
 

पाना ३  को पाना  

 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।२।५ गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लनर्ययहरु 

 

1. छात्रवतृ्ति वविरर् सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७४ पौष ५ गिेको छात्रविृी वविरर् गने सम्बत्तन्ध लनर्यय बिोत्तिि लिलि 
२०७४ पौष ८ को बकैया गाउँपालिकाको सािात्तिक ववकास सलिलिको बैठकिे िोकेको िापदण्डिाई आधार 
िानी सो सलिलििे छात्रविृीका िालग पनय आएका लनवेदन उपर कारवावह गरर सलिलिको लिलि २०७५ िेठ 
३ गिेको बैठकिे छनौट गरी लसफाररस गरेको कुि ३५ िना गररव िथा िेहेन्दार ववद्याथीहरुिाई सलिलििे 
लसफाररस गरे बिोत्तिि नगद छात्रविृी वविरर् गने लनर्यय गररयो।  

 

2. वडा कायायियिाई ईन्धन सवुवधा सम्बन्धिा :- 
बकैया गाउँपालिकाका वडा कायायियहरुिाई गाउँपालिकािे कुपन िाफय ि प्रलि वडा िालसक बवििा २० लिटर 
इन्धन (पेट्रोि) उपिब्ध गराउने लनर्यय गररयो । साथै कुपन बझु्ने सम्बत्तन्धि वडा कायायियिे सवारीको 
िगबकु अलनवायय रुपिा गाउँपालिकािाई उपिब्ध गराउनपुने गरर लनर्यय गररयो । 

 

3. सेवा करारिा कियचारी व्यवस्थापन काययववलध सम्बन्धिा  :-  

बकैया गाउँपालिकािा प्राववलधक कियचारी करारिा व्यवस्थापन गनय 'बकैया गाउँपालिकाको सेवा करारिा 
कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधी २०७५' िाई पाररि गने लनर्यय गररयो। 

 

4. धरान चिारा सडक क्षते्रका िार पोि सम्बन्धिा :- 

लनिायर्ालधन 'धरान चिरा गाईघाट लसन्धिुी सडक' लनिायर्को क्रििा  बकैया गाउँपालिका क्षेत्रलित्र 
लनकालिएका/लनकालिने परुाना िार र पोि गाउँपालिका क्षेत्र लित्र नै प्रयोग हनुे गरी गाउँपालिकािाई नै त्तिम्िा 
ददन सम्बत्तन्धि लनकायिा अनरुोध गने लनर्यय गररयो ।  

5. क्षलिपिुी सम्बन्धिा :- 

लनिायर्ालधन 'धरान चिरा गाईघाट लसन्धिुी सडक'को क्षेत्रलित्र नपरेका िर सडक ववस्िार िथा लनिायर्को 
क्रििा क्षलि पगेुका बकैया गाउँपालिका लित्रका घर/घरधनीिाई क्षलिपिुी उपिब्ध गराउन गाउँपालिकाको 
िफय बाट श्री धरान चिरा गाइघाट लसन्धिुी हेटौंडा सडक आयोिना, हेटौंडा, िकवानपरुिाई अनरुोध गने 
लनर्यय गररयो। 

 

6. सािदुावयक वनको लििाि काठको सूचना सम्बन्धिा :- 
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यस बकैया गाउँपालिका लित्र रहेका सािदुावयक वनहरुिे आफूिे लििाि गने काठको सूचना साववकिा 
गाउँकाययपालिकाको कायायियिा िानकारीको िालग िथा सूचना टाँसको िालग पठाउने गरेकोिा अब उप्रान्ि 
त्यस्िा प्रकृिीका सूचना सम्बन्धीि वडा कायायियिा सिेि पठाउन अनरुोध गरी सािदुावयक वन उपिोक्ता 
सिहुहरुिाई पत्राचार गने गरर लनर्यय गररयो ।  

 

7. वडा नं ४ को योिना संशोधन सम्वन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको गाउँसिाबाट ववलनयोिन िएको बकैया गाउँपालिका वडा नं ४ कायायिय अन्िगयि 
संचािन हनुे 'वडा कायायिय फलनयचर िथा व्यवस्थापन' त्तशषयककिा रहेको कुि २ िाख ५० हिार रकि 
िध्ये  रु १ िाख रकि िहेन्र िावी छलिवनिा अंग्रिेी िाध्यििा पठनपाठनको िालग पाठ्यपसु्िक खररद गनय 
ववलनयोिन गने गरी वडा नं ४ को वडा सलिलिको लनर्ययसाथ लसफाररस प्राप्त िएकोिे सोवह बिोत्तिि योिना 
संशोधन गने गरी लनर्यय गररयो।  

8. सावयिलनक िग्गा  संरक्षर् सम्बन्धिा :- 

स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ िे गाउँपालिका लित्र रहेका सावयिलनक िग्गा संरक्षर्को 
कायय गाउँपालिकाको काि लित्र राखेकोिे बकैया गाउँपालिका लित्रका सावयिलनक िग्गाहरुको अलिक्रिर् 
रोक्न सावयिलनक सूचना प्रकाशन प्रसारर् गने गरी लनर्यय गररयो। 

9. कृवष प्रसार काययक्रिको त्तशषयक पररवियन सम्बन्धिा :- 

बकैया गाउँपालिकाको चाि ुआलथयक वषयको 'कृवष प्रसार काययक्रि' अन्िगयिको त्तस्वकृि वावषयक काययक्रििा 
क्र सं  २.४ िा रहेको लनम्नानसुारको काययक्रि त्तशषयकिाई िपत्तशि बिोत्तिि पररवियन गने लनर्यय गररयो। 

साववकको त्तशषयक 

क्र सं त्तशषयकको नाि रकि 

१ काययक्रिबारे सरोकारवािा लबच अन्िरवक्रया गोष्ठी ४०००० 
 

पररवलियि त्तशषयक 

क्र सं त्तशषयकको नाि रकि 

१ उन्नि धान लबउिा २५%  अनदुान (साववत्री र िकवानपरु-१) ४०००० 
 

10. पश ुववकास सेवा काययक्रिको त्तशषयक पररवियन सम्बन्धिा :- 
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बकैया गाउँपालिकाको चाि ुआलथयक वषयको 'पश ुववकास सेवा काययक्रि' अन्िगयिको त्तस्वकृि वावषयक 
काययक्रििा क्र सं  २ ३ र ८ िा रहेका लनम्नानसुारको काययक्रि त्तशषयकको रकि िाई क्र सं १३ को 
'खवुा बनाउने औिार उपकरर्' काययक्रििा थप गने गरी लनर्यय गररयो। 

साववकको त्तशषयक 

क्र सं त्तशषयकको नाि रकि 

१ नश्ल सधुार काययक्रि(गाईिा कृलत्रि गिायधान) ५०००० 
२ नश्ल सधुार काययक्रि(िैंलसिा कृलत्रि गिायधान) १५००० 
३ थनुेिो रोग लनयन्त्रर् काययक्रि २५००० 
 िम्िा रकि ८५००० 

 

रकि थप िएको त्तशषयक 

क्र सं त्तशषयकको नाि साववकको बिेट थप रकि कायि िएको बिेट कैवफयि 
१ खवुा बनाउने औिार उपकरर् १००००० ८५००० १८५०००  

 

 

 

 


