
अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः १९/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/१०/१८  

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 न ं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 ६ श्री िोकनाि गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ७ 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 १० 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 अनजपलथित 

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 

प्रालवलधक सहा्क लशक्षा श्री सलमरा दाहाि उपलथित 

सहा्क , प्रशासन शाखा श्री सौर्न कटजवाि उपलथित 

 

 

 



मिमि २०७७ साल िाघ १८ गिे बसेको नगर कार्यपामलकाको बैठकबाट मनम्न बिोजिि मनर्यर्हरु गररर्ो । 

१. नेपाल सरकार, जिक्षा, विज्ञान िथा प्रविमि िन्त्रालर्, जिक्षा िथा िानि श्रोि विकास केन्त्रबाट मिमि 
२०७७/१०/०६ िा प्रकाजिि राष्ट्रपमि िैजक्षक सिुार कार्यक्रिका लामग पररर्ोिना प्रस्िाि पेि गने 
सम्बजन्त्ि सूचना बिोजिि उक्त कार्यक्रििा सहभामगिाका लामग इच्छुक अिुयनिारा नगरपामलका मभरका 
सािदुावर्क विद्यालर्हरुबाट पेि भएका प्रस्िािहरुलाई प्राथमिवकवकरर् गरी जिक्षा विकास िथा सिन्त्िर् 
इकाइ, झापािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 
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क्रि 

विद्यालर्को नाि र ठेगाना  प्रस्िाविि कार्यक्रि  अनिुामनि लागि  कैविर्ि  

१ श्री िनिा िा. वि. अिुयनिारा- ३ भौमिक पूिायिार  २५०००००   
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    निप्रिियन र मसकाइ सािाग्री व्र्िस्थापन     

३ श्री मसंहदेिी िा. वि., अिुयनिारा- १  भौमिक पिुायिार अन्त्िगयि भिन मनिायर्  ३२६१४७८ 
रु ७६१४७८ 
विद्यालर्को 
साझेदारी रकि 

४ श्री मसंहेश्वरी प्रा. वि., अिुयनिारा- २ विद्यालर् हािा घेराबारा,  १५०००००   
    छार/छारा िौ चालर्, ६२५०००   
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    बालिैरी व्र्िस्थापन १४००००   
    िम्िा २४९००००   

५ 
श्री मसंहिावहनी प्रा. वि., अिुयनिारा 
– १० 

भौमिक पूिायिार विकास र पनु:संरचना    २०५००००   

    गरु्स्िरीर् जिक्षाका लामग नविन प्रवििी, ४५००००   

६ श्री भान ुिा. वि. अिुयनिारा - ५ 
िािािरर्ीर् सिुार र आकर्यक हररि विद्यालर् 
मनिायर् 

२५०००००   

७ श्री मभिले आ. वि., अिुयनिारा – २ urinal सवहि ३ कोठे पक्की िौचालर्     

    खानेपानीको लामग इनार मनिायर् गरी िोटरद्वरा 
पानी ल्र्ाउने 

२५०००००   

८ श्री गरे्ि आ. वि. अिुयनिारा - १ गरु्स्िरीर् मसकाइका लामग सािग्री व्र्िस्थापन  ७०००००   
९ श्री निदगुाय आ.वि., अिुयनिारा -४    विज्ञान प्रर्ोगिाला स्थापना ७०००००   

    पसु्िकालर्को व्र्िस्था ६५००००   

१० 
श्री कामलस्थान िा. वि., अिुयनिारा - 
९ 

खेलिैदान स्िरोन्निी २७७६२३४.२७   

११ 
श्री िमनश्चरे िा. वि., अिुयनिारा – 
८ 

Interactive Flat Panel िडान २५०००००   

१२ श्री प्रा. वि., अिुयनिारा - ९ गरु्स्िरीर् जिक्षाका लामग निीन 
प्रविमि,निप्रिियन र मसकाइ सािग्री २७३९०००   

१३ 
श्री अिुयनिारा िा. वि. अिुयनिारा – 
४ 

खेलिैदान िियि सम्भार र सरुढीकरर् िथा 
खेल सािाग्री व्र्िस्थापन  

२५०००००   

    कक्षा ९ र १० िा कम््र्टुर जिक्षा (प्राविमिक 
जिक्षक) व्र्िस्थापन   

    

 



 

 

२. र्स नगरपामलकाको चाल ुआमथयक िर्य २०७७/०७८ को स्िीकृि कार्यक्रि िथा बिेट अन्त्िगयि प्रत्रे्क 
िडाका लामग रु १ लाखका दरले सािाजिक सेिा अनदुानका लामग विमनर्ोजिि बिेट अनसुार िोवकए 
बिोजििका लाभग्राहीहरुलाई िडा समिमिको मनर्यर्ानसुार अनदुान सहर्ोग उपलब्ि गराउन सम्बजन्त्िि 
िडाका िडा सजचिहरुलाई कार्ायलर्बाट पेश्की उपलब्ि गराउने र उक्त पेश्की ि्छ्यौटट भएपश्चाि िार 
अको वकस्िा पेश्की ददने र र्स्िो पेश्की आमथयक िर्यको अन्त्त्र्िा अमनिार्य रुपिा ि्छ्यौटट गररसक्न े
व्र्िस्था गनय कार्ायलर्लाई मनदेिन ददने मनर्यर् गररर्ो ।   

साथै, अब उप्रान्त्ि दैिीप्रकोप वपमडि बाहेक अन्त्र् अिस्थािा कुनै पमन वकमसिको आमथयक सहार्िाका 
लामग नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा मसिाररस नगने मनर्यर् गररर्ो ।(आमथयक प्रिासन/िडा 
कार्ायलर्हरु) 

 

३. प्रिानिन्त्री रोिगार कार्यक्रि अन्त्िगयि र्स नगरपामलकािा सजुचकृि भई प्राथमिकिा मनिायरर् भई रोिगार 
सेिा केन्त्रबाट पेि भएका अनसुजुच १ अनसुारका २८२ िना ( र्िुारुप ििय  १०० िना र Cash For 

Work ििय  १८२ िना ) व्र्जक्तहरुको वििरर् बैठकिा िानकारी भई अनिुोदन गररर्ो ।(रोिगार सेिा 
केन्त्र) 

 

४. चाल ुआमथयक िर्य २०७७/०७८ को लामग नेपाल सरकारबाट सििय अनदुानको रुपिा जिक्षा ििय  प्राप्त 
विमभन्न अनदुान लगार्ि भौमिक पूिायिार मनिायर् ििय को कार्यक्रिको बिेट नेपाल सरकार जिक्षा 
िन्त्रालर् अन्त्िगयिका विभागहरुबाट स्िीकृि कार्यविमि र मनदेजिका अनसुार कार्ायन्त्िर्न गनय नगर 
कार्यपामलकािा मनर्यर् गनुय पने भएिा सो मनर्यर्का लामग र नगर कार्यपामलकािा नभई नगर प्रिखु्रू् 
बाट स्िीकृि गनुयपने भएिा अविलम्ब मनर्यर् गरी कार्ायन्त्िर्निा लैिान प्रिखु प्रिासकीर् अमिकृि िािय ि 
जिक्षा िाखा अमिकृिस्िर निौँ िहका श्री िोर्ानाथ रेग्िीलाई मिमि २०७७/१०/२५ मभर मनदेजिका र 
कार्यविमििा भएको व्र्िस्थािा पमछ सम्ि िरक नपने गरी िर्ार गरी  अमनिार्य रुपिा पेि गनय  
कार्ायलर् िािय ि मनदेिन ददने मनर्यर् गररर्ो ।(जिक्षा/क.प्र. िाखा)   

 

५. अिुयनिारा नगरपामलका िडा नं ८ बस्ने श्री पषु्प दंगालले मनिको नाििा दिाय कार्ि रहेको साविक 
पाराखोपी गा.वि.स. िडा नं १ हाल अिुयनिारा नगरपामलका िडा नं ८ िा पने वक.नं. ७०९ बाट ि.वि. 
०-१-० स्िास््र् चौकी मनिायर्का लामग मनिःिलु्क उपलब्ि गराउनहुनुे भएको र उक्त िग्गािा स्िास््र् 
चौकी मनिायर् गनुय उपर्कु्त हनुे सिेि रहेकाले उक्त िग्गा र्स नगरपामलकाको नाििा रजिषे्ट्रसन पास गने 
प्रर्ोिनका लामग मसिाररस गररददनहुनु झापा जिल्लाका श्रीिान प्रिखु जिल्ला अमिकारी्रू् र िालपोि 
कार्ायलर्, भरपरुिा अनरुोि मनर्यर् गररर्ो ।(स्िास््र्/जिन्त्सी/क.प्र. िाखा) 

 

६. अिुयनिारा नगरपामलका िमनश्चरे अस्पिालको च.नं. ७६ मिमि २०७७/१०/१६ को परबाट उक्त 
अस्पिालिा सञ्चामलि स्िास््र् वििा कार्यक्रि अन्त्िगयि स्िास््र् वििा और्मि पसल सञ्चालनका लामग 
मिमि २०७७/११/०१ बाट लागू हनुे गरी बहाल सम्झौिा गररएकोिा लािो सिर् सम्ि भएको 
बन्त्दाबन्त्दीले उक्त पसल सञ्चालन हनु नसकेको हनुाले साविक बिोजििकै ििय िथा कबोल रकििा थप 



१ िर्य म्र्ाद थपका लामग अस्पिाल व्र्िस्थापन समिमिबाट मनर्यर् भई स्िीकृमिका लामग पेि भएकोिा 
पेि भए बिोजिि म्र्ाद थपका लामग स्िीकृमि ददने मनर्यर् गररर्ो ।(स्िास््र् िाखा)  

७. अिुयनिारा नगरपामलका खेलकुद विकास समिमिको सदस्र् सजचिको रुपिा कािकाि गने  गरी 
कार्ायलर्का सहार्कस्िर पाचौँ श्री मििेन्त्र अमिकारीलाई जिम्िेिारी िोवकएकोिा उक्त जिम्िेिारी 
कार्ायलर्का सािदुावर्क विकास िाखाका अमिकृिस्िर छैठौँ श्री समुिि िगरलाई िोक्न कार्ायलर्लाई 
मनदेिन ददन मनर्यर् गररर्ो ।(कियचारी प्रिासन िाखा) 

 
८. नेपाल सरकारको भगूोल िथा िनसङ्ख्र्ाको आिारिा हरेक स्थानीर् िहिा ५ देजख १५ िैर्ासम्िको 

आिारभिू अस्पिाल स्थापना िथा स्िरोन्नमि गररने नीमि अनसुार अिुयनिारा नगरपामलका िडा नं ९ िा 
रहेको प्राथमिक स्िास््र् केन्त्र, िमनश्चरेको स्िरोन्नमि गरी अस्पिाल मनिायर्का लामग िग्गा प्राप्त भई 
सकेकाले उक्त स्िास््र् केन्त्रलाई १५ िैर्ाको अस्पिालिा स्िरोन्नमिका लामग नेपाल सरकार, स्िास््र् 
िथा िनसं्र्ा िन्त्रालर्िा मसिाररस गरी पठाउन ेमनर्यर् गररर्ो ।(स्िास््र् िाखा) 

 

९. अिुयनिारा नगरपामलका भएर बहने मबररङ्ग, टाङवटङ, ठूलो निेे लगार्िका नददहरुिा केही िर्य देजख 
नददिन्त्र् सािाग्री उत्खनन नभई अत्र्ामिक िारािा नददिन्त्र् सािाग्री थवुप्रएर बसेको र सोका कारर्ले 
नददले िहाि पररिियन गरी गाउँबस्िीिा पसी ठूलो िारािा िनिनको क्षमि हनु सक्ने अिस्था रहेकाले िी 
नददहरुबाट नददिन्त्र् सािाग्री उत्खनन गनुय आश्वर्क रहेको साथै उक्त नददिन्त्र् सािाग्री उत्खनन गरेिा 
र्स नगरपामलका, १ नं प्रदेि सरकार िथा संघीर् सरकार सिेिका लामग उल्लेखमनर् िारािा रािश्व 
सङ्कलन हनु सक्ने, स्थानीर् रोिगारी प्रिर्द्यन हनुे िथा स्थानीर् विकास मनिायर्का लामग सिेि मनिायर् 
सािाग्री प्राप्त गने लगार्िका प्रिस्ि सम्भािना रहेको हनुाले उक्त के्षरबाट आगािी आमथयक िर्य 
२०७८/०७९ िा नददिन्त्र् सािाग्री उत्खननको आिश्र्क व्र्िस्था मिलाउन प्रचमलि नेपाल सरकार, 
प्रदेि सरकार र र्स नगरपामलकाको प्राकृमिक श्रोि िथा िािािरर् संरक्षर् ऐन मनर्ि बिोजिि चाल ु
आमथयक िर्य  २०७७/०७८ िा र्स नगरपामलका नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् प्रस्िािक भई १ नं 
प्रदेि सरकार, उद्योग, पर्यटन, िन िथा िािािरर् िन्त्रालर् विराटनगरको स्िीकृमििा िािािरर्ीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन ( Environmental Impact Assessment) गनय िथा नदीिन्त्र् पदाथय मबक्री व्र्िस्थाबाट रािश्व 
व्र्िस्थापन लामग  राष्ट्रपमि चरेु िराई ििेि विकास समिमिसँग आिश्र्क सहिमिका लामग अनरुोि गने र 
सो कार्यिा आिश्र्क सहजिकरर्का लामग श्री जिल्ला सिन्त्िर् समिमि झापा, श्री जिल्ला प्रिासन 
कार्ायलर् झापा र श्री मडमभिन िन कार्ायलर्, भरपरु, झापासँग अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो ।  

 
१०. र्स नगरपामलकाको चाल ुआमथयक िर्य २०७७/०७८ को स्िीकृि कार्यक्रि िथा बिेटबाट र्स 

नगरपामलकाका सबै िडाहरुिा पाँच वकलोमिटरका दरले डुबान कटानको सिस्र्ा रहेका स्थानहरुको 
सडक स्िरोन्नमि िथा ग्राभल गनय कार्यक्रि स्िीकृि भई बिेट सिेि व्र्िस्था भएको र उक्त कार्यक्रि 
सञ्चालनका लामग आिश्र्क पने नदीिन्त्र् पदाथय उत्खननका लामग र्स नगरपामलका मभरका रािे, गोर्ाङ 
र सखुानी लगार्िका उत्खनन स्थलहरुबाट  नदीिन्त्र् पदाथय उत्खनन गनुय उपर्कु्त देजखएकाले सो 
कार्यका लामग र्स कार्यपामलकाको स्िीकृि कार्यविमि अनसुार प्रारजम्भक िािािरर्ीर् परीक्षर्(IEE) गनय 
िथा सो अनसुार उत्खनन गनय आिश्र्क सहिमिका लामग राष्ट्रपमि चरेु िराई ििेि विकास समिमिसँग 
अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो । 



 

११. चाल ुआमथयक िर्य २०७७/०७८ को लामग साविक खदुनुाबारी गा.वि.स. र हालको अिुयनिारा 
नगरपामलका जस्थि मबररङ्ग टाङवटङ र ठूलो नेिे नदीको िोवकएको उत्खनन स्थलहरुिा नदीिन्त्र् पदाथय 
उत्खनन गरी विक्री व्र्िस्थाको लामग कार्ायलर्बाट िोवकएको कार्यविमि अनसुार प्रारजम्भक िािािरर्ीर् 
परीक्षर् ( IEE) प्रमििेदन स्िीकृि भई ठेक्का सिेि लामगसकेको, उजल्लजखि उत्खनन स्थलका केही खण्ड 
राष्ट्रपमि चरेु- ििेि संरक्षर् के्षर अन्त्िगयि पने भएको र चरेु के्षरिा विकास मनिायर् गनय अिलम्बन  
गनुयपने कार्यविमि िथा िापदण्ड, २०७७ को पररच्छेद २ को दिा ५ को उपदिा (२) को व्र्िस्था 
अनसुार जिल्ला अनगुिन समिमि झापाबाट अनगुिन भई मसिाररस सिेि प्राप्त गरी खण्ड (क) बिोजिि 
मनम्नानसुारको नदी प्रर्ालीबाट नदीिन्त्र् पदाथय व्र्िसावर्क रुपिा उत्खनन गरी विक्री व्र्िस्था िािय ि 
िीनै िहका सरकारको रािश्व व्र्िस्थापन गनय राष्ट्रपमि चरेु िराई ििेि संरक्षर् विकास समिमिबाट 
सहिमि िाग गने मनर्यर् गररर्ो । 

 

१२. र्स अिुयनिारा नगरपामलका िडा नं २ जस्थि टाङवटङ खोला उत्तर झेलेनी जस्थि ऐलेनी िमिनिा 
प्रस्िाविि औद्योमगक ग्राि स्थापनाका लामग उक्त स्थानिा न्त्रू्निि १० विगाहा िग्गाको आिश्र्किा 
रहेकाले उक्त िग्गाको उपभोग सहिमिका लामग झापा जिल्लाका प्रिखु जिल्ला अमिकारी्रू् सिक्ष 
अनरुोि गने मनर्यर् गररर्ो । 

 
१३. अिुयनिारा नगरपामलकाको घ िगयको मनिायर् व्र्िसार्ी इिाििपर सम्बजन्त्ि कार्यविमिको दिा २ 

(३) बिोजिि पेि भएको ओमलिा कन्त्स्रकस्सन एण्ड कम्पनी प्रा.मल. अिुयनिारा-९  लाई प्रचमलि 
मनर्िानसुार कािकाि गने गरी नर्ाँ इिाििपर प्रदान गने मनर्यर् गररर्ो ।( र्ोिना/ प्राविमिक िाखा) 

 
१४. गि िर्यको िर्ायिको सिर्िा आएको बाढीको प्रकोप रोकथाि लामग ित्काल िारिाली प्रबन्त्िन गररददन विमभन्न 

िडाहरुबाट िारिाली िाग भई आए अनसुार मिमि २०७७/०३/१८ को कार्यपामलका बैठकबाट रु १० लाख 
बराबरको िारिाली खररद गने मनर्यर्ानसुार कार्ायलर्बाट मिमि २०७७/०३/२३ िा विमभन्न साइिका २२० थान 
िारिाली खररद गने मनर्यर् भई ित्काल िारिाली प्रबन्त्ि गनय ित्कामलन कार्ायलर् प्रिखुबाट िीिीका इन्त्रजस्रि 
वििायिोड-८ लाई िारिाली आपूिी गनय कार्ायदेि ददइएको र सोबाट रु ७,५६,३९३.७५ पैसा (साि लाख छपन्न 
हिार मिन सर् मरर्ानब्बे रुपैर्ा पैसा पचहत्तर िार ) को दावर्त्ि सिृना भई मिमि २०७७/०३/३० िा नै 
भकु्तानीका लामग मबल पेि भएको ।उक्त सिर्िा उक्त मबल अनसुारको रकि भकु्तानीका लामग बिेट अभाि भई 
हनु भकु्तानी नसकेकोिा चाल ु आमथयक िर्य २०७७/०७८ को लामग विपद व्र्िस्थापन कोर्िा विमनर्ोजिि 
बिेटबाट उक्त दावर्त्ि भकु्तानी गने मनर्यर् गररर्ो । 

 


