बैठक संख्या M ३३
स्थान M राप्ती नगरपालिका–७, लिरे न्द्रनगर
लमती M २०७५।०५।१७ गते
समय M लिहान ८ M ०० बजे
यस राप्ती नगरपालिका, नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा िराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर काययपालिकाको बैठक
देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपलस्थतीमा बलस लनम्न प्रस्तािहरुमा छिफि गररयो ।
उपलस्थलत
नगरप्रमुख श्री प्रभा िराि(पौडेि)
नगर उपप्रमुख श्री इमान ससह िामा
िडाध्यक्ष िडा नं १ श्री लसलििाि स्याङतान
िडाध्यक्ष िडा नं २ श्री श्याम सुन्द्दर उप्रेती
िडाध्यक्ष िडा नं ३ श्री राज कु मार उप्रेती
िडाध्यक्ष िडा नं ४ श्री शमसेर िामा
िडाध्यक्ष िडा नं ५ श्री मेनुका पाठक
िडाध्यक्ष िडा नं ६ श्री जल्िु महतो थारु
िडाध्यक्ष िडा नं ७ श्री सुलमता डल्िाकोटी
िडाध्यक्ष िडा नं ८ श्री िुलिराज थपिीया
िडाध्यक्ष िडा नं ९ श्री देिेन्द्र िामा
िडाध्यक्ष िडा नं १० श्री अमर बहादुर तामाङ
िडाध्यक्ष िडा नं. ११ श्री लहत बहादुर तामांङ
िडाध्यक्ष िडा नं. १२ श्री अजुयन प्रजा
िडाध्यक्ष िडा नं. १३ श्री सूयय बहादुर चेपाङ
सदस्य श्री पुष्पा के .सी. कु िर
सदस्य श्री ददि कु मारी िामा
सदस्य श्री कलिता राई
सदस्य श्री रलमता पररयार
सदस्य श्री श्यामिाि लि.क.
सदस्य श्री आइती देिी दराई
सदस्य श्री अलविका िामा
सदस्य श्री पहिमान प्रजा
सदस्य सलचि M प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ त श्री लमठाराम हुमागाई
आमलन्द्ित M लजल्िा समन्द्िय सलमलत सदस्य श्री गुनु लि.क.
िेखा अलधकृ त M श्री मुलि प्रसाद चापागाई
कव्यूटर अपरे टर M श्री रमेश चौधरी

नगर काययपालिकाको बैठकमा पेश गररने प्रस्तािहरु
1. सलमक्षा बैठकमा भएको छिफि सवबन्द्धमा ।
2. भिन लनमायण गनय सहमलत माग गने सवबन्द्धमा ।
3. ३९ औ लशक्षा ददिस मनाउने सवबन्द्धमा ।
4. लतज पिय मनाउन सहयोग गने सवबन्द्धमा ।
5. खेिकु द प्रलतयोलगताको िालग सहयोग गने सवबन्द्धमा ।
6. ठकु री भन्द््याङबाट कान्द्धा मोटर बाटो लनमायण सवबन्द्धमा ।
7. राहत स्िरुप आर्थथक सहयोग गने ।
8. िडा नं. ५ को िडा कायायिय भिन लनमायण काययको भेररयसन सवबन्द्धमा ।

लनणयय नं. १
प्रस्ताि नं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाबाट आ.ि. ०७४/७५ मा संचालित योजना तथा काययक्रमहरुको कायय
प्रगलत बारे सिै शाखाहरुबाट प्रस्तुत गरी जानकारी लिई सलमक्षात्मक रट्पणी गररयो । भुकवप प्रभालित िाभग्राहीहरुको
लििरण पठाउने िगायतका कायय बाहेक अन्द्य कायय प्रगलत सन्द्तोष जनक रहेको पाइयो । नगरपालिका र िडा
कायायियहरुबाट अझै प्रभािकारी रुपमा योजना तथा काययक्रमहरुमा सञ्चािन तथा कायायन्द्ियन गने लनणयय गररयो ।
लनणयय नं. २
प्रस्ताि नं. २ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको प्रशासकीय भिन लनमायण गनय हाि मत्स्य लिकास के न्द्र भण्डारािे
प्रयोगमा ल्याएको पूियमा चेपाङ मागय, पलिम मत्स्य लिकास के न्द्रको जग्गा उत्तरमा कञ्चन बस्ती जाने बाटो र दलक्षणमा
मत्स्य लिकास के न्द्रको जग्गा सीमाना रहेको सोही के न्द्रको सालिक भण्डारा-१ दक.नं. २५२, २५४ र २५६ को जग्गा यस
नगरपालिकाको नाममा उपिब्ध गराई ददन तहााँ िगायत अन्द्य लनकायमा अनुरोध गरी पठाइएकोमा सो को प्रदक्रया के ही
िामो हुने भन्ने बुलझएको छ । यस नगरपालिकािे सोही स्थानमा भिन लनमायण गनयको िालग माटो पररक्षण गरी भिनको
ड्रलिङ लडजाइन र इलिमेट समेत तयार गरी सके को छ । तत्काि भिन बनाउन शुरु गनय आिश्यक देलखएको हुाँदा उि दकत्ता
नं. २५२, २५४ र २५६ लभिको जग्गामा भिन लनमायणको िालग सहमती पठाई ददन प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ भूलम
व्यिस्था कृ लष तथा सहकारी मन्द्िाियमा अनुरोध गरी पठाउने लनणयय गररयो ।
लनणयय नं. ३
प्रस्ताि नं. ३ मालथ छिफि गदाय ३९ औ लशक्षा ददिस राप्ती नगरपालिका भव्य रुपिे मनाउन राप्ती नगर लशक्षा सलमलतबाट
भएको लनणयय बारे जानकारी लिइयो । सो काययक्रम सदक्रय रुपिे सहयोग र सहभालगता जनाउने उि काययक्रमको खचय
लशक्षा तफय लिलनयोलजत बजेटको काययक्रममा समेत गरी गने लनणयय गररयो ।

लनणयय नं. ४
प्रस्ताि नं. ४ मालथ छिफि गदाय लहन्द्द ु नारीहरुको अत्यन्द्त महत्िपूणय चाड हररतालिका तीज पियिाई लिलभन्न स्थानमा
हषोल्िासका साथ मनाउन स्थानीय संघसंस्था समूह समेतको प्रयासमा देहायको समुहहरुिाई देहाय बमोलजम सहयोग
रकम संस्कृ लत प्रिियन शीषयकबाट उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ।
1.
2.
3.
4.
5.

अकिादेिी पररितयनशीि मलहिा समुह राप्ती-२ ग्रेड एफ.एम. राप्ती -५ लतज लिशेष काययक्रम राप्ती -५ िडा नं. १०
लमिीजुिी युिा क्िब िडा नं. ९ -

लनणयय नं. ५

रु ३००००।रु ५०००।रु १००००।रु १००००।रु १००००।-

प्रस्ताि नं. ५ मालथ छिफि गदाय राती नगरपालिका िडा नं. ७ मा संचालित र िडा नं. ६ मा सञ्चािन हुने फु टबि
प्रलतयोलगताको िालग देहाय बमोलजम रकम खेिकु द शीषयकबाट उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ।
1. हदी युिा समाज राप्ती-६ 2. बाघदेिी युिा क्िब राप्ती - ७ -

रु १११०००। -खुद खचयमा २५ प्रलतशत निढाई_
रु २००००।

लनणयय नं. ६
प्रस्ताि नं. ६ मालथ छिफि गदाय खुरखुरे ठकु री भञ्ज्याङ हुदै कान्द्दा सवम जाने मोटर बाटो बााँकी ट्रयाक खोल्ने काययको िालग
भरतपुर लचतिन हाि िेिायत लनिासी श्री जगनाथ सापकोटािे कान्द्देश्वरी लिद्याियका छािछािा तथा अलभभािकिे
छािाबास व्यिस्थापन िगायत लशक्षाको लिकासको िालग गरे को िगानीबाट प्रभालित भई कान्द्देश्वरी आधारभुत लिद्यािय
सवम पुरय
् ाउनेको िालग रु १००००००।दश िाख नगद रकम उपिब्ध गराउनेछ भन्ने इच्छा व्यलि गनुय भएकोिे लनजबाट
उि काययको िालग प्राप्त हुने रकम स्िीकार गरी राप्ती-१२ िडा अध्यक्ष र कान्द्धेश्वरी आधारभुत लिद्याियिे आिश्यक
संयोजन गरी कायायन्द्ियन गने लनणयय गररयो ।
लनणयय नं. ७
प्रस्ताि नं. ७ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका-८ भिानी बजार पुरानो सडक लनिासी श्री चक्र बहादुर श्रेष्ठको घर
भलत्कई बस्नै नहुने अिस्था रहेकोिे राहात स्िरुप रु १००००। आर्थथक सहयोग लशषयकबाट उपिब्ध गराउने लनणयय गररयो ।
लनणयय नं. ८
लनणयय नं. ८ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिका िडा नं. ५ को कायायिय भिन रु ५३५८००५/७९ को िागत
अनुमानमा २०७४ असार देलख लनमायण सुरु भएकोमा ि.ई. मा लिलभन्न आइटमहरुको रकम छु ट भएको भलन लनमायण
सलमलतबाट भेरीयसन आदेश स्िीकृ त गरर पाउाँ भलन पेश गरे को लनिेदन अनुसार यस कायायियबाट तयार भएको प्रालिलधक
प्रलतिेदनमा समेत रु २६४०८१।०६ बराबर रकमको आइटम छु ट भएको देलखएको भलन भेरीयसन आदेश स्िीकृ लतका िालग
पेश भई आएकोिे प्रालिलधक प्रलतिेदनमा उल्िेख भए अनुसार रु २६४०८१।०६ को भेरीयसन आदेश स्िीकृ त गरर उि
रकम गत आ.ि. को समानीकरण अनुदानको मौ्दात रकमबाट भुिानी ददने लनणयय गररयो ।

