
 

 

मिमि 2078 साल िंमसर 22 गिे  बसेको  सानीभेरी गाउँ कार्यपामलका  बैठकका मनर्यर्हरु 

बैठक नं. : ११८ 

 

प्रस्िावहरुुः 

क्र.स. प्रस्िावहरु कैफिर्ि 

1 अघिल्लो बैठकका मनर्यर्हरुको कार्ायन्वर्न सिीक्षा सम्बन्धिा  

2 भैसी श्रोि केन्रको कियचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धिा   

3 फवद्यालर्को लामग भौमिक पूवायधार िाग सम्बन्धिा  

4 िौराखारा क्षेत्रको मि.फप.आर सम्बन्धिा  

5 फवपद् प्रमिकार्य र्ोजना मनिायर्को लामग बजेट सम्बन्धिा  

6 उपभोक्ता समिमि दिाय  सम्बन्धिा  

7 गररफव मनवारर्का लामग लि ुउद्यि फवकास कार्यक्रि (MEDPA) आ.व 2078।079 
सञ्चालन गने सम्बन्धिा 

 

8 अटो ररक्सा सञ्चालन ,दिाय िथा भािादर  सम्बन्धिा  

9  र्ोजना िाग सम्बन्धिा  

10 अ.न.िी.पदको लामग फवज्ञापन गने सम्बन्धिा  

11 लैफिक सिानिा िथा सािाघजक सिावेघिकरर् परीक्षर् कार्यदल गठन सम्बन्धिा  

12 लैफिक सिानिा िथा सािाघजक सिावेघिकरर् परीक्षर् कार्ायन्वर्न समिमि गठन 
सम्बन्धिा 

 

13 मनिायर् कम्पमनलाई कालो सूघचकिा सूघचकृि गनयका लामग सावयजमनक खररद अनगुिन 
कार्ायलर्िा मसिाररस गने सम्बन्धिा 

 

 

मनर्यर्हरु 
क्र.स. मनर्यर्को व्र्होरा कैफिर्ि 

1 गाउँ कार्यपामलकाको मिमि 2078।07।11 गिे भएका मनर्यर्हरुको सिीक्षा गररर्ो। 
कार्ायन्वर्न भएका मनर्यर्हरुको प्रभावकाररिा िूल्र्ाङ्कन िथा अनगुिन गने र कार्ायन्वर्न 
हनु नसकेका मनर्यर्हरुलाई कार्य र्ोजना बनाएर अगािी बढ्ने । 

 



 

 

2 भैसी श्रोि केन्र सानीभेरी गा.पा. 2 मगठाकोटको लामग आवश्र्क जनिघक्त भनाय  गनयको 
लामग उक्त केन्रको समिमिलाई घजम्िेवारी ददने । 

 

3 नेपाल सरकार अथय िन्त्रालर्िा िपघिल बिोघजि फवद्यालर्हरुको भौमिक पूवायधार मनिायर् 
गनयका लामग र्ोजना िाग गने। 

िपघिलुः 
1.श्री जनज्र्ोमि िा.फव. िेलचौर 

2.श्री घिव िा.फव. कािलबोट 

3.श्री बालकल्र्ार् आ.फव. गोलिाँिा 
4.श्री कामलका आ.फव. िुकु्र 

5.श्री जनचाहना आ.फव. सहरे 

6.श्री घििल िा.फव. पकै्रर्ा 
7.श्री जनफप्रर् िा.फव. हाँमसवाङ 

8.श्री पथृ्वी आ.फव. देउँिाखोला 
9.सानीभेरी िा.फव. बमलवाि 

10.श्री जनकल्र्ार् िा.फव. बागखोर 

11.श्री बालज्र्ोमि िा.फव. मगठाकोट 

 

4 िौराखारा प्राकृमिक पाकय  पूवायधारको मि.फप.आर. गनयका लामग श्रोि व्र्वस्थापन िथा खोजी 
गने ।  

 

5 सानीभेरी गाउँपामलकाको फवपद् प्रमिकार्य र्ोजना मनिायर् गनयका लामग स्थानीर् प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोष बाट रु 500000।– (पाँच लाख िात्र )फवमनर्ोजन गने । 

 

 

6  सानीभेरी गाउँपामलका अन्िगयि रु 200000 ।- (दईु लाख िात्र) भन्दा बढी रकििा 
र्ोजनाहरु उपभोक्ता समिमि िािय ि कार्य गराउन ुपदाय मिमि 2078।08।23 गिे देखी 
लाग ुहनुे गरर उपभोक्ता समिमि गाउँपामलकािा अमनवार्य दिाय हनु ुपने िथा वाफषयक दिाय 
िथा नफवकरर् िलु्क रु 100।– (एक सर् रुपैर्ा िात्र ) मलने । 

 
 

 

7. गररफव मनवारर्का लामग लि ुउद्यि फवकास कार्यक्रि (MEDPA) आ.व 2078।079 िा 
विा नं. 1 ,2 र 4 िा सञ्चालन गने 

 

 

 



 

 

8. सानीभेरी गाउँपामलका मभत्र अटो ररक्सा सञ्चालन गनयका लागी गाउँपामलका अटो ररक्सा 
व्र्वस्थापन कार्यफवमध,2078 बिोघजि अटोररक्सा दिायका लामग रु 8000।– अक्षरेपी 
आठ हजार िात्र र नवीकरर्का लामग रु 5000।– अक्षरेपी पाँच हजार िात्र िलु्क मलने 
साथै भािादर देहार् बिोघजि कार्ि गनय। 

देहार्ुः 
क.चाइनाबगर देखी चौरजहारीुः रु 250।- 
ख.चाइनाबगर देखी मसम्लीुः    रु 150।- 
ग.चाइनाबगर देखी मगठाकोटुः  रु 50।- 
ि.मसम्ली देखी हाँमसवाङुः  रु 50।- 
ङ.मसम्ली देखी सहरेुः     रु 50।- 

 

9. श्री ववई भादा औरही नदी व्र्वस्थापन आर्ोजना गलुररर्ा ,बददयर्ािा िपघिल बिोघजिका 
र्ोजनाहरु िाग गने 

िपघिलुः 
क. र्ोजना संचालन 

१. गाउँपामलका अस्पिाल छोटेबगर िटबन्ध र्ोजना 
२. बेलटाप ुखेल िैदान िटबन्ध र्ोजना 
३. पेदी बजार नदी कटान िटबन्ध र्ोजना 
४. ररम्ना दोभान नदद िटबन्ध र्ोजना 

ख. मि.फप.आर गने 

१. चाइनाबगर रजेला नदी िटबन्ध 

२. फपरेिरा नदी िटबन्धन 

३. मगठाकोट मसस्नेखोला नदी िटबन्ध  

४. हाँमसवाङ खारखोला िुकु्रघजउला नदी िटबन्ध 

 

10. सानीभेरी गाउँपामलकालाई चाल ुआमथयक वषयिा प्राप्त स्वास्थ्र् ििय को सििय बजेटबाट 2  

(दईु) जना रोमिङ अ.न.िी र बमथयङ सेन्टर सानीभेरी-11 िा कािकाज गनयका लामग 1 
(एक) जना अ.न.िी गरर जम्िा 3 (मिन) जना अ.न.िी पदका लामग मिमि 2079 असार 
िसान्िसम्ि कािकाजका लामग खलुा फवज्ञापन गने । 

 

 

 

11  सानीभेरी गाउँपामलकािा लैफिक सिानिा िथा सािाघजक सिावेघिकरर् परीक्षर्को लामग 
िपघिल बिोघजिको कार्यदल गठन गने 

 



 

 

िपघिलुः 
1.श्री इघन्दरा ओली-संर्ोजक       ( उपाध्र्क्ष ) 

2.श्री भपूाल मसं फवष्ट- सदस्र्       ( प्र.प्र..अ ) 

3.श्री प्रिे बहादरु फवष्ट-सदस्र्      ( घिक्षा िाखा ) 
4.श्री मिनाराि के.सी -सदस्र्      ( र्ोजन िाखा ) 
5.श्री मलला ििाय -सदस्र् सघचव     ( िफहला िथा बालबामलका िाखा )    

12 सानीभेरी गाउँपामलकािा लैफिक सिानिा िथा सािाघजक सिावेघिकरर् परीक्षर्को लामग 
िपघिल बिोघजिको कार्ायन्वर्न समिमि गठन गने 

िपघिलुः 
1.श्री नर बहादरु पनु     संर्ोजक             (अध्र्क्ष)     

2.श्री इघन्दरा ओली       सदस्र्             ( उपाध्र्क्ष ) 

3.श्री भपूाल मसं फवष्ट      सदस्र्              ( प्र.प्र..अ ) 

4.श्री मिनाराि के.सी      सदस्र्            ( र्ोजना िाखा ) 
5.श्री नौिमि िाँगी ओली   सदस्र्         (कार्यपामलका सदस्र् )    

6.श्री किला रोका        सदस्र्         (कार्यपामलका सदस्र् )   

7.श्री फवरमसंह फव.क       सदस्र्         (कार्यपामलका सदस्र् )     

8. श्री मलला ििाय        सदस्र् सघचव     ( िफहला िथा बालबामलका िाखा )    

 

13 सानीभेरी गाउँपामलका गाउँ कार्यपामलकाको मिमि 2078।05।16 को मनर्यर्ानसुार 
नददजन्र् पदाथय (ढुिा , मगट्टी , वालवुा आददको ) उत्खनन िथा फवक्री फविरर्का लामग मिमि 
2078।05।18 गिेको िध्र्ान्ह राफिर् दैमनक पमत्रकािा प्रकाघिि ठेक्का नं. 
03/SRM/078/079 , मगठाकोट खोला देघख मसस्ने खोला  खण्िको टेन्िर आब्हान भएको र 
उक्त खण्िको लामग श्री सानोभेरी मनिायर् सेवा िमुसकोट-05 रुकुि ले कबोल अङ्क (VAT 

बाहेक) रु 10,00,000।–(अक्षरेपी दि लाख िात्र ) सफहि ठेक्का हालेकोले मिमि 
2078।06।20 िा बोलपत्र स्वीकृि गने आिर्को सूचना प्रकािन भई मिमि 
2078।06।31 िा उक्त मनिायर् सेवाको बोलपत्र स्वीकृि गरर सम्झौिाका लामग सूचना 
आब्हान गररएकोिा िोफकएको सिर्िा सम्झौिा नगरेकोले श्री सानोभेरी मनिायर् सेवा 
िमुसकोट-05 रुकुि लाई सावयजमनक खररद ऐन ,2063 को दिा 63 को उपदिा 1 
को खण्ि (ख) विोघजि कालोसूचीिा सूघचकृि गनयका लामग सावयजमनक खररद अनगुिन 
कार्ायलर् िाहाचाल , काठिाण्िौिा मसिाररस गने मनर्यर् गररर्ो । 

 

 


