
     अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः १६/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/०८/२४  

उपलथिलताः 

प्रमजख श्री हररकज मार राना दथतखत 

उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचा्ु दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ५ श्री ध््ानबहादजर भारती दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ८ श्री गोलपचन्द्र गौतम दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज मार प्रसाई दथतखत 

वडा अध््क्ष,वडा नं १० श्री बिदवेलसंह गोम्देन अनजपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ११ श्री भरैबबहादजर खड्का दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री लखनमान दास अनजपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदिमा्ा दास दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदलिप गजरुङ्ग दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री रमेशकज मार दर्ी दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री शकज न्द्तिा बराि दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री शारदाकज मारी भट्टराई दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री हररमा्ा भण्डारी दथतखत 

का्ुपालिका सदथ् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग दथतखत 

प्रमजख प्रशासकी् अलधकृत श्री महने्द्रकज मार खाम््ाहाङ्ग दथतखत 

अलधकृत (छैठौ ौँ) श्री चजडामणी लनरौिा दथतखत 

सहा्क श्री सौर्न कटजवाि दथतखत 

 

  



मिमि २०७७ िाल िङ्सिर २४ गिे बधुबार बिेको नगर कार्यपामलकाको बैठकबाट देहार् बिोङ्िि मनर्यर्हरु 
गररर्ो । 

१. र्ि अिुयनधारा नगरपामलकािा चाल ुआमथयक वर्य २०७७/०७८ िा िराइ िधेश ििदृ्धि कार्यक्रि 
अन्िगयि प्राप्त हनुे अनदुान रु ५० लाखिा र्ि नगरपामलकाको चाल ुआमथयक वर्य २०७७/०७८ को 
स्वीकृि बिेट िथा कार्यक्रि अन्िगयि ििपूरक कोर्िा द्धवमनर्ोङ्िि बिटेबाट रु १० लाख थप गरी 
िम्िा रु ६० लाख बिटेबाट र्ि नगरपामलकाको वडा नं ५ िा ८ वटा िथा वडा नं ६ िा १२ 
वटा द्धवपन्न नागररकका मनङ्म्ि िािूद्धहक आवाश मनिायर् गने मनर्यर् गररर्ो ।र्िरी मनिायर् गररन े
घरका मनङ्म्ि आवश्र्क िग्गाको व्र्वस्थापन िम्बङ्न्धि वडा कार्ायलर्ले गने र द्धवपन्न नागररकको 
छनौट वडा िमिमिले मनर्यर् गरी कार्ायलर्िा पठाउने मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना/प्राद्धवमधक/आमथयक 
प्रशािन शाखा) 

२.  कोमिड १९ प्रकोपका कारर् र्ि अिुयनधारा नगरपामलका अन्िगयिका द्धवद्यालर्हरुको ङ्शक्षर् 
मिकाइ द्धक्रर्ाकलापहरु अवरुि रहेकोिा र्ि नगरपामलका अन्िगयि िञ्चामलि िाध्र्मिक द्धवद्यालर्, 
आधारििू द्धवद्यालर्िहका प्रधानाध्र्ापक, ङ्शक्षकहरुका पेशागि िंघ, िंगठनका प्रमिमनमधहरु, मनिी 
द्धवद्यालर्का िञ्चालक, प्र्ाब्िन नगर िमिमिका पदामधकारीहरुिगँ द्धवमिन्न ििर्िा िएको बैठकबाट 
ििेि अवरुि ङ्शक्षर् मिकाइ पनुः िञ्चालन गने िम्बन्धिा िएको िहिमि िथा ििझदारी िििे 
क्रिशः द्धवद्यालर्हरुिा स्थानीर् पररवेश अनकुुल चरर्वि रुपिा ङ्शक्षर् मिकाइ िञ्चालन गनय िद्धकन े
व्र्क्त धारर्ा ििेिलाई िध्र्निर गदै र्ि नगरपामलका अन्िगयिका द्धवद्यालर्हरुलाई द्धवद्याथी िंख्र्ा 
न्रू्न, िध्र्ि र उच्च रहेका िीन शे्रर्ीिा द्धविािन गरी द्धवद्यालर् िञ्चालन िम्बङ्न्ध कार्ायढाँचा 
२०७७ ले व्र्वस्था गरे बिोङ्िि स्वास््र् िरुक्षा िम्बङ्न्ध िापदण्डहरु पालना गरी ङ्शक्षर्  मिकाइ 
द्धक्रर्ाकलाप पनुः िञ्चालन ल्र्ाउने मनर्यर् गररर्ो ।(ङ्शक्षा र्वुा िथा खेलकुद शाखा) 

३. िमूिद्धहन दमलि, िमूिहीन िकुुम्वािी िथा अव्र्वङ्स्थि बिोवािीको पद्धहचान, लगि िंकलन, 
प्रिार्ीकरर् िथा नाप नक्िा गने कार्यिा िहर्ोग र िहिीकरर् गनय िमूिहीन दमलि, िमूिहीन 
िकुुम्वािी र अव्र्वङ्स्थि बिोवािीको पद्धहचान र प्रिार्ीकरर्को आधार र िापदण्ड, २०७७ को 
दफा ३ को उपदफा (१) बिोङ्िि गठन हनु ेिमूि िम्बङ्न्ध ििस्र्ा ििाधान िहिीकरर् िमिमिको 
िदस्र्िा पदिा नगर कार्यपामलका िदस्र् श्री ददलिार्ा दाि िथा श्री शकुन्िला बराललाई िनोनर्न 
गने मनर्यर् गररर्ो ।(कियचारी प्रशािन शाखा) 

४. र्ि नगरपामलकाको चाल ुआमथयक वर्य २०७७/०७८ को स्वीकृि बिेट िथा कार्यक्रि अन्िगयि 
स्वास््र् वीिा िम्बङ्न्ध कार्य िञ्चालनका लामग अिुयनधारा नगरपामलकाको स्वास््र् वीिा कार्यक्रि 
िञ्चालन कार्यद्धवमध, २०७७ स्वीकृि गरी िोही बिोङ्िि कार्यक्रि िञ्चालन गने मनर्यर् गररर्ो 
।(स्वास््र् शाखा) 

५. नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् िथा अन्िगयिका मनकार्हरुको िेवा िञ्चालनका लामग आवश्र्क पने 
ईङ्िमनर्ररङ्ग, िवे, आर्वेुद लगार्िका प्राद्धवमधक िेवाहरु प्रचमलि  ङ्िल्ला दररेटको अमधनिा रही 
दैमनक ज्र्ालादारीिा िेवा मलनका लामग नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई मनदेशन ददन े मनर्यर् 
गररर्ो ।(कियचारी प्रशािन शाखा/आमथयक प्रशािन शाखा) 



६. नगर कार्यपामलकाको बै.िं ११/२०७७ मिमि २०७७/०५/०८ को बैठकबाट अिुयनधारा 
नगरपामलका वडा नं ५ बस्ने श्री ठाकुरप्रिाद परािलुीको नाििा दिाय कार्ि िाद्धवक अिुयनधारा-५ 
द्धक.नं. ४००२,४००४ को िग्गा शहरी स्वास््र् केन्र स्थापनाथय मनःशलु्क ग्रहर् गने मनर्यर् िंशोधन 
गरी मनिको नाििा दिाय कार्ि द्धक.नं.५१५५ ि.द्धव. ०-१-१६ िध्रे्बाट ०-१-० िग्गा शहरी 
स्वास््र् केन्र स्थापनाका लामग मनशलु्क ग्रहर् गने र नाििारीका लामग आवश्र्क प्रद्धक्रर्ा अङ्घ 
बढाउन ेमनर्यर् गररर्ो । (कियचारी प्रशािन/स्वास््र् शाखा) 

७. नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्को िईु िल्लािा हाल नक्िापाि िथा प्राद्धवमधक कियचारीहरुको 
कार्यकक्ष व्र्वस्थापन गररएकोिा उक्त शाखािा रहेका कियचारीहरुको िंख्र्ा अनिुार उक्त कोठा 
िाघँरुो िई कार्यिम्पादनिा अिहि िएको र िेवा प्रवाहिा अिर गरेकाले उक्त कार्यकक्षको हाल 
रहेको पाटेिन हटाई िरुङ्क्षि राख्न े र उक्त स्थानिा कार्ायलर् पररिरिा रहेका परुाना फमनयचर 
ििेिको प्रर्ोग गरी प्राद्धवमधकहरुको कार्यकक्षको नर्ाँ ढाचाँ बनाउनका लामग नगर कार्यपामलकाको 
कार्ायलर्लाई मनदेशन ददन ेमनर्यर् गररर्ो ।(प्राद्धवमधक शाखा/आमथयक प्रशािन शाखा) 

८. अिुयनधारा नगरपामलका नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् (कार्ायलर् प्रिखु मनवाि) प्रर्ोिनको लामग र   
९ नं वडा कार्ायलर् लगार्िको लामग वडा कार्ायलर्हरूको प्ररे्िनको मनङ्म्ि बहालिा मलइएको 
घरको िंझैिाअनिुारको घर िाडा रकि घर िाडा िम्झौिा मलई गरी िोद्धकएको शीर्यकबाट िकु्तानी 
व्र्वस्था गने मनर्यर् गररर्ो ।(आमथयक प्रशािन शाखा/ ङ्िन्िी शाखा ) 


