
रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ कालििक ११  गिेको कार्िपालिका बैठकका लिर्िर्हरु 
 

पेज  3 मध्यको 1 

 
 

प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७८।०७९-०४।०१ आनथणक बर्ण २०७८।०७९ को कृषर् तथा पश ुसेवा तर्ण का कायणक्रम  
   कायाणन्यि निरे्दशशका प्रथम संशोधि, २०७८ सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०४।०२ आव २०७८।०७९ को साउि रे्दखी असोज मसान्तसम्मको खर्णको र्ााँटवारी 
   सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०४।०३ शैशिक प्रोर्ाइल निमाणर् तथा शैशिक योजिा निमाणर् कायणर्दल सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०४।०४ शशिक र्दरबन्र्दी नमलाि सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०४।०५ बेमौसमी मिसिुजन्य षवपद्का कारर् वालीिालीमा भएको िनतपतुी सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०४।०६ रूपा ३ मा गाउाँघर शललनिक पोल्याङ्ग भवि निमाणर् साझेर्दारी सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०४।०७ आलूको षवउमा अिरु्दाि षवतरर् सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०४।०८ खर्ण अिमुोर्दि सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०४।०९ षवषवध सम्बन्धमा। 

  

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०१ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०१ मानथ छलर्ल गर्दाण आनथणक बर्ण २०७८।०७९ को कृषर् तथा 
पश ुसेवा तर्ण का कायणक्रम कायाणन्यि निरे्दशशका प्रथम संशोधि, २०७८ कायणषवनध संशोधि गिे । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०२ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०२ माथी छलर्ल गर्दाण आव २०७८।०७९ को साउि १ गतेरे्दखी 
२०७८ असोज मसान्तसम्मको खर्णको र्ााँटवारी उपर छलर्ल गरी हालसम्मको निम्िािसुारको खर्ण 
अिमुोर्दि गिे निर्णय गररयो। 

क्र स अन्तिम बजेट 
यस मन्िना सम्मको 

न्नकासा 

गि मन्िना 

सम्मको खर्च 
यस मन्िनाको खर्च 

यस मन्िना सम्मको 

खर्च 
पेश्की 

पेश्की कटाई बााँकी 

खर्च 
बजेट बााँकी 

कुल जम्मा ५३,५६,१२,३१३.१० ६,२०,३८,५१८.१० ५२,७४,५३०.७६ ५,६७,६३,९८७.३४ ६,२०,३८,५१८.१० ० ६,२०,३८,५१८.१० ४७,३५,७३,७९५ 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०३ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०३ माथी छलर्ल गर्दाण गाउाँसभाबाट शस्वकृत बजेट ३ लाखबाट  
रूपाको शैशिक प्रोर्ाइल तथा शैशिक योजिा निमाणर् गिण तपशशल बमोशजमको कायणर्दल निमाणर् गिे 
निर्णय गररयो । 

तपशशलुः 
 संयोजक श्री राधाकृष्र् लानमछािे 
 सर्दस्य श्री रमेश खड्का  

 सर्दस्य सशर्व शशिा शाखा प्रमखु 
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कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०५ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०५ माथी छलर्ल गर्दाण २०७८ असोज कानतणक मषहिा परेको अषवरल 
बर्ाणतका कारर् कृषर्जन्य उत्पार्दिमा भएको िनतको षववरर् संकलि गरी आगामी कायणपानलका बैठकमा 
पेश गराउिे निर्णय गररयो । 
 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०६ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०६ माथी छलर्ल गर्दाण रूपा गाउाँपानलका ३ पोल्याङ्गमा गाउाँघर शललनिक 
पोल्याङ्ग भवि निमाणर्को प्राषवनधक लागत अिमुाि अिसुार र २८ लाख ५५ हजार ८ सय ९ को पक्की 
भवि निमाणर्को लागी शजल्ला समन्वय सनमनतको कायाणलय कास्कीबाट र १५ लाख, गाउाँपानलकाको 
तर्ण बाट र १० लाख बााँकी रकम सम्बशन्धत उपभोक्ता सनमनतबाटै व्यहोिे गरी लागत साझेर्दारीमा भवि 
निमाणर् कायण तत्काल अगाडी बढाउिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०७ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०७ माथी छलर्ल गर्दाण रूपाकोट ६ मा रहेको शर्स्याि केन्रमा नियनमत 
षवद्यतु आपनुतण हिु िसकेको कारर् आलकुो षवउ कुषहएकोले सम्बशन्धत ४० र्ानलस जिा षकसािहरलाइ 
रूपाकोट सािा षकसाि सहकारी संस्थाको नसर्ाररसको आधारमा २०७८।०७९ को बाषर्णक 
कायणक्रमअिसुार शस्वकृत बजेटको पररनधमा रहेर अिरु्दाि षवतरर्को लागी षवस्ततृ षववरर् आगामी 
कायणपानलका बैठकमा पेश गराउिे निर्णय गररयो । 

 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०८ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०८ माथी छलर्ल गर्दाण कायणपानलकाको निर्णय िं २०७८।०७९-

०१।०१ अिसुार षवतरर् भएको पोर्र्जन्य सामाग्री षवतरर् वापतको निम्िािसुार खर्ण अिमुोर्दि गरी 
भकु्तािी दर्दि ेनिर्णय गररयो । 

निम्िुः 
क्र स षववरर् पररमार् रकम र कैषर्यत 

१ र्ालम २५ षकलो ९५ बोरा ५२०००  

२ शजरा मनसिो र्ामल २५ षकलो २१० बोरा ३६०००  

३ िूि १२ षकलो १२००  

४ अण्डा १२ षपस ३०५ प्याकेट ५४९००  

५ रातो र्दाल ९१५ षकलो ३७२५०  

६ र्िा ६१० षकलो ६१०००  
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७ सिफ्लावर तेल ६१ काटुणि २९५५७  

 कुल जम्मा ८९९७४९।७४  

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०४।०९ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०४।०९ माथी छलर्ल गर्दाण बैठक समापि गिे । 

 
 

 

नमनत २०७८ साल कानतणक ११ गते बसेको गाउाँ कायणपानलका बैठकले उपर उशल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४ को र्दर्ा ८४, उपर्दर्ा २ खण्ड (क), (ज) बमोशजम प्रमाशर्त गर्दणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोर् ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                             रपा गाउाँपानलका कास्की 

 


