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अध्र्क्ष ााः नगर प्रिजख श्री बिदेवलसंह गोम्देन  ािाङ्ग 

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

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री उपेन्द्र बथने  अनुपस्थित 

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

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री लस ाराि भट्टराई उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री अम्बर बहादजर कटजवाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री लग ारार् खड्का उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री हररश् चन्द्र बाथ ोिा उपस्थित 

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

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

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ९ श्री लभष्ि लिश्र उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १० श्री भूपेन्द्र नेउपाने उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री खगेन्द्र इङ्गनाि उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री कौस्ििाि पररर्ार उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री गौरीिार्ा स्चिरीर्ा  उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्र कज िारी  ािाङ्ग उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्रिार्ा  ािाङ्ग उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री नरेन्द्रबहादजर राई अनुपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िजना खत्री उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ववििा रोक्का उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री सन्द् ोष िेचे उपस्थित 

सस्चव, प्रिजख प्रिासकीर् अलधकृ  श्री गी ाकज िारी राई उपस्थित 
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(१) अस्िल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनर्रु्  िा सोको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धिा सलिक्षा गररर्ो ।र्स अस्िको 
कार्पुालिकाको बैठकबाट र्स नगरपालिकाको थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि अन्द् ग ु उपभोक्ता 
सलिल हरुबाट सञ्चािन हजने आर्ोर्नाहरुको सम्झौ ाका िालग २०७९ पौष िसान्द्  सम्िको म्र्ाद 
 ोवकएकोिा केही र्ोर्ना  िा कार्कु्रिहरुको सम्झौ ा हजन बााँकी रहेको देस्खएको र  ी र्ोर्नाहरु 
कार्ाुन्द्वर्नको िालग सिर् सिे  उपिब्ध हजने भएकािे सम्झौ ा हजन बााँकी आर्ोर्नाहरुको सम्झौ ाका 
िालग २०७९ िाि िसान्द् सम्ि म्र्ाद िप गने लनर्रु् गररर्ो । 

(२) साझेदारीका कार्कु्रिका िालग सूचना प्रकािन सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकािे कृवष  िा पिजववकासको क्षेत्रिा लनर्ी क्षेत्र/गैर सरकारी संिसथिाको 
साझेदारीिा काि गने उदे्दश्र्िे लिल  2079/06/10 ग ेको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट थवीकृ  
“साझेदारी कार्कु्रि सञ्चािन कार्वुवलध २०७९” अलधनिा रही आलिकु वष ु२०७९/८० देस्ख िजरु हजने गरी 
बहजववषरु्/सािबसािीरुपिा  कृवष र पिजिा आधारर  सानावकसान  िा र्जवा उद्यिस्िि ा ववकास कार्कु्रि 
सञ्चािन गनकुा िालग आवश्र्क र्ोग्र् ा पजगेका इच्छजक लनर्ी क्षेत्र/गैरसरकारी क्षेत्रका व्र्स्क्त/संथिाहरुबाट 
आिर् पत्र पेि गन ुसूचना प्रकािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

(३) आवाि लनिारु् सम्बस्न्द्ध लनदेस्िका थवीकृल  सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु2079/080 को थवीकृ  वावषकु बरे्ट  िा कार्कु्रि अन्द् ग ु 
ववपन्न पररवारका िालग आवाि लनिाुर्का िालग रु २ करोड बरे्ट व्र्वथिा भएकोिा उक्त कार्कु्रि 
सञ्चािनका िालग ववपन्न पररवार आवाि लनिाुर् कार्कु्रि सञ्चािन लनदेस्िका,2079 थवीकृ  गरी सोही 
लनदेस्िका बिोस्र्ि आवाि लनिाुर्को आवश्र्क प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने लनर्रु् गररर्ो । 

(४) िलनश्चरे अथप ािको फािेिी सञ्चािन सम्बन्द्धिा । 

र्स अर्जनुधारा नगरपालिका अन्द् ग ु सञ्चालि  िलनश्चरे अथप ािको फािेिी सञ्चािनका िालग साववकिा 
भएको सम्झौ ा बिोस्र्ि नै रिेि फािेिीिाई २०७९ चैत्र िसान्द् सम्िका िालग फािेिी सञ्चािनको म्र्ाद 
नववरकर् गने लनर्रु् गररर्ो ।सािै, आगािी कार्पुालिकाको बैठकिा िलनश्चरे नगर अथप ाि व्र्वथिापन 
 िा सञ्चािन कार्वुवलध पारर  गरी सोही कार्वुवलध बिोस्र्ि र्निस्क्त  िा अन्द्र् व्र्वथिापन गरी आगािी 
२०८० बैसाख १ ग ेबाट अथप ािबाटै फािेिी सञ्चािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

(५) सिझदारी गने सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकािा कृवष पूवाुधार सञ्चािन लनदेस्िका  र्जिुा, कृवष लडस्र्टाइरे्सन  िा दजग्ध क्षेत्रको 
ववकास सम्बस्न्द्ध पररर्ोर्ना सञ्चािनका िालग सहर् पररर्ोर्ना अन्द् ग ु नेपाि कृवष बर्ार ववकास 
कार्कु्रिसाँग िाग  साझेदारीिा कार्कु्रि सञ्चािन गन ु पररर्ोर्नासाँग सिझदारी पत्रिा हथ ाक्षर गरी 
कार्कु्रि सञ्चािन प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने लनर्रु् गररर्ो ।उक्त कार्कु्रि सञ्चािनका िालग नगरपालिकािे 
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गनजपुने िाग  साझेदारीको रकि नगरपालिकाको चािज आलिकु वषकुो थवीकृ  कार्कु्रि अन्द् ग ु 
प्रथ ावनािा आधारर  कार्कु्रिबाट व्र्होने लनर्रु् गररर्ो । 

(६) सेवा करारका किचुारीहरुको करार नववकरर् सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्  िा अन्द् ग ुका लनकार्हरुिा सेवा करारिा 
कार्रु  किचुारीहरुको करार अवलध २०७९ पौष िसान्द् सम्ि रहेकोिा लनर्हरुको सेवा करारको अवलध 
२०८० आषाढ िसान्द् सम्ि हजने गरी करार नववकरर् गने लनर्रु् गररर्ो । 

(७) सडक बोड ुनपेाििा प्रथ ाव पेि गने आर्ोर्नाहरुको छनौट गने सम्बन्द्धिा । 

आगािी आलिकु वष ु2080/081 का िालग सडक बोडु नेपािको ६० प्रल ि  र र्स अर्जनुधारा 
नगरपालिकाको ४० प्रल ि  िाग  साझेदारीिा लनम्न बिोस्र्ि कािोपत्रे सडकहरु िि ु आर्ोर्ना 
सञ्चािनका िालग नगरपालिकाको  फुबाट िाग  साझेदारीको प्रल बद्ध ा सवह  लनम्न बिोस्र्िका सडकहरु 
छनौट गरी पठाउने लनर्रु् गररर्ो । 

१. अर्जनुधारा-११ को बसपाकु र्ाने कािोपत्रे सडक  

२. चारपाने- नारार्र्चौक कािोपत्रे सडक 

३. देउलनर्ा- सजवासचौक हजाँदै धौरािी चोक र्ोड्ने कािोपते्र सडक 

४. लििनचौक- कालिथिान कािोपत्रे सडक 

५. पजल्चोक-पजष्पािाि चौक कािोपते्र सडक 

(८) िनोरञ्जन कर सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलिकु ऐन, २०७९  िा प्रदेि नं १ को आलिकु ऐन बिोस्र्ि र्स 
अर्जनुधारा नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका हिजवागढ पर्ाुपर्टुन क्षेत्र  िा सजखानी िवहद थिलृ  पाकुिा प्रवेि गन ु
पर्टुकबाट िनोरञ्जर कर संकिन गने सम्बन्द्धिा सम्बस्न्द्ध  सलिल हरुसाँग आवश्र्क छिफि  िा सिन्द्वर् 
गरी लनर्िानजसार कर संकिन गने आवश्र्क प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने लनर्रु् गररर्ो । 

(९)  राई िधेि सिवृद्ध कार्कु्रिका िालग र्ोर्ना छनौट गने सम्बन्द्धिा । 

 राई िधेि सिृवृद्ध कार्कु्रि अन्द् ग ु आगािी आलिकु वष ु 2080/081 िा र्स अर्जनुधारा 
नगरपालिकाका रहेका ववपन्न पररवारका लनस्म्  नगरपालिकािे ५० प्रल ि  िाग  साझेदारी गने गरी रु ४ 
करोड बराबरको आवाि लनिाुर् सम्बस्न्द्ध आर्ोर्ना प्रथ ाव गरी पठाउने लनर्रु् गररर्ो । 

(१०) अधजरो आर्ोर्नाका िालग बरे्ट व्र्वथिा सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७९/080 को थवीकृ  कार्कु्रि  िा कार्पुालिकाको बैठकको 
लनर्रु् बिोस्र्ि लनम्न बिोस्र्ि आर्ोर्नाहरुका िालग ववलनर्ोस्र्  बरे्टबाट आर्ोर्ना पूर् ुा नहजने देस्खएकािे  ी 
र्ोर्नाहरुिा नगरपालि लनम्न बिोस्र्ि बरे्ट ववलनर्ोर्न गने लनर्रु् गररर्ो । 

१. अर्जनुधारा -५ िजलसचौक कल्भटु लनिाुर्, रु ६ िाख (िि ु सम्भार कोषबाट बाट) 

२. अर्जनुधारा-११, सािबाडी पाकु पूव ुकालिखोिािा पजि लनिाुर्, िप रकि रु ५ िाख ( प्रथ ावनािा 
आधारर  िीषकुबाट) 

३. अर्जनुधारा-११ लनिाुर् िखन चौधरी िर र्ाने बाटोिा रहेको अधजरो कल्भटु िप रकि, रु ४  िाख 
(प्रथ ावनािा आधारर  कार्कु्रि) 
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(११) ब्र्ाक हो िोडर सञ्चािन अनजिल  सम्बन्द्धिा । 

 राई िधेि सिवृद्ध कार्कु्रि अन्द् ग ु अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ िा सञ्चािन भईरहेको टाङवटङ 
गोर्ाङ्ग खोिा दोभान पूव ु टबन्द्धन गन ुखोिािा बााँध बाध्नका िालग व्र्ाक हो िोडर सञ्चािनका िालग अनजिल  
ददने लनर्रु् गररर्ो । 

(१२) ववभ ज ी िाग ुसडक कािोपते्र सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ६ िा रहेको ववभ ज ी िाग ुसडक कािोपते्र गनकुा िालग नेपाि 
सरकारको सिपूरक अनजदान  िा अर्जनुधारा नगरपालिकाको िाग  साझेदारीिा कािोपते्र गन ु ठेक्का 
आह्वान गररएकोिा उक्त सडक कािोपत्रे गदाु १२० लिटर नािादेस्ख नािासम्ि कािोपत्रे गन ुबरे्ट 
अपजग भएकािे उक्त बााँकी भाग कािोपते्र गनकुा िालग िाग  साझेदारीको प्रल बद्ध ा सवह  थिानीर् 
उपभोक्ताबाट लनवेदन प्राप्त भएकािे र्स नगरपालिकाको साझेदारी कोषबाट रु ८ िाख ववलनर्ोर्न गरी 
उक्त सडक कािोपत्रे गन ुबरे्ट ववलनर्ोर्न गने लनर्रु् गररर्ो । 


