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अज लमलत २०७५।०९।०३ 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 राजेन्र कुमार चन्द नायब सबु्बा   

२ दि बहादरु धामी  िेखा प्रमखु    

३ टोप बहादरु चन्द सचुना प्रलवलध ऄलधकृत   
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प्रस्तावहरुः  

१. ब्िक भवन भाडामा लिने सम्वन्धमा । 

२. स्थानीय तह कमयचारी समायोजन सम्वन्धमा । 

३. ईपभोक्ता सलमलत गठन तथा सम्झौता एव ंयोजना ऄनगुमन सम्वन्धमा । 

४. प्रालवलधक कमयचारी लफल्ड सलुवधा काययलवलध, २०७५ सम्वन्धमा । 

५. स्वास््य कमयचारी करारमा लिने सम्वन्धमा। 

६. प्रदशे प्रमखु ज्यिूाआ नागररक ऄलभनन्दन गने सम्वन्धमा । 

७. मिू प्रशासलनक भवनको डीजाआन तथा िागत ऄनुमान लस्वकृत गने सम्वन्धमा । 

८. ईपभोक्ता सलमलतहरुिाआ प्रशासलनक खचय व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 

९. मोटर साआकि खररद सम्वन्धमा । 

१०. प्रसे सल्िाहकार सम्वन्धमा । 

११.  पढाइ मिेा अयोजनाको िालग सहयोग सम्बन्धमा । 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको कायायिय संचािनका िालग तत्काि ईपिब्ध भौलतक 

संरचना ऄपयायप्त भआ सेवा प्रवाहमा कलठनाआ ईत्पन्न भआरहकेो सन्दभयमा ऄदवुा बेसार ब्िक सलमलतको 

स्वालमत्वमा रहकेो ४ कोठे भवन र सो भवनिे चचेको जग्गा समते मालस रु २० हजारमा २०७५ पौष १ गते 

बाट भाडामा लिने  लनणयय गररयो । साथै सो भवनमा सोिार वाआरीङ्ग, पाटेसन तथा फलनयलसङ्ग गने र सो 

कायय गदाय खपत हुने लजन्सी सामान गाईँपालिकाबाट खररद गरी ब्िक सलमलतिाआ नै हस्तान्तरण गने लनणयय 

गररयो । 

२. प्रस्ताव नं २ ईपर छिफि गदाय नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लबकास मन्त्राियबाट लमलत 

२०७५/०८/२४ गते भएको पररपत्र ऄनसुार यस गाईँपालिकाका लवलभन्न वडामा काययरत सालवकको 

स्थानीय लनकायबाट स्थायी लनयलुक्त पाआ स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोलजम समायोजन भएका 

कमयचारीहरुिाइ कमयचारर समायोजन ऐन, २०७५ बमोलजम लनजहरु काययरत रहकैे दरबन्दी, पद, कायायिय, 

सेवा, समहू, तह र शाखामा खाआपाआ अएकै सेवा सलुवधामा समायोजन गने लनणयय गररयो । 

३. प्रस्ताव नं ३ ईपर छिफि गदाय केलह वडाहरुमा हाि सम्म पलन ईपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेको, 

ईपभोक्ता सलमलत गठन भआ सकेपलन सम्झौताका िालग कायायियको सम्पकय मा नअएको तथा कायायन्वयनमा 

रहकेा योजना तथा काययक्रमहरुको समते लजम्मेवार पदालधकारीबाट ऄनगुमन नभएको सन्दभयमा यलह लमलत 
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२०७५/०९/०६ गते लभत्र सबै ईपभोक्ता सलमलत गठन गररसक्ने, लमलत २०७५/०९/१५ लभत्र सबै योजना तथा 

काययक्रमको सम्झौता गररसक्ने लनणयय गररयो । ईपरोक्त बमोलजम ईपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा वा 

सम्झौताका िालग गाईँपालिकाको सम्पकय मा नअएमा सावयजलनक खररदका ऄन्य लवलधबाट योजना 

कायायन्वयन गने लनणयय गररयो । साथै कायायन्वयनमा रहकेा योजनाहरुको प्रभावकारी ऄनुगमन गरी यथालशघ्र 

ऄनगुमन प्रलतबेदन गाईँपालिका ईपिब्ध गराईन  ऄनगुमन सलमलतिाआ लनदेशन लदने लनणयय गररयो । अईँदो 

काययपालिका बैठकसम्ममा समते ऄनगुमन सलमलतिे प्रभावकारी ऄनगुमन नगरी प्रलतवेदन प्राप्त नभएमा 

ऄनगुमन सलमलत पनुःगठन गने लनणयय गररयो । 

४. प्रस्ताव नं ४ ईपर छिफि गदाय प्रालवलधक कमयचारी लफल्ड सलुवधा काययलवलध, २०७५ पाररत गने लनणयय 

गररयो । 

५. प्रस्ताव  न ं ५ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाका लवलभन्न सामदुालयक स्वास््य आकाआमा ररक्त 

स्वास््यकमीहरुको दरबन्दी करार प्रलक्रयाबाट पलुतय गनय गाईँ सभाबाट लस्वकृत बजटेको दायरा लभत्र रही ४ 

जना ऄ.न.मी. र ३ जना ऄ.ह.ेब. को िालग लबज्ञापन प्रकाशन गने लनणयय गररयो । 

६. प्रस्ताव नं ६ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिका द्वारा यलह लमलत २०७५/०९/०४ र ०५ गते अयोजना गनय 

िालगएको सरसफाआ सम्मिेनमा गाईँपालिकाको लनमन्त्रणामा पाल्न िाग्नभुएका सदुरूपलिम प्रदशेका प्रदशे 

प्रमखु माननीय मोहन राज मल्ि ज्यिूाआ यस गाईँपालिकाका तफय बाट काययक्रमको ऄवसरमा नागररक 

ऄलभनन्दन गने लनणयय गररयो । साथै प्रदशे प्रमखु ज्य ूिगायत ऄन्य लवलशष्ट ऄलतलथहरुको स्वागतका िालग रु 

३० हजार खचय गने गरी बजटे व्यवस्थापन गनय प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाआ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

७. प्रस्ताव नं ७ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिका द्वारा यसै अ.ब. बाट लनमायण प्रारम्भ गनय िालगएको 

गाईँपालिकाको मिू प्रशासलनक भवनको लडजाआन तथा िागत ऄनमुान लस्वकृत गने लनणयय गररयो ।  

८. प्रस्ताव नं ८ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिका को तेस्रो गाईँ सभाबाट लस्वकृत योजना तथा 

काययक्रमहरुको कायायन्वयनमा संिग्न ईपभोक्ता सलमलतिाआ लस्वकृत योजनाकै बजटेबाट खचय गनय पाईने गरी 

तपलशि बमोलजम प्रशासलनक खचय ईपिब्ध गराईने लनणयय गररयोः 

 

तपशिलुः 

१. रु. ५ िाख सम्मका योजनामाः ऄलधकतम रु. १० हजार 

२. रु. ५ भन्दा मालथ रु २० िाख सम्मका योजनामाः ऄलधकतम २० हजार 

३. रु. २० िाख भन्दा मालथका योजनामाः ऄलधकतम रु ३० हजार 
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९. प्रस्ताव नं ९ ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको सवारी साधन शीषयकमा लवलनयोलजत बजटेबाट २ थान 

मोटरसाआकि सोझ ैखररद लबलध बाट खररद गनय प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत िाआ लनदेशन लदने लनणयय गररयो 

।  

१०. प्रस्ताव नं १० ईपर छिफि गदाय यस गाईँपालिकाको प्रेष सल्िाहकार पदमा यसै गाईँपालिकाका स्थायी 

बालसन्दा तथा  नेपाि पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका सलचव श्री गणशे मौनी िाआ मालसक रु. १५ हजार 

पाररश्रलमक ईपिब्ध गराईने गरी लमलत २०७५ पौष ५ गतेबाट करार सम्झौता गने लनणयय गररयो । 

११.  प्रस्ताव नं. ११ ईपर छिफि गदाय सामदुालयक लवकास केन्र डोटीिे यस गाईँपालिकामा  अयोजना गरेको 

लजल्िा स्तरीय पढाइ मिेा वापत खचय भएको रकम मध्ये यस गाईँपालिकाका ऄध्यक्ष ज्य ूसंग भएको पवुय 

समझदारी ऄनसुार रु. ७००००।– सामदुालयक लवकास केन्र, डोटी िाइ ईपिब्ध गराईने लनणयय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


