
  

 
 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।६।३ गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लिर्ययहरु 

1. अिाििबाट कर संकिि सम्बन्धिा:- 
बकैया गाउँपालिका क्षेत्र लित्र रहेका खोिा िथा बगर क्षेत्रबाट ढ ँगा, लगट्टी, बाि वा आदिको व्यवस्स्थि रुपिा 
उत्खिि गिय गाउँपालिकािे ियार गरररहेको प्रारस्म्िक वािावरर्ीय पररक्षर्को प्रलिवेिि स्स्वकृि िई ठेक्काको 
प्रकृया सम्पन्न ििएसम्िको िालग अिाििबाट कर संकिि काययको िालग ियार गररएको 'बकैया 
गाउँपालिकाको अिाििबाट कर संकिि कायययोजिा, २०७५' सवयसम्िि पाररि गररयो ।  

 

2. कर संकिक सम्बन्धिा  :-  

'बकैया गाउँपालिकाको अिाििबाट कर संकिि कायययोजिा, २०७५' बिोस्जि अिाििबाट कर संकिि 
काययको िालग आवश्यक पिे कर संकिक सम्बन्धिा सम्बस्न्धि क्षेत्रको वडा कायायियिे लसफाररस गरर  
पठाएका व्यक्तीहरुसँग सम्झौिा गरी लिजहरुिाई काििा िगाउिे लिर्यय गररयो । वडा कायायियिे कर 
संकिक लसफाररस गरर पठाउँिा कम्िीिा साधारर् िेखपढ गिय सक्िे व्यक्तीिाई लसफाररस गरर पठाउि  पिे 
गरी सवयसम्िि लिर्यय गररयो। 

3. कर संकिकको पाररश्रलिक सम्बन्धिा:- 
'बकैया गाउँपालिकाको अिाििबाट कर संकिि कायययोजिा, २०७५' बिोस्जि कर संकिि गिय 
गाउँपालिकाबाट सम्झौिा गरी खटाइएका कर संकिकहरुिाई िपस्िि बिोस्जि पाररश्रलिक प्रिाि गिे 
सवयसम्िि लिर्यय गररयो। 

िपस्िि 

क्र सं वववरर् पाररश्रलिक कैवफयि 
१ संकिि ि ल्क िात्र उठाइएकोिा संकलिि रकिको २० प्रलििि  
२ संकिि र लबवक्र ि ल्क सिेि उठाइएकोिा संकलिि रकिको ५ प्रलििि  

 

 

4. ढ ँगा लगट्टी बाि वाको संकिि र लबवक्र ि ल्क सम्बन्धिा:- 

 प्रिेि िं ३ सरकार द्वारा लिधायररि ढ ँगा लगट्टी बाि वा रोडा िाटोको घाटगदि िथा लबवक्र ि ल्क सम्बन्धिा 
गाउँपालिका बावहर लबवक्र ह िे र गाउँपालिका लित्र िै व्यवसायीक प्रयोजिको िालग संकिि िथा लबक्री गररिे 
िदि जन्य पिाथय र िाटोको घाटगदि िथा लबक्री ि ल्क प्रिेि सरकारिे िै लिधायरर् गरेको िररेटिा र 
गाउँपालिका लित्र घरायसी प्रयोजिको िालग संकिि गररिे त्यस्िा िदिजन्य पिाथय र िाटोको संकिि ि ल्क 
अको लिर्यय ििएसम्िको िालग िपस्िि बिोस्जि लििे गरी लिर्यय गररयो। 

 

 

 



  

 
 

िपस्िि 

    कर सवहि जम्िा रकि   

क्र सं सवारीको वकलसि 
ढ ँगा लगट्टी बाि वा र 

ग्रािेि 
िाटो 

कैवफयि 

विपर ठ िो(MAN)   

विपर ठ िो   

विपर िझौिा   

विपर सािो   

ट्र्याक्टर   
 

 

5. प्राववलधक पििा ववज्ञापि सम्बन्धिा:- 
यस बकैया गाउँपालिकािा सब इस्न्जलियर पििा करारिा काययरि श्री ब द्धराि राईिे लिलि २०७५।५।३१ 
िा रास्जिािा दिि िएकोिे सो ररक्त पििा सेवा करारबाट पिप िी गिय प्रकृया अस्घ बढाउिे लिर्यय गररयो। 

 

6. आखँा स्िववरको व्यवस्थापि खर्य सम्बन्धिा:- 

बकैया गाउँपालिका, िेपाि रेडक्रस सोसाइटी छलिवि उपिाखा र हेटौंडा साि िावयक आखँा अस्पिािको 
संय क्त आयोजिािा प्राथलिक स्वास््य केन्र छलिवििा पास्क्षक रुपिा संर्ािि गररिे आखँा स्िववरको 
व्यवसथापििा खवटिे रेडक्रसका पिालधकारी िथा स्िववरको िालग आउि ह िे स्वास््यकिीको टोिीको खािा 
िथा खाजा खर्य रेडक्रस सोसाइटी छलिवि उपिाखाको िफय बाट िाग गिे र गाउँपालिकाबाट सो को खर्य 
ि  क्तािी गिे सवयसम्िि लिर्यय गररयो । 

7. िेिलििापकिायको पाररश्रलिक सम्बन्धिा:- 

बकैया गाउँपालिकाको न्यायीक सलिलिको काययबोझिाई कि गिय िेिलििापको िालग सम्बस्न्धि वडािै लिविेि 
ििाय गिे व्यवस्था लििाउिे र सो वडा लित्रका गाउँपालिकािा सूस्र्कृि िेिलििापकिायहरुिाई वडािा ििाय 
िएका वववािको सम्बन्धिा छिफि गरी न्यायीक सलिलििा प्रलिवेिि पेि गरे बापि प्रत्येक वववािको िालग 

प्रलि िेिलििापकिाय रु ४०० उपिब्ध गराउिे सवयसम्िि लिर्यय गररयो । 

8. एक गाउँ एक प्राववलधक सम्बन्धिा:- 

एक प्राववलधक काययक्रि अन्िगयि स्जल्िा पि  सेवा कायायियबाट यस बकैया गाउँपालिका अन्िगयि कािकाज 
गिे गरी खवटि िएका िा प से प्रा श्री हररिरर् खलिवडा र सोवह काययक्रि अन्िगयि थाहा िगरपालिका 
िकवािप र अन्िगयि कािकाज गिे गरी खवटि िएका िा प स्वा प्रा श्री सरोज सापकोटािे परस्परिा कायय 



  

 
 

क्षेत्र पररवियि गरी कािकाज गिय पाउँ ििी संय क्त रुपिा थाहा िगरपालिका(च िं २०२ र २०३, लिलि 
२०७५।५।७ को पत्रबाट) र पि  सेवा वविागको (र् िं ४१५, लिलि २०७५।५।२६ को पत्रबाट) सरुवा 
सहिलि पत्र सवहि यस गाउँपालिकािा लिवेिि पेि गि य िएकोिा िा प से प्रा श्री हररिरर् खलिवडािाई थाहा 
िगरपालिका िकवािप रिा हास्जर ह ि जाि सहिलि दििे र थाहा िगरपालिकाबाट हास्जर ह ि आउि िएका िा 
प स्वा प्रा श्री सरोज सापकोटासँग करार सम्झौिा गरी कािकाजिा िगाउिे सवयसम्िि लिर्यय गररयो। 


