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धरान उपमहानगरपालिका, नगर पालिकाको कार्ाािर्
प्रदे श-1 धरान, सुनसरी
चौथौ बोर्ा बैठकको लनर्ार्हरु

उपस्थथल िःक्र.स.

नाम
ारा सुब्बा

पद

वर्ा

दथ ख

नगर प्रमुख

ध.उ.म.न.पा.

उपस्थथ

ध.उ.म.न.पा.

उपस्थथ

1

श्री

2

श्री मञ्जु ्डार्ारी ( सुवेदी )

3

श्री रोशन अलधकारी

अध्र्क्ष

धरान-1

उपस्थथ

4

श्री माधव गोववन्द श्रे ष्ठ

अध्र्क्ष

धरान-2

उपस्थथ

5

श्री आशा कुमार श्रे ष्ठ

अध्र्क्ष

धरान-3

उपस्थथ

6

श्री मान बहादुर राई

अध्र्क्ष

धरान-4

उपस्थथ

7

श्री सन् ोष लिम्बु

अध्र्क्ष

धरान-5

उपस्थथ

8

ु ान लसिं बथने
श्री ्व

अध्र्क्ष

धरान-6

उपस्थथ

9

श्री ्पु ेन्रराज मोक्तान

अध्र्क्ष

धरान-7

उपस्थथ

10

श्री रुर बहादुर लिम्बु

अध्र्क्ष

धरान-8

उपस्थथ

11

श्री रत्न बहादुर कुु वाि

अध्र्क्ष

धरान-9

उपस्थथ

12

श्री श्रीप्रसाद लिम्बु

अध्र्क्ष

धरान-10

उपस्थथ

13

श्री बाबुिाि िामा

अध्र्क्ष

धरान-11

उपस्थथ

14

श्री ुिं क बहादुर राई

अध्र्क्ष

धरान-12

उपस्थथ

15

श्री नेत्र प्रसाद काफ्िे

अध्र्क्ष

धरान-13

उपस्थथ

16

श्री कृष्र् प्रसाद ्ट्टराई

अध्र्क्ष

धरान-14

उपस्थथ

17

श्री नरे श कुमार इवारम

अध्र्क्ष

धरान-15

उपस्थथ

18

श्री ददि कुमार लगरी

अध्र्क्ष

धरान-16

उपस्थथ

१९

श्री सूर् ा बहादुर ्ट्टराई

अध्र्क्ष

धरान-17

उपस्थथ

२०

श्री नरे न्र कुमार राई

अध्र्क्ष

धरान-18

उपस्थथ

२१

श्री पूर् ा बहादुर लिम्बु

अध्र्क्ष

धरान-19

उपस्थथ

२२

श्री मस्र् कुमार राई

अध्र्क्ष

धरान-20

उपस्थथ

23

श्री सुवास राई

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-17

उपस्थथ

24

श्री कैिाश अग्रवाि

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-2

उपस्थथ

25

श्री वकशोर पररर्ार

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-12

उपस्थथ

26

श्री लग ा पास्िन

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-7

उपस्थथ
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27

श्री ववलन ा बज्राचार्ा

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-12

उपस्थथ

28

श्री कल्पना थापा

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-11

उपस्थथ

29

श्री लििामार्ा गुरुङ्ग

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-8

उपस्थथ

30

श्री वहरादे वी राई

नगर कार्ापालिका सदथर्

धरान-16

उपस्थथ

31

श्री ववष्र्ुप्रसाद कोईरािा

कार्ाकारी अलधकृ

ध.उ.म.न.पा.

उपस्थथ

सस्चव

आज लमल िः2074 ्ार 8 ग े धरान उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकाको चौथो बैठक नगर
प्रमुख श्री

ारा सुब्बा ज्र्ूको अध्र्क्ष ामा बसी दे हार् बमोस्जमको लनर्ार् गररर्ो।

लनर्ार् निं.-1. खानेपानी सिंचािन सम्बन्धमा।
नेपाि सरकार

था एलसर्ािी ववकास बैङ्कको ऋर्

सहरी ववकास आर्ोजना अन् गा
सह्ालग मा सिं चालि

था अनुदान सहर्ोगमा सन्चालि

धरान उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकाको समे

एवककृ
िाग

धरान खानेपानी (पुनथथाापना, ववकास र ववथ ार )आर्ोजनाको लनमाार् कार्ा

सम्पन्न हुने अवश्थामा रहे कोिे नेपाि खानेपानी सिं थथान धरान शाखाको सम्पल
उपमहानगरपालिकािे लिने र सो हथ ान् रर्को िालग खानेपानी

था दावर्त्व धरान

था सरसफाई मन्त्रािर् माफा

नेपाि सरकारिाई अनुरोध गने लनर्ार् गररर्ो ।
लनर्ार् निं.-2. वर्ामा ददएको बजेु लसलिङ्ग सम्बन्धमा।
आ.व. 2074/075 को िालग लनल ,बजेु

था कार्ाक्रम

जुम
ा ा गने क्रममा वर्ामा मागालनदे शन

पठाउदा रु.10(दश) करोर् पठाईएकोमा सो को सम्बन्धमा छिफि गरर प्रष्ट ा पाने लनर्ार्
गररर्ो ।
लनर्ार् निं.-3 प्रमुख, उपप्रमुखको सस्चवािर् सम्बन्धमा।
नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सस्चवािर्िाई लनम्न बमोस्जमका कमाचारीहरु पररचािन गरर सिं चािन
गने र उल्िे स्ख
जानकारी समे

कमाचारीहरु नगर प्रमुख र उपप्रमुखको पदबहािी रहे सम्म करारमा राख्ने
प्राप्त ्र्ो ।

क. प्रमुखको सस्चवािर्
1.थवकीर् सस्चव-अलधकृ

छै ठौ

ह थ र 1(एक) जना

2.प्रेस सल्िाहाकार -1जना
3.सहार्क कमाचारी-1जना
4.सहर्ोगी कमाचारी-1जना
ख. उपप्रमुखको सस्चवािर्
1.थवकीर् सस्चव-ना.सु.सहार्क पाचौँ
2.सहर्ोगी कमाचारी-1जना
पाना नं. 1 0f 3
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लनर्ार् निं.-4. गुरुर्ोजना

था अध्र्र्न गने सम्बन्धमा।

पलसि बमोस्जमका गुरुर्ोजना आवलधक ववकास र्ोजना र कमाचारी सिं गठन व्र्वथथापन अध्र्र्न
गने सम्बन्धमा छिफि हुदा लनम्न बमोस्जमको कार्ाहरु गराउने लनर्ार् गररर्ो ।
1.पर्ाुन गुरुर्ोजना

जुम
ा ा गने ।

2.धरान उपमहानगरपालिकाको बृह

ववकास गुरुर्ोजना (आवलधक ववकास र्ोजना)

3.कमाचारी सिं गठन ब्र्वथथापन गराउने कार्ाको िालग 1 सलमल
लनर्ार् निं.-5. सलमल

जुम
ा ा गने ।

गठन गरर अध्र्र्न गराउने ।

गठन गने सम्बन्धमा।

केवह ददन अस्ि परे को अववरि वषााको कारर् आएको वाढीिे पुर्र्ाएको क्षल को वववरर् सिं किन
गरर आगामी 7 ददन ल्त्र प्रल वेदन पेश गने गरर 1 सलमल

गठन गने लनर्ार् गररर्ो ।

सलमल
1.श्री नरे श ईवारम- सिं र्ोजक
ु न लसिं बथने -सदथर्
2.श्री ्व
3.श्री ददिकुमार लगरी-सदथर्
4.श्री सुर् ा बहादुर ्ट्टराई-सदथर्
5.श्री सन् ोष लिम्बु-सदथर्
लनर्ार् निं.-6 अस्ख् र्ारी ददने सम्बन्धमा ।
धरान

उमहानगरपालिका,

धरान

उपमहानगरपालिकाका

लनवाास्च

पदालधकारीहरु

र

धरान

उपमहानगरपालिका नगर कार्ापालिका अन् रग का महाशाखा ,शाखा, उपशाखा, एकाई ,सस्चवािर्
,आर्ोजना, वर्ा कार्ाािर्का कमाचारीहरू पक्ष वा ववपक्ष ्ई ववल्न्न अ्ा अदाि हरुमा मु्ा द ाा
गना

था प्रत्र्ाथी ्ई लनवेदन वफरादपत्र लिस्ख

जवाफ प्रल उत्तर पत्र द ाा गना

था अन्र् जे गनुा

पछा सो को अस्ख् र्ारी प्राप्त व्र्स्क्त ्ई कार्ा गना धरान उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिका नगर
स्ा

र

प्रमुखको

हकमा

धरान

उपमहानगरपालिकाको

प्रमुखिे

उपप्रमुखको

हकमा

धरान

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखिे, वर्ा अध्र्क्ष, वर्ा कार्ाािर् र वर्ा सलमल को हकमा वर्ा
् सािंगठालनक

अध्र्क्षिे महाशाखा, शाखा, उपशाखा, ईकाई, सस्चवािर्, आर्ोजनाका हकमा
सिं रचनाका प्रमुखिे र वर्ा सदथर् पदालधकारी कमाचारीको नाम वकुान ्एकोमा
मु्ामा पक्ष ्ई कार्ा गने अस्ख् र्ारी ददने लनर्ार् गररर्ो ।
लनर्ार् निं.-7. कार्ासम्पादन लनर्माविी सम्बन्धमा।
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धरान उपमहानगरपालिकाको लनर्ार् निं 3 नगरकार्ापालिकाको कार्ासम्पादन लनर्माविी 2074
को

पलसिमा उल्िे स्ख

ववषर्हरु समावेश गरर अस्न् म रुप ददने प्रमास्र्करर् गने लनर्ार् गररर्ो

।
क. सलमल

गठन गना सक्ने : प्रमुख

था नगरपालिकाको कामिाई व्र्वस्थथ

नगरप्रमुखिे ववज्ञहरुको ने त्ृ वमा आवश्र्क्ता अनुशार ववल्न्न सलमल
गना सक्नेछ । सलमल को कार्ा प्रमुखिे

रुपमा सम्पादन गना

कार्ादि वा ुोिी गठन

ोके बमोस्जम हुनेछ ।

ख. सल्िाहाकार सम्बन्धी व्र्वथथा : नगर प्रमुखिे आफ्नो वा नगरकार्ापालिकाको काममा सहर्ोग
पुर्र्ाउने समाजसेवी बुविस्जवी प्राववलधक ज्ञान सीप ्एका व्र्स्क्तहरु मध्र्ेवाु वढीमा 9 जना
सम्म सल्िाहाकार राख्न सवकनेछ ।
ग. बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा : र्ो लनर्माविी बमोस्जम नगरकार्ापालिकाको कार्ासिंचािन
सेवा प्रवाह गना कुनै बाधा अड्काउ परे मा र्ो लनर्मािीको ्ावनाको प्रल कुि नहुनेगरर प्रमुखिे
बाधा अर्काउ फुकाउन आदे श जारी गने सक्नेछ ।
लनर्ार् निं.-8. िरनक्सा पास प्रकृर्ा अनिाईन गने सम्बन्धमा।
िरनक्सा पास प्रकृर्ािाई अनिाईन लसथुम थथापना गरर िर नक्सा पास सेवािाई सरि र सहज
बनाउन UNDP सिं ग आवश्र्क समन्वर् गने लनर्ार् गररर्ो
लनर्ार् निं.-9. अलधकार प्रत्र्ार्ोजन सम्बन्धमा।
धरान उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकाको
समस्ब्ध

फाबाु गनुा पने सम्बन्ध ववच्छे द सम्बन्धी मु्ामा

अदाि मा लसफाररस गना नगर प्रमुख श्री

ारा सुब्वािाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गररएको

छ ।
लनर्ार् निं.-10. अलधकार प्रत्र्ार्ोजन सम्बन्धमा।
धरान उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकाको
सम्बस्न्ध सम्पूर् ा कारवावह गना नगर प्रमुख श्री
आजको बैठक 1.30 बजे समापन गररर्ो ।

पाना नं. 1 0f 3

फाबाु अ्ा अदाि मा गनुा पने वफराद प्रल रक्षा
ारा सुब्वािाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गररर्ो।

