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बैठक संख्या : ६२         स्थान : राप्ती नगरपामिका 
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यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा बराि (पौडेि) जू्यको अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा 

छिफि गररयो ॰  

उपस्स्थमत  

नगरप्रमुख श्री प्रभा बराि(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. स्वीस सरकार समेतको िागत सहभालगता सिंचािन गने योजना स्वीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

2. योजनामा बजेट लवलनयोजन गने सम्बन्धमा ॰ 

3. राष्ट्र पलत चुरे तराइ मधेश सिंरक्षण लवकास सलमलतको २०७७॰०७८ को योजना माग सम्बन्धमा  

4. इट्टा उद्योगको िागी माटोको शुल्क लिने सम्बन्धमा ॰ 

5. आ िे प शाखा गठन र आ.िे.प. गने सम्बन्धमा ॰ 

6. राप्ती-८ पम्पापुि तिको थथानमा तटबन्धनको िालग प्राथलमकता लदने सम्बन्धमा ॰ 
7. घ वगयको इजाजत पत्र लदने सम्बन्धमा ॰ 
8. योजनाको प्रस्ताव पठाउने सम्बन्धमा ॰ 

 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं १ मालथ छिफि गदाय नेपाि सरकार स्वीस सरकार यस नगरपालिका थथानीय उपभोक्ता 

समेतको िागत सहभालगतामा राप्ती नगरपालिकामा चािु आ.व. मा सिंचािन गने योजना तथा 

काययक्रमहरु नगरपालिकाबाट र स्वीस सरकारको तफय बाट गररएका प्रालवलधक समेतबाट सिंयुक्त 

रुपमा गररएको अनुगमन समेतको आधारमा देहायका योजनाहरु स्वीकृत गरी प्रालवलधकबाट तयार 

गररएको िगत इलष्ट्मेट बमोलजम कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰ 

 
Inner Streams Embankment Protection  
   

 1 Dhungre Inner stream Protection Rapti  -6   

2 Pampha Inner stream Protection  Rapti -7   

3 Chytra Inner stream Potection  Rapti - 8   

4  Bagar Inner stream Protection  Rapti- 4   

5 Gheghari Khola Innerstream Protection Rapri -3   

6 ladara Inner stream Protection  Rapti -9   

7 Lothar Inner stream Protection Rapti - 12   

8 Surdevi ghol Inner stream Protection Rapti -2   
Irrigation Scheme 
     

1 Mudabaar Kulo(mudabhar brnch and gangate branch) Rapti -6   

2 Hardi Kulo  - sahadev sedhai ko ghar nera  Rapti -6   

3 kalitar Kulo  Rapti - 13   

4 Khahare kulo (both left and right bank) Rapti - 5   

5 Daitye Kulo  Rapti -7   

7 Padariya Kulo  Rapti -6   

8 Chytra kali kulo Rapti -7   

9 Bagar Kulo  Rapti- 2 

 10 Chautara Kulo Rapti - 8 

 



बैंठक संख्या : ६२                  मिती : २०७६॰०७॰२९ गते सिय  : साझ ३ : ०० बजे  
Lothar Rapti Dyke and Spur Maintenance  

1 Maintenance of Spur at Girija Ghat along Lothar Rapti  
Dyke  

Rapti    

2 Maintenance of Launching apron at mudabar Kulo 
along Lothar Rapti  Dyke  

Rapti    

3 Construction/Maintenance of Spur, Dyke, and 
Launching apron along Lothar Rapti  Dyke  

Rapti    

4 Dyke Height Raising from km 4  Rapti    

5 Dyke Height Raising from km 8 Rapti    

Sabo Dam 

1 Check Dam construction at kalitar  Rapti -13   

2 
Check dam Construction at Martal (Bhimsen dhal, 
martal ) - 2 nos. Rapti  -11   

3 Checkdam and river training at Koraktar  Rapti - 12   

4 Checkdam Construction at pampa Khola  - 2 nos Rapti - 10   

5 Checkdam Construction at Sukhha Khola  Rapti - 9   

6 Gangarchock Khola galethi checkdam  Rapti -11   

Inner Streams Embankment Protection  

1 Dhungre inner stream protection  Rapti  -6             

2 Pampha inner stream Protection  Rapti -7             

3 Chytra Innerstream Potection  Rapti - 8   

4 Khahare innerstream Protection  Rapti- 4   

5 Gheghari Khola Innerstream Protection Rapri -3   

6 ladara innerstream Protection  Rapti -9   

7 Lothar innerstream  rapti - 13 /12   

8 Surdevi ghol innerstream protection  Rapti -2   

Irrigation Scheme 

1 Mudabaar Kulo(mudabhar brnch and gangate branch) 
Rapti -6 

  

2 Hardi Kulo  - sahadev sedhai ko ghar nera  Rapti -6   

3 kalitar Kulo  Rapto - 13   

4 padariya Kulo  rapti - 6   

5 Daitye Kulo  Rapti -7   

7 Khahare kulo (both left and right bank) Rapti -5   

8 Chytra kali kulo Rapti -9   

Water Shed Management 

1 Blostering /toe wall/ bio-engineering at Ratopairo Rapti  -10   

2 

Wing wall lengthen/rive-router bank protection/bio -
engineering 

Rapti  -10   

3 Bedbar at pamphakhola and Bio engineering  Rapti  -10    

4 Bioengineering and river side protection works Rapti - 8   

5 Conservation of lothar khola bank  Rpati -11   
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मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजना 

तथा काययक्रममा छुट भएका तर तत्काि योजना सिंचािनमा पनय आवश्यकता देस्खएका देहायका 

योजनामा देहाय बमोलजम रकम नगरको काययक्रम खचय लशर्यकबाट उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो  

१. सवारी साधन खररद लवज्जम सु्कि राप्ती-२   -रु.५,००,०००॰-  

२. चौधरी सामुदालयक भवन लनमायण राप्ती – ७   -रु.५,००,०००॰-  

३. जनआदशय क्याम्पस भवन लनमायण राप्ती – ७   -रु.१५,००,०००॰ – 

४. बडहराको बोररङ राप्ती – ८     – रु १,००,०००॰ 

५. ब्रम्ह नगरको बोररङ पाइपिाइन राप्ती – ८   – रु. १,५०,०००॰– 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं ३ मालथ छिफि गदाय राष्ट्र पलत चुरे तराइ मेधश सिंरक्षण सलमलतबाट आ.व. ०७६/७८ मा 

सिंचािन गनय आवश्यक योजना छनौट गरी पठाइ लदन माग भइ आएकोिे वडाबाट माग गरी 

योजनाहरु सिंचािन गरी लदन लसफाररस गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं ४ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सभाबाट पाररत आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूची-५ मा धेरै 

मात्रामा माटो प्रयोग   हुने उद्योग जसै्त इट्टा उद्योगहरुिाई उद्योगको क्षमताका आधारमा सम्बस्न्धत 

थथानीय तहिे वालर्यक रुपमा शुल्क लनधायरण  गनय सके्नछ र यसरी वालर्यक रुपमा शुल्क लनधायरण 

गदाय जोडीएको थथानीय तहहरुसँग समेत आवश्यक समन्वय गनुय पनेछ भने्न भएकोिे र खैरहनी 

नगरपालिकामा लमलत २०७६॰०७॰२७ मा बसेको बैंठकबाट भएको लसफाररस समेतको आधारमा 

राप्ती नगरपालिका लभत्र सिंचालित इट्टा भट्टाहरुका माटो िैजाने सम्बन्धमा देहाय बमोलजम वालर्यक 

शुल्क लिने लनणयय गररयो ॰ 

१. Natural Draft अटोमेलटकि रुपमा मालथबाट धँुवा फाल्ने इट्टा उद्योगको कच्चा पदाथय 

माटोको िालग वालर्यक रु १२५०००॰ एक िाख पच्चीस हजार मात्र शुल्क लिने ॰ 

२. Force Draft पिंखाबाट हावा तानेर फाल्ने इट्टा उद्योगको कच्चा पदाथय माटोको िालग 

वालर्यक रु १७५०००॰ एक िाख पचहत्तर हजार मात्र शुल्क लिने ॰ 

३. उपरोक्त अनुसार तोकीएको शुल्क उद्योगको नलवकरण गदाय कै अवथथामा सम्बस्न्धत 

उद्योगिे नगरपालिकामा दास्खिा गनुय पनेछ ॰ 
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मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं ५ मालथ छिफि गदाय थथानीय सरकार सिंचािन ऐन २०७४ को दफा ७७ को उपदफा १ 

मा थथानीय तहिे आफ्नो आय व्ययको अस्िम िेखा पररक्षण महािेखा परीक्षकबाट गराउन पदयछ 

भने्न उले्लख छ त्यसै्त उपदफा २ मा थथानीय तहिे कानून बमोलजम आफ्नो आय र व्यायको 

आिररक िेखा परीक्षक गराउन पने छ भने्न उले्लख छ ॰ गत आ.व. हरुमा को िे नी का बाट सवै 

शे्रस्ताको आिररक िेखा परीक्षण भएकोमा यस पटक सिंघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको मात्र 

आिाररक िेखा पररक्षण गनय लमल्ने भलन सोही बमोलजम मात्र आिाररक िेखा पररक्षणिे बाँकी 

बजेटको से्रस्ता आिाररक िेखा पररक्षण गनय को िे लन का बाट सम्भव नभएमा राप्ती 

नगरपालिकामा एक आ िे पा शाखा गठन गरी शाखामा िेखा तफय का कमयचारी खटाइ गत आ.व. 

को बाँकी शे्रस्ताको आ िे प गराउने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय राप्ती-८ पम्पापुि तिको थथानमा दुवै तफय  तटबन्धन गनयको िालग 

प्रदेश सरकार/स्वीस सरकार/सिंघीय सरकार आदीबाट प्राप्त हुने कुनै पलन लमल्दो शीर्यकबाट 

बजेट माग गरी कायायन्वयन गनय मुख्य प्राथलमकता लदने प्रलतविताको लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं. ७ 

प्रस्ताव निं. ७ 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 २ वटा लनमायण व्यवसायीहरुिाई काययपालिका बैठकबाट इजाजत पत्र 

प्रदान गने लनणयय गररयो ॰ 
तपमसि 

1. जय गढीमाइ लनमायण कन्स्ट्र क्सन राप्ती - ६ 

2. महाकािी देवी कन्स्ट्र क्सन राप्ती - ९ 

मनर्णय नं. ८ 

प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय  प्रदेश सरकार भूमी व्यवथथा कृर्ी तथा सहकारी मिािय, कृर्ी 

लवकास लनदेशानािय प्रदेश निं. ३ िारा प्रकालशत सूचना अनुसार यस नगरपालिका लभत्र एकीकृत 

नमुना बस्ती तथा कृर्ी पययटन काययक्रमको िालग आव्हान गररएकोमा यस नगरपालिकाको 

तफय बाट आवश्यक समपूरक रकम राखे्न प्रलतबिता सलहत एक करोड पचास िाख सम्मको 

प्रस्ताव कृर्ी लवकास लनदेशनािय पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

 


