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निर्णय िं १ M  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका ववषमगत शाखा तथा सलभततफाट भस्मौदा बई स्वीकृततको 
रागग मस कामयऩालरकाभा ऩेश बएका तऩलसरका ववधेमक तथा कामयववगध स्वीकृत गयी ऩारयतको 
रागग गाउॉसबाभा ऩेश गने तनणयम गरयमो । 
 १ बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको आगथयक कामयववगध सम्वन्धभा व्मवस्था गनय फनेको    
 ववधेमक २०७६ 
 २ बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको कृवष ववधेमक २०७६ 
 ३ बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको व्मवसाम कय सम्वन्धी कामयववगध २०७६ 
 ४ बगवतीभाई गाउॉऩालरकाभा स्थानीम कृवष स्रोत व्मक्तत ववकास तथा ऩरयचारन   
 कामयववगध २०७६ 
निर्णय िं २ M  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको याजश्व ऩयाभशय सलभततभा एक जना सदस्म रयतत यहेको ह ॉदा 
उतत स्थानभा गाउॉ  कामयऩालरका सदस्म श्री ऩववत्रा नेऩारीराई भनोनमन गने तनणयम गरयमो । 
निर्णय िं ३ M  
 गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरमभा रयतत कामायरम सहमोगी कयाय ऩद २ रयतत यहेको ह ॉदा 
ऩदऩ तीको रागग गाउॉ  कामयऩालरकाको ऩदऩूतत य सलभततराई तनदेशन गन े। 
निर्णय िं ४ M  
 गाउॉ  कामयऩालरका अन्तगयत ऩूवायधाय ववकास तथा वातावयण शाखाभा कामयफोब् फढी बएको 
ह ॉदा मोजना तथा कामयक्रभ प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनयको रागग थऩ एक जना सफ ईक्न्जतनमय 
ऩदभा कयायभा लरन आवश्मक देखखएको ह ॉदा लभतत २०७६।०९।१० गते लसपारयस बएका सफ 
ईक्न्जतनमय ऩदका वैकक्पऩक उम्भेदवायहरु भध्मे मोग्मताक्रभका आधायभा एक जना सफ ईक्न्जतनमय 
कयाय सेवाभा लरन गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरमराई तनदेशन गने ।  
 

निर्णय िं ५  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ १ साववक ऩगनाथ गा वव स वडा नॊ १ भा यहेको 
तऩलसर फभोक्जभको जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरमको नाभभा दान दातव्म स्वरुऩ 
ऩास गनय सम्वक्न्धत जग्गाधनी भञ्ज य यहेको ह ॉदा उतत जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामयऩालरकाको 
कामायरमको नाभभा ऩास गने । उतत जग्गा ऩास गनय वडा सगचव श्री भानफहाद य थाऩाराई प्रतततनध 
तोतने तनणयम गरयमो । 
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तपसिलः 
क्र 
स 

जग्गा धनीको 
नाभ 

ठेगाना जग्गाको 
ककत्ता नॊ 

ठेगाना जम्भा 
ऺेत्रपर 

ऩास गन े
ऺेत्रपर 

कैकपमत 

१ भदन प्रकाश 
थाऩा 

बगवतीभाई १ ६६ साववक 
ऩगनाथ १ 

१०१० १०१०  

२ ऩ णयफहाद य थाऩा 
य दानफहाद य 
थाऩा 

बगवतीभाई १ ३३२ साववक 
ऩगनाथ २ 

२५४० २५४०  

 जम्भा       
 

निर्णय िं ६ M  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको फावषयक स्वीकृत कामयक्रभ अन साय गाउॉऩालरकाको केन्र 
वेस्तडाभा एउटा द ध डयेी स्थाऩना स्थाऩना गनय अन दान कामयक्रभ अन साय बगवतीभाई गाउॉऩालरका 
वडा नॊ ६ को ऩौयखी कृवष सहकायीरे व्मावसातमक कामय मोजना सहहत प्रस्ताव ऩेश गयेको ह ॉदा 
तनजराई द ध डयेी स्थाऩनाको रागग अन दान उऩरब्ध गयाउने तनणयम गरयमो । 
निर्णय िं ७ M  
 मस गाउॉऩालरकाको स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अन साय वडा नॊ ७ तप्र ङ्गभा यहेको श्री ने या 
आ वव ३ कोठे बवन तरा थऩ मोजनाराई सॊशोधन गयी ने या आ वव २ कोठे बवन तनभायण कामभ 
गने य अऩ ग यकभ रु २०००००। थऩ गयी रु १८०००००। ववतनमोजन गनय गाउॉसबाभा प्रस्ताव ऩेश गन े
। 
 

निर्णय िं ८ M 
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका लबत्रका तऩलसरका व्मक्ततरे उऩचाय खचयको रागग आगथयक 
सहामता भाग गयेको ह ॉदा देहाम वभोक्जभ आगथयक सहामता उऩरब्ध गयाउने तनणयम गरयमो ।  

क्र स सहमोग भाग गने नाभ ठेगाना सहमोग यकभ कैकपमत 

१ याभफहाद य थाऩा बगवतीभाई १ १५०००। ऩेटको तमान्सय 
२ नायामण प्रसाद येग्भी -

तनभयरा येग्भीको फ फा_ 
बगवतीभाई ३ २००००।  
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निर्णय िं ९ M  
मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाफाट सॊचालरत तऩलसरका स्थानभा सडक तनभायणको क्रभभा घय जग्गा 
तथा वस्ती जोखखभभा ऩयेको य सॊयऺणको रागग सम्वक्न्धत घय तथा जग्गाधनीको तनवेदन ऩयेकोरे 
प्राववगधक खटाई साईट तनयीऺण ऩश्चात तनणयम गने  
 

 

 

 

निर्णय िं १०  
 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ १ साववक ऩगनाथ गा वव स वडा नॊ १ भा यहेको 
तऩलसर फभोक्जभको जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरमको नाभभा दान दातव्म स्वरुऩ 
ऩास गनय सम्वक्न्धत जग्गाधनी भञ्ज य यहेको ह ॉदा उतत जग्गा बगवतीभाई गाउॉ  कामयऩालरकाको 
कामायरमको नाभभा ऩास गने । उतत जग्गा ऩास गनय वडा सगचव श्री भानफहाद य थाऩाराई प्रतततनध 
तोतने तनणयम गरयमो । 
तपसिलः 

क्र 
स 

जग्गा धनीको 
नाभ 

ठेगाना जग्गाको 
ककत्ता नॊ 

ठेगाना जम्भा 
ऺेत्रपर 

ऩास गन े
ऺेत्रपर 

कैकपमत 

१ रक्ष्भी थाऩा बगवतीभाई १  साववक 
ऩगनाथ १ 

   

 जम्भा       
 

क्र स स्थान घय वा जग्गाधनीको नाभ ठेगाना 
१ ऩान्तोरा खाप्मा ढ ङ्गा  बगवतीभाई ६ 
२ फार वा   बगवतीभाई ६ 
३ काप्रा फखतफहाद य थाऩा बगवतीभाई १ 


