
अर्जनुधारा नगरपालिका 
नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः १६/०७९/०८०     लिल ाः२०७९/११/१४ 
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 उपस्थित 

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  2079/11/14 ग ेको बैठकबाट देहार् 

बिोस्र्िको लनर्रु्हरु सवसुम्ि  रुपिा गररर्ो । 

१. सलिक्षा सम्बन्द्धिा । 

अस्िल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनर्रु्हरुको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धिा सलिक्षा गररर्ो।अस्िल्िो 
कार्पुालिकाको बैठकबाट अर्जनुधारा नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु2079/080 को थवीकृ  बरे्ट 
 िा कार्कु्रि अन्द् ग ु उपभोक्ता सलिल बाट सञ्चािन हजने कार्कु्रिहरु सञ्चािनका िालग २०७९ िाि 
िसान्द् सम्िको म्र्ाद  ोवकएकोिा त्र्थ ा र्ोर्नाहरुको सम्झौ ा गने म्र्ाद लिल  2079 चैत्र 15 
ग ेसम्ि िप गने लनर्रु् गररर्ो । 

२. हिजवागढ पर्ापुर्टुन आर्ोर्नाको रकि भजक्तानी सम्बन्द्धिा । 

नेपाि सरकार, सँथकृल ,पर्टुन  िा नागररक उड्डर्न िन्द्त्रािर्को पर्टुन पूवाुधार  िा पर्टुन उपर् 
ववकास साझेदारी कार्कु्रि अन्द्  ग ु र्स अर्जनुधारा नगरपालिका साझेदार लनकार्को रुपिा रहने गरी 
थवीकृ  हिजवागढ पर्ाुपर्टुन प्रवरु्द्न पररर्ोर्नाका िालग भगवल  लनिाुर् सेवासँग सम्झौ ा पररर्ोर्नाको 
दोश्रो रलनङ्ग लबि बाप को रु ३८ िाख रकि भजक्तानी गनजपुने भएकोिा उक्त रकि हिजवागढ सािजदावर्क 
वनबाट िाग  साझेदारी गने भनी  त्कालिन सिर्िा सम्झौ ा भएकोिा हाि उक्त सािजदावर्क वनको 
िेखा सम्बस्न्द्ध कागर्ा  अनजसन्द्धानको क्रििा रहेकोिे र्स नगरपालिकाको िालग चािज आलिकु वष ु
2079/080 का िालग थवीकृ  संिोलध  कार्कु्रि बिोस्र्ि भजक्तानी उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

३. कृवष व्र्वसार् प्रवर्द्नु नील   िा प्राङ्गररक िि उत्पादन र प्रर्ोग सम्बस्न्द्ध पररर्ोर्ना सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु 2079/080 को कृवष व्र्वसार् प्रवरु्द्न 
सम्बस्न्द्ध िध्र्ावलध नील   िा कार्कु्रि थवीकृ  गरी अर्जनुधारा नगरपालिकाको प्राङ्गररक िलि 
उत्पादन र प्रर्ोग सम्बस्न्द्ध पररर्ोर्ना प्रथ ाव थवीकृ  गरी पररर्ोर्ना कार्ाुन्द्वर्न  िा बरे्ट 
व्र्वथिापनका िालग नेपाि सरकार  िा प्रदेि सरकारका लनकार्हरुिा पेि गने लनर्रु् गररर्ो । 

४. हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािनिाई बनकेो कार्वुवलध, 2075 संिोधन सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिका नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्िा रहेका हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको 
सञ्चािनिाई व्र्वस्थि  गन ु बनेको कार्वुवलधिा सािवर्क संिोधन गनजपुने भएकािे "हेभी 
इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािनिाई बनेको कार्वुवलधिाई संिोधन गन ुबनेको कार्वुवलध,2079 पारर  गने 
लनर्रु् गररर्ो ।  

५. ठेक्का बदर गने सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको ठेक्का नं AM/NCB/WORKS/07-078/79 अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं 
३ पगिा खोिािा थिाब कल्भटु लनिाुर् गन ुलिल  2078/10/25 ग े अर्जनुधारा कन्द्थरवसन कम्पनी 
प्रा.लि. सँग कार्ाुिर्िे सम्झौ ा गरी िाई ठेक्का ददइएकोिा उक्त कम्पनीिे लनधाुरर  सिर्िा काि सम्पन्न 
नगरी म्र्ाद िप गदाु सिे  आर्ोर्ना सजरुवा  सिे  नगरेको र सो सम्बन्द्धिा उक्त कम्पलनिाई 
कार्ाुिर्बाट लिस्ख   िा िौस्खक र्ानकारी गराउँदा सिे  सम्पकुिा नआएको हजँदा उक्त ठेक्का रद्द गरी 
प्रचलि  कानून बिोस्र्ि कारबाहीको प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने र  सो आर्ोर्ना सम्पन्न गन ुउपभोक्ता सलिल  
गठन गरी आवश्र्क प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने लनर्रु् गररर्ो । 
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६. म्र्ाद िप सम्बन्द्धिा 
र्स नगरपालिकाको नदीर्न्द्र् पदाि ु उत्खनन संकिन  िा ववक्रको ठेक्का सम्झौ ा गरेको 

एनआरआरएन कंवक्रट उद्योग प्रा.लि.िे सो कम्पलनका प्रोपाइटर िा िृोकिा परेकािे सम्झौ ा बिोस्र्ि 
दोश्रो वकथ ा रकि बजझाउनजपने म्र्ाद िपका िालग प्राप्त लनवेदन बिोस्र्ि दोश्रो वकथ ा बाप  बजझाउनज 
पने रकि बजझाउनका िालग २०७९ फागजन िसान्द् सम्िको म्र्ाद िप गने लनर्रु् गररर्ो । 

७. थवाथ्र् बीिा सम्बन्द्धिा । 

अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ का अल  ववपन्न ५१ पररवारको थवाथ्र् वविा कार्कु्रि सञ्चािनका 
िालग नगरपालिकाको प्रकोप व्र्वथिापन कोष िीषकुबाट रु १,78,500/- (एक िाख अठहत्तर 
हर्ार पाँच सर् िात्र) ववलनर्ोर्न गरी वडा कार्ाुिर्िे छनौट गरेका अल  ववपन्न पररवारको थवाथ्र् 
बीिा गने लनर्रु् गररर्ो ।  

 

८. ववववधाः 
नगर कार्पुालिकाको कार्ािुर्िा प्राप्त लनवेदनहरु बिोस्र्ि लनम्न बिोस्र्ि लनर्रु्हरु गररर्ो । 

 

(१) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं. ५ लनवासी सजलन ा बजढािोवकिे ऐ ऐ लनवासी चरकवािा रार्वंिीिाई 
लबपक्षी बनाई अर्जनुधारा नगरपालिका न्द्र्ावर्क सलिल िा लिल  २०७८/१२/१६ लनवेदन पेि गरी 
लनवेदन उपर िेिलििापको प्रकृर्ािा दजवै पक्ष लिलि लिल  २०७९/०२/१३ सहिल  गरीएको 
बजदाँहरू पािना नभएकोिे लनर् दोस्रो पक्ष चरकवािा रार्वंिीिाई लिल  २०७९ काल कु सम्ििा 
केवह नलिने ि गुरी िर खालि गरीददने सहिल  अनजसार िर खालि गने प्रकृर्ा गन ु / गराउन 
न्द्र्ावर्क सलिल को प्रल वेदन बिोस्र्ि सम्बस्न्द्ध  वडा कार्ाुिर्िा िेखी पठाउने ।    
 

(२) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ६ िा रहेको िक्ष्िी िाध्र्लिक ववद्यािर्को खेििैदान सम्र्ाउन  िा 
वडा नं ५ को वडा कार्ाुिर् र्ाने बाटो लनिाुर् गन ु नगरपालिकाको व्र्ाक हो िोडर िाग भई 
आएकािे १/१ ददनका िालग दजवै थिानिा नगरपालिकाको व्र्ाक हो िोडर लनाःिजल्क पठाउने। 

(३) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु2079/080 को थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि 
अन्द् ग ु लडस्र्टि प्रोफार्ि/आवलधक र्ोर्नाका िालग ववलनर्ोस्र्  बरे्ट अनजसार र्स नगरपालिकाको 
लडस्र्टि प्रोफार्ि  िा आवलधक र्ोर्नाको  र्ारीका िालग आवश्र्क प्रवक्रर्ा अस्ि बढाउने । 

(४) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ६ िा रहेको पालिभरा दजलि लनिाुर् सेवािाई अर्जनुधारा नगरपालिकाको 
ि वगकुो लनिाुर् व्र्वसार्ी इर्ार् पत्र सम्बस्न्द्ध कार्वुवलध, २०७५ बिोस्र्ि सञ्चािन इर्ार् पत्र 
ददने । 
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हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािन कार्वुवलध, २०७५ िाई संिोधन गन ुबनकेो कार्वुवलध, २०७९ 

प्रथ ावनााः अर्जनुधारा नगरपालिकाको हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािनिाई व्र्वस्थि  गन ु बनेको कार्वुवलध, २०७५ िा 
सािवर्क संिोधन गनज ुआवश् र्क भएकािे, 
 अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकािे र्ो कार्वुवलध बनाएको छ । 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्वुवलधको नाि अर्जनुधारा नगरपालिकाको हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािन 
संिोधन कार्वुवलध, २०७९ रहनेछ । 

(२) र्ो कार्वुवलध  जरुन्द्  िागू हजनेछ । 

२. पररभषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अि ुनिागेिा र्स कार्वुवलधिााः 
(१) िूि कार्वुवलध भन्नािे "  अर्जनुधारा नगरपालिकाको हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको सञ्चािनिाई व्र्वस्थि  गन ुबनेको 

कार्वुवलध, २०७५" िाई सम्झनज पनेछ । 

३. िूि कार्वुवलधिा संिोधनाः िूि कार्वुवलधिा देहार् बिोस्र्ि संिोधन गररएको छाः 
(१) दफा ३ को उपदफा (४) िप गररएकोाः " िालि र्जनसजकै कज रा िेस्खएको भए ा पलन लनम्न अवथिािा सम्बस्न्द्ध  

वडा कार्ाुिर्को लसफाररसिा एवं नगर प्रिजखको आदेििा लनिजल्क रुपिा हेभी इस्व वपिेन्द्टहरु पठाउन सवकनेछाः 
क. प्राकृल क  िा दैवी प्रकोप लनर्न्द्त्रर्  िा उद्दार गनजपुरेिा, 
ख. सावरु्लनक िहत्वको िेिा,पव ु एवं चाडवाडिा नागररकहरुको सजववधाका िालग  त्काि कज न ै िि ु वा त्र्थ ै 

कार् ुगनजपुरेिा, 
ग. नगरपालिकाको िजखर् सडकिा रहेका कज नै संरचनाहरु भस्त्कई  त्काि आवा र्वा  खजिाउनज परेिा । 

र्सरी लनाःिजल्क पठाइने हेभी इस्ववपिेन्द्टहरुको छज टै्ट अलभिेख राखी सोको वववरर् सिर् सिर्िा 
नगर कार्पुालिकािा पेि  गनजपुनेछ । 

(२) अनजसजचीिा हेरफेराः िूि कार्वुवलधको अनसजची १ देहार् बिोस्र्ि कार्ि हजने गरी संिोधन गररएको छ । 

भाडादराः 
साधन ठेकेदारका िालग उपभोक्ता सलिल का िालग 

प्रल ददन प्रल  िण्टा प्रल ददन प्रल  िण्टा 
वरपर 5000 3000 5000 3000 

व्र्ाक हो िोडर - 1100 - 800 

रोिर 11000 2000 8000 1200 

ग्रडेर 16000 - 13000 2000 

ट्याङ्कर 5000 3000 

(आधाददन) 
4500 3000  

(आधा ददनका िालग) 
रष्टव्र्ाः 
१.  उपर्जकु्त बिोस्र्िको भाडादर इन्द्धन बाहेकको हो । 

२. उपभोक्ता सलिल िे रोिर प्रल  िण्टाको दरििा िैर्ादा न्द्रू्न ि दजई िण्टाका िालग िानजपनेछ । 

 

 


