२५औ ँ वोडर् बैठक

�म�त २०७३/०२/२८
गते �वहान ७ː०० वजे

आज �म�त २0७३/०२/२८

गते शु�वारका �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
�ी सूनील नेपाल

व�र� लेखा अ�धकृत
इिन्ज�नयर
सामािजक �वकास अ�धकृत

�नणर्यहरु
�नणर्य नं

१ (एक )

MÒ सौयर् सडकव�त कायर्क्रम संचालन सम्वन्धमा ।

श्री सं�घय मा�मला तथा स्था�नय �वकास मंत्रालयको अनद
ु ानमा धरान नगरपा�लकाका �व�भन्न वडाहरुमा

जनसहभा�गता रकम तथा उप महानगर प�लकाको सहभा�गतामा संचालन गनुर् पन� जनसहभा�गतामा आधा�रत सौयर्
सडक बित्त कायर्क्रम संचालनकाला�ग तप�सल वमोिजम हुने गर� कायर्क्रम संचालन गन� �नणर्य ग�रयो ।

क)

उक्त कायर्क्रम �म�त २०७३/०२/२१ मा अिख्तयार� तयार भएको भए प�न के�ह समय प�छ मात्र वेभमा रा�खएको र

सो को आधारमा को.ले.�न.का.वाट �म�त २०७३/०२/२६ मा मात्र �नकासा प्राप्त भएकाले जेष्ठ मसान्त �भत्र सम्झौता
सम्पन्न गनर् असम्भव भएकाले आषाढमा प�न सम्झौता गनर् प्रकृया अगाडी बढाउने ।

ख)

कायर् स�चालन प्रकृयाको सम्वन्धमा प्रच�लत सवै कानन
ु ले उपभोक्ता स�म�त वा ठे क्कापट्टाबाट गनर् स�कने

ब्यबस्था गरे को सन्दभर्मा �व�भन्न वडाहरुमा फरक फरक काम हुने भएकाले एउटा प्याकेजमा रु ६०००००।०० (रु
साठ�लाख ) मा लागत नबढ्ने गर� सम्विन्धत उपभोक्ता स�म�तवाटै गन� । यसर� कायर्क्रम संचालन गदार् बैकिल्पक
उजार् प्रवर्द्धन केन्द्र

तथा धरान उपमहा नगरपा�लकामा स�ु चकृत आप�ु तर्कतार्हरुवाट मात्र तो�कएको दररे ट �भत्र

सम्बिन्धत स�म�तले सौयर् सडक बित्त ख�रद तथा जडान गन� ।

ग) उपभोक्ताको लागत सहभा�गताको सम्वन्धमा

यस उपमहा नगरपा�लकाको चालु आ. व. र आगामी आ.व.को

वजेटमा समेत यस कायर्क्रमकाला�ग वजेटको ब्यबस्था नभएकाले सवै भन्दा ब�ढ लागत सहभा�गतामा जुटाउने

उपभोक्ता स�म�तहरुको हकमा प�हलो प्राथ�मकता �दने गर� बाँक� रहे को हकमा मात्र अ�त महत्वपण
ु र् �ेत्रमा के�ह कम

सहभा�गता गराई आगामी आ.व.मा सडक बित्तकोला�ग �व�नयोिजत रकमवाट ब्यहोन� गर� सम्झौता गन� । यसो गदार्

सामािजक महत्वका पयर्टक�य स्थलहरु हालसालै थ�पएका नयाँ वडाहरु तथा �वपन्न वस्तीहरुमा न्यन
ु तम १५ दे �ख २०
प्र�तशत तथा अन्य �ेत्रहरुमा न्यन
ु तम २५ दे �ख ३५ प्र�तशत जनसहभा�गता रकम �नधार्रण गन� ।

लागत अनम
ु ानकाला�ग दरको सम्वन्धमा आवश्यकतानस
ु रको समानको िजल्ला दररे ट नभएको हुनाले मंत्रालयवाट
स्वीकृत स्फे�श�फकेशन अनस
ु ारको सामानको ला�ग दर कायम गनर् स्थानीय �नकाय आ�थर्क प्रशासन �नयमावल� २०६४
घ)

को �नयम ६४ (४ ) को ��तबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए अनुसार �ी सूनसर� उघोग वािणज्य सं घले �दएको
दरभाउको आधारमा वैकिल्पक उजार् �व�र्न

केन्� तथा धरान उप महा नगरपा�लकामा सुिचकृत आपु�तर्कतार्हरुवाट खुल्ला

रुपमा ७ (सात ) �दने सूचना आब्हान गर� दरभाउ माग गर� दुवैको मध्ये कम दरभाउलाई आधारमानी लागत अनुमान
तयार गन� ।
�नणर्य नं

२ (दुई)

MÒ फरफारक तथा अिन्तम �कस्ता रकम माग गन� सम्वन्धमा ।

स्थानीय �वकास मंत्रालयको जगेडा कोषको सहयोगमा संचालन भएका तप�सलका योजनाहरु सम्पन्न भएकाले उक्त

योजनाहरुको जाँचपास तथा फरफारक ग�रयो ।

क) धरान १, पिृ थ्व पथ महाल�मी मागर् सडक ढल एिजङ वाल �नमार्ण अिन्तम �कस्ता रकम रु ११,००,०००।००
ख) धरान १५, पाथीभरा लाईन सडक �नमार्ण

रु ७,५०,०००।००

ग) धरान १६,भीमसेन पथ सडक �नमार्ण

रु

८,५५,०००।००

जम्मा रु सत्ताईस लाख पाँचहजार मात्र ।
उक्त कायर्मा भएको खचर्को अिन्तम �कस्ता रकम माग गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ३ (तीन) MÒ सावर्ज�नक सन
ु व
ु ाई कायर्क्रम सम्वन्धमा ।
यस आ.व.को अिन्तम तथा ते�ो सावर्ज�नक सन
ु व
ू ाई कायर्क्रम वडा नं २६ िस्थत वडा स�म�तको प्राङगणमा य�ह

�म�त २०७३/०३/२४ गते शक्र
ु वार �वहान १२ वजेवाट धरान उपमहा नगरपा�लकाले उपलब्ध गराएका सेवा �वषयक

सावर्ज�नक सन
ु व
ु ाई कायर्क्रम म�हला संजाल धरान उपमहा नगर स�म�तको ब्यबस्थापनमा सम्पन्न गन� �नणर्य ग�रयो
।

�नणर्य नं ४ (चार) MÒ भ्रमण भत्ता सम्वन्धमा ।
खानेपानी ब्यबस्थापन ऐन २०६३ अनस
ु ार गठ�त यस धरान खानेपानी ब्यबस्थापन वोडर्को �नयमावल� तयार भई

स्वीकृत भई नसकेकाले ब्यबस्थापन वोडर्का सदस्यहरु वोडर्को कामको �सल�सलामा भ्रमणमा जाँदा प्र�त�दन प्र�त सदस्य

�नजामती सेवाको राजपत्रां�कत त�ृ तय श्रेणीले पाउने सरह दै �नक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने �नणर्य ग�रयो ।

आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।

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

