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बैठक संख्या M ३६         स्थान M राप्ती नगरपालिका 

लमती M २०७५।०६।२५ गते        समय M लिहान ८ M ०० बज े

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा िराि ( पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपलस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तािहरुमा 

छिफि गररयो । 

उपलस्थलत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा िराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान ससह िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं १ श्री लसलििाि स्याङतान 

िडाध्यक्ष िडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा नं ३ श्री राज कुमार उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

िडाध्यक्ष िडा नं ६ श्री जल्ि ुमहतो थारु 

िडाध्यक्ष िडा नं ७ श्री सुलमता डल्िाकोटी 

िडाध्यक्ष िडा नं ८ श्री िुलिराज थपिीया 

िडाध्यक्ष िडा नं ९ श्री देिेन्र िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं १० श्री अमर बहादरु तामाङ  

िडाध्यक्ष िडा नं. ११ श्री लहत बहादरु तामांङ 

िडाध्यक्ष िडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

िडाध्यक्ष िडा नं. १३ श्री सूयय बहादरु चेपाङ 

सदस्य श्री पुष्पा के.सी. कुिर 

सदस्य श्री ददि कुमारी िामा 

सदस्य श्री कलिता राई 

सदस्य श्री रलमता पररयार 

सदस्य श्री श्यामिाि लि.क. 

सदस्य श्री आइती देिी दराई 

सदस्य श्री अलविका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचि M प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमलन्ित M लजल्िा समन्िय सलमलत सदस्य श्री गुनु लि.क. 

िेखा अलधकृत M श्री मुलि प्रसाद चापागाई 



 

 

 

कव्यूटर अपरेटर M श्री रमेश चौधरी 
 

 

प्रस्तावहरु 

 

ढुङ्गा लगट्टी वािुवा र माटोको ठेक्का लदने र लवक्री कर उठाउने सम्बन्धमा ॰ 

1. भुक्तानीका अन्तिम प्रलक्रयाहरु सम्बन्धमा ॰ 

2. शुमकामना आदान प्रदान सम्बन्धमा ॰ 

3. झोिुङे्ग पुि ६ वटा लनमायण सम्बन्धमा 

4. बाटो ममयत पहाड र हाइवे सम्बन्धमा ॰ 

5. खेिकुद र लतज काययक्रमको नगर र वडाको संयुक्त बजेट खचय सम्बन्धमा ॰ 

6. मनोज लव.क.िाई लदएको रु२५०००॰ सहयोग सम्बन्धमा ॰ 

7. प्रालवलधक कमयचारी राखे्न सम्बन्धमा ॰ 

8. सहकारी लवकास काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

9. लवलभन्न सलमलत गठनको काययलवलध सम्बन्धमा ॰ 
 

निर्णय िं.१ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकार आलथयक मालमिा तथा योजना मन्त्रािय प्रदेश नं. ३ 

हेटौडाबाट प्राप्त प.स. ०७५॰७६ च.नं. ५ लमलत २०७५॰०४॰०२ र च.नं. ६४ को लमलत २०७५॰०४॰२२ को 

पत्रबाट िेन्तख आएको हुदा ढुङ्गा लगट्टी बािुवा र माटोको लनकासी/लवक्री कर उठाउने सम्बन्धमा 

कायायियबाट प्राप्त काययलवलधको मस्यौदा मालथ सामान्य छिफि भयो ॰ यसिाई अझै  पररसृ्कत र 

पररमाजयन गनय आवश्यक देन्तखएको सो तयारी आगामी बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय योजनाको संचािनको िालग उपभोक्ता सलमलत गठन संचािन भुक्तानी 

प्रलक्रया समेतका लवषय समेटी काययलवलधको मस्यौदा तयार गरी पेश गने लजमे्मवारी नगरपालिका 

कायायियिाई लदने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय २०७५ सािको बडा दशै शुभ दीपाउिी छठ पवयहरुको अवसरमा 

नगरपालिकामा यस के्षत्रका प्रलतलनलध सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्य नगरमा लक्रयालशि सबै राजनीलतक 

दि पूवय जन प्रलतलनधीहरु नगर सभा सदस्यहरु कमयचारी कायायिय प्रमखहरु सवैिाई आमन्त्रण गरर 

शुभकामना आदान प्रदान काययक्रम आयोजना गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय यस नगरपालिका लभत्र अत्यावश्यक देन्तखएका लनम्न स्थानमा झोिुङे्ग पुि 

लनमायण गररलदन एस. लव. लट. एि. काययक्रममा अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

वागिी पम्फा खोिा – राप्ती न.पा.-१० 

थामटार खहरे पम्फा खोिा – राप्ती न.पा. -१० 

मातायि खोिा – राप्ती न.पा. ११ 

बुमु्बटार लचउरी खोिा –राप्ती न.पा. ११ 

बाजीराङ खोिो -  राप्ती न.पा. १२ 



 

 

वाक्राङ पखायि दुक्ला खोिा – राप्ती न.पा. १२ 

डडुवा धलमिी मातायि खोिा – राप्ती न.पा. ४ 

रसौिी लसद्धी िदरी खोिा – राप्ती न.पा. ९ 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय बषायदको समयमा लवग्रीएरका वडा नं. १०  ११  र १२ नं. वडाका वाटोहरु 

ममयतको िालग नगरपालिकाको व्याक हो िोडर पठाउने र सो को िालग इन्धन खचय र पूवय पलिम िोक 

मागयको खुरखुरे देन्तख िोथर सम्म सडक लडलभजनको गे्रडर प्रयोग गरर िागेको इन्धन लडजि अन्य िागत 

समेत बाटो ममयत शीषयक बाट खचय गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि गदाय लवलभन्न वडामा भएका लतज काययक्रम र खेिकुद काययक्रमको िालग 

नगरपालिका र वडा कायायियहरुबाट उपिब्ध गराइको देहाय बमोलजमको रकम अनुमोदन गने लनणयय 

गररयो ॰ 

क. युवा जागृलत क्लब राप्ती-१ िे संचािन गरेको लजल्ला स्तरीय फुटवि प्रलतयोको िालग राप्ती 

नगरपालिकाबाट रु ५००००॰   

 २ नं. वडा कायायियबाट रु २००००॰  

 ३ नं. वडा कायायियबाट रु १००००॰ 

 ४ नं. वडा कायायिय रु १००००॰ वडाबाट 

ख. सुरदेवी युवा क्लक राप्ती-२ िे संचािन गरेको प्रथम नकाउट फुटवि प्रतयोगीको िागी 

राप्ती नगरपालिकाबाट रु ५००००॰  

ग. अकिादेवी पररवतयनशीि मलहिा समुहिे संचािन गरेको लतज लवशेष काययक्रमको िालग  

१. राप्ती नगरपालिका रु ३००००॰  ३४ औ बैठकबाट लनणयय भएको  

२. २ नं. वडा कायायिय रु ५००००॰  

३. ३ नं. वडा कायायिय रु २००००॰ लशपमुिक तथा िलक्षत वगय 

४. ४ नं. वडा कायायिय रु ५००००॰ िलक्षत वगय काययक्रमबाट 
निर्णय िं. ७ 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका ५ लनवासी मनोज लवश्वकमाय दम्पतीबाट एक अपाङ 

लशशुको जन्म भएको र सो वालिकाको खानपान  तथा आमाको स्वास्थ्य उपचार समेतको िालग राप्ती 

नगरपालिकाबट उपिब्ध गराईको रु २५०००॰ आलथयक सहायता रकम अनुमोदन गने लनणयय गररयो ॰ 

साथै वडा नं. ४ लनवासी स्वलगयय शारदा सापकोटाको पररवाररक आलथयक अवस्था अत्यि कमजोर हदा रु 

२००००॰ सहयोग गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ८  

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय यस कायायियमा रहेको मौज्दात प्रालवलधक कमयचारीहरुबाट मात्र 

योजनाको िगत इलिमेट तयार अनुगमन र कायय सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गनय समेत कलठनाई भइ रहेकोिे 

स्थायी कमयचारी आएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वत नहरने गरर तत्कािको िालग ५ जना सव इन्तजजलनयर 

करारमा राखे्न प्रलक्रया अलघ वढाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ९ 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय नेपाि सरकार भूमी व्यवस्था तथा गररवी लनवारण मन्त्रािय संयुक्त रािर  

संघीय लवकास काययक्रम र राप्ती नगरपालिका वीच सहकारी बजार लवकास काययक्रम संचािन गने बारे 

भएको सम्झौता पत्रको जानकारी भयो ॰ सो सम्झौता अनुसार कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १० 



 

 

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय मलहिा बािबालिका जेष्ठ नागररक फरक क्षमता भएका व्यन्तक्त दलित 

आलदबासी जनजाती आलद िलक्षत वगयका िालग काययक्रम संचािन गनय काययलवलधहरुको मस्यौदा तयार गरी 

पेश गनय लवद्यायन सलमलतिाई लजम्मावारी लदने लनणयय गररयो ॰ 

 

 

 

बैठक संख्या M ३७         स्थान M राप्ती नगरपालिका 

लमती M २०७५।०७।१७ गते        समय M लिहान ७ M ०० बज े

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा िराि ( पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपलस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तािहरुमा 

छिफि गररयो । 

उपलस्थलत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा िराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान ससह िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं १ श्री लसलििाि स्याङतान 

िडाध्यक्ष िडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा नं ३ श्री राज कुमार उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

िडाध्यक्ष िडा नं ६ श्री जल्ि ुमहतो थारु 

िडाध्यक्ष िडा नं ७ श्री सुलमता डल्िाकोटी 

िडाध्यक्ष िडा नं ८ श्री िुलिराज थपिीया 

िडाध्यक्ष िडा नं ९ श्री देिेन्र िामा 

िडाध्यक्ष िडा नं १० श्री अमर बहादरु तामाङ  

िडाध्यक्ष िडा नं. ११ श्री लहत बहादरु तामांङ 

िडाध्यक्ष िडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

िडाध्यक्ष िडा नं. १३ श्री सूयय बहादरु चेपाङ 

सदस्य श्री पुष्पा के.सी. कुिर 

सदस्य श्री ददि कुमारी िामा 

सदस्य श्री कलिता राई 

सदस्य श्री रलमता पररयार 

सदस्य श्री श्यामिाि लि.क. 

सदस्य श्री आइती देिी दराई 



 

 

सदस्य श्री अलविका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचि M प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमलन्ित M लजल्िा समन्िय सलमलत सदस्य श्री गुनु लि.क. 

िेखा अलधकृत M श्री मुलि प्रसाद चापागाई 

प्रस्तावहरु 

 

1. नदीजन्य पदाथयको काययलवलध सम्बन्धमा ॰ 

2. बालषयक कायययोजना सम्बन्धमा ॰ 

3. पत्रकार अनुजको सेवा सुलवधा सम्बन्धमा ॰ 

4. ऐिानीमा बसोबास गनेिाई भुकम्पको अनुदान लदने सम्बन्धमा ॰ 

5. लसमानाका खोिामा भएका सहमलत सम्बन्धमा ॰ 

6. काययलवलध (कृलष लशक्षा) सम्बन्धमा ॰ 

7. बातावरण संरक्षण काययक्रम वडा नं. १३ सम्बन्धमा ॰ 

8. प्रदेशको राजपत्रमा उले्लन्तखत पदालधकारी बैठक र लवलभन्न सलमलतहरुको बैठक भत्ता सम्बन्धमा ॰ 

9. लचतवनको पूवी के्षत्रका ४ वटा स्थानीय तहको बैठकको लनणयय जानकारी सम्बन्धमा ॰ 

10. प्रदेश र नगर योजनाको कायायन्रयन टेण्डर वा उपभोक्ता सलमलत 

11. कान्द्राङगढी मोटर बाटो लनमायण सम्बन्धमा ॰ 

12. तराई मदेश समृ्वन्तद्ध काययक्रममा योजना माग गरी पठाउने सम्बन्धमा ॰ 

13. आलथयक सहायता सम्बन्धमा ॰ 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ सम्बन्धमा छिफि गदाय प्रदेश सरकार आलथयक योजना मन्त्राियबाट प्राप्त लमलत २०७५॰०४॰०२ र लमलत 

२०७५॰०४॰२२  को पत्र अनुसार  कायायन्रयन गनय नदीजन्य पदाथय ढुङ्गा लगट्टी बािुवा र माटोको कर उठाउने 

सम्बन्धमा व्यवस्थापन र अनुगमन गनय गठीत सलमलतद्धारा तयार पाररएको नदीजन्य पदाथय ढुङ्गा लगट्टी बािुवा र 

माटोको लवक्री/लनकासी कर उठाउने सम्बन्धी काययलवलध २०७५ मालथ व्यापक रुपमा छिफि भयो ॰ प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त पत्रमा देहायका लवषय थप जानकारी तथा लनदेशन माग गनय आलथयक मालमिा तथा योजना 

मन्त्राियमा पत्राचार गने लनणयय गररयो ॰ 

१. क्रसर उद्योगमा मौज्दात प्रमालणत भएको सामग्रीको प्रलत कू्य लफटरु ६॰ वा ९॰– हुने ॰ 

२. लनजी जग्गाबाट खानी दताय नगराई उत्खनन गरर लनकालिएको ढुङ्गाको प्रलत कू्य लफट ढुङ्गा दर कलत हुने ॰ 

३. इट्टा उद्योगहरुिे माटो िैजादा प्रलत कू्य लफट माटोको दर अनुसार मात्र लिने वा वालषयक एकमुि रकम लतने 

गरी स्थानीय तहिे लनणयय गनय सके्न ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने लवलभन्न काययक्रम लदवस पवय  आलद 

समेलटएको देहाय बमोलजमको वालषयक कायय योजना स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 



 

 

निर्णय िं. ३  

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय यस नगरपालिकािे सम्पादन गरेका र आगामी लदनहरुमा गररने काम 

कारवाहीहरुिाई लवलभन्न सञ्चार माध्यामहरुबाट प्रकाशन प्रशारण गनय सहज र सरि होस र आम नागररकिे 

नगरपालिकाको गलतलवलधको जानकारी प्राप्त गनय सहज होस भने्न उदेश्यिे संचार माध्याम सँगको सम्बन्ध र 

सहकाययिाई प्रगाढ बनाउन लमलत २०७५॰   ०५॰०६   को काययपालिकाको लनणयय अनुसार कामकाज गदै आउनु 

भएका सौरह डटकममा आवद्ध राप्ती-८ खुरखुरे लनवासी पत्रकार श्री अनुज न्यौपानेिाई थप ३ मलहनाको िालग समेत 

लजमे्मवारी लददै देहाय बमोलजम सुलवधा उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

प्रलत मलहना रु १००००॰ दश हजार , १० लि पेटर ोि र संचार खचय रु १०००॰ उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

 

निर्णय िं. ४  

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय रालिर य पुन लनमायण प्रालधकरण आवास वस्ती लवकास तथा संघीय पूवायधार 

महाशाखाको च.नं. ०७ लमलत २०७५॰०४॰३० को पत्र प्राप्त भयो ॰ सोसँग संिग्न अनुसूची-१ को बुदा १२ सँग सम्बन्तन्धत 

व्यहोरा अनुसार सावयजलनक जग्गाको सरकारी र वन के्षत्रको जग्गा बाहेकको जग्गाको सम्बन्धमा उक्त पत्रमा भए 

बमोलजम कायय अलघ बढाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ सम्बन्धमा छिफि गदाय िदरी र िोथर खोिाको कर उठाउने सम्बन्धमा देहाय बमोलजम गने व्यहोराको 

सहमलत समझदारी भएको जानकारी लिई सो बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰ 

१. राप्ती नगरपालिका र खैरहनी नगरपालिकाको सीमानामा रहेको िदरी खोिाको नदीजन्य पदाथयको कर 

उठाउन सम्बन्तन्धत स्थानका दुवै तफय का वडा अध्यक्ष र प्रालवलधकहरुको भएको सलमलतिे कर उठाउने 

काययको व्यवस्थापन गने सो बाट उठेको रकम मधे्य संघ प्रदेशमा पठाउन पने रकम पठाई बाँकी रकममा 

खचय कटाई हुन आउने रकमको ५०/५० प्रलतशत बाडी लिने ॰ 

२. राप्ती नगरपालिका र मनोहरी गाउँपालिकाको सीमानामा पने िोथर खोिाको नदीजन्य पदाथयको कर 

उठाउने सम्बन्धमा गाउँपालिका र नगरपालिकािे सो खोिाको  IEE गने कायय अलघ बढाई रहेकोिे सो को 

प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ दुवै पक्ष बीच नदीजन्य पदाथयको पररमाणको आधारमा रकम बाडफाड हुने गरी वा 

अन्य प्रलक्रया अपनाई कर असुि गने ॰ 

निर्णय िं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि गदाय बािबालिका िालग लदवा खाजा काययक्रम मनाउने तथा रालिर य खाद्य लदवस मनाउने 

तथा उतृ्कि कृषक छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गने सम्बन्धमा कायायियका काययलवलधहरु स्वीकृत गरी कायायन्रयन गने 

लनणयय गररयो ॰ 

१. लदवा खाजा काययक्रम संचािन काययलवलध २०७५ 

२. खाद्य लदवस लनवन्ध प्रलतयोलगता काययलवलध- २०७५ 

३. उतृ्कि कृषक छनौट र पुरस्कार लवतरण काययलवलध २०७५ 

निर्णय िं. ७ 



 

 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय लजल्ला प्रशासन कायायिय काठमाडौ दताय भइ समाज कल्याण पररषदबाट आवद्धता 

पत्र प्राप्त वातावरण संरक्षण लशलवर नामक संस्थािे राप्ती नगरपालिका-१३ का लवद्याियहरुमा जमयनीको  action 

medeor-German Medical Aid Organization e.v संगको साझेदारीमा सामुदालयक लवद्याियहरुमा 

Health Childern-Healthy Communities : Participatory Community and School 

Development in Rural Nepal लडसेम्बर २०२१ सम्म काययक्रम संचािन गनय सहमलत माग गरेको सम्बन्धमा 

सो काययक्रम संचािन गनय सहमलत लदने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ८ 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय स्थानीय तहमा बहाि रहेका जन प्रलतलनलधहरुिाई मालसक सुलवधा एवं बैठक भत्ता 

लदने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ बाट स्वीकृत भइ राजपत्रमा प्रकालशत सूचनामा उले्लख सुलवधा तथा बैठक 

भत्ता सम्बन्धमा थप स्पि र व्यवन्तस्थत गने कायायियबाट काययपालिका बैठकको रु १०००॰, वडाको बैठक रु ५००॰ र 

सवै सलमलतहरुको बैठक भत्ता रु ५००॰  तयार भइ प्राप्त भएकोिे आलथयक कायय प्रणािीिाई व्यवन्तस्थत गनय बनेको 

काययलवलध २०७५ स्वीकृत गरर कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

 

निर्णय िं. ९ 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय नगरपालिकाहरुको एक आपसमा सहयोग समन्रय र साझेदारीमा धेरै कायय गने 

सलकने सम्दभयमा राप्ती खैरहनी कालिका र रत्ननगर नगरपालिकाहरुको प्रमुख , उपप्रमुख , प्रशासकीय 

अलधकृतहरुको संयुक्त बंठकबाट साझेदारीमा एउटा दमकि खररद गरी संचािन गने नगर सीमानाका सडक 

स्तरोन्नती गने पययटनका साझा सवािमा साझेदारीमा अलघ बढ्ने गरी भएको लनणयय बारे जानकारी लियो र सो 

बमोलजम कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १० 

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय चािु आ.व. को िालग स्वीकृत काययक्रममा परेका योजना तथा प्रदेश सरकारबाट 

प्राप्त योजनाहरु मधे्य लनमायण व्यावसायी माफय त गनुयपने योजनाहरु वडाबाट िेन्तख पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ११ 

प्रस्ताव नं. ११ मालथ छिफि गदाय राप्ती-१३ को कान्द्राङगढी मोटर बाटोको अवस्था जीणय भएकोिे सो बाटो सामान्य 

ममयतको िालग तत्काि नगरपालिकाको व्याक हो िोडर इन्धन सलहत पठाउने र सो खचय नगरपालिका अिगयतको 

बाटो ममयत शीषयकबाट खचय िेखे्न लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १२ 

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छिफि गदाय संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय तराइ मदेश समृ्वन्तद्ध काययक्रमबाट 

सो काययलवलधमा उले्लख भए बमोलजम १० प्रलतशत िागत सहभालगता यस नगरपालिकाबाट जनाउने गरी लनम्न 

बमोलजम योजना माग गने लनणयय गररयो ॰ 

क्र 

स.ं 
प्रस्तालित योजना तथा काययक्रम काययक्रम संचािन स्थान आयोजना क्षेि 

अनुमालनत काययक्रम 

केलन्रय 

अनुदान 

स्थानीय 

तहबाट 



 

 

िेहोररने 

रकम १० % 

१ 

परेिाकोट देलख थाकिटार ट्रयाक 

लनमायण परेिाकोट राप्ती-१ ग-सडक ५०००००० ५००००० 

२ 

बुिशालन्त किेज व्यिस्थापन तथा 

भौलतक सुधार बुिशालन्त राप्ती-२ ख-सामुदालयक पूिायधार ३०००००० ३००००० 

३ 

धमौरा पलिम िौगाइ कुिो सवम 

कुिो िाइलिङ धमौरा राप्ती-६ घ-कृलि ५०००००० ५००००० 

४ 

भण्डारा मा.लि. दलक्षण खेि मैदान 

लनमायण भण्डारा मा लि राप्ती-६ ख-सामुदालयक पूिायधार २०००००० २००००० 
 

निर्णय िं. १३ 

प्रस्ताव नं. १३ मालथ छिफि गदाय लवपन्न असाय उपचारको िालग रकम अभाव आलद भएमा व्यन्तक्तहरुिाई सहज 

रुपमा पुयाय उनको िालग प्रमुखिे एक पटकमा रु ५०००॰ सम्म लदने सके्न र सो भन्दा मालथको रकम लदनुपने भएमा 

प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको लनणययबाट प्रदान गनय सलकने लनणयय गररयो ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

बैठक संख्या : ३८         स्थान : राप्ती नगरपालिका 

निती : २०७५॰०८॰०३ गते        समय  : साझ ५ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰ 

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 



 

 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी 

प्रस्तावहरु 

10. अलघल्लो बैठकको लनणयय पुनराविोकन सम्बन्धमा ॰ 

11. न. पा. प्रशासकीय भवन लनमायण सम्बन्धमा ॰ 

12. िोथर र पम्पा खोिाको आई इ इ प्रलतवेदन सम्बन्धमा ॰ 

13. नगर लवकास गुरुयोजना सम्बन्धमा ॰ 

14. बािबालिका संग मेयर काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

15. हेलव गाडी संचािन सलमलतको लनणयय सम्बन्धमा ॰ 

16. व्यन्तक्तगत घटना दताय अनिाइन प्रणािीमा गने सम्बन्धमा ॰ 

17. एक गाउ एक प्रालवधक अनमी र कायायिय सहयोगीको सेवा करार सम्बन्धमा ॰ 

18. कायय सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन काययलवलध-२०७५ सम्बन्धमा ॰ 

19. लवद्याियहरुको िेखा पररक्षण सम्बन्धी काययलवलध-२०७५ सम्बन्धमा ॰ 

20. इट्टा भट्टाहरुको नलवकरणको िालग लसफाररस गरर पठाउने सम्बन्धमा ॰ 

21. योजना सम्झौता गदाय श्रमदान तोके्न सम्बन्धमा ॰ 

22. साधन खररद सम्बन्धमा ॰ 



 

 

23. एक मुिमा लवलनयोजन गररएका योजना कायायन्रयन सम्बन्धमा ॰ 

24. इन्धन सम्बन्धमा ॰ 

25. आलथयक सहयोग सम्बन्धमा ॰ 

26. नगर प्रवक्ता तोके्न सम्बन्धमा ॰ 

27. कायायिय तथा अलतलथ सत्कार खचय सम्बन्धमा ॰ 

28. काययपालिका सदस्यहरुको सेवा सुलवधा सम्बन्धमा ॰ 

29. लवलवध 

 

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट संचािन गने योजना तथा काययक्रमको 

सम्बन्धमा हाि सम्म भएको कायय प्रगलत बारे जानकारी भयो ॰ सबै योजना तथा काययक्रम शीघ्र 

सञ्चािन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायण गनयको िालग 

प्रदेश सरकार भूलम व्यवस्था कृलष तथा सहकारी मन्त्रािय प्रदेश नं. ३ हेटौडाबाट मत्स्य लवकास 

केन्द्र भण्डाराको नाममा रहेको जग्गामा भवन लनमायण गनय प्रदेश मन्त्री पररषदबाट लनणयय भएको 

बुलझएको हुदा राप्ती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी Seidemic Design consantend 

काठमाडौिे तयार गरेको डर इङ लडजाइन अनुसार हाि Basement र थप २ तल्ला लनमायणको 

िगत इलिमेट तयार गने बजेटको सुलनलितता गरी बहुबषीय योजना स्वीकृत गने र बोिपत्र आव्हान 

गरी कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

 

निर्णय िं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय ढुङ्गा लगट्टी बािुवा जस्ता नदीजन्य पदाथयको लनकासी/लवक्री गने 

प्रयोजनको िालग िोथर र पम्फा खोिाको IEE (प्रारन्तिक बातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदन ) देहाय 

बमोलजमका सेन्टर प्रलतष्ठानको सल्लाह सहमलत अनुसार प्राप्त भएकोिे सो प्रलतवेदन स्वीकृतको 

िालग लजल्ला समन्रय सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

पम्फा खोिा -  रौतहट टर ेलनङ सेन्टर 



 

 

िोथर खोिा – ऋलषकुि सेवा प्रलतष्ठान 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको नगर लवकास योजना लनमायणको िालग 

बजेट लवलनयोजन समेत गररएको हुदा गुरुयोजना तयार गने कायय प्रलक्रया अलघ बढाउने लनणयय 

गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५  

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय बािबालिकासँग मेयर काययक्रम संचािन गनय इन्तन्टचू्यट अप 

कम्नू्यकेशन एण्ड डेभिपमेन्ट प्रा.लि. काठमाडौबाट प्राप्त प्रस्ताव बमोलजम लमलत २०७५॰०७॰२९ 

गते छायाङ्कन काययक्रम समेत संचािन भइ सकेको हुदा उक्त काययक्रमको िालग रु ५००००॰ 

पचास हजार स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा रहेको व्याक हो िोडर रोिर (JCB) 

संचािनको िालग गठन भएको सलमलतबाट व्याक हो िोडर अपरेटरको िालग प्रलत घण्टा कर 

बाहेक रु ५०॰ उपिब्ध गराउने  ब्याक हो िोडर अत्यावश्यक काममा बाहेक लनशुल्क नपठाउने र 

रोिर संचािन काययको िालग चािक राख्नु पने हुदा थप खलचयिो रहेको हुदा सो साधनिाई 

उपयुक्त प्रलक्रयाद्धारा भाडामा िगाउने भने्न व्यहोरा जानकारी भयो र सो बमोलजम कायायन्रयन गने 

लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ७ 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय व्यन्तक्तगत घटना दताय काययिाइ राप्ती नगरपालिकामा online 

System रान्तख कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰  

 

निर्णय िं. ८ 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका नगर काययपालिकाको लमलत २०७५॰०५॰०६   

को लनणयय अनुसार एक गाउँ एक प्रालवलधक कृलष पशुसेवा अनमी लवज्ञापन आव्हान गरी पनय 

आएका दरखास्तवाि उमे्मद्वारहरु मधे्य देहायका कायायियहरुमा देहाय उमे्मद्वारहरु छनौट भई 

आएको व्यहोरा जानकारी भयो ॰ सो बमोलजम कायायन्रयन गनय लनणयय गररयो ॰ 

तपनसल 



 

 

 क्र सं. नामथर पद ठेगाना काययस्थि 

१ लसजयना प्रजा ना.प्रा.स. राप्ती – १० कृलष शाख राप्ती न.पा. 

२ सलवन िामा मुक्तान नायव पशु सेवा प्रा. राप्ती -११ पशु स्वास्थ्य शाखा 

३ मेररना स्याङतान अनमी राप्ती -१ खहरे स्वास्थ्य इकाइ 

४ अन्तम्वका सेढाई कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -६ राप्ती न.पा. 

५ लववेक वाल्पा लथङ कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -५ राप्ती न.पा. 

६ गोमा दाहाि कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -२ राप्ती न.पा. 

७ पूणयकिा चेपाङ कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -१ राप्ती न.पा.-१ 

कायायिय 

८ िक्ष्मी कुमारी ढकाि 

डल्लाकोटी 
कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -३ राप्ती न.पा. -३ कायायिय 

९ सुरेन्द्र प्रताप तामाङ कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -४ राप्ती न.पा. -४ कायायिय 

१० मेनुका बसौिा कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -५ राप्ती न.पा. -५ कायायिय 

११ शुलशिा चौधरी कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -६ राप्ती न.पा. -६ कायायिय 

१२ लशिा तमाङ कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -८ राप्ती न.पा. -८ कायायिय 

१३ कुस्मा िामा लथङ कायायिय 

सहयोगी 

राप्ती -११ राप्ती न.पा. -११ 

कायायिय 

निर्णय िं. ९ 

राप्ती नगरपालिका र वडा कायायियमा काययरत कमयचारीहरुिे पाइ रहेको भत्ता २०७५॰०४॰०१ 

देन्तख सबै प्रकारका भत्ता कटौती भएको छ ॰ तर कमयचारीको मनोवि उच्च राख्न कायायियबाट 

तयार गरी प्राप्त हुन आएको कायय सम्पदानमा आधाररत प्रोत्साहन काययलवलध-२०७५ अध्ययन गरर 

अगामी बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १० 

प्रस्ताव नं.१० मालथ छिफि गदाय लवद्याियमा िेखा पररक्षण चुस्त दुरुस्त राख्नको िालग लवद्याियको 

िेखा पररक्षण सम्बन्धी काययलवलध २०७५ स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ११ 



 

 

प्रस्ताव नं. ११ मालथ छिफि गदाय दुइ वटा इट्टा भत्ताहरु लत्रशुि इट्टा उद्योग र लशव इट्टा उद्योगिे 

कर बुझाइ नलवकरणको िालग घरेिु तथा साना उद्योग कायायियको िालग लसफाररस माग भएकोमा 

उक्त उद्योग नलवकरणको िालग लसफाररस लदने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १२ 

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाˆसंचािन हुने योजना तथा काययक्रमहरुमा 

उपभोक्ता सलमलत माफय त कायय गराउदा देहाय बमोलजम िागत सहभालगता रान्तख कायायन्रयन गने 

लनणयय गररयो ॰ 

१. सरकारी संरचना लनमायण - ५ % 

२. सरकारी संरचना बाहेकका संरचना बाटो मोजाइक टायि कािोपत्र/लप लस सी ढिान -

१०% 

३. गे्रभेि टर याक खोल्ने कायय तथा मालथ उले्लख नभएका सबै कायय – १५% 

४. अन्य काययक्रम संचािन खचयमा – से्वन्तिक 

निर्णय िं. १३ 

प्रस्ताव नं. १३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वा लवलभन्न वडा कायायियबाट सम्पादन गररने 

काययिाई प्रभावकारी गुणस्तरीय बनाउन भैगोलिक अवस्थािाई मध्यनजर राखी सवारी साधन 

मोटर साइकि आवश्यक भएको महसुस भएकोिे वडा नं. १०, ११, १२ र १३ मध्य सरकारी सवारी 

साधन नभएका वडा कायायियहरुमा बजेट व्यवस्था हुन सके्न अवस्थामा मोटर साइकि-१ थान 

खररद गने कायय अलघ बढाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १४ 

प्रस्ताव नं. १४ मालथ छिफि गदाय स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १८ को अलधकार 

प्रयोग गरर वडा तथा नगरिे आवश्यकता र औलचत्य हेरर लवलभन्न काययक्रम तथा योजनाहरु 

कायायन्रयन  गनयको िालग एकमुि रुपमा काययक्रम खचय तथा लवलभन्न लशषयकमा रान्तखएको एकमुि 

बजेटिाई कायायन्रयन गने सम्बन्धमा छिफि गदाय वडामा राखेको सो प्रकृलतको लशषयकको 

बजेटिाई  सम्बन्तन्धत वडाका काययपालिका सदस्य र वडा सदस्यसँग समन्रय गरी एक िाख 

सम्मको योजना अध्यक्षिे लसफाररस गने र नगरिे लवलनयोजन गरेको सो प्रकृलतको लशषयकहरुको 

बजेटको सीमा के्षत्र लभत्र रलह बजेट कायायन्रयन गनय सम्बन्तन्धत वडाको लसफाररसमा प्रमुख, 

उपप्रमुखिे अनुगमन गरी नगर प्रमुखिे दुइ िाख र नगर उपप्रमुखिे रु एक िाख पचास हजार 

सम्मको योजना तथा काययक्रम कायायन्रयन गनय स्वीकृत गने र सो व्यहोरा काययपालिका बैठकमा 

जानकारी गराउने र सो भन्दा बढी भएमा नगर काययपालिका बैठकिे लनणयय गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १५ 

प्रस्ताव नं. १५ मालथ  छिफि गदाय पदालधकारी(वडा अध्यक्ष र काययपालिका सदस्य)को िालग इन्धन 

मालसक १५ लिटर उपिब्ध गराउने र इन्धन खचय वापतको रकम भुक्तानी गदाय वडा कायायियको 

लवलवध खचय माग गदाय वडा अध्यक्ष र सो वडाको काययपालिका सदस्य समेतको इन्धन वापतको लवि 

साथै रान्तख भुक्तानी माग गने  लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १६ 



 

 

प्रस्ताव नं. १ ६ मालथ छिफि गदाय लवपन्न असाय उपचारको िालग रकम अभाव आलद भएमा 

व्यन्तक्तहरुिाई सहज रुपमा प्रदानका िालग स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १८ को 

अलधकार प्रयोग गरर  प्रमुखिे एक पटकमा रु ५०००॰ सम्म  र प्रमुखको अनुपन्तस्थलतमा 

उपप्रमुखिे  रु ५०००॰ लदने र सो भन्दा मालथको रकम लदनुपने भएमा प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख 

प्रशासकीय अलधकृतको लनणययबाट प्रदान गनय सलकने लनणयय गररयो ॰ 

 

 

निर्णय िं. १७ 

प्रस्ताव नं. १७ मालथ छिफि गदाय नगरपालिकाको काम कारवाहीिाई सञ्चार माध्याम र 

सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने िगायत प्रवक्तािे गने कायय गनय प्रवक्ता तोके्न  सम्बन्धमा 

आगामी बैठकमा छिफि गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १८ 

प्रस्ताव नं. १८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाका लवलभन्न वडाहरुमा लवलवध खचय वापत रु 

१००००॰ (दश हजार मात्र ) प्रदान गरी आएकोमा कायायियमा अलतथी आगमन सेवाग्राहीको चाप 

समेतिाई मधे्य नजर गरी बजेट ब्यवस्थािाई नगर सभाबाट लनणयय भए पिात भुक्तानी लिने गरी 

थप रु ५०००॰ (पाच हजार) २०७५ मागय मलहना देन्तख िागु हुने गरर उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो 

॰ 

निर्णय िं. १९ 

प्रस्ताव नं. १९ मालथ छिफि गदाय काययपालिका सदस्यको सेवा सुलवधा थप गने सम्बन्धमा प्रदेश 

सरकारबाट सो सम्बन्धी प्राप्त राजपत्र समेतको अध्ययन गरी आगामी बैठकमा पेश गने लनणयय 

गररयो ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

बैठक संख्या : ३९         स्थान : राप्ती नगरपालिका 

निती : २०७५॰०८॰२४ गते        समय  : लवहान ८ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰ 

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 



 

 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी 

प्रस्तावहरु 

1. सामालजक लवकास सलमलतको लनणययहरु अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰ 

2. प्रदेश सरकारबाट लवलनयोलजत टर मा सेन्टरको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

3. लसटीहिको टेन्डर गने सम्बन्धमा ॰ 

4. िैलगंकलहंसा लवरुद्धको काययक्रम संचािन नगर र वडा स्तरमा सलमलत गठन सम्बन्धमा ॰ 

5. नगर अस्पताि भवनको टेन्डर सम्बन्धमा ॰ 

6. ऐिानी जग्गामा बसोबास गरेका भुकम्प लपडीतहरुको सम्बन्धमा ॰ 

7. अपाङ्गता भएका व्यन्तक्तको पररचय-पत्र लवतरण काययलवलध, २०७५ 

8. युवािलक्षत काययलवलध - २०७५ सम्बन्धमा ॰ 

9. सम्मपूरक बजेट सम्बन्धमा ॰ 

10. प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सम्बन्धमा ॰ 

11. सडकबोडयको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

12. गत वषयको बाँकी रहेको मौज्दात सम्बन्धमा ॰ 

13. काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन काययलवलध २०७५ सम्बन्धमा ॰ 

14. सव इन्तजजलनर पदमा सफि हुने उमेद्वारहरुको सम्बन्धमा ॰ 

15. सुख्ना, च्यात्रा, मारताि खोिाहरुको IEE गने TOR सम्बन्धमा ॰ 

16. वडा नं. ८ को कायायिय व्यवस्थापन हँुदाको खचय सम्बन्धमा ॰ 

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ सम्बन्धमा छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका सामालजक लवकास सलमलतको लमलत 

२०७५॰०८॰१३ मा बसेको बैठकबाट लनणयय भएको भण्डारामा रहेको स्वास्थ्य चौकीिाई अस्पताको रुपमा 

संचािन गनय िगायतका लवषयमा जानकारी भयो ॰ उक्त लमलतमा भएको लनणयय  अनुमोदन गरी सोही 

बमोलजम कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७५॰७६ को िालग प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बालषयक योजना तथा 

काययक्रमको लस.नं. १५ खचय शीषयक ३१११२ मा उले्लख भएको राप्ती नगरपालिका-१ लपपे्ल महादेवटारमा 

टर मा सेन्टर संचािन गनय लवलनयोलजत भएको रु ५० िाख रकम राप्ती -५ को वडा कायायिय रुपमा लनमायण 

कायय अलघ बढाई रहेकोमा सो वडा कायायिय भवनिाई नै अस्पताि सञ्चािन गने गरी थप लनमायण कायय गनय  

राप्ती-५ भण्डारामा सञ्चािन गररने अस्पतािमा राखी कायायन्रयन गरी लदन प्रदेश सरकार सामालजक 

लवकास मन्त्रािय, आलथयक मालमिा तथा योजना मन्त्रािय समक्ष अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका-४ मा लनमायण गररने लसटी हिको DPR तयार भइ 

सकेको हुदा सम्बन्तन्धत प्रलतवेदकद्धारा सो हि लडजाइन बारे प्रसु्तती गनय िगाई लनमायण स्थिको जग्गा 

नापजाँच गरी लनमायण काययको िालग बोिपत्र आव्हान गरी लशघ्र कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय िैलङ्गक लहंसा लवरुद्धको १६ लदने अलभयान िैंलगक लहंसा दुरव्याहार हामी 

छैन स्वीकार भने्न नाराका साथ मनाउन नगर र वडा स्तररय काययक्रम सञ्चािन गने र सो काययक्रमिाई थप 



 

 

प्रभावकारी बनाउन लमलत २०७५॰०८॰२५ गते नगर स्तरीय र २०७५॰०८॰२७ गते सबै वडाहरुमा वडा 

स्तररय िैलङ्गक लहंसा लवरुद्धको अलभयान सलमलत गठन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती-५ भण्डारामा सञ्चािन हुने १५ शैयाको अस्पताि भवनको िालग 

प्राप्त हुने रकमबाट बोिपत्र आव्हान गरी हािको लनमायणलधन वडा कायायिय भवनिाई अस्पतािको रुपमा 

रुपािरण गरी बाँकी कायय गदै अस्पताि संचािन गने लनणयय गररयो ॰ 

 

निर्णय िं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि हुदा २०७२ साि बैसाखमा गएको लवनासकारी भूकम्पबाट राप्ती नगरपालिका 

लभत्रका घरहरु के्षती हुन पुगेको र रालिर य पुन लनमायण प्रालधकरणबाट घरहरुको चेकजाँच गदाय िाभग्राहीको 

सूचीमा परेका िाभग्राहीहरुको घर जुन स्थानमा भन्तत्कएको हो सोही स्थानमा घर लनमायण गने भएमा  सोही 

बमोलजम अनुदान लदनको िालग आवश्यक कैलफयत जनाउनु पने भए सो जनाई लसफाररस गरी पठाउने 

लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ७ 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय मलहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्राियबाट प्राप्त नमूना 

समेतको आधारमा कायायियबाट तयार गरी पेश भएको अपाङ्गता भएको व्यन्तक्तको पररचय पत्र लवतरण 

काययलवलध, २०७५ स्वीकृत गरी कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ८ 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकारबाट लनणयय भइ प्राप्त भएको प्रदेश युवा पररषद् ऐन २०७५ 

को मस्यौदा अनुसार यस नगरपालिकामा ऐनिाई पररमाजयन सलहत स्वीकृत गरी कायायन्रयन गने लनणयय 

गररय ॰  

निर्णय िं. ९ 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी काययलवलध २०७५ बमोलजम यस 

नगरपालिकामा प्रदेश सरकारसँग माग गने योजनाहरु प्रते्यक वडािे आ-आफ्नो वडामा संचािन वडा 

सञ्चािन गनय सलकने र सीमा जोलडएका वडासँग संयुक्त रुपमा सञ्चािन गनय सलकने योजना प्रस्ताव गरी ७ 

लदन लभत्र नगरपालिकामा पशे गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १० 

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकारबाट प्राप्त लनशतय अनुदान रु ८६ िाख ९१ हजार रकमबाट 

कम्तीमा दश िाख रुपैया भन्दा ि.ई. कम नहुने गरी बाटो ढिान, कािोपते्र, मोजायक टायि (नािा सलहत) 

स्लाप कल्भटय लनमायण गनय ७० %  नगरपालिका र  ३०% जन सहभालगता जुटाई कायायन्रयन गनय सूचना 

प्रकाशन गरी आगामी बैठकमा लनणययाथय पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ११ 

प्रस्ताव नं. ११ मालथ छिफि गदाय सडक बोडयबाट यस नगरपालिकामा चािु आ.व. ०७५॰७६ क िालग रु 

३० िाख प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी भयो ॰ उक्त रकमबाट सञ्चािन गररने काययक्रम बारे अनुगमन 

गरी अको बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १२ 

प्रस्ताव नं. १२ मालथ छिफि गदाय गत वषयको बाँकी रहेको मौज्दातबाट तपलसि बमोलजम जस्ता 

योजनाहरुिाई कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

१ दमकि खररद तथा व्यिस्थापन २५०००००.००   

२ लिपन्निाई छानो  १३०००००.००   

३ नगर यातायात गुरु योजना १५०००००.००   

४ नगर प्रोफाइि ९०००००.००   



 

 

५ ५ नं. िडा कायायिय भिन लनमायण २६५०००.००   

६ दोबाटे चचय िडा नं.  १० १०००००.००   

७ बनदेिी मागय कािोपिे ६०००००.००   

८ झोिुङ्गे पुि िागत सहभालगता ५०००००.००   

९ कुिो ममयत सुकुवबासी टोि राप्ती-६ २०००००.००   

१० लिलभन्न िलक्षत समुह तफय  (मलहिा बािबालिका अपाङ उलपपलडत आदीिासी) १३०४६९९.२६   

११ एवबुिेन्स खररद रेडक्रस िीरेन्रनगर ५०००००.००   

१२ दलित बस्ती लमिन टोि राप्ती-९ ३०००००.००   

१३ साियजलनक शौचािय राप्ती-१ िोथर २०००००.००   

१४ िीरेन्र नगर शौचािय  २०००००.००   

निर्णय िं. १३ 

प्रस्ताव नं. १३ मालथ छिफि गदाय तेस्रो नगरसभाको बजेट बक्तब्यमा उले्लख भएको राप्ती नगरपालिकामा 

काययरत कमयचारीहरुको िालग कायय सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था कायायन्रय गनय 

नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको कायय सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन काययलवलध २०७५ स्वीकृत गरर 

कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

 

निर्णय िं. १४ 

प्रस्ताव नं. १४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट लमलत २०७५॰०७॰०९ मा प्रकालशत लव.नं. 

१३/२०७५-०७६ को अिरवाताय लमलत २०७५॰०८॰२१ मा सम्पन्न भइ करारमा प्रालवधक कमयचारी व्यबस्थान 

काययलवलध २०७४ अनुसार गलठत अिरवाताय तथा लसफाररस सलमलतबाट लसफाररस भइ आएका देहायका 

सफि उमे्मद्वारिाई करार सम्झौता गरर कामकाजमा खटाउने लनमायण गररयो ॰ 

 

क्र सं. रोि नं. उमेद्वारको नामथर बाबुको नामथर ठेगाना कैलफयत 

१ २ श्री सुजन राई श्री कलवराज राइ दनुवार राप्ती-२ लचतवन लसफाररस 

२ ५ श्री लवजय िामा श्री चन्द्र बहादुर तमाङ राप्ती-४ लचतवन लसफाररस 

३ ३ श्री दवस वंशी श्री सिोष ब.वंशी ठकुरी भरतपुर-५ लचतवन लसफाररस 

४ १ श्री आकाश बराि श्री खेमराज बराि भ न पा-१० लचतवन लसफाररस 

५ ६ श्री लवजय पौडेि श्री धमय प्रसाद पौडेि भरतपुर-४ लचतवन लसफाररस 

 

निर्णय िं. १५ 

प्रस्ताव नं. १५ मालथ छिफि गदाय नगरपालिकाको आिाररक आम्दानी वृन्तद्ध गनय र प्रदेश सरकार प्राप्त 

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ऐन बमोलजम यस नगरपालिका लभत्र रहेका खोिाहरुबाट ढुङ्गा लगट्टी बािुवा 

जस्ता नदीजन्य पदाथयको उत्खनन र लवलक्र गनय खोिाहरुको प्रारन्तिक बातावरणीय पररक्षण IEE गराउन 

आवश्यक भएकोिे देहायका खोिाहरुको IEE गनय TOR स्वीकृत गरी लजल्ला समन्रय सलमलतमा अनुरोध 

गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १६ 

प्रस्ताव नं. १६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा नं. ८ को कायायिय वीरेन्द्रनगर सालवक 

स्थानबाट घरभाडा लिई जोर कुिो भने्न स्थानमा कायायिय व्यवस्थापन गनय िागेको खचय कररब रु 

२७००००॰(अके्षरुपी रु दुइ िाख सत्तरी हजार मात्र ) मधे्य नगरपालिकाबाट उपयुक्त लशषयकबाट भुक्तानी 

लदने र बाँकी रकम वडाको ममयत तथा लवपत व्यवस्थापन लशषयकमा रहेको रकमबाट भुक्तानी लदने लनणयय 

गररयो ॰  

 



 

 

 

 

बैठक संख्या : ४०         थिाि : राप्ती िगरपानलका 

निती : २०७५॰०९॰०५ गते        सिय  : नवहाि ८ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰ 

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 



 

 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   

प्रस्तावहरु 

30. चौथो नगर सभा सम्बन्धमा ॰ 

31. प्रथम चौमालसकको सावयजलनक सुनुवाई गने सम्बन्धमा ॰ 

32. स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चािन हुने काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

33. नगरपालिकाको भवन लनमायण िगत इलिमेट स्वीकृत गने ॰ 

34. स्थानीय लनकायका स्थायी कमयचारीको पदस्थापन सम्बन्धमा ॰ 

35. उपभोक्ता सलमलतिे गने कामको िागत सीमा सम्बन्धमा ॰ 

36. नगर सभाहि लनमायणको सम्बन्धमा ॰ 

37. सरकारी खाता संचािनको िालग बैंक लसफाररस गने सम्बन्धमा  ॰ 

38. नगर सरसफाई सम्बन्धमा ॰ 

39. नदीजन्य पदाथय र माटोको लवक्री कर उठाउने सम्बन्धी काययलवलध २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

 

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा १ मा नगर 

सभाको बैठक सामान्य तया वषयमा २ पटक बसे्नछ भने्न उले्लख भए बमोलजम राप्ती नगरपालिकाको चौथो 

नगरसभा २०७५ पौष २२ गते राप्ती ४ काशीरुपा आधारभुत लवद्याियको हिमा हुनेगरी आव्हान गने र 

चौथो नगर सभािाई व्यवन्तस्थत रुपिे सञ्चािन गनय देहायका महानुभावहरु रहेको चौथो नगरसभा 

व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी व्यवस्थाको लजमे्मवारी लदने लनणयय गररयो ॰ 

१. वडा अध्यक्ष श्री शमशेर िामा   - संयोजक  

२. वडा अध्यक्ष श्री मेनुका पाठक   - सदस्य  

३. वडा अध्यक्ष श्री जलु्ल महतो थारु  - सदस्य  

४. काययपालिका सदस्य श्री पुष्पा कुवर  - सदस्य  

५. काययपालिका सदस्य श्री रलमता पररयार  - सदस्य  

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट सम्पालदत काम कारवाही िगायतको लवषयमा 

नागररकिाई जानकारी गराउदै पारदशी रुपमा कायय सम्पादन भएको अनुमूलत लदिाउन र आम 

सरोकारवािबाट राय सुझाव समेत प्राप्त गनय लमलत २०७५॰०९॰१४ गते शलनबार लदनको १ बजे राप्ती-५ 

जनजागृलत हररयालि ताजा तरकारी तथा फिफुि उत्पादन सहकारी संस्था (तरकारी मन्डी ) मा तेस्रो 

पक्षबाट सहजीकरण गनय िगाई सावयजलनक सुनुवाई काययक्रम संचािन गने लनणयय गररयो ॰  

निर्णय िं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय स्वीस सरकार समेतको सहयोगमा सञ्चािन हुने काययक्रमको िालग 

लवलनयोलजत बाँकी बजेटबाट  गनुयपने योजनाहरु छनौटको िालग सिालवत स्थानको स्थिगत रुपमा 

अनुगमन गरी अको बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ४ 



 

 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको कायायिय भवन लनमायणको िालग तयार भएको 

डर इङ लडजाइन िागत इलिमेट स्वीकृत गरी भवनको लडजाइन मधे्य हाििाई २ तिा सम्मको लनमायण कायय 

गने लनणयय भएको हुदा सावयजलनक खररद लनयमाविी २०६३ को लनयम १४ (१) ग  बमोलजम सोको िागत  

अनुमान रु ९७४५६२८५.५९ (अके्षरुपी नौ करोड चौहत्तर िाख छपन् हजार दुइ सय पचासी र पैसा 

उनान्ऱाठी मात्र) स्वीकृत गररयो ॰ भवन लनमायण कायय एक आ.व. मा नै सम्पन्न हुने नसके्न भएकोिे आ.व. 

०७५/७६ मा रु १ करोड  र आ.व. ०७६/७७ मा रु ५ करोड र आ.व. ७७/७८ मा रु ३ करोड चौहत्तर िाख 

छपन्न हजार दुइ सय पचासी र पैसा उनान्ऱाठी मात्र लवलनयोजन गने प्रलतबद्धता व्यक्त गदै भवन लनमायण 

काययिाई बहुवषीय योजनाको रुपमा   स्वीकृत गरर E-Bidding माफय त टण्डर आव्हान गरर कायायन्रयन गने  

लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्तावन नं. ५मालथ छिफि गदाय संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, कमयचारी प्रशासन 

शाखाको प.सं. ०७५/७६ च.नं. २२ लमलत २०७५॰०८॰२४ को पत्रबाट समायोजन पत्र लदने सम्बन्धी पत्रमा 

उले्लख भएको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िागु भएको लमलतमा सालवकको स्थानीय लनकायबाट 

स्थायी लनयुन्तक्त भएका कमयचारीहरुिाई कमयचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ िागु भएको १० लदन लभत्र 

समायोजन भएको पत्र लदई मन्त्राियमा जानकारी लदन िेन्तख आएको व्यहोरा समेत जानकारी भयो ॰ सो 

सम्बन्धमा सालवकको स्थानीय लनयकाबाट लनयुन्तक्त पाएका लनम्न कमयचारीहरुिाई कमयचारी समायोजन 

अध्यादेश २०७५ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोलजम समायोजन पत्र लदने र शे्रणी लवलहन कमयचारीको 

दरबन्दी अिररम संगठन संरचनामा समावेश नभएको हुदा यस कायायियबाट प्रस्ताव गररएको उक्त 

दरबन्दी स्वीकृत गरी पठाई लदन संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा िेखी पठाउने लनणयय 

गररयो ॰ 

तपनसल 

 

निर्णय िं.६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट संचािन गररएका योजना तथा काययक्रमको 

उपभोक्ता सलमलतबाट गने कामको िालग बजेटको सीमा तोके्न सम्बन्धमा अको बैठकमा पेश गने लनणयय 

गररयो ॰ 

निर्णय िं. ७ 

प्रस्ताव नं. ७ सम्बन्धमा छिफि गदाय नगर सभाहि राप्ती-४ पूवय पलिम िोकमागयबाट इिाका प्रहरी 

कायायिय तफय  जाने बाटोको पूवय तफय को सालवकमा कृलष/पशु सेवा कायायिय रहेको जग्गामा नगर सभाहि 

क्र सं. पद शे्रणी नामथर सुरुको स्थायी 

लनयुन्तक्त लमलत 

समायोजन भएको 

कायायिय 

पद 

१ प्रालवलध सहायक चौथो चेतनाथ थपलिया  ३ नं. वडा कायायिय अ.सव.ई 

२ कायायिय सहायक चौथो मंगि तमाङ  ९ नं. वडा कायायिय कायायिय सहायक 

३ कायायिय सहयोगी होमराज भारती  राप्ती नगरपालिका कायायिय सहयोगी 

४ कायायिय सहयोगी खेम बहादुर कुवर  ७ नं. वडा कायायिय कायायिय सहयोगी 

५ कायायिय सहयोगी लशवराज लसिवाि  २ नं. वडा कायायिय कायायिय सहयोगी 

६ कायायिय सहयोगी राम प्रसाद प्रजा  १० नं. वडा कायायिय कायायिय सहयोगी 

७ कायायिय सहयोगी मणी प्रजा  १२ नं. वडा कायायिय कायायिय सहयोगी 



 

 

वनाउन प्रस्ताव भएकोमा वडा कायायियको भवन लनमायण पिात सो स्थानमा जग्गा नपुग हुने देन्तखएकोिे 

सोही स्थानमा व्यवस्था गनय सलकने वा अन्य स्थानको खोजी गने सम्बन्धमा अनुगमन गरी अको बैठकमा 

पेश गने लनणयय गररयो  

निर्णय िं. ८ 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय हाि राप्ती नगरपालिकाको नाममा सरकारी कारोबार कृलष लवकास बैंक 

पसाय माफय त कारोबार भइ आएकोमा एन आई सी एलसया बैंक पसायिे यस नगरपालिकाको सरकारी खाता 

सञ्चािन गनय नेपाि रािर  बैकबाट अनुमलत लिई सकेको र भण्डारामा खोिे पिात कारोबार संचािन गने 

भलनएकोमा सो बैकिे भण्डारामा शाखा खोल्न नआएको र भण्डारा न्तस्थत बैंकहरुिे खाता सञ्चािन गनय 

इिुक रहेको भलन अनुरोध पत्र पठाई रहेको हँुदा राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ भण्डारा न्तस्थत नेपाि बैंक 

लि.िे नेपाि रािर  बैंकबाट स्वीकृत लिई आएमा सोही बैकबाट कारोबार संचािन गररने प्रलतबद्धता सो 

बैंकिाई लदने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ९ 

प्रस्ताव नं. ९ मालथ छिफि गदाय नगरको सरसफाई काययिाई व्यवन्तस्थत गराउन लवलभन्न स्थानबाट 

लनन्तस्कएको फोहोरिाई लवशजयन गराउन लवलभन्न बसु्तिाई पुन प्रयोग गनयको िालग छनौट गरर पठाउन 

दुधकोसी र कालिका सामुदालयक बनको सीमानामा पने गरी बगेरी खोिा नलजकैको स्थानमा फोहोर 

संकिन केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने बुलझएकोिे २०७५॰०९॰१३ गते सो स्थानमा आम नागररक र 

सरोकारवािहरुसँग बसी एक अिरलक्रया काययक्रम संचािन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. १० 

प्रस्ताव नं. १० मालथ छिफि गदाय प्रदेश आलथयक ऐन २०७५ को अनुसूची-५ िाई प्रभावकारी रुपमा 

कायायन्रयन गनय नदीजन्य पदाथय र माटोको उत्खनन र लवक्री काययिाई यस नगरपालिकामा सहज सरि र 

व्यवन्तस्थत रुपिे कायायन्रयन गनय राप्ती नगरपालिकामा कर िागु हुने गरी ढुङ्गा लगट्टी बािुवा जस्ता नदीजन्य 

पदाथयको उत्खनन र लवक्री काययिाई व्यवन्तस्थत गनय गलठत सलमलतको राय सल्लाह समेतमा तयार गररएको 

नदीजन्य पदाथय र माटोको लवक्री कर उठाउने सम्बन्धी काययलवलध २०७५ स्वीकृत गरी कायायन्रयन गने 

लनणयय गररयो ॰  
 

 

 

 

 

बैठक संख्या : ४१         थिाि : राप्ती िगरपानलका 

निती : २०७५॰०९॰१३ गते        सिय  : नवहाि ८ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका , नगर पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि 

गररयो ॰ काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर काययपालिकाको 

बैठक देहाय बमोलजमका 

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 



 

 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   

प्रस्तावहरु 

1. सावयजलनक सुनुवाई सम्बन्धमा ॰ 

2. चौथो नगर सभा सम्बन्धमा ॰ 

3. स्वीर सरकारको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

4. सडक बोडयको योजना संचािन सम्बन्धमा ॰ 

5. शैलक्षक गुणस्तर अलभवृन्तद्धमा छुट्याइएको बजेट सम्बन्धमा ॰ 



 

 

6. रािपलत चुरे तराई मधेर संरक्षण लवकास सलमलतको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

7. दारती खा.पा.यो.को रकम असुिी सम्बन्धमा ॰ 

 

निर्णय िं.१ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने काम कारवाहीको सम्बन्धमा 

पारदशी रुपिे नागररक समक्ष प्रसु्तत गदै समू्पणय सरोकारवािा सबैसँग  कुनै गुनासो भए राख्न र राय 

सुझाव समेत लदन लमलत २०७५॰०९॰१४ गते आयोजना गररएको सावयजलनक सुनुवाई काययक्रममा वडा 

अध्यक्ष, काययपालिका सदस्य, वडा सलमलत सदस्य समेतबाट समू्पणय नगरबासीहरुमा जानकारी गराई आफु 

समेतको उपन्तस्थलतमा काययक्रम सफि बनाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय लमलत २०७५॰०९॰२२ गते आव्हान गररएको चौथो नगर सभाको बैठकका 

िालग लनम्न बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰ 

१. तेस्रो नगर सभाबाट स्वीकृत भएका योजना तथा काययक्रम कायायन्रयनमा कही कतै असुलवधा पनय 

गएको छ भने सरिीकृत गनयको िालग नगरी नहुने खािका योजना तथा काययक्रम सामान्य रुपमा 

हेरफेर गनुयपने भएका वडा सलमलतको बैठकबाट लनणयय गराई लसफाररस साथ पेश गने ॰ 

२. नगरपालिकाको िेखा सम्बन्धी कारोबारको िेखा र िेखा परीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजुको 

सम्बन्धमा िेखा प्रलतवेदन लिने ॰ 

३. राप्ती नगरपालिका भर िागु हुने गरी स्वीकृत भएका कुनै ऐन लनयम लनदेलशका तथा 

काययलवलधहरुमा कुनै थप गनुयपने सो गनय र नयाँ कुनै कानूनको व्यवस्था गनय आवश्यक भएमा सो 

तयार गरी मस्यौदा पेश गनय लवद्यान सलमलतिाई जानकारी गराउने ॰ 

४. नगर सभाका समू्पणय सदस्यहरुिाई सहभागी हुन जानकारी गराउने ॰ 

निर्णय िं. ३ 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय स्वीस सरकार समेतको सहयोगमा संचालित पूवी राप्ती नदी लनयन्त्रण तथा 

जीलवकको पाजयन योजनाको िालग लवलनयोलजत बजेट रु १,८३,००,०००॰ (एक करोड लतरासी िाख) मधे्य 

देहायको के्षत्रमा िगानी गने गरर स्वीस सरकारको तफय बाट कन्ऱले्टण्ट लनयुक्त भएको लसल्ट 

कन्ऱन्टन्ऱीसँगको छिफिमा देहाय बमोलजम गनय समझदारी भएको छ ॰ 

१. स्पर ममयत    –  रु ३९,००,०००॰ 

२. जिाधार संरक्षण   –  रु ४६,००,०००॰ 

३. भीत्री खोिा संरक्षण   –  रु २०,००,०००॰ 

४. क्रमागत ६ वटा योजना   -  रु ७७,००,०००॰ 

कुि जम्मा  – रु १,८३,००,०००॰ 

 

उक्त बमोलजमको समझदारी अनुसार देहाय बमोलजम गने, 

१. स्पर ममयत तफय  

क. लगररजा चोक स्पर ममयत राप्ती-३     - रु २०,००,०००॰  

ख. मुडाभार कुिो मुहान नलजक स्पर ममयत राप्ती-६    - रु १९,००,०००॰  

२. लभत्री खोिा संरक्षण 

क. भण्डारा पुि ति ढुङ्गे्र खोिा तटबन्धन तथा संरक्षण राप्ती-६,  - रु १०,००,०००॰  

ख. सुरदेवी खोिा संरक्षण राप्ती-२,       - रु १०,००,०००॰  

 

 

 



 

 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय सडक बोडय नेपािबाडय नेपािबाट चािु आ.व. ०७५/७६ को िालग प्राप्त 

३० िाखबाछ राप्ती नगरपालिका वडा नं. ७, ८ र ९ नं. का सडक मधे्य कुनै सडकहरुमा राखी कायायन्रयन 

गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय नगरपालिका तफय  लवलनयोलजत शैलक्षक गुणस्तर अलभवृन्तद्ध शीषयकमा रहेको 

रु ५४ िाख रकमबाट देहाय बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰ 

१. भण्डारा मा.लव. राप्ती-६ SEE अलतररक्त कक्षा  संचािन समेतको िालग  -रु १३ ,००,०००॰ 

२. वीरेन्द्रनगर मा.लव. राप्ती-७ SEE अलतररक्त कक्षा संचािन  समेतको िालग  -रु १३,००,०००॰ 

३. बुद्धशान्ति मा.लव. राप्ती-२ SEE अलतररक्त कक्षा संचािन  समेतको िालग  -रु १३ ,००,०००॰ 

४. महादेवटार मा.लव. राप्ती-१ SEE अलतररक्त कक्षा संचािन  समेतको िालग  -रु ५,००,०००॰ 

५. ब्रह्मनगर मा.लव.  राप्ती-८ SEE अलतररक्त कक्षा संचािन  समेतको िालग  -रु ६,००,०००॰  

६. थाकिटार मा.लव.राप्ती-११ छात्राबासको िालग     -रु ४,००,०००॰  

निर्णय िं. ६ 

रािपलत चुरे तराई मधेर संरक्षण लवकास सलमलतको प.स. ०७५-७६-२८१ लमती २०७५॰०८॰१३ को पत्रबाट 

पूवय राप्ती-४ िोथर नदी प्रणािीको िालग बजेट उप लशषयक नं. ३२९१२४ बाट रु ५० िाख प्राप्त हुन 

आएकोिे उक्त बजेटबाट देहायका काययक्रमहरु सोही पत्रको शतयमा रही कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

१. राप्ती-१ िोथर बजार के्षत्र संरक्षण गनय िोथर खोिा तटबन्धनको िालग  - रु २५,००,०००॰  

२. राप्ती-११ गोङगोर चोक खोिा वोिायङ गाउँ तटबन्धन, िोथर    - रु २५,००,०००॰  

निर्णय िं. ७ 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७४/७५ मा राप्ती-१२ मा संचालित दारती खानेपानी योजनामा 

काम नगरी भुक्तानी लिएकोिे कारवाही गरी पाउँ भलन अमर बहादुर प्रजािे लमलत २०७५॰०४॰२७ मा 

न्यालयक सलमलतमा लदएको लनवेदन उपर कारवाही गनय न्यालयक सलमलत सदस्य पूणय प्रसाद आचायय र गोमा 

देवी धरेि रहेको छानलवन सलमलत गठन गरी छानलवन गराउदा प्राप्त प्रलतवेदन र सो योजना हेने 

प्रालवलधकको प्रलतवेदन उपर न्यालयक सलमलत बैठकमा छिफि गदाय यस योजनामा लवलनयोजन रु 

२०००००॰ गरी प्रालवलधकको िागत इलिमेट अनुसारको काम सम्पन्न नभएको पेश भएको लवि भरपाई 

अनुसारको सामान खररद नभएको देन्तखएकोिे योजनाको रकम लहनालमना भएकोिे कारवाही गनय न्यालयक 

सलमलतको २०७५॰०८॰१९ को पत्रबाट िेन्तख आएकोिे सो साथ संिग्न प्रलतवेदनहरु समेतको आधारमा श्री 

लभम बहादुर प्रजा अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता सलमलतिे काम गरेको भने्न देन्तखएको रु २०००००॰ को टंकी 

खररद काययको रकम बाहेक बाँकी रकम रु १,८०,०००॰(अके्षरुपी एक िाख असी हजार)असुि उपर गरी 

लनयमानुसार आवश्यक कारवाही गने लनणयय गररयो ॰ 

 

 

 

बैठक संख्या : ४२         थिाि : राप्ती िगरपानलका 

निती : २०७५॰०९॰२१ गते  शनिबार    सिय  : निउसो २ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका , नगर पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि 

गररयो ॰ काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर काययपालिकाको 

बैठक देहाय बमोलजमका 

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 



 

 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी      

प्रस्तावहरु 

१. चौथो नगरसभामा पेश गने देहायका प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धमा ॰  

१. िेखा सलमलतको प्रलतवेदन सम्बन्धमा ॰ 

२. योजना संशोधन, अनुमोदन तथा स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

३. थप बजेट बारे जानकारी तथा कायायन्रयन सम्बन्धमा ॰ 



 

 

४. राप्ती-५ भण्डारा अस्पताि स्थापना सम्बन्धमा ॰ 

५. प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गने सम्बन्धी ऐन- २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

६. जन प्रलतलनधीहरुको आचार संलहता – २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

७. खेदकुद लवकास सलमलत गठन गने सम्बन्धमा ॰ 

८. पययटन लवकास सलमलत गठन गने सम्बन्धमा ॰ 

९. वडाको अलतलथ लवलवधको खचय र काययपालिका सदस्यको पेटर ोि सुलवधा सम्बन्धमा ॰ 

२. उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्तन्ध  

काययलवलध २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰  

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय चौथो नगर सभामा देहायका प्रस्तावहरु स्वीकृतको िालग पेश गने 

लनणयय गररयो ॰ 
१. िेखा सलमलतको प्रलतवेदन सम्बन्धमा ॰ 

२. योजना संशोधन, अनुमोदन तथा स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

३. थप बजेट बारे जानकारी तथा कायायन्रयन सम्बन्धमा ॰ 

४. राप्ती-५ भण्डारा अस्पताि स्थापना सम्बन्धमा ॰ 

५. प्रशासकीय काययलवलध लनयलमत गने सम्बन्धी ऐन- २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

६. जन प्रलतलनधीहरुको आचार संलहता – २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

७. खेदकुद लवकास सलमलत गठन गने सम्बन्धमा ॰ 

८. पययटन लवकास सलमलत गठन गने सम्बन्धमा ॰ 

९. वडाको अलतलथ लवलवधको खचय र काययपालिका सदस्यको पेटर ोि सुलवधा सम्बन्धमा ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 

दफा १०२ को उपदफा २ बमोलजम राप्ती नगरपालिका लभत्र िागु हुने काययलवलधको नमुना संघीय 

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे वेभ साइट माफय त पठाएको हँुदा सो नमुना समेतको 

आधारमा आवश्यकता हेरर केही बुदाहरुमा पररमाजयन गरर स्थानीय तहको उपभोक्ता सलमलत 

गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्तन्ध काययलवलध २०७५ पाररत गने लनणयय गररयो ॰ 

 

 

बैठक संख्या : ४३         थिाि : राप्ती िगरपानलका 

निती : २०७५॰१०॰१० गते       सिय  : साझ ४ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰  

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 



 

 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   

प्रस्तावहरु 

३. प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा ॰  

४. लजल्ला समन्रय सलमलत मौज्दात रहेको रकमबाट योजना माग सम्बन्धमा ॰ 

५. उपभोक्ता सलमलतको अलभमूखीकरण तालिम सम्बन्धमा ॰ 



 

 

६. टोि लवकास संस्थाहरुको अध्यक्षहरुको बैंठक सम्बन्धमा ॰ 

७. ३०-७० को योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ॰ 

८. करारमा रहेको कमयचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ॰ 

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं.१ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७५/७६ को िालग स्वीकृत भएका योजना तथा काययक्रमको 

प्रगलत सम्बन्धमा सबै वडाध्याक्ष र काययपालिका सदस्य समेतबाट आ-आफ्नो वडाको प्रगलत समीक्षा 

गररयो ॰ स्वीकृत योजना तथा काययक्रम शीघ्र सम्पन गनयको िालग सम्झौता हुन बाँकी योजनाको 

२०७५ माघ मसाि लभत्र सम्झौता गराई अलघ बढ्ने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

लजल्ला समन्रय सलमलत लचतवनको च.नं. ३९० लमलत २०७५॰१०॰०६ को पत्रबाट मौज्दात कोष 

सञ्चािन लनदेशन २०७५ बमोलजम यस नगरपालिकामा माग गरी गनुयपने योजनाका सम्बन्धमा 

देहाय बमोलजम प्राथालमकता रान्तख योजनाहरु स्वीकृत गरर लदन लजल्ला समन्रय सलमलतमा माग 

पठाउने र लनदेलशकामा उले्लख भए बमोलजम ४० % िागत सहभालगता जनाउन यस नगरपालिका 

प्रलतबद्ध रहेको व्यहोरा समेत उले्लख गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

१. नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन – राप्ती वडा नं. ५  - २ करोड 

२. वडा कायायिय भवनहरु  

क. ४ नं. वडा कायायियको अधुरो भवन   - ५० िाख 

ख. ६ नं. वडा कायायियको भवन लनमायण   - ५० िाख 

ग. २ नं. वडा कायायिय भवन लनमायण   - ५० िाख 

घ. १० नं. वडा कायायिय अधुरो भवन लनमायण  - ५ िाख 

३. भण्डारा अस्पताि भवन लनमायण राप्ती-५   - १ करोड 

४. नगर सभाहि लनमायण राप्ती-४    - १ करोड 

५. धमौरा आधारभुत लवद्यािय शौचािय लनमायण राप्ती-६ - ५ िाख 

६. मा.लव. स्वामीटार छात्राबास लनमायण राप्ती-१०  - ५० िाख 

७. वीरेन्द्र आदशय मा.लव. भवन लनमायण राप्ती-७  - ५० िाख 

८. ब्रम्हानगर मा.लव. भवन लनमायण राप्ती-८   - ५० िाख 

९. आधारभुत लवद्यािय धलमिी लवलभन्न योजना राप्ती-३ - ५ िाख 

१०. थाकिटार खानेपानी योजना राप्ती-११   - १० िाख 

 

निर्णय िं. ३ 



 

 

भौलतक पूवायधार तफय को सबै योजनाहरुको लमलत २०७५॰१०॰२० गते लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरी 

सके्न र सो पिात योजना संख्याको आधारमा प्रते्यक वडामा वा दुई/लतन वडा समेत समावेश गरी 

उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचवहरुका िालग अलभमूखीकरण तालिम सञ्चािन गने लनणयय 

गररयो ॰ 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय स्थानीय स्तरमा गठन भइ नगरमा सूचीकृत भएका लवकासको आधार 

लशिाको रुपमा रहेको टोि लवकास संस्थाहरुिाई लवकास प्रलक्रयामा सँगसँगै िैजान आवश्यक भएकोिे 

सूचीकृत सवै टोि लवकास संस्थाका अध्यक्ष अन्य १ जना समावेश गरी २ चरणमा अलभमूखीकरण तालिम 

संचािगन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ५ 
 

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकार प्राप्त समालनकरण अनुदान रु ८६ िाख ९१ हजारबाट ७० 

प्रलतशत र जनसहभालगता नगदबाट ३० प्रलतशत हुने गरी सडक कािोपत्र, ढिान माजाइक टायि आदी 

कायय गनय इिुक उपभोक्ता समुहबाट लमलत २०७५॰०९॰२० गते लभत्र िागत रकमको ३० प्रलतशतिे हुन 

आउने रकमको भौचर सलहत योजना माग गनय लमलत २०७५॰०९॰०३  मा सूचना प्रकालशत गररएको 

देहायकोमा योजना सञ्चािन गनय देहाय बमोलजम नगद जग्मा गरेको भौचर सलहत प्राप्त भएकोिे सबै 

लनवेदकहरुिाई सम्बोधन गनय कररब ७ िाख नपुग हुने देन्तखएकोिे नगर तफय  लवशेष समपूरक शीषयकबाट 

थप गरी लनम्न योजना स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 

लस

.नं. 

वडा 

नं. 

योजनाको नाम योजना स्थि जम्मा गरेको 

रकम ३०% 

माग गरेको रकम 

७०% 

कुि जम्मा 

१ १ ज्योती नगर बाटो ढिान ज्योतीनगर ९०००००॰ २१०००००॰ ३००००००॰ 

२ १ खयरघारी बाटो ढिान र नािा खयरघारी लपले्ल ७०००००॰ १६३३३३३॰३३ २३३३३३३॰३६ 

३ ६ मोजाइक टायि भण्डारा मा.लव. भण्डारा मा.लव ३०००००॰ ७०००००॰ १००००००॰ 

४ ७ कृलष मागय ढिान लपच र पक्की 

नािा 

कृलष मागय २१०००००॰ ४९०००००॰ ७००००००॰ 

 

  



 

 

निर्णय िं. ६ 

राप्ती नगरपालिका र अिगयत वडा कायायियहरुमा करारमा काययरत लनम्न कमयचारीहरु करारको भ्याद 

लमलत २०७५ पौष मसािबाट सलकएको छ ॰ कायायियहरुमा रहेको काययबोझ दरबन्दी अनुसार पदपूलतय 

नहुनु र शसतय अनुदानबाट करारमा काममा िगाइएका कमयचारी २०७५ आषाढ मसाि सम्मको िालग 

बजेट व्यवस्था हुन र करारका कमयचारी नराख्दा सेवा प्रवाहमा बाधा पने भएकोिे देहायका कमयचारीहरुको 

सालवक बमोलजम करारका शतय रहने र २०७५ चैत्र मलहनामा पोशाक भत्ता पाउने गरी लमलत २०७५॰१०॰०१ 

दन्तख २०७६ आषाढ मसाि सम्मको िालग सेवा करार गने लनणयय गररयो ॰ 

नगरपालिका र वडामा काययरत कमयचारी 
क्र.सं. नाम थर पद काययरत कायायिय 

१ श्री अजुयन पौडेि इलिलनयर राप्ती नगरपालिका 

२ श्री िक्ष्मी कडेि सुचना प्रलवलध अलधकृत राप्ती नगरपालिका 

३ श्री  लवराज गुरुङ सव इन्तजजलनयर राप्ती नगरपालिका 

५ श्री रमेश चौधरी क.अ. राप्ती नगरपालिका 

४ श्री रामशरण थपलिया अ.सव इन्तजजलनयर राप्ती नगरपालिका 

६ श्री िलिता लतमन्तिना ग्रालमण सहजकताय राप्ती-२ वडा कायायिय 

७ श्री मंलजिा कडेि सामालजक पररचालिक राजस्व शाखा 

८ श्री रुलचिा रेग्मी सामालजक पररचालिक राजस्व शाखा 

९ श्री लनरुता नहकी पाठक सामालजक पररचालिक राप्ती-३ वडा कायायिय 

१० श्री रचना चेपाङ सामालजक पररचालिक राप्ती-११ वडा कायायिय 

११ श्री सलमयिा मोक्तान सामालजक पररचालिक राप्ती-१२ वडा कायायिय 

१२ श्री लवश्वास कंुवर हिुका सवारी चािक राप्ती नगरपालिका 

१३ श्री कुवेर िामा हिुका सवारी चािक राप्ती नगरपालिका 

१४ श्री नगेन्द्र थापा ब्याक हो िोडर अपरेटर राप्ती नगरपालिका 

१५ श्री मोहन कंुवर के्षत्री ब्याक हो िोडर हेल्फर राप्ती नगरपालिका 

१६ श्री लदनेश लगरी का.स. राप्ती नगरपालिका 

स्वास्थ्य संस्थामा काययरत कमयचारीहरुको लववरण 

क्र.सं. नाम थर पद काययरत स्थान 

१ सलमयिा कडेि अनमी लपपे्ल स्वास्थ्य चौकी 

२ कलवता थापा अनमी वीरेन्द्रनगर स्वास्थ्य चौकी 

३ लवजजु लसवाकोटी अनमी भण्डारा स्वास्थ्य चौकी 

४ अलचता तमाङ का स भण्डारा स्वास्थ्य चौकी 

५ प्रलवन चौधरी का स भण्डारा स्वास्थ्य चौकी 

६ लसजयना लसिवाि का स लपपे्ल स्वास्थ्य चौकी 

७ तेजनाथ सापकोटा का स वीरेन्द्रनगर स्वास्थ्य चौकी 

८ पावयती अलधकारी का स वीरेन्द्रनगर स्वास्थ्य चौकी 

९ सीता माया तमाङ का स िोथर स्वास्थ्य चौकी 

१० राजु प्रजा का स वासवाङ स्वास्थ्य चौकी 

११ ररता बसे्नत के्षत्री का स आयुवेद तफय  

१२ लनिम गौतम अ हे व सामुदालयक स्वास्थ्य इकाइ 

१३ रलवना प्रजा का स सामुदालयक स्वास्थ्य इकाइ 

 

 



 

 

 

 

 

बैठक संख्या : ४४         थिाि : राप्ती िगरपानलका 

निती : २०७५॰१०॰२१ गते       सिय  : साझ ४ : ०० बजे 

यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपन्तस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰  

उपस्थिनत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १ श्री लसन्तद्धिाि स्याङतान 

वडाध्यक्ष वडा नं २ श्री श्याम सुन्दर उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ३ श्री राज कुमार उपे्रती 

वडाध्यक्ष वडा नं ४ श्री शमसेर िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं ५ श्री मेनुका पाठक 

वडाध्यक्ष वडा नं ६ श्री जलु्ल महतो थारु 

वडाध्यक्ष वडा नं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी 

वडाध्यक्ष वडा नं ८ श्री वुन्तद्धराज थपिीया 

वडाध्यक्ष वडा नं ९ श्री देवेन्द्र िामा 

वडाध्यक्ष वडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ  

वडाध्यक्ष वडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ 

वडाध्यक्ष वडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा 

वडाध्यक्ष वडा नं. 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 अन्तम्वका िामा 



 

 

सदस्य श्री पहिमान प्रजा 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमन्तन्त्रत  लजल्ला समन्रय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुन्तक्त प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   

प्रस्तावहरु 

१. आयूवेद औषधाियको भवन लनमायण सम्बन्धमा सम्बन्धमा ॰  

२. प्रदेश सरकारमा पेश गने िागत सहभालगताको काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

३. नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर सम्बन्धमा ॰ 

३. दुग्ध जन्य पदाथयको पररकार बनाउने उद्योग सम्बन्धमा ॰ 

४. बुन्तद्धशान्ति क्याम्पसको शैलक्षक गुणस्तरको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

५. नम्बरी जग्गा घर बने्न अवस्था नहेको भुकम्प लपलडत िाभग्राही ऐिानी जग्गा घर लनमायणको अनुदान 

सम्बन्धमा ॰ 

६. वडा कायायियको लवलवलध खचय भुक्तानीको लशषयक सम्बन्धमा ॰ 

 

निर्णय िं. १ 

प्रस्ताव नं. १ मालथ छिफि गदाय वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित आयूवेद औषधाियको भवन लनमायण गनयको िालग 

वीरेन्द्र आदशय माध्यालमक लवद्यािय राप्ती – ७ िे आफ्नै स्वालमत्वमा रहने गरर राप्ती नगरपालिका-७ नं. 

वडा कायायियको दलक्षण पूवय तफय को जग्गा (राजमागय देन्तख लवद्याियिे खोिेको उत्तर तफय को बाटोमा पूवय 

मोहडा पने गरर) प्रदान गरेको ज.लव. ०-३-१० (३ १/२) जग्गामा भवन लनमायण गनय प्रदेश सरकार, सामालजक 

लवकास मन्त्रािय, स्वास्थ्य लनदेशनािय प्रदेश नं. ३ हेटौडामा पठाईएकोमा वीरेन्द्रनगर आयुवेद 

औषधाियको भवन लनमायण गररलदन आफ्नै नाममा िािपूजाय हुनपने भलन लमलत २०७५॰१०॰०९ को पत्रबाट 

िेखी आएकोिे वीरेन्द्र आदशय मा.लव.िे जग्गा प्रदान गरेकै शतयमा सो जग्गा औषधाियको भवन लनमायण गरर 

लदन अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. २ 

प्रस्ताव नं. २ मालथ छिफि गदाय प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी काययलवलध २०७५ बमोलजम देहायका 

योजना संचािन गनय िागत इलिमेट रकमको ५०% प्रदेश सरकार, ३०% प्रलतशत स्थानीय प्रस्तावक 

उपभोक्ता र २०% राप्ती नगरपालिकाको िागत सहभालगता रहने गरी योजना/काययक्रम स्वीकृत संचािन 

गरर लदन प्रदेश सरकार सम्बन्तन्धत मन्त्रािय समक्ष लसफाररस गरर पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

१. भष्माणी गैडा ताि संरक्षण राप्ती न.पा.-६ 

२. ब्रम्हनगर सडक पानीसराढाप सडक, खैरहनी सीमाना देन्तख पालनसरा ढाप राप्ती-८ 

३. साना लकसान लवउ उत्पादन केन्द्र लनमायण (लवज वृन्तद्ध) 

४. दाना उद्योग 

निर्णय िं. ३ 



 

 

प्रस्ताव नं. ३ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकार आलथयक मालमिा तथा योजना मन्त्राियबाट नदीजन्य 

पदाथयको प्रलत कू्य लफट रु ९/ र मुल्य अलभवृन्तद्ध कर समेत जाडी लिनुपने व्यवस्था छ ॰ गत आ.व. हरुमा 

लचतवन लजल्लामा प्रलत कू्य लफट रु ३/ लिने गरेको देन्तखजछ ॰ सो अनुसार हेदाय एकै वषय २००% मुल्य वृन्तद्ध 

भएको छ ॰ लचतवन लजल्लामा पाइने नदीजन्य पदाथय अन्य लजल्लाको भन्दा कमसि खािको रहेकोिे 

करको दरमा पून लवचार गरी लदन प्रदेश सरकार  समक्ष अनुरोध गरी पठाइएकोमा सो को कुनै जवाफ 

प्राप्त भएको देन्तखदैन ॰ नदीजन्य पदागय ठेक्काबाट लदन बोिपत्र आव्हान गरेको आज तेस्रो हप्ता लवलत 

सक्दा पलन कुनै बोिपत्र दताय हुन आएको छैन अन्य व्यवस्था लमिाई उठाउन समेत कर बढी भएकै कारण 

नदीजन्य लवक्री हुन सकेको छैन ॰ 

यसिे गदाय राप्ती नगरपालिकामा हुनपने लवकास लनमायणका काययहरु ठप्प भएका छन ॰ तोलकएको दरमा 

कर उठाउन प्रयत्न गदाय करोडौ करोडका ग्राभेि गनयपने बाटोको काम हुन सकेको छैन ॰ नदीजन्य पदाथय 

तथा माटोको लवक्री कर उठाउन काययलवलध २०७५ बमोलजम गलठत सलमलतिे नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर 

रु ६/- र मुल्य अलभवृन्तद्ध कर थप गरी लिने भने्न लनणयय गरी लवकास कायय अलघ बढाउन पने भने्न लनणयय 

गरेको लवषय समेतिाई मध्य नगर गदाय, नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर रु ६/ र मुल्य अलभवृन्तद्ध कर समेत 

लिइ कायायन्रयन गदाय ढुङ्गा लगट्टी बािुवाको कर उठाउन सलकने र लवकास लनमायणको कायय समेत अलघ 

बढ्ने देन्तखएकोिे चािु आ.व. को कररब ४/५ मलहना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा लवकास लनमायणको मूख्य 

सामग्री आपूलतय हुन नसकी योजनाहरु सम्झौता भए पलन कायायन्रयन हुन सकेनन. ॰ 

अत : लवकास काययिाई अलघ बढाउन नदी जन्य पदाथयको कर दर रु ६/ र मुल्य अलभवृन्तद्ध कर समेत लिइ 

कायायन्रयन गने र प्रदेश सरकारिाई बुझाउन पने जे जलत रकम हुन पूणयरुपमा नै बुझाउने वा यो कर घटी 

उठाएको कारण नगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती हुन गएमा समेत 

मञ्जुर गने शतयमा लवकास लनमायण कायय रोलकएको यस संवेदनशीि अवस्थािाई मालथ उले्लख भए 

बमोलजम गनय यस नगरपालिका वाध्य हुन परेको व्यहोरा प्रदेश सरकार मूख्य मन्त्री तथा मन्त्री पररषद्को 

कायायिय र आलथयक मालमिा तथा योजना मन्त्राियमा अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 
 

निर्णय िं. ४ 

प्रस्ताव नं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा एक दुग्ध जन्य पदाथयको पररकार बनाउने उद्योग 

स्थापना गने स्थान एलकन गरी सो को DPR तयार गनुयपने भएकोिे हाि सिालवत देन्तखएको पूरवारी सु्कि 

राप्ती-६, प्रतावपुर सु्कि राप्ती-३, लशवपूरी सुरदेवी टोि राप्ती-२ सु्किहरु मजय भइ सकेको हुदा उक्त 

लवद्याियहरुको जग्गा, परेवाश्वरी दुग्ध डेरी, साना लकसान सहकारी लवरेन्द्रनगरको जग्गामा, भण्डारा दुग्ध 

सहकारी संस्थाको जग्गाहरु उपप्रमुख श्री इमान लसंह िामा संयोजक रहेका नगर स्तरीय अनुगमन 

सलमलतिे औलचत्यता र उपयुक्तता हेरी आवश्यकता अनुसार दुग्ध सहकारी संस्थाहरुको सहयोग र 

समन्रयमा स्थान एलकन गरी DPR गनय लसफाररस गरी नगरपालिकामा पेश गने लनणयय गररयो ॰  
 

निर्णय िं. ५ 

प्रस्ताव नं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती-२ मा सञ्चालित वुद्धशान्ति क्याम्पसमा लवद्याथी संख्या कम हुदै 

गएको खासगरी लववालहत मलहिाहरु अध्ययन गने गरेको वुलझएको हुदा सो क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै 

लवद्याथीहरुिाई छात्रवृलत प्रदान गरी भनायदर बढाउने र लवद्याथीहरुिाई अलतररक्त कक्षा सञ्चािन समेत गरी 

शैलक्षक गुणस्तर समेत अलभवृन्तद्ध गनय रु १५०००००॰ बजेट नगरको काययक्रम खचय पचास िाख मधे्यबाट 

लवलनयोजन गनय र सो कायायन्रयनको िालग के कसरी गनय सलकजछ क्याम्पसबाट अवधारणा पत्र माग गरी 

कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं. ६ 

प्रस्ताव नं. ६ मालथ छिफि गदाय नम्बारी जग्गा भएको र सोही जग्गामा घर लनमायण गने भलन भुकम्प 

लपलडतको िाभग्राही सूलचबाट सम्झौता गरर रु ५००००॰ बुलझलिएको तर त्यस जग्गामा  डुवान र जंगिी 



 

 

जनावरबाट असुरलक्षत भएको हँुदा लवगत देन्तख नै घर बन्न नसके्न अवस्था भएकोिे पलहिे देन्तख नै ऐिानी 

जग्गामा बसोबास गदै आएको र सोही ठाउँमा भू-कम्पबाट घर के्षती भएको िाभग्राहीहरुिे घर भते्क कै 

स्थानमा घर बनाएको अवस्थामा सो प्रकृलतको िाभग्राहीहरुका िालग राहत उपिब्ध गराउनको िालग 

सम्बन्तन्धत लनकायमा लसफाररस गने लनणयय गररयो ॰ 

निर्णय िं.७ 

प्रस्ताव नं. ७ मालथ छिफि गदाय चौथो नगर सभाबाट वडा कायायियहरुको लवलवध खचय प्रलत मलहना रु 

५०००॰ थप गने लनणयय भएको तर बजेट कुन लशषयकबाट राखे्न भने्न उले्लख नभएको हुदा १३ वडाको िालग 

२०७५ मागय देन्तख २०७६ आषाढ सम्म र मलहनाको जग्मा िागे्न रु ५२००००॰ पाच िाख लवस हजार मात्र 

कमयचारी तालिम लशषयकबाट घटाई उक्त लवलवध लशषयकमा थप गरी कायायन्रयन गने लनणयय गररयो ॰ 
 

 

निर्णय िं. ८ 

प्रस्ताव नं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको कायायिय भवन लनमायणको िालग लमलत २०७५॰०९॰ 

०५   मा बसेको नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गररएको िागत इलिमेटमा 10% for price 

Contingencies and 10% for price physical contingencies समािेश नभएकोिे 

बहुबिीय योजनामा समािेश गरी बजेट कायायन्ियन गनुयपने भएकोिे साियजलनक खररद 

लनयमाििी २०६४ को लनयम १४ (१)घ बमोलजम दहेाय बमोलजमको िागत स्टेमेट स्िीकृत 

गरी कायायन्ियन गने लनणयय गररयो ।  

 

Office of Rapti Municipality 
Bhandara,Chitwan 

Summary Of Cost. 

Name of the Project:- Construction of Municipality Building. 

Location:- Chitwan.                                                                       

S.N Description Amount (excluding VAT). 

A Civil Works. 67937947.03 

B Electrical Works. 5491100.48 

C Sanitary Works 8092442.03 

  Sum of A+B+C 81521489.54 

D Provisional Sum. 700000.00 

  Total 82221489.54 

  Add 5% contengencies. 4076074.47 

  Add 13%VAT. 10597793.64 

  Sub-Total 96895357.65 

  
For Budgetary 
Provisions. 

  



 

 

  
10% for price 
Contingencies 

9689535.77 

  
10% for price physical 
contingencies 

9689535.77 

  Grand Total Rs:- 116274429.18 

 

  



 

 

 
 

 

 


