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वैठक संख्या: २३ 

आज मिमि २०७५।११।१ गिे बधुवार दिनको १:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर 
प्रिखु श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशिल बिोशजिका पिामधकारी र 
सिस्यहरुको उपशस्िमििा वैठक बस्यो । 

िपशिल 

क्र.सं. नाि िर पि हस्िाक्षर 

१ श्री ज्ञानेन्द्र सवेुिी प्रिखु उपशस्िि 
२ श्री ढाका कुिारी पराजलुी उपप्रिखु अनपुशस्िि 

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 ववश्वबन्द्ध ुबस्नेि सिस्य उपशस्िि 

८ श्री उिय बहािरु राई सिस्य उपशस्िि 
९ श्री चेि बहािरु बस्नेि सिस्य अनपुशस्िि 

१० श्री धनपमि गौिि सिस्य अनपुशस्िि 

११ श्री नगेन्द्र खड्का सिस्य उपशस्िि 

१२ श्री गंगा बहािरु याख्खा सिस्य अनपुशस्िि 

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 सजुना राजवंिी सिस्य उपशस्िि 

१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िि 

२० श्री शिवनाि मधिाल सिस्य उपशस्िि 

२१ श्री धन बहािरु शिवा सिस्य उपशस्िि 

२२ श्री गणेि प्रसाि िाहाल सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   

१ श्री िहेन्द्र खड्का िाखा अमधकृि (सािौ) उपशस्िि 
२ श्री टेकनाि रेग्िी लेखा अमधकृि उपशस्िि 

३ श्री झिक भटराई िाखा अमधकृि उपशस्िि 

४ श्री दिनेि खड्का स-कम्प्यूटर अपरेटर उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

 

1. व्यवसावयक संरचना फनपाकय  पाटी ्यालेस आिीको िररेट सम्पबन्द्धिा । 

2. रोजगारिािा फिय वा व्यवसाय ििाय नवीकरण िलु्क सम्पबन्द्धिा । 

3. योजना रकिान्द्िर सम्पबन्द्धिा । 

4. प्रिखुज्यूको काठिाण्डौ काज स्वीकृि सम्पबन्द्धिा । 

5. ि.ले.प. प्रमिवेिन सम्पबन्द्धिा । 

6. ववववध  
 

मनणययहरु 

मनणयय नं. १: बेलबारी नगरपामलकाको आमियक व्यवस्िा गनय बनेको ऐन २०७५ ले व्यवसावयक संरचना फनपाकय  
पाटी ् यालेस मनिायण गिाय िपशिल बिोशजिको िररेट आगािी नगरसभाबाट अनिुोिन हनुे गरी िपशिल बिोशजिको 
िररेट मनधायरण गने मनणयय गररयो । 

िपशिल 

मस.नं. वगय फुट रकि रु. धरौटी 
१ ०-१००० वगय फुटसम्पि ३.५० ५० प्रमििि 
२ १०००-२००० वगय फुटसम्पि ४.५० ,, 
३ २०००-२५०० वगय फुटसम्पि ५.५० ,, 
४ २५००-४००० वगय फुटसम्पि ६.५० ,, 
५ ४००० वगय फुटभन्द्िा िामि ७.०० ,, 
६ पखायल प्रमि रमनङ्ग वफट १.०० ,, 

 

मनणयय नं. २: बेलबारी नगरपामलका श्रमिकहरुको सेवासरुक्षा र व्यवस्िापन सम्पबन्द्धी काययववमध २०७५ 
को िफा ६ (३) अनसुार रोजगारिािा फिय वा व्यवसायको ििाय र नवीकरण सम्पबन्द्धी िलु्क मनधायरण 
र िफा ७ (ख) र (ग) बिोशजि प्रमि घर मनिायण ठेक्का संझौिािा घरधनी र रोजगारिािा फियबाट प्राप्त 
हनुे रकि नगरसभाले िोके बिोशजि हनुेछ भने्न व्यवस्िा भएकोले आगािी नगरसभाबाट अनिुोिन हनु े
गरर िपशिल बिोशजिको िलु्क मनधायरण गने मनणयय गररयो। 

क. रोजगारिािा फिय वा व्यवसाय ििाय िलु्क रु. ५००।०० 

ख. नवीकरण िलु्क रु. १००।०० 

ग. वावषयक कर रु. ४०००।०० 

घ. घरमनिायण िािा र रोजगारिािा फियबाट प्रमि स्कवायर वफट रु. १।००/ रु.१।०० 
का िरले । 

ङ. नगरपामलकाले चाल ुआ.व.को स्वीकृि नगर ववकास योजनाको म्पयाशचड.फण्डबाट 
श्रमिक वहिकोषिा रु. १०००००।०० एकलाख ववमनयोजन गने । 
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मनणयय नं. ३: वडा नं. ६ को मिमि २०७५।१०।२९ को िाग बिोशजि प्रिखुज्यूबाट मिमि 
२०७५।११।१ को आिेिबाट वैठकिा पेि हनु अनिुमि भएको चाल ुआ.व. २०७५/०७६ को 
भौमिक पूवायधार ववकास िफय को मस.नं. ६० को ववधिु ट्रान्द्सफरिर खरीि गने जरुवाटोलीको योजनालाई 
पररवियन गरी िूधा पैनी िियि काययक्रिलाई रु. ४०००००।०० ववमनयोजन गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. ४: प्रिखुज्यूको नगरपामलकाको कािको मसलमसलािा मिमि २०७५।१०।१४ िेशख १०।२९ 
गिे सम्पिको भ्रिण स्वीकृि गने मनणयय गररयो। 

मनणयय नं. ५: आ.व. २०७४/०७५ को ि.ले.प.को प्रारशम्पभक प्रमिवेिन पेि भई छलफल गररयो । 

ववववध  

क. ्लाविक झोला मनषमेधि नगर घोषणा यवह २०७५ चैत्र िसान्द्ि सम्पि गने गरर सो अमभयान 
संचालनको लामग िपशिल बिोशजिको अमभयान पररचालन समिमि गठन गने मनणयय गररयो । 
िपशिल 
संयोजक:श्री योगेन्द्र प्रसाि सवेुिी 
सिस्य: श्री चक्र बहादरु खलुाल 
सिस्य: श्री यम बहादरु पोखरेल 
सिस्य: श्री प्रमुख/प्रतितिधि ईलाका प्रहरी कायाालय 
सिस्य: श्री राजेशजंग काकी उद्योग बाणिज्य संघ बेलबारी 
सिस्य: श्री वििेक ममश्र 
सिस्य: श्री सुजजि बस्िेि 
सिस्य: श्री अजुाि राई पत्रकार 
सिस्य सशचव: श्री झमक भटराई 
 
 


