
मिमि २०७५/०८/०४ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 

बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–८ 

मिर्यर् िं १ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका को प्रशासकीर् भवि मििायर्को िामग िपमसिका जग्गा दािाहरुबाट िपमसिका 
ककत्ताबाट िपमसिको क्षेत्रफि मिशलु्क रुपिा प्रदाि गिे िन्जरुीिािा प्राप्त हिु आएकोिे उक्त जग्गा मसद्ध 
कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्को िाििा पास गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

िपमसि 

मस िं जग्गा धिीको िाि ककत्ता िं. क्षेत्रफि (रो आ दा पै) 

१ आइिे बोहरा ११२४ 

११३५ 

१६५६ 

१६४६ 

१६४७ 

०-१-२-२ 

०-५-२-३ 

०-१-२-० 

०-१-२-३ 

१-२-०-१ 

२ मबििा थापा ४१८ ०-१५-२-१ 

३ साकवत्रा थापा ४२० १-२-२-३ 

४ मििा थापा ४१९ १-३-३-१ 

 

 

मिर्यर् िं २ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािे खररद गिे सवारी साधाि, एिबिेुन्स िथा ब्र्ाक हो िोडरको िामग २ जिा 
हल्का सवारी चािक र १ जिा हेभी सवारी (ब्र्ाक हो िोडर) चािक करारिा मिर्कु्त गियको िामग 
प्रकृर्ा अमध बढाउिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ३ 

मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् खररद गिे सवारी साधाि, एिबिेुन्स िथा ब्र्ाक हो िोडरको 
राख्न आफ्िो जग्गा िभएको कारर् उक्त िेमसिरी सािाि राख्नको िागी उपर्कु्त जग्गा भाडा मिि ेप्रकृर्ा 
अगामड बडाउिे सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ४ 

र्स गाउँपामिका अन्िगयिका वडा कार्ायिर्हरुिा कार्ायिर्को टेमिफोि िभएकोिे वडा सचचव वा सो को 
चजम्िेवारी सिाल्िे कियचारीिाई कार्ायिर् कािको मसिमसिािा आफ्िो ब्र्चक्तगि िोबाइि फोि प्रर्ोग 
गिुय पिे भएकोिे मिज वडा सचचव िथा सोको चजम्िेवारी सिाल्िे कियचारी र र्स गाउँ कार्यपामिकाको 
कार्ायिर्का सचुिा अमधकारीिाई िंमसर िकहिा देचख िाग ुहिुे िामसक रु ५०० संचार सकुवधा प्रदाि गिे 
सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 



 

मिर्यर् िं ५ 

गाउँपामिकाबाट संचामिि कवकास मििायर्का कािहरुिाई प्रभावकारी रुपिा कार्ायन्वर्ि गिय र्ोजिा सरुु 
भए पस्च्र्ाि  कवचिा कचम्ििा २ पटक प्राकवमधकहरुिे अमिवार्यरुपिा मिररक्षर् गिुयपिे सवयसम्िमििे मिर्यर् 
गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ६ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको कवमभन्न वडािा रहेका कार्ायिर्हरु िथा र्स गाउँपामिकाको कार्ायिर्बाट 
कवमभन्न कवमभन्न वडािा रहेका कार्ायिर्िा एकै ददि गइ फकय िे गरर सरकारीकािको मसिमसिािा भ्रिर् गिे 
पदामधकारी िथा कियचारीिाई भ्रिर् खचय मिर्िाविी, २०६४ बिोचजि भ्रिर् खचय र दैमिक भत्ता प्रदाि 
गिे सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ७ 

अपाङ् गिा भएका ्र्चक्तको पररचर् पत्र कविरर् कार्यकवमध, २०७५ चस्चवकृि गरर िाग ुगिे सवय सम्िमििे 
गिे मिर्यर् गररर्ो। 

 
 
 
 
 

मिर्यर् िं ८ 

श्री शारदा रू्वा किव, ढोरचौर सल्र्ाििाई दशै मिहारको उपिक्ष्र्िा संचामिि अन्िर स्चथािीर् िह 
भमिबि प्रमिर्ोमगिाको िागी रु १५०००।-(पन्र हजार िात्र) आमथयक सहार्िा उपिब्ध गराउिे सवय 
सम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

मिर्यर् िं ९ 

श्री मिराजि िाध्र्मिक कवद्यािर् ढोरचौर सल्र्ाििा कक्षा ११ िा िपमसिका कवषर्हरु अध्र्ापि गराउिे 
अििुमि प्रदाि गिे। 

िपमसि 

१) चशक्षा २) अंग्रजेी ३) िेपािी ४) स्चवास्च्र् िथा शाररररक चशक्षा ५) जिसंख्र्ा अध्र्र्ि ६) 
अथयशास्त्र ७) गचर्ि ८) ग्रामिर् कवकास ९) राजिैमिक शास्त्र १०) सिाजशास्त्र ११) इमिहास १२) 
संस्चकृमि १३) भगुोि 


