बैठक संख्या : ५६
स्थान : राप्ती नगरपालिका
लिती : २०७६।०४।०८ गते
सिय
: लिहान ८ : ०० बजे
यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमु ख श्री प्रभा वराि (पौडे ि) को अध्यक्षतामा नगर
काययपालिकाको बैठक दे हाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि
गररयो ॰
उपस्स्थलत
नगरप्रमु ख श्री प्रभा वराि(पौडे ि)
नगर उपप्रमु ख श्री इमान लसिंह िामा
वडाध्यक्ष निं १ श्री लसस्ििाि स्याङतान
वडाध्यक्ष वडा निं २ श्री श्याम सुन्दर उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ३ श्री राज कुमार उप्रेती
वडाध्यक्ष वडा निं ४ श्री शमशेर िामा
वडाध्यक्ष वडा निं ५ श्री मे नुका पाठक
वडाध्यक्ष वडा निं ६ श्री जल्लु महतो थारु
वडाध्यक्ष वडा निं ७ श्री सुलमता डल्लाकोटी
वडाध्यक्ष वडा निं ८ श्री वुस्िराज 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 सूयय बहादु र चे पाङ
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 दे वी दराई
सदस्य श्री अस्िका िामा
सदस्य श्री पहिमान प्रजा
सदस्य सलचव प्रमु ख प्रशासकीय अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई
आमस्ित लजल्ला समन्वय सलमलत सदस्य श्री गुनु लव.क.

बैठक संख्या : ५६

लिलत : २०७६।०४।०८ गते

प्रस्तािहरु
1. प्रालिलधक किम चारीहरुको पु न सेिा करार सम्बन्धिा ।
2. ब्रम्हस्थानी बाटो लनिाम णिा परे को िु द्धािा अलधकारी लदइ पठाउने बारे ।

लनणमय नं. १
प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय करार म्याद थप सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको प्रालवलधक
इस्जजलनयर अजुयन पौडे ि, सव इस्जजलनयर लवराज गुरुङ र सव इस्जजलनयर आकाश वरािको
म्याद थप सम्बन्धमा छानलवन सलमलत गठन भइ लनज प्रालवलधकहरुिाई छु ट्टा छु ट्टै बोिाई
स्पलिकरण लिदा सकेसम्म आफुिाई तोलकएको लजम्मेवारी पु रा गने गरे को तर काम गने
लसिलसिामा जानी नजानी काममा लढिा सु स्ती, कमी कमजोरी भएको भए आउदो लदनहरुमा
लढिा सु स्ती हुन लदने छै न यलद त्यस लकलसमको कायय दोहोरीएमा वा गुनासो दोहोरीएमा
कायय पालिकािे गनुय भएको कावाय हीमा मञ्जुर हुनेछ, एक पटकको िालग से वा गने मौका लदनुस
भलन अनुरोध भएकोिे प्रथम एक पटकको िालग लनज प्रालवलधकहरुिाई त्यस लकलसमको कायय
नदोहोयाय धउन शतयमा म्याद थप हुनपने प्रलतवे दन प्राप्त भएकोिे सोही अनुरुप आउदो
लदनहरुमा काममा जनगुनासो नआउने गरी काम गने शतयमा लमलत २०७६ श्रावण १ दे स्ख
कालतयक मसान्त सम्मको िालग म्याद थप गने बहुमतिे लनणय य गररयो ॰
लनणमय नं. २
प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय श्री लचतवन लजल्ला अदाितबाट जारी भएको म्याद सिं वत
२०७६ सािको ररट निं. ........................... लवषय : सावय जलनक कुिो लनमाय ण गरर पाउँ भन्ने राप्ती
नगरपालिका-२ बस्ने ............................................ समे तिे राप्ती-२ मा ब्रम्हथथानी बाटो लनमाय ण
उपभोक्ता सलमलतिे बाटो लनमाय ण गदाय कुिो मासी बाटो बनाएको भन्ने उक्त मु िामा राप्ती
नगरपालिकािाई समे त लवपक्षी बनाएको हुँ दा सो मु िामा यस नगरपालिकाको तफयबाट
गनुयपने सम्पू णय कायय गने गरी यस कायाय ियबाट सहायक स्तर चौथो तहमा कायय रत प्रालवलधक
सहायक श्री चेतनाथ थपलियािाई अलधकार लदई पठाउने लनणय य गररयो ॰

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय कायय पालिकाको ५५ औ बैठकको लनणय य निं. ३ मा भएको
लनणय य अनुसार लवलभन्न चरणमा छिफि भइ सम्बस्न्धत कमय चारीहरुसँ ग पदपू लतय सलमलत,
अनुगमन सलमलत, पू वाय धार सलमलतका सिं योजक, प्रमु ख प्रशासकीय अलधकृत समे त रहे को
सलमलतिे लवलभन्न कोणबाट सोध्ने , प्रत्यक्ष छिफि गने कायय गरी तयार गररएको प्रलतवे दन
उपप्रमु ख इमान लसह िामाबाट प्रस्तु त भयो ॰ प्रस्तु त प्रलतवे दन र बैठकमा सहभागी वडा
अध्यक्ष एविं कायय पालिका सदस्य ज्यू बाट प्रस्तु त धारणा समे तको आधारमा इस्जजलनयर अजुयन
पौडे ि, सव इस्जजलनयर लवराज गुरुङ र आकाश बराििाई अव उपरान्त जन प्रलतलनलध,
कायाय िय प्रमु ख िगायत सम्बिमा सवै सरोकारवािासँ ग सु मधु र सम्बन्ध कायम गरी अलघ
बढ् न कडा लनदे शन लददै लनजहरुको लमलत २०७६ साउन १ दे स्ख कालतयक मसान्त सम्म से वा
करार गरी काममा िगाउने लनणय य गररयो ॰

