आज मिमि २०७८ साल फागुन ०३ गिे िंगलबारका दिन यस सााँफेबगर नगरपामलकाका नगर प्रिुख श्री कु ल बहािुर
कुाँ वरज्यूको अध्यक्षिािा आ.व.२०७८/०७९ को १०औं काययपामलका बैठक िेहाय बिोमजिको उपमथििीिा बसी
मनम्नानुसारका प्रथिावहरु िामि छलफल गरी मनर्यय पाररि गररयो ।
उपमथििीीः
क्र.सं.

नाि‚ िर

पि

सम्पकय नं.

१.

श्री कु ल बहािुर कुाँ वर

अध्यक्ष एवं नगर प्रिुख

९८५१०७७११८

२.

श्री मबियला िेवी बुड्िापा

सिथय एवं नगर उप-प्रिुख

९८६८७०७४४६

३.

श्री अिर बहािुर शाह

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-१

९८६८४३६५५५

४.

श्री कालु ससंह कुाँ वर

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-२

९८४८६५०७१२

५.

श्री कृ ष्र् बहािुर बुढा

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-३

९८६५६२६२६४

६.

श्री बालमगरी कुाँ वर

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-४

९८४८६७७५०२

७.

श्री उमजरे साउाँ ि

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-५

९८६८५२०५५६

८.

श्री प्रेि राज शिाय

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-६

९८४८६१२७६०

९.

श्री मिठ्ठु ससंह भाट

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-७

९८४८४११६९९

१०.

श्री टंक बहािुर कुाँ वर

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-८

९८६९१५६८६६

११.

श्री ध्रुब बहािुर िापा

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-९

९८४८५५४०३५

१२.

श्री लाल बहािुर खडका

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-१० ९८४८६९२९४८

१३.

श्री गर्ेश बहािुर खडका

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-११ ९८६५८३२६४५

१४.

श्री प्रकाश बहािुर राना

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-१२ ९८४८५३०१९१

१५.

श्री सागर ससंह सोनार (बाब्ली)

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-१३ ९८५८४२६५२४

१६.

श्री कर्य बहािुर साउाँ ि

सिथय एवं वडा अध्यक्ष वडा नं.-१४ ९८४८६७७९८६

१७.

श्री जीि बहािुर मनशानी लुहार

सिथय

९८६२५०१०८८

१८.

श्री िुरी िेवी कुाँ वर

सिथय

९८१४६६७२१०

१९.

श्री सुरि बहािुर भुल

सिथय

९८६९४४०७५९

२०.

श्री सावी मिजार

सिथय

९८०४६८३८३५

२१.

श्री शंकर भुल

सिथय

९८४८६००८७६

िथिखि

२२.

श्री जयन्िी िेवी बोगटी

सिथय

९८६८८००१८२

२३.

श्री सामवत्री िेवी कुाँ वर

सिथय

९८४०६८०६७२

२४.

श्री शान्िी िेवी जोशी

सिथय

९८४८५२६५४९

२५.

श्री लक्ष्िी प्रसाि शिाय

समिव मन. प्र.प्र.अ.

९८५८४३०१११

आिमन्त्रिीः
१.

श्री महिा िेवी कुाँ वर

का.वा. वडा अध्यक्ष वडा नं. ८

२.

श्री नृप मवश्वकिाय

कानुन शाखा उ.प्र.

९८४८६०४१२०

प्रथिावहरु
१. ररपोर्टयङ
२. रामिय प्रजािन्त्र दिवस सम्बन्धिा ।
३. प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि सम्बन्धिा ।
४. एदककृ ि बथिी मवकास काययक्रि सम्बन्धिा ।
५. मवमभन्न काययमवमधहरुको संशोधन सम्बन्धिा ।
६. मवमभन्न काययमवमधहरुको खारे जी ििा ऐनिा रुपान्िरर् सम्बन्धिा ।
७. ऐन संशोधन सम्बन्धिा ।
८. ऐन पाररि सम्बन्धिा ।
९. आठौं नगरसभा ियारी सम्बन्धिा ।
१०.

सााँफेबगर नगरपामलका नगर काययपामलकाको कायायलय सााँफेबगर अछािको जग्गाधनी प्रिार् पूजाय

सम्बन्धिा ।
११.

थवाथ्य मविा सम्पकय व्यमि िोक्ने सम्बन्धिा ।

१२.

गररब घरपररवार पररिय पत्र मविरर् सम्बन्धिा ।

१३.

श्रेर्ी मवमहन कियिारीहरुको थिायी पिपूर्िय िाग गने सम्बन्धिा ।

१४.

मवमवध

मनर्ययहरुीः
मनर्यय नं. १
प्रथिाव नं.१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको मिमि २०७८ साल िाघ २७ गिे सम्पन्न नवौं काययपामलका
बैठक यिा नगरपामलकाबाट भए गरे का काययक्रिहरु नगर मशक्षा समिमिको बैठक सम्पन्न, यही मिमि २०७८ साल फागुन १५
गिे मभत्र अमनवायय रुपिा थवाथ्य मविा गनय जनप्रमिमनधी ििा कियिारीहरुलाई मनिेशन, थवाथ्य मविा कायायन्वयन गने
काययिा आधाररि रही प्रेस मवज्ञप्ती जारी ििा पत्रकार सम्िेलन, गररब घरपररवार पररिय पत्र मविरर् सहयोग सिन्वय
समिमिको बैठक सम्पन्न र गररब पररिय पत्र मविरर् नगररएका वडाहरुिा पररियपत्र मविरर् गने मनर्यय ििा अन्य
सिसािमयक कृ याकलापहरुको बारे िा नगर प्रिुखज्यूबाट संमक्षप्त रुपिा ररपोटय प्रथिुि भई वडा िहको ररपोर्टयङ सम्बमन्धि
वडा अध्यक्षको प्रथिुमि पश्चाि कायय सञ्चालनािय िेमखएका सिथया ििा किजोरीलाई नगर प्रिुखज्यूको सम्बोधन समहि आपसी
सहििी ििा सहकाययबाट सिाधान गने गरी ररपोर्टयङ कायय सम्पन्न गररयो ।
मनर्यय नं. २

प्रथिाव नं.२ िामि छलफल गिाय यही मिमि २०७८ साल फागुन ७ गिे प्रजािन्त्र दिवसको अवसरिा यस सााँफेबगर
नगरपामलकािा फागुन ६, ७ र ८ गिेका दिन सााँझपख िीप प्रज्वलन गरी ३ दिन सम्ि िनाउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि
गररयो ।
मनर्यय नं. ३
प्रथिाव नं.३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि अन्िगयि आ.व.
२०७९/८० का लामग रोजगारीिा सिावेश हुन मनयिानुसारको िोदकएको िापिण्ड पुरा गरे का बेरोजगार व्यमिहरुका लामग
यही मिमि २०७८ साल फागुन १ गिे िेमख २०७८ साल फागुन िसान्िको सियावमध मभत्र ईच्छु क बेरोजगार व्यमिहरुले
सम्बमन्धि वडा कायायलयिा गई रीिपूवयक फाराि भनय लगाउने र फाराि भिाय अमघल्लो आ.व.हरुिा कािको अवसर नपाएका
व्यमिहरुलाई प्रािमिकिा दिने व्यवथिाका लामग यस नगरपामलका अन्िगयिका १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने
सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ४
प्रथिाव नं. ४ िामि छलफल गिाय सङ्घीय िामिला ििा सािान्य प्रशासन िन्त्रालय थिानीय पूवायधार मवभाग अन्िगयि उच्च
पहाडी एवि् महिाली क्षेत्र सिृमि काययक्रिको छनौटिा परे का थिानीय िहहरुको लामग आयोजना प्रथिाव पेश गने सम्बन्धी
मिमि २०७८ साल िाघ १० गिेको प्रकामशि सूिनानुसार यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि िपमसल बिोमजिका
आयोजनाहरु प्रथिाव गरी पठाउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं.
आयोजनाको नाि
आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र
आयोजना सञ्चालन हुने
कै दफयि
आ.व.
१.

एकीकृ ि बथिी मवकास काययक्रि क। सााँफेबगर न.पा. ९ ऐराडा

२०७८/०७९

ख। सााँफेबगर न.पा. १२ भेरासैन
२.

३.

सााँफेबगर पुलबजार िेमख मसस्ने

सााँफेबगर न.पा. वडा नं.१,२,३, ४,

सम्ि िटबन्धन

७र८

कु प्सैन कामलका टोल खानेपानी

सााँफेबगर न.पा. १ बैजनाि

२०७८/०७९

२०७८/०७९

मनिायर्
४.

वडा कायायलय भवन मनिायर्

सााँफेबगर न.पा.वडा नं. ८, १० र ११ २०७९/०८०

मनर्यय नं. ५
प्रथिाव नं. ५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि बनेका िपमसल बिोमजिका काययमवधीहरु संशोधन
गनुयपने भएकोले उि काययमवमधहरु मनम्नानुसार संशोधन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं.
काययमवधीको नाि
संशोधन गररएको अवथिा
१.

नगरसभा सञ्चालन काययमवधी

प्रिेश कानुन बिोमजि संगिी मिलाई संशोधन गररएको ।

२.

एकीकृ ि सम्पमि कर

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ५५ िा एकीकृ ि सम्पमि कर

व्यवथिापन काययमवधी

सम्बन्धी व्यवथिा संशोधन भई सम्पमि कर िात्र भएकोले सोही बिोमजि
संशोधन गररएको ।

३.

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी
काययमवधी

मनर्यय नं. ६

पुरै संशोधन

प्रथिाव नं. ६ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि बनेका के ही काययमवमधहरु खारे ज गरी ऐनिा रुपान्िरर्
गनुयपने भएकोले िपमसल बिोमजिका काययमवधीहरु ऐनिा रुपान्िरर् गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं. ऐनिा रुपान्िरर् गररएका काययमवधीको नाि
रुपान्िररि ऐन
१.

कृ मि प्रबियन काययमवधी २०७५

कृ मि ििा पशुपंक्षी ऐन २०७८

२.

एफ.एि. रे मडयो सञ्चालन काययमवधी

एफ.एि. रे मडयो सञ्चभालन ििा व्यवथिापन ऐन २०७८

३.

थवाथ्य ििा सरसफाई काययमवधी २०७५

थवाथ्य ििा सरसफाई ऐन २०७८

४.

नगर प्रहरी सञ्चालन ििा व्यवथिापन मनयिावली

नगर प्रहरी सञ्चालन ििा व्यवथिापन ऐन २०७८

मनर्यय नं. ७
प्रथिाव नं. ७ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि बनेका के ही ऐनहरु संशोधन गनय आवश्यक भएकोले
िपमसल बिोमजिका ऐनहरुिा आवश्यक संशोधन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं. ऐनको नाि
संशोमधि बुाँिा
१.

सााँफेबगर नगरपामलका मवपि् जोमखि न्यूनीकरर्
ििा व्यवथिापन ऐन २०७५

२.

सहकारी ऐन २०७५

३.

मशक्षा ऐन २०७६

४.

न्यामयक समिमिले उजुरीको कारवाही दकनारा गिाय
अपनाउनु पने उपायका सम्बन्धिा बनेको ऐन २०७५

मनर्यय नं. ८
प्रथिाव नं. ८ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि के ही ऐनहरु ियार गरी कायायन्वयन गनय आवश्यक
भएकोले िपमसल बिोमजिका ऐनहरु पाररिको लामग सााँफेबगर नगरसभाको आठौं अमधवेसनिा प्रथिामवि गने सवयसम्िि
मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं.
ऐनको नाि
१.

बजार व्यवथिापन ििा उपभोिा हकमहि संरक्षर् ऐन २०७८

२.

लघु,घरे लु ििा साना उद्योग ििाय सम्बन्धी ऐन २०७८

३.

बन ऐन २०७८

४.

ि्यांक, अमभलेख व्यवथिापन सम्बन्धी ऐन २०७८

५.

अटो ररक्सा सञ्चालन ििा व्यवथिापन ऐन २०७८

६.

संघ संथिा ििाय ििा नवीकरर् ऐन २०७८

७.

कर ििा गैरकर राजथव सम्बन्धी ऐन २०७८

८

फोहरिैला व्यवथिापन ऐन २०७८

मनर्यय नं. ९
प्रथिाव नं. ९ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरसभाको आठौं अमधवेसनको पूवय ियारीको लामग यस पूवय गरठि
समिमिहरुलाई नै मजम्िेवारी प्रिान गरी पूवय ियारीको कायय ििारुकिाका साि अमघ बढाउन मनिेशन गने र नगरसभाको आठौं
अमधवेसनको सहजीकरर्का लामग िपमसल बिोमजिका रािसेवक कियिारीहरुलाई खटाउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो
।
िपमसलीः
१. सूिना प्रमवमध अमधकृ ि श्री अम्बर बहािुर बोहरा
२. स.क.अ. श्री िुमिनाि जोशी
३. उ.प्र. श्री नृप मवश्वकिाय
४. सा.स. श्री रिन कु िारी बोहरा के .सी.
५. का.स. श्री डबल बहािुर के .सी.
६. कास. श्री कर्य ससंह बुढा
७. का.स. श्री महरण्ड बहािुर कुाँ वर
८. थवीपर श्री ईश्वरा कुाँ वर
९. हसिा श्री िहेन्र बहािुर शाह
१० हसिा श्री गौरब मबष्ट
११ हसिा श्री महक्िि लोहार
मनर्यय नं. १०
प्रथिाव नं. १० िामि छलफल गिाय ित्कामलन िष्टािाण्डौं गा.मव.स.को कायायलयको भोगिलनिा रही हाल यस सााँफेबगर
नगरपामलकाको कायायलय भवन रहेको जग्गा यस सााँफेबगर नगरपामलकाको नाििा अछाि मजल्ला मवशेि नापी कायायलयबाट
नाप नक्सा भईसके को र सो जग्गा हाल सम्ि यस नगरपामलकाकै भोगिलनिा रही सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि नगर
काययपामलकाको कायायलय भवन रही सोही भवन िाफय ि प्रशासमनक कायय सञ्चालनिा रहेको अवथिािा यस सााँफेबगर
नगरपामलकाको नाििा जग्गाधनी प्रिार् पूजाय उपलब्ध हुन नसके कोले जग्गाधनी प्रिार् पूजाय उपलब्ध गराउन िालपोि
कायायलय अछाििा अनुरोध गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।

प्रथिाव नं. ११
प्रथिाव नं. ११ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको थवाथ्य मविा सम्पकय व्यमिको रुपिा सूिना प्रमवमध
अमधकृ ि श्री अम्बर बहािुर बोहरालाई िोक्न प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िलाई अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो
।

मनर्यय नं. १२

प्रथिाव नं. १२ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि गररब घरपररवार पररिय पत्र मविरर् गनय बााँकी
रहेका वडाहरुिा िपमसल बिोमजिको मिमि, सिय र थिानिा पररिय मविरर् काययक्रि सञ्चालन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि
गररयो ।
िपमसलीः
वडा नं.
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उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो ।

