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प्रस्तावहर् 
१. गाउॉऩालरकाको स्व् भूलमाॊकनको अन्ततभ नलतजा अनभुोदन सम्वतधभा । 

२. कयाय कभयभचायीको कयाय म्माद थऩ सम्वतधभा । 

३. ववववध । 

 

लभलत २०७८/१०/०६ गतेको १०९ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र.सॊ. प्रस्ताव लनर्यमको सॊन्ऺप्त व्महोया ऩेश गने ववषमगत सलभलत/शाखा 
१. भालसक प्रगलत सलभऺा तथा 

अन्घलरो फैठकफाट बएका 
लनर्यमहरको सलभऺा 

चार ुआ.व. २०७८/०७९ भा ऩौष भवहनाभा 
बएको प्रगलत प्रलतवेनको सलभऺा य अन्घलरो 
फैठकको लनर्यम सलभऺा 

सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 
सलभलत/प्रशासन मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 

२. गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत स्व् 
भूलमाॊकन अन्ततभ नलतजा 
अनभुोदन सम्फतधभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको गत आ.व. 
२०७७/०७८ को सॊस्थागत स्व् भूलमाॊकनको 
अन्ततभ नलतजा भालथ छरपर तथा अनभुोदन 
प्रदान गने । अन्ततभ नलतजा अनसूुची-१ 
फभोन्जभ प्राप्त बएको । 

सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 
सलभलत/प्रशासन मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 

३. १० औ ँ गाउॉ सबा वहउॉदे 
अलधवेशन आह्वान सम्फतधभा। 

चार ुआ.व. २०७८/०७९ को फावषयक फजेट 
तथा कामयक्रभ सॊशोधन केवह कानून प्रस्ततु 
तथा ऩारयत रगामत सभसाभवमक ववषमभा 
छरपर तथा लनर्यम गनुय ऩने बएकोरे १० औ 
गाउॉसबा वहउॉदे अलधवेशन आह्वान गने । 

अध्मऺ ज्मूको लनदेशनभा प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतफाट ऩेश 

४. अतम सावयजलनक लनभायर् 
कामयक्रभको फजेट खचय 
सम्फतधभा । 

नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अनदुान 
अततगयत अतम सावयजलनक लनभायर् कामयक्रभको 
फजेट खचयको रालग केवह मोजना छनौट तथा 
स्वीकृत गने ।अनसूुची-२ फभोन्जभका 
मोजनाहर स्वीकृत गनुयऩने ।  

ऩूवायधाय ववकास सलभलत/बौलतक 
ऩूवायधाय तथा वातावयर् 
व्मवस्थाऩन शाखा 

५. प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत 
मोजना कामायतवनको रालग 
लसपारयस सम्फतधभा । 

आलडखोरा कट्टी सलनगाउॉ झो.ऩ.ु य न्चवऩनतडा 
जोलतॊगे कैराशडाॉडा सडक स्तयोन्नती कामयक्रभ 
लनभायर् स्थर य लनभायर् प्रकृलत लसपारयस गयी 
ऩठाउने । 

ऩूवायधाय ववकास सलभलत/बौलतक 
ऩूवायधाय तथा वातावयर् 
व्मवस्थाऩन शाखा 

६. जनता प्रा.वव. ऩानीभूर बवन 
भभयत नाभ सॊशोधन सम्फतधभा 
। 

जनता प्रा.वव. ऩानीभूर ऩखायर लनभायर् 
मोजनाको रऩभा सॊशोधन 

ऩूवायधाय ववकास सलभलत/बौलतक 
ऩूवायधाय तथा वातावयर् 
व्मवस्थाऩन शाखा 

७. वेस्तडा तयकायी सॊकरन केतर 
सॊचारन सम्फतधभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ०१ न्स्थत 
वेस्तडा तयकायी सॊकरन केतर सहकायी वा 
कृषक सभूह भापय त सॊचारन गने । 

आलथयक ववकास सलभलत/आलथयक 
तथा साभान्जक ववकास शाखा 

८. म्माद सवकएका कयाय 
कभयचायीको म्माद थऩ सम्फतधभा 
। 

चार ु आ.व. २०७८ श्रावर् ०१ गतेदेखी 
कयाय सम्झौता बई २०७८ ऩौषभसाततभा 
म्माद सभाप्त बएका अनसूुची-३ फभोन्जभ कयाय 
कभयचायीहरको म्माद थऩ गने । 

सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 
सलभलत/प्रशासन मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 
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लभलत २०७८/१०/०६ गतेको १०९ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकाफाट लनर्यमहर् 
१. मस गाउॉऩालरकाको चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय ऩौष 

भवहनाभा बएको प्रगलत प्रलतवेदनको सलभऺा गरयमो । साथै अन्घलरो फैठकभा बएका लनर्यमहरको 
कामायतवमन अवस्था तथा प्रबावकायीताको ववश्लषेर् गनुयको साथै कामायतवमन गनय फाॉकी यहेका लनर्यमहर 
कामायतवमन गनय गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई अनयुोध गने । 

२. मस गाउॉऩालरकाको गत आ.व. २०७७/०७८ को स्व् भूलमाॊकनको अन्ततभ नलतजा भालथ छरपर गरय 
अनभुोदन गरयमो य अन्ततभ नलतजा तोवकएको सभमभा नै कामायरमको वेव साईटभा अऩरोड गनय गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरमराई लनदेशन गनुयको साथै उक्त नलतजा आगाभी गाउॉसबाभा ऩेश गने लनर्यम 
गरयमो । 

 

३. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको १० औ ँगाउॉसबा वहउॉदे अलधवेशन  फैठक लभलत २०७८ भाघ २७ गते 
आह्वान गने लनर्यम गरयमो । 

 

४. चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नऩेार सयकाय ववत्तीम 
सभानीकयर् अनदुान अततगयत खचय न्शषयक नॊ. ३११५९ अतम सावयजलनक लनभायर् कामयक्रभफाट अनसुचुी-
२ का मोजनाहरभा यकभ खचय गने लनर्यम गरयमो । 

 
५. प्रदेश सयकाय बौलतक ऩूवायधाय भतरारमफाट चार ुआ.व. २०७८/०७९ भा मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका 

अततगयत आलडखोरा कट्टी सलनगाउॉ झो.ऩ.ु स्वीकृत बएकोभा बएकोभा सो स्थानभा नन्जकै अको झो.ऩ.ु 
ऩने य सोही खोराको तर घटे्टतडा सलनगाउॉ फाॉसे बने्न स्थानभा झो.ऩ.ु अत्मावश्मक यहेको हुॉदा सो ठाउॉभा 
झो.ऩ.ु लनभायर् कामय गरयददन हनु ऩूवायधाय ववकास कामायरम दैरेखराई लसपारयस गयी ऩठाउने । साथै 
न्चवऩनतडा जोलतॊगे कैराशडाॉडा सडक स्तयोन्नती स्वीकृत बएकोभा सो सडकभा नमाॉ ट्रमाक खोलन 
आवश्मक देन्खएको हुॉदा सो अनसुाय सडक लनभायर् कामय गरयददन हनु लसपारयस गयी ऩठाउने लनर्यम 
गरयमो । 
 

६. मस गाउॉऩालरकाको चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार 
सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अनदुान अततगयत लनम्न मोजनाको नाभ देहाम फभोन्जभ सॊशोधन गने लनर्यम 
गरयमो । 

तऩलसर् 
क्र.सॊ. स्वीकृत मोजनाको नाभ यकभ सॊशोलधत मोजना नाभ यकभ 

१. 
जनता प्रा.वव. ऩानीभूर बवन 
भभयत 

३०००००। 
जनता प्रा.वव. ऩानीभूर 
ऩखायर लनभायर् 

३०००००। 

२. गेरखानी/जोलतङ्गे सडक लनभायर् ६०००००। भेग्र ेसडक भभयत/लनभायर् ६०००००। 
 

७. चार ुआ.व. २०७८ श्रावर् ०१ गते देखी कयाय सम्झौता बई २०७८ ऩौष भसाततभा म्माद सभाप्त 
बएका अनसूुची-३ फभोन्जभ कयाय कभयचायीहरको म्माद थऩ गने । 
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अनसूुची-१ 

गाउॉ कामयऩालरकाको १०९ औ ँफैठक 

लनर्यम नॊ. ०१ सॉग सम्फन्तधत 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका आ.व. २०७७/०७८ को सॊस्थागत स्व्भूलमाॊकनको अन्ततभ नलतजा् 

क्र.सॊ. ऺेर सभग्र न्स्थलत प्रवक्रमागत 
न्स्थलत 

ऩरयभार्त्भक 
न्स्थलत 
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अनसूुची-२ 

गाउॉ कामयऩालरकाको १०९ औ ँफैठक 

लनर्यम नॊ. ०३ सॉग सम्फन्तधत 

चार ुआ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयर् अनदुान अततगयत 
खचय न्शषयक नॊ. ३११५९ अतम सावयजलनक लनभायर् कामयक्रभफाट देहामका मोजनाहरभा ववलनमोजन बएको यकभ् 
क्र.सॊ. मोजनाको नाभ स्थान ववलनमोन्जत यकभ कैवपमत 

१. भध्मऩहाडी याजभागय-भोहडा घभुाउने गोयेटो फाटो भभयत वडा नॊ. ०१ १०००००।  
२. फरुसे भालरका भन्तदय लनभायर् वडा नॊ. ०६ ३५००००।  
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