२७औ ँ वोडर् बैठक

�म�त २०७३/०३/२९
गते �वहान ७ː०० वजे

आज �म�त २0७३/०३/२९गते बुधवारका �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) ː सावर्ज�नक सुनूवाई कायर्�मको ��तवेदन सम्वन्धमा ।
य�ह �म�त २०७३/०३/२४ गते सम्प� भएको सावर्ज�नक सूनूवाई कायर्�मको ��तवेदन लाई �म�त २०७३/०३/२६ मा पेश भई
यसै कायार्लयको दतार् नं २३९९९ रहे को ��तवेदन मा�थ छलफल ग�रयो ।��तवेदनले औल्याएका तथा �दएको सूझाव तथा भेलामा उपिस्थत
सहभागीहरुवाट उठाईएका सवाल तथा सूझावहरुलाई आगामी योजनाहरुमा �ाथ�मकताका आधारमा �मश समेट्दै लै जाने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं २ -दुई) ːअनुगमन सदस्यको मनोनयन सम्वन्धमा ।
सवर्द�लय तथा सवर्प��य संयुक्त संघषर् स�म�त तथा धरान उपमहा नगरपा�लका बीच भएको सहमतीको बुँदा नं ७ सँग सम्बिन्धत संगठन संरचनाको ३ ख मा

उल्लेख ग�रएको राननी�तक सदस्यहरु मध्येवाट ५ जनाको ब्यबस्था भएकाले नेपाल� काङग्रेस धरान उपहहा नगर स�म�तको पत्र संख्या ८ को

२०७३/०३/०९ को पत्रवाट यस पुवर् सदस्य रहे का उ�मर्ला श्रेष्ठको स्थानमा नेपाल� काङग्रेसका �े�त्रय स�चव श्री मूरार� प्रसाद भट्टराईलाई तोक� पठाएकोहुँदा
धरान खानेपानी ब्यबस्थापन वोडर्को अनुगमन स�म�तमा मनोनयन गन� �नणर्य ग�रयो ।

�म�त

यस

�नणर्य नं ३ -तीन) ː �ललाम �ब�क्र सम्वन्धमा ।
यस उप महा-नगरपा�लका कायार्लयको स्वा�मत्वमा रहे को तथा अन्य �ब�भन्न वडाहरुबाट काम नलाग्ने भनी ल्याएको काठ-दाउरा लगायत अन्य कवाडी
सामानहरुको न्युनत्तम मूल्य �नधार्रण गर� �ललाम �बक्र� गनुर् पन� भनी �म�त २०७३।३।२१ गते मूल्याकंन स�म�तबाट न्यन
ु त्तम मल्
ू य �नधार्रण गर� तप�सलका
सामाग्रीहरुलाई �ललाम �बक्र� गनर्का ला�ग उक्त सामानहरुको कूल मूल्य रु. ३२८००।– (बत्तीस हजार आठ सय मात्र) मूल्याकंन स�म�तले न्युनत्तम मूल्य

�नधार्रण गर� पेश भएको प्र�तवेदनलाई अनुमोदन गन� �नणर्य ग�रयो ।
तप�सल
१.

�शसौका ३६ (छत्तीस) थान (साना, मझौला र ठूला)

३.

पुराना �टनका पाता जम्मा ७ थान

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

कु-काठ १६ (सोह्र) थान (साना, मझौला र ठूला)

िज. आई. पाईप (४ �फटे ) जम्मा १५ थान, (१५ �फटे ) जम्मा ५ थान
काठको परु ानो तकती जम्मा २१ थान (साना, मझौला र ठूला)
काठको पुरानो टडक (२x३) को जम्मा १९ थान
काठको पुरानो बटम २६ थान

�टनको पुरानो ढोका ३ तीन थान

काठको पुरानो (५x८) को टे बल १ थान

१०.

फलामको पुरानो रे ल�ङ्ग ९ थान

१२.

�टनको पुरानो बोडर् ५ थान

११.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.

�नणर्य नं

पुरानो घुम्ने कुस� (�रभल्भीङ्ग) ५ थान
पुरानो प्लािष्टकको कुस� २ थान

फलामको पाइप ११/ २ इन्चको ४ थान
फलामको पाइप २ इन्चको ४ थान

फलामको एन्गल पाइप १ १/ २ इन्चको २ थान
फलामको रड ४ सुते ६ थान

४ -चार) MÒ kfyLe/f nfO{g ;*s lgdf{)f sfo{ ;DjGwdf .
w/fg 15 l:yt kfyLe/f nfOg ;*s lkr ug{ ldlt 2072.8.29 ut] n=O{= ? 50,69,237.57 sf] :jLs[t nfut cg'dfgdf 50

k\lt;t g]kfn ;/sf/, ;+#Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno, hu]*f sf]ifsf] cg'bfg /sdaf^ tyf afsL 50 k\lt;t hg;xeflutf
/sd h'^fO{ ;DjlGwt pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t lgdf{)f sfo{ ug{] ;Demf}tf eO{ sfo{ cl# a(]sf]df ;DjlGwt pkef]Qmf ;ldltn] Joxf]g{' kg{] 50
k\lt;t /sd dWo] g=kf=sf] j*f ;ldlt sfof{no ejg / /fqL j;kfs{sf] efusf] /sd p&g g;Sg] b]lvPsf]n] pkef]Qmfaf^ k\lt /=dL= ?
3187.27 sf b/n] p&fpg' kg{] x'bf g=kf=sf] lhDd]jf/Ldf /x]sf ;+/rgfx?n] s'n 88 dL^/ rr{]sf] x'+bf s'n ? 2,78,807.76 dWo] ?
2,50,000.Ò b"O nfv krf; xhf/ dfq g=kf=af^ cfufdL cf=j= sf] ah]^df yk ug{] u/L k\s[of cuf*L a(fpg :jLs[t ug{] lg)f{o ul/of] .
�नणर्य नं

५ -पाँच) MÒ रकम भुक्तानी सम्वन्धमा ।

क यस कायार्लयका सफाइ कामदार अ�नता म�रकलाई कामको �सल�सलामा घाइते भई उपचार गदार् लागेको �बल अनुसारको रकम �म�त २०७३/०३/१४,
गोस्वारा भौचर नम्बर ६९० बाट रु३८५५५/- भएको भुक्तानीलाई अनुमोदन ग�रयो।
ख चालु

आ�थर्क वषर्को व्यवसाय कर सङ्ककलनको ला�ग खटाइएको कायार्लयको टोल�लाई �म�त २०७३/०२/०४, भौचर नम्बर ७२४ बाट भुक्तानी भएको

प्रोत्साहन खचर् रकम रु.१५००००।०० लाई अनुमोदन ग�रयो।

�नणर्य नं

६ -छ) MÒप्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धमा ।

नेपाल सरकार, सहर� �वकास मन्त्रालय अन्तगर्त नेपाल सरकार तथा ए�शयाल� �वकास बैङ्कसमेतको अनद
ु ान तथा ऋण सहयोगमा यस

उपमहानगरपा�लकामा सञ्चा�लत एक�कृत सहर� �वकास आयोजना तफर्समेत दोहोरो िजम्मेवार�मा रह� काम गन� तप�सलका कमर्चार�हरुलाई हाल
नगरपा�लकाको ३०% मात्र भार पन�गर� आयोजनाको प्रशास�नक खचर्बाटै तलब भुक्तानी भइरहे को र आयोजनाकै काममा प�न �बहान-बेलुका तथा
�बदाको �दनमा समेत काम गनप
ुर् न� र कायार्लयको �नय�मत काम प�न गनप
ुर् न� भएकोले नगरपा�लकाको तफर्बाट उपलब्ध गराइएको कुनै प�न सु�वधा

दोहोरो नपन� गर� आगामी आ.व.२०७३/०७४ दे �ख आयोजना व्यवस्थापकको हकमा मा�सक रु.१५०००।०० र अन्यको हकमा आफ्नो शुरु तलब स्केलको
४० प्र�तशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने �नणर्य ग�रयो।
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लेखा अ�धकृत

भेषराज अ�धकार�

नायब सब्ु बा

रामकुमार राई

सामािजक �वकास अ�धकृत
लेखापाल

नायब सुब्बा

सब ईिन्ज�नयर
सवार� चालक

कायार्लय सहयोगी

चक्रकुमार राई
शैलेश शाक्य

शारादाप्रसाद भट्टराई
�कशोर अ�धकार�
मदन म�रक

बालकृष्ण कोइराला

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

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

