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बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको आ व ०७३।०७४ का लागी दोश्रो 
पररषदमा पेश गररएका नीति िथा कार्यक्रम 

ऐतिहातिक, धातमिक, िाांस्कृतिक, परुािातविक,पर्िटकीर्, व्र्ापाररक लगार्ि बहुिम्भािनार्कु्त र्ि 

बढूानीलकण्ठ नगरपातलकाको तनर्तमि दोस्रो पररषदको तनर्िर्, कार्िक्रम र तनतिहरु िािितिनक गनि पाऊां दा खतुि 

लागेको छ । नेपाल िरकारको तमति २०७१/०८/१६ को तनर्िर्ानिुार गठीि र्ि नगरपातलकाले स्थापनाको 

पतहलो बिन्ि पार गरी दोश्रो िषि प्रिेि गररिक्दा तबतभन्न आरोह अिरोहहरु पार गररिकेको छ । तमति २०७२ 

िाल बैिाख १२ गिे र वर्िपतछका भकुम्पको कारर् र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र पतन ठूलो मात्रमा धन िनको 

क्षति हुन पगुेको पररतस्थतिलाई मध्र्ेनिर गरी र्ि नगरपातलकाको पररितििि पररतस्थतिलाई िमार्ोिन गने गरर 

२०७२ श्रािर्मा तबिेष पररषद िम्पन्न भएको तथर्ो । र्ि दोश्रो तनर्तमि पररषदिाट तबगिको तबिेष पररषदल े

तलएका दीर्िकालीन नीतिहरुलाई तनरन्िर रुपमा कार्ािन्िर्न गने नीति तलईएको छ ।  

 तिकाि तनतिि अिस्थािाट ईतछछि अिस्थामा प्रिेि गने तदिामा िकारावमक पररर्ाम ितहिको र्ात्रा 

हो र र्िलाई मानिीर् तिकािका तनतिि िचूकाांकले पतुि गनि िकेको अिस्था हुनपुदिछ । र्ि दृतिकोर्िाट हदेाि 

र्ि नगरपातलकाले आफ्नो स्थापनाको पतहलो िषि तभत्रै पतन केतह िकारावमक िधुार र तिकािका कार्ि गनि िरुु 

गरेको दतेखन्छ । तबगिमा गाऊां  तिकाि ितमतिहरुिाट िेिा प्रिाह गदािको िांस्थागि प्रबन्ध र हालको प्रिन्धमा 

धेरै पररिििनको आभाष गराउन िरुु गरेको स्पि दतेखए पतन  व्र्ितस्थि िहरी तिकाि र िांस्थागि ििुािन 

कार्म गराउन धेरै कार्िहरु गनुि पने र अिांख्र् चनुौतिहरुको िामना गरी अगाति बढ्नपुने िथ्र् तनतिििाद छ । 

तबगिको प्रथम नगर पररषदले तलएका कतिपर् नीति िथा कार्िक्रमहरु तबनािकारी महाभकूम्पको कारर् िथा 

दिेमा उवपन्न अन्र् पररतस्थतिका कारर् िमर्मै गनि नितकरहकेो र्थाथि हातम िाम ु तबद्यमान छ िथातप र्ि 

नगरपातलका िांग ऊपलब्ध श्रोि र िाधनको अतधकिम िदपुर्ोग गरी पारीि नीति िथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्िर्न 

गराउने िर्ि  तिम्मेिार रािनीतिक दल, नागररक िमाि, िचेि नगरिािी हरुिाट प्राप्त िहर्ोग र िमथिनको र्ि 

अििरमा स्िागि र िम्मान गनैपने हुन्छ । " हाम्रो नगर, राम्रो नगर" को िोच हरेक नगरिािीहरुको 

अन्िरआवमािाट प्रष्रु्तठि हुन िके र वर्ो अनिुारको व्र्िहार गनि गराउन िकेमा र्ि नगरपातलकालाई केतह 

िमर्तभत्रै काठमाण्िौ तिल्लाको पतहलो उपमहानगरपातलका िनाउन धेरै िमर् नलाग्ने िथ्र् र िम्भािना िर्ि  

पतन हातमले ध्र्ान तदन ुिरुरी देतखन्छ । 

 मातथ उल्लेतखि पषृ्ठभमूीमा र्ि नगरपातलकाको आ.ि. ०७३/०७४ का लातग अनमुातनि आर् व्र्र् 

ितहिको तििरर् िथा अांतगकार गररने मलू नीति ितहि उल्लेख भएको कार्िक्रम र्हा  प्रस्ििु गररएको छ । 

िहभातगिामलूक र्ोिना छनौट पद्धतिलाई अिलम्िन गरी हालको िन तनिाितचि प्रतितनधीहरु नभएको 
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अिस्थामा पतन नेपाल िरकार िांर्ीर् मातमला िथा स्थानीर् तबकाि मन्त्रालर् लगार्ि िम्बद्ध िालकु 

तनकार्हरुिाट प्राप्त मागितनदिेन हरुको अतधनमा रतह आगामी आ.ि. ०७३/०७४ को लागी कूल पछचीि करोि 

रकम बराबरको आर् व्र्र् ितहिको बिेट अनमुान र्ि पररषदिाट पारीि गररएको छ । प्रस्ििु बिेट िर् गदाि 

िकेिम्म Indicative Planning with Activity Funding को अिस्था तिििना भै िास्ितिक आर्/व्र्र् को 

मागितचत्र प्रस्ििु हुन िकोि भन्ने कुरालाई ध्र्ान तदईएकोछ । कूल ििेटमा प्रिाितनक बिेटको अांि १६.४% मा 

िीतमि गने गरी तबतनर्ोिन गररएको छ िनु एउटा िीिन्ि र कुिल िांस्था व्र्बस्थापनको मलू्र्ाांकनको किीको 

रुपमा िमेि रहने गदिछ । बिेट तबतनर्ोिन गदाि नेपाल िरकारले अबलम्बन गरेको लतक्षि िगिका कार्िक्रमहरुमा 

िमेि तनधािररि अांि भन्दा िढीनै रकम तबतनर्ोिन गरीएको छ । ििै आम्दानी िथा खचिका तििरर् हरु 

िम्बतन्धि अनिुचूीहरुमा िमािेि गररएको छ । प्रिाितनक खचिमा तितनर्ोतिि रकमबाट िमेि िांस्थागि 

ििुािनलाई प्रबद्धिन गनि िक्ने खालका कार्िक्रमहरुमा रकम तबतनर्ोिन गररएकोछ ।  नगर पररषदिाट पारीि 

नीतिहरु तनम्नानिुार रहकेा छन । 

१. शहरी विकास तथा भौवतक पूिााधार तर्ा ः-  

१.१ र्ि नगरपातलका अन्िरगि िािि नां. १,३,६, १५,१६,१७ लगार्िका िाििहरुमा अझै पतन 

व्र्ितस्थि िहररकरर्को अभािले िहरी िेिा ितुिधा प्रदान गनि अिहि भैरहकेो  

तस्थतिलाई मध्र्ेनिर गरी आ.ि. ०७२/०७३ मा िािि नां. १५, १६ र १७ को ऊपर्कु्त 

स्थानमा िग्गा एतककरर् आर्ोिना िांचालन गनि र्िै आ.ि. मा िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गन े

कार्ि िम्पन्न गरी आ.ि. ०७३/०७४ मा भौतिक पबूािधारका कार्ि िरुु गने गरी कार्ि अगाति 

बढाईनेछ । र्िका लातग नगर तिकाि कोष िांगको िहकार्िलाई अगाति बढाईनेछ । र्िका 

लातग अन्र् िाििहरुमा िमेि उपर्कु्त स्थानको खोिी गररनेछ । 

१.२ िहरी पिूािधारलाई िरुु दतेखन ै व्र्ितस्थि गरेर िान निकेमा र्िले भतिश्र्मा ठूलो 

िमस्र्ाको तिििना गने भएकोले हाल तनमािर् भै िकेका ििकको Inventry, 

Classification, Grading गरी भतिश्र्मा ििकहरुको प्रर्ोग र िम्भाव्र्िाको आधारमा 

लगानी गने र्ोिनाका िाथ र्िै आ.ि. तभत्र नगर ििक गरुुर्ोिना (MTMP) िर्ार गन े

कार्िको िरुु भैिकेको छ । र्िका अलािा ढल खानेपानी िस्िा पिूािधारको एतककृि लगि 

िर्ार गरी वर्िको नामाकरर्, बगीकरर् िथा स्िरीकरर् गने कार्िलाई पतहलो 

प्राथकतमकिा तदईनेछ । तनतिि ििकहरुलाई नमनूा अपाांग मैत्री ििक तनमािर् गररनेछ । 

१.३ र्ि नगर क्षेत्रका तबतभन्न स्थानमा िििमानमा नै खानेपानीको िमस्र्ा दतेखएको छ । ठूलो 

बस्िी भएका कपन, महाांकाल लगार्िका क्षेत्रमा िवकाल खानेपानीको बैकतल्पक श्रोिको 
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खोिी गनुिपने अिस्थाको तिििना भैिकेको छ । र्िका लातग प्रस्िातिि मेलम्ची 

खानेपानीको िांचालन क्षेत्र ( Coverage) लाई िमेि अध्र्र्न गरी र्ि नगरपातलका तभत्र 

रहकेा प्राकृतिक स्रोिको खोिी, िांरक्षर्, गरी वर्स्िा स्रोििाट उपलब्ध हुनिक्न े

खानेपानीको पररमार्लाई िमेि िस्िगुि मापदण्िका आधारमा मलू्र्ाांकन गरी िैकतल्पक 

खानेपानी आपिूीका लातग िुझाि ितहि प्रतिबेदन पेि गनि नगरपातलका िोिि िाट गतठि 

ितमतिलाई पररचालन गररनेछ । 

१.४ र्ि नगरपातलका तभत्रका िनिालाई ििििलुभ रुपमा गरु्स्िरीर् स्िास्थ्र् िेिा प्रदान गने 

उद्दशे्र्ले नगरपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा तनिी क्षेत्र र स्थानीर् िमदुार् िांगको िहकार्िमा 

िाििितनक तनिी िाझेदारी Model मा िांचालन हुन े गरी एउटा िामदुातर्क अस्पिाल 

तनमािर्को लातग िरोकारिालाहरुको िहभातगिा ितहिको स्थान छनौट कार्ि अगािी 

बढाईने छ र आगामी आ.ि. दखेी र्िको तनमािर् कार्ि अगाति बढाउन रकम तबतनर्ोिन 

गररएकोछ र र्िका लागी िहर्ोगी अन्िरातष्िर् तनकार् िमेिलाई िहर्ोगको लातग 

आव्वान गररनेछ । 

१.५    र्ि नगरपातलका िनिांख्र्ाको आधारमा नेपालको िबैभन्दा ठूलो नगरपातलका हो । 

२०७२/१/१२ को भकुम्प पतछ र्हा का कतिपर् िातिन्दाले रोिगारी गमुाउन ु परेको 

अिस्थालाई मध्र्ेनिर गरी नगर क्षेत्र तभत्रै प्रातबतधक ज्ञान िम्बन्धी तिक्षा उपलब्ध गराउने 

िांर् िांस्था आिश्र्किा दतेखएकोले नि गतठि रातिर् पनुरतनमािर् आर्ोगि गको िहकार्ि र 

िहर्ोगमा नगरपातलका तभत्रको उपर्कु्त स्थानमा प्रातबतधक तिक्षालर् स्थापनाको लातग 

िम्बतन्धि तनकार्ि गको छलर्ल अगािी िढाईने छ । 

१.६       अिको तिकाि प्रतक्रर्ा प्रतबतध मैत्री हुनै पदिछ, र्िले खलु्ला िचूना िांस्कृतिको िकालि गद ै

अन्ििोगविा ििुािनमा टेिा तदन िक्दछ । नगरपातलका िाट िांचालन हुने अतधकाांि 

िेिाहरु िचूना प्रतिधीमा आधाररि िनाउन िके िाििितनक िेिा प्रिाह गरु्स्िरीर् भ ै

िेिाको लागि िमेि कम हुन िान्छ । र्िै िथ्र्लाई हृदर्ाांगम गरी नगरपातलका क्षेत्र तभत्रका 

िबै िांरचना, िथा नगरपातलकाका नीिी िथा कार्िक्रम र भौतिक प्रगति ितहिको िचूना  

(Geo-Spatial Information) उपलब्ध हुन िक्ने गरी Open & web-based Digital 

Information System को स्थापना र्िै आ.ि. तभत्र गररनेछ र्िका लातग उपर्कु्त 

मोिाईल एतललकेिन िमेिको तनमािर् गररनेछ ।  र्ििाट नगरिािीहरुले आरु् रह/ेििेकै 

स्थानिाट नगरपातलकाका िम्परू्ि गतितिधीहरुको िानकारी तलन िक्ने र आरु्ले तिनुि 

बझुाउनपुने रािश्व, प्राप्त गने ितुबधा र र्ि िम्बतन्ध कागिािहरु तिधै प्राप्त गनि िक्ने  अपेक्षा 
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गररएको छ । 

१.७     पिूािधार तिकािका कार्िक्रममा उपभोक्ता िमहू मार्ि ि गररांदा उपभोक्ताको िहभातगिाले 

िास्ितिक आिस्र्किाको पतहचान हुने, र्ोिना/आर्ोिनाको  तनमािर् लागि कम हुने, 

आतथिक अपारदतिििा नहुने, गरु्स्िरीर् काम हुने र तनमािर् िम्पन्न पिा ि ऊपभोक्ताल े

अपनवि तलने हुनाले ममिि िांभार र पनुः िांचालन िहि हनुे अपेक्षा गररए पतन िास्ितिक 

अनभुिमा र्िो हुन निक्न ुदखुद पक्ष हो । र्ि िथ्र्लाई मध्र्निर गरी चाल ुआ.ब. मा 

उपभोक्ताको ४० प्रतििि िहभातगिा हुने र्ोिना/आर्ोिनामा ऊपभोक्तालाई तिम्मेिार 

िनाउन र्ि प्रकृतिका र्ोिना/आर्ोिना तनतदिि गरी ितटल प्रकृिीका र्न्त्र, उपकरर् प्रर्ोग 

हुने िथा उपभोक्तालाई प्रातबतधक ज्ञान नहुने र्ोिनाहरुमा कार्ािलर्िाट नै प्रतिस्पधािवमक 

बोलपत्र प्रर्ाली अपनाई र्ोिना िांचालनको कार्ि गरीनेछ । िनिहभातगिामा िांचालन हुन े

र्ोिनाको लागी िर्ार गररएको कार्ितबधी “ जनसहभागगतात्मक योजना सचंालन 

काययगिधी २०७२” लाई आिश्र्क पररमाििन ितहि पाररि गररएको छ । 

१.८ र्ोिना तनगाहामा होईन आिश्र्किाका आधारमा छनोट हुन ु पदिछ भन्ने मान्र्िाका िाथ 

र्िै पररषद दतेख र्ोिना छनौटका तनतिि मान्र्िाहरु तिकाि गरी लाग ु गररएकोछ  । 

र्ोिनामा हचिुाको भरमा रकम तबतनर्ोिन गने पररपाटीलाई तिस्थापन गरी Indicative 

Planning with Activity Funding का िाथ र्ोिना िांचालन गने प्रर्ालीको िरुुिाि 

गरी तनरन्िरिा तदईनेछ । 

१.९ िाना िथा आकतस्मक रुपमा आईपने र्ोिनाहरु िांचालनका लागी एकमिु रकम तबतनर्ोिन 

गरी कोष खिा गने कार्िको िुरुिाि भैिकेकोछ । आकतस्मक र्ोिना िांचालनका लातग 

तितनर्म िर्ार गरर िोतह अनरुुप िांचालन गररनेछ । 

१.१०    र्ि नगरपातलका लाई िािािरर्मैत्री र हरीि नगरपातलका तनमािर् गने कार्िका लातग 

िरोकारिाला तनकार्िांगको िहकार्िमा हररर्ाली िहरका मापदण्ि िथा र्ि िम्बन्धी 

गरुुर्ोिना ििुिमाका लागी िाझेदारीमा कार्ि िांचालन गररनेछ । 

१.११ ि ु स्पि र्ोिना तबनाको काम गन्िव्र् तिहीन र्ात्रा िन्न पगु्छ । िहूक्षेत्रीर् िम्भािना 

(Multi-sectoral Potentiality) रहकेो र्ि नगरपातलका भतिश्र्को तनतिि 

िमर्िीमा तभत्र िहरी तिकािको कुन  स्िरमा िान िक्छ भन्ने तिषर्लाई गहन अध्र्र्न 

गरी र्िका िम्भाव्र्िा र िीमाको िस्िगुि मलू्र्ाांकनका आधारमा २० िष े आितधक 

र्ोिना  िर्ार गने कार्ि र्िै आ.ि. तभत्र िम्पन्न गने गरी कार्ि अगािी िढाईनेछ । र्ि 
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कार्िमा िहर्ोग गनि ईछछुक दाि ृतनकार् र िरोकारिाला िरकारी िथा गैर िरकारी तनकार् 

िमेिको िहर्ोग तलईने छ । र्ि कार्िलाई र्ि आ.ि. को मखू्र् कार्िको रुपमा तलईनेछ । 

आितधक र्ोिनाका लक्ष्र्ि ग मेल खाने गरी िातषिक बिेट तबतनर्ोिन गने प्रर्ालीलाई 

किाईका िाथ अिलम्िन गररनेछ । कुनै तनतिि क्षेत्रको लातग क्षेत्रगि रर्नीतिक िथा 

व्र्ििातर्क र्ोिना िमेि ििुिमा गररनेछ ।  

१.१२  नगर क्षेत्र तभत्र आिश्र्क स्थानमा िाििितनक िौचालर् िथा ििक िति व्र्िस्था गररनेछ । 

नेपाल िरकारिांगको िहकार्िमा र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र ििै कालोपत्रे ििकमा िौर्ि 

ििकिति स्थापनाको लातग नगरपातलकाको िर्ि िाट िहभातगिा िनाउन ु पने रकम 

तबतनर्ोिन गररएकोछ । तििेष िमारोहहरुलाई िमेि मध्र्ेनिर गरी र्मु्िी िौचालर्को 

व्र्िस्था र्िै आ.ि. मा गररनेछ । 

१.१३    र्ोिना/आर्ोिनाको तनतिि प्रतििि रकम कट्टी गरी र नगरपातलकािाट िमेि र्िमा थप गरी 

एक ममिि िांभार कोष खिा गररनेछ । 

१.१४ आकतस्मक प्रकृतिका र्ोिना िाहके तनर्तमि र्ोिनाहरु र्ाल्गरु् मिान्ििम्ममा िम्झौिा भै 

िक्न ु पने र िेष्ठ मिान्ि िम्म काम िक्ने गरी कार्ि अगाति बढाउने पद्धतिको पालना 

गराईनेछ ।  

१.१५ नगरपातलका क्षेत्र तभत्र तनमािर् हुने ििै िांरचनाहरु भकुम्प प्रतिरोधी तनमािर् गनुिपने कार्िलाई 

आगामी आ.ि. मा िमेि किाईका िाथ लाग ुगररनेछ। र्िका लातग अनगुमन प्रर्ालीलाई 

थप तिम्मेिार र व्र्ितस्थि िनाईने छ । नगरपातलकामा तबगिमा तनमािर् िम्पन्न भै 

भकूम्पिाट क्षति नभएका भिनहरुलाई करको तनर्तमि दार्रातभत्र ल्र्ाई तनर्तमि गने 

कार्िलाई एक पटकका लातग तनतिि कार्ितबतध िनाई लाग ुगररनेछ । 

१.१६ लतक्षि िगिमा प्रिाह हुने कार्िक्रम र बिेटको पारदतिििा खस्कां द ै िानु तनतिि रुपमा 

तचन्िाको तिषर् हो । र्ि क्षेत्रको कार्िक्रम र र्ोिनाहरुको अनगुमनका लातग छुटै्ट अनगुमन 

िांर्न्त्रको तिकाि गरर नतििामूखी बनाउन िर्न अनगुमन प्रर्ालीको तिकाि गररनेछ । 

१.१७   र्ि नगरपातलकाको मूल व्र्ापाररक क्षेत्रतभत्र रािीको िमर्मा हुने आिागमन िथा व्र्ििातर्क 

िरुक्षा र अपराध तनर्न्त्रर्को तिषर्लाई गम्भीर रुपमा तलई आगामी आ.ि. ०७३/०७४ 

दखेी नारार्र्गोपाल चोक देखी बढूानीलकण्ठ मतन्दर िम्मको मलू िाटो मध्र्े र्ि 

नगरपातलकाको िीमा दखेी बढूानीलकण्ठ मतन्दर िम्मको मलू ििकमा रातिमा दखे्न ितकने 

क्षमिाको CCTV स्थापना गने कार्ि गररनेछ । 

१.१८  र्ि नगरपातलकािाट तबतनर्ोतिि रकमिाट पक्की ििक तनरमार् गने प्रर्ोिनको लातग 
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ििकको न्र्नूिम चौिाई कम्िीमा ४ मीटर हुनपुन े गररएकोमा तबगिका बस्िी तबकाि 

कार्िक्रमहरुले १२ र्ीट िाटो कार्म गरीिकेको तस्थतिमा हाललाई १२ र्ीट ििकलाई न ै

न्र्नूिम आधार मान्ने गरी कार्ि अगािी िढाईने छ िर भतिश्र्मा नर्ाां भिन िांरचना तनमािर् 

गदाि ४ मीटर ििक कार्म गने गरी िम्बतन्धि उपभोक्तािाट तलतखि प्रतिबद्धिा तलने 

कार्िलाई अतनिार्ि बनाईनेछ । 

१.१९  परुाना र परम्परागि प्रातचन िैलीका िस्िीहरुमा नक्िा पाि गदाि िहर िस्िीको िौन्दर्ि र 

आकषर्ि कार्म हुने गरी भकूम्प प्रतिरोधक र िोतखम न्र्नूीकरर् र्ािार्ाि िहि र 

िामतुहक िहभातगिामलुक तनमािर् िैलीको आधारमा िोतकएका गाउ  िस्िी मात्र र्रक 

तििेष र्ोिना लाग ूगररनेछ । नीति िग्गामा तनमािर् हुने कुनै िाििितनक परोरकारी िांस्था 

भए नक्िा पाि दस्िरु छुट तदनपुने दतेखएमा न.पा. बोििले तनतिि प्रतििि छुट तदन िक्ने छ। 

र्र िाििितनक स्थल तनमािर् गदाि Safety Tank र Toilet अतनिार्ि Design हुन ुपनेछ । 

१.२०  तनमािर् इिािि तलई तनमािर् हुने िांरचनाको तनमािर् िम्पन्न िोतकएको म्र्ाद तभत्र नतलई 

म्र्ाद नार्ेको र कारर् ितहि तनिेदन तदएको र उतचि िमर्मा तनमािर् िम्पन्न माग नगरी 

म्र्ाद नर्ाई तनमािर् िम्पन्न तलन आएमा िररिाना तलई तनमािर् िम्पन्न प्रदान गने नीति 

तलईनेछ । 

१.२१   ६ मीटर दतेख मातथका ििकहरु न.पा. स्िररर् र िो भन्दा मनुीका ििकहरु ििा स्िरको 

बिेट मार्ि ि र्ोिना कार्ािन्िर्न गररने छ । ििक कालोपत्रे गनि माग गदाि ढल अतनिार्ि 

रातख ितकएको हुनपुने छ । न.पा. तभत्रका कुलो, खोल्िो, ढल तनकािामा ह्यमु पाइप राख्न 

नपाउने िर राख्नै पने आिश्र्क कारर् भए न.पा. िांग तस्िकृिी तलई मापदण्ि अनिुार मात्र 

राख्न पाइने छ । न.पा. तभत्र रहकेा िानो, खहरे खोल्िा रािकुलो र खोलाहरुको छेउमा 

भौतिक िांरचना तनमािर् गदाि मापदण्ि िोतकए बमोतिम कररिोर छोिेर मात्र तनमािर् गनुि पन े

छ। मापदण्ि स्पि नभएको कुलो खोल्िो कररिोरमा तनमािर् गदाि नक्िा अनिुार िरदर 

चौिा कार्म गरर दिुैतिर न्र्नूिम २ मीटर Set back कररिोर छोिन ुपने छ । 

१.२२ न.पा. तभत्र िग्गा धनीहरुले आफ्ना िग्गामा पानीको इनार ट्र्बुेल खन्दा अको तछमेतकको 

ट्र्बुेलिाट कम्िीमा ४ मीटर दरुीमा मात्र खन्न ुपनेछ। दईु िांतधर्ारहरुले तिमानामा पखािल 

लगाउदा िाझा भए िहमति (तलतखि) पत्र गरेर नभए र्रक र्रक रुपले पखािल लगाउन ु

पनेछ । र्र िम्पन्न प्रमार्पत्र तददा र्रबाट ििकमा पानी आउने र ििकलाई बाधा परु्ािउने 

कार्ि तनर्न्त्रर् गररनेछ । 
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२. सगंठन व्यिस्थापन र सशुासनः- 

२.१  र्ि नगरपातलकामा तबगि गाउां तिकाि ितमतिमा कार्िरि कमिचारीहरूिाट िि ्िि ्स्थानमा 

िांर्कु्त िािि कार्ािलर्हरु स्थापना भै कार्ि िांचालन भै रहकेो छ । नगरपातलकाको कार्ि 

िांचालनका लागी िांर्ीर् मातमला िथा  स्थानीर् तिकाि मन्त्रालर्िाट प्राप्त प्रस्िातिि 

दरिन्दी िांख्र्ा एकदमै न्र्नू छ । तनकट भतिश्र्मा ििै िाििहरुमा ििा कार्ािलर् स्थापना 

गरी कार्ि िांचालन गनुि पने िरूरी अतहले नै महिुष भैिकेको छ ।र्िका लातग तििेष 

पररषदिाट स्िीकृि दरिन्दीलाई पररमाििन ितहि पाररि गररएकोछ ।ररक्त दरिन्दीमा स्थार्ी 

पदपिूीको प्रतक्रर्ा अगािी बढाउन पदपिूी ितमतिलाई अनरुोध गररनेछ । र्ि पिाि िि ै

िािि कार्ािलर्िाट प्रभािकारी िेिा प्रिाह हुने र िांस्थागि ििुािन र िेिा प्रिाहमा 

िरलीकरर् हुने अपेक्षा गररएको छ । िबै कमिचारीलाई कार्ि तििरर् उपलब्ध गराउने 

कार्िको िरुुिाि गरर ितकएकोछ र र्िलाई तनरन्िरिा तदईनेछ स्थार्ी पदपिूी हुन निक्न े

पद/दरिन्दीमा मात्र तनर्मानिुार करार गरी काममा लगाईनेछ ।ििै कमिचारीहरुको 

व्र्ितस्थि व्र्तक्तगि िचूना प्रर्ाली (Personnel Information System) िर्ार 

गररनेछ । 

२.२ िरल िहि र तमिव्र्र्ी ििरले िेिा पाऊने नगरिािीको अतधकार र वर्िरी िेिा प्रिाह गनुि 

पने नगरपातलकाको दातर्वि भएको कुरालाई आवमिाथ गदै िेिा प्रिाहमा पारदतिििा 

अतभितृद्ध गनि नगरपातलका कार्ािलर् िथा ििै िािि कार्ािलर्हरुमा नागररक ििापत्रको 

व्र्िस्था गरीितकएको हुांदा र्िलाई क्रमि: क्षतिपिूी ितहिको अिधारर्ामा अगाति 

बढाईनेछ ।  र्िका लातग नगरपातलका कार्ािलर्मा श्रब्र्/दृश्र् ितहिको नागररक ििापत्र 

कार्ािन्िर्नमा ल्र्ाईनेछ । िि ै िािि कार्ािलर्हरुको रािश्व िथा आतथिक कारोिारलाई 

नगरपातलका कार्ािलर्िांग Interlink गररनेछ । नागररकको िचूनाको हकलाई प्रभािकारी 

िनाउन आिश्र्क व्र्िस्था गररनेछ । ििै र्ोिना िथा कार्िक्रमहरुको िामातिक पररक्षर्, 

िाििितनक परीक्षर् र िोतकएको िमर्मै िाििितनक िनुिुाई गरीनेछ । ििै िािि 

कार्ािलर्हरुमा CCTV ििानको कार्ि िवकाल गररनेछ । 

२.३  नक्िा पाि प्रतक्रर्ालाई व्र्ितस्थि गनि तिद्यिुीर् भिन ईिािि प्रर्ाली लाई लाग ुगररनेछ । 

र्िका लागी प्रतितधक िहर्ोग गनि िांर्कु्त राि् िांर्ीर् तिकाि कार्िक्रम UNDP िांग 

आिश्र्क िहकार्िका लातग पहल गररनेछ । आ.ि. ०७२/०७३ दखेी र्ि नगरपातलका ििै 

िाििहरुमा भिन िांतहिा लाग ु भैिकेकोछ र र्िको पालनाको किाईको िाथ अनगुमन 
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गररनेछ । 

२.४  पारदतिििा, उिरदातर्वि र ििार्दतेहिाको तिद्धान्ि अिलम्िन गरी िेिा प्रिाहलाई थप 

व्र्ितस्थि िनाउन प्रतबधीमैत्री िेिा प्रिाह प्रर्ालीलाई लागु गद ै िाने नीति अनिुरर् 

गररनेछ । पतहलो पररषदिाट पाररि भएको कमिचारी तितनर्मािलीलाई िांिोधन ितहि र्ि 

पररषदिाट पाररि गररएकोछ । नगरपातलका कार्ािलर्मा रहने ििै िाखा हरुलाई 

अतधकृिमलूक िनाउांद ै लतगनेछ । र्िका लातग आिश्र्क अतधकृि दरिन्दी र्िै 

पररषदिाट पररमाििन ितहि स्िीकृि गररएकोछ । 

२.५ नगरपातलकामा कार्िरि कमिचारीहरुको क्षमिा तिकािका लातग तबतभन्न िेिाकालीन 

िातलमहरू िांचालन गररनेछ । राम्रो कार्ि िम्पादन भएका स्िदेिकै अन्र् नगरपातलकाहरु 

िांग अन्िरतक्रर्ा र अिलोकन भ्रमर् गराई थप क्षमिा तिकािको लातग प्रर्ाि गररनेछ । 

कमिचारी कल्र्ार्कोषलाई व्र्ितस्थि गराउन र्िमा िम्मा गनुि पने िाल ििाली रकम 

िम्मा गररनेछ र कमिचारी कल्र्ार् कोष िांचालन कार्ितबतध र्िै पररषदिाट पाररि 

गररएकोछ । ििै स्थार्ी कमिचारीको तितनर्म बमोतिमको बीमा कार्िक्रम लागु भैिकेकोछ  

। कार्िरि कमिचारीहरुको आचार िांतहिा िर्ार गरी लाग ु गररने र दण्ि परुस्कार िम्बन्धी 

व्र्िस्थालाई प्रभािकारी रुपमा लाग ुगररनेछ । 

२.५ नगरपातलकाका ििै िािि कार्ािलर्हरु िांचालनका लागी िर्ार गररएको िािि कार्ािलर् 

िांचालन कार्ितिधी लाग ुगररनेछ । 

२.६ र्ि आ.ि. तभत्र र्ि नगरपातलकाको कार्ािलर् भिन तनमािर्का लातग बहूिषीर् ठेक्का 

प्रर्ाली अन्िरगि बोलपत्र आव्वान गने कार्ि अतन्िम चरर्मा पगुेको छ । भिन तनमािर्का 

लातग थप बिेट उपलब्ध गराईतदनहुुन  िांर्ीर् मातमला िथा स्थानीर् तिकाि मन्त्रालर्िांग 

अनरुोध गररनेछ । 

२.७ नगरपातलकाले तििरर् गने िामातिक िरुक्षाको रकमलाई बैंतकां ग प्रर्ाली मार्ि ि भकु्तानी 

गने प्रतक्रर्ालाई थप व्र्ितस्थि िनाईनेछ । व्र्तक्तगि र्टनाका तििरर्हरुलाई थप 

व्र्ितस्थि िनाउन बििमानमा रहकेो अतभलेख प्रर्ालीलाई  पररमाििन गररनेछ । 

२.८ उपभोक्ता ितमति िम्बन्धी नर्ाां कार्ितबधी बनाई लागु गररनेछ । ऊपभोक्ता ितमतिमा रहने 

पदातधकाररहरुको नाममा नगरपातलकालाई तिनुि/बझुाउनपुने कुनै पतन रकम िाांकी नरहकेो 

हुनपुने व्र्िस्थालाई किाईका िाथ लाग ुगररनेछ । 

२.९ नेपाल िरकारले नर्ाां लाग ुगरेको भिन नीति मा उल्लेतखि मापदण्ि परू्ि रुपमा किाईका 

िाथ लाग ुगररनेछ । 
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२.१० िषि भरीमा राम्रो कार्ि िम्पादन गरेका कमिचारीलाई पररषदिाट परुस्कृि गने कार्िको िरुुिाि 

गररनेछ । िषिको उवकृि कमिचारी छनौट गने कार्िको थालनी गररनेछ । 

३ . िातािरण-स्िास्सय तथा सरसर्ावः , 

३.१  र्ि नगरपातलकालाई हररि नगरपातलकाको िोचका िाथ अगािी बढाउन िरोकारिाला  

िांगको िहकार्िलाई अगािी िढाईनेछ । खलु्ला तदिामकु्त नगरपातलका बनाउने कार्ि हाल 

िसु्ि दतेखएकोमा र्िलाई दु्रि गिीमा अगािी बढाउन नगर स्िरीर् िरिर्ाई िथा स्िछछिा 

िमन्िर् ितमति गठनभैिकेको छ (MWASH-CC) र िािि िहमा िािि स्िरीर् िरिर्ाई 

िथा स्िछछिा िमन्िर् ितमति (WWASH-CC) गठन गरी पररचालन गररनेछ  । र्ि 

नगरपातलका क्षेत्र तभत्र िहाि भएका तिष्र्मुिी र रुद्रमिी खोलाको स्िछछिा कार्म राख्न 

स्थानीर् िरोकारिालाहरु िांगै िमन्िर् गरी कार्ि गनि िरोकारिाला तनकार्,  स्थानीर् 

िमदुार् र नगरपातलकाको बीचमा िम्झौिा गरी काम अगािी िढाईनेछ । िस्िी रहकेो क्षेत्र 

तभत्र अव्र्बतस्थि रुपमा बांगरूपालन गने कार्िलाई तनरुविातहि गने र हटाउने नीति तलईनेछ ।  

३.२  र्ि नगरपातलका तभत्रको केही क्षेत्रलाई पतहचान गरी िकृ्षारोपर् गने कार्ि अतभर्ानको 

रुपमा अगािी बढाईनेछ । नगरपातलका क्षेत्र तभत्र व्र्ितस्थि पाकि  तनमािर्को कार्ि अगाति 

िढाईनेछ । प्रवर्ेक चौमातिकमा कतम्िमा एउटा स्िास्थ्र् तितिर िांचालन गररनेछ । र्ि 

नगरपातलका क्षेत्र तभत्र रहकेा स्र्ास्थ्र् चौकीको िधुार गद ैिहरी स्िास्थ्र् तक्लतनक स्थापना 

गने कार्िलाई अगािी बढाईनेछ । हाल भै रहकेा स्िास्थ िांस्थाहरुको तििीर् उिरदातर्वि 

अतभबतृद्ध गद ैलतगनेछ । 

३.३  पर्ाििरर्, पर्िटन र िांस्कृति झतल्कने गरी र्ि नगरपातलकाको आफ्नै प्रतिकतचन्ह (Logo) 

िर्ार गररनेछ । दीर्िकालीन गरुुर्ोिना िर्ार गदाि र्ि नगरपातलकाको नारा िर् हुने नै छ । 

३.४ हाल नगरपातलका तभत्र र्ोहोरमैलाको क्षेत्रमा काम गरीरहकेा तनिी क्षेत्रका िांस्थाहरुलाई 

आिश्र्क प्रतिस्पधािवमक ििरले िेिा प्रबाह गनि तिम्मेम्िार िलु्र्ाईनेछ । तछमेकी 

नगरपातलकाहरुिांगको िहकार्िमा छुटै्ट ल्र्ाण्िर्ील िाईिको तनमािर् कार्िका लातग स्थान 

पतहचान गने कार्ि आगातम आ.ि. तभत्र गररनेछ । िहरी स्िास्थ्र् िांगै िोतिएका व्र्ितस्थि 

पि ुिधिाला , मािु तबतक्र केन्द्र, िरकारी हाट ििार िस्िा कार्िको लातग स्थान पतहचान 

गरी पिूािधार तनमािर् गने कार्ि िरोकारिालाहरुिांगको िहकार्िमा अगािी िढाईनेछ । 

नगरपातलको उपर्कु्त स्थानमा िहरी स्िास्थ्र् केन्द्रको स्थापना गने कार्ि र्िै आ.ि. 

०७२/०७३ तभत्र गररनेछ ।  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र उपर्कु्त स्थानको पतहचान गरी २ िटा 
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दगू्ध िांकलन केन्द्रको लातग तनति क्षेत्र िांगको िहकार्िमा कार्ि अगािी बढाईनेछ । 

३.५  र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्रको र्ोहोरमैला व्र्िस्थापनका लागी 3R (Reduce, 

Recycle& Reuse) नीति अतख्िर्ार गररनेछ । र्ना िस्िी भएको स्थानमा आिश्र्क 

मात्रामा िस्टिीन राख्ने कार्िको लातग र्ोहोरमैला िथा प्रतबधी हस्िान्िरर् केन्द्रिांगको 

िहकार्िलाई अगाति बढाईनेछ । नगरपातलका तभत्र उवपादन हुने पििुन्र् र्ोहोरलाई 

िांकलन गरी िैतिक प्रतबतधिाट ईन्धन िनाउने कार्िलाई नमनूाको रुमा िरुु गररनेछ । र्िका 

लातग आिश्र्क पने िग्गा उपर्कु्त स्थानमा उपलब्ध गराईनेछ । 

३.६  र्ि नगरपातलका तभत्रको मखु्र् ििकका दार्ाां बार्ाां रहकेा होटेल, रेिुरेन्ट, खािा पिल, 

िथा माि ु पिलले तबक्री गरररहकेा खाद्य पदाथि र माि ुको तनर्तमि अनगुमन गरीनेछ । 

अनगुमनका क्रममा खानर्ोग्र् नभएका खाद्य पदाथिको िेचतिखन गरेको पाईएमा किा 

कारिाही गने तनति तलईनेछ । ललातिक झोला तनषेतधि गने कार्िमा टेिा तदन िैकतल्पक 

झोला उवपादन गने िांर् िांस्था लाई प्रोविाहन तदने नीतिलाई तनरन्िरिा तदईनेछ । 

३.७  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र व्र्ििार् िांचालन गरररहकेा ििै व्र्ििार्ीले आरु्ले तबक्री तबिरर् 

गने िामानको मलू्र् िचूी ििैले दतेखने गरी राख्नलाई अनरुोध गररने र वर्िरी राखेको 

नपाईएमा काननुी कारिाही अगािी बढाउने नीति तलईनेछ । 

३.८  न.पा. क्षेत्रका िातिन्दाले पातल रहकेा र्र पालिुा कुकुरलाई तनर्तमि खोप लगाईरहकेो 

प्रमार् पेि गरे मात्र उक्त कुकुर पाल्ने अनमुिी प्रदान गररने र छािा रुपमा र्मुीरहकेा ििक 

कुकुर (Street Dog) तनर्न्त्रर्को लातग कार्िक्रम िनाई कार्ािन्िर्न गररनेछ । 

३.९  नगरपातलका क्षेत्र तभत्र हाल अव्र्तस्थि रुपमा रहकेा Hoarding Board को व्र्िस्थापन 

कार्ि प्रतिस्पधािवमक ििरले अगािी बढाईनेछ । 

३.१०  न.पा. तभत्र आफ्ना र्र पखािलमा रङ लगाउदा एकरुपिा कार्म भई िहरको िनु्दरिा कार्म 

होि भनी र्रको छाना, स्लोि र पखािलको बातहरी रे्िमा हररर्ो रङ अतनिार्ि नीति बनाई 

िम्पन्न प्रमार् पत्र तददा अनगुमन गरी एकरुपिा कार्म गराउने नीति तलइने छ । नर्ा  र्रको 

तनमािर् िम्पन्न र परुाना र्रको िम्पन्न प्रमार्पत्र तददा गेटमा २ तकतिमको र्ोहर राख्न रािो 

WASTE BIM र हररर्ो WASTE BIM राख्न तमल्ने गरी Design िर्ार गनुि पने नीति 

अगाति बढाइने छ । ४ आना िम्मको िग्गामा कतम्िमा २ िटा रुख अतनिार्ि रोपी हुकािउन ु

पने र िो भन्दा बढी िग्गा र्िेरी भए न्र्नुिम १ र्र ५ रुख तिरुिा अतनिार्ि गने नीति 

तलईनेछ । 
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४ . विपद-ःकपप व्यिस्थापनः/ 

४.१  २०७२/१/१२ गिेको तिनािकारी महाभकूम्प र वर्िपतछका पराकम्पनहरुिाट र्ि 

नगरपातलका तभत्र पतन अपरूर्ीर् मानिीर् िथा भौतिक क्षति भएको छ । र्िको लातग 

भकुम्प प्रतबधी रातष्िर् िमाि (NSET)िांगको िहकार्िमा भएको तिस्ििृ क्षति अनमुान 

तििरर्को आधारमा पनुःस्थापना िथा पनुः तनमािर्का कार्िलाई मलूप्रिाहीकरर् गदै 

लतगनेछ । र्िका लातग नेपाल िरकारिाट गठीि रातष्िर् पनु:तनमािर् प्राधीकरर् िांग 

िहकार्ि गरी काम अगाति बढाईनेछ । आकतस्मक रुपमा तिपद  व्र्िस्थापन गने कार्िका 

लातग न.पा. मा एक तबपद व्र्िस्थापन कोष खिा गररनेछ । र्ि कोषिाट िवकाल तिपदको 

िामना गनि आिश्र्क िामग्री खररद गरी भण्िारर् गने कार्ि गररनेछ । िमदूार्मा आधाररि 

तिपद व्र्िस्थापन कार्ि मात्र प्रभािकारी हुन िक्छ भन्ने हाम्रो तबगिको तिकाईलाई िमेि 

मध्र्ेनिर गद ैप्रवर्ेक िाििमा स्थानीर् िमदुार्को िहभातगिामा स्थानीर् िहमा तक्रर्ािील 

रािनीतिक दल िथा िरोकारिाला तनकार् िमेि रहकेो िािि/िमदुार् स्िरीर् तिपद 

व्र्िस्थापन ितमति गठन गरी तक्रर्ािील िनाईनेछ । र्िका लागी ििा नागररक मञ्चका 

प्रमखु िथा प्रतितनधीहरुलाई थप तिम्मेिार िनाई ांद ैलतगनेछ । तिपद व्र्िस्थापनका लातग 

िापान अन्िरातष्िर् िहर्ोग तनर्ोग (JICA) को िहर्ोगमा िर्ार हुन लागेको तिपद 

व्र्िस्थापन र्ोिनालाई नगरपातलकाको तनर्तमि र्ोिना प्रर्ालीिांग आन्िररतककरर् 

गररनेछ ।  

४.२  हाल र्ि नगरपातलका तभत्र पर्ािप्त मात्रामा खलुा िाििितनक िग्गाहरु रहकेो तस्थति छ । 

र्स्िा िग्गाहरुलाई तिपदको िमर्मा प्रर्ोग गनि ितकने गरी िांरक्षर् र व्र्िस्थापन गने कार्ि 

अगािी बढाईनेछ । न. पा. का हरेक िाििमा कम्िी २ िटा खलुा क्षेत्र ( Open Space) को 

पतहचान गरर तिपदका बेला प्रर्ोग गनि ितकने गरी िर्ार गररनेछ । 

४.३  र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र मापदण्ि लाग ुनगरी बनाईएका तनिी िथा िरकारी/गैरिरकारी 

भिनहरूको आांकिा तलई वर्स्िा िांरचनाहरुलाई मापदण्ि तभत्र ल्र्ाउने कार्ि किाईका िाथ 

लाग ुगररनेछ । नक्िा स्िीकृि गरेका भए पतन िोतकएको मापदण्ि बमोतिम तनमािर् नगरेका 

र नक्िा नै स्िीकृि नगरी तनमािर् गररएका भिनको हकमा किा नीति अिलम्िन गरी र्स्िा 

र्रधनीहरुलाई न.पा. िाट प्रदान गररने िेिा ितुबधामा रोक लगाउने तनति तलईनेछ । 

िाििितनक िग्गामा तनिान्ि िाििितनक र परोपकारी कार्ि गने मनुार्ा रतहि िांर्/िांस्थालाई 

आिश्र्क प्रतक्रर्ा परूा गरी तनमािर् कार्िको लातग तिर्ाररि गररनेछ ।  
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५.  सािाजवनक सम्पवि र पूिााधारहरुकप सरंक्षणः- 

५.१  र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र रहकेा िाबितितनक/पिी िग्गाहरुको अतभलेख तलई वर्िको 

िििमान तस्थति िथा िांरक्षर्को उपार् िमेि िझुाउन न.पा. िोिििाट  गतठि ितमति 

तक्रर्ािील रहकेोछ । िो ितमतिले तदएको प्रतिबेदनको आधारमा नगर क्षेत्र तभत्र रहकेा 

िाबिितनक िग्गाको िांरक्षर् गने कार्िलाई अगािी बढाईनेछ ।  

५.२  िाििितनक िग्गा अतिक्रमर् िम्बन्धमा िनु्र् िहनतिलिाको नीति लाग ु गररनेछ । 

िाििितनक िग्गा उपर्ोग िम्बन्धी नीति कार्ािन्िर्नको लातग र्िै आ.ि. तभत्र तितनर्म 

िर्ार गरी लाग ुगररनेछ । िाििितनक िग्गा लीिमा िा अन्र् कुनै प्रकारले कुनै िांर् िांस्था 

िमहूलाई उपलब्ध गराउने प्रतक्रर्ा िवकालका लागी रोतकनेछ । र्ि नगरपातलकाको 

उपर्कु्त स्थानमा बािािरर् तबभागिाट कार्ािलर् भिन प्रर्ोिनको लातग िग्गा माग भै 

आएकोले िो तबभागलाई िग्गा उपलब्ध गराउन तिर्ाररि गररनेछ । 

६ . पुरातावविक सम्पदा र ससं्कृवत- 

६.१  नगर क्षेत्र तभत्र रहकेा परुािातविक र िाांस्कृतिक िम्पदाहरुको अतभलेख िर्ार गररनेछ । 

स्थानीर् िीप, कला, िांस्कृति र िम्पदाको िांरक्षर्को लातग तबतनर्म िर्ार गरर र्िै आ.ि. 

मा लाग ु गररनेछ । आ.ि. ०७२/०७३ मा र्ि नगरपातलका तभत्र रहकेा िाांस्कृतिक 

िम्पदाको प्रबधिन  गने हिेलुे  एक िहृि िाांस्कृतिक िम्मेलन आर्ोिना गररनेछ । प्रतिद्ध 

बढूानीलकण्ठ मतन्दर लगार्ि नौलीन भद्रकाली मतन्दर र अन्र् धातमिक स्थलको िांरक्षर् र 

िांबद्धिनको कार्िक्रम अगािी बढाईनेछ । खलु्ला अध्र्र्न िांस्कृिीलाई बढािा तदन स्थानीर् 

िांर् िांस्थाको अगिुाईमा खलु्ला िाचनालर् िथा अध्र्र्न केन्द्रको स्थापना गररनेछ । 

बढूानीलकण्ठ नगर एक ऐतिहातिक, िाांस्कृतिक िथा परुािातविक िम्पदा िम्पन्न नगर 

भएकोले र्ि नगरको अन्र् स्िदिेी िथा तिदिेी नगरिांग भतगतन िम्बन्ध (Sister City 

Relationship) स्थापना गनि आिश्र्क पहल गररनेछ । 

६.२  र्ि नगरपातलकालाई िाल मैत्री नगरपातलका िनाउने कार्िको िरुुिाि गररनेछ । िालमैत्री 

स्थानीर् िािन (CFLG) लाग ु गनिका लातग िांर्ीर् मातमला िथा स्थानीर् तिकाि 

मन्त्रालर् र िांर्कु्त राष्ििांर्ीर् िाल कोषको कार्िक्रमिांग अनरुोध गररनेछ । 

६.३  र्िूा िथा खेलकुदको क्षेत्रमा र्ि आ.ि. मा नमनूा कार्िक्रम हरु िांचालन गररनेछ । " नगर 

विकासमा यूिा सहभावगता" भन्न े मलू नाराका िाथ र्िूा िगिलाई नगर तिकािको 

िाझेदारको रुपमा िहभागी गराउन तबतभन्न कार्िक्रमहरू िांचालन गररनेछ । 
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६.४  र्ि नगरपातलका क्षेत्रतभत्र तनमािर् हुने मठ, मतन्दर, गमु्बा, पाटी िस्िा धातमिक प्रकृतिका िांर् 

िांस्थाले मापदण्ि अनिुार तनमािर् गने भिन िथा बदृ्धाश्रम िस्िा परोपकारी िांस्थाको 

भिनको नक्िापाि / तनमािर् ईिािि िलु्क तमनाहा गररनेछ । 

७ . आन्तररक स्रपत तथा राजश्व व्यिस्थापनः- 

७.१  र्ि नगरपातलकालाई आन्िररक स्रोिमै आवमतनभिर नगरपातलका िनाऊन थप रािश्वका 

स्रोिहरुको खोिी गररनेछ । नगर क्षेत्र तभत्र रहकेा ििै खाले व्र्ििार्हरुलाई करको दार्रा 

तभत्र ल्र्ाई तनर्तमि रुपमा अनगुमन गने कार्ि अगािी िढाईनेछ । हाल भै रहकेो कर 

प्रर्ालीलाई व्र्ितस्थि र अनमुानर्ोग्र् िनाउन एतककृि िम्पति कर प्रर्ाली अिलम्िन गनि 

र्िै आ.ि. दखेी िरुु गररनेछ । 

७.२  बहाल कर लाई प्रभािकारी िनाईनेछ । र्िका लातग र्िै आ.ि. तभत्र ििै खाले 

व्र्ििार्लाई करको दार्रामा ल्र्ाउने कार्िको िरुुिाि भैिकेकोछ । ठूला व्र्ििातर्क र्मि, 

तिक्षर् िांस्था, स्िास्थ्र् िांस्थाहरुले तनमािर् गरेका भिनका नक्िाहरू तनर्मन गनि आिश्र्क 

प्रतक्रर्ा अिलम्िन गररनेछ । िक्र्ौिा कर अिलूीका लातग तनतिि िमर्िम्म कर तनरीक्षक 

पररचालन गरी िक्र्ौिा कर िांकलनलाई प्रभािकारी िनाईनेछ । लामो िमर्िम्म कर नतिरी  

धेरै िक्र्ौिा कर रकम तिनि िाांकी रहकेा करदािाको भकम्पका कारर् र्र परू्ि रुपमा क्षति 

भएको अिस्था भए बक्र्ौिा कर रकममा ३० प्रतििि िम्म छुट तदने तनिी अिलमिन 

गररनेछ । 

७.३  नगरपातलकालाई तनर्तमि  उल्लेख्र् मात्रामा कर बझुाउने करदािालाई  ठूला करदािा र 

तनर्तमि करदािाको रुपमा िम्मान गररने कार्िक्रमलाई अगाति बढाईनेछ । 

८  शैवक्षक पिूाधार सम्बन्धमा 

८.१  नगरपातलका तभत्रका प्रवर्ेक िामदुातर्क तिद्यालर्हरूमा तबद्याथी मैतत्र िैक्षीक पिूिधार 

ितहिको तिि ुकक्षा तनमािर् गरर अतर् बढाईने छ । 

८.२  र्ि नगरपातलका तभत्रका प्रवर्ेक िामदुातर्क तिद्यालर्मा रहकेा िालक्लब लगार्ि 

बालबातलकाको िैक्षीक गरु्स्िर अतभितृद गने खालका कृर्ाकलाप एि गतििीतधहरूलाई 

प्रोविाहन गररने छ । 

वनणाय नं  .१  

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकाको आगामी आ.ि. को लातग कूल रू २५,००,००,०००।-( पछचीि 
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करोि)रकमको िातषिक आर्/व्र्र् ििेट नीति िथा कार्िक्रमहरु रकम िथा कर दस्िरुका दर रेटहरु पाररि गन े

तनर्िर् गररर्ो । ििको तबस्ििृ तििरर् अनिुतुचमा िमािेि गररएको छ । 

वनणाय नं  .२  

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकाको आतथिक िषि२०७३ /०७४ को लातग र्ि पिूिको पररषद र रािश्व परामिि 

ितमतिको तिर्ारीिमा प्रस्ििु गररएका कर िथा दस्िरुकादर रेटहरु िांिोधन ितहि पाररि गन े तनर्िर् गररर्ो । 

नगरपातलका पररषदबाट पाररि कर िथा दस्िरु तमति २०७३ श्रािर् १ गिेदखेी लाग ुहुने र िो को कार्ािन्िर्न 

गनिका लागी नगरपातलकालाई अतधकार तदने िथा तिद्याथी भई तबदिे अध्र्नमा िादा िम्पति मलु्र्ाङकन र 

आर्स्रोि खलुाउदा िर्ाररिमा लाग्ने कर दस्िरु अनिुतुच ९ को क्र.ि न. ३४ र ३५ मा उल्लेख भए िमोतिम हुने 

र  र्स्को मात्र कार्ािन्िर्न तमति २०७२ चैत्र १ गिेबाट हुने तनर्िर् गररर्ो । ििको तबस्ििृ तििरर् अनिुचुीमा 

िमािेि गररएको छ । 

वनणाय नं  .३  

 नगरपातलका क्षेत्र तभत्र िन्चातलि िामदुार्ीक तिद्यालर्हरु मध्र्े SLC मा िि प्रतिििनतििा ल्र्ाउने 

तबद्यालर् र िामदुार्ीक तिद्यालर्बाट प्रिेतिका परीक्षामा ििोवकृि अांक ल्र्ाउनेएक छात्र र एक छात्रा िाथै 

दतलि बाट ििोवकृि अांक ल्र्ाउने एक छात्र र एक छात्रालाई रनगरपातलकामा स्थार्ी ििोिाि गने अन्िरातष्िर् 

स्िरको खेलकुदमा पदक ल्र्ाउने रातष्िर् स्िरका खेलािी, नगरपातलकाको तिकाि तनमािर् लगार्ि अन्र् 

तिषर्का िमाचार प्रकातिि िथा प्रिारीिगने पत्रकारहरु मध्र्ेिाट एक िनालाई प्रमार् पत्रद्धारा िम्मान गने 

प्रस्िाि पाररि गने तनर्िर् गररर्ो। 

वनणाय नं  .४  

 र्ि नगरपातलकाको आ.ि. ०७१/०७२ को  अतन्िम लेखा परीक्षर् प्रतिबेदन पारीि गने तनर्िर् गररर्ो ।  

वनणाय नं  .५  

 र्ि नगरपातलकाको आ. ि. ०७१/०७२ र आ।ब. ०७२/०७३ को हालिम्म िोिि बैठकिाट भएका 

तनर्िर्हरु िथा खचिहरु र्िै पररषदिाट अनमुोदन गररर्ो । 

वनणाय नं  .६  

 र्ि नगरपातलकाको पदपिूी ितमतिका अध्र्क्षको पदािधी आगामी आ.ि. को लातग थप गने तनर्िर् 

गररर्ो । 

वनणाय न ं.७ 
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 िातिक गातििमा रहकेो कमिचारी कल्र्ार्कारी कोषको रकम िमेि नगरस्िररर् कमिचारी कल्र्ार्कारी 

कोष स्थापना गरर िमािेि गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय ८ 

 िातिक गाऊां  तिकाि ितमतिको तबतभन्न पदमा कार्िरि अस्थार्ी िथा करार िेिाका कमिचारीहरुलाई 

र्ि नगरपातलकामा िातिक पद अनिुार नै काम कािमा तनरन्िरिा तदने तनर्िर् गररर्ो । िाथै नगरपातलका 

कार्ािलर् स्थापना भै हालिम्म करारमा िेिा गरीरहकेा कमिचारी िमेिलाई स्थार्ी पदपिूी प्रतक्रर्ािाट तनिले 

काम काि गरररहकेो पद/दरबन्दीमा पिूी नहुांदा िम्मको लातग करार अिधी थप गने तनर्िर् गररर्ो ।  

वनणाय न.ं ९ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलका क्षेत्र तभत्रको िढ्दो खानेपानी िमस्र्ालाई मध्र्निर गरी नगर तभत्रका 

तितभन्न स्थानमा तिपट्र्िुेल राख्न, इनार ममिि गनि, ढुङ्गेधारा तिर्ोद्धार गनि माग भई आउने हुांदा श्री काठमाण्िौं 

उपवर्का खानेपानी तलतमटेि िांग िमन्िर् िथा िहकार्िमा िांभाव्र्िा अध्र्र्न गरीखानेपानी िथा ढल र 

आकािे पानीको िांकलन, भण्िारर्, व्र्िस्थापन िस्िा कार्िर्ोिना अगािी िढाउने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं. १० 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकािाट भौतिक पबूािधारका तिकाि तनमािर् िम्बन्धी कार्िहरु िनिहभातगिामा 

िन्चालन गनि िक्ने र्ोिना िथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्िर्नको व्र्िस्था गनि प्रमखु िथा कार्िकारी अतधकृिलाई 

अतधकार प्रवर्ार्ोिन गने तनर्िर् गररर्ो । र्िका लातग िन सहभावगतामा आधाररत यपजना सचंालन 

कायावबधी २०७२ लाई पररमाििन गरर लाग ुगने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न.ं११ 

 र्ि बढूानीलकण्ठ नगरपातलका क्षेत्र तभत्र रहकेा िाििितनक, पतिि िग्गाहरुको, नतद तकनारमा रहकेा 

िाििितनक पतिि िग्गाहरुको िमेि िथ्र्ाकां  िांकलन गने, िाििितनक िग्गाहरुको िांरक्षर्को (Inventory) िर्ार 

गरी िांरक्षर्को कार्िक्रम ितहि कार्ािन्िर्न गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.१२ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकािाट िम्पातदि कार्िहरुको अनगुमन लगार्िका कार्िहरु गनिको लातग 

दहेार्का उप ितमतिहरु गठन गने र िो उप ितमतिमा पदातधकारीहरु मनोनर्न िथा उप ितमतिको TOR िर्ार 

गनि नगरपातलका बोििलाई अतधकार तदने तनर्िर् गररर्ो । 

क  रािस्ि परामिि ितमति 
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ख  िलश्रोि िथा खानेपानी ितमति 

ग  भौतिक पिूािधार िथा र्ािार्ाि ितमति 

र्  तिक्षा िथा खेलकुद ितमति 

ङ  कृतष िथा िन ितमति 

च   िािािरर् िथा िरिर्ाई ितमति 

छ   िाििितनक िग्गा व्र्िस्थापन ितमति 

ि   तिपि व्र्िस्थापन ितमति 

झ   िस्कृति िथा पर्िटन ितमति 

ञ  भौतिक पिुािधर उपितमति 

ट  खेलकुद उपितमति 

ठ  िलश्रोि उपितमति 

ि  अनगुमन ितमति 

वनणाय न ं.१३ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकालाई आिश्र्क पने कार्ािलर् िहर्ोगी, कम्लर्टुर अपरेटर, िरिर्ाई, भिन 

िरुक्षागािि माली अन्र् प्रातितधक िेिा आतद  (कार्िहरु आिश्र्किाअनिुार परामिि िेिाबाट िेिा करारमा तलई 

काम लगाउने तनर्िर् गररर्ो। 

वनणाय न ं.१४ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलका क्षेत्रमा तनमािर् हुने भिनहरुको नक्िा स्िीकृति गदाि कम्लर्टुरकृि 

प्रर्ालीिाट कार्ि गनिका लातग ( Electronic Building Permit System  ) EBPS गद ैिाने तनर्िर् गररर्ो । 

तबगिमा तनमािर् िम्पन्न भै ईिािि नतलएका िथा ईिािि तलए पतन मापदण्ि अनिुार नभएका, तबगिमा 

मापदण्ि नै लाग ु नहुांदाको िमर्मा तनमािर् भएका िस्िा तितिध प्रकृतिका भिनहरुलाई तनतिि िमर्तभत्र 

तनर्तमि गने कार्िको लातग नगरपातलका बोििबाट तनतिि िमर् िोकी कार्ितबधी बनाई तनर्तमि गनि 

नगरपातलका बोििलाई अतधकार तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.१५ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकािाट आ.ि. ०७३/७४ तभत्र ििुिमा गररने दहेार्का तनदतेिकाहरु बनाई लाग ु
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गने तनर्िर् गररर्ो । 

क)  बाल अतधकार िम्बन्धी तनदतेिका 

ख)  मतहला िमहू िांचालन तनदतेिका 

ग)  कमिचारी आचार िांतहिा 

र्)  कमिचारी कल्र्ार्कोष िांचालन तनदतेिका 

ङ)  कमिचारी स्िेतछछक अिकाि िम्बन्धी तनदतेिका 

वनणाय न ं.१६ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकालाई रािश्व िांभाव्र्िा िथा रािश्व बतृद्ध, िम्पदा िांरक्षर् िथा पर्िटन प्रिद्धिन 

र तिकाि िम्ितन्ध, िािािरर् िांरक्षर् िथा व्र्िस्थापन, काननूी परामिि लगार्िका तिषर्हरुमा तििेषज्ञहरुिाट 

िझूाि िथा परामिितलनको लातग िल्लाहकार तनर्तुक्त गनिको लातग नगरपातलका िोििलाई अतधकार प्रवर्ार्ोिन 

गने तनर्िर् गररर्ो । नगरपातलका िोिििाट तबतभन्न तिषर्गि कार्िको लातग गतठि ितमति/उप ितमतिहरुलाई 

अनमुोदन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.१७ 

 नगरपातलकामा हाल कामकाि गरर रहकेा ििै कमिचारीहरु लाई पररषद िर्ारी बापि प्रोविाहन स्िरुप 

िरुु िलि स्केलको १ मतहनाको प्रोविाहन खचि तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.१८ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकाको दतैनक कार्ि िन्चालन िथा अवर्ािश्र्कीर् कार्िहरु गनिको लातग कुनै 

िाधा अि्चनहरु आइपरेमा उक्त िाधा अि्चनहरु रु्काई कार्ििन्चालन गनिको लातग नगरपातलका बोििलाई 

अतधकार प्रवर्ार्ोिन गने तनर्िर् गररर्ो । िाथै नगरपातलकाको बोिि, एतककृि र्ोिनाििुिमा ितमति, िथा पररषद 

बैठकको माइन्र्टु प्रमातर्ि गने अतधकार कार्िकारी अतधकृिलाई तदने तनर्िर् गररर्ो। 

वनणाय न .१९ 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकािाट प्रिाह गरीने िेिा तछटो छररिो र स्िरीर् ितुिधा प्रदान गनि, नगरलाई 

िर्ा िनु्दर कार्म गनि, नगरतभत्रको िा स्कृतिक, भौतिक तिकािलाई तिव्रिा तदन िाथै रािश्व िांकलनमाितृद्ध गनि 

नगरपातलकाका कमिचारीहरुलाई प्रोविाहन गनि िान्छतनर् हु दा स्थानीर् स्िार्ि िािन ऐन२०५५ को दर्ा 

२५० )३ (िमोतिम स्थानीर् तनकार्ले आफ्नो श्रोि र प्रिाितनक ििेटिाट थप िुतिधातदन िक्ने व्र्िस्था भए 

िमोतिम र्ि नगरपातलकाले आफ्नो श्रोि िाधन र प्रिाितनक ििेटको पररतधतभत्र रतह प्रस्ििु कमिचारी प्रिािन 
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तितनर्म २०७१ पाररि गरर कमिचारीहरुलाई अन्र् थप ितुिधा उपलव्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२० 

 बढूानीलकण्ठ नगरपातलकाको ििा नां. १५, १६ र १७ को उपर्कु्त स्थानमा रहकेो तनिी िग्गा छनौट 

गरी एतककृि िग्गा तबकाि पररर्ोिना(Land Pooling Project) िांचालन गने तनर्िर् गररर्ो । र्िका लातग 

न.पा. का अन्र् िाििहरुमा पतन िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गने तनर्िर् गररर्ो । 

 

वनणाय न ं.२१ 

 नगरपातलकाको एकीकृि र र्ोिनाबद्ध तिकािको लातग २० बष ेदीर्िकालीन र्ोिना )Long Term 

Vision Document  (तनमािर् गनि काठमाण्िौ उपवर्का तिकाि प्रातधकारर् लगार्ि अन्र् िांर् िांस्थाको 

िहकार्ि िथा िहर्ोग तलई पररकल्पना पत्र िर्ार गनि तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२२ 

 र्ि नगरपातलकालाई हररि नगरपातलका बनाउने उद्दशे्र्का िाथ प्रस्िाि गररएको हररि बढुानीलकण्ठ 

पररर्ोिना िम्बन्धी कार्ि िरोकारिालाहरुको  िहकार्िमा िांचालन गने तनर्िर्  गररर्ो । 

वनणाय न २३ 

 र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्रको उपर्कु्त स्थानमा िामदुातर्क अस्पिाल तनमािर् गने कार्िलाई िम्बद्ध 

िरकारी गैरिरकारी िथा अन्िरातष्िर् िहर्ोगी िांस्था िथा तनिी क्षेत्र िमेिको िहकार्िमा अगाति बढाउने तनर्िर् 

गररर्ो । 

वनणाय न ं.२४ 

 र्ि नगरपातलका क्षेत्रतभत्रको तनतिि स्थान पतहचान गरी नमनूा बाल/अपाांग मैत्री पबूािधार तनमािर् गने 

तनर्िर् गररर्ो । र्िका लातग आगामी आ.ब. मा नगरपातलका तभत्रको कम्िीमा ३ स्थानमा नमूना ििक तनमािर् 

गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२५ 

 र्ि नगरपातलकाको कार्ािलर् भिन तनमािर्को लातग पतहचान गररएको बढूानीलकण्ठ ९ तस्थि दरु 

िांचार कार्ािलर् िांगै रहकेो तक. नां.   को िाििितनक िग्गामा नगरपातलका प्रिाितनक भिन तनमािर्को लातग 

कार्ि अगाति बढाउने तनर्िर् गररर्ो । र्िका लागी बहूिषीर् िोलपत्र प्रर्ालीलाई अिलम िषीर् बोलपत्र 

प्रर्ालीलाई अिलम्िन गरी उिर आतधनकु प्रिाितनक भिन post Modern Administrative Building) 
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तनमािर्का लातग ििै काहिरू अगािी बढाउन नगरपातलका बोििलाई अतधकार तदने तनर्िर् गररर्ो । र्िका लातग 

आगामी आ.ि.मा  रू १ करोि तितनर्ोिन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२६ 

 र्ि नगरपातलकामा स्थानीर् िािन िथा िामदुातर्क तिकाि कार्िक्रम अन्िरगि कार्िरि  ििै 

िामातिक पररचालकहरुलाई क्रमि नगरपातलका मा रहकेो ररक्त प्रिाितनक पदमा आन्िररतक करर् गने तनर्िर् 

गररर्ो । 

वनणाय न ं.२७ 

 र्ि नगरपातलका का िबै िािि कार्ािलर्हरुलाई िांचालन खचिमा एकरुपिा ल्र्ाउन प्रति िािि कार्ािलर् 

मातिक रू १००००। - का दरले भैपरी खचि उपलब्ध गराउने िथा बति ,पानी,टेतलर्ोन को िील  बमोतिमको 

रकम उपलब्ध गराउने र ईन्धन लगार्ि अन्र् िामग्री केन्द्रिाटै प्रदान गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२८ 

 िािि कार्ािलर्हरु िांचालनमा एकरुपिा ल्र्ाउन िथा िेिाग्राहीलाई स्िरीर् िेिा प्रदान गनि िािि 

कार्ािलर् िांचालन तनदतेिका िर्ार गरी लाग ुगने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.२९ 

 र्ि नगरपातलका लाई रािधानी िहरको स्िछछ नगरपातलकाको रुपमा तिकाि गनि हाल भैरहकेो 

र्ोहोरमैला िांकलन िथा प्रिोधन प्रर्ालीमा व्र्ापक िधुार गनुि िरुरी छ । र्िका लातग र्िै आ.ि. मा र्ोहोर 

मैला िांकलनका लातग ईछछुक तनिी िांर् िांस्थाहरुिीच प्रतिस्पधािवमक प्रर्ाली अपनाई िेिा प्रिाहमा िधुार 

ल्र्ाउने तनर्िर् गररर्ो ।  

वनणाय न ं.३० 

 र्ि नगरपातलका अन्िरगि उपर्कु्त स्थानमा तनिी क्षेत्र र स्थानीर् िमदुार् िमेिको िहभातगिामा 

तनमािर् पिाि स्थानीर् िमदुार्लेनै िांचालन गन ेगरी माग आएका स्थानमा िाििितनक िौचालर् तनमािर् गरी 

िांचालन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं३१ 

 र्ि नगरपातलका िांग िीमाना िोतिएका नगरपातलकाहरु िांग अन्िर नगरपातलका िांर्कु्त ितमति मार्ि ि 

िैकतल्पक ल्र्ाण्ितर्ल िाईिको लातग अध्र्र्न गरी िम्भातिि स्थानको खोति गने कार्ि अगािी िढाउन 

नगरपातलका िोििलाई अतधकार तदने तनर्िर् गररर्ो । 
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वनणाय न ं.३२ 

 र्ि नगरपातलका तभत्र तनमािर् हुने भिन हरुको हकमा तनम्नानिुार गने तनर्िर् गररर्ो  

क  (भिनको Floor Area Ratio (FAR) १.७५ कार्म  गने ।  

ख)  िाटोको हकमा िाटोको मध्र्तिन्दिूाट ३० तिग्री िम्मलाई FAR तदने । 

ग)  नेपाल िरकारिाट तमति २०७२/४ मा तनधािरर् गररएको मापदण्ि र वर्िपतछका कननूी व्र्िस्थालाई 

लाग ुगने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं३३ 

 र्ि नगरपातलका तभत्र तबगिमा भकूम्पका कारर् भएको क्षति िथा नदीले गरेका कटानिाट ितृिि 

िमस्र्ा लगार्ि प्राकृतिक प्रकोपको िवकाल िम्बोधन गनिका लातग र्िै आगामी आ.ि. मा िमेि तिपद 

व्र्िस्थापन कोष लाई तनरन्िरिा तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.३४ 

 आकतस्मक र्ोिना िथा तिपद व्र्िस्थापन कार्ि अन्िरगि िवकाल िम्िोधन गने कार्िका लातग 

आिश्र्क तनर्िर् तलन कार्िकारी अतधकृिलाई अतधकार तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.३५ 

 र्ि नगरपातलकाको उपर्कु्त स्थानमा व्र्ितस्थि मािु बधिाला  ,िरकारी हाट ििार ,मािु तबक्री केन्द्र ,

दगु्ध प्रिोधन केन्द्र तनमािर् गने र र्िका लातग िरोकारिाला तनकार् िांगको िहर्ोगलाई उछच िम पररचालन गन े

तनर्िर् गररर्ो । माि ुबधिाला  ,मािु  तबतक्र केन्द्र, खाद्य िामग्री िथा तकराना पिलमा रातखने मलू्र् िचूी िथा 

होटेल/रेिुरेन्टहरुिाट िर्ार गररन ेखाना/ खािाको गरु्स्िरको तनर्तमि अनगुमन गनि अनगुमन िांर्न्त्रको  तनमािर् 

गरर तनर्तमि अनगुमन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं. ३६ 

धोतिखोला कररिर तनमािर्मा भएको तढलाइले गदाि र्ि नगरपातलकाको ििा न ९, १०, ११, १२ लाइ िषािको िमर्मा 

पने िुिानको गातम्भर्िाि महििु गरर र्िै आ ि तभत्र उक्त कररिोरको तनमािर् कार्ि िम्पन्न गनि उ ति प्रा लाइ अनरुोध गन े

र ििै िरोकारिालाहरुलाइ र्ि कार्िमा िहर्ोग गररतदन िमेि अनरुोध गन ेतनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.३७ 

ििुािन र पारदतिििा अतभबतृद्ध गने कार्िलाइ बढािा तदन Digital Citizen Charter को ििान गनि प्रवर्ेक 

िािि कार्ािलर्हरुमा नगरपातलका कार्ािलर्मा िमेि CCTV ििान गने िथा िािि कार्ािलर्हरुको रािश्व 

प्रर्ालीलाई केन्द्रिांग आबद्ध गराउने कार्ि गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.३८ 
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तमति २०७२।१।१२। मा गएको तिनािकारी भकूम्प िथा वर्ि पछीका श्रृांखलाबद्ध रुपमा गएका 

पराकम्पनहरुिाट भएका क्षतिहरुको तबस्ििृ तबबरर् िर्ार गरर नगरपातलकाको िहिाट िम्बोधन गनि ितकने 

िम्मका क्षतिहरुको नगरपातलकािाटै िम्बोधन गने र र्िका लागी क्षेत्रगि कार्िक्रमहरुमा िमेि भकूम्पिाट 

भएको क्षति न्र्तूनकरर्का कार्िक्रमहरुलाई मलूप्रिाहीकरर् गने तनर्िर् गररर्ो । 

 

वनणाय न ं.३९ 

 र्ि नगरपातलकामा तबगिको भकुम्पिाट रोिगारी गमुाउन पगुेका तिििनिील र्िूा प्रतिभाहरुलाई 

व्र्ििातर्क िीप तिकाई रोिगारीको िैकतल्पक अिस्थाको ितुनतिि गनि र्िै आ ि तभत्र  िम्बतन्धि 

िरोकारिालाहरुको िहकार्िमा  कम्िीमा एउटा प्रातितधक तिद्यालर् स्थापना गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४० 

 ििुािन र पारदतिििा प्रिद्धिन गनि कार्िलाई िहि िनाउन खलुा िांस्कृतिको िढािा तदन िथा िूचनाको 

हकलाई प्रिद्धिन गनि नगरपातलका िाट प्रिाह हुने िेिा ितुिधा िथा दातर्वि िमेि िहिै ईन्टरनेट  माध्र्मबाट  

िानकारी तलन ििै िानकारीहरुलाई खलुा र   Web Based प्रर्ालीमा आबद्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो । र्िका 

लातग आिश्र्क मोिाइल एतललकेिन तनमािर् गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं  .४१  

 उपभोक्ता ितमतििाट र्ोिना कार्ािन्िर्न गदािका अनभुि िमेिलाई दृतिगि गरी उछच प्रतितध िथा 

मेतिनेरी िामान प्रर्ोग गनुिपने रू १० लाख भन्दा िढीका र्ोिना खलूा प्रतिष्पधािवमक ििरले बोलपत्र 

माध्र्मिाट गदिैाने कार्िलाई अगािी बढाउने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४२ 

 आगामी आ ि दखेी र्ोिना हचिुाको भरमा माग भएर आउने पररपाटीलाइ अन्वर् गनि र्ोिना िम्बतन्ध 

तनतिि मापदण्ि अपनाउन ुपने गरर र्ारमहरुको तिकाि गरी लाग ुगने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं. ४३ 

 पररषदिाट बिेट तबतनर्ोिन भएका आकतस्मक र्ोिना िथा िन िहभातगिामलूक र्ोिना 

अन्िरगिका र्ोिनाहरु औतचवर्िाको आधारमा िम्झौिा गरर कार्ािन्िर्न गनि कार्िकारी अतधकृिलाई अतधकार 

तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४४ 
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            नगर पररषदिाट ििेट तितनर्ोिन भएका लतक्षि िगि उवथानका कार्िक्रमहरुको प्रभािकाररिाको 

अनगुमन गरी भकु्तानीको लातग तिर्ाररि गनि छुटै्ट अनगुमन ितमति गठन गरर अनगुमन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४५  

र्िै आ ि तभत्र उपभोक्ता ितमति िथा कमिचारी िम्बतन्ध आचार िांतहिा िर्ार गरर लाग ुगने तनर्िर् गररर्ो । 

 वनणाय नं .४६ 

 हाल िांर्कु्त ििा कार्ािलर्हरुिाट िेिा प्रिाह भैरहकेोमा िेिाको चाप धान्न नितकरहकेा िांर्कु्त िािि 

कार्ािलर्हरु छुटै्ट िािि कार्ािलर् खोली िेिा प्रिाहलाई िहि िनाउने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४७ 

 र्ि नगरपातलकाका तबतभन्न िािि हरुमा तबतभन्न िमर्मा वर्हाांको अिस्था र आिश्र्किालाई 

मध्र्ेनिर गरी स्िास्थ्र् िथा िरिर्ाई तितिर िांचालन गररने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४८ 

 र्ि नगरपातलकाले तलने कर प्रर्ालीलाई व्र्ितस्थि पारदिी र अनमुान र्ोग्र् िनाउन आगामी आ ि 

दखेी ऐतककृि कर प्रर्ालीको अध्र्र्न ितहि क्रतमक रुपमा लागु गने चरर्मा प्रिेि गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.४९ 

 िक्र्ौिा कर अिलूीलाई प्रभािकारी िनाउन िथा भकुम्पिाट प्रभातििहरुलाई राहि प्रदान गनि रु १ 

लाख भन्दा मातथको बक्र्ौिा कर अिलुीमा अतधकिम ३० प्रतििि छुट तदने र भकुम्पले नि भएको र्र रहकेो 

स्थानमा परुानो नक्िा लाई रद्द गरी नर्ाां भिन तनमािर् गदाि लाग्ने नक्िापाि दस्िरुमा अतधकिम ५० प्रतििि िम्म 

छुट तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५० 

 र्ि नगरपातलका तभत्र तक्रर्ातिल तबतभन्न गैर िरकारी िांस्था  तनति तिद्यालर्  स्िास्थ्र् िांस्थाहरुले 

प्रदान गरीरहकेो िेिाको अिस्था र स्थानीर् तनकार् िांगको िमन्िर्लाई व्र्ितस्थि गराउन र स्थानीर् तनकार् 

प्रति तिम्मेिार िनाउन एक अनुगमन ितमति गठन गरी तनर्तमि अनगुमन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५१ 

 नगरपातलका अन्िरगिको व्र्स्ि ििकमा अव्र्ितस्थि ििरले रातखएका होतििंग िोििहरुको 

व्र्िस्थापन गनिका लातग र्ि क्षेत्रमा िांकलन हुन िक्ने तबज्ञापन करको रकमको अध्र्र्न गरी िो अनिुार 

आिश्र्क प्रतक्रर्ा अिलम्िन गरी होतििंग िोिि िथा तबज्ञापन करको व्र्िस्थापन गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५२ 
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 र्ि नगर क्षेत्र तभत्र ललातिक झोलालाई परू्ििः बन्द गने कार्िमा आिस्र्क िहर्ोग गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५३ 

 र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र प्रिाह क्षेत्र रहकेो रुद्रमिी र तिष्र्मुिी खोलाको िरिर्ाई कार्िलाई 

तनरन्िरिा तदन स्थानीर् िरोकारिालाहरुका िाथै िािि कार्ािलर्हरुको िमेि िहभातगिामा स्थानीर् िातिन्दालाई 

नै तिम्मेिार िलु्र्ाई तत्रपक्षीर् िम्झौिा गरी कार्ािन्िर्न गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५४ 

 र्ि नगरपातलकामा कार्िरि प्रातबतधक िनितक्त ( कम्लर्टुर अपरेटर िमेि) लाई नगरपातलका कोषको 

अिस्थालाई मध्र्ेनिर गरी र्ोिनाको कतन्टन्िेन्िी रकमिाट व्र्होने गरी  मातिक रू .४०००। - का दरले भिा 

उपलब्ध गराउने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं  .५५  

 र्ि नगरपातलका क्षेत्र तभत्र नगरपातलकाको तबतनर्ोतिि बिेट िाट कालोपत्रे लगार्िको स्थार्ी िधुार 

गररने ििक को चौिाई न्र्नूिम १२ र्ीट हुनपुने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५६ 

 र्ि नगरपातलकामा कार्िरि स्थानीर् स्रोि िर्ि का कमिचारीहरुको अनिुचूीमा उल्लेख भए बमोतिमको 

िलबी प्रतििेदन पारीि गने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५७ 

 र्ि नगरपातलकामा कार्िरि स्थार्ी कमिचारीहरुले स्िेतछछक अबकाि तलन चाहमेा िो को लातग 

अपनाउन ुपने कार्ितबधी/ििि र ितुबधा िमेि तनधािरर् कमिचारी िम्बन्धी तबतनर्मािलीले तनधािरर् गरे बमोतिम 

हुने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं. ५८ 

 र्ि नगरपातलका तभत्र रहकेो िाबिितनक िग्गा तबतभन्न परोपकारी िांर् िांस्था िथा िाबिितनक 

प्रर्ोगका िांरचना बनाउन तिर्ाररि गने अतधकार नगरपातलका िोिि लाई तदने तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय न ं.५९ 

 र्ि ब.ून.पा.-३ अन्िगिि रहकेो िातिक ६(ख) तक.नां. २२६ क्षेत्रर्ल ४९-०-० चोर तभरपाखा िग्गा 

मध्र्े करीि १५ रोपनी उिर िर्ि को कातलका मतन्दर रहकेो भागमा तिगि २५ िषिदतेख १२ र्र िकुुम्बािी र्र 

टहरा बनाई बिोबाि गद ैआएकोमा २०७२ को भकुम्पबाट र्र टहरा िाथै तभरालो ितमन िमेि पतहरो गई िस्िी 

तिनाि भएकोमा उक्त िग्गा मैदान खलु्ला क्षेत्र र िरुतक्षि बनाई परुानो िस्िीलाई न्र्नुिम र्िेरीमा अस्थाई 

बिोबाि गराई बा की िग्गा खलु्ला पाकि को रुपमा स्थानीर् उपभोक्ता ितमति मार्ि ि तिकाि गनि प्रस्िाि पाररि 

गररर्ो। 
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वनणाय न ं.६० 

 र्ि ब.ून.पा.-२ अन्िगिि िातिक चपली ५(ग) तक.न. १९ र २३ मध्र्ेको पतिम धोबी खोला पिुि 

पञ्चकन्र्ा िामदुातर्क बन र ििक दतक्षर् आिादी िग्गा, उिर आिादी िग्गा र धोबी खोला तभत्रको 

िामदुातर्क बनले तिमा लगाई छोिेको र २०५६ मा गा.ति.ि. पररषदको तनर्िर्ले BMC Academy 

िाििितनक गठुी स्कुल र िाििितनक पाकि को रुपमा प्रर्ोग गनि भोकातधकारको लातग तिर्ाररि गररएकोमा हाल 

उक्त िग्गामा तिधालर् िांरचना तनमािर् भएको र िाििितनक पाकि को रुपमा िकृ्षारोपर् गरी िांरक्षर् गने र न.पा. 

लाई आिश्र्क पदाि उपर्ोग गनि िक्ने गरी उक्त िग्गा हररर्ाली बगैचाको रुपमा िांरक्षर् गनि तदन पिुि गाउ  

पररषदले गरेको तनर्िर्लाई र्ि न.पा. पररषदले िमेि तस्िकृि गने तनर्िर् गररर्ो। 

वनणाय न ं.६१ 

 तबगिमा तनमािर् भै हाल िम्म तनर्तमि नभएका तनिी र्रहरुको तनमािर् िम्पन्न िथा ईिािि तदने 

िम्बन्धमा आिश्र्क कार्ितबधी िनाई तनतिि िमर् िोकी कार्ािन्िर्न गनि नगरपातलका िोििलाई अतधकार तदने 

तनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं .६२ 

 िातिक गा.तब.ि का र्ना बस्िी टोल, चोकहरुमा तनमािर् भएका स्थार्ी प्रकारका र्रहरु नगरपातलकामा 

ितुचकृि गनि एकपटकको लातग ( २०७३ पषु मिान्ि िम्म ) FAR रcoverage उपवर्का तिकाि प्रातधकरर्को २०६४ 

को तनर्मानिुार भए र्रको नक्िा लाई तनमािर् भएको तमति उल्लेख गरी तनमािर् तनर्तमि गरीतदने तनर्िर् गररर्ो। 
वनणाय नं .६३ 

 नगरपातलका तभत्रका ििकहरुको िगीकरर् कार्ि हु द ै गरेको अिस्थामा आिाि िस्िी पतन वर्तह अनरुुप िगीकरर् 

गरीनेछ र िोतह अनिुार र्रको FAR,setback, coverageपतन तनधािरर् गररनछे । तिधमान अिस्थामा आिातिर् 

भिनको FAR-1.75,setback 1.5 र coverage 70.00% रहन ेछ भन ेमखु्र् ििक १८.तमटर र िो भन्दा बढी चौिाई 

भएको ििकको दा र्ा बा र्ा बन्न ेव्र्ििातर्क भिनको FAR -2.5,coverage 80.00% रsetback 2.0मा हुन ेिथा 

बाहै्र मतहना पानी बग्ने  खहरेको हकमा ४ तमटर र िषािदमा मात्र पानी बग्ने खहरेको हकमा २ तमटर setback छोि्न ुपन े 

तनर्िर् गररर्ो। 

वनणाय नां .६४ 

 भकुम्प तपतिि िग्गाधतनहरुले क्षति भएको स्थानमा र्र तनमािर् गदाि दा र्ा बा र्ा आगन ,चोक भएको २ आना भन्दा कम 

क्षेत्रर्ल भएकोले िग्गा छोि्न (Set Back)  निक्ने अिस्थामा २ िल्ला िम्म र्र तनमािर् स्िीकृि तदन े र रािस्ि 

५०छुट तदने िर  परम्परागि ढा चामा र्र तनमािर् गरेमा रािस्िमा १०० %   छुट  तदन ेर ,नर्ा  तनमािर्को हकमा टोलमा  

FAR2.0,coverage 80% हुने तनर्िर् गररर्ो ।  
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वनणाय नं .६५ 

िातिक गा.ति.िमा नक्िा पाि भई तनमािर् भएको र्रहरुको हकमा  िातिक मापदण्ि भन्दा बढी िल्ला र्र बतन 

तछमतेकलाई अिर नपरेको र तिधमान मापदण्ि अनिुार िल्ला थप तदन िक्न े क्षते्रर्ललाई आधार मानी र्र तनमािर्  

िम्पन्न पत्र तदने ितकन ेतनर्िर् गररर्ो । 

वनणाय नं ६६ 

र्ि बढूानीलकण्ठ नगरपातलका तभत्र िातिक नापी नक्िामा गोरेटो िथा अन्र् नक्िाको रुपमा कार्म भएको र चलन 

चतल्िमा गोरेटो प्रर्ोग भई र्र िस्िी िमेि बिेको िर मोटर बाटो बन्न निकेको  ठाऊ मा नर्ा  मापदण्ि  अनिुार गोरेटो 

तबस्िार गरी मोटर बाटो तनमािर् गनि उपभोग्िाहरुको र्ोिना र माग भएमा कुनै िग्गा धनीले बाधा तबरोध नगरी िहर्ोग 

परु्ािउन ु पनछे र गोरेटोको िरुु मखुको िग्गाधनी लाई setback छोि्दा दोहोरो नपने गरी दबैु िर्ि  दामाितहले िग्गा 

उपलब्ध गराई मोटर बाटो ,ढल ,पानी , टेतलर्ोन तबस्िार गनि नगरपातलकाको िर्ि बाट आिश्र्क प्रोविाहन गने तनर्िर् 

गररर्ो। 

 

वनणाय नं ६७ 

र्ि बढूानीलकण्ठ नगरपातलका तभत्र उपर्कु्त ठा उ छनौट गरी ज्रे्ष्ठ नागरीकहरुको हकतहि र िेिा उपलब्ध गराउन 

नगरपातलकाको पहलमा िरकारी िा गरै िरकारी िांर्िस्थाहरुको िहर्ोग र िहभातगिा िटुाई पिुिधारर्कु्त  िबुीधा 

िम्पन्न ज्र्ेष्ठ नागरीक आश्रम स्थापना तनमािर् र िांञ्चालनको लागी र्ोिना बनाउन ेतनर्िर्  गरीर्ो । 

 

 

 

अनुसचूी १ 

िूढानीलकण्ठ नगरपावलकाकप आ.ि ०७२।०७३ कप िास्तविक तथा आ ि ०७३।०७४ कप ःस्तावित 

आम्दावन वििरण । 

लेखा िांकेि आम्दानी तििरर् ०७२/०७३ पौष 

िम्मको र्थाथि आर् 

आ।ि. ०७३/०७४ को 

िांिोतधि 

मौज्दाि   ४००००००० 

आन्िररक स्रोि    

१.१.१ मालपोि िथा भमुी कर १३६८८०१ ४८८०००० 

१.१.२ र्रिग्गा कर १५३५७११७ ३००००००० 
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१.१.५ व्र्ििार् कर  ३००००००० 

१.३.२ नक्िापाि दस्िरु १८३९२४९४ ७००००००० 

१.३.३. तिर्ाररि दस्िरु ९४०१७१२ ३०००००० 

१.७.२ र्रभािा आम्दानी ११३८४८ १२०००० 

 अन्र् आर्   

िाह्य स्रोि    

२.१.१ नेपाल िरकार अनदुान ५८९००००० ७००००००० 

२.१.१ ति.ति.ि. अनदुान - - 

३.१.१ स्रोि उपर्ोग िाांिर्ाांि १६०१३९०५ २०००००० 

 िम्मा ११९५४७८७७ २५००००००० 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी २ 

बूढानीलकण्ठ नगरपावलकाकप आ ि ०७२।०७३ कप यथाथा र आ ि ०७३।०७४ कप अनुमावनत खचा 

वबिरण 

लेखा 

िांकेि  खचि तििरर्  

०७२ /०७३ को 

पौषिम्मको र्थाथि 

०७३ /०७४  को 

अनमुातनि 

क १ उपभोग खचि     

१ .१.०१  कमिचारी िलब ७६५५३६७।९० १००००००० 

१ .३.०१  अन्र् उपर्ोग खचि /कल्र्ार् कोष खचि  

 

  

  महांगी भिा २९५३९४ ६००००० 
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  अन्र् भिा ६५१९८१ १५००००० 

१ .४.०१  बीमा खचि ३९०८२३ ४००००० 

१ .०३.०२  िैठक भिा ४१००० ५००००० 

१ .०३  िरुिा भमिर् खचि दतैनक 

 

१००००० 

१ .०४  पोिाक ५२५०० ६००००० 

१ .०८  िातलम खचि 

 

१०००००० 

  २ कार्ािलर् िांचालन खचि 

 

  

२ .०१  पानी िथा तििलुी ८२९५९।२८ २५०००० 

२ .०२  िांचार महिलु  ८५४५७ ४००००० 

२ .०३  कार्ािलर् िांचालन िम्बन्धी अन्र् खचि ३१५११७७ ४०००००० 

२ .०४   भािा २१३३३० १५०००० 

२ .०५  ममिि िांभार २२५१२० १०००००० 

२ .१.०६  ििारी ईन्धन पदाधीकारी 

 

१५०००० 

२ .२.०६   ििारी ईन्धन कमिचारी २५८४०९।७५ ३५०००० 

२ .३.०६  ििारी ईन्धन अन्र् 

 

३५०००० 

२ .१.०७  परामिि िेिा 

 

१५००००० 

 

परामिि िेिा कमिचारी ६१८८४० १०२००००० 

  कार्िक्रम खचि 

 

३५०००० 

२ .२.०७  िरिर्ाई िथा अन्र् िेिा २४३० १५००००० 

२ .०८  तितिध २०५७०० ५००००० 

  र्रभािा ९५५००० १६००००० 

२ .४.०८  पररषद खचि ३३०३६२ १०००००० 

२ .५.०८  तितिध खचि ४८८१४६ ५००००० 

  गैर तििीर् चाल ूिहार्िा 

 

१००००० 

  आकतस्मक िथा ODF िमेि 

 

१५००००० 

३  अनदुान 

 

  

३ .०३  िामातिक िांस्थालाई अनदुान 

 

३००००० 

३ .०४  आतथिक िहार्िा ११९००० २००००० 

  दिैी प्रकोप राहि ३८५६० ५००००० 
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  ४ िेिा खचि 

 

  

४ .०४  कार्िक्रम खचि 

 

  

४ .२.०५  कार्िक्रम भ्रमर् खचि 

 

  

१२ .१  तर्िाि खचि मालपोि 

 

  

ख पूांतिगि खचि    

६ पूांति तनमािर् 

 

  

  र्तनिचर कार्ािलर् १४१३४३१ १०००००० 

६ .०१  र्तनिचर िांर्कु्त िािि कार्ािलर् 

 

१५००००० 

६ .०२  ििारी िाधन ५६७५००० २०००००० 

  मेतिनरी औिार  उपकरर् कार्ािलर् ११४८२९९ १०००००० 

६ .०३  मेतिनरी औिार  िांर्कु्त िािि कार्ािलर् 

 

१५००००० 

६ .०४  भिन तनमािर् 

 

२००००००० 

  िम्भाव्र्िा अध्र्र्न /िातलम  

 

२२५०००० 

  आितधक र्ोिना 

 

१५००००० 

६ .०५  िाििितनक तनमािर् खचि १७२३८९४८ १७६१५००००० 

६ .०७  अध्र्र्न िातलम िथा परामिि खचि २९०४८ २०००००० 

  िम्मा पूांतिगि २५५०४७२६ २०८९००००० 

     ४१५८९०६२।९३ २५००००००० 

 

 

अनुसचूी ३ 

पूंवजगत बजेट खचा 

क्र.िां. तििरर् रकम 

१ कूल पूांतिगि बिेट २०९०००००० 

  क. आकतस्मक िथा तितिध र्ोिना ५०००००० 

  ख. नगर तिकाि िाझेदारी १००००००० 

  ग. नगर तिकाि कोष िांगको िहकार्िमा गररने  र्ोिना   

  र्. ममिि िांभार कोष ३% १०००००० 

  ि० तबपद व्र्िस्थापन कोष ३०००००० 

  च.िनिहभातगिामा िांचालन हुने र्ोिना    

२ लवक्षत िगा   
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  ख. मतहला १०% २०९००००० 

  ग. िालिातलका १०% २०९००००० 

  र् आतदिािी दतलि १५% ३१३५०००० 

५ ििारी िाधन(एम्बलेुन्ि ितहि) ७०००००० 

६  न.पा. कार्ािलर् भिन तनमािर् १००००००० 

७ तिक्षा १०००००० 

८ स्िास्थ्र् १०००००० 

९ खानेपानी ३०००००० 

१० कृतष ५००००० 

११ िािािरर् िथा िरिर्ाई २०००००० 

१२ खेलकूद २४००००० 

१३ िाबिितनक िग्गा िांरक्षर् िथा अतभलेतखकरर् ५००००० 

१४ अध्र्र्न अनिुन्धान २०००००० 

१५ Vision Plan/ आितधक र्ोिना तनमािर् १५००००० 

१६ र्िूा उद्यमिील िातलम कार्िक्रम २०००००० 

१७ कमिचारी क्षमिा तिकाि िातलम िथा अध्र्र्न भ्रमर् १०००००० 

१८ कला, िातहवर्,िम्पदा िथा िांस्कृति १५००००० 

१९ पर्िटन पूिािधार तिकाि िथा Cycling Path तनमािर् १००००० 

२० करदािा तिक्षा कार्िक्रम १०००००० 

२१ िाििितनक िौचालर् तनमािर् ८००००० 

२२ िौर्ि ििक िति िथा िैकतल्पक उिाि कार्िक्रम ३५००००० 

२३ िचूना िम्पे्रषर् िथा प्रतबतध ५००००० 

२४ िाििितनक तनमािर् खचि ६७९५०००० 

२५ बढूानीलकण्ठ चक्रपथ िम्भाव्र्िा अध्र्र्न ५००००० 

२६ ल्र्ाण्ितर्ल िाईि िम्भाव्र्िा अध्र्र्न ५००००० 

२७ िांस्थागि तिकाि िथा ििुािन प्रबधिन कार्िक्रम १०००००० 

२८ नगरस्िरीर् िातन्ि ितमति १००००० 

२९ प्रहरी कार्ािलर्हरुको ममिि िधुार ५००००० 

३० नगर र िािि कार्ािलर्हरुको पूांतिगि िामान खररद ( र्तनिचर, कम्लर्टुर ितहि) ५०००००० 

  िम्मा २०९०००००० 

 

अनुसचूी ४ 

नगरस्तरीय यपजना 

क्र.िां. र्ोिनाको नाम रकम  िािि नां. कैतर्र्ि 

१ बढूानीलकण्ठ िामदुातर्क अस्पिाल ५००००००   

२ CC Camera ििान २५०००००   

३ तक्रर्ापतु्री भिन तनमािर् २००००००   
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४ भकुम्प ऊद्यान पाकि  १५००००० ८  

५ Picnic Park १५०००००   

६ आनी गमु्बा खहरे तनर्न्त्रर् २५०००००   

७ छर्ाने खोला कोररिोर २०००००० १५,१६,१७  

८ चतुनखेल ढल १००००००   

९ ब.ून.पा.स्िरीर् खलेकूद मदैान २५०००००   

१० गरुुां ग टोल ढल तनमािर् ५००००० १४  

११ परािलुी हाईट र रामकािीको र्र नतिकको पतहरो तनर्न्त्रर् १०००००० ९  

१२ रेिक्रि भिन कपन पखािल तनमािर् ५०००००   

१३ िदाबहार खेलकूद िमाि ५००००० १२  

१४ पाञ्चार्ान मागि ५००००० १०  

१५ छहरे िाटो ५००००० १२  

१६ तनतखलेश्वर टोल िधुार ितमति १५००००० १२  

१७ िेष्ठ नागररक पाकि  १०००००० ३  

१८ आपिी मागि िाटो तनमािर् ५००००० ८  

१९ कौिोल छोटेिािा ििक िाईि डे्रन तनमािर् ५००००० १७  

२० िौलुांग ढलान गरेको ठािो िाटो िाट चौिारा िोि्ने िाटो ३००००० १  

२१ पौिेल टोल ढल बाटो तढकुरेपाटी ४००००० ४  

२२ धान्र्े तढकुरो र्ाट तनमािर् २००००० ७  

२३ तबन्दिातिनी मतन्दर छेकिार २००००० १८  

२४ मटबहाल मागि १०००००० १२  

२५ पातिकोट मागि रािाराम पिल हुांद ै धनेश्वर मागि कपरुचोक 

ओरालो लुिेखोला िम्म ढलान 

१०००००० ५, ७  

२६ मदन आतश्रि तन.मा.तब. ५००००० ५  

२७ िांदलेी खानेपानी तनमािर् २५०००० २  

२८ िांदलेी राधाकृष्र् मतन्दरमा बालबातलका पसु्िकालर्को 

आिश्र्क िामातग्र खरीद 

२५०००० २  

२८ बढूानीलकण्ठ स्कूल बार्ोग्र्ाि ५०००००   

२९ अक्षेश्वर मतन्दर पखािल पनु तनमािर् २०००००   

३० ििा नां. १० पसु्िकालर् कम्लर्टुर िथा र्तनिचर खररद ५००००० १०  



{31} 

 

३१ नाम्खा गमु्िा दतेख कातल मतन्दर िम्म ढलान  ३००००० ६  

३२ िांगलादिेी मतन्दर नतिकको िाबिितनक - ७ रोपतन िग्गा 

र्रेिार- 

४००००० १३  

३३ तिदे्धश्वर मतन्दर र्रेिार ४००००० १२  

३४ हपेाली हाईट मेलम्ची ओरालो ढलान  ३००००० ८  

३५  कपन १२ पांचकन्र्ा मतन्दर िाने िाटो( भण्िारी गामेन्ट िांगै) ५००००० १२  

३६ िौलुांग गाऊां  िधुार ितमतिको भिन पनुां तनमािर् ७००००० १  

३७ तनतखलेश्वर ििक पीच ८००००० १२  

३८ गर्िे ऊ.मा.तब. िग्गा िांरक्षर् ५००००० ३  

३९ रु्लिारी मागि ढल ३००००० १  

४० भांगालेश्वर िोगबहादरु मागि ह्यमु पाईप ४००००० ३  

४१ कुञ्ि कोलोनी िाटो पीच ५००००० ३  

४२ कपन िातहवर् िमाि िािि कार्ािलर् िमेि राख्ने गरी ममिि 

गनि 

६००००० १२  

४३ लोटि लाईर् नेपाल मार्ि ि मतहला स्िास्थ्र् िम्बन्धी कार्ि 

गनि 

३०००००   

४४ उप स्िास्थ्र् चौकी िांस्थागि िधुार १०००००० ििै िािि  

४५ चन्द्र िातनर्ा को र्र दतेख तिििना कातकि को र्र िम्मको 

ििक 

४००००० ६  

४६ चतुनखेल िाििितनक िग्गा िांरक्षर् ८००००० १५  

४७ कातलका मागि ििक रेटेतनांग ४००००० ३  

४८ कुमारर मागि ररटेतनङिाल तनमािर् १२००००० १३  

४९ ि ुन पा २ बदतेल टोलमा िोलार िति ििान गनि ३००००० २  

५० तबष्र् ुभण्िारीको र्र बाट गोपाल भण्िाररको र्र िान ेिाटो 

( भण्िारर मागि )िाईि डे्रन िथा ढलान गनि 

३००००० २  

५१ अांपाङ्ग टोल ( ब्लक तिछछाउने) ३००००० १८  

५२ गैतह्र गाउ तिल्िाल िोल िाटो ग्राबले ३००००० १२  

५३ तिब गर्िे तितढ तनमािर् ३००००० १३  

५४ र्ज्ञमति मा ति कम्पाउर् िाल लगाउन ५००००० १९  

५५ िोरधारा खानेपातन आर्ोिना को पतहरो तनर्न्त्रर् गनि ५०००००   
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५६ चन्दन मागि र्तुम्ि ओरालोिाट पतिम िान ेबाटो ममिि िथा 

तनमािर् 

२००००० ४  

५७ कौिोल िामदुातर्क बनमा िामदुातर्क भिन ७००००० १७  

५८ पन्चकन्र्ा मतन्दर अधरुो काम परुा १००००० २  

५९ पन्चकन्र्ा मतन्दर पखािल ममिि २००००० ५  

६० उद्यमतिल मतहला िमहु कौिोल िामतुहक मौररपालन ३००००० १७  

६१ ितहद पाकि  गेट िौिोल माझ गाउ िाटो ढलान १०,००,००

० 

१९  

६२ मचागालमा ग्र्ातिनिाल  ३००००० १५  

६३ भिमथली बनदिेी मन्दीर िथा बाटो तनमािर् २००००० ५  

६४ िामदुातर्क भिन तनमािर् िनु्दर बतस्ि  ५००००० ९  

६५ स्िरोिगार मतहला िामातिक िस्था  तिप मलुक कार्िक्रम 

गनि 

२००००० १२  

६६ आथिर िमाि िेिा िर् –ढल िथा बाटो तनमािर् २०००००० ५  

६७ फे्रण्ितिप र्िुा क्लि ममिि ३००००० १२  
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अनुसचुी ५ 

बूढानीलकण्ठ नगरपावलकाकप दपश्रप नगरपरीषदबाट आ ि ०७३।०७४ का लागी पारीत आयपजना तथा कायाक्रम 
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h'un j]v xfO6 af6f] lgdf{0f 
XjfO6 xfp; vx/]  af6f] lgdf{0f 
 uf}/L z+s/ dGbL/ lgdf{0f lgdf{0f ;DkGg 

qmdfut 
 l;4]Zj/ 9n ;/;kmfO{  9n ;/;kmfO{ 
 cf]lk s'jfb]lv r'gb]jL x'Fb} clwsf/L 6f]n d'naf6f] lg:sg] k}bn dfu{  l;d]G6 Ans 5fKg] 
 dgsfdgf kfs{  kfs{ lgdf{0f tyf 
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3]/fjf/ 
 l;4]Zj/ dfu{ tf]n ;'wf/ ;ldtL dd{t ;'wf/ 
 s}nf; dfu{ dgsfdgf xfO6 b]vL wf/f kfvf dfu{ dd{t ;'wf/ 
rr{ dfu{ x'b} s0f{sf] 3/ hfg] af6f]  ;fO8 8«]g 
 ;fk|] 9'ªf wf]ljvf]nf b]lv an4h lnDa'sf] 3/ cufl8sf] w]jL vf]nf h]f8\g] af6f] dd{t ;'wf/ 

 l;tndfu{ km]08l;k o'jf Snj k5f8Lsf] af6f] dd{t ;'wf/ 

 afn p4f/ pRr df=lj  8]S; j]~r vl/b 

 afn p4f/ dfu{ u|fj]n  

 sfsL{ vf]s dfu{  l/6]lgª jfn 
 laleGg rf]sx?dfkmf]x/d}nf ;+sng u{g]  9jFªsf] Joj:yf u{g]   12 १००००० 
 u0f]z / ;/:jQL sf] dGbL/  af6f] dd{t ;+ef/ 

x:t axfb'/ u'?Ësf] 3/ x'b} /fd s'df/sf] 3/ ;Dd  jf6f] u|fj]n !# २००००० 
u}/Lufp+ ;dfj]zL 6f]n af6f] lgdf{0f !# २००००० 
hª\unfb]jL 6; lgdf{0f 6; lgdf{0f !# १००००० 
ls/0f v8\sfsf] 3/blv uLtf v8\sfsf] 3/;Dd af6f] lkr !# २००००० 
wf/fkfvf lzl/zsf] ?vb]lv leq hgf] af6f] af6f] dd{t !# २००००० 
kf;fªsf] 3/b]lv s~rg s'jf hfg] af6f] af6f] dd{t !# २००००० 
l;tf/fd a'9fyf]sLsf] 3/ b]lv ljgf]b e§/fOsf] 3/ ;Dd  af6f] dd{t !# २००००० 
u}/LufpF eb|8f]n a/kLkn af]6 af6f] dd{t !# २५०००० 
h+unfb]ljb]lv a+unfd'lv;Dd af6f] dd{t !# २००००० 
u}/LufpF af6f] dd{t af6f] dd{t   २००००० 
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sdn yfkfsf] 3/ k5f8Lsf] rf}tf/f] rf}tf/f] lgdf{0f !# १००००० 
/fddlGb/ vfg]kfgL vfg]kfgL dd{t !# २००००० 
hd'gfsf] k;nb]lv du/6f]n;Dd af6f] u|fe]n !# २५०००० २५००००० 

पुखुली देखख पाङ्गी जाने बाटो   १५ ।
लखुचा देखख र्ाक्छे जान ेबाटो   १५ ।
गणेश मन्ददरदेखख पुखुचा जाने बाटो   १५ ।

नास चोक देखख च्र्ानेखोला सम्म बाटो   १५ ।
नासचोक देखख ऋखखलेश् वर सकक तनमायण   १५ ।
घट्ट सकक देखख च्र्ानेखोला सकक तनमायण   १५ ।
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चोकी धः सकक तनमायण   १५ ।
ग्वाली धः बाटो तनमायण   १५ ।
खानेपानी ममयि   १५ ।
टुकदचा त्वाप तनमायण   १५ ।
नवपुर पोखरी संरक्षण   १५ ।
नवपुर क्लव   १५ ।
घाट तनमायण   १५ ।
देउपाख ड्रने तनमायण   १५ ।
आपिकाललन    १५ ।
चुनीखेल चौरदेखख सापाटार जान ेसकक   १६ ।
सापाटार टौखेल चोक सुधार    १६ ।
गणेश मन्ददर पुन तनमायण   १६ ।
माथथल्लो टुसाल चोक तनमायण   १६ ।
माथथल्लो टुसाल ढुङ्गेधारा व्र्वस्थापन   १६ ।
पुखुचा चोक देखख ढल तनमायण   १६ ।
पुखुचादेखख वका लसमानासम्म बाटो तनमायण   १६ ।
करुणामाई चोकदेखख गणेश मन्ददर सम्म बाटो तनमायण   १६ ।
चुनीखेल चौरदेखख टुसाल सम्म बाटो तनमायण   १६ ।
ज्ञानेको घर देखख गणेश मन्ददर खोलासम्म बाटो तनमायण   १६ ।
टुसाल चोक तनमायण   १६ ।
कृषष षवउ षवजन भण्कारण भवन तनमायण   ।
कवकयहल तनमायण   ।
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चौर व्र्वस्थापन    ।
लभत्री बाटो सकक तनमायण   ।
खानेपानी    ।

भद्रकाली मन्ददर बगैचा तनमायण   ।
गाम्चा चौिारा संरक्षण िथा ममयि   ।

वका नं. 17 लसिँचाई   ।
कौकोल गाउिँ  गणेश मन्ददर   ।
नर्ािँ वस्िी सकक व्र्वस्थापन   ।
षपकतनक स्पोटय   ।
पुखुचा कौकोल सकक   ।
हाकुटोल कौकोल सकक   ।
र्ाक्छे कौकोल सकक   ।
कौकोल िारेलभर सकक   ।
कादिा मागय शारदा पौकलेको घर देखख कादिाके घर सम्म  ढलान गन े १८ 

 कपन ढंुगेधारो साषवक कपन ६  लसढी तनमायण १८ 

 कञ्चन जंघा मागय वाल तनमायण १८ 
बंगलामुखी मददीरमा लसढी तनमायण १८ 
] सुनगाभा टोल हुदै बु=न=पा १९ जोड्ने वाटो  वाटो ममयि १८ 
ढंुगेन धौलाथगरी मागय ग्रावेल १८ 
 षवददावालसनी मागय ढ्गेंन हाइट ढलान १८ 
  फुलवारी टोल कुवा जाने वाटो  वाटो ममयि १८ 
] लशवमन्ददर दर्ु सेकल जाने वाटो ग्रावेल १८ 
] गणेश मागय वाटो  वाटो ग्रावले िथा १८ 
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कालोपत्र े

 कपन हाइट qmdfut lj=kL  वाटो ग्रावले िथा 
कालोपत्र े

१८ 

कारखानावाट ह्र्ाण्कवल तनस्कने वाटो  वाटो ममयि १८ 
ढुगेंधाराको पानी ट्र्ाङ्की तनमाणय टर्ाङ्की तनमाणय 
षपपलवोट उकालोवाटो आत्माराम पौकलेको घर हुदै जनजागिृी जान ेवाटो वाटो ग्रावेल 

प्रगति टोल देखख पैर्ाटािँर सदिोषी मािा सम्म सौर्य बन्त्ि 

पर्यटन टोल सुधार सलमति वाटो ग्रावेल 

र्ज्ञमति स्कुल जानेवाटो वाटो ग्रावेल 

 वुढाथोकक टोल चुनदेषव ७ र ९ जोडकने वाटो ममयि 

ढुगेंधारा चोक वाटो ग्रावेल गने १०० लम लम्वाई ग्रावेल 

र्ज्ञमति मा षव भौतिक तनमायण १९ ५०००००
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अनुसचुी ६ 

जेष्ठ नागरीक दवलत आवदिासी जनजाती अपााँग 
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 kfyLe/f gful/s ;r]tgf s]Gb| l;nfO s6fO{ ^ dlxg] tflnd 

 e}/j u'7L ;fk|] 9'ª\uf ;ldtL u'7L ;~rfng 

 ci7 e'hf h]i7 gful/s Snj Snj ;~rfng 

 l;4]Zj/ h]i7 gful/s Snj Snj ;~rfng 

 uf}/L z+s/ h]i7 gful/s Snj ;fdfg vl/b tyf sfo{qmd 
;~rfng 

धारापाखा जेष्ठ नागररक भवन भवन १३ ६००००० 
जंगलादेषव मन्ददर पररषर िथा सावयजतनक जग्गा घेरावार घेरावार १३ २००००० ८०००००

टुपेक सांस्कृतिक बाजा संरक्षण सलमति  ।
सरस्विी मन्ददर तनमायण  ।
नाथेश् वर मन्ददर तनमायण  ।
जेष् ठ जनजािी व्र्न्क्िहरुलाई सम्मान  ।
ढुङ्गेधारा   ।
रु्वा स्वरोजगार कृषष कार्यक्रम   ।
जेष् ठ नागररक षवश्रामस्थल िथा भजन मण्कल  ,00,000।00
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सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण  ,00,000।00

सौर्य बन्त्ि  ।
रक्िदान कार्यक्रम  ,000।00

दापा खलः व्र्वस्थापन  ,00,000।00

खानेपानी व्र्वस्थापन  ,00,000।00

सापाटार घाट व्र्वस्थापन  ,00,000।00

कौकोल खानेपानी   ,00,000।00

नौललन मन्ददर व्र्वस्थापन  ,00,000।00

नौललन घाट व्र्वस्थापन  ,00,000।00

बदृ्ध भेला केदद्र  ,00,000।00

नौललन भद्रकाली सांस्कृतिक बाजा संरक्षण सलमति  ,00,000।00

कौकोल घाट व्र्वस्थापन  ,00,000।00

गाम्चा गणेश मन्ददर व्र्वस्थापन  ,00,000।00

दललि जनजािी उत्थान जनजािी उत्थान 

िामाङ संस्कृति भाषा उत्थान 

दललि  लसपमूलक काषयक्रम 

पंर्ािँटार शान्दि स्िुपा िथा साबयजनीक जग्गा संरक्षण संरक्षण २०००००
भगविी मन्ददर ब्र्वस्थापन जेष्ठ नाथगरक भजन टस 

तनमायण 
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अनिुचुी ७ 

मतहला िर्ि  
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 dlxnf zl;Qms/0f / l;kd'ns tflnd   

ljhofb]jL eujtL dlxnf ;d'x ejg lgdf{0f !# १००००० 
g]t[Tj ljsf; tyf AolQmTj ljsf; sfo{s|d    !# ४००००० 
l;k ljsf; sfo{s|d   !# 

सरस्विी आमा समूह साबुन बनाउने िाललम   ,00,000।00

चिेना महहला समूह मखमली जुत्िा कृस्िल चुरा िाललम   ,00,000।00

अषवरल प्रर्ास कृषष महहला समूह बेमौषमी िरकारी खेिी   ,00,000।00

नवपुर महहला समूह तििौरा अचार बनाउने िाललम   ,00,000।00

कम््रु्टर िाललम   ,00,000।00

लशजयनशील आमा समूह अचार र तििौरा बनाउने िाललम   ,00,000।00

टुसाली महहला समूह लसप मूलक िाललम   ,00,000।00



{53} 

 

करुणामाई आमा समूह लसप मुलक िाललम   ,00,000।00

सुधाररएको चुल्हो   ,00,000।00

भद्रकाली आमा समूह बेमौषमी िरकारी खेिी िाललम   ,00,000।00

तििौरा मैनबत्िी िाललम भद्रकाली आमा समूह   ।
लसके्र चाउलमन र चाउिँचाउिँ  िाललम सजृनलशल आमा समूह   ।
साबुन बनाउने िाललम प्रगिीलशल आमा समूह   ।
जुत्िामा लसिारा भने िाललम उद निी आमा समूह   ।
खानेपानी पुरानो ट्र्ािँकी ममयि   ।

महहला संजाल प्रौढ लशक्षा 
  लसपमूलक िाललम - फोटोग्राफी, 

मैनवत्िी,मदटेश्वरी,कम््रु्टर 
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अनिुचुी ८ 

बालबालीका िर्ि  
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Public speaking Public speaking 

Psychologist Counciling 

program 
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g]kfn rf6{/ :s'n :6]Zg/L / v]ns'b ;fdfu|L 
kfyLe/f k|f =jL :6f]/ sf nflu 6«i6 lgdf{0f 
afn p4f/ :s'n v]n ;fdfu|L 

थचल्कने पाकय  तनमायण   १३ ३५०००० 
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बालबाललका ब्र्न्त्ित्व षवकास कार्यक्रम   १३ १५०००० 

बालबाललका खेलकुद व्र्वस्थापन   ।
षवपद न बाल-बाललकाको पोशाक िथा पुस्िक खररद   ।
नौललन मा.षव.व्र्वस्थापन   ।
बालमैत्री बाल उद्र्ान सापाटार   ,00,000।00

नौललन मा.षव. व्र्वस्थापन   ,00,000।00

सरसफाई िथा जन चिेना मुलक कार्यक्रम   ,00,000।00

खेलकुद षवकास   ,00,000।00

हाकुटोल बाल उद्र्ान   ।
जन उद्धार मा.षव. व्र्वस्थापन   ।
जीवन ज्र्ोति षवद्र्ालर्   ।

दललि वालवाललका छात्रवनृ्त्ि 

र्ज्ञमति वाल क्लव वाल क्लव संचालन 

चुनदेषव वाल क्लव वाल क्लव संचालन 

वाल उद्र्ान तनमायण   

जनजागतृि स्कुल बाल खेल सामाग्री खरीद 



{58} 

 

अनुसूची-९ 

बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको न्स्वकृि करका दरहरु 

क्र.ि. तििरर् दस्िुर 

१ नागररकिा तिर्ररि तनिलु्क 

२ आतदिािी िनिािी तिर्ररि दतलि, तिपन्न, अपाकङ्ग तनिलु्क 

३ िग्गा नामिारी तिर्ाररि ५००.०० 

४ िोि नामिारी मोही २५०.०० 

५ िग्गा दिाि/ नामिारी १५००.०० 

६ मोही लगि कट्टा तिर्ाररि ३००.०० 

७ बकि पत्र बमोतिमको िग्गा नामिारी दा.खा. ५००.०० 

८ नाम थर िांिोधन तिर्ाररि ३००.०० 

९ गठुी  रैिानी िोर्ाररि ३००.०० 

१० बथु तिर्ाररि (dealership) ५००.०० 

११ धारा तििलुी तिर्ाररि ३००.०० 

 क. उधोग दिाि िाना २,०००.०० 

 ख. उधोग दिाि मझौला ५,०००.०० 

 ग. उधोग दिाि ठुला १०,०००.०० 

१२ उधोगलाई तबधिु तिर्ाररि १,०००.०० 

१३ तिनपसु्िे र्ोटो टा ि तिर्ारि ३००.०० 

१४ प्रतितलतप तिर्ाररि ३००.०० 

१५ िचुना टा ि तिर्ाररि ३००.०० 

१६ उधोग नामिारी १,०००.०० 

१७ उधोग टहरा नामिारी तिर्ारीि प्रति िगितर्ट ४.०० 

१८ भिन िथा र्र ममिि तिर्ाररि ५००.०० 

१९  र्र कार्म तिर्ाररि ५००.०० 

२० िन्म तमति प्रमातर्ि तिर्ाररि ३००.०० 

२१ नाबालक तिर्ाररि १६ िषि तनिलु्क 

२२ अतििातहि र तििातहि प्रमातर्ि तिर्ाररि (ििितमन िमिे) ५००.०० 

२३ अांगे्रिीमा िन्मतमति प्रमातर्ि तिर्ाररि ५००.०० 

२४ अांगे्रिीमा नाबालक तिर्ाररि ५००.०० 

२५ अांगे्रिीमा तििातहि प्रमातर्ि तिर्ाररि ५००.०० 

२६ व्र्ििार् बन्द रहकेो तिर्ाररि १०००.०० 

२७ नािा कार्म तिर्ाररि ५००.०० 

२८ अांगे्रिीमा नािा कार्म तिर्ाररि १०००.०० 

२९ चाररतत्रक प्रमातर्ि तिर्ाररि ५००.०० 

३० बिोबाि प्रमातर्ि तिदिेी (भारतिर् बाहके) ५०००.०० 

३१ बिोिाि प्रमातर्ि स्िदिेी ५००.०० 
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३२ कर चकु्ता तिर्ाररि ५००.०० 

३३ नािा प्रमातर्ि (हक खलुाउने) तनिलु्क 

३४ िम्पति मलु्र्ाङ्कन ( तिद्याथीको ५० % छुट हुने िम्बन्धमा िम्बतन्धि क्र्ाम्पि,  

तिश्वतिद्यालर्िाट िा तिद्याथी भई अध्र्नको लातग तबदिे िान लागकेो तबिरर् 

खलु्ने आिश्र्क कागिाि पेि गनुि पन े) 

०.२% 

३५ आर्स्रोि प्रमातर्ि दस्िरु तिर्ाररि ( तिद्याथीको ५० % छुट हुन ेिम्बन्धमा 

िम्बतन्धि क्र्ाम्पि,  तिश्वतिद्यालर्िाट िा तिद्याथी भई अध्र्नको लातग तबदिे 

िान लागेको तबिरर् खलु्ने आिश्र्क कागिाि पेि गनुि पने ) 

०.२% 

३६ िांस्था दिाि र नतिकरर् १०००.०० 

३७ अन्र् ५००.०० 

 दस्िुर  

३८ तनिेदन १०.०० 

३९ उिरुी, रोक्का तनिेदन १०.०० 

४० चारतकल्ला दस्िुर (न्र्नुिम) ५००.०० 

 क. बाटो नभएको प्रति आना ४०.०० 

 ख. गोरेटो बाटो िथा अन्र् प्रति आना ५०.०० 

 ग. कतछच मोटरबाटो प्रति आना १००.०० 

 र्. िहार्क तपच बाटो १२५.०० 

 ङ. मलु तपच बाटो १५०.०० 

४१ र्र बाटो न्र्निम ५००.०० 

 क. बाटो नभएको प्रति आना १००.०० 

 ख. गोरेटो बाटो िथा अन्र् प्रति आना २००.०० 

 ग. कतछच मोटरबाटो प्रति आना ३००.०० 

 र्. िहार्क तपचबाटो प्रति आना ४००.०० 

 ङ. मलु तपचबाटो प्रति आना ५००.०० 

 च. अांििण्िा तिनपसु्िे तभत्र १ रोपनी िम्म १०००.०० 

 छ. अांििण्िा तिनपसु्िे तभत्र ३ रोपनी िम्म २०००.०० 

 ि. िो भन्दा मातथ ितििकैु भएिा पतन ५०००.०० 

४२ र्रबाटो तिर्ारीि गदाि िग्गा धनीले पेि गरेको तकिा अनिुार ितििकैु क्षेत्रर्ल 

भएिा पतन तनिेदकले माग गरे बमोतिमको क्षते्रर्लको अिलु गन े

 

४३ स्थलगि ितिितमन (मवृर् ुर नागररकिा बाहके ) १०००.०० 

४४ मालपोि   

 क.न्र्निम  २५.०० 

 ख.प्रतिरोपनी १००.०० 

 ग.बक्र्ौिाको िररिाना  १०% 

४५ र्टना दिाि   

 क.िनुिकैु र्टना दिाि ३५ तदन तभत्र  तन:िलु्क 

 ख.िन्म  दिाि १००.०० 

 ग.तििाह दिाि १००.०० 
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 र्.बिाई िराई दिाि १००.०० 

 ङ.मवृर् ुदिाि  १००.०० 

 च.िम्बन्ध तिछछेद दिाि  १००.०० 

४६ तिपाटि मने्ट स्टोर दिाि र नतिकरर् ३०००.०० 

४७ धरौतट कुिबाली िग्गा धनीलाई भकु्तानी तददा िेिा िलु्क  १०% 

४८ तनति Boring तस्िकृि  तदए बापि   १५०००.०० 

४९ तिक्षा िम्बतन्ध नर्ा  तिध्र्ालर्  खोल्ने तस्िकृिी  

 क.प्रा.ति. िह िा िो भन्दा मनुी ५,०००.०० 

 ख.तन.मा.ति िह ७,०००.०० 

 ग.मा.ति िह १०,०००.०० 

 र्. उछच माति क्र्ाम्पि िह िम्म १५,०००.०० 

 ङ. अपग्रेिको लातग २,०००.०० 

 च. िाििितनक िरकारी र िाििितनक गठुीको स्कुलको लातग कर छुट हुनछे  

५० नर्ा  र्र तनमािर् नक्िा पाि दस्िुर तनम्न अनिुार हुनेछ  

 क. नक्िा पाि दरखास्ि र्ारम १,०००.०० 

 ख. प्रिातधक चेक िा च र्ारम २,०००.०० 

 ग. नक्िा िम्िोधन प्रति िगितर्ट १२.०० 

 र्. प्रतितलतप नक्िा र प्रमार्पत्र प्रति िेट १,०००.०० 

 ङ. नक्िा पाि दस्िुर प्रति िगि तर्ट ४.०० 

 च. नक्िा पाि दस्िुर प्रति िगि तर्ट १०.०० 

 छ. िांर्कु्त  आिि तनिेदन ५,०००.०० 

 ि. िांर्कु्त आिाि  प्रतिधक चेक िा च  १००००.०० 

    झ.िांर्कु्त  आिि प्रति िगितर्ट १५.०० 

    ञ. नक्िा तनर्तमि  १३.०० 

    ट. नतिकरर् दस्िरु प्रति िगि तर्ट २.०० 

    ठ. पतक्क इटा गाह्रो , िस्िा िा टार्ल छानो प्रति र्र १५००.०० 

    ि.टहरा/माटो िोिाई प्रतिर्र १,०००.०० 

    ढ. व्र्ाििातर्क टहरा तनमािर् प्रति िगि तर्ट ५.०० 

५१ पखािल तनमािर् तस्िकृि प्रति रतनङ तर्ट १.०० 

 उधपग व्यािसाय दताा र नविकरण  

५२ व्र्ाििार् दिाि चरुोट िथा रक्िी  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ ५,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्ि २,०००.०० 

५३ खदु्रा व्र्ाििार् (तकराना)  

 क. ठुला रु. ५ लाख भन्दा मातथ २,०००.०० 

 ख. िाना रु. ५ लाख िम्म १,०००.०० 

 ग. होलिेल (थोक तिके्रिा) ४,०००.०० 

५४  िनुचा दी िथा गहना बनाउन ेपिल  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ २,०००.०० 
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 ख. िाना रु.५ लाख िम्म १,०००.०० 

५५ ईलेक्िोतनक िामान खररद तबक्री व्र्ाििार्  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ २,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्म १,०००.०० 

५६ तनमािर् िामाग्री हािििर्र व्र्ाििार्  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ ५,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्म २,०००.०० 

५७  र्तनितिङ  

 क.  ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ ५,०००.०० 

  ख.  िाना रु.५ लाख िम्म २,०००.०० 

५८ पेिोतलर्म पदाथि स्टोर िा तिपो  

 क.ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ ५,०००.०० 

 ख.िाना रु.५ लाख िम्म १,०००.०० 

५९ कपिा पिल रे्न्िी स्टोर  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ २,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्म १,०००.०० 

६० ििारी िाधन तिके्रिा  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ ५,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्म २,०००.०० 

६१ तििेष परामिि िथा अन्र् व्र्ाििातर्क िेिा  

 क. ठुला रु.५ लाख भन्दा मातथ १,०००.०० 

 ख. िाना रु.५ लाख िम्म १,०००.०० 

६२ काननु व्र्ाििार्ी  ५००.०० 

६३ ईतन्ितनर्ररङ िथा कन्िल्टेतन्ि २,०००.०० 

६४ लेखापररक्षक  

 क. ति.ए १,०००.०० 

 ख. अन्र् ५००.०० 

६५ दन्ि पररक्षक ५००.०० 

६६ अनिुन्धान किाि िथा परामिि दािा १,०००.०० 

६७ कम्लर्टुर एनातलि िथा प्रोगामर  

 क. श्रेर्ी तिज्ञ १,०००.०० 

 ख. श्रेर्ी िामान्र् ५००.०० 

६८ तिमा अतभकिाि ५००.०० 

६९ िभेर्र १,०००.०० 

७० अनिुादक ५००.०० 

७१ पितुचतकविक १,०००.०० 

७२ िेर्र दलाल १,०००.०० 

७३ िामान ढुिानी िथा कम्पनी िान्िपोट ितभिि २,०००.०० 

७४ िांस्थागि पेन्टर ५,०००.०० 
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७५ िामान्र् पेन्टर ५००.०० 

७६ तनमािर् व्र्ाििर्ी ५,०००.०० 

७७ उवपादन मलुक उधोग ५,०००.०० 

७८ व्र्ाििार्ीक िांकलन केन्द्र (तिपो) ५००.०० 

७९ र्रेलु उधोग  

 क. ठुला २,०००.०० 

 ख. िाना १,०००.०० 

८० उिािमलुक उधोग  

 क. ठुला २,०००.०० 

 ख. िाना १,०००.०० 

८१ कृतष िथा िनिन्र् उधोग  

 क. ठुला १,०००.०० 

 ख. िाना ५००.०० 

८२ खतनि उधोग  

 क. ठुला २,०००.०० 

 ख. िाना १,०००.०० 

८३ पर्िटन उधोग  

 क. होमस्टे राखी व्र्ाििार् गने प्रति र्र १,०००.०० 

 ख. होटल िथा गेि हाउि १५ कोठा िम्म ३,०००.०० 

 ग. १५ कोठा भन्दा मातथ ४,०००.०० 

 र्. िारे होटल ७,०००.०० 

८४ िाधारर् रेस्टुरेन्ट  

 क. ठुला २,०००.०० 

 ख. िाना १,०००.०० 

८५ िलपान पिल र तचर्ा कर्ी १,०००.०० 

८६ िेिा उधोग (छापाखाना) १,०००.०० 

८७ तनमािर् उधोग ििक पलु आिाि िथा कम्ललेक्ि  

 क. ठुला ५,०००.०० 

 ख. िाना २,०००.०० 

८८ िांचार िेिा हुलाक तचठीपत्र कुररर्र ५००.०० 

८९ टेतलर्ोन फ्र्ाक्ि र्ोटोकपी १,०००.०० 

९० नेपाल िरकारको तनति बातर्ज्र् बैंक ५,०००.०० 

९१ तिमा कम्पनी १,०००.०० 

९२ तिदिेी मद्रा िटही काउन्टर  मतन िान्िर्र २,०००.०० 

९३ तधिोपत्र कारोिरिाला १,०००.०० 

९४ िहकारी बैंक िथा ऋर् िहकारी २,०००.०० 

९५ तनति अस्पिाल िथा िामदुातर्क अस्पिाल ५,०००.०० 

९६ नतििङहोम ५,०००.०० 

९७ तक्लतनक िथा ल्र्ाि १,०००.०० 
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९८ ल्र्ाि १,०००.०० 

९९ तर्तिर्ोथेरापी १,०००.०० 

१०० अन्िरातष्िर् गैर िरकारी िांस्था ३,०००.०० 

१०१ मोटर िाईकल िथा अन्र् ितभितिङ १,०००.०० 

१०२ कार, बि, िक ममिि िथा ितभितिङ २,०००.०० 

१०३ तिज्ञापन एिेतन्ि १,०००.०० 

१०४ िैदतेिक रोिगार िेिा २,०००.०० 

१०५ स्िदिेी रोिगार १,०००.०० 

१०६ हाउतिङ कम्पनी खररद तिक्री ५,०००.०० 

१०७ ब्र्तुटपालिर केि तस्रङगार ५००.०० 

१०८ ड्राईतक्लनिि १,०००.०० 

१०९ र्ोटो स्टुतिर्ो िथा कलरल्र्ाि १,०००.०० 

११० तिलाई पिल ५००.०० 

१११ माि ुतिके्रिा ५००.०० 

११२ र्लरु्ल िथा िरकारी तिके्रिा ५००.०० 

११३ तििा िथा ललाइउि पिल १,०००.०० 

११४ केिलु नटेिकि   

 क. ठुला ग्राहक िांख्र्ा १५० भन्दा मातथ ५,०००.०० 

 ख. िाना ग्राहक िांख्र्ा १५० िम्म २,०००.०० 

११५ माििल पिल १,०००.०० 

११६ पाकि  िथा तपक्नीक स्पोटि १,०००.०० 

११७ क्र्ातिनो २०,०००.०० 

११८ टुर अपे्रटर ३,०००.०० 

११९ मिाि पालिर २,०००.०० 

१२० तमठाइ पिल  

 क. ठुला १,०००.०० 

 ख. िाना ५००.०० 

१२१ भोिनालर्  

 क. ठुला १,०००.०० 

 ख. िाना ५००.०० 

१२२ िेरर िन्र् उधोग २,०००.०० 

१२३ िेरर पिल ५००.०० 

१२४ औषधी पिल ५००.०० 

१२५ तग्रल उधोग १,०००.०० 

१२६ नकमी पिल ५००.०० 

१२७ ििुा तिउन ेपिल २००.०० 

१२८ बेकरी उधोग  

 क. ठुला २,०००.०० 

 ख. िाना १,०००.०० 
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१२९ कुटानी तपिानी  

 क. ठुला १,०००.०० 

 ख. िाना ५००.०० 

१३० हिाम पिल ५००.०० 

१३१ पान पिल ५००.०० 

१३२ ग्र्ा ि तिपो १,०००.०० 

१३३ आल्मतुनर्म उधोग व्र्ाििार् ५,०००.०० 

१३४ िेरातमक्ि पिल ५००.०० 

१३५ ह्यातण्िक्राफ्ट २,०००.०० 

१३६ तमनरल िाटर उधोग ५,०००.०० 

१३७ िोलार बति मेतिनरी औिार तिक्री २,०००.०० 

१३८ टेतलतभिन स्टेिन ५,०००.०० 

१३९ रेतिर्ो एर् एम ३,०००.०० 

१४० पातटिलर्ालेि ३,०००.०० 

१४१ रांगरोगन पिल ३,०००.०० 

१४२ तस्ितमङपलु ३,०००.०० 

१४३ ड्राइतभङ िेतनङ िेन्टर  

 क. मोटरिाइकल र स्कुटर २,०००.०० 

 ख. मोटर लाइट र हतेभ ३,०००.०० 

१४४ ठुलो बि, तटपर, िक १० चक्के िातषिक ७,०००.०० 

१४५ तमनीबि, तमनी िक िातषिक ५,०००.०० 

146 माइक्रो बि िातषिक ३,०००.०० 

१४७ टेम्पे ट्र्ाक्िी िातषिक २,०००.०० 

१४८ मोटरकार र अन्र् िातषिक १,५००.०० 

१४९ ठेला गाति ररक्िा िातषिक ५००.०० 

१५० मोटर िाइकल स्कुटर िातषिक ५००.०० 

१५१ िर्ाक्टर िातषिक १,०००.०० 

१५२ तिनेमा हल १०,०००.०० 

१५३ िास्कृतिक र्र २,०००.०० 

१५४ िाद ुििकि १,०००.०० 

१५५ अन्र् ५००.०० 

 कर  

१५६ र्र िग्गा कर तनिधारर् गिदा  

 क. पतहलो रु.१० लाख िम्मको कर नलाग्न े

 ख. वर्ि पतछको रु.१० लाखमा ०.०३% 

 ग. वर्ि पतछको रु.३० लाखमा  ०.०५% 

 र्. वर्ि पतछको रु.५० लाखमा ०.२५% 

 ङ. वर्ि पतछको रु.१ करोि िम्ममा ०.५०% 

 च. वर्ि पतछको बा की रकममा १.५०% 
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 छ. बक्र्ौिा रकममा िरीिाना १०% 

१५७ र्र िग्गा करको िम्बन्धमा कर तनधािरर् गदाि तनिले र्र तनमािर् स्िीकृि नक्िा 

पाि गरी आउने िम्मा िगि तर्टलाई १.५ ले भाग गरी आउने िगि तर्टलाई 

३२४.२५ ले भाग गरी आएको िग्गाको क्षते्रर्ललाई नर्ट्न ेगरी िो भन्दा मातथ 

िग्गा धनीले िो र्ोषर्ा गरे बमोतिमको िग्गालाई क्षते्रर्ल कार्म गनि िक्न ेगरी 

तनिेदन राख्न लगाई र्र िग्गा कर तनधािरर् गने 

 

१५८ र्र िग्गा कर लाग ू भएका िातिक गा.ति.ि, हालका केही ििाहरुमा बक्र्ौिा 

आ.ि ०७०र०७१ िम्म र्रिग्गा कर तिनि बा की करदािाहरुलाई िम्मा रकममा 

िरीिाना नतलई २०% छुट तदई िातिकमा गा.ति.ि. हरुले तलद ैआएको आ.ि. 

०७०र०७१ को दररेटमा र्र िग्गा मलू्र्ाांकन गरर बक्र्ौिा रकम अिलु उपर गरेर 

मात्र न.पा. भैिकेपतछको पररषदले िोकेको दररेट बमोतिम तलइनछे। 

 

१५९ करदािाहरुलाई िरीिानाबाट बचाउन चालु िषि तभत्र र्र िग्गा कर तिने बानी 

बिाल्नका लातग बक्र्ौिा तिनि बा की िमिे िनु िषि तिनि आएको हो िोही िषिको 

चालु िषि मानी मालपोि कार्ािलर् चाबतहलले िोकेको िग्गाको िगि िा बाटो 

अनिुारको िग्गाको मलू्र्ाङकन रकमले िग्गाको मलू्र्ाङकन गररने छ। 

 

१६० िाििितनक िग्गामा तनमािर् भएका भिन र िांस्थाको नाममा िग्गा रतह धातमिक 

िांस्थाको रुपमा िांन्चालन रहकेो बाटो मठ मतन्दर ,ध्र्ान केन्द्र ,गमु्बाहरुलाई भन े

र्र िग्गा कर छुट हुनेछ । 

 

१६१ अन्र् कर तनर्मानिुार 

                   धरौतट  

१६२ कुनै व्र्तक्त िांस्था कार्ािलर्ले धारा ,ढल एि अन्र् तनमािर्को लातग 

नगरपातलकाको िरम्मामा रहरे ििक बाटो खन्दा तनम्न बमोतिम धरौटो तलई 

तस्िकृि  तदन े

 

 क. कछची ग्राभले बाटो प्रति िगि तमटर  १,०००.०० 

 ख. ईटा िा ढुङ्गा तबछछाएको बाटो प्रति िगि तमटर १,५०००.०० 

 ग. कालो पत्रे बाटो प्रति  िगि तमटर २,०००.०० 

 र्. िर तपच बाटो बाहके अन्र् बाटो िम्बतन्धि पक्षले पिुि अिस्थामा 

कार्म गरेमा धरौटो बापिको रकम ५०%र्िाि हुनछे । 

 

१६३ बातल धरौटो (भतुमिधुार कार्ािलर्ले िोके बमोतिम )  

१६४ अन्र् धरौटो  तनर्मानिुार 

१६५ ििा कार्ािलर्हरुबाट अग्रेंिीको लातग केन्द्रमा तिर्ाररि गदाि ११०.०० 
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अनिुचुी १० 

तिषर्गि तनकार्मा तिर्ारीि गरी पठाउन ेर्ोिना िथा कार्िक्रम ( भौतिक तनमािर् िर्ि ) 

dotbin
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हेण्कबल चौर िार जालल िथा गेट पुणय गने १२ ३०००००
कपन राम मन्ददर मागयमा आकाशधेारा देखख लसल्वाल टोल 

हुिँदै राममन्ददर वररपरर
सकक ममयि िथा 

षपच
१२ २० ०० ०००/

राम मन्ददर मागयमा लसल्वाल टोल एररर्ामा लगाइएको 
ग्र्ालभङ वाल अधुरो भई हालको वषायको समर्मा वाल 

भन्त्कने खिरा देखखइको
१२ १० ०० ०००/-

लसलवाल टोल बाट वालुवाखातन जाने सरकारी जग्गाको 
सावयजतनक बाटो

बाटो खोल्ने १२ १० ०० ०००/-

चोकहरुमा सौर्य बन्त्ि जकान १२ १५ ०० ०००/-

कपन लमलन चोक कुमारी मागयको सावयजतनक जग्गामको 
संरक्षण गने

पाकय तनमायण १२ ५ ०० ०००/-

कपन पञ्चकुमारी मागयमा ढल तनकासा गने ढल बबस्िार १२ २०० ०००/-

लसपमुलक कार्ायक्रम महहलाहरुका लाथग ब्र्ुटोलसर्न
इलेन्क्िलसएन िथा काइलभङ िाललम

िाललम १२ ३ ०० ०००/-

लसपमुलक कार्ायक्रम पुरुषहरुको लाथग इलेन्क्िलसएन िथा 
काइलभङ िाललम

िाललम १२ ३ ०० ०००/-

 ;fttNn] b]lv ;fk|] 9'ª\uf x''b} uf]Nkm'6f/ 

d'naf6f] hf]8\g] af6f] 
af6f] dd{t 
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 cfsfz] wf/f /fddGbL/ hf]uL s'6L x'b} r'lgv]n 

lg:sg] af6f] 
af6f] dd{t 

 gf/fo0f rf]s ldngrf]s afn p4f/ Xof08 

an x'b} hf]8\g] d'naf6f] 
af6f] dd{t 

 hf]/ wf/f vfg]kfgL cfof]hgf Ifdtf lj:tf/ 

 l87f rf}/ kfs{ lgdf{0f kfs{ lgdf{0f 

 Xof08 jn rf}/ rf}/ ;+/If0f 

 wf/fkfvf 
af6f] tyf 9n 

lgdf{0f 

 l87f rf}/ kfs{ lgdf{0f kfs{ lgdf{0f 

 l;4]Zj/ dGbL/ dGbL/ ;+/If0f 

 u0f]z ;/:jtL  dGbL/ lgdf{0f 

 hgo'jf k|utL lzn Snj 
Snj dd{t tyf 

;+/If0f 

 ;bfaxf/ v]ns'b 
ejg lgdf{0f 

qmdfut 

 dgsfdgf 
ehgd08nL 

lgdf{0f 

 uf}/L z+s/ dlxnf ejg 
ejg lgdf{0f 

qmdfut 

 ;f];fO6L km/ ;f];n ;le{z 

aftfj/0f ;'wf/ 
tyf dlxnf 
jfnjflnsf 
;DaGwL 
sfo{qmd 

 uf}/L z+s/ dlGb/ 
dGbL/ 
;DkGg 

 sfsL{vf]s dfu{ 
l/6]lgª jfn 
lgdf{0f 

 a'9flgn s07 o'jf ;dfh 
jftfj/0f d}qL 
sfo{qmd 

 dxf+sfn uf}/L z+s/ vfg]kfgL p=; 
vfg]kfgL 
;+?If0f 

 ljj]srf]s glhs dfbj dfu{ ;d]tsf] af6f] af6f] lgdf{0f 

 cf]kL s'jf x'b} dgsfdgf xfO6 af6 wf/fkfvf 

xfO6 x'b} d'naf6f] hf]8\g] ;8s wf/f kfvf p=; 

9n l/6]lgª jfn 
u|fj]n 

 cflzjfb ;dfh eb|8f]n 
9n tyf af6f] 

dd{t 

 h'un j]v xfO6 dfu{  l/6]lgª jfn 

 l;tndfu{ p=; 
l/6]lgª jfn tyf 

u|fj]n 
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 afn'jfvfgL rf]s af6 wf/f kfvf x'b} 

dgsfdgf d'n af6f] 

l/6]lgª jfn tyf 
9n lgdf{0f 

 skg ax'd'lv SofDk; 

ejg lgdf{0f / 
ef}tLs 

;fdfu|L vl/b 

 Snj cGt/ut gf/fo0f rf]s o'jf Snj 
 

 lzjzlQm dlxnf ;d'x :jf:Yo l;lj/ 

 d6jxfn टोल af6f] lgdf{0f 

 ;'gf}nf] ljsNk aftfj/0f 

a[xt 
sfo{qmd tyf 
afn Idtf a[l4 

sfo{qmd 

 ;'gf}nf] ljsNk ;sf/fTds ;f]r af6  
Ifdtf clea[l4 

pb\3f]zs tflnd 

ॐ आकाशेधारा l;4]Zj/ बेख हाईट कैलाश मागय  ढल तनमायण 

 XjfO6 xfp; vx/] dfu{ 
 

 :j:tLs dfu{  
 

 k~rsGof rf]s af6 k~rsGof dGbL/ ;Dd af6f] lgdf{0f 

 ci6e'hf dGbL/  
dGbL/ dd{t 

;+/If0f 

 k|x/L k|efu skg jfn lgdf{0f 

 l;4]Zj/ dfu{ 6f]n ;'wf/ ;ldtL af6f] lgdf{0f 

 k~r s'df/L lelq af6f] af6f] dd{t 

 /fjf x]NkLª g]kfn 
9fsf sk8f 

a'gfO{ 

;Ktsf]zL dlxnf ;dfh 
dlxnf;dx tyf 

wfdL{s sfo{qmd 

skg cgnfOg  

dlxnf 

;zlQms/0f 

sfo{qmd 

a:g]t 3/ cuf8L wf]jLvf]nf af6f] lgdf{0f 

;bfaxf/ v]ns'b ;dfh 
ejg lgdf{0f 

qmdfut 

uf}/L z+s/ ;6{s6 dfu{ 
af6f] l;9L 

agfpg] 

;dfhsf] cfjfh  pb\3f]if0f tflnd 

bnLt dfga ;+;fwg tyf ljsf; ;+:yf 
l;kd'ns 

tflnd,ljljw 

j]v rf]s af6 l;4]Zj/ dxfb]j dlGb/ hfg] af6f] 

dd{t 
dd{t 
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j]v dfu{df Jns ljR5fpg] 
 

j]v dfu{ k|j]z 4f/ dd{t 
 

!@ g+ j8f / !$ ljr s[lif / aftfj/0f lzif{s 

cGtu{t ! 3/ @ ?v / x/]s 3/ h}ljsdn 

sfo{qmdsf] nflu 
 

s'df/L dfu{b]lv ;]/dfu{;Dd 
9n tyf af6f] 

lgdf{0f 
!# ५०००००

sdn yfkfsf] 3/ k5f8Lsf] kLknsf] af]6df rf}tf/f] lgdf{0f !# २०००००
j8f g+= $ sf] k'/fgf] s'jf s'jf dd{t !# ५००००
/fds[i0f s]=;Lsf] 3/b]lv r'lgv]n cf]/fnf] 

;Ddsf] 
af6f] vf]Nn] !# ३०००००

sdn yfkfsf] 3/ k5f8Lsf] kLknsf] s'jf 
s'jf hfg] af6f] 

lgdf{0f 
!# २०००००

dlxnf d}qLl4k dlxnf ;d"x 

l;dsf] vfg]kfgL 

6\ofª\sL agfO{ 

Joj:yfkg  

!# १५०००००

lzj dlGb/ ejg dd{t !# ३०००००
;fk|9'ª\ufsf] k'nb]lv Rofg]vf]nf x'+b} nx/L s'jf 

hfg] af6f] 
af6f] lgdfP0f !# 

१००००००
०

hª\unfb]lj 6; lgdf{0f 6; lgdf{0f !# ७०००००
klt{ hUuf h+unf b]jL 

 
!# १५०००००

ho >L d'lQmgfy dlxnf ;d'x 
h+unfb]jL 

3]/faf/ 
!# ५०००००

/fh]z /fptsf] 3/ b]lv lnDa' a'9fsf] 3/;Dd 

af6f] 9n lgdf{0f 
9n lgdf{0f !# २०००००

;]ltb]jL dlGb/ d'lgsf] s'jf 
vfg]kfgL 

Joj:yfkg 
!# १५००००

skg xfo6 ;dfh ;8s lgdf{0f !# १००००००

;"of]{bo 6f]n ;'wf/ ;ldlt lkr tyf u|fe]n !# 

१३०००००
०

:j?kf ljsf; k|lti7fg 

ls/0f v8\sfsf] 

3/b]lv lutf 

v8\sfsf] 3/ 

;Ddsf] af6f] 

9nfg 

!# 

१००००००
०

:j?kf ljsf; k|lti7fg 

d'naf6f] b]lv 

x:taxfb'/ 

u'?ªsf] 3/ x'Fb} 

!# ५००००००
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/fds'df/sf] 

/;Dd af6f] uf|e]n 

:j?kf ljsf; k|lti7fg 

/fh]Gb| k|;fb 

e§/fO{sf] 3/b]lv 

;fg' v8\uLsf] 3/ 

;Dd af6f] u|fe]n 

!# ३०००००

:j?kf ljsf; k|lti7fg 
vfg]kfgL 

Joj:yfkg 
!# ५०००००

ljhof eujtL dlGb/ 

dlGb/ kl/;/sf] 

;fj{hlgs hUuf 

;+/If0f 

!# १५०००००

hf]/ s'jf k'g lgdf{0f 
vfg]kfglL 

Joj:yfkg 
!# ५०००००

skgu9L kfs{ lgdf{0f kfs{ lgdf{0f !# १५०००००
;]ltb]jL dlGb/ dd{t ;ldlt dd{t ;+ef/ !# ५०००००
lghfdlt kfs{af6 j8f g+= % af6 ^hf]8\g] af6f] af6f] dd{t !# २०००००
ls/0f v8\sfsf] 3/b]lv lutf v8\sfsf] 3/;Dd af6f] lkr !# १००००००
x:t axfb'/ u'?Ësf] 3/ cuf8Lsf] af6f af6f] uf|a\n !# ५०००००
u0f]zdlGb/b]lv /fddlGb/;Dd ;f]nf/ aQL 

h8fg  

;f]nf/ aQL 

h8fg ug{] 
!# ३०००००

lzjdlGb/b]lv ckfª ;Ddsf] ;8s af6f] af6f] u|fe]n !# १०००००
hd'gfsf] k;nb]lv leq du/6f]n hfg] af6f] 9n af6f] u|fe]n !# ५०००००
/fh'yfkf du/sf] 3/ cuf8Lsf] af6f] b]lv 

Rofg8fF8f tf/f bfxfnsf] 3/;Dd af6f] lgdf{0f 

u|e]n tyf 9n 

lgdf{0f 
!# १००००००

Rofg]8fF8fsf] qmdfut v]n d}bfg tyf 

lrN8]gkfs{ 
lrN8]gkfs{ !# 

j/kLkn u0f];b]lv afkmn8f]n;Dd af6f] 
;fO8 8]g 

lgdf{0f 
!# ३०००००

h+unfb]lj dlGb/df 6; lgdf{0f 
 

!# ३०००००
hª\nfbl]j glhs} /x]sf] ;fj{hlgs hUufdf  kfs{ lgdf{0f !# २५०००००
u}l/ufpF 6f]n ;'wsf/ ;ldlt af6f]sfnf]kq] !# २५०००००
k|/0ff s[ifs ;d"x tyf ljhofb]lj s[ifs ;d"x s[lif sfo{qmd !# १०००००
wf/fkfvf lzl/zsf] ?vb]lv leqL af6f] af6f] u|fd]n !# ५०००००
dgsfdgf xfO6 leqL af6f] af6f] u|fe]n !# ५०००००
j8f g+= !@ , !# sf] l;dfgfdf /x]sf] wf/fkfvf 

s[ofk'qL 3/ lgdf{0f 
Hoi7 gful/s !# १०००००
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af;8f]n af6f] u|fe]n u|fe]n !# २०००००
o'jf Snj skg6f/ o'jf Snj !# ५०००००
Ho]i7 gful/s skg6f/ 

Ho]i7 gful/s 

Snj 
!# १०००००

u}/LufpFb]lv a/lkkn u0f]zdlGb/ ;Ddsf 
af6f] u|fe]n / 

9n agfpg] 
!# ३५००००

skg6f/ u'?ª 6f]n xFb} u}/LufpF hfg] af6f] 

u|fe]n 
u|fe]n !# ५०००००

u}/LufpF ;dfj]zL 6f]n  af6f] dd{t !# १५०००००
;dfj]zL 6f]n vfg]kfgL of]hgf !# ५०००००
kf;fªsf] 3/b]lv s~rg s'jf x'Fb} ljhof 

eujtL dlGb/ ;Dd 
af6f] u|fe]n !# १००००००

j+ufd'lv rf]sb]lv zf/bf :s'n skg6f/ x'Fb} 

h+unfb]lj ;Dd 
af6f] lgdf{0f !# १००००००

wf/fkfgL 6f]n ;'wf/ ;ldlt skg6f/ lelq jf6f] u|fj]n !# २५०००००
u|fd lzIff dlGb/ p=df=lj= v]n ;fdfu|L !# २०००००
;Ktsf];L dlxnf ;d'x  6«; lgdf{0f !# ३०००००
dxFfsfn e}/jgfy dlGb/ 

dd{t jf6f] 

v'nfpg] 
!# ३०००००

/fddlGb/ vfg]kfgL p=; 
 

!# ५००००००
५००००००

नेपाल रकक्रस कदपाउक तनमायण कपन शाखा १४ १००००००
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!@ g+ j8f / !$ ljr s[lif / aftfj/0f lzif{s 

cGtu{t ! 3/ @ ?v / x/]s 3/ h}ljsdn 

sfo{qmdsf] nflu 

वका नं. र को ढल तनमायण १५ ।

खानेपानी व्र्वस्थापन १५ ।

एम्बुलेदस वका नं. र १५ ।

१५ १००००००
१५ १००००००

कोटहहटी लभलेज पाकय १५ ३००००००

ग्वाली धः तनमायण १५ ।

स्वास््र् चौकी भवन तनमायण १५ ।

नौललन मा.षव. तनमायण १५ ।

ढल व्र्वस्थापन र संर्ुक्ि १५ ।

मचागा लभलेज पाकय तनमायण १५ ।

टुकदचा टोप चौर तनमायण १५ ।

खानेपानी व्र्वस्थापन १५ ।

ढल व्र्वस्थापन १५ ।
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च्र्ानेखोला कररकोर तनमायण ।

चुनीखेल चौर व्र्वस्थापन ।

करुणामाई देखख गणेश मन्ददर हुिँदै सापाटार जाने बाटो ।

वका नं. र को ढल तनमायण ।

खानेपानी व्र्वस्थापन ।

स्वास््र् चौकी भवन तनमायण ।

सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गनय ।

नार्बुिँ जाने च्र्ानेखोलामा पुल तनमायण ।

एक घर एक धारा ।

माथथल्लो टुसाल र िल्लो टुसालमा ढल तनमायण ।

च्र्ानेखोला कररकोर टुपेक पुलदेखख कौकोल सम्म 

सकक तनमायण
।

माथथल्लो टुसाल हहतिचागाल र पतिय संरक्षण गनय ।

वका नं. र को ढल तनमायण ।

विँटाबु प्रति जग्गामा फुटबल चौर तनमायण ।

माथथल्लो गणेश मन्ददर सरसफाई िथा चोक तनमायण ।

चुनीखेल चौर व्र्वस्थापन ।

नार्बुिँ कृषष सकक तनमायण ।

वटाबुिँ सकक तनमायण ।

कोढ कररकोर सकक िथा ढल तनमायण ।
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वका नं. ढल तनकासा ।

हाकुटोल कौकोल सकक ग्रावेल ।

पुखुचा कौकोल सकक ग्रावेल ।

र्ाक्छे कौकोल सकक साईकड्रेन ।
भद्रकाली मन्ददर हाकुटोल सकक साईकड्रने ।

पुखुचा कौकोल कल्भटय तनमायण ।

हाकुटोल कौकोल कल्भटय तनमायण ।

र्ाक्छे कौकोल कल्भटय तनमायण ।

गाम्चा चौर ढुङ्गा वाल िथा जाली तनमायण ।

चोक चोकमा सोलार वत्िी ।

टोलटोलमा ईट्टा छा्ने कार्य ।

sf}8f]ndf ;fj{hlgs ejg lgdf{0f !& 

eujtL dlGb/ lgdf{0f sf}8f]n !& 

वका नं. भरर एक घर एक धारा र्ोजना ।

संगम मागय कुमार तघलमरेको घर देखख साषवक
कपनटार सम्म

कालोपत्रे िथा
ग्रावेल

एललनाको घर देखख थगिा भट्टको घर सम्म ग्रावेल र 

कालोपत्रे
जनक मागय धनराज पुरीको घर देखख जनक तघलमरेको 
घर सम्म

ढलान

आकाशेधारा देखख सगरमाथाचोक सम्म
सकक फुटपाथ थप 

गने
पञ्चकदर्ा टोल सुधार सलमति
आनीगुम्बा पररसर मागय कालोपत्रे

ढंुगेन आनी गुम्बा
सकक तनमायण 

कालोपत्र ेिथा ढल 

तनमायण
जंगलादेवी मददीर देखख साम्िने स्कुल कालोपत्रे

कञ्चनजंघा मागय वाल तनमायण
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वका कार्ायलर्वाट कपनटार वाटो तनमायण

ग्रामलशक्षा उच्च माध्र्लमक षवद्र्ालर् कम्पाउण्क ममयि
षवददावालसनी मागय मददीर हुदै खहरेवाट गुम्बा 
तनस्कने

बाटो ग्रावेल िथा 
कालोपत्रे

लामाको कारखाना देखख आगमन टोल सम्म सकक ग्रावेल गरर 

कालोपत्रे

आनीगुम्बा खहरे गलैचा कारखानाको ४०कफटे बाटो ढल मंगल 

ग्रावेल कालोपत्रे
जंगलादेषव मददीर देखख साम्िने स्कुल सम्म वाटो ग्रावेल

आनीगुम्बा फुलवारी टोल वाटो ग्रावेल

साषवक कपन मददीरमा सौर्य बत्िी जकान

सेिीदेवी मददीर सिल तनमायण

सावयजतनक जग्गा संरक्षण
मंहाकाल मददीर संरक्षण
षवददावालसनी मददीर तनमायण

कुमारी मददीर र सावयजतनक 

जग्गा संरक्षण
ह्र्ाण्कवल हुदै कृष्णमददीर र सहहदपाकय जोड्ने वाटो तनमायण

स्वास््र् संचालन खचय कपन उपस्वास््र् 

चौकी १८ २०००००
खानेपानी बहृि र्ोजना बोररङ तनमायण

रुम्टी पानी ट्र्ाङ्की पुन तनमायण

वका नं=२ को धारो ममयि

कृष्णमददीर अगाकीको पानी टर्ाङ्की 
तनमायण

णक ण र टो

जगकोल वाट आनीगुम्बा हुदै कपनटार पाइप षवस्िार लशवपुरीको पानी 
जकान

गुरुङ टोल ढल तनमायण ढल तनमायण

बुढाथोकी टोल कपन ९ वाटो ग्रावेल १९ ५०००००
पैर्ािँटार बसपाकय  देखख शहहदपाकय मुल वाटो कालोपत्रे

गोकणय जाने पुल नन्जक कक्रर्ापुत्री भवन 

तनमायण

खानेपानी टर्ाङ्की तनमायण िथा 
षविरण

खानेपानी गहहरो पाने

कृष्ण खड्काको घरवाट पौकले टोल जाने वाटो वाटो तनमायण
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पैर्ािँटार बुढाथोकी टोल देखख शहहदपाकय  बसाहा पाटो 
जाने वाटो

दार्ा वार्ा ररटेतनङ 

वाल

सदिोषी मािा मददीर ममयि मददीर संरक्षण

साषवक कपन ८ र ९ वकाको मुलवाटो ममयि

प्रगतिनगर लभबत्र वाटो वाटो ममयि

सकक वत्िी बत्िी

नर बहादरु बुढाथोकीको घरवाट लभत्र शहहदपाकय  जाने वाटो तनमायण

शहहदपाकय वाट जगकोल नवदगुाय मददीर जाने वाटो वाटो ममयि

सामुदातर्क भवन तनमायण भवन तनमायण

च्र्ाने काका संरक्षण संरक्षण

र्ज्ञमिी मा=षव कम्पाउण्क वाल तनमायण

गोकणय काका षपपलवोट देखख लभबत्र गािँउ जाने वाटो रेखाङ्कन साथै 
पक्की तनमायण

लशवमददीर टोल सुधार सलमति पाकय तनमायण

लशवमददीर टोल सुधार सलमति खानेपानी

गुरुङ टोल उपभोत्िा सलमति
१९ र १८ को 
खोल्सामा ढल 

तनमायण

गुरुङ टोल उपभोत्िा सलमति गुरुङ टोल लभत्र ढंुगा 
छा्ने

लशवमददीर टोल सुधार सलमति सकक कालोपत्रे

गुरुङ टोल समाज कल्र्ाणकारी संघ भवन कफतनलसङ

चुनदेवी मोटर वाटो ग्रावलेीङ खोला छेउमा वाल 

लगाउने

कपन ८ र ९ जोड्ने वाटो ममयि िथा पखायल 

लगाउने

लशवमददीर टोल सुधार सलमति सावयजतनक पाकय  
तनमायण

गोकणय काका षपपलवोट देखख लभबत्र गािँउ जाने वाटो पाकय तनमायण

शादिी आनी टोल खानेपानी षवस्िार

शादिी आनी टोल जनजािी अगे्रजी भाषा 
षवस्िार

राधाकृष्ण टोल सुधार सलमति भवन िल्ला थप

शादिी मागय वाटो

रुद्र आलेमगरको घर 

देखख कुमार 

बस्नेिको घर हुदै 

कमल राईको घर 

सम्म
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ऋषषराम काकीको घर देखख ठाको वाटो पुवायधार तनमायण 

५०० लम ममयि

पुष्प बहादरु घलेके घर देखख प्रभुराम खत्रीको घर सम्म बस्िी षवस्िार ढल 

तनमायण
महहला शसन्क्िकरण कार्यक्रम लसपमुलक िाललम

सामुदातर्क भवन िथा मददीर तनमायण तनमायण

महहला लक्षक्षि वगयका लाथग

प्रौढ लशक्षा 
लसपमुलक िाललम 

कम््र्ुटरमैन वत्िी 
िाललम कुसन कभर 

कृषी कार्यक्रम 

महहला स्वास््र् 

सचेिना िाललम 

मदटेश्वरी िाललम 

सामुदातर्क भवन 

ममयि र्ज्ञमिी मा 
वी भौिीक संरक्षण

शहहद पाकय को गेट देखख मददीर जाने वाटो वाटो ममयि

जनजागिृी मा षव देखख शहहदपाकय गािँउको लभबत्र वाटो 
ढलान

राउिा भदज्र्ाङ टापु देखख तनजामिी पाकय  सम्म मुल सकक ढल िथा 
पखायल तनमायण

जगकोल ढंुगेधारा देखख चामुदका मददीर सम्म लसकी तनमायण रेललङ 

तनमायण
आधारभुि कक्रर्ापुत्री धवन तनमायण सम्पदन
सावयजतनक जग्गा पधेरा पाखा समांकन संरक्षण र 

संरक्षण पश्चाि महहला समुह सकृर् गराई समदवर्मा 
वाली लगाउने
महहला अपांग जनजािी िथा वेरोजगार लक्षक्षि 

रोजगार मुलक लसप िथा िाललम
बुढाथोकी टोल शहहदपाकय  वाल िथा वाटो तनमायण
कृषष कार्यक्रम सदिोषी मािा र चुनदेवी महहला समुह
खररवोट लशवमददीर देखख शहहदपाकय  जाने वाटो
आनीगुम्बा शादिीनगर लभबत्र सकक गि भाद्र १७ 

गिकेो लभषण बाढीले क्षतिग्रस्ि वनाएकोले
वाटो ग्रावेल

आनीगुम्बा अगाकी दक्षक्षण िफय  ठुलो ढल रहेको वाटोमा 
ग्राभेल र टुटे फुटेको क्षतिग्रस्ि मगंल ममयि

आनीगुम्बा शादिीनगर अदिगयि कै गुरुङ टोलमा वाल तनमायण िथा 
वाटो ढलान

आनीगुम्बा शादिीनगरको लभबत्र सकक मध्र् कररव वाटो षपच
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५०० लम लम्वाई चौकाई ४ लम

सदिोषी मािा महहला समुह
अगायतनक िरकारी 

खेिी
बुढाथोकी मागय वाल र ग्रावेल
िामाङवस्िी कालोपत्रे
पर्यटन नमुना टोल ढल िथा वाटो ममयि
र्ज्ञमिी स्कुल जाने वाटो ग्रावेल
आकाशेदेषव मददीर ममयि
खाददह मागय ग्रावेल

लशवपुरी खानेपानी ब्र्वस्थापन
स्िुपा ममयि

प्रति जग्गा संरक्षण

र्ज्ञमिी मददीर ममयि सम्भार

शेपाय चोक देखख कुमार बस्नेिको घर सम्म वाटो षपच

सावयन्जनक कुवा ममयि

कपन रेकक्रस उपशाखा भौतिक तनमायण

र्ज्ञकोल महहला समुह कपन र्ज्ञकोल जाने वाटो
भगविी मददीर तनमायण र ब्र्वस्थापन
र्ज्ञमति देखख जगकोल सम्म जोड्ने वाटो केन्दद्रर् र्ोजना

आकाशेदेषव खानेपानी षवस्िार

जगकोलमा रहेको खानेपानी साषवक कपन ८ 

सम्म पुर्ायउने
फोहोरमैला ब्र्वस्थापन िथा जनचेिना फैलाउने 

स्वास््र् जनचिेना
शम्भु बुढाथोकीको घर जाने वाटो
चौिारा देखख मदजु गोक्छे स्कुल हुदै मुलवाटो तनस्कने
चौिारा मोटर वाटो उ=स सकक ग्रावेल

र्ज्ञमति मा=षव=मागय वाटो षपच

नमुना मागय वाटो तनमायण

राउिाभदज्र्ाङ देखख नर्ा गुम्बा सम्मको वाटो साषवक कपन ७ 

गैरीगाउ वाटो ग्रावेल
र्ज्ञमति वाल क्लव हान्जरी जवाफ कार्यक्रम
दललि वगय लभत्र लसपमुलक कार्यक्रम
लसदाथय महहला समुह लसपमुलक िाललम
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िामाङ सास्कृतिक भाषा संरक्षण

र्ज्ञमति देखख जगकोल तनस्कन ेवाटो वाटो ग्रावेल २००००००
आकाशेदेषव खानेपानी २००००००
आतनगुम्वा ढल तनमायण २००००००
सहहद पाकय  जाने वाटो शीवपुरी वालुवा खानेपानी 
सलमति

कालोपत्रे िथा 
ढलान २००००००

लशवमददीर टोल सुधार सलमति कालो पत्रे १९ ३००००००

dxfb]j vf]nf 5]p lkknsf] km]b jf/—kf/ klx/f] 

lgoGq0f ug{  
++ #

@,%),))))

÷— 

7s'/L 6f]n km]bL vf]nf vfg]kfgL la:tf/ 
 

%
%,)),)))÷

— 

cf]vnufpFdf $ O{Gr kfgL sf] kfO{knfO{g 

la:tf/ 
 &

^,)),)))÷

— 

j8f g++  df afof] UofF; KnfG6   

!@,!

#,!

$,!

*,!

(

!,)),)),))

)÷ 

uf]a/ UofF; KnfG6  

!@,!

#,!

$,!

*,!

(

%),)),)))

÷— 

 kz'kfng  

!@,!

#,!

$,!

*,!

(

%),)),)))

÷— 

df ;fj{hlgs zf}rfno  

!@,!

#,!

$,!

*,!

@%,)),)))

÷— 
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(

 drfuf len]h kfs{ lgdf{0f  !%
@,)),)),))

)÷— 

Rofd]vf]nf sl/8/ -6'k]s k'n b]lv sf}8f]n_  !^
!,)),)),))

)÷— 

sf}8f]n @ j6f sNe6{  lgdf{0f  !& 
@%,)),)))

÷— 

sf}8f]n ;fd'bflos ejg lgdf{0f    
@%,)),)))

÷— 

sf}8f]n eujtL dlGb/ lgdf{0f    
!%,)),)))÷

— 

अनिुचुी १०– क 

तिषर्गि तनकार्मा तिर्ारीि गरी पठाउन े 

िेष्ठ नागररक िनिािी आतदिािी अपाग िर्ि  
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¢

जात्रा व्र्वस्थापन

दललि छात्रवनृ्त्ि   ।
जात्रा व्र्वस्थापन   ।
अपाङ्ग कोष   ।
सांस्कृतिक बाजा संरक्षण   ।

skg blnt pTyfg ;ldtL 

blnt ju{sf 
;d'bfonfO{ 
sDKo'6/ tflnd 
tyf cGo tflnd 
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अनिुचुी १०– ख 

तिषर्गि तनकार्मा तिर्ारीि गरी पठाउन े 

मतहला िर्ि  

skg blnt pTyfg ;ldtL 
cltl/Qm sIf 
;~rfng 

skg blnt pTyfg ;ldtL 

cleefjs 
hgr]tgf 
sfo{qmd 

skg blnt pTyfg ;ldtL 

:jf:Yo 
;/;kmfO{ 
cleofg 
;~rfng 

 a+unfd'lv h]i7 gful/s  ] :ofxf/ ug]{ 

;]tL b]jL dGbL/ h]i7 gful/s  
ehg s[tg / aQL 
afNg] 
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km]08 l;k dlxnf hfu/0f ;d'x dlxnf ;zStLs/0fsf 
nfuL  tflnd 

ci7e'hf dlxnf ;d'x l;kd'ns sfo{qmd 
;Dk'gfh Ao'6L kfn{/ Ao'6L kfn{/ 6«]lgª 

kfyLe/f gful/s ;r]tgf sd]Gb| l;nfO{ s6fO{ l8Knf]df 
sf]if{ 

:j/f]huf/ dlxnf ;fdflhs 
;+:yf l;nfO{ s6fO{  sf]if{ 

;+wfjl;n dlxnf ;d'x l;nfO{ s6fO{  sf]if{ 
hgk|]dL dlxnf ;d'x a'gfO{ tflnd 

uf}/L z+s/ dlxnf ;d'x l;nfO{ s6fO{  sf]if{ 
lbkHof]tL dlxnf ;d'x ejgsf] :t/ pGgtL 
dlxnf x?sf] :jf:yo hfr kf7]3/ kl/If0f 
ljsf;sf] cleofgdf dlxnf 
;dfh g}lts tyf :jf:Yo lzIf 

k|ultl;n :jf:y cfdf ;d'x l;k;lsf; 

k|ultl;n dlxnf ;d'x ;fk|]9'ªf dG6]Zj/L tflnd 

eljZo lgdf{0f dlxnf ;d'x l;nfO{ / dG6]Zj/L tflnd 

g]kfn Jo'6L l;og ;+3 Ao'6L l;og tflnd 
jfn'jf vfgL dgsfdgf dlxnf 
;d'x 

l;nfO{ / s6fO{ tflnd 

dlxnf d}qL ;dfh sDkf]i7 ljg dn agfpg] 
tflnd 

;'gf}nf] ljsNk dlxnf ;d'x kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg 

cu|;/ gf/L ;d'x cfwf/e't sDo;6/ 
tflnd / l;nfO{ a'gfO{ 

/fd dGbL/ dlxnf ;d'x sDo;6/ P8\efG; sf]if{ 
;Ktsf]zL dlxnf ;d'x dG6]Zj/L tflnd 

l;k ;f]/f]huf/ j]s/L P8\efG;  tflnd 

skg k|utL l;n dlxnf ;d'x ;fk|]9'ªf dG6]Zj/L tflnd 

lzk ;f]/f]huf/ s]b| cfocfh{g x'g] sfo{qmd 

/fwfs[i0f dlxnf kf73/ ;DaGwL l;lj/ !# ४००००० 
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ljhofb]jL eujtL dlxnf ;d'x ;+uLt k|lzIf0f !# ३००००० 
dlxnf d}qLl4k dlxnf ;d"x a]s/L tflnd !# १५०००० 
dlxnf d}qLl4k dlxnf ;d"x 8n tyf l;kd'ns tflnd !# १५०००० 

dlxnf d}qLl4k dlxnf ;d"x 
crf/,bfndf]7,rfpldg 

agfpg] tflnd 
!# २००००० 

ljhofb]jL eujtL dlxnf ;d'x 8:6ljg Joj:yfkg !# २००००० 
ljhofb]jL eujtL dlxnf ;d'x Pªsl/ª tflnd !# १००००० 
/fwfs[i0f dlxnf ;d'x g]t[Tj ljsf; tflnd !# ५०००००० 
/fwfs[i0f dlxnf ;d'x kmf]6f]u|fkmL tflnd !# ३००००० 

h+unfb]jL dlxnf ;d'x 

l;k ljsf; cGt/ut 

l;nfO,s6fO, dG6]Zj/L 

tflnd 

!# ५००००० 

dlxnf 5ftf           ;d'x 
ljhof eujlt dlGb/sf] 

ejg lgdf{0f 
!# ३०००००० 

dlxnf d}qLlbk ;d'x ejg dd{t !# ५००००० 
nf]6; nfOkm g]kfn :jf:Yo sfo{qmd !# ५००००० 
सौर्य उजाय 

 ।
सपना आमा समूह लसिारा भने 
िाललम  ।

cu|ufdL dlxnf ;d'x ;fj'g / d}g aQL tflnd 

k|]/0f dlxnf ;d'x cuf{lgs t/sf/L v]tL 

dlxnf s[ifs a+unfd'lv ejg dd{t ug]{ 

a+unfd'lv dlxnf ;d'x 
t/sf/L v]tL tyf 

ljpljhg 
dlxnf :jf:Yo l;lj/ kf7]3/ hfr 

a+unfd'lv s[lif ;d'x sDkf]i6 dn agfog] 

dlxnf ;d'x 
s's tflnd Ao'l6l;og 

tflnd cfbL 

;]tL b]jL dlxnf ;d'x k;' l;jL/ 
dlxnf lx+;f lj/4 ;r]tgf 
sfo{qmd  
;lqmo dlxnf ;d'x nf]s;]jf tof/L sIff 

jftfj/0f ;/;kmfO{ sfo{qmd  
dlxnf ;+hfn 5ftf ;d'x dG6]Zj/L tflnd 
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5ftf ;d'x s's tyf j]s/L tflnd 
ljhof eujtL dGbL/ 
Joj:yfkg ejg dd{t ug]{ 

अनिुचुी १० – ग 

तिषर्गि तनकार्मा तिर्ारीि गरी पठाउन े 

बालबालीका िर्ि  
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 afn Snj u7g 
 

 kflye/f :s'n afnjflnsf x?sf nflu 
8]S; j]~r k':tsfno 

 kflye/f :s'n lzIfs nfO{ tnj 

 kflye/f :s'n v]n ;fdfu|L vl/b 

 g]kfn rf6{/ :s'n afnjflnsf x?sf nflu 
8]S; j]~r k':tsfno 

 g]kfn rf6{/ :s'n v]n ;fdfu|L vl/b tyf 
8]; 

 afb p4f/ pRr df=lj lzIfs nfO{ tflnd 

 afb p4f/ pRr df=lj afnjflnsf x?sf nflu 
8]S; j]~r k':tsfno 

 ?b|dtL rf]s lj>fd :yn lgdf}0f 

 k~rs'df/L 6f]n ;'wf/ ;ldtL ;/;kmfO{ 8:6jLg 
Joj:yfkg 

kfyLe/f o'jf Snj cfod'ns sfo{qmd 
hghftL x?nfO{ 

 afnp4f/  Snj  v]n ;fdfu|L tyf Snj 
;fdfu|L 
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 skg ax'd'lv SofDk; ejg lgdf{0f 

 skg ax'd'lv SofDk; ef}lts ;fdfg vl/b 

 ckfªu ;]jf ;xof]u ;ldlt 5fqa[QL xf};Nnf / 
cleofg d'lv sfo{qmd 

 cu|;/ jftfj/0f  sfo{qmd 

 uf}/L z+s/ dlxnf ejg  sf]7f yk 

  ;f];fO6L km/ ;f];n ;le{; jftfj/0f ;'wf/ tyf 
afnjflnsf dlxnf 

;DaGwL 
 ;bfaxf/ v]ns'b ;dfh cw'/f] ejg sfo{ 

;DkGg 
 Xof08jn d}bfg d}}bfg ;+/If0f lgdf{0f 

 ;'gf}nf] ljsf; dlxnf ;d'x afnaflnsf x?sf] 
Idtf clea[QL lk|m 

km||fO8] 

व्र्ाटलमदटन िथा टेबुल टेतनस कोटय 
 

।
o1dtL dfWolds ljWfno :6]Zg/L tyf v]n 

;fdfu|L vl/b 

lrN8«]g kfs{ a+unfd'lv dGbL/ 
kl/;/df lgdf{0f 

lrN8«]g kfs{ 9'ª\uf kfvfdf 

skg u8L kfs{ lgdf{0f 

afn ckfª\u 6]jf ;+3 afnaflnsfsf] :ofxf/ 
ug]{ 

lbaf l;;' :ofxf/ s]Gb| ejg lgdf{0f 

 


