
छैठौ बैठक 

आज मिमि २०७९ साल असार २९ गिे बधुबारको दिन १:०० बजे दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको गाउँ 
कार्यपामलकाको छैठौ बैठक गाउँ कार्यपामलका अध्र्क्ष श्री लोकेन्द्र राई ज्रू्को 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 ि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 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. कियचारी प्रोत्साहन भत्ता मनिेजशका, २०७६ सम्बन्द्धिा 
२. कोमभड अथपिाल सम्बन्द्धिा 
३. ववववध सम्बन्द्धिा 

  



मनर्यर्हरुुः- 

मनर्यर् नं. १ 

प्रथिाव नं. १ िामि छलफल गिाय दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकाको गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर्िा र अन्द्िगयिका 
कार्ायलर्िा कार्यरि कियचारीहरुलाई राजथव क्षििा र कार्यभार ििा लोडको कारर् २०७६ सालिेजख कियचारी 
प्रोत्साहन भत्ता मनिेजशका, २०७६ बिोजजि भत्ता दििै आएकोिा कार्ायलर्लाई आमियक भार बढी परेको र 
कियचारीहरुको पिपूमिय हिैु गएकोले कियचारीहरुलाई कािको भार पमन कि हिैु गएको हिुाँ कार्ायलर् सिर् भन्द्िा बढी 
र कािको भार बढी भएको शाखाका कियचारीहरुलाई आवश्र्क प्रोत्साहन व्र्वथिा गने गरी कियचारी प्रोत्साहन 
मनिेजशका, २०७६ खारेज गने भनी सवयसहिििा मनर्यर् गररर्ो। 

 

मनर्यर् नं. २ 

प्रथिाव नं. २ िामि छलफल गिाय ववश्व िहािारीको रुपिा कोमभड-१९ आएसँगै नेपाल सरकारको अनिुानिा हरेक 
गाउँपामलकािा कोमभड अथपिाल थिापना गनेगरी व्र्वथिा भए बिोजजि दिप्रङु चइुचमु्िा गाउँपामलकािा थिापना 
भएको कोमभड अथपिालको लामग २०७८ पसु िसान्द्ि िेजख नेपाल सरकारबाट अनिुान नआएको र ववश्वभरी कोमभड 
संक्रिर् न्द्रू्न िेजखएको लगार्ि र्स गाउँपामलकाका पमन कोमभड संक्रिर् निेजखएकोले कोमभड अथपिाल बन्द्ि गने,  
सो अथपिालिा कार्यरि कियचारीहरुको म्र्ाि िप नगने, अथपिालिा भएको सबै सािग्रीहरु त्र्ही भवनिा 
व्र्वजथिि रुपिा राख्न,े थवाथ्र् चौकी, र्ाम्खालाई त्र्ही भवनिा साने काि गरी अथपिालको सािग्रीहरु थवाथ्र् 
चौकी र्ाम्खालाई व्र्वथिापनको जजम्िा दिने गरी सवयसहिििा मनर्यर् गररर्ो। 

मनर्यर् नं. ३ 

प्रथिाव नं. ३ िामि छलफल गिाय अन्द्र् ववषर् नभएकोले आजको कार्यपामलका बैठक सिापन गररर्ो। 

 

  


