
रुपा गाउँपालिका कास्कीको लिलि २०७८ िंलिर ७  गिेको कार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

पेज  3 मध्यको 1 

 
 

प्रस्तावहरुः  

२०७८।०७९-०५।०१ आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ प्रथम चौमार्िक आय व्यय वववरण िम्बन्धमा। 

२०७८।०७९-०५।०२ कोर्िड १९ को महामारीबाट प्रिाववत अर्तववन्न पररवार नगद हस्तान्तरण 
कायिववर्ध २०७८ को जानकारी िम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०५।०३ रूपाको र्गत अर्डयो स्स्वकृती िम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०५।०४ आलकुो ववउमा नगद अनदुान ववतरण िम्बन्धमा । 

२०७८।०७९-०५।०५ ववववध िम्बन्धमा। 

  

र्नणियहरुः 
कायिपार्लका र्नणिय नं २०७८।०७९-०५।०१ 
प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०५।०१ माथी छलफल गदाि आव २०७८।०७९ को िाउन १ गतेदेखी 
२०७८ कार्तिक मिान्तिम्मको खचिको फााँटवारी उपर छलफल गरी हालिम्मको र्नम्नानिुारको खचि 
अनमुोदन गने र्नणिय गररयो। 

क्र ि अस्न्तम बजेट 
यि मवहना 

िम्मको 
र्नकािा 

गत मवहना 
िम्मको खचि 

यि मवहनाको 
खचि 

यि मवहना 
िम्मको खचि 

पेश्की 
पेश्की कटाई 

बााँकी खचि 
बजेट बााँकी 

कुल 
जम्मा 
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कायिपार्लका र्नणिय नं २०७८।०७९-०५।०२ 
प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०५।०२ माथी छलफल गदाि कोर्िड १९ को महामारीबाट प्रिाववत अर्तववन्न 
पररवार नगद हस्तान्तरण कायिववर्ध, २०७८ बमोस्जम िवै वडा कायािलयहरबाट र्िफाररिको लागी 
र्नदेशन ददने र्नणिय गररयो ।  

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७८।०७९-०५।०३ 
प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०५।०३ माथी छलफल गदाि रूपा गाउाँपार्लकाको िौगोर्लक िामास्जक 
िास्कृर्तक पवहचान झल्कने गरी रचनाकार श्री प्रकाश िवेुदीबाट रचना गरी विन्त िापकोटाको िंर्गत 
र र्िर्ड ववजय अर्धकारी बिन्त िापकोटा मेर्लना राइ स्शररि देवकोटा र आरर्ि ररमालको श्वरमा रेकडि 
िएको हाम्रो प्यारो रूपा बोलको र्गतको अर्डयो स्स्वकृत गने । 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७८।०७९-०५।०४ 

प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०५।०४ रूपाकोट िाना वकिान कृवर् िहकारी िंस्था र्लर्मटेडको पत्र िंख्या 
०७८।०७९, चलानी १२, र्मर्त २०७८।७।१५ को पत्रानिुार कोल्ड स्टोरमा िण्डारण गररएका 
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र्नम्न ४० जना वकिानहरूको कुल जम्मा ९९९३ वकलो आलकुो ववउ कुवहएको ववर्यमा छलफल गदाि 
रूपा गाउाँपार्लकाको कृवर् बर्ि २०७७ मनाउने क्रममा कृवर्जन्य उपजमा हनुे क्षर्तको िम्पणुि स्जम्मा 
गाउाँपार्लकाबाटै व्यहोररने आश्वाशन िमेत प्रदान गररएकोले उक्त पररमाणको आलकुो ववउको क्षर्तपरु्ति 
स्वरप प्रर्तकेजी नगद र ५० का दरले हनु आउन ेर ४९९६५० मात्र अक्षेरपी चार लाख उनान्िय 
हजार छ िय पचाि रूपाकोट िाना वकिान कृवर् िहकारी िंस्था र्लर्मटेड माफि त िम्बस्न्धत 
वकिानहरलाई उपलब्ध गराउने र्नणिय गररयो । 

र्नम्नुः 
qm ; Gfd y/ s'lxPsf]  cfn'sf] kl/df0f s] hL s}lkmot 

1.  O{Zj/ >]i7 $)!  

 

 

 

 

 e08f/0f ul/Psf] ;a}  cfn' s'lxPsf] . 

2.  zfGtf ltldlN;gf ^!! 

3.  a'l4dfof u'?Ë &% 

4.  a'4L;fu/ l3ld/] @% 

5.  ;Gtf]if v8sf $* 

6.  /fd' u'?Ë &% 

7.  8f]naxfb'/ u'?Ë &% 

8.  ltnjxfb'/ v8sf !)*! 

9.  kfj{tL 9'Ëfgf (* 

10.  rDkmfl;/L u'?Ë !)) 

11.  ;ldIff v8\sf !@% 

12.  sl;/g ldof !)) 

13.  ;':dLtf af]xf]/f @% 

14.  /fhg u'?Ë @$) 

15.  ljZj/fh clwsf/L  &% 

16.  s[i0fdfof clwsf/L @% 

17.  k|sfz ;fksf]6f &% 

18.  xl/ j u'?Ë #% 

19.  ho/fd ;'j]bL #% 

20.  zld{nf u'?Ë !&) 

21.  xl/snf nfld5fg] $) 
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22.  df]lt s'df/ >]i7 #)## 

23.  sdn j cf]emf &% 

24.  lx/f v8sf $* 

25.  ;Gtf]if l3ld/] @%@) 

26.  clg;f v8sf !@) 

27.  ;f]dnfn ;'j]bL $% 

28.  k'gd u'?Ë ## 

29.  u+uf u'?Ë #% 

30.  6+s j u'?Ë @! 

31.  tl:j/g ldof $* 

32.  nId0f u'?Ë !* 

33.  xl/dfof a;f}nf @) 

34.  ;'idf a';f}nf $% 

35.  xl/rGb| a;f}nf $% 

36.  ;'o{ a If]qL $* 

37.  ;f]dnfn las #% 

38.  k'g gf/fo0f >]i7 #% 

39.  an/fd yfkf !%) 

40.  sflz/fd a;f}nf $% 

 hDdf (((# 

 
 

कायिपार्लका र्नणिय नं २०७८।०७९-०५।०५ 
प्रस्ताव नं २०७८।०७९-०५।०५ माथी छलफल गदाि  आजको बैठक िमापन गने । 

 

 

र्मर्त २०७८ िाल मंर्िर ७ गते बिेको गाउाँ कायिपार्लका बैठकले उपर उस्ल्लखत र्नणिय गरेको व्यहोरा स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्णत गदिछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(िन्तोर् ढुङ्गाना) 

 प्रमखु प्रशािकीय अर्धकृत 

र्मर्तुः                                             रपा गाउाँपार्लका कास्की 

 


