
 

पाना २  को पाना  

 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।२।२८ गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लनर्ययहरु 

 

1. टोि र वस्िी स्िरको भेिा सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँकाययपालिकाको आलथयक वर्य २०७५।७६ को बजेट लनिायर्को ियारी िालग गररनपुने टोि िथा 
बस्िी भेिा प्रत्येक वडा कायायियिे सम्बन्न्धि वडा सलिलिको लनर्ययबाट िय गरी लिलि २०७५ जेठ २९ 
देन्ि सरुु गरी २०७५ असार ३ गिे सम्ि सम्पन्न गने लनर्यय गररयो।  

 

2. योजना छनौटको िालग प्राथलिकिाका आधार सम्बन्धिा :- 
बकैया गाउँपालिकाकाको आगालि आलथयक वर्य २०७५।७५ को बजेट िजुयिा गनुय पवुय वडा कायायियहरुिे 
सम्बन्न्धि वडाका टोि िथा वस्िीहरुिा गई योजना संकिन गनय िथा वडा सलिलिबाट गाउँपालिकािा योजना 
लसफाररस गरर पठाउन िपन्िि बिोन्जिको योजना प्राथलिकिाका आधार िय गने लनर्यय गररयो । 

आ व २०७५।७६ को योजना छनौटको िालग प्राथलिकिाका आधारहरु 

१) आलथयक ववकास र गररवी लनवारर्िा प्रिक्ष्य योगदान पयुायउने । 

२) लछटो प्रलिफि प्राप्त हनुे िािका योजना 
३) आम्दानी र रोजगारी वदृ्दि गने  िािका योजना 
४) आि जनिाको िागि सहभालगिा जटु्ने िािका योजना िथा िागि कि िाग्ने योजना 
५) स्थानीय साधन र स्रोिको अलधकिि प्रयोग हनुे िािका योजना 
६) िैविक सिानिा िथा सिावेिी ववकासिा योगदान पयुायउने वकलसिका 
७) दीगो ववकास र वािावरर् संरक्षर्िा योगदान पयुायउने वकलसिका 
८) स्थानीय भावर्क साँस्कृलिक ववकासिा टेवा पयुायउने 
९) यस गाउँपालिकाको सहज जनजीववका र ववकासका िालग अत्यावश्यक रहेका भौलिक पवुायधारहरु । 

१०) प्राकृलिक प्रकोप एवि ्ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग पगु्ने । 

११) स्थानीय पययटन प्रवदयनिा योगदान पयुायउने वकलसिका । 

१२) चाि ुआ व िा सरुु गररएका िर बजेट अपयायप्तिाको कारर् सम्पन्न हनु नसकेका योजना 
 

3. योजना छनौटको िालग िागयदियन सम्बन्धिा  :-  

बकैया गाउँपालिकाको आगालि आलथयक वर्य २०७५।७६ को बजेट िजुयिाको लसिलसिािा वडा कायायियबाट 
योजनाहरु छनौट गरर पठाउँदा िपन्िि बिोन्जि गने गरी िागयदियन िय गने लनर्यय गररयो । 

 

 



 

पाना २  को पाना  

 

आ व २०७५।७६ को योजना छनौटको िालग िागयदियनहरु 

१. साना र टुके्र आयोजनािाई लनरुत्सावहि गरी नलिजा देन्िने िािका ठुिा आयोजना छनोट गनुयपनेछ 
।ववर्िे पररन्स्थलििा बाहेक कन्म्ििा १ िाि सम्िका आयोजनाहरु छनौट गनुयपनेछ । 

२. वडा सलििीिे आयोजना छनौट गदाय वडा लभत्रका वस्िीहरुिाई भौगोलिक अवस्थीिी जनसंख्या 
यािायिको सवुवधा िगायिका आधारिा क्िस्टर लनिायर् गरी सवै नागररकिाई भेिािा सहभागी हनुे 
व्यवस्था लििाउन ुपनेछ। 

३. वस्िी िथा टोि स्िरको आयोजना छनोटका िालग वडा सदस्यको नेितृ्विा टोिी परीचािन गनुयपनेछ 
। 

४. वस्िी िथा टोि स्िरको आयोजना छनौटिा नागररक सिाजका संस्थाहरु, आिा सिहुहरु, बाि 
क्िवहरु आद्ददको सवक्रय सहभागीिा गराउन ुपनेछ । 

५. वस्िी स्िरबाट छनौट भएका आयोजना िथा काययक्रिहरुको सूची ियार पारी वडा सलििीिा पेि 
गनुयपनेछ । 

६. वडा सलििीिे वडा भेिा िाफय ि आयोजना िथा काययक्रिहरुिाई ववर्यगि क्षेत्र सिेि छुट्याइ 
प्राथलिकीकरर् गरी गाउँकाययपालिकािा लसफारीस गरी पठाउनपुनेछ । 

७. वडा सलििीिे आयोजनाहरु सीफारीस गरी पठाउँदा वडागि लसलिङ बाट सम्पन्न हनु नसक्ने िािका 
बढीिा ५ वटा ठुिा आयोजनाहरु गाउँपालिकास्िरबाट संचािन र बजेट ववलनयोजन हनुे गरी लसफाररस 
गरी पठाउन सक्नेछ । 

८. वडा सलिलििे आयोजना लसफाररस गरर पठाउँदा पवुायधार ववकास न्िर्यकिा वडागि लसलिङ रकिको 
कन्म्ििा ५० प्रलििि रकि हनुे गरर लसफाररस गनुयपनेछ । 

4. योजना फरफारकको िालग लिलि सम्बन्धिा  :-  

बकैया गाउँकाययपालिकाको कायायियबाट चाि ुआलथयक वर्य २०७४।७५ िा उपभोक्ता सलिलि िाफय ि 
संचािन गने गरी सम्झौिा भएका योजनाहरुको फरफारकको अन्न्िि लिलि २०७५ जेठ िसान्ि सम्ि 
हनुे गरी सम्झौिा गररएकोिा लनधायररि लिलि लभत्र सम्पन्न हनु नसकेका योजनाहरुको िालग असार २५ 
गिे सम्िको िालग म्याद थप गने लनर्यय गररयो । 

5. िेिलििाप दस्िरु सम्बन्धिा  :-  

बकैया गाउँपालिकाको न्यावयक सलिलििे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउनपुने काययववलध २०७४ को 
दफा नं ६३ बिोन्जि छनौट भएका िेिलििापकिायहरुिे सोवह काययववलधको दफा ७१ िा िेिलििाप दस्िरु 
सम्बन्धिा 'पक्षहरूको सहिलििा िेिलििापकिायिे पक्षहरुबाट बढीिा रु ५००।-/५००।- लिन पाउनेछन' 

भनी उल्िेि भएकोिा सो वाक्यांििाई पररिाजयन गरी 'िेिलििापकिायबाट प्राप्त प्रलिवेदनको आधारिा प्रलि 
उजरुी बापि गाउँपालिकािे रु ४०० भकु्तानी गनेछ' भने्न वाक्याँि रािी काययववधी िंिोधन गने लनर्यय गररयो 
।     


