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प्रस्तावहरुः 
२०७८।०७९-११।०१ गाउँपालिकाको आव २०७८।०७९ को फाल्गणु मसान्त सम्मको  

आय व्यय वववरण खर्चको फाँटवारी अनमुोदन सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-११।०२ रूपा गाउँपालिकाको स्थापना ददवश सलमक्षा हािसम्म भएको खर्च  

अनमुोदन सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-११।०३ स्थानीय तह लनवाचर्न सम्बन्धमा 
आर्ार संवहता जारी भएको, कायचतालिका आएको, लनवाचर्न अलधकृत 
तोवकएको। 

२०७८।०७९-११।०४ रामकोट रामदी मोटरमागचको रकम भकु्तानी सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-११।०५ आपूखोिा लति ब खड्काको जग्गाको ढुङ्गा वववि सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-११।०६ सडक बोडचको रकम मागको िागी साझेदारी बजेट सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-११।०७ आव २०७७।०७८ को अन्न्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-११।०८ संघ प्रदेश बाट प्राप्त पत्रहरको जानकारी सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-११।०९ रामकोट रामदी मोटरवाटोको ठेक्काको म्याद थप सम्वन्धमा। 
२०७८।०७९-११।१० ववववधुः 

कोट भैरव मोटरबाटो सोलिङको िागी र १५ िाख बजेट थप गने। 

लनणचयहरुः 
कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०१ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०१ माथी छिफि गदाच गाउँ कायचपालिकाको कायाचिय 
आलथचक प्रशासन शाखाबाट पेश भएको आलथचक बर्च २०७८।०७९ को फाल्गणु मसान्त 
सम्मको आय व्यय वववरण सवहतको खर्चको फाँटवारी माथी छिफि गरी खर्च अनमुोदन 
गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०२ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०२ माथी छिफि गदाच कायचपालिकाको लनणचय नं 
२०७८।०७९-०९।०१ अनसुार २०७८।११।२३ देखी फाल्गणु २८ गतेसम्म भएको 
स्थापना ददवश मूि समारोहमा भएको लनम्नानसुारको खर्च अनमुोदन गरी भकु्तानी ददने लनणचय 
गररयोुः 
लनम्नुः 
ि सं वववरण  रकम कैवफयत 

१ माछापचु्छ्रे एफ एम १००००   

२ ओम गामेन्ट १९०२५०   

३ फेवा टेलिलभजन २००००   
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४ पोखरा अवाड टे्रडसच २७७५९६   

५ पररर्य एडभटाचइन्जङ ६३५३४   

६ न्यू ईरा रेषु्टरेण्ट    ९७१२३   

७ ट्याक्सी भाडा लनणाचयक ४४४०   

८ गण्डकी टेलिलभजन ५००००   

९ हाम्रो खाजा घर ६९४६०   

१० लस .आर .सेभेन  रेषु्टरेन्ट १००००   

११ मंन्जत सवपङ सेन्टर ५६२०   

१२ आयरु् स्टेशनरी ३६८८५   

१३ आर एस वट इम्पोररयम १३५००   

१४ मेट्रो टेन्ट हाउस ६३०००   

१५ िालिगरुाँस पोसाक केन्र ४७२०   

१६ कुन्र्च भाडा २९७०   

१७ फोटो प्रलतभा २००००   

१८ ढुवानी बाबरुाम ओझा ८०००   

१९ घमु्ती रेषु्टरेन्ट ३७२०   

२० एरोन खाजा घर (गेष्ट हाउस)  १६१७५   

२१ एटिस लगफ्ट हाउस ११७८१५   

२२ होटि कान्ज एण्ड अन्ज ु १००७०   

२३ ररष्मा होटि तथा खाजा घर ७३४०    

२४ एरोन खाजा घर २३५३५   

२५ स्वयंम सेवक खर्च ७७२५०   

२६ रेफ्री खर्च १८८३२   

२७ व्यवस्थापक खर्च २२४७०   

२८ भलिबि प्रन्शक्षक खर्च (परुर् ,मवहिा) ५५०००   

२९ झोिा खादा तान ४७५००   

३० सनु्दर रपा िेक भ्यू खाजा घर ९०१०   

३१ खाजा खाना ५००००   

३२ रपाताि गाडेन रेषु्टरेण्ट एण्ड िज १११००   

३३ लनमा गरुङ्ग वकराना पसि तथा खाजा घर ४८८०   

३४ खेिाडी खाजा रपा गा .पा.७ वटै वडा  
*७) ५१००) 

३५७००   

३५ फोटोग्राफी लभलडयोग्राफी (आकाश गरुङ्ग)  २५०००   

   जम्मा र १४,८२,४९५।   

जम्मा खर्च भएको र १४ िाख ८२ हजार ४९५ सय मात्र खर्च गने लनणचय गररयो । 
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कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०३ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०३ माथी छिफि गदाच नेपाि सरकारबाट घोर्णा भएअनसुार 
२०७९ साि बैशाख ३० गते हनु गइरहेको स्थानीय तह लनवाचर्न सम्बन्धमा कायाचियबाट 
जानकारी प्राप्त भएकोमा लनवाचर्न कायचतालिका सवहत लनवाचर्न अलधकृत तोवकएका तथा लनवाचर्न 
आर्ारसंवहता समेत जारी भइसकेकोिे सवै पक्षहरिे आआफ्नो स्थानबाट लनवाचर्न सम्पन्न गनच 
सहयोग गने गराउने साथै लनवाचर्न आर्ारसंवहताको पािना गराउने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०४ मालथ छिफि गदाच रूपा गाउँपालिका कास्कीको 
Contract No: NCB/WORKS/RUPA/2075/076-03 "Construction of Ramkot Ramadhi 
Road" को लमलत २०७६।३।२५ मा रूपा गाउँपालिका कास्की र Khadka Krishna-Waiba 

and Lama JV लबर् भएको सम्झौताअनसुारको कायच सञ्चािनमै रहेको तथा हाि सम्बन्न्धत 
लनमाचण व्यवसायीबाट भकु्तानी माग भएकोमा गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन सलमलतको 
प्रलतवेदनका आधारमा भकु्तानी गने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०५ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०५ मालथ छिफि गदाच रूपा गाउँपालिकालभत्र IEE नभएका 
स्थानहरबाट ढुङ्गा वववि अनमुती प्रदान नगने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०६ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०६ मालथ छिफि गदाच सडक बोडच नेपािबाट प्रस्ताव पेश 
गने गरी सूर्ना प्रकाशन भएकोमा सो प्रस्तावअनसुारको गाउँपालिकाबाट व्यहोनुचपने िागत 
साझेदारी वापतको रकम व्यहोने प्रलतवद्धता सवहत लनवेदन पेश गनच कायचपालिकाको 
कायाचियिाइ अनमुती प्रदान गने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०७ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०७ मालथ छिफि गदाच आलथचक बर्च २०७७।०७८ को 
अन्न्तम िेखापरीक्षण डोर खवटइ आउनभुएकोिे २०७९।१२।१४ देखी लनयलमत िेखापरीक्षण 
गराइ प्रलतवेदन प्राप्त भए पश्चात असलुि गनुचपने रकम असलुिको िागी पत्रार्ार गने तथा पेश्की 
फर्छ्यौट गराउने तथा लनयलमत गनुचपने बेरूज ु लनयलमतको िागी िेखा सलमलत माफच त 
कायचपालिकामा पेश गराउने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०८ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०८ मालथ छिफि गदाच संघीय इकाइबाट गाउँपालिकामा 
प्राप्त भएका ववलभन्न पत्रहरको बारेमा कायचपालिकाको कायाचियबाट जानकारी लिइयो । 
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कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।०९ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।०९ मालथ छिफि गदाच रूपा गाउँपालिका कास्कीको 
Contract No: NCB/WORKS/RUPA/2075/076-03 "Construction of Ramkot Ramadhi 
Road" को लमलत २०७६।३।२५ मा रूपा गाउँपालिका कास्की र Khadka Krishna-Waiba 

and Lama JV लबर् भएको सम्झौता बमोन्जमको समयअवलधलभत्र कायचसम्पन्न हनु नसकी लमलत 
२०७८।१।६ को कायचपालिकाको लनणचयानसुार लमलत २०७८।१२।३० सम्म म्याद थप 
भएकोमा उक्त समयमा कायचसम्पन्न हनुे अवस्था नरहेको भन्दै फमचको तफच बाट लमलत 
२०७८।१२।०४ मा म्याद थपको लनवेदन पेश गरेको तथा हाि लनमाचण कायच लनयलमत 
रूपमा भैरहेकोिे सावचजलनक खररद (एघारौं संशोधन) लनयमाविी, २०७८ को दफा १८ अनसुार  
२०७९ आर्ाढ मसान्तसम्म कायच सम्पन्न गने गरी म्याद थप गने लनणचय गररयो । 

 

कायचपालिका लनणचय नं २०७८।०७९-११।१० 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-११।१० मालथ छिफि गदाच नेपाि सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार 
कायचिम अन्तगचत कायचसम्पादनका आधारमा शसतच अनदुान रकम थप हनुे व्यवस्था बमोन्जम 
यस कायाचियमा शसतच अनदुान अन्तगचत थप रकम लनकासा भएकािे रपा गाउँपालिका वडा 
नं-६ न्स्थत कोट भैरव मोटरबाटो सोलिङ कायचिमिाई रकम र १५,००,०००/- (अक्षरेवप 
पन्र िाख मात्र) ववलनयोजन गरी योजना थप गने लनणचय गररयो । 

 

 

लमलत २०७८ साि  रै्त्र १३ गते बसेको गाउँ कायचपालिका बैठकिे उपर उन्ल्िखत लनणचय गरेको व्यहोरा स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड )क(, )ज( बमोन्जम प्रमान्णत गदचछु।  

                   .. ... .... ... ... 
)सन्तोर् ढुङ्गाना( 

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

                                         रपा गाउँपालिका कास्की 
लमलतुः २०७८।१२।१४ 

 


