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पेज  3 मध्यको 1 

 
 

प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 

२०७७।०७८-०१७।०१ गाउँपालिका स्थापना लिवश सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०२ छात्रवलृिको िागी लसफारिस सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०३ नलिजन्य पिाथथ लवलि लवतिण सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०४ लवपि ् लपलित तथा सिुलित नागरिक आवास कायथिमका िाभग्राहीको लसफारिस  

   सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०५ गाउँपालिकालभत्र लशिक ििबन्िी लमिान सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०१७।०६ नेिम्बो नेपािको सहकायथमा िन्त लशलवि सञ्चािन सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०७ व्यक्हो िोिि खरििको बोिपत्र सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०८ सेवा किािमा कमथचािी लनयकु्ती सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१७।०९ खानेपानी योजना सम्बन्धमा । 

  

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०१ 

 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०१ मालथ छिफि गिाथ स्थापना लिवस मिू समािोह सलमलतिे पेश गिेको 

कायथिम प्रस्तावपत्र लस्वकृत गरि सोको कायाथन्वयन भव्य ि सभ्य बनाउन सबै जनप्रलतलनलध तथा िाष्ट्रसेवक 

कमथचािीहरुिाइ खटाउने लनणथय गरियो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०२ 

 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०२ मालथ छिफि गिाथ रूपा गाउँपालिका कास्कीबाट मातभृमूी सम्मान पाल्पािी 

समाजको िागी सम्बलन्धत विा कायाथियहरुको लसफारिसका आधािमा छात्रविृीको िागी लसफारिस गने तथा 

प्रालवलधक लशिा तफथ  उच्च लशिा अध्ययन गनथ रूपाकोट रिसोटथको आलथथक सहयोगमा रु ४ िाखमात्र 

छात्रवलृिको िागी रूपा ७ लनवासी छात्रा सवेुच्छा सवेुिीिाइ छात्रवलृि प्रिान गने लनणथय गरियो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०३ 

 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०३ मालथ छिफि गिाथ रूपा गाउँपालिकाको ियािे िामपाटा िोभान तािबेशी 

खोिाको नलिजन्य पिाथथ (िोिा, ग्राभेि) गाउँपालिका अध्यिसलहतको प्रालवलधक टोिीको स्थिगत 

अनगुमनका आधािमा हिेाथ करिव ४०१४ घनलमटि नलिजन्य पिाथथ िहकेो प्रालवलधक प्रलतवेिन प्राप्त भएकोिे 

गाउँसभाको लनणथयअनुसािको िाजश्व असिुी गिी लवलिलवतिण अनमुती प्रिान गने लनणथय गरियो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०४ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०४ मालथ छिफि गिाथ लवपिक्ो समयमा िलत भएका व्यलक्तहरुको िगत 

सम्बलन्धत विा कायाथियहरुबाट संकिन गिी सोको लवविण लजल्िा प्रशासन कायाथिय कास्कीमा प्रेषण गने 

तथा सिुलित नागरिक आवासका िाभग्राहीहरुको सवेिण फािम भिी सोको लवविण प्रेषण गने लनणथय गरियो।    
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०५ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०५ मालथ छिफि गिाथ सामालजक लवकास शाखाको लनणथयसलहत प्रस्ताव पेश 

भएबमोलजम रूपा गाउँपालिकालभत्रका लशिक ििबन्िी लमिान गने लनणथय गरियो। 

    

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०६ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०६ मालथ छिफि गिाथ रूपा गाउँपालिकामा नेिम्बो नेपाि नामको गैिसिकािी 

संस्थाबाट लवद्यािय तहमा तथा गाउँपालिका स्तिमा िन्तिोग सम्बलन्ध लशलवि सञ्चािन गनथ अनमुलत प्रिान 

गने । लमलत २०७७ फाल्गणु २२ गतेिखेी २०७७ फाल्गुण २८ गतेसम्म गाउँपालिकामा सञ्चािन गने लनशलु्क 

िन्त लशलविमा लबशेषज्ञ लचलकत्सक सलहत बढीमा ८ जनासम्मको टोिीिाइ लशलवि अवलधभि खाने बस्ने 

व्यवस्था गाउँपालिकाको तफथ बाट व्यहोने लनणथय गरियो। 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०७ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०७ मालथ छिफि गिाथ गाउँसभाको लनणथयअनसुाि व्यक्हो िोिि खरििको 

बोिपत्र आव्हान भएकोमा सबैभन्िा कम अंक कबोि गने बोिपत्रिातािे बोिपत्र िस्तुिबापतको िकम 

गाउँपालिकािे तोकेको खातामा लनधाथरित लमलतमा जम्मा गिेको भलन आलथथक प्रशासन शाखाबाट जानकािी 

प्राप्त भएकोिे सम्बलन्धत बोिपत्रिातािे पेश गिेको बोिपत्र थप मलू्याङ्कनका िागी मूल्याङ्कन सलमलतिाइ 

लनिशेन लिने लनणथय गरियो। 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०८ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०८ मालथ छिफि गिाथ ििबन्िी लस्वकृतीको िागी आगामी गाउँसभामा पेश गने 

गिी २०७८ असाि मसान्तसम्मको िागी कायाथिय सहयोगी पिमा मालसक रु १३५०० मात्र सेवा सलुवधा प्राप्त 

गने गिी लनम्नानसुािका व्यक्तीहरुिाई सेवा किािमा लनयकु्त गने लनणथय गरियोोः 

लनम्नोः 

क) रूपा गाउँपालिका विा नं ३ को कायाथियमा श्री सवथती कुमाि रूपा ३ । 

ख) आधािभतू स्वास््य केन्र स्यास्त्रीको िागी श्री चन्रकिा कँुवि रूपा ३ । 

ग) आधािभतू स्वास््य केन्र थमु्कीको िागी श्री सोलवता आिे रूपा ३ । 

साथै भमुी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको सम्झौता बमोलजम आवश्यक कमथचािी िलैनक ज्याििािी 

किािमा गाउँपालिकाको अिि कामिािको िलैनक ज्यािाबापतको िकम सेवा सलुवधा पाउने गिी 

लनम्नानसुािका व्यक्तीहरुिाई सेवा किािमा लनयकु्त गने लनणथय गरियोोः 

लनम्नोः 

क) श्री फारूकलिन लमया रुपा ६ कास्की । 

ख) श्री सिेुश गरुुङ रूपा ५ कास्की । 

ग) श्री लवशाि थापा रूपा ४ कास्की । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१७।०९ 
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पेज  3 मध्यको 3 

 
 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-१७।०९ मालथ छिफि गिाथ रूपा गाउँपालिका २ कास्कीमा खमािे कुिुिे पेिुङ्गा 

खानेपानी योजनामा खानेपानी लशषथक तफथ बाट रु ४ िाखमात्र लवलनयोजन गिी तत्काि कायथसचूारु गिाउने 

लनणथय गरियो। 

 

 

 

 

 

मममि २०७७ साल फाल्गणु १९ गिे बसेको गाउँ काययपामलका बैठकले उपर उल्ल्लखि मिणयय गरेको व्यहोरा स्थािीय 
सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोल्जम प्रमाल्णि गदयछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्िोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अमिकृि 

मममििः                             रुपा गाउँपामलका कास्की 

 


