वैठक संख्या -१०

�म�त २०७३/०८/२२ गते �वहान ७ː०० वजे

आज �म�त २0७३/०८ /२२ गते बुधवार वारवारका �दन धरान उपमहानगरपा�लका कायर् सं चालन स�म�तको वैठक बसी
तप�सलका �नणर्यहरु ग�रयो ।
उपिस्थ�त
�ी �बष्णु�साद कोइराला - कायर्कार� अ�धकृत एवं �मुख - धरान उपमहानगरपा�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�

व�र� लेखा अ�धकृत

�ी सूनील नेपाल

सामािजक �वकास अ�धकृत
�नणर्यहरु

�नणर्य नं १ -एक) ː नगरप�रषद२०७४/०७५काला�ग वडाभेला सम्वन्धमा ।
नगरपा�लकाको न्युनतम शतर् तथा कायर् सम्पादन मापन कायार्�व�ध -प�रमाजर्न र सं शोधन ) २०६६, वमोिजमको न्युनतम
शतर्को सुचक नं१ मा �नद� िशत ब्यबस्था अनुसार यस उपमहानगरपा�लका कायार्लयको आ. व.२०७४/०७५को वा�षर्क
नगर योजना सम्प� गनर् यस क्षे�का सम्पुण र् वडा स्तरमा नगर योजना तजुम
र् ा कायर्काला�ग

वडावासीहरुको भेला गराउने र

त्यसकाला�ग समय, स्थान र �म�त खुलेको ता�लकालाई स्थानीय प�प��कामा �काशन गन� साथै �वघुतीय माध्यममा �सारण
गर� वडाभेलामा सहभागी हुन सम्पुण र् नगरवासीहरुलाई जानकार� गराउने।वडावाट �ाथ�मकताका आधारमा छनौट भएका
योजना तथा कायर्�महरुलाई नगर स्तर�य ए�ककृत योजना तजुम
र् ा स�म�तको बैठकमा पेशगर� उ� बैठकवाट �सफा�रस
भएका नी�त तथा कायर्�महरु नगर प�रषदमा पेश गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं २ - दुई ) ː नगर �ोफाईल सम्वन्धमा ।
यस उपमहानगर क्षे�को २०७३ मं�सर सम्मको अध्याव�धक ग�रएको धरान उपमहानगर �ोफाईल मा�थ छलफल ग�रयो
।नगर �ोफाईलमा भएका थप नयाँ तथ्याङकको आधारमा आगामी नगर प�रषदमा नी�त तथा कायर्�म तजुम
र् ा गदार्
आबश्यक समन्वय तथा आधारमानी उपमहानगर पा�लकाको योजना तजुम
र् ा गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं ३ - तीन ) ː नगर प�रषद२०७४/०७५काला�ग पुव र् योजना तजुम
र् ा गो�� सम्वन्धमा ।
यस कायार्लयको आ व २०७४/०७५को वा�षर्क नगर प�रषद तयार�क ला�ग य�ह �म�त २०७३/०८/२४ गते �दउसो

१

वजे उघोग वािणज्य सं घको हलमा कायर्शाला गो�� गर� योजना तजुम
र् ा कायर् �कृया अगा�ड बढाउने �नणर्य ग�रयो ।
आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।
माईन्युटकतार् ː भि�राज शमार्,सूचना अ�धकृत,धरान उपमहा नगरपा�लका

