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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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बुद्धभुमि नगरपथामिकथा सिररय िमििथा सिथास्यय सियंसेमिकथािरुको पररचथािन 
र सथािथामजकरण समिमन् कथायथा्षमिम्  २०७८

 

कार्यपालिका लिर्यर लिलिः २०७८।६।२२ गिे

    सिथास्थय सिंयि सेमिकथािरू िथाई  सशक्त रुपिथा पररचथािन गन्ष ि्था रथामटिय सथािुदथामयक 
िमििथा सिथास्थय सियि सेमिकथा कथाय्षक्रि रणमनिी २०६७ र पमििो सशंो्न २०७६ 
को दफथा २.३.२ (घ) ि्था (ङ) को वयिस्थाकथा अििथा नगरपथामिकथा िथाट सिेि ्प 
समुि्था समिि  स-समिथान मिदथाई गन्ष  स्थामनय सरकथार सनचथािन ऐन २०७४ को दफथा 
११ को उपदफथा(झ) द्थारथा पथामिकथाको के्त्रिथा आ्थारभुि सिथास्थय वयिस्थापन गनदे 
प्रयोजनको िथामग सोिी ऐनको उपदफथा(६) ि्था दफथा(१०२) को उपदफथा (२) ि्था 
बुद्धभुमि नगरपथामिकथाको प्रशथासमनक कथाय्षमबम् मनयमिि गनदे ऐन- २०७५ बिोमजि यो 
कथाय्षमबम् कथाय्षपथामिकथाबथाट पथाररि भइ स्थानीय रथाजपत्रिथा  प्रकथाशन भएको मिमि देमख 
िथागु िुनेछ । 
१) पररभथारथा :
(क) मिरय िथा प्रसगंिे अकको अ ््ष निथागेिथा बुद्धभुमि नगरपथामिकथा सिरिथा िमििथा 

सिथास्थय सियं सेमबकथािरुको पररचथािन र सथािथामजकीकरण समबमन् कथाय्षमबम् 
२०७७ भननथािे पथामिकथा सिरिथा कथाय्षरि सियंि सेमिकथाको पररचथािन र 
सथािथामजकरण समबन्ी कथाय्षको वयस्थापन भमन िुझनुपनदेछ ।

 अ) ''नगरपथामिकथा'' भननथािे बुद्धभूमि नगरपथामिकथा समझनु पनदेछ ।
 अथा) ''कथाय्षपथामिकथा'' भननथािे बुद्धभूमि नगर कथाय्षपथामिकथािथाइ्ष समझनु पनदेछ ।
 इ) ''नगर उपप्रिुख'' भननथािे बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे उपप्रिुखिथाइ्ष समझनु 

पनदेछ ।
 इ्ष) ''कथाय्षपथामिकथा सदसय'' भननथािे बुद्धभूमि नगर कथाय्षपथामिकथाकथाे सदसयिरू 

िधये दफथा (१) को उपदफथा (२) कथा िथामग िोमकएकथा सदसयिरू िथाइ्ष समझनु पनदेछ 
।

 उ) ''िमििथा सिंयि सेमिकथा सञजथाि अधयक् र समचि'' भननथािे नगरसिरीय सिंयि 
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सेमिकथािरू बथाट गमिि पथामिकथा सिरीय समिमिकथाे अधयक्िथािथा समचििथाइ्ष 
समझनु पनदेछ ।

ऊ) ''समिमि'' भननथािे दफथा (१) कथाो उपदफथा (२) बिथाेमजि पररचथािन ि्था 
सथािथामजकीकरण प्रयथाेजनकथा कथाय्ष सरिीकरण गन्ष गमिि समिमििथाइ्ष बुमझनेछ ।

२) पररचथािन ि्था वयिस्थापन :
 समंघय मनददेशन ि्था पथामिकथाबथाट सचंथािन गनदे सिथास्थय जनय सचेिीकरण 

गमिमिम्िरुिथा िमििथा सियि सेमिकथाको उचचिि पररचथािन गररनेछ । पररचथािन 
ि्था वयिस्थापन सिजीकरणको सथा्ै योजनथा/कथाय्षक्रि/मिम्/उपथायिरुको 
अििमबन गन्ष देिथाय बिोमजिको पररचथािन , बयिस्थापन सिजीकरण समिमि 
रिनेछ । 

क) नगर उपप्रिुख -  सयंोजक 
ख) कथाय्षपथामिकथा सदसयिरु िधयेबथाट िमििथा, दमिि अलपसखंयक िधयेबथाट १ जनथा 
िमििथा समिि – २ जनथा सदसय
ग) सिय सेमिकथा सञजथाि िधयेबथाट अधयक् र समचि – २ जनथा  सदसय
घ) पथामिकथा सिरिथा मक्रयथामशि गैरसरकथारी ससं्था (सिथास्थय के्त्रिथा कथाय्षरि िधये िथाट) 
को प्रमिमनम् –  सदसय 
ङ) सिथास्थय शथाखथा प्रिुख – सदसय समचि
 उक्त समिमििे आिशयकिथा अनुसथार सिथास्थय ईकथाई प्रिुख िथा सिथास्थय किमी , 
पथारथािेम्डमसयन िथा जनप्रमिमनम्, कि्षचथारीिथाई आिनत्रण गन्ष सकनेछ । 
समिमिको बैिक कममििथा  िर्षको २ पटक िसने छ ।
  ३) सथािुदथामयक िमििथा सिथास्थय सियि सेमिकथािरुको सखंयथा ः  
 बदमिदो पररिेश , जनिथािथा सिथास्थय सचेिनथािथा आएको बढ्दथाे पररिि्षन 
र यथािथायथािको पिुच र सचंथारकथा कथारणिे बढ्दथाे सगुििथािथाई िधयेनजर गददै सथामबक 
गथा.मब.स.को सथामिक प्रमि ि्डथािथा १ जनथाकथा दरिे िुनआउने जमिथा ि्डथा सखंयथा ९० 
भएकोिे सोमि अनुरुप पथामिकथा सिरिथा अम्किि ९० जनथाको सखंयथािथा िुने गरर  सिंयि 
सेमिकथा सखंयथा अनुकुमिि गददै िमगने छ । अनुकुमिि गररने आ्थार ि्था उपथायिरु
क) सथामिक गथा.मब.स. को सथामिक ि्डथािथा एक जनथा भनदथा बढी सियंसेमिकथा रिेको 

भएिथा पमन, िुतयु िथा अनय करणिे खथािी िुन आएिथा भनथा्ष नमिने ।
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ख)  सबयंि सेमिकथाको उिेर िदिथाई ६० िर्ष कथायि गररनेछ ।
ग)  सियं सेमिकथा छनौटिथाई पथारदशमी बनथाउन समबमन्ि ि्डथाकथाे ि्डथा अधयक्कथाे 

सयंथाेजनिथा ि्डथािथा रिेकथाे सिथास्थय प्रिुख ि्था ि्डथा समचि रिेको समिमििे अथािथा 
सिूिद्थारथा अथायथाेमजि भेिथाकथाे रथाेििरिथा सिभथामगिथा िुिक र समभथाबय उमिेदिथार 
मबच प्रमिसप्था्ष गरी /गरथाइ्ष छनथाैट गनदेछ र सो जथानकथारी ि्डथा ि्था पथामिकथािथा 
गरथाउनु पनदे छ ।

घ)  सियं सेमिकथाकथा िथामग मिद्यिथान शैमक्क अिस्थािथाई िधये नजर गरर नयुिि 
एस.ई.ई. उमतिण्ष गरेको उक्त सिुदथायिथा ि्था सथामिककथाे ि्डथािथा एस.इ्ष.इ्ष. उमिण्ष 
गरेकथाे नभए िथा इ्षचछुक नभए िथातै्र अथाि कक्था पथास गरेकथाे  र सोिी  ि्डथािथा स्थायी 
रुपिथा बसोबथास रिेको मििथामिि िमििथाबथाट छनौट गनदे वयिस्था मििथाउने ।

४)  कथाय्षरि उिेर िद पुरथा भएकथा िमििथा सिंयि सेमिकथािरूको समिथानजनक मबदथाइ्ष/ 
समुि्थाद्थारथा सथािथामजकीकरण : 

 िमििथा सियंसेमिकथाको मिगिको योगदथानिथाई उचच समिथान गददै निरक्त सचंथार 
प्रबथाि गनदे िथािथािरण मसज्षनथा गन्ष ६० िर्ष उिेर पुगेकथा , िुतयुकथा कथारणिे अि 
उप्रथानि खथािी िुने िथा सिैमचछक रुपिथा सियंिसेमिकथा छो््डन चथािेनेिरुकथा िथामग 
समंघय रणमनिीिथा उलिेमखि समुि्थाकथा अििथा नगरपथामिकथाको िफ्ष बथाट देिथाय 
अनुरुप समुि्था, समिथान प्रदथान गररनेछ ।

क)  िथाम् उलिेमखि कथारणिे सेिथा पररतयथाग गदथा्ष समंघय रणमनिीिथा उलिेमखि 
समुि्थाकथा अििथा नगरपथामिकथाको िफ्ष बथाट प्रमि िर्ष सेिथा अिम् िथापि रु. 
२०००/- समुि्था उपिब् गरथाइने छ । उक्त प्रयोजनकथा िथामग िोस आ्थार ि्था 
प्रिथाण समिमन्ि सिथास्थय चौकी िथाफ्ष ि नगरपथामिकथाको सिथास्थय शथाखथािथा 
िुझथाउनु पनदेछ । उक्त प्रयथाेजनकथा िथामग अलयथा िथा मिलदथाे मशर्षकबथाट बजेट वयिस्था 
मििथाइ्षने छ र अथागथािी नगरसभथाबथाट अनुिथाेदन गनदे वयिस्था मििथाइनेछ ।

ख) मबगिको सेिथाको समिथान सिरुप नगरपथामिकथाको कथाय्षपथामिकथाको बैिकिथा बथा 
अनय मबशेर कथाय्षक्रि आयोजनथा गरी दोसलिथा ि्था प्रिथाण पत्र समिि समिथान 
ि्था मबदथाई गररनेछ । 

ग) नगरपथामिकथाको  िफ्ष बथाट सियं सेमिकथा सेिथा मनििृ पमछ बिुउपयोग िुने पररचय पत्र 
मबिरण गररनेछ ।
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५) सथािथामजकीकरण पश्थाि ्प समुि्था : 
  क)   कथाय्षरि सियि सेमिकथाको िृतयु भएकथा बखि सिथानुभूमि सिरुप खच्ष वयिस्थापनकथा       

िथामग रणनीमििथा उलिेमखि रकििथा शि प्रमिशि नगरपथामिकथा िथाट ्प गरर 
मक्रयथा खच्ष पररिथारिथाई उपिब् गरथाउने छ ।

ख) नगरपथामिकथाबथाट प्रिथाि िुने सेिथा प्रिथाि, मसफथाररसिरुिथा अिकथास प्रथाप्त सियंि 
सेमिकथा िथा मनजको पररिथारिथाई मनज सियसेमिकथा मजमबि रिुनजेि नगरपथामिकथा 
िथाट मिइने शुलक दसिुर, पचथास प्रमिशि (५०%) छुट मदइनेछ ।

६) सशंो्न ि्था पथाररिथाज्षन : 
 यस कथाय्षमबम्को सशंो्न पररिथाज्षन, पररषकरण, अनुकिन गनदे मजमिेिथारी, 

दथामयति नगरपथामिकथाको िुनेछ ।

 अथाज्थािे
 अमनि पथाै्ेडि
 प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि
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सथानथा कृमर िेमशनरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ ि्था 
सथानथा कृमर िोमशनगरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ को 
र सथानथा मसचथाइ्ष (िोटर ि्था पमपसेट) िथा ७० प्रमिशि अनुदथानिथा मििरण 

कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ कथाे देिथायकथा दफथािरूिथा देिथाय बिथाेमजि 
सशंथाे्न भएकथािे सरथाेकथारिथािथािथाइ्ष जथानकथारी  समबन्िथा

 

कार्यपालिका लिर्यर लिलिः २०७८।६।२२ गिे

क) सथानथा कृमर िेमशनरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ को ४ को 
कथाय्ष सञचथािन र प्रकृयथाको ४.२ िथा यस कथाय्षक्रििथा सममिमिि िुन बुदँथा नमबर ४.३ 
बिोमजि िथापदण्ड पुरथा गरेकथा इचछुक सिूि/कृमर सिकथारी/फि्ष रिेकोिथा वयिसथामयक 
कृरक ्प ि्था ४.३ को छनौटकथा िथापदण्डिथा वयिसथामयक कृरक कममििथा ७ कठ्था 
वयिसथामयक खेिी गरेको ्प गरी सशंो्न गनदे मनण्षय गररयो ।

ख) नगरपथामिकथाद्थारथा जथारी सथानथा कृमर िोमशनगरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि 
कथाय्षमिम् २०७७ को र सथानथा मसचथाइ्ष (िोटर ि्था पमपसेट) िथा ७० प्रमिशि अनुदथानिथा 
मििरण कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ को ४ को कथाय्ष सचंथािन र प्रकृयथाको ४.२ िथा यस 
कथाय्षक्रििथा सममिमिि िुन बुदँथा नं. ४.३ बिोमजि िथापदण्ड पुरथा गरेकथा इचछुक सिुि / 
कृमर सिकथारी/फि्ष रिेकोिथा वयिसथामयक कृरक ्प ि्था ५ िथा छनौटकथा िथापदण्डिथा 
वयिसथामयक कृरक कममििथा ५ कठ्थािथा मिज िथा भथा्डथािथा वयिसथामयक खेिी गरेको ्प 
गरी सशंो्न  गनदे र सथानथा मसचथाइ्ष (िोटर ि्था पमपसेट) िथा ७०% अनुदथानिथा मििरण 
कथाय्षक्रि कथाय्षमिम् २०७७ िथा देिथाय बिोमजि सशंो्न गरी रथाजपत्रिथा प्रकथाशन गरी 
कथायथा्षनियन गनदे मनण्षय गररयो ।

 अथाज्थािे
 अमनि पथाै्ेडि
 प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि


