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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 

२०७७।०७८-०१२।०१ आव २०७७।०७८ को अर्धबार्षधक सर्िक्षा सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०२ एक र्िक्षक एक ल्यापटप कायधर्वर्र्, २०७७ छलफल सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०३ रूपा गाउँपार्लकाको वातावरण तथा प्राकृर्तक श्रोत संरक्षण गर्ध बर्ेको र्वर्ेयक,  

   २०७७, सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०४ रुपा गाउँपार्लकाको आर्थधक कायधर्वर्र् तथा र्वर्िय उिरदार्यत्व वहर् गर्ध 

   बर्ेको र्वर्ेयक, २०७७ सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०५ आव २०७७।०७८ को बजेट र्िषधकान्तर तथा रकिान्तर सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०६ िर्हद पररवार द्धन्द्ध र्पर्ित जर्आन्दोलर् घाइतेहरुको सािार्जक सुरक्षा कायधक्रि 

   सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०७ स्थार्ीय तहको स्विूल्याङ्कर् कायधर्वर्र्, २०७७ बिोर्जिको कायधदल गठर् 

   सम्बन्र्िा । 

२०७७।०७८-०१२।०८ र्बर्बर् सम्बन्र्िा । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०१ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-११।०१ िार्थ छलफल गदाध रूपा गाउँपार्लका कास्कीको र्िर्त २०७७।०४।०१ 

दखेी २०७७।०९।२५ गतेसम्ि सम्पार्दत कायधहरुको सर्िक्षा गरर अर्िुोदर्को लागी गाउँसभािा पेि गर्े 

र्र्णधय गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०२ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०२ िार्थ छलफल गदाध सािार्जक र्वकास िाखाबाट प्रस्ताव पेि 

भएबिोर्जिको एक र्िक्षक एक ल्यापटप कायधक्रि कायाधन्वय र्र्दरे्िका, २०७७ र्स्वकृत गर्े र्र्णधय 

गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०३ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०३ िार्थ छलफल गदाध रुपा गाउँपार्लका कास्कीको रूपा गाउँपार्लकाको 

वातावरण तथा प्राकृर्तक श्रोत संरक्षण गर्ध बर्ेको र्वरे्यक, २०७७ स्वीकृर्तको लागी गाउँसभािा पेि  गर्े र्र्णधय 

गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०४ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०४ िार्थ छलफल गदाध रूपा गाउँपार्लकाको आर्थधक कायधर्वर्र् तथा र्वर्िय 

उिरदार्यत्व वहर् गर्ध बर्ेको र्वर्ेयक, २०७७ र्स्वकृर्तका लागी गाउँसभािा पेि गर्े र्र्णधय गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०५ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०५ िार्थ छलफल गदाध रूपा गाउँपार्लका कास्कीको आठौ गाउँसभा 

अर्र्वेिर्िा अर्ुिोदर्का लागी पेि गर्े गरी र्र्म्र्ार्सुारको बजेट र्िषधकान्तर तथा रकिान्तर गर्े र्र्णधय 

गररयोोः 

र्र्म्र्ोः 
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सि 
नं 

काययक्रमको नाम स्रोत िमूह प्रासिको स्रोत 
हाल सिसनयोजजत 

रकम रु 

जिर्यकान्तर 

रकमान्तर 
िजेट 

प्रस्तावित 

काययक्रमको 
नाम 

प्रस्तावित 
िजेट 

कैवियत 

१ 
भसूम िैंक स्थापनाको लागी 
िहकायय 

नेपाल िरकार िमानीकरण २५ लाख ५ लाख 

मेसिनरी तथा 
औजार 
(व्याक्होलोडर 
खररद) 

४३ लाख 

  

२ 
उजाय काययक्रमको लागी 
गाउँपासलकाको िमपरुक कोर् 

नेपाल िरकार राजश्व िाँडिाँड १० लाख १० लाख   

३ एम्िलेुन्ि खररद तथा व्यिस्थापन नेपाल िरकार िमानीकरण १५ लाख १५ लाख   

४ 
अन्य उद्योगजन्नय प्रयोजनका लागी 
गाउँपासलका अनदुान 

नेपाल िरकार िमानीकरण ३ लाख ३ लाख   

५ 
पि ुपालनमा विजिय िंस्थािगँ 
व्याज अनदुान 

नेपाल िरकार िमानीकरण १० लाख १० लाख   

६ िादर व्यिस्थापन काययक्रम नेपाल िरकार िमानीकरण ५ लाख ५ लाख ििारी ममयत ५ लाख   

७ उपभोक्ता वहत अनगुमन नेपाल िरकार िमानीकरण ५ लाख ५ लाख 
इन्धन कायायलय 
प्रयोजन 

५ लाख   

८ प्रकोप व्यिस्थापन कोर् आन्तररक स्रोत 

१ करोड ४१ 

लाख ५० लाख 

मेसिनरी तथा औजार 
स्िास््य िामाग्री खररद 

५० लाख   
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कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०६ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०६ िार्थ छलफल गदाध रूपा गाउँपार्लका कास्कीका िर्हद पररवार द्धन्द्ध 

र्पिीत जर्आन्दोलर्का घाईतेहरुलाइ सािार्जक सरुक्षाका कायधक्रिहरु सञ्चालर् गर्े गरी गाउँसभािा 

प्रस्ताव पेि गर्े र्र्णधय गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०७ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०७ िार्थ छलफल गदाध रुपा गाउँपार्लका कास्कीको र्ेपाल सरकारबाट 

र्स्वकृत कायधर्वर्र् स्थार्ीय तहको स्विलू्याङ्कर् कायधर्वर्र् २०७७ बिोर्जिको िूल्याङ्कर् गर्ध विा र्ं 

५ का विाअध्यक्ष एवं प्रवक्ता श्री टेक बहादरु गरुुङको संयोजकत्विा आर्थधक प्रिासर् िाखा प्रिखु र 

योजर्ा िाखा प्रिुख सदस्य सर्चव रहर्ेगरी कायधदल र्र्िाधण गरी सोको िलू्याङ्कर् प्रर्तवेदर् आगािी 

गाउँसभािा पेि गर्े र्र्णधय गररयो । 

 

कायणपानिका निर्णय िं २०७७।०७८-१२।०८ 

प्रस्ताव र्ं २०७७।०७८-१२।०८ िार्थ छलफल गदाध आजको कायधपार्लका बैठक सिापर् गर्े । 

 
 

 

 

समसत २०७७ िाल पिु २६ गते ििेको गाउँ काययपासलका िैठकले उपर उजललखत सनणयय गरेको व्यहोरा स्थानीय िरकार िञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दिा ८४, उपदिा २ खण्ड (क), (ज) िमोजजम प्रमाजणत गदयछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(िन्तोर् ढुङ्गाना) 

 प्रमखु प्रिािकीय असधकृत 

समसतिः                                          रुपा गाउँपासलका कास्की 

 


