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यस राप्ती नगरपालिका , नगर काययपालिकाको प्रमुख श्री प्रभा वराि (पौडेि) को अध्यक्षतामा नगर 

काययपालिकाको बैठक देहाय बमोलजमका पदालधकारीहरुको उपस्थथतीमा बलस लनम्न प्रस्तावहरुमा छिफि 

गररयो ॰  

उपस्स्थलत  

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. भूकम्प लपलडतहरुको गुनासो पुन जाच सभेक्षण सम्बन्धमा ॰ 

२. छुट गुनासो लिने सम्बन्धमा ॰ 

 

लनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय भूकम्प लपलडत व्यस्िहरुिे गुनासो फारम भरर पठाएको सम्बन्धमा जम्मा १६२ 

िाई िाभग्राहीको सूचीमा राखेको र ८१७ गुनासोको सम्बन्धमा इस्जजलनयरहरुबाट सभेक्षण हुने व्यहोरा 

जानकारी भयो ॰ सो काययिाई अलघ बढाउन जनप्रलतलनलधहरु समेतको सहयोग समन्वय भएकोिे इस्जजलनयर 

सभेक्षणको िालग वडामा आउदा वडाका कम्ती १  जना जनप्रलतलनलध साथै रही सहयोग गने लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय भुकम्प लपलडत व्यस्िहरु मधे्य िाभग्राही सूचीमा नपरेका र गुनासो फारम 

पलन भनय छुट भएका व्यस्ि अझै कुनै पलन भएको भए २०७५॰१२॰१९ सम्म गुनासो फारम वडामा पठाउने र  

२०७५॰१२॰२० गते गुनासो गनय एलकन लववरण तयार गरी सो पश्चात कुनै पलन गुनासो लिन नसलकने व्यहोरा 

वडाबाट लनणयय गरी सो बमोलजम गने लनणयय गररयो ॰  


