
a"9fgLns07 gu/kflnsfsf] t];|f] gu/kl/ifb\af6 :jLs[t   

cf=a @)&$.)&% sf] nflu to ePsf k|d"v gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 

;fa{hlgsLs/0f sfo{qmd 

 

 k|d'v clylt dfggLo :jf:Yo dGqL >L uug s'df/ yfkfHo" 

lalzi7 cltly dfggLo ;f+;b Pj+ k"j{dGqL >L g/x/L cfrf{oHo" 

lalzi7 cltly dfggLo ;f+;b >L /fhg e§/fO{Ho" 

lalzi7 cltly dfggLo ;f+;b >L dL/f Wah'Ho" 

lalzi6 cltly ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo lasf; ;lra >L s]bf/ axfb'/ clwsf/LHo" 

 cltly ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo lasf; ;x ;lraHo" 

cltly, k|d'v lhNnf clwsf/L >L  lxd gfy bjf8LHo" jf k|ltlglwHo" 

cltly :yfgLo ljsf; clwsf/L >L  uf]kfn s'df/ clwsf/LHo" 

cltly - :yfgLo lqmoflzn /fhg}lts kf6Lsf tkm{af6_ 

 g]kfnL sf+u|];af6 k|ltlgwL >L /fhf/fd a"9fyf]sLHo" 

g]=s=kf  P=df=n] af6 k|ltlgwL >L lab'/ las|d v8\sfHo" 

g]=s=kf dfcf]afbL s]Gb|af6 k|ltlgwL>L /lag clwsf/LHo" 

/f=k|= kf= af6 k|ltlgwL >L Zofd axfb'/ vqLHo" ÷/fdsfhL v8\sfHo" 

;+3Lo ;dfhafbL kmf]/d g]kfnaf6 k|ltlglw >L nfn axfb'/ tfdfËHo" 

g]kfn k/Ljf/ bnaf6 k|ltlgwL >L laZj/fh l;NjfnHo" 

/fli6«o hgdf]rf{ g]kfnaf6 k|ltlgwL >L 5la axfb'/ vgfnHo" 

g]= s= kf= ;+o'Qmaf6 k|ltlgwL >L clgtf pk|]tLHo" 

dw]zL hgclwsf/ kmf]/d nf]stflGqsaf6 k|ltlgwL >L ef]nf laa|md v8\sfHo" 



g]skf dfcf]afbL -laKna_ af6 k|ltlgwL >L lznf nfdfHo" 

gofF zlSt kf6L{ g]kfnaf6 k|ltlgwL >L a;Gt s'df/ a:g]tHo" 

g]=s=kf= qmflGtsf/L -dfcf]afbL_ af6 k|ltlgwL >L b]aL k|;fb clwsf/LHo" 

kbk"lt{ ;ldltsf cWoIf >L df]xg l;+x v8\sfHo" 

;'/Iff lgsfosf k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x? 

laifout sfof{nosf k|d'v tyf k|ltlglwHo"x? 

PsLs[t of]hgf th'{df ;ldltsf ;b:oHo"x? 

of]hgf tyf sfo{qmd cg'udg ;ldltsf ;b:oHo"x? 

laifout gu/:t/Lo ;ldltsf ;+of]hs tyf ;b:oHo"x? 

/fli6«o ÷cGt/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yfsf k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x? 

;fljs ^ j6}  uf=lj=;=sf k"j{ cWoIf tyf hgk|ltlglwHo"x? 

j8f gfu/Ls d+~rsf ;+of]hs tyf ;b:oHo"x? 

gfu/Ls ;r]tgf s]Gb|sf ;+of]hs tyf ;b:oHo"x? 

6f]n lasf; ;+:yfsf cWoIf tyf k|ltlglwHo"x? 

gu/leqsf ljBfnosf k|fWofgfWofksHo"x?,  

afnSnjsf cWoIf tyf kbflwsf/LHo"x? 

h]i7 gfu/Lssf k|ltlglwHo"x?  

dlxnf ;+hfn k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x? 

km/s Ifdtf ePsf - ckfË_ ;+3 ;:yf k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x? 

cflbaf;L÷hghflt ;+3;+:yfsf k|d"v Pj+ k|ltlglwHo" 

k|qsf/ ldqx? 

;dfh ;]jL cu'jfHo"x? 



cfb/0fLo gu/jf;L cfdfj'jf, bfh'efO, lbbLalxgLx? 

gu/kflnsfsf ;+Dk'0f{ ;xsdL{ sd{rf/L ldqx? 

- यस नगरपालिकाको आगामी आ.व.२०७४।०७५ को िागी तेश्रो नगरपररषदa्f6 :jLs[t gLlt, 

sfo{qmd tyf ah]6 ;fj{hlgs sfo{qmddf xfम्रो आमन्त्रणिाई :jLकार u/L पाल्न ु

भएका माननीय प्रमखु अलतलिज्य ", ljlzi6 cltyLHo"x?, cltyLHo"x? िगायत सम्पणुण 

नगरबासी महानभुावहरुमा बढूानीिकण्ठ नगरपालिका तिा मेरो व्यलिगत तर्ण बाट हालदणक स्वागत 

गदणछु । तेश्रो नगरपररषद ्;DkGg ug{ ;हयोग k''¥ofpg' हुने g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf 

cfo]fu, ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno, cGo dGqfno tyf ;/sf/L 

lgsfox?, dfggLo ;+f;bHo"x?, राजनैलतक दिका प्रमखु तिा प्रलतलनलिज्य,ू वडा नागररक 

मन्त्च,नागररक सचेतना केन्त्रnufotsf cfd नगरबासी आदरणीय आमा बवुा, लददी बलहनी 

,दाजभुाई, रालरिय तिा अन्त्तरालरिय सामालजक संघ सस्िा, लवकासका अलभयन्त्ता, नागररक समाज 

संम्पणूणमा हालदणक आभार व्यि गदणछु ।;fy} xfd|f] o; sfo{qmdnfO{ cfd hg;d'bfodf 

k'¥ofO{ ;xof]u ug'{ x'g] ;Dk"0f{ kqsf/ ldqx?nfO{ xflb{s cfef/ JoQm ub{5' .  

 

- नेपािकोljljw cfGbf]ngदलेख िोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्िापनािणसम्मsf लवलभन्त्न ऐलतहालसक 

काि खण्डमा आफ्नो लजवनको बलिदान गनुणहुने ज्ञात/ अज्ञात शलहदहरु प्रलत हालदणक श्रदाञ्जिी 

अपणण ub}{ ;f] qmddf 3fOt] of]4fx?sf] zL3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5' . ;fy} 

ljutsf] ljgf;sf/L e'sDkdf k/L o; gu/ If]qleqaf6 Hofg u'dfpg' x'g] 

dxfg'efjx? k|lt xflb{s ;dj]bgf k|s6 ub}{ 3fOt]x?k|lt ;xfg'e'tL k|s6 ub{5' . 

ef}lts ;+/rgfsf] Iflt k'Ug] dxfg'efjx?sf] zL3| k'gMlgdf{0fsf] sfdgf ;d]t ub{5' 

. 

- नेपाि सरकारको लमलत २०७१ मंसीर १६ को लनणणय अनसुारu7g ePsf] o;बढूानीिकण्ठ 

नगरपालिकाn] xfn;Dd २ वटा नगरपररषदn्] पाररत गरेका योजना तिा कायणक्रम कायाणन्त्वयनको 

अवस्िामा रहकेोछ । gu/१९वडामा लवभाजन ePsf] / ७ वटा वडा/ संयिु वडा कायाणिय र  

केन्त्र ग/L ८ स्िानबाट gu/af;Lिाई सेवा प्रवाह ub}{लवकासका कायण गरररहकेो सवैमा जानकारी 

गराउन चाहान्त्छु । 



- of] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 tof/ ubf{ gu/kflnsfn]नेपािको संलविानn] lnPsf 

dfu{bz{g,स्िानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र लनयमाविी २०५६n] lnPsf k|fjwfgx?, 

/fli6«o of]hgf cfof]usf] dfu{bz{g tyf ah]6 l;lnª, संघीय मालमिा तिा स्िानीय 

लवकास मन्त्राियn] k7fPsf dfu{bz{g / पररपर,लजल्िा लवकास सलमलत काठमाण्डौdfkm{t 

k|fKt बजेट लसलिङ तिा पररपर, cGoलवषयगत dGqfnox?af6 k|fKt x'g cfPsfलनदशेन, 

सहभागीतात्मक योजना तजुणमा प्रलक्रया स्िानीय श्रोत पररचािन तिा व्यवस्िापन कायणलवलि 

२०६९, लवलभन्त्न रालरिय रणनीलतtyf ljutsf gu/ kl/ifbn] lnPsf lgtLx?nfO{ cfwf/ 

agfOPsf] 5 . lgjf{lrt kbflwsf/L gePsf] jt{dfg ;+qmd0fsfnLg cj:yfdf 

;d]t dfggLo ;f+;bHo"x?, /fhgLlts bnsf k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x?, j8f 

gful/s d~r tyf gful/s ;r]tgf s]Gb|sf kbflwsf/Lx? ;d]tsf] /fo ;'emfjsf 

cfwf/df of] gLlt, sfo{qmd / ah]6 tof/ kfl/Psf] 5 .   

 

cfb/0fLo pkl:yt dxfg'efjx?,  

cj d gu/kflnsf :yfkgf kZrft xfn;Dd ePsf k|d'v pknAwLx?nfO{ ;+If]mkdf 

pNn]v ug{ rfxG5' M -gu/kflnsf :yfkgf kZrftsf k|d'v pknAwLx?_ 

 a"9fgLns07 gu/kflnsfsf] k|zf;lgs ejg lgdf{0fsf] lzNofGof; u/L ejg lgdf{0f 

sfo{ z'? ul/Psf] . 

 ;fj{hlgs ;]jfnfO{ l56f], 5l/tf] / k|efj/sf/L agfpg !@ g+= j8f sfof{nonfO{ lj:tf/ 

ul/ ;]jf k|bfg ul/Psf] . 

 hg;xeflutfdf cfwfl/t ;8s ;f}o{ aQL h8fg sfo{qmd cGtu{t !)) j6f ;f}o{ aQL 

h8fg ePsf] . 

 h]i7 gful/s nufotsf eQfnfO{ a}+lsª k|0ffnL dfkm{t ljt/0fsf] Joj:yf ul/Psf] . 

 JolQmut 36gf btf{ k|0ffnLnfO{ ;xh agfpg ;a} j8f sfof{nox?df cfwf/e't ef}lts 

k"jf{wf/sf] lgdf{0f u/L ljB'tLo dfWodaf6 sfo{ eO{ cgnfOg dfkm{t k+hLs/0f ljefudf 

g]6jls{ª ul/Psf] . 

 ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L gLltnfO{ k|f]T;fxg ug]{ gLlt dfkm{t ljljw sfo{ cuf8L 

a9fOPsf] . 

 gu/:t/Lo oftfoft u'?of]hgf lgdf{0f ePsf] / :jLs[tLs]f nflu dGqfno k|]lift ul/Psf] 

. 



 gu/kflnsfnfO{ v'Nnf lbzf d'Qm If]q agfpg ;Dk'0f{ sfo{ k'/f eO{ 3f]if0ffsf] cj:yfdf 

k'u]sf] . 

 gu/kflnsfsf] /fhZj If]q clea[l4 ug{ ljljw k|of; ub}{ cfw'lgs s/ k|0ffnLsf] 

;km\6j]o/ k|0ffnL h8fg ul/Psf] . 

 ejg lgdf{0f cfrf/ ;+lxt s8fO{sf ;fy nfu' ul/Psf] . ;fljsdf uf=lj=;= /xFbf 

gS;fkf; geO{ lgdf{0f ePsf] / k'/fgf 3/x?nfO{ () lbg] ;'rgf k|sfzg u/L 

clen]vLs/0f ul/Psf] . 

 gu/ If]q leqsf] ;fj{hlgs hUufsf] nut lnO{ clen]v /flvPsf] . 

 sfof{no ;+rfnsf] nflu cfjZos kg]{ ef}lts ;fwgx?sf] Joj:yf ul/Psf] . 

pkl:yt gu/af;L dxfg'efjx?, 

ca d gu/kflnsfn] cfufdL lbgdf lnOPsf bL3{sflng nIo / ;f]rx? -@) 

aif]{_ k|:t't ug{ rfxG5' M 

 k"jf{wf/ / ;'ljwf;DkGg gu/ agfO{ pkdxfgu/kflnsf 3f]if0ffsf] nfuL kxn ul/g] 5 . 

 a'9flgns07—u'Daf—afU4f/—zlxbkfs{ hf]8\g] u/L s]ansf/ ;+rfng ug{ ;+efJotf 

cWoog u/L u'?of]hgf tof/ kf/L lghL If]qsf] ;fem]bf/Ldf cuf8L a9fOg] 5 . 

  k"0f{ ;/;kmfO{o'Qm gu/kflnsf lgdf{0f ug]{ . gbL sf]l/8f]/df hnr/ hLpg ;Sg] 

jftfj/0f tof/ ug{ ;/;kmfO{ cleofg ;+rfng ul/g] 5 . 

 k"0f{ ;'/lIft gu/ agfpg  hfOsf, g]kfn /]8qm; ;f];fO{6L nufot cGo ;+3;+:yf / 

cfd gu/af;Lsf] ;dGjodf sfo{ cuf8L a9fOg] 5 . 

 pBdzLn gu/tkm{ pGd'v u/fO{ ljljw If]qdf /f]huf/Lsf] cj;/ l;h{gf ul/g] 5 . 

 /fli6«o lgs'~h tyf ;fd'bflos agx?;Fu ;dGjo u/L lkslgs :kf]6{ ;lxtsf 

dgf]/Ghg:yn lgdf{0f ul/g] 5 . 

 jftfj/0fd}qL gu/ agfpg xl/ofnL k|a4{g sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

 gu/sf ;a} :yfgdf PDa'n]G;, bdsn tyf cGo ;jf/L ;fwg hfg;Sg] ;8ssf] lgdf{0f 

ul/g] 5 . 

 ;f+:s[lts ;Dkbf tyf k'/fgf a:tL ;+/If0f u/L wfld{s ko{6g k|a4{g ul/g] 5 . 

 cfd gu/af;LnfO{ cfwf/e't :jf:Yo ;'ljwf k'¥ofpg gu/:t/Lo c:ktfn :yfkgf u/L 

;]jf lj:tf/ ul/g] 5 .  

 a'9flgns07 gu/nfO{ cfsif{s cfjf;Lo gu/ If]qsf] ?kdf ljsf; ul/g] 5 .  



 

आ.व. २०७४।०७५ का प्रमखु नीलत,योजना तिा कायणक्रमहरु 

१. शहरी विकास तथा भौवतक पूिााधारका नीवत 

१.१. बढूानीिकण्ठ नगरपािीकाको Comprehensive Town Development  Plan लनमाणण 

गरर लवकास लनमाणण गररनेछ । 

१.२ रालरिय लनकुन्त्ज, सामदुालयक वनहरुसंगको समन्त्वयमा नगरपालिकामा कलम्तमा १ वटा 

बोटालनकि गाडेन लनमाणण गररनेछ । 

१.३."उज्यालो बढूानीलकण्ठ - सुरक्षीत बूढानीलकण्ठ"sf] cjwf/0ff jdf]lhd 

ljB'tLo tyf ;f}o{ ;8s jQL h8fgnfO{ अलभयानको ?kdf लनरन्त्तरता  लदईनेछ . 

o;qmddf ahf/sf d'Vo ;8s,lji0f"dltsl/8f]/, wf]jLvf]nf sl/8f]/ tyf 

rf]sx?df jlQ h8fg ub}{ qmdzM ;xfos dfu{, 6f]n tyf al:tx?df lj:tf/ 

ul/g] 5 .  

१.४. कपनको १२ नं वडामा रहकेो सावणजनीक जग्गासंरक्षण गरर सो मा कररव ३०० जना अट्ने 

क्षमताकोTown Hall लनमाणण गररनेछ । 

१.५.काठमाण्डौउपत्यकाका सवै नगरपािीकामा नगरबस संचािन गनणको िालग नेपाि 

सरकारको अनदुान र नगरपालिकाको संयिु िगानीमा उपत्यका नगर यातायात व्यवस्िापन 

सलमलत लिलमटेडसंगको सहकायणमा कायण गनण आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरी नगर यातायात 

संचािन सरुु गररनेछ । 

१.६" हाम्रो नगर- राम्रो नगर" भन्ने धारणाका साथ  नगरविकासका कार्यक्रमहरु तर् गररनेछ । 

१ .७ . यस नगरपालिका क्षेरलभरको चलुनखेििाई ल्याण्ड पलुिङ् कायणक्रमका िागी छनौट गरी 

ब्यबलस्ित शहर लनमाणण गने नीलत लिइनेछ । 

१.८. सडक तिा नगर यातायात लवकासका िागी नगरस्तरीय चक्रपि लनमाणणको िागी  

सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 



१.९. "एक टोल-एक पररचय" को अविारणाको कायाणन्त्वयनको िागी कायण योजना बनाईनेछ 

।  

१.१०. िागत रु १० िाख भन्त्दा मालिका योजनाहरु नगरपािीकाबाट नै गराउने नीलत लिईनेछ । 

१.११. नगरिाई  ग्रालमण, िालमणक,व्यावसालयक र आवासीय क्षेरमा वलगणकरण गरी बस्ती 

लवकास गने नीलत लिइनेछ । 

१.१२. बढूानीिकण्ठ नगर के्षर लभर संचालित खानेपानी आयोजनाहरुिाई एकीकृत गराई 

नगरपालिकाको समन्त्वयमा खानेपानी पवूाणिार , ममणत सम्भार र राजश्व समेत एलककृत 

गरी व्यवस्िापन गन ेनीलत लिइनेछ । 

२ .संगठन ब्यबस्थापन र सुशासन 

२.१ दोस्रो नगर पररषदबाट स्वीकृत भएका दरबन्त्दीिाई मन्त्राियबाटस्वीकृत गराई कायाणन्त्वयन 

गररनेछ । 

२ .२ नगरपालिकामा कायणरत कमणचारीहरुको क्षमता लवकासका िागी लवलभन्त्न सेवाकािीन 

तालिम सन्त्चािन गररनकुा सािै उत्कृष्ट कायण सम्पादन भएका नगरपालिकाहरुसंग 

अन्त्तरकृयात्मक/ अबिोकन भ्रमण गराई क्षमता लवकास र अनभुव आदान प्रदान  गररनेछ । 

२.३  नगरपालिकाको वडा कायाणियहरु सन्त्चािनमा एकरुपता ल्याउन वडा कायाणिय संन्त्चािन 

कायणलवलि लनमाणण गररनेछ ।लछटो छररतो रुपमा सेवा प्रवाह गनणलवद्यलुतय माध्यम प्रयोग गररनेछ 

।घर नम्बरको व्यवस्िा गरर घरजग्गा कर र ब्यबसाय करिाई व्यवलस्ित गररनेछ । 

२.४  नगरपािीकािे पािना गनुण पने न्त्यनुतम शतण तिा कायणसम्पादन मापन, २०६६ िे लनिाणरण 

गरेको न्त्यनुतम शतण तिा कायणसम्पादन(MCPM)परुा गनण कमणचारीिाई लजम्मेवारी तोलक दण्ड 

र परुस्कारको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 

३ बातािरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यिस्थापन  

३.१ नगरिाई  खिुा लदशा मिु के्षर घोषणा गरर दोस्रो तहको पणूण सरसर्ाई कायणक्रम सन्त्चािन 

गररनेछ । 



३.२ वडास्तररय सरसर्ाई तिा स्वच्छता समन्त्वय सलमलत, नगरस्तरीय सरसर्ाई तिा स्वच्छता 

समन्त्वय सलमलत,टोि लवकास संस्िा, उपभोिा सलमलत,वडा नागररक मन्त्च तिा नालगरक 

सचेतना केन्त्र िगायतका संघ संस्िा मार्ण त जनचेतना अलभवलृि गद ैर्ोहोरमैिा व्यवस्िापन 

गने कायणिाई प्रािलमकताका साि अगालड बढाइनेछ । 

३.३ नलद / खोिा र खोल्सीहरुमा मापदण्ड तोकी  खोिा अलतक्रमण भएको स्िानिाई खािी गन,े 

सिुारका साि स्तरोन्त्नलतगररनेछ । लवरणमुलत र िोवीखोिा सरसर्ाई अलभयानिाई लनयलमत 

रुपमा संचािन गरीस्वच्छ पानी वग्ने र जिचरहरुको संरक्षण गररएको नलदको रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

३.४ नगरलभरको बंगरुपािन व्यवसायिाई लवस्िालपत गररनेछ । यस पेशामा आवद्द कृषकहरुिाई 

अन्त्यव्यवसाय गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

३.५  र्ोहोर उत्पादन गने खािका उद्योगहरु  जस्तै .(जतु्ता, चप्पि कारखाना ,लनमाणण सामाग्री 

राख्ने व्यवसाय ,गिैचा उद्योग, कुखरुा पािन समेत )िे  र्ोहोर व्यवस्िापनको ग्यारेन्त्टी 

नगरेसम्म उद्योग दताण गनण लसर्ारीस लदईने छैन ।  व्यवसाय दताण अनमुलत लिदा नै उल्िेलखत  

शतण  पािना गनण  िगाइने छ।  सािै पवूण संचालित भएका उद्योगहरुमा पलन उल्िेलखत शतण 

पािना गनण िगाईनेछ । 

३.६िगानी बोडण मार्ण त र्ोहोर व्यवस्िापन गने कायण सचुारु नहुदााँसम्म हाि संचािनमा रहकेा 

नीलज क्षेरका संस्िासंग समन्त्वय गरी र्ोहोर व्यवस्िापन कायण गराईनेछ । सो क्रममा 

आवश्यिानसुार प्रलतशपिाण समेत गराईनेछ । उि कायणबाट प्राप्त शलु्कसमझदारीमा 

व्यवस्िापन गररनेछ । 

३.७. र्ोहोरमैिा व्यवलस्ित गनण ३  वटा सावणजलनक स्िान  छनौट गरर Transfer Station 

तोलकनेछ । नगरपालिकासंग भएको र्ोहोरमैिा व्यवस्िापनका सवारी सािनिाई नीलज 

के्षरसंग समन्त्वय गरर पररचािन गररनेछ। 

३.८.  नगरपालिका लभरका सबै घर िरुीिाई र्ोहोरमैिाको काडण अलनवायण रुपमा लवतरण गररनेछ 

।  



३.९. लवषयगत मन्त्रािय,नगरपालिका, र्ोहोरमैिा प्रालवलिक स्रोत पररचािन केन्त्र, नीलज क्षेर, 

र्ोहोर व्यवस्िापनमा सहयोग गने स्वदशेी तिा लवदशेी संघ संस्िासंग समन्त्वय गरर र्ोहोरमैिा 

व्यवस्िापनमा 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)को नीलत अलख्तयार गररनेछ । स्रोतमा 

र्ोहोर छुट्याउने कायण अलनवायण रुपमा गनण िगाईनेछ । र्ोहोरबाट उजाण/ जैलवक मि उत्पादन 

गनणउत्प्रेररत गरीनगरबालसहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । स्रोतमा छुरिएको र्ोहोरिाई हप्तामा दइु 

पटक कुलहने र्ोहोर र नकुलहने र्ोहोर छुट्याई  संकिन गने पररपाटी बसालिनेछ । सो कायण 

सर्िताको साि कायाणन्त्वयन  गनण र्ोहोरमैिा व्यवस्िापन P]g, २०६८ िाई आिार मानी 

प्रकृया अगालड बढाइनेछ । 

३.१०. प्रत्येक घरमा  अलनवायण सेफ्टी ट्यांकीको व्यवस्िा गनुणपने नीलत लिइनेछ । ढि 

व्यवस्िापनको िालग साना तिा मझौिा स्तरका Treatment Plantसंचािन गररनेछ । 

३.११.माशपुसि,पशaुBzfnf, साना बजार आलद स्िानहरुिाई आिनुीकरण गरी व्यवलस्ित 

गररनेछ । होटि तिा रेषु्टराहरुमा लवतरण हुने खानाको गणुस्तर चेक जााँच गनण लजल्िा प्रशासन 

कायाणिय तिा अन्त्य लनकायसंगको समन्त्वयमा अनगुमन गने संयन्त्र तयार गररनेछ ।  

३.१२. प्रत्येक पसिमा मलु्य सलुच राख्न अलनवायण गररनेछ र मलु्य सलुच नराख्ने 

व्यवसायहरुिाई काननु बमोलजम कारवाही गररनेछ । 

३.१३. १ घर २ लवरुवा हुकाणउने नीलत पणूण रुपमा कायाणन्त्वयनमा ल्याईनेछ । 

३.१४. सडक छेउछाउ लभत्ताहरुमा जिाभालव रुपमा िेलखएका र टााँलसएका पोस्टर पम्प्िेट 

होलडणङ बोडण, फ्िेक्स जस्ता र्ोहोरको पररभाषा लभर पने लवज्ञापनहरुिाई हटाई लवज्ञापन लदन 

लमल्ने खािका Advertisement Space तयार गरीनगर क्षेरमािाग ुगररनेछ । 

३.१५. छाडा पशहुरु लनयन्त्रण र मतृ जनावरहरुको व्यवस्िापनगररनेछ । 

३.१६. नेपाि सरकारको नीलत अनरुुप प्िालष्टक मिु नगरपालिका घोषणा गनण आवश्यक कदम 

कताणिा चालिनेछ । बैकलल्पक झोिा उत्पादन ई प्रोत्साहन गररनेछ । 



३.१७ .जिवाय ुपररवतणनबाट पने असर न्त्यनूीकरणका िालग नेपाि सरकारिे लिएको नीलत 

पणूण रुपमा पािना गररने र सो कायणिाई प्रोत्साहन गन ेकायणक्रमहरु सन्त्चािन गररनेछ । 

३.१८.घर लनमाणण गदाण आकाशे पानीिाई संरक्षण र संकिन गद ैघरमा जम्मा भएको 

पानीिाई ढि र नािामा लनकासा नगरी जमीन मनुी पठाई ररचाजण गने व्यवस्िाको िागी 

प्रोत्साहन गररनेछ। 

३.१९.बसपाकण , पेिोिपम्प िगायतका सावणजलनक स्िानमा िैङ्लगकमैरी शौचािय लनमाणण 

गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

३.२०.सावणजलनक यातायातका सािनबाट सडकमा र्ोहोर र्ाल्ने कायणिाई पणुणरुपमा बन्त्द 

गररनेछ र बसपाकण / माइक्रो पाकण  र यातायात रोक्ने स्टेशनहरुमा र्ोहोर संकिनका िागी 

डस्टलवनको व्यवस्िा गररनेछ । 

३.२१.घर तिा भौलतक लनमाणण सामाग्री सडकको छेउमा राख्ने कायणिाई पणूण रुपमा बन्त्द 

गररनेछ। 

३.२२. आफ्नो घर अगाडी आरै् सर्ा गने कायणिाई प्रोत्साहन गररनेछ र प्रत्येक मलहनाको 

अलन्त्तम शलनवार सरसर्ाई कायणक्रम अलभयानको रुपमा सन्त्चािन गररनेछ । 

४ .कृवि व्यिस्थापन 

४.१.घरबाट लनस्कने कुलहने र्ोहोरहरुिाई कृलष के्षरमा प्रयोग वा घर घरमा कौशी खेतीको 

माध्यमबाट व्यवस्िापन गने नीलत लिइनेछ । यस्का िालग आवश्यक पने तालिम, अनदुान, 

माटो पररक्षण र प्रविणनको समेत व्यवस्िा गररनेछ । 

४.२. कृलषमा आिलुनकीकरण एवं व्यवसायीकरण गनण पवूाणिारहरुको लवकास गररद ैिलगनेछ । 

४.३. बाझो जग्गाहरुको रेकडण राखी जग्गा बाझो राख्नेहरुिाई अनसुलुचमा तोकीए बमोलजम कर 

लिईनेछ । 

 



५ . विपद/प्रकोप व्यिस्थापनः- 

५.१.बढी संकटासन्त्न बस्ती तिा वडाहरुको पलहचान गरी  कायणयोजना बनाई संरक्षण गररनेछ  । सो 

क्रममा JICA तिा Nepal Red Cross िे लदएको प्रलतबेदनिाई आगामी लदनमा कायाणन्त्वयन गरी 

भकूम्प प्रलतरोिात्मक घर लनमाणण गनण िगाईनेछ । लवपदको समयमा उपयोग गनण खलु्िा के्षर संरक्षण 

र लनमाणण गद ैनगर तिा वडा स्तरीय लवपद ब्यबस्िापन सलमलतिाई लक्रयालशि बनाईनेछ । वडा 

स्तरमा समेत लवपदका सामाग्रीको व्यवस्िा गररनेछ । 

५.२. सरोकारवािा लनकायसंग समन्त्वय गरी जोलखम न्त्यनूीकरणका गलतलवलिहरु संचािन गने । 

५.३. लवद्यािय स्तरमा सान्त्दलभणक तालिम,  लवद्याियको आपतकालिन सरुक्षा योजना लनमाणण र 

कृलरम घटना अभ्यासहरु संचािन गने तिा  लवद्यािय लवपद ्जोलखम न्त्यनूीकरण सम्बन्त्िी 

अलभमलुखकरण र जनचेतना मिूक कायणक्रम  संचािन गररनेछ । 

५.४. नगरपािीकामा आवश्यक दमकिको व्यवस्िा गरीसंचािमा ल्याईनेछ । 

५.५. पलहरो तिा भ–ूक्षय हुने स्िानमा रोकिामको िागी बकृ्षारोपण कायणक्रमिाई प्रािलमकता 

लदइनेछ । 

 

६. सािाजवनक सम्पवि र पूिााधारहरुको संरक्षणः- 

६.१ नगरस्तरीय सावणजलनक जग्गा संरक्षण सलमलतिे लदएको प्रलतबेदनको आिारमा नगर क्षेर लभर 

रहकेा साबणजलनक जग्गाको संरक्षण गने कायणिाई अगाडी बढाईनेछ ।  

६.२ सावणजलनक जग्गा अलतक्रमण सम्बन्त्िमा शनु्त्य सहनलशिताको नीलत िाग ु गररनेछ । 

सावणजलनक जग्गा उपयोग सम्बन्त्िी नीलत कायाणन्त्वयनको िालग यसै आ.व. लभर लवलनयम तयार गरी 

िाग ुगररनेछ । सावणजलनक जग्गा लिजमा वा अन्त्य कुनै प्रकारिे कुनै संघ संस्िा र समहूिाईउपिब्ि 

गराउने प्रलक्रया नेपाि सरकारको लिज ऐन अनसुार हुनेछ । 

६.३ काठमाण्डौ उपत्यका लवकास प्रालिकरणिे र नगरपािीकािे जारी गरेको खोिा, खोल्सा र 

राजकुिोको मापदण्डिाई अनसुचुीमा व्यिस्था भए बमोलजम िाग ुगररनेछ । 

६.४. नगरपालिका लभर प्िालनङ गदाण काठमाण्डौं उपत्यका लवकास प्रालिकरण र नगरपालिकाबाट 

स्वीकृत लिन ुपने छ । स्वीकृत नलिई गरेको प्िालनङको जग्गा लवक्री लवतरण गदाण आबश्यक पने 

घर बाटो लसर्ारीस तिा चार लकल्िा लसर्ाररस समेत रोक्का रालखने छ  ।  

६.५. नगरका लवलभन्त्न भागमा रहकेा पोखरीहरुको ममणत तिा संरक्षण गररनेछ । 



 

७. पयाटन तथा संस्कृवत- 

७.१.बढूानीिकण्ठ मलन्त्दर, नौलिङेश्वर शलि लपठ, आनी,नागी, कपन गमु्बाहरु, 

िमणपरुकोलिच्छवीकािीन लशिािेख िगायत नगर लभरका अन्त्य परुातालत्वक महत्वका मठ 

मलन्त्दर, िालमणक स्ििहरुको संरक्षण र प्रविणनगरी पयणटन लवकास गररनेछ । 

 ७.२. बढूानीिकण्ठ नगर एक ऐलतहालसक, सांस्कृलतक तिा परुातालत्वक सम्पदा सम्पन्त्न नगर 

भएकोिे यस नगरको अन्त्य स्वदशेी तिा लवदेशी नगरसंग भलगलन सम्बन्त्ि (Sister City 

Relationship) स्िापना गनण आवश्यक पहि गररनेछ । 

७.३. नगरमा पयणटन प्रविणनको िागी साइलक्िङ ियाक, रक क्िाइलम्वङ वािर पदयाराको िागी 

अध्ययन गने कायणक्रमहरु अगालड बढाइनेछ । 

७.४. नगर प्रोर्ाइि,गाइड बकु, नक्सा, पयणटन पलरका िगायत आम संचारका माध्यमबाट 

आन्त्तररक तिा बाह्य पयणटन प्रविणनको नीलत लिइनेछ । 

७.५.डााँडा गााँउ र नागी गमु्बा के्षरका आसपासमा स्िानीयबासीहरुको सहकायण र समन्त्वयमा होम 

स्टेको लवकास गररनेछ । 

७.६.वडा नं ६ को डाडागााँउमा र वडा नं २ बदिेीमा भ्य ूटावर र हिेी प्याडको  तिा बढूानीिकण्ठ 

दलेख लशवपरुी डाडासम्ममा केविुकार लनमाणण गनण सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

७.७. परुातालत्वक स्ििहरुको संरक्षण गनण बलस्तहरुमा भवनको चोक तर्ण को भाग मौलिक तिा 

परुातालत्वक शैिीमा लनमाणण गनण िगाउने र लनमाणण कायणमा सहुलियत लदने नीलत अविम्बन गररनेछ 

। 

७.८. बढूानीिकण्ठ मलन्त्दर के्षरको गरुुयोजना अन्त्तगणतको के्षरिाई नेपाि सरकारसंगको समन्त्वयमा 

अलिकरण र उलचत क्षलतपलुतणको व्यवस्िा गरर गरुुयोजना अनसुार िामीक के्षरको संरक्षण गररनेछ 

। 

७.९. वडा नम्बर २ बाडेपाखामा -लव.एम.लस.ए. नलजक खानेपानी व्यवस्िा तिा दमकिको िालग 

पोखरी सलहत  उद्यान पाकण  लनमाणण गररनेछ । 

८. आथीक प्रशासन तथा राजश्व सम्बवधध नीवत 

८.१ यस नगरपालिकािाई आन्त्तररक स्रोतमै आत्मलनभणर नगरपालिका वनाऊन िप राजश्व 

पररचािनका स्रोतहरुको खोजी गररनेछ । नगर क्षेर लभर रहकेा सवै खािे व्यवसायहरुिाई 



करको दायरा लभर ल्याई लनयलमत रुपमा अनगुमन गने कायण अगाडी वढाईनेछ । हाि भै रहकेो 

कर प्रणािीिाई व्यवलस्ित र अनमुानयोग्य वनाउन करका दरमा समयानकुुि पनुराविोकन 

गररएकोछ ।  २०७४ साि श्रावण १ गते दखेी एलककृत सम्पलत्त कर प्रणािी िाग ुगररनेछ । 

८.२ नगरपालिकािाई लनयलमत  उल्िेख्य मारामा कर बझुाउने करदातािाई  ठूिा करदाता र 

लनयलमत करदाताको रुपमा सम्मान गररने कायणक्रमिाई अगालड बढाईनेछ । 

८.३ आ व ०७१।०७२ को अलन्त्तम िेखा पररक्षणबाट दलेखएका बेरुजहुरु असिु उपर गरी लवलत्तय 

शसुासन कायम गररनेछ । िेखा परीक्षणबाट आएका सझुावहरुिाईआगामी लदनहरुमा सिुार गदै 

कायाणन्त्वयन गररनेछ । 

८.४ सवै करदाताहरुको  ljB'tLo माध्यमबाट अलभिेलखकरण गरी कर नलतने करदाताहरुिाई 

सचूना मार्ण त करको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाईनेछ । 

८.५प्रोदभावी िेखा प्रणािीिाई  अङ्गीकार गररनेछ । 

८.६.सामाजीक सरुक्षा भत्ता बैक मार्ण त लवतरण गररएकोमा बैकमा जान नसक्ने अशि बिृ बिृा  

तिा अपाङ्गहरुिाई बैकसंगको सहकायणमा घर घरमा पयुाणईने व्यवस्िा लमिाईनेछ । 

    ९. नक्सापास संबधधी मापदण्ड 

९.१. नगरपािीकािेबनाएको नगरस्तररय यातायात गरुुयोजना -MTMP-संघीय मालमिा तिा स्िानीय 

लवकास मन्त्राियबाट लस्वकृत भए पलछ पणूण रुपमा िाग ुगदै सडकको लवस्तार , सिुार , 

लनमाणण र ममणत संभारिाई त्यही अनरुुप प्रािलमकता साि िाग ुगररनेछ । 

९.२ रालरिय भवन संलहता २०६० र भवन लनमाणण सम्बलन्त्ि मापदण्ड २०७१,बस्ती लवकास,शहरी 

योजना तिा भवन लनमाणण सम्बलन्त्ि आिारभतु मागणदशणन २०७२ पणूण रुपमा िाग ुगररनेछ । 

९.३. हािसम्म नक्सा पास गररएका,लनयलमत गररएका तिा सावणजलनक सचूना मार्ण त 

अलभिेलखकरण गररएका घरहरुको लविलुतय प्रलवलिमा तथ्याङ्क रालखनेछ । 

९.४ आगामी आ.व. बाट नक्सापास गदाण लवद्यलुतय भवन ईजाजत प्रणािी -E- Building 

Permission System-िाग ुगररनेछ । 

९.५. बढूानीिकण्ठ िालमणक संरलक्षत के्षरहरुमा भवन लनमाणण गनण पणूण रुपमा बन्त्दजे गरी सो के्षर 

खिुा राख्ने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 



 

१०. सामाजीक विकास तफा का नीवत 

 

१०.१  बालबावलका  

१०.१.१ वािमैरी नगरपालिका वनाउने कायणको शरुुवात गररनेछ । वािमैरी स्िानीय शासन 

रालरिय रणनीलत र कायाणन्त्वयन कायणलवलि २०६८  (CFLG) िाग ुगरी बािमैरी नगर बनाउन 

संघीय मालमिा तिा स्िानीय लवकास मन्त्रािय, यलुनसेर् र बािबालिकासंग सम्बलन्त्ित 

रालरिय तिा अन्त्तरालरिय सामाजीक संघ सस्िासंग समन्त्वय र सहकायणमा नीलतहरु तय गररनेछ 

। 

१०.१.२ यस नगरपालिका लभरका प्रत्येक सामदुालयक लवद्याियमा रहकेा वािक्िब िगायत 

बािबालिकाको शैलक्षक गणुस्तर अलभवलृि गने खािका लक्रयाकिाप एवं गलतवीलिहरूिाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 

१०.१.३ लवद्यािय,सावणजलनक पसु्तकाियको िागी पसु्तकहरुको व्यवस्िा गररनेछ । 

१०.१.४ बढूानीिकण्ठ नगरपािीका के्षरलभर बसोवास गने पररवारमा लवद्यािय जाने उमेर भएका 

बाि बालिकाहरुको िागी अलनवायण लवद्यािय भनाण गराउन नीलत अविम्बन गररनेछ । 

१०.१.५ नेपाि सरकारको नीलत बमोलजम दलित पररवारमा जन्त्मेका लशशहुरुको ३५ लदन लभर जन्त्म 

दताण गराउदा नगरपालिकाबाट रु १०००।-प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरर घटना दताणमा आकषणण 

गने नीलत लिइनेछ । 

 

१०.२  शैवक्षक विकासका नीवत 

१०.२.१नगरपालिका लभरका प्रत्येक सामदुालयक लवद्याियहरूमा लबद्यािीतिा बाि मैरी 

शैक्षीक पवूणिारसलहतको लशश ुकक्षा लनमाणण कायण अगाडी  बढाईने छ । 

१०.२.२ लवद्याियहरुमा िैङ्लगक मैरी शौचाियहरु लनमाणण गररनेछ । 

१०.२.३ नगरपालिका,लवद्यािय, लवद्यािी र अलभभावक समेतको सहभागीतामा बाि क्िव 

पररचािन गरी बाि भेिा,वडा तिा नगर बाि संजािको समन्त्वयमा बािमैरी नगरपािीका 

बनाइनेछ । 

१०.२.४. कपन सालहत्य समाजरहकेो भवनिाई नगर पसु्तकाियको रुपमा लवकास गररनेछ । 



१०.२.७सिैका लावग आधारभुत वशक्षा कायणक्रम अन्त्तगणत अलतलवपन्त्न 

बािबालिकािाई लवद्यािय भनाण,छारवलृत्त र परुस्कार मार्ण त  प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०.२.८. पणूण साक्षरता यिु नगरपालिका घोषणा गनण नीलत तिा कायणक्रमहरु बनाईनेछ । 

१०.२.९. सामदुालयक लवद्याियहरुमा लदवा खाजाको व्यवस्िा गने नीलत लिइनेछ । 

         १० .३  :jf:YoM tkm{ M 

१०.३.१. नेपाि सरकारको नीलत बमोलजम नगरबासीहरुको आिारभतू स्वास्थ्य सेवामा पहुचं 

पयुाणउने  उदशे्यिे िोकेश्वर मलन्त्दर नलजक रहकेो सावणजलनक जग्गा jf  afn'jf vfgL 

glhssf] ;fj{hlgs hUufdWo] pko'Qm Ps :yfgdfdf स्वास्थ्य मन्त्रािय, 

नगरपालिका, स्वदशेी तिा लवदशेी गैर सरकारी संघ संस्िा र अन्त्य सरोकारवािा 

लनकायको सहयोगमा नगरस्तरीय अस्पताि स्िापना गरी प्रत्येक वडामा नगर स्वास्थ्य 

सेवा  संचािनमा ल्याईनेछ । 

१०.३.३. ज्येष्ठ नागररक,अपाङ्गता र असहाय व्यलिहरुका िालग लवशेष स्वास्थ्य लशलवर 

सन्त्चािन गररनेछ । 

१०.३.४. यौन प्रजनन ् स्वास्थ्य सम्बलन्त्ि जनचेतामिुक कायणक्रम तिा लशलवरहरु सन्त्चािन 

गररनेछ । 

१०.३.५. नगरके्षर लभर संचािनमा रहकेा स्वास्थ्य चौकी तिा स्वास्थ्य सेवा केन्त्रसंग समन्त्वय र 

सहकायणमा स्वास्थ्य सम्बलन्त्ि पवूाणिारहरुको लवकास गद ै स्वास्थ्य सेवािाई  

प्रभावकारी बनाई अगालड बलढनेछ । 

१०.४. युिा तथा खेलकुद तफा  

१०.४.१ यवुािाई उBमलशि, सक्षम,ससंुस्कृत एंव क्षमतावानबनाई लवकासको मिुिारमा 

ल्याउन िलक्षत व्यवसालयक तिा जीवन उपयोगी लशपमिुक तालिम संचािन गरी रोजगारका 

अवसरहरु सजृना गने र सभ्य नालगरक बनाउन पे्रररत गने नीलत लिइनेछ । 

१०.४.२ िाग ु पदािण दवु्यणशन तिा कुितको रोकिाम तिा लनयन्त्रणको िागी लवशेष 

कायणक्रमहरु सन्त्चािन गररनेछ । 



१०.४.३ यवूा वगणका बौलदक क्षमताको सम्मान र कदर गद ैयवूा वगणका क्षमताको पररचािन 

गररनेछ  

१०.४.समानता र समताको विकासलाई आत्मासाि गरर िक्षीत वगण तर्ण का योजना तिा 

कायणक्रमहरु संचािन गदाण नगरलभरका मलहिा , आलिणक तिा सामालजक रुपिे पछाडी परेका 

दलित/आलदवासी,ज्येष्ठ नालगरक, अपाङ्गता भएका व्यलिहरु िगायत सवै समदुायको 

अलिकारिाई सलुनलित गद ैसामालजक पररचािनको माध्यमबाट शसिीकरण गरर नगरको 

हरेक लवकास लनमाणणका योजना तिा कायणक्रमहरुमा अिणपणूण सहभागीता हुने नीलत लिइनेछ । 

cfb/0fLo pkl:yt dxfg'efjx?, 

cj d pNn]lvt gLlt tyf sfo{qmdx?nfO{ dWo]gh/ ub}{ ut cf=j= @)&@.)&# 

sf] oyf{t cfo tyf Joo, o; jif{sf] d+l;/ d;fGt ;Ddsf] af:tljs cfo Joo / 

cfufdL cf =j= )&$.)&% sf] cg'dflgt cfo Joo ;lxtsf] ah]6 oxfFx? ;dIf k]z 

ug{ rfxfG5' . 

 

 

 

 

 

 

-s=_ cf=j+ @)&@.)&# sf] oyfy{ cfo Joo ljj/0f 

l;=g+= cfo ljj/0f /sd ?  Joo ljj/0f /sd ? 

! cNof df}Hbft  %,(!,)(,%)*÷^& cfGtl/s rfn' vr{ 

tkm{ 

3,72,19,960÷74 

 

@ cfGtl/s cfo tkm{ !),)),)^,@!^÷^$ cfGtl/s k'hLFut 

vr{ tkm{  

12,87,81,060÷23 

 

mailto:&@.)&
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# afXo cfo tkm{ (,(*,&$,*!$÷$@ s]Gb| tkm{ rfn' 

tyf k'hLFut vr{  

&,%!,(@,($!÷)) 

$   a}+s df}Hbft !,&&,*^,%&&÷&^ 

 

 hDdf @%,*(,(),%#(÷&# hDdf @%,*(,(),%#(÷&# 

 

-v=_ cf=j+ @)&#.)&$ d+l;/ d;fGt ;Ddsf]] oyfy{ cfo Joo ljj/0f 

l;=g+= cfo ljj/0f /sd ?  Joo ljj/0f /sd ? 

! cNof df}Hbft  !,&&,*^,%&&÷&^ 

 

cfGtl/s rfn' vr{ 

tkm{ 

@,)%,@^,&%&÷)@ 

@ cfGtl/s cfo tkm{ *,$),%!,^&*÷%% cfGtl/s k'hLFut 

vr{ tkm{  

@,**,&^,&^&÷^& 

# afXo cfo tkm{ *,#*,!#,#!(÷%^ s]Gb| tkm{ rfn' / 

k'hLFut 

@, ^^,^!,%($÷^% 

$   a}+s df}Hbft !),(^,$#,%)^÷%# 

 hDdf !*,%&,)*,^@%÷*& hDdf !*,%&,)*,^@%÷*& 

 

-u=_ cf=j+ @)&$.)&% sf] k|:tfljt cfo Joo  ljj/0f 

l;=g+= cfo ljj/0f /sd ?  Joo ljj/0f /sd ? 

! cNof df}Hbft  - rfn' vr{ tkm{ ^,)),)),))).– 

@ cfGtl/s cfo tkm{ !&,%),)),))).– k'hLFut vr{ tkm{  @$,!#,*%,%)).– 

# afXo cfo tkm{ !@,^#,%*,%)).– a}+s df}Hbft – 
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 hDdf #),!#,*%,%)).– hDdf #),!#,*%,%)).– 

 

pNn]lvt cg'dflgt ljj/0fnfO{ lgDgfg';f/ ljlgof]hg ul/Psf] Joxf]/f cg'/f]w 5 

. 

 

l;=g+= ljj/0f ljlgof]lht /sd ? 

! rfn' tkm{ ^,)),)),))).–  

@ k'hLFut tkm{ @$,!#,*%,%)).– 

 @=!= ejg lgdf{0f  !,#),)),))).– 

 @=@= gu/a;, kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg,======= !,!),)),))).– 

 @=#= ;fem]bf/L sf]if (Matching Fund) !,)%,)),))).– 

 @=$= dlxnf nlIft  @,)&,)),))).– 

 @=%= afnaflnsf nlIft @,)&,)),))).– 

 @=^= cGo nlIft  #,!!,)),))).– 

 @=&= k|j4{g tyf k"jf{wf/ ljsf; !#,$#,*%,%)).– 

 hDdf  #),!#,*%,%)).– 

 

pNn]lvt k|:tfljt ah]6nfO{ at{dfg :yfgLo :jfoQ zf;g P]g, lgodfjnL, :yfgLo lgsfo 

;|f]t kl/rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf, Go'gtd zt{ tyf sfo{;Dkfbg dfkg lgb]{lzsf tyf cGo 

nlIft jUf{sf lgb]{lzsfsf] cfwf/df ljlgof]hg ug'{ kg]{ k|ltztdf g36fO{ dlxnf, hghflt÷cflbjf;L, 

Ho]i7 gful/s, km/s Ifdtf ePsf ju{ ;d'bfo, afnaflnsf, lk5l8Psf ju{nfO{ ;d]t ;d]6]/ 

sfo{qmd to ul/Psf] Joxf]/f cg'/f]w ub{5' . to u/]sf of]hgf tyf sfo{qmdnfO{ k|fyldstfsf] 



cfwf/df :yfgLo ;d'bfo ;d]t kl/rfng u/L cy{k"0f{ ;xefuLd'ns 9Ën] cufl8 a9fO{g] Joxf]/f 

;d]t cg'/f]w ub{5' . 

cfb/0fLo dxfg'efjx?, 

संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणािी िाग ुभईjt{dfg संलविान कायाणन्त्वयन गने क्रममा स्िानीय तह पनुसंरचना 

आयोगगठन भई स्िानीय तहको संरचना र सीमा लनिाणरण गरी सरकारिाई a'emfPsf ] प्रलतवेदनdfa'9flgns07 gfddf 

छुिै gu/kflnsf रहन सर्ि भएकोJoxf]/f यहााँहरुिाई जानकारी u/fpFb} o; sfo{df ;xof]u ug'{x'g] ;Dk"{0f 

dxfg'efjnfO{ wGojfb समतेlbg rfxG5' । 

/ cGTodf  

k|:t't gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 th'{df k|lqmofdf k|ToIf tyf k/f]If ?kdf ;xof]u 

k'¥ofpg' x'g];Dk"0f{ gu/jf;L bfh'efO{ tyf lbbL alxgLx?df wGojfb lbg rfxfG5' . gLlt, 

sfo{qmd tyf ah]6  th'{df ug]{ sfo{df  ;xof]u k'¥ofpg' x'g] dfgLo dGqLHo", ;f+;bHo"x?, 

gu/:t/Lo /fhg}lts kf6L{sf k|d'v Pj+ k|ltlglwHo"x?, Plss[t of]hgf th'{df ;ldltsf 

kbflwsf/LHo"x?, j8f gful/s dGrsf kbflwsf/LHo", ljleGg ;/sf/L sfof{nox?, u}/ ;/sf/L ;+3 

;:yf, gful/s ;dfh, pBf]uL Joj;foL, a'l4hLlj, ;+rf/sld{, sd{rf/L ;fyLx? k|lt xflb{s cfef/ 

JoQm ug{ rfxG5' .  

clt Jo:t ;dosf afjh'b o; gu/kflnsfsf] lgdGq0fnfO{ :jLsf/ u/L sfo{qmddf kfNg' 

ePsf >]4o k|d'v cltlyHo", ljlzi6 cltlyHo"x?, cltlyHo"x?, /fhg}lts bnsf k|d'vHo"x?, 

ljleGg ;+3 ;+:yfsf k|ltlglwx? Pj+ gful/s ;dfhsf cu'jfx? nufotsf ;Dk"0f{ cfb/0fLo 

pkl:yt dxfg'efjx? k|lt xflb{s s[t1tf ;lxt cfef/ JoQm ub{5' . 

 

 wGojfb gd:sf/ 

 

ldtLM @)&#.)(.@& ut] a'wjf/ 

laZj/fh d/f;]gL   

k|d'v P+j sfo{sf/L clws[t  
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गदाण 
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lgwf{/0f lgDgfg';f/ x'g]5 . 

s_ 3/sf] d"NofÍg 
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v_ hUufsf] d"NofÍg b/ 

c_ uf]/]6f] af6f] ePsf] k|lt cfgf ? !,)),))).– 

cf_ slRr÷ u|fe]n ;8s  k|lt cfgf ? #,)),))).– 

O_ lelq ;xfos lkr ;8s k|lt cfgf ? $,)),))).– 

O{_ d'n lkr ;8s k|lt cfgf ? *,)),))).– 

u_ 3/ hUuf s/sf] b/M- घर जग्गा कर प्रयोजनको लागी मात्र 

!_ klxnf] ? #) nfv ;Dddf Psd'i7 ? %)).– 

@_ To;kl5sf] yk ? @) nfv ;Dd )=)* k|ltzt  

#_ To;kl5sf] yk ? %) nfv ;Dd )=!% k|ltzt 

$_ To;kl5sf] yk ? ! s/f]8 ;Dd )=@% k|ltzt 

%_ To;kl5sf] hlt;'s} ?k}of yk eP klg )=#% k|ltzt 

@= 3/ hUufs/ ;DaGwdf . 

क. घर जग्गा मलू्याङ्नका िालग नेपाि सरकारको राजपरमा प्रकालशत स्िानीय स्वायत्त शासन, सातौं 

लनयमाविी २०७२ को भाग ३ बमोलजम नयााँ तिा वक्यौता करका िागी घरको मलू्य कायम गने र जग्गाको 

के्षरर्ि कायम गने हकमा लनमाणण भएको घरको जम्मा वगणरु्टिाई नगरपािीकाको हाि कायम रहकेो 

FAR  १.७५ प्रलतशतिे भाग गरर आउने वगणरु्टिाई पनु आना ३४२.२५ िे भाग गरर कायम हुन आएको 

जग्गाको के्षरर्िमा नघट्ने गरर घरिे चलचणएको जग्गा कायम गने सािै घर जग्गा कर बक्यौता असिु गने 

हकमा आिार वषण आ.व. ०७३।०७४ िाई आिार वषण मानी मािपोत कायाणिय काठमाण्डौिारा 

मलू्याङ्कन गरीएको आ.व. ०७३।०७४। को दररेट र नयााँ घर जग्गाकरका िागी नगरपािीकािारा लनिाणरण 



गररएको नयााँ दररेटिाई आिार मालन जलमनको मलू्य कायम गरर घर जग्गा कर असुि गररनेछ। घर जग्गाकर 

बक्यौता रहकेो हकमा आिार वषणमा कायम भएको घर जग्गा कर जलत वषण बााँकी छ त्यलत वषणको घर जग्गा 

कर गणुा गने र िप १० प्रलतशत जररवाना िगाउने तिा चाि ुआ.व. को श्रावण दखेी असोज -३ मलहना - 

लभर घर जग्गाकर लतनण आउनेिाई घर जग्गा करमा १० प्रलतशत छुट हुनेछ । 

ख.सावणजलनक जग्गामा लनमाणण भएका भवन र संस्िाको नाममा जग्गा रलह िालमणक संस्िाको रुपमा संन्त्चािन 

रहकेो मठ ,मलन्त्दर र गमु्बाहरुिाई भने घर जग्गाकर छुट हुनेछ । 

j"9fgLs07 gu/kflnsfdf sfo{/t lghLIf]qjf6  

kmf]x/d}nf Jo:yfkg ;]jf z'Ns – @)&# 

l;=

g+= 

sf/f]jf/ ljj/0f kmf]x/sf] 

kl/0ffd       

-ln6/_ 

If]qkmn  

-j=lkm6_ 

;+sng 

lbg     

-xKtf_ 

dfl;s 

;]jf z'Ns 

-?=_ 

s}lkmot 

! 3/tkm{      

!=! ;fdfGo 3/ 

 !÷@ r'nf] 

 # r'nf] 

 $ r'nf] 

 

20 

30 

40 

 @ lbg  

300 

400 

500 

b'O{ r'Nxf]eGbf dfyL k|lt r'nf] !)) yk nfUg]5 jf 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|To]s yk 

!% ln= sf] nlfu ?= !%) ?k}of / #) ln= sf nflu 

?= #%) ?k}of  cltl/Qm z'Ns yk nfUg]5 . 

@ k;n tkm{      

@=! ls/fgf k;n 

 t/sf/L k;n gePsf] 

 t/sf/L k;n ePsf] 

 

15 

30 

 @ lbg  

300 

500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|To]s yk 

!% ln= sf] nlfu ?= !%) ?k}of / #) ln= sf nflu 

?= #%) ?k}of  cltl/Qm z'Ns yk nfUg]5 .  

@=@ vfBfGg, nQfsk8f, :6]zg/L  

 :ofgf] 

 7'nf] 

 

15 

30 

 @ lbg  

300 

500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|To]s yk 

!% ln= sf] nlfu ?= !%) ?k}of / #) ln= sf nflu 

?= #%) ?k}of  cltl/Qm z'Ns yk nfUg]5 .  

@=# ;}n'g, Ao'l6kfn{/ 

 :ofgf] 

 7'nf] 

 

15 

30 

 @ lbg  

300 

500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|To]s yk 

!% ln= sf] nlfu ?= !%) ?k}of / #) ln= sf nflu 

?= #%) ?k}of  cltl/Qm z'Ns yk nfUg]5 .  



@=$ kmnkm'n k;n 

 h'; gjgfpg] 

 h'; jgfpg] -:ofgf]_ 

 h'; jgfpg] -demof]nf_ 

 h'; jgfpg] -7"nf]_ 

 

15 

30 

50 

100 

 @ lbg  

300 

500 

1500 

5000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|To]s yk 

!% ln= sf] nlfu ?= !%) ?k}of / #) ln= sf nflu 

?= #%) ?k}of  cltl/Qm z'Ns yk nfUg]5 .  

@=% df;' ÷df5f k;n  

 s'v'/f,v;L gsf6g] 

 s'v'/f,v;L sf6g] -:ofgf]_ 

 s'v'/f,v;L sf6g] -dWod_ 

 s'v'/f,v;L sf6g] -7"nf]_ 

 /fuf] sf6\g] awzfnf 

 

15 

20 

50 

100 

150 

 @ lbg  

300 

1500 

5000 

10000 

15000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=!%)) jf k|lt  l/S;f %))) yk nfUg]5   t/ 

hf]lvdhGo kmf]x/sf] xsdf 5'6\} z'Ns nfUg]5 . 

@=^ cf}ifwL k;n 

 Nofj gePsf] 

 Nofj ePsf] 

 lSnlgs ePsf] 

 

15 

30 

50 

 @ lbg  

300 

1500 

5000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=!%)) jf k|lt  l/S;f %))) yk nfUg]5  . 

hf]lvdk"0f{ kmf]x/ Joj:yfkg gul/g] .  

@=& l8kf6{d]G6 :6f];{ 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 

 

20 

30 

50 

 @ lbg  
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1000 

2000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

@=* ;lkË ;]G6/ 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 
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50 

100 

 @ lbg  

1000 

2000 

5000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

# xf]6n /]i6'/]06, u]i6xfp;      

#=!  lrof vfhf k;n 

 :ofgf] 

 7'nf]

 

-

 

15 

30 

@%) @ lbg  

300 

600 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|lt @) 

ln= ?= %)) yk nfUg]5 .  



;fgf]_

 

— ¿= !))÷– 

#=@ /]i6'/]06, ef]hgfno 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 

 

30 

50 

200 

 

%)) 

!))) 

!))) 

j9L 

@ lbg  

1000 

2000 

6000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|lt @) 

ln= ?= %)) yk nfUg]5 .  

#=# xf]6n÷ nh÷ u]i6xfp; 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 

 

50 

200 
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 @ lbg 

 

 

 

 

 

2000 

6000 

15000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

#=$ tf/] xf]6n -ltg tf/] jf ;f] eGbf 

dffyL_ 

 ljz]if ;]jf  45000 -

75000 

cfjZostf cg';f/ ;]jf k|bfg ul/g]5  

#=% kf6L÷ef]h cfof]hgf :yn 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 
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200 

300 

 

!))) 

!%)) 

@))) 

j9L 

 

@ lbg  

5000 

10000 

15000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))), k|lt uf8L !),))) 

yk nfUg]5  . 

$ ljBfno tyf sn]h      

$=! ;fgf ljBfno  

 xf]:6]n÷Sofgl6g 

gePsf] 

 Sofgl6g ePsf] 

 xf]:6]n ePsf] 

 @)) hgf 

;Dd 

ljBfyL{ 

ePsf] 
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1000 

2000 

3000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

$=@ demf}nf ljBfno  

 xf]:6]n÷Sofgl6g 

gePsf] 

 Sofgl6g ePsf] 

 xf]:6]n ePsf] 

 %)) hgf 

;Dd 

ljBfyL{ 

ePsf] 

@ lbg  

2000 

3000 

4500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 



$=# 7'nf ljBfno  

 xf]:6]n÷Sofgl6g 

gePsf] 

 Sofgl6g ePsf] 

 xf]:6]n ePsf] 

 %)) hgf 

eGbf j9L 

ljBfyL{ 

ePsf] 

@ lbg  

4500 

6000 

8500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

       

% js{;k  

 df]6/;fO{sn÷;fO{sn  

 df]6/ 

 

15 

30 

 @ lbg  

300 

500 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|lt @) 

ln= ?= %)) yk nfUg]5 .  

^ kmlgr/ jgfpg] 7fpF 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 

 

15 

30 

50 

 @ lbg  

300 

500 
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tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ pTkfbg ePdf k|lt @) 

ln= ?= %)) yk nfUg]5 .  

& sfk]{6, ufd]{G6 sf/vfgf 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf] 
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tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 

* clkm; tyf sfof{no 
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 7'nf] 
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?=%)) jf k|lt  l/S;f !))) yk nfUg]5  . 
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 :ofgf] -! tNnf_ 
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 7'nf] 
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tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))), k|lt uf8L !),))) 

yk nfUg]5  . 



!) c:ktfn, gl;Ëxf]e, x]NysNj 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf]]] 
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100 
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10000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=!))) jf k|lt  l/S;f @))) yk nfUg]5  . 

hf]lvdk"0f{ kmf]x/ Joj:yfkg gul/g] .  

!! sjf8 sf/vfgf 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf]] 
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 @ lbg  
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tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))), k|lt uf8L !),))) 

yk nfUg]5  . 

!@ pBf]u 

 :ofgf] 

 demof}nf 

 7'nf]] 
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500 

 @ lbg  

5000 

10000 

20000 

tf]lsPsf] eGbf j9L kmf]x/ ePdf k|lt @) ln= 

?=%)) jf k|lt  l/S;f !))), k|lt uf8L !),))) 

yk nfUg]5  . 

!# ljz]if ;]jf 

 l/S;f Eofg 

 l/S;f Eofg 

 6«s -xfkm_ 

 6«s -km"n_ 

  

! k6s 

b}lgs 
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700  

5000 

10000 

cfjZotf cg';f/ ;]jf lbg ;ldg] . 

clu|d hfgsf/L u/fpg' kg]{ .  

 

gf]6 M–  

1= kmf]x/ Joj:yfkgsf] kl/df0f÷k|s[tL÷cfjZostf cg';f/ z'Ns sfod x'g]5 . c:ktfn tyf sf]n:6f]/ hGo 

kmf]x/sf] Joj:yfkg ug{ cfjZos ePsf 5'§} ykz'Ns nfUg]5 . 

2= pNn]lvt ;]jfu|fxL ;b:ox?sf] jfx]s jf j9L kmf]x/pTkfbg x'g]sf] xsdf cfk;L 5nkmn, ;xdtLaf6 b//]6 

lgwf{/0f ul/g]5 .  

3= dfl;s /sd afx]s z'?df ;b:otf ln+bfsf] avtdf Ps k6ssf nflu ;b:otf jfkt ?=@)).– / sf8{ jfkt 

?=@%÷– tyf sf8{ kl/jt{g ubf{ ;d]t ?=@%÷– nfUg] Joj:yf x'g]5 . 

4= ;b:otf z'Ns eQmfgL ubf{ ljn ef}r/ clgjfo{ lng'xf]nf dfl;s z'Ns glbO{ cfn6fn u/]df r]s hfrsf] 

;dodf hl/jfgf ;lxtsf] ;Dk'0f{ /sd Ps}k6s ltg'{kg]5 . 

5= gu/kfnLsf, Snj, ;d'bfosf] l;kmfl;/sf] cfwf/df ;]jfz'Nsdf 5'6sf] Joj:yf ul/g]5 .  

 

 

 

 



खोला खोल्सीको मापदण्ड सम्बन्धमा 

 

क. खोिा लकनारमा लनमाणण गने सम्बन्त्िमा नापीको नक्साबाट कायम रहकेो छेउबाट दायााँ बायााँ 

लवरणमुलत खोिामा २० लमटर छोडी लवकास तिा भौलतक लनमाणण गनुण पनेछ । 

ख. चलुनखेि खण्डको च्याने खोिामा ६ लमटर चौडाई कायम गरी दायााँ / बायााँको ८ लमटरमा बाटो 

तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ । 

ग.  िोवी खोिाको हकमा िोवीखोिा आयोजना भएको स्िानमा प्रोजेक्टको प्िालनङ अनसुार , 

प्िालनङ बाहकेको स्िानमा खोिाको ९ लमटर चौडाई कायम गरी दायााँ / बायााँको ९ लमटरमा 

बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ । 

 

घ. िडुी खोिा ४ मीटर चौडाई कायम गरी  दायााँ  / बायााँ ८ लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण 

गररनेछ । 

ड. च्यालसन्त्डोि खोल्सा , िापासी लसमानाको खोिामा ४ लमटर  चौडाई कायम गरी , दायााँ  / 

बायााँमा ६ लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ ।  

च.  रुरमती मािील्िो भाग  ४ लमटर खोिा चौडाई कायम गरी दायााँ  / बायााँ ६ लमटर बाटो तिा 

अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ ।  

छ. यज्ञमलत खोिाको  ६ लमटर चौडाई कायम गरी  दायााँ  / बायााँ ८ लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक 

लनमाणण गररनेछ ।  

ज. राजकुिो २ लमटर  चौडाई कायम गरी  दायााँ  / बायााँ ६ लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण 

गररनेछ । 

झ. चपिी देखी िोवीखोिा जोड्ने च्यानेखोिामा  ३ लमटर चौडाई कायम गरी  दायााँ  / बायााँ ६ 

लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ । 

ञ. नगरपालिकाका अन्त्य क्षेरमा रहकेा  खोल्सा तिा राजकुिोमा न्त्यनूतम २ लमटर चौडाई कायम 

गरी  दायााँ  / बायााँ ४ लमटर बाटो तिा अन्त्य भौलतक लनमाणण गररनेछ ।  



ट.नगरपालिका लभरका अन्त्य सवै कुिो खोल्सा र खोिामा राखेको ढि लनकाल्न िगाई नक्सा 

बमोलजम खोिाको लसमाना कायम गरर न्त्यनूतम २ लमटर राखी ४ लमटर दायााँ  / बायााँ बाटो 

लनमाणण गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 


