बकैया गाउँकाययपालिकाको लिलि २०७५।५।२० गिेको बैठकका प्रस्िाव एवं लिर्ययहरु
ु ाई िथा सािाजजक परिक्षर् सम्बन्धिा :1. सावयजलिक सुिव
बकैया गाउँपालिकािे आलथयक वर्य २०७४।७५ िा सम्िादि गिे का काि काज िथा कायायन्वयि गिे को
बजेट सम्बन्धिा सवयसाधािर् जििासँग प्रिक्ष साक्षात्काि गिी सुशासि प्रवधयि गिय भाद्र ३१ गिे लबहाि १०
ु ाई सम्पन्ि गिने  लिर्यय गरियो । साथै सोिह िदि लबहाि ८ बजे गाउँ
बजे हात्तीसुँडेिा सावयजलिक सुिव
काययपालिकाको कायायियिा सािाजजक परिक्षर् सिेि सं चािि गिने  सवयसम्िि लिर्यय गरियो ।
2. 'बकैया गाउँपालिकाको जशक्षा काययिवलध @)&% ' पारिि सम्बन्धिा :-

,

बकैया गाउँपालिकािा िवद्यािय जशक्षा सं चािि, व्यवस्थापि िथा लियििका िालग बिेको 'बकैया
गाउँपालिकाको जशक्षा काययिवलध

,@)&% ' िाई सवयसम्िि

पारिि गिने  लिर्यय गरियो ।

3. िवद्युि प्रािवलधकको सेवा किाि सम्बन्धिा :बकैया गाउँपालिकाबाट आलथयक वर्य २०७५।७६ िा गाउँसभाबाट पारिि लबद्युि िवस्िाि जशर्यकिा पारिि
बजेटबाट सं चािि गरििे िवद्युि िवस्िाि सम्बजन्ध काययिाई सहज बिाउि इिे जरिलसयि पदिा १ जिािाई
सेवा किाििा लििे गिी बकैया गाउँकाययपालिकाबाट लिलि २०७५।५।५ िा लिर्यय भएकोिा िवद्युि िवस्िाि
काययिाई अझ प्रभावकािी बिाउि उक्त स्थाििा इिे जरिकि सब-इजन्जलियि(पाँचौं िह) सेवा किाििा लििे
सवयसम्िि लिर्यय गरियो ।
4. वडा कायायिय भवि लििायर् सम्बन्धिा:बकैया गाउँपालिका भवि ि गाउँपालिकाका िवलभन्ि वडा कायायियहरु चािु आलथयक वर्यिा लििायर् गिने  गिी
बकैया गाउँकाययपालिकाबाट लिलि २०७५।४।२० िा लिर्यय भएकोिा सािवकिा लिर्यय भएका वडा
कायायियहरुको अलिरिक्त वडा िं १२ कायायिय सिेि थप लििायर् गिने  गिी सवयसम्िि लिर्यय गरियो।
5. पिहिोबाट अवरुद्ध सडक सं चािि सम्बन्धिा:बकैया गाउँपालिकाको केन्द्रिाई वडा कायायिय सम्ि जोड्िे िथा गाउँपालिका लभत्रका अन्य िुख्य सडकहरु
वर्ाययाििा आएको पिहिोको कािर्िे अवरुद्ध भएकािे लि सडकहरु ित्काि सुचारु गिय प्रािवलधकिाई ििल्ड
अविोकि गिय िगाई ियाि भएको िागि अिुिाि बिोजजि काि गिय िगाई बकैया गाउँपालिकािे आलथयक
वर्य २०७५।७६ को िालग पारिि बजेटिा िियि सम्भाि कोर् जशर्यकिा िवलियोजि गरिएको िकिबाट उक्त
काययिा िागेको िकि भ ुक्तािी गिने  सवयसम्िि पारिि गरियो ।
6. वस्िी स्थािान्ििर् सम्बन्धिा:ु िच ुिी क्षेत्रिा िहे का १३ घिधुिीहरु लििायर्ालधि 'धिाि चिािा सडक'बाट
बकैया गाउँपालिकाको वडा िं ३ भव
पिहिोको जोजिििा पिे कािे लि घिहरु ित्काि स्थािान्ििर् गिुप
य िने  अवस्था िहे कोिे सो काययको िालग

यथालसघ्र प्रकृया अजघ बढाउि गाउँपालिकाको िियबाट धिाि चिािा सडक लििायर् आयोजिािाई अिुिोध
गिने  सवयसम्िि लिर्यय गरियो।

7. 'गाउँ िेिकुद िवकास सलिलि' गठि सम्बन्धिा:बकैया गाउँपालिका लभत्र सं चािि गरििे सम्पुर् य िे िकुद िियाकिापहरुिाई व्यवजस्थि रुपिा सं चािि गिय
िपजशि बिोजजिको गाउँ िेिकुद िवकास सलिलि गठि गिने  लिर्यय गरियो । साथै गाउँ िेिकुद िवकास
सलिलििाई आवश्यक सहयोग ि सिन्वय गिय उक्त सलिलिको िािहििा िहिे ि कायय गिने  गिी 'गाउँ िे िकुद
सिन्वय सलिलि' गठि गिने  सवयसम्िि लिर्यय गरियो।
िपजशि

1. गाउँपालिका अध्यक्ष

सं योजक

2. गाउँपालिका उपाध्यक्ष

सदस्य

3. प्रिुि प्रशासकीय अलधकृि

सदस्य

4. सािाजजक िवकास सलिलिको सं योजक

सदस्य

5. प्रलिलिधी जजल्िा िेिकुद िवकास सलिलि

सदस्य

6. गाउँकाययपालिका सदस्यहरुिध्येबाट काययपालिकािे ििोलिि गिे को २ जिा सदस्य
7. गाउँ िेिकुद सिन्वय सलिलि अध्यक्ष

सदस्य

8. जशक्षा अलधकृि

स. सजचव

8. प्रोिाइि लििायर् सम्बन्धिा:बकैया गाउँपालिकाको प्रोिाइि लििायर्को प्रकृया अजघ बढाउिे सवयसम्िि लिर्यय गरियो ।
9. अिाििबाट कि संकिि सम्बन्धिा:बकैया गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िहे का िोिा िथा बगि क्षेत्रबाट ढुँ गा, लगट्टी, बािुवा आिदको व्यवजस्थि रुपिा
उत्ििि गिय गाउँपालिकािे ियाि गरििहे को प्रािजम्भक वािाविर्ीय परिक्षर्को प्रलिवेदि जस्वकृि भई ठे क्काको
प्रकृया सम्पन्न िभएसम्िको िालग 'अिाििबाट कि सं किि कायययोजिा' जस्वकृि गिी असोज १ बाट ढुँ गा
लगट्टीको कि अिाििबाट सं किि सुरु गिने  सवयसम्िि लिर्यय गरियो ।

