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मनर्यय न.ं १ 

प्रथिाव नं.१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलकाको  मिमि २०७८ साल पौष २८ गिे सम्पन्न आठौं काययपामलका 

िैठक यिा नगरपामलकािाट भए गरेका काययक्रिहरु वडा नं. १ िैजनाििा मसलाई कटाई िामलि,७ दिने िुरापोिे िनाउने 

िामलि सञ्चालन,एदककृि फोहरिैला व्यवथिापन सम्िन्िी अमभिुखीकरर्, नगरपामलकाका मवमभन्न थिानिा नयााँ शहर 

आयोजना कायायलयको सहयोगिा सौययित्ती जडान, मवमभन्न उिेर सिूहका व्यमिहरुलाई लगाईएको कोरोना मवरुद्धको खोपको 

मवमभन्न िात्रा ििा िुथटर िात्रा, मवमभन्न आयोजनाहरुको टेन्डर कायय सम्पन्न, िाढी प्रकोप मपडीिहरुलाई राहिका सािै अन्य 

सिसािमयक कृयाकलापहरुको िारेिा नगर प्रिखुज्यूिाट संमक्षप्त रुपिा ररपोटय प्रथिुि भई वडा िहको ररपोर्टयङ सम्िमन्िि 

वडा अध्यक्षको प्रथिुमि पश्चाि कायय सञ्चालनािय िेमखएका सिथया ििा किी किजोरीलाई नगर प्रिुखज्यूको सम्िोिन समहि 

आपसी सहििी ििा सहकाययिाट सिािान गने गरी ररपोर्टयङ कायय सम्पन्न गररयो । 

 

मनर्यय न.ं २ 

प्रथिाव नं.२ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलकाको आठौं नगरसभा यही मिमि २०७८ साल फागुन ०४ गिे 

िध्यान्ह १२ िजे यस नगरपामलकाको सभाहलिा िस्ने गरी आयोजना गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ३ 



प्रथिाव नं.३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका अन्िगयि वडा नं. ०७ मथिि ियालपाटा अथपिालको नाििा 

मवगि िेमख भोगिलनिा रहेको जग्गाको जग्गािनी प्रिार्पूजाय मवमवि कारर्ले गिाय हाल सम्ि प्राप्त हुन नसकेकोले उि जग्गा 

ियालपाटा अथपिालको नािा रहने गरी जग्गािनी ििाय प्रिार्पूजाय उपलब्ि गराउनका सािै जग्गािनी प्रिार्पूजाय प्राप्त गनय 

नसकेका वडा कायायलयहरुको नाििा मवगि िेमख भोगिलनिा रहेको जग्गा सम्िमन्िि वडा कायायलयको नाििा रहने गरी 

जग्गािनी प्रिार्पूजाय उपलब्ि गराउन िालपोि कायायलय अछाििा मसफाररस गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो।  

 

मनर्यय न.ं ४ 

प्रथिाव नं. ४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका वडा नं. ३ र ४ का िजार के्षत्रहरुिाट उत्सजयन हुने फोहरिैलाको 

व्यवथिापनका लामग हाल उि के्षत्रलाई एदककृि दिगो फोहरिैला व्यवथिापन निूनाके्षत्र घोषर्ा गने र यस सााँफेिगर 

नगरपामलका वडा नं. ३ र ४ को िजार के्षत्रको सरसफाईिा कुनै न कुन ैरुपिा योगिान पुरयाउाँिै आएका अछाि मजल्ला 

सााँफेिगर नगरपामलका वडा नं. ३ मनवासी कला आउजी, वडा नं. ४ मनवासी रनी आउजीलाई क्रिशीः सम्िान थवरुप रकि रु. 

२५०००/- र १५०००/- उपलब्ि गराउन प्रिुख प्रशासकीय अमिकृिलाई अमतियारी दिने र सााँफेिगर नगरपामलका वडा नं. 

३ हाट िजारिा फोहरिैला उठाउने यस नगरपामलकाको टेक्टरिा फोहरिैला नउठाउने साना व्यवसायी रु. ५०/- र ठूला 

व्यवसायी रु.१००/- िामसकरुपिा फोहरिैला उठाउने थवीपरलाई दिने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

 



मनर्यय न.ं ५ 

प्रथिाव नं. ५ िामि छलफल गिाय आथिा नेपालको सिन्वयिा यस सााँफेिगर नगरपामलका अन्िगयि िालिामलकाहरुको 

अवथिाको मवश्लेषर् गरी प्रमिवेिन ियार गने उद्धशे्यले १४ वटै वडाको िालिामलकाहरुको िथ्यांक संकलन गने र सो काययका 

लामग यस नगरपामलका िाट आथिा नेपाललाई रकि रु. ५०,०००/- अके्षरुपी पिास हजार िात्र उपलब्ि गराउने सम्झौिा 

भए ििोमजि अनुिोिन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ६ 

प्रथिाव नं. ६ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका अन्िगयि गररि घरपररवार पमहिान पररिय पत्र मविरर् हुन 

नसकेका वडाहरुिा पररियपत्र मविरर् गनय यही मिमि २०७८ साल िाघ २९ गिे िध्यान्ह १२ िजे गररि घरपररवार पमहिान 

पररियपत्र मविरर् सहयोग समिमिको िठैक आयोजना गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

मनर्यय न.ं ७ 

प्रथिाव नं. ७ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका नगर काययपामलकाको कायायलयिाट कुनैपमन नागररकले  

सावयजमनक सेवा प्राप्त गिाय अमनवाययरुपिा नगरपामलकालाई कर ििा राजथव िुिा गरेको कागजािका सािै अमनवाययरुपिा 

थवाथथ्य मविा गरेको कागजाि पेश गनुयपन ेर वडा कायायलयहरुिाट सावयजमनक सवेा मलनुपिायको हकिा नगरपामलकालाई 

अमनवाययरुपिा सम्पमि ििा िालपोि कर, व्यवसाय कर मिरेको कागजाि पेश गरेको आिारिा िात्र सेवा प्रवाह गने र यस 

सााँफेिगर नगरपामलकाका जनप्रमिमनिी ििा कियिारीहरुले आफ्नो ििा आफ्नो घरपररवारको थवाथथ्य मविा नगरेको भए 

मिमि २०७८ साल फागुन १५ गिे मभत्रको मसिा अवमििा रही थवाथथ्य मविा गररसकु्न पन ेयिी थवाथथ्य मविा नगरेिा 

मनजहरुले यस नगरपामलकािाट प्राप्त गने सिै प्रकारका सेवा सुमविा, िलि भत्ता रोदकन सके्न र सेवाग्राही नागररकको हकिा 

यस नगरपामलका ििा वडा कायायलयहरुिाट प्रवाह गररने सावयजमनक सेवा उपलब्ि गराउन िाध्य नहुने सवयसम्िि मनर्यय 

पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ८ 

प्रथिाव नं. ८ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका के्षत्रिा कोमभड १९ को संक्रिर्को अवथिालाई िमृिगि गरी 

हाललाई थवाथथ्य सुरक्षाका सिै िापिण्डहरु पालना गरी  अको व्यवथिा नभए सिम्ि हाल कक्षा ६ िेमख िामिका सम्पूर्य 

मवद्यालयहरुका मवद्यािीहरुको भौमिक उपमथििीिा यही मिमि २०७८ साल फागुन १ गि ेिेमख मनयमिि रुपिा सञ्चालन गन े

गरी सम्पूर्य मवद्यालयहरुलाई पररपत्र गनय मशक्षा युवा ििा खेलकुि शाखालाई मनिेशन गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

 

मनर्यय न.ं ९ 

प्रथिाव नं. ९ िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलकाको आवश्यकिा ििा औमित्यिाको आिारिा आ.व. २०७९/ 

०८० का लामग िपमसल ििोमजिका आयोजना ििा काययक्रिहरु सुिरूपमश्चि प्रिेश सरकार मिशषे अनुिान अन्िगयि िाग गने  

सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 
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ख. मवपन्न िमलि सिुिाय जीमवकोपाजयन ििा आयआजयन काययक्रि  ३०,०००००/-  

ग. एकल िमहला उत्िान ििा सुरमक्षि िमहला परािशय काययक्रि २५,०००००/-  

घ. अल्पसंतयक िुमथलि सिुिाय जीमवकोपाजयन, आयआजयन ििा 

सरसफाई काययक्रि 

२५,७६,४१७/९०  

ङ. सााँफेिगर नगरके्षत्र िगुयि टोल िथिी उज्यालो काययक्रि ५९७१८३४/२४  



प्रथिाव न.ं १० 

प्रथिाव नं. १० मवमवि (क) िामि छलफल गिाय यस सााँफेिगर नगरपामलका वडा न.ं ०७ का वडा अध्यक्ष श्री मिठ्ठु ससंह 

भाटका सहोिर िाजु िल िहािरु भाटको यही मिमि २०७८ साल िाघ २४ गिेका दिन भएको असिामयक मनिन प्रमि गमहरो 

िीुःख व्यि गिै शोक प्रथिाव पाररि गने सवयसम्िि मनर्यय पाररि गररयो । 

उल्लेमखि मनर्ययहरु पाररि गिै आजको िैठक सम्पन्न गररयो । 
 


