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लभलत २०७८/११/०६ गतेको १११ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहरिः 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
नवप्रवर्द्यनकायी प्रस्ताव ऩेश 
गने सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत ववकास तथा सशुासन 
प्रवर्द्यन कामयक्रभ सम्फन्धी अवधायर्ा ऩत्र ऩेश गने य अवधायर्ा 
ऩत्रभा उल्रेख बए फभोक्षजभको रागत सहबालगता गने तथा 
कामायन्वमन सलभलत गठन गने । 

प्रशासन मोजना तथा 
अनगुभन शाखा 

२. 
नवप्रवर्द्यनकायी प्रस्ताव ऩेश 
गने सम्फन्धभा । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका फारभैत्री स्थानीम शासन प्रर्द्लत 
कामायन्वमन कामयक्रभ सम्फन्धी अवधायर्ा ऩत्र ऩेश गने य 
अवधायर्ा ऩत्रभा उल्रेख बए फभोक्षजभको रागत सहबालगता 
गने तथा कामायन्वमन सलभलत गठन गने । 

साभाक्षजक तथा आलथयक 
ववकास शाखा 

३. 
नभनुा ववद्यारमको 
गरुमोजना स्वीकृत 
सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा नॊ. ०७ क्षस्थत श्री 
वडाबैयव भाध्मालभक ववद्यारम खोय नभनुा ववद्यारमको रऩभा 
नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएकोभा नभनुा ववद्यारम ववकास 
तथा सञ्चारन गरुमोजना तथा ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन 
लड.वऩ.आय. स्वीकृत गयी क्षशऺा मूवा तथा खेरकूर भन्त्रारमभा 
लसपारयस गने । 

क्षशऺा मूवा तथा खेरकूद 
शाखा 

४. 

साभाक्षजक सयुऺा तथा 
ऩक्षिकयर् सेवा केन्रभा 
कामययत कभयचायीको सेवा 
सवुवधा य अवलध थऩ 
सम्फन्धभा । 

मस कामायरम अन्तगयत साभाक्षजक सयुऺा तथा ऩक्षिकयर् 
सेवा केन्रभा कामययत एभ.आई.एस. अऩयेटय य वपल्ड 
सहामकराई आगाभी आलथयक वषयको रालग लनयन्तयता ददन े
य उक्त जनशक्षक्तको ऩारयश्रलभक यकभको आधा यकभ 
अथायत छ भवहना फयाफय हनु आउने फजेट मस 
गाउॉऩालरकाफाट व्महोने 

साभाक्षजक तथा आलथयक 
ववकास सलभलत 

 

लभलत २०७८/११/०६ गतेको १११ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकाफाट लनर्यमहरिः 
१. प्रदेश तथा स्थानीम सहमोग शासन कामयक्रभ प्रदेश, कामयक्रभ कामायन्वमन ईकाइ सखेुतफाट लभलत 

२०७८/१०/२१ गते नवप्रवर्द्यन साझेदायी कोष भापय त ऩरयमोजना सञ्चारनको रालग अवधायर्ा ऩत्र ऩेश गने 
सम्फन्धी सूचना सम्फन्धभा देहाम फभोक्षजभ गने लनर्यम गरयमो । 

क. बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत ववकास तथा सशुासन प्रवर्द्यन कामयक्रभ य बगवतीभाई 
गाउॉऩालरका फारभैत्री स्थानीम शासन प्रर्द्लत कामायन्वमन कामयक्रभ सम्फन्धी २ वटा अवधायर्ा ऩत्र 
ऩेश गने य अवधायर्ा ऩत्रभा उल्रेख बए फभोक्षजभको रागत सहबालगता गने । 

ख. प्रस्ताववत कामयक्रभहर कामायन्वमनको रालग देहाम फभोक्षजभका नववनतभ साझेदायी कोष कामयक्रभ 
कामायन्वमन सलभलत गठन गने । 

तऩलसरिः 
क्र.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

१. श्री दानफहादयु थाऩा अध्मऺ, बगवतीभाई गाउॉऩालरका -सॊमोजक 

२. श्री चन्रा येग्भी उऩाध्मऺ, बगतवीभाई गाउॉऩालरका -सदस्म 

३. श्री फखतफहादयु खड्का प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, बगवतीभाई 
गाउॉऩालरका 

-सदस्म 
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क्र.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

४. कामयक्रभसॉग सम्फक्षन्धत 
ववषमगत सलभलतका सॊमोजक 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका -सदस्म 

५. ववषमगत शाखा प्रभखु बगतवीभाई गाउॉऩालरका -सदस्म सक्षचव 
 

२. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा नॊ. ०७ क्षस्थत श्री वडाबैयव भाध्मालभक ववद्यारम खोय नभनुा 
ववद्यारमको रऩभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएकोभा नभनुा ववद्यारम ववकास तथा सञ्चारन गरुमोजना 
तथा ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन लड.वऩ.आय. स्वीकृत गयी क्षशऺा मूवा तथा खेरकूर भन्त्रारमभा लसपारयस 
गने लनर्यम गरयमो। 

३. मस बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा नॊ. ०७ क्षस्थत श्री वडाबैयव भाध्मालभक ववद्यारम खोय नभनुा 
ववद्यारमको रऩभा नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएकोभा नभनुा ववद्यारम ववकास तथा सञ्चारन गरुमोजना 
तथा ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन लड.वऩ.आय. स्वीकृत गयी क्षशऺा मूवा तथा खेरकूर भन्त्रारमभा लसपारयस 
गने लनर्यम गरयमो। 

४. मस कामायरम अन्तगयत साभाक्षजक सयुऺा तथा ऩक्षिकयर् सेवा केन्रभा कामययत एभ.आई.एस. अऩयेटय य 
वपल्ड सहामकराई आगाभी आलथयक वषयको रालग लनयन्तयता ददने य उक्त जनशक्षक्तको ऩारयश्रलभक 
यकभको आधा यकभ अथायत छ भवहना फयाफय हनु आउने फजेट मस गाउॉऩालरकाफाट व्महोने लनर्यम 
गरयमो । 


