
यस सनुकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको बठैक नं ३ लिति २०७४।०६।०२ गि े
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री रुद्र प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षिािा बसी िपलशि 
बिोजिि प्रस्िावहरु उपर िपलसि बिोजिि तनर्ययहरु गररयो ।  

 

प्रस्िावहरु 

 

१७. तनति िथा काययक्रि सम्बन्ििा ।  

१८.गरैसरकारी ससं्थाहरुको बिेट सम्बन्ििा ।  

१९. आधथयक वविेयक सम्बन्ििा । 

२०. ववतनयोिन वविेयक सम्बन्ििा ।  

नाि ठेगाना  पद दस्िखि 

रुद्र प्रसाद अधिकारी सनुकोशी  ८ अध्यक्ष   

दगुाय कुिारी िािाङ सनुकोशी २ उपाध्यक्ष   

ददपहरी राई   सनुकोशी १ वडाध्यक्ष   

खखिानाथ िािाङ सनुकोशी २ वडाध्यक्ष   

ववष्र् ुकुिार खड्का  सनुकोशी ३ वडाध्यक्ष   

कुिार बहादरु राई  सनुकोशी ४ वडाध्यक्ष   

गोववन्दराि िािाङ सनुकोशी ५ वडाध्यक्ष   

ववष्र् ूबहादरु आिे िगर सनुकोशी ६ वडाध्यक्ष   

श्याि बहादरु कटवाि सनुकोशी ७ वडाध्यक्ष   

गुर्राि भट्टराई सनुकोशी  ८ वडाध्यक्ष   

झनक कुिार कार्कय  सनुकोशी ९ वडाध्यक्ष   

िुिाराि परािुिी  सनुकोशी  १० वडाध्यक्ष   

चन्द्रकिा शे्रष्ठ सनुकोशी १० िदहिा सदस्य   

सपना खत्री सनुकोशी ७ िदहिा सदस्य   

लसिािाया थापा  सनुकोशी ३ िदहिा सदस्य   

सलुशिा शे्रष्ठ सनुकोशी ८ िदहिा सदस्य   

रेविी रिर् सनुवुार सनुकोशी ९ अल्पसंयक सदस्य   

िकु्षिर् कािी  सनुकोशी १ दलिि सदस्य   

िदन कुिार बिगाँई  काययकारी अधिकृि  



२१. ववकास योिना िथा काययक्रि सम्बन्ििा ।  

२२. आधथयक काययववधि काननू सम्बन्ििा ।  

२३. िग्गा िलु्यांकन सम्बन्ििा ।  

 
   

तनर्ययहरु 

१७. प्रस्िाव न ं१ छिफि गदाय यस सनुकोशी गाउँपािकाको आधथयक वर्य २०७४।७५ को तनति िथा 
काययक्रि सावयितनक गने िथा स्वीकृतिको िाधग गाउँसभािा पेश गने तनर्यय गररयो ।  

१८. प्रस्िाव न ं२ यस गाउँ पािका कायायियिा पेश भएका गरै सरकारी ससंथाहरुको वावर्यक बिटे 
स्वीकृिीको िाधग गाउँसभा सिक्ष पेश गने तनर्यय गररयो ।  

१९. प्रस्िाव न ं३ यस गाउँपालिकाको आधथयक वविेयक गाउँ सभा सिक्ष स्वीकृतिको िाधग पेश गने 
तनर्यय गररयो ।  

२०. प्रस्िाव न ं४ िाधथ छिफि गदाय यस सनुकोशी गाउँपािकाको ववतनयोिन वविेयक गाउँसभािा 
स्वीकृतिको िाधग पेश  गने तनर्यय गररयो ।  

२१. प्रस्िाव न ं५ िाधथ छिफि यस सनुकोशी गाउँपािकाको आ.व. २०७४।७५ को ववकास योिना 
िथा काययक्रिहरु स्वीकृतिको िाधग गाउँसभािा पेश गर तनर्यय गररयो ।  

२२. प्रस्िाव न ं६ िाधथ छिफि गदाय सनुकोशी गाउँपालिका आधथयक काययववधि काननू २०७४ िाई 
जस्वकृतिको िाधग गाउँसभा सिक्ष पेश गने तनर्यय गररयो ।  

२३. प्रस्िाव न ं७ िाधथ छिफि गदाय  

१. यस गाउँपालिकािाई स्वेजछछक रुपिा िग्गा प्रदान गनय तनवेदन प्राप्ि भएका िग्गाहरु िध्ये 
उपयकु्ि िग्गा छनोटकािाधग सझुाव ददनको िाधग तनम्ि बिोजिि प्राववधिक िलू्यांकन 
सलिति गठन गने तनर्यय गररयो ।  

सयंोिकः िदन कुिार बिगाँई 
सदस्यः सन्िोर् भरु्ाि 

सदस्यः हरेन्द्र बडुवाि 

सदस्यः बेदतनधि बडुवाि 

सदस्यः दगुाय कुिारी खड्का 
ख आधथयकः ववकास सलिति 

२. वडा कायायियको िाधग भएका िग्गा प्रदान गने प्रस्िावहरु िध्ये वडा सलितििे िलू्यांकन 
गरी गराई उपयकु्ि िग्गा छनोट गने तनर्यय गररयो ।  


