वैठक सं ख्या -६

�म�त २०७३/०६/०४ गते �वहान ७ː०० वजे

आज �म�त २0७३/०६/०४ गते मं गलवारका �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 ले खा प�रक्षण अ�धकृत

�ी भेषराज अ�धकार�

व�र� लेखा अ�धकृत

�ी राजु पोखरे ल

इिन्ज�नयर

�ी सूनील नेपाल

सामािजक �वकास अ�धकृत
�नणर्यहरु

�नणर्य नं १ -एक) ː सवार� कर सम्वनधमा ।
यस कायार्लयले सं कलन गन� पटके सवार� कर नगर स्तर�य राज� परामशर् स�म�तको आधारमा धरान ८ तीनकुने माफर्त धरानमा
आउने ढवानीका साधनहरु तथा धरानमा �मणमा आउने सवार�का स्वदे शी तथा �वदे शी साधनमा नगर प�रषदवाट पा�रत दररे ट
बमोिजमनै हुनेगर� २०७२आि�न १ दे िख १०७३भा� मसान्त सम्म रु ६००००/०० मा ठे �ामा �दएकोमा उ� म्याद समा�
भएकाले २०७३ असोज १ दे िख आगामी १ वषर्कोला�ग गतवषर् ठे �ा रकममा २५��तशतले बृ�� गर� रु ९३६५०/०० ठे क रकम
कायम गर� १ वषर् म्याद थप गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं २ -दुई) ː ई �रक्सा दतार् सम्वनधमा ।
यस नगर क्षे�मा २०७२/१२/०८ अगा�ड खर�द गर� सं �ालनमा आएका सम्पुणर् ई �रक्साहरु दतार्कोला�ग सूचना आब्हान गरे
बमोिजम दतार्काला�ग �सफा�रस ग�रएको तर अझैप�न के�ह ई �रक्साहरु उ� सूचनाको अव�धमा �रक्सा ध�न बा�हर भएको कारण
�सफा�रस �लन छु ट भएको बुिझएकोहू ँदा उ� सूचना बमोिजम �कृया पुगेका छु ट ई �रक्सा दतार्कोला�ग रु ३०००।०० �सफा�रस
दस्तूर ल�ई �सफा�रस गन� �नणर्य ग�रयो ।
�नणर्य नं३-तीन) ː म्याद थप सम्बनधमा ।
यस कायार्लयको स्वा�मत्वमा रहेको पा�लका बजार धरान ३ ब्यबस्थापन करारमा भानु फलफूल तथा सिब्ज ब्यबसायी स�म�तलाई
सम्झौता गर� �दईएकोमा चालू आ व मा समेत सा�वक आ व मा �दएको रकममा थप दा�यत्व सृजना नहुने गर� एक बषर् म्याद थप
गन� �नणर्य ग�रयो ।

आजको वोडर् वैठक �वहान ९ː३०वजे समापन ग�रयो ।
माईन्युटकतार् ː भि�राज शमार्,सुचना अ�धकृत,धरान उपमहा नगरपा�लका

