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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 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. 

 

क.अ. रमेश चौधरी 

  



 

बैंठक संख्या : ४८          लिलत : २०७५।१२।२८  

प्रस्तावहरु 

१. नगरपालिका भवनको प्रालवलधक प्रस्ताव स्िकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

२. च्यात्रा, सुख्खा र मातायि खोिाको आईई प्रलतवेदन सम्बन्धमा॰ 

३. नगर प्रोफाइि िीकृत गने सम्बन्धमा ॰ 

४. शुभकामना काययक्रम सम्बन्धमा ॰ 

 

लनर्णय नं. १ 

प्रस्ताव निं. १ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको कायायिय भवन लनमायणको िालग लमलत २०७५॰०९॰२९ 

मा गोरखा पत्रमा प्रकालशत सूचना बमोलजम bolpatra.com.np मा पनय आएका ११ वटा बोिपत्रदाताहरु मधे्य 

लनम्न बमोलजम ५ वटा बोिपत्र दाताहरुको बोिपत्रमा उले्लख भएका प्रालवलधक प्रस्तावहरु सारभुत रुपमा 

प्रमावग्राही भएको हुुँदा आलथयक प्रस्तावको प्रलतस्पधायमा समावेश गने र लनम्न ४  वटा बोिपत्र दातहरुको 

बोिपत्रहरु सारुभुत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको व्यहोरा बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलतबाट प्राप्त हुन आएकोिे 

सोही बमोलजमको व्यहोरा bolpatra.com.np मा प्रलवष्ट गरर बोिपत्रको थप कायय प्रलक्रया अलघ बढाउने लनणयय 

गररयो ॰ 

लनर्णय नं. २ 

प्रस्ताव निं. २ मालथ छिफि गदाय ढुङ्गा लगट्टी बािुवा जस्ता नदीजन्य पदाथयको लनकासी/लवक्री गने प्रयोजनको 

िालग च्यात्रा, सुख्खा र मातायि खोिाको IEE (प्रारस्िक बातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदन ) प्रलतवेदन िीकृतको 

िालग लजल्ला समन्वय सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउने लनणयय गररयो ॰  

च्यात्रा खोिा -  राप्ती -९ 

सुख्खा खोिा – राप्ती -९ 

मातायि खोिा – राप्ती -४ 

लनर्णय नं. ३ 

प्रस्ताव निं. ३ मालथ छिफि गदाय राप्ती नगरपालिकाको नगर प्रोफाइि तयार गने सम्बन्धमा घरधुरी सभेक्षण र 

लवलभन्न माध्यामबाट सिंकिन गरी सिंथथागत लववरण समेत समावेस गरी तयार गररएको प्रोफाइि सम्बस्न्धत 

सलमलतबाट समेत प्रमालणकरण भई आएकोिे उक्त प्रोफाइििाई िीकृत गरी प्रकाशन गने लनणयय गररयो ॰  

लनर्णय नं. ४ 

प्रस्ताव निं. ४ मालथ छिफि गदाय २०७५ सािको अस्िम समय भएको र २०७६ सािको शुरुवाद हुने अवसर 

भएको हुुँदा उक्त अवसरमा २०७५ साििाई लवदाई गदै २०७६ को आरिको शुभ अवसरमा जनप्रलतलनलध र 

कमयचारीहरु बीच २०७५॰१२॰२९ गते लदनको ३:०० बजे शुभकामना आदान प्रदान काययक्रम राखे्न लनणयय गररयो 

॰ 


