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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  उपस्थित 

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 अनुपस्थित 

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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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लिल  2079 साि िाघ २५ ग े बसेको बैठकबाट लनम्न 
बिोस्र्ि लनर्रु्हरु सवसुम्ि  रुपिा गररर्ो । 

१. अस्घल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनर्रु्हरुको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि गररर्ो । 

२. नगर सभािा पेि गने प्रथ ाव थवीकृ  गने सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको बाह्रौँ अलधवेिनिा लनम्न बिोस्र्ि प्रथ ावहरु थवीकृल का 
िालग पेि गने लनर्रु् गररर्ो । 

(१) अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलिकु ऐनिाई संिोधन गन ुबनेको ववधेर्क,2079 

(२) चािज आलिकु वष ु2079/000 को संिोलध  आर्/्र्र्को अनजिान  िा ग  आलिकु वष ु
2070/079 को र्िाि ुआर् र ्र्र्को वववरर्  

(३) चािज आलिकु वष ु2079/000 का िालग थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रिहरुको संिोधन सम्बस्न्द्ध 
प्रथ ाव  

३. दीघरुोगीहरुको िालसक वसृ्ि भ जक्तानी सम्बन्द्धिा । 

िगृौिा प्रत्र्ारोपर् गरेका, डार्िाइलसस गरररहेका, क्र्ान्द्सर रोगी र िेरुदण्ड पक्षाघा का लबरािीिाई औषलध 
उपचार बाप  खच ुउपिब्ध गराउने सम्बन्द्धी कार्वुवलध, २०७८ बिोस्र्ि लबरािीहरुिाई नेपाि सरकारबाट 
उपिब्ध हजने िालसक भिा रु. ५०००/- भिा उपिब्ध गराउन  त्काि श्रो को अभाव रहेकािे र्स 
नगरपालिकाको थवीकृ  कार्कु्रि अन्द् ग ु प्रकोप ्र्वथिापन कोषिा ववलनर्ोस्र्  रकिबाट उपिब्ध गराई 
िोधभनाु िाग गने लनर्रु् गररर्ो । 

४. भलूिहीन दलि , सजकज म्वासी  िा अ्र्वस्थ ि  बसोवासीको लनवेदन संकिन सम्बन्द्धिा । 

राविर् भूलि आर्ोगद्वारा लिल  2077/11/10 िा प्रकास्ि  ३५ ददने सूचना अनजसार र्स 
अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्रका भलूिहीन दलि , सजकज म्वासी  िा अ्र्वस्थि  बसोवासीहरुको िग  
संकिन भई प्रववष्टीको काि सिे  सम्पन्न भई सके पश्चा   ोवकएको सिर्ावलध िलत्र ववलभन्न कारर्वि 
फारि पेि गन ुछजट भएका िाभग्राहीहरुिे फाराि पेि गन ु िाग गरी लनवेदन ददने क्रि बविरहेकािे 
आर्ोगद्वारा  ोवकएको सिर्ावलध लभत्र फाराि पेि गन ुछजट भएका ्र्स्क्तहरुका िालग पजनाः दोश्रो पटक 
३५ ददने सूचना प्रकािनका िालग राविर् भलूि आर्ोगिा अनजरोध गने लनर्रु् गररर्ो । 

५. सिझदारी पत्र अनजिोदन सम्बन्द्धिा । 

PPP for Development of Agricultural Infrastructure Operation Guidelines, Development of Online 

Agri- Portal and Value Addition in the Dairy Sector कार्कु्रि सञ्चािन गन ुनगरपालिकाको रु १६ िाख िाग  
साझेदारी सवह  सहर् नेपाि कृवष बर्ार ववकास कार्कु्रिसँग अर्जनुधारा नगरपालिकाको  फुबाट हथ ाक्षर भएको 
सिझदारी पत्रिाई अनजिोदन गने लनर्रु् गररर्ो । 

  

https://mohp.lumbini.gov.np/publications/19
https://mohp.lumbini.gov.np/publications/19
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६. भिूी आर्ोगका प्राववलधकहरुिाई प्रोत्साहन भिा सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपािका लभत्र अ्र्वस्थि  बसोवासीहरुको र्ग्गा नाँपचाँर् सम्बस्न्द्ध कार्कुा राविर् 
भूलि आर्ोग  िा र्स नगरपालिकाबाट खवटएका प्राववलधक अलिनहरुिे उक्त कार्कुा िालग कार्ाुिर् 
सिर् अस्घपलछ  िा ववदानको ददनिा सिे  कािकार् गनजपुने भएकािे लनर्हरुिाई साववकिा लनर्रु् गरी 
उपिब्ध गराइएको प्रोत्साहन सजववधािा िालसक रु २ हर्ारका दरिे खाना खच ुिप गरी 2079 श्रावर् 
िवहनादेस्ख 2079 िाघ िसान्द्  सम्िको भ जक्तानी उपिब्ध गराउन े र २०७९ फागजन िवहनाबाट 
लनर्हरुको सजरु  िब थकेिको २५ प्रल ि  रकि खानाखार्ा बाप  उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

७. ववलभन्न आर्ोर्ना/कार्कु्रिका िालग बरे्ट ववलनर्ोर्न सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र ववलभन्न आर्ोर्ना  िा कार्कु्रिहरुका िालग रकि िाग गरी प्राप्त 
लनवेदन एवं आलिकु सहर्ोगका िालग प्राप्त िाग लनवेदनहरु बिोस्र्ि चािज आलिकु वषकुो थवीकृ  बरे्ट 
अन्द् ग ु लनम्न िीषकुहरुिा ववलनर्ोर्न रकिबाट देहार् बिोस्र्ि कार्कु्रिहरुिा रकि ववलनर्ोर्न गने 
लनर्रु् गररर्ो । 

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

१ अर्जनुधारा-१०, कालिझोडािा नािा लनिाुर् 0 िाख िि ु सम्भार 

२ नवदजगाु आ.वव. वडा नं ४ को रं्गिी हािीिे भत्काएको 
वाि कम्पाउण्ड िि ु 

25 हर्ार र्हाँ अभर त्र्हाँ नगर 

३ स्िव नारार्र् आ.वव. वडा नं ४ को वटनको छाना फेने 

 (अनजगिन गरी ि.ई बिोस्र्ि) 
र्हाँ अभर त्र्हाँ नगर 

४ वडा नं ११ सजवास चौक दस्क्षर् अनजप राईको घर अगाडी अनजिालन  35 िी. नािा 
लनिाुर् (अनजगिन गरी ि.ई बिोस्र्ि) 

िि ु सम्भार कोष 

५ वडा नं ४ नेवार गाउँिा नािा लनिाुर् 0 िाख  र्हाँ अभर त्र्हाँ नगर 

६ सेन्द्डजप छ्योलिङ गजम्बा वडा नं ५ को िि ु सम्भार ४ िाख संघसंथिा प्रवरु्द्न 

७ नगरथ रीर् सोनाि ल्होछार कार्कु्रि सञ्चािन सहर्ोग ८० हर्ार भाषा किा सावहत्र् 

८ दाहािटार खाि क्षेत्रिा वडा नं २ िा इनार लनिाुर् 1 िाख २० हर्ार थवच्छ खानपेानी 
आर्ोर्ना 

९ वडा नं २ को र्ागलृ  सेवा संघ चचिुा िौचािर् लनिाुर् 75 हर्ार संघ संथिा प्रवरु्द्न 

१० सन्द्िाि र्ाल को फज टबि प्रल र्ोलग ा सञ्चािन सहर्ोग 50 हर्ार खेिकज द 
११ १८ वष ु िजलनका खेिाडीहरुको नगरथ रीर् फज टबि 

प्रल र्ोलग ा सञ्चािन सहर्ोग 
50 हर्ार खेिकज द 

१२ वडा नं ५ प्रिे राईिाई डेंगजको कारर् िरेको बंगजरको राह  
थवरुप 

10 हर्ार ववपद् ्र्वथिापन 
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८. औद्योलगक ग्राि बाटोिा नदी संरक्षर् कार्कु्रि सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु2079/000 को थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि अन्द् ग ु अर्जनुधारा 
नगरपालिका वडा नं २ िा रहेको प्रथ ावव  औद्योलगक ग्राि र्ाने बाटोिा टाङवटङ नदी संरक्षर्का िालग  
 टबन्द्धन र्ोर्ना सञ्चािनका िालग नेपाि सरकारको सिपजरक अनजदान र नगरपालिकको साझेदारीिा नदी 
लनर्न्द्त्रर्का िालग  टबन्द्धन र्ोर्ना थवीकृ  भएको छ । उक्त र्ोर्नाथिि िलनश्चरे खजदजनाबारी सडक खण्डको 
टाङवटङ पजिको ५०० लिटर उिर  फु रहेको र उक्त र्ोर्ना थिििा अत्र्ालधक िात्रािा नदीर्न्द्र् पदािु 
िजवप्रएकािे उक्त पदाि ु उत्खनन नहजँदा नदी उकास भई खोिा बथ ी  फु र्ाने र  टबन्द्धन सिे  भत्काउने 
अवथिा रहेकािे सो थिानिा रहेको नदीर्न्द्र् पदाि ु उत्खनन गरी सोही थिानको  टबन्द्धन लनिाुर् कार्कुो 
र्ोर्नािा िात्र प्रर्ोग गने गरी सहिल का िालग स्र्ल्िा ववपद् ्र्थिापन सलिल िाई अनजरोध गने लनर्रु् गररर्ो । 


