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अर्जुनधारा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको बैठक 

बैठक संख्ााः ०१ /०७०/०७०  

अध््क्षतााः नगर प्रमजख श्री हररकज मार राना 

लमलताः२०७०/०४/२६  

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 अनजपलथित 

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 ० श्री गोलपचन्द्र गौतम उपलथित 

वडा अध््क्ष,वडा नं ० 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 अलम्बका प्रसाद चौिागाई ँ उपलथित 

अलधकृत छैठौ ँ श्री चजडामणी लनरौिा उपलथित 
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लिलि २०७८ साि श्रावण २६ गिेको नगर कायपुालिकाको बैठकबाट लनम्न बिोजर्ि लनणयुहरु गररयो । 

१. यस अर्जनुधारा नगरपालिका क्षेत्र भएर बहने लबररङ, टाङटटङ, ठूिो 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 कन्सल्टेन्सी, टविाुिोड झापा िारु्ि लिलि २०७८/०४/२५ गिे 
प्राप्त प्रारजम्भक वािावरणीय  अद्यावलधक प्रलिवेदनिा उल्िेख 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 उत्खनन ् लबक्री टविरण िथा ासारपसार गन ु
पाउन े देजखएको हजुँदा  टवद्यजिीय ठेक्का प्रणािी  (E  BID ) िारु्ि ठेक्का प्रटक्रयाका िालग उक्त आइ इ इ 
प्रलिवेदन को अद्यावलधक टववरण स्वीकृि गरी ठेक्का बन्दोवस्िीको सूचना प्रकाशन गने लनणयु गररयो ।                 

                             िपलसि 

क्र 
सं 

खोिाको नाि प्याकेर् संख्या र्म्िा उत्खनन ्    
क्षेत्र 

वाटषकु उत्खनन गन ु
सटकने पररिाण घ.लि. 

कूि न्यूनिि अक 

१ लबररङ 

(बजद्धशाजन्ि लसिाना सिेि) 
३ ९ 140300 18412048.9 

२ टाङटटङ १ १० ११४००० 21811426.9 
३ ठूिो नेिे १ ५ १४००० 2455716.8 
४ सजखानी १ ३ २३४०० 3843949.463 
                              कूि र्म्िा रकि  46523142.063 

                                                (योर्ना/ आलथकु प्रशासन/ रार्स्व शाखा ) 

२. यस नगरपालिका लभत्र सञ्चालिि टवलभन्न क्रशर उद्योगहरुिे सजञ्चि गरी राखेका नदीर्न्य पदाथहुरुको 
सम्बन्धिा यस नगर कायपुालिकाबाट उपप्रिजखज्यूको संयोर्कत्विा गदठि सलिलिबाट अजन्िि प्रलिवेदन प्राप्त 
भए पश्चाि क्रशर उद्योगिा सजञ्चि नदीर्न्य सािाग्रीको सम्बन्धिा थप छिर्ि गरी अजन्िि लनष्कषिुा पजग्न े
लनणयु गररयो ।(रार्श्व/ योर्ना) 

३. यस नगरपालिका के्षत्र लभत्र संचालिि टवलभन्न टकलसिका टवकास आयोर्नाहरुको लनरीक्षण िथा अनजगिन 
पश्चाि प्राप्त प्रलिवेदन िालथ छिर्ि गदाु ठेक्का प्रटक्रया िथा उपभोक्ता सलिलि िारु्ि संचािन भएका त्यस्िा 
आयोर्नाहरुिे न्यूनिि रुपिा पजरा गनज ुपने िापदण्डहरु पजरा नगरेको देजखएको साथै योर्ना संचािन अवलधभर 
संचालिि योर्नाहरुको लनयलिि अनजगिन िथा सजपरीवेक्षणको िालग प्राटवलधक र्नशजक्त व्यबस्थापन गरी 
टवकास लनिाुण आयोर्नाहरुिाई गजणस्िरीय ढंगबाट सियिा नै संपन्न गने व्यबस्था लििाउन योर्ना िथा 
प्राटवलधक शाखािाई लनदेशन ददने लनणयु गररयो । (योर्ना/ प्राटवलधक शाखा ) 

४. भलूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोगिे लनददुष्ट गरेको िापदण्ड र अनजसूची  अनजसार यस नगरपालिका 
िारु्ि संकिन भएका भलूिहीन दलिि, भ जलभहीन सजकज म्बासी िथा अब्यवजस्थि बसोबासीहरुको  ७३०० थान 
र्ाराि ईकाईिा संकिन भई सकेको हजुँदा त्यसरी प्राप्त भएका र्ारािहरु स्यान गरी सफ्वेयरिा प्रलबष्ट 
गनिुा िालग  कायाुियिा रहेका िौर्जदा र्नशजक्तबाट िात्र सम्पन्न गन ुर्नशजक्त अभाव भएकािे सो काििाई 
लछटो छररिो र प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाउनज पने भएको हजुँदा सो काय ुसम्पन्न गरेका झापा जर्ल्िाका 
अन्य स्थानीय िहहरुसुँग सम्पकु गरी त्यस लनकायिा कायरुि र्नशजक्तिाई प्रलि र्ाराि अलधकिि ६०/- 
(साठी) रुपैयाुँ उपिब्ध गराउने गरी सेवा करार सम्झौिा गरी  प्रलबष्टीको काय ुद्र जि िागबुाट अगाडी बढाउने 
नगर कायपुालिकको कायाुिय लनणयु अनजिोदन गने साथै र्ग्गाको नापर्ाुँच िथा कन्रोि पोईन्ट लनधाुरण 
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गरी नापर्ाुँच कायिुाई सिेि अगाडी वढाउन आवश्यक व्यवस्था लििाउन िगि संकिन ईकाई िथा 
नगरकायपुालिकाको कायािुयिाई लनदेशन ददन ेलनणयु गररयो। ( आलथकु प्रशासन/प्रशासन शाखा ) 

५. गि आ.व. ०७७/०७८ िा खोिा ठेक्कािा िालग टेण्डर आह्वान भई प्राप्त जशिबन्दी दरभाउ पत्र पेश गने 
र्िहुरु िध्ये उच्चिि अंक कबोि गरी धरौटी र्म्िा गने र्ििुाई नददर्न्य सािाग्री उत्खनन लबक्री टविरण 
िथा ारपसारका िालग अस्थायी ईर्ार्ि पत्र ददई कायाुियबाट रलसद ठेिी सिेि भरपाई गराई उपिब्ध 
गरईएकोिा सम्िालनि सबोच्च अदाििको आदेशानजसार नदीर्न्य सािाग्री लबक्री टविरण िथा ासार पसार 
बन्द गन ुअन्िरीि आदेश र्ारी भए पश्चाि सिेि उत्खनन काय ुनरोकीएकोिे सो सम्बन्धिा अनजगिन गदाु 
यस नगरपालिकाको कायाुियबाट र्ारी भएका भन्दा र्रक र बढी लसररयि नं का रलसद रे्िा परेको 
सन्दभिुा त्यसरी र्ारी भएका रलसदहरु सद्दे टकिे के कस्िा हजन भलन यटकन गन ुआवश्यक देजखएकोिे 
लनम्नानजसारको छानवीन सलिलि गठन गने लनणयु गररयो । 

                      िपलसि    

   उप-प्रिजख          श्री कििा आचाय ुखलिवडा                           संयोर्क 

   वडा अध्यक्ष वडा नं २ श्री रघजनाथ खनाि                                  सदस्य 

   वडा अध्यक्ष वडा नं ३ श्री र्ीवकज िार भण्डारी                               सदस्य  

   वडा अध्यक्ष वडा नं ६  श्री िोकनाथ गौिि                                सदस्य  

   वडा अध्यक्ष वडा नं ७ श्री  नवराि ढजंगाना                                 सदस्य  

   वडा अध्यक्ष वडा नं १० श्री विदेवलसुँह गोम्देन                             सदस्य 

   अलधकृि (सािौँ) श्री टहिरार् सेढाईँ                                 सदस्य सजचव 

 

   ५.अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ को वडा कायािुयको छि िििुका िालग साटवकिा टवलनयोजर्ि बरे्ट  

अपजग भएकािे उक्त कायकुा िालग िगि ईटष्टिेट बिोजर्ि िििु गने लनणणु गररयो।  (योर्ना, आलथकु प्रशासन) 

६. यस नगरपालिकाको िालग आलथकु वष ु २०७७/०७८ का िालग सशि ुअनजदान अन्िगिु सम्झौिा भई काय ु

भएकोिा आलथकु वषकुो अन्त्यिा प्राटवलधक कारणिे भ जक्तानी हजन नसकी टिर् हजन गएकािे उक्त रकि 

नगरपालिकाको आन्िररक श्रोिबाट चािज आलथकु वष ु२०७८/०७९ िा भ जक्तानी गरी सो को शोधभनाुका िालग 

नेपाि सरकारसुँग अनजरोध गने लिलि २०७८/०४/०४ गिेको सवपुक्षीय बैठकको लनणयु बिोजर्ि िी 

कायकु्रिहरुको दाटयत्व र गि आलथकु वषिुा सम्पन्न भएका भ जक्तानी हजन बाुँकी सिेिका अनजसजजच १ बिोजर्िका 

योर्ना िथा कायकु्रिहरुको दाटयत्वको टववरण चािज आ.व. िा भ जक्तानी प्रयोर्नका िालग प्रिाजणि गने लनणयु 

गररयो । (आलथकु प्रशासन, योर्ना) 

 

  

 

 

 


