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प्रस्तावहरुः 
२०७७।०७८-०३।०१ आर्थिक बर्ि २०७७।०७८  को लागी स्थानीय दररेट र्नर्ािरण 
    गने सम्बन्र्मा 
२०७७।०७८-०३।०२ र्नयामवली तथा मापदण्ड स्स्वकृत सम्बन्र्मा ।  

  रूपा गाउँपार्लका कास्कीको साविजर्नक खररद र्नयमावली, २०७७ ।
  रपा गाउँपार्लका कास्कीको खर्िको मापदण्ड, २०७७ । 

२०७७।०७८-०३।०३ रपा गाउँपार्लका कास्कीमा जनता आवासको लागी लाभग्राही 
    छनौट गने सम्बन्र्मा । 

२०७७।०७८-०३।०४ रपा गाउँपार्लका कास्कीको पाइप, तार जालीको राजश्व र्नर्ािरण 
    सम्बन्र्मा। 

२०७७।०७८-०३।०५ कोरोना भाइरस र्नयन्रण रोकथाम सम्बन्र्मा । 

२०७७।०७८-०३।०६ आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को आम्दानी खर्ि वववरण  
    सम्बन्र्मा। 

२०७७।०७८-०३।०७ प्राकृर्तक तथा नददजन्य पदाथिको उत्खनन सम्बन्र्मा  । 

२०७७।०७८-०३।०८ आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा भकु्तानी बाँकी योजना  
    सम्बन्र्मा। 

२०७७।०७८-०३।०९ र्बर्बर् सम्बन्र्मा । 

   सामास्जक सरुक्षा भत्ता ववतरण सम्बन्र्मा । 

   ववश्व शान्ती उद्यान सम्बन्र्मा । 

   रपाको संगालो सम्बन्र्मा । 
र्नणियहरुः- 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०१ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०१ मार्थ छलफल गदाि आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को 
लागी कास्की स्जल्लाको लागी स्स्वकृत दररेटको आर्ारमा रहेर गाउँपार्लकाका र्बर्यगत 
शाखाहरबाट स्स्वकृत भइ आएको रपा गाउँपार्लकाको स्थानीय दररेट स्स्वकृत गरी 
गाउँपार्लकार्भर व्याक्हो लोडर मेर्सनको प्रर्तघण्टा र २२००। स्राभेटर (वे्रकर बाहेक) 
प्रर्तघण्टा र ५५००। वटपर, ट्याक्टर ढुवानी बापत दैर्नक र ६५०० र अन्य हलकुा 
र्ारपाङ्ग्ग्र ेसवारी सार्न भाडा बापत दैर्नक र ९००० मा नबढ्ने गरी भकु्तानी गने  र्नणिय 
गररयो । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०२ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०२ प्रस्तावमाथी छलफल गदाि र्नम्नानसुारको र्नयमावली 
र मापदण्ड स्स्वकृत गने र्नणिय गररयोुः 
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र्नम्नुः  

 रूपा गाउँपार्लका कास्कीको साविजर्नक खररद र्नयमावली २०७७ स्स्वकृत गने । 

 रपा गाउँपार्लका कास्कीको खर्िको मापदण्ड, २०७७ स्स्वकृत गने । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०३ 

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०३ मार्थ छलफल गदाि गाउँपार्लकार्भरका खर फुसको 
छाना भएका व्यस्क्तहरलाइ जनता आवास कायिरमको लाभग्राहीको रपमा छनौट गरर 
वटनको छानो राख्नका लागी जनता आवासको कायिववर्र् अनसुार छनौट गरी स्टेमेट गने र 
१५ ददनर्भरमा अर्भलेख गाउँपार्लकामा पठाउने र्नणिय गररयो । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०४  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०४ मार्थ छलफल गदाि आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को 
लागी गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने पाइप, तार, जाली बापत गाउँपार्लकामा बझुाउनपुने 
शलु्क देहायबमोस्जम र्नर्ािरण गरी अनमुोदनका लागी आगामी गाउँसभामा पेश गने । 

देहायुः 
 -पाइप ३२ mm सम्मको प्रर्त र्मटर र २ । 

 -पाइप ३२ mm देखी ६३ mm सम्मको प्रर्तर्मटर र १० । 

 -पाइप ६३ mm देखी मार्थको पाइप प्रर्तर्मटर र ५० । 

 -जाली प्रर्त जाली र १०० । 

 
कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०५  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०५ मार्थ छलफल गदाि देहायबमोस्जमका र्नणियहर गररयोुः 

देहायुः 

क) हालसम्म कोरोना भाइरस रोकथामको लागी गाउँपार्लकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा 
हालसम्म भएको आम्दानी र २,४६,६४,३६५। हालसम्मको खर्ि र १,१९,००,५३२ र 
मौज्दात रहेको रकम र १,२७,६३,८३३ रहेको वववरण जानकारी प्राप्त भयो । 

ख) कोरोना रोकथाम कोर्बाट भकु्तानी ददन बाँकी ववल भरपाइहरको वववरण उपर छलफल 
गरर क्वारेस्न्टन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन आनन्दराज जोशीको तफि बाट भएको खर्ि  
र २६५१८४ र रद्र बहादरु थापा बाट भएको र्नम्नानसुारको खर्िुः 
-तरकारी तफि  र ९७,९२४ । 

-खाना खाजा तफि  र ४१८०। 

-इलोक्रोर्नक्स तफि  र ७४८७९। 

-वकराना सामाग्री र १०४९२८। 
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-भाडाँकुडा तफि  र १५६९७६। 

-आइसोलेसनमा कामदारको ज्याला र ३०४९६। 

-शभुकामना हाडिवयसिको र्बल र १४५१३०। 

-एम वव रेडसि र्सर्स क्यामेरा जडान र ६६७४९। 

-एम वव आर इलोक्रोर्नक्स २ वटर्भ खररद र ७७८०१। 

-र्सवटजन इलोक्रोर्नक्स १ वटर्भ खररद र ४५०००। 

-म्यारेस वल्ड कपडा खररद र ७०८५१। 

-आइसोलेसन र्नमािण कामदार खर्ि र १५०११७। रकम भकु्तानी तथा शोर्भनाि ददने । 

 

ग) र्ाडपविको समयमा कसरी व्यवस्थापन गने सम्बन्र्मा वडागत कोरोना ब्यवस्थापन 
सर्मर्त र्नमािण गरी सोसर्मर्त लाइ सकृय तलु्याउने जसमा प्रत्येक टोल सरु्ार सर्मर्तको 
अध्यक्ष, आमा समहु र क्लबको सदस्यहरलाइ सवहतको कोर्भड व्यवस्थापन र्नयन्रण 
सर्मर्त र्नमािण गने । 

घ) र्बद्यालयहर सञ्चालन कसरी ल्याउने सम्बन्र्मा र्बद्यालयहरको सूझावको आर्ारमा 
र्नयर्मत सञ्चालन गनि स्शक्षा शाखा सँग समन्वय गने सामास्जक ववकास सर्मर्तको 
संयोजकत्वमा रहेको सर्मर्तको प्रर्तवेदनका आर्ारमा आवश्यक र्नणिय गने । 

ङ) गाउँपार्लकार्भर कुल १०२ जनाको लागी क्वारेस्न्टनको क्षमता रहेको तथा १५ 
जनाको लागी आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा रहेको, हालसम्म क्वारेस्न्टनमा बसेका 
ब्यक्तीहरको सख्या २०१ जना, वपर्सआर पररक्षण भएको सख्या ६८३ जना, कोरोना भाइरस 
देखा परेको सख्या ११ जना सबै र्नको भइसकेका, र्नशलु्क एम्बलेुन्स सेवा प्राप्त गने ९३३ 
जना रहेको वववरण जानकारी प्राप्त भएको । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०६  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०६ मार्थ छलफल गदाि आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ को 
आम्दानी खर्िको वववरण उपर छलफल गरी आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ मा भएको सम्पणुि 
र्ालू खर्ि तथा पूस्जगँत खर्ि अनमुोदन गरी सोको आन्तररक लेखापरीक्षणका लागी कोर् 
तथा लेखा र्नयन्रण कायािलय पोखरालाइ परार्ार गने । सोको ववस्ततृ आय व्यय प्रर्तवेदन 
यसैसाथ संलग्न रहेको छ । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०७  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०७ मार्थ छलफल गदाि गाउँपार्लकार्भर रहेका प्राकृर्तक 
श्रोत सार्नको उच्र्तम प्रयोग गरर गाउँपार्लकाको आन्तररक श्रोत ववृि गने उदे्दश्यले 
ववददिखोलामा नददजन्य पदाथि ढुङ्गा र्गट्टी को लागी आन्तररक राजश्वको अनमुान न्यूनतम र 
५ लाख मार स्स्वकृत गरी सो खोलामा नददजन्य पदाथि उत्खन्न र्बवर ववतरणको लागी 
बोलपर आव्हान गने  । 
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कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०८  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०८ को प्रस्तावमार्थ छलफल गदाि रपा गाउँपार्लका 
कास्कीको र्मर्त २०७७।०४।०७ गतेको कायिपार्लका बैठकको र्नणिय नं ४ अनसुार १ 
करोड १६ लाख ५८ हजार अनसुार तपस्शल बमोस्जमका योजनाहर आर्थिक बर्ि 
२०७६।०७७ मा सञ्चालनमा रवहरहेको भएतापनी कोरोना भाइरसका कारण भएको 
लकडाउन तथा सामास्जक दरुी कायम गनुिपने भएकोले भकु्तानी हनु नसकेका र्नम्नानसुारका 
योजनाहरको आर्थिक बर्ि २०७६।०७७ कै र्बल भरपाइ तथा र्ालू आर्थिक बर्ि 
२०७७।०७८ को योजना अनमुगन तथा मूल्याङ्कन सर्मर्तको र्सफाररसका आर्ारमा 
भकु्तानी ददनेगरी रमागत योजनाहरको रपमा राख्न ेर्नणिय गररयोुः 

र्नम्नुः 
रपा गाउँपार्लका कास्की गण्डकी प्रदेश नेपाल 

आ. व. २०७६/६७ का भकु्तानी ददन वाँकी योजनाहरको र्लष्ट 

र्स. न.  योजनाको नाम  वडा 
नं  

 भकु्तानी ददन वाँकी रकम   कैवफयत  

१ स्शिेश्वर अगािर्नक कृवर् समहु(र्क्लावन्दी )  ४ 
        1,50,000.00    

२ कोसेली घर र्नमािण उपभोक्ता सर्मती  ६ 
        2,00,000.00    

३ स्शिेश्वर अगािर्नक कृवर् समहु(एक गाँउ एक 
उत्पादन)  

४ 
        2,00,000.00    

५ र्भरपानी खानेपानी आयोजना  ५ 
        1,00,000.00    

६ देउराली स्वास््य व्यवस्थापन  ५ 
          44,800.00    

७ दर्लतहरको परम्परागत पेशा नववकरण ववकास 
योजना  

६ 
        5,00,000.00    

८ र्संर्ड बाटो तथा रेर्लङ र्नमािण  ५ 
          50,000.00    

९ फालर्ौर खेल मैदान  ३ 
          28,000.00    

१० र्रमडाँडा आपखुोला खानेपानी योजना  ६ 
        1,28,000.00    

११ रामादद माउडाडँा सडक र्नमािण ममित  ४ ५ 
          50,000.00    

१२ र्सि हेल्थ पोष्ट सरसफाइ  ४ 
        1,00,000.00    

१३ माउडाँडा बहउुद्देस्शय सामदुायीक भवन  ४ 
        3,00,000.00    

१४ स्शव मस्न्दर र्नमािण सर्मती  ७ 
        3,50,000.00    

१५ छहरेखोला खानेपानी योजना  ५ 
        3,55,000.00    
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१६ उकाली ओराली र्नमािण सेवा  १ 
      30,00,000.00    

१७ गाँउपार्लका स्तरीय खेलकुद मैदान  ६ 
      15,00,000.00    

१९ ररठुमाला मस्न्दर संरक्षण  १ 
        4,20,000.00   पेश्की लगेको ।  

२० टोल ववकास भवन माउडाँडा  ४ 
        3,50,000.00   पेश्की लगेको ।  

२१ वपप्ले खानेपानी आयोजना  ७ 
        5,98,500.00   पेश्की लगेको ।  

२२ र्ाँपपानी खानेपानी उपभोक्ता सर्मर्त  ४ 
        4,90,000.00   पेश्की लगेको ।  

२३ दर्लत वस्ती बहउुद्देस्शय भवन र्नमािण सर्मर्त  २ 
        3,50,000.00   पेश्की लगेको ।  

२४ जेष्ठ नागररक ददवा मनोरञ्जन घर तथा पाररवारीक 
र्मलान सरे्तना केन्द्र रेडरस भवन र्नमािण 
देउराली  

५ 
          13,000.00   पेश्की लगेको ।  

२५ स्वास््य र्ौकीमा दइु कोठे भवन र्नमािण सर्मर्त  ३ 
        4,97,000.00   पेश्की लगेको ।  

२७ जेष्ठ नागररक ददवा मनोरञ्जन घर तथा पाररवारीक 
र्मलान सरे्तना केन्द्र मलुपानी  

४ 
        9,90,000.00   पेश्की लगेको ।  

२८ माझकोट भ्य ुटावर र्नमािण  २ 
        3,54,500.00   पेश्की लगेको ।  

२९ जेष्ठ नागररक ददवा मनोरञ्जन घर तथा पाररवारीक 
र्मलान सरे्तना केन्द्र र्सकुि तान  

२ 
        3,40,000.00   पेश्की लगेको ।  

३० खानेपानी संरर्ना र्नमािण (वडा न. १) १ 
          28,000.00    

३१ गाँउपार्लका स्तरीय भर्लवल कोटि र्नमािण  १ 
 2,00,000.00   पेश्की लगेको ।  

३२ रामादद रामकोट मोटर बाटो  ५,  
७ 

 1,84,69,013.00   समपरुक 
अनदुान तफि को 
योजना  

33 क्वारेस्न्टन हेल्थ आइसोलेसन खवटएका 
स्वास््यकमी सरुक्षाकमी तथा कमिर्ारी 
व्यक्तीहरलाइ भकु्तानी ददन बाकी 

 876311.00 
 

 

34 जनुवकरी इन्डविज प्रा.र्ल.  76323.00 
सशति अनदुान 
झो.प ु

  जम्मा रकम  
  31108447.00 

 

अक्षरेूपी र ३ करोड ११ लाख ८ हजार ४ सय ४७ मार । 

 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७७।०७८-०३।०९  

प्रस्ताव नं २०७७।०७८-०३।०९ को ववववर् प्रस्तावमार्थ छलफल गदाि देहायबमोस्जमका 
र्नणियहर गररयोुः 

देहायुः 
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क) सामास्जक सरुक्षा भत्ता सम्बन्र्मा हालसम्मको अद्यावर्र्क त्याङ्क अनसुार आर्थिक 
बर्ि २०७७।०७८ को लागी सामास्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरको 
वववरण र्नम्नानसुार रहेकोमा सो वववरणमा प्रर्र्लत कानूनअनसुार लगत कट्टा 
गनुिपने व्यस्क्तहरसमेत रहेकोमा तत्काल सम्बस्न्र्त वडा कायािलयहरलाइ पनु 
परार्ार गरी लगत कट्टा तथा लाभग्राहीहरको नामावली रजू गरर पठाउन र्नदेशन 
गने। 

र्नम्नुः 
सामास्जक सरुक्षा नववकरण प्रथम र्ौमार्सक प्रर्तवदेन २०७७/०७८ 

सामास्जक सरुक्षा वकर्सम हालसम्म नववकरण भएका लाभग्राहीहरको प्रर्तवदेन 

वडा 
नं १ 

वडा नं 
२ 

वडा 
नं ३ 

वडा 
नं ४ 

वडा 
नं ५ 

वडा नं 
६ 

वडा नं 
७ 

जम्मा 

जेष्ठ नागररक भत्ता (७० 
वर्ि मार्थ) 

२२० १९८ १३३ १४६ ३४३ ६०८ ३२७ १९७५ 

जेष्ठ नागररक भत्ता 
(दर्लत) 

१८ २६ २६ ३१ २३ ४५ ५६ २२५ 

जेष्ठ नागररक एकल 

मवहला भत्ता 
४१ ३३ २१ २७ ४६ ७८ ६२ ३०८ 

र्बर्वा भत्ता ३२ १८ २२ २२ ४० ८३ ५० २६७ 

पूणि अपाङ्गता भत्ता क 
बगि 

१५ २१ ७ १० ११ २४ १७ १०५ 

अर्त अशक्त अपाङ्गता 
भत्ता ख बगि 

१ २ १३ १० १५ २४ २३ ९८ 

दर्लत बालबर्लका 
सरुक्षा भत्ता  

३९ ३८ २९ ३० २७ ४२ ७२ २७७ 

क्षेर तोकीएका 
बालबर्लका सरुक्षा भत्ता  

 

० ० ० ० ० १२ ० १२ 

जम्मा ३६६ ३३६ २५१ २७६ ५०५ ९१६ ६१७ ३२६७ 

 

ख)  मजि भइ प्रयोगवववहन रहेका ववद्यालय भवनहरको संरक्षणका लागी आवश्यक कायिववर्र् 
तयार गरी भाडामा ददन सवकने गरी आवश्यक प्रबन्र् गने । 

 

ग) श्री संस्कृर्त पयिटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय र्संहदरबार काठमाण्डौबाट पयिटन 
पवुािर्ार र्नमािण तथा पयिटकीय उपज ववकास साझेदारी आयोजनाको माग भएकोमा सोका 
लागी ववश्व शास्न्त उद्यान रपा गाउँपार्लका वडा न १  देखी ७, अनमुार्नत कुल लागत र 
४ करोड ९३ लाख २६ हजार १३४ रपैयाको योजना स्स्वकृत गरी र्नयमानसुार स्थानीय 
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तहबाट व्यहोनुिपने कुल लागतको र्तस प्रर्तशत बराबरको रकम साझेदारी गने र्नणिय गरी 
अनमुोदनका लागी आगमी गाउँसभामा पेश गने र्नणिय गररयो । 

 

घ) रूपा गाउँपार्लका कास्कीको स्थापना कालदेखी हालसम्मको गर्तववर्र्हर समेटेर 
रूपाको संगालो पसु्तक प्रकाशन गनिको लागी स्शक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखा प्रमखु श्री 
सस्न्दप पौडेलको संयोकत्वमा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा कृवर् सेवा शाखा 
प्रमखु र रोजगार संयोजक सवहतको पाँर् सदस्यीय सम्पादन मण्डल गठन गरी पसु्तक 
प्रकाशनको कायि आरम्भ गने र्नणिय गररयो । 
 

 

आजको कायिपार्लका बैठक समापन गने । 

र्मर्त २०७७ साल भदौ १९ गते शरुबार बसेको गाउँ कायिपार्लका बैठकले उपर उल्लेस्खत र्नणिय गरेको व्यहोरा 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्णत गदिछु ।  

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

 प्रमखु प्रशासकीय अर्र्कृत 

र्मर्तुः २०७७।०५।२१ आइतबार                  रपा गाउँपार्लका कास्की 

 


