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                                                                      गाउँकार्यपालिका लिर्यर्हरु                                                 

 बैठक िं.  १३                                                                                                          लिल िः२०७९-११-२९                                                 

क्र.स
. 

लिर्यर्को व्र्होरा जिम्िेवार लिकार् कै. 

१ गाउँ कार्यपालिकाको लिल  207९।१०।२४  ग े भएका लिर्यर्हरुको कार्ायन्वर्ि 

अवस्थाको सिीक्षा गररर्ो । लिर्यर्हरु परु्यरुपिा कार्ायन्वर्ििा ल्र्ाउि अिगुिि  था 
िूल्र्ाङ्कििाई थप प्रभावकारी बिाउिे । 

प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  

 

२ ग  फाल्गिु १ ग े आर्ोििा गररएको िौराखारा गरुरल्िा म्र्ाराथि भव्र् ,सभ्र्  रुपि 
भएकोिा 

    सबैिाइ हार्दयक िन्र्वाद ज्ञापि गररर्ो ।साथै पाचौ राष्ट्रिर् सािीभेरी िौराखारा गरुरल्िा 
म्र्ारथििा िौराखारा के्षत्रिा भएको भौल क पवुायिार लििायर्  था कार्यक्रििा भएको 
खचय अििुोदि गिे । 

कार्यपालिका  

३ सािीभेरी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोििा लििायर्का िालग परािशयदा ा छिौटका िालग 
प्रस् ाव आह्वाि गिे । 

पवुायिार  था 
वा ावरर् व्र्वस्थापि 
शाखा 

 

४ सािीभेरी गाउँपालिका भ-ूउपर्ोग कार्यष्ट्रवलि २०७९ लििायर्का िालग ष्ट्रवज्ञको उपजस्थल िा  
िस्र्ौदा िालथ छिफि परािशय  था आवश्र्क रार् सझुाव चैत्र १ र २ ग े लििे। 

स्थािीर् भउुपर्ोग 
पररषद 

 

५ सािीभेरी गाउँपालिका अस्प ािकाको  र्ार पाररएको भेररएसि अर्यर स्वीकृ  गरी 
स्वास््र्  था ििसंख्र्ा िन्त्रािर्िा पेश गिे । 

पवुायिार  था 
वा ावरर् व्र्वस्थापि 
शाखा  

 

६ सािीभेरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को  ेस्रो चौिालसक सावयिलिक सिुवाई 
कार्यक्रि सम्परु्य वर्ाहरुिा संव  २०८० साि बैशाख िष्ट्रहिािा गिे । 

सम्परु्य वर्ा 
कार्ायिर्हरु र 
अध्र्क्ष उपाध्र्क्ष र 
प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  

 

७ ष्ट्रवद्यािर् सिार्ोिि  था जशक्षक दरबन्दी लििाि कार्यष्ट्रवलि २०७९ पारर  गिे  था 
स्थािीर् रािपत्रिा प्रकाजश  पश्चा  िाग ुगिे । 

प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  
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८ सािीभेरी गाउँपालिकािाइ बाििैत्री स्थािीर् शासि घोषर्ा गरी बािबालिका िैत्री 
गाउँपालिका बिाउि प्रारजम्भक चरर्िा क्रिश वर्ाहरुबाट सरुुवा  गिे ।र्ो आलथयक 
वषयिा सािीभेरी गाउँपालिका वर्ा िं . ९ िाइ बाििैत्री वर्ा घोषर्ा गिे । 

बाि अलिकृ   

९ सािीभेरी गाउँपालिका लभत्रका ििर्दु्ध  था ििआन्दोिििा घाई े अपाङ्गहरुको छुट 
ष्ट्रववरर् कर्ायिी प्रदेश आलथयक िालििा  था र्ोििा िन्त्रािर्िा लसफाररस गरी पठाउिे 
। 

बाि अलिकृ  र 
प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  

 

१० िगृौिा प्रत्र्ारोपर्  था र्ार्िाईलसस गरररहेका क्र्ान्सर रोगी र िेरुदण्र् पक्षघा  भएका 
ष्ट्रवरािीिाई िालसक औषिी उपचार खचय हाििाइ ष्ट्रवप  व्र्वस्थापि कोषबाट ष्ट्रवरािीिाइ 
उपिब्ि गराइ उक्त प्रर्ोििका िालग िेपाि सरकारबाट प्राप्त रकि उक्त कोषिा 
सोिभिाय गिे । 

स्वास््र् शाखा   

११ भैसी स्रो  केन्रका दगु्ििन्र् पदाथय भण्र्ारर्  था प्रशोिि सािाग्री हाििाइ भैसी 
केन्रकै स्वालित्विा रहिे गरी सािीभेरी ििप्रवाह कृष्ट्रष सहकारी संस्था र दिु संकिि 
केन्रहरुिाइ हस् ान् रर् गिे ।  

पश ुसेवा शाखा र 
जिन्सी व्र्वस्थापि 
शाखा 

 

१२ कृष्ट्रष  था पश ुष्ट्रविा  सम्बजन्ि सचे िा कार्यक्रि पालिका भरर आर्ोििा गरी कृषकिाई 
पश ु था कृष्ट्रष वीिा गिय थप प्रोत्साष्ट्रह  गिे ।  

कृष्ट्रष  था पश ुसेवा 
शाखा  

 

१३ उत्पादििा आिारर  अिदुाि उत्पादििा आिारर  अिदुाि कार्यष्ट्रवलि २०७९ बिोजिि 
वर्ा िं ९ ,७ ,११ िा २०७९ चैत्र ८ ग े सम्बजन्ि  वर्ािा गई उपिब्ि गराउिे 
। 

कृष्ट्रष  था पश ु
ष्ट्रवकास शाखा 

 

१४  सािीभेरी गाउँपालिकािा वर्ा िं ५ र वर्ा िं १ िा ररक्त रहेको वर्ा सजचव पदिा 
क्रिश अलसस्टेन्ट सव इजन्िलिर्र पवि केसी र ष्ट्रवरभाि वढुाथोकीिाइ खटाउिे । वर्ा 
िं ६ को प्राष्ट्रवलिक पदिा अलसस्टेन्ट सव इजन्िलिर्र अिुयि देवकोटा र वर्ा िं ७ र 
८ को प्राष्ट्रवलिक गगि विीिाइ खटाउिे । 

प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  

 

१५ सािीभेरी गाउँपालिका  पष्ट्रहचाि सष्ट्रह को  िोगो पेश भएका िध्रे्बाट श्री प्रेि राि 
चौिरीको स्वीकृ  गिे । 

कार्यपालिका  

 
 

 


