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प्रथिावहरुीः 

१. ररपोर्टयङ 

२. कोमभड-१९ िहािारी सम्बन्धिा । 

३. िटबन्धन सम्बन्धिा । 

४. बेरोजगार व्यमिहरुको सूिीकृि सम्बन्धिा । 

५. प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि सम्बन्धिा । 

६. उद्यि मवकास अनुगिन समिमि गठन सम्बन्धिा । 

७. आ.व.२०७८/०७९ को बजेट मनिायर्को पूवय ियारी सम्बन्धिा । 

८. मवमवध  

क. सूिना प्रमवमध अमधकृिको मवज्ञापन गने सम्बन्धिा । 

ख. शीर्यक पररवियन सम्बन्धिा । 

मनर्ययहरुीः 

मनर्यय नं. ०१ 

प्रथिाव नं. ०१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको १० औं काययपामलका बैठक यिा कररब १ 

िमहनाको सियावमधका बीि यस नगरपामलकाबाट सञ्चामलि गमिमवमधहरुको बारेिा नगर प्रिुखज्यूबाट संमक्षप्त 

ररपोटय प्रथिुि भई यस बीििा सााँफेबगर नगरपामलकाका १४ वटै वडा िाफय ि सञ्चामलि गमिमवमधहरुको बारेिा 

सम्बमन्धि वडा अध्यक्ष र आ-आफ्नो के्षत्रको के्षत्रगि ररपोर्टयङ नगर उप-प्रिुख र काययपामलका सिथयहरुबाट प्रथिुि 

हाँिा कायय सञ्चालनािय िेमखएका सिथया ििा िी सिथयाको सिाधानका उपाय ििा सिसािमयक मवर्यिा पुनीः 

नगर प्रिुखज्यूको सम्बोधन पश्चाि ररपोर्टयङ कायय सम्पन्न गररयो ।  

मनर्यय नं. ०२ 

प्रथिाव नं. ०२ िामि छलफल गिाय कोमभड-१९ िहािारी रोकिाि ििा मनयन्त्रर्को लामग जनिेिना जगाउने र  

बयालपाटा अथपिाललाई आवश्यक पने थवाथ्य सािग्रीका सािै िप आर्ियक सहयोग उपलब्ध गराउने र 

किलबजार नगरपामलकाले सञ्चालन गरेको मपमसआर प्रयोगशालालाई यस अमि उपलब्ध गराईएको रु. ५ लाखिा 

पुनीः रु. ४ लाख िप गरी आर्ियक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दिने  

सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

मनर्यय नं. ०३ 

प्रथिाव नं. ०३ िामि छलफल गिाय मिमि २०७७ साल श्रावर् २५ गिे र भाद्र २ गिेका दिन बुढीगंगा निीिा 

अमवरल बर्ायसाँगै आएको बाढीले यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि मवमभन्न थिानहरुको खेिी योग्य जमिन 

व्यापक रुपिा कटान गरी सााँफेबगर मविानथिल, सााँफेबगर नगरपामलका कायायलय रहकेो थिान र बजारके्षत्र 

अमि जोमखििा रहकेो अवथिालाई िध्यनजर गरी बुढीगंगा पक्की पुल िल्लो बगड िेमख मससििारी सम्िको 

मवमभन्न खण्डहरुिा िटबन्धन गनय प्रामवमधक लागि इमििेट बिोमजि बजेट रकि सुिरूपमश्चि प्रिेश सरकारले 

उपलब्ध गराएिा प्रिेश सरकारको िफय बाट व्यहोने र प्रिेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नभएिा नगरपामलकाको 

यस आ.व. २०७७/०७८ को बजेट स्रोिबाट र यस आ.व.को बजेटबाट अपुग हने अवथिा रहिेा आगािी 

आ.व.२०७८/०७९ को बजेट बाट व्यहोने गरी िटबन्धन कायय अमि बढाउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 



 

 मनर्यय न.ं ०४ 

प्रथिाव नं. ०४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि 

अन्िगयि EMIS िा प्रमविी गरे बिोमजि िपमसल बिोमजिका बेरोजगार व्यमिहरुलाई मनम्न संतयािा सूिीकृि 

गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

िपमसलीः 

वडा नं. सूिीकृि बेरोजगार व्यमिहरुको संतया 

िमहला  पुरुर् जम्िा 

१ ८६ ४० १२६ 

२ ९३ १८ १११ 

३ २८ ७ ३५ 

४ ३५ ८ ४३ 

५ ३५ ४ ३९ 

६ ६४ ३३ ९७ 

७ ६६ ५५ १२१ 

८ ८६ ३५ १२१ 

९ ८१ २९ ११० 

१०  १२७ २० १४७ 

११ ५८ ५५ ११३ 

१२ ४७ ५३ १०० 

१३ ६२ ३९ १०१ 

१४ ७२ ४४ ११६ 

जम्िा ९४० ४४० १३८० 

मनर्यय नं. ०५ 

प्रथिाव नं. ०५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि 

अन्िगयि िपमसल बिोमजिका बेरोजगार व्यमिहरुलाई मनम्न आयोजना ििा काययक्रििा बजेट व्यवथिा भए 

बिोमजि कोमभड -१९ को सम्भामवि संक्रिर्लाई िमृिगि गरी थवाथ्य सुरक्षाका िापिण्डहरु पालना गरी 

न्यूनिि ३० दिनको रोजगारी मसजयना हनेगरी काययक्रि कायायन्वयन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

िपमसलीः 

वडा नं. काििारको संतया रकि रु. आयोजना ििा काययक्रिको नाि 

१ ३७ ७,७५,५००/-  

२ ४४ ७,७५,५००/-  

३ २५ ५,१७,०००/-  

४ २९ ५,१७,०००/-  



५ २६ ५,१७,०००/-  

६ २७ ५,१७,०००/-  

७ ३० ५,१७,०००/-  

८ ३३ ७,७५,५००/  

९ ३६ ७,७५,५००/-  

१० ४० ७,७५,५००/-  

११ ४९ ७,७५,५००/-  

१२ २० ५,१७,०००/-  

१३ ३३ ७,७५,५००/-  

१४ ५८ ७,७५,५००/-  

जम्िा ४८७ ९३,०६,०००/-  

 

मनर्यय नं. ०६ 

प्रथिाव नं. ०६ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि गररबी मनवारर्का लामग लिु उद्यि 

मवकास काययक्रि अन्िगयिका आयोजना ििा सिग्र काययक्रिको अनुगिन िूल्यांकन ििा सुपररवेक्षर्का लामग 

िपमसल बिोमजि नगरथिरीय उद्यि मवकास अनुगिन समिमि गठन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो।  

िपमसल – 

;+of]hs- नगर उप-प्रिुख श्री मबियला िेवी बुड्िापा 

;b:o - k|d'v k|zf;sLo clws[t श्री लक्ष्िी प्रसाि शिाय   

;b:o - ;DalGwt j8f cWoIf श्री बालमगरी कुाँ वर 

;b:o ;lrj  /f]huf/ ;+of]hs श्री आशा कुिारी िौधरी  
मनर्यय नं. ०७ 

प्रथिाव नं. ०७  िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको आगािी आ.व. २०७८/०७९ को बजेट 

मनिायर्का क्रििा राय सुझाव संकलन गरी बजेट नीमि ििा काययक्रि िजुयिा गनुयपने भएकोले वडा ििा 

नगरपामलका मथिि सरोकारवालाहरुसाँग वडाले वडा िहिा र नगरपामलकाले नगरपामलका सिरिा मवमभन्न 

िरर्िा बजेट पूवय ियारी सम्बन्धिा छलफल ििा राय सुझाव संकलन काययक्रि सञ्चालन गने सवयसम्िि मनर्यय 

पाररि गररयो । 

मनर्यय नं. ८  मवमवध 

क) यस सााँफेबगर नगरपामलकािा ररि सूिना प्रमवमध अमधकृि करार सेवािा पि पूर्ियका लामग मवज्ञापन 

गनय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 



ख) यस नगरपामलकाका िपमसल बिोमजिका वडा कायायलय िाफय ि िालु आ.व. २०७७/०७८ िा सञ्चालन 

हने िपमसल बिोमजिका आयोजना ििा काययक्रिहरुको शीर्यक पररवियनका लामग सम्बमन्धि वडा 

कायायलयबाट अनुरोध भई आएकोले शीर्यक पररवियन गरी संशोधन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो 

। 

 

िपमसलीः 

वडा योजना ििा काययक्रि बजेट रकि संशोमधि योजना ििा काययक्रि बजेट रकि 

१ भैपरी आउने िालु खिय १,००,०००/- मवमवध १,००,०००/- 

५ क. वडा प्रोफाइल 

मनिायर् 

ख. मछपेखोला छान्ना 

िुना कृमर् सडक र 

लेसाड सडक मनिायर् 

 

५०,०००/- 

 

 

 

१,२५,०००/- 

क. ििा िेविा िार्ु मनिायर् 

ख. जाल्पािेवी प्रा.मव. खेलिैिान 

मनिायर्  

५०,०००/- 

 

१,२५,०००/- 

६ क. वडाके्षत्र सडक 

िियि 

ख. मवमवध 

७०,०००/- 

 

४,५८,८००/- 

क. नयााँमभड सडक िियि 

ख. कृमर् साझेिारी काययक्रि 

४२,०००/- 

६८,०००/- 

७ क. शोडर्ा िेवी िमन्िर 

मनिायर्  

ख. भैपरी आउने पूाँजीगि 

खिय 

१,३२,०००/- 

 

१,१९,०००/- 

क. ककडसााँि पटकानी िेरापखायल 

मनिायर्  

ख. पाइप ििा ट्याङ्की खररि  

१,३२,०००/- 

 

६३,६६०/- 

८ क. भैपरी आउने िालु 

खिय 

 

२,६०,०००/- 

 

 

क. अन्य कायायलय सञ्चालन  खिय 

ख. मवमवध खिय 

 

 

१,००,०००/- 

१,६०,०००/- 

१० क. भैपरी आउने पूाँजीगि 

खिय 

ख. वडा कायायलय 

गलुकााँडा गोरेटो 

बाटो मनिायर् 

४,०००००/- 

 

 

 

५०,०००/- 

 

क. िोटरसाइकल खररि 

ख. िुल्ठे गलुकााँडा िेमख िेउझाल 

सम्ि  सडक मनिायर् 

ग. श्री मत्रपुरा सुन्िरी प्रा.मव. शैमक्षक 

अनुिान 

ि. श्री गंगा प्रा.मव. शैमक्षक अनुिान 

२,४५,०००/- 

 

१,००,०००/- 

 

४०,०००/- 

३५,०००/- 



ग. आउजी टोल िौिारा 

मनिायर् 

२०,०००/- ङ. आउजी टोल िौिारा मनिायर् ५०,०००/- 

 

१३ क. रठन्के सुगिह बाब्ला 

खानेपानी मनिायर् 

ख. थिानीय िह प्रकोप 

व्यवथिापन कोर् 

अनुिान  

 

५,५०,०००/- 

 

 

 

४,००,०००/- 

क. मसल्का िली संरक्षर् 

ख. िल्ला मसउ सोमलङ बाटो मनिायर् 

ग.  धिालीकोट सोमलङ बाटो 

मनिायर् 

ि. बाब्ली टोल सोमलङ बाटो 

मनिायर् 

ङ. बाहन टोल सोमलङ बाटो मनिायर् 

ि. थिानीय िह प्रकोप व्यवथिापन 

कोर् अनुिान 

छ. वडा कायायलय मवद्युि जडान 

ज. अिगाई िाडु धार्ियक थिल 

िैिान िियि 

झ. भैपरी आउने िालु खिय 

५०,०००/- 

 

१,००,०००/- 

 

१,००,०००/- 

 

२,००,०००/- 

 

१,००,०००/- 

 

२,००,०००/- 

६०,०००/- 

 

१,००,०००/- 

४०,०००/- 

 

उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 

 


