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लिलि २८७० साि श्रावण ११ गिेको नगर कायुपालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोजर्ि लनणुयहरु गररयो ।
१. यस अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको आलथुक वर्ु २८७०/८७९ को िालग स्वीकृि बर्ेट िथा कायुक्रि
कायाुन्वयन गने सम्बन्धिा नगरस्िरीय योर्ना, ववर्यगि शाखाहरुबाट सञ्चािन हजने िथा वडास्िरिा सञ्चािन
हजने कायुक्रि कायाुन्वयन कायु योर्ना २८७० श्रावण २५ गिे लित्र ियार गरी कायुपालिका बैठकिा पेश
गनु नगर कायुपालिकाको कायाुियिाई लनर्दे शन दर्दने लनणुय गररयो ।
साथै, चािज आलथुक वर्ुिा उपिोक्ता सलिलि िार्ुि सञ्चािन हजने नगरस्िरीय िथा वडास्िरीय योर्नाहरु
सञ्चािन गनु आगािी िाद्र १५ गिे लित्र उपिोक्ता सलिलि गठन गनु लनर्दे शन दर्दने लनणुय गररयो ।(योर्ना
शाखा)
२. झापा जर्ल्िाका चार वटा स्थानीय िहहरु अर्जन
ु धारा नगरपालिका, लबिाुिोड नगरपालिका, कनकाई
नगरपालिका र बजद्धशान्िी गाउँपालिका एवं प्रर्दे श सहयोग कायुक्रिको सिन्वय एवं सहकायुिा स्थापना हजने
एवककृि ववपद् व्यवस्थापन केन्द्र लनिाुणका िालग आवश्यक र्ग्गा व्यवस्थापन गने सन्र्दिुिा लिलि २८७०
साि श्रावण ३ गिे यस अर्जन
ु धारा नगरपालिकािा आयोर्ना गररएको सरोकारवाि पक्षहरुको बैंठकबाट
अर्जन
ु धारा नगरपालिका वडा नं ११ जस्थि र्दे उलनया वकनारिा रहेको कररब ६ ववगाहा सावुर्लनक र्ग्गा
एवककृि ववपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका िालग उपयजक्त हजने िएकािे उक्त ६ ववगाहा सावुर्लनक र्ग्गा
सं रक्षण गर्दै उक्त र्ग्गाको पूवि
ु ा कािोपत्रे सडक, पजिििा कच्ची सडक, उत्तर िर्ु कच्ची सडक र र्दजक्षण
िर्ुको बाँकी र्ग्गा रहने गरी २ ववगाहा र्ग्गा उपिोग अनजिलिका िालग जर्ल्िा प्रशासन कायाुिय झापािा
अनजरोध गने लनणुय िएकािे सो लनणुय कायाुन्वयनका सम्बन्धिा जर्ल्िा प्रशासन कायाुिय िार्ुि र्ग्गा
प्रालि सलिलििा अनजरोध गने लनणुय गररयो ।(योर्ना/ प्रशासन)
३. लिलि २८७०/८४/ गिे बसेको नगरस्िरीय कोलिड िहािारी व्यवस्थापन केन्द्रको लनणुय िथा लिलि
२८७०/८४/११ गिे बसेको नगरस्िरीय खोप सिन्वय सलिलिको बैठकको लनणुय र्ानकारी िई अनजिोर्दन
गररयो ।
उक्त लनणुयानजसार यस नगरपालिकािा लिलि २८७०/८४/१३ गिेबाट १६ गिे सम्ि कोलिड १९ ववरुद्धको
िेरोलसि खोप कायुक्रि सञ्चािन हजने िएकािे वडा कायाुिय िथा स्वास््य सं स्थाका सबैं किुचारी िथा
स्वसास््य किीहरुिाई खोप व्यवस्थापन िथा अनजगिनिा खटाउने र नगर कायुपालिकाको कायाुियका केही
किुचारीहरुिा कोलिड पजष्टी िएकािे अन्य किुचारीहरु आइसोिेसनिा बस्नजपने िएकािे आवश्यक सिकुिा
िथा सावधानीका िालग नगर कायुपलिकाको कायाुियबाट प्रर्दान गररने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा
लिलि २८७०/८४/१२ गिेबाट र वडा कायाुियबाट प्रर्दान गररने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा िथा
स्वास््य सं स्थाबाट प्रर्दान गररने आकजस्िक िथा प्रसजलि बाहेकका अन्य सेवा लिलि २८७०/८४/१३ गिेबाट
स्थलगि गने र पररजस्थिी एवं र्ोजखिको िूल्यांकन गरी कायाुियिे लनणुय गरी सेवा सजचारु गने लनणुय गररयो
।(प्रशासन)
४. नर्दीर्न्य सािाग्रीको उत्खननका िालग लनर्ेलधि अवस्थािा अवैं ध रुपिा नर्दीहरुबाट नर्दीर्न्य सािाग्री उत्खनन
िथा अवैध ओसारपसार गने सवारी साधन लनयन्त्रण गने प्रहरीिाई लनयजन्त्रि सवारी साधनको र्ररवाना
रकिको ४८ प्रलिशि रकि प्रोत्साहन स्वरुप उपिब्ध गराउने लनणुय गररयो ।(रार्श्व/ आलथुक प्रशासन)
५. गि आलथुक वर्ु २८७७/८७० िा यस अर्जन
ु धारा नगरपालिकाबाट नर्दीर्न्य सािाग्री उत्खनन िथा ववक्री
वविरणका िालग ठे क्का बन्र्दोवस्ि िएकािा सम्िालनलि सवोच्च अर्दाििको आर्दे शानजसार ठे क्का सम्झौिा बिोजर्ि
नर्दीर्न्य सािाग्री उत्खनन िथा ववक्री वविरण स्थगन िई सम्बजन्धि ठे केर्दारबाट ठे क्का बापि बजझाएको रकि
वर्िाुका िालग लनवेर्दन प्राि िएकोिा सो अनजसार के कलि रकि वर्िाु गनजु पने हजन्छ, अध्ययन गरी आगािी
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कायुपालिकाको बैठकिा पेश गनु उपप्रिजखज्यूको सं योर्कत्विा गदठि सलिलििाई जर्म्िेवारी दर्दने लनणुय
गररयो ।(योर्ना शाखा)

६. चािज आलथुक वर्ु २८७०/८७९ िा यस नगरपालिका िएर वहने नर्दीहरुबाट उत्खनन िथा ववक्री वविरण
हजनसक्ने नर्दीर्न्य सािाग्रीको अध्ययनका िालग यस नगरपालिकाका नर्दीहरुको प्रारजम्िक वािावरणीय परीक्षण
(I.E.E.) गरी प्रलिवेर्दन पेश गनु कायाुियिाई लनर्दे शन दर्दने लनणुय गररयो ।(योर्ना शाखा)
७. यस नगरपालिकाका िालग चािज आलथुक वर्ु २८७०/८७९ िा नेपाि सरकार, १ नं प्रर्दे श सरकारबाट प्राि
हजने सिपजरक िथा ववशेर् अनजर्दानबाट सञ्चािन हजने योर्ना कायाुन्वयनका ठे क्का बन्र्दोवस्िीको आवश्यक
ियारी गनु कायाुियिाई लनर्दे शन दर्दने लनणुय गररयो ।(योर्ना/ प्राववलधक शाखा)
ज ाबारको
०. अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको आइिबारे बर्ार पशज चौपाया ववक्री कर र सािावहक हाट बर्ार कर खजर्दन
आय सं किन ठे क्का नं AM/IR/8/078/079 को िालग िोवकएको म्यार्द लित्र पेश िएको श्री िनकािना ट्रेडसु,
अर्जन
ु धारा -३ झापािे रु ३९,६२,८८८/- (उन्चालिस िाख बैसट्ठी हर्ार िात्र) कबोि गरी पेश गरे को
ठे क्का स्वीकृलिका िालग बोिपत्र िूल्यांकन सलिलिबाट लसर्ाररस िई आए बिोजर्ि उक्त श्री िनकािना
ट्रेडसु, अर्जन
ु धारा -३ झापाको ठे क्का प्रस्िाव स्वीकृि गने लनणुय गररयो ।साथै, जर्ल्िा प्रशासन कायाुिय,
झापाबाट र्ारी लनर्ेधाज्ञाका कारण सािावहक हाट बर्ार बन्र्द रहेकािे लनर्ेधाज्ञा हटी हाटबर्ार लनयलिि
सजचारु िएपिाि कबोि अंकिाई र्दािासाहीिे वहसाब गरी हजन आउने रकि अनजसार ठे क्का सम्झौिा गने
लनणुय गररयो ।(रार्श्व शाखा)
९. अर्जन
ु धारा नगरपालिकािा घ वगुको लनिाुण व्यवसायी इर्ार्िपत्र सम्बजन्ध कायुवलध, २८७४ को र्दर्ा २
को उपर्दर्ा (४ ) बिोजर्ि ररयासा लनिाुण सेवा, अर्जन
ु धारा-६ िाई नयाँ इर्ार्िपत्र र्ारी गने लनणुय गररयो
।(योर्ना शाखा)
१८.

नगर कायुपालिकाको कायाुियबाट आलथुक वर्ु २८७०/८७९ िा आपूिी गररने िसिन्र्द, खाना खार्ा,

सूचना िगायिको सेवाका िालग कायाुियबाट र्दररे ट िाग गरी सावुर्लनक सूचना प्रकाशन गरी र्दररे ट कायि
गरी सोही बिोजर्ि आपूिी व्यवस्था लििाउन कायाुियिाई लनर्दे शन दर्दने लनणुय गररयो ।(प्रशासन/आलथुक
प्रशासन)
११.

अर्जन
ु धारा नगरपालिकाबाट प्रस्िाववि औद्योलगक ग्रािका िालग छज ट्याइएको सावुर्लनक र्ग्गा अलिक्रिण

िएको िन्ने बजजझन आएकािे सो र्ग्गाको सं रक्षण िथा यस नगरपालिका क्षेत्र लित्र रहेका अन्य सावुर्लनक
सरकारी अचि सम्पत्तीहरुको अलििेख अद्यावलधक गरी िी सम्पजत्तहरुको यथोजचि सं रक्षण गनजु सिेि
आवश्यक रहेकािे सरकारी िथा सावुर्लनक अचि सम्पजत्तको अलििेख सं किन िथा सम्पजत्त सं रक्षणका
िालग कायाुियका अलिन िथा जर्न्सी शाखािाई जर्म्िेवारी दर्दने लनणुय गररयो ।(योर्ना/ जर्न्सी)

