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वठैक संख्या: १२ 

आज मिमि २०७५।०३।२८ गिे ववहिबार वविान ८:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिुख श्री 
ज्ञानेन्द्र सुवेदीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपमिल बिोजजिका पदामिकारी र सदस्यिरुको 
उपजस्िमििा वैठक बस्यो । 

िपमिल 

s|=;+= Gffd y/ kb x:tfIf/ 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुदी प्रिखु उपजस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजुली उपप्रिुख उपजस्िि 

३ श्री चक्र बिादरु खुलाल सदस्य अनपुजस्िि 

४ श्री घनश्याि गौिि सदस्य उपजस्िि 

५ श्री योगेन्द्र प्रसाद सवेुदी सदस्य उपजस्िि 

६ श्री राि कुिार राई सदस्य उपजस्िि 

७ श्री ववश्वबन्द्िु बस्नेि सदस्य उपजस्िि 

८ श्री उदय बिादरु राई सदस्य उपजस्िि 

९ श्री चेि बिादरु बस्नेि सदस्य उपजस्िि 

१० श्री िनपमि गौिि सदस्य उपजस्िि 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्य उपजस्िि 

१२ श्री गगंा बिादरु याख्खा सदस्य उपजस्िि 

१३ श्री यि बिादरु पोखरेल सदस्य उपजस्िि 

१४ श्री जखनािाया िापा सदस्य उपजस्िि 

१५ श्री मगिा मिवा सदस्य उपजस्िि 

१६ श्री वबन्द्दकुला गरुुङ्ग सदस्य उपजस्िि 

१७ श्री समुनिा चौिरी सदस्य उपजस्िि 

१८ श्री सजुना राजविंी सदस्य उपजस्िि 

१९ श्री मगिा मगरी सदस्य उपजस्िि 

२० श्री मिवनाि मििाल सदस्य उपजस्िि 

२१ श्री िन बिादरु मिवा सदस्य उपजस्िि 

२२ श्री गणेि प्रसाद दािाल समचव उपजस्िि 

 
अन्द्य कियचारीिरु 

  

१ ििेन्द्र खड्का िाखा अमिकृि (सािौ) उपजस्िि 

२ श्री टेकनाि रेग्िी लेखा अमिकृि उपजस्िि 

३ श्री झिक भटराई काययक्रि अमिकृि उपजस्िि 
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प्रस्तावहरु 

1. बेलबारी नगरपाललका क्षते्रका सहकारी संस्था व्यवस्थापन गनन बनकेो ववधेयक २०७५ 

2. बेलबारी नगरपाललकाको न्यावयक सलिलत व्यवस्थापन गनन बनकेो ववधेयक, २०७५ 

3. बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्र प्रकानन स्बन्धी  कायनववलध २०७५ 

4. ववलनयोजन ऐन २०७४ लाई संनोधन गनन बनकेो ववधेयक २०७५ 

5. ववद्यालय तथा ववषयगत शनक्षकहरुको स्िान  
6. टेन्डरहरुको स्वी कृत स्बन्धिा 

क. बेलबारी वडा नं. १, २ र ३ को सोिवारे, बधुवारे र नकु्रवारे हाटबजार रु. ९००५००। 

ख. बेलबारी वडा नं. ११ को लक्ष्िी िागनको िंगलवारे हाटबजार रु. २५१००। 

ग. वडा नं. ९ डागी हााँट िंगलवारे नकु्रबारे हाटबजार रु. १५०१००। 

घ. वडा नं. ११ नलनवारे ववहीवारे कृवष हाटबजार रु. १०००५५।  

7. बेलबारी बहिुखुी  क्या्पस भवन लनिानण लागत अनिुान तथा साझेदारी स्बन्धिा । 

मनणययिरु 

मनणयय नं. १: वविेयक समिमिको मिमि २०७५।३।२२ गिेको वैठकबाट मसफाररस भई आएअनुसार बेलबारी 
नगरपामलका के्षत्रका सिकारी संस्िा व्यवस्िापन गनय बनेको वविेयक, २०७५ िामि छलफल गरर 
स्वीकृिीको लामग नगरसभािा मसफाररस गन ेमनणयय गररयो ।  
 

मनणयय नं. २: ववियेक समिमिको मिमि २०७५।३।२४ गिेको वठैकबाट मसफाररस भई आएअनुसार बेलबारी 
नगरपामलकाको न्द्यामयक समिमि व्यवस्िापन गनय बनेको वविेयक, २०७५ िामि छलफल गरर स्वीकृिीको 
लामग नगरसभा वैठकिा पेि गन ेमनणयय गररयो । 

मनणयय नं. ३: वविेयक समिमिको मिमि २०७५।२।२२ गिेको वठैकबाट मसफाररस भएअनुसार बेलबारी 
नगरपामलकाको राजपत्र प्रकािन स्बन्द्िी काययववमि, २०७५ िामि छलफल गरर स्वीकृि गनुयका साि ैमिमि 
२०७५।०३।३२ गिे देजख प्रकािन गन ेमनणयय गररयो । 
 

मनणयय नं. ४: बेलबारी नगरपामलकाको चालु आ.व.२०७४/०७५ को ववमनयोजन ऐन २०७४ लाई संिोिन गनय 
बनेको ववमनयोजन वविेयक २०७५ नगरसभा स्वीकृिीको लागी पेि गन ेमनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. ५: बेलबारी नगरके्षत्र मभत्र संचालनिा रिेका सािुदायीक ववद्यालयलाई िैजक्षक सत्र २०७४ को 
मसकाई उपलब्िीको आिारिा नगर मिक्षा समिमिको मिमि २०७५।३।१९ गिेको वैठकबाट मसफाररस 
भएनुसार िपमिल बिोजजिका ववद्यालय ििा ववषयगि उत्कृष्ट मिक्षकिरुलाई स्िान ििा पुरस्कृि गन े
मनणयय गररयो ।  
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1. िाध्यमिक ववद्यालय िफय  
क्र.सं. ववद्यालयको नाि ववषय मिक्षकको नाििर पुरस्कार रकि रु. 

१ श्री जनिा िा.वव. रािानगर नेपाली श्री िेघराज मघमिरे १० िजार 

२ श्री जनिा िा.वव. रािानगर अंगे्रजी श्री टंक प्रसाद ओझा १० िजार 

३ श्री ििेन्द्र िा.वव. बेलबारी १० ववज्ञान श्री सजन्द्जव बिादरु काकी १० िजार 

४ श्री जनिा िा.वव. रािानगर गजणि श्री छगनलाल मिज्सना १० िजार 

५ श्री कसेनी िा.वव. बेलबारी ४ सािाजजक श्री ििय कुिारी कालाखेिी १० िजार 

2. आिारभूि िफय  
क्र.सं. ववद्यालयको नाि ववषय मिक्षकको नाििर पुरस्कार रकि रु. 

१ श्री सुकुना आ.ववद्यालय बेलबारी ८ नेपाली श्री अमनिा मिज्सना १० िजार 

२ श्री ििेन्द्र िा.वव. बेलबारी १० अंगे्रजी श्री िाया दजी १० िजार 

३ श्री पचंज्योिी आ.वव. बेलबारी ४ गजणि श्री अज्बर ववश्वकिाय १० िजार 

४ श्री पचंज्योिी आ.वव. बेलबारी ४ ववज्ञान श्री अज्बर ववश्वकिाय १० िजार 

५ श्री ििेन्द्र आ.वव. बेलबारी ५ सािाजजक श्री एमलना अमिकारी १० िजार 

 

3. ववद्यालय िफय  
क्र.सं. ववद्यालयको नाि पुरस्कार रकि रु. 

१ श्री लक्ष्िी िा.वव. बेलबारी ११ १ लाख 

२ श्री रािजानकी आिारभूि ववद्यालय बेलबारी ७ १ लाख 

 

मनणयय नं. ६: आगािी आ.व. २०७५/०७६ को बेलबारी नगरपामलकाको राजस्व संकलन र व्यवस्िापनको लागी 
मनयिानुसार दिाय भएका िपमिल बिोजजिका िाटबजारिरुको ठेक्का बन्द्दोबस्ि भई प्रिुखज्यबूाट स्वीकृि भएको िुदा 
उक्त िाटबजारिरुको ठेक्काबन्द्दोबस्ि सिियन गन ेमनणयय गररयो । 
 

क. बेलबारी वडा नं. १, २ र ३ को सोिवारे, बुिवारे र िुक्रवारे िाटबजार रु. ९००५००। 
ख. बेलबारी वडा नं. ११ को लक्ष्िीिागयको िंगलवारे िाटबजार रु. २५१००। 
ग. वडा नं. ९ डागीिााँट िंगलवारे िुक्रबारे िाटबजार रु. १५०१००। 
घ. वडा नं. ११ िमनवारे वविीवारे कृवष िाटबजार रु. १०००५५।  
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मनणयय नं. ७: बेलबारी बिुउदेश्यीय क्या्पस भवनको लागी ियार भएको रु. ९,९७,४२,५७०।३६ रुपयैा बराबरको लागि 
अनुिान स्वीकृि गररयो । सािै बेलबारी बिुउदेश्यीय क्या्पसको च.न.ं १३२ मिमि २०७५।३।१३ को प्राप्त पत्रानसुार भवन 
मनिायणको लामग लागि अनुिानको ४० प्रमििि क्या्पस र ६० प्रमििि रकि नगरपामलकाको साझेदारीिािा भवन 
मनिायणको लामग अनुरोि गररएको िुदााँ मनिायण काययको लामग प्रदेि सरकार, संघीय सरकार ििा ववश्व ववद्यालय अनदुान 
आयोग सिेिलाई अनुरोि गरी मनिायण प्रहक्रया अगाहड बढाउने मनणयय गररयो । 

 


