
बैठक संख्याः  

मिम ाः २०७७/०५/०६ 

सि्ाः मिउँसो १:०० बज े

स्थयनाः भूिे गयउँ कय य्पयमिकयको बैठक कक्ष 

 

भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रामसुर बुढा मगरज्यकूो अध्यक्षता र देहायका काययपालिका सदस्यहरुको उपलस्िलतमा गाउँ 

काययपालिकाको बैठक बसी पेश भएका प्रस्तावहरु उपर छिफि गरी देहाय बमोलिम लिर्यय गररयो ।  

उपमस्थम ाः 

क्र .सं .  िस् ख  नयि थर पि कय्ययि् 

१  रामसुर बढुा मगर अध्यक्ष भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

२  मिकुमारी बढुा लवष्ट उपाध्यक्ष भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

३  प्रवेश पुि प्रवक्ता/ वडाध्यक्ष भूमे गापा/९ िं. वडा कायायिय 

४  रामचन्द्र पुि 
वडा अध्यक्ष १ िं. वडा कायायिय 

५  िरबहादरु बढुा 
वडा अध्यक्ष २ िं. वडा कायायिय 

६  लदिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ३ िं. वडा कायायिय 

७  चंख बहादरु बुढा मगर 
वडा अध्यक्ष ४ िं. वडा कायायिय 

८  टेक प्रसाद बुढा 
वडा अध्यक्ष ५ िं. वडा कायायिय 

९  देव बहादरु बुढा 
वडा अध्यक्ष ६ िं. वडा कायायिय 

१०  धिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ७ िं. वडा कायायिय 

११  पंचबहादरु रोका 
वडा अध्यक्ष ८ िं. वडा कायायिय 

१२  श्याम सुन्द्दर सुिार 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउँपालिका 

१३  भीम बहादरु िेपािी 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१४  लहरा कुमारी शे्रष्ठ 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१५  िलमता पुि 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१६  लमिा सुिार 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका 

१७  मिकुमारी बढुा 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउँपालिका 

१८  चन्द्रलसंह शे्रष्ठ 
सलचव/प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृत 
भूमे गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

 

 



 

मिमि २०७७/०५/०६ को कार्यपामिका बैठकका प्रस्िावहरुः 

प्रस्ताव  ववषय प्रस्ताववत विर्णय 

१ मवद्युि सब-स्टेशन 

मनिायणका िामि जग्िा 

उपिब्ध िराउने 

सम्बन्धिा 

नेपाि मवद्युि प्रामधकरण, मविरण िथा ग्राहक सेवा मनर्देशनािर्, मविरण प्रणािी स्िरोन्नमि िथा मवस्िार आर्ोजनाको प.सं. ०७७/७८ 

DSUEP: १४ मिमि २०७७।०५।०३ को पत्रानुसार उक्त आर्ोजना अन्िियि भूिे िाउँपामिकािा मनिायण हुने ३३ के.भी. मविरण िाईन, 

३३/११ के.भी. सब-स्टेशन, ११ के.भी. मविरण िाईन िथा अन्र् संरचनाहर िध्रे् ३३/११ के.भी. सब-स्टेशन राख्न प्रामवमधक दृमिकोणि े

वडा नं. २ मस्थि काँक्री उपरु्क्त र्देमिएको हुँर्दा सो स्थानिा प्रर्ोििा नआएको कररब १५ रोपनी वा बढी प्रमि-ऐिानी (सावयजमनक) जग्िा 

नेपाि मवद्युि प्रामधकरणिे भोिचिन िनय पाउने िरी स्वीकृि हुन अनुरोध भई आएकोिा भूिे िाउँपामिका वडा नं. २ काँक्री मस्थि काँक्री 

स्वास््र् चौकीको पमिि भाििा रहेको सावयजमनक जग्िा नेपाि मवद्यिु प्रामधकरणिे भोिचिन िनय पाउने िरी स्वीकृमि मर्दने मनणयर् िररर्ो  

२ अनुििन कार्य र्ोजना 

सम्बन्धिा 

िाउँपामिका अन्िियिका बजार अनुििन र र्ोजना िथा कार्यक्रिहरको प्रभावकारी अनुििनका िामि बजार अनुििन कार्यर्ोजना स्वीकृि 

िने ।  

३ ढुङ्िा, मिट्टी िथा 

बािुवा उत्िनन मबक्री 

व्र्वस्थापन िापर्दण्ड 

सम्बन्धिा 

संघीर् िामििा िथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्द्वारा ढुङ्िा, मिट्टी िथा बािुवा उत्िनन्, मबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी िापर्दण्ड, २०७७ 

बिोमजि िाउँपामिकामभत्रका ढुङ्िा, मिट्टी िथा बािुवा उत्िनन्, मबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी िापर्दण्ड स्वीकृि िने मनणयर् िररर्ो ।  

४ मवपर्द जोमिि राहि 

सम्बन्धिा 

वर्ायर्ािसँिै मवमभन्न सिर्िा आएको पमहरोका कारण जोमिििा परेका िपमसि बिोमजिका व्र्मक्तहरिाई  राहि सहर्ोि उपिब्ध िराउन े

मनणयर् िररर्ो ।  

क्र.सं. नाि थर ठेिाना जोमििको कारण सहर्ोि कैमिर्ि 

१ िानापुरी 

पुन 

भूिे ८ कुमचबाङ कोजाय सडकका 

कारण पमहरो िई घर 

जोमिििा रहेको 

िारजािी २० थान र मवत्तीर् सहर्ोि  

२ र्दि 

बहार्दरु 

रोका 

भूिे ६ शमहर्दिाियका कारण पमहरो 

िई घर जोमिििा रहेको 

सम्बमन्धि आर्ोजनासँि आवश्र्क सिन्वर् िरी 

ित्काि सहर्ोि नभएिा क्षमि हुन नमर्दन आवश्र्क पन े

िारजािी र मवत्तीर् सहर्ोि उपिब्ध िराउने 

 

 
५ स्वरं्सेवक पररचािन 

सम्बन्धिा 

िाउँपामिकाको क्षेत्रिि मवकास र जनशमक्त अभावका कारण प्रभामवि सेवा प्रवाहिाई सुचार िनय िपमसि बिोमजि स्वरं्सेवक पररचािन 

िने मनणयर् िररर्ो ।  

क्र.सं. स्वरं्सेवकको मकमसि संख्र्ा आवश्र्क क्षेत्र कै 

१ प्रशासन सहार्क ८ वडा न.ं १, २, ३, ४, ५, ६,७ र ९  

२ मशक्षक २४ सािुर्दामर्क मवद्यािर्हर  

३ कृमर् प्रामवमधक २ एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रि र कृमर् कार्यक्रिका िामि  

४ पशु सेवा प्रामवमधक २ पशु सेवाका िामि   
 

६ एक िाउ एक 

प्रामवमधक पर्दपूमिय 

सम्बन्धिा 

नेपाि सरकारबाट र्स िाउँपामिकाका िामि सामवक बिोमजि सञ्चामिि एक िाउँ एक प्रामवमधक पर्दको स्वीकृि र्दरबन्र्दी ४ रहेकोिा २ 

वटा प ररक्त रहेकािे मनर्िानुसार स्थानीर् िहको साझेर्दारी व्र्होने िरी ररक्त र्दरबन्र्दी पर्दपूमियका िामि आवश्र्क प्रमक्रर्ा अिामड बढाउने 

मनणयर् िररर्ो ।  

७ सरवा भई जान े

कियचारी सहिमि 

सम्बन्धिा 

र्स िाउँपामिकाको िाि बिोमजि िोक सेवा आर्ोिबाट मसिाररश भई आएका िपमसि बिोमजिका कियचारीहरिाई अन्र्त्र कार्यरि 

कियचारीहरसँिको मििान भई सेवा प्रवाह अवरद्ध नहुन ेअवस्थािा अन्र्त्र सरवा/मििानका िामि सहिमि मर्दने मनणयर् िररर्ो ।  

क्र.सं. कर्णचारीको िार् 

थर 

क.सं.िं. कायणरत 

कायाणलय 

पद तह सेवा कैवियत 

१ कुि नारार्ण चौधरी  भूिे िाउँपामिका अ.सब-

इमञ्जमनर्र 

चौथो इमन्जमनर्ररङ स्वास््र् 

सिस्र्ा 
 

८ सरवा भई आउन े

कियचारीको सरवा 

सहिमि सम्बन्धिा 

प्रस्िाव नं. ८ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय स्थानीर् िहको िाि बिोमजि िोक सेवा आर्ोिबाट मसिाररश भई अन्र्त्र कार्यरि रहेका र र्स 

िाउँपामिकािा स्वीकृि र्दरबन्र्दीिा सरवा/मििान हुने िरी िपमसि बिोमजिका कियचारीहरिाई र्स िाउँपामिकािा सरवा/मििान भई 

आउन सहिमि मर्दने मनणयर् िररर्ो ।   

क्र.सं. कर्णचारीको 

िार् थर 

क.स.ंिं. कायणरत कायाणलय पद तह सेवा ठेगािा कैवियत 

१ िक्ष्िण बुढा ििर  ििानिोिा िापा 

बाििुङ 

अ.सब-

इमञ्जमनर्र 

चौथो इमन्जमनर्ररङ भूिे ३ घर पार्क 

 
९ िानेपानी, सरसिाई 

िथा स्वच्छिा (वास) 

र्ोजना स्वीकृमि 

सम्बन्धिा 

प्रर्देश सरकार, भौमिक पूवायधार मवकास िन्त्रािर्, बुटवि र र्स िाउँपामिका बीच मिमि २०७६।०७।२४ को सिझर्दारीपत्र बिोमजि भूरे् 

गाउँपावलकाको खािेपािी, सरसिाई तथा स्वच्छता (वास) योजिा िजुयिा िनय आवश्र्क जनशमक्त व्र्वस्था िथा पररचािन िरी 

संकमिि ि्र्ाङ्कको प्रशोधनद्वारा िर्ार पाररएको भूरे् गाउँपावलकाको खािेपािी, सरसिाई तथा स्वच्छता (वास) योजिा िाउँ 

सभाबाट पाररि िनुयपने व्र्वस्था बिोमजि िाउँ कार्यपामिकाबाट अनुिोर्दन िरी स्वीकृमिका िामि िाउँ सभासिक्ष पेश िने मनणयर् िररर्ो ।  

१० सहकारी मसिाररश 

सम्बन्धिा 

प्रर्देश सरकार, भूिे व्र्वस्था, कृमर् िथा सहकारी िन्त्रािर्को स्वीकृि कार्यक्रि बिोमजि सहकारी बजार स्थापना िने कार्यक्रिको प्रस्िाव 

आव्हानको सूचना र सहकारी बजार स्थापना िथा सञ्चािन कार्यमवमध, २०७६ को अनुसूची १ को बँुर्दा न.ं ११ का सम्बन्धिा भूिे 

िाउँपामिका वडा नं. २ र वडा नं ९ िा रहेको कृमर् उपज संकिन केन्रिािय ि सहकारी बजार स्थापना िने िरी श्री िाररङ बहुउद्देश्र्ीर् 

सहकारी संस्था मिमिटेड भूिे २ िाबाङबिरिाई मसिाररश िने मनणयर् िररर्ो ।  



 

११ कृमर् एम्बुिेन्स िररर्द 

िथा सञ्चािन 

सम्बन्धिा 

भूिे िाउँपामिकाको चाि ुआमथयक वर्यको स्वीकृि कार्यक्रि अन्िियि कृमर् एम्बुिेन्स सञ्चािनका िामि िाडी िररर्द कार्यक्रििाई ित्काि 

कार्यक्रि कार्ायन्वर्न प्रमक्रर्ा अिामड बढाई सहकारी बजार स्थापनाका िामि सिेि टेवा पुग्ने भएकािे सोही प्रर्ोजनका िामि िाररङ 

बहुउद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था मिमिटेड िािय ि सहकारी बजार िथा कृमर् एम्बुिेन्स सञ्चािन िने मनणयर् िररर्ो ।  

१२ स्थानीर् बािी 

संरक्षणका िामि 

अनुर्दान सम्बन्धिा 

भूिे िाउँपामिकाको चाि ुआमथयक वर्य २०७७।०७८ को स्वीकृि वामर्यक कार्यक्रि बिोमजि िोपोन्िुि रैथाने बािी उत्पार्दन िररर्द िरी 

५०% थप अनुर्दान पूँजी कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका िामि र. ५,००,०००।– (पाँच िाि िात्र) मवमनर्ोजन िररएकोिा उक्त कार्यक्रि 

सहकारीिािय ि सञ्चामिि कृमर् उपज केन्र र सहकारी बजारिे िोपोन्िुि रैथानी बािी िररर्द िरी ५०% थप अनुर्दान मर्दने िरी कार्ायन्वर्न 

िने मनणयर् िररर्ो ।  

१३ िेिकूर्द संरचनाको 

पूवायधार मनिायण 

साझेर्दारी कार्यक्रिका 

िामि प्रस्िावना पेश 

सम्बन्धिा 

प्रर्देश सरकार सािामजक मवकास िन्त्रािर्को चाि ुआमथयक वर्यको स्वीकृि वामर्यक कार्यक्रि अन्िियि िेिकूर्द संरचनाको पूवायधार मनिायण 

साझेर्दारी कार्यक्रिका िामि िपमसि बिोमजि िेि िैर्दान मनिायणका िामि स्थानीर् िहबाट कमम्ििा २० प्तरशि साझेर्दारी िने 

सुमनमिििाको पत्र समहि साझेर्दारी कार्यक्रि प्रस्िाव पेश िने मनणयर् िररर्ो ।  

क्र.सं. आर्ोजनाको नाि स्थान कूि िािि अनुिान कैमिर्ि 

१     

२     

३     

४     
 

१४ पर्यटन पूवायधार िथा 

पर्यटन उपज मवकास 

साझेर्दारी 

आर्ोजना/कार्यक्रि 

प्रस्िाव सम्बन्धिा 

संस्कृमि, पर्यटन िथा नािररक उड्डर्न िन्त्रािर्को प्रर्देश िथा स्थानीर् िहिा पर्यटन िथा पर्यटन उपज मवकास साझेर्दारी िनय 

आर्ोजना/कार्यक्रिहरको प्रस्िाव आव्हान िररएको सूचना बिोमजि िपमसि बिोमजिका आर्ोजना/कार्यक्रिहरका िामि िाउँपामिकाको 

साझेर्दारी प्रमिवद्धिा समहि प्रस्िाव पेश िने मनणयर् िररर्ो ।  

क्र.सं. आर्ोजनाको नाि स्थान कूि िािि अनुिान कैमिर्ि 

१ आमर्दवासी जनजामि संग्रहािर् भूिे २ काँक्री   

२ िहि रु्द्ध मिचर  भूिे ६ िहि   

३ शमहर्द वासुस्िमृि जनवार्दी मवद्यािर् संग्रहािर्  भूिे ३   

४ बराह िाि संरक्षण भूिे १   

५ जनरु्द्ध संग्हािर्  भूिे ३   

     
 

१५ कोमभड-१९ जोमिि 

सजििा सम्बन्धिा 

हाि कोमभड-१९ को जोमिि कार्िै रहेकाि ेिाउँपामिका र अन्िियिका सबै कार्ायिर्हरि ेकोमभड १९ जोमिि न्रू्मनकरण िनय िपमसि 

बिोमजि सचेिनात्िक र मनरोधात्िक र्ोजनाहर सञ्चािन िने मनणयर् िररर्ो ।  

िपमसिुः 

• मवर्देश िथा अन्र् िुिुकबाट आएका व्र्मक्तिाई PCR जाँच प्रमिवेर्दन नभएिा वा प्रमिवेर्दन नभएसम्ि अमनवार्य रपिा 

क्वारेन्टाइनिा राख्ने व्र्वस्था मििाउने 

• क्वारेन्टाइन मनिायण िथा व्र्वस्थापनिा सम्बमन्धि वडा िथा स्थानीर् बढी मजम्िेवार हुने िरी सबै वडा िथा कार्ायिर्ि ेसहर्ोि 

िने 

• अत्र्ावश्र्क काि बाहेकको अवस्थािा पामिकाबासीिाई आविजावििा कडाई िने र आविजावि निनय अनुरोध िने 

• िास्क मबना महँडडुि निनय सम्बमन्धि वडािे कडाईका साथ कार्ायन्वर्न िने 

• सेवा प्रवाहिा सिेि सजििा अपनाई सम्भव भएसम्ि सािामजक र्दरूी कार्ि िने िरी झ्र्ािबाट सेवा प्रवाहको व्र्वस्था 

मििाउने 

• मपमसआर जाँचका िामि आवश्र्क व्र्वस्था र सिन्वर् िन े

• कोमभड १९ जोमिि न्रू्मनकरण िथा रोकथािका िामि मिमि २०७६।१२।२२ िा स्वीकृि कार्यर्ोजनािाई पुनराविोकन िरी 

अध्र्क्षबाछ स्वीकृि िथा कार्ायन्वर्न िने िरी पेश िनय प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृि र स्वास््र् संर्ोजकिाई मजम्िेवारी िोक्ने  

• िाउँपामिका कार्ायिर् िथा सबै वडाहरिा सञ्चामिि हेल्थ डेस्किे प्रभावकारी काि िरे निरेको अनुििन मनरीक्षण िरी 

प्रभावकारी रपिा सञ्चािन िने िरी र्थावि राख्ने 

• सबै कार्ायिर्हरिा कोमभड १९ सम्बन्धी जानकारी प्रर्दान िने उद्देश्र्िे स्थामपि कोमभड डेस्किाई प्रभावकारी बनाउने 

• कार्ायिर्िा प्रवेश स्थानिा हाि धुने स्थानको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न भएको नर्देमिएकाि ेकडाईका साथ कार्ायन्वर्न िन े

 

१६ क्वारेन्टाइन मनिायण 

सम्बन्धिा 

कोमभड-१९ को संक्रिण जोमिि बमढरहेको अवस्थािा भारि िथा अन्र् िुिुकबाट आएका व्र्मक्त र स्वर्देशमभतै्र उच्च जोमिि क्षेत्रबाट 

आएका व्र्मक्तहरिाई क्वारेन्टाइनिा राख्न सािुर्दामर्क भवनहर पर्ायप्त नभएको र सािुर्दामर्क मवद्यािर्हरिाई सिेि  क्वारेन्टाइनको रपिा 

प्रर्ोि िनय नसमकने अवस्था भएकाि ेित्काि क्वारेन्टाइन आवश्र्क भएको कुरािाई िध्र्नजर िरी प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्का िामि 

मवमनर्ोजन िररएको र. २०,००,०००।-  बजेटबाट भूिे िाउँपामिका वडा नं. २ काँक्रीिा ५० बेड क्षििाको क्वारेन्टाइन भवन मनिायण िनय 

िपमसि बिोमजि िािि अनुिान स्वीकृि िरी र्ोजना स्वीकृमिका िामि िाउँ सभासिक्ष पेश िने मनणयर् िररर्ो ।  



 

वर्वत २०७७।०५।०६ को कायणपावलका बैठकको प्रस्ताव तथा विर्णयको संविप्त व्यहोरा 

प्रस्तावहरुः 

प्रस्ताव 

िं 

ववषय अध्यिबाट प्रस्ताव 

स्वीकृवत वर्वत 

कैवियत 

१ मवद्युि सब-स्टेशन मनिायणका िामि जग्िा उपिब्ध िराउने 

सम्बन्धिा 

२०७७।०५।०४  

२ अनुििन कार्य र्ोजना सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

३ ढुङ्िा, मिट्टी िथा बािुवा उत्िनन मबक्री व्र्वस्थापन िापर्दण्ड 

सम्बन्धिा 

२०७७।०५।०४  

४ मवपर्द जोमिि राहि सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

५ स्वरं्सेवक पररचािन सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

६ एक िाउ एक प्रामवमधक पर्दपूमिय सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

७ सरवा भई जाने कियचारी सहिमि सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

८ सरवा भई आउने कियचारीको सरवा सहिमि सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

९ िानेपानी, सरसिाई िथा स्वच्छिा (वास) र्ोजना स्वीकृमि 

सम्बन्धिा 

२०७७।०५।०४  

१० सहकारी मसिाररश सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

११ कृमर् एम्बुिेन्स िररर्द िथा सञ्चािन सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

१२ स्थानीर् बािी संरक्षणका िामि अनुर्दान सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

१३ िेिकूर्द संरचनाको पूवायधार मनिायण साझेर्दारी कार्यक्रिका िामि 

प्रस्िावना पेश सम्बन्धिा 

२०७७।०५।०४  

१४ पर्यटन पूवायधार िथा पर्यटन उपज मवकास साझेर्दारी 

आर्ोजना/कार्यक्रि प्रस्िाव सम्बन्धिा 

२०७७।०५।०४  

१५ कोमभड-१९ जोमिि सजििा सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

१६ क्वारेन्टाइन मनिायण सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

१७ पर्यटन पूवायधार मवकास कार्यक्रि (NTB) भुक्तानी सम्बन्धिा २०७७।०५।०४  

 

 

वर्वत २०७७।०५।०६ को कायणपावलका बैठकको प्रस्ताव तथा विर्णयको संविप्त व्यहोरा 

 

विर्णय ि.ं १: 

प्रस्िाव नं. १ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय नेपाि मवद्यिु प्रामधकरण, मविरण िथा ग्राहक सेवा मनर्देशनािर्, मविरण प्रणािी 

स्िरोन्नमि िथा मवस्िार आर्ोजनाको प.सं. ०७७/७८ DSUEP: १४ मिमि २०७७।०५।०३ को पत्रानुसार उक्त आर्ोजना 

अन्िियि भूिे िाउँपामिकािा मनिायण हुने ३३ के.भी. मविरण िाईन, ३३/११ के.भी. सब-स्टेशन, ११ के.भी. मविरण िाईन िथा 

अन्र् संरचनाहर िध्रे् ३३/११ के.भी. सब-स्टेशन राख्न प्रामवमधक दृमिकोणिे वडा नं. २ मस्थि काँक्री उपरु्क्त र्देमिएको हुँर्दा 

सो स्थानिा प्रर्ोििा नआएको कररब १५ रोपनी वा बढी प्रमि-ऐिानी (सावयजमनक) जग्िा नपेाि मवद्यिु प्रामधकरणिे भोिचिन 

िनय पाउन ेिरी स्वीकृि हुन अनुरोध भई आएकोिा भूि ेिाउँपामिका वडा न.ं २ काँक्री मस्थि काँक्री स्वास््र् चौकीको पमिि 

भाििा रहेको सावयजमनक जग्िा नेपाि मवद्युि प्रामधकरणिे भोिचिन िनय पाउने िरी स्वीकृमि मर्दने मनणयर् िररर्ो ।  

 



 

 

विर्णय ि.ं २: 

प्रस्िाव नं. २ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय िाउँपामिका अन्िियिका बजार अनुििन र र्ोजना िथा कार्यक्रिहरको प्रभावकारी 

अनुििनका िामि बजार अिुगर्ि र योजिा तथा कायणक्रर् अिुगर्ि कायणयोजिा स्वीकृि िन ेमनणयर् िररर्ो ।  

विर्णय ि.ं ३: 

प्रस्िाव नं. ३ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय संघीर् िामििा िथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्द्वारा ढुङ्िा, मिट्टी िथा बािुवा 

उत्िनन्, मबक्री िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी िापर्दण्ड, २०७७ को िापर्दण्डको र्दिा ३ बिोमजि िपमसि बिोमजि उत्िनन वा 

संकिनका िामि क्षेत्र मनधायरण िरी आवश्र्क प्रमक्रर्ा अिामड बढाउने मनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. उत्खिि वा संकलि िेत्र वडा िं  उत्खिि वा संकलि वकवसर् कैवियत 

१ छरछरे हुँर्दै वाबाङिोिार्देमि बािुवासम्िको क्षेत्र  ५ बािुवा संकिन  

२ बाििारेर्देमि धियशािा, िाबाङसम्ि ७ बािुवा संकिन  

३ काँडा बिर ४ ढुङ्िा, मिट्टी  

४ छिाल्नी ८ घर छाउने स्िेट  

५ काजाबाङ,  क्र्ाङ्सी ३ मिट्टी  

 

विर्णय ि.ं ४: 

प्रस्िाव नं. ४ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय वर्ायर्ािसँिै मवमभन्न सिर्िा आएको पमहरोका कारण जोमिििा परेका िपमसि 

बिोमजिका व्र्मक्तहरिाई  राहि सहर्ोि उपिब्ध िराउने मनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. िार् थर ठेगािा जोवखर्को कारर् सहयोगको वकवसर् कैवियत 

१ िानापुरी 

पुन 

भूिे ८ कुमचबाङ-कोजाय सडकका 

कारण पमहरो िई घर जोमिििा 

रहेको 

िारजािी २० थान   

२ र्दि 

बहार्दरु 

रोका 

भूिे ६ चुनबाङ-िहि िोकिािय 

आर्ोजनाका कारण पमहरो िई 

घर जोमिििा रहेको 

सम्बमन्धि आर्ोजनासँि आवश्र्क 

सिन्वर् िरी जोमिि पमहचान िरेर उपरु्क्त 

किर्द चाल्न अनुरोध िरी पठाउन े।   

 

 

विर्णय ि.ं ५: 

प्रस्िाव नं. ५ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय िाउँपामिकाको क्षेत्रिि मवकास र जनशमक्त अभावका कारण प्रभामवि सेवा प्रवाहिाई 

सुचार िनय िपमसि बिोमजि स्वरं्सेवक पररचािन िन ेमनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. स्वरं्सेवकको 

मकमसि 

संख्र्ा आवश्र्क क्षेत्र कैमिर्ि 

१ प्रशासन सहार्क ९ वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६,७ र ९ को कार्यक्रि कार्ायन्वर्न, पररचािन 

र सूचना प्रवाह, संकिन र मडमजटाइजेसनका िामि 

 

२ मशक्षक २४ सािुर्दामर्क मवद्यािर्हर  

३ कृमर् प्रामवमधक २ एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रि र कृमर् कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका िामि  

४ पशु सेवा प्रामवमधक २ पशु सेवाका िामि   



 

 

विर्णय ि.ं ६: 

प्रस्िाव नं. ६ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय नेपाि सरकारबाट र्स िाउँपामिकाका िामि सामवक बिोमजि सञ्चामिि एक िाउँ 

एक प्रामवमधक पर्दको स्वीकृि र्दरबन्र्दी ४ रहेकोिा २ पर्द ररक्त रहेकािे मनर्िानुसार स्थानीर् िहको साझेर्दारी व्र्होने िरी ररक्त 

र्दरबन्र्दी पर्दपूमियका िामि आवश्र्क प्रमक्रर्ा अिामड बढाउने मनणयर् िररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं ७: 

प्रस्िाव नं. ७ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय र्स िाउँपामिकाको िाि बिोमजि िोक सेवा आर्ोिबाट मसिाररश भई आएका 

िपमसि बिोमजिका स्थार्ी कियचारीहरिाई अन्र्त्र कार्यरि कियचारीहरसँिको मििान भई सेवा प्रवाह अवरद्ध नहुन ेअवस्थािा 

अन्र्त्र सरवा/मििानका िामि सहिमि मर्दन ेमनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. कर्णचारीको िार् 

थर 

क.सं.िं. कायणरत 

कायाणलय 

 

पद तह सेवा कैवियत 

१ कुि नारार्ण 

चौधरी 

 भूिे िा.पा., रकुि 

(पूवय) 

अ.सब-

इमञ्जमनर्र 

चौथो इमन्जमनर्ररङ स्वास््र् 

सिस्र्ा 

 

विर्णय ि.ं ८: 

प्रस्िाव नं. ८ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय स्थानीर् िहको िाि बिोमजि िोक सेवा आर्ोिबाट मसिाररश भई अन्र्त्र कार्यरि 

रहेका र र्स िाउँपामिकािा स्वीकृि र्दरबन्र्दीिा सरवा/मििान हुन ेिरी िपमसि बिोमजिका कियचारीहरिाई र्स िाउँपामिकािा 

सरवा/मििान भई आउन सहिमि मसिाररश मर्दने मनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. कर्णचारीको 

िार् थर 

क.सं.िं. कायणरत 

कायाणलय 

पद तह सेवा ठेगािा कैवियत 

१ िक्ष्िण बुढा 

ििर 

 ििानिोिा 

िा.पा. बाििुङ 

अ.सब-

इमञ्जमनर्र 

चौथो इमन्जमनर्ररङ भूिे ३ घर पार्क 

 

विर्णय ि.ं ९: 

प्रस्िाव नं. ९ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय प्रर्देश सरकार, भौमिक पूवायधार मवकास िन्त्रािर्, बुटवि र र्स िाउँपामिका बीच 

मिमि २०७६।०७।२४ को सिझर्दारीपत्र बिोमजि भूरे् गाउँपावलकाको खािेपािी, सरसिाई तथा स्वच्छता (वास) योजिा 

िजुयिा िनय आवश्र्क जनशमक्त व्र्वस्था िथा पररचािन िरी संकमिि ि्र्ाङ्कको प्रशोधनद्वारा िर्ार पाररएको भूरे् 

गाउँपावलकाको खािेपािी, सरसिाई तथा स्वच्छता (वास) योजिा िाउँ सभाबाट पाररि िनुयपने व्र्वस्था बिोमजि िाउँ 

कार्यपामिकाबाट अनुिोर्दन िरी स्वीकृमिका िामि िाउँ सभासिक्ष पेश िन ेमनणयर् िररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं १०: 

प्रस्िाव नं. १० का सम्बन्धिा छििि िर्दाय प्रर्दशे सरकार, भूमि व्र्वस्था, कृमर् िथा सहकारी िन्त्रािर्को स्वीकृि कार्यक्रि 

बिोमजि सहकारी बजार स्थापना िन े कार्यक्रिको प्रस्िाव आव्हानको सूचना र सहकारी बजार स्थापना िथा सञ्चािन 

कार्यमवमध, २०७६ को अनुसूची १ को बुँर्दा नं. ११ का सम्बन्धिा भूिे िाउँपामिका वडा न.ं २ र वडा न ं९ िा रहेको कृमर् उपज 

संकिन केन्रिािय ि सहकारी बजार स्थापना िन ेिरी श्री िाररङ बहुउदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था मिमिटेड भूि े२ िाबाङबिरिाई 

सहकारी बजार प्रस्िाव पशे िनय मसिाररश िन ेमनणयर् िररर्ो । 

 



 

विर्णय ि.ं ११: 

प्रस्िाव नं. ११ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय भूि ेिाउँपामिकाको चािु आमथयक वर्यको स्वीकृि कार्यक्रि अन्िियि कृमर् एम्बुिेन्स 

सञ्चािनका िामि िाडी िररर्द कार्यक्रििाई ित्काि कार्यक्रि कार्ायन्वर्न प्रमक्रर्ा अिामड बढाई सहकारी बजार स्थापनाका 

िामि सिेि टेवा पुग्न ेभएकािे सोही प्रर्ोजनका िामि िाररङ बहुउदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था मिमिटेड िािय ि सहकारी बजारका 

िामि कृमर् एम्बुिेन्स सञ्चािन िन ेमनणयर् िररर्ो । 

 

विर्णय ि.ं १२: 

प्रस्िाव नं. १२ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय भूिे िाउँपामिकाको चािु आमथयक वर्य २०७७।०७८ को स्वीकृि वामर्यक कार्यक्रि 

बिोमजि िोपोन्िुि रैथाने बािी उत्पार्दन िररर्द िरी ५०% थप अनुर्दान पूँजी कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका िामि र. ५,००,०००।– 

(पाँच िाि िात्र) मवमनर्ोजन िररएकोिा उक्त कार्यक्रि सहकारीिािय ि सञ्चामिि कृमर् उपज केन्र र सहकारी बजारिे 

िोपोन्िुि रैथानी बािी िररर्द िरी ५०% थप अनरु्दान मर्दन ेिरी कार्ायन्वर्न िने मनणयर् िररर्ो ।  

 

विर्णय ि.ं १३: 

प्रस्िाव नं. १३ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय सािामजक मवकास िन्त्रािर्को चािु आमथयक वर्यको स्वीकृि वामर्यक कार्यक्रि 

अन्िियि िेिकूर्द संरचनाको पूवायधार मनिायण साझेर्दारी कार्यक्रिका िामि िपमसि बिोमजि िेि िैर्दान मनिायणका िामि स्थानीर् 

िहबाट कमम्ििा २० प्तमिशि साझेर्दारी िने सुमनमिििाको पत्र समहि साझरे्दारी कार्यक्रि प्रस्िाव पशे िन ेमनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. आयोजिाको िार् स्थाि कूल लागत 

अिुर्ाि 

साझेदार 

र्ाग 

कैवियत 

१ िहि िेििैर्दान मनिायण भूिे ६ िहि  १०,००,००० DPR को केही भाि 

कार्ायन्वर्न 

२ घट्टेिोिा िेि िैर्दान 

मनिायण 

भूिे ९ 

चुनबाङ 

१२,००,००० १०,००,००० सुन्र्दर सिाज रू्वा क्िब 

 

 

विर्णय ि.ं १४: 

प्रस्िाव नं. १४ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय संस्कृमि, पर्यटन िथा नािररक उड्डर्न िन्त्रािर्को प्रर्देश िथा स्थानीर् िहिा 

पर्यटन िथा पर्यटन उपज मवकास साझेर्दारी िनय आर्ोजना/कार्यक्रिहरको प्रस्िाव आव्हान िररएको सूचना बिोमजि िपमसि 

बिोमजिका आर्ोजना/कार्यक्रिहरका िामि िाउँपामिकाको साझेर्दारी प्रमिवद्धिा समहि प्रस्िाव पेश िने मनणयर् िररर्ो ।  

तपवसल 

क्र.सं. आयोजिाको िार् स्थाि कूल लागत अिरु्ाि कैवियत 

१ आमर्दवासी जनजामि संग्रहािर् भूिे २ काँक्री   

२ िहि रु्द्ध मिचर  भूिे ६ िहि   

३ शमहर्द वासुस्िमृि जनवार्दी मवद्यािर् संग्रहािर्  भूिे ३   

४ बराह िाि संरक्षण भूिे १   

५ जनरु्द्ध संग्रहािर् भूिे ३   

 

 

 

 



 

विर्णय ि.ं १५: 

प्रस्िाव नं. १५ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय कोमभड-१९ को जोमिि कार्िै रहेकािे िाउँपामिका र अन्िियिका सब ै

कार्ायिर्हरिे कोमभड १९ जोमिि न्रू्मनकरण िनय िपमसि बिोमजि सचेिनात्िक र मनरोधात्िक र्ोजनाहर सञ्चािन िन े

मनणयर् िररर्ो ।  

तपवसलुः 

• मवर्देश िथा अन्र् िुिुकबाट आएका व्र्मक्तिाई PCR जाँच प्रमिवेर्दन नभएिा वा प्रमिवेर्दन नभएसम्ि अमनवार्य रपिा 

क्वारेन्टाइनिा राख्न ेव्र्वस्था मििाउने, 

• क्वारेन्टाइन मनिायण िथा व्र्वस्थापनिा सम्बमन्धि वडा िथा स्थानीर् बढी मजम्िेवार हुन े िरी सबै वडा िथा 

कार्ायिर्िे सहर्ोि िने, 

• अत्र्ावश्र्क काि बाहेकको अवस्थािा पामिकाबासीिाई आविजावििा कडाई िने र आविजावि निनय अनुरोध 

िने, 

• िास्क मबना महँडडुि निनय सम्बमन्धि वडािे कडाईका साथ कार्ायन्वर्न िने, 

• सेवा प्रवाहिा सििे सजििा अपनाई सम्भव भएसम्ि सािामजक र्दरूी कार्ि िन ेिरी झ्र्ािबाट सेवा प्रवाहको व्र्वस्था 

मििाउने, 

• मपमसआर जाँचका िामि आवश्र्क व्र्वस्था र सिन्वर् िने, 

• कोमभड १९ जोमिि न्रू्मनकरण िथा रोकथािका िामि मिमि २०७६।१२।२२ िा स्वीकृि कार्यर्ोजनािाई 

पुनराविोकन िरी अध्र्क्षबाछ स्वीकृि िथा कार्ायन्वर्न िन ेिरी पशे िनय प्रिुि प्रशासकीर् अमधकृि र स्वास््र् 

संर्ोजकिाई मजम्िेवारी िोक्ने , 

• िाउँपामिका कार्ायिर् िथा सबै वडाहरिा सञ्चामिि हेल्थ डेस्किे प्रभावकारी काि िरे निरेको अनुििन मनरीक्षण 

िरी प्रभावकारी रपिा सञ्चािन िने िरी र्थावि राख्ने, 

• सबै कार्ायिर्हरिा कोमभड १९ सम्बन्धी जानकारी प्रर्दान िने उद्देश्र्िे स्थामपि कोमभड डेस्किाई प्रभावकारी बनाउने 

• कार्ायिर्िा प्रवेश स्थानिा हाि धुने स्थानको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न भएको नर्देमिएकािे कडाईका साथ कार्ायन्वर्न 

िने ।  

विर्णय ि.ं १६: 

प्रस्िाव नं. १६ का सम्बन्धिा छििि िर्दाय कोमभड-१९ को संक्रिण जोमिि बमढरहेको अवस्थािा भारि िथा अन्र् िुिुकबाट 

आएका व्र्मक्त र स्वर्देशमभतै्र उच्च जोमिि क्षेत्रबाट आएका व्र्मक्तहरिाई क्वारेन्टाइनिा राख्न सािुर्दामर्क भवनहर पर्ायप्त 

नभएको र सािुर्दामर्क मवद्यािर्हरिाई सिेि  क्वारेन्टाइनको रपिा प्रर्ोि िनय नसमकने अवस्था भएकािे ित्काि क्वारेन्टाइन 

आवश्र्क भएको कुरािाई िध्र्नजर िरी प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्का िामि मवमनर्ोजन िररएको र. २०,००,०००।-  बजेटबाट 

भूिे िाउँपामिका वडा नं. २ काँक्रीिा ५० बेड क्षििाको क्वारेन्टाइन भवन मनिायण िनय िािि अनुिान स्वीकृि िरी र्ोजना 

स्वीकृमिका िामि िाउँ सभासिक्ष पेश िने मनणयर् िररर्ो । 

 

विर्णय ि.ं १७: 

प्रस्िाव नं. १७ का सम्बन्धिा नेपाि पर्यटन बोडयको आमथयक वर्य २०७६।०७७ को स्वीकृि बजेट िथा कार्यक्रिको पर्यटन 

पूवायधार मवकास अन्िियि र्स िाउँपामिकाको वडा न.ं ९ चुनबाङिा स्वीकृि मडजाईन िथा िािि अनुिान अनुसार जनरु्द्ध 

संग्रहािर् पूवायधार मनिायण कार्यका िामि मवमनर्ोमजि र. १५,००,०००।– (पन्र िाि िात्र) कार्ायन्वर्न िनय बोडय र र्स 

कार्ायिर्बीच मिमि २०७६।११।०८ को सम्झौिा बिोमजि उपभोक्ता समिमि िािय ि काि सम्पन्न भई कार्यसम्पन्न प्रमिवेर्दन र 

मबि भरपाई मिमि २०७७।०३।१५ को पत्रसाथ पठाइएकोिा मबि भरपाई र प्रमिवेर्दन बिोमजि नपेाि पर्यटन बोडयबाट र्स 

िाउँपामिकािाई भुक्तानी हुँर्दा िाउँपामिकाको िािािा आमथयक वर्य २०७७।०७८ िा रकि जम्िा हनु आएको हुँर्दा उक्त रकि 

सोही बिोमजि मनर्िानुसार सम्बमन्धि उपभोक्ता समिमििाई भुक्तानी मर्दने मनणयर् िररर्ो । 


