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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७८।०७९-०६।०१ िदिजन्य पिार्ण उत्खन्नि संक्षिप्त वातावरर्ीय प्रनतवेिि  क्षस्वकृत सम्बन्धमा। 
२०७८।०७९-०६।०२ िेउराली खािेपािी को रकम ववनियोज सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०६।०३ कोनिड् १९ को ववरद्धमा रपाको पहल सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०६।०४   सेवा करारमा स्वास््यकमीहर नियकु्त गिे सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०६।०५ रपा गाउँपानलका वडा िं. १ को मतिाि केन्र स्र्ाितरर् सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०६।०६ स्र्ािीय तह िमता मलु्याङ्कि कायणिल गठि सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०६।०७ आनर्णक बर्ण २०७६।७७ अक्षन्तम लेखा परीिर् प्रनतवेिि उपर छलफल   

सम्बन्धमा ।  

२०७८।०७९-०६।०८ मिसिुजन्य ववपिबाट िनत िएका घरहरको अिसूुची फारम ििे सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०६।०९ नमनत २०७८/०९/३० मा गाउँसिा बस्िे सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०६।१० रपाकोट अस्पताल कास्कीमा स्वास््य ववमामा सूक्षचकृत गिे सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०६।११ ववववध सम्बन्धमा । 

 

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०१ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।०१ को छलफल गिाण रपा गाउँपानलका नित्र रहेका िदिजन्य पिार्णको 
उत्खन्निको लानग निम्ि िदि घाटहरको छुटाछुटै प्रनतवेिि पेश गरी क्षस्वकृत गिे अक्षततयारी गाउँपानलका 
अध्यि श्री िवराज ओझालाई प्रिाि गिेुः 
 निम्िुः 

१) मािी िदि तफण  
क)  रूपा गाउँपानलका वडा िं ७ अन्तगणत पिे माझवेशी घाट । 

ख)  रूपा ३ पोल्याङ्गटार घाट 

ग) रूपा १ बढुामहािेव घाट 

घ) रपा ७ कुिाको मखु 

ङ) रूपा १ ३ ववृद्ध िोिाि घाट 

२)  रूपा ७ पास्तेखोला 
३)  रूपा ४ खाल्टेखोला 
४)  रूपा ५ ६ आपूखोला 
५)  रूपा १ र २ बवृद्धखोला 
६)  रूपा ३ ४ ववलमहािे खोला 
७) रूपा ३ ४ लोिी खोला 
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कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०२ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।०२ को छलफल गिाण रूपा गाउँपानलका वडा िं. ५ मा रहेको िेउराली 
खािेपािी योजिामा अक्षघल्लो आनर्णक बर्ण २०७७।०७८ मा सम्पन्न िइ िकु्तािी दिि बाँकी रकम र 
१ लाख ४० हजार (एक लाख चालीस हजार मात्र) अिगुमि सनमनतको प्रनतवेिि र योजिा फरफारक 
सनमनतको निर्णयका आधारमा खचण लेख्न ेनिर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०३ 

प्रस्तावि २०७८।०७९-०६।०३ मा छलफल गिाण कोनिड् १९ को महामारी रोकर्ाम तर्ा नियन्त्रर्का 
लागी गाउँपानलकाबाट सञ्चानलत १५ शैयाको रूपाकोट अस्पतालमा कायणरत स्वास््यकमीहरलाइ २४ 
घण्टा सेवा प्रवाहका लागी तयारी गराउिे तर्ा अस्पतालमा कायणरत स्वास््यकमीहरको लागी 
गाउँपानलकाको तफण बाट खािा खाजाको व्यवस्र्ा गिे निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०४ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।०४ मार्ी छलफल गिाण गाउँपानलकाको Construction of Ward No 2 

Administrative Building at Rupa Rural Municipality (Contract id 5/Rupa/NCB/Works/2078/2079 ) 

को बोलपत्रमा पाँच वटा बोलपत्रिाताहरले बोलपत्र खररि गरेकोमा Simran Construction, Pokhara 17 

Kaski ले Bid Document Fee बापतको र ५०००। अिेरूपी पाँच हजार मात्र गाउँपानलकाको धरौटी 
खातामा जम्मा गरेको पाइएकोमा उक्त रकमलाइ गाउँपानलकाको आन्तररक राजश्व खातामा आम्िािी 
बाँधी निजले पेश गरेको बोलपत्र प्राववनधक मूल्याङ्किको लागी योग्य ठहिे निर्णय गररयो ।  

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०४ 

प्रस्ताविा २०७८।०७९-०६।०४ मा छलफल गिाण रपाकोट अस्पतालमा मानसक र १६ हजार ५ 
सय सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउिे गरी ल्याव अनसषे्टन्ट र अिमी २।२ जिा सेवा करारमा नियकु्त गिे 
निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०५ 

प्रस्ताविा २०७८।०७९-०६।०५ मा छलफल गिाण गाउँपानलका को वडा िं. १ को जटेश्वर माध्यनमक 
ववद्यालयमा रहेको मतिाि केन्र श्री सरस्वती आधारितु ववद्यालय फल्याङ्कोटमा स्र्ािान्तरर्को लानग 
निवाणचि आयोगमा नसफाररस गिे निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०६ 

प्रस्ताविा २०७८।०७९-०६।०६ मा सामान्य प्रशासि मन्त्रालयबाट संचालिमा रहेको स्र्ािीय तह 
िमता मलु्याङ्कि वापतको अंक पोटणलमा प्रवववि गिे र आगामी गाउँसिामा िनतजा अिमुोििको लागी 
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पेश गिण क्षशिा शाखा प्रमखु श्री सक्षन्िप पौडेलको संयोजकत्वमा सिस्यहर प्रशासि शाखा प्रमखु श्री 
लोकिार् पौडेल, र सूचिा प्रववनध अनधकृत श्री लक्ष्मर् पंगेिी लाई क्षजम्मेवारी प्रिाि गिे। 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०७ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९- ०६।०७ उपर छलफल गिाण महालेखापरीिकको कायाणलयको पत्र संतया 
२०७८।०७९, चलािी िं २०८, नमनत २०७८।५।४ को पत्रािसुार रूपा गाउँपानलका कास्कीको 
आनर्णक बर्ण २०७६/७७ को अक्षन्तम लेखा परीिर् प्रनतवेििमा उल्लेक्षखत व्यहोराहरको िफाबार 
छलफल गरी निम्िािसुारका निर्णय सवहत अिमुोििको लागी गाउँसिामा पेश गिे निर्णय गररयोुः 

निम्िुः 

क्र 
स 

िफा 
िं 

वेरूजकुो 
व्यहोरा 

बेरूज ुरकम र निर्णय कैवफयत 

असलुी  अनियनमत अन्य 

१ १ ववक्षिय 
वववरर् 

० ० ० निरन्तरता दिि े  

२ २ बैंक वहसाव 
नमलाि 

० ० २५ आगामी दििमा 
लेखाप्रर्ालीमा र्प सधुार 
गरी बैंक वहसाव नमलाि 
गिे 

 

३ ३ आन्तररक 
नियन्त्रर् 
प्रर्ाली 

० ० ० आगामी दििमा आन्तररक 
नियन्त्रक प्रर्ाली लाइ 
तोवकएबमोक्षजम प्रिावकारी 
र ववश्वशनिय विाइ सेवा 
प्रवाह सदुृढ बिाउिे तफण  
ध्याि दिि े। 

 

४ ४ बजेट पेश 
पाररत र 
अक्षततयारी 

० ० ० स्र्ािीय सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४ को प्रावधाि 
बमोक्षजम वजेट पेश पाररत 
र अक्षततयारी दिि े। 

 

५ ५ अवण्डा बजेट ० ० ० गाउँसिाको निर्णयअिसुार 
गिे 
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६ ६ चौमानसक 
पुकँ्षजगत खचण 

० ० ० बजेट कायणक्रम कायाणन्वयि 
कायणतानलका बिाइ सो 
अिरुूप खचण गिे । 

 

७ ७ िेत्रगत बजेट 
र खचण 

० ० ० एवककृत समािपुानतक र 
दिगो बजेट ववनियोजि गिण 
आवनधक योजिा तयार गिे 
। 

 

८ ८ खचण ववश्लरे्र् ० ० ० चालू खचण नियन्त्रर् गिै 
पूक्षजगँत खचण वृवद्ध गिे । 

 

९ ९ न्यावयक 
सनमनत 

० ० ० स्र्ािीय सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४ को प्रावधाि 
बमोक्षजम न्यावयक 
कायणसम्पािि गिे गराउि े
। 

 

१० १० आनर्णक 
सहायता 

० ० ० ववपद् व्यवस्र्ापि 
सनमनतको निर्णयअिसुार गिे 
गराउिे। 

 

११ ११ असलुी गिण 
वाँकी 
आन्तररक 
आय 

१४८८२४५ ० ० असनुलको लागी पत्राचार 
गिे । 

 

१२ १२ कर तर्ा 
शलु्क असलुी 

० ० ० समयमै कर तर्ा शलु्क 
असलुीका लागी आवश्यक 
कामकारबाही अगाडी 
बढाउिे । 

 

१३ १३ मूल्य 
अनिवृवद्ध कर 
कट्टी 

१२५८२३४ ० ० मअुकर समायोजि िएको 
प्रमार् पेशका लागी 
पत्राचार गिे । 
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१४ १४ ववल नबजक 
िन्िा बढी 
िकु्तािी 

४६६५५४ ० ० असनुलको लागी पत्राचार 
गिे । 

 

१५ १५ डण्डीको िर ५६८९१ ० ० असनुलको लागी पत्राचार 
गिे । 

 

१६ १६ कायणसम्पन्न 
प्रनतविेि 

० ० १००००० प्रनतविे पेश गरी आगामी 
बैठकमा पेश गराउिे । 

 

१७ १७ िाक्षखला 
प्रमार् 

० ० २३२९१० प्रमार् पेश गिण आिन्िलाल 
जोशीलाइ क्षजम्मेवारी प्रिाि 
गिे 

 

१८ १८ रामकोट 
सोलार 

० ३९७५१० ० सम्झौता अिसुार काम 
िएको तत्कानलि िफामा 
उल्लेख गररएबमोक्षजमको 
लागत अिमुाि, सम्झौता, 
कायण िएको मूल्याङ्कि ववल 
िेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
कास्कीसँग रहेकोले 
लेखापरीिर्को क्रममा 
उपलब्ध गराउि 
िसकेकोमा हाल सो 
कागजातहर कायाणलयमा 
प्राप्त िएको र वफल्ड 
अिगुमि प्रनतविेि हेिाण 
सोलार नलक्षटटङ्ग खािेपािी 
योजािाको काम सम्पन्नको 
क्रममा रहेकोले नियनमत 
गिे । 

 

१९ १९ कोल्ड स्टोर 
निमाणर् 

९००००० ० ० असनुलको लागी पत्राचार 
गिे 
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२० २० िाफामलुक 
संस्र्ालाइ 
अििुाि 

० ० ० आगामी दििमा यस्तो 
अििुाि कटौती गिे गराउि े
। 

 

२१ २१ हेनि 
इक्षववपमेन्टको 
प्रयोग 

० ० ० यस्ता हेनि इक्षववपमेन्टको 
प्रयोग गिुणपवुण सम्बक्षन्धत 
प्राववनधकको नसफाररसमा 
कायाणलयबाट सहमनत नलइ 
कायण सूचारू गिे गरी 
हाललाइ नियनमत गिे । 

 

२२ २२ जवटल 
संरचिा 
निमाणर् 

० ० ० आगामी दििमा यस्तो 
संरचिा निमाणर्मा 
सावणजनिक खररि ऐि 
बमोक्षजम गिे गराउिे गरी 
हाललाइ नियनमत गिे । 

 

२३ २३ नडवपआर खचण ० ० ० आगामी दििमा सम्िव 
िएसम्म गाउँपानलकाकै 
जिशक्तीबाट तयार गराउि े
। 

 

२४ २४ उपिोक्ता 
सनमनत माफण त 
कायण 

० ० ० आगामी दििमा सावणजनिक 
खररि ऐिको प्रावधाि 
बमोक्षजम कायाणलयबाट 
तोवकएको प्रवक्रया 
अवलम्बि गरी 
कायणसम्पािि गिे गराउि े
। 

 

२५ २५ बढी िरमा 
ववरवा खररि 

० ५६७०८८ ० सि ् २०२० को सरुवात 
सँगै ववश्विर महामारीको 
रपमा फैनलएको कोरोिा 
िाइरस (Covid-19) 
रोगका कारर् िएको 
वन्िाबन्िी (Lock down) 
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का कारर् 
गाउँपानलकानित्रका 
अनधकाशं मानिसहरको 
रोजगारी गमुेको अवस्र्ा 
सारै् घरबाट वावहर 
नियनमत वहडडलु गिण रोक 
लगाइएको अवस्र्ा नर्यो । 
गाउँपानलकाको क्षस्वकृत 
बावर्णक कायणक्रम अन्तगणत 
कृवर् ववउ ववजि ववतरर् 
कायणक्रम कायाणन्वयिको 
क्रममा बजारमा 
उपलब्धहरमध्यकैे राम्रो 
वर्णशंकर (Hybrid) 
लहरेबाली ( न्यू िारायर्ी 
क्षघरौँला, पाली करेला, 
लौका, र िक्तपरु लोकल 
काँक्राका को नबउनबजि 
खररि गरी नियमािसुार 
िाक्षखला सवहत प्रत्येक 
कृर्कको घरघरमै गइ 
जिप्रनतनिनधहरको 
रोहबरमा ववउ ववजि 
ववतरर् िइ उक्त 
ववउववजिबाट कृर्कहर 
लािाक्षन्वत िएका नर्ए । 
सो जातका ववउहरको मलु्य 
कृवर् डायरी तर्ा क्षजल्ला 
िररेटमा समाबेश ििएको 
िेक्षखन्छ यद्यपी हाइविड 
सजृिा जातको गोलिेडाको 
प्रनतकेजी सरकारी मूल्य र 
१०५०००।- (कृवर् 



रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ पसु ७  गिेको १०९ औ कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

पेज  11 मध्यको 8 

 
 

डायरी, २०७७ अिसुार) 
कायम िएको िेक्षखन्छ । 
सोही अिपुातमा अन्य 
हाइविड जातको 
ववउववजिको मूल्य समेत 
कृवर् डायरीमा संलग्ि गिण 
सम्बक्षन्धत निकायमा पहल 
गिे । कायणक्रम कायाणन्वय 
वापत कायाणलयबाट िकु्तािी 
िएको र ५६७०८८ 
रकम बाट कुिै सरकारी 
हानििोवसािी ििएकोले सो 
बराबरको रकम नियनमत 
गिे गरी गाउँसिामा पेश 
गिे। 

२६ २६ क्षशिक 
िरबन्िी र 
पिपतुी 

० ० ० िरबन्िी नमलाि गिे ।  

२७ २७ छात्रवृक्षि 
ववतरर्  

० ० १२४०० प्रमार् पेशको लागी 
पत्राचार गिे । 

 

२८ २८ इन्टरिेट 
जडाि तर्ा 
सञ्चालि खचण 

० ० १२००० प्रमार् पेशको लागी 
पत्राचार गिे । 

 

२९ २९ अन्य 
क्षशर्णकबाट 
खचण 

० १०००००० ० तत्काल कोरोिा िाइरस 
नियन्त्रर्को पहल गिुणपिे 
अनिवायण र अिपेक्षित 
अवस्र्ा रहेको र 
कायाणलयसँग सो क्षशर्णकमा 
बजेट ववनियोजि ििएकोले 
सम्पन्न िएको खचण र १० 
लाख अिमुोिि गरी 

 



रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ पसु ७  गिेको १०९ औ कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

पेज  11 मध्यको 9 

 
 

हाललाइ उक्त रकम 
नियनमत गिे ।  

३० ३० प्रधािमन्त्री 
रोजगार 
कायणक्रम 

० ० ० कामको दिगोपिा हिुेगरी 
नियनमत रपमा 
कायणसञ्चालि गिे । 

 

३१ ३१ ववपद् 
व्यवस्र्ापि 
कोर् 

० ० ० प्रचनलत काििुबमोक्षजम 
नियनमत कायणसञ्चालि गिे 
। 

 

३२ ३२ बावर्णक 
प्रनतविेि 

० ० ० प्रचनलत काििुबमोक्षजम 
नियनमत कायणसञ्चालि गिे 
। 

 

३३ ३३ कोनिड 
कोर्बाट खचण 

० ५८३५०० ० तत्काल कोरोिा िाइरस 
नियन्त्रर्को पहल गिुणपिे 
अनिवायण र अिपेक्षित 
अवस्र्ा रहेको र 
कायाणलयसँग सो क्षशर्णकमा 
बजेट ववनियोजि ििएकोले 
सम्पन्न िएको खचण र ५ 
लाख ८३ हजार ५ सय 
अिमुोिि गरी हाललाइ 
उक्त रकम नियनमत गिे ।  

 

३४ ३४ क्षजन्सी 
मौज्िात 

११०३५४ ० ० रकम िाक्षखला गिे गराउि े
। 

 

३५ ३५ स्वयंसेवक 
खचण 

० ७४९०७० ० तत्काल कोरोिा िाइरस 
नियन्त्रर्को पहल गिुणपिे 
अनिवायण र अिपेक्षित 
अवस्र्ा रहेको र 
कायाणलयसँग सो क्षशर्णकमा 
बजेट ववनियोजि ििएकोले 
सम्पन्न िएको खचण र ७ 
लाख ४९ हजार ७० मात्र 
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अिमुोिि गरी हाललाइ 
उक्त रकम नियनमत गिे । 

३६ ३६ स्र्ािीय 
पूवाणधार 
साझेिारी 
कायणक्रम 

० ० ० प्रचनलत काििुबमोक्षजम 
नियनमत कायणसञ्चालि गिे 
। 

 

३७ ३७ सामाक्षजक 
सरुिा ििा 

० ० ० लािग्राहीको िाम 
अद्यावनधक गरेर सामाक्षजक 
सरुिा ििा ववतरर् गिे 
गराउिे । 

 

३८ ३८ सरकारी तर्ा 
सावणजनिक 
जग्गा संरिर् 
उपयोग तर्ा 
हक 
हस्तान्तरर् 

० ० ० स्र्ािीय सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४ को प्रावधाि 
बमोक्षजम सरकारी तर्ा 
सावणजनिक जग्गा अनिलेख 
कायम गिे । 

 

३९ ३९ पेश्की बाँकी ० ० २२८०६१२३ नियमािसुार पेश्की फर्छ्यौट 
गराउिे । 

 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०८ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।०८ मार्ी छलफल गिाण गाउँपानलका नित्र रहेका मन्सिुजन्य ववपद् बाट 
प्रिाववत िएका व्यक्तीहरलाई िेपाल सरकारबाट क्षस्वकृत कायणववनध बमोक्षजमको अिसुचुी फमण िरी क्षजल्ला 
ववपद् व्यवस्र्ापि सनमनतमा नसफाररस गिे गरी आगामी कायणपानलका बैठकमा प्रस्ताव पेश गिे निर्णय 
गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।०९ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।०९ मार्ी छलफल गिाण रूपा गाउँपानलका कास्कीको आगामी वहउँिे 
गाउँसिा नमनत २०७८।०९।३० गते ववहाि ११ बजेिेखी रूपा गाउँपानलका वडा िं ६ मा रहेको 
चन्रप्रिा माध्यनमक ववद्यालयको सिाहलमा बस्िे निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।१० 
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प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।१० मा छलफल गिाण गाउँपानलकामा संचालिमा रहेको १५ शैयाको 
रपाकोट अस्पताललाई राविय ववमा वोडणमा सूक्षचकृत गरी िेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईएको स्वास््य 
ववमासेवा गाउँपानलकाको अस्पतालबाट उपलब्ध गराउिे निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०६।११ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०६।११ मा छलफल गिाण आजको कायणपानलका बैठक समापि गरी आगामी 
कायणपानलका बैठक अध्यिको निर्णयअिसुार बस्िे निर्णय गररयो । 

 

नमनत २०७८ साल पसु ७ गते बसेको गाउँ कायणपानलका बैठकले उपर उक्षल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्र्ािीय सरकार सञ्चालि ऐि, 
२०७४ को िफा ८४, उपिफा २ खण्ड (क), (ज) बमोक्षजम प्रमाक्षर्त गिणछु।  

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

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                             रपा गाउँपानलका कास्की 

 


