
अर्जनुधारा नगरपालिका 

नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः १२/078/९७० 
अध्र्क्षतााः प्रमजख श्री हररकज मार राना 
लमलताः २९७८/११/१२ 

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

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 उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री दजगाुप्रसाद दाहाि अनजपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री ध्र्ानबहादजर भारती उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री िोकनाि गौतम अनजपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७ श्री नवराम ढजङ्गाना उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री गोपपचन्द्र गौतम अनजपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ० श्री पजष्पकज मार प्रसाई उपस्थित 

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १९ श्री बिदेवलसंह गोम्देन अनजपस्थित 

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 अनजपस्थित 

कार्पुालिका सदथर् श्री िक्ष्मी तामाङ्ग उपस्थित 

प्रमजख प्रशासकीर् अलधकृत, सस्चव श्री गीताकज मारी राई उपस्थित 

आमस्न्द्िताः   
अलधकृत छैठौँ श्री च जडामणी लनरौिा उपस्थित 

सहार्क चौिो श्री सौर्न कटजवाि उपस्थित 
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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/११/१३ गतेको बैठकबाट लनम्न बमोस्र्म 
लनणरु्हरु सवसुम्मत रुपमा गररर्ो । 

 

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

 

(२) अर्जनुधारा नगरपालिकामा रहेका अव्र्वस्थित बसोवासीहरुको िगत संकिन सम्बस्न्द्ध कार् ुसम्पन्न गरी 
हाि पववरण प्रपवष्टीको चरणमा रहेकोमा र्सरी संकलित तथ्र्ाङ्क बमोस्र्म थििगत रुपमा र्ग्गा नााँपर्ााँच 
गनकुा िालग आधजलनक प्रपवलधको प्रर्ोग गनज ुआवश्र्क रहेकािे सोको िालग Digital Global Positioning 

System  अनजसार र्ग्गाको वथतजस्थिलत लनधाुरण गने कार्कुा िालग र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु 
वर् ु२९७८/९७० को थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु भूलमहीन सजकज म्वासीको िगत संकिन 
सम्बस्न्द्ध कार्कुा िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्ट मध्र्ेबाट रु ४ िाख बरे्ट व्र्वथिा गरी सो कार् ुअस्घ 
बढाउने लनणरु् गररर्ो । 

 
(३) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ११ मा रहेको नर्ााँ बसपाकु प्रवेश गने कािोपिे सडक भस्त्कई ममतु 

गनजपुने अवथिामा रहेकोमा थिानीर् उपभोक्ताहरुबाट सडक कािोपिे गनकुा िालग बरे्ट माग भई 
आएको र दैलनक सर्ौँ सवारीसाधनहरु आवातर्ावत गने उक्त व्र्थत कािोपिे सडक ममतु गनज ु
आवश्र्क रहेकािे र्स नगरपालिको चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम 
अन्द्तगतु समपूरक कोर्मा पवलनर्ोस्र्त बरे्ट मध्र्ेबाट रु १२,२९,९९९/- (बाह्र िाख लबस हर्ार माि 
) बरे्ट व्र्वथिा गने कार्ाुिर्को लनणरु् समिनु गररर्ो । 

 
(४) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट प्रथतापवत औद्योलगक ग्राम ( अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २, टाङपटङ 

नदद पकनार) र्ान े सडकमा पजि कल्भटु लनमाुण गनकुा िालग र्स नगर कार्पुालिकाको लमलत 
२९७८/९७/३९ गतेको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट रु ५९ िाख बरे्ट पवलनर्ोर्न भएकोमा सो 
बरे्ट तिा सोही औद्योलगक ग्रामको िालग टहरा लनमाुणका पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु ० िाख समेत समावेश 
गरी कज ि ५० िाख बरे्ट कार्म  गरी उक्त बरे्टबाट उक्त थिानमा पजि कल्भटु तिा फेस्न्द्सङ वाि 
लनमाुण गने सोका िालग र्िासक्य चााँडो ठेक्का बन्द्दोवथत हजन कार्ाुिर्िाई लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो 
। 

 
(५) र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु प्रपवलध 

हथतान्द्तरणका िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्ट रु ५ िाख कार्ाुन्द्वर्न गने सन्द्दभमुा नेपाि आददवासी र्नर्ालत 
नगर समन्द्वर् पररर्दबाट प्राप्त प्रथताव बमोस्र्म पररर्द् माफुत नै सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो ।सािै, 
चािज आलिकु वर्कुो थवीकृत कार्कु्रम अन्द्तगतु दलित समजदार्िाई रोर्गार प्रदान गरी आत्मलनभरु 
बनाउन अटो ररक्सा खररदका िालग अनजदान प्रलत एक र्नािाई पचास हर्ारका दरिे पवलनर्ोस्र्त 
रकमबाट दलित वगकुो छािवसृ्ि कार्कु्रम सञ्चािन गने गरी कार्कु्रम संशोधन गने लनणरु् गररर्ो । 
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(६) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाबाट लनमाुण भएका वडा कार्ाुिर्,थवाथथ्र् चौकी िगार्तका सावरु्लनक 
पूवाुधार लनमाुणका िालग लनाःशजल्क रुपमा र्ग्गादान गनजहुजने र्ग्गादाताहरुिाई सम्मान गन ुतिा र्स 
नगरपालिकामा र्नप्रलतलनलध लनवाुस्चत भएर आइसके पलछ भएका पवकास लनमाुणको सलमक्षात्मक 
प्रथतजलतका िालग लनम्न बमोस्र्म समर् तालिका अनजसार प्रत्र्ेक वडामा कार्कु्रम सञ्चािन गने र लमलत 
२९७८/११/३९ गते नगर कार्पुालिकाको प्राङ्गणमा र्ग्गादाताको शालिक लनमाुण गरी अनावरण, 
नगरपालिकाको ५ वरे् प्रगलत पववरण तिा नगर कानून संग्रह पवमोचन गने कार्कु्रम सञ्चािन गने 
लनणरु् गररर्ो ।  सािै, वडा/ वडामा सञ्चािन हजने कार्कु्रममा र्स नगरपालिका क्षेि लभिबाट 
प्रलतलनलधत्व गनजहुजने प्रलतलनलध सभा तिा प्रदेश सभाका माननीर् सांसद, पूव ुमन्द्िी, पूव ुसांसदहरुिाई 
आलतथ्र्ताका िालग अनजरोध गने लनणरु् गररर्ो ।  

वडा लमलत प्रमजख अलतिी पद 
१ 2078/11/13 मा.वीरमणी ढकाि पूव ुवनराज्र्मन्द्िी 
२ 2078/11/15 मा. भक्त खपाङ्गी संपवधान सभा सदथर् 
३ 2078/11/16 मा वखृ प्रधान प्रदेश सभा सदथर् 
४ 2078/11/18 मा. पपविा लनरौिा खरेि प्रलतलनलध सभा सदथर् 
५ 2078/11/19 मा. शेरबहादजर इङ्गनाम पूव ुसांसद 
६ 2078/11/20 मा. अग्नी खरेि पूव ुमन्द्िी,  
७ 2078/11/23 मा. केदारमणी ढकाि पूव ुसांसद 
८ 2078/11/2० मा. केशवकज मार बजढािोकी पूव ुमन्द्िी, 
० 2078/11/2६ मा. प्रेम लगरी संपवधान सभा सदथर् 
१९ 2078/11/2७ मा. धमसु्शिा चापागाईँ प्रलतलनलध सभा सदथर् 
११ 2078/11/2८ मा. देवरार् स्घलमरे पूव ुसांसद 

 

(७) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाका मपहिा र्नप्रलतलनलधहरुको १ नं प्रदेशका पवलभन्न थिानीर् तहहरुको  ३ 
ददने अध्र्र्न अविोकन भ्रमण गने सम्बस्न्द्ध प्रथताव थवीकृत गने लनणरु् गररर्ो । 

(८) र्स नगरपालिकामा पवलभन्न प्रर्ालतका पवर्वपृि कार्कु्रम सञ्चािनका  िालग पवशेर्ज्ञको परामश ुसेवा 
लिनज आवश्र्क रहेकािे पवर्वपृि कार्कु्रम सञ्चािनका िालग २९७० आर्ाढ मसान्द्तसम्मका िालग १ 
र्ना सम्बस्न्द्धत पवर्र्पवज्ञको परामश ुसेवा लिने लनणरु् गररर्ो । 

(०) अर्जनुधारा नगरपालिकाको वैदेस्शक रोर्गार तिा पजनाःएपककरण नीलत, २९७८ थवीकृत गने लनणरु् 
गररर्ो ।   

(१९) नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्बाट पेश भएका लनम्न बमोस्र्मका कार्पुवलधहरु थवीकृत गरी 
िागू गने लनणरु् गररर्ो । 

क. पवपन्न नागररक सहार्ता कोर् सञ्चािन कार्पुवलध, २९७८ 

ख. िैपङ्गक पहंसा लनवारण कोर् सञ्चािन कार्पुवलध, २९७८ 

(११) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ७ मा रहेको अर्जनुधारा कृपर् फमिेु पोखरी सफा गरी सोबाट 
उत्सर्नु हजने नदीर्न्द्र् पदाि ुव्र्वथिापनका िालग लनवेदन पेश गनज ुभएकोमा सो सम्बन्द्धमा प्रापवलधक 
खटाई थििगत र्ााँचबजझ गन ुखटाउने र सो प्रलतवेदन प्राप्त भएपश्चात आवश्र्क लनणरु् गने लनणरु् गररर्ो 
। 
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(१२) चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० का िालग कृपर् सजस्चकरणका िालग प्राप्त बरे्ट बमोस्र्म हािका 
िालग र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाको वडा नं १ बाट उक्त कार्कु्रम सजरुवात गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१३) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १ स्थित सानो नेते खोिामा नदीर्न्द्र् पदाि ु उत्खननका 
सम्बन्द्धमा छिफिका क्रममा पववाद हजाँदा थिानीर् व्र्स्क्तको सांघालतक आक्रमणमा परी घाइते हजनज 
भएका वडा नं १ का अध्र्क्ष श्री गर्ाधर खलतवडाको अथपतािमा उपचारका िालग खच ुभएको रकम 
मध्र्े थवाथिोपचार सहर्ोग बापत रु १ िाख सहर्ोग उपिब्ध गराउने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१४) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३  मा रहेको थवाथथ्र् चौकी खजदजनाबारी तिा अर्जनुधारा 
नगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको शहरी थवाथथ्र् केन्द्रको ल्र्ाब सञ्चािनका िालग हाि कार्रुत 
र्नशस्क्तहरुको दैलनक ज्र्ािादारीका पहसाबिे दैलनक ज्र्ािा भ जक्तानी गने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१५) राष्ट्रपलत च जरे तराई मधेश संरक्षण पवकास सलमलत कार्कु्रम कार्ाुन्द्वर् इकाई सिकपजर मोरङ्गको 
लमलत २९७८/११/९३ को पिबाट आगामी आलिकु वर्कुो र्ोर्ना तर्जमुाका िालग कार्कु्रम माग 
भई आएकोमा र्स नगरपालिकाबाट लनम्न बमोस्र्मका र्ोर्नाहरु लसफाररस गरी पठाउने लनणरु् गररर्ो 
।सािै, राष्ट्रपलत च जरे तराई मधेश संरक्षण पवकास सलमलतबाट र्स पालिकाको कार्कु्षेिमा कार्ाुन्द्वर्न 
गने गरी च जरे संरक्षण कार्कु्रममा समावेश गनजपुने कार्कु्रमहरु माग गरेकोमा र्स कार्कु्रम सञ्चिान 
भएका वडा हरुिे फागजन २५ गते लभि त्र्स पकलसमका कार्कु्रमहरु पपहचान गरी लसफाररस गने र 
प्राप्त लसफाररस बमोस्र्क एपककृत प्रथताव तर्ार गरी नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्बाट पठाउने लनणरु् 
गररर्ो । 

लस.नं आर्ोर्ना वडा नं  

१ चौरासे गाउाँ टाङपटङ खोिा पस्श्चम पकनार तटबन्द्धन,३९९ लमटर २ 

२ 

दखि बथती सानो नेते खोिा हिजवागढ वन  क्षेि पस्श्चम पकनार 
तटबन्द्धन,१९९ लमटर १ 

३ बााँगेडागी गाउाँ टाङपटङ पूव ु२९९ लमटर तटबन्द्धन ४ 

४ दपहझोडा सजकज म्वासी बथती टाङपटङ नदी पस्श्चम २९९ लमटर तटबन्द्धन ४ 

५ 

रातेखाि झोिजङे्ग पजि पूव ुटाङपटङ नदद पकनारमा रहेको वकृ्षारोपण 

संरक्षणका िालग ३९९ लमटर संरक्षण ४ 

६ 

टाङपटङ खोिा पजिबाट दस्क्षण पस्श्चम पकनारा ३ हेक्टर ररचार् ुपोखरी 
लनमाुणका सािै २९९ लमटर तटबन्द्धन ३ 

७ फाल्गजनन्द्द लसमसार कैदिे पोखरी डे्रन लनमाुण ३ 

८ ठूिो नेते खोिाको पपडारी चौरी उिर तटबन्द्धन १ 
० लसंहवापहनी खानेपानी मजहान संरक्षण गोर्ाङ खोिा २ 

(१६) अर्जनुधारा नगरपालिकाका पवलभन्न आर्ोर्ना तिा कार्कु्रमका िालग बरे्ट माग भई कार्ाुिर्मा 
प्राप्त लनवेदनहरुका सम्बन्द्धमा थििगत रुपमा अनजगमन हजाँदा बरे्ट व्र्वथिा हजन आवश्र्क भएका लनम्न 
बमोस्र्म आर्ोर्नाहरुमा लनम्न बमोस्र्म श्रोतबाट  बरे्ट व्र्वथिा गने लनणरु् गररर्ो । सािै,र्स 
नगरपालिकाको नगर सभाको दशौँ नगर सभाबाट िप भएका तिा चािज आलिकु वर्कुो संशोलधत 
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कार्कु्रम बमोस्र्म संशोधन भएका कार्कु्रमहरु तिा लनम्न बमोस्र्मका र्ोर्नाहरु मध्र्े उपभोक्ता 
सलमलत माफुत कार्ाुन्द्वर्न हजने र्ोर्ना सञ्चािन गनकुा िालग आगामी २९७८ फागजन २२ गतेलभि 
सम्बस्न्द्धत वडा कार्ाुिर्िे उपभोक्ता सलमलत गठन गरी र्ोर्ना सम्झौताका िालग लसफाररस गने लनणरु् 
गररर्ो । 
सािै, गत आलिकु वर् ुनै बरे्ट पवलनर्ोर्न भई कार्ाुन्द्वर् भएका तिा लनरन्द्तरतामा रही चािज आलिकु 
वर्कुो थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रममा समावेश भएका आर्ोर्नाहरुको सम्पन्न अवलध २९७८ कालतकु 
मसान्द्तसम्म रहेकोमा हािसम्म पलन सम्पन्न हजन नसकेका र्ोर्नाहरुका िालग २९७८ चैि मसान्द्त लभि 
सम्पन्न गनकुा िालग म्र्ाद िप गने लनणरु् गररर्ो । 

लस.नं कार्कु्रम/र्ोर्ना रकम (रु) श्रोत 
१ दृपष्टपवपहन श्री सजर्ाता लिम्बज का िालग ल्र्ापटप खररद 

सहर्ोग, वडा नं २ 

५९ हर्ार सामास्र्क सेवा 
अनजदान 

२ लसंहदेवी माध्र्लमक पवद्यािर्, अर्जनुधारा-१ रंगरोगन ४ िाख समपूरक कोर् 

३ मदन आस्श्रत शालिक घेराबारा िप,वडा नं ११ १ िाख समपूरक कोर् 

४ खजदजनाबारी अर्जनुधारा खानेपानी मजहान ममतु, अर्जनुधारा १ ५ िाख थवच्छ खानेपानी 
५ कल्च जडे खोल्सीमा कल्भटु लनमाुण, वडा नं १ ि.ई.बमोस्र्म समपूरक कोर् 

६ र्जकेखाडी सामजदापर्क वन उ स पस्श्चम ठाडो बाटो थतरोन्नलत, 
वडा नं ३ 

२ िाख समपूरक कोर् 

७ धमकुािी कृपर् फम ुलसाँचाई मोटर र्डान, अर्जनुधारा-१ ७५ हर्ार समपूरक कोर् 
८ आदश ुकृपर् फम ुवडा नं ४ कृपर् सामाग्री अनजदान १ िाख  

५९ हर्ार 
साना फमु 
मेलसनरी 

० शान्द्ती माग ुथतरोन्द्तलत तिा सडक बिी र्डान, वडा नं ११ ३ िाख अनजगमनमा 
आधाररत 

१९ रार्पैनी ममतु, वडा नं ४ १ िाख समपूरक कोर् 
११ चौरासे अरुण रानाको घर पूव ुतटबन्द्धन ३ िाख समपूरक कोर् 
१२ वडा नं २ बेल्टार सामजदापर्क भवन ३ िाख समपूरक कोर् 
१३ पशजपलत टोि देवी मैनािीको घरपूव ुर्ाने बाटो प्िम्ब लनमाुण २ िाख समपूरक कोर् 
१४ साधजटारको लमतेरी पैनी ममतु, वडा नं १ २ िाख  

५९ हर्ार 
समपूरक कोर् 

१५ मदन बाथकोटोको घर  छेउ इनार लनमाुण, वडा नं ३ १ िाख थवच्छ खानेपानी 
१६ वडा नं ३ मा ट्यजबवेि र्डान १ िाख थवच्छ खानेपानी 
१७ भजवनेश्वर स्शवािर् आनन्द्द धाम सञ्चािन खच ुअनजदान, 

वडा नं ० 
५९ हर्ार सा.से. अनजदान 

१८ झापा गोल्डकप प्रार्ोर्न १ िाख  

५९ हर्ार 
खेिकज द पवकास 

१० स्शवािर् मस्न्द्दर सािबाडी अनजदान,वडा नं ११ 25 हर्ार सा.से.अनजदान 
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२९ पञ्चकन्द्र्ा मस्न्द्दर घेराबारा,वडा नं १९ १ िाख सा.से.अनजदान 
२१ स्चल्डे्रन पाकु (लडएमसी) बस्ि र्डान १ िाख समपूरक कोर् 
२२ कटहरे खोल्सी वडा नं ३ मा मजहान ममतु ३ िाख थवच्छ खानेपानी 
२३ टेकबहादजर मगर र वखृबहादजर मगरको आवाश लनमाुण २ िाख समपजरक 

२४ भोिेनी खोल्सी नदी लनर्न्द्िण ५ िाख अनजगमनमा 
आधाररत 

२५ वडा नं ३ को खेिकज द पवकास सलमलतिाई खेि सामाग्री 
खररद 

५९ हर्ार खेिकज द/र्जवा 

२६ िारु सामजदापर्क भवन वडा नं ११ शौचािर् लनमाुण २ िाख प्रथतावनामा 
आधाररत 

२७ नगरपालिका आउने बाटोमा रहेको ट्रान्द्सफमरु थिानान्द्तरण १ िाख पवपद व्र्वथिापन 
२८ िाप्चेटार मालिल्िो खानेपानी मजहान ममतु ५ िाख थवच्छ खानेपानी 
२० हरर अलधकारीको घरबाट पस्श्चम बााँस रोपण र्ाने बाटो र 

कज मार उप्रतेीको घर र्ाने बाटो थतरोन्नती वडा नं २ 
१ िाख 

५९ हर्ार 
पवपद व्र्वथिापन 

३९ नेपाि पिकार महासंघ भवन लनमाुण सहर्ोग ७ िाख समपूरक कोर् 

३१ बगरे टोि वडा नं २ मजहान ममतु १ िाख पवपद् व्र्वथिान 
३२ नमजना सामजदापर्क वन कार्ाुिर् भवन ममतु तिा 

माछापोखरी लनमाुण, वडा नं ० 
२ िाख समपूरक कोर् 

३३ राते खोज्पजर सडक ममतु,वडा नं २ १ िाख ७९ 
हर्ार 

समपूरक कोर् 

 

(१७) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकामा झोिजङे्ग पजि लनमाुणका िालग नेपाि सरकारबाट प्राप्त बरे्ट बमोस्र्म 
झोिजङे्ग पजि लनमाुणका िालग नगरपालिकाबाट व्र्होनजपुने १३ प्रलतशत िागत साझेदारीका िालग समपूरक 
कोर्बाट िागत व्र्होरी सोको कार्ाुन्द्वर्नका िालग आवश्र्क सामाग्री खररद कार्ाुिर्बाट ठेक्का बन्द्दोवथत 
गरी खररद प्रपक्रर्ा अस्घ बढाउन े र बााँकी लनमाुण सम्बस्न्द्ध कार्कुा िालग उपभोक्ता सलमलत गठन गरी 
कार् ुअस्घ बढाउने लनणरु् गररर्ो । 

 

(१८) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लमलत २९७८/९७/३९ गतेको लनणरु् 
बमोस्र्म सहकारी क्षेिमा पवलनर्ोस्र्त बरे्ट अन्द्तगतु नगर पवकास सहकारीका िालग शेर्र,प्रशासलनक 
अनजदान तिा पजाँस्र्गत अनजदानका िालग पवलनर्ोस्र्त बरे्ट कार्ाुन्द्वर्नका िालग आवश्र्क कार्पुवलध लनमाुण 
गन ुसम्बस्न्द्धत शाखािाई स्र्म्मेवारी ददने लनणरु् गररर्ो । 

 
(१०) चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० को िालग नेपाि सरकारबाट समपूरक अनजदान तिा पवशेर् 

अनजदान अन्द्तगतु पवलनर्ोस्र्त बरे्ट कार्ाुन्द्वर्नका िालग ठेक्का बन्द्दोवथत हजाँदा न्द्रू्न रकम कबोि भई 
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बााँकी भएको रकमबाट उपभोक्ता सलमलत माफुत सोही थिानमा आवश्र्क अन्द्र् पूवाुधार लनमाुण सम्बस्न्द्ध 
िप कार्कु्रम सञ्चािन गने लनणरु् गररर्ो । 

(२९) अर्जनुधारा नगरपालिका, शलनश्चरे अथपतािका िालग २ र्ना मेलडकि अलधकृत पदको सेवा 
करारमा लिनका िालग कार्ाुिर्बाट दरखाथत आह्वान सम्बस्न्द्ध सूचना प्रकाशन गरी र्नशस्क्त छनौट 
भएकोमा अस्न्द्तम लसफाररसमा परेको उम्मेद्वारिे करारका िालग सम्पकु नगरेको हजनािे पजनाः सूचना प्रकाशन 
गरी सेवा करारका िालग र्नशस्क्त छनौटको प्रपक्रर्ा अस्घ बढाउने लनणरु् गररर्ो । 

(२१) अर्जनुधारा नगरपालिकाको घ वगकुो लनमाुण व्र्वसार्ीर् इर्ार्तपि सम्बस्न्द्ध कार्पुवलधको दफा 
४ बमोस्र्म इर्ार्तपिका िालग तोपकए बमोस्र्म आवेदन गरेको श्री पालिभरा हाइड्रो कन्द्थट्रक्सन, 
अर्जनुधारा-१९ िाई प्रचलित कानून बमोर्मको कामकारबाही गन ुगरी इर्ार्त पि र्ारी गने लनणरु् 
गररर्ो । 

(२२) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं १ लबररङ्ग नदीमा मदन भण्डारी रार्माग ुआर्ोर्ना अन्द्तगतु पक्की 
पजि लनमाुणालधन रहेको, उक्त पजि लनमाुणका क्रममा नदीमा िजपप्रएको नदीर्न्द्र् पदाि ुबगेर गई वडा नं 
१ को खानेपानीको मजहान सजक्न गएको भनी थिानीर् उपभोक्ताबाट गजनासो आएको, उक्त समथर्ा 
समाधानका िालग लबररङ्ग खोिामा चेक ड्याम लनमाुण गन ु आवश्र्क रहेकािे सोका िालग 
नगरपालिकाबाट लडपपआर समेत तर्ार गरेकािे सोको चेक ड्याम लनमाुणका िालग सडक पवभाग, मदन 
भण्डारी रार्माग ुआर्ोर्ना लनदेशनािर् िगार्तका लनकार्मा अनजरोध गरी पठाउने लनणरु् गररर्ो । 

(२३) चािज आलिकु वर् ु२९७८/९७० का िालग थवीकृत बरे्ट तिा कार्कु्रम अन्द्तगतु पवलनर्ोस्र्त 
वडाथतरीर् बरे्ट तिा कार्कु्रम सञ्चािन हजन नसक्ने भनी संशोधनका िालग वडा सलमलतबाट लनणरु् 
सपहत लसफाररस भई आए बमोस्र्म देहार् बमोस्र्म संशोधन तिा रकमान्द्तर गने लनणरु् गररर्ो । 

वडा नं सापवक र्ोर्ना सापवक रकम संशोलधत र्ोर्ना/ कार्कु्रम संशोलधत रकम 

४ 

पशजपंक्षी च्र्ापकटर मेलसन खररद ४ िाख रेडक्रश होिीमा प्िम्ब लनमाुण ४ िाख 

खेिकज द २ िाख 

दपहझोडा तटबनधन (गत पवगतको 
दापर्त्व) ४ िाख 

पहउाँदे तरकारीको लबउ पवतरण 

१ िाख ५९ 

हर्ार 
स्चलिङ सेण्टर लनमाुण 

२ िाख ५९ 
हर्ार किा सापहत्र् १ िाख ५ 

र्जवा २ िाख 

० 

अदजवा खोिा पजिको दजवैतफु 
तारर्ािी ० िाख चारघरे वािपवकास कम्पाउण्ड वाि ० िाख 

 
(२४) थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २९७४ (संशोधन सपहत) को दफा ११ को उपदफा (२) को 

खण्ड (र्) मा उल्िेस्खत आधारभ जत र माध्र्लमक स्शक्षा अन्द्तगतु सामजदापर्क,संथिागत,  गजठी र सहकारी 
पवद्यािर् थिापना, अनजमलत र सञ्चािन,व्र्वथिापन र लनर्मनका िालग थिानीर् तहमा प्राप्त अलधकारको 
कार्ाुन्द्वर्नका िालग नगरपालिकाबाट अको कानून नबनेसम्म कार्ाुिर्को स्शक्षा शाखाबाट आवश्र्क 
व्र्वथिा हजन लनदेशन ददने लनणरु् गररर्ो । 


