
मिमि २०७४/०३/३० गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँसभा बैठकका मिर्णयहरू 
 

१· प्रस्िाव िं १ िा छलफल गर्ाण िेपाल सरकारबाट संघीय संरचिा िथा पूवाणधार ववकास कायणक्रि 
अन्िगणि प्राप्त अिरु्ाि ५२,००,०००. -अक्षेरुपी बाउन्न लाख_ िध्ये यस आमथणक बर्णिा खचण भएको कुल 
रकि रु $!,^@,%$(.^)।-चाल ुरु !$,!^,#^^.^) र प "Fजीगि रु @&,$^,!*#।_ अििुोर्ि गिे सवणसम्ििले मिर्णय 
गररयो।साथै यस आमथणक बर्णिा बचि भएको रकि रु !),#&,$%).$) लाई आगािी आमथकण  बर्णको बजेटिा 
सिाबेश गरर खचण गिे मिर्णय गररयो। 

२· प्रस्िाव िं २ िा छलफल गर्ाण गाउँ कायणपामलकाबाट स्वीकृि भई यस सभािा पेश भएको गाउँ सभा 
संचालि कायणववमध, २०७४ सवणसम्ििले अििुोर्ि गिे मिर्णय गररयो। 

३· प्रस्िाव िं ३ िा छलफल गर्ाण गाउँ कायणपामलकाबाट स्वीकृि भई यस सभािा पेश भएको ढोरचौर 
गाउँपामलकाका पर्ामधकारीहरुको आचारसंवहिा, २०७४ सवणसम्ििले अििुोर्ि गिे मिर्णय गररयो। 

 
४· प्रस्िाव िं ४ िा छलफल गर्ाण ढोरचौर गाउँपामलकाको आमथणक बर्ण २०७४/७५ को िीमि, कायणक्रि 
िथा बजेट (आमथणक ववधेयक र ववमियोजि ववधेयक) सवणसम्ििले स्वीकृि गिे मिर्णय गररयो।ससणि अिरु्ाि 
अन्िगणिको कायणक्रिहरु िेपाल सरकारको बिाएको सम्बन्न्धि ववर्यगि कायणक्रि अिरुुप खचण गिे र यस 
सम्बन्धी थप ब्याख्या गिे अमधकार गाउँ कायणपामलकालाई प्रर्ाि गिे मिर्णय गररयो।आमथणक बर्ण 
२०७४/७५ लामग स्वीकृि िीमि, स्थामिय िहको आमथणक ऐि, २०७४ अिसुार स्वीकृि करका र्र िथा 
सेवा शलु्क र्स्िरु र ववमभन्न न्शर्णकिा ववमियोन्जि बजेट िपमसलिा उल्लेख भएअिसुार रहिे सवणसम्ििले 
मिर्णय गररयो।कायणक्रि वविा ववमभन्न न्शर्णकिा ववमियोजि भएको रकिको हकिा गाउँ कायणपामलकाले  
मिर्णय गरे बिोन्जि हिु ेसवणसम्ििले मिर्णय गररयो। 

 

५· प्रस्िाव िं ५ िा छलफल गर्ाण ढोरचौर गाउँ कायणपामलकाको मिमि २०७४/०३/३० को बैठक भत्ता 
सम्बन्न्ध मिर्णय बिोन्जि गाउँ कायणपामलका, गाउँसभा, गाउँसभा िथा गाउँ कायणपामलका अन्िगणिका समिमि 
र वडा समिमिको बैठक बसे वापि प्रमि  सहभामग प्रमि बैठक रु १५००।÷ (एक हजार पाँच सय रुपैया 
िात्र) का र्रले बैठक भत्ता उपलब्ध गराउिे।िर एक िवहिािा ३ वटा भन्र्ा बढी बैठक बसेिापमि ३ 
वटा बैठकको िात्र भत्ता उललब्ध गराउिे र यो मिर्णयहिु ुभन्र्ा अन्घ बसेका बैठकको भत्ता पमि यही 
मिर्णय बिोन्जि उपलब्ध गराउिे सवणसम्ििले मिर्णय गररयो। साथै भत्ता सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था गाउँ 
कायणपामलकाले बिाएको कायणमबमध अिसुार हिुे सवणसम्ििले मिर्णय गररयो। 

िपमसल 

मिर्णय िं ४ सँग सम्बन्न्धि 


