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बैठक संख्या : ५४         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मििी : २०७६।०३।०८ गिे       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 ॰  

उपस्स्थमि  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

वडाध्यक्ष 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 

1. पाचौ नगरसभामा योजना तथा काययक्रम पेश गने सम्बन्धमा ॰ 

2. लवषयगत शाखामा लवलनयोलजत बजेट लनदेशन लनयिण सलमलत गठन सम्बन्धमा ॰ 

3. २०%-८०% नगद िागत सहभालगताका योजना स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

लनणययहरु 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय पाचौ नगरसभामा पेश गररने योजना तथा काययक्रमको 

सम्बन्धमा देहाय बमोलजम गनय लनणयय गररयो ॰ 

१. राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा पेश गररने नीलत तथा काययक्रम प्रमुख प्रभा 

बराििे सभामा पेश गने ॰ 

२. राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा पेश गररने बजेट बक्तब्य उपप्रमुख श्री इमान 

लसिंह िामािे पेश गने ॰ 

३. राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा पेश गररने िेखा सलमलतको प्रलतवेदन िखा 

सलमलतका सिंयोजक श्री इन्द्र बहादुर तमाङबाट प्रसु्तत गने ॰ 

४. राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा पेश गररने न्यालयक सलमलत र पदपूलतय 

सलमलतको प्रलतवेदन उपप्रमुख इमान लसिंह िामाबाट सभामा पेश गने ॰ 

५. देहायका प्रस्तावहरु स्वीकृत गरी आवश्यक कागजात/अनुसूची सिंिग्न गरी राप्ती 

नगरपालिकाको पाचौ नगर सभामा पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

प्रस्तावहरु 
1. आलथयक ऐन २०७६ पाररत गने सम्बन्धमा ॰ 

2. लवलनयोजन ऐन २०७६ पाररत गने सम्बन्धमा ॰ 

3. राजस्व परामशय सलमलतिे लदएका लसफाररस अनुसार करका दरहरु हेरफेर गने प्रस्ताव स्वीकृत गने 

सम्बन्धमा ॰ 

4. ०७६॰७७ को आय-व्याय प्रस्ताव स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

5. ०७६॰७७ मा सिंचािन हुने योजना तथा काययक्रम सम्बन्धमा ॰  

6. सिंघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गने योजना सम्बन्धमा ॰  

7. नगरपालिकाको सिंगठन सिंरचना दरबन्दी स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰  

8. सेवा करारमा रहेका कमयचारीहरुको लनरन्तरता सम्बन्धमा ॰ 

9. कमयचारीहरुको तिब वृस्ि गने सम्बन्धमा ॰ 

10. थथानीय तहका कमयचारीको तिवी प्रलतवेदन पाररत गने सम्बन्धमा ॰ 

11. नगर प्रहरी दरबन्दी लसजयना गने सम्बन्धमा ॰  

12. काययपालिकाबाट लवलभन्न लमलतमा नगरसभाबाट अनुमोदन गने गरी गररएका लनणययहरु अनुमोदन गने 

सम्बन्धमा ॰ 

13. लवलभन्न सिंघसिंथथाबाट यस नगरपालिकामा िगानी गने बजेट सम्बन्धमा ॰  

14. नगरपालिका भवनको िालग समू्परक अनुदान रकम माग गने सम्बन्धमा ॰  
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मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाका लशक्षा स्वास्थ्य कृषी पशुसेवा र मलहिा 

लवकास तथा बािबालिका शाखाको िालग लवलनयोलजत बजेटबाट प्रस्तालवत काययक्रमका 

सम्बन्धमा छिफि गरी अस्न्तम रुप लदने तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय लनदेशन लनयिण 

समेत गनयको िालग देहाय बमोलजमको सलमलत गठन गरी अनुमोदनका िालग नगर सभामा पेश 

गने लनणयय गररयो ॰ 

 उपप्रमख श्री इमान लसिंह िामा   – सिंयोजक 

 वडा अध्यक्ष श्री लसस्ििाि स्याङतान  – सदस्य 

 वडा अध्यक्ष श्री जलु्ल महतो थारु   – सदस्य 

 वडा अध्यक्ष श्री अमर बहादर तमाङ  – सदस्य 

 वडा अध्यक्ष श्री अजुयन प्रजा    - सदस्य  

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय काययपालिकाको लमलत २०७६ असार ३ गतेको लनणयय अनुसार 

नगरपालिकाको चािु आ.व. मा कुनै पलन शीषयकमा मौज्दात रहन सके्न रकमबाट २०%-८०% 

िागत सहभालगता राखी बाटो ढिान गनय इचु्छक उपभोक्ताहरुबाट नगद रकमको बैंक भौचर 

सलहत २०७६॰०३॰०५ गते कायायिय समय लभत्र लनवेदन लदन भलनएकोमा उक्त समय लभत्र 

िागत सहभालगताको नगद बैंक भौचर जम्मा गरी दरखास्त लदनु भएकोमा लनम्न १७ वटा 

उपभोक्ता सलमलतहरु सबैको माग बमोलजम योजना स्वीकृत गरी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो 

॰  
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लनणयय निं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा कायायियबाट प्राप्त भएका योजना 

तथा काययक्रमहरु िेखा शाखामा रहेको sutra software मा प्रलवष्ट गरी लप्रन्ट गररएको प्रलत 

बैठकमा प्रसु्तत भयो ॰ वडाका योजना तथा काययक्रममा कुनै व्यहोरा थपघट गनयपने भए आजै 

व्यहोरा सच्याउन लदने कुनै सिंशोधन गनय नपने भएमा सोही बमोलजम नगर सभामा स्वीकृलतको 

िालग पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

 


