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स्थान : राप्ती नगरपामिका
सिय

यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा

: साझ ४ : ०० बजे
बराि (पौडे ि) ज्यू को अध्यक्षतामा नगर

काययपालिकाको बैठक दे हाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा
छिफि गररयो ॰
उपस्स्थमत
नगरप्रमुख श्री प्रभा बराि(पौडे ि)
नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा
वडाध्यक्ष निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान
वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशेर िामा
वडाध्यक्ष वडा निं ५ श्री मेनुका पाठक
वडाध्यक्ष वडा निं ६ श्री जल्लु महतो थारु
वडाध्यक्ष वडा निं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी
वडाध्यक्ष वडा निं ८ श्री वु स्िराज थपिीया
वडाध्यक्ष वडा निं ९ श्री दे वेन्द्र िामा
वडाध्यक्ष वडा निं १० श्री अमर बहादु र तामाङ
वडाध्यक्ष वडा निं . ११ श्री लहत बहादु र तामािं ङ
वडाध्यक्ष वडा निं . १२ श्री अजुयन प्रजा
वडाध्यक्ष वडा निं . १३ श्री सूयय बहादु र 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 दे वी दराई
सदस्य श्री अस्िका िामा
सदस्य श्री पहिमान प्रजा
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई
आमस्ित लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क.
िेखा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी
क.अ. श्री रमेश चौधरी
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प्रस्तावहरु
1.
सहकारी ऐन २०७४ सिंशोधन सम्बन्धमा ॰
2.
लशक्षा ऐन २०७४ सिंशोधन सम्बन्धमा ॰
3.
बालषयक बजे टको थप रकम सम्बन्धमा ॰
4.
योजनामा रहे का रकम र नगरबाट गनय सलकने सोही शीषयक लभत्र रही गने सम्बन्धमा ॰
5.
इस्जजलनयर लसलभि अलधकृत १ थप गने सम्बन्धमा ॰
6.
उपभोक्ता सलमलत माफयत योजना कायाय न्वयन गने भन्ने पूवाय धार लवकास सलमलतको लनणय य
सम्बन्धमा ॰
7.
मलहिा सहकारीको कम्प्यूटर र ल्यापटप खररद सम्बन्धमा ॰
8.
लवद्यायन मस्यौदा सलमलतको थप ऐन लनयम काययलवलध लनमाय ण गने लनणय य सम्बन्धमा ॰
9.
आ.व. ०७७/७८ को िालग बजे ट प्रस्ताव गरर पठाउने सम्बन्धमा ॰
10. प्रतापपुरको पुििाई तत्काि डाइभसयन गने सम्बन्धमा ॰
मनर्णय नं. १
प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ िाई सिंशोधन गनय
लवद्यायन सलमलतबाट लनणय य भई आएको व्यहोराको सम्बन्धमा पररमाजय न सलहत पाररत गरी नगर
सभाको बैंठकमा स्वीकृतीको िालग पेश गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. २
प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लशक्षा ऐन २०७४ िाई सिंशोधन गनय लवद्यायन
सलमलतबाट लनणय य भई आएको व्यहोराको सम्बन्धमा पररमाजय न सलहत पाररत गरी नगर सभाको
बैंठकमा स्वीकृतीको िालग पेश गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ३
प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७६/७७ को बालषयक बजे ट तथा काययक्रम लमलत २०७६
असार १० गते को नगरसभाबाट स्वीकृत भएकोमा गत आ.व. ०७५/७६ मा केही रकम मौज्दात
रहे को र अन्य स्रोतबाट नगरसभा पलछ बजे ट प्राप्त भएकोिे पलछ थप हुन गएको बजे ट रु
२११०३१४४०.५२ बालषयक बजे टको रुपमा स्वीकृत गरी काययन्वयन गनय नगर सभामा पेश गने लनणय य
गररयो ॰
मनर्णय नं. ४
प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय पाचौ नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजनाहरु कायाय न्वयन गनय
िे खामा Sutra नामक Software बाट स्वीकृत योजना सिंशोधन गनय सलकने दे स्खएको छै न अत: हाि
स्वीकृत योजना सिंशोधन गरी अको योजना बनाउन सलकने दे स्खएन ॰ तसथय एउटै शीषयकमा
रास्खएको रकमबाट सो लशषयकबाट लमल्दो योजना वा काययक्रम सिंचािन गनय वडामा रहे को
बजे टको हकमा वडा सलमलतको लनणय य बमोलजम र नगरको बजे टको हकमा काययपालिका वा
काययपालिकाको लनणय य बमोलजम अलधकार प्राप्त अलधकारी वा कायाय ियको लनणय य अनुसार
हािसम्म गररएको लनणय यिाई अनुमोदन गने र चािु आ.व. मा गनय बााँ की काययहरु सोही बमोलजम
कायाय न्वयन गनय अलधकार लदन नगर सभामा पेश गने लनणय य गररयो ॰
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मनर्णय नं. ५
प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा थथायी प्रलक्रयाबाट कमयचारी लनयुस्क्त हुन
आउने क्रम जारी छ प्रशासलनक तथा प्रालवलधक कमयचारीहरु पलन यस नगरपालिकाको माग
बमोलजमको सिंख्यामा आई रहे का छन ॰ यस नगरपालिकामा हाि लसलभि इस्जजलनयर दरबन्दी १
वटा मात्र छ सो पदमा थथायी लनयुस्क्तको िालग िोक सेवा आयोगबाट कमयचारी आई सकेका छन र
सो पदमा काययरत करारका इस्जजलनयरको िालग दरबन्दी रहने दे स्खएन तर बालषयक १ (एक) हजार
भन्दा बढी योजना सिंचािन गनय पनय भएकोिे नगरको आन्ताररक श्रोत वा कन्टे जजे न्सी रकमबाट
पाररश्रलमक व्यहोने गरी इस्जजलनयर सेवा लसलभि समुहको अलधकृत छै ठौ तहको दरबन्दी १ लसजय ना
गनय नगर सभामा पेश गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ६
प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय हे लभ इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरी कायाय न्वयन गनुयपने योजना र सिंरचना
लनमाय ण गनुयपने काययमा उपभोक्ता सलमलत माफयत कायाय न्वयन गराउन सलकने भन्ने सम्बन्धमा लवलभन्न
समयमा लनयमन लनकायबाट लनदे शन हुदै आएको र सावयजलनक खररद ऐन लनयममा समेत सोही
व्यहोरा उल्लेख भएकोिे लमलत २०७६॰०९॰१६ मा काययपालिकाको बैंठकमा छिफि हुदा भौलतक
पूवाय धार लवकास सलमलतको बैंठकबाट छिफि भई आएपलछ आवश्यक लनणय य गने लनणय य
भएकोमा भौलतक पूवाय धार लवकास सलमलतको लमलत २०७६॰०९॰२० मा बसेको बैठकबाट वडा
सलमलतबाट लनणय य गरी उपभोक्ता सलमलत माफयत नै योजना कायाय न्वयन गने भन्ने लनणय य भइ आएमा
रु ५० िाख सम्मका कुनै पलन प्रकारका लनमाय ण काययहरु उपभोक्ता सलमलत माफयत गनय कायाय न्वयन
गनय कायाय ियिाई लनदे शन लदन सभाको बैंठकमा पेश गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ७
प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र रहे का मलहिा सहकारी सिंथथाहरुको
सिंथथागत लवकासको िालग आवश्यक १ थान
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सलमलतको िालग लवलनयोलजत बजे टबाट उपिब्ध गराउने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ८
प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय लवद्यायन मस्यौदा सलमलतबाट लसफाररस भइ आएका दे हायका
लवषयका ऐन लनयम काययलवलध वा लनदे लशकाको मस्यौदा तयार गरी काययपालिकामा पेश गने लनणय य
गररयो ॰
१. लवपद व्यवथथापन तथा बातावरण सम्बन्धी
२. कमयचारी कल्याण कोष सम्बन्धी
३. आन्ताररक लनयिण सम्बन्धी
४. लवपन्न व्यस्क्तहरुका िालग आलथय क सहायता लदने सम्बन्धी
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मनर्णय नं. ९
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा आ.व. ०७७/७८ मा सिंचािन गररने योजना
तथा काययक्रम सिंचािन गनय र कायाय िय सिंचािन तथा प्रशासलनक खचय समेतका िालग बजे ट प्रस्ताव
गदाय नगरको आन्ताररक आम्दानी समेतिाई आाँ किन गनुयपने हुजछ यस नगरपालिकाको िालग
राजस्व सम्बन्धी कायय गनय मागय दशय नको गनय तयार गररएको राजस्व सुधार योजना स्वीकृत गरी सो
बमोलजम राजस्व उठाउन सलकने लवलभन्न क्षेत्रमा समेत कर िगाउने िगायत कायय गरर कररव ९
करोड आन्ताररक आम्दानी हुने व्यहोरा राजस्व परामशय सलमलतको बैंठकबाट लसफाररस भइ
आएकोिे आन्ताररक आम्दानी रु ९ करोड अनुमान गरी सिंघीय सरकार र प्रदे श सरकार तथा अन्य
काययक्रमबाट समेत सालवकमा प्राप्त भएको रकममा ४०% रकम थप माग गरी पठाउन सभाको
बैंठकमा पेश गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. १०
प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा निं . १, २ र ३ को सवै जन समुदायिे
आवतजावत गनय प्रतापपुर जाने बाटोको पुि लजणय भइ लवचमा प्वाि परर सवारी साधन आवतजावत
गनय नहुने अवथथामा पुगेकोिे उक्त थथानमा पुि/कल्वटय लनमाय ण गनय स्टे मेट तयार गरर
नगरपालिका र वडा निं. १, २ र ३ को लवपत् व्यवथथापन लशषयकबाट खचय गने गरी पुि/कल्वटय
लनमाय ण गने लनणय य गररयो ॰

