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वैठक संख्या: ६१ 

आज मिमि २०७७।११।०२ गिे आईिवार दिनको २:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री 
ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाको ि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 उपशस्िि 
३ श्री चक्र बहािरु खुलाल सिस्य उपशस्िि 

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य उपशस्िि 
५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी सिस्य उपशस्िि 
६ श्री राि कुिार राई सिस्य अनपुशस्िि 
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 उपशस्िि 
१८ श्री सजुन कुिारी राजवंिी सिस्य उपशस्िि 
१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िि 
२० श्री शिवनाि मििाल सिस्य उपशस्िि 
२१ श्री िन बहािरु शिवा सिस्य उपशस्िि 
२२ श्री प्रदिप िाह सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   
१ िहेन्द्र खड्का  अमिकृिस्िर सािौ उपशस्िि 
२ दिनेि खड्का  स.कम्प्यटुर अपरेटर उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

१.  भमूिवहन सकुुम्पबासी र अव्यवशस्िि बसोबास सम्पबन्द्ििा । 

२.  सेवा करारका कियचारीको म्पयाि िप सम्पबन्द्ििा । 

३. सहलगानीका आयोजना सम्पबन्द्ििा ।  

४. जग्गा पास सम्पबन्द्ििा ।  

५. नगरसभा सम्पबन्द्ििा ।  

 

मनर्ययहरु 

मनर्यय नं. १:  

क. भमूिहीन िमलि, भमूिहीन सकुुम्पबासी ििा अव्यवशस्िि बसोबासको स्िानीय िहबाट लागि संकलन सम्पबन्द्िी 
काययववमि, २०७७ को िफा ३ को उपिफा १ िा भमूिहीन िमलि, भमूिहीन सकुुम्पबासी ििा अव्यवशस्िि बसोबासको 
पवहचान, लागि संकलन प्रिाशर्करर् ििा नाप नक्सा गने काययिा सहयोग र सहशजकरर् गनय भमूि सम्पबन्द्िी सिस्या 
सिािान सहजीकरर् समिमि रहने व्यवस्िा भए बिोशजि काययपामलकाका िपशिलका सिस्य िोक्ने र स्िानीय िहिा 
वक्रयाशिल रहेका राविय िान्द्यिा प्राप्त राजनैमिक िललाई सिेि पत्राचार गरर सिस्य िाग गने मनर्यय गररयो ।  

श्री गीिा शिवा – काययपामलका सिस्य  
श्री गीिा मगरी  - काययपामलका सिस्य   
 

क. भमूिहीन िमलि, भमूिहीन सकुुम्पबासी ििा अव्यवशस्िि बसोबासको स्िानीय िहबाट लागि संकलन सम्पबन्द्िी 
काययववमि, २०७७ को िफा २ को बिोशजि वडा स्िरीय भमूि सम्पबन्द्िी सिस्या सिािान सहजीकरर् 
समिमि गठन गरर पररचालन गनय वडालाई मनिेिन गररयो ।  
 

ख. भमूिहीन िमलि, भमूिहीन सकुुम्पबासी ििा अव्यवशस्िि बसोबासको स्िानीय िहबाट लागि संकलन गरेको 
फारि रुज ुकाययका लामग सबै वडाका वडा सशचवलाई िोक्ने मनर्यय गररयो ।  
 
 

मनर्यय नं. २: बेलबारी नगरपामलकाको कायायलय, वडा कायायलय र स्वास््य सेवा केन्द्रहरुिा सेवा करारिा 
काययरि िपशिल बिोशजिका कियचारीहरुको पौष िसान्द्ििा सेवा करारको म्पयाि सवकएको हुुँिा २०७७ िाघ 
१  िेशख २०७८ असार िसान्द्ि सम्पिको लामग म्पयाि िप गने मनर्यय गररयो । 

सेवा करारका कियचारीको वववरर् 

क्र.स. नाि िर पि िखा 

नगरपामलका कायायलय िफय  
१ बालकृष्र् मनरौला  इशन्द्जनीयर िहरी पवुायिार 

२ ववरेन्द्र मगरी इशन्द्जनीयर भवन मन.ििा घ.नक्िा  

३ वव्लप राजवंिी सव– इशन्द्जमनयर भवन मन.ििा घ.नक्िा 

४ अशजि िहिरा सव– इशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 
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५ ियाराि आचायय सव– इशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 

६ मनियल ररजाल सव– इशन्द्जमनयर भवन मन.ििा घ.नक्िा  

७ गरु्राज मिशम्पसना सव– इशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 

८ योगेन्द्र गौिि अ.सव– ईशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 

९ सपना खड्का अ.सव– ईशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 

१० राजेन्द्र कुिार खवास अ.सव– ईशन्द्जमनयर िहरी पवुायिार 

११ अशिि पोख्रले सहायकस्िर चौिो पंशजकरर् 

१२ रचना लइुटेल अमिन भवन मन.ििा घ.नक्िा 

१३ भर बहािरु घले स.क.अ. राजश्व उपिाखा 

१४ खगेन्द्र गौिि स.क.अ. योजना ििा ि्याकं 

१५ दिनेि खड्का स.क.अ. सशचवालय 

१६ केिव प्रसाि ढकाल स.क.अ. न्द्यावयक समिमि 

१७ यसोिा िेवी िलुाल स.क.अ. ७ नं. वडा 

१८ िेव राज राई स.क.अ. ४ नं. वडा 

१९ सरेुि काकी स.क.अ. ३ नं. वडा 

२० रािेश्याि िाह स.क.अ. ६ नं. वडा 

२१ लक्ष्िी फुिोङ स.क.अ. ८ नं. वडा 

२२ दिल कुिार राजवंशि स.क.अ. ९ न. वडा  

२३ रोष्ना भट्टराई स.क.अ. १० नं. वडा 

२४ शजवन राई स.क.अ. ११ नं. वडा 

२५ गोववन्द्ि मनरौला भान्द्से शजन्द्सी÷आ.प्र. िाखा 

२६ रामिका खवास का.स. सािान्द्य प्रिासन 

२७ जिनुा कुिारी खवास का.स. सशचवालय  

२८ करुर् चौहान ववष्ट का.स. भवन मन.ििा घ.नक्िा 

२९ डम्पवर कुिारी मगरी का.स. आमियक प्रिासन 
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३० रोिन िाशि का.स. िहरी पवुायिार 

३१ िशुिला कटुवाल का.स. ५ नं. वडा 

३२ अम्पबर बहािरु बालम्पपावक का.स. ५ नं. वडा 

३३ मबजय चौिरी का.स. ७ नं. वडा 

३४ मनियला कटुवाल का.स. ११ नं. वडा 

३५ गंगा िाया मििाल का.स. १० नं. वडा 

३६ सन्द्ि बहािरु लुंगेली िगर ह.स.चा.   

३७ मनर बहािरु खलुाल ह.स.चा.   

३८ अमभषेक राई नगर प्रहरी   

३९ चण्डीका मििाल नगर प्रहरी   

४० भरि प्रसाि भट्टराई नगर प्रहरी   

४१ इशन्द्िरा खवास नगर प्रहरी   

४२ शिव कुिार राई सहायकस्िर चौिो सशचवालय 

४३ वविाल शिटौला ना.प्रा.स. कृवष ववकास िाखा 

४४ ववना िशललक स्वीपर   

स्वास््य सेवा िफय  
१ कोवपला भण्डारी लयाव अमसस्टेन्द्ट स्वास््य चौकी बेलबारी–१ 

२ हस्िीिाया िंग्रािी का.स. स्वास््य चौकी बेलबारी–१ 

३ नोवल शे्रष्ठ हे.अ. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–४ 

४ ववष्र् ुकुिारी िगरािी अ.न.मि. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–४ 

५ पजुा ववश्वकिाय का.स. स्वास््य चौकी बेलबारी–४ 

६ रववना चौिरी का.स. कसेनी स्वास््य केन्द्र बेलबारी–५ 

७ प्रदिप शे्रष्ठ अ.हे.ब. सहरी स्वास््य केन्द्र बेलबारी–६ 

८ ररचा िाहाल अ.न.मि. सहरी स्वास््य केन्द्र बेलबारी–६ 

९ सिुन खवास का.स. सहरी स्वास््य केन्द्र बेलबारी–६ 

१० शखना िेवी मनरौला अ.न.मि. प्रािमिक स्वास््य चौकी बेलबारी–७ 
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११ रववचन्द्र खनाल डाकय रुि अमसस्टेन्द्ट प्रािमिक स्वास््य चौकी बेलबारी–७ 

१२ जनकलाल चौिरी का.स. प्रािमिक स्वास््य चौकी बेलबारी–७ 

१३ सोन ुपोख्रले  हे.अ. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–८ 

१४ ववमनिा बस्नेि स्टाफ नसय आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–८ 

१५ िारािेवी सवेुिी पाण्डे का.स. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–८ 

१६ पजुा कुिारी चौिरी लयाव अमसस्टेन्द्ट डागीहाट स्वास््य चौकी बेलबारी–९ 

१७ िारिा खनाल का.स. डागीहाट स्वास््य चौकी बेलबारी–९ 

१८ समिक्षा राई हे.अ. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–११ 

१९ मसिा राई अ.न.मि. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–११ 

२० िनुा मििाल का.स. आिारभिु स्वास््य केन्द्र बेलबारी–११ 

२१ समुनिा नेपाल का.स. आयूवेि औषिालय 

२२ गंगा गौिि का.स. आयूवेि औषिालय 

२३ सन्द्ध्या राई लयाब टेशक्नमसयन कसेनी स्वास््य चौवक बेलबारी–५ 

अपाङ्गगिा रोकिाि ििा पनुयस्िापन काययक्रि िफय  
१ दिनेि गौिि सहजकिाय/सहायक 

चौिो 
वडा नं.१, २ र ३ 

२ ररि ुकुिारी राई सहजकिाय/सहायक 
चौिो 

वडा नं.४, र ५ 

३ घनश्याि काकी सहजकिाय/सहायक 
चौिो 

वडा नं.६, ७ र ८ 

४ रववना राई सहजकिाय/सहायक 
चौिो 

वडा नं.९, १० र ११ 

पराििय सेवा िफय  

१ उत्ति पोखरेल पे्रस संयोजक 
 

२ िशुत्तनाि सवेुिी काननुी सललाहकार 
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मनर्यय नं. ३: नेपाल सरकार अिय िन्द्त्रालय द्वारा जारी सहलगानी सम्पबन्द्िी काययववमि २०७७ बिोशजि यस 
पामलकाको सिपरुक कोषबाट सहलगानी गने गरी िपशिलका योजनाहरुको प्रस्िाव नेपाल सरकार अिय 
िन्द्त्रालय र राविय योजना आयोगिा पेि गने मनर्यय गररयो ।  

िपशिल 

१. फोहोरिैला व्यवस्िापन ििा ्लान्द्ट मनिायर् कायय  
२. Photovolatic प्रववमिबाट सौयय ववकास आयोजना 
३. कोलड स्टोरेज, संकलन केन्द्र आईमसवट ििा िलटीप्रपोज सभालह भवन मनिायर्  

 

मनर्यय नं. ४: बेलबारी नगरपामलका वडा नं. १, २ र ४ को वडा कायायलयको प्रिासमनक भवन मनिायर्का 
लामग मन : िलुक रुपिा जग्गा प्रामप्त भएको हुुँिा सािै संघीय िामिला ििा सािान्द्य प्रिासन िन्द्त्रालयबाट 
सहिमि सिेि प्राप्त भएको हुुँिा िपशिलको वववरर् भएका जग्गाहरु मनिलुक बेलबारी नगरपामलकाको नाििा 
पास गनयका  लामग यस कायायलयको िफय बाट सहायक स्िर पाुँचौ श्री लक्ष्िी प्रसाि भट्टराईलाई प्रमिमनिी िोवक 
पठाउने । 

िपशिल 

वडा नं. १ 
क्र.स. जग्गािनीको नाि 

िर  
साववक 
गा.वव.स. 

वडा 
नं. 

वकत्ता 
नं.  

क्षेत्रफल प्राप्ती हनुे 
जग्गा  

कैवफयि 

१ लक्ष्िी िाया मलम्पब ु कसेनी १/क ०१ ५६४ २-१६-१०-० ०-१-०-० जम्पिा २ 
कठ्ठा २ िन कुिारी मनरौला कसेनी १/ख ०१ १४२८ ०-१०-१९ १/२ ०-१-०-० 

वडा नं. २ 
१ गर्ेि प्रसाि िाहाल हरैचा ५/क २ २०५८ 0-१८-५-० ०-३-०-० 

संयकु्त 
 

२ 
३ 
४ 

कुिार प्रसाि 
िाहाल  

हरैचा ५/क २ २०५७ ०-२-०-०  
२०५६ ०-१०-१०-०  
४१६७ ०-१८-३-१  

वडा नं. ४ 
१ िाया िािाङ कसेनी ४/ढ ४ २११ ०-११-०-० ०-१-५-०  
  

मनर्यय नं. ५: बेलबारी नगरपामलकाको सािौँ नगरसभा मिमि २०७७।११।२९ गिे दिनको दठक ११ बजे बस्ने मनर्यय 
गररयो ।  


