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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०२३।०१ कोरोिा भाइरस नियन्त्रर्मा रूपाको पहल सम्बन्त्धमा। 
२०७७।०७८-०२३।०२ आव २०७८।०७९ को श्रोत अिमुाि योजिा तजुणमा सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।०४ चालू आवको हालसम्मको आन्त्तररक आम्दािी सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।०५ कायणववनधहर पेश गिे सम्बन्त्धमा । 

  रूपा गाउँपानलकाको स्थािीय राजस्व परामशण सनमनतको कायणसञ्चालि कायणववनध, २०७८ 

  रूपा गाउँपानलकाको बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा सनमनतको कायणसञ्चालि कायणववनध, २०७८ 

  रूपा गाउँपानलकाको समाबेशीकरर् कायणक्रम कायाणन्त्वयि कायणववनध, २०७८ 
२०७७।०७८-०२३।०६ गाउँसभा बस्िे सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।०७ झोलङु्गे पलु साझेदारी रकम ववनियोजि सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।०८ प्रधािमन्त्री रोजगार कायणक्रमको लागी योजिा थप सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।०९ रकामान्त्तर गिे सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।१० सामाजजक सरुक्षा भत्ता ववतरर् सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०२३।११ गाउँपानलकाका ववनभन्न स्थािहरमा वि वाइफाइ जोि स्थापिा गिे  
    सम्बन्त्धमा। 

२०७७।०७८-०२३।१२ ववववध सम्बन्त्धमा । 

 

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०१ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०१ मानथ छलफल गदाण कोरोिा भाइरसको दोश्रो लहर रोकथाम तथा 
नियन्त्रर्को क्रममा गाउँपानलकानभर निम्िािसुारको वववरर् रहेको अवगत गरी सो को रोकथामको लागी 
देहायबमोजजम गिे निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 

नमनत २०७८।१।१४ देखी २०७८ जेष्ठ ३० गतेसम्मको तथ्याङ्क 
क्र स  वववरर्  संख्या  कैवफयत 

१ गाउँपानलकाबाट PCR परीक्षर् भएको संख्या २५५ जिा  

२ PCR परीक्षर्मा पोजेवटभ देखीएको संख्या १३३ जिा  

३ एजन्त्टजेि पररक्षर्को संख्या १७४ जिा  

४ एजन्त्टजेि परीक्षर्मा पोजेवटभ देखीएको संख्या २९ जिा  

५ हाल रूपाकोट अस्पतालमा रहेको पोजेवटभ संख्या ३ जिा  

६ हालसम्म गाउँपानलकाको आइसोलेसिमा रहेको संख्या ९ जिा  

७ हालसम्म होम आइसोलेसिमा रहेका संक्रनमत संख्या १५२ जिा  
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७ हाल गाउँपानलकानभर रहेका सवक्रय संक्रनमत संख्या ५५ जिा  

८ हालसम्म कोरोिा भाइरस संक्रमर् पषु्टी भइ मतृ्य ुभएको संख्या १ जिा  

९ गाउँपानलकाबाट निमाणर् गरीएको आइसोलेसि संख्याुः 
               रपाकोट अस्पतालमा १६ वेड अजससजि सवहत 

               गैररभञ्ज्याङ्ग आइसोलेसिमा १५ वेड 

 

देहायुः 
(क) गाउँपानलकाको तफण बाट वपनसआर परीक्षर् तथा एजन्त्टजेि परीक्षर् गदाण हालसम्म कुिै पनि शलु्क 

िनलएकोमा सो निर्णयलाइ आगामी ददिहरमा समेत कोरोिा भाइरस परीक्षर्मा कुिैपनि शलु्क 
िनलिे गरी पररक्षर्को दायरा ववृि गिे। 

(ख)  नमनत २०७८।०२।०९ गतेदेखी २०७८।०२।२९ गतेसम्म भएको औषनध तथा अन्त्य 
औषनधजन्त्य उपकरर्हर खररदमा भएको निम्िािसुारको खचण अिमुोदि गरी भकु्तािी ददि 
कायाणलयलाइ निदेशि गररयो । 

निम्िुः 

२०७८ जेष्ठ ०९ गते देजख कोनभड रोकथाम तथा नियन्त्रर्मा नमनत २०७८।०२।२९ गते सम्म भएको खचण वववरर्  

क्र 
स 

सप्लायणस  सामािको वववरर् 
जम्मा मूल्य 

र 
नमनत 

ववल 
िं 

कैवफय
त 

१ 
शभु लेखिाथ हाडणवयसण एण्ड 
सप्लाययण 

धाराको सामाग्री ३१६४ 
२०७८।२।

९ 
१८०   

२ पोखरा अजससजि गयाँस प्रानल गयास भरेको ३००० 
२०७८।२।
२१ 

१४९
० 

  

३ गलोररया फमाणस्यवुटकल प्रा नल  Electric sanitizer 
dispenser 

४०६८०    

  जम्मा रू ४६,८४४।      

       

(ग) कोरोिा भाइरस नियन्त्रर्मा वडा सनमनतलाइ सवक्रय पादै गाउँपानलकानभर गररएको नसल २०७८ 
असार १ गतेदेखी हटाउिे तथा िाकाहरमा खटाइएका यवुा कल्वहरलाइ असार १ गतेदेखी 
हटाउिे निर्णय गररयो । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०२ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०२ मानथ छलफल गदाण आव २०७८।०७९ को लागी निम्िािसुारको 
श्रोत अिमुाि गरी स्वास्थ्यका मापदण्डहर पालिा गरी गराइ वडास्तरीय योजिा छिौटका लागी निदेशि 
ददिेुः 
निम्िुः 
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रपा गाउँपानलका  
 गाउँ कायणपानलकाको कायाणलय, कास्की  

 आ.व. : २०७८/७९                                                                                                     जशषणक ८०१०४३३७३  

 

नस.िं.  
 स्रोत 
समूह  

 बजेटको स्रोत/तह   स्रोत  
 अिमुानित 

आय  

 अिमुानित 
व्यय  

 

फर
क  

   1   संघीय सरकार समानिकरर् अिदुाि  
       

8,31,00,000  
    

     न्त्यूितम अिदुाि  
  
2,75,00,000  

      

     सूरमा आधाररत अिदुाि  
  
5,07,00,000  

      

    
 कायणसम्पादिमा आधाररत 
अिदुाि  

    
49,00,000  

      

   2   संघीय सरकार शसतण अिदुाि  
     

21,20,00,000  
    

     चाल ुतफण   
 
18,46,00,00
0  

      

     पूजजगँत तफण     
2,74,00,000  

      

   3   संघीय सरकार नबशषे अिदुाि  
         

83,00,000  
    

     चाल ुतफण               -          

     पूजजगँत तफण       
83,00,000  

      

   4   संघीय सरकार समपरुक अिदुाि  
       

3,32,00,000  
    

     चाल ुतफण               -          

     पूजजगँत तफण     
3,32,00,000  

      

   5   संघीय सरकार राजश्व वाडँफाँड  
       

5,67,09,000  
    

     एकमषु्ठ  
  
5,67,09,000  

      

   6   गण्डकी प्रदेश सरकार समानिकरर् अिदुाि  
         

89,23,000  
    

     एकमषु्ठ  
    
89,23,000  

      

   7   गण्डकी प्रदेश सरकार राजश्व वाँडफाँड  
         

36,03,000  
    

     चाल ुतफण       
36,03,000  
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   8   गण्डकी प्रदेश सरकार समपरुक अिदुाि  
       

1,00,00,000  
    

     चाल ुतफण               -          

     पूजजगँत तफण     
1,00,00,000  

      

   9   गण्डकी प्रदेश सरकार नबशषे अिदुाि                   -        

     चाल ुतफण               -          

     पूजजगँत तफण               -          

  10   जजल्ला समन्त्वय सनमनत मौज्दात कोष अिदुाि  
       

1,50,00,000  
    

    
 आ व २०७७।०७८ को 
अल्या  

  
1,50,00,000  

      

    
 आ व २०७८।०७९ को 
अिमुाि  

            -          

  11   आन्त्तररक श्रोत गाउँपानलका तफण          
2,50,00,000  

    

    
 आ व २०७७।०७८ को 
अल्या  

    
50,00,000  

      

     चाल ुआवको अिमुाि  
  
2,00,00,000  

      

 कुल जम्मा        
45,58,35,000  

    

 

क) टोल ववकास संस्था तथा वडास्तररय सवक्रय राजिीनतक दलहरको प्रनतनिनध िागररक समाजको 
उपजस्थनतमा छलफल गरर बजेट तजुणमा गिे । 

ख) प्रत्येक वडा कायाणलयहरबाट नमनत २०७८ असार ६ गते गाउँपानलकामा वडास्तरीय योजिा 
छिौट गरी गाउँपानलकामा पेश गराउिे सोउपर ववषयगत सनमनतहरमा तथा गाउँपानलकास्तरीय 
छलफल २०७८ असार ६, ७ र ८ गते गिे । 

ग) ववषयगत सनमनतहरबाट तयार बजेटको प्रस्ताव नमनत २०७८ असार ८ गतेको कायणपानलका 
बैठकमा पेश गिे । 

घ) कायणपानलकाबाट जस्वकृत बजेट नमनत २०७८ असार ९ गतेको गाउँसभामा पेश गिे । 

ङ) बजेट तजुणमाका चरर्हरमा स्वास्थ्य सरुक्षाका मापदण्डहर पालिा गिे गराउिे । 
 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०३ 

प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२२।०३ मानथ छलफल गदाण कायाणलयबाट प्राप्त चालू आवको हालसम्मको 
आन्त्तररक आम्दािको निम्िािसुारको वववरर्उपर छलफल गरी आगामी आनथणक बषण आन्त्तररक आम्दािी 
वढाउिे सम्बन्त्धमा राजश्व परामशण सनमनतको प्रनतवेदिमा नसफाररस गररएका ववषयहरमाथी आगामी 
कायणपानलका बैठकमा छलफल गरी गाउँसभामा पेश गिे । 
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निम्िुः 
क्र स वववरर् आम्दािी रकम कैवफयत 

१ वडा िं १ २ लाख १७ हजार ६८३ । 
 

२ वडा िं २ ८१ हजार १६०। 
 

३ वडा िं ३ १ लाख ७६ हजार ८०२। 
 

४ वडा िं ४ २ लाख २९ हजार ४१८। 
 

५ वडा िं ५ ५ लाख ४९ हजार २५५। 
 

६ वडा िं ६ ५ लाख २९ हजार ९७७। 
 

७ वडा िं ७ ४ लाख १० हजार ५७०। 
 

८ गाउँपानलका ३४ लाख २१ हजार ६०७।३४ पैसा  

९ दहत्तर बहत्तर शलु्क २४ लाख ५६ हजार ४०३।  

 कुल जम्मा ८० लाख ७२ हजार ८५७।३४ पैसा । 
 

 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०४ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०४ मानथ छलफल गदाण गाउँपानलका उपाध्यक्ष एवं ववधायि सनमनत 
संयोजक श्री लालसबु्बा गरुूङ्गज्यूबाट प्रस्ताव पेश भएको निम्िािसुारको कायणववनध जस्वकृत गिे निर्णय 
गररयोुः 
निम्िुः 

क) रूपा गाउँपानलकाको स्थािीय राजस्व परामशण सनमनतको कायणसञ्चालि कायणववनध, २०७८ 

ख) रूपा गाउँपानलकाको बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा सनमनतको कायणसञ्चालि कायणववनध, २०७८ 

ग) रूपा गाउँपानलकाको समाबेशीकरर् कायणक्रम कायाणन्त्वयि कायणववनध, २०७८ । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०५ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०५ मानथ छलफल गदाण चालू आवको सनमक्षा सवहत आनथणक बषण 
२०७८।०७९ को बजेट तजुणमाको लागी आगामी गाउँसभा नमनत २०७८ असार ०९ गते बधुवार ववहाि 
११ बजेदेखी सरुू हिुेगरी रूपा गाउँपानलका कास्कीको केन्त्र रूपाकोटमा गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०६ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०६ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका कास्कीमा निमाणर् भइरहेका 
झोलङु्गे पलुहर (चोरगौड़ा बास्कोट दोवाि खोला झो.प.ु, थानतहर वपप्ले लागदी खोला झो.प.ु, नबदी दोभाि खोला 
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झो.प.ु, दलैुकोट झो.प.ु, नबदी खोला साल्थमु्की, खाल्टे खोला बजृ झो.प)ु को लागी गाउँपानलकाबाट साझेदारी 
गिुणपिे रकम र १० लाख मार रकम साझेदारी गिे निर्णय गररयो । 

 
कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०७ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०७ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका कास्कीमा कायाणन्त्वयि हिु े
प्रधािमन्त्री रोजगार कायणक्रम अन्त्तगणत रहेर योजिा कायाणन्त्वयि गिे गरी तपजशल बमोजजमका योजिाहर 
छिौट तथा रकम ववनियोजि गिेुः 
तपनसलुः 
क्र स योजिाको िाम नबनियोजजत रकम कैवफयत 

१ ववददणखोला अमारे कुलो ममणत योजिा १ लाख ८० हजार 
 

२ लाम्टे तटबन्त्धि ७० हजार 
 

३ रूपा गाउँपानलका प्रशासकीय भवि वरपर सोनलङ्ग तथा 
ममणत 

२ लाख ५० हजार  

४ सिुज्यरुी मजन्त्दर सखु्खा पखाणल ममणत र निमाणर् योजिा २ लाख ५० हजार  

५ नसिको थाि रूपा ४ जािे नसडी बाँटो निमाणर् ४ लाख  

 

 
कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०८ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०८ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका कास्कीको गाउँसभाबाट 
ववनियोजजत रकमबाट प्रस्ताववमा पेश भए बमोजजमको बजेट जशषणकान्त्तर गरी अिमुोदिको लागी आगामी 
गाउँसभा बैठकमा पेश गिेुः 
 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।०९ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।०९ मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका नभरका सामाजजक सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गिे निम्िािसुारका लाभग्रावहहरलाइ आव २०७७।०७८ को तेश्रो चौमानसक भत्ता ववतरर् 
गिे । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।१० 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।१० मानथ छलफल गदाण रूपा गाउँपानलका नभरका निम्िािसुारका २२ 
स्थािहरमा वि वाइफाइ क्षेर घोषर्ा गिे बावषणक िीनत अिसुार World Link Communication Ltd बाट प्राप्त र 
९ लाख ९० हजारको प्रस्ताव जस्वकृत गरी सो को लागी आवश्यक बजेट िेपाल सरकार शसतण अिदुाि 
जशक्षा तफण  कोनभड १९ का कारर् उत्पन्न पररजस्थनतमा नसकाइ सहजजकरर्को लागी शैजक्षक कायणक्रम 
अन्त्तगणतको अस्थाइ नसकाइ सहजजकरर् केन्त्र गहृ नबद्यालय सञ्चालि तथा घरदैलो कायणक्रम सञ्चालि का 
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लागी ववनियोजजत ३ लाख रूपैया मध्य सबै,  सचुिा तथा सञ्चार प्रववनध जशषणकमा ववनियोजजत बजेट र ५ 
लाख मध्येबाट सवै र अपगु हिुे बजेट ववद्यालयहरमा इन्त्टरिेट जडाि जशषणकमा ववनियोजजत र ७ लाख 
२५ हजार मध्येबाट खचण लेख्न ेनिर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७७।०७८-०२३।११ 
प्रस्ताव िं २०७७।०७८-०२३।११ मानथ छलफल गदाण आजको कायणपानलका बैठक समापि गिे 
निर्णय गररयो । 

 

 

 

नमनत २०७८ साल जेष्ठ ३० गते बसेको गाउँ कायणपानलका बैठकले उपर उजल्लखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, 
२०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोजजम प्रमाजर्त गदणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्त्तोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                             रपा गाउँपानलका कास्की 

 


