
आज मिमि २०७७ साल फागुन १५ गिे शमनबारका मिन यस सााँफेबगर नगरपामलकाका 

नगर प्रिुख श्री कुल बहािुर कुाँ वरजू्यको अध्यक्षिािा आ.व.२०७७/७८ को नव ौं 
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बारेिा नगर प्रिुखजू्यबाट सौंमक्षप्त ररपोटय प्रसु्ति भई यस बीििा सााँफेबगर नगरपामलकाका 
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के्षत्रको के्षत्रगि ररपोमटयङ नगर उप-प्रिुख र काययपामलका सिस्यहरुबाट प्रसु्ति हाँिा कायय 
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िािय ८ िाररखका मिन पनय गएको अन्तरामरय नारी मिवस मवगि बषय झैं यस बषय पमन यस 
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भव्यिाका साि िनाउने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो। 

निर्णय िं. ०३ 
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निर्णय िं. ०५ 

प्रस्ताव नौं. ०५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाले ियार गरेका िपमसल 

बिोमजिका ऐन ििा काययमवमिहरु स्वीकृिीका लामग प्रसु्ति भई िफाबार छलफल हाँिा उि 

ऐन ििा काययमवमिहरुिा आवश्यक सौंशोिन समहि पाररिका लामग छैट ौं नगरसभािा पेश 

गने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो ।  
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१.  सााँफेबगर नगरपामलकाको टोल मवकास सौंथिा गठन ििा पररिालन काययमविी -

२०७७  

२.  सााँफेबगर नगरपामलकाको नगर प्रहरी सञ्चालन ििा व्यवथिापन मनयिावली – 

२०७७  

३. सााँफेबगर नगरपामलकाको लेखा समिमि गठन ििा सञ्चालन मनयिावली – २०७७  

४. सााँफेबगर नगरपामलकाको वािावरर् ििा प्राकृमिक स्रोिको सौंरक्षर् सम्बन्धिा 

बनेको मविेयक -२०७७  

निर्णय िं. ०६ 

प्रस्ताव नौं. ०६ मवमवि िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकािा गमठि राजस्व 

परािशय समिमिको मिमि २०७७ साल फागुन १४ गिेको बैठकबाट प्रस्तामवि राजश्वको िप 

िर ििा िायराहरु सम्बन्धिा व्यापक छलफल भई प्रस्तामवि िर ििा िायराहरु िधे्य 

िपमसल बिोमजि िर ििा िायराहरु िप गरी सौंशोिन समहि पुनः पेश गनय राजस्व परािशय 

समिमिलाई मनिेशन गने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो। 

िपमसलः  

स्काभेटर िेमसन ढुवानी भाडािरः 

१. िाियडी             - रु. ७० हजार 

२. बाजु्रगाड          - रु. ५० हजार 

३. जडङ्गा   - रु. ६० हजार 

४. बेिालिाण् ौं    - रु. ४० हजार 

५. जयगढ            - रु. ४० हजार 

६. कैलासखोला     – रु. ४५ हजार 

७. िौंगलसेन          -रु. ५० हजार 

८. िाङ                - रु. २ लाख 

९. बुटवल    - रु. २ लाख ५० हजार 

 

उले्लस्खि मनर्ययहरु गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 

        
 


