
बैठक संख्या – १० 

दोस्रो पटक                                                                                                    

    मिमि २०७९।०९।१३ गिे                                                                                                

              सिय : विहान ७.०० बजे 

प्रस्िािहरु 

१. विमिन्न सूचना प्रकाशन सम्िन्धिा । 

२. नगर प्रहरीको काययविमध सम्िन्धिा । 

३. धानबालीको राहाि सम्बन्धिा । 

४. ददिा खाजा सम्बन्धिा । 

५. नगरसिा सम्िन्धिा । 

६. विविध सम्िन्धिा 
क)  नहर वििागको जग्गा संरक्षण सम्िन्धिा । 

ख) िडा नं ४ को घरधरुी सिेक्षण सम्िन्धिा । 

ग) कृविको ल्याब सम्िन्धिा  

घ) बजेट संशोधन सम्िन्धिा । 

 

मनणययहरु 

मनणयय नं. १ 

यस नगरपामलकाको एघारौ नगरसिाबाट पाररि िागिा आधाररि काययक्रि, कृवििर्य का स्यालो 
िोररङ्ग िथा अन्य र ह्यिुपाईप, होिस्टे लगायिका काययक्रिहरु शरुुिाि गनय सूचना प्रकाशन गने 
सियसम्िि मनणयय गररयो । 

 

मनणयय नं. २ 

राप्ती नगरपामलकाको नगर सिा, नगर काययपामलका, नगर काययपामलका कायायलय, न्यावयक समिमि 
लगायिको कािका सन्दियिा गररएका कमिपय मनणययहरु सरोकारिालाबाट पालना निएको सन्दिय 
छ । यस्िा मनणययहरु कायायन्ियन गराउन नगर प्रहरीको आिश्यकिा खट्केकोले आगािी 
नगरसिाबाट पाररि गरी आगािी आ.ब. २०८०/८१ बाट लाग ु गने प्रयोजनको लामग बाह्रौ 
नगरसिािा नगर प्रहरी काययविमध २०७९पेश पाररि गने सियसम्िि मनणयय गररयो । 

 



 

 

मनणयय नं. ३ 

गि आिको बिाय िथा बाढीले नगरमित्रका कृिकहरुको धानबालीिा िएको क्षमिको राहिका लामग 
नगरबाट वििरण संकलन गरी कृवि ज्ञानकेन्र हदैु गहृ िन्त्रालयिा पठाइएकोिा हालसम्ि पमन 
राहि उपलब्ध निएकोले राहि उपलब्ध गराइददन पनुः अनरुोध गने सियसम्िि मनणयय गररयो ।  

मनणयय नं. ४ 

राप्ती नगरपामलका मित्र रहेका साियजमनक विधालयहरुिा चमल आएको ददिा खाजाका लामग प्रमि 
विधाथी प्रमि ददन रु १५ का दरले रकि उपलब्ध गराउदै आइएकोिा उक रकि साहै्र अपगु 
िएको िनी अमधकांश विधालयबाट गनुासो आएको र व्यिहाररकिा हेदाय पमन गनुासोलाई सम्िोधन 
गनै पने अिस्था देखखएकोले प्रमि विधाथी प्रमि ददन रु ५ थप गरी जम्िा प्रमि विधाथी प्रमि ददन रु 
२० का दरले उपलब्ध गराउनेका काययका लामग नगरसिािा एजेण्डा पेश गने सियसम्िि मनणयय 
गररयो  । 

 

मनणयय नं. ५ 

यस नगरपामलकाको बाह्रौ नगरसिा यवह २०७९ पौि २४ गिे आइिबारका ददन मबहान ११:०० 
बजे नगर काययपामलका कायायलयको सिाहलिा गने सियसम्िि मनणयय गररयो । 

 

मनणयय नं. ६ 

 विविध  

क) िडा नं ५ को िण्डारा चोकिा रहेको नहर वििागको जग्गािा विगिदेखो बाढी वपमडिको रुपिा 
केही सकुुम्बासीहरुको बसोबास रहेको र केही अन्यत्र घर जग्गा िएका िामनसहरुपमन रहेको िने्न 
समुनन आएकोले िास्िविक सकुुम्बासीहरुको पवहचान गने देहाय बिोखजि एक काययदल गठन गने र 
उक्त काययदलले अध्ययन अनसुन्धान गरी िास्िविक सकुुम्बासीहरुको व्यिस्थापन र अन्य 
सकुम्बासीहरुलाई आ आफ्नै घरजग्गािा बस्ने गरी प्रमििेदन पेश गने सियसम्िि मनणयय गररयो ।  

देहायः  

संयोजक - देिेन्र लािा उपप्रिखु 

सदस्य - सीिाराि बल िडाध्यक्ष िडा नं ५ 

सदस्य - अजुयन प्रजा िडाध्यक्ष िडा नं १२ 



सदस्य  - समुििा डल्लाकोटी िडा नं ७ 
सदस्य सखचि – पूिायधार शाखा प्रिखु 

  

ख)  भ्रिण सम्िन्धिा । 

  यस नगरपामलकाको एघारौ नगरसिाले नगरको पययटन प्रिर्द्यन गने उर्द्ेश्यले 
होिस्टे सञ्चालनका लामग बजेट मबमनयोजन गरेकोले होिस्टे कसरी सञ्चालन गने ? को को 
बैठकिा सहिागी हनु्छन र सहिामगिा कसरी हनु्छ िने्न जस्िा मबिय अध्ययन अिलोकन गनय 
काययपामलकाका सम्पूणय सदस्य र नगरका विमिन्न शाखाका कियचारीहरुको प्रमिमनमधत्ि हनुे अखघ 
र पमछ गरी २ िर्य  जाने मनणयय गररयो । पवहलो टोली लिजङु्गको राइनासकोट होिस्टे र 
घलेगाउँ होिस्टेिर्य  र दोस्रो टोली निलपरुको थारुहोिस्टे र स्याङ्गजाको दरौ मसरुिारी 
होिस्टेिा जाने सियसम्िि मनणयय गररयो ।  

ग) अमधकांश कृिकहरुको बसोबास रहेको यस राप्ती नगरपामलकािा विमिन्न कृिकहरुबाट 
उत्पाददि कृवि उपजहरुिा पटक पटक विमिन्न रोग लामग कृिकहरुले सोको परीक्षण गनय 
टाढा टाढा जान ुपने र सियिा रोगको उपचार नपाउने सिस्या िएकोले नगरपामलकािैं ल्याब 
को व्यिस्था गरी ल्याब टेष्ट गनय सकेिा कृवि उपजको संरक्षण र उपचार गनय सहज 
कृिकहरुको वहि हनु े िएकोले आिश्यक बजेट व्यिस्था गरी ल्याब टेष्टको व्यिस्था गने 
मनणयय गररयो ।    

घ) गि एघारौ नगरसिाबाट पाररि गरी सञ्चालनिा ल्याएका योजनाहरु िध्ये केही योजनाहरुिा 
काि हनु नसकेको अिस्थािा छ ।त्यस्िो हकिा खशियक पररिियन गरी नयाँ योजना छनौट 
गरी कािकाज गनयका लामग आगािी नगरसिािा पेश गने मनणयय गररयो। साथै सबै िडा 
अन्िगयिको बजेटबाट सञ्चालन हनुे योजनाहरुिध्ये काि हनु नसकेका योजनाहरु पररिियन गरी 
िडा समिमिको बैठकबाट मनणयय गरी नगर काययपामलका कायायलयिा पेश गने मनणयय गररयो । 

 


