
 
 

 
 
यस नेचास ान गाउँपािलका सोलुखु ूको गाउँ कायपािलकाको िमित २०७५/०८/०९ गतेको बैठकको 
िनणयले यस गाउँपािलका रीय िन  पदािधकारीह  स िलत िन  सिमितह  गठन गन गरी भएका 
िनणयह  सावजिनक जानकारीका लािग कािशत ग रएको छ । 
१¸ गाउँपािलका रीय खेलकुद िवकास सिमितः- 

1. ी ओम साद वा ोला-नेचास ान गा.पा.-३ सोलुखु ु- संयोजक 
2. ी लिलत राई-नेचास ान गा.पा.-२  सोलुखु ु-  सहसंयोजक 
3. ी सनकुमार मगर-नेचास ान गा.पा.-१ सोलुखु ु- सद  
4. ी ला ा शेपा-नेचास ान गा.पा.-१ सोलुखु ु- सद  
5. ी शंकर काक -नेचास ान गा.पा.-१ सोलुखु ु- सद  
6. ी बाबुराम नेपाली-नेचास ान गा.पा.-२ सोलुखु ु- सद  
7. ी िदपक नेवार-नेचास ान गा.पा.-२ सोलुखु ु- सद  
8. ी देशमान राई-नेचास ान गा.पा.-३ सोलुखु ु- सद  
9. ी पु साद क ेल-नेचास ान गा.पा.-३ सोलुखु ु- सद  
10. ी खेमकुमारी वा f]ला-नेचास ान गा.पा.-३ सोलुखु ु- सद  
11. ी सुनधन राई-नेचास ान गा.पा.-४ सोलुखु ु- सद  
12.  ी िमलन राई-नेचास ान गा.पा.-४ सोलुखु ु- सद  
13.  ी हेमराज राई-नेचास ान गा.पा.-४ सोलुखु ु- सद  
14.  ी ेम साद े -नेचास ान गा.पा.-५ सोलुखु ु- सद  
15. ी वेश राई-नेचास ान गा.पा.-५ सोलुखु ु- सद  
16.  ी रोहन राई-नेचास ान गा.पा.-५ सोलुखु ु- सद  
17.  ी सुिनता िव.क. -नेचास ान गा.पा.-५ सोलुखु ु- सद  
18. गाउँ कायपािलकाको कायालयका स त शाखा हेन तोिकएको कमचारी-सद  सिचव 

 
२¸ गाउँपािलका रीय पयटन व न सिमितः- 
१¸ ी पु  साद दाहाल-नेचा स ान गाउँपािलका-२ सोलुखु ु- संयोजक  
२¸ ी लोचनकुमार शमा ¸ -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु-सह संयोजक 
३ ी लिलत ढु े ल-नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- सद  
४¸ ी िनलह र वा ोला-नेचा स ान गाउँपािलका- ४   सोलुखु ु- सद  
५¸ ी नवराज (का छा)तामाङ-नेचा स ान गाउँपािलका- १ सोलुखु ु- सद  



 
 

६¸ ी ठगे कुमार जमक ेल-नेचा स ान गाउँपािलका-   ३ सोलुखु ु- सद  
 ७¸ ी काश राई-नेचा स ान गाउँपािलका-  ५ सोलुखु ु सद  
८¸ ी िव ु राई-नेचा स ान गाउँपािलका-  १ सोलुखु ु- सद  
९¸ ी धम राई -नेचा स ान गाउँपािलका- 4  सोलुखु ु- सद  
१०¸ गाउँ कायपािलकाको कायालयका स त शाखा हेन तोिकएको कमचारी-सद  सिचव 
३¸ गाउँपािलका रीय अगािनक गाउँपािलका घोषणाका लािग सुझाव सिमित- 
१¸ ी िडवी िकराँती-नेचा स ान गाउँपािलका-२  सोलुखु ु- संयोजक 
२¸ ी िव ु वा ोला-नेचा स ान गाउँपािलका-४  सोलुखु ु- सहसंयोजक 
३¸ ी केशरबहादुर राई-नेचा स ान गाउँपािलका-२  सोलुखु ु- सद  
४¸ ी भीम राई-नेचा स ान गाउँपािलका-५  सोलुखु ु- सद  
५¸ ी गणेश राई-नेचा स ान गाउँपािलका-२  सोलुखु ु- सद  
६¸ ी िव ुकुमार राई-नेचा स ान गाउँपािलका-१  सोलुखु ु- सद  
७¸ ी अनुपजंग व ेत-नेचा स ान गाउँपािलका-१ सोलुखु ु- सद  
८¸ ी कोषराज िनरौला-नेचा स ान गाउँपािलका-२  सोलुखु ु- सद  
९¸ ी शुभबहादुर राई-नेचा स ान गाउँपािलका-४  सोलुखु ु- सद  
१०¸ ी सिवता राई-नेचा स ान गाउँपािलका-५  सोलुखु ु- सद  
११¸ एकबहादुर राई-नेचा स ान गाउँपािलका-५  सोलुखु ु- सद  
१२¸ भीमकुमार राई-नेचा स ान गाउँपािलका-१ सोलुखु ु- सद  
१३¸ गाउँ कायपािलकाको कायालयका स त शाखा हेन तोिकएको कमचारी-सद  सिचव 
४¸ गाउँपािलका रीयकला (लिलतकला समेत) तथा सािह  सिमित- 
१¸ ी िड.िव. िकराँती -नेचा स ान गाउँपािलका-२ सोलुखु ु- संयोजक 
२¸ ी जगनाथ वा ोला -नेचा स ान गाउँपािलका-४ सोलुखु ु- सहसंयोजक 
३¸ ी शा  शमा -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- सद  
4¸ ी जिसहाङ राई -नेचा स ान गाउँपािलका-४सोलुखु ु- सद  



 
 

५¸ ी सुरेश क ेल -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- सद  
६¸ ी लोचनकुमार शमा -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- सद  
७¸ ी होमा क ेल -नेचा स ान गाउँपािलका-४ सोलुखु ु- सद  
८¸ ी वेश राई -नेचा स ान गाउँपािलका-५सोलुखु ु- सद  
९¸ ी र जी राई -नेचा स ान गाउँपािलका-५सोलुखु ु- सद  
१०¸ ी िजतीराज राई -नेचा स ान गाउँपािलका-५ सोलुखु ु- सद  
११¸ ी युवराज कटेल -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- सद  
१२¸ ी देशबहादुर राई -नेचा स ान गाउँपािलका-४ सोलुखु ु- सद  
१३¸ ी पु  े  -नेचा स ान गाउँपािलका-५ सोलुखु ु- सद  
१४¸ ी मनराज राई -नेचा स ान गाउँपािलका-२सोलुखु ु- सद  
१५¸ ी शान राई  -नेचा स ान गाउँपािलका-५ सोलुखु ु- सद  
१६¸ ी केशव राई -नेचा स ान गाउँपािलका-५ सोलुखु ु- सद  
१७ ी सुिनता राई-नेचा स ान गाउँपािलका-५ सोलुखु ु- सद  
१८¸ ी लिलत राई-नेचा स ान गाउँपािलका-२ सोलुखु ु- सद  
१९¸ ी दौलत राई-नेचा स ान गाउँपािलका-२ सोलुखु ु- सद  
२० ी भुवन िसं राई-नेचा स ान गाउँपािलका-५सोलुखु ु- सद  
२१¸ गाउँ कायपािलकाको कायालयका स त शाखा हेन तोिकएको कमचारी-सद  सिचव 
५¸ गाउँपािलकाका लािग आव क ज ा िनःशु  पमा खोजी गरी िसफा रस गन     
गाउँपािलका रीय सिमित- 
यस गाउँपािलकाको भवन िनमाणका लािग आव क ज ा िनःशु  पमा खोजी गरी िसफा रस गन सिमित 
(ज ा खोजी गन े  र ज ाको े फलः-यस गाउँपािलका वडा नं ३ को केदार मा.िव. दे ख संगम चौतारो 
स को सडक दे ख १ िक.िम. दायाँवायाँ खानेपानीको सहजता भएको समथर ज ा भवन बनाउन यो  
क ीमा १५ रोपनी ज ा ।) 
१¸ ी दोमराज वा ोला -नेचा स ान गाउँपािलका-३ सोलुखु ु- संयोजक 
२¸ ी िनरकुमार शमा-नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सहसंयोजक 
३¸ ी िसताराम भ राई- नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सद  



 
 

४¸ ी सुरेश राई -नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सद  
५¸ ी केशव राई -नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सद  
६¸ ी जसधन राई -नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सद  
७¸ ी असारमान राई-नेचा स ान गाउँपािलका- सोलुखु ु- सद  
८¸गाउँ कायपािलकाको कायालयको इ जिनयर-सद  सिचव 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


