
बैठक संख्या - ९                                                                                                    

    मिमि २०७९।०८।२२ गिे                                                                                                

              सिय : विहान ८ बजे 

प्रस्िािहरु 

१. पिुव बैठकको समिक्षा सम्िन्धिा । 

२. स्िास््य सेिा िर्व का किवचारीहरुको स्थानीय ग्रडे सम्िन्धिा । 

३. िडा नं. १ िा परेिाकोट जाने सडक सम्बन्धिा । 

४. मसवट हल को धरौटी रु्कुिा िथा रकि कट्टा गने सम्बन्धिा । 

५. योजना िाग सम्िन्धिा । 

६. आमथवक सहायिा सम्िन्धिा । 

७. TOR स्िीकृि गने सम्िन्धिा । 

८.  किवचारीलाई प्रोत्साहन/स्थानीय भत्ता सम्बन्धिा  

९. किवचारी भनाव सम्िन्धिा ।  

१०. योजना संसोधन सम्िन्धिा । 

११. विविध सम्िन्धिा 
क)  िडा नं २ को बदु्ध शान्न्ि िाविले टेण्डर सचुारु गनव िाग गरेको आिश्यक 

सहयोग सम्िन्धिा । 

ख) िडा नं ४ को घरधरुी सिेक्षण 

ग) शान्न्िकुञ्जिा रहेको सािवजमनक जग्गाको उपयोग सम्िन्धिा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

मनणवयहरु 

मनणवय नं. १ 

यस पिुव मिमि २०७९।०६।९ गिे बसेको कायवपामलका बैठकिा भएका मनणवयहरुको सिीक्षा गररयो । 

 

मनणवय नं. २ 

राप्ती नगरपामलका अन्िगविका स्िास््य सेिािा कायवरि छैठौ/सािौ िहका किवचारीहरुलाई स्थानीय िहिा 
सिायोजन भएपमछ सो स्िरका किवचारीहरुले पाउने ग्रडे संख्या ८ पगेुको र प्राविमधक ग्रडे २ र 
सिायोजन ग्रडे २ गरी कूल १२ ग्रडे हनुपुनेिा हालसम्ि सिायोजन ग्रडे सवहि जम्िा अमधकिि १० ग्रडे 
कायि गरी सवुिधा प्रदान गदै आएकोले मनजहरुलाई िकाव पनव गएको भनी छैटौ र सािौ िहिा कायवरि 
स्िास््य किीहरुले मनिेदन पेश गरेकोले मनजहरुलाई २ ग्रडे थप उपलब्ध गराउने र िलबी प्रमििेदन 
पाररि गदाव सो ग्रडे कायि हनु नसकेिा साविक ग्रडे नै उपलब्ध गराउने सिवसम्िि मनणवय गररयो । 

 

मनणवय नं. ३ 

राप्ती नगरपामलका िडा नं. १ अन्िगवि रहेको प्रगमिन्शल टोल विकास संस्थाले लोथर ग्राउण्ड देन्ख 
खप्टेनी बैधेपानी लान्राङ हेनाइिाङ र मसिलघाट झोलङु्गे पलु सम्ि िोटरबाटोिा ठाउँ ठाउिा िर्ावको 
पानीले भत्की आििजािि गनवका लामग बाटो अिरोध भएकोले उक्त बाटो ििवि गररएको  गदाव लागेको 
लागि जे.मस.वि खचव रु ८५५०४।२७ यस कायावलयको खचव न्शर्वक २७२१२ को विपि 
व्यिस्थापनबाट कट्टा हनुे गरी फे्रन्डमसप कन्स्रकसनको नाििा भकु्तानी गने सिवसम्िि मनणवय गररयो । 

 

मनणवय नं. ४ 

यस राप्ती न.पा. िडा नं ०२ िा मनिावण भएको Construction of Conference Hall (Auditorium Hall) 

Ward No. 2 Rapti Municipality (Contract ID No: 03/Works/NCB/RM/076/077) को मनिावण कायव श्री 
िहाकाली देिी कन्स्रक्सन कम्पनी प्रा.मल. राप्ती ०९, ले मिमि २०७७/०६/०८ िा सम्झौिा गरर मिमि 
२०७८/०६/०५ िा उक्त मनिावण कायव सम्पन्न गरेको| मनिावण सम्पन्न पश्चाि ् अन्न्िि कुल मबल 
बिोन्जि रकि रु. १,०४,६६,००७.६७ िथा भ्याट(१३%) रकि रु. १३,६०,५८१.०० गरर जम्िा 
रकि रु. १,१८,२६,५८८.६७ ( अक्षरेुवप एक करोड अठार लाख छब्बीस हजार पाँच सय अठासी 
रुपैया सडसठी पैसा ) भकु्तानी भएको र सम्भार अबमध पश्चाि गनुव पने ििवि सम्भारका कायव गराई पनुः 



पररिाण नापजाँच गरी कुल िलुयांकन गदाव हाल अन्न्िि मबल बिोन्जि रकि रु.१,०१,१५,५९५.५१ र 
भ्याट रु. १३,१५,०२७.४२ गरर जम्िा रु. १,१४,३०,६२२.९३ िात्र भकु्तानी हनु ुपने आएको हुँदा 
पवहले भकु्तानी भएको अन्न्िि मबल रकि रु. १,०४,६६,००७.६७ िथा भ्याट(१३%) रकि रु. 
१३,६०,५८१.०० गरर जम्िा रकि रु. १,१८,२६,५८८.६७ िा रु. ३,५०,४१२.१७ िथा भ्याट 
(१३%) रकि रु. ४५,५५३.५८ गरर जम्िा रकि रु. ३,९५,९६५.७५ (अक्षेरुवप िीन लाख पंचानब्बे 
हजार नौ सय पैसठ्ठी रुपैया पचहत्तर पैसा) यस कायावलयिा िौजदुा धरौटी रकिबाट कट्टा गरर बाँवक 
रहेको रकि िात्र धरौटी मनकासा गने र कायव सम्पादन जिानि  Performance Bond (P.B.) रु्कुिा गने 
सिवसम्िि मनणवय गररयो।कायवपामलकको यस मनणवयको ित्काल कायावन्ियन गनव नगर कायवपामलका 
कायावलयलाई सिवसम्िि मनदेशन ददइयो । 
 

मनणवय नं. ५ 

विमभन्न िडाहरुबाट मसर्ाररश गरी देहायका योजनाहरु िाग भइ आएको सन्दभविा उक्त योजनाहरुिा बजेट 
विमनयोजन गरी नगरप्रिखु, नगर उपप्रिखु र प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिस्िरबाट यस अघी मनणवय भइ 
कायावन्ियनिा गएका सम्पूणव आयोजनाहरु स्िीकृि िथा अनिुोदन गररयो । साथै स्िीकृि हनु िा सम्झौिा 
हनु बाँकी भएका भए सबै आयोजनाहरु स्िीकृि गने सिवसम्िि मनणवय गररयो । र उक्त योजनाहरुको 
सम्झौिा यथान्शघ्र अन्घ बढाउने सिवसम्िि मनणवय गररयो । 

 

देहाय 

1 विपन्न आिास    5,000,000.0    

क्र सं योजनाको नाि िडा नं  विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

1 अिर बहादरु विश्वकिाव घर मनिावण          50,000.0    

2 अजुवन िकु्तानको घर मनिावण  ५      200,000.0    

3 राि बहादरु बोहराको आिास मनिावण  ९      200,000.0    

4 मलला काकीको आिास मनिावण  ६      200,000.0    

5 िोहनी लाल थपमलया आिास मनिावण  २      200,000.0    

6 बनृ्दा पररयार आिास मनिावण  ११      200,000.0    



7 िंगल बहादरु प्रजाको आिास मनिावण  १०      200,000.0    

8 मडल बहादरु सनु्दासको आिास मनिावण        100,000.0    

9 अजुवन ईटनी आिास मनिावण  ४      200,000.0    

10 उर्ा शे्रष्ठ आिास मनिावण  ९      300,000.0    

11 नर बहादरु राई आिास मनिावण  १      200,000.0    

12 दल बहादरु राई आिास मनिावण  १      200,000.0    

13 िाईली राई दनिुार आिास मनिावण  ४      200,000.0    

14 राजकुिार शे्रष्ठ आिास मनिावण  २      200,000.0    

15 दगुाव बहादरु शे्रष्ठ आिास मनिावण  ४      200,000.0    

16 चन्र प्रसाद थपमलया आिास मनिावण  ६      200,000.0    

17 सदुन साकी आिास मनिावण        350,000.0    

18 मसिा न्घमिरे आिास मनिावण        200,000.0    

19 मभि बहादरु मभ के आिास मनिावण        300,000.0    

20 पान कुिारी ििाङ आिास मनिावण        300,000.0    

21 सोििाया ििाङ आिास मनिावण        300,000.0    

22 गोपाल िोक्तान आिास मनिावण        300,000.0    

         4,800,000.0    

2 खहरेखोला व्यिस्थापन    2,500,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

1 दबदबेघारी दधुकोशी खोलािा िटबन्धन      2,000,000.0    

          

3 अत्यािश्यक मसँचाई    2,500,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 



1 
प्रिेपरुी भमुिगि मसँचाई योजना र क्याम्पा 
कुलो मबस्िार 

     1,564,289.0    

2 िडुाभार कुलो ििवि        300,000.0  
  
 
 

3 
पसौनी कुलो ििवि 

 
       650,000.0    

4 मससािास कुलो खोलने कायव        122,000.0    

         2,636,289.0    

4 अत्यािश्यक खानपेानी    2,000,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

1 भण्डारा िा मब खानेपामन व्यिस्थापन        400,000.0    

2 न्शिल सािदुावयक मसँचाई        800,000.0    

3 समिसाल खानेपानी आयोजना        350,000.0    

4 ईन्टेक मनिावण र खानेपामन पाईप खररद        160,000.0    

         1,710,000.0    

5 दमलि उत्थान    1,500,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

1 
आईि बहादरु मबक आरन छाउन 
जस्िापािा 

         23,600.0    

  मनल बहादरु मबक पक्की शौचालय मनिावण          30,000.0    

  मगर बहादरु कािी शौचालय मनिावण          30,000.0    

  दल बहादरु मब क शौचालय मनिावण          30,000.0    

  राि बहादरु मब क शौचालय मनिावण          30,000.0    

           143,600.0    

          

10 संस्कृमि प्रिद्धवन    2,500,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

1 न्शि िन्न्दरको अधरुो काि सम्पन्न        200,000.0    

2 थ्री स्टार िथा द राईर्ल यमुनट        200,000.0    

३ 
ईभान्जेलीकल मित्र िण्डली भिनिा 
न्जप्सन लगाउने 

       200,000.0    



४ श्री च्योिदेन दे ढा च्योि गमु्बा        200,000.0    

५ बाघदेिी िन्न्दरिा रंगरोगन ििवि        300,000.0    

६ िािवल चचव गेट मनिावण  ११      200,000.0    

७ श्री थेग्छेन ग्याछोमलङ बौद्ध गमु्बा        200,000.0    

८ 
श्री बनदेिी िाई मसद्ध िहादेि िन्न्दर 
ििवि िथा रेमलङ मनिावण 

       475,000.0    

९ क्याम्पा टोलको चचविा रस मनिावण        400,000.0    

१० कुपनटोल काजकृया वढकुरो संरक्षण कायव        500,000.0    

         2,875,000.0    

११ विपद् व्यिस्थापन    7,000,000.0    

क्र सं योजनाको नाि    विमनयोन्जि रकि  कैवर्यि 

१ 
न्शिल टोल बगरी खोलािा कच्ची 
िटबन्धन 

       450,000.0    

२ जािनुे कुलो खोलािा िटबन्धन        200,000.0    

३ यगु मित्र भमुि सडक मनिावण        450,000.0    

४ 
रसौली गाउँ ज्योमि मििारीको घरको 
चोकबाट चचवसम्िको ग्राबेल 

       200,000.0    

५ विरन्रनगर बसमबसौनी पनु मनिावण          60,000.0    

६ िाड ५ अन्िगवि विमभन्न बाटोिा ग्राबेल        150,000.0    

७ गोखावलीटोल बाटो मनिावण        680,000.0    

८ िडा नं १ रोड ििवि कायव         450,000.0    

९ 
ह्यिुपाईप खररद िथा जडान (गणेश प्रसाद 
पाठक ) 

  37,500.0    

१० राप्ती प्रिापपरु िाउ सरसर्ाई योजना         240,000.0    

११ न्चत्रकोट िागवको बाटो ििवि संभार        250,000.0    



१२ रुख बैरी जाने बाटोिा ग्राबेलको काि        670,000.0    

१३ िाउ कुलोको बाध खोला डाईभरसन कायव        300,000.0    

१४ सारु एवककृि र्िव ििवि कायव   50,000.0    

१५ 
थलीिाया साकी घर छेउको पवहरो 
मनयन्त्रण  

       450,000.0    

१६ झरुझरेु रािोिाटे डाँडा पवहरो मनयन्त्रण      1,000,000.0    

१७ मससबास पसौनी मनिावण िथा पखावल ििवि         625,000.0    

१८ ईन्र बहादरु प्रजाको आिास मनिावण १      200,000.0  आगलागी 

१९ िमनर्ा चेपाङको आिास मनिावण १      200,000.0  आगलागी 

२० सरोज चेपाङको आिास मनिावण १      200,000.0  आगलागी 
         6,862,500.0    

 

 

मनणवय नं. ६ 

विमभन्न िडा कायावलयहरुको मनणवयको आधारिा प्रस्िाब भइ गएको देहाय बिोन्जिको आमथवक सहायिा 
रकि अनिुोदन गने मनणवय गररयो । 

साथै यस पामलकािा आमथवक सहायिाका लामग िाग भएका देहायका व्यन्क्त संघ संस्थालाई देहाय 
बिोन्जि सहयोग सहयोग गने मनणवय गररयो । 
देहाय  

िडाबाट गएको । 

क्र सं िडा नं सहायिा प्राप्त गनेको नािथर न्शर्वक रकि रु कैवर्यि 
१ २ राधा सेढाई  आमथवक सहायिा ४० हजार िडाको न्शर्वकबाट 
२ २ सन्िोर् ठकुरी  आमथवक सहायिा १५ हजार बडाको न्शर्वकबाट 
३      

 

पामलकाबाट उपलब्ध गराउने । 

क्र सं िडा नं सहायिा प्राप्त गनेको व्यन्क्त न्शर्वक रकि रु कैवर्यि 



संस्था नािथर 

१ ४ नजवला हुँिागाइ विविध कायवक्रि २५ हजार  
२ २ ददपक प्रजा  विविध कायवक्रि १५ हजार  
३ ३ िानि सेिा आश्रि  विविध कायवक्रि १ लाख  

४ ५ डाइिण्ड वर्टनेस सेन्टर खेलकुद ७० हजार  

५ ५ राप्ती यथु इन्टरटेन्िेन्ट खेलकुद ५० हजार  

६ २ सरुदेिी ब्रह्मस्थानी िागव  १० लाख  

७ ७ शान्न्ि िागव  १० लाख  

८ २ टासी छ्योमलङ्ग यङु्गले 
लाखाङ्ग गमु्बा 

 ५ लाख  

९ ७ िडा नं ७ कायावलय 
िोज्याइक टायल 

 ५ लाख  

१०  खलुा व्यािशाला मनिावण 
वपप्ले भण्डारा विरेन्रनगर ३ 
स्थानिा 

 २० लाख  

११  रत्ननगर िेयरकप खलुा 
रू्टबल प्रमियोमगिा 

 १५० 
हजार 

 

१२  नेपाल प्रहरी     

 

 

 

मनणवय नं ७  

 राप्ती नगरपामलका नगरकायवपामलकाको मिमि २०७९/०५/०६ बैठक संख्या ६ मनणवय नं ९ 
बिोन्जि नगरपामलका मभत्रका विमभन्न खोलाहरुको  प्रारन्म्भक बािािरणीय िलुयाङ्कन (IEE) गने मनणवय 
भएकोिा राप्ती नगरपामलकािा पने लोथर खोला, दधुकोन्श/च्यात्रा खोला र पम्र्ा/कोरङ खोला गरी 
जम्िा ३ िटा क्षेत्रहरु सिेटी ३ विमभन्न कन्सलटेन्सीलाई IEE गने न्जम्िेिारी ददइएकोिा ३ नै क्षते्रको 
छुट्टाछुटौ TOR पेश हनु आएकोले राप्ती नगरपामलकाको प्रारन्म्भक िािािरणीय अध्ययन कायवविमध २०७७ 
को दर्ा ४ बिोन्जि पेश हनु आएको उक्त TOR स्िीकृि गरी थप कायावन्ियन प्रवक्रया अगामड बढाउने 
सिवसम्िि मनणवय गररयो । 

 

मनणवय नं ८ 



 राप्ती नगरपामलकाको कायवसम्पादनिा आधाररि प्रोत्साहन कायवविमध २०७५ लाई प्रस्िाबिा पेश 
भए बिोन्जि संशोधन गने सिवसम्िि मनणवय गररयो । 

 

 

मनणवय नं ९ 

 राप्ती नगरपामलकािा विमभन्न कारणले ररक्त हनु पगेुका नापी सिेक्षक, सूचना प्रविमध अमधकृि, MIS 
अप्रटेर, कम्प्यटुर अप्रटेर र प्रधानिन्त्री रोजगार कायवक्रििर्व को प्राविमधक सहायक र सहायक किवचारी, 
हलका सिारी चालक पद २, कृवर्िर्व  लागयि ररक्त अन्य प्राविमधक पदहरु स्थायी पूदपूमिव नहुँदासम्िको 
लामग करारबाट पदपूमिव गने मनणवय सिवसम्िि मनणवय गररयो ।  
 

मनणवय नं १० 

  

राप्ती नगरपामलकाको आमथवक बर्व २०७९/८० को बावर्वक योजना िथा कायवक्रििा परेका मनम्नानसुारका 
योजनाहरुको स्थानीयको िाग र आिश्यकिा को आधारिा देहायबिोन्जि संसोधन गरी कायावन्ियन गने 
मनणवय गररयो । 

 

क्र स साविक योजनाको नाि िडा नं संसोमधि योजना  रकि रु  

१ अविनाश पनुको घर देन्ख .... 

सडक ढलान िडाको २ लाख र 
नगरको १० सिेि 

५ सोवह स्थानिा नाला मनिावण १२०००००।- 

२ राि कृष्ण कंडेलको घर बाट 
उत्तर जाने बाटो 

४ सोवह स्थानिा नाला मनिावण २,००,०००।- 

३ टोल विकास संस्था 
अमभिनु्खकरण 

६ विविध खचव रु २००,००० 

४ आदवश बोमडवङ जाने बाटो ग्रािेल ६ पढररया मभमत्र बाटो ग्रािेल १,00,000।- 

टोल विकास संस्था िार्व ि 
विजलुी िन्त्त जडान 

२,००,०००।- 

५ िडा कायावलय प्रयोजनका लामग 
सिारी साधन खररद 

६ िोटरसाईकल खरीद ३,००,०००।- 

  

 



मनणवय नं ११ विविध  

 

क) िडा नं २ को बदु्ध शान्न्ि िाविले िाग गरेको आिश्यक सहयोग सम्िन्धिा छलर्ल हुँदा 
विधालयले आफ्नो स्िामित्ििा रहेको जग्गा भाडा लगाउन टेण्डर आिह्वान गरी सबैभन्दा बढी 
बोलकबोल िालाको प्रस्िाब स्िीकृि गरेकोिा ठेकेदारले काि सचुारु गनव जग्गािा रहेको पूरानो 
िदक्कएको बरको रुख हटाएकोिा सो को अनिुोदन गने मनणवय गररयो । साथै भाडािा उपलब्ध 
गराएको जग्गामभत्र अन्य रुखहरु भइ काि कािावहीिा अिरोध आएको भए प्रकृया परुा गरी हटाउन 
विधालयलाई अनिुिी ददन ेमनणवय गररयो ।  

ख)  िडा नं ४ को घरधरुी सिेक्षण सम्िन्धिा । 

िडा नं ४ ले िडाको प्रोर्ाइल ियार गनव गणकहरु छनौट गरी काि काज लगाएकोिा गणकले 
आफ्नो कायव सम्पन्न गरी भकु्तानी िाग गनव आएकोिा मनजहरुलाई प्रमि घरधरुी ३८ का दरले 
भकु्तानी ददने मनणवय गररयो । 

ग)  यस नगरपामलका िडा नं ७ को शान्न्ि कुञ्जिा रहेको करीब १० मबघा सािवजमनक जग्गािा राप्ती 
नगरपामलकाभर जमिन नभइ घर मनिावण हनु नसकेका नागररकहरुको लामग एकीकृि िस्िी बसाउन े
मनणवय गररयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


