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बैठक संख्या : ४९         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मििी : २०७६॰०१॰१६ 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 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 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 मुस्ि प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी 
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प्रस्तावहरु 

१. पाचौ नगर सभा तयारी र लमलत तोके्न सम्बन्धमा ॰ 

२. आम्दानी खचय सम्बन्धीआलथयक सलमक्षा सम्बन्धमा ॰ 

३. चािु खचयको बााँकी रकमबाट सिंचािन गररने योजना सम्बन्धमा  ॰ 

४. टोि लवकास सिंथथाका पदालधकारीिाई अलभमूखीकरण काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

५. मेिलमिापको तालिम काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

६. झोिुङे्ग पुि काययक्रमका िालग गैर सरकारी सिंथथाको म्याद थप/नलवकरण सम्बन्धमा ॰  

७. रातोमाटे लचसापानी ओनेवाङ सडकको बोिपत्र स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

८. नगरपालिका भवनको बोिपत्र स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

९. राप्ती नदीको IEE सहमलत माग गने सम्बन्धमा ॰ 

१०. पररयोजना बैंक प्रलवलि फाराममा योजना भरी लववरण पेश गने सम्बन्धमा ॰  

११. DPR तयार गने सम्बन्धमा ॰ 

१२. तराई मधेश समृलत काययक्रममा योजना माग गरी पठाउने सम्बन्धमा ॰  

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं.१ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको पााँचौ नगरसभाको तयारी स्वरुप राजस्व परामशय सलमलत, 

स्रोत अनुगमन तथा सीमा लनधायरण सलमलत, लवषयगत सलमलतहरु िेखा सलमलत एविं लवधायन सलमलतहरुको बैंठक 

बसी आ-आफ्नो के्षत्रबाट गनुयपने तयारी तथा लनणयय गरी पेश गने र थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 

दफा १९ बमोलजम राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभा २०७६॰०३॰१० गते मिंगिबार लवहान ७ बजे के्षत्रीय 

कृलष तालिम केन्द्र वीरेन्द्रनगरमा गने र सोको व्यवथथापनको िालग वडा निं. ८ का वडा अध्यक्ष श्री बुस्िराज 

थपलियाको सिंयोजकत्वमा वडा अध्यक्ष श्री सुलमता डल्लाकोटी , वडा अध्यक्ष श्री देवेन्द्र िामा, काययपालिका 

सदस्य श्री आइती देवी दराई र श्यामिाि लवश्वकमाय रहेको सलमलतिाई लजम्मा लदने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट चािु आ.व. मा हाि सम्म भएका आम्दानी खचयको 

लववरण िेखा अलधकृत श्री मुस्ि प्रसाद चापागाईबाट हािसम्म ३९ % बजेट खचय भएको लववरण वडागत रुपमा 

अन्य योजनागत र नगरपालिकाको चािु बजेटका सम्बन्धमा समेत प्रसु्तत भयो ॰ आन्ताररक आम्दानी तोलकए 

बमोलजम ४ करोड उठ्ने सके्न देस्खयो र समग्रमा खचय प्रलतशत कम देस्खएकोिे लवकास लनमायणका काययिाई 

थप तीव्रता लदनुपने र तिब लशषयकमा बचत हुन सके्न रकम रु २,५०,००,०००॰ दुइ करोड पचास िाख िाई 

लवकास लनमायणको काययमा िगाउने लनणयय गररयो ॰ 
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मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय चािु आ.व.मा तिब लशषयक िगायत अन्य शीषयकबाट बचत हुन सके्न 

रकमबाट देहाय बमोलजम रकम लवनयोजन गरी अनुमोदनका िालग नगर सभामा पेश गने लनणयय गररयो ॰  

क. नेपाि कोररया लवज्डम लवद्यािय राप्ती-२ मा लवद्याथी आवत जावतका िालग सवारी साधन खररदमा 

िागत सहभालगताको िालग रु ५,००,०००॰ (पाच िाख मात्र) अनुदान उपिब्ध गराउने ॰ 

ख. यस नगरपालिकाका सबै वडामा कायायिय भवन नभएकै कारण वा लजणय भएका भवनमा बसु्नपने 

कलतपय भाडामा लिई सञ्चािन गनुयपने भएको हुाँदा देहायका वडामा कायायिय भवन लनमायणका िालग 

२०७६ बैशाख २२ गते सम्ममा जग्गाको एलकन गरर जानकारी लदएका वडाहरुको िालग रत्ननगर 

नगरपालिका वडा निं. १४ को भवन लनमायणमा प्रयोग भएको जसै्त लनमायण सामाग्री प्रयोग हुने गरी एउटा 

हि रास्ख र ६ कोठे २ तिे भवन लनमायण गनय देहाय बमोलजम रकम लवलनयोजन गने लनणयय गररयो ॰  

१.  १, २, ३, ८, ९, १२ र १३ निं. वडा कायायियको िालग रु ३५,००,०००॰िाखका दरिे रु २,४५,००,०००॰  

२. वडा निं. ४ र ११ को िालग रु २० िाखका दरिे रु ४०,००,०००॰ 

३. वडा निं. ६ को वडा कायायियको भवन लनमायणको िालग रु २५,००,०००॰ 

४. हािको कायायिय भवन कम्पाउण्डमा गेट, भवन अगाडी प्राङ्गण भवन पूवयको पट्टीको चौतारामा 

मोजाइक टायि राख्न ि.इ. बमोलजमको रकम लवलनयोजन गने ॰ 

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र रहेका सबै टोि लवकास सिंथथाका अध्यक्ष र 

सलचवहरुको भेिा राखी योजना तजुयमामा टोि लवकास सिंथथाको भूलमका र अलधकारका बारेमा जानकारी 

गराउन लमलत २०७६॰०१॰१८ गते लवहान ११ बजे जनजागृती हररयािी ताजा फिफुि तथा तरकारी सहकारी 

सिंथथा भण्डारामा अलममूखीकरण काययक्रमको आयोजना गने र सबै वडा अध्यक्षहरुिे आफ्ना वडाका टोि 

लवकास सिंथथाका अध्यक्ष र सलचवहरुिाई उि बमोलजम उपस्थथत हुन जानकारी गराउने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय मेिलमिाप सलमलतका सदस्यहरुसाँगको सलमप्यता बढाउन मेिलमिाप सम्बन्धी 

एकरुपता र प्रभावकारी गराउन आवश्यक देस्खएकोिे लमलत २०७६॰०१॰१९ गते ११ बजे राप्ती-७ को वडा 

कायायियमा न्यालयक सलमलत र नगर स्तररय मेिलमिाप सलमलतका सदस्य र मेिलमिाप सलमलतका सिंयोजकहरु 

सहभागी गराई अलभमूस्खकरण काययक्रम गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६  मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा हस्तान्तरण भई आएका झोिुङे्ग िपुि काययक्रम 

सिंचािनको थथानीय गैर सरकारी सिंथथा आवश्यक पने भएकोिे सालवकमा काम गदै आएको सहभागी सिंथथािे 

सालवकमा गरेको सम्झौताको बुदा निं. ५.२ मा उले्लख भए बमोलजम सो सिंथथाको म्याद थप/नलवकरण गनय 

सलकने नसलकने सम्बन्धमा सलमलतको बैंठक बसी छिफि गदाय सो सिंथथािे १०० पूणायङ्कमा ७९ अिंक प्राप्त गरी 

काम सिंतोषजनक रहेको भने्न पाइएकोिे लमलत २०७३॰०२॰२७ मा गरेका सम्झौतामा उले्लख भएका सबै 

बुदाहरु यथावत कायम हुने गरी सहभागीिे लमलत २०७५॰०४॰०१ देस्ख २०७६ आषाढ मसान्त सम्म काम गने 

गरी सम्झौताको नलवकरण/म्याद थप गने लनणयय गररयो ॰ 
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मनर्णय नं ७ 

प्रस्ताव नं. ७    मालथ छिफि गदाय रातोमाटे लचसापानी ओनेवाङ सडक लनमायणको िालग सुचना निं.  

RM/PF/C-05/R बोिपत्र आव्हान गररएकोमा E-bidding बाट प्रस्ताव खोल्दा  श्री लशव शस्ि  इन्फ्रा 

डेभिपसय प्रा.लि. हेटौडा को मात्र बोिपत्र पनय आएको र लनजिे पेश गरेको बोि अिंकमा रु १५,०६८॰५७ मात्र 

इलिमेट भन्दा बढी बोि अिंक भएकोिे बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलतबाट सोही व्यहोरा उले्लख भइ आएको हुाँदा 

आ.व. अस्न्तम समय भएको कारण पून बोिपत्र गरी काम गराउन सम्भव देस्खएन साथै रु १५०६८॰ मात्र ि.इ. 

भन्दा बढी अिंक हो जुन रकम अिंक बोिपत्र आव्हान गनय सूचना प्रकाशन गदाय पलन सो भन्दा बढी रकम खचय 

हुन्फ्छ ॰ साथै अन्य मसिनन्द र प्रशासलनक खचय गदाय अझै बढी खचय हुने भएको र बोिपत्र स्वीकृत गदाय चािु 

आ.व.को िक्ष अनुसार प्रगलत हुने भएकोिे सो बोिपत्रिाई सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएको  मानी बोि कबुि 

अिंक रु ४८,४६,०३३॰७८ को  बोिपत्र स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰  

 मनर्णय नं .८ 

प्रस्तावनं.८मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको भवन लनमायणको सुचना   ORM/NCB/CW/01/075/ 

76  बाट पनय आएका बोिपत्रहरु मधे्य सवैभन्दा कम अिंक रु ६,१८,६१,६३४॰५५ कबुि गने श्री जयमाता/ 

डर यागत/ लशवािय जे.भी.बानेश्वर १० काठमाडौिंको बोिपत्र स्वीकृत गरर सावयजलनक खररद ऐन २०७३ को दफा 

२७.२ बमोलजम आसाय पत्रको िालग सूचना प्रकाशन गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ९ 

प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती नदीको राप्ती नगरपालिका वडा निं. १ ३ र ६ निं. वडाको भागमा पने 

खोिाका ढुङ्गा लगट्टी बािुवा उत्खनन र लवक्री लवतरण गनय IEE सहमलतको िालग लचतवन रालिर य लनकुञ्ज िगायत 

अन्य सरोकारवािा कायायियसाँग पत्राचार गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. १० 

प्रस्ताव निं.१० मालथ छिफि गदाय आलथयक मालमिा तथा योजना मिािय पररयोजना बैंक इकाईको प.स. 

०७५/७६ च.निं. ११८० लमलत २०७६॰०१॰१५ को पररयोजना बैंक प्रलविी फारम बारेको पत्रबारे जानकरी भयो सो 

बमोलजम योजना तयार गरी नगरपालिकामा पेश गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ११ 

प्रस्ताव निं.११ मालथ छिफि गदाय कुनै पलन शीषयकमा मौज्दात रहन आउने रकमबाट देहायका कामहरु गनयको 

िालग आवश्यक DPR तयार गने लनणयय गररयो ॰ 

िपमसि 

१. साना लकसान लपपे्ल 

२. तोरी लमि राप्ती-२ 

३. शास्न्त कुञ्ज राप्ती-७ 

४. गुम्बाटोि पााँडीपोखरी पययटकीय के्षत्र राप्ती-१ 
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मनर्णय नं. १२ 

प्रस्ताव निं. १२ मालथ छिफि गदाय सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मिािय तराइ मदेश सिृस्ि 

काययक्रमबाट सो काययलवलधमा उले्लख भए बमोलजम १० प्रलतशत िागत सहभालगता यस नगरपालिकाबाट 

जनाउने गरी लनम्न बमोलजम योजना माग गने लनणयय गररयो ॰  

क्र 

सं. 
प्रस्तावित योजना तथा काययक्रम 

काययक्रम 

संचालन 

स्थान 

आयोजना क्षेत्र 

अनुमावनत काययक्रम 

कैफियत 
केवरिय अनुदान 

स्थानीय तहबाट 

िेहोररने रकम 

१० % 

१ थारु संग्राहालय भौवतक वनमायण राप्ती-६ ख-सामुदावयक पूिायधार ५०००००० ५०००००   

२ 

मगर उत्थान सवमवत भिन 

वनमायण राप्ती-७ ख-सामुदावयक पूिायधार ५०००००० ५०००००   

३ 

एफककृत बस्ती विकास योजना 

कालीटार राप्ती-१३ क-सामुवहक आिविय भिन १००००००० १००००००   

४ लालपुरको पुल वनमायण राप्ती-९ ग- सडक ५०००००० ५०००००   

५ प्रतापपुर िाल उड्डयन केरि राप्ती-१ ख-सामुदावयक पूिायधार ५०००००० ५०००००   

  कुल जम्मा     ३००००००० ३००००००   

 


