वैठक सं ख्या: ३५
आज मिमि २०७६।०३।२९ गिे आईिबार दिनको ८:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर
प्रिुख श्री ज्ञानेन्द्र सुवेिीज्यूको 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

उपशस्िि

५

श्री योगेन्द्र प्रसाि सुवेिी

सिस्य

उपशस्िि

६

श्री राि कुिार राई

सिस्य

उपशस्िि

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

अनुउपशस्िि

१५

श्री मगिा शिवा

सिस्य

उपशस्िि

१६

ु ला गुरुङ्ग
श्री मबन्द्िक

सिस्य

उपशस्िि

१७

श्री सुमनिा चौिरी

सिस्य

उपशस्िि

१८

श्री सुजना राजवंिी

सिस्य

उपशस्िि

१९

श्री मगिा मगरी

सिस्य

अनुउपशस्िि

२०

श्री शिवनाि मििाल

सिस्य

अनुउपशस्िि

२१

श्री िन बहािुर शिवा

सिस्य

उपशस्िि

२२

श्री प्रदिप िाह

सशचव

उपशस्िि

अन्द्य कियचारीहरु
१

श्री िहेन्द्र खड्का

अमिकृि सािौ

उपशस्िि

२

श्री िनिाया राई

लेखा अमिकृि

उपशस्िि

३

श्री झिक भटराई

िाखा अमिकृि

उपशस्िि

४

श्री बलराि गौिि

लेखापाल

उपशस्िि

५

श्री दिनेि खड्का

स-कम्प्यूटर अपरे टर

उपशस्िि

1

प्रस्िावहरु

1. ववपि व्यवस्िापन सम्पबन्द्ििा
2. जनिा िा.वव.को भवन मनिायण सम्पबन्द्ििा

3. प्रिुखज्यूबाट स्वीकृि योजनाको अनुिोिन

4. स्वास््य सेवाका सेवा करार कियचारीको मनयुशि
5. घ वगयको मनिायण व्यवासय ईजाजिपत्र सम्पबन्द्ििा

6. बेलबारी नगरपामलका मनिायण व्यवसायी ईजाजिपत्र व्यस्िापन काययववमि २०७५ सं िोिन
7. पिु हाट बजार ठे क्का बन्द्िोबस्ि छु ट सम्पबन्द्ििा
8. छु ट कियचारीहरुको सुवविा सम्पबन्द्ििा ।
9. ववववि
मनणययहरु
मनणयय

नं. १: हाल भैरहे को अववरल वर्ायको कारण नगर क्षेत्रमभत्र िपशिल बिोशजिको क्षमिको अवस्िा

रहेको वववरण सम्पबशन्द्िि वडाध्यक्षज्यूहरुबाट प्रस्िुि गररयो । सािै नगरक्षेत्रिा भएको ववपििा

ँ
परे का पररवारको जीउ िनको सुरक्षाको लामग सबै जनप्रमिमनिहरु सम्पबशन्द्िि सरोकारवालाहरुसग
सिन्द्वय र सहकायय गरी सजग भैरहने मनणयय गररयो ।
वडा

वववरण

िानववय

नं .
१

ववस्िावपि पररवार सं ख्या

क्षमि
लोहन्द्रा खोलाले कटान गरे को

नभएको

िुख्य सडक र मभत्री सडक, पुल, कल्भट क्षमि पुगी यािायािको सािन
अवरुद्ध
२

पाँच वटा घर डुवानिा परे को

नभएको

कल्पना बस्नेको घरिा रहे को उिा श्रे ष्ठको पसल ववद्युि सट भई

जनिागय बाटोलाई स्िर उन्निी गनुप
य ने

वीरु मलम्पबु

लोकेन्द्र कोइराला
कवविा मलम्पबु

राजकुिार राई को
आिा गरी ५
पररवार

रािाकृष्ण टोल ववकास सं स्िाको २ पररवार ववस्िावपि

नभएको

२ पररवार

गरे को

जनिागय लगायिका मभत्री बाटोिा यािायािका सािन अवरुद्ध भएकोले
िियि गने र ठाँउ ठाँउिा होिपाइप क्षिी
िैमनक िागय बाटोिा क्षमि

नभएको

जनिागय, वहिाली चौक, िान्द्िी चौक लगायििा बाटो क्षिी सािै होिपाइप
र कल्भट क्षमि
मभत्र खोलाहरुबाट कटान
लोहन्द्रा खोलाले ठाँउ ठाँउिा कटान गरे को सािै मभत्री खोलाले कटान
गरे को

2

क. अम्पिर व. खत्री
ख. मनसान सं ग्रौला गरर

लोहन्द्रा खोलाले ठाँउ ठाँउिा कटान गरे को सािै मभत्री खोलाले कटान

५

ग.

ख.

ङ.

लोहन्द्रा खोलाले ठाँउ ठाँउिा कटान गरे को

४

प्रेि वहािुर िापा

घ.

आगोलागी भएको

३

क.

नभएको

िे लकुडी, साठीववगे लगायिका िे रै वस्िीिा पानी पसे को
६

मभत्री खोलाहरुले कटान गरे को

नभएको

20 पररवार ववस्िावपि

नभएको

15 पररवार

नभएको

15-20 पररवार

नभएको

3 पररवार

नभएको

7 पररवार

िुसहर ऋमसिे व बस्िीिा ३० पररवारिा पानी पसे को
वोराहवाििा ४ पररवारिा पानी पसे को
कयर खोलाको पुल क्षेत्रिा पवहरो गएको
लक्ष्िीिागय सोहभाग बाटो लगायि मभत्री बाटोिा क्षिी
पैनी भत्कीएर मसचाइ से वा अवरुद्ध
७

शचसाङ खोला िौलिपुरिा कटान
कयर खोलाले खै रानी वस्िी डुवान
भाउन्ने आििोला लगायि मभत्री बाटोिा क्षिी, ववद्यालय आसपास क्षेत्र
डुवान

८

िुसहर वस्िी डुवानिा
शचसाङ खोला ठाँउ ठाँउिा कटान
िुख्य सडक र मभत्री सडक, पुल, कल्भट क्षमि पुगी यािायािको सािन
अवरुद्ध

९

डुवानिा परे को पररवार सं ख्या
िुख्य सडक र मभत्री सडक, पुल, कल्भट क्षमि पुगी यािायािको सािन
अवरुद्ध
िुिाह िै िी खोलाहरुले बाटो ििा खे िीयोग्य जमिन कटान गरे को

१०

भाउन्ने पुल िशक्षण डुवानिा परे को पररवार सं ख्या
भाउन्ने आििोला र मभत्री सडक, पुल, कल्भट क्षमि पुगी यािायािको सािन
अवरुद्ध

११

६ पररवारिा पानी पसे को, १ पररवार टाटी भत्कीएको

नभएको

िुख्य सडक र मभत्री सडक, पुल, कल्भट क्षमि पुगी यािायािको सािन
अवरुद्ध

मनणयय नं. २: चालु आ.व.२०७५/०७६ िा जनिा िा.वव. बेलबारी ९ को निूना ववद्यालय गुरुयोजना मनिायण

कायय सं चालनको लामग नेपाल सं घीय सरकार सियि अनुिान ब.उ.मस.नं. ३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र

ववकास काययक्रि रु. १०७८५०००।०० अक्षेररुपी एक करोड साि लाख पचासी हजार र सोही

ब.उ.मस.नं. ववद्यालय क्षेत्र ववकास काययक्रि SSDP सोि भनाय हन
ु े स्रोिबाट रु. २०८२०००।००
अक्षेरूपी वीस लाख अठाईस हजार सािै सोही ब.उ.मस.नं. ववद्यालय क्षेत्र ववकास काययक्रि SSDP

सोिभनाय हन
ु े ऋण स्रोिबाट रु. २१३३०००।०० अक्षेरूपी एकिीस लाख िेिीस हजार गरर रु.
१५००००००।०० एक करोड पचास लाख छयालीस हजारबाट गुरुयोजनाको कोड नं.
२.१५.११.७८४ अनुसार प्रिासमनक भवन मनिायण कायय सं चालन गनय नगरपामलकाबाट मिमि

२०७५।१२।१६ गिे सूचना प्रकािन गरर सावयजामनक खररि ऐन २०६३ खररि प्रवक्रया अगामड

बढाईएकोिा िोवकएको सियिा ििाय भएका शिलबन्द्िी बोलपत्रहरुको िूल्याकंन प्रवक्रयािा िोरङ
कन्द्रक्िन गोिावरी ११ ले रु. १२६८०४१०।२५ िू.अ.कर बाहेक ठे क्का स्वीकृि भएको हि
ु ाँ

यस पमछका सम्पपूणय कािकारवाही जनिा िा.वव. बेलबारी ९ ले प्रवक्रया अगाडी बढाई काययसम्पपािन

3

गनय आवश्यक पने ठे क्काको िस्िावेज हस्िान्द्िरण गरर ववमनयोशजि बजेट ववद्यालयको खािािा
मनकास दिने मनणयय गररयो ।
मनणयय नं. ३: नगर प्रिुखज्यू बाट ववमभन्न मिमििा चालु आ.व.िा स्वीकृि काययक्रि िध्ये िपशिल बिोशजिका

काययक्रि स्वीकृि गरर सं चालन भएको हि
ु ाँ उि योजनाहरु अनुिोिन गने मनणयय गररयो ।

क) सािाशजक ववकास िर्य
क्र.स.

पेि गने व्यिी वा सं स्िा

शस्वकृि रकि

ववर्य

१

नमुना टोल विकास संस्था बेलबारी १०

१५ थान टे िल र ६० थान कुसी

२

राधाकृष्ण भजन मण्डली बेलबारी ९

साउण्ड ससस्टम र हामोननयम

३

श्री लक्ष्िी िाध्यमिक ववद्यालय बेलबारी ११

राष्ट्रपमि रमनङ शिल्ड व्यवस्िापन

40000

क) पूशजगि साना योजना िर्य
क्र.स.
१

मनणयय

पेि गने व्यिी वा सं स्िा

शस्वकृि रकि

ववर्य

ॐ कारे श्िर महालक्ष्मी मन्दिर व्यिस्थापन

३ िण्डल कककट पािा

ससमनि बेलबारी ११

नं. ४: नगरपामलकाको वडा नं. ४, ८ र ११ वडािा स्वास््य से वा सं चालनको लामग से वा करारिा

कियचारी भनाय गनय गदठि कियचारी छनौट मसर्ाररस समिमिले मिमि २०७६।०३।२४ गिे
मसर्ाररस गरे बिोशजि प्रिुखज्यूबाट मिमि २०७६।०३।२९ गिे िे शख लागू हन
ु े गरर िपशिलका

सर्ल उिेिवारहरुलाई सेवा करारिा मनयूिी गरर कािकाज गराउन मिमि २०७६।०३।२७
गिे स्वीकृि प्राप्त भएकोले उि मनणयय अनुिोिन गने मनणयय गररयो ।
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s}lkmot
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304

>L ;f/bf vgfn

a]naf/L 9

Affa'sf] gfdy/

s}lkmot

>L O{R5f axfb'/ ;'j]bL
>L a;g ljZjsdf{
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मनणयय नं. ५: बेलबारी नगरपामलका मनिायण व्यवसायी ईजाजि पत्र व्यवस्िापन काययववमि २०७५ को अनुसूशच

१ बिोशजि नयाँ ईजाजि पत्रका लामग श्रो ओजस कन्द्स्रक्िन प्रा.मल. बेलबारी ७ ले मनवेिन पेि
गरे बिोशजि काययववमिको िर्ा ४ (१) को समिमिको मिमि २०७६।०३।२० गिेको मसर्ाररस
अनुसार प्रिुखज्यूबाट काययपामलका वैठकिा पेि गनय स्वीकृि भएनुसार यस काययववमिको िर्ा ३
बिोशजि मनिायण व्यवसायीको नयाँ ईजाजि पत्र दिने मनणयय गररयो ।

मनणयय नं. ६: बेलबारी नगरपामलका मनिायण व्यवसायी ईजाजिपत्र व्यवस्िापन काययववमि २०७५ को िर्ा ३

को उपिर्ा (५) पमछ उपिर्ा (६) िप गरर ×यो काययववमि लागू हन
ु ु पूव य साववकिा अन्द्य
मनकायिा ििाय भई यस नगरपामलकािा हस्िान्द्िरण भई आएका मनिायण व्यवसायी र्िय/कम्पपनीहरुले

यो काययववमि सं िोिन भएको मिमिले ३ िवहना मभत्र यस काययववमिको अनुसूशच ५ बिोशजिको
आवश्यक योग्यिा पुरा गरर यस कायायलयिा जानकारी दिनु पनेछ । यदि कुनै र्िय/कम्पपानीहरुले

िोवकएको सिय मभत्र आवश्यक योग्यिा पुरा नगरे िा उि र्िय/कम्पपनीहरुको ििाय स्वि: खारे ज
हन
ु ेछ" ।

मनणयय नं. ७: चालु आ.व. २०७५/०७६ को सोिवारे पिु हाट बजार िवेिी कर सं कलनको लामग बेलबारी

३ मनवासी श्री िनोज सुवेिीले रु. ४६,०६,६६६।०० अक्षेररुपी छयालीस लाख छ हजार छ
सय छयसठ्ठीिा ठे क्का सकार गरर मिमि २०७५।०४।०७ िा एकिुष्ठ रकि बुझाई सं झौिा गरे को
र मनजले नगरपामलकाबाट अन्द्य ठे क्का बन्द्िोबस्ििा एकिुष्ठ रकि बुझाउनेलाई १० प्रमििि छु ट
सुवविा दिई आर्ु बशन्द्चि भएको भमन मिमि २०७६।०३।२६ गिे मनवेिन पेि गरे कोिा मनज
ठे केिारलाई कबोल अंकिा १० प्रमिििले हन
ु आउने रु. ४,६०,६६६।०० अक्षेरूपी चार लाख
साठी हजार छ सय छयसठ्ठी बराबरको रकि छु ट दिने मनणयय गररयो ।
मनणयय

नं. ८: चालु आ.व.िा नगर काययपामलकाको कायायलय अन्द्िगयि िाखा ििा वडा कायायलयिा काययरि

कियचारीहरुले स्िानीय सुवविा वापि दिईिै आएको िलब स्केलको २८ प्रमििि सुवविा कृवर्

ववकास िाखा, पिु ववकास िाखा र आयूवेि और्िालयको प्रिुखको छु ट भएकोले सो सुवविा
उपलब्ि गराउने मनणयय गररयो ।
ववववि
मनणयय नं. ९: चालु आ.व.िा िियि सम्पभार शिर्यकिा ववमनयोशजि बजेट अपुग भएकोले िौजाि रकिबाट रु.

२००००००।०० अक्षेररुपी र बीस लाख रकिान्द्िर गने मनणयय गररयो ।
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