
मिमि २०७५/११/२१ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 
 

बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–१४ 
 

मिर्यर् िं १ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको गाउँसभाबाट पारिि आ व २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रि िथा वजेटिा केही 
हेिफेि गिुय पिे भएकोिे सो सम्बन्धी प्रस्िाव गाउँसभािा मिि अििुमि प्रदाि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 

मिर्यर् िं २ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको आ व २०७५।७६ को आर् ब्र्ार्को िहािेखा पिीक्षकको कार्ायिर्बाट अन्न्िि 
िेखापिीक्षर् भइ प्राप्त भएको प्रमिवेदििाई गाउँसभािा छिफिका िामग पेश गिे सम्बन्धिा गिे सवयसम्िि 
मिर्यर् गरिर्ो 
 

मिर्यर् िं ३ 

गाउँपामिका िहासंघ कर्ायिी प्रदेशिा मसद्ध कुिाख गाउँपामिका सदस्र् भएबापि गाउँपामिकािे बझुाउि ुपिे 
बार्षयक सदस्र्िा शलु्क रु २००००।-(अक्षेरुपी र्वस हजाि िात्र) भकु्तािीको मिर्यर्िाई सिथयि िथा 
अििुोदि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो । 

 

मिर्यर् िं ४ 

मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् सल्र्ाि ि मसस्टेिार्टक इन्न्जमिर्रिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा मि काठिाडौं 
र्वच भएको सम्झौिा बिोन्जि मसस्टेिार्टक इन्न्जमिर्रिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा मि काठिाडौंिे मििायर् गिेको मसद्ध 
कुिा गाउँपामिकाको प्रशासकीर् भविको मडर्पआि िथा िाटो परिक्षर् ि ३ िं वडा कार्ायिर् ि ४ िं वडा 
कार्ायिर्को मडर्पआि कार्य सम्पन्न गरि प्रमिवेदि बझुाएकोिा उक्त प्रमिवेदि िथा िागि न्स्टिेट स्वीकृि गिे 
सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो । 

  

मिर्यर् िं ५ 

मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् ि Sipradi Trading Pvt. Ltd., Chandragiri-14, Naya Naikap,  

Kathmandu र्वच भएको खरिद सम्झौिा अिसुाि र्स कार्ायिर्िाई Sipradi Trading Pvt. Ltd., Chandragiri-14, 

Naya Naikap,  Kathmandu िे 2019 Model को TATA XENON 2.2L CC 4×4 PICKUP उपिब्ध बिाउि ुपिेिा, 
2018 Model को TATA XENON 2.2L CC 4×4 PICKUP (Engine No: VERICOR06FSYJ11797, Chassis No: 

MAT464535HSG08377) उपिब्ध गिाएको िि गाउँपामिकािे 2019 Model को TATA XENON 2.2L CC 4×4 

PICKUP िै खरिद गिुयपिे भएकोिे मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको िाििा िािसािी भएको 2018 Model को 
TATA XENON 2.2L CC 4×4 PICKUP  गाडी Sipradi Trading Pvt. Ltd., Chandragiri-14, Naya Naikap,  

Kathmandu िाई िै िािसािी र्फिाय िामग श्री र्ािार्ाि व्र्वस्था कार्ायिर् िाप्ती, दांगिाई अििुोध गिे 
सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो । 

मिर्यर् िं ६ 



मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको चाि ु आ व २०७५।०७६ िा र्वमभन्न कार्यक्रि िथा र्ोजिाहरुिा भएको  
हािसम्िको खचयको अििुोदि िथा सिथयि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 
मिर्यर् िं ७ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका वडा िं २ का जििािाई सवयसिुभु रुपिा स्वास््र् सेवा परु्ायउिे उदेश्र्का साथ मसद्ध 
कुिाख गाउँपामिकाको वडा िं २ भडािेिा सािदुार्र्क स्वास््र् इकाई स्थापिा गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 

 

मिर्यर् िं ८ 

सल्र्ाि न्जल्िािा िहेका िौमिक िोकभाका, िोक गीि (सोिठी पैस्र्ारु टप्पा) िोकबाजािाई प्रचािप्रसाि ि 
संिक्षर् गिे उद्धेश्र्का साथ सल्र्ाि न्जल्िाबाट िार्िर् िथा अन्ििार्िर् स्िििा पर्हचाि बिाउि सफि सल्र्ािी 
गार्क गार्र्का खकय  बहादिु वढुा िगि ि मििाविी वढुा िगिको मिमि २०७५ चैत्र २९ गिे शकु्रबाि 
सास्कृमि संस्थाि िार्िर् िाचघि जिि काठिाडौंिा हिुे र्गुि साँस्कृमिक कार्यक्रि "खकय  बहादिु बढुा ि 
मििाविी बढुा र्गुि साझँ-२०७५" कार्यक्रिको मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािे प्रार्ोजि गिे उक्त कार्यक्रिको 
िामग आर्ोजक सल्र्ािी सिोकाि सिाज, काठिाडौं िपेाििाई रु २५,०००।- (अक्षेरूपी पन्चस हजाि िात्र) 
आमथयक सहर्ोग प्रदाि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गरिर्ो। 

 
 


