
मिमि २०७५/११/१५ गिे बसेको मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको बैठकका मिर्यर्हरू 
बैठक संख्र्ा: ०७५/७६–१३ 

मिर्यर् िं १ 

आ व २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रि अिसुार सरकारी मिकार् समिमि एवं वोर्यहरुिाई ससिय ााि ु
अिदुाििा ववमिर्ोजिि बिेट बाँर्फाँर् सम्बन्धिा जिक्षा िाखाको प्रस्िाव विोजिि िपमसि अिसुार रकि 
बाँर्फार् गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 
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 बाँकी हिु आउिे १० िाख  हिारिाई जिक्षा सम्बन्धी ववषर्गि िथा व्र्वस्थापि िामिि िा रकिान्िर 
गरी कार्यक्रि गिे। 

ववद्यािर् सधुार कार्यक्रि अिदुाि रु १० हिार अिदुाि िपाउिे ववद्यािर्िाई िाजन्ि आ वव उपल्िो 
बाँझकाँर्ा रु १५ हिार  

 
 

मिर्यर् िं २ 

आ व २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रि अिसुार जिक्षा ससिय िफय को ववमिन्न कार्यक्रिहरुको अिदुाि 
रकि बाँर्फाँर् सम्बन्धिा ददिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो जिक्षा िाखाको प्रस्िाव विोजिि िपमसि अिसुार 
रकि बाँर्फार् गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो 
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माध्यालमक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 
व्यिस्थापन(फफक्सीङ, फकताि खररद, तथा इ पुस्तकालय 
समेत)  १ (एक) महेन्द्र आदिश माध्यलमक विद्यालय बााँझकााँडा 

^,%),))). 

२ माध्यालमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगिाला अनुदान १ 

(एक) ननराजन माध्यलमक विद्यालय ढोरचौर 
^,%),))). 

# 

पानी तथा स्िास््य र सरसफाई सुविधा सहहतको 
िौचालय ननमाशण  २ (दईु) 

१ िान्द्ती सन्द्दर आधारभूत विद्यालय खाबशन &,)),))). 

 २ लसद्ध माध्यलमक विद्यालय भडारे 
सल्यान 

&,)),))). 

$ 
गणणत विज्ञान र अङ्गेजी विषयका लागग फियाकलापमा 
आधाररत सामाग्री अनुदान  १ (एक) 

जनसेिा आधारभूत विद्यालय सागगने %),))). 

  

  

 

मिर्यर् िं ३ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािाई कृवष िथा िमर्बटुीिा आत्िमिियर बिाइ र्स क्षेत्रको उत्पादििाई देिब्र्ापी 
प्राार गिे उद्धेश्र्का साथ सािदुावर्क रेमर्र्ो प्रसारक संघको सखेुििा मिमि २०७५ फाल्गरु् १, २ र ३ 
गिे िएको सािदुावर्क रेमर्र्ो राविर् सम्िेिि िथा १४ औ ंसाधारर् सिािा सहिागी देििरका ३५० 
सािदुावर्क रेमर्र्ोहरुिाई उपहार स्वरुप मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािा उत्पाददि ५० के.िी. वटिरु प्रदाि 
गररएकोिा उक्त कार्यको िामग िागेको खाय प्रमि केिी रू ७४०।-का दरिे रु ३७,०००।-(अक्षेरूपी 
सैमिस हिार पाँा सर् िात्र) िकु्तािी ददिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 



 
 
 
 

मिर्यर् िं ४ 

िािव अमधकार वकािि केन्र (रेस) िपेाििे िारदा िगरपामिका २ खिंगािा संकटापन्न अवस्थािा रहेका 
िवहिा, बािबामिका, िेष्ठ िागररक िथा अपाङ्गिा िएका ब्र्जक्तहरुिाई अल्पकामिि आवास गहृ संाािि 
ल्र्ाएको आमथयक अिावको कारर् गरु्स्िरीर् सेवा प्रदाि गिय िसकेको िमि र्स मसद्ध कुिाख 
गाउँपामिकासँग आमथयक सहर्ोग िाग गरेकोिे उक्त संस्थािाई रु २५,०००।-(अक्षेरूपी पजचास हिार 
िात्र)आमथयक सहर्ोग प्रदाि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

  

मिर्यर् िं ५ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिका वर्ा िं १ उपल्िो बाँझकाँर्ा मिवासी श्री िेि बहादरु बढुाथोकीको  घरगोठिा 
मिमि २०७५।१०।२५ गिे ाट्याङ्ग परर मििको घरका मििवटा गोरुको ितृ्र् ुिएको र मििको घरिा 
िर्ाि गरेको सोिार सेट पूर्यरुपिा क्षमि िएको िमि वर्ा कार्ायिर्को मसफाररस र प्रहरी िाुलु्का सवहि 
राहि पाउँ िमि र्स कार्ायिर्िा मिवेदि ददएकोिा ाट्याङ्ग   वपमर्ि मिवेदक श्री िेि बहादरु बढुाथोकीिाई 
राहि स्वरुप रु ५०००।- (अक्षरेुपी पाँा हिार िात्र) प्रदाि सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

 

मिर्यर् िं ६ 

कारगारिाई वकिाव अमिर्ाि उपसमिमि सल्र्ाििाई वकिाव खररद बापि रु ४०,०००।- (ाामिस हिार 
िात्र) आमथयक सहर्ोग प्रदाि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

मिर्यर् िं ७ 

सिस्त्र प्रहरीबि िेपाि, सल्र्ाि गलु्ििे र्सै वषयदेजख सल्र्ाि जिल्िाको खिंगािा कार्ायिर् स्थापिा गरेकािे 
कार्ायिर् व्र्वस्थापि िथा ववमिन्न वकमसिका मििायर् कार्यका िामग रकि अिाव िएको िमि  र्स 
गाउँपामिकासँग आमथयक सहर्ोग िाग गरेकोिे उक्त गलु्ििाई रु ५०,०००।- अक्षेरूपी पाास हिार िात्र 
आमथयक सहर्ोग प्रदाि गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं ८ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाका वर्ा िं २ मिवासी श्री श्र्ाििाि बोहराका छोरा श्री अमििाि बोहरा िेपाि 
राविर् वक्रकेट वटिका सदस्र्को रुपिा छिोट िई िेपािको िफय बाट ववमिन्न अन्िराविर् वक्रकेट खेििा 
प्रमिमिमधत्व गरर िेपाििाई पदक जििाउि सफि िई मसद्ध कुिाख गाउँपामिका िगार्ि सिग्र िेपािीको 
गौरव बढाउिकुो साथै खेिप्रिेीहरुका िामग प्ररेर्ाको स्रोि िएकोिे मिि श्री अमििास बोहरािे िेपािी 
खेिकुद िगििा परु्ायएको र्ोगदाििाई कदर गदै मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको िफय बाट रु 
५००००।-(पाास हिार िात्र) आमथयक सहर्ोग सवहि सम्िाि गिे सवय सम्िि मिियर् गररर्ो।  

 

मिर्यर् िं ९ 



मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको वर्ा िं ३ र वर्ा िं ४ को प्रिासकीर् िवि मििायर् गिे प्रर्ोििका िामग 
िपमसिका िग्गादािाहरुबाट िपमसििा उल्िेजखि िग्गा गाउँपामिकािाई मििलु्क दाि गरेको हदुा मिि 
िग्गा दािाहरुिाई गाउँपामिकाको िफय बाट वविेष धन्र्बाद दददै उक्त िग्गा गाउँपामिकाको िाििा पास 
गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

िवपसि 

मस िं िग्गाधिीको िाि वकत्ता िं ठेगािा अििुािीि 
क्षेत्रफि 

१ कुि बहादरु सिुार ११६ साववक ााँदेकरेन्िी-३  २-०-०-० 

२ देवेन्र रोका ३३१६ साववक ााँदेकरेन्िी-३ 

३ मग्रिी बोहरा ६१९ साववक बाँझकार्ा -८ २-०-०-० 

 

मिर्यर् िं १० 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकामित्र पाकय  मििायर्को िामग मर्वपर्ार गिे सवयसम्िि मिियर् गररर्ो।  

 

मिर्यर् िं ११ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािा कार्यरि सूािा प्रववमध अमधकृि श्री मिििाि िण्र्ारीको करार अवमध मिमि 
२०७५ पसु िसान्ि सम्ि िात्र रहेकोिे मििको कार्यसम्पादि उत्ति रहेकोिे साववककै करार सम्झौिािा 
उल्िेजखि सेवा सवुवधा पाउिे गरर मििको करार अवमध २०७६ असार िसान्ि सम्ि थप गिे सवयसम्िि 
मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं १२ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको आव २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रि अिसुार िेष्ठ िागररक सम्िाि 
कार्यक्रििा एकिषु्ठ ववमिर्ोिि गरेको मिि िाख रुपैर्ािाई सम्बजन्धि वर्ाहरूिे िै कार्यक्रि कार्ायन्वर्ि 
गिे गरी िपमसि बिोजिि बाँर्फाँर् गिे सवय सम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

वर्ा िं कार्यक्रिको िाि ववमिर्ोजिि रकि रु  

१ िेष्ठ िागररक सम्िाि कार्यक्रि ७५,०००।- 

२ िेष्ठ िागररक सम्िाि कार्यक्रि ५१,०००।- 

३ िेष्ठ िागररक सम्िाि कार्यक्रि ४८,०००।- 

४ िेष्ठ िागररक सम्िाि कार्यक्रि ७३,०००।- 

५ िेष्ठ िागररक सम्िाि कार्यक्रि ५३,०००।- 

 
 
 
 
 



मिर्यर् िं १३ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािे र्स वषयको िवहिा ददवस सवै वर्ाहरुिा ववमिद कार्यक्रि गरेर ििाउिे र उक्त 
कार्यक्रिहरुको िामग प्रमि वर्ा रु २००००।-(अक्षेरुपी ववस हिार रुपैर्ािा िात्र) उपिब्ध गराउिे 
सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं १४ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकािा आ व २०७५।७६ को ससिय कार्यक्रिको ग्रामिर् सािदुावर्क पूवायधार ववकास 
कार्यक्रि अन्िगयि जािािी खावयि ग्रामिर् सर्क मििायर् कार्यको िामग अमधकांस सर्क खण्र् कर्ा ाट्टाििा 
पिे हिुािे िामिसहरु द्वारा सम्िव ििएको िमि प्राववधक प्रमिवेदि प्राप्त िएकोिे उक्त सर्क मििायर् कार्यिा 
हेिो िेमसि स््र्ािेटर िथा ब्र्ाकहो िोर्र प्रर्ोग गिे सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं १५ 

िेपाि सरकार जिक्षा ववज्ञाि िथा प्रववमध िन्त्रािर्सँग मसद्ध िा.वव. िर्ारेिा ४ कोठे पक्की बल्क िाग गिे 
सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो । 

 

मिर्यर् िं १६ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको आव २०७५।७६ को स्वीकृि कार्यक्रि अिसुार मसमस वटमि िर्ाि कार्यिा 
विेट ववमिर्ोिि िएकोिा उक्त रकिबाट मसद्ध कुिाख गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर् र श्री मिरािि 
िाध्र्ामिक ववद्यािर् ढोराौर सल्र्ाििा मसमस वटमि िर्ाि गिे मिर्यर्िाई अििुोदि गिे र उक्त मसमस वटमि 
िर्ाि कार्यको िामग श्री मिरािि िा वव ढोराौरिाई रु ५,००,०००।-(पाँा िाख िात्र मिकास ददिे) 
सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 

मिर्यर् िं १७ 

मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको स्वास््र्को ससिय िफय  िेपाि सरकारबाट प्राप्त हि ुआएको बाह्य खोप केन्रको 
िवि मििायर् जिषयकिा ववमिर्ोजिि बिेटबाट मसद्ध कुिाख गाउँपामिकाको वर्ा िं २ िर्ारेिा बाह्य खोप 
केन्रको िवि मििायर्िा गिय सवयसम्िि मिर्यर् गररर्ो। 

 


