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ु धारा नगरपालिका नगर कायुपालिकाको बैठक लिलि २०७८/०६/०५
लिलि २०७८/०५/२९ गिे बसेको अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको नगर कायुपालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोस्र्ि लनणुयहरु
सवुसम्िि रुपिा गररयो।

१. अस्घल्िो कायुपालिका बैठकको लनणुय ििा सो को कायाुन्द्वयनका सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि
गररयो ।
२. अर्जन
ु धारा नगरपालिकाबाट आइ.इ.इ. गरी िोपकएका नदीहरुबाट नदीर्न्द्य पदािु पवक्री व्यवथिाका
िालग लिलि २०७८/०४/२९ गिे प्रकास्शि बोिपि आह्वान सम्बस्न्द्ध सूचना अनजसार िोपकएको म्याद

लभि पनु आएका ७ वटा बोिपिहरुको िूल्याङ्कन हजुँदा किु कन्द्थरक्सन प्रा.लि. बौद्ध काठिाडौँिे रु
८,९७,२२,०००/- (आठ करोड सन्द्िानब्बे िाख बाइस हर्ार िाि ) भ्याट सपहि कबोि गरी पेश
गरे को बोिपि अलधकिि िूल्यांपकि भई सारभूि रुपिा प्रभावग्राही दे स्खई कायाुियबाट उक्त बोिपि
थवीकृलिका िालग पेश भएकोिा अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको आन्द्िररक आय सं किन (ठे क्का बन्द्दोवथि)
कायुपवलध, २०७८ को दफा ४ को उपदफा (२) र दफा ९ को उपदफा (१) बिोस्र्ि उक्त ठे क्का

थवीकृि गरी िोपकए बिोस्िि सम्िौिा गनु आउन पिाचार गने लनणुय गररयो ।(रार्श्व/ आलिुक
प्रशासन)
३. आन्द्िररक िालििा ििा कानून िन्द्िािय, प्रदे श नं १ र प्रदे श सहयोग कायुक्रि (PSP ) िाफुि िापा
स्र्ल्िाका ४ वटा थिानीय िहरु अर्जन
ु धारा नगरपालिका, लबिाुिोड नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका
र बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिकािा सञ्चािन हजने गरी थिापना हजने Integreted Emergency Responce Centre
लनिाुणका िालग लिलि २०७८/०४/०३ गिे

ज बैठकबाट अर्जन
बसेको सं यक्त
ु धार नगरपालिका वडा

नं ११ स्थिि दे उलनया पकनारिा रहे को सावुर्लनक र्ग्गा उपयजक्त दे खी उपभोग सहिलिका िालग
प्रपक्रया अस्घ बढाउुँदा उक्त र्ग्गािा प्रापवलधक कारणवश पववाद भई उपयजक्त थिानको खोर्ी गदाु
अर्जन
ु धारा नगरपालिका वडा नं १, िदनपजर स्थिि िदनपजर यजवा सिूहको सं रक्षणिा रहे को सावुर्लनक
र्ग्गा

उपयजक्त

दे स्खएको

र

उक्त

र्ग्गा

सं रक्षण

गरररहे को

िदनपजर

यजवा

सिूहको

लिलि

२०७८/०६/०४ गिे बसेको भेिािे उक्त र्ग्गा िध्ये लनम्न पववरण भएको र्.पव. १-०-० (एक
पवगाहा) एपककृि पवपद व्यवथिापन केन्द्र थिापनाका िालग उपिब्ध गराउने लनणुय बिोस्र्ि उक्त
र्ग्गािा एपककृि पवपद् व्यवथिापन केन्द्र, अर्जन
ु धारा नगरपालिका थिापनाका िालग आवश्यक कायु
अस्घ बढाउने गरी उपयजक्त
ु
बिोस्र्ि थिानीय िहहरुका प्रिजखहरुको लिलि २०७८/०६/०४ बसेको
ज बैठकको लनणुय बिोस्र्ि र्ग्गा उपभोग सहिलिका िालग स्र्ल्िा प्रशासन कायाुियिा अनजरोध
सं यक्त
गने र सहिलि प्राप्त भएपश्चाि आवश्यक प्रपक्रया अस्घ बढाउने लनणुय गररयो।(प्रशासन/ योर्ना)
चारपकल्िा र नापाः
पूवाःु धनबहादजर िङ्वा, ददपपन चौधरी, िदन गोिे िगायिको र्ग्गा, २०५ पफट
पस्श्चिाः टाङपटङ खोिा, २०५ पफट
उत्तराः सिूहको सं रक्षणिा रहे को र्ग्गा, १५० पफट,
दस्क्षणाः िदनपजर यजवा सिूहको खेि िैदान, ३०० पफट
४.

यस अर्जन
ु धारा नगरपालिकाबाट गठन भएका पवषयगि सलिलिहरु, टोि पवकास सलिलि ििा अन्द्य
सलिलिहरुबाट सम्पाददि कािकारबाहीको सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि गररयो ।नगरपालिकाको
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पवकास लनिाुण ििा सेवा प्रवाहिाई व्यवस्थिि गने सम्बन्द्धिा सलिलििाई िप पक्रयास्शि ििा सपक्रय
बनाउन लनदे शन गने लनणुय गररयो ।
५. अर्जन
ु धारा नगरपालिकाबाट आलिुक वषु २०७७/०७८ को नदीर्न्द्य सािाग्री पवक्री ठे क्का बन्द्दोवथिी
गदाु टाङपटङ खोिािा दजई प्याकेर् बनाई बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिका र अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको
लसिानािा पने भागको प्याकेर् १ को ठे क्का रु १,५९,९५,६४७/- कबोि गरी ठे क्का बन्द्दोवथि
भएकोिा सम्िालनि सवोच्च अदाििको आदे शानजसार ठे क्का पूण ु कायाुन्द्वयन हजन नसकेकािे प्याकेर् १
र २ बाट र्म्िा सं कलिि रकि रु ७७२७८९४/- (सिहत्तर िाख सत्ताइस हर्ार आठ सय चौरानब्बे
िाि) िध्ये प्रदे श सरकारसुँग बाुँडफाुँड गरी बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिकािे प्राप्त गने रकि रु
1195088.20/- (एघार िाख पन्द्चानब्बे हर्ार अठासी रुपैया बीस पैसा िाि) बजद्धशास्न्द्ि
गाउुँपालिका, िापािाई उपिब्ध गराउने लनणुय गररयो ।(रार्श्व/ आलिुक प्रशासन)
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