
 

पाना ३  को पाना  

 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।४।२० गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लनर्ययहरु 

 

1. गाउँपालिकाको दररेट लनर्ायरर् सम्बन्र्िा :- 

बकैया गाउँपालिकाको िालग आलथयक वर्य २०७५।७६ को स्थानीय दररेट लनर्ायरर् गनय गठन भएको दररेट 
लसफाररस सलिलिको लसफाररस बिोजिि जिल्िा दररेट लनर्ायरर् सलिलििे लनर्ायरर् गरेको िकवानपरु जिल्िाको 
आ व २०७५।७६ को दररेटिा िपजिि बिोजिि िंिोर्न गरी बाँकी सेवा िथा सािाग्रीको दररेट जिल्िा 
दररेट बिोजिि नै हनुे गरी कायि गने भनी सवयसम्िि लनर्यय गररयो । 

िपजिि 

क्र सं सेवा/कायय ईकाई आ व 
२०७५।७६ 
को जिल्िा 
दररेट 

आ व 
२०७५।७६ को 
गाउँपालिकाको 

दररेट 

कैफफयि 

१ ईनार खन् न ेकायय     
१.१ पफहिो ३ लिटर सम्िको गफहराई(३६ इन्च देजख ४२ इन्च 

व्यास) 

प्रलि लिटर ६३० ७५०  

१.२ ३ देजख ६ लिटर सम्िको गफहराई(३६ इन्च देजख ४२ 
इन्च व्यास) 

प्रलि लिटर १००० १२५०  

१.३ ६ देजख ९ लिटर सम्िको गफहराई(३६ इन्च देजख ४२ 
इन्च व्यास) 

प्रलि लिटर १३१० १५७२  

२ ट्रक/ट्रयाक्टरबाट ढुवानी     
२.१ ट्रक/ट्रयाक्टरबाट कच्ची सडकिा प्रलि फकिी 

 प्रलि जक्वन्टि 
२.२५ ४.००  

 

2. निनुा काययफवलर् पाररि सम्बन्र्िा :- 
संघीय िालििा िथा सािान्य प्रिासन िन्राियबाट स्थानीय िहको कायय संचािन सहििाका िालग ियार गरर 
पठाइएका िपजिि बिोजििका निनुा काययफवर्ी िथा लनदेजिकाहरुिाई बकैया गाउँपालिकाको फवदे्ययक 
सलिलिको लसफाररस बिोजिि निनुा काययफवर्ीका व्यवस्थािाई नै यथावि राखी पाररि गने सवयसम्िि लनर्यय 
गररयो । 

िपजिि 

 उपभोक्ता सलिलि गठन, पररचािन िथा व्यवस्थापन सम्बजन्र् काययफवलर् २०७५ 

 घ वगयको लनिायर् व्यवसायी इिाििपर सम्बन्र्ी काययफवलर् २०७५ 

 बिार अनगुिन लनदेजिका २०७५ 

 सम्पजि कर व्यवस्थापन काययफवलर्, २०७५ 

 

3. योिना संचािन कायय िालिका सम्बन्र्िा  :-  
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बकैया गाउँपालिकाबाट आलथयक वर्य २०७५।७६ िा उपभोक्ता सलिलि िाफय ि संचािन गररने योिना संचािन 
गनयको िालग िपजिि बिोजििको योिना संचािन काययिालिका अनरुुप योिना संचािन गने लनर्यय गररयो । 

क्र 
सं 

फक्रयाकिाप श्रावर् भाद्र असोि कालियक िंलसर पौर् िाघ फाल्गनु चैर बैिाख ज्येठ असार 

१ उपभोक्ता सलिलि गठन             
२ उपभोक्ता सलिलििाई 

अलभिजुखकरर् 
            

३ योिनाको सम्झौिा             
४ योिनाको कायायन्वयन िथा 

फरफारक 
            

 

 

 

4. सम्पलि कर प्रयोिनको िालग िग्गाको न्यूनिि िलु्याकँन सम्बन्र्िा:- 

बकैया गाउँपालिकाको सम्पलि कर व्यवस्थापन काययफवर्ी २०७५ बिोजिि संकिन गररने सम्पलि कर लिन े
प्रयोिनको िालग िािपोि कायायिय िकवानपरुबाट लनर्ायरर् गररएको िग्गा िलु्याङ्कन िाई न्यूनिि आर्ार 
िानी त्यस बिोजिि नै सम्पलि कर संकिन गने गरी सवयसम्िि लनर्यय गररयो । 

5. गाउँपालिका भवन र वडा कायायिय भवन लनिायर् सम्बन्र्िा:- 

बकैया गाउँपालिकाको स्थायी कायायिय भवन लनिायर्को िालग ियार गररएको फवस्ििृ आयोिना प्रलिवेदन(DPR) 
बिोजिि लनयिानसुार भवन लनिायर्को प्रकृया अजघ बढाउने लनर्यय गररयो । त्यस्िै अस्थायी भवन लनिायर्को 
िालग िागि अनिुान ियार गरर लनिायर्को प्रकृया अजघ बढाउने लनर्यय गररयो । र चाि ुआलथयक वर्यिा 
गाउँपालिका िथा वडा कायायिय भवन लनिायर् जिर्यकिा फवलनयोिन गररएको रकिबाट बकैया गाउँपालिकाका 
१, ६, ८, १० र ११ नं वडा कायायिय भवन लनिायर्को प्रकृया अजघ बढाउने लनर्यय गररयो ।  

6. ररक्त दरवजन्दिा सेवा करारको िालग फवज्ञापन प्रकािन सम्बन्र्िा:- 

बकैया गाउँपालिका अन्िगयि रहेका प्राथलिक स्वास््य केन्द्र, स्वास््य चौकी, उप स्वास््य चौकी िथा सािदुाफयक 
स्वास््य इकाइहरुिा ररक्त रहेका दरवन्दीहरुिा िथा िििय अनदुानबाट गाउँपालिकािाई फवलनयोिन भएको 
रकि र सिानीकरर् अनदुानबाट स्वास््य िफय को फवलनयोिना गरीएको बिेटबाट करार सेवािा कियचारी लिन े
प्रकृया अजघ बढाउने लनर्यय गररयो। 

7. गाउँपालिका स्िरीय खेिकुद सलिलि गठन सम्बन्र्िा 

बकैया गाउँपालिका लभर गाउँपालिकाको वाफर्यक काययक्रि िथा अन्य संघ संस्थाबाट संचािन गररने खेिकुद 
काययक्रि िथा गलिफवर्ीिाई व्यवजस्थि गनय गाउँपालिका स्िरीय खेिकुद काययक्रि संचािन काययफवर्ी लनिायर् 
गने लनर्यय गररयो । त्यस्िै गाउँपालिका स्िरीय खेिकुद सलिलि गठन गरी गाउँपालिका लभर संचािन हनु े
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सम्परु्य खेिकुद फक्रयाकिापहरुिाई उक्त सलिलिको अगवुाई िथा सिन्वयिा संचािन गराउने लनर्यय गररयो 
।  

8. सावयिलनक सनुवुाई सम्बन्र्िा 

बकैया गाउँपालिकाबाट आलथयक वर्य २०७४।७५ िा संचािन भएका वाफर्यक काययक्रिहरुको िानकारी 
सम्परु्य गाउँपालिकाबासीिाई गराई सिुासनको प्रत्याभिुी ददिाउन भदौ िसान्ि सम्ििा बकैया गाउँपालिकाको 
सावयिलनक सनुवुाई काययक्रि गने लनर्यय गररयो । 

9. आन्िररक िेखा पररक्षर् सम्बन्र्िा 

बकैया गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७४।७५ को आन्िरीक िेखा पररक्षर् काययको िालग गाउँपालिकाको 
आफ्नो छुटै्ट आन्िररक िेखा पररक्षर् िाखा स्थापना भई नसकेकोिे कोर् िथा िेखा लनयन्रक कायायिय 
िकवानपरुिाई अनरुोर् गने सवयसम्िि लनर्यय गररयो ।  


