
अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः ०८/078/०७० 
अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकज मार राना 
लमलताः २०७८/०८/२४ 

उपस्थिलताः 
प्रमजख श्री हररकज मार राना उपस्थित 
उप प्रमजख श्री कमिा खलतवडा आचार् ु उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री गर्ाधर खलतवडा उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २ श्री रघजनाि खनाि उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री र्ीवकज मार भण्डारी अनजपस्थित 

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 ढजङ्गाना उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौतम उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ० श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १० श्री बिदेवलसंह गोम्देन उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री भैरबबहादजर खड्का उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री स्खनमान दास अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददिमार्ा दास उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री ददलिप गजरुङ्ग उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री रमेशकज मार दर्ी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शकज न्द्तिा बराि उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री शारदाकज मारी भट्टराई उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री हररमार्ा भण्डारी उपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपस्थित 

लन.प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत श्री पवपपन िम्साि उपस्थित 

आमस्न्द्ित   
अलधकृत (छैठौँ),प्रशासन शाखा श्री च जडामणी लनरौिा उपस्थित 

सहार्क (चौिो), प्रशासन शाखा श्री सौर्न कटजवाि उपस्थित 
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २०७८/०८/२४ गतेको बैठकबाट लनम्न 
बमोस्र्म लनणरु्हरु सवसुम्मत रुपमा गररर्ो । 

१. अस्घल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनणरु् तिा सोको कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धमा सलमक्षात्मक 
छिफि गररर्ो । 

२. नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्बाट हजने सेवा प्रवाहका सम्बन्द्धमा छिफि गररर्ो । थवीकृत 
र्ोर्नाहरुको भ जक्तानीका िालग प्राप्त लनवेदन बमोस्र्म र्ोर्नाको थििगत अनजगमन हजुँदा लनवेदन 
प्राप्त भएको ३ कार्दुदन लभि र्ोर्ना अनजगमन गने र भ जक्तानीका िालग मनालसब देस्खएमा सोको 
प्रलतवेदन ददएको ३ कार्दुदन लभि भजक्तानी व्र्वथिा लमिाउन कार्ाुिर्िाई अनजरोध गने लनणरु् 
गररर्ो ।(आलिकु प्रशासन/र्ोर्ना) 

३. अस्घल्िो कार्पुालिकाको बैठकबाट २०७८ मंलसर मसान्द्तसम्ममा अर्जनुधारा नगरपालिकाको दशौँ 
नगर सभा सञ्चािनको तर्ारी गन ुलनदेशन ददइएकोमा रार्नैलतक दिहरुको रापिर् महालधवेशनका 
कारण समर्मा सञ्चािन हजन नसक्ने देस्खएकािे पौषको तेश्रो हप्ता लभि सञ्चािन गने गरी आवश्र्क 
तर्ारी गन ुकार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो । 

सािै, आगामी नगर सभामा पेश गने गरी नगरपालिकामा आवश्र्क ऐनको मथर्ौदा तर्ारी गन ु
उप प्रमजखज्रू्को संर्ोर्कत्वमा गठन भएको पवधेर्क मथर्ौदा सलमलतिाई र कार्ाुिर्को संगठन 
तिा व्र्वथिाप सवेक्षण प्रलतवेदन समेत पेश गन ु कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो 
।(प्रशासन/र्ोर्ना) 

४. अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट सडकको मापदण्ड लनधाुरण गदाु कस्म्तमा २० पफट कार्म गरी 
सडकको मापदण्ड कार्म गररएकोमा शहरी तिा शहरोन्द्मजख क्षेिका हाि चिनचल्तीका कलतपर् 
सडक उक्त मापदण्ड भन्द्दा कम चौडाईका रहेको भए पलन आवतर्ावतका दृपिकोणिे व्र्ापक 
प्रर्ोग हजने रहेकािे त्र्थता सडकहरुको ममतु सम्भार तिा थतरोन्नलत गनकुा िालग नगरपालिकाबाट 
बरे्ट पवलनर्ोर्न भई कार्ाुन्द्वर्नमा कदठनाई भएको सन्द्दभमुा प्रचलित भवन लनमाुण आचार 
संपहतामा फरक नपने गरी ममतु सम्भार तिा थतरोन्नलत गने लनणरु् गररर्ो ।(र्ोर्ना/ प्रापवलधक) 

५. र्स अर्जनुधारा नगरपालिका क्षेिमा रहेका मजखर् सडकहरुको कलतपर् खण्डको छेउ पकनारमा 
झाडी, घाुँस उलिएकािे तिा अन्द्र् कारणिे सडकको पजरा भाग सञ्चािनमा कदठनाई भएको र 
त्र्थतो समथर्ािे सडक सौन्द्दर्मुा समेत प्रलतकूि असर गरररहेकािे नगरपालिकाकै र्ास्न्द्िक 
उपकरणहरु प्रर्ोग गरी मजखर् सडकहरुको छेउ पकनारा सफा गरी सञ्चािन र्ोग्र् बनाउन  र 
सडकको लनधाुररत मापदण्ड बमोस्र्मको सडक क्षेि कार्म गन ुलनम्न बमोस्र्मको कार्दुििाई 
स्र्म्मेवारी ददने लनणरु् गररर्ो ।(र्ास्न्द्िक/ प्रापवलधक) 

पूवाुधार पवकास सलमलत, संर्ोर्क श्री रमेश लिखिी  संर्ोर्क 

सम्बस्न्द्धत वडाको पूवाुधार हेने र्नप्रलतलनलध  सदथर् 

सव ईस्िलनर्र श्री प्रदीपकज मार पजरी   सदथर् 

कार्ाुिर्िे तोकेको १ र्ना अलमन   सदथर् 

मेलसनरी सजपरभाइर्र श्री सनम राई   सदथर् 
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६. चािज आलिकु वष ु२०७८/०७० को थवीकृत वापषकु बरे्ट तिा कार्कु्रमम अन्द्तगतु पवलभन्न वडा 
तिा पवषर्गत क्षेिका थवीकृत भएका र्ोर्नाहरु संशोधन तिा रकमान्द्तर गनकुा िालग वडा 
सलमलतबाट लनणरु् एवं लसफाररस भई आएका अनजसजस्च १ बमोर्म र्ोर्ना तिा कार्कु्रममहरुिाई 
आगामी नगर सभाबाट अनजमोदन हजने गरी संशोधन तिा रकमान्द्तर गने लनणरु् गररर्ो 
।(र्ोर्ना/प्रापवलधक/आलिकु प्रशासन) 

७. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ स्थित नवज्र्ोलत प्रा. लब. तिा वडा नं २ कै सहकािे बथतीमा 
रहेको खोपकेन्द्रमा प्रारस्म्भक बािपवकासका कक्षा सञ्चािनका िालग थिानीर्बाट माग भई आएको 
र ती ठाउुँहरुमा प्रारस्म्भक बािपवकास कक्षा सञ्चािन गनज ुआवश्र्क समेत भएको हजुँदा उक्त २ 
ठाउुँमा प्रारस्म्भक बाि पवकास कक्षा सञ्चािनको आवश्र्क प्रबन्द्ध गन ुनगर कार्पुालिकाको 
कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो ।(स्शक्षा र्जवा तिा खेिकज द शाखा) 

८. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३, खजदजनाबारी बर्ारमा हािै थिापना भएको अथिार्ी प्रहरी 
पोथटको सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनका िालग १ िान मोटरसाइकि उपिब्ध  गराइददन 
भनी अथिार्ी प्रहरी पोथटबाट अनजरोध भई आएकोमा उक्त पोथटका िालग १ िान मोटरसाइकि 
व्र्वथिापन  गररददने लनणरु् गररर्ो । 

०. शलनश्चरे बर्ार सौन्द्दर्ीकरण आर्ोर्ना अन्द्तगतु शलनश्चरे चौकबाट दस्क्षण १०० लमटर खण्डमा 
सडक कािोपिे तिा थतरोन्नलत गने सम्बन्द्धमा लमलत २०७८/०८/२२ गते बसेको सवपुक्षीर् 
बैठकबाट भएको लनणरु् , सो लनणरु् बमोस्र्म लमलत २०७८/०८/२३ गते थििगत रुपमा 
नाुँपर्ाुँच गदाु भएको सहमलतिाई अनजमोदन गने र उक्त कािोपिे सडकको ममतु तिा थतरोन्नलतका 
िालग सडक लडलभर्न, दमकबाट ठेक्का बन्द्दोवथत भएकािे बर्ारको १०० लमटर खण्डमा दजवैतफु 
५/५ पफटको नािा, दजवै तफु ५/५ पफटको फज टपाि, लबचमा ३ पफटको लडभाइडर बाुँकी ४७ 
पफटको सडक हजने गरी सडक ममतु तिा थतरोन्नलत गन ुसडक लडलभर्न,दमकिाई अनजरोध गने 
लनणरु् गररर्ो । सािै, शलनश्चरे बर्ार सौन्द्दर्ीकरण अन्द्तगतु नै सघन शहरी तिा भवन लनमाुण 
आर्ोर्ना, भरपजरबाट नािा लनमाुण सम्बस्न्द्ध आर्ोर्ना सञ्चािन हजने भएकोमा उक्त नािा लनमाुण 
गदाु नगरपालिकाकै र्ास्न्द्िक उपकरण प्रर्ोग गरी नािा खने्न सम्मको कार् ुनगरपालिकाको तफु 
गने सजलनस्श्चतता सपहत सघन शहरी तिा भवन लनमाुण आर्ोर्ना कार्ाुिर्िाई र्ानकारी गराउने 
लनणरु् गररर्ो।(र्ोर्ना/र्ास्न्द्िक/प्रापवलधक) 

१०. अर्जनुधारा नगरपालिकाको मर्दजर पवमा सम्बस्न्द्ध कार्पुवलध, २०७७ थवीकृत गने लनणरु् 
गररर्ो ।(सामास्र्क पवकास शाखा) 

११. अर्जनुधारा नगरपालिकमा वडा नं १ मा रहेको मदनपजर-साधजटार-माटे-वखेखोल्सी हजुँदै रोङ 
गाउुँपालिकाको लतिारेसम्म र्ाने सडकिाई दजबसज माग ुनामाकारण गने र उक्त सडकको थतरोन्नती 
गरी मेची रार्मागकुो वैकस्ल्पक सडकको रुपमा पवकास गन ुनेपाि सरकार तिा नेपाि सरकार 
माफुत दात ृलनकार्हरुसुँग अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो।(र्ोर्ना) 
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१२. चािज आलिकु वष ु२०७८/०७० मा तराई मधेश समपृि कार्कु्रमम अन्द्तगतु तटबन्द्धन  
गरी नददकटान लनर्न्द्िण गने काम अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ४ का िालग रु ३५ िाख 
बरे्ट पवलनर्ोर्न भएकोमा उक्त कार्कुा िाग  नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७८/०७० 
को समपूरक कोषबाट खच ु िेख्न े गरी ३० प्रलतशत रकम साझेदारी गने र उक्त आर्ोर्ना 
सञ्चािनका िालग थिानीर् उपभोक्ताबाट १५ प्रलतशत बराबरको नगद वा श्रम साझेदारीको 
आवश्र्क प्रबन्द्ध लमिाउन सम्बस्न्द्धत वडा कार्ाुिर्िाई अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो 
।(र्ोर्ना/आलिकु प्रशासन) 

१३. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं  ७ मा रहेको अर्जनुधारा खेि मैदानको थतरोन्नलतका िालग 
गत पवगतबाटै नेपाि सरकार, र्जवा तिा खेिकज द मन्द्िािर्बाट बरे्ट अनजदान प्राप्त भई थतरोन्नलत 
कार् ुसञ्चािन भई रहेकोमा उक्त पररर्ोर्ना सम्पन्न गन ुिप बरे्टको आवश्र्कता भएको हजुँदा 
नेपाि सरकार, र्जवा तिा खेिकज द मन्द्िािर्मा अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो ।(र्ोर्ना) 

१४. अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको शलनश्चरे बर्ारको बढ्दो सवारी चापिाई 
व्र्वस्थित गन ुपापकुङ्ग क्षेि लनधाुरण गनजपुने भएकािे लनम्न बमोस्र्म क्षेििाई पापकुङ्ग क्षेि तोकी 
सो को उपर्जक्त व्र्वथिापन गरी सवारी व्र्वस्थित गन ुसम्बस्न्द्धत वडा कार्ाुिर् र ट्रापफक प्रहरी 
पोथट शलनश्चरेिाई अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो ।(८ नं वडा कार्ाुिर्) 
पूव ुपदट्टाः वडा नं ८ को शलनश्चरे माध्र्लमक पवद्यािर्को अगालडको भाग 

पस्श्चम पदट्टाः वडा नं ७ को अर्जनु चौक पस्श्चम 

उत्तर तफुाः शलनश्चरे बहजमजखी क्याम्पस र्ाने बाटो, रेडक्रमस भवन छेउ, 
दस्क्षण तफुाः नगरपालिकाका कार्ाुिर् आउने बाटो दस्क्षण 
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अनजसजस्च १ (लनणरु् नं ६ सुँग सम्बस्न्द्धत) 
सापवक र्ोर्ना रकम संशोलधत र्ोर्ना रकम 

खानेपानी देखी उपचार केन्द्रको बाटो, 
अर्जनुधारा-१० 

720000 वडा कार्ाुिर् फलनचुर 
पफक्चसु,अर्जनुधारा-10 

470000 

फाल्गजनन्द्द चौक आसपास सडक बत्ती, 
अर्जनुधारा-२ 

300000 पवद्यजतीर् सामाग्री खररद तिा र्डान, 
अर्जनुधारा-१० 

150000 

दासपजि रोड नं १२ उत्तर नािा लनमाुण, 
अर्जनुधारा-६ 

1000000 ममतु सम्भार, अर्जनुधारा-१० 100000 

कल्भटु लनमाुण वडा नं १० र ११ को 
साझेदारी 

250000 लस लस क्यामेरा र्डान, अर्जनुधारा-२ 
रकम िप 

300000 

रे्ष्ठ नागररक लमिन केन्द्र, अर्जनुधारा-१० 500000 िक्ष्मी मा.पव. भवन लनमाुण सामाग्री 
खररद, अर्जनुधारा-६ 

200000 

कालिका पूव ुकालिका थकज ि र्ाने बाटो 
सडक ग्राभि,अर्जनुधारा-१० 

100000 बािकल्र्ाण प्रा पव थटोर लनमाुण, 
अर्जनुधारा-६ 

150000 

धौरािी चौक दस्क्षण सेलतपानीसम्म सडक 
ग्राभि,अर्जनुधारा-१० 

150000 स्शव मस्न्द्दर उत्तर आउने सडक बाटो 
पेभेर् लनमाुण,अर्जनुधारा-६ 

200000 

र्जकेखाडी सामजदापर्क वन कैदिे 
व्र्ामशािा,अर्जनुधारा-३ 

250000 ग्रालमण सेवा समजदार् क्िबको कोठा 
बान,ु अर्जनुधारा-६ 

50000 

  आधारभ जत थवाथ्र् केन्द्रमा सामाग्री 
खररद तिा खोप सञ्चािन,अर्जनुधारा-६ 

100000 

  ममतु सम्भार कोष, अर्जनुधारा-६ 300000 
  धौरािी चौक दस्क्षण सेतापानी सम्म 

सडक कािोपिे,अर्जनुधारा-१० 
100000

0 
  कैदिे रोर्गाडनु अगालड वनभोर् थिि 

लनमाुण, अर्जनुधारा-३ 
250000 

 


