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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७८।०७९-०३।०१ पाचौ जजल्ला सभामा बार्षणक प्रगती प्रनतवेदि पेश गिे सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०३।०२ िदी खोलाको िजजक बस्ती र्वकास मापदण्ड लाग ुगिे सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०३।०३ र्वपद्जन्य घटिाबाट र्पनडतलाई राहत तथा पिुनिणमाणर् सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०३।०४ कवरस्थाि क्षेत्र संरक्षर् सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०३।०५ िददजन्य पदाथण उत्खिि तथा र्वर्ि र्वतरर्को लागी प्रारजम्भक वातावरर्ीय 
पररक्षर् प्रनतवेदि उपर छलफल सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०३।०६ कोरोिा भाइरस नियन्त्रर् सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०३।०७ र्वर्वध सम्बन्धमाुः नियनमत सडक सरसफाइ गिे सम्बन्धमा । 

  

  

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०१ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०१ मानथ छलफल गदाण पााँचौ जजल्ला सभामा गाउाँपानलकाको तफण बाट 
आनथणक बषण २०७७।०७८ मा सम्पाददत कायणहरको सम्बन्धमा कायाणलयबाट तयार गररएको संजक्षप्त 
प्रनतवेदि कायणपानलकाबाट जस्वकृत गरी नमनत २०७८ असोज ८ शिुबारको जजल्ला सभामा पेश गिे 
निर्णय गररयो ।   

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०२ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०२ माथी छलफल गदाण रूपा गाउाँपानलका वडा िं ६ खोलाको छेउ 
नियालेस्वारा स्थायी निवासी श्री सरस्वती नतवारी सवेुदीको र रूपा गाउाँपानलका ६ तालबेशीमा रहेको 
तालबेशी बहउुदे्दजययय सामदुार्यक भविमा खोलाको मापदण्डमा १० नमटर कायम गरी भवि निमाणर् 
अिमुती प्रदाि गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०३ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०३ माथी छलफल गदाण २०७७ जेष्ठ ३० गतेपछी मिसिुजन्य 
र्वपद्जन्य घटिाबाट प्रभार्वत व्यजिहरको सातवटै वडाहरबाट नसफाररस भइआएको र्वपद्जन्य घटिाबाट 
प्रभार्वतहरको घरघरमा गइ वस्तजुस्थनत झल्किे गरी प्रनतवेदि तयार गिण गर्कहर खटाउिे निर्णय गररयो 
। 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०४ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०४ माथी छलफल गदाण रूपा गाउाँपानलका वडा िं ६ नमयागाउाँ मा 
रहेको कवरस्थाि क्षेत्र संरक्षर्का लागी सम्बजन्धत क्षेत्रको समदुायलाइ जजम्मा ददिे निर्णय गररयो ।  
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कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०५ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०५ माथी छलफल गदाण आनथणक बषण २०७८।०७९ को लागी िददजन्य 
पदाथण उत्खन्न तथा र्वर्ि र्वतरर्को लागी पानलकानभत्रका निम्िािसुारका िददघाटहरको संजक्षप्त 
वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्किको लागी कायाणलयबाट छिौट भएको परामशणदाता Monarch Survey & 

Engineering Consultant Pvt. Ltd. Kathmandu Nepal ले पेश गरेको प्रनतवेदि छलफल गरी 
सझुावसर्हत जस्वकृतको लागी आगामी कायणपानलका बैठकमा पेश गिे निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 

१) मादी िदद तफण  
क)  रूपा गाउाँपानलका वडा िं ७ अन्तगणत पिे माझवेशी घाट । 

ख)  रूपा ३ पोल्याङ्गटार घाट 

ग) रूपा १ बढुामहादेव घाट 

घ) रपा ७ कुिाको मखु 

ङ) रूपा १ ३ वरृ्ि दोभाि घाट 

२)  रूपा ७ पास्तेखोला 
३)  रूपा ४ खाल्टेखोला 
४)  रूपा ५ ६ आपूखोला 
५)  रूपा १ र २ बरृ्िखोला 
६)  रूपा ३ ४ र्वलमहादे खोला 
७) रूपा ३ ४ लोदी खोला 

 
 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०३।०६ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०३।०६ मानथ छलफल गदाण रूपाकोट अस्पतालमा खचण भएको अजससजि 
गयााँस भरेको निम्िािसुारको रू ३०८५०। अक्षरेपी तीस हजार आठ सय पचास मात्र खचण र्ववरर् 
अिमुोदि गरी भिुािी गिे निर्णय गररयो । 

ि सं नमनत  नबल िं रकम 
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५ २०७८।४।७ ०५७ ३३०० 

६ २०७८।४।११ ०८३ ४२०० 

७ २०७८।५।१० ३०९ ३८५० 

८ २०७८।६।१ ४४८ ४९५० 

 जम्मा ३०,८५०। 

 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०७ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०७ माथी छलफल गदाण निम्िािसुारको निर्णयहर गररयोुः 
निम्िुः 

क) रूपा गाउाँपानलका कास्कीमा रहेका पक्की सडकहरको नियनमत ममणत सम्भारको लागी प्रत्येक १० 
र्कनम बराबर १ जिाका दरले जजल्ला दररेटको आधारमा रहेर सेवा सरु्वधा प्रदाि गिे गरी 
लेन्थम्याि नियिु गिे । 

ख) तालबेशी आधारभतू स्वास््य केन्र र पोल्याङ्ग आधारभतू स्वास््य केन्रमा काम गिे गरी मानसक 
र १६५०० मा िवढ्िे गरी सेवा सरु्वधा उपलब्ध गराउिे गरी अिमी पदमा दइु जिा सेवा 
करारमा नियिु गिे । 

ग) आजको कायणपानलका बैठक समापि गिे ।  

 

 

नमनत २०७८ साल असोज ७ गते बसेको गाउाँ कायणपानलका बैठकले उपर उजल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, 
२०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोजजम प्रमाजर्त गदणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                             रपा गाउाँपानलका कास्की 

 


