
 

 

स्थानीम याजऩत्र 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको कामयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ४                सॊखमा्-२           लभलत्-२०७७/०८/२६ 

बाग-३ 

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामयलफलध(लनमलभत गने) ऐन 2074 को दपा ४ फभोशजभ ऩञ्चऩयुी 
नगयकामयऩालरकारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको लनदेशिका सर्यसाधायणको जानकायीको रालग 
प्रकािन गरयएको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ब्माक–हो रोडय सञ्चारन सम्फन्धी कामयवर्लध, २०७७ 

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका ऺेत्रको सभग्र बौलतक ऩूर्ायधाय वर्कास रगामत मस ऺेत्रका अन्म लछभेकी 
शजल्रा, नगयऩालरका तथा गाउॉऩालरकाहरूभा सभेत लनभायण गरयने बौलतक ऩूर्ायधायका कामयहरुभा स –

िलु्क प्रमोग गनयका रालग स्थानीम सयकाय सचारन ऐन , २०७४ को दपा ११ को उऩदपा ७ 
फभोशजभ ब्माकहो रोडय सञ्चारन य व्मर्स्थाऩनको रालग देहामको ितय, फन्देजभा यही सञ्चारन गने 
गयाउने गयी मो ब्माक –हो रोडय सञ्चारन सम्फन्धी कामयवर्लध ,२०७७ लभलत 2077/08/26 को 
नगयकामयऩालरकाको फैठकफाट स्र्ीकृत गयी कामायन्र्मनभा ल्माइएको छ । 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : 
(क) ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ राई सम्झनऩुदयछ । 

(ख) लनमभार्री बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन ,२०७४ राई आधाय भानी तमाय बएको 
लनमभार्रीराई सम्झनऩुदयछ । 

(ग) नगयऩालरका बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयकामयऩालरकाको कामायरमराई सम्झनऩुदयछ । 

(घ) नगयसबा बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगय कामयऩालरकाको नगयसबाराई सम्झनऩुदयछ । 

(ङ) प्रभखु बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयकामयऩालरकाको प्रभुु्खराई सम्झनऩुदयछ । 

(च) उऩ–प्रभखु बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयकामयऩालरकाको उऩप्रभखुराई सम्झनऩुदयछ । 

(छ) नगय कामयऩालरका बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा २ (ङ) भा बएको 
उल्रेशखत व्मर्स्थाराई सम्झनऩुदयछ । 

(ज) प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयकामयऩालरकाको कामायरमको प्रभखु प्रिासवकम 
अलधकृतराई सम्झनऩुदयछ । 

(झ) इशन्जलनमय बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगय कामयऩालरका कामायरमको इशन्जलनमयराई सम्झनऩुदयछ । 

(ञ) कामायरम बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको कामायरमराई सम्झनऩुदयछ ।  

२. उदे्दश्म :    
ऩञ्चऩयुी नगय कामयऩालरकाको कामायरमफाट सञ्चारन गरयने बौलतक वर्कासका कामयक्रभहरू , स्थानीम 
नगयफासी, सङ्घसस्था, नेऩार सयकायद्वाया सञ्चालरत वर्कास आमोजनाहरू , दात ृलनकामफाट सञ्चारन 
हनुे वर्कास आमोजनाहरू तथा लछभेकी नगयऩालरका तथा गाउॉऩालरकाहरूका वर्कास 
कामयक्रभहरूभा भाग बए अनसुायका प्राथलभकताका आधायभा प्रमोगभा ऩठाउनका रालग आर्श्मक 
बलूभका लनर्ायह गनुय गनुय नै कामयवर्लधको प्रभुु्ख उदे्दश्म हो । 

 

३. सॊचारन वर्लध : 



ऩञ्चऩयुी नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा यहेका ब्माकहो रोडय सञ्चारनका रालग देहामको प्रकृमा 
ऩूया बएऩश्च्मात भात्र वपल्डभा खटाइनेछ । 

(क) ब्माकहो रोडय भाग गने व्मशि र्ा सॊस्थाफाट नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे शस्र्कृत 
गयेको पायाभको ढाॉचाभा दयखास्त ऩेि गनुयऩनेछ । 

(ख) ब्माकहो रोडय भाग गने व्मशि र्ा सॊस्थाको भाग लनरे्दन उऩय नगय प्रभखु/कामायरम 
प्रभखुफाट आदेि बएऩश्च्मात के कलत सभमका रालग भाग गरयएको हो , भाग गरयएकोभा सभम 
फयाफयको नगय कामयऩालरकाकाृृृे कामायरमरे तोके अनसुायको िलु्क अलग्रभ नगय कामयऩालरकाको 
कामायरमभा नगदै र्ा तोवकएको फैंकभा यकभ जम्भा गयेको सक्करै बौचय ऩेि गनुयऩनेछ । 

(ग) ब्माकहो रोडय भाग गने व्मशि र्ा सॊस्थारे नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे तोकेको िलु्क 
फझुाएऩश्च्मातु् नगयऩालरकाको वर्कास लनभायणको काभराई फाधा नऩने गयी ऩवहरो दताय बएको 
लनरे्दनराई ऩवहरो प्राथलभकता ददइ खटाइनेछ । मसका अलतरयि काभको प्रकृलतराई सभेत 
भध्मनगय गयी प्राथलभकताका साथ खटाउने व्मर्स्था लभराइने छ । 

(घ) ब्माकहो रोडय अऩयेटयराई नगय कामयऩालरको कामायरमको स्र्ीकृत लरशखत आदेि लफना कुनै 
वर्िेष भेशिन रलग काभ गने गयाउने  अलधकाय यहनेछैन । 

(ङ) लनरे्दकरे भाग गरयएको  सभम बन्दा फढी सभमसम्भ काभकाज गनुय गयाउनऩुने बएभा भेशिन 
अऩयेटयरे तत्कार नगय प्रभखु/कामायरम प्रभखुराई खफय गयी थऩ कामयदेि लरएय थऩ सभमको 
यकभ अलग्रभ नगयऩालरकाभा जम्भा गनय रगाएय भात्र भेशिन सञ्चारन गनुयऩनेछ । 

(च) लनरे्दकरे भाग गरयएको सभमबन्दा फढी सभमसम्भ काभकाज गनुय गयाउन ुऩने बएभा भेशिन 
अऩयेटयरे तत्कार नगय प्रभखु/कामायरम प्रभखुराई खफय गयी थऩ कामायदेि लरएय थऩ सभमको 
यकभ अलग्रभ नगयऩालरकाभा जम्भा गनय रगाएय भात्र भेशिन प्रमोग कतायरे फझुाउनऩुनेछ । 

(छ) भेशिन खटी गएको स्थानभा काभ सम्ऩन्न गयी कामायरम वपताय बएऩश्च्मात भेशिन अऩयेटयरे 
काभको वर्र्यण सवहतको लभटयको अद्यार्लधक अलबरेख कामायरम सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ । 

(ज) भेशिन वपल्डभा खटाउॉदा कामायरमको कम्ऩाउन्डदेशख काभ सम्ऩन्न गयी ऩनु: कामायरम वपताय 
बएसम्भको लभटयको वहसाफ गणना गयी राग्ने िलु्क भेशिन प्रमोगकतायरे फझुाउनऩुनेछ । 

(झ) अलबरेख अद्यार्लद्यकका रालग कामायरमफाट आर्श्मक पायाभहरुको व्मर्स्था गरयनेछ । 

(ञ) नगय कामयऩालरकाको कामायरमफाट सोझै गरयने काभको सभेत वर्र्यण अद्यार्लधक गयी रगत 
खडा गयीनेछ । 

(ट) ब्माकहो रोडय भाग गने व्मशि र्ा सॊघ सॊस्थारे ब्माकहो रोडय िलु्क फझुाउॉदा 
नगयकामयऩालरकाको कामायरमको याजश्व काउण्टयभा नगदै जम्भा गनय सवकनेछ । 



(ठ) नगयऩालरका आपैरे नगयलबत्र र्ा फावहय गई सार्यजलनक वहतको राशृग भेशिन प्रमोग गयी 
भभयत सम्बाय कामय गदाय कामायरमफाट रागत अनभुान फनाउन रगाई कामायरमको कामायदेि लरएय 
भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ । 

४. इन्धन तथा भभयत सम्फन्धी व्मर्स्था : 
(क) भेशिन अऩयेटयरे इन्धन तथा रलुिकेन््स भाग गदाय कामायरमरे लनधाययण गयेको पायाभ 
स्र्ीकृत गयाएय भात्र बनुयऩने छ । इन्धन तथा रलुिकेन्टस खऩतको अद्यार्लधक रगत भेशिन 
अऩयेटयरे तमाय गयी इशन्जलनमयको लसपारयससवहतको कामायरम प्रभखु सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ । 

(ख) इन्धन तथा रलुिकेन्ट य भभयत सम्फन्धी सम्ऩूणय कामयको वर्स्ततृ रगत नगय कामयऩालरकाको 
कामायरमको शजन्सी िाखाभा अद्यार्लधक याशखने छ । 

(ग) भेशिन लफलग्रएभा लफलग्रएको लरशखत जानकायी भेशिन अऩयेटयरे कामायरमराई गयाउनऩुनेछ । 
कामायरमफाट र्कय िऩभा चेकजाच गयाई भभयत गनुयऩने कामयको वर्स्ततृ वर्र्यण भाग गयी स्र्ीकृत 
बएऩश्च्मात भात्र भभयत सम्बायकाृृ कामय गरयनेछ । 

(घ) भभयत सम्बायको कामय गदाय गयाउदा भेशिन अऩयेटय र्ा इशन्जलनमयराई र्ा शजन्सी िाखाका 
प्रलतलनधी र्कय िऩभा यहनऩुदयछ ।  

५. ब्माकहो रोडय सञ्चारन िलु्क:- 
कुनै ऩलन व्मशि र्ा सॊघसॊस्थाफाट ब्माकहो रोडय भाग बै आएभा देहाम फभोशजभको िलु्क नगदै 
र्ा तोवकएको फैक खाताभा अलग्रभ फझुाउनऩुनेछ । 

लस.नॊ. काभको प्रकाय िलु्क रु. कैवपमत 
१ प्रलतघण्टा (सरै्का रालग) रु.१२००।-  

२ प्रलत लसफ्ट फाह्य(७ घण्टा) रु.८०००।-  

३  प्रलत लसफ्ट(८ घण्टा) नगयऩालरका लबत्रका उऩबोिा 
सलभलतहरुको हकभा । 

रु.८०००।-  

भालथ उल्खेशखत िलु्कभा इन्धन रगामत राग्ने अन्म खचयहरु प्रमोगकताय स्र्मॊरे ब्महोनुय ऩनेछ । ६. 
कभयचायी व्मर्स्था :- 
(क) ब्माकहो रोडय सञ्चारनको रालग आर्श्मक ऩने अऩयेटय १ जना सावर्क फभोशजभकै सेर्ा य ितय 
भा यहने गयी तथा अऩयेटयको सहमोगी १ जना जनिशिको हकभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 

२०७४ फभोशजभ कयाय सेर्ाभा लनमशुि गरयनेछ । 

(ख) ब्माकहो रोडय अऩयेटयको सहमोगीराई फढीभा शजल्रा दययेट अनसुाय ज्माभीरे ऩाउने दैलनक 
ज्मारा उऩरब्ध गयाइनेछ । तय कयाय सम्झौताभा घटाघट कभभा काभ गनय इच्छुकराई प्राथलभकता 
ददइनेछ । 



(ग) अऩयेटय तथा अऩयेटय सहमोगीरे कामायरमरे ददएको कामय वर्र्यण य लनदेिन वर्ऩरयत काभ गनायरे 
कामायरमराई हानी नोक्सानी हनु गएभा तत्कार एकातवपय  कयाय बॊग गयी ऺलतऩूती असरु उऩय 
गरयनेछ । 

७. ब्माकहो रोडय सञ्चारन सलभलत:- 
ब्माकहो रोडय भेलसनराइ सॊचारन तथा व्मर्स्थाऩनको रालग तऩलसर फभोशजभको नगय प्रभखुको 
सॊमोजकत्र्भा एक सलभलत यहनेछ । 

 नगय प्रभखु    सॊमोजक  

 प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत  सदस्म  

      इशन्जलनमय    सदस्म  

     शजन्सी िाखा प्रभखु   सदस्म –सशचर् 
  

८. वर्वर्ध 
(क) भेशिनको भाइर लभटय रगामतका आधायबतू कामय अद्यार्लधक याख्न ेदावमत्र् भेशिन अऩयेटयको 
हनुेछ । 

(ख) भेशिन अऩयेटयराई आर्श्मक सहमोग ऩमुाउनका रालग १ जना अऩयेटय सहमोगी सभेतको 
व्मर्स्था गरयनेछ । 

(ग) भेशिन कामायरम प्रभखुको ऩूणय लनमन्त्रणभा यहनेछ । नगयऩालरकाका इशन्जलनमय र्ा बण्डाय 
प्रभखुरे सभेत भेशिन चसु्त दरुुस्त याख्न ध्मान ददनऩुनेछ ।  
(घ) भेशिन वपल्डभा खटाउने नखटाउने लसपारयस मोजना िाखा य इशन्जलनमयको हनुेछ । 

(ङ) मस कामयवर्लधराई आर्श्मक सॊसोधन र्ा थऩघट गनुयऩने बएभा नगयकामयऩालरकाको फैठकफाट 
थऩघट र्ा सॊसोधन गनय सक्नेछ । 

 

  

 

 

 

अनूसूची १ 

ब्माकहो रोड भाग दखायस्त पायाभ 



 

लभलत:- 

श्रीभान प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत ज्मू,        

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम, 
फालफमाचौय सखेुत ।  

लफषम :- ब्माकहो रोडय उऩरब्ध गयाइ ऩाउॉ ।  
भहोदम, 

मस ऩञ्चऩयुी नगय कामयऩालरकाको कामायरमको ब्माहको रोडय आर्श्मक ऩयेकोरे देहामको 
वर्र्यण बयी भाग गयेका छौं । लनमभानसुाय राग्ने िलु्क लरई ब्माकहो रोडय उऩरब्ध गयाइ 
ऩाउॉ ।  

ब्माकहो रोडय भाग गने रे बने M 

ब्माकहो रोडय 
भाग गने 

ब्मशि,सॊस्था, 
उऩबोिा 

सलभलतको नाभ 
ठेगाना 

काभको वर्र्यण ब्माकहो रोडय 
प्रमोग हनुे स्थान 

अनभुालनत सभम कैवपमत 

 
 
 
 
 
 

    

............................. 
भाग गनेको दस्तखत 

 
 
 
 

 नगर काययपालऱकाको कायायऱय तर्य बाट भने : 
नगरऩालऱकाबाट माग गररएको अनुमाननत ऱाग्ने अनुमाननत समय जम्मा गने शुल्क 



खटटने स्थान 
सम्म ऱाग्ने 
अनुमाननत समय 

समय र टदन समय  शुल्क 

 
 
 
 
 
 

    

 

..................       ..................         ......................... 

शजन्सी िाखा प्रभखु          इशन्जलनमय                      प्रभखु प्रिासवकम अलधकृत    

ऩेि गने            जाॉच गने {           प्रभाशणत गने  

 

याजश्व िाखारे बने 

यलसद नॊ. य लभलत जम्भा गरयएको यकभ यकभ फझु्देको दस्तखत 

 
 
 
 
 

  

   
 

                                                             

...................................... 
                                                       प्रमुख प्रशासककय अधधकृत 

 स्वीकृत गनेको दस्तखत 

 

अनुसूचि २ 
(ब्याकहो ऱोडर ममयत ननवेदन र्ाराम) 



श्रीभान प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत ज्मू,        

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम, 
फालफमाचौय सखेुत ।  

                                                         ldlt M 

लफषम :- ब्माकहो रोडय भभयत सम्फन्धभा ।  
भहोदम, 

 मस ऩञ्चऩयुी नगयकामयऩालरकाको ब्माकहो रोडयको तऩलसरको ऩाटयसभा खयाफी आई सञ्चारनभा 
फाधा ऩयेकोरे चेकजाॉच गयाई भभयतको व्मर्स्था लभराई ददनहुनु मो लनरे्दन गदयछु ।   

तऩलसर 

सभस्मा आएको साभान र्ा 
ऩाटयसको वर्र्यण 

ऩरयभाण साभान पेनुयऩने र्ा भभयत 
गनुयऩने  

कैवपमत 

    

    

 

                                   भेशिन अऩयेटयको दस्तखत : 
                        नाभ :  

 

ईशन्जलनमयरे बने :- 
                 उऩयोि साभान पेनुयऩने य भभयत गनुयऩने देशखएकोरे लसपारयस गदयछु ।  

           

             ................................ 
  दस्तखत 

नाभ : 


