
आज मिति २०७४।०८।१८ गिे यस सुनकोशी गाउँपामिका गाउँ 
काययपामिकाका अध्यक्ष श्री रुद्र प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षिािा बैठक 
बसी िपमशि बिोजजिका प्रस्िाव उपर छिफि गरी िपमशि बिोजजि 
तनर्ययहरु गररयो ।  

उपजस्िति 
नाि ठेगाना पद हस्िाक्षर 

रुद्र प्रसाद अधिकारी सनुकोशी  ८ अध्यक्ष  

दगुाय कुिारी िािाङ सनुकोशी २ उपाध्यक्ष  

ददपहरी राई  सनुकोशी १ वडाध्यक्ष  

खििानाि िािाङ सनुकोशी २ वडाध्यक्ष  

ववष्रु् कुिार िड्का  सनुकोशी ३ वडाध्यक्ष  

कुिार बहादरु राई  सनुकोशी ४ वडाध्यक्ष  

गोववन्दराि िािाङ सनुकोशी ५ वडाध्यक्ष  

ववष्रू् बहादरु आिे िगर सनुकोशी ६ वडाध्यक्ष  

श्याि बहादरु कटवाि सनुकोशी ७ वडाध्यक्ष  

गुर्राज भट्टराई सनुकोशी  ८ वडाध्यक्ष  

झनक कुिार कार्कय  सनुकोशी ९ वडाध्यक्ष  

िुिाराि पराजुिी  सनुकोशी  १० वडाध्यक्ष  

रेविी रिर् सनुुवार सनुकोशी ९ अल्पसयंक सदस्य  

िक्षुिर् कािी  सनुकोशी १ दमिि सदस्य  

सपना ित्री सनुकोशी ७ िदहिा सदस्य  

चन्द्रकिा शे्रष्ठ सनुकोशी १० िदहिा सदस्य  

मसिािाया िापा  सनुकोशी ३ िदहिा सदस्य  

समुशिा शे्रष्ठ सनुकोशी ८ िदहिा सदस्य  

    
 

  



प्रस्िावहरु 

१७. िलू्य सचुी सम्बन्ििा ।  

१८. सडक सरुक्षा सम्बन्ििा । 
१९. ल्याण्ड र्फि साइट र बसपाकय  सम्बन्ििा ।  

 

तनर्ययहरु 

२६.  प्रस्िाव न ं१७ उपर छिफि गदाय यस गाउँपामिका अन्िरगिका सब ैसेवा प्रदायक पसि¸ होटि¸ औषधि पसि 
िगायििे अतनवायय रुपिा िलू्यसचुी राख् न ुपन    तनर्यय गररयो।  

२७. प्रस्िाव न ं१८ उपर छिफि गदाय यस गाउँपामिका क्षते्रिा रहेका सडकिा तनिायर् सािग्री राख् न परु्य रुपिा 
बन्देज गररएको छ ।ढुवानी गरेर ल्याएका सािग्री राख् न ैपन   भएिा यािायाि आवागिन अवरुद द नहुने गरी 
रािी  बढीिा ४८ घण्टा मभत्र नहटाएिा जररवाना ििा सािग्री जफि गररने छ । सािै सडकको छेव वा वरपर 
उत्िन गन  सडकिा पानी िगाउने¸ सडकिाई कुिोको रुपिा दरुुपयोग गन ¸ फोहोर फाल्ने जस्िा काययहरु गरेिा 
सो काययिे सडकिा पगेुको  क्षतिको क्षतिपतुि य मिई  पदहिो पटकिा रु ५००¸ दोस्रो पटक देखि िप रु ५०० का  
दरिे जररवाना सिेि गन  तनर्यय गररयो।  

२८. प्रस्िाव न ं१९ उपर छिफि गदाय गाउँपामिका क्षते्रिा बसपाकय  ििा ल्याण्डर्फिको िाधग सम्भाव्यिा अध्ययन 
गरी सो क्षते्र तनिायरर्को प्रकृया अगाडड बढाउने ििा सावयजतनक स्िानिा फोहोर फािेको िण्डिा पदहिो पटक 
रु ५०० ििा त्यस पतछ प्रत्येक पटकको िप रु ५०० का दरिे जररवाना गन   तनर्यय गररयो।  


