
तेह्रौ बैठक 

आज मिमत २०७९ साल पषु २५ गते सोिबारको दिन मबहान ११ बज े दिप्रङु चइुचमु्िा 
गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाको तेह्रौ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र राईज्रू्को 
अध्र्क्षतािा बसेको बैठकिा तपमसलका पिामिकारीहरुको उपस्थिमतिा तपमसलका प्रथतावहरुिा छलफल गरी 
मनर्यर् गररर्ो।   

उपस्थिमत 

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 बथनते 

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 गन्द्ििान िा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 थवास्थतका भजुेल 

१४. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री कला पररर्ार 

१५. गाउँ कार्यपामलका सिथर् श्री सबु्बा िाझी 

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

प्रथतावहरुुः- 

१ .सिपूरक र ववशषे अनिुानको कार्यक्रि िाग गने सम्बन्द्ििा । 

२ .स्शश ुपोषर् प्रवर्द्यन भत्ता ववतरर् सम्बन्द्ििा  

३ .प्रशासमनक भवन सम्बन्द्ििा । 

४. टोल ववकास संथिा (गठन तिा पररचालन) कार्यववमि, २०७९ सम्बन्द्ििा । 

५ . र्वुा तिा खेलकूि ववकास कार्यववमि सम्बन्द्ििा । 

६. प्रिानिन्द्त्री रोजगार कार्यक्रि सम्बन्द्ििा। 

७. कृवष तिा पश ुकार्यक्रि सम्बन्द्ििा। 



८. बहकेु्षत्रीर् पोषर् कार्यक्रि सम्बन्द्ििा। 

९. न्द्र्ावर्क समिमत तिा िवहला ववकास कार्यक्रि सम्बन्द्ििा। 
१०. आ.व. २०७९/८० को पूवायिार ववकास सम्बन्द्िी र्ोजनाहरुको अियवावषयक समिक्षा 
सम्बन्द्ििा 
११. रकिान्द्तर सम्बन्द्ििा 
१२. सडक िियतको भकु्तानी सम्बन्द्ििा 
१३. करार सेवाका कियचारीको म्र्ाि िप सम्बन्द्ििा। 
१४. ववववि 

 

मनर्यर्हरुुः- 

मनर्यर् नं. १ 

प्रथताव नं. १ िा छलफल गिाय  र्स दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकािा आवश्र्क आ.व. २०८०/८१ को  

कार्यक्रिको लामग सिपूरक अनिुान र ववशेष अनिुान अन्द्तगयत संचालन गररने आर्ोजना/कार्यक्रिको 

लामग संघ र प्रिेशिा तपस्शलका आर्ोजना/कार्यक्रिहरु तपस्शलका प्रािमिकताक्रििा िाग गने मनर्यर् 

सवयसहितिा गररर्ो। 

तपस्शलुः- 

क) संघीर् सिपूरक अनिुान र ववशेष अनिुान अन्द्तगयत िाग गररने आर्ोजना/कार्यक्रिहरुुः- 

१. सिपूरक अनिुान अन्द्तगयतका कार्यक्रिहरु 

- रिाइलो-पंचिी बजार-मछतापोखरी कास्ससङ खोला सडक 

- ससु्म्निा पारुहाङ पर्यटकीर् के्षत्र 

- सावयजमनक सभाहल 

-रेस्मिटार-पंचिी सडक 

-मछतापोखरी 

      २. ववशेष अनिुान अन्द्तगयतका कार्यक्रिहरु 

        - राम्चे मनकेतन िा.वव. ईजरा भवन मनिायर् 

        - कृष्र् िा.वव. भवन मनिायर् 

ख) प्रिेश सिपरुक अनिुान र ववशेष अनिुान अन्द्तगयत िाग गररने आर्ोजना/कार्यक्रिहरुुः- 

१. सिपूरक अनिुान अन्द्तगयतका कार्यक्रिहरु 

- रेस्मिटार-पंचिी सडक 

- रिाइलो-पंचिी बजार-मछतापोखरी कास्ससङ खोला सडक 



- मछतापोखरी 

      २. ववशेष अनिुान अन्द्तगयतका कार्यक्रिहरु 

        - जनता िा.वव. भवन मनिायर् 

मनर्यर् नं. २ 

प्रथताव नं. २ िा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाले आ.व. २०७४/७५ िेस्ख जन्द्िेिेस्ख २ 

वषयसम्िका स्शशहुरुलाई स्शश ु पोषर् प्रवर्द्यन भत्ता दििै गरेकोिा वववविवस भत्ता छुटेका र मिमत २०७४ 

साउन १ गतेिेस्ख २०७७ असार िसान्द्तमभत्र जन्द्िकेा स्शशहुरुलाई गााउँ कार्यपामलकाको मिमत 

२०७९/६/४ को िशौ बैठकको मनर्यर् नं. ७ को कार्यिल समिमतका संर्ोजक श्री वपएथपी चास्म्लङ राई ( 

अमिकृत छेटौ), सिथर् श्री िथुताक अहिि िंसरुी (मस.अ.हे.व. अमिकृत) र सिथर् श्री िरुारी प्रसाि मसमिेल 

(जनथवाथ्र् मनरीक्षक) ले पेश गरेका प्रमतविेनपास गरी सोही बिोस्जि स्शश ुपोषर् भत्ता ववतरर् गने भनी 

सवयसहितिा मनर्यर् गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ३ 

प्रथताव नं. ३ िा छलफल गिाय प्रशासमनक भवन सम्बन्द्िी प्रथताव अको बैठकिा मनर्यर् गने भनी मनर्यर् 

गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ४ 

प्रथताव नं. ४ िा छलफल गिाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा १२ उपिफा २(क) 

२ बिोस्जि दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलका टोल ववकास संथिा ( गठन तिा पररचालन) कार्यववमि, 

२०७९ सवयसहितिा पास गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ५ 

प्रथताव नं. ५ िा छलफल गिाय थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा ११ उपिफा २(फ) 

४ क बिोस्जि  दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलका र्वुा तिा खेलकूि ववकास  कार्यववमि, २०७९ 

सवयसहितिा पास गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ६ 

प्रथताव नं. ६ िा छलफल गिाय आ.व. २०७९/८० को प्रिानिन्द्त्री रोजगार कार्यक्रि सम्बन्द्िी मनर्यर् 

अको बैठकिा गने सहिती भर्ो। 

 

 



मनर्यर् नं. ७ 

प्रथताव नं. ७ िा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको कृवष तिा पश ुववकास कार्यक्रि अन्द्तगयत 
दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको आ.ब. २०७९/०८० को कार्यक्रि बजेट तिा कार्यर्ोजना तपस्शल 
बिोस्जिको कार्यक्रि सन्द्चालन गने भनी सवयसहित मनर्यर् गररर्ो। 

तपस्शलुः- 

क) कृवष कार्यक्रि बजेट  

 

क्र.स. वववरर् एकाई पररिार् िर, रु. रकि, रु. कैवफर्त 

१ रासार्मनक िल ढुवानी अनिुान कार्यक्रि पटक  १ १२००००० १२०००००   

२ 

वकटनाशक,  ढुसीनाशक ववषािी तिा 
मभटामिन खररि कार्यक्रि पटक  १ ५००००० ५०००००   

३ औषिी खररि कार्यक्रि (पश)ु पटक  १ ४००००० ४०००००   

४ 

अिेररकन फौजी वकराको ववषािी खररि 
कार्यक्रि पटक  १ ६००००० ६०००००   

५ 

पामलका थतररर् कृवष ववकास समिमतको बैठक 
(वावषयक ३ पटक) पटक  ३ २०००० ६००००   

६ 

कृवष तिा पश ुप्राववमिकहरुको िामसक 
समिक्षा बैठक पटक  ६ २०००० १२००००   

७ 

रेमडर्ो, पत्रपमत्रका आदि बाट कृवष सािग्रीको 
उत्पािन तिा प्रसारर् ल.स. १ २०००० २००००   

८ ढुवानी तिा अनगुिन, िसुर्ाकन खचय ल.स. १ ५०००० ५००००   

९ 

व्र्वसावर्क सनु्द्तला, कागती खेती सम्बन्द्िी ५ 
दिने तामलि (ववषर् ववज्ञ ववज्ञबाट) ल.स. १ २००००० २०००००   

१० प्लाविक टनेल खररि कार्यक्रि पटक  १ १००००० १०००००   

११ प्रोत्साहन कार्यक्रि  ल.स. १ ७५०००० ७५००००   

          ४००००००  

 

ख) कृवष तिा पश ुकार्यक्रि अन्द्तगयतको कार्यक्रििा ८०% (रसार्मनक िल बाहेक) िातै्र 

अनिुान दिने भनी सवयसहितिा मनर्यर् गररर्ो। 

 

 



मनर्यर् नं. ८ 

प्रथताव नं. ८ िा छलफल गिाय  दिप्रङु चईुचमु्िा गाउँपामलकाको बहकेु्षत्रीर् पोषर् र्ोजना अन्द्तगयत दिप्रङु 
चइुचमु्िा गाउँपामलकाको आ.व. २०८९/०८० को कार्यक्रि बजेट तिा कार्यर्ोजना तपस्शल बिोस्जिको 
कार्यक्रि सन्द्चालन गने भनी सवयसहितिा मनर्यर् गररर्ो।  

क्र.स ववषर्गत 
क्षते्र 

वक्रर्ाकलापहरु {ईकाइ संख्र्ा प्रमत ईकाइ 
िसुर् 

जम्िा रकि 
नेपाल सरकार 
(शसतय अनिुान) 

 

 

१. 
शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

गाउँपामलका थतरीर् पोषर् तिा 
खाद्य सरुक्षा समिमतको बैठक 

पटक २ ४०००० ८००००।  

 

२. 
शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

वडा थतरीर् खाद्य सरुक्षा तिा 
मनिेशर् समिमतको बैठक 

पटक ७ २०००० १४००००।  

 

 

३. 
िवहला तिा 
बालबामलका 

व्र्वसावर्क र्ोजनािा आिारीत 
िवहला सहकारी तिा 
आर्आजयनका लामग सरुुवामत पूजँी 
अनिुान प्रिान गने 

थिान १ 625000। 625000। 
 

 

४ 

 

िवहला तिा 
बालबामलका 

िवहला सहकारी , समिमत तिा 
सिूहिा आर्आजयन तिा पोषर् 
सम्बस्न्द्ि तामलि 

थिान १ २५०००। २५०००।- 
 

 

 

५ 

थवाथ्र् 
क्षेत्र 

पोषर्िैत्री थवाथ्र् संथिा घोषर्ा थिान १ ५००००। 50000।  

६ 

 

थवाथ्र् 
क्षेत्र 

बवहरंग उपचार केन्द्र  
(OTC) थिापना वा सदुृढीकरर् वा 
पोषर्को लेखाजोखा 

थिान १ ५००००। ५००००।  

 

7 

थवाथ्र् 
क्षेत्र 

पोषर् सािाग्री ढुवानी थिान 1 30000। 

 

30000।  

८ 

 

थवाथ्र् 
क्षेत्र 

पोषर् कार्यक्रिको अनगुिन थिान १ 20000। 20000।  

९ 

 

थवाथ्र् 
क्षेत्र 

पोषर् कनयर थिान 1 15000। 15000।  

१० 

 

िवहला तिा 
बालबामलका 

पोषर् भत्ता पाउने बालबामलकाको 
आिाहरूलाई पोषर् सम्बन्द्िी 
अमभिखुीकरर् कार्यक्रि 

थिान 7 
 86500।  

 

११ 

कृवष के्षत्र सनुौलो हजार दिनका आिाहरूलाई 
तरकारीको मबउ खररि तिा 
ववतरर् 

थिान 7 
 65000।  

१२ शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

व्र्ानर छपाई गोटा   5000।  

 

१३ 

शासकीर् पोषर् थवरं्सेवक मनवायह खचय िवहना 12 22500। 270000।  



प्रवन्द्ि 

१४ शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

चाडबाड खचय िवहना 1 22500। 22500।  

१५ शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

पोशाक खचय िवहना 1 10000। 10000।  

१६ शासकीर् 
प्रवन्द्ि 

सञ्चार खचय िवहना 12 500। 6000।  

जम्िा           १५०००००।-  
 

मनर्यर् नं. ९ 

प्रथताव नं. ९ िा छलफल गिाय दिप्रङु चईुचमु्िा गाउँपामलकाको आ.व २०७९/०८० को न्द्र्ावर्क 
समिमत तिा िवहला ववकास कार्यक्रि स्शषयकबाट तपस्शल बिोस्जिको कार्यक्रि सञ् चालन गनय लामग 
सवयसहितिा मनर्यर् गररर्ो। 

मस.नं कार्यक्रिको नाि बजेट 

१. िवहला जननप्रमतमनमि र राजनैमतक िलिा आवर्द् िवहलाहरूलाई नेततृ्व 
ववकास (भाषर्कला र उद्घोषर् कला सम्बन्द्िी) तामलि 

२,0०,००० 

२ न्द्र्ावर्क समिमत अन्द्तगयत िेलमिलाप केन्द्रहरुिा बोडय तिा छपाइ सिाग्री र 
आवश्र्क काननुी पथुतक खररि  

१,००,००० 

३ आिा सिहुहरूको क्षिता ववकास तामलि  ८,०0,०00 

४ अन्द्तराविर् नारी दिवस २,५०,००० 

                                                          जम्िा १३५०००० 
 

मनर्यर् नं. १० 

प्रथताव नं. १० िा छलफल गिाय आ.व. २०७९/८० को पूवायिार ववकास सम्बन्द्िी 

र्ोजनाहरुको अियवावषयक प्रगमत प्रमतवेिन पूवायिार ववकास शाखा प्रिखु ईस्न्द्जमनर्र श्री िकेुश 

कुिार र्ािव र सबै वडा सब-ईस्न्द्जमनर्र/अ. सब-ईस्न्द्जमनर्रले कार्यपामलका बैठकिा पेश गरे। 

 

 

  



मनर्यर् नं. ११ 

प्रथताव नं. ११ िा छलफल गिाय आ.व. २०७९/८० कलो बजेट तिा कार्यक्रििा ववमनर्ोजन 

भएका तपस्शल स्शषयक भएका कार्यक्रि थिानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को िफा ७९ 

बिोस्जि रकिान्द्तर तिा संशोिन गने भनी मनर्यर् सवयसहितिा गररर्ो। 

क्र.सं. पवहलाको बजेट कार्यक्रि शीषयक संशोिन भएको बजेट कार्यक्रि शीषयक 

१. वडा कार्ायलर् जाने सडक वडा कार्ायलर् भवन िियत र फमनयचर 

 

    

  



 मनर्यर् नं. १२ 

प्रथताव नं. १२ (क) िा छलफल गिाय २०७९ सालको िशै मतहारको अवसरिा दिप्रङु चइुचमु्िा 

गाउँपामलकाका नागररकरुलाई गाउँघर आवतजावत गनय प्रर्ोग हनुे िखु्र् सडक रिाईलो-पंचिी-

कास्सछङ खोला सडक खण्ड, पंचिी-आगे-कामतयके सडक खण्ड, पंचिी-टुवाखोला सडक खण्ड र 

प्लसटु-दिनवुा सडक खण्ड िियत संभार गनय ब्र्ाकहोलोडर (जेमसबी) प्रर्ोग भई बापत प्राववमिक 

कार्यसम्पािन िूसर्ाङकन बिोस्जि जम्िा रु. २४,००,००० (चौबीस लाख) रकि िध्रे् 

१५,००,००० (पन्द्र लाख) गाउँपामलका थतरीर् सडक िियत शीषयकबाट, भालखुोला कुलो िियत 

(क्रिागत) स्शषयकबाट रु. ५,००,००० (पाँच लाख) र ओख्र ेबजार ढल तिा सडक स्शषयकबाट 

४,००,००० (चार लाख) रकि वडासस्चव श्री सवुास राई, वडा नं. ४ का वडाध्र्क्ष श्री बबेन्द्र 

राई र वडा नं. ५ का वडाध्र्क्ष श्री डम्बर बहािरु खड्का िाफय त अिानत ववमि बिोस्जि भकु्तानी 

दिने भनी मनर्यर् गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. १३ 

प्रथताव नं. १३ िा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकािा करार सेवािा कार्यरत सम्पूर्य 

कियचारीहरुको करार सेवा अवमि असार िसान्द्तसम्िको लामग म्र्ाि िप गरी मनरन्द्तरता दिने भनी 

मनर्यर् सवयसहितिा गररर्ो। 

मनर्यर् नं. १४ 

प्रथताव नं. १४ का ववववििा छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाका थवाथ्र् चौकीिा 

कार्यरत केही थवाथ्र्किीहरु प्रसमुत वविािा बथने भएको र सेवा प्रवाहिा सिथर्ा हनुे िेस्खएकोले 

तीन िवहनाको लामग अनिी पििा २ (िईु) जना र अ.हे.व. पििा २ (िईु) जना थवाथ्र्किीहरु 

करार सेवािा मलन ७ (सात) दिने सूचना प्रकाशन गने भनी मनर्यर् गररर्ो। 

 

  


