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अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः २१/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/१२/०३  

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 नं २ श्री रघजनाि खनाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ४ 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 उपलथित 

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 उपलथित 

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 

लस.अ.ह.ेव.अलधकृत श्री मजकज न्द्द बथनेत उपलथित 

अलधकृत छैठौ ौँ श्री चजडामणी लनरौिा उपलथित 

सहा्क, क.प्र.शाखा श्री सौर्न कटजवाि उपलथित 
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मिमि २०७७/१२/०३ गिे बसेको नगर काययपामिकाको बैठकबाट देहाय बिोजिि मनर्ययहरु गररयो । 

१. अिजयनधारा नगरपामिकािा भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी िथा अव्यवजथथि बसोवासीको िगि 
संकिन सम्बजधध काययिाई व्यवजथथि गनय थथानीय िहिा िगि संकिन सम्बजधध काययववमध, २०७७ 
को दफा ५ को उपदफा २(ख) बिोजिि देहाय बिोजिि के्षत्रगि वमगयकरर् गने मनर्यय गररयो । 

शहरी क्षते्र 

क. अिजयनधारा-८ को शमनश्चरे बिार आसपास ५०० मिटरको क्षेत्र । 

ख. अिजयनधारा-६ को िहानधद चौकबाट िािािजधदर सम्िको क्षेत्र । 

ग. अिजयनधारा -११ को टेकबहादजर मगरी बासपाकय  आसपासको क्षेत्र । 

शहरोधिजख के्षत्र 

क. अिजयनधारा- ५ को िक्ष्िीपजर बिार आसपासको क्षते्र । 

ख. अिजयनधारा-३ खजदजनाबारी बिार आसपासको क्षेत्र । 

ग. अिजयनधारा-९ र १० िा पने कामिथथान के्षत्र । 

घ. अिजयनधारा-११ को सािबाडी आसपासको क्षेत्र  । 

ग्रामिर् क्षते्र - उल्िेजखि के्षत्र बाहेका सबै के्षत्रहरु । 

२. अिजयनधारा नगरपामिकािा भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी िथा अव्यवजथथि बसोवासीको िगि 
संकिनका िामग नगरथिरीय सहजिकरर् समिमिको मिमि २०७७/११/१९ को बैठकको व्यहोरा 
अनजिोदन गरी यस बैठकको मनर्ययको रुपिा कायायधवयन गने र फाराि रुिज गनयका िामग सम्बजधधि 
वडाका वडा सजचविाई रुिज अमधकारी िोक्ने मनर्यय गररयो । 

३. अिजयनधारा नगरपामिकािा भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी िथा अव्यवजथथि बसोवासीको वववरर् 
िथा िथ्याङ्क संकिन इकाई िथा काययक्रि सञ्चािनका िामग मिमि २०७७/१२/०२ को 
नगरप्रिजखथिरीय मनर्ययबाट थवीकृि िापदण्ड अनजसार खचय गने गरी आ.व. २०७७/०७८ को 
थवीकृि बिेट िथा काययक्रि अधिगयि सहकारी उद्योग िथा वाजर्ज्य शीर्यकिा ववमनयोजिि बिेट रु 
१ करोड िध्येबाट रु २० िाख अनजसजजच १ बिोजििका खचय शीर्यकिा खचय िेख्न ेर  सो शीर्यकिा 
रु ८० िाख िात्र बिेट कायि गने मनर्यय गररयो । 

४. अिजयनधारा नगरपामिकािा भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी िथा अव्यवजथथि बसोवासीको वववरर् 
िथा िथ्याङ्क संकिन इकाईका िामग १ िना सभेयर, ३ िना अमिन, कायायियको कृवर् सेवा 
शाखाका िामग कृवर् सेवा िफय का सहायकथिर चौथो िहको १ िना नायब प्राववमधक सहायक िथा 
१ िना रोिर अपरेटरको सेवा करारका िामग अिजयनधारा नगरपामिकाको करारिा प्राववमधक 
िनशजि व्यवथथापन काययववमध, २०७५ अनजसार सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक िनशजि छनौट 
गनय कायायियिाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

५. यस नगरपामिकािा रहेका अव्यवजथथि बसोवासीिे िथ्याङ्क संकिन फाराि भने प्रयोिनका िामग 
मनििे  उपभोग गरररहेका ऐिानी पिी िथा सावयिमनक िग्गाको उपभोग प्रिाजर्ि गनय वडा 
कायायियिा मनवेदन ददएिा मनििे मनवेदनिा उल्िेख गरेको िग्गाको के्षत्रफिका आधारिा प्रमि धजर 
रु २५/- (पजचचस िात्र) का दरिे एकिजष्ठ बहाि ववटौरी रािश्व मिई मनिको िागदाबी अनजसारको 
व्यहोरा प्रिाजर्ि  गनय वडा कायायियहरुिाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 
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६. यस नगरपामिकाका देहाय बिोजििका आयोिनाहरु सञ्चािन गनजय अमि आवश्यक रहेकािे आगािी 
आमथयक वर्य २०७८/२०७९ िा काययक्रि र बिेट व्यवथथाका िामग नेपाि सरकारका सम्बजधधि 
िधत्राियहरुिा अनजरोध गने मनर्यय गररयो । 

क. शमनश्चरे खजदजनाबारी सडक खण्डिा पने मबररङ्ग खोिािा पदि पजि मनिायर्का िामग रु ६ करोड। 

ख. मबिायिोड- शमनश्चरे- ियपजर कािोपते्र सडक िियि िथा थिरोन्नमि रु १० करोड । 

ग. प्रथिाववि औद्योमगक ग्राििा पूवायधार मनिायर् रु १० करोड । 

७. यस अिजयनधारा नगरपामिकाको वडा नं ७, ४ र ५ िा पने मबररङ्ग नदी पजश्चििा प्रथिाव गररएको 
मबरीङ्ग बाइपास सडक मनिायर्का िामग ववथििृ पररयोिना प्रमिवेदन (मडवपआर) ियारीको क्रििा 
रहेकोिे थथानीय वथिजजथथिीको िानकारी गराई उि प्रमिवेदन ियारीिा सहयोग सहजिकरर् गनय सो 
अनसार उि सडक मनिायर्का िामग सिधवय गनय वडा नं ७ का अध्यक्ष श्री नवराि ढजङ्गानाको 
संयोिकत्व एवं वडा नं ५ का अध्यक्ष श्री ध्यानबहादजर भारिी र वडा नं ४ का अध्यक्ष श्री 
दजगायप्रसाद दाहािको सदथयिा रहने गरी एक सहजिकरर् समिमि गठन गरी जिम्िेवारी िोक्न ेमनर्यय 
गररयो । 

८. नजिवकदै गरेको वर्ायद्को  सियिा हजन सक्न ेसम्भाववि प्रकोपको रोकथाि, प्रमिकायय िथा ित्काि 
िनधनको सजरक्षाव्यवथथापनका िामग ह्यजिपाइप, िारिािी, जि.आइ.पाइप िगायिका सािाग्रीहरु 
िौज्दाििा राख्नज आवश्यक रहेकािे ववपद व्यवथथापन कोर्बाट खचय िेख्न े गरी रु २० िाख 
बराबरको िारिािी िथा रु १० िाख बराबरको ह्यजिपाइपको खररद गनय काययपामिकाको 
कायायियिाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

९. मबिायिोड नगरपामिका र अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ६ को मसिानािा ित्काि नािा मनिायर् गनजय 
अमि आवश्यक रहेकािे उि नािा मनिायर्का िामग िागि थटिेट अनजसार यस कायायियबाट 
आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा भ जिानी हजन ेगरी रु ३,७०,०००/- ( मिन िाख सत्तरी हिार 
िात्र ) बिेट सजमनजश्चि गरी कायायधवयनिा िैिान ेमनर्यय गररयो । 

१०. यस नगरपामिकाको आगािी आमथयक वर्य २०७८/०७९ को बिेट िथा काययक्रि ियारीका 
िामग थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ अनजसारको श्रोि मसिा मनधायरर् समिमिको 
बैठक बसी िोवकएको योिना प्रवक्रया अविम्बन गरी योिना मनिायर्को चरर्िा िान २०७७ चैत्र 
१५ मभतै्र ववर्यगि शाखा िथा वडा कायायियिाई बिेट मसिा उपिब्ध गराउन मनर्यय गररयो ।  

 

११. अिजयनधारा नगरपामिका के्षत्र मभत्र रहेका पराम्परागि िरुवा, कज िो पैनी िथा नहरहरुको 
संरक्षर्, सम्वर्द्यन, रेखदेख िथा ववकासका िामग उि पैनीका सरोकारवािाहरुको सहभामगिािा वडा 
समिमििे सम्बजधधि वडाका िामग एक सरोकार समिमि गठन गने र उि समिमिहरुको प्रमिमनमधत्व 
रहने गरी नगरपामिकािे एक नगरथिरीय समिमि गठन गरी कज िो पैनीहरुको संरक्षर् सम्वर्द्यन गने 
मनर्यय गररयो । 

१२. यस नगरपामिका क्षेत्र मभत्र आवाशीय प्रयोिनका िामग खररद गररएका िग्गा िमिनको 
शे्रथिा अनजसारको नााँपिााँच नमििेकािे नक्सा अनजसारको घर नक्सा पास गनय सिथया भईरहेको 
सधदभयिा यस नगरपामिका मभत्र आवाशीय प्रयोिनका िामग िग्गा िमिन खररद गदाय नगर 
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काययपामिकाको कायायियको नापी शाखाको राय परािशयिा सरोकारवािािे िग्गा खररद गनय 
सचेिनािजिक सावयिमनक सूचना प्रकाशन गने मनर्यय गररयो । 

१३. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं १० र ११ को मसिानािा पने सेिीखोिािा पजि/ कल्भटय 
मनिायर् गनय िगि थटिेट िथा बोिपत्र आह्वान गरी ठेिा प्रवक्रयािा िैिान िथा आगािी आ.व. 
२०७८/०७९ को बिेटबाट भ जिानी व्यवथथा हजने गरी बिेट सजमनजश्चििा गरी  कायायधवयनिा 
िैिान कायायियिाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

 

१४. अिजयनधारा नगरपामिका ववपन्न नागररक थवाथथ्य वविाको िामग रकि साझेदारी काययववमध, 
२०७७ थवीकृि गने र सो अनजसार हरेक वडाबाट १०० िना िाभग्राही छनौट गरी ७ ददन मभत्रिा 
कायायियिा नािाविी पठाउन वडा कायायियहरुिाई अनजरोध गने मनर्यय गररयो । 

 
१५. यस नगरपामिकाको के्षत्र मभत्र रहेका कािोपते्र सडकहरुको िियि कायय सधिोर्िनक रहेको 

पाइएको िर सडकहरुिा ढजंगा मगटी िगायिका मनिायर् सािाग्री सडकिा थजवप्रएर चाडैँ सडक क्षमि 
हजने देजखएकािे सम्बजधधि वडा कायायियहरुिे टोि ववकास समिमिहरुिाई पररचािन गरी अमभयानको 
रुपिा हरेक िवहना १ पटक कािोपते्र सडक िथा टोि बथिी सरसफाई गनय र कवहकिै क्षमि भएको 
भएिा सम्बजधधि वडा कायायियिे िजरुधि नगर काययपामिकाको  कायायियिाई िानकारी गराउन े
मनर्यय गररयो । 

 
१६. नेपाि सरकार, संघीय िामििा िथा सािाधय प्रशासन िधत्रािय र १ नं प्रदेश सरकार 

िाफय ि संथथागि क्षििा थविूल्याङ्कनका िामग मिमि २०७७/१२/०४ गिे ववहान ७: ३० बिे 
सािजदावयक भवन शमनश्चरे बिारिा सञ्चािन हजन ेअमभिजजखकरर् काययक्रििा वडा अध्यक्ष, वडा सजचव 
िथा शाखा प्रिजखहरु अमनवायय रुपिा उपजथथि हजने मनर्यय गररयो । 

 
१७. नेपाि सरकार संथकृमि, पययटन िथा नागररक उड्डयन िधत्रािय, प्रशासन िथा योिना 

िहाशाखाबाट प्राप्त पत्रानजसार यस नगरपामिकाको वडा नं १ जथथि हिजवागढ सािजदावयक वन 
उपभोिा सिूह साझेदार रहेको िधत्राियको िफय बाट रु ४ करोड ३५ िाख ५० हिार र साझेदार 
मनकायको िफय बाट रु २ करोड ३४ िाख ५० हिार सिेि रु ६ करोड ७० िाख िागि रहेको 
हिजवागढ पयायपययटन प्रवर्द्यन पररयोिना थवीकृि भएको सधदभयिा उल्िेजखि आयोिनाको िामग 
साझेदारको िफय बाट व्यहोनजयपने रकि रु २ करोड ३४ िाख ५० हिार िागि हिजवागढ 
सािजदावयक वन उपभोिा सिूह, अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं १ िे व्यहोने गरी उपभोिा 
सिूहको पदामधकारीसाँग सम्झौिा भईसकेको हजाँदा २०८० फागजन िसाधि सम्ििा काि सम्पन्न गने 
गरी ववद्यजिीय खररद िाध्यिबाट उल्िेजखि पररयोिनाको कायय अजघ बढाउन मनर्यय गररयो । 

 
१८. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ४ र ५ को मसिाना रहेको शवहद रािन मगरी िागयिा पने 

मबररङ् नदीको कज्वे िियिको िामग थथानीयबाट रड मसिेण्टको िाग भई आएको िर नगरपामिकािा 
सोका िामग बिेट नभएको हजाँदा आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा भ जिानी हजने गरी ि.ई. को 
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आधारिा िाग्न े रड र मसिेण्टको िात्र रु १५ िाखिा नबढ्ने गरी बिेट श्रोि सजमनजश्चििा गरी 
कायायधवयनिा िैिान नगर काययपामिकाको कायायियिाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

 
१९. अिजयनधारा नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७७ अनजसार बनेको अिजयनधारा नगरपामिकाको 

सहकारी मनयिाविी, २०७७ जथवकृि गने मनर्यय गररयो । साथै, ववशरे् नगर सहकारी संथथा 
गठनको प्रारम्भिा शजधय अवथथा रहेकािे ऐन, मनयिानजसारको कायय सम्पादनका िामग ित्काििाई 
नगर मभत्रका नागररकहरु िध्येबाट सहकारीकिीहरु सिेि रहने गरी सहकारी हेने शाखा प्रिजखबाट 
पेश भई नगर प्रिजख र उप प्रिजखज्यूको थवीकृमििा सहकारी दिाय अमधकारीिे िदथय समिमिको 
पदामधकारीहरु रहेको ववशेर् नगर सहकारी संथथाको िदथय समिमि गठन गने मनर्यय गररयो । 

 


