
 
यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं ९ लिति २०७४।१२।०४ 
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 

५१. परीक्षा िचय सम्बन्ििा ।  

५२. आवधिक योिना तनिायर् सम्बन्ििा । 

५३ गर्कको ववज्ञापन सम्बन्ििा । 

५४ िन्यवाद सम्बन्ििा । 

५५ बैठक भत्ता सम्बन्ििा ।  

५६ योिनाको नाि पररवियन सम्बन्ििा ।  

५७ आधियक सहयोग सम्बन्ििा । 

तनर्ययहरु 

५१. प्रस्िाव नं ५१ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको लशक्षा शािा अन्िरगि संचािन हुने कक्षा ८ 
को अजन्िि परीक्षाको संचािनको िाधग सुनकोशी गाउँपालिकास्िररय परीक्षा सलितिबाट प्रस्िाववि रु 
४१९३७० रकि िचय गनय स्वीकृिी ददने तनर्यय गररयो ।  

५२. प्रस्िाव नं ५२ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकािे आगािी ददनिा संचािन गने ववकास तनिायर् 
गनय आधियक ििा प्राववधिक सहयोग गनयको िाधग स्वीस ववकास सहयोग तनयोग िगायि सहयोगी 
दािा तनकायसिक्ष अनुरोि गने तनर्यय गररयो ।  

५३.  पस्िाव नं ५३ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको प्रोफाइि ििा योिना तनिायर्को िाधग 
आवश्यक िथयांक संकिन गनय प्रत्येक वडािा १ िनाका दरिे  कजम्ििा प्रिार्पत्र िह वा १२ कक्षा 
उत्तीर्यि ्गरेका कम््यटरको ज्ञान भएका सम्बजन्िि वडाका स्िायी बालसन्दाहरु िध्येबाट लिखिि¸ 
प्रयोगात्ि ििा िौखिक परीक्षाको िाध्यिबाट छनोट गने गरी ववज्ञापन गने तनर्यय गररयो ।  

५४. प्रस्िाव नं ५४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकािाई तनशुल्क १३ रोपनी िग्गा प्रदान गने सुनकोशी 
गाउँपालिका वडा नं ५ तनवासी श्री रािु िािाङ ििा ५ रोपनी िग्गा प्रदान गने सुनकोशी ५ का कर्य 
बहादरु िािाङिाई िन्यवाद ददने तनर्यय गररयो ।  

५५. प्रस्िाव नं ५५ उपर छिफि गदाय यस लिति २०७४।१२।०४ देखि िागु हुने गरी गाउँपालिकाको 
गाउँपालिका स्िररय वैठक हँुदा वैठकका सहभागीहरुिाई रु १५०० र  ििा वडा स्िरीय वठैकिा रु 
१००० वैठक भत्ता प्रदान गने तनर्यय गररयो ।  

५६. यस गाउँपालिकाकोव वडा नं ६ का िपलशिका योिनाको नाि पररवियन गने तनर्यय गररयो । 

साववकको नाि पररवतियि नाि 

आिेगाउँ िुहान गरी ििातन टोि आपडाँडा िानेपानी 
योिना नयाँ तनिायर् 

आिेगाउँ िुहान गरी ििातन टोि आपडाँडा िानेपानी 
िियि योिना 

  

५७. यस गाउँपालिका अन्िरगि गजम्भर प्रकृतिका रोग िागेका िपलशि बिोजििका ववरािीहरुिाई िपलशि 
बिोजिि आधियक सहायिा प्रदान गने तनर्यय गररयो ।  

क्र स रोगीको नाि ठेगाना रोगको र्कलसि स्वीकृि रकि कैर्फयि 

१ देविाि  धगरी सुनकोशी १० िुटु २००००  

२    वोदनाि सापकोटा  सुनकोशी १० क्यान्सर २००००  

३ ववष्रु्िाया परािुिी सुनकोशी १० क्यान्सर २००००  

४ िन बहादरु िगर सुनकोशी ३ रक्ि अल्पिा 
Aplastic 
anemia 

२००००  



५ ददि बहादरु राना िगर सुनकोशी ३ िुटु २००००  

६ रुद्र वहादरु िापा सुनकोशी ३ िुटु २००००  

७ कर्य वहादरु राई सुनकोशी ३ िुटु २००००  

८ अइि बहादरु िगर सुनकोशी ३ क्यान्सर २००००  

९ कुिार पजडडि सुनकोशी ३ िुटु २००००  

१० खिन कुिारी तिजम्सना सुनकोशी ३ िुटु २००००  

११ शाजन्ि शे्रष्ठ सुनकोशी १० ब्िड क्यान्सर २००००  

११ रिा भुिेि सुनकोशी १० िगृौिा  २००००  

१२ किाविी राई सुनकोशी १ िगृौिा २००००  

१३ ििुना दाहाि सुनकोशी १० क्षयरोग ििा 
िेनेन्िाइदटस 

२००००  

१४ ववर वहादरु साकी सुनकोशी ७  िगृौिा २००००  

 


