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प्रस्तावहरुः 
२०७८।०७९-०७।०१ स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन काययववधिको मूल्याङ्कन सम्बन्िमा। 

२०७८।०७९-०७।०२ हेभी इक्ववपमेन्ट प्रयोग गने सम्बन्िमा । 

२०७८।०७९-०७।०३ रूपा गाउँपाधिका कास्कीको प्रथम पञ्चववषयय योजनाको ड्राफ्टमाथी  

छिफि गने सम्बन्िमा । 

२०७८।०७९-०७।०४ आधथयक बषय २०७८।०७९ को बजेट रकमान्तर सम्बन्िमा । 

२०७८।०७९-०७।०५ आधथयक बषय २०७७।०७८ को बावषयक क्जक्न्स वववरण सम्बन्िमा। 

२०७७।०७८-०७।०६ करार कमयचारीहरको म्याद थप गने सम्बन्िमा । 

२०७७।०७८-०७।०७ धबधबि सम्बन्िमा । 

 

धनणययहरुः 
काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०१ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०१ माथी छिफि गदाय गाउँपाधिकाको आधथयक बषय 
२०७७।०७८ को बावषयक काययसम्पादनको आिारमा स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन काययववधि 
२०७७ को दफा ३ मा रहेका स्थानीय तहका स्वमूल्याङ्कन ववषयक्षेत्रहरका आिारमा सोही 
काययववधिको दफा ४ बमोक्जम प्रारक्म्भक नधतजाउपर छिफि गरी ८९.१% अंक प्राप्त हनु 
आएकोिे उक्त स्वमूल्याङ्कन अनमुोदन गरी नक्जता गाउँपाधिकाको वेभसाइट माफय त सावयजधनक 
गने धनणयय गररयो ।  

 

 

काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०२ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०२ माथी छिफि गदाय रातो वकताव कं सं ११८ (क) 
धभरचोक हाक्िमैता मोटरबाटो स्तरोन्नती रपा गाउँपाधिका-६ कास्की क्स्वकृत बजेट ५० 
िाखको योजना उपभोक्ता सधमधतमाफय त सञ्चािन गरी अस्फाल्ट वपच धनमायण गने र सो काययमा 
आवश्यक पने िोडर, एवसाभेटर, रोिर, ग्रडेर, ववटुधमन, ब्वाइिर जस्ता हेधभ मेक्िनहर संचािन 
गनयका िाधग अनमुती प्रदान गने धनणयय गररयो । 

 

काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०३ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०३ माथी छिफि गदाय काययपाधिकाको धनणयय नं 
२०७८।०७९-०२।०७ अनसुार स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को ममय अनरुूप 
स्थानीय तहमा योजना तजुयमा सहभाधगतामिुक प्रकृयावाट गनुयपने सन्दभयमा स्थानीय तहको 
भौगोधिक, सामाक्जक, आधथयक तथा पवुायिार िगायतका क्षेत्रको यथाथय बस्तकु्स्थतीको ववश्लषेण 
गरी आवधिक योजना तयार गनयको िाधग श्री Eastern Research Institute of Positive Science 

(ERIPS) ईररप्स िे पेि गरेको प्रस्ताव क्स्वकृत गरी रूपा गाउँपाधिकाको भौगोधिक सामाक्जक 
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सांस्कृधतक तथा ऐधतहाँधसक ववववितामा एकताको अवस्था, वस्तकु्स्थती र सवि पक्षहरको 
अध्ययन तथा ववश्लषेण गरी समग्र गाउँपाधिका र गाउँपाधिकावासीहरको जीवनमा सकारात्मक 
रपान्तरणका आिारहर तयार गने गरी ददगो तथा समावेिी आधथयक, सामाक्जक, साँस्कृधतक 
ववकास गनय सहभाधगतात्मक प्रकृयाद्धारा रूपा गाउँपाधिका कास्कीको प्रथम आवधिक योजना 
को ड्राफ्टमाथी छिफि गरी अनमुोदनको िागी गाउँसभामा पेि गने धनणयय गररयो । 

 

काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०४ माथी छिफि गदाय बजेट रकामान्तरको िागी आगामी 
गाउँसभामा प्रस्ताव पेि गने धनणयय गररयो । 

 

काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०५ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०५ माथी छिफि गदाय गाउँ काययपाधिकाको कायायियबाट 
प्राप्त क्जक्न्स धनररक्षण प्रधतवेदन अनसुार धमन्हा गनुयपने देखीएका धनम्नानसुारका क्जक्न्स सामाग्री 
धमन्हाको िागी आगामी गाउँसभामा प्रस्ताव पेि गनेुः 
धनम्नुः 
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काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०६ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०६ माथी छिफि गदाय काययपाधिकाको धनणयय नं 
२०७८।०७९-०१।०८ अनसुारको धनणययका आिारमा रहने गरी रूपा गाउँपाधिका 
कास्कीमा २०७६।०७७ देखी धनरन्तर सेवा करारमा काययरत कमयचारीहरको प्रस्तावमा पेि 
भएबमोक्जम सेवा सवुविा प्राप्त गनेगरी २०७९ असार मसान्तसम्मको िागी करार म्याद गने । 

काययपाधिका धनणयय नं २०७८।०७९-०७।०७ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०७।०७ माथी छिफि गदाय रामकोट मावव रूपा ७ बाट प्रस्ताव 
पेि भएको र ३३ िाख ७९ हजार ५९३ को ग्याववन जािी भने काययक्रम क्स्वकृत गरी 
आजको काययपाधिका बैठक समापन गरी आजको गाउँसभामा उपक्स्थत हनुे धनणयय गररयो । 

  

 

धमधत २०७८ साि पसु ३० गते बसेको गाउँ काययपाधिका बैठकिे उपर उक्ल्िखत धनणयय गरेको व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोक्जम प्रमाक्णत गदयछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष ढुङ्गाना) 

 प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत 

                                                      रपा गाउँपाधिका कास्की 

 


