
 

यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं ७ लिति २०७४।०९।२३ 
गि ेअध्यक्ष श्री रुद्र प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षिािा  जिल्िा सिन्य सलिति 
ओखिढंुगाका प्रिुख श्री िय बहादरु शे्रष्ठको ववशेष उपजथितििा बैठक बसी 
िपलशि बिोजििका प्रथिाव उपर छिफि गरी िपलशि बिोजिि तनर्ययहरु 
गररयो ।  

उपजथिति 
क्र.स. नाि ठेगाना पद हथिाक्षर 

१ रुद्र प्रसाद अधिकारी सनुकोशी  ८ अध्यक्ष  

२ दगुाय कुिारी िािाङ सनुकोशी २ उपाध्यक्ष  

३ ददपहरी राई  सनुकोशी १ वडाध्यक्ष  

४ खखिानाि िािाङ सनुकोशी २ वडाध्यक्ष  

५ ववष्रु् कुिार खड्का  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 सदथय  

१४ िक्षुिर् कािी  सनुकोशी १ दलिि सदथय  

१५ सपना खत्री सनुकोशी ७ िदहिा सदथय  

१६ चन्द्रकिा शे्रष्ठ सनुकोशी १० िदहिा सदथय  

१७ लसिािाया िापा  सनुकोशी ३ िदहिा सदथय  

१८ सलुशिा शे्रष्ठ सनुकोशी ८ िदहिा सदथय  

 

िय बहादरु शे्रष्ठ सनुकोशी  

 प्रिखु जिल्िा 
सिन्वय सलिति 
, ओखिढंुगा 

 

 िदन कुिार बिगाँई प्रिखु प्रशासर्कय अधिकृि/ 

सदथय सधचव 

 

 
  



 

प्रथिावहरु 

३४.  करार सेवािा तनयकु्ि हुने कियचारी छनोट सलिति सम्बन्ििा । 
३५. थवाथ्य एकाइ सचंािन सम्बन्ििा  

३६. करारिा तनयकु्ि हुने थवाथ्यकिीको सखं्या सम्न्ििा 
३७. करारिा तनयकु्ि हुने थवाथ्यकिीको पाररश्रलिक ििब सम्बन्ििा । 

३८. रकिान्िर सम्बन्ििा । 
३९. राजष्िय ववद्यिु प्रसारर् िाइन ववथिार सम्बन्ििा । 

४०. सरुक्षा चौकी सम्बन्ििा । 
४१. ध्यानाकषयर् सम्बन्ििा । 

४२. प्राववधिक कियचारी करार सवेािा लिने सम्बन्ििा । 

४३. आधियक सहयोग सम्बन्ििा ।  

४४. सािाजिक पररचािक सम्बन्ििा । 

४५. गाउँपालिकाथिरीय परीक्षा सलिति गठन सम्बन्ििा ।  
   

तनर्ययहरु 

३३. प्रथिाव न ं३४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकािे यस गाउँपालिकािा आवश्यक कियचारीहरु करार सेवािा 
लिनपुने भएिा सो सम्बन्िी कायय गनयको िाधग तनम्न बिोजििको कियचारी छनोट सलिति गठन गने 
तनर्यय गररयो ।  

सयंोिकः  प्रिखु प्रशासर्कय अधिकृि 

सदथयः सम्बन्िीि ववषयको (आिन्त्रीि) ववशषेज्ञ  

सदथय सधचवः सम्बजन्िि शाखाको प्रिखु वा प्रिखु प्रशासर्कय अधिकृििे िोकेको कियचारी 
३४. प्रथिाव न ं३५ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िगयिका १० वटा वडा िध्ये थवाथ्य चौकी ििा 

थवाथ्य एकाइ नभएका वडा न ं४¸८ र १० िा िप ३ वटा थवाथ्य एकाइहरु सचंािन गने ििा सो को 
िाधग आवश्यक सािन स्रोि ििा िनशजक्ि उपिब्ि गराउन सम्बजन्िि तनकायसँग िाग गने तनर्यय 
गररयो।  

३५. प्रथिाव न ं३६ यस कायायियबाट लिति २०७४।०९।२३ िा ववज्ञापन भई िाग भएका थवाथ्य किीहरुको 
छनोट गदाय तनम्न सखं्यािा छनोट गने तनर्यय गररयो ।  

अ हे व – २(दईु)  िना 
अ न िी-  ११(एघार) िना 
कायायिय सहयोगी- १३ (िहे्र)िना 

३६.  प्रथिाव न ं३७ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको कायायियबाट २०७४।०९।२३ िा ववज्ञापन भई िाग 
भएका थवाथ्यकिीहरुको करार गरी तनयकु्िी पाएको लितिदेखख देखख २०७५ असार िसान्ििा िाग ुहुने गरी 
तनम्नानसुार ििब थकेि कायि गररएको छ । 

अ हे व – िालसक रु १०(दश) हिार 
अ न िी- िालसक रु १० (दश) हिार 

कायायिय सहयोगी- िालसक रु ९(नौ) हिार 
३७.  प्रथिाव न ं३८ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकािाई नेपाि सरकारबाट प्राप्ि हुने सशिय अनदुान 

अन्िगयि ब उ लस न २६६१२ ििा खचय लशषयक न ं११०१०१ अन्िगयि थवाथ्य सथंिािा खचय हुनेगरी व्यजक्ि 
करार¸ कायायिय सहयोगी को िाधग रु ६ िाख ििा सोही लशषयक अन्िगयि थवाथ्यकिी तनयकु्िी गनयको 
िाधग रु ५ िाख ३२ हिार प्राप्ि भएकोिा सो कायय िाधगको नपगु रकि रु १¸०३¸०००/-(रु एकिाख िीन 
हिारिात्र)  चाि ुअन्िरगिको ििब भत्ता खचय अन्िरगिको रकिबाट रकिान्िर गने तनर्यय गररयो ।  

 



 

 
३८.  प्रथिाव न ं३९ िा छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको नजिकको राजष्िय प्रशारर् ववन्द ुभएको थिान  िोिङु 

गाउँपालिका वडा न ं४ ¸िोिङु गाउँपालिकाको वडा न ं१ वा अन्य कुन ैउधचि थिानबाट यस गाउँपालिकाको 
क्षेत्रसम्ि ववद्यिु िाइन ववथिार गनय िागि अनिुान ियार गरी अन्य आवश्यक आवश्यक कायय सिेि पहि 
गनय नेपाि ववद्यिु प्राधिकरर्को ओखिढंुगा ििा अन्य सम्बजन्िि तनकाय सिक्ष अनरुोि गने तनर्यय गररयो। 

३९. प्रथिाव न ं४० उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको केन्द्र भएको थिानिा सरुक्षा तनकायको उपजथिति 
नभएकोिे यिालशघ्र यस गाउँपालिकाको केन्द्रिा सरुक्षा तनकायको सरुक्षा चौकी थिापना गनय  आवश्यक 
पहि गनय जिल्िा सरुक्षा सलिति सिक्ष अनरुोि गने तनर्यय गररयो ।  

४०.  प्रथिाव न ं४१ उपर छिफि गदाय ववलभन्न सावयितनक सचंार िाध्यिहरुिा थिातनय तनकायका 
िनप्रतितनधिहरु¸ खासगरी िदहिा िनप्रतितनधिहरुको कायय सम्पादन ििा क्षििाका सम्बन्ििा नकारात्िक 
दटकादटप्पर्ी¸ जिम्िेवार तनकायका जिम्िेवार व्यजक्िहरुबाट सिेि अलभव्यक्ि भई प्रसारर् हुने गरेकोिे सो 
सम्बन्ििा यस गाउँपालिकाको ध्यानाकषयर् भएको छ । थिानीय तनकायिा कियचारीहरुको न्यनु उपिब्ििा 
भएको अवथिािा िनप्रतितनधिहरुिे आफ्नो जिम्िेवारी परुा गरररहेको अवथिािा यथिा नकारात्िक दटप्पर्ी 
नगनय/ नगराउन ििा त्यथिा नकारात्िक ववषयहरु प्रािलिकिाका साि प्रसारर् नगनय सम्बजन्िि सबिैा 
अवपि गने तनर्यय गररयो ।  

४१. प्रथिाव न ं४२ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको िाधग आवश्यक तनम्न बिोजिि प्राववधिक कियचारी 
करारिा तनयकु्ि गनय खुिा रुपिा ववज्ञापन गने तनर्यय गररयो ।  

क्र.स. पद सखं्या 
१ लसलभि ईजन्ितनयर १ 

२ सब ईजन्ितनयर १ 

३ कम्प्यटुर अपरेटर १ 

 

४२. प्रथिाव न ं४३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको क्षेत्रिा गजम्भर प्रकृतिको रोग िागेका सनुकोशी 
गाउँपालिका वडा न ं५ का िन बहादरु िािाङिाई तनिको गजम्भर प्रकृतिको िगृौिा रोगको उपचारािय रु 
२०¸०००/- सहयोग उपिब्ि गराउने तनर्यय गररयो ।  

४३.  प्रथिाव न ं४४ उपर छिफि गदाय थिानीय शासन ििा सािदुातयक ववकास काययक्रि (LGCDP) अन्िगयिका 
सािाजिक पररचािकहरुिाई यस गाउँपालिकासँग करार गरी सो लिति देखख २०७५ असार िसान्िसम्ि 

LGCDP बाट प्राप्ि भएकै सेवा सवुविा ददने गरी सािाजिक पररचािन िगायि काययहरु गने गरी सेवा 
तनरन्िरिा ददने तनर्यय गररयो ।  

४४. प्रथिाव न ं४५ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िरगिका शकै्षक्षक सथंिाहरुिाहरुिा अध्ययनरि 
ववद्याधियहरुको शकै्षक्षक उपिब्िी िापन गनय आवश्यक परीक्षा सम्बन्िी ववलभन्न काययहरु गनय िपलशि 
बिोजििको सनुकोशी गाउँपालिकाथिरीय परीक्षा सलिति गठन गने तनर्यय गररयो ।  

तपशिल 

सयंोिक- गाउँपालिका अध्यक्षः रुद्र प्रसाद अधिकारी 
सदथय-प्रिखु प्रशासर्कय अधिकृिः िदन कुिार बिगाँई 

सदथय- लशक्षा शाखा प्रिखुः वववेक कुिार िािाङ 

सदथय-परीक्षा सलितििे िनोतनि गरेका यस गाउँपालिका अन्िरगिका सािदुातयक/सथंिागि ववद्याियहरुका 
लशक्षकहरुिध्येबाट १ िदहिा सिेि २ िना 
सदथय सधचव- यस गाउँपालिका अन्िरगिका स्रोि केन्द्रका स्रोि व्यजक्ि िध्ये १ िना । 


