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प्रस्तावहरुः 
२०७८।०७९-०८।०१ गाउँपालिका स्थापना दिवश सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०८।०२ गाउँसभाको सलमक्षा तथा बजेट संशोधन सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०८।०३ रूपाको लगत लभलियो सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०८।०४ ववषयगत लसकाइ समूह गठन तथा परिचािन काययववलध,  

२०७८ सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०८।०५ रूपा गाउँपालिका कास्कीको खचयको मापिण्ि, २०७८  

(प्रथम संशोधन) सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०८।०६ कोिोना भाइिस लनयन्रण सम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०८।०७ घिनक्सा पास मापिण्ि परिमाजयन सम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०८।०८ लबलबध सम्बन्धमा। 

लनणययहरुः 
काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०१ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०१ मालथ छिफि गिाय रूपा गाउँपालिका कास्कीको स्थापना 
दिवस २०७८ फाल्गणु २३ गतेिेखी २७ गतेसम्म लनम्नानसुािका गलतववलधहर सवहत समावेश 
गिी भब्य रपमा मनाउने लनणयय गरियोुः 
लनम्नुः  

(क) रूपा ित्न सम्मान २०७८ द्धािा रूपा गाउँपालिकालभर जन्म भइ ववद्यावारिलध गिेका 
तथा चचवकत्सासास्त्रतफय  िाक्टि उपालध प्राप्त गिेका व्यचिहरिाइ ताम्रपर, िोशल्िा ि 
नगि र १५,१०१ अक्षरेपी वाट सम्मान गने । 

(ख) अन्तिस्थानीय तह विास्तिीय परुष भलिवि प्रलतयोलगत सञ्चािन गने । 

(ग) विाका टोिटोिबाट सहभागी हनुे गिी झाँकी प्रलतयोलगता सञ्चािन गने । 

(घ) स्थानीय तह स्थापना दिवसको अबसिमा लमलत २०७८।११।२३ गते  संचािन हनु े
गिी अध्यक्ष कप भलिबि प्रलतयोलगता २०७८, गाउँपालिका अन्तगयतका ७ वटै 
विाहरमा िोप हनु िागेका जातजालतहरको संस्कृलत पिम्पिािाई जगेनाय ि संिक्षण 
गने उदे्यश्यिे रपा गाउपालिका स्तरिय झाँकी प्रिशयन प्रलतयोलगताको आयोजना गने 
। 

(ङ) मौलिक किा ि संस्कृलतिाई प्रोत्साहन गने उदे्यश्यिे स्थानीय स्तिमै उत्पािन हनु े
ववलभन्न प्रजालतका फुि तथा िबुोको मािा प्रलतयोलगतासमेत आयोजना गने । 

(च) काययक्रमको समापन लमलत २०७८ फाल्गणु २७ गते भब्य काययक्रमा साथ सम्पन्न 
गने । 

(छ)  गाउँपालिका अन्तगयतका ७ वटै विाहरमा  िोप हनु िागेका जातजालतहरको संस्कृलत 
पिम्पििाई जगेनाय ि संिक्षण गने उदे्यश्यका साथ हिेक विा बाट क्रमशुः विा नं .
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१ बाट  बोटे जालत अलनवायय सहभागी हनुे गरि जम्मा ५ समहु, विा नं .२ बाट िलित  
यय सहभागी हनुे गरि ४ समहुअलनवा , विा नं  .३ बाट कुमाि अलनवायय सहभागी हनुे  

गरि ४ समहु, विा नं .४ बाट ठकुिी अलनवायय सहभागी हनुे गरि ४ समहु , विा नं  .५  
बाट गरुङ्ग ि नेवाि अलनवायय सहभागी हनुे गरि ५ समहु, विा नं .६ बाट मसु्िीम  
अलनवायय सहभागी हनुे गरि ६ समहु ि विा नं . ४ बाट नेवाि अलनवायय सहभागी हनु े

५ वटम सवहत बहृत रपा गाउँपालिका स्तरिय झाँकी प्रिशयन प्रलतयोलगता संचािन 
हनुेछ । प्रलतयोलगताका ववजेता तथा उपलबजेताहरिाई काययक्रमको समापनको दिन 
पिुस्काि ववतिण गरिने छ ।                                                                  

(ज) पाँच दिनसम्म चल्ने काययक्रमिाई भब्य ि सभ्य रपमा सम्पन्न गनयका िालग तपलसि 
बमोचजमका  ववलभन्न सलमलत तथा उपसलमलतहर िहनुेः 
तपलसिुः 

१) खेिकुि मूि सलमलतुः– 

 िािसबु्बा गरुङ्ग  संयोजक 

 दिपक कुमाि आिे  सिस्य 

 िामजी अलधकािी  सिस्य 

 मकुुन्ि बहाििु बंशी  सिस्य 

 टेक बहाििु गरुङ्ग  सिस्य 

 नािायण गरुङ्ग   सिस्य 

 ियासागि सबेुिी  सिस्य 

 वहता रपाखेती   सिस्य 

 सपना सबेुिी   सिस्य 

 मेलिना नेपािी   सिस्य 

 सरिता सनुाि   सिस्य 

 कृष्ण बहाििु वव.क.  सिस्य 

 बम बहाििु भजेुि  सिस्य 

 अशोक परियाि   सिस्य 

 सचन्िप पौिेि   सिस्य सचचब 

२) भलिवि खेिकुि संचािन सलमलतुः– 

 नािायण गरुङ्ग   संयोजक 

 मोती कुमाि शे्रष्ठ  सिस्य 

 िववन्र बंशी   सिस्य 

 िाम बहाििु गोिाि  सिस्य 

 मेिीना नेपािी   सिस्य 
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३) झाँकी परिचािन तथा यातायात व्यबस्थापन 

 िामजी अलधकािी  संयोजक 

 िामोिि चघलमिे   सिस्य 

 बदरनाथ ओझा   सिस्य 

 ववजय िाना   सिस्य 

४) मञ्च व्यबस्थापन 

 टेक बहाििु गरुङ  संयोजक 

 क्या. हकय  ब. गरुङ्ग  सिस्य 

 सपना सवेुिी   सिस्य 

५) अलतलथ सत्काि तथा स्वागत 

 वहता रपाखेती   संयोजक 

 मधमुाया शावह   सिस्य 

 िाधा बसौिा   सिस्य 

६) मािा प्रलतयोलगता व्यबस्थापन एबंम ्परिचािनुः– 

 दिपक कुमाि आिे  संयोजक 

 कृष्ण बहाििु वव.क.  सिस्य 

 सिस्वती शे्रष्ठ   सिस्य 

 अलनता िाना   सिस्य 

७) खाजा व्यबस्थापनुः– 

 ियासागि सवेुिी  संयोजक 

 सरिता सनुाि   सिस्य 

 बवुद्धमाया गरुङ   सिस्य 

८) स्वयंम ्सेवक परिचािन 

 मकुुन्ि बहाििु बंशी   संयोजक  

 िाजन खनाि   सिस्य 

 नन्ििाि ओझा   सिस्य 

 सकुिदिन लमया   सिस्य 

 िामजी पौिेि   सिस्य 

पिुस्कािका ववविणहरुः 
भलिबि तफय ुः 
१) प्रथम पिुस्कािुः– र. ८०,०००।– ट्रवफ मेिि ि प्रमाणपर 

२) वद्धलतय पिुस्कािुः– र. ६०,०००।– ट्रवफ मेिि ि प्रमाणपर 

३) तलृतय पिुस्कािुः– र. ४०,०००।– ट्रवफ मेिि ि प्रमाणपर 
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४) सान्त्वना पिुस्कािुः– र. ३०,०००।– ट्रवफ मेिि ि प्रमाणपर 

उत्कृष्ट खेि प्रिशयन अन्तगयत 

१) बेस्ट स्पाइकिुः– र. ३०००।– 

२) बेस्ट सभयिुः– र.३०००।– 

३) बेस्ट ब्िकिुः–  र. ३०००।– 

४) बेस्ट सेटिुः– र. ३०००।– 

५) बेस्ट लिब्ोुः– र. ३०००।– 

६) बेस्ट प्िेयिुः– र. ५०००।– मायाको चचनो 
७) अनशुाचशत वटमुः– मायाको चचनो 
लनयमहरुः– 

१) वटम िताय लमलत २०७८।११।२० िेचख ११।२२ गते सम्म गरिसक्न ुपनेछ । 

२) आयोजकिे तोकेको समयमा खेिािीहर उपचस्थत भै सक्नपुनेछ । अन्यथा ववपक्षी 
वटमिाई स्वतुः ववजयी घोषणा गरिनेछ । 

३) खेिािीहरिे खेिािी िताय फािममा फोटो टाँस गरि सम्बन्धीत विा कायायियिे प्रमाचणत 
गिेको फािम ि खेिािीको सक्कि नागिीकता सवहत प्रलतलिवप बझुाउन ुपनेछ । 

४) खेि तथा नेपाि एफ आई लभ.लब तथा भलिबि संघको लनयमानसुाि खेिाईने छ। 

५) खेि नक आउटका आधािमा खेिाइने छ । 

६) खेिमा उजिुी (पोटास) दिनपुिेमा र. ५०००।– शलु्क िाग्नेछ । 

७) खेिािी संख्या १२ वटम मेनेजि १, वटम कोच १ सवहत जम्मा १४ जना सम्म हनुेछ । 

८) खेिमा कुनै वववाि आएमा आयोजकको लनणयय नै अचन्तम लनणयय हनुेछ । 

झाँकी तफय ुः– 

१) प्रथम पिुस्कािुः– र. ३५,०००।– 

२) वद्धलतय पिुस्कािुः– र. २०,०००।– 

३) तलृतय पिुस्कािुः–१५,०००।– 

लनयमहरुः– 

१) प्रत्येक झाँकी समहुमा कचम्तमा ३० जना सिस्यहर हनुपुनेछ । सिस्य संख्या पिुा  भई 
समाबेश भएमा प्रत्येक समहुिाई र. ७०००।– सहभागीता बापतको िकम ि र १५०० 
खाना खाजा खचय एकमषु्ट रपमा उपिब्ध गिाइने छ । 

२) प्रत्येक समहुमा ३० जना मध्येमा कम्तीमा ५ जना ३० वषय भन्िा कम उमेिको हनुपुनेछ। 

३) प्रत्येक सहभागी समूहिाइ यातायात खचय बापत एकमषु्ट र १५०० उपिब्ध गिाइनेछ। 

मािा प्रलतयोलगताुः– 

१) प्रथम पिुस्कािुः– र.४,०००।– 

२) वद्धलतय पिुस्कािुः– र.३,०००।– 
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३) तलृतय पिुस्कािुः– र.२,०००।– 

लनयमहरुः– 

१) झाँकी प्रिशयन प्रलतयोलगतामा भाग लिने आउन ेसमूहहरबाट एउटा समूहिे बविमा ५ वटा 
मािा प्रलतयोलगतामा समाबेश गनुयपनेछ । 

२) प्रलतयोलगतामा समाबेश हनुे मािामा स्थानीय सामाग्रहरको प्रयोग गनुयपनेछ जसमा बाह्य 
बस्तहुर जस्तै जरि, फुि िगायतका अन्य कुनै पलन बस्तहुर प्रयोग गनय पाइने छैन । 

नोटुः– पिुस्काि स्वरप प्रिान गरिने िकममा लनयमानसुाि किकवि गरिनेछ । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०२ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०२ मालथ छिफि गिाय गाउँसभा अलधवेशको सलमक्षा गरि 
सम्बचन्धत विा सलमलतको लनणययका आधािमा गाउँसभाबाट चस्वकृत बजेट िकमान्ति अनसुाि 
कायय प्रािम्भ गिाउने लनणयय गरियो । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०३ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०३ मालथ छिफि गिाय काययपालिकाको लनणयय नं 
२०७८।०७९-०२।०६ अनसुाि रूपा गाउँपालिकाको भौगोलिक सामाचजक सांस्कृलतक तथा 
ऐलतहाँलसक ववववधतामा एकताको पवहचान झल्कने खािको श्रव्य दृश्य सामाग्री (गीत) तयाि 
गने गिी सिुम्य वक्रएसन  प्रा. लि. काठमािौंको तफय वाट श्री प्रकाश सबेुिीिे पेश गिेको प्रस्ताववत 
श्रव्य दृष्य सवहतको लगत चस्वकृत गिी आगामी स्थापना दिवशमा सावयजलनककिण गने लनणयय 
गरियो । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०४ मालथ छिफि गिाय चशक्षा शाखाबाट प्रस्ताव पेश 
भइआएको ववषयगत लसकाइ समूह गठन तथा परिचािन काययववलध, २०७८ चस्वकृत गने 
लनणयय गरियो । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०५ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०५ मालथ छिफि गिाय रूपा गाउँपालिका कास्कीको खचयको 
मापिण्ि, २०७८ मा उल्िेचखत मापिण्िहरमा नपेाि सिकाि अथय मन्राियबाट चस्वकृत 
काययसञ्चािन लनिेचशका, २०७७ (आठौ संस्किण) बमोचजम लनधायरित गरिएका ववषयमा सोही 
बमोचजम हनुे गिी गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट काययसम्पािन गने गिाउने लनणयय गरियो 
। 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०६ 



रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ िाघ १८  गिेको कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

पेज  6 मध्यको 6 

 
 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०६ मालथ छिफि गिाय गाउँपालिकालभर कोिोना भाइिसको 
प्रकोप पनुुः बढ्िो ििमा िेचखएकोिे सोको लनयन्रण ि िोकथामको िागी रूपाकोट 
अस्पताििाई प्रमखु चजम्मेवािी प्रिान गने गिी गाउँपालिकालभरका स्वास््य संस्थाहरमा 
िोकथामका िागी आबश्यक औषलधजन्य सामाग्रीको प्रबन्ध गिाउने लनणयय गरियो । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०७ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०७ मालथ छिफि गिाय गाउँपालिकालभर िहेका सम्पणुय िाविय 
स्तिका िेखी स्थानीय स्तिका सिकहर, लसंचाइ कूिोहर पिम्पिागत रपमा िहेका सांस्कृलतक 
सम्पिाहर सवहतका गोिेटो बाटोहरको ववस्ततृ ववविण सातै विा कायायियहरबाट 
गाउँपालिकामा पेश गिाइ आगामी काययपालिका बैठकमा पेश गने लनणयय गरियो । 

 

काययपालिका लनणयय नं २०७८।०७९-०८।०८ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०८।०८ मालथ छिफि गिाय आजको काययपालिका बैठक समापन 
गने । 

 

लमलत २०७८ साि माघ १८ गते बसेको गाउँ काययपालिका बैठकिे उपि उचल्िखत लनणयय गिेको व्यहोिा स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को िफा ८४, उपिफा २ खण्ि (क), (ज) बमोचजम प्रमाचणत गियछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्तोष िुङ्गाना) 

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

                                                      रपा गाउँपालिका कास्की 

 


