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१. लिलि २०७८/०४/२६ गिेको नगर कायपुालिकाको बैठको लनर्यु िथा सोको कायाुन्वयनका 
सम्बन्धिा सलिक्षा गररयो । 

२. अर्जनुधारा नगरपालिका भएर वहने नदीहरुबाट नदीर्न्य सािाग्री उत्खनन िथा ववक्रीका िालग 
लिलि २०७८/०४/२६ गिेको नगर कायपुालिका बैठकको लनर्युानजसार लिलि २०७८/०४/२७ 
गिे कायाुियबाट शििबन्दी बोिपत्र आह्वानको सूचना प्रकािन गररएकोिा उक्त सूचनािा देहायका 
ववषयहरु थप गरी संिोधनको सूचना प्रकािन गने लनर्यु गररयो । 

क. लबररङ्ग साधजटार खण्डको १०५०० घ.िी. पररिार् िथा सो पररिार् अनजसार हजन आउने रकि 
थप गने , 

ख. अर्जनुधारा नगरपालिका र बजद्धिाशन्ि गाउँपालिकाको लसिानािा पने लबररङ्ग खोिाको नदीर्न्य 
सािाग्री उत्खनन िथा ववक्रीका िालग एकिजष्ठ ठेक्का बन्दोवस्ि हजन बजद्धिाशन्ि गाउँपालिका, 
झापाबाट सहिलि प्राप्त भएकािे सो पररिार् सिेि थप गने , 

ग. टाङवटङ प्याकेर् १ को आइ.इ.इ. को अद्यावलधक प्रलिवेदनिा गि आलथकु वषिुा  आइ.इ.इ. 
प्रलिवेदनबाट उत्खनन गन ुसवकन ेगरी िोवकएको पररिार्िा थप भई आएको पररिार्को पजनः 
आइइइ गनजपुने भनी पेि भएकोिा उल्िेशखि पररिार्िा थपघट नहजने गरी  आइइइ गने र सो 
पररिार् हािको नदीर्न्य सािाग्रीको ठेक्कािा सिावेि गने । 

३. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १ िा पने लबररङ्ग खोिाको र्यपजर लसस्न ेखण्डको लनिाुर्ालधन पजि 
देशख दशक्षर् भेग िथा अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ५ लडएिसी उत्तर लबररङ्ग खोिािा अत्यालधक 
िात्रािा नदीर्न्य सािाग्री सशिि भएर बसेको हजनािे उक्त पजि संरक्षर् गनकुा िालग उक्त क्षेत्रको 
नदीर्न्य सािाग्री उत्खनन गनजपुने देशखएकािे िालग च जरे क्षेत्रिा ववकास लनिाुर् गदाु अविम्बन 
गनजपुने कायवुवलध र िापदण्ड, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) बिोशर्ि उत्खनन सहिलिका 
िालग शर्ल्िा अनजगिन िथा सिन्वय सलिलि, झापािा अनजरोध गने लनर्यु गररयो । 

४. अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र पने च जरे क्षेत्रबाट नदीर्न्य सािाग्री उत्खनन स्थिका केही खण्ड 
राष्ट्रपलि च जरे- िधेि संरक्षर् क्षेत्र अन्िगिु पने भएको र च जरे क्षेत्रिा ववकास लनिाुर् गन ुअविम्बन  
गनजपुने कायवुवलध िथा िापदण्ड, २०७७ को पररच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा (२) को 
व्यवस्था अनजसार िी नदी प्रर्ािीबाट नदीर्न्य पदाथ ु व्यवसावयक रुपिा उत्खनन गरी ववक्री 
व्यवस्था िाफुि िीनै िहका सरकारको रार्श्व व्यवस्थापन गन ुराष्ट्रपलि च जरे िराई िधेि संरक्षर् 
ववकास सलिलिबाट सहिलि िाग गने लनर्यु गररयो । 

५. चािज आलथकु वष ु२०७८/०७९ को वावषकु बरे्ट नीलि िथा कायकु्रि कायाुन्वयनका सम्बन्धिा 
चािज आलथकु वषिुा सिािन गररने आयोर्नाहरु सियिै सम्पन्न गने स्वीकृलि नीलि कायाुन्वयनका 
िालग उपभोक्ता सलिलि िाफुि सिािन गररने योर्नाहरु सिािनका िालग २०७८ भाद्र िसान्ि 
लभत्र सबै वडा कायाुियहरुिे उपभोक्ता सलिलि गठन गरर सक्ने र उक्त अवलधिा उपभोक्ता सलिलि 
गठन हजन नसकेिा ठेक्का प्रवक्रया िाफुि कायाुन्वयनिा िैर्ाने लनर्यु गररयो । 


