्त 
सहयोगको अपेक्षा गदै सडक भारिहन क्षमिाभन्दा बवढका ठूिा सिारी सािनहर 
सडकमा गडुाउने, सडक नािा पेटीमा लनमाणर् सामाग्री राख्न,े नािा र पेटीमा सिारी 
सािनहर पावकण ङ गने, ढि प्रर्ािीमा क्षलि परु् याउने, मेनहोि, सेिर इनिेट, हाउस 
कनेक्सन च्याम्बरहरको अिखस्थलिमा प्रलिकुि असर परु् याउने, सेिर इनिेट, हाउस 
कनेक्सन च्याम्बर छोप्ने िा पनेु, अनमुलि नलिई ढि जडान गने जस्िा कायणिाई 
दखण्डि गनण दण्ड, जररिाना िथा क्षलिपूलिण सवहिका कडा कारबाही गनण नगर प्रहरी 
पररचािन गने लनर्णय गररयो। 

४५ पररयोजनािर्ण को 
बेरुज ुलनयलमि गने 
सम्बन्िमा। 

पररयोजनािर्ण  महािेिा परीक्षकको प्रलििेदनिे औलँ्याएका बेरुजहुर पररयोजनाबाट 
पेश भएको ि्य र प्रमार्का आिारमा र्स्यौट गने लनर्णय गररयो। 

४६ RUDP िर्ण  
सािणजलनक लनमाणर्िर्ण  
विलनयोखजि रकम 
पनुराििोकन 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा क्षेरीय शहरी विकास पररयोजनािर्ण  विलनयोखजि 
बजेटको क्र.सं. २६, िचण खशर्णक नं. ६.०५ सािणजलनक लनमाणर् िर्ण  विलनयोखजि रकम 
पनुराििोकन गरी उक्त खशर्णकमा र.६३,००,००,०००।० विलनयोजन गने लनर्णय 
गररयो। 

४७ RUDP मा कायणरि 
कमणचारीहरको भत्ता 
सम्बन्िमा। 

महानगरपालिका अन्िगणि िथा RUDP मा कायणरि कमणचारीहरुिाई उपिव्ि गराएको 
भत्ता अनमुोदन गदै RUDP को हकमा आ.ि. २०७८/०७९ सम्म लनरन्िरिा ददन े
लनर्णय गररयो। 

४८ आय-व्ययको 
अनमुोदन 
सम्बन्िमा। 

 
आ.ि.२०७७/०७८ को हािसम्म भएका आय-व्ययहरको अनमुोदन गररयो। 

४९ ििबी प्रलििेदन 
सम्बन्िमा। 

विराटनगर महानगरपालिकाको आलथणक िर्ण २०७८/०७९ को िावर्णक ििबी प्रलििेदन 
स्िीकृि गने लनर्णय गररयो। 

५० पदालिकारी चाडपिण 
िचण सम्बन्िमा। 

आ.ि.२०७७/०७८ मा महानगरपालिकाका पदालिकारीहरिाई पदालिकारी अन्य 
सवुििा खशर्णकबाट र.१५,०००।० (पन्र हजार) का दरिे चाडपिण िचण िापि 
उपिब्ि गराइएको रकम अनमुोदन गररयो। 

५१ स्िास््य 
कमणचारीहरको ििब 
सम्बन्िमा। 

स्िास््य सेिािर्ण  करारमा कायणरि कमणचारीहरिाई चाि ुआ.ि. २०७७/०७८ का 
िालग सशिण अनदुान स्रोिमा विलनयोखजि रकम नपगु हनुे भएकोिे नपगु रकम आन्िररक 
स्रोि िा राजश्व बाुँडर्ाुँट स्रोििर्ण  कमणचारी पाररश्रलमक खशर्णकमा थप गने लनर्णय 
गररयो। 



५२ आ.ि.२०७७/०७८ 
को बजेट संसोिन 
सम्बन्िमा। 

आ.ि.२०७७/०७८ को विलनयोखजि बजेट मध्येबाट लनम्न िचण खशर्णकमा विलनयोखजि 
बजेट संशोिन गरी देहाय बमोखजम कायम गने लनर्णय गररयो। 

क्र.
सं. 

िचण खशर्णक बजेटको 
स्रोि 

साविकमा 
विलनयोखजि रकम 

(र.) 

हाि संशोलिि रकम 
(र.) 

१ सिारी सािन 
ममणि िचण 
(कमणचारीको 
लनखज सिारी 
सािन) 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

२०,००,००० २,००,००० 

२ घरभाडा राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

१५,००,००० २१,००,००० 

३ इन्िन 
पदालिकारी 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

२५,००,००० २९,००,००० 

४ इन्िन कायाणिय 
प्रयोजन 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

५०,००,००० ६०,००,००० 

५ सिारीसािन िथा 
मेखशनरी औजार 
भाडा 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

२०,००,००० १२,००,००० 

६ उपदान राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

४,२३,५०,००० ३,६१,५०,००० 

७ और्लि उपचार 
िचण 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

१२,००,००० २,००,००० 

८ पदालिकारी बैठक 
भत्ता 

आन्िररक 
स्रोि 

१,०५,४०,००० १,२५,४०,००० 

९ विविि िचण आन्िररक 
स्रोि 

१,००,१०,००० १,०६,१०,००० 

१० पाररश्रलमक 
कमणचारी 

आन्िररक 
स्रोि 

१६,५०,००,००० १७,००,००,००० 

११ सभा सञ्चािन 
िचण 

राजश्व 
बाुँडर्ाुँट 

१०,००,००० १२,००,००० 

जम्मा २४,३१,००,००० २४,३१,००,०००  
५३ ढि िथा नािा 

सरसर्ाई बजेट 
सम्बन्िमा। 

लमलि २०७८/०२/२५ मा बसेको ९२औ ँकायणपालिका बैठकको लनर्णयानसुार िर्ाणिको 
समयमा हनुसक्ने सम्भाविि डुबान लनयन्रर्का िालग विराटनगर महानगरके्षरको पानी 
िथा ढि लनकास गनण र ढि िथा नािाको आिश्यक सरसर्ाईका िालग वित्तीय 
समालनकरर्बाट र.१५ िाि बजेट विलनयोजन गने लनर्णय भएकोमा उक्त बजेट सङ्घीय 
सरकार वित्तीय समालनकरर्िर्ण को नगर स्िरीय योजना अनसूुची-(घ) अन्िगणि पृ् िी 
मागण पखश्चम इन्र गौिमको घर अगालड नािा लनमाणर् आयोजनाको बाुँवक रकमबाट िचण 
गनेगरी स्िीकृि गररयो। 



५४ बेरुज ुलनयलमि गने 
सम्बन्िमा। 

महािेिापरीक्षकको कायाणियिे देिाएको बेरुज ुसम्बन्िमा िपलसि बमोखजम गने 
लनर्णय गररयो। 

 

िपलसिूः 

बेरुज ु
दर्ा नं. 

लनर्णयको वििरर् रकम 

9 महािेिा पररक्षकको कायाणियबाट बेरुज ुदर्ा नं. 9 मा नगर प्रहरी, सिारी चािक, 
सयश, कायाणिय सहयोगी, प्िम्िर, इिेखक्ट्रलसयन, चौवकदार, मालि, बगैचे िगायिका पद 
बाहेक इखन्जलनयर, िररदार, सि इखन्जलनयर, अलमन िगायिका पदमा कमणचारी लनयखुक्त 
गरी िचण िेिेको भलन औल्याइएको िेरुजकुा सम्िन्िमा हाि िोकसेिा आयोगको जाुँच 
लिने कायण लनयलमि नभइरहेको र कमणचारी अभािका कारर् कायाणियको कामकाज गनण 
असहज भइरहेको अिस्थामा हाििाई आिश्यक कमणचारीहरु करारमा लनयकु्त गरर 
कामकाजमा िगाइरहेकोिे यस  दर्ामा उल्िेि भएको िेरुजिुाई लनयलमि गने लनर्णय 
गररयो। 

24186630।- 
 

10 महािेिा पररक्षकको कायाणियबाट बेरुज ुदर्ा नं 10 मा कमणचारी कल्यार्कोर् िािामा 
कमणचारीबाट कट्टी भएको साुँिा र व्याज रकम भन्दा रु. 3872597.57 बढी रकम 
दाखििा गररएको भलन औलँ्याइएको िेरुज ुरकमिाई कमणचारी अिकास हुुँदा लनजको 
कल्यार्कोर् सापटी रकम एक मषु्ट कट्टी गरर उपदान भकु्तानी गररने भएकािे सो रकम 
पलन कल्यार्कोर् िािामा दाखििा गने भए बमोखजम बढी रकम दाखििा भएको 
देखिएकािे लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

3872597.57 

11 महािेिा पररक्षकको कायाणियबाट िेरुज ुदर्ा नं 11 मा औल्याइएको कमणचारी 
प्रोत्साहन भत्ता बापि िचण गररएको रकम रु. 1935000।– कमणचारी अभािका 
कारर् उपिव्ि कमणचारीहरुिाई अलिररक्त समय काममा िटाइएकािे सभाकै लनर्णय 
बमोखजम कायाणियबाट प्रमाखर्ि समेि गरी िचण गररने भएकािे सो रकमिाई लनयलमि 
गने लनर्णय गररयो। 

 

1935000।- 

11.1 यस दर्ािे उल्िेि गरे बमोखजम लडखजटि हाखजरीको व्यिस्थापन गरररहेको अिस्थामा 
कमणचारी एिं कायणक्षेर ठुिो भएको साथै विश्वव्यापी महामारी कोलभड 19 का कारर् 
व्यिखस्थि गनण नसवकएको कारर् सभाकै लनर्णय िमोखजम कायाणियबाट िवटएको समय 
प्रमाखर्ि गरेर नै प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गने गरेकािे यो दर्ा िमोखजम उल्िेि गररएको 
िेरुज ुरकम लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

 

4531020।- 

11.3 कमणचारी व्यिस्थापन (सेिा सिण सम्िखन्ि) ऐन 2075 को पवहिो संशोिन गरर 
लनजामलि सेिा ऐन 2049 बमोखजम बढुिाको िालग उम्मेद्वार हनु चावहने मापदण्ड परुा 
नगरर स्िरििृी, िहिवृि, ग्रडेथप जस्िा प्राििान राखि संघीय र प्रदेश काननु विपररि थप 
व्ययभार गरेको भन्ने िेरुजकुो हकमा संघीय संरचना अनसुार यस महानगरपालिकामा 
साविक देखि कायणरि कमणचारी र अन्य लनकायबाट समायोजन भइ आएका 
कमणचारीहरुको विचमा िहगि एकरुपिा कायम गरी कायण सम्पादन गराउनपुने भइ 
कमणचारी व्यिस्थापन ऐन संशोिन गरेर महानगरपालिकाको स्रोि र सािनिाई समेि 
दृवष्टगि गरर िह लमिान, स्िरिृवि, ग्रडेथपको व्यिस्था गररएको हुुँदा िेरुज ुऔल्याइएको 
रकम लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

 

30920004।- 



11.14 महािेिा पररक्षकको कायाणियबाट िेरुज ुकायम गररएको विमा वपिाम्बर िस्िी िगायि 
4 जना कमणचारीहरुको विमा िापिको रकम भकु्तानी सम्िन्िमा लनजहरुको साविक 
कायाणियबाट नै नेपाि िाइर् इन्स्यरेुन्स कम्पनी लिलमटेडमा विमा गराइएका कारर् 
नागररक िगानीकोर् कमणचारी विमाकोर्मा विमा गनण कदठन भएका कारर् नेपाि िाइर् 
इन्स्यरेुन्स कम्पनीमै वप्रलमयम भने कायण गरर सो कम्पलनको भपाणइ राखिने भएकािे यो 
िेरुज ुलनयलमि गररने लनर्णय गररयो। 

19200 

11.17 यस दर्ा बमोखजम करार कमणचारीहरुिाई सञ्चयकोर् कट्टी गरर कायाणियिाई िढी 
व्ययभार सजृना गराइएको भलन औल्याइएको िेरुज ुरकमिाई विगिमा विराटनगर 
उपमहानगरपालिका रहेकै समयबाट प्रदान गररएको सेिा सवुििािाई नयाुँ प्रदेश काननु 
निनेको अिस्थामा एिं कमणचारीको िाइपाइ आएको सवुििा कटौिी गनण नलमल्ने साथै 
परुानो व्यिस्था िमोखजम नै सञ्चयकोर् कट्टी गने गररएको र महानगरपालिकाको कमणचारी 
व्यिस्थापन सम्िन्िी ऐन 2075 परुानै काननुको लनरन्िरिा भएका कारर् लनयलमि गने 
लनर्णय गररयो। 

2309484।- 

14 महािेिा पररक्षकको प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा नं 14 मा पदालिकारीको सवुििा 
सम्िखन्ि उल्िेि गरेको चाडपिण भत्ता प्रदान गरे बापि अलनयलमि भएको रकम रु. 
1455000।– लनजहरुको िििी आिारमा प्रदान गररएको र आगालम बर्णदेखि काननु 
िमोखजम लनर्णय गरेरै प्रदान गनण कायाणियिाई लनदेशन गदै लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

1455000।- 

15 यस दर्ामा उल्िेि भएको कायाणियको व्ययभार बढ्ने गरर प्रमिु र उप प्रमिुिे 
स्िवकय सखचि र सल्िाकार लनयकु्त गरेको भलन उल्िेि गरेको िेरुजकुा सम्िन्िमा 
कायाणियका िर्ण बाट बहस एिं पैरिी गनण साथै कायाणियको अन्य आिश्यक कायण गनण 
स्थायी कमणचारी नभएको कारर् कानलुन सल्िाहकार एिं  जन सम्पकण  अलिकृि लनयकु्त 
गरर कायण सम्पादन हुुँदै आएको र लनजहरु प्रमिु र उपप्रमिुका स्िवकय सखचि नभएर 
कायाणियका कमणचारी भएकोिे उक्त दर्ाको िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

1761360।- 

15.1.1 महािेिा पररक्षकको प्रारखम्भक प्रलििेदन अनसुार प्रमिु र उपप्रमिुको स्िवकय सवििका 
रुपमा अलिकृि र सहायक पाुँचौ िहको कमणचारी लनयकु्त गरर पाररश्रलमक भकु्तानी गरर 
िचण गरेको भलन कायम गरेको िेरुज ुरकम लनज कमणचारीहरु कायाणियकै कमणचारी 
भएको र स्िवकय सखचिका रुपमा काम गनणका लनखम्ि मार लनयकु्त भएको नभइ स्िवकय 
सखचििे सम्पादन गनुणपने कायणको थप खजम्मेिारी मार प्रदान गरेको हुुँदा यो िेरुज ु
दर्ािाई लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

1344203।- 

16 िेरुज ुप्रलििेदनको दर्ा १६ मा उल्िेखिि पदालिकारीिे एनिे िोके िमोखजमका मालसक 
अनगुमन भत्ता िभुीूःलिएकोमा अनगुमन प्रलििेदन पेश नभएको सम्िन्िमा नीज 
पदािीकारीहरुिाट लनयलमि रुपमा महानगरपालिकािे संचािन गरेका योजना िगायिका 
अन्य गलिवििीहरुको अनगुमन हनुे गरेको हदुां आल्याएको िेरुज ुरु 1830000। 
लनयलमि गने लनर्णय गररयो । 

 

18 महािेिा पररक्षकको प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा नं 18 मा पदालिकारीको चाडपिण िचण 
िापि आल्याएको िेरुज ुपदालिकारी अन्य सवुििा खशर्णकिाट िचण िेिीएको हदुां िचण 
समथणन गरी उक्त रकम रु. 1455000।– लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

1455000।- 

28.1 महािेिा पररक्षकको कायाणियबाट िेरुजकुो प्रारखम्भक प्रलििेदनमा औल्याइएको सवहद 
रंगशािामा चेनखजङ रुम लनमाणर् गनण उपभोक्ता सलमलि मार्ण ि कायण गराई रकम भकु्तानी 
गरेको सम्िखन्ि िेरुजकुो हकमा सवहद रंगशािाको सम्परु्ण व्यिस्थापन िथा सञ्चािनको 
खजम्मेिारी प्रदेश सरकारिे यस महानगरपालिकािाई ददइसकेको साथै सामाखजक विकास 
मन्राियिे फ्िड िाइट जडान सम्िखन्ि कायण गरेको र अन्य काम महानगरपालिकाबाट 
भएकािे उक्त िचण रकम लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

1954302.32 



34 प्रारखम्भक प्रलििेदनमा स्थानीय पूिाणिार विकास साझेदारी कायणक्रम मा स्िीकृि भन्दा 
बढी भकु्तानी गरेको भन्ने सम्िन्िमा सांसद िािबाब ुपखण्डि र खशि कुमार मण्डिबाट 
छनौट भइ स्िीकृि बजेट कायाणन्ियन गदाण जन सहभालगिा बापिको रकम सम्िखन्िि 
योजनाको िागिमा थप भइ कायाणियको िािामा दाखििा भएको र सो थप रकम 
समेिबाट योजना सम्पन्न भए िमोखजम भकु्तानी गररएको हुुँदा रकम बढी नभएकोिे 
लनयलमि गने लनर्णय गररयो।  

143424।- 

35 और्िी िररद गदाण लनयमाििीमा भएको व्यिस्था पािना नगरर सोझै िररद गरेको भन्ने 
सम्िन्िमा आ.ि. 2076।77 को िेस्रो चौमालसकको सरुुदेखि नै विश्वव्यावप रुपमा 
रै्लिएको कोलभड 19 महामारी लनयन्रर् प्रयोजनका िालग अत्यािश्यक और्िी र 
और्िीजन्य सामाग्री िामो प्रकृया अपनाई िररद गनण सम्भि नभएकािे आिश्यकिाका 
आिारमा कोलभड 19 लनयन्रर् सलमलिको लनर्णय िमोखजम पटक पटक िररद गरर 
नगरिालसको स्िास््य सरुक्षा कायणमा िचण भएको हुुँदा उक्त िचण लनयलमि गने लनर्णय 
गररयो। 

3815071।- 

36 विलभन्न वकलसमका िस्ि ुिा सेिा िररद गदाण प्रलिस्पिाणत्मक विलि नअपनाई पटक पटक 
सोझै िररद गरेको भन्ने सम्िन्िमा बजेट पखुस्िकामा बजेट विलनयोजन हुुँदा रु. 5 िाि 
सम्मका योजना िथा िररद सम्िखन्ि कायणहरु मध्ये केवहको िररद प्रकृया कोटेसनको 
माध्यमबाटै गररएको। रु. 5 िाि भन्दा िढी रु. 20 िाि सम्मका योजना िथा 
िररद सम्िखन्ि कायाणन्ियन गदाण लसििन्दी दरभाउपरको विलि नै अििम्िन गररएको 
साथै रु. 20 िाि भन्दा मालथको योजना िथा िररदमा टुक्रा टुक्रा पारेर पटक पटक 
िररद गने कायण नभएको, यसमा केवह योजना िथा िररदमा भने कोलभड 19 को 
महामारीका समयमा उत्पन्न प्रलिकुि पररखस्थलिका कारर् प्रलिस्पिाणत्मक विलि अििम्िन 
हनु नसकेको देखिएकािे यसमा समसामवयक सिुार गनण कायणपालिकािाई लनदेशन गदै 
उक्त िचण लनयलमि गने लनर्णय गररयो।  

 

16433800।- 

42.1 उपभोक्ता सलमलिबाट कायण गराउने गरर संझौिा भएकोमा लनमाणर् व्यिसायीको वििमा 
पररमार् समािेस गरर भकु्तानी भएको भन्ने सम्िन्िमा स्थानीय उपभोक्ता सलमलि संग 
सम्झौिा भएकोमा उपभोक्ता सलमलििे कायण सम्पादन गनण नसक्ने भलन कायण नगरेकािे 
सो काम लनमाणर् व्यिसायी मार्ण ि गराई काम गरेको पररमार् र्ाइनि वििमा समािेस 
भए अनरुुप नै भकु्तानी भएको देखिएकािे उक्त िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

 

152320।- 

42.9 ितृ्तखचरको भकु्तानी गदाण संझौिाको सिण परुा नगरर भकु्तालन गरेको भन्ने सम्िन्िमा यस 
महानगरपालिका र नेप्िी लमलडया प्रा.लि िीच भएको संझौिा िमोखजम िोवकएको अिलि 
लभरै कायणक्रम सम्पन्न गरेको र कायण सम्पन्न प्रलििेदन साथ लस.लड. समेि कायाणियमा 
प्राप्त भएपलछ भकु्तालन गरेको देखिएकािे ितृ्तखचर रे्सिकुमा अपिोड नगरेकै कारर्िे 
िेरुज ुकायम गनण मनालसि नहनुे देखिएकोिे उक्त िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

 

495000।– 

 

42.14 कायणक्रम स्िीकृि िेगर कायणक्रम र योजना िाहेकको कायणमा िचण गरेको भन्ने सम्िन्िमा 
बजेट विलनयोजन गदाणकै अिस्थामा ममणि संभार िथा अन्य ित्काि अत्यािश्यक 
देखिएको कायण सञ्चािनको िालग ममणि संभार कोर्मा विलनयोखजि बजेटबाट राजश्व 
शािामा पावटणसन गराउने कायण गराएको हुुँदा उक्त िचण स्िीकृि कायणक्रम अन्िरगिकै 
रहेकािे िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो।  

482615।– 

 
 
 
 
 
 
 



42.15 िररद कायण ऐनमा िोवकए अनसुार नगरर एकै कायणिाई टुक्रा गरर सोझै िररद गरेको 
भन्ने सम्िन्िमा स्थानीय िहको कायणक्षेर ठुिो भएको र समायोजन भई आउने 
कमणचारीहरुको कायणव्यिस्थापन एिं विलभन्न समयमा आईपने विविि समस्याहरुको बारेमा 
पलन पूिाणनमुानका आिारमा िररद योजना िजुणमा हनु नसकेको र ित्काि आिश्यक्ताका 
आिारमा र्लनणचर, कम्प्यटुर, वप्रन्टर िगायिका अन्य सामाग्री िररद गदाण रकमको 
लसमाको आिारमा अपनाउनपुने िररद विलि र प्रकृया अििम्िन गरेर नै कायाणन्ियन 
भएकोिे उक्त िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

5440953।- 

43 अन्य लनकायको सामालग्र िररद भकु्तानी सम्िन्िमा औल्याइएको िेरुजकुा सम्िन्िमा 
उच्च अदािि विराटनगरिाई ित्काि सहयोग उपिव्ि गराउनपुने अिस्था आएको िर 
बजेट विलनयोजन नभएको हुुँदा पलछ अनमुोदन गने लनर्णय िमोखजम नै सामाग्री िररदको 
भकु्तालन गररएको हुुँदा उक्त िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

238712।- 

53 गि िर्णको रकम भकु्तानी गररएको सम्िन्िमा औल्याइएको िेरुजकुा सम्िन्िमा 
कायणपालिका छिर्िबाट नै भकु्तानी गररएको िर नगरसभामा लनर्णय गनण छुट भएको 
देखिएको हुुँदा उक्त भकु्तानी दोहोरो पनण नगई यसै िर्णमार भकु्तानी गररएकोिे िेरुज ु
लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

2674879।- 

59 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर् 59 मा उल्िेखिि खशक्षकिाई काजमा रािी ििि भत्ता 
भकु्तानी गरेको िेरुजकुो सम्िन्िमा शैखक्षक प्रशासन महाशािामा कायण गने कमणचारीको 
अभाि भएका कारर् करारमा कमणचारी लनयकु्त गरर कायणियको आलथणक व्ययभार झनै 
बढाउने कायण भन्दा खशक्षक िवढ भएका विद्याियका खशक्षकिाई नै काजमा िटाउदा 
आलथणक रुपमा पलन लमिव्यवय हनुे देखिएकािे उक्त कायण गरेको हुुँदा सो िेरुज ुलनयलमि 
गने लनर्णय गररयो। 

2365768।- 

60 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर् 60 मा उल्िेखिि खशक्षकिाई काजमा रािी ििि भत्ता 
भकु्तानी गरेको िेरुजकुो सम्िन्िमा शैखक्षक प्रशासन महाशािामा कायण गने कमणचारीको 
अभाि भएका कारर् करारमा कमणचारी लनयकु्त गरर कायणियको आलथणक व्ययभार झनै 
बढाउने कायण भन्दा खशक्षक िवढ भएका विद्याियका खशक्षकिाई नै काजमा िटाउदा 
आलथणक रुपमा पलन लमिव्यवय हनुे देखिएकािे उक्त कायण गरेको हुुँदा सो िेरुज ुलनयलमि 
गने लनर्णय गररयो। 

 

478559।- 

86.2 गि िर्णको अिलिको भकु्तानी सम्िन्िी उल्िेि भएको िेरुज ुरकम सम्िन्िमा नोिेि 
मेलडकि किेजिे माग गरेको रकम अलगल्िो आ.ि. मा भकु्तानी नभएको र यो आ.ि.मा 
भकु्तानी बाुँवक रहेको रकम नै भकु्तानी गरेको देखिएकोिे उल्िेखिि िेरुज ुरकम लनयलमि 
गने लनर्णय गररयो। 

 

1753000।- 

86.3 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा नं 86.3 मा उल्िेि भएको स्िास््य संस्था नभएका 
िडाहरुमा भिन लनमाणर् शीर्णकबाट कोलभडसुँग सम्िखन्िि सामाग्री िररद सम्िखन्ि 
िेरुजकुा सम्िन्िमा स्िास््य िथा जनसंख्या मन्राियको च.नं. 603 लमलि 
2077।02।16 को परानसुार रु. 500000।– को कोलभड सचेिना कायणक्रम 
सञ्चािन भइ और्िी िररद कायणक्रमको विलनयोखजि रु. 3000000।– मध्येबाट िचण 
भएको साथै कोलभड 19 महामाररको प्रकोप न्यनुीकरर् गने गराउने सन्दभणमा सो संग 
सम्िखन्िि और्िी, मास्क, सेलनटाइजर, ग्िोव्स आदद िररद बापि िचण भएकोिे यसिाई 
लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

 

403516।- 



93 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा नं 93 मा माि ृिथा निखशस ुकायणक्रममा कमणचारीका 
नाममा पेश्की लिएर कायणक्रम गनुणपने भलन कायम गररएको िेरुजकुा सम्िन्िमा 
महानगरपालिकाकै कायणक्रम प्रलिलनलि र नोिेि मेलडक किेजका प्रलिलनिी िीच 
आिस्यक समन्िय गरर कायणक्रम गररएको र उक्त कायणक्रममा भकु्तालन प्रकृया मार 
र्रक परेको िर कायणक्रमको उपिखव्िका विर्यमा र्रक नपरेको देखिएको हनुािे चाि ु
आ.ि. बाट सिुार गनण कायणियिाई लनदेशन सवहि लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

150000।- 

98 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा 98 मा उल्िेि गररएको नगरसभािाट बजेट पाररि िेगर 
िचण सम्बन्िमा उक्त सञ्चयकोर् बापि जम्मा गररएको रकम अखघल्िो आ.ि.मा जम्मा 
गनण छुट नै भएको र नगरसभािाट अनमुोदन गने गरर दाखििा गररएकोमा अनमुोदन गनण 
छुट भएको देखिएकािे उक्त िचण अनमुोदन गरर लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

4705257.40 

107  इन्िन िचणको मापदण्ड सम्िन्िी प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा 107 मा उल्िेि गररएको 
िेरुजकुा सम्िन्िमा महानगरपालिकाको कायणक्षेर ठुिो भएको र सो िमोखजम सिारी 
सािनको उपिव्ििा नभएकोिे सिारीसािन कोही एक जनािे मार उपयोग नगरी 
आिश्यकिाका आिारमा अन्य कमणचारी एिं जनप्रलिलनलििे समेि उपयोग गनुणपने साथै 
यही समयमा कोलभड 19 को अिस्था आएर सो को रोकथाम िथा लनयन्रर्का िालग 
पलन कायाणियका सिारी सािन उपयोग गनुण परेका कारर् इन्िन एिं िगबकु व्यिखस्थि 
गनण कदठनाई उत्पन्न भएको देखिएकािे त्यस्िा कायण सिुार गनण लनदेशन गदै उक्त िचण 
अनमुोदन गरर िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

39600।- 

120 कोरोना भाइरस क्िारेखन्टन सञ्चािन िथा व्यिस्थापनका खशिखशिामा बढी दरमा रकम 
िचण गरेको भलन उल्िेि गररएको िेरुजकुा सम्िन्िमा सो महामारीका िीच सामाग्री 
सहज ििरमा उपिव्ि नहनुे र विपदको समयमा साथै अत्यिश्यक अिस्थामा  सरुक्षा 
लनकायिाई व्यिस्था गररने राशनदरमा सामाग्री पाउन समेि सम्भि नभएकोिे सो 
िमोखजम िचण भएकािे उक्त िचण अनमुोदन गरर लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

915750।- 

130 यस दर्ामा प्याकेखजङ कायणको दोहोरो भकु्तालन गरेको सम्िन्िमा महानगरपालिकािे 
िररद गरेको राहिको प्याकेखजङ र अन्य लनकायबाट िडामा सोझै अनदुान प्राप्त भएको 
राहि प्याकेखजङ छुट्टाछुटै्ट भएकािे सो प्याकेखजङ सम्िन्िी भकु्तानी दोहोरो नभएको 
देखिएको हुुँदा िचण अनमुोदन गरर लनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

47000।- 

134 कल्यार्कोर्बाट प्रदान गररएको सापटी पेश्कीमा उल्िेि गररएको िेरुजकुो सम्िन्िमा 
का.स. िवििा लसंहको पेश्की रकम रु. 40 हजार मार हनुपुनेमा रु. 4 िाि उल्िेि 
गररएकोमा सो सच्याउने लनर्णय गररयो। साथै कमणचारीहरुिे मालसक रुपमा 
वकस्िािखन्दमा पेश्की रकम भकु्तानी गदै जाने भएकािे एकै आलथणक िर्णमा उक्त 
पेश्कीको सम्परु्ण रकम र्च्यौट नहनुे भएकािे मालसक रुपमा वकस्िािखन्दमा पेश्की वर्िाण 
गने गरर िचण अनमुोदन गदै यो िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

6365000।- 

156 प्रारखम्भक प्रलििेदनको दर्ा नं 156 मा क्षेलरय सहरी विकास कायाणियिे अखख्ियारी 
भन्दा बढी िचण गरेको भन्ने िेरुजकुा सम्िन्िमा उक्त िचण अनमुोदन गरर लनयलमि गने 
लनर्णय गररयो। 

4959340.28 

176 िररद सम्िन्िमा आिश्यकिाका आिारमा िररद गनुण पने अिस्था भइ िचण हनुे रकमको 
लसमाको आिारमा काननुिे िोकेको लसमा ननाघ्ने गरी पटक पटक िररद भएकोिे उत्त 
िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

151352।- 

180 महानगरपालिकािे परकार महासंघको भिन लनमाणर्मा सहयोग स्िरुप अनदुान रकम 
उपिव्ि गराएकािे सो िेरुज ुलनयलमि गने लनर्णय गररयो। 

100000।- 



185 #/EFF*Fsf] ;Demf}tf ubf{ axfns/ sfof{non] g} ltg]{ zt{ u/L 

#/wgLnfO{ ef*f e'StfgL u/]sf] / e'StfgL afsLsf] sRrfjf/L g/fv]sf] 

eGg] ;DaGwdf axfns/ afkt x'g] a/fa/sf] /sd ;Ddmf}tf c+sdf g} 

#^fO{ ah]^ vr{ ug]{ ul/Psf] . ;fy} cf=jsf] cGTosf] dlxgfsf] 

#/ef*f rfn' cf=jdf e'StfgLsf] nflu k]z eP cg';f/ e'StfgL 

ul/Psf] x'bf pQm a]?h" lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

240000 

187 vr{sf] cfb]z a]u/ sfof{non] uf*L ef*fdf lnO{ e'StfgL vr{ u/]sf] 

eGg] ;DaGwdf ;jf/L ;fwg ef*fsf] nflu l:js[t ljlgof]lht ah]^s} 

kl/wL leq /x]/ vr{ ePsf] ;fy} o; dxfu/kflnsfdf ljleGg 

lgsfoaf^ cg'udg tyf j:t'l:ylt a'em\g] qmddf laleGg ;dodf 

k|d'vHo'sf] lgb]{zgdf uf*L ef*fdf lnO{ cfjZostf cg';f/ k|of]u ubf{ 

l:js[t lhNnf b//]^s} cfwf/df vr{ ePsf]n] pSt a]?h' lgoldt ug]{ 

lg)f{o ul/of] . 

206400 ।- 

193 dfOqmf] a; ef*f afktsf] /sd e"QmfgL ubf{ ;Ddmf}tf / sfdsf] 

k|of]hg tyf cfb]z a]u/ vr{ u/]sf] eGg] ;DaGwdf bkmf 187 

adf]lhd g} eP u/]sf]n] pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

130000।- 

203 e]^]g/L ;DalGw cf}iflw / cGo ;fdu|L vl/b afktsf] e'QmfgLdf ;fdu|L 

vkt cjlw / :yfg gv'n]sf] eGg] ;DaGwdf ldlt 2077.03.26 df 

e'QmfgL ePsf pQm cf}iflw / ;fdfg cf=jsf] cGTodf vl/b ePsf]n] 

cf=j 077.078 sf] >fj)f b]lv cfjZostf cg';f/ k|of]u x'bf vkt 

ePsf] ;fy} o:tf ;fdu|L tyf cf}iflw dxfgu/ If]q leqsf kz' pkrf/ 

;]jfdf k|of]u ePsf]n] pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

294499।- 

206 ;fd'bflos ljwfnox?df xl/t kfs{ lgdf{)f ug{ O{gl/r g]kfn;u 

;Ddmf}tf u/L sfo{ u/fPsf]df pQm ;+:yfsf] sfd ug]{ p@]Zo aflx/sf] 

sfo{ jftfj/)f ;DalGw sfo{ u/fO{ e'QmfgL u/]sf] eGg] ;DaGwdf pQm 

;+:yfn] k]z u/]sf] ljleGg sfuhft cg';f/ jftfj/)f ;DalGw sfo{ 

u/]sf] b]lvPsf]n] pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

449996।- 

207 gfnf ;kmfO{sf] nfut cg'dfgdf /fgL cfp^n]^ /x]sf]df ;f] sf] ;^\̂ f 

#f]#fk}gL ;kmfO{ u/]sf] d'Nof+sg /flv lan tof/ u/]sf] / :yfg 

kl/jt{g ul/ sfo{ u/fPsf]df sf/)f gv'nfPsf] eGg] ;DaGwdf 

pNn]lvt b'a} :yfgsf sfo{sf] nflu b'O{ cnu cnu n=O+ tyf 

d'Nof+sg eO{ b'O{ cnu cnu lgdf{)f Joj;foLnfO e'QmfgL ePsf]n] 

pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

384500।- 

211 km/s p@]Zosf kmd{af^ ;KnfO{ ul/ e'QmfgL u/]sf] eGg] ;DaGwdf 

j*f g+ 3 sf] sfof{no ejgdf P;L h*fg sfo{ cfz'tf]if lgdf{)f 

;]jfaf^ ljw'lto ;fdu|L ;KnfO{ ;DalGw sfo{, ;ldIff lgdf{)f ;]jfaf^ 

u/fPsf] / ;DalGwt lgdf{)f ;]jfx?n] k]z u/]sf] k|df)f sfuhftsf] 

cfwf/df g} ;KnfO{ eO{ e'QmfgL ePsf]n] pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o 

ul/of] . 

903265।- 

212 j}b]lzs e|d)fsf] nflu tf]lsPsf] sfg'gL Joj:yfsf] kfngf u/L 

dGqfnoaf^ dgf]gog l:js[tL gePsf] sfo{df vr{ u/]sf] eGg] 

;DaGwdf dxfgu/kflnsfsf :jsLo ;lrj ;lxt 4 hgf sd{rf/L 

ef/tsf] gof lbNnL l:yt Ps «̂:^df efu lng hfbf 

dxfgu/kflnsfsf] sfo{kflnsfsf] a}&ssf] lg)f{o cg';f/ eP u/]sf]n] 

pQm a]?h' lgoldt ug]{ lg)f{o ul/of] . 

215343।- 

 


