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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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अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कार्पुालिकाको लिल  २०७९साि पौष २० ग े बसेको बैठकबाट लनम्न 
बिोस्र्ि लनर्रु्हरु सवसुम्ि  रुपिा गररर्ो । 

१. अस्िल्िो बैठकको सलिक्षा 
अस्िल्िो कार्पुालिकाको बैठकको लनर्रु्को कार्ाुन्द्वर्नका सम्बन्द्धिा सलिक्षात्िक छिफि गररर्ो । 

२. सेवा प्रवाहको सलिक्षा 
अर्जनुधारा नगरपालिका, नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्  िा अन्द् ग ुका लनकार्हरुबाट प्रवाह 

हजने सावरु्लनक सेवाका सम्बन्द्धिा हजुँदा सेवा प्रवाहिाई च जथ  दजरुथ  बनाई सेवाग्राहीिाई सिर्िै सेवा 
प्रदान गन ु वडा कार्ाुिर्हरुिा दक्ष र्निस्िको अभाव रहेको, पर्ाुप्त श्रो  साधनको कलि रहेको 
सम्बन्द्धिा कार्ाुिर्िा उपिब्ध श्रो  साधन  िा र्निस्िको उच्च ि उपभोग गरी नगरपालिकाको 
नील  कार्कु्रििाई सिर्िै सम्पन्न  गददै  सावरु्लनक सेवा प्रवाहिाई गजर्थ रीर् बनाउने ववषर्िा छिफि 
गररर्ो । 

३. ववलभन्न  िीषकुहरुिा ववलनर्ोस्र्  बरे्ट बाुँडफाुँड गने सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० का िालग थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि 
अन्द् ग ु देहार् बिोस्र्ि िीषकुहरुिा ववलनर्ोस्र्  बरे्ट कार्ाुन्द्वर्न गनकुा िालग वडा कार्ाुिर्हरुिे 
लनम्न बिोस्र्ि कार्कु्रि छनौटका गरी आगािी बैठक अगावै नगर कार्पुालिकाको कार्ाुिर्िा पेि गने 
र आगािी कार्पुालिकाको बैठकबाट थवीकृ  गरी कार्ाुन्द्वर्न गने लनर्रु् गररर्ो । 

(१) थवच्छ खानेपानी आर्ोर्नाका िालग ववलनर्ोस्र्  बरे्ट रु २० िाख र खानेपानी िीषकुका िालग 
सबै वडािे रु ६ िाखका दरिे कार्कु्रि छनौट गरी पेि गने । 

(२) लसुँचाई िीषकुिा ववलनर्ोस्र्  बरे्ट रु ५० िाखका िालग वडा नं 3,4,5,7,8,9 र ११ नं 
वडािे रु ६ िाखका दरिे कार्कु्रि छनौट गरी पेि गने । 

४.  टबन्द्धन कार्कु्रि सञ्चािन सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० का िालग थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि 
अन्द् ग ु  टबन्द्धनका िालग  रु २ करोड ५० िाख ववलनर्ोर्न भएकोिा अस्िल्िो कार्पुालिकाको 
बैठकिा  टबन्द्धन गने थिान छनौट गन ुगठठ  कार्दुिको लसफाररस बिोस्र्ि  टबन्द्धन गने थिान 
छनौट गने, सो कार्कुा िालग आवश्र्क सािाग्रीहरु ववलनर्ोस्र्  बरे्टबाट कार्ाुिर्बाटै खररद गने र  
सो थिानिा  टबन्द्धन गनकुा प्रधानिन्द्त्री रोर्गार कार्कु्रि अन्द् ग ु सजस्चकृ  बेरोर्गार व्र्स्िहरुबाट 
श्रि प्राप्त गने गरी कार्कु्रि सञ्चािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

५. नववकरर्ीर् उर्ा ुकार्कु्रि सञ्चािन सम्बन्द्धिा । 

   र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु २०७९/०८० का िालग थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रिको 
सि  ुकार्कु्रि अन्द् ग ु नववकरर्ीर् उर्कुा िालग रु ८ ववलनर्ोर्न भएकोिा उि रकििा सम्बस्न्द्ध  
उपभोिाबाट २० प्रल ि  िाग  साझेदारी हजने गरी आवश्र्क संखर्ािा ववद्यज ीर् च जिो खररद गरी सबै 
वडािा वव रर् गने लनर्रु् गररर्ो । 
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६. साझेदारी रकि बाुँडफाुँड सम्बन्द्धिा ।  

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु२०७९/०८० का िालग थवीकृ  बरे्ट  िा कार्कु्रि अन्द् ग ु 
र १ करोड ववलनर्ोर्न भई सो रकिबाट साझेदारी गन ु इच्छजक उपभोिाहरु प्रथ ाव िाग गरी िाग  
अनजिान  र्ार गदाु िाग  थटिेट बिोस्र्ि नगरपालिकाबाट रु १ करोड ९५ िाख रकि साझेदारी गनजपुने 
देस्खएकािे र्स नगरपालिकाको आलिकु वष ु2076/077 को प्रदेि सरकारसुँग रार्श्व बाुँडफाुँड  गन ु
बाुँकी रहेको दहत्तर बहत्तरको रकििध्र्ेबाट आगािी नगर सभाबाट चािज आलिकु वषकुो संिोलध  
आर्व्र्र्को अनजिान पेि हजुँदा साझेदारी िीषकुिा िप रु ९५ िाख बरे्ट व्र्वथिा गरी पेि भएका अनजसजची 
१ बिोस्र्िका आर्ोर्नाहरुका िालग  ोवकए बिोस्र्ि साझेदारी हजने गरी कार्कु्रि थवीकृ  गने लनर्रु् 
गररर्ो । 

७. सिपजरक अनजदान/वविषे अनजदानका िालग र्ोर्ना छनौट सम्बन्द्धिा । 

राविर् र्ोर्ना आर्ोगबाट सिपजरक अनजदान  िा वविेष अनजदानका िालग प्रथ ाव पेि गन ु
प्रकास्ि  सूचना बिोस्र्ि आगािी आलिकु वष ु 2080/081 का िालग देहार् बिोस्र्ि 
प्रािलिक ाक्रििा रहेका आर्ोर्नाहरुको प्रथ ाव  र्ार गरी पेि गने लनर्रु् गररर्ो । 

अनजदानको वकलसि आर्ोर्ना (प्रािलिक ाक्रि अनजसार) 
 

 

सिपजरक अनजदान 

१. िहानन्द्द चौकबाट िा ा िस्न्द्दर, िक्ष्िी िा.वव. हजुँदै प्रर्ािी िस्न्द्दर  र्ोड्ने सडक 
ववथ ार  िा नािा लनिाुर् 

२. भोिेनीबाट पूव ु वडा नं २ र ३ को लसिाना हजुँदै र्ाने सडक ववथ ार  िा 
कािोपत्रे 

 

 

वविेष अनजदान 

१. िलनश्चरे खानेपानी  िा िटरे खानेपानी आर्ोर्ना थ रोन्न ल   िा ववथ ार 

२. ठूिो ने े खोिािा  टबन्द्धन 

३. िदन भण्डारी रार्िागकुो दस्क्षर् टाङवटङ खोिाको दजवै फु  टबन्द्धन वडा नं २ 

८. िाग  साझेदारी सम्बन्द्धिा । 

चािज आलिकु वष ु 2079/080 का िालग नेपाि सरकारको  राई िधेि सिवृि कार्कु्रि 
अन्द् ग ु र्स नगरपालिकाका दजई वटा आर्ोर्नाका िालग रु ६० िाख बरे्ट प्राप्त भएकोिा उि 
कार्कु्रि सञ्चािनका िालग नगरपालिकाको  फुबाट साझेदारी गनजपुने १० प्रल ि  रकि नगरपालिकको 
साझेदारी कार्कु्रि िीषकुबाट व्र्होने गरी कार्कु्रि सञ्चािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

९. न्द्रू्न ि िूल्र्ाङ्कन सम्बन्द्धिा। 

राविर् भूिी आर्ोगद्वारा  ोवकएको सिर्िा फाराि पेि गने अव्र्वस्थि  बसोवासीहरुिे र्ग्गाधनी प्रिार् 
पजर्ाु प्राप्त गन ु नेपाि सरकारद्वारा  ोवकएको िापदण्ड अनजसार रार्श्व बाप  र्म्िा गनजपुने रकि र्स 
नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको र्ग्गाको प्रकृल , र्न ाहरुको आर्थ र, भूलिको उत्पादकत्व  िा बसोवासका 
दृविकोर्िे सिे  अत्र्न्द्  उच्च हजन े र्ाने देस्खएकािे झापा स्र्ल्िाको न्द्रू्न ि िूल्र्ाङ्कन लनधाुरर् 
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सलिल िा र्स नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका अव्र्वस्थि  बसोवासीहरुिे प्राप्त गने र्ग्गाको न्द्रू्न ि िूल्र्ाङ्कन 
कार्ि गररठदन अनजरोध गने लनर्रु् गररर्ो । 

१०.  टबन्द्धन गने क्षते्रिा िेलसन प्रर्ोग सम्बन्द्धिा । 

र्स नगरपालिकाको चािज आलिकु वष ु2079/080 को थवीकृ  कार्कु्रि अन्द् ग ु अर्जनुधारा 
नगरपालिका वडा नं २ औद्र्ोगस्क ग्राि र्ाने बाटोिा  टबन्धनका िागस् कार्र्ािर्बाट िस् स् 
2079/09/05 ग े ठदलबसा कन्द्थरक्सन एण्ड इस्िलनर्ररङ्ग प्रा.लि. काठिाडौँसुँग ठेक्का 
(AM/NCB/WORKS/06-079/080) सम्झौ ा गररएकोिा उि थिानिा  टबन्द्धन गनकुा िालग त्र्स 
थिानिा रहेको नदीर्न्द्र् पदाि ुिापदण्ड बिोस्र्ि उत्खनन  िा व्र्वथिापन गन ुहेभी िेलसनरी उपकरर् 
सञ्चािन गन ुअनजिल  ठदने लनर्रु् गररर्ो । 

११. ववववधाः 
(१) र्ोस्खि गभवुल  िवहिा साहर् ा कार्कु्रि सञ्चािन कार्वुवलध, २०७९ थवीकृ  गने लनर्रु् गररर्ो । 

(२) अर्जनुधारा नगरपालिकाद्वारा वडा नं ८ िा लनलि ु कृवष बर्ार सञ्चािनका िालग उि बर्ार क्षेत्रिा 
पजरुवा हाल्नज पने भएकािे नगरपालिकाद्वारा आइइइ गररएको सजखानी खािाको क्षेत्रबाट नदीर्न्द्र् 
पदाि ुउत्खनन  िा संकिन गरी कृवष बर्ारिा िगाउने लनर्रु् गररर्ो । 

(३) चािज आलिकु वषिुा संिीर् सरकारबाट हथ ान्द् रर  िस  ुकार्कु्रि अन्द् ग ु कालिखोिा रार्पैनी र 
खर्रगाछी पैनी लसुँचाई वडा नं ४ का िालग रु २० िाख ववलनर्ोर्न भई आएकोिा उि आर्ोर्ना 
दजई फरक फरक आर्ोर्ना रहेकािे कालिखोिा रार्पैनी लसुँचाईका िालग र १० िाख र खर्रगाछी 
पैनी लसुँचाईका िालग रु १० िाख खच ुगने गरी कार्कु्रि सञ्चािन गने लनर्रु् गररर्ो । 

(४) अर्जनुधारा नगरपालिका, ८ नं वडा सलिल को लिल  2079/07/18 को लनर्रु् एवं वडा 
कार्ाुिर्को च.नं. 780 लिल  2079/09/05 को पत्र बिोस्र्ि वडा नं ८ को वडाथ रीर् 
र्ोर्ना अन्द् ग ु साझेदारी कार्कु्रिका िालग ववलनर्ोस्र्  बरे्ट रु १०  िाखिाई उपभोिािे ३० 
प्रल ि  िाग  साझेदारी गने गरी देहार् बिोस्र्ि बाुँडफाुँड गने लनर्रु् गररर्ो । 

क्र.सं. कार्कु्रि रकि 

१ हा े च्र्ापकटर िेलसन वव रर् कार्कु्रि 2 िाख 

२ कज िारी भण्डारीको िरबाट पस्श्चि कािोपते्र/ सजनौिो िाग ु 2 िाख 50 हर्ार 

३ थटेण्ड सवह को डथटववन वव रर् 1 िाख 

४ र्िेश्वर पेरोि पम्पबाट पूव ुप्िम्ब लनिाुर् २ िाख ५० हर्ार 

५ हास्त्तवकल्िाको रानागाउुँको चौ ारा लनिाुर् 50 हर्ार 

(५) रािपल  च जरे  राई िधेि संरक्षर् ववकास सलिल  कार्कु्रि कार्ाुन्द्वर्न इकाई सिकपजर, िोरङ्गको च.नं.214 
लिल  2079/09/20 ग ेको पत्रबाट अनजरोध भए बिोस्र्ि टाङवटङ खोिािा  टबन्द्ध लनिाुर् कार् ुगन ु
एक्साभेटर, व्र्ाक हो िोडर, वरपर रक र्थ ा हेभी इस्क्वपिेण्टहरु लनिाुर् कार् ुअवलधसम्ि श्री बाुँगेडाुँगी 
संरक्षर् नदी लनर्न्द्त्रर् उपभोिा सलिल  अर्जनुधारा-४ र टाङवटङ नदी पस्श्चि वकनारा  टबन्द्धन उपभोिा 
सलिल  अर्जनुधारा-४ िाई सञ्चािन गन ुअनजिल  ठदने लनर्रु् गररर्ो । 


