
अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः १७/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/०९/२६  

उपलथिलताः 

प्रमजख श्री हररकज मार राना उपलथित 

उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचा्ु उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा न ं२ श्री रघजनाि खनाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ४s श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ५ श्री ध््ानबहादजर भारती उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना अनजपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ८ श्री गोलपचन्द्र गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १० श्री बिदवेलसंह गोम्दने उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ११ श्री भरैबबहादजर खड्का उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लखनमान दास उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदिमा्ा दास उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदलिप गजरुङ्ग अनजपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री रमशेकज मार दर्ी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शकज न्द्तिा बराि उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री हररमा्ा भण्डारी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपलथित 

प्रमजख प्रशासकी् अलधकृत श्री महने्द्रकज मार खाम््ाहाङ्ग उपलथित 

अलधकृत छैठौ ौँ श्री चजडामणी लनरौिा उपलथित 

सहा्क चौिो श्री सौर्न कटजवाि उपलथित 

 

  



अर्जनुधारा नगर कार्पुालिकाको लिलि २०७७/०९/२६ गिे बसेको बैठकबाट लनम्न बिोजर्ि लनर्रु्हरु गररर्ो । 

१. अर्जनुधारा नगरपालिकाको घ वगकुो लनिाुर् व्र्वसार्ी इर्ार्िपत्र सम्बजधध कार्वुवलधको दफा २ 
(३) बिोजर्ि पेश भएको देव्र्ा श्री अर्जनुधारा लनिाुर् सेवा अर्जनुधारा-६ िाई प्रचलिि लनर्िानजसार 
कािकार् गने गरी नर्ााँ इर्ार्िपत्र प्रदान गने लनर्रु् गररर्ो ।( र्ोर्ना/ प्राववलधक शाखा) 

 

२. अर्जनुधारा नगरपालिका के्षत्र लभत्र अनालधकृि रुपिा ढजुंगा लगटी बािजवा िगार्िका नददर्धर् सािाग्री 
उत्खनन गने िेलसनरी और्ार िथा ढजवानी गने सवारी साधन पक्राउ गरी नगर कार्पुालिकाको 
कार्ाुिर्िा बजझाउने प्रहरीिाई प्रोत्साहन स्वरुप िोवकएको र्ररवाना रकिको २० प्रलिशि रकि 
नगरपालिकाको वफिाु खच ु शीर्कुबाट उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो ।(रार्श्व/आलथकु प्रशासन 
शाखा) 

३. नेपाि सरकारको भगूोि िथा र्नसङ्ख्र्ाको आधारिा हरेक स्थानीर् िहिा ५ देजख १५ 
शैर्ासम्िको आधारभिू अस्पिाि स्थापना िथा स्िरोन्नलि गररने नीलि अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिका 
वडा नुं ९ िा रहेको प्राथलिक स्वास््र् केधर, शलनश्चरेको स्िरोन्नलि गरी अस्पिाि लनिाुर्का िालग 
र्ग्गा प्राप्त भई सकेकािे उक्त स्वास््र् केधरिाई १५ शैर्ाको अस्पिाििा स्िरोन्नलिका िालग नेपाि 
सरकार, स्वास््र् िथा र्नसुं्र्ा िधत्रािर्िा लसफाररस गरी पठाउने लनर्रु् गररर्ो । 
 

४.  अर्जनुधारा नगरपालिकाको पूव ुलनधाुररि कार्कु्रि अनजसार लिलि २०७७/०९/२८ गिेबाट प्रारम्भ 
हजने आठौँ नगर सभा लनम्न बिोजर्ि ववधेर्कहरु स्वीकृलिका िालग पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

(क) अर्जनुधारा नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्वुवलध (लनर्लिि गने) ववधेर्क, २०७७ 

(ख) अर्जनुधारा नगरपालिकाको सहकारी ववधेर्क, २०७७ 

(ग) अर्जनुधारा नगरपालिकाको जशक्षा ववधेर्क, २०७७ 

(घ) अर्जनुधारा नगरपालिकाको कृवर् व्र्वसार् प्रवरु्द्न ववधेर्क, २०७७ 

(ङ) अर्जनुधारा नगरपालिकाको सुंघ सुंस्था दिाु ववधेर्क, २०७७ 

(च) अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर प्रहरी व्र्वस्थापन ववधेर्क, २०७७ 

(छ) अर्जनुधारा नगरपालिकाको प्राकृलिक श्रोि िथा वािावरर् सुंरक्षर् ववधेर्क, २०७७ 

(र्)  अर्जनुधारा नगरपालिकाका नगर कार्पुालिकाको लनर्रु् वा आदेश वा अलधकार पत्रको 
प्रिार्ीकरर् (व्र्वजस्थि गने कार्वुवलध) ववधेर्क, २०७७ 

 

५. हािको अर्जनुधारा नगरपालिका साववक खजदजनाबारी, अर्जनुधारा र शलनश्चरे गा.वव.स.हरुको सुंर्ोर्न 
भई नगरपालिका भएको पषृ्ठभिूीिा गा.वव.स. हजाँदै देजख बर्ार के्षत्र िगार्िका ठाउाँिा पक्की घरहरु 
लनिाुर् हजने क्रििा नेपाि सरकारबाट २०७२/०६/१३ िा स्वीकृि बस्िी ववकास, शहरी र्ोर्ना 
िथा भवन लनिाुर् सम्बजधध आधारभ जि िापदण्ड, २०७२ अनजसार कलिपर् घरहरु नक्सापास नगरी 
बनाइए पलन िापदण्ड अनजरुपको भएको र कलिपर् घरहरु उल्िेजखि िापदण्ड अनजकज ि नभएको िथा 
िोवकएको सडक अलधकार के्षत्र सिेि पािना नगरी बनाइएको सधदभिुा उल्िेजखि घरहरुिाई 
ित्काि भत्काई िापदण्ड र सडक अलधकार क्षेत्र कार्ि गराउन सिेि व्र्वहाररक रुपिा कदठनाई 



भइरहेकोिा नक्सापासका िालग कार्ाुिर्िा पेश हजन ेनक्साहरु उपर लनम्नानजसार कारबाही हजन प्रिजख 
प्रशासकीर् अलधकृििाई लनदेशन ददन आगािी आठौँ नगर सभािा स्वीकृलिका िालग पेश गने लनर्रु् 
गररर्ो । 

(क) बस्िी ववकास, शहरी र्ोर्ना िथा भवन लनिाुर् सम्बजधध आधारभ जि िापदण्ड, २०७२ अनजसारको 
प्रावधान पािना गरी बलनसकेका घरहरुको हकिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन (सुंशोधन सवहि) 
ऐन, २०७४ को दफा ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को व्र्वस्था अनजसार 
नक्सापास गने व्र्वस्था गने । 

(ख) बस्िी ववकास, शहरी र्ोर्ना िथा भवन लनिाुर् सम्बजधध आधारभ जि िापदण्ड, २०७२ अनजसारको 
प्रावधान पूर् ुरुपिा पािना नभएको र सडक अलधकार के्षत्रिा सिेि अलिक्रिर् भएको हकिा 
नक्सापास गन ु पेश भएकोिा सम्बजधधि प्राववलधकबाट हेरी र्ााँचबजझ गरी सम्बजधधि वडा 
कार्ािुर्को लसफाररसिा सावरु्लनक क्षते्र वा सडक अलधकार के्षत्रिा परेको भाग र्लि सावरु्लनक 
वहिको िालग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र र्स नगरपालिकािे भत्काउन आदेश ददएको बखि 
नक्पापास गने लनकार् सिक्ष  क्षलिपूिी िाग नगने र वाधा ववरोध नगने कबजलिर्ि गराई Non 

Passable कार्ि गरी Passable र्लिको रार्श्व लिई नक्सापास गररददने । 

(ग) सााँध लसिाना वववाददि र्ग्गाको हकिा सााँध लसिानाको वववाद सिाधान भएको प्रिार् पेश भए 
पलछ िात्र नक्सापास गररददन े। 

(घ) र्जनसजकै बाहाना गरेर रार्श्व कि हजने गरी नक्सापास गने गराउने प्रचिनिाई पूर् ु रुपिा 
लनर्धत्रर् गरी नक्सापास व्र्वस्था गने । 

(ङ) घरनक्सा रे् र्सको पास गनज ुगराउनज पने हो सोही व्र्जक्त नै अलनवार् ुउपजस्थि भएपलछ िात्र 
नक्सापासको प्रवक्रर्ा अजघ बढाउने र नक्सा बनाउने कधसल्टेधसीिे घरधनीसाँग नक्सा बनाए 
बापि लिन ेसेवा शजल्क लिएको रलसद फार्िसाँग अलनवार् ुपेश गने गराउने व्र्वस्था लििाउने । 

६. र्स नगरपालिकाको चािज आ.व. २०७७/०७८ को िालग गि सािौँ नगर सभाबाट स्वीकृि आर् र 
व्र्र् अनजसारको कार्कु्रि कार्ाुधवर्न गने सधदभिुा व्र्र् िफुका कार्कु्रिहरु कार्ाुधवर्िा रहेिा 
पलन आर्िफुको सलिक्षा गदाु िजक्षि आर् प्राप्त हजन नसक्ने देजखएको हजाँदा स्वीकृि कार्कु्रिहरु 
कार्ाुधवर्न गने र  र्स वर्कुो िजक्षि आर् कि भई भ जक्तानी हजन  नसक्ने अवस्था भएिा आगािी 
नवौँ नगर सभाबाट बरे्ट व्र्वस्था गरी आ.व. २०७८/०७९ िा भ जक्तानी ददन े गरी बरे्ट श्रोि 
सजलनजश्चििाको स्वीकृलिका िालग आठौँ नगर सभािा पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

p 

७. र्स नगरपालिकाको सािौँ नगर सभाबाट स्वीकृि चािज आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि बरे्ट 
िथा कार्कु्रि अधिगिु बल्किा रकि ववलनर्ोर्न भई नगर कार्पुालिकाको ववलभन्न लिलिका 
लनर्रु्हरु अनजसार कार्ाुधवर्निा रहेका र्ोर्ना िथा कार्कु्रििाई वावर्कु र्ोर्ना र कार्कु्रििा 
सिावेश गने गरी स्वीकृलिका िालग आठौँ नगर सभािा पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

८. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नुं ९ का वडा अध्र्क्ष पजष्पकज िार प्रसाईकी िििािर्ी िािाश्री गुंगादेवी 
प्रसाईको लिलि २०७७/०९/२० गिे भएको लनधन प्रलि र्ो बैठक गवहरो शोक व्र्क्त गदै 
पररवारर्निा सिवेदना प्रकट गदुछ । 


