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वैठक संख्या: २० 

आज मिमि २०७५।०९।१५ गिे आईिवार दिन ववहान ८:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर 
प्रिखु श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल बिोशजिका पिामिकारी र सिस्यहरुको 
उपशस्िमििा वैठक बस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिी प्रिखु pkl:yt 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु pkl:yt 

३ श्री चक्र बहािरु खलुाल सिस्य pkl:yt 

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य pkl:yt 

५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी सिस्य pkl:yt 

६ श्री राि कुिार राई सिस्य pkl:yt 

७ श्री ववश्वबन्द्ि ुबस्निे सिस्य pkl:yt 

८ श्री उिय बहािरु राई सिस्य pkl:yt 
९ श्री चेि बहािरु बस्निे सिस्य pkl:yt 

१० श्री िनपमि गौिि सिस्य pkl:yt 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सिस्य pkl:yt 

१२ श्री गंगा बहािरु याख्खा सिस्य pkl:yt 

१३ श्री यि बहािरु पोखरेल सिस्य pkl:yt 

१४ श्री शखनािाया िापा सिस्य pkl:yt 

१५ श्री मगिा शिवा सिस्य pkl:yt 
१६ श्री मबन्द्िकुला गरुुङ्ग सिस्य pkl:yt 

१७ श्री समुनिा चौिरी सिस्य pkl:yt 

१८ श्री सजुना राजवंिी सिस्य pkl:yt 

१९ श्री मगिा मगरी सिस्य pkl:yt 

२० श्री शिवनाि मििाल सिस्य pkl:yt 

२१ श्री िन बहािरु शिवा सिस्य pkl:yt 

२२ श्री गणेि प्रसाि िाहाल सशचव pkl:yt 

 अन्द्य कियचारीहरु   

१ श्री िहेन्द्र खड्का िाखा अमिकृि (सािौ) pkl:yt 
२ श्री झिक भटराई िाखा अमिकृि pkl:yt 
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प्रस्िावहरु 

 
1. बेलबारी नगरपामलका अपाङ्गिा भएका व्यशिको पररचयपत्र व्यवस्िापन काययववमि, २०७५ 
2. वडा नं. ५ को िमनवार बिुबारे मबवहवारे हाट बजार ठेक्का अनिुोिन (मिमि २०७५।४।१६ को मनणयय 

अनसुार श्री आिाराि चौिरी बेलबारी ५लाई रु. ३२०००।००) 
3. मिमि २०७५।९।११ गिेको प्र.प्र.अ.बाट सिर भएका टोल ववकास संस्िाको अनिुोिन 
4. मिमि २०७५।८।२७ गिे को करार सेवािा मनयशुि गरेका कियचारीहरुको मनयशुि अनिुोिन 
5. मिमि २०७५।९।९ र ९।१० को मनणयय अनसुार बेलबारी स्वास््य चौकीिा प्रयोगिाला स्िापना र 

कियचारी मनयूशि अनिुोिन सम्बन्द्ििा । 
6. मिमि २०७५।९।८ को मनणयय अनसुार नगर प्रहरी पोिाक अनिुोिन  
7. बालप्रोफाइल ियारी गने एवककृि हािेिालो सिाजको पौष िसान्नसम्िको म्याि िप गरी भिूानी 

सम्बन्द्ििा । 
8. नगरपामलकाको नाििा रहेको बेलबारी १ को साववक कसेनी १(ङ) वक.नं. ६७ को जग्गा बेलबारी 

इलाका प्रहरी कायायलयलाई उपलब्ि गराउने सम्बन्द्ििा । 
9. ववववि 

 
मनणययहरु 

मनणयय नं. १: वविेयक समिमिले मिमि २०७४।९।४ गिेको वैठकबाट पेि भएको बेलबारी नगरपामलकाको 
अपाङ्गिा भएका व्यशिको पररचय पत्र व्यवस्िापन काययववमि, २०७५ िामि िफावार छलफल गरर स्वीकृि गने 
मनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. २: वडा नं. ५ को िमनवार बिुबारे मबवहवारे हाट बजारको मिमि २०७५।४।१६ को मनणयय अनसुार 
बेलबारी ५ मनवासी श्री आिाराि चौिरीले कवोल गरेको वावषयक रु. ३२०००।०० को ठेक्का संझौिा भएकोले 
अनिुोिन गने मनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. ३: बेलबारी नगरपामलकाको ववमभन्न वडाहरुबाट मसफाररस भई गठन भएको टोल ववकास संस्िाहरुको 
मिमि २०७५।०९।११ िा प्रिखु प्रिासवकय अमिकृिबाट सिर भई िपशिब बिोशजिका संस्िाहरुको प्रिाणपत्र 
प्रिान गरेको हिुााँ अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

tklzn     
s|=;+ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] gfd 7]ufgf s}kmLot 

! zfGtL 6f]n ljsf; ;+:yf -v_ a]naf/L $  
@ ;/:jtL 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L @  
# zfGtL 6f]n 6f]n ljsf; ;+:yf -s_ a]naf/L *  
$ s'j]/ 6f]n ljsf; ;+:yf  a]naf/L *  
% ;/:jtLdfu{ -ldn6f]n_ 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L $  
^ 1fgf]bo 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L *  
& >L gd'gf 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L *  
* uf}ynL x/LofnL 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L *  
( gd'gf 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L &  
!) w}tL 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L ^  
!! zfGtL 6f]n ljsf; ;+:yf -v_ a]naf/L *  
!@ c3f]/fle§f 6fj/ 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L &  
!# ef6L afx'gL 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L &  
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मनणयय नं. ४: बेलबारी नगरपामलकाको लामग आवश्यक कियचारी सेवा करारिा मनयूशिका लामग गदठि पिपूमिय 
समिमिको मसफाररस बिोशजि नगर प्रिखुज्यूबाट मिमि २०७५।८।२७ र ९।१० गिेको मनणयय अनसुार िपशिल 
बिोशजिका कियचारीहरु करार सेवािा मनयशुि गररएकोिा अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

l;=g+= kb gfdy/ ;]jf s}lkmot 

! OlGhlgo/ >L lj/]Gb| lu/L s/f/  

@ ;a OlGhlgo/ >L bof/fd cfrfo{ s/f/  

# c=x]=a= >L k|lbk >]i7 s/f/  

$ c=g=dL= >L l/rf bfxfn s/f/  

% 8fs{?d cl;i6]G6 >L /ljrGb| vgfn s/f/  

^ Nofa cl;i6]G6 >L sf]lknf e08f/L s/f/  

& gu/ k|x/L >L cleif]s /fO{ s/f/  

* gu/ k|x/L >L e/t k|;fb e§/fO{ s/f/  

( gu/ k|x/L >L rl08sf lwdfn s/f/  

!) gu/ k|x/L >L OlGb/f vjf; s/f/  

!! sfof{no ;xof]uL >L /flwsf vjf; s/f/  

!@ sfof{no ;xof]uL >L hd'gf s'df/L vjf; s/f/  

!# sfof{no ;xof]uL >L s?0ff rf}xfg s/f/  

!$ sfof{no ;xof]uL >L 8Da/ s'df/L lu/L s/f/  

!% sfof{no ;xof]uL >L /f]zg dfemL s/f/  

!^ sfof{no ;xof]uL >L ;'dg vjf; s/f/  

१७ ल्याब अमसषे्टन्द्ट श्री पूजा कुिारी चौिरी करार बेलबारी ९ 

 

मनणयय नं. ५: मिमि २०७५।९।८ को मनणयय अनसुार नगर प्रहरी पोिाक सम्बन्द्ििा िपशिल बिोशजि भएको 
अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

िपशिल  

क्र सं. वििरण थान रगं 

१ सर्ट २ गाढा हररयो  

२ पेन्र् २ गाढा हररयो  
३ स्िीर्र १ गाढा हररयो  
४ िेल्र् १ गाढा हररयो  
५ जतु्ता ( िरु् ) १ जोडी कालो  
६ क्याप १ गाढा हररयो  
७ डोरी सवहतको वसट्टी १ रातो धागोको डोरी  

८ नगर प्रहरी लेविएको पािरुामा 

लगाउने व्याज 

१ आधारमा दइु समकोण भएको पञ्चभजु आकारमा 

िररपरी रातो विर् भएको, विचमा हररयो रगंको 

पषृ्ठभूमीमा सेतो रगंले   

“बेलवारी नगरपामलका  

नगर प्रहरी” लेशखएको 
९ कुममा लगाउने  २ वपत्तलको अक्षर “नगर प्रहरी” 

१०  छावतमा लगाउने नाम  १ िावग कपडाको प्लेर् िनाइ व्राउन कलरले नाम लेख्ने 

११ कठिासको डण्डा  १  
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निर्णय िं. ६: बालप्रोफाइल ियारी गने एवककृि हािेिालो सिाजले प्रमिवेिन पेि गरेको हिुााँ उि संस्िाको 
सिय २०७४ चैत्र िसान्द्ि िेशख २०७५ पौष िसान्द्ि सम्िको म्याि िप गरी बाकी रकि भिूानी गने मनणयय 
गररयो। 

निर्णय िं. ७: साववक बेलबारी गाउाँ ववकास समिमिको नाििा ििाय कायि रहेको हाल बेलबारी नगरपामलकाको 

स्वामित्विा रहेको बेलबारी १ को साववक कसेनी १(ङ) वक.नं. ६७ को जग्गा ववघा क्षेत्रफल ०-१५-० िध्ये 
िशक्षण िफय बाट ०-६-२ ववघा जग्गा र सो जग्गाको साि मसिानाको पशिि िफय  नगरपामलकाको भोगचलनिा 
रहेको सावयजामनक जग्गा ०-४-१८ ववघा सिेि जम्िा ०-११-० ववघा जग्गा बेलबारी इलाका प्रहरी कायायलयको 
भवन मनिायणको लामग मनिलु्क रुपिा प्रिान गनय स्िानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ९७ को उपिफा 
३ बिोशजि नेपाल सरकारसाँग स्वीकृमिको लामग अनरुोि गने मनणयय गररयो । 

मबववि  

निर्णय िं. ८: नगरपामलकाको कािको मसलमसलािा नगर प्रिखुज्यकुो काठिाण्डौको भ्रिण मिमि २०७५।८।१३ 
िेशख २७ सम्ि भएकोिा भैपरी खचय सिेि अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

निर्णय िं. ९: चाल ुआ.व.को स्वीकृि योजनाहरु संचालनको लामग योजना सम्झौिा अवमि पौष िसान्द्ि सम्ि 
िप गने मनणयय गररयो । 

निर्णय िं. १०:  शचसाड.खोलाको खोलाजन्द्य सािाग्री उत्खनन र ववक्रीको लागी ठेक्का बन्द्िोबस्ि गने श्री 
कानेपोखरी वव.एण्ड वव. कन्द्स्रक्िन प्रा.मल.कानेपोखरी ५ िोरड.ले िपशिलका नाकाहरुिा िेशिनरी औजार प्रयोग 
गनय अनिुमि िाग गरे बिोशजि प्रिखुबाट मिमि २०७५।९।१३ को मनणयय अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

िपशिल 

क. जहिा नाका, गौिली नाका, शृ्रजना टोल, िान्द्िीटोल 
ख. गाडी नं. स्काभेटर को १ क 3027 र भ्याकुलोडर को १ क 2832 । 

 


