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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०१६।०१ कािूिहरको पिुराबलोकि सम्बन्धमा । 
२०७७।०७८-०१६।०२ आनथणक बर्ण २०७७।०७८ को माघ महहिाको आम्दािी खर्णको  

    हववरर् सम्बन्धमा । 
२०७७।०७८-०१६।०३ सहहद सम्माि कायणक्रम तथा रूपा डान्स आइडलको फाइिल  

    कायणक्रमको सनमक्षा तथा खर्ण भकु्तािी सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१६।०४ थमु्की रूपाकोट सडक ममणत सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०१६।०५ नबहवध सम्बन्धमा । 

  

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-१६।०१ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-१६।०१ मानथ छलफल गदाण सयपत्री समाज कास्कीको प्राहवनधक 
सहयोगमा कािूिहवद्हर सहहतको उपस्स्थनतमा रूपा गाउँपानलका कास्कीको निम्िािसुारका 
कािूिहर माथी छलफल गरर पिुरावलोकिको लागी आगामी गाउँसभा बैठकमा पेश गिे 
निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-१६।०२ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-१६।०२ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका गाउँ 
कायणपानलकाको कायाणलयबाट आनथणक बर्ण २०७७।०७८ माघ महहिामा भएको निम्िािसुारको 
आम्दािी खर्ण अिमुोदि गरर पूसँ्जगत खर्ण अत्यन्तै न्यूि मात्र भएकोले सो सम्बन्धमा हवर्यगत 
शाखाहरको प्रगती प्रनतवेदि सहहत आगामी कायणपानलका बैठकमा छलफल गिे निर्णय गररयो। 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-१६।०३ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-१६।०३ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलकाको आयोजिामा 
शहहद ददवसको अवसरमा गाउँपानलका नभत्रका शहहद पररवार जिआन्दोलिका घाईते वेपत्ता 
पररवार लोकतन्त्र स्थापिाको लागी जेलस्जवि व्यनतत गिुणहिुे व्यस्क्त तथा निजका पररवारहरको 
स्वास््य वीमा बापतको रकम भकु्तािी ददिे तथा रूपा डान्स आइडल कायणक्रममा भएको 
निम्िािसुारको खर्ण  

  निर्ाणयक तफण  खर्ण र ४५,०००। 

  परुस्कार तफण  खर्ण र ६५,०००। 

  खािा खािा तफण  खर्ण र १५,५१५। 

  एि हप साउण्ड भाडा र १५,०००। 

  एटलस नगफ्ट पसलको खर्ण र १४,९७०। 

गरी जम्मा रू १ लाख ५५ हजार ४८५ मात्र खर्ण अिमुोदि गरी रूपा आइडल तफण  
हवनियोस्जत रू १,३२,५०० बाट खर्ण लेख्ने अपगु भएको खर्ण र २२,९८५ अध्यक्षको तोक 
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आदेशको आधारमा गररिे  र्ालू खर्णबाट गररिे भकु्तािी स्शर्णकबाट खर्ण लेख्न ेगरी भकु्तािी 
ददिे निर्णय सहहत सहहद सम्माि कायणक्रम माथी सनमक्षा गरी यस्ता खालका कायणक्रमहर 
सञ्चालिमा व्यवस्थापि पक्षमा अझै जोड ददिपुिे निर्णय गररयो ।  

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-१६।०४ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-१६।०४ मानथ छलफल गदाण थमु्की रूपाकोट सडक खण्डलाइ 
प्रदेश डोनलडारमा ममणतको लागी बजेट माग गिे गरी नमनत २०७७।१०।२५ को 
अध्यक्षस्तररय निर्णय अिमुोदि गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-१६।०५ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-१६।०५ मानथ छलफल गदाण कायणपानलका बैठक समापि गिे । 

 

 
 

 

 

नमनत २०७७ साल फाल्गरु् ६ गते बसेको गाउँ कायणपानलका बैठकले उपर उस्ल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय 
सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्र्त गदणछु।  

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

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                              रपा गाउँपानलका कास्की 

 


