
श्री घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको ३२ औॊ फैठक 

लभलत् २०७६|०३|०५ 

लनणयमहरू 

१. वडा नॊ १ य ३ फाट ती वडा कामायरमहरूका रालग आवश्मक ऩने पलनयचयहरू भाग बई 
आएको सम्फन्धभा छरपर बमो । सफै वडा कामायरमहरूभा पलनयचयहरू आवश्मक 
देख ॉदा वडा कामायरमहरुफाट आवश्मक पलनयचयको भाग सॊकरन गयी आगाभी आलथयक 
वषयको शरुूभै आवश्मक पलनयचयहरू  रयद गने ।  

२. गहृ भन्रारम (शाखन्त सयुऺा तथा अऩयाध लनमन्रण शा ा) को च.नॊ. २३७८ लभलत 
२०७६|१२|३० को खजल्रा प्रशासन कामायरमहरुराई सभेत रेख एको ऩरसाथ प्राप्त हनु 
आएको "प्रलतलनलधसबाको सॊकल्ऩ प्रस्ताव कामायन्वमन गने सम्फन्धी" कामयमोजनाभा 
उल्रे  बए फभोखजभ हहॊसा ऩीलडतराई तरुून्त उद्धाय गनयको रालग मस गाउॉऩालरकाभा 
न्माहमक सलभलतका सॊमोजक तथा गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री सलभयरा गरुूङराई 
सॊमोजक तोक्ने ।  

३. गाउॉऩालरकाका कृषकहरूराई अनदुानभा हाते ट्याक्टय य घाॉस काट्ने रयऩय उऩरब्ध 
गयाउन साहवकभा यहेको २५% अनदुान ददने लनणयमराई ऩरयवतयन गयी ५०% अनदुान 
ददने गयी लनणयम गने । मो लनणयमफाट अऩगु हनु आउने यकभ मस गाउॉऩालरकाको कृहष 
तपय का फजेट शीषयकहरू "गाउॉऩालरका स्तयीम व्मवसाहमक तयकायी  ेती तारीभ" फाट 
रू. ६५०००|-, "साभग्री ढुवानी" फाट रू ४३००००|- "स्माउ हवरुवा ५०% अनदुान" 
फाट रू. ७२०००|- "भ्रभण  चय" फाट रू १०००००|-, "कृहष साभग्री तथा भर आऩूलतय 
हवतयण तथा अनगुभन" फाट रू ६५०००  गयी कूर यकभ ७२७००० (अऺरेुऩी 
रूऩैमा सात रा  सत्ताइस हजायभार) यकभान्तय गयी ट्याक्टय य घाॉस काट्ने रयऩय 
 रयद शीषयकभा फजेट सभामोजन थऩ गने ।  

४. मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. ३ एमयऩोटयभा लनभायण गरयएको "पोहयभैरा सॊकरन केन्र" 
सम्भ जानको रालग फाटो तथा स्ल्माव लनभायण गनुयऩयेको बनी ३ नॊ. वडा कामायरमको 
लसपारयससाथ यकभ भाग बई आएको हनुारे प्राहवलधकराई रागत अनभुान तमाय गनय 
रगाई सो लनभायण कामय गने ।  

५. ३ नॊ. वडा कामायरमफाट मो वषयको ख ल्सा भेरा् माक नाचको रालग आवश्मक यकभ 
भाग बई आएको सम्फन्धभा सो नाचको रालग आगाभी आलथयक वषयको मोजना तथा 
कामयक्रभ तजूयभा गदाय फजेट व्मवस्था गने ।  



६. आगाभी आलथयक वषयको मोजना तजूयभा प्रकृमाका रालग बएका वडा स्तयीम मोजना छनौट 
गोष्ठीभा खचमाऩानभा  चय बएको यकभहरू सम्फखन्धत वडा कामायरमरे ऩेश गयेको फीर 
बयऩाईका आधायभा बकु्तानी गने  । 

७. मसै भहहना सम्ऩन्न हनुे ऩाॉचौ गाउॉसबाका रालग हवलबन्न हवषमगत सलभलतहरूका फैठकहरू 
सभेत देहाम फभोखजभ आमोजना गने  । 

देहाम्  

२०७६|०३|०९ गते -   कामयऩालरकाको फैठक 

२०७६|०३|१० गते -   गाउॉ सबाभा आगाभी आलथयक वषयको रालग नीलत तथा  
         कामयक्रभ ऩेश गने  

२०७६|०३|११ गते -   आलथयक हवकास य ऩूवायधाय हवकास सलभलतको फैठक 

२०७६|०३|१२ गते -   साभाखजक हवकास य वातावयण, हवऩद् व्मवस्थाऩन  
    सलभलतको फैठक 

२०७६|०३|१३ गते -   सशुासन तथा सॊस्थागत हवकास सलभलत य फजेट तथा  
    कामयक्रभ तजूयभा सलभलतको फैठक 

२०७६|०३|१६ गते -   कामयऩालरकाको फैठक 

२०७६|०३|१७ गते -   गाउॉ सबाभा फजेट तथा कामयक्रभ ऩेश गने  

८. ३ नॊ. वडा एमयऩोटय नखजकै यहेको खशव भखन्दराई भभयत सॊबाय गनयको रालग कभयचायी 
लभरन केन्र भसु्ताङफाट आवश्मक यकभ हवलनमोजनका रालग रे ी आएको सम्फन्धभा 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमफाट प्राहवलधक कभयचायी  टाई रागत अनभुान तमाय गयी 
सोको आधायभा भखन्दयराई भभयत सॊबाय गने ।  

९. सशस्त्र प्रहयी फरको जोभसोभ खस्थत गणराई कारीगण्डकीको कटानफाट जोगाउनको 
रालग तटफन्ध तमाय ऩाने कामयको रालग आवश्मक ऩने इन्धनको व्मवस्था गने ।  

१०. गाउॉऩालरका अन्तगयतका सफै वडाहरूभा वाहषयक याजस्व य कय सॊकरन गने कामयभा 
सम्फखन्धत वडाका जनप्रलतलनलधहरूरे अगवुाई गने य मथाशीघ्र लछटो ती याजस्व य 
कयहरू सॊकरन गने ।  

११. फेनी – जोभसोभ – कोयरा सडक  ण्डभा ऩने मस गाउॉऩालरका वडा नॊ. २ य ३ का 
क्रभश भापाय ोरा य स्माङ ोराभा यहेका कच्ची काठे ऩरुहरू लनकै जीणय अवस्थाभा 
ऩगेुको, मस वषयको वषाय माभभा ती ऩरुहरूरे आवागभनभा अवयोध शृ्रजना गनयसक्ने 
अवस्था देख एकारे फेनी – जोभसोभ – कोयरा सडक आमोजनाराई ती ऩरुहरूको 
भभयत सम्बाय गनय बनी ऩराचाय गने ।  
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