
बैठक संख्या ३१/०७७/०७८   अर्जनुधारा नगर कायपुालिकाको बैठक     लिलि २०७८/०३/२४/०१/०५  
गिेको अर्जनुधारा नगर कायपुालिका बैठकका लनर्युहरु 

१. अर्जनुधारा नगरपालिकाको विलनयोर्न ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (२) बिोजर्ि आलथकु िर् ु
२०७७/०७८ को स्िीकृि िावर्कु बरे्ट िथा कायकु्रि अन्िगिु अनजसजजि १ बिोजर्िका कायकु्रिहरुको 
रकिान्िर गने लनर्यु गररयो ।(आलथकु प्रशासन /योर्ना शाखा) 
 

२. अर्जनुधारा नगरपालिकाको विलनयोर्न ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (२) बिोजर्ि अनजसजजि २ 
बिोजर्िका कायकु्रिहरु संशोधन िथा रकिान्िरका िालग अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको निौँ 
अलधिेशनिा पेश गने लनर्यु गररयो ।(आलथकु प्रशासन /योर्ना शाखा) 

 

 

३. अर्जनुधारा नगरपालिकाको न्यावयक सलिलिको कायवुिलध (पवहिो संशोधन) विधेयक, २०७८ स्िीकृि गरी 
छिफिका िालग अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको निौँ अलधिेशनिा पेश गने लनर्यु गररयो 
।(प्रशासन) 
 

४. अर्जनुधारा नगरपालिका २ नं िडा कायाुियको ि.नं. १३७६ लिलि २०७८/०३/२३ को पत्रबाट लसफाररस 
भई आए बिोजर्ि अर्जनुधारा- २ िा पने इिाका बाटोको झेिेनी खण्डिा भक्तबहादजर िगरको घरछेउ 
कल्भटुको दायााँ बायााँ प जरुिा िगाउाँदा भएको खि ुिध्ये रु ४० हर्ार िात्र नगरपालिकाको िििु सम्भार 
कोर्बाट भ जक्तानी उपिब्ध गराउने लनर्यु गररयो । 

 

साथै,अर्जनुधारा नगरपालिका िडा नं २ बस्ने दीपक ओझा सिेिको िाग लनिेदन बिोजर्ि खानेपानीका िालग 
ट्यजबिेि र्डान गन ुस्िच्छ खानेपानी कायकु्रिबाट रु २५ हर्ार विलनयोर्न गने लनर्यु गररयो ।(योर्ना/ 
आलथकु प्रशासन) 

 

५. अर्जनुधारा नगरपालिकाको िािज आलथकु िर् ु २०७७/०७८ को स्िीकृि बरे्ट िथा कायकु्रिहरु िध्ये 
कायकु्रि सञ्चािन सम्झौिा भई कोलभड १९, लनर्ेधाज्ञा िगायिका कारर्िे सम्झौिा अिलधको सियिा सम्पन्न 
हजन नसकेका आयोर्नाहरु सञ्चािनका िालग २०७८ आजिन िसान्ि सम्िका िालग म्याद थप गने र त्यस्िा 
योर्नाहरुको बरे्ट आगािी आलथकु िर्कुो दावयत्ििा साने लनर्यु गररयो ।(योर्ना/आलथकु प्रशासन) 

 

६. कोलभड १९ प्रकोपका कारर् नेपाि सरकारबाट र्ारी भएको लनर्ेधाज्ञाका कारर् व्यापार व्यिसाय बन्दा 
भएकािे सो अिलधको घर भाडा छजट गररपाउनका िालग यस नगरपालिकाको स्िालित्ििा रहेका व्यापाररक 
भिनहरुिा व्यिसाय गने व्यिसायीहरुबाट प्राप्त लनिेदन िथा यस नगरपालिकाबाट आइबारे पशजहाट कर 
संकिनका िालग ठेक्का सम्झौिा गररएको ल्हासो कन्स्रक्सन प्रा.लि. बाट बर्ार सञ्चािन अिलधको कर छजटका 
िालग लनिेदन प्राप्त भएकोिा उक्त अिलधिा लनर्ेधाज्ञा भई व्यापार व्यिसाय सञ्चािन नभएको हजनािे नेपाि 
सरकार िथा स्थानीय प्रशासनबाट व्यापार व्यिसाय बन्द हजने गरी र्ारी गररएको लनर्ेधाज्ञा अिलध यवकन गरी 
सो सियािलधको प्रिलिि दर अनजसार दािासाहीिे हजन आउने रकि छजट  गने र सो विर्य अनजिोदनका िालग 
नगर सभाको निौँ लनयलिि अलधिेशनिा पेश गने लनर्यु गररयो ।(रार्ि/प्रशासन) 
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७. अर्जनुधारा नगर कायपुालिकाको कायाुियबाट उत्तर गेटबाट पूि ुकािोपते्र सडक र्ोड्ने  िाग ुसााँघजरो भएकािे 
विस्िार गररपाउन त्यस क्षेत्रका स्थानीय िालसन्दाबाट प्राप्त लनिेदन बिोजर्ि नगर कायपुालिकाको कायािुयिा 
रहेका याजन्त्रक उपकरर् सिेि प्रयोग गरी नगरपालिकाको न्यूनिि सडक के्षत्रको िापदण्ड कायि हजने गरी 
सडक विस्िार काय ु८ नं िडा कायाुिय िाफुि अजघ बढाउने लनर्यु गररयो ।(प्रशासन) 

 

८. अर्जनुधारा नगरपालिकाको खेिकज द विकास सलिलिबाट लनर्यु भई पेश भए बिोजर्ि यस नगरपालिकािा रहेका 
विलभन्न खेि विधािा योगदान पजयाुएका खेिाडीहरुिाई सम्िान गने कायकु्रि अनजिोदन गरी सलिलिबाट 
लसफाररस भए बिोजर्ि यस नगरपालिकाको िािज आलथकु िर् ु २०७७/०७८ को जस्िकृि बरे्ट िथा 
कायकु्रि अन्िगिु खेिकज द विकासका िालग विलनयोजर्न िावर्कु बरे्टबाट खि ु गने गरी रु ७० हर्ार 
विलनयोर्न गने लनर्यु गररयो । (खेिकज द विकास/ आलथकु प्रशासन) 

 

९. अर्जनुधारा नगरपालिका ३ नं िडा कायाुिय भिनको छि िििु सम्बजन्ध कायकुा िालग नगरपालिकाको िििु 
सम्भार कोर्बाट रु १ िाख ५० हर्ार रकि विलनयोर्न गने लनर्यु गररयो ।(आलथकु प्रशासन/योर्ना) 

 

१०. अर्जनुधारा नगरपालिका िडा नं ४ िा रहेको श्री निदजगाु आधारभ जि विद्याियिा स्िच्छ खानेपानीको 
सिस्या भएकािे सोको व्यिस्थापनका िालग राविय योर्ना आयोगिा लसफाररस गरी पठाउन े लनर्यु गररयो 
।(जशक्षा शाखा) 

 

११. नगर कायपुालिकाको कायाुियको कृवर् विकास शाखाबाट धानको बीउ वििरर् गदाु वििाद भएको 
सम्बन्धिा बजझी राय प्रलिवक्रया ददन गठन भएको छानिीन सलिलिको प्रलििेदन यस बैठकिा र्ानकारी गराइयो 
। प्रलििेदनिा उल्िेख भएका सजझािहरुिाई कायाुन्ियन गन ुप्रिजख प्रशासकीय अलधकृििाई जर्म्िेिारी ददन े
लनर्यु गररयो ।(प्रशासन/ आलथकु प्रशासन) 

 

१२. रािपलि रलनङ्ग जशल्ड प्रलियोलगिा सञ्चािन िथा यस नगरपालिकाबाट सहभालगिा सिेिका िालग प्राप्त संघीय 
सशि ुरु १ िाख बरे्ट अपजग भएकािे िािज आलथकु िर् ु२०७७/०७८ को जस्िकृि बरे्ट िथा कायकु्रि 
अन्िगिु खेिकज द विकासका िालग विलनयोजर्न िावर्कु बरे्टबाट रु ९९०००/- (उनान्सय हर्ार िात्र) खि ु
भ जक्तानी गने लनर्यु गररयो ।(आलथकु प्रशासन/खेिकज द विकास ) 

 

१३. यस नगरपालिकाका विलभन्न के्षत्रिा विलभन्न व्यजक्त िथा फिहुरुिे यस नगरपालिका िथा अन्य स्थानीय 
िहका नदीहरुबाट नददर्न्य सािाग्री उत्खनन गरी सजञ्चि राखेको र सो सजञ्चलि प्रिाजर्िका िालग लनिेदनहरु 
प्राप्त भएको सन्दभिुा िोवकएको लनयिानजसार संकिन भएका नदीर्न्य सिाग्रीहरुको सजञ्चिीको स्थिगि रुपिा 
अनजगिन गरी प्राविलधक िूल्यांकन अनजसार सो सजञ्चलिको प्रिलिि दररेटको १० प्रलिशििे हजन आउने रकि 
कायाुियिा रार्ि दाजखिा गराई प्रिाजर्ि गररददने भने्न नगरपालिकािा आयोजर्ि सिपुक्षीय बैठकको सहिलि 
एिं लनर्युजनसार उल्िेजखि प्रवक्रया बिोजर्ि सजञ्चलि प्रिाजर्ि गररददन े र उक्त सजञ्चलि ओसार पसार गन ु
सियािलध कि भएकािे २०७८ श्रािर् पवहिो हप्ता सम्िको अिलध थप गन ुसम्बजन्धि लनकायिा लसफाररस 
लनर्यु गररयो ।(योर्ना/रार्ि) 
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१४. यस नगरपालिकाका भलूिहीन दलिि सजकज म्िासी िथा अव्यिजस्थि बसोिासीको ियायांक संकिन सम्बजन्ध 
कायकुा िालग यस नगर कायपुालिकाको पूि ु लनर्यु बिोजर्ि सािजदावयक विद्याियका जशक्षकहरुिाई 
कािकार्िा िगाइएकोिा खवटन े जशक्षकहरुको सेिा सजविधाका सम्बन्धिा नगर कायपुालिकाको लिलि 
२०७७/१२/०३ र २०७७/१२/१३ गिेको बैठकको लनर्यु संशोधन िथा पररिार्नु गरी देहाय बिोजर्ि 
हजने गरी लनर्यु गररयो ।(आलथकु प्रशासन/प्रशासन) 

क. ियायांक संकिनका िालग पवहिो िरर्िा खवटएका जशक्षकहरुिाई न्यूनिि ५० िटा फारिको रु 
५००० उपिब्ध गराई बााँकी फारािको प्रलि फाराि रु ५० का दरिे हजन आउने रकि खाना खार्ा 
िथा यािायाि खिकुो सजविधा उपिब्ध गराउने । 

ख. दोश्रो िरर्िा थप हजन ज भएका जशक्षकहरुिाई प्रलि फाराि रु ५० का दरिे हजन आउने रकि खाना खार्ा 
िथा यािायाि खिकुो सजविधा िथा सबै जशक्षकिाई रु ५०० का दरिे सञ्चार खि ुउपिब्ध गराउने । 

 

 

 

 

 

 

 

 


