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वैठक संख्या: २६ 

आज मिमि २०७५।११।२७ गिे सोिवार दिनको ११:०० 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 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 अनपुशस्िि 

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 उपशस्िि 

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 अनपुशस्िि 

१९ श्री मगिा मगरी सिस्य अनपुशस्िि 

२० श्री शिवनाि मििाल सिस्य अनपुशस्िि 

२१ श्री िन बहािरु शिवा सिस्य उपशस्िि 

२२ श्री िहेन्द्र खड्का सशचव उपशस्िि 

 अन्द्य कियचारीहरु   

१ श्री टेकनाि रेग्िी लेखा अमिकृि उपशस्िि 
२ श्री झिक भटराई िाखा अमिकृि उपशस्िि 
३ श्री दिनेि खड्का स-कम्प्यूटर अपरेटर उपशस्िि 
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प्रस्िावहरु 

 

1. बेलबारी नगरपामलका पवुायिार ववकास ििा सेवा व्यवस्िा (मनयमिि र व्यवशस्िि) गनय बनेको 
वविेयक २०७५ । 

2. मिमि २०७५।०४।०१ िेशख फागनु सम्पि बेलबारी नगरपामलका राजस्व पराििय समिमिले 
मसफाररस गरेका कर, िस्िरु, ििा िलु्कहरुको सम्पबन्द्ििा । 

3. बेलबारी नगरपामलकाको सांगठामनक ढााँचा ििा िरबन्द्िी संरचना वववरण २०७५ । 

4. आ.व. २०७५।०७६ को साववक स्िामनय मनकाय िफय का स्िायी/अस्िायी कियचारीको वावषयक 
िलबी प्रमिवेिन सम्पबन्द्ििा ।  

5. मिमि २०७५ श्रावण १ गिे िेशख मिमि २०७५ फागनु २७ गिे सम्पि नगर काययपामलकाले गरेका 
मनणययहरु मिमि २०७५।११।२८ को नगरसभािा अनिुोिनका लामग पेि गने । 

6. प्रिेि सरकार र केन्द्र सिक्ष योजना िाग गने सम्पबन्द्ििा । 

7. परोपकार िाशन्द्ि घाट मनिायण बेलबारी ७ को योजना सम्पबन्द्ििा । 

मनणययहरु 

मनणयय नं. १: बेलबारी नगरपामलका वविेयक समिमिको मिमि २०७५।११।१९ को बैठकबाट मसफाररस 
भई आएको  पररच्छेि १२ र िफा ५० र अनसूुशच १ सिावेि भएको बेलबारी नगरपामलका पूवायिार 
ववकास ििा सेवा व्यवस्िा (मनयमिि र व्यवशस्िि) गनय बनेको वविेयक २०७५ छलफल गरर 
शस्वकृिीका लामग नगरसभािा पेि गने मनणयय गररयो । 

मनणयय नं. २: मिमि २०७५।०४।०७, ४।२५, १०।२७ र ११।२२ गिे सम्पि बेलबारी 
नगरपामलका राजस्व पराििय समिमिले मसफाररस गरेका िपशिल बिोशजिका कर, िस्िरु, ििा 
िलु्कहरुको सम्पबन्द्ििा छलफल गरर शस्वकृिीका लामग नगरसभािा पेि गने मनणयय गररयो ।  

 

िपशिल 

१)  यस नगरपामलका क्षेत्रमभत्र चल्ने ववद्यमुिय ररक्सा (मसवटसफारी)लाई नगरपामलकािा नया ििाय गनयका 
लामग नगरसभािा मसफाररस सािै यसरी ििाय हनु ेउक्त ई ररक्साको ििाय नववकरण नािसारी र 
वावषयक किर रकि मनम्पन बिोशजि रहने ।  

 नयााँ ििाय िलु्क      रु. 2000। 

 वावषयक नववकरण िलु्क     रु. 100। 

 एक पटकको नािसारी वापि नािसारी िलु्क   रु. 200। 

 वावषयक सवारी िलु्क      रु. 500। 

 

२)  नगरपामलकाको न्द्यावयक समिमििा ििाय हनुे अमिकार क्षेत्रमभत्रका उजरुी, मनवेिन ििा 
वफरािपत्रहरुको ििाय िस्िरु मनम्पन बिोशजि कायि गने । 
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 सािारण प्रकृमिका वफरािपत्र ििाय िस्िरु  रु. 150। 

 जग्गा वववािका वफरािपत्र ििाय िस्िरु  रु. 200। 

(वफरािपत्र परेका जग्गाको अमिनद्धारा जग्गा नापजााँच गरी छुट्याउने प्रयोजनको हकिा 
नगरपामलकाको आमियक ऐन 2075 को अनसुचुी 7 को मस.नं. 5 बिोशजि नै हनुे) 

३)  नगरपामलकाको राजस्व पराििय समिमिको मिमि 2075।02।03 को मनणयय बिोशजि र 
नगरपामलकाको आमियक ऐन 2075 को अनसुचुी 4 बिोशजिको बहाल ववटौरी िलु्क लगाउन े
प्रयोजनका लामग मनम्पन स्िानीय हाटबजारको न्द्यनुिि वावषयक कायि अंकिा 20 प्रमिििले कि 
िलु्य कायि गने । 

क) बेलबारी 11 िा लाग्न ेिमनवारे कृवषउपज हाट बजारको साववक न्द्यनुिि अंक रु. 100000। 
बाट रु. 80000। कायि गने ।  

ख) बेलबारी 5 िा लाग्न ेिमनहाट वववहबारे हाट र बिुबार हाटको न्द्यनुिि अंक रु. 40000। 
बाट रु 32000। कायि गने ।  

 

4) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र भएका ििा नयााँ ििाय हनुे मनम्पन बिोशजि व्यवसाय ििाय िलु्क नववकरण 
िलु्क र वावषयक कर रकि कायि गने । 

क्र.स. व्यसायको प्रकृमि ििाय िलु्क नववकरण 
िलु्क 

वावषयक कर रकि 

१ वकराना पसल खरुा ५०० 100 750 

२ वकराना पसल िोक 1000 200 2500 

३ फमनयचर िोरुि 2000 300 2500 

४ अन्द्य वगीकरण नखलेुका सबै प्रकारका 
व्यवसायहरुको हकिा 

500 100 पूाँजीका आिारिा 

 

वर्गीकृत प ूँजीको वववरण 

क्र.स. पुजी रकम वार्षिक कर रकम 
१ ५ लाख सम्म १००० 
२ ५ लाख १ दवेख १० लाख सम्म २००० 

३ १० लाख १ दवेख ५० लाख सम्म ३००० 

४ ५० लाख १ दवेख १ करोड सम्म ४००० 

५ १ करोड १ दवेख माथी  ५००० 
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४)  यस नगरपामलकाको नगरस्िरीय िररेट मनिायरण समिमिले मनिायरण गरेको नगरस्िरीय िररेट 
पशुस्िकाको मबक्री िलु्य व्यशक्तगि प्रयोजनका लामग रु १००० र संस्िागि प्रयोजनका लामग रु. 
१५०० कायि गने ।  

५)  यस नगरपामलकाबाट प्रकाशिि ऐन,  मनयि,  काययववमि लगायि पशुस्िकाको संग्रहको मबक्री िूल्य 
व्यशक्तगि प्रयोजनका लामग रु. ५०० र  संस्िागि प्रयोजनका लामग रु. १0०० कायि गने । 

६)  बेलबारी गरपामलकाको आमियक ऐन २०७५ बिोशजि िोश्रो नगरसभाबाट स्वीकृि सम्पपिी करका 
िरहरुलाई कायायन्द्वयन गने शिलमसलािा िेशखएका केवह जवटलिाहरुको सन्द्िभयिा शजल्ला मभत्रका 
आसपासका स्िामनय िहहरुको करको िरहरुको सिेि िलुनात्िक अध्ययन गरर आगािी 
नगरसभाबाट संिोिन गने । 

७)  चाल ुआ.व २०७५।०७६ को सम्पपत्ती कर सम्पबन्द्िी िलु्याङ्कनिा कुनै एउटै ठूलो वकत्ता भए 
िपशिल अनसुारको सम्पपत्ती कर मनिायरणिा गने  ।  

िपशिल 

 (क) पवहलो ३ कठ्ठा भए प्रचमलि आमियक ऐनको अनसुचुीिा उल्लेख भएको सम्पपिी 
 िलु्याङ्कनको १०० प्रमििि िलु्यकंनिा नै िलु्याकंन हनुे । 

 (ख) िोश्रो ७ कठ्ठा भए प्रचमलि आमियक ऐनको अनसुचुीिा उल्लेख भएको सम्पपिी 
 िलु्याङ्कनको २५ प्रमििि कि िलु्यकंनिा िलु्याकंन हनुे । 

     (ग) िेश्रो १० कठ्ठाभन्द्िा बढी प्रचमलि आमियक ऐनको अनसुचुीिा  उल्लेख भएको सम्पपमि 
िलु्याङ्कनको ५० प्रमििि कि िलु्यकंनिा िलु्याकंन हनुे । 

८) सनु चािी गरगहना पसल ििाय नववकरण र वावषयक कर रकि 

क) सनुचािी ििा गर गहना व्यवसायको हकिा िपशिल बिोशजि हनुेेः 

क्र.स.  वववरण रकि रु. 
१ व्यवसाय ििाय २००० 

२ व्यवसाय नववकरण २०० 
पूाँजी रु. वावषयक कर रु. 

 ५ लाख सम्पि १५०० 
 ५ लाख १ िेशख १० लाख सम्पि २००० 
 १० लाख १ िेशख २० लाख सम्पि २५०० 
 २० लाख १ िेशख ५० लाख सम्पि ३००० 
 ५० लाख १ िेशख िािी ४००० 
 १ करोड १ िेशख िािी  ५००० 

९)  (क) आयश्रोि प्रिाशणि प्रमिलाख रु. १५० का िरले । 

(ख) ववद्यामियका लामग प्रमिलाख रु. १०० का िरले (अध्ययन प्रयोजनका लामग) 

१0) चल अचल सम्पपिी िलु्याङन िस्िरु 

(क) प्रमिलाख रु. १५० का िरले । 

(ख) ववद्यामिय सहमुलयि प्रयोजनका लामग प्रमिलाख रु. १०० का िरले हनुे । 
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११) स्िायी बसोबास मसफाररस िस्िरु रु. १०० प्रमि मसफाररस हनुे । 

१२) व्यवसावयक संरचना फनपाकय , पाटी ्यालेस आदिको िररेट सम्पबन्द्ििा  ।  

बेलबारी नगरपामलकाको आमियक व्यवस्िा गनय बनेको ऐन २०७५ ले व्यवसावयक संरचना फनपाकय , 
पाटी ्यालेस मनिायण गिाय िपशिल बिोशजिको िररेट बिोशजि हनुेछ  । 

मस.नं. वगय फुट रकि रु. िरौटी 
१ ०–१००० वगय फुटसम्पि ३.५० ५० प्रमििि 

२ १०००–२००० वगय फुटसम्पि ५.५० ५० प्रमििि 

३ २०००–२५०० वगय फुटसम्पि ५.५० ५० प्रमििि 

४ २५००–४००० वगय फुटसम्पि ६.५० ५० प्रमििि 

५ ४००० वगय फुट भन्द्िा िामि ७.५० ५० प्रमििि 

६ पखायल प्रमि रमनङ वफट १.०० ५० प्रमििि 

  

१३) रोजगारिािा फय ि वा व्यवसाय ििाय नवीकरण िलु्क सम्पबन्द्ििा ।  

बेलबारी नगरपामलका श्रमिकहरुको सेवासरुक्षा र व्यवस्िापन सम्पबन्द्िी काययववमि २०७५ को िफा 
६(३) अनसुार रोजगारिािा फिय वा व्यसायको ििाय र नवीकरण सम्पबन्द्िी िलु्क मनिायरण र िफा 
७ (ख) र (ग) बिोशजि प्रमि घर मनिायण ठेक्का संम्पझौिािा घरिनी र रोजगारिािा फियबाट प्राप्त हनुे 
रकि नगरसभाले िोके बिोशजि हनुेछ भने्न व्यवस्िा भएकोले िपशिल बिोशजि गने । 

क) रोजगारिािा फिय वा व्यवसाय ििाय िलु्क रु. ५००।– 

ख) नवीकरण िलु्क रु. १००।– 

ग) वावषयक कर रु. ४०००।– 

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

ङ) नगरपामलकाले चाल ु आ.व.को स्वीकृि नगर ववकास योजनाको म्पयाशचङ फण्टबाट श्रमिक 
वहिकोषिा रु. १०००००।– एकलाख  छुट्याउने । 

िामि उल्लेशखि बिुा न १ िेशख १४ सम्पिका कर िस्िरु ििा िलु्कहरु बेलबारी नगरपामलका 
आमियक ऐन २०७५ को अनसुचुीिा सिावेि गने । 

मनणयय नं. ३:  बेलबारी नगरपामलका नगरकाययपामलकाको कायायलयको सांगठामनक ढााँचा 2075 ििा 
बेलबारी नगरपामलका नगरकाययपामलकाको कियचारी िरबन्द्िी संरचना वववरण २०७५ को ववषयिा 
छलफल गरी नगरसभािा शस्वकृिीका लामग अनसुशच २ संलग्न गरी पेि गने मनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. ४: बेलबारी नगरपामलका नगर काययपामलकाको आ.व. २०७५।०७६ को साववक स्िामनय 
मनकाय िफय का िपशिल बिोशजिका स्िायी/अस्िायी कियचारीको वावषयक िलबी प्रमिवेिन िािी 
छलफल गरी शस्वकृिीको लामग नगर सभािा पेि गने मनणयय गररयो । 
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मनणयय नं. ५: बेलबारी नगरकाययपामलका मिमि २०७५ श्रावण १ गिे िेशख मिमि २०७५ फागनु २७ 
गिे सम्पि भएका मनणययहरु अनिुोिनका लामग नगरसभािा पेि गने मनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. ६:  प्रिेि सरकार र संघीय सरकार सिक्ष योजना िाग गने िपशिल बिोशजिका योजनाहरु 
वविेष प्रस्िावका रुपिा शस्वकृिीका लामग नगर सभािा पेि गने मनणयय गररयो । 

िपशिल 

संघीय सरकार सिक्ष 

१) बेलवारी नगरपामलकाको पशिि मसिाना भएर बग्ने लोहन्द्र खोला र पवुी मसिाना भएर बग्ने 
शचसाङ् खोलाले बषेनी ठूलो जनिनको क्षमि पयुायई रहेकोिा प्रिेि सरकार ििा नेपाल सरकार सिक्ष 
दिघयकामलन योजना बनाई मनयन्द्त्रण काययिा सहयोग गनय अनरुोि गने ।  

२) बेलवारी नगरपामलका वडानं ८ शस्िि पेट्रोल खामन अन्द्वेषणको चचाय बषौ िेशख चमल आएकोिा 
त्यस क्षेत्रबाट पेट्रोल उत्खनन ्गरी प्रसोिन गनय मबस्ििृ अध्ययन गरी उत्खनन ्कायय अशघ बढाउन 
नेपाल सरकार साँग अनरुोि गने।  

३) बेलवारी नगरपामलका पययटवकय क्षेत्रको प्रिखु गन्द्िब्य स्िल बन्न सक्ने र आमियक संबवृद्धिा 
िहत्वपणुय योगिान दिने मसिसार क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रिा रहेको मसिसार क्षेत्रको ििा रमििे 
पययटवकय क्षेत्र र सजृना पाकय को संरक्षण ििा मबकासका लामग योजनािा सिावेस गरी बजेट 
ब्यवस्िापन सिेि गररदिन ुहनु प्रिेि ििा नेपाल सरकारसाँग अनरुोि गने।  

४) बेलवारी नगरपामलका क्षेत्रिा हजारौको संख्यािा रहेका सकुुम्पबासीहरुको दिगो ब्यवस्िापन गनय 
नेपाल सरकारसाँग अनरुोि गने ।  

५) बेलवारी नगरपामलकाको वडा नं ५ िा पने सनुसरी िोरङ् मसचाई आयोजना अन्द्िगयि पने नरको 
साईफन र पलु आ.ब.०७४।०७५ िा आएको बढीले बगाएकोिा अवहले सम्पि नयााँ बनाउने कािको 
िालमन नहिुा हजारौ मबघा खेमि योग्य जमिन मसचाई बाट बशिि हनुका सािै त्यस क्षेत्रिा आवि 
जावि सिेििा कदठनाई भएकाले त्यस्िो संवेिनशिल मबषयलाई प्रािमिकिािा राशख बजेट मबमनयोजन 
गनय नेपाल सरकारलाई अनरुोि गने ।  

 ६) िैशक्षक गणुस्िर प्रामप्तका लामग िैशक्षक लागानीलाई आकय वषि गने । शिक्षा क्षेत्रिा रहेको 
असिानिा कि गने र ONE DAY ALL CHILDREN IN NEPAL WILL  ATTAIN AN EXCELLENT 

EDUCATION. (एक दिन नेपालका सबै बालवामलकाले गणुस्िररय शिक्षा हामसल गने छन) भन्ने लक्ष्य 
सवहि संचामलि वटच फर नेपाल जस्िा अमभयानहरुसाँग सहकायय गने ।  

प्रिेि सरकार सिक्ष 
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१) बेलवारी नगरपामलकाको पवुी मसिाना शचसाङ् हिैु वडा नं ७ वडा काययलायबाट पशिि स्कुल 
डााँडा ७ र ८ को बाटो हिैु ९ नं वडा भक्काचौक केसमलया खोला हिैु वडा नं ५ को िेले हिैु 
लोहन्द्रा खोला सम्पिको हलुावक िागय १३ वक.िी. सडक स्िर उन्निी, र कालोपते्र, पलु मनिायण गनयका 
लामग योजनािा सिावेस गिै बजेट ब्यवस्िापन सिेि गररदिन प्रिेि सरकार साँग अनरुोि गने । 

२) रोजगारी अमभबवृद्ध ििा गररव पररवारलाई उद्यि ववकासिा सहभागी गराई आमियक अबस्िा 
सिुार गने उिेश्यले आ.ब. २०७५।०७६ िा संचालन गररने “गररवसाँग नगरपामलका काययक्रि”  
िा सहकायय गनय सम्पबद्ध कायायलय संस्िाहरुसाँग अनरुोि गने। 

३) बेलवारीिा संचालन भईरहेको बेलवारी बहिुखुी क्याम्पपस भवन मनिायणको लामग प्रिेि ििा 
नेपाल सरकारसाँग अनरुोि गने ।  

संयकु्त (संघ ििा प्रिेि सरकारसाँग अनरुोि गने ) 

१) कुवषलाई याशन्द्त्रवककरण गिै उत्पािनिलुक र ब्यवसावयकरण गनय नीशज क्षेत्रको लगानीलाई 
प्रोत्सावहि गरी सहकायय गनय अनरुोि गने।   

२)  बेलबारी नगरपामलकािा खेलकुि ववकास ििा प्रवयद्धन गनय कवडयहल ििा रंगिाला मनिायणका 
लामग प्रिेि ििा नेपाल सरकारसाँग अनरुोि गने । 

३) बेलबारी नगरपामलिा कृवष क्षेत्रको ववकास गनय र व्यवसाय प्रवयिनका लामग शिि भण्डार 
(कोल्डस्टोर) मनिायणका लामग प्रिेि ििा नेपाल सरकारसाँग अनरुोि गने । 

४) बेलबारी नगरापामलका क्षेत्रिा क्षेमत्रय र प्रिेि स्िरका काययक्रि सिेि संचालन गनय सहयोग पगु्ने 
गरीको अत्यािमुनक १००० मसट क्षििा भन्द्िा िािीको सभागहृ मनिायणका लामग प्रिेि ििा नेपाल 
सरकारसाँग अनरुोि गने । 

मनणयय नं. ६: बेलबारी नगरपामलका वडा नं. ७ को आ.व. 2074।075 को मबमनयोशजि योजना र 
चाल ुआ.ब िा क्रिागि योजना िा रहेको शचसाङ् परोपकार िाशन्द्ि घाट मनिायण सम्पबन्द्िी योजना 
िदु्दाको कारणबाट मनिायणका लामग बािा भई सम्पबशन्द्िि स्िानिा योजना संचालन हनु नसक्ने भने्न 
७ नं. वडा समिमिको कायायलयबाट मिमि २०७५।१0।20 िा मनणयय भई आएको हुाँिा सो योजना 
संझौिा भंग गरर फर्छ्योट गने मनणयय गररयो। 


