वैठक सं ख्या: २२
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र सिस्यहरुको उपशस्िमििा वैठक बस्यो ।
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प्रस्तावहरु

1. ग्रामथान गा.पा.को ममति २०७५।९।२० को पत्र सम्बन्धमा ।
2. लोहन्रा खोलाको तनकासी ठे क्का सम्बन्धमा ।
3. बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
4. योजना अनम
ु ोदन सम्बन्धमा ।
निर्णयहरु
निर्णय िं. १: ग्रामथान गाउँ पामलका गाउँ काययपामलकाको कायायलय िेिररया मोरङको ममति २०७५।९।२० को
च.नं. १५८१ को पत्रसाथ उक्ि गाउँ पामलकाको ममति २०७५।९।१८ को तनर्यय नं.१ "प्रस्िाव नं. १ माथथ छलफल
गदाय यस ग्रामथान गा.पा. र बेलबारी न.पा.ले लोहन्रा खोलबाट ढुंगा, थगट्टी, बलव
ु ाको बबक्रीकर उठाउदै आएको
र बेलबारी न.पा.ले बबक्रीकर उठाएको ढुंगा, थगट्टी, बलव
ु ाको तनकासी ग्रामथान गाउँ पामलका भएर हुने

भएको

हुदाँ सो ढुंगा थगट्टी बलव
ु ाको तनकासी कर ग्रामथान गाउँ पामलकाले नै मलने तनर्यय गररयो भन्ने ववषय

"काययपामलकाको वैठकमा पेश भई छलफल भयो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को गाउँ पामलका िथा
नगरपामलकाको अथधकारको दफा ११ को उपदफा (घ) को खण्ड (छ) मा ढुंगा, थगट्टी, बलव
ु ा, माटो, काठ,
दाउरा, जराजरु ी, स्लेट, खररढुंगा आदद प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्िक
ु ो बबक्री िथा तनकासी शल्
ु क दस्िरु
संकलन गनय पाउने व्यवस्था छ । ग्रामथान गाउँ पामलकाको उक्ि तनर्ययबाट बेलबारी नगरपामलकाले असल
ु गनय
पाउने उक्ि ऐनको दफा ११ घ (छ) ले ददएको तनकासी कर सम्बन्धी कानन
ू ी व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने गरी
गररएको उक्ि तनर्यय स्याउन र यस नगरपामलका क्षेत्रमभत्रबाट उत्खनन भई तनकासी हुने ढुंगा, थगट्टी,
बलव
ु ा, ममक्सथगटी, माटो तनकासी कर यस नगरपामलकाले तनवायध रुपमा असल
ु गनय सहयोग पय
ु ायई ददने
व्यवस्थाका लागी ग्रामथान गाउँ पामलकालाई अनरु ोध गने तनर्यय गररयो ।
निर्णय िं. २: ममति २०७५।५।३० गिे प्रकामशि सच
ू ना अनस
ु ार चालु आथथयक वषयको लागी लोहन्रा खोलाको
ढुंगा थगट्टी बलव
ु ा भरौट आदीको तनकासी शल्
ु क संकलन सम्बन्धमा पेश भएका फमयहरु बेिना डेभलपमेन्ट
एण्ड एसोमसएट प्रा.मल. बेलबारी ३, मोरङ कन्स्रक्शन प्रा.मल. गोदावारी ११ लमलिपरु र श्री सयपत्री मल्टीप्रपोज
कम्पनी प्रा.मल. बेलबारी ३ मध्ये सबैभन्दा बढी कबोल अंक पेश गने श्री सयपत्री मल्टीप्रपोज कम्पनी प्रा.मल.
बेलबारी ३ को ममति २०७५।७।४ गिे ठे क्का स्वीकृि गरी िपमशल बमोजजम कारवाही प्रक्रक्रया अगाडी बढाईएको
।

1. ममति २०७५।७।४ गिे ठे क्का स्वीकृि भै संझौिाको लाथग पत्राचार गररएको ।
2. ममति २०७५।७।९ गिे कम्पनीले संझौिाका लाथग तनवेदन ददएको ।

3. कायायलयबाट िोक्रकएको समयमा संझौिा गनय नआएकोले कम्पनीलाई ममति २०७५।७।२५ गिे िाकेिा
गररएको ।
4. ममति २०७५।८।२ गिे तनकासी शल्
ु क संकलनको लाथग ग्रामथान िफयबाट समस्या भईरहे को हुदाँ
संझौिा अवथध थपका लाथग तनवेदन ददएको ।

5. ग्रामथान गाउँ पामलका बबच ममति २०७५।९।१ गिे बसेको संयक्
ू ि वैठकबाट समस्या समाधानको लाथग
पहल भएको ।
6. ममति २०७५।९।२ गिे पन
ु कम्पनीलाई संझौिाका लाथग िाकेिा गररएको ।
7. ममति २०७५।९।८ गिे कम्पनीले पन
ु तनकासी शल्
ु क संकलनमा समस्या तनराकरर् नभइ रहे कोले दईु
पामलका बबच पहल भई संझौिाका म्याद थप हुन अनरु ोध गरे को ।
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8. ममति २०७५।९।२३ गिे पन
ु संझौिाका लाथग िाकेिा गररएको ।
9. ममति २०७५।१०।६ गिेको कम्पनीको तनवेदन अनस
ु ार हालसम्मको बाकी समय घटाइ संझौिा गनय
मन्जुर भएको तनवेदन पेश भएको ।
उक्ि कम्पनीको तनवेदन र ग्रामथान गाउँ पामलका िफयबाट तनकासी शल्
ु क संकलनमा भैरहे को अवरोधलाई
मध्यनजर गरी पन
ु : दव
ु ै पामलका बबच छलफल गरी सध
ु ार गनय पहल गने साथै तनकासी शल्
ु क असल
ु ीको
अशोज दे खख असार सम्मको १० मदहनाको अवथधलाई आधारमानी उक्ि कम्पनीलाई ३ मदहना बराबरको
समयवथध वापि रु. १९,३९,७०३।४० पैसा छुट ददई कम्पनीले कबोल गरे को रकममा घटाई हुन आउने रु.
४५,२५,९७४।६० पैसा सावयजातनक सच
ू ना अनस
ु ार एकमष्ु ट रकम जम्मा गरे मा १० प्रतिशि छुट समेि ददने
तनर्यय गररयो ।
निर्णय िं. ३: नगर प्रहरी संचालन सम्बन्धमा मख्
ु य बजार क्षेत्रहरुमा र लोकमागयको क्षेत्राथधकार मभत्रको अवरोध
हटाउन इलाका प्रहरीको समेि सहयोग मलई पररचालन गने तनर्यय गररयो ।
निर्णय िं. ४: वडा कायायलयको माग बमोजजम नगर प्रमख
ु ज्यब
ू ाट ववमभन्न ममतिमा िपमशल बमोजजमका
योजनाहरुको खण्डीकरर्को लाथग स्वीकृि गररएको हुदाँ उक्ि योजनाहरुको अनम
ु ोदन गने तनर्यय गररयो ।
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