
बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ४-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०७/२३ गते 

लभलत २०७९/०७/२३ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् फैठक सॊखमा् ४-२०७९/०८० 

क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
प्रथभ तै्रभालसक अवलधको प्रगलत सलभऺा 
सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७९/०८० को प्रथभ तै्रभालसक अवलधभा 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमफाट 
सम्ऩादन बएका कामयहरको प्रगलत सलभऺा गने ।  

 

२. लनणयम कामायन्वमनको सलभऺा सम्फन्धभा । 
गाउॉ कामयऩालरकाको अक्षघल्रा फैठकफाट बएका लनणयमहर 
कामायन्वमनको प्रगलत सलभऺा गने । 

 

३. 
कयाय कभयचायीहरको म्माद थऩ सम्फन्धभा 
। 

बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयत 
कामायरमभा कामययत कभयचायीहरको कयाय म्माद थऩ गने ।  

 

४. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा ऩरयषद् 
कामयववलध, २०७९ सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा ऩरयषद् कामयववलध, २०७९ 
स्वीकृत गने।  

५. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका एकर ऩरुषराई 
साभाक्षजक सॊयऺण कामयववलध, २०७९  
सम्फन्धभा। 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका एकर ऩरुषराई साभाक्षजक सॊयऺण 
कामयववलध, २०७९ छरपर तथा स्वीकृत गने । 

 

६. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका कृवष तथा ऩशऩुॊऺी 
ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववलध, 
२०७९ सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ 
अनसुाय कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन 
कामयववलध, २०७९ छरपर तथा स्वीकृत गने । 

 

७. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका द्धन्द्ध प्रबाववत 
ऩरयवायराई सहामता सम्फन्धी कामयववलध, 
२०७९ सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका द्धन्द्ध प्रबाववत ऩरयवायराई सहामता 
सम्फन्धी कामयववलध, २०७९ छरपर तथा स्वीकृत गने । 

 

८. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका शैक्षऺक कामयक्रभ 
कामायन्वमन लनदेक्षशका २०७९/०८० 

सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका शैक्षऺक कामयक्रभ कामायन्वमन 
लनदेक्षशका, २०७९/०८० स्वीकृत गने । 

 

९. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका खेरकूद कामयक्रभ 
कामायन्वमन कामय मोजना, २०७९/०८० 
सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका खेरकूद कामयक्रभ कामायन्वमन कामय 
मोजना, २०७९/०८० स्वीकृत गने । 

 

१०
. 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको स्थानीम 
ऩाठ्यक्रभ स्वीकृत सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ "हाम्रो 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका, २०७९" स्वीकृत गने । 

 

११
. 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको ववलबन्न 
भूल्माॊकन सम्फन्धभा । 

स्थानीम तहको ववलबन्न भूल्माॊकनको रालग स्वीकृत कामयववलध 
फभोक्षजभ भूल्माॊकन कामयराई अगाडी फढाउन गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गने ।  

 

१२
. 

जगनाथ स्वास््म चौकी खानेऩानी तथा 
अऩाङ्गभैत्री शौचारम लनभायण कामयक्रभ 
साझेदायी यकभ सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ४ जगनाथ स्वास््म 
चौकी खानेऩानी तथा अऩाङ्गभैत्री शौचारम लनभायण कामयक्रभभा 
यकभ साझेदायी गने । 

 

१३
. 

हरुाक टाकुया देक्षख ऩगनाथ जाने गोयेटो 
फाटो भभयत । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. १ क्षस्थत हरुाक 
टाकुया-ऩगनाथ जाने गोयेटो फाटो भभयत ।  
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लभलत २०७९/०७/२३ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको तेस्रो फैठकफाट बएका लनणयमहर् 
१. चार ुआ.व. २०७९/०८० को प्रथभ तै्रभालसक अवलधभा बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका 

कामायरम/सॊस्थाफाट सम्ऩादन बएका कामय तथा सेवा प्रवाहको प्रगलत सलभऺा गरयमो।  

२. मस गाउॉ कामयऩालरकाका अक्षघल्रा फैठकफाट बएका लनणयमहर कामायन्वमनको प्रगलत सलभऺा गरयमो ।  

३. मस बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयत कामायरमहरभा कयाय सेवाभा कामययत तऩलसर फभोक्षजका 
कभयचायीहरको कयाय म्माद लभलत २०७९ ऩौष भसान्तसम्भ थऩ गने लनणयम गरयमो ।   

तऩलसर् 
क्र.स. कभयचायीको नाभ थय ऩद/तह वा शे्रणी  कामायरम/कामयक्रभ कैवपमत 

१ फरददऩकुभाय खाॉण ईक्षन्जलनमय 

बगवतीभाइ गाउॉऩालरका 

 
२ देवेन्रफहादयु लसॊह सूचना प्रववलध अलधकृत  
३ फरफहादयु बण्डायी योजगाय सॊमोजक  
४ खगेन्रप्रसाद शभाय सव ईक्षन्जलनमय  
५ याज ुखत्री सव ईक्षन्जलनमय  
६ ददऩकयाज अलधकायी अ.सव ईक्षन्जलनमय  
७ ऻानफहादयु थाऩा अ.सफ.इक्षन्जलनमय  
८ नगेन्रफहादयु थाऩा इरेक्षरिलसमन  
९ लभना फस्नेत ना.ऩ.से.प्रा.  

१० भकुुन्द खत्री ना.प्रा.स. 

एक गाउॉ एक प्राववलधक 

 

११ सयेुन्र कुभाय खड्का ना.ऩ.से.प्रा.  
१२ जनकफहादयु थाऩा ना.ऩ.से.प्रा.  
१३ सरयता के.सी. ना.ऩ.से.प्रा.  
१४ याधा कुभायी याना ना.प्रा.स.  
१५ शान्ती नेऩारी  ना.प्रा.स.  
१६ चन्रा शाही  ना.ऩ.से.प्रा. बगवतीभाई गाउॉऩालरका  
१७ वकशोय खड्का का.स. नागरयक आयोग्म सेवा केन्र  
१८ खड्कफहादयु ववश्वकभाय एभ.आई.एस. अऩयेटय 

यावष्डम ऩरयचमऩत्र तथा ऩञ्जीकयण 
कामयक्रभ 

 
१९ मवुककुभायी थाऩा वपल्ड सहामक  
२० नववन दाहार वपल्ड सहामक  
२१ गगनफहादयु लसॊह श्रभ योजगाय सॊमोजक 

श्रभ योजगाय फैंक 
 

२२ ऩतृना थाऩा योजगाय व्मवस्थाऩक  
२३ बवानी प्रसाद अलधकायी  प्रशासन सहामक 

बगवतीभाइ गाउॉऩालरका 
 

२४ ऩूणयफहादयु शाही  प्रशासन सहामक  
२५ क्षचन्तफहादयु थाऩा ऩोषण स्वमभ सेवक फहुऺ ेत्रीम ऩोषण कामयक्रभ  
२६ बगवती कुभायी खत्री  उद्यभ ववकास सहजकताय 

रघ ुउद्यभ ववकास कामयक्रभ  
 

२७ सरयता थाऩा उद्यभ ववकास सहजकताय  
२८ लत्ररोचन थाऩा प्राववलधक सहामक प्रधानभन्त्री  योजगाय कामयक्रभ  



बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ४-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०७/२३ गते 

क्र.स. कभयचायीको नाभ थय ऩद/तह वा शे्रणी  कामायरम/कामयक्रभ कैवपमत 
२९ चन्रा शाही  साभाक्षजक ऩरयचारक गरयफसॊग ववश्वशे्वय कामयक्रभ  
३० सऩना शाही  कामयक्रभ सहजकताय  ददवा खाजा कामयक्रभ  
३१ जमफहादयु शाही ह.स.चा. 

बगवतीभाइ गाउॉऩालरका 

 
३२ सवयक्षजत हभार ह.स.चा.  
३३ ववनोद के.सी. का.स.  
३४ कृष्णफहादयु थाऩा का.स.  
३५ गणेशफहादयु ऺेत्री का.स.  
३६ कल्ऩना थाऩा  का.स.  
३७ भनोज थाऩा  का.स.  
३८ रोफहादयु शाही का.स.  
३९ टोऩफहादयु फोहोया का.स.  
४० ऩम्पा उऩाध्माम का.स.  
४१ सन्दीऩ वव.सी. का.स.  
४२ यचना कुभायी खत्री  का.स.  
४३ सम्झना ववश्वकभाय  का.स.  

आधायबतू अस्ऩतार य स्वास््म सॊस्थाभा कामययत  

 ४४ डा. प्रबाकय मादव भेलडकर अलधकृत (आठौ)   
४५ आक्षशका ढकार स्टाप नसय 

आधायबतू अस्ऩतार 

 
४६ ऩववत्रा कुभायी यावत स्टाप नसय  
४७ शेयफहादयु ववश्वकभाय पाभेशी सहामक (ऩाॉचौ)  
४८ दगुाय खड्का ल्माव अलसस्टेन्ट  
४९ हृदमयाभ येग्भी  का.स.  
५० कृष्णफहादयु खड्का स्वीऩय  
५१ शकु्षशर शाही का.स. स्वास््म शाखा   
५२ रक्ष्भी शे्रष्ठ अ.न.भी. 

ऩगनाथ स्वास््म चौकी 
 

५३  लधयेन्र फहादयु थाऩा का.स.  

५४ बऩेुन्र सोनी  अ.हे.फ. 
रभ स्वास््म चौकी 

 
५५ भहेन्र फोहया का.स.  
५६ लभरन ववश्वकभाय अ.हे.फ. 

भेहेरतोरी स्वास््म चौकी 
 

५७ रक्ष्भी ववष्ट अ.न.भी.  
५८ चक्रफहादयु खड्का का.स.  
५९ दगुाय के.सी. अ.न.भी. जगनाथ स्वास््म चौकी  
६० झयनाकुभायी चन्द अ.न.भी. 

कट्टी स्वास््म चौकी 
 

६१ सयुतफहादयु खड्का का.स.  
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क्र.स. कभयचायीको नाभ थय ऩद/तह वा शे्रणी  कामायरम/कामयक्रभ कैवपमत 
६२ बगवती के.सी. अ.न.भी. 

वडाबैयव स्वास््म चौकी 
 

६३ भोहनफहादयु फस्नेत का.स.  
६४ कल्ऩना योकाम अ.न.भी. 

साभदुावमक स्वास््म इकाई, क्षचवऩन 
 

६५ जगतफहादयु खड्का का.स.  
६६ खक्षम्वया थाऩा अ.न.भी. 

वेस्तडा वलथयङ्ग सेन्टय 
 

६७ सलुनता वोहया अ.न.भी.  
 

४.  बगवतीभाई गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरका साभाक्षजक ववकास सलभलतफाट ऩेश बएका देहाम फभोक्षजभका कामयववलध भालथ 
व्माऩक छरपर गरय स्वीकृत गने लनणयम गरयमो । 

क. बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा ऩरयषद् कामयववलध, २०७९ । 

५. बगवतीभाई गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाका ववषमगत सलभलत य शाखाहरफाट ऩेश बएका देहाम फभोक्षजभका 
कामयववलधहर अध्ममन य सझुावको रालग सम्फक्षन्धत सलभलतभा ऩठाउने । 

क. बगवतीभाई असहाम एकर ऩरुषराई साभाक्षजक सॊयऺण सम्फन्धी कामयववलध, २०७९ । 

ख. बगवतीभाई गाउॉऩालरका कृवष तथा ऩशऩुॊऺी कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववलध, २०७९ । 

ग. बगवतीभाई गाउॉऩालरका द्धन्द्ध प्रबाववत ऩरयवायराई सहामता सम्फन्धी कामयववलध, २०७९ । 

६. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७९/०८० को शैक्षऺक कामयक्रभ कामायन्मन लनदेक्षशका २०७९/०८० 
स्वीकृत गने । 

७. मस गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन लनभायणको रालग ववलनमोक्षजत फजेटफाट नऩगु हनुे यकभ आन्तरयक श्रोत तपय  फजेट 
उऩक्षशषयक नॊ. ८०६६७५०५३०७ बगवतीभाई गाउॉऩालरका-ऩूवायधाय ववकास शाखा अन्तगयत गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरम घेयवाय तथा गेट लनभायण कामयक्रभफाट खचय गने लनणयम गरयमो । 

८. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ "हाम्रो बगवतीभाई गाउॉऩालरका २०७९" स्वीकृत गने । 

९. बगवतीभाई गाउॉऩालरका क्षस्थत जगनाथ स्वास््म चौकीभा मस कामायरम य सयसपाई तथा स्वच्छता ऩरयमोजनाको रागत 
सहबालगताभा सञ्चालरत जगनाथ स्वास््म चौकीभा खानऩेानी य अऩाङ्गभैत्री शौचारम लनभायण कामयक्रभको साझेदायी वाऩत र. 
२०००००। नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगयत फ.उ.शी.नॊ. ८०६६७५०५१०७ बगवतीभाई 
गाउॉऩालरका-प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शाखा खचय क्षशषयक २२५२२ ववत्तीम साझेदायी कोष कामयक्रभफाट खचय रेख्न े
लनणयम गरयमो । 

१०. हरुाकटाकुया-ऩगनाथ गोयेटो फाटो बक्षककएको कायण भालनसहर आवातजावत गनय कदठनाई बएको हुॉदा उक्त फाटो 
भभयत गनय भभयत सम्बाय कोषफाट र. ५००००। खचय गने लनणयम गरयमो । 

११. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय फजेट क्षशषयक नॊ.  
८०६६७५०५२०७ बगवतीभाई गाउॉऩालरका - ७ नॊ. वडा कामायरम अन्तगयत रेकार थान-सूमयऩानी सडक लनभायणको 
रालग ववलनमोक्षजत यकभ र. ५०००००। रोहोये (भध्मऩहाडी याजभागय)-खोय-क्षशखयद्धायी सडक आमोजनाको ववस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमायीको रालग सॊशोधन गने य अऩगु यकभ कन्टेन्जेन्सी यकभफाट खचय गने लनणयम गरयमो । 

१२. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७९/०८० स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय ववत्तीम 
सभालनकयण अनदुान अन्तगयत फजेट क्षशषयक नॊ. ८०६६७५०५२०७ बगवतीभाई गाउॉऩालरका- ७ नॊ. वडा कामायरम 
अन्तगयत डाॉडागैया लसॊचाई ऩोखयी लनभायण मोजना र. २०००००। देहाम फभोक्षजभ सॊशोधन गने लनणयम गरयमो । 
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तऩलसर् 
क्र. 
सॊ. 

स्वीकृत मोजना सॊशोलधत मोजना 
कैवपमत 

मोजनाको नाभ स्थान फजेट मोजनाको नाभ स्थान फजेट 

१. डाॉडागैया लसॊचाई 
ऩोखयी लनभायण 

वडा नॊ. ७ २०००००। भाग्रे लसॊचाई 
ऩोखयी लनभायण 

वडा नॊ. 
७ 

१०००००।  

 ववद्यतु राईन 
ववस्ताय 

वडा नॊ. 
७ 

१०००००।  

 

१३. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाफाट गत आ.व. २०७८/०७९ भा सम्ऩादन बएका कामयहरको भूल्माॊकनको रालग देहाम 
फभोक्षजभ गनय गयाउनको रालग गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गने । 

क. स्थानीम तहको सॊस्थागत ऺभता स्व्भूल्माॊकन, स्थानीम तहको ववत्तीम सशुासन स्व् भूल्माॊकन य स्थानीम तहको 
कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन कामयको रालग १/१ जना पोकर ऩसयन तोरने । 

ख. क फभोक्षजका भूल्माॊकन कामयहरको रालग सूचकगत रऩभा कागजात तथा प्रभाण सॊकरन २०७९ भॊलसय भसान्तलबत्र 
गरयसरने य कागजात तथा प्रभाणहर वेवसाईटभा अऩरोड य भूल्माॊकन कामय २०७९ ऩौष २५ गतेलबत्र सम्ऩन्न 
गरयसरने ।  


