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घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको ५० औॊ वैठक 

लभलत 207७/०५/२३ 

लनणयमहरु 

१. कोलबड १९ को कायणरे गदाय गत आलथयक वषयभा कामय सम्ऩन्न हनु नसकेका केही 
आमोजनाहरूको रालग चारू आलथयक वषयको साउन भहहना तथा बाद्र भहीनाको भसान्तसम्भका 
रालग केही आमोजनाहरूको रालग म्माद थऩ गरयएकोभा फेनी-जोभसोभ सडक खण्ड मही 
वषयको असाय २६ गतेफाट बाद्र भहीनाको १२ गतेसम्भ ऩूणय रूऩभा अवरूद्ध बई लनभायण 
साभग्रीहरूको ठुवानी ठप्ऩ हनु गएकारे तऩलसरभा उल्लरल्खत आमोजनाहरूको रालग लनभायण 
सम्ऩन्न गरयसक्नऩुने म्माद अल्न्तभ ऩटकका रालग मही वषयको कालतयक भसान्तसम्भको रालग 
थऩ गने ।  

म्माद थऩ गनुयऩने आमोजनाहरूको नाभ 

क. झोनाघाङ भ्मूटावय लनभायण आमोजना् स्माङ 
ख. खेरकूद ऩूवायधाय लनभायण (खेरग्राभ लनभायण) आमोजना् जोभसोभ 
ग. लभनी भसु्ताङ ऩाकय  आमोजना् जोभसोभ 
घ. साभदुाहमक हर भभयत तथा ल्जऩसन लसलरङ लनभायण आमोजना् एमयऩोटय 
ङ. भापाय अण्डयग्राउण्ड हवदू्यतीकयण आमोजना् भापाय 

२. चारू आलथयक वषयका तऩलसरका आमोजनाहरूको नाभ देहाम फभोजभ सॊशोधन गने ।  
तऩलसर 

नाभ सॊशोधन गनुयऩने आमोजनाहरूको हववयण 

क्र.सॊ. 
वडा 
नॊ. 

साहवकको नाभ सॊशोधन गरयएको नाभ 

१ ३ ऩथुाङ आभा सभूह हकचन भभयत ऩथुाङ आभा सभूह हकचन भभयत य साभान 
खरयद 

२ ३ टलसरह्खाङ गमु्फा छाना भभयत तथा 
रयङऩोछे ठी (गद्दी) लनभायण 

टलसरह्खाङ गमु्फा भभयत तथा रयङऩोछे ठी 
(गद्दी) लनभायण 

३ १ ल्चभाङ जेष्ठ नागरयक बवन यङ्गयोगन 
तथा येलरङ लनभायण 

ल्चभाङ जेष्ठ नागरयक बवन यङ्गयोगन तथा येलरङ 
लनभायण य पलनयचय व्मवस्थाऩन 
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३. चारू आलथयक वषयको रालग वडा नॊ. ४ जनहहत भाध्मलभक हवद्यारमभा तायफाय रगाउने 
आमोजनाको रालग रुऩैमा १ राख ३० हजाय थऩ गने ।  

४. छैटौं गाउॉ सबाफाट छनौट बएको वडा नॊ. ३ एमयऩोटयको साभदुाहमक बवन य नभूना 
आधायबतू हवद्यारमको तायफाय शीषयकका रालग रू ६ राख ४५ हजायको फजेट व्मवस्था 
गने ।  

५. चारू आलथयक वषयभा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमफाट घयऩझोङवासी सफै नागरयकहरुको 
रालग खरयद गयी लमाइएका कऩडाका भास्कहरू कूर जम्भा ५००० थानको रालग बकु्तानी 
बएको जम्भा यकभ रू १ राख २५ हजाय अनभुोदन गने ।  

६. कोलबड १९ को सॊक्रभणराई सभदुामभा पैलरन नददन एवभ ्भहाभायीजन्म हक्रमाकराऩहरूको 
कुशर व्मवस्थाऩन गनयको रालग मस गाउॉऩालरकारे जनहहत भाध्मलभक हवद्यारमभा फनाएको 
क्वारयन्टाइन नेऩार सयकायको लनणयम फभोल्जभ अन्मत्र स्थानभा स्थानान्तयण गनय हारराई 
उक्त क्वारयन्टाइन मसै गाउॉऩालरका वडा नॊ. ४ जोभसोभभा यहेको होटर प्राइडभा साने। सो 
होटरराई भालसक घयबाडा रू ३ राख ६० हजाय ददनेगयी हारका रालग १ भहीनाको 
सम्झौता गने । क्वारयण्टाइनभा याल्खने व्मल्क्तहरूको खाना य खाजा खचय क्वारयण्टाइनभा 
वस्ने व्मल्क्तको आलथयक अवस्था हेरय स्वमभ ् व्मल्क्त वा गाउॉऩालरकाफाट होटर धनीराई 
बकु्तानी ददनेगयी कामायरमरे व्मवस्था लभराउने । मस फभोल्जभको क्वारयल्ण्टन सॊमकु्त रूऩभा 
सञ्चारन गनयको रालग भसु्ताङ ल्जलराका अन्म स्थानीम तहहरूसॉग सभेत सभन्वम गने ।  

७. सफै वडा अध्मऺहरू तथा वडा कामायरमहरूरे कोलबड १९ को सॊक्रभणराई हनु नददन गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरमभा सभन्वम गयी प्रबावकायी रुऩभा सफै वडाहरूभा एकरूऩता हनुेगयी 
काभकायवाहीहरू गने/ गयाउने ।  

८.  चारू आलथयक वषयको रालग नेऩार सयकाय, सॊस्कृलत, ऩमयटन तथा नागरयक उड् डमन 
भन्त्रारमरे ऩमयटन उऩज साझेदायी कामयक्रभको रालग आमोजना भाग गयेकोभा मस स्थानीम 
तहको तपय फाट लभनी भसु्ताङ ऩरयमोजनाराई छनौट गयी ऩठाउने । उक्त आमोजना 
कामायन्वमनको रालग स्थानीम तहफाट रागत साझेदायी गनुयऩने रागतको ३० प्रलतशत यकभ 
गाउॉऩालरकाको तपय फाट सलुनल्ितता गयी भन्त्रारमभा आवश्मक कागजातहरू ऩठाउने ।  

९. नेऩार सयकाय, सॊस्कृलत, ऩमयटन तथा नागरयक उड् डमन भन्त्रारमरे ऩमयटन उऩज साझेदायी 
कामयक्रभको रालग आमोजना भाग गयेकोभा गण्डकी प्रदेश सयकायको तपय फाट मस 
गाउॉऩालरकाको लभनी भसु्ताङ ऩरयमोजनाराई छनौट गयी ऩठाइददनको रालग गण्डकी प्रदेश 
सयकायभा आवश्मक कागजातहरू सहहत रेखी ऩठाउने । 
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१०. चारू आलथयक वषयका ल्शऺा तपय का तऩलसरका सशतय कामयक्रभहरूका रालग 
हवद्यारमहरूफाट भाग बई आएका तऩलसरका कामयक्रभहरूका रालग तऩलसर फभोल्जभ 
फजेट हवलनमोजन गने । 

तऩलसर 
सशतय तपय का कामयक्रभहरूको फजेट हवलनमोजन व्मवस्था 

क्र.सॊ. कामयक्रभको नाभ छनौट गरयएको हवद्यारम य 
ठेगाना 

हवलनमोल्जत 
फजेट व्मवस्था 

१ हवद्यारमभा ICT लमाव फनाउन े
कामयक्रभ 

भलु्क्त नभूना आ.हव., दठनी ३२५००० 
नभूना आ.हव.,एमयऩोटय ३२५००० 

२ हवऻान प्रमोगशारा लनभायण जनहहत भा.हव., जोभसोभ ६५०००० 
 

११. चार ुआलथयक वषयको स्वीकृत कामयक्रभ हवद्यारम छाऩाभम फनाउने कामयक्रभका रालग देहाम 
फभोल्जभ फजेट सहहत देहामका हवद्यारमहरूराई छनौट गने ।  

देहाम 

क्र.सॊ. हवद्यारमको नाभ य ठेगाना फजेट व्मवस्था 
१ ढुम्फा आधायबतू हवद्यारम, ढुम्फा ५०००० 
२ छैयो आधायबतू हवद्यारम, छैयो ५०००० 
३ भलु्क्त नभूना आधायबतू हवद्यारम, दठनी ५०००० 
४ नीरलगयी आधायबतू हवद्यारम, ल्चभाङ ५०००० 

 

१२. चारू आलथयक वषयको कृहष तथा ऩशसेुवा तपय को स्वीकृत फजेट सॊरग्न कामयक्रभहरूका 
रालग फाॉडपाॉड गने गयी स्वीकृत गने ।   

१३. नेऩार सयकायरे लनभायण गयेको सफै स्थानीम तहहरूको एकीकृत भोफाइर एल्प्रकेशन 
सफै वडा अन्तगयतका नागरयकहरूराई प्रमोगभा लमाउन प्रचाय प्रसाय गने ।  

१४. थाक ऩाॉच गाउॉ उद्धाय सलभलतरे मस कामायरमभा ऩेश गयेको लनवेदनभा भाग बई आएको 
घयऩझोङ हकलराभा यहेको छोतेन भभयत कामयका रालग मस कामायरमका प्राहवलधकफाट 
ऩयम्ऩयागत शैरीको छोतेन फनाउनको रालग रागत अनभुान तमाय गनय रगाउने य रागत 
अनभुानको आधायभा फजेट व्मवस्था गने ।  

१५. ल्जलरा स्तयीम कोलबड क्राइलसस म्मानेजभेण्ड सेण्टयफाट भाग बई आए फभोल्जभ मस 
गाउॉऩालरकाका देहामका व्मल्क्तहरूको RT-PCR ऩयीऺणका रालग स्वाफ सॊकरन गनयको 
रालग रेखी ऩठाउने ।  
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१. प्र.प्र.अ. श्री नेत्रप्रसाद पौडले वा सू.प्र.अ. श्री ससजता थकाली, घरपझोङ गाउँ 
कार्यपासलकाको कार्ायलर्  
२. श्री अमन वव.क. १ नं. वडा, चचमाङ गाउँ 
३. श्री ववजर् अग्रहरी, तरकारी पसल, ४ नं. वडा, जोमसोम 
४. श्री ननमा शपेाय, हाल ४ नं. वडा, कामदार 

५. श्री सञ्जु थकाली, ३ नं. वडा, स्र्ाङ 

१६. मस गाउॉऩालरकाको आमोजनाभा मही बदौ भहीनाको २५ गते भसु्ताङ ल्जलराका सफै 
स्थानीम तहका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरू सल्म्भलरत स्थानीम अन्तयऩालरका ऩरयषद्को 
फैठक सञ्चारनको रालग स्वीकृलत ददने ।  

१७. बदौ २५ गते जोभसोभभा प्रायम्ब हनु ेस्थानीम अन्तयऩालरका ऩरयषद्को फैठकभा देहामका 
प्रस्तावहरू रैजानको रालग लसपारयस गने ।  

१. कोलबड १९ को सॊक्रभण न्मूनीकयणका रालग क्वारयल्न्टन व्मवस्थाऩन 
२. हवदू्यत, सडक य मातामात व्मवस्थाऩन 
३. भसु्ताङ ल्जलराको सञ्चाय सहुवधा प्रबावकायीता सम्फन्धभा 
४. याजश्व सॊकरन तथा ऩमयटन प्रवधयन 
५. सकुुम्वासी तथा बलूभहीन व्मल्क्तहरूको सम्फन्धभा 
६. स्थानीम ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुको ऺभता अलबवहृद्ध तारीभ तथा सेवाप्रवाह 

प्रबावकायीता सम्फन्धभा आवश्मक तारीभहरू व्मवस्थाऩन गनय PLGSP ऩोखयाभा 
रेखी ऩठाउने सम्फन्धभा । 

७. लभनी भसु्ताङ, दाभोदयकुण्ड तथा भलु्क्तनाथको एकीकृत हवकास सम्फन्धभा 
८. सभग्र भसु्ताङ ल्जलराको धालभयक, आलथयक, ऩूवायधाय हवकासका सम्फन्धभा,  
९. अन्नऩूणय सॊयऺण ऺेत्र आमोजना सम्फन्धभा, आदद ।  

१८. मस गाउॉऩालरकारे व्मवस्थाऩन गयेको क्वारयल्न्टनभा याल्खएका रोभन्थाङ य रोघेकय 
दाभोदयकुण्ड गाउॉऩालरकाका वालसन्दाहरूको खचय सॊरग्न सूची फभोल्जभ ती 
गाउॉऩालरकाहरूराई भाग गयी ऩठाउने ।  
क्र.सॊ. गाउॉऩालरकाको 

नाभ 
फेड खरयदभा 
खचय यकभ 

क्वायेल्न्टनभा फसेको 
व्मल्क्त सॊख्मा 

जम्भा 
ददन 

खाना खचय दय 
प्रलत ददन 

जम्भा खचय 

१ रोभनथुाङ गा.ऩा. २०००० ३ जना २५ १००० ४५००० 
२ रोघेकय 

दाभोदयकुण्ड 
गा.ऩा. 

२०००० ५ जना ४० १००० ६०००० 

 कुर जम्भा     १०५००० 
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१९. गत भहहना मस गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूफाट बएको उऩलरो 
भसु्ताङका दईु गाउॉऩालरकाहरूको स्थरगत अध्ममन भ्रभणभा बएको कूर खचय यकभ 
रूऩैमा ५ राख ४६ हजाय ४६० अनभुोदन गने ।  

२०. मस गाउॉऩालरका ४ नॊ. वडाभा लनभायणालधन लभनी भसु्ताङ ऩाकय  ऩरयमोजनाको प्रायल्म्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) गनयको रालग गाउॉऩालरका अध्मऺफाट स्वीकृत बएको कामय 
शतय (Terms of Reference – TOR) अनभुोदन गने । 

२१. मस गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा कामययत कामायरम सहमोगी श्री येखा थकारीराई 
कामायरम सहमोगीरे ऩाउने नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ तरफ स्केर फयाफय हनुे 
गयी असोज भहीनाफाट भालसक तरफ सभामोजन गने/तरफ थऩ गने ।  

२२. मस गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा झण्डै डेढ फषयदेल्ख कामययत प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत श्री नेत्रप्रसाद ऩौडेर सरूवा बई अन्मत्र यभाना हनु राग्नबुएको हवद्यभान सभमभा 
उहाॉरे कामयऩालरकाको फैठक भापय त कामयऩालरकाका सफै सदस्मज्मूहरू, गाउॉसबाका 
सदस्मज्मूहरू, सफै घयऩझोङफासी जनताहरू एवभ ् सहकभी कभयचायीहरूप्रलत व्मक्त 
गनुयबएको धन्मवाद प्रस्तावराई स्वीकाय गने ।  
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