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अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः १९ /७००  

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२७००/१७ /२२   

उपलथिलताः 

प्रमजख श्री हररकज मार राना उपलथित 

उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचा्ु उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ५ श्री ध््ानबहादजर भारती उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं २ श्री िोकनाि गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ० श्री नवराम ढजङ्गाना उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ८ श्री गोलपचन्द्र गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १७ श्री बिदवेलसंह गोम्दने अनजपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ११ श्री भरैबबहादजर खड्का उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लखनमान दास अनजपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदिमा्ा दास उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री लदलिप गजरुङ्ग उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री रमशेकज मार दर्ी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शकज न्द्तिा बराि उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री हररमा्ा भण्डारी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपलथित 

प्रमजख प्रशासकी् अलधकृत श्री महने्द्रकज मार खाम््ाहाङ्ग उपलथित 

अलधकृत छैठौ ौँ श्री चजडामणी लनरौिा उपलथित 

सहा्क चौिो श्री सौर्न कटजवाि उपलथित 
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मिमि २०७७ साल िाघ २६ गिे बसेको नगर काययपामलकाको बैठकबाट देहायका मनर्ययहरु गररयो । 

१. मिमि २०७७/१०/१८ गिे बसेको नगर काययपामलका बैठकले गरेका मनर्ययहरुको समिक्षा गररयो ।मनर्यय 
कायायन्वयनिा सबैले आ-आफ्नो जिम्िेवारी अनसुार सक्रियिा देखाउने र वडा समिमिको हरेक बैठकिा 
नगर काययपामलकाका अद्यावमिक मनर्ययहरु पढी वाची िानकारी मलनेददने र कायायन्वयन गने मनर्यय गररयो 
।(वडा कायायलयहरु) 

२. नेपाल सरकार, संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्रालय, िराई- ििेश सिकृ्रि कार्य्यििको मिमि 
२०७७/०९/२८ िा प्रकाजशि आयोिना/ कार्य्यिि िाग/ प्रस्िाव पेश गने सम्बजन्ि सूचना बिोजिि 
यस नगरपामलकाबाट आगािी आ.व. २०७८/०७९ को लामग अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ५ र ७ 
िा पने मबररङ पूवयको वाइपास कृक्रि सडक मनिायर् आयोिना प्रस्िाव गरी पठाउने मनर्यय गररयो ।(योिना 
शाखा) 

 

३. यस नगरपामलकाका लामग चाल ुआमथयक विय २०७७/०७८ का लामग जशक्षा िर्य  प्राप्त सशिय अनदुानबाट 
भौमिक पूवायिार अन्िियग क्रवद्यालय भवन, Wash सकु्रविा सक्रहिको शौचालय , कक्षा कोठा मनिायर् र क्रवमभन्न 
क्रकमसिका काययििगि अनदुान रकि क्रवद्यालयहरुलाई उपलब्ि गराउन अजघल्लो बैठकबाट जशक्षा शाखा 
प्रिखु िार्य ि ियार गरी पेश गनय मनर्यय भए अनसुार जशक्षा शाखाबाट प्राप्त राय, प्रचमलि काययिि 
कायायन्वयन मनदेजशका, यस नगरपामलका मभरका सािदुाक्रयक क्रवद्यालयहरुको जस्थमि एवं आवश्यकिा 
सिेिका आिारिा प्रस्िाव ियारी गरी उपयकु्त आयोिनाहरु छनौटका लामग (शंकराचायय क्रवद्यापीठ 
अिुयनिारा-१ को भौमिक पूवायिारका लामग सिेि राय ददने गरी) आगािी काययपामलका बैठकिा पेश गनय 
मनम्न बिोजिि काययदल गठन गरी जिम्िेवारी िोक्ने मनर्यय गररयो । 

सािाजिक क्रवकास समिमि, संयोिक श्री ददमलप गरुुङ  संयोिक 

वडा अध्यक्ष, वडा नं २, श्री रघनुाथ खनाल   सदस्य 

वडा अध्यक्ष, वडा नं ६, श्री लोकनाथ गौिि   सदस्य 

वडा अध्यक्ष, वडा नं ७, श्री नवराि ढुङ्गाना   सदस्य 

प्रमिमनमि, जशक्षा शाखा, अिुयनिारा नगर काययपामलकाको कायायलय  सजचव 

 

४. नेपाल सरकार भमूि सम्बजन्ि सिस्या सिािान आयोगको च.नं.२७९, मिमि २०७७/१०/०७ को परबाट 
सिझदरीपरिा हस्िाक्षरका लामग लेखी आए अनसुार उक्त परसाथ संलग्न ढााँचाको सिझदारीपरिा 
हस्िाक्षर गरी आयोगिा पठाउनका लामग प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिलाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

 

५. अिुयनिारा नगरपामलका, ५ नं वडा कायायलय सिेिलाई क्रवपक्षी बनाई अिुयनिारा नगरपामलकिा वडा नं 
५ बस्ने हेिराि सापकोटाले सम्िामनि झापा जिल्ला अदालि, भद्रपरुिा दायर गनुय भएको राजिनािा मलखि 
बदर, दिाय बदर दिाय कायि चलन (िदु्दा नं 077-CP-0860) को िदु्दािा कायायलयको िर्य बाट म्याद 
िािेल गनय, िवार् पेश गनय िथा वहस पैरबीका लामग यस नगरपामलकाका कानूनी सल्लाहकार अमिवक्ता 
श्री जचरबहादरु िगरलाई वारेस ददई पठाउने मनर्यय गररयो । 



बैठक संख्या १९/२०७७                      मिमि २०७७/१०/२६ 

 

६. अिुयनिारा नगरपामलका, ८ नं वडा कायायलयको च.नं.१४५६ मिमि २०७७/१०/०६ को मसर्ाररस 
सम्बजन्ि परानसुार अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ७ बस्न ेिहरिान लोवालाई अिुयनिारा नगरपामलका 
वडा नं ८ जस्थि शमनश्चरे बिार चौक दगुाय िजन्दर दजक्षर्, ििुबारी सडक पूवय खाली िमिन यस कायायलयका 
प्राक्रवमिकहरुको परािशय सिेििा मनिकै लगानीिा चौिारा मनिायर्का लामग सहिमि प्रदान गने मनर्यय गररयो 
। 
 

७. अियनिुारा नगरपामलका, २ नं वडा कायायलयको च.नं. ७३५ मिमि २०७७/१०/०५ को परबाट 
मसर्ाररस भई आए अनसुार मनम्नानसुारका व्यजक्तहरुका लाई मनिःशलु्क क्रवद्यिु मिटर िडानका लामग नेपाल 
क्रवद्यिु प्रामिकरर् सिक्ष मसर्ाररस गने मनर्यय गररयो । 

१. श्री मनरबहादरु अडी कुिाल २. श्री जििबहादरु भिेुल  ३. श्री िनिाया कुिाल ४. श्री मिना कुिाल 

५. श्री िानबहादरु राई     ६. श्री क्रहिादेवी िगर ७. श्री मसिादेवी ढकाल 

 

८. अिुयनिारा नगरपामलका, ६ नं वडा कायायलयको च.नं. १५९६, मिमि २०७७/०९/२७ को मसर्ाररस 
परानसुार अिुयनिारा-६ िा सञ्चामलि सिृना टोलको बाटोिा नाला मनिायर् िथा कालोपरे आयोिनाको 
म्याद मिमि २०७७ चैर िसान्ि सम्ि िार थप गने मनर्यय गररयो । 

 

९. गि आमथयक विय २०७६/०७७ िथा चाल ुआमथयक विय २०७७/०७८ िा क्रवमभन्न प्रयोिनका लामग नगर 
प्रिखुज्यू, उपप्रिखुज्यू िथा ित्कामलन कायायलय प्रिखुज्यूको मलजखि िथा िौजखक आदेश अनसुार भएका 
अनसुजुच १ बिोजििका खचयहरुको ित्कामलन सियिा मबल क्रविक प्राप्त नभई एवं सम्बजन्िि खचय शीियकिा 
बिेट अभाव भई भकु्तानी हनु नसकेका खचयहरुको प्रिाजर्ि मबल भरपाई प्राप्त भएपश्चाि यस नगरपामलकाको 
आठौँ नगरसभाबाट संशोमिि चाल ुआमथयक वियको व्यवस्था भएको बिेटबाट र कायायलयको मनयमिि 
बिेटबाट सिेि बिेट व्यवस्था भएकाले भकु्तानी  प्रयोिनका लामग अनसुजुचिा संलग्न क्रववरर्लाई प्रिाजर्ि 
गने र  सोही प्रिाजर्ि क्रववरर्लाई आिार िानी भकु्तानी व्यवस्था गनय कायायलयलाई मनदेशन ददने मनर्यय 
गररयो । 

१०. आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा यस अिुयनिारा नगरपामलकाबाट संघीय सरकारको कृक्रि िथा 
पशपंुक्षी क्रवकास िन्रालयसाँगको सहकायय िथा लागि साझेदारीिा सञ्चालन गनय आवश्यक अनसुजुच २  
बिोजििका कृक्रि िथा पशपंुक्षी क्रवकास सम्बजन्िि काययिि/क्रियाकलाप प्रस्िाव गरी सम्बजन्िि 
िन्रालयिा पठाउने मनर्यय गररयो । 

 

११. चाल ुआ.व. ०७७/०७८ िा यस नगरपामलकाको आन्िररक आय रािश्व व्यवस्था गनय नगरपामलका 
अन्िगयिको मबररङ (प्याकेि १ र २), टाङक्रटङ (प्याकेि १ र २) र ठूलो नेिेिा स्वीकृि IEE प्रमिवेदन 
अनसुार नददिन्य पदाथय उत्खनन िथा क्रविी व्यवस्था गनय ठेक्का लगाई अस्थायी उत्खनन मनस्सा सिेि 
ददइएकोिा केही स्थानीयबाट उक्त काययका क्रवरुििा सम्िामनि सवोच्च अदालििा िदु्दा परी सो कायय 
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यथाजस्थमििा राख्न सम्िामनि सवोच्च अदालिबाट २०७७/०६/०२ गिे अल्पकामलन आदेश िारी भई 
यस कायायलयिा २०७७/०६/०४ गिे िािेल भएकाले उत्खनन कायय रोक्का राख्न जिल्लाजस्थि प्रहरी 
प्रशासन साँग सिेि सिन्वय भईरहेको र उक्त िदु्दाको पेशी २०७७/०६/११ देजख मनरन्िर सरररहेको र 
अब २०७७/११/१७ िा िार पेशी हनुे िानकारी प्राप्त भएको सन्दभयिा नदीिन्य सािाग्री उत्खनन कायय 
िीनै िहका सरकारको रािश्व व्यवस्थापन, क्रवकास मनिायर् व्यवस्थापनिा असर परररहेकाले उक्त िदु्दाको 
सम्बन्ििा यथाजशघ्र चााँडो मनदेशन पाउन सम्िामनि सवोच्च अदालििा अनरुोि गनय नगर प्रिखु श्री 
हररकुिार राना िगरज्यू स्वयि ्सम्िामनि सवोच्च अदालि काठिाडौँ िान मनर्यय गररयो । 

१२. मन.नं. ११ साँग सम्बजन्िि कािकािका लामग नगर प्रिखु श्री हररकुिार राना िगरज्यूको मिमि 
२०७७/१०/२८ देजख अिुयनिारा नगर काययपामलकािा र्की नआएसम्ि काठिाडौँ गन्िव्य स्थलको 
नगर प्रिखुज्यूको भ्रिर् काि स्वीकृि गने मनर्यय गररयो । 

 
 

१३. नेपाल सरकार संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्रालयको च.नं. ३९३ मिमि २०७७/१०/०९ 
को मनर्यय कायायन्वयन सम्बजन्ि पर िथा सोसाथ संलग्न श्री अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको 
प.सं. 4 स्थानीय बटुवल/077/078 च.नं. १२९०२ मिमि २०७७/०९/२३ को सझुाव सम्बजन्ि 
पर बैठकिा िानकारी भयो । सो सम्बन्ििा परबाट सझुाव भई आए अनसुारको व्यहोरा कायायन्वयन 
गने जशलजशलािा स्थानीय सरकार सञ्चालन (संशोिन सक्रहि)ऐन, २०७४ को दर्ा ८३ िा कियचारी 
सिायोिन भए पमछ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिले नगर काययपामलका कायायलय र वडा कायायलय सिेिको 
संगठन संरचना र दरबन्दी (स्थायी र करार) को संगठन सवेक्षर्को िाध्यिबाट यक्रकन गरी नगर सभािा 
पेश गने र स्वीकृि हनुे कानूनी व्यवस्था भएकोिा कायायलयको क्रवक्रवि काययबोझका कारर् उल्लेजखि कायय 
गनय भखयरै आठौँ नगर सभाबाट काययिि स्वीकृि भई बिेट सिेि क्रवमनयोिन भएकाले हाललाई 
अस्थायी/करारिा काययरि कियचारीहरुलाई साक्रवक बिोजिि नै कािकाि लगाउने र अक्रवलम्ब यस 
कायायलय िथा अन्िगयिका वडा कायायलयको सिेि संगठन र दरबन्दी क्रववरर् सक्रहिको क्रवज्ञबाट परािशय 
सेवा मलई संगठन सवेक्षर् प्रमिवेदन िार्य ि उक्त कायय गरी गराई आवश्यक दरबन्दी स्वीकृि हनुे गरी 
आगािी नवौँ नगर सभािा पेश गनय प्रिखु प्रशासकीय अमिकृिलाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो ।  

 

१४. चाल ुआमथयक विय २०७७/०७८ को स्वीकृि बिेट िथा काययिि अन्िगयि मनम्न वडािा पलु कल्भटय 
मनिायर् गनय बिेट व्यवस्था भएकोिा चाल ुआ.व.िा स्वीकृि बिेट अपगु भई मनिायर् कायय अिरुो हनु े
देजखएकाले िी योिनाहरु परुा गनय उल्लेजखि बिेटका अमिररक्त आवश्यक बिेट आगािी आमथयक वियिा 
भकु्तानी हनुे गरी श्रोि समुनजश्चि गरी कायायन्वयनिा लैिान कायायलयलाई मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

क. पगला खोलािा पलु मनिायर्, अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ३ 

ख. िनमसंह खोलािा पलु मनिायर्, अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ९ 

ग. मििाल बस्िीिा कल्भटय मनिायर्, अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ९ 
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घ.  मिलन चौक िाइिन सडक खण्डको मसगारी पैनीिा कल्भटय मनिायर्, अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं 
१० 

ङ.  मिलडााँडा दजक्षर् पूवयपजश्चि राििागय िोड्ने सडकिा पलु मनिायर्, अिुयनिारा नगरपामलका वडा नं ११ 

१५. यस नगरपामलका अन्िगयि मनिायर् हनुे शमनश्चरे अस्पिालको भवन मनिायर्का लामग िग्गादािा श्री कृष्र् 
बरालले स्थानीय िूल्य अनसुार कररब ४ करोड िूल्य बराबरको एक क्रवगाहा िग्गा मनिःशलु्क उपलब्ि 
गराउन ुभएकोिा सो िग्गाको रजिषे्ट्रशन पास गदाय रु ८८,०००/- (अठासी हिार) पुाँजिगि लाभकर 
िग्गादािाले नै मिनुयपरेकोिा मनिबाट सो कर रकिसम्ि चाक्रहाँ उपलब्ि गराउन अनरुोि भएकोिा मनिको 
अनरुोि उपयकु्त देजखएको हुाँदा यस कायायलयको चाल ुआ.व. २०७७/०७८ को क्रर्िाय खचय शीियकबाट 
उल्लेजखि रु ८८ हिार उपलब्ि गराउन कायायलयलाई मनदेशन ददन ेमनर्यय गररयो ।साथै, आगािी ददनिा 
सिेि कुनै िग्गादािाबाट िग्गा मनिःशलु्क उपलब्ि भई रजिषे्ट्रशन पास गदाय िग्गादािाले पुाँजिगि लाभकर 
मिनुयपने अवस्था भई िग्गादािाले िाग गरेिा यसै बिोजिि क्रर्िाय खचय शीियकबाट क्रर्िाय उपलब्ि गराउन 
कायायलयलाई मनदेशन ददन ेमनर्यय गररयो । 

 

१६. गि आमथयक विय २०७६/०७७ िा कायायलयबाट खररद गरी भण्डारर्िा रहेको कृक्रि चनु सम्बजन्िि 
वडा अध्यक्षको मसर्ाररस एवं कृिकको िाग अनसुार क्रविरर् गने र अब उप्रान्ि यसरी भण्डारर्िा रहन े
गरी कृक्रि सािाग्री खररद व्यवस्था नगनय मनदेशन ददने मनर्यय गररयो । 

 

१७. यस अिुयनिारा नगरपामलकाबाट वडा नं ३ िोरमसिलिा स्थापना गररएको क्वारेजन्टन स्थल सञ्चालनको 
िििा उक्त ठाउाँको सरुक्षाका लामग मसमसक्रटमभ िडान गररएकोिा हाल उक्त क्वारेजन्टन  प्रयोगिा नरहेको 
एवं सो मसमसक्रटमभ ित्काल अन्यर नसारेिा हराउने सम्भावना भई क्षमि हनु ेभएको र वडा नं ९ िा रहेको 
शमनश्चरे अस्पिाल पररसरिा सरुक्षाका लामग मसमसक्रटमभ िडान गनुय आवश्यक रहेको हनुाले क्वारेजन्टनिा 
रहेको मसमसक्रटमभलाई शमनश्चरे अस्पिालिा साने मनर्यय गररयो । 

 

१८. १ नं प्रदेश सरकार, सािाजिक क्रवकास िन्रालयको मिमि २०७७/१०/१८ को सीपिूलक िामलि 
सञ्चालनका लामग प्रस्िाव पेश गने सम्बजन्ि सूचना बिोजिि यस नगरपामलकाबाट देहायका िामलिहरु 
सञ्चालनका लामग २० प्रमिशि लागि साझेदारीको प्रमिबििा सक्रहि प्रस्िाव पेश गने मनर्यय गररयो । 

क. िेसन प्लजम्बङ सम्बजन्ि सीपिलुक िामलि काययिि 

ख. रे्सन मडिाइन सम्बजन्ि सीपिूलक िामलि काययिि 

ग. िोटरसाइकल िियि सम्बजन्ि सीपिूलक िामलि कार्य्यिि 

 

 


