
प्रस्ताव: मिमत २०७६/०३/३० गते सोिबार, ६३ औ बैठक 

१. चाल ुआ.व. को योजना संचालन सम्वन्धिा  

२. ववपद व्यवस्थापन सम्वन्धिा 
३. लागत सहभामगता योजना सम्वन्धिा  

४. योजना संसोधन सम्वन्धिा 
५. खररद प्रविया सम्वन्धिा 
६. योजना मनरन्तरता सम्वन्धिा 
७. भकु्तानी सम्वन्धिा 
८. वडा नं. १९िा खानेपानी टंकी सम्वन्धिा |  

मनर्णय नं. १ 

चाल ुआ.व.िा ववमभन्न मिमतिा कायणपामलका बैठकले मनर्णय गरेका तपशिल बिोशजिका योजनाहरु, 
नगरस्तरीय योजनाहरुिा, प्राववमधकको २ % शस्टिेट खचण, कायाणलय पररसारिा भएको काि तथा अन्य 
प्राववमधक िाखािा खचण भएका तर भकु्तानी हनु बााँकी रु १६५०००००|०० देहाय बिोशजिका 
शिर्णकबाट ददने मनर्णय गररयो | 

तपशिल: 

१. भकु्तानी हनु बााँकी योजनाहरु  

ि.स. योजनाको' नाि' रकि कैवियत 

१. वडा नं. ८ र ९ िा ह्यिुपाइप ७५०००  

२. शजल्ला प्रहरी कायाणलय ९९८४२|६२  

३. कप्सेरी बगाले मडप बोररङ ३३२३२१|१६  

४. वडा नं. २ प्रहरी कायाणलय ३०४०६४|६८  

५. वडा न. १७को वडा कायाणलय ४६५७५४|१३  

६. सिल टे्रडसण ४२२७६|८४  

७. खैरा कोठरी बाटोिा ह्यिुपाइप २६२०००|००  

८. मसताराि चौधरीको घर देशख मबजौरी डााँडासम्ि बाटो ६३१५७८|९५  

९. अघुण वडा नं. १०िा रोमलङ ११७८६७|५७  

१०. वडा प्रहरी कायाणलय वडा नं. १४ ५७१३६४|९९  

११. नेत्रलाल सवहद िागण १५७८९४|७४  

१२. दाङ भ्याली टो.वव.स. सडक वपच(३ वटा बाटो) ९२६९४२  

१३. शितलनगर सडक कालोपते्र तथा नाला मनिाणर् ३०००००  



१४. सकेुडााँगी सडक वपच ३०००००  

 जम्िा ४३९२२५४|६५  

प्राववमधक खटाईवडा कायाणलयिा खटाउदा २ % शस्टिेट खचण 

ि.स. वडा नं. प्राववमधकको नाि रकि कैवियत 

१, ३ र ४ अिोक रोका ३२६११५  

२. ९ कृमत शज.मस. ९७६०३  

३, ६,७ र ८ वहिाल वली १३६५००  

४. १३ वविाल घती १२५३५६|०६  

५. ५ प्रिोद चौधरी २३०८३०|२५  

६. १४ हरर ववष्ट २७०३००  

७. १७ र १९ मनरज चौधरी ४७९३५०  

८ १ र २ गोमबन्द अमधकारी ३४०७०१  

९ १०, ११ र अन्य गोववन्द न्यौपाने ७०००००|००  

 जम्िा  २७०६७५५३१  

डी.वप.आर (D.P.R) + आइ.इ.इ (IEE) िा खचण अपगु 

ि.स. योजनाको नाि रकि कैवियत 

१. बधिाला ५०००००  

२. सवहद पाकण  ३५००००  

३. चररंगे दह १५००००  

४. आ.इ.इ. प्रमतवेदन २ वटा (IEE) ७०००००  

५. गलेुररया पाकण  ५०००००  

कायाणलय पररसरको कायण 

ि.स. योजनाको नाि रकि कैवियत 

१. कायाणलय पररिरिा WBM ८०००००  

२. वटनिा रङ्गरोगन र ववद्यतुीय सािग्री ५०००००  

३. स्वास््य िाखा अगाडी ब्लक बनाउन े ५०००००  

४. परुानो क्याशन्टन ििणत ५०००००  

अन्य 

ि.स. खचण शिर्णक रकि कैवियत 

१. अनगुिन खचण २७०००००  

२, गाडी र खाना ९०००००  

३. OT २०००००  

 जम्िा ३८०००००  



 

२.भकु्तानी ददन ेशिर्णक 

ि.स. शिर्णक रकि कैवियत 

१. सडक वपच ििणत ४४०००००  

२. गमु्राह चोक-आिी व्यारेक सडक वपच २७०००००  

३. सवहद गेट देशख अदालत सम्ि सडक वपच १००००००  

४. सावणजमनक िौचालय मनिाणर् २१०००००  

५. वडा कायाणलय १८ र १९ १५०००००  

६. पाररश्रमिक खचण ४८०००००  

 जम्िा १६५०००००  

मनर्णय नं. २ 

यस घोराही उपिहानगरपामलका क्षेत्र मभत्र ववपद जोशखिबाट परेको क्षमतको लामग मिमत २०७६/३/३० 
गते बसेको सरसिाई, वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन समिमतको बैठकको मनर्णय नं. १को हकिा 
यस घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. शचतवुाटारी बस्ने श्री बासदेुब घतीको घर आगलागीिा परर 
जलेर नष्ट भएको हुाँदा मिमत २०७६/२/१२ गते ५६ औ कायणपामलका बैठकको मनर्णयानसुार राहत 
स्वरूप ५ बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गररएकोिा सो बापतको रकि रु३६,५००|०० (अक्षरुवप 
छशिसहजार पााँच सय िात्र) स्थानीय ववपद व्यावस्थापन कोर् मस.नं. ४०६० मस.नं.१ बाट उपलब्ध 
गराउने  र तपशिल बिोशजिका मनर्णयहरु प्राववमधक िलु्यांकन अनसुार प्रविया अगाडी बढाउने |   

तपशिल: 
ि.स. वडा नं. ववपदको वववरर् कैवियत 

१. १ शचतवुाटारीिा मनिाणर्ाधीन चेपे ड्यािबाट प्रभाववत श्री बल बहादरु ववष्ट, पहल मसंह पनु र श्री 
नारायर्ी पनुहरुलाई स्थानान्तरर् गनणका लामग आमथणक सहयोग  

  

२. १८ रािबहादरु चौधरीको घर वर्ाणले भशककएको हुाँदा राहत िाग  

३. २ सकेुडााँगीिा खानेपानी बोररङ संचालन गनण  

४. ६ अघरािा खेतवाण कुलोिा वर्ाणले क्षमत पयुाणएकोिा सोको ििणत  

५. ६ िचकपरु, वचहा, पक्वै कुलोको भचना ििणत  

६. ८ लालिती चौधरीको घर हावाहरुीले उडाएको हुाँदा राहत िाग  

७. ६ बेसाई मसंचाई कुलोको ििणत  

८ ६ चैनपरु गनार कुलो तथा बाध ििणत  

९ ९ चैनपरु चोकदेशख जागेश्वर डााँगीको घरसम्ि वहलोबाटोिा ग्राभेल िाग  

१० १४ अमनत वव.क.को घर वर्ाणतले क्षमत पयुाणएकोिा राहत िाग  

११. १९ वडा कायाणलय जाने सडक पेदी, राम्चे सैघा सडक वर्ाणका कारर् अवरुद्ध भएको हुाँदा जे.मस.वी िाग  

१२. १९ कटुवाखोला-धपाले-सैघा सडक वर्ाणका कारर् अवरुद्ध भएको हुाँदा जे.मस.वी. िाग  



१३ ५ दािोदर सडक वर्ाणका कारर् अवरुद्ध भएको हुाँदा जे.मस.वी िाग  

मनर्णय नं. ३: 

यस घोराही उपिहानगरपामलकाको आ.व. २०७५/०७६ िा लागत सहभामगता िािण त संचालन हनुे 
योजनाहरु िध्ये तपशिल बिोशजिका योजनािा लागत सहभामगता नउठ्न ेदेशखएको हुाँदा ती योजनाहरु 
लागत सहभामगता मबना नै उपभोक्ता समिमत िािण त संचालन गने | 

तपशिल: 
तलुसीपरु देशख कटुवाखोलासम्ि मग्रन बेल्ट तथा मग्रल तारबार मनिाणर् 

मनर्णय नं.४: 

यस घोराही उपिहानगरपामलकाको आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत वडा नं. १५को वडास्तरीय  
योजना तपशिल बिोशजि संसोधन गने | 

तपशिल 

ि.स. योजनाको नाि ववमनयोशजत बजेट संिोमधत योजना बजेट 

१. मिलनचोक टोल ववकास संस्था 
ट्राविक आइल्याण्ड प्रभ ु
िहाराजको िामलक सवहत 

५०००००|०० 
(मस.नं.३०३० 
मस.नं.१) 

मिलन चोक टोल ववकास 
संस्था ट्राविक आइल्याण्ड 
तथा स्वागत गेट मनिाणर् 

५०००००|०० 

 

मनर्णय ५: 

घोराही उपिहानगरपामलका अन्तगणत वडाहरुबाट कायाणलयसंग पराििण नै नगरी स्वयं मनर्णयबाट 
कोटेिन, अिानतबाट काि गराउने, कायणिि स्वीकृत गने, संिोधन गने, अनगुिनका लामग गाडी 
सम्झौता सिेत स्वयं गरर अशन्तििा भकु्तानीका लामग पेि गने गरेको र कायण िर्च्यौट गने सम्वन्धिा 
गम्भीर सिस्या उकपन्न भएकोले खररद पप्रविया सम्वन्धिा अब उप्रान्त देहाए बिोशजि गने | 

तपशिल:  

१. कोटेिन अिानतबाट कायण गने गराउने काि पूर्णत बन्द गने | अकयावश्यक रुपिा गनुणपने भए 
कायणपामलकाको मनर्णयानसुार गने | 

२. कायणिि स्वीकृत/सम्झौता गने काि प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत बाट िात्र गने |  

३. वडा कायाणलय र िहािाखा/िाखा प्रिखुबाट गाडी सम्झौता स्वयं गने कायणलाई पूर्णत: बन्द गने  

४. आमथणक दावयकव पने ववर्यिा प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत (आमथणक प्रिासन िहािाखाको पराििणिा) को 
पराििण अमनवायण मलने | 



 

मनर्णय नं. ६: 

घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १४ गमु्राह चोकदेशख आिी व्यारेक सम्ि र िवहद गेट देशख 
शजल्ला अदालत सम्िको सडक वपच र वडा नं. १८ र १९ को वडा कायणलय भवन मनिाणर् आगािी 
आ.व.िा सिेत ठेक्का कबोल गने ठेकेदार कम्पनीबाट गने गरर मनरन्तरता गने | 

मनर्णय नं. ७ 

यस घोराही उपिहानगरपामलका वडानं १२ मनघवुार हापरुिा रहेको ववद्यालयिा सांसद ववकास कोर्बाट 
भएको भवन मनिाणर् सम्वन्धी कायण स्वीकृत नम्सण, स्पेमसविकेसन अनसुार भएको भमन भकु्तानीका लामग 
प्राववमधकबाट मसिाररस भै आएको हुाँदा भकु्तानी ददने | 

 मनर्णय नं. ८: 

यस घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १९ िा वडा कायाणलय पररर्र मभत्र खानेपानी टंकी मनिाणर्को 
भकु्तानी वडा कायाणलय १,३,१३,१८,१९ नयााँ भवन मनिाणर् मस.नं. ३०३० मस.नं. ३ शिर्णकबाट ददने 
| 

  

 

 

  


