
आज मिमि २०७७/०३/०८ गिे भीिेश्वर नगरपामिकाका नगर प्रिुख भरि बहादुर के.सी.जू्यको  अध्यक्षिािा बसेको नगर 
कार्यपामिकाको ५४ औ बैठकिा िपमिि बिोमजिका पदामिकारीहरुको उपस्थिमि रही देहार् बिोमजि मनर्यर् गररर्ो ।  
उपस्थिमि  

श्री भरि बहादुर के.सी.........................नगर प्रिुख  

श्री कििा बसे्नि  .......................नगर उप प्रिुख  

श्री िान बहादुर खड्का.....................प्रिुख प्रसासमकर् अमिकृि  

श्री मबर बहादुर िािी .....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा. १  

श्री मवराजिान शे्रष्ठ ...................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  २ 

श्री हररसरर्  मिवाकोटी .........    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ३ 

श्री हररवंि चौिागाई .................  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ४ 

श्री रािचन्द्र बसे्नि ................    वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ५ 

श्री नमबन कुिार िािा ................. वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ६ 

श्री कैिाि कुिार शे्रष्ठ ...............  वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ७ 

श्री नकुि के.सी. ...........................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ८ 

श्री मचत्र बहादुर भुजेि ....................वडा अध्यक्ष भी.न.पा.  ९ 

श्री िािकृष्ण  िािी .................... कार्यपामिका सदस्य  

श्री मदपक िनुके......................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री सुिन सुनाि .....................    .कार्यपामिका सदस्य,  

श्री रुपा िाही भुजेि ..................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री गौरी िािी ..........................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री िन्जु  मबश्वकिाय ............      कार्यपामिका सदस्य,  

श्री जिुना शे्रष्ठ .........................   कार्यपामिका सदस्य,  

श्री मकरर् विी.....................    .  कार्यपामिका सदस्य, 

आिस्िि  

श्री रािचन्द्र पौडेि .................. उपसमचव मिक्षा  

श्री िािव प्रसाद सुबेदी ...................प्रिासकीर् अमिकृि बैठक ब्यबथिापक 
  



                                                                                                                                                          मिमि २०७७/०३/०८  

                                                                                                                            सिर् :-११:०० बजे 

   थिान : भीिेश्वर सदन 

             ५४ औ ँकार्यपालिका बैठकका लिर्यर्हरु 

 

१. आगािी आ.व. ०७७/७८ को नीमि  ििा कार्यक्रि स्वीकृि  गने सम्बन्धिा ।  

२. आमियक मविेर्क, २०७७ स्वीकृमिका िामग   ७ सािौ नगर सभािा टेबुि गने सम्बन्धिा  

३. मवमनर्ोजन मविेर्क, २०७७ स्वीकृमिका िामग   ७ सािौ नगर सभािा टेबुि गने सम्बन्धिा 

४.  थिानीर् मवकास प्रमिक्षर् प्रमिष्ठान , िमहिा मवकास प्रमिक्षर् केन्द्रद्वारा िर्ार पाररएको र्स नगरपामिकाको  
सङ्गठन संरचना O & M   प्रमिबेदन २०७७ ,स्वीकृमिका िामग   ७ सािौ नगर सभािा टेबुि गने सम्बन्धिा 

५. द एमिर्ा फाउन्ड़ेिनको सहर्ोगिा िर्ार भएको र्स नगरपामिकाको  बृहद आवमिक र्ोजनाको अस्िि प्रमिबेदन 
२०७७ स्वीकृमिका िामग   ७   सािौ नगर सभािा टेबुि गने सम्बन्धिा  

६. र्स नगरपामिका  नगरकार्यपामिकाद्वारा संसोिन गररएका करका दर ििा आर्ोजनाहरु अनुिोदनका िामग आगािी 
७ औ नगर  सभािा पेि गने सम्बन्धिा  

७.  र्स नगरपामिकाको चािु आमियक  वर्य ०७६/७७ को संसोमिि र्िािय आर्व्यर् अनुिोदनका िामग आगािी ७ औ 
नगर  सभािा पेि गने सम्बन्धिा 

    ८.  मबमबि  

लिर्यर् िं. १ :- र्स नगरपामिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीमि ििा कार्यक्रि र्मह असार ९ गिे मदनको २:०० बजे 
भीिेश्वर सदनिा र आमियक मविेर्क २०७७ ििा मवमनर्ोजन मविेर्क २०७७ असार १० गिे मबहान ११ बजे भीिेश्वर 
सदनिा बसे्न सािौ ंनगर सभािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो 

लिर्यर् िं. २ :- प्रचमिि कानुन बिोमजि र्स नगरपामिकाको राजश्व पराििय समिमिको मसफाररसिा िर्ार पाररएको 
आमियक  मविेर्क २०७७  स्वीकृि गरी  भीिेश्वर नगरपामिकाको सािौ ंनगर सभािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ३ :- प्रचमिि कानुन बिोमजि र्स नगरपामिकाको आगािी आ.ब. ०७७/७८ को िामग बजेटको कूि सीिा 
मनिायरर् र िागयदियन समिमिको  मनर्यर्िा आिाररि बजेट ििा कार्यक्रि मसफाररस समिमिको  मसफाररसिा िर्ार पाररएको 
मवमनर्ोजन मबिेर्क २०७७ स्वीकृि गरी  भीिेश्वर नगरपामिकाको सािौ ं नगर सभािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो  

लिर्यर् िं. ४ :- थिानीर् मवकास प्रमिक्षर् प्रमिष्ठान  जाविाखेि , िमििपुरसंगको साझेदारीिा िर्ार पाररएको   र्स 
नगरपामिकाको "संगठन ििा ब्यबथिापन सवेक्षर् अध्यर्न प्रमिवेदन २०७६ ििा आिररक श्रोि पररचािन अध्यर्न 
प्रमिवेदन २०७६ " आवश्यक पररिाजयन समहि स्वीकृि गरी प्रािमिकिा बिोमजि कार्ायन्वर्निा िैजाने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ५  :- द एमिर्ा फाउने्डिन नेपाि रकमिटेड नेपािको प्रामबमिक सहर्ोगिा िर्ार पाररएको र्स नगरपामिकाको 
बृहद आवमिक र्ोजना २०७७/०७८-८१/८२ आवश्यक पररिाजयन समहि स्वीकृि गने र प्रािमिकिाक्रि अनुसार कार्ायन्वर्निा 
िैजाने मनर्यर् गररर्ो । 



लिर्यर् िं. ६ :- र्स नगरपामिकाको चािु आ.व. ७६/७७ िा स्वीकृि बजेट / कार्यक्रिहरु  नगर कार्यपामिकाको मवमभन्न 
बैठकबाट संसोिन एवं रकिािर गररएकोिा उक्त संसोिन सम्बन्धी मनर्यर्हरु अनुिोदनका िामग सािौ ं नगर सभािा 
पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ७ :- भीिेश्वर  नगर कार्यपामिकाद्वारा चािु आमियक वर्य ०७६/७७ िा संसोिन / िप गररएका केमह करका 
दर अनुिोदनका िामग आगािी ७ औ नगर  सभािा पेि गने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ८ (क) :- र्स नगरपामिकाको  वडा नं. ३ चररकोट स्थिि मजल्ला ब्याडमिन्टन संघसँगको िागि साझेदारीिा 
मनिायर्ािीन ब्याडमिन्टन हिको मनिायर् सम्पन्न गनय हिको वाि र िौचािर्का िामग बजेट नपुग हुन आएको छ । 
त्यसैगरी नगर कार्यपामिकाको कार्ायिर् भवन अिुरो मनिायर् सम्पन्न गनय ि.ई. स्वीकृि भै मििबन्दी दरभाउपत्र आव्हान 
गरी कार्य सम्पन्न भएपमन सम्बस्न्धि खचय िीर्यकिा बजेट रहेको छैन । 

र्स सन्दभयिा चािु आमियक बर्यिा खोियिी सािुदामर्क वनिा खुल्ला मचमडर्ाखाना मनिायर् मिर्यकिा मवमनर्ोमजि बजेट 
बन्दाबस्न्दको कारर् खचय नभएको हुदा सो बजेटिाई रकिािर गरी  ब्याडमिन्टन हि मनिायर्िा रु १०,००,०००/-(दििाख) 
र  बाँमक रकिबाट चािुआमियक बर्य ०७६/७७ का अन्य स्वीकृि आर्ोजनाहरुिा खचय गनय रकिािर गने   मनर्यर् गररर्ो  

 लिर्यर् िं. ८ (ख ) र्स नगरपामिका वडा नं ५ स्थिि बुढामभिसेन िा.मब. का प्रािमिक मिक्षक ईश्वरी प्रसाद न्यौपानेिे 
मिमि २०७७/०३/०१ गिेबाट िागुहुने आफ्नो पदबाट मदनुभएको राजीनािा स्वीकृि भईसकेको सन्दभयिा मनजिे असािारर् 
मबदा मिएको अवथिािै  (मिर्न पदिा) सट्टा मिक्षकका रुपिा मिमि २०७६/०९/०५ देस्ख कार्यरि मिमक्षका मनिा बसे्नि 
भीिेश्वर ५,  िाई मवद्यािर् ब्यबथिापन समिमिको मिमि २०७७/०३/५ को मनर्यर् बिोमजि २०७७ चैत्र िसाि सम्मका िामग 
गररएको मनरु्स्क्तिाई अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ८ (ग ) मििोत्तिा महिािी फुड प्रोडक्सन एण्ड ररसचय सेन्टर प्रा.मि ििा सो कम्पनीका अध्यक्ष दोिखा मजल्ला 
िािाकोिी गा.पा वडा नं. २ बसे्न वर्य ५४ को रत्न बहादुर काकीिे  भीिेश्वर नगरपामिका सिेििाई मवपक्षी बनाई श्री 
उच्च अदािि पाटनिा दार्र गरेको  िुद्दािा उते्प्रर्र्रु्क्त परिादेि ररट नं. ०७६- WO- ०७४०को सम्मामनि उच्च 
अदािि पाटनबाट मिमि २०७७।०३।०४  िा प्राप्त आदेि बिोमजि  बाटोको म्याद बाहेक १५ मदन मभत्र मिस्खि जवाफ 
पठाउनु पनेिा  र्स नगरपामिकाको िफय बाट  मिस्खि जवाफ पेि गनय भीिेश्वर नगरपामिका नगर कार्यपामिकाको  
कार्ायिर्िा वररष्ठ कार्यकि अमिकृि  वर्य ५० का नारार्र् प्रसाद सेढाईिाई  सम्मामनि उच्च अदािि पाटनिा उक्त 
िुद्दाको  मिस्खि जवाफ पेि गनयको िामग अस्िर्ारी  मदई पठाउने  मनर्यर् गररर्ो  

मनर्यर् नं. ८ (घ ) :- नगर प्रिुखको िोक आदेििा कार्ायन्वन भएका देहाए बिोमजिका र्ोजना ििा कार्यक्रिहरु 
जनिासंग  िेर्र कार्यक्रि  ििा अन्य स्वीकृि मिर्यकबाट भुक्तानी भएकोिा अनुिोदन गने मनर्यर् गररर्ो । 
क्र.स. र्ोजनाको नाि  वडा 

नं.  

स्वीकृि रु  बजेट मिर्यक  जम्मा ि.ई.रु   

१  गोठििा– िोरीडांडा खानेपानी िियि  १  १,५०,०००/- एकघर एकिारा  १,८७२१८.०५ 

२   प्रािमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनिायर् सुिार  ३  ५,५०,०००/- प्रा.स्वा. स्तरोन्नमि   

३  बाहुनकाटेडाँडा खेि िैदान  ९  १५०,०००/- 
 

एक वडा एक 
खेििैदान  

 

 

लिर्यर् िं. ८ (ङ) :- र्स नगरपामिकाको आ.ब.०७६/७७ िा बजेट मबमनर्ोजन गदाय कुि बजेटिा  घाटा बजेट रहेको र 
र्स वर्य कोमभड-१९, िाहािारी, बाढी, पमहरो सिेिका कारर् मवपद ब्यबथिापन मिर्यकिा मवमनर्ोमजि रकि नपुग हुने 



भएकोिे िगानी िैत्री नगर मनिायर् मिर्यकिा मवमनर्ोमजि रकिबाट रु १०,००,०००/- (दििाख ) मवपद ब्यबथिापन मिर्यकिा 
रकिािर गने मनर्यर् गररर्ो ।  

लिर्यर् िं.८(च ) :- र्स नगरपामिकाको आ.ब.०७६/७७ िा बजेट मबमनर्ोजन गदाय कुि बजेटिा  घाटा बजेट रहेकोिे 
स्वीकृि बामर्यक कार्यक्रि अनुसार सम्झौिा भई खचय हुन नसकेको रकिबाट स्वीकृि अन्य र्ोजनािा खचय गने मनर्यर् 
गररर्ो । 

 लिर्यर् िं.८(छ ) :- नेपाि सरकारद्वारा कोमभड-१९, सक्रिर् मनर्ििा प्रत्यक्ष संिग्न स्वास्थ्यकिीहरुको िनोबि उच्च 
राख्न जोस्खि भत्ता उपिब्ध गराउनु पने भएको छ । 

कोमभड-१९, जोस्खिरु्क्त कार्यिा खमटने स्वास्थ्यकिीहरुको जोस्खि भत्ता ब्यबथिापन आदेि २०७७ िा उक्त 
भत्ताको ब्यबथिापन थिानीर् िहिे गनुयपने िगार्ि जोस्खिको प्रकृमि हेरी १००% देस्ख ५०% सम्म जोस्खि भत्ता उपिब्ध 
गराउने ब्यबथिा रहेको छ । 

 र्स नगरपामिका के्षत्रिा काि गने स्वास्थ्यकिीहरुको जोस्खि भत्ता उपिब्ध गराउन कोमभड-१९ िहािारी 
संक्रिर् मनर्िर् ििा रोकिाि कोर्िा मवमनर्ोमजि भएको रकि जोस्खि ब्यबथिापनका अन्य के्षत्रिा खचय भइ बजेट 
नू्यन भएकोिे चािु आ.व.िा नेपाि सरकारबाट   स्वास्थ्यकिीको ििब भत्ता िीर्यकिा मवमनर्ोमजि रकिबाट ििब भत्ता 
भुक्तानी गरी बाँकी हुन आउने रकि िध्यबाट िुख्य जोस्खि र कि जोस्खििा रहेका स्वास्थ्यकिीहरुिाई दुई बगयिा 
मवभाजन गरी संक्रिर् अवमिको ३ िमहनाका िामग क्रिि: ५०% र १५% कोरोना जोस्खि भत्ता उपिब्ध गराउने मनर्यर् 
गररर्ो । 

लिर्यर् िं. ८ (ज) :- र्स नगरपामिकाको चािु आ.व. ७६/७७ िा स्वीकृि बजेट / कार्यक्रिहरु  कोमभड १९ िगार्ि 
मबमभन्न कारर्िे कार्ायन्वर्न गनय कमठनाई परेका र्ोजना / कार्यक्रिहरु रकिािर ििा र्ोजना संसोिन गरी कार्ायन्वर्न 
गनुय  परेकोिे िपमिि बिोमजि रकिािर / र्ोजना संसोिन गरी कार्ायन्वर्न गने मनर्यर् गररर्ो । 

                                  िपमिि  

क्र.स. मवमनर्ोमजि िीर्यक  रकि रु  क्र.स. संसोमिि बजेट िीर्यक रकि रु  

१  कियचारी पाररश्रमिक  १८,००,०००/- १.१  पदामिकारी पाररश्रमिक 
 

१२,००,०००/- 
 

१.२ सवारीसािन िियि   ६,००,०००/- 

२  िहरी सडक मनिायर् िागि 
साझेदारी 

४२,००,०००/- २  भवन ििा अन्य पूवायिार 
मनिायर्  

४२,००,०००/- 

३  अन्य पूवायिार मनिायर्  ३४,७५,४६२/- ३  नेपाि सडक बोडय गि आ.व. 
को भुक्तानी  

३४,७५,४६२/- 

४  चररकोट अस्पिाि भौमिक 
सुिार  

९,००,०००/- ४  जनिासंग िेर्र कार्यक्रि 
(भौमिक पूवायिार ) 

९,००,०००/- 

५  पाररश्रमिक कियचारी  ३०,००,०००/- ५.१  सवारीसािन िियि  १०,००,०००/- 
 

 

५.२  

 

 
िसिन्द ििा कार्ायिर् 
सािाग्री 

१०,००,०००/- 
 



५.३ पत्रपमत्रका,छपाई ििा सुचाना 
कािन   

१०,००,०००/- 
 

६.१  

 
िाियिी िापागाउँ  पैदि िागय  

 
२,००,०००/- ६.१  

 
पिुपमि िस्न्दर पुरानो  २,००,०००/- 

 
६.२  िंखिर साख्वा चोक 

ब्यबथिापन  
३,००,०००/-  ६.२ बजार िामियक िागय  

बासझाग-िापा गाउँ सडक-
भािे पुजागने सडक    

३,००,०००/- 

७.१ ढाका बुनाई िामिि  ३,००,०००/- ७  मपपिबोट बहुउदे्यश्य भवन  ४,५०,०००/- 
 ७.२   स्त्रीरोग सम्बस्न्ध स्वास्थ्य मिमवर   

 
१,५०,०००/- 

८ .१ 
 

मिक्षक ििा मवद्यािी क्षििा 
मवकास कार्यक्रि  

३,००,०००/- 
 

८ .१ 
 

टाँपु झोिुङे्ग पुि िियि 
अनुदान  

१,५०,०००/- 
 

८.२ 

 
सेिीदेवी प्रा.मब.अनुदान  १,००,०००/- 

८.२ 
 

सुके िा.ब. भण्डारे खेििैदान 
मनिायर्  

५०,०००/- ८.३ 

 
मिव िस्न्दरिियि मचते्र  
 

१,००,०००/- 

८.३ 

 
बुद्ध प्रा. मव. झाके्रचौर फमनयचर 
ब्यबथिापन  

२,००,०००/- 
 

८.४ सुके िा.व. खेििैदान खरी 
ढुङ्गा 

३,५०,०००/- 
 

 
 

८.५  
सुके िा.व. खेििैदान खरी 
ढुङ्गा खेिकुद  

 

१,००,०००/- 
८.४ अईिाबारे पैदि िागय   

 
२,५०,०००/- 

९.१ िािाङ जामिको िािृभार्ा  ५०,०००/- ९ कामिन्चोक बािमवकास 
भवनको खोल्सी मनर्िर्  

३,५०,०००/- 
 ९.२ 

 
मसमटम्याप समहिको सुचना बोडय १,५०,०००/- 

९.३  सुिाररएको चुिो कार्यक्रि  १,००,०००/- 

९.४  पर्यटन प्रबियन कार्यक्रि ५०,०००/- 
१०  मचमडर्ाखाना ३०,००,०००/- १०  वडा कार्ायिर् भवन मनिायर्  ३०,००,०००/- 

 
११  कियचारी प्रोत्साहन ििा 

पुरस्कार  
१८,००,०००/- ११.१ 

 
िसिन्द ििा कार्ायिर् 
सािाग्री  

८,००,०००/- 
 

११.२ 

  

११.३ 

आिररक ऋर्को ब्याज  
 
पामन ििा मबजुिी िहिुि  

१,५०,०००/- 
 

३,००,०००/- 
११.४ मबमबि खचय  २,००,०००/- 



११.५ पत्रपमत्रका छपाई र प्रकािन २,००,०००/- 
११.६   ईन्धन कार्ायिर् प्रर्ोजन   १,५०,०००/- 

१२  िमहिा बािबामिका कार्यक्रि  ५०,०००/- १२  िटे्टश्वर िस्न्दर िियि  ५०,०००/- 
१३.१ 
 

िानव सम्सािान मवकास 
कार्यक्रि  

२,००,०००/- 
 

१३.१ 
 

चेिनमिि- कृष्णहरे सडक 
िियि 

३,५०,०००/- 
 

१३.२  

 
मपपे्ल-ज्यामिरे सडक नर्ाँ 
टर र्ाक मनिायर्  

५,००,०००/- 
 

१३.२ 

 
डविी गस्ल्ल िामि सडक 
स्तरोन्नमि  

१,५०,०००/- 
 

१३.३ 
   

 खानेपानी िियि ििा  
पाईप खररद वडा सबै  

२,००,०००/- 

१४  नगर बस संचािन साझेदारी 
कार्यक्रि  

४०,००,०००/- १४  कोरोना उपचार मनर्िर् ििा 
रोकिाि कार्यक्रि  

४०,००,०००/- 
 

१५.१ नेवारी भार्ा संसृ्कमि प्रबियन  २,००,०००/- १५.१ 
 

नारार्र् देउ िस्न्दर घाट 
मनिायर्  

२,००,०००/- 
 १५.२ 

 
जनप्रमिमनमि नेिृत्व मवकास  
 

२,००,०००/- 
 १५.२ 

 

१५.३ 

 

 

मदिढुङ्गा ििास्न्दिो सडक २,००,०००/- 
 १५.३ 

 
वािपेंमटंग (सासृ्कमिक ) 
 

२,००,०००/- 
 साँसृ्कमिक पुराित्व सम्पदा 

संरक्षर्   
४,००,०००/- 
 १५.४ 

 
कुसुिे बाजा संरक्षर्  २,००,०००/- 

१६.१ 
 

मिक्षक अविोकन भ्रिर्  

 
३,००,०००/- 
 

१६  थिानीर् पाठ्यक्रि मनिायर् ििा 
सहजीकरर् पुस्स्तका  

८,००,०००/- 

१६.२  अंगे्रजी िाध्याि मिक्षक सहर्ोग 
कार्यक्रि  

५,००,०००/- 
 

१७.१ मसिाई कटाई िामिि  

 
१,७०,०००/- 
 

१७  स्वास्थ्य चौकी वडा कार्ायिर् 
भवन मनिायर्थिि  
सडक मनिायर्  

१०,७०,०००/- 

१७.२ महिे भागे िािाटोि मसचाई  ६,००,०००/- 

१७.३ मिजारटोि साना मसचाई  ३,००,०००/- 
 

१८ जम्मा रु  २७६९५,४६२/-   २,७६,९५,४६२/- 

 

 लिर्यर् िं. ८ (झ) :- यस नगरपालिकाको वडा नं. ७ भुल्भुिेमा औधोगगक ग्राम पूवााधार ननमााण गना आ.व. ०७६/७७ 
का िागग संघीय उधोग बाणणज्य तथा आपूनता मन्त्राियबाट २०७६ पौष २९ रु ९९,००,०००/- (उनान्त्सय िाख) बजेट 
ननकासा भएको गथयो । मन्त्राियसंगको सम्झौता बमोजजम नगरपालिकाको आफ्नै श्रोतबाट कररब तीन महिना लभर 
DPR तयार गरी कायाान्त्यवनमा िैजानुपने भएकोिे सो DPR तयार गरी पूवााधार ननमााण उपभोक्ता सलमनतसंग 
२०७७/०२/२९ मा सम्झौता गररएकोमा बन्त्दाबजन्त्दको कारण ननमााण सामाग्री ढुवानीमा कहिनाई भएको र आयोजना 



स्थिमा पानीको मूि ननस्केको कारणिे काया सम्पन्त्न िुने देणखएन । मन्त्राियसंगको परामर्ा अनुसार उक्त बजेट फ्रिज 
निुने गरी काम गनुापने भएको िुुँदा िाि असार महिना लभर सम्पन्त्न िुने कायाको मुल्यांकन गरी अजन्त्तम भुक्तानी हदने 
र सम्झौता रद्ध गने । बाुँकी बजेट आगामी आ.व.मा स्थानान्त्तरण गरेर सम्भाववत थप बजेट अनुमान सहित नयाुँ 
आयोजनाको रुपमा अनघ बढाउने ननणाय गररयो । 

 मनर्यर् नं. ८ (ञ) :- यस आ.व. २०७६/७७ का िागग प्रदेर् पूवााधार ववकास साझदेार कायाक्रम बागमती प्रदेर्बाट दोश्रो 
चौमालसकको अन्त््यनतर " खुिा गचडडयाखाना गेट तथा पखााि ननमााण " का िागग रु ५०,००,०००/- (पचास िाख ) प्राप्त 
भएको गथयो । स्थिगत प्राबबगधक सभेक्षण, उपभोक्ता सलमनत गिन िगायतका काया सम्पन्त्न िुुँदा बन्त्दाबंदी िागु भई 
ननमााण सामाग्री अभाव भयो । उक्त पररयोजना स्थानीय प्राथलमकता र DPR बमोजजम " गचडडयाखानाको पिुच मागा 
"ननमााण गने गरी संसोधन भएर लमनत २०७७/०२/०८ मा उपभोक्ता सलमनतसंग सम्झौता भई पिुुँचमागा ववस्तार गने, 
ह्युम पाईप बबछ्याउने जस्ता काया संचािन भएपनन बषााका कारण असार महिनामा ढुङ्गा, गगट्टी आहद ढुवानी गना 
नसफ्रकदा बाटो सोलिगं ग्राभेि जस्ता काया बाुँकी रिेको छ । प्रदेर् पूवााधार साझदेार कायाक्रमको बजेट फ्रिज िुन सक्ने  
ववषयिाई ध्यानमा राखी िािसम्म सम्पन्त्न कामको मुल्यांकन बराबर भुक्तानी छोड्ने र बाुँकी रकम उपभोक्ता सलमनतको 
नाममा रिेको बैंक खातामा रोक्का राख्न िेणख पिाउने ।  

उपभोक्ता सलमनतिाई २०७७ भाद्र मसान्त्तसम्म योजनाको सम्पूणा काया सम्पन्त्न गने गरी म्याद थप गने र 
ननमााण कायािाई ननरन्त्तरता हदने ननणाय गररयो ।  

लिर्यर् िं. ८ (ट)  यस आ.व.२०७६/७७ का िागग संघीय र्सता कायाक्रम अन्त्तगात क्षमावती मा.बब., भी.न..पा. -१ को 
नमूना बबद्यािय पूवााधार ननमााण अनुदान रु १,५०,००,०००/-( एक करोड पचास िाख )प्राप्त भएकोमा बबद्याियको 
गुरुयोजना /बबस्ततृ पररयोजना प्रनतवेदन र मिामारी संक्रमण ननयन्त्रणको बन्त्दाबन्त्दी समेतिे िेक्का ब्यबस्थापन िुन 
सकेन, उक्त बजेट फ्रिज पिाउदा नमूना ववद्याियको भौनतक पूवााधार अधुरो रिने  ववषयिाई ध्यानमा राख्दै उक्त 
बजेट ववद्याियको खातामा पिाई  खचा गना नपाउने गरी रोक्का गना िेणख पिाउने र आगामी आ.बा. २०७७/७८ मा 
उच्च प्राथलमकता हदई कायाान्त्वयनमा िैजाने निर्णय गरियो ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


