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१. आ.व.२०७८/०७९ को लामग राजथव परािशय समिमिबाट प्रथिामवि पररवर्ियि प्रके्षपर् अिुिोिि गिे 

सम्बन्धिा । 

२. वडा िहको बजेट मसमलङ वृमि गिे सम्बन्धिा । 

३. मवमवध 

(क)  सािौं िगरसभा सञ्चालि पूवय ियारी समिमि सम्बन्धिा । 

 

मिर्ययहरुीः 

मिर्यय िं. १ 

प्रथिाव िं. १ िामि छलफल गिाय राजथव परािशय समिमिबाट आ.व. २०७८/०७९ को लामग प्रके्षपर् गररएको 

प्रथिामवि राजथव रकि रु. १ करोड ५० लाखिा रकि रु. ९८ लाख िप गरी पररवर्ियि राजथव रकि रु. २ करोड 

४८ लाख अिुिोिि गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो ।  

 

मिर्यय िं. २ 

प्रथिाव िं. २ िामि छलफल गिाय यस िगरपामलकाको मिमि २०७८ साल असार २ गिे सम्पन्न १२ औं 

काययपामलका बैठकले िोकेको वडा िहको बजेट मसमलङ वडा िहको आवश्यकिा ििा औमित्यिाको आधारिा 

वृमि गिय ििामशव िेमखएकोले सामवकको मसमलङिा प्रमिवडा रकि रु. ७ लाख िप गरी वडा बजेट मसमलङ वृमि 

गिे र िपमसल बिोमजि वडा िहिा बजेट मसमलङ पठाउिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

  

वडा िं. बजेट रकि 

१  २५ लाख 

२ ३० लाख 

३ ३७ लाख 

४ ३४ लाख 

५  २८ लाख 

६ २४ लाख 

७ २६लाख 

८ २९ लाख 

९ ३१ लाख 

१० ३३ लाख 

११ ३० लाख 

१२ २७ लाख 

१३ ३२ लाख 

१४ ३२ लाख  

जम्िा ४ करोड १८ लाख 



 

 

मिर्यय िं. ३ 

प्रथिाव िं. ३ मवमवध (क) िामि छलफल गिाय यही मिमि २०७८ साल असार ७ गिे आ.व. २०७८/७९ को िीमि 

ििा काययक्रि प्रथिुि गिे प्रयोजिािय सञ्चालि हुि गईरहकेो सािौं िगरसभालाई सभ्य, भव्य एवं ियायदिि रुपिा 

सञ्चालि गिुयपिे भएकोले यसपूवय छैटौं िगरसभा सञ्चालिािय गरठि पूवय ियारी समिमिहरुलाई मिरन्िरिा दिई 

सािौं िगरसभा सञ्चालि गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

 

उल्लेमखि मिर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 

 


