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बै ठक सं ख्या : ५०
स्थान : राप्ती नगरपामिका
मििी : २०७६॰०२॰०३ गिे
सिय
:साझ ५ : ०० बजे
यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडे ि) को अध्यक्षतामा नगर
काययपालिकाको बैठक दे हाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि
गररयो ॰
उपस्स्थमि
वडाध्यक्ष वडा नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडे ि)
नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा
निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान
वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रे ती
वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उप्रे ती
वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशे र िा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 वुस्िराज 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 अजुय न प्रजा
वडाध्यक्ष वडा निं. १३ श्री सूयय बहादु र चे पाङ
सदस्य श्री पु ष्पा 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
सदस्य सलचव प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई
आमस्ित लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क.
िे खा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी
क.अ. रमेश चौधरी
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प्रस्तावहरु
1. एम्बु िेन्स खररद सम्बन्धमा ॰
2. हाट बजार र लवलि केन्द्र लनमाय ण गनय लसफाररस गने सम्बन्धमा ॰
3. नगर लबकास कोषमा योजना माग गने सम्बन्धमा ॰
4. क्यामरा खररद गने सम्बन्धमा
5. नगर सभाको तयारी सम्बन्धमा ॰
6. सावयजलनक जग्गा सिंरक्षणको िालग लसफाररस गने सम्बन्धमा
7. प्रधान मिी रोजगारी काययिमको योजना स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰
8. लशक्षाको ३२ िाख बजे ट दु इ कोठे भवन लनमाय ण सम्बन्धमा ॰
9. नगर सभा हि लनमाय ण गने सम्बन्धमा ॰
10. राष्ट्रपलत मलहिा उत्थान काययिम सम्बन्धमा ॰
11. तरकारी ब्लक छनोट गने सम्बन्धमा
12. नगर स्वास्थ्य समन्वय सलमलत गठन सम्बन्धमा
13. वडा स्तररय लवपद व्यवथथापन सलमलत गठन सम्बन्धमा
14.खानेपानी िगायतका जोस्खमपु णय अधु रो योजना अनुगमन गरी सम्पन्न गने सम्बन्धमा ॰
15. भण्डारा अस्पतािको िालग लसफाररस उमेद्वारहरुको करार गने सम्बन्धमा ॰
16. सेवा करारमा लशक्षक राख्ने सम्बन्धी काययलवलध, २०७५ स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰
17. खे िग्राम थथान छनौट गने सम्बन्धमा ॰

मनर्ण य नं . १
प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय प्रदे श सरकार आलथयक मालमिा तथा योजना मिािय हे टौडाको च.निं. ११९१
लमलत २०७६॰०१॰१५ को पत्रबाट राप्ती नगरपालिकामा एम्बु िेन्स खररद गनयको िालग रु १६०००००॰ सोह्र िाख
लवलनयोजन भएको छ ॰ एम्बु िेन्स खररद प्रलिया अलघ बढाउने िममा भन्सार छु टको िालग सिंघीय अथय
मिाियको पू वय अनुमलत लिनुपने व्यहोरा सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मिाियको च.निं. ४३९ लमलत
२०७५॰११॰०२ को पत्रमा उल्ले ख छ ॰ अनुमती माग गदाय एम्बु िेन्स सिंचािन सलमलतको सहमती पत्र समेत
आवश्यक पने व्यहोरा उल्ले ख छ अत अथय मिाियबाट भन्सार छु टको िालग प्रलिया अलघ बढाउन आवश्यक
पने एम्ले न्सको मोडे ि िगायतका बारे मा बुझी एम्बु िेन्स खररद प्रलिया अलघ बढाउन नगर काययपालिकाको
कायाय ियिाई लजम्मे वारी लदने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . २
प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय घरे िु तथा साना उद्योग कायाय ियको च.निं. ९२४४ लमलत २०७६॰०१॰०८ को
पत्रबाट कररब ५ िाख िगानी गने भएकोिे हाट बजार वा लविी केन्द्र बनाउनको िालग थथान छनौट गरी पठाइ
लदन िे खी आएको हुुँ दा दे हायको सलमलत गठन गने र उक्त सलमलतिे १० लदन लभत्र थथान छनौट गरी पठाएको
थथानिाई घरे िु तथा साना उद्योग कायाय िय लचतवनमा योजना सिंचािन गनय िे स्ख पठाउने लनणयय गररयो ॰
वडा अन्यक्ष श्री सुलमता डल्लाकोटी - सिंयोजक
वडा अध्यक्ष श्री मेनुका पाठक- सदस्य
वडा अध्यक्ष श्री लसस्ििाि स्याङतान – सदस्य
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मनर्ण य नं . ३
प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय नगरलवकास कोष काठमाडौिंको च.निं. ८५१ लमलत २०७६॰०१॰१० को पत्रबाट
नगरपालिकाबाट पलहचान भएका छनौट गररएका र सम्भाव्यता अध्ययन भएका वा लवलभन्न चरणमा रहे का
योजनाहरुको सूचीकरण गनय योजना पठाइ लदन िे खी आएकोिे वडामा पत्र पठाउने र वडाबाट योजना प्राप्त
भएपछी नगर लवकास कोषमा पठाउने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . ४
प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय नगर र प्रे स जगतको सम्बन्धिाई प्रगाढ बनाउन नगरपालिकाका िारा प्रे स
सिंयोजक भइ काम गनय तोलकएका श्री अनुज न्यौपानेिे समाचार सम्प्रे षणको िालग कररव रु २०००००॰ दु इ िाख
िागत भएको Cannon SD camera माग गनुय भएको हुदा उक्त बमोलजम क्यामरा खररद प्रलिया अलघ
वढाउने र पलछ लफताय गने सतय मा हाि उक्त क्यामरा लनजिाई प्रयोग गने लजम्मा लदने लनणयय गररयो ॰
लनणयय निं. ५
प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय थथानीय सरकार सिंचािन ऐन २०७४ को दफा १९ को बमोलजम राप्ती
नगरपािकाको पाचौ नगरसभा २०७६॰०३॰१० गने गरी लमलत २०७६॰०१॰१६ मा लनणयय भइ सकेको हुदा दे हाय
बमोलजमको काययतालिका अनुसार कायाय न्वयन गने लनणयय गररयो ॰
क्र सं.

काययक्रम

मममि

१

शाखागि बैंठक

२०७६।०२।०७ गिे मभत्र

२

मिषयगि समममिको बैठक

२०७६।०२।०८ गिे मभत्र

३

राजस्ि परामशय समममिको बैठक

२०७६।०२।०७ गिे मभत्र

४

लेखा समममिको बैठक

२०७६।०२।२० गिे मभत्र

५

श्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा मनधायरण मसमममि बैंठक

२०७६।०२।०७ गिे मभत्र

६

योजना िजुयमा पूिय ियारी गोष्ठी

२०७६।०२।१३ गिे

७

बजेट िथा काययक्रम िजुयमा समममिको बैंठक

२०७६।०२।१० गिे मभत्र

८

बस्िी/टोलबाट योजना संकलन

९

िडा समममिबाट योजनाको प्राथाममकककरण गरी नगरमा पेश गने

१०

एकककृ ि योजना िजुयमा समममिको बार्षषक बजेट नीिी िथा काययक्रम

मभत्र

२०७६।०२।११-१८ गिे मभत्र
२०७६।०२।२५ गिे मभत्र
२०७६।०२।३१ गिे मभत्र

११

नगर काययपामलकाको बैठकबाट बजेट नीमि िथा कायय सभामा पेश
गनय स्िीकृ ि गने

२०७६।०३।०५ गिे मभत्र

१२

नगर सभाको बैठक

२०७६।०३।१० गिे मभत्र

मनर्ण य नं . ६
प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय लजल्ला बन कायाय िय भरतपु र लचतवनबाट सावयजलनक जग्गा सिंरक्षण
सम्बन्धमा कायय गनय रु ५०००००॰ बजे ट रहे कोिे थथान छनौट गरी पठाइ लदन अनुरोध भई आएकोिे सो
काययको िालग राप्ती नगरपालिका वडा निं . ७ को शास्ि कुञ्चमा उक्त योजना सिंचािन गराई लदन िे खी पठाउने
लनणयय गररयो ॰ साथै नगरपालिकाको जग्गा सिंरक्षणको ५०००००॰ समेत उक्त योजनामा थप गने लनणयय गररयो
॰
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मनर्ण य नं . ७
प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय प्रधानमिी रोजगार काययिमबाट रोजगारीको लसजय ना गनय चािु आलथयक
वषयको िालग रु २६०००००॰ छस्िस िाख प्राप्त भएको व्यहोरा अवगत भयो ॰ सो काययको िालग वडा निं . १० ११
१२ र १३ निं. वडाको िालग रु ५/५ िाख छु ट्याउने र १ र ३ निं. वडाको िालग रु ३/३ िाख छु ट्याउने र वडाबाट
योजनाको नाम र कायाय न्वयन गने थथान तोकी आएपलछ सोही बमोलजम कायाय न्वयन गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . ८
प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय लवद्यािय सुधार योजना अिगयत प्राप्त भएको शसतय अनुदानको रु ३२०००००॰
बाट भोिे बाबा आधारभु त लवद्यािय राप्ती-२ र वीरे न्द्र आदशय मा.लव. राप्ती ७ को िालग २/२ कोठे भवन लनणयय
गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . ९
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा निं. ४ मा काशीरुपा आधारभू त लवद्यािय नलजक
नगरसभा हि लनमाय ण गने भलनएकोमा लवलवध कारणिे लनमाय ण गनय नसलकने भएकोिे राप्तीको बुिशास्ि
क्याम्पस पलिम लवज्डम लवद्याियको अगाडीको भागमा लनमाय ण गनय लवद्याियसुँग जग्गा माग गरी प्रलिया अलघ
बढाउने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . १०
प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय राष्ट्रपलत मलहिा उत्थान काययिम राप्ती नगरपालिका वडा निं. १०, ११, १२ र
१३ मा चे पाङ मलहिाहरुको लवचमा सञ्चािन गनय लमलत २०७६॰०१॰३० मा राप्ती नगरपालिका प्रमुख श्री प्रभा
बरािको अध्यक्षतामा बसेको बैठकिे गरे को लनणयय अनुमोदन गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . ११
प्रस्ताव निं. ११ मालथ छिफि गदाय कृलष ज्ञान केन्द्र माफयत काययिम सिंचािन गनय यस नगरपालिकाको ब्लक क.
वडा निं. १ २ ३ र ४, ब्लक ख वडा निं. ६ ७ र ८ गठीत २ वटा तरकारी ब्लक तपलसि अनुसार तोक्ने गरी
गररएको लनणयय अनुमोदन गने लनणयय गररयो ॰
1. राप्ती तरकारी ब्लक क






लसमरा क्षे त्र राप्ती-१
प्रतापपु र क्षे त्र राप्ती-२
झुरझुरे क्षे त्र राप्ती-३
वडा निं. ४ को सवै भु भाग

2. राप्ती तरकारी ब्लक ख

 चेपाङ राजमागय दे स्ख पलिम रामपुर सम्म राप्ती-६
 पम्पाखोिा दे खी पलिम क्षेत्र राप्ती-७
 पूवय पलिम िोकमागय दे खी उत्तर पट्टीको क्षेत्र राप्ती-८

बैंठक संख्या : ५०

मिमि : २०७६॰०२॰०३

मनर्ण य नं . १२
प्रस्ताव निं. १२ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र सिंचािनमा रहने स्वास्थ्य सिंथथाहरु सिंचािन लनयमन
अनुगमन व्यवथथापन काययमा सहयोग पु याय िउदै स्वास्थ्य क्षे त्रको वृहत्तर सुधार र लवकासको िालग
नगरपालिकामा लभत्र सिंचािन हुने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पू णय लवषयको कायय गनयको िालग दे हाय बमोलजम नगर
स्वास्थ्य समन्वय सलमलत गठन गने लनणयय गररयो ॰
१. प्रमुख
२. उपप्रमुख
३. प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
४. स्वास्थ्य सिंथथामा रहे का वडाका वडा अध्यक्ष
५. सामालजक लवकास सलमलतका सिंयोजक
६. स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख- सदस्य सलचव
मनर्ण य नं . १३
प्रस्ताव निं. १३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाका सवै वडामा लवपद व्यवथथापन सलमलत गठन भई
नसकेको भए ११ सदस्यीय सलमलत लशघ्र गठन गरी र गठन भइ सकेको भए समेत २०७६॰०२॰२० गते लभत्र
नगरपालिकामा जानकारी पठाउने पत्राचार गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . १४
प्रस्ताव निं. १४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र सिंचािनमा रहे को खानेपानी योजनाहरुमा आलथयक
अभावको कारण खानेपानीको लवतरण सवयशुिभ रुपमा हुन नसकेको हुदा लवलभन्न योजनाहरुबाट सहयोग माग
भई रहे को हुुँ दा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत सम्बन्धीत वडाका वडा अध्यक्ष र प्रालवलधक समेत
रहे को लटमिे थथिगत रुपमा बुझी कायाय न्वयन गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . १५
प्रस्ताव निं. १५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका भण्डारा अस्पताि सिंचािनको िालग लवलभन्न पदहरु सेवा
करारमा लिन लमलत २०७५॰०९॰१९ मा सूचना प्रकाशन गरी माग गररएको लवज्ञापन निं. १४-१७ सम्मका
उम्मे द्वारहरुको पदपू लतय सलमलतबाट छनौट भइ सेवा करार गनय िे स्ख आएकोिे दे हायका लवज्ञापन अनुसार
लसफाररस भएका उम्मे वाद्वारहरुिाई २०७६ आषाढ मसाि सम्म सेवा करारमा लिइ काममा िगाउने र
भण्डारा अस्पताि लनमाय ण तथा व्यवथथापन सलमलतको लनणयय र सामालजक लवकास मिािय प्रदे श निं . ३ िे
गरे को लसफाररस अनुसार MBBS गनुय भएका डा.गोपाि खरे ििाई करार गरी राखे को हुदा अनुमोदन गने
लनणयय गररयो ॰
िपमसि
पद
हे.अ.
स्टाफ नसय
स्टाफ नसय
स्टाफ नसय

३

मि.नं.
१४/०७५-७६
१५/०७५-७६
१५/०७५-७६
१५/०७५-७६
१६/०७५-७६

१

१७/०७५-७६

रोल नं.

३
१
५
२

बाबुको नामथर

ल्याब टेकिमसयन

उमेद्वारको नामथर
सजना डल्लाकोटी
समििा पाण्डे पाठक
कदव्या ज्योिी श्रेष्ठ
कदप्ती िेपाङ
मसजयना गौिम

डाकय रुम अमसस्टेण्ट

नन्दमन राउि

राम इश्वर राउि

होत्तराज डल्लाकोटी

शुभकान्ि पाण्डे
इश्वर लाल श्रेष्ठ
कदप बहादुर प्रजा
नेत्र प्रसाद गौिम

ठे गाना
राप्ती-३
राप्ती-६
राप्ती-८
राप्ती-१३
माडी न पा
सलायही

नमिजा
मसफाररस
मसफाररस
मसफाररस
मसफाररस
मसफाररस
मसफाररस

मनर्ण य नं . १६
प्रस्ताव निं. १६ मालथ छिफि गदाय लवद्याियमा पठन पाठन लनरिर रुपमा सिंचािन गनय लशक्षक व्यवथथा सहज
बनाई सेवा करारमा लशक्षक राख्ने सम्बन्धी काययलवलध, २०७५ स्वीकृत गरी कायाय न्वयन गने लनणयय गररयो ॰
मनर्ण य नं . १७
प्रस्ताव निं. १७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा निं. ७ स्थथत वीरे न्द्रनगरमा वीरे न्द्र आदशय को स्कुि
कम्पाउण्डमा खे िग्राम लनमाय ण गने लनणयय गररयो ॰

