
बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ६-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०९/१४ गते 

लभलत २०७९/०९/१४ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् फैठक सॊखमा् ६-२०७९/०८० 

क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. लनर्यम कामायन्वमनको सलभऺा 
सम्फन्धभा । 

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

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

२. सेवा प्रवाह य गनुासो 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा 

गाउॉ कामयऩालरकाको, वडा कामायरम य स्वास््म सॊस्थाफाट 
बएका गयेका सेवा प्रवाह तथा गनुासो सम्फन्धभा सलभऺा 
गने । 

गाउॉ कामयऩालरका 
अध्मऺ 

३. स्थानीम नागरयक आयोग्म 
सलभलत सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाका स्थानीम आयोग्म सलभलत 
गठन गने ।  

नागरयक आयोग्म 
सेवा केन्र 

४. ग्राभीर् ववद्यतुीकयर् हस्तान्तयर् 
सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका य ग्राभीर् ववद्यतुीकयर्को 
रागत साझेदायीभा मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. १ देक्षख ६ 
भा सञ्चालरत ग्राभीर् ववद्यतुीकयर् कामयक्रभ नेऩार ववद्यतु 
प्रालधकयर्राई हस्तायन्तयर् गने । 

गाउॉ कामयऩालरका 
अध्मऺ 

५. 
नेऩार येडक्रस सोसाईटी 
बगवतीभाई उऩशाखा बवन 
लनभायर् सम्फन्धभा । 

नेऩार येडक्रस सोसाईटी बगवतीभाई उऩशाराको बवन 
लनभायर्को रालग जग्गा व्मवस्थाऩन गने ।   

६. वेस्तडा फजायभा थऩ सडक 
वत्ती जडान सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको केन्र वेस्तडा फजायभा थऩ 
सोराय फत्ती जडानको रालग नेऩार सयकाय सशतय अनदुान 
अन्तगयत नवीकयर्ीम ऊजाय प्रववलध जडान (वामोग्माॉस 
/ववद्यतुीम चरुो/सधुारयएको चरुो/सौमय ऊजाय) खचय क्षशषयक 
३११५३ फाट गने । 

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

७. जमु्राकापर थवुाॉ वडारेक 
कचारी सडक 

कर्ायरी प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान य मस 
गाउॉऩालरकाको रागत साझेदायीभा लनभायर्ालधन 
जमु्राकापर थवुाॉ वडारेक कचारी सडक अन्तगयत ऩवहरो 
चयर्को ठेक्का केवह यकभ फचत बएको य सोही सडकको 
वेस्तडा जमु्राकापर खण्डभा केवह थऩ लनभायर् कामय सभेत 
गनय आवश्मक यहेको हुॉदा लनभायर् कामयको रालग अनभुलत 
भाग गने । 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत 

८. भखुमभन्री योजगाय कामयक्रभ 
कामायन्वमन सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत कर्ायरी 
प्रदेश सयकाय सशतय अनदुान कामयक्रभ अन्तगयत भखुमभन्री 
योजगाय कामयक्रभ  

योजगाय सेवा 
केन्र 

९. ववववध ववववध ववषमभा छरपर तथा लनर्यम गने ।  
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लभलत २०७९/०९/१४ गतेको गाउॉ कामयऩालरकाको छैटौँ फैठकफाट बएका लनर्यमहर् 
१. मस गाउॉ कामयऩालरकाको अक्षघल्रा फैठकफाट बएका लनर्यमहर कामायन्वमनको प्रगलत सलभऺा गरयमो ।  
२. चार ुआ.व. २०७९/०८० को भॊलसय भवहनाभा बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका 

कामायरम/सॊस्थाफाट सम्ऩादन बएका कामय तथा सेवा प्रवाहको प्रगलत य प्राप्त गनुासो सम्फन्धभा सलभऺा गरयमो 
साथै गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, वडा कामायरम,  आधायबतू अस्ऩतार य स्वास््म सॊस्थाफाट उऩरब्ध हनु े
सेवा प्रवाह तथा अन्म कामयहरराई व्मवक्षस्थत फनाउन देहाम फभोक्षजभ गनय गयाउन गाउॉ कामयऩालरकाको 
कामायरमराई लनदेशन गने लनर्यम गरयमो । 

क. कट्टी स्वास््म चौकीभा हार एक (१) जना भार अ.न.भी. यहेको हुॉदा थऩ एक (१) जना अ.न.भी. को 
तत्कार व्मवस्था गने । 

ख. गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम रगामत अन्म कामायरमभा यहेका ववद्यतुीम हाक्षजयराई प्रबावकायी रऩभा 
कामायन्वमन गने व्मवस्था लभराउने । 

ग. ववद्यतुीम हाक्षजयी अलबरेखको आधायभा भार कभयचायीहरको भालसक तरवबत्ता बकु्तानी गने व्मवस्था 
लभराउने । 

  

३. मस बगवतीभाई गाॉउऩालरकाभा नागरयक आयोग्म सेवा केन्रफाट सञ्चारन हनु े कामयक्रभ कामायन्वमन य 
आवश्मक सभन्वम गनयको रागी देहाम फभोक्षजभको एक सलभलत गठन गने् 

तऩलसर् 
क) गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ श्री लभनाकुभायी खड्का सॊमोजक 

ख) बगवतीभाई अस्ऩतार प्रभखु डा. प्रबाकय मादव सदस्म 

ग) स्वास््म शाखा प्रभखु श्री वटकायाभ लफष्ट सदस्म 

घ) क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद शाखा प्रभखु श्री भान फहादयु लफश्वकभाय सदस्म 

ङ) स्थालनम तहफाट सॊमोजकरे भनोलनत २ जना स्वास््मका अलबमान्ता 
१) श्री  

२) श्री  

 

सदस्म 

सदस्म 

च) नागरयक आयोग्म सेवा केन्र प्रभखु श्री ददनशे थाऩा                                       सदस्म-सक्षचफ 
 

४. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका य साभदुावमक ग्राभीर् ववद्यतुीकयर् ववबागफीच बएको सम्झौता फभोक्षजभ मस 
गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा नॊ. १ देक्षख वडा नॊ. ६ सम्भ सञ्चालरत साभदुावमक ग्राभीर् ववद्यतुीकयर् कामयक्रभ 
मस गाउॉऩालरकाभा जनशक्षक्त य आवश्मक श्रोत साधनको अबावको कायर् ददघयकारीन रऩभा साभदुावमक 
ग्राभीर् ववद्यलुतकयर् आमोजना प्रबाकायी रऩभा सञ्चारन गनय कदठनाई बएको हुॉदा उक्त आमोजना नेऩार 
ववद्यतु प्रालधकयर्राई हस्तान्तयर् गने य सोको रालग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयर् गरयददन साभदुावमक 
ग्राभीर् ववद्यतुीकयर् ववबागराई अनयुोध गने लनर्यम गरयमो । 



बगवतीभाई गाउॉऩालरका          गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक् ६-२०७९/०८०       लभलत् २०७९/०९/१४ गते 

५. नेऩार येडक्रस सोसाईटी बगवतीभाई उऩशाखाको कामायरम बवन लनभायर्को रालग आवश्मक जग्गा 
व्मवस्थाऩनको रालग अनयुोध बई आएको हुॉदा मस गाउॉऩालरकाराई हस्तान्तयर् बएको कृवष सेवा केन्रको 
नाभभा दताय शे्रस्ता कामभ यहेको साववक रभ गा.वव.स. वडा नॊ. १ हार बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ 
वेस्तडा क्षस्थत वकत्ता नॊ. ६८३ ऺेरपर ९०० वगयलभटय यहेको जग्गाभा ऩलछ गाउॉऩालरकारे आफ्नो 
प्रमोजनको रालग थऩ ऩूवायधाय लनभायर् गनय लभल्ने गयी नऩेार येडक्रस सोसाईटी बगवतीभाई उऩशाखाको बवन 
लनभायर्को रालग जग्गा उऩरब्ध गयाउने लनर्यम गरयमो । 

६. चार ु आ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नऩेार सयकाय सशतय अनदुान 
अन्तगयत नवीकयर्ीम ऊजाय प्रववलध जडान (वामोग्माॉस /ववद्यतुीम चरुो/सधुारयएको चरुो/सौमय ऊजाय) खचय क्षशषयक 
३११५३ फाट मस गाउॉऩालरकाको केन्र वेस्तडा फजायको आवश्मक थऩ ठाउॉको साथै हरुाक टाकुयाभा १-
वटा, क्षशखयद्धायी वडा नॊ. ७ भा १-वटा य भाई बगवती भक्षन्दय  वडा नॊ. ३ भा १-वटा सोराय फत्ती जडान 
गने । 

७. कर्ायरी प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान य मस गाउॉऩालरकाको रागत साझेदायीभा लनभायर्ालधन जमु्राकापर 
थवुाॉ वडारेक कचारी सडक स्वीकृत बएकोभा सोही सडकको वेस्तडा जमु्राकापर सडक खण्डभा केवह थऩ 
लनभायर् कामय सभेत गनय आवश्मक यहेको हुॉदा वेस्तडा जमु्राकापर सडक खण्ड लनभायर् कामयको रालग 
अनभुलत भाग गने । 

८. चार ुआ.व. २०७९/०८० को रालग स्वीकृत कर्ायरी प्रदेश सयकाय सशतय अनदुान कामयक्रभ अन्तगयत 
भखुमभन्री योजगाय कामयक्रभ रालग स्वीकृत मोजनाहर कामायन्वमनको रालग वडा कामायरमहररे योजगाय 
सलभलत गठन गयी योजगाय सेवा केन्रभा सम्झौताको रालग मथाक्षशघ्र ऩठाउने व्मवस्था लभराउने । 

९. आजको फैठकभा ऩेश बएका सफै प्रस्तावहर भालथ छरपर गनय सभम अबाव बएकोरे बोरी ववहान ७ फजे 
फैठक वस्ने गयी फैठक स्थलगत गरयमो । 

 

 


