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वैठक संख्या: २४ 

आज मिमि २०७५।११।१२ गिे आईिवार दिनको 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 उपशस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु अनपुशस्िि 

३ श्री चक्र बहािरु खलुाल सिस्य उपशस्िि 

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य उपशस्िि 

५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी सिस्य उपशस्िि 

६ श्री राि कुिार राई सिस्य उपशस्िि 

७ श्री ववश्वबन्द्ि ुबस्नेि सिस्य उपशस्िि 

८ श्री उिय बहािरु राई सिस्य उपशस्िि 
९ श्री चेि बहािरु बस्नेि सिस्य उपशस्िि 
१० श्री िनपमि गौिि सिस्य उपशस्िि 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सिस्य उपशस्िि 

१२ श्री गंगा बहािरु याख्खा सिस्य उपशस्िि 

१३ श्री यि बहािरु पोखरेल सिस्य उपशस्िि 

१४ श्री शखनािाया िापा सिस्य उपशस्िि 

१५ श्री मगिा शिवा सिस्य उपशस्िि 
१६ श्री मबन्द्िकुला गरुुङ्ग सिस्य उपशस्िि 

१७ श्री समुनिा चौिरी सिस्य अनपुशस्िि 

१८ श्री सजुना राजवंिी सिस्य उपशस्िि 

१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िि 

२० श्री शिवनाि मििाल सिस्य उपशस्िि 

२१ श्री िन बहािरु शिवा सिस्य उपशस्िि 

२२ श्री गणेि प्रसाि िाहाल सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   

१ श्री िहेन्द्र खड्का िाखा अमिकृि (सािौ) उपशस्िि 
२ श्री टेकनाि रेग्िी लेखा अमिकृि उपशस्िि 

३ श्री शजवन गड्िौला िाखा  अमिकृि उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

 

1. नगर प्रहरी संचालन र व्यवस्िापन काययववमि २०७५ सम्बन्द्ििा । 

2. िैशक्षक व्यवस्िापन काययववमि २०७४ को िफा ३१ (घ) बिोशजि ववद्यालय व्यवस्िापन 
समिमि ववघटन सम्बन्द्ििा । 

 

मनणययहरु 

मनणयय नं. १: वविेयक समिमिको मिमि २०७५।११।०९ गिे बसेको वैठकबाट मसफाररस भई आएको सािै 
प्रिखुज्यूबाट मिमि २०७५।११।१० गिे नगर कायायपामलकािा पेि गनय स्वीकृि भएको बेलबारी नगरपामलका 
नगर प्रहरी संचालन ििा व्यवस्िापन काययववमि २०७५ िफावार छलफल गरर स्वीकृि गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. २: नगर शिक्षा समिमिको मिमि २०७५।११।१० को मनणयय बिोशजि "िैशक्षक व्यवस्िापन काययववमि 
२०७४ को िफा २७ (३) िा भएको व्यवस्िा कायायन्द्वयन गनय सम्पूणय ववद्यायलयहरुलाई पत्राचार गररएको र 
उक्त व्यवस्िा अनसुार हालसम्ि ववद्यालय व्यवस्िापन समिमि गठन नभएका ववद्यालयहरुिा ववद्यालय व्यवस्िापन 
समिमिलाई सोही काययववमिको िफा ३१(घ) बिोशजि ववद्यालय व्यवस्िापन समिमि ववघटनको लामग मसफाररस" भै 
आएकोिा िैशक्षक व्यवस्िापन काययववमि २०७४।११।२५ िेशख राजपत्रिा प्रकाशिि भै लाग ुभएको हिुााँ िैशक्षक 
काययववमिको िफा २७(३) बिोशजि २०७५।११।२४ गिे मभत्र यो काययववमि बिोशजि गठन हनु बाकी ववद्यालय 
व्यवस्िापन समिमिि गठन गनय सबै ववद्यालयहरुिा मनिेिन दिने सािै मिमि २०७५।११।२४ गिे मभत्र सोही 
काययववमिको िफा २७(३) बिोशजि ववद्यालय व्यवस्िापन समिमि गठन भै नआएका ववद्यालयहरुिा िौजिुा ववद्यालय 
व्यवस्िापन समिमिहरु िैशक्षक व्यवस्िापन काययववमि २०७४ िफा ३१ बिोशजि स्वि: भङ्ग गने मनणयय गररयो  

 
 


