श्री घयऩझोङ गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको ३१ औ ॊ फैठक
लभलत् २०७६|०२|१०

लनणयमहरू

१. गण्डकी प्रदे श, आलथयक भालभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा सो भन्त्रारमफाट भाग बई आए
फभोजजभ आलथयक वषय २०७६|७७ को मोजना तथा कामयक्रभभा लनम्नानुसायका दुई मोजनाहरू
छनौट गयी ऩठाउने ।
क. सभऩूयक तपय् भापाय माकखकय दे जख धौरालगयी फेसक्माम्ऩसम्भ जाने ऩमयटन फाटो, वडा नॊ. २
ख. ववशेष अनुदान तपय् ठठनी खानेऩानी मोजना वडा नॊ. ५

२. मस गाउॉऩालरका अन्त्तगयतका न्त्मू नतभ ववद्याथी सॊ ख्मा बएका छै यो आधायबूत ववद्यारम य ढु म्वा
आधायबूत ववद्यारमफाट १|१ जना जशऺक दयफन्त्दी कटौती गयी ती दयफन्त्दीहरू क्रभश् जनवहत
भाध्मलभक ववद्यारम य जनकल्माण आधायबूत ववद्यारम, स्माङभा थऩ गने गयी साभाजजक ववकास
सलभलतको लसपारयस बई आएकारे सोही फभोजजभ दयफन्त्दी हे यपेय गने ।

३. सफै वडा कामायरमहरूभा इन्त्टयनेटको ऩहू ॉच फढाउने तथा जनप्रलतलनलधज्मू हरू तथा कभयचायीहरूरे
सकेसम्भ ऩराचाय सोही भाध्मभफाट गने ।

४. वडा नॊ. १ जस्थत जचभाङ आधायबूत ववद्यारमभा ऩूव य फार ववकास कामयक्रभ –ECD व्मवस्थाऩन
गनयको रालग मसै आलथयक वषयभा रू. ५० हजाय फजेट व्मवस्था गने ।

५. चारू आलथयक वषयका कामायन्त्वमनभा यहे का सफै मोजना तथा कामयक्रभहरूराई लछटो छरयतो तथा
प्रबावकायी रूऩभा कामायन्त्वमन गनय सफै वडा सलभलतहरूरे अझै सवक्रमताऩूवक
य कामय गने ।
६. आगाभी आलथयक वषयको मोजना तजूभ
य ा सम्फन्त्धभा लनम्नानुसाय फभोजजभ वडास्तयभा वडास्तयीम
मोजना तजूभ
य ा फैठक आमोजना गने । तथा ती कामयक्रभहरूभा आरोऩारो लभराएय सकेसम्भ
कामयऩालरकाका सदस्मज्मूहरू सफै सहबागी हुने ।

वडा नॊ. १ – २०७६ सार जेठ ३२ गते
वडा नॊ. २ – २०७६ सार जेठ ३१ गते
वडा नॊ. ३ – २०७६ सार जेठ ३० गते
वडा नॊ. ४ – २०७६ सार जेठ २९ गते
वडा नॊ. ५ – २०७६ सार जेठ २८ गते

७. सॊ घीम भालभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमफाट मही जेठ भवहनाको १८, १९ गते तथा
याविम भानव अलधकाय आमोगफाट जेठ भहीनाको २५ य २६ गते जोभसोभभा आमोजना गनय
रागेका ववलबन्न कामयक्रभहरूको फाये भा कामयऩालरकाका सदस्मज्मू हरूराई जानकायी गयाइमो ।

८. मही आलथयक वषयका रालग फैकजल्ऩक ऊजाय प्रवधयन केन्त्रद्वाया ववलनमोजजत लनम्नानुसायको फजेट
लनम्नानुसाय फभोजजभ फाॉडपाॉड गने ।


सुधारयएको च ुरो वाऩतको रू ५० हजाय फयाफयका च ुरोहरू गाउॉऩालरकाद्वाया खयीद गयी
तत्ऩश्चात ववतयण गने ।



सौमय ऊजाय प्रववलध जडान कामयक्रभका रालग जनताको न्त्मूनतभ १० प्रलतशत रागत
साझेदायीभा वडा नॊ. १ जस्थत छै यो गाउॉभा कामायन्त्वमन गने ।



नीलतगत प्रशासलनक व्मवस्थाऩन खचयफाट फचत हुने यकभफाट वडा नॊ ५ जस्थत ढु म्फा तारभा
सौमय ऊजाय जडान सम्फन्त्धभा ववस्तृत मोजना प्रलतवेदन तमाय ऩाने ।

९. आगाभी आलथयक वषयका रालग सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट ववत्तीम सभानीकयण तथा
प्राकृलतक श्रोत फाॉडपाॉड तपय प्राप्त लसलरङ सम्फन्त्धभा कामयऩालरकाका सदस्मज्मू हरूराई जानकायी
गयाइमो ।
१०.

मस गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजना लनभायण गने प्रायजम्बक कामय मसै वषय ववलनमोजजत

फजेटफाट प्रायम्ब गने य अन्त्म फाॉकी कामयहरू आगाभी आलथयक वषयभा ऩूया गने गयी फजेट
व्मवस्था गने ।
११.

मस गाउॉऩालरका अन्त्तगयत यहे को लभनी भुस्ताङ ऩरयमोजनाको रालग ववलनमोजजत फजेटफाट

सोही ऩरयमोजनाको रालग लनभायण बएको ऩरयमोजना प्रलतवेदनराई ऩरयभाजयन गने तथा Animation
सवहतको ववस्तृत ऩरयमोजना प्रलतवेदन फनाउने । सो कामयको रालग आवश्मक ऩने फजेट आगाभी
फैठकफाट अनुभोदन गने ।
१२.

मस गाउॉऩालरका वडा नॊ ३, ५ य १ का रालग खरयद गरयएका पलनयचयहरूका रालग नऩुग

यकभ रू २ राख आवास गृह भभयत शीषयकफाट सभामोजन गने तथा सूचना प्रववलध अलधकृतका
रालग नऩुग तरफबत्ता यकभ सभेत गाउॉऩालरकाको आन्त्तरयक कोषफाट व्मवस्थाऩन गने ।

१३.

मस गाउॉऩालरकाका रालग आवश्मक प्रशासलनक बवन ऩरयमोजनाराई याविम प्राथलभकता प्राप्त

ऩरयमोजनाको रूऩभा लनणयम गयी आवश्मक प्रकृमा ऩूया गयी भुख्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को
कामायरम गण्डकी प्रदे श भापयत सॊ घीम भालभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाउने ।

१४.

ऩुथाङ तथा जोभसोभ फजायको पोहोयभैरा सॊ करन कामय मही जेठ भहीनाको १८ गते फाट

प्रायम्ब गने । सो कामयको रालग वडा नॊ ४ य ३ रे स्थान लनधाययण गने य सोही ठाउॉहरूभा

सॊ करन गनय रगाई आवश्मक ऩये भा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको ढु वानी खचयभा ऩोखया
सम्भ ऩठाउने व्मवस्था लभराउने ।
१५.

एमयऩोटय फसऩाकय व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा ऩूवव
य त लनणयम कामायन्त्वमन नबएको ऩाईएकारे मस

सम्फन्त्धभा वडा नॊ ३ कामायरमराई कडाइका साथ लनणयम कामायन्त्वमन गनय सम्फजन्त्धत ऩऺराई
आवश्मक ऩराचाय गने गयी मस कामायरमफाट ऩराचाय गने । सो कामयभा सयोकायवारा लनकाम

तथा व्मजिहरूरे असहमोग गये भा कानून फभोजजभ आवश्मक कायवाही सभेत अगालड फढाउने ।
साथै गाउॉऩालरका तथा अनुगभन सलभलतफाट सभेत प्रबावकायी अनुगभन लनयीऺण गने ।
१६.

प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभका रालग लनम्नानुसायको स्थानीम लनदे शक सलभलत गठन गने

तथा

मसै

आलथयक

वषयका

रालग

प्राप्त

फजेट

सम्फन्त्धभा

लनदे जशका

फभोजजभ

सफै

वडा

कामायरमहरूरे एक एक वटा मोजना छनौट गयी गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩठाउने ।


अध्मऺ् श्री आशफहादुय थकारी् गाउॉऩालरका अध्मऺ



सदस्म् श्री सलभयरा गुरूङ् गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ



सदस्म् श्री भहेन्त्र थकारी् ३ नॊ. वडा अध्मऺ



सदस्म् श्री माभप्रसाद थकारी् ४ नॊ. वडा अध्मऺ



सदस्म सजचव् श्री नेरप्रसाद ऩौडे र् प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

१७. गणतन्त्र ठदवश, २०७६ राई बव्म रुऩभा भनाउन सम्फजन्त्धत लनकामहरूफाट प्राप्त लनणयमहरू
सम्फन्त्धभा जानकायी तथा छरपर गरयमो ।

१८. वडा नॊ. ४ य ५ को रालग ऩयम्ऩयागत नाग ऩूजा् ते यको रालग मस गाउॉ कामयऩालरकाफाट रू.
१ राख खचय व्मवस्था गने ।

१९. २ नॊ वडा कामायरम जस्थत बोङभय साना कृवष सहकायी सॊ स्थाराई पलनयचय व्मवस्थाऩन
सम्फन्त्धभा रू. ७५ हजाय आलथयक सहमोग गने ।
२०. ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष तपयफाट लनम्नानुसायका मोजनाहरूभा लनम्नानुसाय फभोजजभ यकभ
ववलनमोजन गयी कामय प्रायम्ब गने ।
लनम्न्
वडा नॊ. १ को कारीगण्डकी तटफन्त्ध, छै यो् रू ९ राख
वडा नॊ. ५ ठीनी काठे ऩूर भभयत् रू ५० हजाय
स्माङ कारीगण्डकी नदी लनमन्त्रण ग्माफीन बने कामय् रू ३ राख ५० हजाय
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमफाट ग्मावीन खयीद गनयको रालग् रू. ७ राख

