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बैठक संख्या : ५९         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मििी : २०७६॰०५॰२९ 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  

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 : ५९      मिमि : २०७६॰०५॰२९ गिे  

 

प्रस्तावहरु 

1. शाखागत रुपबाट आएको बजेट स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰  

2. कालिटार एलककृत बस्ती लवकास योजनाको िालग प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा ॰  

3. लशक्षकको आन्तररक सरुवा सम्बन्धमा ॰  

4. शुल्क वृस्ि गने लशक्षा सलमलतको लनणयय अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰ 

5. सट्टा लशक्षक राखे्न भने्न लशक्षा सलमलतको लनणयय अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰ 

6. धान जोन, लचस्यान केन्द्र र सिंकिन केन्द्र राखे्न सम्बन्धमा ॰  

7. भास्माडी गैंडाताि र दाना उद्योगको बजेट सम्बन्धमा ॰  

8. स्वीसको काययक्रम बााँडफाड गने सम्बन्धमा ॰  

9. सालवक कोराक गा.लव.स.िे खररद गरेको जग्गामा  परेको  मुिामा अलधकार लदइ पठाउने बारे ॰ 

10. 'घ' वगयको लनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र अनुमोदन गने सम्बन्धमा  ॰ 

11. ११ निं. वडा कायायिय व्यवथथापन सम्बन्धमा ॰  

12. गररमा नामको धानबािीको के्षत्री पूती लदने सम्बन्धमा ॰  

13. डेङ्गो रोग लनयिण सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णयहरु 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका आ.व. ०७६/७७ को िालग शाखागत रुपमा 

लवलनयोजन गररएका बजेटबाट शाखाहरुबाट प्राप्त वालषयक काययक्रम तयार गरी पेश भएकोमा लमलत 

२०७६॰०३॰०८ को काययपालिकाको  बैठकबाट उपप्रमुख श्री इमानलसिंह िामाको सिंयोकत्वमा 

गलठत सलमलतिे लसफाररस गरर आएका योजनाको सम्बन्धमा लशक्षामा थप १-९ सम्मका 

लवद्याियका अलत लवपन्न लवद्याथीिाई लवशेष सहयोग गने गरी अनुदान सहयोग गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय "मवकास प्राप्त गनण र पुयाणसउन" कलठन रहेको थथानमा बसोबास 

गरेका नागररकहरुिाई एलककृत रुपमा बस्ती बसाई सवै सुलवधा लछटो पुयायााउन राप्ती-१३ 

कालिटारमा एलककृत बस्ती लवकास योजना सिंचािन गनय रालरि य योजना आयोग, तराई मधेश 

समृस्ि काययक्रम िगायतका लनकायमा कररव रु १०,००,००,०००॰ दश करोडको योजना प्रस्ताव 

गरी माग गने लनणयय गररयो ॰  
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मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र सिंचािनमा रहेका लवद्याियहरुमा 

काययरत लशक्षकहरुिाई आन्तररक रुपमा सरुवा गनय नगर लशक्षा सलमलतबाट लनणयय भएकोमा सो 

कायायन्वयनको िालग काययलवलध बनाई सो बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय सिंथथागत लवद्यायनहरुिे लवगत तीन वषय देखी लवद्याथीहरु एक 

दरको शुल्क लिदै आएको र तीन वषय शुल्क पलछ शुल्क बढाउन पने माग भएको सन्दभयमा नेपाि 

सरकारिे कमयचारी लशक्षक िगायतको २०% सम्म तिब बढाउने गरेको लनणयय मुल्य वृस्ि तथा 

शैलक्षक गुणस्तर अलभवृस्िका िालग शुल्क बढाउन आवश्यक रहेको सन्दभयमा नगर लशक्षा 

सलमलतबाट लनणयय भइ आए बमोलजम लवद्यािय आफुिे लनणयय गरी बढीमा २३.४८ सम्म शुल्क वृस्ि 

गनय अनुमती लदने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय  नगर लशक्षा सलमलतमा भएको लनणयय वीरेन्द्र आदशय मा.लव. 

वीरेन्द्रनगर राप्ती-७ मा काययरत लशक्षक सोमनाथ लतवारीिाई स्रोत लशक्षकको रुपमा काममा 

िगाउन काजमा रास्खएको हुाँदा लनजको सट्टामा लनज फलकय  नगए सम्म वा अको व्यवथथा नभए 

सम्मको िालग करारमा लशक्षक राख्न अनुमती लदने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय  UNDP समेतको सहयोगमा सिंचालित सहकारी बजार लवकास 

काययक्रम CMDP बाट तरकारी सिंकिन केन्द्र र लचस्यान भण्डारण लनमायण गरी लदने भने्न जानकारी 

हुन आएकोिे साना लकसान सहकारी सिंथथा राप्ती-५ भण्डारासाँग समन्वय गरी कायायन्वयन गने 

लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय  राप्ती-६ मा लनमायण भएको मस्माडी गैडा ताि र राप्ती-४ गत 

आ.व.मा लनमायण तथा थथापना भएका सिंरचनाहरुको िालग थप कायय गने सम्बन्धमा दाना उद्योगको 

सिंचािन काययलवलध माग गरी ताि र दाना उद्योगिाई प्रदेशबाट लदइएको बजेटको २०% लदने लनणयय 

गररयो  

मनर्णय नं. ८ 

प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय  नेपाि सरकार, स्वीस सरकार, राप्ती नगरपालिका र उपभोक्ता 

सलमलत समेतको सिंयुक्त िागतमा सिंचािन गररने योजनाहरु छनौट गनय लसल्ट कन्सले्टन्ट र राप्ती 

नगरपालिकाको सम्बस्न्धत वडाका जनप्रलतलनलध समेतबाट सिंयुक्त अनुगमन गरी योजना छनौट गने 

लनणयय गररयो ॰  
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मनर्णय नं. ९  
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय  श्री लचतवन लजल्ला अदाितबाट जारी भएको म्याद सिंवत २०७६ 

सािको ररट निं. ०७६- C४-००२६ लवषय : जािसाझी मुिाको लवषयमा राप्ती नगरपालिका-१० बसे्न 

मान कुमार चेपाङिे राप्ती वडा निं. १० सालवक कोराक गा.लव.स. िे खररद गरेको जग्गामा उक्त 

मुिामा राप्ती नगरपालिकािाई समेत लवपक्षी बनाएको हुाँदा सो मुिामा यस नगरपालिका र राप्ती 

नगरपालिका वडा निं. १० को तफय बाट गनुयपने समू्पणय कायय गने गरी यस कायायियको अलधकृत स्तर 

छैटौ तहका श्री राजेन्द्र मैनािीिाई अलधकार लदई पठाउने लनणयय गररयो ॰  
मनर्णय नं. १० 

प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय  घ वगयको लनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययलवलध 

२०७४ को बुदा ३ बमोलजम इजाजत पत्र लददा काययपालिकाको लनणययबाट प्रदान गनुयपने व्यवथथा 

भएको तर लवलवध कारणिे लनम्न ४ वटा लनमायण व्यवसायीहरुिाई काययपालिका बैठकबाट 

अनुमोदन गने गरी इजाजत पत्र प्रदान गररएको हुदा सो अनुमोदन गने लनणयय गररयो ॰  
िपमसि 

1. पेररशा कन्सटि क्सन एण्ड सप्लायसय फमय राप्ती – १ 

2. िलित लनमायण सेवा राप्ती-६ 

3. दुगाय भवानी कन्सटि क्सन राप्ती – ३ 

4. एम. जी. कन्सटि क्सन राप्ती-५ 

मनर्णय नं. ११ 

प्रस्ताव निं. १ १ मालथ छिफि गदाय  राप्ती-११ को वडा कायायियमा लमलत २०७६॰०५॰०५ गते राती  

अज्ञात समुहिारा आगजानी भइ अध्यक्षको कायय-कक्ष िगायत अन्य सामाग्री जिी नर भएको हुाँदा 

कायायिय व्यवथथापनको िालग आवश्यक सामग्री नगरपालिकाबाट पठाउने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. १२ 

प्रस्ताव निं. १ २ मालथ छिफि गदाय  यस नगरपालिका लभत्र िगाइएको गररमा नामको धानवािीमा 

दाना निागेको देस्खएकोिे यस सम्बन्धमा कृषकिाई के्षती पूलतय लदिाउन के्षतीमा अनुमालनत 

लववरण तयार गरी सिंघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बस्न्धत लनकायमा िेस्ख पठाउने लनणयय 

गररयो ॰ 

मनर्णय नं. १३ 

प्रस्ताव निं. १३ मालथ छिफि गदाय  नेपाि महामारीको रुपमा फैलिएको डेङ्गो रोग लनयिणका िालग 

वडामा सिंचेतना मुिक काययक्रम र िामखुटे्टको िाभाय नर गने काययक्रम सिंचािन गने लनणयय गररयो 

॰ 

 

 


