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(स्थानीय रथाजपत्र)
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सरकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि उलिेमखि बिोमजिको  कथाय्षमि्ी, 

मनददेमशकथा सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -२
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बुद्धभूमि िथासी छथात्रथा प्रथामिम्क मशक्था अधययन छथात्रिमृति मििरण 
समबन्ी कथाय्षमिम्, २०७८ 

कार्यपालिकाबाट पारित लिलत २०७८।०२।२१
प्रसिथािनथा :
 लिक्ा एक आधािभतू िौलिक हकको रूपिा िहकेो छ । प्ालिलधक लिक्ािा खास 
गिी बदु्धभलूि नगिपालिकाका िलक्त (थारू/िधिेी/अतरनत नरनू आलथ्यक अिसथा भएका 
ि जेहने्ाि) छात्ाहरूको पहुचँ बढाई गणुसतिीर प्ालिलधक लिक्ा प््ान गिी प्ोतसाहन गन्य 
आिशरक िहकेो ्लेखनछ । अत: प्ालिलधक लिक्ाको ३ िर्षे लिपिोिा तहका लिलभनन 
लिर्रिा अधररन गनषे थारू/िधिेी/ अलत लबपनन तथा जेहने्ाि छात्ाहरूिाई प्ोतसाहन गन्य 
प्ालिलधक अधररन छात्िलृतिको लितिण गन्य िाञछनीर ्लेखएकोिे बदु्धभलूि नगिपालिका 
नगि कार्यपालिकािे सथानीर सिकाि सञचािन ऐन, २०७४ को ्फा १०२ को उप्फा 
(२) बिोलजि रो प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति लितिण समबनधी कार्यलिलध २०७८ 
जािी गिी िाग ूगिेको छ ।

पररचछेद-१
      प्रथारममभक

१. समंक्प्त नथाि र प्रथारमभ:
क) रो कार्यलिलधको नाि "प्रथामिम्क मशक्था अधययन छथात्रिमृति मििरण समबन्ी 

कथाय्षमिम्, २०७८" िहकेो छ ।
ख) रो कार्यलिलध बदु्धभलूि नगि िाजपत्िा प्किन भए पश्ात ततकाि प्ािमभ हुनेछ ।
२) परिभार्ा : लिर्र िा प्संगिे अकको अथ्य निागेिा रस कार्यलिलधिा :
क) "कार्यलिलध" भननािे प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति लितिण समबनधी कार्यलिलध, 

२०७८ िाई सम्झन ुप््यछ ।
ख) "नगिपालिका" भननािे बदु्धभलूि नगिपालिका, कलपििसतिुाई सम्झन ुप््यछ ।
ग) "प्ालिलधक लिक्ा" भननािे प्ालिलधक लिक्ा तथा वरिसालरक तालिि परिर्् 
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(CTEVT) बाट अनिुलत लिइ सञचालित कृलर्/पि/ुआरिुषे्/इलनजलनररिङ्ग/नापी/
पािािेलिकि तफ्य  अधररनित थारू/िधिेी /अतरनत नरनू आलथ्यक अिसथा ि जेहने्ाि 
प्लत ििा कमतीिा १ जना छात्ा हुनेछ ।

घ) लिक्ा,रिुा तथा खिेकु् िाखा भननािे बदु्धभलूि नगि कार्यपालिकाको कारा्यिरको 
लिक्ा, रिुा तथा खिेकु् िाखािाई सम्झन ुप््यछ ।

ङ) "प्ालिलधक लिक्ािर" भननािे नेपाि लभत् बािी लिज्ान/पि/ुआरिुषे्/इलनजलनररिङ्ग/
नापी/ पािािलेिकि तफ्य का प्ालिलधक लिक्ा अधरापन हुने िलैक्क संसथािाई सम्झन ु
प््यछ ।

च) "छात्िलृति सञचािन तथा वरिसथापन सलिलत" भननािे रसै कार्यलिलधको ्फा ११ 
बिोलजि गलित सलिलतिाई सम्झन ुप््यछ ।

छ) "छात्िलृति" भननािे तोलकएको सचूकका आधाििा छनौट भएका छात्ाहरूिाई 
प्ालिलधक लिक्ा अधररनका िालग नगिपालिकािे उपिबध गिाउने बालर््यक िौलरिक 
सलुिधािाई जनाउँछ ।

३. प्ालिलधक लिक्ा छात्िलृति लितिण गनु्यको उद्शेर ्हेार बिोलजि िहकेा छन ्।
क) बदु्धभलूि नगिपालिकाका थारू/िधिेी अतरनत नरनू आलथ्यक अिसथा भएका जेहने्ाि 

छात्ाहरूिा प्ालिलधक लिक्ाको पहुचँ सथालपत गनषे ।
ख) बदु्धभलूि नगिपालिकाको िहतिपणू्य रूपिा  िहकेो कृलर्/पि/ु आरिुषे्/ इलनजलनररिङ्ग 

/ नापी / पािािलेिकि क्ेत्को िालग आिशरक प्ालिलधक जनिलति तराि गिी तत ्तत ्
क्ेत्िा वरािसालरकता ि आतिलनभ्यिता िलृद्ध गनषे ।

ग) प्ालिलधक लिक्ािरहरूिा आलथ्यक आभािका कािण प्ालिलधक लिक्ा अधररनको 
अिसि नपाएका लिद्ाथथीहरूिाई अधररनको अिसि प््ान गनु्य ।

घ) प्ालिलधक लिक्ािा लिद्ाथथीको आकर््यण बढाई छात्ाहरूिाई आतिलनभ्यि बनाउन ु।

पररचछेद - २
छथात्रिमृतिकथा िथामग सिथािेश गररएको मिरय के्त्र ि्था िमक्ि सिूह : 
४. रो छात्िलृति लनमन अनसुािका लिपिोिा तहका ३ (तीन) िर्षे प्ालिलधक लिर्र अधररन 
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गनषे लिद्ाथथीहरूका िालग िात् उपिबध गिाइनेछ ।
क) बािी लिज्ान / पि ु प्ालिलधक /अलिन /आरिुषे् /लिपिोिा इलनजलनररिङ्ग / 

पािािेलिकि ।

५. बदु्धभलूि नगिपालिका लभत् सथारी रूपिा बसोबास गिी बदु्धभलूि लभत् िा बालहि अनरत् 
जहाँ सकैु प्ालिलधक लिक्ािरिा िालथ उलिेख  गरिएका लिर्र क्ेत्हरूिा अधररन 
गरि िहकेा नगिपालिका लभत् सथारी बसोबास गनषे तोलकएको संखराका छात्ाहरू रस 
छात्िलृतिका िलक्त सिहू िहकेा छन ।

पररचछेद - ३

छथात्रिमृतिकथा िथाभग्थाही मिद्था्थी छनोट मनरनिरिथाकथा आ्थार ि्था सि्षहरू :
६. रो छात्िलृति लितिणका िालग लनमन आधािहरू अपनाइनेछ ।
क) CTEVT बाट समबनधन प्ाप्त भइ सञचालित प्ालिलधक लिक्ािा उलिेलखत तह ि 

लिर्रको प्िेि पिीक्ा उतिीण्य गिी सोही लिक्ािरिा भना्य भइ लनरलित अधररन 
गरििहकेो हुनपुनषे िा बदु्धभलूि नगिपालिकाको सथारी बालसन्ा भइ उलिेलखत तह ि 
लिर्रको अधररन गनषे ।

ख) छात्िलृतिको िालग लनिे्न ल्एको बर््य अनर कुनै सिकािी छात्िलृति नपाएको भलन 
अधररनित लिक्ािरिे लसफारिस गिेको हुनपुनषे ।

ग) बदु्धभलूि नगिपालिकाको सथारी बालसन्ा तथा िलक्त िग्य (थारू/िधिेी/अतरनत 
नरनू आलथ्यक अिसथा भएका जेहने्ाि) को लिद्ाथथी हो भलन समबलनधत ििाको 
लिक्ा सलिलतको बैिकबाट भएको लसफारिस संिगन हुन ुपनषे । समबलनधत ििा लिक्ा 
सलिलतिे लसफारिस ग्ा्य ्हेाएका आधािहरू लिनपुनषे ।

१. एकि िलहिा घिििूी/अपाङगता भएका वरलति घिििूी भएको घिको छात्ािाई 
प्ाथलिकता ल्ने ।

२. अलभभािकको सथारी जालगि/वरिसार गिी ल्गो आम्ानी हुने प्कृलतको कार्यिा संिगन 
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निहकेो िालग प्ाथलिकता ल्ने ।  
३. उचच अनिुासन असि आचिण भएको तथा बाि लििाह नगिेको हुनपनषे ।
४. नगिपालिकाबाट जािी हुने सचूना बिाोलजि ििा कारा्यिरिा लनिे्न ल्न सकने ि ििा 

लिक्ा सलिलतबाट SEE को GPA सिते िाइ्य आधाि लिइ्य लसफारिस भइ्य आएपलछ 
नगिसतिीर सलिलतबाट रलकन भएपलछ िात् ग्ाह्यर हुनेछ । अागािी आ.ि. िा ्ोस्ो 
िर््यका िालग लिपिाेिा प्थि िर््य ि तेस्ाे िर््यकाे िालग लिपिाेिा ् ाेस्ो िर््यकाे िाक्य लसट 
पेि गनु्यपनषेछ ि उतीण्य भएकाे हुनपुनषेछ । अनरथा छात्िलृति उपिबध हुनेछैन । साथै 
्ाेस्ो/तेस्ाे िर््यकाे िालग छात्िलृति प्राेजनिा ििाकाे लसफारिस अािशरक पनषे छैन 
। वरलतिगत लनिे्न, िाक्य लसट ि अधररन गरििहकेाे संसथाकाे लसफालिस भए हुनेछ ।   

७. लनमन अिसथािा छात्िलृति प्ाप्त गन्य ग्ाह्यर हुने छैन ।
क) जमिा लिद्ािर खिेुको ल्नको ८० % हालजिी नभएिा ।
ख) अधररनको लसिलसिािै २० बर््य कि उििेिा लििाह गिेिा ।
ग) गित िा ्झटुा लिििणहरू भिेको प्िालणत भएिा ।
घ) नगिपालिका तथा लिद्ािर प्िासनिे तोकेको अनर लनरि उलिघनं गिेको प्िालणत 

भएिा ।

पररचछेद- ४

छथात्रिमृति कोटथा रकि ि्था रकि मनकथासथा प्रमरियथा 
८. रस कार्यलिलध बिोलजि उपिबध हुने प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति तपलसि 

अनसुािको ििागत कोटा कारि गिी उपिबध गिाइनेछ । ति कुनै ििािा कोटा 
अनसुाि छात्ा उपिबध नभएिा नगिपालिका लभत्को अनर ििाको छात्ािाई प््ान 
गरिनेछ । साेका िालग ििा लिक्ा सलिलतिे एक िखुर ि एक िैकललपक छात्ाकाे 
लसफारिस गनु्यपनषेछ । 



खण्ड १       बर्ष ५            अंक १२                 मिमि ः जेठ २८ गिे २०७८

बुद्धभूिी राजपत्र २०७८ 6

क्र.स. छात्िलृतिको लिििण
छात्िलृति प्ाप्त गनषे छात्ा संखरा छात्िलृति प्ाप्त गनषे 

नगिपालिकाका जमिा छात्ाप्लत ििा नगिपालिका जमिा

१
कृलर्/पि/ुलिज्ान/आरिुषे्/

इलनजलनररिङ्ग/नापी/पािािलेिकि
१ १० १०

  
तोलकए अनरुूप छात्ा समबलनधत ििािा निहिेा अकको ििाबाट पलन बैकललपक उमिे् िािबाट 
पलन छनौट गन्य सलकने छ ।
९. रस कार्यलिलध बिोलजि उपिबध हुने छात्िलृति समबलनधत प्लत छात्ा अलधकति िालर््यक 

रू. ३०,०००।- (तीस हजाि) का ्ििे अधररन गिेको लिक्ण संसथाको खातािा 
उपिबध गिाइनेछ ।

१०. छनोट भएका लिद्ाथथीहरूिाई बदु्धभलूि नगिपालिकाबाट उपिबध हुने छात्िलृति िकि 
लनजहरूिे अधररन गरििहकेा प्ालिलधक लिक्ािरबाट प्ाप्त लनजहरूको अधररन 
प्गलत प्लतिे्नको आधाििा बालर््यक रूपिा सोही लिक्ािरको खातािा पिाइनेछ ।

पररचछेद- ५

छथात्रिमृति सञचथािन ि्था वयिस्थापन समिमि  समबमन् वयिस्था ।
११. नगिपालिकाबाट लितिण गरिने छात्िलृतिको छात्िलृति कार्यक्रिको सिनिर सहजीकिण 

गन्य ्हेारको सलिलत गिन गरिनेछ ।
क) नगि लिक्ा सलिलतको संरोजक -                                                              संरोजक
ख) नगिपालिकाको प्िखु प्िासकीर अलधकृत -                                              स्सर
ग) नगिपालिकाको सािालजक लिकास सलिलतको संरोजक -                                 स्सर 
घ) कार््यपालिका स्सर िधरे िलहिा स्सर एक जना        स्सर 
ङ) नगिपालिकाको लिक्ा रिुा तथा खिेकु् िाखा प्िखु -                         स्सर -सलचि 
१२. बुँ्ा नं. ११ िा उलिेलखत सलिलतिे आिशरकता पिेको खणििा उलिेलखत छात्िलृति 

संग समबलनधत लिर्रिा अनभुि भएको लिज्हरूिधरेबाट २ जना समि आिलनत्त 
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स्सरको रूपिा आिनत्ण गन्य सलकनेछ ।
१३. बुँ्ा नं. ११ बिोलजि गिन भएको सलिलतको बैिक संरोजकिे तोकेको लिलत, सिर 

ि सथानिा आिशरकता अनसुाि बसनेछ ।

१४. छात्िलृति लितिण सलिलतको काि, कत्यवर ि अलधकाि ्हेार बिोलजि हुनेछ ।
 क) रस छात्िलृति लितिण कार्यलिलधको अलधनिा िलह िलक्त सिहूका लिद्ाथथीहरूबाट 

्िखासत आह्ानको सचूना प्कािन पश्ात ्समबलनधत इचछुक छात्ािे सचूना आह्ान 
भएको १५ ल्न लभत् आ-आफनो ििािा अलभभािक ि आफनो नागरिकताको 
प्लतलिलप , बसाई -सिाई गिेको भए सो को लनससा , SEE को िाक्य  लसट ि चारिलत्क 
प्िाण पत्को प्लतलिलप सलहत लनिे्न पेि गनु्य पनषेछ । लनिे्नको िलुक िागनेछैन ।

ख) छात्िलृति लितिणका िालग आिशरक बजेटको वरिसथा गन्य कार्यपालिकािाई 
लसफारिस गनषे ।

ग) छात्िलृतिको समबनधिा प्ालिलधक लिक्ािरहरू सँग सिनिर गनषे ।
घ) समबलनधत ििा कारा्यिरिा लनिे्न नपिेको/लसफारिस नभएको बखत अनरत् ििा बाट 

िखुर ि िैकललपक गरि आएकोिा अिसथा हिेी अनर ििाको िैकललपकिाई पलन 
छात्िलृति उपिबध गिाउन लसफारिस गनषेछ । 

१५. छात्िलृति लितिण समिलनध कुनै लबिा् िा अनर कुनै प्ालिलधक सिसरा उतपनन भएिा 
नगि कार्यपालिकाको लनण्यर बिोलजि हुनेछ ।
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अनुसचूी  १

प्रथामिम्क मशक्था अधययन छथात्रिमृति आिेदन फथारथािको ढथँाचथा
 

लिलत........................
श्ीिान ्संरोजक जरू
ििा लिक्ा सलिलत
बदु्धभलूि नगिपालिका, कलपििसत ु।

लिर्र :- प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति उपिबध गिाई पाउँ ।

 प्सततु लिर्रिा तहाँ नगिपालिकाबाट लिलत...................................... प्कालित 
प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति समबलनध सचूना बिोलजि  कलपििसत ु बदु्धभलूि 
नगिपालिका ििा नं. ............ िा सथारी लनिासी .........................को नालतनी ..........
......................... तथा ...........................को छोिी ि लनिे्क .............................
िे .............................लिद्ािरिा ............................ लिर्र लिइ ३ िर्षे लिपिोिा 
तहको प्ालिलधक लिक्ा अधररन गरििहकेो थारू/िधिेी/अतरनत नरनू आलथ्यक अिसथा 
िहकेो साथै जेहने्ाि/बाि-लििाह नगिेको लिद्ाथथी सिते भएकोिे तहाँ नगिपालिकाबाट 
उपिबध हुने प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति पाउँ भलन श्ीिान ्सिक् रो लनिे्न पेि 
ग््यछु । सचूनािा िाग भए बिोलजिका कागजातहरू प्िालणत गिी रसै लनिे्न साथ संिगन 
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िाखी पेि गिेको छु । 
क) अलभभािक तथा समबलनधत छात्ाको नागरिकताको प्लतलिलप ।
ख) SEE को िबधांक पत्/ चारिलत्क प्िाण पत् ।
ग) अधररन गरििहकेो लिक्ािरको लसफारिस िा आलधकारिक परिचर पत्को 
प्लतलिलप ।
       लनिे्क 
                                                                         नाि थि  :-  ................................
                                                                         ्सतखत :- .................................
                                                                         िेगाना :- ...................................
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अनसुचूी  २
लिक्ािरको लसफारिस ढाँचा

                                                                   लिलत .....................
श्ीिान ्संरोजक जरू
छात्िलृति सञचािन तथा वरिसथापन सलिलत 
बदु्धभलूि नगिपालिका,कलपििसत ु।

लिर्र :- लसफारिस समबनधिा ।

 प्सततु लिर्रिा तहाँ नगिपालिकाबाट लिलत................................प्कालित 
प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृति समबनधी सचूना बिोलजि......................ििा 
नं........िा सथारी लनिासी .........................को नालतनी..........................तथा 
......................को छोिी...........................िे .................................लिद्ािरिा 
...............................लिर्र लिइ .................तहको प्ालिलधक लिक्ा अधररन गरििहकेो 
थारू/िधिेी/अतरनत नरनू आलथ्यक अिसथा िहकेो जेहने्ाि लिद्ाथथी छात्ा भएकोिे तहाँ 
नगिपालिकाबाट उपिबध हुने प्ालिलधक लिक्ा अधररन छात्िलृतिको िालग ििा लिक्ा 
सलिलतको लसफारिस सिते रसै साथ संिगन िालख िखुर एक जना ि िैकललपक एक जना 
सलहत लसफारिस गिेको छु ।
                                                                           लसफारिस गनषेको 
                                                                   नाि थि  :-  .................................
          प् :-    ....................................
                                                                   ्सतखत :- ...................................
                                                                            
 आज्ािे
     अलनि पौिेि
                         प्िखु प्िासकीर अलधकृत
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िि्षि समभथार कोर स्थापनथा सञचथािन र उपयोग समबन्िथा 
वयिस्था गन्ष बनेको कथाय्षमिम्-२०७८ 

कार्यपालिकाबाट पारित लिलत २०७८।०२।२१ 
 सथानीर सिकाि सञचािन ऐनको ्फा ११ को ७ बिोलजि नगिपालिकाको 
क्ेत्ालधकाि लभत् लसचाई, खानेपानी, लिद्तु, सिास्थर, लिक्ा, जि उपरोग, िाताििण, 
परा्यििण तथा जैलिक लिलिधता, उजा्य जसता लिर्रहरूिा संघीर/प्ा्लेिक नीलत िाग्य्ि्यन 
अनरुूप ि ्फा ११ (१) बिोलजि एकि अलधकािको सचूीका िि्यत जनर क्ेत्हरू 
सथानीरसतिका लिकास आरोजना तथा परिरोजनाहरू, लिक्ा, सिास्थर ि सिसफाईजनर 
पिूा्यधािहरू, सथानीर बजाि वरिसथापन, सथानीर सिक, ग्ािीण सिक, कृलर् सिक ि 
लसचाई जसता क्ेत्हरूको िि्यत कार्य प्रोजनका िालग चाि ुआ. ि िा सञचालित रोजनाहरू 
बाट ०.५ %  कट्ागिी िि्यत समभाि प्रोजनका िालग नगि सभाबाट थप िा अनर संघ/
संसथा/लनकार/उपभोतिा/वरलतिबाट सिते जमिा गन्य सलकने गिी एक छुटै् िि्यत समभाि 
कोर्को वरिसथापन गनषे प्रोजनका िालग ्फा ११(२) तथा उप्फा(७) बिोलजिका 
लिर्रिा वरिसथा गन्य सोही ऐनको ्फा १०२ को उप्फा(२) बिोलजि रो कार्यलिलध 
कार्यपालिकाबाट पारित गिी २०७८ साउन १ गते ्लेख िाग ु हुने गिी कोर् सथापना ि 
परिचािन गनषे लनण्यर गरिरो  ।

१. पररभथारथा :
क) "िि्षि समभथार कोर" भननािे चाि ुआ. ब िा सञचालित रोजनाबाट ०.५% िकि 

कट्ा गिी (उपभोतिाको सितेको) सोही ि उसतै प्कृलतका रोजना/परिरोजनाका िि्यत/
समभाि प्रोजनका िालग िकि कट्ा ि आगािी आ. ब िा संकलित तथा थप िकि 
सितेको अनिुान गिी आकलसिक तथा लनरलित िि्यतका िालग सथापना गरिएको 
कोर्िाई ब्ुझाउने छ । 

ख) "कथाय्षमिम्" भननािे िि्यत समभाि कोर् सथापना, सञचािन ि उपरोग समबनधिा 
वरिसथा गन्य बनेको कार्यलिलधिाई जनाउने छ । 



खण्ड १       बर्ष ५            अंक १२                 मिमि ः जेठ २८ गिे २०७८

बुद्धभूिी राजपत्र २०७८ 12

ग) "िि्षि समभथार अिम्" िि्यत समभाि अिलध भननािे अलघलिो िा सो भन्ा एक 
आ. ब अलघ लनलित संिचनाहरूको लिप्का कािणिे (बाढी, पलहिो, भकू्र) िा 
अनर प्ाकृलतक कािणिे क्लत पिु ्राएको भलन ििा कारा्यिरबाट लिप् ्िा प्ाकृलतक 
कािणिे क्लत पगुेको भलन रलकन भई आएको हकिा प्ालिलधक रूपिा क्लतको रथा्यथ 
रलकन गिी पेि भएपलछ आकलसिक ि लनरलित रूपिा साउन १ ् लेख परु् िसानत समि 
िि्यत गनषे कार्यिाई जनाउने छ । 

घ) "मजमिेिथारी शथाखथा" भननािे पिूा्यधाि जनर क्लत ि सोको िि्यत प्रोजनको िालग 
पिूा्यधाि िाखा लजमिा हुनेछ । 

ङ) "रकि मसिथा" िि्यत समभाि प्रोजनका िालग एउटा रोजनाको हकिा अलधकति 
लसिा ३ िाख समिको िहनेछ ि िि्यत कार्य अिानत/कोटेिन िा उपभोतिा बाट 
अिसथा गिी पिूा्यधाि िाखािे गनषेछ  ।   

२. िि्षि समभथार अिम्, मसिथा र मजमिेिथारी 
 िि्यत समभािको अिलध साधािण तथा साउन १ ्खेी परु् िसानत समि िहनेछ , 
िि्यतका िालग एउटा रोजनािा अलधकति ३ िाख  समि िात् खच्य गन्य सलकनेछ सो 
भन्ा बढीको क्लत भएको अिसथािा सभाबाट बजेट वरिसथा गिी(औलचतरको आधाििा) 
कारा्यनिरन गन्य िाधा पगुेको िालनने छैन  ि िि्यत कार्य आिशरकता अनसुाि अिानत/
कोटेिन/सलिलत िाफ्य त गनषे/गिाउने ्ालरति सहजीकिण सलिलतको लसफारिस पिूा्यधाि 
िाखाको िहनेछ । 

३. िि्षि समभथार कोर पररचथािन सहजीकरण समिमि समबन्िथा 
 िि्यत समभाि गिी साबतु अिसथािा सञचािन गन्य सलकने, अलधकति लहत हुने 
खािका रोजना /परिरोजना कार्यहरूको रलकन गिी लसफारिस गनषे ्हेार बिोलजिको 
सलिलत िहनेछ उति सलिलतिे लनण्यर/भएका कार्यहरूको सिीक्ा ि सधुाि ि उपरोगी बनाउन 
लहउँ् ेअलधिेिनिा छिफि चिाउने छ । उति सलिलत ्हेार अनरुूप िहनेछ । 

्बैु कान ्लेखने हाि 
सािै लखचकेो पासपोट्य 
साइजको िंलगन फोटो
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 नगि प्िखु - संरोजक
 उप प्िखु - उप संरोजक
 स्सर  - प्िखु प्िासकीर अलधकृत 
 स्सर  - फिक ्िबाट प्लतलनलधति गनषे कार्यपालिका स्सर
 स्सर सलचि - पिूा्यधाि िाखा प्िखु 
 उति सलिलतको बैिक हिेक आ. ब भ्ौ १५ पलछ कमतीिा ३ िाट बसनेछ ि लिप् ्
जनर क्लतको रलकन गरि (सिक, खानेपानी, लिद्ािर) िाखािाई कारा्यनिरनको लजमिा 
ल्नेछ ।
  आलथ्यक प्िासन रोजना िाखा प्िखु तथा पिूा्यधाि सलिलत संरोजकिाई 
आिशरकता अनसुाि आिलनत्त गन्य सलकने छ ।
समिमिको कथाि ,कि्षवय
 क) िि्यत जनर कार्यहरूको खाका बनाउने ।
 ख) बजेटको रलकन गनषे 
 ग) अिानत/कोटेिन िा सलिलत  कसबाट ग्ा्य उपरोगी हुने हो लिलध  रलकन गनषे ।
 घ) प्गलत आगािी लहउँ् ेनगिसभािा पेि गनषे ।

४. िि्षि समभथार कथाय्षमिम् र कोर सञचथािन 
क) िि्यत समभाि कार्य भननािे प्ाकृलतक लिप् ्िा लनरलित  आकलसिकताका कािणिे 

सिक ,खानेपानी , सिास्थर ,लिद्ािर ,िाताििण जसता ्फा ११(२) तथा ्फा 
३ बिोलजिको (संघ/प््िे सँग िुलपिकेिन नहुने गिी) लजमििेािीका कार्यहरू िगतै 
अलघलिो िा सो भन्ा एक आ. ब अलघ समि लनलि्यत भएको संिचनाहरूको िि्यत 
द्ािा साबतु अिसथािा सञचािन गनषे प्रोजनका िालग भ्ौ १५ (आिशरकता ि 
औलचतरका आधाििा सो भन्ा अगािै बसन िाधा पिेको िालनने छैन) ् लेख परु् िसानत 
समि कार्य गिी सेिा /सलुिधाको लनिा्यह उपरोग गनषे कार्य बलु्झने ि उति कार्यका िालग 
अलघलिो आ.ि का रोजनाहरूबाट कट्ा गरिएको ०.५% ि थप सिते गिी कार्यक्रि 
खाका बनाई िि्यत गनषे कार्य ि सोका िालग कोर् वरिसथापन गनु्य हो ।
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ख) कोर्को सञचािन : कोर्को सञचािन प्िखु प्िासकीर अलधकृत ि िेखा प्िखुबाट 
हुने छ ।लिलिध िीर््यकको खातािा जमिा गिी सोही खाता िाट  गनषे  िा अनर उपरतुि 
लिलध अििमबन गनषे लजमिा पालिकािा िहने छ ।

ग) प्लतिे्न ि  पिीक्ण आनतरिक/बाह्य पिीक्कबाट हुनेछ ।

५. सञचथािन मिम् 
क) सहजीकिण सलिलतिे  आिशरकता ि औलचतरको आधाििा लनण्यर गिी अिानत, 

कोटेिन िा सलिलत िाफ्य त िि्यत जनर कार्य गरिनेछ । िेकका िाफ्य त लनिा्यण भएका 
रोजना/परिरोजनाको हकिा DLP सिरािलध अलनिार्य पिुा भएको हुनपुनषे छ ।

ख) िि्यत समभाि सलिलत सानो ि छरितो हुने गिी बढीिा ५ स्सरीर सिािेिी लसद्धानतको 
िि्य अनरुूप गनु्यपनषे छ ।

६. सशंो्न ,पररिथाज्षन ि्था खथारेजी समबन्िथा ।
रो कार्यलिलधको आिशरकता ि औलचतरताको आधाि संिोधन, परििाज्यन िा खािेजी 

समिको अलधकाि कार्यपालिकािा लनलहत िहनेछ ।

 आज्ािे
     अलनि पौिेि
                         प्िखु प्िासकीर अलधकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथा मभत्र उतपथामदि स्थानीय कृमर / पशु-पनछी / िन जनय 
उतपथादनहरूको प्रिद्ध्षन र बजथारीकरण मनददेमशकथा -२०७८ 

कार्यपालिकाबाट सिीकृत लिलत २०७८।०२।२१

 प्कृलतको अनपुि उपहािको रूपिा िहकेो रस बदु्धभलूि नगिपालिका कृलर्/पि-ुपनछी/
िन जनर उतपा्नहरूको प्िद्ध्यन ि बजािीकिण द्ािा रहाँका नागरिकहरूिाई सिाििमबी, 
आतिलनभ्यि ि उतपाल्त िसतहुरूको उलचत बजािीकिणिा धरान पिु ्राउने िनसारका साथिा 
उतपा्निा आधारित अनु् ान तथा बजािीकिणिाई प्श्र ल्ने प्रोजनका िालग सथानीर 
सिकाि सञचािन ऐन २०७४ को ् फा ११ को उप्फा (२) को (ञ) (ि) उप्फा ४ को (ङ) 
अनरुूप कार्यहरू गनषे प्रोजनका िालग सोही ऐनको ्फा ११ को उप्फा (७) बिोलजिका 
काि कत्यवर ि अलधकाि प्रोग ग्ा्य आिशरकता अनसुाि काननु नीलत, रोजना, िाप्णि 
तथा कार्यलिलध बनाई िाग ुगन्य सकने भनने आधाििा ्फा १०२ को उप्फा २ बिोलजि 
लन्षेलिका बनाई कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्िा प्कािन भएपलछ िाग ुहुनेछ ।

१. समंक्प्त नथाि र प्रथारमभः- 
क) लन्षेलिकाको नािः- “बुद्धभूमि नगरपथामिकथा मभत्र उतपथामदि स्थानीय कृमर / पशु-

पनछी / िन जनय उतपथादनहरूको प्रिद्ध्षन र बजथारीकरण मनददेमशकथा -२०७८” 
िहने छ ।

२. परररथाभथाः-  रो लन्षेलिका तरुुनत प्ािमभ हुनेछ ।
लिर्र िा प्संगिे अकको अथ्य निागेिा कृलर्/पि-ुपनछी/िन जनर उतपा्नहरूको बढोतििी ि 

उति उतपा्नहरूको बजािीकिण द्ािा िलूर श्ङ्ृ खिा कारि ग्दै सिाििमबी ि आर-
आज्यन गन्य नगििासीिाई अलभपे्रित गनषे ।

क) “ऐन” भननािे सथानीर सिकाि सञचािन ऐन, २०७४ िाइ्य सम्झन ुप््यछ ।
ख) “ नगिपालिका” भननािे बदु्धभलूि नगिपालिकािाइ्य सम्झन ुप््यछ ।
ग) “ कारा्यिर” भननािे नगिपालिका नगि कार्यपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुप््यछ ।
घ) “ प्िखु” भननािे बदु्धभलूि नगिपालिकाको प्िखुिाइ्य सम्झन ुप््यछ ।
ङ) “ प्िखु प्िासकीर अलधकृत” भननािे नगिपालिकाको प्िखु प्िासकीर अलधकृत 



खण्ड १       बर्ष ५            अंक १२                 मिमि ः जेठ २८ गिे २०७८

बुद्धभूिी राजपत्र २०७८ 16

सम्झन ुप््यछ ।
च) “सलिलत” भननािे बदु्धभलूि नगिपालिकाको रस लन्षेलिका बिोलजि गलित हुने 

सलिलतिाइ्य सम्झन ुप््यछ ।

३. उतपथादन ि्था बजथारीकरणकथा के्त्रहरू:
 अ. कृमर िफ्ष
क) धान, िकै, गहुकँो उतपा्न बढोतििीका िालग लसँचाई प्बनध, उननत लबऊ प्बनध ि 

रालनत्कीकिणिा सहरोग ।
ख) तेिहन, ् िहन, तिकािी ि फिफूिको उननत लबऊ, प्लिलध, िाटो पिीक्ण द्ािा उतपा्न 

िलृद्धका गलतलिलध सञचािन ।
ग) अिसथाको लिशे्र्ण गिी बढी समभालित ि बजाि िलूर उचच िहकेा उतपा्नहरूिा 

उतपा्निा आधारित अनु् ान प्णािीको िरुुिात ।
आ. पि-ुपनछी तफ्य  
क) बाख्ा, गाई, भैसँी (पािापािी सिते) िंगिु, कुखिुा (िैथाने) को उतपा्न ि सोको 

बजािीकिणिा सहरोग, वरािसालरकता िलृद्धका िालग अनु् ानको वरिसथा गरिने ।
ख) ्धूको हकिा सहकािी िाफ्य त लिक्री प्बनध गिेको बखत उतपा्निा आधारित अनु् ान 

प्णािी सथापना गरिने ।
ग) पि ुउपचािका िालग लनरलित घमुती लिलििहरू सञचािन गरिने ।
घ) िेिी तथा िास ु पसिहरूको सधुािका िालग सहरोग तथा अनगुिन गिी सधुाििाई 

अलभपे्रित गरिने छ ।
इ. सािु् ालरक िनजनर उतपा्न तफ्य :
क) सािु् ालरक िनजनर उतपा्नहरू बनकस, पात, कचचा प्ाथ्य, जिीबटुी खतेीिाई 

प्श्र ल्ने ।
ख) ढलकरा, टपिी, िनजनर उतपा्न प्िोधन द्ािा Value Add हुने प्कृलतका सािलूहक 

िा एकि प्रासिाई वरिसारीका बनाउन प्लिलध, सीप, पजुी ि बजाि समिको पहुचँ 
सलुनलश्त गन्य सहरोग गनषे ।

ई. कृलर्/पि/ुिनजनर उतपा्नहरूको लिलिधीकिण ,बजारिकिणजनर कार्यहरू कोसेिी 
घि, लिक्री केनरि, हाट बजािको सधुाि ि आधलुनलकिण िूिा वरापारिक घिानाहरू/ 
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पसिहरू सँग सिनिर सथालपत गन्य आिशरकता अनरुूप  सहरोग गनषे कार्य  ।

३. कृमर/ पशु-पनछी/िनजनय उतपथादनको बजथारीकरण सहजीकरण समिमि:
कृलर्/पि-ुपनछी/िनजनर उतपा्नहरूको उतपा्कति अलभिलृद्ध द्ािा बजािीकिणिा सहरोग 

सिनिर गन्य एक सहजीकिण लसफारिस सलिलत िहने छ ।
-  नगि प्िखु -संरोजक
-  ्गुध जनर कािोबाििा संिगन सहकािीका अधरक्/वरिसारीक िधरे १ जना  -स्सर
-  गैससका प्लतलनलध १ जना -स्सर
-  िास ुवरिसारीहरू िधरे १ जना -स्सर
-  उद्ोग िालणजर संघको प्लतलनलध १ जना -स्सर
-  िनजनर उतपा्नहरूको बजािीकिणिा संिगन वरिसारी/सिहूको प्लतलनलध १ जना -स्सर
-  िूिा लनजी कृलर्/पि-ुपनछी/फि्यहरूको प्लतलनलध िधरे १ जना -स्सर
-  कार्यपालिका स्सरहरू िधरे अधरक्िे तोकेको १ जना  - स्सर
-  िालणजर हनेषे िाखा अलधकृत                                                      - स्सर सलचि

कथाि, कि्षवय र अम्कथारः
१. ्धू, िास,ु अणिा, तिकािी, फिफूिको बजािीकिणको िणनीलतको लसफारिस गनषे ।
२. कोसेिी घि, लिक्री केनरि, हाटबजािको सधुाि, लिसतािका िालग लसफारिस गनषे ।
३. लकसानहरूिे उतपा्नको संकिन, लिक्री गनषे सथानहरूको लनिा्यण सधुाि, लिसताि ि 

लिलिधीकिणका िालग लसफारिस ।
४. िूिा वरापारिक िहि (बटुिि, नेपािगनज, ्ाङ जसता) का वरापारिक फि्य, बजाि 

सँग समबनध सथालपत गिाई लिक्री प्बनधको चाँजोपाँजो लििाउन वरिसथापकीर 
सिनिर गनषे । 

५. हसतकिाका िसतहुरू ढलकरा, टपिी, जिीबटुी प्िोधन िगारत उद्ोग वरिसार गन्य 
चाहने सिहू, वरलतििाई प्लिलध, पजुी, सीपका िालग सिनिर गनषे ।

६. बजािीकिणिाई प्श्र पगुने खािका कार्यक्रिहरूको खाका बनाई नगिपालिकािाई 
लसफारिस गनषे ।

उति सलिलतको बैिकिा अाशरकता अनसुाि प्िखु प्िासकीर अलधकृत, कृलर् पि ुिाखा 
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प्िखु, लिज्हरूिाइ्य अािलनत्त गन्य सलकनेछ ।

४. उतपथादकति बढोिरी र बजथारीकरणकथा के्त्रहरू:
क) कृलर् जनर - धान, िकै, गहुकँो उतपा्न ि उतपा्कतिको बढोतििी ग्दै बजािीकिणको 

प्बनध लििाउने ।
ख) तेिहन, ् िहन, तिकािी जनर, फिफूि उतपा्नहरू को लिक्री प्बनधका िालग िहिका 

बजािसँग समबनध सथालपत गनषे, ढुिानी प्बनध लििाइल्ने ।
ग) िासजुनर, ्धुजनर उतपा्निाई प्श्र ल्न उतपा्निा आधारित  अनु् ान तथा बजाि 

खोजीको संसथागत पहि गनषे ।
घ) सािु् ालरक िनजनर उतपा्नहरू ढलकरा, टपिी, जिीबटुीहरूको प्िोधन ि बजाि 

सँगको आिद्धताको वरिसथा लििाउने ।
ङ) कोसेिी घि, लबक्री केनरि, संकिन केनरिहरू सथापना ि लिसताि गनषे ।
च) हाििा िहकेा बजाि केनरिहरूको आधलुनलककिण हाटबजाि (लिक्री केनरि) हरुको 

पिूा्यधाि सधुाि, लिसताि गन्य लसफारिस गनषे ।
छ) िूिा बजािका लिक्री केनरिहरू सँग सिनिर, सि्झ्ािी बनाई लिक्री प्बनध लििाउने ।
ज) थप हाट बजािहरू खोलन खोजी गनषे ।
्झ) सहकािीहरूसँग उतपा्न, उतपा्कति तथा बजािीकिणका िालग सा्झे् ािी गनषे ।
ञ) गै.स.स. हरू सँग बजािीकिणका िागी सा्झे् ािीता, सिु् ारसँग सा्झे् ािी लनिा्यण गनषे ।
ट) बजािीकिणका िोस आधाि खटु्राइ्य कारा्यनिरनका िालग नगिपालिकािाई लसफारिस 

गनषे ।

  आज्ािे
  अलनि पौिेि
  प्िखु प्िासकीर अलधकृत
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