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वैठक संख्या: २९ 

आज मिमि २०७५।१२।२८ गिे मिहीिारका दिन ववहान ८:०० िजे िेलिारी नगरपामलकाका 
नगर प्रिखु श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल ििोशजिका पिामिकारी 
र सिस्यहरुको उपशस्िमििा वैठक िस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिी प्रिखु उपशस्िमि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु उपशस्िमि 

३ श्री चक्र िहािरु खलुाल सिस्य उपशस्िमि 

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य उपशस्िमि 

५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी सिस्य उपशस्िमि 

६ श्री राि कुिार राई सिस्य उपशस्िमि 

७ श्री ववश्विन्द्ि ुिस्नेि सिस्य उपशस्िमि 

८ श्री उिय िहािरु राई सिस्य उपशस्िमि 
९ श्री चेि िहािरु िस्नेि सिस्य उपशस्िमि 

१० श्री िनपमि गौिि सिस्य उपशस्िमि 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सिस्य उपशस्िमि 

१२ श्री गंगा िहािरु याख्खा सिस्य उपशस्िमि 

१३ श्री यि िहािरु पोखरेल सिस्य उपशस्िमि 

१४ श्री शखनािाया िापा सिस्य उपशस्िमि 

१५ श्री मगिा शिवा सिस्य उपशस्िमि 

१६ श्री मिन्द्िकुला गरुुङ्ग सिस्य उपशस्िमि 
१७ श्री समुनिा चौिरी सिस्य उपशस्िमि 

१८ श्री सजुना राजवंिी सिस्य उपशस्िमि 

१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िमि 

२० श्री शिवनाि मििाल सिस्य उपशस्िमि 

२१ श्री िन िहािरु शिवा सिस्य उपशस्िमि 

२२ श्री गणेि प्रसाि िाहाल सशचव उपशस्िमि 

 अन्द्य कियचारीहरु   

१ श्री िहेन्द्र खड्का िाखा अमिकृि (सािौ) उपशस्िमि 

२ श्री टेकनाि रेग्िी लेखा अमिकृि उपशस्िमि 

३ श्री शजवन गड्िौला िाखा अमिकृि उपशस्िमि 

४ श्री झिक भटराई िाखा अमिकृि उपशस्िमि 

५ श्री दिनेि खड्का स-कम्प्यूटर अपरेटर उपशस्िमि 
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प्रस्िावहरु 

1. वविेयक समिमिको मिमि २०७५।१२।१४ को वैठकिाट मसफाररस भएको गररिसगँ 
नगरपामलका काययक्रि संचालन काययववमि  २०७५ िस्यौिा स्वीकृिी सम्पिन्द्ििा। 

2. संलग्न सूशच अनसुार नगर प्रिखुज्यूिाट स्वीकृि योजनाहरुको अनिुोिन हनु । 

3. शचसाङ्ग ििा लोहन्द्रा खोला उत्खनन सम्पिन्द्िी भएको ठेक्का िन्द्िोिस्िको प्रिेि र अन्द्िर 
पामलका मिच राजस्व वाडफाडँ हनु । 

4. वडा नं. ९ को कायायलय पररसरिा रहेको रुख मिक्री सम्पिन्द्िी न्द्यूनिि अंक कायि 
गनय । 

5. मिमि २०७५।१२।२७ को च.नं. ४०२६ को वडा कायायलयको पत्रानसुार वडा नं. 
७ को िाहनुी िजार क्षते्र नाला मनिायण योजनालाई वडा नं. ७ ववििु ववस्िारिा 
पररवियन गने । 

6. मिमि २०७६।१२।२६ को नगर शिक्षा समिमिको वैठकका मनणययहरु अनिुोिन 
सम्पिन्द्ििा ।  

7. ववववि  

 िेयरकप संचालन सम्पिन्द्ििा  

 योजना ववभाजन सम्पिन्द्ििा  

 लोहन्द्रा खोला उत्खननिा िेिीन प्रयोग सम्पिन्द्ििा 
 िैशक्षक व्यवस्िापन काययववमि २०७४ संिोिन सम्पिन्द्ििा । 

मनणययहरु 

निर्णय िं. १: वविेयक समिमिको मिमि २०७५।१२।१४ गिे वैठकिाट मसफाररस भएको र प्रिखुज्यूिाट 
वैठकिा पेि हनु स्वीकृि भएको िेलिारी नगरपामलका गररिसँग नगरपामलका काययक्रि संचालन 
काययववमि २०७५ को िस्यौिा अशघल्लो वैठकिा अध्ययनको लामग उपलब्ि गराईएकोिा सो 
काययववमिको केही िफा उपिफाहरुको संिोिन सवहि पररच्छेि ८ मभत्र रहेको िफा १४ र 
अनसूुशच २ सिावेि भएको काययववमि स्वीकृि गने मनणयय गररयो ।   

मनणयय नं.२:  प्रिखुज्यूिाट ववमभन्न मिमििा िपशिल ििोशजिका शिर्यकहरुिा स्वीकृि भई संचालन भएका 
योजनाहरु अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

िपशिल 

-s_  k"+hLut tkm{ 

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd ?= 

! cf/ ;L ;L sNe6 lgdf{0f ;ldlt a]naf/L !) s'O/L vf]nf cw'/f] sNe{6 lgdf{0f 500000 
@ >L gj b'uf{ k+rfog dlGb/ a]naf/L & cw'/f] ;fd'bfoLs ejg lgdf{0f 100000 
# km'on ;]jf ;dfh lhNnf sfo{;ldlt df]/ª dlGb/ / u]6 lgdf{0f 100000 
$ df]/ª g]qlxg ;+3 cw'/f] ejg lgdf{0f ug{ 175000 
% onDa/ 6f]n ljsf; ;+:yf a]naf/L ^ onDa/ xfªsf] zflns lgdf{0f 

ug{ 
300000 

^ >L sla/ :yfg a}/fvf]gL a]naf/L ( ck'/f] ;T;ª ejg lgdf{0f 500000 
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& s6'jfn aGw' pTyfg ;]jf ;dfh  ljGbjfl;lg dlGb/ /ª/f]ug tyf 

3]/fj]/f 

150000 

* s/0f lwdfn a]naf/L @ lwdfn u|fdyfg 3]/fj]/f 100000 
( hn]Zj/ dxfb]j hn]Zj/L b]jL dlGb/ a]naf/L 

^ 

;fd'bfoLs ejg lgdf{0f 250000 

!) a]tgf o'gfO6]8 Snj a]naf/L $ >L hn]:j/ dlGb/ 3]/fj]/f ;fy} 

6fon ljR5\ofpg 

150000 

!! /fwf s[i0f dlGb/ a]naf/L & cw'/f] dlGb/ lgdf{0f 150000 
!@ lbgf eb|L dlGb/ a]naf/L & lbgfeb|L cw'/f] dlGb/ lgdf{0f  100000 
!# ;+ud 6f]n ljsf; a]naf/L !! l6g &=% jG8n  
!$ rGb| jxfb'/ >]i7 b'jfxf vf]nf emf8f b]lv ;efk'/ 

hfg] af6f]sf] k'nsf] k+vf lgdf{0f 

100000 

!% nfn axfb'/ tfdfª ;lxt a]naf/L * Ps yfg 6'o'j]n   
!^ ls/ft/fO{ ofof]Vvf a]naf/L !! ;fs]nfyfg 3]/faf/f 300000 
-v_ s[lif xf6ahf/  sf]if lzif{s tkm{ 

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd ?= 

! a]naf/L ;f]daf/] ahf/ Joj:yfkg ;ldlt 

a]anf/L ! 

8«]g lgdf{0f 110946 

 

-u_ ;fdflhs ljsf; tkm{ 

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd 

?= 

! b'uf{ k|;fb uf}td ^@ cf} /fli6«o ;xsf/L lbj; 33000 
@ ( g+= j8f sfof{no a]naf/L  lgz'Ns :jf:Yo lzlj/ 39500 
# lbg]z v8\sf dfkm{t cGt/ls|of sfo{qmd 37550 
$ 8fluxf6 o'y Snj ;f:s[lts sfo{qmd 50000 
% lwdfn hftL ljsf; s]Gb| gu/ ;dGjo kl/if\b wGojfb 1fkg tyf z'esfdgf 

cfbgk|bfg sfo{qmd 

100000 

^ lhNnf dlxnf clwsf/ d~r df]/ª t]>f] ;fwf/0f ;ef 20000 
& /fhj+zL ;dfh ljsf; gu/ ;ldlt a]naf/L  a|xdf0fLb]jLsf] k'hf cr{gf 27500 
 

-3_ l;rfO{ ljsf; tyf lj:tf/ tkm{ 

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd 

?= 

! emnemnL afw lgdf{0f pkef]Qf ;d"x 

a]naf/L !) 

emnemnL afw lgdf{0f 100000 

@ /fd s'df/ k}gL a]naf/L $ k}gL k"0f{/lgdf{0f 150000 
 

-ª_ v]ns'b ljsf;  tkm{sf ljleGg sfo{qmd 

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd ?= 

! a]naf/L gu/ l;t]/Lof] s/ft] P;f]l;P;g v]nf8L ;Ddfg sfo{s|d 40000 
@ ^ g+= j8f sfof{no a]naf/L gu/kflnsf v]ns'b ;fdfu|L ;DaGwdf 150000 
# a]naf/L gu/ l;t]/Lof] s/ft] P;f]l;P;g gu/:t/Lo v]nf8L aGb k|lzIf0f 21000 
$ a]naf/L af:s]6an Snj  v]ns'b ;fdfu|L vl/b 150000 
 

-r_ ljkt Joj:yfkg sf]if 
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s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd ?= 

! o'jf ;+3 g]kfn s]lGb|o sfof{no ljkt Joj:yfkg sfo{qmd 60000 
 

-r_ snf ;flxTo ;+:s[lt  

s|=; k]z ug]{ JolQm jf ;+:yf of]hgfsf] gfd :jLs[t /sd ?= 

! sf]zL g]kfn ldl8of k|f=ln a]naf/L # ;flxTo lbk ljz]if a]naf/L 

uhn dxlkmn @)&^ 

150000 

 

मनणयय नं.३:  चिसाङ खोला र लोहन्द्र खोलाको ढ ुंगा, चगटी, बल वा, भरौट आदी प्राकृतिक एवुं खानीजन्द्य वस्ि को 
श्रोि बबक्री सम्बन्द्धमा ममति २०७५।५।८ मा भएको अन्द्िर स्थानीय िह सुंयूक्ि समन्द्वय सममतिको वैठको 
तनर्णय अन सार बेलबारी नगरपामलकालाई ठेक्का बन्द्दोबस्ि गने जजम्मेवारी ददए बमोजजम भएको ठेक्का 
बन्द्दोबस्िबाट प्राप्ि राजस्व प्रदेश सरकार र अन्द्िरपामलका बबि रकम बाडफााँड गनण प्रदेश सरकारको आचथणक 
ऐन २०७५ दफा ६ को उपदफा (२) ििोशजि िपशिल अनसुार िाडफाँड गने मनणयय गररयो । 

क. चिसाङ खोला उत्खनन ्प्रदेश र स्थानीय िह रकम बाडफााँड वववरर् । 
१ ठेक्का तर्फ  रु.    

ठेक्काको रकम(मू.अ.कर बाहेक) १२४१५०००    

१० प्रतिशिले ह न आउने छ ट रकम १२४१५००    

ठेक्का िफण को बाडफाड योग्य रकम १११७३५००    

     

२ अमानत तर्फ  रु.    

क ल दाखखला गरेको रकम ४८९९३५    

२५% फफिाण रकम १२२४८४    

अमानि िफण को बाडफााँड योग्य 
रकम 

३६७४५१    

     

३ प्रदेश र स्थाननय तहमा बाडर्ााँड रु.    

ठेक्का िफण को बाडफााँड योग्य रकम १११७३५००    

अमानि िफण को बाडफााँड योग्य रकम ३६७४५१    

जम्मा बाडफााँड योग्य रकम ११५४०९५१    

प्रदेश िफण  ४०% ४६१६३८०    

स्थानीय िफण  ६०% ६९२४५७१    

     

४ पालिका विच रकम बाडर्ााँड रु.    

स्थानीय िफण  ६०%   रकम ६९२४५७१    

व्यवस्थापन खिण  ८०४६४    

पामलका ववि ख द बाडफााँड योग्य 
रकम 

६८४४१०७    
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रकम बाडर्ााँड हुने पालिकाको नाम 

उत्पादन 
पररमाण 

(घनलमटर) 

पररमाण 
प्रनतशत 

बाडर्ााँड 
योग्य 
रकम 

 बाडर्ााँड 
रकम रु. 

बेलबारी नगरपामलका ५९३४५ ४६.७९ 
६८४४१०७ 

३२०२४२५ 

कानेपोखरी गााँउपामलका ६७४८५ ५३.२१ ३६४१६८२ 

जम्मा १२६८३० १००   ६८४४१०७ 

 

ख. लोहन्द्रा खोला उत्खनन ्प्रदेश र स्थानीय िह रकम बाडफााँड वववरर् 

१ ठेक्का तर्फ  रु.  

ठेक्काको रकम(मू.अ.कर बाहेक) २६३२११११  

१० प्रतिशिले ह न आउने छ ट रकम रु. २६३२१११  

ठेक्का िफण को बाडफाड योग्य रकम रु. २३६८९०००  

   

२ अमानत तर्फ  रु.  

क ल दाखखला गरेको रकम रु. ९१६९०५  

२५% फफिाण रकम रु. २२९२२६  

अमानि िफण को बाडफााँड योग्य रकम 
रु. 

६८७६७९  

   

३ प्रदेश र स्थाननय तहमा बाडर्ााँड रु.  

ठेक्का िफण को बाडफााँड योग्य रकम रु. २३६८९०००  

अमानि िफण को बाडफााँड योग्य रकम रु. ६८७६७९  

जम्मा बाडफााँड योग्य रकम रु. २४३७६६७९  

प्रदेश िफण  ४०% ह ने रकम रु. ९७५०६७२  

स्थानीय िफण  ६०% ह ने रकम रु. १४६२६००७  

   

४ पालिका विच रकम बाडर्ााँड रु.  

स्थानीय िफण  ६०%   रकम रु. १४६२६००७  

व्यवस्थापन खिण रु. १७१९१३  

पामलका ववि ख द बाडफााँड योग्य रकम 
रु. 

१४४५४०९४  

 

रकम बाडफााँड ह ने 
पामलकाको नाम 

उत्पादन 
पररमार् 

(घनममटर) 

पररमार् 
प्रतिशि 

बाडफााँड 
योग्य रकम 

रकम 
बाडफााँड 

बाटो ममणि 
खिण 

ख द पाउने 
रकम रु. 

केराबारी गााँउपामलका ५०००० १८.४५ 

१४४५४०९४ 

२६६७०५३ ९२१६४ २५७४८८९ 

बेलबारी नगरपामलका १३४९०४ ४९.७८ ७१९५९२२ ८१२९०२ ६३८३०२० 

स न्द्दरहरैिा नगरपामलका ८६०७१ ३१.७६ ४५९१११८ ५९४००४ ३९९७११४ 

जम्मा २७०९७५ १००   १४४५४०९४ १४९९०७० १२९५५०२४ 
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५. स्थानीय पूिाफधार सेिा शुल्क       

सडकको नामः लालमभत्ती केरावारी डागी सडक     

रकम बाडफााँड ह ने 
पामलकाको नाम 

जम्मा 
लम्बाई 

फक.मम. 

पररमार् 
प्रतिशि 

बाडफााँड 
योग्य रकम 

रकम 
बाडफााँड 

ख द पाउने 
रकम रु. 

 

केराबारी गााँउपामलका ८ ७२.७३ 
५०००० 

३६३६४ ३६३६४  

बेलबारी नगरपामलका ३ २७.२७ १३६३६ १३६३६  

जम्मा ११ १००   ५०००० ५००००  

 

मनणयय नं.४: वडा नं. ९ को कायायलय पररसरिा प्रिेि सरकारको सहयोगिा खानेपानी ओभरहेड ट्याङकी मनिायण संचालनको 
लागी रुखहरु कटान गरर मिक्री गनयको लामग यस कायायलयिाट मिमि २०७५।१२।१९ गिे राय िाग भएकोिा िेलिारी 
सि मडमभजन वन कायायलयको च.नं. १४२ मिमि २०७५।१२।२५ गिेको पत्रानसुार सो के्षत्रिा रहेका २५ िान रुखहरुको 
काठ िाउराको िवैुको नेट आयिन ६८.०८ क्यू.वफट र िाउरा ३६.८४ क्यू.वफट गरर क्रििः न्द्यूनिि िूल्य रु. ६८०८ 
र रु. २९४.७३ गरर कुल न्द्यूनिि िूल्य ७१०२.७३ पैसा िात्र िूल्याकंन भई आएकोिा उक्त रुखको न्द्यूनिि अंक रु. 
१०००००।०० एकलाख कायि गने र शजल्ला वन कायायलयिाट कटान आिेि भएपमछ ७ दिनको सूचना प्रकािन गरी 
मिक्री वविरण गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं.५: मिमि २०७५।१२।२७ को च.नं. ४०२६ को वडा कायायलयको पत्रानसुार वडा नं. ७ को िाहनुी िजार 
क्षेत्र नाला मनिायण योजनालाई पररवियन गरी वडा नं. ७ ववििु ववस्िारिा पररवियन गने मनणयय गररयो। 

मनणयय नं.६: मिमि २०७६।१२।२६ को नगर शिक्षा समिमिको वैठकिाट मसफाररस भएको िपशिल ििोशजिका 
ववर्यहरु मनम्पनानसुार हनेु मनणयय गररयो । 

क. ववद्यालय संचालन अनिुिी सम्पिन्द्ििा 
ववद्यालय सुंिालन अन मिी सम्बन्द्धमा िपमशलका साम दातयक िथा सुंस्थागि ववद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७६ साल 
देखख िपमसलका किाहरुको सुंिालन अन मिी माग गररएकोमा शैक्षिक व्यवस्थापन कायणववचध २०७४ को अन स िी – २ 
मा उल्लेखखि ववद्यालय सुंिालनका लाचग िादहने न्द्यूनिम पूवाणधारहरु प रा गरेका देखखएको ह ाँदा शैक्षिक सत्र २०७६ 
सालदेखख सम्पूर्ण तनजी श्रोिमा सुंिालन गने गरी किा थपको सुंिालन अन मिी प्रदान गने तनर्णय गररयो ।  

तपलशि 

क्र.स.  

 

ववद्यालयको नाम ठेगाना अन मिी माग गरेको िह र किा  ववद्यालयको फकमसम 

१ यलम्बर इ. स्कूल बेलबारी – ४ माध्यममक िह किा-९ सुंस्थागि 

२ इष्टनण भ्यू. इ. स्कूल, बेलबारी-१०  माध्यममक िह किा-१० सुंस्थागि 
३ जनिा मा.वव. नक्साल, बेलबारी-१ माध्यममक िह किा-१० साम दातयक 
४ माइलस्टोन इ. स्कूल, बेलबारी -१ आधारभूि किा-५ सुंस्थागि 

५ जेमभयर इ.बो. स्कूल, बेलबारी – २ आधारभूि किा-५ सुंस्थागि 

६ ग रुक ल पाठशाला, बेलबारी – ३ आधारभूि किा-६ सुंस्थागि 

 

िपमशलका ववद्यालयहरुको थप किा सुंिालनको लाचग अन मति माग भए बमोजजम शैक्षिक व्यवस्थापन कायणववचध 
२०७४ को अन सूिी – २ मा उल्लेखखि ववद्यालय सुंिालनका लाचग िादहने न्द्यूनिम पूवाणधारहरु प रा नगरेको ह ाँदा माग 
बमोजजमको थप किा सुंिालन अन मिी प्रदान नगने तनर्णय गररयो ।  
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तपलशि 

क्र.स.  

 

ववद्यालयको नाम ठेगाना अन मिी माग गरेको िह र 
किा  

ववद्यालयको फकमसम 

१ रर्वीर ववद्या मजन्द्दर बेलबारी-७ आधारभूि किा-३ सुंस्थागि 

२ दहमालयन इ.बो. स्कूल बेलबारी -९ आधारभूि किा -३ सुंस्थागि 
३ सेन्द्टरपोइन्द्ट इ.स्कूल बेलबारी-४ आधारभूि किा-७ सुंस्थागि 
४ ज्ञानोपाजणन आ.वव. बेलबारी-९ आधारभूि किा – ६ साम दातयक 

५ अन्द्नपूर्ण एकेडेमी बेलबारी – ३ आधारभूि किा – ४ सुंस्थागि 

६ पाचथभारा एकेडमेी बो. स्कूल बेलबारी -६(ग ठी दिाण 
नगरेको) आधारभूि 

किा- १ सुंस्थागि 

७ सदहद स्मतृि आ.वव. बेलबारी-१ आधारभूि किा – ५ साम दातयक 
 

ख. डले्टा इ. स्कूल बेलबारी–१ शैक्षिक सत्र २०७५ देखख सम्पूर्ण तनजी श्रोिमा सुंस्थागि ववद्यालयको रुपमा किा-६ को 
सुंिालन अन मिी पाएको शैक्षिक व्यवस्थापन कायणववचध २०७४ दफा १३ बमोजजम धरौटी वापिको बैक दाखखला गरी 
भौिर पेश नगरेको र शैक्षिक सत्र २०७५ मा किा -६ को अन मति नददएको ह दााँ उक्ि ववद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७६ 
देखख किा ६ मात्र सुंिालन अन मति ददने साथै डले्टा इ. स्कूल बेलबारी-१ ले बेलबारी –१ बाट बेलबारी – ४ को हमानमसुंह 
िौकमा स्थानान्द्िरर्को लाचग कम्पनी रजजष्टरको कायाणलय बत्रप रेश्वरको ममति २०७४।१०।१८ को पत्रबाट ठेगाना 
स्थानान्द्िरर् गरी बेलबारी–४ मा राख्न स्वीकृिी प्रदान गररएको पत्रको फोटोकपी, डेल्टा इ. स्कूल बेलबारी- ४ को नाममा 
जग्गा धतनप्रमार् प जाण िेत्रफल ६ कठ्ठा साठे १ ध र रहेको जग्गा धतनप्रमार् प जाणको फोटोकपी र बेलबारी न.पा. वाडण–
१ र बेलबारी न.पा.–४ को ववद्यालय स्थानान्द्िरर्को लाचग मसफाररस पत्र पेश गरको ह ाँदा स्थानान्द्िरर्को प्रकृया अगाडी 
बढाउने गने तनर्णय गररयो ।  

ग. नगरकायणपामलकाले २०७५।१।२५ को बैठकबाट समेि सुंिालन अन मिी नमलई सुंिालनमा रहेका ववद्यालय र किा 
बन्द्द गने तनर्णय अएन सार त्यस्िा ववद्यालयहरुलाई पटक पटक पत्रिार गदाण समेि हाल सुंिालनमा रहेका ववद्यालय 
र किाहरु बन्द्द गरेको नपाइएको ह ाँदा यसरी सुंिालन अन मिी नमलइ सुंिालनमा रहेका ववद्यालय िथा किाहरु बन्द्द 
गने तनर्णय गररयो ।  

विविध  

ननणफय नं.१: िाल  आ.व.मा स्वीकृि मेयरकप सुंिालन सम्बन्द्धमा वडा िथा अन्द्िरपामलका स्िररय द ईवटा मेयर कप 
सुंिालन गनण सामाजजक ववकास सममतिलाई व्यवस्थापनको जजम्मेवारी ददने तनर्णय गररयो । 

 

ननणफय नं.२: वडा सममतिहरुबाट ववमभन्द्न ममतिमा माग भए बमोजजम िपमशलका ववतनयोजजि मशर्णकहरुको योजना 
ववभाजनको लाचग प्रम खज्यूबाट ववमभन्द्न ममतिमा स्वीकृि योजनाहरु अन मोदन गने तनर्णय गररयो ।  

िपमशल 

l;=g+= :jLs[t of]hgf lzif{s 
ljlgof]lht 
/sd ?= 

j8f 

g+= 
ljefhg ul/Psf of]hgfx? 

/sd ?= 

! 
Xo'd kfOk kf]]n tf/ vl/b 

/ ljt/0f 
5,00,000. ! 

;u/dfyf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

af6f]sf gfnf lgdf{0f  3,00,000 

/Tgdfu{ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

af6f]sf] gfnf lgdf{0f 2,00,000 

@ dd{t ;Def/ sf]if 8,70,000. # 

ljleGg af6f]df lu6L nufO{ af6f] 

dd{t 70000 

dfnkf]t 6f]nsf] af6f] dd{t 1,00,000 

vfg]kfgL 6f]nsf] af6f] dd{t 1,00,000 

a]naf/L # sf] v]nd}bfg dd{t 1,00,000 
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# 
;fgf of]hgf tyf dd{t 

;Def/ 
8,30,000. !) 

;[h{gf kfs{ lgdf{0f ug{ ;[hgf 

;fd'bflos jg If]q tf/ 3]/faf/f 3,00,000 

j8f sfof{no ejg dd{t 30000 

$ ;fgf of]hgf dd{t ;Def/ 9,50,000. ! 

nf]xf]gL lsQf 6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

k|utL dfu{ dd{t 50000 

b'j] xf8{j]o/ klZrdsf] gfnf ;kmfO{ 12400 

% ;fgf of]hgf dd{t ;Def/ 10,00,000. * 

;'s'gf 6f]ndf ;fj{hlgs kfgL 

6\ofª\sL lgdf{0f of]hgf 20000 

n]vf}tL afw dd{t ;Def/ of]hgf 20000 

l;dfgf rf}s ;8s u|fe]n of]hgf 40000 

^ dd{t ;Def/  9,50,000. & 

;fª\nLgf/ :s'n8fF8f cw'/f] af6f] 

u|fe]n 1,00,000 

j8f sfof{nosf] kfls{ª 9nfg 1,00,000 

;fª\nLgf/ afx'gL x'b} sbd rf]s 

af6f] dd{t 50000 

so/ vf]nf Rofgn 1,00,000 

b'uf{ dlGb/ dd{t 50000 

xlb{af/L af6f] dd{t 50000 

bf}ntk'/ uon vf]nf zflGtdfu{ 

af6f] dd{t 1,00,000 

sfk\mn] 6f]n lkmNdxn pQ/ blIf0f 

af6f] dd{t 1,00,000 

so/ vf]nf k'n 50000 

ljB't kf]n h8fg kmn}rf h:tfkftf 1,00,000 
 
 

ननणफय नं.३: प्रम खज्यूबाट ममति २०७५।११।१२, ११।३० र १२।१० गिे स्वीकृि भई चिसाङ र लोहन्द्रा खोलामा खोलाजन्द्य 
सामाग्री उत्खननमा थप मेशीन प्रयोगको लाचग अन मति माग भएन सार िपमशल बमोजजमको कम्पनीलाई थप मेमशन 
प्रयोगको लाचग ददएको अन मतिलाई अन मोदन गने तनर्णय गररयो । 
िपमशल 

l; g vf]nfsf] gfd 7]Ssf lng] sDkgL jf ;+:Yff ;fwgsf] gfd ;fwgsf] g+= 

! lr;fª 
sfg]kf]v/L lj P08 lj 

sG:6«S;g k|f= ln 
:sfe]6/  af ! s &#$! 

@ nf]xfGb|f df]/ª sG:6«S;g k|f=ln 

:sfe]6/  sf] ! s !&!# 

:sfe]6/  cg6]:6  

Aofs x' nf]8/ cg6]:6  

:sfe]6/  af @ s *)&! 
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ननणफय नं.४: बेलबारी नगरपामलका शैक्षिक व्यवस्थापन कायणववचध २०७४ िपमशल बमोजजमका दफाहरु सुंशोधन वा थप 
गने तनर्णय गररयो । 
िपमशल 

पररच्छेद दफा र उपदफाहरु हाल भएको 
व्यवस्था 

सुंशोधन वा थप ह न  पने ववर्यहरु 

kl/R5]b–% bkmf @*-!s_ yk yk 

ug]{ 

gePsf] bkmf @*-!s_ pkbkmf ! adf]lhd af]nfO{Psf] cleefjs 

e]nfdf ljBfnosf] s'n cleefjjs dWo] slDtdf %! 

k|ltzt pkl:yt x'g'kg]{5, ;f] ;+Vof pkl:yt  gePdf 

bf];|f] k6ssf] cleefjssf] e]nfdf slDtdf #) k|ltzt 

cleefjs pkl:yt x'g'kg]{5 t/ bf];|f] k6s klg #) 

k|ltzt cleefjs pkl:yt gePdf hlt;'s} cleefjs 

pkl:yt eP klg ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o 

5gf}6 ug{ afwf kg]{ 5}g . 

 

kl/R5]b–% bkmf @* sf] pkbkmf -

#_ x6fpg]  

ljBfno 

Joj:yfkg 

;ldltsf] 

cWoIf / 

;b:ox?sf] 

5gf}6 

;DalGw cGo 

sfo{ljlw 

sfo{kflnsfn] 

tf]s] 

adf]lhd 

x'g]5 . 

bkmf @* sf] pkbkmf -#_ x6fO{ lgDg adf]lhd yk ug]{ 

bkmf @& sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -s_ adf]lhd 5gf}6 

x'g] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox?sf] 5gf}6 

k|lqmof ;fdfGotof cleefjsx?sf] ;xeflutfdf 

;j{;Ddt ljlwaf6 5gf}6 ul/g] 5, sf/0fj; ;j{;Ddt 

x'g g;s]df bf];|f] k6s cleefjs af]nfO clwstd 

k|of;af6 ;xdltsf cfwf/df ;j{;Ddt ?kaf6 5gf}6 

ul/g]5 t/ bf];|f] k6s klg ;xdlt x'g g;s] pkbkmf 

-@_ adf]lhd ul7t ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 5gf}6 

;xof]u ;ldltn] pko'Qm ljlw ckgfO{ ljBfno 

Joj:yfkg ;ldlt ;b:o 5gf}6 ug{ ;Sg]5 . 

 

 

ननणफय नं.५: िाल  आ.व.मा ववतनयोजजि वडािफण को सुंिालन अन दानमा वडा सममतिहरुको वैठक समावेश भएकोमा सो 
वैठक भत्ता नगरपामलकाबाट नै व्यवस्थापन गने तनर्णय गररयो । 

 


