
 
यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं ९ लिति २०७४।१२।१८ 
गि ेअध्यक्ष श्री रुद्र प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षिािा  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  

 िदन कुिार बिगाँई प्रििु प्रशासर्कय अधिकृि/ 

सदस्य सधचव 

 

 
  

 

प्रस्िावहरु 

५८. सुनकोलश गाउँपालिका पदाधिकारीको भ्रिर् भत्ता सम्बन्िी काययववधि सम्बन्ििा ।  

५९. पदाधिकारीको जिवन वविा सम्बन्ििा । 

       ६०.  लििानकोषबाट िचय गने सम्बन्िी काययववधि सम्बन्ििा ।  



६१ िानेपानी पाइप उपिब्ि गराउने सम्बन्ििा । 

 

तनर्ययहरु 

५८ प्रस्िाव नं ५८ उपर छिफि गदाय सुनकोशी गाउँपालिका पदाधिकारी भ्रिर् भत्ता सम्बन्िी काययववधि 
२०७४ स्वीकृि गने तनर्यय गररयो ।  

५९ प्रस्िाव नं ५९ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाका सम्पुर्य तनवायधचि पदाधिकारीहरुको जिवनवविा 
गने र सो बापि रकिको व्यवस्िा गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउने तनर्यय गररयो ।  

६०  प्रस्िाव नं ६० उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लििानकोषबाट िचय गने सम्बन्िी काययववधि 
२०७४ स्वीकृि गने तनर्यय गररयो ।  

६१ प्रस्िाव नं ६१ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको वडा नं १ को लभरगाउँ बस्िीिा िानेपानीको 
िुहान सुकेर िानेपानीको अभाव भएकोिे सो सिस्याको सिािानको िाधग िानेपानी पाइपको व्यवस्िा 
गनय आवश्यक रकिको व्यवस्िा गने तनर्यय गररयो ।  


