
 
यस सुनकोशी गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाकाको वैठक नं १० लिति २०७५।०१।० 
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 

६२. गाउँ सभाको लिति सम्बन्ििा । 

६३ आकजस्िक कोष संचािन काययववधि सम्बन्ििा । 

६४ ववद्याियहरुको शैक्षक्षक सुिार सम्बन्ििा । 

६५ ववषयगि सलिक्षा सम्बन्ििा । 

६६ सम्िान पुरस्कार ििा व्यवसायीहरुको भेिा सम्बन्ििा ।  

६७ िदहिा स्वयंसेववका तनयुजति सेवा शिय ििा अवकाश सम्बन्िी काययववधि । 

६८ गाउँपालिकाको पूवायिार तनिायर् सम्बन्ििा । 

  

तनर्ययहरु 

६२ प्रस्िाव नं ६२ उपर छिफि गदाय २०७५।०१।२६ गिे यस सुनकोशी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा गने 
तनर्यय गररयो । 

६३ प्रस्िाव नं ६३ उपर छिफि गदाय यस सुनकोशी गाउँपालिका आकजस्िक कोष संचािन काययववधि 
२०७५ पाररि गने तनर्यय गररयो ।  

६४ प्रस्िाव नं ६४ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिका अन्िरगिका ववद्यािी संख्या कि भएका ििा 
शैक्षक्षक अवस्िा कििोर भएका ववद्याियहरुिाई सरोकारवािाहरुको भेिा गराइ ववद्यािय संचािन 
हुने िह¸ आधियक स्रोि¸ ववद्यािी संख्या ििा अन्य शैक्षक्षक सुिारका योिनाहरु सम्बन्ििा सम्बजन्िि 
वडा अध्यक्षको संयोिकत्विा ववद्यािय व्यवस्िापन सलिति¸ लशक्षक अलभभावक संघ ििा 
प्रिानाध्यापक िगायि सरोकारवािाहरुको काययदि बनाई ७ ददनलभत्र यस गाउँपालिकािा प्रतिवेदन 
पेश गनय सबै ववद्याियहरुिाई सुधचि गने तनर्यय गररयो ।  

६५ प्रस्िाव नं ६५ उपर छिफि गदाय यस गाउँ काययपालिका अन्िरगिका ववषयगि सलितिका कायय क्षेत्र 
अन्िरगिका र्क्रयाकिापहरुका सम्बन्ििा वैठक बसी सलिक्षा गरी काययपालिका सिक्ष वववरर् पेश 
गने तनर्यय गररयो ।  

६६ प्रस्िाव नं ६६ उपर छिफि गदाय यस गाउँपालिकाको बावषयक काययक्रि अन्िगयिका ववववि सम्िान 
ििा पुरस्कार सम्बन्िी काययक्रिहरु ििा यािायाि व्यवसायी र पसि व्यवसायी िगायिको भेिा 
साबबक गाउँ ववकास सलितिको केन्द्र भएका स्िानिा िपलशि बिोजिि लितििा संचािन गने तनर्यय 
गररयो ।  

२०७४।०१।०९ गिे बिि ु

२०७४।०१।१० गिे लसस्नेरी 
२०७४।०१।१२ गिे कटुन्िे 

२०७४।०१।१४ गिे च्यानि 

२०७४।०१।१५ गिे िुििकय  
६७ प्रस्िाव नं ६७ उपर छिफि गदाय िदहिा स्वयंसेववका तनयुजति सेवा शिय ििा अवकाश सम्बन्िी 

काययववधि २०७५ पाररि गने तनर्यय गररयो । 

६८ प्रस्िाव नं ६८ उपर छिफि गदाय यस गाउँपािकाको तनति ििा काययक्रिको योिना नं १६० िा 
स्वीकृि गाउँपालिका पूवायिार शीषयक योिना उपभोतिा सलिति िाफय ि संचािन गने तनर्यय गररयो ।  


