


1 
 

वैठक संख्या: ४० 

आज मिमि २०७६।०७।२५ गिे सोिबार दिनको १:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री 
ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल बिोशजिका पिामिकारी र सिस्यहरुको उपशस्िमििा 
वैठक बस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिी प्रिखु उपशस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु अनउुपशस्िि 
३ श्री चक्र बहािरु खलुाल सिस्य उपशस्िि 
४ श्री घनश्याि गौिि सिस्य उपशस्िि 
५ श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी 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 अनउुपशस्िि 
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 चौिरी सिस्य उपशस्िि 
१८ श्री सजुना 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 श्री िहेन्द्र खड्का अमिकृि सािौ उपशस्िि 
२ श्री िनिाया राई अमिकृि सािौ उपशस्िि 
३ श्री झिक भटराई अमिकृि छैटौ उपशस्िि 
४ श्री बलराि गौिि लेखापाल उपशस्िि 
५ श्री दिनेि खड्का स.क.अ. उपशस्िि  
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प्रस्िावहरु 

 

1. उपभोक्ता समिमि गठन ििा पररचालन सम्बन्द्िी मनिेिन २०७६। 

2. नगर काययपामलकाको कायायलय  र वडा कायायलयलाई मनिेिन २०७६ 

3. फोहोरिैला व्यवस्िापन अविारणा पत्र २०७६ ।   

4. प्राकृमिक/िानवीय प्रकोप राहि सहयोग सम्बन्द्ििा । 

5. प्रोत्साहन भत्ता काययववमि २०७६ सम्बन्द्ििा । 

6. शचसाङ्ग खोलाको ठेक्का अनिुोिन सम्बन्द्ििा । 

7. ववववि  
 

क. करार सेवा कियचारी पिपूमिय सम्बन्द्ििा (सब.ई. १ जना, अमिन २ जना र हेल्ि टेशननमसयन १ 
जना) 

ख. ठेक्का संझौिािा १० प्रमििि छुट सम्बन्द्ििा 
ग. सेवा करारको कियचारीको प्रसिुी स्याहार भत्ता र वविा  

घ. बेलबारी नयाम्पसको वफमलङ्ग र वाल ईशस्टिेट छुट 

ङ. अमिन वविल बस्नेि सम्बन्द्ििा । 

 

मनणययहरु 

 

मनणयय नं. १: नगरसभाबाट पाररि चाल ुआ.व. २०७६।०७७ को बावषयक योजना र काययक्रिहरु कायायन्द्वयन 
गने सम्वन्द्ििा िपशिल बिोशजिको उपभोक्ता समिमि गठन ििा पररचानल सम्बन्द्िी मनिेिन २०७६ 
अनसुरण गरर कायायन्द्वयन गने मनणयय गररयो । 

उपभोक्ता समिमि गठन ििा पररचालन सम्बन्द्िी मनिेिन, २०७६ 

बेलवारी नगरपामलकाको नगरसभाबाट पाररि चाल ुआ.व. २०७६।०७७ को बावषयक योजना र काययक्रिहरु 

कायायन्द्वयन गने सम्वन्द्ििा गठन हनुे उपभोक्ता समिमििा सम्वशन्द्िि सििुायका सबै घरिरुीलाई 

उपभोक्ताहरुको भेला बस्ने ववषय, स्िान, मिमि र सिय सम्वशन्द्िि वडा कायायलयबाट जानकारी गराई उक्त 
भेलािा िेहायका काययहरु गनुय गराउन ुपनेछ ।  

१. उपभोक्ता भेला आयोजना गिाय प्रस्िाववि आयोजनाबाट लाभाशन्द्वि क्षेत्र स्िानिा स्िायी रुपिा बसोबास 
गने उपभोक्ताहरुको भेला गराउन ुपनेछ । गठन गने सम्बन्द्ििा जारी सूचना फायलिा सरुशक्षि हनु ु
पनेछ । 

२. उपभोक्ता समिमि गठन गिाय अमनवायय रुपिा जनप्रमिमनमि र स्िानीय िहका सरकारी कियचारीको रोहवरिा 
िात्र गनुय पनेछ ।  

३. उपभोक्ता समिमि गठन गनय रोहवरिा बस्ने व्यशक्त वा मनकायले आयोजना सम्वशन्द्ि स्वीकृि बावषयक 
काययक्रि ििा बजेट वववरणबारे मबस्ििृ रुपिा सम्वशन्द्िि उपभोक्ता सिूह, सम्बशन्द्िि टोल ववकास संस्िा 
ििा स्िानीय साििुावयक संस्िाहरुलाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  
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४. यस्िो भेला आयोजनाबाट प्रत्यक्ष फाईिा पगु्ने, सम्वशन्द्िि क्षेत्रका प्रत्येक घरिरुीहरुबाट यिासंभव 
प्रमिमनमित्व हनुे ब्यवस्िा गनुयको सािै वपछमडएका र बशन्द्चमिकरणिा परेका बगय, सििुाय, िवहला, 
बालवामलका, अपाङ्गगिा भएका व्यशक्तको उपशस्िमि सिेि समुनशिि गनुय पनेछ । 

५. भेलाले सवयसम्िि िररकाले सम्वशन्द्िि क्षेत्रका उपभोक्ता िध्येवाट सबै वगय, जािजामि, मलङ्ग र क्षेत्रको 
प्रमिमनमित्व हनुेगरी उपभोक्ता समिमि गठन गनुय पनेछ ।  

६. समिमििा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सशचव ििा कोषाध्यक्ष सिेि गरी जम्िा ५ िेशख ११ जना सिस्यीय उपभोक्ता 
समिमि गठन गनुय पनेछ । समिमिका सम्पूणय सिस्यहरु िध्ये कशम्ििा ३३ प्रमििि िवहला सिस्य 
अमनवायय हनु ुपनेछ ।  

७. समिमिका अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्ष िध्ये कशम्ििा १ जना िवहला हनु ुपनेछ । सािै आयोजना क्षेत्रका 
उपभोक्ताहरुको जामिगि संरचना ििा वविेषिा अनसुार िमलि, ििेसी, आदिवासी जनजािी ििा वपछमडएका 
वगयको प्रमिमनमित्व समुनशिि भएको हनु ुपनेछ ।   

८. स्िानीय िहका मनवायशचि बहालवाला पिामिकारी, कुनैपमन राजनैमिक िलको नगर वा वडाको प्रिखु, 

वहालवाला राष्ट्रसेवक कियचारी, शिक्षक, मनिायण व्यवसायी,  सरकारी पेस्की वा बेरुज ुफछ्यौट नगरेको 
व्यशक्त, सािाशजक, आमियक रुपिा वववादिि व्यशक्त, नगरपामलकालाई मिनुय पने करिस्िरु नमिरेको व्यशक्त 
उपभोक्ता समिमिका सिस्य हनु पाउने छैनन ्। सािै एकै सियिा एक जना व्यशक्त एक भन्द्िाबढी 
उपभोक्ता समिमिको सिस्य हनु र एक घरिरुीबाट एकजना भन्द्िा बढी सिस्य हनु पाईने छैन ।  

९. आयोजना संचालन गिाय उपभोक्ता समिमिका सिस्यहरुको काि, कियव्य र अमिकार बााँडफााँड, खािा 
संचालन एवं लागि सहभामगिा व्यहोनुय पने भए त्यसको अंि र त्यसको िापिण्ड बारे छलफल गरी 
मनणयय गनुय पनेछ । लागि सहभामगिा वापि व्यहोनुय पने अंि नगरपामलकाको संशचि कोषिा अमिि 
रुपिा जम्िा गने व्यवस्िा गनुय पनेछ ।   

१०. उपभोक्ता भेलाको उपशस्िमि र मनणयय सवहिको िाईन्द्यटु ियार गनुय पनेछ । योजना ििा काययक्रि 
संचालन हनुे स्िानको पररयोजना संचालन पवुयको अवस्िा झल्कने फोटो शखच्न ु पनेछ । आयोजना 
संझौिा गिाय िाईन्द्यटु र फोटो अमनवायय रुपिा संलग्न गनुय पनेछ ।  

११. उपभोक्ता समिमिलाई काििा सहयोग पयुायउन उपभोक्ता समिमिको सिस्यको संयोजकत्विा खररि 
उपसमिमि, लेखा उपसमिमि, मनिायण उपसमिमि आदि गठन गने सवकनेछ । आयोजनाको अनगुिन िलु्याङ्कन 
र मसफामसस गने प्रयोजनका लामग बवढिा ५ सिस्यीय अनगुिन िलु्याङ्कन समिमि उपभोक्ता समिमि गठन 
गिाय नै अमनवायय रुपिा गठन गनुय पनेछ । योजनाको प्रत्येक वकस्िा मनकासको लागी सम्बशन्द्िि वडा 
समिमिको मसफाररस अमनवायय हनु ुपनेछ । कायय सम्पन्न भएपमछ फरफारकको लामग अनगुिन समिमिको 
मसफाररस र वडा कायायलयको मसफाररस अमनवायय रुपिा सिावेि गनुय पनेछ ।  

१२. आयोजनाको गणुस्िर कायि गनय नसनने, आमियक वहनामिनािा संलग्न हनु ेउपभोक्ता समिमि, वा व्यशक्तलाई 
प्रचमलि काननु बिोशजि काययवाही चलाईनेछ र भववष्यिा कुनै पमन आयोजना संचालनिा संलग्न हनु 
नपाउने गरी कालो सूचीिा राशखनेछ ।   
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१३. एउटै आयोजनाको लामग िईुवटा उपभोक्ता समिमिहरु गठन गनय पाईन ेछैन । सािै उपभोक्ता समिमिलाई 
उपलब्ि गराएको एउटा कायय सम्पन्न नभएसम्ि आयोजना मनिायण ििा सञ्चालन सम्वन्द्िी अको कािको 
शजम्िेवारी दिन पाईने छैन ।  

१४. प्राप्त मनिेिन, प्रकृया र िापिण्ड ववपररि उपभोक्ता वा अनगुिन समिमि गठन गरेको वा मसफाररस गरेको 
पाईएिा यस्िो गठन वा मसफाररसलाई िान्द्यिा दिइने छैन । 

१५. उपभोक्ता समिमिहरुको गठन सम्वशन्द्ि कुनै वववाि आएिा सम्वशन्द्िि वडाका जनप्रमिमनमि, राजनैमिक 
िलका प्रमिमनमि, टोल ववकास संस्िा, संघसंस्िा र स्िानीय सिाजसेवी बवुिशजववहरुको पहलिा सहिमििा 
ल्याउने प्रयास गनुयपनेछ । त्यसवाट पमन सिािान नमनशस्कएिा बेलवारी नगर काययपामलकाको मनणयय नै 
अशन्द्िि हनुेछ ।  

१६. प्रत्येक आयोजना वा काययक्रिहरुको ववस्ििृ वववरण खलुाई आयोजना वोडय बनाई राख्न ुपनेछ । यसका 
लामग कशम्ििा ५ लाख भन्द्िा िामिको योजनाको लामग अमनवायय रुपिा फ्लेनस वा होमडयङ्ग वोडय राख्न ु
पनेछ ।  

१७. सबै संचामलि योजना वा काययक्रिहरुको सावयजामनक पररक्षण जनप्रमिमनमिको रोहवरिा अमनवायय रुपिा 
गनुय पनेछ । यसका लामग योजना वा काययक्रिसाँग सम्बशन्द्िि सरोकारवालाहरुको सहभामगिा िोवकए 
बिोशजि गनुय पनेछ ।  

 

मनणयय नं. २: चाल ुआ.व.को योजना ििा काययक्रिहरु संचालन गनय  नगर कायायपामलकाको कायायलय र वडा 
कायायलयलाई मनिेिन िपशिल बिोशजिको मनिेिन गने मनणयय गररयो ।  

 

नगर काययपामलकाको कायायलय र वडा कायायलयहरुलाई मनिेिन २०७६ 

१. चाल ु आ.व.को पूवायिार िफय का योजनाहरुको उपभोक्ता समिमि िाफय ि संचालन हनु े योजनाहरुको 
उपभोक्ता समिमि गठन िंमसर िसान्द्िसम्ि गनुय पनेछ । यसरी गठन भएका उपभोक्ता समिमिहरुले 
योजनाहरुको संझौिा पौष १५ गिे मभत्र र २५ लाखको योजनाको  हकिा पौष िसान्द्ि सम्ििा गरर 
अमनवायय रुपिा वैसाख िसान्द्िसम्ि सम्पन्न गररसनन ुपनेछ । 

२. चाल ुआ.व.को पूवायिार िफय का योजनाहरुको ठेक्का प्रवक्रया िाफय ि संचालन हनु योजनाहरुको ठेक्का 
सम्बन्द्िी सूचना िंमसर िसान्द्ि सम्ििा जारी गरर सनन ुपनेछ । 

३. चाल ुआ.व.िा काययक्रिहरुको कायायन्द्वयनको हकिा स्वीकृि कायययोजना अनसुार वैसाख िसान्द्िसम्ििा 
सम्पन्न गरर सनन ुपनेछ । 

४. नगरपामलकाबाट प्राप्त हनु ेअनिुान रु. ५ लाख सम्िका योजनाहरुको संझौिा सम्बशन्द्िि वडाहरुबाट 
गररनेछ । संझौिा गने अमिकार सम्बशन्द्िि वडा कायायलयको सशचवबाट गरर सो संझौिाको वडाध्यक्षबाट 
प्रिाशणि गनुय पनेछ । 

५. नगर ििा वडास्िररय रु. ५ लाखसम्िका योजनाहरुको वडास्िरीय अनगुिन ििा िलु्याकंन समिमिले 
अनगुिन गरी अशन्द्िि भकू्तानी र फरफारकको लामग मसफाररस गनुय पनेछ । 
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६. उपभोक्ता समिमिहरुलाई आयोजना संचालन सम्वशन्द्ि आवश्यक व्यवहाररक ज्ञान र जानकारी दिनका 
लामग नगरपामलकाले अमभिशुखकरण गोवि आयोजना गनुय पनेछ। यस्िो अमभिशुखकरण गोवि संचालनका 
लामग सम्बशन्द्िि वडाले नगरपामलकाको सम्बशन्द्िि िाखािा सिन्द्वय गरी मिमि र सिय िय गनुय पनेछ 
। 

७. चाल ुआ.व. िेशख योजना कायायन्द्वयन प्रवक्रयाको सम्पूणय कारवाही नगरपामलकाबाट स्वीकृि जनिासाँग 
सरकार सफ्टवेयर िाफय ि गनुय पनेछ । सफ्टवेयर संचालन सम्बन्द्िी कुनै सिस्या भएिा सफ्टवेयर 
संचालक कम्पनी/योजना िाखासाँग सिन्द्वय गरर मनराकरण गनुय पनेछ ।  

८. िाखा वा वडाहरुले कुनै योजनाको खण्डीकरण गरर योजनाहरुको कायायन्द्वयन गनुय पने भएिा वडा 
कायायलयको हकिा वडाको मनणयय र मसफाररस सवहि स्वीकृमिको लामग कायायलय प्रिखु सिक्ष पेि गने 
र िाखाहरुको हकिा िाखा प्रिखुले वटप्पणी सिर गरर कायायलय प्रिखुबाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।   

९. िाखा वा वडाहरुले कुनै योजना पररवियन गनुय पने भएिा वडा कायायलयको हकिा वडाको मनणयय र 
मसफाररस सवहि स्वीकृमिको लामग कायायलय प्रिखु िाफय ि काययपामलका सिक्ष पेि गने र सोही बिोशजि 
िाखाको हकिा िाखा प्रिखुले कायायलय प्रिखु िाफय ि स्वीकृि लामग काययपामलका सिक्ष पेि गनुय 
पनेछ ।  

१०. वडािफय का सािाशजक ववकास काययक्रि अन्द्िगयिका आकशस्िक सहयोग गनुय पने प्रकृमिका िपशिल 
बिोशजिका वडाहरुको योजनाहरु कायायन्द्वयन गिाय बिुााँ नं. ७ अनसुार नगरर छुटै्ट अमभलेख राखी 
वडाको चाल ुखचय अनसुारको प्रवक्रया अबलम्बन गरर खचय गने सवकनेछ । यसरी खचय भएको वववरण 
आ.व.को अन्द्ििा सफ्टवेयरिा अध्यावमिक गनुय पनेछ । 

िपशिल  

वडा नं. योजना मस.नं. योजनाको नाि ववमनयोशजि रकि रु. 

१ १८७ सािाशजक आकशस्िक सहयोग 100 

3 193 ववपन्न ििा असह्यय वगयलाई आकशस्िक सहयोग 100 

 ४ 209 सािाशजक क्षेत्रका ववववि काययक्रि ििा असह्यय 
सहयोग 

80 

५ 215 सािाशजक क्षेत्रका ववववि काययक्रि 150 

६ 225 ववववि आमियक सहयोग संघसस्िा िठिंदिर 
ववपन्न असह्यय आदि । 

243 

९ 250 ववपन्न ििा असह्ययलाई आकशस्िक सहयोग 
काययक्रि 

100 

११ 268 गररब ििा ववपन्न आमियक सहयोग 150 
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मनणयय नं. ३: नगरमभत्रको फोहोरिैला व्यवस्िापनको लामग ववगििा इन्द्भाइरु केयर प्रा.मल.साँग गरेको संझौिा 
यवह भार िसान्द्ििा सवकएको हिुााँ फोहोरिैला व्यवस्िापनको लामग ियार गररएको बेलबारी नगरपामलकाको 
फोहोरिैला व्यवस्िापन अविारणपत्र २०७६ स्वीकृि गरर ठेक्का व्यवस्िापन गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. ४: बेलवारी नगरपामलका मबपि जोशखि ब्यवस्िापन मनिेशिका २०७४ को िफा ३ (घ) र िफा 
५ (६) ििा बेलवारी नगरपामलका मबपि जोशखि ब्यवस्िापन कोष संचालन काययमबमि २०७४ को िफा ४ 
(ग)  बिोशजि मबपिबाट वपमडि ब्यशक्तको भरण पोषण ििा जीवन मनवायहका लामग ित्काल आवश्यक पने 
खाद्यान्न, लत्ता कपडा, अन्द्यबस्ि ुखररि गरी मबिरण गनुय पने भएको हिुा मबपि जोशखि ब्यवस्िापन कोष 
संचालन काययमबमि २०७४ को िफा २ (ग)  बिोशजिका मबपििा परेका ब्यशक्त र पररवारहरुका लामग 
राहि सहयोग सािािी प्याकेज िपमसल बिोशजि गने मनणयय गररयो ।  

मबपििा परेका ब्यशक्त र पररवारहरुका लामग राहि सहयोग प्याकेज 

क्र.स. राहत मामाग्रि क्षततको अबस्था र राहत 
प्याकेज 

कैफियत 

पुर्ण आँससक 

१ खाध्यान्न    

 चामल प्रति ब्यक्ति   १० केजी ५ केजी  

दाल  प्रति ब्यक्ति   २ केजी १ केजी   

िले प्रति ब्यक्ति   १ ली ०.५ ली  

चचउरा प्रति ब्यक्ति   ३ केजी २ केजी  

आलु  प्रति ब्यक्ति   ५ केजी ३ केजी  

चचनी १ केजी ०.५ केजी  

चचयापत्ती १ केजी ०.५ केजी  

बिस्कुट वा चाउचाउ प्रति ब्यक्ति   १० प्याकेट ५ प्याकेट  

 नुन प्रति ब्यक्ति   ०.५ केजी ०.५ केजी  

२ भाँडा     

 कुकर ५ ली  १ थान ० पररवार संख्या आधार नहुने 

कराइ  मझौला आकारको  १ थान ० पररवार संख्या आधार नहुने 

िपेस मझौला आकारको १ थान  पररवार संख्या आधार नहुने 

थाल, िोटुका, ग्लास (क्स्टल) प्रति 
ब्यक्ति   

१/१ थान ०  

डाडु, पुन्यौ  १/१ थान ० पररवार संख्या आधार नहुने 

िाल्टी (२० ली र १० ली ) जग सहहि   १/१ थान ० पररवार संख्या आधार नहुने 

 बिपाल  १ थान   पररवार सख्याको आधारमा सानो 
ठुलो  

३ लत्ता कपडा     

 ससरक, डसना, ससराने , िन्ना, झुल, 
भुईमा ओच्छाउने म्याट सेट (डवल िेड 
) प्रमि २ सिस्य 

१ सेट ० ३ भए २ सेट 

५ भए ३ सेट 

७ भए ४ सेट .....आदी  
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लुगा प्रति सदस्य   २ सेट ० अचधकिम रु १५०० सम्को सेट  

४ बबविध प्रयोजनका लाग्रि निद राहत 
सहयोि  

   

 नगद राहि रु २० हजार रु १० 
हजार 

पररवार संख्या आधार नहुने 

 

नोट  

१ मबपि जोशखि ब्यवस्िापन कोष संचालन काययमबमि २०७४ को िफा २ (ग) अनसुार “मबपद्” 
भन्नाले बाढी, पवहरो, आगलागी, भकूम्प, आाँिीबेरी, अमिवषृ्टी, अनावषृ्टी, पिपंुक्षी ििा अन्द्य जीवबाट 
आउने रोग वा सरुवा रोगको िहािारी, जंगली जनवारहरुको आक्रिणबाट हनुे क्षमि, प्राकृमिक 
कारणले हनुे सडक िघुयटना जस्िा प्रकोप सम्झन ुपछय र सो िब्िले औद्योमगक  िघुयटना सिेिलाई 
जनाउनेछ । 

२ यस प्याकेजिा उशल्लखि पणुय क्षिी भन्नाले बसोवासका लामग प्रयोग भएको घर पनु मनिायण गनुय 
पने गरी िव्ि भएको अबस्िा भनेर सम्झन ुपनेछ । त्यसैगरी आंमसक क्षिी भन्नाले बसोवासका 
लामग प्रयोग भएको घर िियि सम्भार गरी बस्न सवकने अबस्िा भनी सम्झन ुपनेछ ।  

३ बिुा न २ बाहेकहनुे मबपिबाट भएको अन्द्य क्षमिको ( कृवप , पि ुर अन्द्य ) राहि काययपामलकाको 
मनणयय अनसुार हनुेछ ।   

मनणयय नं. ५: नगरपामलकाको सेवा प्रवाहका सािैै कािकारवाही सम्पािनिा प्रभावकारीिा अमभबवृि गने 
ववगििा कियचारीहरुलाई दिईिै आएको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्िापन गने बेलबारी नगरपामललका प्रोत्साहन 
भत्ता मनिेशिका २०७६ पररच्छेि ७ िफा १४ रहेको मनिेशिका स्वीकृि गने मनणयय गररयो । 

 

मनणयय नं. ६: चाल ुआमियक वषय २०७६/०७७ को शचसाङ्ग खोलाको ढुगां, मगट्टी, बलवुा, िाभेल भरौट 
िाटोको उत्खनन ्र मबक्रीको बोलपत्रिािा कानेपोखरी वव.एण्ड.वव. कन्द्स्रनिन प्रा.मल. कानपेोखरी ५ को 
कबोल अंक रु.४३६५००००।०० (अक्षेररुपी चार करोड छत्तीस लाख पचास हजार ) िू.अ.कर बाहेक  
सावयजामनक सूचना बिोशजि १० प्रमििि छुट गरर रु. ३९२८५०००।०० अक्षेररुपी िीन करोड 
बयानब्बे पचासी हजारिा बोलपत्र स्वीकृि गरर खरीि सम्झौिा भएकोिा अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

 

 ववववि  

मनणयय कः यस नगरपामलकाको लामग आवश्यक सेवा करारिा कियचारी पिपूमियको लामग िपशिल बिोशजिको 
समिमि गठन गने कायय सम्पािन गने मनिेिन गररयो । 

संयोजकः िहेन्द्र खड्का 
सिस्यः बालकृष्ण मनरौला 
सिस्यः सन्द्िोष वव.क. 
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मनणयय खः नगरको राजस्व व्यवस्िापन िमुनशिििाको लामग चाल ुआ.व.को ठेक्का बन्द्िोबस्िको लामग भएको 
बोलपत्रिािाहरुको लोहन्द्रा खोला र वकमियिान भाउन्ने आििोला सडकको हकिा कामियक िसान्द्िसम्िको 
सियिा एकििु रकि बझुाई संझौिा भएिा १० प्रमििि छुट दिने र सावयजामनक सूचना बिोशजि अन्द्य ठेक्का 
बन्द्िोबस्ििा गररएको छुटलाई सिेि अनिुोिन गने मनणयय गररयो । 

मनणयय गः यस कायायलयिा भएका सेवा करारका कियचारीहरुको प्रसिुी स्याहार भत्ता र वविा मनजािमि 
कियचारीले पाए सरह उपलब्ि गराउने मनणयय गररयो । 

 

मनणयय  घः बेलबारी नयाम्पसको भवन मनिायणको लामग भएको ठेक्का बन्द्िोबस्ििा जगको वफमलङ्ग र वालको 
ईशस्टिेट छुट भएको हिुााँ छुटेको कायय िप गरर सोही शिषयकिा ववमनयोशजि बजेटबाट खचय गने मनणयय गररयो 
। 

मनणयय ङः बेलबारी नगर काययपामलकाको कायायलयिा सेवा करारिा काययरि अमिन श्री वविलराज बस्नेिलाई 
आजको मिमि िेशख लागू हनुे अवकास दिने मनणयय गररयो ।  


