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बैठक संख्या : ६३         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : २०७६॰०८॰२५ गते       सिय  : साझ ४ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा बराि (पौडेि) जू्यको अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰  

उपस्स्थमत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा बराि(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 
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प्रस्तावहरु 

1. स्वीस सरकार समेतको िागत सहभालगता सिंचालित योजना सम्बन्धमा ॰ 

2. नदीजन्य पदाथयको ठेक्का िगाउदा लच रा लन िाई लदनुपने प्रलत घ लम रु १५॰– लदने 

सम्बन्धमा ॰ 

3. ICT िाइवे्ररी काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

4. खोप केन्द्र थथापना सम्बन्धमा ॰ 

5. थथानीय सुरक्षा साझेदारी काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

6. नगरपालिका के्षत्र लभत्र हुने धनयाञ्चि यक्ष जस्ता काययक्रममा सहयोग गने सम्बन्धमा ॰ 

7. राप्ती-११ को ओनेवाङमा प्रलतक्षािय लनमायण गने सम्बन्धमा ॰ 

8. भष्माडी गैडातािको िालग बजेट लवलनयोजन गने सम्बन्धमा ॰ 

9. वडा कायायियहरुको भवन लनमायण सम्बन्धमा ॰ 

10. राप्ती पशु आहार उद्योग सिंचािन गनय रकम लदने सम्बन्धमा ॰ 

11. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाडफाडको रकमबाट सिंचािन हुने योजनामा 

सम्बन्धमा ॰ 

12. कमयचारीहरुको थथायी लनयुस्ि सम्बन्धमा ॰ 

13. भण्डारा अस्पतािमा काययरत डा. श्री गोपाि खरेिको सुलवधा थप सम्बन्धमा ॰ 

14. पशुपक्षी प्रयोगशािा लनमायण सम्बन्धमा ॰ 

15. राप्ती नगरपालिकाको लनमायणाधीन भवनको भेररयसन आदेश लदने सम्बन्धमा ॰ 

16. नगरपालिका भवनको मालथल्लो ३ तिाको बोिपत्र आव्हान गने सम्बन्धमा ॰ 

17. वडा निं. ६ र ११ को वडा कायायियको भवन लनमायण गने सम्बन्धमा ॰ 

18. छैटौ नगरसभाको लमलत तोके्न सम्बन्धमा ॰ 
 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं १ मालथ छिफि गदाय स्वीस सरकारको सहयोगमा चािु आ.व. मा यस नगरपालिकामा 

सिंचािन हुने योजनाहरुमा SILT कन्सल्टटेण्ट प्राप्त प्रास्तालवत बजेट मधे्य देहाय बमोलजम गने 

लनणयय गररयो ॰ 

क. तटबन्धन तफय  
योजनाको नाम प्रस्ताव कायम गने बााँकी 
िदरा खोिा तटबन्ध १८०००००॰ १५०००००॰ ३०००००॰ 

उि बमोलजम बााँकी रहेको रु ३०००००॰ सुरदेवी घोि राप्ती-२ मा थप गरी रु १३०००००मा कायम गने ॰  

ख. लसचाइ कुिो तफय  

योजनाको नाम प्रस्ताव कायम गने बचत 
कालिटाँर कुिो २१०००००॰ १८०००००॰ ३०००००॰ 
मुडाभार १६०००००॰ १४०००००॰ २०००००॰ 
   ५०००००॰ 

उि बमोलजम बचत रहेको रु ५०००००॰ बगर कुिो राप्ती-२ मा थप गरी रु १००००००॰   कायम गने ॰   

ग. बााँकी योजना तथा काययक्रमको हकमा SILT सन्सले्टण्टबाट प्राप्त प्रस्ताव बमोलजम गने ॰ 
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मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं २ मालथ छिफि गदाय प्रदेश आलथयक ऐन २०७६ बमोलजम िोथर खोिाबाट नदीजन्य 

पदाथय सिंकिन तथा लवक्री गनय गररएको बोिपत्र बमोलजम ठेक्का िगाई कायायन्वयन गनय लचतवन 

रालरि य लनकुञ्ज समेतमा िेखी पठाइएकोमा सिंकिन तथा लवक्री हुने ग्राभेिको प्रलत घ मी रु १५/ 

अग्रीम जम्मा गरेपलछ मात्र सहमलत प्रदान गररने भने्न पत्र प्राप्त भएकोिे सिंघीय सरकारबाट जारी 

भएको कानून बमोलजम ठेक्का िगाइएको पररमाण ६७५०० घ मी को रु १५॰ िे हुने रकम लचतवन 

रालरि य लनकुञ्जमा पठाई काययन्वयन गररएको व्यहारा अनुमोदन गने, 

सो सम्बन्धमा आलथयक मालमिा तथा योजना मिािय हेटौडामा िेखी पठाइएको व्यहोराका 

सम्बन्धमा सो मिाियबाट िेखी आए बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं ३ मालथ छिफि गदाय ICT  िाइबे्ररीका सम्बन्धमा  भरतपुरमा लमलत २०७६॰०८॰२७ मा 

हुने काययक्रमका बारे सबै वडा कायायियमा जानकारी गराउने र सबै लवद्याियहरुिाई जानकारी 

गराई आवश्यकता अनुसार सहभागी हुन लनदेशन लदन लशक्षा शाखािाई लजमे्मवारी लदने लनणयय 

गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं ४ मालथ छिफि गदाय चािु आ.व.को सशतय अनुदानमा प्राप्त बजेटबाट खोप केन्द्र 

बनाउने काययको िालग राप्ती-७ को उपयुि थथानमा लनमायण गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं ५ मालथ छिफि गदाय थथानीय सुरक्षा साझेदारी काययक्रमको िालग आवश्यक 

लनदेलशका/काययलवलध तयार गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका हुने धन्याञ्चि यक्ष जस्ता काययक्रममा सो 

अवथथा हेरी बढीमा रु. १ िाख सम्म उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती-११ ओनेवाङमा प्रलतक्षािय लनमायणको िालग नगरको 

समपूरक अनुदान लशर्यकबाट रु १४०००००॰ लवलनयोजन गरी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 
मनर्णय नं. ८ 
प्रस्ताव निं ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती-६ मा लनलमयत भष्माडी गैडा तािको िालग थप कायय गनय रु 

६०००००॰ छ िाख नगरको लवलवध काययक्रमबाट लवलनयोजन गरी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो॰ 
मनर्णय नं. ९ 
प्रस्ताव निं ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती – २ को वडा कायायिय भवन लनमायण गनयको िाग 

लवलनयोलजत बजेटबाट भवन लनमायणको िालग लनलित भएको जग्गाको अवथथा रकम साहै्र नू्यन 

लवलनयोजन रहेको हुदा हाि गररने कायय वडा सलमलतबाट लनणयय भइ आएमा उपभोिा सलमलत 

माफय त गने लनणयय गररयो ॰ 
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मनर्णय नं. १० 

प्रस्ताव निं १० मालथ छिफि गदाय राप्ती- ४ मा लनमायण भएको दाना बनाउने उद्योग सिंचािनको 

िागरर ६ वटा दुग्ध सहकारीबाट स्वीकृत भइ आएको काययलवलध, तत्काि राप्ती पशु आहार उद्योग 

सिंचािन गनय सहकारीसाँग बजेट नभएको भने्न अवथथा समेतिाई मध्यनगर गरी उद्योग सिंचािन गनय 

आवश्यक कच्चा पदाथय खररद गनय र लवि प्राप्त भएपलछ भुिानी गने गरी कायय अलघ बढाउन 

नगरको लवलवध काययक्रम शीर्यकबाट रु १८,००,०००॰ लवलनयोजन गरी सम्झौता गरी कायायन्वयन गने 

लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ११ 

प्रस्ताव निं ११ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने भलनएको राजस्व बाडफाड बापतको 

रकम हाि सम्म पलन लनकासा प्राप्त नभएको हुदा सो रकमबाट गररने भलनएका वडा तफय का 

योजनाहरु लनकासा प्राप्त भएपलछ रकम भुिानी लिने/लदने शतय राखी वडा कायायियबाट 

लसफाररस भइ आएमा सोही बमोलजम सम्झौता गरी कायायन्वयन गने र बजेट आएपलछ भुिानी 

लदने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १२ 

प्रस्ताव निं १२ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मिािय माफय त थथायी लनयुस्िका िालग माग गररएका कमयचारीहरु िोक सेवा आयोगबाट 

लसफाररस भइ आएमा कायायियबाट थथायी लनयुस्ि लदई अनुमोदनका िाग काययपालिका बैंठकमा 

पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १३ 

प्रस्ताव निं १३ मालथ छिफि गदाय भण्डारा अस्पतािमा काययरत डा.श्री गोपाि खरेििे OPD  का 

लवरामी जााँच गने भनाय भएका लवरामीको रेखदेख अस्ततािको प्रमुखको हैसीयतिे समेत काम गनय 

पने र अन्य अस्पतािमा डा.को िालग हुने आवास सुलवधा जस्ता लवर्य समेतिाई मधे्य नजर गदै 

अस्पताि व्यवथथापन तथा सिंचािन सलमलतको लनणयय समेतको आधारमा नगरपालिकाको भत्ता 

शीर्यकबाट २०७६ श्रावण देखी नै मालसक रु १५०००॰ पन्ध्र हजार उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १४ 

प्रस्ताव निं १४ मालथ छिफि गदाय ३ निं. प्रदेश सरकार पशुपन्छी तथा मत्स्य लवकास लनदेशानािय 

हेटौडा मकवानपुरको चािु आ.व. िागत सहभालगता पशुपन्छी प्रयोगशािा लनमायण गनय रु 

२५,००,०००॰ लवलनयोजन भइ आएकोिे सो रकममा नगरको समपूरक अनुदानबाट रु २५,००,०००॰ 

थप गरी रु ५०,००,०००॰बाट डि इङ लडजाइन बमोलजम बोिपत्र आव्हान गरी कायायन्वयन गने लनणयय 

गररयो ॰ 
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मनर्णय नं. १५ 

प्रस्ताव निं १५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको हाि लनमायणधीन भवन तीव्र रुपमा भइ 

रहेको छ ॰ सो भवन लनमायणको क्रममा ि इ हुदा छुट हुन गएको आइटमहरु - Water profing 

र - Explanation Joint को ि. इ. गरी पेश हुन आएको रु ३६,१२,२२२.६० मा सो आइटम के 

कलत घटीमा गनय सलकन्छ लनमायण व्यवसायीसाँग माग गरी आवश्यक पने बजेट नगरको भवन 

लनमायण समपूरक कोर्बाट खचय िेखी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १६ 

प्रस्ताव निं १६ मालथ छिफि गदाय नगरपालिका भवनको स्वीकृत लडजाइन अनुसार बााँकी ३ तिा 

भवन लनमायण गनय िागे्न कुि रु ७,५७,८३,३०६.१९ स्वीकृत गरी बोिपत्र आव्हान गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १७ 

प्रस्ताव निं १७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाका वडा निं. ६ र ११ को कायायिय भवन देहाय 

बमोलजम इलरमेट स्वीकृत गरी बोिपत्र आव्हान गने लनणयय गररयो ॰ 

वडा नं. नक्सा तिा हाि मनिाणर् हुने तिा िगत इमििेट 
६ ३ १ १,४९,०९,७२०.७९ 
११ ३ २ १,१०,२३,४४३.६७ 

 

मनर्णय नं. १८ 
प्रस्ताव निं. १८ मालथ छिफि गदाय थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा १ 

मा नगर सभाको बैठक सामान्य तया वर्यमा २ पटक बसे्नछ भने्न उले्लख भए बमोलजम राप्ती 

नगरपालिकाको छैटौ नगरसभा २०७६ पौर् २५ गते राप्ती १० मा हुनेगरी आव्हान गने र नगर 

सभािाई व्यवस्थथत रुपिे सञ्चािन गनय देहायका महानुभावहरु रहेको छैटौ नगरसभा व्यवथथापन 

सलमलत गठन गरी व्यवथथाको लजमे्मवारी लदने लनणयय गररयो ॰ 
१. वडा अध्यक्ष श्री अमर बहादुर िामा  - सिंयोजक  
२. वडा अध्यक्ष श्री लहत बहादुर तमाङ  - सदस्य  
३. वडा अध्यक्ष श्री अजुयन प्रजा    - सदस्य  
४. काययपालिका सदस्य श्री लदि कुमारी िामा - सदस्य 
५. काययपालिका सदस्य श्री अस्िका िामा  - सदस्य  
६. काययपालिका सदस्य श्री पहिमान प्रजा  - सदस्य  

 


