
प्रस्तावहरु 

१ संस्कृतत पर्यटन तथा नागरिक उड्डर्न मन्त्री मानतनर् स्व. श्री िववन्त्र अतिकारिको ज्रू्को 
हेतिकप्टि दरु्यटना प्रतत श्रद्धान्त्जति । 

२ ववतिन्न वविेर्क पारित तथा अनमुोदन । 

३ सामाजजक कुरितत न्त्रू्नीकिण सम्वन्त्िमा । 

४ सामाजजक सिुक्षा कार्यक्रम  सम्वन्त्िमा । 

५ िाविर् गौिवका र्ोजना छनौट सम्वन्त्िमा । 

६ प्रदेश स्तिीर्  गौिवका र्ोजना छनौट सम्वन्त्िमा । 

७ गाउँपातिका स्तिीर् गौिवका र्ोजना छनौट सम्वन्त्िमा । 

८ नमनुा वजस्त छनौट सम्वन्त्िमा । 

९ खेिकुद व्र्वस्थापन सम्वन्त्िमा । 

१० उजाय शाखा व्र्ावस्थापन सम्वन्त्िमा ।  

११ िामािोशन संिक्षण तथा तसमसाि क्षेर सम्वन्त्िमा। 

१२ िामािोशन वजस्त र्िको िंग िोगन सम्वन्त्िमा । 

१३ अध्र्क्ष सिसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम । 

१४ उपाध्र्क्ष मवहिा सशक्तीकिण कार्यक्रम । 

१५ तनजी श्रोतमा कार्यित जशक्षकहरुको व्र्वस्थापन । 

१६ िर् ुजि ववद्यतु व्र्वस्थापन सम्बन्त्िमा । 



तनणयर्हरुुः 

तन.नं. १.  

नेपाि सिकािका बहािवािा संस्कृतत, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री माननीर् स्व. श्री 
िववन्त्र अतिकािी सवहत उच्च पदस्थ व्र्जक्तहरुको ०७५ साि फाल्गनु १५ गतेका ददन तेह्रथमु 
जजल्िाको पाथीििा क्षेरमा हेतिकेप्टि दरु्यटनामा पिी असमावर्क तनिन प्रतत शोक प्रकट गदै 
हाददयक श्रद्धाञ्जिीका साथ शोक प्रस्ताव पारित गरिर्ो । 

तन.नं. २.  

िामािोशन गाउँपातिकािाई आवश्र्क पने तपतसि बमोजजमका वविेर्क तथा कार्यववतिहरुिाई 
पारित गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तपतसि 

क) "िामािोशन डङु्गा सञ्चािन कार्यववति-२०७५"  

ख) "मर्ायददत तमहनावािी व्र्वस्थापन तनदेजशका- २०७५" 

ग) "िामािोशन गाउँपातिका क्षेरतिर कैिाशखेिा ि शाखाखोिामा असिा माछा संिक्षण  
 तथा मानय तनर्मन गनय बनेको तनर्म-२०७५" 

र्) "र् वगयको तनमायण व्र्वसार्ी इजाजत-पर सम्बजन्त्ि कार्यववति - २०७५" 

ङ) खानेपानी र्ोजना सञ्चािन तथा ममयत सम्िाि व्र्वस्थापन तनदेजशका-२०७५ 

तन.नं. ३  

िामािोशन गाउँपातिका अन्त्गगयत चिनचल्तीमा िहेका तपतसि अनसुािका स्थानीर् पिम्पिा, 
चािचिन तथा रिततरिवाजहरुिे गाउँपातिकाको समग्र ववकास ववशेष गिी बािबातिका, मवहिा,  
दतित, जनजातत तथा जेष्ठ नागरिकहरुको क्षेरमा नकिात्मक असि पािेका हनुािे र्ी पिम्पिा, 



चािचिन तथा रिततरिवाजहरुिाई कुरितत र्ोषणा गने ि र्स्तो कार्य गने गिाउनेिाई प्रचतित 
ऐन कानून बमोजजम सजार्  ददिाउने तनणयर् गरिर्ो । 

तपतसि 

क) छाउपडी बाने चिनुः िामािोशन गाउँपातिका क्षेरतिर अझैपतन छाउपडी गोठको प्रर्ोग गिी 
छाउपडी बाने चिन िहेकोिे संर्ीर् कानून अनसुाि छाउपडी कुप्रथाको रुपमा परििावषत 
िैसकेकोिे र्सको तनवािणका िातग गोठको अवस्था ववश्लषेण गिी ित्काउने ि "मर्ायददत 
मवहनाविी व्र्वस्थापन तनदेजशका - २०७५" िाई कार्ायन्त्वर्न गने तनणयर् गरिर्ो ।   

ख) बािवववाह िामािोशन गाउँपातिका क्षेरतिर बािवववाह गने प्रचिन कार्मै िहेकोिे र्सिाई 
तनवािण ि न्त्रू्नीकिण गनयका िातग जनचेतनामूिक कार्यक्रम ि ववतिन्न अतिर्ानहरु सञ्चािन 
गने तनणयर् गरिर्ो । 

ग) मददिा सेवनुः िामािोशन गाउँपातिका क्षेरतिर मददिािाई व्र्वजस्थत गनयका िातग मददिा 
तनर्न्त्रण तथा तनर्मन कार्यववति तर्ाि गिी िाग ुगने तनणयर् गरिर्ो ।  

तन.नं. ४  

सामाजजक सिुक्षा कार्यक्रम अन्त्तगयत सेवा प्राप्त गने वदृ्ध, एकि मवहिा ि बािबातिकाहरुिाई 
बैङ्क माफय त गने गिाउने तनणयर् गरिर्ो । 

तन.नं. ५  

िामािोशन गाउँपातिकाको ववकासमा दिुगामी प्रिाव पाने तपतसिका आर्ोजनाहरुको तडवपआि 
समेत तर्ाि िैसकेकोिे िाविर् गौिवका र्ोजनामा िाखी आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नका िातग केन्त्र 
सिकािका सम्बजन्त्ित मन्त्रािर्का साथै अथय मन्त्रािर्संग माग गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तपतसि 

१. तततमल्सैन िामािोशन सडक कािो परे आर्ोजना 

२. िामािोशन चक्रपथ वडा नं. १ देजख ७ सम्म 

३. बञ्जीजम्प पिु पदु ुसाँकोट ि साँकोट बाटुिासैन 



४. कवडयहि सवहतको खेिमैदान तनमायण  

५. बहउुद्देश्र्ीर् िवन तनमायण  

६. गाउँपातिका ि वडा कार्ायिर्का िवन तनमायण 

७. कैिाशखोिा नदी तनर्न्त्रण गजड देजख औिार्ाटसम्म 

८. िामािोशन पर्यटन प्रवद्धयन 

९. कैिाशखोिामा ७ मेर्ावाटको कैिाशखोिा िामािोशन ववद्यतु तनमायण 

तन.नं. ६  

िामािोशन गाउँपातिकाको ववकासमा दिुगामी प्रिाव पाने तपतसिका आर्ोजनाहरुिाई प्रदेश 
गौिवका र्ोजनामा िाखी आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नका िातग प्रदेश सिकािसंग माग गने तनणयर् 
गरिर्ो ।  

तपतसि 

१. २५ शैर्ाको अस्पताि 

२. प्राववतिक जशक्षािर्को िवन 

३. बतथयङ्ग सेण्टिको िवन ५ वटा 

४. वडा कार्ायिर्िाई जोड्ने सडकहरुको स्तिोन्नती 

५. मध्र्पहाडी सडक खण्डको ववनार्क देजख िामािोशन गाउँपातिकाको मजुाबगि सतुाि 
ऋवषदह हदैु बाजिुा जोड्ने अन्त्ति जजल्िा सडक तनमायण 

६. हेिीपेड तनमायण 

७. िामािोशन वडा नं. ५ वडा कार्ायिर्बाट अल्िेडी हदैु कातिकोट जोड्ने अन्त्ति प्रदेशीर् 
सडक । 

८. माध्र्तमक ववद्यािर्का िवनहरु ७ वटै वडामा 



९. िामािोशन गाउँपातिका वडा नं. २ मजुाबगि क्षेरमा साना सहि ववकास 

१०. कैिाशखोिा मोटिएविपिु 

१०. िामािोशन गाउँपातिका तिरका सडकहरुमा मोटिएवि पिुहरु गिुीिवा, डोग्रीखोिा, 
बल्िेखोिा, कैिाशखोिा, नानीखोिा, र्टे्टबगि,  

तन.नं. ७  

१. मिातीकोट िर् ुजिववद्यतु आर्ोजना 

२. चाफामाण्डौ िर् ुजिववद्यतु आर्ोजना 

३. िामािोशन गाउँपातिका वडा नं. ३ को कािापानी, ७ स्र्ाउिे ि ५ मा िामािोशन संिजक्षत 
क्षेर प्रवेशद्वाि . 

तन.नं. ८  

िामािोशन गाउँपातिका वडा नं. ५ को सल्िीसैनिाई नमनुा वस्ती बनाउने ि पवहिो िातग 
ववस्थापनमा पिेको वडा नं. २ को जचिेरािाई वस्ती ववकास गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तन.नं. ९  

िामािोशन गाउँपातिका क्षेरमा र्वुाहरुको चौतफी ववकासका िातग खेिकुदको ववकास गनयका 
िातग कार्यपातिका सदस्र् श्री अम्मि बहादिु िहुािको संर्ोजकत्वमा तपतसि बमोजजमको ३ 
सदस्र्ीर् खेिकुद सतमतत गठन गिी व्र्वस्थापन गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तपतसि 

संर्ोजक श्री अम्मि बहादिु िहुाि कार्यपातिका सदस्र् 

सदस्र् श्री मीन बहादिु शाह गाउँसिा सदस्र् वडा नं. ४ 

सदस्र् श्री रुपा िावि गाउँसिा सदस्र् वडा नं. १ 

 

 



तन.नं. १०  

िामािोशन गाउँपातिकामा उजायशाखा व्र्वस्थापन गनयका िातग वडा नं. ३ का अध्र्क्ष श्री तािा 
बहादिु साउँदको संर्ोजकत्वमा तपतसि बमोजजमको ५ सदस्र्ीर् उजाय सतमतत गठन गने ि 
शाखाको प्रशासतनक कार्य गनयका िातग जजल्िा समन्त्वर् सतमतत अछामबाट पठाइएका िेखा तथा 
प्रशासन सहार्क श्री िनबहादिु कडार्तिाई उजाय मन्त्रािर्बाट प्राप्त सशतय अनदुानको 
प्रशासतनक खचयको िकमबाट तिब ित्ता खवुाउने तनणयर् गरिर्ो । 

तपतसि 

संर्ोजक श्री तािाबहादिु साउँद वडा अध्र्क्ष वडा नं. ३ 

सदस्र् श्री िक्ष्मी ववष्ट कार्यपातिका सदस्र् 

सदस्र् श्री खगेन्त्र िोकार्ा गाउँसिा सदस्र् वडा नं. ५ 

सदस्र् श्री पदम िण्डािी गाउँसिा सदस्र् वडा नं. ७ 

सदस्र् श्री सवुास वव.क. गाउँसिा सदस्र् वडा नं. ६    

तन.नं. ११  

िामािोशन क्षेरिाई संिजक्षत गनय र्स क्षेरिाई तसमसाि क्षेरको रुपमा ववश्व िामसाि सूचीमा 
सूजचकृत गनय पहि गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तन.नं. १२  

िामािोशन गाउँपातिका पर्यटकीर् क्षेर िएकोिे र्स क्षेरतिरका सम्पणुय र्िहरुको िंगिोगनमा 
एकरुपता ल्र्ाउनका िातग सबै र्िहरुमा सेतो ि िातो िंगको मार प्रर्ोग गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तन.नं. १३  

िामािोशन गाउँपातिकािाई पणुय सिसफाई तथा स्वच्छता गाउँपातिका र्ोषणा गनय ि र्सको 
ददगोपनाका िातग "अध्र्क्ष सिसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम" र्ोषणा गिी सञ्चािन गने तनणयर् 
गरिर्ो ।  

 



तन.नं. १४  

िामािोशन गाउँपातिका क्षेर तिरका मवहिाहरुको सामाजजक, आतथयक,  िाजनैततक िगार्त समग्र 
क्षेरमा सशक्त बनाउनका िातग "उपाध्र्क्ष मवहिा सशक्तीकिण कार्यक्रम" र्ोषणा गिी सञ्चािन 
गने तनणयर् गरिर्ो ।  

तन.नं. १५  

िामािोशन गाउँपातिकाका वडा नं. १ देजख ७ सम्मका आिािितू ि माध्र्तमक ववद्यािर्हरुमा 
तनजी श्रोतबाट कार्यित जशक्षकहरुको व्र्वस्थापनका िातग सामाजजक सतमततका संर्ोजक श्री 
खडकबहादिु साउँदको संर्ोजकत्वमा सम्बजन्त्ित वडाका अध्र्क्ष सजम्मतित तपतसिको ५ 
सदस्र्ीर्  अनगुमन सतमतत गठन गने तनणयर् गरिर्ो । 

तपतसि 

संर्ोजक श्री खडकबहादिु साउँद 

सदस्र् श्री अम्मिबहादिु िहुाि 

सदस्र् श्री नन्त्दिाज उपाध्र्ार् 

सदस्र् श्री रुपा िावि 

सदस्र् श्री अजुयन िावि जशक्षक प्रतततनति 

तन.नं. १६  

िामािोशन गाउँपातिका तिरका िर् ु जि ववद्यतु आर्ोजनाहरुिाई व्र्वजस्थत गनय तमतनतग्रड 
स्थापना ि िर् ु जिववद्यतु व्र्वस्थापन कार्यववति तर्ाि गनयका िातग वैकजल्पक उजाय प्रवद्धयन 
केन्त्रसंग अनिुोि गने तनणयर् गरिर्ो । 


