
1 
 

वैठक संख्या: ७१ 

आज मिमि २०७८।०३।०९ गिे बधुबार दिउसो ३:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री 
ज्ञानेन्द्र सवुिेीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाको िपशिल बिोशजिका पिामधकारी र सिस्यहरुको उपशस्िमििा 
वैठक बस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

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

४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य उपशस्िि 
५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवुिेी सिस्य उपशस्िि 
६ श्री राि कुिार राई सिस्य उपशस्िि 
७ श्री ववश्वबन्द्ध ुबस्निे सिस्य उपशस्िि 
८ श्री उिय बहािरु राई सिस्य उपशस्िि 
९ श्री चेि बहािरु बस्निे सिस्य उपशस्िि 
१० श्री धनपमि 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 चौधरी सिस्य उपशस्िि 
१८ श्री सजुन कुिारी राजवंिी सिस्य उपशस्िि 
१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िि 
२० श्री शिवनाि मधिाल सिस्य उपशस्िि 
२१ श्री धन बहािरु शिवा सिस्य उपशस्िि 
२२ श्री प्रदिप िाह सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   
१ िहेन्द्र खड्का  अमधकृिस्िर सािौ उपशस्िि 
२ धनिाया राई लेखा अमधकृि उपशस्िि 
३ झिक भटराई अमधकृि छैठौ उपशस्िि 
४ दिनेि खड्का स.क.अ उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

 

१. चाल ुआ.व.को संिोमधि ििा आगािी आ.व. २०७८/०७९ को प्रस्िाववि आय व्यय र बजेट, नीमि ििा 
काययक्रि सम्बन्द्धिा । 

२. बेलबारी नगरपामलका आमियक ववधेयक २०७८, ववमनयोजन ववधेयक २०७८ र ववमनयोजन ववधेयक २०७७ 
लाई संिोधन गनय बनकेो ववधेयक २०७८ ।  

३. न्द्यावयक समिमिको वावषयक प्रगमि प्रमिवेिन सम्बन्द्धिा । 

४. धनपालगढीको आईई प्रमिवेिन सम्बन्द्धिा । 

५. संस्िा ििाय सम्बन्द्धिा । 

६. बजेट रकिान्द्िर सम्बन्द्धिा । 

 

मनर्ययहरु 

 

मनर्यय नं.१: बजेट ििा काययक्रि िजुयिा समिमिको मसफाररस अनसुार चाल ुआ.व. २०७७/०७८ को 
प्रस्िाववि कुल बजेट रु. १ अबय १३ करोड ६३ लाख ९ हजार ९ सय ६५ रुपैया भएकोिा कुल बजेट 
रु. १ अबय १४ करोड ११ लाख ८८ हजार ५ सय ६ रुपैया बराबरको संिोमधि अनिुान ििा आगािी 
आ.व. २०७८/०७९ को लामग कुल बजेट रु. १ अबय ३५ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैया बराबरको 
प्रस्िाववि आयव्यय बिोशजिको बजेट ििा काययक्रि नगरसभा पेि गने मनर्यय गररयो । 

 

मनर्यय नं.२: बेलबारी नगरपामलकाको आमियक ववधेयक २०७८, ववमनयोजन ववधेयक २०७८ र ववमनयोजन 
ववधेयक २०७७ लाई संिोधन गनय बनेको ववधेयक २०७८ नगरसभािा पेि गने मनर्यय गररयो । 

 

मनर्यय नं.३: न्द्यावयक समिमिले पेि गरेको न्द्यावयक समिमिको वावषयक प्रगमि प्रमिवेिन २०७८ नगरसभािा 
पेि गने मनर्यय गररयो । 

 

मनर्यय नं.४: वप.वव.ईशन्द्जमनररङ्ग एसोमसएट प्रा.मल. ववराटनगर पेि गरेको वडा नं. ४ को पययटवकय क्षेत्र 
धनपालगढीको प्रारशम्भक वािावरर्ीय पररक्षर्को फाइनल प्रमिवेिन स्वीकृि गने मनर्यय गररयो । 

 

मनर्यय नं.५: बेलबारी नगरपामलका संस्िा ििाय ऐन २०७६ को िफा ४ बिोशजि (JCI BELBARI  

JAYCEES ) जेमसआई बेलबारी जेमसज नािको संस्िा ििाय गने मनर्यय गररयो ।  
 

मनर्यय नं.६: चाल ु आ.व.को स्वीकृि ब.शि.नं. २८९११ चाल ु भैपरी शिषयकबाट रु. ५००००।०० 
पत्रपमत्रका छपाई ििा सूचना प्रकािन शिषयकिा र चाल ु खचयको ब.शि.नं. २२४११ सेवा र पराििय 
शिक्षयकबाट रु. ५०००००।०० ईन्द्धन कायायलय प्रयोजनिा रकिान्द्िर गने मनर्यय गररयो । 

 

 


