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बैठक संख्या : ६०         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : २०७६॰०६॰१२ 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 ॰  

उपस्स्थमत  

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  
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प्रस्तावहरु 

1. वैज्ञालनक सरोज प्रजािाई सहयोग गने सम्बन्धमा ॰ 

2. खगेन्द्रमल्ली चेकपोष्ट देस्ख लजन्दगानीघाट सम्म डुङ्गा सिंचािन गने सम्बन्धमा ॰ 

3. असोज १४ गतेको अन्तरालष्टि य वृिा लदवस मनाउने सम्बन्धमा ॰ 

4. लवलभन्न खेि, लजलतया पवय र लतजको काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

5. फोहोर व्यवथथापन सम्बन्धमा ॰ 

6. दररेट पास गने सम्बन्धमा ॰ 

7. नगरपालिका भवनको २ तल्ला माथीको टेण्डर गने सम्बन्धमा ॰ 

8. नगरपालिका भवन अगाडी माटो पुने सम्बन्धमा ॰ 

9. बत्तीहरु जडान गने सम्बन्धम ॰ 

10. नगर मेिलमिाप सलमलत अध्यक्षिाई सिंचार र यातयात खचय सम्बन्धमा ॰ 

11. लसटीहिको DPR सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णयहरु 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती-२ बसे्न अलसलमत प्रलतभाका धनी श्री सरोज प्रजािे बाटो 

नभएको थथानमा हेलि कप्टर जसै्त उड्ने र बाटो भएको ठाउँमा गुड्न सके्न खािको एमु्बिेन्स 

बनाउने योजना गरी सोको िालग मेलसन र बेङ्लडङ मेलसन खररद गनय कररव ३०००००॰ तीन िाख 

सहयोग पाउन लदनु भएको लनवेदनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रदेश निं. ३ मा उक्त कायय गरर लदन 

लसफाररस गरी पठाउने र प्रदेशबाट सम्बोधन हुन नसकेमा नगरपालिकाबाटै उक्त माग बमोलजम 

रकम उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय लचतवन रालष्टि य लनकुञ्ज कायायियबाट सडवा चमेना हाउस राप्ती-६ 

िे राप्ती नदीको खगेन्द्र मल्ली रेञ्जपोष्ट देखी लजन्दगानी घाट सम्म डुङ्गािारा पययटक घुमाउने र 

नदी ताने कायय गनय अनुमती पाएको सड्वा हाउसिे सो ठाउँको राप्ती एकता मध्यवती सामुदालयक 

बन उपभोक्ता समुहिाई सो कायय गनय लदएको र बन उपभोक्ता समुहिे डुङ्गा खररद गनय ५०००००॰ 

पाच िाख बजेट माग भइ आएकोिे यस नगरपालिकाबाट डुङ्गा खररद गरी VAT लवि सलहत माग 

गरेमा रु १०००००॰ उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ॰ 

  



मिती : २०७६॰०६॰१२ गते       सिय  : साझ ५ : ०० बजे 

 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय असोज १४ गतेको अन्तरालष्टि य जेष्ठ नागररक लदवस मनाउने 

सम्बन्धमा राप्ती नगरपालिका भरीका १०० वर्य उमेर पुगेका जेष्ठ नागररकहरुिाई लनजहरु कै 

लनवासमा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत,  लवज्ञहरु, काययपालिकाका समू्पणय सदस्य 

सलहत गइ शुभकामना र बसु्तगत तथा नगद रकम लदइ सम्मान गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय नगरपालिका लभत्र लवलभन्न , खेिकुद चाड पवयहरु तीज, लजतीया, 

दशै, लतहार, ल्होछार आलद काययक्रमहरुमा सहयोग एकिार प्रणािीबाट (नगरपालिका वा 

वडाबाट) गने, नगरबाट लदइने खेिकुदको सहयोग दोस्रो पुरस्कार नगरपालिकािे लदने, वडा 

स्तरका लतज, लजलतया, दशै र लतहारिाई वडािे व्यवथथापन गने, वडा भन्दा मालथल्लो स्तर आएमा 

वा के्षत्रीय, लजल्ला, प्रदेश तथा रालष्टि य स्तरका काययक्रममा नगरपालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख र 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत समेतको सिंयुक्त लनणययबाट उलचत सम्बोधन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका-२ कुपन टोिमा फोहोर व्यवथथापन कायय 

सुचारु नहुञे्जि सम्म वडाहरुिे नगरपालिकासँग समन्वय गरी आ-आफ्नो वडाको फोहोर 

व्यवथथापन कायय गनय लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय लजल्ला समन्वय सलमलत लचतवन तथा लचतवन लजल्लाका अन्य 

थथानीय तहहरुिे गरेको आ.व. ०६६/७७ को दररेटिाई मुख्य आधार मानी राप्ती नगरपालिका 

थथानीय दररेट लनधायरण सलमलतबाट स्वीकृतीको िालग लसफाररस भइ आएको राप्ती नगरपालिका 

आ.व. ०७६/७७ को थथानीय दररेट स्वीकृत गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका भवनको लनमायण कायय लतव्र रुपमा भइ रहेको 

छ ॰ पूणय रुपमा लनमायण हुदा ५ तिे हुने उक्त भवनको हाि वेसमेन्ट र २ तल्ला सम्म लनमायण कायय 

सम्पन्न गने गरी सम्झौता भएको छ ॰ थथानीय लवकास तथा सामान्य प्रशासन मिाियिे 

नगरपालिकाहरुको भवन लनमायण गदाय उपयुक्त हुने भनी नमुना पठाएको Model-2 को भवनको 

पुरा कायय गनय अव बाँकी रहेको समू्पणय कायय गने गरी बोिपत्र अव्हान गने कायय अलघ बढाउने 

लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ८ 

प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको हाि लनमायणलधन भवनको अगाडी खाल्टो 

भागमा माटो पुरी सम्म बनाउने ढि राखे्न चौकीदार घर, क्यास्न्टन, बगैचा आदी बनाउन 

आवश्यकता अनुसार DPR गरी बोिपत्र आव्हान गने प्रलक्रया अलघ बढाउने लनणयय गररयो ॰  
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मनर्णय नं. ९ 

प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय पूवय पलिम िोकमागयमा सोिार बत्तीको व्यवथथा गदै सवै वडामा 

२/२ वटा सोिार बत्तीको पुगे्न गरी गत आ.व. को मौज्दातको लस.निं0 १४ लवलभन्न योजना सिंचािन 

शीर्यकबाट समेत िागत व्यहोने गरी बोिपत्रको माध्यमबाट कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १० 

प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय नगर मेिलमिाप सलमलतका अध्यक्ष श्री पुष्पराज ओिीिाई सिंचार 

खचय रु २०००॰ यातायात खचय रु २०००॰ र खाजा खचय ३०००॰ गरी मालसक रु ७०००॰ उपिब्ध 

गराउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ११ 

प्रस्ताव निं. ११ मालथ छिफि गदाय राप्ती-४ डडुवामा लनमायण गने गरी तयार गररएको   DPR 

अध्ययन गरी  सोही लडजाइन बमोलजम वा लडजाइन सिंशोधन गरी अको DPR बनाई राप्ती-२ 

बुिशास्न्त मा.लव. गड्यौिीको जग्गामा लनमायण गनय वोिपत्र आव्हान गने प्रलक्रया अलघ बढाउने 

लनणयय गररयो ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


