
बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको ऩाॉचौ फैठक       लभलत् २०७९/३/९ गते 

लभलत २०७९/०३/०९ गतेको ऩाॉचौ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
आगाभी आ.व. २०७९/०८० को 
फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ वक्तव्म 
सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको आगाभी आ.व. 
२०७९/०८० को फावषयक कामयक्रभ तथा फजेट 
वक्तव्मको भस्मौदा भालथ छरपर तथा सधुाय गरय गाउॉ 
सबाभा ऩेश गने । 

फजेट तथा कामयक्रभ 
तजुयभा सलभलत 

२. 
आगाभी आ.व. २०७९/८० को 
आम, व्मम तथा ववत्तीम व्मवस्था 
सम्फन्धभा । 

आगाभी आ.व. २०७९/०८० को अनभुालनत आम 
व्मम तथा ववत्तीम व्मवस्था गाउॉ सबाभा ऩेश गने 

फजेट तथा कामयक्रभ 
तजुयभा सलभलत 

३. 
आगाभी आ.व. २०७९/०८० को 
गै.स.स. तथा अन्म सॊघ सॊस्थाको 
कामयक्रभ 

आगाभी आ.व. २०७९/०८० को गै.स.स. तथा अन्म 
सॊघ सॊस्थाफाट ऩेश बएका फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ 
मस गाउॉऩालरकाको फावषयक फजेट तथा कामयक्रभभा 
सभेट्नको रालग गाउॉ सबाभा ऩेश गने । 

फजेट तथा कामयक्रभ 
तजुयभा सलभलत 

४. आमोजना भाग गने सम्फन्धभा । 
मस गाउॉऩालरकाका रालग अत्मावश्मक तथा 
गाउॉऩालरकाको श्रोत अबाव बएका आमोजनाहर सॊघीम 
भन्रारमहरभा भाग गने । 

 

 

लभलत २०७९/०३/०९ गतेको ऩाॉचौ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकफाट बएका लनर्यमहर् 
लनर्यम नॊ. १ 

 मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको आगाभी आ.व. २०७९/०८० को फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ भालथ छरपर 
तथा आवश्मक सॊशोधन सवहत स्वीकृत गरय गाउॉ सबाभा ऩेश गने लनर्यम गरयमो । 
 

लनर्यम नॊ. २ 

 आगाभी आ.व. २०७९/०८० को अनभुालनत आम, व्मम तथा ववत्तीम व्मवस्था छरपर तथा सॊशोधन सवहत 
स्वीकृत गयी गाउॉ सबाभा ऩेश गने लनर्यम गरयमो । 
 

लनर्यम नॊ. ३ 

 आगाभी आ.व. २०७९/०८० को गै.स.स. तथा अन्म सॊघ सॊस्थाफाट ऩेश बएका फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ मस 
गाउॉऩालरकाको फावषयक फजेट तथा कामयक्रभभा सभेट्नको रालग गाउॉ सबाभा ऩेश गने लनर्यम गरयमो । 

लनर्यम नॊ. ४ 

 मस गाउॉऩालरका अन्तगयत देहामका आमोजनाहर सञ्चारन गनय अत्मावश्म यहेको य गाउॉऩालरकाभा श्रोत अबाव 
बएकोरे उक्त आमोजनाहर भाग गनयको रालग तऩलसरका भन्रारमहरभा प्रस्ताव ऩेश गने लनर्यम गरयमो । 

तऩलसर् 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ स्थान अनभुालनत यकभ भन्रारम 

१. कुरीभडुा-भाझगाउॉ लसॊचाई कुरो लनभायर् वडा नॊ. ७ ५००००००। ऊजाय जरस्रोत तथा लसॊचाई भन्रारम 
लसॊहदयफाय काठभाण्डौ । २. वडाखोरा-गैयीगाडा-कोट लसॊचाई मोजना वडा नॊ. ७ ५००००००। 

३. ऩानीभूर वहृत लसॊचाई ऩोखयी लनभायर् वडा नॊ. ७ ५००००००। 
४. क्षशखयद्धायी ऩमयटन ऩूवायधाय लनभायर् वडा नॊ. ७ २५००००००। सॊस्कृलत ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन 

भन्रारम लसॊहदयफाय काठभाण्डौ । 
५. गाउॉऩालरकाको चक्रऩथ लनभायर् वडा नॊ. १ ५०००००००। बौलतक ऩूवायधाय तथा मातामात 



बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको ऩाॉचौ फैठक       लभलत् २०७९/३/९ गते 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ स्थान अनभुालनत यकभ भन्रारम 

देखी ७ भन्रारम लसॊहदयफाय काठभाण्डौ । 
 


