बैठक संख्या : ६४
लिती : २०७६॰०९॰१६ गते

स्थान : राप्ती नगरपालिका
सिय

यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा

: साझ ४ : ०० बजे
बराि (पौडे ि) ज्यू को अध्यक्षतामा नगर

काययपालिकाको बैठक दे हाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा
छिफि गररयो ॰
उपस्स्थलत
नगरप्रमुख श्री प्रभा बराि(पौडे ि)
नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा
वडाध्यक्ष निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान
वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशेर िामा
वडाध्यक्ष वडा निं ५ श्री मेनुका पाठक
वडाध्यक्ष वडा निं ६ श्री जल्लु महतो थारु
वडाध्यक्ष वडा निं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी
वडाध्यक्ष वडा निं ८ श्री वु स्िराज थपिीया
वडाध्यक्ष वडा निं ९ श्री दे वेन्द्र िामा
वडाध्यक्ष वडा निं १० श्री अमर बहादु र तामाङ
वडाध्यक्ष वडा निं . ११ श्री लहत बहादु र तामािं ङ
वडाध्यक्ष वडा निं . १२ श्री अजुयन प्रजा
वडाध्यक्ष वडा निं . १३ श्री सूयय बहादु र 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 दे वी दराई
सदस्य श्री अस्िका िामा
सदस्य श्री पहिमान प्रजा
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई
आमस्ित लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क.
िेखा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी

सदस्य सलचव

बैंठक संख्या : ६४
लिती : २०७६॰०९॰१६ गते सिय
: साझ ४ : ०० बजे
प्रस्तावहरु
1.
लजल्ला समन्वय सलमलतमा रकम माग सम्बन्धमा ॰
2.
भ्रमण वर्य २०२० सम्बन्धमा ॰
3.
झोिु ङ्गे पुि लनमाय ण सम्बन्धमा ॰
4. भण्डारा अस्पताि लनमाय ण गने सम्बन्धमा ॰
5.
एलककृत बस्तीको DPR तयारी गने सम्बन्धमा ॰
6.
लशक्षा तथा स्वास्थ्य सलमलतको लनणय य अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰
7.
३० िाख भन्दा बढी र भवन जस्ता सिंरचनाको कायाय न्वयन प्रलिया सम्बन्धमा ॰
8.
कृर्ी अलधकृत सेवा करारमा राख्ने सम्बन्धमा ॰
9.
एलककृत बस्ती लवकास सम्बन्धमा ॰
लनर्णय नं. १
प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय लजल्ला समन्वय सलमलतको लमलत २०७६॰०८॰२६ को पत्रानुसार
राप्ती नगरपालिका लभत्रका तपलसिका योजनामा लनयमानुसार िागत सहभालगता यस
नगरपालिकाबाट राख्ने गरर मौज्दात कोर्बाट सिंचािन हुने गरर योजना माग गने लनणय य गररयो ॰
क्र सं.
१
२
३
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

योजनाको नाम
राप्ती नगरपानलका भवन
२ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
४ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
६ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
७ नं. वडा कायाालय कम्पाउण्ड ननमााण
८ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
९ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
१० नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
११ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
१२ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
१३ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
१ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
३ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण
अमृती खानेपानी योजना राप्ती- ७
योती ल्वेतेस खानेपानी योजना राप्ती - १२
वैध्यपानी परे वाकोट पयाटन मागा राप्ती - १
डु म्रेखाडी खानेपानी योजना राप्ती - ११
सांस्कृ नतक संग्राहालय भ्यूटावर ननमााण राप्ती-७
चेपाङ संग्राहालय राप्ती - १०
धनमली परे वाकोट सडक ननमााण राप्ती१-३
फासराङ खानेपानी योजना राप्ती-१२
नखराटार खानेपानी योजना राप्ती - १०
खहरे सामुदानयक स्वास््य के न्द्र राप्ती - १०

अनुमाननत लागत
रु २ करोड
रु ५० लाख
रु २५ लाख
रु ५० लाख
रु १० लाख
रु ५० लाख
रु ५० लाख
रु ३० लाख
रु ५० लाख
रु ५० लाख
रु ५० लाख
रु ५० लाख
रु ५० लाख
रु ३० लाख
रु १५ लाख
रु ५० लाख
रु २० लाख
रु ३० लाख
रु २० लाख
रु २५ लाख
रु २० लाख
रु २५ लाख
रु ५० लाख

२५

आयूवेद औषधालय भवन लनमायण राप्ती – ७ बजेट माग गने

रु ५० लाख

लनर्णय नं. २
प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय नेपाि भ्रमण वर्य २०२० को अवसरमा यस राप्ती नगरपालिकाबाट
लवलवध काययिम लशर्यकबाट खचय हुने गरी रु ७०००००॰ अक्षेरुपी सात िाख लवलनयोजन गरी भ्रमण
वर्य 2020 सफि बनाउन लवलभन्न काययिम सिंचािन गने लनणय य गररयो ॰
लनर्णय नं. ३
प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय प्रस्ताव निं . ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र पने र
DPR तयार भएका ४ वटा झोिु ङ्गे पुिहरु मध्ये चािु आ.व. मा प्राप्त ५० िाख मध्येबाट दे हायका
झोिु ङ्गे पुिहरुको लनमाय ण कायय अलघ बढाउने लनणय य गररयो ॰
थामटार झोिु ङ्गे पुि राप्ती – १०
वागीराङ झोिु ङ्गे पुि राप्ती - १२
लनर्णय नं. ४
प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय भण्डारा अस्पतािको भवन लनमाय णका िालग नेपाि सरकार, अथय
मिाियबाट प्राप्त रु २ करोडबाट अस्पतािको DPR बमोलजम भवन लनमाय ण गनयका िालग बोिपत्र
आव्हान गने र सोको िालग आएका शतय नगरपलिकािे पुरा गने लनणय य गररयो ॰
लनर्णय नं. ५
प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय यस राप्ती नगरपालिका लभत्रका लवलभन्न थथानहरुमा (लशखर
आ.लव.को जग्गार नहर लवभागको जग्गामा) २०५० सािको लभर्ण बाढीबाट लवथथालपत पररवारहरु
िामो समय दे स्ख अव्यवस्थथत तरीकािे बसोबास गरी रहे को हुुँ दा सो अव्यवस्थथत बस्तीहरुिाई
एलककृत नमुना बस्तीको रुपमा व्यवथथापन गनय आवश्यक छ र सोको िालग उत्तरखण्ड मागयको
उत्तरपट्टीको क्षेत्रमा नमुना एलककृत बस्ती व्यवथथापन गनयको िालग DPR तयार गने लनणय य गररयो ॰
लनर्णय नं. ६
प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय दे हायका २ वटा सलमलतिे गरे को तपलसि अनुसारको लनणय य
अनुमोदन गने लनणय य गररयो ॰
क. लमलत २०७६ मिंसीर २९ गते का लदन बसेको नगर स्तरीय स्वास्थ्य समन्वय सलमलतको लनणय य
१. नयाुँ आधारभु त स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन लनमाय णको जग्गा व्यवथथा सम्बन्धमा थथानीय तहमा आधारभु त स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र लनमाय ण तथा सेवा सिंचािन सम्बन्धी काययलवलध २०७५ प्रथम सिंशोधन २०७६ अनु सार स्वास्थ्य सिंथथा नरहे का
थथानीय तहका वडाहरुमा स्ठानीय तहसुँग िागत सहभालगतामा न्यू नतम एक स्वास्थ्य सिंथथा थथापना गरी आधारभु त
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने उदे श्य रहे कोिे राप्ती नगरपालिका वडा निं . २, ४, ६, ७, ८ र ११ मा आधारभु त स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र लनमाय ण गनय जग्गाको आवश्यक पने हुनािे सम्बस्न्धत वडाहरुिे काययलवलधको अलधनमा आवश्यक प्रलिया
पुयाय रई जग्गा व्यवथथा गररएको जानकारी राप्ती नगरपालिकािाई लदने र राप्ती नगरपालिका वडा निं . १ आधारभु त
स्वास्थ्य केन्द्र लनमाय ण गनय को िालग केन्द्रबाट प्राप्त सूचीमा नाम छु ट भएको दे स्खएकोिे उक्त वडामा पलन नयाुँ भवन
लनमाय णको िालग सम्बस्न्धत लनकायिाई अनु रोध गने र प्राप्त सूचीमा वडा निं . ८ हुनु पने मा वडा निं . ९ भएकोिे
सिंशोधनको माग गने ॰
२. राप्ती नगरपालिका नगर स्वास्थ्य समन्वय सलमलतमा बाुँ की वडाका सवै वडा अध्यक्षहरु र राप्ती नगर सामालजक
लवकास सलमलतका सिंयोजकिाई सदस्यको रुपमा रहने गरी कायय सलमलतमा सदस्य थप गने ॰
३. मौजु दा स्वास्थ्य सिंथथा सिंचािन तथा व्यवथथापन सलमलत पुनगयठनको िालग राप्ती नगरपालिका अन्तगयतका स्वास्थ्य
चौकीहरु सामु दालयक स्वास्थ्य सलमलत लनदे लशका २०७६ को अलधनमा रही लनदे शकामा व्यवथथा भए बमोलजम हुने
गरी स्वास्थ्य सिंथथा सिंचािन तथा व्यवथथापन सलमलतको पुनगयठन गरी यथालसघ्र राप्ती नगरपालिका स्वास्थ्य शाखािाई
जानकारी लदने ॰
४. राप्ती नगरपालिका अन्तगयत रहे का सवै स्वास्थ्य सिंथथाहरुिे बातावरणीय सरसफाईमा ध्यान लदई आफ्नो सिंथथािाई
सुग्घर सफा राख्नु को साथै सिंथथाको हातामा लवलभन्न जातजालतका फुि लवरुवाहरु िगाई आकर्य क फुिवारी लनमाय ण
गरी बातावरणीय स्वाच्छता, सुन्दर, हरावरा र आकर्य क बनाउने तफय आवश्यक पहि गने ॰

ख. लमलत २०७६ मिंलसर २९ गते राप्ती नगरपालिका, नगर लशक्षा सलमलतको लनणय य
१. लशक्षा युवा तथा खेिकुद शाखाबाट तयारी गरी पेश गररएको लशक्षक सरुवा सम्बन्धी
काययलवलध २०७६ आवश्यक पररमाजय न सलहत स्वीकृतका िालग नगर काययपालिकाको
बैठकमा पेश गने ॰
२. सिंथथागत लवद्याियहरुको स्तरीकरणका िागी काययलवलध तयार गरी पेश गनय गठन भएका
काययदिबाट पेश गरे को सिंथथागत लवद्यािय स्तरीकरण काययलवलध २०७६ को बैंठकमा
भएका छिफिबाट पररमाजय न गनय सुझाव आए बमोलजम आवश्यक पररमाजय न गरी
स्वीकृतीको िालग काययपालिकामा पेश गने ॰
३. नगर लशक्षा सलमलतको लमलत २०७६॰०८॰०३ गते को बैठकको लनणय यबाट लमलत २०७६ पौर्
२७,२८ र २९ गते सिंचािन गररने राष्ट्रपलत रलनङलसल्ड खेिकुद प्रलतयोलगता सिंचािन तथा
व्यवथथापन गनय लनम्नानुसारको उप सलमलत गठन गने ॰
सिंयोजक सानुबाबु बतौिा
सदस्य : लदपक सानुमगर
सदस्य : िु कराज तमाङ
सदस्य : गणे श चौधरी
सदस्य : राम प्रसाद चौधरी
सदस्य सलचव : सोमनाथ लतवारी (स्रोत व्यस्क्त लशक्षा शाखा)
लनर्णय नं. ७
प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय ३० िाख भन्दा बढी र भवन जस्ता सिंरचनाको कायाय न्वयन प्रलिया
सम्बन्धमा भौलतक पूवाय धार लवकास सलमलतको तत्काि बैंठक बसी सोबाट प्राप्त लसफाररसका
आधारमा आवश्यक लनणय य गरर कायाय न्वयन गने लनणय य गररयो ॰
लनर्णय नं. ८
प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय लवगत िामो समय दे स्ख राप्ती नगरपालिकामा रहे को कृर्ी
शाखामा कृलर् अलधकृतको पद १ (एक) ररक्त हुन गई दै लनक कायय सम्पादनमा समस्या रहे कोिे
उक्त पदमा नगरपालिकािे करारमा लनयुस्क्त गनयका िालग आवश्यक प्रलिया अलघ बढाउने लनणय य
गररयो ॰
लनर्णय नं. ९
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय मालथ छिफि गदाय लवकास प्राप्त गनय र पुयाय उन कलठन
ठहररयका थथानहरु खास गरर चेपाङ जालत र तामाङ जालतका मालनसहरुको बसोबास रहे को
थथान अलधकािं श पहाडी भुभाग रहे को धेरै जसो भूभाग बन जिं गिको जग्गा रहे को, ऐिानी जग्गा
बढी भएको र लसलमत व्यस्क्तहरुसुँग मात्र जग्गा धनी प्रमाण पूजाय रहे को कारणिे आफ्नो नाममा
जग्गा खररद गरर नगर काययपालिकाको लमलत २०७५॰११॰१२ को लनणय य समेतको आधारमा
तपलसिका थथानमा एलककृत बस्ती लवकास गनय प्रदे श सरकार माफयत रालष्ट्रय योजना आयोगमा
प्रस्ताव पठाउने लनणय य गररयो ॰
तपलसि
१. कािीटार राप्ती – १३
२. चार लकल्ला,चौघारा राप्ती – १०
३. थाकिटार, लजस्िङ, वररनटार राप्ती – ११
४. नौिापुर नुन्थिी चात्राङ राप्ती -१२

