२३औ ँ वोडर् बैठक

�म�त २०७३/०२/०६
गते �वहान ७ː०० वजे

आज �म�त २0७३/०२/०६ गते �व�हवारका �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
व�र� लेखा अ�धकृत

�ी भेषराज अ�धकार�
�ी राजु पोखरे ल

इिन्ज�नयर
सामािजक �वकास अ�धकृत

�ी सूनील नेपाल
�नणर्यहरु
�नणर्य नं

१

( एक

)

�स�ट सफार� दतार्को �सफा�रस र दस्तुर सम्वन्धमा ː हाल धरान उपमहा नगर �ेत्रमा �वना दतार् संचालन भई रहे का �स�ट सफार�हरुलाई

दतार्को �सफा�रसकाला�ग �स�ट सफार� �सफा�रस स�म�तको �म�त २०७३/०२/०४ गते बसेको बैठकले �नणर्य गर� �सफा�रस भई

आए अनस
ू ना प्रकाशन गदार्का बखत भन्दा अगा�डनै आई संचालनमा रहे का र
ु ार धरान उपमहा नगर पा�लकाले २०७२/१२/०८ मा सच
सूचनाको म्याद �भत्र दतार् भएका र�त पुगेका �नवेदकहरुलाई �स�ट सफार� सम्बिन्ध संघ संस्थाका प्र�त�न�धहरुले सहमती गर� पेश गरे को

रुटहरुमा संचालन गन� गर� दतार्काला�ग �सफा�रस गन� �नणर्य ग�रयो ।साथै �सफा�रस दस्तरू को हकमा �वगतको बराबर रु २५००।००

प्र�त गोटा �लने समेत �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं २ ( दुई )

नया रुट सं चालन सवन्धमा ː �वगतमा �स�ट सफार� सं चालनकाला�ग २४ वटा रुटहरु पास भएकोमा हाल आएर �स�ट
सफार�को सं ख्या समेत अत्या�धक बढे को

साथै उपमहा नगरपा�लकामा नयाँ क्षे�हरु समेत समावेश भएकाले उ� नया

क्षे�हरुमा समेत समावेश गर� तप�सलका नयाँ रुटहरुमा समेत कायम गर� सो रुटमा प�न �सफा�रस गन� �नणर्य ग�रयो ।
क धरान ११ शािन्तचोक दे िख धरान ६ भानुचोक
ख

धरान ११ कल्याण चोक दे िख धरान ६ भानुचोक

ग धरान १० र� चोक दे िख धरान ६ भानुचोक
घ धरान ३ भौडी दे िख धरान १५ बगरकोट
ङ धरान ३ भौडीदे िख धरान १५ �पण्डे �र� चोक
च

धरान ३ भौडीदे िख धरान १५ ��वेणी चोक

छ धरान १५ रा�ीबस पाकर्वाट धरान १५ काठे पुल

ज धरान २३ स्कूल डाडावाट धरान १५ महादे व चोक
झ धरान २२ दे उराल� चोक दे िख धरान १५ आडा लाईन
ञ धरान १६ स्कोन मिन्दरवाट धरान १८ वु� चोक
ट धरान २३ सरस्वती चोकवाट धरान १५लाङघाल� चोक
ठ धरान १८ डेन्टल गेटवाट धरान ६ भानु चोक
ड धरान १५ बगरकोटवाट धरान १४ �वजयपुर (टे राकाला�ग)
ढ धरान २७ पटनाल�वाट धरान १२ न पा गेट (टे राकाला�ग)
ण धरान ८ �स�ाथर् चोकवाट जनपथ हुदै धरान १६ स्टे �डयम (टे राकाला�ग)

�नणर्य नं

३

( तीन

)

स्तरवृ�� सम्वन्धमा ː स्थानीय स्वायत्त शासन �नयमावल� २०५६ को �नयम २२५

(ग )मा

भएको ब्यबस्था अनस
ु ार यस

कायार्लयमा सहयोगी कमला राईको �म�त २०७३/०२/०५ दे �ख लागू हुनेगर� सहायक प्रथम तहको चतथ
ु र् स्तरवाट सहायक प्रथम
तहको पाँचौ तहमा स्तर व�ृ द्ध गन� �टप्पणी �नणर्यलाई अनम
ु ोदन गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं

४

(चार )

�नणर्य अनम
ु ोदन गन� सम्वन्धमा ː

यस कायार्लयको नगर प्रहर�ले �दएको �म�त २०७२/१०/०५ को प्र�तवेदन अनस
ु ार धरान २१

िस्थत सा�वक वाझगरा १ ख �क नं ११ को जग्गा सँगै रहे को ऐलानी जग्गामा बनेको कुखुराको खोर भत्काउने क्रममा नम्बर�को
टहरा समेत भत्काएको भनी �तीप�ु तर् माग गर� धरान १५ �नवासी �ानेन्द्र बस्नेतले �दएको �नवेदन सम्वन्धमा यस कायार्लयका
सव��णले �म�त २०७३/०१/०८ मा �दएको प्र�तवेदनमा भत्काईएका टहराहरु नम्वर�का प�न परे को भनी उल्लेख भएको हुँदा ��तको
सम्वन्धमा खटाईएका प्रा�व�धकवाट भएको मल्
ु याङकन अनस
ु ार रु १५०००/०० पन्ध्र हजार ��तप�ु तर् �दने भनी �म�त २०७३/०१/०५
मा भएको �टप्पणी �नणर्यलाई अनम
ु ोदन गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं

५

(पाँच )

छनौट स�म�तको भत्ता सम्वन्धमा ː सं�धय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मंत्रालयवाट नगरपा�लकाहरुकाला�ग LGCDP कायर्क्रम
अ�धकृतकाला�ग प्रका�शत �व�ापनको पदप�ु तर्को काम गनर् ग�ठत छनौट स�म�तको वैठक भत्ता पदप�ु तर् स�म�तको सरह �नधार्रण
गन� �नणर्य ग�रयो ।
आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।

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

