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बैठक संख्या : ६१         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : २०७६॰०७॰१९ गते       सिय  : साझ ४ : 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 ॰  

उपस्स्थमत  

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 

प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई   सदस्य सलचव   

आमस्ित  लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी 

क.अ. श्री रमेश चौधरी  



बैंठक संख्या : ६१                  मिती : २०७६॰०७॰१९ गते सिय  : साझ ४ : ०० बजे  

प्रस्तावहरु 

1. ररपोलटयङ्ग सम्बन्धमा ॰ 

2. सडकबोडयको बजेटबाट सिंचािन गररने योजना स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

3. इस्जजलनयररङ सेवा लसलभि समुहको २ जना प्रालवलधक इस्जजलनयर कमयचारी राखे्न सम्बन्धमा ॰ 

4. नगरसभा हिको लडजाइन सम्बन्धमा ॰ 

5. कमयचारी व्यवथथापन तथा पुन करार गने सम्बन्धमा ॰ 

6. गैरसरकारी सिंथथाको सिंयुक्त बैंठक सम्बन्धमा ॰ 

7. िैलङ्गक लहिंसा लवरुिको अलभयान काययक्रम सिंचािन गने सम्बन्धमा ॰ 

8. टोि लवकास सिंथथाको सिंथथागत लवकासको िालग रकम उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा ॰ 

9. नगरपालिका भवन लनमायणको छुट आइटम थप सम्बन्धमा ॰  

10. व्याक हो िोडर र जे सी वी रोिर सिंचािन सम्बन्धमा ॰ 

11. सावयजलनक जग्गा सिंरक्षण तथा उपयोलगता लवशे्लषण सलमलत गठन सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णयहरु  

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा निं. १-१३ वडा अध्यक्ष तथा काययपालिका 

सदस्यहरुबाट चािु आ.व.मा वडामा भएका कामहरुको बारेमा छोटो समीक्षात्मक लटप्पणी प्रसु्तत 

गनुय भयो ॰ वषायद, लवलभन्न चाडपवय आलदका कारण कामको प्रगलत हुन नसकेको व्यहोरा महसुस 

गररयो ॰ सवै वडाका काम कारवाहीहरु तीव्रताका साथ सिंचािन गनय लमलत २०७६ मागय लभत्र 

उपभोक्ता सलमलत गठन गने िगायतका कायय सिंचािन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय सडकबोडय नेपािको च.निं. ४४० लमलत २०७६॰०५॰१२ को पत्रबाट 

यस नगरपालिकामा सडक माफय त सम्भार कायय गनयको िालग रु २८०००००॰ अठाइस िाख 

लवलनयोजन भइ आएकोिे सडक बोडय लनयमाविी २०६० पररचे्छद (३) लनयम (९) बमोलजम व्यहोनुय 

पने समपुरक कोष नगरपालिकाको समपुरकको कोषबाट राखे्न उपभोक्ताको िागत समेत राखी 

उपभोक्ता सलमलत माफय त कायय गने गरी देहायका योजनाहरु सिंचािन गने लनणयय गररयो ॰ 

तपमसि 

१. दिायलम सलमटार खहरे देस्ख चेपाङ मागय गे्रवि राप्ती-१०  -रु १४ िाख ॰  

२. कुपनटोि देस्ख पसौनी सडक गे्रवि राप्ती – २    -रु ९ िाख ॰  

३. बैद्यपानी देखी परेवाकोट बाटो गे्रवि राप्ती – १    -रु ५ िाख ॰  
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मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा प्रालवलधक जनशस्क्त ज्यादै नू्यन रहेकोिे 

तत्कािै २ जना इस्जजलनयरीङ सेवा लसलभि समुहको कमयचारी दैलनक ज्यािादारीमा राखे्न लनणयय 

गररयो  

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा एक नगरसभाहि लनमायण गनयको िालग 

तयार गररएको लडजाइन भन्दा हाि खैरहनी नगरपालिकािे आफ्नो कम्पाउण्ड लभत्र लनमायण गनय 

िागेको सभाहि उपयुक्त हुने देस्खएकोिे सो लडजाइन र इलिमेट माग गरी उपयुक्त देस्खएमा सो 

बमोलजम कायय सिंचािन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका , वडा कायायिय, स्वास्थ्य सिंथथामा रहेका सेवा 

करारका कमयचारीहरुको म्याद २०७६ कालतयक मसान्तमा समाप्त हुने भएकोिे देहाय बमोलजम गने 

लनणयय गररयो ॰ 

१ . सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मिाियको प.स. ०७६/७७ च.निं. २२८ लमलत 

२०७६॰०६॰१२ को पत्रबाट एक थथानीय तह एक प्रालवलधकको िालग पठाइएको बजेट लनकासाको 

आधारमा २०७६ कालतयक सम्मको िालग मात्र पुगे्न देस्खएको तर लनम्न कमयचारीहरुको सेवा 

लनरन्तरता लदनुपने महसुस भएकोिे बााँकी अवलधको िालग तिब लशषयकबाट बजेट नपुग हुने भएमा 

कुनै बजेट लशषयकबाट बजेट व्यवथथा गरी हाििाई सालवक बमोलजम सेवा सुलवधा र शतय रहने गरी 

२०७६ फागुन मसान्त सम्म पुन करार गने लनणयय गररयो ॰ 

क्र.सं. ठेगाना नाम थर पद काययरत स्थल 

१ राप्ती-६ श्री खेमराज पन्त पशु सेवा प्रावववधक वडा नं. १२ र १३ 

२ राप्ती-१० श्री वसजयना प्रजा ना.प्रा.स. कृवष शाखा राप्ती कायायलय 

३ राप्ती-११ श्री सववन लामा मुक्तान नायव पश ुसेवा प्रा. पश ुस्वास््य शाखा 

 २ . राप्ती नगरपालिका र अन्तगयत स्वास्थ्य सिंथथामा काययरत सेवा करारका देहायका कमयचारीको 

सेवािाई लनरन्तरता लदन पने भएकोिे लनम्न कमयचारीहरुको म्याद समाप्त भएको लमलतबाट २०७६ 

फागुन मसान्त सम्म सालवकको सेवा सुलवधा र शतय रहने गरी पुन करार गनय लनणयय गररयो ॰ 

  

१ राप्ती-२ लक्ष्मी कडेल 

सूचना प्रवववध 

अवधकृत 

सूचना प्रवववध शाखा राप्ती 

नगरपावलका 

२ राप्ती-७ श्री अजुयन पौडेल इविवनयर 

राप्ती नगरपावलका कायायलय 

प्रावववधक शाखा 

३ खैरहनी-३ श्री ववराज गुरुङ सव इवन्जवनयर 

राप्ती नगरपावलका कायायलय 

प्रावववधक शाखा 

४ राप्ती-६ श्री रमेश चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर 

राप्ती नगरपावलका कायायलय 

प्रशासन शाखा 

५ खैरहनी-३ श्री रामशरण थपवलया अ.सव इवन्जवनयर राप्ती नगरपावलका वडा नं. ८ 
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कायायलय 

६ राप्ती-२ श्री लवलता ररजाल वतमवससना ग्रावमण सहजकताय 

राप्ती नगरपावलका वडा नं. २ 

कायायलय 

७ राप्ती- श्री मंवजला कडेल 

सामावजक 

पररचावलक 

राप्ती नगरपावलका राजस्व 

शाखा 

८ राप्ती-७ श्री रुवचला रेग्मी 

सामावजक 

पररचावलक 

राप्ती नगरपावलका राजस्व 

शाखा 

९ राप्ती-३ श्री वनरुता नहकी पाठक 

सामावजक 

पररचावलक राप्ती वडा नं. ३ कायायलय 

१० राप्ती-११ श्री रचना चेपाङ 

सामावजक 

पररचावलक राप्ती वडा नं. ११ कायायलय 

११ राप्ती-१२ श्री सर्ममला मोक्तान तमाङ 

सामावजक 

पररचावलक राप्ती वडा नं. १२ कायायलय 

१२ राप्ती-५ श्री ववश्वास कंुवर हलुका सवारी चालक राप्ती नगरपावलका कायायलय 

१३ राप्ती-११ श्री कुवेर ससह लामा हलुका सवारी चालक राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

१४ राप्ती-६ श्री नगेन्र थापा 

ब्याक हो लोडर 

अपरेटर राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

१५ राप्ती-५ श्री मोहन कंुवर क्षेत्री 

ब्याक हो लोडर 

हेसफर राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

१६ राप्ती-६ श्री ददनेश वगरी कायायलय सरसफाई राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

१७ राप्ती-१ सर्मिऱा कडेऱ रानाभाट अनमी पऩप्ऱे स्वास््य चौकी 
१८ खैरहनी-१ कपवता थाऩा अनमी वीरेन्द्रनगर स्वास््य चौकी 
१९ गौरादह-९ झाऩा पवन्द्ज ुर्सवाकोटी अनमी भण्डारा स्वास््य चौकी 
२० राप्ती-७ अचचता तमाङ कायािऱय सहयोगी भण्डारा अस्ऩताऱ राप्ती नगरऩार्ऱका 

२१ 

राप्ती-६ प्रपवन चौधरी कायािऱय सहयोगी भण्डारा अस्ऩताऱ राप्ती 
नगरऩार्ऱका 

२२ राप्ती-२ र्सजिना र्सऱवाऱ कायािऱय सहयोगी पऩप्ऱे स्वास््य चौकी 
२३ राप्ती-८ तेजनाथ साऩकोटा कायािऱय सहयोगी वीरेन्द्रनगर स्वास््य चौकी 
२४ राप्ती-८ ऩाविती अर्धकारी कायािऱय सहयोगी वीरेन्द्रनगर स्वास््य चौकी 
२५ राप्ती-१२ सीता माया तमाङ कायािऱय सहयोगी ऱोथर स्वास््य चौकी 
२६ राप्ती-१३ राज ुप्रजा कायािऱय सहयोगी वासवाङ स्वास््य चौकी 
२७ खैरनीटार-४ तनहु ररता बस्नेत ऺेत्री कायािऱय सहयोगी आयवेुद स्वास््य केन्द्र 
२८ भरतऩरु म न ऩा -५ र्नऱम गौतम अ. हे. व. सामदुापयक स्वास््य इकाइ 
२९ राप्ती-१० रपवना प्रजा कायािऱय सहयोगी सामदुापयक स्वास््य इकाइ 
३० राप्ती-१ श्री मेवलना स्याङतान अनमी खहरे स्वास््य सामुदावयक इकाई 

३१ राप्ती-६ श्री अवम्पवका सेढाई कायायलय सहयोगी राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

३२ राप्ती-५ श्री वववेक वासपा वथङ कायायलय सहयोगी राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

३३ राप्ती-२ श्री गोमा दाहाल कायायलय सहयोगी राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

३४ राप्ती-१ श्री पूणय कला चेपाङ कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. १ कायायलयको 

३५ राप्ती-३ श्री लक्ष्मी कुमारी ढकाल डसलाकोटी कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ३ कायायलयको 
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३६ राप्ती-४ श्री सुरेन्र प्रताप तामाङ कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ४ कायायलयको 

३७ राप्ती-५ श्री मेनका बसौला कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ५ कायायलयको 

३८ राप्ती-६ श्री शुवशला चौधरी कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ६ कायायलयको 

३९ राप्ती-८ श्री वसला तमाङ कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ८ कायायलयको 

४० राप्ती-११ श्री कुस्मा लामा वथङ कायायलय सहयोगी राप्ती वडा नं. ११ कायायलयको 

४१ राप्ती - ४ श्री ववजय लामा सव इवन्जवनयर राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

४२ राप्ती-२ श्री सुजन राई सव इवन्जवनयर राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

४३ भरतपुर-४ श्री ववजय पौडेल सव इवन्जवनयर राप्ती नगरपावलकाको कायायलय 

४४ राप्ती-५ श्री सवचता पाण्डे पाठक स्टाफ नसय 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

४५ राप्ती-१३ श्री ददप्ती चेपाङ स्टाफ नसय 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

४६ राप्ती-८ श्री ददव्या ज्योवत श्रेष्ठ स्टाफ नसय 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

४७ राप्ती-३ श्री सजना डसलाकोटी हेसथ अवसस्टेन्ट 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

४८ माडी नगरपावलका श्री वसजयना गौतम सयाप टेक्नीवसयन 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

४९ 

सरलाही वजसला 

मलंगवा नगरपावलका श्री नन्दनी कुमारी राउत डाकय रुम अवसस्टेन्ट 

भण्डारा अस्पताल राप्ती 

नगरपावलका 

 ३ . राप्ती नगरपालिकाको देहायका वडा कायायियमा काययरत देहायका कमयचारीहरुिाई सालवक 

बमोलजम सुलवधा पाउने गरी ज्यािादारीमा काममा िगाउने लनणयय गररयो ॰ 

१. लदप बहादुर प्रजा राप्ती न.पा. -१३ 

२. पे्रम कुमारी कुवर राप्ती न.पा. -७ 

३. श्याम माया शे्रष्ठ राप्ती न.पा. -९ 

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र काययरत गैर सरकारी सिंथथाहरुको 

काययक्रम कायायियका अवथथा प्रगलत र उपिब्ध समस्या र लनराकरणका लवषय समेतको बारेका 

जानकारी लिन समन्वय बैठक बोिाउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मिाियको प.सिं. ०७६/७७ 

च.निं. ४० लमलत २०७६॰०७॰१५ को पत्रबाट िैलङ्गक लहिंसा लवरुिको सिंचेतना मूिक अन्तरलक्रया 

काययक्रम सिंचािन गनय िेखी आएको सन्दभयमा नगरपालिकाबाट र िलक्षत वगयको काययक्रमबाट 

प्रते्यक वडािे २०७६॰०७॰२५ देस्ख २०७६॰०८॰०९ सम्मको १६ लदने काययक्रम लभत्र पने गरी 

काययक्रम सिंचािन गने लनणयय गररयो ॰ 
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मनर्णय नं. ८ 
प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका सूचीकृत भएका टोि लवकास सिंथथाहरुिाई 

गत आ.व. मा टोि लवकास सिंथथाको सिंथथागत लवकासको िालग आवश्यक छाप,  िेटरप्याड, कुसी, 

टेवुि, दराज जस्ता अलत आवश्यक सामग्री खररद गनयको िालग लवि र वडा कायायियको 

लसफाररसको आधारमा रु १०,०००॰ प्रदान गदाय गत आ.व. मा सो रकम नलिएका र २०७६॰०८॰३० 

सम्म सूचीकृत हुने टोि लवकास सिंथथाहरुिाई वडा कायायियिे एलकन गरी सो टोि लवकास 

सिंथथाको प्राप्त सामग्रीको अनुगमन गरी लवि भरपाइहरु प्रमालणत गरी पठाएमा सबै टोि 

लवकासको एकमूि रकम वडा कायायिय तोकेको व्यस्क्त वा सिंथथािाई उपिब्ध गराउने लनणयय 

गररयो ॰ 
 मनर्णय नं. ९ 
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको लनमायणालधन भवनको लनमायण कायय 

जयमाता डर ागन, लशवािय जे भी काठमाडौिंिारा लतव्र गलतमा भइरहेका व्यहोरा जानकारी लिइयो र 

सो भवनको ि.ई. छुट भएका देहायका आइटमहरु प्रालवलधकको लसफाररस समेतका आधारमा सो 

कायय गनय लनमायण व्यावसायीिाई आदेश लदने, भेररएसन िागत तयार गने र सो बमोलजम बजेटमा 

समेत व्यवथथा गने लनणयय गररयो ॰ 
१. Water Proofing 
२. Explanation Joint 
३. screening 

मनर्णय नं. १० 
प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा रहेका व्याक हो िोड र जे सी वी रोिर 

सिंचािनको लजमे्मवारी काययपालिका सदस्य श्री श्याम िाि लव.क.सिंयोजक रहेको सलमलतिे गदै 

आएको छ ॰ वषायदको कारण हुने लवपदको अवथथा हाि नरहेकोिे २०७६॰०४॰०१ देस्ख हाि सम्म 

सवारी साधन कुन कुन प्रयोजनको िालग कहााँ-कहााँ प्रयोगमा िगाइयो सो लववरण सलमलतबाट लिने 

र यस पलछ तोलकएको भाडा लिएर मात्र साँचािन गनय िगाउने लनणयय गररयो ॰ 
मनर्णय नं. ११ 
प्रस्ताव निं. ११ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र रहेका सावयजलनक जग्गा सिंरक्षण तथा 

उपयोलगता लवशे्लषण गरी कायायन्वयनको िालग नगरपालिकामा लसफाररस गनय देहाय बमोलजम 

सावयजलनक जग्गा सिंरक्षण तथा उपयोलगता लवशे्लषण प्रालवलधक सलमलत गठन गने लनणयय गररयो ॰ 
उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा      – सिंयोजक 
वडा अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर उपे्रती     – सदस्य 
वडा अध्यक्ष श्री देवन्द्र िामा      –सदस्य 
काययपालिका सदस्य श्री अस्िका िामा    - सदस्य  
काययपालिका सदस्य श्री पहिमान प्रजा     – सदस्य 
नापी शाखा खैरहनी प्रलतलनलध      – सदस्य 
कृलष शाखा प्रलतलनलध       – सदस्य 
वन शाखा प्रलतलनलध        – सदस्य 
शहरी लवकास तथा योजना शाखा प्रलतलनलध    – सदस्य 
मािपोतको कायायिय जग्गा प्रशासन शाखाको प्रलतलनलध  - सदस्य  


