
 

पाना ५ को पाना  
 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।१।५ गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लिर्ययहरु 

 

1. व्यवसाय दिाय सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकािे चाि ुआलथयक वर्य २०७४।७५ िा वार्र्यक रु ६५ िाख राजश्व संकिि गिे गरी िक्ष्य 
राखेकोिा दोश्रो चौिालसकको अन््य सम्ििा िक्ष्यको १० प्रलिशिको हाराहारीिा िात्र राजश्व संकिि हिु 
सकेकोिे राजश्व संकिििाई प्रभावकारी बिाउिपुिे र ्यसको िालग व्यवसाय दिाय काययिाई अघि बढाउिपुिे 
भिी स्थािीय राजश्व परािशय सलिलिको लिलि २०७५।१।४ गिेको लिर्ययबाट गाउँकाययपालिकािाई प्राप्त 
सझुाव अिसुार बकैया गाउँपालिकाभरी व्यवसाय दिायिाई अलभयािको रुपिा अघि बढाउिे गरी सवयसम्िि 
लिर्यय गररयो ।  

 

2. एर्ककृि सम्पिी कर सम्बन्धिा :- 
आगािी आलथयक वर्य २०७५।७६ देघख गाउँपालिकािा एर्ककृि सम्पिी कर अलिवायय रुपिा िाग ुगिय पिे 
भएकोिे सो का िालग आवश्यक पवुायधार ियार गिय र अध्ययि गिय आवश्यक देघखएकोिे आवश्यक ियारीको 
िालग गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रिखु प्रशासकीय अलधकृििाई घजम्िेवारी ददिे गरी लिर्यय गररयो । 

 

3. प्रारघम्भक वािावरर्ीय पररक्षर् (IEE) सम्बन्धिा :-  

आगािी आलथयक वर्य २०७५।७६ देघख बकैया गाउँपालिकालभत्र रहेका लबलभन्न खोिा िािाहरुिा रहेका ढंुगा 
लगट्टी बािवुा िगायिका िददजन्य सािाग्री लिकाशीको घजम्िेवारी परु्य रुपिा गाउँपालिकािाई िै आउिे भएकोिे 
सो काययको आवश्यक ियारी स्वरुप लिम्ि खोिािािाहरुिाई सिेर्ट IEE गिय आवश्यक प्रकृया अघि बढाउिे 
लिर्यय गररयो । 

लिम्ि 

क्र सं खोिा/िददको िाि अवघस्थिी कैर्ियि 

१ बकैया खोिा र आसपासका खहरे खोिाहरु   
२ लसिाि खोिा र आसपासका खहरे खोिाहरु   

 

4. भिाय अलभयाििा सहयोग सम्बन्धिा :- 

ियाँ शैघक्षक शत्र २०७५ को िालग सािदुार्यक र्वद्याियहरुिा सँचािि गररिे र्वद्याथी भिाय अलभयाििाई 
सिि पािय गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग र सिन्वय गिुयपिे गरी सम्बघन्धि िन्त्राियबाट पत्र प्राप्त 
भएकोिा बकैया गाउँपालिका लभत्र रहेका र्वद्यािय जािे उिेरका सबै बािबािीकािाई र्वद्यािय बार्हर रहि 
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िददि भिाय अलभयाििा गाउँपालिका स्िर र वडा स्िरबाट सबैिे आ-आफ्िो स्थािबाट सहयोग गिे लिर्यय 
गररयो ।  

5. र्वद्यिु र्वस्िार सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको गाउँसभािे गाउँपालिका लभत्र र्वधिु र्वस्िारको िालग र्वलभन्न वडा स्िरीय योजिाहरु 
घस्वकृि गरेकोिा र्वद्यिु र्वस्िारिाई प्रभावकारी बिाउि लिम्ि वडा स्िरीय योजिाहरुिाई एर्ककृि गरी २ 
िखु्य योजिािा पररर्ि गरी उपभोक्ता सलिलि िािय ि योजिा संचािि गिे र आवश्यक प्रार्वलधक सहयोगको 
िालग गाउँपालिकािे िेपाि लबद्यिु प्रालधकरर्िाई अिरुोध गररददिे गरर लिर्यय गररयो । 

सार्वकका योजिाहरु 

क्र सं योजिाको िाि र्वलियोजीि रकि स्थाि कैर्ियि 

१ रजवुा र्वजयवस्िी िहादेवडाँडा िोरङ्गे र्वद्यिुीकरर् २०००००० वडा िं १   

२ थाकिचौर र्वद्यिु र्वस्िार ५००००० वडा िं २   

३ लििभङ्गािे िथा कािापािी र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं २   

४ भोक्टेिी बङ्दह र्वद्यिु िाईि र्वस्िार २००००० वडा िं ३   

५ चम्पाखहरे जिजिे भोक्टेिी लबद्यिु १०००००० वडा िं ३   

६ देउिाखोिा र्वद्यिुीकरर् १००००० वडा िं ४   

७ थिी सरु्वद्वारस्वारा र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं ४   

८ लििििे भडौरा लभलत्रस्वारा र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं ५   

९ गडवाि र गवरस्थाि र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं ६   

१० र्हराििुी र कािीदिार कोिखहरे र्वद्यिुीकरर् ४००००० वडा िं ७   

११ र्हराििुी कोिखहरे र्वद्यिुीकरर् ५००००० वडा िं ७   

१२ दरवारडाँडा  र्वद्यिुीकरर् योजिा १०००००० वडा िं ७   

१३ अिायथमु्का र दििगर र्वद्यिुीकरर् १००००० वडा िं ८   

१४ च्याउच्याउ र्वद्यिु  िाईि र्वस्िार र िियि २००००० वडा िं ९   

१५ च्याउच्याउ कुडिेु र्वद्यिु र्वस्िार १०००००० वडा िं ९   

१६ िन्थिी र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं १०   

१७ र्पपिडाँडा बेसी र्वद्यिुीकरर् ३००००० वडा िं ११   

१८ घजिपरुभन््याङ्ग लसिाि कुन्जीपोकि र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं ११   

१९ सोवी कािीदिार गििटार र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं ११   

२० लििेरी पावर प्िान्ट पोि खररद १०००००० वडा िं १२   
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२१ दठंगि र्वद्यिुीकरर् १०००००० वडा िं १२   

  जम्िा रकि १६३०००००     

 

पररवलियि योजिाको र्ववरर् 

क्र सं योजिाको िाि रकम स्थाि 

१ बकैया गाउँपालिका लिदु्यत लिस्तार उत्तरी भेग ७८००००० िडा नं ३,८,९,१०,११,१२ 

      

२ बकैया गाउँपालिका लिदु्यत लिस्तार दक्षीण भेग ८५००००० िडा नं १,२,४,५,६,७ 

      

  जम्मा १६३०००००     

 

6. गाउँपालिका प्रोिाइि लििायर् सम्बन्धिा :- 

गाउँपालिकाको वस्िगुि र्ववरर् संकिि गरे पश्चाि िात्र गाउँपालिकाको योजिा िजुयिा गिुय बर्ढ प्रभावकारी 
हिुे भएकोिे बकैया गाउँपालिकाको प्रोिाइि लििायर् गिय आवश्यक प्रकृया अघि बढाउिे लिर्यय गररयो ।  

 

7. ईघन्जलियररङ्ग इघक्वकिेन्ट खररद सम्वन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको प्रार्वलधक शाखािा उपकरर्हरुको अभाविा योजिाको िागि अििुाि ियारी िथा 
योजिाको िलु्याङ्कि प्रलिवेदि लििायर् िगायिका काययहरुिा असहजिा भएकोिे प्रार्वलधक शाखाको िालग 
अ्यावश्यक ईघन्जलियररङ्ग उपकरर्हरु खररदको िालग ि्काि प्रकृया अघि बढाउिे गरर लिर्यय गररयो ।  

8. िर्हिा र्वकास शाखाको काययक्रि सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको चाि ुआलथयक वर्यको सािाघजक र्वकास शाखा अन्िगयि संचािि हिुे िर्हिा र्वकास 
काययक्रििा िारी ददवस ििाउि ेभने्न घशर्यकिा रहेको रु २ िाख ५० हजार रकि िध्ये सो काययक्रििा 
खचय िभएको रकि रु १ िाखबाट 'िर्हिाहरुिाई िरेि ुप्याड बिाउि ेिालिि' घशर्यकिा काययक्रि संचािि 
गिे गरी लिर्यय गररयो । 

9. गाउँपालिकाका वडाहरुिा िागररकिा टोिी राख्न ेसम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाका वडाहरुिा रहेका िागररकिा प्राप्त गिय योग्य व्यक्तीहरु आलथयक अभाव र अन्य र्वलभन्न 
कारर्िे गदाय सदरिकुाि हेटौंडा सम्ि पगु्ि असिथय भएकािे ्यस्िा वडाहरुिा िागररकिा घशर्वर संचािि 
गिय घजल्िा प्रशासि कायायिय िकवािपरुिाई अिरुोध गिे लिर्यय गररयो । 

10. कृर्र् प्रसार काययक्रिको घशर्यक पररवियि सम्बन्धिा :- 
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बकैया गाउँपालिकाको चाि ुआलथयक वर्यको कृर्र् प्रसार अन्िगयिको घस्वकृि वार्र्यक काययक्रििा रहेको 
लिम्िािसुारको काययक्रि घशर्यकिाई िपघशि बिोघजि पररवियि गिे लिर्यय गररयो। 

सार्वकको घशर्यक 

क्र सं काययक्रिको िाि घशर्यकको िाि रकि 

१ कृर्र् प्रसार काययक्रि कृर्र् ििय िथा िालिि केन्र संचािि ५००००० 
 

पररवलियि घशर्यक 

क्र सं काययक्रिको िाि घशर्यकको िाि रकि 

१ कृर्र् प्रसार काययक्रि प्िाघस्टक टििे र थोपा लसचाई सािाग्री अिदुाि ५००००० 
 

11. काययक्रि घशर्यक संशोधि सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको प्रथि र दोश्रो गाउँसभािे पाररि गरेको लिम्ि बिोघजिका योजिाहरुिाई िपघशि 
बिोघजि योजिाको िाि कायि हिुे गरी शंशोधि गिे लिर्यय गररयो । 

िपघशि 

क्र 
सं 

सार्वकको कायि भएको कैर्ि
यि योजिाको घशर्यक वडा रकि योजिाको घशर्यक वडा रकि 

१ प्रजिि स्वास््य सम्बन्धी सचेििा 
काययक्रि 

१ १ िाख िर्हिा सीपििुक िालिि १ १ िाख  

२ चम्पाखहरे िर्हिा सिहु भवि लििायर् ३ ५ िाख डोल्िा लिश्रीि कृर्क सिहु भवि लििायर् ३ ५ िाख  

३ हाटबजार व्यवस्थापि जरेुिी र हात्तीसुँढे ४ ५ िाख हाटबजार व्यवस्थापि जरेुिी ४ २िाख 
५० हजार 

 

हाटबजार व्यवस्थापि हात्तीसुँढे ३ २ िाख 
५० हजार 

४ कािीदेवी िावी िियि ९ १ िाख कािीदेवी िावी िलियचर िियि र लििायर् ९ १ िाख  
 

12. वडा स्िरीय अिगुिि सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाबाट संचािि हिुे रु ५ िाख सम्िका वडा स्िरीय योजिाहरुको अिगुिि गिय सम्बघन्धि 
वडा अध्यक्षको अध्यक्षिािा वडाका सबै सदस्यहरु पदेि सदस्य रहिे गरी ५ सदस्यीय वडा स्िरीय योजिा 
अिगुिि सलिलि गठि गिे र सो सलिलिको अिगुिि प्रलिवेदि प्राप्त भई िरिारक सलिलििा पेश भएपलि 
िात्र ्यस्िा योजिाहरुको िरिारक गिे गरी लिर्यय गररयो । 

13. सवारी साधि खररद सम्बन्धिा :- 
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बकैया गाउँपालिकािा रहेका सवारी साधि(िोटरसाईकि)हरु अपयायप्त भई कायायियको कािकाजिा कदठिाई 
उ्पन्न भएकोिे थप िोटरसाइकि १ थाि र स्कुटर १ थाि खररद गिे लिर्यय गररयो । 

14. भवि लििायर् स्थि व्यवस्थापि सम्बन्धिा :- 

'बकैया गाउँपालिकाको भवि लििायर्' घशर्यकिा गाउँसभािे र्वलियोजि गरेको रकिबाट क्रिश: गाउँपालिकाको 
भवि लििायर् स्थि व्यवस्थाि र अस्थायी भवि लििायर् िगायिका घशर्यकिा आवश्यकिाको आधारिा िागि 
अििुाि ियार गरर खचय गिे गरी लिर्यय गररयो । 

15. बकैया वडा िं ८ को योजिा सम्बन्धिा 
बकैया गाउँपालिकाको प्रथि गाउँसभािे र्वलियोजि गरेको वडा िं ८ अन्िगयि संचािि हिुे िोलिपरु लसँचाई 
घशर्यकको रु २ िाख रकिको योजिाको रकि दोश्रो गाउँसभाको लिर्ययिा सािदुार्यक िर्हिा भवि र्किे 
घशर्यकिा पिय गई शो घशर्यकिा रु ४ िाख देघखि गएकोिे उक्त ४ िाख रकिबाट सार्वक बिोघजि िै 
िोलिपरु लसचाई घशर्यकिा रु २ िाख र सािदुार्यक िर्हिा भवि र्किे घशर्यकिा रु २ िाख कायि गिे गरी 
लिर्यय गररयो । 

16. प्राथलिक स्वास््य चौकी िलिविको वक्यौिा र्वद्यिु िहशिु सम्बन्धिा 

बकैया गाउँपालिका वडा िं ४ िलिवििा रहेको प्राथलिक स्वास््य चौर्क िलिविको र्वद्यिु िहशिु वक्यौिा 
रहेकोिा िेपाि र्वद्यिु प्रालधकरर् हेटौंडा र्विरर् केन्रिे वक्यौिा र्वद्यिु िहशिु भकु्तािी िभएिा र्वद्यिु िाईि 
काट्िे जािकारी गराएकोिे स्वास््य चौकीिा र्वद्यिु आपिुीको गाघम्भययिािाई िध्यिजर गदै गाउँपालिकाको 
ििु चाि ुखचयको भैपरी आउिे चाि ुखचयबाट रु ३ िाख रकि खचय िेखी र्वद्यिु िहशिु भकु्तािी गिे गरी 
लिर्यय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


