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क्र.सं. नाि‚ िर पि सम्पकय  नं. िथिखि 
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प्रथिावहरुीः 

१. ररपोर्टयङ 

२. भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधान आयोग र सााँफेबगर नगरपामलका बीि भएको सम्झौिा अनुिोिन 

सम्बन्धिा । 

३. भेररएसन आिेश अनुिोिन  सम्बन्धिा । 

४. खोप खररि अनुििी िाग सम्बन्धिा । 

५. बैकमपपक उजाय सम्बन्धी सशिय रकि व्यवथिापन सम्बन्धिा । 

६. िटबन्धन सम्बन्धिा । 

७. राजश्व परािशय समिमि र बजेट सीिा मनधायरर् समिमिको मनर्यय अनुिोिन सम्बन्धिा ।  

८. सािौं  नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धिा । 

१. वडा मसमलङ ििा वडागि योजना प्रािमिकीकरर् सम्बन्धिा । 

२. मवमवध  

क) लागि साझेिारीिा कुखुराको िाना बनाउने िेमसन उपलब्ध गराउने सम्बन्धिा । 

ख) वडा शीर्यक पररवियन सम्बन्धिा । 

मनर्ययहरुीः 

मनर्यय नं. १ 

प्रथिाव नं. १ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको ११ 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. २ 

प्रथिाव नं. २ िामि छलफल गिाय भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधान आयोग मजपला समिमि अछाि र यस सााँफेबगर 

नगरपामलका बीि यही मिमि २०७७ साल िैत्र २९ गिेका दिन भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधानका लामग यस 

सााँफेबगर नगरपामलकािा काययक्रि सञ्चालन सम्बन्धी भएको सम्झौिा अनुिोिन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि 

गररयो ।  

मनर्यय नं. ३ 

प्रथिाव नं. ३ िामि छलफल गिाय प्रिेश सिपूरक योजनाहरुको िपमसल बिोमजि कािको पररिार् र िूपयिा 

भेररएसन आिेश र आ.व. २०७६/०७७ को संघीय सरकार सशिय योजना अन्िगयिको खारखेि झोलुङ्गे पुल र 

िोइटे बगर झोलुङ्गे पुलको सियावमध २०७८ साल असार २५ गिे सम्ि िप्ने गरी जारी गररएको भेररएसन 

आिेशलाई अनुिोिन ििा थवीकृि गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

१. शहरी थवाथ्य मललमनक भवन मनिायर् योजना  

२. घुघुरकोट थवाथ्य िौकी भवन मनिायर् योजना 



३. डमम्पङ साइट मनिायर् योजना  

 

 

मनर्यय नं. ४ 

प्रथिाव नं. ४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाले आफ्नो सेवाके्षत्रका नागररकहरुलाई कोमभड १९ 

िहािारी मवरुद्ध लगाइने खोप खररि काययका लामग सङ्घीय सरकार र सुिरूपमश्चि प्रिेश सरकार सिक्ष अनुििी 

िाग गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

 

मनर्यय नं. ५ 

प्रथिाव नं. ५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकालाई आ.व. २०७७/७८ िा वैकमपपक उजायको के्षत्रिा 

यस नगरपामलकालाई प्राप्त सशिय अनुिान अन्िगयिको मनधायररि बजेट रकि रु. १२ लाख आवश्यकिा र 

औमित्यिाको आधारिा यस नगरपामलका वडा नं. १२ खप्तड र वडा नं. १३ बाब्लािा रहकेो लघु जलमवद्युिको 

के्षत्रिा प्रामवमधक लागि इमििेट बिोमजि खिय गरी कायायन्वयन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

 

मनर्यय नं. ६ 

प्रथिाव नं. ०६ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाका मवमभन्न ठाउाँिा मवमभन्न सियिा अमवरल बर्ाय 

साँगै आएको बाढी ििा पमहरोका कारर्ले अमि जोमखििा रहकेा के्षत्रको पमहिान गरी प्रामवमधक लागि इमििेट 

बिोमजि आवश्यक बजेट व्यवथिा गरी िटबन्धन कायय सञ्चालन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो।  

मनर्यय नं. ७ 

प्रथिाव नं. ७  िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको आगािी आ.व. २०७८/०७९ को लामग राजश्व 

परािशय समिमिबाट प्रथिामवि भई आएको कर, िथिुर, शुपक , सेवा शुपक ििा राजश्वका िर ििा िायराहरुका 

सािै उक्त समिमिले प्रके्षपर् गरेको राजश्वको अनुिान रकि रु. १ करोड ५० लाख र बजेट सीिा मनधायरर् 

समिमिबाट आ.व. २०७८/०७९ का लामग प्रथिामवि भई आएको बजेट रकि रु. ६२ करोड १२ लाख १  हजार 

ििा सुिरुपमश्चि प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हने बजेट रकि सिेि सिावेश गरी अनुिोिन गने सवयसम्िि मनर्यय 

पाररि गररयो । 

मनर्यय नं. ८  

प्रथिाव नं. ८  िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको सािौं नगरसभा िपमसल बिोमजिको सिय 

सीिा मभत्र रही मनम्नानुसार काययक्रिको आयोजना गरी  सञ्चालन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो। 

िपमसलीः  

क्र.सं. दक्रयाकलाप मिमि सिय थिान 

१. वडासभा सञ्चालन गने(१४ वटै) २०७८/०३/०५ गिे 

मभत्र 

सम्बमन्धि वडाले 

मनधायरर् गरे 

बिोमजि 

सम्बमन्धि वडाले 

िोके बिोमजि 



२. सािौं नगरसभा सञ्चालन भई 

आ.व. २०७८/०७९ को नीमि 

ििा काययक्रि प्रथिुि 

२०७८/०३/०७ गिे दिनको १२ बजे नगरपामलकाको 

सभाहल 

३. योजना ििा काययक्रि िजुयिा 

समिमिको बैठक 

२०७८/०३/०८ गिे दिनको १२ बजे नगरपामलकाको 

सभाहल 

४. १३ औं काययपामलका बैठक २०७८/०३/०९ गिे दिनको १२ बजे नगरपामलकाको 

सभाहल 

५. सािौं नगरसभाको िोस्रो बैठक 

सञ्चालन भई आ.व.२०७८/०७९ 

को बजेट प्रथिुि 

२०७८/०३/१० गिे दिनको १२ बजे नगरपामलकाको 

सभाहल 

मनर्यय नं. ९  

प्रथिाव नं. ९  िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयिका वडाहरुलाई आ.व. २०७८/०७९ को 

लामग िपमसल बिोमजिको बजेट सीिा मभत्र रही वडा िहिा बजेट मसमलङ पठाउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि 

गररयो । 

िपमसलीः  

वडा नं. बजेट रकि 

१  १८ लाख 

२ २३ लाख 

३ ३० लाख 

४ २७ लाख 

५  २१ लाख 

६ १७ लाख 

७ १९ लाख 

८ २२ लाख 

९ २४ लाख 

१० २६ लाख 

११ २३ लाख 

१२ २० लाख 

१३ २५ लाख 

१४ २५ लाख  

जम्िा ३ करोड २० लाख 

मनर्यय नं. १० मवमवधीः  

प्रथिाव नं. १०मवमवध (क) िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका वडा नं.३ मसद्धेश्वर मनवासी मबक्रि 

कुाँ वरले सााँफेबगर नगरपामलका वडा नं. मसद्धशे्वरिा सञ्चालन गरेको कुखुरापालन व्यवसायलाई प्रोत्सामहि 

गनयको लामग लागि साझेिारीिा कुखुराको िाना बनाउने िेमसन उपलब्ध गराउने सवयसम्िि मनर्यय पाररि 

गररयो । 



प्रथिाव नं. १० मवमवध (ख) िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि वडा कायायलय िाफय ि 

िालु आ.व. २०७७/०७८ िा सञ्चालन हने पेश भएका आयोजना ििा काययक्रिहरुको शीर्यक पररवियनका लामग 

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

गररयो । 

उपलेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 

 


