
बैठक सखं्याः  

मिम ाः २०७६/०४/१३ 

सि्ाः मिउँसो ११:०० बज े

स्थयनाः भूि ेगयउँ कय य्पयमिकयको बैठक कक्ष 

 

भूमे गाउपँालिकाका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरज्यूको अध्यक्षता र मा दहेायका काययपालिका सदस्यहरुको उपलस्िलतमा गाउ ँ

काययपालिकाको बैठक बस्यो । काययपालिका बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरु उपर छिफि गरी दहेाय बमोलिम लिर्यय गररयो ।  

उपमस्थम ाः 

क्र .सं.  िस् ख  नयि थर पि कय्ययि् 

१  रामसरु बढुा मगर अध्यक्ष भूमे गाउ ँकाययपालिकाको कायायिय 

२  मिकुमारी बढुा लवष्ट उपाध्यक्ष भूमे गाउ ँकाययपालिकाको कायायिय 

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

४  रामचन्द्र पिु 
वडा अध्यक्ष १ िं. वडा कायायिय 

५  िरबहादरु बढुा 
वडा अध्यक्ष २ िं. वडा कायायिय 

६  लदिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ३ िं. वडा कायायिय 

७  चंख बहादरु बढुा मगर 
वडा अध्यक्ष ४ िं. वडा कायायिय 

८  टेक प्रसाद बढुा 
वडा अध्यक्ष ५ िं. वडा कायायिय 

९  दवे बहादरु बढुा 
वडा अध्यक्ष ६ िं. वडा कायायिय 

१०  धिमाि रोका 
वडा अध्यक्ष ७ िं. वडा कायायिय 

११  पंचबहादरु रोका 
वडा अध्यक्ष ८ िं. वडा कायायिय 

१२  श्याम सनु्द्दर सिुार 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउपँालिका 

१३  भीम बहादरु िेपािी 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउपँालिका 

१४  लहरा कुमारी श्रषे्ठ 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउपँालिका 

१५  िलमता पिु 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउपँालिका 

१६  लमिा सिुार 
काययपालिका सदस्य भूमे गाउपँालिका 

१७  मिकुमारी बढुा 
काययपालिका सदस्य 

भूमे गाउपँालिका 

१८  चन्द्रलसंह श्रषे्ठ 
सलचव 

भूमे गाउ ँकाययपालिकाको कायायिय 

अन्द्य आमलन्द्ित 

१९  दवेीराम िापा 
िेखापाि 

भूमे गाउपँालिका 



मिमि २०७६/०४/१३ को कार्यपामिका बैठकका प्रस्िावहरुः 

प्रस्ताव 

नं 

ववषय अध्यक्षबाट 

स्वीकृवत 

विवत 

वनर्णय हुनुपने व्यहोरााः 

२ अनगुिन 

िथा 

सपुरीवेक्षण 

समिमिको 

एकीकृि 

कार्ायन्वर्न 

कार्य र्ोजना 

सिबन्धिा 

२०७६।४।९ गाउँपामिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्विा रहकेो अनगुिन िथा सपुरीवेक्षण समिमििे 

आगािी आमथयक वर्य २०७६।०७७ का िामग वामर्यक अनगुिन कार्यर्ोजना बनाई 

असोज, िंमसर, िाघ, चैत्र र जेठिा मनर्मिि प्रगमि प्रमिवेदन गाउँ कार्यपामिकािा पशे 

गने ।  

 

 

२ वकृ्षारोपन 

वर्य कार्यक्रि 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ भिूे गाउँपामिकाको स्वीकृि वामर्यक बजेट िथा कार्यक्रि बिोमजि आमथयक वर्य 

२०७६।०७७ िाई वकृ्षारोपन वर्यको रपिा सफि पानय स्वीकृि कार्यक्रि बिोमजि वरे् र 

महउँद ेवनस्पमि िथा फिफूिको मवरवा वकृ्षारोपन गने । श्रावण र भाद्र िमहनािा गाउँ 

गाउँिा मवशेर् अमभर्ान चिाई न्र्नूिि ्एक घर १० मवरवा वकृ्षारोपणिा प्रोत्साहन गरी 

वकृ्षारोपनको अमभिेख वडा कार्ायिर् िाफय ि िपमसिको ढाँचािा गाउँ 

कार्यपामिकाको कार्ायिर्िा पेश गने । वकृ्षारोपन कार्यक्रिसँग सावयजमनक सेवा 

प्रवाहिाई अन्िरसम्बमन्धि गन े।  

क्र.सं. घरििुीको 

नाि 

वकृ्षारोपन गररएको 

प्रजामि 

संख्र्ा वकृ्षारोपन गररएको 

स्थान 

१     

     
 

३ आन्िररक 

िेखा 

परीक्षण 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ भिूे गाउँपामिकाको स्वीकृि दरबन्दी बिोमजि पदपमूिय नभई आन्िररक िेखापरीक्षण 

शाखा स्थापना हुन नसकेकािे  आमथयक वर्य २०७५।०७६ को आन्िररक िेखापरीक्षण 

कार्यका िामग कोर् िथा िेखा मनर्न्त्रकको कार्ायिर् रकुि (पवूी भाग) िाई अनरुोध 

गन े

४ नीमि, 

र्ोजना िथा 

कार्यक्रि 

कार्ायन्वर्न 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ भिूे गाउँपामिकाको आमथयक वर्य २०७६।०७७ को स्वीकृि वामर्यक मवकास कार्यक्रि 

बिोमजि र्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका िामग सब ै शाखा, इकाई र वडा 

कार्ायिर्हरिे श्रावण २५ गत्तेमभत्र र्ोजना कार्ायन्वर्न कार्यिामिका अमनवार्य रपिा 

पेश गने ।  

५ मवस्ििृ 

पररर्ोजना 

प्रमिवेदन 

िर्ारी 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ सिपरूक अनदुान र मवशेर् अनदुानका िामग गाउँसभाबाट स्वीकृि आर्ोजनाहरिध्रे् 

मवस्ििृ पररर्ोजना प्रमिवेदन िर्ार नभएका आर्ोजनाहरको सवे, मडजाईन, इमििेट 

समहिको मवस्ििृ पररर्ोजना प्रमिवेदन िर्ार पानय सावयजमनक खररद ऐन िथा 

मनर्िाविी बिोमजिको प्रमक्रर्ा बिोमजि ित्काि अगामड बढाउन े।  



६ खानपेानी 

िथा 

सरसफाई 

सम्बन्धी 

रणनीमिक 

र्ोजना 

कार्ायन्वर्न 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ गाउँपामिकाको खानेपानी िथा सरसफाईसम्बन्धी रणनीमिक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नका 

िामग मवमनर्ोमजि बजेट रकि बिोमजि र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय गाउँपामिकािा 

सचूीकृि संघसंस्थाहरिाई १५ मदनको सिर्ावमधको सचूना प्रकाशन गरी प्रस्िावना 

िाग गने ।  

७ उपभोक्ता 

समिमि 

िाफय ि 

र्ोजना 

कार्ायन्वर्न 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ वामर्यक मवकास कार्यक्रििा सिावेश भएका र्ोजना िथा कार्यक्रिहर कार्ायन्वर्नका 

िामग िागि सहभामगिा जतु्ने र्ोजनाहरिा उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चािन गने र 

उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चािन गदाय न्र्नूिि ् २० प्रमिशि िागि सहभामगिा कार्ि 

गरी कूि आर्ोजनाको १० प्रमिशििे हुन आउने िागि सहभामगिा वापिको रकि 

र्ोजना कार्ायन्वर्न अवमधभर गाउँपामिकाको स्थानीर् समञ्चि कोर्िा दामखिा 

गनुयपने व्र्वस्थािाई अमनवार्य गने र उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चािन गररने मनिायण 

िगार्िका कार्यिा िानवीर् शमक्तबाट सम्भव नहुने कािको प्रकृमि हरेी इमन्जमनर्रको 

मसफाररशिा प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिबाट स्वीकृि मिएिा हभेी इक्वीपिेन्ट प्रर्ोग 

गनय अनिुमि मदने मनणयर् गररर्ो । 

८ वामर्यक 

कार्यिामिका 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ आमथयक वर्य २०७६।०७७ का िामग स्वीकृि वामर्यक र्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न 

र आगािी आमथयक वर्यको र्ोजना  कार्ायन्वर्न िथा िजुयिा िामिका िर्ार गन े

९ सिपरूक 

अनदुान 

सम्बन्धिा 

२०७६।४।९ प्रदशे सरकार िथा संघीर् सरकारसँगको साझेदारीिा सञ्चािन हुने आर्ोजनाहर 

स्वीकृि कार्यक्रि बिोमजि अनरुोध गन े

 

  



भमेू गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको लमलि २०७६।०४।१३ को लिर्यर्हरुको संक्षिप्त व्र्होरा 

लिर्यर् िं. १:  

प्रस्िाव िं. १ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय गाउँपामिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्विा रहकेो अनगुिन िथा सपुरीवेक्षण समिमििे 

आगािी आमथयक वर्य २०७६।०७७ का िामग श्रावण िसान्िमभत्र वामर्यक अनगुिन कार्यर्ोजना बनाई असोज, िंमसर, िाघ, चैत्र र 

जेठिा मनर्मिि प्रगमि प्रमिवेदन गाउँ कार्यपामिकािा पेश गने मनणयर् गररर्ो  ।  

लिर्यर् िं. २:   

प्रस्िाव िं. २ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय भिूे गाउँपामिकाको स्वीकृि वामर्यक बजेट िथा कार्यक्रि बिोमजि आमथयक वर्य 

२०७६।०७७ िाई वकृ्षारोपन वर्यको रपिा दहेार् बिोमजि कार्ायन्वर्न गन ेमनणयर् गररर्ोुः 

क) स्वीकृि कार्यक्रि बिोमजि वरे् र महउँद ेवनस्पमि िथा फिफूिको मवरवा दहेार् बिोमजि वकृ्षारोपन गन े । र. ५ िाख ५० 

हजारको मवरवा खररद गने र ४ िाख ५० हजारिा ननाघ्ने गरी मवरवा सरुक्षा बाकस खररद गरी मवरवा संरक्षण गन े।  

वडा नं. ववरुवाको नाि पररिार् रकि कैवियत 

१ धपुी सल्िा  १०० िध्र्पहाडी क्षते्रिा ग्रीन कररडोरिाई जोड मदएर वकृ्षारोपन गन े

२ धपुी सल्िा  १०० िध्र्पहाडी क्षते्रिा ग्रीन कररडोरिाई जोड मदएर वकृ्षारोपन गन े

३ बरँ्स, फिफूि  ५० आवश्र्किानसुार 

४ मचउरा, बाँस, बैंस  ५० आवश्र्किानसुार 

५ मचउरा  ५० आवश्र्किानसुार 

६ आवश्र्किानसुार  ५० आवश्र्किानसुार 

७ आरबखडा, ओखर  ५० आवश्र्किानसुार 

८ आवश्र्किानसुार  ५० आवश्र्किानसुार 

९ आरबखडा, ओखर  ५० आवश्र्किानसुार 

 जम्िा  ५५०  

ख) गाउँपामिकाका सबै जनप्रमिमनमधहरिे आ-आफ्नो गाउँ टोििा श्रावण र भाद्र िमहनािा गाउँ-गाउँिा मवशेर् अमभर्ान चिाई 

न्र्नूिि ् एक घर १० मवरवा वकृ्षारोपण गनय प्रोत्साहन गरी वकृ्षारोपनको अमभिेख वडा कार्ायिर् राखी सम्बमन्धि वडा 

सदस्र्िे िपमसिको ढाँचािा गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्िा पशे गने । वकृ्षारोपन कार्यक्रिसँग सावयजमनक सेवा प्रवाहिाई 

अन्िरसम्बमन्धि गने ।  

क्र.स.ं घरिुलीको नाि वृक्षारोपन गररएको प्रजावत सखं्या वृक्षारोपन गररएको स्थान कैवियत 

१      

 

लिर्यर् िं. ३:   

प्रस्िाव िं. ३ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय भिू े गाउँपामिकाको स्वीकृि दरबन्दी बिोमजि पदपमूिय नभई आन्िररक िेखापरीक्षण 

शाखा स्थापना हुन नसकेकािे  आमथयक वर्य २०७५।०७६ को आन्िररक िेखापरीक्षण कार्यका िामग कोर् िथा िेखा मनर्न्त्रकको 

कार्ायिर् रकुि (पवूी भाग) िाई अनरुोध गन ेमनणयर् गररर्ो ।  



लिर्यर् िं. ४:   

प्रस्िाव िं. ४ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय भिू ेगाउँपामिकाको आमथयक वर्य २०७६।०७७ को स्वीकृि वामर्यक मवकास कार्यक्रि 

बिोमजि र्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका िामग सबै शाखा, इकाई र वडा कार्ायिर्हरिे श्रावण २५ गत्तेमभत्र र्ोजना कार्ायन्वर्न 

कार्यिामिका अमनवार्य रपिा पेश गने ।  

लिर्यर् िं. ५:   

प्रस्िाव िं. ५ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय सिपरूक अनदुान र मवशेर् अनदुानका िामग छनौट िथा गाउँसभाबाट स्वीकृि 

आर्ोजनाहरिध्रे् मवस्ििृ पररर्ोजना प्रमिवेदन िर्ार नभएका आर्ोजनाहरको सवे, मडजाईन, इमििटे समहिको मवस्ििृ पररर्ोजना 

प्रमिवेदन िर्ार पानय सावयजमनक खररद ऐन िथा मनर्िाविी बिोमजिको प्रमक्रर्ा बिोमजि ित्काि अगामड बढाउने ।  

लिर्यर् िं. ६:   

प्रस्िाव िं. ६ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय गाउँपामिकाको खानेपानी िथा सरसफाईसम्बन्धी रणनीमिक कार्यर्ोजना 

कार्ायन्वर्नका िामग मवमनर्ोमजि बजेट रकि बिोमजि र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय गाउँपामिकािा सचूीकृि संघसंस्थाहरिाई १५ मदनको 

सिर्ावमधको सचूना प्रकाशन गरी प्रस्िावना िाग गन े।  

लिर्यर् िं. ७:   

प्रस्िाव िं. ७ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय वामर्यक मवकास कार्यक्रििा सिावशे भएका र्ोजना िथा कार्यक्रिहर कार्ायन्वर्नका 

िामग िागि सहभामगिा जट्ुने र्ोजनाहरिा उपभोक्ता समिमि िाफय ि सञ्चािन गन ेर उपभोक्ता समिमिबाट सञ्चािन गदाय न्र्नूिि ्

२० प्रमिशि िागि सहभामगिा कार्ि गरी कूि आर्ोजनाको १० प्रमिशििे हुन आउन ेिागि सहभामगिा वापिको रकि र्ोजना 

कार्ायन्वर्न अवमधभर गाउँपामिकाको स्थानीर् समञ्चि कोर्िा दामखिा गनुयपन ेव्र्वस्थािाई अमनवार्य गन ेर उपभोक्ता समिमिबाट 

सञ्चािन गररने मनिायण िगार्िका कार्यिा िानवीर् शमक्तबाट सम्भव नहुन ेकािको प्रकृमि हरेी इमन्जमनर्रको मसफाररशिा प्रिखु 

प्रशासकीर् अमधकृिबाट स्वीकृि मिएिा हभेी इक्वीपिेन्ट प्रर्ोग गनय अनिुमि मदन े। साथै, र. १० िाखभन्दा िामथका सडक मनिायण 

आर्ोजनाहर बोिपत्र आव्हान िाफय ि कार्ायन्वर्न गने मनणयर् गररर्ो ।  

 

लिर्यर् िं. ८:   

प्रस्िाव िं. ८ का सम्बन्धमा छिफि गर्ाय आमथयक वर्य २०७६।०७७ का िामग स्वीकृि वामर्यक र्ोजना िथा कार्यक्रि 

कार्ायन्वर्न र आगािी आमथयक वर्यको र्ोजना िथा िजुयिा िामिका स्वीकृि गने मनणयर् गररर्ो ।  

वार्षिक कार्ितार्िका, आर्थिक वषि २०७६/०७७ 

क्र.सं. कार्िक्रम र्ववरण र्मर्त स्थान 

१ र्ोजना कार्ािन्वर्न कार्ितार्िका तर्ारी तथा प्रकाशन श्रावण मसान्त गा.पा. कार्ाििर् 

२ वार्षिक समीक्षा   

क वडा कार्ाालर्हरुको वार्षाक समीक्षा भाद्र पर्हलो हप्ता सभा हल 

ख गैरसरकारी संस्थाहरुको समीक्षा भाद्र दोस्रो हप्ता सभाहल 



ग र्वषर्गत सर्मर्त/तथा शाखाहरुको समीक्षा भाद्र दोस्रो हप्ता सभाहल 

३ सामार्जक परीक्षण कार्िक पर्ििो िप्ता  

४ साविजर्नक सुनुवाई   

क) प्रथम चौमार्सक कार्िक मसान्तर्भत्र  

ख) दोस्रो चौमार्सक फागुन मसान्तर्भत्र  

ग) तेस्रो चौमार्सक असार मसान्तर्भत्र  

५ र्ोजना कार्ािन्वर्न   

क) र्ोजनाको सम्भाव्यता अध्यर्न तथा सभे, र्डजाइन तथा 

लागत अनुमान तर्ार गने 

कार्िक मसान्तर्भत्र सम्बन्धित र्ोजनास्थल, 

कार्ाालर् 

ख) उपभोक्ता सर्मर्त गठन तथा सम्झौता कार्िक मसान्त  

ग) उपभोक्ता सर्मर्तको तार्लम मंर्सरको पर्हलो हप्ता  

घ) आर्ोजना, वडा कार्ाालर् तथा गैसस अनुगमन र्नर्र्मत  

ङ) आर्ोजना सम्पन्न गने अवर्ि जेष्ठ मसान्त  

च) र्ोजना जााँचपास र फरफारक आषाढ दोस्रो 

हप्तार्भत्र 

 

छ) सम्पन्न र्ोजना उपभोक्ता सर्मर्तलाई हस्तान्तरण आषाढ मसान्तर्भत्र  

६ प्रगर्त प्रर्तवेदन   

क) प्रथम चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन मंर्सर ७ गतेर्भत्र कार्ाालर् 

ख) दोस्रो चौमार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदन चैत्र ७ गतेर्भत्र कार्ाालर् 

ग) तेस्रो चौमार्सक तथा वार्षाक प्रगर्त प्रर्तवेदन श्रावण १५ गतेर्भत्र कार्ाालर् 

 

 

आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को वार्षिक र्ोजना तजुिमा तार्िका प्रस्ताव 

७ सिभार्गतामूिक र्ोजना तजुिमााः कैर्िर्त 

चरण १ बजेटको पूवि तर्ारी  

 • आर् व्यर्को प्रके्षपण गररएको तथ्ांक 

सर्हतको र्ववरण सङ्घीर् सरकारमा पेश गने ।  

पौष मसान्त र्भत्र  

 • संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गने ।  चैत्र मसान्त र्भत्र  

चरण २ स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा र्नर्ािरण बैशाख १० र्भत्र  

चरण ३ बस्ती तिका र्ोजना छनौट  वैशाख मसान्त र्भत्र  

चरण ४ वडा तिमा र्ोजना छनौट तथा प्राथर्मकीकरण  जेष्ठ १५ र्भत्र  

चरण ५ बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा  असार ५ र्भत्र  

चरण ६ गाउँ वा नगर कार्िपार्िकाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

असार १० र्भत्र  

चरण ७   गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्िक्रम 

स्वीकृर्त 

   

 • बजेट तथा कार्ाक्रम प्रसु्तर्त  असार १० र्भत्र  

 • बजेट तथा कार्ाक्रम स्वीकृर्त  असार मसान्त र्भत्र  



 

लिर्यर् िं. ९:   

 


