
बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको 1१० औ ँफैठक       लभलत् २०७८/१०/२६ 

लभलत २०७८/१०/२६ गतेको ११० औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
ववऩद् जोक्षखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन गनय फनेको 
ववदे्यमक २०७८ सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका ववऩद् जोक्षखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन फनेको ववदे्यमक, २०७८ स्वीकृत गयी गाउॉसबा 
ऩेश गने । 

वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सलभलत/ऩूवायधाय 
तथा वातावयण व्मवस्थाऩन 
शाखा 

२. 
बभूी ववदे्यमक २०७८ 
सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका बभूी ववदे्यमक २०७८, स्वीकृत गयी 
गाउॉसबा ऩेश गने । 

साभाक्षजक ववकास 
सलभलत/साभाक्षजक तथा आलथयक 
ववकास शाखा 

३. 
गाउॉऩालरकाको सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण २०७८ 
सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण २०७८, 
स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 

सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 
सलभलत/प्रशासन मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 

४. 
कामयक्रभ सॊशोधन तथा 
यकभान्तय सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक 
कामयक्रभ अनसुाय २०७८ श्रावण देखी हारसम्भ गाउॉ 
कामयऩालरकाफाट बएका फजेट तथा कामयक्रभ सॊशोधन य 
यकभान्तय सम्फन्धी लनणयम गाउॉसबाभा ऩेश गने । थऩ 
सॊशोधन गनय आवश्मक कामयक्रभ तथा मोजना सॊशोधनको रालग 
कामयक्रभ तथा मोजना सॊशोधन प्रस्ताव अनसूुची-१ फभोक्षजभ 
स्वीकृत गयी गाउॉसबा ऩेश गने । 

फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा 
सलभलत 

५. 
सॊशोलधत फजेट तथा कामयक्रभ 
२०७८/०७९ सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग नवौँ गाउॉसबाफाट 
स्वीकृत वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ बन्दा थऩ फजेट तथा 
कामयक्रभ प्राप्त बएका य सॊशोलधत मोजना तथा कामयक्रभ 
सवहतको सॊशोलधत फजेट तथा कामयक्रभ अनसूुची-२ फभोक्षजभ 
स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 

फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा 
सलभलत 

६. 
शैक्षऺक कामयक्रभ कामायन्वमन 
ऩकु्षस्तका २०७८/०७९ 
सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका शैक्षऺक कामयक्रभ कामायन्वमन ऩकु्षस्तका 
२०७८/०७९ स्वीकृत गने । 

साभाक्षजक ववकास सलभलत/ 
क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद 
शाखा 

७. 
आधायबतू तह कऺा-८ ऩयीऺा 
सञ्चारन कामयववलध २०७८ 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका आधायबतू तह कऺा ८ ऩयीऺा 
सञ्चारन कामयववलध, २०७८ स्वीकृत गने । 

साभाक्षजक ववकास सलभलत/ 
क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद 
शाखा 

८. 
स्वास््म तथा सयसपाई नीलत 
२०७८  

बगवतीभाई गाउॉऩालरका स्वास््म तथा सयसपाई नीलत, 
२०७८ स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 

साभाक्षजक ववकास 
सलभलत/स्वास््म शाखा 

९. 
खानेऩानी सयसपाई तथा 
स्वच्छता ईकाइ लनयन्तयता 
सम्फन्धभा । 

ववगत राभो सभम देखी मस गाउॉऩालरकाभा सञ्चालरत ग्राभणी 
जरस्रोत व्मवस्थाऩन आलथयक वषय २०७९ अषाढ भसान्त देखी 
अवलध सम्ऩन्न हनुे बएको य खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता 
वास ऺेत्रभा लनभायण बएका मोजनाहरको ददगोऩनाका साथै नमाॉ 
लनभायण हनुे मोजनाहर सभेतराई गणुस्तयीम सहबालगतात्भक 
ऩायदशी रऩभा लनभायण गनय गाउॉऩालरकाको खानेऩानी तथा 
सयसपाई लनदेक्षशका फभोजलभ आवश्मक जनशक्षि सवहत वास 
ईकाइ आलथयक वषय २०७९/८० को रालग लनयन्तयता ददने य 

साभाक्षजक ववकास सलभलत/वास 
ईकाइ 
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क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनणयमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

सो को रालग आवश्मक फजेट व्मवस्था गने 

क. वास ईकाइ प्रभखु जरस्रोत अलधकृत १ जना 
ख. प्राववलधक १ जना 
ग. सयसपाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्यक १ जना 

१०. 
एक स्थानीम तह एक कृवष 
फारी उत्ऩादन कामयक्रभभा 
साझेदायी गने सम्फन्धभा । 

चार ुआ.व. २०७८/०७९ कृवष ववकास कामायरम दैरेखको 
स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय एक स्थानीम तह एक कृवष 
फारी उत्ऩादन कामयक्रभभा साझेदायीको रालग अनयुोध बई 
आएको हुॉदा सो कामयक्रभभा साझेदायीको रालग फजेट व्मवस्था 
गने । 

आलथयक ववकास सलभलत/ कृवष 
सेवा केन्र 

११. 
योजगाय सहामकको ऩदऩूलतय 
सलभलतको ववषमववऻ तोक्ने 
सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाको रालग चार ु आ.व. २०७८/०७९ को 
स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय सशतय 
अनदुान अन्तगयत योजगाय सहामक ऩदऩूलतयको रालग ववषमववऻ 
तोक्ने ।  

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

१२. 
आधायबतू अस्ऩतारको 
लड.वऩ.आय. स्वीकृत गने 
सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत स्वीकृत १० शैमाको 
बगवतीभाई आधायबतू अस्ऩतारको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन 
स्वीकृत गने । 

ऩूवायधाय ववकास तथा वातावयण 
व्मवस्थाऩन शाखा 

१३. 
ऩान्तोरा फारववकास केन्र 
सभदुामराई हस्तान्तयण गने 
सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ०५ बगवती भा.वव. 
थवुाॉभा यहेको ऩान्तोरा फार ववकास केन्र वडा नॊ. ०५ क्षस्थत 
ऩान्तोरा सभदुामराई हस्तान्तयण गने । 

क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद 
शाखा 

१४. 
लबलडमो डकुभेन्री लनभायण 
कामयको रालग फजेट 
व्मवस्था सम्फन्धभा । 

चार ु आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वावषयक 
कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुान अन्तगयत आधायबतू अस्ऩतार सॊचारन तथा 
व्मवस्थाऩन खचय र. ५००००००। भध्मे र. 
१००००००। गाउॉऩालरकाको लबलडमो डकुभेन्री तमायी 
कामयभा खचय गने 

प्रशासन, मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 

 

लभलत २०७८/१०/२६ गतेको ११० औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकाफाट लनणयमहर् 
१. बगवतीभाई गाउॉऩालरका ववऩद् जोक्षखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन फनेको ववदे्यमक, २०७८ स्वीकृत गयी 

गाउॉसबा ऩेश गने । 

२. बगवतीभाई गाउॉऩालरका बभूी ववदे्यमक, २०७८ स्वीकृत गयी गाउॉसबा ऩेश गने । 

३. गाउॉऩालरकाको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण, २०७८ प्रलतवेदन स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 

४. चार ुआ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय २०७८ श्रावण देखी हारसम्भ गाउॉ 
कामयऩालरकाफाट बएका फजेट तथा कामयक्रभ सॊशोधन य यकभान्तय सम्फन्धी लनणयम गाउॉसबाभा ऩेश गने । 
थऩ सॊशोधन गनय आवश्मक कामयक्रभ तथा मोजना सॊशोधनको रालग कामयक्रभ तथा मोजना सॊशोधन प्रस्ताव 
अनसूुची-१ फभोक्षजभ स्वीकृत गयी गाउॉसबा ऩेश गने । 

५. चार ुआ.व. २०७८/०७९ को रालग नवौँ गाउॉसबाफाट स्वीकृत वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ बन्दा थऩ फजेट 
तथा कामयक्रभ प्राप्त बएका य सॊशोलधत मोजना तथा कामयक्रभ सवहतको सॊशोलधत फजेट तथा कामयक्रभ 
अनसूुची-२ फभोक्षजभ स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 
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६. बगवतीभाई गाउॉऩालरका शैक्षऺक कामयक्रभ कामायन्वमन ऩकु्षस्तका २०७८/०७९ स्वीकृत गने । 

७. बगवतीभाई गाउॉऩालरका आधायबतू तह कऺा ८ ऩयीऺा सञ्चारन कामयववलध, २०७८ स्वीकृत गने । 

८. बगवतीभाई गाउॉऩालरका स्वास््म तथा सयसपाई नीलत, २०७८ स्वीकृत गयी गाउॉसबाभा ऩेश गने । 

९. ववगत राभो सभम देखी मस गाउॉऩालरकाभा सञ्चालरत ग्राभणी जरस्रोत व्मवस्थाऩन आलथयक वषय २०७९ अषाढ 
भसान्त देखी अवलध सम्ऩन्न हनेु बएको य खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता (वास) ऺेत्रभा लनभायण बएका 
मोजनाहरको ददगोऩनाका साथै नमाॉ लनभायण हनेु मोजनाहर सभेतराई गणुस्तयीम, सहबालगतात्भक तथा ऩायदशी 
रऩभा लनभायण गनय गाउॉऩालरकाको खानेऩानी सयसपाई तथा स्वच्छता लनदेक्षशका फभोक्षजभ आवश्मक जनशक्षि 
सवहत वास ईकाइ आलथयक वषय २०७९/८० को रालग लनयन्तयता ददने य सो को रालग आवश्मक फजेट 
व्मवस्था गने । 

क. वास ईकाइ प्रभखु जरस्रोत अलधकृत १ जना/कयाय 

ख. प्राववलधक १ जना स्थामी 
ग. सयसपाई तथा स्वच्छता प्रवर्द्यक १ जना/कयाय 

१०. चार ुआ.व. २०७८/०७९ कृवष ववकास कामायरम दैरेखको स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय एक स्थानीम 
तह एक कृवष फारी उत्ऩादन कामयक्रभभा साझेदायीको रालग अनयुोध बई आएको हुॉदा सो कामयक्रभभा आन्तरयक 
श्रोत अन्तगयत प्रदेश तथा नेऩार सयकाय य अन्म सॊघ सॊस्थासॉग कृवष कामयक्रभ साझेदायीफाट रागत व्महोने । 

११. मस गाउॉऩालरकाको रालग चार ुआ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय 
सशतय अनदुान अन्तगयत प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको रालग आवश्मक योजगाय सहामक छनौट गनय छनौट 
तथा ऩदऩूलतयको रालग लसपारयस सलभलतको ववषमववऻभा क्षजल्रा प्रशासन कामायरम दैरेखको अलधकृतस्तय 
कभयचायीराई प्रलतलनलध तोक्ने । 

१२. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत स्वीकृत १० शैमाको आधायबतू अस्ऩतारको ऩूवायधाय लनभायण सम्फन्धी 
ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन (लड.वऩ.आय.) य र. १७३०७३०७०.३९ को रागत अनभुान स्वीकृत गने । 

१३. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ०५ बगवती भा.वव. थवुाॉभा यहेको ऩान्तोरा फार ववकास केन्र 
वडा नॊ. ०५ क्षस्थत ऩान्तोरा सभदुामराई हस्तान्तयण गने ।  

१४. चार ुआ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुान अन्तगयत आधायबतू अस्ऩतार सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन खचय र. ५००००००। भध्मे र. 
१००००००। गाउॉऩालरकाको लबलडमो डकुभेन्री तमायी कामयभा खचय गने लनणयम गरयमो । 
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अनसूुची-१ 

गाउॉ कामयऩालरकाको १०९ औ ँफैठक 

लनणयम नॊ. ०४ सॉग सम्फक्षन्धत 
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अनसूुची-२ 

गाउॉ कामयऩालरकाको १०९ औ ँफैठक 

लनणयम नॊ. ०५ सॉग सम्फक्षन्धत 


