
अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः २०/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/११/११  

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 ६ श्री िोकनाि गौतम अनजपलथित 

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 उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री हररमा्ा भण्डारी उपलथित 

का्ुपालिका सदथ् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपलथित 

प्रमजख प्रशासकी् अलधकृत श्री महने्द्रकज मार खाम््ाहाङ्ग उपलथित 

सहा्क, क.प्र.शाखा श्री सौर्न कटजवाि उपलथित 

 

  



मिमि २०७७/११/११ गिे बसेको नगर कार्यपामिका बैठकबाट देहार् बिोजिि मनर्यर्हरु गररर्ो । 

१. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ८ िा रहेको श्री शमनश्चरे बहजिजजि क्याम्पसिा मनिायर् हजने क्याम्पस 
भवनको नगरपामिकािा बजझाउनज पने नक्सापास दस्िजर मिनाहाका िामग अनजरोध भई आएको सम्बन्धिा 
छिफि हजुँदा आगािी नगर सभाबाट सिर्यन हजने गरी नगरपामिका मभत्र रहेका सािजदायर्क शैजिक 
संस्र्ाहरु िर्ा नेपाि सरकारबाट आर्कर छजट सजयवधा प्राप्त गरेका धामियक संघसंस्र्ाहरुको नक्सापपास 
दस्िजर छजट गने मनर्यर् गररर्ो । (रािश्व शािा / प्रायवमधक शािा) 
 

२. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं १ जस्र्ि श्री हच जिासा सािजदायर्क वन उपभोक्ता सिूह काठदाउरा 
यवक्री यविरर् मसफाररसका िामग अनजरोध भई आएको सम्बन्धिा छिफि हजुँदा मडमभिन वन 
कार्ायिर्बाट काठ दाउरा संकिन सहिमि प्राप्त गरी संकिन भएका काठ दाउराका यवक्री यविरर्का 
िामग सािजदायर्क वनबाट मसफाररस िाग भई आएिा मडमभिन वन कार्ायिर्, झापािा मसफाररस गने 
मनर्यर् गररर्ो । (सािजदायर्क यवकास शािा ) 
 

३. र्स नगरपामिकािा सञ्चािन हजने भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी र अव्र्वजस्र्ि बसोवासीको िगि 
संकिन सम्बजन्ध कार्यका सम्बन्धिा र्स नगरपामिका िनप्रमिमनमध, नगरस्िरीर् सहजिकरर् समिमिका 
पदामधकारी, जिल्िा समिमिका प्रमिमनमध, जिल्िा प्रशासन कार्ायिर्, झापा, िािपोि कार्ायिर् िर्ा नापी 
कार्ायिर् झापाका प्रमिमनमध सिेिको सहभामगििा एक अमभिजजिकरर्  कार्यक्रि मिमि 
२०७७/११/१६ गिे आइिबारका ददन सञ्चािन हजने मनर्यर् गररर्ो ।(कियचारी प्रशासन शािा) 
 

४. र्स नगरपामिकाका िामग चािज आमर्यक वर्य २०७७/०७८ का िामग जशिा िफय  प्राप्त सशिय अनजदानबाट 
भौमिक पूवायधार अन्िियग यवद्यािर् भवन, Wash सजयवधा सयहिको शौचािर् , किा कोठा मनिायर् र 
यवमभन्न यकमसिका कार्यक्रिगि अनजदान रकि यवद्यािर्हरुिाई बाुँडफाुँड गने सम्बन्धिा जशिा शािाको 
मसफाररसिा आवश्र्क मनर्यर्का िामग श्रीिान नगर प्रिजिज्रू्िाई अजतिर्ारी प्रदान गने मनर्यर् गररर्ो 
।(जशिा शािा) 
 

५. अिजयनधारा नगरपामिकाको प्रस्िायवि शमनश्चरे अस्पिािको प्रशासमनक संगठन िर्ा िनशजक्त 
व्र्वस्र्ापनका िामग संगठन िर्ा व्र्वस्र्ापन सवेिर् गनजय आवश्र्क रहेकािे सोका िामग नेपाि 
सरकार, स्वास््र् िर्ा िनसंतर्ा िन्त्रािर्िा अनजरोध गने मनर्यर् गररर्ो ।(स्वास््र् शािा) 
 

६. र्स नगरपामिकािा भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी र अव्र्वजस्र्ि बसोवासीको िगि संकिन 
सम्बजन्ध कार्ययवमध, २०७७ बिोजिि स्र्ापना हजने भमूिहीन दमिि, भमूिहीन सजकज म्वासी र अव्र्वजस्र्ि 
बसोवासीको यववरर् िर्ा ि्र्ाङ्क संकिन इकाइका िामग स्र्ानीर् िहबाट व्र्वस्र्ापन गनजयपने 
िनशजक्तका सम्बन्धिा िोयकएको िचय शीर्यकबाट प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने गरी ि्र्ाङ्क संकिक 
िर्ा सािाजिक पररचािकको हकिा जशिा शािाको सिन्वर्िा सािजदायर्क यवद्यािर्का जशिकहरु 
सिेि पररचािन गने गरी कियचारी व्र्वस्र्ापन गनय कार्ायिर्िाई मनदेशन ददन े  मनर्यर् गररर्ो 
।(जशिा/क.प्र.शािा) 

 



७. र्स नगरपामिकाका नदीहरुबाट नदीिन्र् सािाग्री उत्िननका िामग आइइ िर्ा इआइएका िामग 
राष्ट्रपमि च जरे िधेश िराइ संरिर् यवकास समिमि, िजििटारबाट सहिमि प्राप्त गने कार्यका िामग 
अिजयनधारा नगरस्िरीर् ििाधार व्र्वस्र्ापन समिमिका संर्ोिक श्री केदार परािजिीिाई कार्ायिर्बाट 
िटाई पठाइएकोिा मनििाई सहार्कस्िर कियचारी सो सरहको दैमनक िर्ा भ्रिर् भत्ता उपिब्ध 
गराउने मनर्यर् गररर्ो ।(आमर्यक प्रशासन शािा) 

 
८. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ५ जस्र्ि अिजयनधारा दैवी प्रकोप व्र्वस्र्ापन सिूहको िेत्रिा प्रस्िायवि 

जचल्रेन पाकय  छेउिा मनिायर् भएको आरमसमस िटबन्धनको िामर्ल्िो भागिा फिािको एङ्गि फिाि 
राख्नका िामग आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा उपिब्ध हजने हजने गरी रु १ िाि ५० हिार िात्रको 
दायर्त्व सिृना गरी सम्झौिा गने मनर्यर् गररर्ो ।   (र्ोिना शािा/ आमर्यक प्रशासन शािा) 

 

९. र्स नगरपामिकाको कार्ायिर्बाट मिमि २०७७/१०/१८ बाट अमनवार्य अवकाश हजन ज भएका 
सहार्कस्िर चौर्ो िहका कियचारी श्री अिजयनप्रसाद अमधकारीको ित्कामिन िजदजनाबारी गाउुँ यवकास 
समिमिको च.नं. ५८४ मिमि २०५८/०९/०६ मनर्जजक्त सम्बजन्ध पत्रिा स्र्ार्ी मनर्जजक्त भनी उल्िेि 
नभएको िर सोही कार्ायिर्को च.नं ९९२ मिमि २०६३/१२/३० को बढजवा मनर्जजक्त सम्बजन्ध पत्रिा 
मनिको  स्र्ार्ी मनर्जजक्त २०५८/०९/०६ नै रहेको भने्न िजल्न आएकािे सोही मिमििाई स्र्ार्ी 
मनर्जजक्त िानी मनिको मनर्िानजसार पाउने उपदान िर्ा अन्र् सजयवधा भ जक्तान गनय कार्ायिर्िाई मनदेशन 
ददने मनर्यर् गररर्ो ।(आमर्यक प्रशासन शािा/कियचारी प्रशासन शािा) 

 

१०. अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ३ बस्ने श्री सरस्विी राईिे अिजयनधारा नगरपामिका वडा नं ३ िा 
गाउुँघर जक्िमनक मनिायर्का िामग सायवक पारिोपी-४, हाि अिजयनधारा-३ यक.नं. ४१६५ को ि.यव. 
१-२-१५.५ िध्रे्बाट ०-०-१२ बाट िग्गा मनिःशजल्क उपिब्ध गराउनजहजने भएको र उक्त िग्गा 
गाउुँघर जक्िमनक भवन मनिायर्का िामग उपर्जक्त सिेि रहेकािे उक्त िग्गा मनर्िानजसार र्स 
कार्ायिर्को नाििा नािसारीको आवश्र्क प्रयक्रर्ाका िामग झापा जिल्िाका श्रीिान प्रिजि जिल्िा 
अमधकारीज्रू् िर्ा जिल्िास्िरीर् मसफाररस समिमि सिि अनजरोध गने मनर्यर् गररर्ो । 

 

 


