आज मिमि २०७७ साल फागुन १५ गिे शमनबारका मिन यस सााँ फेबगर नगरपामलकाका
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छलफल गरी मनर्यय पाररि गररयो ।
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प्रस्तावहरीः
१. ररपोमटय ङ
२. अन्तरामरिय नारी मिवस सम्बन्धिा ।
३. अपाङ्ग मशमवर सञ्चालन सम्बन्धिा ।
४. छै ट ौं नगरसभा काययसूिी सम्बन्धिा ।
५. ऐन, काययमवमिहरु सम्बन्धिा ।
६. मवमवि
निर्णयहरीः
निर्णय िं. ०१
प्रस्ताव नौं. ०१ िामि छलफल गिाय यस सााँ फेबगर नगरपामलकाको आठ ौं काययपामलका बैठक
यिा कररब १ सािाको सियावमिका बीि यस नगरपामलकाबाट सञ्चामलि गमिमवमिहरुको
बारे िा नगर प्रिुखज्यूबाट सौंमक्षप्त ररपोटय प्रस्तुि भई यस बीििा सााँफेबगर नगरपामलकाका
१४ वटै वडा िाफयि सञ्चामलि गमिमवमिहरुको बारे िा सम्बस्न्धि वडा अध्यक्ष र आ-आफ्नो
क्षेत्रको क्षेत्रगि ररपोमटय ङ नगर उप-प्रिुख र काययपामलका सिस्यहरुबाट प्रस्तुि हाँ िा कायय
सञ्चालनािय िे स्खएका सिस्या ििा िी सिस्याको सिािानका उपाय ििा सिसािमयक
मवषयिा पुनः नगर प्रिुखज्यूको सम्बोिन पश्चाि ररपोमटय ङ कायय सम्पन्न गररयो ।
निर्णय िं. ०२
प्रस्ताव नौं. ०२ िामि छलफल गिाय यही मिमि २०७७ साल फागुन २४ गिे िि् अनुसार २०२१
िािय ८ िाररखका मिन पनय गएको अन्तरामरय नारी मिवस मवगि बषय झैं यस बषय पमन यस
सााँ फेबगर नगरपामलका ििा अन्तगयिका वडाहरुले मववि काययक्रिको आयोजना गरी
भव्यिाका साि िनाउने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो।
निर्णय िं. ०३

प्रस्ताव नौं. ०३ िामि छलफल गिाय सााँ फेबगर नगरपामलका अन्तगयि अपाङगिा भएका
व्यस्िहरुलाई लमक्षि गरी मजल्ला अस्पिाल िौंगलसेन अछािको सिन्वयिा यही फागुन
िसान्तमभत्र सााँ फेबगर नगरपामलकािा अपाङगिा मशमवरको आयोजना गने सवयसम्मि
मनर्यय पाररि गररयो ।
निर्णय िं. ०४
प्रस्ताव नौं. ०४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाको छै ट ौं नगरसभा यही मिमि
०७७ साल फागुन १६ गिे मवहान ११.३० बजे नगरपामलकाको सभाहलिा सञ्चालन हने
भएकोले उि सभाको अस्न्ति ियारीका लामग पााँ ि ौं नगरसभा सञ्चालन हाँ िाका बखि गमठि
उपसमिमिहरुलाई मनरन्तरिा मििैं ियारीको मजम्मेवारी मिने र छै ट ौं नगरसभा बैठकको
काययसूिी िपमसल बिोमजि रहने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो ।
िपमसलः
काययसूिीः
१. रामरिय िुनसाँगै मवहान ११.३० बजे सभाको सुरुवाि
२.
३.
४.
५.

न्यामयक समिमिको प्रमिवेिन प्रस्तुि
अनुगिन समिमिको प्रमिवेिन प्रस्तुि
राजस्वका िप िर ििा िायराहरु अनुिोिन
सााँ फेबगर नगरपामलकाको टोल मवकास सौंथिा गठन ििा पररिालन काययमविी २०७७ प्रस्तुि, छलफल र पाररि

६. सााँ फेबगर नगरपामलकाको नगर प्रहरी सञ्चालन ििा व्यवथिापन मनयिावली – २०७७
प्रस्तुि, छलफल र पाररि
७. सााँ फेबगर नगरपामलकाको लेखा समिमि गठन ििा सञ्चालन मनयिावली – २०७७
प्रस्तुि छलफल र पाररि
८. सााँ फेबगर नगरपामलकाको वािावरर् ििा प्राकृमिक स्रोिको सौंरक्षर् सम्बन्धिा
बनेको मविेयक - २०७७ प्रस्तुि, छलफल र पाररि
९. लेखा समिमिको गठन
१०.सिापन
निर्णय िं. ०५
प्रस्ताव नौं. ०५ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर नगरपामलकाले ियार गरे का िपमसल
बिोमजिका ऐन ििा काययमवमिहरु स्वीकृिीका लामग प्रस्तुि भई िफाबार छलफल हाँिा उि
ऐन ििा काययमवमिहरुिा आवश्यक सौंशोिन समहि पाररिका लामग छै ट ौं नगरसभािा पेश
गने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो ।

िपमसलः
१. सााँ फेबगर नगरपामलकाको टोल मवकास सौंथिा गठन ििा पररिालन काययमविी २०७७
२. सााँ फेबगर नगरपामलकाको नगर प्रहरी सञ्चालन ििा व्यवथिापन मनयिावली –
२०७७
३. सााँ फेबगर नगरपामलकाको लेखा समिमि गठन ििा सञ्चालन मनयिावली – २०७७
४. सााँ फेबगर नगरपामलकाको वािावरर् ििा प्राकृमिक स्रोिको सौंरक्षर् सम्बन्धिा
बनेको मविेयक -२०७७
निर्णय िं. ०६
प्रस्ताव नौं. ०६ मवमवि िामि छलफल गिाय यस सााँ फेबगर नगरपामलकािा गमठि राजस्व
परािशय समिमिको मिमि २०७७ साल फागुन १४ गिेको बैठकबाट प्रस्तामवि राजश्वको िप
िर ििा िायराहरु सम्बन्धिा व्यापक छलफल भई प्रस्तामवि िर ििा िायराहरु िध्ये
िपमसल बिोमजि िर ििा िायराहरु िप गरी सौंशोिन समहि पुनः पेश गनय राजस्व परािशय
समिमिलाई मनिे शन गने सवयसम्मि मनर्यय पाररि गररयो।
िपमसलः
स्काभेटर िेमसन ढु वानी भाडािरः
१. िाियडी
- रु. ७० हजार
२. बाज्रुगाड

- रु. ५० हजार

३. जडङ्गा - रु. ६० हजार
४. बेिालिाण् ौं
५. जयगढ
६. कैलासखोला
७. िौंगलसेन
८. िाङ
९. बुटवल

- रु. ४० हजार
- रु. ४० हजार
– रु. ४५ हजार
-रु. ५० हजार
- रु. २ लाख
- रु. २ लाख ५० हजार

उल्लेस्खि मनर्ययहरु गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो ।

