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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०२१।०१ कोरोिा भाइरस नियन्त्रर् रोकथाम सम्बन्त्धमा । 
२०७७।०७८-०२१।०२ रूपाकोट अस्पताल सञ्चालि सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२१।०३ रूपाको संगालो खर्ण अिमुोदि सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२१।०४ रूपाकोट अस्पताल व्यवस्थापि खर्ण अिमुोदि सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२१।०५ ववववध सम्बन्त्धमा । 

 

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२१।०१ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२१।०१ मानथ छलफल गदाण २०७८ बैशाख १४ गतेदेखी २०७८ बैशाख 
३० गतेसम्म कोरोिा भाइरसको दोश्रो लहरको कारर् गाउँपानलकाबाट ४४ जिाको स्वाव संकलि 
भएकोमा ५ जिा पोजेवटभ सवहत १ जिाको दखुद् निधि भएको जािकारी प्राप्त भएकोमा कोरोिा 
भाइरसको दोश्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रर्को लागी नमनत २०७८।१।१४ को निर्णयअिसुार गिे 
निर्णय गररयो। 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२१।०२ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२१।०२ मानथ छलफल गदाण रूपाकोट अस्पतालको नियनमत सञ्चालि तथा 
व्यवस्थापिको लागी गाउँसभाबाट अस्पताल व्यवस्थापि तफण  ववनियोजजत र १० बजेट मध्येवाट र ५ 
लाख रूपाकोट अस्पतालको िाममा छुटै्ट बैंक खाता सञ्चालि गरी अिदुाि उपलब्ध गराउिे तथा अको 
निर्णय िभएसम्को लागी देहायअिसुारको रूपाकोट अस्पताल सञ्चालि तथा व्यवस्थापि सनमनत गठि गरी 
अस्पतालको शलु्क निधाणरर् तथा अन्त्य व्यवस्थापकीय कायणहहरको जजम्मवेारी प्रदाि गिे निर्णय गररयोुः 
देहायुः 

क) गाउँपानलका अध्यक्षुः संरक्षक 

ख) गाउँपानलका अध्यक्षले तोकेको कायणपानलका सदस्यहरमध्येबाट एक जिाुः अध्यक्ष 

ग) सम्बजन्त्धत वडाको वडाअध्यक्षुः सदस्य 

घ) स्वास््य क्षेरमा अिभुवप्राप्त ववशेषज्ञ मध्येवाट एक जिा मवहला सवहत प्रमखुले तोकेको दईु जिाुः 
सदस्य 

ङ) गाउँपानलका स्वास््य शाखा प्रमखुुः सदस्य 

र्) स्थािीय संघ संस्थाबाट कायणपानलकाले तोकेको प्रनतनिनधुः सदस्य 

छ) अस्पतालको हेअ/नसअहेव/स्टोर/लेखा मध्ये एक जिाुः सदस्य 

ज) अस्पतालको मेनडकल सपुररन्त्टेन्त्डेन्त्टुः सदस्य सजर्व 
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हाल गठि गिे सनमनतका पदानधकारीुः 
क) गाउँपानलका अध्यक्ष श्री िवराज ओझाुः संरक्षक 

ख) गाउँपानलका उपाध्यक्ष श्री लालसबु्बा गरुङुः अध्यक्ष 

ग) वडा िं ६ को वडाअध्यक्ष श्री िारायर् गरुङुः सदस्य 

घ) स्वास््य क्षेरमा अिभुवप्राप्त ववशेषज्ञ मध्येवाट एक जिा मवहला सवहत कायणपानलकाले तोकेको 
दईु जिाुः सदस्युः यसपछीको वैठकमा प्रस्ताव पेश गिे 

ङ) गाउँपानलका स्वास््य शाखा प्रमखु श्री रामर्न्त्र ओझाुः सदस्य 

र्) रेडक्रस सोसाइटी शाखा प्रमखु श्री रामर्न्त्र सापकोटाुः सदस्य 

छ) अस्पतालको नसअहेव छैठौ श्री आिन्त्दराज जोशीुः सदस्य 

ज) अस्पतालको मेनडकल सपुररन्त्टेन्त्डेन्त्ट श्री ररतरुाज अनधकारीुः सदस्य-सजर्व 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२१।०३ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२१।०३ मानथ छलफल गदाण रूपाको संगालो नमनत २०७७ फाल्गरु् २७ 
गते ववमोर्ि समेत गरी सवकएकोले कायणपानलकाको निर्णयअिसुार निम्िािसुारको खर्ण वववरर् अिमुोदि 
गरी भकु्तािी ददिे निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 
क्र स वववरर् खर्ण रकम र कैवफयत 

१ छपाइ खर्ण ४९७७६९।५२  

२ बैठक खर्ण ८७५००  

३ खाजा खर्ण ५७०००  

४ सम्पादि खर्ण ५७५००  

५ लेख रर्िा ७७५००  

६ टाइवपङ्ग २५००  

७ प्रफु ररनडङ्ग ६०००  

जम्मा 
 ७८५७६९।५२   

अक्षेरपी सात लाख पर्ासी हजार सात सय उिान्त्सत्तरी पैसा बाउन्न मार । 

  

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२१।०४ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२१।०४ मानथ छलफल गदाण कायणपानलकाको नमनत २०७८।०१।१४ को 
निर्णयअिसुार गैररभञ्ज्याङ्ग आइसोलेसि केन्त्र तथा रूपाकोट अस्पताल व्यवस्थापितफण  भएको 
निम्िािसुारको खर्ण अिमुोदि गरी अस्पताल व्यवस्थापि तफण  ववनियोजजत र १० बजेटबाट भकु्तािी ददिे 
निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 
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क्र.सं नबल िम्बर पसल/संस्थाको िाम रकम सम्पकण  िं. कैं वफयत 

१ १९२६ म्याटे्रस वल्ड, लत्तकपडा खररद ४६९४० ६१५२३२१३   

२ १९३७ म्याटे्रस वल्ड, कापेट पदाण तन्ना खररद ६२२४७ ६१५२३२१३   

३   िेपाल ववद्यतु, प्रानधकरर् लाइि ववस्तार ३०३०७     

४   िेपाल ववद्यतु प्रानधकरर्, नमटर शलु्क ७१८०     

५ ८०३ आयषु स्टेशिरी ९३० ९८०६५६२०९२   

६ ८०४ आयषु स्टेशिरी १०३६४     

७ २ शे्रष्ठ देउराली घडी पसल ६०७० ९८५६०१८५००   

८ ६५४६ स्टार ग्लोबल बकु्स एण्ड स्टेशिरी ३५० ९८५६०७५९८३   

९ ३४२ मंजजल सवपङ्ग सेन्त्टर ३४५० ९८०६५०४०५९   

१० २२७ शे्रष्ठ देउराली स्टेशिरी ३२८५ ९८५६०१८५००   

११ भरपाई आईसोलेसि कामकाज ८४००     

१२ ११०  लेकनसवट लाईट हाउस  १८२०० ९८४६१६३२२५   

१३ १३०९ पोखरा अजक्सजि ग्यास प्रा नल अजक्सजि नसनलन्त्डर ७९००     

१४ १३१९ पोखरा अजक्सजि ग्यास प्रा नल अजक्सजि नसनलन्त्डर ४२००     

१५ जस्लप िं.255 पोखरा अजक्सजि ग्यास प्रा नल अजक्सजि नसनलन्त्डर ४५०००     

१६ ४७३ पौडेल ईलेजक्ट्रक पसल ६८०० ९८०४१२२१०१   

१७ ३३२ एम वव टे्रडसण नसनसवटनभ जडाि ८१०५१     

१८ ४२ र ४३ शभु लेखिाथ हाडणवयणस  १११४१     

१९ 
आिन्त्द 
सरको खर्ण 

सरुक्षा सामाग्री ६५९९९     

भ्रमर् खर्ण ३६५००     

वपनसआर स्वाव संकलि गदाणको खािा खाजा १०८००     

अन्त्य ५००     

पाररश्रनमक तफण  २८००     

  
  

 जम्मा ४७०४१४   

अक्षेरूपी र्ार लाख सत्तरी हजार र्ार सय र्ौध मार   

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२१।०५ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२१।०५ मानथ छलफल गदाण आजको बैठक समापि गिे निर्णय गररयो । 

 

 

नमनत २०७८ साल बैशाख ३० गते बसेको गाउँ कायणपानलका बैठकले उपर उजल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोजजम प्रमाजर्त गदणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्त्तोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                            रपा गाउँपानलका कास्की 

 


