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वैठक संख्या: ६९ 

आज मिमि २०७८।०२।३१ गिे सोिवार दिनको २:०० बज े बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री 
ज्ञानेन्द्र सवुिेीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाको िपशिल बिोशजिका पिामिकारी र सिस्यहरुको उपशस्िमििा 
वैठक बस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवुिेी प्रिखु उपशस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु अनपुशस्िि 
३ श्री चक्र बहािरु खलुाल सिस्य उपशस्िि 

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य अनपुशस्िि 
५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवुिेी सिस्य उपशस्िि 
६ श्री राि कुिार राई सिस्य उपशस्िि 
७ श्री ववश्वबन्द्ि ुबस्निे सिस्य उपशस्िि 
८ श्री उिय बहािरु राई सिस्य उपशस्िि 
९ श्री चेि बहािरु बस्निे 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 अनपुशस्िि 
१४ श्री शखनािाया िापा सिस्य उपशस्िि 
१५ श्री मगिा शिवा सिस्य अनपुशस्िि 
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 िनिाया राई लेखा अमिकृि उपशस्िि 
३ दिनेि खड्का स.क.अ उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

 

१. ग्रो अगायमनक एमग्रकल्चर प्रा.मल. संखवुासभालाई कारवावह सम्बन्द्ििा । 

२. छानववन समिमि सम्बन्द्ििा । 

३. कृवि पकेट क्षेत्र मनिायरण सम्बन्द्ििा । 

४. मनिेिाज्ञा सम्बन्द्ििा ।  
५. सािवुहक आवास काययक्रि सम्बन्द्ििा । 

६. ववववि 

क. सहकारी टोल ववकास संस्िा वडा नं. ३ 

 

मनणययहरु 

मनणयय नं.१: आ.व. २०७७/०७८ को शस्वकृि वावियक काययक्रि अन्द्िगयि बोयर बाख्रा खररि  काययक्रिको 
सावयजमनक खररि प्रकृया ववद्यिुीय बोलपत्र िार्य ि छनौट भई यस कायायलयबाट मिमि २०७८/०२/०३ 
गिे सम्झौिा गरी रु. १,२४,५०,०००।– (अक्षरेुवप एक करोड चौववस लाख पचास हजार) भकू्तानी हनु े
गरी कायायिेि प्राप्त गरेको ग्रो अगायमनक एमग्रकल्चर प्रा.मल. संखवुासभाले सम्झौिािा उल्लेख भएको ििय र 
िापिण्ड अनसुारको बोयर बोका/बाख्रा सप्लाई नगरेको, पत्रचार िार्य ि ििय र िापिण्ड पषु्ट्याई गने 
कागजाि िाग गिाय उपलब्ि गराउन नसकेकोले सावयजमनक खररि ऐन, २०६३ र मनयिावली २०६४ िा 
भएको व्यवस्िा अनसुार उक्त प्रा.मलसँग भएको सम्झौिा रद्द गने, जिानि जर्ि गरी कालो सूशचिा राख्न 
सावयजमनक खररि अनगुिन कायायलय िाहाचल, काठिाडौँलाई मसर्ाररस गने मनणयय गररयो ।   

 
 

मनणयय नं.२:  मिमि २०७८/०२/२४ गिेको नगरकाययपामलकाको बैठकबाट बोयर बाख्रा खररि र वविरण 
प्रवक्रया सम्बन्द्ििा आवश्यक छानवीन गनय गदठि छानवीन समिमिको संयोजक नगर उपप्रिखु श्री ढाका 
कुिारी पराजलुीले मिमि २०७८/०२/२६ गिेको पत्र िार्य ि समिमििा बमस शजम्िेवारी वहन गनय 
असिियिा जनाउनभुएकोहुँिा उक्त छानववन समिमि ववघटन गरी िपशिल बिोशजिको छानववन समिमि गठन 
गने र समिमिले ७ दिन मभत्र प्रमिवेिन पेि गने मनणयय गररयो । 

 

िपशिल  

छानववन समिमि 

संयोजकः काययपामलका सिस्य श्री ववन्द्िकुला गरुुङ    

सिस्यः  राविय िान्द्यिाप्राप्त राजनीमिक िलका प्रिखु ििा प्रमिमनिी 
 

मनणयय नं.३: चाल ुआ.व.को स्वीकृि काययक्रि बिोशजि प्रिानिन्द्त्री कृवि आिमुनकरण पररयोजना संचालन 
गनय गराउन िपशिल बिोशजिको पकेट क्षेत्र मनिायरण गने मनणयय गररयो । 

िपशिल 

िान पकेट क्षेत्र –वडा नं. ६ 

िरकारी पकेट क्षेत्र- वडा नं. ८ 

बंगरु पकेट क्षेत्र – वडा नं. ११ 
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मनणयय नं.४: मिमि २०७८/०२/३१ को शजल्ला प्रिासन कायायलय, िोरङबाट कोमभड –१९ संक्रिणलाई 
िध्यनजर राखी मिमि २०७८/०३/७ गिे रािी १२ बजेसम्ि लाग ु हनुे गरी जारी भएको मनिेिाज्ञा 
आिेिहरु कायायन्द्वयन गने गराउने सािै नगर क्षेत्रमभत्रका खाद्यवस्ि,ु इन्द्िन, खाना पकाउने गयाँस, िरकारी, 
र्लरु्ल, खानेपानी, िाछािास,ु ववद्यालयका पसु्िक मबवक्र गने पसु्िक पसल, सावयजामनक मनिायण सम्बशन्द्ि 
हाडयवेयर पसल ववहान ६ बजे िेशख दिउसो १२ बजेसम्ि आवश्यक सरुक्षा िापिण्ड अपनाई संचालन गने र 
नगर क्षेत्रका बैवकङ्ग कायायलयहरु हप्तािा ३ दिन संचालन मनिेिन दिने मनणयय गररयो ।   

मनणयय नं. ५ : चाल ुआ.व. २०७७/०७८ शस्वकृि नगर ववकास योजना अन्द्िगयि ब.शि.नं. ३८१ को 
सािवुहक आवास मनिायण काययक्रि बेलबारी वडा नं. ५ िा ८ वटा र वडा नं. ६ िा ८ वटा आवास मनिायण 
गने मनणयय गररयो । 

ववववि 

मनणयय नं. क : सहकारी टोल ववकास संस्िा वडा नं. ३ ले दिएको मनवेिन बिोशजि नववकरणको लामग 
हाल मनिेिाज्ञाको कारण सािारण सभा गनय नसेकेको िेशखएको हिुाँ अन्द्य आवश्यक कागजािको आिारिा 
नवीकरण गने मनणयय गररयो । 

 

 


