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काययपालिका बैठक संख्या: १७ लमलत:२०७५।०३।०३ 

आज लमलत २०७५।०३।०३ 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   

 

 

प्रस्तावहरुः 
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काययपालिका बैठक संख्या: १७ लमलत:२०७५।०३।०३ 

१. काययपालिका सदस्यिाई मोबाईि सलुबधा सम्बन्धमा । 

२. अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापनाथय स्थान उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा । 

३. गरै-सरकारी संस्थाहरुिाई काययक्रम पेश गनय िाउने सम्बन्धमा । 

 

शिर्णयहरुः 

 

१. प्रस्ताव नं १ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाका काययपालिका सदस्यहरुिाई १/१ थान स्माटय ब्राण्डेड 

मोबाइि र वडा अध्यक्षहरुिाई १/१ थान नेपाि टेलिकमको पोष्टपेड सीम काडय समते गाउँपलिकाबाट 

उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ।    

२. प्रस्ताव नं २ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्नका िालग स्थान अभाव 

भएको सन्दभयमा यस गाउँपालिकाको केन्रमा रहकेो संगािो सहकारी संस्थाको भवनमा ३ वटा कोठा 

उपिब्ध गराउने गरी आवश्यक प्रलक्रया अगालड बढाउने लनणयय गररयो ।  

३. प्रस्ताव नं ३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकामा काययरत र आगालम आ.ब. मा यस गाउँपालिकामा 

काम गनय ईच्छुक गरै सरकारी संस्थाहरुिाई २०७५/०३/२० गते लभत्र आ-आफ्ना प्रस्तालवत कायययोजना 

पेश गने गरी अनरुोध गने लनणयय गररयो ।  

  


