
नगर प्रमखु श्री रमेश महर्जनबाट पेश भएको प्रस्तावहरु उपर सभामा  
बदुााँगत रुपमा गहन छलफल गरी नगरकार्जपाललका र नगर प्रमखुलाई 
कार्ाजन्वर्न गनज लनदेशन ददने लनर्जर् गररर्ो । 

लनर्जर् नं.१ 

चाल ुआलथजक वर्ज २०७५/०७६ को तेस्रो नगरसभाबाट पाररत आलथजक ऐन, २०७५ र 
ववलनर्ोर्न ऐन, २०७५ मा उल्लेखखत अनमुालनत आर् रु. १,००,२७,३०,०००/- (एक 
अवज सत्ताईस लाख लतस हर्ार मात्र) मध्रे् ववलभन्न लनकार् (नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
र अन्र्) बाट प्राप्त भएको अखततर्ारी तथा प्रलतवद्धता समेतका आधारमा संशोलधत आर् र 
व्र्र् (चाल ुतथा प ाँर्ीगत) अनमुान रु. ८३,०३,००,०००/- (रु. लत्रर्ासी करोड लतन 
लाख मात्र)  पाररत गररर्ो । 

 

लनर्जर् नं.२ 

तेस्रो नगरसभावाट स्वीकृत चाल ुआलथजक वर्ज २०७५/०७६ को चाल ुखचज तफज  ब.खश.न. 
३.०४ को सामाखर्क सरुक्षा कार्जक्रम अनदुान खशर्जकमा ववलनर्ोखर्त रु.६,००,००,०००/-
(रु. छ करोड मात्र) मध्रे्बाट ब.खश.न. १.०१.१ को नपा कमजचारी तलव खशर्जकमा रु. 
९,७५,०००/- (नौ लाख पचहत्तर हर्ार मात्र), ब.खश.न. १.०१.५ को नगर प्रहरी तथा 
अन्र् प्राववलधक र्नशखि व्र्वस्थापन खशर्जकमा रु.५,००,०००/-( रु. पााँच लाख मात्र) , 
ब.खश.न. १.०९ को सामाखर्क पररचालन खचज (एल.खर्.लस.लड.वप. चाल)ु खशर्जकमा रु. 
३,००,०००/- (रु. लतन लाख पखचचस हर्ार मात्र), ब.खश.न. २.०५ को ममजत तथा 
संभार खशर्जकमा रु. पााँच लाख मात्र र ब.खश.न. २.०६.१ को सवारी ईन्धन 
(पदालधकारी)खशर्जकमा रु.२,००,०००/-(रु. दईु लाख मात्र) सवहत कुल रु. 
२५,००,०००/- (रु. पचचीस लाख मात्र) ववलनर्ोर्न ऐन, २०७५ को दफा ३ को 
उपदफा (२) बमोखर्म कुल चाल ुखचज तफज  ववलनर्ोखर्त बरे्ट रु. ३३,२३,००,०००/- 
(रु. तेलतस करोड तेईस लाख मात्र) मा नवढ्ने गरी रकमान्तर गने साथै  पुाँर्ीगत खचज 
खशर्जकमा ववलनर्ोखर्त बरे्टबाट देहार्का र्ोर्ना तथा कार्जक्रममा रु. ३,१४,२५,०००/- 
(रु. लतन करोड चौध लाख पखचचस हर्ार मात्र) प ाँर्ीगत खशर्जकमा रकमान्तर गरी  देहार्का 
र्ोर्ना तथा कार्जक्रमहरु संशोधन सवहत कार्ाजन्वर्न गनज नगर कार्जपाललकालाई स्वीकृलत 
ददने लनर्जर् गररर्ो । 

 
 
 



 

संशोलधत र्ोर्ना तथा कार्जक्रमहरु 

रु.हर्ारमा 

लस.न. स्वीकृत र्ोर्ना/कार्जक्रम संशोलधत र्ोर्ना / कार्जक्रम 
न.पा. वाट 

व्र्होररनेस्वीकृत 
रकम 

संसोलधत 
रकम 

रकमान्तर 

१ ko{6g सचुना केन्र स्थापना 
ko{6g सचुना केन्र तथा 
सावजर्लनक पसु्तकालर् भवन 
लनमाजर् वडा नं १० नर्ााँबर्ार 

700 5000 4300 

२ ko{6g k|j4{g sfo{qmd - 500 1500 1000 
३ - नगरपाललकास्थापना ददवस - - 3500 

४ 
- मतुीकार्जशाला गोवि र पाकज  

लनमाजर् 
- - 1000 

५ 
- कीलतजपरुनर्ााँबर्ार रंगरोगन 

कार्जक्रम 
- - 1500 

६ 
g]kfnefiff Ps]8]dL cWoog, 

cg';Gwfg, k|sfzg tyf xn 
Joj:yfkg -k'FhLut cg'bfg_ 

- 
1000 1500 500 

७ - र्लववनार्क प्रावव रेट्रोवफवटङ 
तथा ममजत वडा नं ६ 

- 1000 1000 

८ 
- ववश्वराष्ट्र मा.वव. ममजत सम्भार, 

वडा नं. ३ 
- 500 500 

९ 

- सावजर्लनक शैखक्षक गदुि 
ववद्यालर्हरुको शैखक्षक गरु्स्तर 
अलभवृवद्ध कार्जक्रम 

- 1000 1000 

1० - अलत ववपन्न पररवार स्वास््र् 
उपचार सहर्ोग कार्जक्रम 

- 
500 500 

1१ 
- कीलतजपरु आाँखा अस्पताल 

अनदुान, वडा नं १० 
- 

500 500 

१२ - प्राखचन वाघभैरव मखन्दर 
पनुलनजमार् 

- 1000 1000 

1३ 
tfdfª ;dfh pTyfg ljsf; 

sfo{qmd   -j8f g+= $_ 

tfdfª ;dfh pTyfg ljsf; 

र्ोर्ना÷ sfo{qmd   -j8f g+= $_ 1000 1000 0 

१४ खेलकुद ;fdfu|Lljt/0f  319 944 625 

१५ 
- ईन्रार्र्ी खेलमैदान लनमाजर् 

तथा स्तरोन्नती, वडा नं २ 

- 3000 3000 

१६ - चारघरे खेलमैदान लनमाजर् , वडा 
नं ६ 

- 1000 1000 



लस.न. स्वीकृत र्ोर्ना/कार्जक्रम संशोलधत र्ोर्ना / कार्जक्रम 
न.पा. वाट 

व्र्होररनेस्वीकृत 
रकम 

संसोलधत 
रकम 

रकमान्तर 

१७ 
EBPS Joj:yfkg tyf 
cBfjlws / cGo ;ˆ6j]o/ 

vl/b sfo{qmd + 

EBPS Joj:yfkg tyf 
cBfjlws / cGo ;ˆ6j]o/ vl/b 

sfo{qmd +साथै EBPS आर्ोर्ना 
संचालन 

1500 3000 1500 

1८ 
oflGqs ;fwg tyf ;jf/L 

;fwg dd{t ;+ef/ 
- 2000 3000 1000 

१९ 
oFrf] – efh+un jfsL v08 -

qmdfut_ 
- 4000 5500 1500 

२० 
तााँल्चा – sLlt{k'/ u]6 ;8sk]6L 

/ af6f] dd{t -qmdfut_ 

- 5000 7500 2500 

२१ ;fun – lxl6km – d'nv'zL - 5000 6000 1000 

२२ 
rf/wf/f – rf/3/] af6f] 

lj:tf/ ;'wf/ 
- 2000 4000 2000 

२३ 
sLlt{k'/ gu/kflnsf ;fem]bf/L 

hUuf Plss/0f sfo{qmd 
- 1500 - 1000 

र्म्मा   3,14,25 
 

लनर्जर् नं.३ 

आलथजक ऐन, २०७५मा नगरसभाबाट पाररत चाल ुआ.व. २०७५/०७६ को सेवा 
शलु्क, कर दस्तरुको दररेटमा होमस्टे व्र्वसार्को दर लनधाजरर् नभएको र होमस्टे 
लगार्त पर्जटन प्रवद्धजन गने र्स नगरपाललकाको लक्ष्र् एवं बरे्ट तथा कार्जक्रम 
समेतलाई ववचार गरी उि व्र्वसार्लाई वावर्जक रु. ७५०/- (रु. सात सर् पचास 
मात्र) व्र्वसार् कर लनधाजरर् गने साथै  कीलतजपरु नगरपाललका रार्स्व सदुृविकरर् 
कार्जर्ोर्ना तर्ुजमा गरी उि कार्जर्ोर्नाका आधारमा देहार् वमोखर्मका रार्स्व 
सम्वखन्ध ऐन तथा कार्जववलधहरु तर्ार गरर कार्ाजन्वर्न गनज नगरकार्जपाललकालाई 
लनदेशन ददने लनर्जर् गररर्ो। 

अ) कर तथा गैरकर रार्स्व ऐन तर्ुजमा 
आ) घर बहाल कर कार्जववलध तर्ुजमा 
इ) आलथजक ऐन पनुरावलोकन 

 
 
 
 
 

  



लनर्जर् नं.४ 
र्स नगरपाललकाको नक्सा पास प्रकृर्ालाई थप सहर्, सरल र प्रभावकारी बनाउनका 
लालग तर्ार भएको “ कीलतजपरु नगरपाललका ववद्यलुतर् नक्सा पास कार्ाजन्वर्न आर्ोर्ना 
- I  (KMEBPSIP - I) " पाररत गरी कार्ाजन्वर्नको खर्म्मेवारी नगरकार्जपाललकालाई 
ददन ेलनर्जर् गररर्ो।  

 

लनर्जर् नं.५ 
र्स नगरपाललकामा कार्जरत कमजचारीहरुको मनोबललाई उचच रातदै सेवा प्रवाहलाई 
नागररक मैत्री र प्रभावकारी बनाउन तपखशल बमोखर्मको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध 
गराउने लनर्जर् गररर्ो । 

(क) कमजचारी प्रोत्साहन भत्ता वापत २०७५ साउन मवहनादेखख नै लाग ुहनु ेगरी 
नगरपाललकाका स्वीकृत दरवन्दीमा कार्जरत स्थार्ी कमजचारीहरुलाई 
सम्वखन्धत पदको शरुु तलव स्केलको १०% का दरले उपलव्ध गराउने । 

(ख) कमजचारी स्वंर्ले सम्पादन गरेका कार्जहरु र लनवाजह गरेको खर्म्मेवारीको 
ललखखत प्रगलत प्रलतवेदन प्रत्रे्क मवहनाको २५ गतेलभत्र पेश भएको आधारमा 
२०७५ फाल्गरु् मवहनाको १ गतेदेखख लाग ु हनुे गरी कार्जसम्पादनमा 
आधाररत रहेर थप ५% र तोवकएको थप खर्म्मेवारी सम्पादन गरेबापत ५% 
लनम्न सलमलतको मलु्र्ांकन र लसफाररसका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध 
गराउने । 

अ) नगर प्रमखु श्री रमेश महर्जन    - संर्ोर्क 

आ) उप-प्रमखु श्री सरस्वती ररर्ाल (खड्का) - सदस्र् 

इ) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत    - सदस्र् सखचव 

(ग) वडा सलमलतको कार्ाजलर्मा कार्जरत कमजचारीको हकमा सम्वखन्धत वडा 
सलमलतवाट लसफाररस पश्चात उल्लेखखत मलु्र्ांकन सलमलतको लसफाररसका 
आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराउने। 

(घ) अन्र् सेवा र ववर्र्गत लनकार्का कमजचारीहरुको हकमा नगरपाललकामा 
प र्जरुपमा समार्ोर्न भई आएपलछ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने । 

 
 

 



लनर्जर् नं. ६ 

र्स नगरपाललकाको सम्पदा के्षत्रमा पर्जटन व्र्वसार् प्रवद्धजनका लालग होटेल, 
व्र्वसार् सञ्चालनका लालग भवन लनमाजर् गनज चाहेमा आवश्र्क IEE ररपोटज सवहत 
भवनको अलधकतम उचाई १७ लम. मा ननाघ्न े गरी प्राववलधक सलमलतको 
लसफाररसमा सम्पदा क्षेत्रलाई वाधा नपने गरी नगरकार्जपाललकाद्वारा लनधाजररत 
मापदण्डका आधारमा भवन लनमाजर् ईर्ार्त ददन ेलनर्जर् गररर्ो।  

 

लनर्जर् नं. ७ 

गत आलथजक वर्ज २०७४/०७५ मा संचालन तथा कार्ाजन्वर्न भई सम्पन्न भएका 
सम्प र्ज र्ोर्ना / कार्जक्रमहरुको फरफारक गररर्ो । 

 

लनर्जर् नं. ८ 

र्स नगरपाललकाको गत आलथजक वर्ज २०७४/०७५ को 
ववलनर्ोर्न/रार्श्व/धरौटी तथा अन्र् कारोबारको आलथजक वववरर् तथा सो साँग 
सम्बखन्धत कागर्पत्र र वववरर्हरु समेतको परीक्षर् गरी श्री महालेखापरीक्षकको 
कार्ाजलर्, संघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन लनदेशनालर्को प.सं. 
२०७५/०७६ च.नं ६३२ लमलत २०७५/०८/०५ को पत्र साथ लेखापरीक्षर्को 
प्रारखम्भक प्रलतवेदन पेश भएको र र्स नगरपाललकाको प.सं. २०७५/०७६ च.नं 
८५४ लमलत २०७५/०९/१० को पत्रबाट सो लेखापरीक्षर् प्रलतवेदन उपर 
संखक्षप्त प्रत्र्तु्तर साथ संपरीक्षर् गरी अखन्तम लेखा परीक्षर् प्रलतवेदन उपलब्ध 
गराईददन श्री महालेखापरीक्षकको कार्ाजलर्र्मा अनरुोध भएको सम्बन्धी व्र्होरा 
नगरसभा समक्ष प्रस्ततु हदुााँ सो उपर छलफल गरी प्राप्त सझुाव, उपलब्ध 
गराईएको  प्रत्र्तु्तर मतुाववक वेरुर् ुफर्छ्यौट गने खर्म्मेवारी नगरकार्जपाललकालाई 
ददन े लनर्जर् गररर्ो साथै ववगत आलथजक वर्ज २०७३/०७४ को लेखापरीक्षर् 
प्रलतवेदनको वेरुर् ु फर्छ्यौट सम्बन्धी कावाजही अखघ बिाउन समेत 
नगरकार्जपाललकालाई अखततर्ारी प्रदान गने लनर्जर् गररर्ो । 

 

  



लनर्जर् नं. ९  

नगर प्रमखु स्तररर् लनर्जर्हरु र नगरकार्जपाललकाबाट भएका लनर्जर्हरुलाई 
अनमुोदन गररर्ो । 

 

लनर्जर् नं. १०  

र्स नगरपाललकामा कार्जरत कमजचारीहरुको मनोबल उचच रातदै गरु्स्तरीर् सेवा 
प्रवाहमा अझ बिी प्रभावकारी भ लमका लनवाजह गनजका लालग प्रोत्साहन गनज सवकर्ोस ्
भन्न ेअलभप्रार्ले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ८५ बमोखर्म 
स्वतः समार्ोर्न भैसकेको सन्दभजमा कमजचारी समार्ोर्न अध्र्ादेश, २०७५ को 
दफा ६ ले कमजचारी समार्ोर्न सम्बन्धमा प नः व्र्वस्था गरेको तर तह लमलान 
सम्बन्धमा स्पष्ट व्र्वस्था नगरेको हदुााँ स्थानीर् सरकारको महत्वप र्ज अंगका 
रुपमा रहेको स्थानीर् कमजचारीहरुको उचच मनोबललाई कार्म रातदै गरु्स्तरीर् 
सेवा प्रवाहमा अझ बिी प्रभावकारी भलुमका लनवाजह गरी राख्न ेप्ररेर्ा लमलोस ्र तीनै 
तहका सरकारका कमजचारीहरुका बीच ववभेद नरहोस ् भन्ने हेतलेु कमजचारी 
समार्ोर्न अध्र्ादेश, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोखर्मको मापदण्डका 
आधारमा र्स नगरपाललकामा कार्जरत कमजचारीहरुको तह लमलान गने खर्म्मेवारी 
नगरकार्जपाललकालाई ददने लनर्जर् गररर्ो । 

 

लनर्जर् नं. ११ 

" सााँस्कृलतक र प्राकृलतक सम्पदार्िु शैखक्षक एवं पर्जटकीर् शहर " 

" स्वचछ, हराभरा , समावेशी तथा समनु्नत हाम्रो कीलतजपरु नगर " 

भन्न ेदीघजकाललन सोचलाई साकार पानज तर्ार गररएको "कीलतजपरु पर्जटन रर्नीलतक 
गरुुर्ोर्ना, २०७५" स्वीकृत गरी सो को कार्ाजन्वर्न गने खर्म्मेवारी नगर 
कार्जपाललकालाई ददने लनर्जर् गररर्ो । 

 

  



लनर्जर् नं. १२ 

कीर्तिपरु प्रवेशद्वारको दर्िण तर्ि  शौचालय रहकेो स्थानमा नगर पयिटन सचूना केन्द्र तथा 

पसु्तकालय र्नमािण गने र कायािन्द्वयनको र्िम्मवेारी नगर कायिपार्लकालाई र्दने र्नणिय 

गररयो । 

 

लनर्जर् नं. १३ 

तत्कालीन ८ गाववस ( लार्कु, खचिु ववहार, पाललफल, बावहरी गााँउ, पााँगा 
बालकुमारी, पााँगा ववष्र्देुवी, चम्पादेवी र चोभार भतुखेल ) लमलाई २०५३ साल 
चैत्र १४ गते तत्कालीन सरकारद्वारा गिीत र्स कीलतजपरु नगरपाललका स्थापना 
भएको गौरबप र्ज ददनको स्मरर् गदै प्रत्रे्क वर्जको चैत्र १४ गतेका ददनलाई 
"नगर स्थापन ददवस" घोर्र्ा गने र ववववध कार्जक्रमका साथ भव्र्रुपमा नगर 
स्थापना ददवस मनाउन ेलनर्जर् गररर्ो । 

 

लनर्जर् नं. १४ 

२०४६ सालको ऐलतहालसक र्नआन्दोलनमा र्स कीलतजपरु के्षत्रबाट शहादत प्राप्त 
गने ४ (चार) र्ना वीर शवहदहरु (रार्मान माली, रारे्न्र महर्जन, वहराकार्ी 
महर्जन र लन बहादरु महर्जन) को सम्झनामा प्रत्रे्क वर्ज चैत्र २० गते ववलभन्न 
कार्जक्रमका साथ स्थानीर् शवहद ददवस मनाउने र शवहद स्मलृत सम्वन्धी ववलभन्न 
वक्रर्ाकलाप/कार्जक्रम आर्ोर्ना गनज कार्जरत शवहद स्मलृत व्र्वस्थापन सलमलत, 
कीलतजपरु र कीलतजपरु के्षत्रका प्राचीन, ऐलतहालसक धरोहरको रुपमा रहेको तनःनी 
देवी प्र्ाखं (देवी नतृ्र्) लाई खचरकाल पर्जन्त लनरन्तरता ददन सवकर्ोस ् भन्न े
अलभप्रार्ले अक्षर्कोर् स्थापनाथज बरे्ट ववलनर्ोर्न गने र तद्सम्वन्धी अक्षर्कोर् 
सञ्चालन कार्जववलध बनाउने खर्म्मेवारी नगर कार्जपाललकालाई ददन ेलनर्जर् गररर्ो 
। 

 
  
 
 

 
 
 

 


