
बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको ऩहहरो फैठक       लभलतिः २०७९/०२/१६ 

लभलत २०७९/०२/१६ गतेको ऩहहरो गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहरिः 
क्र. 
सॊ. प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया 

ऩेश गने हवषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. धन्मवाद व्मक्त गने 
सम्फन्धभा 

स्थानीम तह सदस्म लनवायचन २०७९ अन्तगयत मस बगवतीभाई 
गाउॉऩालरकाको रालग बएको लनवायचनराई व्मवक्षस्थत, शाक्षन्तऩरु्य य 
बमयहहत वातावयर्भा सम्ऩन्न गनय सहमोग गनुय हनेु जनप्रलतलनलध 
याजनीलतक दर लनवायचन कामायरमका कभयचायी कभयचायी वहुिजीहव 
क्षशऺक सभाजसेवी रगामत सम्ऩरु्य बगवतीभाई 
गाउॉऩालरकावासीहरराई हार्दयक धन्मवाद ऻाऩन गने लनर्यम गरयमो 
।   

प्रशासन, मोजना 
तथा अनगुभन शाखा 

२. 
गाउॉ कामयऩालरकाको 
लनमलभत फैठक सम्फन्धभा 
। 

मस बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको लनमलभत भालसक फैठक 
प्रत्मेक भहहनाको .... गते तोक्ने । 

प्रशासन, मोजना 
तथा अनगुभन शाखा 

३. शोक प्रकट गने सम्फन्धभा 
। 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ का वडा अध्मऺ श्री 
भानफहादयु खड्काको हऩता तरुफहादयु खड्काको असभाहमक 
लनधनप्रलत शोक प्रकट गने । 

 

४. 
जनप्रलतलनलधहरको आचाय 
सॊहहता सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरको आचायसॊहहता 
२०७४ ऩारना गने/गयाउने । 

 

५. हवषमगत तथा अन्म सलभलत 
गठन सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका हवषमगत तथा अन्म सलभलतहर 
गठन गने । 

प्रशासन, मोजना 
तथा अनगुभन शाखा 

६. 

आगाभी आ.व. 
२०७९/०८० को फाहषयक 
फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा 
सम्फन्धभा । 

आगाभी आ.व. २०७९/०८० को फाहषयक फजेट तथा कामयक्रभ 
तजुयभा छरपर तथा लनर्यम गने । 

प्रशासन, मोजना 
तथा अनगुभन शाखा 

 

लभलत २०७९/०२/१६ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको ऩहहरो फैठकफाट बएका लनर्यमहरिः 
१. स्थानीम तह सदस्म लनवायचन, २०७९ अन्तगयत मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको रालग लभलत २०७९/०१/३० गते 

बएको लनवायचनराई व्मवक्षस्थत शाक्षन्तऩरु्य य बमयहहत वातावयर्भा सम्ऩन्न गनय सहमोग गनुय हनेु जनप्रलतलनलध, 
याजनीलतक दर, लनवायचन अलधकृतको कामायरमका कभयचायी, गाउॉऩालरकाका कभयचायी, वहुिजीहव, क्षशऺक, 
सञ्चायकभॉ, सयुऺाकभॉ सभाजसेवी रगामत सम्ऩरु्य बगवतीभाई गाउॉऩालरकावासीहरराई हार्दयक धन्मवाद ऻाऩन गने 
लनर्यम गरयमो ।   

२. मस बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको लनमलभत भालसक फैठक प्रत्मेक भहहनाको ७ गते फस्ने लनर्यम गरयमो । 

३. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ का वडा अध्मऺ श्री भानफहादयु खड्काको ऩजुनीम हऩता वषय ७६ का 
तरुफहादयु खड्काको लभलत २०७९/०२/१६ गते असभाहमक लनधन बएको हुॉदा भतृकप्रलत हार्दयक श्रदाञ्जरी 
व्मक्त गदै य शोकाकुर ऩरयवायजन तथा आपन्तजनभा हार्दयक सभवेदना व्मक्त गने लनर्यम गरयमो । 

४. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायीहरको आचायसॊहहता, २०७४ भा उल्रेख बएका आचायहर ऩारना 
गने/गयाउने लनर्यम गरयमो । 

५. मस बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको रालग हवषमगत सलभलतहर तथा अन्म सलभलतहर गठन य आगाभी आ.व. 
२०७९/०८० को फाहषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा सम्फन्धभा अको फैठकभा छरपर तथा लनर्यम गने । 


