
अर्जनुधारा नगरपालिका 
नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः 0९/०७9/०80     लिल ाः२०७९/०७/१७ 
अध्र्क्ष ााः नगर प्रिजख श्री बिदेवलसंह गोम्देन  ािाङ्ग 

उपस्थिल ाः 
नगर प्रिजख श्री बिदेवलसंह गोम्देन  ािाङ्ग उपस्थि  
उप प्रिजख श्री खड्गिार्ा परार्जिी उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री उपेन्द्र बथने  उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २ श्री नरेन्द्र कज िार शे्रष्ठ उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री लस ाराि भट्टराई उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री अम्बर बहादजर कटजवाि उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री लग ारार् खड्का उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री हररश् चन्द्र बाथ ोिा उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७ श्री गोववन्द्द प्रसाद खल वडा उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री कज िार प्रसाद उप्र ेी उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ९ श्री लभष्ि लिश्र उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १० श्री भूपेन्द्र नेउपाने उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री खगेन्द्र इङ्गनाि अनजपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री कौस्ििाि पररर्ार उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री गौरीिार्ा स्चिरीर्ा  उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्र कज िारी  ािाङ्ग उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्रिार्ा  ािाङ्ग उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री नरेन्द्रबहादजर राई उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री िजना खत्री उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री ववििा रोक्का उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री सन्द् ोष िेचे उपस्थि  

सस्चव, प्रिजख प्रिासकीर् अलधकृ  श्री गी ाकज िारी राई उपस्थि  
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लिल  २०७९ साि काल कु १७ ग े बसेको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोस्र्ि 
सवसुम्ि  रुपिा लनर्रु्हरु गररर्ो ।  

१. हेभी िेलसनरी उपकरर् सञ्चािन कार्वुवलध संिोधन सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको हेभी िेलसनरी उपकरर् सञ्चािन कार्वुवलधिा सािवर्क संिोधन गनज ु
आवश्र्क रहेको  िा हेभी िेलसनरी उपकरर्हरुको व्र्वस्थि  पररचािनका सम्बन्द्धिा कार्पुालिकािाई 
रार् सल्िाह सजझाव ददनका िालग लनम्न बिोस्र्िको सलिल  गठन गरी स्र्म्िेवारी ददने लनर्रु् गररर्ो । 

वडा अध्र्क्ष, वडा नं २ श्री नरेन्द्रकज िार शे्रष्ठ   संर्ोर्क 

वडा अध्र्क्ष, वडा नं ८ श्री कज िारप्रसाद उप्र ेी  सदथर् 

वडा अध्र्क्ष, वडा नं १ श्री उपेन्द्र बथने    सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री नरेन्द्रकज िार राई   सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्रिार्ा  ािाङ्ग   सदथर् 

२. थिानीर् लसफाररस सलिल  गठन सम्बन्द्धिा । 

िगृौिा प्रत्र्ारोपर् गरेका, डार्िालसस गरररहेका, क्र्ान्द्सर रोगी र िेरुदण्ड पक्षपा का लबरािीहरुिाई 
औषलध उपचार खच ुउपिब्ध गराउने सम्बस्न्द्ध कार्वुवलध, २०७८ बिोस्र्ि देहार् बिोस्र्ि थिानीर् 
 हथ रीर् लसफाररस सलिल  गठन गने लनर्रु् गररर्ो । 

सािास्र्क ववकास सलिल  संर्ोर्क श्री कौस्ििाि पररर्ार  संर्ोर्क 

कार्पुालिका सदथर्  श्री िजना खत्री     सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्रकज िारी  ािाङ्ग   सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री ववििा रोक्का    सदथर् 

कार्पुालिका सदथर् श्री सन्द् ोष िेचे    सदथर् 

३. बेरोर्गारहरुको सूची अनजिोदन सम्बन्द्धिा । 

प्रधानिन्द्त्री रोर्गार कार्कु्रि सञ्चािन लनदेस्िका, २०७५ बिोस्र्ि चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० 
िा सञ्चािन हजने पररर्ोर्नाहरुका िालग  ोवकएको िापदण्ड बिोस्र्ि रोर्गार िाखाबाट  र्ार भई पेि 
भएका अनजसूची १ बिोस्र्िका बेरोर्गार व्र्स्िहरुको सूची अनजिोदन गने लनर्रु् गररर्ो । 

४. ि दा ा स्िक्षा कार्कु्रि सञ्चािन सम्बन्द्धिा । 

प्रल लनलध सभा सदथर्  िा प्रदेि सभा सदथर् लनवाुचन, २०७९ का िालग ि दा ा स्िक्षा कार्कु्रि 
सञ्चािन गन ु भनी लनवाुचन आर्ोग, नेपािबाट प्राप्त पररपत्र बिोस्र्ि र्स अर्जनुधारा नगरपालिकािा 
ि दा ा स्िक्षा सञ्चािन गनकुा िालग लनवाुचन आर्ोगको लनदेिनानजसार नगरपालिकािा कार्रु  
एस.ई.ई.(एस.एि.सी.) उत्तीर् ुिवहिा थवाथ्र् थवरं्सेववकाहरु िध्र्ेबाट सम्बस्न्द्ध  वडा कार्ाुिर्िे छनौट 
गरेका िवहिा थवाथ्र् थवर्िसेववकाहरुिाई ि दा ा स्िक्षाका िालग खटाउने सािै लनर्हरुको खार्ा 
खाना वाप  दैलनक रु. ६००/- (छ सर् िात्र) का दरिे रकि उपिब्ध गराउने गरी २०७९/०७/१८ 
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ग ेदेस्ख २०७९/०७/३० ग ेसम्ि प्रत्र्ेक वडािा ि दा ा स्िक्षाका िालग  खटाउने गने लनर्रु् गररर्ो 
। 

िेड्पा कार्कु्रिका िालग वडा छनौट गने सम्बन्द्धिा । 

गररबी लनवारर्का िालग िघज उद्यि ववकास कार्कु्रि अन्द् ग ु चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० िा वडा 
नं ४,५,६ र ११ िा प्िाव क झोिा न्द्रू्लनकरर् सम्बन्द्धी नर्ााँ िघज उद्यिी कार्कु्रि सञ्चािन गन ुवडा 
छनौट गने लनर्रु् गररर्ो । 

५. बरे्ट ववलनर्ोर्न सम्बन्द्धिा । 

र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाका ववलभन्न क्षेत्रहरुिा ववलभन्न आर्ोर्ना सञ्चािन गन ु अल  आवश्र्क रहेको भनी 
सम्बस्न्द्ध  उपभोिाबाट प्राप्त लनवेदन, सम्बस्न्द्ध  वडा कार्ाुिर्को लसफाररस अनजसार लनम्न बिोस्र्ि आर्ोर्नाहरुका 
िालग देहार् अनजसारको बरे्ट ववलनर्ोर्न गने लनर्रु् गररर्ो । 

लस.नं. आर्ोर्ना/कार्कु्रि रकि(रु.) खच ुश्रो  

१ खेिकज द प्रल र्ोलग ा सञ्चािनका िालग वडा नं १० को  िनाथिज र्जवा 
सिूहिाई   

२५०००  

२ वडा नं. ६ िा राविर् खेिकज द प्रल र्ोलग ािा सहभालग ाका िालग खेिाडी 
छनौट कार्कु्रि सञ्चािन (काँ रा े) 

२५०००  

३ वडा नं. ४ को िदनपजर चच ुिि ु संभार वाप   70000  

४ वडा नं. ११ को से ी र्िकन्द्र्ा देवी िस्ि पीठिा वटनको छानो 
लनिाुर्का िालग  

100000  

५ वडा नं ९ अंदजवा खोिािा  टबन्द्धनका िालग  ारर्ािी र ढजंगा भनकुा 
िालग ि.ई. अनजसार  

-  

६ वडा नं. ७ को चौरासी ववघे पैनी र्िउपभोिा सिजह, पैनी िि ुका 
िालग   

25000  

७ वडा नं ५ को िजलसचोकिा भत्केको कल्भटु लनिाुर् कार्कुा िालग  १०००००  

८ वडा नं ७ को गढी स्थि  ववररङ्ग खोिा पूव ु टबन्द्धन लनिाुर्का िालग 
ि.ई. अनजसार  

125000  

९ िहारानीगञ्ज िा.वव. अर्जनुधारा ११को थिाररका प्रकािन सहर्ोग ५००००  

१० अर्जनुधारा नगरपालिकािा कार् ुर ह.स.चा. कर्िुाि िाहको बजवा श्री 
हररिाि िाहको औषधोपचारको िालग । 

५0०००  

११ ल ििार्ा ढजङ्गाना, अर्जनुधारा न.पा. वडा नं ४ िाई औषधोपचार सहर्ोग  २५०००  

१२ वडा नं.७ गढी गाउाँ बासजकी कृषक र्ि उपभोिा सलिल  िाफु  लसंचाइ 
बोररङ्गका िालग लिटर बक्स खररद, िोटर घर लनिाुर्  िा पाइप 
र्डानका िालग । 

60000  
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१३ र्जि अफ खजदजनाबारी द्वारा आर्ोस्र्  िौलिक, सााँथकृल क  िा सांगील क 
कार्कु्रको िालग । 

80000  

१४ र्रुवा टोि ववकास उपभोिा सलिल  अर्जनुधारा-४, ववररङ्ग खोिा 
 टबन्द्धनका िालग । 

  

१५ वडा नं.६ र ११ को लसिानािा पने िक्ष्िीधापको  ीनपैनी खोिािा 
थल्र्ाब कल्भटु लनिाुर्का िालग ि.ई. अनजसार । 

  

६. नगर कार्पुालिकाको लिल  २०७९/०६/२४ ग ेको लनर्रु् बिोस्र्ि सबै वडािा सडक िि ु सम्भार गनकुा 
िालग वडा नं ७ लबररङ्ग खोिाबाट नदीर्न्द्र् पदाि ुउत्खनन गनकुा िालग नगरपालिकाकै व्र्ाक-हो-िोडर प्रर्ोग 
गने भलनएकोिा  त्कालिन अवथिािा एउटा िात्र व्र्ाक-हो-िोडरिे उत्खनन गन ुकदठनाई भई प्रर्ोग भएका अन्द्र् 
व्र्ाक-हो-िोडरको प्रिास्र्  वववरर् बिोस्र्ि भाडा भ जिानी उपिब्ध गराउन ेलनर्रु् गररर्ो ।सािै, ग  वषाु को 
सिर्िा वडा नं ४ स्थि  टाङवटङ खोिाको बाढी लनर्न्द्त्रर्का िालग  त्काि  टबन्द्धन गनजपुने अवथिा रहेकोिा 
सम्बस्न्द्ध  वडा कार्ाुिर्को रोहवरिा  टबन्द्धन गदाु भएको खच ुरु.१,८८,000।–(एक िाख अठासी हर्ार) 
सम्बस्न्द्ध  उपभोिा सलिल िाई भ जिानी उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

७. अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र संकिन हजने फोहोरिैिा व्र्वथिापनका िालग ववग बाटै अर्जनुधारा नगरपालिका वडा 
नं ४ स्थि  टाङवटङ कज्वे छेउिा ल िकरं्ग खड्काको नाििा द ा ुभएको अिर रुर वनवावटका क्षते्रिे चचेको 
र्ग्गािा फोहोरिैंिा डस्म्पङ्ग गने गररएकोिा लिल  २०७९ साउन १ ग ेबाट २०८० आषाढ िसान्द् सम्िका िालग 
र्ग्गाधनीको िाग बिोस्र्ि सम्झौ ा गरी उि र्ग्गािा फोहोरिैिा व्र्वथिापनका िालग र्ग्गाधनीिाई िालसक 
२५(पस्चचस) हर्ार भाडा (डस्म्पङ्ग साइड प्रर्ोग) वाप  रकि उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

८. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं. ७ को लििडााँडा दस्क्षर् ज्र्ो ी वथ ी कािोपते्र सडक लनिाुर्का िालग ववलनर्ोर्न 
भएको रकि रु.१५,00,000।–( पन्द्र िाख ) नगर थ रीर् र्ोर्नािा दोहोरो पन ुगएकोिे आगािी नगरसभाबाट 
अनजिोदन हजने गरी थिानान्द् रर् गरी सोही वडा नं ७ को डााँडागाउाँ बेनज स्िवाकोटीको घर दस्क्षर् कैिाि घाट 
र्ाने बाटोिा पेभि ुववछ्याउने कार्कुा िालग खच ुगने लनर्रु् गररर्ो । 

 


