
;fgLe]/L ufp”kflnsf 
ufp” sfo{kflnsfsf] sfof{no 

l;DnL, ?s'd -klZrd_ 
s0ff{nL k|b]z, g]kfn 

                        “समाजवाद उनु्मख समृद्धिको पहिलो आधार-उत्पादन र पूवााधार सहितको हिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार” 

                                                                      गाउँकार्यपालिका लिर्यर्हरु                                                 

 बैठक िं.  १२                                                                                                          लिल िः२०७९-१०-२४                                                 

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 आ.व. २०७९।८० को पौष िसान्  सम्ि सम्झौ ा िभएका र कार्यसम्पन्न गिय िसककि े
चाि ुप्रकृल का कार्यक्रिहरु रकिान् र गरर िरँ्ा र्ोििा  था कार्यक्रि  र्ार प्रस् ाव उपर 
छिफिका िालग गाउँ सभािा िैिािे  । 

र्ोििा शाखा  

३ आ.व.  २०७८।७९ िहािेखा पररक्षकको प्रारजम्भक प्रल वदेििा औल्र्ाएको लिर्लित्ता 
गिुयपिे पेश्की फछौट , असिु उपर गिुय पिे व्र्होराको  वेरुि ु कववरर् सम्पररक्षर्का 
िालग गाउँसभािा छिफिका िालग िैिािे । 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृ  

आलथयक प्रशासाि शाखा 
 

४ सािीभेरी गाउँकार्यपालिकाको कवलभन्न लिल िा  बसेका  हाि सम्िका कार्यपालिका बैठकका  
लिर्यर्हरु अििुोदि गिे ।  

अध्र्क्ष,प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ  

 

५ सािीभेरी गाउँपालिका कवलिर्ोिि ऐि  ,२०७९ संशोिि गिे । सूचिा प्रकवलि शाखा  
६ आ.व. २०७८/७९ को स्थािीर्  ह संस्थाग  स्विलु्र्ाङ्कि लििा को िल िा गाउँसभािा 

छिफिका िालग िैिािे ।  

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृ   

७ अल्र्ा रकिको कवलिर्ोिि अििुोदि गिे  । प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृ  
,आलथयक प्रशासाि शाखा 

 

८ स्र्ापुय कृकष कम्पिीको शेर्र खररद गिे ।    
९ सरुजक्ष  िागररक आवास (कटि) कव रर्का िालग प्रत्र्के वडा वाट  पजशि बिोजिि 

घरिरुरिाई  रु ५०००० (अक्षरेपी पचँार हिार) का दरिे कव रर् गिे । 
वडा िं. घरिरुी संख्र्ा 
 वडा िं.१    २ 
 वडा िं.२  ८ 

 वडा िं.३  १३  

 वडा िं.४  १३ 

 वडा िं.५  १५ 

 वडा िं.६  १५ 

 वडा िं.७   ८ 

पवुायिार शाखा  
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 वडा िं.८    ८ 

 वडा िं.९    ८ 
 वडा िं.१०    ६ 
 वडा िं.११    ८  

१० सािीभेरी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोििा लििायर्का िागी कार्यशािा गोष्ठी फाल्गिु १३ 
र १४ ग े गिे ।     

अध्र्क्ष,प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृ   था र्ोििा     

शाखा  

 

११ सािीभेरी गाउँपालिका पाँचौ सािीभेरी राकिर् िौराखारा गरुरल्िा म्र्ाराथि  पजशि बिोजिि 
सलिल  गठि गिे। 

  

िन्च व्र्वस्थापि सलिल  िगददश िकाि-संर्ोिक 

लडल्िी पररर्ार -सदस्र् 

बािकुिार िकाि  -सदस्र् 
िेस सञ्चािि सलिल  बि बहादरु कवक – संर्ोिक 

कवर लसंह कवक  -सदस्र् 

ल िकवर पिु -सदस्र् 

ििकवर िकाि -सदस्र् 

भद्र बहादरु पिु-सदस्र् 
अल लथ सत्कार सलिल  शेर बहादरु खड्का   - संर्ोिक 

अिबहादरु खिाि -सदस्र् 

देउिा भन्डारी -सदस्र्  

लििाराि केसी-सदस्र् 

कृष्र्ा केसी -सदस्र् 

गरे्श खड्का-सदस्र् 
सरुक्षा व्र्वस्थापि सलिल  टेक बहादरु पिु -संर्ोिक 

बािकृष्र् कवक -सदस्र् 

गगि बहादरु लसंह -सदस्र् 

गंगा कव.एि -सदस्र् 

सन् ोष कवक -सदस्र् 
स्वास््र् व्र्वस्थापि सलिल  भपूाि लसं ओिी -सदस्र् 

छकविाि केसी -सदस्र् 

कविर् ओिी -सदस्र् 

खेिकुद कवकास सलिल   
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रुट लििायर सलिल  गोकवन्द ओिी – संर्ोिक 

पवि केसी -सदस्र् 

देवराि कवक -सदस्र् 

िकवि ओिी -सदस्र् 
प्रचार प्रचार सलिल  पहि लसं घल य -संर्ोिक 

ििोि बढुाथोकी -सदस्र् 

िारार्र् ओिी -सदस्र् 
खेि व्र्वस्थापि सलिल  गोकवन्द ओिी संर्ोिक 

भालगराि ओिी -सदस्र् 

लभिप्रकाश कवक -सदस्र् 

बािकुिार िकाि -सदस्र्  

राि बहादरु कवष्ट-सदस्र् 
झाँकी व्र्वस्थापि सलिल  प्रिे कवक -संर्ोिक 

लििा खड्का िगर-सदस्र् 

इजन्दरा ओिी-सदस्र् 

दि बहादरु ओिी-सदस्र् 

कवष्र् ुप्रकाश ओिी-सदस्र् 
 

१२ One-heart संस्था र सािीभेरी गाउँपालिकाको संर्कु्त िगािीिा वडा िं ११ र वडा िं ६ 
बलथयङ सेन्टर सिुारका का िालग प्रकृर्ा अगाडी बढाउि े।  

  

१३ सािीभेरी गाउँपालिका  प्राथालिक आखँा  था काि उपचार केन्द्र संचािि कार्यकवलि २०७९ 
पारर  गिे । 

कविार्ि सलिल   

१४ सािीभेरी िौराखारा  गरुरल्िा म्र्ाराथि कार्यक्रि संचािि लिदेजशका संचािि २०७९ 
पारर  गिे । 

कविार्ि सलिल   

 


