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आज लमलत २०७५।०४।१५ गतेका लदन यस बडीकेदार गाउँ काययपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादरु चन्द ज्य ू

को अध्यक्षतामा गाउँ काययपालिकाको बैठक बस्यो । बैठकमा तपलशि बमोलजमको उपलस्थलतमा तपलशिका 

प्रश्ताव उपर छिफि गरी तपलशि बमोलजमका लनणयय गररयो । 

तपशिल:  

क्र.सं. नाम पद हस्ताक्षर कैलफयत 

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 आमलन्त्रत सदस्य   

  

अरय आमरिीत 

१ दि बहादरु धामी  िेखा प्रमखु    

२ टोप बहादरु चन्द सचुना प्रलवलध अलधकृत   
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प्रस्तावहरुः  

१. लवषयगत शाखाका बालषयक काययक्रम सम्वन्धमा । 

२. डीप ट्यबेुि सम्वन्धमा । 

३. सवारी साधन (जीप) खररद सम्वन्धमा । 

४. लब पी नगर दलेख अत्तरकाडा सम्मको सडक ममयत गरी सचुारु गने सम्वन्धमा । 

 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाबाट संचािन गररने तपलशिका लबषयगत शाखा र 

बहुके्षत्रीय पोषण योजनाको बालषयक काययक्रम लस्वकृत गने लनणयय गररयो ।  

तपशिलुः 

१. बहुके्षत्रीय पोषण योजनामा गा.पा. समपरुक कोषबाट रु १६९१००।– रुपैया लबलनयोजन गरी तयार 

भएको बालषयक काययक्रम । 

२. लशक्षा लवकास तफय को शसतय बाहकेको बालषयक काययक्रम      । 

३. कृलष लवकास तफय को शसतय बाहकेको बालषयक काययक्रम        । 

४. आयवुदे लचलकत्सा तफय को सशतय बाहकेको बालषयक काययक्रम । 

५. पश ुसेवा तफय को शसतय बाहकेको  बालषयक काययक्रम । 

६. स्वास््य सेवा तफय को शसतय बाहकेको बालषयक काययक्रम । 

२. प्रस्ताव नं२ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लमलत २०७५/०३/२६ गतेको गाउँ सभाको 

लनणययानसुार लवलनयोलजत बजेटबाट यस गाउँपालिकाको मिू प्रशासलनक भवन लनमायण स्थिमा डीप 

ट्यवूिे माफय त खानेपानी लनमायण गनय टेण्डर प्रकाशन गनय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाइ लनदशेन लदन े

लनणयय गररयो । 

३. प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लमलत २०७५/०३/२६ गतेको गाउँ सभाको 

लनणययानसुार सवारी साधन खररद लशषयकमा लबलनयोलजत बजटेबाट एक थान फोर ह्वीि लपक अप जीप 

खररद गनयका िालग सावयजलनक खररद एन बमोलजम प्रलक्रया अगाडी बढाउन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

िाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 



 
 
 

 

    गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

  खड्यौिी, डोटी 

   ७ नं प्रदशे, नेपाि 

       
 

समदृ्ध बडीकेदार: कृषि, पर्यटन र परू्ायधार 
Web:www.badikedarmun.gov.np, e-mail: doti.badikedar@gmail.com, अध्यक्ष:९८६८७४५१०६,९७४४०८२१२०, उपाध्यक्ष:९७४९०५८८६८,प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत:: ९८५८४२८००० 

 

काययपालिका बैठक संख्या: २१ लमलत:२०७५।०४।१५ 

४. प्रस्ताव नं ४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लबपीनगर दलेख अत्तरकाडा सम्मको मिु सडक 

हािसािैको भीषण बषाय र पलहरोका कारणिे ठाउँ ठाउँमा अवरुद्द भइ यातायात संचािन हुन नसकेको 

भन्ने जनगनुासो िाइ मध्यनजर गरी अलविम्ब गाउँपालिका आफैको अगवुाइमा बाटो ममयत गरी 

यातायात सचुारु गने लनणयय गररयो । यसका िालग प्रालवलधकको इलिमटे र गत आ.ब. को लजल्िा दररेट 

अनसुार िागत अनुमान तयार गरी तरुुन्त उपिब्ध हुन सक्ने लनमायण व्यवसायी, ढुवानीकताय एव ंमजदरुहरु 

हरु सम्पकय  गनय यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ज्यिूाइ लजम्मेवारी लदने साथै ममयत कायय अध्यक्ष 

र उपाध्यक्ष ज्यकूो प्रत्यक्ष रेखदखे, अनगुमन र लनदशेनमा रही गने लनणयय गररयो । सडक ममयतको िालग 

लमलत २०७५/०३/३६ गतेको गाउँ सभाबाट सडक ममयत लशषयकमा लवलनयोलजत बजटेबाट भु् ानी हुने गरी 

व्यवस्था लमिाउन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

 

  


