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निर्णय िं १ M  
 मस गाउॉऩालरका अन्तगगत जनता आवास कामगक्रभ कामागन्वमन गनगको रागग राबग्राही 
सवेऺण पायाभ सफै वडा कामागरमहरुरे  बयी लभतत २०७६।१०।२५ गतेलबत्र गाउॉ  कामगऩालरकाको 
कामागरमभा ऩेश गनग तनदेशन गने । 
 

निर्णय िं २ 
 मस गाउॉऩालरकाको आ व २०७५।०७६ को भ रे ऩ को प्रायम्भबक प्रततवेदन फैकभा ऩेश बई सो 
प्रततवेदन भागथ व्माऩक छरपर गरयमो । प्रततवेदनभा उल्रेखित वरेुजुको दपाहरुको आवश्मक 
कागजात तथा प्रभाणसहहत प्रततक्रक्रमा ऩेश गनग गाउॉ  कामगऩालरकाको कामागरमराई तनदेशन गने ।   
 

निर्णय िं ३ 
 मस गाउॉऩालरकाभा कामागन्वमनभा यहेको श्रभ योजगाय फैंकका सदस्महरुको साभूहहक भमादी 
ववभा कन्टेन्जेन्सी यकभफाट िर्ग हुने गयी गने । 
 

निर्णय िं ४ 
 बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको आ व २०७६।०७७ स्वीकृत कामगक्रभ अनुसाय जेष्ठ नागरयकराई 
न्मानो कऩडा ववतयणको रागग कऩडा िरयद बई सकेको हुॉदा तऩलसरको लभतत य स्थानभा कऩडा 
ववतयण कामगक्रभ आमोजना गने । 
तपसिलः 
क्र स लभतत वडा नॊ स्थान 

१ २०७६।१०।१७ ५, ६ य ७ सभवम्न्धत वडा कामागरम 
२ २०७६।१०।१८ १ य २ सभवम्न्धत वडा कामागरम 

३ २०७६।१०।१९ ३ य ४ सभवम्न्धत वडा कामागरम 

 
निर्णय िं ५  
 वेस्तडा प्रहयी र्ौकी वेस्तडाभा लभतत २०७६।०९।०५ गते बएका तनणगमहरु फैठकभा फार्न 
गरयमो य मस सभवन्धभा अको फैठकभा छरपर गयी तनणगम गने । 
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निर्णय िं ६  
 कणागरी प्रदेश सयकायको ऩूवागधाय ववशषे कामगक्रभ अन्तगगत मस गाउॉऩालरक अन्तगगगत र्ारु 
आ व २०७६।०७७ भा सॊर्ारन हुने आमोजनाहरु देहाम वभोम्जभ कामागन्वमन गने तनणगम गरयमो । 
क्र स आमोजनाको नाभ कामागन्वमन हुने 

स्थान 

यकभ रु 
हजायभा 

कामागन्वमन हुने ववगध 

१ फासधुाया फगौया हुॉदै वडा कामागरम सडक 
स्तयोन्नती 

वडा नॊ १ १९८५।०० उऩबोक्ता सलभतत 

२ फेस्तडा िेर भदैान तनभागण लभनी 
स्टेडडमभ 

वडा नॊ २ ४९६२।५० श्रभ योजगाय फैंक 

३ रक्ष्भी प्रा वव ऩमैागाउॉ  कट्टी बवन 
तनभागण 

वडा नॊ ६ १९८५।०० उऩबोक्ता सलभतत 

४ तसुुग ऩोिया ऩाततहाल्ना सडक तनभागण वडा नॊ ४ २९७७।५० उऩबोक्ता सलभतत 

५ फाॉसे ऩाल्त ढकाय कट्टी सडक तनभागण वडा नॊ ६ २९७७।५० उऩबोक्ता सलभतत 

६ बगवती भा वव तसुुग क्रपल्ड तनभागण वडा नॊ ४ १९८५।०० उऩबोक्ता सलभतत 
 

निर्णय िं ७  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन तनभागणको रागग नेऩार सयकाय, स्थानीम 
तहको प्रशासकीम बवन ऩूवागधाय ववकास कामगक्रभ अन्तगगत कामगक्रभ सभन्वम इकाई रलरतऩुयभा 
प्रस्ताव ऩेश गने तनणगम गरयमो । 
 

निर्णय िं ८  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको केन्र वेस्तडा जोड्नको रागग सुिेत यानीभता दैरेि सडकको 
र्पु्रा - ठाडािोरा_ देिी रोहोये िोरा ऩक्की ऩुरसभभको सडक िण्डको स्तयोन्नती नहुॉदा उक्त 
िण्डभा मातामात सुर्ारु नबएकोरे भातनसहरुराई मात्रा गनग कहठनाई बईयहेको हुॉदा सो सडक िण्ड 
कारोऩत्र े गनगको रागग प्रादेलशक एवभ ् स्थानीम सडक तनभागण तथा सुधाय कामगक्रभको लभतत 
२०७६।०९।२१ गते प्रकालशत सूर्ना फभोम्जभ कणागरी प्रदेश सयकाय बौततक ऩूवागधाय ववकास भन्त्रारम 
भापग त प्रादेलशक एवभ ् स्थानीम सडक तनभागण तथा सुधाय कामगक्रभ अन्तगगत कामगक्रभ सभन्वम 
इकाई रलरतऩुयभा प्रस्ताव ऩेश गने तनणगम गरयमो । 
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निर्णय िं ९  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ १ साववक ऩगनाथ गा वव स वडा नॊ १ भा यहेको 
तऩलसर फभोम्जभको जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामगऩालरकाको कामागरमको नाभभा दान दातव्म स्वरुऩ 
ऩास गनग सभवम्न्धत जग्गाधनी भञ्जुय यहेको हुॉदा उक्त जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामगऩालरकाको 
कामागरमको नाभभा ऩास गने । उक्त जग्गा ऩास गनग नामव प्राववगधक सहामक श्री भुकुन्द ित्रीराई 
तोक्ने तनणगम गरयमो । 
तऩलसर् 
क्र 
स 

जग्गा धनीको 
नाभ 

ठेगाना जग्गाको 
क्रकत्ता नॊ 

ठेगाना जभभा 
ऺेत्रपर 

ऩास गन े
ऺेत्रपर 

कैक्रपमत 

१ भहारुऩ थाऩा बगवतीभाई 
१ 

२३ साववक 
ऩगनाथ १ 

२५७५ २५७५  
२ १०६ ४८५० ४८५०  

 जभभा    ७४२५ ७४२५  
 
निर्णय िं १०  
म्जल्रा प्रशासन कामागरम दैरेिभा २०७६।१०।०५ गते बएको कामागरम प्रभुिको फैठकको तनणगम मस 
फैठकभा जानकायी गयाईमो । 
 


