
प्रस्ताव: मिमत २०७६/०३/२२ गते आइतबार, ६२ औ ंबैठक 

१. प्रधानिन्त्री रोजगार कार्यक्रि सम्वन्त्धिा 
२. चाल ुआ.व. को र्ोजना संचालन सम्वन्त्धिा 
३. गौशाला व्र्वस्थापन  

४. जजल्ला  प्रहरी कार्ायलर्लाई आमथयक सहर्ोग सम्वन्त्धिा 
५. र्ोजना संसोधन सम्वन्त्धिा | 
६. वडा नं.११ मडप बोररङ सम्वन्त्धिा | 
७. खररद प्रक्रक्रर्ा सम्वन्त्धिा | 
 

 

 

मनर्यर्हरु: 

मनर्यर् नं. १:  

र्स घोराही उपिहानगरपामलकाको मिमत २०७६/०२/१२ गते बसेको 
कार्यपामलकाको ५६ औ ंबैठकले पाररत गरेका प्रधानिन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रिका 
आर्ोजनाहरु िध्रे् केक्रह आर्ोजनाहरु क्रवमिन्न कारर्ले संचालन हनु नसकेका 
कारर् मत आर्ोजनाहरु देहाए बिोजजि संशोधन गने र संचालन हनु नसकेका 
आर्ोजनािा क्रवमनर्ोजजत रकि रु १६५००००|०० तपजशल बिोजजिका र्ोजना 
सम्पन्न गने गरर बजेट बााँडफााँड गने | 
 

 

 

 

 

 

 



तपजशल   

क्र.स पाररत आर्ोजना बजेट संसोमधत आर्ोजना बजेट कैक्रफर्त 

१. डबरी ड्याििा वकृ्षारोपर् ५०००० किल पोखरी ड्याििा वकृ्षारोपर् १००००० (५००००िा 
थप) 

 

२. वडा नं, १४ र १५िा 
सरसफाई र वकृ्षारोपर् 

५००००० वडा नं. १४ िा जरुवा, स्वास््र्चौकी 
िियत, नाला सरसफाई तथा वृक्षारोपर् 

५०००००  

३. खरुरले मसंचाई बााँध िियत ३००००० खरुरले बाटो िियत तथा वकृ्षारोपर् ३०००००  

४. रज्जेिन्नािे बाटो िियत वडा 
नं. ५ 

५००००० १.क्रपपल टाकुरा देजख राज्जेिन्नाम्िे 
जाने गोरेटो बाटो मनिायर् 

२.कप्तान चोक देजख सररकोट पालथुान 
िजन्त्दर जाने गोरेटो बाटो मनिायर् 

३.वडा कार्ायलर् पररसरिा झाडी 
सरसफाई 

४.अम्िा खोलीदेजख कप्तान चोकसम्ि 
दािोदर सडकका खाल्डाखलु्डी पनेु  

१.१५०००० 

 

२.१५०००० 

 
 

३.५०००० 

 

४.१५०००० 

 

५. वडा नं, १० चरवामगर्ा 
ठुलो कुवा देजख उत्तर तफय  
शोिाकर न्त्र्ौपानकेो घर 
सम्ि बाटो िियत 

५०००० स्वगयद्वारी ग लाइन बाटो िियत ५००००  

६. 
 
 
 

वडा नं. १३ िा मसंचाई 
कुलो मनिायर् 

३००००० वडा नं. १३िा नाला तथा झाडी 
सरसफाई 

३००००० 

 

 

 

७. १.बेलघारी ड्याििा वकृ्षारोपर् 

 

२.जखररटे देजख लख्वार बबई 
सम्ि बाटो िियत 

 

३.वडा नं. ८ वेलवुा जाने 
बाटो 
 

४.वडा नं. ९को चैनपरु 
चोकदेजख उत्तर जागशे्वर 
डााँगीको घर हुाँदै पजिि वडा 
नं.९को कार्ायलर् जाने बाटो 
 

५.अम्राई कुलोको पखायल 
मनिायर् फसायरािको घर नेर 

 

६.वडा नं. १५ बाटो िियत 
तलुसीपरु उपिेर्रको घरतफय  

१. ५०००० 

 
 

२. ५००००० 

 
 

३. ३००००० 

 
 
 

४. ४००००० 

 
 
 
 

५.१००००० 

 

 

 

६.३००००० 

 

१.कटही ड्याि वकृ्षारोपर् 

 
 

२.वडा नं. १८को चिै सोता संरक्षर् 

 
 

३.डााँडागाउाँ पोखरीिा वकृ्षारोपर् 

 

४. वडा नं. ५ कजचला गनार खैरा गनार, 
मगरी टोल, दलजजतपरु टोलिा ग्रािेल बाटो 
िियत 
  

५.तलुसीपरु चोक देजख कटुवाखोलासम्ि 
ग्रीन बेल्ट क्षेरिा मग्रल तारवार 

५.१ ट्राक्रफक चोक देजख कटुवाखोलासम्ि 
मग्रल तारबार 

५.२ ट्राक्रफक देजख क्रवपी चोक सम्ि मग्रल  

५.३ क्रव.क्रप चोक देजख तलुसीपरु चोक 
सम्ि तारबार 

५००००(क्रवमनर्ोजजत रकि 
५००००िा थप) 

१०००००(क्रवमनर्ोजजत रकि 
४०००००िा थप) 
 

१०००००|०० 

 

१०००००|०० 

 
 
 
 

१२५००००|०० 

 

५.१ ५०००००|०० 

 
 

५.२ २५००००|०० 

५.३ ५०००००|०० 

जम्िा 
१६००००० 



 

मनर्यर् नं. २ : 

र्स घोराही उपिहानगरपामलकापामलकाबाट चाल ुआ.व. २०७५/०७६िा ठेक्का आह्वान िाफय त कार्य 
सरुु िएको ररमसमलङ प्रक्रवमध िाफय त सडक िियत गने कार्यिा प्रर्ोग िएका सािग्रीहरु किसल तथा 
गरु्स्तरक्रहन िएको तथा लागत सहिामगतािा अस्पाल प्रक्रवमध िाफय त सडक क्रपच गने क्रििा paver 

machine (पेिर िेमसन),  neumadic machine (न्त्र्िेुडीक िेमसन) र compressor machine 

(कम्प्रसेर िेमसन) को प्रर्ोग मबना नै र सो सम्वन्त्धिा िामथल्लो पदामधकारीहरुलाई जानकारी नै नगराई 
प्राक्रवमधक शाखाबाट कार्य अगाडी बढाउदा सडक क्रपच प्रक्रवमध अनसुार निई किजोर िएको िन्ने र 
जलाशर् मनिायर्िा सिेत किजोरी रहेको िने्न व्र्ापाक जनगनुासो रहेको हुाँदा सो सम्वन्त्धिा तेश्रो पक्ष 
िलु्र्ांकन िाफय त गरु्स्तर पररक्षर् गराउन आवश्र्क िएकोले तेश्रो पक्ष िलु्र्ांकनका लामग प्रदेश नं. 
५ िौमतक क्रवकास तथा पूवायधार िन्त्रालर्िा अनरुोध गने र त्र्स सम्वन्त्धिा िएको किी किजोरीको 
सम्वन्त्धिा क्रवस्ततृ अध्र्र्न गरर ७ ददन मिर प्रमतवेदन गनय देहाए बिोजजि ३ सदस्र्ीर् समिमत गठन 
गने |  

तपजशल: 
िरतिजर् अर्ायल, वडा अध्र्क्ष -१८: संर्ोजक 

शजिराि डााँगी, वडा अध्र्क्ष-१४: सदस्र् 

रिेश कुिार पाण्डेर्, वडा अध्र्क्ष-१५: सदस्र् 

 

मनर्यर् नं. ३: 

र्स घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. १६ जस्थत श्री राप्ती अगायमनक कृषक गौशाला तथा क्रवक्रवध पशपुालन 
सिूहले सािदुाक्रर्क गाई व्र्वस्थापनका लामग पूवायधार मनिायर् गनय आवश्र्क सहर्ोग गररददन ुिमन सहर्ोग 
िाग िै आएको हुाँदा प्राक्रवमधक ल.इ.को आधारिा एक पटकका लामग जशषयक नं. ४०४० को मस.नं. २ अन्त्तगयत 
सावयजमनक शौचालर् मनिायर् जशषयकबाट आवश्र्क सहर्ोग गने िने्न  मिमत २०७६/३/१३ गतेको ६१औ ं
बैठकको मनर्यर्लाई गौशाला व्र्वस्थापनका लामग नगरस्तरीर् मस.नं. ४०४० मस.नं.३ 'छाडा चौपार्ा 
व्र्वस्थापन'को जशषयकबाट सहर्ोग गने र स्थार्ी संरचनाका लामग घोराही उपिहानगरपामलकाको वडा नं.२ 
जस्थत चाजललघाटिा खोजी गनय आमथयक क्रवकास समिमतलाई जजम्िेवारी ददन े| 

 

 

 

 



मनर्यर् नं. ४:  

जजल्ला प्रहरी कार्ायलर् दाङले कार्ायलर् पररसर मिर रङ्गरोगन तथा आवश्र्क फमनयचर खररद गरर मबल िरपाई 
सक्रहत आमथयक सहर्ोग गररददन िमन  मिमत २०७६/०३/१६, च.नं. ५६८को परिा िाग िै आएको हुाँदा रु 
९९,८४२|- (अक्षरुक्रप उनान्त्सर् हजार आठ सर् बर्ालीस िार ) कन्त्टेनजेन्त्सी जशषयकबाट सहर्ोग गने | 

 

मनर्यर् नं. ५: 
र्स घोराही उपिहानगरपामलकाको आ.व.२०७५/०७६ को स्वीकृत वडा नं. १४ को वडास्तरीर् र्ोजना 
तपजशल बिोजजि संसोधन गने | 
क्र.स. स्वीकृत कार्यक्रि बजेट संसोमधत कार्यक्रि बजेट 

१. सडक बजत्त िियत तथा क्रवस्तार 
(मस.नं.३०४०, मस.नं.१ 

२०००००|०० १४ नं, वडा कार्ायलर्िा वाईफाई 
जडान, नेट क्रटिी जडान, सहरी 
स्वास््र् जललमनकिा मस.मस. 
लर्ािेरा खररद तथा नेट जडान 

२०००००|०० 

२. लर्ािेरा, प्रोजेलटर, फमनयचर 
खररद तथा कार्ायलर् व्र्वस्थापन 
(मस.नं.५०३०, मस.नं.१) 

२०००००|०० सेवाग्राहीका लामग बेन्त्च, 
कार्ायलर्कालामग जस्टल दराज, 
बाल झोलुंगा खररद 

२०००००|०० 

 

मनर्यर् नं. ६: 

र्स घोराही उपिहानगरपामलका वडा नं. ११ को मिमत २०७६/०३/२२ च.नं.२३९३ को परानसुार वडा 
नं. ११ जस्थत कप्सेरी बगाले मडप बोररङ मसंचाई र्ोजनािा प्राक्रवमधक जस्टिेट अनसुार ७० मिटर गक्रहराइ खन्त्दा 
पानीको िहुान निेक्रटएको र थप ३० मिटर सिेत जम्िा १०० मिटर खन्त्दा पानीको िहुान िेक्रटएकोले प्राक्रवमधक 
लगत इजस्टिेट अनसुार थप रकि  रु ३३२३२१|१६ (अक्षरुक्रप तीन लाख बत्तीस हजार तीन सर् एक्काईस 
रुक्रपर्ा सोह्र पैसा िार) उपलब्ध गराउने मनर्यर् गररर्ो | 

 

मनर्यर् नं. ७ 

घोराही उपिहानगरपामलकाबाट आ.व. ०७५/७६ िा सम्पन्न िएका नगरस्तरीर् तथा वडास्तरीर् आर्ोजना 
िध्रे् उपिोिा समिमतिाफय त सम्पन्न िएका आर्ोजनाहरुका  लामग उपिोिा समिमतले गरेका खररद सम्वन्त्धी 
सम्पूर्य काि कारवाहीको जजम्िेवारी र जवाफदेक्रहता उपिोिा समिमतिा नै मनक्रहत रहने छ | 

 


