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बैठक संख्या : ५२         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : २०७६।०२।२१ गते       सिय  :साझ ५ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि 

गररयो ॰  

उपस्स्थमत  

वडाध्यक्ष वडा नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा निं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा निं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा निं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा निं ८ श्री वुस्िराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा निं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा निं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा निं. ११ श्री लहत बहादुर तामािंङ 

वडाध्यक्ष वडा निं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा निं. १३ श्री सूयय बहादुर चेपाङ 

सदस्य श्री पुष्पा के.सी. कुवर 

सदस्य श्री लदि कुमारी िामा 

सदस्य श्री कलवता राई 

सदस्य श्री रलमता पररयार 

सदस्य श्री श्यामिाि लव.क. 

सदस्य श्री आइती देवी दराई 

सदस्य श्री अस्िका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमस्ित  लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िे खा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी 
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प्रस्तावहरु 

१. आ.व. ०७६/७७ को िालग बजेट स्रोत अनुमान सम्बन्धमा ॰  

२. आ.व. ०७६/७७ को िालग बजेट सीमा लनधायरण सम्बन्धमा ॰  

३. एमु्बिेन्स खररद सम्बन्धमा ॰ 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय चािु आ.व. ०७५/७६ मा लवलभन्न शीर्यकमा प्राप्त बजेट खचयको स्थथलत र 

आगामी  आ.व. ०७६/७७ को िालग सिंघीय सरकार, प्रदेश सरकार सडक बोडय र थथानीय पूवायधार लवकास 

काययक्रम तराई मधेस समृस्ि काययक्रम आदीबाट प्राप्त भएको लसलिङ तथा चािु आ.व. मा प्राप्त भएको 

आधारमा केही बजेट बढ्न सके्न अनुमान र राजस्व परामशय सलमलतको लसफाररसको आधारमा उठ्न सके्न 

देस्खएको आन्ताररक राजस्व समेतिाई दृष्टीगत गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा लनधायरण सलमलतको लसफाररस 

समेतको आधारमा सशतय लनशतय अनुदान तथा आन्ताररक आम्दानी समेत गरी आ.व. ०७६/७७ को िालग 

देहायका स्रोतहरुबाट देहाय बमोलजम बजेट प्राप्त हुन सके्न स्रोत अनुमान गने लनणयय गररयो ॰   

आ.व. ०७६/७७ को प्रस्ताववत बजेट 

वस.नं. 
काययक्रम 

२०७५/७६ बार्षषक 

बजेट खर्य ०७६/७७ बार्षषक बजेट 

१ संघीय समानीकरण १६५२००००० ७००५०८५१ १७०२००००० 

२ राजस्व वाडफााँड १०८७४५००० ३२८०४८२० १२१५००००० 

३ प्रदेश समावनकरण ८६९१००० ६५५२८७९ १०७७६००० 

४ आन्ताररक स्रोत ४००००००० १८२३७०४९ ६००००००० 

५ गत सालको वजम्मेवारी ४९४०१२५१ ७८६३६७९ २१६२४००० 

६ प्रदेश सरकार सवारी साधन कर     ३८००५००० 

७ प्रदेश शसतय ५६९२६००० ७१७१९५३ ७००००००० 

८ शसतय अनुदान २००९५४००० १३८५७३१५८ २८००००००० 

९ गररव साँग वव.पी काययक्रम ३९४००० ३५४००० ४००००० 

१० सडक बोडय नेपाल ५३६२३६० २३६२३६० ३५००००० 

११ सामावजक सुरक्षा भत्ता ७२९१५००० ७०९६०६०० १२००००००० 

१२ झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत काययक्रम ३०००००० १५००००० ४०००००० 

१३ 
स्थानीय पूवायधार साझेदारी 

काययक्रम १००००००० २५००००० ११०००००० 

१४ राष्ट्रपवत र्ुरे सरक्षणा ५०००००० ० ७०००००० 

१५ प्रधान मन्त्री रोजगार काययक्रम ५५८००० २८६४४५ ५०००००० 

१६ तराइ मधेश समृद्धी काययक्रम ३८००००० २५००००० १००००००० 

१७ 
स्थानीय शासन तथा सामुदावयक 

ववकास काययक्रम ३०५००० ३०५००० ३५०००० 

१८ वजल्ला समन्वय सवमवतबाट  २५०००००० ० ३००००००० 

    ७५६२५१६११ ३६२०२२७९४ ९६३३५५००० 
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ववषागत शाखा तफय        

 
 

      

१ नगरपावलका वशक्षा तफय १०००००००.०० १९६२०६६.०० १०००००००.०० 

२ स्वास््य ५००००००.०० २३३८६७७.०० ५००००००.०० 

३ कृवष ५२०००००.०० ८५५८०२.०० ५००००००.०० 

४ नगरपावलका पश ु ५००००००.०० १५६९९९८.०० ५००००००.०० 

    १५००००००.००   २५००००००.०० 

५ स्वीस १८३०००००.००   ५००००.०० 

    २५२०००००.०० ६७२६५४३.०० ५००००.०० 

आ.व. ०७६/७७ को प्रस्ताववत बजेट 

वस.नं. 
काययक्रम 

२०७५/७६ बार्षषक 

बजेट खर्य ०७६/७७ बार्षषक बजेट 

१ संघीय समानीकरण १६५२००००० ७००५०८५१ १७०२००००० 

२ राजस्व वाडफााँड १०८७४५००० ३२८०४८२० १२१५००००० 

३ प्रदेश समावनकरण ८६९१००० ६५५२८७९ १०७७६००० 

५ आन्ताररक स्रोत ४००००००० १८२३७०४९ ६००००००० 

१७ मोज्दात  ४७४००००० १५०००००० २१६२४००० 
  सवारी साधान  कर      ३८०००००० 

    ३७००३६००० १४२६४५५९९ ४२२१००००० 

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय लनणयय १ बमोलजम प्रस्ट हुने श्रोतिाई आलथयक, सामालजक, उद्योग, पययटन, 

सामालजक लवकास पूवायधार लवकास तथा बन तथा बातावरण र सुशासनको के्षत्रमा नगरबाट र वडाहरुबाट 

देहाय बमोलजम िगानी गने गरी खचयको सीमा लनधायरण गररयो ॰  

१. दुध उत्पादनमा प्रलतलिटर २५ पैसा अनुदान १०-१३ वडामा सहकारी वा बन उपभोक्ता समुहको 

साझेदारीमा बाख्रापािन काययक्रम सिंचािन गने ॰ 

२. युवा िलक्षत काययक्रम समावेश गने 
मालथ उले्लख गरर बमोलजम वडाका योजना छनौट गरी कायायन्वयन गररने गरी सीमा लनधायरण गररएको बजेटमा 

लनम्न बमोलजम प्राप्त हुने स्रोतबाट बजेट कायायन्वयन हुने र बजेट प्राप्त हुने सुलनलित भएपछी योजना तथा 

काययक्रम कायायन्वयन गनुयपने भएकोिे बजेटको स्रोत अनुसार योजना तथा काययक्रम छट्याइ पठाउन वडामा 

जानकारी लदने लनणयय गररयो ॰ 

३. रु हजारिा 

लस.निं. वडा निं. सिंघीय 

समानीकरण 

अनुदान 

अन्ताररक 

आम्दानी 
प्रदेश सवारी 

साधन कर 
प्रलत वडाको 

जम्मा 

१ १, ६, ८, १०, ११, १२ र 

१३ 
१,००,०० ३०,०० २०,०० १,५०,०० 

२ २, ३, ४, ५, ७ र ९  ९५,०० ३०,०० २०,०० १,४५,०० 
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आ.व. ०७६/७७ को प्रस्ताववत बजेट सीमा 

क्र सं. वशषयक बजेट रकम 

१ नगरपावलका भवन ४०००० 

२ नगर सभाहल १०००० 

३ न्यावयक सवमत ५०० 

३.१ नगर स्तररय मेलवमलाप सवमवत २०० 

३.२ वडा स्तररय मेलवमलाप सवमवत ० 

४ फोहोर व्यवस्थापन ६००० 

४.१ टेक्टर ० 

४.२ कमयर्ारी ० 

४.३ काययक्रम टहरा ० 

५ सामावजक पररर्ालन काययक्रम ० 

५ सामावजक पररर्ालक  १४०० 

५.२ काययक्रम २००० 

६ लवक्षत वगय ० 

६.१ मवहला तथा बालबावलका २००० 

६.२ दवलत जनजावत ५०० 

६.३ जेष्ठ नागररक २०० 

६.४ अपाङ्गता भएका २०० 

७ टोल ववकास संख्या १००० 

८ ववपद व्यवस्थापन २५०० 

९ स्वास््य स्वय सेववका प्रोत्साहन ६०० 

१० सम्पूरक कोष  २०००० 

११ वडा कायायलय भवन वनमायण ० 

१२ संस्कृवत प्रवद्धयन २००० 

१३ ववपन्नलाई बास साझेदारी काययक्रम ५००० 

१४ युवा उद्यमी काययक्रम ५००० 

१५ काययक्रम खर्य ५००० 

१६ खेलकुद १००० 

 
ववषायगत शाखा तफय  ० 

१७ वशक्षा १०००० 

१८ स्वास््य ५००० 
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१९ कृषी ५००० 

२० पशु सेवा ५००० 

 
जम्मा १३०१०० 

 
जम्मा रकम ४२२१००००० 

 
अवनवायय दावयत्व १०००००००० 

 
नगरबाट हुने खर्य १३०१००००० 

  जम्मा खर्य २३०१००००० 

  बााँकी रहन ेरकम १९२०००००० 

 
१  ६ ८  १०  ११  १२ र १३  १५००००००  दरल े १०५०००००० 

 
२  ३  ४  ५  ७  र  ९                 १४५००००० दरल े ८७०००००० 

 
१३ वडाको बजेट      जम्मा १९२०००००० 

 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकार आलथयक मालमिा तथा योजना मिािय हेटौडाको प.स. 

०७५/७६ च.निं. ११९१ लमलत २०७६॰०१॰१५ को पत्रबाट व.उ.लश.निं. ७०३३२८५१ बाट राप्ती नगरपालिकामा 

एमु्बिेन्स खररद गनयको िालग रु १६०००००॰ सोह्र िाख बजेट प्राप्त भएको हुदा यस नगरपालिकाको पहाडी 

भौगोलिक अवथथािाई समेत मध्यनजर गरी नगरपालिकाको १०,११,१२ र १३ निं. वडामा समेत जान सके्न 

खािको वा 4wheel भएको URo3 पलछ युरो ४ मोडेि भइ आउन सके्न खािको Bolero 4wd with 

power steering वा सो सरहको एमु्बिेन्स भन्सार छुट अथायत १% भन्सारमा एमु्बिेन्स खररद 

अनुमलत/सहमतीका िालग श्री स्वास्थ्य कायायिय भरतपुर लचतवनको लसफाररस सलहत लजल्ला एमु्बिेन्स 

सिंचािन सलमलतमा िेखी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 
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अलनवायय दालयत्वको खचयहरु 

अलनवायय दालयत्वको खचय अन्ताररकबाट राखे्न र बााँकी रकम लवकास लनमायणमा िगाउने  

आन्ताररक आम्दानी प्रदेश सवारी साधन कर समालनकरण अनुदानबाट सिंचािन हुने योजना तथा काययक्रम 

छुटै्ट देस्खन हुनुपने ॰ 

 

 


