
  दशौँ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल असोज ४ गिे िङ् गलबारको ददन ददउँसो ३:०० बजे ददप्रङु 
चइुचमु्िा गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको दशौँ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र 
राईज्रू्को अध्र्क्षिािा बसेको बैठकिा िपमसलका पदामिकारीहरुको उपस्थिमििा िपमसलका 
प्रथिावहरुिा छलफल गरी मनर्यर् गररर्ो।   

उपस्थिमि 

१.  गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष  श्री लोकेन्द्र राई 

२.  गाउँ कार्यपामलका उपाध्र्क्ष श्री अरुर्ा िापा िगर 

३.  वडा नं. १ का वडाध्र्क्ष श्री केशव कुिार खत्री 

४.  वडा नं. २ का वडाध्र्क्ष श्री बरी कटुवाल 

५.  वडा नं. ३ का वडाध्र्क्ष श्री भपुेन्द्र बथनेि 

६.  वडा नं. ४ का वडाध्र्क्ष श्री बबेन्द्र राई 

७.  वडा नं. ५ का वडाध्र्क्ष श्री डम्बर बहादरु खड्का 

८.  वडा नं. ६ का वडाध्र्क्ष श्री मिलन राई 

९.  वडा नं. ७ का वडाध्र्क्ष श्री गन्द्ििान िापा  

१०. गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री वविला पररर्ार 

११.  गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री मनियला शे्रष्ठ (िकाज)ु 

१२. गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री कृष्र् कुिारी राई 

१३. गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री थवास्थिका भजेुल 

१४. गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री कला पररर्ार 

१५. गाउँ कार्यपामलका सदथर् श्री सबु्बा िाझी 

१६. प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि (सदथर्-सस्चव) श्री लोकेन्द्र बहादरु राई 

प्रथिावहरुुः- 

१. गाउँपामलका थिरीर् अनगुिन ििा सपुरीवेक्षर् समिमि गठन सम्बन्द्ििा 
२. सािदुावर्क ववद्यालर्हरुको लेखापरीक्षर्को लामग लेखापरीक्षक मनर्सु्ि गने सम्बन्द्ििा 
३. थिानीर् िहथिरीर् भमूिवववहन ििा अव्र्वस्थिि सहजीकरर् समिमि गठन सम्बन्द्ििा 
४. उजाय ववकास उपसमिमि गठन सम्बन्द्ििा 



५. एम्बलेुन्द्सको भाडादर मनिायरर् गने सम्बन्द्ििा 
६. गाउँपामलका थिरीर् सडक शीर्यकको बजेट सम्बन्द्ििा 
७. स्शश ुपोर्र् प्रवर्द्यन कार्यक्रि सम्बन्द्ििा 
८. ववववि 

मनर्यर्हरुुः- 
मनर्यर् नं. १ 

 प्रथिाव नं. १ का ववर्र्िा छलफल गदाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
१६ (४), थिानीर् िहको वावर्यक र्ोजना ििा बजेट िजुयिा ददग्दशयन, २०७४ को प्रकरर् नं. 
६.२.१ बिोस्जि ििा ददप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको अनगुिन ििा सपुरीवेक्षर् समिमिको 
कार्यसञ् चालन कार्यववमि, २०७९ को दफा ३ बिोस्जि र्ोजना ििा कार्यक्रिको लागि, पररिार्, 
सिर् मसिा र गरु्थिरीर्िाको आिारिा अनगुिन ििा िूल्र्ाङ्कन गरी पषृ्ठपोर्र् ददनको लागी देहार् 
बिोस्जिको समिमि सदथर्हरु िोक्ने मनर्यर् सवयसहिििा गररर्ो। 

 

संर्ोजक- श्री अरुर्ा िापा िगर (गाउँ कार्यपामलका उपाध्र्क्ष) 

सदथर्-श्री केशव कुिार खत्री              (वडाध्र्क्ष वडा नं. १/ कार्यपामलका सदथर्) 

सदथर्-श्री मनियला शे्रष् ठ (िकाज)ु             (कार्यपामलका सदथर्, िवहला) 

सदथर्- प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि 

सदथर् सस्चव- प्रशासन, र्ोजना ििा अनगुिन शाखा प्रिखु 

 

मनर्यर् नं. २ 

 प्रथिाव नं. २ का ववर्र्िा छलफल गदाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७५ को दफा 
११ (ज) ििा ददप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको स्शक्षा ऐन, २०७७ को दफा ८८ बिोस्जि 
गाउँपामलका मभत्रका सािदुावर्क ववद्यालर्हरुको आ.व. २०७८/७९ को लेखापररक्षर्को लामग 
लेखापरीक्षक मनर्सु्ि गनय गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्ले मिमि २०७९/५/२१ िा साि ददन े
सूचना जारी गरी लेखापरीक्षकको लामग मनवेदन िाग गरी सिर्मभत्र प्राप्त िपमसलका मनवेदनहरुिध्रे् 
िपमसल मिन संथिाहरुलाई लेखापरीक्षर्को लामग मनर्सु्ि गने भनी सवयसहिििा मनर्यर् पाररि 
गररर्ो। 

िपमसलुः- 
१. प्राप्त मनवेदन 

क) आर.पी. ढकाल एण्ड कम्पनी, िोरङ 

ख) एल.बी खड्का एण्ड एसोमसएट्स, िोरङ 

ग) पषु्प एण्ड कम्पनी, उदर्परु 

घ) एल.मब. मिश्र एसोमसएट्स, जनकपरु 

ङ) एल. पी. नेपाल एण्ड एसोमसएट्स, िोरङ 

च) रत्न प्र. मनरौला एण्ड एसोमसएट्स, उदर्परु 

२. लेखापरीक्षर्को लामग मनर्सु्ि गररएको लेखापरीक्षकहरु 

क) आर.पी. ढकाल एण्ड कम्पनी, िोरङ 
-वडा नं. २, ३, ४ र ५ का सम्परु्य सािदुावर्क ववद्यालर्हरु 



 
ख) एल.बी खड्का एण्ड एसोमसएट्स, िोरङ 

-वडा नं. १ र ६ का सम्पूर्य सािदुावर्क ववद्यालर्हरु 

ग) रत्न प्र. मनरौला एण्ड एसोमसएट्स, उदर्परु 

- वडा नं. ७ का सम्पूर्य सािदुावर्क ववद्यालर्हरु 

 
 

मनर्यर् नं. ३ 

 प्रथिाव नं. ३ का ववर्र्िा छलफल गदाय भमूिवववहन दमलि, भमुिवववहन सकुुम्बासी र 
अव्र्वस्थिि बसोबासीको लगि संकलन सम्बन्द्िी कार्यववमि, २०७८ को दफा ४ बिोस्जि 
भमूिवववहन दमलि, भमुिवववहन सकुुम्बासी र अव्र्वस्थिि बसोबासीको पवहचान, लगि संकलन, 
प्रिार्ीकरर् र नाप नक्सा गने कार्यिा सहर्ोग र सहजीकरर् गनय देहार् बिोस्जिको थिानीर् 
िहथिरीर् सहजीकरर् समिमििा िपमसलका सदथर्हरु रहने भनी सवयसहििीिा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

संर्ोजकुः  गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष 

उपसंर्ोजकुः गाउँ कार्यपामलका उपाध्र्क्ष 

सदथर्ुः थिानीर् िहिा वक्रर्ाशील रहेका राविर् िान्द्र्िा प्राप्त राजनीमिक दलकले खटाएको 
एक/एक जना प्रमिमनमि- 
सदथर्ुः श्री कला पररर्ार (कार्यपामलका सदथर्, दमलि/अल्पसङ््र्क) 

सदथर्ुः श्री कृष् र् कुिारी राई (कार्यपामलका सदथर्, िवहला)  

सदथर्ुः ३ जना ( कार्यववमि बिोस्जि सहजीकरर् समिमिले िनोनर्न गरेका सदथर्हरु) 

सदथर्-सस्चव- प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि 

 

मनर्यर् नं. ४ 

 प्रथिाव नं. ४ का ववर्र्िा छलफल गदाय ददप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको उजाय ववकास 
उपसमिमि गठन ििा संचालन कार्यववमि, २०७८ बिोस्जि गाउँपामलका मभत्र नवीकरर् 
उजायको कार्यलाई व्र्वस्थिि गनय उजाय ववकास उपसमिमििा िपमसलका सदथर्हरु रहने भनी 
सवयसहििीिा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

संरक्षक- गाउँ कार्यपमलका उपाध्र्क्ष,  
सल्लाहकार- पूवायिार ववकास समिमिका संर्ोजक र प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि 

संर्ोजक- श्री बबेन्द्र राई ( वडाध्र्क्ष, ४ नं. वडा) 

सदथर्हरु- ६ जना (ववर्र्गि ववज्ञ, मनजी क्षेत्र, िवहला, दमलि, पछाडी पाररएका दमलि 
ििा ववपन्न वगयलाई सिावेशी मसद्दान्द्िको आिारिा संर्ोजकले िोक्ने) 

सदथर् सस्चव- सािास्जक ििा आमियक ववकास शाखा प्रिखु 
 
 
 
 
 



 

मनर्यर् नं. ५ 

 प्रथिाव नं. ५ का ववर्र्िा छलफल गदाय गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा संचालन भई 
रहेको एम्बलेुन्द्सको भाडादर िपमसल बिोस्जि मनिायरर् गने भनी सवयसहिििा पाररि 
गररर्ो। 

 

क्र.सं. देस्ख सम्ि भाडादर कैवफर्ि 

१. गाउँपामलका केन्द्र काठिाडौं २५००० (पच्चीस हजार)  

२. गाउँपामलका केन्द्र िरान १५००० (पन्द्र हजार)  

३. गाउँपामलका केन्द्र ववराटनगर १८००० (अठार हजार)  

४. गाउँपामलका केन्द्र गाईघाट १४००० ( चौि हजार)  

५. गाउँपामलका केन्द्र रसवुाघाट ७००० (साि हजार)  

६. गाउँपामलका केन्द्र ददिेल ७००० (साि हजार)  

७. गाउँपामलका भरी ३५००( पैिीस सर्) छुट नहनुे 
नोट- गाउँपामलका मभत्रका नागररकरुलाई िामिको भाडादरिा २५% छुट 

ददईनेछ।गाउँपामलका बावहरका नागररकलाई छुट ददईने छैन। 

 
 

मनर्यर् नं. ६ 

 प्रथिाव नं. ६ का ववर्र्िा छलफल गदाय गाउँपामलका थिरीर् सडक शीर्यकिा ववमनर्ोजन 
भएको एक करोड पाँच लाख बजेट िपसील सडक खण्डिा खचय गने भनी सवयसहिििा मनर्यर् 
गररर्ो। 
 

 

क्र.सं. शीर्यक रकि 

१. लािीबगर-पंचिी-मछिापोखरी सडक ४४,००,००० 

२. कामिके-टुवाखोला-साल्िेि जाने बाटो १२,००,००० 

३. लहरे पैर्बुाट ररब ुजाने सडक (ग्राभेल ििा ढुङ्गा 
ढुवानी) 

५,००,००० 

४. पंचिी-वामिखिु-टुवाखोला सडक िियि सडक (ग्राभेल 
ििा ढुङ्गा ढुवानी) 

५,००,००० 

५. गैरीखकय -मसिखकय  ववद्यालर् जाने सडक ७,००,००० 
६. स्जरो प्वाइन्द्टबाट टेम्िा खेलकूद जाने सडक ५,००,००० 
७. हाईड्रो पावर जाने सडक ५,००,००० 
८. आरुबोटे सिाजसेवी जाने गोरेटो बाटो ४,००,००० 
९. िगेृटार ट्र्र्ाक पररवियन सडक मनिायर् ३,००,००० 
१०. छमबलालघरको चोक-िावाखोला जाने सडक १५,००,००० 

जम्िा १,०५,००,००० 



मनर्यर् नं. ७ 
 प्रथिाव नं. ७ का ववर्र्िा छलफल गदाय गाउँपामलकाले प्रदान गदै आएको स्शश ुपोर्र् 
प्रवर्द्यन कार्यक्रिको सम्बन्द्ििा िपमसल अध्र्र्न कार्यदल समिमि गठन गने र िपमसलका बिोस्जि 
स्शशपुोर्र् कार्यक्रि रकि वविरर् गने भनी मनर्यर् गररर्ो। 

क) कार्यदल समिमि 
संर्ोजक- श्री वपर्थपी चास्म्लङ राई (अमिकृि छैठौं) 
सदथर्- श्री िथुिाक अहिद िंसरुी (मस.अ.हे.व. अमिकृि) 
सदथर्- श्री िरुारी प्रसाद मसग्देल (जनथवाथ्र् मनररक्षक) 

ख) मिमि २०७७/४/१ देस्ख २०७९/३/३१ मभत्र जन्द्िेका स्शशहुरुलाई असोज िवहनािा नै 
स्शश ुपोर्र् भत्ता वविरर् गने, २०७४/४/१ देस्ख २०७७/३/३१ मभत्र जन्द्िेका िर भत्ता 
रकि छुटेकाहरुको िामि क) बिोस्जि गदठि समिमिले अध्र्र्न गरी आवश्र्क कागजाि 
पगेुको भनी प्रमिवेदन पेश भए पश्चाि वविरर् गने। 

ग) स्शश ुपोर्र् प्रवर्द्यन रकि  वविरर् गने िापदण्डहरु 
१) जन्द्िदिाय प्रिार्पत्रको प्रमिमलपी 
२) गभयविी जाँच गरेको काडयको प्रमिमलपी 
३) बच्चाको िौल नापेको काडयको प्रमिमलपी 
४) बच्चा जन्द्िेको िीन िवहना मभत्र गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्को थवाथ्र् शाखािा दिाय 

गररसक्नपुने छ। 

मनर्यर् नं. ८ 

प्रथिाव ८ िा छलफल गदाय ववववि (क) िा श्री जनिा िा.वव. बिासेका पवुय प्र.अ. हेम्बर बथनेिका 
अमनवार्य अवकास पमछ सेवा सवुविा रोवकएको सम्बन्द्ििा िपमसलका छानववन समिमि गठन गरी एक 
(१) िवहना मभत्र रार् प्रमिवक्रर्ा सवहिको प्रमिवेदन पेश गने भनी िपमसल बिोस्जिका छानववन 
समिमि गठन गने मनर्यर् गररर्ो। 

संर्ोजक- श्री िस्र् कुिार मगरी (स्शक्षा संर्ोजक) 

सदथर्- श्री मनियला शे्रष् ठ (िकाज)ु 

सदथर्- श्री पवन बथनेि (प्र.अ. पंचकौस्शका िा.वव. भण्डारेघाट) 

सदथर्- श्री ईश्वर लम्साल (प्र.अ. राम्चे मनकेिन िा.वव. ईजारा) 

सदथर्- श्री पवन राई (प्र.अ. जनिा िा.वव. बिासे) 

ववववि(ख) सम्बन्द्ििा आ.व. २०७९/८० र्ोजना सम्झौिा स्शववर प्रत्रे्क वडा कार्ायलर्िा एक 
ददने स्शववर संचालन प्रशासन, र्ोजना ििा अनगुिन शाखाले िर् गने भनी मनर्यर् गररर्ो। 



 


