
 

यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं ६ लिति २०७४।०९।२३ 
गि े अध्यक्ष श्री रुद्र प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षिािा बैठक बसी िपलशि 
बिोजििका प्रस्िाव उपर छिफि गरी िपलशि बिोजिि तनर्ययहरु गररयो ।  

उपजस्िति 
क्र.स. नाि ठेगाना पद हस्िाक्षर 

१ रुद्र प्रसाद अधिकारी सनुकोशी  ८ अध्यक्ष  

२ दगुाय कुिारी िािाङ सनुकोशी २ उपाध्यक्ष  

३ ददपहरी राई  सनुकोशी १ वडाध्यक्ष  

४ खििानाि िािाङ सनुकोशी २ वडाध्यक्ष  

५ ववष्रु् कुिार िड्का  सनुकोशी ३ वडाध्यक्ष  

६ कुिार बहादरु राई  सनुकोशी ४ वडाध्यक्ष  

७ गोववन्दराि िािाङ सनुकोशी ५ वडाध्यक्ष  

८ ववष्रू् बहादरु आिे िगर सनुकोशी ६ वडाध्यक्ष  

९ श्याि बहादरु कटवाि सनुकोशी ७ वडाध्यक्ष  

१० गुर्राि भट्टराई सनुकोशी  ८ वडाध्यक्ष  

११ झनक कुिार कार्कय  सनुकोशी ९ वडाध्यक्ष  

१२ िुिाराि परािुिी  सनुकोशी  १० वडाध्यक्ष  

१ रेविी रिर् सनुुवार सनुकोशी ९ अल्पसंयक सदस्य  

१४ िक्षुिर् कािी  सनुकोशी १ दलिि सदस्य  

१५ सपना ित्री सनुकोशी ७ िदहिा सदस्य  

१६ चन्द्रकिा शे्रष्ठ सनुकोशी १० िदहिा सदस्य  

१७ लसिािाया िापा  सनुकोशी ३ िदहिा सदस्य  

१८ सलुशिा शे्रष्ठ सनुकोशी ८ िदहिा सदस्य  

१९ िदन कुिार बिगाँई प्रििु प्रशासर्कय अधिकृि/ 

सदस्य सधचव 

 

 
  

 

  



प्रस्िावहरु 

३०. स्वास््य सेवाका कियचारीको करार सम्बन्ििा ।  

३१. सचुना प्रववधि अधिकृि सम्बन्ििा ।  

३२. बाटोको चौडाइ (Right of Way) सम्बन्ििा ।  

३३. आधियक सहायिा सम्बन्ििा ।  
   

तनर्ययहरु 

२९. प्रस्िाव न ं३० उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िरगिका स्वास््य चौकी ििा स्वास््य एकाइहरुिा 
आवश्यक कियचारीको सेवा करारिा लिँनको िाधग १ हप्िाको सिया अवधि रािी ववज्ञापन गने ििा सो 
छनोट गदाय अन्िरवािायको िाध्यिबाट छनोट गने ििा यस अति सोही कायायियिा काययरि¸स्िानीय ििा 
वववादहििाई प्रािलिकिा ददइने ििा सो सम्बन्ििा सम्परू्य कायय गनय िपलशि बिोजिि छनोट सलिति 
गठन गने तनर्यय गररयो ।  

सयंोिक- प्रििु प्रशासकीय अधिकृि िदन कुिार बिगाँई 
सदस्य- स्वास्ि सयंोिक डम्बरिाि यादव 

सदस्य- िेिापाि वेदतनधि नेपािी 
३०. प्रस्िाव न ं३१ उपर छिफि गदाय स्िातनय शासन ििा सािदुातयक ववकास काययक्रिको लिति २०७४।७।१७ 

को च न १२७ को पत्रिा उल्िेि भए बिोजििको सचुना अधिकृिको तनयकु्िीको िाधग सोही पत्रिा उल्िेि 
भए बिोजिि प्रकृयाबाट गाउँपालिकािे तनयकु्ि गने प्रकृया अगाडी बढाउने  तनर्यय गररयो ।  

३१. प्रस्िाव न ं३२ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िगयिका सडकहरुको चौडाइ यस अति कुन ैतनकायिे 
िपलशि भन्दा बढी िोकेको भए सोही बिोजिि अन्यिा  तनम्न बिोजिि िोक्न े   तनर्यय गररयो ।  

गाउँपालिका ििा वडाका केन्द्र िोड्ने तनम्न सडकहरुिा िखु्य सडक चौडाइ ८ लिटर र दबु ैिफय  २ लिटरको 
दरिे छोडी िम्िा १२ लिटर कायि गररने । 

१ िान्दे्र दोभान कोष भन््याङ्ग ििुिकय  सडक 

२ अिेँरी च्यानि ििुिकय  हँुदै फिाटे भन््याङ्ग सडक 

३ ििुिकय  लसस्नेरी बििु िुल्िेिाट सडक 

४ लसस्नेरी िेरुङ् िोिङु् दोभान सडक 

५ िोिङु्क एवबार लसस्नेरी भन््याङ् सडक 

६ िोिङु्ग दोभान साँिी बििु भन््याङ्ग आरु भन््याङ् सडक 

७ ििुिकय  पारा िोिङु् एवबार सडक 

 िाधि १ देखि ७ न ंका सडकहरुबाट गाउँ बजस्ििा गएका  बाटोहरुको हकिा िम्िा ८ लिटर चौडाइ कायि 
गने तनर्यय गररयो ।   

३२.  प्रस्िाव न ं३३ सम्बन्ििा छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िगयि िपलशि बिोजििका व्यजक्िहरुिाई यस 
गाउँपालिकाको तनति ििा काययक्रिको बुदँा न ं२० िा उल्िेि भए बिोजिि यस गाउँपालिकाको आकजस्िक 
कोषबाट िचय हुने गरी िपलशि बिोजिि रकि सहायिा उपिब्ि गराउने तनर्यय गररयो ।  

क्र स दिाय न ं नाि ठेगाना कारर् रकि 

१ ३२३ सरेुश िोिांगी सनुकोशी १० िटुु रोग २०¸०००/- 

२ ३२४ रन्िना भट्टराई िििा सनुकोशी १० िगृौिा रोग २०¸०००/- 

३ ३२५ शिेैश परािुिी सनुकोशी १० िगृौिा २०¸०००/- 

४ २७१ डाक ब बढुािोकी सनुकोशी ३ स्पाइनि 
फ्याक्चर 

२०¸०००/- 

 



 

 


