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बैठक संख्या : ४३         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : 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 उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰  

उपस्स्थमत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

वडाध्यक्ष वडा 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 शमसेर िा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 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमस्ित  लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुस्ि प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   
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प्रस्तावहरु 

१. प्रगलत सलमक्षा सम्बन्धमा ॰  

२. लजल्ला समन्वय सलमलत मौज्दात रहेको रकमबाट योजना माग सम्बन्धमा ॰  

३. उपभोिा सलमलतको अलभमूखीकरण तालिम सम्बन्धमा ॰ 

४. टोि लवकास सिंथथाहरुको अध्यक्षहरुको बैंठक सम्बन्धमा ॰ 

५. ३०-७० को योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ॰ 

६. करारमा रहेको कमयचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं.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 बााँकी योजनाको २०७५ 

माघ मसान्त लभत्र सम्झौता गराई अलघ बढ्ने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. २ 

लजल्ला समन्वय सलमलत लचतवनको च.निं. ३९० लमलत २०७५॰१०॰०६ को पत्रबाट मौज्दात कोष सञ्चािन 

लनदेशन २०७५ बमोलजम यस नगरपालिकामा माग गरी गनुयपने योजनाका सम्बन्धमा देहाय बमोलजम 

प्राथालमकता रास्ख योजनाहरु स्वीकृत गरर लदन लजल्ला समन्वय सलमलतमा माग पठाउने र लनदेलशकामा 

उले्लख भए बमोलजम ४० % िागत सहभालगता जनाउन यस नगरपालिका प्रलतबि रहेको व्यहोरा 

समेत उले्लख गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

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

२. वडा कायायिय भवनहरु  

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

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

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

घ. १० निं. 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 
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मनर्णय नं. ३ 

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

सो पश्चात योजना सिंख्याको आधारमा प्रते्यक वडामा वा दुई/लतन वडा समेत समावेश गरी उपभोिा सलमलतका 

अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचवहरुका िालग अलभमूखीकरण तालिम सञ्चािन गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय थथानीय स्तरमा गठन भइ नगरमा सूचीकृत भएका लवकासको आधार 

लशिाको रुपमा रहेको टोि लवकास सिंथथाहरुिाई लवकास प्रलक्रयामा साँगसाँगै िैजान आवश्यक भएकोिे 

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

सिंचािगन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ५ 
 

प्रस्ताव निं. 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 इचु्छक उपभोिा 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 देस्खएकोिे नगर तफय  लवशेष समपूरक शीषयकबाट थप गरी लनम्न योजना स्वीकृत गने 

लनणयय गररयो ॰ 

लस

.निं. 

वडा 

निं. 

योजनाको नाम योजना थथि 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॰ 
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मनर्णय नं. ६ 

राप्ती नगरपालिका र अन्तगयत वडा कायायियहरुमा करारमा काययरत लनम्न कमयचारीहरु करारको भ्याद लमलत 

२०७५ पौष मसान्तबाट सलकएको छ ॰ कायायियहरुमा रहेको काययबोझ दरबन्दी अनुसार पदपूलतय नहुनु र 

शसतय अनुदानबाट करारमा काममा िगाइएका कमयचारी २०७५ आषाढ मसान्त सम्मको िालग बजेट व्यवथथा 

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 दस्ख २०७६ आषाढ 

मसान्त सम्मको िालग सेवा करार गने लनणयय गररयो ॰  

नगरपालिका र वडामा काययरत कमयचारी  

क्र.सं. नाम थर पद कार्यरत कार्ायलर् 
१ श्री अजुयन पौडेि इलिलनयर राप्ती नगरपालिका 

२ श्री िक्ष्मी कडेि सुचना प्रलवलध अलधकृत राप्ती नगरपालिका 

३ श्री  लवराज गुरुङ सव इस्जजलनयर राप्ती नगरपालिका 

५ श्री रमेश चौधरी क.अ. राप्ती नगरपालिका 

४ श्री रामशरण थपलिया अ.सव इस्जजलनयर राप्ती नगरपालिका 

६ श्री िलिता लतमस्िना ग्रालमण सहजकताय राप्ती-२ वडा कायायिय 

७ श्री मिंलजिा 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 मोिान सामालजक पररचालिक राप्ती-१२ वडा कायायिय 

१२ श्री लवश्वास कुिं वर 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 कुिं वर के्षत्री ब्याक हो िोडर हेल्फर राप्ती नगरपालिका 

१६ श्री लदनेश लगरी का.स. राप्ती नगरपालिका 

स्वास्थ्य सिंथथामा काययरत कमयचारीहरुको लववरण  
क्र.सिं. नाम थर पद काययरत थथान 

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 

 


