अर्जन
ु धारा नगरपालिका
बैठक सं खर्ााः ०६/078/०७०

नगर कार्ुपालिकाको बैठक

अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकजमार राना
लमलताः२०७८/०६/१३
उपस्थिलताः
प्रमजख

श्री हररकजमार राना

उपस्थित

उप प्रमजख

श्री कमिा खलतवडा आचार्ु

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १

श्री गर्ाधर खलतवडा

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २

श्री रघजनाि खनाि

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३

श्री र्ीवकजमार भण्डारी

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४

श्री दजगाुप्रसाद दाहाि

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५

श्री ध्र्ानबहादजर भारती

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६

श्री िोकनाि गौतम

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७

श्री नवराम ढज ङ्गाना

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८

श्री गोपपचन्द्र गौतम

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ०

श्री पजष्पकजमार प्रसाई

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १०

श्री बिदे वलसं ह गोम्दे न

उपस्थित

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११

श्री भैरबबहादजर खड्का

कार्ुपालिका सदथर्

श्री स्खनमान दास

कार्ुपालिका सदथर्

श्री ददिमार्ा दास

कार्ुपालिका सदथर्

श्री ददलिप गजरुङ्ग

कार्ुपालिका सदथर्

श्री रमेशकजमार दर्ी

उपस्थित

कार्ुपालिका सदथर्

श्री शकजन्द्तिा बराि

उपस्थित

कार्ुपालिका सदथर्

श्री शारदाकजमारी भट्टराई

उपस्थित

कार्ुपालिका सदथर्

श्री हररमार्ा भण्डारी

उपस्थित

कार्ुपालिका सदथर्

श्री िक्ष्मी तामाङ्ग

उपस्थित

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत

श्री अस्म्बका प्रसाद चौिागाईँ

उपस्थित

बजद्धशास्न्द्त गा.पा. अध्र्क्ष

श्री रमेशकजमार भजर्ेि

उपस्थित

ईस्िलनर्र, बजद्धशास्न्द्त गा.पा.

श्री पवक्रम दाहाि

उपस्थित

अलधकृत , अर्जन
ु धारा न.पा.

श्री डे नर्नी आचार्ु

उपस्थित

अ.सव ईस्िलनर्र, अर्जन
ु धारा

श्री छपवरमण पोखरे ि

सहार्क, अर्जन
ु धारा न पा

श्री सौर्न कटजवाि

उपस्थित

आमस्न्द्ित

उपस्थित
उपस्थित

बैठक संखर्ा ६/०७८/०७० अर्जन
ु धारा नगरपालिका नगर कार्ुपालिकाको बैठक लमलत २०७८/०६/१३

अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको नगर कार्ुपालिकाको लमलत २०७८/०६/१३ गतेको बैठकबाट लनम्न
बमोस्र्म लनणुर्हरु सवुसम्मत रुपमा गररर्ो ।
१. अस्घल्िो कार्ुपालिकाको बैठकको लनणुर् तिा सोको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धमा सलमक्षात्मक
छिफि गररर्ो ।
२. अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको नदीर्न्द्र्

पदािु उत्खनन, सं किन तिा पवक्री सम्बस्न्द्ध आर्

सं किनको ठे क्का नं AM/IR/10/078/79 को िालग लमलत २०७८/०६/०४ गते को नगर
कार्ुपालिकाको बैठकबाट थवीकृत कमु कन्द्थरक्सन प्रा.लि. बौद्धबाट रु ८,०७,२२,०००/(आठ करोड सन्द्तानब्बे िाख बाइस हर्ार माि) कबोि गरी पेश भएको ठे क्का थवीकृत गरी उक्त
फमुिाई ७ ददन लभि कबोि रकमको ४० प्रलतशत नगद र्म्मा गरी बााँकी ६० प्रलतशत रकम
बराबरको बैंक र्मानत सपहत सम्झौता गनु आउन कार्ाुिर्बाट पिाचार गररएकोमा उक्त फमुिे
नगद र्म्मा गनजु पने कबोि रकमको ४० प्रलतशत रकम ३,१७,६०,0००/-(लतन करोड सि
िाख साठी हर्ार भ्र्ाट बाहे क)

मध्र्े १,७५,००,०००/- (एक करोड पचहत्तर िाख माि )

र आर् कर बापत रु ४७६४००/-(चार िाख छर्हत्तर िाख चार सर् माि) रकम बैंक र्म्मा
गरी बााँकी ६० प्रलतशतिे हजन आउने रु ५,३८,३३,२००/- बराबरको कृपि पवकास बैंक,
र्ोरपाटी शाखाको पप.लब.108/0029/4993/21 को लमलत २०७८/०६/१२ गते को
२०७०/०३/३२ सम्म म्र्ाद भएको कार्ु सम्पादन र्मानत पेश गरी बााँकी रकम र्म्मा गनु
३ ददनको समर् मागी लमलत २०७८/०६/१२ गते ददनको ४:२४ मा ददनज भएको लनवेदनको
सम्बन्द्धमा छिफि हजाँदा र्स अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको नदीर्न्द्र् पदािु उत्खनन, सं किन तिा
पवक्रीबाट पवपवध कारणिे पवगत २ विुबाट लनधाुररत रार्श्व सं किन हजन नसकी नगरपालिका
िगार्त राज्र्कै आर्को ठू िो पहथसा गजलमरहे को अवथिामा लनवेदकको उक्त ठे क्का बदर गरी अको
प्रपक्रर्ामा र्ााँदा िप समर् िान न सक्ने र नगरपालिकाका िगार्त लतनै तहको सरकारको आन्द्तररक
आर् र रार्श्वको ठू िो पहथसा पजनाः गजम्न र्ाने दे स्खएकािे उक्त फमुिाई एक पटक र अस्न्द्तम
पटकका िालग बााँकी रकम र्म्मा गनु लमलत २०७८/०६/१५ गते ददनको १ बर्े सम्मको
समर् उपिब्ध गराउने लनणुर् गररर्ो ।उक्त अवलधमा समेत तोपकए बमोस्र्म रकम र्म्मा गरी
ठे क्का सम्झौता नगरे मा उक्त फमुको धरौटी र्फत गरी कािोसूचीमा राख्नका िालग लसफाररस गनु
र दोश्रो सूस्चमा रहे को फमुिाई सम्झौताका िालग सूचना गने लनणुर् गररर्ो ।
३. नगरपालिकाको पवलभन्न आर्ोर्नाहरुको सम्बन्द्धमा सं घीर् मन्द्िािर्हरुमा छिफि तिा अन्द्र्
कामकार्का िालग नगर प्रमजखज्र्ूको लमलत २०७८/०६/१३ गते देस्ख २०७८/०६/१७
गतेसम्मको काठमाडौँ भ्रमण थवीकृत गने लनणुर् गररर्ो ।

बैठक संखर्ा ६/०७८/०७० अर्जन
ु धारा नगरपालिका नगर कार्ुपालिकाको बैठक लमलत २०७८/०६/१३

४. र्स नगरपािकाको चािज आलिुक विु २०७८/०७० को थवीकृत बर्ेट अन्द्तगुत ममुत सम्भार
कोि र सम्बस्न्द्धत वडाको ममुत सम्भार शीिुकमा पवलनर्ोस्र्त बर्ेटबाट लनम्न बमोस्र्म आर्ोर्नामा
रकम पवलनर्ोर्न गने लनणुर् गररर्ो ।
क. मंगिमणी थमृलत भवन, अर्जन
ु धारा -८, ममुत सम्भार रु ६ िाख ।
ख. पूणु थमृलत भवन, अर्जन
ु धारा-७, ममुत सम्भार रु ४ िाख ।
५. अर्जन
ु धारा नगरपालिका अन्द्तगुतका पवलभन्न पवद्यािर्मा गत आलिुक विु २०७७/०७८ मा बर्ेट
पवलनर्ोर्न भई चािज आलिुक विुको दापर्त्वमा अ.ल्र्ा. गररएका पवलभन्न र्ोर्नाहरुको अनजगमन
गदाु प्राप्त भएको मूल्र्ाङ्कन बमोस्र्म ती र्ोर्नाहरुको कार्ाुिर्बाट रलनङ लबि अनजसारको भ जक्तानी
गने लनणुर् गररर्ो ।
६. र्स नगरपालिकाको चािज आलिुक विु २०७८/०७० को थवीकृत र्ोर्नाहरु कार्ाुन्द्वर्न गने
सन्द्दभुमा ठे क्का बन्द्दोवथत हजाँदा उक्त र्ोर्नाका िालग पवलनर्ोस्र्त रकम भन्द्दा न्द्र्ू न अं कमा ठे क्का
कबोि भई बााँकी हजन आउने रकमबाट सोही र्ोर्ना पवथतार गरी कार्ाुन्द्वर्न गने लनणुर् गररर्ो
।
७. अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको सामास्र्क पवकास सलमलत र आलिुक पवकास सलमलतको प्रलतवेदन उपर
बैठकमा छिफि गररर्ो । प्रलतवेदनमा उल्िे ख भएका सजझावहरुिाई कार्ाुन्द्वर्नमा िै र्ान
कार्ाुिर्िाई लनदे शन ददने लनणुर् गररर्ो ।
८. चािज आलिुक विु २०७८/०७० को थवीकृत बर्ेट तिा कार्ुक्रम अन्द्तगुत चािज आलिुक विुमा
खररद गनजप
ु ने सबै स्र्न्द्सी सामाग्रीहरुको पववरण सं किन गरी सबै स्र्न्द्सी सामाग्रीहरु कार्ाुिर्बाट
एकमजष्ठ रुपमा ठे क्का बन्द्दोवथत गरी खररद गनु कार्ाुिर्िाई लनदे शन ददने लनणुर् गररर्ो ।
०. नेसनि प्रोग्राम सेण्टरबाट प्राप्त प्रथताव बमोस्र्म र्स नगरपालिकाका र्नप्रलतलनलध, कमुचारी, पवलभन्न
सं घसं थिाका प्रलतलनलध तिा शलनश्चरे माध्र्लमक पवद्यािर्, अर्जन
ु धारा-८ मा मनोस्चपकत्सा सम्बस्न्द्ध
तालिम तिा परामशु कार्ुक्रम सञ्चािनका पवद्यािर्मा सञ्चािन गनु रु ८ िाख र अन्द्र् पक्षिाई
कार्ुक्रम सञ्चािन गनु रु ५० हर्ार उपिब्ध गराउने गरी प्रचलित कानून बमोस्र्म रु ८ िाख
५० हर्ारमा नबढाई सम्झौता गरी कार्ुक्रम सञ्चािन गने लनणुर्
१०.

गररर्ो ।

अर्जन
ु धारा नगरपालिकाको चािज आलिुक विु २०७८/०७० को िालग थवीकृत बर्ेट तिा

कार्ुक्रमको वडा नं १० को कार्ुक्रम अन्द्तगुत र्ेष्ठ नागररक लमिन केन्द्रका िालग रु ५ िाख
पवलनर्ोर्न भएकोमा उक्त र्ोर्नाको शीिुक अपजरो/अथपष्ट दे स्खएकािे वडा सलमलतको लमलत
२०७८/०६/११ को लनणुर्ानजसार प्राप्त लसफाररस बमोस्र्म उक्त शीिुकिाई र्ेष्ठ नागररक लमिन
केन्द्र उत्तर सेतीपानी र्ाने सडक ग्राभि कार्म गरी कार्ाुन्द्वर्न गने लनणुर् गररर्ो ।

