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बैठक संख्या : ४४         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मिती : २०७५।१०।२१ गते       सिय  : साझ ४ : 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 ॰  

उपस्स्थमत  

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. आयूवेद औषधाियको भवन लनमायण सम्बन्धमा सम्बन्धमा ॰  

२. प्रदेश सरकारमा पेश गने िागत सहभालगताको काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

३. नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर सम्बन्धमा ॰ 

४. दुग्ध जन्य पदाथयको पररकार बनाउने उद्योग सम्बन्धमा ॰  

५. बुस्िशास्ि क्याम्पसको शैलक्षक गुणस्तरको बजेट सम्बन्धमा ॰ 

६. नम्बरी जग्गा घर बने्न अवथथा नहेको भुकम्प लपलडत िाभग्राही ऐिानी जग्गा घर लनमायणको अनुदान 

सम्बन्धमा ॰ 

७. वडा कायायियको लवलवलध खचय भुिानीको लशषयक सम्बन्धमा ॰ 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित आयूवेद औषधाियको भवन लनमायण गनयको िालग 

वीरेन्द्र आदशय माध्यालमक लवद्यािय राप्ती – ७ िे आफ्नै स्वालमत्वमा रहने गरर राप्ती नगरपालिका-७ निं. वडा 

कायायियको दलक्षण पूवय तफय को जग्गा (राजमागय देस्ख लवद्याियिे खोिेको उत्तर तफय को बाटोमा पूवय मोहडा पने 

गरर) प्रदान गरेको ज.लव. ०-३-१० (३ १/२) जग्गामा भवन लनमायण गनय प्रदेश सरकार, सामालजक लवकास मिािय, 

स्वास्थ्य लनदेशनािय प्रदेश निं. ३ हेटौडामा पठाईएकोमा वीरेन्द्रनगर आयुवेद औषधाियको भवन लनमायण 

गररलदन आफ्नै नाममा िािपूजाय हुनपने भलन लमलत २०७५॰१०॰०९ को पत्रबाट िेखी आएकोिे वीरेन्द्र आदशय 

मा.लव.िे जग्गा प्रदान गरेकै शतयमा सो जग्गा औषधाियको भवन लनमायण गरर लदन अनुरोध गरी पठाउने लनणयय 

गररयो ॰ 

मनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी काययलवलध २०७५ बमोलजम देहायका योजना 

सिंचािन गनय िागत इलिमेट रकमको ५०% प्रदेश सरकार, ३०% प्रलतशत थथानीय प्रस्तावक उपभोिा र २०% 

राप्ती नगरपालिकाको िागत सहभालगता रहने गरी योजना/काययक्रम स्वीकृत सिंचािन गरर लदन प्रदेश सरकार 

सम्बस्न्धत मिािय समक्ष लसफाररस गरर पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

१. भष्माणी गैडा ताि सिंरक्षण राप्ती न.पा.-६ 

२. ब्रम्हनगर सडक पानीसराढाप सडक, खैरहनी सीमाना देस्ख पालनसरा ढाप राप्ती-८ 

३. साना लकसान लवउ उत्पादन केन्द्र लनमायण (लवज वृस्ि) 

४. दाना उद्योग 

मनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय प्रदेश सरकार आलथयक मालमिा तथा योजना मिाियबाट नदीजन्य पदाथयको 

प्रलत कू्य लफट रु ९/ र मुल्य अलभवृस्ि कर समेत जाडी लिनुपने व्यवथथा छ ॰ गत आ.व. हरुमा लचतवन 

लजल्लामा प्रलत कू्य लफट रु ३/ लिने गरेको देस्खन्छ ॰ सो अनुसार हेदाय एकै वषय २००% मुल्य वृस्ि भएको छ ॰ 

लचतवन लजल्लामा पाइने नदीजन्य पदाथय अन्य लजल्लाको भन्दा कमसि खािको रहेकोिे करको दरमा पून 

लवचार गरी लदन प्रदेश सरकार  समक्ष अनुरोध गरी पठाइएकोमा सो को कुनै जवाफ प्राप्त भएको देस्खदैन ॰ 

नदीजन्य पदागय ठेक्काबाट लदन बोिपत्र आव्हान गरेको आज तेस्रो हप्ता लवलत सक्दा पलन कुनै बोिपत्र दताय हुन 

आएको छैन अन्य व्यवथथा लमिाई उठाउन समेत कर बढी भएकै कारण नदीजन्य लवक्री हुन सकेको छैन ॰  

यसिे गदाय राप्ती नगरपालिकामा हुनपने लवकास लनमायणका काययहरु ठप्प भएका छन ॰ तोलकएको दरमा कर 

उठाउन प्रयत्न गदाय करोडौ करोडका ग्राभेि गनयपने बाटोको काम हुन सकेको छैन ॰ नदीजन्य पदाथय तथा 

माटोको लवक्री कर उठाउन काययलवलध २०७५ बमोलजम गलठत सलमलतिे नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर रु ६/- र 

मुल्य अलभवृस्ि कर थप गरी लिने भने्न लनणयय गरी लवकास कायय अलघ बढाउन पने भने्न लनणयय गरेको लवषय  
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समेतिाई मध्य नगर गदाय, नदीजन्य पदाथयको लवक्री कर रु ६/ र मुल्य अलभवृस्ि कर समेत लिइ कायायन्वयन 

गदाय ढुङ्गा लगट्टी बािुवाको कर उठाउन सलकने र लवकास लनमायणको कायय समेत अलघ बढ्ने देस्खएकोिे चािु 

आ.व. को कररब ४/५ मलहना मात्र बााँकी रहेको अवथथामा लवकास लनमायणको मूख्य सामग्री आपूलतय हुन नसकी 

योजनाहरु सम्झौता भए पलन कायायन्वयन हुन सकेनन. ॰ 

अत : लवकास काययिाई अलघ बढाउन नदी जन्य पदाथयको कर दर रु ६/ र मुल्य अलभवृस्ि कर समेत लिइ 

कायायन्वयन गने र प्रदेश सरकारिाई बुझाउन पने जे जलत रकम हुन पूणयरुपमा नै बुझाउने वा यो कर घटी 

उठाएको कारण नगरपालिकामा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती हुन गएमा समेत मञ्जुर 

गने शतयमा लवकास लनमायण कायय रोलकएको यस सिंवेदनशीि अवथथािाई मालथ उले्लख भए बमोलजम गनय यस 

नगरपालिका वाध्य हुन परेको व्यहोरा प्रदेश सरकार मूख्य मिी तथा मिी पररषद्को कायायिय र आलथयक 

मालमिा तथा योजना मिाियमा अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰ 

 

मनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकामा एक दुग्ध जन्य पदाथयको पररकार बनाउने उद्योग 

थथापना गने थथान एलकन गरी सो को DPR तयार गनुयपने भएकोिे हाि सम्भालवत देस्खएको पूरवारी सु्कि 

राप्ती-६, प्रतावपुर सु्कि राप्ती-३, लशवपूरी सुरदेवी टोि राप्ती-२ सु्किहरु मजय भइ सकेको हुदा उि 

लवद्याियहरुको जग्गा, परेवाश्वरी दुग्ध डेरी, साना लकसान सहकारी लवरेन्द्रनगरको जग्गामा, भण्डारा दुग्ध 

सहकारी सिंथथाको जग्गाहरु उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा सिंयोजक रहेका नगर स्तरीय अनुगमन सलमलतिे 

औलचत्यता र उपयुिता हेरी आवश्यकता अनुसार दुग्ध सहकारी सिंथथाहरुको सहयोग र समन्वयमा थथान 

एलकन गरी DPR गनय लसफाररस गरी नगरपालिकामा पेश गने लनणयय गररयो ॰  
 

मनर्णय नं. ५ 

प्रस्ताव निं. ५ मालथ छिफि गदाय राप्ती-२ मा सञ्चालित वुिशास्ि क्याम्पसमा लवद्याथी सिंख्या कम हुदै गएको 

खासगरी लववालहत मलहिाहरु अध्ययन गने गरेको वुलझएको हुदा सो क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै 

लवद्याथीहरुिाई छात्रवृलत प्रदान गरी भनायदर बढाउने र लवद्याथीहरुिाई अलतररि कक्षा सञ्चािन समेत गरी 

शैलक्षक गुणस्तर समेत अलभवृस्ि गनय रु १५०००००॰ बजेट नगरको काययक्रम खचय पचास िाख मधे्यबाट 

लवलनयोजन गनय र सो कायायन्वयनको िालग के कसरी गनय सलकन्छ क्याम्पसबाट अवधारणा पत्र माग गरी 

कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰  

मनर्णय नं. ६ 

प्रस्ताव निं. ६ मालथ छिफि गदाय नम्बारी जग्गा भएको र सोही जग्गामा घर लनमायण गने भलन भुकम्प लपलडतको 

िाभग्राही सूलचबाट सम्झौता गरर रु ५००००॰ बुलझलिएको तर त्यस जग्गामा  डुवान र जिंगिी जनावरबाट 

असुरलक्षत भएको हुाँदा लवगत देस्ख नै घर बन्न नसके्न अवथथा भएकोिे पलहिे देस्ख नै ऐिानी जग्गामा बसोबास 

गदै आएको र सोही ठाउाँमा भू-कम्पबाट घर के्षती भएको िाभग्राहीहरुिे घर भते्क कै थथानमा घर बनाएको 

अवथथामा सो प्रकृलतको िाभग्राहीहरुका िालग राहत उपिब्ध गराउनको िालग सम्बस्न्धत लनकायमा लसफाररस 

गने लनणयय गररयो ॰ 

मनर्णय नं.७ 

प्रस्ताव निं. ७ मालथ छिफि गदाय चौथो नगर सभाबाट वडा कायायियहरुको लवलवध खचय प्रलत मलहना रु ५०००॰ 

थप गने लनणयय भएको तर बजेट कुन लशषयकबाट राखे्न भने्न उले्लख नभएको हुदा १३ वडाको िालग २०७५ मागय 

देस्ख २०७६ आषाढ सम्म र मलहनाको जग्मा िागे्न रु ५२००००॰ पाच िाख लवस हजार मात्र कमयचारी तालिम 

लशषयकबाट घटाई उि लवलवध लशषयकमा थप गरी कायायन्वयन गने लनणयय गररयो ॰  
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मनर्णय नं. ८ 

प्रस्ताव निं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको कायायिय भवन लनमायणको िालग लमलत २०७५॰०९॰ ०५   

मा बसेको नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गररएको िागत इलिमेटमा 10% for price 

Contingencies and 10% for price physical contingencies समावेश नभएकोले 

बहुबषीय योजनामा समावेश गरी बजेट कायाान्वयन गननापने भएकोले सावाजननक खररद 

ननयमावली २०६४ को ननयम १४ (१)घ बमोनजम देहाय बमोनजमको लागत स्टेमेट स्वीकृत गरी 

कायाान्वयन गने ननर्ाय गररयो ।  

 

Office of Rapti Municipality 
Bhandara,Chitwan 

Summary Of Cost. 

Name of the Project:- Construction of Municipality Building. 

Location:- Chitwan.                                                                       

S.N Description Amount (excluding VAT). 

A Civil Works. 67937947.03 

B Electrical Works. 5491100.48 

C Sanitary Works 8092442.03 

  Sum of A+B+C 81521489.54 

D Provisional Sum. 700000.00 

  Total 82221489.54 

  Add 5% contengencies. 4076074.47 

  Add 13%VAT. 10597793.64 

  Sub-Total 96895357.65 

  
For Budgetary 
Provisions. 

  

  
10% for price 
Contingencies 

9689535.77 

  
10% for price physical 
contingencies 

9689535.77 

  Grand Total Rs:- 116274429.18 

 


