
मिमि २०७९/०८/२९ गिे बसेको कार्यपामिका बैठकका मिर्यर्हरु (बैठक िं. ५) 

  

प्रस्तावहरु   

(क)  मिमिन्ि कार्यमिमि पारीि गिे सम्बन्ििा,  

(ख) मिरेन्र चौिरीको सेिा समुबिा िकु्तािी सम्बन्ििा,  

(ग)  मिमिन्ि र्ोजिािा बजेट मबमिर्ोजि सम्बन्ििा, 

(घ)  ििदािा मिक्षा कार्यक्रिको रकि िकु्तािी सम्बन्ििा,  

(ङ) संथागि मिद्यािर्को िलु्क मििायरर् सम्बन्ििा, 

(च)  मिद्यािर्का मिक्षक िथा कियचारीको ििब ित्ता रकि मिद्यािर्को खािािा जम्िा गि ेसम्बन्ििा, 

(छ)  िउूपर्ोग िमगयकरर् गदाय िाग्ि ेराजस्ि सम्बन्ििा । 

 

निर्णय िं. १ 

िगर कार्यपामिकाको कार्ायिर्बाट मिमिन्ि कार्यमिमिहरु िर्ार गरी मििेर्क समिििा पेि िई उक्त समिमिबाट पाररि गरी 

र्स कार्यपामिकािा पिे िएका िपमसि बिोमजिका कार्यमिमिहरुिा दफािार छिफि िई केही संिोिि सहीि पाररि गि े

मिर्यर् गररर्ो । 

 खैरहिी िगर अस्पिाि सञ्चािि िथा व्र्िस्थापि कार्यमिमि २०७९ 

 मिपन्ि पररिार िथा िमक्षि सिहु स्िास््र् मििा कार्यक्रि कार्यमिमि २०७९ 

 बा आिा स्िास््र् कार्यक्रि कार्यमिमि २०७९ 

निर्णय िं. २ 

र्स िगरपामिकािा गामिएको सामिक खरैहिी गा.मि.स. दखेी ि ैअस्थार्ी रुपिा कार्य गरी मिमि २०७९/४/८ गिेबाट िाग ु

हुिे गरी अिकाि हुि ुिएका अमसष्टने्ट सब ईमन्जमिर्र श्री मिरेन्र कुिार चौिरीिाई मिजिे स्थािीर् िहिा िािो सिर् सेिा 

गरी परु्ायउि ुिएको सहर्ोगको कदर गद ैिगरपामिकाको िफय बाट आमथयक सहर्ोग स्िरुप एकिषु्ठ रु. १,३५,०००।– उपिब्ि 

गराउिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं. ३ 

र्स िगरपामिकाका िपमसि बिोमजिका र्ोजिा िथा कार्यक्रििा िपमसि बिोमजिको रकि मबमिर्ोजि गिे मिर्यर् गररर्ो 

। 

िगरस्तरीय पवूाणधार नवकास कायणक्रमबाट नबनियोजि हुिे निर्णकहरु : 

 

 खैरहिी िगरपामिका िडा िं. ६ िा रहकेो सामिक कृमि सेिा केन्र रहकेो जग्गािा र्स िगरपामिकाका दिकि 

चािकहरु बस्िे कोठा मििायर् गियको िामग बजेट मबमिर्ोजि रु. ६,८०,०००।– 

 िडा िं. २ र ४ िा रहकेा उद्योगहरुिा जािे बाटोको २ िटा घमु्िीिा ढिािको साथै २ र ४ मसिािा दखेी मििािर् 

चोकसम्ि सडक मििायर्को िामग बजेट मबमिर्ोजि रु. ६४,००,०००।– 

 िडा िं. १ को सटर अगामडको िािा मििायर्को िामग बजेट मबमिर्ोजि रु.६,८५,०००।– 

सािामजक मिकास समिमि मिियकबाट  मबमिर्ोजि िएको रकिबाट  

 आिारििु मिद्यािर् कुिाघारीको ििु गेट मििायर् िथा ििि िियिको िामग मजल्िा सिन्िर् समिमििे िगद 

िौज्जदाि कोिबाट केही रकि उपिब्ि गराएको र केही रकि स्थािीर् िहिे व्र्होिुय पिे िएकोिे मजल्िा सिन्िर् 

समिमििे उपिब्ि गराई बााँकी रहकेो रकि िकु्तािीको िामग बजेट मबमिर्ोजि रु.२,६१,०००।– 

 

नवनवध निर्णकबाट रकम नबनियोजि हुिे निर्णकहरु 



प्रमिमिमि सिा िथा प्रदिे सिा मििायचि २०७९ को िामग सञ्चािि हुिे ििदािा मिक्षा मिदमेिका २०७९ िा ििदािा मिक्षा 

कार्यक्रि स्थािीर् िहिे सञ्चािि गिे र सो कार्यक्रि सञ्चाििको िामग िाग्िे खचय स्थािीर् िहिे व्र्होिे व्र्िस्था रहकेोिे 

र्स िगरपामिका क्षेत्रिा सञ्चािि गररएको ििदािा मिक्षा कार्यक्रि सञ्चाििको िामग िागेको खचय रकि रु. २,३७,८००।– 

खचय िेखी िकु्तािी गिे व्र्िस्थाको िामग कार्यपामिकाको कार्ायिर्िाई मिदिेि मदि ेमिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं ४ 

र्स िगरपामिकािे केही सिर् अगामड दखेी िगर मित्रका सािदुामर्क मिद्यािर्िा कार्यरि मिक्षक कियचारीहरुको िामसक 

ििि ित्ता मिद्यािर्िे पेि गि ेत्रिैामसक िाग फाराि र िामसक रुपिा पेि हुिे हामजरी मििरर्को आिारिा मसिै मिद्यािर्का 

मिक्षक िथा कियचारीहरुको खािािा जम्िा गरी मदिे व्र्िस्था गरेको मथर्ो । मिक्षा मििागबाट प्रकािि िएको कार्यक्रि 

कार्ायन्िर्ि पमुस्िका २०७९ िा मिक्षक कियचारीिाई उपिव्ि गराउि ेििि ित्ता िगार्िका समुििा महसाि गरी मिद्यािर्को 

खािािा मिकासा पठाउिे िमि उल्िेख िएको, हाि मिक्षा िाखािा िौजदुा जििमक्तबाट कार्यक्रििाई मिरन्िरिा मदि सिस्र्ा 

परेको, र्सरी मसिै रकि जम्िा गदाय कियचारर संचर्कोि िथा िागररक िगािी कोि दामखिािा सिेि सिस्र्ा दमेखएकोिे 

मिद्यािर्िे पेि गरेको त्रिैामसक िागफाराि र िामसक हााँमजरी मििरर्को आिारिा २०७९ पौि िमहिा दमेखको मिक्षक 

कियचारीहरुको ििि ित्ता िगार्िका समुििा िगरपामिकाबाट मिद्यािर्को खािािा एकिषु्ठ जम्िा हुि ेगरी मिकासा पठाउि े

र मिकासा प्राप्त गरेपछी मिक्षकिे पाउिे ििि ित्ता िगाएिका समुििा महसाि गरी मिक्षकको व्र्मक्तगि खािािा मिद्यािर्बाटै 

उपिव्ि गराउिे मिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं ५ 

संस्थागि मिद्यािर्िे मिद्याथीहरुबाट मिि े िलु्क २०७६ श्रािर् िमहिािा िमृि िएपछी िगरपामिकाको िफय बाट िलु्क 

िमृिको सम्बन्ििा हाि सम्ि कुिै पमि मिर्यर् ििएको, प्रत्रे्क ३ िियिा िलु्क िमृि गिय पाउिे प्राििाि अिसुार 

मिद्यािर्हरुबाट िलु्क िमृि गरी पाउाँ िमि २०७८ पौि िमहिािा िलु्क िमृि िागफाराि िगरपामिकिा पिे हुि आएकोिे 

सो सम्िन्ििा आिश्र्क रार् सझुाि पेि गिय िगर मिक्षा समिमिको मिमि २०७९।०३।१४ को मिर्यर्बाट िगर मिक्षा 

अमिकारीको संर्ोजकत्ििा ५ सदस्र् संस्थागि मिद्यािर्को िगीकरर् र िलु्क अिगुिि सझुाि समिमि गठि िई उक्त 

समिमििे सरोकारिािा मिमिन्ि पक्षाहरु संग छिफि र अन्िमक्रय र्ा गरी २३.३ प्रमििि िलु्क िमृिको मसफारीि गरेकोिा 

मिमि २०७९/७/२८ गिे बसेको िगर मिक्षा समिमिको मिर्यर् अिसुार मिद्यािर्िे मिद ैआएको िामसक पढाइ िलु्क र कुि 

२ िमहिाको पढाइ िलु्किा ििढिे गरी मिइि ेबामियक िलु्क िथा मिद्यािर्िा पमहिोपटक ििाय हुाँदा एक पटकको िामग 

मिइि ेििाय िलु्किाई  सोही मिर्िाििीको अिसमूच - २२ िा उल्िेमखि प्राििाि अिसुार “ग” श्ररे्ीको मिद्यािर्िाई 

आिारििू समुििार्कु्त मिद्यािर् िामि हाि मिद्यािर्िे मिद ैआएको िलु्किा मिमि २०७९ िंमसर १ गिे दमेख िाग ूहुि ेगरी 

२० प्रमििि िमृि गिय िगर मिक्षा समिमििे मसफाररि गरेकोिे संस्थागि मिद्यािर्िे मिद्याथीहरुबाट मििे िलु्किा मिमि 

२०७९ िंमसर १ गिे दमेख िाग ूहुि ेगरी २० प्रमििि िमृि गि ेमिर्यर् गररर्ो । 

निर्णय िं. ६ 

र्स िगरपामिकाको एघारौं िगरसिाको मिर्यर् िं. ८ िा िगरसिा िबसेको अिस्थािा िगरसिािे गि े कार्य गिय 

कार्यपामिकािाई अमिकार प्रत्र्ार्ोजि गिे मिर्यर् गरेको र स्थािीर् िउूपर्ोग पररिदिे् जग्गाको िमगयकरर् गरी सकेकोिे उक्त 

जग्गा मबक्री िथा मकत्ताकाटको िामग मसफाररि िाग िएिा िािपोि कार्ायिर् िथा िापी कार्ायिर्िा िमगयकरर् मसफाररि 

गदाय सोही जग्गाको िािपोि प्रर्ोजिको िामग मििायरर् िएको न्र्िूिि िलू्र्ाङ्कि रकिका आिारिा मिम्िािसुारको पिूायिार 

मिकास िलु्क असिु गिे मिर्यर् गररर्ो । 

(क)  परैु मकत्ता जग्गा मबक्री हुिे िएिा   – ०.२ प्रमििि 

(ख)  िािसारी हुि ेमकत्ता जग्गाको िामग   – कुिै िलु्क िमिि े

(ग)  बकसपत्र पाररि गदाय बामहरको िएिा  – ०.२ प्रमििि 

(घ)  बकसपत्र पाररि गदाय मिि पसु्िा मित्रको िएिा  – कुिै िलु्क िमिि े

(ग)  दृमष्ट बन्िक पाररि गदाय    – ०.१ प्रमििि 

(ङ)  आफ्िो जग्गािाई साियजमिक बाटो कार्ि गदाय  – कुिै िलु्क िमिि े

(च) पजूायको प्रमिमिमप मददा    –  कुि ैिलु्क िमिि े

(छ) अदाििको फैसिा बिोमजि दा.खा. गदाय  –  कुि ैिलु्क िमिि े

(ज) मिमिि मििर्िा संिोिि गदाय   –  कुि ैिलु्क िमिि े



(झ)  मिमि २०७९/०६/३० गिेको मिर्यर् र िामथ उल्िेमखि मििर् बाहके अन्र् कार्यको िामग िमगयकरर् मसफाररि 

गदाय – ०.१ प्रमििि 

 

मिमि २०७९/०६/३० गिेको मिर्यर् र िामथ मिमिन्ि खण्डिा जिु सकैु कुरा िेमखएको िएिापमि पिूायिार मिकास िलु्क 

िमििे ििी उल्िेख िएका मसफाररििा िगरसिािे िोकेको सािान्र् मसफाररि िलु्क मिि बािा पि ेछैि । 

 

 

 

 


