
चौधौ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल िाघ ५ गिे मबहीबारको दिन दिउँशओ ३ बज े दिप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको चौधौ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र राईज्रू्को 
अध्र्क्षिािा बसेको बैठकिा िपमसलका पिामधकारीहरुको 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 भपेुन्द्र बथनिे 

६.  वडा नं. ४ का वडाध्र्क्ष श्री बबेन्द्र राई 

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

८.  वडा नं. ६ का वडाध्र्क्ष श्री मिलन राई 

९.  वडा नं. ७ का वडाध्र्क्ष श्री गन्द्धिान िापा  

१०. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री वविला पररर्ार 

११.  गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री मनियला शे्रष्ठ (िकाज)ु 

१२. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कृष्र् कुिारी राई 

१३. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री थवास्थिका भजुेल 

१४. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कला पररर्ार 

१५. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री सबु्बा िाझी 

१६. प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि (सिथर्-सस्चव) श्री लोकेन्द्र बहािरु राई 

प्रथिावहरुुः- 

१. थिानीर् िह संथिागि क्षििा थविूल्र्ाङ्कन (LISA- Local Government Institutional Capacity 

Self-Assessment) को अङ् क अनिुोिन गने सम्बन्द्धिा । 
२. थिानीर् िह ववत्तीर् सशुासन जोस्खि िूल्र्ाङ् कन  (FRA- Fiduciary Risk Assessment) को          

अङ् क अनिुोिन गने सम्बन्द्धिा ।  
३. प्रशासनिक भवि सम्बन्द्धिा। 
४. ववववध सम्बन्द्धिा 



मनर्यर्हरुुः- 

मनर्यर् नं. १ 

प्रथिाव नं. १ िा छलफल गिाय  गरी थिानीर् िह सथिागि क्षििा थविूल्र्ाङ्कन कार्यववमध, 

२०७७ (संशोधन सवहि) िा व्र्वथिा भए बिोस्जि आमियक वर्य २०७८/७९ िा र्स दिप्रङु 

चइुचमु्िा गाउँपामलकाले गरेका सम्पादिि कार्य प्रविर्ा र उपलब्धीहरुको लेखाजोखा गरेर सम्पूर्य 

प्रविर्ा पूरा गरी थिानीर् िह संथिागि क्षििा थविूल्र्ाङ्कन (LISA- Local Government 

Institutional Capacity Self-Assessment)  को अनलाईन प्रर्ालीबाट प्राप्त भएको अस्न्द्िि 

नमिजा ८३.५ अङ् कलाई कार्यववमधको िफा ४ (ज) बिोस्जि अनिुोिन गने भनी 

सवयसहिििा मनर्यर् भर्ो। थिानीर् िह सथिागि क्षििा थविूल्र्ाङ्कन कार्यववमध, २०७७ 

(संशोधन सवहि) को िफा ४ (झ), (ञ) र (ट) बिोस्जि िूल्र्ाङ्कनको नमिजालाई सचुना 

पाटी र वेवसाइटिा सावयजमनक गने, स्जल्ला सिन्द्वर् समिमिको कार्ायलर्, प्रिेश िखु्र्िन्द्त्री 

ििा िस्न्द्त्रपररर्द्को कार्ायलर् र िन्द्त्रालर्िा पठाउने र अस्न्द्िि नमिजालाई गाउँसभािा पेश 

गने भनी मनर्यर् सवयसहिििा गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. २ 

 प्रथिाव नं. २ िा छलफल गिाय  गरी  थिानीर् िह ववत्तीर् सशुासन जोस्खि िूल्र्ाङ् कन  

कार्यववमध, २०७७ िा व्र्वथिा भए बिोस्जि आमियक वर्य २०७८/७९ िा र्स दिप्रङु 

चइुचमु्िा गाउँपामलकाले गरेका सम्पादिि कार्य प्रविर्ा र उपलब्धीहरुको लेखाजोखा गरेर 

सम्पूर्य प्रविर्ा पूरा गरी थिानीर् िह ववत्तीर् सशुासन जोस्खि िूल्र्ाङ् कन  (FRA- Fiduciary 

Risk Assessment) को अनलाईन प्रर्ालीबाट प्राप्त भएको अस्न्द्िि नमिजा ५९ अङ् कलाई 

कार्यववमधको िफा ५ (च) बिोस्जि अनिुोिन गने भनी सवयसहिििा मनर्यर् भर्ो। 

िूल्र्ाङ्कनको अस्न्द्िि नमिजालाई सचुना पाटी र वेवसाइटिा सावयजमनक गने, स्जल्ला सिन्द्वर् 

समिमिको कार्ायलर् पठाउने र गाउँसभािा पेश गने भनी मनर्यर् सवयसहिििा गररर्ो। 

 

 

 



मनर्यर् नं. ३ 

 प्रथिाव नं. ३ िा छलफल गिाय  प्रशासमनक भवनको सम्बन्द्धिा अको बैठकिा छलपल गने भनी मनर्यर् 

गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ४ 

 प्रथिाव नं. ४  िा छलफल गिाय  आ.व. २०७९/८० को िाध्र्मिक िह कक्षा (९,१०) ब.उ.शी.नं. 

३५००१८०१, विर्ाकलाप नं. २.७.१३.४० र मनम्निाध्र्मिक िह कक्षा (६,७,८), ब.उ.शी.नं. 

३५००१८०१, विर्ाकलाप नं. २.७.१३.४१ अन्द्िगयिको स्शक्षर् सहर्ोग अनिुान रकि र्स 

गाउँपामलकािा हालसम्ि मनकासा नभएकोले स्शक्षर् सहर्ोग अनिुान कोटािा कार्यरि स्शक्षकहरुको 

प्रिि तै्रिामसक िलब भत्ता रु. १२,३३,५५५ (बाह्र लाख िेत्तीस हजार पाँच सर् पचपन्न) र िोस्रो 

तै्रिामसक िलब भत्ता रु. १२,४६,६४४ (बाह्र लाख छर्ालीस हजार छ सर् चवलीस) गरी एकिथुट 

िलब भत्ता रु. २४,८०,१९९ ( चौबीस लाख असी हजार एक सर् उनान्द्सर्) गाउँपामलकाकाको 

"ववद्यालर् स्शक्षक व्र्वथिापन अनिुान" स्शर्यकिा ववमनर्ोस्जि रकि िध्र्ेबाट मनकासा गररएकोिा 

स्शक्षर् सहर्ोग अनिुान रकि गाउँपामलकािा मनकासा भई आएपमछ स्रोिभनाय गने भनी सवयसहिििा 

मनर्यर् गररर्ो।   

  


