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मनणणमहरू 

१. स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद् फैठक (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामणहवमध, २०७७ स्वीकृत गने ।  

२. भसु्ताङ जजल्राको सभग्र तथा सन्तमुरत हवकासको रामग सफै स्थानीम तहहरूरे सॊमकु्त ऩहरकदभी मरने ।  

३. कोमबड- १९ को कायणफाट ज्मान गभुाउन ऩगुेका सफै नेऩारी नागरयकहरूप्रमत श्रद्धान्जरी व्मक्त गदै कोमबड- 
१९ को सॊक्रभण बएका सफै नेऩारी नागरयकहरूको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गने । साथै, मस वषणको 
वषाण माभभा वाढी, ऩहहयोको कायणफाट ज्मान गभुाउन ऩगुकेा सफै नेऩारी नागरयकहरूप्रमत श्रद्धान्जरी व्मक्त 
गने, शोक सॊतप्त ऩरयवायजनभा हार्दणक सभवेदना व्मक्त गने य फाढी ऩहहयोका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास््मराबको 
काभना गने ।  

४. हारसम्भ भसु्ताङ जजल्राभा कोमबड- १९ को सॊक्रभण हनु नर्दनको रामग हक्रमाजशर सफै स्थानीम तहहरू, 
स्थानीम प्रशासन सभेत सम्वद्ध सफै सॊघ सॊस्था य नागरयकहरूराई हार्दणक धन्मवाद व्मक्त गदै आउॉदा 
र्दनहरूभा भसु्ताङ जजल्राभा कोमबड १९ को सॊक्रभण हनु नर्दन सफै स्थानीम तहहरूरे एकीकृत रूऩभा अझै 
प्रबावकायी बमूभका मनवाणह गने ।  

५. कोमबड १९ को सॊक्रभण हनु नर्दन भसु्ताङ जजल्राभा प्रवेश गने नागरयकहरूराई क्वारयजन्टनभा याख्नको रामग 
सफै गाउॉऩामरकाहरूरे स्वास््म प्रोटोकर फभोजजभको व्मवजस्थत क्वारयजटटन मनभाणण गने । मस सम्फन्धभा 
स्थानीम प्रशासन, जचहकत्सकहरू तथा स्वास््मकभॉहरूसॉग समभमतका सदस्महरूरे थऩ छरपर गयी मनणणम 
मरन े।   

६. भसु्ताङ जजल्राको हवदू्यत हवतयण मनकै अमनममभत बईयहेको हवद्यभान अवस्थाभा हवदू्यत हवतयणको जजम्भा मरएको 
नीरमगयी उऩबोक्ता सहकायी सॊस्था मरमभटेडसॉग मस समभमतका सदस्महरूरे छरपर गयी हवदू्यत हवतयणराई 
प्रबावकायी फनाउन ठोस ऩहर गने ।  

७. फेनी-जोभसोभ- कोयरा सडक तथा ऩरुहरूको मनभाणणकामण मछटो छरयतो रूऩभा सम्ऩन्न गयाउनको रामग 
आवश्मक ऩहर कदभी मरन फेनी-जोभसोभ- कोयरा सडक ऩरयमोजना कामाणन्वमन कामाणरम, जोभसोभराई रेखी 
ऩठाउने । मसै सम्फन्धभा भसु्ताङ जजल्राका प्रभखु जजल्रा अमधकायी, जजल्रा सभन्वम समभमतका प्रभखु, भसु्ताङ 
जजल्राफाट प्रमतमनमध सबा तथा गटडकी प्रदेश सबाभा प्रमतमनमधत्व गनुणहनुे भाननीम साॊसद्ज्मूहरूको सभेत 
ध्मानाकषणण गयाउने ।  

८. भसु्ताङ जजल्राभा नेऩार सयकाय तथा गटडकी प्रदेश सयकायफाट कामाणन्वमन हनुे आमोजना तथा 
कामणक्रभहरूको सम्फन्धभा आमोजना तथा कामणक्रभहरू कामाणन्वमन चयणभा ऩगु्न ु बन्दा अगावै सम्फजन्धत 
स्थानीम तहहरूराई अमनवामण रूऩभा जानकायी गयाउन नेऩार सयकाय तथा गटडकी प्रदेश सयकायका 
मनकामहरूराई रेखी ऩठाउने ।  

९. बमूभहहन, सकुुम्फासी तथा अव्मवजस्थत फसोफास गयी फसेका नेऩारी नागरयकहरूराई बमूभ व्मवस्थाऩन गनण  
भसु्ताङ जजल्राभा गठन हनुे जजल्रास्तयीम  बमुभहहन तथा सकुुम्फासी सभस्मा सभाधान समभमतराई प्रत्मेक 
गाउॉऩामरकाहरूरे मथाथण त्माङ्क उऩरब्ध गयाउने य भसु्ताङ्गी जनताहरूको बमूभ सम्फन्धी सभस्माराई सभाधान 
गनण उल्रेखनीम मोगदान गने ।  



१०.  नेऩार सयकायरे अन्नऩूणण सॊयऺण ऺेत्र आमोजनाको रामग थऩ गयेको १ वषणको म्माद मबत्र सम्ऩूणण कानूनी 
प्रकृमाहरू ऩूया गयी भसु्ताङ जजल्राभा अन्नऩूणण सॊयऺण ऺेत्र आमोजनारे गदै आएको सॊयऺण कामणको जजम्भेवायी 
स्थानीम तहहरूराई हस्तान्तयण गनणको रामग नेऩार सयकाय तथा गटडकी प्रदेश सयकायका सम्फजन्धत 
मनकामहरूभा रेखी ऩठाउने ।  

११.  भसु्ताङ जजल्राका सफै स्थानीम तहका साभदुाहमक हवद्यारमहरूभा हवद्याथॉ सॊख्माको आधायभा भात्र नेऩार 
सयकायरे जशऺक दयफन्दी मभरान गने गयी ठूरो सॊख्माभा जशऺक दयफन्दी कटौती गयी ऩठाएकारे मस 
जजल्राको हवजशष्ट बौगोमरक जस्थमत सभेतराई ध्मानभा याखी आधायबतू तह (कऺा १-५ भा)  कजम्तभा १ 
कऺा १ जशऺक सॊख्मा हनुे गयी य आधायबतू तह (कऺा ६-८) य भाध्ममभक तहभा आवश्मक हवषमगत 
जशऺक दयफन्दी व्मवस्था गनणको रामग नेऩार सयकाय, जशऺा, हवऻान तथा प्रहवमध भन्त्रारम तथा अन्म सम्फद्ध 
मनकामहरूभा रेखी ऩठाउने ।  

१२.  मस जजल्राको वायागङु भजुक्तऺेत्र गाउॉऩामरका अन्तगणत यहेको हवश्व प्रमसद्ध तीथणस्थर भजुक्तनाथ भजन्दयको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩनको जजम्भेवायी सम्फजन्धत स्थानीम तहराई र्दनको रामग नेऩार सयकायका सम्फजन्धत 
मनकामहरूभा रेखी ऩठाउने ।  

१३.  सफै स्थानीम तहहरूरे सबा, सभायोह, फैठक सञ्चारन गदाण ऩूवण मनधाणरयत सभमभा नै प्रायम्ब गने य अमतमथ 
सत्कायभा प्रमोग हनुे साभग्रीहरू ऩयम्ऩयागत सॊस्कृमत झल्काउने खारको हनुऩुने ।    

१४. आउॉदो स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को फैठक भॊसीय भहहनाभा वायागङु भजुक्तऺेत्र गाउॉऩामरकाभा गने गयी तम 
गने । 
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