
नवौ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल भदौ ७ गिे िङ् गलबारको ददन ददउँसो १ बजे ददप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको नवौ 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 दररेट मनिायरर्  गरी पास गने सम्बन्द्ििा 
२. कार्ायलर् सहर्ोगी कियचारीहरुको िलब सम्बन्द्ििा 
३. कृवि ििा पशपंुक्षी फिय, कृिक सिूह र संघ संथिाहरुको दिाय र नवीकरर् शूल्क 

सम्बन्द्ििा 



४. आ.व. २०७९/८० को आर्ोजना ििा कार्यक्रिको लामग उपभोक्ता समिमि गठन गने 
सम्बन्द्ििा 

५. आन्द्िररक मनर्न्द्त्रर् प्रर्ाली मनदेस्शका पाररि गने सम्बन्द्ििा 
६. वविर्गि समिमि गठन ििा संचालन कार्यववमि पाररि गने सम्बन्द्ििा 
७. बजेट ििा कार्यक्रि िजुयिा समिमि कार्यसंचालन सम्बन्द्िी कार्यववमि पाररि गने सम्बन्द्ििा 
८. अनगुिन ििा सपुरीवेक्षर् समिमि कार्यसंचालन सम्बन्द्िी कार्यववमि पाररि गने सम्बन्द्ििा 
९. दशै अस्घ गाउँपामलका सडक िियि सम्बन्द्ििा 
१०. ववववि 

मनर्यर्हरुुः- 
मनर्यर् नं. १ 

 प्रथिाव नं. १ का वविर्िा छलफल गदाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
१३ बिोस्जि गाउँपामलकाले गाउँपामलका मभत्र मनिायर् कार्य गनय, सरकारी खररद गनय, ढुवानी गनयका 
लामग ज्र्ालादर, ढुवानी रकि, िलु्र्दर, भाडादरको लामग न्द्रू्निि दररेट मनिायरर् गने व्र्वसिा 
भएकोले दररेट समिमिले पेश गरेको आ.व. २०७९/८० को गाउँपामलका थिरीर् दररेट 
सवयसहिििा मनिायरर् गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. २ 

 प्रथिाव नं. २ का वविर्िा छलफल गदाय ददप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको गाउँ 
कार्यपामलकाको कार्ायलर्, वडा कार्ायलर् र थवाथ्र् चौकीहरुिा कार्यरि कार्ायलर् सहर्ोगीहरुको 
िामसक िलबिा फरक भएको ििा न्द्रू्न रहेको हदुाँ सबै कार्ायलर् सहर्ोगीहरुको िलबिा 
एकरुपिा कार्ि गनय सबैलाई िामसक रू. १५,००० (पन्द्र हजार िात्र) िलब ददने भनी 
सवयसहिििा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

 
 

मनर्यर् नं. ३ 

 प्रथिाव नं. ३ का वविर्िा छलफल गदाय कृवि ििा पशपंुक्षी फिय, कृिक सिूह र संघ 
संथिाहरुलाई गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा दिाय र नवीकरर् गनय रु. १००० (एक 
हजार िात्र) शूल्क मलने भनी सवयसहििीिा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. ४ 

 प्रथिाव नं. ४ का वविर्िा छलफल गदाय आ.व. २०७९/८० को आर्ोजना ििा 
कार्यक्रिको लामग उपभोक्ता समिमि िाफय ि काि गने आर्ोजनाहरुको लामग कामियक 
िसान्द्िसम्ि समिमि गठन गने भनी सवयसहििीिा मनर्यर् पाररि गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ५ 

 प्रथिाव नं. ५ का वविर्िा छलफल गदाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
७८ बिोस्जि गाउँपामलकाले आन्द्िररक मनर्न्द्त्रर् प्रर्ाली बनाई लाग ु गनुयपने व्र्वथिा 
बिोस्जि ददप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको आन्द्िररक मनर्न्द्त्रर् प्रर्ाली मनदेस्शका, २०७९ 
को िथर्ौदा िामि छलफल गरी सवयसहिििा पाररि गररर्ो। 

 



मनर्यर् नं. ६ 

 प्रथिाव नं. ६ का वविर्िा छलफल गदाय कार्यपामलकाको वविर्गि समिमिहरुको गठन र 
संचालनको लामग  वविर्गि समिमि गठन ििा संचालन कार्यववमि सवयसहिििा पाररि गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ७ 
 प्रथिाव नं. ७ का वविर्िा छलफल गदाय गाउँपामलकाले हरेक विय बजेट ििा कार्यक्रि 
िजुयिा गनयको लामग आवश्र्क कानूनको रुपिा बजेट ििा कार्यक्रि िजुयिा समिमि कार्यसंचालन 
सम्बन्द्िी कार्यववमि सवयसहिििा पाररि गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. ८ 

 प्रथिाव नं. ८ का वविर्िा छलफल गदाय गाउँपामलका मभत्र संचालन भएका आर्ोजना, 
पररर्ोजना ििा कार्यक्रिहरु अनगुिन ििा सपुरीवेक्षर् गनय बनेको अनगुिन ििा 
सपुरीवेक्षर् समिमिको गठन ििा संचालनको लामग आवश्र्क कानून अनगुिन ििा 
सपुरीवेक्षर् समिमि कार्यसंचालन सम्बन्द्िी कार्यववमि सवयसहिििा पाररि गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ९ 

 प्रथिाव नं. ९ का सम्बन्द्ििा अन ्कुनै वविर् नभएकोले आजको कार्यपामलका बैठक 
अध्र्क्षज्रू्को मनदेशन बिोस्जि बैठक सिापन गररर्ो। 

 

 

  


