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बैठक संख्या : ५३         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मििी : २०७६।०३।०३ गिे       सिय  :साझ ५ : 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 ॰  

उपस्स्थमि  

वडाध्यक्ष वडा नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

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 शमशेर िा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 गोपाि लतवारी 
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प्रस्तावहरु 

१. पाचौ नगरसभा तयारी सम्बन्धमा ॰ 

२. नगरसभामा पेश गने नगर र वडाहरुको योजना सम्बन्धमा ॰ 

३. मुिामा अलधकार लदइ पठाउने बारे ॰ 

४. ७०-३० को योजना सिंचािन सम्बन्धमा ॰ 

५. लशक्षा शाखाको लनणयय अनुमोदन सम्बन्धमा ॰ 

६. बालषयक कायययोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा ॰ 

७. एमु्बिेन्स सिंचािन सलमलत गठन गने सम्बन्धमा ॰ 

 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभा सभाको तयारी 

सम्बन्धमा जानकारी लिइयो ॰ लमलत २०७६॰०३॰१० गते नै सम्पन्न गनयका िालग सवैबाट 

तदारुकताका साथ कायय अलघ बढाउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय तोलकएको बजेट लसलिङ अनुसार योजना छनौट गरी र सिंघीय 

सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गनुयपने योजनाको सूची वडाबाट लमलत २०७६॰०२॰२५ 

सम्ममा नगरपालिकामा पठाउने गरी काययतालिका स्वीकृत गररएकोमा सो हाि सम्म २ 

वडाहरुबाट मात्र प्राप्त भएकोिे २०७६ असार ५ गते ५ बजे लभत्र योजना तथा काययक्रम तयारी 

गरी वडा सलमलतको लनणयय सलहत पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय  यस राप्ती नगरपालिका कायायिय समेतिाई प्रत्यायी बनाई 

रुकमीना डल्लाकोटी समेतिे श्री लचतवन लजल्ला अदाितमा राप्ती-२ सुरदेवी ब्रम्ह्सथथानी नयाँ 

बाटो लनमायण कायय नगनय नगराउन लवषेधाज्ञाको आदेश जारी गरर पाउँ भलन लदनु भएको प्रसु्तत 

लनषेधाज्ञा मुिा लमलत २०७६॰०२॰२८ गते इजिास समक्ष पेश हुदा लनवेदकको अस्िम टुङ्गो 

निागे सम्म बाटो लनमायण कायय नगनय भलन प्रत्यायीहरुको नाउँमा अिररम आदेश जारी 

भएकोमा हामीिाई उक्त आदेश लचत्त नबुझेकािे सो आदेश बदर गरर पाउँ भलन उच्च 

अदाित पाटन हेटौडा इजिासमा लनवेदन लदन, ताररखमा रहन, मुिासँग सम्बस्न्धत समू्पणय 

कायय गनय यस नगरपालिका कायायियको तफय बाट प्रालवधक सहायक (सहायक चौथो) श्री 

चेतनाथ थपलियािाई अस्ियारनामा लदई पठाउने लनणयय गररयो ॰ 
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मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय नगरपालिका समू्परक वा अन्य शीषयकमा केही बजेट मौज्दात 

रहक सके्न देस्खएकोिे २० % उपभोक्ताबाट नगद रकम जम्मा गरेको भौचर सलहत लमलत 

२०७६॰०३॰०५ गते कायायिय समय लभत्र १० िाख देस्ख ५० िाख सम्मको िागतमा बाटो 

ढिान गनय लनवेदन प्राप्त भएमा बजेटिे पुगेसम्म कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय नगर लशक्षा सलमलतको लनणययबाट नगरका लवद्याियमा 

सालवकमा श्रोत व्यस्क्तिे गदै आएको कायय गने लजमे्मवारी लदने गरी १ (एक) श्रोत लशक्षक 

दरबन्दी कायम गने प्रलक्रया अलघ बढाउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय नगरपालिकाबाट आ.व. ०७६/७७ को वषयभरी गनुयपने मुख्य 

मुख्य कामहरु समेलटएको कायययोजना तयार गरी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकामा एम्बिेन्स खररद 

गनयका िालग रु १६०००००॰ प्राप्त भएको छ ॰ राप्ती नगरपालिकाको पहाडी भौगोलिक 

अवथथािाई समेत मध्य नजर गरी युरो ४ 4w Bolero वा सो सरहको सवारी साधनिाई ग 

वगयको एमु्बिेन्सको रुपमा खररद गनय लजल्ला जनस्वास्थ्य कायायिय माफय त लजल्ला एिुिेन्स 

सिंचािन सलमलतमा पठाउने र सिंचािनको िालग देहाय बमोलजमको सलमलत गठन गने लनणयय 

गररयो ॰ 

तपलसि 

१.  वडा अध्यक्ष श्री मेनुका पाठक   – सिंयोजक 

२. श्री पूणय बहादुर थापा राप्ती – ६   - सदस्य  

३. काययपालिका सदस्य श्री लदि कुमारी िामा - सदस्य 

४. श्री शुकमान गुरुङ राप्ती-७   - सदस्य  

५. श्री परशुराम पाठक राप्ती-५  - सदस्य  

६. प्रमुख, भण्डारा अस्पताि -   - सदस्य  

 


