
आठौ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल साउन २६ गिे बधुबारको दिन दिउँसो १२ बजे दिप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको आठौ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र राईज्रू्को 
अध्र्क्षिािा बसेको बैठकिा िपशील बिोजजिका पिामधकारीहरुको उपजथिमििा िपशीलका 
प्रथिावहरु उपर छलफल गरी मनर्यर् गररर्ो।   

उपजथिमि 

१.  गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष  श्री लोकेन्द्र राई 

२.  गाउँ कार्यपामलका उपाध्र्क्ष श्री अरुर्ा िापा 

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 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 थवाजथिका भजेुल 

१४. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कला पररर्ार 

१५. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री सबु्बा िाझी 

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

प्रथिावहरुुः- 

१. गाउँपामलका थिरीर् िररेट मनधायरर् सम्बन्द्धिा 
२. न्द्र्ावर्क समिमि गठन सम्बन्द्धिा 
३. जशक्षा समिमि गठन सम्बन्द्धिा 
४. जग्गा वगीकरर् गने सम्बन्द्धिा 



५. कियचारी मनर्जुि सम्बन्द्धिा 
६. संथिा, व्र्वसार् र सहकारी ििाय अमभलेख सम्बन्द्धिा 
७. कृवि ििा पश ुफिय र कृिक सिूह अमभलेख खािा र नवीकरर् काडय सम्बन्द्धिा 
८. वावियक प्रगमि सम्बन्द्धिा 
९. ववववध सम्बन्द्धिा 

मनर्यर्हरुुः- 
मनर्यर् नं. १ 

 प्रथिाव नं. १ का वविर्िा छलफल गिाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा 
१३ बिोजजि गाउँपामलकाले गाउँपामलका मभत्र मनिायर् कार्य गनय, सरकारी खररि गनय, ढुवानी गनयका 
लामग ज्र्ालािर, ढुवानी रकि, िलु्र्िर, भाडािरको लामग न्द्रू्निि िररेट मनधायरर् गने व्र्वथिा 
भएकोले िररेट सम्बन्द्धिा छलफल, ववश्लिेर् र मसफाररस गनेको लामग िपशील सिथर्हरु रहने भनी 
िररेट समिमि गठन गने र िररेटको प्रथिाव आगािी कार्यपामलकाको बैठकिा पेश गने भनी 
सवयसहिििा मनर्यर् गररर्ो। 

िपशीलुः- 

                                     िररेट समिमि 

संर्ोजक-श्री मिलन राई 

सिथर्- श्री बरी कटुवाल 
सिथर्- श्री मनियला शे्रष्ठ (िकाज)ु 
सिथर्- गाउँपामलका थिरीर् व्र्ापार व्र्वसार्ी प्रमिमनमध- १ जना 
सिथर् सजचव- पवुायधार ववकास शाखा प्रिखु श्री ई. िकेुश कुिार र्ािव  

 

मनर्यर् नं. २ 

 प्रथिाव नं. २ का वविर्िा छलफल गिाय नेपालको संववधान, २०७२ को धारा २१७  र 
थिानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ४६ बिोजजि न्द्र्ावर्क समिमिको लामग िपशीलका 
सिथर्हरु रहने भनी सवयसहिििा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

 

संर्ोजक-श्री अरुर्ा िापा िगर (उपाध्र्क्ष) 

सिथर्- श्री भपुेन्द्र बथनेि 

सिथर्- श्री गनधिान िापा 
 

मनर्यर् नं. ३ 

 प्रथिाव नं. ३ का वविर्िा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको जशक्षा ऐन, 

२०७७ को िफा २४ को उपिफा १(ख) बिोजजि जशक्षा समिमिको लामग िपशीलका सिथर्हरु 
रहने भनी सवयसहििीिा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

                    सिथर्- श्री भपुेन्द्र बथनेि 

                    सिथर्- श्री समुनिा वव.क. 
                    सिथर्- श्री मिलन राई 

  



 

मनर्यर् नं. ४ 

 प्रथिाव नं. ४ का वविर्िा छलफल गिाय भ-ुउपर्ोग ऐन, २०७६ को िफा १८ र 
भउुपर्ोग मनर्िावली, २०७९ को मनर्ि ५ को अमधकार प्रर्ोग गरी जग्गा वगीकरर् गरी अमभलेख 
राख्न सूचना प्रकाशन गने र जग्गा वगीकरर्को लामग वडाको मसफाररस सवहि प्राप्त भएको 
मनवेिनको आधारिा िपशीलका जग्गाधनी, वकत्ता नं. को जग्गा वगीकरर् गने मनर्यर् पाररि 
गररर्ो। 

क्र.सं. जग्गा धनीको 
नाि 

सामबक 
ठेगाना 

हालको ठेगाना वडा/नक्सा 
मसट नं. 

वकत्ता नं. क्षते्रफल वगीकरर् कैवफर्ि 

१. नहेश कुिार राई सपे्तश्वर 
मछिापोखरी-
२, खोटाङ 

दिप्रङु 
चइुचम्िा-५, 

खोटाङ 

२ ३१७ (१-१४-०-१) 
/ ९५५.७९ 

व.मि. 

आवसीर् 
क्षेत्र 

 

 

मनर्यर् नं. ५ 

 प्रथिाव नं. ५ का वविर्िा छलफल गिाय प १ नं. प्रिेश सरकार, गाउँ ििा नगर सभाका 
सिथर्हरुले पाउने सवुवधा सम्बन्द्धी व्र्वथिा गनय बनेको ऐन , २०७५ िफा ३ को उपिफा ३ को 
अमधकार प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्षको मनजी सजचवको लामग १ जना कियचारी मनर्जुि 
गने र र्स दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा कियचारी आवश्र्क भएको हिुाँ 
थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा ३३ को उपिफा ८ बिोजजि िपमसल पि र 
संख्र्ािा कियचारीहरु करार सेवा पिपमुिय गने भनी मनर्यर् सवयसहििीिा पाररि गररर्ो। 

क्र.सं. पि सेवा/सिूह सङ्खख्र्ा 
१. सब-ईजन्द्जमनर्र ईजन्द्जमनर्ररङ्/मसमभल १ (एक) 
२. ब्र्ाकहोलोडर ( हेभी सवारी चालक) ईजन्द्जमनर्ररङ्/ववववध १ (एक) 
३. हलकुा सवारी चालक ईजन्द्जमनर्ररङ्/ववववध १ (एक) 

 

मनर्यर् नं. ६ 

 प्रथिाव नं. ६ का वविर्िा छलफल गिाय गाउँपामलकामभत्र रहेका संघ संथिाहरु, व्र्ापार 
व्र्वसार्हरुलाई ििाय गरी संचालन ििा व्र्वथिापनलाई व्र्वजथिि बनाउन, गाउँपामलकाको 
कार्ायलर्िा अमभलेख व्र्वजथिि गनय र करको िार्रािा ल्र्ाई गाउँपामलकाको आन्द्िररक स्रोि 
बढाउने प्रर्ोजनािय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको  संथिा ििाय ऐन, २०७७,  दिप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको औधोमगक व्र्वसार् ऐन, २०७७ र दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको  व्र्वसार् ििाय 
मनिेजशका, २०७५ बिोजजि सबै संघ संथिाहरु, व्र्वसार्हरुलाई ििाय गराउन सूचना प्रकाशन गने 
र िपमसलका अमभलेख खािा िर्ार गने भनी मनर्यर् सवयसहििीिा पाररि गररर्ो। 

िपजशलुः- 

 



 

      दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलका 
     गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर् 

   र्ाङसोलाटार,खोटाङ 
व्र्ावसार् ििाय अमभलेख वकिाब 

क्र.स ििाय नं ििाय 
मिमि 

व्र्वसार्ीको 
नाि 

व्र्वसार्को 
नाि 

 वकमसि ठेगाना करिािा 
नं 

ििाय गने/अनिुमि 
दिने अमधकृि 

कैवफर्ि 

         
 

 

 
 

         

 

   दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलका 
  गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर् 

र्ाङसोलाटार,खोटाङ 
संथिा ििाय अमभलेख वकिाब 

क्र.स ििाय नं ििाय मिमि संथिाको नाि ठेगाना ििाय गने अमधकृि कैवफर्ि 

      
 

 

 

 

     दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलका 
   गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर् 

र्ाङसोलाटार,खोटाङ 
सहकारी ििाय अमभलेख वकिाब 

क्र.स ििाय 
नं 

ििाय 
मिमि 

सहकारीको 
नाि 

ठेगाना ििाय पेश गने 
सहकारीको 
पिामधकारी 

ििाय मसफाररस गने  

कियचारी 
ििाय गने 
अमधकृि 

कैवफर्ि 

      
 

   

 

मनर्यर् नं. ७ 

  प्रथिाव नं. ७ का वविर्िा छलफल गिाय कृवि, कृवि व्र्वसार्, पश ु व्र्वसार्लाई 
प्रवर्द्यन गनय, व्र्ावसार्ीकरर् गनय, गाउँपामलकािा अमभलेख राख्नको लामग अमभलेख राख्न े र 
ििाय गनय सूचना प्रकाशन गने र िपमसलका अमभलेख खािा िर्ार गने भनी मनर्यर् 
सवयसहििीिा पाररि गररर्ो। 



 

 

मनर्यर् नं. ८ 

 प्रथिाव नं. ८ का सम्बन्द्धिा आ.व. २०७८/७९ िा भएका बजेट खचय, भौमिक प्रगमि, 
ववकास मनिायर्, वविर्गि शाखाका कार्यक्रिका छलफल र समिक्षा गरी वावियक प्रगमि  

मनर्यर् नं. ९ 

    प्रथिाव नं. ९ का सम्बन्द्धिा अन्द्र् वविर् नभएको हिुाँ आजको कार्यपामलका बैठक 
अध्र्क्षबाट सिापन गररर्ो। 


