
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राप्ती नगरपालीका 

नगर कायाापालीकाको कायाालय , भण्डारा चचतवन 
 

 

 

 

 

 

तेश्रो नगरसभा का चनणायहरु 

 



तेस्रो नगर सभामा पेश गन ेप्रस्तावहरु । 

1. आर्थथक ऐन २०७५ पाररत गने सम्बन्धमा । 

2. चवचनयोजन ऐन २०७५ पाररत गने सम्बन्धमा । 

3. ०७५।७६ मा संचालन हुने योजना तथा कायाक्रम सम्बन्धमा । 

4. एकककृत सम्पचि कर व्यवस्थापन कायाचवचध २०७५ स्वीकृत सम्बन्धमा । 

5. नगरपाचलकाबाट गररने बजार अनुगमन चनदचेशका २०७५ पाररत गने सम्बन्धमा 

। 

6. आय-व्याय प्रस्ताव स्वीकृत गने सम्बन्धमा । 

7. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग माग गने योजना सम्बन्धमा । 

8. मेल चमलापकतााको सूची अनुमोदन गने सम्बन्धमा । 

9. स्थानीय तहका कमाचारीको तलवी प्रचतवेदन पाररत गने सम्बन्धमा । 

10. नगरपाचलकाको संगठन संरचना स्वीकृत गने सम्बन्धमा । 

11. कायापाचलकाबाट चवचभन्न चमचतमा नगरसभाबाट अनुमोदन गने भचन गररएका 

चनणायहरु अनुमोदन गने सम्बन्धमा । 

12. लेखा सचमचत गठन सम्बन्धमा । 

13. चवचवध (चवचभन्न संघसंस्थाबाट यस नगरपाचलकामा लगानी गने बजेट सम्बन्धमा) । 

 

  



चनणाय न.ं १ 

प्रस्ताव न.ं १ माचथ छलफल गदाा नेपालको संचवधानको धारा २५५ बमोचजम तयार गरी नगर 

कायापाचलकाबाट चस्वकृतको लाचग प्राप्त भएको आर्थथक ऐन २०७५ को अचधकार बमोचजम भएको 

एकीकृत कर सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी उिराखण्ड सडकल े छोएको सब ै वडाको जग्गाको 

मूल्याङ्कन रु ८,००,०००। (आठ लाख) राख्न ेथप प्रस्ताव सचहत राजस्व परामशा सचमचतको चनणाय 

अनुसार राजस्वका दरहरु सचहत आर्थथक ऐन २०७५ चस्वकृत गन ेसवा सम्मत चनणाय गररयो । 
(उक्त ऐन यस ैमाइन्यूटमा क्रमश संलग्न गररएको छ ।) 

चनणाय न.ं २ 

प्रस्ताव न.ं २ माचथ छलफल गदाा राप्ती नगरपाचलकामा आ.व.०७५/७६ को लाचग अथा मन्रालयबाट 

प्राप्त चसचलङ समानीकरण अनुदान १६ करोड ५२ लाख राजस्व बाडफाँडबाट रु १० करोड ८७ लाख 

४५ हजार सशता अनुदान १९ करोड ८१ लाख आन्ताररक आम्दानी ४ करोड गरी जम्मा ५१ करोड 

२० लाख ४५ हजार संचचत कोषबाट खचा गन ेगरर आय तथा व्यायको प्रक्षेपण, राजस्व तथा अनुदान 

प्राचप्तको अनुमान, व्याय अनुमान, क्षेरगत व्याय अनुमान, कक्रयाकलापगत व्याय अनुमान, वार्थषक 

कायाक्रम स्वीकृत फारम सचहत आयव्यायको चववरण चवचनयोजन ऐन २०७५ पाररत गन ेसवा सम्मत 

चनणाय गररयो । 
(अनुसूचीहरु क्रमश संलग्न गररएको छ ।) 

चनणाय न.ं ३ 

प्रस्ताव न.ं ३ माचथ छलफल गदाा सभामा प्रस्तुत भएको नीचत तथा कायाक्रम र बजेट बक्तब्य स्वीकृत 

गरर राप्ती नगरपाचलकामा अथा मन्रालयको च.न.ं ८४६ चमचत २०७४।१२।२१ को परबाट प्राप्त बजेट 

चसचलङ सशता अनुदान र आन्ताररक स्रोत समेतबाट वडागत रुपमा योजना तथा कायाक्रमहरु स्वीकृत 

गन े चनणाय गररयो । साथ ैनगरबाट संचालन हुन ेवार्थषक योजना तथा कायाक्रमहरु स्वीकृत गन ेसवा 

सम्मत चनणाय गररयो । 
(चववरण क्रमश संलग्न गररएको छ ।) 

चनणाय न.ं ४ 

प्रस्ताव न.ं ४ माचथ छलफल गदाा राप्ती नगर कायापाचलकाबाट  चस्वकृतको लाचग प्राप्त हुन आएको 

राप्ती नगरपाचलकाको एकककृत सम्पिी कर व्यवस्थापन कायाचवचध २०७५ मा जग्गाको मूल्याङ्कनमा 

उिराखण्ड सडकल ेछोएको सब ैवडाको जग्गाको मुल्याङ्कन प्रचतकठ्ठा रु ८,००,०००। (आठ लाख) 
मार थप गरी बाँकी पेश भए बमोचजम चस्वकृत गना सवासम्मत चनणाय गररयो । 

(कायाचवचध संलग्न गररएको छ) 

 

चनणाय न.ं ५ 

नेपालको संचवधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोचजम राप्ती नगरपाचलका चभर लाग ु

हुन ेगरी बजार अनुगमन सम्बचन्ध चनदेचशका बनाउन आवश्यक रहेको र संघीय माचमला तथा समान्य 

प्रशासन मन्रालयको वेभ साइट माफा त प्राप्त भएको नमूना समेतको आधारमा गरठत कानून मस्यौदा 

सचमचतल े चवचभन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कायापाचलकाको २९ औ बैठकबाट आवश्यक 

पररमाजान भई आएको राप्ती नगरपाचलकाको बजार अनुगमन चनदेचशका २०७५ को प्रस्ताव उपर 



दफावार छलफल सचहत नेपालको संचवधान धारा २२६ बमोचजम  चस्वकृचतको लाचग प्राप्त प्रस्ताव 

चस्वकृत गन ेचनणाय गररयो । 
(चनदेचशका संलग्न गररएको छ ।) 

चनणाय न.ं ६ 

प्रस्ताव न.ं ६ माचथ छलफल गदाा राप्ती नगरपाचलकाको आ.व.२०७३/०७४ को यथाथा आय व्यायको 

चववरण आ.व. ०७४/७५ को संशोचधत र आ.व. ०७५।७६ को प्रस्ताचवत आयव्यायको प्रस्ताव चस्वकृत 

गन ेचनणाय गररयो । 

१. आयको चववरण चशषागत रुपमा 

२. व्यायको चववरण चशषाकगत रुपमा 

शीषाक 

आर्थथक वषा 

२०७३/७४ 

को यथाथा 

आर्थथक वषा 

२०७४/७५ को 

संशोचधत 

अनुमान 

आर्थथक वषा 

२०७५/७६ को 

अनुमान 

राजस्व १७,७२,९१ ६०,३०,४२ ५१,२०,४५ 

आन्तररक श्रोत २,३०,७० १,८४,१९ ४,००,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पचत कर     १,८७,९५ 

११३१४ भुचमकर/मालपोत १४,४७ २०,०० २,०० 

११३२१ घरवहाल कर १० १२,६३ २२,०० 

११४२१ बाँडफाँड भइा प्राप्त हुने अन्त 

शुल्क १,२७,३५     

११४५१ सवारी साधन कर (सवारी 

दताा, वार्थषक सवारी कर तथा पटके सवारी कर 

) २ ५५ १,०० 

११४७२ चवज्ञापन कर     ५,०० 

११६१३ व्यावसाय रचजष्ट्रशेन दस्तुर ९,२४ ४,०० १२,०० 

११६१४ रेचडयो/ एफ.एम.सञ्चालन 

दस्तुर     ५ 

१४१५१ सरकारी सम्पिीको वहालबाट 

प्राप्त आय   १२,०५ १५,०० 

१४२१३ अन्य चवक्रीबाट प्राप्त रकम १९,५३ ४०,०० ५०,०० 

१४२२९ अन्य प्रशासचनक सेवा शुल्क १० ५,२५ ८,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर ३७,१८ ४०,०० ४०,०० 

१४२४३ चसफाररश दस्तुर २१,३४ ४५,०० ५१,०० 

१४२४४ व्यचक्तगत घटना दताा दस्तुर १,०३ १,८५ २,०० 

१४३१२ प्रशासचनक दण्ड,जररवाना र 

जफत ३० ८० १,०० 



१४५२९ अन्य राजस्व   २,०५ ३,०० 

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम     १०,८७,४५ 

१४१७९ अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व 

[राजस्व बाँडफाँड – संघीय सरकार]     १०,८७,४५ 

अन्तर सरकारी चविीय हस्तान्तरण १५,४२,२१ ५८,४६,२३ ३६,३३,०० 

संघीय सरकार १५,४२,२१ ५८,४६,२३ ३६,३३,०० 

१३३११ समाचनकरण अनुदान ९,१८,१८ २९,७२,१४ १६,५२,०० 

१३३१२ शसता अनुदान ६,२४,०२ २८,७४,०९ १९,८१,०० 

व्यय १७७२९१ ६०३०४२ ५१,२०,४५ 

चालु खचा १०२८२८ ५१५४९० ३२,५२,९४ 

२११०० पाररश्रचमक / सुचवधा   २१६४७ १८,५६,८९ 

२२१०० सेवा महसुल   ६६४ १०,२० 

२२२०० पँूजीगत सम्पचिको संचालन र 

सम्भार खचा   ३७०६ २६,९४ 

२२३०० कायाालय सामान तथा 

सेवाहरू   ९०१७ ५९,७६ 

२२४०० सेवा तथा परामशा खचा   ५९१० ९८,०० 

२२५०० कायाक्रम सम्वन्धी खचाहरू   १५६९४९ ८,२१,६९ 

२२६०० अनुगमन,मूल्यांकन र भ्रमण 

खचा   २५६० ५८,५२ 

२२७०० चवचवध खचा   ४६३७ ४८,५८ 

२५३०० अन्य सहायता   ८५३ ७०,०० 

२६३०० अन्य तहका सरकारहरूलाई 

अनुदान   २१९४६७ १,०६,६६ 

२७१०० सामाचजक सुरक्षा   ८७७७२ ३,०० 

२७२०० सामाचजक सहायता   १००० ७३,५० 

२८१०० सम्पचि सम्वन्धी खचा   १३०८ १९,२० 

पंूजीगत खचा ७४४६३ ८७५५२ १८,६७,५१ 

३१११२ भवन चनमााण   ८७३१ २,८४,०० 

३१११३ चनर्थमत भवनको संरचनात्मक 

सुधार खचा   ० ७४,०० 

३१११५ फर्थनचर तथा कफक्चसा   २१४३ ३०,०० 

३११२१ सवारी साधन   ८५०५ ३,०० 

३११२२ मेचशनरी तथा औजार   १९३३ ५०,८० 

३११३२ कम््युटर सफ्टवेयर चनमााण 

तथा खरीद खचा एव ंअन्य बौचिक सम्पिी प्राचप्त 

खचा   ७२० ३,०० 

३११५१ सडक तथा पूल चनमााण   ४३०० ५,५४,९३ 



३११५३ चवद्युत संरचना चनमााण     १४,०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाँध चनमााण   ३६६२८ १४,०० 

३११५५ ससचाइा संरचना चनमााण   १३६३४ १०,०० 

३११५६ खानेपानी संरचना चनमााण   ५०० ३८,०० 

३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण   ५०० ३,०० 

३११५८ सरसफाइा संरचना चनमााण   २७७७ १२,०० 

३११५९ अन्य सावाजचनक चनमााण ७४४६३ ७१८० ७,६६,७८ 

३११७१ पँूजीगत सुधार खचा 

सावाजचनक चनमााण ० ० १०,०० 

 

चनणाय न.ं ७ 

प्रस्ताव न.ं ७ माचथ छलफल गदाा बस्तीटोल स्तर हुद ै वडा सचमचतबाट प्राथचमकककरण भई प्राप्त 

योजनाहरु मध्य ेनगरपाचलकामा प्राप्त बजेटबाट संचालन गन ेगरी बजेट चभर समावेश हुन नसकेका 

देहायका योजनाहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका चवचभन्न मन्रालय एव ंअन्य चनकायसंग माग गन े

चनणाय गररयो । 

क्र 

सं. 

 प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकारसँग माग 

गन ेयोजनाहरु 

वडा नं. क्र 

सं. 

 प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकारसँग माग गन े

योजनाहरु 

वडा 

नं. 

१ hËn / a:tLaLr hgfj/ 5]Sg] s+lqm6 jfn lgdf{0f १ १५ कंकक्रट वाल चनमााण ३ 

२ s[lif dfu{ 9nfg of lkr १ १६ नमूना माषामा पुल ३ 

३ ljB'tLs/0f १ १७ ब्रम्हास्थानी सामुदाचयक बनमा स्पोटा चनमााण ३ 

४ k'a{ klZrd /fhdfu{df 6«df ;]G6/ lgdf{0f १ १८ लक्ष्मी नारायण मागा ४ 

५ lkKn] o'jf ;dfhsf] rp/ lgdf{0f  १ १९ खहरे पुल चनमााण ४ 

६ 
hËn / a:tLaLr hËnL hgfj/ 5]Sg] s+lqm6 jfn 

lgdf{0f 
१ २० चशखर हररयाली इको पाका  ४ 

७ ko{6g dfu{ lgdf{0f १ २१ चेपाङ मागा जोड्ने बनदवेी मागा ४ 

८ nf]y/–/fKtL 8fOsdf s+ls|6 afn lgdf{0f १ २२ जय हररकृतन मागा  ४ 

९ xf]d:6]sf nflu ;fd'bflos ejg lgdf{0f  १ २३ गैडाढाप चशवालय मचन्दर पाका   ४ 

१० a}BkfgL b]lv yfsn6f/ hf]8\g] af6f]  १ २४ 
नागदह संरक्षण एव ंपयाटकीय स्थल क्षेर चनमााण 

गना प्रेदशे सँग माग 
५ 



११ रङ्गशाला चनमााण २ २५ 
भण्डारा मा चव बहुटेकिकल चसचभल 

इचन्जचनयररङ कलेज प्राचवचधक चशक्षा सुरु केन्र 
५ 

१२ राप्ती २ र ३ जोड्ने पक्की पुल २ २६ 
कञ्चन बस्ती तथा न्यू कञ्चन बचस्त ॐ मागा र 

भगवती शाझा मागा  
५ 

१३ धचमली जाने बाटो ढलान वा कालो पर े ३ २७ 
कृचष चसचाई गना चडप बोररङ मंगलटाडी र 

चेपाङ मागा र कृचष सडकमूखी बोररङ गना 
५ 

१४ प्रगचतपुर चशसाबास कृचष माषामा पुल ३ २८ जंगल चसमानामा कंकक्रट वाल चनमााण ६ 

२९ राप्ती ड्याक तटबन्धन ६ ४४ चवरेन्रनगर खानेपानी उपभोक्ता ओभरहटे  ९ 

३० 
भण्डारा मा चव चौरलाई चमनी रंगशाखा 

चनमााण 
६ ४५ 

ढाड खोला बगरी च्याराङ दधुकोशी सुक्काखोला 

लदरी खोला दोहोरो तटबन्धन 
९ 

३१ 
राप्ती एकता सामुदाचयक बन चभर स्लेप 

कल्वटा र भवन चनमााण 
६ ४६ 

ब्रम्हानगर दचेख क्याम्पा सम्मको मुल बाटोमा 

दोहोरो नाला चनमााण  
९ 

३२ बाघदवेी क्षेरमा सांस्कृचतक संग्राहालय ७ ४७ रसौलीको लदरी खोलामा झुलुङ्ग ेपुल चनमााण ९ 

३३ 
शचहद मागा पूवा चशवालय मचन्दर क्षेरमा 

शान्ती कुन्ज चनमााण चड चप आर तयार 
७ ४८ केन्र सरकारसँग माग गन ेयोजनाहरु ९ 

३४ 

खैरहनीको बैरहनी चसमाना दचेख पाख्रीबास 

ब्रम्हस्थान स्कुल हुद ैइट्टा भट्टा दचेख फन 

पाका जाने बाटो 

८ ४९ 
सुकुम्बासी समस्या सामाधानको लाचग लालपूजाा 

चवतरण 
९ 

३५ 
आफ्नो गाउँ आफ्न ैबनाउँको बाटो नाला 

सचहत कालोपर े
८ ५० सुक्का खोलामा मोटरेवल पुल चनमााण ९ 

३६ 
खैरहनी चसमाना डाडागाउँ दचेख उिर 

पाचनसरा ढाप मागा नाला तथा कालोपर े
८ ५१ 

च्याराखोलाबाट पूवातफा चशतलटोल जोड्ने 

मोटरेवल पुल चनमााण  
९ 

३७ चसचाइ तफा सेलो बोररङ ५० थान ८ ५२ 
स्वामीटार चशकारीटार ढाण खोला धारापनी 

सािीसाल खहरे दतै्य ररङरोड 
१० 

३८ 

पाम्पा खोलाको माचथल्लो पुलदचेख तल्लो 

पुल सम्म खोला खोल्न ेर दोहोरो जाली 

लगाउन े१ कक मी 

८ ५३ 

आयआजान कायाक्रम च्यूरीखेती अचिसोखेती 

फलफुल खेती मौरीपालन कायाक्रम तरकारी पकेट 

कायाक्रम गाईपालन सहकारी प्रबिान 

१० 

३९ 

जोरकुलो मुनी दोहोरो नाला र कालोपर े

गद ैइनार सम्म र बोररङ दचेख ट्रान्सफमार 

चोक सम्म कालोपर ेबाटो तथा चपच 

८ ५४ थाम खोला पुल चनमााण १० 

४० 

साना ककसान सहकारी संस्थाको हाईवेमा 

रहकेो जग्गामा बहुउदे्दश्य कृचष तथा 

सहकारी बजार स्थापना 

८ ५५ चशक्रीवाङ खोला पुल चनमााण  १० 

४१ ब्रम्हानगर मा चव छत ढलान ८ ५६ मेन्टेचलङ चग्रन पाका चनमााण १० 



४२ 

नव उद्यमी सहकारीको भवन कम्पाउण्ड 

चचस्यान केन्र र अन्य चवद्युचतय उपकरणहरु 

चनमााण तथा खररद 

८ ५७ राइटर चपकचनक स्पटा तथा चभउ टावर चनमााण १० 

४३ 

भवानी बजार पुल दचेख माचथ पुरानो रोड 

हुद ैपछुवारी तफा को बाटो कालोपरे र नाला 

चनमााण 

८ ५८ दलाामश्र खहरे तास भन््याङ सडक स्तरउन्नती १० 

५९ आँपपानी वृहत खानेपानी योजना ११ ७० रेउती तटबन्धन १२ 

६० चवद्युत लाइन चवस्तार ११ ७१ पाख्री फेदी तटबन्धन १२ 

६१ पखााल मोटर बाटो चनमााण १२ ७२ गुम्बा चनमााण भैरवी १२ 

६२ कृचष सडक गोन्वाङ यौरालीटार १२ ७३ बनौती खहरे तटबन्धन १२ 

६३ चनरन्तरता कदनुपन ेयोजनाहरु १२ ७४ पापााचलङ बौि गुम्बा १२ 

६४ पखााल मोटर बाटो चनमााण १२ ७५ राचष्ट्रय लाइ चवस्तार १२ 

६५ कृचष सडक ठकुरी भन््याङ यौरालीटार १२ ७६ छाराबास चनमााण यउरालीटार १२ 

६६ पयाटन मागा नुनथला गोठेभन््याङ १२ ७७ काचलटार दचेख स्यामराङ ट्रयाक बाटो चनमााण  १३ 

६७ प्रदशे सरकार संग माग गन ेयोजनाहरु १२ ७८ 
काचलटार दचेख कान्दशे्वरी चवद्यालय सम्म ट्रयाक 

मोटरेवल बाटो चनमााण 
१३ 

६८ चेपाङ संग्राहालय भवन १२ ७९ 
ग्रुम्वाङ तापाङ हुद ैब्रोस्वाङ पयाटन क्षेरको लाचग 

ट्रयाक मोटरेवल बाटो चनमााण 
१३ 

६९ वाङचसचलङ लघ ुजल चवद्युत १२    
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आइरहेका देहायका मेलचमलाप कतााहरुलाई न्याचयक सचमचत कायाचवचध ऐन २०७४ को दफा ५९.२ 

बमोचजम अनुमोदन गरी चस्वकृत गन ेचनणाय गररयो । 

 

राप्ती नगरपाचलका मेलचमलाप कतााहरुको चववरण 

 क्र सं. सहभागी नाम थर वडा नं. क्र सं. सहभागी नाम थर वडा न.ं 

१ साचलकराम पाठक १ ३२ जमुना सेढाई ६ 

२ कुमार थापा १ ३३ हरर प्रसाद उप्रती ६ 

३ कृष्ण कुमारी पाण्डे १ ३४ मन्जु कुमारी थापा ७ 

४ सुचनता चसलवाल १ ३५ चमना दजी ७ 

५ टेकु कुमारी चाचलसे १ ३६ जयराम गोताम े ७ 

६ राम बहादरु तमाङ १ ३७ सुचमता डल्लाकोटी ७ 

७ देवी उपे्रती २ ३८ हरर प्रसाद पौडेल ७ 

८ मन्जु उपे्रती २ ३९ रुचीला रेग्मी ७ 

९ मनमाया डुमडुङ २ ४० कमला कुमारी चवश्वकमाा ८ 

१० सपना खरेल २ ४१ भवानी थापा ८ 

११ चतलक काकी २ ४२ राजन न्यौपाने ८ 

१२ हरर बहादरु उपे्रती २ ४३ देवी पाठक ८ 

१३ पुष्गराज ओली ३ ४४ कृष्ण कुमारी भाट ८ 

१४ कचवता राई ३ ४५ एक नारायण शे्रष्ठ ९ 

१५ पचवरा पाठक ३ ४६ चवजया कु.आचाया देवकोटा ९ 

१६ चमर पोखरेल ३ ४७ चवष्ण ुमाया के्षरी ९ 

१७ शमशेर बहादरु शे्रष्ठ ४ ४८ आइती देवी दराई ९ 

१८ हरर प्रसाद बतौला ४ ४९ खड्क बहादरु तमाङ ९ 

१९ रमा पराजुली ४ ५० कदपक पुन ९ 

२० पद्मराज पाठक ४ ५१ सेरेङ्ग प्रजा १० 

२१ हरर माया उपे्रती ५ ५२ सन ससह तमाङ १० 

२२ चखलकान्त रुवाली ५ ५३ केशव प्रजा १० 

२३ चवश्व कुमार थपचलया ५ ५४ कदल बहादरु तमाङ ११ 

२४ अमृता तमाङ ५ ५५ खड्ग बहादरु मुक्तान ११ 

२५ लक्ष्मी चव क ५ ५६ कदल कुमारी लामा ११ 

२६ मेनुका पाठक ५ ५७ कुल बहादरु तमाङ १२ 

२७ जगन्नाथ चौधरी ६ ५८ पञ्चमाया तमाङ १२ 



२८ कौचशला चौधरी ६ ५९ जनकला प्रजा १२ 

२९ राज कुमार तमाङ ६ ६० राम कुमार प्रजा १३ 

३० गुनु चव.क. ६ ६१ कदपक शे्रष्ठ १३ 

३१ पुष्पा कुवर ६ ६२ ्योती माया प्रजा १३ 

 

 

चनणाय न.ं ९ 

प्रस्ताव न.ं ९ माचथ छलफल गदाा साचवक स्थानीय चनकायमा स्थायी चनयुचक्त भइ हाल सम्म कायारत 
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चनणाय न.ं १० 

प्रस्ताव न.ं १० माचथ छलफल गदाा राप्ती नगरपाचलकाको संगठन संरचना र संरचना चभर समेट्न 

नसककएका देहाय दरबन्दी देहाय बमोचजम स्वीकृत गरी कायाान्वयन गन ेचनणाय गररयो । 

क. संघीय माचमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको वेवसाइड माफा त प्राप्त भएको स्थानीय 

तहको अन्तररम संगठन संरचना (५० हजार देचख ७५ हजार सम्म जनसंख्या हुन)े अनुसार यस 

नगरपाचलकाको लाचग देहाय बमोचजम अन्ताररम संगठन संरचना र स्थायी दरबन्दी चस्वकृत गन े

। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. स्थायी दरबन्दीमा नसमेरटएको तर नगरपाचलका कायाालय र वडा कायाालयहरु संचालनको 

लाचग अचत आवश्यक देचखएका तपचसल बमोचजमका दरबन्दी कायम गरर सेवा करार वा 

्यालादारीमा मार राखी काम लागाउन चस्वकृत गन ेचनणाय गररयो । 
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६ चौकीदार -  २ २ - -  -  २  
 कुल जम्मा ८ ७ १५ ५ ८ १३ २८  
चनणाय न.ं ११ 

प्रस्ताव न.ं ११ माचथ छलफल गदाा नगर कायापाचलकाको चवचभन्न चमचतमा बसेको बैठकबाट नगर 

सभामा पेश गन ेभचन चनणाय भएको, बैठकको चनणायमा वा नगरपाचलकाबाट नगर सभाबाट चनणाय 

गनुापन े भचन उल्लेख नभएको तर नगर सभाको अचधकार क्षेरचभर रहेका चनणाय तथा आदेशहरु 

अनुमोदन गन ेचनणाय गररयो । 

चनणाय न.ं १२ 

प्रस्ताव न.ं १२  माचथ छलफल गदाा राप्ती नगरपाचलकामा भएका लेखा सम्बन्धी कारोबारको अध्ययन 

चवश्लेषण तथा महालेखाबाट औल्याइएका बेरुज ुसम्बन्धमा छलफल गरी राय साथ नगर कायापाचलकामा 

पेश गना सदस्यहरुल ेआफु मध्यबाट संयोजक तोिे गरर देहायका महानुभावहरु रहेका एक सचमचत गठन 

गन ेचनणाय गररयो । 

१. श्री पूणा प्रसाद आचाया 
२. श्री मायानाथ सेढाई 
३. श्री इन्र तमाङ 

 

 

 

 

 

 



चनणाय न.ं १३ 

प्रस्ताव न.ं १३ चवचवध चवषयमा छलफल गदाा देहायका संस्थाहरुबाट राप्ती नगरपाचलका चभर काम गना 

सहमती चलइ पेश गरेका बजेट चनम्न बमोचजम भएको व्यहोरा जानकारी भयो र सो बमोचजम काया 

संचालन गन ेचनणाय गररयो ।  

क्र स.ं  संस्थाको नाम अवचध बजेट रकम 

१ शाचन्तगृह नेपाल ३ वषा   ३,९२,२३,४५१/-  

२ ब्याक टु लाइफ पररवतान नेपाल 
 

 ३,६४,३३,४९४/-  

३ मचहला समन्वय सचमचत 
 

 १२,६८,०१७/-  

४ फरवाडा नेपाल  ३ वषा  ४६,६५,२१५/-  

५ कफयान नेपाल    ७,५०,०००/-  

६ चपस फाउन्डेसन नेपाल  १०,२४,०००/- 
 


