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अज लमलत २०७५।०६।१८गतेका 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 दि बहादरु धामी  िेखा प्रमखु    

२ टोप बहादरु चन्द सचुना प्रलवलध ऄलधकृत   
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प्रस्तावहरुः  

१. स्वास््य संस्थामा काययरत करार कमयचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 

२. समपरुक कोष बाँडफाड सम्वन्धमा । 

३. लबपद ्व्यव्थापन सलमलत पनुगयठन सम्वन्धमा । 

४. तीज प्रलतयोलगताको रकम भकु्तानी सम्वन्धमा । 

५. स्काभटेर भाडामा िगाईने सम्वन्धमा । 

६. बडीकेदार गाईँपालिकाको स्थानीय लशक्षा लनयमाविी, २०७५ सम्वन्धमा । 

७. रु. २० िाख भन्दा मालथका योजनाहरुको कायायन्वयन लवलध सम्वन्धमा । 

८. ऄनकुुिन x पररयोजनाको प्रस्ताव सम्वन्धमा । 

९. दश ैलतहारको शभुकामना सम्वन्धमा । 

१०. लशक्षा सलमलतबाट प्राप्त लसफाररस सम्बन्धमा । 

११. अलथयक सहयोग सम्बन्धमा । 

१२. लवपद ्व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन सम्बन्धमा । 

१३.  गत अ.ब. को छुट सामालजक सरुक्षा सम्बन्धमा । 

१४. लवलपनगर ऄत्तरकाडा सडक ममयतको काययसम्पन्न सम्वन्धमा । 

 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ ईपर छिफि ह दँा लमलत २०७५/०३/२६ गते बसेको गाईँ सभाको बैठकको 

लनणययबाट स्वास््य संस्थामा काययरत करार कमयचारीहरुको ब्यवस्थापन सम्वन्धमा गाईँ 

कायायपालिकािाआ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने लनणयय भएको ह दाँ स्वास््य संस्थामा काययरत 

करार कमयचारी सम्वन्धमा तपलशि बमोलजमको लनणयय गररयोः 

स्वास््य चौकीमा कममचारी व्यवस्थाऩन सम्वन्धमा- 
बरे्छन स्वास््य चौकी् - अ.न.मी. श्री श्यामऩती चौधरीऱाइ मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ु
हनुे गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु.15500।– र एक महहनाको तऱब बराबरको चाडऩवम िचम 
समेत ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने, कायामऱय सहयोगी श्री प्रमे बहादरु कऱेऱऱाइ 
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मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. १२०००।– र एक 
महहनाको ऩाररश्रममक बराबरको चाडऩवम िचम समेत ऩाउने गरी करार नहवकरण गने र खस्वऩर श्री 
शान्ती देबी ताडी मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ु हनुे गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. 
३०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करारमा राख्न ेमनणमय गररयो । 

मान्नाकाऩडी स्वास््य चौकी् - अ.न.मी. श्री रेवती साउदऱाइ मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ु
हनुे गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. 15500।– र एक महहनाको तऱब बराबरको चाडऩवम 
िचम समेत ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने, अ.हे.ब. श्री योगेन्र बहादरु ित्रीऱाइ 
मममत 2075/04/01 बाट ऱाग ुहनु ेगरी 1 बषमका ऱामग मामसक रु. १५०००।– र एक 
महहनाको ऩाररश्रममक बराबर चाडऩबम िचम समेत ऩाउने गरी करार नहवकरण गने, खस्वऩर श्री 
ममना मौनीऱाइ  मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. 
३०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने मनणमय गररयो । 

ऱानाकेदारेश्वर स्वास््य चौकी - अ.न.मी. श्री मबस्ना बमऱाइ मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ु
हनुे गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. 15500।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण 
गने, ल्याब अहषसटेण्ट तेज बहादरु धामीऱाइ मामसक १५०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी 
करार नहवकरण गने, स्वीऩर श्री दगुाम दमाइऱाइ  मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी 
गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. ३०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने 
मनणमय गररयो । 

घाघऱ स्वास््य चौकी - अ.न.मी. श्री ऩद्मा जैसीऱाइ मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी 
१ बषमका ऱामग मामसक रु. 15500।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने, 
कायामऱय सहयोगी श्री ऋहषराज जैसीऱाइ मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी गरी १ 
बषमका ऱामग मामसक रु. १२०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउन ेगरी करार नहवकरण गने, खस्वऩर 
श्री कहवता कामी ऱाइ  मममत 2075/04/01 देखि ऱाग ु हनुे गरी गरी १ बषमका ऱामग 
मामसक रु. ३०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार नहवकरण गने मनणमय गररयो । 

 
सामदुाहयक स्वास््य ईकाइमा कममचारी व्यवस्थाऩन सम्वन्धमा- 
सामदुाहयक स्वास््य ईकाइ मऱुीचौर्- अ.न.मी. श्री तऱुसी धामी र अ.हे.ब. श्री प्रमे मसह 
कुटमाऱऱाइ मममत2075/04/01 देखि ऱाग ु हनु े गरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. 
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१५५००।– र एक महहनाको ऩाररश्रममक बराबर चाडऩवम िचम समेत ऩाउन े गरी करार 
नहवकरण गने, सरुऺा गाडम श्री नरेश आऱेमगरऱाइ मममत2075/04/01 देखि ऱाग ुहनुे गरी १ 
बषमका ऱामग मामसक रु. ५०००।– मात्र र स्वीऩर श्री रम्भा गरुुङ्गऱाइमममत2075/04/01 
देखि ऱाग ुहनु ेगरी १ बषमका ऱामग मामसक रु ३०००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार 
नहवकरण गने मनणमय गररयो । 

सामदुाहयक स्वास््य ईकाइ िड्यौऱी् –अ.हे.ब. श्री जानकी ऺेत्रीऱाइ मममत 2075/04/01 
बाट ऱाग ुहनु ेगरी १ बषमका ऱामग मामसक रु. १५५००।– मात्र ऩाररश्रममक ऩाउने गरी करार 
नहवकरण गने मनणमय गररयो । 

२. प्रस्ताव नं २ ईपर छिफि ह दँा यस गाईँपालिकाको तेस्रो गाईँ सभाबाट समपरुक कोषमा लबलनयोलजत 

बजटे रु. ५० िाख मध्ये यस गाईँपालिकामा समपरुक कोषको िालग प्रस्ताव गरेका तपलशिका 

संस्थाहरुसंग साझदेारी माफय त काययक्रम संचािन गनय गा.पा. समपरुक कोष बाट तपलशि बमोलजमको 

रकम लवलनयोजन गने लनणयय गररयोः 

ग्रामीण जिश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना: ३५०२०००।- 

बह के्षत्रीय पोषण योजना: १६९१००।- 

स्थानीय शासन तथा सामदुालयक लवकास काययक्रम: ११६६२५।- 

पानी पररयोजना : ३०००००।– 

ग्रालमण सामदुालयक लवकास केन्र : १५००००।– 

३. प्रस्ताव नं. ३ ईपर छिफि गदाय बडीकेदार गाईँपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोलजम यस 

गाईँपालिकामा गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत पनु: गठन गने लनणयय गररयो । 

४. प्रस्ताव नं. ४ ईपर छिफि गदाय लव.स. २०७५ सािको हरीतालिका लतज बषय मनाईनका िालग गरै 

सरकारी संस्था य.ूएम.एन. र यस गाईँपालिका लबच भएको समझदारी ऄनसुार गाईँपालिका ईपाध्यक्ष ज्य ू

को ऄगवुाआ मा भएको लतज प्रलतयोलगतामा भएको खचय रु. ६०,०००।– मध्ये रु. ३०,०००।– य.ूएम.एन. 

र रु. ३०,०००।– गाईँपालिकाको काययक्रम खचय लशषयकबाट भकु्तानी लदने लनणयय गररयो । 

५. प्रस्ताव नं. ५ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको स्काभेटर चौमालसक रुपमा भाडा िगाईन स्काभटेर 

तथा ऄन्य आक्वीपमने्ट संचािन काययलवलध, २०७४ बमोलजम भाडा िगाईन अवश्यक प्रक्रीया ऄगाढी 

बढाईन प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 
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६. प्रस्ताव नं. ६ ईपर छिफि गदाय बडीकेदार गाईँपालिकाको स्थानीय लशक्षा लनमाविी, २०७५ पाररत गने 

लनणयय गररयो । 

७. प्रस्ताव नं. ७ ईपर छिपि गदाय यस गाईँपालिकाको तेश्रो गाईँ सभाबाट तजुयमा भएका रु. २० िाख 

भन्दा मालथ का योजनाहरुको कायायन्वयन ईपभोक्ता सलमलतबाट गने लनणयय गररयो । 

८. . ८ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकामा सञ्चालित ऄनकुुिन X पररयोजना संचािनका िालग 

पररयोजनाबाट ऄनरुोध भइ अएको ह दँा लवपद ्एवम जिवाय ुईत्थानलशि योजना तयार गने सम्बन्धमा 

गाईँपालिकामा गलठत गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिाइ नै लजम्मवेारी तोक्ने लनणयय गररयो ।  

९. प्रस्ताव नं. ९ ईपर छिफि गदाय नलजकै अईद ैगरेको २०७५ सािको वडा दशै ँ र लतहारको ईपिक्ष्मा 

सम्पणुय गाईँपालिकाबासीिाइ शखु, शान्ती र समदृ्धीका िालग शभुकामना प्रदान गने  लनणयय गररयो । 

१०.  प्रस्ताव नं. १० ईपर छिफि गदायगाईँ लशक्षा सलमलतबाट लनणयय भइ सीफाररस भएका लबषयमा 

तपलशिको लनणयय गररयो : 

तपलशि: 

 गत अ.ब. ०७४।०७५ को लवद्याियका लशक्षकको छुट पोषाक भत्ता चाि ुअ.ब. ०७५।०७६ 

को लशक्षा तफय को सशतय ऄनुदानको सोही लशषयकबाट भकु्तानी गरर संघ सरकारबाट प्राप्त भए 

पश्चात सोध भनाय गने लनणयय गररयो । 

 मिेघटी अ.लव. वडा नं ५ िाइ कक्षा ७ बाट कक्षा ८ सम्म सञ्चािन गनय ऄनमुती लदनका 

िालग बडीकेदार गाईँपालिकाको स्थानीय लशक्षा लनमाविी २०७५ ऄनसुार गने लनणयय गररयो । 

 खड्यौिी वािलवकास केन्रिाइ २०७५।०४।०१ गतेबाट िाग ु ह ने गरर लनरन्तरता लदने । यस 

केन्रमा काययरत वाि लशक्षक श्री राधा दवेी चन्दिाइ लमलत २०७५।०४।०१ बाट िाग ुह ने गरर १ 

बषयको िालग मालसक रु. ६ हजार मात्र पारीश्रलमक ईपिब्ध गराईने गरर लनणयय गररयो । 

११.  प्रस्ताव नं. ११ ईपर छिफि गदाय लवलभन्न व्यलक्त तथा संस्थाबाट अलथयक सहयोगका िालग पेश ह न 

लनवदेन तथा प्रस्तावहरुका बारेमा अगामी काययपालिका बैठकबाट अवश्यक काययबाही गने व्यवस्था 

लमिाईने गरी लनणयय गररयो । 



 
 
 

 

    गाईँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 
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१२. प्रस्ताव नं १२ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपलिकाको तेस्रो गाईँ सभाबाट लवलनयोलजत लवपद ्व्यवस्थापन 

कोषको रकमिाआ सेन्चरुी कमलसययि बैङ्कमा स्थानान्तरण गरी प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत र िेखा 

प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट लबपद ्व्यवस्थापन कोष खाता संचािन गने लनणयय गररयो । 

१३. प्रस्ताव नं १३ ईपर छिफि गदाय सालवक दलेख नै सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गद ै यस गाईँपालिका 

ऄन्तरगतका लवलभन्न वडाहरुका िाभग्राहीहरुको अ.ब. ०७४/०७५ को ऄलन्तम लकस्ता भकु्तानी गदाय 

केही िाभग्राहीहरु भत्ता प्राप्त गनय छुटेको भन्ने गनुासो अएको सन्दभयमा यसरी छुटेका िाभग्राहीहरुको 

लववरण तथा अवश्यक प्रमाणहरु पेश गनय सम्वलन्धत वडाका ऄध्यक्षहरुिाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

१४. नं १४ ईपर छिफि गदाय लबलपनगर दलेख ऄत्तकरकाडा सम्मको सडकको ममयत कायय सम्पन्न भआसकेको 

ह दाँ यस गाईँपालिकामा प्रालवलधक कमयचारी नभएकािे प्रालवलधक कमयचारीको व्यवस्थापन गरी लनमायण 

काययको काययसम्पन्न तयार गने र लनमायण काययको सम्पणूय पक्षको ऄनगुमन गरी ऄनगुमन प्रलतबेदन पेश 

गनय यस गाईँपालिकाका ईपाध्यक्ष ज्यकूो संयोजकत्वमा रहकेो ऄनगुमन सलमलतिाआ लजम्मा लदने लनणयय 

गररयो । काययसम्पन्न प्रलतवदेन र ऄनगुमन प्रलतवदेनका अधारमा लनमायणमा संिग्न पक्षिाआ भकु्तानीको 

व्यवस्था लमिाईन प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत र िेखा प्रमखुिाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

 

 

  


