
 

पाना २  को पाना  

 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।५।५ गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लनर्ययहरु 

 

1. बकैया गाउँपालिका ववपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चािन) काययववलि, २०७५ सम्बन्ििा :- 

'बकैया गाउँपालिका ववपद् जोखिि न्यूलनकरर् िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५' को दफा १२ बिोखजि बकैया 
गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक ववपद्बाट हुन सक्ने जोखिि न्यूलनकरर् िथा व्यवस्थापनका 
िालग स्थापना िएको ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन गनय ियार गररएको 'बकैया गाउँपालिका ववपद् व्यवस्थापन 
कोष (सञ्चािन) काययववलि, २०७५ ' िाई सवयसम्िि पाररि गररयो।  

 

2. 'बकैया गाउँपालिकाको व्यवसाय कर संकिन लनदेखिका,@)&% ' पाररि सम्बन्ििा :- 
बकैया गाउँपालिकाबाट संकिन गररने व्यवसाय कर िाई व्यवखस्थि बनाउन ियार गररएको 'बकैया 
गाउँपालिकाको व्यवसाय कर संकिन लनदेखिका,२०७५' िाई सवयसम्िि पाररि गररयो। 

 

3. ववद्यिु प्राववलिकको सेवा करार सम्बन्ििा  :-  

बकैया गाउँपालिकाबाट आलथयक वषय २०७५।७६ िा गाउँसिाबाट पाररि लबद्यिु ववस्िार खिषयकिा पाररि 
बजेटबाट संचािन गररने ववद्यिु ववस्िार सम्बखन्ि काययिाई सहज बनाउन इिेखक्िलसयन पदिा १ जनािाई 
सेवा करारिा लिई सम्बखन्िि ववषयको प्राववलिक सेवा प्राप्त गने सवयसम्िि लनर्यय गररयो । 

 

4. िार पोि ढुवानी िाडा रकि िकु्तानी सम्बन्ििा:- 
नेपाि ववद्यिु प्रालिकरर्बाट बकैया गाउँपालिकाका ववलिन्न वडाहरुिा ववद्यिु िाईन िियि िथा ववस्िारको 
िालग लनिलु्क रुपिा प्राप्त हनुे िार पोि िगायिका ववद्यलुिय सािाग्री ढुवानीको िालग नेपाि ववद्यिु 
प्रालिकरर्बाट िचय नव्यहोरेको अवस्थािा नेपाि ववद्यिु प्रालिकरर्बाट िियि वा ववस्िारको िालग लनिलु्क 
रुपिा िार पोि प्राप्त िएको व्यहोरा िलु्ने कागजाि िथा अन्य ववि िपायई सवहि िकु्तानी िाग िएिा ढुवानी 
बापिको रकि गाउँपालिकाबाट िकु्तानी गने लनर्यय गररयो। 

 

5. बकैया गाउँपालिकाको टोि ववकास संस्था गठन काययवविी पाररि सम्बन्ििा:- 

as}of ufpFkflnsf leq ;fd'bflos k|of;df 6f]nsf] ;+:yfut, ;fdflhs tyf cfly{s ljsf;, :yfgLo:t/df 

;'zf;g k|j4{g ug { गठन गररने टोि ववकास संस्था र सो संस्थाको काििाई व्यवखस्थि गनय बनेको  'बकैया 
गाउँपालिकाको टोि ववकास गठन सम्बखन्ि काययवविी २०७५' िाई सवयसम्िि पाररि गररयो । 

 

 



 

पाना २  को पाना  

 

6. िकुम्प पीलडिको गनुासो सम्बोिनको िालग डेलिगेिन सम्बन्ििा:- 

बकैया गाउँपालिकािा रहेका िकुम्प प्रिावविहरुको सम्बन्ििा सिस्या सिािानको िालग राविय पनुयलनिायर् 
प्रालिकरर् काठिाडौंिा गाउँ काययपालिकाको सदस्यहरुको टोिी डेलिगेिन जाने लनर्यय गररयो। 


