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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 वडा 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 शमसेर िा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 

सदस्य सलचव  प्रमुख  प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमस्ित  लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क. 

िेखा अलधकृत  श्री मुस्ि प्रसाद चापागाई 

क.अ. रमेश चौधरी   
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प्रस्तावहरु 

१. नगर प्रोफाइिको मस्यौदा सम्बन्धमा ॰ 

२. २ वटा योजनाको  DPR गने सम्बन्धमा ॰ 

३. एलककृत बस्ती लवकास सम्बन्धी ॰ 

४. िलक्षत समुहको सिंचािन सम्बन्धी काययलवलध सम्बन्धमा ॰ 

५. प्रहरी चौकी थथापनाको लसफाररस गने सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णयहरु 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय नगर प्रोफाइि तयार गने क्रममा हाि सम्म भएको प्रगलत, प्राप्त लवशे्लषण 

सलहतका लवलवध लवषयमा प्रसु्तती भयो ॰ प्राप्त तथ्याङ्कहरु सम्बस्न्धत वडाहरुमा पठाउने र वडा कायायियहरुिे 

सोको अध्ययन गरी आवश्यक पृष्ठ पोषण नगरपालिकामा पठाउने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको नगर लवकास योजना गने क्रममा ३० करोड भन्दा बढी 

िागत िाग्न सके्न खािका २ वटा योजनाको DPR तयार गने लजमे्मवारी सोही परामशय दाताको रहेको छ ॰ सो 

DPR गने योजना दुग्ध उद्योग सिंथथाको थथान बारे अन्यि सिंचािनमा रहेका दुग्ध उद्योगहरुका समेत थथािगत 

अविोकन गरी अको बैठकमा पेश गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको वडा निं. १०, ११, १२ र १३ पहाडी भू-भाग भएको हुदा 

नू्यनतम आधारभुत मानवीय सेवा समेत पुयायफउन र प्राप्त गनय कठीन, बाढी पलहरोका जोस्खम परेका बस्ती 

भएकोिे देहायका वडाहरुका देहायका बस्तीहरु लनम्न बमोलजमको थथानमा बस्ती थथानान्तरण गनय आवश्यक 

देस्खएको लववरण लजल्ला प्रशासन कायायिय तथा प्रदेश सरकारका सम्बस्न्धत मिािउहरुमा समेत अनुरोध 

गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

िपमसि 

सि 

नं. 

वडा 

नं. क ि जोसिममा रहेको बस्ती घरधुरी िंख्या 

बस्ती िानन 

पनुनको कारण 

बस्ती िानुनपने 

स्थान कैफियत 

१ १० 

१ वागान्ती जासगरे टोल   

बाढीपसहरो र  

िेवा िुसवधा 

पुयानुुउन कठीन 

पहाडी बस्ती 

चारफकल्ला 

चौघारा 

सनजी ३५ 

सवगाहा 

२ धैयापानी   

३ रातोपहरा   

४ िुरुङदो ३ 

५ पदाद ु ११ 

६ रोङसलङ ८ 

७ धारापानी ७ 

८ मुसिडाडा १० 

९ चाङराङ ३ 

१० िाइराङ/माइडाडा ६ 

११ भिला ३ 
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२ ११ 

१ धानवारी   

बाढीपसहरो  र  

िेवा िुसवधा 

पुयानुुउन कठीन 

पहाडी बस्ती 

थाकलटार  

सजसललङ 

 बररनटार 

सनजी १० 

सवगाहा 

२ मासतबुङ   

३ सिमल डाडा   

४ वेलडाडा   

५ रातो डाडा   

६ च्यान डाडा   

७ यलाराङ   

८ कुिुम डाडा   

९ कच्चुर   

१० मास्की   

११ करैचापानी   

१२ चासलि े   

१३ नुनपानी   

१४ चौथली   

३ १२ 

१  मोसलङ ३ 

पसहरो र  

िेवा िुसवधा 

पुयानुुउन कठीन 

पहाडी बस्ती 

नौलापुर 

नुनथली 

चात्राङ 

२० सवगाहा 
२ सडलवाङ १५ 

३ तेरेङ्गे ५ 

१ सवगाहा 

१२ कठ्ठा 

४ सभपुङ ४ 

५ ल्वेतेि ९ 

६ िास्राङ ३८ 

७ पिानल १३ 

८ काङसमराङ ७ 

९ मेत्राङ ११ 

१० मुती 3 

११ मैतेि ३ 

४ १३ 

१ ज्यारबाङ   

पसहरो र  

िेवा िुसवधा 

पुयानुुउन कठीन 

पहाडी बस्ती 

कासलटार सनजी जग्गा 

२ ढकुवाङ   

३ देवरा   

४ छ्याकवाल   

५ छ्यारािुक   

६ च्यूफदङ   

७ कासलिोला   

८ िार्ललङ   

९ ब्राद ु ३ 

१० मैनडाडा १ 
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मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय  नगरपालिका लभत्र रहेका िलक्षत वगयको हक लहत अलधकार र कतयव्यको बारेमा 

लवद्यमान नीलत र नगरबाट सिंचािन गररने काययक्रममा बढी भन्दा बढी सरीक गराई लवकासको अनूभुती 

लदिाउनका िालग उि िलक्षत समुहहरुको सिंचािन सम्बन्धी काययलवलध देहाय बमोलजम स्वीकृत गने लनणयय 

गररयो ॰ 

िपमसि 

१. बाि अलधकार उत्थान सिंरक्षण र व्यवथथापन काययलवलध - २०७५  

२. आलदबासी जनजालत हक अलधकार सिंरक्षण तथा उत्थान सम्बन्धी काययलवलध - २०७५ 

३. जेष्ठ नागररक लहत सिंरक्षण तथा उत्थान सम्बन्धी काययलवलध - २०७५ 

४. मलहिा शसस्िकरण सम्बन्धी काययलवलध - २०७५ 

५. दलित हक अलधकार, सिंरक्षण तथा उत्थान सम्बन्धी काययलवलध – २०७५ 

 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा भएको शास्न्त सुरक्षा व्यवथथािाई थप मजबुद बनाउन 

भौगोलिक रुपिे अलत लवकट रहेका थथानमा समेत नागररकिाई शास्न्त र सुव्यवथथा महसुस गराउन देहाय 

बमोलजमका थथानहरुमा प्रहरी चौकी/लवट थथापना गरी लदन सम्बस्न्धत लनकायमा िेखी पठाउने लनणयय गररयो ॰  

मस.नं. वडा नं. स्थान प्रहरी चौकी/मवट कैमियि 

१ १२ ठकुरी भञ्ज्याङ प्रहरी चौकी ३ कोठे भवन उपिब्ध 

गराउन सलकने 

२ २ गड्यौिी प्रहरी लवट  

३ ६ प्यारीढाप प्रहरी लवट  

४ ८ कालिका सामुदालयक बन भवन प्रहरी लवट  

 


