
बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ७-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०९/१५ गते 

लभलत २०७९/०९/१५ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् फैठक सॊखमा् ७-२०७९/०८० 

क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
चक्रऩथ लनभायण मोजना कामायन्वमन 
सम्फन्धभा । 

कणायरी प्रदेश सयकाय सशतय अनदुान अन्तगयत फजेट उऩक्षशषयक 
८०६६७५०५५२१ खचय क्षशषयक ३११५१ वडा नॊ. १ देक्षख ७ सम्भ 
चक्रऩथ लनभायण मोजना बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ६ य ७ 
जोड्ने वाईक्षचवऩन दलुनऩाटा सडक लनभायण गने । 

 

२. 
कृवष ऩकेट कामयक्रभ कामायन्वमन 
सम्फन्धभा । 

नेऩार सयकाय सशतय अनदुान फजेट उऩक्षशषयक ८०६६७५०५५११ 
खचय क्षशषयक २२५११ आ.व. २०७९/०८० भा नमाॉ सनु्तराजात 
परपूर फारी ऩकेट ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन गने 

 

३. 
ऩश ु ऩकेट कामयक्रभ कामायन्वमन 
सम्फन्धभा । 

नेऩार सयकाय सशतय अनदुान फजेट उऩक्षशषयक ८०६६७५०५५११ 
खचय क्षशषयक २२५११ आ.व. २०७९/०८० भा नमाॉ फाख्रा ऩकेट 
ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन गने। 

 

४. 
नेऩार येडक्रस सोसाईटीद्धाया 
कामायन्वमन हनुे आमोजना छनौट 
सम्फन्धभा । 

नेऩार येडक्रस सोसाईटी बगवतीभाई उऩशाखाफाट सञ्चारन हनु े
खानेऩानी आमोजना छनौट गने 

 

५. स्थानीम लनदेशक सलभलत 
योजगायीको हक सम्फन्धी लनमभावरी २०७५ लनमभ १४ फभोक्षजभ 
नागरयकको योजगायको हक सॊयऺण सम्फन्धी काभको रालग मस 
गाउॉऩालरकाभा तोवकए फभोक्षजभ स्थानीम लनदेशक सलभलत गठन गने । 

 

६. 
एक ऩालरका एक ऩशऩुॊऺी 
कामयक्रभ सम्फन्धभा । 

ऩश ु अस्ऩतार तथा ऩशसेुवा कामायरम दैरेखको चार ु आ.व. 
२०७९/०८० को स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय एक ऩालरका 
एक ऩशऩुॊछी ऩकेट रागत साझेदायी कामयक्रभ मस गाउॉऩालरका 
अन्तगयत वडा नॊ. ४ भा कामायन्वमन गने य रागत साझेदायी वाऩतको 
यकभ र. ४०००००। साझेदायी गने । 

 

७. 
आधायबतू तह कऺा-८ ऩयीऺा 
सञ्चारन कामयववलध २०७९ 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका आधायबतू तह कऺा-८ ऩयीऺा सञ्चारन 
कामयववलध २०७९ स्वीकृत गने । 

 

८. 
नभनुा कऺा सञ्चारन प्रस्ताव 
स्वीकृलत सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाको चार ु आ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत 
वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नभनुा कऺा सञ्चारनको रालग प्रस्तावहर 
छनौट गने । 

 

९. 

नेऩार सयकाय सशतय अनदुान 
तपय का आमोजनाको फाॉकी फजेटको 
ऩनु खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाउन े
सम्फन्धभा । 

नेऩार सयकाय सशतय अनदुान तपय का आमोजनाको फाॉकी फजेटको ऩनु 
खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाउने ।  

१०. 

प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान य 
गाउॉऩालरकाको रागतभा सञ्चालरत 
आमोजनाको फाॉकी फजेटको ऩनु 
खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाउन े
सम्फन्धभा । 

प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान य गाउॉऩालरकाको रागतभा सञ्चालरत 
आमोजनाको फाॉकी फजेटको ऩनु खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाउन े।  

 
 



बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ७-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०९/१५ गते 

लभलत २०७९/०९/१५ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको सातौँ फैठकफाट बएका लनणयमहर् 
१. कणायरी प्रदेश सयकाय सशतय अनदुान अन्तगयत फजेट उऩक्षशषयक ८०६६७५०५५२१ खचय क्षशषयक ३११५१ वडा नॊ. १ 

देक्षख ७ सम्भ चक्रऩथ लनभायण मोजना र. २० राख बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ६ य ७ जोड्ने वाईक्षचवऩन 
बेयखोरा सडक (चक्रऩथ खण्ड) लनभायण गने । 

२. नेऩार सयकाय सशतय अनदुान फजेट उऩक्षशषयक ८०६६७५०५५११ खचय क्षशषयक २२५११ आ.व. २०७९/०८० भा 
नमाॉ सनु्तराजात परपूर फारी ऩकेट ववकास कामयक्रभ वडा नॊ. ६ य ७  भा कामायन्वमन गने । 

३. नेऩार सयकाय सशतय अनदुान फजेट उऩक्षशषयक ८०६६७५०५५११ खचय क्षशषयक २२५११ आ.व. २०७९/०८० भा 
नमाॉ फाख्रा ऩकेट ववकास कामयक्रभ वडा नॊ. ४ भा कामायन्वमन गने। 

४. मस गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय कृवष सेवा केन्र य ऩश ु
सेवा केन्रफाट सञ्चारन हनुे कामयक्रभ स्वीकृत कामयववलध फभोक्षजभ देहाम अनसुाय कामायन्वमन गने । 
क्र.सॊ. कामयक्रभको नाभ कामायन्वमन हनुे स्थान कैवपमत 
१. फाख्रा पभय लनभायण  वडा नॊ. १  
२. घाॉस खेती कामयक्रभ वडा नॊ. १ फाख्रा श्रोत केन्र  
३. फॊगयु पभय लनभायण गा.ऩा. स्तय  
४. भत्सस्म पभय लनभायण गा.ऩा. स्तय  
५. स्थानीम कुखयुा प्रवद्धयन कामयक्रभ गा.ऩा. स्तय  
६. तयकारय तथा परपुर फगैचा स्थाऩना गा.ऩा. स्तय  
 

५. नेऩार येडक्रस सोसाईटी बगवतीभाई उऩशाखाफाट सञ्चारन हनुे देहाम फभोक्षजभका खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना य 
अन्म आमोजना छनौट गने् 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ स्थान कैवपमत 
१. लतननेयी खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. १   
२. रभरेख आग्रगाउॉ बनुय ढाॉणगाउॉ खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. २  
३. बकेभरुा खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. ३  
४. फुॊची कुरीभडुा खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. ४   
५. राम्का खोरा धाया खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. ५   
६. झेग्र ेसलनगाउॉ आदशयटोर खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. ६  
७. डाडाभालथ क्षचनाया खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना वडा नॊ. ७  

 

६. योजगायीको हक सम्फन्धी लनमभावरी २०७५ को लनमभ १४ फभोक्षजभ नागरयकको योजगायको हक सॊयऺण 
सम्फन्धी काभको रालग मस गाउॉऩालरकाभा देहाम फभोक्षजभ स्थानीम लनदेशक सलभलत गठन गने । 
क्र.सॊ. नाभथय ऩद क्षजम्भेवायी 
१. श्री गणेशफहादयु थाऩा गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ -अध्मऺ 
२. श्री लभनाकुभायी खड्का गाउॉ कामयऩालरका उऩाध्मऺ -सदस्म 
३. श्री ददऩक यावत वडा अध्मऺ वडा नॊ. २ -सदस्म 
४. श्री भानफहादयु खड्का वडा अध्मऺ वडा नॊ. ३ -सदस्म 
५. योजगाय सॊमोजक बगवतीभाई गाउॉऩालरका -सदस्म सक्षचव 
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७. ऩश ुअस्ऩतार तथा ऩशसेुवा कामायरम दैरेखको चार ुआ.व. २०७९/०८० को स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय 
एक ऩालरका एक ऩशऩुॊछी ऩकेट रागत साझेदायी कामयक्रभ मस गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा नॊ. ४ भा कामायन्वमन 
गने य रागत साझेदायी वाऩतको यकभ र. ४०००००। साझेदायी गने । 

८. बगवतीभाई गाउॉऩालरका आधायबतू तह कऺा-८ ऩयीऺा सञ्चारन कामयववलध २०७९ स्वीकृत गने । 
९. मस गाउॉऩालरकाको चार ु आ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नभनुा कऺा 

सञ्चारनको रालग ऩेश बएका प्रस्तावहर क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद शाखारे ऩेश गये फभोक्षजभ प्रस्तावहर भालथ अको 
फैठकभा छरपर  तथा छनौट गने । 

१०. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत वेस्तडा फजायको भध्मभहाडी ऩषु्ऩरार सडक जथाबावी रऩभा लनभायण साभग्री 
थपु्रो रगाई मातामात आवातजावतभा सभस्मा बएकोरे लनभायण साभग्री हटाउन प्रहयी वेस्तडाराई लनदेशन गने । 

११. मस गाउॉऩालरकाको रालग चार ुआ.व. २०७९/०८० भा स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय सशतय 
अनदुान तपय का देहामका आमोजनाको ठेक्का फन्दोवस्त बएको य ठेक्का फन्दोफस्त बई फाॉकी फजेटफाट आमोजनाको थऩ 
कामय गनय अत्समावश्मक यहेको हुॉदा ऩनु खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाई थऩ कामय गने । 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ स्थान स्वीकृत फजेट फाॉकी फजेट कैवपमत 
१. साईभेरा ऩगु्मा याताभाटा खानेऩानी तथा 

सयसपाई आमोजना 
वडा नॊ. ३ ७०००००० ३००००००  

२. सहडे जकेुऩानी ऩहयाऩानी भन्घय खानेऩानी 
तथा सयसपाई आमोजना 

वडा नॊ. ४ १००००००० ३९५००००  

३. अडेयीऩाल्त भूरऩानी खानेऩानी तथा 
सयसपाई आमोजना 

वडा नॊ. ७ १००००००० ३७१४०००  

 

१२. मस गाउॉऩालरकाको रालग चार ुआ.व. २०७९/०८० भा स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय कणायरी प्रदेश सयकाय 
सभऩयुक अनदुान य गाउॉऩालरकाको रागत साझेदायीभा सञ्चालरत देहामको आमोजनाको ठेक्का फन्दोवस्त बएको य ठेक्का 
फन्दोफस्त बई फाॉकी फजेटफाट आमोजनाको थऩ कामय गनय अत्समावश्मक यहेको हुॉदा ऩनु खरयद प्रवक्रमा अगाडी फढाई थऩ 
कामय गने । 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ स्थान स्वीकृत फजेट फाॉकी फजेट कैवपमत 
१. जमु्राकापर थवुा वडारेक कचारी सडक 

आमोजना 
वडा नॊ. ३ २००००००० ७७०३०००  

 


