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लभलत २०७९/०५/०५ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् फैठक सॊखमा्-०२/२०७९/०८० 

क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
श्रावण भवहनाको प्रगलत सलभऺा 
सम्फन्धभा । 

चार ु २०७९/०८० को श्रावण भवहनाभा गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरम य अन्तगयतका कामायरमफाट सम्ऩादन बएका कामयहरको 
प्रगलत सलभऺा गने ।  

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

२. 
लनणयम कामायन्वमनको सलभऺा 
सम्फन्धभा । 

मस गाउॉ कामयऩालरकाका अक्षघल्रा फैठकफाट बएका लनणयमहर 
कामायन्वमनको प्रगलत सलभऺा गने । 

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

३. 
श्रभ योजगाय फैङ्कका आमोजना 
तथा कामयक्रभ कामायन्वमन 
सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरका अन्तगयत श्रभ योजगाय फैङ्कको रालग ववलनमोक्षजत 
फजेट तथा कामायक्रभ कामायन्वमनका रालग आमोजना तथा 
कामयक्रभ छनौट गने य कामायन्वमन प्रवक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन ददने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

४. 
टोर ववकास सॊस्था गठन तथा 
ऩरयचारन गने सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाभा टोर ववकास सॊस्था गठन गरय ऩरयचारन गनय 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन ददने । 

स्थानीम सेवा तथा 
सशुासन सलभलत 

५. 
प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभ 
कामायन्वमन सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७९/०८० भा नेऩार सयकाय सशतय अनदुान 
प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभको रालग ववलनमोक्षजत फजेट 
कामायन्वमनका रालग आमोजना तथा कामयक्रभ छनौट गने य 
कामायन्वमन प्रवक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमराई लनदेशन ददने । 

आलथयक ववकास 
सलभलत 

६. 
गाउॉ क्षशऺा सलभलत ऩनुय्  गठन 
गने सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत यहेको गाउॉ क्षशऺा सलभलत 
ऩनुय् गठन गने लनणयम गरयमो । 

साभाक्षजक ववकास 
सलभलत 

७. 
कृवष ववकास सलभलत ऩनुय्  गठन 
गने सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत यहेको गाउॉऩालरका स्तयीम 
कृवष ववकास सलभलत गठन गने । 

आलथयक ववकास 
सलभलत 

८. 

ग्राभीण ववद्यतुीकयणको रालग 
ग्राहकहरराई ववतयण गरयन े
ववद्यतु लभटयको सेवा शलु्क तोक्न े
सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाभा चार ु यहेको ग्राभीण ववद्यतुीकयण आमोजना 
अन्तगयत ग्राहहरराई ववतयण गरयने ववद्यतु लभटयको सेवा शलु्क 
तोक्ने य ग्राहकहरराई ववद्यतु लभटय ववतयणको व्मवस्थाऩन गनय 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

९. 
खानेऩानी, सयसपाई तथा 
स्वच्छता सलभलत गठन सम्फन्धभा 
। 

खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता सलभलत गठन गने 
साभाक्षजक ववकास 
सलभलत 

१०. 

अऩाङ्गगता ऩरयचमऩर ववतयण 
स्थानीम सभन्वम सलभलतको 
सदस्म भनोलनत गने सम्फन्धभा 
। 

अऩाङ्गगता ऩरयचमऩर ववतयण स्थानीम सभन्वम सलभलतको 
सदस्मभा गाउॉ कामयऩालरका सदस्म भनोलनत गने । 

साभाक्षजक ववकास 
सलभलत 

११. 
सावयजलनक खरयदभा कन्टेन्जेन्सी 
यकभ खचयराई व्मवक्षस्थत गने 
कामयववलध, २०७९ सम्फन्धभा । 

सावयजलनक खरयदभा कन्टेन्जेन्सी यकभ खचयराई व्मवक्षस्थत गने 
कामयववलध, २०७९ स्वीकृत गने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत  
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लभलत २०७९/०५/०५ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको ऩवहरो फैठकफाट बएका लनणयमहर् 
१. चार ु२०७९/०८० को श्रावण भवहनाभा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमफाट सम्ऩादन बएका 

कामयहरको प्रगलत सलभऺा गरयमो।  

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

३.  मस गाउॉऩालरका अन्तगयत श्रभ योजगाय फैङ्कको रालग ववलनमोक्षजत फजेट तथा कामायक्रभ कामायन्वमनका रालग देहाम 
फभोक्षजभका आमोजना तथा कामयक्रभ छनौट गने य कामायन्वमन प्रवक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमराई लनदेशन ददने । 

तऩलसर् 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ कामायन्वमन हनुे 

स्थान 

अनभुालनत फजेट कैवपमत 

१. वासधुाया-वडा कामायरम सडक स्तयोन्नती वडा नॊ. १ १४०००००।  

२. खौरे-याॉक सडक लनभायण वडा नॊ. १ ११०००००।  

३. भारफेुरा भराभी प्रलतऺारम लनभायण वडा नॊ. २ ३०००००।  

४. खोटखोरा-लसडाय-देउरी सडक भभयत वडा नॊ. २ ७०००००।  

५. बवुाल्न-यानीचौय-ढाॉणगाउॉ सडक भभयत वडा नॊ. २ १५०००००।  

६. कोट्टाऩानी-भौरा सडक लनभायण वडा नॊ. ३ ८५००००।  

७. ववदाने भेतरऩाटा डाॉडाकटेया सडक लनभायण वडा नॊ. ३ ९०००००।  

८. सोलतखोरा-देउरी सडक लनभायण वडा नॊ. ३ ७५००००।  

९. ववसाॉ-लसभखोरा-आक्षचउयेखोरा-फुॉची-वडा कामायरम सडक 
लनभायण तथा स्तयोन्नती 

वडा नॊ. ४ १२५००००।  

१0. वडा कामायरमभा कम्ऩाउण्ड ऩखायर लनभायण  वडा नॊ. ४ १२५००००।  

११. दालडभ-भाईकाथान-धाया-चाखरा प्रा.वव. सडक लनभायण वडा नॊ. ५ ६०००००।  

१२. वडाखोरा-वऩऩरवाडा-सयस्वती आ.वव.-वडा कामायरम सडक 
लनभायण 

वडा नॊ. ५ १००००००।  

१३. आग्री गाउॉ-बवुाल्न-आदशय आ.वव. सडक लनभायण तथा 
स्तयोन्नती 

वडा नॊ. ५ ९०००००।  

१४. वडा कामायरम-सलनगाउॉ सडक भभयत वडा नॊ. ६ ६२५०००।  

१५. ढकाय-फाॉसे सडक भभयत वडा नॊ. ६ ६२५०००।  

१६. क्षचवऩनतडा-तप्रङु्ग सडक भभयत वडा नॊ. ६ ६२५०००।  

१७. लतदघुाट-क्षचवऩन सडक भभयत वडा नॊ. ६ ६२५०००।  

१८. कट्टी खोरा-खगेना सडक भभयत वडा नॊ. ७ १२५००००।  

१९. तप्रङु्ग-खगेना सडक भभयत वडा नॊ. ७ १२५००००।  

 

४. मस गाउॉऩालरकाभा टोर ववकास सॊस्था गठन गरय ऩरयचारन गनय गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन ददने । 

 

५. चार ुआ.व. २०७९/०८० भा नेऩार सयकाय सशतय अनदुान प्रधानभन्री योजगाय कामयक्रभको रालग ववलनमोक्षजत फजेट 
कामायन्वमनका रालग आमोजना तथा कामयक्रभ छनौट गने य कामायन्वमन प्रवक्रमा अगाडी फढाउन गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमराई लनदेशन ददने । 
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तऩलसर् 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ कामायन्वमन हनुे स्थान अनभुालनत फजेट कैवपमत 

मवुा योजगायी रऩान्तयण ऩहर आमोजना    
१. भहुानखोरा-खरटाकुया गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. १ ११५००००।  

२. जनता भा.वव.-ढाॉणगाउॉ गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. २ ११५००००।  

काभका रालग ऩारयश्रलभकभा आधारयत    

३. भौरा-बसुुयरी सडक लनभायण वडा नॊ. ३ १३५०८००।  

४. वकभेडीखार-तल्रो भन्घय कालरका भा.वव. सडक 
स्तयोन्नती 

वडा नॊ. ४ १३५०८००।  

५. च्माउके-भरकुा-भाईकाथान गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ५ ६७५४००।  

६. काठखेत-खाल्डे ढुङ्गा गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ५ ६७५४००।  

७. क्षचवऩनतडा-दलुनऩाटा गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ६ ६७५४००।  

८. सलनगाउॉ योटी टोर गोठी गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ६ ६७५४००।  

९. भादेकुन्टा-ऩालतकान्रा गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ७ ६७५४००।  

१०. खारीडाॉडा-भछइना-क्षशखयद्धायी गोयेटो फाटो लनभायण वडा नॊ. ७ ६७५४००।  

 

६. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत यहेको गाउॉ क्षशऺा सलभलतभा क्षशऺा ऐन फभोक्षजभ देहामका गाउॉऩालरकाका 
सदस्महर य प्रधानाध्माऩक भनोलनत गने लनणयम गरयमो । 

   तऩलसर् 
१. श्री भानफहादयु खड्का, वडा अध्मऺ, बगवतीभाई-३ 

२. श्री यञ्जनाकुभायी बण्डायी, कामयऩालरका सदस्म, बगवतीभाई-७ 

३. श्री तायाकुभायी शाही, प्रधानाध्माऩक, श्री जनता भा.वव. रभ बगवतीभाई-२ 

४. श्री बयतकुभाय के.सी., प्रधानाध्माऩक, श्री बगवती भाध्मालभक ववद्यारम तसुुय बगवतीभाई-४ 

७. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत यहेको गाउॉऩालरका स्तयीम कृवष ववकास सलभलत गठन गने । 

 तऩलसर् 
क्र.सॊ. नाभथय ठेगाना ऩद 

१. श्री गणेशफहादयु थाऩा अध्मऺ बगवतीभाई गा.ऩा. अध्मऺ 
२. श्री गणेशप्रसाद शभाय आलथयक ववकास सलभलत सॊमोजक सदस्म 

३. श्री प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

४. श्री गाउॉऩालरका स्तयीम खाद्य सभन्वम सलभलतको 
सॊमोजक 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

५. श्री कृवष सम्फन्धी ववऻ सलभलतरे भनोलनत सदस्म 
६. श्री व्मवसावमक वकसान सलभलतरे भनोलनत सदस्म 
७. श्री कृवष शाखा प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म सक्षचव 
 

८. मस गाउॉऩालरकाभा चार ुयहेको ग्राभीण ववद्यतुीकयण आमोजना अन्तगयत ग्राहहरराई ववतयण गरयने ववद्यतु लभटयको सेवा 
शलु्क र.२५००। तोक्ने य ग्राहकहरराई ववद्यतु लभटय ववतयणको व्मवस्थाऩन गयी ववद्यतु राईन जडान कामयराई 
लतव्रता ददन गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गने । 
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९. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत देहाम फभोक्षजभ खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छता सलभलत गठन गने । 

तऩलसर् 
क्र.सॊ. नाभथय ऩद/ठेगाना क्षजम्भेवायी 

१. श्री गणेशफहादयु थाऩा अध्मऺ बगवतीभाई गाउॉऩालरका अध्मऺ 

२. श्री लभनाकुभायी खड्का उऩाध्मऺ बगवतीभाई गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ 

३. श्री इन्रफहादयु थाऩा वडा अध्मऺ बगवतीभाई-१ सदस्म 

४. श्री ददऩक यावत वडा अध्मऺ बगवतीभाई-२ सदस्म 

५. श्री भानफहादयु खड्का वडा अध्मऺ बगवतीभाई-३ सदस्म 

६. श्री देवरोक अलधकायी वडा अध्मऺ बगवतीभाई-४ सदस्म 

७. श्री कृष्णफहादयु शाही वडा अध्मऺ बगवतीभाई-५ सदस्म 

८. श्री गणेशप्रसाद शभाय वडा अध्मऺ बगवतीभाई-६ सदस्म 

९. श्री ऩणुयफहादयु थाऩा वडा अध्मऺ बगवतीभाई-७ सदस्म 

१०. श्री येशभ फादी सॊमोजक वन वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

सदस्म 

११. श्री प्रहयी चौकी प्रभखु वेस्तडा प्रहयी चौकी सदस्म 

१२. खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता सम्फन्धी 
काभ गने गै.स.स.फाट २ जना 

सलभलतफाट भनोलनत सदस्म 

१३. उद्योग वाक्षणज्म सॊघको प्रभखु वा प्रलतलनलध उद्योग वाक्षणज्म सॊघ बगवतीभाई 
गाउॉऩालरका 

सदस्म 

१४. स्वास््म शाखा प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

१५. क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद शाखा प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

१६. साभाक्षजक तथा आलथयक ववकास शाखा प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

१७. ऩूवायधाय शाखा प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

१८. खानेऩानी तथा स्वच्छता इकाई प्रभखु बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

१९. स्थानीम ऩरकाय प्रलतलनलध बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म 

२०. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत बगवतीभाई गाउॉऩालरका सदस्म सक्षचव 

 

१०. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत अऩाङ्गगता ऩरयचमऩर ववतयण स्थानीम सभन्वम सलभलतको सदस्मभा गाउॉ 
कामयऩालरका सदस्म श्री गारसया वव.क.राई भनोलनत गने लनणयम गरयमो। 

११.  बगवतीभाई गाउॉऩालरका सावयजलनक खरयदभा कन्टेन्जेन्सी यकभ खचयराई व्मवक्षस्थत गने कामयववलध, २०७९ स्वीकृत 
गने लनणयम गरयमो । 

 


