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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०२।०१ गैसस परिचालि निरे्दशिका २०७८ सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०२ चालू आ. व. २०७८।०७९ को योजिा कायाणन्वयि सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०३ मेलनमलापकताण सूशचकृत गिे सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०४ शजसस मौज्र्दात कोषको िकम माग गिे सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०५ सडक निमाणर् गिे तथा उत्खिि भएको सामाग्री वववि सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०२।०६ गाउँपानलकाको वस्तशुस्थनत झल्किे श्रव्य दृश्य सामाग्री (गीत)  

निमाणर् सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०७ गाउँपानलकाको वस्तशुस्थनत झल्किे आवनधक योजिा  

निमाणर् सम्बन्धमा । 

२०७७।०७८-०२।०८ गाउँपानलकाको सवािी साधि बा १ झ ५८६८ ममणत गिे  

सम्बन्धमा। 

२०७७।०७८-०२।०९ ववववधुः कोिोिा भाइिस नियन्रर् सम्बन्धमा । 

   

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०१ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०१ मानथ छलफल गर्दाण रूपा गाउँपानलकाको गैि सिकािी 
संस्था परिचालि निरे्दशिका, २०७८ शस्वकृत गिे निर्णय गरियो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०२ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०२ माथी छलफल गर्दाण चालू आनथणक बषणको योजिाहर 
यथासमयमै सम्झौता तथा कायाणन्वयि गिे गिाउिे गिी ववषयगत िाखा तथा सम्परु्ण वडा 
कायाणलयहरलाइ निरे्दिि दर्दिे निर्णय गरियो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०३ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०३ माथी छलफल गर्दाण रूपा गाउँपानलका कास्कीनभर िहेका 
मेलनमलापकताणहरको िामावली न्यावयक सनमनतको सशचवालयबाट प्राप्त भएबमोशजमका 
व्यशिहरलाइ सूशचकृत गिे निर्णय गरियो । 



रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ भदौ १०  गिेको कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

पेज  5 मध्यको 2 

 
 

 िाम थि ठेगािा मोवाइल िं. कैवफयत 

१ उषा िेग्मी अनधकािी रपा-१ ९८४७७१११७२  

२ कृष्र् कुमाि शे्रष्ठ रपा-१ ९८४६८१५६८२  

३ सिोज चन्र शे्रष्ठ रपा-१ ९८६९२६३७८२  

४ िाम बाब ुसवेुर्दी रपा-२ ९८२९१६००९९  

५ बरी िाथ ओझा रपा-२ ९८६५०९५६३१  

६ सोमलाल ओझा रपा-२ ९८४६४६३६२५  

७ वहिालाल कुमाल रपा-३ ९८६९८४०३७४  

८ गरे्ि बहार्दिु के.सी. रपा-३ ९८४६३४६०२२  

९ इन्र बहार्दिु माल रपा-३ ९८०७६०५५२२  

१० बामरे्दव ओझा रपा-३   

११ िविाज ढुगािा रपा-३   

१२ िाजेन्र िेग्मी रपा-४ ९८६७६६३१०६  

१३ लाल बहार्दिु मल्ल रपा-४   

१४ गोमा िाही बंिी रपा-४ ९८२६१०९८७२  

१५ सीता पौडेल रपा-४ ९८४६५२५६८५  

१६ फूलकुमाि थापा िाही रपा-४ ९८२४११७५१७  

१७ माया िार्ा रपा-४ ९८०४११२२७३  

१८ अमतृ बहार्दिु आचायण रपा-४ ९८६६७६३१०७  

१९ मर्दि शिनमिे रपा-४   

२० सूयण बहार्दिु सिुाि रपा-४ ९८१४१११८२५  

२१ िाजेन्र बहार्दिु सेि ठकुिी रपा-४ ९८५६०४८१७८  

२२ िोभा कुमाल रपा-१ ९८१७१७९४०९  

२३ कमला र्दही शे्रष्ठ रपा-५ ९८४१८६२९८१  

२४ िेनबका बिाल रपा-५ ९८४६६०३९५६  
२५ िेवता भट्टिाई रपा-५ ९८२४१६०९३२  
२६ नतसणिा रिमाल रपा-५ ९८६१०६७७१७  
२७ िमा रे्दवी शिनमिे रपा-६ ९८६६०५२३९९  
२८ कर्ण बहार्दिु थापा रपा-६   

२९ प्रनतभा अनधकािी रपा-६ ९८४६२६३६१४  
३० िामचन्र सापकोटा रपा-६ ९८५६०२७४८७  
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कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०४ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०४ माथी छलफल गर्दाण १५ िैयाको रूपाकोट अस्पतालको 
भौनतक पूवाणधाि निमाणर्को लागी शस्वकृत अिमुानित लागत अिमुाि र ४० लाख ३२ हजाि 
७ सय ७४ मारको कायण २०७८।०६।२५ नभर कायणसम्पन्न गिे गिी शजल्ला समन्वय 
सनमनतको मौज्र्दातकोष सञ्चालि निरे्दशिका, २०७५ बमोशजम लागत अिमुािको पचास 
प्रनतितले हिु आउिे बिाबिको िकम  २० लाख १६ हजाि ३ सय ८७ मार रूपा 
गाउँपानलकाबाट लागत साझेर्दािी गिे प्रनतवद्धता सवहत शजल्ला समन्वय सनमनत मौज्र्दात कोषबाट 
यसअशि र १० लाख प्राप्त भएकोमा थप र १० लाख बजेट मागको लागी प्रस्ताव पेि गिे 
निर्णय गरियो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०५ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०५ माथी छलफल गर्दाण रूपा गाउँपानलका ६ धािापािी ६० 
नमटि मार मोटिबाटो निमाणर्को लागी सबैखालको माटो ५६ ििनमटि, ििम चट्टाि 
२६६।७० ििनमटि ि कडा चट्टाि १५३।३० ििनमटि गिी जम्मा ४७६ ििनमटि ढुङ्गा 
माटो गाउँपानलकाको आन्तरिक िाजश्व खातामा कशम्तमा र १ लाख जम्मा गिे गिी शस्वकृत 
गिे ।  
 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०६ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०६ माथी छलफल गर्दाण रूपा गाउँपानलकाको भौगोनलक 
सामाशजक सांस्कृनतक तथा ऐनतहाँनसक ववववधतामा एकताको पवहचाि झल्किे खालको श्रव्य 
दृश्य सामाग्री (गीत) तयाि गिे गिी सिुम्य विएसि  प्रा. नल. काठमाडौंको तफण वाट श्री प्रकाि 
सबेुर्दीले पेि गिेको प्रस्ताव गाउँपानलकाको तफण बाट र ३ लाखमार लागत व्यहोिे गिी 
शस्वकृत गिे निर्णय गरियो । 

 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०७ 

३१ सोमाया थापा मगि रपा-६ ९८१५११०६९७  

३२ शचिञ्जीवी सवेुर्दी रपा-७ ९८४६४२१४८४  

३३ कृष्र् कुमािी थापा रपा-७ ९८२५१४३९३३  
३४ िाजेन्र न्यौपािे रपा-७ ९८४६२००९६८  
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प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०७ माथी छलफल गर्दाण स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, 
२०७४ को ममण अिरुूप स्थािीय तहमा योजिा तजुणमा सहभानगतामलुक प्रकृयावाट गिुणपिे 
सन्र्दभणमा स्थािीय तहको भौगोनलक, सामाशजक, आनथणक तथा पवुाणधाि लगायतका क्षेरको यथाथण 
बस्तशुस्थतीको ववश्लेषर् गिी आवनधक योजिा तयाि गिणको लानग श्री Eastern Research 

Institute of Positive Science (ERIPS) ईरिप्स ले पेि गिेको प्रस्ताव शस्वकृत गिी लागत र 
९,०४,०००। (अक्षरपी िौ लाख चाि हजाि रपैया मार) भिुािी गिे गिी रूपा 
गाउँपानलकाको भौगोनलक सामाशजक सांस्कृनतक तथा ऐनतहाँनसक ववववधतामा एकताको अवस्था, 
वस्तशुस्थती ि सवल पक्षहरको अध्ययि तथा ववश्लेषर् गिी समग्र गाउँपानलका ि 
गाउँपानलकावासीहरको जीविमा सकािात्मक रपान्तिर्का आधािहर तयाि गिे गिी दर्दगो 
तथा समावेिी आनथणक, सामाशजक, साँस्कृनतक ववकास गिण सहभानगतात्मक प्रकृयाद्धािा रूपा 
गाउँपानलका कास्कीको प्रथम आवनधक योजिा तयाि गिे निर्णय गरियो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०८ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०८ माथी छलफल गर्दाण संिीय सिकािबाट हस्तान्तिर् 
भइआएको बा १ झ ५८६८ िंम्बिको सवािी साधि २०७८ साउिरे्दखी ववग्रकेोले ममणत गिी 
सञ्चालिको लागी सवािी ममणत तफण  ववनियोशजत बजेटबाट खचण गिे गिी निम्िािसुािको ममणत 
आरे्दि शस्वकृत गिे निर्णय गरियो । 

ि.सं. सामािको नबविर् समाि पवहचाि िं अिमुानित ममणत लागत 

१ 
Engine oil Castrol 15 w 40 plus ५००५ 

२ 
Engine oil filter genuine ७५५ 

३ 
Fuel filter  genuine १२६० 

४ 
Air filter  genuine २५२० 

5 Rear bumper light genuine १०८०० 
6 Turbo charger assembly genuine ६१२०० 

7 Head light assembly genuine ६३०० 

8 Show grill   १४०४० 

9 Door outer handle   २४४८० 

10 Power window main switch   १७४०० 

11 Mud flap   ४३२० 

12 Lower arm bush  genuine ८७८० 

13 Hub bearing outer  genuine ३४६० 

14 Brake pad front set genuine ४६८० 
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15 Universal joint cross  genuine ७९२० 

16 Flooring set    ७२०० 

17 Seat cover full set   ११८८० 

18 Steering rack assembly genuine ६८४०० 

19 Power steering pump   ३०६०० 

20 Clutch plate   ९००० 

21 Pressure plate   १२९६० 

22 Release bearing  genuine ६१२० 

23 Gear oil Castrol   ५४०० 

24 Power steering oil   १३०० 

25 Brake oil   ६७५ 

26 Coolant   ३००० 

27 Heater plug  genuine ५९४० 

28 Arm brush hydraulic press charge   २१६० 

29 Electric wiring repairing with materials 

charge 

  १४४०० 

30 Full denting charge with materials charge   २५९२० 

31 Full painting charge with materials 

charge 

  ४३२०० 

32 Nut bolts and miscellaneous   ५८५० 

33 Complete assemble setting and full 

servicing 

  १०८०० 

कुल जम्मा िकम (VAT बाहेक) 
  ४३७७२५ 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०२।०९ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०२।०९ माथी छलफल गर्दाण बैठक समापि गिे । 
 

 

नमनत २०७८ साल भर्दौ १० गते बसेको गाउँ कायणपानलका बैठकले उपि उशल्लखत निर्णय गिेको व्यहोिा स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, 
२०७४ को र्दफा ८४, उपर्दफा २ खण्ड (क), (ज) बमोशजम प्रमाशर्त गर्दणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत 

नमनतुः                                             रपा गाउँपानलका कास्की 

 


