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अज लमलत २०७५।०२।१० गतेका लदन यस बडीकेदार गाईँ काययपालिकाका ऄध्यक्ष श्री कृष्ण बहादरु चन्द ज्य ू

को ऄध्यक्षतामा गाईँ काययपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकमा तपलशि बमोलजमको ईपलस्थलतमा तपलशिका 

प्रश्ताव ईपर छिफि गरी तपलशि बमोलजमका लनणयय गररयो । 

तपशिल:  

क्र.सं. नाम पद हस्ताक्षर कैलफयत 

१ कृष्ण बहादरु चन्द ऄध्यक्ष   

२ इन्रा बोहरा भाट ईपाध्यक्ष   

३ डबि बहादरु बोहरा काययपालिका सदस्य   

४ राम बहादरु नाम्जािी काययपालिका सदस्य   

५ लििाधर सापकोटा काययपालिका सदस्य   

६ लबरेन्र कोटकेनी काययपालिका सदस्य   

७ बदु्दीसागर लबनाडी काययपालिका सदस्य   

८ पदमा दवेी नपेािी काययपालिका सदस्य   

९ टीकाराम भिु काययपालिका सदस्य   

१० लदपक बहादरु नपेािी काययपालिका सदस्य   

११ भागा दवेी मल्ि काययपालिका सदस्य   

१२ लचत्रा दवेी चन्द काययपालिका सदस्य   

१३ लनमयिा दवेी दमाइ काययपालिका सदस्य   

१४ लदपक पाण्डेय सलचब   

आमशरित सदस्य 

१ टोप बहादरु चन्द अमलन्त्रत सदस्य   

 अरय आमरिीत 

१ तुिलस राम सवेुलद कृलष शाखा प्रमखु   

२ राजेन्र प्रसाद भट्ट ना स ु   

३ टोपबहादरु चन्द सचूना प्रलवलध ऄलधकृत   

४ दि बहादरु धामी स.िेखापाि   

५ सरेुश बोहरा का.स.   
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प्रस्तावहरुः 

१. डे्रस कोड िाग ुगने सम्बन्धमा । 

२. गाईँपालिकाको पाश्वलचत्र(Profile) बनाईने सम्बन्धा । 

३. लबपद व्यबस्थापन सलमलत गठन गने सम्बन्धमा । 

४. ऩदाधधकारीहरुको दैधनक तथा भ्रमण भत्ता तथा अन्य सेवा सवुवधा सम्वन्धमा । 
५. प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गने लवधेयक, २०७5 सम्वन्धमा । 

६. एफ.एम रेडीयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलध, २०७5 मस्यौदा सम्बन्धमा । 
७. (घ) बगयको लनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

८. न्यालयक सलमलतिे ईजरुीको कारबाही लकनारा गदाय ऄपनाईन ुपने काययलवलधका सम्वन्धमा व्यवस्थापन 

गनय बनेको लबधेयक, २०७५ सम्बन्धमा । 

९. कृलष व्यवसाय प्रवद्दयन ऐन, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१०.  स्काभटेरको ऄपरेटर सम्वन्धमा । 

११.  सावयजलनक लनजी साझदेारी ऐन, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१२. स्थानीय तहका ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ 

मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१३. गाईँ लशक्षा ऐन, २०७४ को मस्यौदा सम्वन्धमा ।  

१४. सहकारी ऐन, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१५. फोहोरमिैा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१६.  अलथयक काययलवलध लनयलमत तथा व्यबलस्थत गनय बनेको काननु, २०७५ मस्यौदा सम्बन्धमा । 

१७.  जषे्ठ नागररक पररचय पत्र लववरण लनदलेशका, २०७५ मस्यौदा  सम्बन्धमा ।  

१८. एम्बिेुन्सको भकु्तानी सम्बन्धमा । 

१९.  राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 

२०. एलककृत सम्पती कर सम्बन्धमा । 

२१. गाईँपालिकाको िोगो लनधायरण सम्बन्धमा । 
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२२. कृलष तफय को प्रधानमन्त्री कृलष अधलुनलककरण पररयोजनाको ब्यवस्थापन सम्बन्धमा । 

२३. कृलष तफय को लबई लबजन ऄनदुान काययक्रमको ऄनदुान प्रलतशत पनुराविोकन सम्बन्धमा ।  

२४. अलथयक सहयोग सम्बन्धमा । 

२५. राजस्व परामशय सलमलतको गठन सम्बन्धमा । 

२६. श्रोत ऄनमुान तथा बजटे लसमा लनधायरण सलमलत गठन सम्बन्धमा । 

२७. बजटे तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत गठन सम्बन्धमा । 

२८. ऄनगुमन तथा सपुररबेक्षण सलमलत गठन सम्बन्धमा । 

२९. थिा झोिगुें पिुको ममयत सम्वन्धमा । 

३०. गाईँ लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन2075  , मस्यौदा सम्वन्धमा । 

३१. एकीकृत सम्ऩत्तत्त कर व्यवस्थाऩन काययववधध, 2075 मस्यौदा सम्वन्धमा । 

धनणययहरु् 
१. प्रस्ताव नं १ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाका काययपालिका सदस्यहरुको पोषाकमा एकरुपता 

कायम गनय डे्रस कोड िाग ुगने र एकपटकका िालग पोषाक गाईँपालिकाबाट खररद गरी ईपिब्ध गराईन े

लनणयय गररयो । डे्रस कोड िाग ुगदाय परुुष सदस्यको हकमा कोट, दौरा सरुुवाि, टोपी, छािाको जतु्ता र 

मोजा तथा मलहिा सदस्यको हकमा कोट, सारी ब्िाईज र स्याण्डि ईपिब्ध गराईने र सोको लसिाआ 

समते गाईँपालिकाबाट ईपिब्ध गराईने लनणयय गररयो । 

 

२. प्रस्ताव न.२ ईपर छिफि गदाय यस गाँईपालिकाको पाश्वलचत्र (Profile) लनमायणको कायय ऄलबिम्ब 

गने। यसका िागी यस ऄघी यस गा.पा.बाट संकलित तथ्याङ्क िाइ समते समाबेश गरी बाँलक कायय 

यस गाईँपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको बागशे्वरी ऄसि शासन  क्िब संस्था िाइ  लजम्मवेारी लदने लनणयय 

गररयो । ईक्त संस्था िाइ सो कायय गरेबाफत रु.५ िाखमा नबढ्ने गरी चाि ुबजटे बाट ब्यबस्था गनय 

प्रमखु प्रशासकीय ऄधीकृत  िाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

 

३.    प्रस्ताव न.३ ईपर छिफि गदाय लवपद व्यवस्थापनका िालग यस गाईँपालिकामा एक तपलशि 

बमोलजमको लवपद व्यवस्थापन तथा जिवाय ुईत्थानलशि सलमलत गठन गने लनणयय गररयो । 

                    तपशिलुः 
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१. श्री कृष्ण बहादरु चन्द, गा.पा. ऄध्यक्ष                                                    - ऄध्यक्ष 

२. श्री इन्रा बोहोरा भाट, गा.पा. ईपाध्यक्ष                                                    - ईपाध्यक्ष 

३. श्री लदपक पाण्डेय, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत                                          - सदस्य 

४. श्री वडा ऄध्यक्षहरु, ५ वडै वडा                                                             - सदस्य 

५. श्री नेपाि रेडक्रस सोसाइटीको स्थानीय प्रमखु                                           – सदस्य 

श्री गाईँ काययपालिकािे मनोलनत गरेको स्थानीय गरै सरकारी संस्थाको तफय बाट १ मलहिा सलहत २ जना                                                                                                               

– सदस्य                                      

६. स्थानीय स्तरमा ईपिब्ध लबपद ब्यवस्थापन सम्बलन्ध लवज्ञहरु मध्ये ऄध्यक्षिे मनोलनत 

गरेको १ जना                                                                                    - सदस्य 

७. स्वास्थ्य शाखा प्रमखु                                                                    – सदस्य सलचव                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              

४. प्रस्ताव न. ४ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाका पदालधकारीहरु योजना ऄनगुमनमा र कायायियको 

कामिे ऄन्यत्र गएबापत तपलशिको दररेटमा योजनाको ऄनगुमनमा गएको भए कन्टीजने्सी लशषयकबाट 

ऄन्य भए सम्वलन्धत लशषयकबाट दलैनक तथा भ्रमण भत्ता भकु्तानी लदने गरी प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृतिाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । साथै काययपालिकाबाट गलठत लबलभन्न सलमलतहरुको बैठकमा 

संिग्न पदालधकारीहरुिाइ काययपालिका सदस्यिे बलुझअएकै दररेटमा बैठक भत्ता लदने लनणयय गररयो । 

तपशिलुः 

गा.पा. ऄध्यक्ष  र गा.पा. ईपाध्यक्ष- दलैनक  रु १६००।- 

वडा ऄध्यक्ष                            -  दलैनक रु १५००।- 

काययपालिका सदस्य र गाईँ सभा सदस्य- दलैनक  रु१४००।– 

 

 

५. प्रस्ताव न.५ ईपर छिफि गदाय प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गने लवधेयक, २०७५ पाररत गने लनणयय 

गररयो । 

 

६. प्रस्ताव न.६ ईपर छिफि गदाय एफ.एम रेडीयो (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) काययलवलध, २०७5 
ऩाररत गने धनणयय गररयो । 
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७. प्रस्ताव न.७ ईपर छिफि गदाय (घ) बगयको लनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ 

पाररत गने लनणयय गररयो । 

 

८. प्रस्ताव न.८ ईपर छिफि गदाय न्यालयक सलमलतको ईजरुीको कारबाही लकनारा गदाय ऄपनाईन ु पन े

काययलवलधका सम्वन्धमा व्यवस्थापन गनय बनेको लबधेयक, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

 

९. प्रस्ताव न.९ ईपर छिफि गदाय कृलष व्यवसाय प्रवद्दयन ऐन, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

१०. १० ईपर छिफि गदाय स्काभटेरको सालवक ऄपरेटर लबना जानकारी काम छोडी सम्पकय लबलहन भएको र 

योजना कायायन्वयनमा समस्या भएको हुदाँ हाििाआ यस कायायियमा स्काभटेर चािकको सेवा गनय पाई 

भनी लनवदेन लदएका सुमन बोहोरा िाआ लमलत २०७५/१/११ गतेबाट दलैनक ज्यािादारीमा लनयकु्त गनय 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत िाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

११.  प्रस्ताव न.११ ईपर छिफि गदाय सावयजलनक लनजी साझदेारी ऐन, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

१२.  प्रस्ताव न.१२ ईपर छिफि गदाय स्थानीय  तहका ईपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध काययलवलध, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

१३. प्रस्ताव न.१३ ईपर छिफि गदाय गाईँ लशक्षा ऐन, २०७४ को मस्यौदािाआ पाररत गने लनणयय गररयो ।  

१४. प्रस्ताव न.१४ ईपर छिफि गदाय सहकारी ऐन, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो ।  

१५. प्रस्ताव न.१५ ईपर छिफि गदाय फोहोरमिैा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

१६. प्रस्ताव न.१६ ईपर छिफि गदाय अलथयक काययलवलध लनयलमत तथा व्यबलस्थत गनय बनेको काननु, 

२०७५ पाररत गने लनणयय गररयो । 

१७. प्रस्ताव न.१७ ईपर छिफि गदाय जषे्ठ नागररक पररचय पत्र लववरण लनदलेशका, २०७५ पाररत गने लनणयय 

गररयो । 

१८. प्रस्ताव न.१८ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा दाताको रकमबाट खररद गनय िालगएको एम्बिेुन्स 

लबरगजं भन्सारमा अआपगुकेो र लवके्रताबाट भकु्तानी माग भएको हुदँा लबके्रताको खातामा सोझ ै रकम 

भकु्तानी गनय दातािाआ ऄनरुोध गने लनणयय गररयो । 

१९. प्रस्ताव न.१९ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा लनधायरण गररएको राजश्व रकम संकिनिाआ लतब्रता 

लदने र वडा कायायियमा संकलित राजश्व तरुुन्त गाईँपालिकामा बझुाईने गरी लनणयय गररयो । 

२०. प्रस्ताव न.२० ईपर छिफि गदाय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ ऄनसुार अ.ब. ०७५/०७६ 

बाट ऄलनबायय रुपमा गाईँपालिकामा एलककृत सम्पलत्त कर िगाईन ु पने भएको हुदाँ सोको िालग पवूय 

तयारी गनयका िालग  यस गाईँपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेका लवलभन्न फमय मध्ये श्री मलहिा तथा 



 
 
 

 

    गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 
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वातावरण पररषद, कालिमाटी, काठमाडौं  संग सेवा परामशयको सम्झौता गनय प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृतिाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

२१. प्रस्ताव न.२१ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको िोगो लनधायरण गने र यसका िालग परामशय 

सेवाबाट काम गनय प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

२२. प्रस्ताव न.२२ ईपर छिफि गदाय कृलष तफय को प्रधानमन्त्री कृलष अधलुनकीकरण पररयोजनाको 

कायायन्वयनका िालग यस गा.पा. लभत्रका ब्िक र पकेटिाआ लजम्मा लदने लनणयय गररयो । जस ऄनसुार 

बीई लबजन तफय  ऄदवुा बेसार ब्िकिाआ र लवलभन्न वडाका ५ वटा पकेटिाआ काययक्रम संचािन गनय 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत र कृलष शाखा प्रमखुिाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

२३. प्रस्ताव न.२३ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाबाट यस ऄलघ बीई लबजन तथा कृलष ईपकरण 

ऄनदुानमा कृषकहरुको योगदान बापत ५० प्रलतशत लनधायरण गररएकोमा सोको पनुराविोकन गद ै

गा.पा.बाट ७५ प्रलतशत ऄनदुानमा बीई बीजन तथा कृलष ईपकरण  ईपिब्ध गराईने लनणयय गररयो । 

२४. २४ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाका काययरत कृलष शाखा प्रमखु श्री तिुलस राम सबेुदीका छोरा 

बषय २४ का सलुदप सबेुदी डेगु ं रोगबाट लसलकस्त भआ काठमाडौंको ग्राण्डी ऄन्तरालष्िय ऄस्पतािमा 

इिाज गदाय ठूिो धनराशी खचय भएको र लनजको अलथयक क्षमता भन्दा ऄत्यन्तै बढी खचय भएकािे 

ईपचारमा िागकेो खचय मध्ये गाईँपालिकाबाट रु ४० हजार अलथयक सहयोग गने लनणयय गररयो । यसैगरी 

द्बन्दको समयमा गोिी िालग पूणय रुपमा ऄशक्त यस गाईँपालिका वडा नं १ का श्री िाि बहादरु किेि 

िाआ लजवन लनवायह स्वरुप रु ४० हजार लदने लनणयय गररयो । यसैगरी तपलशि बमोलजमका व्यलक्त तथा 

संस्थाहरुिाआ तपलशिको काययको िालग तपलशि बमोलजमको अलथयक सहयोग ईपिब्ध गराईने गरी 

लनणयय गररयो । 

     तपशिलुः 

१. श्री कृष्णा लसराडी, वडा नं १ बडीकेदार गा.पा.- सांस्कृलतक काययक्रम गरेवापत – रु ५ हजार 

२. श्री  SDCO क्िब बडीकेदार -२, डोटी   - भलिवि खेिकुद अयोजना गरेवापत- रु. ५ हजार 

३. श्री खडक बहादरु पल्िी, वडा नं २, घर अगिागी                                                    

लबपद ्पनुः िाभ स्वरुप – रु. १००००।- 

४. श्री समदृ्ध नेपाि संस्था, बडीकेदार गाईँपालिका, भलिवि खिेकुद अयोजना गरेवापत- १ 

िाख ५० हजार  

५. श्री     पनुी दबेी पनु मगर, बडीकेदार-५                                                       , मटुु रोगको 

आिाजका िालग- रु. ५००००।- 

६. श्री हकय  लसह ंमौनी, बडीकेदार-४, घर अगिागी, लबपद ्पनुः िाभ-  रु. १५०००।- 



 
 
 

 

    गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 
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२५. प्रस्ताव न.२५ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा तपलशि बमोलजमको राजश्व परामशय सलमलत गठन 

गन ेलनणयय गररयो । 

तपशिलुः 

१. श्री इन्रा बोहोरा भाट, गा.पा.ईपाध्यक्ष                 --      संयोजक 

२. श्री लदपक पाण्डेय, प्र. प्र. ऄलधकृत                     --      सदस्य 

३. श्री लबरेन्र कोडकेनी, काययपालिका सदस्य           --      सदस्य 

४. श्री भागादबेी मल्ि,   काययपालिका सदस्य          --      सदस्य 

५. श्री दि बहादरु धामी, िेखा प्रमखु                    --      सदस्य सलचब 

 

२६. प्रस्ताव न.२६ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा तपलशि बमोलजमको स्रोत ऄनमुान तथा बजटे 

सीमा लनधायरण सलमलत गठन गने लनणयय गररयो । 

    

  तपशिल 

१. श्री कष्ण बहादरु चन्द, गा.पा. ऄध्यक्ष                             -- संयोजक 

२. श्री इन्रा बोहोरा भाट, गा.पा. ईपाध्यक्ष                            -- सदस्य 

३. श्री लनमयिा नेपािी, काययपालिका सदस्य                          -- सदस्य 

४.  लटकाराम भिु, काययपालिका सदस्य                           -- सदस्य 

५. श्री पदमा नेपािी, काययपालिका सदस्य                           -- सदस्य 

६. श्री लदपक पाण्डेय, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत                 -- सदस्य 

 

२७. प्रस्ताव न.२७ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा तपलशि बमोलजमको बजटे तथा काययक्रम तजुयमा 

सलमलत गठन गने लनणयय गररयो । 

तपशिल 

१. इन्रा बोहोरा भाट, गा.पा. ईपाध्यक्ष                                -- संयोजक 

२. श्री बदु्दी सागर लबनाडी , काययपालिका सदस्य                   —सदस्य 

३. लबरेन्र कोटकेनी , काययपालिका सदस्य                            --सदस्य 

४. टोप बहादरु चन्द, गाईँ सभा सदस्य                                —सदस्य 

५. लििाधर सापकोटा, काययपालिका सदस्य                         --सदस्य 

६. डबि बोहोरा , काययपालिका सदस्य                              —सदस्य 



 
 
 

 

    गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 
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७. छत्र बहादरु चन्द,गाईँ सभा सदस्य                                  --सदस्य 

८. लदपक पाण्डेय, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत                    --सदस्य सलचव 

२८. प्रस्ताव न.२८ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा तपलशि बमोलजमको ऄनुगमन तथा सपुररवके्षण 

सलमलत गठन गने लनणयय गररयो । 

 

तपशिल 

१. इन्रा बोहोरा भाट, गा.पा. ईपाध्यक्ष                                              -- संयोजक 

२. लटकाराम भिु, काययपालिका सदस्य                                             --सदस्य 

३. लदपक बहादरु ढोिी, काययपालिका सदस्य                                     --सदस्य 

४. लदपक पाण्डेय, काययपालिका सदस्य                                            --सदस्य 

५. दि बहादरु धामी, काययपालिका सदस्य                                --सदस्य सलचव 

 

२९.  प्रस्ताव नं २९ ईपर छिफि गदाय वडा नं १ को थिा झोिगुें पिुको ममयतका िालग झोिगुें पिु 

समपरूक कोषबाट रु १ िाख ५० हजार ईपिब्ध गराईने लनणयय गररयो ।                                                    

३०. प्रस्ताव न.३० ईपर छिफि गदाय गाईँ लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ लस्वकृत 

गने लनणयय गररयो । 

३१. प्रस्ताव न.३१ ईपर छिफि गदाय एकीकृत सम्ऩत्तत्त कर व्यवस्थाऩन काययववधध, 2075 त्तस्वकृत 
गने धनणयय गररयो ।  

  

                   

 

  


