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लिलि २०७८ साि श्रावण २६ गिेको नगर कायुपालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोजर्ि लनणुयहरु गररयो ।

१. यस अर्जन
ु धारा नगरपालिका क्षेत्र भएर बहने लबररङ, टाङटटङ, ठू िो नेिे िथा सजखानी खोिाबाट आ.ई.ई.
प्रलिवेदनिा उल्िेख भई िोटकएको पररिाणिा नददर्नन्य सािाग्री उत्खन लबक्री टवरिरण िथा ासारपसार
गने गरी आ.व. ०७७/०७८ को प्रारजम्भक वािावरणीय प्रलिवेदनको अद्यावलधक टववरण प्राप्त भएको साथै
आ.व.२०७८/०७९ का िालग ईको लग्रन कन्सल्टे न्सी, टविाुिोड झापा िार्ुि लिलि २०७८/०४/२५ गिे
प्राप्त प्रारजम्भक वािावरणीय

अद्यावलधक प्रलिवेदनिा उल्िे ख भए बिोजर्ि यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका

लनम्नानजसारका नदी प्रणािीहरुबाट आ.व.०७८/०७९ िा िपलसि बिोजर्िको ४ वटा प्याकेर्िाई एकिजष्ठ
रुपिा लनम्नानजसार िोटकएको पररिाणिा नदीर्न्य सािाग्री उत्खनन् लबक्री टविरण िथा ासारपसार गनु
पाउने दे जखएको हजुँदा

टवद्यजिीय ठे क्का प्रणािी

(E BID ) िार्ुि ठे क्का प्रटक्रयाका िालग उक्त आइ इ इ

प्रलिवेदन को अद्यावलधक टववरण स्वीकृि गरी ठे क्का बन्दोवस्िीको सूचना प्रकाशन गने लनणुय गररयो ।
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(योर्ना/ आलथुक प्रशासन/ रार्स्व शाखा )
२. यस नगरपालिका लभत्र सञ्चालिि टवलभन्न क्रशर उद्योगहरुिे सजञ्चि गरी राखेका नदीर्न्य पदाथुहरुको
सम्बन्धिा यस नगर कायुपालिकाबाट उपप्रिजखज्यूको सं योर्कत्विा गदठि सलिलिबाट अजन्िि प्रलिवेदन प्राप्त
भए पश्चाि क्रशर उद्योगिा सजञ्चि नदीर्न्य सािाग्रीको सम्बन्धिा थप छिर्ि गरी अजन्िि लनष्कषुिा पजग्ने
लनणुय गररयो ।(रार्श्व/ योर्ना)
३. यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सं चालिि टवलभन्न टकलसिका टवकास आयोर्नाहरुको लनरीक्षण िथा अनजगिन
पश्चाि प्राप्त प्रलिवेदन िालथ छिर्ि गदाु ठे क्का प्रटक्रया िथा उपभोक्ता सलिलि िार्ुि सं चािन भएका त्यस्िा
आयोर्नाहरुिे न्यूनिि रुपिा पजरा गनजु पने िापदण्डहरु पजरा नगरे को दे जखएको साथै योर्ना सं चािन अवलधभर
सं चालिि योर्नाहरुको लनयलिि अनजगिन िथा सजपरीवेक्षणको िालग प्राटवलधक र्नशजक्त व्यबस्थापन गरी
टवकास लनिाुण आयोर्नाहरुिाई गजणस्िरीय ढं गबाट सियिा नै सं पन्न गने व्यबस्था लििाउन योर्ना िथा
प्राटवलधक शाखािाई लनदे शन ददने लनणुय गररयो । (योर्ना/ प्राटवलधक शाखा )
४. भूलि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोगिे लनददुष्ट गरे को िापदण्ड र अनजसूची

अनजसार यस नगरपालिका

िार्ुि सं किन भएका भूलिहीन दलिि, भजलभहीन सजकजम्बासी िथा अब्यवजस्थि बसोबासीहरुको ७३०० थान
ुँ ा त्यसरी प्राप्त भएका र्ारािहरु स्यान गरी सफ्वेयरिा प्रलबष्ट
र्ाराि ईकाईिा सं किन भई सकेको हजद
गनुिा िालग कायाुियिा रहेका िौर्जदा र्नशजक्तबाट िात्र सम्पन्न गनु र्नशजक्त अभाव भएकािे सो काििाई
लछटो छररिो र प्रभावकारी ढं गबाट अगाडी बढाउनज पने भएको हजुँदा सो कायु सम्पन्न गरे का झापा जर्ल्िाका
अन्य स्थानीय िहहरुसुँग सम्पकु गरी त्यस लनकायिा कायुरि र्नशजक्तिाई प्रलि र्ाराि अलधकिि ६०/(साठी) रुपैयाुँ उपिब्ध गराउने गरी सेवा करार सम्झौिा गरी प्रलबष्टीको कायु द्रिज िागुबाट अगाडी बढाउने

नगर कायुपालिकको कायाुिय लनणुय अनजिोदन गने साथै र्ग्गाको नापर्ाुँच िथा कन्रोि पोईन्ट लनधाुरण
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गरी नापर्ाुँच कायुिाई सिेि अगाडी वढाउन आवश्यक व्यवस्था लििाउन िगि सं किन ईकाई िथा
नगरकायुपालिकाको कायाुियिाई लनदे शन ददने लनणुय गररयो। ( आलथुक प्रशासन/प्रशासन शाखा )

५. गि आ.व. ०७७/०७८ िा खोिा ठे क्कािा िालग टे ण्डर आह्वान भई प्राप्त जशिबन्दी दरभाउ पत्र पेश गने
र्िुहरु िध्ये उच्चिि अंक कबोि गरी धरौटी र्म्िा गने र्िुिाई नददर्न्य सािाग्री उत्खनन लबक्री टविरण
िथा ारपसारका िालग अस्थायी ईर्ार्ि पत्र ददई कायाुियबाट रलसद ठे िी सिेि भरपाई गराई उपिब्ध
गरईएकोिा सम्िालनि सबोच्च अदाििको आदे शानजसार नदीर्न्य सािाग्री लबक्री टविरण िथा ासार पसार
बन्द गनु अन्िरीि आदे श र्ारी भए पश्चाि सिेि उत्खनन कायु नरोकीएकोिे सो सम्बन्धिा अनजगिन गदाु
यस नगरपालिकाको कायाुियबाट र्ारी भएका भन्दा र्रक र बढी लसररयि नं का रलसद र्ेिा परे को
सन्दभुिा त्यसरी र्ारी भएका रलसदहरु सद्दे टकिे के कस्िा हजन भलन यटकन गनु आवश्यक दे जखएकोिे
लनम्नानजसारको छानवीन सलिलि गठन गने लनणुय गररयो ।
िपलसि
उप-प्रिजख

श्री कििा आचायु खलिवडा

सं योर्क

वडा अध्यक्ष वडा नं २ श्री रघजनाथ खनाि

सदस्य

वडा अध्यक्ष वडा नं ३ श्री र्ीवकजिार भण्डारी

सदस्य

वडा अध्यक्ष वडा नं ६ श्री िोकनाथ गौिि

सदस्य

वडा अध्यक्ष वडा नं ७ श्री

सदस्य

नवराि ढजं गाना

वडा अध्यक्ष वडा नं १० श्री विदे वलसुँह गोम्दे न
अलधकृि (सािौँ) श्री टहिरार् सेढाईँ

सदस्य
सदस्य सजचव

५.अर्जन
ु धारा नगरपालिका वडा नं ३ को वडा कायाुियको छि ििुिका िालग साटवकिा टवलनयोजर्ि बर्ेट
अपजग भएकािे उक्त कायुका िालग िगि ईटष्टिेट बिोजर्ि ििुि गने लनणुण गररयो। (योर्ना, आलथुक प्रशासन)
६. यस नगरपालिकाको िालग आलथुक वषु २०७७/०७८ का िालग सशिु अनजदान अन्िगुि सम्झौिा भई कायु
भएकोिा आलथुक वषुको अन्त्यिा प्राटवलधक कारणिे भजक्तानी हजन नसकी टिर् हजन गएकािे उक्त रकि
नगरपालिकाको आन्िररक श्रोिबाट चािज आलथुक वषु २०७८/०७९ िा भजक्तानी गरी सो को शोधभनाुका िालग
नेपाि सरकारसुँग अनजरोध गने लिलि २०७८/०४/०४ गिेको सवुपक्षीय बैठकको लनणुय बिोजर्ि िी
कायुक्रिहरुको दाटयत्व र गि आलथुक वषुिा सम्पन्न भएका भजक्तानी हजन बाुँकी सिेिका अनजसजज च १ बिोजर्िका
योर्ना िथा कायुक्रिहरुको दाटयत्वको टववरण चािज आ.व. िा भजक्तानी प्रयोर्नका िालग प्रिाजणि गने लनणुय
गररयो । (आलथुक प्रशासन, योर्ना)

