
अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः २२/०७७ 

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७७/१२/१३  

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 अनजपलथित 

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 अनजपलथित 

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 अनजपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ९ श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं १० श्री बिदवेलसंह गोम्दने उपलथित 

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 अनजपलथित 

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 

 

 

 



मिमि २०७७ साल चैत्र १३ गिे बसेको नगर कार्यपामलकाको बैठकबाट मनम्न बिोजिि मनर्यर्हरु गररर्ो । 

१. मिमि २०७७ चैत्र ३ गिे बसेको नगर कार्यपामलकाको बैठकको मनर्यर् िथा सोको कार्ायन्वर्नका 
सम्बन्धिा समिक्षात्िक छलफल गररर्ो । 

२. मिमि २०७७ साल चैत्र १३ गिे बसेको सवयदलीर् सवयपक्षीर् बैठकका मनर्यर्हरुबारे बैठकिा िानकारी 
गराइर्ो । 

३. पमछल्लो सिर् कोमिड १९ प्रकोपको दोश्रो चरर्को संक्रिर्को खिरा बढीरहेको सन्दियिा स्वास््र् 
सरुक्षा सम्बजन्ध िापदण्डको पालना गरी सिकय िा अपनाउन आि नगरवासीिा अपपल गने र सम्िापवि 
प्रकोप रोकथािका लामग आवश्र्क पूवय िर्ारी गनय गराउन नगर कार्यपामलकको कार्ायलर्लाई मनदेशन 
ददने मनर्यर् गररर्ो ।(स्वास््र् शाखा) 

४. र्स अिुयनधारा नगरपामलकािा रहेका अव्र्वजस्थि बसोवासीले ऐलेनी, पिी, सरकारी िग्गा उपिोग गरे 
बापि नगरपामलकािा बझुाउन ुपने वहाल पवटौरी (स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५९ 
को) करका सम्बन्धिा मिमि २०७७/१२/०३ गिेको र्स नगर कार्यपामलका बैठकबाट मनर्यर् िए 
अनसुारको कार्ायन्वर्नका सन्दियिा स्थानीर् रािनैमिक दल िथा सरोकारवालाहरुबाट व्र्क्त िएको 
चासोका सम्बन्धिा व्र्ापक छलफल गररर्ो ।उक्त दररेट अनसुार हाल सम्ि कररब १५०० िन्दा बढी 
सेवाग्राहीहरुले कर बझुाइसकेको हुुँदा उल्लेजखि सझुाव अनसुार नर्ाुँ मनर्यर् गरी ि्र्ांक संकलन गने 
कार्य आर्ोगबाट ि्र्ांक संकलनका लामग िोपकएको सिर्मसिा अनसुार सम्िव नहनुे र व्र्ावहाररक 
सिेि नहनुे देजखएकाले हाललाई पूवयवि मनर्यर् कार्ायन्वर्न र्थावि राख्न ेर आगािी आ.व. िा उल्लेजखि 
बहाल पवटौरी करदािा िध्रे्का मसिान्िकृिहरुका लामग आमथयक िथा सािाजिक पवकासका कार्यक्रिहरु 
िाफय ि सम्बोधन गनय सवयसम्िि मनर्यर् गररर्ो  ।  

५. अिुयनधारा नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा स्थापन गररएको िमूिहीन दमलि, िमूिहीन सकुुम्वासी िथा 
अव्र्वजस्थि बसोवासीको लगि संकलन िथा पववरर् संकलन इकाईिा रही कािकाि गने गरी हाललाई 
चाल ु आ.व. िरका लामग ६ िना अमिनको सेवा करारिा मलन नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई 
मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो । साथै, िग्गा नाुँपिाुँच सम्बजन्ध कार्यिा सहजिकरर्का लामग कार्ायलर्िा 
रहेको १ थान टोटल स्टेशनका अमिररक्त थप १ थान टोटल स्टेशन खररद गनय र आगािी नगर 
सिाबाट बिेट सिार्ोिन गने गरी उपर्कु्त शीर्यकबाट खचय लेख्न नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई 
मनदेशन ददन े मनर्यर् गररर्ो ।(आमथयक प्रशासन/जिन्सी/पववरर् संकलन इकाई) 

६. नेपालीहरुको िहान चाड फाग ुपूजर्यिाको अवसरिा मिमि २०७७ साल चैत्र १५ गिे आइिबारका ददन 
र्स नगरपामलका मित्रका शैजक्षक संस्थाहरुिा स्थानीर् पवदा ददने मनर्यर् गररर्ो ।(कियचारी 
प्रशासन/जशक्षा शाखा) 

७. र्स नगरपामलकाको चाल ु आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि बिेट िथा कार्यक्रि अन्िगयि प्रत्रे्क 
वडािा ५ पक.िी. का दरले सडक स्िरोन्नमि (ग्रािल) गनयका लामग बिेट पवमनर्ोिन िएको र 
नगरपामलकाबाट नदीिन्र् सािाग्री व्र्वस्थापन गरी कार्ायन्वर्न गने नगरपामलकाको नीमि रहेकोिा 
नदीिन्र् सािाग्री उत्खनन व्र्वस्थापनका लामग प्रारजम्िक वािावरर्ीर् प्रमिवेदन िर्ारीका क्रििा 
रहेकाले प्रमिवेदन स्वीकृि िई कार्ायन्वर्निा लैिाने गरी नददिन्र् सािाग्री उत्खनन िथा ढुवानीका लामग 
दररेट िाग गने र कार्ायन्वर्नका लामग सबै वडािा एक एक वटा उपिोक्ता समिमि गठन गनय र 



स्िरोन्नमि गररने सडकहरुको पववरर् वडा समिमिबाट मनर्यर् गरी पठाउन वडा कार्ायलर्लाई मनदेशन ददन े
मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

८. र्स नगरपामलकाबाट मबरीङ टाङपटङ लगार्िका नदीहरुबाट नदीिन्र् सािाग्री उत्खननका लामग पवमिन्न 
प्र्ाकेिहरुिा ठेक्का बन्दोवस्ि गररएकोिा उक्त कार्यका सम्बन्धिा सम्िामनि सवोच्च अदालििा िदु्दा 
पवचारामधन रहेको सन्दियिा सम्िामनि अदालिबाट ठेक्का अवमध अगावै मनर्यर् िई आएिा सोही बिोजिि 
गने िथा उक्त अवमधिा मनर्यर् िई नआएिा सो सम्बन्धिा आगािी नगर सिाबाट हनुे मनर्यर्ानसुार गनय 
मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

९. र्स नगरपामलकाको चाल ुआ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि बिेट िथा कार्यक्रि अन्िगयि खानेपानी िथा 
सरसफाईिा पवमनर्ोजिि बिेटबाट देहार्का स्थानहरुिा खानेपानी सम्बजन्ध देहार् अनसुारका र्ोिनाहरु 
सञ्चालन गनय कुल लागिको ५० प्रमिशि लागि साझेदारीिा ल.ई.अनसुारको रकि पवमनर्ोिन गने मनर्यर् 
गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

क्र.सं वडा नं आर्ोिना 
१ ३ पवष्र् ुदलुालको घर पूवय १ थान इनार मनिायर् 

२ ३ रेनकुा खवासको घर छेउ १ थान इनार मनिायर् 

३ ३ िसबहादरु नेम्वाङ्गको घर छेउ डाुँडा गाउुँ १ थान इनार मनिायर् 

४ ३ िदन बास्कोटाको घर छेउ इनार िियि 

५ ३ लटरे खोल्सीिा खानेपानीका लामग िोटर िथा पाइप पवस्िार 

६ २ बगरे टोलिा खानेपानीका लामग ३ इन्चको पाइप पवस्िार 

१०.  अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ३ िा मनियला जघमिरेको घर छेउ खोल्सीको पानी व्र्वस्थापन गरी 
पगला खोलािा झानयका लामग आवश्र्क NP2 90 साइिको २ थान ह्यिुपाइप पवमनर्ोजिि बिेटबाट वा 
प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्बाट खररद गरी उपलब्ध गराउन ेमनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

 

११. अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ३ िा रहेको पगला खोलािा श्रीिान प्रिखुज्रू् र उपप्रिखुज्रू्बाट 
स्थलगि अनगुिन हुुँदा राि िहिको घरछेउिा र िकेुखाडीिा ित्काल २ ठाउुँिा पलु वा कल्िटय 
नबनाएिा आगािी वर्ायिको सिर्िा िनिीवन कष्टकर हनुे देजखएको हुुँदा िियि सम्िार कोर्िा 
पवमनर्ोजिि बिेटबाट बपढिा रु १० लाखसम्ि िकु्तानी हनुे गरी उपिोक्ता समिमि िाफय ि कार्य सम्पन्न 
गराउन मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना/आमथयक प्रशासन शाखा) 

 

१२. मिमि २०७७/१२/०३ को नगर कार्यपामलका बैठकको मन.नं. ९ बिोजिि अिुयनधारा नगरपामलका 
र मबिायिोड नगरपामलकाको मसिानािा नाला मनिायर्का लामग बिेट पवमनर्ोिन गररएकोिा उक्त मनर्यर्िा 
आर्ोिनाको ठेगाना िलुवश अिुयनधारा ६ उल्लेख िएकोिा सो ठेगाना संशोधन गरी अिुयनधारा-११ 
कार्ि गने मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

 
१३. नगर पवकास कोर्, काठिाडौँको मिमि २०७७/१२/१० को पत्रबाट कोर्बाट नगरपामलकाहरुिा 

लगानी गररने िग्गाको स्वामित्व समुनजिििा िएको व्र्ावसापर्क रुपिा आमथयक प्रमिफलर्कु्त िथा 
नवप्रवियक आर्ोिनाको प्रस्िाव िाग िएकोिा र्स अिुयनधारा नगरपामलकाबाट वडा नं ८ को शमनिरे 
बिारबाट मबिायिोड नगरपामलकासम्ि ढल मनकास सम्बजन्ध आर्ोिना प्रस्िाव गरी पठाउन ेमनर्यर् गररर्ो 
।(र्ोिना शाखा) 



 
१४. र्स नगरपामलकाको चाल ु आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि बिेट अन्िगयि िियि सम्िारकोर् 

शीर्यकिा पवमनर्ोजिि रकिबाट देहार्का आर्ोिनाहरुिा बिेट खचय लेख्न े गरी आर्ोिना सञ्चालन गने 
मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना/आमथयक प्रशासन शाखा) 
क. अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ४ िा रहेको मसंहवापहनी देवी िजन्दरिा शौचालर् मनिायर्का लामग रु 

१ लाख िात्र । 

ख. अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ८ िा रहेको डांग्रदेेवी सेिीदेवी पामथिरा िजन्दरिा शौचालर् मनिायर्का 
लामग रु १ लाख िात्र । 

ग. अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ११ िा आर्वेुद और्धालर्को सेवा पवस्िार गनय प्रस्िापवि थारु 
कल्र्ार्कारी िवनिा शौचालर् मनिायर् कार्य । 

१५. अिुयनधारा नगरपामलका वडा नं ४ र ५ को मसिानािा पने शपहद रािन मगरी िागयिा पने पाण्डवपरु 
र बाुँगेडाुँगीको मबचिा िेन्टेड कज्वे मनिायर् गनय २०७७/१२/०३ को नगर कार्यपामलकाको बैठकको 
मनर्यर्बाट आगािी आ.व. िा िकु्तानी हनुे गरी बढीिा रु १५ लाख बराबको रड मसिेण्ट खररद गनय 
बिेट उपलब्ध गराउने गरी सम्झौिा आदद कार्यका लामग श्रोि समुनजिििा गरी कार्ायलर्लाई मनदेशन 
ददने मनर्यर् िएकोिा प्रापवमधकको रार्का आधारिा ग्र्ामबन व्र्वस्थापन गने गरी कार्ायन्वर्न गनय 
कार्ायलर्लाई मनदेशन ददने गरी सापवक मनर्यर् संशोधन गने  मनर्यर् गररर्ो ।(र्ोिना शाखा) 

१६. नदी के्षत्र मनधायरर् गने सम्बन्धिा राष्ट्रपमि चरेु िराई िधेश संरक्षर् पवकास समिमिबाट मनधायररि 
िापदण्ड सिेिका आधारिा अिुयनधारा नगरपामलका अन्िगयिका ठुला नददहरुको परापूवयकालदेजखको 
पकनारबाट (वर्ायिको बापढले कार्ि गरे बाहेकको) ३० मिटर क्षेत्र िथा अन्र् स साना नददहरुको 
पकनारबाट ५ मिटर क्षेत्रका िागहरुलाई नददक्षेत्र कार्ि गरी सो क्षेत्र मित्र पने ऐलेनी पमिय िग्गाहरुको 
हकिोगको मनस्सा उपलब्ध नगराउन वडा कार्ायलर्हरुलाई मनदेशन ददन े मनर्यर् गररर्ो ।(वडा 
कार्ायलर्हरु) 

१७. र्स नगरपामलकाका िमूिहीन दमलि, िमूिहीन सकुुम्वासी िथा अव्र्वजस्थि बसोवासीको ि्र्ांक 
संलकनका लामग सािदुापर्क पवद्यालर्का ३७ िना जशक्षकहरुलाई पपहलो ५ ददन दैमनक रु १००० का 
दरले र बाुँकी ददनिा प्रत्रे्क वडािा १ िना जशक्षकलाई दैमनक रु ५०० का दरले खाना खािा िथा 
र्ािार्ाि खचय उपलब्ध गराउने गरी ि्र्ांक संकलकको रुपिा खटाइएकोिा उक्त अवमधिा संकमलि 
ि्र्ांक पवश्लरे्र् गदाय एउटा वडािा एक िना िात्र ि्र्ांक संकलक खटाउुँदा मनधायररि अवमधिा ि्र्ांक 
संकलनको कार्य नसपकन े देजखएको हुुँदा मनधायररि सिर् मितै्र ि्र्ांक संकलनको कार्य सम्पन्न गनय 
संकलनको पपहलो १० ददन पमछ खपटने सबै ि्र्ांक संकलकलाई प्रमि फाराि रु ५० का  का दरले 
र्ािार्ाि िथा खानाखािा खचय उपलब्ध गराउने गरी आवश्र्क िात्रािा ि्र्ांक संकलन खटाउन नगर 
कार्यपामलकाको कार्ायलर्लाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो ।  

१८. नगर कार्यपामलकाको बैठकबाट हनुे मनर्यर्को कार्ायन्वर्नका सम्बन्धिा सबै शाखा िथा वडा 
कार्ायलर्हरुले कार्ायलर्को वेिसाइटबाट मनर्यर् प्राप्त गरी र्थाजशघ्र कार्ायन्वर्निा लैिानका लामग 
कार्ायलर् िाफय ि सबै शाखा िथा वडा कार्ायलर्हरुलाई मनदेशन ददने मनर्यर् गररर्ो । 

 


