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प्रस्तावहरुः 
२०७८।०७९-१०।०१ गाउँपालिका स्थापना दिवश (२०७८ फाल्गणु २३ िेखी २८  

गतेसम्म) सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-१०।०२ ववलिन्न सलमलतहर गठन गने सम्बन्धमाुः   
 रूपा गाउँपालिका गाउँ शशक्षा सलमलत, स्थानीय बाि अलधकार सलमलत, रूपा  

गाउँपालिका खेिकुि ववकास सलमलत, रूपा गाउँपालिका यवुा पररषद्। 

२०७८।०७९-१०।०३ ववद्यािय अनिुानको िागी ववद्यािय छनौट गने सम्बन्धमाुः 
 ववज्ञान प्रयोगशािा लनमााण, पसु्तकािय लनमााण, ICT प्रयोगशािा लनमााण,  उत्कृष्ठ ववद्यािय  

अनिुान, कायासम्पािनमा आधाररत अनिुान । 
२०७८।०७९-१०।०४ बजेट रकामान्तर सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-१०।०५ कृवष शाखा िवन लनमााणको िागी जग्गा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा 
२०७८।०७९-१०।०६ कृवष टनेि प्िाविक खररि सम्झौताको म्याि थप गने सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-१०।०७ ववववध। 

लनणायहरुः 
कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०१ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०१ माथी छिफि गिाा रूपा गाउँपालिका कास्कीको स्थापना 
दिवस २०७८ फाल्गणु २३ गतेिेखी २८ गतेसम्मको िागी गदठत ववलिन्न सलमलतहरको 
ररपोवटाङ्गका आधारमा सम्पणुा तयारी परुा िएकोिे सभ्य र िव्य रूपमा मनाउने लनणाय गररयो।  

 

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०२ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०२ माथी छिफि गिाा गाउँपालिकामा लनम्नानसुारका सलमलत 
गठन गने लनणाय गररयोुः 
लनम्नुः 

क) शशक्षा ऐन, २०२८ को िफा ११ ट बमोशजम रूपा गाउँपालिका गाउँ शशक्षा सलमलतुः 
अध्यक्षुः गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नवराज ओझा 
सिस्यहरुः वडाअध्यक्ष श्री रामजी अलधकारी 

 कायापालिका सिस्य श्री सररता सनुार 

 सिस्य श्री लति ब खड्का 
 िलित सिस्य श्री िगुाा ववक 

 मवहिा सिस्य २ जना पछी लनयकु्त गने 

 प्रधानाध्यापकहर मध्येबाट श्री िरतमणी िट्टाराई 

 शशक्षक श्री पावाती ढुङ्गाना 
अन्य सिस्यहर पलछ लनयकु्त हनुे गरी । 
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 सिस्य सशिव श्री सशन्िप पौडेि 

ख) बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को िफा ६० बमोशजमको स्थानीय बाि अलधकार 
सलमलतुः 

अध्यक्षुः गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री िािसबु्बा गरुङ 

सिस्यहरुः श्री ववना ढुङ्गाना रूपा १  

अन्य सिस्यहर सलमलतको अध्यक्षिे तोकेबमोशजम वाँकी ६ वटा वडाबाट 
कशम्तमा १।१ जनाको प्रलतलनलधत्व हनुेगरी  

सिस्य सशिव मवहिा तथा बािबालिका शाखा हेने कमािारी श्री लसता सापकोटा 
ग) बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को िफा ६१ बमोशजमको स्थानीय बाि कल्याण 

अलधकारी मवहिा तथा बािबालिका हेने शाखा प्रमखु पिेन सिस्य हनुेगरी हािको 
िागी श्री लसता सापकोटािाइ लनयकु्त गने । 

घ) रूपा गाउँपालिका खेिकुि ववकास सलमलतुः 
अध्यक्षुः गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नवराज ओझा 
उपाध्यक्षुः श्री सनु्िर शे्रष्ठ रूपा गाउँपालिका ५ कास्की 
अन्य सिस्यहर पछी लनयकु्त हनुे गरी । 

सिस्य सशिव श्री अशोक पररयार  

ङ) रूपा गाउँपालिका रूपा गाउँपालिका यवुा पररषद्: 

अध्यक्षुः गाउँपालिका अध्यक्ष श्री नवराज ओझा 
उपाध्यक्षुः श्री शरेुश गरुङ रूपा गाउँपालिका ६ कास्की 
अन्य सिस्यहर पछी लनयकु्त हनुे गरी । 

सिस्य सशिव श्री अशोक पररयार  

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०३ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०३ माथी छिफि गिाा नेपाि सरकार शसता अनिुान तफा  
लनम्न ववद्याियहरबाट प्रस्ताव पेश िएकोमा लनम्नानसुार छनौट गनेुः 
लनम्नुः 

आ व २०७८/०७९ मा माग िएका कायाक्रम प्रस्ताव वववरण 
क्र 
सं 

कायाक्रम बजेट रू  प्रस्ताव पेश गने ववद्यािय 
ववलनयोजन गना 
सवकन ेरकम 

कैवफयत 

१ 

ववज्ञान 
प्रयोगशािा 
अनिुान 

६ िाख 
५० हजार 

श्री ववश्वशाशन्त मा वव रूपा ५ 

६ िाख ५० 
हजार एक 
ववद्याियिाई  

 
श्री शशवािय मा वव रूपा २  

श्री िन्रप्रिा मा वव रपा ६ शस्वकृत 

श्री कालिका मा वव रूपा १  
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२ 
पसु्तकािय 
अनिुान 

६ िाख 
५० हजार 

श्री रूपाज्योलत मा वव रूपा ६ 

६ िाख ५० 
हजार एक 

ववद्याियिाई  

शस्वकृत 

३ 
ICT प्रयोगशािा 
अनिुान 

६ िाख 
५० हजार 

श्री जनता मा वव रूपा ३ 

६ िाख ५० 
हजार एक 

ववद्याियिाई  

शस्वकृत 

४ 

उत्कृि 
ववद्यािय 

अनिुान 

२ िाख श्री रूपाज्योलत मा वव रूपा ६ 
२ िाख एक 
ववद्याियिाई 

शस्वकृत 

५ 

कायासम्पािनमा 
आधाररत 

अनिुान 

५० हजार श्री बागेश् वरी आ वव रूपा ३ 
५० हजार ५ 

ववद्याियिाई  
शस्वकृत 

५० हजार श्री ज्योलतप्रकाश आ वव रूपा ६ 
५० हजार ५ 

ववद्याियिाई  
शस्वकृत 

५० हजार श्री ईन्रायणी आ वव रूपा ७ 
५० हजार ५ 

ववद्याियिाई  
शस्वकृत 

५० हजार श्री शारिा आ वव रूपा ६ 
५० हजार ५ 

ववद्याियिाई  
शस्वकृत 

५० हजार श्री सूयोिय आ वव रूपा ६ 
५० हजार ५ 

ववद्याियिाई  
शस्वकृत 

 

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०४ माथी छिफि गिाा लनम्नानसुारको बजेट रकामान्तर गरी 
आगामी गाउँसिामा अनमुोिनको िागी पेश गनेुः 
लनम्नुः 
क्र स हािको शशषाक बजेट र  
१ िैपरी आउने िािू खिा तफा   १ करोड ४७ िाख मात्र 
रकामान्तर गने शशषाकहर 

क्र स रकामान्तर गने शशषाक बजेट र कैवफयत 

१ रामबजार शशकुा तान मोटरबाटो ममात ८ िाख 
 

२ तािबेशी हाङ्गे बाङ्गे रामकोट माझवेशी ठुिबेशी 
सडक ग्रािेि योजना 

१० िाख  

३ पास्ते तम ुसमाज घर च्यापे िवन लनमााण रूपा १ २ िाख  थप गने 

४ मािी ववृि एवककृत समाज घर २ िाख  
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५ पोल्याङ्ग ठाँवटधर िेखी लतजको महुान जाने बाटो 
लनमााण 

२ िाख ५० हजार  

६ वविमहािे कोइरािे मनोहरी सडक रूपा ३ २ िाख ५० हजार  
७ धालमगाउँ खेिकुि मैिान घेराबार २ िाख ५० हजार  
८ रामिी माउँडाँडा सडक ममात ३ िाख  
९ कालिका आमा समूह शिसापानी सोिार लमि िवन 

लनमााण 
२ िाख  

१० कालिका आमा समूह िवन लनमााण २ िाख  
११ डाडाँको मूख फेिी मोटरमागा लनमााण २ िाख  
१२ लसिाथा क्िब िवन लनमााण २ िाख ५० हजार  
१३ जोलगमणी मशन्िर ट्रस्ट लनमााण २ िाख  
१४ गाउँपालिकािेखी हाशिमैता जोड्ने लसवढँबाटो लनमााण ३ िाख  

 

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०५ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०५ माथी छिफि गिाा नेपाि सरकार अन्तगातको REED 

पररयोजना माफा त प्रस्ताव माग िएबमोशजम कृवष प्रयोगशािा सवहतको िवन लनमााणको िागी 
रूपा गाउँपालिका कास्कीको वडा नं ६ फाििञ्ज्याङ गमा रहेको ९१ रोपनी जग्गा मध्येबाट 
आवश्यक जग्गा उपिब्ध गराउने लनणाय सवहत प्रस्ताव पेश गने लनणाय गररयो । 

 

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०६ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०६ माथी छिफि गिाा रूपा गाउँपालिकालित्र अनिुानमा 
ववतरण गने गरी खररि प्रवक्रयामा रहेको UV टनेि प्िाविक कोरोना महामारीका कारण 
सम्झौताअनसुारको समयमा प्राप्ती इन्टरप्राइजेजबाट प्रिान गना नसकेको कारण म्याि थपको 
िागी लनवेिन पेश गरेकोमा गाउँ कायापालिकाको कायााियको लसफाररस अनसुार २०७८ िैत्र 
२० सम्म म्याि थप गने लनणाय गररयो । 

 

कायापालिका लनणाय नं २०७८।०७९-१०।०७ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-१०।०७ माथी छिफि गिाा आजको बैठक समापन गने । 

 

लमलत २०७८ साि फाल्गणु २० गते बसेको गाउँ कायापालिका बैठकिे उपर उशल्िखत लनणाय गरेको व्यहोरा स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ८४, उपिफा २ खण्ड (क), (ज) बमोशजम प्रमाशणत गिाछु।  

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

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

                                         रपा गाउँपालिका कास्की 

 


