
मिमि २०७५/०८/१९ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 

बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–९ 

 

मिर्यर् िं १ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको प्रशासकीर् भवि मििायर्को िामग मिपपआर िथा िाटो पररक्षर्को िामग रु १० 
िाख, विा िं ३ को प्रशासकीर् भविको िामग मिपपआर िर्ार गियको िामग रु ३ िाख ५० हजार र विा िं 
४ को प्रशासकीर् भविको िामग मिपपआर िर्ार गियको िामग रु ३ िाख ५० हजार सम्बन्धिि न्शर्यकिा 
छुट्याएको बजेटबाट पवमिर्ोजि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं २ 

श्री क्र्ािभास इन्धजमिर्ररङ्ग कधसल्टेधसी कुपधिोि िमििपरु द्वारा िर्ार पारेको मसद्ध कुिाख गाउँपामिका 
अधिगयिको ढोरचौर छापिाँिा सिक खधिको मिपपआर प्रमिवेदि िथा िागि न्टटिेट टवीकृि गिे सवयसम्िि 
मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ३ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको सिक गरुर्ोजिा मििायर् गिे र र्सको िामग रू १० िाख र चाख्िीघाट 
मसद्धगफुा कुिाख जोड्िे बाटोको मिपपआर मििायर्को िामग रू ५ िाख पनु्जगि परािशय िथा अिसुधिाि 
न्शर्यकबाट  पवमिर्ोजि गिे सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ४ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािे करार सेवािा मिर्कु्ती हिुे हेभी सवारी चािकको ििबभत्ता िामसक रु 
१९,८७०।-(उन्नाइस हजार आठ सर् सहत्तर िात्र) र हिकुा सवारी चािकको ििबभत्ता िामसक रु 
१८,३४०।-(अठार हजार मिि सर् चामिस िात्र) कार्ि गिे र अधर् सपुविा प्रचमिि मिर्िािसुार हिुे 
सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

 
 
 
 

मिर्यर् िं ५ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािा कार्ायधर्ि हिुे िपमसिका र्ोजिाहरुिा िेपाि सरकारसँग पवशेर् अिदुाि िथा 
सिपरुक अिदुािको िामग िाग गिे सम्बधििा सवयसम्िमििे मिर्यर् गररर्ो। 

 

आ व २०७५।७६ का िामग पवशेर् अिदुाि िाग गररएका र्ोजिा 
क्र सं र्ोजिाको िाि पवशेर् अिदुाि िाग रकि रु 

१ ढोरचौर छापिाँिा सिक कािोपते्र ६२ करोि 

२ मसद्ध कुिाख विा िं ४ र ५ पवद्यिुीकरर् ४ करोि 



 

आ व २०७५।७६ का िामग सिपरुक अिदुाि िाग गररएका र्ोजिा 
क्र सं र्ोजिाको िाि सिपरुक अिदुाि िाग रकि रु 

१ गाउँपामिका प्रशासकीर् भवि मििायर् ४ करोि 

२ ३ िं विा कार्ायिर् भवि मििायर् १ करोि ५० िाख 

३ ४ िं विा कार्ायिर् भवि मििायर् १ करोि ५० िाख  

४ खावयि सामगिे सिक मििायर् १ करोि 
 

आ व २०७६।७७ का िामग पवशेर् अिदुाि िाग गररएका र्ोजिा 
क्र सं र्ोजिाको िाि पवशेर् अिदुाि िाग रकि रु 

१ खावयि टवाट्र् इकाई भवि मििायर् १ करोि पचास िाख 

२ चाख्िीघाट कुिाख सिक टिरउन्निी २ करोि 

३ वेिाइिी घारी िेिचौर चाख्िीघाट कागखोिा 
कुिाख सिक टिरउन्निी िथा िर्ाँ मििायर् 

२ करोि 

४ घरेिी मिफ्ट मसटटि खािेपािी पािी मििायर् ६० िाख 
 


