आज मिमि २०७८ साल फागुन १६ गिे सोिबारका दिन यस सााँफेबगर नगरपामलकाका नगर प्रिुख श्री कु ल बहािुर
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आिमन्त्रिीः
१.

श्री डबल बहािुर बोहरा

काययबाहक वडा अध्यक्ष वडा नं. ५

२.

श्री नृप मवश्वकिाय

कानुन शाखा उ.प्र.

९८४८६०४१२०

३.
प्रथिावहरु
१. ररपोर्टयङ
२. लैससास सम्पकय व्यमि िोक्ने सम्बन्धिा ।
३. "ग" र "घ" वगयका अपाङ्गिा भएका व्यमिहरुलाई सहयोग गने सम्बन्धिा ।
४. जेष्ठ नागररक िेश िशयन काययक्रि सम्बन्धिा ।
५. उजाय मवकास काययक्रि सम्बन्धिा ।
६. जेहेन्िार मवद्यािी छात्रवृमि मविरर् काययमवमध २०७८ सम्बन्धिा ।
७. ११२औं अन्िरामिय िमहला दिवस िनाउने सम्बन्धिा ।
८. थवाथ्य मविा काययक्रि सम्बन्धिा ।
९. सघन शहरी मवकास काययक्रि सम्बन्धिा ।
१०.

मवमवध

क. बहुक्षेत्रीय पोषर् योजना अन्िगयि खानेपानी दफल्टर र कु खुराको िल्ला मविरर् सम्बन्धिा ।
ख. वडा थिरीय पुरुष भमलबल प्रमियोमगिा ििा पामलका थिरीय िमहला भमलबल प्रमियोमगिा आयोजना गने
सम्बन्धिा ।
ग. नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन समिमि गठन गने सम्बन्धिा ।
घ. नवप्रवियन साझेिारी कोष अवधारर्ा पत्र पेश गने सम्बन्धिा ।
मनर्ययहरुीः
मनर्यय नं. १
प्रथिाव नं.१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको मिमि २०७८ साल फागुन ३ गिे सम्पन्न िशौं काययपामलका
बैठक यिा नगरपामलकाबाट भए गरे का काययक्रिहरुिा वडा नं. ३, ५, १२, ११ र ८ िा गररब घरपररवार पररिय पत्र मविरर्
कायय सम्पन्न, थवाथ्य मविा गनय जनप्रमिमनधी ििा कियिारीहरुलाई पुनीः मनिेशन, गभयविी साँग नगर उप-प्रिुख कोसेली
काययक्रि सम्पन्न 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 यस सााँफेबगर नगरपामलकाको लैंमगक सिानिा ििा सािामजक सिावेशीकरर् काययक्रिको
लामग सम्पकय व्यमिको रुपिा िमहला बालबामलका ििा जेष्ठ नागररक शाखा प्रिुख श्री अमनिा जोशीलाई िोक्न प्रिुख
प्रशासकीय अमधकृ िलाई अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ३
प्रथिाव नं.३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि १४ वटै वडािा रहेका "ग" र "घ" वगयको अपाङ्गिा
पररिय पत्र प्राप्त गरे का व्यमिहरुलाई आर्ियक सहयोग उपलब्ध गराउने नगरपामलकाको नीमि भए अनुरुप ित्कालीन िमहला
बालबामलका ििा जेष्ठ नागररक कायायलय िंगलसेन अछािबाट पररिय पत्र प्राप्त गरे का व्यमिहरुलाई ७५ प्रमिशि र यस
नगरपामलकाबाट पररिय पत्र प्राप्त गरे का व्यमिलाई शि प्रमिशि आर्ियक सहयोग उपलब्ध गराउने र मजल्ला बामहर रहेकाको
हकिा उि सहयोग रकि उपलब्ध गराउने नसदकने र सो काययको लामग यही मिमि २०७८ साल फागुन २१ गिे मभत्र "ग" र
"घ" वगयका अपाङ्गिा भएका व्यमिहरुको मववरर् उपलब्ध गराउन १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने सवयसम्िि
मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ४
प्रथिाव नं. ४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि १४ वटै वडाहरुका ७० बषय उिेर पुरा गरे का प्रमि वडा
१ जना िमहला र १ जना पुरुष गरी २ जना जेष्ठ नागररकलाई िेशका िहत्वपूर्य धार्ियक थिलहरुको िशयन गराई आमत्िक
सन्िुमि दिलाउने उद्धेश्य अनुरुप िेश िशयन काययक्रि अन्िगयिको भ्रिर् काययक्रिको खिय जेष्ठ नागररक साँग नगर प्रिुख
काययक्रिबाट व्यहोने गरी व्यवथिापन गनय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िलाई अमतियारी दिने र िेश िशयन काययक्रि अन्िगयि
भ्रिर्िा जान िाहने ईच्छु क २ जना (१ जना िमहला र १ जना पुरुष) जेष्ठ नागररकहरुको मववरर् यही मिमि २०७८ साल
फागुन २५ गिे मभत्र उपलब्ध गराउन १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ५
प्रथिाव नं. ५ िामि छलफल गिाय िालु आ.व. २०७८/०७९ िा मज.आई.जेड/आर.इ.इ.इ.पी.को सिन्वयिा यस सााँफेबगर
नगरपामलका अन्िगयि उजाय क्षेत्रको मवकासका लामग मवमनयोमजि बजेट रकि रु. १० लाख अन्िगयि वडा नं. ९, १०, ११, १२,
१३ र १४ का थवाथ्य िौकीहरुिा सौयय बिी जडान काययिा खिय गनय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िलाई अमतियारी दिने
सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ६
प्रथिाव नं. ६ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि बनेको जेहेन्िार मवद्यािी छात्रवृमि व्यवथिापन
काययमवमध २०७८ पाररिका लामग िफाबार छलफल हुाँिा उि काययमवमध उपर आवश्यक संशोधन समहि सवयसम्िि बाट पाररि
गने र सो काययमवमधको अमधनिा रही पमहिान भएका गररब घरपररवार अन्िगयि अमि, िध्यि ििा सािान्य गररब पररिय
पत्र प्राप्त गने घरधुरीका सािामजक सुरक्षा भिा प्राप्त नगने घरपररवारका जेहेन्िार छात्र छात्राहरुलाई लमक्षि गरी छात्रवृमि
रकि उपलब्ध गराउनु पने भएकोले त्यथिा मवपन्न जेहेन्िार छात्र छात्राहरुको मववरर् यही मिमि २०७८ साल फागुन िसान्ि
मभत्र उपलब्ध गराउन १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ७
प्रथिाव नं. ७ िामि छलफल गिाय गि मवगि बषयहरु झैं िािय ८ िाररखका दिन िनाउाँ िै आएको अन्िरामिय िमहला दिवस यस
बषय पमन मवमवध काययक्रिहरुको आयोजना गरी िनाउने भएकोले नगरपामलका िहिा मवपन्न एकल िमहला साँग नगर उपप्रिुख काययक्रि अन्िगयि खिय व्यहोने गरी प्रमि वडा २ जनाका िरले मवपन्न एकल िमहला ििा िमहला मवकासको क्षेत्रिा
मवमभन्न कालखण्डिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपिा योगिान पुरयाउने िमहला अमधकारकिीहरुलाई सम्िान गने काययक्रि भए
अनुरुप त्यथिा िमहलाहरुको नाि मसफाररस लगायि सिग्र काययक्रिको संयोजनका लामग यस नगरपामलकाका नगर उप-प्रिुख
को संयोजकत्विा िपमसल बिोमजि समिमि गठन गने र मवपन्न एकल िमहलाको मववरर् यही मिमि २०७८ साल फागुन २२
गिे मभत्र उपलब्ध गराउने सािै वडा िहिा िनाईने काययक्रिको हकिा सम्बमन्धि वडाको आफ्नै स्रोिबाट खिय व्यवथिापन
गने गरी अन्िरामिय िमहला दिवस िनाउन १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
१. नगर उप-प्रिुख श्री मबियला िेवी बुड्िापा

संयोजक

२. अन्िरपाटी िमहला सञ्जाल अध्यक्ष श्री अप्सरा कुाँ वर

सिथय

३. स.ि.मव.मन. ि.बा.ििा जे.ना.शाखा श्री अमनिा जोशी
सिथय
मनर्यय नं. ८
प्रथिाव नं. ८ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि जनप्रमिमनधी ििा कियिारीहरुको थवाथ्य मविा
गररसक्ने सियावमध यही मिमि २०७८ साल फागुन १५ गिे िोदकएकोिा मवमवध कारर्बश उि सियावमध मभत्र थवाथ्य

मविा गनय छु टेका जनप्रमिमनधी ििा कियिारीहरुको लामग यही मिमि २०७८ साल फागुन २३ गिे सम्ि िप गने सवयसम्िि
मनर्यय पाररि गररयो ।
मनर्यय नं. ९
प्रथिाव नं. ९ िामि छलफल गिाय िेशभरका २९३ नगरपामलका िध्ये ४४ वटा थिानीय िहिा सघन शहरी मवकास काययक्रि
लागू भएको र त्यसिध्ये सााँफेबगर नगरपामलका पमन ५० करोड अनुिान उपलब्ध हुने नगरपामलकाको सूिीिा सिावेश
भएकोले उि काययक्रिको लामग यस नगरपामलकाको आवश्यकिा ििा औमित्यिाको आधारिा िपमसल बिोमजिका आयोजना
ििा काययक्रिहरुको प्रािमिकीकरर् गरी सञ्चालन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
क्र.सं. आयोजनाको नाि
१

िुतय शहरी पूवायधार योजना िफय
क) मछपेखोला वाईपास (िहेन्र कडायिको घर) िेमख मछपेखोला वारी दकनार हुाँिै बुढीगंगा िसानघाट सम्ि सडक
मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ०४
ख) मछपेखोला पारी पक्कीपुल िेमख बुढीगंगा िसानघाट सम्ि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ०७
ग) लुंग्रेलीगाड िेमख वैद्यनाि धाि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. १
घ) बयालपाटा बजार मनिायर्ाधीन वडा कायायलय भवन हुिै िहेन्र िा.मव. सम्ि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ८
ङ) हाटबजार नािेखोला नाला मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ३
ि) हाटबजार लािाखेि-डोप्का नाला मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ३
छ) मछपेखोला एयरपोटय छे उ िेमख सााँफेबगर झोलुङ्गे पुल बजारसम्ि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ४
ज) घुघुरकोट वडा कायायलय िेमख डमम्पङ साइट हुाँिै घुघुरकोट िरबार सम्ि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. १०
झ) पुरानो ठााँटी बजार सडक र नाला मनिायर् सााँफेबगर न.पा. १०
ञ) जनकल्यार् िेमख एयरपोटय बजार सम्ि सडक मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ४

२

आय आजयन सम्बन्धी पूवायधार योजना िफय
क) सााँफे हाटबजार बसपाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ३

३

ख) िारे कुना मिमन िाके ट मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ४
सािुिामयक पूवायधार योजना िफय ीः
क) सरुखेल्ने हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ३
ख) जाल्पािेवी िमन्िर पररसर हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. २
ग) कालालेकी हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ११
घ) बयालपाटा खुला िञ्च हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ८
ङ) सुगिह पोखरी संरक्षर् सााँफेबगर न.पा.१३
ि) मसम्कािली पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.११
छ) उनीसैन हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१२
ज) खप्तड गर्ेश पाटन हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. १२
झ) मभउढु ंगा हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा. ८
ञ) िोिीपुर हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.७
ट) मविकोट िरबार हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.४

ठ) दढक्केकोट हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.५
ड) रानीसैन पोखरी मनिायर् साफे बगर न.पा. ९
ढ) घुघुरकोट िरबार हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१०
र्) जुम्लीगडा पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१४
ि) नाइनी पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१२
ि) िेलढोल्ने आि पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.६
ि) कु पसैन पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१
ध) िुल्ठे पोखरी मनिायर् सााँफेबगर न.पा.१०
न) टौका हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.४
४

ऩ) भगविी हररयाली पाकय मनिायर् सााँफेबगर न.पा.४
शहरी शासकीय पूवायधार मनिायर् िफय ीः

क) थटोर, शाखा, नगर प्रिुख, उप-प्रिुख ििा प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ ि आवास गृह मनिायर् सााँफेबगर न.पा.४
मनर्यय नं. १०
(क) यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि बहुक्षेत्रीय पोषर् योजना अन्िगयि यस आ.व.२०७९/८० िा १०० वटा
खानेपानी दफल्टर वडा नं. १, २, ५ र ६ बाहेकका बााँकी वडाहरुका गररब घरपररवारको सूिीिा रही पररिय पत्र प्राप्त गरे का
घरधुररहरुका सुनौलो हजार दिन मभत्रका आिाहरुलाई मविरर् गने सवयससम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
(ख) त्यसैगरी सुनौलो हजार दिन मभत्रका आिाहरुलाई लमक्षि गरी उनीहरुको पोषर् अवथिािा सुधार ल्याउन वडा नं. ३,
९ र १२ िा प्रमि पररवार ४ वटाका िरले कु खुराको िल्लाहरु मविरर् गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
(ग) यस सााँफेबगर नगरपामलकािा खेलकु ि क्षेत्रको मवकासका लामग युवाहरुलाई आकर्षयि गनय यही मिमि २०७८ साल फागुन
१९, २० र २१ गिे वडाथिरीय पुरुष भमलबल प्रमियोमगिाको आयोजना गने र त्यसैगरी मिमि २०७८ साल िैत्र २ गिे िेमख
सााँफेबगरिा पामलका थिरीय िमहला भमलबल प्रमियोमगिा आयोजना गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
(घ) नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन मनिेमशका, २०७८ बिोमजि यस सााँफेबगर नगरपामलकािा उि साझेिारी कोष
कायायन्वयनका लामग िपमसल बिोमजिको कायायन्वयन समिमि गठन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलीः
नगर उप-प्रिुख श्री मबियला िेवी बुड्िापा
संयोजक
काययपामलका सिथय श्री शंकर भुल
सिथय
काययपामलका सिथय श्री जयन्िी िेवी बोगटी
सिथय
श्री लक्ष्िी प्रसाि शिाय प्र.प्र.अ.
सिथय
कृ मष मवकास शाखा प्रिुख श्री महरे साकी
सिथय
सूिना प्रमवमध अमधकृ ि श्री अम्बर बहािुर बोहरा सिथय
प्रशासन शाखा प्रिुख श्री शंकर बहािुर िापासिथय समिव
(ङ) सुिरू पमश्चि प्रिेश, प्रिेश ििा थिानीय शासन सहयोग काययक्रि धनगढी कै लालीको मिमि २०७८११/१५ गिेको नवप्रवियन
साझेिारी कोष कायायन्वयन अवधारर्ा पत्र पेश गने सम्बन्धीको प्रकामशि सूिनानुसार यस सााँफेबगर नगरपामलकाले नमवनिि
प्रमवमध िाफय ि परम्परागि कृ मष ििा पशुपालन व्यवसायिा आधुमनकीकरर् गरी रोजगारी प्रबद्धयन गने गरी "कृ मष ििा
पशुपालन व्यवसायिा आधुमनकीकरर् र प्रबद्धयनात्िक पररयोजना" नािक नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन अवधारर्ा
पत्र सुिरू पमश्चि प्रिेश, प्रिेश ििा थिानीय शासन सहयोग काययक्रि धनगढी कै लालीिा पेश गने सवयसम्िि पाररि गररयो ।
उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो ।

