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वैठक संख्या: ३९ 

आज मिमि २०७६।०७।१५ गिे शकु्रबार दिनको ११:०० बजे बेलबारी नगरपामलकाका नगर प्रिखु श्री 
ज्ञानेन्द्र सवेुिीज्यूको अध्यक्षिािा नगर काययपामलकाका िपशशल बिोशजिका पिामिकारी र सिस्यहरुको उपशस्िमििा 
वैठक बस्यो । 

िपशशल 

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 उपशस्िि 
१० श्री िनपमि गौिि सिस्य उपशस्िि 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सिस्य उपशस्िि 
१२ श्री गंगा बहािरु याख्खा सिस्य उपशस्िि 
१३ श्री यि बहािरु पोखरेल सिस्य उपशस्िि 
१४ श्री शखनािाया िापा सिस्य उपशस्िि 
१५ श्री मगिा शशवा सिस्य उपशस्िि 
१६ श्री मबन्द्िकुला गरुुङ्ग सिस्य उपशस्िि 
१७ श्री समुनिा चौिरी सिस्य उपशस्िि 
१८ श्री सजुना राजवंशी सिस्य उपशस्िि 
१९ श्री मगिा मगरी सिस्य उपशस्िि 
२० श्री शशवनाि मििाल सिस्य उपशस्िि 
२१ श्री िन बहािरु शशवा सिस्य उपशस्िि 
२२ श्री प्रदिप शाह सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु  
 

१ श्री िहेन्द्र खड्का अमिकृि सािौ उपशस्िि 
२ श्री िनिाया राई लेखा अमिकृि उपशस्िि 
३ श्री झिक भटराई शाखा अमिकृि उपशस्िि 
४ श्री बलराि गौिि लेखापाल उपशस्िि 
५ श्री दिनेश खड्का स.क.अ. उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

1. नगरको िररेट सम्बन्द्ििा । 

2. वावषयक कायययोजना सम्बन्द्ििा ।   

3. फोहर व्यवस्िापन सम्बन्द्ििा । 

4. आन्द्िररक लेखा पररक्षण सम्बन्द्ििा । 

5. भाउन्ने आििोला सडक सम्बन्द्ििा । 

6. ववववि  

छुट भएका केही करका िरहरु 

क. संस्िा ििाय /नववकरण वावषयक शलु्क  

ख. साईकल मबक्री स्टोर वावषयक शलु्क  

ग. िािल बन्द्चरो खकुुरी व्यवसाय वावषयक शलु्क  

घ. घमु्िी रोटेवपङ्ग वावषयक शलु्क रु 

ङ. घरिा प्रयोग हनु ेियारी सािाग्री खररि मबक्री व्यवसाय वावषयक शलु्क  

च. वेरोजगार व्यशिहरुको सूशचकृि गने ।  

 

 

मनणययहरु 

 

मनणयय नं. १: बेलबारी नगरपामलकाको न्द्यूनिि िररेट मनिायरण समिमिले मसफाररस गरे बिोशजि अनसूुशच १ 
पेज संख्या ७७ भएको बेलबारी नगरपामलकाको िररेट स्वीकृि गने मनणयय गररयो । 

 

मनणयय नं. २: फोहोर व्यवस्िापनको लामग हाल प्रचलनिा रहेका ववमभन्न ववमिहरु िध्ये बेलबारी नगरपामलकाले 
िूलि सििुाय, टोल ववकास संस्िा, नगरपामलका र मनजी क्षते्र पररचालन ववमिबाट गने गरर िपशशल 
बिोशजिको काययिल गठन गरर अको वैठकिा प्रमिवेिन पेश गने मनणयय गररयो । 

िपशशल 

संयोजक श्री योगेन्द्र सवेुिी 
सिस्य श्री िहेन्द्र खड्का 
सिस्य श्री झिक भटराई 

मनणयय नं. ३: यस नगरपामलकाको आन्द्िररक लेखा पररक्षण काययको लामग प्रिेश नं. १ को कोष ििा लेखा 
मनयन्द्त्रक कायायलय िोरङ लाई अनरुोि गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. ४: चाल ुआ.व.िा स्वीकृि सिपूरक कोष िाफय ि भाउन्ने आििोला सडकको लामग रु. १ करोड 
१० लाख बराबर रकिको ठेक्का व्यवस्िापनको लामग प्रवक्रया अगामड बढाउने मनणयय गररयो । 

ववववि  
मनणयय नं. ५ चाल ुआ.व.िा नगरसभाबाट स्वीकृि आमियक ऐन २०७६ को कर शलु्कका िररेटिा िपशशल 

बिोशजिको क्षेत्रहरुको करको िररेट छुट भएकोले िेहाय बिोशजि हनुे मनणयय गररयो । 

क. संस्िा ििाय शलु्क रु. ५०० र नववकरण वावषयक शलु्क रु. २०० 

ख. साईकल मबक्री स्टोर वावषयक शलु्क रु. १००० 

ग. िािल बन्द्चरो खकुुरी व्यवसाय वावषयक शलु्क रु. ५०० 

घ. घमु्िी रोटेवपङ्ग वावषयक शलु्क रु. २००० 
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ङ. घरिा प्रयोग हनुे ियारी सािाग्री खररि मबक्री व्यवसाय वावषयक शलु्क पूूँजीको आिारिा रु. ५ लाख 
सम्ि रु. १०००, ६ िेशख १० लाख सम्ि रु. १५०० र ११ लाख भन्द्िा िामि रु. २००० 

च. वेरोजगार व्यशिहरुको सूशचकृि गने ।  

मनणयय नं. ६ प्रिानिन्द्त्री स्वरोजगार काययक्रि अन्द्िरगि ववगि आ.व.िा मलएको बेलबारी नगरपामलकाको 
वेरोजगार व्यशिहरुको िपशशल बिोशजिको वडागि जम्िा १४०४ जनाको वववरण सूशचकृि गररयो । 

िपशशल 

वडा नं. १ को ४७ जना 

वडा नं. २ को १२१ जना 

वडा नं. ३ को १४७ जना 

वडा नं. ४ को २३९ जना 

वडा नं. ५ को १५० जना 

वडा नं. ६ को ११२ जना 

वडा नं. ७ को ८८ जना 

वडा नं. ८ को ५६ जना 

वडा नं. ९ को १४० जना 

वडा नं. १० को ७३ जना 

वडा नं. ११ को २३१ जना 
 


