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       प्रथिाव नं. १ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको आर्ियक ऐन २०७८ बैठकिा प्रथिुि भई 

उक्त ऐन उपर िफाबार छलफल हाँिा पाररि ििा अनुिोिनका लामग सािौं नगरसभािा पेश गने सवयसम्िि 

मनर्यय पाररि गररयो । 
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पाररि गररयो । 

 

मनर्यय नं. ३ 

     प्रथिाव नं. ३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको बजेट ििा काययक्रि िजुयिा समिमिद्धारा 

आ.व. २०७८/०७९ को लामग प्रथिामवि बार्षयक काययक्रि अनुिोिन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय नं. ४ 

      प्रथिाव नं. ४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका लेखा समिमिद्धारा आ.व. २०७७/०७८ को 

लामग प्रथिुि लेखा समिमि प्रमिवेिन सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

 

 

उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 
 


