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प्रस्तावहरुः 
२०७७।०७८-०५।०१ रपा गाउँपालिका कास्कीको भमूी बैंक काययक्रम सञ्चािन  

काययववलि २०७७ । 

२०७७।०७८-०५।०२ एम्बिेुन्स सञ्चािन तथा व्यवस्थापन  सम्बन्िमा । 

२०७७।०७८-०५।०३ गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान तथा पनुुः वायररङ गने  

सम्बन्िमा। 

२०७७।०७८-०५।०४ नदिजन्य पिाथय उत्खनन ्ठेक्का सम्झौता तथा िरौटी विताय । 

 

लनर्ययहरुः-  
काययपालिका लनर्यय नं २०७७।०७८-०५।०१ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०५।०१ मालथ छििि गिाय रपा गाउँपालिका कास्कीको भमूी 
बैंक काययक्रम सञ्चािन काययववलि २०७७ उपर ििावार रपमा छििि गरी थप 
छिििका िागी सरोकारवािाहर समक्ष पेश गने । 

 

काययपालिका लनर्यय नं २०७७।०७८-०५।०२  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०५।०२ को प्रस्तावमलथ छििि गिाय संघीय सांसि एवं 
पूवयस्वास््यमन्री माननीय खगराज अलिकारीज्यूको पहिमा भारलतय राजितुावासबाट प्राप्त 
भएको एक थान एम्बिेुन्स आजका लमलतमा गाउँपालिकािाइ हस्तान्तरर् भएकोमा सो 
काययमा सहयोग गनुयहनुे सम्परु्यमा हादियक आभार सवहत प्राप्त भएको एम्बिेुन्सको लनयलमत 
सञ्चािन, आम्िानी  र खर्यिाइ सवु्यवस्स्थत गनयका िागी रपा गाउँपालिका वडा नं ६ का 
वडाअध्यक्ष श्री नारायर् गरुङको संयोजकत्वमा बविमा ५ सिस्यीय एम्बिेुन्स सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन सलमलत गठन गने । 

 

काययपालिका लनर्यय नं २०७७।०७८-०५।०३  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०५।०३ को प्रस्तावमलथ छििि गिाय गाउँपालिकामा सरुस्क्षत 
र भरपिो ववद्यतु वायररङ तथा अलथयङ्ग नभएको कारर् २०७७ साउन १ गतेिेखी २०७७ 
असोज १० गतेलभर पलन पटक पटक र्ट्याङ्गका कारर् सोिार इन्भटयर समेत ममयत गनुयपने 
भइ गाउँपालिकालभर सञ्चािलत इन्टरनेट तथा कम््यूटरमा क्षलत पगेुको कारर् तत्काि 
िैलनक ज्यािािारीमा कामिार खटाइ सामाग्रीहर गाउँपालिकाबाटै व्यवस्था गने गरी 
कायायियमा वायररङ तथा इन्टरनेटका िालग ववद्यतु तार, लमलडया कन्भटयर, राउटर, ववद्यतु 
स्स्वर्, लिवि िगायत आवश्यक सामाग्रीहर खररि गने । 

 

काययपालिका लनर्यय नं २०७७।०७८-०५।०४  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०५।०४ को प्रस्तावमलथ छििि गिायुः 
(क) रपा गाउँपािका वडा नं ३ मा रहेको मािी नदिको िुङ्गा लगट्टी बािवुा सम्बस्न्ि 
स्शिबन्िी िरभाउपरमा वप एि ववल्डर प्रा लि गाउँपालिकाबाट तोवकएको लमलतसम्ममा 
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सम्झौताको िागी सम्पकय मा नआएको लनजको िरौटी बापतको रकम र १ िाख ५० हजार 
जित गरी वव स कन्सट्रक्सन प्रा लिको नाममा सम्झौताका िागी सात (७) दिनको सूर्ना 
प्रकासन गने । 

(ख) रपा गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको मािी निीको घाटमा नदिजन्य पिाथय उत्खनन 
सम्बस्न्ि स्शिबन्िी िरभाउपर र वडा नं १ मा रहेको मािी नदिको नदिजन्य पिाथयको 
उत्खनन सम्बन्िी स्शिबन्िी िरभाउपरमा घलतय लनमायर् सेवाको िमय स्स्वकृत भइ लनजिे 
तोकेको लमलतमा सम्झौता गरी कबिु अंक बराबरको रकम गाउँपालिकामा जम्मा गररसेकेको 
िेस्खन आएकोिे प्रकास्शत सूर्नाअनसुार लनज िमयिाइ लनजिे कबिु गरेको रकमको िश 
प्रलतशत बराबरको रकम परुस्कार स्वरप उपिब्ि गराउने । 

(ग) नदिजन्य पिाथयको ठेक्का स्स्वकृत भइ गाउँपालिकामा सम्झौता भइसकेका घाटहरको 
हकमा स्शिबन्िी िरभाउपर बोिपरिाताहरिे स्शिबन्िी िरभाउपरसाथ पेश गरेको िरौटी 
बापतको रकम विताय गने । 

 

आजको काययपालिका बैठक समापन गने । 

लमलत २०७७ साि असोज १८ गते आइतबार बसेको गाउँ काययपालिका बैठकिे उपर उल्िेस्खत लनर्यय गरेको व्यहोरा 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को ििा ८४, उपििा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्र्त गियछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष िुङ्गाना) 

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

लमलतुः २०७७।०६।१८ आइतबार                    रपा गाउँपालिका कास्की 

 


