
अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः १४/078/९७० 
अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकज मार राना 
लमलताः २९७८/१२/२३ 

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 उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री रमेशकज मार दर्ी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शकज न्द्तिा बराि उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री हररमार्ा भण्डारी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपस्थित 

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत, सस्चव श्री गीताकज मारी राई उपस्थित 

आमस्न्द्िताः   
अलधकृत छैठौँ श्री च जडामणी लनरौिा उपस्थित 

सहार्क पाचौँ श्री लतबेन्द्र अलधकारी उपस्थित 
सहार्क चौिो श्री सौर्न कटजवाि उपस्थित 
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/१२/२३ गतेको बैठकबाट लनम्न बमोस्र्म लनणरु्हरु 
सवसुम्मत रुपमा गररर्ो । 

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

 

(२) र्स नगरपालिकाको दशौँ नगर सभाबाट अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ को मालिल्िो गााँर्ावारी खानपेानी 
र्ोर्नाका िालग रु ४ िाख बरे्ट व्र्वथिा भोकोमा उत ख खानेपानी र्ोर्ना तत्काि र्ोर्ना सञ्चािन गने अवथिा 
नरहेको र वडा नं २ कै बेल्टार खानपेानीको महान ममतु तिा खानेपानी पवथतारका िालग तत्काि व्र्वथिा गनज ु
आवश्र्क भोको हजाँदा पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु ४ िाखबाट बेल्टार खानेपानीको मजहान ममतु तिा खानेपानी पवथतार 
सम्बस्न्द्ध र्ोर्ना सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो । 

(३) चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० मा सजखानी शपहद थमलृत प्रलतष्ठान, मंगिबारे नमजना बर्ार ,खेि पूवाुधार लनमाुण 
िगार्तका आर्ोर्नाहरुका िालग  नेपाि सरकार तिा प्रदेश सरकारका पवलभन्न लनकार्हरुबाट पवलभन्न कार्कु्रम 
अन्द्तगतु बरे्ट पवलनर्ोर्न भई कार्ाुन्द्वर्नका िालग िेखी आोकोमा ती कार्कु्रमहरु कार्ाुन्द्वर्नका िालग उपभोत खा 
सलमलत गठन गरी सलमलत माफुत सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(४) अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको पवशेर् अलधवेशन लमलत २९७८/१२/२४ गते पवहान ८ बरे् नगर 
कार्पुालिकाको कार्ाुिर्मा आह्वान गरी संिग्न प्रथतावहरु छिफि तिा थवीकृलतका िालग पेश गने लनणरु् गररर्ो 
। 

(५) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १ को मदनपजरबाट उत्तर सजवेदी गाउाँ, कालिखोिा लसमसार हजाँदै इिामको लतनघरे 
र्ाने सडकको झापा क्षेिमा पने अनजमालनत ७ पकिोलमटर िम्बाई भोको सडकिाई सोही क्षेिमा र्न्द्मी, हजकी 
नेपाि सरकारको रार्दूतको रुपमा पवलभन्न देशमा रही सेवा पजर्ाुउनज भोका महामपहम डा. दजगाुबहादजर सजवेदीज्रू्को 
सम्मानमा "दजबसज माग"ु नामाकरण गने लनणरु् गररर्ो ।सािै, उत ख मागकुो थतरोन्नलत गनकुा िालग नेपाि सरकार 
माफुत दात ृमजिजक तिा लनकार्हरुमा अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो । 

(६) र्स अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १, ५ र १९ को िालग वडातफुको थवीकृत कार्कु्रम तिा बरे्ट अनजसार 
वडा सलमलतको लमलत २९७८/९६/१७ को बैठकको लनणरु् अनजसार लसफाररस भई आोका  घरपररवारिाई पूण ु
रुपमा प्रलत पररवार रु ३५९९/- का दरिे थवाथ्र् वीमा गन ुपिाचार भोकोमा अर्जनुधारा नगरपालिका पवपन्न 
नागररक थवाथ्र् वीमाको िालग रकम साझेदारी कार्पुवलध, २९७७ बमोस्र्म नगरपालिकाको वेभसाइटमा दापव 
लबरोधका िालग नामाविी प्रकाशन गन ुकज नै दाबी पवरोध नपरेको हजाँदा वडा सलमलतको लसफाररस बमोस्र्म सम्बस्न्द्धत 
वडाका थवाथ्र् पवमाकताु सहर्ोगीसाँग सम्झौता गरी पवपन्न पररवारको थवाथ्र् पवमा गने लनणरु् गररर्ो । 

(७) र्स नगरपालिकामा पवलभन्न र्ोर्ना तिा कार्कु्रमका िालग पवलभन्न व्र्स्त ख,समूह तिा संथिाबाट बरे्ट माग तिा 
आलिकु सहार्ताका िालग प्राप्त भोको लनवेदन उपर छिफि हजाँदा संिग्न सूची बमोस्र्मका आर्ोर्ना तिा 
प्रर्ोर्नका िालग कार्ाुिर्को थवीकृत बरे्ट अन्द्तगतु तोपकोको बरे्ट शीर्कुमा रहेको रकमिे खामेसम्म सम्झौता 
गरी उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । सािै, बरे्ट अपजग भोको खण्डमा उपर्जत ख बरे्ट शीर्कुबाट आवश्र्क 
रकम रकमान्द्तर गरी कार्ाुन्द्वर्न गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो ।  
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(८) र्स नगरपालिकामा पवलभन्न र्ोर्ना तिा कार्कु्रमका िालग पवलभन्न व्र्स्त ख,समूह तिा संथिाबाट बरे्ट 
पवलनर्ोर्न तिा आलिकु सहार्ताका िालग प्राप्त भोको लनवेदन उपर छिफि हजाँदा संिग्न सूची बमोस्र्मका 
आर्ोर्ना तिा प्रर्ोर्नका उपर्जत ख श्रोत खोर्ी गरी कार्ाुन्द्वर्न गने लनणरु् गररर्ो । 

(०) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ मा पने पगिा खोिामा पजि लनमाुणका िालग चािज आलिकु वर्मुा बरे्ट 
व्र्वथिा भई ठेक्का बन्द्दोवथत हजाँदा बााँकी रहेको  रकमबाट सोही वडाका लनम्न बमोस्र्म आर्ोर्नाहरुमा 
बरे्ट व्र्वथिा गने लनणरु् गररर्ोाः 

१. पगिा खोिा ढल्के पपपि सडक ग्राभि तिा थतरोन्नलत रु २ िाख, 
२. वडा कार्ाुिर्मा र्ग्गादाताको शालिक लनमाुण तिा थिापना रु १ िाख ७९ हर्ार , 

(१९) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ को कार्ाुिर् व्र्वथिापनका िालग चािज आलिकु वर् ु
२९७८/९७० को थवीकृत बरे्ट अन्द्तगतु पवलनर्ोस्र्त बरे्ट मध्र्े खच ुहजन बााँकी बरे्ट मध्र्ेबाट सोही 
वडामा प्रहरी लबट लनमाुण तिा पररसरमा पजरुवा हाल्न खच ुभोको रु १ िाख भजत खानी उपिब्ध गराउने 
लनणरु् गररर्ो । 

(११) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ को चािज आलिकु वर्कुो थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु 
अविोकन भ्रमणका िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्ट खच ुनहजने भोकािे उत ख बरे्टबाट सोही वडामा पवपद् 
व्र्वथिापनाका िालग तारर्ािी खररद तिा तटबन्द्धनमा रकमान्द्तर गरी खच ुगने लनणरु् गररर्ो ।सािै, 
वडा नं २ मा सडक बत्ती र्डानका िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु २ िाखबाट सोही वडामा लसलस क्यामेरा 
र्डान कार्कु्रममा रकमान्द्तर गरी लसलस क्यामेरा र्डानको कार्कु्रम सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो । 

(१२)  चािज आलिकु वर्कुो थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम ोवं पवलभन्न लमलतका कार्पुालिकाको बैठकबाट 
रकम पवलनर्ोर्न गरेका र्ोर्नाहरु सञ्चािन गनकुा िालग २९७० बैसाख ७ गतेसम्म माि सम्झौता गने 
लनणरु् गररर्ो ।सोका िालग सम्बस्न्द्धत वडा कार्ाुिर्हरुिे र्ोर्ना सम्झौताका िालग समन्द्वर् गरी 
तोपकोको म्र्ाद लभिै पठाउने लनणरु् गररर्ो । 

(१३)  र्स नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट मङ्गिमणी सतार थमलृत भवन ममुतका िालग 
रु ६ िाख बरे्ट व्र्वथिा भोकोमा उत ख प्रलतष्ठानको माग लनवेदन बमोस्र्म सो बरे्ट उत ख भवन ममतु 
तिा कार्ाुिर् सामाग्री खररदमा खच ुगने गरी उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । 

(१४) अर्जनुधारा नगरपालिका १९ नं वडा कार्ािुर्बाट प्राप्त लनवेदन बमोस्र्म सो वडामा कालिथिान 
चौक पानी लनकासाका िालग प्िम्ब वाि लनमाुण हजन पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु १ िाख ५९ हर्ारबाट सोही 
वडामा पवद्यजत पोि तार पवथतारमा रु ५९ हर्ार  खच ुगने लनणरु् गररर्ो ।  

(१५) आगामी आलिकु वर् ु२९७०/९८९ का िालग नेपाि सरकारको सडक बोडु नेपािमा शपहद 
रार्न लगरी माग ुममतु तिा र्िेश्वर मागकुो पपपि चौक- हास्त्तपकल्िा सडक ममतु र्ोर्ना माग गरी 
पठाउने लनणरु् गररर्ो ।  

(१६) १ नं प्रदेश सरकार,आलिकु मालमिा तिा र्ोर्ना मन्द्िािर्बाट लमलत २९७८/१२/९३ बाट 
प्रकास्शत  पवशेर् अनजदान तिा समपूरक अनजदानका िालग प्रथताव आह्वान सम्बस्न्द्ध सूचना बमोस्र्म र्स 
नगरपालिकाबाट आगामी आलिकु वर् ु२९७०/९८९ का िालग लनम्न बमोस्र्म प्रथताव पेश गने लनणरु् 
गररर्ो । 

१. पवशेर् अनजदानाः  लमिडााँडा- भाङ्गबारी र्ोड्ने सडक कािोपिे, वडा नं ७ 

२. समपूरक अनजदानाः चास्म्िङ्ग टोि-सािबाडी सडक कािोपिे,वडा नं ११ 
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(१७) अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट प्रथतापवत शलनश्चरे अथपताि लनमाुणका िालग तर्ार गररोको पवथततृ 
पररर्ोर्ना प्रलतवेदन (लडपपआर) अनजसारको अथपतािको िागत अनजमान थवीकृत गरी नेपाि सरकार 
थवाथ्र् तिा र्नसंखर्ा मन्द्िािर्बाट प्राप्त अनजदान बमोस्र्म बहजवर्ीर् ठेक्का आह्वान गने लनणरु् गररर्ो ।  

 

(१८) नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/९७/३९ गतेको बैठकबाट प्िम्ब वाि लनमाुण तिा पेवभु 
िगाउने २ वटा र्ोर्नाका िालग चािज खचबुाट रु २ िाखका दरिे बरे्ट व्र्वथिा गररोकोमा उत ख 
र्ोर्नाहरुको नगरपालिकाको समपूरक कोर्बाट भ जत खानी उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । 
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लनणरु् नं ७  बमोस्र्म रकम पवलनर्ोर्न भोका र्ोर्ना तिा कार्कु्रमहरु 

लस.नं. पववरण रकम (रु) कैपफर्त 

१ 
र्जि अफ खजदजनाबारी फज टबि खेि सञ्चािन 
सहर्ोग 

१९९९९९ 
नगर खेिकज द पवकासको 
सहर्ोग 

२ रुरप्रसाद िालमछाने और्धोपचार सहर्ोग 

४९९९९ 

नगरपालिका सामास्र्क सेवा 
अनजदानबाट रु २५ हर्ार र 
वडा पवपवध खचबुाट रु १५ 
हर्ार 

३ 
पूवेिी किाकर संघ कार्कु्रम सञ्चािन 
सहर्ोग ३९९९९ 

प्रथतावनामा आधाररत 

४ रोटरी लडस्थिक्ट कन्द्फेरेन्द्स कार्कु्रम सहर्ोग २५९९९ प्रथतावनामा आधाररत 

५ 
डाङ्ग्ग्रबेाबा सेलतदेवी पालिभरा धाम सााँथकृलतक 
महोत्सव सञ्चािन सहर्ोग ३९९९९९ 

प्रथतावनामा आधाररत 

६ 
भरकािी मस्न्द्दर कालिझोडा सञ्चािन खच ु
सहर्ोग 

१५९९९ प्रथतावनामा आधाररत 

७ 
अरुणोदर् आ पव वडा नं ७ शैस्क्षक भ्रमण 
सहर्ोग 

४९९९९ प्रथतावनामा आधाररत 

८ 

वडा नं ११ हाङचोक शान्द्तीमाग ुसडक 
खण्डको लबच भागबाट  मंगिमणी मागमुा 
र्ोड्ने बाटो ग्राभि १९९९९९ 

वडा नं ११ को कािोपिे 
गदाु बााँकी रहेको बरे्ट 
बाट 

० वडा नं ४ खेिकज द सामाग्री खररद ५९९९९ 

वडा नं ४ को सामास्र्क 

सेवा अनजदान 

१९ 
कृष्ण न्द्र्ौपाने और्धोपचार सहर्ोग (पवद्यजत 
दजघटुनाका घाइते) १९९९९९ 

पवपद् व्र्थिापन 

११ प्रमेकज मारी फजाँ र्ि और्धोपचार सहर्ोग १९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

१२ पटका भट्टराई नेपाि गीत रेकलडुङ्ग सहर्ोग २५९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

१३ बेगेन्द्र राई और्धोपचार सहर्ोग ५९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

१४ 
िक्ष्मी मा.पव. पवद्यािीहरुको शैस्क्षक 
अविोकन भ्रमण ५९९९९ 

सामास्र्क सेवा अनजदान 

१५ 
बहजभापर्क सापहत्र् किा केन्द्र िोकबार्ा 
संरक्षण तिा प्रचार प्रसार २९९९९ 

सामास्र्क सेवा अनजदान 

१६ 
गौरीशंकर स्शवािर् मस्न्द्दर लनमाुण सहर्ोग 
वडा नं १ १९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 
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१७ सलमक्षा बागदास घर लनमाुण सहर्ोग ४९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

१८ 
पवन्द्ध्र्ावालसनी लसंहदेवी मस्न्द्दर पजराण सञ्चािन 
खच ु २५९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

१० 
खेमप्रसाद खलतवडा और्धोपचार सहर्ोग वडा 
नं ० १९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

२९ द इथटन ुलमलडर्ा चिस्चि प्रशारण सहर्ोग १९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

२१ 
सामजपहक उद्दार तिा उपकार संघको हि 
र्ाने बाटोमा ग्राभि ३९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

२२ 
मनमार्ा दाहाि वडा नं १ शौचािर् लनमाुणका 
िालग ररङ्ग तिा प्र्ान  सहर्ोग 

ि.इ. बमोस्र्म सामास्र्क सेवा अनजदान 

२३ नेपाि प्रसे र्जलनर्न कार्कु्रम सहर्ोग २५९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

२४ 
र्ीवनप्रकाश अलधकारी वडा नं ३ 
और्धोपचार सहर्ोग १९९९९ सामास्र्क सेवा अनजदान 

२५ 
अर्जनुधारा-२ प्रमे खनािको घर छेउमा इनार 
लनमाुण १९९९९९ थवच्छ खानेपानी आर्ोर्ना 

    

लनणरु् नं ८ बमोस्र्मका र्ोर्ना तिा कार्कु्रमहरु 

लस.नं. पववरण रकम (रु)  

१ झापा स्र्ल्िा अदाितमा शौचािर् लनमाुण ३९९९९९  

२ सन्द्िाि बथती पस्श्चम प्िम्ब वाि लनमाुण १२५९९९  

३ अर्जनुधारा संथकृत वेद पवद्यापपठ वाि लनमाुण १९९९९९  

४ 
सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प खजदजनाबारीको 
पटनको छानो ममतु 

५९९९९ 
 

५ कालिमस्न्द्दर वडा नं ११ सािबाडी  २५९९९  

६ 
लसद्धाि ुर्जवा समूह भवन लनमाुण सहर्ोग 
अर्जनुधारा-१  

५९९९९ 
 

७ 
नगरका पवलभन्न थिानहरुमा पवद्यजत पोि तिा 
तार र्डान 

५९९९९९ 
 

८ 
नमजना सामजदापर्क वन उ स को कार्ाुिर् 
लनमाुण िप रकम 

१९९९९९ 
 

० पालनकि सामजदापर्क भवन लनमाुण १९९९९९  
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको पवशरे् अलधवेशनको बैठकमा पेश  गररन े प्रथताव 

१. अर्जनुधारा नगरपालिकािे गत आलिकु वर् ु २९७७/९७८ मा नगरपालिका लभिका पवलभन्न नदीहरुबाट 
नदीर्न्द्र् पदािकुो उत्खनन तिा पवक्रीका िालग  पवलभन्न ३ वटा प्र्ाकेर् बनाई ठेक्का आह्वान गरी लमलत 
२९७८/९४/३२ गते सूचना प्रकाशन गरेकोमा सो अनजरुप प्र्ाकेर् ३ अन्द्तगतु ठूिो नेते खोिाबाट नदीर्न्द्र् 
सामाग्री उत्खनन तिा पवक्री गन ुप्रगलतस्शि लनमाुण सेवा, बजद्धशास्न्द्त,झापाबाट रु ३७,६६,२०९/- (सैंलतस 
िाख छैसट्ठी हर्ार दजई सर् नब्बे माि ) कबोि गरी पेश गरेको ठेक्का प्रथताव लमलत २९७८/९५/२९ 
गतेको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट थवीकृत भई सो फमिेु कबोि गरेको अंकमा ोकमजष्ठ बजझाउाँदा 
लनर्मानजसार प्राप्त हजन े १९ प्रलतशत छजट रकम सपहत बााँकी रकम रु ३३,८०,६७९/- लमलत 
२९७८/९६/९४ गते बजझाई अथिार्ी इर्ार्त लिोकोमा सम्मालनत सवोच्च अदाितमा नदीर्न्द्र् पदािकुो 
उत्खनन तिा पवक्री पवतरण रोपकपाउाँ भनी लमलत २९७८/९६/९२ मा दार्र मजद्दा उपर सम्मालनत सवोच्च 
अदाितबाट नदीर्न्द्र् पदािकुो उत्खनन तिा पवक्री पवतरण सम्बस्न्द्ध काम कारबाही र्िास्थिलतमा राखू्न भनी 
आदेश भई सो आदेश लमलत २९७८/९६/९४ मा नगरपालिका कार्ाुिर्मा तामेिी भोको । 

 सम्मालनत अदाितको आदेश मजतापवक र्स कार्ाुिर्बाट सबै ठेकेदारहरुिाई नदीर्न्द्र् पदािकुो उत्खनन 
तिा पवक्री सम्बस्न्द्ध कामकारबाही नगनकुा िालग सावरु्लनक सूचना गररोकोमा हािका लमलत सम्म पलन उत ख 
मजद्दाको अस्न्द्तम फैसिा हजन नसकेको सन्द्दभमुा ठेकेदार प्रगलतशलि लनमाुण सेवा, बजद्धशास्न्द्त, झापािे कार्ाुिर्को 
सूचना बमोस्र्मको ठेक्का सञ्चािन गन ुनपाोको हजाँदा आफज िे र्म्मा गरेको रकम पफताु पाउाँ भनी कार्ाुिर्मा 
लनवेदन पेश गरेको ।  

सो सम्बन्द्धमा नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/९४/२४ गतेको बैठकबाट उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा 
आचार्जु्रू्को संर्ोर्कत्वमा गदठत छानपवन सलमलतको प्राप्त प्रलतवेदनको रार् बमोस्र्म प्रगलतस्शि लनमाुण 
सेवािाई ठेक्का सञ्चािन गनकुा िालग २३९९ िान रलसद ददइोकोमा उत ख फमिेु रलसद र्ारी रु 
२८८४९०।९३ (दजई िाख अठासी हर्ार चार सर् नौ रुपैंर्ा लतन पैसा माि ) रकम संकिन गरेको र 
बााँकी रलसद सक्किै पफताु गरेको देस्खोको, अदाितबाट अस्न्द्तम फैसािा हजाँदा मजद्दा खारेर् वा आदेश भई ठेक्का 
सञ्चािन गन ुवा नगन ुर्जनसजकै प्रकृलतको फैसिा आो पलन उत ख ठेक्का सञ्चािन गन ुअब सम्भव नहजने भोकािे 
प्रगलतस्शि लनमाुण सेवा, बजद्धशास्न्द्तिे बजझाोको रकम रु ३३,८०,६७९/- मा उत ख फमिेु संकिन गरेको 
रकम रु.२८८४९०।९३ घटाउाँदा हजन आउने रकम रु.३१९१२६९.०७ /- (ोकलतस िाख ोक हर्ार 
दजई सर् सादठ रुपैर्ा सन्द्तानब्बे पैसा) नगरपालिकाको पवभाज्र् कोर् खाताबाट नगरपालिकाको मूि सस्ञ्चत 
कोर् खातामा स्रोतान्द्तर गने र नगरपालिकाको आम्दानी र्नाई खच ुतफु सो बराबरकै रकम अन्द्र् पफताु 
शीर्कुमा बरे्ट व्र्वथिा गरी प्रगलतशलि लनमाुण सेवा, बजद्धशास्न्द्त, झापािाई भ जत खानी गन ुर लबि माफुत 
आम्दानी भोको रु २८८४९०।९३ प्रचलित प्रदेश कानून बमोस्र्म पवभाज्र् कोर्बाट मूल्र् अलभवपृद्ध कर, 
प्रदेश सरकारसाँग बााँडफााँड हजन प्रथताव गदुछज । 
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 सािै, सोही प्रकृलतिे प्र्ाकेर् १ लबररङ्ग खोिाबाट नदीर्न्द्र् पदािकुो उत्खनन तिा पवक्रीका िालग रे् 
ोण्ड रे् लनमाुण सेवा दमक झापा र कृष्ण लनमाुण सेवा, स्शवसताक्षी झापािाई नगरपालिकाको कार्ाुिर्बाट 
उपिब्ध गराइोको लबि भन्द्दा अलधक नम्बरका लबि पवर्कहरु र्ारी भोको भनी कार्ाुिर्मा प्राप्त उर्जरीका 
सम्बन्द्धमा कार्पुालिकाबाट गदठत छानपवन सलमलतिे समेत कार्ाुिर्बाट र्ारी भोका भन्द्दा फरक नम्बर 
भोका लबि भेटेको र र्सरी के कलत संखर्ामा लबि कापटर्ो भने्न र्पकन हजन नसकेकोिे िप छानवीनका 
िालग लसफाररस गरेको हजाँदा उत ख पवर्र् उपर िप छानपवन हजन स्र्ल्िा प्रशासन कार्ाुिर् झापा तिा स्र्ल्िा 
प्रहरी कार्ाुिर् झापािाई िेखी पठाउने लनणरु् हजन प्रथताव गने । 

२. चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को िालग अर्जनुधारा नगरपालिकाको नवौँ नगर सभाबाट थवीकृत भोका 
बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु दशौँ नगर सभाबाट प्राप्त अस्खतर्ारी बमोस्र्म नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट 
संशोधन तिा रकमान्द्तर भोका अनजसजस्च (१) बमोस्र्मका लनणरु्हरुिाई समिनु तिा अनजमोदन हजनका िालग 
प्रथताव गने । 

सािै, चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को थवीकृत बरे्ट अन्द्तगतु पवपद् व्र्वथिापन कोर्, समपूरक कोर्, 
अनजगमनमा देस्खोका र्ोर्नाहरुमा बरे्ट िप, प्रथतावनामा आधाररत कार्कु्रम, सामास्र्क सेवा अनजदान 
िगार्तका अवण्डा शीर्कुमा पवलनर्ोस्र्त बरे्टबाट नगरप्रमजख ज्रू्, उप प्रमजखज्रू्को लनणरु् तिा नगर 
कार्पुालिकाको पवलभन्न लमलतको बैठकबाट लनणरु् भई पवलनर्ोर्न भोका र्ोर्ना तिा कार्कु्रमहरुिाई समिनु 
तिा अनजमोदन गन ुप्रथताव गने । 
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अनजसजस्च (१)  

प्रथताव नं २ साँग सम्बस्न्द्धत 

वडा नं सापवक र्ोर्ना सापवक रकम संशोलधत र्ोर्ना/ कार्कु्रम संशोलधत रकम 

वडा नं ४ पशजपंक्षी च्र्ापकटर मेलसन खररद 400000 रेडक्रश होिीमा प्िम्ब लनमाुण 400000 

वडा नं ४ खेिकज द 200000 दपहझोडा तटबन्द्धन  

(गत पवगतको दापर्त्व) 
400000 

वडा नं ४ पहउाँदे तरकारीको लबउ पवतरण 150000 स्चलिङ सेण्टर लनमाुण 250000 

वडा नं ४ किा सापहत्र् 100000 चारघरे वािपवकास कम्पाउण्ड वाि 200000 

वडा नं ४ र्जवा 200000 र्जकेखाडी थवाथ्र् इकाइ केन्द्र भवन लनमाुण 450000 

वडा नं ० 
अदजवा खोिा पजिको दजवैतफु 
तारर्ािी 

200000 

र्जकेखाडी सा.व. साझेदारीमा २ िान इनार 
र्डान रु १६९९९९ र सा व मा सेतो समेना 
खररद रु ७९९९९ 230000 

वडा नं ३ 

थवाथ्र् कार्ाुिर् ोनािाइर्र 
मेलसन खररद, 

250000 मान भक्त्त शे्रष्ठको घर पूव ुप्िम्ब लनमाुण तिा 
बाटो ममतु 800000 

वडा नं ३ शैस्क्षक भ्रमण 

230000 

पटकाराम काफ्िेको घरछेउ इनार र्डान रु 
१२५९९९ र र्ोगेन्द्र लिम्बजको घर छेउ 
इनार र्डान रु ७५९९९ 200000 

वडा नं ३ 

मान भक्त्त शे्रष्ठको घर पूव ुकल्भटु 
तिा बाटो ममतु 

800000 गैरी गाउाँ मजहान ममतु २९९000 र 

िापा गाउाँ मजहान ममतु 1९९९९९ 300000 

वडा नं ३ लबउपवर्न खररद 

200000 

रेडक्रश पस्श्चम राधाकृष्ण मस्न्द्दर हजाँदै रामपि 
र्ाने बाटो कािोपिे रु ३ िाख, वडा कार्ाुिर् 
पस्श्चम कैिासघाट र्ाने बाटो कािोपिे रु २ 
िाख, दाहाि चौक पूव ुपवल्डकन फ्याक्िी र्ाने 
बाटो कािोपिे रु ५ िाख 100000 

वडा नं ३ कटहरे खोल्सीमा मजहान ममतु  
300000 वडा नं १ मा कफर ड्याम लनमाुण 100000 

नगरथतरीर् 

वडा नं ७ र ८ मा सावरु्लनक 
शौचािर् लनमाुण 

1500000 
ह्यजमपाइप खररद 1500000 

नगरथतरीर् 

नदीर्न्द्र् पदाि ुउत्खनन हजने 
थिानमा तारर्ािी तिा तटबन्द्धन 

2500000 

भेर्बहादजर राई वडा नं ११ आवाश लनमाुण १ 
िाख, टेकबहादजर मगर र वखृबहादजर मगरको 
आवाश लनमाुण िप रकम रु १ िाख ५९ 
हर्ार िाख 250000 

नगरथतरीर् 

र्जवा िस्क्षत, डकमी तालिम,नेततृ्व 
पवकास तालिम,क्िब 
प्रवद्धुन,लसपमजिक तालिम, र्जवा 
उद्यमी प्रोत्साहन 

500000 
र्जकेखाडी सा व उ स पस्श्चम ठाडो बाटो 
थतरोन्नलतका िालग िप बरे्ट 150000 

वडा नं ७ ह्यजम पाइप खररद  
200000 दीपक लतस्म्सनाको घर छेउमा देवीिान होिीमा 

बक्स कल्भटु लनमाुण 400000 

वडा नं ७ 

  

खानेपानी व्र्वथिापन 

  

300000 

  

पजष्पिाि मागमुा प्िम्ब लनमाुण वडा नं ७ 400000 

खानेपानी व्र्वथिापन वडा नं ७ 100000 

र्म्मा 8030000 र्म्मा 8030000 
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