
 

यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं ८ लिति २०७४।११।०६ 
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 

२९. गाउँपालिकािे तनशलु्क प्राप्ि गने िग्गा सम्बन्ििा ।  

४६.  योिनाको नाि पररवियन सम्बन्ििा । 
४७. न्यातयक सलिति गठन सम्बन्ििा ।  

४८. सनुकोशी गाउँपालिका ववद्यािय स्िरीय परीक्षा व्यवस्िापन काययववधि २०७४ 

४९. सनुकोशी गाउँपालिका गाउँ लशक्षा सलिति गठन सम्बन्ििा । 
५०. आयवेुद औषिािय स्िापना सम्बन्ििा ।  

 
  

 

तनर्ययहरु 

४५. प्रस्िाव न ं२९ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकािे यस गाउँपालिकाको लिति २०७४।०५।०४ को सचुना अनसुार 
यस गाउँपालिकािाई तनिःशलु्क िग्गा प्रदान गनय प्राप्ि भएका तनवेदन दिाय न ं८० को राि ुिािाङको िग्गा  
को िग्गा यस गाउँपालिकाको नाििा दिाय नािसारी गने  र काययको िाधग यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री 
रुद्र प्रसाद अधिकारी ििा प्रििु प्रशासर्कय अधिकृि िदन कुिार बिगाँईिाई जिम्िा ददइयो । यदद सो िग्गा 
प्राप्ि गने कायय १५ ददनिा परुा नभएिा प्राववधिक सलितिको प्रािलिकिाको दोस्रो स्िानिा रहेको िग्गा प्राप्ि 
गने प्रकृया अगाडी बढाइने छ । र सो पतन प्राप्ि हुन नसकेकिा प्रािलिकिाका आिारिा क्रिश अरु िग्गाहरु 
प्राप्ि गने प्रकृया अगाडी बढाइने छ । 

४६.  प्रस्िाव न ं ४६ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको वडा न ं २ को योिना न ं १४ को सािँे ददजप्सङ  
आरुभन््याङ्  सडक तनिायर् योिनाको नाि नागपानीटार आरुभन््याङ् सडक तनिायर् योिना कायि गररएको 
छ भने वडा न ं६ योिना न ं११० को दाििी िा वव फतनयचर तनिायर् योिनाको नाि दाििी िा वव तनिी 
लशक्षक ििब अनदुान र योिना न ं१११ को पाटनदेवी आिारभिू ववद्यािय फतनयचर तनिायर् योिनाको नाि 
पाटनदेवी आिारभिू ववद्यािय तनिी श्रोि लशक्षक ििब अनदुान कायि गररएको छ ।  

४७.  प्रस्िाव न ं ४७ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको न्यातयक सलिि गठन गनय िपलशि बिोजििको 
पदाधिकारीहरुको नाि गाउँ सभा सिक्ष पेश गने तनर्यय गररयो ।  

सयंोिकिः दगुाय कुिारी िािाङ 

सदस्यिः ििुाराि परािुिी 
सदस्यिः पचंीिाया िािाङ 

४८. प्रस्िाव न ं ४८ उपर छिफि गदाय सनुकोशी गाउँपालिका ववद्यािय परीक्षा व्यवस्िापन काययववधि¸ २०७४ 
स्वीकृि गररएको छ ।  

४९.  प्रस्िाव न ं४९ उपर छिफि गदाय लशक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ट बिोजिि गठन हुने सनुकोशी गाउँपालिका 
लशक्षा सलितििा गाउँ पालिकाको िफय बाट िपलशि बिोजििका सदस्यहरुिाई सदस्यको रुपिा िनोतिि गने 
ििा यस गाउँ पालिका अन्िरगिका ववद्याियका प्रिानाध्यापकहरुको िनोनयन लशक्षा सलितििे स्वय ंगने 
गरी अधिकार प्रत्यायोिन गने तनर्यय गररयो ।  

तपशिल 

श्री झनक कुिार काकी 
श्री डुववन्द्रदेवी कटवाि 

५०. सनुकोलश गाउँ पालिका वडा न ं९ कोष भन््याङ्गिा आयवेुददक औषिािय स्िापना गरी सचंािन गने र 
त्यसको िाधग आवश्यक सहयोग र सिन्वयको िाधग सम्बजन्िि तनकाय सिक्ष पहि गने तनर्यय गररयो ।  


