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ङ्झभङ्झत २०७८/१२/०६ गतेको ११२ औ ँगाउॉ कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव ङ्झनणयमको सॊङ्ञऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ङ्जवषमगत 
सङ्झभङ्झत/शाखा 

१. 

सडक फोडय नेऩारफाट 
स्वीकृत फजेट कामायन्वमनको 
राङ्झग मोजना छनौट 
सम्फन्धभा 

मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग सडक फोडय 
नेऩारफाट चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ भा स्वीकृत फजेट 
कामायन्वमनको राङ्झग रोहोये कट्टी खोरा-खारीडाॉडा सडक 
वडा नॊ. ०७ छनौट गने। गाउॉऩाङ्झरकारे व्महोने सभऩङ्टयक 
कोष (Matching Fund) वाऩतको यकभ र. नेऩार सयकाय 
ङ्जवत्तीम सभानीकयण चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को 
स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ अनङ्टसाय सडक फोडय नेऩार 
साझेदायी ङ्ञशषयकफाट खचय गने । 

प्रशासन, मोजना तथा 
अनङ्टगभन शाखा 

२. 
कामयङ्जवङ्झध स्वीकृत सम्फन्धभा 
। 

देहाम फभोङ्ञजभका कामयङ्जवङ्झध स्वीकृत गने् 
१. भेरङ्झभराऩ केन्र सञ्चारन सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८  
२. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 
३. टोर ङ्जवकास सॊस्था (गठन तथा ऩङ्चयचारन) कामयङ्जवङ्झध, 
२०७८ 

४. बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषको आन्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध – २०७८  

 
न्माङ्जमक सङ्ञचवारम 
ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा 
वातावयण व्मवस्थाऩन शाखा 
साभाङ्ञजक तथा आङ्झथयक 
ङ्जवकास शाखा 
आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण 
शाखा 

३. 
दोस्रो चौभाङ्झसक प्रगङ्झत 
सम्फन्धभा । 

प्रभङ्टख् प्रशासकीम अङ्झधकृत भापय त ऩेश बएको दोस्रो 
चौभाङ्झसक अवङ्झध सम्भको सॊङ्ञऺप्त ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत छरपर 
गङ्चयमो । कामयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी,  ङ्जवषगत शाखा य 
वडा कामायरमहरको उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झभङ्झत २०७८/१२/14 
गते चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो चौभाङ्झसक 
प्रगङ्झत सङ्झभऺा कामयक्रभ गने । 

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

४. 
6 नॊ. वडा कामायरमभा 
कामायरम सहमोगी 
व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका ६ नॊ. वडा कामायरमभा 
कयाय सेवाभा कामययत कामायरम सहमोगी श्री गणेशफहादङ्टय 
खत्रीको ङ्झभङ्झत २०७८/१२/०३ गते असभाङ्जमक ङ्झनधन 
बई कामायरम सहमोगी ऩद ङ्चयक्त हङ्टन गएको हङ्टॉदा उक्त 
ङ्चयक्त ऩदभा ङ्झनजको ऩत्नी श्री यचनाकङ्ट भायी खत्रीराई कयाय 
सेवाभा ङ्झरने । 

प्रशासन मोजना तथा 
अनङ्टगभन शाखा 

५. 

अङ्ञततमाय दङ्टरऩमोग 
अनङ्टसन्धान आमोगफाट प्राप्त 
सङ्टझाव कामायन्वमन सम्फन्धभा 
। 

सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम च.नॊ. 
२४२ ङ्झभङ्झत २७८/१२/०२ गतेको ऩत्र साथ अङ्ञततमाय 
दङ्टरऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगरे स्थानीम तहका राङ्झग 
ङ्छदइएका सङ्टझावहर कामायन्वमन गने ।  

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

६. 
ऩगनाथ स्वास््म चौकी बवन 
ङ्झनभायणको यकभ भाग 
सम्फन्धभा । 

चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग प्रदेश सयकाय 
ऩूवायधाय ङ्जवशेष कामयक्रभ अन्तगयत ऩगनाथ स्वास््म चौकी 
बवन ङ्झनभायण मोजना र. २० राख स्वीकृत बएकोभा 
उक्त मोजना कामायन्वमन गनय छङ्ट टै्ट बवन ङ्झनभायण गनय 
आवश्मक नदेङ्ञखएको य गत आ.व. मस गाउॉ 
कामयऩाङ्झरकाको कामायरमफाट ठेक्का फन्दोफस्त बएको बवन 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 
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क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव ङ्झनणयमको सॊङ्ञऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ङ्जवषमगत 
सङ्झभङ्झत/शाखा 

ङ्झनभायण कामय चारङ्ट आ.व. भा सभेत क्रभागत बएको य 
गाउॉऩाङ्झरकाभा फजेट अबाव यहेको हङ्टॉदा उक्त यकभ 
ऩगनाथ स्वास््म चौकी बवन ङ्झनभायण ठेक्का नॊ. 
(BRM/BCW/NCB/13/2077/078) भा खचय गनयको राङ्झग 
ऩूवायधाय ङ्जवकास कामायरमराई अनङ्टयोध गने । 

७. 
३ नॊ. वडा कामायरमको 
नाभभा जग्गा ऩास सम्फन्धभा 
। 

मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ०३ ङ्झनवासी श्री 
चाउयो काभीरे बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका ३ नॊ. वडा 
कामायरमको नाभभा २९८० वगय ङ्झभटय जग्गा ऩास गनय 
ईच्छङ्टक बई वडा कामायरमभा ङ्झनवेदन ऩेश गयेको हङ्टॉदा 
वडा कामायरमरे ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाएकोरे उक्त जग्गा ३ 
नॊ. वडा कामायरमको नाभभा ऩास गने । 

३ नॊ. वडा कामायरम 

८. फाख्राऩारन कामयक्रभभा 
साझेदायी सम्फन्धभा । 

मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको र. ६०००००। य ऩशङ्ट 
अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा कामायरम दैरेखको र. 
१२५००००। रागत साझेदायीभा वडा नॊ. ०७ भा 
फाख्राऩारन कामयक्रभ सॊचारन गने । 

आङ्झथयक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

९. 
फाख्राऩारन पभयको अनङ्टदान 
कामयक्रभको राङ्झग प्रस्ताव 
स्वीकृत गने सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग 
स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ अनङ्टसाय फाख्राऩारन पभयको 
अनङ्टदान कामयक्रभको राङ्झग वडा नॊ. ०४ ङ्झनवासी 
नेत्रफहादङ्टय थाऩारे श्रीष्टी फहङ्टउदेश्मीम कृङ्जष पभयफाट 
व्मवसाङ्जमक प्रस्ताव ऩेश गयेको हङ्टॉदा उक्त पभयराई 
फाख्राऩारन पभयराई अनङ्टदान यकभ र. .......। स्वीकृत 
गने । 

आङ्झथयक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

१०. 
बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका 
सावयजङ्झनक खङ्चयद (ऩङ्जहरो 
सॊशोधन) ङ्झनमभावरी,  २०७८ 

मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 
(ऩङ्जहरो सॊशोधन) ङ्झनमभावरी, २०७८  स्वीकृत गने ।  

प्रशासन मोजन तथा अनङ्टगभन 
शाखा 

११. 

प्रदेश सयकाय सभऩङ्टयक 
अनङ्टदान य गाउॉऩाङ्झरकाको 
रागत साझेदायीभा सॊचाङ्झरत 
आमोजनाको ऩङ्टन् फोरऩत्र 
आह्वान गने सम्फन्धभा । 

मस गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग 
स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ अन्तगयत प्रदेश सयकाय सभङ्टऩ ङ्टयक 
अनङ्टदान य गाउॉऩाङ्झरकाको रागत साझेदायीभा सॊचाङ्झरत 
ङ्ञजयो ऩोइन्ट वडा कामायरम स्तयोङ्ङती वडा नॊ. ४ य 
ढाॉणगाउॉ-भेरी-सारे फजेडा-देउरी सडक ङ्झनभायण वडा नॊ. 
२ को ऩङ्जहरो ऩटक ठेक्का बई फचत यकभको फोरऩत्र 
आह्वान गने य मस गाउॉऩाङ्झरकाको साझेदायी यकभ अऩङ्टग 
हङ्टन गएभा आगाभी आङ्झथयक वषयभा क्रभागत गने । 

बौङ्झतक ऩूवायधाय तथा 
वातावयण व्मवस्थाऩन शाखा 

 

ङ्झभङ्झत २०७८/१२/०६ गतेको ११२ औ ँगाउॉ कामयऩाङ्झरकाको फैठकाफाट ङ्झनणयमहर् 
१. मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग सडक फोडय नेऩारफाट चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ भा स्वीकृत फजेट 

कामायन्वमनको राङ्झग रोहोये कट्टी खोरा-खारीडाॉडा-तप्रङ्टङ्ग सडक वडा नॊ. ०७ छनौट गने। गाउॉऩाङ्झरकारे व्महोने 
सभऩङ्टयक कोष (Matching Fund) वाऩतको यकभ सभेत रागत साझेदायी गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

२. देहाम फभोङ्ञजभका कामयङ्जवङ्झध स्वीकृत गने् 
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१. भेरङ्झभराऩ केन्र सञ्चारन सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८  

२. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

३. टोर ङ्जवकास सॊस्था (गठन तथा ऩङ्चयचारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

४. बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८  

५. फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा प्रवर्द्यन कामयङ्जवङ्झध, २०७८  

३. प्रभङ्टख् प्रशासकीम अङ्झधकृत भापय त ऩेश बएको दोस्रो चौभाङ्झसक अवङ्झध सम्भको सॊङ्ञऺप्त ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत छरपर गङ्चयमो 
। कामयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी,  ङ्जवषगत शाखा य वडा कामायरमहरको उऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झभङ्झत २०७८/१२/14 गते 
चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो चौभाङ्झसक प्रगङ्झत सङ्झभऺा कामयक्रभ गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

 

४. मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका ६ नॊ. वडा कामायरमभा कयाय सेवाभा कामययत कामायरम सहमोगी श्री गणेशफहादङ्टय 
खत्रीको ङ्झभङ्झत २०७८/१२/०३ गते असभाङ्जमक ङ्झनधन बई कामायरम सहमोगी ऩद ङ्चयक्त हङ्टन गएको हङ्टॉदा उक्त 
ङ्चयक्त ऩदभा ङ्झनजको ऩत्नी श्री यचनाकङ्ट भायी खत्रीराई कयाय सेवाभा ङ्झरने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 
 

५. सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको च.नॊ. २४२ ङ्झभङ्झत २०७८/१२/०२ गतेको ऩत्र साथ प्राप्त 
अङ्ञततमाय दङ्टरऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगफाट प्राप्त सङ्टझावहरराई देहाम फभोङ्ञजभ कामायन्वमन गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 

क्र.सॊ. आमोगफाट प्राप्त सङ्टझाव सङ्टझाव कामायन्वमनको अवस्था/उऩाम 

१. खानेऩानी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरराई धाया ङ्जवतयण 
गदाय सोभा राग्ने भहशङ्टरहरको भाऩदण्ड तमाय 
गयी एकरऩता गनय 

भाऩदण्ड तमाय गयी रागङ्ट गनय खानेऩानी उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतहरराई ङ्झनदेशन गने । 

२. खानेऩानी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहररे Financial काभ 
गदाय फैङ्जकङ्ग प्रकृमा प्रमोग गयी आम य व्ममको 
ङ्जववयण ऩायदङ्ञशयता कामभ गनय 

सफै खानेऩानी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरको खाता सॊचारनभा 
यहेको य खानेऩानी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरराई प्राप्त हङ्टने 
आम्दानी अङ्झनवामय फैंङ्जकङ्ग खाताभा जम्भा तथा खचय गयी 
आम व्मम ऩायदङ्ञशयता कामभ गनय ङ्झनदेशन गने ।  

३. उऩबोक्ताको ङ्जवश्वसङ्झनमता य सन्तङ्टङ्जष्टको तमार 
गयी फेरा फेरा सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनय 

सफै उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरराई चौभाङ्झसक रऩभा 
सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनय ङ्झनदेशन गने । 

 

६. चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ भा ऩूवायधाय ङ्जवकास कामायरम दैरेखको राङ्झग कणायरी प्रदेश सयकायफाट ऩूवायधाय ङ्जवशेष 
कामयक्रभ अन्तगयत ऩगनाथ स्वास््म चौकी बवन ङ्झनभायण बगवतीभाई १ भा र. २० राख फजेट स्वीकृत बएको । 
गत आ.व. नेऩार सयकाय स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ अन्तगयत ऩगनाथ स्वास््म चौकी बवन 
ङ्झनभायण गनय र. ३५ राख स्वीकृत बई मस गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरमफाट बवन ङ्झनभायणको राङ्झग ठेक्का 
फन्दोफस्त बई ङ्झनभायण व्मवसामी श्री ङ्जवरास्ऩङ्टय ङ्झनभायण सेवा दैरेखसॉग सम्झौता गयी ङ्झनभायण कामय चारङ्ट अवस्थाभा 
यहेकोभा उक्त स्थानीम ऩूवायधाय ङ्जवकास साझेदायी कामयक्रभ चारङ्ट आङ्झथयक वषयभा ङ्झनयन्तयता नयहेकोरे बवन 
ङ्झनभायणको राङ्झग फजेट श्रोत अबाव देङ्ञखएको हङ्टॉदा हारसम्भ बएको ङ्झनभायण कामयको यकभ ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झनभायण 
व्मवसामीरे ङ्झनवेदन ऩेश गयेकोरे चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग ऩूवायधाय ङ्जवशेष कामयक्रभ अन्तगयत ऩगनाथ 
स्वास््म चौकी बवन ङ्झनभायणको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत र. २० राखफाट यङ्झनङ्ग ङ्जवर ब ङ्टक्तानी गङ्चयङ्छदन हङ्टन ऩूवायधाय 
ङ्जवकास कामायरम दैरेखराई अनङ्टयोध गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 
 

७. मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ०३ ङ्झनवासी श्री चाउयो काभीरे आफ्नो नाभभा दताय कामभ यहेको देहाम 
फभोङ्ञजभको जग्गा ३ नॊ. वडा कामायरमको नाभभा दान गयी ऩास गनय ईच्छङ्टक बई ३ नॊ. वडा कामायरम भापय त 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ऩेश गयेको हङ्टॉदा उक्त जग्गा ३ नॊ. वडा कामायरमको नाभभा ऩास गने ङ्झनणयम गङ्चयमो । 
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तऩङ्झसर् 
क्र.सॊ. जग्गा 

धनीको नाभ 

ठेगाना ऩास गने जग्गा ऩास गनय ईच्छङ्टक 
जग्गाको ऺेत्रपर 

कैङ्जपमत 

ङ्जकङ्झसभ ङ्जकत्ता नॊ. ऺेत्रपर 

१. चाउयो 
काभी 

साङ्जवक भेहेरतोरी 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. 
०५ 

घयवायी २५४ ०२९८० 
वगय ङ्झभटय 

०२९८० 
वगयङ्झभटय/ऩङ्टयै 

 

 

८. मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको र. ५५००००। य ऩशङ्ट अस्ऩतार तथा ऩशङ्ट सेवा कामायरम दैरेखको र. 
१२५००००। रागत साझेदायीभा वडा नॊ. ०७ भा फाख्राऩारन कामयक्रभ सॊचारन गने ङ्झनणयम गङ्चयमो। 

९. मस गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ अनङ्टसाय फाख्राऩारन पभयको 
अनङ्टदान कामयक्रभको राङ्झग वडा नॊ. ०४ ङ्झनवासी नेत्रफहादङ्टय थाऩारे श्रीष्टी फहङ्टउदेश्मीम कृङ्जष पभयफाट व्मवसाङ्जमक 
प्रस्ताव ऩेश गयेको  

१०. मस बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी (ऩङ्जहरो सॊशोधन) ङ्झनमभावरी, २०७८  स्वीकृत गने । 

११. मस गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट आ.व. २०७८/०७९ को राङ्झग स्वीकृत वाङ्जषयक कामयक्रभ अन्तगयत प्रदेश सयकाय 
सभङ्टऩ ङ्टयक अनङ्टदान य गाउॉऩाङ्झरकाको रागत साझेदायीभा सॊचाङ्झरत ङ्ञजयो ऩोइन्ट वडा कामायरम स्तयोङ्ङती वडा नॊ. ४ 
य ढाॉणगाउॉ-भेरी-सारे फजेडा-देउरी सडक ङ्झनभायण वडा नॊ. २ को ऩङ्जहरो ऩटक ठेक्का बई यकभ फचत यहेको य 
उक्त सडकभा थऩ ङ्झनभायण कामय गनय अत्मावश्मक बएकोरे वडा कामायरमफाट फचत यकभको फोरऩत्र आह्वान 
गनयको राङ्झग अनङ्टयोध बई आएको हङ्टॉदा फचत यकभको फोरऩत्र आह्वान गने य चारङ्ट आ.व.भा गाउॉऩाङ्झरकाको 
साझेदायी यकभ अऩङ्टग बएभा आगाभी आङ्झथयक वषयभा क्रभागत गने । 

 

 


