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निर्णय िं. १ 

खैरहिी िगरपानिका अन्तगणत आ.व. २०७६/०७७ र आ.व. ०७७/०७८ मा संचानित तपनसिका 
योजिाहरु कोनिड-१९ महामारीको कारर्िे गर्ाण सजृिा िएको श्रनमकहरुको अिाव, निमाणर् 
सामाग्रीहरुको अिावको कारर्िे समयमा काम सम्पन्न हिु िसकेको हिुािे योजिाहरुको म्यार् नमनत 
२०७८/०१/३० सम्म थप गिे निर्णय गररयो | 

आ.व.०७६ /०७७ मा उपिोक्ता सनमनत संग सम्झौता िइ समयमा काम सम्पन्न हिुिसकी म्यार् थप गिुण पिे 
योजिाहरु  

क्र.स. वडा ि. प्ररे्श निर्ाणचि क्षेत्र ्ि.१ ख अन्तगणतका योजिा हरु  

१ ७ र ९  सतुणिी तटर्न्धि पम्पाखोिा  

क्र.स. वडा ि. योजिा वववरर् (वडा स्तरीय) 

१ १ आधारितु ब्यवुटनसयि तानिम  

२ १ वडा िररका मवहिाहरुको िानग कम्पटुर तानिम  

३ १ मवहिाको िानग नसिाइ र्िुाइ तानिम  

४ ३ आधारितु कम्पटुर तानिम 

५ ३ मवहिाहरुको िानग िेर्ि -२ ब्यवुटनसयि तानिम  

६ ३ मवहिाहरुको िानग िेर्ि -२ नसिाइ तानिम  

७ ८ मोर्ाइि ममणत तानिम  

८ ८ 
वडा स्तरीय आदर्र्ासी जिजाती तथा र्नितहरुिाई जनुियर हाउस वाइररंग 
इिेक्ट्रीनसयि तानिम  

९ १....१३  आधारितू कम्पटुर तानिम (िगर स्तरीय अपांग उत्थाि इकाई सनमनत मार्ण त ) 

१० २ र्नित समरु्ायमा अन्तरवक्रया कायणक्रम  

क्र.स. कोड ि. 
पूवी चचतवि िदर् नियन्त्रर् तथा चजवपकोपजणि कायणक्रम अन्तगणत  

का योजिाहरु  

१ S232 construction of new spur at lothar Rapti Dyke at 17+465 khairahani -12  

2 S233 construction of new spur at lothar Rapti Dyke at 18+057  khairahani -12 



3 S234  
construction /Maintenance of Spur dyke and Lauching apron along lothar 
rapti  
dyke (spur no-77-89 )khairahani -11 

4 S235  
Construction /Maintenance of Spur dyke and Lauching apron along lothar 
rapti  
dyke (spur no-105) khairahani -12  

क्र.स. कोडि. Inner streams Embankment protrction 

1 S239 Bank protrction Work at ladra khola -   khairahani -2/3  

2 S240 Bank protrction Work at Budhi Rapati khola- khairahani 1/5/6  

3 S241  Bank protrction Work at pampa khola -khairahani  7,9  

क्र.स. कोड ि. Water shed Management 

1 S252  Vegetative Check Dam and pond - khairahani –4  

क्र.स. वडा ि. उपिोक्ता सनमनत द्द्वारा संचानित योजिा  

1 १३ 
वडा ि.१३ नसमि टाडीहेमन्त ढंुगािाको घर र्ाट परु्ण गवाई जािे र्ाटो मा कल्िटण 
निमाणर्  

2 ४ वडा ि.४ कंकािी कुिो कृवि सडक  

 

 

 

 

 

 

 

आ.र् २०७७/२०७८ मा सम्झौता िई समयमा  कायण सम्पन्न हिु िसकी म्यार् थप गिुण पिे िगर स्तरीय तथा 
वडा स्तरीय योजिाहरु  

S.No

. योजको िाम र्जेट  सरुु गरेको नमनत अचन्तम नमनत 

१ 
कासी  िमणर्ा  चस्मती  प्रनतष्ठािको  पसु्तकािय  िर्ि को  
र्ावक काम 

3,50,000 ०७७/०८/१४ 
०७७/९/२

९ 

२ 
Bank protection of ladara khola  sajha  fulbari and 

D/S of bridge  khairani 2 
35,17,308.47 ०७७/०८/१५ 

०७७/९/३
० 

३ 
Bank protection of ladara khola  of hanseshwer and 

indreni tol (s309) ; khairani 2 
37,23,720.51 ०७७/०९/२ 

०७७/९/१
५ 



४ 
कंकािी  सामरु्ायाक र्ाि को गेट रे्चख पूवण चामे 
डाडा सम्म र्ाटो  ग्रावेि गिे खै. ि. पा. ४ 

1,00,000 ०७७/०८/०७ 
०७७/९/२

९ 

५ 

वाडण िररका   यरु्ा क्ट्िर्  खेल्कुर् सामग्री  ववतरर्  साथै  

रु्टर्ि िनिर्ि ब्याट मेन्टि  प्रनतयोनगता कायणक्रम 
संचािि खै. ि. पा.४ 

2,50,000 ०७७/०८/७ 
०७७/९/२

९ 

६ 
र्सेरा र्सेिी चचणको  कम्पाउण्ड वाि निमाणर्  खै ि. 
पा  ५ 

1,00,000 ०७७/०८/१९ 
०७७/९/२

९ 

७ 
जप्कौिी  चजतारम  चौधरी को घर रे्चख  पचिम  तर्ाण 
ढि निमणर् खै ि. पा  ५ 

10,00,000 ०७७/०८/४ 
०७७/९/२

९ 

८ Bank protectoin of pampa khola  at  budhi  rapti  

khola phaserni ward no 5 

36,74,165.01 ०७७/०८/१६ 
०७७/९/२

९ 

९ 
सेिाईको घररे्चख  समुिको  घरसम्म  िािा  निमाणर् खै 
ि. पा  ५ 

4,00,000 ०७७/०८/२३ 
०७७/९/१

५ 

१० 
नर्किको  खेत रे्चख झवुािी जोड्िे र्ाटो  सम्म ग्रावेि 
खै  ि. पा  ५ 

1,50,000 ०७७/०८/११ 
०७७/९/१

५ 

११ 
Bank portction of budhi rapti khola at gaucharan 

khairani 1&6 (s-310) 
59,65,940.09 ०७७/०८/४ 

०७७/९/२
९ 

१२ चशवािय  टोि को अधरुो  िािा  निमाणर् खै ि. पा  ६ 8,00,000 ०७७/०९/९ 
०७७/९/१

४ 

१३ 
दर्प िारायर् को  घर  छेउ िािा िािा  निमाणर् खै ि. 
पा  ७ 

2,50,000 ०७७/०८/८ 
०७७/९/२

९ 

१४ 
िवाणज ( िागेि ु) को घररे्चख  प्िवटंग निस्कि ेर्ाटो  
उच्चचस्तरीय ग्रवेि खै ि. पा  ७ 

4,00,000 ०७७/०८/१५ 
०७७/९/२

९ 

१५ 
Bank proctoin  of pampa khola at simal tadi  nera 

coldstor (s-314) खै ि. पा  ७,९ 
30,85,037.12 ०७७/०८/१ 

०७७/९/१
५ 

१६ 
नर्ष्र् ु मायाको  घर रे्चख  रे्र्राज को घर सम्म 
मोजयक  टायि  खै ि. पा  ७ 

2,00,000 ०७७/०८/०८ 
०७७/९/२

९ 

१७ कठार  मा. नर्. मा  माटो  वर्निंग   खै ि. पा  ७ 1,00,000 ०७७/०८/२३ 
०७७/९/३

० 

     



१८ 
Construction  of new spur at lothar-rapti dyke at  

CH 14+460 SPUR NO 88A  खै ि. पा  10 
45,88,698.92 ०७७/०८/२९ 

०७७/९/१
५ 

१९ 
Construction  of new spur at lothar-rapti dyke at  

CH 13+460 SPUR NO 83A  खै ि. पा  10 
36,28,137.3 ०७७/०८/३० 

०७७/९/१
५ 

२० डेरी हरुमा घास को नर्उ अिरु्ाि खै. ि. पा. १२ 3,00,000 ०७७/०८/१३ 
०७७/८/३

० 

२१ 

Bank Protectoion Of Pampa Khola at Pari Ghat 

Khairahani 7 and 9(CH 0+275 TO 0+592)(S-312) 
80,35,256.28 ०७७/०९/१५ 

०७७/०९/
२९ 

 



निर्णय िं. २  
सातौँ िगरसिार्ाट पास िएका तपनसिका योजिाहरु (वडा स्तरीय) संशोधि गरी तपनसि अिसुार 
कायाणन्वयिमा िैजािे निर्णय गररयो | 



आ.व. २०७७।०७८ का िानग वडाहरुमा ववनियोचजत तपनसिका आयोजिाहरु संशोधिका िानग पेश िएको 

क्र.स
. 

साववक योजिाको िाम 
वडा 
िं. 

क्षते्र जम्मा रकम हाि संशोधि पिात योजिाको िाम क्षते्र जम्मा रकम 

1 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

1 
ववववध 
कोि 

५,००,०००.०० 

दर्ि र्हार्रु वव.क.को घररे्चख उत्तर चशव पावणती मचन्र्र जािे 
वडा ि. १ र २ को नसमािाको र्ाटो कािोपते्र 

पवुाणधार ववकास ५,००,०००.०० 

र्हेरी गााँउको िािा माथी र्ाटो स्ल्यार् पवुाणधार ववकास २०,०००.०० 

चशव ढंुगािाको घररे्चख सत्यािको घर जािे र्ाटो ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास ५०,०००.०० 

िखुिाको घररे्चख िािीराम िेपािको घरसम्म जािे र्ाटो 
ग्रारे्ि 

पवुाणधार ववकास ३०,०००.०० 

सषु्मा सयुािको घररे्चख रामप्रसार् र्ाहािको घरसम्मको र्ाटो 
ग्रारे्ि 

पवुाणधार ववकास १,००,०००.०० 

२ कृवि प्रवर्द्णि कायणक्रम १ 
आनथणक 

ववकास 
३,००,०००.०० उज्जवि पोल्री रे्चख हाजीपरु जािे र्ाटो ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास १,००,०००.०० 

३ 

ववनिन्न जातजाती 
िेिििुा (चौधरी, 
र्राई, मगर) 

१ 
सामाचजक 
ववकास 

२,००,०००.०० 

रामजी टोिका चौधरी िेिििुा सामाचजक ववकास ४०,०००.०० 

सािो र्हेरा चौधरी टोि िेिििुा सामाचजक ववकास ४०,०००.०० 

वडा नित्रका र्राई समरु्ायमा (क्ट्याटररङ) िाडाकुाँ डाको 
सामग्री खररर्  

सामाचजक ववकास ६०,०००.०० 

मगर समाज िेिििुा सामाचजक ववकास ६०,०००.०० 

४ 

वपपिको र्ोटरे्चख 
हठिाको खेतसम्मको 
र्ाटो ग्रारे्ि 

१ 
पवुाणधार 
ववकास 

३,००,०००.०० 
वपपिको र्ोटरे्चख हठिाको खेतसम्मको र्ाटो उच्चस्तरीय 
ग्रारे्ि 

पवुाणधार ववकास ३,००,०००.०० 

  

जम्मा (१) १३०००००.०० जम्मा (१) १३,००,०००.०० 



१ 

साझारु्िर्ारी टोिको 
वहमािचिुी पाउरोटी 
कम्पनि जािे र्ाटो 
मा मोजाइक टायि 
िगाउि े  

२ 
पवुाणधार 
ववकास 

200000.00 
राम र्हार्रु र्रैको घररे्चख दर्निप उप्रतेीको घरसम्म 
मोजाइक टायि िगाउि े

पवुाणधार ववकास 2,00,000.00 

२ 

यवुा क्ट्िर् वारा 
ववनिन्न कायणक्रम 
संचािि गिण  

२ 
सामाचजक 
ववकास 

75000.00 

अन्तर टोि ववकास संस्था हाचजरी जवार् प्रनतयोनगगता सामाचजक ववकास 25,000.00 

स्वास््य चशववर संचािि गिण सामाचजक ववकास 25,000.00 

िेततृ्व ववकास तानिम सामाचजक ववकास 25,000.00 

३ 

र्ईु रे्चख पााँचौ वेते 
गाईिाई प्रजिि 
ववशेिज्ञर्ाट चेक गिण 
र ववपन्न परीवारिाई 
आय आजणिका िानग 
समहुमा आधाररत 
र्ाख्रा पािि गिण ववउ 
पूाँजीमा अिरु्ाि 
(३०,००० र 

२२०,०००) 

२ 
आनथणक 
ववकास 

250000.00 
वडा िं. १ र २ को नसमािाको र्ाटो नडि र्हार्रुको 
घररे्चख उत्तर कािोपते्र  

पवुाणधार ववकास 4,00,000.00 

४ 

वडा नित्र धाि मकै 
र तरकारी खेनत गिे 
वकसाि िाइ मि वा 
ववउ मा अिरु्ाि  

२ 
आनथणक 
ववकास 

500000.00 

जीवि नतवारीको घर चोक रे्चख पचिम वहम र्हार्रु 
आहतको घरसम्म ग्रािेि गिण 

पवुाणधार ववकास 1,50,000.00 

कृिक परोपकार र्गु्ध डेरी मार्ण त क्ट्याि ववतरर् आनथणक ववकास 75,000.00 

िर्री र्ााँटको कृवि सडक ग्रािेि गिण पवुाणधार ववकास 1,25,000.00 

५ 

िनिवि, रु्टवि र 
तेक्ट्वान्र्ो खेि खेल्ि 
वा खेिाउि को िानग  

२ 
सामाचजक 
ववकास 

200000.00 

२ िं. वडा नित्रका सरै् टोि ववकास संस्थािाई खेिकुर् 
सामग्री ववतरर् 

सामाचजक ववकास 1,80,000.00 

िमिुा गााँउ तेक्ट्वान्र्ोवारा डोजाङ्ग खेिकुर् सामाचजक ववकास 20,000.00 



६ 

चैिपरु स्वास््य 
चौकीमा ववनिन्न 
स्वास््य सम्र्चन्ध 
कायण गिण 

२ 
सामाचजक 
ववकास 

200000.00 

कोनिड-१९ र्ाट प्रिाववत पररवार तथा टोि ववकास 
संस्थाका प्रनतनिनध ववच अन्तरवक्रया कायणक्रम 

सामाचजक ववकास 40,000.00 

मातसृ्वास््य तथा र्ाि स्वास््य प्रर्धणि कायणक्रम टोि ववकास 
संस्था स्तरीय संचािि गिण 

सामाचजक ववकास 1,60,000.00 

७ 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

२ 
ववववध 
कोि 

500000.00 

साझा रु्िवारी टोिको िर्रा खोिाको वहमािचिुी पाउरोटी 
कम्पनि नसमािार्ाट उत्तर झन्डै १०० नम. र्ाढीर्ाट हिुे 
कटाििाई न्यूिीकरर्को िानग िंचचङ्ग गिण 

पवुाणधार ववकास 4,00,000.00 

वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापि कोि ववववध कोिहरु 1,00,000.00 

८ 

खै ि पा २ मा 
पतंजिी योगा चशववर 
गिण  

२ 
सामाचजक 
ववकास 

100000.00 वडा कायाणियक आउिे र्ाटोमा ररटेनिङ्ग वाि निमाणर् गिण पवुाणधार ववकास 1,00,000.00 

  

जम्मा (२) 2025000.00 जम्मा (२) 20,25,000.00 

१ 

अनिता मोक्तािको 
घररे्खी उगेि 
छ्योिीङ गमु्र्ा जािे 
र्ाटो कािोपते्र 

3 
पवुाणधार 
ववकास 

900000.00 

अनिता मोक्तािको घररे्खी उगेि छ्योिीङ गमु्र्ा जािे 
र्ाटोमा मोजायक टायि 

पवुाणधार ववकास 7,00,000.00 

राविय आधारितू ववद्यािय गोठश्वर िवि तथा कम्पाउण्ड 
ममणत 

पवुाणधार ववकास 2,00,000.00 

२ ममणत मंिार कोि ३ 
ववववध 
कोि 

400440.00 
सूचिा तथा ववज्ञापि खचण प्रशासनिक 20,000.00 

ममणत संिार कोि ववववध कोि 3,80,440.00 

३ 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

३ 
ववववध 
कोि 

500000.00 
ममणत संिार कोि थप ववववध कोि 4,00,000.00 

वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापि कोि ववववध कोि 1,00,000.00 

  

जम्मा (३) 
1800440.00 जम्मा (३) 18,00,440.00 

१ २ र ४ नसमािाको ४ पवुाणधार 250000.00 शवहर् िखि नमिी आमा समूहिाई सामाि खररर् सामाचजक ववकास 75,000.00 



र्ाटो कािो पते्र  ववकास स्थािीय ववकास ववशेि कोि ववववध कोिहरु 1,75,000.00 

२ 

पिु टोिर्ाट 
ह्याचरीसम्म 
उच्चस्तररय ग्रावेि 
गिे 

४ 
पवुाणधार 
ववकास 

250000.00 

पिु टोिर्ाट ह्याचरीसम्म उच्चस्तररय ग्रावेि गिे पवुाणधार ववकास 1,50,000.00 

४ िं. वडा कायाणियको िानग नस.नस. क्ट्यामेरा जडाि प्रशासनिक 1,00,000.00 

३ 

खड्ग र्हार्रु काकीको 
घर रे्चख कंकािी 
वि नसमािा जािे 
सम्म र्ाटो ग्रावेि गिे 

४ 
पवुाणधार 
ववकास 

50000.00 
खड्ग र्हार्रु काकीको घररे्चख कंकािी वि नसमािा जािे कृवि 
सडक र्ाटो ग्रारे्ि 

पवुाणधार ववकास 50,000.00 

४ 

मवहिा 
स्यंमसेववकाहरुका 
िानग र्निणचर खररर् 

४ 
सामाचजक 
ववकास 

15000.00 स्थािीय ववकास ववशेि कोि ववववध कोिहरु 15,000.00 

५ 
सहकारी चशक्षा 
सम्र्चन्ध तानिम 

४ 
सामाचजक 
ववकास 

75000.00 
सहयोगी मवहिा सािा वकसाि कृवि सहकारी संस्थािाई 
कम्प्यटुर तथा र्निणचर खररर् 

सामाचजक ववकास 75,000.00 

६ 
मवहिाहरुको िानग 
आय मिुक तानिम 

४ 
सामाचजक 
ववकास 

100000.00 
स्वास््य चौकीर्ाट प्रवाह हिुे सेवा सम्र्चन्ध अनिमचुखकरर् 
कायणक्रम 

सामाचजक ववकास 1,00,000.00 

७ 
कृवि प्रवर्द्णि 
कायणक्रम 

४ 
आनथणक 
ववकास 

350000.00 
४ िं. वडा कायाणियको कम्पाउण्ड नित्र मोजायक टायि र 
रु्ि क्ट्यारर र्िाउि े

पवुाणधार ववकास 3,50,000.00 

८ 

गाई, िैसी, रं्गरुपािि 
कृिकको िानग पश ु
ववकास कायणक्रम 

४ 
आनथणक 
ववकास 

300000.00 
श्री कंकािी र्गु्ध उत्पार्क सहकारी संस्था नि.िाई भ्याट 
मेचशि खररर् 

आनथणक ववकास 300,000.00 

  

जम्मा (४) 1390000.00 जम्मा (४) 13,90,000.00 

१ 

िरतको घररे्चख 
परुािो िािासम्म 
िािा निमाणर् 

५ 
पवुाणधार 

ववकास 
400000.00 

परुािो िािा रे्चख हरररामको घरसम्म र जीयिको घरको पवुण 
पट्टी िािा निकास 

पवुाणधार ववकास 400,000.00 



२ 

तरौिी ठुिो पिु 
रे्चख झवुािी ठुिो 
पिुसम्म र्वैु साईडमा 
अधरुो िािा निमाणर् 

५ 
पवुाणधार 

ववकास 
400000.00 

सिौिी ववश्व चोकरे्चख टरौिी कुिो पिुसम्म अधरुो िािा 
निमाणर् 

पवुाणधार ववकास 400,000.00 

३ 

सनु्र्र र्स्तीका 
चौधरी मवहिाहरुका 
िानग पोशाक खररर् 

५ 
सामाचजक 

ववकास 
50000.00 सनु्र्र र्स्तीका चौधरी मवहिाहरुका िानग गहिा खररर् सामाचजक ववकास 50,000.00 

  

जम्मा (५) 850000.00 जम्मा (५) 8,50,000.00 

१ 

स्वर्णतारा क्ट्िर् िवि 
शौचािय सेफ्टी 
ट्याङ्की निमाणर् 

६ 
पवुाणधार 
ववकास 

500000.00 

सतुणिी कुिोको र्ाटोमा कल्िटण र्िाउि पवुाणधार ववकास 3,00,000.00 

स्वर्णतारा क्ट्िर्को पचिम तर्ण  अनिता अनधकारीको घरसम्म 
मोजायक टायि ववछ्याउिे 

पवुाणधार ववकास 2,00,000.00 

२ 

स्वर्णतारा राजमागणर्ाट 
र्चक्षर्तर्ण  
इन्टरिेशिि र्ोनडणङ्ग 
अगाडी वपच 

६ 
पवुाणधार 

ववकास 
800000.00 

स्वर्णतारा क्ट्िर् चोकको राजमागणर्ाट र्चक्षर् 
इन्टरिेशििसम्म िािा निमाणर् 

पवुाणधार ववकास 8,00,000.00 

३ 

थारु संस्कृनत 
रु.१२०,००० र 
छठ पवण रु.३०,०००  

६ 
सामाचजक 
ववकास 

150000.00 

खैरहिी कुिोमा, चारघरे चशवािय मचन्र्र छेउको पािी 
रे्कुवामा गेट निमाणर् 

पवुाणधार ववकास 1,00,000.00 

तिुसीपरु चशवािय मचन्र्र निमाणर् पवुाणधार ववकास 50,000.00 

४ 

आवास क्षेत्र, अपरुो 
िािा ५० नम. 
(रु्िवारी टोि 
ववकास)  

६ 
पवुाणधार 

ववकास 
200000.00 आवास क्षेत्र, परुािो िािा ५० नम. (रु्िवारी टोि ववकास)  पवुाणधार ववकास 320,000.00 

५ स्थािीय ववकास कोि ६ 
ववववध 

कोि 
302620.00 स्थािीय ववकास कोि ववववध कोिहरु 182,620.00 

  

जम्मा (६) 1952620.00 जम्मा (६) 19,52,620.00 



१ 

मझईु आ.वव.को 
कम्पाउण्डमा र्ााँकी 
तारजािी िगाउि 

७ 
पवुाणधार 
ववकास 

150000.00 

मझईु टोिनित्र पिे नित्री र्ाटोहरुमा मोजायक टायि 

िगाउि े
पवुाणधार ववकास 2,30,000.00 

२ 

ववनिन्न धमण 
संस्कृनतको चाडपवण 
मिाउि 

७ 
सामाचजक 

ववकास 
80000.00 

  

जम्मा (७) 2182620.00 जम्मा (७) 21,82,620.00 

१ 
रेडक्रस मागण िािा 
निमाणर् 

८ 
पवुाणधार 

ववकास 
700000.00 

गंगा र्हार्रु खड्काको घर रे्चख चशिा शमाणको घर हुाँरै् राम 
खड्कार्ाट इन्िेष्टमेन्ट र्ैंक र राज ुपाण्डेको घर अगाडीर्ाट 
सरस्वती शे्रष्ठको घरसम्म कािोपते्र 

पवुाणधार ववकास 24,00,000.00 २ 

डम्र्र र्हार्रु 
काकीको घररे्चख 
चचउरा नमि अगाडी 
परुािो िािा 
जोड्िेसम्म िािा 
निमाणर् 

८ 
पवुाणधार 

ववकास 
1200000.00 

३ 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

८ 
ववववध 

कोि 
 500,000.00  

४ सरसर्ाई कायणक्रम ८ 
आनथणक 

ववकास 
200000.00 

राम िारायर्को घररे्चख िगवाि चौधरीको घरसम्म मोजायक 
टायि िगाउि े

पवुाणधार ववकास 200,000.00 

  

जम्मा (८) 
2600000.00 जम्मा (८) 2600000.00 

१ 

धरमपरुर सनुििको 
घरर्ाट मगरको घर 
निनत्र र्ाटो  मोजाईक 
टाईि 

9 
पवुाणधार 

ववकास 
600000.00 

धरमपरुी सनुििको घरर्ाट मगराको घर निनत्र र्ाटो सािो 
िािा सवहत ढिाि 

पवुाणधार ववकास 600000.00 

  

जम्मा (९) 
600000.00 जम्मा (९) 600000.00 



१ 

राविय चाडपर्ण 
(नतज,चजनतया,र्शैँ,नतहा
र,छठ) 

१० 
सामाचजक 

ववकास 
200000.00 कठार चचण िविको नित्री गाह्रो िगाउि े पवुाणधार ववकास 200000.00 

२ 

प्िाचस्टक झोिा 
सधुार गरर कपडा 
झोिा प्रयोग  

१० 
सामाचजक 
ववकास 

300000.00 

प्िाचस्टक झोिा सधुार गरर कपडा झोिा प्रयोग  सामाचजक ववकास 100000.00 

कुसहािा अधरुो िािा निमाणर् पवुाणधार ववकास 75000.00 

कठार अधरुो िािा निमाणर् पवुाणधार ववकास 75000.00 

समिपरुमा खोिा खोल्िे पवुाणधार ववकास 50000.00 

३ 

समिपरु टााँसनमटर 
चोकर्ाट िािा 
निमाणर् 

१० 
पवुाणधार 

ववकास 
600000.00 रे्वकोटा चोकर्ाट उत्तर तर्ण  िािा निमाणर् पवुाणधार ववकास 600000.00 

४ 

कठार चजयि चौधरी 
घर रे्चख उत्तर वपच 
ढिाि 

१० 
पवुाणधार 

ववकास 
1000000.00 कठार चजयाि चौधरीको घररे्चख उत्तर वपच र्ाटो पवुाणधार ववकास 1000000.00 

५ कठार मा.नर्. १० 
पवुाणधार 

ववकास 
480000.00 कठार मा.वव. िवि प्िास्टर रेनिङ्ग मंच, च्यािि गेट निमाणर् पवुाणधार ववकास 480000.00 

६ िारी दर्वस मिाउि े १० 
सामाचजक 

ववकास 
40000.00 

ववपन्न वगणिाई शौचाियको िानग ररङ्ग ववतरर् पवुाणधार ववकास 140000.00 

७ 

ववपन्न वगणिाई 
शौचाियको िानग 
ररङ्ग ववतरर् 

१० 
पवुाणधार 

ववकास 
100000.00 

८ 

पयणटक पाकण  तथा 
वपकनिक स्पोटण 
निमाणर्/ममणत 

१० 
पवुाणधार 

ववकास 
100000.00 ह्यमुपाइप खररर् आनथणक ववकास 100000.00 

  

जम्मा (१०) 2820000.00 जम्मा (१०) 2820000.00 



1 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

११ 
ववववध 
कोि 

500000.00 

नमरा र्रैको घरजािे र्ाटो (वपद्रहिी) ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास 150000.00 

नसर्द्ाथण चोकर्ाट गोपाि तमाङ्गको घर जािे र्ाटो ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास 100000.00 

ममणत संिार कोि थप ववववध कोि 100000.00 

वातावरर् तथा ववपद् व्यवस्थापि कोि ववववध कोि 150000.00 

२ 

र्रै राविय रु्टवि 
प्रनतयोनगता र वडा 
स्तरीय रु्टवि 
प्रनतयोनगता रु. ५० 
हजारका र्रिे 

११ 
सामाचजक 
ववकास 

100000.00 

र्रै राविय रु्टवि सामाचजक ववकास 50000.00 

वडा स्तरीय रु्टवि प्रनतयोनगता सामाचजक ववकास 50000.00 

  

जम्मा (११) 600000.00 जम्मा (११) 600000.00 

१ 
कुमरोज स्वास््य 
चौकी  

१२ 
सामाचजक 
ववकास 

     300000.00 

अत्यावश्यक औिधी र ल्यार् सामग्री खररर् सामाचजक ववकास 100000.00 

स्वास््य नसववर संचािि जिचेतिामिुक कायणक्रम सामाचजक ववकास 100000.00 

र्ोहरमैिा व्यवस्थापि तथा  रू्िवारी निमाणर् सामाचजक ववकास 50000.00 

म.स्वा.स्वं सेववका र हे.पो. कमणचारी झोिा खररर् सामाचजक ववकास 50000.00 

२ 
थापा र नर्ष्र् ु गेटमा 
िाइनिंग  

१२ 
पवुाणधार 

ववकास 
300000.00 थापा गेटमा िाइनिङ सामाचजक ववकास 300000.00 

३ अन्तराविय िारी दर्वस  १२ 
सामाचजक 

ववकास 
20000.00 

ममणत संिार कोि  

ववववध कोि 501580.00 

४ नतज तथा चजनतया पवण  १२ 
सामाचजक 
ववकास 

80000.00 

५ 
अंग्रजेी माध्यमको 
पसु्तकमा अिरु्ाि  

१२ 
सामाचजक 
ववकास 

100000.00 



६ ममणत संिार कोि  १२ 
ववववध 

कोि 
 301,580.00  

७ अपांग दर्वस  १२ 
सामाचजक 

ववकास 
30000.00 अपाङ्गमैत्री सामाि खररर् सामाचजक ववकास 30000.00 

८ 
वातावरर् तथा ववपद्द 
ब्यर्स्थापि कोि  

१२ कोि  5,00,000.00 र्खुि चौधरीको खेत रे्चख उत्तर तर्ण  िाइनिंग   पूवाणधार ववकास  300,000.00 

  

जम्मा (१२) 1131580.00 जम्मा (१२) 1131580.00 

१ 
वातावरर् तथा ववपद् 
व्यवस्थापि कोि 

१३ 
ववववध 

कोि 
500000.00 नसम्रिेी गैडा चोकरे्चख धरमपरु जािे र्ाटो उच्च ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास 500000.00 

२ 

पोख्रिेको घररे्चख 
महाववर गरुुङ्गको 
घरसम्म कािोपते्र 

१३ 
पवुाणधार 

ववकास 
500000.00 पोख्रिेको घररे्चख महाववर गरुुङको घरसम्म उच्च ग्रारे्ि पवुाणधार ववकास 500000.00 

३ 

एसवाको घररे्चख 
चमराको घरसम्म 
ढि निमाणर् 

१३ 
पवुाणधार 

ववकास 
500000.00 एसवाको घररे्चख चमराको घरसम्म ढुङ्गा वाि निमाणर् पवुाणधार ववकास 500000.00 

४ 
वडा िररको र्ाटोमा 
ह्यमु पाईप खररर् 

१३ 
पवुाणधार 

ववकास 
200000.00 नतमल्सेिा घररे्चख पवुण कुिो िाइनिङ पवुाणधार ववकास 200000.00 

५ 
वडा िररका अधरुो 
क्ट्िर्िविहरु ममणत 

१३ 
पवुाणधार 
ववकास 

600000.00 
राइिो सिसाइि क्ट्िर्को अधरुो िवि निमाणर् पवुाणधार ववकास 400000.00 

धमेश्वर जागरर् क्ट्िर्को अधरुो िवि निमाणर् पवुाणधार ववकास 200000.00 

६ 

नसम्रिेी टेक शे्रष्ठको 
घररे्चख पचिम हुाँरै् 
रामेश्वर मचन्र्रसम्म 
र्ाटो ववस्तार 

१३ 
पवुाणधार 

ववकास 
185000.00 

रामजीको घररे्चख जिकपरु जािे र्ाटो ववस्तार तथा ग्रारे्ि 
थप 

पवुाणधार ववकास 335000.00 

७ 

रामजीको घररे्चख 
जिकपरु जािे र्ाटो 
ववस्तार तथा ग्रारे्ि 

१३ 
पवुाणधार 

ववकास 
150000.00 



८ 

धमेश्वर आधारितू 
ववद्याियमा 
आई.नस.वट. 

१३ 
सामाचजक 

ववकास 
200000.00 

धमेश्वर आधारितू ववद्याियको र्ाि ववकास केन्द्रमा शैचक्षक 
सामग्री तथा खेिकुर् सामग्री खररर् 

सामाचजक ववकास 200000.00 

  

जम्मा (१३) 2835000.00 जम्मा (१३) 2835000.00 



 

निर्णय िं. ३ 

खैरहिी िगरपानिका, कृवि शाखाको चाि ुआ.व.का िानग स्वीकृत वाविणक कृवि कायणक्रम अन्तगणत 
सङ्घीय सरकारर्ाट हस्तान्तररत ससतण अिरु्ाि तर्ण को ियााँ र्हउुदे्दश्यीय िसणरी स्थापिा कायणक्रम 
संचाििका िानग १५ दर्िे सूचिा प्रकाचशत गररएकोमा ियााँ र्हउुदे्दश्यीय िसणरीर्ाट कायणक्रमा सहिागी 
हिु आवेर्ि िपरेका साथै यस ि.पा.मा ियााँ र्हउुदे्दश्यीय िसणरी स्थापिा र्ह्नन्र्ा स्थावपत र्ताण िएको 
िसणरीको क्षमता अनिर्दृ्दीका िानग अिरु्ाि उपिब्ध गराउि र्ढी आवश्यक रे्चखएकोिे कायणक्रम 
हस्तान्तरर् गिे चजम्मेर्ार निकाय श्री राविय र्िरू्ि ववकास केन्द्र, वकनतणपरु काठमाण्डौिाई ियााँ 
र्हउुदे्दश्यीय िसणरी स्थापिा कायणक्रमको सट्टामा स्थावपत र्ताण िएको िसणरीको क्षमता अनिवदृ्दी कायणक्रम 
गिे गरी कायणक्रम संशोधि गरर पठाईदर्ि अिरुोध गिे निर्णय गररयो | 

निर्णय िं. ४ 

खैरहिी िगरपानिकािे माटो पररक्षर्को िानग ल्यार् निमाणर् गरेकोमा उक्त ल्यार्मा माटो पररक्षर् 
गर्ाण (६ वटा आइटमहरुको) रू. ४०० |- िाग्िे िनि मन्त्राियर्ाट निधाणरर् गरर आएकोमा 
कृिकहरुिाई उक्त र्ररेटमा आ.व. २०७७/०७८ सम्मको िानग ७५ % छुट दर्ई माटो पररक्षर् 
गराउिे निर्णय गररयो | 

निर्णय िं. ५ 

 

खैरहिी िगरपानिकािे जारी गरेको िवि नियनमत गिे सम्र्चन्ध कायणववनध – २०७५ मा नमनत    
२०७७ साि िाद्र मसान्त सम्म परुािा घर अनििेखीकरर् गिेको संख्या २१७२ पगेुको तथा 
पररच्छेर् – ४ मा रहेको थप र्स्तरु सम्र्चन्ध ब्यर्स्थामा िगरपानिका स्थापिा हिु ु िन्र्ा पवहिा 
र्िेको घर तथा िौनतक संरचिाहरुिाई हािको मलु्यांकि अिसुारको शलु्कमा ५० % थप र्स्तरु 
निई अनििेखीकरर् गिण सवकिे तथा िगरपानिका स्थापिा िैसकेपछी निमाणर् िएका ९*९, ९*१२, 
१२*१२ वा सो िन्र्ा र्ढी साइजको वपिर िएको अनििेखीकरर् गर्ाण िाग्िे र्स्तरुको १०० % थप 
र्स्तरु नििे तथा घर र िौनतक संरचिा निमाणर् कायण िइ सम्पन्न िैसकेकाहरुको अनििेखीकरर् गर्ाण 
१०० % थप र्स्तरु र सपुर स्रक्ट्चर िगराई घर निमाणर् सम्पन्न गरेकाहरुका िानग १०० % थप 
र्स्तरु निई अनििेखीकरर् गरी दर्ि सवकि े तथा यो कायणववनध अिसुार घरको अनििेखीकरर् गिे 
म्यार् आ.व. २०७७/०७८ को अन्त्य सम्म गिे निर्णय गररयो | 
 

निर्णय िं. ६   
खैरहिी िगरपानिकािे जारी गरेको िगर चशक्षा ऐि, नियमाविी र ववनिन्न ऐि, कायणववनध आदर्मा 
उल्िेख िएका "स्थािीय चशक्षा अनधकारी" शब्र्ाविीको सट्टामा "िगर चशक्षा अनधकारी" शब्र्ाविी 
उल्िेख गरी सो ऐि, नियमाविी, कायणववनध आदर्मा संशोधि गिे प्रस्ताव िगरसिा समक्ष पेश गिे  
निर्णय गररयो | 
 

 

 



 

 

 

निर्णय िं. ७ 

खैरहिी िगरपानिका चशक्षा शाखाका तपनसिका योजिाहरुिाई संशोधि गरै् िया कायणक्रम र्िाउिे 
निर्णय गररयो |  
 

स्वीकृत कायणक्रम र र्जेट संशोधि गिुणपिे कायणक्रम र र्जेट 

चशिणक 

िं 
कायणक्रमको िाम र्जेट रकम कायणक्रमको िाम र्जेट रकम 

४. ग. 

वैकचल्पक नसकाइ सहजीकरर्ः एर् 
एम रेनडयो अििाइि माध्यमर्ाट पठि 
सामाग्रीका कायणक्रम उत्पार्ि तथा 
प्रसारर् मिोसामाचजक परामशण 
िगायतका कायणक्रम सञ्चािि 

३००००० 

१. ववद्याियिाई थमणि 
उपिव्ध     गराउि े

११०००० 

२. ववद्याियका कायाणिय 
सहयोगी कमणचारीिाई 
प्रोत्साहि ित्ता ३४ जिा 

२००००० 

४. क. 

क्ट्वारेचन्टि प्रयोग िएका ववद्याियमा 
कक्षा संचाििमा ल्याउि ववद्यािय 
सरर्ाई तथा निमणिीकरर् कायणक्रम 
व्यवस्थापि अिरु्ाि 

१००००० ५३००० 

२. घ. ववद्यािय सधुार योजिा तथा सामाचजक 
परीक्षर् सम्र्न्धीअनिमखुीकरर् 

१८९००० १८९००० 

 

 

निर्णय िं. ८ 

खैरहिी िगरपानिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र अन्तगणत तपनसि तपनसि र्मोचजमका योजिाहरु 
संचािि गिे निर्णय गररयो | 

qm=; sfo{qmd tyf of]hgfsf] gfd वडा hDdf /sd s}lkmot 

1 
मेिनमिाप टोि ववकास संस्था अन्तगणत रहेको रामखोिा 
र्ांटको कुिो ववस्तार तथा सरसर्ाई गिे  

2 
   

500,000.00    

2 जेठी कुिो सरसर्ाई तथा ममणत  ३    

400,000.00    

3 
कंकािी सामरु्ावयक वि अन्तगणतका ठाउंहरुमा र्िरू्िका 
ववरुवा रोपर्, वृक्षारोपर् तथा र्ि जंगि संरक्षर् कायण  

४    

800,000.00    

4 
वडा िं. ५ अन्तगणत रहेको पचारती टोि नर्कासको 
सामरु्ावयक विको सरसर्ाई गिे कायण  

५     

300,000.00    

5 
वडा िं. ५ अन्तगणत रहेको पचारती टोि नर्कास संस्थामा 
रहेको र्ढुौिी ढंुग्र ेखोिा छेउको पाकण  सरसर्ाई गिे कायण  

५    

200,000.00    



6 खैरहिी र्जारको िािा सरसर्ाई गिे  ६     

300,000.00    

7 नसंचाईका िानग कुिो तथा पैिी निमाणर् र ममणत  ७     

600,000.00    

8 रे्ववथाि र कन्ठेश्वरी मध्यवती सामरु्ावयक र्िमा र्कृ्षारोपि  १०    

800,000.00    

9 कुिो तथा पैिी सरसर्ाई  १२     

875,000.00    

10 
सामरु्ावयक र्ि के्षत्र नित्र ताि तिैया सरसर्ाई तथा घााँसे 
मैर्ाि ब्यर्स्थापि  

१३    

500,000.00  
  

11 वडा िरीको कािोपते्र सडकहरु सरसर्ाई तथा सम्िार  
१    

400,000.00  

िया योजिा 
माग  

12 
वडा नित्र रहेका सामरु्ावयक ववद्यािय तथा संघ संथाहरु 
सरसर्ाई तथा सम्िार गिे  

१    

400,000.00  

िया योजिा 
माग  

 

निर्णय िं. ९ 

खैरहिी िगरपानिकाको ववपद् जोचखम न्यूिीकरर् िीनत, २०७७ र ववपद् जोचखम न्यूिीकरर् 
रर्िीनतक कायणयोजिा २०७७-२०८७ पारीत गिे निर्णय गररयो | 

निर्णय िं. १० 

खैरहिी िगरपानिकािे तयार पारेको संचक्षप्त वातावरर्ीय अध्ययि तथा प्रारचम्िक वातावरर्ीय परीक्षर् 
कायणववनध, २०७७ पारीत गिे निर्णय गररयो |  

निर्णय िं. ११  
खैरहिी िगरपानिका िएर र्ग्ि े कयर खोिाको ववनिन्न र्गर क्षेत्रर्ाट िदर्जन्य पर्ाथण उत्खिि,् 
संकिि तथा नर्वक्र ववतरर् गिणका िानग तयार पारेको प्रारचम्िक वातावरर्ीय पररक्षर् (IEE) 
प्रनतवेर्ि संरक्षर् ऐि २०७६, वातावरर् संरक्षर्नियमाविी २०७७ तथा खैरहिी ि.पा.को स्थािीय 
वातावरर् तथा प्रकृनत संरक्षर् ऐि २०७७ र्मोचजम पाररत गिे नियणर् गइयो |   

निर्णय िं. १२   
खैरहिी िगरपानिका िएर र्ग्िे िर्रा खोिाको ववनिन्न र्गर क्षेत्रर्ाट िदर्जन्य पर्ाथण उत्खिि,् 
संकिि तथा नर्वक्र ववतरर् गिणका िानग तयार पारेको प्रारचम्िक वातावरर्ीय पररक्षर् (IEE) 
प्रनतवेर्ि संरक्षर् ऐि २०७६, वातावरर् संरक्षर्नियमाविी २०७७ तथा खैरहिी ि.पा.को स्थािीय 
वातावरर् तथा प्रकृनत संरक्षर् ऐि २०७७ र्मोचजम पाररत गिे नियणर् गइयो |    

 

 

निर्णय िं. १३  
निचज जग्गाको माटो उत्खिि,् ओसार-पसार तथा नर्वक्र ववतरर् र योजिाका काम सम्पन्न िएपछी 
र्ावक रहेको निमाणर् सामाग्रीिाई ब्यर्स्थापि गिे सम्र्चन्ध र्िेको कायणववनध २०७७, पाररत गिे 
निर्णय गररयो | 



 

 

निर्णय िं. १४ 

"घ" वगणका निमाणर् ब्यर्सायीहरुको इजाजत िववकरर् गर्ाण श्रावर् रे्चख असोज सम्म रू. ३०००|- 
र कानतणक रे्चख चैत्र सम्म थप रू ३०००|- गरर रू. ६०००|- निई इजाजत िववकरर् गिे व्यवस्था 
िगरसिार्ाट पाररत ऐिमा िएता पनि उक्त समय कानतणक रे्चख आिाढ सम्म थप गिे र गत नर्गत 
आ.व.हरुमा िववकरर् गिण र्ावक रहेका निमाणर् ब्यर्सायीहरुको १ विणको इजाजत िववकरर् गर्ाण 
उक्त थप र्स्तरु समेत रू. ६०००|- मा २५% थप र्स्तरु निई िववकरर् गिे निर्णय गररयो | 

 

निर्णय िं. १५ 

खैरहिी िगरपानिका आनथणक ववकास सनमनतको निर्णय र्मोचजम पश ुसेवा शाखा अन्तगणत पेश िएका 
तपनसि र्मोचजमका कायणक्रमहरु संशोधि गिे गरी पारीत गिे निर्णय गररयो |  

 

  
क्र.स.   िएको 

कायणक्रम 
तथा 
योजिा  

र्जेट 
कायणक्रमको  

शंसोधि गिुणपिे  
कायणक्रम   

र्जेट    शंसोधि गिुणपिे  कारर्         

१. कृनत्रम 
गिाणधाि 
तथा िश्ल 
सधुार   

१०,००,००० क) सहकायणमा 
व्यवसावयक टवकण  
र्टााँई हााँसपािि 
नर्स्तार ,सधुार 
तथा चल्िा 
ववतरर्  

 

60०,००० उच्च िश्लको नर्ऊर्ाट कृनत्रम गिाधाि 
गिण नसमेि उपिब्ध गराउि िसनििे 
िएकािे धेरै मात्रामा व्यवसावयक टवकण  
र्टााँई हााँसपािि नर्स्तार ,सधुार तथा 
चल्िा ववतरर् माग िएको । 

 
 
 
 

र्ाख्राको िश्ल सधुार गरी उत्पार्ि र 
उत्पार्कत्व र्वृर्द् गिण र्ोयर र्ोका 
अत्यानधक माग िएकािे । 

 
 
 

यस कायणक्रम नर्गत विणरे्खी ि.पा को 
नर्निन्न वडा हरुमा सम्पन्न गररकोिे 
यस विण पनि संञ्चािि गिे । 

ख) प्रजिि ्को िानग 
र्ोयर नर्का 
ववतरर्  
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  ग) र्ाख्रा पकेट 
प्याकेज  

300,000  
 
 

 

      
        
   निर्णय िं. १६ 

 खैरहिी िगरपानिका सामाचजक ववकास अन्तगणत रहेको स्वास््य शाखाका तपनसि र्मोचजमका 
योजिाहरु संशोधि गिे निर्णय गररयो | 

xfn pNn]lvt kl/jt{g ul/g'kg]{ sf/0f 

lzif{s /sd xhf/df lzif{s /sd xhf/df 

dfl;s rf}dfl;s tyf jflif{s 

;ldIff 

@)) dfl;s rf}dfl;s tyf jflif{s 

;ldIff 

@)) * j6f ;+:yf yk 

x'g] 

:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/ d}nf 

Joj:yfkg tyf OlG;g]6/ 

!%) :jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/ d}nf 

Joj:yfkg cled'vLs/0f, 

Onsite Coatching tyf 
OlG;g]6/ lgdf{0f 

!%) ,, 

8fO{nfol;; ug]{ la/fdLnfO{ 

b'/Lsf cfwf/df oftoft vr{ 

@)) 8fO{nfol;; ug]{ la/fdLnfO{ 

b'/Lsf cfwf/df oftoft vr{ 

@)) xfn !( hgf 

/x]sf] / eljiodf 

ylkg ;Sg] 

;'gf}nf] xhf/ lbg sfo{s|d 

;+rfng, cled'vLs/0f ;ldIff 

tyf *)Ü ;]jfsf] dfkb08 

k"/f ug]{ cfdfsf nflu 

k|f]T;fxg k|df0fkq / ?=%)) 

gub 

#)) ;'gf}nf] xhf/ lbg sfo{s|d 

;+rfng, cled'vLs/0f ;ldIff 

tyf &)Ü dfkb08 k"/f ug]{ 

nfO{ k|f]T;fxg gub %)) / 

k|df0fkq 

#)) ;a} ;'rssf] ef/ 

cg';f/ *)Ü 

dfkb08 k'/f ug{ 

sl7g ePsf] 

:jf:YosdL{x?sf nflu Ifdtf 

clej[l4, :jf:Yo clen]v tyf 

k|ltj]bg, sDKo'6/ tflnd, 

Nofk6k vl/b, ;ldIff 

cg'udg 

#)) :jf:YosdL{x?sf nflu Ifdtf 

clej[l4, :jf:Yo clen]v tyf 

k|ltj]bg, sDKo'6/ tflnd, 

Nofk6k vl/b, ;ldIff cg'udg 

#)) gof v'Ng] ;d]t 

;a} :jf:Yo 

;+:yfx?n] 

Online l/kf]6{ 
ug'{kg]{ 

 




































