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स्थान : राप्ती नगरपामिका
सिय

: मिहान ८ : ०० बजे

यस राप्ती नगरपालिका , नगर कायय पालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडे ि) को अध्यक्षतामा नगर
कायय पालिकाको बै ठक दे हाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा
छिफि गररयो ॰
उपस्स्थमि
नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडे ि)
नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिं ह िामा
वडाध्यक्ष निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान
वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सु न्दर उप्रे ती
वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उप्रे ती
वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशेर िामा
वडाध्यक्ष वडा निं ५ श्री मेनुका पाठक
वडाध्यक्ष वडा निं ६ श्री जल्लु महतो थारु
वडाध्यक्ष वडा निं ७ श्री सु लमता डल्लाकोटी
वडाध्यक्ष वडा निं ८ श्री वु स्िराज 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 अजुयन प्रजा
वडाध्यक्ष वडा निं . १३ श्री सू यय 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
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई
आमस्ित लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गु नु लव.क.
िे खा अलधकृत श्री गोपाि लतवारी
क.अ. श्री रमेश चौधरी

सदस्य सलचव
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प्रस्तािहरु
1.

सावय जलनक सु नुवाई कायय क्रम सम्बन्धमा ॰

2.

लशक्षा लदवस मनाउने सम्बन्धमा ॰

3.

नगरपालिका थथापना लदवस सम्बन्धमा ॰

4.

धानजोन छिफि सम्बन्धमा ॰

5.

उद्योग वालणज्य सिं घको राप्ती महोत्सव सम्बन्धमा ॰

6.

खोिाहरुको टे ण्डर गने सम्बन्धमा ॰

7.

लवलभन्न सहयोग सम्बन्धमा ॰

8.

२०/८० योजना म्याद थप गरर भु क्तानी गने सम्बन्धमा ॰

9.

२ वटा इस्जजलनयर राख्ने सम्बन्धमा ॰

10.

भोिेवाबा लवद्याियको अपु रो काम पु रा गने सम्बन्धमा ॰

11.

एक लवद्यािय एक नसय छनौट गने सम्बन्धमा ॰

12.

स्वीस सरकारबाट सिं चािन हुने योजनाको समझदारी पत्र ( MOU) गने सम्बन्धमा ॰

मनर्णयहरु
मनर्णय नं. १
प्रस्ताव निं १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट आ.व. ०७५/७६ मा सिं चािन भएका
योजना तथा कायय क्रम र प्रवाह गररएका से वा सम्बन्धमा लमलत २०७६॰०६॰१० गते १ बजे
तरकारी मण्डी भण्डारामा सावय जलनक सु नुवाई कायय क्रम सिं चािन गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं २
प्रस्ताव निं २ मालथ छिफि गदाय लमलत २०७६॰ ०५॰ २२ गते ११:०० बजे भण्डारा मा.लव. मा
लशक्षा लदवस मनाउने र कायय पालिका सवै सदस्यहरु सहभागी भई कायय क्रमिाई सफि
बनाउन सहयोग गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं ३
प्रस्ताव निं ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको थथापना लदवस आश्वीन १ गते

पने

भएकोिे सो लदन लवहान ७ बजे सवै जनप्रलतलनलधहरुिाई थथानीय सरकार सिं चािन ऐन २०७४,
दे वानी र फौजदारी सिं लहता सम्बन्धी लवषयमा

क्षे त्रीय कृषी तालिम केन्द्र वीरे न्द्रनगरमा

अलभमू खीकरण कायय क्रम सिं चािन गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं ४
प्रस्ताव निं ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका धान जोन परे को व्यहोरा कृलष ज्ञान
केन्द्रबाट जानकारी हुन आएकोिे यस नगरपालिकाको पू वय पलिम िोक मागयको दलक्षण
तफयको वडा निं १, २, ३, ४, ६ र ८ को भु भागिाई धानजोन क्षे त्र प्रस्ताव गरी यस सम्बन्धमा
छिफि गनय लमलत २०७६॰०६॰२३ गते १ बजे कायाय ियमा एक गोष्ठी सिं चािन गने लनणय य गररयो
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मनर्णय नं ५
प्रस्ताव निं ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती उद्योग वालणज्य सिं घ राप्तीिे लमलत २०७६॰०६॰२८ गते
दे स्ख लमलत २०७६॰०७॰२८ सम्म वीरे न्द्र आदशय मा. लव. को खे ि मै दान रास्प्त-७ मा प्रथम राप्ती
महोत्सव गने भएको व्यहोरा उल्लेख गदै लमलत २०७६/५/१७ को पत्रवाट सहमलत तथा
सहयोग माग भई आएकोिे आयोजक राप्ती नगरपालिका राप्ती उद्योग वालणज्य सिं घ रहे ने
गरी महोत्विाईिाई भव्य र सव्य रुपमा सिं चािन र व्यवथथापन गनय १०,००,०००॰ – दश िाख
उपिब्ध गराउने र महोत्सवमा हुने िाभ, िागत र जोस्खम सम्पू णय राप्ती उद्योग वालणज्य सिं घिे
लिने व्यहोने गरी महोत्सव सिं चािन गनय सहमलत लदने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं ६
प्रस्ताव निं ५ मालथ छिफि गदाय िोथर र िदारी खोिाहरुको दहत्तर वहत्तर ढु ङगा लगट्टी
वािुवाको ठे क्का िगाउने लवषयको सम्बन्धमा मनहरी गाउँ पालिकासगँ अनौपचाररक छिफि
समे त भएको हुदा िोथर खोिाको IEE प्रलतवे दन अनुसार वोिपत्र आहवान गने ॰ िदरी खोिा
राप्ती र खै रहनी नगरपालिकाको सीमानामा रहे कािे खै रहनी नगरपालिसगँ समन्वय गरी
कायाय न्वयन गने लनणय य गररयो॰
मनर्णय नं ७
प्रस्ताव निं ७ मालथ छिफि गदाय नाररहरुको महान चाड लतज र वडा दशैक
ँ ो अवसरमा लवलभन्न
जनचेतना मु िक कायय क्रम तथा खे िकुद कायय क्रमहरुको िालग सहयोग माग भई आएको
सम्बन्धमा सोको उलचत सम्बोधन गरी लनणय य प्रमु ख, उपप्रमु खको लनणय य/आदे शवाट भएका
कायय क्रम तथा सहयोगको सम्बन्धमा प्रत्ये क मलहनाको पलहिो वै ठकमा पे श गने लनणय य गररयो
मनर्णय नं ८
प्रस्ताव निं ८ मालथ छिफि गदाय आ.व. ०७५/७६ को अस्िम मलहनामा ८०%नगरपालिका र
उपभोक्ताको २०% नगद िागत सहभालगतामा सिं चािन गररएका लवलभन्न १७ वटा
योजनाहरुको काम सोही आ.व.मा सम्पन्न हुनपनेमा सवै योजना सम्पन्न हुन सकेन हाि उक्त
सवै योजना सम्पन्न भइ सकेको हुदा त्यस्ता योजना काम सम्पन्न म्याद लमलत २०७६॰०४॰३०
सम्म थप गरी क्रमागत योजनाको रुपमा राखी भु क्तानी गने गराउने कायय समे तको अनुमोदन
लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं ९
प्रस्ताव निं ९ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा लवकास लनमाय णको कायय हरु तीब्र रुपमा
अलघ बढी रहे को र बढ् दो शहरीकरणिे गदाय लवकास लनमाय ण र शहरीकरणिाई व्यवस्थथत गनय
कायाय ियमा मौजुदा प्रालवलधक जनशस्क्तबाट मात्र कुशि रुपमा कायाय न्वयन गनय नपु ग भएको
महसु स भएकोिे थप कमय चारी आएपलछ हट् ने गरी दे हाय बमोलजमको अलधकृत स्तर छै ठौ
तहको पदिे पाउने पाररश्रलमकमा नघट् ने गरर २ जना इस्जजलनयर दै लनक ज्यािादारीमा राख्ने
लनणय य गररयो ॰
तपलसि
१. इस्जज. से वा लसलभि समु ह
–१
२. इस्जज. से वा लवस्िङ एण्ड आलकयटे क्ट - १
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मनर्णय नं १०
प्रस्ताव निं १० मालथ छिफि गदाय भोिेबाबा आधारमु त लवद्यािय राप्ती-२ को अधु रो कायय को
िालग इलिमे ट गरी सो बमोलजम कायय गनय रु ५०००००॰ पाँ च िाख रकम लवलनयोजन गरर
कायाय न्वन गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं ११
प्रस्ताव निं ११ मालथ छिफि गदाय प्रदे श सरकार सामालजक लवकास मिाियको च.निं. ४००
लमलत २०७६॰०५॰०२ को पत्रबाट

"एक मिद्यािय एक नसण

" काययक्रमको िालग

कायय पालिकाबाट लनणय य गराई लवद्याियको नामाविी पठाई लदन िेखी आएकोिे लशक्षा शाखा
र स्वास्थ्य शाखाबाट लवद्याियको मु ल्याङ्कन सलहत प्राप्त भएकोमा श्री बुिशास्ि मा.लव. राप्ती२ िाई छनौट गरी पठाउने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं १२
प्रस्ताव निं १२ मालथ छिफि गदाय स्वीस सरकार समे तको सहयोगमा राप्ती नगरपालिकामा
सिं चालित पू वी लचतवन नदी व्यवथथापन तथा लजलवको पाजयन सु धार कायय क्रम (चरण-२) को
आ.व. ०७६/७७ को कायय क्रम दे हाय बमोलजम िागत सहभालगता रहने गरी आयोजना सहयोगी
इकाई ( PSU) बाट प्राप्त मस्यौदा उपर छिफि भयो ॰ सो बमोलजम समझदारी पत्र ( MOU)
मा यस नगरपालिकाको तफयबाट प्रमु ख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाईिाई
अलधकार लदने लनणय य गररयो ॰
िपमसि
1. स्वीस सरकार

– ४० %

2. नेपाि सरकार

– ३० %

3. नगरपालिका -२०%
4. उपभोक्ता सलमलत

– १०%

