
मिमि २०७९/०५/३० गिे नगरपामिकािा बसेको कार्यपामिका बैठक मनर्यर्हरु.. 

प्रस्तावहरु  

(क)  नगर गौरबका योजना तथा अन्य काययक्रममा बजेट बबबनयोजन सम्बन्धमा,  

(ख) वडा अध्यक्षलाई उपचारमा सहयोग सम्बन्धमा, 

(ग)  बवबिन्न काययबवबध पाररत सम्बन्धमा, 

(घ)  गाउँब्लकको वस्तीमा परुाना घर अबधलेखीकरण गर्ाय बाटोको मापर्ण्ड सम्बन्धमा, 

(ङ)  नगरपाबलका र मातहतका वडा कायायलय तथा स्वास््य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सिेक्षण गने सम्बन्धमा, 

(च) कंकाली मबन्र्रमा र्वेीको मबूतय स्थापना तथा मबन्र्रसम्म जानेबाटोको बसढीं बनमायण सम्बन्धमा, 

(छ)  खैरहनी नगर अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउन ेसम्बन्धमा । 

मनर्यर् नं. १  

यस नगरपाबलकाको एघारौ नगरसिामा आ.व. २०७९/८० को बजेट अनमुान पेश गर्ाय आ.व.को अन््यमा रहन सक्न ेअनमुाबनत बैङ्क 

मौज्र्ात रकम िन्र्ा वास्तवीक बैङ्क मौज्र्ात रकम बढी िएको, बढी िएको बैङ्क मौज्र्ातबाट आगामी नगरसिाले बवबिन्न योजना 

तथा काययक्रममा बजेट बबबनयोजन गरी काययक्रम सञ्चालन गर्ाय बढला िई समय अिावले योजना सम्पन्न हुन नसक्न ेिएकोले एघारौ 

नगरसिाको बनणयय न.ं ८ मा नगरसिा सञ्चालनमा नरहकेो समयमा नगरसिाले गने काम काययपाबलकाले गने गरी अबधकार प्र्यायोजन 

िए अनसुार तपबसल बमोबजमका योजनामा तपबसल बमोबजम रकम बबबनयोजन गन ेबनणयय गररयो ।  

 (१) खैरहनी चोक र्खेी वडा न.ं १२ को सडकमा ढल, पेटी सबहतको बाटो बनमायण रु.२ करोड 

 (२) चैनपरु चोक उत्तर तर्य  पलु र्बेख बबन्र्वसीनी चोक हुरँ् ैबशवालय जान ेबाटो बनमायण रु.१ करोड 

 (३) वडा नं. १ ज्याबमरे चोक र्खेी उत्तर र र्बक्षण र्बैु तर्य  सडकमा नाला, पेटी सबहतको सडक बनमायण रु. १ करोड 

 (४) लालटीन बजारबाट सलु्तना हुरँ् ैढुङ्रे खोला पलुसम्म जाने बाटो बनमायण रु. १ करोड 

 (५) बसमल टाँडी चोकबाट उत्तर र्बक्षण र्बैु तर्य  नाला, पेटी सबहतको सडक बनमायण रु. १ करोड 

 (६) खैरहनी ४ बतलक न्यौपानेको घर र्खेी पबिम सडक बनमायणको लाबग रु. १० लाख 

 (७) खैरहनी ११ जनकपरु कुलोमा जसोर्ा र्वेी खरेलको खते र्खेी ओम प्रकाश चाबलसेको खतेसम्म कुलो लाईबनङ्गको 

लाबग रु. १० लाख 

 (८) वडा नं. ४ मा मह प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाको लाबग रु. २० लाख 

 (९) कायायलयको लाबग सवारी साधन खररर्को लाबग रु. ४५ लाख 

मनर्यर् नं. २ 

यस नगरपाबलका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष श्री पणुय बहार्रु गरुुङ्ग बबरामी परी लामो समयसम्म अस्पताल िनाय गरी उपचार गराउन ु

िएको र बनजले आफ्नो आबथयक अवस्था कमजोर रहकेोले नगरपाबलकाबाट सहयोग उपलब्ध गराई बर्न आवेर्न बर्न ुिएकोले बनजलाई 

रु. ५० हजार सहयोग उपलब्ध गराउने गन ेबनणयय गररयो । 

मनर्यर् नं. ३ 

नगर कापायबलकाको कायायलयबाट बवबिन्न काययक्रम सञ्चालनको लाबग आवश्यक काययबवबध तथा मापर्ण्डहरु तयार गरी बवधेयक 

सबमतमा पेश िई उक्त सबमबतबाट पाररत गरी यस काययपाबलकामा पेश िएका तपबसल बमोबजमका काययबवबध तथा मापर्ण्डहरुमा 

र्र्ावार छलर्ल िई केही संशोधन सहीत पाररत गने बनणयय गररयो । 

 नगर खलेकुर् बवकास सबमबत गठन र सञ्चालन सम्बन्धी काययबवबध, २०७९ 

 उच्च बशक्षा छात्रवबृत्त व्यवस्थापन काययबवबध, २०७९ 

 यवुाक्लब गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापर्ण्ड, २०७९ 

 बवपन्न कृषक पररवारलाई करेसाबारी खेतीमा प्रो्साहन काययक्रम सञ्चालन काययबवबध –  २०७९ 

 प्रमखुसंग यवुा कृबष काययक्रम सञ्चालन काययबवबध २०७९ 

मनर्यर् नं. ४ 

यस नगरपाबलका अन्तरगतको पवूायधार बवकास सबमबतको बमबत २०७९/५/८ को बनणयय अनसुार नगरपाबलका क्षेत्रमा गाउँ ब्लकमा 

बनमायण िएका घरहरुलाई थारु समरु्ायको संस्कृती र बसोबासको प्रकृबतलाई समेत ध्यानमा राखी ्यसमा पन ेघरको अबिलेखीकरण 

गर्ाय न्यनूतम ३ बमटर वा बडबजटल नक्सामा रहकेो बाटो मध्ये जनु बढी हुनजान्छ ्यसलाई आधारमानी अबिलेखीकरण गने व्यवस्थाको 



लाबग पेश िएकोमा नगरपाबलका क्षेत्रबित्र गाउँ ब्लकमा थारु समरु्ायको बस्ती रहकेो, बाटो साघुरँो रहनगई नगरपाबलको मापण्ड 

बमोबजमको बाटो कायम गनय नसक्र्ा परुाना घरहरु पबन अबिलेखीकरण गनय नसबकएको अवस्थालाई दृबिगत गरी ्यस्तो गाउँ ब्लकमा 

बनमायण िएका परुना घरहरुलाई सबमबतले पेश गरेको मापर्ण्ड बमोबजम अबिलेखीकरण गने व्यवस्था बमलाउन नगर काययपाबलकाको 

कायायलयलाई बनर्शेन बर्ने नणयय गररयो । साथै ्यसरी अबिलेखीकरण गर्ाय सम्बबन्धत वडाले गाउँ ब्लकमा बनमायण िएको नगरपाबलका 

स्थापना हुन ुिन्र्ा पबहला बनमायण िएको घर हो िनी बसर्ारीश गनुय पने र यो व्यवस्था लाग ुिए पबछ कसैले नक्सा पास नगरी घर तथा 

िौबतक संरचना बनमायण गरी अबिलेखीकरणको लाबग माग गरेमा ्यस्तो घरको अबिलेखीकरण नगने बनणयय गररयो । 

मनर्यर् नं. ५ 

बागमती प्रर्शे सरकारबाट जारी िएको स्थानीय सेवाका  (गठन तथा सञ्चालन) अध्यार्शे  २०७९ को र्र्ा ५ को उपर्र्ा १ मा 

स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको संगठन संरचना वा र्रबन्र्ी सजृना गनय तथा ्यस्तो संगठन संरचना वा र्रबन्र्ीमा पनुरावलोकन वा हरेरे्र 

गनय सम्बबन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अबधकृतको संयोजक्वमा सबमबत गठन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सिेक्षण गनुय 

पनेछ िन्ने व्यवस्था रहकेो, यस नगरपाबलका अन्तरगतको सावयजबनक सेवा तथा क्षमता बवकास सबमबतको बमबत २०७९/५/१६ को 

बनणयय अनसुार नगरपाबलका र अन्तरगतका वडा कायायलय तथा स्वास््य संस्थाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सिेक्षण गनयको लाबग 

तपबसल बमोबजमका पर्ाबधकारी रहकेो संगठन तथा व्यवस्थापन सिके्षण सबमबत गठनको लाबग पेश गरेकोले सो सबमबतलाई अनमुोर्न 

गर् ैनगरपाबलका र अन्तरगतका वडा कायायलय,स्वास््य चौकी तथा आधारितु स्वास्थ केन्रहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सिेक्षण गरी 

प्रबतवेर्न पेश गनय लगाउने बनणयय गररयो । 

क. प्रमखु प्रशासकीय अबधकृत श्री परुुषोत्तम शमाय      –  संयोजक 

ख. सावयबजनक सेवा तथा क्षमता बवकास सबमबतका संयोजक  श्री कुल प्रसार् िसुाल  –  सर्स्य 

ग. सामाबजक बवकास सबमबतका संयोजक श्री रोहीणी प्रसार् उपे्रती    –  सर्स्य 

घ. लेखा बसबमत सर्स्य श्री बधुरबमया महतो      –  सर्स्य 

ङ. प्रशासकीय अबधकृत श्री र्ामोर्र अबधकारी      –  सर्स्य सबचव 

मनर्यर् नं. ६ 

यस नगरपाबलका वडा नं. ४ मा अवबस्थत कंकाली डाँडामा रहकेो कंकाली कोट तथा मबन्र्रको ऐबतहाबसक तथा धाबमयक मह्व रहकेोले 

्यसको संरक्षण तथा बवकास गनुय पने अवस्था आएको छ । यस ऐबतहाबसक तथा धाबमयक क्षते्रको  संरक्षण तथा बवकास गरेको खण्डमा 

यस क्षेत्रमा धाबमयक तथा परुाताब्वक क्षेत्रको अध्ययन गने पययटकको आवागमनमा वबृि िइ यस क्षेत्रमा पययटन प्रवियन हुने सम्िावना 

रहकेो छ । ्यसैले कंकाली मन्र्ीरमा कंकाली र्वेीको तामाको मबुतय स्थापना तथा सो स्थानसम्म आवात जावत गन े बाटो (बसंढी) 

बनमायणको साथै कोटको संरक्षण गनयको लाबग नगर प्रमखु संरक्षक रहने गरी तपबसल बमोबजमका पर्ाबधकारीहरु रहकेो बनमायण सबमबत 

तथा नगर उपप्रमखु संयोजक रहकेो सल्लाहकार सबमबत गठन गन,े सबमबतले मबुतय बनमायण गनयको लाबग आवश्यक तामाको संकलन 

यथाशक्य नगरपाबलका क्षते्रबाटै संकलन गन ेव्यवस्था बमलाउने र बाटो (बसंढी) बनमायण गर्ाय एक व्यबक्त एक बसंढीको अबधारणा अनसुार 

बनमायण गने गरी व्यवस्था बमलाउने, बनमायण तथा संरक्षणको कायय गर्ाय प्रर्शे सरकार तथा सम्बबन्धत वन उपिोक्ता सबमबतसंग समन्वय 

गरी बनमायण गन ेबनणयय गररयो । 

तपबसल 

नगर प्रमखु श्री शबशकुमार खबनया     – संरक्षक 

कार्यसमिमिका पमिधकारीहरु 

क. वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष श्री बेर् बहार्रु बस्नेत   – संयोजक 

ख. वडा न.ं १ का वडा अध्यक्ष श्री नवराज िसुाल     – सर्स्य 

ग. वडा न.ं २ का वडा अध्यक्ष श्री रोहीणी प्रसार् उप्रेती    – सर्स्य 

घ. वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष श्री पणुय बहार्रु गरुुङ्ग    – सर्स्य 

ङ. कंकाली सामरु्ाबयक वन उपिोक्ता सबमबतका अध्यक्ष श्री राममणी न्यौपान े – सर्स्य 

च. कंकाली सामरु्ाबयक वन उपिोक्ता सबमबतका सर्स्य सबचव श्री लक्ष्मी गरुुङ्ग – सर्स्य सबचव 

सल्िाहकार समिमि 

क. नगर उपप्रमखु श्री कवीता उपे्रती – संयोजक 

ख. नगरपाबलकामा प्रबतबनबध्व गने सम्पणुय पाबटयका प्रमखुहरु – सर्स्य 

 



मनर्यर् नं. ७ 

नेपाल सरकारको एक पाबलका एक अस्पतालको अवधारणा अनसुार यस नगरपाबलका अन्तरगतको खैरहनी स्वास््य केन्रलाई र्शौं 

नगरसिाले १५ शैयाको खैरहनी अस्पताल बनाउने बनणयय गरी अस्पतालको पवूायधार बनमायणको लाबग  DPR तयार गरी बनमायणको कायय 

िईरहकेो छ । नगरपाबलकाले परामशयर्ाता मार्य त तयार गरेको DPR पनुरावलोकन गनय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी 

पठाईएकोमा मन्त्रालयले DPR पनुरावलोकन गनय बजम्मा बर्एको परामशयर्ाताले १५ शैयाको अस्पताल बनमायण गनय स्वास््य तथा 

जनसंख्या मन्त्रालयले बनबित मापर्ण्ड तोकेकोमा ्यहाँ पाबलका अन्तरगतको खरैहनी स्वास््य केन्रको नाउँमा रहकेो साबवकको जग्गा 

मापर्ण्ड बमोबजम नपगु िएकोले आवश्यक जग्गा व्यवस्थाको लाबग लेखी आएको छ । साबवक खैरहनी गा.बव.स. कायायलयको नाउँमा 

रहकेो बकत्ता न.ं ६२७, जग्गा बववरण ०-५-३-० (१७४३.९४ वगय बमटर) क्षेत्रर्लको जग्गामा साबवकमा कृबष सेवा केन्र सञ्चालन 

रहकेोमा हाल सो जग्गा खाली रहकेो र नगर अस्पतालबाट नबजक  (५० बमटरको र्रुीमा)  रहकेोले सो जग्गा नगर अस्पताल सञ्चालनको 

लाबग उपलब्ध गराउने बनणयय गररयो । 

 


