
मिमि २०७५/१०/०६ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 
बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–१२ 

मिर्यर् िं १ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको आ व २०७५।७६ को बार्षयक बजेट िथा कार्यक्रि संशोधिको िामग 
गाउँसभािा प्रस्िाव िािे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 

मिर्यर् िं २ 

झोिङु्गे पिु क्षेत्रगि कार्यक्रि अन्ििगिय जजल्िा प्रार्वमधक कार्ायिर् सल्र्ाि ि मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको 
िागि साझेदािीिा आ व २०७४।७५ देजख मििायर्ामधि  ििेसल्िा  झोिङु्गे पिुको कार्यक्रि सम्पन्न गिी 
सिदुार्िाई हस्िान्ििर् सर्हि आवश्र्क कागजाि पेश गिेपमि सम्झौिा पत्रिा उल्िेजखि बिोजजिको 
िकि  मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािे व्र्होिुय पिे रुकि चाि ुआ व को भैपिीआउिे पजुजगि खचय/सिपिुक 
कोषिा र्वमिर्ोजि भएको जशषयकबाट साझेदािी जशषयकिा भकु्तािी ददिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो  

 

मिर्यर् िं ३ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको वडा िं १ जस्थि िहेन्र आदशय िा र्व बाँझकाँडािा जािे बाटो  मसडी 
मििायर्को िामग रु ९५०००।- (पन्चािब्बे हजाि रूपैर्ा िात्र) कटेन्जेन्सी जशषयकबाट खचय िेखी भकु्तािी 
ददिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो । 

 
 
 
 
 

मिर्यर् िं ४ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकको आ व २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रििा अिसुाि मसद्ध कुिाख 
गाउँपामिका वडा िं ४ िा हटािी बस्िे देजख वोहिाटोि सडक र्ोजिािा गाउँपामिकाबाट र्वमिर्ोजि 
गरिएको िकििे र्ोजिा सम्पन्न िहिुे देजखएकोिे उक्त र्ोजिािा रु ६०,०००।- (साठी हजाि रूपैर्ा 
िात्र) कटेन्जेन्सी जशषयकबाट थप गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 

  

मिर्यर् िं ५ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका अन्िगयि आ व २०७५।७६ िा उपभोक्ता समिमि िार्य ि संचािि हिुे 
र्ोजिाहरुको उपभोक्ता समिमि गठि मिमि २०७५ िाघ िसान्ि सम्ि गरिसक्िे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो 
। 

 

मिर्यर् िं ६ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको गाउँसभािे आ व २०७५।७६ का िामग स्वीकृि िीमि िथा कार्यक्रि 
अिसुाि र्स गाउँपामिकािा संचामिि िपमसिका र्ोजिाहरु सर्ििा पूवयक सम्पन्न भएकोिे र्िर्ाि गदद 
भकु्तािी अििुोदि गिे िथा भकु्तािी ददि बाँकी र्ोजिा िथा कार्यक्रिहरुको भकु्तािी ददि ेसवयसम्िि मिर्यर् 
गरिर्ो। 

िपमसि 



िििय सम्भाि िर्य  
१. ढोिचौि िापडाँडा सडक अन्िगयि िेिचौििा पर्हिो हटाउिे  

 

र्ोजिा िर्य  
१. जागमृि आ  र्व गेट मििायर् 

२. काजजका वगि मसिाइ कुिो मििायर् र्ोजिा 
३. पािेखोिा खािेपािी र्ोजिा 
४. िाम्री जशव िजन्दि मििायर् 

५. ढोिचौि बजाि जशव िजन्दि मििायर् 

 
मिर्यर् िं ७ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको र्ाजन्त्रक उपकिर् संचािि कार्यर्वमध २०७५ सवयसम्िि स्वीकृि गिे मिर्यर् 
गरिर्ो। 

 
 
 
 

मिर्यर् िं ८ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको वडा िं २ सािघािी बस्िे एभाि बोहिा मिमि २०७५।१०।०४ गिे आफ्िो 
िोिाको र्वहेको मििन्त्रिा ददि सोही वडाको जगेुपािी मिवासी शामिकिाि चिाउिे घििा गएको वेिा 
िािमसक सन्िििु गिुाएका मिज शामिकिाि चिाउिेिे हिौडािे हािी एभाि बोहिाको हत्र्ा गिेको ि 
र्पडकको परिवािको आमथयक जस्थमि मिकै िै कम्जोि िहेकोिे पोष्टिाटयि खचय ि सािाजजक पििपिा अिसुाि 
गरििे र्क्रर्ा खचयको िामग ििृकको परिवाििाई २५०००।-(अक्षेरुपी पजचचस हजाि िात्र) आमथयक 
सहर्ोग प्रदाि गिे । 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका वडा िं ३ गैिीकटेिी बस्िे ५१ वषयको चम्र्ा बोहिा िािो सिर्देजख िािमसक 
िोगबाट ग्रमसि भएको ि मिजको आमथयक अवस्था मिकै किजोि भएकोिे भमि ३ िं वडा कार्ायिर्को 
मसर्ारिस साथ मिजका दाज ु श्री जशविाि वोहिािे उपचािको िामग आमथयक सहर्ोग पाउँ भमि र्स 
कार्यिर्िा ददएको मिवेदिको सम्बन्धिा ििर्ि गदाय श्री चम्र्ा वोहिािाई उपचािखचय बापि रु 
१०,०००।-(दस हजाि िात्र) प्रदाि गिे मिर्यर् गरिर्ो। 

 

मिर्यर् िं ९ 

ए के मििायर् सेवा, मसद्ध कुिाख गाउँपामिका वडा िं १ पटािेिे मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्िा घ वगयको मििायर् व्र्वसार् इजाजि पत्र पाउिको िामग ददएको मिवेदि उपि गिय िािर्वि गिय 
गदठि समिमिको प्रमिवेदि अििुाि उक्त र्ियिे घ वगयको मििायर् व्र्वसार्ी इजाजिपत्रको कार्यर्वमध 
२०७५ को अिसुजच ५ विोजजिको आवस्र्क र्ोग्र्िा पिुा गिेको भमि प्रमिवेदि प्राप्त भएकोिे उक्त 
र्ियिाई घ वगयको इजाजिपत्र प्रदाि गिे सवयसम्िि मिियर् गरिर्ो।  


