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आज लमलत २०७५।०६।०५ 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. स्थानीय दररेट सम्वन्धमा । 

२. कमयचारी व्यवस्थापन सम्वन्धमा । 

३. योजना कायायन्वयनको मोडालिटी छनौट सम्वन्धमा । 

४. गाउँपालिकाको मिू प्रशासलनक भवन लनमायणका डीजाइन, इलिमटे एव ं िागत अनुमान तथा टेण्डर 

सम्वन्धमा । 

५. लबपद ्व्यवस्थापन कोष स्थापना सम्वन्धमा । 

६. गाउँपालिकामा शालन्त सरुक्षा सम्वन्धमा । 

७. योजना कायायन्वयन सम्वन्धमा । 

८. खचय लववरण सावयजलनक सम्वन्धमा । 

९. सझुाव पेटीका सम्वन्धमा । 

१०. होडीङ्ग बोडय सम्वन्धमा । 

११. कन्टीजने्सी रकम सम्वन्धमा । 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय लजल्िा समन्वय सलमलतको समन्वयमा यस लजल्िाका ९ वटै स्थानीय 

तह संगप्रस्ताव नं ४ उपर छिफि गदाय  को संयकु्त बैठकबाट तयार आ.ब. ०७५/०७६ को लजल्िा 

दररेटिाइ नै आधार मालन यस गाउँपालिकाको िालग आ.ब. ०७५/०७६ को स्थानीय दररेट कायम गरी 

पाररत गने लनणयय गररयो । 

२. प्रस्ताव नं २ उपर छिफि गदाय  यस गाउँपालिकामा एकजना पलन प्रालवलधक कमयचारी नभएको हुदा एक 

जना इलन्जलनयर र दइु जना सब-इलन्जलनयरको िालग दरखास्त आह्वान गनय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

िाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो ।  

३. प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा आ.ब. ०७५/०७६ का िालग लस्वकृत योजना तथा 

काययक्रम हरुको कायायन्वयनका िालग योजना कायायन्वयनका िालग अविम्बन गररने मोडालिटी 

सम्वन्धमा छिफि गदाय रु २० िाख सम्मका योजनाहरुको कायायन्वयन उपभोक्ता सलमलत माफय त गने र 
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सो भन्दा मालथका रकमका योजनाको सम्वन्धमा अको काययपालिका बैठकबाट कायायन्वयन मोडालिटी 

तय गने लनणयय गररयो । 

४. नं ४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको मिू प्रशासलनक भवन लनमायणका िालग स्थान छनौट 

भइसकेको सन्दभयमा सो स्थानमा प्रशासलनक भवन बनाउन डीजाइन, इलिमटे, िागत िगायत तयार गरी 

लबलनयोलजत बजटे अनसुार टेण्डर प्रकाशन गने गरी आवश्यक तयारी गनय प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतिाइ लनदशेन लदने लनणयय गररयो । 

५. प्रस्ताव नं ५ उपर ञञ छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लबपद ब्यवस्थापन तफय  लवलनयोलजत बजटे रु 

१० िाखबाट  गाउँपालिकाको नाममा छुटै्ट लवपद व्यवस्थापन कोष खाता संचािन गने लनणयय गररयो । 

यसका िालग प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र िेखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट लवपद व्यवस्थापन कोष 

खाता संचािन गने लनणयय गररयो । 

६. प्रस्ताव नं ६ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको केन्रमा सरुक्षा फौजको उपलस्थलत नभएको हुदाँ 

सावयजलनक सेवा प्रवाह गदाय सरुक्षा चनुौती हुन सक्ने अवस्था रहकेािे यस गाउँपालिकाको केन्रमा 

अलविम्व नेपाि प्रहरीको पोि स्थापनाका िालग लजल्िा प्रशासन कायायिय र लजल्िा प्रहरी 

कायायियिाइ पत्राचार गने लनणयय गररयो । 

७. प्रस्ताव नं ७ उपर छिफि गदाय यस गाउँपलिकामा आ.ब. ०७५/०७६ मा संचालित हुने सबै योजनाहरु 

२०७५ साि चैत्र मसान्त लभत्र सम्पन्न गने गरी कायययोजना अगाडी बढाउने लनणयय गररयो । 

८. प्रस्ताव नं ८ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा गाउँपालिका र मातहत 

कायायियबाट हुने खचयको लववरण प्रत्येक चौमालसकमा सावयजलनक गने र सावयजलनक सनुवुाइ गने लनणयय 

गररयो । 

९. प्रस्ताव नं ९ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको कायायिय र मातहतका वडा कायायियमा सुझाव 

पेटीका राख्ने लनणयय गररयो । 

१०. प्रस्ताव नं १० उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका लभत्र पने प्रलसद्ध धालमयक धाम बडीकेदारको प्रचार 

प्रसार गनय यस गाउँपालिकाको प्रवशे लवन्दकुा रुपमा रहकेो कैिािी लजल्िाको सहजपरुमा १ वटा  र 

वडा नं ५ अन्तरगत केदार मागयमा २ वटा गरी जम्मा ३ थान होलडङ्ग बोडय राख्ने लनणयय गररयो । 
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११. प्रस्ताव नं ११ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा आ.ब. ०७५/०७६ मा संचािन हुने योजना तथा 

काययक्रममा ४ प्रलतशत कन्टीजने्सी काट्ने लनणयय गररयो । तर रु १ िाख सम्मका योजनामा कन्टीजने्सी 

नकाट्ने लनणयय गररयो ।   

 

  


