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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०२०।०१ कोरोिा भाइरस नियन्त्रर् रोकथाम सम्बन्त्धमा । 
२०७७।०७८-०२०।०२ भनूम सम्बन्त्धी समस्या समाधाि आयोगको काम सम्बन्त्धमा । 
२०७७।०७८-०२०।०३ प्रधािमन्त्री कृषि आधनुिकीकरर् पररयोजिा । 

२०७७।०७८-०२०।०४ भोरे्ल घेरबारको रकम भकु्तािी सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२०।०५ षवषवध सम्बन्त्धमा । 

 

निर्णयहरुः 
कायणपानर्लका निर्णय िं २०७७।०७८-०२०।०१ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२०।०१ मानथ छर्लफर्ल गर्ाण कोरोिा भाइरसको र्ोश्रो र्लहर रोकथाम तथा 
नियन्त्रर्को र्लागी निम्िािसुार गिेुः 

क) अत्यावश्यक सेवा बाहेक गाउँपानर्लका कायाणर्लय तथा वडा कायाणर्लयबाट सेवाग्राहीको भौनतक 
उपस्स्थनतमा उपर्लब्ध गराइिे सेवा प्रवाह स्थनगत गिे । 

ख) रूपाकोट अस्पतार्लमा अस्ससजि नसनर्लण्डर सषहतको कस्म्तमा १५ शैया तत्कार्ल व्यवस्था गिे। 

ग) रूपाकोट अस्पतार्लमा 3 Phase र्लाइि जडािको र्लागी िेपार्ल षवद्यतु प्रानधकरर्सँग समन्त्वय 
गिे। 

घ) रूपाकोट अस्पतार्लमा अस्ससजि प्र्लान्त्ट स्थापिा गिण आवश्यक बजेट व्यवस्था गिे । 

ङ) रूपाकोट अस्पतार्लमा आवश्यक सामाग्रीहर वेड IV Stand सषहतको, अस्ससजि कन्त्सन्त्टेटर, 
अस्ससनमटर, षपषपइ, मास्क, स्यानिटाइजर, सस्जणकर्ल ग्र्लोभ्स, पािीको प्रवन्त्ध, तन्ना, नसरािी, वेड, 
नसनसषटनभ, सषहत सोर्लार सेट खररर् तथा ममणत गिे । 

च) गैररभञ्ज्याङ आईसोरे्लसि कस्म्तमा १६ वेड सषहतको आइसोरे्लि तयार गिण यसअस्घिै खररर् 
भएको CCTV, LED TV जडाि गिे तथा षवद्यतु वायररङ गरर आइसोरे्लसि केन्त्र वरपर सरसफाइ 
सषहत वाटो ममणत गिे । 

छ) सबै प्रकारका सभा सम्मेर्लि गोष्ठी तानर्लम सेनमिार सञ्चार्लि गिण मानिसहर भेर्ला जम्मा हिु 
नभडभाड गिण सभा जरु्लसु गिण जारा महोत्सव गिण नििेध गरै् अत्यावश्यक काम बाहेक घर 
बषहर िनिस्किे र षहडडरु्ल िगिे । 

ज) कोरोिा भाइरसको माहामारी नियन्त्रर्को र्लानग वडा स्तरीय षवपद् व्यवस्थापि सनमनत, 
राजिीनतक र्र्लका प्रनतनिनधहर, जिप्रनतनिनध, स्वास््यकमी मषहर्ला स्वस््य स्वयंम सेषवका 
स्शक्षक कमणचारी पररचार्लि गरर टोर्लटोर्लमा जिचेतिामरु्लक कायणक्रम संचार्लि गिे । 
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झ) १५ जिा भन्त्र्ा बढी मानिसहर भेर्ला हिुे कुिै पनि षकनसमका औपचारीक तथा अिौपचारीक 
कायणक्रम परु्ण रपमा बन्त्र् गिे 

ञ) गाउँपानर्लका नभर संचार्लिमा रहेका खाद्यान्न पसर्ल, औिधी पसर्लहर  खरु्ला रहिे छि ्भिे 
होटर्ल, रेषु्टरेण्ड, तथा होमस्टे परु्ण रपमा बन्त्र् गिे । 

ट) २४ सै घण्टा एम्बरेु्लन्त्स सेवा गाउँपानर्लकाको नियम अिसुार सेवा प्रर्ाि गिे । 

ठ) संक्रमर्को उच्च जोस्खम क्षेरबाट आएका अगन्त्तकुर्लाई अनिवायण रपमा कस्म्तमा १० दर्ि 
होम सवारेन्त्टाइिमा बस्ि र्लगाउिे सवारेन्त्टाइिमा बसे िबसेको सम्बन्त्धीत टोर्ल षवकास 
सनमतको अध्यक्ष तथा वडा सर्स्यहरबाट निगरािी गिे । 

ड) कोरोिा भाइसरको र्लक्षर् रे्स्खएका गाउँपानर्लका बानसन्त्र्ाहरको स्वाव संकर्लिको व्यवस्था 
गाउँपानर्लकारे्ल गिे । 

ढ) गाउँपानर्लका नभर संचार्लि हिुे सावणजनिक सवारी साधि स्वास््य सरुक्षाको मापर्ण्ड परु्ण रपमा 
पार्लािा गरी (मास्क अनिवायण) यातायत संचार्लि गिे । 

र्) गाउँपानर्लका नभर संचार्लिमा रहेको अस्पतार्लबाट २४ सै घण्टा स्वास््यकमीको सेवा उपर्लब्ध 
हिुे । 

त) पानर्लका प्रवेश गिे सम्परु्ण िाकाहरका सरुक्षाकमी स्थािीय बानसन्त्र्ाहरको सषक्रयतामा अन्त्य 
स्जल्र्लाबाट आएका व्यस्क्तहरको षववरर् स्वास््य शाखामा उपर्लब्ध गराउिे । 

थ) रूपाकोट अस्पतार्लमा कायाणर्लय सहयोगी पर्मा मानसक र १३५०० तर्लब भत्ता पाउिे गरी 
रूपा गाउँपानर्लका ६ निवासी श्री गरुङ र्लाइ नियकु्त गिे तथा अस्पतार्लमा षटकट काट्िे तथा 
अन्त्य व्यवस्थापकीय कायणहरमा सहयोग गिे गरी रूपा गाउँपानर्लका ५ निवासी श्री शरेुस 
गरुङर्लाइ मानसक र २६००० सेवा सषुवधा प्राप्त गिे गरी नियकु्त गिे । 

र्) आईसोरे्लसिमा खषटिे स्वास््यकमी तथा सरुक्षाकमी भान्त्छे कुरूवार्लाई रूपा गाउँपानर्लका 
कास्कीको खचणको मापर्ण्ड, २०७७ तथा स्जल्र्ला र्ररेट २०७७।०७८ को आधारमा खािा 
खाजा खचण तथा प्रोत्साहि सषुवधा उपर्लब्ध गराउिे । 

ध) कोरोिा भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रर्मा खषटिे राष्ट्रसेवक कमणचारी, स्वास््यकमी तथा 
सरुक्षाकमीर्लाइ िेपार्ल सरकारको निर्णयअिसुार तथा रूपा गाउँपानर्लका कास्कीको खचणको 
मापर्ण्ड, २०७७ बमोस्जम प्रोत्साहि सषुवधा उपर्लब्ध गराउिे । 

ि) अन्त्य षवियमा तत्कार्ल कुिै निर्णय गिुणपिे भएमा गाउँपानर्लका अध्यक्षस्तररय निर्णयअिसुार 
व्यवस्थापि गरी अिमुोर्िको र्लागी कायणपानर्लका बैठक समक्ष पेश गिे । 
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कायणपानर्लका निर्णय िं २०७७।०७८-०२०।०२ 

 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२०।०२ मानथ छर्लफर्ल गर्ाण भमूी सम्बन्त्धी समस्या समाधाि आयोगसँगको 
रूपा गाउँपानर्लका कास्कीषवच भएको सम्झौता बमोस्जम वडास्तरमा र्लगत संकर्लि फारम भिे कायण 
सम्पन्न भइसकेको जािकारी प्राप्त भएको तथा नियमािसुार र्ावा षवरोधको सूचिा प्रकाशि गिे तथा 
िापाजाँचको कायण निरन्त्तरता गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानर्लका निर्णय िं २०७७।०७८-०२०।०३ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२०।०३ मानथ छर्लफर्ल गर्ाण प्रधािमन्त्री कृषि आधनुिकीरर् पररयोजिाको 
कायणक्रम अिसुार रूपा गाउँपानर्लका वडा िं ३ मा योजिा कायाणन्त्वयिको र्लागी छिौट भएकोमा सो 
योजिा कायाणन्त्वयि गिण गाउँपानर्लकाबाट व्यहोिुणपिे कुर्ल र्लागतको १५ प्रनतशत बराबरको रकम सम्बस्न्त्धत 
योजिा कायाणन्त्वयि गिे उपभोक्ता सनमनतबाटै व्यहोिे गरी योजिा कायाणन्त्वय गिे निर्णय गररयो।  

   

कायणपानर्लका निर्णय िं २०७७।०७८-०२०।०४ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२०।०४ मानथ छर्लफर्ल गर्ाण रूपा गाउँपानर्लका कास्की वडा िं ६ मा भोरे्ल 
तारजार्ली घेरबारको योजिाको निमाणर् कायण सम्पन्न भएको सम्परु्ण कागजात प्राप्त भएकोमा सो योजिाको 
र्लागी गाउँपानर्लकाको तफण बाट र १ र्लाख ५० हजार मार बजेट गाउँसभाबाट स्स्वकृत अध्यक्षस्तररय 
निर्णयका आधारमा दर्इिे पूसँ्जगत भकु्तािी तफण  नबनियोस्जत बजेटबाट खचण रे्लख्न ेनिर्णय गररयो। 

  

कायणपानर्लका निर्णय िं २०७७।०७८-०२०।०५ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२०।०५ मानथ छर्लफर्ल गर्ाण आजको बैठक समापि गिे निर्णय गररयो । 

 

नमनत २०७८ सार्ल बैशाख १४ गते बसेको गाउँ कायणपानर्लका बैठकरे्ल उपर उस्ल्र्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय सरकार 
सञ्चार्लि ऐि, २०७४ को र्फा ८४, उपर्फा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्र्त गर्णछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्त्तोि ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                   रपा गाउँपानर्लका कास्की 

 


