
आज मिमि २०७८ साल फागुन २९ गिे आइिबारका दिन यस सााँफेबगर नगरपामलकाका काययवाहक नगर प्रिुख श्री 
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उपमथथिीिा बसी मनम्नानुसारका प्रथिावहरु िामथ छलफल गरी मनर्यय पाररि गररयो । 
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३.     

 

  



प्रथिावहरु 

१. ररपोर्टयङ 

२. योजना बैंक मनिायर् सम्बन्धिा । 

३. मशक्षक सरुवा मसफाररस सम्बन्धिा । 

४. मशक्षा िफय को सशिय अनुिान मविरर् सम्बन्िा । 

५. 'ग' र 'घ' वगयका अपाङ्गिा भएका व्यमिहरुलाई आर्थयक सहयोग गने सम्बन्धिा । 

६. आलु पकेट के्षत्र छनौट गने सम्बन्धिा । 

७. नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन अवधारर्ा पत्र अनुिोिन गने सम्बन्धिा । 

८. ज्येष्ठ नागररक िेश िशयन काययक्रि सम्बन्धिा । 

९.   

मनर्ययहरुीः 

मनर्यय न.ं १ 

प्रथिाव नं.१ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको  मिमि २०७८ साल फागुन १६ गिे सम्पन्न ११औं काययपामलका 

बैठक यिा नगरपामलकाबाट भए गरेका काययक्रिहरुको बारेिा काययवाहक नगर प्रिुखज्यबूाट संमक्षप्त रुपिा ररपोटय प्रथिुि भई 

वडा िहको ररपोर्टयङ सम्बमन्धि वडा अध्यक्षको प्रथिुमि पश्चाि कायय सञ्चालनाथय िेमखएका सिथया िथा किजोरीलाई नगर 

प्रिुखज्यूको सम्बोधन समहि आपसी सहििी िथा सहकाययबाट सिाधान गने गरी ररपोर्टयङ कायय सम्पन्न गररयो । 

मनर्यय न.ं २ 

प्रथिाव नं.२ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा सञ्चामलि प्रधानिन्त्री रोजगार काययक्रि अन्िगयि सञ्चालन हुन े

आयोजनाहरुको योजना बैंक मनिायर् गन ेकाययका लामग सो अन्िगयिका योजनाहरु यही मिमि २०७८ साल िैत्र िसान्ि मभत्र 

उपलब्ध गराउन १४ वटै वडा कायायलयहरुलाई मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

मनर्यय न.ं ३ 

प्रथिाव नं.३ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयिका  सािुिामयक मवद्यालयहरुिा सरुवा भई आउने वा जाने 

मशक्षक कियिारीहरुलाई अन्िरपामलका सरुवा सहिमि मसफाररसका लामग अको काययपामलका बठैकिा छलफल गने  सवयसम्िि 

मनर्यय पाररि गररयो । 

मनर्यय न.ं ४ 

प्रथिाव नं. ४ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि मशक्षा िफय को सशिय अनुिान िफय को रकि िपमसल 

बिोमजिका सािुिामयक मवद्यालयहरुिा आवश्यकिा िथा औमित्यिाका आधारिा मविरर् गनय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई 

अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

िपमसल 

पथुिकालय थथापना 

क. प्रभा धम्कोट िा.मव. ियगडा सााँफेबगर न.पा. ०३ – रु. ६,५०,०००/- 

ख. वैद्यनाथ वेि मवद्याश्रि सााँफेबगर न.पा. ०१– रु. ६,५०,०००/- 

ग. बुढाकोट िा.मव. सााँफेबगर न.पा. ०१– रु. ६,५०,०००/- 

आइ.मस.टी. ल्याब थथापना 

क. सरथविी आ.मव. सााँफेबगर न.पा. ०२– रु. ६,५०,०००/- 

ख. भगविी आ.मव. सााँफेबगर न.पा. ०२– रु. ६,५०,०००/- 

मवज्ञान प्रयोगशाला थथापना 

क. िहेन्र िा.मव. सााँफेबगर न.पा. ०८– रु. ६,५०,०००/- 

ख. रामिय िा.मव. सााँफेबगर न.पा. ०१– रु. ६,५०,०००/- 

मनर्यय न.ं ५ 

प्रथिाव नं. ५ िामथ छलफल गिाय नेपाल सरकारको सािामजक सुरक्षा काययक्रिको िायरािा सिावेश हुन नसकेका "ग" र "घ" 

वगयिा वर्गयकृि अपाङ्िा भएका व्यमिहरुलाई यस सााँफेबगर नगरपामलकाले उनीहरुको जीवनयानपनिा सघाउ पुरयाउने 

उद्धशे्यले ित्कामलन िमहला िथा बालबामलका कायायलय अछािबाट पररिय पत्र जारी भएकाको हकिा जनही रु. ९०००/- र 

यस नगरपामलकाबाट पररिय पत्र जारी भएका व्यमिहरुको हकिा जनही रु. १२०००/-  यस आ.व. २०७८/०७९ िा एकिुष्ठ 

रुपिा आर्थयक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 



मनर्यय न.ं ६ 

प्रथिाव नं. ६ िामथ छलफल गिाय सुिरूपमश्चि प्रिेश, प्रिेश िथा थथानीय शासन सहयोग काययक्रि धनगढी कैलालीको मिमि 

२०७८११/१५ गिेको नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन अवधारर्ा पत्र पेश गने सम्बन्धीको प्रकामशि सूिनानुसार यस 

सााँफेबगर नगरपामलकाले नवीनिि प्रमवमधको प्रोग गरी परम्परागि कृमष िथा पशुपालन व्यवसायिा आधुमनकीकरर् गि ै

रोजगारी प्रबद्धयन गने उद्धशे्यका साथ "कृमष िथा पशपुालन व्यवसायिा आधमुनकीकरर् र प्रबद्धयनात्िक पररयोजना" नािक 

नवप्रवियन साझेिारी कोष कायायन्वयन अवधारर्ा पत्र सुिरूपमश्चि प्रिेश, प्रिेश िथा थथानीय शासन सहयोग काययक्रि धनगढी 

कैलालीिा पेश गनय गईरहेको अवधारर्ा पत्र अनिुोिन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

मनर्यय न.ं ७ 

प्रथिाव नं. ७ िामथ छलफल गिाय आवश्यकिा िथा औमित्यिाको साथै आलु उत्पािनको सम्भाव्यिा र उपयुि हावापानी 

सिेिका आधारिा यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि िपमसल बिोमजिका वडा मथथि सहकारी, फिय, कृमष सिूहहरुलाई ५० 

प्रमिशि लागि साझेिारीिा आल ुपकेट के्षत्र काययक्रिका लामग छनौट गन ेसवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

क. खप्तड मवकास िथा ऋर् सहकारी संथथा मल. सााँफेबगर न.पा. ११  

ख. साजन कृमष िथा पशुपंक्षी फिय सााँफेबगर न.पा. ११ 

ग. भागेश्वर कृमष िथा पशुपंक्षी फिय सााँफेबगर न.पा. ११ 

घ. मिमलजुली कृषक सिूह सााँफेबगर न.पा. ०९ 

ङ. हाम्रो बाब्ला कृमष िथा पशुपंक्षी फिय सााँफेबगर न.पा. १३ 

 

मनर्यय न.ं ८ 

प्रथिाव नं. ८ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको थवीकृि काययक्रि अन्िगयि रहेको ज्येष्ठ नागररकसाँग नगर प्रिुख 

काययक्रि अन्िगयि यस नगरपामलकाका १४ वटै वडाहरुका ७० बषय उिेर पुरा गरेका प्रमि वडा  १ जना िमहला र १ जना पुरुष 

गरी २ जना जेष्ठ नागररकलाई िेशका िहत्वपूर्य धार्ियक थथलहरुको िशयन गराई आमत्िक सन्िुमि दिलाउने उद्धशे्य अनुरुप िेश 

िशयन काययक्रि अन्िगयिको भ्रिर् काययक्रिको शरुुवाि यही मिमि २०७८ साल िैत्र ७ गिे गन ेर ज्येष्ठ नागररकहरुको यात्रा 

अवमधभरको रेखिेख िथा थयाहार सम्भारको लामग १ जना थवाथ्यकिी र काययपामलकाको िफय बाट वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष 

श्री लाल बहािरु खडकालाई मजम्िेवारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ०९ 

प्रथिाव नं. ०९ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका वडा नं. ०९ बासकारटया मथथि श्री मत्रपुरा सुन्िरी प्रा.मव.को 

भोगिलनिा रही सोही मवद्यालयको नाििा अछाि मजल्ला मवशेष नापी कायायलयबाट नाप नक्सा भएको जग्गाको हाल सम्ि 

पमन जग्गाधनी प्रिार् पूजाय उपलब्ध हुन नसकेकोले उि जग्गा सोही मवद्यालयको नाििा कायि हुनेगरी जग्गाधनी प्रिार् पूजाय 

उपलब्ध गराउन िालपोि कायायलय अछाििा अनुरोध गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 
 


