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प्रस्तावहरुः 
२०७८।०७९-०९।०१ गाउँपालिका स्थापना दिवश मनाउने सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०९।०२ घरनक्सा पास मापिण्ड पररमाजजन सम्बन्धमा। । 

२०७८।०७९-०९।०३ कायजववलधहर तजजजमाको िागी स्स्वकृलत सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०९।०४ मनसजनजन्य ववपिबाट प्रभाववतहरको िागी रकम साझेिारी  

सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०९।०५ गररव घर पवहचान कायजक्रम सञ्चािन सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०९।०६ प्िाविक टनिे, ग्याववन जािी ववतरण सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०९।०७ सडक स्तरोन्नती गने बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा  

लभरचोक हास्िमैता सडक स्तरोन्नती सम्बन्धमा । 

सग्रबास रामकोट सडक स्तरोन्नती सम्बन्धमा ।  

२०७८।०७९-०९।०८ नदिजन्य पिाथज उत्खनन सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०९।०९ लबलबध सम्बन्धमा। 

    िेन्थम्यान व्यवस्थापन सवहत ववववध । 

लनणजयहरुः 
कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०१ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०१ मालथ छिफि गिाज कायजपालिकाको लनणजय नं 
२०७८।०७९-०८।०१ मा सशोधन गरी रूपा गाउँपालिका कास्कीको स्थापना दिवस 
२०७८ फाल्गजण २३ गतेिेखी २७ गतेसम्म लनम्नानजसारका गलतववलधहर सवहत समावेश गरी 
भब्य रपमा मनाउने लनणजय गररयोुः 
लनम्नुः  

(क) रूपा रत्न सम्मान २०७८ द्धारा रूपा गाउँपालिकालभत्र जन्म भइ ववद्यावाररलध गरेका 
तथा स्चवकत्सासास्त्रतफज  Doctor of Medicine MD एम लड उपालध प्राप्त गरेका  र नेपािलभत्रका 
ववश्वववद्याियमा अध्ययन गरी स्वणज पिक प्राप्त गरेका व्यस्िहरिाइ (नेपािलभत्र स्थाइ 
बसोबास गने मात्र) ताम्रपत्र, िोशल्िा वाट सम्मान गने।( ववद्यावाररलध वा एम डी 
गरेको तथा  गोल्डमेडि प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र प्रलतलिवप, नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र 
प्रलतलिवप सवहत वडाको लसफाररसका आधारमा) 

(ख) संस्कृलतववि श्री जगमान गजरङ, रूपा गउँपालिका स्थाइ लनवासी पवहिो िलित मवहिा 
प्रमजख स्जल्िा अलधकारी श्री लसता पररयारिाइ ताम्रपत्र र िोसल्िा सवहत सम्मान गने 
। 

(ग) गाउँपालिकाको ववज्ञ समूहका लनम्नानजसारका पिालधकारीहरिाइ ताम्रपत्र र िोसल्िा 
सवहत सम्मान गने । 

लनम्नुः 
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योजना तथा बजेट तफज  
अ) डा सोमिाि सजविी रपा २ 

आ) डा रामचन्र िालमछाने रपा ६ 

इ) डा वजवद्ध बहािजर थापा रूपा ४ 

ई) डा गणपती ओझा रूपा २ 

उ) श्री राधाकृष्ण िालमछाने रूपा ६ 

ऊ) श्री पद्मशरण रेग्मी रूपा ४ 

ऋ) श्री नवराज ढजङ्गाना रूपा २ सहसस्चव 

ऌ) श्री कृष्णचन्र ढजङ्गाना रूपा ५ पूवजसस्चव 

प्राववलधक तफज   

अ) नरेन्र सजवेिी रूपा ७ 

आ) महेन्र गोिार रूपा १ 

इ) रववचन्र स्घलमरे रूपा ५ 

ई) झिकमोहन ओझा रूपा २ 

(घ) स्थानीय तह स्थापना दिवसको अबसरमा लमलत २०७८।११।२३ गतेिेखी फाल्गजण 
२७ गतेसम्म अन्तरस्थानीय तह वडास्तरीय पजरष भलिवि प्रलतयोलगत संचािन हजन े
गरी अध्यक्षकप भलिबि प्रलतयोलगता २०७८ सञ्चािन गने गाउँपालिका लभत्रका ७ 
वटा भलिवि वटमिाइ एक एक सेट जसी )वटसटज र हाप पाइन्ट (  सवहत खाना 
खाजा बापत एकमजि ५१०० एकाउन्न सय मात्र व्यवस्था गाउँपालिकािे व्यवस्था 
गने ।   

(ङ) गाउँपालिका अन्तगजतका ७ वटै वडाहरमा िोप हजन िागेका जातजालतहरको संस्कृलत 
परम्परािाई जगेनाज र संरक्षण गने उदे्यश्यिे रपा गाउपालिका लभत्रका ववलभन्न टोिटोि 
बाट सहभागी हजने गरी टोिस्तररय झाँकी प्रिशजन प्रलतयोलगताको आयोजना गने । 

(च) रूपा गाउँपालिका कास्कीको प्रथम आवलधक योजनाको ववमोचन गने । 

(छ) रूपा गाउँपालिका कास्कीको लगत अलडयो सवहतको लभलडयो ववमोचन गने । 

(ज) गाउँपालिका अन्तगजतका ७ वटै वडाहरमा  िोप हजन िागेका जातजालतहरको संस्कृलत 
परम्परिाई जगेनाज र संरक्षण गने उदे्दश्यका साथ हरेक वडा बाट क्रमशुः  

वडा नं १ बाट बोटे जाती सवहत गरी ५ समूह, 

वडा नं २ बाट िलितहरको सवहत गरी ६ समूह, 

वडा नं ३ बाट कज मािहरको सवहत गरी ५ समूह, 

वडा नं ४ बाट ठकज रीहरको सवहत गरी ४ समूह, 

वडा नं ५ बाट गजरङ र नेवारहर सवहत गरी ६ समूह, 

वडा नं ६ बाट मजस्स्िमहर सवहत गरी ८ समूह, 
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वडा नं ७ बाट नेवारहर सवहत गरी ६ समूह, बहृत रपा गाउँपालिकास्तररय झाँकी 
प्रिशजन प्रलतयोलगता संचािन हजनेछ ।प्रलतयोलगताका ववजेता तथा उपलबजेताहरिाई 
कायजक्रमको समापनको दिन पजरस्कार ववतरण गररने छ । 

(झ) मौलिक किा र संस्कृलतिाई प्रोत्साहन गने उदे्यश्यिे स्थानीय स्तरमै उत्पािन हजन े
ववलभन्न प्रजालतका फज ि तथा िजबोको मािा प्रलतयोलगतासमेत आयोजना गने । 

(ञ) कायजक्रमको समापन लमलत २०७८ फाल्गजण २७ गते संघीय संसद्, गण्डकी प्रिेशका 
संसद् िगायतका ववस्शष्ठ व्यस्िहरको ववशेष आलतथ्यतामा भव्यताका साथ सम्पन्न 
गने । 

(ट) पजरस्कार तफज  तोवकएको रकम ववतरण गिाज एक भन्िा वढी सहभागी वटम ववजेता 
घोवषत भएमा लनधाजररत रकमबाटै िामासावहिे वाँडफाँड गररनेछ । 

(ठ) पाँच दिनसम्म चल्ने कायजक्रमिाई भब्य र सभ्य रपमा सम्पन्न गनजका िालग तपलसि 
बमोस्जमका  ववलभन्न सलमलत तथा उपसलमलतहर रहनुेः 
तपलसिुः 

१) मूि सलमलतुः– 

िािसजब्बा गजरङ्ग  संयोजक 

कायजपालिका सिस्य सवै  सिस्य 

असोक पररयार   सिस्य सस्चव 

 

२) भलिवि खेिकज ि संचािन सलमलतुः– 

दिपक कज मार आिे   संयोजक 

मोती कज मार शे्रष्ठ   सिस्य 

रववन्र बंशी    सिस्य 

राम बहािजर गोिार   सिस्य 

मेिीना नेपािी    सिस्य 

असोक पररयार    सिस्य सस्चव 

 

३) झाँकी पररचािन तथा यातायात व्यबस्थापन 

नारायण गजरङ    संयोजक 

सखजर दिन लमया   सिस्य 

राधा बसौिा    सिस्य 

ववजय राना    सिस्य 

वहृस्पलत अलधकारी  सिस्य सस्चव 

 

४) मञ्च व्यबस्थापन 
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िया सागर सजवेिी  संयोजक 

क्या. हकज  ब. गजरङ्ग  सिस्य 

सपना सजवेिी   सिस्य 

राजज पौडेि    सिस्य सस्चव 

 

५) अलतलथ सत्कार तथा स्वागत 

वहता रपाखेती   संयोजक 

बजवद्धमाया गजरङ   सिस्य 

मधजमाया शावह   सिस्य 

राधा बसौिा   सिस्य 

संलगता गौतम   सिस्य सस्चव 

 

६) मािा प्रलतयोलगता व्यबस्थापन एबंम ्पररचािनुः– 

सररता सजनार   संयोजक 

मेलिना नेपािी    सिस्य 

सपना सजवेिी   सिस्य 

सरस्वती शे्रष्ठ   सिस्य 

कृष्ण शमाज पौडेि  सिस्य सस्चव 

 

७) खाजा व्यबस्थापनुः– 

रामजी अलधकारी   संयोजक 

िामोिर स्घलमरे    सिस्य 

सरस्वती शे्रष्ठ    सिस्य 

अरणा वव क    सिस्य 

सजजन लतवारी    सिस्य सस्चव 

 

८) स्वयंम ्सेवक पररचािन 

मजकज न्ि बहािजर बंशी   संयोजक 

राजन खनाि   सिस्य 

नन्ििाि ओझा   सिस्य 

बदरनाथ ओझा   सिस्य 

संजय िि ढकाि  सिस्य सस्चव 

 

९) ताम्रपत्र व्यवस्थापन 

टेक बहािजर गजरङ        संयोजक 
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मोहन सापकोटा  सिस्य 

हेमराज शाही   सिस्य सस्चव 

 

पजरस्कारका वववरणहरुः 
भलिबि तफज ुः 
१) प्रथम पजरस्कारुः– र. १,२०,०००।– ट्रवफ मेडि र प्रमाणपत्र 

२) वद्धलतय पजरस्कारुः– र. ९०,०००।– ट्रवफ मेडि र प्रमाणपत्र 

३) तलृतय पजरस्कारुः– र. ६०,०००।– ट्रवफ मेडि र प्रमाणपत्र 

४) सान्त्वना पजरस्कारुः– र. ३०,०००।– ट्रवफ मेडि र प्रमाणपत्र 

उत्कृि खेि प्रिशजन अन्तगजत 

१) बेस्ट स्पाइकरुः– र. ३०००।– 

२) बेस्ट सभजरुः– र.३०००।– 

३) बेस्ट ब्िकरुः–  र. ३०००।– 

४) बेस्ट सेटरुः– र. ३०००।– 

५) बेस्ट लिब्ोुः– र. ३०००।– 

६) बेस्ट प्िेयरुः– र. ५०००।–  

७) अनजशास्शत वटमुः– मायाको स्चनो 
लनयमहरुः– 

१) वटम िताज लमलत २०७८।११।१५ िेस्ख ११।२२ गते सम्म गररसक्नज पनेछ । 

२) आयोजकिे तोकेको समयमा खेिाडीहर उपस्स्थत भै सक्नजपनेछ । अन्यथा ववपक्षी 
वटमिाई स्वतुः ववजयी घोषणा गररनेछ । 

३) खेिाडीहरिे खेिाडी िताज फारममा फोटो टाँस गरर सम्बन्धीत वडा कायाजियिे प्रमास्णत 
गरेको फारम र खेिाडीको सक्कि नागरीकता सवहत प्रलतलिवप बजझाउनज पनेछ । 

४) खेि तथा नेपाि एफ आई लभ.लब तथा भलिबि संघको लनयमानजसार खेिाईने छ। 

५) खेि नक आउटका आधारमा खेिाइने छ । 

६) खेिमा उजजरी (पोटास) दिनजपरेमा र. ५०००।– शजल्क िाग्नेछ । 

७) खेिाडी संख्या १२ वटम मेनेजर १, वटम कोच १ सवहत जम्मा १४ जना सम्म हजनेछ । 

८) खेिमा कज नै वववाि आएमा आयोजकको लनणजय नै अस्न्तम लनणजय हजनेछ । 

 

झाँकी तफज ुः– 

१) प्रथम पजरस्कारुः– र. ४०,०००।– 

२) दिलतय पजरस्कारुः– र. ३०,०००।– 

३) तलृतय पजरस्कारुः– रू २०,०००।– 
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लनयमहरुः– 

१) प्रत्येक झाँकी समजहमा कस्म्तमा ३५ जना सिस्यहर हजनजपनेछ । सिस्य संख्या पजरा  
भई समाबेश भएमा सबै समजहिाई र. ९०००।– यातायात बापतको र र २००० खाना 
खाजा खचज एकमजि रपमा उपिब्ध गराइने छ । 

२) प्रत्येक समजहमा ३५ जना मध्येमा कम्तीमा ५ जना ३० वषज भन्िा कम उमेरको 
हजनजपनेछ। 

 

मािा प्रलतयोलगताुः– 

१) प्रथम पजरस्कारुः– र.६६६७।– 

२) वद्धलतय पजरस्कारुः– र ४,०००।– 

३) तलृतय पजरस्कारुः– र.२,६६७।– 

 

लनयमहरुः– 

१) झाँकी प्रिशजन प्रलतयोलगतामा भाग लिने आउने समूहहरबाट एउटा समूहिे बवढमा १० 
वटा मािा प्रलतयोलगतामा समाबेश गनजजपनेछ । 

२) प्रलतयोलगतामा समाबेश हजने मािामा स्थानीय सामाग्रहरको प्रयोग गनजजपनेछ जसमा बाह्य 
बस्तजहर जस्तै जरर, फज ि िगायतका अन्य कज नै पलन बस्तजहर प्रयोग गनज पाइने छैन । 

नोटुः– पजरस्कार स्वरप प्रिान गररने रकममा लनयमानजसार करकवि (आकस्स्मक िाभकर २५%, 

भाडाकर १०%) गररनेछ । 

 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०२ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०२ मालथ छिफि गिाज गाउँपालिकालभत्रको घरनक्सा पासको 
िागी कायजपालिकाको लनणजय नं २०७८।०७९-०८।०७ अनजसारको कायजसम्पन्न भएपश्चात 
पेश गने । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०३ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०३ मालथ छिफि गिाज रूपा गाउँपालिका कास्कीको खेिकज ि 
ववकास सलमलत गठन तथा सञ्चािन कायजववलध २०७८ र रूपा गाउँपालिका कास्कीको यजवा 
पररषद् गठन तथा सञ्चािन कायजववलध २०७८ तजजजमाको िागी सैद्धास्न्तक सहमती प्रिान गने 
लनणजय गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०४ मालथ छिफि गिाज रूपा गाउँपालिका स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसको आधारमा स्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतबाट स्स्वकृत 
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मनसजनजन्य ववपद् वाट प्रभाववत व्यस्िहरको आवास पजनलनजमाजणको िागी गाउँपालिकाको 
तफज बाट साझेिारी गनजजपने िश (१०) प्रलतशत बराबरको रकम ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट 
खचज िेख्नगेरी स्स्वकृत गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०५ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०५ मालथ छिफि गिाज नेपाि सरकारबाट स्स्वकृत गररब 
घर पवहचान कायजक्रमको बारेमा छिफि गरर गाउँपालिकामा सो कायजक्रम सजर गने लनणजय 
गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०६ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०६ मालथ छिफि गिाज गाउँपालिकाबाट अनजिानमा ववतरण 
हजने टनेि प्िाविक ववतरणको िागी टनेि लनमाजण भएको फे्रमको फोटोसवहतको वडा 
कायाजियहरबाट लसफाररसको आधारमा सम्बस्न्धत वडा कायाजियहरबाटै ववतरण गने लनणजय 
गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०७ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०७ मालथ छिफि गिाज लभरचोक हास्िमैता सडक स्तरोन्नती 
गने योजना र सग्रबास रामकोट सडक स्तरोन्नती गने योजना उपभोिा सलमलतबाट कायज 
गराउने लनणजय गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०८ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०८ मालथ छिफि गिाज नदिजन्य पिाथज उत्खनन ्तथा वववक्र 
ववतरणको िागी सूचना प्रकाशन भएकोमा गाउँ कायजपालिकाको कायाजियबाट पेश भएको 
स्शिबन्िी मूल्याङ्कन प्रलतवेिनका आधारमा वववक्र ववतरण गने गराउने तथा सम्बस्न्धत वडा 
कायाजियहरिे सोको लनयलमत अनजगमन गने गराउने लनणजय गररयो । 

कायजपालिका लनणजय नं २०७८।०७९-०९।०९ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०९।०९ मालथ छिफि गिाज गाउँपालिकालभत्रका थजम्की रूपाकोट 
सवहतका ववलभन्न सडकहरको लनयलमत ममजत सम्भारको िागी नेपाि सरकारबाट स्स्वकृत 
मापिण्डको आधारमा रहेर िेन्थम्यान लनयजि गने लनणजय सवहत आजको बैठक समापन गने 
लनणजय गररयो । 
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लमलत २०७८ साि  फाल्गजण ११ गते बसेको गाउँ कायजपालिका बैठकिे उपर उस्ल्िखत लनणजय गरेको व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को िफा ८४, उपिफा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्णत गिजछज।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष ढजङ्गाना) 

 प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत 

                                                      रपा गाउँपालिका कास्की 

 


