वैठक सं ख्या: ३०
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मिमि

२०७६।०१।३०

गिे

सोिबारका

दिन

ववहान

८:००

बजे

बेलबारी

नगरपामलकाका नगर प्रिुख श्री ज्ञानेन्द्र सुवेिीज्यू को अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल
बिोशजिका पिामिकारी 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

अनुपशस्िि

५

श्री योगेन्द्र प्रसाि सुवेिी

सिस्य

उपशस्िि

६

श्री राि कुिार राई

सिस्य

अनुपशस्िि

७

श्री ववश्वबन्द्िु बस्नेि

सिस्य

उपशस्िि

८

श्री उिय बहािुर राई

सिस्य

उपशस्िि

९

श्री चेि बहािुर बस्नेि

सिस्य

उपशस्िि

१०

श्री िनपमि गौिि

सिस्य

उपशस्िि

११

श्री नगेन्द्र खड्का

सिस्य

उपशस्िि

१२

श्री गंगा बहािुर याख्खा

सिस्य

उपशस्िि

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

अनुपशस्िि

१७

श्री सुमनिा चौिरी

सिस्य

उपशस्िि

१८

श्री सुजना राजवंिी

सिस्य

उपशस्िि

१९

श्री मगिा मगरी

सिस्य

अनुपशस्िि

२०

श्री शिवनाि मििाल

सिस्य

उपशस्िि

२१

श्री िन बहािुर शिवा

सिस्य

उपशस्िि

२२

श्री प्रदिप िाह

सशचव

उपशस्िि

अन्द्य कियचारीहरु
१

श्री िहेन्द्र खड्का

िाखा अमिकृि (सािौ)

उपशस्िि

२

श्री टे कनाि रे ग्िी

ले खा अमिकृि

उपशस्िि

३

श्री बलराि गौिि

ले खापाल

उपशस्िि

४

श्री दिनेि खड्का

स-कम्प्यूटर अपरे टर

उपशस्िि

1

प्रस्िावहरु

1. गाउँ/नगर सभा संचालनको लामग व्यवस्िा गनय बनेको ऐन २०७५ को िफा १७ बिोशजि सहयोग
समिमि र िफा २२ बिोशजि कानुन िजुि
य ा िस्यौिा समिमि गठन गने ।

2. बजेट रकिान्द्िर सम्पबन्द्ििा िपशिल बिोशजि गने।

 ब.मस.नं. २ झ को आमियक ववकास समिमि अन्द्िगयि मस.नं. ४१ को उद्यिशिलिा ववकास

साझेिारीको रु. १५ लाख, मस.नं. ४३ गररबी िापन नक्िाकंनको ३ लाख ५० हजार र मस.नं.
४५ को पययटकहरुको लामग सूचना वोर्यको रु. २ लाख ववमनयोजन भएकोिा मस.नं. ४२ को
ँ नगरपामलका उद्यि प्रवयद्यन कोषिा रकिान्द्िर गने ।
गररबसग

 ब.मस.नं. ५ ङ को उजाय ववकास काययक्रि अन्द्िगयि मस.नं. ३५ को नीमिगि प्रिासमनक
व्यवस्िापनको रु. ३ लाख, मस.नं. ३६ को सुिाररएको च ुल्हो बायोिास प्रववमि जर्ानको रु.
५०हजार र मस.नं. ३७ को सौयय उजाय प्रववमि जर्ान रु. ६ लाख ४८ हजार भएकोिा मस.नं. ३८
को बायोग्याँस जर्ानिा रकिान्द्िर गने ।
3.

िपशिल बिोशजिको स्वीकृि ठे क्का रकि अनुिोिन सम्पबन्द्ििा ।


मिमि २०७५।११।२८ को मनर्ययानुसार सािुिावयक भवन बेलबारी ७ को ठे क्का अंक रु
७४,०४,११२।३१ अनुिोिन गने। (िोरङ कन्द्स्रक्िन प्रा.मल.गोिावारी ११ लमलिपुर)



ु जाने सर्क
मिमि २०७५।१२।२५ को मनर्ययानासार सोिवारे बाट जरुवाटोली हुिै िुिालुपल

कालोपत्रे ठे क्का अंक रु.९२,९८,१४२।२७ भएकोिा िप गनुय पने रु. ४२,९८,५००।००
(स्िानीय पूवायिार ववकास साझेिारी काययक्रिबाट प्राप्त रु. ५० लाखिा)


मिमि २०७६।१।९ को मनर्ययानुसार िुिाहापैनी हुिै सोराभाग सर्क कालोपत्रे ठे क्का अंक
रु.१५,७४,४८३।७६ (िोरङ कन्द्स्रक्िन प्रा.मल.गोिावारी ११ लमलिपुर)

4. १ नं. प्रिे ि रावफक प्रहरी कायायलयलाई जग्गा उपलब्ि गराउन मसफाररस सम्पबन्द्ििा ।
5. संलग्न सूशच अनुसार प्रिुखज्यूबाट स्वीकृि योजनाहरुको अनुिोिन ।
6. ववववि
मनर्ययहरु

मनर्यय नं. १: प्रिे ि सभाबाट स्वीकृि गाउँ/नगर सभा संचालनको लामग व्यवस्िा गनय बनेको ऐन २०७५ को
िफा १७ बिोशजि सहयोग समिमि र िफा २२ बिोशजि कानुन िजुि
य ा िस्यौिा समिमि िपशिल
बिोशजि समिमि गठन गने मनर्यय गररयो।
िपशिल
क. िफा १७ बिोशजि सहयोग समिमि
१. अध्यक्षः श्री नगर प्रिुख ज्ञानेन्द्र सुवि
े ी
२. उपाध्यक्षः श्री ढाका कुिारी पराजुली
३. सिस्यः श्री िनपमि गौिि - वर्ा अध्यक्ष वर्ा नं. ८
४. सिस्यः श्री गीिा शिवा - काययपामलका सिस्य
५. सिस्यः श्री ऐश्वयय प्रसाि आचायय - नगर सभा सिस्य
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ख. िफा २२ बिोशजि कानुन िजुि
य ा िस्यौिा समिमि
१. सं योजकः श्री श्र नगर प्रिुख ज्ञानेन्द्र सुवि
े ी
२. सिस्यः श्री यि बहािुर पोख्रेल - वर्ा अध्यक्ष वर्ा नं. ११
३. सिस्यः श्री ववश्वबन्द्िु बस्नेि - वर्ा अध्यक्ष वर्ा नं. ५
४. सिस्यः श्री घनश्याि गौिि - वर्ा अध्यक्ष वर्ा नं. २
५. सिस्यः श्री शिवनाि मििाल - काययपामलका सिस्य
६. सिस्यः श्री आन्नि िोिे - नगरसभा सिस्य
७. सिस्यः श्री वहराविी राजवंिी - नगरसभा सिस्य
मनर्यय नं. २: चालु आ.व.िा ववमनयोशजि िपशिल बिोशजिका काययक्रिहरुको रकि रकिान्द्िर गरर काययक्रि
सं चालन गने मनर्यय गररयो।
िपशिल
 ब.मस.नं. २ झ को आमियक ववकास समिमि अन्द्िगयि मस.नं. ४१ को उद्यिशिलिा ववकास

साझेिारीको रु. १५ लाख, मस.नं. ४३ गररबी िापन नक्िाकंनको ३ लाख ५० हजार र मस.नं.
४५ को पययटकहरुको लामग सूचना वोर्यको रु. २ लाख ववमनयोजन भएकोिा मस.नं. ४२ को
ँ नगरपामलका उद्यि प्रवयद्यन कोषिा रकिान्द्िर गने ।
गररबसग

 ब.मस.नं. ५ ङ को उजाय ववकास काययक्रि अन्द्िगयि मस.नं. ३५ को नीमिगि प्रिासमनक
व्यवस्िापनको रु. ३ लाख, मस.नं. ३६ को सुिाररएको च ुल्हो बायोिास प्रववमि जर्ानको रु.
५०हजार र मस.नं. ३७ को सौयय उजाय प्रववमि जर्ान रु. ६ लाख ४८ हजार भएकोिा मस.नं. ३८
को बायोग्याँस जर्ानिा रकिान्द्िर गने ।

मनर्यय नं. ३: चालु आ.व.िा सं चालन रहेका िपशिलको मिमििा प्रिुखज्यूबाट स्वीकृि ठे क्का रकि अनुिोिन गने
मनर्यय गररयो ।


मिमि २०७५।११।२८ को मनर्ययानुसार सािुिावयक भवन मनिायर् बेलबारी ७ को ठे क्का अंक
रु ७४,०४,११२।३१ िोरङ कन्द्स्रक्िन प्रा.मल.गोिावारी ११ लमलिपुरले सकारे को हुिाँ
अनुिोिन गने मनर्यय गररयो ।



ु जाने सर्क
मिमि २०७५।१२।२५ को मनर्ययानासार सोिवारे बाट जरुवाटोली हुिै िुिालुपल
कालोपत्रे ठे क्का अंक रु.९२,९८,१४२।२७ भएकोिा स्िानीय पूवायिार ववकास साझेिारी

काययक्रिबाट रु. ५० लाख प्राप्त भएकोले नपुग रकि रु. ४२,९८,५००।०० िप गने भएको
मनर्यय अनुिोिन गररयो ।


मिमि २०७६।१।९ को मनर्ययानुसार िुिाहापैनी हुिै सोराभाग सर्क कालोपत्रे ठे क्का अंक
रु.१५,७४,४८३।७६ िोरङ कन्द्स्रक्िन प्रा.मल.गोिावारी ११ लमलिपुरले सकारे को मनर्यय
अनुिोिन गररयो ।

मनर्यय नं. ४: यस कायायलयको च.नं. ३७६४ मिमि २०७५।१२।२८ गिेको पत्रानुसार िाग भए बिोशजि ११
नं. वर्ा कायायलयको च.नं.१८५० मिमि २०७६।०१।०३ गिे र श्री लक्ष्िी सािुिावयक वन उपभोक्ता
सिुहको मिमि २०७६।०१।०२ को

मनर्यय अनुसार १ नं. प्रिे िको रावफक प्रहरी कायायलयको लामग

बेलबारी नगरपामलका वर्ा नं. ११ िा अवशस्िि लोकिागय िशक्षर् नयाँ बृक्षारोपर् उत्तर केसमलया खोला
पूव य (िलािी मबश्राि क्षेत्रबाहेक) मिलन िागय पशस्चि चार वकल्ला क्षेत्रमभत्रको कररव २ हेक्टर
सािुिायीक बन क्षेत्रिा रहेको हस्िान्द्िररि जग्गा उपलब्ि गराउने सहिमि भएको हुिाँ सम्पबशन्द्िि
मनकायिा मसफाररस गने मनर्यय गररयो ।
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मनर्यय नं. ५: चालु आ.व. िा ववमनयोशजि िपशिल बिोशजिका शिषयकहरुबाट ववमभन्न मिमििा प्रिुखज्यूबाट
स्वीकृि काययक्रिहरु अनुिोिन गने मनर्यय गररयो ।
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क्र.स.

v_

पेश गर्ने व्यत्ती वा संस्था

ववषय

स्वीकृत
रकम

१

बेलबारी साहित्य ववकास सममतत बेलबारी

साहित्य ववकास काययक्रम

३५००००

२

श्रष्टा समाज बेलबारी

स्थातर्नय प्रततभाको पहिचार्न काययक्रम

३५००००

३

श्रष्टा समाज बेलबारी

साहित्य संस्कृतत काययक्रम

२५०००

खेलकुद विकास तर्फका कार्फक्रम

क्र.स.

पेश गर्ने व्यत्ती वा संस्था

ववषय

स्वीकृत रकम

१

ऐश्वयय प्रसाद आचायय

मेयर कप फुटवल प्रततयोगगता

२

सज
ु य गौतम बेलबारी ११

प्रदे श स्तरीय महिला फुटवलको लागी

२५०००

३

लक्ष्मीमागय तेक्वान्दो डोजाङ्ग बेलबारी

३००००

४

न्यू हिमाली अफसेट प्रेस सन्ु दरिरै चा

खेलकुद सामाग्री सियोग

खेलाडी ओसारपसार

महिला फुटवलको व्यार्नर सियोग

४९०००

१००००
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पेश गर्ने व्यत्ती वा संस्था

१

रममते टोल ववकास संस्था बेलबारी २

२

कृषी सडक उपभोत्ता सममतत बेलबारी ८

३

ववषय
कुसम
ु े िोली ररटे तर्नङ बाल तर्नमायण

स्वीकृत रकम
५००००

मखर्न पोखरी पव
ू य दक्षिण बाटो

५००००

श्री रणपाल आधारभत
ू ववद्यालय बेलबारी

रणपाल आधारभत
ू ववद्यालयमा

९४७९९

४

ड्रेर्न तर्नमायण ममलर्न टोल उपभोत्ता सममतत

ड्रेर्न तर्नमायण

७०००००

५

श्री रणपाल मिाराजथार्न उपभोत्ता सममतत

रणपाल मन्न्दर तर्नमायण

६२५०००

६

श्री राज थप्पर मसंि मिाराजथार्न सेवा

राज थप्पर मसंि मिाराजथार्न भवर्न

१४०००००

७

दमलत वगय उत्थार्न सममतत बेलबारी

दमलत संग्रालय अधुरो भवर्न

१४५००००

८

कदम चोक उत्तर स्वास््य केन्र जार्ने बाटो

कदम चोक उत्तर स्वास््य केन्र

२०००००

९

राधाकृष्ण मन्न्दर तर्नमायण उपभोत्ता संरिण

मन्न्दरको गेट तर्नमायण

१०००००

१०
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मनर्यय नं. १: वर्ा समिमिका पिामिकारी बैठक भत्ता अपुग भएकोले प्रत्येक वर्ा समिमिलाई रु.
१५००००।०० का िरले ११ वटा वर्ा समिमिलाई रु. १६५००००।०० रकि ववमनयोजन गने
मनर्यय गररयो ।
मनर्यय नं. २: बेलबारी नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहेका सावयजामनक पमिय, ऐलानी जग्गाहरु अनामिकृि रुपिा ववक्री
वविरर् गने गरे को पाइएकोले उक्त्त जग्गाहरुलाई ववक्री वविरर्िा रोक लगाउने मनर्यय गररयो ।
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