
अर्जनुधारा नगरपालिका 
नगर कार्पुालिकाको बैठक 

बैठक संखर्ााः १०/०७९/०८०     लिल ाः२०७९/०८/२३ 
अध्र्क्ष ााः नगर प्रिजख श्री बिदेवलसंह गोम्देन  ािाङ्ग 

उपस्थिल ाः 
नगर प्रिजख श्री बिदेवलसंह गोम्देन  ािाङ्ग उपस्थि  

उप प्रिजख श्री खड्गिार्ा परार्जिी उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १ श्री उपेन्द्र बथने  उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं २ श्री नरेन्द्र कज िार शे्रष्ठ उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ३ श्री लस ाराि भट्टराई उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ४ श्री अम्बर बहादजर कटजवाि उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ५ श्री लग ारार् खड्का उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ६ श्री हररश् चन्द्र बाथ ोिा उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ७ श्री गोववन्द्द प्रसाद खल वडा उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ८ श्री कज िार प्रसाद उप्र ेी उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ९ श्री लभष्ि लिश्र उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं १० श्री भूपेन्द्र नेउपाने उपस्थि  

वडा अध्र्क्ष,वडा नं ११ श्री खगेन्द्र इङ्गनाि उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री कौस्ििाि पररर्ार उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री गौरीिार्ा स्चिरीर्ा  उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्र कज िारी  ािाङ्ग उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री चन्द्रिार्ा  ािाङ्ग उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री नरेन्द्रबहादजर राई उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री िजना खत्री उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री ववििा रोक्का उपस्थि  

कार्पुालिका सदथर् श्री सन्द् ोष िेचे उपस्थि  

सस्चव, प्रिजख प्रिासकीर् अलधकृ  श्री गी ाकज िारी राई उपस्थि  
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लिल  २०७९ साि िाघ २३ ग े बसेको अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको बैठकबाट 
लनम्न बिोस्र्ि लनर्रु्हरु सवसुम्ि  रुपिा गररर्ो । 

(१) अस्घल्िो कार्पुालिका बैठकका लनर्ुर्हरुको सलिक्षा्िक लिलि गररर्ो। 

 

(२) चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० का िालग थवीकृ  भएका बरे्ट  िा कार्कु्रिहरु अन्द् ग ु उपभोक्ता 
सलिल  िालु  सञ्चािन गररने र्ोर्नाहरुका िालग २०७९ साि काल कु िसान्द्  लभत्र उपभोक्ता सलिल  
गठन गरी सम्झौ ा गन ुम्र्ाद  ोवकएकोिा प्रल लनलध सभा  िा प्रदेि सभा सदथर् लनवाुचन, २०७९ 
का कारर्िे सिर्िा उपभोक्ता सलिल  गठन गन ुनसवकएकािे बााँकी आर्ोर्नाहरुको उपभोक्ता सलिल  
गठन  िा सम्झौ ाका िालग आगािी २०७९ साि पौष िसान्द् सम्िको सिर्लसिा  ोक्ने लनर्रु् गररर्ो 
। 

सािै, र्स नगरपालिकाबाट अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ५ िा श्री आधारभ ज  ववद्यािर् र नवज्र्ोल  
प्रािलिक ववद्यािर्को ववद्यािर् भवन लनिाुर् र वडा नं ११ िा श्री िहारानीगञ्ज िाध्र्लिक ववद्यािर् र 
श्री र्जनवकरी सावरु्लनक ववद्यािर्को ववद्यािर् भवन लनिाुर् सम्बस्न्द्ध ठेक्का नं AM/NCB/WORKS/02-

078/079,AM/NCB/WORKS/03-078/079 को ठेक्का अवलध २०७९ आषाढ िसान्द् सम्ि रहेकोिा उक्त 
ठेक्काको िालग २०७९ चैत्र िसान्द् सम्िका िालग म्र्ाद िप गने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(३) चािज आलिकु वष ु २०७९/०८० िा नगरपालिकाका ववलभन्न क्षेत्रहरुिा  टबन्द्धनका िालग बरे्ट 
ववलनर्ोर्न भएकोिा उक्त आर्ोर्ना सञ्चािनका  िालग नगरपालिकाका सबै  क्षेत्रहरुको अनजगिन गरी 
उपर्जक्त थिान लसलाररस गन ु वडा नं १,२,३,४,५ र ७ का वडा अध्र्क्ष, कार्पुालिकाको पूवाुधार 
ववकास  िा ववपद् व्र्वथिापन सलिल का संर्ोर्कहरु भएको १ कार्दुि गठन गने र कार्दुििे 
अध्र्र्न अनजगिन गरी ददएको सजझावका आधारिा आगािी बैठकबाट आर्ोर्ना सञ्चािन थिि लनौट 
गने लनर्रु् गररर्ो ।  

 

(४) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकािे नरबहादजर किाुचार् ु थिलृ  प्रल ष्ठान िालु  बािी ववज्ञान ववषर्िा 
नगरपालिकाका ११ र्ना ववद्यािीहरुिाई लात्रवसृ्ि उपिब्ध गराउाँदै आएको र ववद्यािीहरुको लात्रवसृ्ि 
बाप को रकि भजक्तानीका िालग प्रल ष्ठानबाट लनवेदन प्राप्त भएकोिा सो लात्रवसृ्ि एवं अध्र्र्न 
गरररहेका ववद्यािीहरुहरुको अवथिा िगार् का ववषर्िा अध्र्र्न गरी लसलाररस गन ु कार्पुालिका 
सदथर्द्वर् श्री कौस्ििाि पररर्ार, श्री चन्द्रिार्ा  ािाङ्ग र वडा नं १ का वडा अध्र्क्ष श्री उपेन्द्र 
बथने िाई स्र्म्िेवारी ददने लनर्रु् गररर्ो । 

(५) अर्जनुधारा नगरपालिका नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्  िा अन्द् ग ुका लनकार्हरुिा नगरपालिकाको 
ववलनर्ोर्नबाट  िब भिा  िा सजववधा भ जक्तानी हजने गरी सेवा करार गररएका किचुारीहरुको करार 
अवलध २०७९ काल कु िसान्द्  सम्ि कार्ि गररएकोिा हाििाई उक्त अवलध िप गरी २०७९ पौष 
िसान्द् सम्ि कार्ि गने लनर्रु् गररर्ो ।सािै, सेवा करारिा कार्रु  र्निस्क्तहरुको संखर्ा  िा 
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अवथिाका सम्बन्द्धिा अध्र्र्न गरी प्रल वेदन पेि गन ुगदठ  कार्दुििे २०७९ पौष १५ भन्द्दा अगावै 
प्रल वेदन ददने गरर सिर् िप गने गररर्ो ।  

(६) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ४ िा पने बााँगेडााँगी गाउाँ टाङवटङ खोिािा झोिजङे्ग पजि लनिाुर् गनज ु
आवश्र्क रहेको र उक्त थिानिा झोिजङे्ग पजि लनिाुर् हजाँदा सजकज म्वासी बथ ी  िा दवहझोडा दजवै  लुबाट 
कररब २५०० र्नसंखर्ा प्र्र्क्ष िाभास्न्द्व  हजने हजाँदा उक्त थिानिा झोिजङे्ग पजि लनिाुर्का िालग  
सथपेन्द्सन वरृ् लडलभर्न कार्ाुिर् पजल्चोकिाई अनजरोध गने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(७) अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ११ र्जनवकरी सावरु्लनक ववद्यािर् लेउ वहिेखोिाको पजि लेउिा घर 
भएका भेषबहादजर राईको घर पजि लनिाुर् गदाु भ्कने अवथिािा रहेको र लनर्को आलिकु अवथिा 
किर्ोर भई  ्काि लनर्िे अको आवाि बनाउन सक्ने अवथिा सिे  नरहेकोिा अस्घल्िो आलिकु 
वषिुा नगर कार्पुालिकाको लिल  २०७९/११/३० ग ेको बैठकबाट लनर्िाई आवाि लनिाुर् गन ुरु 
१ िाख ददने भनी लनर्रु् भएकोिा ववववध कारर्वि लनर्को घर लनिाुर् हजन नसकेकोिा लनर्को 
आवाि पजनलनिाुर्का िालग नगरपालिकाको प्रथ ावनािा आधारर  कार्कु्रि िीषकुबाट रु १ िाख 
सहर्ोग उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(८) ववपन्न नागररक थवाथ्र् वीिा कार्कु्रि अन्द् ग ु अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं ३ का ववपन्न 
नागररकहरुको थवाथ्र् वविा कार्कु्रिका िालग ग  आलिकु वषिुा ववलनर्ोस्र्  बरे्टबाट प्राववलधक 
कारर्वि थवाथ्र् वविा गन ुनसवकएकोिा चािज आलिकु वषिुा वडा सलिल िे लनौट गरेका ५० र्ना 
ववपन्न नागररकहरुको थवाथ्र् वविा कार्कु्रिका िालग प्रथ ावनािा आधारर  कार्कु्रि िीषकुबाट 
आवश्र्क रकि ववलनर्ोर्न गने लनर्रु् गररर्ो । 

(९)  अर्जनुधारा नगरपालिका लभत्र ववलभन्न आर्ोर्ना  िा कार्कु्रि सञ्चािनका िालग कार्ाुिर्िा प्राप्त 
लनवेदन बिोस्र्ि लनम्न बिोस्र्ि कार्कु्रि  िा आर्ोर्नाका िालग देहार् बिोस्र्ि रकि ववलनर्ोर्न 
गने लनर्रु् गररर्ो । 

लस.नं. आर्ोर्ना/कार्कु्रि रकि (रु) खच ुिेख्न ेश्रो  

१ चासोक  ाङ्नाि कार्कु्रि सञ्चािन सहर्ोग १ िाख सािास्र्क सेवा अनजदान 

२ िलनश्चरे प्रहरी चौकीको र्ीप िि ु ९५ हर्ार सवारी साधन िि ु 

३ सिस्त्र प्रहरी बि कप्तानबारीको र्ीप िि ु २ िाख ३८ हर्ार सवारी साधन िि ु 

४ अर्जनुधारा-५ िजलसचौकको र्ीर् ुकल्भटु िि ु िाग  बिोस्र्ि िि ु सम्भार कोष 
५ गरे्ि आ.वव.अर्जनुधारा-१ िि ु सम्भार ५ वण्डि र्थ ापा ाको 

िाग  बिोस्र्ि 
िि ु सम्भार कोष 

६ अर्जनुधारा-९ िा अन्द् राविर् थ रको लज टबि खेि 
प्रल र्ोलग ा सञ्चािानाि ुसहर्ोग 

१ िाख ५० हर्ार प्रथ ावनािा आधारर  
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(१०) चािज आलिकु वष ु २०७९/०८० िा नगरपालिकाका सबै वडाहरुिा पेभस ु ववच्छ्याउनका िालग 
सम्बस्न्द्ध  वडा कार्ाुिर्हरुबाट लनौट भई आएका अनजसजस्च १ बिोस्र्िका सडकहरु लनौट गने र 
लनौट भएका सडकहरुिा पेभस ु िगाउने र्ोर्ना सञ्चािनका िालग आवश्र्क प्रवक्रर्ा अस्घ बढाउने 
लनर्रु् गररर्ो ।  

(११) र्स अर्जनुधारा नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु २०७९/०८० को िालग थवीकृ  बरे्ट  िा 
कार्कु्रि अन्द् ग ु कनकाई वव ाु अर्जनु नववकरर्ीर् उर्ाु प्रवरु्द्न केन्द्रिा िेर्र िगानीका िालग 
ववलनर्ोस्र्  बरे्ट िध्र्े रु १० िाख भजक्तानी उपिब्ध गराउने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(१२) चािज आलिकु वषकुो थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि अन्द् ग ु नगरपालिका लभत्र पावकुङ्ग 
व्र्वथिापनका िालग रु ७ िाख बरे्ट व्र्वथिा भएकोिा उक्त रकििाई नगरपालिका पररसर 
सौन्द्दर्ीकरर्िा रकिान्द् र गरी कार्ि हजने बरे्टबाट नगरपालिका पररसर सौन्द्दवर्कुरर् कार्कु्रि 
सञ्चािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(१३) पूवाुधार ववकास कार्ाुिर् झापाको कार्कु्रि अनजसार अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ िा रहेको 
ठूिो ने े खोिा िोटरेबि पजि र्ोर्ना अर्जनुधारा नगरपालिका वडा नं २ र रोङ गाउाँपालिकाको 
लसिानािा पने दजधे खोिािा दजवै थिानीर्  हको आवश्र्क ा  िा औस्च्र्को आधारिा प्रभावकारी हजने 
भएकािे सो र्ोर्नाको नाि  िा थिान पररव नु गरी दजधे खोिा िोटरबेि पजि बनाउने गरी सम्बस्न्द्ध  
कार्ाुिर्िा लसलाररस गने लनर्रु् गररर्ो । 

 

(१४) र्स नगरपालिकािे चािज आलिकु वषिुा प्रारस्म्भक वा ावरर्ीर् परीक्षर् (आइ.इ.इ.)गरी नदीर्न्द्र् 
पदािकुो उ्खनन संकिन  िा ववक्रीका िालग ठेक्का बन्द्दोवथ  गररएकोिा  ी क्षेत्रहरुबाट नदीर्न्द्र् 
पदािकुो उ्खनन गरी  ोवकए बिोस्र्िको िजल्क नबजझाई अनालधकृ  ढंगिे ओसार पसार गररएको 
पाइएिा ्र्थ ा सवारी साधन पक्राउ गने र कार्ाुिर्िा देहार् बिोस्र्ि िजल्क बजझाए पलल िात्र सवारी 
साधन लोड्ने लनर्रु् गररर्ो । 

 ट्याक्टराः रु ५ हर्ार 

 विपराः रु १० हर्ार 

 हाइवााः रु १५ हर्ार 

(१५) अर्जनुधारा नगरपालिका, नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्िा रहेको ग्रडेर हाि िि ु गनजपुने 
अवथिािा रहेको, िि ुका िालग प्राववलधकबाट िाग  अनजिान  र्ार गदाु कररब २० िाख भन्द्दा 
ज्र्ादा िाग्न ेभएको र सो िि ुका िालग चािज आलिकु वषिुा सवारी साधन िि ुका िालग ववलनर्ोस्र्  
बरे्टबाट अपजग हजने देस्खएकािे  ्कािका िालग उक्त सवारी साधन िि ु नगने र उक्त उपकरर्का 
सञ्चािकिाई सेवा करार अन्द््र् गने लनर्रु् गररर्ो । 
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अनजसजची १ 

(लनर्रु् नं १०साँग सम्बस्न्द्ध ) 
 

लस.नं. कार्कु्रि/आर्ोर्ना/वक्रर्ाकिापको नाि ठेगाना 
1 िंकराचार् ुिागबुाट वडा कार्ाुिर् हजदै र्नर्जर्द् िाग ु अर्जनुधारा-१ 

2 वडा कार्ाुिर् पररसर पेवसु ववच्छ्लर्ाउन ेर कम्पाउण्ड वाि लनिाुर् अर्जनुधारा-२ 

3 खजदजनावारी थवाथ्र् चौकी र्ाने बाटो अलभर्ान सहकारी अगाडी नक्साको बाटो अर्जनुधारा-३ 

4 िदन आस्श्र  िाग ुकािोपते्र दस्क्षर् अर्जनुधारा थवाथ्र्चौकीसम्ि र्ाने बाटोिा पेभल्स अर्जनुधारा-४ 

5 वडा कार्ाुिर् आउन ेबाटो ४०० लि पेभल्स अर्जनुधारा-५ 

6 अर्जनुधारा- ६ र लब ाुिोड १ लसिाना िास्न्द् टोि डजङ्गाडागी ५०० लि पेभेर् 

ववच्छ्लर्ाउन ेकाि । 

अर्जनुधारा-६ 

7 लििडाडा चौकबाट दस्क्षर् र्ाने बाटो ५०० लि पेभेर् ववच्छ्लर्ाउन ेकाि । अर्जनुधारा-७ 

8 िलनश्चरे बर्ार आसपासको बाकी थिान अर्जनुधारा-८ 

9 सरृ्ना बोलडुङ उिर िार्ानाि स्घलिरेको घर हजदै ८ न. लसिानासम्िको बाटो अर्जनुधारा-९ 

10  ारी डाडा देस्ख लसिि चोकसम्ि पेवसु अर्जनुधारा-१० 

11 असोक प्रधानको घर दस्क्षर् १७५ लि पेभल्स अर्जनुधारा-११ 

12 हिेसी िाग ु२०० लि पेभल्स अर्जनुधारा-११ 

13 वडा कार्ाुिर् आउन ेबाटो १२५ लि पेभल्स अर्जनुधारा-११ 

 

 


