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वैठक संख्या: २२ 

आज मिमि २०७५।१०।१४ गिे सोिवारका दिन ववहान ८:०० 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 उपशस्िि 

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 ुबस्नेि सिस्य उपशस्िि 

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

१० श्री िनपमि 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 चौिरी सिस्य अनपुशस्िि 

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 गणेि प्रसाि िाहाल सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   

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

३ श्री पषु्पराज अमिकारी खररिार उपशस्िि 

४ श्री दिनेि खड्का स-कम्प्यूटर अपरेटर उपशस्िि 
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प्रस्तावहरु 

 
1. ग्रामथान गा.पा.को ममति २०७५।९।२० को पत्र सम्बन्धमा । 
2. लोहन्रा खोलाको तनकासी ठेक्का सम्बन्धमा । 
3. बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।  
4. योजना अनुमोदन सम्बन्धमा । 

निर्णयहरु 

निर्णय ि.ं १: ग्रामथान गाउँपामलका गाउँ काययपामलकाको कायायलय ििेररया मोरङको ममति २०७५।९।२० को 
च.न.ं १५८१ को पत्रसाथ उक्ि गाउँपामलकाको ममति २०७५।९।१८ को तनर्यय न.ं१ "प्रस्िाव न.ं १ माथथ छलफल 
गदाय यस ग्रामथान गा.पा. र बेलबारी न.पा.ले लोहन्रा खोलबाट ढंुगा, थगट्टी, बलवुाको बबक्रीकर उठाउदै आएको 
र बेलबारी न.पा.ले बबक्रीकर उठाएको ढंुगा, थगट्टी, बलवुाको तनकासी ग्रामथान गाउँपामलका भएर हुने  भएको 
हुदाँ सो ढंुगा थगट्टी बलवुाको तनकासी कर ग्रामथान गाउँपामलकाले न ै मलने तनर्यय गररयो भन्ने ववषय 
"काययपामलकाको वठैकमा पशे भई छलफल भयो । स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को गाउँपामलका िथा 
नगरपामलकाको अथधकारको दफा ११ को उपदफा (घ) को खण्ड (छ) मा ढंुगा, थगट्टी, बलवुा, माटो, काठ, 
दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खररढंुगा आदद प्राकृतिक एव ंखानीजन्य वस्िकुो बबक्री िथा तनकासी शलु्क दस् िरु 
सकंलन गनय पाउने व्यवस्था छ । ग्रामथान गाउँपामलकाको उक्ि तनर्ययबाट बेलबारी नगरपामलकाले असलु गनय 
पाउने उक्ि ऐनको दफा ११ घ (छ) ले ददएको तनकासी कर सम्बन्धी काननूी व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने गरी 
गररएको उक्ि तनर्यय स्याउन र यस नगरपामलका क्षेत्रमभत्रबाट उत्खनन भई तनकासी हुने ढंुगा, थगट्टी, 
बलवुा, ममक्सथगटी, माटो तनकासी कर यस नगरपामलकाले तनवायध रुपमा असलु गनय सहयोग पयुायई ददने 
व्यवस्थाका लागी ग्रामथान गाउँपामलकालाई अनरुोध गने तनर्यय गररयो ।  

निर्णय ि.ं २: ममति २०७५।५।३० गि ेप्रकामशि सचूना अनसुार चाल ुआथथयक वषयको लागी लोहन्रा खोलाको 
ढंुगा थगट्टी बलवुा भरौट आदीको तनकासी शलु्क सकंलन सम्बन्धमा पेश भएका फमयहरु बेिना डभेलपमेन्ट 
एण्ड एसोमसएट प्रा.मल. बेलबारी ३, मोरङ कन्स्रक्शन प्रा.मल. गोदावारी ११ लमलिपरु र श्री सयपत्री मल्टीप्रपोज 
कम्पनी प्रा.मल. बेलबारी ३ मध्ये सबभैन्दा बढी कबोल अकं पेश गने श्री सयपत्री मल्टीप्रपोज कम्पनी प्रा.मल. 
बेलबारी ३ को ममति २०७५।७।४ गि ेठेक्का स्वीकृि गरी िपमशल बमोजजम कारवाही प्रक्रक्रया अगाडी बढाईएको 
। 

1. ममति २०७५।७।४ गि ेठेक्का स्वीकृि भ ैसझंौिाको लाथग पत्राचार गररएको । 
2. ममति २०७५।७।९ गि ेकम्पनीले सझंौिाका लाथग तनवेदन ददएको ।  
3. कायायलयबाट िोक्रकएको समयमा सझंौिा गनय नआएकोले कम्पनीलाई ममति २०७५।७।२५ गि ेिाकेिा 

गररएको । 
4. ममति २०७५।८।२ गि ेतनकासी शलु्क सकंलनको लाथग ग्रामथान िफय बाट समस्या भईरहेको हुदाँ 

सझंौिा अवथध थपका लाथग तनवेदन ददएको । 
5. ग्रामथान गाउँपामलका बबच ममति २०७५।९।१ गि ेबसेको सयंकू्ि वठैकबाट समस्या समाधानको लाथग 

पहल भएको ।  
6. ममति २०७५।९।२ गि ेपनु कम्पनीलाई सझंौिाका लाथग िाकेिा गररएको । 
7. ममति २०७५।९।८ गि ेकम्पनीले पनु तनकासी शलु्क सकंलनमा समस्या तनराकरर् नभइ रहेकोले दईु 

पामलका बबच पहल भई सझंौिाका म्याद थप हुन अनरुोध गरेको । 
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8. ममति २०७५।९।२३ गि ेपनु सझंौिाका लाथग िाकेिा गररएको । 
9. ममति २०७५।१०।६ गिकेो कम्पनीको तनवेदन अनसुार हालसम्मको बाकी समय घटाइ सझंौिा गनय 

मन्जुर भएको तनवेदन पेश भएको । 

उक्ि कम्पनीको तनवेदन र ग्रामथान गाउँपामलका िफय बाट तनकासी शलु्क सकंलनमा भरैहेको अवरोधलाई 
मध्यनजर गरी पनु: दवु ैपामलका बबच छलफल गरी सधुार गनय पहल गने साथ ै तनकासी शलु्क असलुीको 
अशोज देखख असार सम्मको १० मदहनाको अवथधलाई आधारमानी उक्ि कम्पनीलाई ३ मदहना बराबरको 
समयवथध वापि रु. १९,३९,७०३।४० पसैा छुट ददई कम्पनीले कबोल गरेको रकममा घटाई हुन आउने रु. 
४५,२५,९७४।६० पसैा सावयजातनक सचूना अनसुार एकमषु्ट रकम जम्मा गरेमा १० प्रतिशि छुट समेि ददने 
तनर्यय गररयो । 

निर्णय ि.ं ३: नगर प्रहरी संचालन सम्बन्धमा मखु्य बजार क्षेत्रहरुमा र लोकमागयको क्षेत्राथधकार मभत्रको अवरोध 
हटाउन इलाका प्रहरीको समेि सहयोग मलई पररचालन गने तनर्यय गररयो । 

निर्णय ि.ं ४: वडा कायायलयको माग बमोजजम नगर प्रमखुज्यबूाट ववमभन्न ममतिमा िपमशल बमोजजमका 
योजनाहरुको खण्डीकरर्को लाथग स्वीकृि गररएको हुदाँ उक्ि योजनाहरुको अनमुोदन गने तनर्यय गररयो । 
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