
मिमि २०७५/०९/०६ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 
 

बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–१० 

मिर्यर् िं १ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका अन्िगयि साविकका स्थािीर् मिकार्बाट स्थार्ी मिर्कु्ती पाई स्थािीर् सरकार 
संचािि ऐि, २०७४ बिोजिि सिार्ोिि भएका िपमसिका कियचारीहरुिाई कियचारी सिार्ोिि अध्र्ोदेश 
२०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) बिोजिि र्स गाउँपामिकाको स्िीकृि संगठि िथा दरबन्दीिा ररक्त 
रहेको देहार् बिोजििको िहको पदिा सिार्ोिि गरर पदस्थापि गिे सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

क्र 
सं 

कियचारीको 
िाि थर 

हाि कार्यरि  सिार्ोिि गररएको पदस्थापि गररएको 
कार्यिर् पद िह  पद िह 

१ कृष्र् बहादरु 
चिाउि े

खररदार सहार्क 
स्िर चौथो 

खररदार सहार्क 
स्िर चौथो  

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका  

२ िं िडा कार्ायिर् 

२ ििोि र्ोगी अमसस्टेन्ट सि 
इजन्िमिर्र 

सहार्क 
स्िर चौथो 

अमसस्टेन्ट सि 
इजन्िमिर्र 

सहार्क 
स्िर चौथो 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका  

५ िं िडा कार्ायिर् 

 

मिर्यर् िं २ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका अन्िगयिका विद्यािर् स्िास््र् संस्था िथा अन्र् सािदुावर्क संस्थाको आ ि 
२०७४।७५ को िेखापरीक्षर्को िामग र्स कार्ायिर्िा सूजचकृि दिायिाि िेखापरीक्षक िध्रे् िपमसिका 
िेखापरीक्षकहरूिाई मिर्कु्त गिे सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो।मििहरूको कार्यवििरर् प्रिखु प्रशासकीर् 
अमिकृििे िोके बिोजिि हिुेछ। 

िपमसि 

१. श्री भागीराि बस्िेि 

२. श्री द्धाररका दाश शे्रष्ठ 

३. श्री िञ् ि ुप्रशाद शे्रष्ठ 

 

मिर्यर् िं ३ 

मसद्ध कुिाख गाउँसभाबाट आ ि २०७५।७६ को िामग स्िीकृि िपमसिका र्ोििा िथा स्थािीर् पूिायिार 
विकास साझेदारी कार्यक्रि अन्िगयि आ ि २०७५।७६ िा मसद्ध कुिाख गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र संचामिि 
हिुे िपमसिका र्ोििाहरु उपभोक्ता समिमि िाफय ि कार्ायन्िर्ि गिे सियसम्िििे मिर्यर् गररर्ो। 

िपमसि 

गाउँपामिका अन्िगयिका र्ोििा 
१. चोरपािी खािेपािी र्ोििा (िडा िं ३, रू २५ िाख) 

२. छापडाँडा खािेपािी मििायर् (िडा िं ५ , रू १५ िाख) 

३. उपल्िो बाँझकाँडा क्रिागि सडक (िडा िं १, रु १० िाख) 

स्थािीर् पूिायिार विकास साझेदारी कार्यक्रि अन्िगयिका र्ोििाहरु 



१. राप्ती िोकिागयको चाख्िीघाट कुिाख जििािी थापाचौर हदैु मत्रिेर्ी रागेचौर रुकुि िोड्िे क्रिागि 
सडक (रु ५० िाख) 

२. हात्तीिरुा फिाटे मसंचाई आर्ोििा (रु १५ िाख) 

३. कािीका िगर मसििटारी बाँि मसचाइ कुिोको िामग िदी िटबन्ि आर्ोििा (रु १० िाख) 

मिर्यर् िं ४ 

मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्िा घ िगयको मििायर् ब्र्िसार्ी इिािि पत्रको िामग मििेदि 
ददिे मििायर् ब्र्िसाहीहरुको र्ोग्र्िा सम्बन्िी िाँचबझु गिे िथा िेमसिरी औिारहरुको स्थिगि मिररक्षर् 
गिय िपमसि बिोजििको मिि सदस्र् िाँचबझु समिमि गठि गिे सियसम्िििे मिर्यर् गररर्ो। 

इजन्िमिर्र  एक ििा        संर्ोिक 

िेखा प्रिखु एक ििा        सदस्र् 

सि इजन्िमिर्र िा अमसस्टेन्ट सि इजन्िमिर्र एक ििा   सदस्र् 

 

मिर्यर् िं ५ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाका सबै िडा कार्ायिर् िथा िाध्र्िामिक विद्यािर्िा इन्टरिेट िडाि गिे र उक्त 
कार्यको िामग सचुिा प्रर्ािी िथा सफ्टिेर्र संचािि जशर्यकबाट खचय ब्र्होिे सियसम्िििे मिर्यर् गररर्ो। 

मिर्यर् िं ६ 

जशक्षाको ससयि अन्िगयि जशक्षर् मसकाइिा ICT को प्रर्ोगका जशर्यकिा मसद्ध कुिाख गाउँपामिका िामग प्राप्त 
अिदुाि रकि र्स गाउँपामिकाको िडा िं ५ स्थीि श्री िेपाि राविर् िाध्र्ामिक विद्यािर् छापडाँडािाई 
प्रदाि गिे सियसम्िििे मिर्यर् गररर्ो। 


