
 

 

सम्बत ्2078 साल जेठ 17 गते  बसेको  सानीभेरी गाउँ कार्यपाललका  बैठका लनर्यर्हरु 

                              आलथयक वर्य 2077/078 बैठक नं 111 

 

प्रस्तावहरुुः 

क्र.स प्रस्तावहरु कैफिर्त 

1  अघिल्लो बैठकका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न बारे समीक्षा सम्बन्धमा  

2 सूझाव सम्बन्धमा   

3 र्ोजना पेश गने सम्बन्धमा  

4 बैङ्कलाई पत्राचार गने सम्बन्धमा  

5 कार्यफवलधहरु पेश गनय सम्बन्धमा  

6 भाडादर लनधायरर् सलमलत गठन गने सम्बन्धमा  

7 फवद्यालर्को वाफर्यक परीक्षा र मूल्र्ाङ्कन सम्बन्धमा  

8 ममयत रकम छुट्याउने सम्बन्धमा  

9 घशर्यक संशोधन सम्बन्धमा  

10 र्ोजना सम्झौता सम्बन्धमा  

11 र्ोजना सम्झौता तथा कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा  

 

 

लनर्यर्हरु 
क्र.स लनर्यर्को व्र्होरा कैफिर्त 

1 गत कार्यपाललकाका बैठकका लनर्यर् कार्ायन्वर्न भए/नभएको सलमक्षा ।  

2 गाउँपाललका अन्तगयतका सबै फवर्र्गत शाखाहरु र अन्र् शाखाहरु/िाँटहरु/ईकाइहरु बाट 
आ.व.2078/079 को नीलत कार्यक्रम तथा बजेट बारे सूझाव सङ्कलन गने । 

 

3 आ.व. 2078/079को लालग सबै वडाहरु तथा वडा सलमलतको लनर्यर्सफहत प्राथलमकताको 
आधारमा देहार्बमोघजम र्ोजनाहरुको सूघच पेश गने । 

देहार्ुः 

 



 

 

  1.गाउँपाललकाको वाफर्यक र्ोजना तजुयमाको लालग क्षेत्रगत तथा फवर्र्गत रुपमा र्ोजनाहरु  
पेश गने । 

  2.प्रदेश सरकार फवर्र्गत मन्त्रालर्को लालग 1/1 वटा र्ोजनाहरु  पेश गने । 

 

  3.प्रधानमन्त्री तथा मखु्र्मन्त्री रोजगारको लालग  5 देखी 6 वटा र्ोजनाहरु  पेश गने । 

  4.सङ्घीर् सरकारको लालग 1/1 वटा  र्ोजनाहरु  पेश गने । 

 

4 सानीभेरी गाउँपाललका लभत्रका फवद्यालर्हरुको शैघक्षक सत्र 2077को फवद्याथी मूल्र्ाङ्कन 
पाठ्यक्रमले तोफकएको लसकाई उपलब्धी हालसल हनुे गरर फवद्यालर्ले सन्चालन गरेको प्रथम 
तै्रमालसक /अधयवाफर्यक परीक्षा लनरन्तर फवद्याथी मूल्र्ाड्डकनको आधारमा गरर कक्षा 1,2,3, 
4, 5, 6, 7 र 9 को नलतजा सम्बघन्धत फवद्यालर्ले र कक्षा 8को नलतजा गाउँपाललकाबाट 
प्रकाशन गने । 

 

5 सानीभेरी गाउँपाललकामा रहेको सनराईज बैङ्क लाई कघम्तमा हप्ताको 5ददन कारोवार गनय 
पत्राचार गने । 

 

6 देहार् बमोघजमका कार्यफवलध कार्यपाललका बैठकमा पेश गने  

1.बजेट तथा नीलत कार्यक्रम  तजुयमा सलमलत कार्य सन्चालन कार्यफवलध 2078 

2.सानीभेरी गाउँपाललकाको राजश्व परामशय सलमलतको  कार्य सञ्चालन कार्यफवलध 2078  

3.गाउँपाललका खेलकुद फवकास सलमलत सञ्चालन कार्यफवलध 2078 

4.साबयजलनक जवािदेफहता प्रवर्द्यन कार्यफवलध 2078 

5.टोल फवकास संस्था गठन तथा   पररचालन कार्यफवलध 2078 

6.गाउँपाललका कार्य सञ्चालन लनदेघशका 2078 

7. सूचना तथा अलभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन कार्यफवलध 2078  

 

7. गाउँपाललकाको एम्बलेुन्सको गाउँपाललका  लभत्रको आन्तररक भाडादर लनधायरर् गनयका लालग 
तपघशल बमोघजम सलमलत गठन गने । 

1.श्री मोहन कुमार ओली   सर्ोंजक 

2.श्री छफवलाल के.सी      सदस्र् 

3.श्री लमनाराम के.सी      सदस्र् 

4.श्री गोपाल डांगी        सदस्र् 

 

8. फवप्पेलेख ललफ्ट खानेपानी मोटर ममयतको लालग रकम छुट्टाउने ।  
9. कर्ायली प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरर् मन्त्रालर् बाट आ.व.2077/078 

बजेट उपघशर्यक न. 3070011  अन्तगयत र्रु्द् स्मलृत संग्रालर् लनमायर् रु 4000000 
अक्षरुपी (चाललस लाख मात्र ) बजेट प्राप्त भएको साथै उक्त भवन लनमायर् का लालग समर् 

 



 

 

अभाव तथा कोरोना सकं्रमर्को कारर्  टेन्डर आव्हान गनय अप्ठेरो भएकोले उपभोक्ता सलमलत 
मािय त सम्झौता गरी लनमायर् प्रफक्रर्ा अगाडी बढाउने । 

10. फवलनर्ोजन ऐन 2077को लस.न 421 लाई देहार्बमोघजम घशर्यक संशोधन गने । 

 देहार्ुः 
    स्वास््र् खोप केन्र तथा सामदुाफर्क भवन लनमायर् । 

 

 


