
बैठक संख्या : ४६         स्थान : राप्ती नगरपालिका 

लिती : २०७५।१२।०४ 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 ॰  

उपस्स्थलत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा 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 शमसेर िा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 मुस्ि प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   

  



बैठक संख्या : ४६        लिलत : २०७५।१२।०४ 
प्रस्तावहरु 

१. २ वटा योजनाको  DPR गने सम्बन्धमा ॰ 

२. अस्पताि, सडक, वडा कायायिय, खोिा तटबन्धन, खेिमैदान, एलककृत बस्ती लवकास, पययटलकय 

के्षत्रको  DPR सम्बन्धमा  ॰ 

३. पूवयपलिम िोकमागयमा लसलसलटभी जडान सम्बन्धमा ॰ 

४. लज.स.स. मौज्दात रकम र अन्य योजनाको स्वीकृतको जानकारी सम्बन्धमा ॰ 

५. सिंचारकमी व्यवथथा गने सम्बन्धमा ॰ 

६. ढुङ्गा लगट्टी बािुवाको ठेक्का िगाउने सम्बन्धमा ॰  

७. ग्यालवन जािी खररद गने सम्बन्धमा ॰ 

 

 

 

लनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय यस नगरपालिकाको लवकास लनमायणिाई योजनाबि रुपमा अलघ बढाउन 

तयार हुदै गरेको यस नगरपालिकाको शहरी लवकास योजना अन्तगयत कररव ३० करोड भन्दा बढी िागत 

भएका २ वटा योजनाहरुको DPR तयार गने काययक्रम समेत रहेकोिे लनम्न २ वटा योजनाको DPR तयार गनय 

िगाउने सवय सम्मत लनणयय गररयो ॰  

तपलसि 

१. खुरखुरे ठकुरी भञ्जयाङ कमीनचुिी कान्धा कािीटार पययटन मागय राप्ती – ८, ९, १०, १२ र १३ 

२. दुग्धजन्य पररकार उद्योग राप्ती-७, साना लकसान कृषी सहकारीको जग्गा पम्पा पुि मालथ साना लकसान 

कृलष सहकारी भवनको दलक्षण तफय  

लनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय योजना बि  लवकासको िालग योजना तथा काययक्रमको छनौट गनुयपने हुन्छ 

त्यस्ता योजनाको िागत तथा सम्भाव्यता अध्ययन गनुयपने हुन्छ ॰ योजनाको िागतको आधारमा योजनाहरु 

सिंचािन गरी लदन थथानीय तह प्रदेश सरकार र सिंघीय सरकार तथा अन्य लनकायमा माग गरी पठाउदा 

प्रभावकारी हुन्छ ॰ अत : भण्डारा अस्पताि,  लवलभन्न सडक, वडा कायायिय भवनहरु, जोस्खममा रहेका 

खोिाको तटबन्ध, एलककृत बस्ती लवकास, खेि मैदान, पययटलकय के्षत्र, आलथयक उत्पादन के्षत्र आदीको 

कायायियिे DPR तयार गने गराउने कायय गने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय  यस नगरपालिका लभत्र पने पूवय पलिम िोकमागयको मुख्य बजार के्षत्र र 

अत्यालधक दुघयटना हुने पुि के्षत्रमा पने गरी िोथर बजार, लपपे्ल चोक, गड्यौिी, मातायि खोिा पुि, डडुवा, 

भण्डारा बजार, पम्पा खोिा पुि, वीरेन्द्रनगर चोक, खुरखुरे बजारमा CCTV राख्न आवश्यक भएकोिे नेपाि 

सरकार गृह मिाियबाट जारी गररएको लस.लस.टी.भी ( Closed Circuit TV) जडान तथा सिंचािन सम्बन्धी 

काययलवलध, २०७२ समेतको आधारमा यस नगरपालिकाको समेत िागत सहभालगता रहने गरी CCTV  जडान 

गने काययमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गरी लदन लजल्ला प्रशासन कायायिय भरतपुर लचतवनमा समेत 

अनुरोध गरी पठाउने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  

  



लनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय यस नगरपालिकामा चािु आ.व. को िालग लनम्न काययक्रमबाट लनम्न बमोलजम 

योजना स्वीकृत आएको व्यहोरा जानकारी भयो र सो योजनाहरु कायायियिे सिंचािन गने प्रलक्रया शीघ्र अलघ 

बढाउने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  

तपलसि 

१. लजल्ला समन्वय सलमती लचतवनको मौज्दात रकमबाट 

क. राप्ती नगरपालिका भवन लनमायण वडा निं. ५   - १५००००००॰  

ख. ६ निं. वडा कायायिय भवन लनमायण वडा निं. ६   -   ३५०००००॰  

ग. स्वामीटार मा.लव. छात्रबास भवन लनमायण वडा निं. १० -  २५०००००॰  

घ. थाकिटार खानेपानी योजना लनमायण वडा निं. ११   -   १५०००००॰  

ङ. वीरेन्द्रआदशय मा.लव. भवन ममयत सम्भार वडा निं. ७  -    १००००००॰  

च. कुपनटोि खानेपानी आयोजना लनमायण राप्ती २   -   १००००००॰  

छ. धमौरा आधारभुत लवद्यािय शैचािय लनमायण वडा निं. ६  -    ५०००००॰  

२. प्रदेश सरकार सम्मपूरक अनुदानबाट  

क. पानीसराढाप मागय कािोपत्र  (प्रदेश सरकार – ५७,४६०००॰ थथानीय उपभोिा – ३०% िे 

रु ३४,४७,६००॰ र नगरपालिका – २०% िे २२,९८,४००॰ जम्मा गरी रु ११४९२०००॰) 

३. तराई मधेश समृस्ि काययक्रमबाट  

क. धमौरा पलिम िौगाई कुिो सम्म कुिो िाइलिङ  -   ४१८००००॰  

(काययक्रमबाट रु ३८,००,०००॰ र िागत सहभालगता रु ३,८०,०००॰) 

लनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय  नगरबाट सिंचािन भएका लवलभन्न काययक्रमहरुको बारे समाचार सिंकिन र 

सिंचार जगतबाट प्रशारण तथा प्रकाशन गने सहज गराउन आवश्यक भएकोिे पे्रस सम्बन्धी काययिाई सिंयोजन 

गने सिंयोजकको आवश्यकता भएको महसुस भएकोिे राप्ती  -८ खुरखुरे लनवासी श्री अनुज न्यौपानेिाई लमलत 

२०७५ फागुन देस्ख २०७६ आषाढ सम्म पे्रस सिंयोजक तोकी काममा िगाउने र सिंचार, यातायात खचय, समाचार 

सिंकिन गरी प्रकाशन, प्रशारणको व्यवथथा लमिाए वापत सिंचार जगतसँग सम्बस्न्धत शीषयकबाट प्रलत मलहना रु 

१२०००॰ उपिब्ध गराउने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय नगरको तीव्रता लवकारको िालग सडक ग्राभेि, ढिान, कािोपत्र आदी गनुयपने 

हुन्छ ॰ यस काययको चािु आ.व.मा प्रशस्त बजेट लवलनयोजन पलन भएको छ ॰ तथापी ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवाको 

व्यवथथापन हुननसक्दा लवकासको काममा बाधा पनय गएको छ ॰ सालवक िोथर खोिामा IEE 

प्रलतवेदनअनुसारको पररमाणमा ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवाको ठेक्का आव्हान गररएको सो ठेक्काको िालग आवेदन 

पनय आएन ॰ समयमा नै सोको व्यवथथा नहुने हो भने चािु आ.व. मा ६०% भन्दा प्रगलत हुन सके्न देस्खदैन अत : 

लवना प्रलतष्पधायमा उत्खनन र लवक्री गनय पलन नलमल्ने हुदा २०७६ साि जेठ मसान्त सम्मको िालग प्रलत कू्य लफट 

रु ९/- र मुल्य अलभवृस्ि कर १३% भ्याट सलहत लिने गरी दैलनक २५० घ.लम. पदाथय लनकाल्नको िालग ७ लदनको 

सूचना लदई बोिपत्र आव्हान गने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय लवलभन्न खोिाहरुमा तटबन्धन गनुयपने र वषायतको याममा आउने बाढी 

पलहरोबाट हुने के्षतीिाई नू्यलनकरण गनय लवपद् व्यवथथापन लशषयकमा छुट्याइएको रु ५० िाख रकमबाट 

आवश्यक सिंख्यामा ग्यालवन जािी खररद गने सवयसम्मत लनणयय गररयो ॰  


