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वैठक संख्या: ४७ 

आज मिमि २०७६।११।२८ गिे बधुवार ववहान ८:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री ज्ञानने्द्र 
सवेुदीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल बिोशजिका पदामधकारी र सदस्यहरुको उपशस्िमििा वैठक बस्यो 
। 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पद हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुदी प्रिखु उपशस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु उपशस्िि 
३ श्री चक्र बहादरु खलुाल सदस्य उपशस्िि 
४ श्री घनश्याि गौिि सदस्य उपशस्िि 
५ श्री योगेन्द्र प्रसाद सवेुदी सदस्य उपशस्िि 
६ श्री राि कुिार राई सदस्य उपशस्िि 
७ श्री ववश्वबन्द्ध ुबस्निे सदस्य उपशस्िि 
८ श्री उदय बहादरु राई सदस्य उपशस्िि 
९ श्री चेि बहादरु बस्निे सदस्य उपशस्िि 
१० श्री धनपमि गौिि सदस्य उपशस्िि 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्य उपशस्िि 
१२ श्री गंगा बहादरु याख्खा सदस्य उपशस्िि 
१३ श्री यि बहादरु पोखरेल सदस्य उपशस्िि 
१४ श्री शखनािाया िापा सदस्य उपशस्िि 
१५ श्री मगिा शिवा सदस्य उपशस्िि 
१६ श्री मबन्द्दकुला गरुुङ्ग सदस्य उपशस्िि 
१७ श्री समुनिा चौधरी सदस्य उपशस्िि 
१८ श्री सजुना राजवंिी सदस्य उपशस्िि 
१९ श्री मगिा मगरी सदस्य अनउुपशस्िि 
२० श्री शिवनाि मधिाल सदस्य उपशस्िि 
२१ श्री धन बहादरु शिवा सदस्य उपशस्िि 
२२ श्री प्रददप िाह सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   
१ श्री िहेन्द्र खड्का अमधकृि सािौ उपशस्िि 
२ श्री झिक भटराई अमधकृि छैठौ उपशस्िि 
३ श्री सन्द्िोष वव.क. सहायक पाचौ उपशस्िि 
४ श्री ददनेि खड्का स.क.अपरेटर उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

1. पाचौ नगरसभाको काययसूशच र सियिालीका सम्बन्द्धिा । 

2. लोहन्द्रा खोला र शचसाङ्ग खोलाको राजस्व बाडफााँड सम्बन्द्धिा ।  

3. योजना संिोधन सम्बन्द्धिा । 

4. नगर प्रिखुको वैदेशिक भ्रिण अनिुोदन सम्बन्द्धिा । 

5. ववववध 

 

मनणययहरु 

मनणयय नं. १: मिमि २०७६।११।२९ गिे हनुे पााँचौ नगरसभा अमधवेिन वैठक संचालनको लामग अनसूुशच १ बिोशजिको 
काययसूशच र सिय िामलका स्वीकृि गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. २: चाल ुआ.व.िा लोहन्द्रा खोला र शचसाङ्ग खोलाको राजस्व वाडफााँड सम्बन्द्धिा अन्द्िरपामलको मनणययानसुार 
प्रदेि सरकार र स्िानीय िह मबच िपशिल बिोशजि भएको बाडफााँड अनिुोदन गने मनणयय गररयो ।  

क. लोहन्द्रा खोला उत्खनन ् ििा मबक्री वापि प्रदेि र स्िानीय िह मबच रकि बाडफाड वववरण 
२०७६/७७ 

१. ठेक्का िफय  रु. कैवफयि  

ठेक्काको रकि (िू.अ.कर बाहेक) रु. ८११५६६६६.००    

१० प्रमिििले हनु आउने छुट रकि रु. ८११५६६६.६०    

ठेक्का िफय को बाडफाड योग्य रकि रु. ७३०४०९९९.४०    

२. प्रदेि र स्िामनय िहिा बाडफााँड रु.    

ठेक्का िफय को बाडफााँड योग्य रकि रु. ७३०४०९९९.४०    

प्रदेि िफय  ४०% हनुे रकि रु. २९२१६३९९.७६    

स्िानीय िफय  ६०% हनुे रकि रु. ४३८२४५९९.६४    

३. पामलका ववच रकि बाडफााँड रु.    

स्िानीय िफय  ६०%   रकि रु. ४३८२४५९९.६४    

प्रिासमनक र व्यवस्िापन ५ प्रमििि खचय रु. २१९१२२९.९८    

पामलका ववच खदु बाडफााँड योग्य रकि रु. ४१६३३३६९.६६    

४. रकि बाडफााँड हनु ेपामलकाहरु 
उत्पादन पररिाण 
(घनमिटर) 

पररिाण 
प्रमििि 

रकि बाडफााँड 

क. केराबारी गााँउपामलका ५००००.०० १३.३१ ५५४०४६३.४९ 

ख. बेलबारी नगरपामलका १३४९०४.०० ३५.९१ १४९४८६१३.७३ 

ग. सनु्द्दरहरैचा नगरपामलका ८६०७१.०० २२.९१ ९५३७४६४.६६ 

घ. ग्राििन गाउाँपामलका १०४७४६.०० २७.८८ ११६०६८२७.७७ 

जम्िा ३७५७२१.०० १००.०० ४१६३३३६९.६६ 
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ख. शचसाङ खोला उत्खनन ्ििा मबवक्र वापिको प्रदेि र स्िानीय िह मबच रकि बाडफाड वववरण २०७६/७७ 

१. ठेक्का िफय  रु.   

ठेक्काको रकि(िू.अ.कर बाहेक) ४३६५००००.००   

१० प्रमिििले हनु आउने छुट रकि ४३६५०००.००   

ठेक्का िफय को बाडफाड योग्य रकि ३९२८५०००.००   

अिानिबाट  ३०५४४४.००   

जम्िा बाडफााँड योग्य रकि ३९५९०४४४.००   

२. प्रदेि र स्िामनय िहिा बाडफााँड रु.   

ठेक्का िफय को बाडफााँड योग्य रकि रु. ३९५९०४४४.००   

प्रदेि िफय  ४०% १५८३६१७७.६०   

स्िानीय िफय  ६०% २३७५४२६६.४०   

३. पामलका ववच बाडफााँड रकि रु. रु.    

स्िानीय िफय  ६०%  रकि २३७५४२६६.४०   

प्रिासमनक र व्यवस्िापन  खचय रु. ६ प्रमििि १४२५२५५.९८   

पामलका ववच खदु बाडफााँड योग्य रकि २२३२९०१०.४२   

४. रकि बाडफााँड हनु ेपामलकाहरु 
उत्पादन पररिाण 
(घनमिटर) 

पररिाण 

प्रमििि 
बाडफााँड योग्य रकि 

क. बेलबारी नगरपामलका ५९३४५.०० ४६.७९ १०४४७९६२.८१ 

ख. कानेपोखरी गााँउपामलका ६७४८५.०० ५३.२१ ११८८१०४७.६१ 

जम्िा १२६८३०.०० १००.०० २२३२९०१०.४२ 

मनणयय नं. ३: वडा नं. ४ को मिमि २०७६।११।२६ को पत्रानसुार चाल ुआ.व.को स्वीकृि बजेट ििा काययक्रि अनसुार मस.नं. 
३३४ िा एमस विज जडान ििा िियि िालीि रु. १८६०००।०० रहेकोिा सो िालीि संचालन गनय सूचना प्रकाशिि भएपमन 
कुनै पमन दरखास्ि नपरेको हदुााँ उक्त काययक्रिलाई सवारी चालक िालीि संचालन गने गरर संिोधन गने, वडा नं. २ को मिमि 
२०७६।१०।५ को मनणयय अनसुार लोहन्द्रा बंगरु कृवष फािय बेलबारी २ लाई वडाको मनणयय अनरुुप संचालन अनमुिि ददने सािै 
चाल ुआ.व.को मस.नं. ३९ को आदीवासी जनजािी सााँस्कृमिक िहोत्सव धिय भाषा सास्कृमि परम्परागि प्रववमध प्रदयिन रु. ५ लाख 
र ब.मस.नं. ४० को जािीय सिदुायको साँस्कृमि संरक्षण रु. २ लाख ५० हजार को योजना पररवियन गरर रु. ७ लाख ५० हजार 
को आदीवासी जनजािी सााँस्कृमिक ििा पययटन िहोत्सव २०७६ कायि गने  मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. ४: नगर प्रिखुज्यूको मिमि २०७६।१०।११ गिे देशख वैदेशिक भ्रिणिा जान ुभई मिमि २०७६।११।२० गिे फकय न ु
भएकोले गाउाँ ििा नगरसभाका सदस्यहरुको सवुवधा सम्बन्द्धी ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा ७ बिोशजि १५ ददन भन्द्दा 
बढी भ्रिण गनुय पने भएिा नगरसभाबाट अनिुोदन गराउन ुपने व्यवस्िा बिोशजि नगरसभा अनिुोदनको लामग पेि गने मनणयय गररयो  

ववववध  
मनणयय नं. ५: नगर क्षेत्रको फोहोरिैला संकलन ििा व्यवस्िापनको लामग मिमि २०७१।०५।२७ गिे ईन्द्भारो केयर कन्द्सनय 
प्रा.मल.साँग भएको संझौिा बिोशजि मिमि २०७६ भार िसान्द्ििा म्याद सम्पन्न भई फाल्गनु िसान्द्ि सम्ि कायय गरेकोले चाल ु
आ.व.को २०७६ चैत्र १ गिे देशख फोहोरिैला संकलन र व्यवस्िापन कायय PATHWAY-EEECC सनुसरीले सकारेको हदुााँ ईन्द्भारो 
केयर कन्द्सनय प्रा.मल.को फाल्गनु िसान्द्िसम्िको भकू्तानी अनिुोदन गने मनणयय गररयो । 
मनणयय नं. ६: चाल ुआ.व.को व.शि.नं. ७५ को अन्द्य सािाशजक क्षेत्र सधुार शिषयकिा संशचि कोषबाट रु. २५ लाख रकिान्द्िर गने 
मनणयय गररयो । 


