
बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको 1१४ औ ँफैठक       लभलत् २०७९/०१/१० 

लभलत २०७९/०१/१०  गतेको ११४ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश बएका प्रस्तावहर् 
क्र. 
सॊ. 

प्रस्ताव लनर्यमको सॊक्षऺप्त व्महोया 
ऩेश गने ववषमगत 
सलभलत/शाखा 

१. 
प्रधानभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभको मोजना छनौट 
सम्फन्त्धभा । 

चार ु आ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक 
कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय सशतय अनदुान अन्त्तगयत 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको रालग थऩ फजेट प्राप्त बएको 
हुॉदा सो फजेट कामायन्त्वमनको रालग मोजना छनौट गने । 

योजगाय सेवा केन्त्र 

२. 
लबलडमो डकुभेन्त्री (वतृ्तक्षचर) 
अनभुोदन सम्फन्त्धभा । 

मस गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत 
वावषयक कामयक्रभ अनसुाय मस गाउॉऩालरकाको लबलडमो 
डकुभेन्त्री (वतृ्तक्षचर) लनभायर्को रालग लभलडमा जनयर प्रा.लर. 
रलरतऩयुसॉग बएको सम्झौता फभोक्षजभ लबलडमो डकुभेन्त्री तमाय 
गयी ऩेश गयेको य मस फैठकभा प्रस्ततुीकयर् बएको हुॉदा उक्त 
लबलडमो डकुभेन्त्री अनभुोदन गने । 

प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत 

३. 
भध्मऩहाडी याजभागय -
बगवतीभाई अस्ऩतार सडक 
तथा ऩरु लनभायर् । 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ३ जोड्ने 
भध्मऩहाडी याजभागय-बगवतीभाई अस्ऩतार सडक तथा ऩरु 
लनभायर्को रालग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायराई फजेट 
व्मवस्थाको रालग अनयुोध गने । 

ऩूवायधाय ववकास सलभलत 

 

  



बगवतीभाई गाउॉऩालरका   गाउॉ कामयऩालरकाको 1१४ औ ँफैठक       लभलत् २०७९/०१/१० 

लभलत २०७९/०१/१०  गतेको ११४ औ ँगाउॉ कामयऩालरकाको फैठकका लनर्यमहर् 
१. चार ुआ.व. २०७८/०७९ को रालग स्वीकृत फावषयक कामयक्रभ अनसुाय नेऩार सयकाय सशतय अनदुान अन्त्तगयत 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभको रालग थऩ फजेट प्राप्त बएको हुॉदा सो फजेट कामायन्त्वमनको रालग देहामका मोजना 
छनौट गने ।  

तऩलसर् 
क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ कामायन्त्वमन हनुे स्थान फजेट कैवपमत 

१. ऩनासी वृऺ ायोऩर् घेयवाय । वडा नॊ. ०१ ५०००००।  

२. बवुाॉ टोर-क्षचवऩनतोरा गोयेटो फाटो लनभायर् । वडा नॊ. ०१ ४०००००।  

३. बगवती आ.वव. घेयवाय । वडा नॊ. ०२ ८५१०००।  

४. सोतीखोरा-देउरी सडक स्तयोन्नती । वडा नॊ. ०३   

५. भध्मऩहाडी क्षजयो ऩोइन्त्ट-डौयी कुल्रेफुॊची सडक 
लनभायर् । 

वडा नॊ. ०४ ९०००००।  

६. थवुाशेया सडक भभयत । वडा नॊ. ०५ ९०००००।  

७. याउराचौय-नागनुा-ऩाखाखकय  गोयेटो फाटो लनभायर् । वडा नॊ. ०६ ९०००००।  

८. घइुकेयी डाॉडा देक्षख फडाखोरा सडक भभयत । वडा नॊ. ०७ ९०००००।  

 

२. मस गाउॉऩालरकाको चार ुआ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनसुाय मस गाउॉऩालरकाको लबलडमो 
डकुभेन्त्री (वतृ्तक्षचर) लनभायर्को रालग लभलडमा जनयर प्रा.लर. रलरतऩयुसॉग बएको सम्झौता फभोक्षजभ लबलडमो डकुभेन्त्री 
तमाय गयी ऩेश गयेको य मस फैठकभा प्रस्ततुीकयर् बएको हुॉदा उक्त लबलडमो डकुभेन्त्री अनभुोदन गने । 

३. बगवतीभाई गाउॉऩालरका वडा नॊ. ०४ य वडा नॊ. ०३ जोड्ने भध्मऩहाडी-बगवतीभाई अस्ऩतार सडक तथा ऩक्की 
ऩरु लनभायर् गनयको रालग नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायराई फजेट व्मवस्थाको रालग अनयुोध गने ।  

  


