
बैठक संख्या ५/०७८/०७९  अर्जनुधारा नगरपालिका नगर कायपुालिकाको बैठक लिलि २०७८/०६/०५ 

पेर् नं - 1 - 

 

अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कायपुालिकाको बैठक 

बैठक संख्यााः ०५/०७८/०७९ 
अध्यक्षिााः प्रिजख श्री हररकज िार राना 
लिलिाः२०७८/०६/०४  

उपस्थिलिाः 
प्रिजख श्री हररकज िार राना उपस्थिि 
उप प्रिजख श्री कििा खलिवडा आचाय ु  

वडा अध्यक्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलिवडा  

वडा अध्यक्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज िार भण्डारी उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि  

वडा अध्यक्ष,वडा नं ५ श्री ध्यानबहादजर भारिी उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौिि उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ७ श्री नवराि ढजङ्गाना उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौिि उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज िार प्रसाई उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं १० श्री बिदेवलसंह गोम्देन उपस्थिि 

वडा अध्यक्ष,वडा नं ११ श्री भैरबबहादजर खड्का उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री स्खनिान दास  

कायपुालिका सदथय श्री ददििाया दास उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री ददलिप गजरुङ्ग उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री रिेशकज िार दर्ी उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री शकज न्द्ििा बराि उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री शारदाकज िारी भट्टराई उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री हररिाया भण्डारी उपस्थिि 

कायपुालिका सदथय श्री िक्ष्िी िािाङ्ग उपस्थिि 

प्रिजख प्रशासकीय अलधकृि श्री अस्म्बका प्रसाद चौिागाईँ उपस्थिि 

आिस्न्द्िि   
बजद्धशास्न्द्ि गा.पा. अध्यक्ष श्री रिेशकज िार भ जरे्ि उपस्थिि 

ईस्िलनयर, बजद्धशास्न्द्ि गा.पा. श्री पवक्रि दाहाि उपस्थिि 

अलधकृि , अर्जनुधारा न.पा. श्री डेनर्नी आचाय ु उपस्थिि 

अ.सव ईस्िलनयर, अर्जनुधारा  श्री छपवरिण पोखरेि  उपस्थिि 
सहायक, अर्जनुधारा न पा  श्री सौर्न कटजवाि उपस्थिि 
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लिलि २०७८/०५/२९ गिे बसेको अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कायपुालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोस्र्ि लनणयुहरु 
सवसुम्िि रुपिा गररयो। 

१. अस्घल्िो कायपुालिका बैठकको लनणयु ििा सो को कायाुन्द्वयनका सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि 
गररयो । 

२. अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट आइ.इ.इ. गरी िोपकएका नदीहरुबाट नदीर्न्द्य पदाि ुपवक्री व्यवथिाका 
िालग लिलि २०७८/०४/२९ गिे प्रकास्शि बोिपि आह्वान सम्बस्न्द्ध सूचना अनजसार िोपकएको म्याद 
लभि पन ुआएका ७ वटा बोिपिहरुको िूल्याङ्कन हजुँदा कि ुकन्द्थरक्सन प्रा.लि. बौद्ध काठिाडौँिे रु 
८,९७,२२,०००/- (आठ करोड सन्द्िानब्बे िाख बाइस हर्ार िाि ) भ्याट सपहि कबोि गरी पेश 
गरेको बोिपि अलधकिि िूल्यांपकि भई सारभिू रुपिा प्रभावग्राही देस्खई कायाुियबाट उक्त बोिपि 
थवीकृलिका िालग पेश भएकोिा अर्जनुधारा नगरपालिकाको आन्द्िररक आय संकिन (ठेक्का बन्द्दोवथि) 
कायपुवलध, २०७८ को दफा  ४ को उपदफा (२) र दफा ९ को उपदफा (१) बिोस्र्ि उक्त ठेक्का 
थवीकृि गरी िोपकए बिोस्िि सम्िौिा गन ुआउन पिाचार गने लनणयु गररयो ।(रार्श्व/ आलिकु 
प्रशासन) 

 

३. आन्द्िररक िालििा ििा कानून िन्द्िािय, प्रदेश नं १ र प्रदेश सहयोग कायकु्रि (PSP ) िाफुि िापा 
स्र्ल्िाका ४ वटा थिानीय िहरु अर्जनुधारा नगरपालिका, लबिाुिोड नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका  
र बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिकािा सञ्चािन हजने गरी थिापना हजने Integreted Emergency Responce Centre  
लनिाुणका िालग लिलि २०७८/०४/०३ गिे  बसेको संयजक्त बैठकबाट अर्जनुधार नगरपालिका वडा 
नं ११ स्थिि देउलनया पकनारिा रहेको सावरु्लनक र्ग्गा उपयजक्त देखी उपभोग सहिलिका िालग 
प्रपक्रया अस्घ बढाउुँदा उक्त र्ग्गािा प्रापवलधक कारणवश पववाद भई उपयजक्त थिानको खोर्ी गदाु 
अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १, िदनपजर स्थिि िदनपजर यजवा सिूहको संरक्षणिा रहेको सावरु्लनक 
र्ग्गा उपयजक्त देस्खएको र उक्त र्ग्गा संरक्षण गरररहेको ि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 लनणयु बिोस्र्ि उक्त 
र्ग्गािा एपककृि पवपद् व्यवथिापन केन्द्र, अर्जनुधारा नगरपालिका थिापनाका िालग आवश्यक काय ु
अस्घ बढाउने गरी उपयजकु्त बिोस्र्ि थिानीय िहहरुका प्रिजखहरुको लिलि २०७८/०६/०४ बसेको 
संयजक्त बैठकको लनणयु बिोस्र्ि र्ग्गा उपभोग सहिलिका िालग स्र्ल्िा प्रशासन कायाुियिा अनजरोध 
गने र सहिलि प्राप्त भएपश्चाि आवश्यक प्रपक्रया अस्घ बढाउने लनणयु गररयो।(प्रशासन/ योर्ना) 

चारपकल्िा र नापाः 
पूवाुः धनबहादजर िङ्वा, ददपपन चौधरी, िदन गोिे िगायिको र्ग्गा, २०५ पफट 

पस्श्चिाः टाङपटङ खोिा, २०५ पफट 

उत्तराः सिूहको संरक्षणिा रहेको र्ग्गा, १५० पफट, 
दस्क्षणाः िदनपजर यजवा सिूहको खेि िैदान, ३०० पफट 

४.  यस अर्जनुधारा 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 लनदेशन गने लनणयु गररयो । 

 

५. अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट आलिकु वष ु२०७७/०७८ को नदीर्न्द्य सािाग्री पवक्री ठेक्का बन्द्दोवथिी 
गदाु टाङपटङ खोिािा दजई प्याकेर् बनाई बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिका र अर्जनुधारा नगरपालिकाको 
लसिानािा पने भागको प्याकेर् १ को ठेक्का रु १,५९,९५,६४७/- कबोि गरी ठेक्का बन्द्दोवथि 
भएकोिा सम्िालनि सवोच्च अदाििको आदेशानजसार ठेक्का पूण ुकायाुन्द्वयन हजन नसकेकािे प्याकेर् १ 
र २ बाट र्म्िा संकलिि रकि रु ७७२७८९४/- (सिहत्तर िाख सत्ताइस हर्ार आठ सय चौरानब्बे 
िाि) िध्ये प्रदेश सरकारसुँग बाुँडफाुँड गरी बजद्धशास्न्द्ि गाउुँपालिकािे प्राप्त गने रकि रु 
1195088.20/- (एघार िाख पन्द्चानब्बे हर्ार अठासी रुपैया बीस पैसा िाि) बजद्धशास्न्द्ि 
गाउुँपालिका, िापािाई उपिब्ध  गराउने लनणयु गररयो ।(रार्श्व/ आलिकु प्रशासन) 

 

 


