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बैठक संख्या : ५१         स्थान : राप्ती नगरपामिका 

मििी : २०७६।०२।१३ गिे       सिय  :मिहान ७ : ३० 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 ॰  

उपस्स्थमि  

वडाध्यक्ष वडा नगरप्रमुख श्री प्रभा वराि(पौडेि) 

नगर उपप्रमुख श्री इमान लसिंह िामा 

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 शमशेर िा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 गोपाि लतवारी 

क.अ. रमेश चौधरी  
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प्रस्तािहरु 

1. ब्रम्हथथानी बाटो लनमायणमा परेको  मुिामा अलधकारी लदइ पठाउने बारे ॰ 

 

मनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय श्री लचतवन लजल्ला अदाितबाट जारी भएको म्याद सिंवत २०७६ सािको ररट 

निं. 075-WO-0029 लवषय : आन्तररम आदेश सलहतको लनषेधाज्ञ आदेश जारी पाउँ भने्न राप्ती नगरपालिका-२ 

बसे्न रुकलमना डल्लाकोटी समेतिे राप्ती-२ मा ब्रम्हथथानी बाटो लनमायण उपभोक्ता सलमलतिे बाटो लनमायण गदाय 

कुिो मासी बाटो बनाएको भने्न उक्त मुिामा राप्ती नगरपालिकािाई समेत लवपक्षी बनाएको हँुदा  सो मुिामा 

यस नगरपालिकाको तफय बाट गनुयपने समू्पणय कायय गने गरी यस कायायियबाट सहायक स्तर चौथो तहमा 

काययरत प्रालवलधक सहायक श्री चेतनाथ थपलियािाई अलधकार लदई पठाउने लनणयय गररयो ॰  

 

 

 

 

 

 

 

 


