�म�त २०७३/०४/१० गते �वहान ७ː०० वजे

दो�ो वोडर् बैठक

आज �म�त २0७३/०४/१०गते 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
�ी सूनील नेपाल

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

�नणर्य नं १ -एक) ː पदपुत� गन� सम्बन्धमा
यस कायार्लयमा �वगत लामो समयदे �ख पदपु�तर् नभएको तर कमर्चार�हरु अ�नवायर् अवकास हुने र स्वेच्छाले छाड्ने
संख्या बढ्दै गएकाले कमर्चार� संख्या घट्दै गएको छ भने पाँचकन्या गा �व स र �वष्णू पादक
ु ा गा �व स समेत
धरानमा समायोजन भई उपमहा नगरपा�लकाको कायर् �ेत्र र सेवाग्राह�को संख्या बढे काले सहज सहज सेवा प्रवाहमा
समस्या आएकोहुँदा �रक्त रहे का तप�सलका पदहरुमा पदपु�तर् गन� �नणर्य ग�रयो ।
(क)

नायब सब्ु वा सहाएक स्तर

(पाँचौ) प्रशासन -४ वटा

(ख)

सव ईिन्ज�नयर सहाएक स्तर (पाँचौ) प्रा�व�धक �स�भल -२ वटा

(ग)

ख�रदार / वडा स�चव सहाएक स्तर (चौथो)अप्रा�व�धक -४ वटा

(घ)

ए�सस्टे न्ट सवईिन्ज�नयर सहाएक स्तर (चौथो) प्रा�व�धक -१ वटा

(ङ )

ईलेिक्टकल ए�सस्टे न्ट सवईिन्ज�नयर सहाएक स्तर (चौथो) प्रा�व�धक-१ वट

�नणर्य नं २ -दुई) ː जग्गा र सोमा बनेको भवन उपयोग गनर् �दने सम्बन्धमा
धरान १३ अमर सेवा समाजको भवनको पिश्चम प�ट्ट रहे को जग्गामा �वगतमा अ�फससर् क्लव धरानलाई उपयोग गनर्
�दई सो जग्गामा भवन समेत बनेको तर हाल अ�पससर् क्लवले प्रयोग नगरे को र नेपाल पत्रकार महासंघ सन
ू सर�
शाखाले उक्त भवन प्रयोग गनर् माग गरे काले माग बमोिजम उक्त भवन प्रयोग गनर् �दने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ३ -तीन ) ː दस्तूर �लने सम्बन्धमा
धरान उपमहा नगरपा�लकाले सं चालन गरे को नगर सूचना केन्�मा ईन्टरनेटको समेत ब्यबस्था �मलाईएकोले सेवा�ाह�लाई
आबश्यक परे को �वषयहरुलाई अपलोड गर� ��न्ट गनर् परे मा ��त प�ा -page )रु ५ का दरले र कम्प्युटरमै बसी कायर्
गनर् परे ��त घण्टा रु१०-दश) का दरले दस्तुर �लने �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ४ -चार ) ː नऔ ँ रा��य सूचना �दवस २०७३ मनाउने सम्बन्धमा
य�ह �म�त

२०७३।०५।०५ गते शु�बारका �दन नऔ ँ रा��य सूचना �दवस २०७३ मनाउन

सो �दन सूचनाको

हकको �चलन र सोमा रहेको च ुनौतीहरु �वषयमा एक कायर्प� तयार गर� सो उपर छलफल गनर् सरोकारवालाहरुलाई
आमन्�ण गर� एक गो�� कयर्�मको आयोजना गन� साथै सो कायर्�मको ब्यबस्थाप�कय खचर्हरु कायर्प� तयार�,
सहभागीहरुलाई खाजा तथा खाना खचर् , लगाएतका ब्यबस्थाप�कय खचर् नगरपा�लकाले ब्यहोन� �नणर्य �गरयो ।
आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।

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

