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१. ररपोर्टयङ 

२. मगट्टी बालुवाको ठेक्का सम्बन्धिा । 

३. करार कियिारी मियुमि  सम्बन्धिा । 
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मिर्ययहरुीः 

 

मिर्यय िं. १ 

प्रथिाव िं.१ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलकािा भाद्र ३ गिे सम्पन्न िोस्रो काययपामलका बैठक 

यिा  भए गरेका काययक्रि ििा कृयाकलापहरुको बारेिा िगर प्रिुखज्यूबाट संमक्षप्त रुपिा ररपोटय प्रथिुि भई वडा 

िहको ररपोर्टयङ सम्बमन्धि वडा अध्यक्षको प्रथिुमि पश्चाि कायय सञ्चालिािय िेमखएका सिथया ििा किी 

किजोरीलाई िगर प्रिुखज्यूको सम्बोधि समहि आपसी सहििी ििा सहकाययबाट सिाधाि गिे गरी ररपोर्टयङ 

कायय सम्पन्न गररयो । 

 

मिर्यय िं. २ 

प्रथिाव िं. २ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका के्षत्र मभत्रका ििीिालाहरु बाट बार्षयक रुपिा 

उठाईंिै आएको रोयल्टी रकि िालु आ.व. २०७८/०७९ िा पमि उठाउिे प्रयोजिको लामग मिमि २०७८ श्रावर् 

१२ गिे सम्पन्न प्रिि काययपामलका बैठकको मिर्ययािुसार भ्याट बाहके रकि रु. ५० लाखिा टेण्डर आव्हाि 

गररएकोिा िोकीएको सिय मसिा मभत्र कुिै पमि फिय ििा व्यमिहरुको टेण्डर िपरेकोले पुिीः ३० दििको म्याि 

राखी टेण्डर आव्हाि गिे र टेण्डर प्रदक्रया पुरा िहुञ्जेल सम्ि रोयल्टी रकि िपमसल बिोमजिको िररेटिा रही 

उठाउिे काययको मजम्िेवारी सम्बमन्धि वडा कायायलयलाई दििे र कोही कसैले वडा कायायलयको िगिी रमसि 

मबिा ििीजन्य पिािय उठाई ढुवािी गरेको पाईएिा ट्याक्टरको हकिा रु. ३ हजार र रिपर ििा िक (जुिसुकै) 

को हकिा रु.५ हजार जररवािा गिे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

िपमसलीः 

 ट्याक्टर प्रमि िाली              -  रु. ४००/- 

 रिपर (६ िके्क) प्रमि िाली      -  रु. ८००/- 

 िक (६ िके्क) प्रमि िाली         – रु. १०००/- 

 रिपर (१० िके्क) प्रमि िाली     -  रु. १२००/- 

 िक (१० िके्क) प्रमि िाली         – रु. १३००/- 

 

मिर्यय िं. ३ 



प्रथिाव िं. ३ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका वडा िं. ०४ मथिि िष्टािाण्डौं थवाथ्य िौकी 

अन्िगयि प्रसुमि गृहका लामग आवश्यक १ जिा थवीपर पििा करार सेवािा मियुमिका लामग मवज्ञापिको प्रदक्रया 

अमि बढाउि प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई अमतियारी दििे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो । 

 

मिर्यय िं. ४ 

प्रथिाव िं. ४ िामि छलफल गिाय यस सााँफेबगर िगरपामलका िगर काययपामलकाको कायायलय ििा वडा िहिा 

करार सेवािा काययरि कियिारीहरुले सामवकिा खाईपाई आएको पाररश्रमिकिा २०७८  श्रावर् १ गिे िेमख 

लागू हुिे गरी रकि रु. २ हजार वृमि गरी पाररश्रमिक उपलब्ध गराउि प्रिुख प्रशासकीय अमधकृिलाई 

अमतियारी दििे सवयसम्िि मिर्यय पाररि गररयो ।  

 

उल्लेमखि मिर्ययहरु पाररि गिै आजको बैठक सम्पन्न गररयो । 
 


