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मनर्यय नं.२ 

 प्रथिाव नं. २ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा थथानीय िह सिथय मनवायिन २०७९ िामन्द्िपूर्य रुपिा सम्पन्न 

गनय सहयोग पुरयाउने राजनीमिक िल, राष्ट्रसेवक कियिारी, सुरक्षा मनकाय, मवमभन्न संघ संथथा, सञ्चारकिी, आि िििािा, 

मनवायिन अमधकृिको कायायलय लगायि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपिा सहयोग गने सबै के्षि, िह िप्का र वगय, सिुिायिा हार्ियक 

धन्द्यबाि ज्ञापन गने सवयसम्िि मनर्यय पाठरि गठरयो ।    

 

उल्लेमखि मनर्ययहरु पाठरि गिै आजको बैठक सम्पन्न गठरयो ।  



 

 


