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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०३।०१ आर्थिक बर्ि २०७७।०७८  को लागी स्थानीय दररेट ननर्ाारण गर्ने सम्बन्धमा 

२०७७।०७८-०३।०२ रुपा गाउँपार्लका कास्कीको खर्ाको मापदण्ड २०७७ र्स्िकृत गर्ने सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०३।०३ रुपा गाउँपार्लका कास्कीमा जनता आवासको लागी लाभग्राही छनौट गर्न ेसम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०३।०४ रुपा गाउँपार्लका कास्कीको पाइप, तार जालीको राजश्व ननर्ाारण । 

२०७७।०७८-०३।०५ कोरोर्ना भाइरस र्र्नयन्रण रोकथाम सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०३।०६ आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को आम्दार्नी खर्ि र्ििरण सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०३।०७ प्राकृर्तक तथा र्नर्दजन्य पदाथिको उत्खर्नर्न सम्बन्धमा  । 

२०७७।०७८-०३।०८ आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा भकु्तार्नी बाँकी योजर्ना सम्बन्धमा  । 

२०७७।०७८-०३।०९ र्बर्बध सम्बन्धमा । 

   सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्ितरण सम्बन्धमा । 

ननणायहरुः- 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०१ 

आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को लागी रुपा गाउँपार्लकाको स्थार्नीय दररेट र्स्िकृत गर्न ेतथा JCB जेर्सर्भ मरे्सर्नको 

प्रर्तघण्टा रु २२००। स्राभेटर प्रर्तघण्टा रु ५५०० ट्याक्टर ढुिार्नी बापत दरै्र्नक रु ६५०० रेट र्र्नधािरण गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०२ 

रपा गाउँपानलका कास्कीको खर्ाको मापदण्ड, २०७७ र्स्िकृत गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०३ 

गाउँपार्लकार्भरका खर फुसको छार्ना भएका व्यर्क्तहरुलाइ जर्नता आिास कायिरमको लाभग्राहीको रुपमा छर्नौट गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०४  

आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को लागी गाउँपार्लकाबाट प्रदार्न गररर्ने पाइप, तार, जाली बापत गाउँपार्लकामा बुझाउर्नुपर्न े

शलु्क दहेायबमोर्जम र्र्नधािरण गर्न े। 

दहेायः 

 -पाइप ३२ mm सम्मको प्रर्त र्मटर रु २ । 

 -पाइप ३२ mm दखेी ६३ mm सम्मको प्रर्तर्मटर रु १० । 

 -पाइप ६३ mm दखेी मार्थको पाइप प्रर्तर्मटर रु ५० । 

 -जाली प्रर्त जाली रु १०० । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०५  

क) हालसम्म कोरोर्ना भाइरस रोकथामको लागी गाउँपार्लकाको प्रकोप व्यिस्थापर्न कोर्मा हालसम्म भएको आम्दार्नी 

रु २,४६,६४,३६५ । हालसम्मको खर्ि रु १,१९,००,५३२ र मौज्दात रहकेो रकम रु १,२७,६३,८३३ रहकेो र्ििरण 

जार्नकारी प्राप्त भयो । 

ख) कोरोर्ना रोकथाम कोर्बाट भकु्तार्नी र्दर्न बाँकी क्िारेर्न्टर्न व्यिस्थापर्न रकम भकु्तार्नी र्दर्ने ।  

ग) र्ाडपििको समयमा कसरी व्यिस्थापर्न गर्न ेसम्बन्धमा िडागत कोरोर्ना ब्यिस्थापर्न सर्मर्त र्र्नमािण गरी सोसर्मर्त लाइ 

सकृय तुल्याउर्ने जसमा प्रत्येक टोल सधुार सर्मर्तको अध्यक्ष, आमा समहु र क्लबको सदस्यहरुलाइ सर्हतको कोर्भड 

व्यिस्थापर्न र्र्नयन्रण सर्मर्त र्र्नमािण गर्ने । 

घ) र्बद्यालयहरु सञ्र्ालर्न कसरी ल्याउर्ने सम्बन्धमा र्बद्यालयहरुको सझूािको आधारमा र्र्नयर्मत सञ्र्ालर्न गर्नि र्शक्षा 

शाखा सँग समन्िय गर्ने सामार्जक र्िकास सर्मर्तको संयोजकत्िमा रहकेो सर्मर्तको प्रर्तिेदर्नका आधारमा आिश्यक 

र्र्नणिय गर्न े। 
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ङ) गाउँपार्लकार्भर कुल १०२ जर्नाको लागी क्िारेर्न्टर्नको क्षमता रहकेो तथा १५ जर्नाको लागी आइसोलेशर्न बेड 

तयारी अिस्थामा रहकेो, हालसम्म क्िारेर्न्टर्नमा बसेका ब्यक्तीहरुको सख्या २०१ जर्ना, र्पर्सआर पररक्षण भएको सख्या 

६८३ जर्ना, कोरोर्ना भाइरस दखेा परेको सख्या ११ जर्ना सब ैर्र्नको भइसकेका, र्र्नशलु्क एम्बुलेन्स सेिा प्राप्त गर्न े९३३ 

जर्ना रहकेो र्ििरण जार्नकारी प्राप्त भएको । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०६  

आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को आम्दार्नी खर्िको र्ििरण उपर छलफल गरी आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को खर्ि अर्नुमोदर्न 

गरी आन्तररक लेखापरीक्षणका लागी कोर् तथा लेखा र्र्नयन्रण कायािलय पोखरालाइ परार्ार गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०७  

गाउँपार्लकार्भर रहकेा प्राकृर्तक श्रोत साधर्नको उच्र्तम प्रयोग गरर गाउँपार्लकाको आन्तररक श्रोत िरृ्ि गर्न ेउद्देश्यल े

र्िर्दिखोलामा र्नर्दजन्य पदाथि ढुङ्गा र्गट्टी को लागी आन्तररक राजश्वको अर्नुमार्न न्यरू्नतम रु ५ लाख मार र्स्िकृत गरी 

सो खोलामा र्नर्दजन्य पदाथि उत्खन्र्न र्बर्र र्ितरणको लागी बोलपर आव्हार्न गर्न े । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०८  

गदाि रुपा गाउँपार्लका कास्कीको र्मर्त २०७७।०४।०७ गतेको कायिपार्लका बैठकको र्र्नणिय र्नं ४ अर्नुसार १ करोड १६ 

लाख ५८ हजार अर्नुसार तपर्शल बमोर्जमका योजर्नाहरु आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा सञ्र्ालर्नमा रर्हरहकेो भएतापर्नी 

कोरोर्ना भाइरसका कारण भएको लकडाउर्न तथा सामार्जक दरुी कायम गर्नुिपर्न े भएकोले भकु्तार्नी हुर्न र्नसकेका 

र्र्नम्र्नार्नुसारका योजर्नाहरुको आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ कै र्बल भरपाइ तथा र्ाल ूआर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को योजर्ना 

अर्नुमगर्न तथा मलू्याङ्कर्न सर्मर्तको र्सफाररसका आधारमा भकु्तार्नी र्दर्नगेरी रमागत योजर्नाहरुको रुपमा राख्र्न ेर्र्नणिय 

गररयोः 

र्र्नम्र्नः 

रुपा गाउँपार्लका कास्की गण्डकी प्रदशे र्नपेाल 

आ. ि. २०७६/६७ का भकु्तार्नी र्दर्न िाँकी योजर्नाहरुको र्लष्ट 

र्स. र्न.  योजर्नाको र्नाम  िडा र्नं   भकु्तार्नी र्दर्न िाँकी रकम   कैर्फयत  

१ र्शिेश्वर अगािर्र्नक कृर्र् 

समहु(र्क्लािन्दी )  

४         1,50,000.00    

२ कोसेली घर र्र्नमािण उपभोक्ता सर्मती  ६         2,00,000.00    

३ र्शिेश्वर अगािर्र्नक कृर्र् समहु(एक गाँउ 

एक उत्पादर्न)  

४         2,00,000.00    

५ र्भरपार्नी खार्नपेार्नी आयोजर्ना  ५         1,00,000.00    

६ दउेराली स्िास््य व्यिस्थापर्न  ५           44,800.00    

७ दर्लतहरुको परम्परागत पेशा र्नर्िकरण 

र्िका पररयोजर्ना  

६         5,00,000.00    

८ र्संर्ड बाटो तथा रेर्लङ र्र्नमािण  ५           50,000.00    

९ फालर्ौर खेल मदैार्न  ३           28,000.00    

१० धरमडाँडा आपखुोला खार्नपेार्नी योजर्ना  ६         1,28,000.00    
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११ रामार्द माउडाँडा सडक र्र्नमािण ममित  ४ दखेी 

५ 

          50,000.00    

१२ र्सि हले्थ पोष्ट सरसफाइ  ४         1,00,000.00    

१३ माउडाँडा बहुउद्दरे्शय सामदुायीक भिर्न  ४         3,00,000.00    

१४ र्शि मर्न्दर र्र्नमािण सर्मती  ७         3,50,000.00    

१५ छहरेखोला खार्नेपार्नी योजर्ना  ५         3,55,000.00    

१६ उकाली ओराली र्र्नमािण सेिा  १ दखेी 

७ 

      30,00,000.00    

१७ गाँउपार्लका स्तरीय खलेकुद मैदार्न  ६       15,00,000.00    

१९ ररठुमाला मर्न्दर संरक्षण  १         4,20,000.00   पेश्की लगेको ।  

२० टोल र्िकास भिर्न माउडाँडा  ४         3,50,000.00   पेश्की लगेको ।  

२१ र्पप्ले खार्नपेार्नी आयोजर्ना  ७         5,98,500.00   पेश्की लगेको ।  

२२ र्ापँपार्नी खार्नेपार्नी उपभोक्ता सर्मर्त  ४         4,90,000.00   पेश्की लगेको ।  

२३ दर्लत िस्ती बहुउद्देर्शय भिर्न र्र्नमािण 

सर्मर्त  

२         3,50,000.00   पेश्की लगेको ।  

२४ जेष्ठ र्नागररक र्दिा मर्नोरञ्जर्न घर तथा 

पाररिारीक र्मलार्न सर्ेतर्ना केन्र रेडरस 

भिर्न र्र्नमािण दउेराली  

५           13,000.00   पेश्की लगेको ।  

२५ स्िास््य र्ौकीमा दइु कोठे भिर्न र्र्नमािण 

सर्मर्त  

३         4,97,000.00   पेश्की लगेको ।  

२७ जेष्ठ र्नागररक र्दिा मर्नोरञ्जर्न घर तथा 

पाररिारीक र्मलार्न सर्तेर्ना केन्र 

मलुपार्नी  

४         9,90,000.00   पेश्की लगेको ।  

२८ माझकोट भ्य ुटािर र्र्नमािण  २         3,54,500.00   पेश्की लगेको ।  

२९ जेष्ठ र्नागररक र्दिा मर्नोरञ्जर्न घर तथा 

पाररिारीक र्मलार्न सर्तेर्ना केन्र 

र्सकुि तार्न  

२         3,40,000.00   पेश्की लगेको ।  

३० खार्नपेार्नी संरर्र्ना र्र्नमािण (िडा र्न. १) १           28,000.00    

३१ गाँउपार्लका स्तरीय भर्लिल कोटि 

र्र्नमािण  

१         2,00,000.00   पेश्की लगेको ।  

३२ रामार्द रामकोट मोटर बाटो  ५ दखेी 

७ 

    1,84,69,013.00   समपरुक अर्नुदार्न 

तफि को योजर्ना  

  जम्मा रकम       3,01,55,813.00  
 



रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७७।५।१९ गि ेबसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको लिर्यर्हरु 

 

 

पेज  14 मध्यको 4 

 
 

 

 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०३।०९  

क) सामार्जक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धमा हालसम्मको अद्यािर्धक त्याङ्क अर्नुसार आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को 

लागी सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको र्ििरण र्र्नम्र्नार्नुसार रहकेोमा सो र्ििरणमा प्रर्र्लत 

कार्नूर्नअर्नुसार लगत कट्टा गर्नुिपर्न े व्यर्क्तहरुसमते रहकेोमा तत्काल सम्बर्न्धत िडा कायािलयहरुलाइ परु्न 

परार्ार गरी लगत कट्टा तथा लाभग्राहीहरुको र्नामािली रुज ूगरर पठाउर्न र्र्नदशेर्न गर्ने। 

र्र्नम्र्नः 

सामार्जक सरुक्षा र्नर्िकरण प्रथम र्ौमार्सक प्रर्तिेदर्न २०७७/०७८ 

सामानजक सुरक्षा नकनसम हालसम्म र्नर्िकरण भएका लाभग्राहीहरुको प्रर्तिेदर्न 

िडा र्न ं

१ 

िडा र्न ं

२ 

िडा र्न ं

३ 

िडा र्न ं

४ 

िडा र्न ं

५ 

िडा र्न ं

६ 

िडा र्न ं

७ 

जम्मा 

जेष्ठ र्नागररक भत्ता (७० िर्ि 

मार्थ) 

२२० १९८ १३३ १४६ ३४३ ६०८ ३२७ १९७५ 

जेष्ठ र्नागररक भत्ता (दर्लत) १८ २६ २६ ३१ २३ ४५ ५६ २२५ 

जेष्ठ र्नागररक एकल मर्हला 

भत्ता 

४१ ३३ २१ २७ ४६ ७८ ६२ ३०८ 

र्बधिा भत्ता ३२ १८ २२ २२ ४० ८३ ५० २६७ 

पणूि अपाङ्गता भत्ता क बगि १५ २१ ७ १० ११ २४ १७ १०५ 

अर्त अशक्त अपाङ्गता 

भत्ता ख बगि 

१ २ १३ १० १५ २४ २३ ९८ 

दर्लत बालबर्लका सरुक्षा 

भत्ता  

३९ ३८ २९ ३० २७ ४२ ७२ २७७ 

क्षेर तोकीएका बालबर्लका 

सरुक्षा भत्ता  

 

० ० ० ० ० १२ ० १२ 

जम्मा ३६६ ३३६ २५१ २७६ ५०५ ९१६ ६१७ ३२६७ 

 

ख)  मजि भइ प्रयोगर्िर्हर्न रहकेा र्िद्यालय भिर्नहरुको संरक्षणका लागी आिश्यक कायिर्िर्ध तयार गर्ने । 

ग) श्री संस्कृर्त पयिटर्न तथा र्नागररक उड्डयर्न मन्रालय र्संहदरबार काठमाण्डौबाट पयिटर्न पिुािधार र्र्नमािण तथा पयिटकीय 

उपज र्िकास साझेदारी आयोजर्नाको माग भएकोमा सोका लागी नवश्व शानतत उद्यान रपा गाउँपानलका वडा न १  

देखी ७, अर्नमुार्र्नत कुल लागत रु ४ करोड ९३ लाख २६ हजार १३४ रुपैयाको योजर्ना र्स्िकृत गरी र्र्नयमार्नुसार स्थार्नीय 

तहबाट व्यहोर्नुिपर्न ेकुल लागतको र्तस प्रर्तशत बराबरको रकम साझेदारी गर्ने । 

आजको कायिपार्लका बैठक समापर्न गर्ने ।
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०४।०१ कायिर्िर्धहरु र्स्िकृत गर्ने सम्बन्धमा 

 क) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको योजर्ना अर्नुमगर्न मलू्याङ्कर्न तथा फरफारक एिं भकु्तार्नी प्रर्रयालाइ  

  व्यिर्स्थत गर्नि बर्नेको कायिर्िर्ध, २०७७ पाररत गर्न ेसम्बन्धमा । 

ख) रुपा गाउँपार्लकाको कृर्र् व्यिसाय फमि दताि, र्नर्िकरण तथा र्र्नयमर्न गर्नि बर्नेको कायिर्िर्ध, २०७७ । 

२०७७।०७८-०४।०२ योजर्ना र्कताब र्स्िकृत गर्ने सम्बन्धमा 

२०७७।०७८-०४।०३  खरु्दखोलाको पलु ममित खर्ि भकु्तार्नी सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०४  रुपा गाउँपार्लका कास्की सेिा करारमा कायिरत कमिर्ारीहरुको करार म्याद थप सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०५  रुपा गाउँपार्लका कास्कीको आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को श्रािण र भदौ मर्हर्नाको आम्दार्नी  

  खर्ि सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०६ कोरोर्ना भाइरस र्र्नयन्रण रोकथाम सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०७ र्नर्दजन्य पदाथि उत्खर्नर्नको ठेक्का र्स्िकृत सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०८ र्िपद ्व्यस्थापर्न कोर्को रकम खर्ि सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०४।०९  र्बर्बध सम्बन्धमा । 

ननणायहरुः- 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०१ 

क) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको योजर्ना अर्नुमगर्न मलू्याङ्कर्न तथा फरफारक एिं भकु्तार्नी  

प्रर्रयालाइ व्यिर्स्थत गर्नि बर्नेको कायिर्िर्ध, २०७७ पाररत गर्ने । 

ख) रुपा गाउँपार्लकाको कृर्र् व्यिसाय फमि दताि, र्नर्िकरण तथा र्र्नयमर्न गर्नि  

बर्नेको कायिर्िर्ध, २०७७ पाररत गर्ने। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।२ 

गाउँपार्लकाको पररमार्जित योजर्ना र्कताि पाररत गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०३ 

पोखरा महार्नगरपार्लका िडा र्न ं३० र िडा र्न ं३२ जोड्र्न ेखरु्दखोला पलुमा क्षर्त पगुेको कारण पलु ममितको समयमा 

प्रयोग भएका र्र्नमािण सामाग्रीहरु ढुङ्गा, खार्ना खाजा बापतको खर्िसर्हत अन्य व्यिस्थापकीय खर्ि भकु्तार्नी र्दर्ने र्र्नणिय 

गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०४  

गाउँपार्लकामा आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ दखेी र्र्नरन्तर रुपमा करार सेिामा कायिरत कमिर्ारीहरुको करार म्याद र्मर्त 

२०७७ साउर्न १ गतदेरे्ख लाग ुहुर्न ेगरी २०७८ असार मसान्तसम्मका लागी करार म्याद थप गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०५  

आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को साउर्न र भदौ मर्हर्नामा गाउँपार्लकामा भएको र्र्नम्र्नार्नुसारको आम्दार्नी खर्िको र्ििरणउपर 

छलफल गरी अर्नमुोदर्न गररयोः 

र्र्नम्र्नः 

र 

स 

आम्दार्नी खर्ि 

रकम 

मौज्दात 

रकम 
कैर्फयत 

श्रोत र्र्नकासा 

१ र्िर्त्तय समार्र्नकरण 
१ करोड ९५ लाख ५० 

हजार मार 
० 

१ करोड ९५ लाख ५० 

हजार 
 

२ 
शसति अर्नुदार्न संघीय 

सरकार 

५ करोड ६१ लाख ६४ 

हजार ६ सय मार । 
० 

५ करोड ६१ लाख ६४ 

हजार ६ सय मार । 
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३ 
राजश्व बाँडफाँड 

संर्घय सरकार 

३३ लाख १० हजार 

६०३ मार । 
० 

३३ लाख १० हजार 

६०३ मार । 
 

४ आन्तररक श्रोत    

क 
अर्घल्लो आि को 

अल्या रकम 

७ करोड ४ लाख ३ 

हजार ८ सय ६९ मार 

१४ लाख ६५ 

हजार २ सय ६४ 

मार । 

  

ख 
गाउँपार्लकाको 

आम्दार्नी 

३ लाख ५ हजार ६ सय 

९९ पैसा ८८ मार। 
०   

ग 
िडा र्नं १ को 

आम्दार्नी 
६३ हजार ७ सय ८१। ०   

घ 
िडा र्नं २ को 

आम्दार्नी 
१९ हजार ९ सय ६२। ०   

ङ 
िडा र्नं ३ को 

आम्दार्नी 
१४ हजार ३ सय २२ ०   

र् 
िडा र्नं ४ को 

आम्दार्नी 
५७ हजार ९ सय १३  ०   

छ 
िडा र्नं ५ को 

आम्दार्नी 
८० हजार ८ सय ३९ ०   

ज 
िडा र्नं ६ को 

आम्दार्नी 
४२ हजार ५ सय १८ ०   

झ 
िडा र्नं ७ को 

आम्दार्नी 
४८ हजार ३ सय ५१ ०   

५ 
प्रकोप ब्यिस्थापर्न 

कोर् 
१ करोड २० लाख 

१३ लाख १७ 

हजार ७ सय ६४ 

। 

१ करोड ६ लाख ८२ 

हजार २ सय ३६ मार 
 

कुल जम्मा 

१६ करोड २० लाख ९७ 

हजार २ सय ८७ पैसा 

६० मार। 

२७ लाख ८३ 

हजार २८ मार 

१५ करोड ९३ लाख १४ 

हजार २ सय ५९ पैसा 

६० मार 

 

 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०६  

क) हाल आइसोलेसर्नमा ६ जर्ना रहकेा र क्िारेर्न्टर्नमा १५ जर्ना रहकेो जार्नकारी प्राप्त भयो। 

ख) र्मर्त २०७७ भदौ १९ गतेदखेी हालसम्म गाउँपार्लकाको क्िारेर्न्टर्न तथा आइसोलर्न व्यिस्थापर्नमा भएको 

खर्ि अर्नमुोदर्न गरी भकु्तार्नी गर्ने । 

ग) बैकर्ल्पक र्सकाइ सहर्जकरण अन्तगित समदुायमा सञ्र्ार्लत र्सकाइ लाइ र्र्नरन्तरता र्दइ प्रर्िर्धमैरी 

र्सकाइलाइ जोड र्दर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०७  

रुपा गाउँपार्लकार्भरका र्र्नम्र्नार्नुसार घाटको सम्बन्धमा र्र्नम्र्नअर्नुसारको र्र्नणिय गर्नःे 
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क) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्नं ३ मा रहकेो मादी र्नदीको ढुङ्गा र्गट्टी बालिुाको कर उठाउर्न ेर्सलबन्दी 

दरभाउपरमा र्प एल र्िल्डर प्रा र्ल ल ेपेश गरेको र्सलबन्दी दरभाउपर र्स्िकृत गर्ने। 

ख) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्नं ७ मा रहकेो मादी र्नदीको ढुङ्गा र्गट्टी बालिुाको कर उठाउर्न ेर्सलबन्दी 

दरभाउपरमा घर्ति र्र्नमािण सेिाल ेपशे गरेको र्सलबन्दी दरभाउपर र्स्िकृत गर्ने। 

ग) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्नं १ मा रहकेो मादी र्नदीको ढुङ्गा र्गट्टी बालिुाको कर उठाउर्न ेर्सलबन्दी 

दरभाउपरमा घर्ति र्र्नमािण सेिाल ेपशे गरेको र्सलबन्दी दरभाउपर र्स्िकृत गर्ने। 

घ) रुपा गाउँपार्लकाको आन्तररक राजश्व खातामा दार्खला भएको रकम रु ३ लाख मार आन्तररक राजश्व 

खाताबाट धरौटी खातामा ट्रान्सफर गर्न े। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०८  

र्मर्त २०७७।०५।२२ गते राती परेको परेको अर्िरल बर्ाितका कारण रुपा रुपा गाउँपार्लका िडा र्न ं६ बराहथोकमा मतृक 

सजृर्नका र्िकको पररिारमा तत्काल र्नगद राहत रकम रु ६० हजार र र्िस्थार्पत पररिार श्री हरेराम र्िकको पररिार तथा 

श्री माया सरु्नारको पररिारलाइ र्नगद राहत रकम रु १५ हजारका दरल ेउपलब्ध गराउर्ने  । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०४।०९  

क) हालसम्म गाउँपार्लकाबाट भएका कायिप्रगर्तहरुको संर्क्षप्त र्ििरण सर्हतको रपाको संगालो प्रकाशर्न गर्ने । 

ख) स्िास््य र्ौकी रुपाकोटमा और्र्ध पसल तथा र्मेर्ना गहृ सञ्र्ालर्न तथा सोही भिर्नको माथी भिर्नमा कोठा 

र्र्नमािणको लागी आिश्यक प्रर्रया अगाडी बढाउर्ने। 

ग) कृर्र् तफि  र्बर्र्नयोर्जत बजेटबाट रु १५ लाखबाट प्लार्ष्टक टर्नले र्शलबन्दी दरभाउपरबाट खररद गरी 

अध्यक्षस्तररय र्र्नणियअर्नुसार कृर्कहरुमा र्ितरण गर्ने । 

घ) भारर्तय राजदतुािाससँग एम्बुलेन्स प्राप्तीको लागी प्रस्तािपर पेश गर्न े। 

 

आजको कायिपार्लका बैठक समापर्न गर्ने । 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०५।०१ रुपा गाउँपार्लका कास्कीको भमूी बैंक कायिरम सञ्र्ालर्न कायिर्िर्ध २०७७ । 

२०७७।०७८-०५।०२ एम्बुलेन्स सञ्र्ालर्न तथा व्यिस्थापर्न  सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०५।०३ गाउँपार्लकामा इन्टरर्नेट जडार्न तथा परु्नः िायररङ गर्ने सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०५।०४ र्नर्दजन्य पदाथि उत्खर्नर्न ्ठेक्का सम्झौता तथा धरौटी र्फताि । 

ननणायहरुः-  

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०५।०१ 

रुपा गाउँपार्लका कास्कीको भमूी बैंक कायिरम सञ्र्ालर्न कायिर्िर्ध २०७७ र्स्िकृत गर्न े। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०५।०२  

संघीय सांसद एिं पिूिस्िास््यमन्री मार्नर्नीय खगराज अर्धकारीज्यकूो पहलमा भारर्तय राजदतुािासबाट प्राप्त भएको एक 

थार्न एम्बुलेन्स बुर्झर्लइ एम्बुलेन्सको र्र्नयर्मत सञ्र्ालर्न, आम्दार्नी  र खर्िलाइ सवु्यिर्स्थत गर्निका लागी रुपा 

गाउँपार्लका िडा र्नं ६ का िडाअध्यक्ष श्री र्नारायण गरुुङको संयोजकत्िमा बर्ढमा ५ सदस्यीय एम्बुलने्स सञ्र्ालर्न तथा 

व्यिस्थापर्न सर्मर्त गठर्न गर्ने। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०५।०३  

गाउँपार्लकामा दरै्र्नक ज्यालादारीमा कामदार खटाइ सामाग्रीहरु गाउँपार्लकाबाटै व्यिस्था गर्ने गरी कायािलयमा िायररङ 

तथा इन्टरर्नेटका लार्ग र्िद्यतु तार, र्मर्डया कन्भटिर, राउटर, र्िद्यतु र्स्िर्, र्लर्ष्ट लगायत आिश्यक सामाग्रीहरु खररद 

गरी िायररङ गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०५।०४  

(क) रुपा गाउँपालका िडा र्नं ३ मा रहकेो मादी र्नर्दको ढुङ्गा र्गट्टी बालिुा सम्बर्न्ध र्शलबन्दी दरभाउपरमा र्प एल 

र्िल्डर प्रा र्ल गाउँपार्लकाबाट तोर्कएको र्मर्तसम्ममा सम्झौताको लागी सम्पकि मा र्नआएको र्र्नजको धरौटी बापतको 

रकम रु १ लाख ५० हजार जफत गरी र्ि स कन्सट्रक्सर्न प्रा र्लको र्नाममा सम्झौताका लागी सरू्र्ना जारी गर्न े। 

(ख) रुपा गाउँपार्लका िडा र्न ं७ मा रहकेो मादी र्नदीको घाटमा र्नर्दजन्य पदाथि उत्खर्नर्न सम्बर्न्ध र्शलबन्दी दरभाउपर र 

िडा र्न ं१ मा रहकेो मादी र्नर्दको र्नर्दजन्य पदाथिको उत्खर्नर्न सम्बन्धी र्शलबन्दी दरभाउपरमा घर्ति र्र्नमािण सेिाको फमि 

र्स्िकृत भइ र्र्नजल ेतोकेको र्मर्तमा सम्झौता गरी कबुल अंक बराबरको रकम गाउँपार्लकामा जम्मा गररसेकेको दरे्खर्न 

आएकोले प्रकार्शत सरू्र्नाअर्नुसार र्र्नज फमिलाइ र्र्नजले कबुल गरेको रकमको दश प्रर्तशत बराबरको रकम परुस्कार 

स्िरुप उपलब्ध गराउर्ने । 

(ग) र्नर्दजन्य पदाथिको ठेक्का र्स्िकृत भइ गाउँपार्लकामा सम्झौता भइसकेका घाटहरुको हकमा र्शलबन्दी दरभाउपर 

बोलपरदाताहरुले र्शलबन्दी दरभाउपरसाथ पेश गरेको धरौटी बापतको रकम र्फताि गर्न े। 

 

आजको कायिपार्लका बैठक समापर्न गर्ने । 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०६।०१ आि २०७७।०७८ को प्रथम र्ौमार्सक सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्ितरण सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०६।०२ र्नर्दजन्य पदाथि उत्खर्नर्न ्ठेक्का सम्झौता तथा धरौटी र्फताि । 

२०७७।०७८-०६।०३ कोरोर्ना भाइरस रोकथाम तथा र्र्नयन्रण सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०६।०४ अस्पताल र्र्नमािण तथा व्यिस्थापर्न सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०६।०५ र्बश्वशार्न्त मार्िलाइ रकम र्र्नकासा गर्ने सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०६।०६ रामकोट रामादी सडक र्र्नमािणको म्याद थप तथा रकम भकु्तार्नी सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०६।०७ र्बर्बध सम्बन्धमा । 

ननणायहरुः-  

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०१ 

रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्न ं१ दखेी िडा र्नं ७ िडा कायािलयहरुबाट प्राप्त र्सफाररसपरका आधारमा MIS Entry 

मा सामार्जक सरुक्षा भत्ता पाउर्न ेर्नामािलीमा र्नाम भएका सामार्जक सरुक्षाभत्ता प्राप्त गर्न ेलाभग्राहीहरुको र्ििरणका 

आधारमा र्नपेाल सरकारको र्र्नणियका आधारमा अथि मन्रालयबाट र्र्नकासा माग गरी सर्नराइज बैंक दउेराली शाखामाफि त 

सामार्जक सरुक्षा भत्ता र्ितरण गराउर्ने र्र्नणिय गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०२  

क) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको कायिपार्लकाको र्र्नणिय र्नं २०७७।०७८-०४।०७ अर्नुसार कास्कीको िडा र्न ं७ मा 

रहकेो मादी र्नदीमा र्नर्दजन्य पदाथि उत्खन्र्न गर्ने सम्बन्धमा अंक घर्ति र्र्नमािण सेिाको दरभाउपर र्स्िकृत 

भएकोमा र्र्नजले कबोल गरेको भन्दा रु ८० हजार रकम बढी जम्मा गरेको रकम कबोल अंक एकमषु्ठ जम्मा 

गरेमा १० प्रर्तशत बराबरको रकम परुस्कार स्िरुप र्फताि गर्ने ।  

ख) रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्नं १ मा रहकेो मादी र्नदीको र्नर्दजन्य पदाथि उत्खन्र्न सम्बन्धमा दताि हरु्न 

आएका फमिहरुमध्यै सिैभन्दा बढी कबोल अंक घर्ति र्र्नमािण सेिाको र्र्नजलाइ एकमषु्ट रकम जम्मा गरेिापतको 

दश प्रर्तशत बराबरको रकम रु १ लाख ३९ हजार ९ सय १९ मार घर्ति र्र्नमािण सेिालाइ परुस्कार स्िरुप र्फताि 

गर्ने ।  

ग) रुपा गाउँपालका िडा र्नं ३ मा रहकेो मादी र्नर्दको ढुङ्गा र्गट्टी बालिुा सम्बर्न्ध र्शलबन्दी दरभाउपरमा र्प एल 

र्िल्डर प्रा र्ल गाउँपार्लकाबाट तोर्कएको र्मर्तसम्ममा सम्झौताको लागी सम्पकि मा र्नआएको र्र्नजको धरौटी 

बापतको रकम रु १ लाख ५० हजार जफत गरी र्ि स कन्सट्रक्सर्न प्रा र्ल को र्नाममा सम्झौताका लागी अर्नुमती 

प्रदार्न गर्न ेर्र्नणिय गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०३  

र्नेपालीहरुको महार्न पिि र्बजयादशमी तथा र्दपािलीको अिसरमा हुर्नसक्र्न े र्भडभाडलाइ कम गर्न ेगरी मार्र्नसहरुको 

जमघट हरु्ने गरी र्पङ खेल्र्न ेतथा मठ मर्न्दरहरुमा मार्र्नसहरु भलेा भइ हरु्ने पजुाआदीका कायिहरु र्र्नयन्रण गर्ने र्र्नणिय गररयो 

। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०४  

र्नेपाल सरकारबाट प्रत्येक स्थार्नीय तहमा कर्म्तमा ५ बेडको अस्पताल र्र्नमािणको लागी आबश्यक बजेट सर्हतको 

सहयोग हुर्न ेजार्नकारी प्राप्त भएकोल ेहाललाइ अको व्यिस्था र्नभएसम्मको लागी रुपाकोट स्िास््य र्ौकी रहकेो भिर्नमा 

कर्म्तमा १५ बेडको अस्पताल सञ्र्ालर्न हुर्ने गरी पिूािधार र्र्नमािण गर्निको लागी र्र्नम्र्नार्नुसारको कायिहरु अगाडी बढाउर्नःे 

क) उक्त भिर्नको मार्थल्लो तलामा स्िास््यकमी आिास गहृ र्र्नमािणको लागी भैपरी आउर्ने र्ालतुफि को बजेटबाट खर्ि 

लेख्र्ने गरी उपभोक्ता सर्मर्त माफि त तत्काल कायि सरू्ारु गराउर्ने गरी जर्नसहभार्गता सर्हत रु ४१ लाखको रुपाकोट 

अस्पताल भिर्न र्र्नमािण योजर्ना र्स्िकृत गर्ने । 
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ख) अस्पताल पररसरमा र्र्नर्ज क्षरेबाट सञ्र्ालर्न हुर्ने गरर और्र्ध पसल सञ्र्ालर्नको लार्ग आिश्यक प्रर्रया अगाडी 

बढाउर्ने । 

ग) अस्पतालमा रेर्डयोलोजी र्भर्डयो एक्स रे सेिा सर्हतको सेिा र्िस्तारको लागी आिश्यक पिुािधार खररद कायि अगाडी 

बढाउर्ने  

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०५  

गाउँसभाबाट र्स्िकृत प्रार्िर्धक र्िद्यालयहरुको एर्ककरण व्यिस्थापर्न तथा र्शक्षक प्रोत्साहर्न कायिरम अन्गगित (बजेट 

श्रोत राजश्व बाँडफाँड संघीय सरकार) र्स्िकृत बार्र्िक बजेटबाट श्री र्बश्वशार्न्त मार्ि रुपा ५ दउेराली लाइ प्रार्िर्धक 

र्शक्षा सञ्र्ालर्नाथि करार सेिामा कायिरत र्शक्षकहरुको तलब भत्ता अर्नुदार्न स्िरुप रु ८ लाख मार रकम उपलब्ध गराउर्न े

र्र्नणिय गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०६ 

रुपा गाउँपार्लका कास्कीको िडा र्नं ५ दखेी िडा र्न ं७ जोड्र्न ेरामकोट रामादी सडक र्र्नमािण र्मर्त २०७६/०३/२५ मा 

सम्झौता भएको Construction of Ramkot-Ramadi Road, ठेक्का र्न ं NCB/Works/Rupa/2075-076/3 

सम्झौता रकम रु ७ करोड ३१ लाख २ हजार ९२ पैसा ९४ मार को हालसम्म भकु्तार्नी भएको रकम सम्झौता पश्चात रु ६४ 

लाख, र्मर्त २०७६।५।२९ मा रु ८३ लाख, र्मर्त २०७६।११।१४ मा रु ४६ लाख ९२ हजार ५ सय ८८ पैसा ८३ मार, 

र्मर्त २०७६।१२।३ मा रु १३ लाख २० हजार ७ सय ५७  पैसा ८४ मार, र्मर्त २०७७।३।३१ मा रु ३९ लाख ३० हजार 

९ सय ८७ मार भकु्तार्नी भएको भकु्तार्नी माग सर्हत र्ौथो रर्र्नङ्ग र्िल बापत रु २८ लाख ९४ हजार ५ सय १५ मार 

भकु्तार्नीको लागी कायािलयमा र्बल पेश भएको व्यहोरा कायािलयबाट प्राप्त भएकोमा उल्लेर्खत भकु्तार्नी रकम अर्नमुोदर्न 

गरी ठेक्का म्याद समाप्त हरु्ने र्मर्त २०७७।६।२४ (सम्झौता भएको र्मर्तल े१५ मर्हर्ना) रहकेोमा र्बश्वव्यापी महामारीको 

रुपमा फैर्लएको कोरोर्ना भाइरसका कारण र्सर्जित समस्याका कारण र्नेपाल सरकारबाट भएको लकडाउर्न तथा र्िर्भन्र्न 

समयमा जारी र्र्नर्ेधआज्ञा तथा सामार्जक दरुी कायम गर्नुिपर्न ेअबस्थाका कारण र्र्नधािररत समयमा ठेक्का सम्पन्र्न हरु्न 

र्नसकेको कारण र्नपेाल सरकार मर्न्रपररर्दक्ो र्मर्त २०७७।३।२९ को र्र्नणियअर्नुसार उक्त ठेक्काको म्याद र्मर्त 

२०७७।१२।३० गतेसम्मको लागी म्याद थप गर्ने र्र्नणिय गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०६।०७ 

प्रस्ताि र्न ं२०७७।०७८-०६।०७ मार्थ छलफल गदाि आजको कायिपार्लका बैठक समापर्न गर्ने । 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०७।०१ गाउँपार्लकामा इन्टरर्नेट सेिा र्िस्तार सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०७।०२ सडक र्र्नमािणको बजेट रकमान्तर सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०७।०३ कोरोर्ना भाइरस र्र्नयन्रण रोकथाम सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०७।०४ डाँडाको र्नाक प्रहरी र्ौकी भिर्न र्र्नमािण अर्नुदार्न उपलबन्ध गराउर्न ेसम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०७।०५ एम्बुलेन्स करार सम्झौता रि गरी गाउँपार्लकाको एम्बुलेन्स सञ्र्ालर्नमा ल्याउर्न ेसम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०७।०६ र्बर्बध सम्बन्धमाः 

 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउर्ने सम्बन्धमा । 

प्रहरी र्ौकीहरुलाइ मौलापजूा खर्ि व्यिस्थापर्न सम्बन्धमा ।  

आयिेुद शाखामा कायािलय सहयोगी करार सेिामा र्र्नयर्क्त सम्बन्धमा । 

ननणायहरुः- 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०१  

गाउँपार्लकार्भर इन्टरर्नेट सेिा र्िस्तारको लागी  World Link Pvt Ltd िाट प्राप्त प्रस्तािको आधारमा गाउँपार्लका र 

इन्टरर्नटे सेिा प्रदायक संस्था World Link Pvt Ltd र गाउँपार्लका र्िर् सम्झौता गरी रुपा गाउँपार्लकाभर इन्टरर्नेट 

सेिा र्िस्तारको लागी आिश्यक प्रर्रया अगाडी बढाउर्न े। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०२  

गाउँपार्लका अध्यक्षस्तररय र्र्नणियअर्नुसार पेश भएको रामकोट रामादी सडक र्र्नमािण तफि  र्िर्र्नयोर्जत बजेटबाट रकमान्तर 

गरी अर्नुमोदर्नको लागी आगामी गाउँसभामा प्रस्ताि पेश गर्न ेर्र्नणिय गररयो । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०३  

कोरोर्ना भाइरस र्र्नयन्रण तथा रोकथाममा रुपाको पहलकदमी तफि  र्र्नम्र्नार्नुसारका कायिहरु गर्नेः 

र्नेपालीहरुको दश ैर्तहार र्नर्जर्कद ैगरेको सन्दभिमा मार्र्नस मार्र्नस र्िर्को भौर्तक दरुी कायम गर्ने अर्नाबश्यक र्भडभाड 

र्नगर्न ेर्नगराउर्ने, मठ मर्न्दरहरुमा र्र्नयर्मत पजूापाठ मार गर्न ेतथा साििजर्र्नक स्थलमा र्पङ खेल्र्न ेतथा मद्यपार्न गरी होहल्ला 

गर्ने कायिहरु बन्द गर्न ेगराउर्न े। 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०४  

डाँडाको र्नाक प्रहरी र्ौकीमा मर्हला तथा बालबार्लका सेल भिर्न र्र्नमािणको लागी गाउँपार्लकाको भिर्न र्र्नमािण तथा 

ममितका लागी समपरुक तफि  र्िर्र्नयोर्जत ३० लाखमारको बजेटबाट खर्ि लेख्र्ने गरी रु १ लाख मार अर्नुदार्न उपलब्ध 

गराउर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०५  

र्नेपाल रेडरस सोसाइटी रुपा ५ सँग मार्सक १ लाख २० हजार भाडा, २० हजार सिारी र्ालकको मार्सक सेिा सरु्िधा 

२० हजार सर्हत इन्धर्न गाउँपार्लकाबाट व्यहोर्ने गरी भएको एम्बुलने्स भाडामा र्लर्नरे्दर्ने सम्झौता र्मर्त २०७७ असोज 

मसान्तदखेी लागहुुर्ने गरी रि गरी गाउँपार्लकाको एम्बुलेन्स सञ्र्ालर्नमा ल्याउर्ने । 

 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०७।०६  

क) र्बश्वव्यापी रुपमा फैर्लएको कोरोर्ना भाइरस रोकथाम तथा र्र्नयन्रणको रममा रुपा गाउँपार्लकािारा 

सञ्र्ार्लत क्िारेर्न्टर्नमा मतृ्य ुभएका रुपा गाउँपार्लका स्थाइ र्र्निासी श्री र्बश्वबन्ध ुसाकी को पररिारलाई राहत 

रु ३ लाख आर्थिक सहायता बापतको रकम उपलब्ध गराउर्ने । 

ख) गाउँपार्लकार्भर रहकेा र्भरर्ोक प्रहरी र्ौकी, दउेराली प्रहरी र्ौकी, हशंपरु प्रहरी र्ौकी तालबेशी प्रहरी 

र्ौकीलाइ प्रर्त प्रहरी र्ौकी रु १० हजार  आर्थिक सहयोग प्रदार्न गर्न े। 

ग) रुपा गाउँपार्लका आयिेुद शाखामा कायािलय सहयोगी सेिा करारमा र्र्नयकु्त गर्ने । 
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घ) गाउँपार्लकार्भरका सिै िडा कायािलयहरुबाट  र्र्निेदर्न माग गरी खार्नपेार्नी तफि को बजेटबाट साििजर्र्नक खररद 

ऐर्न, २०६३ बमोर्जम खररद प्रर्रया अगाडी बढाउर्न े। 

ङ) र्जल्ला रेडरस सोसाइटी कास्की को भिर्न र्र्नमािणको लागी गाउँपार्लकाको भिर्न र्र्नमािण तथा ममितका लागी 

समपरुक तफि  र्िर्र्नयोर्जत ३० लाखमारको बजेटबाट खर्ि लेख्र्न ेगरी रु ५ लाख आर्थिक सहयोग प्रदार्न गर्न े। 

र्) उपर उल्लेर्खत र्र्नणियहरु अर्नमुोदर्नका लागी आगामी गाउँसभा बैठकमा पेश गर्न े। 
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प्रस्तावहरुः 

२०७७।०७८-०८।०१ कोरोर्ना भाइरस र्र्नयन्रण रोकथाम सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०८।०२ प्लार्ष्टक टर्नले र्ितरण सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०८।०३ योजर्ना कायिरम कायािन्ियर्न कायियोजर्ना सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०८।०४ मेर्सर्नरी औजार खररद गर्ने सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०८।०५ र्बर्बध सम्बन्धमाः 

   आर्थिक सहायता सम्बन्धमा । 

ननणायहरुः- 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०८।०१ 

क) हालसम्मको आइसोलेसर्न तथा क्िारेर्न्टर्नको र्ििरणः 

र स  र्ििरण  संख्या  कैर्फयत 

१ हाल गाउँपार्लकाबाट र्र्नमािण गरेको क्िारेर्न्टर्नमा रहकेो संख्या ७ जर्ना ७ जर्ना  

२ हाल गाउँपार्लकाको आइसोलेसर्नमा रहकेो संख्या ०  

३ होम आइसोलसर्न रहर्नभुएको  २  

४ हालसम्म गाउँपार्लकाको क्िारेर्न्टर्नमा बसेको संख्या २०६  

५ हालसम्म गाउँपार्लकाको आइसोलेसर्न बसेको संख्या २१  

६ हालसम्म गाउँपार्लकाबाट PCR भएको जम्मा संख्या ९८०  

७ हालसम्म PCR मा पोजेर्टभ दखेीएको संख्या २३  

 

ख) क्िारेर्न्टर्न तथा आइसोलेसर्न व्यिस्थापर्नमा भएको खर्ि अर्नमुोदर्न तथा भकु्तार्नी गर्ने । 

ग) गाउँपार्लकाबाट क्िारेर्न्टर्न तथा आइसोलेसर्न मा मार्र्नसहरु ओसारपसार गर्ने प्रयोजर्नका लागी भाडामा 

र्लएको दाजभुाइ ढुिार्नी सेिाको र्नाममा रहकेो सिारी साधर्न र्नं ग ३ र् ८९३ सँग भएको ढुिार्नी सम्झौताअर्नुसार 

हालसम्म भकु्तार्नी हुर्न बाकँी रहकेो रकम भकु्तार्नी गरी र्मर्त २०७७ कार्तिक २० गतेदखेी लागहुरु्ने गरी र्र्नजसँग 

भएको सम्झौता रि गर्ने । 

घ) र्मर्त २०७७ मंर्सर १ गतदेखेी लागहुुर्न ेगरी गाउँपार्लकाबाट सञ्र्ार्लत क्िारेर्न्टर्न बन्द गरी सम्बर्न्धत िडा 

सर्मर्तहरुलाइर्नै र्जम्मेिारी र्दइ समदुायस्तरमै क्िारेर्न्टर्न तथा होम क्िारेन्टीर्नमा व्यिस्थापर्न गर्नेगरी 

गाउँपार्लकाको क्िारेर्न्टर्न बन्द गर्न े। 

ङ) गाउँपार्लकाबाट आइसोलेसर्न र्र्नमािण तथा स्तरोन्ती गर्ने सो बाहकेका कायिहरुमा समदुायस्तरालाइ र्न ैर्जम्मेिार 

बर्नाउर्ने गरी सम्बर्न्धत िडा सर्मर्तहरुमाफि त व्यिस्थापर्न गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०८।०२ 

गाउँपार्लकाबाट खररद प्रर्रयामा रहकेा जम्मा २०० थार्न टर्नले प्लार्ष्टकलाइ हाल प्रर्त टर्नेल प्लार्ष्टक रु १००० मार 

कृर्कले व्यहोर्न ेगरी सम्बर्न्धत िडा कायािलयहरुबाटै र्ितरण गर्नगेरी पर्हलो र्रणमा रुपा गाउँपार्लका िडा र्न ं१, २, ३ 

र िडा र्नं ४ लाइ १५/१५ थार्नका दरल ेर िडा र्नं ५, ६ िडा र्नं ७ मा  २०/२० थार्नका दरल ेपठाउर्ने र्र्नणिय गररयो । 

 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०८।०३ 

र्ाल ुआि २०७७।०७८ का योजर्नाहरुको प्रभािकारी कायािन्ियका लागी र्र्नम्र्नार्नुसारको योजर्ना कायािन्िय तार्लका 

र्र्नमािण गर्नेः 

र्र्नम्र्नः 

र स र्बबरण समयअिधी कैर्फयत 
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१ उपभोक्ता सर्मर्त गठर्न  कार्तिक मसान्त र्भर  

२ लगत इर्ष्टमटे/प्रस्ताि तयार  कार्तिक मसान्त र्भर  

३ उपभोक्ता सर्मर्तलाइ तार्लम  मंर्सर १५ र्भर  

४ योजर्ना तथा कायिरम सम्झौता काम सरुु  मंर्सर मसान्तसम्म  

५ योजर्ना सञ्र्ालर्न, सम्पन्र्न, अर्नगुमर्न  र्ैर मसान्त र्भर  

६ योजर्नाको भकु्तार्नी बैशाख मसान्त सम्म   

 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०८।०४ 

गाउँसभाबाट र्स्िकृत बजेटको पररर्धमा रहरे एक थार्न जेर्सर्ि खररदका लागी रु ५० लाख मार रकम भपैरी आउर्न ेर्ाल ु

खर्ि र्शर्िकबाट र्शर्िकान्तर गरी अर्नुमोदर्नका लागी आगामी गाउँसभामा पेश गर्न ेगरी साििजर्र्नक खररद ऐर्न, २०६३ 

बमोर्जम मेर्सर्नरी औजार खररद गर्ने । 

कायापानलका ननणाय नं २०७७।०७८-०८।०५ 

प्रस्ताि र्नं २०७७।०७८-०८।०५ मार्थ छलफल गदाि काउरे गाईभैसी पालर्न कृर्क समहू, रुपा - ७ कास्कील ेरुपा ७ मा 

र्र्स्यार्न केन्र र्र्नमािणको लागी र्र्र्लङ भ्याट खररद गरर जडार्न गररसकेकोल ेसो समहूलाइ कृर्क समहू गठर्न कृर्क 

प्रोत्साहर्न कायिरम रु ५ लाखको बजेटबाट खर्ि लेख्र्ने गरी रु १ लाख ५० हजार मार अर्नुदार्न बापत रकम उपलब्ध 

गराउर्ने र्र्नणिय गररयो । 


