
बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ३-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०६/०२ गते 

लभलत २०७९/०६/०२ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् फैठक सॊख्मा ३-२०७९/०८० 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
बदौ भवहनाको प्रगलत सलभऺा 
सम्फन्धभा । 

चार ु २०७९/०८० को बदौ 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. ब-ूउऩमोग सम्फन्धभा । 
मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको ब-ूउऩमोग ऩरयषद् ब ू उऩमोग 
कामायन्वमन सलभलत गठन तथा ब-ूउऩमोग वगीकयण सम्फन्धभा 
छरपर तथा लनणयम गने। 

आलथयक ववकास 
सलभलत 

४. 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा 
ऩरयषद् कामयववलध, २०७९ 
सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा ऩरयषद् कामयववलध, २०७९ छरपर 
तथा स्वीकृलतको रालग ऩेश गने सम्फन्धभा । 

साभाक्षजक ववकास 
सलभलत 

५. 
जमु्राकापर थवुाॉ वडारेक कचारी 
सडकको लनभायण सम्फन्धभा । 

जमु्राकापर थवुाॉ वडारेक कचारी सडकको लनभायण कामायन्वमन 
गने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

६. ववद्यतु राईन ववस्ताय सम्फन्धभा । ववद्यतु राईन ववस्तायको रालग आवश्मक फजेट व्मवस्था गने । 
ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

७. 

श्री बगवती प्राथलभक ववद्यारम 
यानीचौय बवन तरा थऩ लनभायण 
कामयको गत आ.व. २०७८/०७९ 
भा अक्षन्तभ बकु्तानी गने क्रभभा र. 
३०००००। फाॉकी बकु्तानी 
सम्फन्धभा । 

श्री बगवती प्राथलभक ववद्यारम यानीचौय बवन तरा थऩ लनभायण 
कामयको गत आ.व. २०७८/०७९ भा अक्षन्तभ बकु्तानी गने 
क्रभभा र. ३०००००। फाॉकी यहेको हुॉदा बकु्तानी गनय 
आवश्मक फजेट व्मवस्था गने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

 

लभलत २०७९/०६/०२ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको तेस्रो फैठकफाट बएका लनणयमहर् 
१. चार ु २०७९/०८० को बदौ 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 :yfgLo e"–pkof]u kl/ifb\sf] sfo{df ;xof]u ug{ eujtLdfO{ ufpFkflnsfsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] Ps e"–

pkof]u sfof{Gjog ;ldlt k'g{Mu7g ug]{ lg0f{o ul/of] . 

s_ >L u0f]zaxfb'/ yfkf, cWoIf, eujtLdfO{ ufpFkflnsf           – cWoIf 

v_ ;DjlGwt j8fsf] j8f cWoIf               – ;b:o 

u_ s[lif ljsf; zfvf k|d'v       – ;b:o 

3_ k"jf{wf/ ljsf; tyf jftfj/0f Joj:yfkg zfvf k|d'v           – ;b:o 

ª_ s[i0fk|;fb clwsf/L, j8f g+= $      – ;b:o 

r_ kb\df zfxL, j8f g+= @       – ;b:o 

5_ kz'klt zfxL, j8f g+= #       – ;b:o 

h_ gGb] v8\sf, j8f g+= %       – ;b:o  

em_ k|d'v k|zf;sLo clws[t       – ;b:o ;lrj 
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४.  बगवतीभाई गाउॉऩालरका मूवा ऩरयषद् कामयववलध, २०७९ ऩेश बमो । कामयववलध भालथ छरपर तथा सझुावको रालग 
ववध्मेक सलभलतभा ऩठाउने लनणयम गरयमो । 

५. मस गाउॉऩालरकाको चार ु आ.व. २०७९/०८० वावषयक स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय कणायरी प्रदेश सयकाय 
सभऩयुक अनदुान य बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको रागत साझेदायीभा सञ्चारन हनुे जमु्राकापर थवुाॉ वडारेक कचारी 
सडकको लनभायण कामय वडा नॊ. ५ देउर बन्ने स्थानफाट सरु गने गयी रागत अनभुान तमाय गनय गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमराई लनदेशन गने लनणयम गरयमो । 

६. मस गाउॉऩालरकाभा ववद्यतुको याविम प्रसायण राईन ववस्ताय कामय अन्तगयत ववद्यतु ऩोर य ववद्यतु राईन ऩगुेको 
स्थानहरभा ववद्यतु राईन सचुार गनय ववद्यतु साभग्री खरयद तथा ववद्यतु सञ्चारन सम्फक्षन्ध अन्म कामयको रालग सम्फक्षन्धत 
वडा कामायरमफाट ववद्यतु क्षशषयकभा छुट्याइएको यकभफाट खचय गने य अऩगु बएभा सम्फक्षन्धत वडाका देहामका 
कामयक्रभर सॊशोधन गयी खचय गने लनणयम गरयमो । 

तऩलसर् 
घटाइएको क्षशषयक फढाइएको क्षशषयक 

क्र. 
सॊ. 

कामयक्रभको 
नाभ 

फजेट र. घटेको 
फजेट र. 

फाॉकी क्र. 
सॊ. 

कामयक्रभको 
नाभ 

फजेट 
र. 

फढेको 
यकभ र. 

जम्भा र. 

१. ठाॉटी खानेऩानी 
भभयत सम्बाय 

५०००० ५०००० ० १. ववद्यतु राईन 
ववस्ताय 

० ५०००० ५०००० 

२. ने.या.वऩऩर 
आ.वव. इन्टयनेट 
तथा कम््मटुय 
जडान 

३५०००० ३५०००० ० २. ववद्यतु राईन 
ववस्ताय 

० ३५०००० ३५००० 

 

७. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ क्षस्थत श्री बगवती प्राथलभक ववद्यारम यानीचौय बवन तरा थऩ लनभायण 
कामयको गत आ.व. २०७८/०७९ भा अक्षन्तभ बकु्तानी गने क्रभभा र. ३०००००। कभ बकु्तानी बएको हुॉदा 
चार ुआ.व. २०७९/०८० को खचय क्षशषयक ८०६६७५०५३०७ बगवतीभाई गाउॉऩालरका-ऩूवायधाय ववकास शाखा 
खचय क्षशषयक नॊ. ३११५९ अन्म सावयजलनक लनभायण कामयक्रभफाट खचय गने लनणयम गरयमो ।  

 


