
 

 

 

बैठक संख्या M ३४     स्थान M राप्ती नगरपालिका–७, लिरेन्द्रनगर 

लमती M २०७५।०६।०१ गते     समय M साझ ५ M ०० बज े

 

 

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 न ं१ श्री लसलििाि स्याङतान 

िडाध्यक्ष िडा न ं२ श्री श्याम सुन्द्दर उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा न ं३ श्री राज कुमार उप्रेती 

िडाध्यक्ष िडा न ं४ श्री शमसेर िामा 

िडाध्यक्ष िडा न ं५ श्री मेनुका पाठक 

िडाध्यक्ष िडा न ं६ श्री जल्िु महतो थारु 

िडाध्यक्ष िडा न ं७ श्री सुलमता डल्िाकोटी 

िडाध्यक्ष िडा न ं८ श्री िुलिराज थपिीया 

िडाध्यक्ष िडा न ं९ श्री देिेन्द्र िामा 

िडाध्यक्ष िडा न ं१० श्री अमर बहादरु तामाङ  

िडाध्यक्ष िडा न.ं ११ श्री लहत बहादरु तामांङ 

िडाध्यक्ष िडा न.ं १२ श्री अजुयन प्रजा 

िडाध्यक्ष िडा न.ं १३ श्री सूयय बहादरु चेपाङ 

सदस्य श्री पुष्पा के.सी. कुिर 

सदस्य श्री ददि कुमारी िा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 अलधकृत श्री लमठाराम हुमागाई 

आमलन्द्ित M लजल्िा समन्द्िय सलमलत सदस्य श्री गुन ुलि.क. 

िेखा अलधकृत M श्री मुलि प्रसाद चापागाई 
 

कव्यूटर अपरेटर M श्री रमेश चौधरी



बैठक संख्या M ३४        लमलत २०७५।०६।०१ 

1. लिषयगत शाखाहरुको काययक्रम सवबन्द्धमा । 

2. संलिधान ददिस मनाउन ेसवबन्द्धमा । 

3. नगरपालिका स्थापना ददिस मनाउन ेसवबन्द्धमा । 

4. इटाभट्टाहरुको नलिकरण सवबन्द्धमा । 

5. उपभोिा सलमलत गठन र अलभमूखीकरण गने सवबन्द्धमा । 

 

लनणयय न.ं १ 

प्रस्ताि न.ं १ मालथ छिफि गदाय आ.ि. ०७५/७६ को िालग तेस्रो नगर सभाबाट बजेट स्िीकृत हुदा लशक्षा स्िास््य कृलष र 

पशुसेिा शाखाहरको िालग रु ५०/५० िाख बजेट लिलनयोजन भएको छ । लिलनयोजन बजेटबाट काययक्रम तयार गरी 

कायायपालिका लनणयय गरी कायायन्द्ियन गन ेसमेत लनणयय भएको हुुँदा देहाय बमोलजम गन ेसिय सवमत लनणयय गररयो । 

1. लशक्षा शाखाबाट पेश हुन आएको काययक्रमको देहायको प्रस्ताििाई सिीकृत गरी कायायन्द्ियन गन े। 

2. स्िास््य शाखाबाट पेश हुन आएको काययक्रम मध्य  औषधी खररद लशषयकमा रहेको रु २२ िाख बजेट मध्य े३ िाख 

रकम महामारी रो लनयन्द्िण तथा अन्द्य आकलस्मक कायय गन ेलशषयक राखी देहाय बमोलजम हुन ेगरी स्िीकृत गरी 

कायायन्द्ियन गन े। 

3. कृलष शाखाबाट पेश हुन आएको काययक्रम मध्ये देहाय बमोलजम थपघट गरर लनयम बमोलजम हुन ेगरी स्िीकृत गरी 

काययन्द्ियन गन े। 

लस.न.ं िडा न.ं काययक्रमको नाम घटाउने बढाउने 

१ ५ पूणय आई लप एम  २०००००।  

६ आइ लपएम युि िडा घोषणा  ५०००००।  

९ ७५ प्रलतशत अनुदानमा हात ेट्याक्टर ३०००००।  

२  साना दकसान सहकारी संस्था लि लप्िे 
 १००००००। 

 

लनणयय न.ं २ 

प्रस्ताि न.ं २ मालथ छिफि  गदाय संलिधान ददि २०७५।०६।०३ गते मनाउने सवबन्द्धमा देहाय बमोलजम गन े लनणयय 

गररयो । 

1. राप्ती नगरपालिका प्रमुख ज्यूको संयोजकत्िमा राजनैलतक दि िडा अध्यक्ष काययपालिका सदस्य िडा सदस्य 

कमयचारी बुलिलजिी क्यावपस प्रमुख लिद्यािय प्रधानध्यापक आदद रहेको सलमत गठन गने । 

2. कायायियमाहरु ३ ददन दीपाििी गने र नगरिासीमा समेत अनुरोध गने । 

3. २०७५।०६।०३ गते नगरपालिका कायायिय एक काययक्रमको आयोजना गरी प्रिचन काययक्रम खेिकुद काययक्रम 

संचािन गने । 

लनणयय ३ 

प्रस्ताि नं. ३ मालथ छिफि गदाय नगरपालिका कायायिय र िडा कायायियहरुमा ३ ददन सवम दीपाििी गन ेर नगरिासीमा 

समेत ददपाििी गनय अनुरोध गन े। 

लनणयय न.ं ४ 

प्रस्ताि न.ं ४ मालथ छिफि गदाय यस कायायियमा नलिकरण दस्तुर बुझाएका देहायका इट्टा भट्टाहरुको नलिकरण गररददन 

घरेिु तथा साना उद्योग कायायिय भरतपुरमा िेखी पठाउन ेलनणयय गररयो । 

 


