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अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कायपुालिकाको बैठक 

बैठक संख्यााः ०४/०७८/०७९ 
अध्यक्षिााः प्रिजख श्री हररकज िार राना 
लिलिाः२०७८/०५/२९  

उपस्थिलिाः 
प्रिजख श्री हररकज िार राना उपस्थिि 
उप प्रिजख श्री कििा खलिवडा आचाय ु उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलिवडा उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज िार भण्डारी उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ५ श्री ध्यानबहादजर भारिी उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौिि उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ७ श्री नवराि ढजङ्गाना उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौिि उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज िार प्रसाई उपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं १० श्री बिदेवलसंह गोम्देन अनजपस्थिि 
वडा अध्यक्ष,वडा नं ११ श्री भैरबबहादजर खड्का उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री स्खनिान दास अनजपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री ददििाया दास उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री ददलिप गजरुङ्ग उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री रिेशकज िार दर्ी उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री शकज न्द्ििा बराि उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री शारदाकज िारी भट्टराई उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री हररिाया भण्डारी उपस्थिि 
कायपुालिका सदथय श्री िक्ष्िी िािाङ्ग उपस्थिि 
प्रिजख प्रशासकीय अलधकृि श्री अस्म्बका प्रसाद चौिागाईँ उपस्थिि 
अलधकृि  श्री च जडािणी लनरौिा उपस्थिि 
अलधकृि श्री डेनर्नी आचाय ु उपस्थिि 
सहायक श्री सौर्न कटजवाि उपस्थिि 
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लिलि २०७८/०५/२९ गिे बसेको अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कायपुालिकाको बैठकबाट लनम्न 
बिोस्र्ि लनणयुहरु सवसुम्िि रुपिा गररयो । 

१. अस्घल्िो कायपुालिका बैठकको लनणयु ििा सो को कायाुन्द्वयनका सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि 
गररयो । 

 

२. कोलभड १९ प्रकोपका कारण सरृ्ना भएको पवषि पररस्थिलिका कारण स्र्ल्िा प्रशासन कायाुिय, 
झापाबाट स्र्ल्िा भर लनषधेाज्ञा र्ारी भएको र स्र्ल्िाका सरकारी कायाुियहरुिाई आिोपािो 
प्रणािीबाट न्द्यूनिि किचुारी िात्र उपस्थिि भएर अत्यावश्यक िात्र कािकार् सञ्चािन गन ुआदेश 
भएको सन्द्दभिुा उक्त अवथिािा कायाुियको ित्कालिन अवथिा र आवश्यकिा अनजसार न्द्यूनिि 
किचुारी उपस्थिि भएको र किचुारी अनजपस्थिि भएको ददन कोलभड कार् र्नाउने व्यवथिा 
भएकोिे झापा स्र्ल्िािा लनषधेाज्ञा र्ारी भएको लिलि २०७८/०१/२१ गिेबाट लिलि 
२०७८/०२/३१ गिेसम्ि कोलभड १९ र लनषधेाज्ञाका कारण नगर कायपुालिकाको कायाुिय ििा 
अन्द्िगिुका कायाुियिा अनजपस्थिि किचुारीहरुको एकिजष्ठ रुपिा कोलभड कार् र्नाउने लनणयु 
गररयो ।( प्रशासन ) 

 

३. नगर कायपुालिकाको कायाुिय ििा अन्द्िगिुका कायाुियहरुिा कायरुि सबै सेवा सिूह र प्रकृलिका 
किचुारीहरु कोलभड १९ संक्रलिि भई होि आइसोिेसनिा बथनजपने भएिा त्यथिा किचुारीहरुका 
िालग लनर्हरुको पपहिो कोलभड पोस्र्पटभ आएको लिलि बाट ररपोटु नेगेपटभ नआएसम्िका िालग 
अन्द्य कज नै पलन पवदाबाट कट्टा नहजने गरी कोलभड पवदा उपिब्ध गराउने लनणयु गररयो ।( प्रशासन) 

४. अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट  पवलनयोस्र्ि बरे्ट कायाुन्द्वयन गने सन्द्दभिुा गठन हजने उपभोक्ता सलिलि 
ििा अन्द्य सलिलिहरुको खािा सञ्चािनका िालग बैंक खािा खोल्दा कायाुियबाट सम्बस्न्द्धि वडाको 
सािास्र्क सजरक्षा भत्ता पविरणका िालग िोपकएको बैंकिै खािा सञ्चािन गने गरी आवश्यक व्यवथिा 
लििाउने लनणयु गररयो ।( योर्ना/ आलिकु प्रशासन/ वडा कायािुयहरु )  

 

५. अर्जनुधारा नगरपालिकाको नवौँ नगर सभाबाट थवीकृि चािज आलिकु वष ु२०७८/०७९ को वापषकु 
नीलि कायकु्रि ििा बरे्ट लिलि २०७८/०६/०६ गिे एक कायकु्रि गरी सावरु्लनपककरण गने 
लनणयु गररयो ।( योर्ना/ प्रशासन ) 

 

६. चािज आलिकु वष ु२०७८/०७९ को थवीकृि बरे्ट ििा कायकु्रि अन्द्िगिुका योर्नाहरु िध्ये 
उपभोक्ता सलिलिहरु िाफुि सञ्चािन गररने योर्नाहरु सञ्चािन गन ु२०७८ भार िसान्द्ि लभत्र 
उपभोक्ता सलिलिहरु गठन गने भनी यस अस्घको कायपुालिकाको बैठकबाट लनणयु भएकोिा 
उपभोक्ता सलिलिहरुिाई २०७८ आस्िन पपहिो हप्ता लभत्र योर्ना सम्झौिाका िालग कायाुियिा 
कागर्ाि पेश गररसक्न लनदेशन ददने लनणयु गररयो ।( योर्ना ) 

 

७. अर्जनुधारा नगरपालिकाको रार्ि परािश ुसलिलिको बैठकबाट लसफाररस भए अनजसार अर्जनुधारा 
नगरपालिकाको प्राकृलिक श्रोि ििा वािावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३२ को उपदफा 
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(१) बिोस्र्ि अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट सरसफाई सेवा पजगेको क्षेत्रका िालग अनजसजस्च १ 
बिोस्र्िको सरसफाई सेवा शजल्क थवीकृि गने लनणयु  गररयो ।( रार्ि/ सरसफाई ) 

 

८. अर्जनुधारा नगरपालिकाको थवालित्विा रहेका व्यवसापयक भवनहरुिा वहाि गरी व्यवसाय गने 
व्यवसायीहरुिाई चािज आलिकु वषकुो लनषधेाज्ञा अवलध भरको वहाि छजट गररने भने्न अर्जनुधारा 
नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७८/०७९ को थवीकृि नीलि कायाुन्द्वयन गने सम्बन्द्धिा 
कोलभड १९ प्रकोपका कारण स्र्ल्िा प्रशासन कायाुिय, झापाबाट र्ारी लनषधेाज्ञाको अवलध अन्द्िगिु 
रार्ि परािश ु सलिलिको लसफाररस सिेिका आधारिा लिलि २०७८/०१/२१ गिेबाट लिलि 
२०७८ आषाढ िसान्द्िसम्िको वहाि पवटौरी शजल्क लिनाहा गने लनणयु गररयो ।( रार्ि ) 

 

९. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ७ बथने श्री रोिनाि खनािको घरिा लिलि २०७८/05/२६ गिे 
अकथिाि रुपिा आगिागी भई लनर्को घर पूण ुरुपिा र्िी उक्त पररवारका रोिनाि खनाि, दजगाु 
खनाि र पंकर् खनाि आगिागीिा परी गस्म्भर घाइिे भई हाि पकलिपु जर अथपिाि, पकलिपु जर, 
काठिाडौँिा उपचाररि रहनज भएकोिा लनर्हरुको उपचारिा ठूिो खच ुिाग्ने देस्खएको र लनर्को 
आलिकु अवथिा किर्ोर रहेकािे लनर्को औषधोपचारका िालग हाििाई नगरपालिकाको पवपद् 
व्यवथिापन कोषबाट रु ३,00,०००/- (िीन िाख िात्र) सहयोग उपिब्ध गराउने र घाइिेहरुको 
पूण ुउपचार र आवश्यक राहिका िालग नेपाि सरकार, गहृ िन्द्त्रािय एवं थवाथ्य िन्द्त्राियिा 
अनजरोध गने लनणयु गररयो ।( प्रशासन/आलिकु प्रशासन ) 
 

१०. थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १३ बिोस्र्ि अर्जनुधारा नगरपालिका  
क्षेत्रलभत्रको लनिाुण काय ु ििा अन्द्य सेवाको प्रयोर्नको िालग लनिाुण सािग्रीको अनजसजस्च (२) 
बिोस्र्िको थिानीय दररेट थवीकृि गने लनणयु गररयो ।(योर्ना/ प्रापवलधक) 

 
११. नगर कायपुालिकाको कायाुियका िेखा अलधकृि श्री रािचन्द्र स्घलिरेको सरुवा भई हाि 

कायाुियिा िेखा अलधकृि पद रीक्त रहेको र अको किचुारी सरुवा/ सिायोर्न भई आइनसकेकािे 
सरुवा/ सिायोर्न/ कार् वा अन्द्य व्यवथिाबाट िेखा अलधकृि हास्र्र नहजञ्जिेका िालग कायाुियका 
िेखा सहायक श्री गणेशप्रसाद लसटौिािाई िेखा शाखा प्रिजखको स्र्म्िेवारी ददई लनर्बाटै खािा 
सञ्चािन गरी कायाुियको लनयलिि काय ुसम्पादनको आवश्यक व्यवथिा लििाउने लनणयु गररयो 
।( आलिकु प्रशासन शाखा ) 

१२. यस वषकुो िनसजनको प्रभाव हाि सम्ि पलन कायिै रहेको  र खोिािा बाढी आउने क्रि 
नरोपकएकािे प्राकृलिक प्रकोपको र्ोस्खि सिेििाई िध्यनर्र गदै अको सूचना नहजञ्जिे लबररङ्ग, 
टाङपटङ िगायिका अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्रका र बजद्धशास्न्द्ि गाउँपालिकासँग लसिाना र्ोलडएका 
खोिाहरुबाट कसैिे पलन ढजंगा,  लगटी, बािजवा िगायिका नदीर्न्द्य पदाि ु उत्खनन नगनज ु
नगराउनजहजन सावरु्लनक सूचना गने, उक्त सूचनाको अवज्ञा गने सवारी साधन पक्राउ गरी त्यथिा 
सािाग्री र्फि गने र लनयिानजसार र्ररवाना गने, र्ररवाना रकिबाट पक्राउ गने प्रहरीिाई ५० 
प्रलिशि रकि पवशेष प्रोत्साहन थवरुप उपिब्ध गराउने लनणयु गररयो ।(रार्ि/  आलिकु प्रशासन 
)  
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अनजसजस्च १ 

(लनणयु नं ७ सगँ सम्बस्न्द्धि) 
पववरण िालसक शजल्क (रु) वापषकु शजल्क (रु) 

फिफज ि पसि/सब्र्ी पसि 40 480 

िोटर ग्यारेर् सानो 40 480 

िोटर ग्यारेर् ठूिो 75 900 

कपडा, र्जत्ता 40 480 

पाकु/बर्ार/िाटु/लिनी िाटु/सहकारी पसि 75 900 

फािेसी/औषधी पसि 40 480 

थवाथ्य स्क्िलनक 75 900 

होटि एण्ड िर् / ररसोटु (घरको बाहेक) 120 1440 

होटि/स्चया नाथिा पसि 40 480 

घजम्िी पसि (सानो पटनको छाप्रोिा बनेका) 20 240 

होिसेि पसि 75 900 

घर िफु (प्रलि िल्िा) 20 240 

प्राइभेट एग्रो पसि 40 480 

कृपष एग्रो भेटनरी 40 480 

हस्थपटि/ नलसङु्ग होि/ डायनोस्थटक सेन्द्टर 400 4800 

लससा पसि/ हाडवेुयर  75 900 

आधा ट् याक्टर फोहोर(व्यस्क्तगि) 750   

आधा पिपर फोहोर (व्यस्क्तगि) 1200   

पजरा ट् याक्टर फोहोर(व्यस्क्तगि) 1500   

पजरा पिपर फोहोर(व्यस्क्तगि) 2000   

पान पसि/ व्यजटीपािरु/ घडी पसि/ 
िोवाइि पसि/ भाडा पसि 

40 480 

िालि नपरेका साना पसि 30 360 

िालि नपरेका अन्द्य पसि/व्यवसाय 75 900 
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अनजसजस्च २ 

(लनणयु नं १० सगँ सम्बस्न्द्धि) 
वडा न. ६, ९, १०, ११ दजरी  ८ पक लि  

बािजवा Rate analysis  

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  १८९.४१ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  २०० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ४८० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ८ पक. िी 
र्म्िा  ९८९.४१   

प्रलि ियाक्टर 2473.5   

 लगट्टी Rate analysis  

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  २३९.२५ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ४८० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ४८० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ८ पक. िी 
र्म्िा  १३१९.२५   

प्रलि ियाक्टर 3298   

ढजङ्गा Rate analysis 

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  २३९.२५ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ५५० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ७२० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा १२ पक. िी 
र्म्िा  १६२९.२५   

प्रलि ियाक्टर 4073   

पजरुवा Rate analysis  

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  ११९.६२ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ४८० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ८ पक. िी 
र्म्िा  ७१९.६२   

प्रलि ियाक्टर 1799   
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 वडा न. १,२,३,४,५,७, ८ दजरी ५ पक लि  

बािजवा Rate analysis  

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  १८९.४१ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  २०० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ३०० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ५ पक. िी 
र्म्िा  ८०९.४१   

प्रलि ियाक्टर 2023.5   

     

लगट्टी Rate analysis 

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  २३९.२५ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ४८० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ३०० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ५ पक. िी 
र्म्िा  ११३९.२५   

प्रलि ियाक्टर 2848   

     

ढजङ्गा Rate analysis 

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  २३९.२५ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ५५० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ६०० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा १0 पक. िी 
र्म्िा  १५०९.२५   

प्रलि ियाक्टर 3773   

     

पजरुवा Rate analysis  

 प्रदेशबाट थवीकृि कर  ११९.६२ प्रलि घन  VAT सिेि 

संकिन  ० प्रलि घन   

िोलडङ १२० प्रलि घन   

ढजवानी ३६० प्रलि पक. िी. =१५०, र्म्िा ५ पक. िी 
र्म्िा  ५९९.६२   

प्रलि ियाक्टर 1499   

 


