वैठक सं ख्या: ६२

आज मिमि २०७७।११।२६ गिे बुधबार दिनको २:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिुख श्री ज्ञानेन्द्र

सुवेिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाको िपशिल बिोशजिका पिामधकारी र सिस्यहरुको उपशस्िमििा वैठक बस्यो
।

िपशिल
क्र.सं .

नाि िर

पि

हस्िाक्षर

प्रिुख

उपशस्िि

उपप्रिुख

उपशस्िि

१

श्री ज्ञानेन्द्र सुवेिी

२

श्री ढाका कुिारी पराजुली

३

श्री चक्र बहािुर खुलाल

सिस्य

उपशस्िि

४

श्री घनश्याि गौिि

सिस्य

उपशस्िि

५

श्री योगेन्द्र प्रसाि सुवेिी

सिस्य

उपशस्िि

६

श्री राि कुिार राई

सिस्य

उपशस्िि

७

श्री ववश्वबन्द्धु बस्नेि

सिस्य

उपशस्िि

८

श्री उिय बहािुर राई

सिस्य

उपशस्िि

९

श्री चेि बहािुर बस्नेि

सिस्य

उपशस्िि

१०

श्री धनपमि गौिि

सिस्य

अनुपशस्िि

११

श्री नगेन्द्र खड्का

सिस्य

उपशस्िि

१२

श्री गंगा बहािुर याख्खा

सिस्य

अनुपशस्िि

१३

श्री यि बहािुर पोखरे ल

सिस्य

उपशस्िि

१४

श्री शखनािाया िापा

सिस्य

उपशस्िि

१५

श्री मगिा शिवा

सिस्य

उपशस्िि

१६

श्री मबन्द्िुकला गुरुङ्ग

सिस्य

उपशस्िि

१७

श्री सुमनिा चौधरी

सिस्य

उपशस्िि

१८

श्री सुजन कुिारी राजवंिी

सिस्य

उपशस्िि

१९

श्री मगिा मगरी

सिस्य

अनुपशस्िि

२०

श्री शिवनाि मधिाल

सिस्य

उपशस्िि

२१

श्री धन बहािुर शिवा

सिस्य

उपशस्िि

२२

श्री प्रदिप िाह

सशचव

उपशस्िि

अन्द्य कियचारीहरु
१

धनिाया राई

लेखा अमधकृि

उपशस्िि

२

झिक भट्टराई

अमधकृिस्िर छै टौँ

उपशस्िि

३

बलराि गौिि

सहायक स्िर पााँचौ

उपशस्िि

४

दिनेि खड्का

स.कम्प्युटर अपरे टर

उपशस्िि

1

प्रस्िावहरु
1. ऐन, मनयि, काययववधी सम्पबन्द्धिा ।
2. सािौँ नगरसभाको काययसूची सम्पबन्द्धिा ।
3. सं स्िा ििाय र खारे ज सम्पबन्द्धिा ।
4. खचयको अनुिोिन सम्पबन्द्धिा ।
5. कम्प्लेक्स ठे क्का पट्टा सम्पबन्द्धिा ।
6. धनपाल गढीको

IEE Report, DPR संसोधन

सवहि शस्वकृि गने सम्पबन्द्धिा ।

7. नयााँ नगरपामलका भवन म्पयाि िप सम्पबन्द्धिा ।
8. भेशन्द्िङ िेमसन सम्पबन्द्धिा ।

9. एम्पबुलेन्द्स सं चालन सम्पबन्द्धिा ।
10. िव वहान सं चालन िररे ट सम्पबन्द्धिा ।
11. स्िानीय पूवायधार ववकास साझेिारी काययक्रि सम्पबन्द्धिा ।
12. बयर बोका खररि सम्पबन्द्धिा ।
13. ववववध ।

क. भेनस कन्द्रक्सन एण्ि स्लायसय प्रा.मल. को घ वगयको इजाजि सम्पबन्द्धिा ।
मनर्ययहरु
मनर्यय नं . १: ववधेयक समिमिको मिमि २०७७।११।१४ गिे र कानून िजुि
य ा िस्यौिा समिमिको
मिमि २०७७।११।१६ गिेको बैठकबाट मसफाररस भएका िपशिल बिोशजिका ववधेयकहरुको हकिा
िफावार छलफल गरी मनर्ययािय नगरसभािा पेि गने र काययववमधहरुको हकिा िफावार छलफल गरी स्वीकृि
गने मनर्यय गररयो ।
िपशिल
नगरसभािा मनर्ययािय पेि गने ववधेयकहरु
क्र.स. ववधेयकको नाि
१

कैवफयि

बेलबारी नगरपामलका वािावरर् ििा प्राकृमिक श्रोिको सं रक्षर् सम्पबन्द्धिा व्यवस्िा गनय
बनेको ववधेयक - २०७७

२

बेलबारी नगरपामलका सौयय उजाय प्रवयद्धन ववधेयक - २०७७

काययववमधहरु
क्र.स. काययववमधको नाि

कैवफयि

१

बेलबारी नगरपामलका बस्िी ववकास ििा जग्गा पशटटङ्ग काययववमध - २०७७

२

बेलबारी नगरपामलका लेखा पररक्षर् ििा आन्द्िररक मनयन्द्रर् समिमिको काययसम्पपािन
काययववमध - २०७७

मनर्यय नं . २: गाउाँसभा र नगरसभा सं चालन काययववमध ऐन, २०७५ बिोशजि सािौँ नगरसभा सं चालन काययसूची
र सिय िामलका सं लग्न अनुसूशच – १ िा िोके बिोशजि हुने मनर्यय गररयो ।

2

अनुसुची - १
(काययववमधको िफा ७ को उपिफा (१) साँग सम्पबशन्द्धि)
बे लबारी नगरपामलका
सािौ नगरसभा काययसूची र सियिामलका

बैठक सं ख्या:. १२ स्िानः नगरसभा हल

अध्यक्षिाः नगर प्रिुख श्री ज्ञानेन्द्र सुवेिी

मिमि २०७७।११।२९ गिे

1

बैठक बस्ने सिय

काययसच
ु ी

काययसच
ु ी प्रस्िुिकिाय

2

मबहान ११:०० िे शख ११:३०

सभासिस्यहरुको नाि ििाय

सशचवबाट

3

मबहान ११:३१ िे शख ११:३५

सभाध्यक्षको आगिन ििा राविय धुन

4

मबहान ११:३६ िे शख ११:३७

सवहिहरुप्रमि १ मिनेट िौनधारर्

सभाध्यक्ष

5

मबहान ११:३८ बजे

नगर सभा वैठक िुरु भएको घोषर्ा

सभाध्यक्ष

6

मबहान ११:४० िे शख १२: बजे

•

बजे सम्पि

बजे सम्पि
बजे सम्पि

वािावरर् ििा प्राकृमिक स्रोि सरक्षर्

दिउसो १२: िे शख १२:१० बजे

law]os ;ldlt ;+of]hs od afxfb'/ kf]v/]n

मबधेयक २०७७ सभािा पेि गने ।

सम्पि
७

कैवफयि

• बेलवारी नगरपामलका सौयय उजाय प्रवद्धयन

law]os ;ldlt ;+of]hs od afxfb'/ kf]v/]n

मबधेयक २०७७ सभािा पेि गने ।

सम्पि
दिउसो १२: १० िे शख १२:

• मबववध मबषयको प्रस्िाव पेि गने

pk k|d'v, ah]^ sfo{qmd tyf of]hgf th'{df
;ldlt ;+of]hs (fsf s'df/L k/fh'nL

दिउसो १२: १५ िे शख १२:

• बेरुजु फस्योट सम्पबशन्द्धि प्रस्िाव

आर्थीक बिकास ;ldlt ;+of]hs घनश्याम गौतम

दिउसो १२: २० िे शख १२:

• प्रस्िव उपर

सशचवालय

१५ बजे सम्पि
२० बजे सम्पि

वटपाउने

२२बजे सम्पि
दिउसो

१२:

२२

िे शख

छलफलका लामग नाि

• प्रस्िावहरु उपर छलफल

१२:३०बजे सम्पि
दिउसो १२: ३० िे शख १२:

• प्रस्िव

४०बजे सम्पि

उपर

छलफलिा

प्रश्नहरुको जवाफ दिने

उठे का

• law]os ;ldlt ;+of]hs od afxfb'/ kf]v/]n
• pk k|d'v, ah]^ sfo{qmd tyf of]hgf
th'{df ;ldlt ;+of]hs (fsf s'df/L k/fh'nL

• आिीक मबकास ;ldlt ;+of]hs घनश्याि
गौिि
९

दिउसो १२: ४१ बजे सम्पि

• सभाध्यक्षज्यबाट मिमि २०७७।१२।..
गिे अको वैठक वस्ने गरर वैठक

सभाध्यक्ष

स्िगन भएको जानकारी गराउने ।

मनर्यय नं . ३:
क. बेलबारी नगरपामलका सं स्िा ििाय ऐन, २०७६ को िफा ४ को उपिफा ३ बिोशजि मनयिानुसार पेि
भएका िपशिलका सं स्िाहरु ििाय गने मनर्यय गररयो ।
िपशिल
मस.नं.

सं स्िाको नाि

ठे गाना

अध्यक्षको नाि

१

श्री आििय युवा क्लव

बेलबारी – ८

धन कुिार बस्नेि

२

पराजुली सिाज

बेलबारी – ११

बैद्यनाि पराजुली

३

लोक िाशन्द्ि भजन सिूह

बेलबारी – ११

मभि प्रसाि लुइटे ल

४

आििय युवा क्लव

बेलबारी – ११

किल राई

3

कैवफयि

५

मसदिकर्य आचायय स्िृमि प्रमिष्ठान बेलबारी – १०

मभि प्रसाि आचायय

नेपाल
६

सिाजका लामग हािी

ख.

बेलबारी – ३

रववन चामलसे

बेलबारी नगरपामलका सहकारी ऐन, २०७५ को िफा १९ बिोशजि मनयिानुसार पेि भएका िपशिलका
सहकारीहरूको ववमनयि सिोधन गने मनर्यय गररयो ।

िपशिल
मस.नं.

सहकारी सं स्िाको सहकारी
नाि, ठे गाना

१

श्री

कुञ्ज

काययक्षेर

सं स्िाको

सं िोधन

अशघको सं िोधन,

ववषय,

वकमसि

िफा

उपिफा

कृवष कृवष

बेलबारी

सहकारी सं स्िा मल.

७ र ८

धपघट

र गनुप
य ने ववषय, िफा
र उपिफा

न.पा. िफा ७ िा ७ वटा िफा ७ िा ८ औ
उिेश्य रहे को

उिेश्य िप गनुप
य ने
।

२

बाह्रिष्ट

बचि

मबन्द्ध्याबामसनी

ऋर्

कृवष

ििा बेलबारी

सहकारी

न.पा. बचि

ििा

८, ९, १० र सहकारी
११

ऋर् बचि

र

ििा

ऋर्

सो सहकारीलाई

कृवष

सम्पबन्द्धी ववमनयि

सं स्िा मल.

सहकारीिा सं िोधन
सबै िफा र उपिफा
कृवष

पररर्ि

ववमनयििा

ग. बेलबारी नगरपामलका सं स्िा ििाय ऐन २०७६ अनुसार मिमि २०७७।०९।१७ िा ईजाजि पर नं.
२० भएको बेलबारी ब्यािमिण्टन क्लब खारे ज गने मनर्यय गररयो ।
मनर्यय नं . ४: चालु आ.व.को बजेट ििा काययक्रििा मबमनयोजन नगर प्रिुख ज्यू बाट मबमभन्न मिमििा शस्वकृि
गरर सं चालन गररएका िपशिलका योजना/काययक्रिहरु अनुिोिन गने मनर्यय गररयो ।
िपशिल

बजेट क्र.स. नं . ४९ अन्द्य सािाशजक क्षेर सुधार
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि
बजेट

१

जे मस आई बेलबारी

पिस्िापना काययक्रि

१,५०,०००।-

२

१ नं. प्रिे ि जनिुक्ती

प्रिे ि १ स्िरीय भेला

१०,०००।-

सेना नेपाल
३

सवविा चौधरी

मसलाईकटाई िामलि

१,००,०००।-

४

िोरङ नेरवहन सं घ

कोमभि – १९ सम्पबन्द्धी जनचेिना

५०,०००।-

बेलबारी

िूलक काययक्रि

५

आधारभ ुि ववकास केन्द्र िवहलाहरुको लामग उद्घोषर् िामलि
बेलबारी
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४,५०,०००।-

कैवफयि

बजेट क्र.स. नं . ३६२ मसं चाई काययक्रि
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

सरस्विी केिी सवहि ४ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

२

ववद्यापमि अमधकारी सवहि ५ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

३

खेि बहािुर च ुहान सवहि ५ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

४

चेिनाि गौिि सवहि ६ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।४०,०००।-

बेलबारी – ८
बेलबारी - ४

कैवफयि

बेलबारी ८
५

िहानन्द्ि आचायय बेलबारी – ८

स्यालो ट्युवेल

६

िीनखुवटया बनौल बक्की ड्रेन मनिायर्

िीनखुवटया बनौल बक्की १,५०,०००।-

उपभोक्ता समिमि बेलबारी – ९

ड्रेन

होि प्रसाि िाहाल सवहि ७ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

पोखरीया िहाराजिान टोल ववकास

पोखरीया िहाराजिान

१,५०,०००।-

सं स्िा बेलबारी – ९

बाध िियि

७

बालबारी – ४
८
९

राज कुिार कट्बाल सवहि ४ जना स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

बेबलारी
१०

लमलि िान खड्का सवहि ५ जना

स्यालो ट्युवेल

४०,०००।-

बेलबारी – ८
बजेट क्र.स. नं . ४६ यू वा खेलकुि ववकास
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

वक्रकेट प्रमियोमगिा

१,००,०००।-

खस क्षेरी सिाज बेलबारी –

कैवफयि

१०
२

कवढी खेल समिमि बेलबारी

कविी खेलका लामग जसी
सहयोग

बजेट क्र.स. नं . ३६७ ववद्यालय पूवायधार
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

टयाव व्यवस्िापन

१,००,०००।-

श्री जनिा िाध्यमिक ववद्यालय बेलबारी

कैवफयि

– ८
२

श्री भगविी िाध्यमिक ववद्यालय

१,५०,०००।-

बेलबारी – ३
बजेट क्र.स. नं . ३७० पूशजगि साना योजना
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट
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कैवफयि

१

श्री िाहाल प्रमिष्ठान िाखा

सभाहल मनिायर्

३,००,०००।-

शिवालय िशन्द्िर पूनरमनिायर्

२,००,०००।-

िार घेराबेरा

५,००,०००।-

समिमि उत्तरर िोरङ
२

श्री शिवालय िशन्द्िर उपभोक्त
समिमि बेलबारी – ७

३

वकराि राई यायोक्खा
बेलबारी

५

भगविी काकी बेलबारी –

४ वंिल जस्िा पािा

७
६

सनिान िािाङ बेलबारी –

४ वंिल जस्िा पािा

७

दिप बहािुर गुरुङ बेलबारी

अिाइ वण्िल जस्िा पािा

८

योगिाया सुवेिी बेलबारी –

४ वंिल जस्िा पािा

९

राधा िशटलक बेलबारी – ३

३ वंिल जस्िा पािा

१०

गर्ेि बहािुर िािाङ

४ वंिल जस्िा पािा

११

– ३
११

बेलबारी – ८
११

पूर्य बहािुर अमधकारी

४ वंिल जस्िा पािा

बेलबारी – ७
१२

सानु खड्का बेलबारी – ११ ४ वंिल जस्िा पािा

बजेट क्र.स. नं . ३५६ ववपि व्यवस्िापन
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

पूर्य िाझी बेलबारी – ११

सव व्यवस्िापन

१०,०००।-

२

वविाल च ुहान बेलबारी – २

ववपद् व्यवस्िापन सहयोग

२०,०००।-

कैवफयि

बजेट क्र.स. नं . ३६६ खानेपानी सरसफाई
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

१

िारा श्रे ष्ठ बेलबारी – ८

१ िान ट्युवेल

२

धन बहािुर िजी – बेलबारी – ८

१ िान ट्युवेल

३

कुिार मसं ह बस्नेि बेलबारी – १०

१ िान ट्युवेल

ववमनयोशजि बजेट

कैवफयि

कैवफयि

औषधी उपचार
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

औषधी उपचार सहयोग

१५,०००।-

पुजाय लाल राजवंिी बेलबारी –
९

२

रववन िािाङ

औषधी उपचार सहयोग

१५,०००।-

३

आिा मलम्पबु बेलबारी – २

औषधी उपचार सहयोग

१५,०००।-

6

बजेट क्र.स. नं . ३६० सिपुरक कोष
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

िालपोि टोल ववकास सं स्िा

प्रगमिशिल िागय कंक्रीट

५,००,०००।-

२

ििन भण्िारी स्िृिी प्रमिष्ठान िैशक्षक उपहार ऋर्
नेपाल

काययक्रि

७,००,०००।-

3

वकराि याक्िुि च ुम्पलुङ

सभाहल मनिायर्

११,५०,०००।-

बेलबारी – ३

ब्लक मबच्छ्याउने कायय

कैवफयि

बजेट क्र.स. नं . २२६. गररवसं ग नगरपामलका काययक्रि
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

१

सािाग्री सहयोग

केवाटहे आिा सिूह बेलबारी – १०

ववमनयोशजि बजेट

कैवफयि

कैवफयि

बजेट क्र.स. नं . ३६४. खेलकुि पूवायधार ववकास
क्र.स. योजना प्राप्त गने सं स्िा

योजना

ववमनयोशजि बजेट

१

नक्सल खेल िैिान

५,००,०००।-

नक्सल खेल िैिान उपभोक्ता
समिमि बेलबारी – १

व्यवस्िापन

मनर्यय नं . ५: बेलबारी विा नं. १ को सवपङ कम्प्लेक्स ििा स्िानीय उत्पािन केन्द्र को भवन मनिायर् काययको

लामग ठे क्का सकार गने रववना/अमनसा/अमभयान काठिािौँसाँग आवश्यक प्रकृया पुरा गरर सं झौिा कायय अगािी
बढाउने मनर्यय गररयो ।
मनर्यय नं . ६: बेलबारी नगरपामलका विा नं. ५ िा रहे को धामियक ििा पूरािाशत्वक िहत्वको धनपालगढी वप.

वव इशन्द्जमनयररङ एसोमसएट प्रा.मल. ववराटनगरले पेि गरे को प्रारशम्पभक वािावरर्ीय पररक्षर् प्रमिवेिन र IEE

Report र ववस्िृि पररयोजना प्रमिवेिन DPR प्रतिवेदन संिोधन सवहि शस्वकृि गने मनर्यय गररयो ।
मनर्यय नं . ७: बेलबारी नगरपामलकाको नयााँ प्रिासवकय भवनको ठे क्का प्राप्त कम्पपनी स्वािी नारायर्
एच.एि.जे.भी. काठिािौँ सं ग सम्पझौिा अवमध मिमि २०७७।०७।२० गिेसम्पि रहे को र उक्त अवमधिा काि
सम्पपन्न नभएको हुाँिा मिमि २०७८।०१।२० गिे सम्पि ६ िवहना म्पयाि िप गने मनर्यय गररयो ।

मनर्यय नं . ८: सं घीय सरकारबाट वक्रयाकलाप नं. २.७.१३.२३ सािुिावयक ववद्यालयका छाराहरुलाई सेमनटरी

्याि व्यवस्िापनका लामग प्रमि ववद्यािी अनुिानका रुपिा यस पामलकािा ववमनयोशजि रकिबाट गि वगय खररि
गररएका सेमनटरी ्याि हाल सम्पि पमन कररव ४० प्रमििि िौज्िािभै रहे कोले यस वषय ववमनयोशजि रकिबाट
सेमनटरी ्यािको प्रयोगलाई अझ व्यवशस्िि गनय यस नगरपामलका मभरका सबै सािुिावयक िाध्यमिक
ववद्यालयिा कशम्पििा एउटा इशन्द्सनेटर सवहिको भेशन्द्िङ िेमसनको खररि गरी जिान सिेि गने गरी कायय
प्रकृया अशघ बढाउने र िौज्िाि रहन भएको रकिबाट भेशन्द्िङ िेशिनिा उपयुक्त हुने सेमनटरी ्याि सिेि
खररि गने मनर्यय गररयो ।
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मनर्यय नं . ९: बेलबारी नगरपामलकालाई लायन्द्स कटब बेलबारीबाट हस्िान्द्िरर् भएको एम्पबुलेन्द्सका लामग
लायन्द्स कटवलाई धन्द्यवाि प्रिान गिै उक्त एम्पबुलेन्द्स िियि गरी सं चालन गने मनर्यय गररयो।
मनर्यय नं . १०: राजश्व पराििय समिमिको मिमि २०७७ पौष २९ गिेको बैठकले मसफाररस बिोशजि िव
वहान सं चालन र व्यवस्िापनको लामग िपशिल बिोशजिको िररे ट मनधायरर् गने मनर्यय गररयो ।
िपशिल
क्र.स.

स्िान

िररे ट

१.

बेलबारीिे शख बुढीखोला गंगा जिुना घाट, इटहरी

१५००।-

२

बेलबारी िे शख कन्द्काई िाईसम्पि

३०००।-

३

बेलबारीिे शख चिरासम्पि

३०००।-

४

बेलबारीिे शख िुलघाटसम्पि

४०००।-

५

बेवाररसे िव पोष्टिेटि

मन:िुटक

६

बेलबारी नगरक्षेरमभरको घरिे शख घाटसम्पि

मन:िुटक

कैवफयि

मनर्यय नं . ११:
क. आ.व. २०७६।०७७ को स्िामनय पूवायधार ववकास साझेिारी काययक्रि अन्द्िगयि िपशिलका अधुरा
योजनाहरु काि सम्पपन्न नभएकोहुाँिा उक्त योजनाठे क्का प्रकृयाबाट अगािी बढाउने मनर्यय गररयो ।
िपशिल
क्र.स.

योजनाको नाि

विा नं.

१

वहकिि िािााँ कालोपरे

बेलबारी – ४

२

किि चौक साङ्लीइनार सिक कालोपरे

बेलबारी – ७

कैवफयि

ख. चालु आ.व.को स्िामनय पूवायधार ववकास साझेिारी काययक्रि अन्द्िगयि िपशिलका योजनाहरु सावयजमनक
खररि ऐनको पररमधिा रवह ठे क्का प्रकृयाबाट अगािी बढाउने मनर्यय गररयो ।
िपशिल
िोरङ क्षेर नं . ३
क्र.स.

योजनाको नाि

विा नं .

१

सुशम्पनिा चौक पशिि मिलन बेलबारी – ११

१८,००,०००।-

२

भानुिागय ड्रेन मनिायर्

बेलबारी – ११

११,००,०००।-

३

सामनिागय ड्रेन मनिायर्

बेलबारी - ११

११,००,०००।-

४

एकववघे

पूवय बेलबारी – ११

१०,००,०००।-

टोल जोड्ने सिक कालोपरे

चााँिनीचौक

ववमनयोजन रकि (रु)

शचसाङ्ग खोला जोड्ने सिक
एशजङ
५

शचरे चौकिे शख पूवय शचसाङ्ग वेलबारी – ८

१०,००,०००।-

खोला जोड्ने सिक एशजङ
६

कृष्र् िापाको घरिे शख शचसाङ्ग बेलबारी – ८
खोला जोड्ने सिक एशजङ
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१०,००,०००।-

कैवफयि

७

सुन्द्िरिागय

िे शख

गढीगााँउ बेलबारी – ८

१०,००,०००।-

जोड्ने खोलािा फलािे पुल
िोरङ क्षेर नं . ४
१

िर लोकना खोलाि पक्की पुल बेलबारी – ५

४०,००,०००।-

२

ववरे न्द्र िा.वव. अधुरो भवन बेलबारी – ६

२०,००,०००।-

३

िुगाय िशन्द्िर राधाकृष्र् िशन्द्िर बेलबारी – ७

१०,००,०००।-

मनिायर्
मनिायर्
मनिायर्

मनर्यय नं . १२: बेलबारी नगरपामलकाको चालु आ.व. िा शस्वकृि बजेट ििा काययक्रि अन्द्िगयिको बोयर
बोका खररि काययक्रिलाई सावयजमनक खररि ऐनको प्रकृयाबाट अगािी बढाउने मनर्यय गररयो।
मनर्यय नं . १३:
ववववध
क. बेलबारी नगरपामलका मनिायर् इजाजि पर व्यवस्िापन काययववमध, २०७५ को अनुसूशच - १
बिोशजि नयााँ ईजाजिक परका लामग भेनस कन्द्रक्सन एण्ि स्लायसय प्रा.मल बेलबारी – ११ ले

मनवेिन पेि गरे बिोशजि काययववमधको िफा ४ (१) को मसफाररस सिेिका आधारिा मिमि
२०७७।११।२५ गिेको मसफाररस अनुसार प्रिुख ज्यू बाट काययपामलका बैठकिा पेि गनय
स्वीकृि भएअनुसार यस काययववमधको िफा ३ बिोशजि "घ" वगयको मनिायर् व्यवसायीको नयााँ
ईजाजि पर दिने मनर्यय गररयो ।
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