
  



प्रस्ताबहरुः 

१. रिपोर्टिङ । 

२. पोषण भत्ता वितिण सम्बन्धमा । 

३. लघु उद्यम विकास कार्िक्रम सम्बन्धमा । 

४. अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण सवमवतको कार्िसञ्चालन कार्िविवध २०७८ सम्बन्धमा । 

५. ढुुंगा, वगरि, िालिुा सम्बन्धी ठेक्का बन्दोिस्त सम्बन्धमा । 

६. नगिके्षत्र किावि सुंकलन ठेक्का बन्दोिस्त सम्बन्धमा । 

७. साििजवनक सुनुिाई सम्बन्धमा । 

८. अटोरिक्सा दताि नविकिण सम्बन्धमा । 

९. व्यिसार् दताि तथा नविकिण सम्बन्धमा । 

१०. आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धमा । 

११. आ.ि. २०७८/०७९ को अवततर्ािी सम्बन्धमा । 

१२. किाि सम्झौता थप गने सम्बन्धमा । 

१३. का.स.मु फािाम वस्िकृत गने सम्बन्धमा । 

१४. स्िास््र् तफि का रिक्त पदपूर्ति गने सम्बन्धमा । 

१५. विविध । 

क) स्थानीर् सिकािको स्िमूलर्ाुंङ्कन (LISA) अनुमोदन गने सम्बन्धमा । 

 

 

 

 

 

 

 



वनणिर्हरुः 

वनणिर् नुं. १ 

 प्रस्ताब नुं.-१ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलका अन्तगित १४ िटै ििाको पवछललो 

अिस्थाका बािेमा सम्बवन्धत ििा अध्र्क्षबाट रिपोर्टिङ कार्ि हुनुका साथै प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत ज्र्ू बाट 

समग्र आ.ब.को प्रशासवनक तथा आर्थिक अिस्थाका बािेमा जानकािी गिाउनु भई बैठकका अध्र्क्ष एबुं 

नगिप्रमुख ज्र्ूबाट नगिपावलकामा सञ्चावलत कार्िक्रम ि समसामवर्क गवतविवधका बािेमा सम्बोधन भई 

आगावम ददनमा आपसी समझदािी ि सहकार्िका साथ अवघ बढ्ने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो ।  

वनणिर् नुं. २ 

 प्रस्ताब नुं. २ मावथ छलफल गदाि गत बषिहरमा पेशागत कमिचािी, जनप्रवतवनवध लगार्तका 

िालिावलकाहरल ेनपाउने भवनएको पोषण भत्तामा हालको कार्िविवधमा सो सम्बन्धी व्यिस्था नभएकोले ५ 

बषि मूवनका सबै िालिावलकाहरले खोप कािि ि वनर्वमत तौल मापन गरिएको रिपाटि अवनिार्ि पेश गिे पोषण 

भत्ता पाउने सबिसम्मत वनणिर् पारित गरिर्ो ।   

वनणिर् नुं. ३ 

 प्रस्ताब नुं. ३ मावथ छलफल गदाि लघु उद्यम विकास कार्िक्रम (मेिपा) का लावग र्स सााँफेबगि 

नगििपावलकाको तपवशल बमोवजमका ििाहर छनौट गिी कार्िक्रम कार्ािन्िर्नको लावग वनदशेन ददने वनणिर् 

सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 

क) ििा नुं. १ बैजनाथ 

ख) ििा नुं. ६ भागेश्वि 

ग) ििा नुं. ७ रिविकोट 

घ) ििा नुं. ८ चवडिका 

वनणिर् नुं. ४  

 प्रस्ताब नुं. ४ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण सवमवतको 

कार्िसञ्चालन कार्िविवध २०७८ मावथ छलफल गिी अनुमोदन गरिर्ो ।  

वनणिर् नुं. ५  

प्रस्ताब नुं. ५ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलकाको आ.ब.२०७७/०७८ मा आन्तरिक आर् 

अन्तगित र्स नगिपावलका के्षत्र वभत्रका नददनाला तथा खोलाबाट वनकासी हुन े वगरि, िालिुा तथा नददजन्र् 

पदाथिको ठेक्का गत बषि भ्र्ाट बाहेक र ४५ लाखमा आह्िान गिेकोमा चालु आ.ब. २०७८/०७९ मा भ्र्ाट 

बाहेक ५० लाखमा ठेक्का आह्िान गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 



 

वनणिर् नुं. ६ 

 प्रस्ताब नुं. ६ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलका के्षत्र वभत्रका किावि सामवग्रहरको चालु 

आ.ब. २०७८/०८९ मा मूलर् अवभबृवि कि बाहेक र १ लाख ५० हजािको ठेक्का आह्िान गने वनणिर् पारित 

गरिर्ो । 

वनणिर् नुं. ७ 

प्रस्ताब नुं. ७ मावथ छलफल गदाि र्स नगिपावलका अन्तगित १४ िटै ििाको आ.ब. २०७७/०७८ मा 

सम्पन्न िार्षिक कार्िक्रमका साथै उक्त आ.ब.मा ििा कार्ािलर्बाट प्रिावहत साबिजवनक सेिाका बािेमा 

सेिाग्रावह नागरिक समक्ष साक्षात्काि हुने गिी सम्बत २०७८ साल भाद्र १५ गत े वभत्र ििा स्तिमा ि भाद्र 

मसान्त सम्म नगिपावलकामा साबिजवनक सुनुिाई कार्िक्रमको आर्ोजना गिी सम्पन्न गने ि सोका लावग सब ै

ििा कार्ािलर्लाई वनदेशन गन ेसबिसम्मत वनणिर् पारित गरिर्ो । 

वनणिर् नुं. ८ 

 प्रस्ताब नुं. ८ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलकामा सञ्चालनमा आएका सम्पणूि अटो 

रिक्साहर र्स नगिपावलकामा दताि ि निीकिण गनुिपने प्रािधान बमोवजम तपवसल बमोवजमको शुलक सवहत 

भािा हेिफेि तथा सिाि व्यवक्त कवत िाख्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 

क) निीकिण शुलक र १५००।- 

ख) दताि शुलक र १५००।-  

वनणिर् नुं. ९ 

 प्रस्ताब नुं. ९ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलकामा दताि भएका व्यिसार्हरको 

कािोिािको प्रकृवत हेिी व्यिसार् दताि िकम र ५००।- कार्म गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 

वनणिर्  नुं. १० 

प्रस्ताब नुं. १० मावथ छलफल गदाि र्स नगिपावलकाको आ.ब. २०७७/०७८ मा सम्पन्न आर्थिक 

कािोिािको आन्तरिक लेखा परिक्षण गने कार्िका लावग कोष तथा लेखा वनर्न्त्रक कार्ािलर् अछाममा अनुिोध 

गने सििसम्मत वनणिर् पारित गरिर्ो । 

वनणिर् नुं. ११ 

 प्रस्ताब नुं. ११ मावथ छलफल गदाि आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट नीवत तथा कार्िक्रमहरको खचि एबुं 

कार्ािन्िर्नका लावग प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतलाई अवततर्ािी ददने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 



वनणिर् नुं. १२ 

 प्रस्ताब नुं. १२ मावथ छलफल गदाि र्स नगिपावलकामा किाि सिेामा कार्िित कमिचािीहरको किाि 

म्र्ाद २०७८ साल असाि मसान्तमा समाप्त भएकोले वनजहरको सेिा, शति ि सुविधा साविक बमोवजम नै हुने 

गिी सम्बत २०७८ साल श्रािण १ गते देखी लागु हुने गिी २०७८ पुष मसान्त सम्म ६ मवहनाका लावग म्र्ाद 

थप गने सबिसम्मत वनणिर् पारित गरिर्ो । 

वनणिर् नुं. १३ 

 प्रस्ताब नुं. १३ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलकामा स्थार्ी सेिामा कार्िित 

कमिचािीहरको कार्िसम्पादन मूलर्ाङ्कन फािाम वस्िकृत गिी अनुमोदन गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 

वनणिर् नुं. १४ 

 प्रस्ताब नुं. १४ मावथ छलफल गदाि र्स सााँफेबगि नगिपावलका अन्तगित स्िास््र् तफि का तपवसल 

बमोवजमका रिक्त पदपूती गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो । 

क. हेलथ अवसस्टेन्ट  २ जना 

ख. अनवम ८ जना 

वनणिर् नुं. १५ 

प्रस्ताब नुं. १५ मावथ छलफल गदाि सााँफेबगि नगिपावलका नगिकार्िपावलकाको कार्ािलर् अछामले र्स 

नगिपावलकाको स्िमूलर्ाुंङ्कन (LISA) गिी प्राप्त गिेको कुल जम्मा अुंक ५४.७ िहेकोले सो प्राप्ताुंक अनुमोदन 

गने वनणिर् सबिसम्मत पारित गरिर्ो ।  

 


