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ववराटनगर महानगरपाललका नगरकायपुाललकाको लमलि २०७७/०३/०९ गिे बसेको यस कायपुाललकाको बैठकबाट िपलसल 
बमोचर्मको नीलि, बरे्ट िथा कायकु्रम पाररिका लालग छैठौँ नगरसभा समक्ष पेश गने लनियु गररयो । 
सावरु्लनक सेवा प्रवाह, संस्थागि ववकास िथा सशुासन नीलििः 

• महानगरबाट सम्पादन गररने ववकास लनमाुिका कायहुरू सहभालगिामूलक िथा पारदशी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  
• महानगरबाट उपलब्ध गराइने सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रववलधको ववकास िथा ववस्िार गरी ववद्यिुीय सशुासनलाई अझ 

प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
• महानगरबाट सञ्चाललि योर्ना िथा कायकु्रमहरुको सावरु्लनक सूनूवाई िथा सावरु्लनकीरि गररनेछ साथै योर्ना िथा 

कायकु्रमको अनगुमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
• महानगरको ववकास लनमाुिमा लनर्ी क्षेत्र, गैसस िथा नागररक समार्को सहभालगिालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । 
• नववनिम प्रववलधको प्रयोग गरी लछटो छररिो, पारदशी रुपमा महानगरबाट सम्पादन गररने कायलुाई आम नगरवासीको 

घरदैलोसम्म परु् याइनेछ ।  
• कमिुारीहरुको पेशागि सरुक्षाको सूलनचिििा गदै चर्म्मेवारी बमोचर्मको िाललम प्रदान गने र प्रववलधमैत्री बनाइनेछ । 

काय ुसम्पादनका आधारमा परुस्कार िथा दण्ड सर्ायको व्यवस्थालाई लनरन्द्िरिा ददईनेछ ।  
• महानगरपाललकाको कमिुारी सांगठलनक संरिनालाई पूनरावलोकन गदै कमिुारीहरुको क्षमिा अलभवृवि गररनेछ । 

राष्ट्रसेवक कमिुारीहरुको वृचि ववकास गदै लामो समयदेचख अस्थायी, करारमा कायरुि कमिुारीहरुको स्थावयत्वको लालग 
ववशेष व्यवस्था गररनछे ।  

• अन्द्िराुवष्ट्रय िथा रावष्ट्रय नगरहरुसँग भलगनी सम्बन्द्ध कायम गरी नयाँ प्रववलध, सोि, नवीन लसकाईहरु, ववकासका मोडल 
िथा असल अभ्यासहरुमा सहकाय ुगने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ।  

• कायाुलयका भवनहरुलाई अपाङ्गिामैत्री र व्यवचस्थि पावकुङ सवहिको लनमाुि गरी कायाुलयबाट प्रदान गररने सेवालाई 
प्रववलधमैत्री बनाइनेछ । 

• महानगरको सरुक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरुक्षा लनकायसँगको सहकाय ु र समन्द्वयमा लसलसवटभी क्यामरा 
र्डानलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  

• ववराटनगर महानगरपाललकाको दीगो ववकासका लालग महानगरले संिालन गने ववकास लनमाुि, सामाचर्क ववकास कायकु्रम 
िथा फोहोरमैला व्यवस्थापन र्स्िा सेवालाई समदुायसँगको समन्द्वय र सहकायमुा संिालन गने नीलि अवलम्बन गररनेछ। 
 

पूवाधुार ववकास सम्वचन्द्ध नीलििः 
• महानगरलाई पूवाुधारका वहसावले प्रादेचशक रार्धानीका लालग आवश्यक पूवाुधारहरु ववकास गन ु क्षेत्रगि गूरुयोर्ना 

(Sectoral Master Plan) सवहिको प्रोरे्क्ट बैंक ियार गने र उक्त योर्नाका आधारमा रावष्ट्रय, अन्द्िराुवष्ट्रय एवं ववकास 
साझेदारको सहयोग पररिालन गररनेछ . 
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• एचशयाली ववकास बैंकको सहयोगमा संिाललि पररयोर्नालाई समयमा सम्पन्न गरी लनमाुि भएका नाला, ढल, फोहोरपानी 
प्रशोधन केन्द्र व्यवचस्थि रुपमा संिालन गररनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन लगायि अन्द्य थप पूवाुधार ववकासका लालग 
िेश्रो िरिको पररयोर्ना कायाुन्द्वयनका लालग ववशेष पहल गररनेछ । 

• सडकहरुलाई प्राथलमकिाका आधारमा नालासवहि वपि सडकमा स्िरोन्निी गररने नीलिलाई लनरन्द्िरिा ददई मखु्य सडक 
समावेzL ववकासका आधारमा ववलभन्न वडाहरुका महत्वपूि ुसडक एवं लसमा सडक बहवुवषयु योर्ना अन्द्िगिु नाला, सडक, 
फूटपाथ, बकृ्षारोपि, हररयाली पाकु सवहिको ब्यवचस्थि शहरी पूवाुधार लनमाुि यस आ.व.वाट संिालनमा ल्याइनेछ । 

• वडा नं. ९ ई-प्लट परुानो गूरीमा सवारी साधन पावकुङ्ग सवहि ब्यापाररक भवन लनमाुि गन ुऋि अनदुानको आवश्यक 
ब्यवस्था लमलाईनेछ । 

• वडा नं. १९ मा रहेको खेल मैदानलाई अन्द्िराष्ट्रीयस्िरको रुपमा ववकास गररनेछ। 
• प्रादेचशक संरिनाहरु लनमाुि गन ुप्रदेश सरकारसँग समन्द्वय र सहकाय ुगररनेछ। 
• महानगरको आलथकु ववकासका लालग अत्यावश्यक ववशेष आलथकु क्षेत्र, सूख्खा बन्द्दरगाह, क्षेत्रीय अन्द्िरावष्ट्रयस्िरको 

हवाइ मैदान ववस्िार, ररङ्ग रोड, बाईपास सडक, व्यवसावयक भवन, प्रादेचशक सभाहल, रंगशाला, आधलुनक कृवष बर्ार, 
संग्रहालय र्स्िा पूवाुधार ववकासको लालग ववलभन्न लनकायसंग पहल गररनेछ । ऐलिहालसक ववराटरार्ा दरबार संरक्षि 
सम्बिुन गरी ववश्व सम्पदा सिुीमा सचुिकृि गराउन पहल गने र संघ, प्रदेशको ववशेष सहयोगमा ऐलिहालसकिा झल्कनेगरी 
लनमाुि गन ु माष्टर प्लानअनसुारको ववस्ििृ प्राववलधक प्रलिवेदन (Detail Engineering Report) को आधारमा कायकुो 
सूरुवाि गररनेछ ।   

• कोशी रार्माग,ु ररङ्ग रोड र बाईपास सडक बाहेक अन्द्य सडकबाट ठुला सवारी साधनमा मालसामान ढुवानी गने कायलुाई 
रोकी सडकको दीगोपनामा बवृि गररने नीलिलाई कडाइका साथ लाग ुगररनेछ । 

• सावरु्लनक-लनर्ी साझेदारीमा सौय ु सडक वचि र्डान, कृवष िथा औद्योलगक प्रदशनुीस्थल लनमाुि, हररयाली प्रविुन, 
प्रादेचशक बसपाकु लनमाुि, सवारीसाधन पावकुङ्ग व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गने कायलुाई थप प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

• नगरलाई डुबानमूक्त बनाउनका लालग घोघा, वस्िा, धधुुवा र च्याङबारी आदद पैनीहरुलाई थप व्यवचस्थि बनाइनेछ ।  
• पवहिान भएका सकुुम्बासी िथा बाढी वपलडिहरुलाई व्यवचस्थि गन ुमहानगर आवास योर्ना प्रभावकारी बनाइनेछ । 
• बावढबाट रोकथाम गन ु लसंचघया िथा केशललया खोलाको दूवैिफु िटवन्द्ध लनमाुि गरी सडक र हररयाली क्षेत्र बनाई 

बोवटङ्ग÷¥याचटटङ सवहि बहूउपयोगी पयटुकीय क्षेत्रको ववकास गने दीघकुाललन योर्ना अचघ वढाउन संघीय एवं प्रदेश 
सरकारसंग ववशेष पहल गररनेछ । 

• नददको वकनारबाट ३०० लमटरको दाँयाबाँयाबाट माटो लगायिका कूनै पलन नदीर्न्द्य पदाथ ुअनालधकृि रुपमा उत्खनन ्
गन ुनददने व्यवस्था थप कडाईका साथ लागू गररनेछ । 

• टेललफोन, लबरू्ली, केवल िथा ईन्द्टरनेटका अव्यवस्थीि िारहरुलाई व्यवचस्थि गरी सून्द्दर र सफा शहर बनाउन 
अण्डरग्राउण्ड लाईन ववस्िार गने दीघकुाललन योर्नाका लालग संघीय सरकारसंग पहल गररनेछ ।  

• सडक सशुासन कायकु्रम अन्द्िगिु सडक िथा मखु्य-मखु्य िोकहरुको स्िरोन्नलि गरी शहरलाई सौन्द्दयकुरि गररनेछ । 
• उपयूक्त स्थानमा एक वाड ुएक पाकुको ववकास गरी शहरी सौन्द्दयकुरिमा बवृि गररनेछ । वडा नं. २ र ७ चस्थि 

घोघाहामा प्रधानमन्द्त्री पाकु लनमाुि काय ुप्रारम्भ गररनेछ । 
• प्लालनङ पलमटु नललइकन आवासीय र्ग्गा िथा घरघडेरी ववकास गन ुप्रलिबन्द्ध लगाइनेछ । र्ग्गा ववकास गदाु मखु्य 

सडक कचम्िमा ८ लमटर, सहायक सडक कचम्िमा ७ लमटर र लभलत्र सडक कचम्िमा ६ लमटर, घडेरीको मूख कचम्िमा 
८ लमटर, खूल्ला क्षेत्र एवं हररयाली क्षेत्र कचम्िमा १० प्रलिशि सावरु्लनक कायम गरेको हूनूपनेछ । यसरी ववकास 
गररएका र्ग्गामा सडक, नाला, ववदू्यि र खानेपानी लगायिका भौलिक पवुाुधारको ववस्िार भएको हूनूपनेछ । यसरी 
ववकास भएका घडेरीमा घर बनाउने घरधलनहरुलाई महानगरपाललकाबाट नक्सापास एवं घरर्ग्गा करमा सहूललयि ददईने 
कायलुाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

• रावष्ट्रय भवन संवहिा बमोचर्म भकुम्प प्रलिरोधी भवन लनमाुि गन ु घरनक्सा पास सहर् बनाउदै घर नक्सा इर्ार्ि 
अनलाईनबाट गने िथा पूराना फाईलहरुलाई Archive गरी Digitalization गररनेछ । 
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• व्यवसावयक भवनहरु लनमाुि गदाु पावकुङ्गको ब्यवस्था नगरी घरनक्सा स्वीकृि गररने छैन । 
• अन्द्डरग्राउण्ड पावकुङ सवहिको भवन लनमाुिलाई प्रोत्साहन गन ुनक्सा पास दस्िरुमा सहलुलयि प्रदान गररनेछ ।  
• महानगर लभत्र लनमाुि भएका सावरु्लनक, सामदुावयक, व्यवसावयक र लनचर् भवनहरुलाई लनचिि समय ददई अलभलेचखकरि 

गररनेछ साथै उक्त भवनहरुमा लाग्ने र्ररवाना छुट ददइनेछ। 
• नगर क्षेत्रलभत्रका सडक मापदण्ड ववपररि लनमाुि भएका िथा सावरु्नीक, ऐलानी, पिी र्ग्गा अलिक्रमि गरी लनमाुि 

भएका भौलिक संरिनाहरु हटाउने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 
• नगर ववकासलाई व्यवचस्थि गन ुसडक, खानेपानी, ववदू्यि िथा दूरसंिार संस्थान र्स्िा लनकायहरुद्वारा नगरलभत्र संिालन 

गररने ववकास लनमाुिका कायकु्रमहरुलाई सम्वचन्द्धि लनकाय र महानगरबीि समन्द्वय कायम गरी संिालन गने नीलिलाई 
कडाईका साथ लाग ुगररनेछ । 

• नगरको दीगो ववकासका लालग लागि सहभालगिा र सहभालगिात्मक ववकासको अवधारिा बमोचर्म योर्ना छनौट, लनमाुि, 
अनूगमन, संिालन र ममिु संभार समेिमा स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको साथकु सहभालगिा रू्टाउने कायलुाई 
थप व्यवचस्थि गररनेछ । 

• नगरका पूराना एवं र्ीि ुखानेपानीका पाईपलाइनहरु प्रलिस्थापन गरी घरघरमा शूि खानेपानी पयुाुउन आवश्यक पहल 
गररनेछ । 

• महानगरलभत्र आवश्यक ठाउँहरु नीचर् क्षेत्र िथा संघसंस्थाहरु सँगको साझेदारीमा मवहला, बालबाललका िथा अपाङ्गिामैत्री 
सावरु्लनक शौिालयहरु लनमाुि गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

• ववकास लनमाुिको कायमुा उपभोक्ता सलमलिबाट गररने कायमुा अपनत्व कायम होस ् भन्ने उद्देश्य बमोचर्म लागि 
र्नसहभालगिा कायम गने नीलिलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।   

• योर्ना अनूगमन प्रकृयामा लाभग्राही, टोलवासी, संिारकमी, नागररक समार् समेिलाई सहभागी गराउने नीलिलाई 
लनरन्द्िरिा ददईनेछ । 

• सडकमा लाग्ने हाट वर्ारलाई पायक पने स्थानमा पूवाुधार लनमाुि गरी स्थानान्द्िरि गररनेछ । 
• ढल प्रिालीलाई दीगो भरपदो बनाउँदै प्रदषुिरवहि नगर बनाउने नीलि अन्द्िगिु महानगरवासीहरुलाई ढल र्डान काय ु

गन ुप्रोत्साहन गररनेछ ।  
• समय सापेक्ष अनसुार नगर कायपुाललकाको कायाुलय साघुरँो र परुानो भई र्ीि ुभएको हुँदा भवनको ममिु सम्भार गने 

साथै नयाँ अत्याधलुनक भवनको लनमाुि यसै वषमुा थालनी गररनेछ । 
• ढल प्रिालीलाई दीगो भरपदो बनाउँदै प्रदषुिरवहि नगर बनाउने नीलि अन्द्िगिु महानगरवासीहरुलाई ढल र्डान काय ु

गन ुप्रोत्साहन गररनेछ ।  
• समय सापेक्ष अनसुार नगर कायपुाललकाको कायाुलय साघुरँो र परुानो भई र्ीि ुभएको हुँदा भवनको ममिु सम्भार गने 

साथै नयाँ अत्याधलुनक भवनको लनमाुि यसै वषमुा थालनी गररनेछ । 
• महानगर क्षेत्र लभत्र ववद्यिु सेवा ववस्िार नभएका स्थानहरुमा सम्बचन्द्धि लनकायसँग समन्द्वय गरर ववस्िार गररनेछ। 

 

सूिना प्रववलध सम्बचन्द्ध नीलि 

• महानगरको सूिना िथा िथ्याड्ढ समेटी ियार गररएको लडचर्टल लसटी प्रोफायलको प्रयोग नगरवासीलाई सहर् रुपमा सूिना 
उपलब्ध गराइनेछ ।  

• स्थानीय पत्रपलत्रका, स्थानीय टेलीलभर्न एफ.एम, अनलाइन पोटुललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगलाई लनरन्द्िरिा 
ददइनेछ ।   

• महानगरपाललकाको कायाुलय लभत्र रहेको सिुनाकेन्द्रको सूदृढीकरि गरर नगरवासीलाई सूिनाको पहुँिमा अलभवृवि गररनेछ 
।  

• वडा कायाुलयहरुबाट प्रवाह गररने सेवालाई थप सूिना प्रववलधमैत्री बनाइनेछ ।  
• सिुनाको हक सम्बचन्द्ध ऐनका बारेमा महानगरवासीलाई सूसूचिि गररनेछ । साथै महानगरबाट भएका ववकास 

गलिववधीहरुलाई स्थानीय एफ.एम., पत्रपलत्रका िथा टीभीबाट प्रिारप्रसार गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• महानगरीय सूिना केन्द्रको थप सूदृढीकरि गररनेछ । 

• महानगरको आफनै ववद्यिुीय िथ्यांक केन्द्र (Digital Data Centre) स्थापनाको थालनी गररनेछ ।  
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• महानगरको आलथकु वक्रयाकलापलाई व्यवचस्थि गन ुE-payment System को प्रारम्भ गररनेछ। 

 

 

 

वविीय व्यवस्थापन रार्स्व पररिालन नीलि 

 

रार्स्व पररिालन नीलि 

• आन्द्िररक आय र रार्स्व न्द्यून हुँदा ववकास लनमाुिका काय ुर स्रोि पररिालनमा पन ुर्ाने नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनर्र 
गदै आगामी २ वषकुो अवधीलाई रार्स्व अलभवृवि अलभयान वषकुो रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

• कर अलभवृविका लालग कर सभेक्षकहरु पररिालन, कर चशववर िथा कर चक्ललनक सञ्चालन र व्यवसावयक भवन िथा 
संरिनाहरु लनमाुि गरी हालको रार्स्व पररिालनको आकारलाई दोव्वर बनाउने लक्ष्य ललई अलभयानात्मक कायकु्रमहरु 
सन्द्िालन गररनेछ । 

• महानगरबाट प्रवाह गररने सम्पिु ु सेवालाई रार्स्वसंग प्रत्यक्ष सम्बन्द्ध राखी कुनै पलन सेवा िथा सवुवधालाई रार्स्व 
चक्लयरेन्द्सको आधारमा मात्र प्रवाह गररनेछ । 

• िोवकएको लक्ष्य भन्द्दा अलधक रार्स्व वृवि गने कमिुारी िथा स्वयंसेवकलाई प्रोत्साहन गररनेछ । करका दरहरुलाई 
समयानकूुल र वैज्ञालनक बनाई करको दायरामा नसमेवटएका व्यवसाय र कारोवारहरुलाई लनयमन गररनेछ । 

• घरबाटै व्यवसाय दिाु नवीकरि र कर लिनसुक्ने अनलाईन पोटुलको ववकास गररनेछ । कर प्रिालीमा रहेका समस्या 
अध्ययन गरी समग्र रार्स्व अलभवृवि गन ुरार्स्व सधुार योर्ना ियार गररकायाुन्द्वयन गररनेछ । 

• रार्स्व छली िथा िहुावट लनयन्द्त्रिका लालग अनगुमन िथा लनररक्षिको व्यवस्था गरी सूिना संकलनको प्रभावकारी संयन्द्त्र 
स्थापना गरी पररिालन गररनेछ । 

• हाटबर्ारहरुको व्यवस्थापन सहर् बनाउँदै यस क्षेत्रको कर योगदान सलुनचिि गररनेछ। 

• बैंक िथा वविीय लगायि अन्द्य संस्थाहरुको संस्थागि सामाचर्क उिरदावयत्वको उपयोग गररने छ।  

• घर िथा र्ग्गा बहालकरलाई रार्स्वको अत्यन्द्िै महत्वपिु ुश्रोिको रूपमा छुटै्ट गिना सवहिको प्रिाली ववकास गरी 
रार्स्वलाई अलभववि गररनेछ । 

• समसामवयक रार्स्व पररिालन िथा कर नीलिकाबारेमा करदािा चशक्षा अलभमचुखकरि गरर ससुचुिि गररनेछ  

 

 

सामाचर्क ववकास सम्बचन्द्ध नीलि 

शैचक्षक नीलि 

 

• प्रारचम्भक बालववकास चशक्षालाई ववद्यालय चशक्षाको पूवाुधारको रुपमा ववकास गररनेछ । 

• समदुायमा आधाररि बालववकास कक्षाहरुलाई क्रमशिः ववद्यालयमा समायोर्न गररनेछ । 

• आधारभिू चशक्षाको उमेर समूहका सबै बालबाललकाहरूलाई ववद्यालय भनाु गने व्यवस्था लमलाई अलनवाय ुचशक्षा सलुनचिि 
गररनेछ । 

• सामदुावयक ववद्यालयमा ववद्याथी वटकाउन कक्षा पाँिसम्मका सबै ववद्याथीहरुलाई पोषियकु्त ददवा खार्ाको व्यवस्था गररनेछ 
।  

• सावरु्लनक ववद्यालयको  भौलिक, शैचक्षक र व्यवस्थपवकय पक्षमा सधुार गररनेछ । 

• ववद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम कायाुन्द्वयन गररनेछ । 

• प्रारचम्भक कक्षामा पठनसीप ववकास र लनरन्द्िर लसकाइ मूल्याङ्कन प्रिालीलाई थप प्रभावकारी गररनेछ । 

• सवै सावरु्लनक ववद्यालहरुमा आवश्यक चशक्षक दरवचन्द्दको व्यवस्थापनलाई लनरन्द्िरिा ददई लसकाईस्िरमा सधुार गररनेछ 
।  

• न्द्यनु पाररश्रलमक भएका ववद्यालय कमिुारी (प्रशासन, लेखा र सहायक) िथा बालववकासका सहयोगी कायकुिालाई प्रोत्साहन 
सवुवधामा वृविको पहल गररनेछ ।  

• सावरु्लनक ववद्यालयलाई नलिर्ामखुी, पारदशी िथा र्वाफदेही बनाउन सामाचर्क पररक्षि िथा आलथकु लेखा पररक्षिलाई 
अलनवाय ुशिकुा रूपमा लाग ुगररनेछ । 

• नगरमा केवह नमूना ववद्यालय र प्रत्येक वडामा एक नेितृ्वदायी ववद्यालयको ववकास गररनेछ  
• माध्यलमक ववद्यालयमा ववद्याथीहरुको प्रववलध चशक्षाको पहुँि ववस्िारलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• सामदुावयक लसकाई केन्द्रको सवललकरि िथा धालमकु प्रकृलिका परम्परागि ववद्यालयहरुलाई चशक्षि अनदुानको व्यवस्था 

गररनेछ । 
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• अपाङ्गिा भएका सवै बालबाललकहरूको पठनपाठनमा सहर्िा ल्याउन अपाङ्गमैत्री भौलिक पूवाुधार िथा लसकाइ वािावरिको 
प्रबन्द्ध गररनेछ ।  

• शैचक्षक सूिना व्यवस्थापन प्रिाली व्यवचस्थि गरर शैचक्षक सूिना िथा अलभलेखलाई अद्यावलधक गने कायलुाई लनरन्द्िरिा 
ददइनेछ ।  

• लनर्ी लगानीका संस्थागि ववद्यालयहरूको प्रभावकारी लनयमन गरर िोवकएको पाठ्यव्रmम कायाुन्द्वयमा र्ोड ददइनेछ । 

• चशक्षकको लनरन्द्िर पेशागि ववकासका लालग प्रववलधमैत्री पिलिमा र्ोड ददइनेछ । 

• ववद्यालय चशक्षालाई गिुस्िरयकु्त बनाउन स्थलगि िथा ववद्यिुीय दबैु प्रकारबाट लनयलमि अनगुमन, लनरीक्षि र सपुररवेक्षिको 
व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

• सिुकका आधारमा ववद्यालयहरूको कायसुम्पादनस्िर लनधाुरि गरर प्रोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराइनेछ ।  
• ववद्यालयको व्यवस्थापन सधुारका लालग योग्य, सक्षम र क्षमिावान चशक्षकलाई नेितृ्व क्षमिाका आधारमा प्रधानाध्यापकको 

चर्म्मेवारी ददने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• लनर्ी लगानीका संस्थागि ववद्यालयहरूलाई नगरका ववलभन्न शैचक्षक गलिववलधमा सहभालग गराइने िथा  प्रभावकारी  लनयमन 

गररनेछ ।  
• बहपु्राववलधक बाललका चशक्षालय सञ्चालन गरर बाललकाहरुको प्राववलधक चशक्षामा पहिु ववस्िार गररनेछ  
• आवश्यकिा िथा औचित्यका आधारमा सावरु्लनक ववद्यालय समायोर्न एवम ्एकीकरि गररनेछ  
• ववपत्का समयमा समेि ववद्याथी लसकाइलाई लनरन्द्िरिा ददन लसकाइका वैकचल्पक प्रिालीहरुको प्रवन्द्ध गररनेछ । 

• माध्यलमक िहसम्मका ववषयगि गेसपेपर िथा गाइडर्स्िा पररक्षा ियारी केचन्द्रि शैचक्षक सामाग्रीहरुलाई ववराटनगर 
क्षेत्रलभत्र  पूिरुुपमा लनषेध गररनेछ । 

 

यवुा नीलि 

• यवुा  ववकास ऐन िथा नीलि र्ारी गररनेछ । 

• यवुाहरुका लालग सीपमलुक िाललमको माध्यमबाट स्वरोर्गार वनाइनेछ ।  
• यवुा प्रलिभाको पवहिान, ववकास र सम्मान गने कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

• यवुाहरुलाई महानगरको ववकास लनमाुिमा सहभालग गराउने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददईनेछ ।  
• यवुाहरुलाईबर्ारको मागका आधारमा रोर्गारी लसर्नुा गनकुा लालग प्रचशक्षि केन्द्रको स्थापना गररनेछ ।  
• लागपुदाथ ुववरुिको अलभयान सञ्चालन गने यवुाहरुलाई प्रोत्सावहि गररनेछ । 

 

 

 

खेलकुद नीलि 

• महानगरस्िरीय खेलकुद ववकास ऐन र्ारी गररनेछ । 

• रङ्गशाला, खेलकुद मैदान िथा अन्द्य खेलकुद संरिनाको लनमाुि िथा संरक्षि गररनेछ । 

• ववद्यालय खेलकुद कायकु्रम सञ्चालन िथा खेलकुद पूवाुधारमा गररने लगानीलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ  
• राष्ट्रपलि रलनङ कप प्रलियोलगिालाई प्रभावकारी रुपमा संिालन गररनेछ । 

• अनूशालसि र स्वस्थ यूवा भन्ने नाराका साथ ववलभन्न संघसस्था िथा स्थानीय समूदायको सहभालगिामा खूल्ला चर्मको लनमाुि 
गररनेछ ।  

• खेलकूदमा यूवाहरुलाई आकवषिु गनकुा लालग खेलमा आवि ए लडलभर्न क्लवहरुको संस्थागि ववकास गररनेछ। 
 

 

नगर स्वास्थ्य सम्बचन्द्ध नीलि 

• उपप्रमखु योर्ना अन्द्िगिु ''%f]/L jrfp %f]/L k(fp'' klxnf] / bf];|f] सन्द्िान %f]/L hGdfpg] cfdfnfO{ k|f]T;fxg 
jfkt pknAw u/fpb} cfPsf] /sdnfO{ lg/Gt/tf lbOg]%  

• अस्पिालबाट उपिार सम्भव नभई घरमै राख्न भनी पठाएका अचन्द्िम अवस्थाका ववरामीहरुलाई मरिमा सहर् होस भन्ने 
उद्देश्यले स्वास्थ्य िौकी बैर्नाथपरुमा पेलेवटभ केयरको सेवा प्रदान गररने छ । 

• नसने रोगहरु र्स्िै प्रसेर, डायलबवटर्, मटुु रोग आदद र्स्िा ववरामीहरुले चर्वनकाल भरी नै औषलध खानपुने आलथकु 
भारलाई मध्यनर्र गदै सहलुलयि मलु्यमा औषलध उपलब्ध गराउनको लालग महानगरपाललकाबाट सहलुलयि दरमा फामेसी 
संिालनमा ल्याईनेछ . 
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• लनयलमि रुपमा आफनो स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन िथा ददघ ुरोगीहरुले लनयलमि रुपमा र्ाँि गनुपुने कुरालाई मध्यनर्र 
गदै सहलुलयि दरमा ल्याब सेवा,  ईसीर्ी ,लभलडयो एक्सरे, एक्स रे, रगि र्ाँि िथा अन्द्य सेवा समेि गरी होल बडी 
िेकअपको ब्यवस्था गररने छ . 

• आम नागररकहरुको स्वास्थ्य सेवामा सहर् पहुँिका लालग सम्पिु ुवडाहरुमा आधारभिु स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको ववस्िार 
गररनेछ । 

• प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्द्वय गरी लसटी अस्पिाल स्थापना िथा संिालनको लालग ववस्ििृ पररयोर्ना ियार गररनेछ 
. 

• नेपाल रेडक्रससंग समन्द्वय गरी नगरवासीहरुलाई लनिःशलु्क रक्त सेवा उपलब्ध गराईनेछ . 
• गभवुिी मवहला, रे्ष्ठ नागररकलाई अस्पिालसम्म सहर् पहुँिको लालग लनशलु्क एम्बलेुन्द्स सेवा प्रदान गररने छ । साथै 

आम नागररकको लालग सहलुलयि रुपमा एम्बलेुन्द्स सेवा प्रदान गररनेछ । 

• अस्पिाल िथा घरबाट दाहसंस्कार गने स्थलसम्म मिृकलाई लैर्ानका लालग शववाहनको व्यवस्था गररने छ । 

• कोलभड १९ रोकथाम िथा लनयन्द्त्रिको लालग प्रदेश िथा संघीय सरकार संग समन्द्वय गरी ववलभन्न कायकु्रमहरु ल्याउनकुो 
साथै सो रोग लनयन्द्त्रिमा खवटने स्वास्थ्यकमी, सरुक्षाकमी, सरसफाईकमीहरु लगायि अन्द्य प्रशासलनक कमिुारीका लालग 
लबलभन्न वकलसमको प्रोत्साहन मलुक कायकु्रमहरुलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

• महानगरपाललका क्षेत्र लभत्र स्वास्थ्य सम्बन्द्धी अध्ययन अनसंुन्द्धानलाई प्रोत्साहन गररने छ . 
• ८४ वष ुभन्द्दामालथका रे्ष्ठ नागररकहरुलाई दददै आएको पोषि भिालाई लनरन्द्िरिा ददईने छ । 

• महानगरवासीलाई सहर् स्वास्थ्य सवुवधा उपलब्ध गराउनका लालग सम्भाव्यस्थानमा वफचर्योथेरापी सेवा शरुु गररने छ ।  

लैवङ्गकसमानिा िथा सामाचर्क समावेशीकरि सम्बचन्द्ध नीलि 

• लैवङ्गक वहंसामा परेका व्यचक्तहरुलाई सहयोग गन ुकोषको स्थापना गररनेछ । 
• गररव िथा असहाय मवहलाहरुलाई आयआर्नुमा सहयोग परुयाउन स्वरोर्गारमलुक कायकु्रम आयोर्ना गररनेछ ।  
• आददवासी, र्नर्ालि, दललि मधेशी वपछडा िथा अल्पसंख्यक वगहुरुको क्षमिा ववकास िथा भाषा, कला, धम,ु संस्कृलिको 

संरक्षिमा र्ोड ददइनेछ ।  
• महानगरको सडक पेटीमा राि वविाउने असहाय िथा सहारा वववहन मानवहरुलाई गैर सरकारी संघसंस्था एवं सम्बचन्द्धि 

लनकायहरु समेिको समन्द्वय र सहकायमुा उिार एवं पूनसु्थापना गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 
• अपाङ्गिा भएका व्यचक्तहरुको पनुस्र्थापना गनकुा लालग प्रदेश सरकार िथा अन्द्य संघसंस्थाको सहयोगमा कायकु्रमहरु 

सञ्चालन गररनेछ ।  
• महानगरमा रहेका अनाथाश्रम िथा वृिाश्रमहरुको संस्थागि ववकासका लालग भैरहेको सहयोग लाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• रे्ष्ठ नागररकहरुका अनूभवलाई ववकास प्रवक्रयामा समावहि गनकुा लालग रे्ष्ठ नागररकहरुका समहु िथा संस्थालाई 

ददइरहेको सहयोगलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।   
• अपाङ्गिा भएकाहरुलाई सरल र सहर् रुपमा पररियपत्र वविरि गनकुा लालग पररियपत्र वविरि चशववरलाई लनरन्द्िरिा 

ददईनेछ ।  
• एकल मवहला िथा ववधवा मवहलाहरुलाई लचक्षि गरी कायवुवलध अनूसार कायकु्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  
• वहंसा वपलडि मवहला िथा पूरुष, असहाय, लसमान्द्िकृि वग,ु ववपन्न वग,ु अपाङ्गिा भएका व्यचक्तहरुलाई लनिःशूल्क काननुी 

सेवा प्रदान गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददईनेछ  
• यौलनक अल्पसंख्यकहरुका लालग क्षमिा ववकास कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
• उपमेयरसगँ वकशोरी िथा छात्रा कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
• अनौपिाररक क्षेत्रमा काम गने मर्दूरहरुको वववरि खूल्ने रोष्टर ियार गरर पररियपत्र वविरि गने कायकुो थालनी 

गररनेछ । 
• ववलभन्न संघसंस्थाबाट महानगरमा गररने सर-सहयोगको लालग एवककृि कोष संिालन गरर सेवा प्रवाहमा सहचर्करि 

गररनेछ। 
 

पयटुन, भाषा, कला, सावहत्य िथा संस्कृिी संरक्षि सम्बचन्द्ध नीलि 
 

• २००७ सालका प्रर्ािन्द्त्र प्रालिका लालग योगदान गने सेनानीहरुलाई सम्मालनि गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• महानगरमा वसोवास गने सावहत्य, कला भाषा िथा धम ुसंस्कृलिको संरक्षिमा ववचशष्ट योगदान पूयाुउने ७० वष ुमालथका 

श्रष्टाहरुलाई प्रोत्साहन भिा उपलब्ध गराईनेछ ।  
• ऐलिहालसक धालमकु िथा सास्कृलिक सम्पदालाई संरक्षि गदै पयटुवकय क्षेत्रको रुपमा ववकास गररनेछ । 
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• ववराट रार्ाको दरवारको संरक्षि सम्बिुनका लालग पूराित्व ववभागसँग समन्द्वय र सहकाय ुगरी ववस्ििृ गूरुयोर्ना ियार 
गररनेछ ।  

• ववराटनगरको हवाई मैदानलाई क्षेत्रीय ववमानस्थल बनाउनका लालग भइरहेको पहललाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• धालमकु पयटुनप्रलि आकषिु गनकुा लालग ऐलिहालसक मठ मचन्द्दरहरुको भौलिक पूवाुधारहरुमा ववशेष र्ोड ददइनेछ ।   
• आन्द्िररक पयटुन प्रविुनका लालग प्रदेश िथा संघीय सरकारको साझेदारीमा लसंचघया खोला संरक्षि सम्वदुन गदै हररयाली 

पदमाग ुलनमाुि गन ुथालनी गररनेछ ।  
• भाषा, धम,ु संस्कृलिलाई चर्वन्द्िकालसम्म र्गेनाु गनकुा लालग ववलभन्न संस्कृलि झल्कने सांस्कृलिक संग्रहालय ववलभन्न 

सरोकारवालाहरुसँगको साझेदारीमा लनमाुिको काय ुथालनी गररनेछ ।   
• लनर्ीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा पयटुन महोत्सव, प्रिारप्रसार सम्बचन्द्ध कायकु्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
• महानगरस्िरीय पयटुन प्रविुन सलमलि गठन गररनेछ । 
 

बालबाललका सम्बन्द्धी नीलिहरु 

• आगामी एक वषमुा वडा नं. १८ र १९ लाई बालमैत्री वडा घोषिा गरी महानगरलाई बालमैत्री महानगर घोषिा गररनेछ 
। 

• बालबाललका िथा बाल अलधकार संरक्षि र सम्बिुन सम्वन्द्धी स्थालनय कानून, लनदेचशका, कायवुवलध िथा रिनीलिक 
योर्नाहरु लनमाुि िथा पररमार्नु गररनेछ ।    

• बाल उद्यान -Children park ) र  खेल मैदान लाई नगरका सवै बालबाललकाहरुको  पहंूि हूनेगरी लनमाुि र व्यवस्थापन 
गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददईनेछ ।  

• अपांगिा भएका (अवटर्म, शूस्ि मनस्थीिी, अलि अशक्त लगायि) बालबाललकाहरुलाई लचक्षि गरी कायकु्रम संिालन 
गने संघ संस्थाहरुसंगको समन्द्वय र सहकायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।                                

• सडक बालबाललका, बालश्रम र बाल वववाह ववरुिका अलभयानहरुलाई बस्िीस्िरसम्म पू¥याउने कायलुाई लनरन्द्िरिा 
ददईनेछ ।  

• वडा नं. ११ लाई यसै आ.व.मा बालश्रम मूक्त वडा घोषिा गररनेछ ।  
• आफ्रनो घरलाई बालश्रम मूक्त घोषिा गन ुप्रत्येक नागररकलाई आह्वान गररनेछ ।   
• लागूपदाथ ुदूव्र्यसन, साइबर अपराध र बाल वववाहबाट बालबाललकाहरुलाई हूने सम्भाववि र्ोचखबाट विाउन सम्बचन्द्धि 

सरोकारवालाहरुसँगको सहकायमुा ववद्यालयस्िरबाटै सिेिना अलभयान संिानल गने ।  
• एि.आई.भी. संक्रलमि बालबाललकाहरुका लालग मालसक पोषि भिाको व्यवस्था गररनेछ । 
 

गैह्रसरकारी संघसंस्था सम्बचन्द्ध नीलि 
• कायकु्रम सञ्चालनमा दोहोरोपना हून नददनका लालग गैह्रसरकारी संघसंस्थाले कायकु्रम संिालन गनूपुवु ुमहानगरपाललकासँग 

अलनवाय ुस्वीकृिी ललनूपने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गररनेछ ।  
• महानगरको नीलि बमोचर्म गैह्रसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गने योर्ना िथा कायकु्रमको सघन अनूगमन गररनेछ ।  
• ववलभन्न संघसंस्थाबाट सञ्चालन भएको योर्ना िथा कायकु्रमको लनयलमि सलमक्षा गररनेछ । 
• महानगरको ववकास लनमाुिमा योगदान सवहिको सहभालगिा गन ुगैससहरुलाई अलभप्ररेरि गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ 

।  
• लसर्नुशील र नवीन खालका काम गने संघसंस्थाहरुलाई सम्मान गररनेछ ।  
• महानगरमा कायरुि गैससहरुको पाश्र्वचित्र ियार गररनेछ ।  
• संघसंस्था िथा महानगरको संयूक्त कोष स्थापना गरी गैह्र सरकारी संघसंस्था माफुि सामूदावयक ववकासका योर्ना िथा 

कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 
 

सहकारी सम्बचन्द्ध नीलि 
• सहकारी सम्बचन्द्ध लनयमावली, कायवुवधी ियार गरी कायाुन्द्वयन गररनेछ ।   
• सहकारी संस्थाहरुको पाश्र्वचित्र ियार गररनेछ ।  
• सहकारीहरुको सघन अनूगमन गने कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• शेयर सदस्यहरुको वहिमा काम नगने सहकारीहरुको सकु्ष्म अनूगमन गरी कारबाही प्रवक्रया अगालड बढाइनेछ ।  
• प्रत्येक सहकारीले व्यवस्थापन गनूपुने सामाचर्क दावयत्व अन्द्िगिुको रकम पररिालन गदाु महानगरसँगको समन्द्वयमा 

सञ्चालन गने व्यवस्थालाई कायाुन्द्वयनमा ल्याइनेछ । 
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ववपद व्यवस्थापन, वािावरि प्रविनु, खानेपानी िथा सरसफाई नीलि 

वािावरि प्रविनु िथा सरसफाई 

• हरीयाली प्रविुन कायकु्रम अन्द्िगिु सडक वकनारा, ववद्यालय, औद्योलगक कररडोर र नदी िवटय क्षेत्र हररयाली कायकु्रमलाई 
लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  

• लसंचघया नदीको संरक्षि िथा सरसफाई अलभयानलाई लनरन्द्िरिा ददईनेछ ।  
• नगरक्षेत्र लभत्र सरसफाई कायलुाई थप व्यवचस्थि र प्रभावकारी बनाउन समदुायमा आधाररि फोहोर संकलन िथा व्यवस्थापन 

कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• मखु्य सहर िथा आवासीय क्षेत्रमा हाडवेुयर, ठूला गोदाम घर, कवाडी संकलन केन्द्र, ढुवानी, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर 

पने रासायलनक पदाथ,ु दगुनु्द्ध िथा अत्यालधक फोहोर उत्सर्नु गने व्यवसाय वा उद्योग, ध्वनी प्रदषुि गने कलकारखानाहरुलाई 
काननु िथा कायवुवधी लनमाुि गरर लनयमन गररनेछ ।  

• Landfill Site का लालग आवश्यक पने र्मीनको व्यवस्था गररनेछ ।  
• नगरका सावरु्लनक ठाउँहरुमा चिसो वपउने पानीको व्यवस्था लमलाइनेछ ।  
• लसंचघया र केशललया खोलोबाट वषेनी बाढी िथा कटानबाट हनु ेर्नधनको क्षलि लाई न्द्यलुनकरि गनकुा लालग प्रदेश सरकार 

र संघीय सरकारसंग समन्द्वय गरर रोकथामका उपायहरु अवलम्वन गररनेछ ।  
• साइकल लेनका लालग अलग्गै सडक पूवाुधारको ववकास गने ।   

 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्धी नीलि 

• महानगरपाललकाको आवलधक िथा वावषकु योर्ना िथा कायकु्रम िर्ुमुा गदाुप्रकोपको प्रकृलि, ववपद्को सम्भावना र 
प्रभावको प्रक्षेपि गरी र्ोचखम न्द्यूनीकरि गने नीलि अवलम्बन गररनेछ . 

• ववपद् र्ोचखम न्द्यूनीकरि िथा व्यवस्थापनसम्बन्द्धी भौगोललक सूिना प्रिाली, पूवसूुिना प्रिालीलगायिका प्रववलध 
हस्िान्द्िरिका लनलमि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्द्वय गररनेछ . 

• महानगरस्िरीय ववपद् व्यवस्थापन सूिना प्रिाली ववकास गरी रावष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय सूिना प्रिालीसँग आवि गरी 
व्यवचस्थि गररनेछ । 

• महानगरपाललकाका लनयलमि ववकास कायकु्रम एवं योर्ना ियारी वा लडर्ाइन र कायाुन्द्वयन गनु ुपवहले बहूववपद् र्ोचखम 
र त्यसको सम्भाववि पररिामको प्रक्षेपि गरी र्ोचखम न्द्यूनीकरिका उपयकु्त ववलध अपनाउने नीलि ललइनेछ । 

• रावष्ट्रय भ–ूउपयोग नीलि अनरुुप महानगरपाललकाको र्ोचखम सम्बेदनशील भउूपयोग योर्ना ियार गरी कायाुन्द्वयन गररनेछ  

• ववपद् र्ोचखम न्द्यूनीकरि र व्यवस्थापनसम्बन्द्धी ववषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन गने नीलि 
ललइनेछ । 

• उच्ि र्ोचखममा रहेका क्षेत्र लचक्षि समदुायमा आधाररि ववपद् र्ोचखम व्यवस्थापन कायकु्रम सञ्चालन गरी समदुायको 
ववपद् उत्थानशीलिा अलभवृवि गररनेछ । 

• उद्योग,व्यापार व्यवसाय, चशक्षा, र्नस्वास्थ्यर नगरवासीको र्ीववकोपार्नुमा पन ुसक्ने सम्भाव्य ववपद्को र्ोचखम न्द्यूनीकरि 
गररनेछ । 

• मानव र्ीवन, भौलिक एवं गैरभौलिकलगायि सबै प्रकारक सम्पचिको बीमा गरी र्ोचखम हस्िान्द्िरि गने कायलुाई उच्ि 
प्राथलमकिा ददई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• महानगरपाललका भएर बग्ने नदी व्यवस्थापन गदै मालथल्लो र िल्लो िटीय क्षेत्रको सरुक्षाका लालग पवुसूुिना प्रिालीको 
स्थापना र प्रविुन गने नीलि ललइनेछ । 

• ववपद् िथा र्लवायरु्न्द्य र्ोचखमको अध्ययन िथा अनसुन्द्धानका लालग प्रदेश सरकार, ववकास साझेदार, लनर्ी िथा गैरसरकारी 
संस्थाहरू, प्राचज्ञक लनकाय र सावरु्लनक िथा लनर्ी अनसुन्द्धान केन्द्रहरूबीि सहकाय ुगने नीलि ललइनेछ । 

• ववपद् र्ोचखम न्द्यूनीकरिका सबै िरिमा मवहला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यचक्तहरू, आलथकु िथा 
सामाचर्क रूपले पछालड परेका समदुायहरूको पहुँि र प्रभावकारीप्रलिलनलधत्व सलुनचिि गररनेछ । 

• ववपद् संवेदनशीलिाअनरुुप सावरु्लनक भौलिक संरिनाहरूलाई सबै वगकुो पहुँि सलुनचिि गन ुअपाङ्ग एवं बालमैत्री बनाउन े
नीलि अवलम्बन गररनेछ । 

• ववपद् र्ोचखम न्द्यूनीकरि िथा व्यवस्थापन कायमुा लनर्ी क्षेत्रको संलग्निा र साझेदारीलाई प्रोत्सावहि गररनेछ । 
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• ववपद् उत्थानशील ववकासका लालग लनर्ी क्षेत्र, बैंक िथा वविीय संस्था, बीमा कम्पनी, ववकास साझेदार र दाि ृ
संस्थालगायिको लगानी प्रविुनका लालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

• महानगरस्िरीय ववपद् र्ोचखम न्द्यूनीकरि समूहको गठन गरी ववपद् व्यवस्थापनमा यवुा र सबै सरोकारवालाको सवक्रय 
सहभालगिा बढाउने नीलि अवलम्बन गररनेछ। 

• ठूला ववपद्को समयमा सङ्घीय सरकारमाफुि ्अन्द्िराुवष्ट्रय र्गिबाट प्राि हनुे सहयोग प्रदेश सरकारसँग समेि समन्द्वय गरी 
पररिालन गने नीलि अवलम्बन गररनेछ । 

• ववपद्का समयमा सरुचक्षि आपत्कालीन आश्रयस्थलको व्यवस्था सलुनचिि गन ु  खलु्ला क्षेत्रको पवहिान, संरक्षि र 
प्रयोगयोग्य बनाउने नीलि ललइनेछ । 

• प्रभावकारी ववपद् प्रलिकायकुा लालग आपत्कालीन सामग्रीको भण्डारगहृको स्थापनागरी आवश्यक पने उिार िथा राहि 
सामाग्री सञ्चय गररनेछ । 

• ववपद् र्ोचखम व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी ववपद्प्रभाववि समदुायमा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने र ित्कालीन 
र्ोचखम घटाउने काय ुसलुनचिि गररनेछ । 

• ववपद्पलछको पनुलाुभ, पनुलनमुाुि र पनु:स्थापनमा सामाचर्क सरुक्षा प्रालथमकिा ददइनेछ । 

• ववपद् प्रभाववि समदुायलाई आवाश, र्ीववकोपार्नु र आलथकु ववकासका कायकु्रम सञ्चालन गन ुअनदुान उपलब्ध गराउन े
िथा बैंक वा लबिीय सँस्थाहरूमाफुि ्सहलुलयि कर्ाुको व्यवस्था लमलाउने नीलि अवलम्बन गररनेछ । 

• ववपद्पलछको पनुलनमुाुि र पनु:स्थापनाका लालग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, दािा,  ववकास साझेदार र लनर्ी िथा 
सावरु्लनक क्षेत्रसँग सहकाय ुर साझेदारीलाई प्रोत्सावहि गररनेछ । 

• महानगरस्िरीय आपिकाललन सेवा केन्द्र स्थापना िथा संिालनमा ल्याईनेछ । 

• ववपद् व्यवस्थापन कोषलाई वृवि गदै ललगनेछ । ववपद् व्यवस्थापन कोष संिालन कायवुवलध बमोचर्म व्यवचस्थि संिालन 
गररनेछ । 

 

 

पशपंुक्षी िथा कृवष ववकास सम्बचन्द्ध नीलि 

 

पशपंुक्षी ववकास 

 

• पशूपंक्षी व्यवस्थापन ऐन र्ारी गररनेछ । 
• ववराटनगर महानगरपाललका र अन्द्य संघसंस्थाहरुसंगको साझेदारीमा सामदुावयक कुकुरहरुलाई रेववर् रोग ववरुिको 

खोपलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• पशपुालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गदै लैर्ान लचक्षि वग ु ववशेष पशपुालन क्षेत्रको पवहिान गरर आवश्यकिा अनसुार 

लनिःशलु्क पश ुस्वास्थ्य चशववर संिालन गररनेछ । 
• बढ्दो शहररकरिलाई मध्यनर्र गदै नगरवासीहरुको आवश्यिा अनसुार शिुिथा स्वच्छ दधु उत्पादन बढाउने कायकुा 

लालग कृलत्रम गभाुधानको माध्यमबाट नश्ल सधुार गदै दधु उत्पादनलाई बढावा ददइनेछ । 
• विमुान अवस्थाका संिाललि नगर क्षेत्रका माछा÷मास ुपसललाई अझ व्यवचस्थि गदै लैर्ान मास ुपसलको अनगुमन िथा 

लनररक्षिलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
• छाडा पशहुरुको लनयन्द्त्रि गन ुकाञ्जी हाउस, सडक िथा सामदुावयक कुकुर राख्न ेउपयकु्त संरिना लनमािकुो थालनी 

गररनेछ । 
• खलु्ला रुपमा पशहुरुको बध गने कायलुाई लनयन्द्त्रि गरी व्यवचस्थि रुपमा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आधलुनक 

िथा सूववधा सम्पन्न पश ुबधशालाको लनमाुि कायलुाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• ववराटनगर महानगरपाललका क्षेत्रलभत्र मत्स्य उत्पादनलाईु प्रोत्साहन गररनेछ । 
• कृषकहरुलाई उपलब्ध गराई रहेको ववउ ववर्नमा ददइदै आएको अनदुानलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• कौचश िथा करेशावारी िरकारी खेलि कायकु्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  
• यवुाहरुलाई कृवषमा आकवषिु गनकुा लालग व्यवसावयक कुररलो िथा ओल, टमाटर,कागलि  िथा पषु्प खेलि आदद लबस्िार 

गदै आयआर्नुमा टेवा परुयाइनेछ ।  
• पश ुभकारो सधुार कायकु्रमलाई लनरन्द्िरिा ददई गोठे मलको प्रयोग गरर माटोको उवरुाशचक्त बढाइनेछ ।  
• कृषकहरुलाई नया/ँनयाँ प्रलबलधको प्रयोगमा र्ोड ददने कायकु्रमलाई लनरन्द्िरिा ददइनेछ ।  
• कृषकको माग अनसुार वववक्र वविरि गररने मल िथा ववउ सबशुलुभ रुपमा उपलब्ध गराउने कायलुाई व्यवचस्थि गररनेछ 

।  
• कृषकहरुबाट उत्पादन गररएका कृवषर्न्द्य सामाग्रीहरुको बर्ार व्यवस्थापनका लालग र्ोड ददइनेछ  
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• रिू ववषादी पररक्षि प्रयोगशालाको स्थापनाका लालग बरे्ट ववलनयोर्न गररनेछ। 

• व्यवसावयक फलफुल खेिीलाई प्रोत्साहन गनकुा लालग नसरुीको स्थापना गदै वगान ववस्िारमा र्ोड ददईनेछ साथै 
कृषकहरुको वववरि समेवटएको कृषक प्रोफायल ियार गने ।  

• उत्पादन लागि घटाउन कृवष यान्द्त्रीकरिको प्रयोग गदै लसंिाईमा अनदुान ददनेकायलुाई लनरन्द्िरिा ददएकोछ ।  
• शहरी वचस्िमा वािावरिको संरक्षि समेि हनुेगरर एक घर एक रलसला फलफुलको ववरुवा वविरि गने कायलुाई अगालड 

बढाइनेछ ।  

भलुम सम्बचन्द्ध नीलि 

• भलुमको समचुिि उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लालग भ ूउपयोग क्षेत्र िथा योर्ना िर्ुमुा गरर बाँझो र्ग्गामा 
सामवुहक खेिी गनकुा लालग आवश्यक नीलि िर्ुमुा गररनेछ ।  

• भलुम नीलि अनसुार भलुमको एवककरि गरी वस्िी ववकासको योर्ना कायाुन्द्वयनमा ल्याइनेछ ।  
• भलुम बैंकको अवधारिालाई कायाुन्द्वयनमा ल्याइनेछ । 

• भलुमको समवष्टगि व्यवस्थापनको लालग भ-ूउपयोग नीलि अवलम्बन गररनेछ ।  
• संयन्द्त्र ियार गरी सरकारी, ऐलानी, पिी र्ग्गाहरुको खोर्ी गरेर आवश्यक िारबार र घेराबारा गरी संरक्षि गने कायलुाई 

लनरन्द्िरिा ददइनेछ । 

• भ-ूउपयोग सम्बन्द्धी कायवुवलध/ववलनयम/लनदेचशका ियार गरी भलुमको उचिि व्यवस्थापन गने नीलि कायाुन्द्वयन गररनेछ।  
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आ.व. २०७७/०७८ मा छैठौं नगरसभाका लालग प्रस्िाववि लनियुहरु: 

1. ववराटनगर महानगरपाललकाको नगरकायपुाललका बैठकबाट छैठौ नगरसभामा  आगामी आ.व. २०७७/०७८ को नीलि, 
कायकु्रम िथा बरे्टलाई पाररि गन ुनगरसभामा पेश गने लनियु गररयो । 

2. आ.व. २०७७/०७८ को आलथकु ववधेयक, २०७७ िथा ववलनयोर्न ववधेयक, २०७७ लाई पाररि गन ुछैठौँ नगरसभामा 
पेश गने लनियु गररयो । 

3. आ.व. २०७६/०७७ मा सञ्चाललि योर्नाहरु र्ाँिपास िथा फरफारक सलमलिबाट मलु्याड्ढन र प्रलिवेदन भएअनूसार 
अनमुोदन गने लनियु गररयो । र यस आ.व.(२०७७/०७८) मा बावँक सञ्चालन हूने योर्नाहरुको र्ाँिपास िथा फरफारक 
सलमलिबाट गररने मलु्याड्ढन र प्रलिवेदन अनमुोदन गने अलधकार कायपुाललकालाई ददने लनियु गररयो । 

4. ववराटनगर महानगरपाललकाबाट िालू आ.व. २०७६/०७७ का लालग स्वीकृि बरे्ट िथा कायकु्रममा रहेर नगर 
प्रमखज्यूबाट लनियु गराई कायाुन्द्वयनमा आएका  पूँर्ीगि  एवं िालू िफुका कायकु्रम िथा योर्नाहरुमा भएको खिु 
अनमुोदन गने लनियु गररयो । उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चाललि योर्नाहरुको हकमा िोवकएको र्नसहभालगिा रकममा 
गररएको छुटलाई अनमुोदन गने लनियु गररयो। 

5. आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृि बरे्ट कायकु्रमबाट उपभोक्ता सलमलि माफुि सोवह आ.ब. लभत्र काय ुसम्पन्न गनुपुनेमा 
कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारी लगायि अन्द्य ववववध कारिले योर्ना िथा कायकु्रमहरु समयमा सम्पन्न हून 
नसकेका िथा सम्झौिा गन ुबाँकी (आषाढ मसान्द्िसम्म) समझौिा गरर प्राववलधक पषु्याईको आधारमा बवढमा २०७७ 
साल िैत्र मसान्द्ि सम्म योर्नाको म्याद थप गने लनियु गररयो।  

6. ववराटनगर महानगरपाललकाको नगरसभामा पवुाुधार ववकास सलमलि, सावरु्लनक सेवा िथा क्षमिा ववकास सलमलि, सामाचर्क 
ववकास सलमलि, ववधायन सलमलि, न्द्यावयक सलमलि, आलथकु ववकास सलमलि, लेखा सलमलि,  फोहोरमैला व्यवस्थापन सलमलि, 

बर्ार अनगुमन सलमलि लगायि सलमलिका संयोर्कबाट पेश गनुभुएका सम्पाददि कायहुरुको प्रलिवेदन अनमुोदन गने लनियु 
गररयो । 

7. संघीय सरकार शशि ुअनदुान िफु महानगरपाललकाबाट भएको सम्पिु ुखि ुअनमुोदन गने लनियु गररयो। 

8. महानगरपाललकाद्वारा ठेक्काबाट संिालन हूने कायहुरुमा न.पा. ठेक्का कर वापि १.५ प्रलिशि र अन्द्य सबै लनमाुि कायमुा 
ममिु सम्भार शूल्क वापि १ प्रलिशि ललने लनियु गररयो ।  

9. धारा र्डान धरौटी, एक्स्काभेटर, रोलर आदद प्रयोग धरौटी र्म्मा गरेको लमलिले ६ मवहनालभत्र वफिाु नललएमा सदर स्याहा 
गने लनियु गररयो । 

10. महानगरपाललकाबाट इर्ार्ि ललई लनमाुि सम्पन्न गरेका पूराना घरहरु स्वीकृि सडक मापदण्ड बमोचर्म सडक अलधकार 
क्षेत्र छाडेर संशोलधि नक्सा पेश गरेमा महानगरपाललकाले नक्सा संशोधन दस्िूर छूट गने साथै त्यस्िा पनुलनलुमिु पूराना 
घरहरुको हकमा सेटब्याक समेि नलाग्न ेलनियु गररयो । 

11. सडक मापदण्डलभत्र परेका िर म.न.पा.बाट इर्ार्ि ललएका पूराना घर भत्काई नयाँ घर बनाएमा साववक इर्ार्ि बराबर 
क्षेत्रफलको नक्सा पास दस्िूर लमनाहा गने लनियु गररयो । 

12. लनयमानूसार घरनक्सा दिाु भएका िर त्यसपलछका प्रकृया पालना नगरी समय गूर्ारेका पूराना फाइलहरुको हकमा 
नक्सापास गराउन आउँदा पवु ु लिरेको क्षेत्रफल बराबरको रार्श्व घटाई बाँकी रहेको क्षेत्रफल िालू आ.व.को दररेट 
अनूसार वहसाब लमलान गदाु २० प्रलिशि संशोधन दस्िरु र १०० प्रलिशि र्ररवाना, २० प्रलिशि म्याद थप  दस्िूर ललई 
लनयमानूसार नक्सापास गने लनियु गररयो । 

13. ईर्ार्ि/अनूमलि नललई घर लनमाुि गन ुनपाईने स्पस्ट कानूनी व्यवस्था भएिा पलन उक्त लनयमलाई उल्लङघन गरी 
बनाउंदै गरेका घरबारे र्ानकारी भएमा उक्त घरलाई लनयलमि गनकुो लालग मापदण्ड परुा हूने खण्डमा ३०० प्रलिशि 
र्ररवाना ललई लनयलमि गररने लनियु गररयो । 

14. ववराटनगर महानगरपाललकाको देहाय बमोचर्मका ववधेयक िथा ऐनहरु सवसुम्मि रुपमा पाररि गने लनियु गररयो । 

क. पशूपंक्षी व्यवस्थापन ऐन, २०७७ 

ख. महानगर खेलकूद संिालन ऐन, २०७७ 

ग. लनमाुि व्यवसाय सम्बन्द्धी ऐन, २०७७ 
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15. ववराटनगर महानगरपाललकाको सांगठलनक संरिना िथा दरबन्द्दीको अध्ययन गरी सो सम्बन्द्धी लनियु गन ु नगर 
कायपुाललकालाई अलधकार प्रत्यायोर्न गने लनियु गररयो ।  

16. ववराटनगर महानगरपाललका, कमिुारी व्यवस्थापन (सेवा िथा शि ु सम्बन्द्धी) ऐन २०७५ संसोधन काय ु गन ु
नगरकायपुाललकालाई अलधकार प्रत्यायोर्न गररयो। 

17. आ.व. २०७६/०७७ को असार १० गिेसम्म भएको सम्पिु ुआम्दानी र खि ुअनमुोदन गने लनियु गररयो । र यस 
आ.व.को बाँवक(असार मसान्द्िसम्मको) आम्दानी र खिकुो अनमुोदन गने अलधकार कायपुाललकालाई ददन ेलनियु गररयो 
। 

18. प्रदेश नं. १ सामाचर्क ववकास मन्द्त्रालय, करुिा फाउन्द्डेसन र ववराटनगर महानगरपाललका लबि अपाङ्गिा, रोकथाम िथा 
पनुसु्थापना कायकु्रमको लालग सम्झौिा गने नगर कायपुाललकालाई अलधकार ददने लनियु गररयो। 

19. महानगरपाललकाका स्वीकृि दरबन्द्दीमा कायरुि कमिुारीहरुलाई खार्ा भिा वापि मालसक रु.७५०। र प्रोत्साहन भिा 
वापि वावषकु रु.५०००। उपलव्ध गराउने लनियु गररयो । 

20. संघसंस्था अनदुान बापि ददइएको रकमबाट िलब, भिा ददन नपाइने लनियु गररयो। 

21. ववराटनगर महानगरपाललका, नगर कायपुाललकाको महाशाखा, शाखा, उपशाखा र वडा कायलुयमा कायरुि कमिुारीहरुलाई 
कायाुलय समयबाहेक अलिररक्त समयमा काममा खटाउंदा देहायअनूसारको सूववधा उपलब्ध गराउने लनियु गररयो । 

क) प्रमूखज्यूको सवारी िालकलाई मालसक िलबको ७५ प्रलिशि 

ख) उपप्रमूखज्यूको सवारी िालकलाई मालसक िलबको ५० प्रलिशि 

ग) प्रमूखज्यूको लनर्ी सूरक्षाकमीलाई मालसक रु.१२,०००। 

घ) अन्द्य कमिुारीहरुलाई कायाुलय समयबाहेक अलिररक्त समय काममा खटाउनूपने भए सम्वचन्द्धि 
शाखा/महाशाखाको लसफाररसका आधारमा सामान्द्य प्रशासन महाशाखा प्रमूखले प्राि लसफाररसको औचित्य र 
आवश्यकिाको ववश्लेषि गरी प्रमूख प्रशासकीय अलधकृिको स्वीकृलि पिाि बढीमा मालसक शरुु िलवमानको २५ 
प्रलिशिले अलिररक्त समय भिा साथै नेपाल सरकार अथ ुमन्द्त्रालयले िोके बमोचर्म खार्ा भिा समेि उपलव्ध 
गराउन े। 

ङ) आवश्यक सेवाको उल्लेचखि बाहेकको हकमा नगर कायपुाललकावाट स्वीकृि ललएर अलधकिम मालसक शरुु 
िलवमानको ५० अलिररक्त भिा उपलव्ध गराउन सवकनेछ । 

 

22. ववराटनगर महानगरपाललकाको आ.व. २०७७/०७८ को वावषकु िलबी प्रलिवेदन पास गने लनियु गररयो । 

23. िाल ुआ.व. ०७६/७७ को स्वीकृि बरे्ट कायकु्रम अनसुारको सम्झौिा कोलभड-१९ को कारिले समयमै हनु नसकेको 
हुँदा आ.व.को अन्द्त्यसम्म सम्झौिा गराएका कायकु्रमलाई क्रमागि योर्नाको रुपमा लनरन्द्िरिा ददने र आ.व.२०७७/०७८ 
का योर्नाहरुको सम्झौंिा काय ु२०७८ वैशाख मसान्द्िलभत्र गररसक्नूपने साथै उक्त योर्नाहरु आषाढ मसान्द्ि सम्ममा 
सम्पन्न गरर सक्नपुनेछ । उक्त अवलध लभत्रमा सम्पन्न हनु नसकेका योर्नाहरुको दावयत्व आगामी वषमुा नसाने समेि 
लनियु गररयो । 

24. वडास्िरमा मालपोि, सम्पचि कर, घरवहाल कर िथा अन्द्य सबै प्रकारका लसफाररसहरु र स्थानीय िहले उठाउने भनी 
काननुद्वारा िोवकएका सबै प्रकारका करहरु वडा कायाुलयबाट उठाउन ेकायलुाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो । 

25. २००७ सालअचघ नेपालको प्रर्ािन्द्त्र प्रालिका लालग योगदान पूयाुएका प्रर्ािन्द्त्र सेनानीलाई मालसक भिा रु. २,५००।०० 
उपलब्ध गराउन ेलनियुलाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो । 

26. महानगरपाललकाको आवश्यकिा अनूसार लनमाुि गनुपुने ववववध कायवुवलध, लनदेचशका िथा लनयमहरु प्रिललि काननुको 
अलधनमा रहेर बनाई पाररि गने अलधकार नगर कायपुाललकालाई प्रत्यायोर्न गने लनियु गररयो  । 

27. अस्थायी िथा सेवा करारमा कायरुि कमिुारीहरुलाई स्थायी कमिुारीको र्मानीमा वढीमा रु.१,००,०००। (एक लाख 
मात्र) र स्थायी कमिुारीहरुलाई रु.५,००,०००। (पािँ लाख मात्र) कमिुारी कल्याि कोषवाट ऋि सापटी ददइँदै 
आएकोलाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो । 

28. महानगरपाललका साझेदारी ववकास कोषमा रहेको रकमबाट महानगरपाललका क्षेत्रलभत्रका वडाहरुमा गठन हून बाकँी 
रहेका सहकारी गठन गने र गदठि सहकारीहरुलाई संस्थागि ववकास गन ुऋि पुंर्ी वापि प्रलि सहकारी रु.५,००,०००। 
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(पािँ लाख मात्र) उपलव्ध गराउने साथै गठन भइसकेका सहकारीहरुलाई ६ प्रलिशि व्यार्दरमा ऋि रकम उपलव्ध 
गराउन ेलनियु गररयो । 

29. महानगरपाललकामा हाल करारमा कायरुि रहेका कमिुारी, नगर प्रहरी, सूिना प्रववलध अलधकृि लगायि अन्द्य कायरुि करार 
सेवाको अवलध २०७८ असार मसान्द्िसम्म म्याद थप गने साथै ववगि देचख दरबन्द्दीमा कायरुि ज्यालादारी कुचिकार, 

कायरुि सामाचर्क पररिालकहरु, एम्बलेुन्द्स िालक िथा २ बष ुभन्द्दा बढी समयदेचख लनरन्द्िर रुपमा  कायरुि ववद्यिु 
हेल्पररलाई बरे्टको लसमा लभत्र रवह सेवा करार गने लनियु गररयो। 

30. ८४ वष ु उमेर पूरा भएका रे्ष्ठ नागररकहरुलाई नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने भिाको अलिररक्त मालसक 
रु.१,०००।०० (एक हर्ार) का दरले सामाचर्क सूरक्षा भिा उपलव्ध गराउने लनियुलाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो 
। 

31. पूव ु स्वीकृलि नललई लनमाुि भएका घर टहरा, गोदाम िथा संरिनाहरु अलभलेचखकरि गरी लनयमन गने उद्देश्यले 
आ.व.२०७७/०७८ मा सूचिकृि हनु अचन्द्िम एकपटकका लालग उपयकु्त समयलसमा र शिहुरु िोकी सूिना प्रकाशन 
गरर सो अवधीमा सूचिकृि हनु आएका घर संरिनाहरुको लालग नक्सापास दस्िरुको प्रलि वग ुवफट रु. ३.५०।- रार्स्व 
ललई अलभलेचखकरि गने लनियु गररयो।  

32. प्लालनङ परलमटको मापदण्ड वमोचर्म ववकलसि घडेरीमा घर वनाउने घरधनीहरुलाई नक्सापास दस्िूरमा ५० प्रलिशि छुट 
र सम्पचि करमा १ वषसुम्म ५० प्रलिशि छुट ददने लनियु गररयो । 

33. एकल मवहलाहरुको नाममा आवासीय घरनक्शा पास गदाु घरनक्शा पास दस्िूरमा १० प्रलिशि र मवहलाको नाममा 
घरनक्शा पास गदाु घरनक्शा पास दस्िूरमा ५ प्रलिशि छुट ददईनेछ । नगरक्षेत्रलभत्रका अपाङिा भएका व्यचक्तले व्यवसाय 
सञ्चालनका लालग दिाु िथा नवीकरि गदाु लाग्ने करमा २० प्रलिशि छुट ददने लनियु गररयो । 

34. अचन्द्िम लेखा पररक्षि प्रलिवेदनबाट असूल उपर गने बेरुरू्िफु नगरपाललकाले एवकन गरी असूल उपर गनुपुने बेरुरू्हरु 
असूल उपर गने प्रवक्रया अचघ वढाउन ेलनियु गररयो । 

35. महानगरपाललका  िथा RUDP मा कायरुि कमिुारीहरुलाई उपलव्ध गराएको भिा अनमुोदन गदै RUDP को हकमा ६ 
मवहनासम्म लनरन्द्िरिा ददने  र कोरोना भाइरस (कोलभड १९) को महामारीको समयमा भएको सम्पिु ुखि ुिथा भिालाई 
अनमुोदन गने िथा कोरोना भाइरस (कोलभड १९) को महामारीको सम्बन्द्धमा स्वीकृि बरे्ट र कायकु्रमको लसमामा रवह 
कायपुाललकाको लनियुानूसार कायाुन्द्वयन गने लनियु गररयो । 

36. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिलाई ददएको आवास सवुवधा, संिार सवुवधालाई लनरन्द्िरिा ददने र संघीय सरकारबाट स्वीकृि 
सवारी साधान(संिालन िथा ममिु) सम्बन्द्धी लनदेचशका २०७२ बमोचर्मको सहसचिवले पाउने सवुवधा हाल कायाुरि प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृिलाई ददने लनियु गररयो। 

37. नगर कायपुाललका बैठकको बैठक संख्या  ४६ देचख बैठक संख्या ७० सम्म आ.ब. ०७६/७७ मा भएका लनियुहरु 
अनमुोदन गने लनियु गररयो । 

38. ववलभन्न लमलिहरुमा एक चशषकुवाट अन्द्य चशषकुमा भएका खिहुरुलाई अनमुोदन गने लनियु गररयो । 

39. उत्साहको साथ प्रस्िाव गररएको आन्द्िररक आयिफुको बरे्ट कायाुन्द्वयनमा सहर्िा आउनेगरी कायकु्रमलाई प्राथलमकिा-
१ (P1), प्राथलमकिा-२ (P2), प्राथलमकिा-३ (P3) गरी प्राथलमवककरि गररएको संलग्न प्रस्िाव स्वीकृि गने लनियु 
गररयो। 

40. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार िथा आन्द्िररक आय समेिको आकँलन गरर कायकु्रम कायाुन्द्वयन गराउन पवहलो P1 
(प्राथलमकिा-१) मा परेका कायकु्रमहरूलाई पवहलो प्राथलमकिा ददई कायाुन्द्वयनमा गररने; त्यसैगरर P2 (प्राथलमकिा-२) 
अन्द्िगिु वडा िथा नगरस्िरीयका पूवाुधार सम्बन्द्धी कायकु्रम िथा संघसंस्थालाई ददने अनदुान कायाुन्द्वयनका लालग दोस्रो 
िौमालसकको मध्य देचख प्रारम्भ गने र  P3 (प्राथलमकिा-३)  अन्द्िगिुका अन्द्य कायकु्रमहरु स्रोि प्रालिको सलुनचिििाका 
आधारमा कायाुन्द्वयन गने लनियु गररयो। 

41. मठ मचन्द्दर, मचस्र्द, िि,ु गमु्बा, मानबसेवा आश्रम, अनाथ आश्रम िथा वृिाश्रमको फोहोर संकलन िथा व्यवस्थापन  
लनशलु्क गने लनियु गररयो। 

42. वडा नं. २  धमभुक्त माग ु(सरस्विी टोल वपपल िोकदेचख उिर) सडक लनमाुि मापदण्ड ९ लमटर कायम गने साथै 
वडा नं. २ भान ुमाग ुिथा सममागमुा सडक लनमाुि मापदण्ड ८ लमटर कायम गने लनियु गररयो। 

43. ववकास लनमाुिको कायमुा उपभोक्ता सलमलिबाट गररने कायमुा अपनत्व कायम होस ्भन्न ेउद्देश्यले देहाय बमोचर्मको 
लागि सहभालगिा गराउने लनियु गररयोिः  
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क) माटोपूने कायकुा लालग ३० प्रलिशि र्नसहभालगिा  

ख) ग्राभेल/ईंटा र्ोड्ने/आर.लस.लस गने कायकुा लालग २० प्रलिशि र्नसहभालगिा 
ग) कालोपते्र गने कायकुा लाग १० प्रलिशि लागि र्नसहभालगिा  

घ) कालोपते्र सवहि लमचश्रि काय ुगनेका लालग १५ प्रलिशि लागि र्नसहभालगिा 
ङ) यीबाहेक अन्द्य कायकुो हकमा २० प्रलिशि लागि र्नसहभालगिा  

44. सबै वडाहरुमा वडास्िरीय अनगुमन सलमलि गठन गरी सरसफाई, बर्ार व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, गूनासो सूनूवाई, चशक्षा, 
स्वास्थ्य िथा पवुाुधार लनमाुि र सामाचर्क ववकासको क्षेत्रमा अनगुमन गने/गराउने लनियु गररयो ।  

45. ववराटनगर म.न.पा. वडा नं. १२ बखरी िौकीमा लनमाुिालधन भवन रहेको र्ग्गा खररदका लालग यस महानगरपाललकाबाट 
रु. ८ लाख बखरी प्रहरी िौकी भवन लनमाुि सलमलिलाई उपलब्ध गराउने लनियु गररयो । 

46. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवधनु एवं ददगोपनाका कायकु्रमहरु लनयलमि सञ्चालन गरी आगामी २ वष ु( आ.व.०७८/७९) 
लभत्र वडा नं. १८ र १९ लाई बालमैत्री वडा घोषिा गरी लसङ्गो महानगरलाई बालमैत्री महानगर घोषिा गने लनियु गररयो 
। 

47. प्रदषुिरवहि नगर बनाउने नीलि अन्द्िगिु ढल र्डानको लालग महानगरवासीलाई प्रोत्साहन गने उद्देश्य अनरुुप २०७७ 
पौष मसान्द्िसम्मको लालग लनशूल्क ढल र्डान काय ुगने लनियु गररयो । 

48. ववराटनगर महानगरपाललकाका नगर प्रमूखज्यूलाई काय ुसहर्ीकरि गनकुा लालग अलधकृिस्िर, छैठौ िहको सेवा सूववधा 
पाउनेगरी स्वकीय सचिवको भएको लनयचुक्त लनियुलाई अनमुोदन गदै सेवा सम्झौिालाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो । 

49. महानगरपाललकामा कायरुि सम्पकु अलधकृि िथा काननुी सल्लाहकारहरुलाई लनरन्द्िरिा ददने लनियु गररयो । 

50. महानगरपाललकाको आवश्यकिा अनूसार लनमाुि गनुपुने ववववध कायवुवलध, लनदेचशका िथा लनयमहरु प्रिललि काननुको 
अधीनमा रहेर बनाई पाररि गने अलधकार नगर कायपुाललकालाई प्रत्यायोर्न गने लनियु गररयो  । 

51. भलुमको समवष्टगि व्यवस्थापनको लालग भ-ूउपयोग सम्बन्द्धी नीलि िथा कायवुवलध रलनदेचशका ियार गरी खाद्य सूरक्षालाई 
सूलनचिि गन ु कृवष योग्य र्मीनहरुमा भैरहेको अव्यवचस्थि खण्डीकरिलाई रोक्ने, व्यवचस्थि बस्िी ववकास गरी 
नगरवासीहरुलाई आधारभूि सेवा सूववधाहरु सहर् रुपमा उपलब्ध गराउने, र्ग्गाको वकिाकाटलाई व्यवचस्थि गरी 
र्ग्गाको कारोबार गने व्यचक्त, संस्था, फम ुिथा कम्पनीहरुलाई लनयन्द्त्रि र लनयमन गने कायलुाई प्रभावकारीिाका साथ 
कायाुन्द्वयन गने लनियु गररयो । 

52. महानगरपाललका क्षेत्रलभत्र माध्यालमक िहसम्मका ववषयगि गेसपेपर िथा गाइड र्स्िा पररक्षा ियारी केचन्द्रि शैचक्षक 
सामाग्रीहरुको ववक्री/वविरिमा पूि ुलनषेध गने लनियु गररयो । 

53. सबै वडाहरुमा वडास्िरीय अनगुमन सलमलि गठन गरी सरसफाई, बर्ार व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, गूनासो सूनूवाई, चशक्षा, 
स्वास्थ्य िथा पवुाुधार लनमाुि र सामाचर्क ववकासको क्षेत्रमा अनगुमन गने÷गराउने लनियु गररयो ।  

54. कायाुलयमा रहेका एक्स्काभेटर, रोड रोलर, पानी याङ्कर लगायिका सामाग्रीहरुलाई भाडामा सञ्चालन गन ुददनको लालग 
आवश्यक रिनीलि िथा प्रवक्रया बनाई कायाुन्द्वयन गन ुनगर कायपुाललका कायाुलयलाई अलधकार ददने लनियु गररयो । 

55. सडकमा लाग्ने हाट वर्ारलाई पायक पने स्थानमा पूवाुधार लनमाुि गरी स्थानान्द्िरि गने लनियु गररयो । 

56. ववलभन्न संघसंस्थाबाट महानगरमा गररने सर-सहयोगको लालग एवककृि कोष संिालन गरर सेवा प्रवाहमा सहचर्करि गने 
लनियु गररयो। 

57. ववराटनगर महानगरपाललका, नगर कायपुाललकाको कायाुलयबाट सञ्चालनमा रहेको STIUEIP आयोर्नाबाट ववराटनगर 
१४, र्िवुाचस्थि लनमाुि गररएको ढल िथा नालाहरुको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (Treatment Plant)  िथा ढल 
सञ्चालनका लालग िपलसल बमोचर्मका पदहरु सृर्ना गरी आवश्यक र्नशचक्त योग्यिा, क्षमिा र काय ुअनूभवका आधारमा 
सेवा करारमा लनयूचक्त गन ुअलधकार ददने लनियु गररयो । 

िपलसल: 
क्र.स. पद िह संख्या 

1.  ल्याव अलधकृि अलधकृिस्िर छैठौ 1 

2.  िालकर अपरेटर भारी सवारी िालक िेस्रो 1 

3.  िालकर अपरेटर भारी सवारी िालक दोस्रो 2 
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4.  सम्वेल रे्नेटर दक्ष, शे्रिीववहीन 1 

5.  प्लम्वर र मेकालनकफोरम्यान दक्ष, शे्रिीववहीन 1 

6.  ढल लिलर दक्ष, शे्रिीववहीन 1 

7.  िालकर अपरेटर हलूका सवारी िालक प्रथम 4 

8.  सूरक्षागाड ु  3 

 र्म्मा  14 

 

58. महानगरपाललकाले आय ठेक्काबाट रार्स्व संकलनका लालग ददइएकोमा िपलसल बमोचर्म गने. 

लस.नं
. 

ठेक्काको वकलसम आयठेक्काललने
को नामावली 

सम्झौिा रकम सम्झौिालमलि बक्यौिा रकम छैठौं नगरसभाको लनियु 

१ लमलनिौक कर 
िौकी 

चर्िेन्द्र उरावं  
२,०८१,१२१।०
०  

 
२०७६।०४।३
१  

  
४१६,३२२।००  

पािौं नगरसभाबाट १ 
लाख छूट ददएको र 
लकडाउनको २ 
मवहनाको ३४६८५३। 
छूट ददन े। 

२ हाटखोला कर 
िौकी 

गोलबन्द्दबहादरु 
काकी 

४०,५६,५५२।०
० 

 
२०७६।०४।३
१  

० २ मवहनाको 
६७६०००। छूट ददन े
। 

३ लभमपथ 
करिौकी 

अनपुमदेव   
६२०,०६०।००  

 
२०७६।०४।३
१  

  
३२३,९८१।००  

२ मवहनाको 
१०३०००। छूट ददन े 
। 

४ र्ामनुगाछी 
करिौकी 

शम्भ ुकेवट   
२३१,८५३।००  

 
२०७६।०४।३
१  

  ४६,२५३।००  २ मवहनाको 
३८६००। छूट ददन े
। 

५ लडप्लट 
सटरभाडा 

        २ मवहनाको घरभाडा 
छूट ददन े। 

६ बसपाकु 
व्यवस्थापन 
सलमलि 

पदमशे्रष्ठ ७२,००,०००।०
० 

 
२०७५।११।२
२  

 
३६०००००।०० 

२०७६ िैत्र ११ देचख 
२०७७ आषाढ मसान्द्ि 
सम्मको छूट ददने । 

७ ववज्ञापन कर आकृलि 
एडभरटाईचर्ङ 

 
४,३३१,१५०।०
०  

 
२०७६।०९।०
४  

२८,८७,४३३।०
० 

२ मवहनाको 
७२१८५८। छूट ददन े
। 

८ 

 

हाटबर्ार 
सािावहक 

 

बदर बहादरु 
काकी 

१४,४२,०००।०
० 

 
२०७६।०५।१
६  

  २०७६ िैत्र ११ देचख 
२०७७ आषाढ 
मसान्द्िसम्मको 
४४००००। छूट ददन े
। 
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बदर बहादरु 
काकी 

 
१,०१०,४३१।०
०  

 
२०७६।०४।१
३  

  २०७६ िैत्र ११ देचख 
२०७७ आषाढ 
मसान्द्िसम्मको 
३०८१००। छूट ददन े
। 

चशवकुमार 
कामि 

  
६३१,३९०।००  

 
२०७६।०४।०
८  

  
१२६,२७८।००  

२०७६ िैत्र ११ देचख 
२०७७ आषाढ 
मसान्द्िसम्मको 
१९२९६३। छूट ददन े
। 

९  लस प्लट घरभाडा उपभोक्ता 
सलमलि 

 
३,१९३,२२३।०
०  

    २ मवहनाको घरभाडा 
५३२२००।छूट ददन े
। 

१०  ई प्लट(परुानो 
डोमटोली) 

व्यचक्तगि       खाली गराउन े। 

 

59. महालेखा पररक्षकको कायाुलयबाट आ.व. २०७५/०७६ मा महानगरपाललकाबाट गररएका सम्पूि ुआलथकु कारोबारको 
अचन्द्िम लेखा पररक्षि गरी पेश गरेको लेखा पररक्षि प्रलिवेदन उपर छलफल गरी िपलसल बमोचर्मको लनियु गररयो । 

लस.नं. बेरुर् ु
दफा 
नं. 

लेखा सलमलिको लनियु 
नं. र  लमिी 

नगरसभामा  छलफल भएको वववरि रकम 

१ ३६ २ ०७६/१२/०३ महालेखा पररक्षकको कायाुलयबाट  बेरुर् ुदफा नं. ३६ मा  
लिन र्ना करदािाको नाम उल्लेख गरेको मध्ये  असोक 
कुमार/आत्माराम मरुारकाको वक्यौिा रकम ११,०६,९१८। 
०० हनु ु पनेमा लेखा पररक्षि प्रलिवेदन पेश गदाु भलुवस रु 
१,०५,१३,३९४।०० हनु गएको हुँदा वढी उल्लेख भएको  
कर रु ९४०६४७६।०० लाई सच्याउन महालेखापररक्षकको 
कायाुलयलाई अनरुोध गदै लनयलमिका लालग नगरसभामा पेश 
गने भनी पेश भएको बेरुर्लुाई लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

९४०६४७६।००   

२ ३७ ३ ०७६/१२/०३ आ .व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ३७ अनसुार 
प्रलिवेदनमा  र. नं. १९०८४ मा र्ग्गाको मूल्याङ्कन गदाु रार्श्व 
सटटवेयरले भलुवस र्ग्गाको मूल्याङ्कन रु. ६०३८१३४ ।०० 
दोहोरो मूल्याङ्कन गरेको त्यसैगरी र.नं. १९०८२ मा पलन 
र्ग्गाको मूल्याङ्कन रु. ६५०००००।०० दोहोरो मूल्याङ्कन 
गरेका कारि सम्पलिको दोहोरो मूल्याङ्कन हुँदा कर गिना समेि 
दोहोरो हनु गएको देचखएको हुँदा वास्िममा हनु ुपने कर भन्द्दा 
वढी देचखएको िर वास्िममा प्रलिवेदनमा असलु उपर गनु ुपने 
भलनएको कर रकम असलु उपर गनु ुपने नभएको हदुा कायम 
भएको बेरुर् ुलनयलमि गनु ुपने रु. 

 

 

 

 

 

 

७६४३०।०० 

३ ३९ ४ ०७६/१२/०३ आ.व. २०७५/७६को मलेप प्रलिवेदनको दफा ३९ अनसुार 
ववराटनगर महानगरपाललले ववज्ञापन कर असलुी गदाु कवोल 
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किाुले वढलो रार्श्व र्म्मा गरेको भलन वेरुरू् उल्लेख भएको 
सम्वन्द्धमा  कायाुलयले ठेक्दारसंग गरेको सम्झौिा अनसुार 
पवहलो वकस्िा २०७५/४/ देचख २०७५/७ मसान्द्ि सम्ममा 
र्म्मा गररसक्नू पने देचखन्द्छ। र्सअनसुार ठेक्दारले उक्त 
वकस्िा लमिी २०७५/०६/१५ मा न ैकायाुलयको वैंक खािामा 
दाचखला गरेको भए पनी कायाुलयममा उक्त वैक भौिर दठलो 
प्राि भएको कारि कायाुलयलाइ हानी नोक्सानी हनु नगएको 
हुँदा वेरुरू् कायम हनुे अवस्था देचखदैन। त्यसै गरी सम्झौिा 
अनसुार दोस्रो वकस्िा लमिी २०७५/८ देखी २०७५/११ 
सम्ममा  दाचखला गनु ु पने ववज्ञापन कर वाफिको रकम 
ठेक्दारको िफुवाट कायाुलयको वैंक खािामा २०७६/१/१२ 
मा र्म्मा गरेको देचखएको हुँदा सम्झौिामा उल्लेख भए अनसुार 
कायाुलयले र्ररमाना प्रलि ददन रु५०० को दरले ४३ ददनको 
रु २१५००।०० ललन ुपने देचखन्द्छ। र्नु र्ररमाना कायाुलयले 
अचन्द्िम वकस्िा संकलन गदाु ललइ सकेको हुँदा वेरुरू् कायम 
हनुे देचखदैन  । साथै सम्झौिा अनसुार अचन्द्िम वकस्िाको रुपमा 
लमलि २०७५/१२ देखी २०७६ असार मसान्द्ि सम्ममा 
वझुाउन ुपने रकम रु १७५३७४६.५० भए पलन ठेक्दारको 
िफुवाट कायाुलयको वैंक खािामा लमलि २०७६/५/१२ मा 
रु. १८८६८३८।०० दाचखला भएको हुँदा वढी र्म्मा गरेको 
रकम रु. १११०९१.५ मध्ये दोस्रो वकस्िाको र्ररमाना 
रु२१५००। र वाकी रकम अचन्द्िम वकस्िा वढलो वझुाए 
वाफिको र्ररमाना समेि संलगन भएको हुँदा लेखा पररक्षि 
प्रलिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुर् ुरकम रु. ५५९६७३९।५० 
लाइ लनयलमि गरी नगरसभासमक्ष पेश गन ु लेखा सलमिीवाट 
लसफाररस गररएको रकमलाइ लनयलमि गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५५९६७३९।५० 

४ ४० ५ ०७६/१२/०३ आ.व. २०७५/७६को मलेप प्रलिवेदनको दफा ४० अनसुार 
कायाुलयले ब्यवस्थापन गरेका ववलभन्न आय ठेक्कामा  
कवोलकिाुसंग म.ुअ.कर रु. ५५४८४६।०० असलु नगरेको 
भनी वेरुरू् कायम भएकोमा  कायाुलयबाट साना प्रकृिीका आय 
ठेक्काको सूिना प्रकाशन गदाु  कै वखिमा म.ुअ.करमा दिाु 
भएकाले मात्र वोलपत्र/ललचखि दरभाउ पत्र पेश गनु ुपने भन्ने 
उल्लेख नभएका कारि उल्लेचखि आय ठेक्कामा कबोल किाुसंग 
म.ुअ.कर असलु गन ु नसवकएको देचखएकोले आगामी ददनमा 
कायाुलयबाट आब्हान गररने सम्पिु ुआयको सिुाना प्रकाशन 
गदाु कै वखिमा म ुअ करको रकम समेि र्ोडेर सिुना प्रकाशन 
गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन ददने र हाल लेखा सलमलिवाट लनयलमि 
वा असलु उपरका सम्वन्द्धमा लनियु हनु पेश  भएको सम्वन्द्धमा 
नगरसभामा छलफल गदाु उक्त बेरुर् ुरकमलाइ लनयलमि गने 
लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

५५४८४६।०० 



19 
 

९ ५५ ७ ०७६/१२/०३ आ.व. २०७५/७६को मलेप प्रलिवेदनको दफा न ५५ मा  
महानगरपाललकाको िफुबाट रे्ष्ट नागररकलाइ सम्मान गने 
कायाुक्रममा वविरि गने प्रयोर्नका लागी खररद गररएको छािा, 
टि ु लाइट र पानीको बोिल र्स्िा सामाग्री सम्वचन्द्धि रे्ष्ट 
नागररककै लागी वविरि गने प्रयोर्नका खररद गररएको भए 
पलन उक्त सामाग्री  वविरि भै नसकेका कारि मौर्ाि कै रुपमा 
भन्द्डारमा रहेको हुँदा लनयलमि गने लनियु गररएको रु.     

 

 

 

 

१३९८३७५।०० 

१० ६० ९ ०७६/१२/०३ आ.व. २०७५/७६ को लेखा पररक्षि प्रलिवेदनको दफा नं. 
६० मा उल्लेख भएको रु. ८१४९८०।०० बेरुर्कुा सन्द्दभमुा  
महानगरपाललकाको सभािारा गदठि र्ाँिपास िथा फरफारक 
सलमिीको वैठकमा सहभागी हनु ु हनु े पदालधकारी िथा 
कमिुारीलाइ महानगरपाललकाको वरे्ट लनिी िथा कायकु्रम 
पचुस्िकामा समावेष भइ सन्द्िालनमा रहेका  ववलभन्न योर्नाहरुको 
सावरु्लनक ववदाका ददन र ववहान वेलकुाको समयमा अनगुमन 
गरे पस्िाि वसेको सलमक्षात्मक वैठकका सहभागीलाइ उपलब्ध 
गराइएको देचखन्द्छ । साथै राज्य पनुसंुरिना हनु अचघ कायम 
रहेका साववकका स्थानीय लनकायबाट पलन ववकास लनमाुिको 
काममा अनगुमन िथा फरफारक सलमलिले योर्नाको फरफारक 
गरे पस्िाि वसेको वैठकमा उपचस्थि हनुे पदालधकारीलाइ वैठक 
भिा उपल्वध गराउने गररएको हुँदा ववगिको अभ्यासलाइ 
मध्यनर्र राखी फरफारक सलमलिले ववकास लनमाुिको लनररक्षि 
पस्िाि वसेको सलमक्षात्मक वैठकमा सहभागीलाइ  उपलब्ध 
गराएको भिालाइ लनयलमि गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८१४९८०।०० 

११ ६१ १० ०७६/१२/०३ आ.व २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ६१ का अनसुार 
वडा न ७ अन्द्िरगि र.नं. १९००१, १९००२,१९००५ र 
३४००१ वाट कट्टा भएको रार्श्वको सक्कल भौिर समावेश 
नभएको भलन बेरुर् ुउल्लेख भएकोमा कायाुलयको भनाइ अनसुार 
आलथकु वषकुो शरुुवािमा सटटोवयर पररक्षि गदाु भौिर न 
कायम भएको िर रार्श्व नकावटएको हँूदा लनयलमि गने लनियु 
भएको रु. 

 

 

 

९८६१ 

१२ ६२ ११ ०७६/१२/०३ आ.व २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ६२ का अनसुार 
महानगरपाललकाका पदालधकारीहरुको अवलोकन भ्रमि गने 
प्रयोर्नका लागी यस कायाुलयका ववि अलधकृि रारे्न्द्र प्रधानले 
ललएको रु. ४८८०००। पेश्की फछौट गने लसललसलामा 
मलेपको कायाुलयबाट लेखा पररक्षि गने क्रममा रु. २२२१५ 
को स्टीमेट ववल र रु. १०१६६ नपगु ववल गरर र्म्मा रु 
३२३८१।  असलु उपर गनु ुपने भलन बेरुर् ुउल्लेख भएकोमा 
पनु उक्त ववल भरपाइ र्ोड र्म्मा गदाु चस्टमेट ववललाइ पसु्टी 
गने अन्द्य वील भरपाइ भौिर साथै भएको र नपगु वील 

 

 

 

 

 

 

३२३८१।०० 
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भलनएकोमा र्ोड र्म्मा गन ु भलु भएको हुँदा उल्लेख भएको 
उक्त  बेरुर्लुाइ लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

१३ ६३ १ ०७६/०१/०४ आ व २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा न ६३ उल्लेख 
भएको बेरुर्कुो सन्द्धवमुा बाध्यत्मक पररचस्थिीमा कायाुलय 
सन्द्िालनका  लागी आवश्यक पने इन्द्टरनेट सेवा अलि छोटो 
समयमा खररद गनु ु परेकाले सावरु्लनक खररद लनयमावलीको 
लनयम ८५ मा लिनबटा ललचखि दरभाउपत्र ललन ुपने कानूनी 
ब्यवस्था भए पलन ललन नसवकएको भनाइ कायाुलयबाट प्राि 
भएको हुँदा आगामी ददनमा यस्िा सेवा ललन ुपदाु उक्त कानूनको 
पिु ुरुपमा पालना गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन  ददन े। त्यसै 
गरी सोवह दफामा उल्लेख भएको वेरुरू् वववरिका सन्द्भवमुा 
हेलेचर्न लाइट खररद गने लसललसलामा र्यददप इलेक्रोलनकवाट 
रु. ६००००। को सामाग्री खररद गदाु लिन वटा सप्लायसुको 
कागर्ाि नराचखको भलन वेरुरू् कायम अवस्थालाइ हेदाु 
सावरु्लनक खररद लनयमावली २०६४ को लनयम ८५ उपलनयमा 
४ अनसुार रु. १०००००। भन्द्दा कम रकमको सोझै खररदमा 
लिनवटा सप्लायसवुाट ललचखि दरभाउ पत्र ललन ुपने वाध्यत्मक 
काननुी ब्यवस्था नरहेको हदुा एउटा सप्लायसबुाट मात्र 
कागर्ाि कायाुलयबाट माग गररएको  देचखएकोले लनयलमि गने 
लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६००००।०० 

१४ ६४ २ ०७६/०१/०४ आ.व २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा न ६४ मा 
उल्लेख भएको बेरुर् ुववराटनगर महानगरपाललकाले भाषा कला 
र सावहत्यलाइ प्रवधनु र र्गेनाु गने उदेश्यले न ैनगरसभा माफुि 
रकम ववलनयोर्न गरर लमस नेवा कोषी प्रलियोलगिाका लागी रु. 
२००००। र सांस्कृलिक कायकु्रम गने प्रयोर्नका लागी गोपाल 
स्मलृि रस्टलाइ रु १००००। िौथौ नगरसभाले ललएको उदेश्य 
अनरुुप न ैखि ुभकु्तानी गरेको हुँदा लनयलमि गने लनियु गररएको 
रु. 

 

 

 

 

३००००।०० 

१५ ६९ ५ ०७६/०१/०४ 
आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ६९ मा उल्लेख 
भएको बेरुर्कुो सम्वन्द्धमा कायाुलयले सरसफाइको काम गने 
प्रयोर्नका लागी न्द्यूववर्य लनमाुि सेवालाइ भौ. नं. ५६३ बाट 
रु.३४५०००।०० भकु्तानी गदाु  कायसुम्पन्न प्रलिवेदन 
सम्लगन नभएको भनी बेरुर् ु कायम भएकोमा उक्त काय ु
लिनवटा सेवा प्रदायकसंग दररेट माग गरर सव ैभन्द्दा कम दरमा 
काम गने सेवा प्रदायकसंग सम्झौिा गरेको र उक्त नाला 
सफाइमा काम गदाु लागेको समय खलु्न ेकागर्ाि भएको हूदा 
लनयलमि गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

 

३४५०००।०० 
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१६ ७१ ७ ०७६/०१/०४ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ७१ मा ववलभन्न 
कायकु्रम गदाु ववलभन्न सेवा प्रदायक टेन्द्ट हाउसबाट टेन्द्ट ल्याइ 
भकु्तानी गरेको सम्वचन्द्धि संस्थालाइ भकु्तानी गदाु सावरु्लनक 
खररद लनयमावली २०६४ को दफा १९ उपदफा २ अनसुार 
२० हर्ार भन्द्दा वढीको वीलमा म.ुअ.कर मा दिाु नभएकासंग  
कारोवार गरेको भलन बेरुर् ुकायम भएकोमा ववराटनगर पाललका 
क्षेत्र लभत्र म.ुअ.करमा दिाु भएका टेन्द्ट हाउस नभएको हुँदा 
भावव ददनमा म.ुअ.करमा दिाु भएका टेन्द्टहाउस खोर्ी गरर लिनै 
टेन्द्ट हाउसबाट कारोवार गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन ददन ेर हाल 
बेरुर्कुो रुपमा उल्लेख भएको रकम लाइ लनयलमि गने लनियु 
गररएको रु 

  

 

 

 

 

 

३३४१००।०० 

१७ 

 

 

 

 

७२ ८ ०७६/०१/०४ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ७२ मा यस 
कायाुलयका कमिुारीहरु ववलभन्न स्थानमा हवाइ यािायिको 
माध्यमवाट भ्रमि गदाु प्लेन वटकटको साथ संलगन गनु ुपने 
वोलडङ पास ववना भकु्तानी भएको भन्ने बेरुर् ुरु. ३८०००। 
का सन्द्दवमुा सम्वचन्द्धि कमिुारीहरु कायाुलयको आदेशवाट 
सरकारी काम गन ुगएका हुँदा एक पटकका लागी लनयलमि गने 
लनियु गररएको रु. 

 

 

 

३८००। 

१८ ७५ १० ०७६/०१/०४ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ७५ मा 
सावरु्लनक खररद लनयमावली २०६४ को लनयम ९५ को 
उपलनयम ३ को पालना नभएको भनी कायाुलयमा कायरुि 
सम्पकु अलधकृि रत्नाकार झाले ललएको एक वषकुो पाररश्रलमक 
रु. ६,००,०००।००  बेरुर् ुकायम भएकोमा लनर् कमिुारी 
ववगि देचख न ैकायाुलयमा काम गदै आएका र यस आ.वा. मा 
लनर्को करार सेवालाइ कायाुलयको िफुवाट लनरन्द्िरिा ददने 
गरर लनियु भएको हुँदा उल्लेचखि लनयमावलीको लनयम पालना 
नभएको नभइ ववगिमा भएको सम्झौिाको लनरन्द्िरिा भएको 
हुँदा लनयलमि गने लनियु गररएको रु   

 

 

 

 

 

 

६०००००।०० 

१९ ७६ ११ ०७६/०१/०४ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ७६ मा लिनवटा 
आपलुिुकिाुसंग दरभाउपत्र माग नगरी सोझै खररद गरेको भलन 
बेरुर् ुकायम भएको रु. २७५११०।०० र  दफा ७९ मा 
टुक्रा टुक्रा गरर पटक पटक रु ५०००००।०० भन्द्दा ववढको  
ल्यापटप वप्रन्द्टर र्स्िा सामाग्री खररद गरेको भलन कायम भएको 
बेरुर् ु  रु. ५७७४८७।००का सम्वन्द्धमा छलफल गदाु 
भववश्यमा कायाुलयले यस्िा सामाग्री खररद गदाु अपनाउन ुपने 
काननुी प्रकृयाहरु परुा गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन दददै दददै एक 
पटकका लागी कायम भएको बेरुर्लुाइ लनयलमि गन ुनगरसभा 
समक्ष पेश गने लनियु गररयो । 

 

 

 

 

 

८५२५९७।०० 
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२० ७७ १ ०७६/०२/१३ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ७७ मा 
कायाुलयले वडा न.१४ को ववववध खि ुभकु्तानी गदाु र ववराट 
खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाइ भकु्तानी गदाु ववल 
भरपाइ वेगर भकु्तानी भएको भनी बेरुर् ु कायम भएको रु. 
४३०५१ का सन्द्धवमुा कागर्ाि संकलन गन ुकायाुलयलाइ 
लनदेशन ददन े। त्यसै गरी दफा ७८ बाट वडा कायाुलयको  
सन्द्िालनका लागी ललएको घरको भाडा भकु्तानी गदाु वहाल कर 
असलु नगरेको भलन बेरुर् ु कायम भएकोमा कायाुलयबाट 
सम्झौिा गदाु कै वखिमा वहालकर कायाुलयले न ैवहन गने 
भलनएको कारि सम्वचन्द्धि घरधलनसंग कट्टा गरेर कायाुलयको 
सचिि कोषमा दाचखला गनु ुपने वहाल कर रु. ९९००।०० 
महानगरपाललका कै खािामा रहेको हदुा सरकारी हानी नोक्सानी 
नदेचखएकोले लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

९९००।०० 

२१ ८० २ ०७६/०२/१३ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ८० मा पत्र 
पलत्रका छपाइ िथा सिुना प्रकासन खि ु चशषकुबाट भकु्तानी 
गदाु सदर भएको वटप्पिीमा २०००।०० भएको िर भकु्तानी 
४५००।०० भएकोले असलु उपर गनु ुपने रु. २५००। भलन 
बेरुर् ुकायम भएकोमा वढी भकु्तानी भएको रु. २५००।०० 
लाइ नगर सभाले समथनु गदै लनयलमिका गने लनियु गररएको 
रु. 

 

 

 

२५००।०० 

२२ ८१ ३ ०७६/०२/१३ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ८१ मा इटहरी 
उपमहानगरपाललकािारा सन्द्िालन भएको मेयर कप वक्रकेट 
प्रलियोलगिा ववराटनगर महानगरपाललकाको िफुवाट सन्द्िालन 
गदाु सहभागी हनुे वटमका लागी उपल्वध गराएको प्रोत्साहनको 
रकम किान रारे्श पोख्रलेलाइ उपलब्ध गराइएको र लनर् 
किान रारे्श पोख्रले माफुि खेलाडीलाइ उपल्वध गराउन ुपने 
रकम वविरि भएको हुँदा उल्लेख भएको बेरुर् ु रकमलाइ 
लनयलमि गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

१०००००।०० 

२३ ८५ ६ ०७६/०२/१३ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ८५ अनसुार 
कायाुलयमा कायरुि कमिुारीलाइ वष ु भरी न ै दोहोरो िलव 
उपलब्ध गराएको भनी रु. ३८०५५० असलुउपर गनु ुपने भलन 
बेरुर् ु कायम भएकोमा लनर्लाई यस कायाुलयबाट पठाएको 
िलव हेदाु २०७५ असोर् मवहनामा रु. ४६६४२.१२ र 
२०७५ कालिकु मवहनामा २४५७१।०० गरी र्म्मा रु 
७१२१३.१३  मात्र दोहोरो भकु्तानी हनु गएको र हाल लनर् 
कमिुारीले उक्त रकम वैक दाचखला समेि गररसकेको हुँदा उक्त 
असलु उपर गनु ु पने  भलनएको रकम रु. ३८०५५०।०० 
लनयलमिका गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

३८०५५०।०० 
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२४ ८८ ८ ०७६/०२/१३ आ.व२०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ८८ अनसुार 
नगरसभािारा पाररि योर्ना लनिी िथा कायाुक्रमको पसु्िक 
छपाइ सगरमाथा छापाखानामा माफुि  भइ रु. 
२७१२००।०० भकु्तानी गदाु समावेश भएको कर वीर्क 
छाया कवप रहेको भनी बेरुर् ु उल्लेख भएकोमा सक्कल प्रलि 
समावेस भै सकेको हुँदा लनयलमि गने लनियु भएको रु.  

 

 

 

२७१२००।०० 

२५ ८९ ९ ०७६/०२/१३ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ८९ अनसुार 
प्रदेश सरकारिारा र्ारी भएको गाँउ िथा नगर सभाका 
सदस्यहरुको सवुवधा सम्वचन्द्ध ऐन २०७५ को अनसुचुि १ मा 
स्थानीय सरकारका पदालधकारीले पाउने एक मषु्ट सवुवधाका 
ववववध चशषकुमा अनगुमन भिाका ववषयमा उल्लेख गरेको भए 
पलन महानगरपाललकाका पदालधकारीले थप अनगुमन भिा 
ललएको भलन बेरुर् ु उल्लेख गरेको रु. २९३२५।०० का 
सम्वन्द्धमा असलु भएको प्रमािको आधारमा  लनयलमि गनकुा 
लागी नगरसभा समक्ष पेश गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

 

 

२९३२५।०० 

२६ ९० १० ०७६/०२/१३ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ९० अनसुार 
प्रदेश सरकारिारा र्ारी भएको गाँउ िथा नगर सभाका 
सदस्यहरुको सवुवधा सम्वचन्द्ध ऐन २०७५ को दफा ४(२) का 
अनसुार सभािारा गदठि ववषयगि सलमिीको वैठक र्लिसकैु 
पटक वसे पलन एक मवहनामा एउटा मात्र वैठकको भिा भकु्तानी 
गन ुपाँउने भन्न ेकानूनी ब्यवस्था भएकोमा महानगरपाललकाको 
सभािारा गदठि पवुाुधार सलमिीमा रहन ुभएका सदस्यहरुले १ 
मवहनामा १ भन्द्दा वढी वैठक भिा ललएको भलन ववलभन्न 
पदालधकारीका नाममा असलु उपर गनु ुपने भलन  बेरुर् ुकायम 
भएको रु. ७४८००।०० का सम्वन्द्धमा सम्वचन्द्धि 
पदालधकारीलाइ अवगि गराइ सवकएको र अव उपरान्द्ि एक 
मवहनामा र्लि सकैु पटक वैठक वसे पलन एउटा मात्र वैठकको  
भिा ललने प्रलिवििा समेि र्ाहेर भै सकेको छ ।िसथ ु
भववश्यमा एक मवहनामा र्लि सकैु पटक वैठक वसे पलन एउटा 
मात्र वैठकको भिा भकु्तानी गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन दददै एक 
पटकका लागी लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७४८००।०० 

२७ ९५ ३ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ९५ अनसुार 
ववलभन्न सभा समारोह सन्द्िालन गदाु खि ुस्वीकृि  नभएको भलन 
रु. १३३९११। बेरुर् ुकायम भएकोमा उक्त खि ुववराटनगर 
महानगरपाललकावाट सन्द्िालन हनु ेववलभन्न कायकु्रममा सहभागी 
हनु ु  हनु ेपाहनुाको ब्यस्थापन गदाु लागेको खि ुभएको हुँदा 
लनयलमि गने लनियु गररएको रु.  

 

 

 

१३३९११।    

२८ ९६ ४ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ९६ अनसुार 
सावरु्लनक खररद लनयमावलीको लनयम ८५( ४) वमोचर्म 
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सावरु्लनक लनकायले १ लाख रुपया भन्द्दा वढीको  सोझै खररद 
गदाु मौर्दुा सचुिमा रहेका रहेका कचम्िमा ३ वटा फमवुाट 
ललचखि दरभाउ पत्र माफुि खररद गनु ु पनेमा गगुल टेक 
सप्लायसुबाट मेलसनरी और्ार खररद गदाु लनयम पालना नगरेको 
भलन बेरुर् ुकायम भएको रु. १०५६५५।०० का सम्वन्द्धमा 
अव देचख यस्िा प्रकारका कानूनी प्रकृयागि त्रवुट नगन ु
कायाुलयलाइ लनदेशन  दददै लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

१०५६५५।०० 

२९ ९९ ५ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ९९ अनसुार 
महानगरपाललका लभत्र र्डान भएको सोलार वचि उपभोक्ता 
सलमिी माफुि र्डान भएको अवस्थामा मलेपको कायाुलयबाट 
लेखा पररक्षि हुँदा काट्टन ुपने अलग्रम आयकर रु. ८०७३० 
कट्टा नभइ रु. ७५१९३ मात्र कट्टा हुँदा आयकर कट्टा हनु 
छुट रु. ५५३७।०० देचखन्द्छ िर काय ुसम्पन्न पस्िाि सोलार 
र्डान गने उक्त सलमिी न ै भंग भै सकेको हदुा उक्त बेरुर् ु
लनयलमि गने लनियु गररएको 

 

 

 

 

५५३७।०० 

३० १०३ ७ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा १०३ अनसुार 
िराई मधेश समवृि कायकु्रम अन्द्िरगि रु. ५० लाख भन्द्दा 
वढी भकु्तानी ललएका उसका सन्द्धवमुा आयकर ऐन २०५८ 
अनसुार सम्झौिा रकममा १.५% अलग्रम आयकर कट्टा गनु ुपनेमा 
कम अलग्रम आयकर कट्टा भएको  भलन सनु्द्दर माग ुमचुस्लम 
सामूदावहक सेन्द्टर भवन लनमाुि  उस को नाममा रु. 
७७३३।००, गडाटोल देचख हनमुान मचन्द्दर सम्म सडक लनमाुि 
उसको नाममा रु.२८१३९।००, कन्द्िनमाग ुउिर घोघानाला 
लनमाुि उसको नाममा रु. ६८१८१।००, विुलमलन 
वािानालय लनमाुि उसको नाममा रु.२२१६५।०० र 
ववर्यपथ ववकास लनमाुि उस को नाममा रु.१५३९९।०० 
गरर र्म्मा रु. १४१६१७।०० बेरुर् ुकायम भएकोमा आगामी 
ददनमा महालेखा पररक्षकको कायाुलयले ददएका सझुावलाइ 
कडाइका साथ पालना गन ुकायाुलयलाइ सझुाव ददने ।साथै 
उल्लेचखि उसहरु काय ुसम्पन्न पस्िाि ववगठन समेि भै सकेका 
हुँदा कायम भएको बेरुर्लुाइ एक पटकका लागी लनयलमि गने 
लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४१६१७।०० 

३१ १०५ ९ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा १०५ अनसुार 
मलु्य अलभवृवि कर लनयममावली २०५४ (संसोधन २०७६) ले 
ठेक्का वा सम्झौिा हुँदा कायाुलयबाट सम्वचन्द्धि पावटलाइ भकु्तानी 
भएको रकम  मध्ये म ु.अ.करको ५०% रकम मात्र सम्वचन्द्धि 
पावटलाइ भकु्तानीको समयमा ददन ु पने र वाकी रहेको 
म.ुअ.करको ५०% रकम कायाुलयले आफै दाचखला गनु ुपनेमा 
म.ुअ.करको सव ै रकम कायाुलयले पावटलाइ भकु्तानी गरेको 
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भलन बेरुर् ु  कायम भएकोमा सम्वचन्द्धि पावटले लगेको 
म.अ.करको रकम स्वम  पावटले पलन आ.रा. कायाुलयमा र्म्मा 
गने भएकाले  भववश्यमा यस्िो कानूनी त्रवुट नगन ुकायाुलयलाइ 
सझुाव ददने । यसै सम्वन्द्धमा यस वाट सरकारी हानी नोक्सानी 
नभइ प्रकृयागि त्रवुट मात्र भएको हुँदा कायम भएको बेरुर् ु
रकम रु १०२३२९६।०० लाइ  लनयलमि गने लनियु गररएको 
रु. 

 

 

 

रु 
१०२३२९६।०० 

३२ १०६ १० ०७६/०३/१ अ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा १०६ अनसुार 
स्थानीय सरकार सन्द्िालन ऐन २०७४ ले समालनकरि 
अनदुानको रकम पचुर्गि कायमुा मात्र खि ुगन ुसवकने कानूनी 
ब्यवस्था रहे पलन ववद्यालयका चशक्षकलाइ  समालनरि 
अनदुानबाट िलव भिा उपलब्ध गराएको भलन बेरुर् ुकायम 
भएको रु. ४१५०००। का सम्वन्द्धमा कायाुलयले 
ववद्यालयलाइ ब्यवस्थापन रकम उपलब्ध गराएको र उक्त 
ववद्यालयले लनर्ी चशक्षकलाइ िलव भकु्तानी गरेको हुँदा भएको 
प्रकृयागि त्रवुटलाइ सधुार गन ुसझुाव दददै एक पटकको लागी 
सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेचखएकोले लनयलमि गने लनियु 
गररएको रु. 

 

 

 

 

 

 

४१५०००।०० 

३३ १०८ ११ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा १०८ का 
सम्वन्द्धमा छलफल हुँदा सावरु्लनक खररद लनयमावली २०६४ 
को लनयम ८५ उपलनयम ४ अनसुार रु १ लाख भन्द्दा वढीको 
सामाग्री खररद गनु ुपदाु लिनवाट सामाग्री सप्लायषसंुग ललचखि 
दरभाउ पत्र माग गरी न्द्यनुिम मलु्यमा  उपलव्ध गराउने 
सप्लायससंुग खररद गनु ुपने प्रावधान अनसुार प्राि दरभाउ पत्रका 
आधारमा लागि अनमुान स्वीकृि गरे पस्िाि रु. 
२०२२७०।०० मेलसनरी सामाग्री खररद गरेको हुँदा  उल्लेख 
भएको बेरुर्लुाई लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

 

 

 

 

 

२०२२७०।०० 

३४ ११२ १४ ०७६/०३/१ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको दफा ११२ का 
सम्वन्द्धमा छलफल हुँदा सावरु्लनक खररद लनयमावली २०६४ 
को लनयम९७ उपलनयम १ का अनसुार रु. १ करोड मालथको 
लागि अनमुान भएको लनमाुि काय ुउ.स.माफुि गराउन नसवकने 
काननुी व्यवस्था  रहेको छ । यसै सन्द्धवमुा मचुस्लम सामदुावहक 
सेन्द्टर भवन उ.स.लाई िराई मधेस समवृि कायकु्रमवाट लागि 
अनमुान अनसुारको काय ुसम्पन्न भइ  भकु्तानी भए पस्िाि पनु 
सोवह भवनलाइ रकम लनकाशा भएको र उक्त रकमवाट थप 
काम अगाडी गठमन भएका उ.स.वाट थप काम गरर भकु्तानी 
दददा एउटै भवन भएका कारि १ करोडको काम उ.स.बाट 
गररएको र्स्िो देचखएको हो ।त्यसै गरी कन्द्िन माग ुउिर 
घोघापलु लनमाुि उस माफुि काम गदाु रु. ९९९९६२८ 
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भकु्तानी गदाु १ करोड भन्द्दा कम न ैरकम उसलाई भकु्तानी 
गररएको  छ । विु लमलन वािनालयको ल.इ. रु. 
११७५९६५४।०० भएको काम समय अभावले ठेक्का प्रवक्रया 
माफुि काम गन ुनसवकएका कारि उपभोक्ता सलमिी माफुि 
गररएको हुँदा भववश्यमा यस्िा प्रकारका कानूनी प्रकृयागि त्रवुट 
नगन ुकायलुाइ लनदेशन दददै एक पटकका लागी कायम भएको 
बेरुर् ुरकम रु. २९७२५०५९।०० लाइ लनयलमि गने लनियु 
गररएको रु. 

 

 

२९७२५०५९ 
।०० 

३५    लेखा सलमलिले आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको 
मलेपको प्रलिवेदन अध्ययन गरर असलु उपर भलन लनियु भएको 
बेरुर्कुो हकमा असलु उपर गन ुर कागर्ाि प्रमाि संकलन 
गन ु सझुाव ददएका बेरुर्कुो हकम कागर्ाि संकलन गन ु
कायाुलयलाई लनदेशन ददने लनियु गररयो । 

 

मझौला सहरी आयोर्नािफुिः 

लस.नं. बेरुर् ु
दफा 
न. 

लेखा सलमलिको लनियु 
न . 

लमलि 

नगरसभामा  छलफल भएको वववरि रकम 

१ ४९ १ ०७६/०३/६ आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदको बेरुर् ु दफा नं. 
४९ अनसुार मझौला सडक िफु स्मेक इन्द्टरनेसनललाई 
भकु्तानी भएको ५० प्रलिशि म.ुअ.कर को रकम रु. 
१६३८९६।०० िथा लसवटलसइ काललका रे्.लभ.लाई भकु्तानी 
भएको म.अ.करको ५० प्रलिशि रकम रु. 
३९०३४२८।०० गरी र्म्मा रु. ४०६६३२४।०० 
कायाुलय कट्टा गरेर आ.रा.कायाुयमा र्म्मा नगरेका कारिले 
बेरुर् ुकायम भएकोमा भववश्यमा यस्िो प्रकारको बेरुर् ुनहनुे 
गरी वहसाव वकिाव राख्न कायाुलयलाइ लनदेशन  ददने । साथै 
उक्त रकम सम्वचन्द्धि पावटले न ैआन्द्िररक रार्श्व कायाुलयमा 
र्म्मा गने भएकाले यसलाई लेखा सलमलिले पेश गरे पिाि 
छलफल हदुा लनयलमिका गने। त्यसै गरी सोवह प्रलिवेदनको 
दफा नं. ५२ अनसुार वपडीए /ववएन /प्लस रे्.भी.लाई रु. 
६३९१४२।०० र झोनहेग कन्द्सरक्सन ग्रपु इन्द्टरनेसनल 
इचन्द्र्लनयररङ रे्लभलाई भकु्तानी भएको रु. 
४८२९८८५१।०० म.ुअ.कर रकमको ५० प्रलिशिले हनुे 
र्म्मा रकम रु. २४४६८९९६। कायाुलयले न ै
आ.रा.कायाुलयमा र्म्मा गनु ु पनेमा सम्वचन्द्धि पावटलाइ 
भकु्तानी गरेको भलन बेरुर् ुकायम भएकोमा भववश्यमा मलु्य 
अलभवृवि कर लनयमावली २०५४ अनसुार भएको प्रकृयागि 
त्रवुटलाई नदोहाुउने गरी लेखाङकन गन ुकायाुलयलाइ लनदेशन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२८५३५३२०।०० 
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दददै एक पटकको लागी उल्लेचखि  दवैु दफाका बेरुर् ुमाथी  
छलफल गदाु  लनयलमि गने लनियु गररएको रु. 

२ ५१ २ ०७६/०३/६ आ.व. २०७५/७६को मलेप प्रलिवेदको बेरुर् ुदफा नं. ५१ 
का सम्वन्द्धमा छलफल हुँदा मझौला सडक िफु दशौ 
अन्द्िररम भकु्तानी गदाु सम्म औसिका आधारमा रकम वहसाव 
नगरीएकोले वढी भकु्तानी हनु गएको रकमलाइ अको 
अन्द्िररम भकु्तानीमा समायोर्न गरेको प्रमाि संलकल गन ु
लनदेशन ददन ेलनियु गररएको रु. 

 

 

 

१,१५,९२,२००।००   

३ ५३ ४ ०७६/०३/६ आ.व. २०७५/७६को मलेप प्रलिवेदको बेरुर् ुदफा न ५३ 
का सम्वन्द्धमा छलफल हुँदा मझौला सडक िफु पररयोर्नामा 
काम गने कमिुारीलाइ भिा भकु्तानी गदाु शरुु िलव स्केलको 
दरले वहसाव गरर भकु्तानी गनु ु पनेमा ग्रडे सवहिको दरले 
भकु्तानी गरेको भलन बेरुर् ु रु १४४८७१। गरेको मध्ये 
का.स. भक्त व.साकीको असलु उपर गनु ुपने भलनएको रु. 
६११०। र भा.स.िा.अर्ुनु थापाको रु १९६८०। वाहेक 
रु. ११९०८१।०० असलु भै सकेको देचखएको हदुा 
लनयलमि गने लनियु भएको रु. 

 

 

 

 

११९०८१।०० 

४    लेखा सलमलिले आ.व. २०७५/७६ को मलेप प्रलिवेदनको 
मलेपको प्रलिवेदन अध्यान गरर असलु उपर भलन लनियु भएको 
बेरुर्कुो हकमा असलु उपर गन ुर कागर्ाि प्रमाि संकलन 
गन ुसझुाव ददएका बेरुर्कुो हकम कागर्ाि संकलन गन ु
कायाुलयलाई लनदेशन ददने लनियु गररयो । 

 

 


