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आज लमलत २०७५।०४।४ 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. आन्तररक िेखा परीक्षण सम्वन्धमा । 

२. बजटेिाई सतु्रमा प्रलवष्टी गने सम्वन्धमा । 

३. स्काभटेर भाडामा िगाउने सम्वन्धमा । 

४. घर भाडा नलवकरण गने सम्वन्धमा । 

५. खचय गने अलख्तयारी सम्वन्धमा । 

शिर्णयहरुः 

१. प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा आफ्नै आन्तररक िेखा परीक्षक नभएको ह दँा यसै 

डोटी लजल्िाको लशखर नगरपालिकामा काययरत आन्तररक िेखा परीक्षक बाट यस गाउँपालिकाको 

आ.ब. ०७४/०७५ को कारोबारको आन्तररक िेखा परीक्षण गराउन लशखर नगरपालिका डोटीिाइ 

आन्तररक िेखा परीक्षक उपिब्ध गराइलदन अनरुोध गने लनणयय गररयो ।  

२. प्रस्ताव नं २ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभाबाट पाररत आ.ब. ०७५/०७६ को 

बालषयक बजटेिाऐ सतु्र अनिाइन सफ्टवयेरमा प्रलवष्ट गनय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र िेखा प्रमखुिाइ 

लजम्मवेारी लदने र सो काययका िालग कुनै लवज्ञ वा परामशयदाताको आवश्यकता परेमा परामशयदाता संग 

सावयजलनक खररदको सम्झौता गरी कायय गनय गराउन अनुमलत प्रदान गने लनणयय गररयो । 

३. प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो स्काभटेरको संचािन 

गाउँपालिका आफैिे गरररहदा अनेकन समस्या लसजयना ह ने दलेखएको ह दाँ उक्त स्काभटेरिाइ आवश्यक 

प्रलक्रया पयुायइ  िामो अबलधका िालग भाडामा िगाउने लनणयय गररयो । 

४. प्रस्ताव नं ४ उपर छिफि गदाय  यस गाउँपालिका र मातहत कायायियिे लवलभन्न घर धनीहरुसंग गत 

आ.ब. दलेख नै सम्झौता गरी प्रयोग गरररहकेा घरहरुको सम्झौता समात भ भएको ह दँा अलबिम्व सबै घर 

धनीहरु संग गत बषयको घर भाडा सम्झौतामा उल्िेलखत रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी लमलत 

२०७५/०४/०१ बाट िाग ुह ने गरी घर बहाि सम्झौता गने लनणयय गररयो । 

५. प्रस्ताव नं ५ उपर छिफि गदाय लबलनयोजन ऐन, २०७५ बमोलजम लस्वकृत बालषयक योजना तथा 

काययक्रमका िालग बडीकेदार गाउँपालिकाको स्थानीय संलचत कोषबाट रकम खचय गनय प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृतिाइ अलख्तयरी प्रदान गने लनणयय गररयो ।  


