
अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः ११/078/९७० 
अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकज मार राना 
लमलताः २९७८/९०/२८ 

उपस्थिलताः 
प्रमजख श्री हररकज मार राना उपस्थित 
उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचार् ु उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री ध्र्ानबहादजर भारती उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौतम उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ० श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १९ श्री बिदेवलसंह गोम्देन उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री भैरबबहादजर खड्का उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री स्खनमान दास अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददिमार्ा दास उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददलिप गजरुङ्ग अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री रमेशकज मार दर्ी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शकज न्द्तिा बराि उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शारदाकज मारी भट्टराई अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री हररमार्ा भण्डारी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग अनजपस्थित 

िेखा अलधकृत श्री पवपपन िम्साि उपस्थित 

आमस्न्द्ित   
िेखा अलधकृत श्री पवपपन िम्साि उपस्थित 

अलधकृत सातौँ श्री पहमरार् सेडाईँ उपस्थित 
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/९०/२८ गतेको बैठकबाट लनम्न बमोस्र्म 
लनर्रु्हरु सवसुम्मत रुपमा गररर्ो । 

(१) अस्घल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनर्रु् तिा सोको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धमा सलमक्षात्मक छिफि 
गररर्ो । 

(२) लमलत २९७८ साि पौष २८ गतेका िालग पूव ुलनधाुररत अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको दशौ  
लनर्लमत अलधवेशनको दोश्रो बैठकमा लनम्न बमोस्र्म प्रथतावहरु छिफिका िालग लनर्रु्ाि ु पेश गने 
लनर्रु् गररर्ोाः- 

१. पवधेर्क मथर्ौदा सलमलतबाट पेश भएका लनम्न बमोस्र्म पवधेर्कहरु थवीकृत गरी नगर सभाको बैठकमा 
पेश गने । 

क) अर्जनुधारा नगरपालिकाको न्द्र्ापर्क सलमलत (कार्पुवलध सम्बन्द्धी) पवधेर्क, २९७८ 

ख) अर्जनधुारा नगरपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन (कार्पुवलध सम्बन्द्धी) पवधेर्क, २९७८  

ग) अर्जनुधारा नगरपालिकाका कमचुारीहरुको सेवा, शत ुतिा सजपवधा सम्बस्न्द्ध पवधेर्क, २९७८ 

२. चािज आलिकु वष ु२९७८/९७० का िालग अर्जनुधारा नगरपालिकाको नवौँ नगर सभाबाट थवीकृत बरे्ट 
तिा कार्कु्रममा संशोधन गनजपुने भएकािे अनजसजस्च १ बमोस्र्ममा र्ोर्ना, कार्कु्रम तिा बरे्टिाई 
संशोधन गनकुा िालग नगर सभाको दशौँ अलधवेशनको बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

३. नदीर्न्द्र् पदािकुो ठेक्काबाट प्राप्त हजने आर् सम्मालनत अदाितमा पवचारालधन मजद्दाका कारर् रोक्कामा 
रहेकोमा उक्त मजद्दाको फैसिा भई उक्त रकम फज कज वा भएपश्चात उक्त रकमिाई लनम्न बमोस्र्म 
आर्ोर्नामा खच ुगनकुा िालग नगर सभाको आगामी बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्ुर् गररर्ो । 

क. कज ि रकमको ५९ प्रलतशत रकमबाट लबररङ्ग खोिामा चेक ड्याम लनमाुर् ।र्स आर्ोर्ना सञ्चािनका 
िालग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तिा लछमेकी बजद्धशास्न्द्त गाउँपालिकासँग िागत साझेदारी गन ु
समन्द्वर् गने । 

ख. बाँकी रकम आवश्र्क तिा औस्चत्र्का आधारमा नगर कार्पुालिकािे लनर्रु् गरी छनौट गरेको 
आर्ोर्नामा पवलनर्ोर्न गने । 

४. अर्जनुधारा नगरपालिका ६ र ० नं वडा कार्ाुिर् भवन लनमाुर्का िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्टबाट भवन लनमाुर् सम्पन्न 
नभएको सम्बन्द्धमा प्राप्त लनवेदन बमोस्र्म आवश्र्क अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन पेश गन ु लनम्न बमोस्र्मको सलमलत 
गठन गन ुनगर सभाको आगामी बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

उप प्रमजख    संर्ोर्क 

वडा नं ३ को अध्र्क्ष  सदथर् 

पूवाुधार पवकास सलमलत संर्ोर्क सदथर् 

प्रापवलधक शाखा प्रमजख  सदथर् 

सम्बस्न्द्धत साइट इन्द्चार् ु सदथर् 

उपर्जकु्त बमोस्र्म सलमलतिे १५ ददन लभि आवश्र्क अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन नगर कार्पुालिकामा पेश गने । प्राप्त 
प्रलतवेदन बमोस्र्म नगर कार्पुालिकािाई आवश्र्क लनर्रु् गन ुनगर सभाबाट अस्खतर्ारी प्रदान गने । 

५. अर्जनुधारा नगरपालिकािाई पवगतमा तिा थिानीर् तह थिापना भए पश्चात वडा कार्ाुिर्,  थवाथ्र् चौकी, बर्ार 
व्र्वथिापन िगार्तको प्रर्ोर्नका िालग लनाःशजल्क रुपमा र्ग्गा उपिब्ध गराउने र्ग्गादाताहरुिाई नगर सभाको 
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तफुबाट हाददुक सम्मान अपरु् गदै सबै र्ग्गादाताहरुिाई सबै वडामा कार्कु्रम गरी सम्मान अपरु् गन ु र 
र्ग्गादाताहरुको पववरर् सपहतको स्शिािेख तर्ार गरी सम्बस्न्द्धत कार्ाुिर्हरुमा टाँस गन ुनगर सभाको आगामी 
बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

६. चािज आलिकु वष ु २९७८/९७० का िालग नवौँ नगर सभाबाट थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु कज नै 
कार्कु्रम सञ्चािन हजन नसक्न े देस्खई रकमान्द्तर तिा संशोधन गनजपुने देस्खएमा वडाथतरीर् कार्कु्रमको हकमा 
वडा सलमलतको एवं पवषर्गत शाखाका कार्कु्रमको हकमा पवषर्गत सलमलतको लसफाररसमा नगर कार्पुालिकाबाट 
लनर्रु् गरी संशोधन गन ुअस्खतर्ारी प्रत्र्ार्ोर्न गने । सािै, नगर कार्पुालिकाको पवलभन्न लमलतमा बसेको बैठकबाट 
संशोधन भएका लनर्रु्हरु अनजमोदन गन ुनगर सभाको आगामी बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

७. कोलभड १० को नर्ाँ भेररर्न्द्ट ओलमक्रोनको संक्रमर् फैलिरहेको सन्द्दभमुा संक्रमर् रोकिाम पूव ुतर्ारी तिा 
प्रलतकार् ुसम्बस्न्द्ध कार्कुा िालग प्रकोप व्र्वथिापन कोषमा हाि पवलनर्ोस्र्त बरे्ट अपजग हजने देस्खएमा उपर्जक्त 
शीषकुबाट प्रकोप व्र्वथिापन कोषमा बरे्ट रकमान्द्तर गरी आवश्र्क पूव ुतर्ारी र प्रलतकार्ु सम्बस्न्द्ध कार्कु्रम 
सञ्चािन गन ुनगर कार्पुालिकािाई अस्खतर्ारी ददन नगर सभाको आगामी बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् 
गररर्ो । 

८. थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २९७४ को दफा ८३ को उपदफा (४) मा नगर कार्पुालिकाको 
कार्ाुिर्को संगठन तिा व्र्वथिा सवेक्षर् गनकुा परामशदुाता छनौट गरी कार्ाुदेश ददएकोमा परामशदुाता 
बाट संगठन तिा व्र्वथिापन सवेक्षर् प्रलतवेदन प्राप्त भएकोमा उक्त प्रलतवेदनिाई संशोधन सपहत पाररत 
गरी थवीकृलतका िालग नगर सभाको दशौँ अलधवेशनमा पेश गने लनर्रु् गररर्ो ।सािै, संगठन तिा 
व्र्वथिापन सवेक्षर् प्रलतवेदन थवीकृत भएपश्चात तोपकएको कार्पुववरर् अनजसारको सबै कमचुारीहरुसँग 
कार्सुम्पादन सम्झौता गन ुकार्सुम्पादन सम्झौता गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनर्रु् गररर्ो । 

०. महािेखा परीक्षकको कार्ाुिर्बाट र्स नगरपालिकाको अस्न्द्तम िेखा परीक्षर् हजँदा औलँ्र्ाइएका बेरुर्जहरु 
उपर छिफि गरी लनर्लमत गनजपुने बेरुर्जहरुको हकमा नगर सभामा छिफि गरी लनर्लमत गन ुअि ु
तिा सावरु्लनक िेखा सलमलतबाट लनर्रु् भई आएका प्रथतावहरुिाई छिफि तिा लनर्रु्का िालग नगर 
सभाको आगामी बैठकमा प्रथताव पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

१९. र्स अर्जनुधारा नगरपालिकामा रहेका भलूमहीन दलित, सजकज म्वासी तिा अव्र्वस्थित बसोवासीको िगत 
संकिन सम्बस्न्द्धक कार् ुसम्पन्न भई प्राप्त िगत अनजसार र्ग्गा नापर्ाँचको चरर्मा पजगेको अवथिामा सो सम्बस्न्द्ध 
कार् ुथिलगत रहेको र र्स अर्जनुधारा नगरपालिकामा र्ग्गाको नापनक्सा व्र्वस्थित गन ुसरपट नापी समेत गराउनज 
आवश्र्क रहेकािे र्ग्गा नाँपर्ाँचका िालग आवश्र्क पने लनर्न्द्िर् पवन्द्दू थिापना तिा सरपट नापी व्र्वथिापनका 
िालग नगरपालिकाको तफुबाट व्र्होनजपुने खच ुनगरपालिकाको उपर्जक्त बरे्ट खच ुशीषकुबाट व्र्होने गरी आवश्र्क 
लनर्रु्का िालग नगर सभाको आगामी बैठकमा पेश गने लनर्रु् गररर्ो । 

(३)  अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट आलिकु वष ु २९७७/९७८ मा पवलभन्न नदीहरुबाट नदीर्न्द्र् सामाग्री 
उत्खनन, पवक्री तिा लनकासीका िालग पवलभन्न प्र्ाकेर्मा ठेक्का बन्द्दोवथत गररएकोमा सम्मालनत अदाितको 
आदेशबाट उक्त ठेक्का कार्ाुन्द्वर्न हजन नसकेको र सम्बस्न्द्धत ठेकेदार पक्षिे सम्मालनत अदाितको आदेश 
अगावै र्म्मा गरेको ठेक्का बापतको रकम पफताु माग गरेको सम्बन्द्धमा र नगर कार्पुालिकाको 
कार्ाुिर्बाट र्ारी  गररएको रलसदको सम्बन्द्धमा अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन पेश गन ुलमलत २९७८/९४/२४ 
को नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट उप प्रमजखज्रू्को संर्ोर्कत्वमा गदठत अध्र्र्न सलमलतबाट अध्र्र्न 
अनजगमन पश्चात पेश गरेको अध्र्र्न प्रलतवेदन तिा सो उपर नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्का कानूनी 
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सल्िाहकार श्री स्चिबहादजर मगरिे पेश  गनज ुभएको रार् बैठकमा र्ानकारी भर्ो । अध्र्र्न सलमलतको 
प्रलतवेदन तिा कानूनी सल्िाहकारबाट प्राप्त रार् बमोस्र्म आवश्र्क कार्बुाहीका िालग नगर 
कार्पुालिकको कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनर्रु् गररर्ो । 

(४) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाका सबै वडाहरुबाट आगामी ददनमा सञ्ञािन गनज ु पने आवश्र्क 
आर्ोर्नाहरुको पववरर् संकिन गरी पववरर्हरुिाई एपककृत गरी आर्ोर्ना बैंक लनमाुर् गनज ुआवश्र्क 
रहेको र र्सरी बने्न आर्ोर्ना बैंकिे आगामी ददनमा नगरपालिकाको नीलत बरे्ट तिा कार्कु्रम तर्जमुा 
गन ुमहत्वपूर् ुभूलमका खेल्ने भएकािे सोको आवश्र्क तर्ारी गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददन े लनर्रु् 
गररर्ो । 

(५) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट बन्द्दोवथत गररएको नदीर्न्द्र् सामाग्रीको उत्खनन,पवक्री तिा लनकासीको 
ठेक्का बमोस्र्म नदीर्न्द्र् सामाग्रीको व्र्वस्थित उत्खनन तिा लनकासीको िालग समजदार्थतरमा समेत 
अनजगमन सलमलतको आवश्र्कता देस्खएकािे भएकािे नदी तिा र्िाधार संरक्षर्मा पक्रर्ास्शि 
सरोकारवािाहरु सस्म्मलित अनजगमन सलमलत गठनको आवश्र्क व्र्वथिा लमिाउने लनर्रु् गररर्ो । 

(६) कोलभढ १० प्रकोपको पलछल्िो िहर (ओलमक्रोन भाइरस) को प्रकोपका कारर् पूव ुसावधानी अपनाउनज 
र्रुरी भएको सन्द्दभमुा र्स अर्जनुधारा नगरपालिकामा पवदेशबाट आउने व्र्स्क्तहरुिाई ७२ घण्टा लभि 
गरेको पपलसआर ररपोटु पेश गन ुवा कस्म्तमा १९ ददन होम आइसोिेसनमा बथने व्र्वथिा लमिाउन 
कार्ािुर्िाई लनदेशन ददने लनर्रु् गररर्ो ।सािै, कोलभड पवरुद्धको खोप िगाउन छज टेका सबै अर्जनुधारा 
वासाका िालग खोपको थटक रहजञ्जिे लनरन्द्तर खोप कार्कु्रम सञ्चािनको आवश्र्क व्र्वथिा लमिाउन 
कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनर्रु् गररर्ो । 

(७) शलनश्चरे अथपताि िगार्त व्र्वथिापन सलमलतको मातहतमा सञ्चािनमा रहेका नगरपालिका अन्द्तगतुका 
थवाथ्र् चौकी एवं सामजदापर्क पवद्यािर्हरुको िेखा परीक्षर् नभएको पाइएकािे ती संथिाहरुको 
िेखापरीक्षर्का िालग आवश्र्क व्र्वथिा लमिाउन कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनर्रु् गररर्ो । 

(८) चािज आलिकु वष ु२९७८/९७० का िालग नेपाि सरकारबाट प्राप्त सशतु कार्कु्रम अन्द्तगतु स्शक्षा 
तफुका देहार् बमोस्र्मका कार्कु्रम स चािनका िालग देहार् बमोस्र्म पवद्यािर् छनौट गने लनर्रु् गररर्ो 
। 

क्र.सं. र्ोर्नाको नाम रकम पवद्यािर्को नाम 

१ स्शक्षर् लसकाइमा आइलसटीको प्रर्ोगका िालग अनजदान ६५९९९९ गरे्श आधारभ जत पवद्यािर् 

२ स्शक्षर् लसकाइमा आइलसटीको प्रर्ोगका िालग अनजदान ६५९९९९ लभमिे आधारभ जत पवद्यािर् 

३ पवद्यािर्मा पवज्ञान प्रर्ोगशािा अनजदान ६५९९९९ अरुर्ोदर् आधारभ जत पवद्यािर् 

४ पवद्यािर्मा पवज्ञान प्रर्ोगशािा अनजदान ६५९९९९ श्री आधारभ जत पवद्यािर् 

५ पवद्यािर्मा पजथताकािर् थिापना तिा व्र्वथिापन अनजदान ६५९९९९ महारानीगञ्ज माध्र्लमक पवद्यािर् 

६ पवद्यािर्मा पजथताकािर् थिापना तिा व्र्वथिापन अनजदान ६५९९९९ भानज आधारभ जत पवद्यािर् 

७ पवद्यािर्मा पजथताकािर् थिापना तिा व्र्वथिापन अनजदान ६५९९९९ र्नता माध्र्लमक पवद्यािर् 

 



बैठक संखर्ा ११/९७८/९७०  अर्जनुधारा नगरपालिका नगर कार्पुालिकाको बैठक लमलत २९७८/९०/२८ 

सािै, तोपकएको सूचकाङ्कका आधारमा कार्सुम्पादनमा आधाररत अनजदान (प्रलत पवद्यािर् ५९९९९) 
प्रािलमक पवद्यािर्हरुिे संघबाट र्थता कज नै पलन र्ोर्ना प्राप्त नगने भएकोिे लनम्न बमोस्र्म प्रािलमक 
पवद्यािर्हरुिाई पवतरर् गने लनर्रु् गररर्ो । 

१. िक्ष्मी प्रा.पव., अर्जनुधारा- ४  २. बािकल्र्ार् प्रा.पव., अर्जनुधारा - ६  

३. समार्सेवी प्रा.पव., अर्जनुधारा- ५   ४. श्री प्रा.पव., अर्जनुधारा–०  ५. नवज्र्ोलत प्रा.पव., अर्जनुधारा-२ 

 

(०)  अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट प्रथतापवत शलनश्चरे अथपताि लनमाुर्का िालग िप र्ग्गा आवश्र्क भएकोमा 
अर्जनुधारा नगपालिका वडा नं ० बथने चन्द्रबहादजर बथनेतिे हाि शलनश्चरे अथपतािका िालग प्राप्त भएको 
र्ग्गासँगै र्ोलडएको पक.नं. ०४४१ र्.पव. ९-१-५ र्ग्गा लनाःशजल्क उपिब्ध गराउनजहजने भएकािे उक्त 
र्ग्गा र्स कार्ाुिर्को नाममा नामसारीका िालग आवश्र्क प्रपक्रर्ा अस्घ बढाउने लनर्रु् गररर्ो । 

 

 


