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प्रथिावहरुीः 

१. ररपोर्टयङ 

२. मवद्यालय सञ्चालन सम्बन्धिा । 

३. बाल मवकास सहजकिाय र मवद्यालय कियचारीहरुको पाररश्रमिक सम्बन्धिा । 

४. आ.व.२०७७/०७८ का नगरथिरीय अधुरा आयोजना सञ्चालन सम्बन्धिा । 

५. नगर मशक्षा के्षत्रको योजना (२०७८-२०८७) अनुिोिन सम्बन्धिा । 

६. मवमवध 

मनर्ययहरुीः 

मनर्यय न.ं १ 

प्रथिाव नं.१ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा भाद्र २६ गि ेसम्पन्न िेस्रो काययपामलका बैठक यिा  भए गरेका 

काययक्रि िथा कृयाकलापहरुको बारेिा का.वा.नगर प्रिुखज्यबूाट संमक्षप्त रुपिा ररपोटय प्रथिुि भई वडा िहको ररपोर्टयङ सम्बमन्धि 

वडा अध्यक्षको प्रथिुमि पश्चाि कायय सञ्चालनाथय िेमखएका सिथया िथा किी किजोरीलाई का.वा 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 नगरपामलका अन्िगयिका सम्पूर्य मवद्यालयहरु घटथथापना (असोज २१ गि)े िेमख 

कोजाग्रि पूर्र्यिा (कार्ियक ०३ गि)े सम्ि मवजया िशिीको अवसरिा बन्ि रहन ेर २०७८ साल कार्ियक ०४ गि ेिेमख पुनीः१७ 

गिे सम्ि सञ्चालन गने गरी सब ैमवद्यालयहरुलाई जानकारी गराउन यस नगरपामलका अन्िगयि मशक्षा युवा िथा खेलकुि शाखालाई 

मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ३ 

प्रथिाव नं. ३ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि बाल मवकास केन्द्रिा काययरि सहजकिाय र मवद्यालय 

कियचारीहरुको पाररश्रमिक नेपाल सरकारले आ.व. २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य िाफय ि सावयजमनक गरेको व्यवथथा बिोमजि 

िपमसल अनुसार पाररश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

 

 

 

 

मनर्यय 

न.ं ४ 

प्रथिाव 

नं. ४ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलका अन्िगयि आ.व. २०७७/०७८ का िपमसल बिोमजिका नगरथिरीय अधुरा 

आयोजनाहरु चालु आ.व. २०७८/०७९ मनिायर् सम्पन्न गने गरी बजेट व्यवथथा गनय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी 

दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो ।  

क्र.सं. पि नेपाल सरकार नगरपामलका जम्िा 

१ कायायलय सहयोगी  ८०००/- ५०००/- १३०००/- 

२ बाल मवकास सहजकिाय ८०००/- ७०००/- १५०००/- 

३ लेखापाल १३५००/- ३५००/- १७०००/- 



िपमसल 

मनर्यय न.ं ५ 

प्रथिाव नं. ५ िामथ छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको नगर मशक्षा के्षत्रको योजना (२०७८-२०८७) अनुिोिनका लामग 

१४ वटै  वडा कायायलयलाई अध्ययनका लामग १/१ प्रमि उपलब्ध गराउने र वडा कायायलयबाट प्राप्त सुझावका आधारिा आवश्यक 

संशोधन समहि आगािी बैठक बाट अनुिोिन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 
 

क्र.सं. आयोजनाहरु मवमनयोमजि रकि  भुक्तानी रकि  बााँकी रकि 

१ कामलका टोल मडप बोररङ खानेपानी मनिायर् योजना   १८ ०००००/- ७५००००/- १०५००००/- 

२ बागमभडी मडप बोररङ जाल्पािेवी १३०००००/- ५२००००/- ७८००००/- 

३ नौलाकोट मडप बोररङ  ३१०००००/- २११३३३१/- ९८६६६९/- 

जम्िा ६२,००,०००/- ३३,८३,३३१/- २८,१६,६६९/- 


