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स्थान : राप्ती नगरपामिका
सिय

: साझ ५ : 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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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 वृ स्ि गने लशक्षा सलमलतको लनणय य अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰

5.

सट्टा लशक्षक राख्ने भन्ने लशक्षा सलमलतको लनणय य अनुमोदन गने सम्बन्धमा ॰

6.

धान जोन, लचस्यान केन्द्र र सिं किन केन्द्र राख्ने सम्बन्धमा ॰

7.

भास्माडी गैंडाताि र दाना उद्योगको बजेट सम्बन्धमा ॰

8.

स्वीसको कायय क्रम बााँ डफाड गने सम्बन्धमा ॰

9.

सालवक कोराक गा.लव.स.िे खररद गरे को जग्गामा परे को मु िामा अलधकार लदइ पठाउने बारे ॰

10.

'घ' वगयको लनमायण व्यवसायी इजाजत पत्र अनुमोदन गने सम्बन्धमा

11.

११ निं. वडा कायाय िय व्यवथथापन सम्बन्धमा ॰

12.

गररमा नामको धानबािीको क्षे त्री पू ती लदने सम्बन्धमा ॰

13.

डे ङ्गो 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 कायय क्रम तयार गरी पे श भएकोमा लमलत
२०७६॰०३॰०८ को कायय पालिकाको बैठकबाट उपप्रमु ख श्री इमानलसिं ह िामाको सिं योकत्वमा
गलठत सलमलतिे लसफाररस गरर आएका योजनाको सम्बन्धमा लशक्षामा थप १-९ सम्मका
लवद्याियका अलत लवपन्न लवद्याथीिाई लवशेष सहयोग गने गरी अनुदान सहयोग गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. २
प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय "मवकास प्राप्त गनण र पु याण सउन" कलठन रहे को थथानमा बसोबास
गरे का नागररकहरुिाई एलककृत रुपमा बस्ती बसाई सवै सु लवधा लछटो पु याय ााउन राप्ती-१३
कालिटारमा एलककृत बस्ती लवकास योजना सिं चािन गनय रालरिय योजना आयोग, तराई मधे श
समृ स्ि कायय क्रम िगायतका लनकायमा कररव रु १०,००,००,०००॰ दश करोडको योजना प्रस्ताव
गरी माग गने लनणय य गररयो ॰
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मनर्णय नं. ३
प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका लभत्र सिं चािनमा रहे का लवद्याियहरुमा
कायय रत लशक्षकहरुिाई आन्तररक रुपमा सरुवा गनय नगर लशक्षा सलमलतबाट लनणय य भएकोमा सो
कायाय न्वयनको िालग कायय लवलध बनाई सो बमोलजम गने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ४
प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय सिं थथागत लवद्यायनहरुिे लवगत तीन वषय दे खी लवद्याथीहरु एक
दरको शुल्क लिदै आएको र तीन वषय शुल्क पलछ शुल्क बढाउन पने माग भएको सन्दभय मा नेपाि
सरकारिे कमय चारी लशक्षक िगायतको २०% सम्म तिब बढाउने गरे को लनणय य मु ल्य वृ स्ि तथा
शैलक्षक गुणस्तर अलभवृ स्िका िालग शुल्क बढाउन आवश्यक रहे को सन्दभय मा नगर लशक्षा
सलमलतबाट लनणय य भइ आए बमोलजम लवद्यािय आफुिे लनणय य गरी बढीमा २३.४८ सम्म शुल्क वृ स्ि
गनय अनुमती लदने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ५
प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय

नगर लशक्षा सलमलतमा भएको लनणय य वीरे न्द्र आदशय मा.लव.

वीरे न्द्रनगर राप्ती-७ मा कायय रत लशक्षक सोमनाथ लतवारीिाई स्रोत लशक्षकको रुपमा काममा
िगाउन काजमा रास्खएको हुाँ दा लनजको सट्टामा लनज फलकय नगए सम्म वा अको व्यवथथा नभए
सम्मको िालग करारमा लशक्षक राख्न अनुमती लदने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ६
प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय UNDP समे तको सहयोगमा सिं चालित सहकारी बजार लवकास
कायय क्रम CMDP बाट तरकारी सिं किन केन्द्र र लचस्यान भण्डारण लनमाय ण गरी लदने भन्ने जानकारी
हुन आएकोिे साना लकसान सहकारी सिं थथा राप्ती-५ भण्डारासाँ ग समन्वय गरी कायाय न्वयन गने
लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. ७
प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती-६ मा लनमाय ण भएको मस्माडी गैडा ताि र राप्ती-४ गत
आ.व.मा लनमाय ण तथा थथापना भएका सिं रचनाहरुको िालग थप कायय गने सम्बन्धमा दाना उद्योगको
सिं चािन कायय लवलध माग गरी ताि र दाना उद्योगिाई प्रदे शबाट लदइएको बजेटको २०% लदने लनणय य
गररयो
मनर्णय नं. ८
प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय नेपाि सरकार, स्वीस सरकार, राप्ती नगरपालिका र उपभोक्ता
सलमलत समे तको सिं युक्त िागतमा सिं चािन गररने योजनाहरु छनौट गनय लसल्ट कन्सल्टे न्ट र राप्ती
नगरपालिकाको सम्बस्न्धत वडाका जनप्रलतलनलध समे तबाट सिं युक्त अनुगमन गरी योजना छनौट गने
लनणय य गररयो ॰
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मनर्णय नं. ९
प्रस्ताव निं. ९ मालथ छिफि गदाय श्री लचतवन लजल्ला अदाितबाट जारी भएको म्याद सिं वत २०७६
सािको ररट निं. ०७६- C४-००२६ लवषय : जािसाझी मु िाको लवषयमा राप्ती नगरपालिका-१० बस्ने
मान कुमार चेपाङिे राप्ती वडा निं. १० सालवक कोराक गा.लव.स. िे खररद गरे को जग्गामा उक्त
मु िामा राप्ती नगरपालिकािाई समे त लवपक्षी बनाएको हुाँ दा सो मु िामा यस नगरपालिका र राप्ती
नगरपालिका वडा निं. १० को तफयबाट गनुयपने सम्पू णय कायय गने गरी यस कायाय ियको अलधकृत स्तर
छै टौ तहका श्री राजेन्द्र मै नािीिाई अलधकार लदई पठाउने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. १०
प्रस्ताव निं. १० मालथ छिफि गदाय घ वगयको लनमाय ण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कायय लवलध
२०७४ को बुदा ३ बमोलजम इजाजत पत्र लददा कायय पालिकाको लनणय यबाट प्रदान गनुयपने व्यवथथा
भएको तर लवलवध कारणिे लनम्न ४ वटा लनमाय ण व्यवसायीहरुिाई कायय पालिका बैठकबाट
अनुमोदन गने गरी इजाजत पत्र प्रदान गररएको हुदा सो अनुमोदन गने लनणय य गररयो ॰
िपमसि

1. पेररशा कन्सटि क्सन एण्ड सप्लायसय फमय राप्ती – १
2. िलित लनमाय ण सेवा राप्ती-६
3. दु गाय 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 कायाय ियमा लमलत २०७६॰०५॰०५ गते राती
अज्ञात समु हिारा आगजानी भइ अध्यक्षको कायय -कक्ष िगायत अन्य सामाग्री जिी नर भएको हुाँ दा
कायाय िय व्यवथथापनको िालग आवश्यक सामग्री नगरपालिकाबाट पठाउने लनणय य गररयो ॰
मनर्णय नं. १२
प्रस्ताव निं. १ २ मालथ छिफि गदाय यस नगरपालिका लभत्र िगाइएको गररमा नामको धानवािीमा
दाना निागेको दे स्खएकोिे यस सम्बन्धमा कृषकिाई क्षे ती पू लतय लदिाउन क्षे तीमा अनुमालनत
लववरण तयार गरी सिं घीय सरकार, प्रदे श सरकार तथा सम्बस्न्धत लनकायमा िेस्ख पठाउने लनणय य
गररयो ॰
मनर्णय नं. १३
प्रस्ताव निं. १३ मालथ छिफि गदाय नेपाि महामारीको रुपमा फैलिएको डे ङ्गो रोग लनयिणका िालग
वडामा सिं चेतना मु िक कायय क्रम र िामखु ट्टेको िाभाय नर गने कायय क्रम सिं चािन गने लनणय य गररयो
॰

