२१औँ वोडर् बैठक

�म�त २०७३/०१/६ गते वेलुका ५ वजे

आज �म�त २0७३/०१/०६ गते सोमवारका �दन धरान उपमहा नगरपा�लका कायर् सं चालन स�म�तको वैठक बसी
तप�सलका �नणर्यहरु ग�रयो ।
उपिस्थ�त
�ी ट�काद� राई - कायर्कार� अ�धकृत एवं �मुख - धरान उप-महानगरपा�लका कायार्लय
आमिन्�त उपिस्थ�त रे कडर्
�ी गणेश�साद ख�तवडा

व�र� �शास�कय अ�धकृत

�ी खगेन्��साद ख�तवडा

व�र� कर अ�धकृत

�ी सूरज �े �

व�र� इिन्ज�नयर

�ी रमेश शाह

व�र� आन्त�रक लेखा प�रक्षण अ�धकृत

�ी भेषराज अ�धकार�
�ी राजु पोखरे ल

व�र� लेखा अ�धकृत
इिन्ज�नयर

�ी सूनील नेपाल

सामािजक �वकास अ�धकृत
�नणर्यहरु

�नणर्य नं १ - एक _
नगर सुचना केन्� स्थापना सम्वन्धमा ː नेपाल सरकार सं िघय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्�ालयको प� सं ख्या
२०७२/७३,चलानी नं ९७को �ा� प�मा�थ छलफल ग�रयो ।स्थानीय स्वाय� शासन ऐन २०५५को दफा ९६-१_
-घ_-६_को ब्यबस्था अनुसार स"चना केन्�को स्थापना गनर् प�रप� समेत भएकाले हाल उपमहानगरपा�लको स्वा�मत्वमा रहेको र सं चालनमा
समेत रहेको नगर पुस्तकालयलाई थप िजम्मेवार� �दई नगर सुचना केन्�को रुपमा समेत कायर् गनर् ब्यबस्था �मलाउने र सं िघय मा�मला
तथा स्था�नय �वकास मन्�ालय �सं हदरवारवाट �े�सत नगर सूचना केन्� स्थापना र सं चालन सम्विन्ध ː अवधारणा प� अनुसार आगामी �दनहरुमा
आबश्यक ब्यबस्था �मलाउँदै लै जाने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं २ - दूई _
जन्म दतार् सम्वन्धमा ː यस उपमहा नगरपा�लकाका २४,२५,२६ र २७ वडाहरुमा संयक्
ु त रुपमा प्लान नेपाल तथा जन

अ�धकार सरोकार संस्था धरान २६, सन
ु सर�वाट भएको सव��ण अनस
ु ार अनम
ु ा�नत १५०जना वालवा�लकारुको जन्मदतार् छुट भएको

प्र�तवेदन स�हतको पत्र मा�थ छलफल ग�रयो । साथै जन अ�धकार सरोकार संस्था धरान २६, सन
ु सर�वाट अनरु ोध ग�रएको पत्र
समेतका आधारमा छुटे का उक्त वालवा�लकाहरुको जन्म दतार् प्र�क्रया अगा�ड बढाउने र लाग्ने दस्तरु लाई समेत छुट गन� �नणर्य

ग�रयो । उक्त वडाहरुलाई पण
ु र् घट्ना दतार् भएको वडा घोषणा गन� प्र�क्रया अगा�ड बढाउने �नणर्य गद� �वपन्न समद
ु ायमा रहे का अन्य

वडाहरुको जन्मदतार्मा समेत सम्विन्धत वडा नाग�रक म�च तथा सरोकारवाला �नकायको समन्वय तथा �सपा�रसका आधारमा पण
ु र्
जन्मदतार् अ�भयान सञ्चालन एवं जन्मदतार् शल्
ु क छुट �दने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ३ - तीन _

ु ाई कायर्�मको ��तवेदन सवन्धमा ː यस कायार्लयद्धारा य�ह �म�त २०७२/१२/०५ गते सम्पन्न ग�रएको
सावर्ज�नक सुनव

सावर्ज�नक सन
ु व
ु ाई कायर्क्रमको प्र�तवेदन मा�थ छलफल ग�रयो।प्र�तवेदनले औल्याएका सझ
ु ावहरुलाई आगामी सञ्चालन ग�रने �न�त,
कायर्क्रम तथा योजनामा क्रमस समेट्दै लैजाने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ४ - चार _

धरान उपमहानगरपा�लकाको नव �नमार्णा�धन कायार्लय भवन - �ब

ब्लक_

को अनुगमन तथा सहजीकरण गनर्काला�ग �म�त

२०७३/०१/०८ गते बसेको धरान उपमहानगरपा�लका र सवर् द�लय बैठकबाट दे हाय बमोिजमका पदा�धकार�हरु रहने गर� ५
सदस्यीय अनुगमन तथा सहजीकरण स�म�त गठन गन� �नणर्य ग�रयो ।
तप�सल
१ सं योजक १२ नं वडा नाग�रक म�का सं योजक �ी टं क राई
२ सदस्य पुवार्�ल ईिन्ज�नय�रङग कलेजका �ा ई �ी काजीराम काक�
३ सदस्य

म�हला सं जालका ��त�न�ध �ी चेतना �े ङग

४ सदस्य स्थानीय भवन �नमार्ण ब्यबसायी सं घको ��त�न�ध �ी अब्बास अन्सार�
५ सदस्य नेपाल नगरपा�लका कमर्चार� एसो�सएसन धरानका ��त�न�ध �ी रामकुमार राई
आजको वोडर् वैठक वेलक
ु ा ७ ː३०वजे समापन ग�रयो ।

माईन्युटकतार् ː भिक्तराज शमार्,सच
ु ना अ�धकृत,धरान उपमहा नगरपा�लका

