
बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको 10८ औ ँफैठक       लभलत् २०७८/०९/२९ 

लभलत २०७८/०९/२९ गतेको १०८ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र.सॊ. प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया ववषमगत सलभलत/शाखा 
१. गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत स्व् 

भूलमाॊकन प्रायक्षभबक एकीकृत 
नलतजा भालथ छरपर सभफन्धी 
प्रस्ताव 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको गत आ.व. 
२०७७/०७८ को सॊस्थागत स्व् 
भूलमाॊकनको प्रायक्षभबक नलतजा प्राप्त बएको 
ह ॉदा छरपर तथा ऩषृ्ठऩोषर् प्रदान गने । 
प्रायक्षभबक नलतजा अन सूची-१ फभोक्षजभ प्राप्त 
बएको । 

स शासन तथा सॊस्थागत 
ववकास सलभलत/प्रशासन 
मोजना तथा अन गभन शाखा 

२. भेड्ऩा कामयक्रभ ऩयाभशय सेवा 
कामयक्रभ सॊशोधन सभफन्धी 
प्रस्ताव 

नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अन दान 
अन्तगयत भेड्ऩा कामयक्रभ ऩयाभशय सेवा 
कामयक्रभ सॊशोधन अन सूची-२ फभोक्षजभ गने 
। 

आलथयक ववकास 
सलभलत/साभाक्षजक तथा 
आलथयक ववकास शाखा 

३. लबलिमो िक भेन्री तमायीको 
रालग कामय ऺेत्रगत शतय 
स्वीकृत गने सभफन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाको लबलिमो िक भेन्री 
तमायी कामयको रालग स्वीकृत बई 
अन भोदनको रालग ऩेश बएको ह ॉदा कामय 
ऺेत्रगत शतय अन भोदन गने 

प्रभ ख प्रशासकीम अलधकृत 

४. ४ य ५ नॊ. विा कामायरम 
बवन लनभायर्को भमाद थऩ 
सभफन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत ४ य 
५ नॊ. विा कामायरम बवन लनभायर् कामयको 
भमाद थऩ गने। 

ऩूवायधाय ववकास 
सलभलत/ऩूवायधाय ववकास तथा 
वातवायर् व्मवस्थाऩन शाखा 

 

लभलत २०७८/०९/२९ गतेको १०८ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकरे गयेका लनर्यमहर् 
लनर्यम नॊ. ०१ 

    मस गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता स्व् भूलमाङ्कनको प्रायक्षभबक एकीकृत नलतजा प्रभ ख प्रशासकीम अलधकृत 
भापय त आजको फैठकभा ऩेश बएको ह ॉदा सो नलतजाको सूचकगत रऩभा दपावाय छरपर गयी अङ्कबाय लनधाययर् गरयमो 
जस अन साय ६५.७५ अङ्क प्राप्त ह न आएको य प्रायक्षभबक नलतजा उऩय थऩ ववश्लषेर् गयी अक्षन्तभ नलतजा तमाय गयी 
अन भोदनको रालग अको फैठकभा ऩेश गनय गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गने । 
 

लनर्यम नॊ. ०२ 

    मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको चार  आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अन साय नेऩार 
सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अन दान अन्तगयतको भेड्ऩा कामयक्रभ ऩयाभशय सेवा कामयक्रभको यकभ देहाम फभोक्षजभ 
सॊशोधन गने । 

क्र.सॊ. स्वीकृत कामयक्रभको नाभ यकभ सॊशोलधत कामयक्रभको नाभ यकभ 

१. भेड्ऩा कामयक्रभ ऩयाभशय सेवा ५०००००। तयकायी सॊकरन केन्र बवन स धाय तथा 
शौचारम लनभायर् 

५०००००। 

लनर्यम नॊ. ३ 

     मस गाउॉऩालरकाको लबलिमो िक भेन्री तमायी कामयको रालग स्वीकृत कामय ऺेत्रगत शतय अन भोदन गने । 

लनर्यम नॊ. ४ 

    मस गाउॉऩालरका अन्तगयत ४ य ५ नॊ. विा कामायरम बवन लनभायर्को रालग सभफक्षन्धत लनभायर् व्मवसामीरे सिक 
तथा खोराको कायर् लनभायर् साभग्री ढ वानी गनय कठठनाई बई तोवकएको सभमभा लनभायर् कामय सभऩन्न गनय नसवकने 
बएको ह ॉदा भमाद थऩको रालग लनवेदन ऩेश गयेको य प्राववलधक प्रलतवेदन तथा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको 
लनर्ायन  साय आधायभा ठेक्काको भमाद लभलत २०७८/११/१५ गते सभभ थऩ गने । 


