मिमि २०७५/११/२९ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू
बैठक सं ख्र्ा: ०७५/७६–१५
मिर्यर् िं १

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको दे उरािी िा वि कुर्ाँझोिको िामग प्रधािाध्र्पक मिर्ुक्त िामग सम्बन्धधि
विद्यािर् ब्र्िस्थापि समिमिको मसफाररस बिोन्िि अको ब्र्िस्था िभएसम्ि श्री िोिीराि बुढाथोकीिाई
प्रधािाध्र्पक मिर्ुक्ती गिे
मिर्यर् िं २

िेपाि सरकार विज्ञाि िथा प्रविमध िधरािर्बाट आ ि २०७५।०७६ िा मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािा

कार्ायधिर्ि हुिे ४ कोठे ब्िक िहेधर आदर्य िाध्र्ामिक विद्यािर् मसद्ध कुिाख १ बाँझकाँडा सल्र्ाििाई
प्रदाि गिे।
मिर्यर् िं ३
बैकन्ल्पक उिाय िफयको ससिय िफयको बिेट कार्ायधिर्ि सम्बधधिा मिम्ि आर्स्िर भएका गिे सियसम्िि
मिर्यर् गररर्ो ।
मिर्यर् िं ४

मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् सल्र्ाि र मसस्टे िावटक इन्धिमिर्ररङ्ग कधसल्टे धसी प्रा मि
काठिाडौं विच भएको सम्झौिा बिोन्िि मसस्टे िावटक इन्धिमिर्ररङ्ग कधसल्टे धसी प्रा मि काठिाडौंिे मििायर्
गरे को मसद्ध कुिा गाउँपामिकाको प्रर्ासकीर् भििको मडवपआर िथा िाटो पररक्षर् र ३ िं िडा कार्ायिर्
र ४ िं िडा कार्ायिर्को मडवपआर कार्य सम्पन्न गरर प्रमििेदि बुझाएकोिा उक्त प्रमििेदि िथा िागि
न्स्टिेट स्िीकृि गिे सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो ।
मिर्यर् िं ५
प्रदे र् सरकारबाट आ ि २०७५।७६ को िामग प्राप्त सिपुरक अिुदािको बिेट कार्ायधिर्ि गिे
सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो ।
मिर्यर् िं ६

िेपाि सरकारबाट मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाकािाई आ ि २०७५।७६ को िामग प्राप्त भएको सिपुरक
अिुदाि बापि प्राप्त भएको एक करोड एघार िाख एकािब्बे हिार रुपैर्ा िपमसिका र्ोििाहरुिा खचय गिे
सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो।
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२,००,०००।-(अक्षेरुपी दुई िाख िार) विमिर्ोिि गिे सियसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो।
मिर्यर् िं ७
श्री मिरािि िाध्र्ामिक विद्यािर् ढोरचौर सल्र्ाि र श्री िहे धर आदर्य िा वि बाँझकाँडािा प्राविमधक धारको
कक्षा ९-१२ सं चाििको अिुिमिको िामग सम्बन्धधि पक्षसँग िाग गिे सियसम्िििे मिर्यर् गररर्ो।
मिर्यर् िं ८

मसद्ध कुिाख गाउपामिकािा रहे का अपाङ्गहरुिाई िर्ाँ पररचर्पर वििरर्को िामग पाँच िटै िडािा अपाङ्ग
पररचर्पर वििरर् मसविर सं चािि गिे सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो।
मिर्यर् िं ९

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको गाउँसभाबाट आ ि २०७५।७६ को िामग पाररि कार्यक्रि अिुसार िवहिा
विकास कार्यक्रि अधिरगिको िैं मगक वहं सा मििारर्कािामग अधिरपुस्िा मसप हस्िाििरर् (सासु िुहारी
अधिरवक्रर्ा) कार्यक्रिको कार्ायधिर्िका िामग प्रमि िडा रु ३०००० (अक्षेरुपी मिस हिार िार) खचय ददिे
सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो।
मिर्यर् िं १०

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका िडा िं ३ बस्िे स्िमगयर् रत्न बुढाथोकीको पत्नी श्रीिमि अिृिा बुढाथोकीिे आफ्िो
छोरा ददपक बुढाथोकी िािमसक रोगी भएको र कििोर आमथयक अिस्था को कारर् उपचार गिय कदठि

भएको भमि ३ िं िडा कार्ायिर्को मििेदि साथ औषधी उपचार खचय पाउँ भमि र्स कार्ायिर्िा ददएको
मििेदि ददएकोिे िािमसक रोगी वपमडि ददपक बुढाथोकीिाई रु १००००।- (दर् हिार िार) औषधी
उपचार खचय उपिब्ध गराउिे सियसम्िि मिर्यर् गररर्ो।

