
            फलेवास नगरपाललका, खानीगाउँ, पववत 
नगर कार्वपाललकाको बैठक 

२०७९।11।01 

लनर्वर्हरू 

१. नेपाल सरकार, सहरी ववकास मन्त्रालर्, सहरी शासकीर् पूवावधार ववकास आर्ोजना 
अन्त्तगवत र्स नगरपाललकाको लालग चालू आलथवक वर्वमा कार्ावन्त्वर्न हनुगरी प्राप्त 
बजेट मध्रे्बाट देहार्मा उल्ललल्खत बमोल्जम उपआर्ोजनाहरू थप/संशोधन गने ।  

 

क्र.सं. उपआर्ोजनाको नाम ठेगाना बजेट रकम 

१ नगर अस्पताल संरक्षर् फलेवास-6 1500000 

2 प्रमखु प्रशासकीर् भवन  संरक्षर् फलेवास-5 2000000 

३ चन्त्दनी घमु्ती संरक्षर् फलेवास-5 500000 

4 वव.पी. खेलमैदान संरक्षर् फलेवास-6 1000000 

५ ब्रदशव एग्रो एण्ड क्र्ाटल फमव जाने बाटो ममवत फलेवास-6 500000 

6 लललमठाना लसचँाइ फलेवास-7 1200000 

७ लललमठाना तललो लसचँाइ फलेवास-7 800000 

8 टेललमेलडलसन शौचालर् लनमावर् फलेवास-8 500000 

९ ठानामौला खेलमैदान तथा मल्न्त्दर फलेवास-8 1000000 

10 बजारमारा मल्न्त्दर लनमावर् फलेवास-9 1000000 

११ थापाठाना बजार बाटो लनमावर् फलेवास-2 1000000 

12 थापाठाना ल्शव मल्न्त्दर लनमावर् फलेवास-2 500000 

१३ थापाठाना खमु पवहरो लनर्न्त्रर्  फलेवास-2 300000 

14 श्रीराम मा.वव. पखावल लनमावर् एंव संरक्षर् फलेवास-3 700000 

१५ धुँवाखोला सडक संरक्षर्  फलेवास-3 500000 

16 सराङ् दी मोटरबाटो संरक्षर् फलेवास-3 500000 

१७ कुसणु्डे बाटो संरक्षर् फलेवास-3 500000 

18 काकीनेटा स्वास््र्चौकी संरक्षर् फलेवास-1 1000000 

१९ मलुडकुवा स्वास््र्चौकी कम्पाउन्त्ड लनमावर् फलेवास-4 1000000 

20  कंडेलीखोला संरक्षर् तथा रुग्दी लसचँाइ फलेवास-4 500000 

२१ खोरदेल्ख कालीगण्डकी बगर जाने बाटो  फलेवास-4 300000 



22  खानीगाउँ पूवावधार ववकास लनमावर् फलेवास-5 1500000 

२३ बाच्छाचोक हरेचौतारी सडक संरक्षर् फलेवास-10 800000 

24 बासकोट अंडी सडक स्तरउन्नती फलेवास-11 800000 

२५ थापाठाना वडा कार्ावलर् ग्राउण्ड संरक्षर् फलेवास-2 500000 

26 ग्रामोदर् मा.वव. संरक्षर् फलेवास-9 500000 

२७ लसरुवारी घलु्म्त पवहरो लनर्न्त्रर् फलेवास-9 300000 

28 माइलीचौर थमुी लसचँाइ फलेवास-4 500000 

२९ कुघाव दलीत बस्ती संरक्षर् फलेवास-10 300000 

बैकल्लपक उप आर्ोजनाहरू 

30 टारीबाटो ममवत एंव संरक्षर् फलेवास-3 500000 

31 हराभरा सहकारी पूवावधार फलेवास-10 1000000 

32 चन्त्दनी घमु्ती सडक संरक्षर् फलेवास-६ 500000 

 

२. फलेवास नगर अस्पतालको भवन लनमावर् कार्वको लालग लमलत 2078/03/31 मा 
टेण्डर भइ प्रलतष्ठा जमु्ली आचार्व जे.भी.का नाममा टेण्डर स्वीकृत भएको,  स्वास््र् 
तथा जनसङ् ्र्ा मन्त्रालर्, काठमाण्डौंबाट सोको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन- 
लडवपआर स्वीकृत हनुपुनेमा सो नभएको, भवनको म्र्ाट फाउन्त्डेसन र माटो कवटङको 
कार्व छुट भएका कारर्ले र्द्यपी लनमावर् कार्व अगालड बढ्न नसकेकोले स्वास््र् तथा 
जनसङ् ्र्ा मन्त्रालर्बाट हाल स्वीकृत आवकव टेक्चरल लडजाइन तथा ववस्ततृ पररर्ोजना 
प्रलतवेदन अनसुारको भेरीर्सन अडवर स्वीकृत गने र सो अनसुार लनमावर् कार्व अगालड 
बढाउन आगामी नगर सभाबाट अनमुोदन गनेगरी लनमावर् व्र्वसार्ीसँग परुक सम्झौता 
गने र सोही परुक सम्झौता अनसुार लनमावर् कार्व अगालड बढाउन कार्ावलर्लाई 
लनदेशन ददने साथै उल्ललल्खत संशोलधत आवकव टेक्चरल लडजाइन अनसुारको कार्वको 
लालग गररएको भेररर्सन अडवर स्वीकृलतका लालग स्वास््र् तथा जनसं्र्ा मन्त्रालर्, 
काठमाण्डौंलाई अनरुोध गरी पठाउने ।  

३. अन्त्तरावविर् पववत समाजको संर्कु्त अरब इमेरेट्स- र्एुइ को दबुई सहरमा र्वह 
फेब्रअुरी 18-19, 2023 मा हनु लागेको साधारर् सभामा आमल्न्त्रत हनुभएका 
र्स नगरपाललकाका प्रमखु श्री गंगाधर लतवारीको आफ्नै लगानीमा उल्ललल्खत बैदेल्शक 
भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

४. सम्माननीर् प्रधानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”लाई र्स नगरपाललका 
अन्त्तगवतको लललमठाना- ठानामौला- सडक कालोपरे गने आर्ोजनाको लसलन्त्र्ास गनव 
लनमन्त्रर्ा गने ।  



५. र्सै वर्व भएको पववत महोत्सवमा भएको खलुा भललबल खेलमा र्स नगरपाललकाका 
खेलाडीहरू प्रथम स्थान सवहत परुस्कृत भएकोमा सम्पूर्व खेलाडीहरूलाई हाददवक वधाइ 
ज्ञापन गने र सो खेलमा संलग्न खेलालडहरूलाई नगद रू 65000/- ले परुस्कृत 
गने ।  

६. पववत ल्जललास्तरीर् रािपलत रलनङ लसलड प्रलतर्ोलगतामा भाग ललन पठाउनका लालग 
र्स नगरपाललका अन्त्तगवतका ववद्यालर्हरूका खेलाडी ववद्याथीहरूलाई छनौट गरी 
पठाउनको लागी नगरस्तरीर् खेलकूद प्रलतर्ोलगताहरू सञ्चालन गने ।  ती खेलहरू 
अलधकतम लमतव्र्र्ीता कार्म गरी सञ्चालन गने र खेल सञ्चालनको संर्ोजकत्व 
सामाल्जक ववकास सलमलतको संर्ोजकले गने ।  

७. र्स नगरपाललका, वडा नं. 1, काकीनेटामा कार्वरत सल्चव लतलकान्त्त शमावको र्वह 
लमलत 2079/10/29 गते भएको असामवर्क लनधनप्रलत गवहरो दुुःख व्र्क्त गदै 
ददवङ् गत शमावप्रलत हाददवक श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गने तथा शोकसंतप्त पररवारजन तथा 
इष्टलमरहरूमा समवेदना व्र्क्त गने ।  
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