
बैठक संख्या : ५७         स्थान : राप्ती नगरपालिका 

लिती : २०७६॰०४॰२८ गते       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 ॰  

उपस्स्थलत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

वडाध्यक्ष 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 

प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई   सदस्य सलचव   

आमस्ित  लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी 

क.अ. श्री रमेश चौधरी 

 



बैठक संख्या : ५७      लिलत : २०७६॰०४॰२८ गते  

प्रस्तावहरु 

1. सुरदेवी ब्रम्हाथथानी बाटो लनमायण सम्बन्धमा ॰  

2. स्वीस सरकारको सहयोगमा सिंचािन गररने योजना सम्बन्धमा ॰  

3. भष्माडी ताि र दाना उद्योगको िगत सहभालगता सम्बन्धमा ॰  

4. खेिग्रामको DPR तयार गने सम्बन्धमा ॰ 

5. तरकारी सिंकिन केन्द्र र शीत भण्डारा लनमायण गने सम्बन्धमा ॰  

6. तालिम काययक्रम सिंचािन गने सम्बन्धमा ॰  

7. भण्डारा अस्पतािको िालग सामालजक लवकास मिाियसँग एमु्बिेन्स, एक्सरे मेलसन आदी 

माग गने सम्बन्धमा ॰ 

8. वडयलिङ र नवरत्नको तालिम गने अनुमलत सम्बन्धमा ॰  

9. ने.रे.सो.वीरेन्द्रनगरको एमु्बिेन्स सम्बन्धमा ॰  

10. दुधकोसी खोिामा पुि लनमायण गने सम्बन्धमा ॰  
लनर्णय नं. १ 
प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७५/७६ मा राप्ती-२ मा सिंचािन भएको सुरदेवी ब्रम्हाथथानी बाटो 

लनमायण गदाय कुिो मासेको भने्न लवषयमा श्री लचतवन लजल्ला अदाितमा उते्प्रषण िगायतको मुिा परर लनमायण 

कायय नगनय नगराउन भने्न आदेश भएको छ र नगरपालिकाको तफय बाट आदेशको पूणय पािना भएको छ ॰ 

पुनरावेदन लदन पाउने हक अनुसार उच्च अदाित हेटौडामा पुनरावेदन समेत लदइएको छ ॰यस सम्बन्धमा 

नगरपालिका कानूनी सल्लाहकार श्री नुनराज लसिवािको राय सुझाव समेतको आधारमा देहाय बमोलजम गने 

लनणयय गररयो ॰ 
१.लचतवन लजल्ला राप्ती नगरपालिका वडा निं. २ सालवक लपपे्ल ५ ग को नक्सामा पने पूवयमा लसमरा जाने बाटो 

पलिममा झुरझुरे भने्न थथान सम्म ३ लक मी िम्बाइ र ३.७ लमटर चौडाई भएको कुिोको डोवको लफल्ड नक्सामा 

कुिो जलमन हुन गएको तर २०२५ साि देस्ख नै कुिोको स्वरुप नै नभएकोिे बाटोको रुपमा प्रयोग हुदै 

आएको छ भने केही भागको खािी जग्गािाई केही वषय देखी आसपासका जग्गा धलनिे अलतक्रमण गरेको र 

सावयजलनक सम्पलिको सिंरक्षण गने दालयत्व थथानीय सरकारको भएको हुदा व्यस्िको अलतक्रमण रहेको जग्गा 

नगरपालिका कायायियको प्रालवलधकहरुिारा  नाप नक्सा गरी छुट्याइ पलहलै्य देस्ख चलि आएको ॰ सानो 

आकारको बाटोिाई चौडा गरर सावयजलनक बाटोको रुपमा प्रयोग गनुयपछय  भने्न थथानीयबाट माग भएको ॰ 

 नगरपालिकाबाट सो बाटो लनमायण गनय बजेटको व्यवथथा गरी ८०० लमटर बाटो लनमायण कायय सम्पन्न भइसके 

पलछको अवथथामा राप्ती-२ बसे्न रुकमीना डल्लाकोटी समेतबाट बाटो लनमायण गदाय कुिो मालसएकोिे 

सालवकको कुिो कायम गरी पाउँ भलन श्री लचतवन लजल्ला अदाितमा मुिा पनय गएकोमा सम्मालनत 

अदाितबाट कुिोको िोप हुने गरी नेपाि सरकारको स्वीकृती नलिई सावयजलनक सडक लनमायण काययिाई 

लनयम सिंम्मत मान्न लमिेन ॰ उि लनवेदनको अस्िम टुङ्गो निागे सम्म बाटो लनमायण नगनुय भने्न आदेश भएको 

छ ॰ 

अदाितको आदेशिाई सम्मान गदै सो सुरुदेखी नै चिन चल्तीमा नरहेको कुिो रहेको थथानमा बाटो लनमायण 

गनय नेपाि सरकारको अनुमती आवश्यक पने देस्खएकोिे सालवक कुिोको भागिाई चौडा गरी बाटोको रुपमा 

कायम गररलदन जिश्रोत तथा लसचाइ लवकास लडलभजन कायायिय भरतपुर लचतवनसग लसफाररस माग गरी  

उजाय तथा जिश्रोत मिािय काठमाडा  माफय त नेपाि सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

 



 

लनर्णय नं. २ 

प्रस्तावन निं. २ मालथ छिफि गदाय चािु आ.व. ०७६/७७ को िालग सिंघीय सरकारबाट प्राप्त 

शसतय अनुदानमा नेपाि सरकार र स्वीस सरकारको समेत सहभालगतामा योजना तथा 

काययक्रमहरु सिंचािन गनय बजेट प्राप्त भएको छ ॰ सो बजेटबाट के कस्ता योजना सिंचािन 

गररनु पदयछ प्रते्यक वडािे आफ्नो लसफाररस सलहत नगरपालिका माफय त स्वीस कन्सले्टन्टको 

कायायियमा २०७६॰०५॰१० गते लभत्र पठाउने लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ३ 

प्रस्तावन निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती-६ मा लनमायण भएका भष्माडी ताि र राप्ती -४ मा 

लनमायण भएको दाना उद्योगको िालग यस नगरपालिकाबाट िागत सहभालगता जुटाउने 

सम्बन्धमा नगरपालिकाका लवज्ञ/सल्लाहाकार र सलचवाियको बैंठक बसी आवश्यक सुझाव 

प्राप्त गरी आगामी बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ४ 

प्रस्तावन निं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती-७ वीरेन्द्रनगरमा खेिग्राम लनमायण गने भलन यस पूवय नै 

लनणयय भइ सकेकोिे सो खेिग्रामको तत्कािै Master Plan सलहत DPR तयार गने लनणयय 

गररयो ॰ 

लनर्णय नं. ५ 

प्रस्तावन निं. ५ मालथ छिफि गदाय CMDP  काययक्रमबाट यस नगरपालिकामा एक लशत 

भण्डारा गृह र १ तरकारी सिंकिन केन्द्र लनमायण गरर लदने जानकारी प्राप्त भयो ॰ उि 

काययहरु हुन कुन थथानमा गनय उपयुि हुन्छ भने्न बारे  आगामी बैठक आवश्यक लनणयय गने 

लनणयय गररयो ॰ 

लनर्णय नं. ६ 

प्रस्तावन निं. ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाका जनप्रलतलनलध, प्रालवलधक कमयचारी 

अन्य कमयचारी टोि लवकास सिंथथाका पदालधकारी िगायतिाई २०७६ भाद्र मसाि लभत्र क्षमता 

अलभवृस्ि सम्बन्धी तालिम काययक्रम सिंचािन गने लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका-५ मा सिंचािन भइ रहेको भण्डारा 

अस्पतािमा लदनानु लदन लवरामी चाप बढ्दै गएको छ ॰ नगरपालिका लभत्र रहेको एक मात्र यस 

अस्पतािमा एक्सरे मेलसन, ल्यावका िालग आवश्यक नू्यनतम औजार उपकरणहरु नभएकोिे 

सो को िालग २५०००००॰ पच्चीस िाख बजेटको व्यवथथा गरी लदन र एमु्बिेन्सको िालग गत 

वषय नै बजेट प्राप्त भए पलन समय अभावका कारण खररद गनय नसलकएको हुदा बजेट लफताय 

हुन गएकोिे एमु्बिेन्स खररदको िालग रु १६०००००॰ बजेट उपिब्ध गराइ लदन प्रदेश सरकार 

सामालजक लवकास मिािय हेटौडामा माग गने लनणयय गररयो ॰  

  



लनर्णय नं. ८ 

प्रस्तावन निं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा चािु आ.व.मा तालिम काययक्रम 

थचािन गने काययको िालग अनुमानीत वडय लिङ र नवरत्न बाट िेखी आएको पत्रमा उले्लख 

भए बमोलजम देहायको काययक्रम सिंचािन गनय अनुमती लदने लनणयय गररयो ॰  
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लनर्णय नं. ९ 
प्रस्तावन निं. ९ मालथ छिफि गदाय नेपाि रेडक्रम सोसाइटी वीरेन्द्र नगर शाखािाई एमु्बिेन्स 

खररद गनयको िालग गत आ.व.को मौज्दात रकमबाट रु ५०००००॰ पाच िाख उपिब्ध गराउने 

लनणयय गररयो ॰ 
लनर्णय नं. १० 
प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका वडा निं. ८ र ९ को वीचमा पने दुधकोशी 

खोिाको चौकीडाडामा पक्की पुि लनमायण गरी लदन  सिंघीय सरकारका सम्बस्न्धत मिाियमा 

अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰  


