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आज लमलि २०७५।०३।०२ गिेका लदन यस बडीकेदार गाउँ काययपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादरु चन्द ज्य ू

को अध्यक्षिामा गाउँ काययपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकमा िपलशि बमोलजमको उपलस्िलिमा िपलशिका 

प्रश्िाव उपर छिफि गरी िपलशि बमोलजमका लनणयय गररयो । 

तपशिल:  

क्र.सं. नाम पद हस्िाक्षर कैलफयि 

१ कृष्ण बहादरु चन्द अध्यक्ष   

२ ईन्रा बोहरा भाट उपाध्यक्ष   

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 दमाई काययपालिका सदस्य   

१४ लदपक पाण्डेय सलचब   

 

आमशरित सदस्य 

१ टोप बहादरु चन्द आमलन्त्रि सदस्य   

  

अरय आमरिीत 

१ दि बहादरु धामी  िेखा प्रमखु    

२ टोप बहादरु चन्द सचुना प्रलवलध अलधकृि   

प्रस्तावहरुः 
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१. याजश्व ऩयाभर्श समभमिको प्रमिवेदन सम्वन्धभा । 

२. स्रोि अनभुान िथा फजेट सीभा मनधाशयण समभमिको प्रमिवेदन सम्वन्धभा । 

३. आ.व. ०७५/०७६ को फजेट सीभा मनधाशयण सम्वन्धभा । 

४. आ.फ. ०७५/७६ को वडा कामाशरम िपश को ऩजुी ीँगि फजेट सीभा मनधाशयण सम्वन्धभा । 

५. वडा समभमिहरुराइ वडागि मोजना िजुशभाका रामग आवश्मक मनदेर्न सम्वन्धभा । 

६. ववषमगि र्ाखाहरुराइ मोजना िजुशभाका रामग आवश्मक मनदेर्न सम्वन्धभा ।  

७. फरे्छन स्वास््म चौकीराइ ववमनमोजजि फजेटको स्ऩस्टिा सम्वन्धभा । 

८. रजऺि फगशका रामग ववमनमोजजि फजेटको थऩ स्ऩस्टिा सम्वन्धभा । 

९. एम्फरेुन्स सॊचारनको भोडामरटी सम्वन्धभा । 

१०. कभशचायी प्रोत्साहन िथा ऩयुस्काय मसपारयस समभमि गठन सम्वन्धभा । 

११.  ऩेश्की पर्छ्यौट सम्वन्धभा । 

१२. साभदुावमक, सॊस्थागि,गठुी य सहकयी ववद्यारम स्थाऩना, अनभुमि, सॊचारन य व्मवस्थाऩन 
मनमभन कामशववमध, 207५ सम्वन्धभा । 

१३. ICT स्थाऩनाका रामग साभदुावमक मसकाइ केन्र र्छनौट सम्वन्धभा । 

१४. नेऩार जर्ऺक भहासॊघ स्थानीम एकाइ फडीकेदाय गाउॉऩामरका राइ कामाशरम स्थाऩनाको 
रामग साभाग्री खरयदको रामग सहमोग सम्वन्धभा । 

 मनणशमहरु् 
१. प्रस्िाव नॊ. 1 उऩय र्छरपर गदाश याजश्व ऩयाभर्श समभमिफाट प्राप्त प्रमिवेदनराई जस्वकाय 

गने मनणशम गरयमो । 

२. प्रस्िाव नॊ. 2 उऩय र्छरपर गदाश स्रोि अनभुान िथा फजेट सीभा मनधाशयण समभमिफाट 
प्राप्त प्रमिवेदनराई जस्वकाय गने मनणशम गरयमो । 

३. प्रस्िाव नॊ. 3 उऩय र्छरपर गदाश स्रोि अनभुान िथा फजेट सीभा मनधाशयण समभमिफाट प्राप्त 
प्रमिवेदन स्वीकाय गने मनणशम गरयमो  । 

४. प्रस्िाव नॊ ४ उऩय र्छरपर गदाश आ.फ. ०७५/०७६ का रामग वडा कामाशरम िपश  
ऩ ॉजीगि जर्षशकभा प्रमि वडा  रु ४५ राख फजेट सीभा मनधाशयण गने मनणशम गरयमो । 
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५. प्रस्िाव नॊ ५ उऩय र्छरपर गदाश वडा समभमिहरुरे मवह मभमि २०७५/३/१५ गिे 
मबत्र वडा बेरा सम्ऩन्न गयी गाउॉऩामरकाभा आ-आफ्ना मोजना िथा कामशक्रभ ऩेर् गने 
गयी मनदेर्न नदने मनणशम गरयमो । 

६. प्रस्िाव नॊ ६ उऩय र्छरपर गदाश गाउॉऩामरका अन्ियगिका सफै मफषमगि र्ाखाहरुराइ 
नेऩार सयकायफाट र्सिश अनदुान सवहि प्राप्त मोजना िथा कामशक्रभ फाहेक अन्म कुन 
कुन मोजना िथा कामशक्रभ कामाशन्वमन गने हो सो को स्ऩष्ट मोजना िथा कामशक्रभ य 
प्रस्िाववि फजेट सवहिको कामशमोजना मभमि २०७५/०३/२० गिे मबत्र गाउॉऩामरका 
सभऺ ऩेर् गने गयी मनदेर्न नदने मनणशम गरयमो । 

७. प्रस्िाव नॊ. ७ उऩय र्छरपर गदाश मस गाउॉऩामरकाको आ.फ. ०७४।०७५ को फजेट 
फाट फरै्छन स्वास््म चौकी राई रु. १३००००।– आवश्मक साभग्री खरयद बनी 
ववमनमोजजि गरयएकोभा उक्त सॊस्थाको आवश्मकिाराई भध्मनजय गदाश बवन भभशि अमि 
आवश्मक देखीएकोरे मफमनमोजजि यकभ भध्मे रु. ३००००।– बवन भभशि य फाॉकी 
यकभ रु. १०००००।– साभग्री खरयद गरयसकेकोरे सो कामशराइ अनभुोदन गयी खचश 
अनसुाय यकभ बकु्तानीको रामग प्रभखु प्रर्ासकीम अमधकृिराई मनदेर्न नदने मनणशम 
गरयमो । 

८. प्रस्िाव नॊ ८ उऩय र्छरपर गदाश मस गाउॉऩामरकाफाट रजऺि फगशका रामग मफमनमोजजि 
फजेटको कामाशन्वमनका रामग गा.ऩा. उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गनठि रजऺि फगश 
मोजना र्छनौट समभमिरे मभमि २०७५/०३/११ गिे गयेको मनणशमराइ अनभुोदन गने 
मनणशम गरयमो । 

९. प्रस्िाव नॊ ९ उऩय र्छरपर गदाश मस गाउॉऩामरकाभा दािाफाट प्राप्त हनु रागेको 
ऐम्फरेुन्सको सॊचारन गाउॉऩामरकाको प्रत्मऺ मनमन्त्रणभा यहने गयी सॊचारन गने मनणशम 
गरयमो । 

१०. प्रस्िाव नॊ १० उऩय र्छरपर गदाश  मस गाउॉऩामरकाको गाउॉ सबाफाट उत्कृष्ठ 
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कभशचायीराइ प्रदान गनश मफमनमोजजि रु ५००००।– को ऩयुस्काय ऩयुस्काय प्रदान              
गनशका रामग उत्कृष्ठ कभशचायी र्छनौट गयी गाउॉ सबाभा मसपारयस गनश िऩजर्र फभोजजभको 
एक उत्कृष्ठ कभशचायी र्छनौठ िथा मसपारयस समभमि गठन गने मनणशम गरयमो । 

         िऩजर्र् 
१. श्री कृष्ण फहादयु चन्द, गा.ऩा. अध्मऺ         – सॊमोजक 

२. श्री फवुिसागय मफनाडी, वडा अध्मऺ, वडा नॊ ४  – सदस्म 

३. श्री नदऩक ऩाण्डेम, प्रभखु प्रर्ासकीम अमधकृि   – सदस्म सजचव    

 

११. प्रस्िाव नॊ ११ उऩय र्छरपर गदाश मस गाउॉऩामरकाफाट मफमबन्न मभमिभा सबे िथा 
मडजाइन, असहाम उऩचाय खचश, भेरमभराऩकिाशको िामरभ आनद जर्षशकभा प्रदान 
गरयएको यकभको ऩेश्की पर्छ्यौट गने मनणशम गरयमो ।  

१२. प्रस्िाव नॊ 12 उऩय र्छरपर गदाश  जर्ऺा र्ाखाफाट िमाय साभदुावमक, 
सॊस्थागि, गठुी य सहकायी ववद्यारम स्थाऩना, अनभुमि, सॊचारन य व्मवस्थाऩन मनमभन 
कामशववमध, 2074 राई सयोकायवाराहरुको र्छरपरभा रैजाने मनणशम गरयमो । 

१३. प्रस्िाव नॊ 1३ उऩय र्छरपर गदाश  नेऩार सयकायफाट मस गाउॉऩामरकाराई 
जर्ऺा िपश  सर्िश अनदुानका रुऩभा प्राप्त ict स्थाऩनाको फजेट  करारुवा साभदुावमक 
अध्ममन केन्र फडीकेदाय-४ डोटीराइ नदने मनणशम गरयमो ।   

१४. प्रस्िाव नॊ. १४ उऩय र्छरपर गदाश  नेऩार जर्ऺक भहासॊघ स्थानीम एकाइ 
फडीकेदाय गाउॉऩामरका राइ कामाशरम स्थाऩनाको रामग साभाग्री खरयद स्वरुऩ रु. ५0 
हजाय आमथशक सहमोग गने मनणशम गरयमो ।  

  


