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घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको ४८ औॊ वैठक 

लभलत 207७/03/२५ 
लनणयमहरु 

१. मस गाउॉऩालरका अन्तगयतका देहाम फभोजजभका चारू आलथयक वषय २०७६|७७ का 
आमोजनाहरूको काभ ववद्यभान कोलबड क्राइलससको कायणफाट सम्ऩन्न हनु नसकेको, हार ती 
आमोजनाहरूको काभ धभाधभ बईयहेको, केही सभम थऩ गयेको खण्डभा लनभायण कामय सम्ऩन्न 
हनुे अवस्था यहेकारे  त्मस्ता आमोजनाहरूको लनभायण सम्ऩन्न गनुयऩने म्माद देहाम फभोजजभ 
क्र.सॊ. १ को रालग आगाभी आलथयक वषयको बाद्र भसान्तसम्भ य अन्म आमोजनाहरूको रालग 
आगाभी आलथयक वषयको साउन भसान्त सम्भको रालग थऩ गने ।  

देहाम 
१. भापाय गाउॉभा वत्तीराई बलूभगत गने कामय (वडा नॊ., २ भापाय)  
२. अधयुो तायाखेल्ने ठाउॉ लनभायण (वडा नॊ., २ भापाय) 
३. भापाय २ नॊ. को दलरत बवन (वडा नॊ., २ भापाय) 
४. झोनाघाङ भ्मू टावय तथा ऩाकय  लनभायण (वडा नॊ. ३, स्माङ) 
५. स्माङ गाउॉ इण्डोय हरभा वकचन तथा शौचारम लनभायण (वडा नॊ. ३, 

स्माङ) 
६. साभदुावमक हर भभयत तथा जजप्सन (लसलरङ) ऩथुाङ (वडा नॊ. ३, ऩथुाङ) 
७. खेर ऩूवायधाय (खेरग्राभ लनभायण) (वडा नॊ. ४, जोभसोभ) 
८. लभनी भसु्ताङ ऩाकय  लनभायण (वडा नॊ., ४, जोभसोभ) 

२. मस गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ लनवासी टसी गरुूङफाट मस कामायरमभा ऩानी ट्याङ्की वपवटङ य 
ऩाॉचै वटा वडाभा सोराय स्ट्याण्ड लनभायण तथा वपवटङ गयेफाऩत ऩेश हनु आएको कूर जम्भा 
यकभ रू. ७८०००|- मस कामायरमको सजित कोषफाट बकु्तानी ददने ।  

३. मस कामायरम ऩरयसयभा कामायरम प्रमोजनको रालग लनभायण गनय रालगएको थऩ २ कोठाको 
लनभायणको रालग रू. ४२९०००|- फजेट गाउॉऩालरकाको सजित कोषफाट ववलनमोजन गने ।  

४. चारू आलथयक वषयभा मस कामायरमको प्रशासनीक बवन लनभायणका रालग ववलनमोजन बएको 
यकभ रू १ कयोड ३० राख भध्मेफाट चारू आलथयक वषयको अन्त्मसम्भभा खचय हनु फाॉकी 
अनभुालनत यकभ रू. ८० राख आगाभी आलथयक वषयको सोही शीषयकभा सानेगयी व्मवस्था 
लभराउन े।  
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५. चारू आलथयक वषयको सशतय अनदुान तपय को याविम ग्रालभण तथा नवीकयणीम ऊजाय 
कामयक्रभभा राबग्राहीहरूरे मोगदान गनुयऩने सम्फजन्धत कामयववलध फभोजजभको १०% यकभ 
कामायरमफाट अनदुान ददन े।  

६. मस गाउॉऩालरका वडा नॊ. ४ लनवासी कभरा वव.क. राई लनजरे ददएको लनवेदन सभेतका 
आधायभा गरयफ तथा ववऩन्न वगयहरूराई आलथयक सहमोग गने सम्फन्धभा गाउॉऩालरकाको 
कामयववलधको ऩरयधीभा यही आलथयक सहमोग गने ।  

७. चारू आलथयक वषयभा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमको स्वीकृत कामयक्रभ फभोजजभ ऩश ु
जचवकत्सक ्ी आइतफहादयु थकारीरे खयीद गयी ल्माएका ववलबन्न कृवष साभग्रीहरूको कूर 
खचय रू. १८५६१४०|- लनज थकारीरे नै ऩेश गयेका कागजातहरूको आधायभा बकु्तानी 
ददने ।  

८. कोलबड १९ को जोजखभराई न्मूनीकयण गनयको रालग गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम तथा 
अन्तगयतका वडा कामायरम य स्वास् म सॊस्थाहरूभा कामययत सफै कभयचायी तथा 
ऩदालधकायीहरूको कोलबड वीभा गने । य सो कामयभा राग्ने सम्ऩूणय यकभ कामायरमरे 
फेहोने ।  

९. मस कामायरम तथा अन्तगयतका लनकामहरूका कामययत कोलबड-१९ को सॊक्रभण व्मवस्थाऩनभा 
सॊरग्न जनशजक्तहरूराई कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) को सॊक्रभणको उऩचायभा सॊरग्न 
जनशजक्तको जोजखभ बत्ता व्मवस्थाऩन आदेश, २०७७ फभोजजभ चारू आलथयक वषयको आषाढ 
भसान्तसम्भ कामायरमरे लनणयम गये फभोजजभ जोजखभ बत्ता उऩरब्ध गयाउने ।  

१०. सॊरग्न फभोजजभका तऩलसरभा उजल्रजखत कामयववलध तथा लनदेजशकाहरू स्वीकृत गने ।  

तऩलसर 

 चारूकोष स्थाऩना तथा लफउऩूॉजी ऩरयचारन कामयववलध, २०७७ 

 कृषक सभूह गठन, व्मवस्थाऩन तथा कामयक्रभ सिारन सम्फन्धी कामयववलध, २०७७ 

 फजाय अनगुभन लनदेजशका, २०७७ 

११. मस गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३, ऩथुाङ, एमयऩोटयभा यहेको साववक कृवष ववकास कामायरमरे 
तमाय ऩायेको कृवष उऩज सॊकरन केन्द्रको घयबाडाफाट प्राप्त हनुे यकभ आगाभी आलथयक 
वषयफाट मस कामायरमभा ल्माउनको रालग आवश्मक प्रकृमा थाल्ने ।  

१२. मस कामायरमरे लनभायण गयेको याजस्व सॊकरन सम्फन्धी सफ्टवेमय आगाभी आलथयक 
वषयको साउन १ गतेफाट सफै वडा कामायरमहरुभा सभेत प्रमोग गने य सो सफ्टवेमय 
लनभायण गदाय रागेको खचय रू. ४३८०००|- (भ्माट फाहेक) म्माविक्स सफ्टेक प्रा.लर., 
काठभाण्डौंराई बकु्तानी ददने । 
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१३. मस कामायरमरे तमाय ऩायेको होटर व्मवस्थाऩन वेबसाइट 
tourism.gharapjhongmun.gov.np आजैका लभलतदेजख on air  गयाउने य सो वेबसाइट 
तमाय गदाय रागेको कूर खचय रू ३३९०००|- (भ्माट सभेत) आइलडमाविड आइ.टी. 
सरसुन प्रा.लर., काठभाण्डौंराई गाउॉऩालरकाको सजित कोषफाट बकु्तानी ददने ।  

१४. मस कामायरमरे तमाय ऩायेको न्मूज ऩोटयर mustangkhabar.com आवश्मक सफै 
प्रकृमागत प्रावधानहरू ऩूया गयी on air गने य सो ऩोटयर तमाय ऩादाय रागेको कूर खचय 
रू. १२५४३०|- (भ्माट सभेत) लनभायण कम्ऩनी आइलडमाविड आइ.टी. सरसुन प्रा.लर., 
काठभाण्डौंराई गाउॉऩालरकाको सजित कोषफाट बकु्तानी ददने ।  

१५. मस कामायरमभा कयायभा कामययत सहामक स्तय चौथो तहका कभयचायी ्ी सववना 
थकारीको कयाय अवधी आगाभी आलथयक वषय २०७७|७८ को छ भहीनाको रालग थऩ 
गने ।  

१६. रोक सेवा आमोग, फागरङु कामायरमफाट लसपारयस बई मस कामायरमभा लभलत 
२०७६|१२|१० गते लनमजुक्त लरई हाजजय बएका अलसषे्टण्ट सफ इजन्जलनमय खगेन्द्र ऺेत्री 
तत्ऩश्चात ववदा स्वीकृत नगयाई कामायरमभा अनऩुजस्थत यहेको य लनजरे कोलबड १९ को 
कायणरे गदाय रकडाउनभा ऩयी कामायरमभा उऩजस्थत हनु नसकेको बनी लभलत 
२०७७|०३|१४ गते मस कामायरमभा उऩजस्थत बई लनवेदन गयेकोभा कामायरमरे 
लनजराई छुटै्ट कागजभा हाजजय जनाउन रगाउॉदै आएकोभा लनज ववदा स्वीकृत नगयाई 
अनऩुजस्थत यहेको अवलधको तरफबत्ता बकु्तानी नगने गयी हारको ववद्यभान कोलबड 
क्राइलससरे सजृना गयेको ववषभ ऩरयजस्थलतराई भध्मनजय गदै लनजराई २०७७|०३|१४ 
गतेदेजख नै रागू हनु े गयी कामायरमको भूर हाजजयी वकताफभा हाजजय गयाउन 
कामायरमराई लनदेशन ददन े।  

१७. प्रत्मेक वडाभा मस गाउॉऩालरकाको आलथयक  न फभोजजभ चारू आलथयक वषयभा उठाउनऩुने 
कय तथा गत वषयहरूको फक्मौता कय तदारूकताका साथ उठाउन रगाउने, कय नलतने 
कयदाताहरूराई लनजहरूरे लतनुयऩने कय मवह आषाढ भवहनाको भसान्तसम्भ लतनुयऩने 
अन्मथा लनजहरूको नाभ नाभेसी सावयजलनक गने फेहोयाको ऩत्राचाय गनय गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरम तथा वडा कामायरमहरूराई लनदेशन ददने ।  

१८. सवोच्च अदारतको आदेशरे स्थानीम तहका सफै ऩदालधकायीहरूको ऩारय्लभक योवकएको 
ववद्यभान अवस्थाभा गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा सहबागी हनुे सफै ऩदालधकायीहरू 
सभेतराई चारू आलथयक वषयको कालतयक भहीनादेजख रागू हनुे गयी प्रत्मेक फैठकको रू 
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१५००|- का दयरे फैठक तथा मातामात खचय उऩरब्ध गयाउने । उक्त यकभ चारू 
आलथयक वषयको "ऩदालधकायी तरफ" शीषयकफाट बकु्तानी गने ।  

१९. चारू आलथयक वषयभा स्थानीम ऩूवायधाय ववकास साझेदायी कामयक्रभ अन्तगयत मस 
गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ भा लनभायण बईयहेको ऩथुाङ एमयऩोटय स्वागत प्रवेशद्वायको ववस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गदाय ऩयाभशयदाताराई ददनऩुने लनमभानसुायको यकभ 
प्राववलधकको रागत अनभुानको आधायभा सम्फजन्धत ऩयाभशयदाताराई सोही साझेदायी 
कामयक्रभ तपय को फजेट शीषयकफाट बकु्तानी गने ।  

२०. मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. ४ य ५ को रालग खयीद गरयएका भोटयसाइकरहरूको 
लनमभानसुायको बकु्तानी यकभ अनभुोदन गने ।  

२१. मस कामायरमभा कामययत तऩलसरका कभयचायीहरूराई लनजहरूरे गयेको अलतरयक्त सभमको 
कामयसम्ऩादनको आधायभा मवह २०७७ सारको फैशाख भहीनाफाटै रागू हनुेगयी चारू 
आलथयक वषयको वाॉकी भहीनाहरूको रालग भात्र तऩलसरभा उजल्रजखत फभोजजभको 
अलतरयक्त प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउने  । 

तऩलसर 

क्र.सॊ. कभयचायीको नाभथय ऩद प्रोत्साहन  बत्ता/भालसक 

१ नेत्रप्रसाद ऩौडेर प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत १७००० 

२ केदाय लसॊह थाऩा अलधकृत  छैटौं (प्रशासन) १५००० 

३ सकरदेव शभाय लस. इजन्जलनमय (प्राववलधक) १५००० 

४ अशोक कुभाय खड्का रेखा अलधकृत (रेखा) १५००० 

५ हरय ऩयाजरुी सफ इजन्जलनमय (प्राववलधक) १३००० 

६ आजशष बण्डायी रेखाऩार (रेखा) १३००० 

७ याजन कॊ डेर सफ इजन्जलनमय (प्राववलधक) १३००० 

८ सन्देश थकारी सफ इजन्जलनमय (प्राववलधक) १०००० 

९ कवऩर कुभाय ्ीस सवायी चारक ५००० 
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