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प्स्यावनयाः 
 व्यापयार र उद्ोग व्वसयाय गनने प्याइभेट फर्महरूको दरया्म, तनयरन, सहजवीकरण र रत्सम्बन्वी अन्य व्वस्या 
गरवी यस नगरपयालिकयाको आर्थिक सरृमधि र आर जनरयाको हहर प्वधि्मन गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे, स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन, २०७४ को दफया १०२ बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको छैठौ ंनगरसभया (२०७६।११।०७) िे यो 
ऐन बनयाएको छ ।
१.  संक्षिप्त नयार, तवस्यार र प्यारम्भ:

(१)  यस ऐनको नयार "प्याइभेट फर्म दरया्म ऐन, २०७६" रहकेो छ ।
(२)  यो तवधयेक स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयाक्िर भएपलछ ररुुन्त प्यारम्भ हुनेछ ।

२.  पररभयाषयाः तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस ऐनरया
(क)  "अदयािर" भन्यािे प्चलिर कयानुन बरोजजर रोहकएको अदयािरको वयाक्णज्य इजियास सम्झनुपछ्म  ।
(ख)  "रोहकएको " वया "रोहकए बरोजजर" भन्यािे यो ऐन अन्तग्मर बनेको तनयररया रोहकएको वया रोहकए 

बरोजजर सम्झनु पछ्म  ।
(ग)  "प्याइभेट फर्म" भन्यािे तनजवी वया अन्य नयारबयाट कुनै एक व्क्तििे उद्ोग, व्यापयार वया व्वसयाय गनने 

फर्म सम्झनु पछ्म  ।
३.  दरया्म नगरवी प्याइभेट फर्म खोलन नहुने: 

(१)  यो ऐन प्यारम्भ भएपलछ यो ऐन बरोजजर दरया्म नगरयाई कसैिे पतन प्याइभेट फर्म खोलन पयाइने छैन ।
(२)  यो ऐन प्यारम्भ हुनु अघि प्चलिर कयानुन बरोजजर दरया्म भएकया फर्मिे एक वष्मक्भत्र दरया्म अद्यावघधक 

गनु्म पननेछ ।
४.  प्याइभेट फर्म दरया्म गन्म दरखयास् हदनुपने: 

(१)  कुनै प्याइभेट फर्म दरया्म गन्म चयाहने व्क्तििे देहयायको तववरण र रोहकएको दस्रुसहहर रोहकएको 
ढयाचँयारया दरखयास् हदनु पननेछ-

 (क) फर्मको नयार, 
 (ख) फर्मको ठेगयानया, सम्पक्म  नं. र इरेि, 
 (ग) फर्मको उदे्श्य रथिया त्यसिे कयारोवयार गनने वस् ुरथिया सेवयाको तववरण, 
 (ि) फर्म धनवीको नयार, ठेगयानया रथिया बयाब,ु आरया र बयाज,े बज्यैको नयार, 
 (ङ) नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
 (च) रोहकए बरोजजरको अन्य तववरण।
(२)  उपदफया (१) बरोजजर कसैको दरखयास् परेपलछ सयार हदनक्भत्र रोहकए बरोजजर आवश्यक 

जयाचँब्ुझ गरवी फर्म दरया्म गन्म रनयाघसब देखेरया रोहकए बरोजजरको दरया्म हकरयाबरया त्यस्ो फर्म दरया्म 
गरवी रोहकएको ढयाचँयाको प्रयाणपत्र दरखयास्वयाियाियाई हदनु पननेछ ।

(३)  उपदफया (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन एउटै व्क्तिको नयाररया सरयान उदे्श्य भएको 
एकभन्या बढवी वयाक्णज्य सम्बन्वी प्याइभेट फर्म दरया्म गररनेछैन, रर सोहवी उदे्श्यको ियामग वयाक्णज्य 
सम्बन्वी प्याइभेट फर्मको ियाखया खोिवी सञ्यािन गन्म पयाइने छ ।

(४)  उपदफया (१) बरोजजर दरखयास् जयाचँब्ुझ गदया्म प्याइभेट फर्म दरया्म गन्म नसहकने भएरया सयार 
हदनक्भत्र सोको कयारणसहहरको जयानकयारवी सम्बन्न्र दरखयास्वयाियाियाई हदनु पननेछ ।
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५.  प्याइभेट फर्मको प्रयाण-पत्रको अवघध र नववीकरण: 

(१)  यो ऐन बरोजजर दरया्म र अद्यावघधक भएकया प्याइभेट फर्मको प्रयाण-पत्रको अवघध र नववीकरण 
सम्बन्वी व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

(२)  यो दफया प्यारम्भ हुनु अघि कुनै कयारणवि नववीकरण गनने म्याद सरयाप्त भइ नववीकरण हुन नसकेकया 
फर्म भए जतरसुकै अवघध व्तरर भएको भए रयापतन एक पटककया ियामग यो ऐन प्यारम्भ भएको 
मरतरिे एक वष्मक्भत्र रोहकए बरोजजर िुल्क ब्ुझयाई नववीकरण गन्म सहकने छ ।

६.  फर्मदरया्म सम्बन्वी प्हरिययाः प्याइभेट फर्मको दरया्म, नववीकरण र रत्सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर 
हुनेछ ।

७.  अनुरतर वया इजयाजरपत्र लिनुपनने: यस ऐनरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएकोको भएरया पतन यस ऐन 
बरोजजर दरया्म भएको कुनै फर्मिे कुनै व्वसयाय सञ्यािन गन्म प्चलिर कयानुन बरोजजर कुनै अघधकयारवी 
वया तनकयायको अनुरतरपत्र वया इजयाजरपत्र लिनुपनने रहछे भने त्यस्ो अनुरतरपत्र वया इजयाजरपत्र नलिई 
आफनो व्वसयाय सुरु गन्म सके् छैन र यस ऐन बरोजजर प्याइभेट फर्म दरया्म भएकै आधयाररया त्यस्ो 
व्वसयाय सञ्यािन गन्म अनुरतर प्याप्त गरेको रयातनने छैन ।

८.  तववरणरया हेरफेर गनु्म परेरया स्वीकृर लिनुपनने: दफया ४को उपदफया (१) बरोजजरको तववरणरया कुनै हरेफेर 
गनने सम्बन्वी व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ।

९.  कयानुनवी रयान्यरया नपयाउने: यो ऐन प्यारम्भ भएपलछ यो ऐन बरोजजर दरया्म नगरवी प्याइभेट फर्मको नयारबयाट 
गरेको कुनै पतन िेनदेन वया अरु कयारोबयारिे कयानुनवी रयान्यरया पयाउने छैन।

१०.  तववरण रयाग गन्म सके्: 
(१)  यो ऐन बरोजजर दरया्म भएको कुनै प्याइभेट फर्मसँग आवश्यक तववरण रयाग गन्म सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजर रयाग गररएको तववरण रोहकएको सरयक्भत्र पेस गनु्म त्यस्ो प्याइभेट फर्मको 

कर्मव् हुनेछ ।
११.  प्याइभेट फर्म खयारेज गन्म सहकने: 

(१)  देहयायको अवस्यारया नगरपयालिकयािे प्याइभेट फर्म खयारेज गन्म सके्छ:
(क)  रोहकएको अवघधक्भत्र नववीकरण नगरयाएरया, 
(ख)  फर्मको धनवीिे रनयाघसब कयारण दिया्मइ आफनो फर्म खयारेज गरवी पयाऊँ भनवी तनवेदन हदएरया, 
(ग)  दफया ४को उपदफया (३)को तवपररर हुने गरवी कुनै कुरया ढयाटँवी फर्म दरया्म गरेको ठहररएरया, 
(ि) नगरपयालिकयािे रयाग गरेको दफया १० बरोजजरको तववरण रोहकएको अवघधक्भत्र पेस 

नगरेरया, 
(ङ) उद्ोग सम्बन्वी प्याइभेट फर्मिे जयानकयारवी हदई वया नहदई उद्ोग बन् गरेरया, 
(च)  उद्ोग सम्बन्वी फर्मिे इजयाजरको सर्म बरोजजर उद्ोग स्यापनया र सञ्यािन गन्मको ियामग 

कयारखयानया तनरया्मण, रेघसनरवी औजयार वया उपकरण खररद गरेको वया उद्ोग सञ्यािनको ियामग 
आवश्यक कयाय्म गरेको लिखखर प्गतर तववरण पेस नगरेरया, वया  

(छ)  यो ऐन वया यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयरको तवपररर हुने गरवी अन्य कुनै कयाय्म गरेरया, 
(२)  उपदफया (१) खण्ड (क), (ग), (ि), (ङ), (च) वया (छ) बरोजजर फर्म खयारेज गनु्म अघि सफयाइको 

उचचर अवसर हदनु पननेछ ।
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(३)  उपदफया (१) बरोजजर फर्म खयारेज भएरया त्यसरवी खयारेज भएको फर्म धनवीको नयाररया एक  

वष्मसम्म सोहवी उदे्श्य भएको अकको प्याइभेट फर्म दरया्म गररनेछैन ।
१२.  जररवयानया हुने: 

(१) यो ऐन बरोजजर दरया्म नगरयाई खोलिएको फर्मको धनवीियाई प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे पयाचँहजयारदेखख 
दिहजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ र सोहवी कसुर पुनः दोहोररएरया पटकै तपचे् िुरुरया हुने 
जररवयानयारया थिप दस हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया हुनेछ ।

(२)  दफया ४ बरोजजर दरखयास् हददँया ्झटु्या तववरण दयाखखिया गनने वया दफया १०को उपदफया (२) बरोजजर 
तववरण पेस नगनने वया ्झटु्या तववरण पेस गनने फर्मको धनवीियाई प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे पन्ध्र 
हजयार रुपैययादेँखख पच्वीस हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ ।

(३)  यो दफया बरोजजर गरेको जररवयानयारया चचत्त नबझु् ेव्क्तििे सो गरेको भए सूचनया पयाएको मरतरिे 
पैंरवीस (३५) हदनक्भत्र उपर अदयािररया पुनरयावेदन गन्म सके्छ ।

१३.  तनयर बनयाउने अघधकयारः यो ऐनको उदे्श्य कयायया्मवन्वयन गन्म बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे आवश्यक तनयर 
बनयाउन सके्छ ।

१४.  बचयाऊः यो ऐन प्यारम्भ हुनु अघि प्चलिर कयानुन बरोजजर भए गरेकया कयार यसै ऐन बरोजजर भए गरेको 
रयातनने छ ।
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ऐन सङ्ख्या नं.:१४ 

स्यानवीय रहरया वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण सम्बन्रया 
व्वस्या गन्म बनेको ऐन, २०७६

 स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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स्यानवीय रहरया वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण सम्बन्रया व्वस्या गन्म बनेको 
ऐन, २०७६

प्स्यावनया :
 स्च् र स्स् वयारयावरणरया बयाचँ्न पयाउने नयागररकको रौलिक अघधकयारको संरषिण गन्म, प्याकृतरक स्ोरको 
सरुचचर उपयोग एवर्ख दवीगो व्वस्यापन गन्म, वयारयावरण र तवकयास बवीच सन्तिुन कयायर गन्म रथिया प्याकृतरक स्ोर, 
वयारयावरण र जतैवक तवतवधरयाको संरषिण गन्म वयाञ्छनवीय भएकयािे, 
नेपयािको संतवधयानको धयारया २२१ बरोजजर अनुसूचवी ८ र अनुसूचवी ९ रया उल्लिखखर वयारयावरण, प्याकृतरक स्ोर 
र जतैवक तवतवधरया सम्बन्वीस्यानवीय रहको अघधकयार कयायया्मन्वयनकया ियामग कयानुनवी व्वस्या गन्म स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन, २०७४को दफया १०२ बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको छैठौ ंनगर सभया (२०७६।११।०७) िे 
यो ऐन बनयाएको छ ।
 

पररचे्द- १
प्यारम्म्भक

१. संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ: (१) यस ऐनको नयार बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको " वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर 
संरषिण ऐन, २०७६" रहेको छ ।
(२)  यो ऐन बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको स्यानवीय रयाजपत्ररया सूचनया प्कयाक्िर गरेको मरतरदेखख प्यारम्भ 

हुनेछ।
२. पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस ऐनरया, -

(क) "अनुकूिन" भन्यािे जिवयाय ुपररवर्मनको असर र सम्भयाव् जोखखरको आकँिन गरवी पररवर्रर 
जिवयाय ुसुहयाउँदो अनुकूि हुने गरवी रुपयान्तरण गनने रथिया थिप हयानवी नोक्यानवी रोकथियार वया न्यनूवीकरण 
गनने कयाय्म सम्झनुपछ्म  ।

(ख)  "उत्सज्मन" भन्यािे कुनै तनजचिर षिते्रबयाट तनजचिर सरय अवघधरया वयारयावरणरया हरररगृह गयासँ वया 
अन्य कुनै गयासँ वया धवुया ँतनष्यािन गनने कयाय्म सम्झनु पछ्म  ।

(ग)  "कयाय्मपयालिकया" भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको कयाय्मपयालिकयाियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ि)  “खुलिया षिते्र” भन्यािे रयातनसहरू जरिट हुन सके्, तवक्भन् कयाय्मरिर र पव्म रनयाउन सके्, 

सयाव्मजतनक हहर रथिया तवपद्ख व्वस्यापनरयासरेर सहयोग पुग्े गरवी सुरक्षिर गररएको खुलिया 
स्ि सम्झनुपछ्म  । 

(ङ)  "जिवयाय ु पररवर्मन" भन्यािे ियारो सरयको अन्तरयािरया प्याकृतरक रुपरया हुने जिवयायकुो 
उरयारचढयावकया अियावया प्ते्यषि वया अप्ते्यषि रुपरया रयानववीय हरिययाकियापिे वयायरुण्डिको बनोटरया 
हुने फेरवदिकया कयारण पृथ्वीको जिवयायरुया रिरि: देखया पनने पररवर्मन सम्झनुपछ्म  ।

(च)  "जोखखरपूण्म फोहर" भन्यािे प्याकृतरक वयारयावरणरया ह्यास ल्याउने र रयानव रथिया अन्य प्याणवीको 
स्यास्थ्यरया हयानवी नोक्यानवी पुर्ख ययाउने तवक्भन् रुपरया तनष्याघसर वस्,ु पदयाथि्म रथिया रेहियो तवहकरणियाई 
सम्झनु पछ्म  ।
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(छ)  “जतैवक तवतवधरया” भन्यािे पयाररम्स्रवीकीय प्णयािवी (इको घसस्टर) को तवतवधरया, प्जयारवीय 
तवतवधरया (स्ेघसज ियाइभरघसटवी) रथिया वंियाणगुर तवतवधरया (जनेेहटक ियाइभरघसटवी) सम्झनुपछ्म  ।

(ज)  “रोहकएको ” वया “रोहकए बरोजजर” भन्यािे यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयररया रोहकएको वया 
रोहकए बरोजजर सम्झनुपछ्म  ।

(्झ)  “तनष्यािन” भन्यािे ध्वतन, रयाप वया फोहररैिया फयालने, थिपुयानने, वया तनष्यािन गनने कयाय्म सम्झनुपछ्म  ।
(ञ)  "पररषद" भन्यािे दफया ४८ बरोजजरको स्यानवीय वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण पररषद 

सम्झनु पछ्म  ।
(ट)  “प्दूषण” भन्यािे फोहररैिया, रसयायन, ध्वतन वया तवदु्रवीय, तवदु्रवीय-चुम्वकीय ररङ्कया कयारण 

वयारयावरणरया प्ते्यषि वया अप्ते्यषि रुपिे पररवर्मन गरवी वयारयावरणरया उलेिखनवीय ह्यास ल्याउने, षितर 
पुर्ख ययाउने वया वयारयावरणको ियाभदयायवी वया उपयोगवी प्योजनरया हयानवी नोक्यानवी पुर्ख ययाउने हरिययाकियाप 
सम्झनु पछ्म  ।

(ठ) “प्स्याव” भन्यािे तवद्रयान वयारयावरणवीय अवस्यारया पररवर्मन ल्याउन सके् हकघसरको स्यानवीय सरकयार 
वया स्यानवीय कयानुन बरोजजर संञ्यािन गररने वया अनुरतर प्याप्त तवकयास कयाय्म, भौतरक हरिययाकियाप 
वया भू-उपयोगको पररवर्मन गनने कुनै योजनया, आयोजनया वया कयाय्मरिर सञ्यािन गनने सम्बन्रया रययार 
गररएको प्स्याव सम्झनु पछ्म  ।

(ि) “प्स्यावक” भन्यािे प्स्यावको स्वीकृतरको ियामग तनवेदन हदने र त्यस्ो प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म 
स्वीकृतर प्याप्त व्क्ति, सरकयारवी, अध्म सरकयारवी वया गैर सरकयारवी तनकयाय वया संस्या सम्झनु पछ्म।

(ढ)  “फोहररैिया” भन्यािे िरेिु फोहररैिया, औद्ोमगक फोहररैिया, रयासयायतनक फोहररैिया, स्यास्थ्य 
संस्याजन्य फोहररैिया वया हयातनकयारक फोहररैिया सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे रत्याि प्योग हुन 
नसके् अवस्यारया रहकेो, फयालिएको वया सिेगिेको वयारयावरणरया ह्यास आउने गरवी तनष्यािन 
गररएको ररि, ठोस, गयास, िेदो, धवुया,ँ धिुो, तवदु्रवीय रथिया सूचनया प्तवघधकया ियामग प्योग भएकया 
िगयायरकया पदयाथि्म वया त्यस् ैप्कयारकया अन्य वस्हुरू वया अनयाघधकृर रुपरया सयाव्मजतनक स्िरया 
टयाघँसएको पोष्टर, पमप्टे रथिया कयाय्मपयालिकयािे सरय सरयरया सूचनया प्कयािन गरवी फोहररैिया भनवी 
रोहकहदएकया अन्य वस्सुरेरियाई सम्झनु पछ्म  ।

(ण)  "वन" भन्यािे पूण्म वया आकं्िक रुपरया रुख वया बटु्यानिे ढयाहकएको षिते्र सम्झनु पछ्म  ।
(र)  "वन पैदयावयार" भन्यािे वनरया रहकेया वया पयाइएकया वया वनबयाट ल्याइएकया देहयायकया पैदयावयार सम्झनु पछ्म :-
(१)  कयाठ, दयाउरया, गोि, खैरकच, खोटो, कयाठको रेि, बोरिया, ियासँ, ियाहया, तपपिया-तपपिवी
(२)  रुख, तवरु वया, पयार, ियाठँ, फि, बवीज, फूि, भुवया, जरया, गयानो, बोरिया, गररजवीन, िोहवयान, जङ्िवी 

जिवीबटुवी एवर्ख गैरकयाष्ठ वन पैदयावयार, जङ्िवी रह, वनस्तर रथिया तरनको तवक्भन् भयाग वया सूक्ष्म 
अङ्, 

(३)  चट्यान, रयाटो, चुन ढुङ्या, ढुङ्या, मगट्वी, बयािुवया वया अन्य खतनजजन्य पदयाथि्म वया
(४)  वन्यजन्त,ु पिुपंषिवी वया वन्यजन्तकुो ओखेटोपहयार ।
(थि)  “वयारयावरण” भन्यािे प्याकृतरक, सयासृं्तरक र सयारयाजजक प्णयािवीहरू, आर्थिक रथिया रयानववीय 

हरिययाकियापहरू र यवीनको अवयवहरू रथिया रवी अवयवहरूको बवीचको अन्तरहरियया रथिया अन्तर 
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सम्बन् सम्झनु पछ्म  ।

(द)  " वयारयावरणवीय अध्ययन" भन्यािे कुनै प्स्यावको कयायया्मन्वयन गदया्म त्यसबयाट वयारयावरणरया पनने 
प्तरकूि प्भयाव तनरयाकरण वया न्यनूवीकरण गन्मको ियामग अविम्वन गररने उपयायकया सम्बन्रया गररने 
संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण सम्झनु पछ्म  ।

(ध)  “सम्पदया” भन्यािे नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र रहकेया प्याकृतरक, सयासृं्तरक, ऐतरहयाघसक, पुरयारयात्विक, 
वैज्यातनक, आध्ययात्मिक, सौन्य्मपरक वया सयारयाजजक दृतष्टबयाट रहविपूण्म रयातनने कुनै पतन वस्,ु 
भौतरक संरचनया स्यान, वनस्तर रथिया जवीवजन्त ुसम्झनु पछ्म  ।

(न)  “घसरसयार” भन्यािे भूमरगर जिस्ोर वया वषया्मरकया कयारण पयानवीको पररणयार रहने वया प्याकृतरक वया 
रयानव तनर्रर, स्यायवी वया अस्यायवी जरेकया वया वगेकया, स्च् वया नुतनिो पयानवी भएको धयातपिो जमरन 
(Swamp) दिदिे जमरन (Marsh) नदवीबयाट प्भयातवर जमरन (Riverine Floodplain), 
रयाि (Lake) पोखरवी (Pond) जिभण्डयार षिते्र (Water Storage Areas) र यहवी प्कृतरकया 
कृतष जमरन (Agriculture Land)सरेरियाई सम्झनु पछ्म  ।

(प)  “संरषिण”भन्यािे वयारयावरण, जैतवक तवतवधरया रथिया सम्पदयाको सुरषिया, स्याहयार, सम्भयार, सम्वधि्मन, 
व्वस्यापन रथिया सदपुयोग सम्झनु पछ्म  ।

पररचे्द - २
 वयारयावरण संरषिण

३.  वयारयावरण संरषिण गनु्मपनने : 
(१)  आफनो षिते्रयाघधकयार षिते्रक्भत्र वयारयावरण संरषिणगनने प्रुख जजम्मवेयारवी नगरपयालिकयाको हुनेछ ।
(२)  वयारयावरण संरषिण, प्वधि्मन र वयारयावरणरैत्रवी सरयाज तनरया्मणरया योगदयान गनु्म नयागररकको कर्मव् 

हुनेछ ।
४.  वयारयावरण संरषिण तविेष षिते्र तनधया्मरण गन्म सके् : 

(१)  प्चलिर भू-उपयोग नवीतरसरेरियाई रध्यनजर गरवी नगरपयालिकयाक्भत्र वयारयावरणकया दृतष्टिे संरषिण 
आवश्यक रहकेो षिते्र पहहचयान गरवी त्यस्ो षिते्रियाई कयाय्मपयालिकयाबयाट तनण्मय गरवी वयारयावरण 
संरषिण तविेष षिते्र तनधया्मरण गन्म सके्छ ।

(२)  कुनै सिक, भवन, नदवी व्वस्यापन वया अन्य कुनै भौतरक पूवया्मधयार तनरया्मण गदया्म तनरया्मण कयाय्मको 
प्यारम्म्भक अध्ययन प्हरियया सुरु हुनु अगयाहि नै संि र प्देिकया सम्बन्न्र तनकयायसँग सरन्वय गरवी 
कयाय्मपयालिकयािे कुनै षिते्र तविेषियाई वयारयावरण संरषिण गनने उदे्श्यिे खुलिया वया हररययािवी षिते्रको 
रुपरया रोक् सके्छ ।

(३)  कुनै षिते्र वया स्यान तविेषरया अत्यघधक वयारयावरणवीय प्दूषण, भूःस्खिन, प्याकृतरक सम्पदयाको 
अत्यघधक दोहन वया प्याकृतरक तवपचत्त हुन गई जनस्यास्थ्य वया वयारयावरणरया नकयारयामिक प्भयाव 
परेको वया पनने सम्भयावनया देखखएको अवस्यारया कयाय्मपयालिकयािे प्देि सरकयार र संिवीय सरकयारसँग 
सरन्वय गरवी त्यस्ो षिते्र वया स्यानियाई वयारयावरणवीय दृतष्टिे संवेदनिवीि षिते्र रोक् सके्छ । 

(४)  उपफदया (१), (२) र (३) बरोजजरको वयारयावरण संरषिण तविेष षिते्र, खुलिया वया हररययािवी षिते्र र 
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संवेदनिवीि षिते्रको व्वस्यापन रोहकए बरोजजर कयाय्मपयालिकयाबयाट हुनेछ ।
(५)  उपदफया (४) बरोजजर व्वस्यापन गदया्म कयाय्मपयालिकयािे आवश्यकरया अनुसयार संि र प्देिसँग 

सरन्वय गननेछ ।
५. सम्पदयाको संरषिण गनु्मपनने : 

(१) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र रहकेया सम्पदयाको संरषिण गनु्म नगरपयालिकया, नयागररक र सम्बन्न्र तनकयायको 
कर्मव् हुनेछ ।

(२)  सम्पदयाको संरषिणकया ियामग कयाय्मपयालिकयािे सरकयारवी रथिया सरुदयायसँग सरन्वय रथिया सया्झदेयारवी गन्म 
सके्छ ।

६.  वयारयावरणवीय अध्ययन गनु्मपनने : 
(१) प्चलिर कयानुन रथिया रयापदण्ड बरोजजर प्स्यावकिे प्स्यावको वयारयावरणवीय अध्ययन गनु्म पननेछ ।
(२)  प्स्यावकिे स्यानवीय रहको अघधकयारषिते्रक्भत्र पनने तवषयसँग सम्बन्न्र तवकयास तनरया्मण सम्बन्वी 

कयाय्म वया आयोजनया सम्बन्वी प्स्यावको संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन वया प्यारम्म्भक 
वयारयावरणवीय प्तरवेदन स्वीकृतरको ियामग कयाय्मपयालिकयासरषि पेस गनु्म पननेछ ।

(३)  प्स्यावकिे उपदफया (२) बरोजजरको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन पेस गदया्म त्यस्ो प्स्याव 
कयायया्मन्वयन गनने रिररया वयारयावरणरया पन्मसके् प्तरकूि प्भयाव र त्यसको न्यूनवीकरणको ियामग 
अपनयाउन सहकने तवक्भन् तवकल्पहरूको तवस्रृ तवषिेषण गरवी त्यस्या तवकल्परध्य े प्स्याव 
कयायया्मन्वयन गन्म उपयतुि हुने तवकल्प र सो तवकल्प कयायया्मन्वयन गन्म सहकने आधयार र कयारणसहहर 
घसफयाररस गनु्म पननेछ ।

(४)  उपदफया (२) बरोजजरको संक्षिप्त वयारयावरणवीय प्तरवेदन वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण 
स्वीकृतर सम्बन्वी प्हरियया रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

(५)  उपदफया (२) बरोजजर प्याप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन जयाचँब्ुझ गदया्म त्यस्ो प्स्याव 
कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया प्तरकूि प्भयाव पयानने नदेखखएरया कयाय्मपयालिकयािे आवश्यकरया 
अनुसयार प्स्यावकिे पयािनया गनु्मपनने सर्म रोकी त्यस्ो वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर 
गननेछ ।

(६)  कयाय्मपयालिकयािे उपदफया (२) बरोजजरको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन जयाचँब्ुझ गदया्म त्यस्ो 
प्स्यावको थिप वयारयावरणवीय अध्ययन गनु्मपनने देखखएरया वयारयावरणवीय रूल्याङ्कन गन्म गरयाउन आदेि 
हदन सके्छ ।

(७)  उपदफया (५) बरोजजर हदइएको आदेि बरोजजर प्स्यावकिे थिप अध्ययन गरवी सोको प्तरवेदन 
प्देि कयानुनिे रोकेको तनकयायसरषि पेस गनु्म पननेछ ।

(८)  यस ऐन बरोजजर कुनै प्स्यावको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गनु्मपूव्म सम्बन्न्र 
तनकयायबयाट कयाय्मसूचवी स्वीकृर गनु्म पननेछ ।

(९)  वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन सम्बन्वी अन्य व्वस्या प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ ।
(१०) यस दफयारया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन प्स्यावक नगरपयालिकया आफैँ संिग् भएको 
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अवस्यारया त्यस्ो वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन प्देि कयानुन बरोजजर स्वीकृर हुनेछ ।

७. रयापदण्ड र गुणस्र कयायर गनु्मपनने:
(१)  प्स्यावकिे यस ऐन बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गदया्म नेपयाि सरकयारिे 

तनधया्मरण गरेको रयापदण्ड एवर्ख गुणस्र कयायर हुने गरवी रोहकए बरोजजरको ढयाचँयारया रययार गनु्म 
पननेछ ।

८.  वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया रययार गनु्मपनने:
(१)  प्स्यावकिे प्स्याव कयायया्मन्वयन गनु्म अगयाहि रोहकए बरोजजर वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया 

रययार गनु्म पननेछ।
(२) प्स्यावकिे उपदफया (१) बरोजजर वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया रययार गदया्म वयारयावरणवीय 

प्तरकूि प्भयाव न्यूनवीकरणकया उपयायहरूरध्य ेकुन कुन उपयायहरू आयोजनया तनरया्मणको रिररया र 
कुन कुन उपयायहरू आयोजनया सम्पन् भएपलछ वया आयोजनया कयायया्मन्वयनको रिररया अविम्बन गनने 
हो सोको सरेर उलेिख गनु्म पननेछ।

(३)  प्स्यावकिे उपदफया (१) बरोजजर रययार गरेको वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया कयायया्मन्वयनकया 
ियामग स्ष्ट कयाय्मयोजनया वनयाई सो बरोजजर कयायया्मन्वयन गनु्म पननेछ र सोको प्गतर तववरण आयोजनया 
कयायया्मन्वयन िुरू भएपलछ प्ते्यक छ रहहनयारया कयाय्मपयालिकयासरषि पेस गनु्म पननेछ ।

९.  प्स्याव स्वीकृर नगरयाई कयायया्मन्वयन गन्म नहुने: यो ऐन प्यारम्भ भएपलछ कसैिे पतन कयाय्मपयालिकयािे रोके 
बरोजजर प्स्याव स्वीकृर नगरयाई कयायया्मन्वयन गन्म गरयाउनु हँुदैन ।

१०. प्स्याव सम्बन्वी अन्य व्वस्या : 
(१)  वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन हुने प्स्यावहरू सम्बन्वी कयाय्मतवघध प्चलिर संिवीय रथिया प्यादेक्िक 

कयानुन बरोजजर हुनेछ ।
(२) संिवीय रथिया प्यादेक्िक कयानुन बरोजजर वयारयावरणवीय परवीषिण वया वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन 

सम्बन्रया सम्बन्न्र संिवीय रथिया प्यादेक्िक तनकयायसँग सरन्वय गनने जजम्मवेयारवी नगरपयालिकयाकोको 
हुनेछ ।

११. रोक िगयाउन सके्:
(१)  कसैिे पतन यस ऐन र प्चलिर कयानुनिे रोके बरोजजरको तनकयायबयाट स्वीकृतर नलिई वया स्वीकृतर 

भएभन्या तवपररर हुने गरवी कयायया्मन्वयन गरेरया कयाय्मपयालिकयािे त्यस्ो प्स्याव कयायया्मन्वयनरया रोक 
िगयाउन वया रोक िगयाउनको ियामग प्देि सरकयार रथिया संिवीय रन्तयािय वया स्वीकृर गनने तनकयायरया 
घसफयाररस गन्म सके्छ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर कुनै प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म रोक िगयाइएको रया त्यसरवी रोक िगयाइएको 
कयारणबयाट षितर पुग् गएरया प्स्यावकिे सो बयापर कुनै हकघसरको षितरपूर्रको ियामग दयाबवी गन्म 
पयाउने छैन ।

१२.  अनुकूिन योजनया बनयाउन सके्: 
(१) जिवयाय ु पररवर्मनको प्तरकूि असर न्यूनवीकरण र सम्भयातवर जोखखरबयाट बच्नकया ियामग 

कयाय्मपयालिकयािे अनुकूिन योजनया बनयाई कयायया्मन्वयन गन्म सके्छ ।
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(२) उपदफया (१) बरोजजरको अनुकूिन योजनया बनयाउँदया जिवयाय ु पररवर्मनको असरबयाट बढवी 

जोखखररया पनने रहहिया, अपयाङ्रया भएकया व्क्ति, बयािबयालिकया, जषे्ठ नयागररक र आर्थिक रुपरया 
तवपन् सरुदयायियाई तविेष प्याथिमरकरया हदनु पननेछ ।

(३) कयाय्मपयालिकयािे तवकयास आयोजनया रजु्मरया गदया्म जिवयाय ु पररवर्मनको प्तरकूि असर रथिया 
जोखखरको व्वस्यापन गनने प्योजनको ियामग नेपयाि सरकयारिे तनधया्मरण गरेको रयापदण्ड बरोजजर 
प्याथिमरकीकरण गनु्म पननेछ ।

१३. हरररगृह गयासँ उत्सज्मन नू्यनवीकरण कयाय्महरू गन्म सके् : 
(१)  नगरपयालिकयािे हरररगृह गयासँ उत्सज्मन न्यूनवीकरण गन्म आवश्यक कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म सके्छ ।
(२)  न्यूनवीकरण सम्बन्वी अन्य व्वस्या प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ ।

१४. प्दूषण रोकथियार रथिया तनयन्तण गनने:
(१) कसैिे पतन प्चलिर रयापदण्ड तवपररर वया जनजवीवन, जन-स्यास् र वयारयावरणरया उलेिखनवीय 

प्तरकूि प्भयाव पयानने गरवी प्दूषण घसज्मनया गन्म वया गरयाउन हँुदैन । 
(२)  रोहकएको रयापदण्ड तवपररर कुनै ययान्न्तक सयाधन, औद्ोमगक प्तरष्ठयान, होटि रेषु्टरेण्ट वया अन्य 

ठयाउँ वया रयािसरयान वया वस्बुयाट ध्वतन, रयाप, रेहियो धरमी तवहकरण, ररङ् वया फोहररैिया वया दतुषर 
पयानवी तनष्यािन गन्म गरयाउन हँुदैन ।

(३) उपदफया(१) तवपररर कसैिे कुनै कयाय्म गरवी वयारयावरणरया उलेिखनवीय प्तरकूि प्भयाव पयारेको 
देखखएरया नगरपयालिकयािे रर्ख सम्बन्रया आवश्यक सर्महरू रोक् वया त्यस्ो कयाय्म गन्म नपयाउने गरवी 
रोक िगयाउन सके्छ ।

(४) कुनै हकघसरको पदयाथि्म, इन्न, औजयार वया संयन्तको प्योगबयाट वयारयावरणरया उलेिखनवीय प्तरकूि 
प्भयाव परेको वया पनने देखखएरया प्देि र संिवीय सरकयारियाई सोको जयानकयारवी गरयाई नगरपयालिकयािे 
स्यानवीय रयाजपत्ररया सूचनया प्कयािन गरवी त्यस्ो पदयाथि्म, इन्न, औजयार वया संयन्तको प्योग, 
उत्यादन, तबरिी तवररण, भण्डयारणरया बने्ज िगयाउन सके्छ र आवश्यक कयार वयाहवीकया ियामग 
घसफयाररस गननेछ।

(५) प्दूषणको रोकथियार रथिया तनयन्तण सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।  
१५. प्योगियािया स्यापनया गन्म सके्:

(१)  वयारयावरण संरषिण रथिया प्दूषण तनयन्तण सम्बन्वी कयाय्मरया सहयोग पुर्ख ययाउन नगरपयालिकयािे संिवीय 
सरकयार र प्देि सरकयारसँग सरन्वय गरवी आवश्यकरया अनुसयार तवक्भन् प्योगियाियाहरू स्यापनया 
गन्म वया संि र प्देििे स्यापनया गरेकया वया नेपयाि सरकयारिे रयान्यरया हदएको कुनै प्योगियाियाियाई सो 
कयारको ियामग रोक् सके्छ ।

(२) उपदफया(१)बरोजजर स्यापनया गररएकया वया रोहकएकया प्योगियाियाको अन्य कयार, कर्मव् र 
अघधकयार रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

१६. नरुनया सङ्किन गन्म हदनुपनने: कुनै पतन उद्ोग, कयारखयानया, यन्त, सवयारवी सयाधन आहदबयाट घसज्मनया वया 
तनष्यािन हुने वया हुन सके् प्दूषण, ध्वतन, रयाप रथिया फोहररैियाको अध्ययन, परवीषिण वया तवश्ेषण गन्मकया 
ियामग सम्बन्न्र व्क्ति वया संस्यािे नगरपयालिकयाबयाट अघधकयारप्याप्त व्क्ति वया संस्याियाई आवश्यकरया 
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अनुसयार त्यस्या वस् ुवया पदयाथि्मको नरुनया सङ्किन गन्म हदनु पननेछ ।

१७.   वयारयावरण तनरवीषिकको तनयकु्ति गन्म सके्: नगरपयालिकयाक्भत्र प्दूषण कर गनने, हटयाउने वया तनयन्तण गनने 
रथिया स्वीकृर वयारयावरणवीय प्तरवेदन अनुसयार गनु्मपनने कयारहरू प्भयावकयारवी रुपिे गन्म गरयाउन, वयारयावरण 
संरषिण सम्बन्वी प्चलिर रयापदण्डको पयािनया भए नभएको सम्बन्रया अनुगरन रथिया तनरवीषिण गन्म 
कयाय्मपयालिकयािे नेपयाि सरकयारबयाट रयान्यरया प्याप्त िैक्षिक संस्याबयाट वयारयावरण वया सोसँग सम्बन्न्र 
तवषयरया कम्तिरया स्यारक हयाघसि गरेको व्क्तिियाई प्चलिर कयानुन बरोजजर तनधया्मररर रयापदण्ड र प्हरियया 
पूरया गरवी वयारयावरण तनरवीषिक तनयतुि गन्म सके्छ ।

१८.  वयारयावरण तनरवीषिकको कयार, कर्मव् र अघधकयार:
(१) वयारयावरण तनरवीषिकको कयार, कर्मब्य र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछः–

(क)  यो ऐन वया यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयर रथिया प्चलिर संिवीय र प्देि कयानुन रथिया रयापदण्ड 
बरोजजर प्दूषण कर गनने, हटयाउने वया तनयन्तण गनने कयाय्म भए नभएको तनरवीषिण गनने, 

(ख)   यो ऐन वया यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयर रथिया प्चलिर कयानुन र रयापदण्ड तवपररर कुनै 
ठयाउँबयाट प्दूषण तनष्यािन सम्बन्वी नकरयामिक कयाय्म गरे नगरेको सम्बन्रया तनरवीषिण गनने, 

(ग)  स्वीकृर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदनरया रोहकएकया सर्म बरोजजर कयार भए नभएको 
सम्बन्रया स्िगर जयाचँब्ुझ रथिया तनरवीषिण गनने, 

(ि) खण्ड (क), (ख) र (ग) बरोजजर गररएको जयाचँब्ुझ रथिया तनरवीषिण प्तरवेदन रोहकएको 
अघधकयारवीसरषि पेस गनने, 

(ङ)  रोहकए बरोजजरकया अन्य कयाय्म गनने, 
(२) उपदफया (१)को खण्ड (क), (ख) र (ग) बरोजजर तनरवीषिण गनने घसिघसियारया वयारयावरण 

तनरवीषिकिे सम्बन्न्र व्क्ति, संस्या वया प्स्यावकियाई पूव्म सूचनया हदई कुनै िर, जग्या, भवन, 
कयारखयानया, उद्ोग, सवयारवी सयाधन, औद्ोमगक संयन्त, औजयार, रेघसनरवी, जवीव, वस्,ु अक्भिेख, 
कयागजयार वया अन्य रयािसरयान वया वस्हुरूको तनरवीषिण, परवीषिण वया जयाचँब्ुझ गन्म सके्छ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर तनरवीषिणको घसिघसियारया वयारयावरण तनरवीषिकिे रयाग गरेको तववरण वया 
जयानकयारवी उपिवध गरयाई आवश्यक सहयोग गनु्म सम्बन्न्र व्क्ति, संस्या वया प्स्यावकको कर्मव् 
हुनेछ ।

(४)  वयारयावरण तनरवीषिकको अन्य कयार, कर्मव् र अघधकयार रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द-३
फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्वी व्वस्या

१९. फोहररैियाको प्बन् गनने दयाययवि: 
(१) फोहररैियाको व्वस्यापन गन्म स्यानयान्तरण केन्द्र (टय्ान्सफर से्टसन), ल्याण्डहफि सयाइट, प्िोधन 

प्याण्ट, बयायो गयास प्याण्ट िगयायर फोहररैियाको सङ्किन, अन्न्तर तबसज्मन रथिया प्िोधनकया ियामग 
आवश्यक पनने पूवया्मधयार रथिया संरचनयाको तनरया्मण रथिया सञ्यािन गनने जजम्मवेयारवी कयाय्मपयालिकयाको 
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हुनेछ । रर फोररैिया व्वस्यापनको ियामग उपयतुि स्यान छनोट र सयाव्मजतनक स्ि उपिब्ध 
गरयाउन वयारयावरण संरषिणको षिते्ररया कयाय्म गनने व्क्ति, संस्या, सयारुदयाययक वन, धयार्रक वन, 
सया्झदेयारवी वन, रयातष््टय वन वया सब ैसरोकयारवयाियाहरूको सरेर जजम्मवेयारवी हुनेछ ।

(२)  फोहररैिया सङ्किन केन्द्र, स्यानयान्तरण केन्द्र वया प्िोधन स्िरया फयालिएको वया रयाखखएको फोहररैिया 
वया सरसफयाइको घसिघसियारया जम्मया भएको फोहररैिया प्बन् गनने वया कुनै पतन हकघसरबयाट प्योग 
गनने जजम्मवेयारवी कयाय्मपयालिकयाको हुनेछ ।

(३)  यस दफयाको प्योजनको ियामग फोहररैिया सङ्किन केन्द्र, स्यानयान्तरण केन्द्र वया प्िोधन स्िरया 
फयालिएको वया रयाखखएको फोहररैिया वया सरसफयाइको घसिघसियारया जम्मया भएको कुनै पतन पदयाथि्म 
फोहररैिया रयातननेछ ।

२०. फोहररैिया व्वस्यापन गनने दयाययवि:
(१) नगरपयालिकयाक्भत्रको फोहररैिया व्वस्यापन गनने गरयाउने दयाययवि कयाय्मपयालिकयाको हुनेछ ।
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन हयातनकयारक फोहररैिया, स्यास्थ्य संस्याजन्य 

फोहररैिया, रयासयायतनक फोहररैिया वया औद्ोमगक फोहररैिया प्िोधन र व्वस्यापन गनने दयाययवि 
तनधया्मररर रयापदण्डको अधवीनरया रहवी त्यस्ो फोहररैिया उत्यादन गनने व्क्ति वया तनकयायको हुनेछ ।

(३)  कुनै उद्ोग वया स्यास्थ्य संस्यािे हयातनकयारक फोहररैिया, स्यास्थ्य संस्याजन्य फोहररैिया रयासयायतनक 
फोहररैिया रथिया औद्ोमगक फोहररैिया प्िोधन गरवी बयाकँी रहकेो फोहररैिया रथिया अन्य 
फोहररैियाको व्वस्यापन गररहदन कयाय्मपयालिकयाियाई अनुरोध गरेरया वया कयाय्मपयालिकयािे तनधया्मरण 
गरेको फोहररैिया व्वस्यापन स्ि प्योग गन्म रयाग गरेरया कयाय्मपयालिकयािे तनधया्मरण गरे बरोजजर 
सेवया िुल्क लिई फोहररैियाको व्वस्यापन गररहदन वया फोहररैिया व्वस्यापन स्ि प्योग गन्म 
हदन सके्छ ।

(४) कयाय्मपयालिकयािे सयारुदयाययक सरसफयाइ सम्बन्वी तनदनेक्िकया बनयाई ियागू गन्म सके्छ ।
(५) फोहररैिया व्वस्यापनिे रयानव स्यास्थ्यरया पयारेको वया पयानने प्भयावको जयाचँ परवीषिण र अनुसन्यान 

गनने अघधकयार सम्बन्न्र वयारयावरण अघधकृर वया जनस्यास्थ्य अघधकयारवीसँग हुनेछ ।
(६) जयाचँ परवीषिणरया कुनै तनकयायरया फोहररैिया व्वस्यापन प्भयावकयारवी हुन नसकी रयानव स्यास्थ्यरया 

प्तरकूि प्भयाव पयारेको भेहटएरया कयाय्मपयालिकयािे उति तनकयायियाई सरयरै सचेर गरयाई प्चलिर 
कयानुन बरोजजर आवश्यक कयार वयाहवी गननेछ । 

(७)  कयाय्मपयालिकयािे आफनो कयायया्मियरया जनिक्ति उपिब्ध हुन नसके केहवी सरयको ियामग 
नगरपयालिकयाको वयारयावरण सम्बन्वी अध्ययन गन्म वयारयावरणतवद्ख, सरयाजियास्तवी जस्या 
जनिक्तिियाई करयार वया ज्ययाियादयारवीरया सम्झौरया गरवी कयाय्म गन्म सके्छ । 

२१. फोहररैिया उत्यादन कर गनने:
(१) नगरपयालिकयाक्भत्र कुनै व्क्ति, संस्या वया तनकयायिे कुनै कयार कयारोबयार गन्म उत्यादन हुने फोहररैिया 

यथियासक्य कर गनु्म पननेछ।
(२) “आफनो षिते्र”क्भत्र तवसज्मन हुन सके् फोहररैियाको तवसज्मन वया पुन: प्योगको व्वस्या मरियाई 

बयाकँी फोहररैियारयात्र तनष्यािन गरवी फोहररैियाको पररणयारियाई िटयाउनु प्ते्यक व्क्ति, संस्या वया 
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तनकयायको कर्मव् हुनेछ ।
 स्तष्टकरण:“आफनो षिते्र” भन्यािे नगरपयालिकयाक्भत्रको तनजवी िर कम्पयाउण्ड, औद्ोमगक षिते्रको पररसर, 

अस्रयाि वया स्यास्थ्य संस्याको पररसर, औद्ोमगक प्तरष्ठयानको पररसर िगयायर फोहररैिया उत्यादन गनने 
व्क्ति, संस्या वया तनकयायको पररसरियाई सम्झनु पछ्म  । 

२२. फोहररैिया पृथिकीकरण:
(१) कयाय्मपयालिकयािे फोहररैियाियाई रोहकए बरोजजर जतैवक, अजतैवक र अन्य प्कयाररया तवभयाजन गरवी 

सो फोहररैियाियाई स्ोररै छुट्याउने गरवी रोके्छ ।
(२) उपदफया (१) रया रोहकहदए बरोजजर फोहररैिया स्ोररै छुट्याई सङ्किन केन्द्रसम्म पुर्ख ययाउने दयाययवि 

त्यस्ो फोहररैिया उत्यादन गनने व्क्ति, संस्या वया तनकयायको हुनेछ र यसको ियामग कयाय्मपयालिकयािे 
आवश्यक प्तवघध, रयािसरयान, उपकरण, कणे्टनर आहद उपिब्ध गरयाउन सके्छ ।

२३. फोहररैियाको तनष्यािन:
(१) फोहररैिया तनष्यािनको सरय, स्यान र रररकया कयाय्मपयालिकयािे तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।
(२) हयातनकयारक फोहररैिया वया रयासयायतनक फोहररैिया उत्यादन गनने व्क्ति, संस्या वया तनकयायिे त्यस्ो 

फोहररैिया रोहकए बरोजजर व्वस्यापन गनु्म पननेछ ।
(३) हयातनकयारक फोहररैिया वया रयासयायतनक फोहररैिया सङ्किन केन्द्र वया स्यानयान्तरण केन्द्ररया तनष्यािन 

गन्म पयाइने छैन । 
२४. फोहररैिया व्वस्यापन केन्द्र:

(१) कयाय्मपयालिकयािे फोहररैियाियाई व्वम्स्र रुपरया सङ्किन गन्म प्ते्यक टोि वया वस्वीरया सङ्किन केन्द्र 
रोकी आवश्यक कणे्टनरको व्वस्या गन्म सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर सङ्किन केन्द्र रोक्या यथियासक्य टोि वया वस्वीकया सबिैयाई पयायक पनने गरवी 
वयारयावरणवीय रुपिे उपयतुि स्यान रोकु् पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजरको सङ्किन केन्द्ररया फोहररैिया तनष्यािन र सङ्किन गनने सरय र रररकया 
कयाय्मपयालिकयािे तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।

२५. जोखखरपूण्म फोहरको व्वस्यापन:
(१) कुनै जोखखरपूण्म फोहरको सङ्किन, भण्डयारण, प्िोधन, तबरिीतवररण, तवसज्मन वया ओसयार 

पसयार गदया्म उत्यादक वया सञ्यािकिे जनस्यास्थ्य र वयारयावरणरया प्तरकूि असर नपनने गरवी उचचर 
व्वस्यापन गनु्म पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर जोखखरपूण्म फोहरको व्वस्यापन गदया्म उत्यादक वया संञ्यािकिे आफनै 
खच्मरया व्वस्यापन गनु्म पननेछ ।

(३) जोखखरपूण्म फोहर व्वस्यापन सम्बन्वी अन्य प्हरियया रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
२६. फोहररैियाको न्यनूवीकरण, पुन: प्योग रथिया पुन: चरिीय प्योग:

(१) कयाय्मपयालिकयािे फोहररैिया न्यनूवीकरण, पुन: प्योग रथिया पुन: चरिीय प्योगियाई प्ोत्सयाहन गन्म 
आवश्यक कयाय्म गननेछ र यसको प्भयावकयारवी कयायया्मन्वयनकया ियामग आवश्यक तनदनेक्िकया बनयाई ियागू 
गन्म सके्छ ।
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(२) उद्ोग उत्यादन प्याहकङ् गन्म प्योग गरेको वस्िुयाई पुन: प्योग गरवी फोहररैियाको पररणयारियाई 
िटयाउने कयाररया प्ोत्सयाहन गन्म सम्बन्न्र उद्ोगसँग कयाय्मपयालिकयािे सरन्वय गन्म सके्छ । 

२७. अनुरतर सम्बन्वी व्वस्या:
(१) यस ऐन बरोजजर कयाय्मपयालिकयाको अनुरतर नलिई कसैिे पतन फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्वी 

कयार गन्म वया गरयाउन सके्छैन ।
(२) फोहररैिया व्वस्यापन गन्म चयाहहने स्देिवी वया तवदेिवी कम्पनवी, संस्या वया तनकयायिे देहयायको तववरण 

खुियाई अनुरतरको ियामग कयाय्मपयालिकयारया तनवेदन हदनु पननेछ:-
(क) फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्वी योजनया, 
(ख) फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्वी आवश्यक जनिक्ति रथिया प्तवघधको तववरण, 
(ग) रोहकए बरोजजरको अन्य तववरण ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर पन्म आएको तनवेदन उपर कयाय्मपयालिकयािे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी 
अनुरतरपत्र हदन सके्छ ।

(४)  फोहररैियाको व्वस्यापन, पुन: चहरिय प्योग, प्िोधन र तवसज्मनरया आवश्यक पनने प्तवघध 
स्देिरया उपिब्ध हुन नसके् देखखएरया त्यस्ो प्तवघध उपिब्ध गरयाउन सके् कुनै तवदेिवी कम्पनवी, 
संस्या वया तनकयायियाई सम्झौरयारया उल्लिखखर अवघधक्भत्र त्यस्ो प्तवघध हस्यान्तरण गनने सर्मरया 
नेपयाि सरकयारको स्वीकृतर लिई कयाय्मपयालिकयािे उपदफया (३) बरोजजर अनुरतरपत्र हदन सके्छ ।

(५)  अनुरतरपत्र सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
२८. फोहररैिया व्वस्यापनरया तनजवी रथिया सयारुदयाययक षिते्रको संिग्रया:

(१) कयाय्मपयालिकयािे आवश्यकरया अनुसयार यस ऐन बरोजजर अनुरतर प्याप्त तनजवी षिते्रकया कम्पनवी वया 
सयारुदयाययक षिते्रबयाट रोहकए बरोजजर प्तरस्धया्म गरयाई आफनो षिते्रको फोहररैिया व्वस्यापन 
गरयाउन सके्छ ।

(२)  उपदफया (२) बरोजजर फोहररैिया व्वस्यापन गदया्म तनजवी षिते्रकया कम्पनवीको हकरया देहयायकया 
सब ैवया कुनै र सयारुदयाययक एवर्ख गैरसरकयारवी संि, संस्याको हकरया देहयायको कुनै कयार गरयाउन 
सहकनेछ:-
(क) फोहररैियाको न्यनूवीकरणकया ियामग जनचेरनया अक्भवमृधि, 
(ख) फोहररैिया सङ्किन, 
(ग) फोहररैिया ढुवयानवी, 
(ि) फोहररैियाको प्योग, पुन: प्योग, पुन: चहरिय प्योग वया प्िोधन, 
(ङ) फोहररैिया तवसज्मन, 
(च) बन् पचियार्ख व्वस्यापन ।  

२९. प्तरस्धया्म गरयाई फोहररैिया व्वस्यापनको जजम्मया हदने: 
(१)  कयाय्मपयालिकयािे यस ऐन बरोजजर तनजवी षिते्र वया सयारुदयाययक संस्याबयाट फोहररैिया व्वस्यापन 

गरयाउँदया बोिपत्र आह्यान गरवी प्तरस्धया्म गरयाई व्वस्यापकको छनोट गरवी व्वस्यापन गनने जजम्मया 
हदनु पननेछ ।
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(२)  उपदफया (१) बरोजजर फोहररैिया व्वस्यापकको छनोट गदया्म देहयायकया आधयाररया गनु्म पननेछ:-
(क) कयाय्मपयालिकयाियाई ब्ुझयाउन कबिु गरेको रकर, 
(ख) फोहररैियाबयाट ऊजया्म िक्ति उत्यादन गनने वया प्याङ्याररक रि उत्यादन गनने षिररया, पूँजवी, 

प्तवघध र जनिक्तिको षिररया, 
(ग) आर्थिक रथिया प्यातवघधक षिररया, 
(ि) फोहररैिया व्वस्यापन अपनयाउन प्स्याव गररएको प्तवघधको हदगोपन रथिया वयारयावरणवीय 

प्भयाव न्यूनवीकरण, 
(ङ) व्वस्यापन करयार गन्म प्स्याव गररएको व्वस्यापन िुल्क, 
(च) फोहररैियाको प्योग, प्िोधन वया पुन: प्योग गनने सम्बन्रया भए कयाय्मपयालिकयाियाई ब्ुझयाउन 

रञ्रु गररएको रोयल्वी ।
(३)  बोिपत्र सम्बन्वी अन्य व्वस्या प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ ।
(४)  उपदफया (१) बरोजजर फोहररैिया व्वस्यापनको जजम्मया पयाएको कम्पनवी, संस्या वया तनकयायिे 

कयाय्मपयालिकयासँग गरेको सम्झौरयाको अधवीनरया रहवी िुल्क उठयाउन सके्छ ।
(५)  फोहररैिया व्वस्यापनरया गैरसरकयारवी षिते्रको संिग्रया सम्बन्वी अन्य कुरयाहरू रोहकए बरोजजर 

हुनेछ ।
३०. फोहररैिया व्वस्यापन स्ि तनरया्मण रथिया सञ्यािन गन्म स्वीकृतर हदन सहकने:

(१)  तनजवी षिते्रबयाट फोहररैिया व्वस्यापनकया ियामग फोहररैिया व्वस्यापन स्ि, प्िोधन स्ि वया 
अन्य संयन्त तनरया्मण गरवी सञ्यािन गन्म स्वीकृतर रयाग गरेरया वयारयावरण रथिया अन्य प्चलिर कयानुनको 
अधवीनरया रहवी त्यस्ो संयन्त तनरया्मण रथिया सञ्यािनकया ियामग कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृतर हदन सके्छ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर तनजवी षिते्रबयाट फोहररैिया व्वस्यापन संयन्तको तनरया्मण रथिया सञ्यािन गदया्म 
रोहकएको वयारयावरणवीय रयापदण्डको पयािनया भए वया नभएको अनुगरन कयाय्मपयालिकयािे गननेछ ।

(३)  उपदफया (२) बरोजजर अनुगरन गदया्म स्वीकृर रयापदण्डको पयािनया गरेको नपयाइएरया त्यस्ो 
रयापदण्ड पयािनयाको ियामग आवश्यक व्वस्या गन्म सरययावघध रोहकहदन सके्छ र सो सरययावघधरया 
पतन रयापदण्डको पयािनयाको ियामग आवश्यक व्वस्या नगरेरया त्यस्ो व्क्ति वया कम्पनवीको स्वीकृतर 
कयाय्मपयालिकयािे रोहकए बरोजजर रद् गन्म सके्छ ।

३१. सयाव्मजतनक तनजवी सया्ेझदयारवीरया फोहररैिया व्वस्यापन गन्म सहकने:
(१)  कयाय्मपयालिकयािे प्चलिर कयानुनको अधवीनरया रहवी तनजवी षिते्र, सयारुदयाययक एवर्ख गैरसरकयारवी संि, 

संस्यासँगको सया्झदेयारवीरया फोहररैिया व्वस्यापन कयाय्म गन्म सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन सयारुदयाययक एवर्ख गैरसरकयारवी संि, संस्यासँगको 

सया्झदेयारवीरया फोहररैिया न्यूनवीकरणको ियामग जनचेरनया अक्भवमृधि, फोहररैिया सङ्किन, ढु वयानवी, 
फोहररैिया व्वस्यापन स्िको बन् पचियार्ख व्वस्या, उद्यान तनरया्मण र सौन्य्मकरण जस्या कयाय्म 
रयात्र गन्म वया गरयाउन सहकनेछ ।

३२. सेवया िुल्क उठयाउन सके्:
(१)  कयाय्मपयालिकयािे फोहररैिया व्वस्यापन गरे बयापर सम्बन्न्र व्क्ति, संस्या वया तनकयायबयाट सेवया 
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िुल्क िगयाई उठयाउन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको िुल्कको तनधया्मरण फोहररैियाको परररयाण, रौि रथिया प्कृतर र रोहकए 

बरोजजरकया अन्य कुरयाहरूको आधयाररया कयाय्मपयालिकयािे गननेछ ।
(३)  उपदफया (१) बरोजजरको िुल्क कयाय्मपयालिकया आफैं िे वया तनजिे रोकेको संस्या वया तनकयायरयाफ्म त्सरेर 

उठयाउन सके्छ ।
(४)  यस दफयारया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन दफया २६ बरोजजर फोहररैिया व्वस्यापन 

गन्म जजम्मवेयारवी पयाएको व्क्ति, संस्या वया तनकयायिे कयाय्मपयालिकयासँग भएको सहरतरको आधयाररया 
फोहररैिया व्वस्यापन गरे बयापर सम्बन्न्र व्क्ति, संस्या वया तनकयायबयाट सेवया िुल्क उठयाउन 
सके्छ । रर रोहकए बरोजजरकया तवपन् वग्मियाई सेवया िुल्करया रोहकए बरोजजर छुट हदइनेछ ।

(५)  यस दफया बरोजजर िुल्कबयाट प्याप्त आम्यानवी रथिया फोहररैिया व्वस्यापन तनजवी षिते्रियाई संिग् 
गरयाउँदया प्याप्त हुने आम्यानवी कयाय्मपयालिकयािे एउटया छुटै् िवीष्मकरया रयाखवी रोहकएको रयापदण्डको 
अधवीनरया रहवी फोहररैियाको व्वस्यापन, वयारयावरणवीय संरषिण रथिया फोहररैिया व्वस्यापन 
प्भयातवर षिते्रको तवकयासरया खच्म गनु्म पननेछ । 

पररचे्द-४
जैतवक तवतवधरया संरषिण

३३. जैतवक तवतवधरयाको संरषिण गनु्मपनने: 
(१)  आफनो षिते्रक्भत्रको जतैवक तववधरयाको संरषिण गनने जजम्मवेयारवी नगरपयालिकयाको हुनेछ ।
(२) उपदफया(१)बरोजजर जैतवक तवतवधरयाको संरषिण सम्बन्वी कयाय्मरिर गदया्म संिवीय रथिया प्देिको 

कयानुन रथिया रयापदण्ड प्तरकूि नहुने गरवी देहयाय बरोजजर गनु्म पननेछ, -
(क) कृतषजन्य जैतवक तवतवधरया संरषिण, - 

(१) तवकयासकया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गदया्म कृतष जैतवक तवतवघधरयाको संरषिणियाई 
तविेष रहवि हदने, 

(२) जैतवक तवतवधरया, वयारयावरण र रयानव स्यास्थ्यरया नकयारयामिक प्भयाव पयान्म सके् 
जोखखर भएकया जज.एर.ओ. (GMO) रथिया त्यसकया उत्यादनियाई आवश्यकरया 
अनुसयार तनयन्तण वया तनषेध गनने, 

(३) कृतष पयया्मवरणवीय सेवयाहरूको हदगो पररचयािनको ियामग परयागसेचक रथिया अन्य 
पयया्मवरणवीय सेवया प्दयान गनने जवीवहरू सम्बन्वी अध्ययन, अनुसन्यान, अनुगरन 
गरवी संरषिणकया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने, 

(४)  परम्परयागर, ज्यान घसप रथिया अभ्यासको संरषिण र प्वधि्मन गनने । 
(ख) घसरसयार संरषिण, -

(१) स्यानवीय जनसरुदयायको सहभयागवीरयारया उनवीहरूको हहरकया ियामग आफनो षिते्र 
अन्तग्मरकया घसरसयारको पहहचयान गददै सोको संरषिण र व्वस्यापन गनने;

(२) स्यानवीय जनसहभयागवीरयारया आधयाररर घसरसयार व्वस्यापनको रयाध्यरद्यारया 
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घसरसयारको स्ोरहरूरयाघथि सरन्ययाययक अवसर हदियाउँदै बमुधिरत्तयापूण्म प्योगको 
अवधयारणयाियाई सयाथि्मक रलु्याउने;

(३) स्यानवीय व्क्ति, सरुदयाय एवर्ख तनकयायियाई संिग् गरयाउँदै घसरसयारको संरषिण र 
व्वस्यापन कयाय्म प्भयावकयारवी बनयाउने; 

(४) वर्मरयान र भयाववी पुस्याको फयाइदयाकया ियामग प्याकृतरक स्ोर संरषिण गन्म स्यानवीय 
वयाघसन्याको हहर हुने खयािको सयारयाजजक र आर्थिक तवकयासकया कयाय्मरिर सञ्यािन 
गनने, 

(५) घसरसयाररया आक्रिर सङ्कटयापन् जवीवजन्त,ु जिचर, सयापेक्षिक जङ्िवी जनयावर रथिया 
अन्य जि आक्रिर आनुवंक्िक स्ोरको संरषिण गनने, 

(६)  वयारयावरणवीय असर न्यनू हुने गरवी घसरसयार षिते्ररया वयारयावरण अनुकूि पय्मटनको 
तवकयास गददै प्याप्त ियाभियाई यथियासम्भव घसरसयारको व्वस्यापन र स्यानवीय 
जनसरुदयायको हहररया पररचयािन गनने, 

(७) घसरसयार संरषिण र व्वस्यापनकया ियामग रययार गररने कयाय्मयोजनयाहरूरया स्यानवीय 
जनसहभयागवीरया सुतनजचिर गनने, 

(८) घसरसयार षिते्ररया आक्रिर स्यानवीय वयासवीको अनुभव, अभ्यास, घसप र ज्यानको 
संरषिण गददै सोहवी आधयाररया घसरसयारको संरषिण र व्वस्यापन गन्म प्रिय हदने, 

(९) घसरसयार व्वस्यापयारया देखया पनने सरस्याहरूको पहहचयान गरवी स्यानवीय स्ररै 
सरयाधयानको उपयायहरूको खोजवी गन्म जनसहरतरकया आधयाररया व्वस्यापन 
कयाय्मयोजनया बनयाई ियागू गनने गरयाउने, 

(१०) घसरसयार व्वस्यापन योजनया रजु्मरया गनने र व्वस्यापन समरतररया स्यानवीय 
जनसरुदयायकया सयाथि ै संि संस्याको प्तरतनघधवि गरयाउन आवश्यक कयानुनवी एवर्ख 
प्ियासतनक व्वस्या गनने, 

(११) घसरसयाररया आक्रिर स्यानवीय जनसरुदयायियाई घसरसयारबयाट प्याप्त हुने ियाभको 
न्ययायोचचर बयािँफयािँकया ियामग आवश्यक व्वस्या गनने, 

(३)   जैतवक तवतवधरया संरषिण रथिया व्वस्यापन सम्बन्वी अन्य व्वस्या प्चलिर कयानुन र रयापदण्ड 
बरोजजर हुनेछ ।

३४. जैतवक तवतवधरयाको अक्भिेखवीकरण गनु्मपनने:
(१)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रयाघधकयारक्भत्र अवम्स्र जतैवक तवतवधरयाको वस्मु्स्रवी र तववरणको 

अक्भिेखवीकरण व्वम्स्र र वैज्यातनक ढङ्िे रयाख्ु पननेछ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको अक्भिेखवीकरण जैतवक तवतवधरया सम्बन्वी तनदनेक्िकया बनयाई रयातष््टय 

रयापदण्ड अनुरुप अद्यावघधक रयाख्े जजम्मवेयारवी कयाय्मपयालिकयाको हुनेछ ।
(३)  जैतवक तवतवधरयाको अक्भिेखवीकरण सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ।  

३५. स्यानवीय सरुदयायको परम्परयागर ज्यान, घसप, अभ्यास, आहदको संरषिण गनु्मपनने: 
(१)  जैतवक तवतवधरयाको सम्बन्रया स्यानवीय सरुदयायक्भत्रकया व्क्ति वया सरूहरया रहेको ज्यान, घसप, 
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अभ्यास आहदको पहहचयान, अक्भिेखवीकरण, रथिया संरषिण गनने जजम्मवेयारवी कयाय्मपयालिकयाको हुनेछ ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे उपदफया (१) बरोजजरको अक्भिेखवीकरण वैज्यातनक र व्वम्स्र ढङ्िे रोहकएको 

ढयाचँया र प्यारुपरया रयाख्ेछ । 
३६. खतनज पदयाथि्म संरषिण सम्बन्वी व्वस्या:

(१)  कयाय्मपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र रहकेया खतनज पदयाथि्मको अवस्या बझु् सभने रथिया खोज गन्म सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको सभने रथिया खोजबयाट प्याप्त सूचनया रथिया रथ्याङ्कको आधयाररया प्चलिर 

नेपयािको कयानुन प्तरकूि नहुने गरवी कयाय्मपयालिकयािे खतनज पदयाथि्मको संरषिण रथिया प्वधि्मनरया 
कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गन्म सके्छ । 

३७. जियाधयार संरषिण गनु्मपनने: 
(१) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र रहकेया जियाधयारको संरषिण गनु्म नगरपयालिकया, नयागररक र सम्बन्न्र 

तनकयायको कर्मव् हुनेछ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे संिवीय र प्देिको कयानुन र रयापदण्डको अधवीनरया रहवी कयाय्मतवघध वनयाई 

नगरपयालिकयाक्भत्रको जियाधयार संरषिण रथिया व्वस्यापन गननेछ ।
(३)  आफनो षिते्ररया रहकेो खयानेपयानवीको रुहयानको पहहचयान, अक्भिेखवीकरण, संरषिण रथिया व्वस्यापन 

गनने जजम्मवेयारवी कयाय्मपयालिकको हुनेछ ।

 
पररचे्द- ५

वन रथिया हररर षिते्रको संरषिण रथिया व्वस्यापन

३८. वन, वन पैदयावयार, वन्यजन्त ुरथिया हररर षिते्रको संरषिण र प्वधि्मन गनु्मपनने:
(१) आफनो षिते्रयाघधकयारक्भत्रको वन, वन पैदयावयार, वन्यजन्त ुरथिया हररर षिते्रको संरषिण र प्वधि्मन गनने 

प्रुख जजम्मवेयारवी नगरपयालिकयाको हुनेछ ।
(२)  वन, वन पैदयावयार, वन्यजन्त ु रथिया हररर षिते्रको संरषिण र प्वधि्मनरया सहयोग गनु्म नयागररकको 

कर्मव् हुनेछ ।
(३) वन रथिया वन पैदयावयारसंरषिण र प्वधि्मन गनने सम्बन्रया नगरपयालिकयािे संिवीय र प्देि कयानुनको 

प्तरकूि नहुने गरवी देहयाय बरोजजर गनु्म पननेछ ।
(क) संि रथिया प्देिसँग सरन्वय गरवी स्यानवीय सरुदयायको सहभयागवीररया आफनो घसरयाक्भत्रकया 

सरुदयायरया आधयाररर वन, तनजवी वन, कृतष वन रथिया वनरया आधयाररर उद्ोगहरू सञ्यािन 
रथिया व्वस्यापन गनने, 

(ख)  सयारुदयाययक वन उपभोतिया सरूह िगयायर सरुदयायरया आधयाररर वन व्वस्यापन गनने 
सरूहको प्यातवघधक, व्वस्यापकीय, संस्यागर षिररया तवकयासरया प्याथिमरकरया हदने, 

(ि)  वनसँग सम्बन्न्र प्यातवघधक सेवयाियाई प्भयावकयारवी बनयाउनुकया अतरररति षिररया तवकयासको 
ियामग उत्परेणयामिक अवसरहरू घसज्मनया गनने, 
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(ङ) स्यानवीय सरुदयायरया रहकेो वनजन्य, जहिबटुवी रथिया वनस्तर उपयोग सम्बन्वी परम्परयागर 
ज्यान, घसप र चचहकत्सया पधितरियाई आधतुनक तवज्यानसँग संयोजन गददै उन्र प्कयारको ज्यान, 
घसप र उत्यादनकया ियामग उपयतुि वयारयावरण तनरया्मण गनने, 

(च)  वन्यजन्त ुर वनस्तरको संरषिण रथिया प्वधि्मन गन्म संि, प्देिसँगको सरन्वयरया स्यानवीय 
स्रकया प्याणवी उद्यान रथिया वनस्तर उद्यानहरू स्यापनया र सञ्यािन गनने, 

(छ) वन पैदयावयार सङ्किनरया हदगोपनया र प्भयावकयारररयाकया ियामग आधतुनक प्तवघधहरूको 
प्योगियाई प्ोत्सयाहन गनने, 

(ज)  हदगो वन व्वस्यापनको रयापदण्ड अनुरुप सब ैवन व्वस्यापनरया सयारयाजजक, आर्थिक र 
वयारयावरणवीय दृतष्टिे दवीगोपनया सुतनजचिर गनने, 

(्झ)  संि रथिया प्देिको सरन्वयरया संरक्षिर षिते्र, घसरसयार षिते्र रथिया वन व्वस्यापन 
पधितरहरूबयाट पय्मटन प्वधि्मन गन्म योगदयान पुर्ख ययाउने, 

(ञ)  वन, वनस्तर, वन्यजन्त ुरथिया जैतवक तवतवधरयार जियाधयार षिते्रको संरषिण, पुन:स्यापनया र 
हदगो उपयोग गन्म आवश्यक योजनया र कयाय्मरिर सञ्यािन गनने, 

(ट)  नगरपयालिकया षिते्रक्भत्रकया जिचरको संरषिण गनने, 
(ठ)  संि रथिया प्देिसँग सरन्वय र सहकयाय्म गरवी गररववीको रेखयारुतन रहकेया जनरयाको गररववी 

न्यूनवीकरण गन्म वनको संरषिण र तवकयास हुने गरवी आय आज्मन रथिया पय्मटनकया कयाय्मरिरहरू 
सञ्यािन गनने, 

(ि)  सयारुदयाययक वन उपभोतिया समरतरिे वन पैदयावयार तबरिी रथिया उपयोग गन्म बनयाएको वयार्षक 
कयाय्मयोजनया नगरपयालिकयाबयाट स्वीकृर गरवी कयायया्मन्वयन गरयाउने 

(ढ)  नगरपयालिकया षिते्रक्भत्रको सयाव्मजतनक रथिया ऐियानवी जग्यारया रहकेो कयाठ दयाउरया, जरयाजरुवी, 
दहत्तर बहत्तर आहदको तबरिी गनने, 

(ण) सयारुदयाययक भू-संरषिण र सोरया आधयाररर आय आज्मन कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने, 
(र) संि रथिया प्देिको रयापदण्डको अधवीनरया रहवी नगरपयालिकया षिते्रक्भत्रको जहिबटुवी रथिया 

अन्य गैरकयाष्ट वन पैदयावर सम्बन्वी सवनेषिण, उत्यादन, सङ्किन प्वधि्मन, प्िोधन र वजयार 
व्वस्यापन गनने, 

३९. तनजवी वन दरया्म रथिया व्वस्यापन:
(१)  तनजवी वन दरया्म गरयाउन चयाहने कुनै व्क्ति वया संस्यािे तनजवी वन दरया्मको ियामग हिक्भजन वन कयायया्मिय 

वया सब हिक्भजन वन कयायया्मियको घसफयाररससहहर कयाय्मपयालिकयारया तनवेदन हदनु पननेछ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजर कुनै तनवेदन परेरया आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी कयाय्मपयालिकयािे तनजवी वन दरया्म 

गरवी प्रयाणपत्र हदनेछ ।
(३)  व्वसयाययक प्योजनकया ियामग तनजवी वन वया तनजवी आवयादवीरया रहकेो वन पैदयावरको सङ्किन रथिया 

ओसयारपसयार गनु्म परेरया कयाय्मपयालिकयाबयाट स्वीकृर लिनु पननेछ ।
४०. सयाव्मजतनक जग्यारया वन तवकयास सम्बन्वी व्वस्या:

(१)  कयाय्मपयालिकयािे प्चलिर नेपयाि कयानुन रथिया यस ऐनको अधवीनरया रहवी सयाव्मजतनक जग्यारया वनको 
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तवकयास, संरषिण, व्वस्यापन गन्म र वन पैदयावरको उपयोग रथिया तबरिी तवररण गन्म सके्छ ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे सिक, नहर र बयाटो हकनयाररया िगयाइएको रथिया बयाटोरया छहयारवी पनने रुखहरू र 

चौरयारया, कुियाको रुहयान, धयार्रक स्ि वया त्यस् ैअन्य संवेदनिवीि ठयाउँरया िगयाइएकया रुखहरूको 
संरषिण गन्म रथिया जोखखरपूण्म अवस्यारया प्चलिर नेपयाि कयानुनको अघधनरया रहवी हटयाउन सके्छ ।

४१. सहरवी वनको तवकयास र व्वस्यापन:
(१)  कयाय्मपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्रको सहरवी षिते्र रथिया वस्वीरया रहकेया सयाव्मजतनक सिक रथिया पयाक्म  

जस्या स्यानरया आफैं िे वया कुनै संिसंस्या वया तनजवी षिते्रसँगको सया्झदेयारवीरया सहरवी वनको तवकयास 
रथिया व्वस्यापन गन्म सके्छ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर स्यापनया हुने सहरवी वनको वन पैदयावयार कयाय्मपयालिकयािे रोहकए बरोजजर 
प्योग गन्म सके्छ ।

४२. वनषिते्रको प्योग: कयाय्मपयालिकयािे कुनै तवकयास आयोजनया सञ्यािन गदया्म वन षिते्रको प्योग गनु्म बयाहके 
अन्य कुनै तवकल्प नभएरया र प्चलिर कयानुन बरोजजरको वयारयावरणवीय अध्ययनबयाट त्यस्ो योजनया 
सञ्यािन गदया्म वयारयावरणरया उलेिखनवीय प्तरकूि असर नपनने देखखएरया सो आयोजनया सञ्यािन गन्म त्यस्ो 
वन षिते्रको जग्या प्याप्त गन्मको ियामग संिवीय सरकयारसरषि अनुरोध गन्म सके्छ ।

४३. नस्मरवी र उद्यान स्यापनया रथिया व्वस्यापन : 
(१) संिवीय रथिया प्यादेक्िक कयानुन प्तरकूि नहुने गरवी, प्चलिर रयापदण्ड रथिया रोहकएको प्हरियया पूरया 

गरेको सुतनजचिर गरवी नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र जो कोहवीिे पतन कयाय्मपयालिकयाको अनुरतर लिई नस्मरवी 
रथिया उद्यान सञ्यािन गन्म सके्छन्ख ।

(२) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र उपदफया(१) बरोजजर सञ्यािन हुने नस्मरवी रथिया उद्यानको सम्बन्रया संिवीय 
रथिया प्यादेक्िक रयापदण्डसँग नबयाज्झने गरवी सञ्यािन रथिया पू्खवया्मधयार रयापदण्ड तनदनेक्िकया बनयाई ियागू 
गननेछ ।

(३) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र उपदफया(१) बरोजजर स्यापनया हुने सब ैनस्मरवी रथिया उद्यानहरूको कम्तिरया 
वष्मको एक पटक रोहकए बरोजजर अतन वयाय्म अनुगरन तनरवीषिण गनु्म पननेछ ।

४४. खुलिया षिते्र व्वस्यापन रथिया हररययािवी प्वधि्मन:
(१)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र रहकेो खुलिया रथिया सयाव्मजतनक षिते्रको संरषिण, प्वधि्मन रथिया 

अक्भिेखवीकरण गनु्म पननेछ ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे आफनो षिते्रयाघधकयारक्भत्र रहनेे खुलियारथिया सयाव्मजतनक षिते्ररया प्चलिर कयानुनको 

प्तरकूि नहुने गरवी वृषिरोपण, सम्भयार र व्वस्यापन गन्म सके्छ ।
(३)  खुलिया रथिया सयाव्मजतनक षिते्रको व्वस्यापन सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

४५. नदवी हकनयार, नदवी उकयास नहर हकनयार र सिक हकनयाररया वृषिरोपण : 
(१)  नगरपयालिकयाक्भत्रको नदवी हकनयार, नदवी उकयास, नहर हकनयार र सिक हकनयाररया कयाय्मपयालिकयाको 

अनुरतर लिई वषृिरोपण गन्म सके्छ ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे वषृिरोपण सम्बन्वी रयापदण्ड बनयाई ियागू गन्म सके्छ ।
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पररचे्द-६
संस्यागर व्वस्या

४६.  वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण कोषको स्यापनया र सञ्यािन: 
(१) नगरपयालिकयारया वयारयावरण संरषिण, प्दूषणको रोकथियार रथिया तनयन्तणकया सयाथि ैजतैवक तवतवधरयाको 

संरषिण ियामग वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण कोषको स्यापनया हुनेछ ।
(२) उपदफया(१) बरोजजरको कोषरया देहयायकया रकरहरू रहने छन्ख :

(क) संि, प्देि सरकयारबयाट वयारयावरण संरषिणकया ियामग प्याप्त रकर, 
(ख) तवक्भन् संि संस्याबयाट प्याप्त रकर, 
(ग)  अन्य स्ोरबयाट प्याप्त रकर ।

(३)  वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण कोषको सञ्यािन रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
४७.  वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण पररषद गठन गन्म सके्:

(१)   वयारयावरण, जैतवक तवतवधरया र प्याकृतरक स्ोर संरषिण सम्बन्वी कयाय्मियाई व्वम्स्र रुपरया 
कयायया्मन्वयन गन्म, नवीतरयोजनया तनरया्मण गन्म, तवक्भन् तनकयायहरू बवीच सरन्वय गन्म रथिया यस ऐन 
अन्तग्मर अनुगरन रथिया तनरवीषिण गन्म नगरपयालिकयारया वयारयावरण सम्बन्वी तविेषज् सन्म्मलिर 
वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण पररषद रहनेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको पररषदरया देहयाय बरोजजरकया अध्यषि र सदस्हरू रहनेछन;
(क)  नगरपयालिकया प्रुख     - अध्यषि
(ख)  उपप्रुख      -सदस्
(ग)  प्रुख प्ियासकीय अघधकृर   - सदस्
(ि)  सयारयाजजक तवकयास समरतर संयोजक   - सदस्
(ङ)  वन, वयारयावरण समरतर संयोजक   - सदस्
(च)  वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोरको षिते्ररया कयार गरेकया तवज् १ रहहियासहहर ३ जनया    

     - सदस्    
(छ)  स्यानवीय वयाघसन्याहरूरध्य े वन उपभोतिया समरतरहरूबयाट १ जनयासहहर कयाय्मपयालिकयािे 

रोकेकया १ रहहियासरेर ३ जनया   - सदस्
(ज)  कृतष षिते्र हनेने कयाय्मपयालिकया सदस्   - सदस्
(्झ)   वयारयावरण ियाखया संयोजक   - सदस् सचचव

 पुनि्ख चः वयारयावरण ियाखयाको व्वस्यापन नभईसकेको अवस्यारया प्ियासन ियाखया प्रुख सदस् 
सचचव रहनेछ ।

(३)  वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण पररषद्खको अन्य कयार, कर्मव् रथिया अघधकयार रोहकए 
बरोजजर हुनेछ । 
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४८. समरतरहरू गठन गन्म सके्: 
(१) नगर रथिया गयाउँ कयाय्मपयालिकयािे यो ऐनको उदे्श्य पूर्रको ियामग सम्बन्न्र तवषयकया तविेषज्हरूसरेर 

रहकेो तवक्भन् समरतरहरू गठन गन्म सके्छन्ख ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर गहठर समरतरहरूको कयार, कर्मव् र अघधकयार नगर कयाय्मपयालिकयािे 

रोहकहदए बरोजजर हुनेछ ।
४९. अनुगरन रथिया रूल्याङ्कन:

(१)  यस ऐन अन्तग्मर आवश्यक अनुगरन र रूल्याङ्कन दफया ५८ बरोजजर स्यातपर वयारयावरण रथिया 
जैतवक तवतवधरया संरषिण पररषद वया पररषदिे रोकेको तनरवीषिण समरतरहरूबयाट गननेछ ।

(२) अनुगरन रथिया रूल्याङ्कन सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
५०.   वयारयावरण संरषिण योजनया रजु्मरया गनने: 

(१) कयाय्मपयालिकयािे वयारयावरण रथिया जतैवक तवतवधरया संरषिण योजनया रजु्मरया रथिया कयायया्मन्वयन गननेछ ।
(२)  कयाय्मपयालिकयािे वयारयावरण संरषिण योजनया रजु्मरया गदया्म वयारयावरण संरषिण, जतैवक तवतवधरयाको 

संरषिण र प्वधि्मन, दवीगो उपयोग र वयारयावरणवीय र जैतवक तवतवधरयाकया स्ोरहरूको परम्परयागर र 
स्यानवीय अभ्यासहरूियाईसरेर सरयावेि गनु्म पननेछ ।

(३)  उपदफया (१) बरोजजरको वयारयावरण रथिया जैतवक तवतवधरया संरषिण योजनया बनयाउँदया रहहिया, 
अपयाङ्रया भएकया व्क्ति, बयािबयालिकया, जेष्ठ नयागररक र आर्थिक रुपरया तवपन् सरुदयायियाई तविेष 
प्याथिमरकरया हदनु पननेछ ।

(४) वयारयावरण संरषिण योजनयारया सरयावेि गनु्मपनने तवषयवस् ुरोहकए बरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द - ७
कसुर, जररवयानया रथिया षितरपूरमी

५१. कसुर: कसैिे देहयायको कुनै कयार गरेरया यस ऐन बरोजजर कसुर गरेको रयातननेछ :- 
(क) कयाय्मपयालिकयािे रोहकहदएको सरय र स्यान बयाहके अन्यत्र फोहररैिया तनष्यािन गनने, 
(ख) कणे्टनर वया फोहररैिया सङ्किन केन्द्ररया रयाखखएको फोहररैिया अनयाघधकृर रवरिे प्योग गनने, 
(ग) फोहररैिया सङ्किन केन्द्ररया रयाखखएको कणे्टनर रोिफोि गनने षितर पुर्ख ययाउने, रयाखखएको स्यानबयाट 

हटयाउने वया सङ्किन केन्द्ररया कुनै नोक्यानवी पुर्ख ययाउने, 
(ि) यस ऐन बरोजजर अनुरतर नलिई फोहररैिया व्वस्यापनको कयाय्म गनने, 
(ंङ) यस ऐन बरोजजर फोहररैिया व्वस्यापनको ियामग प्दयान गररएको अनुरतर पत्ररया उल्लिखखर 

सर्महरू उलिङ्ख िन गनने, 
(च) फोहररैिया सङ्किन केन्द्र, कणे्टनर वया फोहररैिया थिपुयानने ठयाउँरया कुनै पतन हकघसरको हयातनकयारक 

पदयाथि्म फयालने, रयाख्े वया थिपुयानने, 
(छ) िर, कम्पयाउण्ड रथिया पररसरको फोहररैिया सिक वया अन्य सयाव्मजतनक स्यानरया रयाख्े, फयालने वया थिपुयानने, 
(ज) फोहरबयाट तनसे्को दतुषर पयानवी (लिचेट) वया ढि चुहयाई अन्य व्क्तिको िर वया जग्या प्दतुषर 
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गरयाउने, 
(्झ) सिक वया अन्य सयाव्मजतनक स्यानरया सरसफयाइ रथिया फोहररैिया सङ्किन गन्म कयाय्मपयालिकयािे रोकेको 

सरय वया सफयाइ गदया्मको सरयरया त्यस्ो ठयाउँरया कुनै पतन हकघसरको सवयारवी सयाधन तबसयाउने वया 
तबसयाइ रयाखेको सवयारवी सयाधन हटयाउन इन्यार गनने, 

(ञ) कयाय्मपयालिकयािे रोकेको ठयाउँरया बयाहेक जनस्यास्थ्यरया प्तरकूि असर पनने गरवी सिक वया अन्य 
सयाव्मजतनक स्यानरया कुनै पतन हकघसरको हयातनकयारक फोहररैिया रयाख्े, फयालने, थिपुयानने वया तनष्यािन 
गनने, 

(ट) रयासयायतनक फोहररैिया, औद्ोमगक फोहररैिया, स्यास्थ्य संस्याजन्य फोहररैिया वया हयातनकयारक 
फोहररैिया जथियाभयाववी फयालने, रयाख्े वया तनष्यािन गनने वया गरयाउने, 

(ठ) औद्ोमगक प्तरष्ठयान वया स्यास्थ्य संस्यािे उद्ोग वया स्यास्थ्य संस्याबयाट तनस्ने हयातनकयारक फोहररैिया 
जथियाभयाववी फयालने, रयाख्े वया तनष्यािन गनने वया गरयाउने, 

(ि) फोहररैिया सङ्किन, ढु वयानवी रथिया फोहररैिया व्वस्यापनरया बयाधया अवरोध घसज्मनया गनने, 
(ढ) फोहररैिया सङ्किन, ढु वयानवी रथिया अन्न्तर तनष्यािन स्िरया अवरोध, बन्, िेरयाउ गनने वया 

फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्वी कयाय्मरया हिरयाि गनने, 
(ण) फोहररैिया अत्ययाघधक उत्यादन हुने वस् ुभनवी नेपयाि सरकयारिे नेपयाि रयाजपत्ररया सूचनया प्कयािन 

गरवी प्तरबन् िगयाएको कुनै वस् ुउत्यादन रथिया तबरिी तवररण गनने, 
(र) प्चलिर कयानुन बरोजजर रोहकएको रयापदण्ड तवपररर रयासयायतनक तवषयादवीको आययार गनने वया 

सरययावघध सहकएको रयासयायतनक तवषयादवी प्चलिर कयानुन र रयापदण्ड बरोजजर नष्ट गनने जजम्मवेयारवी 
पूरया नगनने, 

(थि) स्ोर रै फोहररैियाको पृथिकीकरण नगरवी फोहररैिया मरसयाएर तनष्यािन गनने, 
(द) ररेको वया रयारेको पिुपषिवी र सोको ियादवी, पयाखँ, हि्ख िवी रथिया रयाछयाको कत्या आहद सयाव्मजतनक 

स्ि, सिक, गलिवी, चोकरया रयाखे्, फयालने वया थिपुयानने । 
५२. सजयाय रथिया जररवयानया:

(१) फोहररैिया व्वस्यापन सम्बन्रया कसैिे देहयायको कयाय्म गरेरया देहयाय बरोजजरको सजयाय रथिया 
जररवयानया गननेछ: 
(क) दफया ५१को खण्ड (क) बरोजजरको कसुर गनने व्क्तिियाई कयाय्मपयालिकयािे पहहिो पटक 

भए पयाचँ हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया, दोस्ो पटक सोहवी कसुर गरेरया पयाचँ हचयार रुपैययादेँखख 
दस हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया र सोहवी कसुर रसे्ो वया सोभन्या बढवी पटक गरेरया प्ते्यक 
पटकको ियामग पन्ध्र हजयार रुपैययाकँया दरिे जररवयानया गरवी फोहररैिया उठयाउँदया ियाग्े खच्मसरेर 
तनजबयाट असुि उपर गन्म सके्छ ।

(ख) दफया ५१को खण्ड (ख) र (्झ) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे एक हजयारदेखख 
पयाचँ हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ ।

(ग) दफया ५१को खण्ड (ग) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे पन्ध्र हजयार रुपैययादेँखख 
पचयास हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गरवी कणे्टनर वया सङ्किन केन्द्र व्वस्यापन गन्म ियाग्े 
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खच्म असुि उपर गन्म सके्छ ।

(ि) दफया ५१को खण्ड (ि) र (ङ) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे पन्ध्र हजयार 
रुपैययादेँखख पचयास हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गरवी अनुरतर नलिएसम्म त्यस्ो कयाय्म गन्म 
रोक िगयाउनेछ ।

(ङ) दफया ५१को खण्ड (च) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे पयाचँ हजयार रुपैययादेँखख 
पन्ध्र हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ र त्यस्ो वस् ु वया पदयाथि्मबयाट कुनै षितर 
भइसकेको भए त्यस्ो षितर बयापरको रकरसरेर कसुरदयारयाबयाट असुि उपर गन्म सके्छ । 

(च) दफया ५१को खणच (छ), (ज) र (द) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे पयाचँ 
हजयार रुपैययादेँखख पन्ध्र हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ ।

(छ) दफया ५१को खण्ड (ञ) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे रवीस हजयार रुपैययादेँखख 
पचयास हजयार रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ ।

(ज) दफया ५१को खण्ड (ट), (ठ) र (र) बरोजजरको कसुर गननेियाई कयाय्मपयालिकयािे पचयास 
हजयार रुपैययादेँखख एक ियाख रुपैययासँम्म जररवयानया गन्म सके्छ र सोहवी कसुर पुन: गरेरया 
पहहिो पटक गरेको जररवयानयाको दोब्बर जररवयानया गरवी प्चलिर कयानुन बरोजजर अनुरतर 
रद् गन्मको ियामग सम्बन्न्र तनकयायरया िेखवी पठयाउन सके्छ ।

(्झ) दफया ५१को खण्ड (ि), (ढ) र (ण) बरजजरको कसुरियाई प्चलिर संिवीय कयानुन बरोजजर 
सजयाय हुनेछ ।

(ञ) दफया ५१को खण्ड (थि) बरोजजरको कसुर गननेियाई सम्बन्न्र कयाय्मपयालिकयािे प्ते्यक पटक 
पयाचँ सय रुपैयया ँजररवयानया गन्म सके् छ । 

(२)  वयारयावरण संरषिण सम्बन्रया कसैिे देहयायको कयाय्म गरेरया कयाय्मपयालिकयािे देहयाय बरोजजरको 
जररवयानया गननेछ:
(क)  संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर गरयाउनु पनने प्स्यावको हकरया त्यस्ो 

प्तरवेदन स्वीकृर नगरयाई वया स्वीकृर प्तरवेदन तवपररर हुने कयाय्म गरेरया पयाचँियाख 
रुपैययासँम्म, 

(ख) प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदन स्वीकृर नगरयाई वया स्वीकृर प्तरवेदन तवपररर 
हुने कुनै प्स्याव कयायया्मन्वयन गरेरया दिियाख रुपैययासँम्म ।

(३)  कसैिे उपदफया (२) बरोजजरको कयाय्म गरेरया सम्बन्न्र कयाय्मपयालिकयािे ररुुन्त रोकी वयारयावरणवीय 
अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर नगरयाएरया यस ऐन बरोजजर त्यस्ो प्तरवेदन स्वीकृर गरयाउन र त्यस्ो 
प्तरवेदन कयाय्म भएकोरया सो कयाय्मियाई सुधयार गन्म आदेि हदनेछ र यसरवी हदइएको आदेि बरोजजर 
गनु्म सम्बन्न्र व्क्ति वया संस्याको कर्मव् हुनेछ । यसरवी हदइएको आदेि बरोजजर कयाय्म नभएरया 
कयाय्मपयालिकयािे उपदफया (१) बरोजजर गररएको जररवयानयाको रबे्बर जररवयानया गननेछ ।

(४)  उपदफया (२) रया उल्लिखखर तवषय बयाहके कसैिे यो ऐन वया यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयर, 
तनदनेक्िकया, कयाय्मतवघध वया रयापदण्ड तवपरररकया कुनै कयाय्म गरेरया कयाय्मपयालिकयािे त्यस्ो कयाय्म गन्म 
बने्ज िगयाई रवीन ियाख रुपैययासँम्म जररवयानया गरवी दईु रहहनयाक्भत्र यो ऐन वया यस ऐन बरोजजर 
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बनेको तनयर, तनदनेक्िकया, कयाय्मतवघध वया रयापदण्ड बरोजजरको कयाय्म गन्म आदेि हदन सके्छ । 
यसरवी हदएको आदेि बरोजजर कयाय्म नभएरया यस उपदफया बरोजजर गररएको जररवयानयाको रबे्बर 
जररवयानया ियाग्ेछ ।

(५)  उपदफया (३) वया (४) बरोजजर हदएको आदेि बरजजरको कयाय्म नभएरया त्यस्ो कयाय्मरया बने्ज 
िगयाइनेछ र त्यस्ो व्क्ति वया संस्याियाई कयािोसूचवीरया रयाख्े सम्बन्रया आवश्यक कयारबयाहवी गन्म 
कयाय्मपयालिकयािे घसफयाररससहहर संि र प्देि सरकयाररया पठयाउनु पननेछ ।

(६)  यस दफया बरोजजर जररवयानया गनु्म अघि जररवयानया गन्म ियागेको व्क्ति वया संस्या वया आयोजनयाियाई 
सफयाइ पेस गनने रनयाघसब रौकया हदनु पननेछ ।

५३. षितरपूर्र : 
(१)  कसैिे यो ऐन वया यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयर, तनदनेक्िकया वया रयापदण्ड तवपररर प्दूषण गरेको 

वया जोखखरपूण्म फोहर तनष्यािन गरेको वया कुनै दिु्मटनयाजन्य प्दूषणकया कयारणबयाट कुनै व्क्ति 
वया संस्याियाई कुनै हयानवी नोक्यानवी पुग् गएरया त्यस्ो कयाय्मबयाट पवीहिर व्क्ति वया संस्यािे आफूियाई 
पुग् गएको षितर बयापर कयाय्मपयालिकया वया रोहकएको तनकयायबयाट षितरपूर्र भरयाइपयाउन तनवेदन हदन 
सके्छ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर परेको तनवेदन सम्बन्रया छयानतबन रथिया जयाचँब्ुझ गदया्म तनवेदकियाई हयानवी 
नोक्यानवी भएको ठहरेरया षितरको यहकन गरवी त्यसरवी हयानवी नोक्यानवी पुर्ख ययाउने व्क्ति, संस्या वया 
प्स्यावकबयाट पवीहिरियाई रनयाघसब षितरपूर्र भरयाइहदनु पननेछ ।

(३)  नगरपयालिकयाको कुनै तनकयाय वया नगरपयालिकयाको स्यामरवि र तनयन्तणरया रहकेो संस्यािे प्दूषण 
गरवी षितर पुगेको तवषयरया परेको तनवेदन सम्बन्रया छयानतबन गन्मकयाय्मपयालिकयािे रनोनयन गरेको 
रवीन जनया तवज् रहकेो समरतर गठन हुनेछ र सो समररतरको घसफयाररसको आधयाररया उपदफया (२) 
वया (३) बरोजजर षितरपूर्र भरयाइहदनु पननेछ ।

(४)  यस दफया बरोजजर षितरपूर्र तनधया्मरण गनने आधयार र अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
५४.  तनवेदन हदन सके्:

(१)  कसैिे यस ऐन तवपररर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदेन स्वीकृर नगरयाई वया स्वीकृर प्तरवेदन 
तवपररर हुने गरवी प्स्याव कयायया्मन्वयन गरेरया वया यस ऐन तवपररर हुने कयाय्म गरेरया वया गन्म ियागेरया 
कयाय्मपयालिकया वया कयाय्मपयालिकयािे रोकेको अघधकयारवीसरषि तनवेदन हदन सके्छ ।

५५. पुनरयावेदन:
(१)  दफया ५२ बरोजजर भएको जररवयानया उपर चचत्त नबझु् े पषििे उति जररवयानया उपर सम्बन्न्र 

जजलिया अदयािररया पैंतरस हदनक्भत्र पुनरयावेदन गन्म सके्छ । 
(२)  दफया ५३ बरोजजर षितरपूर्र तनधया्मरण सम्बन्रया भएको तनण्मय उपर चचत्त नबझु् ेपषििे पैंतरस 

हदनक्भत्र सम्बन्न्र जजलिया अदयािररया पुनरयावेदन हदन सके्छ ।
५६. सहुलियर रथिया सुतवधया प्दयान गन्म सके्: वयारयावरण रथिया जतैवक तवतवधरया संरषिणरया सकयारयामिक प्भयाव पयानने 

कुनै उद्ोग, व्वसयाय, प्तवघध वया प्हरिययाियाई प्ोत्सयाहहर गन्म कयानुन बरोजजर प्दयान गररएको सहुलियर 
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रथिया सुतवधयाको अतरररति नगरपयालिकयािे स्यानवीय रयाजपत्ररया सूचनया प्कयाक्िर गरवी सहुलियर रथिया सुतवधया 
प्दयान गन्म सके्छ ।

पररचे्द- ८
तवतवध

५७. ढुङ्या, मगटवी, वयािु वया, रयाटोको उत्खनन, सङ्किन, उपयोग, तबरिी रथिया तवररण सम्बन्रया:
(१)  नगरपयालिकया षिते्रयाघधकयारक्भत्र रहकेया ढुङ्या, मगटवी, वयािु वया रथिया रयाटोको उत्खनन, सङ्किन, उपयोग, 

तबरिी रथिया तवररण सम्बन्वी व्वस्या संिवीय सरकयारिे जयारवी गरेको रयापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।
(२)  उपदफया(१) बरोजजरको रयापदण्डको अधवीनरया रहवी नगरपयालिकयािे आफनो छुटै् रयापदण्ड र 

कयाय्मतवघध बनयाउन सके्छ ।
५८. भू-उपयोग योजनया र भूमर व्वस्यापन कयाय्मरिर सञ्यािन: संिवीय रथिया प्देि कयानुनको अघधनरया रहवी 

नगरपयालिकयािे स्यानवीय रहको भू-उपयोग योजनया र भूमर व्वस्यापन कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म सके्छ । 
५९. सरन्वय र सहजवीकरण गनने: वयारयावरण रथिया प्याकृतरक स्ोर संरषिण सम्बन्वी रयातष््टय रथिया प्यादेक्िक 

अक्भययानरया नगरपयालिकयािे आवश्यक सरन्वय रथिया सहयोग गननेछ।
६०. सवनेषिण: कयाय्मपयालिकयािे आफनो षिते्ररया रहेको वयारयावरणवीय रथिया जतैवक तवतवधरयाको वस्मु्स्रवी बझु् 

रथिया यहकन गन्म आवघधक रुपरयारोहकए बरोजजरको ढयाचँयारया वयारयावरणवीय रथिया जतैवक तवतवधरया सवनेषिण 
गन्म सके्छ ।

६१. गुनयासो व्वस्यापन: कयाय्मपयालिकयािे वयारयावरण, वयारयावरण संरषिण रथिया जैतवक तवतवधरया सम्बन्न्र 
गुनयासोर उजुरवीको सङ्किन गनने र त्यसको सम्बोधनको ियामग एक अघधकयारवी रोक् सके्छ ।

६२. परयारि्मलिन सके्: नगरसभया कयाय्मपयालिकया वया वयारयावरण ियाखया (इकयाइ) िे यस ऐनको कयायया्मन्वनयको 
ियामग सम्बन्न्र तवषयकया तवज्सँग सलियाह र परयारि्म लिन सके्छ।

६३. अघधकयार प्त्ययायोजन गन्म सके्: कयाय्मपयालिकयािे यस ऐन अन्तग्मर रोहकएकया जजम्मवेयारवी रथिया अघधकयार 
वयारयावरण ियाखया (इकयाइ) रया प्त्ययायोजन गन्म सके्छ ।

६४. प्चलिर कयानुन बरोजजर हुने: यस ऐनरया िेखखएजतर कुरयारया यसै ऐन बरोजजर र अन्यरया प्चलिर कयानुन 
बरोजजर हुनेछ । 

६५. तनयर बनयाउन सके्: यस ऐनको कयायया्मन्वयनको ियामग कयाय्मपयालिकयािे आवश्यक तनयर बनयाउन सके्छ र 
त्यस्ो तनयर नगरपयालिकयाको स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयािन पचियार ियागू हुनेछ ।

६६. रयापदण्ड, तनदनेक्िकया र कयाय्मतवघध बनयाउन सके्:यस ऐन कयायया्मन्वयनको ियामग कयाय्मपयालिकयािे आवश्यक 
रयापदण्ड, तनदनेक्िकया रथिया कयाय्मतवघध बनयाउन सके्छ ।
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ऐन सङ्ख्याः१५

बयाणगङ्या नगरपयालिकयाबयाट कर रथिया गैरकर रयाजश्व िगयाउने रथिया 
उठयाउने सम्बन्रया व्वस्या गन्म बनेको ऐन, २०७६

 स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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बयाणगङ्या नगरपयालिकयाबयाट कर रथिया गैरकर रयाजश्व िगयाउने रथिया उठयाउने सम्बन्रया 
व्वस्या गन्म बनेको तवधयेक, २०७६

प्स्यावनया :
 नगरपयालिकयाको सरग्र तवकयासकया ियामग बयाणगङ्यानगरपयालिकयारया रयाजश्व िगयाउने रथिया उठयाउने सम्बन्रया 
कयानुनवी व्स्या गन्म वयानछनवीय भएकयािे, बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको छैठौ ंनगर सभयािे नेपयािको संतवधयानको धयारया 
२२६को उपधयारया (१) र स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को दफया १०२ बरोजजर यो कयानुन बनयाएको छ ।

पररचे्द १
प्यारम्म्भक

१. संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ:  
(१ )  यस कयानुनको नयार "बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको कर रथिया गैरकर रयाजश्व िगयाउने रथिया उठयाउने 

सम्बन्रया व्वस्या गन्म बनेको ऐन, २०७६" रहेको छ ।
(२)  यो कयानुन बयाणगङ्या नगरपयालिकया भर ियागूहुनेछ र यस कयानुन बरोजजरको कर वया रयाजश्व ब्ुझयाउनु 

पनने दयाययवि भएको व्क्ति जहॉसुकैं  रह ेबसेको भए पतन तनजको हकरयासरेर ियागूहुनेछ ।
(३)  यो कयानुन ररुुन्त प्यारम्भ हुनेछ ।

२. पररभयाषया: तवषय वया प्सङ्िे अको ं अथि्म नियागेरया यस कयानुनरया
(क)  "कम्पनवी" भन्यािे प्चलिर नेपयाि कयानुन बरोजजर संस्यापन भएको कम्पनवी सं्झनु पछ्म  र सो िब्दिे 

प्चलिर नेपयाि कयानुन बरोजजर स्यातपरसँगहठर संस्याियाईसरेर जनयाउँछ ।
(ख)  "कर" भन्यािे पररचे्द ४ बरोजजर ियागेको वया ियाग्े कर सं्झनु पछ्म  ।
(ग)  "कर अघधकृर" भन्यािे स्यानवीय सरकयारिे दफया ६ बरोजजर तनयतुि गरेको कर अघधकृर सं्झनु पछ्म  

र सो िब्दिे कर अघधकृरको रुपरया कयार गन्म जजम्मवेयारवी सुम्मकेो वया कर अघधकृरको प्त्ययायोजजर 
अघधकयार प्योग गनने स्यानवीय सरकयारको अघधकृर स्रको कर्मचयारवीियाई सरेर जनयाउँछ ।

(ि)  "कर एकयाई" भन्यािे नगरपयालिकयारया कर सम्बन्वी कयार, कयारवयाहवी र तनण्मय गनने बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाको ियाखया वया सो प्यायोजनको ियामग रोहकएको उपियाखयाको रूपरया रहकेो स्यानवीय 
सरकयार अन्तग्मरको सङ्ठन संरचनया सम्झनु पछ्म  ।

(ङ)  "करदयारया" भन्यािे कर तरनु्म पनने कर्मव् भएको व्क्ति सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे कर अघधकृरिे कुनै 
करको तववरण ब्ुझयाउन सूचनया हदएको वया अरु कुनै कयारवयाहवी प्हरियया सुरु गरेको व्क्तिियाईसरेर 
जनयाउँछ ।

(च)  "कर तनधया्मरण" भन्यािे कर तनधया्मरण सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे पुन: कर तनधया्मरण र अतरररति कर 
तनधया्मरणियाईसरेर जनयाउँछ

(छ)  “गैरकर रयाजश्व” भन्यािे पररचे्द १४ बरोजजर ियाग्े वया ियागेको गैरकर रयाजश्व सम्झनु पछ्म  ।
(ज)  पररबयार, भन्यािे प्याकृतरक व्क्तिको पतर, पत्वी र अिं छुट्ट्ए वया नछुट्ट्एकया नयावयालिग सन्तयान 
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सम्झनु पछ्म  । 
(्झ)  "प्रुख प्ियासकीय अघधकृर"भन्यािे नगरपयालिकयाको प्ियासकीय प्रुखको रुपरया कयार गनने 

कर्मचयारवी सम्झनु पछ्म  ।
(ञ) "फर्म"भन्यािे प्चलिर कयानुन बरोजजर दरया्म भएको वया दरया्म नभएको जुनसुकै फर्म सम्झनु पछ्म  ।
(ट)  "व्क्ति"भन्यािे कर तरनु्मपनने दयाययवि भएको जुनसुकै व्क्ति सम्झनु पछ्म  ।
(ठ)  "सभया" भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको सभया सम्झनु पछ्म  ।
(ि) "स्यानवीय सरकयार" भन्यािे स्यानवीय रहको कयाय्मकयाररणवी अघधकयार प्योग गनने बयाणगङ्या नगरपयालिकया 

सम्झनु पछ्म  ।
(ढ) संतवधयान, भन्यािे नेपयािको संतवधयान सम्झनु पछ्म  ।

३.  व्या्याः कयानुनरया पररभयाषया गररएकया िवजको सोहवी अनुसयार र अरुरया प्चलिर कयानुन व्या्या समं्बन्वी 
संिवीय ऐन रथिया दफया ४ बरोजजरकया घसधियान्तकया आधयाररया गररनेछ ।

पररचे्द- २
रयाजश्व सम्बन्वी सरयान्य घसधियान्त

४.  कर रथिया गैरकर रयाजवि सम्बन्वी सयारन्य घसधियान्त : 
(१) कर रयाजश्व देहयायकया घसधियान्तियाई आधयार लिई िगयाईने छ ।

(क)  कर तरन्म सके् षिरत्तयाकया आधयाररया ।
(ख)  कर प्णयािवी सरयानरया र न्ययायरया आधयाररर रहने गरवी ।
(ग)  सरि, पयारदिमी र मररव्यवी हुने गरेर ।
(ि)  नयागररकियाई सुतवधया हुने हकघसरबयाट ।
(ि)  स्चेचछक रुपरया कर तरन्म प्रेरर हुने वयारयावरण घसज्मनया गरेर ।
(च)  करको आधयार, करको दर र कर तरनने अवघध तनजचिर गरेर ।
(छ)  पयारदिमीरयारया असर नपनने गरेर ।

(२)  गैरकर रयाजश्व िगयाउँदया र उठयाउँदया उपिवध गरयाइने सेवया, सहुलियर र सुतवधयाको ियागर, सञ्यािन 
र सम्भयार खच्मियाई आधयार रयानवी िगयाइने र उठयाइनेछ ।

पररचे्द- ३
कर प्ियासन सम्बन्वी व्वस्या

५.  कर प्ियासन:
(१)  नेपयािको संतवधयानको व्वस्या अनुरुप आफनो अघधकयार षिते्रक्भत्रको कर रथिया गैरकरको प्ियासन 

नगरपयालिकयािे गननेछ । 
(२)  उपदफया (१ ) बरोजजरको कर प्ियासन व्वसयाययक, दरुुस् र प्भयावकयारवी वनयाउन आवश्यकरया 
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अनुसयार कर एकयाई रहन सके्छन्ख ।
६.  कर्मचयारवी सम्बन्वी व्वस्या : 

(१) स्यानवीय सरकयार स्वीकृर दरवन्वी अनुसयार तवक्भन् रहकया कर्मचयारवी कर एकयाईरया रहन सके्छन्ख।
(२) कर एकयाईरया स्यानवीय सरकयारिे प्चलिर कयानुन बरोजजर स्वीकृर दरवन्वीकया आधयाररया एक वया 

सो भंदया बढवी रहकया कर अघधकृरहरू कर सहयायक रथिया सहयोगवीहरूियाई कयाररया िगयाउन सके्छन्ख 
। कर अघधकृरको कयार, कर्मव् र अघधकयार: यस कयानुनरया अन्यत्र उलेिख भएकया कयार, कर्मव् 
र अघधकयारकया अतरररति कर अघधकृरको कयार कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ: -
(क) करदयारया दरया्म गनने ।
(ख)  करदयारयाबयाट तववरण प्याप्त गनने ।
(ग)  कर परवीषिण रथिया अनुसंधयान गनने ।
(ि)  कर सङ्किन गनने ।
(ङ)  कर रथिया गैर कर रयाजश्व चुहयावट रोक् आवश्यक कयाय्म गनने ।
(च)  करदयारया रैत्रवी वयारयावरण बनयाउन उपयतुि र आवश्यक कयाय्म गनने ।
(छ)  कर सम्बन्वी जनचेरनया अक्भवमृधि गन्म कयाय्मरिर सन्यािन गनने ।
(ज)  कर कयानुन र कर प्ियासनकया षेित्ररया सुधयार गनु्मपनने तवषयरया बयाणगङ्या नगरपयालिकया   

ियाई सु्झयाव हदने ।
(्झ)  रयाजश्वको प्षिपेण गन्म आवश्यक सूचनया उपिब्ध गरयाउने ।
(ञ)  करदयारयाकया खयारयापयारया र हरहहसयाव दरुुस् रयाख् िगयाउने ।
(ट)  कर सम्बन्वीअक्भिेख दरुुस् रयाख्े ।
(ठ)  कर सम्बन्वीअन्य कयार गनने ।

८  अघधकयार प्त्ययायोजन: 
(१)  नगरपयालिकयाको प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे संतवधयान र यस कयानुन बरोजजर आफूरया  

रहकेो कर रथिया रयाजश्व उठयाउने अघधकयार कर अघधकृरियाई प्त्ययायोजन गन्म सके्छ ।
(२)  कर अघधकृरिे आफूियाई प्याप्त अघधकयाररध्य े आवश्यकरया अनुसयार केहवी अघधकयार आफनो 

सरयान्य रेख़देख र तनयन्तणरया रहने गरवी आफू रयारहरको कर्मचयारवीियाई प्त्ययायोजन गन्म सके्छ ।
(३)  कर अघधकृरिे आफूियाई प्याप्त अघधकयार प्त्ययायोजन गनने सम्बन्रया स्यानवीय सरकयारबयाट कुनै 

खयास तनदनेिन भएकोरया सोहवी बरोजजर गनु्म पननेछ ।
९. प्त्ययायोजजर अघधकयार र जजम्मवेयारवी : 

(१)  दफया ८ बरोजजर प्त्ययायोजन गररएको अघधकयारको जजम्मवेयारवी अघधकयार प्त्ययायोजन गनने   
अघधकयारवीरया रहनेछ ।

(२)  दफया ८ बरोजजर प्त्ययायोजजर अघधकयार प्योग गननेिे सो अघधकयारको प्योग गदया्म अघधकयार 
प्त्ययायोजन गननेप्तर उत्तरदयायवी रहवी प्योग गनु्म पननेछ ।
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 पररचे्द- ४
कर प्ियासन सम्बन्वी व्वस्या

१०.  सम्पचत्त कर: 
(१)  बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र रहकेो सम्पचत्त कर िगयाउने भनवी रोकेको िर र जग्यारया 

रूल्याि्खहकर रकरको. (िुन्य दिरिव दईु पयाचँ ) प्तरिरको दरिे सम्पचत्त कर िरयाउने र 
उठयाउनेछ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजरको सम्पचत्त कर िगयाउने भनवी रोकेको िर र जग्या बयाहकेकया अन्य जग्या 
भएरया दफया १४ बरोजजर भूमरकर (रयािपोर) िर िगयाउनु र असुि उपर गनु्म पननेछ ।

(३)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्रको िर जग्या अक्भिेख प्ते्यक वष्म दरुुस् मरियाई रयाखु पननेछ ।
(४)  सम्पचत्त कर तनधया्मरणकया ियामग सम्पचत्त रूल्याङ्कन देहयाय बरोजजर गररनेछ:

(क)  िरको बनौट (कच्वी वया पक्ी) ।
(ख)  िरजग्यासँग सिक वया बयाटो जोहिएको वया नजोहिएको र जोहिएकया भए पक्ी, कच्वी वया 

गोरेटो जस्ो बयाटोको प्कृतर र रयाजरयाग्म, रु् सिक वया सहयायक सिकसँगको दरुवी ।
(ग)  िरजग्याको व्यापयाररक वया आवयासवीय उपयोगको अवस्या ।
(ि)  सम्पचत्त रूल्याङ्कन गदया्म अनुसूचवी १ बरोजजर ह्यासकट्वी गरवी खुद सम्पचत्त कयायर  

गररनेछ ।
(ङ)  खण्ड (ि) बरोजजर कयायर भएको खुद सम्पत्तवीरया सयार प्तरिर रर्मर सभयार खच्म 

कट्वी गन्म हदइनेछ ।
(५)  उपदफया (४) बरोजजर िर जग्या रूल्याङ्कन गन्म देहयायको िर जग्या रूल्याङ्कन समरतर गठन गन्म 

सके्छ :
(क)  स्यानवीय सरकयारिे रोकेको इहनजतनयर वया प्यातवघधक    सयोजक
(ख)  स्यानवीय सरकयारिे रोकेको िरजग्या सम्बन्वी तवज् एक जनया …   सदस्
(ग)  कर एकयाईको प्रुख       सदस् सचचव

(६)  िर जग्या रूल्याङ्कन समरतरिे स्यानवीय रहको कुनै पदयाघधकयारवी वया अघधकृर वया अन्य कुनै  
तवज्ियाई बठैकर आरयान्तण गन्म सके्छ ।

(७)  िर जग्या रूल्याङ्कन समरतरिे प्ते्यक पयाचँ वष्मरया िर जग्या रूल्याङ्कनकया आधयार र दररेटको सु्झयाव 
घसफयाररस गन्म सके्छ ।

(८)  िर जग्या रूल्याङ्कन समरतरिे बठैकको कयाय्मतवघध आफै तनधया्मरण गन्म सके्छ ।
(९)  सम्पचत्त करको प्योजनको ियामग सम्पचत्तको स्यामरत्तो एव देहयायकया व्क्तिर रहकेोरयातननेछ:

(क )  आर्थिक वष्मको पहहिो हदन जनु सम्पचत्त जसको स्यामरत्त्वरया रहेको छ सो सम्पचत्त सोहवी 
व्क्तिको नयाररया ।

(ख)  कुनै सम्पचत्त एकभन्या बढवी व्क्तिरुरुकया संयतुि स्यामरत्त्वरया रहेकोरया स्यामरवि स्ष्ट 
भएकोरया सोहवी अनुसयार र अन्यथिया सबैंको बरयाबर हक ।

(१०)  करदयारयािे प्ते्यक वष्म स्यं कर तनधया्मरण गरवी आजश्वन रसयान्तक्भत्र नगरपयालिकयारया तववरण पे स 
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गनु्म पननेछ ।
(११)  यस दफया बरोजजर दयाखखिया गनु्मपनने कर प्ते्यक आर्थिक वष्मको आजश्वन रसयान्तक्भत्र कर एकयाईरया 

दयाखखिया गनु्म पननेछ ।
(१२)  नयावयािकको नयाररया रहकेो सम्पचत्तरया ियाग्े संपतर कर दयाखखिया गनने दयाययवि तनजको संरषिक व या 

रयाथिवर व्क्तिको हुनेछ ।
११.  िर बहयाि कर: 

(१)  नगरपपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र बहयािरया िगयाएको करकया आकयार, प्कयार, बनौट र चचनेको 
जग्या (प्प्न्थ एररयया)को आधयाररया िर बहयाि आय रकरको १० प्तरिरकया दरिे िर बहयाि कर 
िगयाई असुि उपर गननेछ ।

स्तष्टकरण: यस दफयाको प्योजनको ियामग िर भन्यािे भवन, गोदयार, टहरया, छप्पर) सेिया, कयारखयानया र 
यस् ैपक्ी वया कच्या संरचनया सम्झनु पछ्म  ।

(२)  िर बहयािरया िगयाउने व्क्ति िर बहयाि करकया करदयारया हुनेछ । कम्पनवी वया संस्या रफ्म र िर 
बहयािरया हदएको हकरया उति कम्पनवी वया संस्या िर बहयाि करको करदयारया हुनेछ ।

(३ )  िर बहयािरया हददँया प्ते्यक िरधनवीिे सम्झौरया गरवी त्यस्ो सम्झौरयाको प्तर वया सम्झौरयारया संिोधन 
गररएरया सोको तववरण सो कयाय्म भएको मरतरिे पैंरवीस हदनक्भत्र कर एकयाइरया पेस गनु्म पननेछ ।

(४)  उपदफया (३) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन कुनै कयायया्मिय, कम्पनवी, फर्म, ऐजेन्सवी, 
परयारि्मदयारया वया जनुसुकै प्कयारकोसँगहठर संस्या िर बहयािरया लिएकोरया बहयाि भुतियानवी गदया्म 
अग्रवीर करकट्वी गरवी िरधनवीकया रफ्म बयाट कर एकयाईरया िर बहयाि कर ब्ुझयाउनु पननेछ ।

(५)  उपदफया (४) बरोजजर अग्रवीर करकट्वी गरवी दयाखखिया गनु्म पनने िर बहयाि कर करकट्वी भएको 
रहहनया पलछको रहहनयाको २५ गरेक्भत्र दयाखखिया गनु्म पननेछ ।

(६ )  िर बहयािको प्योजनको ियामग स्यानवीय सरकयारिे न्यनुरर रयाघसक िर बहयाि रकर तनधया्मरण गरवी 
ियागू गन्म सके्छ ।

(७)  न्यनुरर रयाघसक िर बहयाि रकर तनधया्मरण सम्बन्वी अन्य व्वस्या तनदनेक्िकयारया उलेिख भए 
बरोजजर हुनेछ ।

(८)  िर बहयािरया हदने िरधनवीिे िर बहयाि करको तववरण प्ते्यक आर्थिक वष्मको आजश्वन रसयान्तक्भत्र 
पेस गनु्म पननेछ ।

(९ )  यस दफया बरोजजर दयाखखिया गनु्म पनने कर प्ते्यक आर्थिक वष्मको आजश्वन रसयान्तक्भत्र दयाखखिया गनु्म 
पननेछ ।

(१०)  एक आर्थिक वष्मको िर बहयाि कर एकरुष्ट अमग्रर रुपरया रियावण रहहनयाक्भत्र दयाखखिया गनने िर 
धनवीियाई िर बहयाि कररया दस प्तरिर छुट हदइनेछ ।

(११) िर जग्या रजजट्ेसन िुल्क (१) नगरपयालिकयािे िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन िुल्क िगयाई 
उठयाउन सके्छ ।

१२. नगरपयालिकयािे उपदफया (१ ) बरोजजर िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन उठयाउँदया अन्तर सरकयारवी तवत्त 
व्वस्यापन ऐन, २०७४ बरोजजर प्देििे िगयाएको िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन िुल्कसरेर उठयाउनु 
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पननेछ । यसरवी असुि भएको िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन िुल्क रकर रध्यनेगरपयालिकयािे िगयाएको 
सब ैर प्देििे िगयाएको िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन िुल्कको दईु प्तरिर रकर नगरपयालिकयाको 
सजञ्र कोषरया दयाखखिया गरवी प्देििे िगयाएको बयाकँी अनठयानबे्ब प्तरिर रकर प्देि संचचर कोषरया 
दयाखखिया गनु्म पननेछ ।
(२)  नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन पयाररर गरवी गरयाई स्यामरवि प्याप्त गनने 

व्क्तििे िर वया जग्या वया िरजग्या रजजट्ेसन िुल्क बु्झयाउनु पननेछ ।
(४)  िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन िुल्क स्यामरवि हस्यान्तरण गदया्मको सरयरया ब्ुझयाउनु पननेछ ।
(५)  िर जग्या रजजट्ेसन िुल्क प्ते्यक कयारोबयारको लिखखररया उलेिख भएको थििैवी वया सो प्योजनको 

ियामग तनधया्मरण गररएको न्यनुरर रकर बरोजजर त्यस्ो िर, जग्या वया िर जग्या रजजट्ेसन गनने 
कयायया्मियबयाट असुि उपर गररनेछ ।

(६) रजजट्ेसन िुल्क थििैवी रकर वया सो प्योजनको ियामग रोहकएको रकररध्य ेजनु बढवी हुनछ सो 
रकरको एक प्तरिर हुनेछ ।

(७)  िर, जग्या वया िर जग्याको स्यामरवि प्याप्त गनने व्क्ति रहहिया नयागररक भएरया उपदफया (६)
बरोजजर ियाग्े िुल्करया २५ प्तरिर रकर छुट हुनेछ ।

(८)  संिवीय, प्देि र स्यानवीय सरकयार रथिया सरकयारवी तनकयायियाई रजजट्ेसन िुल्क ियाग्े छैन ।
(९ )  नगरपयालिकयािे िर जग्या रजजट्ेसन पयाररर गदया्मको अवस्यारया नेपयाि सरकयारिे रोकेको दररया 

पुँजवीगर ियाभकर असुि गरवी रोकेको रयाजश्व खयारयारया जम्मया गनु्म पननेछ ।

१३.  सवयारवी सयाधन कर (१) नगरपयालिकयािे सवयारवी सयाधन कर िगयाउन सके्छ ।
 स्तष्टकरण: यस दफयाको प्योजनको ियामग "सवयारवी सयाधन "भन्यािे इन्न वया ययान्न्तक िक्तिबयाट सिकरया 

चलने चयार पयाग्रे, रवीनपयाग्रे वया दईु पयाग्रे सवयारवी सयाधन सम्झनु पछ्म  ।
(२ )  उपदफया (१) बरोजजर सवयारवी सयाधन कर िगयाउदया सवयारवी सयाधनको प्कृतर र षिररयाकया  

आधयाररया सरयान प्कृतरकया सवयारवी सऱधनियाई सरयान दर कयायर हुने गरवी िगयाइने छ ।
(३)  यस दफया बरोजजरको िगयाइएको सवयारवी सयाधन करको दर प्देिरया पठयाउनु पननेछ ।
(४) अन्तर सरकयारवी तवत्त व्वस्यापन ऐन, २०७४ बरोजजर सवयारवी सयाधन धनवीिे यस दफया   

बरोजजरको कर प्देि कयायया्मिय वया एकयाईरया  ब्ुझयाउनु पननेछ ।
(५ )  प्ते्यक वष्मको आजश्वन रसयान्तरया सवयारवी सयाधन धनवीिे यस दफया बरोजजरको कर दयाखखिया गनु्म 

पननेछ ।
१४.  भूमरकर (रयािपोर)-: (१) नगरपयालिकयािे भूमरकर (रयािपोर ) िगयाई उठयाउन सके्छ ।

(२) यस ऐन बरोजजर सम्पचत्त कर ियाग्े िर र जग्या बयाहेककया अन्य जग्यारया भूमरकर   
(रयािपोर) ियाग्ेछ र यस्ो जग्याकया जग्याधनवीिे भुमरकर (रयािपोर) तरनु पननेछ ।

(३)  नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयार, स्यानवीय सरकयार र कूटनवीतरक तनयोगको नयाररया भएकया   
जग्यारया भूमरकर (रयािपोर) ियाग्े छैन ।

(४)  प्याकृतरक प्कोपको अवस्या वया अन्य गम्भवीर पररम्स्रवीरया स्यानवीय सरकयारिे आधयार र कयारण  
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खोिवी त्यसबयाट प्भयातवर सबिेै सरयान सुतवधया पयाउने गरवी भूमरकर (रयािपोर) रया छुट वया मरनयाहया 
हदने तनण्मय गन्म सके्छ ।

(५)  उपदफया-४) बरोजजर छुट हदने तनण्मय भएकोरया सो तनण्मय भएको मरतरिे पन्ध्र हदनक्भत्र यसको 
सूचनया नगरसभयाको बठैक चिेको भए नगरसभयारया पेस गनु्म पननेछ र बठैक नचिेको भए त्यसपलछ 
बस्ख ने सभयाको पहहिो बठैकिे पयाररर गनु्म पननेछ।

(६)  स्यानवीय सरकयारिे यस दफया बरोजजरको भूमरकर (रयािपोर) अयाफैिे उठयाउन वया नेपयाि सरकयार 
अन्तग्मरको कुनै कयायया्मियरयाफ्म र उठयाउने व्वस्या गन्म सके्छ ।

(७)  भूमरकर (रयािपोर) प्ते्यक वष्म आक्रिन रहहनयाक्भत्र कर एकयाई वया सम्बन्न्र विया कयायया्मिय  वया 
स्यानवीय सरकयारिे रोकेको कयायया्मियरया ब्ुझयाउनु पननेछ ।

(८)  स्यानवीय सरकयारिे प्याकृतरक प्कोपको अवस्या वया तविेष पररम्स्रवी घसजं्मनया भएकोरया आधयार 
कयारण खोिवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयाभर वया त्यसको कुनै खयास षिते्र रोकी सो षिते्रकया जग्याको 
भूमरकर ब्ुझयाउने म्याद बढयाउन सके्छ । सो म्यादक्भत्र भूमरकर (रयािपोर) ब्ुझयाएको रया म्यादक्भत्र 
ब्ुझयाएको रयातननेछ र थिप िुल्क ियाग्े छैन ।

१५. रनोरञ्न कर (१) स्यानवीय सरकयारिे चिचचत्र िर, क्भहियो िर, सयासृं्तरक प्दि्मन हि, कन्सट जस्या 
रनोरञ्न स्िरया देखयाइने रनोरञ्नकया सयाधनरया रनोरंनजन कर िगयाई उठयाउन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको रनोरञ्न कर रथिया अन्तर सरकयारवी तवत्त व्वस्यापन ऐन, २०७४ 

बरोजजर प्देििे िगयाएकया रनोरञ्न कर रनोरञ्न स्िकया सञ्यािकिे रनोरञ्नको ियामग हटकट 
तबरिी गदया्मको अवस्यारया असुि गननेछ । प्चलिर कयानुन बरोजजर प्देि वया संिरया ब्ुझयाउनुपनने कर 
कयानुन बरोजजर व्वस्या हुनेछ ।

(३)  उपदफया (२) बरोजजर उपभोतियाबयाट असुि गरेको रनोरञ्न करको रकर असुि गरेको 
रहहनयाभन्या पलछको रहहनयाको २५ गरेक्भत्र कर एकयाईरया दयाखखिया गनु्म पननेछ ।

१६.  तवज्यापन कर : (१) नगरपयालिकयािे सूचनया पयाटवी (होर्िङ बोि्म) रया तवज्यापन कर िगयाई असुि गन्म सके्छ 
(२)  नगरपयालिकयािे उपदफया (१) बरोजजरको तवज्यापन कर िुल्क उठयाउँदया अन्तर सरकयारवी तवर 

व्वस्यापन ऐन, २०७४ बरोजजर प्देििे िगयाएको तवज्यापन करसरेर उठयाउनु पननेछ । यसरवी 
असुि भएको तवज्यापन कर रकररध्य ेनगरपयालिकयािे िगयाएको सब ैर प्देििे िगयाएको तवज्यापन 
करको दईु प्तरिर रकर नगरपयालिकयाको संचचर कोषरया दयाखखिया गरवी प्देििे िगयाएको बयाकी 
अनठयानबे्ब प्तरिर रकर प्देि संचचर कोषरया दयाखखिया गनु्म पननेछ ।

(३)  तवज्यापन कर तवज्यापन रयाखेर अनुरतरकया ियामग तनवेदन हदनेबयाट असुि गररनेछ ।
(४) यस ऐन बरोजजर असुि रकर रनोरञ्न करको रकर असुि गरेको रकर रहहनयाभन्या पलछको  

रहहनयाको २५ गरेक्भत्र कर एकयाईरया दयाखखिया गनु्म पननेछ ।
(५ )  यस दफया बरोजजरको तवज्यापन सयारग्रवी रयाखेर नगरपयालिकयाबयाट अनुरतर लिनु पननेछ ।
(६ ) उपदफया (५) बरोजजरको अनुरतर पत्र हददया सव्मसयाधयारण जनरयाको हहर सम्बन्वीअन्य कुरयाकया 

अतरररति तवज्यापन रयाख् पयाउने अवघध, नववीकरण गनु्म पनने सरय, नववीकरण नगरेरया ियाग्े िुल्क 
सौन्य्म तवगयानने नहुने कुरया, सयारग्रवीको भयातषक िुधिरया र ियािवीनरया जस्या सर्म हकटयान गररएको हुनु 
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पननेछ ।
(७)  कुनै कम्पनवी फर्म, एजने्सवी, संस्या वया व्क्तििे अरु कसैिे प्यायोजन गरेको सूचनयापयाटवी (होर्िग 

बोि्म ) रयाखेरया यस दफया बरोजजरको तवज्यापन कर सम्बन्न्र प्यायोजकबयाट असुि गरवी रयाजश्व 
एकयाई, वया सो इकयाइिे रोकोको बैंक खयारयारया दयाखखि गनु्म पननेछ ।

(८)  नेपयाि सरकयार वया प्देि सरकयार वया सरकयारवी संस्याकया जग्या वया सम्पचत्त (पोि अघध) रया तवज्यापन 
सयारग्रवी रयाखेरया कर उठयाउनु अघध कर एकयाइिे सो तनकयायसँग सरन्वय गरवी कर असुि गनु्म पननेछ ।

(९ ) व्यापयाररक वया व्वसयाययक प्योजनको ियामग रयाखखएकया तवज्यापनरया ियागेको कर छुट वया मरनयाहया हुन 
सके् छैन ।

(१०)  नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयार र स्यानवीय सरकयारकया रफ्म बयाट रयाखेकया तवज्यापनरया कर ियाग्े छैन ।
१७.  व्वसयाय कर (१ ) नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्रको व्यापयार, व्वसयाय वया सेवयारया पूँजमीगर िगयानवी र 

आर्थिक कयारोबयारको आधयाररया व्वसयाय दरया्मरया र नववीकरणरया वयार्षक व्वसयाय कर िगयाउन र उठयाउन 
सके्छ ।
(२)  एकै व्क्तििे आफनो नयाररया एक वया एकै प्कृतरकया व्वसयाय वया ियाखया एक वया सोभन्या बढवी 

स्यानरया सञ्यािन गरेकोरया ६० हदनक्भत्र सोको जयानकयारवी कर एकयाइियाई हदनु पननेछ ।
(३)  यस दफया बरोजजरको व्वसयाय वयार्षक रुपरया ब्ुझयाउनु पननेछ । कुनै करदयारयािे अग्रवीररुपरया ५ 

वष्मको कर एकरुसठ ब्ुझयाउन चयाहरेया त्यस बयापर ियाग्े रकररया १० प्तरिरिे छुट हदइनेछ ।
(४)  करदयारयािे व्वसयाय सञ्यािन गदया्म तनवेदनकया सयाथि पेस गरेको तववरणरया हेरफेर पररवर्मन वया 

नयारसयारवी गनु्म पनने भएरया उसको कयारण परेको मरतरिे सयाठवी हदनक्भत्र कर एकयाइरया जयानकयारवी हदनु 
पननेछ ।

(५ )  कर अघधकृरिे करदयारयािे यस दफया बरोजजर पेस गरेकोकया तववरण छयानतबन गरवी अन्यथिया देखखए 
यथियाथि्म तववरण पेस गन्म रवीस हदन म्याद हदई करदयारयाियाई सूचनया हदन सके्छ ।

(६)  एकपटक व्वसयाय दरया्म भएपलछ दरया्म खयारेजवीको तनवेदन नपरेसम्म सो व्वसयाय सञ्यािनरया रहेको 
रयानवी कर असुि गररनेछ ।

(७)  कुनै करदयारयािे ियाग्े कर चुकयाई व्वसयाय दरया्म खयारेज गन्म तनवेदन हदन सके्छ ।

पररचे्द ५
करदयारया दरया्म सम्बन्वी व्वस्या:

१८.  करदयारयाको पहहचयान रथिया दरया्म : (१) व्वसयाय सञ्यािन गनु्मपूव्म दरया्म गरेर रयात्र व्वसयाय सञ्यािन गनु्म पननेछ ।
(२)  कर एकयाइिे यस ऐन बरोजजर कर तरनु्म पनने व्क्ति वया करदयारयाको पहहचयान गनु्म पननेछ ।
(३)  उपदफया (२) बरोजजर करदयारयाको पहहचयान गदया्म व्क्ति वया करदयारयाको नयाररया रहकेो सम्पचत्त, 

तनजिे गरेको कयारोबयार र कर एकयाइियाई कुनै स्ोरबयाट प्याप्त सूचनया र सो एकयाइिे छयानतबन गदया्म 
देखखएकया आधयाररया करदयारयाको पहहचयान गररनेछ ।

(४)  कर एकयाइिे यस ऐन बरोजजर कर तरनु्म पनने दयाययवि भएकया करदयारयाको तववरण खुियाई करदयारया 
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दरया्म गरवी रयाख्ु पननेछ ।
(५)  नेपयाि सरकयारबयाट स्यायवी िेखया नम्बर लिएको करदयारयािे कर सम्बन्वी कयारोबयार गदया्म सोहवी नम्बरको 

प्योग गनु्म पननेछ ।
१९.  करदयारयाको दयाययत्त्व: यस ऐन बरोजजर कर तरनु्म पनने कर्मव् भएकया करदयारयाको देहयाय बरोजजरको   

दयाययवि हुनेछ:
(क)  आफूियाई करदयारयाको रुपरया दरया्म गरयाउने ।
(ख) तनधया्मररर सरयरया तववरण पेस गनने ।
(ग)  तनधया्मररर सरयरया कर दयाखखिया गनने ।
(ि)  यस ऐन बरोजजर कुनै िुल्क, जररवयानया वया ब्ययाज ब्ुझयाउनु पनने भए सरयरया ब्ुझयाउने ।
(ङ)  हहसयाव हकरयाब र अक्भिेख दरुुस् रयाख्े ।
(च)  कर अघधकृरिे रयागेको सूचनया रथ्याङ्क सरयरया उपिब्ध गरयाउने ।
(छ)  कर एकयाईियाई आवश्यक सहयोग गनने।

२०. करदयारयाको अघधकयार:(१) करदयारयाियाई देहयाय बरोजजरको अघधकयार हुनेछ :
(क)  सम्मयानपूव्मक व्वहयारको अघधकयार ।
(ख )  प्चलिर कयानुन बरोजजर कर सम्बन्वी सूचनया प्याप्त गनने अघधकयार ।
(ग)  कर सम्बन्वी तवषयरया प्रयाण पेस गनने रौकया प्याप्त गनने अघधकयार ।
(ि)  प्तररषियाको ियामग कयानुन व्वसयायवी वया िेखयापरवीषिके तनयतुि गनने अघधकयार ।
(ङ) कर सम्बन्वी गोप् कुरयाहरू यस ऐनरया उलेिख भए बयाहके अन्न्तकम् हुने अघधकयार ।

(२)  करदयारयािे उपदफया (१) बरोजजरको अघधकयारको दयाबवी गन्म आफनो दयाययवि पूरया गरेको हुनु पननेछ ।
२१. करदयारयाको प्तरतनघधवि: (१ ) करदयारयाको प्तरतनघधवि करदयारयाको पररबयारको उरेर पुगेको सदस्, रयाथिवर 

व्क्ति वया तनजको कयानुन व्वसयायवी वया िेखयापयाि वया िेखयापरवीषिक वया तनजिे लिखखर रूपयया अल्तिययारवी 
हदई पठयाएको उरेर पुगेको वयारेसिे गन्म सके्छ ।

 स्तष्टकरण: दफयाको प्योजनको ियामग उरेर पुगेको भन्यािे अठयार वष्म उरेर पुगेकया व्क्ति सम्झनुपछ्म।
(२)  उपदफया (१ ) बरोजजर प्तरतनघधवि गन्म सके् व्क्तिकया रफ्म बयाट गररएकया कयार कयारवयाहवी करदयारया 

स्यंिे गरेको रयातननेछ ।
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पररचे्द ६
तववरण दयाखखिया सम्बन्वी व्वस्या:

२२.  तववरण दयाखखिया गन्म आदेि हदन सके्: (१) यस ऐन बरोजजर कर ब्ुझयाउनुपनने दयाययवि भएको व्क्तििे 
कर तववरण नब्ुझयाएरया वया तववरण दयाखखिया गदया्म व्होरया फरक पयारवी दयाखखिया गरेको भनवी िङ्कया गन्म सहकंने 
आधयार र कयारण भएरया कर अघधकृरिे आधयार र कयारण खोिवी कर तववरण दयाखखिया गन्म आदेि हदन 
सके्छ । त्यस्ो आदेि प्याप्त भएरया सम्बन्न्र व्क्तििे सो आदेि प्याप्त भएको मरतरिे एक रहहनयाक्भत्र 
कर एकयाइरया तववरण दयाखखिया गनु्म पननेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजरको म्यादक्भत्र तववरण दयाखखिया गन्म नसके सम्बन्न्र व्क्तििे आधयार र कयारण 
खोिवी सरययावघध थिपको ियामग तनवेदन हदएरया कर अघधकृरिे रवीस हदनसम्मको सरययावघध थिप हदन सके्छ ।

२३. तववरण सच्याउन सहकने यस पररचे्द बरोजजरको कर तववरण दयाखखि भै सकेपलछ कुनै रथ् सम्बन्वी वया 
गक्णरवीय भुि भएको भन् ेियागेरया करदयारयािे पहहिया तववरण दखखि भएको मरतरिे रवीन (३ ) रहहनयाक्भत्र 
यथियाथि्म, रथ् र सहवी अङ्कसहहरको अकको तववरण पेस गन्म सके्छ ।

पररचे्द … ७
कर दयाखखिया सम्बन्वी व्वस्या:

२४.  कर दयाखखिया गनु्मपनने:
(१) यस ऐन बरोजजर दयाखखिया गनु्मपनने कर ऐनको पररचे्द ४ रया उलेिख गररऐकोरया सोहवी सरयरया र 

सरय उलेिख नभएको हकरया प्ते्यक आर्थिक वष्मको आजश्वन रसयान्तक्भत्र कर एकयाईरया दयाखखिया 
गनु्म पननेछ ।

(२)  यस ऐन बरोजजर अग्रवीर करकट्वी गरवी दयाखखिया गनु्म पनने कर करकट्वी भएको रहहनया पलछको 
रहहनयाको २५ गरेक्भत्र कर एकयाईरया दयाखखिया गनु्म पननेछ ।

२५.  कर दयाखखियाको हहस्या हदनु पनने. करदयारयािे यस ऐन बरोजजर ब्ुझयाउनु पनने कर वया गैरकर रयाजश्व वया अन्य 
रकर ब्ुझयाए पलछ करदयारयाियाई रत्याि त्यसको तनस्या हदनु पननेछ ।

पररचे्द ८
कर हफरया्म र सरयायोजन

२६.  कर हफरया्म सम्बन्वी व्वस्या: 
(१) करदयारयािे यस ऐनबरोजजर कर ब्ुझयाउँदया तरनु्म पननेभन्या बढवी कर दयाखखिया गरेकोरया सो कर रकर 

हफरया्म रयाग गन्म सके्छ ।
(२)  उपदफया (१ ) बरोजजर हफरया्मको ियामग तनवेदन परेकोरया व्होरया सयाचँो देखखएरया कर अघधकृरिे 

तनवेदन परेको एक रहहनयाक्भत्र रयाग बरोजजर हफरया्म हदने तनण्मय गनु्म पननेछ ।
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२७.  कर सरयायोजन सम्बन्वी व्वस्या: 
(१)  करदयारयािे दफया २६ बरोजजर हफरया्म पयाउने ठहररएको रकर दयाखखिया गनु्म पनने कर रकररया 

सरयायोजन गन्म कर अघधकृरसरषि तनवेदन हदन सके्छ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन परेको रया व्होरया सयाचँो देखखएरया कर अघधकृरिे तनवेदन परेको 

एक रहहनयाक्भत्र रयाग बरोजजर सरयायोजन गन्म आदेि हदनु पननेछ ।

पररचे्द ९
कर परवीषिण र कर तनधया्मरण

२८.  कर परवीषिण र कर तनधया्मरण: 
(१)  यस ऐन बरोजजर करदयारयािे तववरण पेस नगरेको वया पेस गरेको तववरणरया देहयायकया सब ैवया कुनै 

देखखएरया कर अघधकृरबयाट कर परवीषिण गरवी कर तनधया्मरण गररनेछ:
(क) खयारयापयारया, हरहहसयाब वया अक्भिेख दरुुस् नदेखखएरया ।
(ख)  गिर वया ्झटु्या कयागजयार/तववरण संिग् पररयो देखखएरया ।
(ग) यथियाथि्म कयारोबयार नदेखयाएको तवश्वयास गनु्मपनने कयारण भएरया ।
(ि)  कयारोबयारकया आधयाररया करको दयाययवि कर देखयाएरया ।
(ि)  करको दर फरक परेकोरया ।
(च) कयानुन बरोजजर कर छुट वया मरनयाहया हुन नसके्रया पतन सोको दयाबवी गरेकोरया ।

(२)  उपदफया (१ ) बरोजजर कर तनधया्मरण गनु्मपनने देखखएरया करदयारयाियाई आधयार र कयारण खुिया आफनो 
स्ष्टवीकरण पेस गन्म रवीस हदनको सूचनया हदनु पननेछ ।

(३)  उपदफया (२ ) बरोजजर सूचनया प्याप्त भएकोरया करदयारयािे सूचनयारया रोहकंएको म्यादक्भत्र आफनो 
स्ष्टवीकरण पेस गनु्म पननेछ ।

(४)  कर अघधकृरिे उपदफया (३) बरोजजर रोहकएको म्यादक्भत्र करदयारयािे स्ष्टवीकरण पेस गरेकोरया 
सोसरेरियाई आधयार बनयाई र स्ष्टवीकरण पेस नगरेकोरया कयानुन बरोजजर कर तनधया्मरण गनु्म पननेछ ।

(५)  स्यं कर तनधया्मरण गरवी तववरण पेस गरेको मरतरिे चयार वष्मक्भत्र कर अघधकृरिे पुन:कर तनधया्मरण 
वया संिोघधर कर तनधया्मरण गनु्मपनने सन्तोषजनक आधयार र कयारण भएरया करदयारयाियाई रौकया हदई 
त्यस्ो कर तनधया्मरण गन्म सके् छ ।

२९.  कर तनधया्मरण सूचनया :
(१)  यस ऐन बरोजजर कर अघधकृरबयाट कर तनधया्मरण भएकोरया ब्ुझयाउनु पनने कर रकर, स्यान, सरय 

घसरया र बैंक खयारया नम्बरसरेर उलेिख गरवी करदयारयाियाई कर तनधया्मरणको सूचनया हदनु पननेछ ।
(२)  यस ऐन बरोजजरको कर दयाखखिया गदया्म तनधया्मरणको सूचनया प्याप्त भएपलछ करदयारयािे सो सूचनयारया 

उल्लिखखर स्यान र सरय घसरयाक्भत्र कर दयाखखिया गनु्म पननेछ ।
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(३)  उपदफया (१ ) बरोजजर कर रकर बैंक दयाखखिया गररएकोरया करदयारयािे उसको सम्बन्न्र भौचर 
कर कयायया्मियरया ब्ुझयाउनु पननेछ ।

पररचे्द १०
कर सङ्किन सम्बन्वी व्वस्या

३०.  कर सङ्किन सम्बन्वी व्वस्या: (१) यस ऐन बरोजजर असुि उपर गनु्म पनने कर. व्याज िुल्क बयापरको  
रकर करदयारयािे यस ऐनरया रोहकएको अवघधरया दयाखखिया नगरेकोरया कर अघधकृरिे कयाय्मकयारवी अघधकृरको 
पूव्म स्वीकृतर लिई देहयायको एक वया एकभन्या बढवी ररवीकया बरोजजर कर असुि गन्म सके्छ:

(क)  करदयारयाियाई हफरया्म गनु्म पनने रकर भए त्यसरया कट्या गरेर ।
(ख)  नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयार, स्यानवीय सरकयार वया सरकयारवी स्यामरविकया सस्याबयाट 

करदयारयािे पयाउने रकरबयाट कट्या गन्म िगयाएर ।
(ग)  कुनै रसे्ो व्क्तििे करदयारयाियाई, तरनु्मपनने रकर करदयारयाको पूव्म सहरतर लिई कट्या गरेर ।
(ि)  बैंक वया तवत्तवीय संस्यानरया रहेको करदयारयाको रकरबयाट कट्या गन्म िगयाएर ।
(ङ)  करदयारयाकया कयारोबयार रोक्या गरेर ।
(च)  करदयारयाको चि रथिया अचि सम्पचत्त रयाघथि दयाबवी वया कब्या गरेर ।
(छ) करदयारयाको सम्पचत्त एकैपटक वया पटक पटक गरवी रोहकए बरोजजर लिियार तबरिी गरेर ।

(२)  उपदफया (१ )को खण्ड (छ ) बरोजजर लिियारको कयारवयाहवी सुरु भएपलछ सो कयारवयाहवी  
 सरयाप्त हुनुपूब्म कर दयाखखिया गन्म ल्याएरया ब्ुझयाउन बयाकँी कूि रकरको थिप पयाचँ प्तरिर 
िुल्कसहहर असुि गररनेछ ।

(३)  लिियारबयाट प्याप्त रकर करदयारयािे तरनु्म पनने कर रकरभन्या बढवी भएरया बढवी भएजतर रकर सयाठवी 
हदनक्भत्र सम्बन्न्र करदयारयाियाई हफरया्म हदनु पननेछ ।

(४)  उपदफया (३ ) बरोजजर रकर हफरया्म गदया्म तनजिे उपिब्ध गरयाएको बैंक खयारयारया जम्मया गररहदनु 
पननेछ ।

३१.  हकस्यावन्न्रया कर असुिवी; कुनै खयास करदयारयाियाई तबिेष पररम्स्रवीरया सरयरया कर तरन्म नसके् कयारण 
भइ सो कुरयाको तनवेदन गन्म आएरया कर अघधकृरिे जयाचँबुं ्झ गदया्म कयारण सन्तोषजनक देखखएरया पचया्म 
खिया गरवी बढवीरया एक वष्मक्भत्र रवीन हकस्यारया कर दयाखखिया गन्म आदेि हदन सकछ । रर हढिया ब्ुझयाए बयापर 
यस ऐन बरोजजर ियाग्े व्याज मरनयाहया हुनेछैन ।
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पररचे्द …११
जररवयानया िुल्क र ब्ययाज

३२.  जररवयानया ियाग्े : यस ऐनको पयािनया नगरवी करकया दयाययवि िटयाएरया कर अघधकृरिे कर तवगोको दस 
प्तरिर जररवयानया गन्म सके्छ ।

३३.  ब्ययाज ियाग्े यस ऐन बरोजजर दयाखखिया गनु्म पनने कर सरयरया दयाखखिया नगरेकोरया तरनु्म पननेरया बु्झयाउनु पनने 
रकरको वयार्षक दस प्तरिर व्याज ियाग्ेछ ।

३४.  अक्भिेख नरयाखेरया िुल्क ियाग्े : यस ऐन बरोजजर अक्भिेख रयाख्ुपनने कर्मव् भएकया करदयारयािे अक्भिेख 
नरयाखेरया रु. १०००।- िुल्क ियाग्ेछ ।

३५.  सरयरया तववरण दयाखखिया नगरेरया िुल्क ियाग्े : यस ऐन बरोजजर तववरण दयाखखिया गनु्मपनने दयाययवि भएकया 
करदयारयािे सरयरया तववरण दयाखखिया नगरेकोरया प्तर तववरण रु. १००० ।-िुल्क ियाग्ेछ ।

३६.  ्झटु्या तववरण हदएरया िुल्क ियाग्े : यस ऐन बरोजजर तववरण दयाखखिया गनु्म पनने दयाययवि भएकया करदयारयािे 
्झटु्या तववरण दयाखखिया गरवी करको दयाययवि घ्रटयाएरया फरक परेको कर रकर असुि गरवी सोको दस प्तरिर 
िुल्क ियाग्ेछ ।

३७. ब्ययाज नियाग्े यस ऐन बरोजजर ियाग्े िुल्क व्याज र जररवयानयारया पून व्याज ियाग्े छैन ।

पररचे्द …१२
पूव्महदिया र प्ियासकीय पुनरयाविोकन

३८. पूव्महदियारयाग गन्म सके् : (१) कुनै करदयारयाियाई यस ऐन बरोजजर िरयाइएको कर दस्रु िुल्क वया ऐनकया  
व्वस्याबयारे दतुवधया भएरया सोको तनरयाकरणकया ियामग तनजिे प्रुख प्ियासकीय अघधकृरसरषि तनवेदन 
हदन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन हदएकोरया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे दतुवधया तनरयाकरण गन्म 

पूव्महदिया जयारवी गरवी करदयारयाियाई सो पूव्महदिया उपिब्ध गरयाउने छ ।
(३)  उपदफया (१ ) र (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन अदयािररया तवचयारयाधवीन रहकेो वया 

अदयािरबयाट तनण्मय भैसकेको तवषयरया यस दफया बरोजजर पूवहदि जयारवी गन्म सहकने छैन ।
(४)  उपदफया (१) बरोजजरको  पूव्महदिया अदयािरको आदेिबयाट अन्यथिया नभएसम्म कयायर रहने छ।

३९ .  प्ियासकीय पुनरयाविोकन हुन सके् : यस ऐन बरोजजरकया देहयायको तनण्मय अघध प्ियासकीय पुनरयाविोकन 
हुन सके्छ:
(क)  कर अघधकृरिे गरेको कर तनधया्मरण, पुन: कर तनधया्मरण, र संिोघधर कर तनधया्मरण सम्बन्वी तनण्मय।
(ख) यस ऐन बरोजजर ियाग्े वया ियागेको कर र गैरकर रयाजश्व रथिया अन्य दस्रु, िुल्क, व्याज सम्बन्वी 

तनण्मय ।
४०. प्ियासकीय पुनरयाविोकन प्हकयया: (१ ) यस ऐन बरोजजरको कर तनधया्मरणको तनण्मय उपर चचत्त  
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नबझु् ेकरदयारयािे सो तनण्मय भएको मरतरिे ३० हदनक्भत्र प्रुख प्ियासकीय अघधकृरसरषि प्ियासकीय 
पुनरयाविोकनको ियामग तनवेदन हदन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजर प्ियासकीय पुनरयाविोकन ियामग परेको तनवेदन रयाघथि ६० कयाय्महदनक्भत्र 

कयावया्महवी र हकनयारया गनु्म पननेछ ।

 
पररचे्द … १३

पुनरयावेदन

४१.  उजरुवी नियाग्े: यस ऐन बरोजजर प्ियासकीय पुनरयाविोकन गन्म सहकने तवषयरया त्यस्ो पुनरयाविोकन भ ई 
कुनै अदयािररया कुनै उजुर ियाग्े छैन ।

४२.  पुनरयावेदन हदन सके् (१ ) प्ियासकीय पुनरयाविोकनको तनण्मय भएकोरया सो मरतरिे र प्ियासकीय 
पुनरयाविोकन नहुने तवषयरया कयारण परेको मरतरिे चचत्त नबझु् ेपषििे ६० हदतनभत्र सम्बन्न्र जजलिया 
अदयािररया पुनरयावेदन हदन सके्छ ।
 

पररचे्द … १४
गैरकर रयाजश्व

४३.  सेवया िुल्क रथिया दस्रु : नगरपयालिकयािे संतवधयानको अनुसूचवी ८ बरोजजरको षिते्र र तवषयरया आफूिे 
पुर्ख ययाएको सेवया बयापर सेवया िुल्क रथिया दस्रु िगयाई उठयाउन सके्छ ।

४४.  पय्मटन िुल्क (१ ) नगरपयालिकयािे आफै तनरया्मण गरेको पय्मटकीय स्ि. पय्मटन व्वसयाय र पय्मटकीय 
हरिययाकियापरया पय्मटन िुल्क िगयाई उठयाउन सके् छ । पय्मटकीय षिते्ररया उपिवध गरयाएको सेवयाको ियागर 
सञ्यािन र संभयार खच्मियाई आधयार रयानवी पय्मटन िुल्क िगयाउनु पननेछ ।
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन नगरपयालिकयािे अफनो षिते्रक्भत्र पय्मटन िुल्क 

िगयाइने छैन ।
४५.  सवयारवी सयाधन पयार्कङ िुल्क-: नगरपयालिकयािे आफूिे तनरया्मण वया व्वस्या गरेको सवयारवी सयाधन पयार्कग 

स्िरया सवयारवी सयाधन पयार्कग िुल्क िगयाई उठयाउन सके् छ । रर नेपयाि सरकयार र प्देि सरकयारिे तनरया्मण 
गरेकया रयातष्टय र प्देि स्रकया रयाजरयाग्मको छेउँछयाउ वया पेहटरया पयार्कग िुल्क उठयाउन सके् छैन ।

४६.  बहयाि तबटैरवी िुल्क-: - नगरपयालिकयािे सयाव्मजतनक स्यानवीय सरकयारको नयाररया रहकेो र ऐियानवी जग्या र 
त्यस्या जग्या रहकेया पोखरवी, हयाटबजयार प्दि्मनवी स्ि र रवी ठयाउँरया रयाख् अस्यायवी अनुरतर हदएकया पसिरया 
बहयाि तवटौरवी िुल्क िगयाई उठयाउन सके्छ ।

४७  जहिबटुवी कवयािवी र जजवजन्त ुिुल्क:. पयािवीकयािे जहिबटुवी, कवयािवी र जजवजन्त ुिुल्क उठयाउन सके्छ ।
४८.  अन्य िुल्क िगयाउन सके् (१) नगरपयालिकयािे आफनो आर्थिक ऐनरया उल्लिखखर तवषय र षिते्ररया िुल्क 
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िगयाई उठयाउन सके्छ ।
(२)  स्यानवीय सरकयारिे संतवधयान र अन्तर सरकयारवी तवत्तवीय व्वस्यापन ऐन, २०७४को तवपररर नहुने 

गरवी आफूिे प्दयान गरेको सेवया सुतवधया र व्वस्यापन गरेकया थिप वया नयया ँषिते्र वया तवषयरया िुल्क 
िगयाउन सके् ।

(३) उपदफया (२)बरोजजर िुल्क िगयाउन वया त्यसको दररया हरेफेर गरेको कुरयाको तववरण स्यानवीय 
सरकयारिे त्यस्ख : तनण्मय भएको मरतरिे सयार कयाय्म हदनक्भत्र नगरसभयाको बठैक चिेको सरयरया 
सभयारया र त्यस्ो बठैक नचिेको सरयरया उस पलछ बस्ख ने सभयाको पहहिो बठैकरया पेस गनु्म पननेछ ।

४९.  छुट वया मरनयाहया (१) नगरपयालिकयािे खयास अवस्यारया यस ऐन बरोजजर ियाग्े वया ियागेको गैरकर 
रयाजश्वरया आधयार र कयारण खुियाई आकं्िक वया पूण्म रूपयया छुट हदन वया मरनयाहया गन्म सके्छ । यसरवी छुट 
हददया करदयारयाियाई सरयान व्वहयार गररनेछ ।
(२)  नेपयाि सरकयार वया प्देि सरकयारिे कुनै पररयोजनया वया तवकयास कयाय्मको ियामग खयास सयारग्रवी, वया 

कयारोबयाररया कर नियाग्े व्वस्या गरेकोरया स्यानवीय सरकयारिे रर्ख रर्ख सरकयारसँग सरन्वय गरवी कर 
छुट स्म्बन्वी सो व्वस्याको पयािनया गनने र गरयाउने छ ।

(३) उपदफया-१ ) बरोजजर गैरकर रयाजश्वरया छुट वया मरनयाहया हदएको तववरण सभयाको बठैक चिेको 
सरयरया सभयारया र सभयाको बठैक नचिेको सरयरया त्यस पलछ बस्ख ने सभयाको पहहिो बठैकरया पेस 
गनु्म पननेछ ।
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पररचे्द … १५
सरन्वय सम्बन्वी व्वस्या

५२. नेपयाि सरकयारसँग सरन्वय: (१) नगरपयालिकयािे संिवीय कयानुन वया यस ऐन बरोजजर असुि उपर गनु्म पनने 
कर वया गैरकर रयाजश्व असुि गन्म एकद्यार प्णयािवी अपनयाउन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको एकद्यार प्णयािवी अपनयाउन स्यानवीय सरकयार वया स्यानवीय सरकयारिे 

अघधकयार सुमे्पको अघधकृर वया कर अघधकृरिे नेपयाि सरकयारिे सो प्योजनकया ियामग अघधकयार 
सुम्मकेो अघधकृरसँग सरन्वय गरवी आवश्यक व्वस्या गन्म सके्छ ।

(३)  नगरपयालिकयािे संतवधयानको सया्झया सूचवीरया रहकेया तवषयसँग सम्बन्न्र कर वया गैरकर रयाजश्वकया 
आधयार र दर वया कर प्ियासनकया सम्बन्रया नेपयाि सरकयारसँग सरन्वय गन्म सके् छ।

(४) उपदफया(२) र (३) बरोजजरको व्वस्या अन्तग्मर सरन्वय गरवी टुङ्ोरया पुमगएकया तवषयहरू यस 
ऐनरया परे सरह रयातनने छ र रवी व्वस्याकया हकरया यस ऐनरया अन्यत्र जुनसुकै कुरया  िे ख ख ए क ो 
भए रयापतन सोहवी अनुसयार कयायया्मन्वयन गनु्म पननेछ ।

५३.  प्देि सरकयारसँग सरन्वय (१) नगरपयालिकयािे प्देि कयानुन वया यस ऐन बरोजजर असुि उपर गनु्मपनने  
कर वया गैरकर रयाजश्व असुि गन्म एकद्यार प्णयािवी अपनयाउन सके्छ ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको एकद्यार प्णयािवी अपनयाउन स्यानवीय सरकयार वया स्यानवीय सरकयारिे 

अघधकयार सुमे्पको अघधकृर वया कर अघधकृरिे नेपयाि सरकयार वया नेपयाि सरकयार वया सो प्योजनकया 
ियामग अघधकयार सुम्मकेो अघधकृरसँग सरन्वय गरवी आवश्यक व्वस्या गन्म सके्छ।

(३)  नगरपयालिकयािे संतवधयानको सया्झया सूचवीरया रहकेया तवषयसँग सम्बन्न्र कर वया गैरकर रयाजश्वकया आधयार  वया 
दर वया कर प्ियासनकया संतवधयानरया प्देि सरकयारसँग सरन्वय गन्म सके्छ ।

(४ )  उपदफया (२) र (३) बरोजजरको व्वस्या अन्तग्मर सरन्वय गररएकया तवषयहरू यस ऐनरया परे 
सरह रयातनने छ र रवी व्वस्याकया हकरया यस ऐनरया अन्यत्र जुनसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन 
सोहवीअनुसयार कयायया्मन्वयन गनु्म पननेछ ।

५४.  केन्द्रवीय बैंकसँग सरन्वयः नगरपयालिकयािे कर र गैरकर रयाजश्व सङ्किनकया सम्बन्रया केन्द्रवीय बैंक नेपयािसँग 
सरन्वय गरवी आवश्यक व्वस्या गन्म सके्छ ।

५६.  अन्य तनकयाय कयायया्मिय र संस्यासँग सरन्वयः नगरपयालिकया वया सोको कुनै अघधकृरिे कर रथिया गैरकर 
रयाजश्वसँग सम्बन्न्र तवषयरया नेपयाि सरकयार र प्देि सरकयार अन्तग्मरकया सरकयारवी तनकयाय, बैंक वया 
संस्यासँग सरन्वय गन्म सके्छ ।
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पररचे्द … १६
रयाजश्व प्स्याव रजु्मरया रथिया सूचनया सम्बन्वी व्वस्या

५६.  रयाजश्व सम्बन्वी नंयया प्स्याव बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे कर रथिया गैरकर सम्बन्वी नयया ंकर प्स्याव रययार गदया्म 
सरोकयारवयाियासँग परयारि्म गनु्मपननेछ ।

५७.  सूचनया सयाव्मजतनक गनु्मपनने (१) यस कयानुन बरोजजर स्यानवीय सरकयारिे िगयाएको कर र गैर कर रयाजश्व 
उठयाउने कयायया्मियको प्रुखिे सो कर र रयाजश्वकया दर र त्यसरया भएको हरेफेर सम्बन्वी सूचनया सयाव्मजतनक 
गनु्म पननेछ ।
(२)  स्यानवीय सरकयारिे उपदफया (१ ) बरोजजरको कर, रयाजश्वकया दर र त्यसरया भएको हरेफेरसरेर 

मरियाई स्यानवीय सरकयारको वेभसयाइटरया रयाखेर व्वस्या मरियाउनु पननेछ ।
(३)  स्यानवीय सरकयारिे कर र रयाजश्वकया दर र हरेफेर सम्बन्वी तववरण केन्वीय सूचनया प्णयािवीरयासरेर 

रयाख्े प्योजनकया ियामग नेपयाि सरकयार अथि्म रन्तयािय वया सो रन्तयाियिे रोकेको कयायया्मियियाई 
उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

पररचे्द … १७
तवतवध

५८.  तवदु्रवीय रयाध्यरको प्योग गन्म सके्: यस ऐनरया अन्थत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन स्यानवीय 
सरकयारिे तवदु्रवीय रयाध्यर ( अनियाईन )बयाट करदयारयाियाई सूचनया हदने, करदयारयािे आफनो तववरण र 
प्रयाण पेस गनने कर िगयायत्तको तरनु्म ब्ुझयाउनु पनने रकर दयाखखिया गनने एवर्ख कर वया त्यस्ो रकर ब्ुझयाएको 
रघसद हदने िगयायत्तकया कर सम्बन्वी अन्य कयार कयारवयाहवी गन्म सहकने व्वस्या गन्म सके्छ ।

५९. अनुसूचवी हरेफेर नगरकयाय्मपयालिकयािे यस ऐनको अनुसूचवीरया आवश्यक हरेफेर गन्म सके्छ र उलेिख 
गररएको हेरफेरको सूचनया सभयाको बठैक बसेको भए बठैकरया र रत्याि बठैक नबस् ेभए त्यस पलछ बस् े
सभयाको पहहिो बठैकरया पेस गनु्म पननेछ ।

६१.  कयागजयारको ढयाचँया (१ ) यो ऐन र यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनदनेक्िकयारया उलेिख नभएको वया नरोहकएको 
कुनै तववरण, ढयाचँया रररकया वया जयानकयारवी सम्बन्रया आवश्यक व्वस्या गन्म उपयतुि देखखएरया स्यानवीय 
सरकयारिे आदेि वया सूचनया जयारवी गरवी आवश्यक व्वस्या गन्म सके् छ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजरको आदेि वया सूचनया सव्मसयाधयारणको जयानकयारवीको ियामग स्यानवीय सरकयारको 

कयायया्मिय सूचनया पयाहट, वेभसयाइट र स्यानवीय पत्र पमत्रकयाको रयाध्यरेबयाट उपिब्ध गरयाउन सहकने 
छ ।

६२.  सूचनया रयारेलि ररर पुगेको रयातनने: (१ ) यस ऐन बरोजजर हदनु पनने म्याद-सूचनया वया कयागजयार देहयाय 
बरोजजर ब्ुझयाए वया पठयाएरया सम्बन्न्र व्क्तिियाई ब्ुझयाएकया वया हदइएको रयातननेछ :

(क)  सम्बन्न्र व्क्तिियाई नै बु्झयाएको ।
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(ख)  तनजको पररबयारको उरेर पुगेकया सदस्ियाई ब्ुझयाएको । 
(ग )  तनजको कयानुन व्वसयायवी वया िेखयापयािियाई ब्ुझयाएको । 
(ि)  नयावयालिगको हकरया संरषिक वया रयाथिवर व्क्तिियाई ब्ुझयाएको । 
(ङ)  कयायया्मिय संस्या वया तनकयायको हकरया प्बन्क वया प्ियासकीय प्रुखियाई ब्ुझयाएको ।
(च)  करदयारयाको ठेगयानयारया हुियाकबयाट रजजष््टवी गरवी पठयाएको ।

(२)  कर एकयाईको अघधकृको नयार र पद खुलने गरवी दस्खर गररएको, कमप्टुर प्तवघधबयाट इनस्कीप्ट 
वया इनको ि गररएको, छयाप िगयाइएको वया सो कयागजयाररया िेखवी यस ऐन बरोजजर जयारवी गररएको, 
रयारेिवी गररएको वया हदईएको कयागजयारियाई रवीर पूव्मक रयातननेछ ।

६३. कयागजयारको अक्भिेख रयाख्े: (१ ) यस ऐन बरोजजर कर बु्झयाउनु पनने दयाययवि भएको प्ते्यक व्क्ति वया 
करदयारयािे देहयायबरोजजरकया आवश्यक कयागजयारहरू सुरक्षिर गरवी रयाखु् पननेछ:

(क )  यस ऐन बरोजजर नगरपयालिकयारया पेस गनु्म पनने कयागजयार र सोियाई पुष्टययाई गनने सूचनया रथिया 
कयागजयार ।

(ख)  कर तनधया्मरण गन्म सधयाउ पुर्ख ययाउने कयागजयारहरू ।
(ग) खच्म कट्वी गनु्म पनने भए सोियाई पुष्टययाई गनने कयागजयार ।

(२)  नगरकयाय्मपयालिकयािे लिखखर रुपरया सूचनया जयारवी गरवी अन्यथिया रोकेको रया बयाहके यस दफया 
बरोजजरको कयागजयारहरू सम्बन्न्र आय वष्म सरयाप्त भएको मरतरिे कन्न्तरया ४ वष्मको अवघिसम्म 
सुररक्षिर रयाखु पननेछ ।

६४.  अदयािरियाई भए सरहको अघधकयार हुने: यस ऐनकया प्ययाोजनकया ियामग गयाउँ/नगर कयायया्मपयालिकयाको 
अघधकयारप्याप्त अघधकृरियाई सम्बन्न्र व्क्तिियाई सम्बन्न्र व्क्तिियाई ज्झकयाउने बययान, गरयाउने प्रयाण 
ब्ुझने र लिखरहरू पेस गन्म िगयाउने सम्बन्रया प्चलिर नेपयाि कयानुन बरोजजर अदयािरियाई भए सरहको 
अघधकयार हुनेछ ।

६५.  आदेि वया तनदनेिन हदन सके् : संिवीय र प्देि सरकयारिे कर प्ियासनियाई प्भयावकयारवी बनयाउन नेपयािको 
संतवधयान र संिवीय रथिया प्देि सरकयारको कर सम्बन्वी कयानुन र यो ऐनको प्यावधयानियाई कयायया्मन्वयन गन्म 
गरयाउन आवश्यक आदेि वया तनदनेिन हदन सके्छ । यस्ो आदेि वया तनदनेिन पयािनया गनु्म गयाउँ/नगर 
कयाय्मपयालिकयाको कर्मव् हुनेछ ।

६६.  कर अघधकृरको पररचय पत्र-: कर एकयाईरया कयार गनने प्ते्यक कर अघधकृर र अन्य कर्मचयारवीिे पररचय 
पत्र आफनो सयाथिरया रयाखेर, कयार गनने सरयरया िगयाउने र कर्मव् पयािनयाको घसिघसियारया पररचय पत्र 
सम्बन्न्र व्क्तिियाई देखयाउनु पननेछ ।

६७.  तवभयागवीय कयारवयाहवी र सजयाय हुने (१ ) कर अघधकृर वया कर प्ियासनसँग सम्बन्न्र कुनै कर्मचयाररिे 
कर तरनु्म ब्ुझयाउनु पनने दयाययवि भएको व्क्ति वया करदयारयाियाई हयानवी नोक्यानवी पुर्ख ययाउने, करको दयाययवि 
घ्रटवीबढवी गनने, सरयान अवस्यारया करदयारया बवीच असरयान व्वहयार गनने, कुनै करदयारयाियाई अनुचचर फयाईदया 
पुर्ख ययाउन वया करदयारयाबया आफनो वया अरु कसैको तनजवी स्याथि्म पूर्र गनने उदे्श्यिे कुनै कयार गरेरया वया कयानुन 
बरोजजर गनु्म पनने कयार सरयरया नगरवी दःुख वया हरैयानवी हदएरया सम्बन्न्र व्क्तििे स्यानवीय सरकयारको 
प्रुख प्ियासकीय अघधकृरसरषि उजुर गन्म सके्छ ।
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(२) उपदफया (१) बरोजजर उजरु परेरया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे आवश्यक छयानतवन गरवी 

सम्बन्न्र कर्मचयाररियाई सेवया सम्बन्वीकयानुन बरोजजर आफूियाई कयारवयाहवी गनने अघधकयार भएको 
तवषयरया अयाफैिे तवभयागवीय कयारवयाहवी गनने र कयारवयाहवी गनने अघधकयार नभएको तवषयरया तवभयागवीय 
कयारवयाहवीको ियामग अघधकयारप्याप्त अघधकयारवीसरषि रयायसयाथि पेस गननेछ ।

(३ )  उपदफया (२ ) बरोजजर छयानतबन गदया्म प्चलिर कयानुन बरोजजर अनुचचर कयाय्म गरेको कुरया खुलन 
आएरया अघधकयारप्याप्त अघधकयारवीिे आवश्यक कयारवयाहवी गन्म सके्छ ।

(४)  उपदफया (३ ) बरोजजर छयानतबन र कयारवयाहवी गदया्म प्रयाण नष्ट हुन सके् भएरया कयाय्मकयारवी अघधकृरिे 
त्यस्ो कर अघधकृर वया अन्य कर्मचयारवीियाई सम्बन्न्र सेवया सम्बन्वी कयानुन बरोजजर तनिम्बन गन्म 
सके् छ ।

(५) उपदफया (२) बरोजजर छयानतबन गनने अवघध भर सो अघधकृरियाई कर अघधकृरको जजम्मवेयारवीबयाट 
अिग रयाखखने छ ।

(६ )  उपदफया (३ ) बरोजजरको छयानतबन गनने र कर अघधकृरको जजम्मवेयारवीबयाट अिग रयाख्े अवघध रवीन 
रहहनयाभन्या बढवी हुनेछैन ।

६८.  पुरसृ्र गन्म सके् (१) बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे यथियाथि्मपरक र तवश्वसनवीय रुपरया रथिया कयानुनिे रोकेको 
सरयक्भत्र कर तववरण ब्ुझयाउने ियागेको कर दयाखखिया गनने र कर अघधकृरिे अनुरोध गरेकया सूचनया उपिब्ध 
गरयाउने रवीन जनया करदयारयाियाई प्ते्यक वष्म पुरस्यार हदने व्वस्या गन्म सके् छ ।
(२)  उपदफया (१ ) बरोजजर हदइने पुरष्यार सम्बन्वी अन्य व्वस्या बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे तनधया्मरण 

गरे बरोजजर हुनेछ ।
६९  म्याद हदम्याद नजयाने : यस ऐनरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए पतन यस ऐन बरोजजर संवयाद वया 

हदम्याद गणनया गदया्म देहयायको अवघध बयाहके गरवी गणनया गररनेछ:
(क) अदयािरबयाट स्गन वया कर अघधकृर वया अन्य सरकयारवी तनकयायबयाट रोक्या वया स्गन भएको अवघध, 
(ख)  पुनरयावेदन गरेकोरया पुनरयावेदन रहको अन्न्तर तनण्मय भएको जयानकयारवी प्याप्त नभएसम्मको अवघध

७०.  तनदनेक्िकया वया हदग्दि्मन (म्यानुयि) बनयाउने अघधकयार यस ऐन बरोजजरको कयार प्भयावकयारवी रूपरया गन्म 
स्यानवीय सरकयार वया सो सरकयारिे अल्तिययारवी हदएको अघधकयारवीिे आवश्यक तनदनेक्िकया वया हदग्दि्मन 
बनयाउन सके्छ ।
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अनुसूचवी- १

(दफया १० उपदफया (४)को (ि)सँग सम्बन्न्र
ह्यासकट्वी गनने रररकया

यस ऐन बरोजजर सम्पचत्तको ह्यासकट्वी गनने ररवीकया सरयान कट्वी ररवीकया (यतुनफर्म चयाज्म रेथिि)को हफक्ि 
इन्सटयािरेन्ट रेथिि अनुसयार हुनेछ । यसको गणनया देहयाय बरोजजर गनु्म पननेछ ।

सुत्र:
हयासकट्वी रकर = सम्पचत्तको प्यारम्म्भक रूल् - अनुरयातनर िेष रूल्

            सम्पचत्तको आयु (वष्म)

उदयाहरण:
कुनै सम्पचत्तको रूल् िुरुरया रु. १ ०, ० ०, ० ० ० । - छ । यसको आय ु२ ० वष्म छ । २ ० वष्म पलछ यो 
सम्पचत्त तबरिी गदया्म रु. २, ० ०, ० ० ० । - आउछ भने यसको प्तर वष्म हयासकट्वी रकर

तनम्यानुसयार हुनछ ।
हयासकट्वी रकर १०, ००, ०००-२, ००, ०००
                  २०
= ८०००००
    २०
= ४००००।-

(प्र्रवष्म रु. ४०००० । … हयासकट्वी खच्म घ्रटयाउन पयाइनछ । )
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ऐन सङ्ख्याः१६

न्ययाययक समरतरिे उजरुवीको कयारवयाहवी हकनयारया गदया्म 
अपनयाउनुपनने कयाय्मतवघधकया सम्बन्रया व्वस्या गन्म बनेको 

ऐन, २०७४ (संिोधन २०७६)

स्वीकृर मरतरः २०७६।११।०७
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प्स्यावनयाः 
 न्ययाययक समरतरिे प्चलिर कयानुन बरोजजर उजुरवीको कयारवयाहवी र हकनयारया गदया्म अपनयाउनुपनने कयाय्मतवघध रय गरवी 
स्ष्टरया, एकरूपरया एवर्ख पयारदर्िरया कयायर गरवी कयानुनको ियासन रथिया न्ययाय प्तरको जनतवश्वयास कयायर रयाखवीरहनको ियामग 
प्चिनरया रहकेो संिवीय कयानुनरया भएदेखख बयाहके थिप कयानुनवी व्वस्या गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे, नेपयािको संतवधयानको 
धयारया २२१को उपधयारया (१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगरसभयािे यो ऐन बनयाएको छ ।

पररचे्द -१
प्यारम्म्भक

१. संक्षिप्त नयार र प्यारम्भः (१) यस ऐनको नयार "बयाणगङ्या नगरपयालिकया" न्ययाययक समरतर (कयाय्मतवघध सम्बन्वी) ऐन, 
२०७४" रहकेो छ । (२) यो ऐन ररुून्त प्यारम्भ हुनेछ ।

२. पररभयाषयाः तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस ऐनरया;
(क) "उजरुवी" भन्यािे समरतरसरषि परेको उजरुवीबयाट सुरु भएको प्चलिर कयानुन बरोजजर समरतरिे कयारवयाहवी 

र हकनयारया गनने उजुरवी सम्झनुपछ्म  । 
(ख) “खयाम्े” भन्यािे रोहकएको सम्पचत्तको रूल्याङ्कन गररदया भ्याउने हदियाई सम्झनु पद्मछ । 
(ग) “चिन चियाईहदने” भन्यािे तनण्मय पचियार हक अघधकयारप्याप्त भएको व्क्तिियाई कुनै वस् ुवया सम्पचत्त 

भोग गन्म हदने कयाय्मियाई सम्झनुपद्मछ ।
(ि) “जरयानर” भन्यािे कुनै व्क्ति वया सम्पचत्तियाई न्ययाययक समरतरिे चयाहकेो वखररया उपम्स्र वया हयाजजर 

गरयाउन लिएको जजम्मया वया उत्तरदयाययविियाई सम्झनुपद्मछ । 
(ङ) “रयारेिवी” भन्यािे न्ययाययक समरतरको षिते्रयाघधकयारक्भत्रकया तववयादहरूरया सम्बन्न्र पषिियाई व्ुझयाईने 

म्याद, सूचनया, आदेि, पूजमी वया जयानकयारवी पत्र रररपूव्मक वु्झयाउने कयाय्मियाई सम्झनुपछ्म  । 
(च) “रयायदयार” भन्यािे सम्पचत्तको तववरण वया गन्तवी गरेको सङ्ख्या जतनने व्होरया वया सम्पचत्तको फयाटँवयारवी 

वया िगरियाई सम्झनुपद्मछ । 
(छ) “रोहकएको ” वया “रोहकए बरोजजर” भन्यािे यस ऐन अन्तग्मर बनेको तनयररया रोहकए बरोजजर 

सम्झनुपछ्म  ।
(ज) “दरपवीठ” भन्यािे न्ययाययक समरतरसरषि पेस हुन आएकया कुनै कयागजपत्रको सम्बन्रया ररर नपुगे वया 

कयानुनिे दरया्म नहुने वया नियाग्े भएरया त्यसको पछयाहिपट्ट् सोको कयारण र अवस्या जनयाइ अघधकयारप्याप्त 
अघधकयारवीिे िेखखहदने तनदनेिन वया व्होरयाियाई सम्झनुपद्मछ । 

(्झ) “नयारेसवी” भन्यािे कुनै व्क्तिको नयार, थिर र वरनसरेरको तवस्रृ तववरण खुियाइएको व्होरयाियाई 
सम्झनुपद्मछ । 

(ञ) “नयालिस” भन्यािे कुनै तववयादको तवषयरया दफया ८ बरोजजर हदएको उजरुवी, तनवेदन वया हफरयाद सम्झनुपछ्म  
(ट)  “तनण्मय हकरयाब” भन्यािे समरतरिे उजरुवीरया गरेको तनण्मयको अक्भिेख रयाख्को ियामग खिया गरेको 
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उजरुवीरया तनण्मय गरेको व्होरया र त्यसको आधयार रथिया कयारणको संक्षिप्त उलेिख भएको हकरयाब 
सम्झनुपछ्म  ।

(ठ)  “पञ्क्खृ तर रोि” भन्यािे पञ् भियाद्वीिे सम्पचत्तको स्िगर रथिया स्यानवीय अविोकन रूल्याङ्कन गरवी 
तबरिी तवररण हुन सके् उचचर ठहरयाएर तनजचिर गरेको रूल्ियाई सम्झनुपद्मछ ।  

(ि) “पेसवी” भन्यािे न्ययाययक समरतरसरषि तनण्मययाथि्म पेस हुने तववयादहरूरया पषिहरूियाई   
उपम्स्र गरयाई सुनुवयाइ गनने कयारियाई सम्झनुपद्मछ । 

(ढ) “प्तरवयादवी” भन्यािे बयादवीिे जसकया उपर उजुरवी दरया्म गद्मछ सो व्क्ति वया संस्या सम्झनुपछ्म  ।
(ण) “वकपत्र” भन्यािे तववयाद सम्बन्रया जयानकयार भइ सयाषिवीको रुपरया व्ति गरेकया कुरया िेखखने वया 

िेखखएको कयागजियाई सम्झनुपछ्म  । 
(र) “बन् ईजियास” भन्यािे न्ययाययक समरतर अन्तग्मर तनरुपण हुने तववयादहरूरध्य ेगोप् प्कृतरको तववयाद 

भएको र सम्वधि पषिहरूबवीच गोपतनयरया कयायर गन्म आवश्यक देखखएरया सम्वधि पषिहरू रयात्र सहभयागवी 
हुने गरवी प्वन् गररएको सुनुवयाइ कषिियाई सम्झनुपछ्म  । 

(थि) “वयादवी” भन्यािे कसै उपर समरतरसरषि उजुरवी दरया्म गनने व्क्ति वया संस्या सम्झनुपछ्म  ।
(द) “रूल्तववी” भन्यािे न्ययाययक समरतर अन्तग्मर तवचयारयाधवीन रुधिया अन्य अड्या अदयािररयासरेर तवचयारयाघधन 

भईरहकेो अवस्यारया न्ययाययक समरतरिे तनण्मय गदया्म अन्य तवचयारयाघधन रुधियारया प्भयातवर हुने देखखएरया 
प्भयाव पयानने रुधियाको फैसिया नभएसम्म प्भयातवर हुने रुद्या स्मगर गनने कयाय्मियाई सम्झनुपछ्म  । 

(ध) “िगयापयार” भन्यािे िरजग्या र त्यससँग अन्तर तनहहर टहरया, बोट तवरुवया, खुलिया जमरन र त्यसरया रहकेया 
सबखैयािे संरचनया वया चचनेको जग्या, छेउछयाउ, सेरोफेरो र  समू्पण्म अवयवियाई सम्झनुपद्मछ । 

(न) “सदरस्याहया” भन्यािे धरौटवीरया रहकेो रकरको िगर कट्या गरवी आम्यानवीरया बयाध् ेकयाय्मियाई 
 सम्झनुपछ्म  ।   
(प) “सभया” भन्यािे नगरसभया सम्झनुपछ्म  ।
(फ) “समरतर” भन्यािे न्ययाययक समरतर सम्झनुपछ्म  र सो िवदिे स्यानवीय ऐनको दफया ४८को उपदफया (६) 

बरोजजरको समरतरियाइ्मसरेर जनयाउनेछ ।
(ब) “सयाि वसयािवी” भन्यािे हरेक वष्मको ियामग छुट्या छुटै् हुने गरवी प्तरवष्मको तनमरत्त स्यायवी रुपरया रय 

गररएको सर्म सम्झनुपछ्म  ।
 (भ)  “स्यानवीय ऐन” भन्यािे “स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४” सम्झनुपछ्म  ।
(र) "संतवधयान" भन्यािे नेपयािको संतवधयान सम्झनुपछ्म  ।
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पररचे्द-२
समरतरको अघधकयार

३. उजरुवीरया तनण्मय सम्बन्वी कयारः समरतररया दरया्म भएकया उजुरवी वया उजरुवीको तनण्मय गनने वया दरया्म भएको नयालिि वया 
उजरुवीको कुनै व्होरयािे िगर कट्या गनने अघधकयार समरतरियाइ्म रयात्र हुनेछ ।

४. तनण्मय सम्बन्वी बयाहके अन्य कयारः 
(१)  दफया ३ रया उलेिख भएको वया प्चलिर कयानुनिे समरतर वया समरतरको सदस्िे नै गनने भन् ेव्वस्या गरेको 

वया कयाय्मको प्कृतरिे समरतर वया समरतरको सदस्िे नै गनु्मपनने स्ष्ट भैरहकेोदेखख बयाहकेको अन्य कयाय्महरू 
यस ऐनरया रोहकएको कर्मचयारवी र त्यसरवी नरोहकएको रया समरतरिे तनण्मय गरवी रोकेको वया अघधकयार प्दयान 
गरेको कर्मचयारवीिे गनु्म पननेछ ।

(२) रोहकएको ियाखया प्रुख वया रोहकएकया अन्य कर्मचयारवीिे यस ऐन र प्चलिर कयानुन बरोजजर रोहकएको 
कयार गदया्म समरतरको संयोजक वया समरतरिे रोकेको सदस्को प्ते्यषि तनदनेिन, देखदेख र तनयन्तणरया रहवी 
गनु्म पननेछ ।

५. यस ऐन बरोजजर कयाय्मतवघध अविम्बन गनु्मपननेः समरतरिे उजरुवी वया उजरुवीको कयारवयाहवी र हकनयारया गदया्म प्चलिर र 
सम्बन्न्र संिवीय कयानुनरया स्ष्ट उलेिख भएदेखख बयाहके यस ऐन बरोजजरको कयाय्मतवघध अविम्बन गनु्म पननेछ ।

६.  समरतरिे हनेनेः समरतरियाइ्म देहयाय बरोजजरको उजरुवीहरूरया कयारवयाहवी र हकनयारया गनने अघधकयार रहनेछः
(क) स्यानवीय ऐनको दफया ४७ अन्तग्मरको उजरुवी, 
(ख) रेिमरियाप ऐन, २०६८ अनुसयार रेिमरियापको ियामग नगरपयालिकयारया प्तेषर उजरुवी, 
(ग) संतवधयानको अनुसूचवी-८ अन्तग्मरको एकि अघधकयार अन्तग्मर सभयािे बनयाएको कयानुन बरोजजर तनरूपण 

हुने गरवी घसर्जर उजरुवी, रथिया
(ि) प्चलिर कयानुनिे नगरपयालिकयािे हनेने भनवी रोकेकया उजुरवीहरू ।

७. समरतरको षिते्रयाघधकयारः समरतरिे दफया ६ अन्तग्मरकयारध्य ेदेहयाय बरोजजरकया उजरुवीहरूरया रयात्र षिते्रयाघधकयार ग्रहण 
गनने रथिया कयारवयाहवी हकनयारया गननेछः
(क) व्क्तिको हकरया उजरुवीकया सब ैपषि नगरपयालिकयाको भैगोलिक षिते्रयाघधकयारक्भत्र बसोबयास गरररहकेो, 
(ख) प्चलिर कयानुन र संतवधयानको भयाग ११ अन्तग्मरको कुनै अदयािर वया न्ययाययाधवीकरण वया तनकयायको 

षिते्रयाघधकयारक्भत्र नरहेको, 
(ग) नगरपयालिकयाको षिते्रयाघधकयारक्भत्र परेकया कुनै अदयािर वया तनकयायबयाट रेिमरियाप वया मरियापत्रको ियामग 

प्तेषर गररएको, 
(ि) अचि सम्पचत्त सरयावेि रहेको तवषयरया सो अचि सम्पचत्त नगरपयालिकयाको भौगोलिक षिते्रयाघधकयारक्भत्र 

रहहरहेको, रथिया
(ङ) कुनै िटनयासँग सम्बन्न्र तवषयवस् ुरहेकोरया सो िटनया नगरपयालिकयाको भौगोलिक षिते्रक्भत्र िटेको ।
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पररचे्द-३

उजरुवी रथिया प्तरवयाद दरया्म
८. तबवयाद दरया्म गननेः 

(१)  कसै उपर तबवयाद दरया्म गदया्म वया उजरुवी चियाउँदया प्चलिर कयानुन बरोजजर हकदैयया पुगेको व्क्तििे 
समरतरको रोहकएको ियाखयासरषि उजरुवी दरया्म गन्म सके्छ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर उजरुवी हददँया यस ऐन रथिया प्चलिर कयानुन बरोजजर खुियाउनुपनने कुरया सब ैखुियाइ्म 
रथिया पुर्ख ययाउनुपनने प्हरियया सब ैपूरया गरवी अनुसूचवी-१ बरोजजरको ढयाचँयारया हदनु पननेछ ।

(३) उपदफया (२) रया िेखखएदेखख बयाहके उजुरवीरया देहयाय बरोजजरको व्होरयासरेर खुियाउनुपननेछः
(क) बयादवीको नयार, थिर, वरन र तनजको बयाब ूर आरया, रथिया थियाहया भएसम्म बयाजे र बज्यैको नयार;
(ख) प्तरवयादवीको नयार, थिर र थियाहया भएसम्म तनजको बयाब ुर आरयाको नयार, थिर र स्यान पत्तया ियाग्े गरवी 

स्ष्ट खुिेको वरन;
(ग) नगरपयालिकयाको नयारसहहर समरतरको नयार;
(ि) उजरुवी गनु्मपरेको व्होरया र समू्पण्म तववरण;
(ङ) नगरपयालिकयािे रोके अनुसयारको दस्रु ब्ुझयाएको रघसद वया तनस्या;
(च) समरतरको षिते्रयाघधकयारक्भत्रको उजरुवी रहेको व्होरया र सम्बन्न्र कयानुन;
(छ) बयादवीिे दयाववी गरेको तवषय र सोसँग सम्बन्न्र प्रयाणहरू;
(ज) हदम्याद ियाग्े भएरया हदम्याद रहेको रथिया हकदैयया पुगेको  सम्बन्वी व्होरया;
(्झ) कुनै सम्पचत्तसँग सम्बन्न्र तवषय भएकोरया सो सम्पचत्त चि भए रहकेो स्यान, अवस्या रथिया अचि 

भए चयारहकलियासहहरको सब ैतववरण ।
(४)  प्चलिर कयानुनरया कुनै तविेष प्हरियया वया ढयाचँया वया अन्य केहवी उलेिख भएको रहछे भने सो सन्भ्मरया 

आवश्यक तववरणसरेर खुिेको हुनु पननेछ ।
(५)  कुनै हकघसरको षितरपूर्र भरयाउनुपनने अथिवया बण्डया िगयाउनुपनने अवस्याको उजरुवीको हकरया त्यस्ो षितरपूर्र 

वया बण्डया वया चिनको ियामग सम्बन्न्र अचि सम्पचत्तको तववरण खुिेको हुनु पननेछ ।
९. तबवयाद दरया्म गरवी तनस्या हदनेः 

(१)  उजरुवी प्ियासकिे दफया ८ बरोजजर प्याप्त उजरुवी दरया्म गरवी बयादवीियाइ्म रयारेख रोकी अनुसूचवी-२ बरोजजरको 
ढयाचँयारया तबवयाद दरया्मको तनस्या हदनु पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर रयारेख हदनु पनने अवस्यारया रयारेख रोक्या अनुसूचवी-३ बरोजजरको ढयाचँयारया रयारेख 
भपया्मइ्म खिया गरवी सम्बन्न्र पषिको दस्खर गरयाइ्म मरघसि सरेर रयाख्ुपछ्म  ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर रयारेख भपया्मइ्मरया रोहकएको रयारेख रथिया उति मरतररया हुने कयाय्मसरेर उलेिख गरवी 
सम्बन्न्र पषिियाइ्म अनुसूचवी-४ बरोजजरको ढयाचँयारया रयारेख पचया्म हदनु पननेछ ।

१०. उजरुवी दरपवीठ गननेः 
(१) उजरुवी प्ियासकिे दफया ८ बरोजजर पेस भएको उजरुवीरया प्हरियया नपुगेको देखखए पूरया गनु्मपनने देहयायको 

प्हरियया पूरया गरवी अथिवया खुियाउनुपनने देहयायको व्होरया खुियाई ल्याउनु भन् ेव्होरया िेखवी पयाचँ हदनको सरय 
रोकी रथिया तबवयाद दरया्म गन्म नमरलने भए सोको कयारणसहहरको व्होरया जनयाइ्म दरपवीठ गरेरया बयादवीियाइ्म 
उजरुवी हफरया्म हदनु पननेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर प्हरियया नपुगेको भनवी दरपवीठ गरवी हफरया्म गरेको उजरुवीरया दरपवीठरया उलेिख भए 
बरोजजरको प्हरियया पूरया गरवी पयाचँ हदनक्भत्र ल्याएरया दरया्म गररहदनुपछ्म  ।
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(३) उपदफया (१) बरोजजरको दरपवीठ आदेि उपर चचत्त नबझु् ेपषििे सो आदेि भएको मरतरिे तरन हदनक्भत्र 

उति आदेिको तवरूधदरया समरतरसरषि तनवेदन हदन सके्छ ।
(४)  उपदफया (३) बरोजजर हदएको तनवेदन व्होरया रनयाघसब देखखए समरतरिे उपदफया (१) बरोजजरको 

दरपवीठ बदर गरवी तबवयाद दरया्म गन्म आदेि हदनसके्छ ।
(५) उपदफया (४) बरोजजर आदेि भएरया उजरुवी प्ियासकिे त्यस्ो तबवयाद दरया्म गरवी अरू प्हरियया पूरया गनु्म 

पननेछ ।
११. दरया्म गन्म नहुनेः उजरुवी प्ियासकिे दफया ८ बरोजजर पेस भएको उजरुवीरया देहयाय बरोजजरको व्होरया हठक 

भएनभएको जयाचँ गरवी दरया्म गन्म नमरलने देखखएरया दफया १० बरोजजरको प्हरियया पूरया गरवी दरपवीठ गनु्म पननेछः
(क) प्चलिर कयानुनरया हदम्याद रोहकएको रया हदम्याद वया म्यादक्भत्र उजुरवी परे नपरेको ;
(ख) प्चलिर कयानुन बरोजजर समरतरको षिते्रयाघधकयारक्भत्रको उजरुवी रह ेनरहेको ;
(ग) कयानुन बरोजजर ियाग्े दस्रु दयाखखि भए नभएको ;
(ि) कुनै सम्पचत्त वया अघधकयारसँग सम्बन्न्र तवषयरया तववयाद तनरूपण गनु्मपनने तवषय उजरुवीरया सरयावेि रहकेोरया 

त्यस्ो सम्पचत्त वया अघधकयार तवषयरया उजरुवी गन्म बयादवीको हक स्यातपर भएको प्रयाण आवश्यक पननेरया सो 
प्रयाण रह ेनरहेको ;

(ङ) उति तवषयरया उजरुवी गनने हकदैयया बयादवीियाइ्म रह ेनरहेको ;
(च) लिखररया पुरया गनु्मपनने अन्य ररर पुगे नपुगेको ; 

१२. दोहोरो दरया्म गन्म नहुनेः 
(१) यस ऐनरया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन प्चलिर कयानुन बरोजजर समरतर वया अन्य कुनै अदयािर 

वया तनकयायरया कुनै पषििे उजरुवी गरवी समरतर वया उति अदयािर वया तनकयायबयाट उजरुवीरया उलेिख भएको 
तवषयरया प्रयाण ब्ुझवी वया नब्ुझवी तववयाद तनरोपण भैसकेको तवषय रहकेो छ भने सो उजरुवीरया रहकेया पषि 
तवपषिको बवीचरया सोहवी तवषयरया समरतरिे उजरुवी दरया्म गन्म र कयारवयाहवी गन्म हँुदैन ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर दरया्म गन्म नमरलने उजरुवी भुिवि दरया्म भएकोरया सो व्होरया जयानकयारवी भएपलछ 
उजरुवी जनुसुकै अवस्यारया रहकेो भए पतन समरतरिे उजरुवी खयारेज गनु्म पननेछ । 

१३. उजरुवीसयाथि लिखर प्रयाणको सक्ि पेस गनु्मपननेः उजरुवीसयाथि पेस गनु्म पनने प्ते्यक लिखर प्रयाणको सक्ि र कम्तिरया 
एक प्तर नक्ि उजुरवीसयाथि ैपेस गनु्म पननेछ र उजरुवी प्ियासकिे त्यस्ो लिखररया कुनै कैहफयर जनयाउनुपनने भए सो 
जनयाइ सो प्रयाण सम्बन्न्र मरघसिरया रयाखे्छ ।

१४. उजरुवी रथिया प्तरवयाद दरया्म दस्रुः 
(१) प्चलिर कयानुनरया तबवयाद दरया्म दस्रु रोहकएको रया सोहवी बरोजजर रथिया दस्रु नरोहकएको रया एक सय 

रूपैयया ँब्ुझयाउनुपननेछ ।
(२) प्चलिर कयानुनरया प्तरवयाद दरया्म दस्रु नियाग्े भनेको रया बयाहके एक सय रूपैयया ँ प्तरवयाद दरया्म दस्रु 

ियाग्ेछ।
१५. प्तरवयाद पेस गनु्मपननेः 

(१)  प्तरवयादवीिे दफया २० बरोजजर म्याद वया सूचनया प्याप्त भएपलछ म्याद वया सूचनयारया रोहकएको सरययावघधक्भत्र 
उजरुवी प्ियासकसरषि आफै वया वयारेसरयाफ्म र लिखखर प्तरवयाद दरया्म गनु्म पननेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर प्तरवयाद पेस गदया्म प्तरवयादवीिे भएको प्रयाण रथिया कयागजयारकया प्तरलितप सयाथि ै
संिग् गरवी पेस गनु्म पननेछ ।

(३)  प्तरवयादवीिे लिखखर व्होरया हदँदया अनुसूचवी-५ बरोजजरको ढयाचँयारया हदनु पननेछ ।
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१६. प्तरवयाद जयाचँ गननेः 

(१) उजरुवी प्ियासकिे दफया १५ बरोजजर पेस भएको प्तरवयाद जयाचँ गरवी कयानुन बरोजजरको ररर पुगेको रथिया 
म्यादक्भत्र पेस भएको देखखए दरया्म गरवी समरतरसरषि पेस हुने गरवी मरघसि सयारेि गनु्म पननेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर प्तरवयाद दरया्म हुने भएरया उजरुवी प्ियासकिे प्तरवयादवीियाइ्म बयादवी मरियानको रयारेख 
रोकु् पननेछ ।

१७. लिखररया पुरयागनु्मपनने सरयान्य रररः 
(१) प्चलिर कयानुन रथिया यस ऐनरया अन्यत्र िेखखएदेखख बयाहके समरतरसरषि दरया्म गन्म ल्याएकया उजरुवी रथिया 

प्तरवयादरया देहयाय बरोजजरको रररसरेर पूरया गनु्म पननेछः
(क) एफोर सयाइजको नेपयािवी कयागजरया बयाययारँफ्म  पयाचँ सेत्न्टमरटर, पहहिो पृष्ठरया िवीररफ्म  दस 

सेत्न्टमरटर र त्यसपलछको पृष्ठरया पयाचँ सेत्न्टमरटर छोिेको रथिया प्ते्यक पृष्ठरया बचत्तस हरफरया 
नबढयाइ्म कयागजको एकयारफ्म  रयात्र िेखखएको ; 

(ख) लिखर दरया्म गन्म ल्याउने प्ते्यक व्क्तििे लिखरको प्ते्यक पृष्ठको िवीर पुछयाररया छोटकरवी दस्खर 
गरवी अन्न्तर पृष्ठको अन्त्यरया िेखयामिक रथिया ल्यापचे सहहछयाप गरेको ;

(ग) कुनै कयानुन व्वसयायवीिे लिखर रययार गरेको भए तनजिे पहहिो पृष्ठको बयायया ँरफ्म  तनजको कयानुन 
व्वसयायवी दरया्म प्रयाणपत्र नंबर, नयार र कयानुन व्वसयाययको हकघसर खुियाइ्म दस्खर गरेको ; रथिया

(ि) लिखरको अन्न्तर प्करणरया यस लिखररया िेखखएको व्होरया हठक सयाचँो छ, ्झटु्या ठहरे कयानुन 
बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया भन् ेउलेिख गरवी सोरुतन लिखर दरया्म गन्म ल्याएको वष्म, रहहनया र गरे 
रथिया वयार खुियाइ्म लिखर दरया्म गन्म ल्याउने व्क्तििे दस्खर गरेको, ।

रर व्होरया पुरयाई पेस भएको लिखर लिनियाई यो उपदफयािे बयाधया पयारेको रयातनने छैन । 
(२) लिखररया तवषयहरू रिरबधद रूपरया प्करण प्करण छुट्ख ययाई संयमरर र रयया्महदर भयाषयारया िेखखएको हुनु 

पननेछ । 
(३)  लिखररया पेटबोलिरया परेको स्यानको पहहचयान हुने स्ष्ट तववरण र व्क्तिको नयार, थिर, ठेगयानया रथिया अन्य 

तववरण स्ष्ट खुिेको हुनु पननेछ ।
(४) लिखर दरया्म गन्म ल्याउने वया समरतररया कुनै कयागज गन्म आउनेिे तनजको नयार, थिर र वरन खुिेको 

नयागररकरया वया अन्य कुनै प्रयाण पेस गनु्मपछ्म  ।

१८. नक्ि पेस गनु्मपननेः उजरुवी वया प्तरवयाद दरया्म गन्म ल्याउनेिे तवपषिवीको ियामग उजरुवी रथिया प्तरवयादको नक्ि रथिया 
संिग् लिखर प्रयाणहरूको नक्ि सयाथि ैपेस गनु्मपछ्म  ।

१९. उजरुवी वया प्तरवयाद संिोधनः
(१)  लिखर दरया्म गन्म ल्याउने पषििे समरतररया दरया्म भइसकेको लिखररया िेखयाइ वया टयाइप वया रुद्रणको सरयान्य 

त्रटुवी सच्याउन तनवेदन हदन सके्छ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदनरया रयाग बरोजजर सच्याउँदया दयाववी रथिया प्तरवयादरया गररएको रयाग वया 

दयाववीरया रुिभूर पषिरया फरक नपनने र तनकै सरयान्य प्कयारको संिोधन रयाग गरेको देखेरया उजरुवी प्ियासकिे 
सो बरोजजर सच्याउन हदन सके्छ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर संिोधन भएरया सोको जयानकयारवी उजरुवीको अकको पषिियाइ्म हदनु पननेछ ।
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पररचे्द-४
म्याद रयारेिवी रथिया रयारेख 

२०. म्याद सूचनया रयारेि गननेः 
(१)  उजरुवी प्ियासकिे दफया ९ बरोजजर तबवयाद दरया्म भएपलछ बहढरया दइु्म हदनक्भत्र प्तरवयादवीकया नयाररया प्चलिर 

कयानुनरया म्याद रोहकएको भए सोहवी बरोजजर र नरोहकएको भए पन्ध्र हदनको म्याद हदइ्म सम्बन्न्र विया 
कयायया्मियरयाफ्म र उति म्याद वया सूचनया रयारेि गन्म सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर म्याद वया सूचनया रयारेि गदया्म दफया ९ बरोजजरको उजरुवी रथिया उति उजरुवी सयाथि पेस 
भएको प्रयाण कयागजको प्तरलितपसरेर संिग् गरवी पठयाउनु पननेछ ।

(३) उपदफया (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन एकभन्या बढवी प्तरवयादवीियाइ्म म्याद हदनुपदया्म प्रयाण 
कयागजको नक्ि कुनै एकजनया रूि प्तरवयादवीियाइ्म पठयाइ्म बयाहँकको म्यादरया प्रयाण कयागजको नक्ि 
फियानयाको म्याद सयाथि पठयाइएको छ भन् ेव्होरया िेखवी पठयाउनु पननेछ ।

(४) उपदफया (१) बरोजजर प्याप्त भएको म्याद विया कयायया्मियिे बहढरया तरन हदनक्भत्र रयारेि गरवी रयारेिवीको 
व्होरया खुियाइ्म समरतररया पठयाउनु पननेछ ।

(५) उपदफया (१) बरोजजर म्याद रयारेि हुन नसकेरया देहयाय बरोजजरको तवदु्रवीय रयाध्यर वया पमत्रकयारया सूचनया 
प्कयािन गरेर म्याद रयारेि गनु्म पननेछः 
(क) म्याद रयारेि गररनुपनने व्क्तिको कुनै फ्याक् वया इ्मरेि वया अन्य कुनै अक्भिेख हुन सके् तवदु्रवीय 

रयाध्यरको ठेगयानया भए सो रयाध्यरबयाट;
(ख) प्तरवयादवीिे म्याद रयारेिवी भएको जयानकयारवी पयाउन सके् रनयाघसब आधयार छ भन् ेदेखखएरया समरतरको 

तनण्मयबयाट कुनै स्यानवीय दैतनक पमत्रकयारया सूचनया प्कयािन गरेर वया स्यानवीय एफ.एर. रेहियो वया 
स्यानवीय टेलिक्भजनबयाट सूचनया प्सयारण गरेर; वया

(ग) अन्य कुनै सरकयारवी तनकयायबयाट म्याद रयारेि गरयाउँदया म्याद रयारेि हुन सके् रनयाघसब कयारण 
देखखएरया समरतरको आदेिबयाट त्यस्ो सरकयारवी तनकयायरयाफ्म र ।

 (६) यस ऐन बरोजजर म्याद जयारवी गनु्मपदया्म अनुसूचवी-६ बरोजजरको ढयाचँयारया जयारवी गनु्म पननेछ ।

२१. रोहवररया रयाख्ुपननेः यस ऐन बरोजजर विया कयायया्मियरयाफ्म र रयारेि गररएको म्यादरया सम्बन्न्र वियाको अध्यषि वया 
सदस् रथिया कम्तिरया दइु्मजनया स्यानवीय भियादमर रोहवररया रयाखु् पननेछ ।

२२. रवीर बरेवीर जयाचँ गननेः 
(१) उजरुवी प्ियासकिे म्याद रयारेिवीको प्तरवेदन प्याप्त भएपलछ रवीरपूव्मकको रयारेि भएको छ वया छैन जयाचँ 

गरवी आवश्यक भए सम्बन्न्र विया सचचवको प्तरवेदनसरेर लिइ्म रवीरपूव्मकको देखखए मरघसि सयारेि रयाखवी 
रथिया बरेवीरको देखखए बदर गरवी पुनः म्याद रयारेि गन्म िगयाइ्म रयारेिवी प्तर मरघसि सयारेि रयाख्ु पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर जयाचँ गदया्म सम्बन्न्र कर्मचयारवीिे बदतनयर रयाखवी कयाय्म गरेको देखखए उजरुवी 
प्ियासकिे सो व्होरया खुियाइ्म समरतरसरषि प्तरवेदन पेस गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजरको प्तरवेदनको व्होरया उपयतुि देखखए समरतरिे सम्बन्न्र कर्मचयारवी उपर 
कयारवयाहवीको ियामग कयाय्मपयालिकयासरषि िेखवी पठयाउनसके्छ ।
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२३. रयारेखरया रयाख्ूपननेः 

(१) उजरुवी प्ियासकिे दफया ९ बरोजजर तबवयाद दरया्म गरेपलछ उजरुवीकरया्मियाइ्म र दफया १६ बरोजजर प्तरवयाद दरया्म 
गरेपलछ प्तरवयादवीियाइ्म रयारेख रोकी रयारेखरया रयाख्ुपछ्म  ।

(२) उजरुवीकया पषिहरूियाइ्म रयारेख रोक्या रयारेख रोहकएको हदन गररने कयारको व्होरया रयारेख भपया्मइ्म रथिया रयारेख 
पचया्मरया खुियाइ्म उजरुवीकया सब ैपषिियाइ्म एकै मरियानको मरतर रथिया सरय उलेिख गरवी एकै मरियानको रयारेख 
रोकु्पछ्म  ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर रयारेख रोहकएको सरयरया कुनै पषि हयाजजर नभए पतन रोहकएको कयाय्म सम्पन् गरवी 
अकको रयारेख रोकु्पनने भएरया हयाजजर भएको पषिियाइ्म रयारेख रोकी सरयरया हयाजजर नभइ्म पलछ हयाजजर हुने 
पषिियाइ्म अघि हयाजजर भइ्म रयारेख ियाने पषिसँग एकै मरियान हुने गरवी रयारेख रोकु् पछ्म  ।

(४) यस दफया बरोजजर रोहकएको रयारेखरया उपम्स्र भएकया पषिहरूियाइ्म सयाथि ै रयाखवी समरतरिे उजरुवीको 
कयारवयाहवी गनु्मपछ्म  ।

(५) उपदफया (४) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन रोहकएको रयारेखरया कुनै पषि उपम्स्र नभए पतन 
समरतरिे तबवयादको तवषयरया कयारवयाहवी गन्म बयाधया पननेछैन ।

२४. समरतरको तनण्मय बरोजजर हुनेः समरतरिे म्याद रयारेिवी सम्बन्रया प्चलिर कयानुन रथिया यस ऐनरया िेखखएदेखख 
बयाहकेको तवषयरया आवश्यक प्हरियया तनधया्मरण गन्म सके्छ ।

पररचे्द-५
सुनवयाइ्म रथिया प्रयाण बझु् ेसम्बन्रया

२५. प्यारम्म्भक सुनवयाइ्मः 
(१) रेिमरियापबयाट तबवयाद तनरुपण हुन नसकी समरतररया आएकया तबवयाद प्तरवयाद दरया्म वया बययान वया सो 

सरहको कुनै कयाय्म भएपलछ सुनवयाइ्मको ियामग पेस भएको तबवयादरया उपिब्ध प्रयाणकया आधयाररया रत्याि 
तनण्मय गन्म सहकने भएरया समरतरिे तबवयाद पेस भएको पहहिो सुनवयाइ्मरया नै तनण्मय गन्म सके्छ ।

(२) समरतरसरषि पेस भएको तबवयादरया उपदफया (१) बरोजजर रत्याि तनण्मय गन्म सहकने नदेखखएरया समरतरिे 
देहयाय बरोजजरको आदेि गन्म सके्छः-

(क) तबवयादरया रुख नमरिेको कुरयारया यहकन गन्म प्रयाण बझु् ेवया अन्य कुनै कयाय्म गनने;
(ख) तबवयादरया बझु्पुनने प्रयाण यहकन गरवी पषिबयाट पेस गन्म िगयाउने वया सम्बन्न्र तनकयायबयाट रयाग गनने 

आदेि गनने; 
(ग) रेिमरियापकया सम्बन्रया तबवयादकया पषिहरूसँग छिफि गनने; रथिया
(ि) तबवयादकया पषि उपम्स्र भएरया सुनुवयाइको ियामग रयारेख रथिया पेघसको सरय रयालिकया तनधया्मरण गनने।

(३) उपदफया (१) र (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन समरतरिे स्यानवीय ऐनको दफया ४७को उपदफया 
(२) बरोजजरको उजरुवीरया रेिमरियापको ियामग पठयाउने आदेि गनु्म पननेछ ।

२६. प्रयाण दयाखखि गननेः बयादवी वया प्तरवयादवीिे कुनै नयया ँप्रयाण पेस गन्म अनुरतर रयाग गरवी तनवेदन पेस गरेरया उजरुवी 
प्ियासकिे सोहवी हदन लिन सके्छ ।

२७. लिखर जयाचँ गननेः 
(१) समरतरिे उजरुवीरया पेस भएको कुनै लिखरको सत्यरया परवीषिण गन्म रेखया वया हस्याषिर तविेषज्ियाइ्म जयाचँ 
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गरयाउन जरूरवी देखेरया सो लिखरियाइ्म असत्य भन् ेपषिबयाट परवीषिण दस्रु दयाखखि गन्म िगयाइ्म रेखया वया 
हस्याषिर तविेषज्बयाट लिखर जयाचँ गरयाउन सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर जयाचँ गदया्म रनयाघसब रयाहफकको सरय रोकी आदेि गनु्म पननेछ र सरयक्भत्र जयाचँ 
सम्पन् हुनको ियामग यथियासम्भव व्वस्या गनु्म पननेछ । 

(३) उपदफया (१) बरोजजर जयाचँ गदया्म लिखर असत्य ठहररएरया लिखर सत्य रहकेो भन् ेपषिबयाट ियागेको दस्रु 
असुि गरवी उपदफया (१) बरोजजर दस्रु दयाखखि गनने पषिियाइ्म भरयाइ्महदनुपछ्म  ।

२८. सयाषिवी बझु्ःे 
(१) समरतरबयाट सयाषिवी बझु् ेआदेि गदया्म सयाषिवी बझु् ेहदन रोकी आदेि गनु्म पननेछ । सयाछी रयाखदया बढवीरया ५ जनया 

रयाख्ु पनने । 
(२) उपदफया (१) बरोजजर आदेि भएपलछ उजरुवी प्ियासकिे उजरुवीको पषिियाइ्म आदेिरया उलेिख भएको 

मरतररया सयाषिवी बझु् ेरयारेख रोकु्पननेछ ।
(३) सयाषिवी बझु् े रयारेख रोहकएको हदनरया आफनो सयाषिवी समरतरसरषि उपम्स्र गरयाउनु सम्बन्न्र पषिको 

दयाययवि हुनेछ ।
२९. समरतरको रफ्म बयाट बकपत्र गरयाउनेः 

(१) यस ऐनरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन नयाबयािक वया अिति वया वधृदवधृदया पषि रहकेो 
उजरुवीरया सयाक्षि बकपत्रको ियामग रोहकएको रयारेखको हदन उपम्स्र नभएको वया उपम्स्र नगरयाइएको 
सयाषिवीियाइ्म समरतरिे म्याद रोकी समरतरको रफ्म बयाट ज्झकयाइ्म बकपत्र गरयाउन सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर सयाषिवी ज्झकयाउँदया बकपत्र हुने रयारेख रोकी म्याद जयारवी गनु्म पननेछ र उजुरवीकया 
पषिहरूियाइ्मसरेर सोहवी मरियानको रयारेख रोकु्पननेछ ।

३०. सयाषिवी बकपत्र गरयाउनेः 
(१) उजरुवी प्ियासकिे सयाषिवी बकपत्रको ियामग रोहकएको हदन पषिहरूसँग तनजहरूिे उपम्स्र गरयाउन ल्याएकया 

सयाषिवीको नयारयाविवी लिइ्म समरतरसरषि पेस गनु्म पननेछ ।
(२) सयाषिवी बकपत्रको ियामग रोहकएको रयारेखको हदन उजरुवीकया सब ैपषििे सयाषिवी उपम्स्र गरयाउन ल्याएको 

भए कयायया्मिय खुलनयासयाथि रथिया कुनै पषििे सयाषिवी उपम्स्र गरयाउन नल्याएको भए हदनको बयाह् बजपेलछ 
समरतरिे उपिब्ध भए सम्मकया सयाषिवीको बकपत्र गरयाउनु पननेछ ।

३१. बने्ज गन्म सके्ः 
(१) सयाषिवीको बकपत्र गरयाउँदया उजरुवीको तवषयवस्भुन्या फरक प्कयारको रथिया सयाषिवी वया उजुरवीको पषिियाइ्म 

अपरयातनर गनने वया ज्झझ्याउने वया अनुचचर प्कयारको प्श्न सोघधएरया समरतरिे त्यस्ो प्श्न सोध्बयाट पषिियाइ्म 
बने्ज गन्म सके्छ ।

(२) नयाबयािक वया वधृद वया अिति वया तबरयारवीिे सयाषिवी बकु्पनने भइ्म त्यस्ो उजरुवीरया कुनै पषिको उपम्स्रवी वया 
अन्य कुनै रनयाघसब कयारणिे सयाषिवीियाइ्म बकपत्र गन्म अनुचचर दबयाव परेको वया पनने प्बि सम्भयावनया रहकेो 
छ भन् ेसमरतरियाइ्म ियागेरया समरतरिे त्यस्ो पषिको प्ते्यषि उपम्स्रवीियाइ्म बने्ज गरवी तनजियाई सयाषिवीिे 
नदेख्े गरवी रयात्र उपम्स्र हुन आदेि गन्म सके्छ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर आदेि गरेरया सयाषिवीिे नदेख्े गरवी पषि उपम्स्र हुने व्वस्या मरियाउने दयाययवि 
समरतरको हुनेछ ।

(४) उपदफया (१) वया (२) बरोजजर गदया्म समरतरिे उजरुवीसँग सम्बन्न्र आवश्यक प्श्न रययार गरवी समरतरको 
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रफ्म बयाट बकपत्र गरयाउन सके्छ ।

३२. पेसवी सूचवी प्कयािन गनु्मपननेः
(१) उजरुवी प्ियासकिे प्ते्यक हप्तया िुरिवयार अगयारवी हप्तयाको ियामग पेसवी रोहकएको तबवयादहरूको सयाप्तयाहहक 

पेसवी सूचवी रथिया रोहकएको हदन उति हदनको ियामग पेसवी रोहकएकया तबवयादहरूको पेसवी सूचवी प्कयािन गननेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजरको सूचवी संयोजकिे र तनजको अनुपम्स्रवीरया तनजिे जजम्मवेयारवी रोकेको समरतरको 

सदस्िे प्रयाक्णर गनु्म पननेछ ।
३३. दैतनक पेसवी सूचवीः 

(१) उजरुवी प्ियासकिे दफया ३२ बरोजजरको सयाप्तयाहहक पेसवी सूचवीरया चढेकया तबवयादहरूको रोहकएको हदनको 
पेसवी सूचवी रययार गरवी एक प्तर सूचनया पयाटवीरया टयासँ् िगयाउनु पननेछ रथिया एक प्तर समरतरकया सदस्हरूियाइ्म 
उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको सूचवीरया तबवयादहरू उलेिख गदया्म तबवयाद दरया्मको आधयाररया देहयायको रिररया रययार 
गरवी प्कयािन गरयाउनु पननेछः-

  (क) नयाबयािक पषि भएको तबवयाद;
  (ख) ियारवीररक अितिरया वया अपयाङ्रया भएको व्क्ति पषि भएको तबवयाद;
  (ग) सत्तरवी वष्म उरेर पूरया भएको वृधद वया वधृदया पषि भएको तबवयाद; रथिया
  (ि) तबवयाद दरया्मको रिरयानुसयार पहहिे दरया्म भएको तबवयाद ।
(३) उपदफया (२) बरोजजर पेसवी सूचवी रययार गदया्म रुल्तववीबयाट जयागेकया रथिया सवकोच् अदयािर, उच् अदयािर 

रथिया जजलिया अदयािरबयाट पुनः इन्सयाफको ियामग प्याप्त भइ्म दरया्म भएको तबवयादको हकरया सुरूरया समरतररया 
दरया्म भएको मरतरियाइ्म नै दरया्म मरतर रयानवी रिर तनधया्मरण गनु्म पननेछ ।

(४) उपदफया (१) वया (२) रया रहकेो रिरयानुसयार नै समरतरिे तबवयादको सुनवयाइ्म र कयारवयाहवी रथिया हकनयारया गनु्म 
पननेछ ।

३४. उजरुवी प्ियासकको जजम्मवेयारवी हुनेः पेसवी सूचवीरया चढेकया तबवयादहरू कयायया्मिय खुिेको एक िण्टयाक्भत्र समरतरसरषि 
सुनवयाइ्मको ियामग पेस गनने रथिया उति हदनको रोहकएको कयाय्म सहकए पलछ समरतरबयाट हफरया्म बजु्झलिइ्म सुरक्षिर रयाख्े 
जजम्मवेयारवी उजरुवी प्ियासकको हुनेछ ।

३५. प्रयाण सुनयाउन सके्ः समरतरिे दफया २५ बरोजजर रोहकएको रयारेखको हदन उपम्स्र सब ैपषिियाइ्म अकको पषििे पेस 
गरेको प्रयाण एवर्ख कयागजयार देखयाइ्म पढवी बयाचँवी सुनयाइ्म सो बयारेरया अकको पषिको कुनै कथिन रहकेो भए लिखखर बययान 
गरयाइ्म मरघसि सयारेि गरयाउन सके्छ ।

३६. तबवयादको सुनवयाइ्म गननेः 
(१) समरतरिे दबु ैपषिको कुरया सुनवी तनजहरूको तबवयादको सुनुवयाइ्म रथिया तनण्मय गनु्म पननेछ ।
 (२) उपदफया (१) बरोजजरको सुनवयाइ्म रथिया तनण्मय गदया्म पषिहरूको रोहवररया गनु्म पननेछ ।
(३) उपदफया (१) बरोजजर तबवयादको सुनवयाइ्म गदया्म इजियास कयायर गरवी सुनुवयाइ्म गन्म रनयाघसव देखखएरया सोहवी 

अनुसयार गन्म सके्छ ।
रर दबु ैपषिको भनयाइ रथिया जजहकर सुन्ियाई उपदफया ३ अनुसयारको इजियास कयायर गन्म बयाधया हुनेछैन ।

३७. बन् इजियासको गठन गन्म सके्ः
(१) समरतरिे रहहिया रथिया बयािबयालिकया सरयावेि रहकेो रथिया आवश्यक देखेको अन्य तबवयादको सुनवयाइ्मको 
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ियामग बन् इजियास कयायर गरवी सुनवयाइ्म गन्म सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको बन् इजियासरया तबवयादकया पषि रथिया अन्य सरोकयारवयािया बयाहके अन्य व्क्तिियाइ्म 
इजियासरया प्वेि गन्म नपयाउने गरवी बन् इजियासको गठन गनु्म पननेछ ।

(३) बन् इजियासबयाट हरेरने तबवयादको कयार कयारवयाहवी, पवीहिरको नयार थिर ठेगयानया िगयायरकया तवषय गोप् रयाख्ु 
पननेछ ।

३८. बन् इजियास सम्बन्वी अन्य व्वस्याः 
(१) बन् इजियासबयाट हरेरएकया तबवयादहरूको कयागजयारको प्तरलितप बयादवी, प्तरवयादवी र तनजको हहररया असर 

परेको कुनै सरोकयारवयाियाबयाहके अरू कसैियाइ्म उपिब्ध गरयाउनुहँुदैन ।
(२) उपदफया (१) बरोजजरको तबवयादको रथ् खुियाइ्म कुनै सरयाचयार कुनै पत्रपमत्रकयारया सम्पषेण हुन हदनु हँुदैन।
(३) उपदफया (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन समरतरिे पषिको गोपतनयरया रथिया हहररया प्तरकूि 

प्भयाव नपनने गरवी सरयाचयार सम्पषेण गन्म भने कुनै बयाधया पननेछैन ।
३९. थिप प्रयाण बझु्ःे तबवयादको सुनवयाइ्मको रिररया तबवयादको कुनै पषिको अनुरोधरया वया तबवयाद सुनवयाइ्मको रिररया 

समरतर आफैिे थिप प्रयाण बझु्पुनने देखेरया उजरुवीकया पषिहरूियाइ्म थिप प्रयाण पेस गन्म पेस गनने रयारेख रोकी आदेि 
गन्म सके्छ ।

४०. स्याथि्म बयाजँ्झएको तबवयाद हने्म नहुनेः समरतरको सदस्िे देहयायकया तबवयादको कयारवयाहवी र हकनयारयारया संिग् हुनुहँुदैनः-
(क) आफनो वया नजजकको नयारेदयारको हक हहर वया सरोकयार रहेको तबवयाद;
 स्ष्टवीकरणः यस उपदफयाको प्योजनको ियामग "नजजकको नयारदेयार" भन्यािे अपुरयािवी पदया्म कयानुन बरोजजर 

अपुरयािवी प्याप्त गन्म सके् प्याथिमरकरया रिररया रहेको व्क्ति, रयारया, रयाइजू, सयानवीआरया, ठूिवीआरया, 
सयानोबयाब,ु ठूिोबयाबू, पतर वया पत्वी रफ्म कया सयासू, ससुरया, फूपु, फूपयाज,ु सयािया, जठेयान, सयािवी, हददवी, 
बहहनवी, क्भनयाज,ु बहहनवी ज्याइ्मँ , भयाञ्या, भयाञ्वी, भयाञ्वी ज्याइ्मँ , भयाञ्वी बहुयारवी रथिया त्यस्ो नयारयाकया व्क्तिको 
एकयासगोिरया रहकेो पररवयारको सदस् सम्झनुपछ्म  ।

(ख) तनजिे अन्य कुनै हघैसयररया गरेको कुनै कयाय्म वया तनज संिग् रहकेो कुनै तवषय सरयावेि रहकेो कुनै तबवयाद;
(ग) कुनै तवषयरया तनजिे तबवयाद चलने वया नचलने तवषयको छिफिरया सहभयागवी भइ्म कुनै रयाय हदएको भए सो 

तवषय सरयावेि रहेको तबवयाद; वया
(ि) अन्य कुनै कयारणिे आधयारभूर रूपरया तनज र तनजको एकयािर सँगोिकया पररवयारकया सदस्को कुनै स्याथि्म 

बयाजँ्झएको तबवयाद ।
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको कुनै अवस्या देखखएरया जनु सदस्को त्यस्ो अवस्या पछ्म  उति सदस्िे तबवयाद 

हेन्म नहुने कयारण खुियाइ्म आदेि गनु्म पननेछ ।
(३)  उपदफया (१)को प्तरकूि हुने गरवी कुनै सदस्िे कुनै तबवयादको कयारवयाहवी र हकनयारयारया सहभयागवी हुन 

ियागेरया तबवयादको कुनै पषििे आवश्यक प्रयाणसहहर तबवयादको कयारवयाहवी हकनयारया नगन्म तनवेदन हदन 
सके्छ र सो सम्बन्रया कयार कयारबयाहवी स्यानवीय ऐनको दफया ४८(५) अनुसयार हुनेछ ।

(४)  उपदफया (३) अनुसयार तबवयाद तनरुपण हुन नसके् अवस्यारया स्यानवीय ऐनको दफया ४८(६) र (७)को 
ब्यबस्या अनुसयारको सभयािे रोकेको समरतरिे कयार कयारवयाहवी र हकनयारयारया गननेछ ।

(५)  उपदफया (४) बरोजजर गदया्म सभयािे तबवयादकया पषिहरूियाइ्म सोहवी उपदफया बरोजजर गहठर समरतरबयाट 
तबवयादको कयारवयाहवी हकनयारया हुने कुरयाको जयानकयारवी गरयाइ्म उति समरतरसरषि उपम्स्र हुन पठयाउनु पननेछ ।
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पररचे्द-६

तनण्मय र अन्य आदेि
४१. तनण्मय गनु्मपननेः 

(१) समरतरिे सुनवयाइ्मको ियामग पेस भएको तबवयाद हेदया्म कुनै प्रयाण बझु्पुनने बयाहँक नरहवी तबवयाद हकनयारया गनने 
अवस्या रहकेो देखखएरया सोहवी पेसवीरया तबवयादरया तनण्मय गनु्म पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर तनण्मय गरेपलछ तनण्मयको व्होरया तनण्मय हकरयाबरया िेखवी समरतररया उपम्स्र 
सदस्हरू सबैिे दस्खर गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजर गररएको तनण्मयको दफया ४२ र अन्य प्चलिर कयानुन बरोजजर खुियाउनुपनने तववरण 
खुिेको पूण्म पयाठ तनण्मय भएको मरतरिे बहढरया सयार हदनक्भत्र रययार गरवी मरघसि सयारेि रयाख्ुपछ्म  
। 

(४) उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन सरययाभयाव अथिवया अन्य कुनै रनयाघसब कयारणिे 
गदया्म सोहवी हदन तबवयाद तनण्मय गन्म नसके् भएरया आगयारवी हप्तयाको कुनै हदनको ियामग अकको पेसवी रयारेख 
रोकु्पननेछ ।

४२. तनण्मयरया खुियाउनुपननेः 
(१) समरतरिे दफया ४१ बरोजजर गरेको तनण्मयको पूण्मपयाठरया यस दफया बरोजजरकया कुरयाहरू खुियाइ्म अनुसूचवी-

७ बरोजजरको ढयाचँयारया रययार गनु्म पननेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर पूण्मपयाठ रययार गदया्म बयादवी रथिया प्तरवयादवीको जजहकर, तनण्मय गनु्मपनने देखखएको 

तवषय, दबु ैपषिबयाट पेस भएको प्रयाणकया कुरयाहरूसरेरको तवषय खुियाउनुपननेछ ।
(३) उपदफया (२) रया उलेिख भएदेखख बयाहके पूण्मपयाठरया देहयायकया कुरयाहरूसरेर खुियाउनुपननेछः-

(क) रथ्को व्होरया;
(ख) तबवयादको कुनै पषििे कयानुन व्वसयायवी रयाखेको भएरया तनजिे पेस गरेको बहस नोट रथिया बहसरया 

उठयाइएकया रूि तवषयहरू;
(ग) तनण्मय गन्मको ियामग आधयार लिइएको प्रयाणकया सयाथि ैदबु ैपषिबयाट पेस भएको प्रयाण रथिया त्यसको 

तवशे्षण;
(ि) तनण्मय कयायया्मन्वयन गन्मको ियामग गनु्मपनने तवषयहरूको घसिघसिेवयार उलेिखनसहहरको रपघसि 

खण्ड; रथिया
(ङ) तनण्मय उपर पुनरयावेदन ियाग्े भएरया पुनरयावेदन ियाग्े जजलिया अदयािरको नयार र के कतर हदनक्भत्र 

पुनरयावेदन गनु्मपनने हो सोसरेर । 
(४) उपदफया २ रथिया ३ रया उलेिख भएदेखख बयाहके देहयायकया कुरयाहरूसरेर तनण्मयरया खुियाउन सके्छः-
(क) सयाषिवी वया सज्ममरनको बकपत्रको सयारयािं;
(ख) कुनै नजवीरको व्या्या वया अविम्बन गरेको भए सो नजवीरको तववरण र तबवयादरया उति नजवीरको 

घसधदयान्त के कुन आधयाररया ियागू भएको हो अथिवया ियागू नभएको हो भन् े कयारणसहहरको 
तवशे्षण;

(ग) तनण्मयबयाट कसैियाइ्म कुनै कुरया हदनु भरयाउनु पनने भएको भए कसियाइ्म के कतर भरयाइ्म हदनुपनने हो 
सोको तववरण; रथिया

(ि) तबवयादको रिररया कुनै रयािसरयान वया प्रयाणको रुपरया केहवी वस् ुसमरतरसरषि पेस भएको भए सो 
रयािसरयान वया वस्कुो हकरया के गनने हो भन् ेतवषय ।

४३. प्यारम्म्भक सुनवयाइ्मरया तनण्मय हुन सके्ः 
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(१) समरतरिे पहहिो सुनवयाइ्मको ियामग पेस भएको अवस्यारया नै तबवयादरया थिप प्रयाण बजु्झरहनुपनने अवस्या 

नरहकेो देखेरया अथिवया हदम्याद वया हकदैयया वया समरतरको षिते्रयाघधकयार नरहकेो कयारणिे तबवयाद तनण्मय गन्म 
नमरलने देखेरया पहहिो सुनवयाइ्मरया नै तनण्मय गन्म सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको तनण्मय षिते्रयाघधकयारको अभयाव रहकेो कयारणिे भएको अवस्यारया षिते्रयाघधकयार 
ग्रहण गनने अदयािर वया स्यानवीय रह वया अन्य तनकयायरया उजरुवी गन्म जयानु भनवी सम्बन्न्र पषिियाइ्म जयानकयारवी 
हदनु पननेछ ।

४४. तनण्मय संिोधनः
(१) समरतरसरषि तबवयादको पषि वया कुनै सरोकयारवयाियािे तबवयादको तनण्मयरया भएको कुनै िेखयाइ्मको त्रटुवी 

संिोधन गरवी पयाउन जजहकर लिइ्म तनण्मयको जयानकयारवी भएको पैंतरस हदनक्भत्र तनवेदन हदन सके्छ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन परवी समरतरिे हेदया्म सरयान्य त्रटुवी भएको र संिोधनबयाट तनण्मयको रूि 

आियरया कुनै हरेफेर नहुने देखेरया छुटै् पचया्म खिया गरवी तनवेदन बरोजजर तनण्मय संिोधन गनने आदेि 
हदनसके्छ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजरको आदेि रूि तनण्मयको अक्भन् अङ्को रुपरया लिइनेछ ।
४५. तनण्मयरया हरेफेर गन्म नहुनेः 

(१) समरतरकया सदस् अथिवया अरु कसैिे पतन समरतरकया सदस्हरूको दस्खर भैसकेपलछ तनण्मयरया कुनै 
प्कयारको थिपिट वया केररेट गन्म हँुदैन ।

(२) कसैिे उपदफया (१) बरोजजरको कसुर गनने कर्मचयारवीियाइ्म आवश्यक कयारवयाहवीको ियामग सम्बन्न्र 
तनकयायरया िेखवी पठयाउनु पननेछ । 

४६. तनण्मय भएपलछ गनु्मपनने कयारवयाहवीः 
(१) उजरुवी प्ियासकिे समरतरबयाट तनण्मय भएपचियार तनण्मय हकरयाबरया समरतरकया सदस्हरू सबैंको दस्खर 

भएको यहकन गरवी तनण्मय हकरयाब र मरघसि जजम्मया लिनुपछ्म  ।
(२) यस ऐन बरोजजर तनण्मयको पूण्मपयाठ रययार भएपलछ सब ैसदस्को दस्खर भैसकेपलछ उजरुवी प्ियासकिे 

तनण्मयको कयायया्मन्यवय गन्मकया ियामग रत्याि गनु्मपनने केहवी कयाय्म भए सो सम्पन् गरवी मरघसि अक्भिेखको 
ियामग पठयाउनुपछ्म  ।

४७. तनण्मय गनु्मपनने अवघधः 
(१) समरतरिे प्तरवयाद दयाखखि भएको वया बययान गनु्मपननेरया प्तरवयादवीको बययान भएको मरतरिे रथिया प्तरवयाद 

दयाखखि नभएको वया बययान नभएकोरया सो हुनुपनने म्याद भुतियान भएको मरतरिे नबे्ब हदनक्भत्र तबवयादको 
अन्न्तर तनण्मय गनु्म पननेछ । 

(२) उपदफया (१) बरोजजरको सरययावघध गणनया गदया्म रेिमरियापको ियामग पठयाइ्मएको तबवयादको हकरया 
रेिमरियापको प्हरिययारया ियागेको सरय कटयाइ्म अवघध गणनया गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (१) रया जुनसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन तबवयादरया बझु्पुनने प्रयाण रथिया पूरया गनु्मपनने प्हरियया 
बयाहँक नरहवी तबवयाद तनण्मय गन्म अङ् पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्ध्र हदनक्भत्र अन्न्तर तनण्मय गनु्म 
पननेछ। 

४८. अन्तररर संरषिणयामिक आदेि जयारवी गन्म सहकनेः 
स्यानवीय ऐनको दफया ४९को उपदफया ८को खण्ड (क)देखख (ङ)सम्म उल्लिखखर तवषयरया रत्याि अन्तररर 

संरषिणयामिक आदेि जयारवी गन्म सहकनेछ । यस्ो आदेि जयारवी गदया्म तनवेदकिे पेस गरेको कयागजयार, तनजको 
अवस्या र वस्गुर पररम्स्रवीको प्यारम्म्भक छयानतवन गरवी रत्याि आदेि नगरे तनवेदकियाई पन्म सके् नकयारयामिक 
प्भयावको रूल्याङ्कन गनु्म पद्मछ । न्ययाययक समरतरिे जयारवी गनने अन्तररर संरषिणयामिक आदेि अनुसूचवी ८ रया उलेिख 
गरे बरोजजर हुनेछ ।
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पररचे्द-७

समरतरको सचचवयािय
४९. समरतरको सचचवयाियः 

(१) समरतरको कयाय्मसम्पयादनियाइ्म सहजजकरण गन्म एक सचचवयािय रहने छ 
(२) उपदफया (१) बरोजजरको सचचवयाियरया कयाय्मपयालिकयािे आवश्यकरया अनुसयार उजरुवी प्ियासक, अक्भिेख 

प्ियासक रथिया अन्य कर्मचयारवीहरूको व्वस्या गन्म सके्छ । सचचवयाियको कयाय्मसम्पयादनियाइ्म व्वम्स्र गन्म 
सचचवयािय अन्तग्मर उजरुवी ियाखया/ फयाटँ रथिया अक्भिेख ियाखया/फयाटँ रहन सके्छ ।

५०. उजरुवी प्ियासकको कयार, कर्मव् र अघधकयारः यस ऐनरया अन्यत्र उलेिख भएदेखख बयाहके उजरुवी प्ियासकको कयार, 
कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछः
(क) पेस भएकया उजरुवी, प्तरवयाद र अन्य लिखरहरू जयाचँ गरवी रवीर पुगेको भए कयानुन बरोजजर ियाग्े दस्रु लिइ्म 

दरया्म गनने र दरया्म गन्म नमरलने भए कयारण जनयाइ्म दरपवीठ गनने;
(ख) तववयादरया प्रयाणको ियामग पेस भएकया नक्ि कयागजियाइ्म सक्िसँग क्भियाइ्म हठक देखखएरया प्रयाक्णर गनने 

र मरघसि सयारेि रयाख्े रथिया सक्िरया केहवी कैहफयर देखखएरया सो जनयाइ्म सम्बन्न्र पषिको सहहछयाप गरयाइ्म 
रयाख्े;

(ग) पेस भएकया लिखर सयाथि संिग् हुनुपनने प्रयाण रथिया अन्य कयागजयार छ वया छैन भए ठवीक छ वया छैन जयाचँ्न;े
(ि) समरतरको आदेििे ज्झकयाउनुपनने प्तरवयादवी, सयाषिवी वया अन्य व्क्तिको नयाररया म्याद जयारवी गनने;
(ङ) तववयादकया पषिियाइ्म रयारेख वया पेसवी रयारेख रोके्;
(च) समरतरसरषि पेस हुनुपनने तनवेदन दरया्म गरवी आदेिको ियामग समरतरसरषि पेस गनने;
(छ) कयानुन बरोजजर वयारेस लिने रथिया गजु् ेको रयारेख थियाम्े तनवेदन लिइ्म आवश्यक कयारवयाहवी गनने;
(ज) समरतरबयाट भएको आदेि कयायया्मन्वयन गनने गरयाउने;
(्झ) समरतररया पेस वया प्याप्त भएकया कयागजपत्र बझु्,े भपया्मइ्म गनने िगयायरकया कयाय्महरू गनने;
(ञ) आवश्यकरयानुसयार समरतरको रफ्म बयाट पत्रयाचयार गनने;
(ट) समरतरको आदेििे रयारेि गनु्मपनने म्याद रयारेि गनने गरयाउने, रयारेि भएको म्यादको रयारेिवी जयाचँवी 

रवीरपूव्मकको नभए पुनः जयारवी गनने रथिया अन्य अदयािर वया तनकयायबयाट प्याप्त भएको नगरपयालिकयािे रयारेि 
गररहदनुपनने म्याद रयारेि गनने गरयाउने;

(ठ) तनण्मय हकरयाब र उजुरवीको मरघसि जजम्मया लिने;
(ि) समरतररया दरया्म भएकया तववयाद रथिया तनवेदन िगयायरकया कयागजयारको अक्भिेख रययार गनने र रयाघसक वया 

वयार्षक प्तरवेदन पेस गनु्मपनने तनकयायसरषि प्तरवेदन रययार गरवी संयोजकबयाट प्रयाक्णर गरयाइ्म सम्बन्न्र 
तनकयायरया पठयाउने;

(ढ) आफनो जजम्मया रहेकया उजरुवीकया मरघसिरया रहकेया कयागजयारको रवीरपूव्मक नक्ि हदने;
(ण) जजलिया अदयािररया पुनरयावेदन ियाग्े गरवी तनण्मय भएकया तववयादरया पुनरयावेदन म्याद जयारवी गरवी रयारेि गनने 

गरयाउने;
(र) अदयािर वया अन्य कुनै तनकयायरया तववयादको मरघसि वया कुनै कयागजयार पठयाउनुपनने भएरया समरतरियाइ्म 

जयानकयारवी गरयाइ्म मरघसि वया कयागजयार पठयाउने रथिया हफरया्म प्याप्त भएपलछ कयानुन बरोजजर सुरक्षिर रयाख्े 
व्वस्या मरियाउने;
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(थि) तनण्मय हकरयाब जजम्मया लिने; रथिया
(द) पेस भएकया तनवेदन िगयायरकया कयागजयाररया समरतरबयाट आदेि हुनुपनने वया तनकयासया लिनुपननेरया समरतरसरषि 

पेस गनने ।
५१. अक्भिेख प्ियासकको कयार, कर्मव् र अघधकयारः यस ऐनरया अन्यत्र उलेिख भए बयाहके अक्भिेख प्ियासकको 

कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछः
(क) तनण्मय कयायया्मन्वयन सम्बन्वीः

(१) तनण्मय बरोजजर चिन चियाउनुपनने, कुनै कुरया हदियाइ्मभरयाइ्म हदनुपनने िगयायरकया तनण्मय 
कयायया्मन्वयनकया ियामग गनु्मपनने कयाय्महरू गनने रथिया तनण्मय कयायया्मन्वयनको अक्भिेख रयाखवी कयानुन 
बरोजजर तववरण पठयाउनुपनने तनकयायहरूरया तववरण पठयाउने;

(२) तनण्मय कयायया्मन्वयनको रिररया तनवेदन हदएकया पषिहरूको वयारेस लिने, सकयार गरयाउने, गुज् ेको 
रयारेख थिरयाउने िगयायरकया कयाय्महरू गनने;

(३) समरतरको आदेििे रोक्या भएको वया अरु कुनै अदयािर वया तनकयायबयाट रोक्या भै आएको जयायजेथिया 
अन्य अड्या अदयािररया दयाखखि चियान गनु्मपनने भए सो गनने;

(४) तनण्मय बरोजजर लिियार गनने िगयायरकया अन्य कुनै कयार गनु्मपनने भए सोसरेर गनने; रथिया
(५) िेखखएदेखख बयाहकेको कुनै कयाय्म तनण्मय कयायया्मन्वयनको रिररया गनु्मपनने भएरया समरतरसरषि पेस 

गरवी आदेि बरोजजर गनने ।
(ख) अक्भिेख संरषिण सम्बन्वीः

(१) अक्भिेख ियाखयाको रेखदेख गरवी तनण्मय भएकया मरघसि सुरक्षिर रयाख्े र कयानुन बरोजजर 
सियाउनेपनने कयागजहरू सियाउने;

(२) तनण्मय भएकया मरघसिहरूरया कयागजयार जयाचँ गरवी दरुुस् रहनेरहेको हनेने र मरघसि कयानुन बरोजजर 
गरवी दरुुस् अवस्यारया रयाख्े;

(३) कयानुन बरोजजर सियाउने कयागजको तववरण रययार गरवी सो तववरण सुरक्षिर रहने व्वस्या गनने;
(४) अक्भिेख ियाखयारया प्याप्त भएको मरघसिहरूको सयािबसयािवी अक्भिेख रयाख्े र आवश्यकरयानुसयार 

तववरण रययार गनने; रथिया
(५) कुनै अदयािर वया तनकयायबयाट अक्भिेखरया रहकेो मरघसि वया कुनै कयागजयार रयाग भै आएरया 

रवीरपूव्मक पठयाउने र हफरया्म प्याप्त भएपलछ रवीरपूव्मक गरवी सुरक्षिर रयाख्े ।
५२. उजरुवी प्ियासक वया अक्भिेख प्ियासकको आदेि उपरको तनवेदनः 

(१) यस ऐन बरोजजर उजरुवी प्ियासक वया अक्भिेख प्ियासकिे गरेको आदेि वया कयारवयाहवी उपर चचत्त नबझु् े
पषििे सो आदेि वया कयारवयाहवी भएको पयाचँ हदनक्भत्र समरतरसरषि तनवेदन हदन सके्छ ।

(२) समरतरिे उपदफया (१) बरोजजर पेस भएको तनवेदन उपर सुनुवयाइ्म गरवी तनवेदन पेस भएको बहढरया सयार 
हदनक्भत्र तनवेदन उपरको कयारवयाहवी टुङ्खगयाउनुपननेछ ।

(३) उपदफया (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन उपर आदेि वया 
तनण्मय गनु्मपूव्म केहवी बझु्पुनने भए सो ब्ुझरे रयात्र तनण्मय वया आदेि गनु्म पननेछ ।
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पररचे्द-८

रेिमरियाप सम्बन्वी व्वस्या
५३. मरियापत्र गरयाउनेः 

(१) समरतरिे प्चलिर कयानुन बरोजजर मरियापत्र हुन सके् जनुसुकै उजरुवीरया मरियापत्र गरयाउन सके्छ ।
(२) तववयादकया पषिहरूिे मरियापत्रको ियामग अनुसूचवी-९ बरोजजरको ढयाचँयारया तनवेदन हदएरया समरतरिे उजरुवीरया 

मरियापत्र गरयाउन उपयतुि देखेरया मरियापत्र गरयाइहदनेछ ।
(३) उपदफया (२) बरोजजर पषिहरूिे हदएको तनवेदनको व्होरया समरतरिे दबु ैपषिियाइ्म सुनयाइ्म त्यसको पररणयार 

सम्झयाइ्म पषिहरूको मरियापत्र गनने सम्बन्रया सहरतर रहे नरहेको सोध्पुननेछ ।
(४) उपदफया (३) बरोजजर सुनयाउँदया पषिहरूिे मरियापत्र गन्म रञ्रु गरेरया समरतरिे पषिहरूको तनवेदनरया 

उलेिख भएको व्होरया बरोजजरको मरियापत्र रवीन प्तर रययार गरयाउनु पननेछ ।
(५) उपदफया (४) बरोजजरको मरियापत्रको व्होरया पषिहरूियाइ्म पढवीबयाचँवी सुनयाइ्म मरियापत्र गन्म रञ्रु भएरया 

पषिहरूको सहहछयाप गरयाइ्म समरतरकया सदस्हरूिे मरियापत्र कयागज अनुसूचवी-१० बरोजजरको ढयाचँयारया 
प्रयाक्णर गरवी एक प्तर समरतरिे अक्भिेखको ियामग मरघसिरया रयाख्ु पननेछ रथिया एक-एक प्तरवयादवी रथिया 
प्तरवयादवीियाइ्म हदनु पननेछ ।

५४. रेिमरियाप गरयाउन सके्ः 
(१) समरतरिे प्चलिर कयानुन बरोजजर मरियापत्र गन्म मरलने उजरुवीरया पषिहरूबवीच रेिमरियाप गरयाउन सके्छ ।
(२) पषिहरूिे जनुसुकै रहरया तवचयारयाधवीन रहकेो प्चलिर कयानुनिे रेिमरियापको रयाध्यरबयाट सरयाधयान गन्म 

सहकने तववयादरया तववयादकया पषििे संयतुि रूपरया समरतरसरषि तनवेदन हदन सके्छन्ख ।
(३) उपदफया (२) बरोजजर तनवेदन हदएको रया रेिमरियापबयाट उजरुवीको तनरोपण हुन उपयतुि देखखएरया 

समरतरिे त्यस्ो उजरुवी रेिमरियापको रयाध्यरबयाट तनरोपण गन्म िेखवी पठयाउनु पननेछ ।
(४) उपदफया (३) बरोजजरको आदेिपलछ रेिमरियाप सम्बन्वी कयारवयाहवी प्यारम्भ गरवी पषिहरूबवीच रेिमरियाप 

गरयाइ्महदनु पननेछ ।
(५) रेिमरियाप सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ ।

५५. उजरुवी तनण्मय गननेः 
(१) समरतरिे यस ऐन बरोजजर रेिमरियापको रयाध्यरबयाट उजरुवीको तनरोपण गन्म प्हरियया बढयाएको रया 

रेिमरियापको रयाध्यरबयाट उजुरवीको तनरोपण हुन नसकेरया पषिहरूियाइ्म उजरुवीको पेसवी रयारेख रोकी कयानुन 
बरोजजर कयारवयाहवी गरवी सुनवयाइ्म रथिया तनण्मय गनने प्हरियया बढयाउनुपननेछ ।

(२) उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन स्यानवीय ऐनको दफया ४७को उपदफया (२) बरोजजरको 
उजरुवीरया रेिमरियाप वया मरियापत्र हुन नसकेरया समरतरिे अघधकयार षिते्र रहेको अदयािररया जयाने भनवी 
सुनयाइ्महदनु पननेछ ।

५६. रेिमरियाप वया मरियापत्र हुन नसके्ः यस ऐनरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन कुनै उजरुवीरया मरियापत्र 
गरयाउँदया उजरुवीको प्कृतर वया मरियापत्रको व्होरयाबयाट नेपयाि सरकयार बयादवी भइ्म चिेको कुनै तववयाद वया सयाव्मजतनक 
रथिया सरकयारवी सम्पचत्त वया हहररया असर पनने देखखएरया समरतरिे त्यस्ो तववयादरया मरियापत्र गरयाउनेछैन ।
रर त्यस्ो असर पनने व्होरया हटयाइ्म अन्य व्होरयाबयाट रयात्र मरियापत्र गन्म चयाहेरया भने मरियापत्र गरयाइ्महदनु पननेछ ।

५७. रेिमरियापको ियामग प्ोत्सयाहन गननेः 
(१) समरतरिे समरतरसरषि सुनवयाइ्मको ियामग पेस भएको उजरुवीरया रेिमरियाप हुन सके् सम्भयावनया रहकेो देखेरया 
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पषिहरूियाइ्म रेिमरियापको ियामग रयारेख रोक् सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको रयारेखको हदन समरतरिे तववयादकया पषि रथिया तवपषि, उपम्स्र भएसम्म पषििे 
पत्ययाइ्म सयाथि ैलिइआएकया अन्य व्क्तिसरेर उपम्स्र गरयाइ्म रेिमरियापको ियामग छिफि गरयाइ्म पषिहरूको 
बवीचरया सहरतर भएरया सहरतर भए बरोजजर मरियापत्र कयागज रययार गन्म िगयाइ्म मरियापत्र गरयाइ्महदनु 
पननेछ।

(३) उजरुवीरया रोहकएको म्यादरया समरतरसरषि उपम्स्र नभएको वया उपम्स्र भएर पतन रयारेख गुजयारवी तववयादरया 
रयारेखरया नरहकेो पषि अथिवया तववयादरया पषि कयायर नभएको भए रयापतन तववयादको पेटबोिवीबयाट उजरुवीको 
पषि कयायर हुने देखखएको व्क्तिसरेर रेिमरियापको ियामग उपम्स्र भएरया समरतरिे रेिमरियाप गरयाइ्म 
मरियापत्रको कयागज गरयाइ्महदनु पननेछ ।

५८. प्यारम्म्भक सुनवयाइ्म पूव्म रेिमरियापः 
(१) उजरुवी प्ियासकिे प्यारम्म्भक सुनवयाइ्मको ियामग समरतरसरषि उजरुवी पेस हुनुपूव्म उजरुवीरया रेिमरियाप हुन 

सके् अवस्या देखखएरया वया पषिहरूिे सो व्होरयाको तनवेदन लिइ्म आएरया मरियापत्रको व्होरया खुिेको 
कयागज रययार गरवी समरतरसरषि पेस गन्म सके्छ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर गदया्म मरियापत्ररया अन्न्तर सहरतर नजटेुको भए रयापतन पषिहरू रेिमरियापको 
ियामग प्हरिययारया जयान सहरर भएरया उजुरवी प्ियासकिे पषिहरूको तनवेदन लिइ्म उजरुवीरया रेिमरियापको 
ियामग रेिमरियापकरया्मसरषि पठयाउने आदेिको ियामग समरतरसरषि पेस गन्म सके्छ ।

५९. रेिमरियापकरया्मको सूचवी रययार गननेः 
(१) समरतरिे रेिमरियापको कयाय्म गरयाउनको ियामग देहयाय बरोजजरको योगरया पुगेको व्क्तिहरूको तववरण 

खुियाइ्म सम्भयातवर रेिमरियापकरया्मको सूचवी रययार गननेछः
 (क) कम्तिरया एस.ई.ई.वया सो सरह उत्तवीण्म गरेको (प्थिर संिोधन २०७६)
 (ख) कुनै रयाजनवीतरक दि प्तर आस्या रयाखवी रयाजनवीतररया सहरिय नरहेको ; रथिया
 (ग) स्यानवीय स्ररया सरयाजसेववीको रुपरया पहहचयान बनयाएको ।
 (ि)  रेिमरियापकरया्मको ४८ िण्टया रयालिर लिई रेिमरियापकरया्मको कयाय्म गददै आएको 
 (ङ)  २५ वष्म उरेर पूरया भएको ।
 (च)  रयाघथि योगरयारया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन रयालिर लिई हयाि कयार गरररहकेयाको 
  हकरया तनजियाई तनरन्तररया हदन सहकने ।
(२) रेिमरियापकरया्मको सूचवी रययार गरेपलछ समरतरिे सूचवी सभयासरषि पेस गरवी अनुरोदन गरयाउनु पननेछ ।
(३) उपदफया (२) बरोजजर सूचवी अनुरोदन भएपलछ समरतरिे सयाव्मजतनक जयानकयारवीको ियामग सूचनया प्कयािन 

गनु्म पननेछ रथिया रेिमरियापको ियामग पठयाउँदया प्ते्यक पषिियाइ्म सो सूचवी उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।
६०. रेिमरियापकरया्मको सूचवी अद्यावघधक गननेः 

(१) समरतरिे दफया ५९ बरोजजर रययार भएको सूचवी प्ते्यक वष्म अद्यावघधक गनु्म पननेछ ।
(२) प्ते्यक वष्म अद्यावघधक गरेको रेिमरियापकरया्मको सूचवी समरतरिे सभयाबयाट अनुरोदन गरयाउनु पननेछ ।
(३) यस ऐन रथिया प्चलिर कयानुन बरोजजर रेिमरियापकरया्मको सूचवीरया सूचवीकृर हुन योगरया पुगेको व्क्तििे 

समरतरसरषि सूचवीकृर गररपयाउनको ियामग अनुसूचवी-११ बरोजजरको ढयाचँयारया तनवेदन हदनसके्छ ।
६१. रेिमरियापकरया्मको सूचवीबयाट हटयाउनेः

(१) समरतरिे दफया ६० बरोजजर रेिमरियापकरया्मको सूचवी अद्यावघधक गदया्म देहयायको अवस्याकया 
रेिमरियापकरया्मको नयार सूचवीबयाट हटयाउनेछः-
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(क) तनजको रृतु्य भएरया;
(ख) तनजिे आफनो नयार सूचवीबयाट हटयाइ्म पयाऊँ भन् ेतनवेदन हदएरया;
(ग) तनजिे नैतरक परन देखखने फौजदयारवी अक्भयोगरया सजयाय पयाएरया;
(ि) तनज कुनै संस्यासँग सम्बधद रहेकोरया सो संस्या खयारेज वया तविटन भएरया; र
(ङ) समरतरिे दफया ६७को उपदफया (२) बरोजजर तनजियाइ्म सूचवीबयाट हटयाउने तनण्मय गरेरया ।
(च)  बसयाइ सरयाइ गरेरया ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर सूचवीबयाट नयार हटयाइएकया रेिमरियापकरया्महरूको नयारयाविवी समरतरिे सयाव्मजतनक 
सूचनयाको ियामग प्कयािन गनु्म पननेछ ।

६२. रेिमरियापको ियामग सरययावघध रोके्ः (१) समरतरिे यस ऐन बरोजजर रेिमरियाको ियामग रेिमरियापकरया्म पठयाउँदया 
बहढरया तरन रहहनयासम्मको सरय रोकी पठयाउनेछ ।
(२) रेिमरियापको ियामग पठयाउँदया सरयान्यरययाः वहढरया रवीनजनयाबयाट रेिमरियाप गरयाउने गरवी रोकु्पननेछ । 

६३. रेिमरियापकरया्मको छनोटः 
(१) समरतरिे रेिमरियाप गरयाउने कयाय्मको ियामग तववयादकया पषिहरूियाइ्म एक जनया रेिमरियापकरया्मको छनोट 

गननेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर गदया्म पषिहरूबवीचरया एकजनया रेिमरियापकरया्मको ियामग सहरतर नभएरया समरतरिे 

पषिहरूको सहरतररया तरन जनया रेिमरियापकरया्मको छनोट गनु्म पननेछ ।
(३) पषिहरूको बवीचरया रेिमरियापकरया्मको नयाररया सहरतर हुन नसकेरया समरतरिे रेिमरियापकरया्मको सूचवीरया 

रहकेया रेिमरियापकरया्महरू रध्यबेयाट दबु ैपषिबयाट एक-एक जनया रेिमरियापकरया्म छनोट गन्म िगयाइ्म रसे्ो 
रेिमरियापकरया्म छनोट गररहदनु पननेछ ।

(४) उजरुवीकया सब ैपषिको सहरतररया रेिमरियापकरया्मको सूचवीरया नरहेको यस ऐन बरोजजर रेिमरियापकरया्म हुन 
अयोग नभएको कुनै व्क्ति वया संस्याबयाट रेिमरियाप प्हरियया अगयाहि बढयाउन सहरर भै लिखखर तनवेदन 
हदएरया समरतरिे त्यस्ो व्क्ति वया संस्याियाइ्म रेिमरियापकरया्म रोहकहदनु पननेछ ।

६४. रेिमरियापकरया्मको पररवर्मनः 
(१) समरतरिे देहयायको अवस्या परवी पषिहरूिे तनवेदन हदएको अवस्यारया रेिमरियापकरया्म पररवर्मन गररहदनु 

पननेछः-
(क) दफया ६१ बरोजजर रेिमरियापकरया्मको सूचवीबयाट हटयाउने अवस्या भएरया;
(ख) पषिहरूिे पयारस्ररक सहरतररया रेिमरियापकरया्म हरेफेर गन्म रञ्रु भएरया; 
(ग) तववयादको कुनै पषििे रेिमरियापकरया्म प्तर अतवश्वयास रहेको लिखखर जयानकयारवी गरयाएरया;
(ि) कुनै कयारणिे रेिमरियापकरया्मिे रेिमरियापरया सहभयागवी भैरहन नसके् जनयाएरया;
(ङ) तववयादको तवषयवस्रुया रेिमरियापकरया्मको कुनै स्याथि्म रहकेो रेिमरियापकरया्मिे जयानकयारवी गरयाएरया 

वया कुनै स्ोरबयाट समरतरसरषि जयानकयारवी भएरया; रथिया
(च) रेिमरियापकरया्मिे रेिमरियापकरया्मको हघैसयरिे कयाय्मगदया्म दफया ६६ रथिया अन्य प्चलिर कयानुन 

बरोजजर पयािन गनु्मपनने आचरण पयािन नगरेरया ।
(२) रेिमरियापकरया्म पररवर्मनको कयारणिे रोहकएको सरयरया रेिमरियापको कयाय्म सम्पन् हुन नसके् भएरया 

समरतरिे बहढरया एक रहहनयासम्मको सरय थिप गन्म सके्छ ।
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६५. रेिमरियापको ियामग पठयाउँदया गनने प्हरिययाः 

(१) समरतरिे कुनै उजरुवी रेिमरियापको ियामग रेिमरियापकरया्मसरषि पठयाउँदया पषिहरूियाइ्म रेिमरियापकरया्मको 
सम्पक्म  उपिब्ध गरयाइ्म रेिमरियापकरया्मसरषि उपम्स्र हुने रयारेख रोकी देहयाय बरोजजरको कयागज सयाथि ै
रयाखवी िेखख पठयाउनुपननेछः
(क) उजरुवीको सयारसंषिपे वया रु् रु् कयागजयारको प्तरलितप;
(ख) उजरुवीको पषि वया वयारेस भए वयारेसको नयार, थिर, वरन र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, इ्मरेि, 

फ्याक् रथिया अन्य सम्पक्म  तववरण; रथिया
(ग) रेिमरियाप सम्बन्वी प्हरियया सम्पन् गनु्मपनने स्यान र सरय ।

(२) रेिमरियापकरया्मिे समरतरसरषि रयाग गरेरया उजरुवीकया कयागजयारहरूको नक्ि उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।
(३) रेिमरियापको ियामग रोहकएको सरय सम्पन् भएको सयार हदनक्भत्र उजरुवीको पषिहरू समरतरसरषि 

उपम्स्र हुने गरवी रयारेख रोकु्पननेछ ।
(४) उपदफया (३) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन रेिमरियापकरया्मिे रोहकएको सरय अगयावै उजरुवी 

समरतरसरषि हफरया्म पठयाउने तनण्मय गरेरया सो तनण्मयको जयानकयारवी भएको सयार हदनक्भत्र पषिहरूियाइ्म 
समरतरसरषि उपम्स्र हुने गरवी पठयाउनु पननेछ ।

६६. रेिमरियापरया अविम्बन गनु्मपनने प्हरिययाः 
(१) समरतरिे पषिहरूको सहरतररया रेिमरियापको ियामग छिफि गनने रथिया अन्य कयाय्म गनने स्यानको छनोट 

गरवी पषि रथिया रेिमरियापकरया्मियाइ्म सोको जयानकयारवी उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।
 रर पषिहरूको सहरतररया रेिमरियापकरया्मिे अन्य कुनै स्यानको छनोट गन्म बयाधया पननेछैन ।
(२) पषिहरूियाइ्म उपदफया (१) बरोजजर रेिमरियापकरया्मिे रोकेको स्यानरया रोहकएको सरयरया उपम्स्र हुने 

दयाययवि रहनेछ ।
(३) उपदफया (२) बरोजजरको दयाययवि पषिहरूिे पूरया नगरेरया रेिमरियापकरया्मिे रेिमरियापको प्हरियया बन् 

गरवी समरतरियाइ्म सोको लिखखर जयानकयारवी गरयाइ्म उजरुवीको कयागजयार हफरया्म पठयाउनसके्छ ।
(४) रेिमरियापको रिररया रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूबवीचरया सहजकरया्मको भूमरकया गननेछ र उति भूमरकया 

तनवया्मह गनने रिररया तनजिे पषिहरू बयाहके देहयायकया व्क्तिहरूसँगसरेर एकि वया सयारूहहक वयारया्म गन्म 
सके्छः
(क) तववयादको तवषयरया जयानकयारवी रहकेो उजरुवीकया पषििे रोजेको व्क्ति; रथिया
(ख) तववयादको तवषयवस्कुो बयारेरया जयानकयारवी रहेको स्यानवीय भद्रभियादरवी ।

 (५) रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूको सहरतररया पषिहरूसँग देहयाय बरोजजर वयारया्म गन्म सके्छः
(क) पषिहरूसँग एकि एकयान्तवयारया्म; रथिया
(ख) टेलिफोन वयारया्म, क्भहियो कनफे्न्स वया सञ्यारको अन्य रयाध्यरबयाट वयारया्मियाप ।

(६) प्चलिर कयानुन रथिया यस ऐनको रयान्यरया तवपररर नहुने गरवी पषिहरूको सहरतररया रेिमरियापकरया्मिे 
रेिमरियापको कयाय्मतवघध तनधया्मरण गन्म सके्छ ।

६७. रेिमरियापकरया्मको आचरणः 
(१) रेिमरियापकरया्मिे देहयाय बरोजजरको आचरण पयािन गनु्म पननेछः-

(क) रेिमरियाप सम्बन्वी कयारवयाहवी तनष्पषि ढङ्िे सम्पयादन गनु्मपनने;
(ख) कुनै पषिप्तर ्ुझकयाव, आग्रह, पूवया्मग्रह नरयाखे् वया रयाखेको देखखने कुनै आचरण वया व्वहयार नगनने;
(ग) कुनै पषिियाइ्म िर, त्रयास, ्झकु्ययान वया प्िोभनरया पयारवी रेिमरियाप गरयाउन नहुने;
(ि) तववयाद कयायर रहेको अवस्यारया तववयादको कुनै पषिसँग आर्थिक कयारोबयाररया सँिग् नहुने;
(ङ) रेिमरियाप सम्बन्रया बनेको प्चलिर कयानुन रथिया अन्य स्यातपर रयान्यरया तवपररर आचरण गन्म 
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नहुने;

(च) रेिमरियापको रिररया पषिहरूसँग सम्मयानजनक, सदभयावपूण्म र सब ै पषिप्तर सरयान व्वहयार 
कयायर गनने;

(छ) रेिमरियापको रिररया पषिहरूिे व्ति गरेको तवषयवस्कुो गोपनवीयरया कयायर रयाख्े; रथिया
(ज) रेिमरियापको रिररया पषिबयाट प्याप्त भएको कुनै कयागजयार वया वस् ुप्हरियया सम्पन् भएपलछ वया 

तनज प्हरिययाबयाट अिग भएपलछ सम्बन्न्र पषिियाइ्म सुरक्षिर हफरया्म गनने ।
(२) समरतरिे कुनै रेिमरियापकरया्मिे उपदफया (१) बरोजजरको आचरण पयािनया नगरेको उजरुवी परवी वया 

सो तवषयरया स्यं जयानकयारवी प्याप्त गरवी छयानतवन गदया्म व्होरया हठक देखखए त्यस्ो रेिमरियापकरया्मियाइ्म 
रेिमरियापकरया्मको सूचवीबयाट हटयाउनेछ ।

६८. लिखर रययारवी र मरियापत्रः रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूसँगको छिफि पचियार रेिमरियापको ियामग दबु ैपषि सहरर 
भएकोरया मरियापत्र गरयाइ्म सहरतर भएको तवषयवस् ुबरोजजरको मरियापत्रको लिखर रययार गरवी समरतरसरषि 
पठयाउनु पननेछ ।

६९. रेिमरियाप नभएको उजरुवीरया गनु्मपनने कयारवयाहवीः
(१) रेिमरियापकरया्मिे पषिहरू बवीचरया रेिमरियाप हुन नसकेरया सो व्होरया खुियाइ्म प्तरवेदन रययार गरवी 

तववयादकया सब ैकयागजयारसहहर समरतररया हफरया्म पठयाउनु पननेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर गदया्म रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूियाइ्म समरतरसरषि हयाजवीर हुन जयाने बहढरया सयार 

हदनको म्याद रोकी पठयाउनु पननेछ ।
७०. रेिमरियाप नभएको उजरुवीरया तनण्मय गनु्मपननेः 

(१) स्यानवीय ऐनको दफया ४७ (१)को तवबयादरया समरतरिे रेिमरियापको ियामग पठयाएको उजरुवीरया पषिहरूबवीच 
रेिमरियाप हुन नसकी रेिमरियापकरया्मको प्तरवेदनसहहर प्याप्त हुन आएरया कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी 
गरवी तनण्मय गनु्मपछ्म  । 

(२) उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन देहयाय बरोजजरको उजरुवीरया अघधकयारषिते्र ग्रहण गनने 
सम्बन्न्र अदयािर वया तनकयायरया उजुरवी गन्म जयानु भनवी सुनयाइ्म पठयाइ्म हदनुपछ्म ः-
(क) स्यानवीय ऐनको दफया ४७को उपदफया (२) बरोजजरको तववयादरया; रथिया
(ख) कुनै अदयािर वया तनकयायबयाट रेिमरियापको ियामग प्तेषर भएको तववयादरया ।

(३) उपदफया (२)को देहयाय (ख) बरोजजरको तववयादरया सम्बन्न्र अदयािर वया तनकयायरया पठयाउँदया हयाजजर हुन 
जयाने रयारेख रोकी पठयाउने रथिया मरघसिसरेर नक्ि खिया गरवी अक्भिेख रयाखवी सक्ि मरघसि सम्बन्न्र 
अदयािर वया तनकयायरया पठयाउनु पननेछ ।

७१. रेिमरियाप दस्रुः रेिमरियापरया जयाने तववयादको हकरया रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूिे सहरतररया हदन रञ्रु भएदेखख 
बयाहके कुनै प्कयारको दस्रु ियाग्े छैन । रर पषिहरूको सहरतररया रेिमरियापकरया्मिे पषिहरूबयाट बढवीरया रु ५००।-
/५००।- लिन पयाउनेछन ।

७२. सरुदयाय स्ररया हुने सयारुदयाययक रेिमरियाप प्वधद्मन गन्म कर्मचयारवी रोक् सके्ः 
(१) समरतरिे स्यानवीय स्ररया रेिमरियाप प्वधद्मन गन्मको ियामग कयाय्मपयालिकयारया अनुरोध गरेरया कर्मचयारवी 

खटयाइ्म सरुदयाय स्ररया रेिमरियापको प्वधद्मनयामिक कयाय्मरिर गन्म सहकनेछ ।
(२) सरुदयाय स्ररया हुने सयारुदयाययक रेिमरियापको हकरया दफया ५९ (१) अनुसयारको योगरया रथिया अनुभव 

नभएकया रेिमरियापकरया्मबयाट रेिमरियाप गरयाउन वयाधया पननेछैन ।
(३) समरतरिे सरुदयायस्ररया हुने सयारुदयाययक रेिमरियापको कयाय्मतवघध रोके बरोजजर हुनेछ ।
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पररचे्द-९
तनण्मय कयायया्मन्वयन सम्बन्वी व्वस्या 

७३. सचचवयाियको जजम्मवेयारवीः कयाय्मपयालिकयाको प्ते्यषि तनयन्तण र तनदनेिनरया रहवी समरतरको तनण्मय कयायया्मन्वयन गनने 
गरयाउने सम्बन्वी समू्पण्म कयाय्मको रेखदेख गनने जजम्मवेयारवी वहन गनु्म पननेछ ।

७४. सहयोग गनु्मपननेः 
(१) नगरपयालिकया कयायया्मिय रथिया सो अन्तग्मरकया सब ैविया कयायया्मिय रथिया अन्य कयायया्मियिे यस ऐन रथिया 

प्चलिर कयानुन बरोजजर समरतरिे गरेको तनण्मय बरोजजर व्क्ति वया संस्या वया अन्य कसैसँग असुि 
गनु्मपनने जरवीवयानया वया अन्य रकर असुिउपर गन्म सहयोग गनु्म पननेछ । 

(२) यस ऐन रथिया प्चलिर कयानुन बरोजजर समरतरिे असुि गनु्मपनने जरवीवयानया, तबगो वया अन्य कुनै प्कयारको 
रकर असुिउपर नभइ्म उपदफया (१) रया उलेिख भए बरोजजरकया कयायया्मियहरूिे कुनै घसफयाररस वया कुनै 
कयाय्म गररहदने छैनन ।

७५. असुि उपर गननेः 
(१) अक्भिेख प्ियासकिे समरतरको तनण्मय बरोजजर कुनै पषिसँग जरवीवयानया वया तबगो वया अन्य कुनै प्कयारको 

असुि उपर गनु्मपनने भएरया सो पषििे जरवीवयानया तरन्म ब्ुझयाउन ल्याएरया बजु्झ सदरस्याहया गरवी जरवीवयानयाको 
िगर कट्या गनु्म पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर असुिउपर नभएरया िगर रयाखवी सम्बन्न्र पषिको नयार नयारेसवी रथिया जरवीवयानया 
रकरसरेरको तववरण नगरपयालिकयाको कयायया्मियकया सयाथि ैसब ैविया कयायया्मियरयासरेर अक्भिेखको ियामग 
पठयाउनु पननेछ ।

(३) सम्बन्न्र कयायया्मियहरूिे उपदफया (२) बरोजजर िेखवी आएरया त्यस्ो पषिसँग जरवीवयानया रकर असुिउपर 
गरवी अक्भिेख ियाखयारया सदरस्याहया गन्म पठयाउनु पननेछ ।

७६. भररभरयाउ गननेः 
(१) समरतरिे यस ऐन बरोजजर गरेको कुनै तनण्मय बरोजजर कुनै पषििे रयाखेको दस्रु, वया अन्य कुनै प्कयारको 

रकर कुनै पषिबयाट भरयाइ्म पयाउने भएरया भरयाइ्म पयाउने पषििे भरवी हदनुपनने पषिको त्यस्ो रकर भरयाइ्म हदनुपनने 
स्ोर खुियाइ्म अनुसूचवी-१२ बरोजजरको ढयाचँयारया तनवेदन हदनु पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन हददँया यथियासम्भव नगद रहकेो बैकँ खयारया वया कुनै सहकयारवी वया बचर 
संस्यारया रहकेो रकर र सो नभएरया लिियार तबरिी गरवी असुि उपर गनु्मपनने अवस्या भएरया कुनै अचि 
सम्पचत्तको व्होरया खुियाइ्म तनवेदन हदनु पननेछ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजरको तनवेदनरया दफया ७८ बरोजजरको तववरण खुियाइ्म तनवेदन हदनु पननेछ ।
७७. चिन चियाइ्महदनेः 

(१) समरतरिे यस ऐन बरोजजर गरेको कुनै तनण्मय बरोजजर कुनै सम्पचत्त वया अघधकयार वया कुनै तवषयवस् ुवया 
सेवया वया अन्य कुनै तवषयको चिन पयाउने ठहरेको पषििे त्यस्ो चिन पयाउने तवषयको तववरण खुियाइ्म 
अक्भिेख प्ियासकसरषि अनुसूचवी-१३को ढयाचँयारया तनवेदन हदनु पननेछ ।

(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन परेरया अक्भिेख प्ियासकिे तनण्मय बरोजजरको तवषयको चिन चियाइ्महदनु 
पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन हददँया चिन चियाउनु पनने सम्पचत्तको दफया ७८ बरोजजरको तववरण 
खुियाउनुपननेछ ।

७८. सम्पचत्तको तववरण खुियाउनुपननेः भररभरयाउ गन्म वया चिन चियाई पयाउनको ियामग तनवेदन हदने तववयादको पषििे 
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तनवेदनरया सम्पचत्तको तववरण उलेिख गदया्म देहयाय बरोजजरको तववरण खुियाउनु पननेछः-
(क) अचि सम्पचत्तको तववरण

(१) िरजग्या भए रहेको स्यानको ठेगयानया रथिया चयार हकलिया;
(२) िर जग्याको हकत्तया नम्बर रथिया षिते्रफ ि,    
(३) िर रहकेो भए िरको रिया रथिया कवि र सम्भव भएसम्म वग्महफट;
(४) िर जग्याको अवम्स्रवी आवयास वया  औद्ोमगक वया व्यापयाररक षिते्ररया रहकेो व्होरया;
(५) कच्वी वया पतक् सिकसँग जोहिएको व्होरया;
(६) िरजग्याको स्यामरवि रहकेो व्क्तिको नयार थिर सयाथि ैस्यामरविभन्या फरक व्क्तिको भोगचिन 

रहकेो भए भोगचिन गननेको नयार थिरकया सयाथि ैअन्य तववरण; रथिया
(७) िररया भएको िगयापयार रथिया खररदतबरिी हुन सके् न्यनुरर रूल् ।

(ख) चि सम्पचत्तको तववरणः
(१) चि सम्पचत्त रहेको ठयाउँ रथिया भोग वया तनयन्तण रयाखे्को नयार थिर;
(२) बैकँ खयारयारया रहकेो नगद भए खयारयावयािको सयाथि ैबैकँ रथिया ियाखयाको नयार;
(३) चि सम्पचत्तको प्कयार रथिया नगद बयाहेकको भए सम्भयातवर तबरिी रूल्; रथिया
(४) नगद बयाहकेको चि सम्पचत्त भए अवस्या, प्कृतर रथिया बनोटकया सयाथि ैप्ते्यकको सयाइज र सँ्या।

७९. सम्पचत्त रोक्या रयाख्ेः 
(१) अक्भिेख प्ियासकिे दफया ७५ वया ७६ बरोजजर तनण्मय कयायया्मन्वयनको ियामग तनवेदन परेपलछ देखयाइएको 

सम्पचत्तको हकरया आवश्यक पनने जतर जथेिया रोक्या रयाख्े सम्बन्रया तनण्मयको ियामग कयायया्मपयालिकयासरषि पेस 
गनने र कयाय्मपयालिकयाबयाट रोक्या रयाख्े तनण्मय गरेपलछ तनण्मय बरोजजर जेथिया रोक्या रयाख्को ियामग सो जथेिया दरया्म 
रहकेो कयायया्मिय वया रजजष््टिेन गनने कयायया्मियरया िेखवी पठयाउनु पननेछ ।

(२) बयािवी, ब्ययाज, बहयाि िगयायरको सम्पचत्तको हकरया तनवेदन परेको बहढरया दइु्म हदनक्भत्र सम्पचत्त रयायदयार 
गन्म िगयाइ्म रयायदयार गदया्मको सरयरया नै आवश्यक पनने जतर सम्पचत्त वया सोबयाट प्याप्त हुने बयािवी, बहयाि, 
ब्ययाज, रुनयाफया आहद आय तनयन्तण गनु्म वया रोक्या रयाख्ुपछ्म  र त्यसको भपया्मइ्म सम्बन्न्र पषिियाइ्म हदनुपछ्म।

(३) दफया ७८को देहयाय (ख) बरोजजरको सम्पचत्तको हकरया भररभरयाउको ियामग आवश्यक पनने जतर सम्पचत्त 
रोक्या रयाखवी रोक्याको सूचनया आवश्यकरयाअनुसयार िेखया ियाखया वया सम्बन्न्र बैकँ वया सम्बन्न्र तनकयायरया 
ररुुन्त िेखवी पठयाउनु पननेछ ।

(४) सम्पचत्त रोक्या सम्बन्वी आदेि अनुसूचवी १४ बरोजजर हुनेछ ।
८०. सम्पचत्त लिियार गदया्म अपनयाउनुपनने कयाय्मतवघधः 

(१) कयाय्मपयालिकयािे यस ऐन बरोजजर भररभरयाउ गनु्मपनने तबगो वया कोट्म फी वया त्यस् ैकुनै रकर असुिउपर 
गन्म दफया ७८को देहयाय (क) बरोजजर सम्पचत्तको तववरण खुियाइ्म दखया्मस् परेरया त्यस्ो रकर भरवी हदनुपनने 
व्क्तिियाइ्म ब्ुझयाउनुपनने रकर ब्ुझयाउन सयार हदनको म्याद हदइ्म सूचनया जयारवी गनु्मपछ्म  ।

(२) उपदफया (२) बरोजजरको म्यादरया रकर ब्ुझयाउन नल्याएरया त्यस्ो भररहदनुपनने व्क्तिको भरवी पयाउने 
व्क्तििे देखयाएको दफया ७८को देहयाय (क) बरोजजरको सम्पचत्त रयायदयार गरवी ल्याउनुपछ्म  । 

(३) दण्ड, जरवीवयानया, सरकयारवी तबगो वया कुनै अदयािर वया तनकयाय वया नगरपयालिकया वया समरतरको तनण्मयिे असुि 
उपर गनु्मपनने कुनै रकरको हकरया त्यस्ो असुिउपर हुनुपनने व्क्तििे ब्ुझयाउन नल्याएरया तनजको जनुसुकै 
अचि सम्पचत्त फेिया परेरया रयायदयार गरवी रोक्या रयाख्ुपछ्म  ।

(४) उपदफया (३) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन जथेिया जरयानर वया कुनै प्कयारको नगद धरौट दयाखखि 
गरेको हकरया सो सम्पचत्तबयाट खयाम्े जतर रकरको ियामग उपदफया (३) बरोजजर गरररहनुपददैन । 
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(५) उपदफया (४) बरोजजर रोि कयायर भएपलछ उति अचि सम्पचत्तको लिियारको सूचनया सम्बन्न्र पषिियाइ्म 

हदइ्म सव्मसयाधयारणको जयानकयारवीको ियामग लिियार हुने मरतर र सम्पचत्तको तववरणसहहरको सयाव्मजतनक 
सूचनया नगरपयालिकया, जजलिया प्ियासन कयायया्मिय, जजलिया अदयािर, जजलिया सरन्वय समरतरको कयायया्मिय 
रथिया कोष रथिया िेखया तनयन्तकको कयायया्मियरया टयासँ् िगयाउनु पननेछ ।

(६) उपदफया (५) बरोजजरको सूचनयारया रोहकएको हदनरया उति सूचनयारया रोहकएको सम्पचत्त पञ्हकरने रोिबयाट 
रयाघथि बढयाबढ प्हरियया बरोजजर लिियार गनु्म पननेछ ।

(७) लिियार प्हरिययारया सम्भव भएसम्म जजलिया अदयािर, जजलिया प्ियासन कयायया्मिय वया स्यानवीय प्ियासन 
कयायया्मिय, स्यानवीय प्हरवी कयायया्मिय रथिया नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र रहकेया अन्य सरकयारवी कयायया्मियकया 
प्तरतनघधियाइ्म रोहवररया रयाख्ु पननेछ । 

(८) उपदफया (६) बरोजजर गदया्म उति सम्पचत्त कसैिे पतन लिियार सकयार नगरेरया सोहवी प्हरिययाबयाट पुनः 
दोस्ोपटक लिियार गनु्म पननेछ रथिया दोस्ोपटक गदया्म पतन कसैिे लिियार सकयार नगरेरया भरयाइ्मपयाउने पषि 
तनवेदकियाइ्म नै उति सम्पचत्त पञ्हकरने रोिरया सकयार गन्म िगयाउनु पननेछ ।

(९) उपदफया (८) बरोजजर गदया्म तनवेदकिे सम्पचत्त सकयार गन्म नचयाहरेया पलछ अकको जेथिया खुलन आएकया 
बखर कयानुन बरोजजर गननेगरवी तनजको तनवेदन रयारेिवीरया रयाखवी लिियाररया चढयाइ्मएको सम्पचत्त फुकुवया 
गररहदनुपछ्म  ।   

(१०) यस दफयारया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन नगरपयालिकयाको कुनै रकर असुि उपर गनने 
रिररया लिियार गदया्म कसैिे सकयार नगरेरया जतररया सकयार हुनछ त्यतररया नै सो सम्पचत्त लिियार गरवी प्याप्त 
रकर सदरस्याहया गरवी नपुग रकरको हकरया कयानुन बरोजजर अन्य सम्पचत्त वया प्हरिययाबयाट असुिउपर गनु्म 
पननेछ । 

८१. रयायदयार गनने प्हरिययाः 
(१) अक्भिेख प्ियासकिे दफया ७९ बरोजजर सम्पचत्त रयायदयार गनु्मपदया्म कम्तिरया विया सचचव स्रको कर्मचयारवी 

खटयाइ्म त्यस्ो अचि सम्पचत्तको चिनचल्तवीको रूल् स्ष्ट खुलने गरवी रयायदयार गन्म िगयाउनु पननेछ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजर रयायदयार गनने कर्मचयारवीिे रयायदयार गनु्मपनने सम्पचत्तको चिनचल्तवीको रूल् कयायर 

गनने प्योजनिे पञ्हकरने रोि कयायर गरवी रुचुल्कया खिया गरवी अक्भिेख प्ियासकसरषि प्तरवेदनसहहर पेस 
गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर पञ्हकरने रोि कयायर गदया्म देहयाय बरोजजरक कुरयाियाइ्म आधयार लिइ्म कयायर गनु्म 
पननेछः
(क)  तनवेदकिे तनवेदनरया खुियाएको रूल्;
(ख) तनण्मयरया उलेिख भएको भए सो रूल्;  
(ग) पषििे जरयानर वया कुनै अन्य प्योजनको ियामग कयाय्मपयालिकयासरषि तनवेदन हददँया खुियाएको रूल्;
(ि) रयायदयार गदया्म भै आएको स्यानवीय रूल्याकँन अनुसयारको रूल्;
(ङ) रयािपोर कयायया्मियिे कयायर गरेको न्युनरर रूल्;
(च) अन्य कुनै प्योजनिे कुनै सरकयारवी तनकयायिे कुनै रूल् कयायर गरेको भए सो रूल्;
(छ) पञ्हकरने रोि कयायर गनु्मभन्या रत्याि अगयावै कुनै खररदतबरिी भएको भए सो रूल् ।

स्तष्टकरणः “पञ्हकरने रोि” भन्यािे अचि सम्पचत्त तबरिी गनु्मपदया्म तबरिीहुने नु्यनरर रूल्ियाइ्म सम्झनुपछ्म  ।
(४) उपदफया (३) बरोजजर गदया्म देहयाय बरोजजरको कुरयाियाइ्मसरेर ध्ययानरया रयाख्ु पननेछः

(क)  औद्ोमगक वया व्यापयाररक वया आवयास षिते्र िगयायर सिक सञ्यािसँग जोहिएको छ वया छैन; रथिया
(ख) नगरषिते्रक्भत्र पनने िरको हकरया िरको वर्मरयान अवस्या सम्बन्रया प्यातवघधक रूल्याकँन प्तरवेदन।
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८२. खयाम्ेजतर रयात्र लिियार गनु्मपननेः 

(१) कयाय्मपयालिकयािे दफया ८० बरोजजर लिियार गदया्म असुिगनु्मपनने बयाहँक खयाम्े जतर सम्पचत्तरयात्र लिियार गनु्म 
पननेछ ।   

(२) सम्पचत्त लिियार गदया्म सकयार भएको रकर असुिउपर गनु्मपननेभन्या बढवी भएरया सो बढवी भएको जतर रकर 
सम्पचत्तवयाि पषिियाइ्म हफरया्म गररहदनुपछ्म  ।

(३) उपदफया (२) बरोजजर रकर हफरया्म पयाउने पषि लिियार गदया्मको बखर उपम्स्र नभएको भए रकर हफरया्म 
लिन आउनुभनवी तनजको नयाररया सयार हदनको सूचनया जयारवी गरवीज्झकयाइ्म रकर हफरया्म गनु्मपछ्म  ।

(४) उपदफया (३) बरोजजर गदया्म सम्बन्न्र पषि रकर हफरया्मलिन नआएरया उति रकर सजञ्रकोषरया दयाखखि 
गरवी आम्यानवीबयाघँध सदरस्याहया गनु्मपछ्म  ।

(५) अक्भिेख प्ियासकिे दफया ८० बरोजजर लिियार गरेको सम्पचत्त सकयार गनने पषिको नयाररया सम्पचत्त दरया्म 
नयारसयारवीको ियामग सम्बन्न्र कयायया्मिय वया तनकयायरया पत्रयाचयार गरवी तनजियाइ्म सम्पचत्तको चिनपूजमी उपिब्ध 
गरयाइ्म आवश्यक परे सो सम्पचत्तको चिन चियाइ्महदनुपछ्म  । 

(६) यस ऐनरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन दफया ८० बरोजजरको लिियार प्हरियया अगयाहि 
बहढसकेपलछ भरयाउनुपनने रकर ब्ुझयाउन ल्याए पतन सो रकर नबुज्झ सम्पचत्त लिियार गनु्म पननेछ ।

८३. लिियार उपरको उजरुवीः यस ऐन बरोजजर भएको लिियारको प्हरिययारया चचत्त नबझु् ेपषििे जुन प्हरियया उपर चचत्त 
नब्ुझकेो हो सो भएको पन्ध्र हदनक्भत्र समरतरसरषि उजुरवी पेस गरवी भएको आदेि बरोजजर गनु्म पननेछ ।

८४. तबगो भरयाउँदया वया चिनचियाउँदया ियागेको खच्मः यस ऐन बरोजजर तबगो भरयाउँदया वया चिनचियाउँदया ियागेको खच्म 
तबगो भररहदनुपनने वया चिनहदनुपनने सम्बन्न्र पषििे व्होनु्मपननेछ ।  

८५. यथियाम्स्रवीरया रयाख्ेः कयाय्मपयालिकयािे यस ऐन बरोजजर चिनचियाइ्म रयाग् वया तबगो भरयाइ्मपयाउन कुनै सम्पचत्त देखयाइ्म 
तनवेदन परेपलछ तबगो भरयाउने वया चिनचियाउने कयाय्म सम्पन् नभएसम्मको ियामग उति सम्पचत्त हकहस्यान्तरण गन्म, 
भत्याउन, तबगयान्म रथिया कुनै प्कयारको तनरया्मण कयाय्म गरवी उति सम्पचत्तको स्रुप पररवर्मन गन्म नपयाउने गरवी रोक्या 
रयाख् सम्बन्न्र पषिको नयाररया आदेि जयारवी गरवी उति सम्पचत्त यथियाम्स्रवीरया रयाखु् पननेछ ।  

८६. तनवेदनबयाट कयारवयाहवी गननेः 
(१)  अक्भिेख प्ियासकिे कुनै पषििे दफया ८५ बरोजजर भएको आदेि तवपररर कुनै सम्पचत्तको हक 

हस्यान्तरण वया स्रुप पररवर्मन आहद गरेको तनवेदन परेरया उति तनवेदन दरया्म गरवी त्यस्ो गनने पषिको 
नयाररया तरन हदनको म्याद जयारवी गरवी तनजियाइ्म हयाजजर गरयाइ्म सो तनवेदन समरतरसरषि पेस गनु्म पननेछ ।  

(२) समरतरिे उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन पेस हुन आएरया पषिियाइ्म नयया ँउजरुवी दरया्म गन्म निगयाइ्म उति 
तनवेदनबयाट नै आवश्यक कयारवयाहवी गरवी तनण्मय गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (२) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदनको व्होरयाबयाट 
तनवेदन समरतरको षिते्रयाघधकयारक्भत्र नपनने तवषयरया परेको देखखएरया समरतरिे उति तवषयरया षिते्रयाघधकयार 
ग्रहण गनने अदयािर वया तनकयायसरषि जयान सुनयाइ्म हदनु पननेछ ।

८७. चिनचियाउने सूचनयाः
(१) अक्भिेख प्ियासकिे समरतरको तनण्मय बरोजजर चिन चियाइ्म पयाउन तनवेदन परेरया चिन चियाउने मरतर 

खुियाइ्म फियानो मरतररया फियानो िर जग्याको चिन चियाउन कर्मचयारवी खहटइ्म आउने हँुदया सो मरतर अगयावै 
िर जग्या खयालि गररहदनु भनवी चिन हदनुपनने पषिको नयाररया सूचनया जयारवी गनु्म पननेछ ।  

(२) चिन हदनुपनने सम्पचत्त उजरुवीको पषिबयाहके अन्य कसैको भोगचिनरया रहकेो भएरया अक्भिेख प्ियासकिे 
सोहवी पषिको नयाररया उपदफया (१) बरोजजरको सूचनया जयारवीगनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजर रोहकएको मरतररया खहटइ्मजयादँया िरजग्या खयािवी गरेको भए सम्बन्न्र कर्मचयारवीिे 
चिन चियाइ्म हदएको रुचुल्कया खियागरवी रथिया िरजग्या खयािवी नगरेको भए खयािवी गरयाइ्म चिन चियाइ्म चिन 
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चियाएको रुचुल्कया खिया गरवी प्तरवेदन सयाथि अक्भिेख ियाखयारया पेस गनु्म पननेछ ।   

पररचे्द-१०
तवतवध

८८. नक्ि तनवेदनः 
(१) समरतरसरषि दरया्म रहकेो उजरुवीको कुनै सरोकयारवयािया पषििे तववयादको मरघसिरया रहेको कुनै कयागजपत्रको 

नक्ि लिनको ियामग तनवेदन हदएरया समरतरिे उति पषिियाइ्म सो कयागजको नक्ि उपिब्ध गरयाउनु पननेछ 
।

(२) उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन हददँया सम्बन्न्र पषििे उजरुवी ियाखयारया रहकेो मरघसिको नक्ि लिनुपदया्म 
उजरुवी प्ियासक रथिया अक्भिेख ियाखयारया रहकेो मरघसिको नक्ि लिनुपनने भएरया अक्भिेख प्ियासकसरषि 
तनवेदन पेस गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन हदनको एियार बजे अगयावै पेस भएरया सम्बन्न्र कर्मचयारवीिे सोहवी हदन 
र सोभन्या पलछ पेस भएरया सम्भव भएसम्म सोहवी हदन नभए सोको भोलिपल् नक्ि उपिब्ध गरयाउनेछ।

(४) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन हदँदया फरक फरक उजरुवीको ियामग फरक फरक तनवेदन हदनु पननेछ ।
(५) तववयादको कुनै पषििे उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन हददँया नक्िको सट्यारया कयागजपत्रको फोटो खखच्न े

अनुरतर रयागेरया सो हदनु पननेछ ।
 (६) नक्ि तनवेदन हदँदया अनुसूचवी-१५ बरोजजरको ढयाचँयारया हदनु पननेछ ।

८९. नक्ि दस्रुः 
(१) सम्बन्न्र प्ियासकिे दफया ८८ बरोजजर नक्ि वया फोटो खखच्नको ियामग तनवेदन हदने पषिसँग देहयाय 

बरोजजरको दस्रु लिइ्म नक्ि उपिब्ध गरयाउनु पननेछः
(क) नक्िको हकरया सक्ि पयानयाको प्तर पृष्ठको रू ५।– रुपैययाकँो दरिे;
(ख) समरतरको तनण्मय कयागजको हकरया प्तर सक्ि पयानयाको प्तर पृष्ठको रू ५।– रुपैययाकँो दरिे; रथिया
(ग) लिखर कयागजपत्रको नक्ि नलिइ्म फोटो खखच्न चयाहरेया प्तर पयानयाको रू ५।–     रुपैययाकँो दरिे।

(२) उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन प्चलिर कयानुन बरोजजर नक्ि दस्रु नियाग्े 
पषिियाइ्म यस दफया बरोजजरको दस्रु ियाग्े छैन ।

(३) यस दफया बरोजजर नक्ि उरयार गरवी िैजयाने पषििे नक्ि उरयार गदया्म ियागेको खच्मको व्वस्या आफै गनु्म 
पननेछ ।

९०. दस्रु उलेिख गननेः (१) नक्ि प्रयाक्णर गनने सम्बन्न्र प्ियासकिे नक्ि प्रयाक्णर गदया्म नक्ि िैजयाने पषिको नयार 
थिर रथिया उजरुवीरया हघैसयरकया सयाथि ैनक्ि उरयार गरेवयापर दयाखखि गरेको दस्रु र नक्ि पयानयासरेर उलेिख गरवी 
नक्ि हदएको व्होरया जनयाइ्म नक्ि प्रयाक्णर गनु्म पननेछ ।

९१. दस्रु चुतिया नभइ्म नक्ि नहदइनेः सम्बन्न्र प्ियासकिे यस ऐन बरोजजर नक्ि रयाग्े पषििे नक्ि उरयार गदया्म 
दफया ८९ बरोजजर ियाग्े दस्रु दयाखखि नगदया्मसम्म नक्ि हदने छैन र सो नक्िको आघधकयाररकरया प्रयाक्णर गन्म 
पयाउने छैन । 

९२. प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेः यस ऐनरया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन उजरुवीसँग सम्बन्न्र प्चलिर 
कयानुनरया कुनै कुरया िेखखएको भए सोरया िेखखएजतरको हकरया सोहवी बरोजजर हुनेछ ।
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९३. तनयर बनयाउने अघधकयारः समरतरिे यस ऐनको प्भयावकयारवी कयायया्मन्वयनको ियामग आवश्यक तनयर बनयाउन सके्छ।
अनुसूचवी-१

(दफया ८को उपदफया (२)सँग सम्बन्न्र)
उजरुवीको ढयाचँया

न्ययाययक समरतरसरषि पेस गरेको 
तनवेदन-पत्र

जजलिया ............................... बयाणगङ्या नगरपयालिकया, विया नं........ बस् े ...................................................
..................................................छोरया/ छोरवी/ रिवीररवी ...................................................................
...... वष्म ........को (प्थिर पषि) तनवेदक ....................................................... ..................................... 
तवरुधि जजलिया .......................................... बयाणगङ्या नगरपयालिकया, विया नं. ...... बस् ेवष्म ............को (दोस्ो पषि) 
तवपषिवी .....................................................................................................

तवषयः सम्बन् तवचे्द
र तनम् वुँ दयाहरूरया िेखखए बरोजजर तनवेदन गद्मछु :
१. र तनवेदक र यस तववयादको दोस्ो पषिबवीच संवर २०६९ सयािरया सयारयाजजक परम्परया अनुसयार तववयाह गररएको 

हो । तववयाह भएपचियार २ वष्मसम्म अथिया्मर २०७१ सयािसम्म हयारवीबवीच सुरधरु दयाम्पत्य जवीवन रहकेो घथियो । 
हयारवीबयाट २०७१ सयाि जठेरया १ छोरयाको सरेर जयायजन्म भएको छ । एक आपसरया िोग्े स्यास्वीबवीचको 
सहरतर र सहकयाय्मरया छोरया जन्मपेलछ रिरिः सरस्या देखखदैँ जयान थियाल्ो । २०७१ सयािको तरहयाररया रयाइर 
गएपलछ उनवी िर आइनन्ख । पटक पटक िर आउन फोनबयाट अनुरोध गरे ँ। २ पटकसम्म लिन गएँ । रर तनजिे 
तररवीसँग रेरो जवीवन चलन सकै्न, र िर जयान सक्तिन, तररवी ज ेगनु्मपछ्म  गर भनवी ठयािो जवयाफ हदन थियालिन 
। के कयारणिे यस्ो हुन गयो भनवी सोधदया अव तरम्ो र रेरो सम्बन् छैन आफूखुसवी गर र रियाई सम्पक्म  नगर, 
गरेरया रयाम्ो हँुदैन भनवी धयाक धमकी र त्रयास रसेर हदइन । ियारो सरयसम्म रन फकने िया र िर आउलिन भनवी 
पखमी बसे ँरर आईनन । कररव ३ वष्मपलछ अथिया्मर २०७४ सयाि भयाद्र रहहनयारया पुनः लिन गएँ रर तवपषिवी रसँग 
वोलै् नवोिवी िरक्भत्र लछररन्ख र सयािया जठेयान पठयाई ियारवीररक आरिरण गनने सम्मको कयाय्म गरवी रियाई रथियानयार 
गयािवी गिौच गरे । रुप्किििे ज्ययान जोगयाई तनरयाि भएर िर फर्कएँ र अव दोस्ो पषिरिवीररवी रसँग पुनः फर्क 
आउने र दयाम्पत्य जवीवन सुरधरु हुने सम्भयावनया नभएकोिे पयारवीवयाररक तववयाद तनरुपणकया ियामग यो तनवेदन हदन 
आएको छु । 

२. यस समरतरबयाट दोस्ो पषि ज्झकयाई जे जो वझु्पुछ्म  व्ुझवी तववयाद तनरुपण गरयाई पयाऊँ । 
३. यस नगरपयालिकयाबयाट जयारवी भएको स्यानवीय न्ययाययक कयाय्मतवघधको दफया...... बरोजजर तनवेदन दस्रु रु. 

............, दोस्ो पषि १ जनयाियाई म्याद सूचनया दस्रु रु ........., पयानया २को तनवेदनको प्तरलितप दस्रु रुसरेर 
गरवी जम्मया रु .............. यसै तनवेदनसयाथि दयाखखि गरेको छु ।

४. यो तनवेदन स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को दफया ४७ अनुसयार यसै (२) समरतरको अघधकयार षिते्रक्भत्र 
पद्मछ ।

५. यो तनवेदन हदम्यादक्भतै्र छ र र तनवेदकियाई यस तवषयरया तनवेदन हदने हकदैयया प्याप्त छ । 
६. यस तवषयरया अन्यत्र कहवी ँकर ैकुनै तनकयायरया कुनै प्कयारको तनवेदन हदएको छैन । 
७. यसरया दोस्ो पषिको रयाइरवी रफ्म कया र रेरो िर रफ्म कया पररवयारकया सदस्हरू ज्झकयाई थिप व्होरया वझु् सहकनेछ । 
८. यसरया िेखखएकया व्होरया हठक सयाचँो सत्य हुन्ख, ्झठुया ठहरे कयानुन बरोजजर संजयाय भोग् रययार छु । 

तनवेदक
नयारः ............................. 
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इतर संवर्ख .............सयाि...................रहहनया......................गरे.......रोज िुभर्ख ।

 

अनुसूचवी-२
(दफया ९को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)

उजरुवी दरया्म गरेको तनस्याको ढयाचँया
रिवी .....................................

...................................... ।

तवषय : उजरुवी दरया्मको तनस्यापत्र सम्बन्रया ।

.................................... बस् ेरपयाईं ........................ िे .................... बस् े....................... तवरुधिरया .....

.................................. भनवी उजरुवी दरया्म गन्म ल्याएको रया आजको मरतररया दरया्म गरवी दरया्म नं. ................ कयायर 

भएकोिे यो तनस्या जयारवी गररहदएको छ । 

अघधकृर कर्मचयारवी

दस्खर: ........

मरतर: ...........
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अनुसूचवी-३

(दफया ९को उपदफया (२)सँग सम्बन्न्र)
रयाररख भपया्मइ्म

न्ययाययक समरतर 

बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया खिया गररएको रयारेख भरपयाई

  वयादवी           प्तरवयादवी

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

रुद्या ....................

मरतर ........... रया ......................................... कयार भएकोिे सोहवी हदन ........... बज े यस न्ययाययक समरतर/

कयायया्मियरया उपम्स्र हुनेछु भनवी सहवी गनने ......

वयादवी ................         प्तरवयादवी ................

इतर संवर्ख ............. सयाि...................रहहनया......................गरे.....................रोज िुभर्ख । 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-४

(दफया ९को उपदफया (३)सँग सम्बन्न्र)
रयाररख पचया्म

न्ययाययक समरतर
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

बयाट जयारवी भएको रयारेखको पचया्म

  वयादवी                      प्तरवयादवी
...............                         .................

रुद्याः ......................

मरतर ............................ रया ............................. कयार गन्म ............................ बजे हयाजजर हुन आउनुहोिया । 

फयाटँवयाियाको दस्खर 

मरतर .................
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-५

(दफया १५को उपदफया (३)सँग सम्बन्न्र)
प्तरवयादको ढयाचँया

लिखखर जवयाफको नरुनया
न्ययाययक समरतरसरषि पेस गरेको 

लिखखर जवयाफ
प्थिर पषि
................................जजलिया...................... नगरपयालिकया विया नं........................... बस्ख ने  ..................को 
....................... (नयारया सम्बन् उलेिख गनने) वष्म .............को .................................................................
....लिखखर जवयाफ प्स्रुकरया्म
दोस्ो पषि
.............. जजलिया. ............. नगरपयालिकया, विया नं. ............... बस्ख ने ..........................................................
.........को छोरया वष्म .........को ....................................................................................................तवपषिवी 
(तनवेदक)

तवषय ः सम्बन् तवचे्द ।

र तनम् वुँ दयाहरूरया िेखखए बरोजजर तनवेदन गद्मछु :
१. र लिखखर जवयाफ प्स्रुकरया्म र तवपषिवी तनवेदकबवीच संवर २०६९ सयािरया सयारयाजजक परम्परया अनुसयार तववयाह 

भएको व्होरया हठक हो । हयारवीबयाट २०७१ सयाि जठेरया १ छोरयाको सरेर जयायजन्म भएको हठक हो । २०७१ 
सयािको तरहयाररया रयाइर गएपलछ र िर नफकने को, पटक पटक िर आउन फोनबयाट अनुरोध गरेको, २ पटकसम्म 
लिन आएको रर र िर नगएको, रैिे तवपषिवी तनवेदकियाई दयाम्पत्य जवीवन चलन नसके् भनेको र रेरया दयाईभयाईिे 
ियारवीररक आरिरण गनने सम्मको कयाय्म गरेको भनवी कपोिकप्ल्पर ्झठुया र हँुदै नभएकया तनरयाधयार व्होरया उलेिख 
गरवी तववयाद गरेको कुरया उलेिख गन्म चयाहयानछु । 

२. रियाई तवपषिवी तनवेदकसरेर मरिवी गयािवी गिौच, िर, धयाक, धमकी देखयाई हयारपयार गरवी िरबयाट तनकयािया गरेपलछ 
र रयाइरवीरया आई बसेकी हँु । तववयाह भएको केहवी वष्मपलछ तबनया कयारण ररयाघथि तवक्भन् हकघसरकया आरोप 
िगयाई अपरयान गनने, गयािवी गिौज गनने िगयायरकया कयारहरू हँुदैगए । पररवयारकया अन्य सदस्हरूिे र रयाघथि 
िृणया गनने, बोिचयाि नगनने जस्या कयाय्म गरेपतन तवपषिवीबयाट केहवी सरय रियाई नै सरथि्मन र सहयोग गददै आएकया 
घथिए रर पलछ तवपषिवी तनवेदकसरेर उनवीहरूसँगै मरिे र रियाई जवरजस् िरबयाट तनकयालने कयाय्मरया सहभयागवी 
भए । के कुन कयारणिे वया रेरो के गल्तवीिे यसो गरेकया हुन भनवी वझुदया वेियावेिया दयाइजो नल्याएको भनवी 
रयाइरवी पषिसरेरको  आिोचनया गनने गरेकया घथिए । सयायद उनवीहरूियाई दयाइजोकै िोभकया कयारण रियाई िरबयाट 
तनकयािवीहदएकया हुनु पद्मछ । रैिे कुनै गल्तवी नगरेको र तवपषिवी िोग्ेसँग पूव्मवर रयायया, सद्ख भयाव र सम्मयान यथियावर 
रहकेोिे िोग्े स्यास्वीको सम्बन् यथियावर कयायर गरवीपयाऊँ । 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
३. िरबयाट जवरजस् तनकयािेपलछ ४ रहहनयाको नयावयािक छोरया कयाखवी च्यापेर रयाइरवी आएको ्झणै्ड ३ वष्मसम्म 

वेखवर, सम्पक्म तवहहन बसवी अहहिे एक्यासवी सम्बन् तवचे्दको रयाग गरवी तनवेदन हदनु आफँैरया आचिय्मजनक 
ियागेको छ, सत्य रथ् वजु्झ कयानुन बरोजजर गरर पयाऊँ । 

४. .........................बयाट जयारवी भएको स्यानवीय न्ययाययक कयाय्मतवघधको दफया ....बरोजजर लिखखर जवयाफ बयापर 
दस्रु रु ......यसै तनवेदनसयाथि दयाखखि गरेको छु । 

५. यो लिखखर जवयाफ म्यादक्भत्र ैलिई र आफैं  उपम्स्र भएको छु । 
६. यस तवषयरया अन्यत्र कहवी ँकर ैकुनै तनकयायरया कुनै प्कयारको तनवेदन हदएको छैन । 
७. यसरया िेखखएकया व्होरया हठक सयाचँो सत्य हुन्ख, ्झठुया ठहरे कयानुन बरोजजर संजयाय भोग् रययार छु । 

                                                                  तनवेदक
नयारः ..................................

.
इतर संवर ................. सयाि ..................... रहहनया .............. गरे....................रोज िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-६

(दफया २०को उपदफया (६)सँग सम्बन्न्र)

 न्ययाययक समरतरबयाट जयारवी भएको 

म्याद सूचनया

.............................................................बसे् .....................................................को नयाउँरया ..............

.......................... नगरपयालिकया कयाययाांियबयाट जयारवी भएको १५ (पन्ध्र) हदने सूचनया

...............................................बस्ख ने ....................................................................िे रपयाईंको तवरुधि ..

................................. परेको भनवी तनवेदन दरया्म गरेको हँुदया सोको प्तरलितप यसै सयाथि पठयाईएको छ ।

 अरः रपयाईिे यो म्याद व्ुझकेो वया रररपूव्मक रयारेि भएको मरतरिे १५(पन्ध्र) हदनक्भत्ररया आफनो भनयाइसहहर आफैं  वया 

कयानुन बरोजजरको वयारेिरयाफ्म र यस कयायया्मियरया हयाजजर हुन आउनुहोिया । अन्यथिया कयानुन बरोजजर हुने व्होरया जयानकयारवी 

गरयाईनछ । 

इतर सम्बर...................सयाि.......................रहहनया......................गरे रोज.............िुभर्ख......... ।
 



84

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-७

(दफया ४२को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)
तनण्मयको ढयाचँया 

बयाणगङ्या नगरपयालिकया, न्ययाययक समरतर

संयोजक रिवी.........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
तनण्मय
संवर ............... सयािको तनवेदन नं........

तवषयः बिेसवीबयाट पयानवी ्झयारेको ।

................. जजलिया ................ नगरपयालिकया विया नं............ ...............................बस्ख ने ...........................

.......................................................प्थिर पषि
तवरुधि
................. जजलिया ................ नगरपयालिकया विया नं............ ...............................बस्ख ने ...........................
.......................................................दोस्ो पषि
स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को दफया ४७(१)ञ बरोजजर तनवेदन दरया्म भइ सोहवी ऐनको दफया ४६ बरोजजर गठन 
भएको न्ययाययक समरतरसरषि प्स्रु हुन आएको रुद्याको संक्षिप्त रथ् र तनण्मय यस प्कयार छः 
(१) .............. नगर विया नं. ....................... नक्या घसट नं.... हक.नं........षि.ेफ...........को िरजग्यारया पजचिर 

रफ्म कया हक.नं..........कया सँघधययार तवपषिवी ...................िे िर वनयाउँदया आफनो िरजग्यारया घसरयानयासम्म आई 
जोिवी बनयाएको रर छर रथिया बिेसवीको पयानवी आफनो िर कम्पयाउण्डक्भत्र ्झयाननेगरवी बनयाएको हँुदया सो बिेसवी वन् 
गरयाई पयाऊँ भन् ेतनवेदकको तनवेदन व्होरया । 

(२) .............. नगरबयाट प्चलिर भवन तनरया्मण सम्बन्वी रयापदण्ड बरोजजर इजयाजर प्याप्त गरवी भवनको 
नक्यासरेर स्वीकृर गरयाई सो नक्या बरोजजर भवन तनरया्मण गरेको हँु । तवपषिवी तनवेदकिे भने बरोजजर 
आफनो िरको छर रथिया बिेसवीको पयानवी तनजको िर कम्पयाउण्डक्भत्र ्झयानने नगरेको आफनै िरजग्यारया ्झयानने 
गरेको हँुदया ्झठुया तनवेदन खयारेज गरर पयाऊँ भन् ेप्त्यथिमीको लिखखर जवयाफ । 

(३) .............. नगरबयाट स्िगर तनरवीषिण रथिया सववेंषिण गन्म गएकया प्यातवघधक टोलििे स्िगर तनरवीषिण गरवी 
मरतर.........रया पेस गरेको से्चसहहरको प्तरवेदनबयाट प्त्यथिमीको िररफ्म बयाट छर रथिया बिेसवीको पयानवी खस्या 
तनवेदकको िर कम्पयाउण्डक्भत्र पनने गरेको देखखनछ भन् ेव्होरया उल्लिखखर भएको  । 

(४) तववयादकया दबु ैपषिियाई रेिमरियाप गरयाउने प्योजनकया ियामग.......................... नगरपयालिकया विया नं........, 
................. रया रहेको रेिमरियाप केन्द्ररया पठयाउँदया रेिमरियाप हुन नसकी फर्क आएको । 

तनण्मय
दबु ै पषिियाई सुनुवयाइको ियामग आज पेसवी रोहकएको रया तववयादकया सम्बन्न्र पषिहरू स्यं रथिया तनजहरूबयाट तनयतुि 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
गरेकया कयानुन व्वसयायवीहरूसरेरको भनयाई सुनवी पुनः मरियापत्र गनु्महोस भनवी सम्झयाउँदया व्ुझयाउँदया पतन मरियापत्र गन्म रञ्रु 
नगनु्म भएकोिे फयाइिरया संिग् प्रयाण कयागजहरूको सरेर रूल्याङ्कन गरवी स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को दफया 
४९(२) बरोजजर तनण्मय हदनुपनने हुन आई तनण्मयरफ्म  तवचयार गदया्म तनवेदकको हक. नं....को पजचिररफ्म  प्त्यथिमीको हक.नं....
को िरजग्या जोहिएर रहकेोरया तववयाद देखखएन । तनवेदकको भनयाई अनुसयार आफनो िर कम्पयाउण्डक्भत्र प्त्यथिमीको छर 
रथिया बिेसवीको पयानवी ्झयारेको हो होइन भनवी स्िगर रुपरै जयाचँव्ुझ गरवी प्यातवघधक प्तरवेदन पेस गन्म कयायया्मियबयाट 
खहट गएकया प्यातवघधक कर्मचयारवीिे मरतर..........रया पेस गरेको से्चसहहरको प्यातवघधक प्तरवेदनसरेरबयाट तनवेदकको 
रयाग दयाववी बरोजजर आफनो िर कम्पयाउण्डक्भत्र प्त्यथिमीको छर रथिया बिेसवीबयाट पयानवी ्झनने गरेको भन् ेपुतष्ट हुने देखखनछ। 
प्त्यथिमीिे यस कयायया्मियबयाट पयाररर गरेको नक्यारयासरेर छर रथिया बिेसवीको पयानवी आफनै िरजग्यारया ्झयानने भनवी देखयाईएको 
र तनवेदकको िर कम्पयाउण्डक्भत्र पयानवी ्झयान्म पयाउनुपछ्म  भनवी प्त्यथिमीिे दयाववी तवरोध गन्मसरेर नसकेको र प्चलिर कयानुन र 
प्चिनबयाटसरेर अकया्मको िर कम्पयाउण्डक्भत्र आफनो छर रथिया बिेसवीको पयानवी ्झयान्म पयाउने नदेखखएको हँुदया तनवेदकको 
रयाग बरोजजर प्त्यथिमीिे आफनो छर रथिया बिेसवीबयाट आफनै िर जग्यारया पयानवी ्झयानने प्वन् गनु्मपनने देखखनछ । तनवेदकको 
िर कम्पयाउण्डरया पयानवी ्झयान्म नपयाउने ठहछ्म  । सो ठहनया्मिे रपघसि बरोजजर गनु्म । 
रपघसि

१. सरोकयारवयाियािे नक्ि रयाग गन्म आएरया तनयरयानुसयार दस्रु लिई नक्ि हदनु । 
२. यो तनण्मयरया चचत्त नव्ुझ े३५ हदनक्भत्र ..............जजलिया अदयािररया पुनरयावेदन गन्म जयानु भनवी  

प्त्यथिमीियाई सुनयाइहदनु । 
३. म्यादक्भत्र पुनरयावेदन नपरेरया कयानुन बरोजजर तनण्मय कयायया्मन्वयन गनु्म/गरयाउनु । 

इतर संवर्ख ............. सयाि...................रहहनया......................गरे.....................रोज िुभर्ख । 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी-८
(दफया ४८को सँग सम्बन्न्र)

अन्तररर संरषिणयामिक आदेिको नरुनया

बयाणगङ्या नगरपयालिकया, न्ययाययक समरतर
संयोजक रिवी.........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
आदेि
संवर ............................ सयािको तनवेदन नं........

तवषयः तपहिरियाई उपचयार गरयाउने सम्बन्रया ।

................. जजलिया ................ नगरपयालिकया विया नं............ ...............................बस्ख ने ...........................

.......................................................प्थिर पषि
तवरुधि
................. जजलिया ................ नगरपयालिकया विया नं............ ...............................बस्ख ने ...........................
.......................................................दोस्ो पषि
यसरया तनवेदकको रयाग बरोजजर ..........................जजलिया विया नं................................ बस्ख ने ...............को 
नयातर ..........................को छोरया/छोरवी वष्म ................को ................िे आफूियाई असयाध्य रोग ियामग तनयमरर 
रुपरया हप्तयाको २ पटक रृगौिया ियायिोघसस गन्म चचहकत्सकिे घसफयाररस गरेकोरया एकयािरकया छोरया वष्म .............को 
.......................िे तनयमरर रुपरया ियायिोघसस गन्म अटेर गरेको, िरर िरर रुपैयँया नभएको वहयानया गनने गरेको, कहहिे 
कहहिे कयायया्मियको कयारको व्स्रयािे फुस्मद नमरिेको आहद कयारण जनयाई आफूिे तनयमरर प्याप्त गनु्मपनने स्याथ् 
सेवया प्याप्त गन्म नसकेको हँुदया आफनो जवीवन ्झन्झन खररयायतुि वनै् गएको भनवी अस्रयािको चचहकत्सकको पुजया्म र 
घसफयाररससहहर पेस हुन आएको तनवेदन उपर प्यारम्म्भक रुपरया जयाचँव्ुझ गदया्म व्होरया रनयाघसव देखखएको हँुदया हयािियाई 
तनवेदकको ियामग चचहकत्सकिे घसफयाररस गरे बरोजजर हरेक हप्तया २ पटक ियायिोघसस गनु्म गरयाउनु रथिया तनजको स्याथ् 
ियाभकया ियामग आवश्यक अन्य प्वन्सरेर मरियाउनु भनवी स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को दफया ४९(८) बरोजजर 
तवपषिवी ........................को नयाररया यो अन्तररर संरषिणयामिक आदेि जयारवी गररहदएकया छौ ं। यो आदेि मरघसि सयारेि 
रयाखवी तवपषिवीियाई िेखवी पठयाईहदनु । यो आदेि अनुसयार उपचयार भएको जयानकयारवी प्याप्त गरवी मरघसि सयारेि रयाख्ु र 
तनयरयानुसयार पेस गनु्म । 

ईतर संवर ................... सयाि ..........रहहनया....गरे रोज..िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-९

(दफया ५३को उपदफया (२)सँग सम्बन्न्र)
मरियापत्रको ियामग तनवेदनको ढयाचँया

बयाणगङ्या नगरपयालिकया, न्ययाययक समरतरसरषि पेस गरेको मरियापत्रको संयतुि तनवेदनपत्र
.............. जजलिया. ............. नगरपयालिकया, विया नं. ......... ............... बस्ख ने ...............................................
..................................................को छोरया/छोरवी/रिवीरतर 
वष्म ..................को ...............................................................................तनवेदक (प्थिर पषि)
तवरुधि
…………….. जजलिया. ............. /नगरपयालिकया, विया नं. ......... ............... बस्ख ने वष्म ..................को .........
...................................लिखखर जवयाफकरयृा (दोस्ो पषि)

तवषयः सम्बन् तवचे्द ।

हयारवी तनवेदक तनम् लिखखर तनवेदन गद्मछौः 
१. हयारवीबवीच संवर २०६९ सयािरया सयारयाजजक परम्परया अनुसयार तववयाह गररएको रया कररव २ वष्मसम्म सुरधरु दयाम्पत्य 

जवीवन रहकेो घथियो । हयारवीबयाट २०७१ सयाि जेठरया १ छोरयाको सरेर जयायजन्म भएको,  सोहवी वष्म २०७१ सयािको 
तरहयाररया रयाइर गएपलछ िर नआएको, पटक पटक िर आउन फोनबयाट अनुरोध गरेको, लिन गएको रर उलै् 
कुटतपट गरवी पठयाएको भनवी तनवेदकको तनवेदन परेको । 

२. आफूियाई दयाइजो नल्याएको तनउँबयाट िररया हेिया गरेको, अपरयान गरवी जवरजस् िरबयाट तनकयािया गरेको हो । 
आफू खुसवीिे रयाइर गई बसेको होइन अ्झपतन िोग्ेप्तर आफनो यथियावर रयायया, सद्ख भयाव र सम्मयान रहकेोिे िोग्े 
स्यास्वीको सम्बन् यथियावर कयायर गरयाई पयाऊँ भन् ेप्त्यथिमीको लिखखर जवयाफ रहकेो  । 

३. हयारवी ्झगिया गरवी आयौ,ं केहवीवष्म िोग्े स्यास्वी छुहटएर बस्ौ,ं हयारवीबयाट एक सन्तयानको जयायजन्मसरेर भैसकेको 
छ । िररया सरयान्य िरयायसवी तवषयिे रनरुटयाव भइ िोग्े स्यास्वी अिग अिग बसेको रया ..................... 
नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतररयाफ्म र विया नं. ................. अन्तग्मरको ............................ रेिमरियाप 
केन्द्ररया रेिमरियापकरया्म .................को पहिरया एक आपसरया छिफि गरवी मरिवी आएको व्होरया यो छ की 
तवगररया ज ेजस्या तवषयरया असर्झदयारवी रथिया वेरेि भएको भएरयापनवी हयारवीबवीच एक अकया्मप्तर तवश्वयास, सदभयाव 
र प्रे कयायरै रहकेोिे िोग्े स्यास्वीको सम्बन् तवचे्द गरवी पयाऊँ भन् ेतनवेदन दयाववी छोहि पुनः सुरधरु सम्बन्कया 
सयाथि दयाम्पत्य जवीवनियाई व्वम्स्र ढङ्िे अगयाहि बढयाउने छौ ं। तनवेदकको िररया रत्याि िोग्े स्यास्वी मरिवी 
बस्ख ने वयारयावरण नहुने भएकोिे छुटै् ठयाउरया िेरया लिई वस् हयारवी दबु ैपषि सहरर भएकयािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन 
ऐन २०७४को दफया ४७ (२) बरोजजर यो मरियापत्रको संयतुि तनवेदन पेस गरेकया छौ,ं िेखखए बरोजजर मरियापत्र 
गरवी पयाऊँ । 

४. ..................नगरपयालिकया स्यानवीय न्ययाययक कयाय्मतवघध बरोजजर यो मरियापत्रको संयतुि तनवेदन दस्रु बयापर रु 
...........यसैसयाथि संिग् छ । 

५. यसरया िेखखएकया व्होरया हठक सयाचँो हुन्ख, ्झठुया ठहरे कयानुन बरोजजर सहँुिया व्ुझयाउँिया । 

तनवेदकहरू
...................................... प्थिर पषि
....................................... दोस्ो पषि

इतर संवर्ख ............. सयाि...................रहहनया......................गरे.....................रोज िुभर्ख । 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-१०

(दफया ५३को उपदफया (५)सँग सम्बन्न्र)
मरियापत्रको ढयाचँया

 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, न्ययाययक समरतरसरषि पेस गरेको मरियापत्रको संयतुि तनवेदनपत्र
.............. जजलिया. ............. 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, विया नं. ......... ............... बस्ख ने ..........................................................................
.......................को छोरया/छोरवी/रिवीरतर 
वष्म ..................को ...............................................................................तनवेदक (प्थिर पषि)
तवरुधि
.............. जजलिया. ............. बयाणगङ्या नगरपयालिकया, विया नं
लिखखर जवयाफकरया्म........................को .......................बस्ख ने वष्म........................ (दोस्ो पषि)

तवषयः सम्बन् तवचे्द ।

हयारवी तनवेदक तनम् लिखखर तनवेदन गद्मछौ ं:
१. हयारवीबवीच संवर २०६९ सयािरया सयारयाजजक परम्परया अनुसयार तववयाह गररएको रया कररव २ वष्मसम्म सुरधरु दयाम्पत्य 

जवीवन रहकेो घथियो । हयारवीबयाट २०७१ सयाि जठेरया १ छोरयाको सरेर जयायजन्म भएको,  सोहवी वष्म २०७१ सयािको 
तरहयाररया रयाइर गएपलछ िर नआएको, पटक पटक िर आउन फोनबयाट अनुरोध गरेको, लिन गएको रर उलै् 
कुटतपट गरवी पठयाएको भनवी तनवेदकको तनवेदन परेको । 

२. आफूियाई दयाइजो नल्याएको तनउँबयाट िररया हेिया गरेको, अपरयान गरवी जवरजस् िरबयाट तनकयािया गरेको हो । 
आफू खुसवीिे रयाइर गई बसेको होइन अ्झपतन िोग्ेप्तर आफनो यथियावर रयायया, सद्ख भयाव र सम्मयान रहकेोिे िोग्े 
स्यास्वीको सम्बन् यथियावर कयायर गरयाई पयाऊँ भन् ेप्त्यथिमीको लिखखर जवयाफ रहकेो  । 

३. हयारवी ्झगिया गरवी आयौ,ं केहवीवष्म िोग्े स्यास्वी छुहटएर बस्ौ,ं हयारवीबयाट एक सन्तयानको जयायजन्मसरेरभैसकेको 
छ । िररया सरयान्य िरयायसवी तवषयिे रनरुटयाव भइ िोग्े स्यास्वी अिग अिग बसेको रया ..................... 
नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतररयाफ्म र विया नं. ................. अन्तग्मरको ............................ रेिमरियाप 
केन्द्ररया रेिमरियापकरया्म .................को पहिरया एक आपसरया छिफि गरवी मरिवी आएको व्होरया यो छ की 
तवगररया ज ेजस्या तवषयरया असर्झदयारवी रथिया वेरेि भएको भएरयापनवी हयारवीबवीच एक अकया्मप्तर तवश्वयास, सदभयाव 
र प्रे कयायरै रहकेोिे िोग्े स्यास्वीको सम्बन् तवचे्द गरवी पयाऊँ भन् ेतनवेदन दयाववी छोहि पुनः सुरधरु सम्बन्कया 
सयाथि दयाम्पत्य जवीवनियाई व्वम्स्र ढङ्िे अगयाहि बढयाउने छौ ं। तनवेदकको िररया रत्याि िोग्े स्यास्वी मरिवी बस्ख ने 
वयारयावरण नहुने भएकोिे छुटै् ठयाउरया िेरया लिई वस् हयारवी दबु ैपषि सहरर भएकयािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन 
२०७४को दफया ४७ (२) बरोजजर यो मरियापत्रको संयतुि तनवेदन पेस गरेकया छौ,ं िेखखए बरोजजर मरियापत्र गरवी 
पयाऊँ । 

४. बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको स्यानवीय न्ययाययक कयाय्मतवघध बरोजजर यो मरियापत्रको संयतुि तनवेदन दस्रु बयापर रु 
...........यसैसयाथि संिग् छ । 

५. यसरया िेखखएकया व्होरया हठक सयाचँो हुन्ख, ्झठुया ठहरे कयानुन बरोजजर सहँुिया व्ुझयाउँिया । 
तनवेदकहरू
...................................... प्थिर पषि
.................................... दोस्ो पषि

इतर संवर्ख ............. सयाि...................रहहनया......................गरे.....................रोज िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-११

(दफया ६०को उपदफया (३)सँग सम्बन्न्र)
रेिमरियाप करया्मरया सूचवीकृर हुने तनवेदन ढयाचँया

न्ययाययक समरतर

बयाणगङ्या नगरपयालिकयासरषि पेस गरेको तनवेदन

तवषयः रेिमरियाप करया्मरया सूचवीकृर हुन पयाऊँ । 

प्स्रु तवषयरया रपघसिरया उल्लिखखर कयागजयारहरूको प्तरलितप सयाथि ैरयाखवी ............ नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतर 
अन्तग्मरकया ............ रेिमरियाप केन्द्ररया सूचवीकृर भइ रेिमरियाप गरयाउन अनुरतर पयाऊँ भनवी तनवेदन गद्मछु । 

रपघसि 
१) नयागररकरया प्रयाणपत्रको छयायँयाकपवी, 
२) स्यारक रहसम्म उत्तवीण्म गरेको िैक्षिक प्रयाणपत्रको छयायँयाकपवी, 
३) रेिमरियापकरया्मको रयालिर प्याप्त गरेको प्रयाणपत्रको छयाययाकँपवी, 
४) रेिमरियाप सम्बन्वी अनुभव र
५) व्क्तिगर तववरण (Bio- data)

                                                             
तनवेदक
नयार थिरः .................
दस्खरः .................
मरतरः .....................
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-१२

(दफया ७६को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)
बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतरसरषि पेस गरेको 

भररभरयाउको तनवेदन पत्र

तवषयः भरर भरयाइपयाऊँ भन् ेबयारे ।

......बस्ख ने................................तनवेदक/वयादवी/प्तरवयादवी

तवरुधि

.......बस्ख ने.............तवपषिवी/वयादवी/प्तरवयादवी

रुधिया
 र तनवेदक तनवेदन बयापर रु १०।– दस्रु सयाथि ैरयाखवी तनम् व्होरया तनवेदन गद्मछु ।
१.  उपयु्मति तवपषिवीसँगको उल्लिखखर रुधिया यस नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतरको मरतर..............को तनण्मय 

बरोजजर रैिे यस कयायया्मियरया रयाखेको दस्रु/रकर मरतर..............को रिवी...................जजलिया अदयािरको 
फैसिया बरोजजर रैिे भरवी भरयाइपयाउने ठहर भएको हँुदया उति रकर भरवी भरयाइपयाउन यो तनवेदन पेस गरेको छु।

२.  रैिे यस कयायया्मियरया जम्मया गरेको दस्रु/रकरको भरपयाई/रघसद/भौचरको सक्िै प्तर र सम्मयानवीर 
रिवी.......................जजलिया अदयािरको अन्न्तर फैसियाको छयाययाकँपवी यसै सयाथि संिग् छ ।

३.  यसरया िेखखएको व्होरया हठक हो, ्झठुया ठहरे सहँुिया ब्ुझयाउँिया ।

                                                                तनवेदक
तनज...................

ईतर संवर..................सयाि...................रहहनया.............गरे........रोज िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-१३

(दफया ७७को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)
चिन चियाउने तनवेदन

बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पेस गरेको 

तनवेदन पत्र

तवषयः चिन चियाई पयाऊँ भन् ेबयारे ।

.......बस्ख ने.....................तनवेदक/वयादवी/प्तरवयादवी

तवरुधि

.......बस्ख ने..................तवपषिवी/वयादवी/प्तरवयादवी

रुधिया

र तनवेदक तनवेदन बयापर रु १०।– दस्रु सयाथि ैरयाखवी तनम् व्होरया तनवेदन गद्मछु ।

१.  उपयु्मति तवपषिवीसँगको उल्लिखखर रुधिया यस नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतरबयाट मरतर........रया तनण्मय भइ उति 

िर जग्या (वया जनु सम्पचत्त भोग गन्म पयाउने गरवी तनण्मय भएको छ सो सम्पचत्त वया वस् ुउलेिख गनने) रेरो हक 

भोग र स्यामरविको हुने ठहर भएकोरया रिवी...... जजलिया अदयािररया तवपषिवीिे पुनरयाविोकन गरेकोरया सम्मयानवीर 

अदयािरबयाटसरेर मरतर.............. रया तनण्मय हँुदया न्ययाययक समरतरकै तनण्मयियाई सदर गरवी रेरै हक भोग कयायर 

गरेको हँुदया सो रेरो हक भोगको कयायर भएको सम्पचत्त रहकेो हँुदया क्िघ्रयातरक्िघ्र रियाई उति सम्पचत्त चिन चियाई 

पयाउन यो तनवेदन पेस गरेको छु ।

२.  यसै तनवेदन सयाथि देहयायकया कयागजयारहरू संिग् गरेको छु ।

क. न्ययाययक समरतरिे मरतर............रया गरेको तनण्मयको छयाययाकँपवी

ख. रिवी...........जजलिया अदयािरिे गरेको मरतर.............को सदर फैसियाको छयाययाकँपवी

ग. यस तववयाद सम्वधि मरघसि यसै कयायया्मियरया रहकेो छ ।

ि. िेखखएको व्होरया हठक सयाचँो छ, ्झठुया ठहरे कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया ।

तनवेदक
तनज..............................

ईतर संवर..................सयाि...................रहहनया.............गरे........रोज िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-१४

(दफया ७९को उपदफया (४)सँग सम्बन्न्र)
सम्पचत्त रोक्याको अदेि

बयाणगङ्या नगरपयालिकया न्ययाययक समरतर
संयोजक रिवी.........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
सदस् रिवी...........................................................................................
आदेि
संवर ................. सयािको तनवेदन नं........

तवषयः सम्पचत्त हस्यान्तरण रोक्या

.............. जजलिया. .............नगरपयालिकया, विया नं. ......... ............... बस्ख ने ................................................

.................................................को छोरया/छोरवी/रिवीरतर वष्म ..................को .........................................

................तनवेदक (प्थिर पषि)

तवरुधि

......जजलिया...........नगरपयालिकया, विया नं....तवपषिवी (दोरिो पषि)..........बस्ख ने....वष्म.....को यसरया तनवेदकको रयाग 

बरोजजर......जजलिया........ ......नगरपयालिकया, विया नं.... षि.ेफ.........हक.नं........ जग्यारया बनेको .........को नयाररया 

रहकेो अवण्डयाको ..................वग्महफटको चयार रलेि िर र लिग िगयापयारसरेर तवपषिवी....सम्पचत्त तनज तवपषिवीबयाट 

अन्य अकं्िययारहरूको रञ्रुवी तवनया हक हस्यान्तरण हुन सके् आिङ्कया गरवी तनवेदकिे हदएको तनवेदन उपर प्यारम्म्भक रुपरया 

जयाचँव्ुझ गदया्म व्होरया रनयाघसव देखखएको हँुदया हयािियाई प्त्यषिमीको नयाररया रहकेो उल्लिखखर िरजग्याको हक हस्यान्तरण 

गन्म घसफयाररस नहदन वियाियाई र अकको आदेि नभएसम्मकया ियामग उति िरजग्याको हक हस्यान्तरण नगनु्म/गन्म नहदनु भनवी 

रयािपोर कयायया्मियको नयाररयासरेर स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को दफया ४९ (६) बरोजजर यो रोक्याको आदेि 

जयारवी गररहदएकया छौ ं। यो आदेि मरघसि सयारेि रयाखवी सम्बन्न्र कयायया्मियहरूरया पठयाईहदनु । यो आदेि अनुसयार रोक्या 

भएको जयानकयारवी प्याप्त गरवी मरघसि सयारेि रयाख्ु र तनयरयानुसयार पेस गनु्म ।

ईतर संवर................सयाि.............रयाहहनया...........गरे‘..........रोज िुभर्ख ।
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-१५

(दफया ८८को उपदफया (६)सँग सम्बन्न्र)
नक्िको ियामग तनवेदन

 
न्ययाययक समरतर 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पेस गरेको 
 तनवेदन पत्र

तवषयः नक्ि पयाऊँ भन् ेबयारे ।

................... बसे् ........................................................................... तनवेदक/वयादवी/प्तरवयादवी
तवरुधि
............... बसे् ................................................................................ तवपषिवी/वयादवी/प्तरवयादवी
रुद्याः ..................................
...................................... ।
र तनवेदक तनवेदन दसु्र बयापर रु. १०।– सयाथि ैरयाखवी तनम् व्होरया तनवेदन गद्मछुः
(१) उपयु्मति तवपषिवीसँगको उल्लिखखर रुद्यारया अध्ययनको ियामग देहयायकया कयागजयारहरू आवश्यक परेको हँुदया 

प्रयाक्णर प्तरलितप पयाऊँ भनवी यो तनवेदन सयाथि उपम्स्र भएको छु । अरः नक्िको प्रयाक्णर प्तरलितप पयाऊँ । 
देहयाय 

क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
ि) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२)  िेखखएको व्होरया हठक सयाचँो छ, ्झटु्या ठहरे कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया । 
तनवेदक
तनज ..........................

 इतर सम्वर्ख  ......... सयाि .... रहहनया .... गरे रोज्ख ... िुभर्ख ................
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

तनयर सङ्ख्या:१८

सयारुदयाययक तवद्याियरया करयाररया क्िषिक छनोट सम्बन्वी कयाय्मतवघध, 
२०७५

                                           

स्वीकृर मरतर: २०७५।१२।२१
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
प्स्यावनया:
नेपयािको संतवधयान २०७२को धयारया ३१ रया क्िषिया सम्बन्वी हकको व्वस्या गररएको छ । धयारया ५७को उपधयारया ४ 
रया स्यानवीय रहको अघधकयार अनुसूचवी ८ रया आधयारभूर र रयाध्यमरक क्िषिया सम्बन्वी अघधकयार स्यानवीय रहियाई 
प्दयान गररएको छ । स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन२०७४को दफया ११ ज रया आधयारभूर रथिया रयाध्यमरक क्िषिया 
सम्बन्वी तवद्यािय स्यापन तनयरन, अनुगरन, गयाभने रथिया समू्पण्म व्वस्यापन गनने जजम्मया स्यानवीय रहरया रहकेो 
छ ।
 यसै गरवी क्िषिया तनयरयाविवी २०५९को तनयर ९७ रया करयार क्िषिक तनयकु्ति सम्बन्वी व्वस्या भएको र 
करयाररया क्िषिक तनयकु्ति गनने तवद्यािय व्वस्यापन समरतररया तनहवीर रहकेो छ । रयाध्यमरक रह सम्मको सञ्यािन, 
तनयरन, स्ोर व्वस्यापन िगयायर समू्पण्म जजम्मवेयारवी स्यानवीय रहरया तनहहर रहकेो हँुदया सयारुदयाययक तवद्याियरया 
जनुसुकै स्ोरबयाट पयारररिमरक पयाउने गरवी तनयकु्ति हुने क्िषिक रथिया कर्मचयारवीहरूको प्योजनकया ियामग कयानुनवी रथिया 
प्यातवघधक सहयोग गन्मकया ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को 
दफया ४(१) बरोजजर यो कयाय्मतवघध बनयाइएको हो ।

पररचे्द - १
प्यारम्म्भक

१. नयार र प्यारम्भ :
क)  यस कयाय्मतवघधको नयार : सयारुदयाययक तवद्याियरया करयाररया क्िषिक छनोट सम्बन्वी कयाय्मतवघध, 

२०७६ रहने छ ।
ख)  यो कयाय्मतवघध बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको कयाय्मपयालिकया बठैकिे स्वीकृर गरेको मरतरदेखख ियागू 

हुनेछ ।
२.  अथि्म र पररभयाषया :

तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया 
क) “कयायया्मिय” भन्यािे बयाणगङ्या नगर कयायया्मपयालिकयाको कयायया्मियियाई जनयाउने छ ।
ख)  “क्िषिया ियाखया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको क्िषिया, यवुया रथिया खेिकुद ियाखयाियाई जनयाउने छ ।
ग)  “तवद्यािय व्वस्यापन समरतर” भन्यािे सयारुदयाययक तवद्याियरया गठन भएको तवद्यािय 

व्वस्यापन समरतरियाई जनयाउने छ ।
ि)  “तवद्यािय” भन्यािे कषिया १देखख १२ सम्मको िैक्षिक संरचनया अनुसयार व्वस्यापन भएको 

सयारुदयाययक तवद्याियियाई जनयाउने छ ।
ङ)  “छनोट समरतर” भन्यािे सयारुदयाययक / धयार्रक तवद्याियरया खयािवी भएको जनुसुकै स्ोरबयाट 

पयारररिमरक पयाउने गरवी तनयकु्ति हुने क्िषिक रथिया कर्मचयारवीहरूको तनयकु्ति गनने प्योजनकया ियामग 
गठन भएको छनोट समरतरियाई जनयाउनेछ ।

च)  “तवषय तवज्” भन्यािे आधयारभूर रह, रयाध्यमरक रहसम्म क्िषिक छनोट परवीषिया सञ्यािनकया ियामग 
यस नगरपयालिकयारया सूचवीकृर भएकया तवषय तविेषज्को सरूहियाई जनयाउने छ ।



97

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
पररचे्द - २

३)  उदे्श्य : यस कयाय्मतवघधको तनम्यानूसयार उदे्श्य रहकेो छ ।
(क)  सयारुदयाययक तवद्याियरया ररति रहेको दरवन्वी, रयाहर रथिया अन्य सरकयारवी अनुदयानबयाट पयारररिमरक 

खयाने गरवी तनयकु्ति हुने क्िषिक रथिया तवद्यािय कर्मचयारवी तनयकु्ति गन्मकया ियामग सयारुदयाययक 
तवद्याियको तवद्यािय व्वस्यापन समरतर रथिया यस कयाय्मतवघध अनुसयार गठन भएको क्िषिक 
छनोट समरतरियाई क्िषिक, कर्मचयारवी तनयकु्ति रथिया घसफयाररस गन्मकया ियामग आवश्यक कयानुनवी 
रथिया प्यातवघधक सहयोग गनने ।

पररचे्द - ३

४.  अनुरतर, क्िषिक छनोट समरतर गठन र तवज्यापन सम्बन्वी व्वस्या :
४.१  अनुरतर

क)  सयारुदयाययक तवद्याियरया अतनवयाय्म अवकयाि, स्पे्च्क अवकयाि, सरुवया वया अन्य कयारणबयाट 
ररति रहकेो स्वीकृर दरवन्वी, रयाहर वया क्िषिण सहयोग अनुदयान कोटयारया करयाररया क्िषिक, 
कर्मचयारवी तनयकु्ति गन्मकया ियामग तवद्यािय व्वस्यापन समरतरिे ररति भएको कयारण जनयाई 
तनयकु्तिकया ियामग कषिया ६/ १२ रया तवषयसरेर खुियाई अनुरतर रयाग भएरया बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयारया रहकेो तवद्याियगर क्िषिक दरवन्वीको ररेरज अनुसयार तवद्याथिमी सङ्ख्या र 
दरवन्वी कटौरवी नहुने भएरया १५ हदनको तवज्यापनको म्यादसहहर क्िषिक तनयकु्ति सम्बन्वी 
प्हरिययाहरू अनुसूचवी १ रया उलेिख भए अनुसयार अनुरतर प्दयान गररनेछ । 

ख)  अनुरतर प्दयान गन्म आधयारभूर रह १-५ रया एक जनया पतन रहहिया क्िषिक नभएको 
खण्डरया रहहिया क्िषिक तनयकु्ति गनने गरवी र ३सम्म दरवन्वी भएरया १ रहहिया ३भन्या रयाघथि 
दरवन्वी भएरया सोहवी आधयाररया रिरि थिप रहहिया क्िषिक तनयकु्ति गनने गरवी आधयारभूर 
रह ६ देख ८ रयाध्यमरक रहकया ियामग तवषयगर रुपरया करयाररया क्िषिक तनयकु्ति गनने गरवी 
अनुरतर हदइने छ ।

४.२  क्िषिक छनोट समरतर सम्बन्वी व्वस्या :
क)  सयारुदयाययक तवद्याियरया ररति रहकेो क्िषिक पद (दरवन्वी, रयाहर, अनुदयान कोटया)रया 

क्िषिक पदपूर्रकया ियामग घसफयाररस गन्म प्ते्यक तवद्याियरया देहयाय बरोजजरको एक क्िषिक 
छनोट समरतर रहनेछ 
१)  तवद्यािय व्वस्यापन समरतरको अध्यषि वया तनजिे रोकेको सो समरतरको सदस्     

    - संयोजक
२)  नगरपयालिकयाको क्िषिया अघधकृर वया क्िषिया ियाखया प्रुखिे रोकेको अघधकृर 

कर्मचयारवी       - सदस्
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३)  रयाध्यमरक रहको क्िषिक छनोट गनू्म परेरया सम्बन्न्र तवषयरया स्यारकोत्तर गरेको 

र अन्य रहकया ियामग कम्तिरया स्यारक उत्तवीण्म गरवी तवषय तवज्रया सूचवीकृर भएको 
क्िषिकहरू रध्यबेयाट प्तरतनघधवि हुने गरवी तवद्यािय व्वस्यापन समरतरिे रनोतनर 
गरेको तवषय तवज् २ जनया       - सदस् 

४) सम्बन्न्र तवद्याियको प्धयानयाध्ययापक    - सदस् सचचव 
५.  क्िषिक छनोट सम्बन्वी प्हरियया

५.१  क्िषिक छनोट घसफयाररस समरतरिे करयाररया क्िषिक छनोट गन्म देहयाय बरोजजर प्हरिययाहरू 
अविम्वन गनु्म पननेछ ।
क)  तवद्याियरया ररति दरवन्वीरया क्िषिक छनोट गन्म तवद्याियको प्.अ. सदस् सचचव भै कयार 

गन्म र छनोट समरतरको सचचवयािियको तवद्याियरया रहनेछ ।
ख) क्िषिक छनोट सम्बन्वी आवेदन हदने १५ हदनको म्याद सरयात्प्तपलछ परवीषिया हुने स्यान, 

मरतर र सरय क्िषिया ियाखयाको सरन्वयरया छनोट समरतरिे रोके् छ ।
ग)  क्िषिक छनोट समरतरिे क्िषिक छनोटकया ियामग लिइने लिखखर रथिया रौखखक परवीषिया 

सरयाप्त भै प्योगयामिक परवीषिया लिनु परेरया पदको प्कृतर हरेवी प्योगियािया रहकेो स्यानरया 
लिनु पननेछ ।

ि)  क्िषिक छनोट समरतरको बठैक सम्बन्वी कयाय्मतवघध सो समरतरिे आफै तनधया्मरण गरे 
बरोजजर हुनेछ ।

ङ)  क्िषिक छनोट समरतररया रहने सदस्हरूरध्य ेअनुसूचवी २ रया रोहकए अनुसयारकया कसैको 
नयारयागोरया उरेदवयार पनने भएरया उति समरतररया वस् मरलने छैन ।

च)  कुनै पतन क्िषिक पदकया ियामग लिइने परवीषिया दस्रु क्िषिक सेवया आयोगरया लिने दस्रुभन्या 
बढवी हुनेछैन ।

छ)  क्िषिक छनोट सम्बन्वी थिप प्हरियया यस कयाय्मतवघधको अन्य दफयारया व्वस्या भए बरोजजर 
र नगरपयालिकयाको तनण्मय बरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द - ५

६. परवीषिया, अन्तवया्मरया र योगरयारिर सम्बन्वी व्वस्या
क)  लिखखर, रौखखक एवर्ख प्योगयामिक परवीषिया हुने स्यान, मरतर र सरय क्िषिक छनोट घसफयाररस 

समरतरिे रोके बरोजजर हुनेछ ।
ख)  लिखखर अन्तवया्मरया्म र प्योगयामिक परवीषिया क्िषिक सेवया आयोगिे रोके अनुसयारको पयाठ्यरिर 

बरोजजर हुनेछ ।
ग)  परवीषिया सञ्यािन, कपवी परवीषिण िगयायरकया थिप प्हरिययाहरू नगरपयालिकयाको क्िषिया ियाखयाको 

सरन्वयरया क्िषिक छनोट समरतरिे तनण्मय गरे बरोजजर हुनेछ । 
ि)  क्िषिक तनयकु्तिकया ियामग घसफयाररस भएकया उरेदवयारहरूको योगरयारिर प्याप्तयाङ्कको आधयाररया 
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प्कयािन गररनेछ र अन्न्तर नतरजयाको सूचवी प्कयािन गदया्म तनयकु्तिकया ियामग घसफयाररस उम्मदेवयार 
र कम्तिरया १ जनया वैकप्ल्पक उरेदवयारको घसफयाररस गनु्म पननेछ ।

 तनयकु्ति सम्बन्वी थिप प्हरियया यस नगरपयालिकयािे तनण्मय गरे बरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द - ६

७.  करयाररया क्िषिक तनयकु्ति सम्बन्वी व्वस्याः
क) क्िषिक छनोट समरतरबयाट तनयकु्तिकया ियामग घसफयाररस भै आएको उरेदवयारियाई तवद्यािय 

व्वस्यापन समरतरिे बढवीरया १ िैक्षिक सत्रकया ियामग करयाररया तनयकु्ति गन्म सके्छ ।
ख)  यसरवी तनयकु्ति गदया्म सेवया सर्म एवर्ख सुतवधयासहहर उलेिख गरवी करयार गरयाई तनयकु्ति गनु्म पननेछ ।
ग)  करयार तनयकु्ति गरेको क्िषिकको अक्भिेख व्वस्यापनकया ियामग नगरपयालिकयाको क्िषिया यवुया रथिया 

खेिकुद ियाखयारया र सोको जयानकयारवी क्िषिया तवकयास रथिया सरन्वय इकयाइरया हदनु पननेछ ।
ि)  करयाररया क्िषिक तनयकु्ति भएको १ िैक्षिक सत्रक्भत्र पतन सो पदरया स्यायवी पदपूर्र नभएरया 

तवद्यािय व्वस्यापन समरतरिे १ वष्मकया ियामग करयार म्याद थिप गन्म सके्छ । यसरवी म्याद थिप 
भएको जयानकयारवी नगरपयालिकयाियाई सम्बन्न्र तवद्याियिे हदनु पननेछ ।

पररचे्द ७

८. तविेषज् सम्बन्वी व्वस्या :
क)  यस कयाय्मतवघधको दफया ४, ४.२को (इ) रया व्वस्या भएकया तवषय तविेषज्हरू सम्बन्वी व्वस्या 

देहयाय बरोजजर हुनेछ ।
अ)  तवषय तविेषज्हरूको सूचवीकृर गन्मकया ियामग प्ते्यक वष्मको वैियाख रहहनयारया सूचवीकृर हून 

चयाहनेहरूकया ियामग कम्तिरया ७ (सयार) हदने म्याद रयाखवी सूचनया प्कयाक्िर गररनेछ रर पहहिो 
पटककया ियामग यो कयाय्मतवघध ियागू भएको १ रहहनयाक्भत्ररया सूचनया प्कयािन गन्म कुनै बयाधया 
पननेछैन ।

आ)  तविेषज् सूचवीकृर हुनकया ियामग देहयायको योगरया र सर्म पूरया गरेको हूनूपननेछ ।
• कम्तिरया रवीन वष्म तनरन्तर सेवया अनुभव प्याप्त गरेकया स्यायवी, अस्यायवी, करयार र 

रयाहर पदरया कयाय्मरर क्िषिक ।
• रया.तव.रहको हकरया सूचवीकृर हुनकया ियामग सम्बन्न्र तवषयरया क्िषिया ियास्तरया 

स्यारकोत्तर गरेको हुनु पननेछ रर सम्बन्न्र तवषयरया क्िषिया ियास्तरया स्यारकोत्तर 
नभएरया सम्बन्न्र तवषयरया स्यारकोत्तर गरवी कम्तिरया स्यारक रहरया क्िषिया ियास्तरया 
उत्तवीण्म भएको हुनु पननेछ ।

ई)  तवषय तवज्रया २ दईु वष्मकया ियामग सूचवीकृर गररनेछ । 
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पररचे्द ८

९. तवतवध
क)  यसकयाय्मतवघध र तनण्मय बरोजजरको प्हरियया ररर नपुर्ख ययाई क्िषिक तनयकु्ति गररएरया नगरपयालिकयाको 

प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे त्यसरवी तनयकु्ति भएको ३५ हदनक्भत्र त्यस्ो तनण्मय बदर गन्म वया 
आवश्यक कयारवयाहवीकया ियामग नगरपयालिकयासरषि घसफयाररस गन्म सके्छ ।

ख)  यस कयाय्मतवघध पयािनया भए नभएको अनुगरन नगर प्रुख एवर्ख उपप्रुखबयाट हुनेछ ।
ग)  यस कयाय्मतवघध बरोजजर कयाय्म सम्पयादन गदया्म कुनै हद्तवधया वया बयाधया उत्न् भएरया नगर 

कयाय्मपयालिकयाको तनण्मय अनुसयार हुनेछ ।
ि)  यस कयाय्मतवघधरया उलेिख नभएकया तवषयकया हकरया प्चलिर कयानुनबरोजजर हुनेछ ।
ङ)  यस कयाय्मतवघधरया उलेिख भएकया कुनै पतन प्यावधयान प्चलिर ऐन कयानुनसँग बयाजँ्झएरया बयाजँ्झएको 

हदसम्म स्र : खयारेज हुनेछ ।
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तनयर सङ्ख्याः १९

ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया
२०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया, २०७६

यस बयाणगङ्या  नगरपयालिकयाको स्यामरविरया रहकेया तनरया्मण रथिया सेवया कयारको प्योजनको ियामग उपयोग हुने 
उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन प्हरिययाियाई तनयमरर रथिया व्वम्स्र गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन-२०७४को  दफया ११को उपदफया २को ६(१०) िे हदएको अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको 
प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे यो ययान्न्तक 
उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया २०७६ जयारवी गरेको छ ।
१. संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ : 

१.१  यो तनदनेक्िकयाको नयार ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया २०७६ रहकेो छ ।
१.१  यो तनदनेक्िकया नगर कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गरेको मरतरदेखख ियागू हुनेछ । 

२. पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस तनदनेक्िकयारया, 
क)  “तनदनेक्िकया” भन्यािे ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया २०७६ सम्झनु पछ्म  ।
ख)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनु पछ्म  ।
ग)  “ब्ययाक हो िोिर” भन्यािे नगरपयालिकयाको स्यामरविरया रहकेो ब्ययाक हो िोिर सम्झनु पद्मछ ।
ि)  “उपकरण/ठूिया ययान्न्तक उपकरण” भन्यािे यस नगरपयालिकयाको स्यामरविरया रहकेो ब्ययाक हो 

िोिर, हटप्पर, रोिर, ग्रेिर, टेक्टर र नगरपयालिकयारया रहेकया अन्य ययान्न्तक िक्तिबयाट सञ्यािन 
हुने भयािया प्योजनकया सवयारवी सयाधन सम्झनु पछ्म  ।

ङ)  “समरतर” भन्यािे ययान्न्तक उपकरण  सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतर सम्झनु पछ्म  ।
च)  “सचचव” भन्यािे यस नगरपयालिकयाको प्रुख प्ियासकीय अघधकृर सम्झनु पछ्म  ।
छ)  “अन्य स्यानवीय रह” भन्यािे रह यस जजलियाको लछरेकी नगरपयालिकया/ वया लछरेकी जजलियाको 

नगरपयालिकया वया  सम्झनु पद्मछ । 
ज)  “उपभोतिया समरतर” भन्यािे जन प्तरतनघधको रोहबररया सयाव्मजतनक तनरया्मण सम्बन्वी कयाय्म गन्म 

गठन भएको उपभोतिया समरतर सम्झनु पछ्म  ।
्झ)  “अन्य संस्या” भन्यािे जजलिया म्स्र नेपयाि सरकयारको कयायया्मिय, तनजवी षिते्र, अन्य स्यानवीय रह, 

गैर सरकयारवी संस्या, क्िषिण संस्या वया यस् ैअन्य संस्या सम्झनु पछ्म  ।
ञ)  “कयाय्म हदन” भन्यािे आठ िण्टयाको सरय सम्झनु पछ्म  ।

३. तनदनेक्िकयाको उदे्श्य :
 यस तनदनेक्िकयाकया उदे्श्यहरू देहयाय बरोजजर हुनेछन्ख : 

क) ययान्न्तक उपकरण सञ्यािनबयाट नगरपयालिकयाको तवकयास तनरया्मण कयाय्मरया रद्र पुर्ख ययाउने ।
ख) ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापनरया पयारदर्िरया ल्याउने ।
ग) ययान्न्तक उपकरण अघधकरर उपयोग गरवी त्यसको उत्यादकविियाई वमृधि गनने ।
ि) ययान्न्तक उपकरण रर्मर सम्भयाररया मररव्ययरया कयायर गनने ।
ङ) ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापनरया आर्थिक रुपिे आमितनभ्मररया कयायर गनने ।

४.  ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन सम्बन्वी व्वस्या :
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४.१ यस तनदनेक्िकयाको उदे्श्य प्यात्प्तको ियामग देहयाय बरोजजर एक ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया 

व्वस्यापन समरतर रहनेछ :
क) प्रुख प्ियासकीय अघधकृर    – संयोजक
ख) आर्थिक प्ियासन ियाखया प्रुख          – सदस्
ग)     प्यातवघधक ियाखयाको ईहनजतनयर    – सदस्
ि)     रयाजश्व ियाखया प्रुख                           – सदस्
ङ) जजन्सवी ियाखयाको प्रुख     – सदस् सचचव

४.२ समरतरको बठैक संयोजकको आदेियानुसयार सदस्–सचचविे बोियाउने छ र कूि सदस् सङ्ख्याको 
पचयास प्तरिर सदस् उपम्स्र भएरया गणपुरक सङ्ख्या पुगेको रयातननेछ । 

४.३ समरतरको बठैकरया संयोजकिे आवश्यकरया अनुसयार पदयाघधकयारवी वया कर्मचयारवीियाई आरन्न्तर गन्म 
सके्छ ।

४.४ प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे यस तनदनेक्िकया बरोजजर भएको कुनै जजम्मबेयारवी अघधकृर स्रको 
कुनै कर्मचयारवीियाई हदन सके्छ । 

५. ययान्न्तक उपकरणहरूको सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतरको कयार, कर्मव् रथिया अघधकयार:
 यस तनदनेक्िकयाको अधवीनरया रहवी ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतरको कयार, कर्मव् 

रथिया अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ : 
क) ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापनको ियामग वयार्षक बजटे (आय, व्य) रजु्मरया गरवी 

स्वीकृतरको ियामग नगरपयालिकयारयाफ्म र नगरसभयारया घसफयाररस सयाथि पेस गनने ।
ख)  ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापनको ियामग रिोर रथिया सयाधनको पहहचयान रथिया पररचयािन 

गनने ।
ग) ययान्न्तक उपकरण उपयोगको ियामग रयाग भएकया तनवेदनहरूियाई यस तनदनेक्िकयाकया अधवीनरया रहवी 

स्वीकृर गनने ।
ि) प्याथिरहकरयाको आधयाररया ठूिया ययान्न्तक उपकरण र सरयानहरूको उपयोगको कयाय्म योजनया बनयाई 

स्वीकृर गनने ।
ङ) उपकरणहरूियाई वष्मभरर आवश्यक पन्मसके् उपकरणहरू (पयाट्मसहरू) रौज्याररया रयाख्े व्वस्या 

मरियाउने ।
च) उपकरणहरू चयािु आवस्यारया रयाखवी रयाख् आवश्यकरया अनुसयार तनयमरर रर्मर, सम्भयार रथिया 

जयाचंको व्वस्या मरियाउने ।
छ) उपकरणहरूको व्वस्यापनरया आर्थिक दृतष्टकोणिे आमितनभ्मररया ल्याउने ।
ज) उपकरणहरू सञ्यािन वया उपयोग सम्बन्वी कयारको अनुगरन रथिया सुपररवेषिण गनने गरयाउने र 

दरुुपयोग भएको देखखएरया त्यसियाई रोके् व्वस्या मरियाउने ।
्झ)  उपकरण सञ्यािनरया संिग् कर्मचयारवीको कयाय्म सन्तोषजनक नदेखखएरया कयारवयाहवीको ियामग 

घसफयाररस गनने, सञ्यािनको ियामग आवश्यक कर्मचयारवीको व्वस्यापन गनने ।
ञ) उपकरणहरूको व्वस्यापन सम्बन्वी आई पनने अन्य नवीतर रथिया कयाय्मरिर स्वीकृर गरयाई कयायया्मन्वयन 
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गनने गरयाउने ।

ट) यस तनदनेक्िकयारया रोहकएको अन्य कयार गनने गरयाउने ।
६.  ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन सम्बन्वी नवीतर रथिया प्याथिमरकरया :

६.१  उपकरण सञ्यािन सम्बन्वी नवीतर देहयाय बरोजजर हुनेछ:
क)  उपकरणको उपयोग सरयान्यरयया नगरपयालिकयाक्भत्रकया सिकहरूको तनरया्मण, रर्मर रथिया सम्भयारको 

ियामग गररनेछ । लछरेकी नगरपयालिकया वया नगरपयालिकयाबयाट रयाग भइ आएरया यस नगरपयालिकयासँग 
जोहिने सिकहरूियाई उच् प्याथिमरकरया हदई तनरया्मण रथिया रर्मर सम्भयाररया उपयोग गररनेछ । 

ख) सरयान्यरयया स्यानवीय रह/विया कयायया्मियको घसफयाररसरया उपभोतिया समरतर, संस्या वया तनकयायियाई 
भयाियारया उपिब्ध गरयाईनेछ ।

ग) उपकरण सञ्यािनरया उपकरणहरूको सुरषिया सम्बन्वी कुरयाियाई ध्ययान हदइनेछ । 
ि) सिक हिक्भजन कयायया्मियको घसफयाररिरया उति कयायया्मियसँग सम्झौरया भइ कयाय्मगनने सिक 

तनरया्मणकया ठेकेदयारहरूियाईसरेर भयाियारया उपिब्ध गरयाउन सहकनेछ ।
ङ) नगरपयालिकया अन्तग्मरकया विया कयायया्मिय पुग्े सिक बयाहके अन्य सिकको रर्मर सम्भयार र तनरया्मण 

िगयायरकया कयाय्मको ियामग विया कयायया्मियको घसफयाररस तबनया उपकरणहरू प्योग गररनेछैन । 
च) नगरपयालिकया अन्तग्मरकया वियाहरूसँग घसरयानया जोिवीएकया अन्य लछरेकी गयाउपयालिकया वया 

नगरपयालिकयाियाई भयाियारया विया कयायया्मियको सरन्वय, रेखदेखसरेर हुने गरवी ब्यवस्या हुनेछ । 
छ)  नगरपयालिकयाक्भत्र बसोबयास गनने कुनै व्चत्तिे नवीजज प्योजनकया ियामग रयाग गरेरया तनयरयानुसयारको 

भयािया रकर लिई उपिवध गरयाईनेछ ।
६.२ ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन गदया्म देहयायको योजनयाियाई प्याथिमरकरया हदइनेछ:
क) यस नगरपयालिकयाको नगरसभयाबयाट स्वीकृर भएकया योजनया ।
ख) नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयारबयाट सञ्यािन भएकया र लछरेकी जजलिया, नगरपयालिकया वया 

नगरपयालिकयाको संयतुि हहरियाई जोि हदने योजनया ।
ग) अन्य संस्याको रिोर रथिया सयाधनबयाट सञ्यािन गररने योजनया ।
ि) यस नगरपयालिकयाको कुनै वियासँग जोहिने लछरेकी नगरपयालिकयाको सिक तनरया्मण र रर्मर (भयाियारया 

प्योग हदन)को ियामग ।
ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (ि) अन्तग्मर परेकया योजनयाहरूरध्य े बढवी जनसहभयागवीरया जुटयाउने 

योजनयाियाई रिरि: अघिलिो प्याथिमरकरयारया रयाखखने छ ।
७. ययान्न्तक उपकरण रयाग रथिया सञ्यािन गनने कयाय्मतवघध:

७.१ उपकरणहरू रयाग गनने उपभोतिया समरतर, तनकयाय वया संस्याकया अध्यषििे देहयायको तववरण संिग् 
गरवी अनुसूचवी–१को ढयाचँयारया र व्चत्तको हकरया भयाियारया लिने ययान्न्तक उपकरणको नयार उलेिख 
गरवी तनवेदन हदनु पननेछ :

क) सम्बन्न्र उपभोतिया समरतर वया संस्याको तनण्मयको प्तरलितप ।
ख) योजनया स्वीकृर भएको पत्र रथिया म्स्टरेट ।
ग) सम्बन्न्र स्यानवीय तनकयाय वया सरकयारवी तनकयायको घसफयाररस ।
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ि) योजनया सञ्यािनरया जनसहभयागवीरयाको परररयाण र सहभयागवीरयाको प्तरवधिरया भएको तनण्मय
७.२ उपकरणहरू रयाग सम्बन्वी तनवेदन समरतरबयाट स्वीकृर भएपलछ सोको जयानकयारवी उपभोतिया 

समरतर वया सम्बन्न्र सरकयारवी तनकयाय वया संस्या वया व्चत्तियाई हदइनेछ । यसरवी जयानकयारवी प्याप्त 
गरेपलछ उपभोतिया समरतर तनकयाय वया संस्याकया अध्यषि वया अघधकयारप्याप्त व्क्तििे भयािया बयापर 
प्तर कयाय्म हदनको देहयायको दरिे हुन आउने एकरुष्ठ रकर यस नगरपयालिकया वया वैक खयारयारया जम्मया 
गनु्म पननेछ । 

रंि.सं. रेघसनरवी सरय रकर कैहफयर

१. ब्ययाक हो िोिर
प्तर कयाय्म हदन

आर्थिक ऐन वया नगर दररेट अनुसयार

थिप प्तर िन्टया

२. हटप्पर
प्तर कयाय्म हदन
थिप प्तर िन्टया

३. रोिर
प्तर कयाय्म हदन
थिप प्तर िन्टया

४. ग्रेिर
प्तर कयाय्म हदन
थिप प्तर िन्टया

५. पयानवी टङ्कवी
प्तर कयाय्म हदन
थिप प्तर िन्टया

६. टेक्टर
प्तर कयाय्म हदन
थिप प्तर िन्टया

 
७.३ ययान्न्तक उपकरण खयारयारया रकर जम्मया गरेपलछ उपभोतिया समरतरकया अध्यषि वया सबन्न्र 

तनकयाय वया संस्याकया प्रुखिे अनुसूचवी–२ बरोजजर सम्झौरया पत्ररया हस्याषिर गनु्म पननेछ ।
७.४ ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन अवघधरया ियाग्े हिजि, रोतवि, ग्रवीज आहद इन्न खच्म 

(उपकरणहरू योजनया स्िरया ल्याउने िैजयानेसरेर) सम्बन्न्र उपभोतिया समरतर वया संस्यािे 
उपिब्ध गरयाउनु पननेछ । 

७.५ नगरपयालिकया कयायया्मिय वया रहहरहेको स्यानबयाट योजनया स्िसम्म उपकरणहरू ढुवयानवी गरवी 
िग्ु परेरया सो बयापर ियाग्े ढुवयानवी खच्म सम्बन्न्र उपभोतिया समरतर वया संस्यािे व्होनु्म पननेछ । 

७.६ उपभोतिया समरतर वया अन्य संस्या वया तनकयायिे उपकरणहरू भयाियारया िगेको अवस्यारया 
बन्, हिरयाि, तबमग्रएको अवस्या वया कयाब ु बयाहहरको पररम्स्रवी बयाहके सम्बन्न्र पषिको 
ियापरबयाहवीको कयारणिे उपकरणहरू सञ्यािन हुन नसकी त्यचत्तकै बसेको हदनरया पतन तनधया्मररर 
भयाियाको प्तर हदनको १० (दस) प्तरिरकया दरिे भयािया ियाग्ेछ । 

७.७ उपकरणहरू सञ्यािन गरे बयापर िय्ाइभर, अपरेटर रथिया हले्परियाई प्तर कयाय्म हदनको 
हहसयाबिे  सम्बन्न्र तनकयाय, संस्या वया उपभोतिया समरतरिे आर्थिक ऐन वया नगर दररेट 
अनुसयार निट्खने  गरवी भत्तया हदनु पननेछ । 
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७.८   नगरपयालिकयाक्भत्रको फोहोर व्वस्यापन गन्मकया ियामग नवीजज षिते्र वया कुनै संि सस्या वया तनकयायबयाट 

सया्झदेयारवीरया कयार गन्म टेक्टरको रयाग भै आएरया तनम् सर्मको अधवीनरया रहवी सम्झौरया गरवी 
टेक्टर उपिवध गरयाउन सहकनेछ । 

७.८.१  नगरपयालिकयासँग भएको सम्झौरया बरोजजर रोहकएको स्यानबयाट फोहोर रैिया सङ्किन गरवी 
रोहकएको स्यानरया ियामग व्वस्यापन गनु्म पननेछ ।

७.८.२  फोहोर रैिया सङ्किन बयाहके अन्य कयाय्मरया टेक्टर प्योग गन्म पयाइने छैन ।
 ७.८.३  फोहोर रैिया सङ्किन गरे बयापर सेवयाग्रयाहवीबयाट नगरपयालिबयाट सहरतर लिई रयाघसक रुपरया तनजचिर 

रकर सेवया िुल्क बयापर असुि गन्म सहकनेछ ।
७.८.४  टेक्टरको वयार्षक नववीकरण र तवरया िुल्क नगरपयालिकयाबयाट व्होररने र टेक्टररया ियाग्े चयािक, 

इन्न, रर्मर सम्भयार आहद खच्म सम्बन्न्र पषििे व्होनु्म पद्मछ ।
७.८.५  सम्झौरयाकया बखर प्चलिर कयानुन बरोजजरकया तनयरहरू रयाख् सहकनेछ ।   

८. उपकरणहरूको िगबकु रयाख्ुपनने :
 उपकरणहरू सञ्यािन गदया्म अनुसूचवी–३को ढयाचँयारया िगवकु रयाख्ु उपकरण सञ्यािक अपरेटरको कर्मव् 

हुनेछ । उति िगबकुरया सम्बन्न्र उपभोतिया समरतरकया अध्यषि, तनकयाय वया संस्याकया प्रुखसरेरिे 
प्रयाक्णर गनु्म पननेछ ।

९. म्याद थिप गन्म सके् :
९.१ उपकरणहरू भयाियारया लिएकया उपभोतिया समरतर, व्चत्त वया संस्यािे आफूिे रयागेको कयाय्म हदनभन्या 

थिप कयाय्म हदनको ियामग आवश्यक भएरया सोको कयारण रथिया औचचत्यसहहर म्याद सहकनुभन्या 
कम्तिरया १ हदन अगयावै म्याद थिपको तनवेदन हदनु पननेछ । 

९.२ म्याद थिपको ियामग प्याप्त तनवेदनरया समरतरिे छिफि गरवी रयाग उचचर रथिया आवश्यक देखेरया 
आवश्यकरयानुसयार म्याद थिप गन्म सके्छ । 

१०. उपकरण सम्बन्वी व्वस्या :
 उपकरण तवमग्रएर रर्मर गनु्मपनने भएरया कुन कुन कुरयाको रर्मर सम्भयार गनु्मपनने हो वया फेरवदि गनु्म पनने हो 

सोको तववरण सम्बन्न्र अपरेटरिे समरतरकया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरसरषि तनवेदन हदनु पननेछ । अपरेटरको 
तनवेदन प्याप्त भएपलछ प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे सम्बन्न्र अनुभववी तविेषज्बयाट परयारि्मदयारया 
रोहकएकया प्यातवघधकबयाट रर्मर सम्भयारको ियागर अनुरयान रययार गन्म िगयाई समरतररया पेस गनु्म पननेछ । 
समरतरको घसफयाररिरया नगरपयालिकयाको जजम्न्स ियाखयाको प्रुखिे (आर्थिक प्ियासन) तनयरयाविवी २०६४ 
बरोजजर रर्मर रथिया सम्भयार गरयाउनु पननेछ । 

११. समरतरको कोष रथिया आर्थिक व्वस्या:
११.१ समरतरको कोषरया देहयायकया रकरहरू रहनेछन्ख :
क) नगरपयालिकयाको नगरसभयाबयाट उपकरण सञ्यािनको ियामग प्याप्त रकर ।
ख) उपकरण रयाग गनने उपभोतिया समरतर वया संस्या वया तनजवी षिते्रबयाट प्याप्त रकर ।
ग) उपकरण सञ्यािनको ियामग नेपयाि सरकयार वया अन्य संि संस्याबयाट प्याप्त रकर ।
ि) उपकरण वया उपकरणहरूको पयाट्मपुजया्म तबरिी रथिया लिियारवीबयाट प्याप्त रकर ।
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११.२ समरतरको कोषको रकर एउटया छुटै् खयारया खोिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृर र आर्थिक प्ियासन 

ियाखया प्रुखको संयतुि दस्खरबयाट सञ्यािन गररनेछ ।
११.३ उपकरणबयाट प्याप्त भएको आम्यानवी रकर हरेक आ. व.को अन्त्यरया संचचर कोषरया दयाखखिया गनु्म 

पननेछ ।
 ११.३ समरतरको अन्य आर्थिक व्वस्या प्चलिर कयानुन अनुसयार हुनेछ । 

१२. अन्य संस्याियाई उपकरण भयाियारया हदने सम्बन्वी व्वस्या:
१२.१ अन्य संस्यािे आफनो कयारको घसिघसियारया उपकरण भयाियारया लिन चयाहेरया अनुसूचवी–१ 

बरोजजरको ढयाचँयारया देहयायको तववरण संिग् गरवी तनवेदन पेस गनु्म पननेछ । 
क) प्चलिर कयानुन बरोजजर दरया्मवयािया संस्या, कम्पनवी वया फर्म भए सोको प्रयाण–पत्र ।
ख) उपकरण प्योग हुने योजनया वया कयाय्मको स्ष्ट तववरण ।
ग)  सरकयारवी योजनया भए ठेक्या स्वीकृर भएको पत्र रथिया म्स्टरेट ।
१२.२ उपकरण रयाग रथिया सञ्यािन सम्बन्वी अन्य कुरया यस तनदनेक्िकयाको प्करण ७, ८ र ९ बरोजजर 

हुनेछ । 
१३. उपकरण सञ्यािनको सुपरवीवेषिण रथिया अनुगरन:

१३.१ उपकरणहरूको सुपरवीवेषिण रथिया अनुगरनको ियामग रपघसि बरोजजरको अनुगरन समरतर रहने 
छ ।
• नगर प्रुख       -  संयोजक
•  नगर उप प्रुख                       -  सदस्
• पूवया्मधयार तवकयास समरतरको संयोजक     -  सदस्
• प्रुख प्ियासकीय अघधकृर वया नवीजिे रोकेको अघधकृर प्तरतनघध  -  सदस् सचचव

१३.२ उपकरण सञ्यािनरया संिग् कर्मचयारवीको रेखदेख रथिया तनयन्तण समरतरकया सदस्–सचचविे गननेछ ।
१४. अन्य कयाय्मरया खच्म गन्म नपयाइने :

• समरतरको कोषको रकर यस तनदनेक्िकया बरोजजर उपकरण एवर्ख सोको सञ्यािन, व्वस्यापन, 
रर्मर सम्भयार र उपकरण सञ्यािनरया संिग् अपरेटर रथिया हले्परको रिब भत्तयारया रयात्र खच्म गन्म 
पयाइनेछ । 

१५. सम्पक्म  ियाखया:
 नगरपयालिकयाको जजम्न्स ियाखयािे उपकरणको सञ्यािन रथिया व्वस्यापन सम्बन्रया सम्पक्म  ियाखयाको रुपरया 

कयाय्म गननेछ ।
१६. अघधकयार प्त्ययायोजन :
 यस तनदनेक्िकया बरोजजर समरतरियाई भएको केहवी अघधकयार समरतरिे सर्म रोकी वया नरोकी समरतरकया 

सदस् सचचवियाई  प्त्ययायोजन गन्म सके्छ ।
१७. तनदनेक्िकयारया संिोधन :
 समरतरको घसफयाररसरया यस तनदनेक्िकयाियाई नगरपयालिकयािे संिोधन गन्म सके्छ ।
१८. तवरया सम्बन्वी व्वस्या : 
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 नगरपयालिकयाको उपकरण, अपरेटर र हेल्परसरेरको तबरया गन्म सके्छ । ।
१९. खयारेज रथिया बचयाऊ:

१८.१ उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन सम्बन्वी नगरपयालिकया पुरयानया तनण्मयहरू यो तनदनेक्िकया जयारवी 
भएको मरतरदेखख खयारेज हुनेछन्ख ।

१८.२ यो तनदनेक्िकया जयारवी गनु्म अघि उपकरण सञ्यािन र व्वस्यापन सम्बन्वी भए गरेकया कयार कुरयाहरू 
यसै तनदनेक्िकया बरोजजर भए गरेको रयातननेछ ।
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अनुसूचवी–१

(तनदनेक्िकयाको प्करण ७.१सँग सम्बन्न्र)
उपकरण सम्बन्वी तनवेदनको ढयाचँया

रिवीरयान प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
उपकरण रथिया अन्य रेघसनरवी सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतर, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया ।

तवषय : .................................... भयाियारया उपिब्ध गरयाईहदने बयारे ।
रहोदय, 
 उपयु्मति तवषयरया यो तनवेदन गद्मछु हक देहयायको योजनया/कयारको ियामग त्यस नगरपयालिकयाको उपकरण 
/हवेवी रेघसनरवी ............. कयाय्म हदनको ियामग ययान्न्तक उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन तनदनेक्िकया, २०७६ 
बरोजजर उपिब्ध गरयाई सहयोग गररहदनुहुन अनुरोध छ । सयाथि ैसमरतरबयाट उपकरण/रेघसनरवी उपिब्ध गरयाउने 
जयानकयारवी प्याप्त भएपलछ तनदनेक्िकयारया गररएकया सम्पूण्म प्यावधयानियाई पूण्मरयया पयािनया गनने गरयाउने छु ।
१. उपभोतिया समरतर/संस्या/फर्मको नयार:
२. ययान्न्तक उपकरणहरू उपयोग गनने योजनयाको नयार :
३. योजनयाको कूि ियागर : रु.
 ३.१ ियागर व्होनने रिोर रथिया रकर : 
   ३.१.१
   ३.१.२
 ३.२ जनसहभयागवीरयाको परररयाण : 
   ३.२.१
   ३.२.२
 ४. उपभोग गनने स्यान:
  ४.१ गया.पया./नगरपयालिकया : 
  ४.२ विया नं. : 
  ४.३ स्यान : 
संिग् कयागजयार:
क) उपभोतिया समरतर वया संस्याको तनण्मयको प्तरलितप ।
ख) योजनया स्वीकृर भएको पत्र रथिया म्स्टरेट ।
ग) सम्बन्न्र वियाको घसफयाररस ।
ि) सम्बन्न्र तनकयाय वया संस्याको घसफयाररस ।
ङ) व्क्तिगर प्योग भए नयागररकरया नं./ ियािपुजया्मको छयाययापँ्तर 
र अन्य आवश्यक कयागजयार

तनवेदक
दस्खर:
नयार, थिर :
पद : 
वरन :
मरतर :
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अनुसूचवी–२

(तनदनेक्िकयाको प्करण ७.३सँग सम्बन्न्र)
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
उपकरण सञ्यािन सम्झौरया पत्रको ढयाचँया

यस नगरपयालिकयाको उपकरण देहयायको आयोजनयारया देहयायको सर्म रथिया बने्जको अधवीनरया रहवी भयाियारया सञ्यािन 
गन्म गरयाउन यो सम्झौरया गररएको छ । 
१. सम्झौरया गनने पषिहरूको तववरण:
 १.१ बयाणगङ्या नगरपयालिकया, कतपिवस् ु
 १.२
 १.३
२. आयोजनयाको तववरण:
 २.१ आयोजनया/कयारको नयार:
 २.२ आयोजनया/कयार गनने स्ि:
 २.२.१ गया.पया./नगरपयालिकया : 
  २.२.२ विया नं. : 
  २.२.३ स्यान : 
 २.३ आयोजनयाको कूि ियागर : रु.
 २.३.१ ियागर व्होनने रिोर रथिया रकर:
  २.३.१.१
  २.३.१.२
  २.३.१.३
  २.३.२ जन सहभयागवीरयाको परररयाण:
३. उपकरण सञ्यािन समरतरबयाट स्वीकृर भएको मरतर :
४. सञ्यािन गनने तववरण:
 ४.१ सञ्यािन गनने कयाय्म हदन : ...............
 ४.२ सञ्यािन गनने कयाय्म अवघध: मरतर २०७..../  / देखख २०७..../  / सम्म
 ४.३ सञ्यािन गन्म िैजयाने हदनसम्म सञ्यालिर कयाय्म िण्टया ............
५. उपकरण सञ्यािन कोषरया प्याप्त रकर: रु. ..................... मरतर २०७..../  /
६. सम्झौरयापत्रकया सर्महरू:

६.१ उपकरणहरू रयाग गनने उपभोतिया समरतर/संस्यािे यस सम्झौरया पत्ररया रोहकएको आयोजनयारया 
रयात्र रोहकएको कयाय्म हदनको ियामग उपयोग गनु्म पननेछ ।

६.२ उपकरणहरू रयाग गनने उपभोतिया समरतर/संस्यािे उपकरणहरू प्याप्त गरेपलछ व्वस्यापनरया 
खहटने कर्मचयारवीहरू र सवयारवीको सुरषियाको व्वस्या गनु्म पननेछ ।
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६.३ उपकरणहरू सञ्यािन अवघधरया ियाग्े हिजि, रोतवि, मग्रस, इन्न खच्मको व्वस्या सम्बन्न्र 

उपभोतिया समरतर वया संस्यािे गनु्म पननेछ । 
६.४ उपकरणहरू रहवी रहकेो स्यानबयाट उपकरण योजनया स्िसम्म ढुवयानवी गरवी िग्ु परेरया सो बयापर 

ियाग्े ढुवयानवी खच्म सम्बन्न्र उपभोतिया समरतर वया संस्यािे आफैिे व्होनु्म पननेछ ।
६.५. उपकरणहरूको अपरेटरिे सञ्यािन गदया्म भरेको िगवकुरया सम्बन्न्र उपभोतिया समरतरकया 

अध्यषि वया संस्याको प्रुखसरेरिे प्रयाक्णर गनु्म पननेछ । 
६.६ उपकरणहरू सञ्यािन वया उपयोग सम्बन्वी कयाय्मको अनुगरन रथिया सुपररवेषिण समरतर वया सदस् 

सचचविे गन्म गरयाउन सके्छ ।
६.७ उपकरण सञ्यािनरया दरुुपयोग भएरया वया कुनै तववयाद घसज्मनया भइ उपकरण सञ्यािन गन्म 

सके् म्स्रवी नभएरया वया सञ्यािनरया संिग् कर्मचयारवीको सुरषिया बयारे सरस्या देखखएरया ययान्न्तक 
उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतर वया सदस् सचचविे रत्याि उपकरणसहहर 
अपरेटर/िय्ाइभरियाई हफरया्म बोियाउन सके्छ । यस्ो अवस्यारया सम्बन्न्र उपभोतिया समरतर वया 
संस्यािेसरेर रत्याि उपकरण हफरया्म गरयाउनु पननेछ । 

६.८ उपकरण सञ्यािन सम्बन्रया उपभोतिया समरतर वया संस्या र उपकरण सञ्यािन व्वस्यापन 
समरतर बवीच तववयाद उत्न् भएरया उपकरण सञ्यािन रथिया व्वस्यापन समरतरिे गरेको तनण्मय नै 
अन्न्तर हुनेछ ।

६.९ उपकरण सञ्यािन भएको २५०देखख ३०० िण्टयाको बवीचरया अपरेटर/िय्ाइभरिे िकबकुरया 
भएको तववरण र सरय घसरया हेरवी सर्भघसङको व्वस्या दषि, अनुभववी प्यातवघधकबयाट गरयाउनु 
पननेछ । सर्भघसङ नभएको कयारणिे रेघसनरया कुनै सरस्या आएरया अपरेटर, िय्ाइभर स्यं 
जवयाफदेहवी हुनेछ । 

६.१० ययान्न्तक कयारण वया भतवरव् परवी कयाब ुबयाहहरको पररम्स्ररया उपकरण नचिेरया अप्टेर रथिया 
सम्बन्न्र उपभोतिया, संस्या वया फर्मिे प्रयाक्णर गरवी रत्यािै कयायया्मियरया जयानकयारवी गरयाई 
प्रयाक्णर गरवी रयाख्ु पननेछ । सम्बन्न्र पषिको ियापरबयाहवीको कयारणिे उपकरण सञ्यािन हुन 
नसकी त्यचत्तकै बसेको हदनरया पतन तनधया्मररर भयाियाको प्तर हदनको १० (दि) प्तरिरकया दरिे 
भयािया ियाग्ेछ ।

६.११ अन्य कुरयाको हकरया प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ । उपयु्मति बरोजजर गन्म हयारवी तनम् पषिहरू 
रञ्रु गद्मछौ ं।

सयाषिवी            सयाषिवी
१.         १.
२.         २. 
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  अनुसूचवी–३
(तनदनेक्िकयाको प्करण ८सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगरकयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय, 

उपकरण प्योग सम्बन्वी िगबकु
योजनयाको नयार : 
उपभोतिया समरतर/ संस्या/फर्मको नयार:
योजनया स्ि (न.पया वियासरेर):
सम्झौरया मरतर :
सम्झौरया अवघध .............................देखख ...............................सम्म जम्मया हदन .........................

रि.
सं.

...
...

. प्
गो
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को
 मर

तर सरय इन्न रथिया अन्य 
िुयरिकेन्टस खपर तववरण

सम्झौरया अवघधरया ....... प्योग 
हुन नसकेरया
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स्

खर

अ
ध्य

षि 
वया
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देखख सम्म जम्मया 

क या य्म 
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तनयर सङ्ख्याः २०

बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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प्स्यावनया:
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, कतपिवस्कु्भत्र खयासगरवी स्यास्थ्य सेवयाको पहँुचबयाट टयाढया रहकेया बयाघसन्याियाई स्यास्थ्य 
सेवयारया सव्मसुिभ पहुच पुर्ख ययाउनकया ियामग एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािनियाई पयारदिमी, सरि, भरपदको र व्वम्स्र 
गन्म रथिया एम्बिेुन्स सेवयारया जनरयाको पहँुच बढयाई सेवयाको गुणस्र वमृधि गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन २०७४को दफया १०२ (२)को अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर 
गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे देहयायको तनदनेक्िकया जयारवी गरेको छ ।

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ :
 (क)  यो तनदनेक्िकयाको नयार “एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन तनदनेक्िकया, २०७६” रहकेो छ ।
 (ख)  यो तनदनेक्िकया नगर कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गरेको मरतर २०७६।११।०७बयाट प्यारम्भ हुनेछ ।

२.  पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस तनदनेक्िकयारया
(क)  “एम्बिेुन्स” भन्यािे तबरयारवी ओसयानने स्स्कृतर प्याप्त गरेको बहयान सम्झनु पद्मछ र सो िब्दिे 

एम्बिेुन्सरया जहिर उपकरण, चयािक र पररचयाररकयासरेरियाई जनयाउँदछ ।
(ख) “एम्बिेुन्स जनिक्ति” भन्यािे एम्बिेुन्सरया उपम्स्र रहने स्यास्थ्यकरमी सम्झनु पछ्म  ।
(ग)  “चयािक” भन्यािे एम्बिेुन्स चियाउने चयािक सम्झनु पछ्म  ।
(ि)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ङ)  “सेवया िुल्क” भन्यािे एम्बिेुन्स प्योग बयापर सेवयाग्रयाहवीिे ब्ुझयाउनु पनने गरवी रोकेको िुल्क सम्झनु 

पछ्म  ।
(च)  “समरतर” भन्यािे दफया ३ बरोजजर गहठर एम्बिेुन्स सेवया व्स्यापन रथिया अनुगरन समरतर सम्झनु 

पछ्म  ।
(छ)  “सेवया” भन्यािे एम्बिेुन्सिे तबरयारवीियाई हदने समू्पण्म सेवया सम्झनु पछ्म  ।

३.  एम्बिेुन्स सेवया व्वस्यापन रथिया अनुगरन समरतर : (१) एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािनको व्वस्यापन, अनुगरन 
रथिया रेखदेख गन्म देहयायकया पदयाघधकयारवीहरू रहेको एक नगर एम्बिेुन्स सेवया व्वस्यापन रथिया अनुगरन 
समरतर रहने छ ।
एम्बिेुन्स व्वस्यापन समरतर
रिवी अस्रयाि रहकेो वियाको वियाअध्यषि      अध्यषि
रिवी विया नं.२को वियाध्यषि       सदस्
रिवी नगरप्रुखिे रोकेको १ जनया रहहिया      सदस्
रिवी बया.नगरपयालिकया प्.प्.अ. िे वया स्यास्थ्य ियाखयािे रोकेको अघधकृर रोकेको १ जनया  

सदस्
रिवी सम्बन्न्र अस्रयािको MESO       सचचव
(३)  समरतरको बठैक आवश्यकरया अनुसयार बस्छे समरतरको बठैक प्चलिर कयानुन वया नगरकयाय्मपयालिकयािे 

तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।
 (४)  समरतरको बठैक सम्बन्वी अन्य व्वस्या र कयाय्मतवघध समरतरिे तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।
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४.  समरतरको कयार, कर्मव् र अघधकयार : (१) समरतरको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ

(क)  एम्बिेुन्स सेवया पयारदिमी, सरि, भरपदको र व्वम्स्र रुपरया सञ्यािन गरे, नगरेको अनुगरन गनने
(ख)  चयािकिे पयािनया गनु्मपनने आचयार संहहरया ियागू । यस तनदनेक्िकया अनुसयारको आचयारसंहहरया पयािन 

नगनने चयािकियाई चेरयावनवी हदने र आचयारसंहहरया पयािनया गन्म िगयाउने ।
(ग)  एम्बिेुन्स सेवयाको बयारेरया कुनै गुनयासो रथिया उजरुवी आएरया सोको सुनुवयाइ गनने रथिया व्वस्यापन गनने ।
(ि)  एम्बिेुन्सको तनजचिर रयापदण्डको आधयाररया भयािया तनधया्मरण एकपटक गनने । तनधया्मरण भएको भयािया 

दईु वष्मरया पुनरयाविोकन गनु्मपनने ।
(ङ)  सरोकयारवयािया रथिया अन्य सङ्ख िहरू बवीच आवश्यकरया अनुसयार एम्बिेुन्स सेवया बयारे समरषिया बठैक गनने 
(छ)  नगरपयालिकयाको तवक्िष्टरयाियाई ध्ययानरया रयाखवी एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािनको ियामग आवश्यक थिप 

रयापदण्ड बनयाउने ।
(ज)  चयािकिे अनुसूचवी बरोजजर सेवया िुल्क बैंक/कोषरया लिई दयाखखिया गरे नगरेको सरय सरयरया 

तनरवीषिण गनने ।
(२)  समरतरको सदस्–सचचविे सेवया प्वयाह म्स्रवीको अद्यावघधक तववरण प्ते्यक वष्मको आषयाढ 

रसयान्तरया नगर कयाय्मपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ ।
(५)  सेवया िुल्कसम्बन्वी व्वस्या : (१) एम्बिेुन्स सेवया प्योग गरे बयापर सम्बन्न्र सेवयाग्रयाहवीिे अनुसूचवी (१) 

रया उलेिख भए अनुसयारको रकर सेवया िुल्कको रुपरया ब्ुझयाउनु पननेछ ।
(२)  एम्बिेुन्स सेवया बयापर उठेको रकर नगरपयालिकयािे एक अिग बैंक/कोष खयारया खिया गरवी त्यसरया 

जम्मया गननेछ ।
(३)  सेवया िुल्क बयापर लिइने रकरको असुिवीकया ियामग नगरपयालिकयािे नगदवी छपयाई रघसद उपिब्ध 

गरयाउनेछ । नगदवी रघसदको अक्भिेख/तनयन्तण खयारया अनुसूचवी-४ बरोजजर नगरपयालिकयारया 
रयाखवीने छ ।

(४)  सेवया हदएबयापर लिइने सेवया िुल्क नगदवी रघसद कयाटवी बैंक खयारयारया जम्मया गनने जजम्मबेयारवी सम्बन्न्र 
चयािकको हुनेछ ।

(५)  कोषको रकर नगर कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गरेको वयार्षक कयाय्मयोजनया रयात्र खच्म अनुसयार गन्म 
पयाइने छ । कोषको रकर सरयान्यरयया चयािकको रिवभत्तया, इन्न, एम्बिेुन्सको रर्मर सम्भयार र 
एम्बिेुन्सरया रहने अतर आवश्यक सयारग्रवीको खररदरया खच्म गररनेछ ।

(६)  एम्बिेुन्स सञ्यािनको खच्म अक्भिेख अनुसूचवी-५ र एम्बिेुन्स प्योगको िगर अक्भिेख अनुसूचवी-
६ बरोजजर रयाख्ुपननेछ ।

(६)  चयािकको तनयकु्ति र सेवया सुतवधया (१) : एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािनकया ियामग नगर कयाय्मपयालिकयािे एक जनया 
योगरया पुगेको चयािक सेवया करयाररया तनयकु्ति गननेछ ।
(२)  चयािकको सेवया सुतवधया दफया-३ बरोजजरको समरतरिे तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।
(३)  चयािकको रु. २ ियाखसम्मको दिु्मटनया तवरया गररनेछ। तवरयाको तप्मरयर बयापरको रकर यसै 

तनदनेक्िकया बरोजजरको कोषबयाट व्होररने छ ।
(४)  चयािकिे पयािनया गनु्मपनने आचयार संहहरया अनुसूचवी २ बरोजजर हुनेछ ।
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(७)  एम्बिेुन्स रहने स्यान सोको रर्मर सम्भयार:(१) एम्बिेुन्स बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मर विया नं. २ रया 

रहकेो तपपरया अस्रयािको हयारयारया रहनेछ ।
(२)  एम्बिेुन्सको तनयमरर रर्मर सम्भयार गनने जजम्मबेयारवी चयािकको हुनेछ ।

(८)  तवतवध : (१) एम्बिेुन्सरया रहने न्यनुरर सेवया सुतवधया रथिया औषधवीको तववरण अनुसूचवी ३ बरोजजर हुनेछ ।
(२)  एम्बिेुन्सरया सवयार तवरयारवी, तवरयारवीकया आफन्त तवरयाको दयाययवि सेवयाग्रयाहवी स्यंको हुनेछ ।
(३)  यस तनदनेक्िकयारया आवश्यकरया अनुसयार संिोधन र हरेफेर समरतरको घसफयाररिरया नगर 

कयाय्मपयालिकयािे गन्म सके्छ ।
 

अनुसूचवी १
तनदनेक्िकयाको दफया ५सँग सम्बन्न्र सेवया िुल्क सम्बन्वी दररेट

रि.सं. देखख सम्म दररेट(रु.) कैहफयर

    
• दरुवीको हकरया गन्तव् स्यान नै रयान्य हुनेछ ।
• एम्बिेुन्सरया ियाग्े इन्न खच्म सञ्यािनकरया्मिे नै इन्न प्तर ७ हकिोमरटर बरयाबर १ लिटरकया दरिे 

ियाग्ेछ ।
• बयाटोरया ियाग्े करहरू प्योगकरया्मिे वेहोनु्म पननेछ ।
• एम्बिेुन्सको रोहकएको सेवया िुल्क र रयाग फयारयार भरवी तबरयारवी िैजयानु अगयाब ै कयायया्मियरया 

ब्ुझयाउनुपननेछ ।

अनुसूचवी२

(तनदनेक्िकयाको दफया ६को उपदफया(३)सँग सम्बन्न्र) एम्बिेुन्स चयािकिे पयािनया गनु्मपनने आचयार संहहरया

१. एम्बिेुन्स सञ्यािन तनदनेक्िकया, २०७५ ियाई पूण्मर: पयािनया गनु्मपनने, 
२. आफनो पेसयागर भूमरकया तनवया्मह गनने रिररया ईरयान्यारररया र तवश्वसनवीयरया कयायर गददै आफनो पेसयाको रयान 

रयया्मदयारया खिि पुग्े कुनै कयार गन्म नहुने, 
३. रयादक पदयाथि्म सेवन गरवी एम्बिेुन्स चियाउनु नहुने, 
४. तबरयारवीको ओसयारपसयार रथिया उपचयार गनने रिररया तबरयारवी रथिया तबरयारवीको पररवयारियाई सध ैसम्मयानपूव्मक 

व्वहयार गरवी उच्स्रवीय सेवया प्दयान गनु्मपनने, 
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५. आफूिे लिएको तनण्मयहरूको आफनै व्क्तिगर रुपरया जजम्मवेयार र जवयाफदेहवी हुनुपनने, 
६. आफनो पेसयागर दषिरया सुधयार गददै िैजयानुकया सयाथि ैआफूरया भएकया पेसयागर दषिरया अरुियाई पतन घसकयाउनु 

पनने, 
७. कुनै पतन तबरयारवीियाई ओसयारपसयार गनु्म अघि उसको बयारेरया पयया्मप्त जयानकयारवी लिई उपचयाररया सहयोग 

गनु्मपनने, 
८. तबरयारवीियाई बवीच बयाटोरया छयाि्खन नहुने, 
९. आफनो कयारको घसिघसियारया पयाएकया कुनै पतन सूचनया रयाख्ुपनने गोप् रथिया तवरयारवीहरूबयाट पयाएको जयानकयारवी 

रसे्ो पषिियाई न खोलनहुने रर कयानुनवी र पेसयागर वदयातनवया्महयर्ख गन्म वया तबरयारवीको सेवयारया
१०. आवश्यक परेरया त्यस्ो सूचनयाबयारेरया जयानकयारवी हदन सके्, 
११. अस्रयाि पूव्म सेवया, एम्बिेुन्स सेवया व्वस्यापनरया सहयोग पुग्े रथिया अनुसन्यानरया रदर पुर्ख ययाउन पनने, 
१२. आफूिे उचचर देखेको तबरयारवीको गुणस्ररय सेवयारया प्भयाव पयानने रयाम्या पषिहरूको नो्ख जयानकयारवी आप 

सुपररवेषिक रथिया स्यास्थ्य संस्याियाई जयानकयारवी हदनुपनने, 
१३. एम्बिेुन्सको रर्मर सम्भयार गनु्मपदया्म रर्मरको ियागर अनुरयान र रर्मर आदेि स्वीकृर गरयाएर रयात्र गनु्मपनने ।
१४. नेपयाि सरकयारिे प्तरवन् िगयाएकया वस्हुरू ओसयार पसयार नगननेप्चलिर । कयानुनको पयािनया गनु्मपनने ।

र.......................................(नयार)....................................ठेगयानया

.................................. नया.प्.प.नं. ................................. जजलिया, िय्ाईक्भङ् ियाईसेन्स नं.

........................................... िे रयाघथिको  उल्लिखखर आचयार संहहरया अध्ययन गरेको  छु ।

........................................ जजलिया ..................... संस्याको एम्बिेुन्स चियाउदया रैिे यो आचयार संहहरया 
पूण्मरुपरया पयािनया गन्म सहरतर जनयाय्म सहवी छयाप गरेको छु ।

चयािकको :

दस्खर :

मरतर :

रोहबररया प्रयाक्णर गनने व्क्तिको :

दस्खर :

नयार/पद :

मरतर :

संस्याको छयाप :
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अनुसूचवी ३

(तनदनेक्िकयाको दफया ८को उपदफया( १)सँग सम्बन्न्र)

"ग" वग्मको (Common Life Support (CLS) एम्बिेुन्सरया हुनुपनने औषधवी र उपकरणको तववरण
• First Aid sf ;fdfgx?,कया सरयानहरू
• Oxygen Cylinder, Flow Meter / Mask जहिर वया जरुरवी परेरया र रयाख् सहकने सवयारवी सयाधन, 
• IV Injection हदन सके् व्वसथिया, 
• Stretcher Cum Board, 
• Stethoscope, B.P. Apparatus, Torchlight, 
• Driver With basic training in first aid and emergent medicine.

 
अनुसूचवी-४

तपपरया अस्रयाि, बयाणगङ्या -कतपिवस्ु
दैतनक रघसद आम्यानवी खयारया

मरतर:
आ.व.:          रहहनयाः

घस.नं. रघसद 
नं.

सेवयाग्रयाहवीको 
नयार

सेवया हदएको स्यान
बजु्झलिएको रकर खुद हुन 

आउने रकर कैहफयर
देखख सम्म

गर रहहनयासम्म रघसद नं.............. देखख....................सम्मको आम्यानवी अल्या

एम्बिेुन्स चयािकको    िेखया ियाखयाको    प्रयाक्णर गननेको  
नयार, थिरः     नयार, थिरः    नयार, थिरः
दस्खरः     दस्खरः    दस्खरः
मरतरः     मरतरः    मरतरः
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अनुसूचवी-५

तपपरया अस्रयाि, बयाणगङ्या -कतपिवस्ु
एम्बिेुन्स सञ्यािन खच्मको रयाघसक अक्भिेख खयारया

घस.नं. खच्म िवीष्मक   गर 
रहहनयासम्मको यस रहहनयाको यस 

रहहनयासम्मको कूि जम्मया कैहफयर

१  इन्न खच्म
२  रर्मर खच्म
३  अक्क्जन खच्म
४  अन्य खच्म
५  तवतवध
यस रहहनयाको कूि जम्मया
अघिलिो रहहनयाको कूि जम्मया
हयाि सम्मको कूि जम्मया

  
     
रययार गनने      रुज ुगनने    प्रयाक्णर गनने
 

अनुसूचवी-६
तपपरया अस्रयाि, बयाणगङ्या -कतपिवस्ु

एम्बिेुन्स सञ्यािन िगबकु

मरतर
ठयाउँ हकिोमरटर

जम्मया हक.मर. कैहफयर
बयाट सम्म देखख सम्म

  

एम्बिेुन्स चयािकको सहवी   रुज ुगननेको सहवी   प्रयाक्णर गननेको सहवी
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तनयर सङ्ख्याः२१

अटो ररक्या ररक्या व्वस्यापन कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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प्स्यावनयाः
 नगरपयालिकयाकया क्भत्रवी बजयार षिते्र, नगरकया अन्य तवक्भन् स्यानहरूरया आवर जयावर गन्म ठूिया सवयारवी 
सयाधन नपुग्े एवर्ख प्याप्त टेक्वी िगयायरकया सयानया सवयारवी सयाधनहरू प्योग गदया्म अतर रहङ्ो पन्म गई सव्मसयाधयारण 
रकया्मरया परररहकेोिे सस्ो, सुिभ सवयारवी सयाधनहरू जस् ैटेम्पो, ररक्या, अटो ररक्या, इ ररक्या आहद सञ्यािन 
गनु्मपनने रहसुस भएको र स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४ रया टेम्पो, ररक्या, अटो ररक्या, इ ररक्या आहद 
सञ्यािनको अनुरतर हदने, रुट कयायर गनने रथिया भयाियादर तनधया्मरण गनने सम्बन्वी कयाय्म नगरपयालिकयािे गनने गरवी 
व्वस्या गरेको छ । उति अघधकयारको प्योग गन्म एक कयाय्मतवघधको वयाञ्छनवीय भएकोिे स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन, २०७४ िे हदएको अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, 
२०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरकयाय्मपयालिकयािे यो कयाय्मतवघध बनयाएको छ ।

पररचे्द १
प्यारम्भ

१.  यो कयाय्मतवघधको नयार बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको अटोररक्या, ररक्या व्वस्यापन कयाय्मतवघध, २०७७ हुनेछ ।
२. यो कयाय्म तवघध कयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट पयाररर भै स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयाक्िर भएपलछ ियागू हुनेछ ।
३. पररभयाषया :

(क)  िहरवी सिक भन्यािे यस नगरपयालिकयाबयाट वनयाईएको, तवस्यार गररएको रथिया नगरपयालिकयाियाई 
रर्मर सम्भयार गन्म हस्यान्तरण भै आएकया सिक सम्झनु पद्मछ ।

(ख)  सवयारवी सयाधन भन्यािे प्चलिर ऐन, तनयर बरोजजर नगरपयालिकयािे व्वस्यापन गन्म अघधकयारप्याप्त 
गरेकया ररक्या, अटो ररक्या, ई ररक्या, टेम्पो आहद सम्झनु पद्मछ ।

(ग)  कयाय्मतवघध भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको टेम्पो अटोररक्या, ररक्या व्वस्यापन कयाय्मतवघध, 
२०७६ सम्झनु पद्मछ ।

(ि)  रुट अनुरतर रथिया भयाियादर तनधया्मरण समरतर भन्यािे कयाय्मतवघधको तनयर ७ बरोजजर गहठर समरतर 
सम्झनु पद्मछ ।

(ङ)  सवयारवी धनवी भन्यािे प्चलिर कयानुन बरोजजर सवयारवी धनवी अनुरतर पत्र प्याप्त व्क्ति रथिया संस्या 
सम्झनु पननेछ ।

(च)  कयायया्मिय प्रुख भन्यािे यस नगर कयाय्मपयालिकयाकया प्रुख प्ियासकीय अघधकृर सम्झनु पद्मछ ।
(छ)  रोहकएको अघधकयारवी भन्यािे कयाय्मतवघधको तनयर १० बरोजजर रोहकएको अघधकयारवी सम्झनु पद्मछ । 
(ज)  रुट इजयाजर पत्र भन्यािे कयाय्मतवघधको तनयर ११ बरेजजरको इजयाजर पत्र सम्झनु पद्मछ ।
(्झ) भयाियादर भन्यािे नगर कयाय्मपयालिकयािे रोकेको भयाियादर सम्झनु पद्मछ ।
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पररचे्द २

सञ्यािन कयाय्मतवघध

४. अनुरतर तवनया सञ्यािन गन्म नपयाइने :
(क)  यस नगरपयालिकया षिते्ररया यो कयाय्मतवघध बरोजजर अनुरतर पत्र नलिई सवयारवी सयाधन सञ्यािन गन्म 

पयाइने छैन । यस नगरपयालिकयारया सवयारवी सयाधयान सञ्यािन गन्म चयाहने सवयारवी धनवीिे अनुसूचवी १ 
बरोजजरको ढयाचँयारया कयायया्मिय प्रुखसरषि तनवेदन हदनु पननेछ । 

(ख)  तनवेदन प्याप्त भए पचियार आवश्यक कयारवयाहवीको ियामग सिक रथिया वस्वी तवकयास ियाखया अन्तग्मर 
रेकयातनकि उप ियाखयारया जयाचँब्ुझको ियामग पठयाइनेछ । उपियाखया गठन नहँुदयासम्म प्ियासन 
उपियाखयािे हनेनेछ ।

५. आवश्यक कयागजयार पेस गनु्मपनने : सवयारवी सयाधयान सञ्यािन गन्म चयाहने सवयारवी धनवीिे अनुसूचवी १ बरोजजरको 
ढयाचँयारया कयायया्मिय प्रुखसरषि तनवेदन हदँदया तनम्यानुसयारकया कयागजयार संिग् गनु्मपननेछ ।
(क)  सवयारवी सयाधन धनवी व्क्ति नयागररकरया प्रयाणपत्रको प्तरलितप
(ख)  सवयारवी सयाधन धनवी फर्मको, फर्मदरया्म प्रयाणपत्र, कर दरया्म रथिया करचुतिया र नववीकरणको प्रयाण 
(ग)  सवयारवी सयाधन दरया्म प्रयाण (बवीि बकु)
(ि)  सवयारवी चयािकको तनयकु्ति (ियाइसेन्ससहहर)
(ङ)  रसे्ो पषि तबरया, ययात्र ुतवरया गरेको प्रयाण

६. इजयाजर पत्र हदन सहकने :
 तनयरयानुसयार आवश्यक कयागजयारसहहर पेस भएको तनवेदनियाई कयायया्मियिे रुट इजयाजर रथिया भयाियादर 

तनधया्मरण समरतररया पेस गननेछ । समरतरिे आवश्यक ठयानेरया इजयाजर हदन कयायया्मियियाई घसफयाररस गननेछ । 
यसरवी घसफयाररस गदया्म समरतरिे ययारयाययारको वर्मरयान अवस्या, आवश्यकरया, औचचत्यरया, सव्मसयाधयारणियाई 
पुग्े सुतवधया आहद तवषय खुियाउनु पननेछ । समरतरिे गरेको घसफयाररस उपर कयायया्मियिे आवश्यक कयागजयार 
जयाचँब्ुझ गरवी इजयाजर पत्र उपिवध गरयाउन सके्छ ।

७. रुट इजयाजर रथिया भयाियादर तनधया्मरण समरतर :
रुट इजयाजर रथिया भयाियादर तनधया्मरण सम्बन्वी घसफयाररस गन्म देहयाय बरोजजर समरतर हुनेछ ।
तवष्ु प्सयाद पौिेि  संयोजक
गणेि षिते्रवी   सदस्
रयाजश्व ियाखया प्रुख  सदस् सचचव

 समरतरको बठैकरया सरोकयार रयाख्े स्यानवीय संिवीय रथिया प्यादेक्िक कयायया्मियकया प्तरतनघधियाई बठैकरया 
आरन्तण गन्म सहकनेछ ।

८. रुट तनधया्मरणः
 नगरपयालिकयाक्भत्र अनुसूचवी ३ बरोजजरकया स्यानकया ियामग रोहकए बरोजजरको षिते्ररया पयार्कङ हुने गरवी 

उल्लिखखर सङ्ख्यारया अटो रथिया इ–ररक्यािे सेवया हदने गरवी स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को 
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दफया ११ उपदफया ४ (९) बरोजजर रुट प्ते्यक सवयारवी सयाधनकया ियामग चौरयाघसक रुपरया नगरपयालिकयाको 
आर्थिक ऐनरया रोहकए बरोजजरको रुट तनधया्मरण िुल्क लिई रुट तनधया्मरण पत्र जयारवी गननेछ । रुट तनधया्मरण 
पत्र प्ते्यक सवयारवी सयाधनिे अतनवयाय्म वोकु् पननेछः

९. रुट इजयाजर रथिया भयाियादर तनधया्मरण समरतरको कयार कर्मव् अघधकयार :
 रुट इजयाजर रथिया भयाियादर तनधया्मरण समरतरको कयार कर्मव् अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ ।

(क)  प्चलिर ऐन, कयानुन प्तरकूि नहुने गरवी सहरवी सिकहरूको भयािया दर तनधयारण गरवी नगर 
कयाय्मपयालिकयारया पेस गनने ।

(ख)  प्चलिर ऐन कयानुन बरोजजरकया रयापदण्ड पूरया गरवी आएकया सवयारवी धनवीियाई सवयारवी चयाप, ययात्रवीको 
चयाप रूल्याङ्कन गरवी रुट इजयाजर हदन घसफयाररस गनने ।

(ग)  रुट इजयाजर पररव्मन गन्म चयाहने सवयारवी धनवीियाई तनयर ७(ख) बरोजजर रूल्याङ्कन गरवी प्तरवेदन 
हदने ।

(ि)  पटक पटक कयाय्मतवघध उिङ्घन गनने सवयारवी सयाधनको रुट इजयाजर खयारेज गन्म घसफयाररस गनने ।
(ि)  नगर कयाय्मपयालिकयािे रोकी हदएकया अन्य कयाय्म गनने ।

१०. इजयाजर समरतरबयाट घसफयाररस भै नगर कयाय्मपयालिकयाबयाट स्वीकृर भयािया दर सवयारवी सयाधनरया सबिेै देख्े 
गरवी रयाख्ु पननेछ ।

११.  सवयारवी सयाधयान रुट तनधया्मरण समरतरबयाट घसफयाररस भै आएकया सवयारवी सयाधनको अक्भिेख रयाखवी रोहकएको 
दस्रु तररेको रघसद संिग् गरवी रोहकएको अघधकयारवीिे हटप्पणवी िेखवी कयायया्मिय प्रुखसरषि पेस गनु्म पननेछ 
।

१२. तनयर १० बरोजजर प्याप्त भएपलछ प्रुख प्ियासकीय अघधकृरबयाट अनुसूचवी २ बरोजजर सवयारवी रुट 
इजयाजर पत्र हदनेछ ।

१३. नगरपयालिकयािे पयािनया गनु्मपनने कुरयाहरू
• इजयाजर पत्र रयाग तनवेदन उपर जयाजँब्ुझ गनने 
• जयाचँब्ुझ पलछ इजयाजर प्दयान गनने अवस्या भएरया इजयाजर हदने र नहदने भए कयारणसहहरलिखखर 

जयानकयारवी गरयाउने ।
• रुट तनधया्मरण गररहदने
• रुटहरूको सरय सरयरया रर्मर सम्भयार गनने ।
• भयाियादर तनधया्मरण गनने र तनयरन गनने ।
• आवश्यक सरन्वय गनने ।

१४. सवयारवी धनवीिे पयािनया गनु्मपनने कुरयाहरू
 सवयारवी धनवीिे इजयाजर प्याप्त गनु्म अघि र इजयाजर प्याप्त गररसकेपलछ तनम् कयार कर्मव्हरू पूरया गनु्म पननेछ ।

• तनवेदन सयाथि रोकीएकया आवश्यक कयागजयार पेस गनु्म पननेछ 
• रोहकएको भयाियादर रयात्र लिनु पननेछ । भयािया दर ययात्रिेु देख्े गरवी सवयारवी सयाधनरया रयाख्ु पननेछ ।
• ययात्रहुरूसँग सरि र नम् व्वहयार गन्म िगयाउनु पननेछ ।
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• रोहकएको रुटरया रयात्र सवयारवी चियाउनु पननेछ ।
• नगरपयालिकयाबयाट रोहकएको दरया्म रथिया नववीकरण दस्रु सरयरया नै ब्ुझयाउनु पननेछ ।
• सवयारवी चयािक, ययात्र ुरथिया रसे्ो पषि तवरया गरयाउनु पननेछ ।
• इजयाजर पत्ररया रोहकएको सङ्ख्यारया रयात्र ययात्र ुरयाख्ु पननेछ ।

१५. इजयाजर पत्रको खयारेजवी :
  सवयारवी धनवी रथिया सवयारवी चयािकिे यस कयाय्मतवघध तवपररर कयाय्म गरेरया रथिया प्चलिर अन्य ययाययारयाययार 

व्वस्या सम्बन्वी कयानुन उलिङ्घन गरेरया समरतरको घसफयाररस बरोजजर खयारेज गन्म घसफयाररस भै आएकया 
सवयारवी सयाधयानको इजयाजर पत्र प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे खयारेजवी गन्म सके्छ र सोको अक्भिेख 
अद्यावघधक गन्म िगयाउनेछ । खयारेजवी गनु्म अघि सम्बन्न्र सवयारवी धनवीियाई सफयाइ पेस गनने रौकया हदन 
सहकनेछ ।

पररचे्द ३
इजयाजर रथिया नववीकरण 

१६. रुट इजयाजर रथिया नववीकरण दस्रु :
क) वयार्षक सवयारवी रुट इजयाजर दस्रु प्तर सवयारवी देहयाय बरोजजर हुनेछ । प्ते्यक वष्मरया नववीकरण 

गनु्म पननेछ । नववीकरण दस्रु नगरपयालिकयाको आर्थिक ऐनरयासरेर रोहकनेछ ।
• ररक्या, २००।–
• ई ररक्या, ५००।-
• अटो ररक्या, १०००।–

१७. यस कयाय्मतवघध बरोजजर रुट अनुरतर नलिई सवयारवी सयाधन पटकै तपचे् सञ्यािन गरेरया प्रुख प्ियासकीय 
अघधकृरबयाट रु. ५, ०००।-सम्म जररवयानया हुन सके्छ । प्चलिर कयानुनरया अन्य सजयायको व्वस्या भएरया 
सोसरेर हुनेछ ।

१८. रोहकए बरोजजरको भयािया दरभन्या बढवी भयािया लिएरया प्थिर पटक रु. १०००।- दोहोररएरया पटकै तपचे् 
दोब्बरसम्म जररवयानया हुनेछ ।

१९. जररवयानया रथिया कयारवयाहवीरयारया चचत्त नब्ुझरेया प्रुखसरषि तनवेदन हदन सके्छ ।
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अनुसूचवी १

रिवीरयान प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय, 
कतपिवस्,ु ५ नं. प्देि, नेपयाि

तवषय : सवयारवी रुट अनुरतर पयाऊँ ।
 उपयु्मति तवषयरया देहयाय बरोजजर तववरण भएको रेरो/ हयाम्ो नयाररया ययारयाययार व्वस्या कयायया्मियरया दरया्म रहकेो 
ररक्या, ई ररक्या, अटो ररक्या टेम्पो तनम् रुटरया सञ्यािन गन्म अनुरतर पयाउन तनवेदन गरेको छु/ छौ ं।
सवयारवी सयाधनको :
सवयारवी सयाधनको हकघसर :
सवयारवी दरया्म नं र हदने कयायया्मिय :
चेघसस नं :      ईहनजन नं :
रोिि :      बनेको सयाि :
ययात्र ुघसट सङ्ख्या :      

सवयारवी धनवीको :
नयार :
ठेगयानया :
संस्या भए दरया्म तववरण:
सञ्यािन गन्म रयाग गरेको रुट :
संिग् कयागजयार :
सवयारवी धनवी दरया्म प्रयाणपत्र
नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्र
तवदेिवी भएरया अनुरतर पत्र
संस्या भए दरया्म प्रयाणपत्र :
प्चलिर ऐन कयानुनरया व्वस्या भएकया समू्पण्म प्यावधयानहरू पयािनया गरवी सवयारवी व्वसयाय सञ्यािन गननेछु । यसरया 
िेखखएको व्होरया ठवीक सयाचँोछ । ्झटु्या ठहरेरया ऐन कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया ।

आवेदकको नयार :
दस्खर
मरतर :
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अनुसूचवी २

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
५ नं. प्देि कतपिवस्,ु नेपयाि

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
५ न ं. प्देि, कतपिवस्,ु नेपयाि

रूट परमरट इजयाजर पत्र

                     सवयारवी दरया्म नं......

सवयारवी धनवीको नयार ......................................

ठेगयानयाः .....................................................

सम्पक्म  नं.: .................................................

सवयारवी धनवीको            दरया्म गनने सहवी 

             

 अघधकयारवीको सहवी

सवयारवी सयाधनको तवस्रृ तववरण मरतर रघसद 
नं.

नववीकरण 
अवघध

उपियाखया 
प्रुख

अनुरतर प्दयान 
गनने अघधकृरको 
दस्खर र मरतर

१. कम्पनवीको नयार:

२. सवयारवीको रोिेि:
३. बनेको सयाि:
४. घसलिण्डर सङ्ख्या:
५. हष्म पयावर/घस.घस:
६. च्याघसस नं.:
७. इहनजन नं.:
८. सवयारवीको रङ.:
९. चयािकसहहर घसट षिररया:
१०. पेटो्ि/ हिजिे:
११. रेहियो छ/ छैन:
१२.खररद भइ आएको रयातनस वया कम्पनवी:
१३. प्योग:
१४. चियाउने इियाकया:
१५. भन्सयार तनस्या:

  



128

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी ३

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
कतपिवस्,ु ५ नं. प्देि, नेपयाि

सबयारवी सञ्यािनको ियामग से्टसन, रुट र सवयारवी सङ्ख्या
घस.न. रुटको तववरण से्टसन अटो ररक्या ई-ररक्या जम्मया सबयारवी
१ तपपरयादेखख प्गतरनगर बजैिपुर तपपरया
२ तपपरयादेखख रयाजयापयानवी तपपरया
३ बरैरययादेखख नन्नगर बरैरयया
४ बरैरययादेखख ्झूं गया बरैरयया
५ ४ नं. देखख ओदयारवी ४ नं.
६ ४ नं. देखख कोपवया ४ नं.
७ ४ नं. देखख चहमकपुर ४ नं.
८ ४ नं. देखख उत्तरनगर ४ नं.
९ ४ नं. देखख सयािियािँया ४ नं.
१० गजहेियादेखख वरवया गजहेिया
११ बोिगयाउँदेखख रोरमी बोिगयाउँ
१२ वनगयाईदेखख भिया्मबयास वनगयाई
१३ वनगयाईदेखख रोरमी वनगयाई
१४ कोईिवी वनगयाईदेखख जगहदिपुर को. वनगयाई
१५ देउवयापयार-कोपवया देउवयापयार
१६ ओदयारवीदेखख कोपवया ओदयारवी
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अनुसूचवी – ४
रुट स्टवीकर
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अनुसूचवी – ५
अटोररक्या, ई-ररक्याको सेवया दररेट

४ नं. देखख ओदयारवी ४ नं. देखख उप्टहवया (ियािँया कुिया)
स्यान प्तर व्क्ति स्यान प्तर व्क्ति
गजहेिया २५×४(रवीन कुने चोकसम्म) जजरपुर ईम्लिको रुख २५×२
घसउटवी ३०×४ उपट्खहवया चोक २५×४
कररहनया ४०×४ उपटहवया ियािँया कुिया ४०×४
देउवयापयार ५०×४ बरैरययादेखख नन्नगर पयानवी ट्याङकी
ओदयारवी ६०×४ स्यान प्तर व्क्ति
४ नं. देखख कोपवया रयाजयापुर पोल्वीफर्म २५×४
स्यान प्तर व्क्ति रयाजपुर सरकयारवी सु्ि ४०×४
तवयिया ३०×४ नन्नगर पयानवी ट्ख ययाङ्कवी ५०×४
बकैनठपुर रयाघथि ४०×४ बरैरययादेखख ्झुँगया
बकैनठपुर रि ५०×४ स्यान प्तर व्क्ति
रधौलियया ४०×४ बठनपुरया २५×२
्झण्डया ५०×४ नेबवुया २५×४
रनोहरयापुर ५०×४ ्झुँगया ४०×४
प्तर ियािँया ६५×४ गँगौिवी ५०×४
कोपवया ७५×४ देउवयापयारदेखख कोपवया
गजहेियादेखख बरवया स्यान प्तर व्क्ति
स्यान प्तर व्क्ति रैरवी २५×४
भयातिौिवी चोक २५×४ घसरिखोर ४०×४
रयाजयापयानवी ३०×४ कोपवया ५०×४
बभनवी ४०×४ ओदयारवीदेखख कोपवया
बरवया ५०×४ स्यान प्तर व्क्ति
४ नं. देखख सयािियािँया नगवया २५×४
स्यान प्तर व्तिवी अररैयया ४०×४
बङु्खचवी २५×४ कोपवया ५०×४
रलिो बङु्खचवी २५×४ ओदयारवीदेखख प्गतरनगर
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कमरयया ियािँया ३०×४ स्यान प्तर व्क्ति
कयागं्रेस चोक ४०×४ कुहट चोक २५×४
रयाघथिलिो िंुगहवया ५०×४ िर बचुद्यया २५×४
सयािियािँया ५०×४ भरसिहवया चोक २५×४
४ नं. देखख चत्न्पुर दक्षिण चेतरयया ४०×४
स्यान प्तर व्क्ति भहिहवया चोक ४०×४
चत्न्पुर ५०×४(रु. १५०/- ररजभ्म) प्गतरनगर ५०×४
हररहरपुर बमगयया ४०×४(रु. १००/- ररजभ्म) बोिगयाउँदेखख रोरमी
रयाघथिलिो हररहरपुर २५×४ स्यान प्तर व्क्ति
ठयािँवी गयाउँ ६५×४ िौगयाई २५×४
ठयािँवी ियािँया ७५×४ रधवुन ३०×४
ियान्न्त चोक ५०×४ िौगयाई पोखरवी २५×४
देउवयापयारदेखख बरवया ढोिेखोिया ४०×४
स्यान प्तर व्क्ति ढोिेखोि ियािँया २५×४
हथिौसया २५×४ रधवुन सुकुरबयासवी ५०×४
चचरिपुरया ३०×४ बयाियापुर २५×४
बरवया ४०×४ बयाणगङ्या रेिसर २५×४
तपपरयादेखख प्गतरनगर बजैिपुर बयाियापुर रल्जिद २५×४
स्यान प्तर व्क्ति रोरमी ४०×४
तविनपुरया २५×४ बन्ौिवी २५×४
भतिौिवी ३०×४ रोरमी कोइिवीपयारवी ५०×४
रयाजयापयानवी ४०×४ बयाणवीगयाउँ ५०×४
बभनवी ५०×४ वनगयाईदेखख रोरमीसम्म
बरवया ६०×४ चप्परगयाऊँ २५×४
चेतरयया नेपयाि चोक ७०×४ गन्सहवया पयानवी ट्ख ययाङ्कवी ५०×४
प्गतरनगर ८०×४ ढोिेकोि ६०×४
तरनैयया २५×४ उदयपुर ६०×४
कुनैयया ५०×४ रोरमी ७०×४
भयापुर ७५×४ भुईपुरया ५०×४
बयाियापुर १००×४ वनगयाईदेखख भिया्मबयाससम्म
धररपुर १२५×४ स्यान प्तर व्क्ति
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रेचकुरवी १५०×४ वनगयाई रोतरपुरदेखख 
कतपिधयार

२५×४

सुपया देपरयािवी २५×४ वनगयाई रोतरपुरदेखख 
सुकुम्बयासवी

बजैिपुर ४०×४ रघथिलिो सुकुम्बयासवी ३०×४
नन्नगर ५०×४ धरेैनवी ियािँया
वनगयाईदेखख खुटेनवी हुदै कोपवयासम्म चौवयाहया ५०×४
स्यान प्तर व्क्ति भिवयाि ३०×४
वनगयाईदेखख धतनशपुर २५×४ जजनुवया ३०×४
वनगयाईदेखख खुटेनवी २५×४ भरया्मपुर ४०×४
िौरवी बमगयया ३०×४ रने्द्रिवीटोि ५०×४
्झण्डया ४०×४ भिया्मवयास ६०×४
रहनयापुर ४०×४ पकररयया ८०×४
चोक प्तरियािँया ५०×४ पजचिर जजनुवया ८०×४
कोपवया ५०×४ ररगयाई टोि ८०×४
अररैयया ६०×४ बन धसुुरवी ६०×४
तबकुिवी ८०×४ रुरया बयाबया थियान ७०×४
वनगयाईदेखख जगहदसपुरसम्म गौिवी ७०×४
स्यान प्तर व्क्ति कोइिया ७०×४
वनगयाईदेखख कोइिवी 
वनगयाई

२५×४ मरिन चोक ७०×४

वनगयाईदेखख गणिेपुर ४०×४ बद्महवया ५०×४
िक्ष्मणियाट ४०×४ रलिो कोइिया ४०×४
भग्यापुर ५०×४ घसरि ियारवी ५०×४
सुठौिवी ५०×४
बनकघसयया ६०×४
कुस्या ७०×४
बधुिचोक ८०×४
जगहदसपुर १००×४
हररयारपुर १००×४
जरिैयया १००×४
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तनयर सङ्ख्या:२२

अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको ियामग पररचय–पत्र तवररण कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७



134

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
प्स्यावनया 
नेपयािको संतवधयान, अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको अघधकयार सम्बन्वी ऐन २०७४ रथिया संयतुि रयाष््ट संििे पयाररर 
गरवी नेपयाि सरकयारिे हस्याषिरसरेर गररसकेको अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी रहयासन्वी २००६ 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD )को उदे्श्य, रर्म र भयावनया 
बरोजजर अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको पररचयपत्र तवररण कयाय्मतवघध बनयाउन वयाञ्छतनय भएकोिे अपयाङ्रया 
भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐन, २०७४को दफया ६१ िे हदएको अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको 
प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे यो कयाय्मतवघध 
जयारवी गरेको छ । 

पररचे्द १
प्यारम्म्भक

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भः (१) यस कयाय्मतवघधको नयार “अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको पररचय–पत्र तवररण 
कयाय्मतवघध, २०७६” रहकेो छ । 
(२)  यो कयाय्मतवघध ररुुन्त प्यारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभयाषयाः तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरयाः 
(क)  “ऐन” भन्यािे अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐन, २०७४ (पहहिो संिोधन 

२०७५सरेर ) सम्झनुपछ्म  । 
(ख)  “तनयरयाविवी” भन्यािे अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐन २०७४ अनुसयार बन् े

तनयरयाविवी सम्झनुपद्मछ । 
(ग)  “स्यानवीय रह” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनुपद्मछ । 
(ि)  “विया कयायया्मिय” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको विया कयायया्मिय सम्झनु पद्मछ । 
(ङ)  “सरन्वय समरतर” भन्यािे अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐन, २०७४ (पहहिो 

संिोधन २०७५ )को दफया ४२ बरोजजरको स्यानवीय सरन्वय समरतर सम्झनुपद्मछ । 
 

पररचे्द २
उदे्श्य, रयापदण्ड

३.  उदे्श्यः यस कयाय्मतवघधको उदे्श्य देहयाय बरोजजर रहकेया छन्खः 
(क) तवक्भन् प्कयारकया अपयाङ्रया भएकया नेपयािवी नयागररकहरूको पहहचयान गरवी उनवीहरूियाई सेवया सुतवधयारया 

पहँुच स्यातपर गन्म, त्यस्या सेवया सुतवधयाहरूको ियामग योजनया तनरया्मण गन्म र स्यानवीय रहदेखख नै 
तवक्भन् प्कृतरकया अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको वगमीकृर िगर रयाख् सहज रुल्याउने। 

(ख) अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको अघधकयार सम्बन्वी ऐन र अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार 
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सम्बन्वी अन्तरया्मतष््टय रहयासन्वी २००६ (CROD) रया नेपयाि सरकयारिे जनयाएको प्तरवधिरया 
बरोजजर अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूियाई प्याथिमरकरयाको आधयाररया सेवया सुतवधयाहरू उपिब्ध   
गरयाउन सहज बनयाउने। 

(ग)  अपयाङ्रयाको प्कृतर, वगमीकरण र अवस्याकया आधयाररया भएकया व्क्तििे पयाउने सेवया, सुतवधया   
र अवसरको प्याथिमरकीकरण गन्म सहयोग गनने। 

४.  पररचय–पत्र तवररणकया रयापदण्ड देहयाय बरोजजर रहकेया छन्खः 
 अपयाङ्रया भएको व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐनको अनुसूचवीरया प्कृतरकया आधयाररया अपयाङ्रयाियाई 

१०(दस) प्कयाररया वगमीकरण गररएको छ। अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐनको 
अनुसूचवीरया उल्लिखखर गयाम्भवीय्मरयाकया आधयाररया गररएको अपयाङ्रयाको वगमीकरण गरवी देहयायकया ४ सरूहकया 
पररचय–पत्र तवररण गररनेछः 
(क) पूण्म अिति अपयाङ्रया (Full Disablity Grant):
 रि उल्लिखखर अवस्याकया व्क्तिहरूियाई 'क’ वग्मको पररचय पत्र उपिब्ध गरयाईनेछ जनु रयारो 

रङ्को पृष्ठभूमररया जयारवी गररनेछ । 
१. व्क्तिको ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी प्णयािवीरया भएको षितर र यसिे 

ल्याएको कयाय्मगर तवचिनको अवस्या असयाध्य ैगम्भवीर भइ अरुको सहयोग लिएर पतन 
दैतनक जवीवन सम्पयादन गन्म असयाधै्य कहठन हुने व्क्तिहरू, 

२. सरयान्यभन्या सरयान्य दैतनक हरिययाकियापहरू पतन स्यं गन्म नसके् र अन्य  व् क् ति क ो 
सहयोग आवश्यक पनने, रवीरि बौमधिक अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू, रवीब्र रुपरया अहटज्म 
प्भयातवर व्क्ति पूण्म रुपरया रिवण दृतष्टतवहहन व्क्तिहरू, 

३. दईु वया सोभन्या बढवी प्कृतरकया ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी षितर भइ सबजैसो 
दैतनक हरिययाकियापहरू अन्य व्क्तिकै सहयोगरया गनु्मपनने अवस्याकया व्क्तिहरू, 

४. तनरन्तर रुपरया सिन हरेचयाह (स्याहयार सुसयार)को आवश्यक परररहने ियारवीररक अपयाङ्रया 
भएकया व्क्ति वया रनोसयारयाजजक अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू । 

(ख)  अतर अिति अपयाङ्रया (Severely Disabled Grant):
 रि उल्लिखखर अवस्याकया व्क्तिहरूियाई 'ख’ वग्मको पररचयपत्र उपिब्ध गरयाइनेछ जनु तनिो 

पृष्ठभूमररया जयारवी गररनेछ । 
१.  ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी षितर वया तवचिन भए रयापतन तनरन्तर वया 

अघधकयािं सरय सहयोगवी, दोभयाषे वया रयानव पथिप्दि्मक आहदको सहयोगरया आफनो 
दैतनक हरिययाकियापहरू िगयायर हहििुि र सञ्यार गन्म कहठनयाइ हुने व्क्तिहरू, 

२.  रस्स्ष् पषिियार, रेरु दण्डरया चोट पटक वया पषिियार, हरेोफोलियया, रयािंपेसवी सम्बन्वी 
सरस्या वया तवचिन िगयायर अन्य तवक्भन् कयारणिे िरवीरको ढयाि, हयार, गोिया, कम्मर 
आहदिे कयार गन्म नसकी दैतनक आवयागरनको ियामग हह्िचचयर प्योग गनु्मपनने अवस्याकया 
व्क्तिहरू, 
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३.  दबु ैहयार कुरदेखख वया पयाखुरयादेखख रुतन पूरै नचलने वया गुरयाएकया, तवक्भन् कयारणिे दबु ैहयार 

र गोिया गुरयाएकया वया नचलने, कम्मरभन्या रुतनको भयाग गुरयाएकया वया नचलने, दबु ैगोिया पूण्म 
हरिययािवीि नभई बसैयाखवीको प्योग गनने व्क्तिहरू, 

४.  दृतष्टतवहहन र पूण्म दृतष्टतवहहनको पररभयाषया अन्तग्मर पनने व्क्तिहरू, 
५.  सञ्यारकया ियामग तनरन्तर दोभयाषे आवश्यक पनने पूण्म रुपरया कयान सुन् नसके्    

(बहहरया), दैतनक जवीवनकया हरिययाकियापहरू स्यं गन्म नसके्, घसकयाइरया सरस्या भएकया 
बौमधिक अपयाङ्रया वया अहटज्म भएकया व्क्तिहरू, तनरन्तर अरुको सहयोग लिइरहनुपनने 
बहुअपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू । 

(ग)  रध्यर अपयाङ्रया ( Moderate Disability): 
 रि उल्लिखखर अवस्याकया व्क्तिहरूियाई 'ग’ वग्मको पररचयपत्र उपिब्ध गरयाईनेछ जनु पहिेो 

पृष्ठभूमररया जयारवी गररनेछ । 
१.   कृमत्रर अङ्, क्ययािवीपर, तविेष प्कयारकया जुत्तया जस्या सहयायक सयारग्रवीको  प् य ो ग ब या ट 

सरयान्य हहििुि िगयायर दैतनक जवीवनकया हरिययाकियापहरू स्यं गन्म सके्, 
२. तवक्भन् कयारणिे िुँ ियारुतनको अङ्रया रयात्र प्भयाव परेको रर सहयायक सयारग्रवीको प्योग 

नगरवी पतन सरयान्य हहिँिुि गन्म सके्, 
३.  कुर वया पयाखुरया रुतनकया कम्तिरया बढूवी औिँया र चोरवी औिँया गुरयाएकया, 
४.  दबु ैहयारको हते्ियाभन्या रुतनकया कम्तिरया बढूवी औिँया र चोर औिँया गुरयाएकया, 
५. दबु ैगोियाको कुकु्म चयाभन्या रुतनको भयाग नभएकया रर सरयान्य हहिँिुि गन्म सके्, 
६.  रेरुदण्डरया सरस्या भइ ढयाि कुतप्एको, 
७. घसकयाइरया हढियाई भएकया दैतनक हरिययाकियाप स्यं गन्म सके् बौमधिक अपयाङ्रया र अहटज्म 

भएकया व्क्तिहरू, 
८.  रिवण यन्तको प्योगबयाट वया ठूिो आवयाज रयात्र सुन् सके् सुस्रिवण व्क्तिहरू, 
९. िल्हरिययाबयाट स्रयन्त ज्झकी ियाटँवीको निवीबयाट रयात्र बोलनुपनने अवस्या भएकया व्क्तिहरू, 
१०.  ओठ रयािु फयाटेको कयारण बोिवी अस्ष्ट भएकया व्क्तिहरू, 
११.  बोल्या अि्खहकने, िब्द वया अषिर दोहोर्ख ययाउने सरस्या रवीब्र भएकया भकभके व्क्तिहरू 
१२.  रवीन हफटभन्या रुतनकया होचयापुि्खकया व्क्तिहरू, 
१३.  चस्या रिवणयन्त दबु ै प्योग गनने रिवणदृतष्टतवहहन व्क्तिहरू, िेन्स वया म्याग्रवीफयायरको 

प्योगबयाट रयात्र पढ्खन सके् न्यनू दृतष्टयतुि व्क्तिहरू, 
१४.  अनुवंिवीय रतिरियाव (हरेोफेलियया) सम्बन्वी सरस्या भइ दैतनक हहिँिुिरया कहठनयाइ हुने 

व्क्तिहरू, 
१५.  रयानघसक वया रनोसयारयाजजक अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू । 

(ि)  सरयान्य अपयाङ्रया (General Disability): 
 रि उल्लिखखर अवस्याकया व्क्तिहरूियाई 'ि’ वग्मको पररचयपत्र उपिब्ध गरयाईनेछ जनु सेरो 

पृष्ठभूमररया जयारवी गररनेछ । 
१.  ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी सरयान्य तवचिन भएकया रर दैतनक जवीवनकया  

हरिययाकियापहरू स्यं सम्पयादन गन्म सके् व्क्तिहरू, 
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२.  हयार वया खुट्या केहवी छोटो भएकया, एक हयारको हते्ियाभन्या रुनवी नचलने वया गुरयाएकया, एक 

हयारको हते्ियाभन्या रुतनकया कम्तिरया बढूवी औिँया र चोरवी औिँया गुरयाएकया वया दवुैहयारको  
 हते्िया रुतनकया कम्तिरया बढूवीऔिँया र चोरवीऔिँया भएकया व्क्तिहरू, 

 ३.  ठूिो अषिर पढ्खन सके् दृतष्टयतुि व्क्तिहरू, 
 ४.  दबु ैगोियाकया सब ैऔिँयाकया भयागहरू नभएकया व्क्तिहरू, 
 ५.  रिवणयन्त िगयाई ठूिो आवयाज सुन् ेरर बोिवी अस्ष्ट भएकया सुस् रिवण व्क्तिहरू 

पररचे्द ३
पररचय–पत्र ढयाचँया र सरन्वय समरतर

५.  अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको पररचय पत्रको ढयाचँया देहयाय बरोजजर हुनेछ । पररचय पत्र वयाहक व्क्तिको 
व्क्तिगर तववरण स्ष्ट हुने गरवी नयागररकरयाको प्रयाण-पत्रको ढयाचँयारया यस कयाय्मतवघधको अनुसूचवी २ 
बरोजजर एकया पट्वी नेपयािवी भयाषयारया र अकया्म पट्वी अङ्खग्रेजवी भयाषयारया िेखखएको रयाघथि दफया ४ रया उल्लिखखर 
रयापदण्ड अनुसयार एक पृष्ठको पररचय पत्र गयाम्भवीय्मरया आधयाररया गररएकया चयार वग्मकया अपयाङ्रया भएकया 
व्क्तिियाई चयार फरक रङ्रया उपिब्ध गरयाईनेछ । 

६. सरन्वय समरतर सम्बन्वी व्वस्या देहयायबरोजजर हुनेछ । 
(१)  अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको अघधकयार सम्बन्वी ऐन, २०७४को दफया ४२ अनुसयार अपयाङ्रया पररचय 

पत्र तवररण गननेसरेर कयाय्मकया ियामग यस नगरपयालिकयारया देहयाय बरोजजरको स्यानवीय सरन्वय 
समरतर रहनेछ ।    
(क)  नगरपयालिकयाको उपप्रुख     संयोजक 
(ख)   प्रुख प्ियासकीय अघधकृर    सदस् 
(ग)   नगरपयालिकयाको रहहिया सदस् रध्यबेयाट नगरपयालिकयािे रोकेको रहहिया सदस्     

       सदस् 
(ि)   नगरपयालिकयाक्भत्रकया रयाध्यमरक तवद्याियकया प्धयानयाध्ययापक वया रिोर व्क्ति रध्यबेयाट   

नगरपयालिकयाको प्रुखिे रोकेको व्क्ति    सदस् 
(ङ) नगर कयाय्मपयालिकयाको प्रुखिे रोकेको स्यानवीय स्यास्थ्य चौकी वया अस्रयािको चचहकत्सक    

       सदस् 
(च)   स्यानवीय प्हरवी कयायया्मियको प्रुख      सदस् 
(छ)  अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको हक, हहर र संरषिणको षिते्ररया स्यानवीय स्ररया कयाय्मरर संि 

संस्याहरू रध्यबेयाट नगरपयालिकयाको प्रुखिे रनोतनर गरेको संस्याको प्तरतनघध 
        सदस् 
(ज)  नगरपयालिकयाक्भत्रकया अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू रध्यबेयाट सरन्वय समरतरिे रनोनयन 

गरेको १ (एक) जनया रहहिया सदस्सहहर २(दईु) जनया   सदस् 
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(्झ) नेपयाि सरकयार र प्देि सरकयारकया स्यानवीय स्ररया रहकेया सम्बन्न्र तवषय हेनने कयायया्मियको 

कयायया्मिय प्रुख          सदस्
(्झ)  नगरपयालिकयाको उपप्रुखिे रोकेको नगरपयालिकयाको कर्मचयारवी   सदस् सचचव 

 
पररचे्द ४

पररचय पत्र तवररण

७.  पररचय पत्र तवररण प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछः 
(क)  अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको स्यायवी ठेगयानया भएको नगरपयालिकयाको विया कयायया्मियरया अपयाङ्रया 

भएकया व्क्ति स्यं तनजकया अक्भभयावक वया संरषिकिे पररचय पत्र प्याप्त गन्मकया ियामग सब ैपुष्टयाई 
हुने कयागजयारहरू २ प्तर सरयावेि गरवी अनुसूचवी १ बरोजजरको ढयाचँयारया तनवेदन हदनु पननेछ । 

(ख)  दरखयास्रया आफनो नयार, स्यायवी ठेगयानया, उरेर, अपयाङ्रया खुिेको लिखखर प्रयाक्णर प्तरलितप, 
पयासपोट्म सयाइजको अपयाङ्रया देखखने गरवी खखचचएको फोटो, अितिरयाको गयाम्भवीय्मरया अवस्या र 
िरवीरकया अङ्हरूिे गनने कयाररया आएको सरस्या वया दैतनक हरिययाकियापरया हुने घसमरररयाहरूको 
तववरण संिग् हुनु पननेछ । यस प्योजनको ियामग जन्मदरया्म प्रयाण-पत्र वया नयागररकरयाको प्रयाण-
पत्र वया जग्या धनवी प्रयाण पुजया्म वया िैक्षिक योगरयाको प्रयाण-पत्र वया ररदयारया पररचय पत्र वया 
अपयाङ्रयाको आधयाररया कुनै जयामगर गरररहकेो भए तनयकु्ति पत्र वया त्यो संस्यािे हदएको प्रयाण-पत्र 
वया जजलिया प्ियासन कयायया्मिय कतपिवस्रुया दरया्म भएकया अपयाङ्रया सम्बन्वी कयाय्म गनने संि संस्यािे 
गरेको घसफयाररसरध्य ेकुनै एक वया तनज व्क्तिसँग तवश्वस् हुन सके् आधयार हदने अन्य प्रयाक्णर 
लिखखरियाई आधयार रयातननेछ । 

(ग)  ररर पुगवी आएको तनवेदनरया विया कयायया्मियिे तनवेदन प्याप्त भएको मरतरिे बढवीरया ३ हदनक्भत्र 
तनवेदकिे पेस गरेकया कयागजयारहरूको एकप्तर कयायया्मियरया रयाखवी विया कयायया्मियिे घसफयाररससहहर 
एक प्तर नगरपयालिकयारया पठयाउनु पननेछ । 

(ि)  सम्बन्न्र व्क्तििे पेस गरेको तनवेदन उपर कुनै कयागजयार वया प्रयाण नपुगवी पररचयपत्रकया ियामग 
घसफयाररस गन्म उपयतुि नदेखखएरया सो व्होरया तनवेदकियाई ३ हदनक्भत्ररया जयानकयारवी हदनुपद्मछ । 

(ङ)  विया कयायया्मियिे घसफयाररस गन्म नसहकने भनवी हदएको जयानकयारवी तनवेदकियाई चचत्त नब्ुझ ेसूचनया 
पयाएको १५ हदनक्भत्ररया यस नगरपयालिकयारया तनवेदन हदन सहकनेछ । 

(च)  यसरवी प्याप्त भएको तनवेदनसरेर सरयावेि रयाखवी नगरपयालिकया सरन्वय समरतरको बठैकरया पेस 
गनु्मपद्मछ । तनवेदकिे पेस गरेकया कयागजयार र अन्य सम्भयाव् रथ् प्रयाणकया आधयाररया तनजिे 
पररचय पत्र पयाउने देखखयो भने स्यानवीय नगरपयालिकया सरन्वय समरतरिे घसफयाररस गरेरया तनजियाई 
पररचय पत्र तवररण गरवी त्यसको जयानकयारवी तनवेदक रथिया सम्बन्न्र विया कयायया्मियियाई हदनु पननेछ । 

(छ)  अपयाङ्रया पररचय पत्रकया ियामग घसफयाररस गन्म कुनै कहठनयाइ परेरया विया कयायया्मियिे चचहकत्सक / 
तविेषज् वया अपयाङ्रया भएकया व्क्तिकया संस्याकया प्तरतनघधसँग रयाय परयारि्म लिन सहकनेछ । 

(ज)  सरयान्यरयया अपयाङ्रया भएकया व्क्ति स्यंिे आफनो पररचय पत्र बजु्झलिनु पननेछ । अतर अिति 
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वया पूण्म अिति अपयाङ्रया भएको कयारणिे पररचय पत्र बजु्झलिन आउन नसके् भएरया विया 
कयायया्मियको घसफयाररसरया पररवयारको सदस्, संरषिक वया तनजको बसोबयास गनने स्यानवीय रहकया 
पदयाघधकयारवीिे तनजियाई ब्ुझयाउने गरवी बजु्झलिन सके्छन्ख। 

(्झ)  अपयाङ्रया पररचय पत्र प्याप्त व्क्तिहरूिे वगमीकृर िगर नगरपयालिकयािे कमप्टुरयाइज गरवी आफनो 
कयायया्मियरया रयाखवी चौरयाघसक रुपरया प्देि र संिको सम्बन्न्र रन्तयाियरया जयानकयारवी गरयाउनु पननेछ । 

(ञ)  नगरपयालिकया सरन्वय समरतरिे पररचयपत्र हदन भनवी ठहर गरेकया व्क्तिहरूियाई नगरपयालिकयाको 
कयायया्मियिे अनुसूचवी २ बरोजजर पररचय पत्र (अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूियाई) तनःिुल्क उपिब्ध 
गरयाउनेछ । 

(ट)  अपयाङ्गरया पररचय पत्ररया नगरपयालिकयाको  प्रुख प्ियासकीय अघधकृरको हस्याषिर हुनेछ । 
प्चलिर कयानुनको अघधनरया रहवी अन्य अघधकृर कर्मचयारवीियाईसरेर अघधकयार प्त्ययायोजन गन्म 
सके्छ । 

(ठ)  प्ते्यषि रुपरया देखखने वया अविोकन गन्म सहकने ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी षितरको 
हकरया अपयाङ्रया पररचय - पत्र प्दयान गनने अघधकयारवीिे अविोकन गरवी रत्याि उपयतुि पररचय 
पत्र उपल्बध गरयाउनु पननेछ । 

(ि)  प्ते्यषि रुपरया नदेखखने वया अविोकन गन्म नसहकने ियारवीररक, रयानघसक वया इत्न्द्रय सम्बन्वी षितर 
भएकया वया प्ष्ट रुपरया छुट्याउन सरस्या भएकया अपयाङ्रया भएकया व्क्तिकया हकरया नगरपयालिकया 
सरन्वय समरतररया पेस गरवी समरतरको घसफयाररसकया आधयाररया अपयाङ्रया पररचय पत्र तवररण गनु्म 
पननेछ । 

८.  अन्य स्यानवीय रहबयाट अपयाङ्रया पररचय पत्र तवररण गननेः 
 स्यानवीय ठेगयानयारया बसोबयास नभएकया र तवक्भन् अवरोध रथिया ियारवीररक वया रयानघसक अवस्याको 

गयाम्भवीय्मरयाको कयारण आफनो स्यायवी बसोबयास भएको जजलियारया गई अपयाङ्रया पररचय पत्र प्याप्त गन्म असरथि्म 
व्क्तिहरूकया ियामग तनजको स्यायवी बसोबयास भएको स्यानको सम्बन्न्र स्यानवीय  / नगरपयालिकयाबयाट 
अपयाङ्रया पररचय पत्र नलिएको सुतनजचिर भएरया दफया ५को प्हरियया पूरया गरवी पररचय पत्र प्दयान गरेर 
नगरपयालिकयाियाई जयानकयारवी गरयाउन सहकनेछ । 

९.  प्तरलितप सम्बन्वी व्वस्याः 
(क)  अपयाङ्रया पररचय पत्र हरयाई, नयाघसई वया तबमग्रएर पररचय पत्रको प्तरलितप लिनुपनने भएरया आफनो 

स्यायवी ठेगयानया भएको नगरपयालिकयाको विया कयायया्मियरया यथियाथि्म तववरण र कयारण खुियाई अपयाङ्रया 
पररचय पत्र प्तरलितपको घसफयाररसकया ियामग तनवेदन हदनु पननेछ । 

(ख)  विया कयायया्मियिे सब ैव्होरया ब्ुझवी तनवेदकको रयाग रनयाघसव देखखएरया पररचय पत्रको प्तरलितप 
उपल्बध गरयाउन प्याप्त तनवेदन रथिया अन्य कयागजयारको प्तरलितप विया कयायया्मियरया रयाखवी तनवेदकिे 
पेस गरेको सक्ि कयागजयारसहहर घसफयाररस गरवी नगरपयालिकयारया पठयाउनु पननेछ । 

(ग)  नगरपयालिकयािे घसफयाररससहहर प्याप्त भएको तनवेदन अपयाङ्रयाको प्कृतर अनुसयार सो्झ ै वया 
नगरपयालिकया सरन्वय समरतररया पेस गरवी समरतरको तनण्मय अनुसयार अपयाङ्रया पररचय पत्रको 
प्तरलितप तनःिुल्क उपिब्ध गरयाउनु पननेछ । 
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(ि)  प्तरलितपकया ियामग प्याप्त भएकया तनवेदनकया तवषयरया सो पररचय पत्र बयाहक व्क्तििे पहहिे 

प्याप्त गरेको पररचय पत्ररया हरेफेर गनु्मपनने देखखएरया नगरपयालिकया सरन्वय समरतररया पेस गरवी सो 
समरतरबयाट प्याप्त तनदनेिन अनुसयार गनु्म पद्मछ । 

१०.  यस कयाय्मतवघधको प्तरकूि कयाय्म भएरया प्चलिर कयानुनरया व्वस्या भए बरोजजर सजयाय हुनेछ । 
११.  अक्भिेख सम्बन्वी व्वस्याः 

(क)  सम्बन्न्र विया कयायया्मियिे आफनो षिते्ररया भएकया कूि अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू रथिया अपयाङ्रया 
भएकया व्क्तिहरूरध्य ेपररचय पत्र पयाएकया व्क्तिहरूको अपयाङ्रयाको प्कृतर र गयाम्भवीय्मरया िगयायर 
अन्य आवश्यक तववरण खुलने गरवी तनयमरर रुपरया अद्यावघधक गरवी त्यसको चौरयाघसक तववरण 
रययार गरवी तनयमरर रुपरया नगरपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ । 

(ख)  नगरपयालिकयािे पररचय पत्र तवररण गरेपलछ यसको जयानकयारवी पररचय पत्र प्याप्त गनने व्क्तिको 
स्यायवी ठेगयानया भएको विया कयायया्मियियाई हदनुपद्मछ । 

(ग)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र रहकेया कूि अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरू रथिया अपयाङ्रया पररचय 
पत्र पयाएकया व्क्तिहरूको अक्भिेख रयाखवी त्यसको चौरयाघसक प्तरवेदन प्देिको सयारजजक 
रन्तयािय, रहहिया, बयािबयालिकया रथिया जेष्ठ नयागररक रन्तयािय र संिवीय रयामरिया रथिया सरयान्य 
प्ियासन रन्तयाियरया पठयाउनु पननेछ । 

 
पररचे्द ५

तवतवध
१२.  तवतवधः 

(क)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रयाघधकयारक्भत्र रहेकया तवकट रथिया दगु्मर गयाउँहरूरया रहकेया अपयाङ्रया 
भएकया व्क्तिहरूकया ियामग अपयाङ्रया पररचय पत्र तवररण िगयायरकया सेवया सरि रररकयािे उपिब्ध 
गरयाउन कम्तिरया वष्मरया १ पटक रवी ठयाउँहरूरया पररचय पत्र तवररण सम्बन्वी िुतिवी क्ितवर सञ्यािन 
गुन्म पननेछ ।

(ख)  यो कयाय्मतवघध ियागू हुनु अगयाहि प्याप्त गरेकया अपयाङ्रया पररचयपत्र सम्बन्वी यस नगरपयालिकयारया 
ब्ुझयाई यो कयाय्मतवघध जयारवी भएको मरतरिे १ वष्मक्भत्ररया यस कयाय्मतवघध बरोजजरको पररचय पत्र 
लिनुपननेछ । यस अघि जयारवी भएकया पररचय पत्र १ वष्म पलछ स्रः रयान्य हुनेछैन्ख। 

(ग)  यस कयाय्मतवघधरया भएको प्यावधयान अपयाङ्रया भएकया व्क्तिहरूको अघधकयार सम्बन्वी ऐन र अन्य 
प्चलिर कयानुनसँग बयाजँ्झएरया बयाजँ्झएको खण्डरया स्रः अरयान्य हुनेछ ।

(ि)  अपयाङ्रया पररचय पत्र तवररण सम्बन्रया यस कयाय्मतवघधरया उलेिख नभएको तवषयरया अपयाङ्रया 
भएकया व्क्तिहरूको अघधकयार सम्बन्वी ऐन र अन्य प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ ।

(ङ)  यो तनदनेक्िकया नगर कयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट तनण्मय भएपलछ ियागू हुनेछ । यो तनदनेक्िकया जयारवी 
हुनुभन्या अघि जयारवी भएकया अपयाङ्रया पररचय पत्र तवररण सम्बन्वी कयाय्म यसै तनदनेक्िकया बरोजजर 
भएको रयातननेछ । 
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अनुसूचवी १
अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको पररचय पत्र पयाउनको ियामग हदने तनवेदनको ढयाचँया

रिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
रयाफ्म र बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय बयाणगङ्या, कतपिवस्ु
मरतर ........................................ 

तवषयः अपयाङ्रया पररचयपत्र पयाऊँ।
रहोदय, 
र अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको पररचय पत्र पयाउन योग भएकोिे तनम् लिखखर तववरण रयाखवी पररचय पत्र पयाउन यो 
तनवेदन पेस गरेको छु । रैि पेस गरेको तववरण ठवीक सयाचँो छ, ्झटु्या ठहरेरया प्चलिर कयानुन बरोजजरको सजयाय 
भोग् रञ्रु छु। 
१. नयार थिर.............................उरेर.......... लिङ् ............ 
२. प्देिः 
३. ठेगयानयाः 

(क) स्यायवी ठेगयानयाः....................नगरपयालिकया, विया ............ टोि ............
(ख) अस्यायवी ठेगयानयाः..................नगरपयालिकया, विया नं............ टोि ............ 
(ग) सम्पक्म  टेलिफोन वया रोवयाइि नं................................................... 

४.  संरषिक / अक्भभयावकको नयारथिर .................................... तनवेदकको नयारया...................... 
५.  संरषिक / अक्भभयावकको टेलिफोन वया रोवयाइि नं. ......................... 
६.  नेपयाि सरकयारको पररभयाषया र वगमीकरण अनुसयार अपयाङ्रयाको  प्कयार.................
७. नेपयाि सरकयारको पररभयाषया र वगमीकरण अनुसयार अितिरयाको आधयाररया अपयाङ्रयाको प्कयार 

...............................
८. िरवीरको अङ्, संरचनया, प्णयालिरया आएको षितरको तववरण 
 ............................................................................................................................ 
८.  षितर भएपलछ दैतनक हरिययाकियापरया आएको अवरोध वया सवीमरररयाको तववरण 
 ............................................................................................................................ 
९.  अपयाङ्रयाको कयारण उपयतुि स्यानरया चचनो िगयाउनुहोस्ख । 

(क) रोगको दवीि्म असर   (ख) दिु्मटनया    (ग) जन्मजयार 
(ि) सिस्त द्न्द्व   (ङ) वंियाणगुर कयारण   (च) अन्य .......... 
१०. सहयायक सयारग्रवी प्योग गनु्मपनने आवश्यकरया भएको वया नभएको उपयतुि स्यानरया चचनो िगयाउनुहोस्ख । 
(क) भएको    (ख) नभएको 
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११. आवश्यकरया भएको भए कस्ो प्कयारको सहयायक सयारग्रवी प्योग गनु्मपनने हुनछ । 
 ............................................................................................................................ 
१२. सहयायक सयारग्रवी प्योग गनने गरेक/नगरेको भए सयारग्रवीको नयार उपयतुि स्यानरया चचनो िगयाउनुहोस्ख । 

(क) गनने गरेको   (ख) गनने नगरेको 
१३. सहयायक सयारग्रवी प्योग गनने गरेको भए सयारग्रवीको नयारः .......................... 
१४. अन्य व्क्तिको सहयोग तवनया आफनया कस्या - कस्या दैतनक कयाय्म गन्म सकु्हुनछ ? 

(क)............... (ख) ................ (ग)................. 
(ि) .............. (ङ) ................. (च) ............... 

१५. अन्य व्क्तिको सहयोग लिनुहुनछ भने कुन - कुन कयारको ियामग लिनुहुनछ ? 
(क)............... (ख) ................ (ग)................. 
(ि) .............. (ङ) ................. (च) ............... 

१६. पलछलिो िैक्षिक योगरया प्याथिमरक रह 
(क) प्याथिमरक रह  (ख) तनम् रयाध्यमरक रह    (ग) रयाध्यमरक रह 
(ि) उच् रयाध्यमरक रह (ङ) स्यारक रह   (च) स्यारकोत्तर रह  
(छ) तवद्यावयाररधवी रह 

१७. कुनै रयालिर प्याप्त गनु्मभएको भए रु् रयालिरहरूको नयार िेख्ुहोस्ख । 
............................................................................................................................ 

१८. हयािको पेसयाः 
(क) अध्ययन   (ख) कृतष व्वसयाय  (ग) स्रोजगयार   (ि) सरकयारवी सेवया 
(ङ) तनजवी षिते्ररया सेवया   (च) केहवी नगरेको  (छ) अन्य ................. 

                            
    तनवेदक 
     नयार थिरः ............. 
     हस्याषिरः................. 
    मरतरः ................ 
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अनुसूचवी २
अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको पररचय पत्रको ढयाचँया

kl/ro kq g+= M
gfdy/ M                -lnË M      _        hGd ldlt M
gful/stf g+= M             lhNnf M             /Qm ;d"x M
:yfoL 7]ufgf M
sf8{sf] k|sf/ M ulDe/tf M
           k|s[ltsf] cfwf M
cfdf÷afa' M
;+/Ifs÷gftf÷gf=g+= M
;DalGwt JolQmsf] ;xL M                      k|dfl0ft ug]{

ID Card No. :
Name :                               Gender :
Citizenship No. :                       Date of Birth :
Address :
                                     Blood Group :
Diseability Type :
Father/Mother :
Care Person :
Sign by Card Holder :                      Card Approved By
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अनुसूचवी ३

अपयाङ्रया भएकया व्क्तिको कयायया्मियरया रयाखखने अक्भिेखको ढयाचँया
रिर सङ्ख्याः
अपयाङ्रया पररचयपत्र नम्बरः      पररचयपत्रको प्कयार ............... 
१) नयार, थिरः
२) ठेगयानया (स्यायवी) प्देिः   जजलियाः        स्यानवीय रहः       वियाः 
३) ठेगयानया (अस्यायवी) प्देिः  जजलियाः        स्यानवीय रहः     वियाः 
४) जन्म मरतरः    ५) नयागररकरया नं.       ६) लिङ्ः रहहिया/पुरुष/अन्य 
७) रति सरूहः    ८) तववयाहहर/अतववयाहहरः  
९) बयाब ु/ आरया वया संरषिकको नयार, थिरः ............................................ 
१०) ठेगयानयाः प्देि ......जजलियाः.............. स्यानवीय रहः.............. वियाः......
११) अपयाङ्रया भएको व्क्तिसँगको नयारयाः.............
१२) पलछलिोिैक्षिक योगरयाः
१३) अध्ययनरर तवद्यािय वया किेजः क. अध्ययनरर  ख. पढयाइ सकेको 
१४) पेसयाः....................
१५) अपयाङ्रयाको हकघसरः

क) अपयाङ्रयाको प्कृतरको आधयाररया..................................... 
ख) अपयाङ्रयाको गम्भवीररयाको आधयाररया .................................. 

१६) कस्या दैतनक हरिययाकियापहरू गन्म सहकनछ ? ...........................................................................
१७) कस्या दैतनक हरिययाकियापहरू गन्म सहकदैन ? ...........................................................................
१८) सहयायक सयारग्रवी आवश्यकः  पनने  नपनने आवश्यक पनने भए के.....................................
१९) हयाि सहयायक सयारग्रवीः  पयाएको   नपयाएको 
२०) पररचयपत्र वयाहकिे प्याप्त गरेकया अन्य सेवया, सुतवधया .................................................................. 
२१)पररचयपत्र बयाहकियाई आवश्यक परेकया अन्य सेवया सुतवधयाहरू ......................................................
२२) सेवया, सुतवधया प्दयान गनने तनकयायः............................................... 
२४) अन्यः ......................................................................... 
                        प्रयाक्णर गनने अघधकयारवी
                       दस्खरः
                        नयार, थिरः
                        पदः
                        कयायया्मिय
                        मरतरः      
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तनयर सङ्ख्या: २३

बयाणगङ्या  नगरपयालिकयाको ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्र तवररण 
तनदनेक्िकया, २०७६

 स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
१. पररचयः 
  ज्येष्ठ नयागररकियाई संरषिण र सयारयाजजक सुरषिया प्दयान गन्म रथिया तनजहरूरया रहकेो ज्यान, घसप षिररया 

र अनुभवको सदपुयोग गरवी तनजहरूप्तर रिधिया, आदर रथिया सद्ख भयाव अक्भवमृधि गन्म सयाथि ैरयाज्य द्यारया 
रोहकएको सेवया एवर्ख सुतवधयाको उचचर व्वस्यापन गरवी नेपयािको संतवधयानको अनुसूचवी-८को रि.स. 
१६ बरोजजर कयाय्म गन्म बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को 
दफया ४(१) अनुसयार बयाणगङ्या नगरपयालिकया ज्येष्ठ नयागररक पररचयपत्र तवररण तनदनेक्िकया, २०७६ जयारवी 
गररएको छ । 

२.  पररचय-पत्र तवररणकया आधयारहरूः 
   नेपयािको संतवधयानको धयारया ४१ रया उलेिख भए बरोजजर ज्येष्ठ नयागररकको हक, ज्येष्ठ नयागररक सम्बन्वी 

तनयरयाविवी, २०६५को तनयर १५ अनुसयार ज्येष्ठ नयागररकियाई पररचय-पत्र हदने व्वस्या िगयायर ज्येष्ठ 
नयागररक पररचय पत्र तवररणकया आधयार हुनेछन्ख । 

३. उद्ेश्यः 
क.  ज्येष्ठ नयागररकको पहहचयान गनने र स्यानवीय रहदेखख नै जे्यष्ठ नयागररकको िगर रयाख्े । 
ख.  नेपयािको संतवधयान प्दत्त जे्यष्ठ नयागररकको हक अघधकयार सुतनजचिर गन्म र जे्यष्ठ नयागररकको  

वगमीकरण अनुसयार सयाव्मजतनक सवयारवी सयाधन, सयाव्मजतनक कयाय्म, स्यास्थ्य सेवया धयार्रक रथिया 
सयाव्मजतनक स्िरया ज्येष्ठ नयागररकियाई आवश्यक सेवया सुतवधया र सहयोग सरि रुपरया प्दयान गनने। 

ग.  प्चलिर ऐन, तनयरअनुसयार ज्येष्ठ नयागररकहरूियाई सयारयाजजक सुरषिया, न्ययाय, अघधकयार र सरयानरया 
प्दयान गरवी तनजहरूरया रहकेो ज्यान, घसप, षिररया र अनुभवको सदपुयोग गरवी तवकयास प्हरिययारया 
सहभयागवी गरयाउने । 

४.  िक्षिर वग्मः 
  ज्येष्ठ नयागररक सम्बन्वी ऐन २०६३ िे पररभयातषर गरे अनुसयारकया सयाठवी वष्म उरेर पूरया गरेकया सब ैनेपयािवी 

नयागररकहरू । 
५.  ज्येष्ठ नयागररकको वगमीकरणः 
  ज्येष्ठ नयागररक सम्बन्वी तनयरयाविवी २०६५को तनयर १४को उपतनयर (१) बरोजजर ज्येष्ठ नयागररकहरूको 

वगमीकरण देहयायबरोजजर गररएको छ । 
(क) सत्तरवी वष्म उरेर पूरया नगरेकया ज्येष्ठ नयागररक, 
(ख) सत्तरवी वष्म उरेर पूरया गरेकया वररष्ठ ज्येष्ठ नयागररक, 
(ग) असहयाय ज्येष्ठ नयागररक, 
(ि) अिति ज्येष्ठ नयागररक, 
(ङ) एकि ज्येष्ठ नयागररक, 

६.  पररचय पत्र तवररणकया रयापदण्डः
  ज्येष्ठ नयागररक सम्बन्वी तनयरयाविवी २०६५को तनयर १५ बरोजजर सयाठवी वष्म उरेर पुगेकया नेपयािवी 

नयागररकियाई रयात्र ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्र प्दयान गन्म सहकनेछ । 
७.  ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्रको ढयाचँयाः 
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  ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्र प्याप्त सम्बन्वी तनयरयाविवी २०६५को अनुसूचवी ३ बरोजजरको ढयाचँयाियाई नै 

आधयार रयानवी ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्रको ढयाचँया यस तनदनेक्िकयाको अनुसूचवी १ बरोजजर हुनेछ । ज्येष्ठ 
नयागररक पररचयपत्रको आकयार (Size) नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको आकयार बरयाबरको हुनेछ, 
सयाथि ैज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्र प्यात्प्तकया ियामग पेस गररने तनवेदनको ढयाचँया यसै तनदनेक्िकयाको अनुसूचवी 
२ बरोजजर हुनेछ । 

८.  पररचय पत्र तवररण प्हरिययाः 
(क)  ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्र प्याप्त गन्म सयाठवी (६०) वष्म उरेर पुगेको ज्येष्ठ नयागररक स्यर्ख तनजको 

संरषिकिे नगरपयालिकको हकरया नगरपयालिकयाको सम्बन्न्र ियाखया वया वियाको हकरया वियाकया 
वियाध्यषिसरषि तनवेदन हदनु पननेछ । 

(ख) तनवेदन सयाथि आफनो उरेर खुिेको नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप अन्य जजलियाको 
नयागररकरयाको हकरया बसयाइसरयाइ प्रयाणपत्रको प्तरलितप, रवीन (३) प्तर पयासपोट्म सयाइजको फोटो 
संिग् गनु्म पननेछ । उरेर प्योजनको ियामग नयागररकरयाको प्रयाणपत्रियाई आधयार रयातननेछ । 

(ग)  ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्र प्दयान गनने अघधकयारवी नगरपयालिकयाको हकरया सम्बन्न्र ियाखयाको 
ियाखया प्रुख वया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे जजम्मवेयारवी हदइएको कर्मचयारवी र वियाको हकरया विया 
सचचव हुनेछ । 

(ि) पररचय-पत्र प्याप्त ज्येष्ठ नयागररकहरूको िगर रोहकए बरोजजरको सफ्टवेररया कमप्टुरयाइज 
गरवी नगपयालिकयाको हकरया सम्बन्न्र ियाखया वया वियाको हकरया विया कयायया्मियरया रयाखवी चौरयाघसक 
रुपरया बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियरया प्तरवेदन गनु्म पननेछ । उति 
िगर नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियरयाफ्म र वयार्षक रुपरया प्देि र संिको सम्बन्न्र रन्तयाियरया 
जयानकयारवीको ियामग पठयाउनु पननेछ । 

 (ब)  ज्येष्ठ नयागररक पररचयपत्रको प्तरलितप लिन सम्बन्न्र प्हरवी कयायया्मियको घसफयाररस वया वियाको 
घसफयाररससहहर तनवेदन पेस गनु्म पननेछ । 

९. तवतवधः 
(क)  ज्येष्ठ नयागररक पररचयपत्र तवररणको ियामग थिप कयाय्मतवघध रथिया स्स्टरया आवश्यक परेरया नगर 

कयाय्मपयालिकयािे आफै तनधया्मरण गननेछ । 
(ख)  ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्र तवररण सम्बन्रया रयाघथि उल्लिखखर व्वस्या बयाहके अन्य कुनै दतुवधया 

उत्न् भएरया प्चलिर कयानुनको अघधनरया रहवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे तनधया्मरण गरे 
बरोजजर हुनेछ । 

(ग)  यो तनदनेक्िकया नगर कयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट तनण्मय भएपलछ ियागू हुनेछ । यो तनदनेक्िकया जयारवी 
हुनुभन्या अघि जयारवी भएकया ज्येष्ठ नयागररक पररचय-पत्र तवररण सम्बन्वी कयाय्म यसै तनदनेक्िकया 
बरोजजर भएको रयातननेछ । 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी १
ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्रको ढयाचँया

kl/ro kq g+= M
gfdy/ M                               hGd ldlt M
7]ufgf M
gful/stf g+= M
klt÷kTgL M
kl/jf/sf] glhssf] ;b:o M
5'6 ;'ljwf M
s'g} /f]u eP M
kl/ro kq lng]sf] b:tvt M                      k|dfl0ft ug]{

ID Card No. :
Name :                               Date of Birth :
Address :
Citizenship No. :
Husband/Wife :                        Care Center :
Near Family Member :                  Contact No. :
Any Discount :
Uses Medicine :
Card Holder Sign :                      Card Approved By



149

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी २
(तनवेदन पत्र)

रिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
रयाफ्म र बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय बयाणगङ्या, कतपिवस् ु                       मरतरः 

तवषयः ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्र पयाऊँ ।
ज्येष्ठ नयागररक सम्बन्वी ऐन, २०६३ बरोजजर र....................................जे्यष्ठ नयागररक भएको हँुदया ज्येष्ठ 
नयागररक सम्बन्वी तनयरयाविवी २०६५को तनयर १५ रथिया बयाणगङ्या नगरपयालिकया ज्येष्ठ नयागररक पररचय पत्र तवररण 
तनदनेक्िकया, २०७४ रया व्वस्या भएबरोजजर सोहवी तनदनेक्िकयाको अनुसूचवी २ बरोजजरको ढयाचँयारया ज्येष्ठ नयागररक 
पररचय पत्र उपिब्ध गरयाई पयाऊँ भनवी रपघसिको व्क्तिगर तववरणसरेर भरवी आवश्यक कयागजयारसहहर यो 
तनवेदन पेस गरेको छु। 
१ ज्येष्ठ नयागररकको व्याक्तिगर तववरणः 

क. नयार थिरः................................. लिङ्ः रहहिया / पुरुष / अन्य........ 
ख. वयावकुो नयार थिर............................... 
ग. पतर/पत्वीको नयार थिरः............................. 
ि. जन्म मरतरः........................ 
ब. जन्मस्यानः जजलिया ......................... 
च. स्यायवी ठेगयानयाः बयाणगङ्या  नगरपयालिकया विया नं ...........टोि ..........................
छ. नया.प्. प नं. .......................( जयारवी जजलिया)............................ 
ज. स्यास्थ्य सम्बन्वी तववरणः (कुनै तविेष रोग भए उलेिख गनने) .............................................

२.  ज्येष्ठ नयागररकको पयारवीवयाररक तववरणः 
क. जम्मया सन्तयान सङ्ख्याः ........., ख. छोरया ........ ग. छोरवी ....... ि. अन्य........जनया । 
ब. हरेचयाह केन्द्ररया बसेको भए सोको तववरणः 

३.  िैक्षिक योगरया...................... ४. पेसयागर दषिरयाः..................... .५ अनुभवको षिते्र....................... 
६. ज्येष्ठ नयागररकको सम्पत्तवी तववरणः क. चि सम्पत्तवी................ख. अचि सम्पत्तवी.......................... 
७. सम्पक्म  व्क्तिको सम्पक्म  नम्बरः................................... 

पेस गररएकया कयागजयारहरूः 
क. नेपयािवी नयागररकरया प्रयाणपत्रको प्तरलितप
ख.बयाह्य जजलियाको नयागररकरया भए बसयाइसरयाई प्रयाण-पत्रको प्तरलितप वया भोटरलिष्ट कयाि्मको प्तरलितप 

तनवेदकः 
दस्खरः 
नयार थिरः 
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तनयर सङ्ख्या:२४ 

बयाणगङ्या नगरपयालिकया संस्या दरया्म रथिया नववीकरण कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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बयाणगङ्या नगरपयालिकया संस्या दरया्म रथिया नववीकरण कयाय्मतवघध, २०७६ स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को 
दफया ११ (ठ) र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाकया प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७५को दफया ४को 
अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगर कयाय्मपयालिकयाको मरतर २०७६।११।०५को बठैकबयाट यो कयाय्मतवघध पयाररर गररएको 
छ । 
१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ: 

(१)  यस कयाय्मतवघधको नयार “बयाणगङ्या नगरपयालिकया संस्या दरया्म रथिया नववीकरण कयाय्मतवघध, २०७६” 
रहकेो छ । 

(२)  यो कयाय्मतवघध स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयाक्िर भएको मरतरदेखख प्यारम्भ हुनेछ । 
२.  पररभयाषया: 

तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया 
(क) “संस्या” भन्यािे सयारयाजजक, धयार्रक, सयाहहत्त्यक, सयासृँ्तरक, वैज्यातनक, िैक्षिक, वौमधिक, सैधियान्न्तक, 

ियारवीररक, आर्थिक, व्वसयाययक रथिया परोपकयारवी कयाय्महरूको तवकयास एवर्ख तवस्यार गनने उदे्श्यिे 
स्यापनया भएको संि संस्या, क्लब, रण्डि, पररषद्ख, अध्ययन केन्द्र आहद सम्झनुपछ्म  र सो िब्दिे 
रैत्रवी संिसरेरियाई सम्झनुपछ्म  ।

(ख) “स्यानवीय अघधकयारवी” भन्यािे प्रुख प्ियासकीय अघधकृरियाई सम्झनुपछ्म  । 
(ग) “कयाय्मकयाररणवी समरतर” भन्यािे संस्याको तवधयान अनुसयार गठन भएको प्बन् समरतर सम्झनुपछ्म  । 
(ि) “कयाय्मषिते्र” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई कयाय्मषिते्र बनयाई रु् कयायया्मिय नगरपयालिकयाक्भत्र 

सञ्यािन भएकोियाई सम्झनुपछ्म  । 
३.  दरया्म नगरवी संस्या खोलन वया सञ्यािन गन्म नहुने: 

 यस कयाय्मतवघध बरोजजर दरया्म नगरवी कसैिे पतन संस्या स्यापनया वया सञ्यािन गन्म हँुदैन । 
४.  संस्या दरया्म: 

(१) संस्या स्यापनया गन्म चयाहने कुनै सयार जनया वया सोभन्या बढवी व्क्तिहरूिे संस्यासम्बन्वी देहयायको 
तववरण खुियाई संस्याको तवधयानको रवीन प्तर र रोहकएको दस्रुसहहर अनुसूचवी १को ढयाचँयारया 
स्यानवीय अघधकयारवीसरषि तनवेदन हदनु पननेछ । 

 (क) संस्याको नयार 
 (ख) संस्याकया उदे्श्यहरू 
 (ग) प्बन् समरतरकया सदस्हरूको नयार, ठेगयानया र पेसया 
 (ि) आर्थिक रिोर
  (ङ) कयायया्मियको ठेगयानया 
(२)  तनयर (१) बरोजजरको तनवदेन प्याप्त भएपलछ स्यानवीय अघधकयारवीिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी 

संस्या दरया्म गन्म उचचर ठयानेरया अनुसूचवी–२ बरोजजरको दरया्म हकरयाबरया संस्या दरया्म गनु्म पननेछ र 
त्यसरवी संस्या दरया्म गरवी सकेपलछ अनुसूचवी–३ बरोजजरको दरया्मको प्रयाण–पत्र हदनेछ । 

(३)  स्यानवीय अघधकयारवीिे कुनै संस्या दरया्म नगनने तनण्मय गरेरया त्यसको सूचनया तनवेदकियाई हदनु पननेछ र 
तनवेदकिे सूचनया प्याप्त गरेको मरतरिे पैंरवीस हदनक्भत्र त्यस्ो तनण्मय उपर नगर प्रुखसरषि उजरु 
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गन्म सके्छ । 

(४) उपतनयर (३) बरोजजरको उजरु प्याप्त भएपलछ प्रुखिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी त्यस्ो संस्या 
दरया्म गन्म रनयाघसव ठहरयाएरया सो संस्या दरया्म गनने स्यानवीय अघधकयारवीियाई आदेि हदन सके्छ र त्यस्ो 
आदेि भएपलछ स्यानवीय अघधकयारवीिे संस्या दरया्म गररहदनु पननेछ । नगर प्रुखिे आवश्यक ठयानेरया 
सयारयाजजक तवकयास समरतरको परयारि्मियाई कयाय्मपयालिकयारया िैजयान सके् छ । 

(५)  यस तनयर अन्तग्मर हदइने प्रयाणपत्रको ढयाचँया, अवघध, नववीकरण र नववीकरण दस्रु तनयर ४.१ 
बरोजजर हुनेछ । 

४.१  दरया्मको अवघध, नववीकरण र दस्रु: 
(१)  तनयर ४ (२) बरोजजर हदएको दरया्मको प्रयाण–पत्र एक आर्थिक वष्मसम्म बहयाि रहनेछ । 
(२)  उपतनयर (१) बरोजजर संस्याको दरया्म बहयाि रहने अवघध सरयाप्त भएको मरतरिे रवीन रहहनयाक्भत्र 

सम्बन्न्र व्क्ति/ संस्यािे स्यानवीय अघधकयारवीबयाट पयाचँ सय रुपैंयया ँदस्रु तररवी दरया्मको प्रयाण–पत्र 
नववीकरण गरयाउनु पननेछ । 

(३)  उपतनयर (२) बरोजजर म्याद नयािेपलछ कुनै संस्यािे त्यस्ो म्याद नयािवी नववीकरण हुन नसकेको 
रनयाघसव कयारण देखयाई दरया्मको प्रयाण–पत्र नववीकरणको ियामग तनवेदन हदन आएरया स्यानवीय 
अघधकयारवीिे उपतनयर (२) बरोजजर ियाग्े दस्रुरया देहयाय बरोजजरको थिप दस्रु लिई नववीकरण 
गरवी हदन सके्छ: (क) उपतनयर (२) बरोजजरको म्याद नयािेपलछ रवीन रहहनयाको ियामग रु. ५००।– 
(ख) खण्ड (क)को म्याद नयािेपलछ आषयाढ रसयान्त सम्मको ियामग रु. १, ०००।– (ग) खण्ड (ख)
को म्याद नयािेपलछ अकको एक आर्थिक वष्मको ियामग रु.१, ०००।–को दरिे दईु आर्थिक वष्मको 
ियामग रु. २, ०००।–

(४) उपतनयर (२) र (३) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन म्यादक्भत्र नववीकरण नगरयाएकया 
संस्याहरूिे दरया्मको प्रयाणपत्र नववीकरण हुन नसकेको रनयाघसव कयारण देखयाई नववीकरणको ियामग 
तनवेदन हदएरया प्ते्यक आर्थिक वष्मको ियामग ियाग्े नववीकरण दस्रुको अतरररति प्ते्यक आर्थिक 
वष्मको ियामग एकहजयार रुपैंययाकया दरिे थिप जररवयानयासरेर लिई स्यानवीय अघधकयारवीिे त्यस्ो दरया्मको 
प्रयाण–पत्र नववीकरण गररहदन सके्छ । 

(५) दरया्मको प्रयाण–पत्र नववीकरण गनने संस्यािे तनवेदन हददँया कयाय्म समरतरकया पदयाघधकयारवीहरूको 
नयारयाविवी संिग् गनु्म पननेछ । 

(६) उपतनयर (३) बरोजजर दरया्मको प्रयाण–पत्र नववीकरण गरेको जयानकयारवी स्यानवीय अघधकयारवीिे 
सरयाज कल्याण पररषद र सयारयाजजक तवकयास रन्तयाियरया हदनु पननेछ । 

५.  सँगहठर संस्या रयातनने: 
(१)  यस कयाय्मतवघध अन्तग्मर दरया्म भएको प्ते्यक संस्या अतवप्च्न् उत्तरयाघधकयारवयािया स्ियाघसर 

रसँगहठर संस्या हुनेछ । सो संस्याको सब ैकयारको तनमरत्त आफनो एउटया छुटै् छयाप हुनेछ । 
(२)  संस्यािे व्क्ति सरह चि अचि सम्पचत्त प्याप्त गन्म, उपभोग गन्म र बचेतबखन गन्म सके्छ । रर 

बचेतबखन गदया्म सम्बन्न्र तनकयायको पूव्म स्वीकृतर लिनु पननेछ । 
(३)  संस्यािे व्क्ति सरह आफनो नयारबयाट नयालिस उजुर गन्म सके्छ र सो उपर पतन सोहवी नयारबयाट 
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नयालिस उजुर ियाग्ेछ । 

६. संस्याको सम्पचत्त: 
(१)  संस्याको सदस् वया कर्मचयारवी िगयायर कुनै व्क्तििे संस्याको तवधयान तवरुधि संस्याको कुनै सम्पचत्त 

दरुुपयोग गरेरया, कब्या गरेरया वया रोक्या रयाखेरया स्यानवीय अघधकयारवीिे त्यस्ो सम्पचत्त दरुुपयोग गनने, 
कब्या वया रोक्या रयाख्ेबयाट हफरया्म लिई संस्याियाई हफरया्म ब्ुझयाइहदन सके्छ । 

(२)  उपतनयर (१) बरोजजरको संस्याको सम्पचत्त हफरया्म गनने गरवी स्यानवीय अघधकयारवीिे गरेको कयारवयाहवीरया 
चचत्त नबझु् ेव्क्तििे जजलिया अदयािररया पुनरयावेदन हदन सके्छ । 

(३)  संस्याको सदस् वया कर्मचयारवी िगयायर कुनै व्क्तििे संस्याको कुनै सम्पचत्त वया लिखर वया प्तरष्ठया 
तवरुधि कुनै अपरयाध वया तवरयार गरेरया संस्या, संस्याको कुनै सदस् वया स्यानवीय अघधकयारवीिे प्चलिर 
कयानुन बरोजजर रुद्याको कयारवयाहवी चियाउन सके्छ । 

७.  दरया्म नभई सञ्यािनरया रहकेया संस्या दरया्म गनने: यो कयाय्मतवघध प्यारम्भ हुनुभन्या अघि रत्याि प्चलिर कयानुन 
बरोजजर दरया्म नभई स्यापनया भइ रहकेया संस्यािे पतन यो कयाय्मतवघध प्यारम्भ भएको मरतरिे रवीन रहहनयाक्भत्र 
यो कयाय्मतवघध बरोजजर दरया्म गरयाउनु पननेछ । 

८.  संस्याको उदे्श्यहरूरया हरेफेर: 
(१) संस्याको उदे्श्यहरूरया हरेफेर गन्म आवश्यक देखेरया वया सो संस्याियाई कुनै अकको संस्यारया गयाभन 

उचचर देखेरया सो संस्याको प्वन् समरतरिे रत्सम्बन्वी प्स्याव रययार गरवी सो प्स्यावउपर छिफि 
गन्म संस्याको तवधयान बरोजजर सयाधयारण सभया बोियाउनु पननेछ । 

(२) सयाधयारण सभयारया उपम्स्र भएकया जम्मया सदस् सङ्ख्याको दईु तरहयाई सदस्हरूिे प्स्यावरया 
सरथि्मन जनयाएरया सो प्स्याव सयाधयारण सभयाबयाट पयाररर भएको रयातननेछ । रर, सो प्स्याव ियागू गन्म 
स्यानवीय अघधकयारवीको पूव्म स्वीकृतर लिनु पननेछ । 

९.  हहसयाबको तववरण पठयाउनुपनने: प्बन् समरतरिे आफनो संस्याको हहसयाबको तववरण िेखया परवीषिकको 
प्तरवेदनसहहर प्ते्यक वष्म स्यानवीय अघधकयारवीकहया ँपठयाउनु पननेछ । 

१०.  हहसयाब जयाचँ गनने: 
(१) स्यानवीय अघधकयारवीिे आवश्यक देखेरया प्चचलिर कयानुन बरोजजर आर्थिक वष्मको ३ रहहनयाक्भत्र 

रयान्यरया प्याप्त/ सूचवीकृर िेखया परवीषिकबयाट िेखया परवीषिण गरयाई नगरपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ । 
 (२) हहसयाव जयाचँ गनने अघधकृरिे रयागेको तववरण रथिया कयागजपत्रहरू वया सोधकेो प्श्नको जवयाफ हदनु 

संस्याको पदयाघधकयारवी, सदस् र कर्मचयारवीको कर्मव् हुनेछ । 
(३) हहसयाब जयाचँ गनने अघधकृरिे स्यानवीय अघधकयारवीिे रोहकहदएको म्यादक्भत्र हहसयाब जयाचँको प्तरवेदन 

स्यानवीय अघधकयारवीसरषि पेस गनु्म पननेछ र सो प्तरवेदनको आधयाररया संस्याको कुनै सम्पचत्त सो 
संस्याको कुनै पदयाघधकयारवी, सदस् वया कर्मचयारवीिे हहनयामरनया गरेको, नोक्यान गरेको वया दरुुपयोग 
गरेको छ भन् ेस्यानवीय अघधकयारवीियाई ियागेरया तनजिे त्यस्ो पदयाघधकयारवी, सदस् वया कर्मचयारवीबयाट 
सो हयानवी नोक्यानवी असुि गन्म प्चलिर कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी चियाउन सके्छ । रर प्चलिर 
कयानुनिे सजयायसरेर हुने अपरयाध भएकोरया प्चलिर कयानुन बरोजजर रुद्या चियाउन िगयाउनेछ । 

११.  सरन्वय, अनुगरन रथिया तनदनेिन हदने: बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे संस्याियाई आवश्यक तनदनेिन हदन सके्छ 
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र त्यस्ो तनदनेिनको पयािनया गनु्म सम्बन्न्र संस्याको कर्मव् हुनेछ । 
 १. संस्याकया समू्पण्म गतरतवघध, हरिययाकियापको आवश्यक सरन्वय रथिया अनुगरन गनने कयार 

नगरपयालिकयाबयाट हुनेछ । 
 २. सरन्वय रेखदेख रथि अनुगरन गनने तवषयगर समरतरको रुपरया सयारयाजजक तवकयास समरतरिे 

कयार गननेछ ।
१२.  दण्ड सजयाय: 

(१) तनयर ३ बरोजजर दरया्म नगरयाई संस्या स्यापनया गरेरया वया तनयर ७ बरोजजर दरया्म नगरवी संस्या सञ्यािन 
गरेरया त्यस्या संस्याकया सञ्यािक समरतरकया सदस्हरूियाई स्यानवीय अघधकयारवीिे जनहवी दईु हजयार 
रुपैययासँम्म जरवीवयानया गन्म सके्छ र तनजचिर सरय घसरया रोकेर दरया्म गन्म िगयाउने छ र दरया्म नगरवी 
सञ्यािन गरे त्यस्ो संस्याियाई खयारेज गनने आदेि हदन सके्छ । 

(२) तनयर ८ बरोजजर स्यानवीय अघधकयारवीको स्वीकृतर नलिई संस्याको उदे्श्यरया हरेफेर गरेरया वया अको 
संस्याघसर गयाभेरया वया संस्यािे आफनो उदे्श्यको प्तरकूि हुने गरवी कयार कयारवयाहवी गरेरया वया 
नगरपयालिकयािे हदएको तनदनेिन पयािन नगरेरया स्यानवीय अघधकयारवीिे त्यस्ो संस्याको दरया्म तनिम्वन 
गन्म वया खयारेज गन्म सके्छ । 

(३) तनयर १०को उपतनयर (३) बरोजजर हहसयाब जयाचँ गनने सम्बन्न्र अघधकृरिे रयागेको तववरण रथिया 
कयागजपत्रहरू वया सोधकेो प्श्नको जवयाफ नहदने सम्बन्न्र पदयाघधकयारवी, सदस् वया कर्मचयारवीियाई 
स्यानवीय अघधकयारवीिे पयाचँसय रुपैययासँम्म जरवीवयानया गन्म सके्छ । 

(४) तनयर ९ बरोजजर हहसयाबको तववरण नपठयाएरया सञ्यािक समरतरकया सदस्हरूियाई स्यानवीय 
अघधकयारवीिे जनहवी पयाचँ सय रुपैययासँम्म जरवीवयानया गन्म सके्छ । रर कुनै सदस्िे तनयर ९ उलििंन 
हुन नहदन सकभर प्यत् गरेको घथियो भन् ेसन्तोष हुने प्रयाण पेस गन्म सकेरया तनजियाई सजयाय 
गररनेछैन ।

१३.  पुनरयावेदन: तनयर १२ बरोजजर स्यानवीय अघधकयारवीिे गरेको अन्न्तर तनण्मय उपर पैंरवीस हदनक्भत्र जजलिया 
अदयािररया पुनरयावेदन ियाग्ेछ ।

१४.  संस्याको तविटन र त्यस्ो पररणयार: 
(१) संस्याको तवधयान बरोजजर कयाय्म सन्यािन गन्म नसकी वया अन्य कुनै कयारणवि संस्या तविटन भएरया 

त्यस्ो संस्याको समू्पण्म जयायजेथिया बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया सननेछ । 
(२) उपतनयर (१) बरोजजर तविटन भएको संस्याको दयाययविको हकरया सो संस्याको जयायजथेियािे 

खयारेसम्म त्यस्ो दयाययवि स्यानवीय सरकयारिे व्होननेछ । 
१५.  अन्य नेपयाि ऐन बरोजजर दरया्म वया स्यापनया गनु्मपनने: कुनै संस्याको दरया्म वया स्यापनया गनने सम्बन्रया अकको 

नेपयाि ऐनरया छुटै् व्वस्या भएकोरया यस कयाय्मतवघधरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन त्यस्ो 
संस्या सोहवी ऐन बरोजजर दरया्म वया स्यापनया गनु्म पननेछ । 
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अनुसूचवी १
(तनयर ३सँग सम्बन्न्र)

तनवेदन पत्रको ढयाचँया

रिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृर, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय, 
बयाणगङ्या, कतपिवस् ु। 

रहोदय, हयारवीिे .................................................. सम्बन्वी संस्या खोलन चयाहकेोिे स्यानवीय सरकयार 
सञ्यािन ऐन, २०७४ बरोजजर संस्या दरया्म गन्मको ियामग देहयायको तववरण खोिवी तनवेदन गरेकया छौ ं। प्स्यातवर 
संस्याको तवधयानको एकप्तर पतन यसै सयाथि संिग् गररएको छ । 
तववरण 

१. संस्याको नयार: 
२. संस्याको उदे्श्य: 
 क. 
 ख. 
 ग. 
३. प्बन् समरतरकया सदस्हरूको नयार ठेगयानया पेसया 
 (क) 
 (ख) 
 (ग) 
४. आर्थिक स्ोर: 
५. कयायया्मियको ठेगयानया: 
 मरतर:        भवदवीय 

        पदयाघधकयारवीहरूको नयार: 
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अनुसूचवी २

(तनयर ४सँग सम्बन्न्र)
दरया्म हकरयाबको ढयाचँया

संस्याको दरया्म हकरयाब

दरया्म नं.

दरया्म मरतर

संस्याको नयार र 
ठेगयानया संस्याको उदे्श्य

संस्याको 
पदयाघधकयारवी 

एवर्ख 
सदस्हरूको 
नयार र ठेगयानया

कैहफयर
सयाि रहहनया मरतर



158

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी ३

(तनयर ४सँग सम्बघधर)
प्रयाणपत्रको ढयाचँया

संस्या दरया्मको प्रयाण–पत्र

रिवी अध्यषि/सचचव ................................ .............................. (संस्याको नयार) स्यानवीय सरकयार सञ्यािन 
ऐन २०७४को दफया ११ (३) (ठ) बरोजजर ................. सयाि ................. रहहनया ............. गररेया दरया्म गरवी 
यो प्रयाण–पत्र हदइएको छ । 
प्रयाणवीर गनने अघधकृर:
दस्खर:
मरतर:
नयारथिर:
पद:
कयायया्मिय:

नववीकरण

नववीकरण गरेको मरतर दरया्म प्रयाणपत्र बहयाि 
रहने अवघध नववीकरण दस्रु प्रयाणवीर गनने अघधकृरको 

दस्खर
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तनयर सङ्ख्या: २५

स्यानवीय सरूह गठन रथिया पररचयािन सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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१. भूमरकया
 सरूहहरूको संस्यागर तवकयास गददै सयारयाजजक रथिया आर्थिक रुपरया पछयाहि परेकया सरुदयायकया 
पररवयारहरूियाई सरेटवी सरूहरया आवधि गरवी स्यानवीय स्ररया सुियासन प्वधि्मन गन्म नगरपयालिकया रथिया नगरोन्मखु 
सहरवी बस्वीहरूरया तनजचिर भौगोलिक षिते्रक्भत्र रहकेया िरधरुवी सदस् रहने गरवी स्यानवीय स्ररया विया समरतर, टोि 
तवकयास संस्या रयारहर रहवी आफनया सदस्को अयाहथि्मक रथिया सयारयाजजक सिक्तिकरण गन्मको ियामग रथिया स्यानवीय 
रुपरया सरूहहरू पररचयािन रथिया गठन गन्म बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, 
२०७४को दफया ४(१) बरोजजर यो कयाय्मतवघध कयायया्मन्वयनरया ल्याएको छ । 
२. उदे्श्य

 सरूह गठन रथिया पररचयािन गनु्मकया रु् उदे्श्यहरू तनम्यानुसयार छन्ख :
१.  सरूहकया सदस्हरूको षिररया अक्भवमृधि गददै उनवीहरूियाई सुियासन, सरयावेिवीकरण र आधयारभूर 

सेवयारया पहँुच अक्भवमृधि गनने,
२. सरूहियाई आर्थिक सयारयाजजक रथिया कयानुनवी रवरिे हदगो रथिया रयया्महदर बनयाउने । 
३.  सरूहकया सरस्हरूको व्वसयायवी घसप तवकयास सगै जवीतवकोपयाज्मननरया सहयोग गनने,
४.  सरुदयाय रहकया सयारयाजजक सवयािहरूको पहहचयान रथिया न्यनूवीकरणको ियामग तवक्भन् सचेरनयारुिक 

कयाय्मरिर सञ्यािन गनने,
५.  सदस्को पयारवीवयाररक तवकयास योजनया तनरया्मण गरवी कयायया्मन्वयनको ियामग प्तरवधिरया, सहकयाय्म 

अक्भवमृधि गनने,
६.  बयािबयालिकया, हकिोर हकिोरवीहरूको  औपचयाररक रथिया अनौपचयाररक क्िषियारया सरि रथिया सहज 

पहँुचको ियामग सहयोग रथिया वकयािर गनने,
७.  टोि, बस्वीस्ररया तवक्भन् तनकयायहरूबयाट प्वयाह हुने सेवयारया टोिबयासवीको पहँुच अक्भवमृधि गनने, 
८  टोिबयासवीहरूरया उद्रिवीिरयाको तवकयास गरयाई टोिस्ररया ििु उद्रको घसज्मनया, तवकयास र प्वधि्मन 

गनने, 
९  टोि बस्वीस्ररया सरयानरया, सररयाको भयावनया जयागृर गरयाउने, आपसवी सद्ख भयाव, सर्झदयारवी, 

सरन्वय र रेिमरियाप कयायर गरयाउने, 
१०.  आर्थिक, सरयाजजक सवयािरया सब ैटोिबयासवीहरूियाई तनण्मय प्हरिययारया सरयान अवसर र अघधकयार 

प्दयान गनने, 
११  टोिको सयारयाजजक कयाय्मरया पयारदर्िरया कयायर गरवी सुियासनियाई बढयावया हदने, 
१२  सरूहरया सदस्हरूरया गररबवीियाई तनजचिर आधयाररया वगमीकरण गरवी तरनवीहरूको अक्भिेख रययार 

गनने, 

३.  गठन
 सरूह गठन देहयाय बरोजजर हुनेछ : 
१. बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रको नगरोन्मखु बस्स्हरूको तनजचिर भौगोलिक षिते्रक्भत्रकया टोि वस्वी 

रहरया रहकेया िरपररवयारकया सदस्हरूबयाट सरूह गठन गररनेछ ।
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२. पहहिो पटककया ियामग सरूह गठनको ियामग व्यापक भेियाबयाट सरूहको कयारियाई व्वम्स्र गन्म 

अध्यषि, उपयाध्यषि, कोषयाध्यषि, सचचव र आवश्यकरया अनुसयारकया सदस्हरू रहकेो सरूह गठन 
हुनेछ । रर दोस्ो पटकको हकरया यस्ो कयाय्म समरतर सयाधयारण सभयाको सव्मसम्मर वया सो नभएरया 
बहुररबयाट पुनग्मठन हुनेछ । सरूहको कयाय्मकयाि अवघध २ वष्मको हुनेछ । 

३. सरूह गठन गदया्म सकेसम्म टोिकया समू्पण्म िरधरुवीियाई एक िर एक सदस्को रुपरया सरेट्खनु 
पद्मछ । सो सम्भव नभए तवपन् पछयाहि पयाररएकया िरधरुवी सहभयागवी गरयाई सरूह गठन गररनेछ । 
सरूहरया आवश्यकरया अनुसयार सलियाहयाकयार सरूह गठन गनने सके्छ । 

४. सरूह व्वस्यापन रथिया पररचयाियान ढयाचँयाियाई स्ष्ट पयान्म अनुसूचवी–१ रया उल्लिखखर नरुनया तवधयानकया 
आधयाररया सरूहको तवधयान रययार गनु्म पननेछ । 

४. दरया्म/सूचवीकृर 
 सरूह दरया्म/सूचवीकृर देहयाय बरोजजर हुनेछ : 
१. सरूहको बठैकरया सव्मसम्मर तनण्मय गरयाई सम्बन्वी वियाको घसफयाररससहहर बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया 

दरया्म/सूचवीकृर गनु्म पननेछ । सरूहियाई नगरपयालिकयारया दरया्म/सूचवीकृर गदया्म पेस गनने तनवेदनको 
नरुनया अनुसूचवी–२, ३ रया उलेिख गररएको छ । सरूहबयाट तनण्मय गरवी दरया्मकया ियामग तनवेदन पेस 
गरेरया बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे अनुसूचवी–४ बरोजजरको सरूह दरया्म प्रयाण–पत्र प्दयान गनु्म पननेछ । 

२. सरूहको यस कयाय्मतवघध बरोजजरकया उदे्श्य तवपररर कुनै कयार गरेरया वया प्चलिर कयानुनिे गन्म 
नपयाउने कयाय्म गरेरया नगरपयालिकयािे सरूह दरया्म खयारेज गन्म सके्छ । 

५. सरूहको प्कयार 
 यस नगरपयालिकयारया देहयाय वरोजजक सरूहहरू गठन रथिया पररचयािन गररनेछ । 

 क) रहहिया सरूह 
 ख) स्यािम्वन सरूह 
 ग) आरया सरूह 
६. सरूहकया रु् रु् कयार

 सरूहिे आफनो टोि वया सदस्हरूको सरग्र तवकयास र सदस्हरूको हहरकया ियामग देहयायकया 
कयाय्महरू गननेछ :

१ सरूहिे आफनया सदस्हरूको जवीतवकोपयाज्मनरया सुधयार ल्याउने खयािकया तवक्भन् आय आज्मनकया 
कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने । 

२. सरूहिे तवक्भन् कयाय्मरिरहरूियाई प्भयावकयारवी वनयाउन वचर रथिया ऋण िगयानवी गदै तवक्भन् कोषको 
तनरया्मण रथिया पररचयािन गनने । 

३. सरूहिे सयारयाजजक सवयािहरूको पहहचयान गरवी योजनयावधि हकघसरिे सवयाि न्यतुनकरणको ियामग 
तवक्भन् सचेरनयारुिक कयाय्मरिर सञ्यािन गनने । 

४ टोिरया धनवी, गररबको भयावनया हटयाई सब ैसदस्हरूियाई तनण्मय प्हरियया र स्ोररया सरयान अघधकयार 
प्दयान गनने, 

५. तवक्भन् सरकयारवी एवर्ख गैर सरकयारवी तनकयायहरूसँग सुरधरु सम्बन् स्यातपर गरवी टोिको तवकयासको 
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ियामग सहजवीकरण गनने, 

६. टोिरया उद्र तवकयाससँग सम्बन्न्र योजनयाहरू सञ्यािन गन्म आवश्यक सहजवीकरण गनने, 
७. टोिको तवकयासकया ियामग तवक्भन् स्ोरबयाट प्याप्त स्ोरको उच्रर सदपुयोग गनने, 
८. टोिको सयारूहहक सरस्या पहहचयान गरवी प्याथिमरकरयाको आधयाररया टोि तवकयास योजनया रजु्मरया गनने, 
९. एच.आइ.भवी./एि्खस, अन्तवश्वयास, छयाउपिवी प्थिया, बयाि तववयाह, बहु तववयाह जस्या सयारयाजजक 

सरस्याको पहहचयान गरवी सुधयारकया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने । 
१०. सहभयागवीरयामिक योजनया रजु्मरया गदया्म प्याथिमरकरयाको आधयाररया आयोजनयाहरूको पहहचयान गरवी 

वियारया घसफयाररस गनने, 
११. टोिरया तवक्भन् सरकयारवी रथिया गैरसरकयारवी संस्यारयाफ्म र प्याप्त हुने कयाय्मरिरहरू टोि तवकयास 

संस्यारयाफ्म र सञ्यािन हुने वयारयावरण घसज्मनया गनने, 
१२. आफनो विया रथिया टोिियाई वयारयावरणरैत्रवी रथिया बिरैत्रवी बनयाउने खयािकया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन 

गनने, 
१३. सरुदयाय रहरया रहकेया सयारुदयाययक संरचनयाहरूसगँको सहकयाय्म गदै नगरपयालिकया रथिया विया 

कयायया्मियको योजनया रजु्मरया प्हरियया योगदयान गनने । 
७ सरूहकोे बठैक

 सरूहको कयाय्म समरतरको बठैक व्वस्यापन देहयाय बरोजजर हुनेछ :
१. सरूहकया सदस्हरूको हहर, सहयोग एवर्ख सरन्वयकया ियामग सम्बन्न्र कयाय्म समरतरको बठैक 

रहहनयारया कम्तिरया १ पटकरया निट्खने गरवी बस्छे । 
२. समरतरको बठैकरया सयारयाजजक पररचयािक, विया अध्यषि र नगरपयालिकयाकया प्तरतनघधहरू िगयायर 

अन्य सरोकयारवयाियाहरूियाई आरन्न्तर गन्म सहकनेछ । 
३. सचचविे संस्याकया बठैककया तनण्मयहरू बठैक पुस्स्कयारया िेखवी प्रयाक्णर गरयाउनु पननेछ । 

८. सरूहकया कयाय्म समरतरको पदयाघधकयारवीहरूको कयार, कर्मव् र अघधकयारः
सरूहकया कयाय्म समरतरको पदयाघधकयारवीहरूको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ : 
(क) अध्यषिको कयार, कर्मव् र अघधकयार 

१)  संस्याको तनयमरर बठैक बोियाउने, बठैककया ियामग मरतर, सरय र स्यान रोके्;
२) बठैकको अध्यषिरया गरवी बठैक सञ्यािन गनने;
३) बठैकरया अनुियासनको पयािन गन्म िगयाउने र छिफिकया तवषयहरू हटपोट गनने वया गन्म  

िगयाउने;
४) छिफि हँुदया सबैंको तवचयार सङ्किन गनने र सव्मसम्मर तनण्मय गन्म पहि गनने;
५) तनण्मयहरू ियागू गनने र गन्म िगयाउने;
६) तवकयासको कयाय्मरया सबिैयाई सरेटेर नेरवृि प्दयान गनने;
७) संस्यािे आज्मन/प्याप्त गरेको नगद वया जजन्सवी सरयानको सुरषियाको प्बन् मरियाउने;
८) तविेष बठैकको आवश्यकरया परेरया तवधयान बरोजजर बठैक बोियाउने;
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९)  कयाय्मतवघध बरोजजर अन्य कयाय्महरू गनने;

(ख) संस्याको सचचवको कयार, कर्मव् र अघधकयार :
१) अध्यषिको आदेिअनुसयार बठैक बोियाउने;
२) एकतरहयाइ सदस्हिे तविेष बठैककया ियामग लिखखर रयाग गरेरया तवधयान बरोजजर बठैक 

बोियाउने;
३) छिफिकया प्स्यावहरू सङ्किन गरवी बठैकरया पेस गनने र बठैकको तनण्मय िेखवी तनण्मय 

प्रयाक्णर गरयाउने;
४) संस्याको हरिययाकियापको बयारेरया सदस्ियाई जयानकयारवी गरयाउने;
५) रोहकएकया अन्य कयाय्म गनने;

ग) संस्याकया कोषयाध्यषिको कयार, कर्मव् र अघधकयार :
१)  संस्याको आम्यानवी र खच्मको तववरण रययार गनने;
२) खच्मको िेखयापरवीषिण गरयाउने,
३) बैंकरया खयारया सञ्यािन गदया्म संयतुि रूपरया खयारया सञ्यािन गनने;
४) संस्याको नगद र जजन्सवी सरयानको जजम्मया लिई सुरषिया गनने;

(ि) संस्याकया सदस्हको कयार, कर्मव् र अघधकयार :
१) नगरपयालिकयासँग भएको सया्झदेयारवीपत्ररया उल्लिखखर सर्मअनुसयार गनु्मपनने कयारहरू गनने;
२) संस्याको हहसयाब–हकरयाब जयाचँ गनने;
३) संस्याकया पदयाघधकयारवीहरूिे गरेकया कयारको रूल्याङ्कन तनयमरर रूपरया गनने;
४) आवश्यकरयाअनुसयार संस्या सञ्यािनकया ियामग नवीतर, तनयरहरू बनयाउने र सो तनयरहरू 

पयािनया भए नभएको हेनने;
५) आवश्यकरयाअनुसयार अध्यषि, सचचव, कोषयाध्यषिहरूियाई सियाउने;
६) रोहकएकया अन्य कयाय्महरू गनने;

९. आर्थिक व्वस्यापन
संस्याको आम्यानवी, खच्म, नयाफया, िेखया, िेखया परवीषिण िगयायर आर्थिक व्वस्यापन देहयाय बरोजजर हुनेछ 

:
क)  सरूहको े आम्यानवी

१) तवक्भन् सरकयारवी रथिया गैर सरकयारवी तनकयायहरू, तवक्भन् सयारुदयाययक संस्या रथिया 
व्क्तिहरूबयाट प्याप्त हुने सहयायरया र अनुदयान । 

२) सरूहिे आयरूिक कयाय्महरू सञ्यािन गरवी प्याप्त हुने आम्यानवी । 
३) सरूहिे रयाघसक रुपरया वचर गरवी आएको ब्ययाज रकर । 
४) संस्यािे अन्य सोरबयाट जम्मया गरेको रकर ।

ख)  खच्म
१) सरूहको तवकयास तनरया्मणकया ियामग सरूहको  रकर संस्याको तनण्मययानुसयार खच्म हुनेछ ।
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२)  संस्या सञ्यािन, व्वस्यापन र िेखयापरवीषिणकया ियामग गनु्मपनने खच्महरू सरूहको कोष 
पररचयािन नवीतर बरोजर खच्म हुनेेछ । 

ग)  नयाफया
१) सरूहिे आज्मन गरेको आम्यानवीबयाट खच्म कटयाई बयाकँी रहकेो रकर सरूहको नयाफया 

रयातननेछ । 
२) नयाफया सरूहको तनण्मयअनुसयार सरूहकया सदस्को हहरकया ियामग खच्म गररनेछ । 

ि)  िेखया
 संस्याको िेखया देहयाय बरोजजर हुनेछ :
अ)  कोषयाध्यषििे सब ैप्कयारको नगदवी रथिया जजन्सवी आम्यानवी, समू्पण्म तवकयास खच्मको तववरण, 

संस्याको सञ्यािन र व्वस्यानरया भएको प्ियासतनक खच्महरूको स्ष्ट िेखया रयाख्ुपद्मछ ।
(आ)  कोषयाध्यषििे रयाखेको आम्यानवी खच्मको हहसयाब सरूहकया बठैकरया पेस गनु्मपद्मछ । 

ङ)  िेखयापरवीषिण
 संस्याको िेखयापरवीषिण देहयाय बरोजजर हुनेछ :
१) सरूहिे तनयतुि गरेको िेखयापरवीषिकबयाट िेखयापरवीषिण गरयाउनु पननेछ ।
२) आवश्यकरयाअनुसयार नगरपयालिकयािे पतन सरूहको आम्यानवी खच्मको िेखयापरवीषिण गन्म 

सके् गननेछ । 
३) सरूहिे आफनो वयार्षक िेखयापरवीषिणको प्तरवेदन बयाणगङ्या नगरपयालिकयारयासरेर पेस गनु्म 

पननेछ । 
१०. तवतवध 

(क)  यो कयाय्मतवघध प्चलिर नेपयािको ऐन, तनयरहरूसँग बयाजँ्झएरया बयाजँ्झएकया बुँ दयाहरू स्र: खयारेज 
हुनेछन्ख । 

(ख)  यो कयाय्मतवघध कयायया्मन्वयनको रिररया कुनै बयाधया अि्खचन आएरया सोको नगर सभयाको तनण्मययानुसयार 
फकया्मइनेछ । 
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अनुसूचवी–१
       

बयाणगङ्या नगरपयालिकया ....................
 तवधयान २०७६

प्स्यावनया

सयारयाजजक, आर्थिक एवर्ख िैक्षिक दृतष्टकोणबयाट तपछहिएकया गररव रहहिया, दलिर, उत्वीिवीर, जनजयातर रथिया 
तवपन् जनसरुदयायको आर्थिक एवर्ख सयारयाजजक उत्यान गन्म, आर्थिक एवर्ख सयारयाजजक तवकयासको रूि प्वयाहरया 
सररक भइ रयाष््ट तनरया्मणको बयाटोरया अग्रसर हुन गयाउँ बस्स् स्ररया आर्थिक एवर्ख सयारयाजजक तवकयासकया कयाय्मरिरहरू 
सञ्यािन गन्म एक सरूहको  आवश्यकरया रहसुस भएकोिे यो तवधयान रजु्मरया गरवी सरूहको  स्यापनया, सञ्यािन र 
कयायया्मन्वयनरया ल्याईएको छ ।

पररचे्द—१
प्यारम्म्भक

१. सरूहको नयार :–   यस सरूहको नयार ......................सरूह रयाखखएको छ ।  
२. सरूहको ठेगयानया :–  बयाणगङ्या नगरपयालिकया . न.पया/गयापया.,  विया नं– ........... गयाउँ  टोि/बस्स्रया रहने 

छ । 
३.  प्यारम्भ :–     यो तवधयान  २०७६देखख ियागू हुनेछ ।
४.  सरूहको कयाय्म षिते्र :–  .................................................... र बस्स्रया रहने छ ।
५. पररभयाषया :–

 तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया :–
(क)  सरूह भन्यािे ......................................ियाई जनयाउने छ । 
 
(ख)  सदस् भन्यािे ...............................  टोि र बस्स्रया बस् े गररववीकया रेखयारुतन रहेकया यस 

सरूहको  सदस्रया लिएकया िरधरुवीियाई जनयाउने छ । यसरवी सरूहको सदस्रया लिएकया िरधरुवीबयाट 
िररुिवीिे िरको प्तरतनघधवि गनने छ । िररुिवी िररया नभएको अवस्यारया िरको कुनै पतन 
सदस्ियाई जजम्मवेयार आरन्तवीर प्तरतनघध बनयाई बठैकरया भयाग लिन पठयाउन सके् छ ।  

(ग)  पदयाघधकयारवी भन्यािे सरूहको ें अध्यषि, सचचव र कोषयाध्यषिियाई जनयाउनेछ । 
(ि)  तनयरयाविवी भन्यािे यस तवधयानको प्स्यावनयाको भयावनया अनुरुप तवधयानको अघधनरया रहवी सरूहको 

उदे्श्य बरोजजरको कयाय्म सञ्यािन गन्म सरय सरयरया सरूहको बठैकबयाट पयाररर भै जयारवी गररएकया 
तनयरहरूियाई जनयाउँनेछ ।
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(ङ)  सम्बन्न्र तनकयाय वया दरया्म कयायया्मिय भन्यािे विया वया नगरपयालिकयाियाई जनयाउँनेछ ।
(च)  आर्थिक वष्म भन्यािे प्ते्यक वष्म रियावण १ गरबेयाट सुरु भइ आषयाढ रसयान्त सम्मरया सरयाप्त हुने १ 

वष्मको  अवघधियाई जनयाउँदछ ।
 (छ) सरूहकया बठैक भन्यािे सरूहको सदस् रहकेो िरधरुवीको  िररुिवी वया तनजको अनुपम्स्रवीरया 

िरको प्तरतनघधवि गरवी आएकया समू्पण्म िर सदस्को कम्तिरया ८० प्तरिर िरको प्तरतनघधहरूको 
उपम्स्रवीरया बस् ेसरूहको े बठैकियाई जनयाउने छ । 

(ज)  “उप–समरतर” भन्यािे सरूहद्यारया कुनै तनजचिर कयाय्मको ियामग वया तनजचिर अवघध रोकी गठन 
गररएको उप–समरतरहरूियाई सम्झयाउने छ । 

(्झ) कयाय्म सरूह वया उपभोतिया सरूह भन्यािे कुनै तनजचिर कयाय्म गन्मको ियामग एक तनजचिर अवघध रोकी 
गठन गररएको सरूह ियाई जनयाउने छ । 

(ञ)  सरुदयाय वया स्यानवीय सरुदयाय भन्यािे नगर, गयाउँ, टोि वया बस्स् स्ररया कुनै एक तनजचिर भौगोलिक 
घसरयानयाक्भत्र वसोवयास गनने स्यानवीय वयासवीहरूियाई जनयाउने छ । 

(ट)  िक्षिर सरुदयाय भन्यािे कयाय्मरिर अन्तग्मर भएकया गररव वग्मियाई, िक्षिर वग्म (गररव रहहिया, 
दलिर रथिया जनजयातर) भनवी रोकेको वग्म ियाई सम्झनु पद्मछ ।

(ठ)  नयावयािक भन्यािे १४ वष्म उरेर सम्मकया बयािबयालिकया ियाई सम्झनु पद्मछ ।
(ि)  रोहकए बरोजजर भन्यािे यस तवधयान अन्तग्मर बन् ेतनयर तवतनयररया रोहकए बरयाजजर हुनेछ ।

६. आबधिरया :
   यस सरूहियाई आवश्यकरया अनुसयार तवक्भन् तनकयायरया आवधि गन्म सहकनेछ ।

७. प्चलिर कयानुन बरोजजर हुने :– 
 यो तवधयानरया भएको व्वस्या र प्चलिर नेपयाि कयानुनको अघधनस् हुनेछ । 
८.  सरूहको अस्स्वि :–
   यो सरूह गररव सरुदयायको एकसँगहठर स्रन्त बस्स् स्रको सरूह हुनेछ । यसको कयानुनवी 

अस्स्वि र अघधकयार प्चलिर नेपयाि कयानुनिे हदएको अघधकयार हुनेछ । यसिे आफनो नयारबयाट तवधयानरया 
उल्लिखखर उदे्श्य प्यात्प्तको ियामग तवतवध हरिययाकियापहरू सञ्यािन गनने छ ।

१०.  सरूहको छयाप र चचन्ह :–
प्चलिर नेपयाि कयानुनिे गरेको व्वस्याको प्तरकूि नहुने गरवी सरूह एउटया छुटै् छयाप र चचन्हको व्वस्या 

गररएको छ । जसको नरुनया सरूहको बठैकिे तनधया्मरण गरे बरोजजर हुनेछ ।
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पररचे्द २

उदे्श्य

११.  सरूहको उदे्श्य : : 
• सरूहियाई आर्थिक सयारयाजजक रथिया कयानुनवी रवरिे हदगो रथिया रयया्महदर बनयाउने । 
• सरूहकया सरस्हरूको व्वसयायवी घसप तवकयास सगै जवीतवकोपयाज्मननरया सहयोग गनने ।
• सरुदयाय रहकया सयारयाजजक सवयािहरूको पहहचयान रथिया न्यूनवीकरणको ियामग तवक्भन् सचेरनयारुिक 

कयाय्मरिर सञ्यािन गनने । 
• सरूहकया सदस्हरूको षिररया अक्भवमृधि गददै उनवीहरूियाई सुियासन, सरयावेिवीकरण र आधयारभूर 

सेवयारया पहँुच अक्भवमृधि गनने । 
• सदस्को पयारवीवयाररक तवकयास योजनया तनरया्मण गरवी कयायया्मन्वयनको ियामग प्तरवधिरया, सहकयाय्म 

अक्भवमृधि । 
• बयािबयालिकया, हकिोर हकिोरवीहरूको  औपचयाररक रथिया अनौपचयाररक क्िषियारया सरि रथिया सहज 

पहँुचको ियामग सहयोग रथिया वकयािर गनने ।
• सरूहकया सदस्हरूको पहँुचियाई आवश्यक आधयारभूर सेवया, सुतवधयासम्म पुर्ख ययाई, उनवीहरूको 

आर्थिक रथिया सयारयाजजक स्र रयाघथि उठयाउने र उनवीहरूको आमियातवश्वयास एवर्ख षिररयारया अक्भवमृधि 
गरयाई सयारयाजजक सरयावेिवीकरणरया ल्याउने ।

• सदस्हरूको आर्थिक सयारयाजजक स्र रयाघथि उठयाउन, आवश्यक षिररया अक्भवमृधि, घसप तवकयास 
गनने कयाय्मकया सयाथि ैआर्थिक, सयारयाजजक र भौतरक पूवया्मधयार तवकयासकया हरिययाकियाप रथिया कयाय्मरिरहरू 
सञ्यािन गनने ।

• स्यानवीय तनकयाय, जजलिया म्स्र सरकयारवी तनकयायहरू, दयार ृ संस्या, दयार ृ संस्याहरूको सहयोगरया 
सञ्यालिर तवक्भन् तवकयास योजनया पररयोजनयासँग सम्बन्न्र संि संस्याहरू, सहयोगवी संस्याहरू, 
तनजवी स्रकया संस्या िगयायर सरयान उदे्श्यकया सयारुदयाययक संस्याहरूसँग सरन्वय गरवी संस्याको 
संस्यागर तवकयास रथिया संस्याकया सदस्हरूको  जवीवन स्ररया सुधयार ल्याउन आवश्यक योजनया, 
पररयोजनया रथिया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने ।

• आयवमृधि, घसपतवकयास, नयया ं एवर्ख नववीनरर सोच रथिया प्तवघध, रोजगयारवी घसज्मनया, उत्यादन र 
उत्यादकवि वमृधि सम्बन्वी कयाय्मरिर सञ्यािन गनने ।

• आधयारभूर स्यास्थ्य, सयाषियाररया, प्यातवघधक क्िषिया, यवुया स्रोजगयार रयालिर, खयानेपयानवी योजनया, 
सरसफयाइ रथिया वयारयावरण्खवीय सुधयार सम्बन्वी योजनया, पररयोजनया रथिया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गनने ।

• स–सयानया हकघसरकया सयारुदयाययक सयारयाजजक रथिया आर्थिक पूवया्मधयार तनरया्मण, सञ्यािन रथिया रर्मर 
व्वस्यापन सम्बन्वी कयाय्मरिर सञ्यािन गनने ।

• सयारुदयाययक उत्यादनको सङ्किन, बचेतबखन केन्द्र स्यापनया रथिया बजयार प्वधि्मन र गयाउँ नपया स्ररय 
सयारुदयाययक सूचनया केन्द्र स्यापनया गनने ।

• सदस्हरूियाई आयरुिक व्सयाय रथिया स्:रोजगयारवीको ियामग आवश्यक पूँजवीको व्वस्यारया 
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सहयोग गरयाउने ।

• दलिर, उत्त्िवीर, जनजयारवी, रहहिया रथिया अतर तवपन् वग्मियाई िक्षिर गरवी िक्षिर कयाय्मरिरहरू 
रजु्मरया र कयायया्मन्वयन गनने ।

• स्यानवीय रथिया सरुदयाय स्रको योजनया रजु्मरया र कयायया्मन्वयनरया प्ते्यक सदस्ियाई प्ते्यषि रथिया 
सहरिय सहभयागवी गरयाउने ।  

• पिु तवरया एवर्ख पिु तवकयास सम्बन्वी कयाय्म गनने ।
• जैतवक तवतवधरयाको संरषिण, सरवधि्मन गनु्मकयासयाथि ैसयारुदयाययक वन रथिया वयारयावरणसँग सम्बन्वी 

कयाय्मरिरहरूको पहहचयान, रजु्मरया र कयायया्मन्वयन गनने ।
• स्देिवी, तवदेिवी, सरकयारवी, गैर–सरकयारवी रथिया तवक्भन् तवत्तवीय एवर्ख गैर तवत्तवीय संि संस्याहरूसँग 

सम्पक्म  र सम्बन् तवस्यार गरवी ऋण रथिया अनुदयान प्याप्त गनने ।
• सदस्हरू रया्झ वचर सङ्किन र पररचयािन रथिया िुतिवीकोषको व्वस्यापन गरवी सयारुदयाययक तवकयास 

कयाय्मरिर सञ्यािन गनने ।
• सरुदयायको चयाहनया र आवश्यकरया बरोजजरकया तवतवध कल्याणकयारवी कयाय्मरिरहरू उनवीहरूकै 

सहरिय सहभयागवीरयारया सञ्यािन गनने । 
 

१२.  सरूहको उदे्श्य प्याप्त गन्म गररने कयारहरू :– 
यस सरूहको उपयु्मति उदे्श्य प्याप्त गन्म देहयायकया कयारहरू गनने छ । 
(क)  सरूहकया उपयु्मति उदे्श्य प्याप्तवीकया ियामग आवश्यक कयाय्मरिर, पररयोजनया रथिया हरिययाकियापहरू 

कयायया्मन्वयन गननेछ । 
(ख)  सरूहकया प्याप्त रकर बैंकरया जम्मया गरवी बैंक खयारया सञ्यािन गननेछ । यसरवी बैंकं खयारया सञ्यािन गदया्म 

आवश्यक रकर ज्झक् परे सरूहको  तनण्मय गरयाई तनण्मय बरोजजर गरवी पयारदिमी रवरिे हहसयाव 
हकरयाब रयाख्े । 

(ग)  सदस्बयाट तनयमरर वचर तनषेिप सङ्किन गरवी पररचयािन गनने ।
(ि)  सदस्ियाई तनयमरर रुपरया आयरुिक व्वसयाय सञ्यािन गन्म पूँजवीको व्वस्या, प्वधद्मन रथिया 

आवश्यक घसप तवकयास, प्तवघध हस्यान्तरण रथिया बजयारवीकरणको ियामग कयाय्म गनने ।
(ङ)  सरयान उदे्श्य भएकया सयारुदयायहक संस्याहरूसँग सरन्वय र सयाभेदयारवी तवकयास गरवी सरूहको स्यापनया 

र तवकयास गनने । 
(च)  सदस्हरूको रयाग, आवश्यकरया, स्यानवीय स्रको अवसर र संभयावनयाको आधयाररया ियाभयाहनबर 

सदस्हरूको सहरिय सहभयागवीरयारया पररयोजनया, उप पररयोजनया बनयाई आवश्यक आर्थिक 
रथिया प्यातवघधक सहयोगकया ियामग तवक्भन् स्यानवीय तनकयाय, तवत्तवीय संिसंस्या रथिया तवक्भन् दयार ृ
तनकयायसरषि पेस गनने ।    

(छ)  तनयमरर रुपरया सरूहको  बठैक सञ्यािन गनने ।
(ज)  कयाय्मरिरको कयाय्म योजनया वनयाई कयायया्मवयन गनने ।
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१३.  घसधियान्त :– 

(क)  कुनै पतन जयारजयातर, वग्म, पेसया र लिङ्को आधयाररया भेदभयाव नगरवी सबिैयाई सरयानरयाको व्वहयार 
गररने ।

(ख)  १६ वष्मभन्या रयाघथिको व्क्तििे रयात्र सरूह सदस् िरधरुवीको िररुिवी वया िररुिवीको प्तरतनघधवि 
गन्म पयाउने छ ।

(ग)  तबनया सूचनया ३ पटकभन्या बढवी समरतरको बठैकरया िगयारयार उपम्स्र नहुने सदस्ियाई सरूह 
तनण्मय बरोजजर कयारवयाहवी गन्म सहकने छ ।

(ि)  सरूहियाई आवश्यक पनने सब ैखयािे तनयरयाविवी आवश्यकरया अनुसयार छुट्याछुटै् बनयाइनेछ । 
(ङ)  सरूहको सब ैकयाय्म स्ष्ट, पयारदिमी र भेदभयाव रहहर हुनेछ । 
(च)  सरूहको गठन, सदस् रथिया पदयाघधकयारवी छनोट गदया्म उपिब्ध भएसम्म दलिर, जनजयारवी, रहहिया 

रथिया अतर तवपन् वग्म ियाई प्याथिमरकरयाकया सयाथि सहभयागवी गरयाइने छ ।
(छ)  दयार ृ तनकयायको सहयोगरया सञ्यालिर कयाय्मरिरहरू सम्झौरयारया उलेिख भएबरोजजर सञ्यािन 

गररनेछ ।                  

पररचे्द ३
सदस्रया

१४.  सदस्रयाको योगरया :–
 यस सरूहको तनधया्मररर उदे्श्य प्याप्तवीको ियामग यस तवधयानको अघधनरया रहवी कयाय्म गन्म चयाहने सरूहको तनधयाररर 
भौगोलिक षिते्र वया बस्स्क्भत्रकया िर सदस् रहने गरवी १६ वष्मभन्या रयाघथिको व्क्तििे रयात्र सरूहको  सदस् 
िरधरुवीको िररुिवी वया िररुिवीको प्तरतनघधवि गरवी तवधयान बरोजजर सरूहको  सदस् बन् सके् छ । यस सरूहको  
सदस्रयाको तनम्ति तनम् योगरया हुनु पननेछ :–

(क)  नेपयािवी नयागररक भै १६ वष्म उरेर पूरया गरेको, 
 (ख)  न्यनुरर आधयारभूर आवश्यकरया पूरया गन्म स्ोर सयाधन तवहवीन व्क्ति, 
(ग)  नैतरक आचरण र रयानघसक सन्तिुन हठक भएको, 
(ि)  फौजदयारवी अक्भयोगरया सजयाय नपयाएको, 
(ङ)  कुनै पतन हकघसरको गुटबत्न्रया नियागेको र सरूहको गोपतनयरया वहन गन्म सके्, 
(च)  कुनै पतन हकघसरको आर्थिक अतनयमरररया रथिया सयारयाजजक रुपरया वहहषृ्र नभएको र सरूहको 

बठैकिे सदस्रया हदन योग ठहर गरेको व्क्ति ।
(छ)  सरूहको कयाय्मषिते्रक्भत्र रहकेो िरको सदस् ।

१५.  सरूहको सदस् तनयकु्ति हुन वया बहयाि रहन नसके् अवस्या :– 
  देहयायकया कुनै व्क्ति सरूहको सदस् पदरया तनयकु्ति हुन सके् छैन । 
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(क)  गैर नेपयािवी नयागरवीक र १६ वष्म उरेर पूरया नगरेको, 
(ख)  रगज तवगे्खरको वया वौियाएको, 
(ग)  सरूहको भौगोलिक कयाय्मषिते्रभन्या अन्यत्र बस्,े 
(ि)  एक वष्मक्भत्र, कुनै प्कयारको चोरवी, ठगवी, हकरने वया जयािसयाजवी गरेको वया आफनो जजम्मयाको धनरयाि 

अनयाघधकृर रवरिे रयासेको वया दरुुपयोग गरेको वया भ्रष्टयाचयार गरेको अक्भयोगरया अदयािरबयाट 
कसुरदयार ठहरवी सजयाय पयाएको, 

(ङ)  सरूहको व्वसयायरया तनजवी स्याथि्मबयाट अक्भप्ररर भइ हयानवीनोक्यानवी पुर्ख ययाई दोषवी ठहररएको ।

१६. देहयायको अवस्यारया कुनै व्क्ति सरूहको सदस्रया बहयाि रहने छैन :– 
(क) दफया १५को उप–दफया (१) बरोजजर सदस् पदरया तनयकु्ति हुन वया बहयाि रहन नसके् अवस्या 

भएरया, 
(ख)  बठैकको ८० प्तरिर बहुररिे सरूहको सदस् पदबयाट हटयाउने प्स्याब पयास गरेरया, 
(ग)  सदस्िे आफनो पदबयाट हदएको रयाजजनयारया स्वीकृर भएरया, 
(ि)  सरूहको  कयार कयारवयाहवीरया बइेरयानवी वया बदतनयर गरेको कुरया अदयािरबयाट प्रयाणवीर भएरया, 
(ङ)  यस तवधयान बरोजजर सरूहिे गन्म नहुने भनवी रोहकएको कुनै कयाय्म गरेरया, कुनै व्क्तिियाई सरूहको 

सदस्रया तनयकु्ति हुन वया बहयाि रहन अयोग ठहयया्मउनभन्या अघि सरूहिे तनजियाई सो कुरयाको 
पुव्म सूचनया हदई सफयाइको सबदु पेस गनने रौकया हदनु पननेछ । 

(च)  वँसयाई सरयाइ गरेर गएरया वया सयारयाजजक रूल् रयान्यरया तवपररर कयाय्म गरवी सयारयाजजक रुपरया बहहषृ्र 
भएरया ।

(छ)  प्चलिर कयानुन द्यारया तनषेघधर वया दण्डतनय कुनै अवयाञ्ञ्छर हरिययाकियापरया संिग् भएको प्रयाक्णर 
भएरया 

१७. सदस्रयाको प्कयार :–
सरूहकया सब ैसदस्हरू सयाधयारण सदस्को रुपरया रहने छन्ख ।

१८. सदस्रया प्दयान गनने तवधवी :–
सरूहको  गठन पशच्यार नयया ँसदस् थिप गदया्म सरूहद्यारया तनधया्मररर गररएको ढयाचँया (पररक्िष्ट क) बरोजजर तनवेदन 
हदनु पननेछ । सो तनवेदन उपर कयारवयाहवी भइ समरतरको बठैकिे सदस्रयाको ियामग स्स्कृरवी प्दयान गरेपलछ सदस्रया 
प्दयान गररनेछ । यसरवी सदस्रया प्दयान गदया्म के करवी दस्रु लिने भन् ेतनण्मय सरूहको बठैकको तनण्मय बरोजजर 
हुनेछ । 
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पररचे्द –४
बठैक रथिया कयाय्मकयारवी समरतर

१९.  सरूहको बठैक :–
(क)  सरूहको तनयमरर बठैक सदस्हरूको सुतवधया र आवश्यकरया अनुसयार सयाप्तयाहहक/पयाक्षिक वया 

रयाघसक रुपरया बस्ख ने छ । रर रहहनयारया एक पटक अतनवयाय्म रुपरया सरूहको तनयमरर बठैक बस्ख नु 
पननेछ । िगयारयार एक रहहनयाभन्या वहढ सरयसम्म बठैक नबसेरया र जम्मया सदस् सङ्ख्याको 
५० प्तरिर सदस्िे रयाग गरेरया सरूहको अध्यषििे बठैक बोियाउनु पननेछ । बठैक बोियाउँदया 
अध्यषिको तनदनेिन अनुसयार सचचविे लिखखर सूचनया प्कयाक्िर गरवी रोहकएको मरतर, सरय र 
स्यानरया बठैक बोियाउनु पननेछ । 

(ख)  िगयारयार दईु रहहनयासम्म अध्यषििे बठैक नबोियाएरया दईु तरहयाई कयाय्मकयारवी समरतरकया सदस्हरूिे 
लिखखर रुपरया बठैकको रयाग गरेरया सचचविे बठैक बोियाउनु पननेछ । 

(ग)  जम्मया सदस् सङ्ख्याको कम्तिरया ८० प्तरिर सदस्हरू अतनवयाय्म उपम्स्र नभई संस्याको बठैक 
हुनेछैन ।

(ि)  तवनया सूचनया िगयारयार ३ पटक वया सोभन्या बढवी सरयसम्म बठैकरया अनुपम्स्र भएरया कयाय्म 
समरतरिे तनजसँग स्ष्टवीकरण रयाग गन्म सके्छ । सो स्ष्टवीकरण चचत्त ब्ुझ ्ख दो नदेखखएरया तनजियाई 
पदरुति गन्म सहकने छ । रर बठैक बस् ेस्यान, मरतर र सरयको जयानकयारवी तनजियाई सरयरया 
अवगर गरयाएको हुनु पननेछ ।

(ङ) बठैकको अध्यषिरया सरूहको  अध्यषििे गननेछ । अध्यषिको अनुपम्स्रवीरया बठैकरया उपम्स्र 
सदस्हरूिे छयानेको सदस्िे अध्यषिरया गननेछ ।

(च)  सरूहको बठैकरया सयारूहहक तनण्मय गररनेछ । सयारूहहक तनण्मय हुननसकेरया बहुररको तनण्मय 
रयान्य हुनेछ । कुनै तवषयरया तनण्मय लिदया प्स्यावको पषि र तवपषिरया रर बरयाबर भएरया अध्यषििे 
तनणया्मयक रर हदन सके्छ । 

(छ)  सरूहको बठैकरया छिफि भएको तवषय र त्यस सम्बन्रया भएको तनण्मयको  तववरण रयाईन्यटू 
छुटै् हकरयाबरया िेखवी रयाख्ु पननेछ । सो तनण्मय पढवी बयाचवी सुनयाइ तववरणरया बठैकरया उपम्स्र समू्पण्म 
सदस्हरूको  सहवी गरेको हुनु पननेछ। 

२०. सरूहको गठन :–
  यस सरूहको े गठन देहयाय बरोजजर हुनेछ ।
 (क) सरूहरया देहयाय बरोजजर पदयाघधकयारवी रथिया सयाधयारण सदस्हरू सदस् रहने छन्ख ।
     अध्यषि     – १ जनया
    उपयाध्यषि   – १ जनया
    सचचव      – १ जनया 

हकरयाबरया
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        सहसचचव   – १ जनया 
     कोषयाध्यषि     – १ जनया 
      सदस्हरू  – सरूह भौगोलिक कयाय्मषिते्रक्भत्र रहकेया गररव िरधरुवीको प्तरतनघधवि गनने िररुिवी 

यस सरूह सदस् रहने छन्ख । 
(ख)  सरूहको  अध्यषि, सचचव र कोषयाध्यषिको पदयावघध १ वष्मको हुनेछ । उल्लिखखर पदरया पुन: 

तनवया्मचचन हुन सके् छ । 
(ग) सरूहको  सदस्, सचचव, कोषयाध्यषििे अध्यषिसरषि र अध्यषििे आपसवी सहयोग सरूहसरषि 

रयाजजनयारया पेस गन्म सके्छन्ख । सदस्, सचचव, कोषयाध्यषििे पेस गरेको रयाजजनयारया अध्यषिद्यारया 
स्स्कृर भएरया सम्बन्न्र पदबयाट रुति भएको रयातननेछ । रर अध्यषिको हकरया सयारुदयाययक 
समू्पण्म सदस्को कम्तिरया ८० प्तरिर सदस्हरूको अतनवयाय्म उपम्स्र भइ सरूहको  बठैकद्यारया 
स्स्कृर भएरया  अध्यषि पदबयाट रुति भएको रयातननेछ ।

(ि)  सरूहको  सदस्रया कम्तिरया ५० प्तरिर रहहिया सहभयागवीरया गरयाइनु पननेछ । त्यसै गरवी पदयाघधकयारवी  
(अध्यषि, सचचव, कोषध्यषि) छनोट गदया्म कम्तिरया एक जनया रहहिया, एक जनया दलिर, जनजयातर 
वया तपछहिएकया वग्मवयाट सहभयागवी गरयाउनै पननेछ । 

२१. सरूहकया कयार कर्मव् र अघधकयार :– 
   यस सरूहको  कयार, कर्मव् र अघधकयारको देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
(क)  नयया ँसदस् रथिया पदयाघधकयारवीको चयन गनने । 
(ख)  तवक्भन् संि/संस्या दयार ृतनकयाय रथिया कयायया्मियहरूरया तवक्भन् कयाय्मयोजनया हरू पेस गरवी अनुदयान, 

सहयोग प्याप्त गनने । प्याप्त अनुदयान सोहवी कयाय्मरिरहरूको कयायया्मन्वयनको ियामग खच्म गनने व्वस्या 
मरियाउने । 

(ग)  सरूहको उदे्श्य बरोजजरकया नवीतर रथिया कयाय्मरिरहरू रजु्मरया गनने । भए गरेकया तनण्मय कयायया्मन्वयन 
गनु्म गरयाउने । 

(ङ)  आफनो अघधकयार र कर्मव्रध्य ेकेहवी वया सब ैअघधकयार रथिया कर्मव् कुनै उप–समरतर वया समरतरकया 
कयाय्मकयारवी सदस् वया कर्मचयारवीियाई सुम्पन सके् छ । 

(च)  िेखयापरवीषिक तनयतुि गनने, वयार्षक बजटे रजु्मरया एवर्ख आय व्य तववरणको िेखयापरवीषिण गरवी 
पयाररर गनने ।

(छ)  चि अचि सम्पचत्तको आज्मन, सञ्यािन, उपयोग र प्चलिर कयानुन अनुकूि तवतवध उपयायबयाट 
सयाधन, रिोर बढयाउन आवश्यक व्वस्या गनने । 

(्झ) सरयान उदे्श्य भएकया स्देिवी वया तवदेिवी संि/संस्याहरूसँग सम्बन् स्यापनया गरवी समरतरको उदे्श्य 
प्यात्प्तको ियामग कयार गनने । 

(ञ)  आवश्यतिया हरेवी तबधयान संिोधन, तनयर, तवतनयर आहद बनयाउने ।
(ट)  कुनै कयारणिे कुनै पदयाघधकयारवीको पद ररति हुन गएरया यसरवी ररति हुन आएको पदकया बयाकँी 

अवघध सम्मको ियामगे पररपूर्र गनने ।
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(ठ)  सदस्हरूको हहर, सरय पररम्स्रवी र आवश्यकरया अनुसयार संस्याको तवधयान र प्चलिर कयानुन 

तवपररर नहुने गरवी अन्य कुनै तनण्मय गनने ।

पररचे्द –५

२२. पदयाघधकयारवीको कयार, कर्मव् र अघधकयार :–
१.  अध्यषिको कयार, कर्मव् र अघधकयार :–

(क)  सरूहको प्रुख पदयाघधकयारवीको रुपरया रहवी समरतरको उदे्श्य एवर्ख िक्ष्य प्यात्प्तरया प्ते्यषि 
नेरृवि प्दयान गनु्म, 

(ख)  बठैक बोियाउने तवषयरया सचचवियाई आवश्यक तनदनेिन हदनु, 
(ग)  सरूहकया उदे्श्य पूर्रकया ियामग प्स्रु कयाय्मरिरहरूरया कयायया्मन्वयन स्वीकृर हदनु, 
(ि)  सरूहको सब ै बठैकरया अध्यषिरया ग्रहण गनने । छिफिरया सयारूहहक तनणय गरयाउन 

आवश्यक भूमरकया तनवया्मह गनु्म     
(ङ) कुनै पतन प्स्यावरया लिइएकया ररहरूको सङ्ख्या पषि तवपषि दवुैरया बरयाबर भएरया तनणया्मयक 

रर प्दयान गनने, 
(च)  सरूहको सब ैप्कयारको बठैकको अध्यषिरया गनने, 
(छ)  सरूहको चि अचि सम्पचत्तको संरषिण र तनयन्तण गनने, 
(ज)  अन्य पदयाघधकयारवी रथिया सदस्हरूको कयारको बयािँफयाि गनने, तनदनेिन हदने र रयाजजनयारया 

स्स्कृर गनने 
(्झ) सरूहकया कयार कयारवयाहवीको घसिघसियारया अन्य संि सस्यासँग सम्बन् तवस्यारको रिररया 

प्तरतनघधवि गनने गरयाउने, 
(ञ)  सरहूको उदे्श्य प्यात्प्तको ियामग संस्याको तनण्मय वया आवश्यकरया अनुसयार कयाय्म गनने गरयाउने ।
  

२.  सचचवको कयार कर्मव् र अघधकयार :–
(क)  अध्यषिको तनदनेिन अनुसयार सरूहको  बठैक बोियाउने । 
(ख)  बठैकिे पयाररर गरेकया तनण्मय कयायया्मन्वयन गनने गरयाउने । 
(ग)  सरूहकया बठैकको कयाय्म सुचच रययार गनने, सूचनया तनकयालने, बठैकको तनण्मय पुस्स्कया रयाख्े र 

भए गरेकया तनण्मयहरू सयाव्मजतनक गनने । 
(ि)  कुनै जटवीि प्स्याव उपर तनण्मय हुन नसकेरया पुन: छिफि एवर्ख तनण्मययाथि्म पेस गनने । 
(ङ)  अध्यषि रथिया सरूहको रोकेको अन्य कयार कयावया्महवी गनने । 

३.  कोषयाध्यषिको कयार कर्मव् र अघधकयार :– 
(क)  सरूहको समू्पण्म आय व्यको से्स्या हहसयाव व्वम्स्र रुपरया रयाखवी आर्थिक प्ियासनको 

पूण्मरुपिे दयाययवि वहन गनने 
(ख)  सरूहको  खोजकेो बखर सरूहको  दैतनक कयारोवयार सम्बन्वी तववरण उपिब्ध गरयाउने ।



174

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

(ग) सरूहसरषि आगयारवी वष्मको बजटे पेस गनने । 
(ि)  सरूहको कोष वमृधि गन्म प्यत्क्िि रहने । 
(ङ)  आन्तररक रथिया अन्न्तर िेखयापरवीषिण गनने गरयाउने । 
(च) सरूहको चि अचि सम्पचत्तको रेख देख र जजम्मया लिने । 
(छ)  आन्तररक िेखया समरतरको गठन गन्म आवश्यक पहि गनने । 

४)  सदस्हरू :– 
(क)  प्ते्यक बठैकरया सहरिय सहभयागवी भइ प्स्यावहरू उपर छिफि र तनण्मय गनने । 
(ख)  सरूहकोे तवकयासको ियामग योजनया पेस गनने, पयाररर गनने र कयायया्मन्वयन गरयाउने ।
(ग)  सरूहको तनण्मय बरोजजर अध्यषििे हदएको तनदनेिनियाई कयायया्मन्वयन गनने, गरयाउने । 
(ि)  रोहकएको अन्य कयार गनने । 

पररचे्द – ६
आर्थिक व्वस्या

२३.आर्थिक रिोर 
  सरूहको एउटया छुटै् कोष हुनेछ । कोषरया तनम् अर्थिक रिोरबयाट आज्मन हुने नगदवी जजन्सवी संस्यािे रोहकए 

बरोजजर रयाखखनेछ । आर्थिक रिोरको व्वस्यापन कोषयाध्यषििे गनु्म पननेछ । 
   यस सरूहको देहयाय बरोजजरकया आम्यानवीकया रिोरहरू हुनेछ । 

(क)  गररववी तनवयारण कोष वया अन्य तनकयाय वया दयार ृसंस्याबयाट प्याप्त रकर वया अनुदयान, 
(ख)  सरूहको  आफनो आज्मन, 
(ग)  स्देिवी, तवदेिवी एवर्ख अन्तरयातष््टय संि संस्याको अनुदयान, सहयोग वया ऋण 
(ि)  कसैिे स्चे्यािे हदएको अनुदयान रकर, 
(ङ)  नगदवी जजन्सवी वया चि अचि सम्पचत्तबयाट प्याप्त ऋण व्याज आहद, 
(च)  सरूहबयाट सञ्यालिर तवक्भन् आयरुिक पररयोजनया वया िुम्ति कोषबयाट प्याप्त रकर, 
(छ)  तवक्भन् रिोरबयाट प्याप्त चि अचि सम्पचत्त रथिया तवत्तवीय तनकयायहरूसँग लिएको ऋण वया अनुदयान । 
(ज)  तवक्भन् दैतनक दस्रु, दण्ड, जररवयानयाबयाट उठेको रकर । 
  

यसको अवयािया सरूहको आफनया सदस्हरूको हहरको ियामग सदस्हरूबयाट तनयमरर बचर सङ्किन रथिया पररचयािन 
गरवी सोको छृटै् हहसयाव हकरयाब पयारदिमी रवरिे रयाख्े छ । यसरवी बचर जम्मया गनने सदस्को आफनो रकर के कतर 
लियो हदयो प्ते्यक सदस्को छुट्या छुटै् पयासबकुरयासरेर प्स्ट भरर हदइने लिइने छ । सरूहको सदस्िे जम्मया 
गरेको तनयमरर बचर बयापरको रकर बचर पररचयािन (िगयानवी) रया बयाहके सरूहको तनण्मयरया अन्य कयाय्मरया खच्म 
गन्म पयाइने छैन । 
२४. चि अचि सम्पचत्तको तववरण :– 
  यस तवधयान ियागू भएपलछ सरूहको चि अचि सम्पचत्तको तववरण प्ते्यक वष्म अद्यावघधक रुपरया अक्भिेख 



175

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
रयाखखनेछ । सयाथि ैवयार्षक रुपरया सयाव्मजतनक गरयाइने छ ।

२५. कोषको सञ्यािन :– 
  कोषको सञ्यािन देहयाय बरोजजर हुनेछ :– 
(क)  कुनै पतन रकर सरूहको नयारबयाट सरूहिे रोकेको बैंकरया जम्मया गररनेछ । 
(ख)  रकर आर्थिक तनयरयाविवी बरोजजर सञ्यािन हुनेछ । रर आर्थिक तनयरयाविवी नबनेसम्म सरूहको  

तनण्मय अनुसयार सञ्यािन हुनेछ । खयारया सरूहको अध्यषि, सचचव र कोषयाध्यषि तरनै जनया वया 
रवीनरध्य ेकुनै दईुको संयतुि दस्खरबयाट सञ्यािन हुनेछ रर कोषयाध्यषिको दस्खर अतनवयाय्म 
रुपरया हुनु पननेछ । प्चलिर ऐन तनयर अनुसयार खच्म गनने रथिया खच्मको रेिस्या पयारदिमी रवरिे रयाख्े 
व्वस्या मरियाउनु पननेछ ।

२६. बजटे व्वस्या :– 
प्ते्यक आर्थिक वष्मको ियामग आवश्यक पनने वजटे रययार गरवी स्वीकृतरकया ियामग संस्याको बठैकरया पेस गनु्म 

पननेछ । त्यसरवी पेस गररएको बजेटरया देहयाय बरोजजरकया कुरयाहरू खुियाउनु पननेछ । 
(क)  तवक्भन् स्ोरबयाट हुने आय, व्यको र आगयारवी आर्थिक वष्मरया गररने समू्पण्म कयाय्म तववरण ।
(ख)  गर आर्थिक वष्मरया भएको खच्मको तववरण ।

२७. रकरयान्तर :–  
 सरूहको बठैकबयाट पयास गरयाई वजटेको एक िवीष्मकबयाट रकरयान्तर गदया्म समू्पण्म बजटेको जम्मया जजन्सवी 

रकरको ४० प्तरिरभन्या बढवी रकरयान्तर गन्म पयाइने छैन । रर अत्ययाश्यक देखखएरया सरूहको बठैकबयाट 
तविेष अनुरोदन गरयाई रकरयान्तर गन्म सहकनेछ । 

२८. िेखयापरवीषिण :– 
सरूहको आय व्को िेखया प्चलिर कयानुन बरोजजर रयाखखने छ ।
(क)  सरूहको िेखया परवीषिण प्चलिर कयानुुन्ख बरोजजर रजजष्टि्म िेखया परवीषिकबयाट गरयाइने छ ।
(ख)  सम्बन्न्र तनकयायबयाट अघधकयार पया्खरप्त अघधकयारवीिे जनुसुकै बखर पतन सरूहको हहसयाब हकरयाब 

जयाचँ्न वया जचयाउन सके् छ । 
(ग)  िेखया परवीषिकको नुहयक्ति सरूहको तनण्मयबयाट हुनेछ ।
(ि) सरूहको हहसयाब हकरयाबको िेखयापरवीषिण प्ते्यक आर्थिक वष्म सरयाप्त भएको तरन रहहनयाक्भत्र 

बठैकिेे रोकेको रजजष्टि्म िेखयापरवीषिकद्यारया गरयाइनेछ । सरूहको हहसयाब तववरण िेखयापरवीषिण 
प्तरवेदन प्ते्यक वष्म पेस गरर, पयास गरयाई सयाव्मजतनक गनया्मको सयाथि ैसम्बन्न्र तनकयायसरषि पेस 
गररनेछ ।

पररचे्द ७
तवतवध

२९.  सरूह गठन सम्बन्वी व्वस्या :–
  

(क)  पदयाघधकयारवीको ियामग प्स्याब गनने अघधकयार सरूहरया रहकेया सब ैसदस्हरूियाई हुनेछ । 
(ख)  पदयाघधकयारवीरध्य ेकुनै पदको ियामग रर बरयाबर भएरया गोिया हयािेर अन्न्तर तनण्मय गररनेछ । 
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(ग)  पदयाघधकयारवी छनोटको ियामग तनवया्मचन गनु्मपनने भएरया सरूह क्भत्रबैयाट एउटया तनवया्मचन
 समरतर गठन गननेछ । तनवया्मचन समरतरिे आफनो कयाय्मतवघध आफै तनयमरर गननेछ ।
(ि) तनवया्मचनरया उम्मदेवयार हुन अतनवयाय्म रुपरया संस्याको  सदस् हुनु पननेछ । 

३२. अतवश्वयासको प्स्याव :– 
(क)  कुनै पदयाघधकयारवी वया सदस् उपर तनजरया अयोगरया वया कयाय्म षिररयाको अभयाव भएको वया अर्थिक 

अतनयमरररया वया संस्याको हहर तवपररर कयाय्म गरेको भनवी संस्याको ५० प्तरिर सदस्हरूिे 
अतवश्वयासको प्स्याव पेस गरेरया सो प्स्याव संस्याको बठैक बसवी बहुररिे पयाररर गरेरया त्यस्या 
पदयाघधकयारवी वया सदस् आफनो पद वया सदस्बयाट रत्याि रुति भएको रयातनने छ । 

(ख)  बठैकरया अतवश्वयासको प्स्याव पेस हुनुभन्या अघि सम्बन्न्र सदस्ियाई तनज उपर ियागेको 
आरोपको सफयाइ पेस गनने रौकया हदइनेछ । 

(ग)  जनु व्क्ति उपर अतवश्वयासको प्स्याव ल्याइएको छ । तनजिे सो प्स्याव सम्बन्वी छिफि र 
तनण्मय गनने बठैकको अध्यषिरया ग्रहण गन्म पयाउने छैन । रर ररदयानरया भयाग लिन पयाउनेछ ।

३३. तवधयान संिोधन :– 
   कुि सदस् सङ्ख्याको दईुतरहयाई बहुरर सदस्हरूिे अनुरोदन गरे पचियार रयात्र यस सरूहको तवधयानको 

कुनै दफया संिोधन वया खयारेज गन्म सहकने छ । सो कुरया सम्बन्न्र तनकयायसरषि िेखवी पठयाउनु पननेछ । 
सम्बन्न्र तनकयायबयाट स्स्कृतर प्याप्त भएपलछ सो व्वस्या ियागू गन्म सहकने छ ।

३४. तनयरयाविवी बनयाउने :–
संरुिे आफनो कयाय्म सम्पयादन गनने सन्भ्मरया आवश्यक आर्थिक, प्ियासतनक रथिया तनवया्मचन सम्बन्वी छुट्या 

छुटै् तनयरयाविवी बनयाउन सके्छ ।
३५.  तविेष व्वस्या :–  

(क)  पदयाघधकयारवीहरिे आफनो अघधकयाररध्य ेकेहवी अघधकयार कुनै पदयाघधकयारवी सदस् वया कुनै व्क्तिियाई 
प्त्ययायोजन गन्म सके्छ । त्यसरवी प्त्ययायोजजर अघधकयारप्याप्त गरवी कयार गनने व्क्तिको सेवयाको सर्म 
र पद तनयरयाविवीरया रोहकए बरोजजर हुनेछ । 

३६.  व्या्या : –
  यस तवधयानको व्या्या सरूहको बठैकिे गरे बरोजजर हुनेछ । 
 

३७.  ऐन अनुसयार हुने :– 
यस तवद्यानरया उलेिख नभएकया कुरयाहरू प्चलिर कयानुन बरोजजर  हुनेछ । जन्म, दरया्म ऐन तनयर र 

प्चलिर कयानुनसँग बयाज्झन गएको बयाजँ्झएको हदसम्म स्र: तनषृ्य हुनेछन । 
३८.  सरूहको छयाप :– सरूहको आफनै छयाप हुनेछ।  
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अनुसूचवी–२

सरूहियाई नगरपयालिकयारया दरया्म गनने
तनवेदनको नरुनया

मरतर :....................

रिवीरयान्ख प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या, कतपिवस् ु।

तवषय : सरूह दरया्म गनने सम्बन्रया ।

 उपयु्मति सम्बन्रया यस नगरपयालिकयाद्यारया सञ्यालिर विया नं............को ...................... टोिरया 
गठन गररएको ......................................... सरूहियाई ........................ नगरपयालिकया कयायया्मियरया दरया्म/

सूचवीकृर गररहदनुहुन अनुरोध गद्मछु । यस ..................... सरूहको संक्षिप्त तववरण यस प्कयार रहको छ ।
 

सरूहो नयार :..................................
ठेगयानया :............................
स्यापनया मरतर :...............................

जम्मया सदस् सङ्ख्या :..........रहहिया.................पुरुष..................जम्मया.........
      
अध्यषिको नयार:       सचचवको नयार :      
हस्याषिर        हस्याषिर
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अनुसूचवी–३

सरूहियाई नगरपयालिकयारया दरया्म गनने घसफयाररसकया ियामग पेस गनने 
तनवेदनको नरुनया

मरतर :....................

रिवीरयान्ख विया अध्यषि ज्यू, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया विया नं.
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या, कतपिवस् ु। 

तवषय : सरूह दरया्मकया ियामग घसफयाररस गनने सम्बन्रया ।

 उपयु्मति सम्बन्रया यस नगरपयालिकयाद्यारया सञ्यालिर विया नं............को ...................... टोिरया 
गठन गररएको ......................................... सरूहियाई ........................ नगरपयालिकया कयायया्मियरया दरया्म/
सूचवीकृर गन्मकया ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई घसफयाररस गरवी हदनुहुनु अनुरोध गद्मछु । 

यस ........................ सरूह संक्षिप्त तववरण यस प्कयार रहको छ । 

सरूहो नयार :..................................
ठेगयानया :............................
स्यापनया मरतर :...............................
जम्मया सदस् सङ्ख्या :..........रहहिया.................पुरुष..................जम्मया.   

     
अध्यषिको नयार:       सचचवको नयार :      
हस्याषिर        हस्याषिर
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अनुसूचवी–४

सरूह दरया्मकया ियामग आएकया सरूहहरूियाई विया कयायया्मियबयाट घसफयाररस गनने तनवेदनको नरुनया

मरतर :....................

रिवी नगर प्रुखज्यू, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया विया नम्मवर
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या, कतपिवस् ु। 

तवषय : सरूह दरया्मकया ियामग घसफयाररस गररएको सम्बन्रया ।

 उपयु्मति सम्बन्रया यस नगरपयालिकयाद्यारया सञ्यालिर विया नं............को ...................... टोिरया 
गठन गररएको ......................................... सरूहियाई ........................ नगरपयालिकया कयायया्मियरया दरया्म/
सूचवीकृर गन्मकया ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई घसफयाररस गररएको व्होरया जयानकयारवीकया ियामग अनुरोध गद्मछु 

। 
यस ........................ सरूह संक्षिप्त तववरण यस प्कयार रहको छ । 
सरूहो नयार :..................................
ठेगयानया :............................
स्यापनया मरतर :...............................
जम्मया सदस् सङ्ख्या :..........रहहिया.................पुरुष..................जम्मया.        

विया अध्यषिको सहवी.......................................
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अनुसूचवी : ५

 सरूह दरया्म प्रयाणपत्र नरुनया :
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

 नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या कतपिवस् ु

प्रयाण–पत्र

 बयाणगङ्या नगरपयालिकया विया नं...............को .................... टोि तवकयास संस्या अन्तग्मर 
..................... रया गठन भएको ....................................................................... सरूहियाई यस 
कयायया्मियरया मरतर ................  रया स्यानवीय सरूह गठन रथिया पररचयािन सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६ बरोजजर 
दरया्म गरवी यो प्रयाण–पत्र प्दयान गररएको छ । 

 प्रुख प्ियासकीय अघधकृर
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तनयर सङ्ख्याः २६

व्वसयाय दरया्म रथिया नववीकरण सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।११।०७
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प्स्यावनया :
बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सञ्यािन हुने व्वसयायहरूको दरया्म, नववीकरण, तनयरन र खयारेजवी रथिया 
व्वसयायहरूको वगमीकरण सम्बन्वी तवषयरया प्हरिययागर स्ष्टरया ल्याई व्वसयायरैत्रवी वयारयावरण तनरया्मण गन्म र 
व्वसयाय करियाई व्वम्स्र एवर्ख प्भयावकयारवी रुपरया कयायया्मन्वयन गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे, 
 यस बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको मरतर २०७६।११।०५ गरकेो बठैकिे नगरपयालिकयाको स्यानवीय रहको 
कर रथिया गैर कर रयाजश्व सम्बन्वी ऐन २०७६को दफया १७ बरोजजर यो कयाय्मतवघध बनयाई ियागू गरेको छ । 

पररचे्द १
प्यारम्म्भक

१. संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ : (१) यो कयाय्मतवघधको नयार “व्वसयाय कर सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६” रहकेो 
छ । 
(२) यो कयाय्मतवघध नगरपयालिकया षिते्रभर ियागू हुनेछ । यस कयाय्मतवघध बरोजजर कर ब्ुझयाउनु पनने दयाययवि
 भएको व्क्ति जहयासुँकै स्यानरया रहे बसेको भए पतन तनजको हकरयासरेर ियागू हुनेछ ।
(३)  यो कयाय्मतवघध स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयािन गरेको मरतरदेखख ियागू हुनेछ । 

२.  पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यो कयाय्मतवघधरया, –
(क)  “ऐन”भन्यािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४ सम्झनु पछ्म  ।
(ख) “कर”भन्यािे ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्रको व्वसयायरया 

पूँजवीगर िगयानवी, व्वसयायको प्कृतर र आर्थिक कयारोबयारकया आधयाररया वगमीकरण गरवी दरया्म र 
वयार्षकरुपरया नववीकरणरया िगयाउन सके् व्वसयाय करियाई सम्झनुपछ्म  र यो िब्दिे व्वसयायकरको 
अतरररति प्चलिर कयानुनबरोजजर सोरया ियाग्े व्याज वया हजया्मनया वया िुल्क वया जररवयानयासरेरियाई 
जनयाउँछ । 

(ग) “कर अघधकृर”भन्यािे नगरपयालिकयाको प्रुख प्ियासकीय अघधकृर सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे 
कर अघधकृरको रुपरया कयार गन्म जजम्मवेयारवी प्याप्त प्रुख प्ियासकीय अघधकृरद्यारया प्त्ययायोजजर 
अघधकयार प्योग गनने नगरपयालिकयाको कर्मचयारवीियाईसरेर जनयाउँछ ।

(ि) ”कर एकयाइ” भन्यािे नगरपयालिकयारया कर सम्बन्वी कयार, कयारवयाहवी र तनण्मय गनने जजम्मवेयारवी प्याप्त 
कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय अन्तग्मरको रयाजश्व प्ियासनकया ियामग गठन गररएको प्ियासतनक एकयाइ 
सम्झनु पछ्म  ।

(ङ)  “करदयारया”भन्यािे ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर कर तरनु्मपनने दयाययवि भएकया व्क्ति, फर्म वया 
संस्याियाई सम्झनु पद्मछ र यो िब्दिे कर अघधकृरिे कुनै करको तववरण ब्ुझयाउन सूचनया हदएको  
वया अरु कुनै कयारबयाहवी सुरु गरेको व्क्तिियाईसरेर जनयाउँछ । 

(च)  “कयाय्मपयालिकया”भन्यािे नगर कयाय्मपयालिकयाियाई सम्झनु पद्मछ । 
(छ)  “कयाय्मतवघध”भन्यािे व्वसयाय कर सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६ सम्झनु पद्मछ ।
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(ज)  “कयायया्मिय”भन्यािे नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय सम्झनु पद्मछ र यो िब्दिे नगरपयालिकयाको 

सङ्ठन संरचनयारया रहकेो ियाखया/ उपियाखया वया रयाजश्व प्ियासनकया ियामग गठन गररएको प्ियासतनक 
एकयाई वया विया कयायया्मिय सरेरियाई जनयाउँछ । 

(्झ)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनु पद्मछ । 
(ञ)  “व्वसयाय”भन्यािे नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सञ्यािन गररने कुनै पतन प्कयारको उद्ोग, व्यापयार, 

पेसया, बैंक, तवत्तवीय संस्या, सहकयारवी वया यस् ैअन्य प्कृतरकया व्वसयाययक कयारोबयार सम्झनु पद्मछ ।
(ट)  “विया कयायया्मिय”भन्यािे नगरकयाय्मपयालिकया अन्तग्मरको विया कयायया्मियियाई सम्झनु पद्मछ ।
(ठ) “प्रुख प्ियासकीय अघधकृर”भन्यािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को दफया ८४ बरोजजर 

तनयतुि नगरपयालिकयाको प्रुख प्ियासकीय अघधकृरियाई सम्झनु पद्मछ ।
 

पररचे्द २
व्वसयाय दरया्म, नववीकरण र वगमीकरण सम्बन्वी व्वस्या

३. दरया्म गरवी व्वसयाय सञ्यािन गनु्मपनने : (१) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र व्वसयाय सञ्यािन गन्म चयाहने व्क्ति वया 
संस्यािे अक्भिेख प्योजनको ियामग नगरपयालिकयारया व्वसयाय दरया्म गनु्म पननेछ ।

   रर, व्वसयाय सञ्यािन गन्मपूव्म प्चलिर कयानुन बरोजजर रोहकएको तनकयायबयाट अनुरतर 
लिनुपनने अवस्यारया सम्बन्न्र तनकयायबयाट अनुरतर लिनुपनने दयाययवि सम्बन्न्र व्वसयाय सञ्यािन गनने 
व्क्तिको हुनेछ ।
(२)  यो कयाय्मतवघध प्यारम्भ हुनु अगयावै नगरपयालिकयारया दरया्म नगरवी सञ्यािन भैरहेकया व्वसयायसरेर यस 

कयाय्मतवघध बरोजजर अतनवयाय्म रुपरया दरया्म गरयाउनु पननेछ । 
(३)  उपदफया (२) बरोजजर व्वसयाय दरया्म गनने प्योजनकया ियामग कयायया्मियिे तनजचिर अवघध रोकी 

व्वसयाय दरया्म गरयाउनकया ियामग अनुसूचवी–१ बरोजजरको ढयाचँयारया सूचनया प्कयािन गननेछ ।
(४)  उपदफया (३) बरोजजरको सूचनयाियाई कयायया्मियिे रेहियो, टेलिक्भजन, पत्रपमत्रकया िगयायर अन्य 

उपयतुि सञ्यार रयाध्यरद्यारया प्चयार प्सयारको व्वस्या मरियाउन सके्छ ।
(५)  उपदफया (२) बरोजजर दरया्म नगरवी सञ्यािन भएकया व्वसयायियाई कयायया्मियिे तनजिे तरनु्म पनने कर 

असुि उपर गरवी व्वसयाय बन् गन्म/गरयाउन सके्छ । 
४. व्वसयाय दरया्मको ियामग दरखयास् हदने र दरया्म गनने : (१) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र व्वसयाय सञ्यािन गन्म 

चयाहने व्क्ति वया संस्यािे अनुसूचवी–२ रया उल्लिखखर ढयाचँयारया कयायया्मियरया दरखयास् हदनु पननेछ । 
(२)  उपदफया (१) बरोजजरको दरखयास् हददँया देहयायकया तववरण रथिया कयागजयारसरेरसँग्न गरेको हुनु 

पननेछ :
(क) व्वसयाययको नेपयािवी नयागररकरयाको प्तरलितप
(ख) प्चलिर कयानुन बरोजजर अन्य तनकयायबयाट व्वसयाय दरया्म र इजयाजर प्याप्त गरेको 

प्रयाणपत्रको प्तरलितप
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(ग) गैर नेपयािवी नयागररकको हकरया सम्बन्न्र देिको रयाजदरुयाबयासबयाट व्वसयाय गन्मको ियामग 

प्याप्त अनुरतर प्रयाणपत्रको प्तरलितप
(ि) सम्बन्न्र विया कयायया्मियको घसफयाररस
(ङ) कयायया्मियिे रोकेकया अन्य तववरण रथिया कयागजयारहरू
(च)  सञ्यािकको दईु प्तर पयासपोट्म सयाइजको फोटो ।

(३) उपदफया (१) बरोजजर दरखयास् प्याप्त भएपलछ कयायया्मियिे सो उपर आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी 
आर्थिक ऐनरया रोहकए बरोजजरको दरया्म िुल्क लिई व्वसयाय दरया्म गननेछ । 

(४) उपदफया (३) बरोजजर व्वसयाय दरया्म भएपलछ कर एकयाइिे दरया्म भएको व्वसयायको तववरण 
अनुसूचवी–३ बरोजजरको व्वसयाय दरया्म हकरयाबरया उलेिख गरवी व्वसयायको िगर कयायर गननेछ । 

(५)  उपदफया (३) बरोजजर व्वसयाय दरया्म भएपलछ कर एकयाइिे तनवेदकियाई अनुसूचवी–४को ढयाचँयारया 
व्वसयाय दरया्म प्रयाणपत्र उपिब्ध गरयाउनेछ ।

(६)  विया कयायया्मियरै व्वसयायदरया्म गनने व्वस्या मरियाइएको अवस्यारया यस दफया बरोजजर व्वसयाय 
दरया्मको ियामग दरखयास् लिने र व्वसयाय दरया्म गरवी प्रयाणपत्र हदने कयाय्म सम्बन्न्र विया कयायया्मियिे 
गननेछ । 

(७)  उपदफया (६) बरोजजर दरया्म भएकया व्वसयायहरूको तववरण रयाघसक रुपरया कर एकयाइरया पठयाउनु 
पननेछ । 

(८) कुनै व्क्तिको नयाररया एउटै उदे्श्य भएको एकभन्या बढवी स्यानरया व्वसयाय सञ्यािन गनु्मपनने 
भएरया प्चलिर कयानुनरया अन्यथिया व्वस्या भएको अवस्यारया बयाहके छुट्याछुटै् व्वसयाय दरया्म 
गरयाउनु पननेछ ।

(९)  एक पटक व्वसयाय दरया्म भएपलछ दरया्म खयारेजवीको तनवेदन नपरेसम्म सो व्वसयाय सञ्यािनरया 
रहकेो रयानवी कर असुि गररनेछ । 

(१०) कयायया्मियिे यस दफया बरोजजर दरया्म भएकया व्वसयायको प्रयाणपत्रको प्तरलितपसहहर दरया्म 
सम्बन्वी तववरण चौरयाघसक रुपरया सम्बन्न्र आन्तररक रयाजश्व कयायया्मिय वया करदयारया सेवया 
कयायया्मियियाईसरेर पठयाउनु पननेछ ।

५. व्वसयाय नववीकरण गनु्मपनने : (१) दफया ४ बरोजजर दरया्म भएकया व्वसयायवीहरूिे वयार्षक रुपरया व्वसयाय 
कर चुतिया गरवी व्वसयायको नववीकरण गरयाउनु पननेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर कर चुतिया गरवी नववीकरण गरयाउने कयाय्म प्ते्यक आर्थिक वष्मक्भत्र गरयाई 

सकु्पननेछ । 
(३)  उपदफया (२) बरोजजर करचुतिया गरवी नववीकरण गनने कयाय्म चयािु आर्थिक वष्मको आजश्वन रसयान्तक्भत्र 

गनने करदयारयाियाई नगरपयालिकयाको प्चलिर कयानुन बरोजजर छुट सुतवधया उपिब्ध गरयाउन सहकनेछ 
। 

६.  ितुिवी सेवया सञ्यािन गन्म सहकने :(१)कयायया्मियिे यस कयाय्म तवघध बरोजजर व्वसयायको दरया्म, नववीकरण र खयारेजवी 
सम्बन्वी कयाय्मको सहजरयाकया ियामग व्वसयायवीियाई पयायक पनने स्यानरया िुतिवी सेवया सञ्यािन गन्म सके्छ । 
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(२)  उपदफया (१) बरोजजरको िुतिवी सेवया सञ्यािनकया ियामग नगरपयालिकयारया हरिययािवीि व्वसयाययक 
रथिया पेसयागर संि—संस्याहरूसँग सरन्वय गन्म सके्छ । 

७.  व्वसयायको वगमीकरण सम्बन्वी व्वस्या: (१) नगरपयालिकयािे व्वसयाय कर प्योजनकया ियामग आफनो 
षिते्रक्भत्र सञ्यािन हुने व्वसयायियाई व्वसयायको हकघसर, कयारोबयार रथिया पूँजवी िगयानवी एवर्ख स्यािगर 
अवस्यासरेरकया आधयाररया आर्थिक ऐनरया वगमीकरण गरवी सोहवी अनुसयार करको दर रोक् सके्छ । 
(२)  उपदफया (१) बरोजजर वगमीकरण गनने कयाय्म व्वसयाय दरया्म गदया्मकै बखर गररने र सोको व्होरया 

व्वसयाय प्रयाण-पत्ररया नै उलेिख गनुपननेछ ।
(३)  कर अघधकृरिे व्वसयाय कर तनधया्मरणगदया्म उपदफया (१) बरोजजर कयायर गररएको वगमीकरण ियाई 

आधयार रयानवी गनु्म पननेछ ।
    

पररचे्द – ३
तववरण हरेफेर सम्बन्वी व्वस्या

८. तववरण हरेफेर भएरया जयानकयारवी गरयाउनु पनने :(१)करदयारयािे व्वसयाय सञ्यािन गदया्म तनवेदन सयाथि पेस 
गरेकया तववरणरया हरेफेर, पररवर्मन वया नयारसयारवी गनु्मपनने भएरया त्यसको कयारण परेको मरतरिे रवीस हदनक्भत्र 
तनवेदनरयाफ्म र कयायया्मियरया जयानकयारवी हदनु पननेछ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन परेरया कयायया्मियिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी व्होरया रनयाघसव 

देखखएरया तनवेदन परेको पैरवीस हदनक्भत्र तववरण हरेफेर भएको कयारण व्वसयायको प्कृतर र 
कयारोबयार गनने वस् ु रथिया सेवयाको हकघसररया संिोधन हुने रहेछ भने सो प्कृतरको व्वसयायको 
ियामग रोहकएको कर रकर र तववरण हरेफेर बयापर आर्थिक ऐन रया रोहकएको दस्रु लिई तववरण 
संिोधन गररहदनु पननेछ । 

(३)  उपदफया (२) बरोजजर संिोधन गररएको तववरणको व्होरया कर एकयाइिे व्वसयाय दरया्म हकरयाब र 
प्रयाणपत्ररयासरेर उलेिख गरवी सोको तववरण पन्ध्र हदनक्भत्र सम्बन्न्र आन्तररक रयाजश्व कयायया्मिय 
वया करदयारया सेवया कयायया्मियरया पठयाउनु पननेछ । 

(४) उपदफया (२) बरोजजर व्वसयायको प्कृतर र कयारोबयार गनने वस् ुरथिया सेवयाको हकघसररया पररवर्मन 
भै कयायर हुने नयया ँप्कृतरको व्वसयायको कर सयातवकको प्कृतरको व्वसयायको तनमरत्त रोहकएको 
करभन्या बढवी ियाग्े भएरया सो फरक रकर रयात्र असुि गररनेछ र कर ियाग्े अवस्यारया आगयारवी 
आर्थिक वष्मदेखख नयया ँकयायर हुने दरिे कर लिने गरवी चयािु आर्थिक वष्मको हकरया सयातवककै प्कृतर 
बरोजजर कर असुि गररनेछ । 

(५)  यस दफया बरोजजर तववरण हरेफेर सम्बन्वी कयाय्म विया कयायया्मियरयाफ्म र हुने व्वस्या मरियाइएको 
अवस्यारया हेरफेर भएको तववरण पन्ध्र हदनक्भत्र कर एकयाइ र सम्बन्न्र आन्तररक रयाजश्व 
कयायया्मिय वया करदयारया सेवया कयायया्मियियाई उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।
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९. सया्झदेयार थिपिट र ठयाउँसयारवी सम्बन्वी प्हरियया :(१) एक व्क्ति वया एकभन्या बढवी व्क्तिको नयाररया दरया्म 

कयायर भएको व्वसयायरया सया्झदेयार थिपिट गनु्म परेरया आवश्यक कयागजयारसरेर संिग् रयाखवी कयायया्मियरया 
तनवेदन हदनु पननेछ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन परेरया सम्बन्न्र कर एकयाइिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी चयािु 

आर्थिक वष्मसम्मको कर असुि गरवी आर्थिक ऐनरया रोहकएको दस्रु लिई प्रुख प्ियासकीय 
अघधकृरको स्वीकृतरिे सया्झदेयार थिपिट सम्बन्वी तववरण कयायर गरवी सोको जयानकयारवी सम्बन्न्र 
व्वसयायवी र विया कयायया्मिय ियाईसरेर हदनु पननेछ ।

(३) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र एक स्यानरया सञ्यािनरया रहकेो व्वसयाय नगरपयालिकया षिते्रक्भत्रकै अकको 
स्यानरया ठयाउँसयारवीको ियामग तनवेदन परेरया कर एकयाइिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी चयािु आर्थिक 
वष्मसम्मको कर असुि गरवी कयायया्मियको िगर रथिया व्वसयायदरया्म प्रयाणपत्ररयासरेर तववरण 
अद्यावघधक गररहदनु पननेछ । 

(४)  उपदफया (३) बरोजजर ठयाउँसयारवी भएको जयानकयारवी सम्बन्न्र विया रथिया सयातवकको विया कयायया्मिय 
र सम्बन्न्र आन्तररक रयाजश्व कयायया्मिय वया करदयारया सेवया कयायया्मियियाईसरेर हदनु पननेछ ।

(५) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सञ्यािनरया रहकेो व्वसयाय नगरपयालिकया षिते्रभन्या बयाहहर अकको स्यानरया 
ठयाउँसयारवीको ियामग तनवेदन परेरया कर एकयाइिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी चयािु आर्थिक वष्मसम्मको 
कर असुि गरवी कयायया्मियको िगररया तववरण अद्यावघधक गरवी ठयाउँसयारवी जयाने स्यानवीय रह ियाई 
िेखवीपठयाई सोको जयानकयारवी सम्बन्न्र व्वसयायवी र विया कयायया्मियियाईसरेर हदनु पननेछ । 

(६)  उपदफया(२), (४) र (५) बरोजजरको जयानकयारवी प्याप्त भएपलछ सम्बन्न्र विया कयायया्मियिे आफनो 
व्वसयाय िगर हकरयाबरया तववरण जनयाई िगर अद्यावघधक गनु्म पननेछ ।

(७) उपदफया (५) बरोजजर िगर खयारेजको ियामग िेखवीगए पलछ रोहकएको सरयक्भत्र सम्बन्न्र 
कयायया्मियरया गई व्वसयायको दरया्म िगर कयायर गरयाउनु सम्बन्न्र व्वसयाययको कर्मव् हुनेछ । 

१०. तववरण रयाग गन्म र तनदनेिन हदनसके् : (१)कुनै पेसया, व्वसयाय वया व्यापयारको सम्बन्रया तववरण ब्ुझयाउनु 
पनने दयाययवि भएको व्क्तििे तववरण नब्ुझयाएरया वया तववरण दयाखखिया गदया्म व्होरया फरक पयारवी दयाखखिया 
गरेको भनवी िङ्ख कया गन्म सहकने आधयार र कयारण भएरया कर अघधकृरिे तनजियाई आधयार र कयारण खोिवी 
तववरण दयाखखिया गन्म आदेि हदन सके्छ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजर आदेि प्याप्त भएरया सम्बन्न्र व्क्तििे सो आदेि प्याप्त भएको मरतरिे 

रवीस हदनक्भत्र कर एकयाइरया तववरण दयाखखिया गनु्म पननेछ । 
(३)  उपदफया (२) बरोजजरको म्यादक्भत्र तववरण दयाखखिया गन्म नसके् सम्बन्न्र व्क्तििे आधयार 

कयारण खोिवी सरययावधवी थिपको ियामग तनवेदन हदएरया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे औचचत्य हरेवी 
रवीस हदन सम्मको सरययावघध थिप हदन सके्छ । 

(४) यस कयाय्मतवघध बरोजजर दरया्म भएकया पेसया वया व्वसयाय सञ्यािन गदया्म सयारयाजजक सदयाचयार कयायर 
रयाख्ु पननेछ र यस सम्बन्रया कयायया्मियिे हदने तनदनेिनको पयािनया गनने गरयाउने दयाययवि सम्बन्न्र 
व्वसयाययको हुनेछ । 
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पररचे्द ४
कर ब्ुझयाउने दयाययवि, कर तनधया्मरण र कर दयाखखिया

११. कर ब्ुझयाउने दयाययवि :(१) नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्रको व्यापयार, व्वसयाय वया सेवयारया पुँजवीगर 
िगयानवी र आर्थिक कयारोबयारकया आधयाररया वगमीकरण गरवी व्वसयाय दरया्म र नववीकरणरया सभया द्यारया स्वीकृर 
आर्थिक ऐनिे रोकेको दररया व्वसयाय कर िगयाउने र उठयाउनेछ ।
(२) ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर व्वसयाय कर बु्झयाउने दयाययवि व्वसयाय सञ्यािन गनने व्क्ति वया 

तनजको प्तरतनघधको हुनेछ ।
(३) कुनै व्वसयायको सम्बन्रया उपदफया (२) बरोजजर कर ब्ुझयाउने दयाययवि एकभन्या बढवी व्क्ति 

उपर रहछे भने कर ब्ुझयाउने दयाययवि सबैंको सरयान हुनेछ र उनवीहरूरध्य े आपसवी सहरतरको 
जनुसुकै व्क्तििे कर ब्ुझयाउन सके्छ । रर, सब ैकरदयारयाबयाट दयारयासयाहवीिे भयाग गरवी कर असुि 
गररनेछैन ।

(४)  ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर कर तरनु्मपनने व्क्ति नयाबयािक रहछे भने तनजिे ब्ुझयाउन पनने कर 
तनजको अक्भभयावक वया तनजको संरषिकिे तरनु्मपननेछ ।

(५)  ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर व्वसयाय दरया्म गरयाउने, रोहकएको सरयरया तववरण पेस गनने, 
ब्ुझयाउनु पनने कर रथिया िुल्क वया जररवयानया वया व्याज हजया्मनया सरयरै दयाखखिया गनने, कर अघधकृर वया 
कयायया्मियिे रयाग गरेको सूचनया वया रथ्याङ्क सरयरै उपिब्ध गरयाई सहयोग पुर्ख ययाउने दयाययविसरेर 
करदयारयाको हुनेछ । 

१२. कर तनधया्मरण : (१) करदयारयािे दफया ४ बरोजजर व्वसयाय दरया्म गदया्म पेस गरेको तववरण र पररचे्द ३ 
बरोजजर हेरफेर भएको तववरणसरेरकया आधयाररया कर अघधकृरिे कर तनधया्मरण गननेछ ।
(२)  यस कयाय्मतवघध बरोजजर करदयारयािे पेस गरेको तववरण गिर वया ्झठुो देखखएरया वया तववरण यथियाथि्म 

देखयाएको भनवी तवश्वयास गन्म सहकने रनयाघसब कयारण नदेखखएको अवस्यारया कर अघधकृरिे कर 
परवीषिण गरवी कर तनधया्मरण गन्म सके्छ । 

(३)  उपदफया (२) बरोजजर कर तनधया्मरण गनु्मपनने देखखएरया कर अघधकृरिे करदयारयाियाई आधयार र 
कयारण खुियाई आफनो स्ष्टवीकरण पेस गन्म पन्ध्र हदनको सूचनया हदनु पननेछ । 

(४)  उपदफया (३) बरोजजर सूचनया प्याप्त भएकोरया करदयारयािे सूचनयारया रोहकएको म्यादक्भत्र आफनो 
स्ष्टवीकरण पेस गनु्म पननेछ ।

(५)  कर अघधकृरिे उपदफया (४) बरोजजर रोहकएको म्यादक्भत्र स्ष्टवीकरण पेस गरेकोरया सोसरेरियाई 
आधयार रयानवी रथिया स्ष्टवीकरण पेस नगरेको अवस्यारया यस दफया बरोजजर कर तनधया्मरण गनु्म पननेछ ।

१३.  कर तनधया्मरणको सूचनया : (१) दफया १२ बरोजजर कर अघधकृरबयाट कर तनधया्मरण भएपलछ करदयारयािे 
ब्ुझयाउनु पनने कर रकर, स्यान, सरय घसरया र बैंक खयारया नम्बरसरेर उलेिख गरवी अनुसूचवी ६ बरोजजरको 
ढयाचँयारया करदयारयाियाई कर तनधया्मरणको सूचनया हदनु पननेछ ।
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(२)  उपदफया (१) बरोजजर कर तनधया्मरणको सूचनया प्याप्त भएपलछ करदयारयािे सो सूचनयारया उल्लिखखर 

स्यान र सरय सवीरयाक्भत्र कर दयाखखिया गनु्म पननेछ ।
(३)  उपदफया (१) बरोजजर रोहकएको बैंक खयारयारया कर दयाखखिया गरेको अवस्यारया करदयारयािे त्यसको 

बैंक भौचर कयायया्मियरया ब्ुझयाउनु पननेछ ।
(४)  कयायया्मियिे यस कयाय्मतवघध बरोजजर तनधया्मरण गररएको कर तवदु्रवीय रयाध्यरबयाटसरेर भुतियानवी 

गनने व्वस्या मरियाउन सके्छ ।
१४. कर दयाखखिया गनु्मपनने : (१) करदयारयािे ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर प्ते्यक आर्थिक वष्मको तनमरत्त 

तरनु्मपनने कर रकर सोहवी आर्थिक वष्मको आषयाढ रसयान्तक्भत्र कयायया्मियरया दयाखखिया गनु्म पननेछ । 
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन करदयारयािे चयाहरेया कुनै आर्थिक वष्मको कर 

रकर कयायया्मियिे रोकेको बैंक खयारयारया अघिलिो वष्मरयासरेर दयाखखिया गन्म सके्छ । 
(३)  उपदफया (२) बरोजजर अमग्रर रुपरया कर दयाखखिया गदया्म पयाउने छुट सुतवधया नगरपयालिकयाको 

प्चलिर कयानुनरया रोहकए बरोजजर हुनेछ ।
१५.  कर दयाखखियाको तनस्या हदनुपनने : करदयारयािे ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर ब्ुझयाउनु पनने कर रकर दयाखखिया 

गरेपलछ कयायया्मियिे करदयारयाियाई रत्याि त्यसको तनस्या हदनु पननेछ ।
१६. कर असुिवी सम्बन्वी व्वस्या : (१) ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर असुि उपर गनु्मपनने कर बयापरको रकर 

करदयारयािे दफया १४ बरोजजर रोहकएको अवघधरया दयाखखिया नगरेरया कर अघधकृरिे प्रुख प्ियासकीय 
अघधकृरको पूव्म स्वीकृतर लिई देहयायको एक वया एकभन्या बढवी रररकया अपनयाई कर असुि गन्म सके्छ :

(क)  करदयारयाियाई हफरया्म गनु्मपनने भए त्यसरया कट्वी गरेर ।
(ख)  नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयार, नगरपयालिकया वया सरकयारवी स्यामरविकया संि संस्याबयाट 

करदयारयािे पयाउने रकरबयाट कट्वी गन्म िगयाएर ।
(ग)  बैंक वया तवत्तवीय संस्यारया रहकेो करदयारयाको रकरबयाट कट्वी गन्म िगयाएर ।
(ि)  करदयारयाको कयारोबयार रोक्या गरेर ।
(ङ)  करदयारयाको चि रथिया अचि सम्पचत्त दयाववी वया रोक्या गरेर ।
(च)  करदयारयाको सम्पचत्त एकै पटक वया पटक पटक गरवी रोहकए बरोजजर लिियार तबरिी गरेर ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजरको प्हरियया प्यारम्भ गनु्मअघि करदयारयाियाई पन्ध्र हदनको म्यादसहहर लिखखर 
जयानकयारवी गरयाउनु पननेछ । 

(३)  उपदफया (१)को खण्ड (च) बरोजजर लिियारको कयारवयाहवी सुरु भएपलछ सो कयारवयाहवी सरयाप्त हुनु 
पूव्म कर दयाखखिया गन्म ल्याएरया ब्ुझयाउन बयाकँी कर रकरको थिप पयाचँ प्तरिर िुल्कसहहर असुि 
गररनेछ ।

(४)  लिियारबयाट प्याप्त रकर करदयारयािे तरनु्मपनने कर रकरभन्या बढवी भएरया बढवी भए जतर रकर सयाठ्वी 
हदनक्भत्र सम्बन्न्र करदयारयाियाई हफरया्म हदनु पननेछ । 

(५)  उपदफया (४) बरोजजर रकर हफरया्म गदया्म तनजिे उपिब्ध गरयाएको बैंक खयारयारया जम्मया गररहदनु 
पननेछ । 
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पररचे्द ५
व्वसयाय दरया्म खयारेजवी रथिया दण्ड जररवयानया

१७. व्वसयाय दरया्म खयारेज गन्म सहकने :(१)कुनै करदयारयािे व्वसयाय बन् गन्म चयाहेरया यस ऐन बरोजजर ियाग्े 
कर ब्ुझयाई व्वसयाय दरया्म खयारेज गन्म तनवेदन हदन सके्छ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन नपरेसम्म व्वसयाय सञ्यािनरै रहकेो रयानवीकर असुि उपर  गररनेछ 

। 
(३) व्वसयायवीिे यस कयाय्मतवघध बरोजजर दरया्म भएको व्वसयाय बन् गन्म चयाहरेया सोको कयारण खोिवी 

सम्बन्न्र विया कयायया्मियरया तनवेदन हदनु पननेछ ।  
(४) उपदफया (३) बरोजजर तनवेदन प्याप्त भएपलछ विया कयायया्मियिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी चयािु 

आर्थिक वष्मसम्मको कर रकर असुि गरवी व्वसयाय खयारेजवीको ियामग कर एकयाईरया घसफयाररससहहर 
पठयाउनु पननेछ । 

(५)  उपदफया (४)बरोजजर विया कयायया्मियबयाट घसफयाररस भै आएपलछ कर एकयाइिे कयागजयार अध्ययन 
गरवी िगर कट्याबयापर आर्थिक ऐनरया रोहकएको दस्रु लिई िगर कट्यागरवी सोको जयानकयारवी 
सम्बन्न्र विया कयायया्मिय, व्वसयायवी र सम्बन्न्र आन्तररक रयाजश्व कयायया्मिय वया करदयारया सेवया 
कयायया्मियियाई हदनु पननेछ ।

(६)  यस दफयारया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन यो कयाय्मतवघध ियागुहुनु पुव्म दरया्म भइ 
तवगरदेखख नै सञ्यािनरया नरहकेया व्वसयायको हकरया िगर कट्याको ियामग कयायया्मियिे तनजचिर 
अवघध रोकी आवश्यक प्रयाणसहहर तनवेदन पेस गन्म सूचनया प्कयािन गन्म सके्छ ।

(७)  उपदफया (६) बरोजजर िगर कट्या गदया्म अपनयाउनु पनने अन्य कयाय्मतवघध सरय सरयरया कयाय्मपयालिकयािे 
रोहकहदए बरोजजर हुनेछ ।

१८. जररवयानया रथिया थिप दस्रु ियाग्े :(१)ऐन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर कर ब्ुझयाउनु पनने अवघधक्भत्र कर 
नब्ुझयाएरया आर्थिक ऐनरया रोहकएको दररया जररवयानयासहहर कर असुि गररनेछ । 
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन दफया १७को उपदफया (६) बरोजजर िगर 

कट्याहुने व्वसयायको हकरया यस दफया बरोजजरको जररवयानया िगयाइने छैन ।
१९. कर नतरननेको तववरण प्कयािन गन्म सके् नगरपयालिकयािे ऐन रथिया यस कयाय्मतवघध बरोजजर तरनु्म ब्ुझयाउनु 

पनने कर रकर दयाखखिया नगनने व्क्ति वया संस्याको नयार कयाय्मपयालिकयाबयाट तनण्मय गरवी सयाव्मजतनक गन्म सके्छ 
।

२०. व्वसयाय सञ्यािन नभएको घसफयाररस हदनसके् : (१) प्चलिर कयानुन बरोजजर दरया्म भएकया व्वसयाय 
तवतवध कयारणिे सञ्यािनरया नै आउन नसकी व्वसयाय वन्कया ियामग सम्बन्न्र तनकयायको नयाररया 
घसफयाररस लिन चयाहने व्क्तििे सोको तवस्रृ कयारण उलेिख गरवी सम्बभ भए सम्मकया प्रयाण संिग् रयाखवी 
सम्बन्न्र विया कयायया्मियरया तनवेदन हदनु पननेछ । 
(२)  उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन प्याप्त भएपलछ विया कयायया्मियिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी व्होरया 
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रनयाघसव देखखन आएरया आर्थिक ऐनरया रोहकएको दस्रु लिई व्वसयाय सञ्यािनरया नरहकेो व्होरया 
खुियाई आफनो िगररया कट्या गरवी व्वसयाय खयारेजवीको ियामग सम्बन्न्र तनकयायरया घसफयाररस गनने र 
सोको जयानकयारवी कर एकयाइियाईसरेर हदनु पननेछ । 

(३)  उपदफया (२) बरोजजर विया कयायया्मियबयाट गररने िगर सम्बन्वी अन्य कयाय्मतवघध सरय सरयरया 
कयाय्मपयालिकयािे रोहकहदए बरोजजर हुनेछ । 

२१. व्वसयाय दरया्म/नववीकरण नगरवी सञ्यािन गरेरया कयारवयाहवी हुने :(१) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र प्चलिर 
कयानुन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर दरया्म वया नववीकरण नगरवी व्वसयाय सञ्यािन गरेको पयाइएरया कयायया्मियिे 
सम्बन्न्र व्वसयायवीियाई पैतरस हदनको म्याद हदई व्वसयाय दरया्मको ियामग पत्रयाचयार गनु्म पननेछ । 
(२)  उपदफया (१) बरोजजर व्वसयाय दरया्म वया नववीकरणकया ियामग जनयाउ हदएको मरतरिे पैतरस हदनक्भत्र 

व्वसयाय दरया्म वया नववीकरण नगरेरया सम्बन्न्र व्क्तिको हकरया नगरपयालिकयाबयाट प्वयाह हुने सब ै
हकघसरकया सेवया सुतवधयाहरू बन् गन्म सहकनेछ । 

(३) उपदफया (२) बरोजजर सेवया सुतवधया रोक्या रयाखेको रवीन रहहनयाक्भत्र पतन व्वसयायदरया्म वया नववीकरण 
नगरवी व्वसयाय सञ्यािन गरेरया नगरपयालिकयािे बयाकँी वक्यौरया कर रथिया जररवयानया दफया १६को 
उपदफया (१) बरोजजर असुिउपर गरवी दरया्म खयारेजवीकयाियामग सम्बन्न्र तनकयायरया िेखवी पठयाउन 
सके्छ । 

(४) उपदफया (३) बरोजर दरया्म खयारेजवीकया ियामग िेखवी पठयाउनु पूव्म त्यस्या व्वसयाययको सूचवी सयाव्मजतनक 
गन्म सहकनेछ ।

(५)  यस दफया बरोजजर व्वसयाय बन्को ियामग सम्बन्न्र तनकयायरया िेखवी पठयाउनुपूव्म सम्बन्न्र 
व्वसयायवीियाई आफनो सफयाइ पेस गनने पयया्मप्त रौकया हदनु पननेछ ।

पररचे्द – ६
तवतवध

२२. प्तरलितप हदन सके् : (१) व्वसयायको दरया्म प्रयाणपत्र हरयाएरया, च्यातरएरया वया यस् ैअन्य कयारणिे नयया ँ
प्रयाणपत्र उपिब्ध गरयाउनु पनने अवस्या भएरया कर एकयाइिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी आर्थिक ऐनिे 
रोकेको प्तरलितप दस्रु लिई प्तरलितप प्रयाणपत्र जयारवी गन्म सके्छ । 
(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन नववीकरण गनने रहि खयािवी नभएको 

अवस्यारया नयया ँप्रयाणपत्र उपिब्ध गरयाउँदया यस दफया बरोजजरको दस्रु ियाग्े छैन । 
२३.  प्ोत्सयाहन गन्म सके् : नगरपयालिकयाि एकि रहहिया, सवीरयान्तकृर र उत्वीहिरवग्म रथिया तवपन् यवुयाको 

उद्रिवीिरया तवकयासियाई योगदयान पुर्ख ययाउने प्कृतरकया व्वसयायियाई प्वधि्मन गन्म आर्थिक ऐन रथिया वयार्षक 
नवीतर रथिया कयाय्मरिररयाफ्म र आवश्यक व्वस्या गन्म सके्छ । 

२४. रिमरक सम्बन्वी व्वस्या : व्वसयायिे नेपयािको प्चलिर रिर ऐन रथिया रिरसँग सम्बन्न्र प्चलिर तनयर 
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कयानुनको पूण्म पयािनया गनु्म पननेछ । 

२५. फोहोररैिया रथिया वयारयावरण व्वस्यापन: (१) संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण रथिया वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन नगरवी सञ्यािन गनु्मपनने व्वसयायको हकरया प्चलिर कयानुन 
बरोजजर सम्बन्न्र तनकयायको स्वीकृतर लिनु पनने दयाययवि सम्बन्न्र व्वसयाययको हुनेछ । 
(२)  नगरपयालिकयाक्भत्र सञ्यािन हुने उद्ोग वया व्वसयायिे उत्यादन वया उत्सज्मन गरेको फोहोररैिया र 

प्दूषणको व्वस्यापन गनने जजम्मवेयारवी स्यर्ख व्वसयाययकै हुनेछ ।
(३)  व्वसयाय सञ्यािनको रिररया उत्यादन हुने औद्ोमगक, स्यास्थ्य संस्याजन्य र हयानवीकयारक फोहोररैिया 

बयाहकेको अन्य सयाधयारण फोहोररैिया नगरपयालिकयािे चयाहरेया रोकेको सेवया िुल्क लिई व्वस्यापन 
गररहदन सके्छ ।

२६. व्वसयायवीिे सयारयाजजक उत्तर दयाययवि वहन गनु्मपनने : (१)व्वसयायवीिे प्चलिर कयानुन बरोजजर रोहकएको 
नयाफयाको अिं सयारयाजजक उत्तरदयाययवि िवीष्मकरया छुट्याई नगरपयालिकयाक्भत्र सयारयाजजक सेवयारया खच्म गनु्म 
पननेछ । 
(२)  कयायया्मियिे स्यानवीय आवश्यकरया र औचचत्यकया आधयाररया व्वसयायवीियाई सयारयाजजक उत्तरदयाययवि 

िवीष्मकरया छुट्याइएको रकर खच्म गनने षिते्र रोक् सके्छ । 
(३) यस दफया बरोजजर सयारयाजजक सेवयारया गररएको खच्मको तववरण व्वसयायवीिे कयायया्मियरया उपिब्ध 

गरयाउनु पननेछ । 
२७. विया कयायया्मियको जजम्मवेयारवी : (१)आफनो वियाक्भत्र सञ्यािनरया रहकेया व्यापयार, व्वसयायको अक्भिेख 

अनुसूचवी–७ बरोजजरको ढयाचँयारया अद्यावघधक गरवी सोको तववरण रयाख्े जजम्मवेयारवी सम्बन्न्र विया 
कयायया्मियको हुनेछ ।
(२) उपदफया (१) बरोजजर विया कयायया्मियरया तववरण अद्यावघधक नहँुदयासम्म नगरपयालिकया षिते्रक्भत्रको 

समू्पण्म तववरण कर एकयाइरया रयाखखनेछ । 
(३)  उपदफया (२) रया जुनसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन दफया ९ बरोजजर सया्झदेयार थिपिट रथिया 

व्वसयायको ठयाउँसयारवी सम्बन्वी कयाय्म कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियबयाट सम्पयादन गररनेछ ।
२८. अघधकयार प्त्ययायोजन गन्म सहकने : यस कयाय्मतवघध कयायया्मन्वयनको ियामग कयाय्मपयालिकया वया प्रुख प्ियासकीय 

अघधकृररया तनहहर रहेको अघधकयार रयारहरकया कर अघधकृरियाई प्त्ययायोजन गन्म सहकनेछ । 
२९. बयाधया अि्खकयाउ फुकयाउने अघधकयार : (१)यस कयाय्मतवघध कयायया्मन्वयनको घसिघसियारया कुनै बयाधया 

अि्खकयाउ परेरया सो फुकयाउने अघधकयार कयाय्मपयालिकयाियाई हुनेछ । 
(२) उपदफया (१) बरोजजरको अघधकयारको प्योग गदया्म ऐन र यस कयाय्मतवघधको रूिभूर कुरयाियाई असर 

नपनने गरवी रयात्र गन्म सहकनेछ ।
३०. बचयाउ :(१) यस कयाय्मतवघधरया िेखखएकया कुरयारया यसै बरोजजर र निेखखएको कुरयारया प्चलिर कयानुन 

बरोजजर हुनेछ ।
(२)  यस अघि नगरपयालिकयाबयाट भए गरेकया कयारहरू यसै कयाय्मतवघध बरोजजर भए गरेको रयातननेछ ।
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अनुसूचवी–१
(दफया ३को उपदफया (३)सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया

नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय 
बयाणगङ्या कतपिवस्ु
व्वसयाय दरया्म गनने सम्बन्वी अत्यन्त जरुरवी सूचनया
प्थिर पटक प्कयाक्िर मरतर २०७..।...।....

नेपयािको संतवधयानको अनुसूचवी ८, स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को दफया ५८ रथिया यस नगरपयालिकयाको 
व्वसयाय कर व्वस्यापन कयाय्मतवघध, २०७६को दफया ३को उपदफया (२) बरोजजर हयािसम्म नगरपयालिकयारया 
दरया्म नगरवी सञ्यािनरया रहेकया कुनै पतन प्कयारको उद्ोग, व्यापयार, पेसया वया यस् ै अन्य प्कृतरकया व्वसयाययक 
कयारोबयार गनने व्क्ति, फर्म वया कम्पतनिे यो सूचनया प्कयािन भएको ३५ (पैतरस) हदनक्भत्र देहयायकया तववरण 
रथिया कयागजयार संिग् रयाखवी नगरपयालिकयाको कयायया्मिय वया सम्बन्न्र विया कयायया्मियरया तनवेदन हदनु हुन सम्बन्न्र 
सबैंको जयानकयारवीको ियामग यो सूचनया प्कयाक्िर गररएको छ । यस सूचनयाको म्यादक्भत्र तनवेदन पेस नगरवी सञ्यािन 
हुने व्वसयायियाई नगरपयालिकयाको व्वसयाय कर व्वस्यापन कयाय्मतवघध, २०७६को दफया १६ बरोजजर तनजियाई 
कयायया्मियबयाट हफरया्म गनु्मपनने भए त्यसरया कट्वी गरेर वया नेपयाि सरकयार, प्देि सरकयार, नगरपयालिकया वया सरकयारवी 
स्यामरविकया संि संस्याबयाट करदयारयािे पयाउने रकरबयाट कट्वी गन्म िगयाएर वया बैंक वयातवत्तवीय संस्यारया रहकेो 
करदयारयाको रकरबयाट कट्वी गन्म िगयाएर वया करदयारयाको कयारोबयार रोक्या गरेर वया करदयारयाको चि रथिया अचि 
सम्पचत्त दयाववी वया रोक्या गरेर वया करदयारयाको सम्पचत्त एकैपटक वया पटकपटक गरवी लिियार तबरिी गरेर तनजबयाट 
लिनुपनने व्वसयाय कर असुि उपर गरवी सोहवी कयाय्मतवघधको दफया ३को उपदफया (५) बरोजजर व्वसयाय बन्को 
कयारवयाहवीसरेर चियाउन सहकनेछ ।
(क) व्वसयाययको नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप
(ख) प्चलिर कयानुन बरोजजर सम्बन्न्र तनकयायबयाट व्वसयाय दरया्म र इजयाजर प्याप्त गरेको  प्रयाणपत्रको 

प्तरलितप
(ग) गैर नेपयािवी नयागररकको हकरया सम्बन्न्र देिको नयागररकरया वया नयागररक जतनने प्रयाणपत्रको प्तरलितप
(ि) सम्बन्न्र विया कयायया्मियको घसफयाररस वया सरजमरन रुचुल्कया
(ङ) व्वसयाय सञ्यािनरया रहकेो अवघध खुलने कयागजयारहरू (िर भयािया, पयानवी तवजुिवी तररेको रघसद, कर 

कयायया्मियरया कर ब्ुझयाएको रघसद वया अन्य यस् ैकयागजयार)
(च)  सञ्यािकको दईुप्तर पयासपोट्म सयाईजको फोटो ।

प्रुख प्ियासकीय अघधकृर 
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अनुसूचवी–२
(दफया ४को उपदफया(१)सँग सम्बन्न्र)
व्वसयायदरया्म/नववीकरण तनवेदन फयारयार

रिवीरयान्ख प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
.बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या कतपिवस्ु

तवषय : व्वसयायदरया्म/नववीकरण सम्बन्रया ।

रैिे/हयारवीिे तनम् स्यानरया सञ्यािन गन्म ियागेको व्वसयाय दरया्म गन्म/सञ्यािन गरेको व्वसयाय नववीकरण गन्म 
आवश्यक कयागजयारसहहर दरखयास् गन्म आएकया छु/छौ ं। तनयरयानुसयार ियाग्े कर ब्ुझयाउनुको सयाथि ैनगरपयालिकयाबयाट 
सरय–सरयरया हदइने आदेि/तनदनेिनसरेर पयािन गन्म रञ्रु छु/छौ ं। सयाथि ैरैिे/हयारवीिे पेस गरेको कयागजयार 
रथिया तववरणहरू ठवीक सयाचँो रहेको र फरक परे कयानुन बरोजजर कयावया्महवी भएरया रञ्रु छु/छौ ं।
१. व्वसयाययको नयार, थिर : ...............................................................
 (फर्म कम्पनवीको हकरया रु्व्क्तिको नयार)
२. व्वसयाययको स्यायवी ठेगयानया ....... जजलिया ..... गया.पया./नगरपयालिकया ......... विया नं. ... रयाग्म ....... िर नं. 

......
३.  व्वसयाययको बयाबकुो नयार, थिर : ..............................................
४.  व्वसयाय रहने स्यानको ठेगयानया : विया नं. ..... रयाग्म .......... िर नं. .....
५.  सम्पक्म  फोन नं. .............. रोबयाईि नं. ............. इरेि :................
६.  भयाियारया भएको भए व्वसयाय रहने िर र जग्याधनवीको नयार, थिर .....................................
७.  िर जग्याधनवीको ठेगयानया ..................... विया नं................. िर नं. .........................
८.  व्वसयायको तववरण/प्कृतर : .........................................................
९.  पूँजवीिगयानवी रु. ..................................
१०. फर्म/कम्पनवीको नयार : ...................................
११. पररचयपयाटवीको सयाइज : (िम्बयाई ............. चौियाई ....... वग्महफट ......)
१२. अन्यत्र दरया्म भएको भए, दरया्म नं. ................... /कयायया्मिय : ...............
१३. संिग् कयागजयारहरू :

क)  आफनै िर जग्या भए जग्याधनवी प्रयाणपत्रको प्तरलितप–१ वया भयाियारया बस् ेभए भयािया रकर र 
भुतियानवी रररकयासरेर खुिेको बहयाि सम्झौरयापत्र–१, 

ख)  नयागररकरया प्रयाणपत्रको प्तरलितप–१ वया तवदेिवी नयागररकको हकरया नेपयािम्स्र रयाजदरुयावयासबयाट 
व्वसयाययको नयाररया जयारवी कयागजयार–१, 
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ग)  व्वसयाययको हयािसयािैको पयासपोट्म सयाईजको फोटो २ प्तर, 
ि)  फर्म कम्पनवी भएरया दरया्म, इजयाजर प्रयाणपत्र
ङ)  आन्तररक रयाजश्व कयायया्मियरया अघिलिो आ.व.सम्मको कर तररेको करदयारया प्रयाणपत्रको प्तरलितप 

।

        मरतर: .........................  
             तनवेदकको दस्खर

कयायया्मिय प्योजनकया ियामग रयात्र :

 तनवेदन दस्रु : ................ दरया्म िुल्क ............. आ.व. ...............को व्वसयाय कर ............. 
पररचय पयाटवी दस्रु ............... जररवयानया ................ जम्मया रु .....................ियाग्े व्होरया प्रयाक्णर गद्मछु 
। तनजको व्वसयाय प्रयाणपत्र नं. (नववीकरणको हकरया) ................. रहेको छ ।

.................          .......................   .....................
 पेस गनने       घसफयाररस गनने      स्वीकृर गनने
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अनुसूचवी–३

(दफया४को उपदफया (४)सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय

बयाणगङ्या कतपिवस्ु
५ नं. प्देि, नेपयाि

व्वसयाय दरया्म हकरयाब
आ.व. ..............

रि.स.

दरया्म मरतर

दरया्म नं.

करदयारया सङ्कर नम्ब
र

सञ्यािक वया रु्
 व्

क्ति
को नयार

व्
वसयाय वया फर्मको नयार

फोटो

ठेगयानया

विया नं

िर नं.

फोन नं.

इरेि ठेगयानया

व्
वसयायको हकघसर

कुिपूँजवी रु

व्
वसयायको रिणवी

िर जग्
या आ

फनो वया बहयािरया रहेको 

सञ्यािन भएको वया हुने मरतर

नववीकरण भएको आ
.व.

प्रयाक्णर गननेको सहवी
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अनुसूचवी–४

(दफया४को उपदफया (५)सँग सम्बन्न्र)
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय

बयाणगङ्या कतपिवस्ु
५ नं. प्देि, नेपयाि

व्वसयाय दरया्म प्रयाणपत्र
          
            
 मरतर : २०७...। ।

करदयारया नं. ................. दरया्म मरतर : २०७..../ / गरे
प्रयाणपत्र नं. .......

................जजलिया............................ गयाउँ/नगरपयालिकया विया नं...... बस् ेरिवी .................................
ियाई तनजको नयाररया तनम् तववरण अनुसयारको व्वसयाय दरया्म गरवी यो प्रयाणपत्र जयारवी गररएको छ ।

व्वसयायको नयार : .....................................
व्वसयाययको नया. प्.नं. : ................जयारवी गनने जजलिया : ................ जयारवी मरतर : .............................
व्वसयाय सञ्यािन भएको वया हुने मरतर : ..........................
व्वसयाय रहने स्यान : ................................
बयाटोको नयार : .................... िर नं. ............... टोि .....................
व्वसयाय रहने िर/जग्याधनवीको नयार : ..............................................
व्वसयायको प्कृतर : ....................................................................
पूँजवी िगयानवी(रु.रया) : .......................................
व्वसयायको वग्म : ...........
पररचय पयाटवीको सयाइज : .............................

............   ..................        .....................
सञ्यािक    रययार गनने                  जयारवी गनने
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१) व्वसयायवीिे प्ते्यक आर्थिक वष्मको ियामग रोहकएको व्वसयाय कर उति आ.व.को आषयाढ रहहनयाक्भत्र 

ब्ुझयाई प्रयाणपत्र नववीकरण गनु्म पननेछ । गयाउँ/नगरपयालिकयाबयाट स्िगर रुपरया व्वसयाय कर टोिवी 
खटयाइएको अवस्यारया व्वसयाययको कयाय्मस्िरै व्वसयाय प्रयाणपत्र नववीकरण गन्म सहकनेछ ।

२) व्वसयाय गरवी आएको स्यान पररवर्मन गन्म परेरया विया कयायया्मियको घसफयाररसरया नगरपयालिकयाबयाट पूव्म 
स्वीकृतर लिन ुपननेछ ।

३) व्वसयाय बन् गनु्म परेरया व्वसयायवीिे नगरपयालिकयाको सम्बन्न्र विया कयायया्मियको घसफयाररसरया कर 
एकयाईबयाट व्वसयाय बन् भएको जनयाउपत्र अतनवयाय्म रुपरया लिनु पननेछ । अन्यथिया व्वसयाय चयािु नै रहकेो 
रयानवी सयािवसयािवी रुपरया कर ियाग्ेछ । 

४) यो प्रयाणपत्र व्वसयाय गरेको स्यानरया सबिेै देखखने गरवी रयाख्ु पननेछ । यस्ो प्रयाणपत्र नगरपयालिकयाको 
कर्मचयारवीहरूिे हने्म चयाहकेो बखररया ररुुन्त देखयाउनु पननेछ ।

५) व्वसयाययक गतरतवघध सञ्यािन गदया्म बयािरिमरकहरू प्योग गन्म पयाइने छैन । यहद सो गरेको पयाइएरया 
प्चलिर कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी गरवी व्वसयाय दरया्म खयारेजवीसरेर गन्म सहकनेछ ।

६) व्वसयायबयाट उत्यादन हुने फोहोर रैिया उचचर व्वस्यापन गनने दयाययवि व्वसयायवी स्यंको हुनेछ ।
७) व्वसयाय सञ्यािनको घसिघसियारया नगरपयालिकयाबयाट सरय सरयरया हदने तनदनेिनको पयािनया गनु्म 

व्वसयाययको कर्मव् हुनेछ ।
८) उल्लिखखर सर्मनयारयाहरू पयािनया नगरेरया नगरपयालिकयािे जनुसुकै बखररया पतन यो प्रयाणपत्र रद् गरवी 

व्वसयाय बन्को कयारवयाहवीसरेर गन्म सके्छ ।
९) यो प्रयाणपत्र नगरपयालिकयाको स्यानवीय कर प्योजनको ियामग जयारवी गररएको हो । कुनै पेसया वया व्वसयाय 

प्चलिर कयानुन बरोजजर कुनै तनकयायबयाट अनुरतर लिएर रयात्र सञ्यािन गनु्मपनने भएरया सोसरेर लिएर 
रयात्र सञ्यािन गनु्म पननेछ । 

नववीकरण सम्बन्वी तववरण

रि. सं. आर्थिक वष्म नववीकरण गरेको 
मरतर

कर रथिया िुल्क र 
जररवयानया तररेको 

रघसद नं. 
रघसदको मरतर नववीकरण 

गननेको दस्खर
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अनुसूचवी ५

(दफया १३को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)

व्वसयाय कर तनधया्मरण
करदयारया पररचयपत्र नं. : .....................................
करदयारयाको नयार:...........................................
ठेगयानया:.................................................
कर तनधया्मरण गरेको आर्थिक वष्म:.............................
कर तनधया्मरण गरेको मरतर : ...................................
घस.नं. व्वसयायको तववरण कर ियाग्े कूि रकर ......... प्तरिरिे कयायर हुने कर 
अमग्रर दयाखखिया गरेको रकर  अब दयाखखिया गन्म बयाकँी रकर कैहफयर
             
 गर तवगर वष्मको बक्यौरया     
जम्मया :        

कर अघधकृर

अनुसूचवी–७
(दफया २७को उपदफया(१)सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय

बयाणगङ्या कतपिवस्ु
५ नं. प्देि, नेपयाि

वियारया रहकेया व्वसयायको तववरण

रि.स. व्वसयाययको 
नयार

व्वसयाय/
फर्मको नयार ठेगयानया सम्पक्म  नं.

दरया्म/नववीकरण भए/नभएको 
(आर्थिक वष्मसरेर उलेिख 

गनने)
कैहफयर

    



199
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तनयर सङ्ख्या नं.: २७

असङ्हठर षिते्ररया कयाय्मरर रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई उपिब्ध 
गरयाइने रयाहर सम्बन्वी रयापदण्ड, २०७६

स्वीकृर मरतर-२०७६।१२।२०
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बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको "असङ्हठर षिते्ररया कयाय्मरर रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई उपिब्ध गरयाइने रयाहर 
सम्बन्वी रयापदण्ड, २०७६"

को क्भि-१९को संभयातवर संरिरणको कयारण उत्न् प्तरकूि अवस्याबयाट प्भयातवर असङ्हठर षिते्ररया कयाय्मरर 
रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई दैतनक जवीवन ययापनको ियामग यस नगरपयालिकयाबयाट रयाहर उपिब्ध गरयाउने गरवी 
नेपयाि सरकयार, रन्न्त पररषदबयाट स्वीकृर नरुनयासरेरियाई आधयार रयानवी रयाहर तवररण कयाय्मियाई कयायया्मन्वयन गन्म 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या 
नगर कयाय्मपयालिकयाको मरतर:२७६।१२।२० गरकेो तनण्मययानुसयार यो रयापदण्ड रययार गररएको छ । 
१ संक्षिप्त नयार र प्यारम्भः (१) यस रयापदण्डको नयार "असङ्हठर षिते्ररया कयाय्मरर रिमरक वग्म रथिया 

असहयायहरूियाई उपिब्ध गरयाइने रयाहर सम्बन्वी रयापदण्ड, २०७६" रहेको छ ।
(२) यो रयापदण्ड नेपयाि सरकयारिे िकियाउन िोषणया गरेको अवघधसम्मको ियामग ियागू हुनेछ । 

२ पररभयाषयाः तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस रयापदण्डरयाः
(क) "असङ्हठर षिते्ररया कयाय्मरर रिमरक वग्म" भन्यािे दैतनक रुपरया कयारकयाज गरवी पटके वया दैतनक 

ज्ययािया आम्यानवी गनने दफया ४ बरोजजरकया रिमरक, कयारदयार रथिया रजदरु सम्झनुपछ्म  ।
(ख) "असहयाय" भन्यािे कसैको ियािन पयािनरया नरहवी अिति रथिया आवयास तवहहन भइ रत्न्र, आरिर, 

धर्मियािया, गुम्बया, रल्जिद, गुरुद्यारया, चच्म वया वधृियारिररया बस् ेव्क्ति सम्झनुपछ्म  ।
(ग) "रयाहर" भन्यािे नेपयाि सरकयारबयाट तनण्मय भए बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे दफया ३ बरोजजरकया 

रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई प्दयान गररने दफया ५ बरोजजरको सयारग्रवी सम्झनुपछ्म  । 
(ि) "नगरपयालिकया" भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनुपछ्म  । 

३ अक्भिेख रयाख्ुपननेः (१) यस रयापदण्ड बरोजजरको रयाहर देहयायकया रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई प्दयान 
गन्म सम्बन्न्र विया कयायया्मियिे अक्भिेख रययार गनु्म पननेछः
(क) पसिबयाट ग्रयाहकको िरसम्म सरयान ओसयारपसयार गनने रिमरक, 
(ख टक्, हटप्र, भ्यानबयाट सरयान िोि अनिोि गनने रिमरक, 
(ग) अन्य व्क्तिको खेरबयारवीरया दैतनक ज्ययािया लिने गरवी कयार गनने कृतष रजदरु, 
(ि) आफनो नयारेदयार बयाहकेको व्क्तिको पररवयाररया दैतनक ज्ययाियादयारवीरया सरसफयाइ, क्ििु  

रथिया ज्येष्ठ नयागररक स्याहयार जस्या सेवया गनने व्क्ति, 
(ङ) मगट्वी कुट्खने, बयािुवया चयालने रथि ईटया भट्यारया कयार गनने रजदरु, 
(च) तनरया्मण कयाय्मरया दैतनक ज्ययाियादयारवीरया कयार गनने िकरमी, घसकरमी, हेल्पर िगयायरकया रजदरु, 
(छ) नयाङिो पसिे, दैतनक रुपरया पमत्रकया तवररक, सयानया फुटपयाथि पसिे, ठेिया गयािया रथिया  सयाइ हकिरया 

सरयान तबरिी तवररण गरवी गुजयारया गनने रथिया अन्य व्क्तिको पसिरया कयार गनने रजदरु, 
(ज) देहयायकया ययारयाययार रजदरुः

(१) अन्य व्क्तिको रयाि बयाहक सवयारवी रथिया िेिवीभरवी भ्यान चियानउने सवयारवी चयािक,  
सहचयािक, 
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(२) दैतनक ठेक्या वया ज्ययाियारया ट्ख ययाक्वी रथिया टेम्पो चियाउने सवयारवी चयािक, 
(३) ररक्या रथिया ठेियागयािया चयािक, 
(४) सवयारवी सयाधनको रर्मर सम्भयार गनने गयारेजरया कयार गनने मरस्तवी रथिया रजदरु । 

(्झ) अन्य व्क्तिको गयारनेन्ट, कयापनेट, टेिररङ, गिैंचया, बटु्या रथिया जरमी भनने र कपिया पसिरया   
दैतनक ज्ययाियादयारवीरया कयार गनने रजदरु ।

(ञ) नगरपयालिकया षिते्रक्भत्ररया दैतनक ज्ययाियादयारवीरया कयार गनने अन्य व्क्ति ।
(२) यस दफया बरोजजरको रयाहर पयाउने पररवयार रथिया व्क्तिको अक्भिेख अनुसूचवी-१ बरोजजर 

सम्बन्न्र विया सचचविे विया सदस् रथिया विया अध्यषिको सहयोग लिई रवीन हदनक्भत्र  
रययार गरवी नगरपयालिकयारया उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

४ रयाहर तवररण गनु्मपननेः दफया ३ बरोजजरको िगररया सरयावेि भएको रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई 
सम्बन्न्र वियािे अनुसूचवी २ बरोजजरको ढयाचँयारया तववरण रयाखवी दफया ५ बरोजजरको रयाहर नगरपयालिकयाबयाट 
उपिब्ध भएपलछ रत्याि तवररण गनु्म पननेछ । 

५ रयाहर सयारग्रवीः (१) खयाद् आवश्यकरयाको आधयाररया रिमरक वग्म रथिया असहयायहरूियाई प्तर पररवयारकया ियामग 
देहयायकया सयारग्रवी रयाहर स्रुप तवररण गररनेछः

५ जनयासम्म पररवयार भएको िरधरुवीको ियामग प्तर िरधरुवी
(क)  चयारि २० हकिोग्रयार
(ख)  दयाि २ हकिोग्रयार
(ग)  नुन १ पयाकेट
(ि)  खयाने रिे १ लिटर
(ङ)  सयाबनु नुहयाउने २ वटया
(च)  सयाबनु कपिया धनुे २ वटया

५ जनयाभन्या बढवी पररवयार भएको िरधरुवीको ियामग प्तर िरधरुवी
(क)  चयारि ३० हकिोग्रयार
(ख)  दयाि ३ हकिोग्रयार
(ग)  नुन १ पयाकेट
(ि)  खयाने रिे १.५ लिटर
(ङ)  सयाबनु नुहयाउने २ वटया
(च)  सयाबनु कपिया धनुे २ वटया

(२)  यस रयापदण्ड बरोजजर रयाहर तवररण गदया्म एक पररवयारियाई एक इकयाइ रयानवी सम्बन्न्र वियािे 
अक्भिेख कयायर गनु्म पननेछ । (३) यस रयापदण्डरया अन्यत्र जुनसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन 
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रिमरक वग्म रथिया असहयाय रथिया तरनसँगसँगै रहकेया पररवयारकया कुनै सदस्िे यस अवघधरया कुनै 
वैकप्ल्पक आय आज्मन गरेको अवस्यारया तनजियाई यस रयापदण्ड बरोजजरको रयाहर सयारग्रवी तवररण 
गररनेछैन । (४) यस रयापदण्डरया अन्यत्र जनुसुकै कुरया िेखखएको एकै पररवयारको एकभन्या बढवी 
सदस्ियाई रयाहर सयारग्रवी तवररण गररनेछैन ।

६ तवररण गनने तवघधः(१) देहयायको तवघध अविम्बन गरवी दफया ५ बरोजजरको रयाहर सयारग्रवी तवररण गनु्म पननेछः
(क)  रयाहर तवररणको ियामग नगरपयालिकयािे सयारग्रवी खररद गरवी सम्बन्न्र विया समरतररयाफ्म र तवररण गनने 

। 
(ख)  सयारग्रवी खररदको ियामग देहयाय अनुसयार गननेः

(१)  नगरपयालिकयािे आफनो षिते्रक्भत्र दफया ५ बरयाजजरको सयारग्रवी उपिब्ध गरयाउन सके् स्यानवीय 
आपूर्रकरया्म छनोट गनने । 

(२) रयाहर सयारग्रवीको खररद रथिया तवररण व्वस्यापनसरेरको ियामग समरतर गठन गन्म सके् छ ।
७ रयाहर तवररणको अक्भिेख र प्तरवेदनः (१) सम्बन्न्र वियािे तवररणको अनुसूचवी २ बरोजजरको रयाहर 

तववरणको अक्भिेख आफनो कयायया्मियरया रयाखवी एक प्तर नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियरया पठयाउनु पननेछ । 
८ कयारवयाहवी सम्बन्वी व्वस्याः(१) यस कयाय्मतवघधरया रोहकएको रयापदण्ड पूरया नभएकया व्क्तििे ्झटु्या तववरण 

पेस गरवी रयाहर लिनु वया दोहोरो रयाहर लिनु हँुदैन । 
(२) यस कयाय्मतवघधको प्तरकूि हुने गरवी रयाहर तवररणको ियामग घसफयाररस गनने पदयाघधकयारवीियाईसरेर 

प्चलिर कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी गरवी त्यस्ो घसफयाररस गनने पदयाघधकयारवीबयाट तनजिे घसफयाररस 
गरेको हदसम्मको रकर तनजबयाट असुि गररनेछ । 
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अनुसूचवी १

(दफया ३ सँग सम्बन्न्र)
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
रयाहर तवररण तनवेदनको ढयाचँया

रयाहर प्याप्त गनने व्क्तिको तववरणः
१. नयार थिरः      
२. बयाबकुो नयारः   
३. बयाजकेो नयारः
४. स्यायवी ठेगयानयाः      ५.  हयािको ठेगयानयाः
६.  टेलिफोन वया रोबयाइि नम्बर (भएरया):
७.  दैतनक ज्ययाियादयारवीरया कयाय्मरर स्यानः         पररवयार सङ्ख्या 
८.  गनने गरेको कयारको तववरणः  

रहहिया पुरुष    जम्मयाः

९. पेस गरेको कयागजयारको तववरणः (कम्तिरया कुनै एक कयागजयार संिग् गनु्मपनने)
   (क)  नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप वया 
   (ख)  गररब िर पररवयार पररचयपत्रको प्तरलितप वया
   (ग)  सवयारवी चयािक अनुरतरपत्रको प्तरलितप वया 
   (ङ)  अन्यः
१०. रयाहर लिने व्क्तिको स्ःिोषणयाः
   र र रेरो पररवरयाकया सदस्िे रोजगयारवी, स्रोजगयारवी वया अन्य कुनै रयाध्यरबयाट आय आज्मन गरेकया छैनन्ख । रैिे 
यस्ो रयाहर सुतवधया दोहोरो लिएको छैन र लिने पतन छैन । रयाघथि पेस गरेको तववरण ठवीक सयाचँो हो । व्होरया फरक 
परेरया प्चलिर कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया ।
तनवेदकः       तनवेदकको औठंयाको छयाप
दस्खरः
मरतरः

घसफयाररस गनने पदयाघधकयारवीः      
दस्खरः  
नयारः    पदः    विया नं.:  कयायया्मियको छयाप:
मरतरः

    अनुसूचवी २
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(दफया ७को उपदफया १सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
विया नं. .... कयायया्मियः ....................
रयाहर तवररणको भरपयाई सरयान

घस.नं.
रयाहर प्याप्त गनने 
व्क्तिको नयार, 

ठेगयानया

सम्पक्म  
नं.

बयाब/ुबयाजकेो 
नयार

रयाहरको तववरण
(तनम्यानुसयारको सरयान कतर तवररण 

गररएको छ उलेिख गनने)

रयाहर 
बजु्झलिनेको 

दस्खर
चयारि दयाि रेि नुन सयाबनु

         
 
रयाहर तवररण गननेको 
दस्खरः
नयार थिरः
टेलिफोन नं.:
 

अनुसूचवी ३
(दफया ७को उपदफया २सँग सम्बन्न्र)

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
प्तरवेदनको ढयाचँया

घस.नं. रयाहर प्याप्त गनने 
व्क्तिको नयार

ठेगयानया रथिया 
टेलिफोन नं. बयाबकुो नयार बयाजकेो नयार रयाहरको 

तववरण मरतर कैहफयर

प्तरवेदकको 
दस्खरः

नयार थिरः
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तनयर सङ्ख्या:२८

पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क 
एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७७

स्वीकृर मरतर: २०७७।०४।३२



206

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
प्स्यावनया
 रयार ृरृतु्य दर उच् गरयाउने रवीन हढियाई रध्यकेो प्रुख ययारयाययारको सयाधन सरयरै उपिब्ध नहुनु अथिया्मर 
आर्थिक सरस्याको कयारणिे ययारयाययारको व्वस्या गन्म नसकी स्यास्थ्य संस्यारया प्सुतर नभई िररै जोखखरपूण्म 
प्सुतर हुने बयाध्यरयाियाई अन्त्य गन्म, नगरक्भत्रकया रहहियाहरूियाई सरयरया प्सुतर स्याहयार उपिब्ध गरयाई सम्भयातवर 
रयार ृरृतु्यको जोखखर कर गरवी संस्यागर सुरक्षिर प्सुतर सेवयाियाई प्ोत्सयाहन गन्म आवश्यक देखखनछ ।
बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको छैठौ ँनगरसभयाबयाट स्वीकृर “स्यास्थ्य सुदृढवीकरण कयाय्मरिर २०७६” अन्तग्मरको रूि 
कयाय्मरिर “उपरेयरको कुिि नेरवृि, गभ्म संस्यार र सुरक्षिर रयारृवि” कयायया्मन्वयनको ियामग आ.व.०७७/०७८को 
ियामग नगरसभयाबयाट पूण्म संस्यागर सुते्रवी सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहन र िोषणया गन्मकया ियामग 
नगरक्भत्रकया सूचवीकृर सरकयारवी प्सुतर केन्द्र (Birthing Center) रया “प्सुतर हुने नगरक्भत्रकया रहहियाहरूियाई 
तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया उपिब्ध गरयाउन” कयाय्मरिर स्वीकृर भएकोिे प्सुतरकया बखर एम्बिेुन्सबयाट स्यास्थ्य 
संस्या/अस्रयािसम्म जयादँया ियाग्े एकरफफी ययारयाययार खच्म नगरिे उपिब्ध गरयाउने उदे्श्यिे प्हरिययागर व्वस्या 
गन्म वयानछतनय देखखएकोिे बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगर कयाय्मपयालिकयाको मरतर ०७७।०४।३२को बठैकबयाट स्वीकृर 
गरवी यो कयाय्मतवघध जयारवी गररएको छ ।

पररचे्द–१
१.  संक्षिप्त नयार, प्यारम्भ

१.१  संक्षिप्त नयार : “पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग 
तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७७”

१.२  प्यारम्भ : बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगर कयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट स्वीकृर भएको मरतरदेखख यो 
कयाय्मतवघध ियागू हुनेछ ।

२.  पररभयाषया
२.१  “पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery)” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया 

षिते्रक्भत्र प्सुतर हुने रहहियाहरूिे िररया नवजयार क्ििुको जन्म नगरयाई नेपयाि सरकयारबयाट 
स्वीकृर प्याप्त प्सुतर केन्द्र (Birthing Centre) स्यास्थ्य संस्या रथिया अस्रयािबयाट प्सुतर 
गरयाउने कयाय्मियाई जनयाउने छ ।

२.२  “कयाय्मपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया, नगर कयाय्मपयालिकयाियाई जनयाउने छ ।
२.३  प्सुतर केन्द्र (Birthing Centre) भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाक्भत्रकया रयान्यरया प्याप्त 

सरकयारवी स्यास्थ्य चौकी र अस्रयािियाई जनयाउने छ ।
२.३  को स्तष्टकरण : यसरया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन २.३ बरोजजरकया स्यास्थ्य 

संस्याहरूरया प्सुतर हुन नसकी बटुवि म्स्र प्सुतर केन्द्ररया ररफर गरेरया सो प्सुतर केन्द्र वया 
अस्रयािसरेरियाई जनयाउने छ ।

२.४  एम्बिेुन्स भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाक्भत्रकया यस कयाय्मरिरसँग सेवया सम्झौरया गरेकया 
एम्बिेुन्सियाई जनयाउने छ ।
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पररचे्द–२
३.  पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया 

सञ्यािन कयाय्मरिरको भुतियानवी प्हरियया, व्वस्यापन र रयापदण्ड
३.१  यो सुतवधया बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र बसोबयास गरेकया रहहियाहरूिे प्सुतर हँुदयाकया बखर 

रयात्र प्याप्त गननेछन्ख ।
३.२  यो कयाय्मतवघध अनुसयारको सुतवधया कयाय्मतवघध स्वीकृर भएको मरतरदेखख चयािु आ.व. 

०७७/०७८को अन्तसम्म रयात्र ियागू हुनेछ । 
३.३  बयाणगङ्या नगरक्भत्रकया प्सुतर हुने रहहियाियाई तनजको िरबयाट नगरक्भत्रकै रोहकएकया बर्थिङ् 

सेन्टररया पुर्ख ययाए बयापर नगरपयालिकयासँग अनुसूचवी १ अनुसयार सेवया सम्झौरया गरेकया एम्बिेुन्स 
सञ्यािकहरूिे त्ररैयाघसक रुपरया यो सुतवधया प्याप्त गननेछन्ख ।

३.४  थिप स्यास्थ्य जहटिरयाकया कयारण बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मरकया प्सुतर केन्द्रहरूरया प्सुतर 
हुन नसकी बटुवि म्स्र प्सुतर केन्द्र जयादँया ियाग्े थिप एम्बिेुन्स खच्म प्षेण पुजया्मको आधयाररया 
रोहकए अनुसयार नगरपयालिकयािे भुतियानवी हदनेछ । 

३.५  एम्बिेुन्स चयािकिे सुते्रवी हुने रहहियाियाई सम्बन्न्र स्यास्थ्य संस्या/ अस्रयािरया पुर्ख ययाई 
अनुसूचवी २ बरोजजरको िगबकु फयारर भरर त्यसको आधयाररया नगरपयालिकयारया भुतियानवी दयाववी 
गनु्म पननेछ ।

३.६  प्सुतर केन्द्र (Birthing Center) हरूिे पतन एम्बिेुन्सबयाट आएकया प्सुतर हुने रहहियाहरूको 
तववरण दरया्म गरवी अनुसूचवी ३ बरोजजरको ढयाचँयारया अक्भिेख रयाख्ु पननेछ ।

३.७ सेवया पुर्ख ययाए बयापरको रकर भुतियानवीको ियामग एम्बिेुन्स सञ्यािकिे अनुसूचवी २ बरोजजरको 
फयारर सम्बन्न्र Birthing Centreकया सेवया प्दयायक वया नघसङ् ईन्याज्मबयाट प्रयाक्णर 
गरयाई एम्बिेुन्सको तवि संिग् गरवी अनुसूचवी ४ अनुसयारको ढयाचँयारया नगरपयालिकयारया तनवेदन 
हदनु पननेछ रर नगरक्भत्रकया Birthing Centerबयाट ररफर भइ गएरया ररफर पुजया्मसहहर पेस 
गनु्म पननेछ ।

३.८  सुते्रवी हुने रहहियाियाई सम्बन्न्र Birthing Centreसम्म पुर्ख ययाउन एम्बिेुन्स चयािकको 
पहहिो प्याथिमरकरया र कर्मव् हुनेछ ।

३.९ एम्बिेुन्स सेवया पुर्ख ययाए बयापरको दररेट देहयाय अनुसयार हुनेछ ।
प्स्यान पहँुच (प्सुतर केन्द्र) दर

बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २ तपपरया अस्रयाि ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, 
१०, ११

तपपरया अस्रयाि १०००।–

बयाणगङ्या वयाि्म नं ११ हथिौसया स्यास्थ्य चौकी ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, 
८, ९, १०

हथिौसया स्यास्थ्य चौकी १०००।–
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बयाणगङ्या वयाि्म नं ५, ६ कोपवया स्यास्थ्य चौकी ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २, ३, ४, ७, ८, ९, 
१०, ११ 

कोपवया स्यास्थ्य चौकी १०००।–

प्सुतर केन्द्रबयाट (तपपरया अस्रयाि, 
हथिौसया र कोपवया स्यास्थ्य चौकी)बयाट 
प्षेण भइ जयादँया 

बटुवि म्स्र प्सुतर केन्द्र सम्म १५००।–

३.१०  नगरपयालिकयािे यस कयाय्मरिरियाई अन्य आ.व.हरूरयासरेर तनरन्तररया हदन सके् छ । 
३.११  एम्बिेुन्स सेवया प्दयायकिे सेवया हदए बयापरको रकररया तनयरयानुसयार करकट्वी गरवी बयाकँी रकर 

नगरपयालिकयािे भुतियानवी   हदने छ ।
३.१२  एम्बिेुन्स रौजदुया रहकेो अवस्यारया पतन प्सुतर हुने रहहियाियाई Birthing Centreसम्म 

पुर्ख ययाउन बयाहयानयावयाजवी गनने,   रनयाघसव कयारण तवनया आनयाकयानवी गनने सञ्यािकियाई 
नगरपयालिकयािे कयारवयाहवी गनने छ ।

३.१३  हकरने सेवयाग्रयाहवी खिया गरवी ्झटु्या तववरण पेस गरवी भुतियानवी रयाग गनने एम्बिेुन्स सञ्यािक/
चयािक र ्झटु्या तववरण प्रयाणवीर गरवी घसफयाररस गनने सम्बन्न्र Birthing Centerकया 
स्यास्थ्यकरमीियाई नगरपयालिकयािे प्चलिर कयानुन अनुसयार भुतियानवी रोक्या र अन्य आवश्यक 
कयारवयाहवी गनने छ ।

३.१४  बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे नगरक्भत्र थिप प्सुतर केन्द्रहरू सञ्यािनरया ल्याएरया एम्बिेुन्स सेवया 
सम्बन्वी व्वस्या कयाय्मपयालिकया बठैकिे तनण्मय गरे बरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द–३

४.  कयाय्मरिरको खच्म
४.१  बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे “पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) 

प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन” कयायया्मन्वयन र हदगोपनयाको ियामग 
आवश्यक बजटेको व्वस्या गननेछ ।

४.२  यस कयाय्मरिररया थिप आर्थिक सहयोग/अनुदयान उपिब्ध गरयाउन चयाहने संि संस्या दयार ृतनकयाय 
भएरया नगरपयालिकयाको तनण्मय अनुसयार छुटै् Mutual Fundको व्वस्या गररनेछ ।

४.३  यस कयाय्मरिरको बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको अघधकयारप्याप्त अघधकयारवीबयाट अनुगरन हुनेछ ।
४.४  नेपयाि सरकयारको सुरक्षिर रयारृवि कयाय्मरिर र बयािरैत्रवी स्यानवीय ियासन कयाय्मरिरियाई सहयोग 

पुग्े गरवी सोसँग नवयाज्झने गरवी कयायया्मन्वयन गररनेछ र बयाजँ्झएको हकसम्म सरयायोजन गररनेछ ।



209

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी–१

“पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन” 
सेवया करयार सम्झौरया

बयाणगङ्या नगरपयालिकया नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय (पहहिो पषि रयातनने) र एम्बिेुन्स सञ्यािक संस्या ........
..................................... (दोस्ो पषि रयातनने)कया बवीच बयाणगङ्या नगरक्भत्रकया रहहियाहरूियाई सुते्रवी हँुदयाकया 
बखर नगरपयालिकयाक्भत्रकया रोहकएकया प्सुतर केन्द्रहरूरया पुर्ख ययाउने र सो कयाय्म सञ्यािनकया ियामग देहयायकया सर्मको 
अघधनरया रहवी दोस्ो पषििे सेवया उपिब्ध गरयाउन रनजुर भएकोिे पहहिो पषिसँग यो करयार सम्झौरया गरवी एक/एक 
प्तर आपसरया बजु्झ लियौ ँहदयौ ँ। 
कयाय्म/सर्म रथिया अवस्याहरू (Terms and Conditions)

१.  यो सम्झौरया सेवया करयार सम्झौरया भएको मरतरदेखख ०७८ असयार रसयान्तसम्म कयायर रहने छ ।
२.  यो सम्झौरया पचियार दोस्ो पषििे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाक्भत्र बसोबयास गनने रहहियाहरूियाई सुते्रवी हँुदयाकया 

बखर नगरक्भत्रकया सरकयारवी प्सुतर केन्द्रसम्म तन:िुल्क पुर्ख ययाउनु पननेछ ।
३.  दोस्ो पषििे एम्बिेुन्स ियाभग्रयाहवी रहहियाहरूियाई प्सुतर केन्द्रसम्म पुर्ख ययाई सकेपलछ रोहकएको अनुसूचवी 

तववरण भरर त्ररैयाघसक रुपरया पहहिो पषिसँग भुतिनवी लिनेछन्ख ।
४.  बुँ दया २ अनुसयार सेवया पुर्ख ययाउने दोस्ो पषिियाई बुँ दया ३ बरोजजर तनम्यानुसयारको दररेटरया पहहिो पषििे 

भुतियानवी उपिब्ध गरयाउने छ ।
प्स्यान पहँुच (प्सुतर केन्द्र) दर

बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २ तपपरया अस्रयाि ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ तपपरया अस्रयाि १०००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं ११ हथिौसया स्यास्थ्य चौकी ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० हथिौसया स्यास्थ्य चौकी १०००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं ५, ६ कोपवया स्यास्थ्य चौकी ७००।–
बयाणगङ्या वयाि्म नं १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११ कोपवया स्यास्थ्य चौकी १०००।–
प्सुतर केन्द्रबयाट (तपपरया अस्रयाि, हथिौसया र कोपवया स्यास्थ्य 
चौकी)बयाट प्षेण भइ जयादँया 

बटुवि म्स्र प्सुतर केन्द्र सम्म १५००।–

५.  हयारवी दबु ैपषि बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे मरतर ०७७।०४।३२ गर ेस्वीकृर “पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया 
(No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७७” 
ियाई स्वीकयार गरवी कयायया्मन्वयन गन्म प्तरवधि छौ ँ।

६.  सुते्रवी हुने रहहियाियाई रोहकएको प्सुतर केन्द्रसम्म पुर्ख ययाउनु एम्बिेुन्स सञ्यािकको पहहिो प्याथिमरक 
कर्मव् हुनेछ ।

७.  यो सम्झौरया दोस्ो पषििे सरययावधवी सरयाप्त नहँुदै भङ् गन्म सके् छैन रर एम्बिेुन्सको प्यातवघधक 
गिविवीकया कयारणिे रर्मर सम्भयार गदया्म सेवया हदन नसके् गरवी हले्ज हुन गएरया कयायया्मियियाई सोको 
जयानकयारवी गरयाउनु पननेछ ।
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८.  एम्बिेुन्स सेवया प्दयायक संस्या वया चयािकको कयाय्म सन्तोषजनक नभएरया पहहिो पषििे जनुसुकै वेिया 

सम्झौरया रद् गन्म सके्छ ।
९.  सम्झौरया अवघधक्भत्र पहहिो पषि (बयाणगङ्या नगरपयालिकया) िे नगरक्भत्र थिप प्सुतर केन्द्रहरू सञ्यािनरया 

ल्याएरया एम्बिेुन्स सेवया सम्बन्वी थिप तनण्मय कयाय्मपयालिकया बठैकिे तनण्मय गरे बरोजजर हुनेछ ।
१०.  यस सेवया करयार सम्झौरया उलेिख नभएकया कुरयाहरू नेपयािको प्चलिर कयानुन बरोजजर हुनेछ ।

पहहिो पषि        दोस्ो पषि
बयाणगङ्या नगरकयाय्मपयालिकयाको रफ्म बयाट     हस्याषिर :
हस्याषिर :       नयार, थिर :
नयार :        पद :
पद :  प्रुख प्ियासकीय अघधकृर     एम्बिेुन्स नं.–
        एम्बिेुन्स सञ्यािक संस्या–  

    
रोहवर
१. ....................................... िेखया अघधकृर, बयाणगङ्या नगरपयालिकया
२. ...................................... िया. अ., बयाणगङ्या नगरपयालिकया
३. ...................................... अघधकृर, स्या.ियाखया, बयाणगङ्या नगरपयालिकया
४. ..........................................................................................
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अनुसूचवी–२

एम्बिेुन्स ियाभग्रयाहवी रहहियाको तववरण

१. ियाभग्रयाहवी रहहियाको नयार, थिर :      उरेर : 
२. ियाभग्रयाहवी रहहियाको पतरको नयार, थिर :
३. ियाभग्रयाहवी रहहियाको ठेगयानया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया, वयाि्म नं ............ गयाउँटोि .....................
४. सेवया प्याप्त गरेको मरतर ................................ सरय : ..............................................
५. ियाभग्रयाहवी रहहिया वया तनजको एकयािर पररवयारको सदस्को सहवी/छयाप :
         नयार, थिर :
           नयारया :

स्यास्थ्य संस्या/अस्रयाि (Birthing Centre)
उपयु्मति तववरण सहहरकया ियाभग्रयाहवी प्सुतर हुने रहहियाियाई ............................................. संस्याद्यारया 
सञ्यालिर ....................... नं.को एम्बिेुन्सबयाट चयािक रिवी ................................. .....................
िे मरतर ............................... गर,े सरय ........................... बज ेयस .............................स्यास्थ्य 
चौकी/अस्रयािरया ल्याउनु भएको व्वहोरया प्रयाणवीर गररनछ ।
ियाभग्रयाहवी रहहियाको सेवया दरया्म नं:................................
 प्रयाणवीर गनने
स्यास्थ्य संस्याको छयाप –

  

रेफरि सेन्टर (अस्रयाि, Birthing Center) :

.......................................... स्यास्थ्य चौकी/अस्रयािबयाट रेफर भइ उपयु्मति तववरणसहहरकया सेवयाग्रयाहवी 
मरतर .......................... गर ेसरय ...................... बज ेयस अस्रयाि (प्सुतर केन्द्र) रया आउनु भएको 
व्वहोरया प्रयाणवीर गररनछ ।
प्रयाणवीर गनने

संस्याको छयाप : 
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अनुसूचवी–३
पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया

स्यास्थ्य संस्या/अस्रयाि/Birthing Centreको नयार :   
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अनुसूचवी–४
भुतियानवी तनवेदन नरुनया

रिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू
बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय 

तवषय : रकर भुतियानवी रयाग सम्बधरया
   यस नगरपयालिकयाको “पूण्म संस्यागर प्सुतर सेवया (No Home Delivery) प्ोत्सयाहनकया ियामग 
तन:िुल्क एम्बिेुन्स सेवया सञ्यािन” अन्तग्मर ............... त्ररैयाघसक अवघधरया यस नगरपयालिकयाक्भत्रकया रपघसि 
सुते्रवी हुने रहहियाहरूियाई एम्बिेुन्स सेवया उपिब्ध गरयाए बयापर सेवया सम्झौरया अनुसयार भुतियानवी हदनु हुन तनवेदन 
गद्मछु ।
रपघसि

रि. सं. मरतर ियाभग्रयाहवी रहहियाको नयार ठेगयानया वयाि्म 
नं टोि प्सुतर केन्द्रको नयार दर जम्मया 

रकर

      
       ...............................
                    भुतियानवी पयाउनु पनने जम्मया रकर रु. 
        तनवेदक
        नयार, थिर :
        एम्बिेुन्स नं. :

        संस्या : 
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तनयर सङ्ख्या:२९

बयाणगङ्या नगरपयालिकया संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया 
प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण कयाय्मतवघध, २०७७

 

स्वीकृर मरतरः-२०७७।०४।३२ 
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प्स्यावनया :
 नगरपयालिकयाको अघधकयार षिते्रक्भत्र पनने तवषयसँग सम्बन्न्र योजनया, कयाय्मरिर रथिया आयोजनया सम्बन्वी 
प्स्यावको संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण सम्बन्वी अध्ययन, प्तरवेदन रययारवी, 
स्वीकृतर, प्स्याव कयायया्मन्वयन रथिया अनुगरन प्हरिययाियाई व्वम्स्र र प्भयावकयारवी बनयाउन वयाञ्छनवीय भएकोिे, 
नगर कयाय्मपयालिकयािे वयारयावरण रथिया प्याकृतरक रिोर संरषिण ऐन, २०७६को दफया ५७ िे हदएको अघधकयार प्योग 
गरवी यो कयाय्मतवघध बनयाएको छ । 

पररचे्द - १
प्यारम्म्भक

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ: (१) यो कयाय्मतवघधको नयार "संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण कयाय्मतवघध, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो कयाय्मतवघध प्चलिर सङ्घवीय कयानुनिे नगरपयालिकयाको अघधकयार षिते्रक्भत्र पनने भनवी रोहकएको 
तवषयसँग सम्बन्न्र तवकयास तनरया्मण कयाय्म वया आयोजनया कयायया्मन्वयन गनने सरकयारवी, अध्मसरकयारवी, गैर 
सरकयारवी, सरुदयायरया आधयाररर संस्या र व्क्ति वया कम्पनवीको हकरयासरेर ियागू हुनेछ।

(३)  यो कयाय्मतवघध नगरपयालिकयाको स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयािन भएको मरतरदेखख ियागू हुनेछ । 
२.  पररभयाषया: तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया, -

(क) "ऐन" भन्यािे नगरपयालिकयाको वयारयावरण रथिया प्याकृतरक रिोर संरषिण ऐन, २०७६ सम्झनु पछ्म  ।
(ख) "कयाय्मपयालिकया" भन्यािे बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकया सम्झनु पछ्म  । 
(ग) "कयाय्मसूचवी" भन्यािे वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गन्मको ियामग यस कयाय्मतवघध बरोजजर 

स्वीकृर कयाय्मसूचवी सम्झनु पछ्म  । 
(ि) "कयायया्मिय" भन्यािे नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय र सो अन्तग्मर वयारयावरण रथिया तवपद व्वस्यापन 

सम्बन्वी तवषय हनेने ियाखयाियाई सम्झनु पछ्म  । 
(ङ) "नगरपयालिकया" भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनु पछ्म  ।
(च) "प्स्याव" भन्यािे तवद्रयान वयारयावरणवीय अवस्यारया पररवर्मन ल्याउन सके् हकघसरको तवकयास कयाय्म, 

भौतरक हरिययाकियाप वया भू–उपयोगरया कुनै पररवर्मन गनने कुनै योजनया, आयोजनया वया कयाय्मरिर 
सञ्यािन गनने सम्बन्रया रययार गररएको प्स्याव सम्झनु पछ्म। 

(छ) (ज) "प्स्यावक" भन्यािे प्स्याव स्वीकृतरको ियामग तनवेदन हदने वया प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म स्वीकृतर 
प्याप्त व्क्ति वया सरकयारवी, अध्मसरकयारवी वया गैरसरकयारवी तनकयाय वया संस्या सम्झनु पछ्म  । 

(ज) "प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण" भन्यािे कुनै प्स्यावको कयायया्मन्वयन गदया्म सो प्स्याविे वयारयावरणरया 
उलेिखनवीय प्तरकूि प्भयाव पयानने वया नपयानने सम्बन्रया यहकन गनु्मकया सयाथि ैत्यस्ो प्भयावियाई कुनै 
उपयायद्यारया तनरयाकरण वया न्यूनवीकरण गन्मकया ियामग अविम्बन गररने उपयायको सम्बन्रया तवशे्षणयामिक 
रुपरया गररने अध्ययन रथिया रूल्याङ्कन सम्झनु पछ्म  । 

(्झ) "वयारयावरण" भन्यािे प्याकृतरक, सयासृँ्तरक र सयारयाजजक प्णयािवी, आर्थिक रथिया रयानववीय हरिययाकियाप 
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र ययनकया अवयवहरू रथिया रवी अवयवहरूको बवीचको अन्तरहरियया रथिया अन्तरसम्बन् सम्झनु पछ्म  । 

(ञ) "वयारयावरणवीय अध्ययन" भन्यािे कुनै प्स्यावको कयायया्मन्वयन गदया्म त्यसबयाट वयारयावरणरया पनने प्तरकूि 
प्भयाव तनरयाकरण वया न्यनूवीकरण गन्मको ियामग अविम्बन गररने उपयायकया सम्बन्रया गररने संक्षिप्त 
वयारयावरणवीय अध्ययन, प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण र वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन सम्झनु पछ्म  । 

(ट) "वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन" भन्यािे संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन, प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण वया वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन सम्बन्रया रययार गररएको प्तरवेदन सम्झनु पछ्म  ।

(ठ) "वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याकंन" भन्यािे कुनै प्स्यावको कयायया्मन्वयन गदया्म सो प्स्याविे वयारयावरणरया 
उलेिखनवीय प्तरकूि प्भयाव पयानने वया नपयानने सम्बन्रया यहकन गनु्मकया सयाथि ैत्यस्ो प्भयावियाई कुनै 
उपयायद्यारया तनरयाकरण वया न्यनूवीकरण गन्मकया ियामग अविम्बन गररने उपयायको सम्बन्रया तवस्रृ रुपरया 
गररने अध्ययन रथिया रूल्याङ्कन सम्झनु पछ्म  ।

(ि) "व्वसयाययक कयाय्मयोजनया" भन्यािे प्स्यावकिे कयायया्मन्वयन गनने तवस्रृ पररयोजनया प्तरवेदन रययार 
गनु्मपनने बयाहकेकया आयोजनया वया कयाय्मरिररया हुने िगयानवी र प्तरफिको तवशे्षणसहहरको कयाय्मयोजनया 
सम्झनु पछ्म  । 

(ढ) "तवस्रृ पररयोजनया प्तरवेदन" भन्यािे प्स्यावकिे कयायया्मन्वयन गनने तवकयास तनरया्मणसँग सम्बन्न्र 
पररयोजनयाको प्यातवघधक र आर्थिक पषिहरू तवशे्षण गररएको तवस्रृ प्तरवेदन सम्झनु पछ्म  ।  

(ण) "संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन" भन्यािे कुनै प्स्यावको कयायया्मन्वयन गदया्म त्यसबयाट वयारयावरणरया पनने 
प्तरकूि प्भयाव तनरयाकरण वया न्यनूवीकरण गन्मको ियामग अविम्बन गररने उपयायको सम्बन्रया संक्षिप्त 
रुपरया गररने अध्ययन सम्झनु पछ्म  । 

पररचे्द - २
प्स्याव छनोट रथिया कयाय्मसूचवी सम्बन्वी व्वस्या

३.  प्स्याव छनोट रथिया सूचवी रययार गनने: (१) कयायया्मियिे स्वीकृर वयार्षक कयाय्मरिर रथिया कयाय्मयोजनयाको आधयाररया 
वयारयावरणवीय अध्ययन आवश्यक पनने तवकयास तनरया्मण सम्बन्वी कयाय्म वया आयोजनया रथिया कयाय्मरिर पहहचयान 
गरवी सूचवी रययार गनु्म पननेछ । 

(२) उपदफया (१) बरोजजरको सूचवीरया स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४ को दफया ६२ (क) बरोजजर 
नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र गररने से्ट, ढुङ्या, मगट्वी, वयािुवया एवर्ख रयाटोजन्य वस्कुो तबरिी सम्बन्वी 
कयाय्मसरेर सरयावेि गनु्म पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन आवश्यक पनने आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको पहहचयान 
रथिया सूचवी रययार गदया्म सङ्घवीय वयारयावरण संरषिण तनयरयाविवी, २०७६ को आधयाररया संक्षिप्त वयारयावरणवीय 
अध्ययन, प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण र वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कनकया ियामग छुट्याछुटै् सूचवी 
रययार गनु्म पननेछ । 

(४) उपदफया (३) बरोजजरको सूचवी रययार गदया्म यस कयाय्मतवघधको अनुसूचवी –१ रया उल्लिखखर घसरया 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
(थ्सेहोल्ड) अनुसयार गनु्म पननेछ ।

(५)  कयायया्मियिे वयारयावरणवीय अध्ययन गनु्मपनने आयोजनया वया कयाय्मरिरको तवस्रृ पररयोजनया प्तरवेदन वया 
व्वसयाययक कयाय्मयोजनया रययार भए पचियार वयारयावरणवीय अध्ययन गनने गरयाउने व्वस्या गनु्म पननेछ । 

(६)  उपदफया (५) बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन गदया्म अनुसूचवी –२ रया उल्लिखखर वयारयावरणवीय अध्ययन 
सम्बन्वी प्वयाह चचत्र, प्भयाव पहहचयान रथिया अध्ययन सूचवी र औजयारको प्योग गनु्म पननेछ । 

४.  कयाय्मसूचवी रययारवी रथिया स्वीकृतर गनु्मपनने: (१) प्स्यावकिे संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययनको ियामग अनुसूचवी 
–३ र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिणको ियामग अनुसूचवी –४ बरोजजरको ढयाचँयारया प्ते्यक आयोजनया वया 
कयाय्मरिरको ियामग छुट्याछुटै् कयाय्मसूचवी रययार गनु्म पननेछ । 

(२) उपदफया (१) बरोजजर रययार गररएको कयाय्मसूचवी स्वीकृतरको ियामग वयारयावरण तवषय हेनने ियाखयारया पेस 
गनु्म पननेछ । 

(३) उपदफया (२) बरोजजर पेस भएको कयाय्मसूचवी स्वीकृतरकया ियामग पेस गनु्मअघि तवषयसँग सम्बन्न्र 
ियाखयाको रयाय सु्झयावसहहर पेस गनु्म पननेछ ।

(४) उपदफया (२) बरोजजर पेस भएको संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन सम्बन्वी कयाय्मसूचवी भए प्रुख 
प्ियासकीय अघधकृरिे र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण सम्बन्वी कयाय्मसूचवी भए प्रुख प्ियासकीय 
अघधकृररयाफ्म र प्रुखिे आवश्यक जयाचँब्ुझ गरवी पेस भएको मरतरिे पन्ध्र हदनक्भत्र स्वीकृर गनु्म 
पननेछ ।

(५)  उपदफया (४)को प्योजनको ियामग हदन गणनया गदया्म थिप कयागजयार रयाग गरेकोरया त्यस्ो कयागजयार 
प्याप्त भएको मरतरबयाट र कुनै तवषयरया थिप स्ष्ट गन्म िेखवी पठयाएकोरया त्यस्ो तवषयरया स्ष्ट भइ 
आएको मरतरबयाट गणनया गररनेछ । 

(६)  उपदफया (४) बरोजजर कयाय्मसूचवी स्वीकृर गदया्म दफया १४को उपदफया (१) बरोजजर गहठर प्यातवघधक 
समरतरको घसफयाररिरया गनु्म पननेछ । 

५.  सयाव्मजतनक सुनुवयाइ गनु्मपनने: (१) प्स्यावकिे वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययारवीको घसिघसियारया 
प्स्यावको कयायया्मन्वयनबयाट प्भयातवर हुने षिते्ररया प्स्यावको बयारेरया सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया गरवी 
रयाय सु्झयाव सङ्किन गनु्म पननेछ । 

(२)  उपदफया (१) बरोजजर सयाव्मजतनक सुनुवयाइ गदया्म प्स्यावकिे प्भयातवर स्यानवीय सरुदयाय, वन उपभोतिया 
सरूह गठन भएको भए सो सरूहकया प्तरतनघध, विया अध्यषि वया विया समरतरकया प्तरतनघधको रोहवररया 
गरयाउनु पननेछ ।

(३) उपदफया (१) बरोजजर सयाव्मजतनक सुनुवयाइ गनने प्योजनकया ियामग प्स्यावकिे सोको मरतर, सरय, 
स्यान र आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको सम्बन्रया प्चयार प्सयार गन्मको ियामग स्यानवीय पत्रपमत्रकया, रेहियो 
वया अन्य सञ्यार रयाध्यरको प्योग गनु्मकया सयाथि ैसम्बन्न्र विया कयायया्मिय र आयोजनया षिते्रको कुनै 
सयाव्मजतनक स्िरया सूचनयासरेर टयासँ गनु्म पननेछ ।

(४) उपदफया (१) बरोजजर गररने सयाव्मजतनक सुनुवयाइ कयाय्मरिररया आयोजनया रथिया कयाय्मरिरबयाट प्भयातवर 
षिते्रकया नयागररक, सरुदयाय रथिया रहहिया, बयािबयालिकया, अपयाङ्रया भएकया व्क्ति, ज्येष्ठ नयागररक रथिया 
जोखखररया रहेकया वग्मको सहभयागवीरया सुतनजचिर गन्म प्स्यावकिे उपदफया (२) बरोजजरको सूचनया 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
स्यानवीय पत्रपमत्रकया, रेहियो र अन्य सञ्यार रयाध्यरबयाट सम्भव भएसम्म स्यानवीय भयाषयारयासरेर प्चयार 
प्सयार गनु्म पननेछ । 

(५)  प्स्यावकिे आयोजनया रथिया कयाय्मरिरिे सरेट्खने भौगोलिक षिते्रको आधयाररया आवश्यकरया अनुसयार 
एकभन्या बढवी स्यानरया सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया गनु्म पननेछ । 

(६)  यस दफया बरोजजर आयोजनया गररएको सयाव्मजतनक सुनुवयाइरया भएको उपम्स्रवी, सुनुवयाइबयाट प्याप्त 
सु्झयाव, रस्वीर रथिया रिव्-दृश्य सयारग्रवीसरेर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदनरया संिग् गनु्म पननेछ । 

(७)  सयाव्मजतनक सुनुवयाइ कयाय्मरिर सम्बन्वी तवस्रृ ढयाचँया रथिया प्हरियया अनुसूचवी –५ रया उलेिख 
भएबरोजजर हुनेछ ।

पररचे्द — ३
प्तरवेदन रययारवी रथिया स्वीकृतर सम्बन्वी व्वस्या

६.  वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययारवी: (१) दफया ४ को उपदफया (२) बरोजजर स्वीकृर कयाय्मसूचवी र दफया 
५ बरोजजर आयोजनया हुने सयाव्मजतनक सुनुवयाइबयाट प्याप्त सु्झयावसरेरको आधयाररया प्स्यावकिे प्ते्यक 
आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको ियामग छुट्याछुटै् वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गनु्म पननेछ । 

(२) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदनको ढयाचँया अनुसूचवी –६ रथिया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण 
प्तरवेदनको ढयाचँया अनुसूचवी –७ रया रोहकए बरोजजर हुनेछ । 

(३) उपदफया (१) बरोजजर प्तरवेदन रययार गदया्म प्स्यावकिे प्स्याव कयायया्मन्वयन हुने नगरपयालिकया वया 
त्यस षिते्रकया सम्बन्न्र सरोकयारवयािया तनकयाय व्क्ति वया संस्याियाई सो प्स्यावको कयायया्मन्वयनबयाट 
वयारयावरणरया पन्म सके् प्भयावको सम्बन्रया सयार हदनक्भत्र लिखखर सु्झयाव उपिब्ध गरयाउन अनुसूचवी 
–८ बरोजजरको ढयाचँयारया कयायया्मिय, िैक्षिक संस्या, स्यास्थ्य संस्या वया कुनै सयाव्मजतनक स्िरया सूचनया 
टयासँ गरवी रुचुल्कया रययार गनु्म पननेछ ।

(४) उपदफया (३) बरोजजरको सूचनया कुनै एक स्यानवीय पत्रपमत्रकयारया प्कयािन गरवी आफनो वेवसयाइट 
भएरया सोरयासरेर प्कयािन गनु्म पननेछ । 

(५) उपदफया (३) र (४) बरोजजर सूचनया टयासँ वया प्कयािन भएकोरया सो सम्बन्रया कसैको रयायसु्झयाव 
भए सूचनयारया उल्लिखखर अवघधक्भत्र सम्बन्न्र प्स्यावकियाई आफनो रयाय सु्झयाव हदन सहकनेछ । 

(६)  दफया ४को उपदफया (३) बरोजजर स्वीकृर कयाय्मसूचवी रथिया उपदफया (१) बरोजजर वयारयावरणवीय 
अध्ययन प्तरवेदन रययार गदया्म प्स्यावकिे िेस् अध्ययन, स्िगर भ्ररण, अविोकन र प्भयाव 
षिते्रकया िक्षिर सरुदयाय रथिया सरोकयारवयाियासँग अन्तरहरियया गरवी रथ्याङ्क रथिया सूचनया सङ्किन गनु्म 
पननेछ । 

(७)  उपदफया (१) बरोजजरको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदनरया प्स्यावकिे प्स्याव कयायया्मन्वयन गनने 
रिररया वयारयावरणरया पन्मसके् सकयारयामिक प्भयाव बढोत्तरवी रथिया नकयारयामिक प्भयाव न्यनूवीकरणको ियामग 
अपनयाउन सहकने तवक्भन् तवकल्पहरूको तवस्रृ तवशे्षण गरवी त्यस्या तवकल्पहरूरध्य ेवयारयावरणवीय 
दृतष्टकोणिे प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म उपयतुि हुने तवकल्प र सो तवकल्प कयायया्मन्वयन गन्म सहकने 
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
आधयार र कयारण सरयावेि गनु्म पननेछ ।

(८)  प्स्यावकिे वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गदया्म अनुसूचवी –९ रया उल्लिखखर तवज्रयाफ्म र 
रययार गनु्म पननेछ । 

(९) उपदफया (८) बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन कयाय्मरया संिग् तवज्हरू स्िगर अध्ययन, अविोकन, 
रयाय परयारि्म र अन्तरहरिययाकया ियामग आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको प्स्यातवर स्िरया अतनवयाय्म रुपरया 
उपम्स्र हुनु पननेछ । 

(१०) वयारयावरणवीय अध्ययन सम्बन्वी कयाय्मसूचवी रथिया वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन नेपयािवी भयाषयारया 
रययार गनु्म पननेछ । 

 रर कयाय्मसूचवी रथिया प्तरवेदनरया उलेिख गररने प्यातवघधक िब्दयाविवीको ियामग नेपयािवी भयाषया प्योग 
गदया्म िब्दको आियरया नै रयात्विक फरक पनने भएरया त्यस्या िब्द अङ्खग्रेजवी भयाषयारया उलेिख गन्म यस 
व्वस्यािे वयाधया पुरययाएको रयातनने छैन ।

(११) उपदफया (१०) रया जुनसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन तवदेिवी िगयानवी भएकया प्स्यावको हकरया 
रययार गररने वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन र कयाय्मसूचवी नेपयािवी वया अङ्खग्रेजवी भयाषयारया रययार गन्म 
सहकनेछ । 

(१२) उपदफया (११) बरोजजर अध्ययन प्तरवेदन र कयाय्मसूचवी अङ्खग्रेजवी भयाषयारया रययार पयाररएको अवस्यारया 
सोको कयाय्मकयारवी सयारयािंसहहरको संक्षिप्त प्तरवेदन नेपयािवी भयाषयारयासरेर रययार गनु्म पननेछ । 

(१३) प्स्यावकिे वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गदया्म वयारयावरण संरषिण ऐन, २०७६ रथिया 
वयारयावरण संरषिण तनयरयाविवी, २०७७ िे रोकेअनुसयारको रयापदण्ड र गुणस्र कयायर हुने गरवी यस 
कयाय्मतवघधिे तनधया्मरण गरेको ढयाचँयारया रययार गनु्म पननेछ । 

(१४) वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन रययारवी सम्बन्वी व्वस्या प्चलिर सङ्घवीय रथिया प्देि कयानुन 
बरोजजर हुनेछ । 

७.  अध्ययन प्तरवेदनको स्वीकृतर: (१) दफया ६ बरोजजर रययार गररएको संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन 
प्तरवेदन रथिया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदन प्रुख प्ियासकीय अघधकृररयाफ्म र प्रुखसरषि पेस 
गनु्म पननेछ । 

(२)  प्रुखिे उपदफया (१) बरोजजर पेस भएको संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रथिया प्यारम्म्भक 
वयारयावरणवीय प्तरवेदन उपर अध्ययन, तवशे्षण रथिया पुनरयाविोकनको ियामग दफया १४को उपदफया 
(१) बरोजजर गहठर प्यातवघधक समरतररया पठयाउनु पननेछ । 

(३)  प्यातवघधक समरतरिे उपदफया (२) बरोजजर प्याप्त भएको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन उपर 
आवश्यक अध्ययन, परयारि्म, जयाचँब्ुझ, तवशे्षण रथिया पुनरयाविोकन गरवी स्वीकृतरको ियामग 
घसफयाररस गनु्म पननेछ । 

(४)  उपदफया (३) बरोजजर प्यातवघधक समरतरको घसफयाररिको आधयाररया प्स्यातवर आयोजनया रथिया 
कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन गदया्म वयारयावरणरया कुनै उलेि् प्भयाव पनने नदेखखएरया आवश्यकरया अनुसयार 
प्स्यावकिे पयािनया गनु्मपनने सर्म रोकी संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन भए प्रुखिे र 
प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदन कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गननेछ । 
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(५)  उपदफया (४) बरोजजर प्तरवेदन स्वीकृर गदया्म प्तरवेदन पेस भएको मरतरिे पन्ध्र हदनक्भत्र स्वीकृर 

गनु्म पननेछ । 
(६)  उपदफया (५)को प्योजनको ियामग हदन गणनया गदया्म थिप कयागजयार रयाग गरेकोरया त्यस्ो कयागजयार 

प्याप्त भएको मरतरबयाट र कुनै तवषयरया थिप स्ष्ट गन्म िेखवी पठयाएकोरया त्यस्ो तवषयरया स्ष्ट भइ 
आएको मरतरबयाट गणनया गररनेछ ।

(७)  उपदफया (३) बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदनको अध्ययन रथिया जयाचँब्ुझ गदया्म त्यस्ो 
प्स्यावको थिप वयारयावरणवीय अध्ययन गनु्मपनने देखखएरया संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययनको हकरया 
प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण गन्म प्रुखिे र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिणको हकरया वयारयावरणवीय 
प्भयाव रूल्याङ्कन गनने गरवी कयाय्मपयालिकयािे आदेि हदन सके्छ । 

(८) उपदफया (७) अनुसयार हदइएको आदेि अनुसयार प्स्यावकिे थिप अध्ययन गरवी प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण प्तरवेदन भए कयाय्मपयालिकयासरषि र वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन भए प्देि 
कयानुनिे रोकेको तनकयायसरषि पुनः पेस गनु्म पननेछ । 

(९)  उपदफया (८) बरोजजरको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गनु्मपूव्म प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण सम्बन्वी कयाय्मसूचवी प्रुखबयाट र वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन सम्बन्वी कयाय्मसूचवी प्देि 
कयानुनिे रोकेको तनकयायबयाट स्वीकृर गरयाउनु पननेछ ।

८.  प्तरवेदन परररयाज्मन गन्म सहकने: (१) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण प्तरवेदन स्वीकृर भइ सकेपलछ सो प्तरवेदनरया भौतरक पूवया्मधयार, हिजयाइन रथिया षिररया र स्रुपरया 
परररयाज्मन गनु्मपनने वया संरचनया स्यानयान्तरण वया फेरबदि गनु्मपनने भएरया वया आयोजनया रथिया कयाय्मरिर षिररया 
िटेरया वया रुख कटयान सङ्ख्यारया थिपिट गनु्मपनने भएरया कयाय्मपयालिकयािे त्यस्ो वयारयावरणवीय अध्ययन 
प्तरवेदन परररयाज्मन गन्म स्वीकृतर हदन सके्छ । 

(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन दफया ७को उपदफया (६) बरोजजर संक्षिप्त 
वयारयावरणवीय अध्ययन गररएकोरया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण गररएकोरया वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन गनु्मपनने आदेि हदएको अवस्यारया परररयाज्मन 
सम्बन्वी व्वस्या ियागू हुनेछैन । 

 
पररचे्द — ४

प्स्याव कयायया्मन्वयन रथिया अनुगरन सम्बन्वी व्वस्या

९.  प्स्याव कयायया्मन्वयन गनु्म पनने: (१) प्स्यावकिे संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय 
परवीषिण प्तरवेदन स्वीकृर भएको मरतरिे रवीन वष्मक्भत्र त्यस्ो प्स्याव कयायया्मन्वयन प्यारम्भ गनु्म पननेछ । 

(२)  उपदफया (१) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन तविेष पररम्स्रवी घसज्मनया भइ सो अवघधक्भत्र 
प्स्यावको कयायया्मन्वयन हुन नसके् अवस्या उत्न् भएरया प्स्यावकिे संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययनको 
हकरया प्रुख प्ियासकीय अघधकृरसरषि र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिणको हकरया प्रुखसरषि 
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स्ष्ट कयारण खुियाई म्याद थिपकया ियामग तनवेदन हदनु पननेछ। 

(३) उपदफया (२) बरोजजर प्याप्त भएको तनवेदन उपर संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन भए 
प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे र प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदन भए प्रुखिे दफया १५को 
उपदफया (१) बरोजजरको प्यातवघधक समरतरबयाट जयाचँब्ुझ गरयाई व्होरया रनयाघसब देखेरया आफनो 
रयायसहहर कयाय्मपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ । 

(४)  उपदफया (३) बरोजजर पेस भएको तनवेदनको व्होरया रनयाघसव देखेरया कयाय्मपयालिकयािे बढवीरया दईु 
वष्मको अवघध थिप गन्म सके्छ । 

(५)  उपदफया (१) वया (४) बरोजजरको अवघधक्भत्र प्स्याव कयायया्मन्वयन प्यारम्भ नगनने प्स्यावकिे त्यस्ो 
प्स्यावको पुनः वयारयावरणवीय अध्ययन गरयाई स्वीकृतरको ियामग पेस गनु्म पननेछ । 

10.  वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया: (१) प्स्यावकिे प्स्याव कयायया्मन्वयन गनु्मअघि अनुसूचवी –१० बरोजजरको 
ढयाचँयारया वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया रययार गनु्म पननेछ । 
(२)  उपदफया (१) बरोजजर वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया रययार गदया्म वयारयावरणवीय सकयारयामिक प्भयाव 

बढोत्तरवी हुने र नकयारयामिक प्भयाव न्यूनवीकरण गनने हरिययाकियापहरूरध्य ेआयोजनया तनरया्मणको रिररया 
र आयोजनया सम्पन् भएपलछ अविम्बन गनने हरिययाकियापहरूसरेर उलेिख गनु्म पननेछ ।

(३)  उपदफया (१) बरोजजरको वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयारया तनरोधयामिक, सुधयारयामिक र षितरपूर्र 
सम्बन्वी हरिययाकियापहरूसरेर प्स्याव गनु्म पननेछ । 

(४)  वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया रययार गदया्म प्स्यावकिे आयोजनया कयायया्मन्वयन गदया्म वयारयावरणरया पन्म 
सके् प्यारम्म्भक, रध्यकयािवीन र दवीि्मकयािवीन सकयारयामिक प्भयावको बढोत्तरवी र नकयारयामिक प्भयावको 
न्यूनवीकरणको ियामग अबिम्बन गनु्मपनने तवघध र प्हरिययासरेर उलेिख गनु्म पननेछ।

(५)  वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयारया प्स्यातवर कयाय्महरू सञ्यािन गन्म ियाग्े ियागरियाई तवस्रृ 
आयोजनया प्तरवेदनरया उलेिख भएकोरया सोको हरिययाकियाप र ियागर प्स्यावकिे वयारयावरण 
व्वस्यापन योजनयारया सरयावेि गनु्म पननेछ । 

(६)  प्स्यावकिे वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयारया उल्लिखखर हरिययाकियापियाई आयोजनया रथिया कयाय्मरिर 
कयायया्मन्वयनकया ियामग रययार गररने ियागर अनुरयानरया नै सरयावेि गनु्म पननेछ । 

(७)  उपदफया (१) बरोजजर रययार गरेको वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया कयायया्मन्वयन प्यारम्भ भएपलछ 
प्स्यावकिे कयायया्मन्वयनको अवस्याको प्तरवेदन प्ते्यक छ रहहनयारया कयाय्मपयालिकयासरषि पेस गनु्म 
पननेछ । 

(८)  नगरपयालिकयािे आफूिे गरेको अनुगरन रथिया तनरवीषिणको प्तरवेदन प्ते्यक आर्थिक वष्म सरयाप्त 
भएको मरतरिे एक्याईस हदनक्भत्र प्देि कयानुनिे रोकेको तनकयायरया पठयाउनु पननेछ । 

(९)  उपदफया (८) बरोजजर पेस गरेको प्तरवेदनियाई सयार हदनक्भत्र कयायया्मियको सूचनया पयाटवी रथिया 
वेवसयाईटरयाफ्म र सयाव्मजतनक गनु्म पननेछ ।   

११. प्स्याव कयायया्मन्वयन अनुगरन रथिया प्तरवेदन: (१) प्स्याव कयायया्मन्वयनको अनुगरन गदया्म प्यारम्म्भक एवर्ख 
प्हरियया अनुगरन, तनयरपयािन अनुगरन रथिया प्भयावको अनुगरन गनु्म पननेछ । 

(२)  प्स्यावको प्यारम्म्भक अनुगरन गदया्म आयोजनया वया कयाय्मरिरको तनरया्मण कयाय्म सुरु गनु्मभन्या अगयावै 
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तनरया्मणस्ि र वरपरकया आधयारभूर वयारयावरणवीय पषिको सवनेषिण गनु्म पननेछ । 

(३) प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट भएकया वयारयावरणवीय पररवर्मन पत्तया िगयाउन कयाय्मरिर रथिया आयोजनया 
तनरया्मण र सञ्यािनकया रिररया त्यस षिते्रको जनस्यास्थ्य, पयया्मवरणवीय, सयारयाजजक र आर्थिक अवस्या 
िगयायरकया सूचकहरूको रूल्याङ्कन गनु्म पननेछ । 

(४)  प्स्यावकिे वयारयावरण संरषिण सम्बन्वी रयापदण्डको पयािनया गरेको छ भन् े कुरया सुतनजचिर गन्म 
वयारयावरणवीय गुणस्रकया तविेष सूचक वया प्दूषणको अवस्याको बयारेरया आवघधक वया िगयारयार 
अनुगरन गरवी अक्भिेख रयाख्ु पननेछ र यसरवी अनुगरन गदया्म वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयारया 
प्स्यातवर तवषयहरूसरेर सरयावेि गनु्म पननेछ । 

(५)  प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट घसज्मनया हुने सकयारयामिक र नकयारयामिक प्भयाव, वयारयावरण संरषिणकया 
ियामग प्स्यावकिे पयािनया गनु्मपनने तवषयहरू रथिया वयारयावरणवीय प्भयावकयारररयाको अनुगरन सम्बन्वी 
सूचकहरूसरेर प्तरवेदनरया उलेिख गनु्म पननेछ । 

(६)  उपदफया (५) बरोजजरकया प्ते्यक सूचकियाई कसिे र कुन तवघध वया रररकयाबयाट अनुगरन गनने हो 
सोसरेर खुियाउनु पछ्म  र यस्ो तवघध भरपदको, सजजिो र आयोजनया स्िरया कयाय्मरर जनिक्तििे 
अबिम्बन गन्म सके् खयािको हुनु पननेछ । 

(७)  उपदफया (६) बरोजजरको कयाय्म प्स्यावकसँग उपिब्ध जनिक्तििे गन्म सके् अवस्या नभएरया 
आवश्यकरया अनुसयार वयाह्यस्ोरबयाट पूरमी गरवी सम्पयादन गनने व्वस्या प्स्यावकिे मरियाउनु पननेछ । 

(८)  आयोजनया तनरया्मण रथिया सञ्यािनको तवक्भन् चरणकया ियामग सूचकको प्कृतर हरेवी वयारयावरणवीय 
अनुगरन गनने सरय रयालिकयासरेर प्तरवेदनरया सरयावेि गनु्म पननेछ ।

(९)  उपदफया (१) बरोजजर प्स्याव कयायया्मन्वयन प्यारम्म्भक अनुगरन, प्भयाव अनुगरन रथिया तनयरपयािन 
अनुगरन सम्बन्वी ढयाचँया अनुसूचवी–११ रया रोहकए बरोजजर हुनेछ।

१२.  अनुगरन सम्बन्वी जजम्मवेयारवी: (१) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण 
सम्बन्वी अध्ययन प्स्यावको कयायया्मन्वयनको स्ःअनुगरन गनने जजम्मवेयारवी प्स्यावक स्यंको हुनेछ । 

(२)  प्स्यावकिे प्ते्यक छ रहहनयारया उपदफया (१) बरोजजर स्ःअनुगरन गरवी रययार गरेको प्तरवेदन 
नगरपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ । 

(३)  नगरपयालिकया स्यं प्स्यावक भएको वया अन्य प्स्यावकबयाट कयायया्मन्वयन गररने प्स्यावको अनुगरनकया 
ियामग कयाय्मपयालिकयािे देहयाय बरोजजरको अनुगरन समरतर गठन गननेछः– 

क)  उपप्रुख        – संयोजक 
ख)  वयारयावरण रथिया तवपद व्वस्यापन समरतरको संयोजक   – सदस् 
ग)  प्रुख प्ियासकीय अघधकृर     – सदस्
ि)  योजनया रथिया पूवया्मधयार तवकयास ियाखया प्रुख    – सदस् 
ङ)  वयारयावरण तनरवीषिक      – सदस्
च)  वयारयावरण रथिया तवपद व्वस्यापन ियाखया प्रुख    – सदस् सचचव 
(४) समरतरिे जजलियाम्स्र वन कयायया्मिय, सम्बन्न्र तनकयाय प्रुख रथिया प्तरतनघध वया तवषय तवज्ियाई 

बठैकरया आरन्तण गन्म सके्छ ।
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(५)  अनुगरन समरतरिे दफया ११ बरोजजर अनुगरन गरवी रययार पयाररएको प्तरवेदन रवीस हदनक्भत्र 

कयायया्मपयालिकयासरषि पेस गनु्म पननेछ । 
(६)  कयाय्मपयालिकयािे अनुगरनबयाट देखखएकया सरस्या रथिया सु्झयाव कयायया्मन्वयनको ियामग प्स्यावकियाई 

आदेि हदन सके्छ र यसरवी हदएको आदेिको पयािनया गनु्म प्स्यावकको कर्मव् हुनेछ । 
१३.  कयायया्मन्वयनरया रोक िगयाउन सके्: (१) यस कयाय्मतवघध रथिया वयारयावरण संरषिण सम्बन्वी प्चलिर सङ्घवीय रथिया 

प्देि कयानुन बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर नगरयाई वया स्वीकृर भएभन्या फरक हुने गरवी 
प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म गरयाउन हँुदैन । 

(२)  कुनै व्क्ति, संस्या वया तनकयायिे उपदफया (१) तवपरररको कयाय्म गरेको पयाइएरया संक्षिप्त वयारयावरणवीय 
अध्ययन वया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय प्तरवेदन भए कयाय्मपयालिकयािे प्स्याव कयायया्मन्वयनरया रोक 
िगयाउनेछ र वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कनको हकरया प्देि सरकयारको सम्बन्न्र तनकयायरया घसफयाररस 
गननेछ ।

(३)  उपदफया (२) बरोजजर कुनै प्स्याव कयायया्मन्वयनरया रोक िगयाइएकोरया त्यसरवी रोक िगयाइएको 
कयारणबयाट षितर पुग् गएरया प्स्यावकिे सो बयापर कुनै हकघसरको षितरपूर्रको दयाववी गन्म पयाउने छैन । 

(४) उपदफया (३) रया जनुसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन कयायया्मन्वयनरया रोक िगयाइएको आयोजनयाको 
प्स्यावकिे प्चलिर ऐन बरोजजर वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर गरयाएरया वया स्वीकृर 
वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन बरोजजर आयोजनया कयायया्मन्वयनरया सुधयार गरेरया िगयाइएको रोक 
सम्बन्न्र तनकयायिे फुकुवया गन्म सके्छ । 

पररचे्द — ५
तवतवध

१४.  प्यातवघधक समरतर गठन गनने: (१) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण 
सम्बन्वी कयाय्मसूचवी रथिया वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन स्वीकृर गनु्मअघि प्यातवघधक पषिहरूको 
अध्ययन, तवशे्षण र पुनरयाविोकन गरवी घसफयाररस गन्म कयाय्मपयालिकयािे देहयाय बरोजजरको प्यातवघधक 
समरतर गठन गननेछ :–

क)  योजनया रथिया प्यातवघधक ियाखया प्रुख     – संयोजक
ख)  आयोजनया रथिया कयाय्मरिरसँग सम्बन्न्र षिते्रको तवषयको तवज्    – सदस्
ग) वयारयावरण रथिया तवपद व्वस्यापन तवषय हेनने ियाखया प्रुख   –सदस् सचचव
(२) समरतरिे आवश्यकरया अनुसयार वन कयायया्मिय, सम्बन्न्र तवषयगर तनकयायकया प्रुख रथिया प्तरतनघध 

वया तवषय तवज्ियाई बठैकरया आरन्न्तर गन्म सके्छ । 
१५. गुनयासो सुनुवयाइ गनने दयाययवि: (१) आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको वयारयावरणवीय, आर्थिक, सयारयाजजक र 

सयासृँ्तरक सवयािसँग सम्बन्न्र प्भयातवर व्क्ति रथिया सरुदयायको चयासो, क्िकयायर रथिया गुनयासो प्याप्त गनने, 
सम्बोधन र कयायया्मन्वयनरया सहजवीकरण गनने प्योजनकया ियामग गुनयासो सुनुवयाइ संयन्तको व्वस्या गनने दयाययवि 
प्स्यावकको हुनेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर व्वस्या भएको संयन्तरया गुनयासो सुन् े अघधकयारवी रथिया गुनयासो सम्बोधन 
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समरतर िगयायर अन्य उपयतुि व्वस्या गनु्म पननेछ ।

(३)  उपदफया (२) बरोजजर गुनयासो सुनुवयाइ अघधकयारवीको व्वस्या नभएको अवस्यारया गुनयासो सुनुवयाइ 
अघधकयारवीको जजम्मवेयारवी स्रः आयोजनया प्रुखको हुनेछ ।

(४)  उपदफया (१) बरोजजर गुनयासो सुनुवयाइ सम्बन्वी व्वस्या गन्म कयाय्मपयालिकयािे उपप्रुखको 
संयोजकविरया रवीन सदस्वीय गुनयासो सम्बोधन समरतर गठन गन्म सके्छ । 

(५)  उपदफया (२) बरोजजरको गुनयासो सुनुवयाइ संयन्तिे पररयोजनया वया प्स्यावसँग सम्बन्वी वयारयावरणवीय, 
आर्थिक, सयारयाजजक एवर्ख सयासृँ्तरक चयासो रथिया सवयािहरू बयारे आवयाज प्स्रु गन्म र सम्बोधन गन्म 
सरयबधि रथिया पयारदिमी कयाय्मयोजनया बनयाई कयायया्मन्वयन गनु्म पननेछ। 

(६)  प्स्यावकिे प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको तवषयरया विया रथिया नगरपयालिकया स्ररया 
सचेरनयारूिक अक्भययान सञ्यािन गरवी प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिरिे सम्बोधन गनु्मपनने 
प्भयातवरहरूको हक अघधकयार र गुनयासो सम्बोधन गनने संयन्तको बयारेरया सरुदयाय रथिया सरोकयारवयाियाियाई 
सुसूचचर गरयाउनु पननेछ । 

(७)  गुनयासो सम्बोधन समरतर रथिया गुनयासो सुन् ेअघधकयारवीको कयार कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर 
हुनेछ:

क)  वयारयावरणवीय रथिया सयारयाजजक अवरोध, सम्पचत्तको प्यात्प्त, अघधकयार, षितरपूर्र र सहयायरया सम्बन्रया 
प्भयातवरहरूियाई सहयोग गनने, 

ख)  प्भयातवर व्क्तिहरूको गुनयासो प्याप्त गनने, अक्भिेख रयाख्े, वगमीकरण गनने, प्याथिमरकरया तनधया्मरण गनने, 
ग)  गुनयासो प्याप्त भएको मरतरिे पन्ध्र हदनक्भत्र सम्बोधन गरवी सम्बन्न्र र नगरपयालिकयाियाई जयानकयारवी 

गरयाउने, 
ि)  गुनयासो सम्बोधन सम्बन्वी तनण्मय प्हरिययारया असन्तषु्ट पषिको पृष्ठपोषणियाई सुतनजचिर गनने, 
ङ) प्स्यावकिे रोके बरोजजरकया र समरतरिे आवश्यक देखेकया अन्य कयारहरू गनने।
१६.  प्यातवघधक सहयोग लिन सके्: आयोजनया वया कयाय्मरिरकया ियामग गररने वयारयावरणवीय अध्ययन सम्बन्वी 

कयाय्म नगरपयालिकयाको आन्तररक जनिक्तिबयाट गन्म सम्बभ नभएको अवस्यारया सम्बन्न्र तवषय 
तवज्हरू वया व्वसयाययक परयारि्मदयारयाको सहयोग लिन सहकनेछ ।

१७.  प्चलिर कयानुन ियागू हुने: यस कयाय्मतवघधरया भएको व्वस्या प्चलिर कयानुनसँग बयाजँ्झएरया प्चलिर 
कयानुनको व्वस्या ियागू हुनेछ ।
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अनुसूचवी –२
(दफया ३को उपदफया ६सँग सम्बन्न्र)

वयारयावरणवीय प्भयाव पहहचयान रथिया अध्ययन सूचवी

प्स्याव छनोट रथिया सूचवी रययार गनने
(दफया ३को उपदफया (१)देखख (३) र अनुसूचवी १ बरोजजर)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन गनने
(अनुसूचवी १को पहहिो रहि अन्तग्मर गनने 

प्स्याव)

प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण गनने
(अनुसूचवी १को दोरिो रहि अन्तग्मर पनने 

प्स्याव)

वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन गनने
(अनुसूचवी १को रेरिो रहि अन्तग्मर पनने 

प्स्याव)
कयाय्मसूचवी रययार गनने

(दफया ४को उपदफया (१) बरोजजर अनुसूचवी 
३को ढयाचँयारया)

कयाय्मसूचवी रययार गनने
(दफया ४को उपदफया (१) बरोजजर अनुसूचवी 

४को ढयाचँयारया)

कयाय्मसूचवी रययार गनने
(संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर हुने)

कयाय्मसूचवी पेस रथिया स्वीकृर गनने
(दफया ४को उपदफया (२) बरोजजर पेस गनने 
र (३) बरोजजर पेस भएको १५ हदनक्भत्र 

स्वीकृर गनने)

कयाय्मसूचवी पेस रथिया स्वीकृर गनने
(दफया ४को उपदफया (२) बरोजजर पेस गनने 
र (३) बरोजजर पेस भएको १५ हदनक्भत्र 
स्वीकृर गनने)

कयाय्मसूचवी पेस रथिया स्वीकृर गनने
(संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर हुने)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको सूचनया टयासँ रथिया 
प्कयािन गनने (दफया ५को उपदफया (३) र  

(४) बरोजजर)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको सूचनया टयासँ रथिया 
प्कयािन गनने (दफया ५को उपदफया (३) र  

(४) बरोजजर)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको सूचनया टयासँ रथिया 
प्कयािन गनने (संिवीय रथिया प्देि कयानुन 
बरोजजर हुने)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया गनने 
(दफया ५ बरोजजर)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया गनने 
(दफया ५ बरोजजर)

सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया गनने 
(संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन 
रययार गनने (दफया ६को उपदफया (१) र (२) 

बरोजजर अनुसूचवी ६को ढयाचँयारया)

प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदन 
रययार गनने (दफया ६को उपदफया 
(१) र (२) बरोजजर अनुसूचवी ७को ढयाचँयारया)

वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन 
रययार गनने (संिवीय रथिया प्देि कयानुन 
बरोजजर हुने)

सयार हदनको सयाव्मजतनक सूचनया टयासँ रथिया 
प्कयािन गनने (दफया ६को उपदफया (३), (४) 

र (५) बरोजजर अनुसूचवी ८को ढयाचँयारया) 

सयार हदनको सयाव्मजतनक सूचनया टयासँ रथिया 
प्कयािन गनने (दफया ६को उपदफया (३), (४) 

र (५) बरोजजर अनुसूचवी ८को ढयाचँयारया) 

वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन पेस 
गनने (संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर 
हुने)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन पेस 
गनने (दफया ७को उपदफया (१) बरोजजर)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन पेस 
गनने (दफया ७को उपदफया (१) बरोजजर)

वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन पेस 
गनने (संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर 
हुने)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन 
स्वीकृर गनने (दफया ७को उपदफया (४) र 

(५) बरोजजर प्याप्त भएको १५ हदनक्भत्र)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन 
स्वीकृर गनने (दफया ७को उपदफया (४) र (५) 
बरोजजर प्याप्त भएको १५ हदनक्भत्र)

वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन प्तरवेदन पेस 
गनने (संिवीय रथिया प्देि कयानुन बरोजजर 
हुने)

प्स्याव कयायया्मन्वयन रथिया अनुगरन गनने 
(दफया ९देखख १५ बरोजजर)

प्स्याव कयायया्मन्वयन रथिया अनुगरन गनने 
(कयाय्मतवघधको दफया ९देखख (१५) बरोजजर)

प्स्याव कयायया्मन्वयन रथिया अनुगरन गनने 
(संिवीय र प्देि कयानुन बरोजजर हुने)

ख. नगरपयालिकयाको अघधकयार षिते्रक्भत्रकया प्स्यावको तवषयगर षिते्र रथिया प्कृतर :
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• वन, वषृिरोपण रथिया हररययािवी षिते्र : नयया ँबनस्तर उद्यान, वन ववीउ वगैचया र प्याणवी उद्यान (चचहिययाखयानया) तनरया्मण, वयाि 

उद्यान तनरया्मण ।
• सिक षिते्र : स्यानवीय नयया ँसिक तनरया्मण रथिया स्रोन्तर, १०० मरटर सम्मको पुि तनरया्मण ।
• पय्मटन षिते्र : स्यानवीय रहबयाट अनुरतर हदने होटि वया ररसोट्म स्यापनया रथिया सञ्यािन ।
• उजया्म, जिस्ोर र घसचंयाई षिते्र : लिफ्ट घसचंयाई, पहयाि क्भरयािो पयाखोरया घसचंयाई, बहुउदे्िवीय जियािय तनरया्मण, तवदु्र 

प्सयारण ियाईन तनरया्मण रथिया तवस्यार, तवदु्र उत्यादन ।
• आवयास, भवन, वस्वी रथिया सहरवी तवकयास षिते्र : आवयासवीय, व्वसयाययक र दबु ैप्कृतरको भवन तनरया्मण, जग्या तवकयास 

आयोजनया, आवयास तवकयास कयाय्मरिर ।
• उद्ोग रथिया व्वसयाय षिते्र : औद्ोमगक ग्रयार, चचयया, कफी, जहिबटुवी आहद प्िोधन उद्ोग, वयािुवया प्िोधन वया रिसर 

उद्ोग इट्या टयायि उद्ोग ।
• स्यास्थ्य षिते्र : अस्रयाि, नर्सङ् होर वया चचहकत्सया व्वयासयाय स्यापनया र सञ्यािन 
• क्िषिया षिते्र : क्िषिण अस्रयाि स्यापनया र सञ्यािन 
• खयानवी षिते्र : ढुङ्या, वयािुवया, ग्रयाभेि र मगखया्म रयाटो तनकयालने कयाय्म
• कृतष षिते्र : व्वसयाययक पिुपंषिवी पयािन, कृतष थिोक बजयार स्यापनया र वधियािया तनरया्मण 
• खयानेपयानवी रथिया ढि तनकयास षिते्र : हटट्रेण्टसहहरको ढि तनकयास रथिया खयानेपयानवी आयोजनया सञ्यािन, खयानेपयानवी आपूर्र
• फोहोररैिया व्वस्यापन षिते्र : फोहोररैिया जरवीनरुनवी व्वस्यापन, रसयायन, ययान्न्तक वया जैतवक रररकयाबयाट फोहोरैिया 

छनोट गनने, केियाउने, रह िगयाउने र पुनः प्योग
ग.  वयारयावरणवीय अध्ययनको प्कयार

• संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन
• प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय अध्ययन
• वयारयावरणवीय प्भयाव रूल्याङ्कन

ि.  वयारयावरणवीय अध्ययनकया ियामग रथ्याङ्क रथिया तववरण सङ्किन सूचवी रथिया अध्ययन तवघध र औजयार
वयारयावरणवीय अध्ययन सम्बन्वी रथ्याङ्क सङ्किन सूचवी अध्ययन तवघध रथिया औजयार

जैतवकः वनस्तर, जवीवजन्त,ु प्याकृतरक वयासस्यान, वन जङ्ि 
रथिया जतैवक र पयाररम्स्रवीकीय तवतवधरया

• धरयारिवीय हहियाई रथिया प्ते्यषि अविोकन
• अप्ते्यषि सङे्कर सवनेषिण वया क्ययारेरया टय्यातपङ
• नरुनया सवनेषिण
• रु् जयातनफकयार अन्तवया्मरया्म रथिया िक्षिर सरूह  छिफि

भौतरक रथिया रयासयायतनक वयारयावरणः जरवीन, वयायरुण्डि, 
पयानवी, ध्वतन, रयानव तनर्रर वस्,ु हयावया, भोगोलिक र भौगर्भक 
म्स्रवी, जिवयाय ुपररवर्मन रथिया तवपद जोखखरको अवस्या

• धरयारिवीय हहिंयाई रथिया प्ते्यषि अविोकन
• हयावया, पयानवी रथिया रयाटोको नरुनया सवनेषिण 
• ध्वतनको रहगर रयापन रथिया प्दूषणको अवस्या पहहचयान 

आहद
सयारयाजजक आर्थिकः जनसङ्ख्या, तवस्यापन, जनस्यास्थ्य, 
उद्र व्वसयाय रथिया जवीतवकोपयाज्मन, उत्यादनक्िि रिोर 
सयाधन, सयारयाजजक रूल्रयान्यरया

• प्ते्यषि अविोकन
• जनगणनया रथिया िरपररवयार सवनेषिण
• िक्षिर सरूह रथिया सरोकयारवयािया छिफि
• रु् जयातनफकयार अन्तवया्मरया्म
• सयाव्मजतनक बहस
• रेहियया सवनेषिण रथिया रेकि्म
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सयासृँ्तरकः सयासृ्तरक सम्पदया, धयार्रक रथिया सयासृँ्तरक रूल् 
रयान्ययारयाहरू रथिया चयािचिन

• सहभयागवीरयारूिक अविोकन
• िक्षिर सरूह रथिया सरोकयारवयािया छिफि
• रु् जयातनफकयार अन्तवया्मरया्म
• सयाव्मजतनक बहस

अन्यः सेवया सुतवधया उपिबधरया र उपयोग सहभयागवीरयारूिक 
अविोकन

• िक्षिर सरूह रथिया सरोकयारवयािया छिफि
• रु् जयानवीफकयार अन्तवया्मरया्म
• सयाव्मजतनक बहस

ङ. वयारयावरणवीय अध्ययनकया प्रुख सवयािहरूको प्याथिमरकरया तनधया्मरण
• जैतवक रथिया पयाररम्स्रवीकीय
• भौतरक रथिया रयासयायतनक
• सयारयाजजक, आर्थिक र सयासृँ्तरक
• जिवयाय ुपररवर्मन रथिया तवपद जोखखर
• अन्य
च. वयारयावरणरया पन्म सके् सकयारयामिक रथिया नकयारयामिक प्भयाव पहहचयान, आकँिन रथिया प्याथिमरकरया तनधया्मरण
वयारयावरणवीय प्भयावकया षिते्र सकयारयामिक प्भयाव नकयारयामिक प्भयाव
क. तनरया्मण अघिको चरण
जैतवक
भौतरक रथिया रसयायतनक
सयारयाजजक रथिया आर्थिक
सयासृँ्तरक
अन्य
ख. तनरया्मणको चरण 
जैतवक
भौतरक रथिया रयासयायतनक
सयारयाजजक रथिया आर्थिक
सयासृँ्तरक
अन्य
ग. सञ्यािनको चरण
जैतवक
भौतरक रथिया रसयायतनक
सयारयाजजक रथिया आर्थिक
सयासृँ्तरक
अन्य
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अनुसूचवी –३
(दफया ४को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)

संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन सम्बन्वी कयाय्मसूचवीको ढयाचँया
(आवरण पृष्ठको ढयाचँया)

............. (प्स्यावको नयार)...................
संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययनको कयाय्मसूचवी

.........................................................
प्तरवेदन पेस गररने तनकयायको नयार र ठेगयानया :

प्स्यावक :
.............( प्स्यावकको नयार र ठेगयानया)
...........( रहहनया ), ................. (वष्म)

१.  प्तरवेदन रययार गनने व्क्ति वया संस्याको नयार र ठेगयानया : 
२.  प्स्यावको : 

• सरयान्य पररचय
• आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको तववरण
• आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको आवियकरया रथिया सयान्र्भकरया

३.  प्तरवेदन रययार गदया्म तवचयार गनु्म पनने नवीतर ऐन, तनयर, तनदनेक्िकया रथिया अन्तरयातष््टय सन्न् सम्झौरया :
४.  प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म वयारयावरणरया पनने खयास सकयारयामिक रथिया नकयारयामिक प्भयाव :

• जैतवक रथिया पयाररस्तरकीय :
• भौतरक :
• सयारयाजजक – आर्थिक : 
• सयासृँ्तरक :
• रयासयायतनक :

५.  प्स्यावको कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया पनने प्भयावको रोकथियारकया तवषय :
६.  प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म अनुगरन गनु्म पनने तवषय :
७.  जिवयाय ुपररवर्मन अनुकूिन र तवपद जोखखर पनने असर : 
८.  अन्य आवश्यक तवषय :
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अनुसूचवी –४
(दफया ४को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)

प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण सम्बन्वी कयाय्मसूचवीको ढयाचँया
(आवरण पृष्ठको ढयाचँया)

.............. (प्स्यावको नयार)...................
प्यारम्म्भक वयारयावरणवीयको कयाय्मसूचवी

........................................................
प्तरवेदन पेस गररने तनकयायको नयार र ठेगयानया :

प्स्यावक :
.............(प्स्यावकको नयार र ठेगयानया)
...........(रहहनया), ................. (वष्म)

१. प्तरवेदन रययार गनने व्क्ति वया संस्याको नयार र ठेगयानया : 
२. प्स्यावको : 
 सरयान्य पररचय

• आयोजनया रथिया कयाय्मरिर तववरण 
• आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको आवश्यकरया र सयान्र्भकरया

३. प्तरवेदन रययार गदया्म अपनयाउनु पनने तवघध : 
४. प्तरवेदन रययार गदया्म तवचयार गनु्म पनने नवीतर ऐन, तनयर, तनदनेक्िकया रथिया अन्तरयातष््टय सन्न् सम्झौरयाः
५. प्तरवेदन रययार गदया्म ियाग्ेः

• सरय : 
• अनुरयातनर बजटे :
• आवश्यक रथ्याङ्क रथिया सूचनया : 

६. प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म वयारयावरणरया पनने खयास सकयारयामिक रथिया नकयारयामिक प्भयाव : 
• जैतवक रथिया पयाररम्स्रवीकीय :
• भौतरक :
• सयारयाजजक आर्थिक : 
• सयासृँ्तरक :
• रयासयायतनक :

७. प्स्याव कयायया्मन्वयनकया तवकल्प :
• हिजयाइन :
• आयोजनया स्ि : 
• प्तवघध र सञ्यािन तवघध, सरय रयालिकया, प्योग हुने कच्या पदयाथि्म : 
• अन्य कुरया : 

८. प्स्यावको कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया पनने प्भयावको रोकथियारकया तवषय : 
९. प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म जिवयाय ुपररवर्मन र तवपद जोखखररया पनने असरसम्बन्वी तवषय : 
१०. प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म अनुगरन गनु्म पनने तवषय :
११. अन्य आवश्यक तवषय
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अनुसूचवी –५
(दफया ५को उपदफया (७)सँग सम्बन्न्र)
सयाव्मजतनक सुनुवयाइको प्हरियया रथिया ढयाचँया

वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया तवश्ेषण, नवीतरगर रथिया कयानुनवी व्वस्याको सव्मरयान्यरया अनुकूि हुने गरवी वयारयावरणवीय अध्ययन 
प्हरिययारया गररने सयाव्मजतनक सुनुवयाइको कयाय्मतवघध देहयाय अनुसयारको हुनेछ :

१. वयारयावरणवीय अध्ययनको ियामग सयाव्मजतनक सुनुवयाइ
– प्स्यातवर तवकयास तनरया्मण सम्बन्वी कयाय्म वया आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको बयारेको तनण्मय प्हरिययारया सकयारयामिक प्भयाव पयान्म 

सरोकयारवयािया र प्स्यावकबवीच खुलिया अन्तहरि्म यया गरवी तवचयार र रयाय/सु्झयाव प्स्रु गनने रञ्
– सरयान्यरः प्स्यावको असर षिते्रक्भत्र प्स्यावक तनकयायबयाट सयाव्मजतनक सुनुवयाइको आयोजनया 
– सयाव्मजतनक सुनुवयाइ कयाय्मरिरको स्रन्त पेसयागर तवज्हरूद्यारया सहजवीकरण

२. वयारयावरणवीय अध्ययन प्हरिययारया गररने सयाव्मजतनक सुनुवयाइ कयाय्मरिरको उदे्श्य
– प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिर सम्बन्रया वयारयावरणवीय अध्ययनको तनष्ष्म बयारे प्भयातवर सरुदयायियाई प्स्यावकबयाट 

जयानकयारवी गरयाउने रञ्को आयोजनया गनने
– प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिर षिते्रको धरयारिवीय वयास्तवक अवस्या र वयारयावरणवीय अध्ययनबयाट प्याप्त तनष्ष्मको 

िुधिरया पुष्टयाई रथिया रुज ुगनने
– वयारयावरणवीय अध्ययन प्हरिययारया सम्बन्न्र प्भयातवर पषि रथिया सरोकयारवयाियाहरूसँग प्यया्मप्त रयात्रयारया परयारि्म गररएको 

रथिया तनण्मय प्हरिययारया सरयावेि गरयाइएको कुरयाको सुतनजचिर गनने
– प्भयातवर, रुचवी रयाख्े रथिया सरोकयारवयािया पषििे आफूियाई रहविपूण्म ियागेकया र सम्बन्न्र तवषयरया तवचयार प्स्रु गनने 

अवसर प्दयान गनने
– प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिर र वयारयावरणवीय सरोकयारको तवषयरया स्यानवीय सरकयारको प्तरवधिरया र प्भयावकयारवी 

जनसहभयागवीरया प्वधि्मन गनने
३. सयाव्मजतनक सुनुवयाइको बयारेरया सयाव्मजतनक सूचनया रथिया जयानकयारवी 

– सयाव्मजतनक सुनुवयाइको मरतर, सरय र स्यान
– सयाव्मजतनक सुनुवयाइ हुने प्स्याव वया आयोजनया रथिया कयाय्मरिर बयारे जयानकयारवी
– सहजकरया्म, नगरपयालिकयाकया पदयाघधकयारवी, कर्मचयारवी र नयागररक सरयाजकया प्तरतनघधको चचनयारवी
– सुनुवयाइरया सहभयागवी हुने सहभयागवीको जयानकयारवी 
– कयाय्मपयालिकया कयाय्मिय, सम्बन्न्र विया कयायया्मिय िगयायर सयाव्मजतनक स्िरया सूचनया टयासँ
– स्यानवीय तप्ण्ट रथिया अनियाईन मरहिययारया सूचनया प्कयािन
– रेहियो, टेलिक्भजन, सयारयाजजक सञ्यािबयाट सूचनया सम्पषेण
– सूचनया प्सयारण गदया्म स्यानवीय भयाषयारयासरेर गनु्म पनने

४. सयाव्मजतनक सुनुवयाइको प्हरियया रथिया कयाय्मतवघध
४.१ पररचय कयाय्मरिर

– अध्ययनकरया्म रथिया सहजकरया्म, 
– नगरपयालिकयाकया पदयाघधकयारवी र सम्बन्न्र कर्मचयारवी, 
– सरुदयाय रथिया िक्षिर सरूहकया प्तरतनघध, 
– नयागररक सरयाज वया गैससकया प्तरतनघध, 
– प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिरकया ियाभयान्न्वर रथिया संभयाव् प्भयातवर सरुदयाय वया सहभयागवी, 
– स्यानवीय जयातनफकयार र तवषयतवज्, 
– स्यानवीय रयाजनवीतरक दिकया प्तरतनघध । 
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४.२ सयाव्मजतनक सुनुवयाइको ध्यये रथिया उदे्श्यबयारे जयानकयारवी रथिया प्स्तुर

– आयोजनयाको तवस्रृ पररयोजनया प्स्याव वया कयाय्मरिरको व्वसयाययक कयाय्मयोजनया
– प्स्यातवर आयोजनया रथिया कयाय्मरिरको सम्बन्रया स्िगर अविोकन, अध्ययन र परयारि्मबयाट प्याप्त सूचनया रथिया तववरण
– प्स्याव (आयोजनया रथिया कयाय्मरिर) बयाट स्यानवीय जनरया, स्यानवीय रह, जजलियाियाई पुग्े प्रुख फयाइदयाहरू 
– प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट स्यानवीय जनरया, स्यानवीय रह, जजलियाियाई पुग्े नकयारयामिक असरहरू
– नकयारयामिक असर न्यनूवीकरणरया उपयायहरू

४.३ प्स्यावको सम्बन्रया प्भयातवर सरुदयाय रथिया अन्य सरोकयारवयाियाको धयारणया रथिया सवयाि प्स्तुर
– प्स्यावको कयायया्मन्वयन सम्बन्रया प्भयातवर सरुदयायकया तवचयार रथिया सवयाि
– प्स्यावको कयायया्मन्वयन सम्बन्रया सरोकयारवयाियाको तवचयार रथिया सवयाि

४.४ प्स्यावकको प्तरहरियया 
– प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट हुने रु् सरस्या रथिया सबयाि बयारे प्स्यावकको रयाय रथिया तवचयार
– सरस्या रथिया सबयािको सम्बोधनबयारे प्स्यावकको प्तरवधिरयाबयारे जयानकयारवी

४.५ तवषयतवज् रथिया सहजकरया्मबयाट तनष्ष्म रथिया सु्झयाव प्स्तुर
– कयाय्मरिररया प्स्रु रथिया उठयाइएकया सवयािहरूको तवषयतवज् रथिया सहजकरया्मद्यारया सङ्किन रथिया सँसे्षण
– तवषयतवज् रथिया सहजकरया्मद्यारया तनष्ष्म रथिया सु्झयावबयारे प्स्तुर र जयानकयारवी
– सयाव्मजतनक सुनुवयाइको प्हरियया, छिफिकया तवषय, तनष्ष्म र सु्झयाव सरयावेि प्तरवेदन रययारवी
– प्तरवेदन प्स्यावकसरषि पेस 

५. सहभयागवीरया
– तवषयतवज् रथिया सहजकरया्म 
– प्भयातवर सरुदयाय रथिया सरूहको प्तरतनघध, िक्षिर वग्म रथिया सरुदयाय
– सम्बन्न्र वियाकया वियाअध्यषि वया विया समरतरकया सदस्हरू 
– नगरपयालिकयाकया प्रुख, प्तरतनघध रथिया सम्बन्न्र कर्मचयारवीहरू
– नयागररक सरयाज, सरुदयायरया आधयाररर सरयाज रथिया मरहिययाकया प्तरतनघध
– प्स्यावक संस्याकया प्तरतनघधहरू 
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अनुसूचवी –६

(दफया ६को उपदफया (२)सँग सम्बन्न्र)
संक्षिप्त वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदनको ढयाचँया

१. प्तरवेदन रययार गनने व्क्ति वया संस्याको नयार र ठेगयानया :
२. प्स्यावको सयारयािं :
३. प्तरवेदनरया रहनु पनने तवषयः

• प्स्यावको उदे्श्य, 
• प्स्याव कयायया्मन्वयन हुने षेित्रको तवस्रृ तववरण, 
• प्स्याव रययारवीरया रथ्याङ्क सङ्किन र तवश्वषेणको तवघध, 
• प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया पनने सकयारयामिक प्भयाव, 
• प्स्याव कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया पनने नकयारयामिक प्भयाव, 
• वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनया, 
• अन्य आवश्यक कुरया, 
• सन्भ्म सयारग्रवी ।

४. प्तरवेदनरया सरयावेि हुने वयारयावरणवीय योजनयाको खयाकया देहयाय बरोजजर हुनेछः
तवषयगर षिते्र सकयारयामिक 

प्भयावको बढोत्तरवीकया 
हरिययाकियाप

के गनने? कहया ँ
गनने?

कसरवी 
गनने?

कहहिे 
गनने?

कसिे 
गनने?

अनुरयातनर 
बजटे जनिक्ति 
र सरय

अनुगरन रथिया 
रूल्याङ्कन तवघध

भौतरक षिते्र
जैतवक षिते्र
सयारयाजजक षिते्र
सयासृँ्तरक षिते्र
अन्य
तवषयगर षिते्र नकयारयामिक प्भयावको 

न्यूनवीकरणकया 
हरिययाकियाप

के गनने? कहया ँ
गनने?

कसरवी 
गनने?

कहहिे 
गनने?

कसिे 
गनने?

अनुरयातनर 
बजटे जनिक्ति 
र सरय

अनुगरन रथिया 
रूल्याङ्कन तवघध

भौतरक षिते्र
जैतवक षिते्र
सयारयाजजक षिते्र
सयासृँ्तरक षिते्र
अन्य

        
द्रष्टव्: – (१) वयारयावरण व्वस्यापन योजनयाको प्स्यावरया आयोजनया तनरया्मण अघि, तनरया्मण रथिया सञ्यािनको चरणकया ियामग अिग 
अिग रुपरया उलेिख गनु्म पननेछ । 
 (२) प्तरवेदन रययार गदया्म आवश्यकरया अनुसयार रथ्याङ्क, नक्या, चचत्र, रयालिकया, चयाट्म, ग्रयाफ संिग् गनु्म पननेछ । 
 (३) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन नेपयािवी भयाषयाको यतुनकोिरया फण्ट सयाइज १२ रया टयाइप गरवी िेखखएको हुनु पननेछ । 
प्तरवेदनको प्ते्यक पयानयाको रिरयाघथि १–१ इञ्, बयायया ँ१.२ इञ् र दयायया ँ१ इञ् खयािवी रयाखवी पयानयाकया दवुैरफ्म  तप्न्ट गरवी स्याइरि 
बयाइम्ण्डङ गरेको हुनु पननेछ ।
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अनुसूचवी –७

(दफया ६को उपदफया (२)सँग सम्बन्न्र)
प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण प्तरवेदनको ढयाचँया

१. प्तरवेदन रययार गनने व्क्ति वया संस्याको नयार र ठेगयानया :
२. प्स्यावको सयारयािं : (प्स्यावको कयायया्मन्वयनबयाट वयारयावरणरया पन्म सके् प्भयावको सम्बन्रया देहयायकया कुरया संषिपेरया उलेिख गनने)

• प्स्यावको उदे्श्य : 
• भू–उपयोग पनने असर : 
• वयारयावरणरया पनने प्तरकूि प्भयाव :
• जनस्यास्थ्य रथिया रयानव जवीवनरया पनने असर : 
• जनसङ्ख्या र जवीतवकोपयाज्मनरया पनने असर : 
• स्यानवीय पूवया्मधयाररया हुने षितर :
• जिवयाय ुपररवर्मन रथिया तवपद उत्यानक्ििरयारया पनने असर : 
• अन्य आवश्यक कुरया :

३. प्स्यावको सम्बन्रया देहयायकया कुरया स्ष्ट खुियाउनु पनने :
(क) प्स्यावको हकघसर :

• प्िोधन गनने, 
• उत्यादन गनने, 
• जियान गनने, 
• सेवया प्वयाह गनने, 
• अन्य ।

(ख) िेलिभरवी गनने भए के कस्ो वस् ुिेलिभरवी गनने :
(ग) प्स्यावको :

• जियान षिररया :
• प्तरहदन वया वष्म कतर िण्टया सञ्यािन हुने :

(ि) प्स्याव कयायया्मन्वयन हँुदया तनष्यािन हुने (कतर सरय सञ्यािन हँुदया कतर परररयाणरया तनष्यािन हुने हो ) खुियाउनु पनने : 
• ठोस
• ररि
• हयावया
• गयासँ
• ध्वतन
• धिूो
• अन्य ।

(च) प्योग हुने ऊजया्मको :
• हकघसर :
• स्ोर :
• खपर हुने परररयाण (प्तरिण्टया, हदन र वष्मरया) :

(छ) जनिक्तिको आवश्यकरया कतर पनने :
(ज) प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म आवश्यक पनने :

• कुि पूँजवी :
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• चयािु पँूजवी :
• जमरनको षिते्रफि :
• भवन र तरनकया हकघसर :
• रेघसनरवी औजयार : 
• अन्य :

(्झ) प्स्याव कयायया्मन्वयन हुने षेित्रको तवस्रृ तववरण :
• नक्या :
• सो षिते्र र वररपररको जनसङ्ख्या र बसोबयासको म्स्रवी :
• प्स्याव कयायया्मन्वयन हुने षेित्रको आसपयासरया कुनै संवेदनिवीि चचज वया वस् ुरहकेो भए त्यस्या चचजवस्कुो तववरण :
• हयािको म्स्रवी :
• पयानवीको स्ोर :
• फोहररैिया फ्याकेँ् वया प्िोधन गनने व्वस्या :
• प्स्याव कयायया्मन्वयन हुने ठयाउँरया आवर जयावर गनने बयाटो :
• उत्यादन प्हरियया : 
• प्तवघधको तववरण :
• अन्य आवश्यक कुरया :

४. प्स्याव कयायया्मन्वयन गदया्म वयारयावरणरया पनने प्भयाव :
(क) सयारयाजजक, आर्थिक र सयासृँ्तरक षिते्ररया पनने प्भयाव :

• रयानव स्यास्थ्यरया पनने प्भयाव :
• जवीतवकोपयाज्मनरया पनने प्भयाव : 
• खेरवी योग जमरनरया हने षिय :
• वन जङ्िरया पुग्े षिय :
• सयारयाजजक, सयासृँ्तरक र धयार्रक रूल् रयान्यरयारया हुने पररवर्मन :
• अन्य :

(ख) जैतवक प्भयाव :
• जनसङ्ख्या : 
• वनस्तर रथिया जवीवजन्त ु: 
• प्याकृतरक वयासस्यान र सरुदयाय :

(ग) भौतरक प्भयाव :
• जमरन :
• वयायरुण्डि :
• पयानवी :
• ध्वतन :
• रयानव तनर्रर वस् ु:
• जिवयाय ु: 
• अन्य :

५. प्भयाव कयायया्मन्वयनकया तवकल्प :
• हिजयाइन :
• आयोजनया स्ि :
• प्हरियया, सरय–रयालिकया :
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• प्योग हुने कच्या पदयाथि्म :
• अन्य कुरया :

६. वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयाको खयाकया :
७. अन्य आवश्यक कुरया :
८. प्तरवेदनरया सरयावेि हुने वयारयावरणवीय योजनयाको खयाकया देहयाय बरोजजर हुनेछ :
तवषयगर षिते्र सकयारयामिक 

प्भयावको 
बढोत्तरवीकया 
हरिययाकियाप

के 
गनने?

कहया ँ
गनने?

कसरवी 
गनने?

कहहिे 
गनने?

कसिे 
गनने?

अनुरयातनर बजटे 
जनिक्ति र सरय

अनुगरन रथिया 
रूल्याङ्कन तवघध

भौतरक षिते्र
जैतवक षिते्र
सयारयाजजक षिते्र
सयासृँ्तरक षिते्र
अन्य
तवषयगर षिते्र नकयारयामिक 

प्भयावको 
न्यूनवीकरणकया 
हरिययाकियाप

के 
गनने?

कहया ँ
गनने?

कसरवी 
गनने?

कहहिे 
गनने?

कसिे 
गनने?

अनुरयातनर बजटे 
जनिक्ति र सरय

अनुगरन रथिया 
रूल्याङ्कन तवघध

तवभौतरक षिते्र
जैतवक षिते्र
सयारयाजजक षिते्र
सयासृँ्तरक षिते्र
अन्य

        
द्रष्टव्: – (१) वयारयावरण व्वस्यापन योजनयाको प्स्यावरया आयोजनया तनरया्मण अघि, तनरया्मण रथिया सञ्यािनको चरणकया ियामग अिग 
अिग रुपरया उलेिख गनु्म पननेछ । 
 (२) प्तरवेदन रययार गदया्म आवश्यकरया अनुसयार रथ्याङ्क, नक्या, चचत्र, रयालिकया, चयाट्म, ग्रयाफ संिग् गनु्म पननेछ । 
 (३) संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन नेपयािवी भयाषयाको यतुनकोिरया फण्ट सयाइज १२ रया टयाइप गरवी िेखखएको हुनु पननेछ । 
प्तरवेदनको प्ते्यक पयानयाको रिरयाघथि १–१ इञ्, बयायया ँ१.२ इञ् र दयायया ँ१ इञ् खयािवी रयाखवी पयानयाकया दवुैरफ्म  तप्न्ट गरवी स्याइरि 
बयाइम्ण्डङ गरेको हुनु पननेछ ।
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अनुसूचवी –८

(दफया ६को उपदफया (३)सँग सम्बन्न्र)
वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन सम्बन्वी सयाव्मजतनक सूचनयाको ढयाचँया

.............. आयोजनया/कयाय्मरिरको वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययारवी सम्बन्वी सयाव्मजतनक सूचनया
(प्कयािन मरतर ....................)
........... प्देि ............ जजलिया ................ नगरपयालिकया ................ (प्स्यावकको नयार उलेिख गनने) द्यारया देहयाय 
बरयाजजरको प्स्याव कयायया्मन्वयन गन्म ियामगएको छ ।

प्स्यावकको नयार र ठेगयानया ............ नयार ......... ठेगयानया ........... (ईरेि) ........... फोन नं.
प्स्यावको व्होरया आयोजनया / कयाय्मरिरको रु् तविेषरया उलेिख गनने
प्भयाव पन्म सके् षिते्र .......... जजलिया ......... नगरपयालिकया .......... विँ नं.

रयाघथि उल्लिखखर प्स्यावको वयारयावरणवीय अययन प्तरवेदन रययारवी गनने रिररया सो षिते्रको जतैवक रथिया पयाररम्स्रवीकीय प्णयािवी, 
प्याकृतरक रथिया भौतरक प्णयािवी, सयारयाजजक रथिया आर्थिक प्णयािवी र सयासृँ्तरक प्णयािवीहरू बवीच के कस्ो सकयारयामिक रथिया 
नकयारयामिक प्भयाव पद्मछ भनवी यहकन गन्म ................. नगरपयालिकया, ..............विया समरतर, तवद्यािय, स्यास्थ्य संस्या 
रथिया सरोकयारवयािया व्क्ति वया संस्याको रयाय सु्झयाव लिन आवश्यक भएकोिे यो सयाव्मजतनक सूचनया प्कयािन भएको मरतरिे 
सयार हदनक्भत्र देहयायरया उल्लिखखर ठेगयानयारया आई पुग्े गरवी लिखखर रयाय सु्झयाव उपिब्ध गरयाई हदनु हुन अनुरोध गररनछ ।

प्स्यावकको नयार र ठेगयानया ............ नयार ......... ठेगयानया ........... (ईरेि) ........... 
फोन नं.

परयारि्मदयारयाको नयार र ठेगयानया ............ नयार ......... ठेगयानया ........... (ईरेि) ........... 
फोन नं.
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अनुसूचवी –९

(दफया ६को उपदफया (८)सँग सम्बन्न्र)
वयारयावरणवीय अध्ययन प्तरवेदन रययार गनने तवज् रथिया अध्ययन टोिवी

क. संक्षिप्त वयारयावरणवीय अध्ययन रथिया प्तरवेदन रययारवी संिग् हुने तविेषज्हरूः 
१.  भौतरक तवकयास तवज् (Physical Development Expert) : सम्बन्न्र तवषय जस्ःै घसक्भि वया 

रेकयातनकि इखञ्तनयररङ्, भूगभ्मियास्त, भूतवज्यान, आर्कटेक्ट, हयाइिो्िोजवी वया अन्य सम्बन्न्र तवषयरया 
स्यारकोत्तर उपयाधवी हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

2.  वयारयावरणतवद (Environmental Expert): वयारयावरण तवज्यान वया इखञ्तनयररङ्रया स्यारकोत्तर उपयाधवी 
हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

3.  सयारयाजजक आर्थिक तवज् (Socio-economic Expert) : सरयाज तवज्यान वया अथि्मियास्तरया स्यारकोत्तर उपयाधवी 
हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

ख. प्यारम्म्भक वयारयावरणवीय परवीषिण रथिया प्तरवेदन रययारवी संिग् हुने तविेषज्हरूः 
1.  भौतरक तवकयास तवज् (Physical Development Expert) : सम्बन्न्र तवषय जस्ःै घसक्भि वया 

रेकयातनकि इखञ्तनयररङ्, भूगभ्मियास्त, भूतवज्यान, आर्कटेक्ट, हयाइिो्िोजवी वया अन्य सम्बन्न्र तवषयरया 
स्यारकोत्तर उपयाधवी हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

2.  वयारयावरणतवद (Environmental Expert): वयारयावरण तवज्यान वया इखञ्तनयररङ्रया स्यारकोत्तर उपयाधवी 
हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

3.  सयारयाजजक आर्थिक तवज् (Socio-economic Expert) : सरयाज तवज्यान वया अथि्मियास्तरया 
स्यारकोत्तर उपयाधवी हयाघसि गरवी कम्तिरया रवीन वटया वयारयारणवीय अध्ययन कयाय्मरया अनुभव भएको 

४.  आवश्यकरया अनुसयार सम्बन्न्र षिते्रको तवज्ः Civil Engineer, Architect, Econ-
omist, Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH En-
gineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आहद) जस्ःै 
– वन रथिया वषृिरोपण र हररययािवी षिते्रः फरेष्टर वया वयायोियाइभरघसटवी तवज् आहद
– सिक, पुि रथिया ययारयाययार षिते्रः ययारयाययार इखञ्तनयररङ् आहद
– पय्मटन षिते्र : पय्मटन तवज् आहद
– उजया्म, जिस्ोर र घसचंयाई षिते्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आहद ।
– आवयास, भवन, वस्वी रथिया सहरवी तवकयास षिते्र : भवन इखञ्तनयर वया आकफीटेक्ट 
– उद्ोग रथिया व्वसयाय षिते्र : अथि्मियास्तवी रथिया व्वस्यापन तवज् आहद
– स्यास्थ्य षिते्र : रेहिकि ियाक्टर आहद
– क्िषिया षिते्र : क्िषियाियास्तवी वया रेहिकि ियाक्टर आहद
– खयानवी षिते्र : भूगभ्मियास्तवी आहद
– कृतष षिते्र : कृतष रथिया भेटेरनरवी तवज् आहद
– खयानेपयानवी, सरसफयाइ रथिया ढि तनकयास षेित्र : वयास इखञ्तनयर आहद

उल्लिखखर तवज् रथिया अध्ययन टोिवीको योगरया वयारयावरण सम्बन्वी संिवीय कयानुनरया रोहकए बरोजजर हुनु पननेछ ।
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अनुसूचवी –१०

(दफया १०को उपदफया (१)सँग सम्बन्न्र)
वयारयावरणवीय व्वस्यापन योजनयाको ढयाचँया

वया
रया

वर
णवी

य 
प्भ

याव

सक
यारया

मि
क 

प्भ
याव

 ब
ढो

त्तर
वी/ 

नक
यारया

मि
क 

अ
सर

 न्य
ूनवी

कर
णक

या 
हरि

यया
कि

याप
हरू

 (के
 के

 ग
नने?

)

स्
यान

 (क
हया

 ँग
नने)

सञ्
याि

न 
प्ह

रिय
या (

कस
रवी 

गन
ने?)

सञ्
याि

न 
प्ह

रिय
या (

कस
रवी 

गन
ने?)

सर
य 

(क
हह

िे 
गन

ने?)

अ
नुर

यातन
र 

रिो
र

जज
म्म

वेया
रवी

अ
नुग

रन
को

 तव
घध

क. भौतरक वयारयावरण

1. तनरया्मण अघिको चरण

2. तनरया्मण चरण

3. तनरया्मण पलछको चरण

ख. जतैवक वयारयावरण

1. तनरया्मण अघिको चरण

2. तनरया्मण चरण

3. तनरया्मण पलछको चरण

ग. सयारयाजजक, आर्थिक र 
सयासृँ्तरक वयारयावरण
1. तनरया्मण अघिको चरण

2. तनरया्मण चरण

3. तनरया्मण पलछको चरण
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अनुसूचवी –११

(दफया ११को उपदफया (९)सँग सम्बन्न्र)
वयारयावरणवीय प्स्याव कयायया्मन्वयन अनुगरनको ढयाचँया

अनुगरनकया 
प्कयार

अनुगरनकया 
सूचक

अनुगरनको 
तवघध

अनुगरनको 
स्यान

अनुगरनको 
सरय 
(आवचृत्त)

अनुरयातनर 
रकर

अनुगरन गनने 
तनकयाय

१. प्यारम्म्भक अवस्याको अनुगरन

2. प्भयाव अनुगरन

3. तनयरपयािन अनुगरन
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तनयर सङ्ख्याः ३०

बयाणगङ्या नगरपयालिकया रेिमरियाप कयाय्मसञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७६
       
 

स्वीकृर मरतर-२०७७।०६।२८
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प्स्यावनया: नेपयािको संतवधयानको धयारया २१४(१, २) रथिया अनुसूचवी –८ रया उल्लिखखर स्यानवीय रहको अघधकयारहरू 
र रेिमरियाप सम्बन्वी ऐन, २०६८ रथिया तनयरयाविवी, २०७० ियाई आमिसयार गददै, स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, 
२०७४को दफया ४७ (२) िे न्ययाययक समरतरियाई प्दत्त गरेकया तववयादहरू रेिमरियापको रयाध्यरबयाट सरयाधयान 
गन्मकया ियामग रेिमरियाप कयाय्म सञ्यािन कयाय्मतवघधको व्वस्या गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे स्यानवीय ियासन सञ्यािन 
ऐन, २०७४को दफया १०२ (२) बरोजजर न्ययाययक सम्बन्वी कयाय्मतवघध ऐनको दफया (५) र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको 
प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकयाको 
रेिमरियाप कयाय्मसञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७६ स्वीकृर गरवी ियागू गररएको छ । 

पररचे्द–१
प्यारम्म्भक

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ: (१) यस कयाय्मतवघधको नयार “बयाणगङ्या नगरपयालिकया, रेिमरियाप कयाय्मसञ्यािन 
कयाय्मतवघध, २०७६” रहकेो छ । 
(२)  यो कयाय्मतवघध ररुुन्त प्यारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभयाषया: तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया:
(क)  “संतवधयान” भन्यािे नेपयािको संतवधयानियाई सम्झनुपछ्म  । 
(ख)  “ऐन” भन्यािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४ सम्झनुपछ्म  । 
(ग)  “कयाय्मतवघध सम्बन्वी ऐन” भन्यािे नगरपयालिकया न्ययाययक समरतर(कयाय्मतवघध सम्बन्वी ) ऐन, २०७४ 

ियाई सम्झनु पननेछ । 
(ि)  “कयाय्मतवघध” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाद्यारया जयारवी गररएको रेिमरियाप कयाय्मसञ्यािन 

कयाय्मतवघध, २०७६ सम्झनुपछ्म  । 
(ङ)  “रेिमरियाप केन्द्र” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया बयाणगङ्या द्यारया स्यापनया गररएको वया रेिमरियाप 

सम्बन्वी कयार गन्म अनुरतर प्याप्त गैर सरकयारवी संस्याद्यारया स्यानवीय रहसँग सरन्वय गरवी स्यापनया 
गररएको सयारुदयाययक रेिमरियाप केन्द्रसरेरियाई सम्झनुपछ्म  । 

(च)  “गैर सरकयारवी संस्या” भन्यािे प्चलिर कयानुन बरोजजर स्यापनया भएकया र बयाणगङ्या नगरपयालिकयासँग 
सरन्वय गरवी कयाय्मसञ्यािन गनने गैर नयाफयारूिक सयारयाजजक संस्या सम्झनुपछ्म  । 

(छ)  “न्ययाययक समरतर” भन्यािे नेपयािको संतवधयानको धयारया २१७ बरोजजर नगरपयालिकयाको उपप्रुखको 
अध्यषिरयारया गहठर न्ययाययक समरतर सम्झनुपछ्म  । 

(ज)  “पषि” भन्यािे तववयाद सरयाधयानको ियामग न्ययाययक समरतर रथिया रेिमरियाप केन्द्ररया तनवेदन हदने 
व्क्ति सम्झनुपछ्म  । 

(्झ)  “पहहिो पषि” भन्यािे तववयाद सरयाधयानको ियामग न्ययाययक समरतर रथिया रेिमरियाप केन्द्ररया तनवेदन 
हदने व्क्ति सम्झनुपछ्म  । 

(ञ)  “दोस्ो पषि” भन्यािे पहहिो पषिको तनवेदनको आधयाररया रेिमरियापको ियामग न्ययाययक समरतर 
रथिया रेिमरियाप केन्द्रिे बोियाएको तववयादको पषि सम्झनुपछ्म  । 
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(ट)  “तववयाद” भन्यािे न्ययाययक समरतर रथिया रेिमरियाप केन्द्ररया दरया्म रहकेो तववयाद सम्झनुपछ्म  । 
(ठ)  “रेिमरियाप” भन्यािे पषिहरूिे रेिमरियापकरया्मको सहयोगरया तववयाद वया रुधियाको तनरुपण गन्म 

अपनयाइने प्हरियया सम्झनुपछ्म  । 
(ि)  “रेिमरियापकरया्म” भन्यािे पषिहरू बवीचको तववयादियाई छिफि गरयाई सहज वयारयावरण घसज्मनया 

गन्म रथिया सो तवषयरया सहरतर कयायर गन्मकया ियामग उत्परेरर गन्म यस कयाय्मतवघध बरोजजर तनयतुि 
रेिमरियापकरया्म सम्झनुपछ्म  । 

(ढ)  “प्रयाणपत्र” भन्यािे रेिमरियापकरया्मको रुपरया कयार गन्म रेिमरियाप पररषद वया पररषददरया अनुरतर 
प्याप्त संस्याद्यारया प्दयान गररएको प्रयाणपत्र सम्झनुपछ्म  । 

(ण)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनुपछ्म  । 
(र)  “प्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्रुखियाई सम्झनुपछ्म  । 
(थि)  “उपप्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको उपप्रुखियाई सम्झनुपछ्म  । 
(द)  “विया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको वियाियाई सम्झनुपछ्म  । 
(ध)  “विया अध्यषि” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको विया अध्यषिियाई सम्झनुपछ्म  । 
(न)  “सभया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगरसभयाियाई सम्झनुपछ्म  । 
(प)  “कयाय्मपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकया सम्झनुपछ्म  । 
(फ)  “सदस्” भन्यािे न्ययाययक समरतरको सदस्ियाई सम्झनुपछ्म  । 

३.  उदेश्य:  यस कयाय्मतवघधको उदेश्य देहयाय बरोजजर हुनेछ:
(क)  स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन २०७४को दफया ४९ बरोजजर रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्मियाई सरि र 

सहज रवरिे सञ्यािन गन्म सहयोग पुर्ख ययाउनु । 
(ख)  स्यानवीय स्ररया ियान्न्त, सौहयाद्मरया र रेिमरियाप कयायर गन्म सहयोग । 

पररचे्द–२
रेिमरियाप केन्द्रको स्यापनया, कयार, कर्मव् र अघधकयार

४.  रेिमरियाप केन्द्रको स्यापनया : (१) रेिमरियाप प्हरिययाद्यारया तववयाद सरयाधयानरया सहयोग पुर्ख ययाउन बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया र प्ते्यक वियारया न्ययाययक समरतरको परयारि्मरया नगरपयालिकयािे रोकेको स्यानरया रेिमरियाप 
केन्द्र स्यापनया गननेछ । 

५.   रेिमरियाप केन्द्रको कयार, कर्मव् र अघधकयार : (१) न्ययाययक समरतर रथिया रेिमरियाप केन्द्रको कयार, 
कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ :
(क)  तववयादकया पषिबयाट तववयादसँग सम्बन्न्र तवषयको तनवेदन लिने, दरया्म गनने । 
(ख)  रेिमरियाप सम्बन्वी तववयादकया पषिहरूियाई सूचनया हदने । 
(ग)  योगरया पुगेकया रेिमरियापकरया्महरूियाई सूचवीकृर गनने । 
(ि)  सूचवीकृर रेिमरियापकरया्महरू रध्यबेयाट तववयादकया पषिहरूियाई रेिमरियापकरया्म छनोट गन्म िगयाउने । 
(ङ)  तववयाद सरयाधयान गन्म रेिमरियापकरया्मियाई रेिमरियाप प्हरिययारया सहजवीकरण गनने । 
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(च)  तववयादको तनवेदन, अन्य कयागजयार रथिया सहरतर पत्रको अक्भिेख रयाख्े । 
(छ)  सहरतर हुन नसकेकया तवषय कयानुन बरोजजर सम्बन्न्र कयायया्मिय वया अड्या अदयािर पठयाउने । 
(ज)  पषिहरू बवीचको सहरतर कयायया्मन्वयन गनने । 
(्झ)  सहरतर कयायया्मन्वयन भए नभएको अनुगरन गनने गरयाउने रथिया पषिहरूको आपसवी सम्बन् बयारे 

जयानकयारवी लिने । 
(ञ)  स्यानवीय नयागररकियाई रेिमरियाप सेवया प्योग गन्म अक्भप्रेरर गनने । 
(ट)  रेिमरियापकरया्मको षिररया अक्भवमृधि सम्बन्वी आवश्यक कयाय्महरू गनने । 
(ठ)  रेिमरियाप सेवयाको प्चयार प्सयार गनने । 
(ि)  रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर हुन वष्मरया कम्तिरया १ पटक अनुसूचवी–१ बरोजजर सूचनया 

प्कयाक्िर गनने । 
(ढ)  रेिमरियाप केन्द्रको अनुगरन गनने । 
(ण)  रेिमरियापसँग सम्बन्न्र तनकयायबयाट रोहकएकया अन्य कयारहरू गनने । 

६.  रेिमरियाप केन्द्ररया हुनुपनने आधयारभूर सुतवधयाहरू : केन्द्ररया हुनुपनने आधयारभूर सुतवधयाहरू देहयाय बरोजजर 
हुनेछन्ख :
(क)  रेिमरियाप सत्र सञ्यािनकया ियामग गोपनवीय र सुरक्षिर स्यानको व्वस्या । 
(ख)  रेिमरियापकरया्म, तववयादकया पषिहरू एवर्ख सरोकयारवयाियाहरूको सुतवधयाको ियामग रेिमरियाप कषिरया 

आवश्यक कुसमी, टेवि िगयायर पयया्मप्त स्यानको व्वस्या । 
(ग)  सूचवीकृर रेिमरियापकरया्मको नयार, ठेगयानया र फोटोसहहरको सूचवी र रेिमरियाप केन्द्र चचनयाउनकया 

ियामग सयाईन बोि्मको व्वस्या । 
(ि)  तववयादकया पषिहरूको ियामग स्च् तपउने पयानवी रथिया िौचयाियको व्वस्या । 
(ङ)  तववयाद दरया्म तनवेदनको फयारर र तववयाद दरया्म गनने रजजष्टर, रेिमरियापकरया्म रेकि्म रयाख्कया ियामग 

फयारर, दोस्ो पषिियाई जयानकयारवी गरयाउने फयारर, रेिमरियापकरया्मियाई जयानकयारवी गरयाउने फयारर, 
सहरतर–पत्रको फयारर, प्गतर प्तरवेदन फयारर, अक्भिेख रयाख् रजजष्टर िगयायर अन्य रसिन् 
सयारग्रवीको व्वस्या । 

पररचे्द–३
रेिमरियाप सेवयाको व्वस्यापन

७.  रेिमरियापकरया्मको छनोट प्हरियया :
(क)  नगरपयालिकया र प्ते्यक विया कयायया्मियरया आवश्यक सङ्ख्यारया रेिमरियापकरया्म रहनेछन । 
(ख)  प्ते्यक रेिमरियाप केन्द्ररया कम्तिरया ६ जनया रेिमरियापकरया्म सूचवीकृर गररएको हुनेछ । 
(ग)  रेिमरियापकरया्म छनोट गदया्म कम्तिरया ३३ प्तरिर रहहिया हुनु पननेछ । 
(ि)   नगरपयालिकयाको कयायया्मियरया रहेको रेिमरियाप केन्द्ररयासरेर कम्तिरया ६ जनया रेिमरियापकरया्म 

सूचवीकृर रहनेछन्ख ।
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(ङ) यो कयाय्मतवघध ियागू हँुदया योगरया पुगेकया कयाय्मरर रेिमरियापकरया्महरूिे सूचवीकृर हुन अनुसूचवी २ 

बरोजजरको तनवेदन हदन सके्छन्ख ।
(च)  तववयादको सङ्ख्या बढन गई वया अन्य कयारणिे रेिमरियापकरया्मको सङ्ख्या करवी भएरया 

नगरपयालिकयािे उपतनयर (क) र (ङ) रया उल्लिखखर सङ्ख्याको अतरररत्त आवश्यक सङ्ख्यारया 
थिप रेिमरियापकरया्म रयाख् बयाधया पननेछैन ।

(छ)   नगरपयालिकया वया न्ययाययक समरतरिे रेिमरियापकरया्मको रुपरया सेवया प्दयान गनने व्क्तिियाई छनोट 
गदया्म स्यानवीय सरुदयायरया सयारयाजजक कयाय्मरया हरिययािवीि व्क्तिहरू, सेवया तनवरृ रयाष््ट सेवक, 
क्िषिक, प्ध्ययापक, स्यानवीय सरयाजसेववीहरू िगयायर सयारयाजजक सेवयाको कयार गन्म प्तरबधि र रत्र 
व्क्तिहरूियाई प्याथिमरकरया हदनु पननेछ ।

८.  रेिमरियापकरया्मको योगरया : (१) देहयायकया व्क्ति रेिमरियापकरया्म हुन सके्छ :
(क)  कम्तिरया प्वेक्िकया परवीषिया (एस.ई.ई.) उत्तवीण्म गरेको 
(ख)  नेपयािवी नयागररक 
(ग)  पच्वीस वष्म उरेर पूरया भएको 
(ि)  रेिमरियाप सम्बन्वी कम्तिरया ४८ िण्टयाको आधयारभूर रयालिर लिएको 
(ङ)  अन्य प्चलिर कयानुनद्यारया अयोग नभएको 

(२)  उपतनयर (१) रया योगरयाको बयारे जनुसुकै कुरया िेखखएको भए रयापतन रयालिर लिई हयाि कयार 
गरररहकेयाको हकरया तनजियाई तनरन्तररया हदन सहकनेछ । 

९.  रेिमरियापकरया्मको चयन प्हरियया : (१) बयाणगङ्या नगरपयालिकया न्ययाययक समरतरको सूचनया अनुसयार सूचवीकृर 
सब,ै सम्झौरयारया रेिमरियापकरया्मको सङ्ख्या रोहकएको सोहवी बरोजजर र नरोहकएको रया पषिहरूको 
सहरतरबयाट १ जनया वया ३ जनया रेिमरियापकरया्मको सङ्ख्या तनधया्मरण गरवी अनुसूचवी ३ बरोजजर तनयतुि 
गररनेछ ।
(२) उपतनयर १ बरोजजर तनयकु्ति भएकया रेिमरियापकरया्महरूको अक्भिेख अनुसूचवी ४ बरोजजर 

रयाखखनेछ । 
(३)  एकजनया रेिमरियापकरया्म तनयतुि गन्म पषिहरू सहरर भएकोरया दबु ैपषिको सहरतरबयाट र ३ जनया 

रेिमरियापकरया्म तनयतुि गनु्म परेरया प्ते्यक पषििे १ जनया र पषिहरू आफैिे वया त्यसरवी तनयतुि 
भएकया २ जनया रेिमरियापकरया्मिे रेरिो रेिमरियापकरया्म तनयतुि गननेछन्ख । 

(४)  रेिमरियाप गरयाउँदया स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४को तनयर ४७को उपतनयर (२) 
अन्तग्मरकया तववयादहरू न्ययाययक समरतरद्यारया रेिमरियाप गररनेछ । ऐनको तनयर ४७को उपतनयर 
(१) बरोजजरको तववयादरु न्ययाययक समरतरिे सूचवीकृर रेिमरियापकरया्मद्यारया रेिमरियाप गररनेछ । 

(५)  तववयादकया पषिहरूिे रेिमरियाप केन्द्ररया रेिमरियाप गन्मकया ियामग तनवेदन गरेरया सूचवीकृर 
रेिमरियापकरया्मद्यारया रेिमरियाप गररनेछ । सो रेिमरियाप गन्मकया ियामग नगरपयालिकयारया भएको 
रेिमरियाप केन्द्रको हकरया न्ययाययक समरतरको संयोजक र वियाम्स्र रहकेो रेिमरियाप केन्द्ररया विया 
अध्यषििे संयोजनकयारवी भूमरकया तनवया्मह गननेछ । 

१०.  रेिमरियापकरया्मिे ध्ययान हदनुपनने कुरयाहरू :
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(क)  रेिमरियाप सत्र सञ्यािन गदया्म उठेकया तवषयहरू हटपोट गनने र त्यसको अथि्म पषिहरूियाई ब्ुझयाउने । 
(ख)  तववयादरया तनण्मय नहदने र आफूियाई तनण्मयकरया्म नभई तववयाद सरयाधयान प्हरिययाको सहजकरया्म 

सम्झने र छिफि वयारया्म संवयादबयाट सरयाधयानकया ियामग सहजजकरण गनने । 
(ग)  कुनै पषिियाई जयार, जयातर, धर्म, वण्म, लिङ्, सम्पदयाय र रयाजनवीतरक आस्याकया आधयाररया भेदभयाव 

नगरवी तनष्पषि र रटस् रहने । 
(ि)  रयानव अघधकयार संरषिण र सयारयाजजक न्ययायको तवषयरया संवेदनिवीि रहने । 
(ङ)  रेिमरियाप सत्रको सरयात्प्तपलछ सहरतर बयाहके िेखेकया अन्य हटपोट सम्बन्वी सयारग्रवी नष्ट गरवी 

गोपनवीयरया कयायर गनने । 
(च)  कुनै कयानुनवी जहटिरया आएरया स्यानवीय रहको सहयोगरया तविेषज्सँग परयारि्म लिएर रयात्र 

कयानुनसम्मर्ख रुपरया पषिहरू बवीच सहरतर गरयाउने । 
(छ)  तववयादकया पषिियाई रेिमरियापकरया्म रोज्न िगयाउँदया नगरपयालिकया कयाय्मियरया रहकेो रेिमरियाप 

केन्द्रबयाट हुने तववयाद सरयाधयानकया प्हरिययाकया सम्बन्रया सम्बन्न्र पषिियाई न्ययाययक समरतरकया 
संयोजक वया विया स्रकया रेिमरियाप केन्द्ररया वियाध्यषििे जयानकयारवी गरयाउने । 

११.  रेिमरियाप सेवयाको कयाय्मतवघध : रेिमरियापको कयाय्मतवघध देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
(क)  तववयाद दरया्म : तववयादकया प्थिर पषििे रेिमरियापकया ियामग नगरपयालिकयाको कयायया्मिय रथिया विया 

म्स्र रेिमरियाप केन्द्ररया लिखखर तनवेदन अनुसूचवी ५ बरोजजर हदन सके्छ । कुनै कयारणवि 
लिखखर नभै रौखखक रुपरया व्ति गरेरया त्यसियाई लिखखर रुपरया उरयार गरवी रेिमरियाप केन्द्रिे 
तनजको सहवीछयाप गरयाई दरया्म गननेछ । 

(ख)  प्थिर पषिद्यारया रेिमरियापकरया्मको छनोट : प्थिर पषिको तनवेदन दरया्म भैसकेपलछ न्ययाययक 
समरतरको संयोजक वया वियाध्यषि/ विया संयोजकिे सूचवीकृर रेिमरियापकरया्म रध्यबेयाट तनयर ९को 
प्हरियया अनुसयार छनोट गन्म िगयाउनु पननेछ । 

(ग)  दोरिो पषिियाई अनुरोध : न्ययाययक समरतरको संयोजक वया वियाध्यषििे रेिमरियापको प्हरिययारया 
सहभयागवी हुन दोरिो पषिियाई केन्द्ररया उपम्स्र भइ आफनो रफ्म बयाट रेिमरियापकरया्म छनोट गन्म 
अनुरोध गरवी पत्र पठयाउने वया अन्य कुनै रयाध्यरबयाट सूचनया पठयाउनु पननेछ । 

(ि)  दोरिो रेिमरियापकरया्मको छनोट : रेिमरियाप केन्द्रकया संयोजकिे दोरिो पषिियाई सूचवीकृर भएकया 
रेिमरियापकरया्म रध्यबेयाट तनयर ९ बरोजजरको प्हरियया अनुसयार छनोट गन्म िगयाउने छ । 

(ङ)  रेिमरियाप सत्र सञ्यािन : (१) छयातनएकया रेिमरियापकरया्महरूिे पषिहरूसँग सरन्वय गरवी 
रेिमरियाप सत्र सञ्यािन गनने मरतर र स्यान रय गननेछन्ख । तववयादकया पषिहरू र रेिमरियापकरया्म पूव्म 
तनधया्मररर स्यान, मरतर र सरयरया रेिमरियाप सत्ररया उपम्स्र हुनु पननेछ । 
(२)  तववयादकया पषिहरू उपम्स्र भैसकेपलछ छयातनएकया रेिमरियापकरया्महरूिे तववयादकया 

पषिहरूियाई सुरक्षिर रेिमरियाप कषिरया गई रेिमरियाप प्हरियया र रेिमरियापकरया्महरूको 
भूमरकया बयारे जयानकयारवी हदने र रेिमरियाप सत्र सञ्यािन हँुदया पयािनया गनु्मपनने आधयारभूर 
तनयरहरू तनधया्मरण गरवी रेिमरियाप प्हरिययाकया चरणहरू अपनयाउँदै तववयाद सरयाधयान गन्म 
सहजवीकरण गननेछन्ख । 



257

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
(३)  रेिमरियाप सत्र आवश्यकरया अनुसयार एक वया सोभन्या बढवी पटक बस् सके्छ । 

(च)  सहरतरपत्र : सहरतर भएरया यस कयाय्मतवघधको अनुसूचवी–६ बरोजजरको सहरतरपत्र रययार 
गरवी एक एक प्तर तववयादकया पषिहरूियाई हदई अकको प्तर संयोजकिे वया वियाध्यषििे अक्भिेख 
रयाख्को ियामग नगरपयालिकयािे रोकेको स्यानरया रयाख्ु पननेछ । सहरतरपत्रको अक्भिेख सम्बन्न्र 
रेिमरियाप केन्द्ररया रहकेो तववयाद दरया्म रजजष्टररयासरेर दरया्म गरवी रयाखु् पननेछ । 

(छ)  रेिमरियाप गनने सरययावघध : यस पररचे्द बरोजजर रेिमरियापद्यारया तववयाद सरयाधयान गदया्म 
रेिमरियापकरया्म तनयकु्ति भएको मरतरिे रवीस हदनक्भत्र सम्पन् गररसकु् पननेछ ।

(ज)  लिखखर जयानकयारवी हदने : रेिमरियाप हुन नसकेरया सोहवी कुरया उलेिख गरवी सम्बन्न्र पषिियाई 
जयानकयारवी हदने र सोको जयानकयारवी न्ययाययक समरतरकया संयोजक रथिया वियाध्यषिियाई हदनु पननेछ । 

१२.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयार, कर्मव् र अघधकयार :(१) रेिमरियाप सेवया तवस्यार र तवकयासकया ियामग न्ययाययक 
समरतरको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ :
(क)  रेिमरियाप सेवया तवस्यार र तवकयासवयारे वयार्षक योजनया एवर्ख कयाय्मरिर रजु्मरया र कयायया्मन्वयन गनने । 
(ख)  रेिमरियापबयाट सरयाधयान भएकया तववयादहरूको प्रयाक्णकरण गनने, सहरतर–पत्रको अक्भिेख रयाख्े 

र रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्मरिरको ियामग आवश्यक बजटे तवतनयोजन गरयाउने । 
(ग)  रेिमरियाप सेवया सञ्यािनकया ियामग रेिमरियाप केन्द्र स्यापनया र आवश्यक भौतरक सयारग्रवी र 

रसिन् व्वस्यापन गन्म बजेट तवतनयोजन गरयाउने । 
(ि)  रेिमरियाप सम्बन्वी रयालिरकया ियामग रेिमरियापकरया्महरूको छनोट गनने र गैर सरकयारवी संस्या रथिया 

अन्य तनकयायसँग सरन्वय गनने रथिया रयालिर आयोजनया गन्म प्यातवघधक, आर्थिक रथिया अन्य सहयोग 
पुर्ख ययाउने । 

(ङ)  रयालिर प्याप्त योगरया पुगेकया रेिमरियापकरया्मियाई अनुसूचवी-७ बरोजजरको सपथि गरयाई सूचवीकृर 
गनने । 

(च)  रेिमरियाप सम्बन्वी प्गतर प्तरवेदन अनुसूचवी -८ बरोजजर रययार गरवी सम्बन्न्र कयायया्मियरया रयाख्े 
। 

(छ)  सहरतर कयायया्मन्वयन गनने, गरयाउने र सहरतर कयायया्मन्वयनको अनुगरन र सरवीषिया गनने । 
१३.  विया स्रवीय रेिमरियाप केन्द्ररया वियाध्यषिको कयार, कर्मव् र अघधकयार : विया स्रवीय रेिमरियाप केन्द्ररया 

वियाध्यषिको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ :
(क)  रेिमरियाप केन्द्ररया भएको तनवेदन रजजष्टररया दरया्मगरवी तववयादकया पषिको नयार र ठेगयानया, छनोट 

भएकया रेिमरियापकरया्महरूको नयार र सम्पक्म  नं., रेिमरियाप सत्र सञ्यािन मरतर, सहरतरपत्रको 
स्ष्ट खुलनेगरवी अक्भिेख रयाख्े एवर्ख अन्य कयागजयार सुरक्षिर रयाख् िगयाउने । 

(ख)  तववयादकया पषिहरूियाई रेिमरियाप केन्द्रको रफ्म बयाट पत्रयाचयार गनने । 
(ग)  रेिमरियाप केन्द्ररया आवश्यक भौतरक र अन्य सयारग्रवीहरू र न्यनुरर सेवया सुतवधयाहरू सुतनजचिर 

गरयाउने । 
(ि)  रेिमरियाप प्हरिययाबयारे तववयादकया पषिहरूियाई जयानकयारवी गरयाउने । 
(ङ)  रेिमरियाप कषि र सत्र सञ्यािनको वयारयावरण बनयाउने र सोको व्वस्यापन गनने । 
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(च)  रेिमरियापकरया्मको सूचवी प्ते्यक वष्म अद्यावघधक गनने । 
(छ)  सहरतर भएकया वया हुन नसकेकया तववयादको अक्भिेख रयाख् िगयाउने । 
(ज)  रेिमरियापको वयार्षक प्गतर तववरण नगर कयाय्मपयालिकया रथिया नगरसभयारया प्स्रु गनने । 
(्झ)  सहरतर नभएरया सहरतर हुन नसकेको कुरयाको लिखखर जयानकयारवी तववयादकया पषिहरूियाई हदने । 
(ञ)  वियास्रवीय रेिमरियाप केन्द्रको संयोजक भइ कयार गनने । 

१४.  रेिमरियापकरया्मको कयार, कर्मव् र अघधकयार : रेिमरियापकरया्मको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर 
हुनेछ :
(क)  रेिमरियारको प्हरियया अनुसरण गरवी सहजकरया्मको हैघसयरिे तववयाद सरयाधयानरया सहयोग पुर्ख ययाउने । 
(ख)  तववयाद सरयाधयान गन्म सहयायरया गदया्म न्ययाययाधवीि, रध्यस् वया कयानुनवी सलियाहकयारको भूमरकया तनवया्मह 

नगरवी सहजकरया्मको रयात्र भूमरकया तनवया्मह गनने । 
(ग)  रेिमरियापको तवकयास र तवस्यारको ियामग कयाय्मरर रहने । 
(ि)  सहरतर कयायया्मन्वयनरया सहयोग पुर्ख ययाउने । 
(ङ)  रेिमरियाप सत्र सहजजकरण गदया्म िर, त्रयास, दबयाव र प्भयावबयाट रुति हुने र तववयादकया पषिियाई 

पतन रुति रयाख्े । 
(च)  रयानवअघधकयार, सयारयाजजक न्ययायको तवषयरया सचेर रहने । 
(छ)  आियाररया परेकया वया रनोवैज्यातनक रुपरया सरस्यारया रहकेया पषिहरूियाई रनोसयारयाजजक परयारि्मकया 

ियामग पठयाउने । 
(ज)  रेिमरियाप प्हरिययाियाई उचचर व्वस्यापन गनने र सहरतरको ियामग पषिियाई स्रन्त रुपरया भूमरकया 

तनवया्मह गन्म हदने । 
(्झ)  पषिहरूियाई रेिमरियापको अनुचचर प्योगबयाट हुने नोक्यानवीबयाट बचयाउन सचेर रहने । 
(ञ)  रेिमरियाप बयारया्मको सन्भ्मरया तववयादकया पषिहरूबयाट व्ति भएकया कुरयाको गोपतनयरया कयायर रयाख्े । 
(ट)  अनुसूचवी –९ रया रोहकएको आचयार संहहरयाको पयािनया गनने । 

पररचे्द–४
तवतवध

१५.  दईु वया दईुभन्या बढवी वियारया रहेकया नयागररकको तववयाद सम्बन्वी व्वस्या : दईु वया दईुभन्या बढवी वियारया 
रहकेया नयागररक बवीचको तववयादको सरयाधयान गदया्म तनम् बरोजजर गररनेछ :
(क)  तववयादकया पषि दईु फरक वियारया बसोसयास गरेको अवस्यारया तववयादको पहहिो पषि बसेको वियारया 

तववयादको दरया्म गररनेछ र पषिहरू सहरर भएको कुनै रेिमरियाप केन्द्रबयाट रेिमरियाप प्हरियया 
प्यारम्भ हुनेछ । 

(ख)  रेिमरियाप केन्द्र छनोटरया तववयादकया पषिहरूको सहरतर भएरया तववयादकया पषिहरूिे रोजकेो 
जनुसुकै रेिमरियाप केन्द्ररया सो तववयाद दरया्मगरवी उति रेिमरियाप केन्द्रबयाट रेिमरियाप सत्र 
सञ्यािन गन्म पषिहरू स्रन्त हुनेछन्ख । त्यसरवी दरया्म भएको तववयादियाई सम्बन्न्र रेिमरियाप 
केन्द्रिे रेिमरियापको प्हरियया सञ्यािनरया रयाग्मप्िस् गनु्म पननेछ । 
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१६.  रेिमरियाप नतरजयाको अक्भिेख व्वस्यापन : नगरपयालिकयािे रेिमरियाप केन्द्ररया दरया्म भएकया तववयादहरू 

रथिया सरयाधयान भएकया तववयाद र तववयादकया पषिहरूको अक्भिेख रयाख्ेछ । तववयादको सफिरयापूव्मक तनरुपण 
भएको अवस्यारया न्ययाययक समरतरकया संयोजक रथिया तनजिे रोकेको व्क्तििे र विया रहरया वियाध्यषि रथिया 
तनजिे रोकेको व्क्तििे रेिमरियाप केन्द्ररया दबु ैपषिको र रेिमरियापकरया्मको हस्याषिरसहहरको सहरतर 
पत्रसरेर रययार पयारवी रयाख्ुपद्मछ । अक्भिेख रयाख्कया ियामग न्ययाययक समरतरिे तनम् अनुसयारकया अक्भिेख 
फयाररहरू रययार गरवी रयाख्ुपद्मछ । 
(क)  तववयाद दरया्म पुस्स्कया, 
(ख)  तववयाद र तववयादकया पषिहरूको तववरण खुलने गरवी रोहकएको फयारयार, 
(ग)  तनवेदन पत्रको फयारयार, 
(ि)  दोस्ो पषिियाई जयानकयारवी गरयाउने फयारयार, 
(ङ)  रेिमरियापकरया्म छनोट फयारयार, 
(च)  रेिमरियापकरया्मियाई सूचनया हदने फयारयार, 
(छ)  रेिमरियाप केन्द्ररया पषिहरूको उपम्स्रवीको अक्भिेख फयारयार, 
(ज)  सहरतर–पत्र फयारयार, 
(्झ)  तववयाद अनुगरन फयारयार आहद । 

१७.  रयालिर सम्बन्वी व्वस्या : (१) न्ययाययक समरतर, वियाध्यषि र रेिमरियापकरया्मको ियामग आधयारभूर, 
पुनरया्मजगवी, तविेष अनुक्िषिण र अन्य रेिमरियाप सम्बन्वी रयालिरहरू सञ्यािन गनने, संस्याहरूको र रिोर 
व्क्तिहरूको रोष्टर रययार गरवी न्ययाययक समरतरिे रयाख्ु पननेछ । 
(२)  रेिमरियाप सम्बन्वी आधयारभूर र अन्य रयालिर रेिमरियाप पररषदद्यारया तनधया्मररर पयाठ्यरिर 

बरोजजर सञ्यािन गनु्म पननेछ । 
१८.  रेिमरियाप कोष : (१) बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गन्मको ियामग छुटै् एउटया कोष 

रहने छ र सो कोषरया देहयाय बरोजजरको रकर रहनेछ :
(क)  स्यानवीय सरकयारिे तवतनयोजन गरेको रकर । 
(ख)  नेपयाि सरकयार र प्देि सरकयारिे तवतनयोजन गरेको रकर । 
(ग)  दयार ृसंस्यािे सहयोग स्रुप प्दयान गरेको रकर । 
(ि)  न्ययाययक समरतरिे रोकेको िुल्क, सेवया िुल्क । 
(ङ)  अन्य रिोरबयाट रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गन्म सहयोग स्रुप प्दयान गरेको रकर । 

(२)  रेिमरियाप सम्बन्वी कोषरया रहेको रकर खच्म गदया्म प्चलिर कयानुनरया व्वस्या भए बरोजजर गनु्म 
पननेछ । 

१९.  रेिमरियाप कोषबयाट गररने खच्म :
(क)  रेिमरियाप केन्द्र स्यापनया, भौतरक व्वस्यापन, सूचनया सम्पषेण र रेिमरियाप सम्बन्वी हरिययाकियाप 

सञ्यािन । 
(ख)  तवक्भन् रयालिर, जनचेरनयारुिक कयाय्मरिर र प्वधि्मनयामिक कयाय्मरिरहरू सञ्यािन । 
(ग)  रसिन् सयारग्रवी व्वस्यापन । 
(ि)  रेिमरियाप सत्र र अन्य गतरतवघधहरू सञ्यािन । 
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(ङ)  रेिमरियापकरया्मियाई रेिमरियाप सत्रसम्म आउने जयाने ययारयाययार खच्म । 
(च)  तपउने पयानवी, खयाजया र चचययापयानको व्वस्या । 
(छ)  नगरपयालिकया न्ययाययक समरतर(कयाय्मतवघध सम्बन्न्) ऐन, २०७४को तनयर ७१ बरोजजर 

रेिमरियापकरया्मिे पयारररिमरक लिन सके्छन । 
२०.  िेखया परवीषिण : रेिमरियाप कोषरया जम्मया भएको र खच्म भएको रकरको िेखया परवीषिण प्चलिर कयानुन 

बरोजजर गररनेछ ।
२१.  आचयार संहहरया र सपथि : (१) यस कयाय्मतवघध बरोजजरको आचयार संहहरया सब ैरेिमरियापकरया्मिे पयािनया 

गनु्म पननेछ । 
(२)  उपतनयर (१) बरोजजरको आचयार संहहरयाकया अतरररति रेिमरियापकरया्मिे रेिमरियापकरया्मको 

रुपरया तनष्ठयापूव्मक कयार गनने सपथि लिनु पननेछ । रेिमरियापकरया्मको हघैसयरिे संिग् हुन चयाहने 
योगरया पुगेकया रेिमरियापकरया्मियाई नगरपयालिकयाको न्ययाययक समरतरकया संयोजकबयाट सपथि 
लिएपलछ सम्बन्न्र रेिमरियाप केन्द्ररया रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर हुनेछन्ख । त्यसरवी 
सूचवीकृर रेिमरियापकरया्मको अक्भिेख अनुसूचवी-१० बरोजजर हुनेछ । रेिमररेिमरियाप सपथि र 
आचयारसंहहरयाको पयािन सम्बन्वी अनुगरन नगरपयालिकयािे गननेछ । 

(३)  यहद कुनै सयारुदयाययक रेिमरियापकरया्मिे सपथि र आचयार संहहरया तवपररर कयार गरेरया त्यस्ो 
रेिमरियापकरया्मियाई न्ययाययक समरतरिे सूचवीबयाट हटयाउनेछ । 
(क)  उपतनयर ३ बरोजजर रेिमरियापकरया्मको सूचवीबयाट हटयाउँदया हटयाएको जयानकयारवी सम्बन्न्र 

विया र सम्बन्न्र व्क्तिसरेरियाई जयानकयारवी गनु्म पननेछ ।
(ख)  रयाघथि ज ेसुकै िेखखएको भए रयापतन यसरवी रेिमरियापकरया्मको सूचवीबयाट हटयाउँदया सम्बन्न्र 

व्क्तिियाई सफयाइको रौकया हदनु पननेछ ।
२२.  तववयादकया पषिहरूको उपम्स्रवी : यस कयाय्मतवघध बरोजजर तववयादकया पषिहरू केन्द्रबयाट रोहकएको मरतर, 

स्यान र सरयरया उपम्स्र हुनु पननेछ । 
२३.  पषिहरूको तनम्ति रेिमरियापको पररणयार रयान्य हुने : पषिहरूको सहरतरपत्ररया उलेिख भएकया कुरयाहरू 

सम्बन्न्र पषिहरूिे बयाध्ययामिक रुपरया पयािनया गनु्म पननेछ । 
२४.  सहरतर कयायया्मन्वयन : (१) रेिमरियाप केन्द्ररया मरियापत्र भएको मरतरिे पैरयािवीस हदनक्भत्र सम्बन्न्र 

पषििे त्यस्ो मरियापत्र कयायया्मन्वयन गनु्म पननेछ । 
(२)  उपतनयर (१) बरोजजर अवघधक्भत्र सम्बन्न्र पषििे उपतनयर (१) बरोजजर मरियापत्र 

कयायया्मन्वयन नगरेरया सम्बन्न्र पषििे मरियापत्र कयायया्मन्वयनको ियामग मरियापत्र भएको तवषयसँग 
सम्बन्न्र तनकयायसरषि तनवेदन हदन सके्छ । 

(३)  उपतनयर (२) बरोजजर तनवेदन प्याप्त भएरया नगरपयालिकयािे प्चलिर कयानुन बरोजजर त्यस्ो 
मरियापत्र कयायया्मन्वयन गररहदनु पननेछ । 

२५.  प्ोत्सयाहन पुरस्यारको व्वस्या : रेिमरियाप कयाय्मरिररया उलेिखनवीय योगदयान हदने व्क्ति, संिसंस्या रथिया 
रेिमरियापकरया्मियाई नगरपयालिकयािे उचचर प्ोत्सयाहन पुरस्यार प्दयान गन्म सके्छ । 
(क)  तनयर २५ बरोजजर हदइने प्ोत्सयाहन र पुरस्यार न्ययाययक समरतरको तनण्मय बरोजजर हुनेछ ।
(ख)  रेिमरियापकरया्मियाई प्तर तववयाद रेिमरियाप गरयाई मरियाप पत्र गरयाए बयापर बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे 

रु. १५०० (एक हजयार पयाचँ सय रयात्र) प्ोत्सयाहन स्रुप प्दयान गननेछ ।
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२६.  कयाय्मतवघधको प्योग : रेिमरियाप कयाय्मरिरियाई सुचयारु र सरन्वययामिक रुपरया सञ्यािन गरवी सयारयाजजक 

सद्ख भयाव, आपसवी सहयोग र रैत्रवीपूण्म परम्परयाियाई प्वधि्मन गन्म यो कयाय्मतवघधियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया 
रेिमरियाप सम्बन्वी कयार गनने अन्य सरकयारवी संि संस्या, सयारयाजजक संि संस्या एवर्ख सरुदयायहरूिे प्योग 
गन्म सके्छन्ख । 

२७ न्ययाययक समरतरिे रेिमरियापको ियामग रोकेकया तववयादहरूको अक्भिेख अनुसूचवी - ११ अनुसयार प्ते्यक 
आ.व.को अन्तरया रययार गरवी अद्यावघधक रयाख्ु पननेछ ।

२८.  प्तरवेदन पेस गनु्मपनने : न्ययाययक समरतरिे नगरसभयारया अनुसूचवी - १२ बरोजजरको प्तरवेदन रययार गरवी 
पेस गननेछ । 

२९.  कयाय्मतवघधको व्या्या गनने वया वयाधया अि्खकयाउ फुकयाउने अघधकयार : कयाय्मतवघधको कयायया्मन्वयनको घसिघसियारया 
कुनै दतुवधया हुन गएरया सोको व्या्या वया वयाधया अि्खकयाउ फुकयाउने अघधकयार नगर कयाय्मपयालिकयाियाई हुनेछ । 

३०.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म सञ्यािन गदया्म यो कयाय्मतवघध बरोजजर हुनेछ र यस कयाय्मतवघधरया उलेिख नभएकया 
प्हरिययाहरू अविम्बन गदया्म रेिमरियाप सम्बन्वी प्चलिर नेपयाि कयानुनरया भएकया प्हरिययाहरू अविम्बन 
गन्म कुनै बयाधया पननेछैन ।

३१.  खयारेजवी र बचयाउ : यो कयाय्मतवघध रेिमरियाप सम्बन्वी प्चलिर नेपयाि कयानुन बयाजँ्झन गएरया बयाजँ्झएको 
हदसम्म यो कयाय्मतवघधरया िेखखएकया कुरयाहरू अरयान्य हुनेछ र नेपयाि कयानुनरया िेखखएकया कुरयाहरू रयान्य 
हुनेछ । 

 
अनुसूचवी-१

(तनयर ५ (ि)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर हुन तनवेदन रयाग गरवी प्कयािन गररने सूचनयाको ढयाचँया

सूचनया
तवषयः रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर हुने सम्बन्रया ।

यस नगरपयालिकयारया रेिमरियापकरया्मको रुपरया आफनो नयार सूचवीकृर गरयाउन चयाहने रेिमरियाप सम्बन्वी रयालिर 
प्याप्त गरेकया व्क्ति वया रेिमरियाप पररषद्ख बयाट स्वीकृर प्याप्त गरेकया रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गनने व्क्ति वया 
संस्यािे सूचनया प्कयािन भएको मरतरिे ३० हदनक्भत्र तनवेदन हदनु हुन यो सूचनया प्कयािन गररएको छ । तनवेदन 
फयारयार यस कयायया्मिय वया यस कयायया्मियको वेवसयाईट www.bangangamun.gov.npबयाट प्याप्त गन्म सहकने 
छ । 

न्ययाययक समरतरको रफ्म बयाट
सहवीः
नयारः
पदः
मरतरः
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 अनुसूचवी-२
(तनयर ७ (ङ)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर हुन हदइने तनवेदनको ढयाचँया

रिवी न्ययाययक समरतर संयोजक ज्यू
बयाणगङ्या नगरपयालिकया

तवषयः– रेिमरियापकरया्मको रुपरया सूचवीकृर गरवी पयाऊँ ।

रियाई /यस संस्याियाई त्यस नगरपयालिकयारया रेिमरियापकरया्मको रुपरया आफनो नयार सूचवीकृर गन्म इच्या भएकोिे 
देहयायकया तववरण खुियाई यो तनवेदन गरेको छु ।
१. व्क्ति भए, 

(क)  नयार थिरः–
(ख)  ठेगयानयाः–

स्यायवीः–
जजलियाः                         न.पयाः                      विया नं.
गयाउँ /टोिः                     टेलिफोनः                       इरेिः
फ्याक्ः                       रोबयाईि नं

अस्यायवीः –
जजलियाः                         न.पयाः                      विया नं.
गयाउँ /टोिः                     टेलिफोनः                        इरेिः
फ्याक्ः                       रोबयाईि नं

(ग) जन्म मरतरः   व्क्तिको हकरया     (ि) पेसयाः
(ङ) तविेषज्रयाको षिते्रः
(च) भयाषयागर ज्यान

भयाषया बोलन सके् पढ्खन सके् ब्ुझ ्ख न सके् िेख्ख न सके्
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छ) िैक्षिक योगरया

रि.सं. योगरया रेिणवी अध्ययन गरेको संस्या उत्तवीण्म सयाि

    
(ज) रेिमरियाप सम्बन्वी रयालिर

रि.सं. रयालिरको 
तववरण रयालिर अवघध

रयालिर
रयालिर हदने संस्या

देखख सम्म

(्झ) रेिमरियाप सम्बन्वी अनुभव

रि.सं. अनुभवको तववरण कयार गरेको 
कयायया्मिय

अवघध
कैहफयर

देखख सम्म

  
ञ) तविेषज्रयाको षिते्र

(१)  पयारवीवयाररक कयानुन
(२)  व्यापयार वयाक्णज्य कयानुन
(३)  करयार कयानुन
(४) फौजदयारवी कयानुन
(५)  अन्य …

(ट) उपिब्ध सरयः
(१)  रेिमरियाप कयाय्मको ियामग अनुकूि हुने सरयः–
(२)  रेिमरियाप कयाय्मको ियामग अनुकूि नहुने सरयः–

२. रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गनने संस्या भए, –
(क)  संस्याको नयारः
(ख)  ठेगयानयाः

जजलियाः                                   न. पया. विया नं.
गयाउँ / टोि टेलिफोन नं. प्या क् नं.
(ग)  रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गन्म स्वीकृतर पयाएको मरतरः
(ि)  संस्या बहयाि रहने मरतरः
(ङ)  संस्याको कयाय्म षिते्रः
(च)  संस्याको सञ्यािकहरूको तववरण
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संस्या भए संस्याको नयारः
मरतरः
रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गनने संस्या भए सो संस्याको छयाप
संिग् कयागजयार
(१)  रेिमरियापकरया्मको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
(२)  नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
(३)  िैक्षिक योगरयाको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
(४)  रेिमरियाप सम्बन्वी रयािवीरको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
(५)  रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गनने संस्याको हकरया पररषदबयाट रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गन्म हदइएको 

स्वीकृतरको प्तरलितप, 
(६)  संस्याको हकरया संस्या दरया्म रथिया नववीकरणको प्रयाणपत्रको प्तरलितप, 
(७)  व्क्ति भए रेिमरियापकरया्मको पयासपोट्म सयाइजको २ प्तर फोटो
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-३

(तनयर ९ (१)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापकरया्मको तनयकु्तिपत्रको ढयाचँया

रिवी ………………….
…………………..

तवषयः– रेिमरियापकरया्मको तनयकु्तिपत्र ।

………………. वयादवी/पुनरयावेदक/तनवेदक ……….. प्तरवयादवी/प्त्यथिमी भइ ….. न्ययाययक समरतररया दरया्म 
भएको ……………………… तववयाद रेिमरियापको प्हरिययाद्यारया सरयाधयान गन्म पषिको हघैसयरिे रैिे/
हयारवीिे वया पषििे रेिमरियापकरया्म तनयकु्ति नगरेकोिे यस ………….. न्ययाययक समरतरको रफ्म बयाट रपयाईियाई 
रेिमरियापकरया्मको रुपरया तनयकु्ति गररएको छ ।

तनयकु्ति गनने पदयाघधकयारवी/अघधकयारवीको, –
सहवीः
नयारः
पदः
मरतरः
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अनुसूचवी-४

(तनयर ९ (२)सँग सम्बन्न्र)
रेिमरियापकरया्म तनयकु्ति गरवी रयाखखने अक्भिेखको ढयाचँया

 
 

रि.सं. पषिहरूको नयार रुद्या
रेिमरियापको ियामग रुद्या 
पठयाउन आदेि भएको 

मरतर

पषि वया रुद्या हनेने 
तनकयायबयाट तनयतुि 

रेिमरियापकरया्मको नयार

पषिहरूको 
सहवीछयाप

अनुसूचवी-५
(तनयर ११ (क)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापद्यारया तववयाद सरयाधयान गन्म हदइने तनवेदनको ढयाचँया

रिवी ………………….
   ………………….

तवषयः– रेिमरियापद्यारया तववयाद सरयाधयान गरवी पयाऊँ ।

..................................................................वयादवी/पुनरयावेदक/तनवेदक र ………………. 
प्तरवयादवी/ प्त्यथिमी भएको …………….. तववयाद त्यस …………….. रया कयारवयाहवी भइरहकेोरया सो तववयाद 
रेिमरियापको प्हरिययाद्यारया सरयाधयान गनने रेरो/हयाम्ो इच्या भएकोिे सो तववयाद रेिमरियापको प्हरिययाद्यारया सरयाधयान 
गनने सम्बन्रया आवश्यक व्वस्या गरवी पयाउन यो तनवेदन गरेको छु/छौ ं। तनवेदनरया िेखखएको व्होरया ठवीक सयाचँो 
छ, ्झटु्या ठहरे कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया ।

तनवेदकको, –
सहवीः
नयारः
मरतरः
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अनुसूचवी–६

(तनयर ११ (च)सँग सम्बन्न्र)
सहरतर पत्रको ढयाचँया

रेिमरियाप केन्द्र .... नं
विया/ नगरपयालिकया 

सहरतर पत्र तववयादको तवषय : ........................................................................... । ................... 
जजलिया .................... विया नं......बस् े वष्म ....को रिवी ...................................................र 
..................... जजलिया .................... ..... विया नं......... बस् ेवष्म ........को रिवी ...............................
...........बवीच उल्लिखखर तवषयरया तववयाद भइ यस रेिमरियाप केन्द्ररया तनवेदन परेको हुनयािे दबु ैपषिियाई रयाखवी 
रेिमरियाप प्हरिययाद्यारया मरतर .... /......./ .... गररेया छिफि गरयाउँदया रपघसिकया बुँ दयाहरूरया हयारवी दबु ैपषिको 
चचत्त बझुदो सहरतर भएकोिे सहरर भएको बुँ दयाहरूियाई तनष्ठयापूव्मक पयािनया गनने गरवी रेिमरियापकरया्महरूको /
न्ययाययक समरतरको उपम्स्रवीरया रयाजवीखुसवीिे यो सहरतर पत्ररया सहवीछयाप गरवी लियौ/ँहदयौ ँ।
१.
२.
३.
 सहरर हुने पषिहरूः
 पहहिो पषि       दोस्ो पषि
 नयारः       नयारः
 ठेगयानयाः       ठेगयानयाः
 हस्याषिरः       हस्याषिरः
 रेिमरियापकरया्महरूः
 नयारः    नयारः   नयारः
 ठेगयानयाः    ठेगयानयाः   ठेगयानयाः
 हस्याषिरः    हस्याषिरः   हस्याषिरः
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी-७

(तनयर १२(ङ)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापकरया्मको  िपथिको ढयाचँया

र ……………………. ईश्वरको नयाररया / सत्य तनष्ठयापूव्मक रेिमरियापकरया्मको रुपरया िपथि लिनछु हक 
रैिे रेिमरियाप सम्बन्वी प्हरिययाको घसिघसियारया कुनै पषि प्तर रररोियाहहजया नरयाखवी, पषिपयार नगरवी, गोपतनयरया 
र तनष्पषिरया कयायर गददै कयानुन र न्ययाययक प्हरियया प्तर सम्मयान रथिया सरप्मणको भयावनया रयाखवी कयार गननेछु । 
रैिे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको न्ययाययक कयाय्मसम्पयादन सम्बन्वी कयाय्मतवघध ऐन, २०७४, रेिमरियाप सम्बन्वी 
कयाय्मतवघध, २०७६ र रेिमरियापकरया्मिे पयािन गनु्म पनने आचरणको पूण्म पयािनया गददै आफूियाई सुन्म्पएको दयाययवि 
इरयान्यारवीपूव्मक तनवया्मह गननेछु ।

िपथि लिनेको, –                                 िपथि गरयाउनेको, –
सहवीः                                          सहवीः
नयारः                                         नयारः
मरतरः                                         पदः
छयापः                                        कयायया्मियः
मरतरः
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी-८
रेिमरियापकरया्मिे पेस गननेप्तरवेदनको ढयाचँया

(तनयर १२(च)सँग सम्बन्न्र)

रिवी ………………………………. रया पेस गरेको प्तरवेदन

वयादवी/पुनरयावेदक/तनवेदक र …………….. प्तरवयादवी/प्त्यथिमी भएको …….. तववयादरया
रेिमरियाप गरयाउन रियाई/हयारवीियाई मरतर …………. रया रेिमरियापकरया्म तनयतुि गररए बरोजजर
पषिहरूसँग छिफि हँुदया पषिहरू बवीचरया रेिमरियाप भएको /…………कयारणिे रेिमरियापको कयाय्मतवघध
अघि बढ्खन नसकेको हँुदया यो प्तरवेदन पेस गरेको छु/छौ ं।

पषिको, –
१. सहवीः                        नयारः
२. सहवीः                        नयारः

रेिमरियापकरया्मको, –
१. सहवीः                        नयारः
२. सहवीः                        नयारः
३. सहवीः                        नयारः

संिग् कयागजयार
१.
२.
३.

इतर सम्वर्ख ……… सयाि ………… रहहनया …. गरे …… रोज िुभर्ख ……………
 



270

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

अनुसूचवी–९
( तनयर १४ (ट)सँग सम्बन्न्र ) 
रेिमरियापकरया्मको आचयारसंहहरया 

रेिमरियापकरया्मको आचयारसंहहरयाको ढयाचँया

१.  रेिमरियापकरया्मको पेसयागर आचरण 
क.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयार कयारबयाहवी तनष्पषि रुपिे गनु्म पननेछ, 
ख.  कुनै पषिप्तर ्ुझकयाव, आग्रह, पूवया्मग्रह वया सो देखखने कुनै व्वहयार गनु्म हँुदैन, 
ग.  कुनै पषिियाई िर, त्रयास, ्ुझक्ययान वया प्िोभनरया पयारवी रेिमरियाप गरयाउन हँुदैन, 
ि.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयार कयारबयाहवीको घसिघसियारया पषिसँग आर्थिक रथिया अन्य स्याथि्मजन्य कुनै 

कयार कयारबयाहवी वया िेनदेन व्वहयार गनु्म हँुदैन, 
ङ.  रेिमरियापकरया्मिे तववयादको तवषयवस् ुवया तववयादकया पषिहरूसँग अनुचचर वया जयािसयाजपूण्म रवरिे 

कुनै कयार कयारबयाहवी गनु्म हँुदैन, 
च.  रेिमरियापको कयार कयारबयाहवी वया रेिमरियापको प्हरिययारया जयानयाजयान त्रटुवी वया अतनयमरररया गनने, 

अनयावश्यक रुपरया िम्बयाउने, हढिो गनने वया रेिमरियाप सम्बन्वी कयार कयारबयाहवीरया अक्भरुचवी 
नदेखयाउने जस्या कयाय्म गनु्म हँुदैन, 

छ.  रेिमरियापको रिररया पषि र रेिमरियापकरया्मको बवीचरया भएकया कुरया र पषिको पररचय िगयायर 
रेिमरियापकरया्मियाई जयानकयारवी हुन आएकया रथ् गोप् रयाख्ुकया सयाथि ैपषिहरूको हहर प्तरकूि हुने 
गरवी प्कट गनु्म हँुदैन, 

ज.  संतवधयान, कयानुन, सयाव्मजतनक नवीतर र स्यानवीय/ अध्म न्ययाययक/ न्ययाययक तनकयायको गरररया उच् 
बनयाउंदै पषिहरूको सयारयाजजक रयया्मदया र आमिसम्मयानियाई उचया रयाख्े कयाय्म गनु्म पद्मछ । तववयादकया 
पषिहरूसँग रेिमरियाप गरयाईहदए बयापर ठेक्या वया प्तरिररया पयारररिमरक तनधया्मरण नगरवी कयानुनिे 
रोकेको सवीरयारया रहवी पषिहरूसँगको सहरतर बरोजजरको पयारररिमरक स्वीकयार गनु्म पननेछ । 

१.१.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्मतवघधको पयािनया गनु्म पनने 
क.  रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म संतवधयान, प्चलिर ऐन कयानुन र यस कयाय्मतवघध बरोजजर सञ्यािन गनु्म 

पननेछ । 
ख.  कुनै सम्झौरयारया रेिमरियापद्यारया तववयाद सरयाधयान गररने व्वस्या भएरया त्यस्ो तववयाद सोहवी 

सम्झौरयारया उलेिख भएको कयाय्मतवघध अनुरुप गनु्म पननेछ । 
ग.  पषिहरू रेिमरियाप गन्म सहरर भएरया रेिमरियापकरया्मिे सोहवी बरोजजर रेिमरियापको लिखर 

खिया गरवी सहरतर भएकया बदुयाहँरू र त्यसको पररणयारको बयारेरया पषिहरूियाई स्ष्टसँग बरयाएर रयात्र 
सो कयागजरया पषिहरूको सहवीछयाप गन्म िगयाई आफनोसरेर सहवी गरवी सहरतर पत्र रययार गनु्म पछ्म  । 
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१.२. रेिमरियापकरया्मको जजम्मवेयारवी :

क. रेिमरियाप भएरया सहरतर पत्रको कयागजसहहर रोहकएको सरयक्भत्र तववयादकया पषिहरूियाई 
सम्बन्न्र तनकयायरया पठयाइ हदनु पननेछ । रेिमरियाप हुन नसकेरया रोहकएको ढयाचँयारया सरषि 
प्तरवेदन पेस गनु्म पननेछ । 

ख.  रेिमरियापको कयाय्मतवघध अपनयाउँदया पषिहरू बवीच रेिमरियाप गरयाउन नसहकएरया रेिमरियापद्यारया 
तववयाद सरयाधयान नभएको व्होरयाको लिखखर जयानकयारवी हदनु पननेछ । 

१.३.  रेिमरियापकरया्मको दयाययवि : 
क.  रेिमरियापकरया्मिे तववयादको तवषयवस्रुया छिफि गनु्म अघि रेिमरियापको प्हरिययारया अपनयाइने 

कयाय्मतवघध, सहरतर वया तनष्ष्मरया पुग्े कयार पषिहरू स्यमको भएको र रेिमरियापकरया्म सहजकरया्मको 
भूमरकयारया रयात्र रहकेो कुरया जयानकयारवी गरयाउनु पछ्म  । 

ख.  रेिमरियापको प्हरिययारया भए गरेकया कयाय्म आफै र पषििे पतन गोप् रयाख्ु पनने तवषय, रेिमरियापको 
प्हरिययारया संिग् भै चचत्त नब्ुझरेया कुनै पतन सरयरया अिग हुन पयाउने तवषयरया पषिहरूियाई 
जयानकयारवी गरयाउनु पननेछ । 

ग.  रेिमरियापकरया्मको रुपरया तनयतुि भएको व्क्तििे रेिमरियापकरया्म भइ कयार गन्म नचयाहरेया आफैिे 
तनयकु्तिको सूचनया पयाएको सयार हदनक्भत्र सोको लिखखर जयानकयारवी सम्बन्न्र तनकयायियाई हदनु 
पननेछ । 

ि.  रेिमरियापकरया्म तनयतुि भएको व्क्तििे रेिमरियाप गदया्म रैत्रवीपूण्म रवरबयाट तववयाद सरयाधयान गन्म 
पषिहरूियाई स्रन्त, रटस् र तनष्पषि भएर सहयोग गनु्म पननेछ ।

ङ. तववयादको तवषयवस् ुउपर रेिमरियापकरया्मको कुनै स्याथि्म तनहहर रहकेो भए वया आफूिे स्रन्त 
रथिया तनष्पषि रुपरया कयार गन्म नसके् प्कृतरको तववयाद भएरया तववयादकया पषि र रुद्या प्तेषर गनने 
तनकयायियाई लिखखर गरयाउनु पननेछ । 

च.  िैहङ्क तवभेद, धर्म, जयारजयातर, आर्थिक स्र वया रयाजनैतरक संिग्रयाको आधयाररया कुनै प्कयारको 
्झकुयाव र पूवया्मग्रहवी भयावनया नदेखयाई रेिमरियापरया संिग् हुनु पननेछ र तनधया्मररर सरयरया रेिमरियाप 
कयाय्म सम्पन् गन्म प्ययास गनु्म पननेछ । 

छ.  रेिमरियापकरया्मिे प्याकृतरक स्ोर सयाधन सम्बन्वी तववयादरया, व्यापयाररक प्कृतरको तववयादरया 
रेिमरियापको प्हरियया, तवषयगर दषिरया र रत्सम्बन्वी अभ्यास रथिया प्चिनियाई रहवि हदनु पननेछ 
र सयारुदयाययक तववयादरया रेिमरियाप गदया्म सम्बन्न्र सरुदयायरया उपिब्ध तववयाद सरयाधयान सम्बन्वी 
परम्परया, अभ्यास र स्वीकृर रयान्यरयाियाई ध्ययान हदई तनष्पषिरया, वस्तुनष्ठरया, स्च्रया र न्ययायकया 
घसधियान्तबयाट सदैव तनदनेक्िर हुनु पननेछ । 

ज.  रेिमरियापकरया्मिे आफै रेिमरियाप प्हरिययारया संिग् भएको रुद्यारया कुनै पतन पषिको रफ्म बयाट कयानुन 
व्वसयायवी, रध्यस्करया्म वया न्ययाययाधवीिको रुपरया संिग् भै तववयाद सुनुवयाइ नगरवी सहजकरया्मको रयात्र 
भूमरकया तनवया्मह गनने र रेिमरियापद्यारया भएको तववयादको सरयाधयानियाई हयारजवीरको रुपरया नलिन 
उत्परेरर गनु्म पननेछ । 
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अनुसूचवी-१०
(तनयर २१ (२)सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियाप करया्मको अक्भिेख तववरण सूचवीको ढयाचँया
(क) व्क्ति हकरया:

रि.सं. रेिमरियापकरया्मको 
नयार, थिर ठेगयानया तविेषज्हरूको 

षिते्र 
भयाषयागर 

षिते्र अनुभव िैक्षिक 
योगरया फोटो कैहफयर

 
(ख) रेिमरियाप सम्बन्वी कयाय्म गनने संस्याको हकरया:

रि.
सं.

संस्
याक

ो न
यार

ठेग
यान

या

पद
याघध

कया
रवीक

ो न
यार

 

संस्
याक

ो क
याय

्म षि
त्र

स्
वीकृ

तर
 प्

याप्त
 मर

तर

संस्
यार

या सू
चवी

कृर
 

रेि
मर

िया
पक

रया
्मको

 स
ङ्ख्

या सूचवीकृर रेिमरियापकरया्मको 

नया
र,

 थि
र, 

ठेग
यान

या

तव
िेष

ज्र
याक

ो षि
त्र,

 
भया

षया
गर

 ज्
यान

, 
अ

नुभ
व,

 ि
ैक्षि

क 
यो

ग
रया

फो
टो
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अनुसूचवी-११
(तनयर २७सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियापको ियामग रोकेको तववयादको अक्भिेखको ढयाचँया

रि.
सं.

तव
वया

द 
नं.

बया
दवी

को
 न

यार

प्त
रव

याद
वीक

ो न
यार

तव
वया

द

रेि
मर

िया
पक

ो ि
यामग

 आ
देि

 
भए

को
 मर

तर

रेि
मर

िया
पक

रया
्मको

 न
यार

रो
केक

ो अ
वघ

ध

छि
फि

 टु
ङ्ो

 ि
याग

ेको
 मर

तर

मर
िया

पत्र
को

 र
ु्

 व्
हो

रया

मर
िया

पत्र
 भ

एक
ो मर

तर

कैह
फय

र
     

 



274

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७

 अनुसूचवी–१२ 
(तनयर २८सँग सम्बन्न्र)

रेिमरियाप कयाय्मरिरको प्गतर प्तरवेदनको ढयाचँया

(क) न्ययाययक समरतरको ियामग: 
को नयार : 
जजलिया : 
प्देि: 
प्तरवेदनको अवघध : मरतर : ..................................देखख ....................................सम्म 

रेिमरियापकरया्मको 
सङ्ख्या तववयादको 

प्कयार
तववयादको 
सङ्ख्या

रेिमरियाप 
भएको सङ्ख्या

रेिमरियाप 
हुन नसकी 
सम्बन्न्र 
तनकयायरया 
पठयाएको 
सङ्ख्या

रेिमरियाप 
प्हरिययारया रहेको 

सङ्ख्या

रहहिया पुरुष

जम्मया
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तनयर सङ्ख्या:३१

बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगर प्हरवी सञ्यािन रथिया व्वस्यापन 
कयाय्मतवघध–२०७७

                                           

स्वीकृर मरतर:२०७७।०६।२८
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प्स्यावनया : 
नगरपयालिकया षिते्ररया आवश्यक ियान्न्त रथिया सुव्वस्या कयायर गरवी नगरपयालिकया एवर्ख नगर षिते्रक्भत्रको सयाव्मजतनक 
सम्पचत्तको सुरषिया एवर्ख संरषिण गन्म, नगरपयालिकयाकया व्वम्स्र सहर सम्बन्वी तनण्मयहरूको कयायया्मन्वयन गन्म, 
आपत्यािवीन अवस्यारया रयाहर र उधियारको कयाय्म गन्म, अनयाघधकृर तनरया्मण रथिया सयाव्मजतनक सम्पचत्तको अतररिरण 
रोकथियार रथिया तनयन्तण गन्म र छयािया पिु चौपयाययाको तनयन्तण सम्बन्वी कयाय्म गन्म स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, 
२०७४को दफया ११को उपदफया (२)को खण्ड  (क) रया उलेिख भएको नगर प्हरवी सम्बन्वी व्वस्याियाई कयायया्मन्वयन 
गन्म वयाञ्छनवीय भएकोिे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया 
४(१) बरोजजर यो “बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगर प्हरवी सञ्यािन रथिया व्वस्यापन कयाय्मतवघध–२०७७” रजु्मरया 
गरवी जयारवी गरेको छ ।

पररचे्द–१
प्यारम्म्भक

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ : 
(क)  यो कयाय्मतवघधको नयार “बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगर प्हरवी सञ्यािन रथिया व्वस्यापन 

कयाय्मतवघध–२०७७” रहकेो छ । 
(ख)  यो कयाय्मतवघध बयाणङ्या रयाजपत्ररया प्कयाक्िर भएको मरतरदेखख ियागू हुनेछ । 

२.  पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया– 
(क)  “ऐन” भन्यािे स्यानवीय सरकयार सञ्यािन ऐन, २०७४ सम्झनु पद्मछ । 
(ख)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया सम्झनु पद्मछ । 
(ग)  “सभया” भन्यािे नगरपयालिकयाको नगर सभया सम्झनु पद्मछ । 
(ि)  “नगर कयाय्मपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकया भन् ेसम्झनु पद्मछ । 
(ङ)  “प्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्रुखियाई सम्झनु पद्मछ । 
(च)  “प्रुख प्ियासकीय अघधकृर” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्रुख प्ियासकीय अघधकृरियाई 

सम्झनु पद्मछ । 
(छ)  “नगर प्हरवी” भन्यािे यस कयाय्मतवघध बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयाबयाट तनयतुि प्हरवी कर्मचयारवी 

सम्झनु पद्मछ । 
 (्झ)  “नगर प्हरवी कर्मचयारवी” भन्यािे नगर प्हरवीको पदरया रहेकया तवक्भन् दजया्मकया कर्मचयारवी सम्झनु पद्मछ 

। 
(ञ)  “समरतर” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको पदपूर्र समरतरियाई सम्झनु पद्मछ । 
(ट)  “दरबन्वी” दरबन्वी भन्यािे नगरपयालिकयाको नगर सभयाद्यारया स्वीकृर आन्तररक दरबन्वी सम्झनु 

पद्मछ । 
(ठ)  “सेवया करयार” भन्यािे यस कयाय्मतवघध बरोजजर स्वीकृर दरवन्वीरया कुनै व्क्तिको सेवया करयाररया 

लिने सम्झौरया गरवी सेवया करयाररया लिने कयाय्म सम्झनु पद्मछ । 
(ि)  “रोहकएको वया रोहकए बरोजजर” भन्यािे नगर कयाय्मपयालिकयािे सरय सरयरया तनण्मय गरवी 

रोहकएको वया रोहकए बरोजजरको व्वस्या सम्झनु पद्मछ । 
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३.  कयाय्मतवघधको व्या्या नगर कयाय्मपयालिकयािे गनने : 

(१)  यो कयाय्मतवघधको व्या्या नगर कयायया्मपयालिकयािे गननेछ । 
(२)  कुनै अघधकयारवीिे यो कयाय्मतवघधको प्योग गदया्म नगर प्हरवी कर्मचयारवीियाई रकया्म परेरया तनजिे नगर 

कयाय्मपयालिकयासरषि तनवेदन हदन सके्छ । 
(३)  उपदफया (२) बरोजजर परेको तनवेदन उपर तनवेदन परेको मरतरिे ३० हदनक्भत्ररया नगर 

कयाय्मपयालिकयािे तनण्मय गरवी सकु् पननेछ । 

पररचे्द–२
नगर प्हरवी सेवया गठन, रेखदेख र तनयन्तण

४.  नगर प्हरवी सेवयाको गठन : नगरपयालिकयारया एक नगर प्हरवी सेवयाको गठन गररनेछ । नगर प्हरवी सेवयाकया 
तवक्भन् पदहरू, तवक्भन् पद अन्तग्मर रहने प्हरवी कर्मचयारवीहरूको दरवन्वी सङ्ख्या र पदपूर्र सम्बन्वी 
व्वस्या यो कयाय्मतवघध अनुसयार हुनेछ । 

५.  नगरपयालिकयारया रहने नगर प्हरवीको पद र रह : 
(१)  नगरसभयािे रोकेको पद र रह रहनेछ । 
(२)  नगरपयालिकयािे प्ते्यक पदको कयाय्म तववरण बनयाउने छ र त्यस्ो कयाय्म तववरणरया सम्बन्न्र पदको 

कयार, कर्मव्, अघधकयार र उत्तरदयाययविसरेर उलेिख गररनेछ । नगरप्हरवीको कयाय्मतववरण नगर 
कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गरेबरोजजर हुनेछ । 

( ३) नगर प्हरवी कर्मचयारवीको कयार, कर्मव् र अघधकयार यसै कयाय्मतवघधरया व्वस्या गररए अनुसयार हुनेछ । 

पररचे्द ३
नगर प्हरवी कर्मचयारवीको कयार, कर्मव् र अघधकयार

६.  नगर प्हरवी कर्मचयारवीको कयार, कर्मव् र अघधकयार : 
(१)  नगर प्हरवी कर्मचयारवीको कयार कर्मव् र अघधकयार देहयाय अनुसयार हुनेछ : 

(क)  सयाव्मजतनक आवयागरनरया बयाधया अवरोध पुर्ख ययाई रयाखखएकया तनरया्मण सयारग्रवीहरू त्यस्या 
पसि/व्वसयायबयाट हटयाउन िगयाउने, नरयानेरया आफै हटयाई हटयाउन ियाग्े खच्म सम्बन्न्र 
व्क्तिबयाट असुि उपर गन्म पेस गनने । 

(ख)  नगर षिते्रक्भत्र दैतनक उत्यादन हुने फोहररैिया तनधया्मररर सरय र स्यानरया रयाख् िगयाउने, 
अटेर गननेियाई कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी गन्म पेस गनने । 

(ग)  सयाव्मजतनक जग्या, बयाटो, रठ रत्न्र, ढि नयािया, चोक, पोखरवी मरचवी कसैिे िर कम्पयाउण्ड, 
टहरया वया त्यस् ैअन्य तनरया्मण कयाय्म गरेको अथिवया व्क्तिगर रुपिे प्योग गरेको छ छैन 
तनरवीषिण गनने । तनरया्मण वया अतररिरण गरेको देखखएरया तनरया्मण कयाय्म रोक्या गरवी भवन रथिया 
सहरवी तवकयास ियाखयारयाफ्म र तनण्मय गनने अघधकयारवीसरषि पेस गनने, आदेि अनुसयार गनने 
गरयाउने । 
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(ि)  नगर षिते्रक्भत्र कसैिे भवन तनरया्मण गदया्म अतनयमरर तनरया्मण कयाय्म गरेको देखखएरया 

नक्यापयास भए नक्यापयासको प्रयाण-पत्रसहहरको प्तरवेदन सम्बन्न्र ियाखयारयाफ्म र 
तनण्मय गनने अघधकयारवीसरषि पेस गनने, रयापदण्ड तवपररर देखखई भत्याउने आदेि भएरया 
आदेियानुसयार गनने गरयाउने । 

(ङ)  नगरपयालिकयाक्भत्र दरया्म नभइ प्तरषियािय, चोकबजयार िगयायर बयाटो ियाटोको छेउछयाउ 
अस्यायवी रुपरया बयाहहरवी उत्यादन तबरिी तवररण गन्म पसि थियाप्े कयाय्म रोके् ।

(च)  नगरपयालिकयाको आदेि अनुसयार स्यास्थ्यकया ियामग हयातनकयारक वस् ुरथिया सिेगिेको खयाद् 
पदयाथि्म तबरिी तवररणरया रोक िगयाउने, रोहकएकया रयापदण्ड तवपररर सिेगिेको हयातनकयारक 
वस् ुतबरिी गरेको पयाइएरया पहहिो पटक भए जफर गरवी गयाि्खन िगयाउने र पटक पटक 
यस्ो कयाय्म दोहररएरया तनयरयानुसयार जररवयानया गन्म वया पसि वन् गन्म, गरयाउन रयाय सयाथि पेस 
गनने ।

(छ)  नगरपयालिकयाको आदेि अनुसयार रोगवी वया कयानुनिे तनषेध गरेकया पिुपंषिवी कयाटरयार गन्म 
नहदने र त्यस्या पिुपंषिवीको रयासु तबरिी तवररणरया रोक िगयाउने र तनयन्तण हुन नसकेरया 
आवश्यक कयारवयाहवीको ियामग पेस गनने ।

(्झ) सिक आवयागरन वया सव्म सयाधयारणको ियामग खररया देखखएकया जोखखरपूण्म िर, पखया्मि र 
रुखहरू भए सोियाई हटयाउन लिखखर प्तरवेदन पेस गरवी आदेियानुसयार गनने गरयाउने । 

(ञ)  विया समरतर, टोि तवकयास संस्या, अन्य सयारयाजजक संि संस्या र सुरषिया तनकयायसँगको 
सहकयाय्मरया सरसफयाइ, सुरषिया र सयारयाजजक तवकृतर हटयाउने कयाय्म गनने, गरयाउने । 

(ठ)  नगरपयालिकयाको चि अचि सम्पचत्त, सयाव्मजतनक जग्या, प्याकृतरक रिोर सयाधन, भवन, 
पयाक्म , रेघसन, उपकरण आहदको सुरषिया गनने । 

(ि)  इजयाजरतवनया पेसया व्वसयाय गरेको फेिया परेरया पेसया/व्वसयायको दरया्म नववीकरण गन्म  
िगयाउने । 

(ढ)  नगर षिते्ररया क्भत्त े िेखन, पोि व्यानर, रिस व्यानर र तवज्यापन नवीतरिे तवषेध गरेको 
तवज्यापन प्चयार प्सयार सयारग्रवी रथिया पोष्टर टयासँ् ेकयाय्मरया पूण्मरयया तनयन्तण गनने र कयारवयाहवीकया 
ियामग नगरपयालिकयारया पेस गनने । 

(ण)  तवनया इजयाजर व्यानर, होहिङ् बोि्म, हिजजटि बोि्म िगयायरकया अन्य तवज्यापन सयारग्रवी 
रयाखेको पयाइएरया परियाउ गरवी इजयाजर लिन िगयाउने । 

(र)  नगरपयालिकयािे सञ्यािन गनने वया भयाग लिने सभया, सम्मिेन, रयालिर, अभ्यास आहद जस्या 
कयाय्मरिरहरूरया सुरषिया प्दयान गनने र रोहकए बरोजजर नगरपयालिकयाको रफ्म बयाट प्तरतनघधवि 
गनने । 

(थि)  नयाप रौिकया सयारग्रवीको चेक जयाचँ गनने कयाय्मरया बजयार अनुगरन समरतरसँग संिग् भइ 
अनुगरन समरतरियाई सहयोग गनने । 

(द)  होटि, रेषु्टरेण्ट, गेष्ट हयाउस, रसयाज, पयाि्मर जस्या गतरतवघधहरूको तनरवीषिण गनने, रयापदण्ड 
अनुरुप सञ्यािन भएको नदेखखएरया कयारवयाहवीको ियामग पेस गनने । 



279

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
(ध)  नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सयाव्मजतनक स्िरया कयानुनिे तनिेध गरेकया हरिययाकियाप र अनुरतर 

तवनया जयादु, सक्म स र आर्थिक सङ्किन गनने प्कृतरकया तवक्भन् खेिहरू सञ्यािन गन्म नहदने र 
अटेर गरेरया नगरपयालिकयारया जयानकयारवीसहहर पेस गनने । 

(न)  नगरपयालिकयाकया षिते्रक्भत्र सञ्यािनरया आएकया अस्यायवी प्कृतरकया बजयारहरूको रेखदेख गनने । 
(प)  अरुियाई बयाधया पुग्े गरवी ियाउि म्स्कर, रेहियो रथिया ध्वतन उत्यादन गनने अन्य उपकरण 

प्योग गन्म नहदने । 
(फ)  सयाव्मजतनक रुपरया बयाधया पुग्ेगरवी ध्वनवी, धुँवया, धिुो र प्कयाि अथिवया अन्य कुनै उद्ोग धन्या 

सञ्यािनरया गरेको पयाइएरया कयारवयाहवीको ियामग पेस गनने । 
(ब)  पयार्कङ् स्िको रेखदेख र व्वस्यापन गनने । 
(य)  तवपद्ख, रयाहयारयारवी भएरया उधियार रथिया रयाहरकया ियामग ररुुन्त पररचयालिर हुने । 
(र)  नगरपयालिकया रयारहरकया ियाखया अन्तग्मर रोहकए बरोजजरकया कयाय्महरू गनने गरयाउने । 
 (व)  न्ययाययक समरतरिे आदेि गरे बरोजजर सम्बन्न्र पषिहरू कहया ँम्याद रयारेिवी गनने र पूजमी, 

सूचनया ब्ुझयाउने । 
 (ष)  नगरपयालिकयाबयाट रोहकएकया अन्य कयाय्महरू गनने गरयाउने । 

पररचे्द–४
दरवन्वी घसज्मनया र पदपूर्र सम्बन्वी व्वस्या

७.  पद रथिया दरवन्वी घसज्मनया सम्बन्वी व्वस्या :
(१)  नगरपयालिकयारया रहने नगर प्हरवीको तवक्भन् पद/रह रथिया दरवन्वीको घसज्मनया र खयारेजवी सम्बन्वी 

व्वस्या नगर सभयािे तनण्मय गरे बरोजजर हुनेछ । 
(२)  दरवन्वी घसज्मनया रथिया खयारेजवीकया ियामग प्स्याव पेस गनु्मभन्या अघि सो पद घसज्मनया गनु्म पनने कयारण, 

प्स्यातवर पदिे गनु्म पनने कयारको तववरण, रौजदुया दरवन्वीबयाट थिप गरेको कयाय्मबो्झ सम्यालन सके् 
नसके् अवस्या, आर्थिक षिररया रथिया प्स्यातवर पदिेसङ्ठनयामिक स्रुपरया पनने प्भयावसरेरकया 
तवषयहरू स्ष्ट गरवी सभयासरषि पेस गनु्म पननेछ । 

८.  नगर प्हरवीको सुरु तनयकु्ति हुने पदहरू : नगर प्हरवीको देहयायकया पदहरू खुिया प्तरयोमगरया द्यारया पूर्र गरवी 
तनयकु्ति हुने । 
(क)  नगर प्हरवी तनरवीषिक
(ख)  नगर प्हरवी जवयान 

९.  तनयकु्ति गनने अघधकयारवी : पदपूर्र समरतरको घसफयाररसरया नगर कयाय्मपयालिकयािे तनण्मय गरवी प्रुख प्ियासकीय 
अघधकृरिेनगर प्हरवीको तनयकु्ति गननेछन्ख। 

१०.  पदपूर्र गनने रररकया : 
(१)  नगर प्हरवी कर्मचयारवीको खुिया प्तरस्धया्मबयाट करयार सेवयारया पदपूर्र गररनेछ र यो कयाय्मतवघध ियागू  

हुनुपूव्म सुरषिया गयाि्मको रुपरया कयाय्मरर कर्मचयारवीहरूियाई नगर प्हरवीरया सरयायोजन गररनेछ । 
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११.  खुलिया प्तरयोमगरयाद्यारया पदपूर्र हुने पदको आवश्यक योगरया : 

(१)  नगर प्हरवी पदको आवश्यक योगरया देहयाय अनुसयार हुनेछ । 
(क)  दरखयास्को अन्न्तर मरतरसम्म १८ वष्म उरेर पूरया भएको र ४५ वष्म ननयािेको । 
(ख)  नगर प्हरवी तनरवीषिकको हकरया नेपयाि सरकयारबयाट रयान्यरया प्याप्त क्िषिण संस्याबयाट कम्तिरया 

प्रयाण-पत्र रह र नगर प्हरवी जवयानको हकरया एस.ई.ई.वया सो सरह उत्तवीण्म गरेको रर आह्यान 
गरेको पद वया सो सरहको पदबयाट सेवया तनवरृ कर्मचयारवीियाई िैक्षिक योगरया आवश्यक पननेछैन । 

 (ग)  नैतरक परन देखखने कुनै फौजदयारवी अक्भयोगरया सजयाय नपयाएको । 
(ि)  रहहियाहरूको ियामग िटवीरया ५ हफट र पुरुषको ियामग िटवीरया ५ हफट २ इन् उचयाई भएको । 
(ङ)  छयारवी नफूलियाउँदया िटवीरया ३१ ईन् र फुलियाउँदया ३३ ईन् भएको । 
(च)  आखँया रयाइनस २ वया प्स २भन्या बढवी करजोर नभएको । 
(छ)  नेपयािवी नयागररकरयाको प्रयाण-पत्र भएको । 
(ज)  स्वीकृर चचहकत्सकबयाट तनरोमगरयाको प्रयाण-पत्र प्याप्त गरेको । 

१२.  पदपूर्र समरतर : प्रुख प्ियासकीय अघधकृरको संयोजकविरया रोहकए बरोजजरको सदस् रहने गरवी 
नगर प्हरवीको पदपूर्र समरतर हुनेछ । नगर प्हरवीको पदपूर्रको ियामग छनोट प्हरिययारया नजजकको प्हरवी 
कयायया्मियको अघधकृर प्तरतनघधियाई तवज्को रुपरया आरन्तण गररनेछ । 

१३.  पदपूर्र समरतरको कयार कर्मव् र अघधकयार : 
(१)  पदपूर्र समरतरको कयार कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
(क)   
(ख)  खुिया प्तरयोमगरया द्यारया पूर्र हुने पदको पयाठ्यरिर तनधया्मरण गनने । 
(ग)  पदपूर्र कयाय्म रयालिकया बनयाउने । 
(ि)  परवीषियाको हकघसर रोके् । 
(ङ)  पदपूर्रकया ियामग तवज्यापन प्कयािन गनने । 
(च)  परवीषिया सञ्यािन रथिया नरवीजया प्कयािन गनने । 
(छ)  तनयकु्तिकया ियामग घसफयाररस गनने । 
(२)  पदपूर्र समरतरिे पदपूर्रकया सम्बन्रया अन्य आवश्यक कुरयाहरू आफै तनधया्मरण गरवी कयायया्मन्वयन 

गन्म सके्छ । 
१४.  योगरयारिर सूचवी र तनयकु्ति सम्बन्वी वयवस्या : 

(१)  पदपूर्र समरतरिे उम्मदेवयारहरूिे परवीषियारया प्याप्त गरेको अङ्कको आधयाररया योगरयारिर सूचवी रययार 
गरवी तनयकु्तिकया ियामग घसफयाररस गननेछ । 

(२)  उपदफया (२) घसफयाररस भएको मरतरिे ७ हदनक्भत्र प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे तनयकु्ति पत्र 
हदनेछन्ख । 

(३)  वैकप्ल्पक उम्मदेवयारिे १ वष्मसम्म पतन तनयकु्ति प्याप्त गन्म नसकेरया उति सूचवी स्र: खयारेज हुनेछ । 
१५.  परवीषिणकयािरया रयाखखने : 

(१)  खुलिया प्तरयोमगरयाद्यारया नयया ँ तनयकु्ति गररएकया प्हरवी कर्मचयारवीियाई १ वष्मको परवीषिणकयािरया 
रयाखखनेछ रर रहहिया नगर प्हरवी कर्मचयारवीको हकरया परवीषिणकयािको अवघध ६ रहहनयाको हुनेछ । 
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(२)  उपदफया (१) बरोजजर परवीषिणकयािरया रहकेो नगर प्हरवी कर्मचयारवीको कयार सन्तोषजनक नभएरया 

तनजियाई तनयकु्ति गनने अघधकयारवीिे अवकयास हदनेछ । 
१६.  सेवया करयार सम्बन्वी व्वस्या : 

(१)  समरतरिे खुिया प्तरयोमगरयाद्यारया पदपूर्र हुने पदरया आवश्यक योगरया पुगेकया व्क्तिहरूियाई 
तनजहरूको योगरया परवीषिण गरवी सेवया करयाररया तनयकु्ति गन्म नगर कयाय्मपयालिकयारया घसफयाररस गन्म 
सके्छ । 

(२)  उपदफया (१) बरोजजर घसफयाररस भै आएकया उम्मदेवयारहरूियाई सेवया करयाररया तनयकु्ति गनने गरवी 
तनण्मय गन्म सके्छ । 

(३)  उपदफया (२) बरोजजर सेवया करयाररया लिने तनण्मय गदया्म सेवया करयारको अवघध, पयाउने पयारररिमरक 
रथिया अन्य सुतवधयासरेर उलेिख गरवी तनण्मय गनु्म पननेछ । 

(४)  उपदफया (२) र (३) बरोजजरको तनण्मय पचियार प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे सेवया सर्महरू र 
सुतवधयाकया कुरयाहरूसरेर स्ष्ट उलेिख गरवी सेवया करयारया लिने व्क्तिसँग वढवीरया १ वष्मकया ियामग 
सेवया करयार सम्झौरया गनु्म पननेछ । 

(५)  सम्झौरया बरोजजर सेवया करयारको अवघध सरयाप्त भए पचियार पतन सेवया करयाररया लिएको व्क्तिको 
सेवया सन्तोषजनक भएरया नगर कयाय्मपयालिकयाको तनण्मय बरोजजर सेवया करयारको अवघध थिप गरवी 
प्रुख प्ियासकीय अघधकृरिे पुन: सम्झौरया गन्म सके्छन्ख। 

(६)  यस दफया बरोजजर सेवया करयाररया तनयकु्ति हुने व्क्तििे सम्झौरयारया उलेिख भए बयाहकेकया अन्य 
कुनै सुतवधया, सहुलियरको दयाववी गन्म पयाउने छैन । 

(७)  यस दफया बरोजजर सेवया करयाररया तनयकु्ति गदया्म रर्ख रर्ख पदियाई आवश्यक पनने योगरयासरेरियाई 
आधयार लिई तनयकु्ति सम्बन्वी कयारवयाहवी अगयाहि वढयाउनु पननेछ ।

१७.  आपूर्रकरया्मसँगबयाट सेवया करयाररया सुरषिया जनिक्ति प्याप्त गन्म सहकने : नगरपयालिकयािे सुरषिया जनिक्ति 
आपूर्र व्वसयाय सञ्यािन गनने कुनै फर्म, कम्पनवी सञ्यािकहरूबयाट सेवया करयारकया तवक्भन् सर्महरू रोकी 
तनजचिर सरयकया ियामग सेवया करयार सम्झौरयाद्यारया आपूर्रको व्वस्या गन्म सके्छ । 

१८.  कयाय्मषिररयाको आधयाररया रूल्याङ्कन: 
(१)  नगर प्हरवीको कयाय्मषिररया रूल्याङ्कन प्ते्यक वष्म गररनेछ । कयाय्मषिररयाको आधयाररया आवश्यकरया 

अनुसयार सेवया करयाररया लिन सहकने छ । 
१९.  नगर प्हरवीिे पयाउने तबदया सम्बन्वी व्वस्या : 

(१)  सेवया करयाररया तनयकु्ति भएकया नगर प्हरवी कर्मचयारवीियाई रहहनयारया १ हदन (पयािो मरियाई) तबदया 
उपिब्ध गरयाउन सहकनेछ ।

२०.  तबदया स्वीकृर नगरयाई कयायया्मियरया अनुपम्स्र हुने उपर कयारवयाहवी : तबदया नलिई कयायया्मियरया अनुपम्स्र 
हुने नगर प्हरवी कर्मचयारवीियाई गएि र रिब कट्वी गरवी तवभयागवीय सजयायसरेर गररनेछ । यसरवी गएि भएको 
अवघध सेवया अवघधरया गणनया हुनेछैन । 

२१.  तवदया अक्भिेख रयाख्े : तबदया हदने अघधकयारवीिे छुटै् हकरयाब खिया गरवी तवदयाको अक्भिेख अद्यावघधक रयाख्ु 
पननेछ । 
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२२.  ्झटुो कयारण देखयाई तबदया बसेरया कयारवयाहवी हुने : ्झटुो कयारयाण देखयाई तबदया बसेको पयाइएरया त्यस्ो प्हरवी 

कर्मचयारवी तवभयागवीय सजयायको भयागवी हुनेछ । 

पररचे्द–८
आचरण

२३.  नगर प्हरवीको आचरण : नगर प्हरवी कर्मचयारवीिे देहयाय बरोजजरको आचरणको पयािनया गनु्म पननेछ । 
(क)  आफनो कयायया्मियको कयाररया कुनै असर पनने गरवी आफू वया पररवयारकया सदस्सरेरिे नगरपयालिकयाको 

पूव्म स्वीकृतर तवनया कोहवी कसैसँगबयाट दयान, वक् पुरस्यार वया उपहयार स्वीकयार गनु्म हँुदैन । 
(ख)  कुनै हकघसरको चन्या रयाग् वया लिन हँुदैन । 
(च)  नगरपयालिकयारया आफनो कर्मव् पयािनयाको सन्भ्मरया वया कयायया्मियकया आफनो जयानकयारवीरया आएकया 

कुनै सूचनयाहरू नगरपयालिकयाको आल्तिययारवी तवनया कोहवी कसैियाई हदनु हँुदैन । 
(छ)  रेहियो वया कुनै पत्र पमत्रकयारया वेनयारवी कुनै िेख प्कयाक्िर गन्म वया प्सयारण गनु्म हँुदैन रर सयाहहत्त्यक 

रचनयाहरू प्कयािन गन्म पयाइनेछ । 
(ज)  नगरपयालिकयाियाई खिि पुग्ेगरवी वया नगरपयालिकयाकया नवीतर तवरुधि कुनै भयाषण, संवयाद वया िेख 

रचनया प्कयािन गन्म पयाइने छैन । 
(्झ)  तनवया्मचनरया कुनै पतन रयाजनैतरक दिकया ियामग रर रयाग्े वया तनवया्मचनरया प्भयाव पयानने उदे्श्यिे भयाग 

लिनु हँुदैन । रर प्चलिर कयानुन बरोजजर गोप् ररयाघधकयारको प्योगरया भने बयाधया पनने छैन । 
(ञ)  सरय पयािन वया तनयमरररयारया नगर प्हरवी कर्मचयारवी चुस् दरुुस् हुनु पननेछ । 
(ट)  आफनो कर्मव् रत्ररयाकया सयाथि पयािन गनु्म पननेछ । 
(ठ)  आफूभन्या रयाघथिकया अघधकृरिे हदएको आदेि पयािनया गनने र रयाघथिकया अघधकृरहरू उपर उचचर 

आदर देखयाउनु पननेछ । 
(ि)  आफनो ररिव सयाध्य पयान्म कुनै अनुचचर प्भयाव पयानु्म हँुदैन । 
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पररचे्द–९

सजयाय र पुनरयावेदन
२४.  सजयाय : 

(१)  कयानुन वया कयायया्मियको तनयरतवपररर कुनै कयाय्म गरेरया यस कयायया्मियको कुनै पदरया भतवष्यरया 
अयोग ठहररने गरवी सेवयाबयाट बरखयास् गनने । 

२५.  सेवया करयाररया तनयतुि हुने नगर प्हरवीको रिब भत्तया सम्बन्वी व्वस्या : नगरपयालिकयारया सेवया करयाररया 
तनयकु्ति हुने नगर प्हरवीको रिब, भत्तया र अन्य सुतवधयाहरूकया सम्बन्रया नगर कयाय्मपयालिकयािे तनण्मय 
गरवी त्यस्ो सेवया करयार सम्झौरयारया उलेिख गररएको सुतवधया उपिवध गरयाइनेछ । सो बयाहके अन्य सुतवधया 
उपिवध हुनेछैन । 
२६.  नगर प्हरवी कर्मचयारवीको पोियाक सम्बन्वी व्वस्या : 
(१)  नगर कयाय्मपयालिकयािे नगर प्हरवी कर्मचयारवीियाई रोहकए बरोजजरको पोियाक उपिब्ध गरयाउनेछ । 
(२)  पोियाकको रंग, हकघसर, ि्ेसकोि र अन्य तवषयरया नगर प्रुखसँग रयाय लिई प्रुख प्ियासकीय 

अघधकृरिे रोके्छन्ख । 

पररचे्द–११
तवतवध

२७.  रयालिर सम्बन्वी व्वस्या : 
(१)  नगर प्हरवीियाई आधयारभूर रयालिर उपिवध गरयाउन सहकने छ । 
(२)  आवश्यकरया अनुसयार तवज् सरूहद्यारया पयाठ्यरिर रजु्मरया गरवी सोहवी अनुरुप रयालिर प्दयान गररनेछ । 
(३)  प्ते्यक पदरया कयाय्मरर प्हरवी कर्मचयारवीिे रोहकए बरोजजरको रयालिर अतनवयाय्म रुपरया लिनु पननेछ ।
(४)  रयालिर सम्बन्वी अन्य व्वस्या रोहकए बरोजजर हुनेछ । 

२८. उरेरको हद
नगर प्हरवीहरूियाई बढवीरया ५८ वष्मसम्म सेवया करयाररया तनरन्तररया हदन सहकनेछ ।

२९.  कयाय्मतवघधरया हरेफेर वया संिोधन गन्म सके् : नगर कयाय्मपयालिकयािे यो कयाय्मतवघध कयायया्मन्वयन गनने रिररया 

आवश्यकरया अनुसयार थिपिट, हेरफेर वया परररयाज्मन गरवी स्यानवीय रयाजपत्ररया प्कयािन गननेछ ।
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तनयर सङ्ख्या:३२

बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको सहकयारवी संस्या एकीकरण सम्बन्वी 
कयाय्मतवघध, २०७७

                                           

स्वीकृर मरतर:२०७७।०६।२८
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बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको सहकयारवी ऐन, २०७४को दफया ६५को उपदफया (१) बरोजजरको उदे्श्य कयायया्मन्वयन 
गन्म सोहवी ऐनको दफया १०१ (१) िे हदएको अघधकयार प्योग गरवी सहकयारवी संस्याहरू एक आपसरया एकीकरण 
गनने सम्बन्रया बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकयािे मरतरः२०७६।११।०५ गर ेबसेको कयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट यो 
सहकयारवी संस्या एकीकरण सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७७ स्वीकृर गरवी ियागू गररएको छ । 
                     

पररचे्द – १
प्यारम्म्भक 

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ : 
(१)  यस कयाय्मतवघधको नयार “सहकयारवी संस्या एकीकरण सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७७” रहकेो छ ।
(२)  यो कयाय्मतवघध नगर कयाय्मपयालिकयािे स्वीकृर गरेको मरतरदेखख ियागू हुनेछ । 

२.  पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया, – 
(क) “ऐन” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको सहकयारवी ऐन, २०७४ सम्झनु पछ्म  ।
(ख) “तवभयाग” भन्यािे सहकयारवी तवभयाग सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे रन्तयाियिे सहकयारवी तनयरन गन्म 

रोकेको ियाखयासरेरियाई जनयाउँछ । 
(ग) “सहकयारवी संस्या” भन्यािे सहकयारवी हिक्भजन कयायया्मियबयाट हस्यान्तरण भइ आएकया र बयाणगङ्या 

नगरपयालिकयाको सहकयारवी ऐन, २०७४को दफया ३ बरोजजर दरया्म भएको तवषयगर वया बहुउदे्श्यवीय 
सहकयारवी संस्याियाई सम्झनु पछ्म  । 

(ि) “एकीकरण कयाय्म” भन्यािे दईु वया दईुभन्या बढवी संस्याहरूबवीच एक आपसरया भएको सम्झौरया 
बरोजजर एकीकरण हुने कयाय्म सम्झनु पछ्म  र सो िब्दिे दईु वया दईुभन्या बढवी संस्या एक आपसरया 
गयाक्भई नयया ँसंस्या बन् ेकयाय्मसरेरियाई जनयाउँछ । 

(ङ) “कयायया्मिय” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको कयायया्मियियाई सम्झनु पछ्म  । 
(च) “रजजष््टयार” भन्यािे सहकयारवी तवभयागको रजजष््टयार सम्झनु पछ्म  ।
(छ) “दरया्म गनने अघधकयारवी” भन्यािे ऐनको दफया ६९ बरोजजरको दरया्म गनने अघधकयारवी सम्झनु पछ्म  । 

                              
पररचे्द–२

उदे्श्य, योगरया रथिया प्यारम्म्भक तनवेदन सम्बन्वी व्वस्या
३.  उदे्श्य:-

संस्याको एकीकरण व्वस्याको उदे्श्य देहयाय बरोजजर हुनेछ :– 
(क) सबि र सषिर संस्याको तनरया्मण गन्म, 
(ख) संस्याियाई पूँजवी भौतरक रथिया रयानववीय संसयाधन द्यारया सषिर र आमितनभ्मर बनयाउन, 
(ग) संस्याको हदगो तवकयास र स्याययवि प्दयान गन्म, 
(ि) सदस्हरूियाई प्दयान गनने सेवयारया गुणयामिकरया रथिया परररयाणमिकरयारया वमृधि गन्म, 
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(ङ) एक व्क्ति एक सहकयारवी सदस्रयाियाई जोि हदन, 
(च) सञ्यािन खच्मरया कटौरवी गरवी उत्यादन षिते्ररया िगयानवी बढयाउन, 
(छ) संस्याियाई आधतुनक प्तवघधबयाट सम्पन् बनयाई व्वसयाययकरण गन्म, 
(ज) सहकयारवी षिते्ररया देखखएकया तवकृतरहरूरया सुधयार गन्म, 

४. एकीकरण गन्म सहकने सहकयारवी संस्याहरू : तनम् संस्याहरूियाई एकीकरण गन्म सहकने संस्यारया रयाख् 
सहकनेछ । 
(क) एउटै कयाय्म षिते्रक्भत्र रहकेया र कुनै एउटया सहकयारवीको तवषयगरषिते्रक्भत्र आउन चयाहने एकभन्या बढवी 

सहकयारवी संस्याहरू । 
(ख) सञ्यािन ियागर िटयाएर सदस्हरूियाई बढवी ियाभ तवररण गन्म चयाहने संस्याहरू । 

५.  एकीकरणको व्वस्यापन : एकीकरणको व्वस्यापन तनम्यानुसयार गनु्म पद्मछ : 
(क) एकीकरण गररने संस्याहरूको आवश्यकरया पहहचयान गनने, 
(ख) एकीकृर हुने संस्याहरूकया िेयर सदस् रथिया सञ्यािक समरतर, िेखयासमरतर र अन्य उप समरतरकया 

सब ै सदस् वया पदयाघधकयारवी अथिवया आवश्यकरया अनुसयारको उपम्स्रवीरया एकीकरण सम्बन्वी 
अन्तहरि्म यया छिफि कयाय्मरिरको सञ्यािन गरवी सहरतर जुटयाउने, 

(ग) उपयतुि अन्तरहरियया छिफि पचियार एकीकृर हुन चयाहने संस्याहरूको सञ्यािक समरतरको बठैकबयाट 
एकीकरणको तनमरत्त सर्म र कयाय्मतवघध रययार पयान्म बढवीरया ७ सदस्वीय संयतुि कयाय्मदि तनरया्मण गनने, 

(ि) कयाय्मदििे सर्म रथिया कयाय्मतवघधरया गहन वहस र छिफि पचियार अनुसूचवी–१ बरोजजरको सर्म रथिया 
कयाय्मतवघध रययार पयारवी बढवीरया ७ हदनक्भत्र एकीकृर हुन चयाहने संस्याहरूरया प्स्रु गनने, 

(ङ) कयाय्मदििे प्स्रु गरेको सर्म र कयाय्मतवघधियाई एकीकृर हुन चयाहने संस्याहरूको सञ्यािक समरतरको 
बठैकबयाट सयाधयारण सभयारया िैजयाने गरवी अन्न्तर रुप हदने, 

(च) एकीकरण गनने संस्याहरूको सर्म रथिया कयाय्मतवघध सञ्यािक समरतरिे पयाररर गरेपलछ सम्बन्न्र 
संस्याहरूको तनयमरर सयाधयारण सभयाको सरय भए त्यसैरया सो नभए तविेष सयाधयारण सभया ियाके् र 
सर्म रथिया कयाय्मतवघध प्स्रु गनने । 

(छ) एकीकरणरया संिग् हुने संस्याहरूिे बयाणगङ्या नगरपयालिकयासँग आवश्यक रयाय, सु्झयाव र सहरतर 
प्याप्त गनने । 

६.  योगरया : एकीकरण कयाय्मकया ियामग एकै प्कृतर वया तवषयकया संस्याहरूसँग रयात्र एकीकरण गन्म सहकनेछ । 
रर एकै स्यानरया तवक्भन् तवषय र प्कृतरकया धरैे संस्याहरू रहेको भएरया फरक तवषय वया प्कृतर भए रयापतन 
एकीकृर हुन आउने संस्याहरूरध्य ेकुनै एक प्कृतरको षिते्रयाघधकयार रहने गरर, एकीकरण गन्म आउने सब ै
सहकयारवीको भौगोलिक कयाय्मषिते्र निट्खने गरवी कयायया्मियिे एकीकरण गन्म स्वीकृतर प्दयान गन्म सके्छ । 

७.  पूव्म स्वीकृतर लिनु पनने :
(१) दफया ४ बरोजजर योग दईु वया दईुभन्या बढवी संस्यािे एक आपसरया एकीकरण हुन चयाहरेया एकीकरण 

कयाय्मको सरय घसरया र रोहकएको प्स्यातवर कयाय्मयोजनयासहहर आ–आफनो सञ्यािक समरतरबयाट 
प्स्याव पयाररर गरवी सो सम्बन्वी कयाय्म गन्म कयायया्मियरया तनवेदन हदनु पननेछ । 
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(२)  उपदफया (१) बरोजजर तनवेदन प्याप्त भएपलछ कयायया्मियिे रयाग बरोजजर संस्याहरू एकीकरण गन्म 

योग देखखए एकीकरणको कयाय्म अगयाहि वढयाउन स्वीकृतर हदनु पननेछ । रर पूव्म स्वीकृतर नलिएको 
भए रयापतन संस्याियाई एकीकरण गनने गरवी स्वीकृतर हदन यस उपदफयािे वयाधया पुर्ख ययाएको रयातनने  छैन 
। 

पररचे्द – ३
सम्पचत्त रथिया दयाययवि, सम्झौरया रथिया अन्न्तर स्वीकृतर सम्बन्वी व्वस्या

८.  सम्पचत्त रथिया दयाययविको रूल्याङ्कन सम्बन्वी व्वस्या : 
(१) कयायया्मियबयाट पूव्म स्वीकृतर लिएपलछ एकीकरण हुन चयाहने संस्यािे आ–आफनोसम्पचत्त र दयाययवि 

रथिया कयारोवयारको पलछलिो रूल्याङ्कन गरयाउनु पनने अवस्या भए रूल्याङ्कनकरया्म तनयकु्ति गरवी सम्पचत्त 
र दयाययविको रूल्याङ्कन गरयाउनु पननेछ ।

 (२)  रूल्याङ्कनकरया्मिे पेस गननेप्तरवेदनरया संस्याको देहयाय बरोजजरकया तवषयहरूरया हकटयानवीकया सयाथि 
रयाय पेस गनु्म पननेछ र एकीकरण कयाय्मबयाट उति तवषयरया पनने प्भयावको तवस्रृ तवशे्षणसरेर 
गरेको हुनु पननेछ :– 
(क) कजया्म वगमीकरण, 
(ख) कजया्म नोक्यानवी व्वस्याको पयया्मप्तरया, 
(ग) प्चलिर कयानुन रथिया तनयरनको पयािनया म्स्रवी, 
(ि) ररिरया तववरण, 
(ङ) जनिक्ति व्वस्यापन र 
(च) अन्य आवश्यक तवषयहरू । 

९.  एकीकरणरया रयाख् ुपनने सर्म र कयाय्मतवघधकया तवषयहरू: एकीकरणरया तनम् सर्म रथिया कयाय्मतवघधहरू रयाखु् पछ्म  । 
(क) कुन कुन संस्यासँग एकीकरण गनने हो सो उलेिख गनने । 
(ख)  एकीकृर संस्याको नयार एकीकृर हुने संस्याहरूरध्य ेकुन संस्याको नयार रयाख्े हो वया नयया ंनयार के रयाख्े 

हो सोको उलेिख गनने र संस्याको कयायया्मिय कहया ँरहने हो ठेगयानयासरेर उलेिख गनने ।
 (ग)  एकीकृर संस्याको कयाय्म षिते्र कतर रहने हो सो एहकन गनने । कयाय्म षिते्र एहकन गदया्म रयापदण्डरया 

रहकेो व्वस्याको अनुसरण गनने । 
(ि)  कुन संस्याको तवतनयर स्वीकयार गनने हो वया नयया ँतवतनयर रजुांरया गनने वया कुनै तवतनयररया संिोधन 

गनने हो, उलेिख गनने । 
(ङ)   िेयर पूँ जजको रकर, तवतनयररया व्वस्या भए बरोजजरकया कोषरया रहकेो रकरहरू एकीकृर 

संस्यारया के कसरवी सरयावेि गनने र उपयोग गनने रररकया (जस् ै: एकीकृर हुने संस्याहरूको िेयर 
पूँ जजको रकर र संस्याको तवक्भन् कोषरया रहकेो रकर रथिया सदस् सङ्ख्या सरयान्यरयया असरयान 
हुनछन ।

(च)  संस्याको सम्पचत्त एकीकृर संस्यारया के कसरवी प्योग गनने र दयाययविहरू के कसरवी भुतियानवी गनने सो 
सम्बन्वी तवषय । 
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(छ)  अन्य आवश्यक तवषय । 

१०. एकीकरणको सयाधयारण सभयारया प्स्रु गररने तवषयहरू :
  संस्या एकीकरण कयाय्मको ियामग सयाधयारण सभयारया तनम् तवषयहरू पेस गनु्म पननेछ : 
(क)  अनुसूचवी–१ बरोजजरको ढया“चयारया प्स्रु गररएको सर्म रथिया कयाय्मतवघध सम्बन्वी तववरण, 
(ख)  एकीकृर हुने अघिलिो हदन सम्मको वयासियार, 
(ग)  आन्तररक िेखया परवीषिण प्तरवेदन, 
 (ि)  सयाधयारणसभयाबयाट एकीकरणको स्वीकृतर लिने कयाय्मकया ियामग अघधकयार प्त्ययायोजन गरवी प्तरतनघध 

रोके् कयाय्म, 
(ङ)  एकीकरण पलछ कुनै तववयाद भए तववयाद सरयाधयान गन्म एकीकृर हुन आउने संस्याबयाट वढवीरया ५ 

जनयाको तववयाद सरयाधयान समरतर गठन गनने, 
 (च)  एकीकृर संस्याहरूको सम्पचत्त (स्यायवी भए) तनयरयानुसयार नयारसयारवी सम्बन्वी तवषय, 
 (छ)  संस्याहरूको ऋण िगयानवी, ऋण असुिवी र भुतियानवी, बचर रथिया ऋणको व्याजदर, सदस्रयाको रिर 

सङ्ख्या, िेयर प्रयाण-पत्र लिने हदने, कर्मचयारवी व्वस्यापन, कयारोवयार स्गन जस्या तवषयहरूरया 
कुनै छुटै् व्वस्या गनु्म पनने भए सोसरेर तनण्मय गनने । 

११.  सम्झौरया सम्बन्वी व्वस्या : कयायया्मियबयाट प्हरियया अगयाहि बढयाउन स्वीकृर प्याप्त गरेकया संस्यािे देहयायकया 
कुरयाहरू खुलने गरवी एक आपसरया सम्झौरया सम्पन् गनु्म पननेछ :–
 (क)  एकीकरण हुने संस्याको नयार, ठेगयानया, कयाय्मषिते्र, एकीकरण भएपलछ रहने नयार, ठेगयानया, र 

कयाय्मषिते्र, 
(ख)  सदस्हरूको हक हहर संरषिण गनने व्वस्या, 
(ग)  संस्याको सम्पचत्तको रूल्याङ्कन, सम्पचत्त/दयाययविको मरियान पधितर, 
(ि)  एकीकरण गन्म ियाग्े अनुरयातनर सरययावघध, 
(ङ) संस्याको तवतनयर, कयाय्म सञ्यािन सम्बन्वी तनयरयाविवीहरू, वचर रथिया ऋण नवीतर/तनदनेक्िकया 

संस्याको रुपरया पररणर हुने वया एकीकरण हुने संस्याको नयार, 
(च)  एकीकरण भएपलछको पूँजवी संरचनया रथिया स्यामरवि संरचनया, 
(छ)  एकीकरण भएपलछको संस्यारया आवश्यक कर्मचयारवी रयात्र रहने गरवी कर्मचयारवी कटौरवी योजनया रथिया 

जनिक्ति व्वस्यापन योजनया रथिया कर्मचयारवी व्वस्यापन सम्बन्वी अन्य व्वस्या, 
(ज)  प्चलिर सहकयारवी कयानुनको पयािनयाको ियामग पूरया गनु्मपनने तवषय र स्वीकृतर प्हरियया, 
(्झ)  संस्यागर पुनसांरचनया, एक आपसरया सदस्रया सेवया केन्द्रहरूको मरियान रथिया सञ्यािन व्वस्या, 
(ञ)  अन्य प्चलिर कयानुन र सोको पयािनया भएको िोषणया, 
(ट)  कयायया्मियिे रोकेकया अन्य आवश्यक तवषयहरू । 

१२.  एकीकरणको ियामग तनवेदन हदने: 
(१)  दफया ७ बरोजजर स्वीकृतर प्याप्त वया स्वीकृतर प्याप्त नभएकया संस्यािे ऐनको दफया ६५को प्हरियया पूरया 

गरवी एकआपसरया एकीकरण हुन चयाहरेया एकीकरण कयाय्मको सरय घसरया र रोहकएको प्स्यातवर 
कयाय्मयोजनयासहहर तवद्रयान पूँजवी संरचनया अनुसयार आ–आफनो सयाधयारण सभयाबयाट प्स्याव पयाररर 
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गरवी सो सम्बन्वी कयाय्म अगयाहि बढयाउन सञ्यािक समरतरियाई अल्तिययारवी प्दयान गनु्म पननेछ ।

 (२) उप–दफया (१) बरोजजर पयाररर एकीकरण प्स्यावकया आधयाररया दबु ैसञ्यािक समरतरको तनण्मयसहहर 
संयतुि रुपरया बयाणगङ्या नगरपयालिकया कयायया्मियरया अनुसूचवी –२ बरोजजरको ढयाचँयारया तनवेदन हदनु 
पननेछ ।

१३.  कयायया्मियिे अपनयाउनु पनने कयाय्म प्हरियया : (१) एकीकरणको ियामग तनवेदन पेस भएपलछ कयायया्मियहरूिे 
तनम्यानुसयारको कयाय्म प्हरियया अपनयाउनु पननेछ ।
(क)  कयायया्मियसँग एकीकरणकया ियामग पूव्म स्वीकृतर लिए, नलिएको र नलिएको अवस्यारया एकीकरण 

वया तवभयाजन पचियार आउन सके् कयानुनवी जहटिरयाको तवषय यहकन गनने, 
(ख)  एकीकरण हुने संस्याहरूको सयाधयारणसभयाको दईुतरहयाई बहुररबयाट तनयरयानुसयारको प्स्याव पयाररर 

भए नभएको हनेने, 
(ग)  एकीकरण सम्बन्वी आवेदन प्याप्त भए पचियार सो सम्बन्रया कुनै गुनयासो भए जयानकयारवी गरयाउन 

सयार (७) हदनको सयाव्मजयातनक सूचनया जयारवी गनु्म पननेछ । 
(ि)  सरोकयारवयाियाको गम्भवीर प्कृतरको उजरुवी वया गुनयासो पयाइएरया प्याप्त उजरुवीको सुनुवयाइ गरवी 

एकीकरण सम्बन्वी तनण्मय लिने, 
(ङ)  एकीकरण कयाय्म सम्पन् भएको सूचनया पत्रपमत्रकयारया प्कयाक्िर गन्म िगयाउने, 
(च)  संस्या एकीकरण गरेपलछ रूि संस्याको दरया्म कयायर रयाखवी अन्य संस्याको िगर कट्या गनने र सोको 

जयानकयारवी सहकयारवी तवभयाग, जजलिया सहकयारवी संि, तवषयगर संि िगयायरकया तनकयायरया पठयाउने ।
(छ)  स्यायवी िेखया नं. लिएकया संस्या भए आन्तररक रयाजश्व कयायया्मियको सहरतर लिने ।

१४.  अन्न्तर स्वीकृतर सम्बन्वी व्वस्या : 
 (१)  एकीकरणको ियामग आवश्यक प्हरियया अगयाहि बढयाउन पूव्म स्वीकृर पयाएकया संस्या दफया ८     

बरोजजरको प्तरवेदन र दफया ११ बरोजजरको सम्झौरयापत्रसहहर अन्न्तर स्वीकृतरको तनमरत्त 
नगरकयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियरया संयतुि रुपरया देहयायकया थिप कयागजयार संिग् गरवी तनवेदन हदनु 
पननेछ । 
(क)  एकीकरण हुने संस्याहरूको पलछलिो आर्थिक वष्मको िेखयापरवीषिण भएकोिेखयापरवीषिकको 

प्तरवेदनसहहरको वयार्षक प्तरवेदन, 
(ख)  एकीकरण गनने सम्बन्रया कुनै सर्झदयारवीपत्र भए त्यस्ो सर्झदयारवीपत्र र एकीकरण 

समरतर गठनको तनण्मय, 
(ग)  एकीकरण हुने संस्याको चि अचि सम्पचत्त रथिया दयाययविको पलछलिो यथियाथि्म तववरणको 

रूल्याङ्कनको ियामग तनयतुि रूल्याङ्कनकरया्मको प्तरवेदन, 
(ि)  एकीकरण हुने संस्याको नयार, ठेगयानया, 
(ङ)  एकीकरण सम्बन्रया स्वीकृर भएको अन्न्तर कयाय्म योजनया, 
(च)  कयायया्मियिे रोकेकया अन्य कयागजयार रथिया तववरण, 
(छ)  एकीकृर हुन आउने संस्याहरूिे अनुसूचवी–२ बरोजजरको संयतुि आवेदन 
(ज)  एकीकरणको तनण्मयहरूको प्रयाक्णर प्तरलितप, 
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(्झ)  एकीकरणको सर्म र कयाय्मतवघध, 
(ञ)  एकीकरण हुने संस्याहरूको छुट्या छुटै् र संयतुि वयासियार, 
(ट)  कयायया्मियको स्वीकृतररया स्यानवीय पत्र पमत्रकयारया संस्या एकीकरणरया जयान ियागेको कुरयाको 

सयाव्मजतनक सूचनया जयारवी गरेको सूचनया, 
(ठ) उति सूचनया प्कयाक्िर भएपलछ एकीकरण सम्पन् नभएसम्म वयार्षक कयाय्मरिररया उलेिख 

भए बयाहकेकया गम्भवीर प्कृतरकया कुनै आर्थिक कयारोवयार नगनने, 
(ि) एकीकरणकया ियामग कयायया्मियरया पत्रयाचयार गदया्म एकीकृर हुन चयाहने संस्याहरूको अघिलिो 

वष्मको सयाधयारण सभयाद्यारया अनुरोहदर िेखया परवीषिण प्तरवेदन रथिया चयािु वष्मको आन्तररक 
िेखया परवीषिण प्तरवेदनसरेर संिग् रयाख्ु पनने, 

(ढ) एकीकृर संस्याको तवतनयररया “एकीकृर संस्याको नयारबयाट भए गरेकया कयार कयावया्महवी यस 
तवतनयर बरोजजर भए गरेको रयातननेछ” भन् ेप्यावधयान पतन सरयावेि गनने, यसकया ियामग 
तवतनयर संिोधन प्स्याव पयाररर गरयाउने, 

(ण) समू्पण्म कयागजपत्रहरू एकीकृर हुन चयाहने संस्याकया अध्यषिहरूबयाट प्रयाक्णर गरवी पेस गनु्म 
पननेछ । 

(२)  उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन उपरकयायया्मियिे कयारवयाहवी गदया्म थिप तववरण रथिया कयागजयार 
आवश्यक भएरया सो तनण्मय गनु्म अघि तनवेदक संस्याियाई लिखखर सूचनया हदई थिप जयानकयारवी 
वया कयागजयार पेस गन्म िगयाउन सके्छ र त्यस्या संस्याकया सञ्यािक वया अघधकयारप्याप्त व्क्तििे 
कयायया्मियरया उपम्स्र भइ त्यस्ो थिप जयानकयारवी वया कयागजयार उपिब्ध गरयाउनु पननेछ । 

(३)  उपदफया (१) बरोजजरको तनवेदन परेरया कयायया्मियिे उति तनवेदन, सोसँग संिग् कयागजयार, 
तववरण उपर छयानतबन गरवी पैंरयालिस हदनक्भत्र संस्या एक आपसरया एकीकरण गन्म स्वीकृतर हदने 
वया नहदने तनण्मय गरवी सोको जयानकयारवी सम्बन्न्र संस्याियाई हदनेछ ।

 (४)  यस कयाय्मतवघध बरोजजर रयाग गररएको थिप जयानकयारवी वया कयागजपत्र संस्या वया सोकया अल्तिययारवयािया 
व्क्तििे आवेदन हदएको मरतरिे ३० हदनक्भत्र उपिब्ध नगरयाएरया एकीकरण सम्बन्वी फयाइि 
तनजियाई हफरया्म गररनेछ । पुन: हदएको तनवेदन उपर कयारवयाहवी गन्म भने यस व्वस्यािे बयाधया 
पुर्ख ययाएको रयातनने छैन ।

 (५)  कयायया्मियिे एकीकरण सम्बन्रया आफूिे गरेको तनण्मयको व्होरया सव्मसयाधयारणको जयानकयारवीकया 
ियामग सयाव्मजयातनक सूचनया जयारवी गननेछ । र त्यस्ो सूचनयारया एकीकरण हुनुभन्या अगयाहिकया 
संस्याहरूिे गरेकया कयारहरू एकीकरण पचियार गठन भएको संस्यािे गनने व्होरया खुियाउनु पननेछ । 

पररचे्द –४ 
तवतवध

 १५.  एकीकरण सम्बन्वी अन्य व्वस्या : संस्या एक आपसरया एकीकरण गदया्म आवश्यकरयानुसयार देहयाय 
बरोजजरको छुट प्दयान गन्म सहकनेछ :– 
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(क)  दईु वया दईुभन्या बढवी एकै प्कृतरकया सहकयारवी संस्याहरू एकीकरण गन्म चयाहने संस्याहरूिे 

सयातवकरया स्वीकृतर पयाई कयारोवयार गरररहकेो कयाय्मषिते्र जोहिएको भएरया उपयु्मति कयाय्म षिते्र प्दयान 
गन्म सहकनेछ । 

(ख)  एकीकरण गदया्म दफया १५ (क) बरोजजर ठूिो कयाय्म षिते्र रहकेो अवस्या भए उपयतुि स्यानरया 
सदस्रया सेवया केन्द्र खोलन हदइनेछ ।

(ग)  फरक तवषयकया संस्याहरू एकीकरण हुने भएरया त्यस्या संस्याहरूियाई सो संस्यािे चयाहकेो तवषय वया 
प्कृतर रयाख् अनुरतर प्दयान गन्म सहकनेछ । 

१६.  एकीकरण पचियार गनु्म पनने कुरयाहरू : 
 (क)  एकीकरणरया सयारेि भएकया संस्याहरू संस्याको रूि कयायया्मियभन्या टयाढया भए भने सदस्रया सेवया 

केन्द्र खोलने स्वीकृतर लिई कयाय्महरूियाई तनरन्तररया हदने, 
 (ख)  कर्मचयारवीको जजम्मवेयारवी बयािँफयािँ र सञ्यािक, िेखया समरतरको जजम्मवेयारवीको बयािँफयािँरया तविेष 

ध्ययान हदने, 
 (ग)  पुरयानो संस्या र एकीकृर संस्याको सेवया सुतवधयारया कटौरवी होइन अरू उन्र सेवया सुतवधया हदने, 
 (ि)  एकीकरण भएको मरतरिे ६ रहहनयाक्भत्र एकीकृर संस्याको तविेष सयाधयारण सभया बोियाई सञ्यािक 

समरतर र िेखया समरतरको तनवया्मचन गनु्म पननेछ । 
१७.  एकीकरणरया सहजवीकरण गन्म सहकने: देहयायको अवस्यारया संस्याहरूबयाट एकीकरण गन्म अनुरोध भै 

आएरया कयायया्मियिे एकीकरण कयाय्मरया सहजवीकरण गन्म सके्छ ।
 (क)  एकै षिते्ररया एकै तवषयकया धरैे संस्याहरू सञ्यािन भएकोिे । 
 (ख)  दईु वया दईुभन्या बढवी संस्याहरू एक आपसरया एकीकरण गदया्म सहकयारवी आन्ोिनियाई सहयोग पुग्े 

देखखएरया । 
१८.  तवतवध : 

 (१)  एकीकरण हुने संस्याको सम्पचत्त रथिया दयाययवि प्याप्त गरेपलछ सो सम्पचत्त रथिया दयाययविको हहसयाव 
हकरयाब दरुुस् रयाख्े व्वस्या मरियाउनु पननेछ । 

 (२)  कयायया्मियिे संस्या एक आपसरया एकीकरण गन्म अन्न्तर स्वीकृतर हदएपलछ एकीकरण कयाय्म 
रोहकएको सरयरया कयायया्मन्वयन नगरेको पयाइएरया एकीकरण स्वीकृतर बदर गरवी कयारवयाहवी गन्म 
सके्छ ।

 (३) यस कयाय्मतवघधरया उल्लिखखर दफयासँग संिवीय र प्देिको कयाय्मतवघध बयाजँ्झएरया संिवीय र प्देिको 
कयाय्मतवघध रयान्य हुनेछ ।
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अनुसूचवी −१

                        दफया ५(ि)सँग सम्बन्न्र
                  एकीकरण सर्म रथिया कयाय्मतवघध ढयाचँया फयारर । 

सहकयारवी ऐन, तनयर, रयापदण्ड रथिया संस्याको तवतनयररया भएको व्वस्या ................सहकयारवी लि................
.....................र.......................................सहकयारवी संस्या लि.को एकीकरण गदया्म सर्म र कयाय्मतवघध खोिवी 
एकीकरण प्हरिययाियाई अघि बढयाउनु पनने भएकयािे तनम्लिखखर सर्म र कयाय्मतवघधकया अघधनरया रहवी एकीकरण 
कयाय्म सम्पन् गनने यस सयाधयारण सभयािे गरेको तनण्मय कयायया्मन्वयनकया ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको कयायया्मिय 
...............................अनुरोध गननेसरेर तनण्मय गररयो ।
रि.
सं. तवषयहरू एकीकरण सर्म एकीकरणको कयाय्मतवघध

१ नयार

................ संस्या लि. (दरया्म 
नं.........) ....................संस्या 
लि.(दरया्म नं..........) रहकेोरया 
एकीकरण हुने सस्याियाई एकीकृर 
गरवी एउटै नयारबयाट संस्याको सञ्यािन 
गनने एकीकरण हुने संस्याियाई एकीकृर 
गरवी “...........................”.सहकयारवी 
संस्या लि.............

एकीकरण हुने संस्याको सयाधयारण सभयाबयाट 
पयाररर गरयाई ....................... कयायया्मियबयाट 
स्वीकृतर लिई संस्या . “...................”.को 
नयारबयाट सञ्यािन गनने ।

२ कयायया्मिय एकीकरण संस्याको कयायया्मिय एउटै 
बनयाउने

...........................संस्याको कयायया्मिय 
भवनबयाट कयाय्म सञ्यािन गनने ।

३ कयाय्मषिते्र

एकीकरण हुने संस्याको कयाय्मषिते्र 
एकीकृर रुपरया रहने र कयाय्मषिते्ररया 
आफनो सदस्हरूियाई सेवया प्दयान गनने 
।

एकीकृर हुने संस्याको कयाय्मषिते्र बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाकया........वियाहरू भएकोिे 
....... वियाहरूियाईसरेर कयाय्मषिते्रकया रुपरया 
स्वीकृतर लिई सेवया प्दयान गनने ।

४ तवतनयर 
एकीकरण हुने संस्या एकीकृर भएपलछ 
एउटया रयात्र संस्याको तवतनयर स्वीकयार 
गररने ।

..................सहकयारवी संस्याको तवतनयर 
/......... स्वीकयार गरवी सोहवी तवतनयर अनुसयार 
कयाय्म सञ्यािन गनने 

५ िेयर रकर

एकीकरण हुने संस्याको िेयर रकर 
एकीकृर गनने । यस वष्मको एकीकृर 
हुन आउने रकर पतन संयतुि रुपरया 
सरयावेि गनने ।

.....................को िेखयापरवीषिण 
अनुसयारको िेयर रकर जम्मया गरवी एउटया 
संस्यारया सरयावेि गनने । ..............को िेयर 
रु...............
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६ संस्याकया 
कोषहरू

.........................र................

......... कोषको रकर एकीकृर गरवी 
सरयावेि गनने । तवररण गन्म मरलने 
कोषहरू सदस्हरूियाई तवररण गनने 
र नमरलने कोषहरू यथियावर रयाखवी 
एकीकृर गनने । यसरवी एकीकृर गरेपलछ 
तनयरयानुसयार कोषको उपयोग गनने ।

तवररण गन्म मरलने कोषहरू सम्बन्न्र 
संस्याकया सदस्हरूियाई तवररण गनने, 
कर्मचयारवीियाई तवररण गनने कोष पतन तवररण 
गनने र बयाकँी कोषहररू तनयरयारनुसयार उपयोग 
गनने ।
तवररण गन्म मरलने कोषहरूको 
तववरण:
कोषको नयार:
.........सहकयारवी संस्या
१. िेयर ियाभयािं
२. सुरषिण पँुजज हफरया्म
३. कर्मचयारवी बोनस
 
जम्मया:
एकीकृर गरवी कोषरया रयाख्े 
कोषहरू:
कोषको नयार:
जम्मया 
१. जगेिया कोष
२.सहकयारवी क्िषिया
३. ियाटया पूर्र
४. .................... कोष
५. ................... कोष
६. ................... कोष
७. ................... कोष
८....................... कोष 
 जम्मया...............

७ दयाययवि .

....................र....................
चुतिया गनु्मपनने दयाययवि एकीकरण 
पचियार .....नै चुतिया गनने अथिवया दयाययवि 
वहनको जजम्मवेयारवी ................. रहने 

.........................संस्याको दयाययवि र ....
संस्याको दयाययवि एकीकृर गरवी.............
बयाट फछछौट गनने ।
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८ िगयानवी हहसयाव 

.......... र ..............छयारया संिहरूरया 
रहकेो िगयानवी हहसयाव एकीकृर 
गरवी...........को नयाररया कयायर गनने 
। ............. संस्याको िगयानवी रकर 
सम्बन्न्र छयारया संिबयाट हफरया्म लिई 
आम्यानवी बयाधँ् े।

तनन् िगयानवी हहसयाव एकीकृर गरवी ...............
को नयाररया कयायर गनने । हफरया्म गन्म मरलने 
रकर हफरया्म लिई .........नयाररया आन्यानवी 
बयाधँ् े र सो कयाय्मकया ियामग छयारया संिहरूबयाट 
पत्रयाचयार गनने । िगयानवी भएको संस्या .....।

९ ऋण िगयानवी

.................. र ..............आफनया 
सदस्हरूियाई िगयानवी गरेको ऋण 
रकर एकीकृर गरवी ....................... 
रया सरयावेि गनने ।

...........................र..................

....एकीकृर भएपलछ ............. ऋणवी 
सदस्हरूिे .............नयाररया उति ऋण 
सयानने व्वस्या गनने ।

१० बचर हहसयाव
............... र ................. सब ै
खयािकया बचरहरू एकीकृर रुपरया 
सरयावेि गनने ।

............ र ........... द्यारया सञ्यालिर 
बचरकयाय्मरिरहरू संस्या........... िेयर 
सदस्हरूको नयाररया सरयावेि गरवी रयाखे् ।

११ सदस्रया .
................ र ........................ 
दबु ै संस्याकया सदस्हरूियाई एकीकृर 
संस्यारया सरयावेि गनने ।

.......र........िेयर सदस्हरूको सदस्रया 
एकीकृर संस्यारया कयायर गदया्म प्वेि मरतरको 
आधयाररया सदस्रया कयायर गनने ।

१२ नवीतरहरू 

संस्या सञ्यािन नवीतर ियागू गनने सन्भ्मरया 
.......... र ...........भएकया एकै 
हकघसरकया नवीतरहरू भए ..........कया 
नवीतरहरूरु ियागू गनने र ........नभएकया 
नवीतरहरूकया सन्भ्मरया भने .........
नवीतरहरूियाई नै एकीकृर संस्याको 
नवीतरकया रुपरया ियागू गनने ।

हयाि रहकेया तनम् नवीतरहरू कयायर रयाखवी संस्या 
सञ्यािन गनने ।

१३ बैंक खयारया र 
नगद जजम्मवेयारवी

..........बैंक कयारोवयार.............. ...... 
हस्यान्तरण गनने, नगद पतन एकीकृर 
संस्याको एकीकृर गन्म

.....................बैंक र नगद हस्यान्तरण 
गरवी एकीकृर रुपरया रयाखवी उपयोग गनने ।

१४ संस्या सञ्यािन 
प्हरियया

....... एकीकरण हुने संस्याकया वर्मरयान 
सञ्यािक, िेखया रथिया सलियाहकयार 
समरतर एवर्ख उपसमरतरहरू मरियाएर 
तवतनयररया व्वस्या भए बरोजजर 
बयाकँी अवघध ........ सम्मकया ियामग 
कयायर गनने ।

एकीकरण हुने संस्याकया सञ्यािकहरूबयाट 
सञ्यािक समरतर, िेखया समरतर रथिया अन्य 
समरतर उपसमरतर गठन गरवी कयाय्म गनने ।

१५
लिनु हदनु पनने 

बयाकँी ऋण रथिया 
सम्पचत्त

एकीकरण हुने संस्याको एकीकरण गरवी 
संयतुि रुपरया रयाख्े ।

एकीकरण हुने संस्यािे ब्ुझयाउनु पनने बयाकँी 
ऋण संयतुि रुपरया ............. नयाररया 
स्यानयान्तरण गरवी ब्ुझयाउने लिनु पनने भए पतन 
यहवी कयाय्मतवघध अपनयाई असुि उपर गनने
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१६

केन्द्रवीय∕जजलिया∕ 
तवषयगर 
संिको 

प्तरतनघध

.....................बयाट प्तरतनघधवि गनने 
केन्द्रवीय∕ जजलिया∕ तवषयगर संिको 
प्तरतनघध .............एकीकृर संस्याको 
रफ्म बयाट पतन तनरन्तररया हदने र ....कया 
केन्द्रवीय प्तरतनघधियाई भने हफरया्म गनने ।

.............. केन्द्रवीय प्तरतनघध ............
संयतुि भएको एकीकरण हुने संस्याको 
प्तरतनघधकया रुपरया एकीकृर प्तरतनघध 
फेरवदि गनने ।

१७ कर्मचयारवी 
एकीकरण हुने संस्याकया 
कर्मचयारवीहरूियाई यथियावर कयारकयाज 
िगयाउने ।

. . . . . . तनयुतिकर्मचयारवीहरू.. . . . . तनयुति 
कर्मचयारवीहरूियाई एकीकृर रुपरया...........नै 
यथियावर कयारकयाज िगयाउने ।

१८ पयान नं. .
........पयान स्वीकयार गनने र ......... 
पयानियाई रधि गनने । त्यसकया ियामग 
सम्बन्न्र तनकयायरया जयानकयारवी गरयाउने 

.......................सहकयारवी संस्याको 
आन्तररक रयाजश्व कयायया्मियरया दरया्म भएको 
पयान ..........ियाई प्योग गनने 

१९
नगदवी र 

ढुकुटवीको तवरया 
गनने

एकीकृर संस्या.................को 
नगदवी र ढुकुटवी (सेफ)को तवरया गरयाई 
सञ्यािन गनने ।

उपयतुि तवरया कम्पनवीसँग आवश्यक 
सम्झौरया गरवी नगदवी र ढुकुटवी तवरया गनने 
व्वस्या मरियाउने

२०
एकीकरण 

पलछको तववयाद 
सम्बन्वी

एकीकरण पचियार कुनै तवषयरया तववयाद 
उठेरया तववयाद मरियाउन ३ सदस्वीय 
समरतर तनरया्मण गनने र तववयादको टुङ्ो 
िगयाउने ।

तववयाद सरयाधयान समरतररया .......... र 
....... तनम् सदस्हरूियाई जजम्मवेयारवी हदने र 
समरतरिे गरेको तनण्मय सञ्यािक समरतरिे 
अनुरोदन गरेपलछ ियागू हुने गरवी तनण्मय गनने । 
१.संयोजक.........................
२.सदस्............................ 
३.सदस्............................

२१

तवतनयररया 
संिोधन र 

परररयाज्मन गनने 
समरतर

.....................सहकयारवी संस्याको 
तवतनयर हयािको अवस्यारया कतरपय 
तवषयहरू थिपिट, परररयाज्मन गरवी 
सरययानुकूि बनयाउनु पनने भएकयािे 
व्यापक अध्ययन परररयाज्मन गन्म तरन 
सदस्वीय समरतरियाई जजम्मया हदने ।

तवतनयर संिोधन र परररयाज्मन गदया्म तनम् 
समरतर तनरया्मण गरवी जजम्मवेयारवी हदने । 
१. संयोजक......................... 
२. सदस् ....................... 
३.सदस्..............................

दस्खर
............................. ............................संस्या लि           संस्याको छयाप       

दस्खर. 
.............................. .............................संस्या लि.    संस्याको छयाप
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अनुसूचवी−२

(दफया १२सँग सम्बन्न्र) 

रिवी प्रुख प्ियासकीय अघधकृरज्यू, 
बयाणगङ्या नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय
बयाणगङ्या, कतपिवस् ु।
                    

तवषय : एकीकरण गन्म स्वीकृतर पयाऊँ ।

रहोदय, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको सहकयारवी ऐन, २०७४ बरोजजर सञ्यािन भै आएकया रपघसि बरोजजरकया संस्या 
एकीकरण गन्म समू्पण्म प्हरियया पूरया भएकोिे एकीकरणको ियामग रोहकएकया आवश्यक कयागजयारसहहर यो तनवेदन 
पेस गरेकया छौ ं। अर: उपयु्मति संस्याहरू एकीकरण गरवी आउन अनुरोध गद्मछौ । 
आवश्यक कयागजयार थियान.............संिग् छन्ख। 

भवदवीय,             
........................................
(संस्याको रफ्म बयाट आघधकयाररक व्क्ति)
नयार:
पद:
संस्याको नयार:
ठेगयानया:
टेलिफोन नं. :
फ्याक् नं. :
इरेि ठेगयानया:
मरतर:
संस्याको छयाप:

........................................ 
(संस्याको रफ्म बयाट आघधकयाररक व्क्ति)
नयार:
पद:
संस्याको नयार:
ठेगयानया:
टेलिफोन नं. :
फ्याक् नं. :
इरेि ठेगयानया:
मरतर:
संस्याको छयाप:
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तनयर सङ्ख्या:३३

बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको िैहङ्क हहसंया तनवयारण कोष सञ्यािन 
कयाय्मतवघध, २०७७

स्वीकृर मरतरः-२०७७।०६।२८ 
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प्स्यावनयाः
नेपयािको संतबधयान २०७२को धयारया ३८को रहहियाको हकको कयायया्मन्वयन गन्म र िैहङ्क हहसंयाबयाट पवीहिर वया 
प्भयातवरियाई रत्याि उधियार गन्म, औषधवी उपचयार गन्म वया पुनस्या्मपनया गनने कयाय्मकया ियामग नगरपयालिकयारया िैहङ्क 
हहसंया तनवयारण कोष स्यापनया गरवी सो कोषबयाट पवीहिर वया प्भयातवरियाई रकर प्दयान गनने कयाय्मियाई सरि, सहज 
एवर्ख प्भयावकयारवी बनयाउनको ियामग िैहङ्क हहसंया तनवयारण कोष (सञ्यािन) तनयरयाविवी, २०६७ रथिया िैहङ्क हहसंया 
तनवयारण कोष स्यापनया रथिया तवस्यारकया ियामग ससर्म अनुदयान रकर खच्म सम्बन्वी कयाय्मतवघध, २०७६को अघधन 
एवर्ख स्यानवीय सरकयार ऐन, २०७४को दफया १०२ उपदफया (२) िे हदएको अघधकयार र बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको 
प्ियासकीय कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४(१) बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको िैहङ्क 
हहसंया तनवयारण कोष सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७७ रययार गररएको छ ।
१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भः

(क) यो कयाय्मतवघधको नयार बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको “िैहङ्क हहसंया तनवयारण कोष सञ्यािन, कयाय्मतवघध, 
२०७७ रहने छ ।

(ख)  यो कयाय्मतवघध बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्रुखज्यूबयाट प्रयाणवीकरण भएपलछ ियागू हुनेछ ।
२.  पररभयाषयाः

तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरयाः
 (क)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई सम्झनु पननेछ ।
 (ख)  “कोष” भन्यािे दफया (३) बरोजजरको िैहङ्क हहसंया तनवयारण कोष सम्झनु पद्मछ ।
 (ग)  “पवीहिर” भन्यािे िैहङ्क हहसंयाबयाट पवीहिर वया प्भयातवर व्क्ति सम्झनु पद्मछ ।
 (ि)  “िरेिु हहसंया” भन्यािे कुनै व्क्तििे िरेिु सम्बन् भएको अकको कुनै व्क्तिियाई हदएको  ियारवीररक, 

रयानघसक, यौनजन्य वया आर्थिक ययारनया सम्झनु पद्मछ ।
 (ङ) “िैहङ्क हहसंया” भन्यािे सयाव्मजतनक वया तनजवी जवीवनरया लिङ्को आधयाररया कसैप्तर ियारवीररक, 

रयानघसक वया यौनजन्य षितर वया पवीिया पुर्ख ययाउने कयाय्म सम्झनु पद्मछ र सो िब्दिे लिङ्को आधयाररया 
हुने वया हुन सके् कुनै पतन प्कयारको अपरयानजन्य, पवीियाजन्य वया धमकीपूण्म व्वहयार, दवयाव, करकयाप 
वया स्चे्याचयारवी रुपरया रहहियाियाई स्रन्तरयाको उपभोग गन्मबयाट बजञ्र गनने कुनै कयाय्मसरेरियाई 
जनयाउँछ ।

 (च)  “कोष सञ्यािन समरतर” भन्यािे कयाय्मतवघधको दफया (९) बरोजजर गहठर समरतरियाई सम्झनु पद्मछ ।
३.  कोषको स्यापनयाः

(१)  िैहङ्क हहसंया तपहिर र प्भयातवरहरूको रत्याि उधियार गन्म, रयाहर र पुनःस्यापनया गनने कयारसरेरकया 
ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे एक हहसंया तनवयारण कोष खिया गरेको छ ।

(२)  कोषरया देहयाय बरोजजरको रकर जम्मया गन्म सहकनेछ ।
  क)   संिवीय रथिया प्देि सरकयारबयाट प्याप्त हुने अनुदयान रकर, 
  ख)   बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको आन्तररक स्ोरबयाट छुट्ख ययाइएको रकर, 
  ग)  तवक्भन् संि-संस्या वया व्क्तिबयाट सहयोग स्रुप प्याप्त रकर, 
  ि)  अन्य कुनै आन्तररक रथिया बयाह्ख य स्ोरबयाट प्याप्त रकर, 
  ङ)  बैंक खयारयारया रहकेो रौज्यारबयाट प्याप्त ब्ययाज रकर, 



301

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
४.  कोषरया रकर जम्मया गनने
  बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे प्ते्यक वयार्षक बजटेरया व्वस्या गरवी कोषरया रकर जम्मया गनु्म पननेछ ।
५.  कोषको उपयोगः

(१) कोषको रकर देहयायको कयारको ियामग उपिब्ध गरयाउन उपयोग गररनेछः–
(क)  पवीहिरियाई रत्याि उधियार गन्म, 
(ख) पवीहिरियाई औषधवी उपचयार गन्म, 
(ग)  पवीहिरियाई रत्याि उपचयार गरयाउँदया ियागेको खच्म पवीिकिे रत्याि व्होन्म नसके् भइ 

अदयािरको आदेि बरोजजर त्यस्ो पवीहिरको स्यास्थ्य उपचयार गन्म
(ि)  रयाहर प्दयान गन्म रथिया आर्थिक सहयोग उपिवध गरयाउन, 
(ङ)  पवीहिरियाई कयानुनवी सहयायरया, रनोवैज्यातनक उपचयार रथिया रनोपरयारि्म िगयायरकया सेवया 

प्दयान गन्म, 
(च)  सवीपरूिक रयालिर प्याप्त पवीहिरियाई स्रोजगयारकया ियामग कुनै व्वसयाय स्यापनया गन्मको 

ियामग अनुदयान रकर प्दयान गन्म, 
(छ)  पवीहिर र प्भयातवरकया ियामग पुनस्या्मपनया गरयाउन, 
(ज)  अल्पकयालिन रहहिया सुरषिया सेवया केन्द्र सञ्यािनको ियामग रयाग भइ आएरया समरतरिे 

आवश्यक ठयानेरया आवश्यकरया र औचचत्यरयाको आधयाररया सेवया केन्द्र सञ्यािनको ियामग 
रकर प्दयान गन्म ।

(्झ)  पवीहिरको ियामग कोष पररचयािन समरतरिे रोके बरोजजरको अन्य कयार गन्म ।
(२) उपतनयर (१) रया जुनसुकै कुरया िेखखएको भएरया पतन कोष सञ्यािक समरतरिे िैहङ्क हहसंयाबयाट 

पवीहिर बयािबयालिकया रथिया हकिोर हकिोरवी वया िैहङ्क हहसंयाबयाट प्भयातवर भइ ियागू पदयाथि्मको 
दवु््मसनवीरया फसेकया वया सिकरया आएकया व्क्तिियाई प्याथिमरकरया हदई कोषको रकर खच्म गन्म 
सके्छ ।

६.  कोषको रकर अन्य कयाररया उपयोग गन्म नसहकनेः
 कोषको रकर दफया (५) बरोजजर बयाहके अन्य कयारकया ियामग उपयोग गन्म सहकने छैन ।
७.  रयाहर रथिया आर्थिक सहयोगको आधयार र रयापदण्डः

 (१)  बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे कोष पररचयािन समरतर गठन गरवी पवीहिर र प्भयातवरियाई रयाहर रथिया 
आर्थिक सहयोग प्दयान गनु्मपद्मछ ।

 (२) कोष सञ्यािन समरतरिे उपदफया (१) बरोजजर पवीहिर र प्भयातवरियाई रकर उपिब्ध गरयाउँदया 
देहयाय बरोजजरको रकरको हद र आधयार लिनुपद्मछ ।

(क)  पवीहिरियाई रत्याि उधियार, औषधवी उपचयार, पुनस्या्मपनया वया रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग नगरेरया 
गम्म्भर रयानववीय षितर हुने देखखएकया कोष सञ्यािन समरतरिे तनण्मय गरवी बवीस हजयार रुपैयँया नबढ्खने 
गरवी रनयाघसव रकर, 

(ख) हहसंया पवीहिरिे कुनै सवीपरूिक रयालिर प्याप्त गरवी व्वसयाय सञ्यािन गन्मकया ियामग वस्गुर टेवया वया 
नगद अनुदयान रयाग गरेरया व्वसयायको प्कृतर र औचचत्यरयाकया आधयाररया प्तर व्क्ति बढवीरया बवीस 
हजयार रुपैयँया, 
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(ग)  पवीहिरियाई कयानुनवी सहयायरया, रनोवैज्यातनक उपचयार वया रनोतवरि्मकया ियामग पयाचँ हजयार रुपैयँयारया 

नबढ्खने गरवी ियागेको यथियाथि्म खच्म, 
(ि)  पवीहिरियाई रत्याि उधियार गनु्म पनने भएरया सवयारवी सयाधन प्योग गनु्म पनने भए सयाव्मजतनक सवयारवी 

सयाधनबयाट ययात्रया गदया्म ियाग्े भयािया रकर, खयानया खच्म बयापर प्तरहदन रवीन सय रुपैयँया र बयास बस् ुपनने 
भए सो बयापर छुटै रकर हदनु पनने भएरया प्तरहदन पयाचँसय रुपैयँयाको दरिे ियागेको यथियाथि्म खच्म 
रकर, 

(ङ) पवीहिरियाई अस्रयािरया भनया्म गरवी औषधवी उपचयार गनु्म पनने भएरया अस्रयाि आउदया जयादँया सवयारवी 
सयाधन प्योग गनु्म पनने भए सयाव्मजतनक सवयारवी सयाधन प्योग गदया्म ियाग्े भयािया रकर, खयानया खच्म 
बयापर प्तरहदन रवीन सय रुपैयया,ँ अस्रयािरया बस् ेव्वस्या नभई बयाहहर बस् ुपरेरया बयास खच्म बयापर 
प्तरहदन पयाचँसय रुपैयया ँर उपचयार खच्मको यथियाथि्म खच्म रकर, 

(च)  कोष सञ्यािन समरतरिे रोके बरोजजरको अन्य कयारको ियामग कयारको प्कृतर, आवश्यकरया र 
औचचत्यरयाको आधयाररया बढवीरया दस हजयार रुपैयया ँ।

८.  रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग प्याप्त गन्म तनवेदन हदनु पननेः
(१) यस कयाय्मतवघध बरोजजर रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग प्याप्त गन्म चयाहने पवीहिर वया सरोकयारवयािया 

व्क्तििे रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग पयाउनु पनने रनयाघसव कयारण खुियाई कयायया्मियरया तनवेदन हदनु 
पननेछ ।

(२)  उपदफया (१) बरोजजर प्याप्त तनवेदन उपर जयाचँब्ुझ गदया्म पवीहिर रथिया प्भयातवरियाई रयाहर रथिया 
आर्थिक सहयोग उपिब्ध गरयाउनु पनने आधयार देखखएरया कयाय्मतवघधको दफया (७) बरोजजरकोष 
सञ्यािन समरतरिे तनण्मयगरवी उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

(३)  उपदफया (२) रया जुनसुकै कुरया उलेिख भएरया पतन पवीहिर रथिया प्भयातवरियाई रत्याि रयाहर रथिया 
आर्थिक सहयोग उपिब्ध गरयाउनु पनने रनयाघसव आधयार देखखएरया दफया (७) बरोजजरकोष सञ्यािन 
समरतरबयाट पलछ अनुरोदन गरयाउने गरवी संयोजकिे रत्याि उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

 (४)  उपदफया (१) बरोजजर प्याप्त तनवेदन अनुसयार जयाचँब्ुझ गदया्म पवीहिर रथिया प्भयातवरियाई रयाहर रथिया 
आर्थिक सहयोग उपिब्ध गरयाउनु पनने आधयार नदेखखएरया सोको जयानकयारवी तनवेदकियाई गरयाउनु 
पननेछ ।

९.  कोष सञ्यािन समरतर गठन
 ९.१ कोषको सञ्यािन रथिया व्वस्यापन गनने प्योजनको ियामग एक कोष सञ्यािन समरतर रहनेछ । 
९.२. समरतरको गठन देहयाय बरोजजर हुनेछ ।

(क)  नगर उपप्रुखः                    - संयोजक
(ख)  प्रुख प्ियासकीय अघधकृर             - सदस्
(ग्ख)  सयारयाजजक तवकयास समरतर संयोजकः     - सदस्
(ि)  आर्थिक प्ियासन ियाखया प्रुख           - सदस्
(ङ)  जनस्यास्थ्य प्वधद्मन ियाखया प्रुख       - सदस्
(च)  ईियाकया प्हरवी कयायया्मियको प्रुख            - सदस्
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(छ)  कयानुनवी रयामरिया ियाखया प्रुख            - सदस्
(ज)  िैहङ्क हहसंया तनवयारणको षिते्ररया कयाय्म गनने संि-संस्याहरू रध्यबेयाट 
 संयोजकिे रनोतनर गरेको एकजनया सदस्ः    - सदस्
(्झ)  रहहिया बयािबयालिकया रथिया सयारयाजजक तवकयास ियाखया प्रुख - सदस् -सचचव

१०.  समरतरको कयार, कर्मव् र अघधकयारः
समरतरको कयार, कर्मव् र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ ।
क)  िैहङ्क हहसंया तपहिर रथिया प्भयातवरको उधियार गनने, पुनःस्यापनया गनने, रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग 

उपिब्ध गरयाउने सम्बन्रया कयाय्मरिर रजु्मरया गनने, 
ख)  िैहङ्क हहसया तपहिर रथिया प्भयातवरको पहहचयान गनने र वयास्तवक तपहिर रथिया प्भयातवरकया ियामग 

रयाहर रथिया आर्थिक सहयोग उपिब्ध गरयाउने, 
ग)  स्वीकृर कयाय्मरिरकया ियामग कोष पररचयािन गनने गरयाउने, 
ि)  स्वीकृर कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन भए नभएको सम्बन्रया अनुगरन गनने, 
ङ)  समरतरबयाट गररने कयाय्मरिरको अनुगरन गनने वया गरयाउने, 
च)  िैहङ्क हहसंया तनवयारणको षिते्ररया कयार गनने तनकयायसँग सरन्वय गनने, 
छ)  समरतरियाई रत्याि आवश्यक पनने कोषरया रहकेो रकर उपयतुि षिते्ररया िगयानवी गनने, 
ज)  कोषरया रकर वधृिवीको ियामग खोजवी गनने, 
्झ)  िैहङ्क हहसंया तपहिर रथिया प्भयातवर सम्बन्वी अन्य कयार गनने वया गरयाउने, 

११.  समरतरको बठैक र तनण्मयः
 क)  समरतरको बठैक आवश्यकरया अनुसयार बस्छे, 
 ख)  समरतरको बठैक संयोजकिे रोकेको मरतर, सरय र स्यानरया बस्छे, 
 ि)  समरतरको कूि सदस् सङ्ख्याको ५० प्तरिरभन्या बढवी सदस्हरू उपम्स्र भएरया समरतरको 

बठैकको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको रयातननेछ, 
 ङ)  समरतरको बठैकको अध्यषिरया समरतरको संयोजकिे गननेछ र तनजको अनुपम्स्रवीरया उपम्स्र 

सदस्हरू रध्यबेयाट छयानेको सदस्िे गननेछ, 
 च)  समरतरको बठैकरया बहुररको रयाय रयान्य हुनेछ र रर बरयाबर भएरया बठैकको अध्यषिरया गनने 

व्क्तििे तनणया्मयक रर हदनेछ, 
छ)  समरतरिे आवश्यकरया अनुसयार नगरपयालिकयाको कुनै पदयाघधकयारवी वया कर्मचयारवीियाई समरतरको 

बठैकरया पय्मवेषिकको रुपरया आरन्तण गन्म सके्छ, 
ज)  समरतरको तनण्मय समरतरको सदस् -सचचविे प्रयाणवीर गरवी रयाख्ु पननेछ, 
्झ)  समरतरको बठैक सम्बन्वी अन्य कयाय्मतवघध समरतरको बठैकरया तनण्मय गरवी तनधया्मरण गन्म सहकनेछ, 

१२.  समरतरको प्ियासतनक खच्मः
  समरतरको प्ियासतनक खच्म कोषरया जम्मया भएको रकर र सो कोषबयाट प्याप्त व्याज रकरको ५ 

प्तरिरभन्या बढवी हुने छैन ।
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१३.  खयारया सञ्यािनः

 क)  कोषको रकर समरतरको तनण्मय बरोजजर कुनै वयाक्णज्य बैंकको खयारया खोिवी जम्मया गनु्मपद्मछ । 
 ख)  उपदफया (क) बरोजजर खयारया सञ्यािन प्रुख प्ियासकीय अघधकृर र िेखया ियाखया प्रुखको संयतुि 

दस्खरबयाट हुनेछ ।
१४.  कोषको िेखया र िेखया परवीषिणः

  कोषको िेखया र िेखया परवीषिण नगरपयालिकयािे अपनयाएको िेखया प्णयािवी र िेखया परवीषिण प्हरियया 
बरोजजर हुनेछ ।

१५.  कोषको रकर हफ्ज नहुनेः
 कोषको रकर खच्म नभई आर्थिक वष्मको अन्त्यसम्म बयाकँी रहरेया त्यस्ो रकर हफ्ज हुनेछैन ।

१६.  प्तरवेदन पेस गननेः
१)  समरतरिे आफूिे गरेको कयाय्मको वयार्षक प्तरवेदन आर्थिक वष्म सरयाप्त भएको ३ रहहनयाक्भत्र 

कयाय्मपयालिकयारया पेस गनु्म पननेछ ।
२) उपदफया (क) बरोजजर समरतरिे पेस गरेको प्तरवेदन कयाय्मपयालिकयािे सयाव्मजतनक गननेछ ।

१७.  बठैक भत्तयाः
  समरतरकया संयोजक र सदस्िे समरतरको बठैकरया भयाग लिए बयापर नगरकयाय्मपयालिकयािे रोके बरोजजरको 

रकर बठैक भत्तया पयाउनेछन्ख ।
१८.  कोषको सचचवयाियः कोषको सचचवयािय नगरकयाय्मपयालिकयाको कयायया्मियरया रहनेछ ।
१९.  अक्भिेख रयाख्ेः समरतरिे आफूिे गरेको कयारको अक्भिेख दरुुस् रयाख्ु पननेछ ।
२०. तनदनेिन हदन सके्ः

क)  नगरकयाय्मपयालिकयािे समरतरको कयारकयारबयाहवीको सन्भ्मरया समरतरियाई तनदनेिन हदन सके्छ ।
ख)  उपदफया (क) बरोजजर नगरकयाय्मपयालिकयािे हदएको तनदनेिन पयािनया गनु्म समरतरको कर्मव् हुनेछ ।

२१.  अघधकयार प्त्ययायोजनः
 समरतरिे यस कयाय्मतवघध बरोजजर आफूियाई प्याप्त अघधकयाररध्य ेआवश्यकरया अनुसयार केहवी अघधकयार 

समरतरको संयोजक, सदस् वया नगरकयाय्मपयालिकयािे रोकेको कुनै अघधकृर कर्मचयारवीियाई 
प्त्ययायोजन गन्म सके्छ ।

२२.  कोष खयारेज हुन सके्ः
क)  कुनै कयारणवि कोष सञ्यािन आवश्यक नदेखखएरया नगरकयाय्मपयालिकयाको तनण्मयबयाट कोष खयारेज 

गन्म सहकनेछ ।
ख)  उपदफया (क) बरोजजरकोष खयारेज भएरया कोषको रकर हस्यान्तरण सम्बन्वी तनण्मय 

नगरकयाय्मपयालिकयाको बठैकबयाट हुनेछ ।
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तनयर सङ्ख्या: ३४

पिुपनछी तवकयास कयाय्मरिर सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७७

स्वीकृर मरतर-२०७७।०८।२६
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प्स्यावनया : रुिुकको अथि्मरन्तरया रहविपूण्म योगदयान ओगटेको पिुपयािन व्वसयायियाई ब्यवम्स्र, रयया्महदर 
एवर्ख व्वसयाययक बनयाउदै स्च्, स्स्थ्य एवर्ख गुणस्रवीय पिुपनछीजन्य उत्यादनहरू आर उपभोतियासरषि 
सहज रुपरया पुग् सके् वयारयावरण घसज्मनयाकया ियामग स्यानवीय सरकयार, बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको वयार्षक नवीतर 
रथिया कयाय्मरिररया ब्यवस्या भए बरोजजर बयाणगङ्या नगरपयालिकया रयारहर रहकेो पिु सेवया ियाखयाबयाट सञ्यािन हुने 
पिुपनछी तवकयास सम्बन्वी कयाय्मरिरहरू प्भयावकयारवी रुपरया कयायया्मन्वयन गन्म, बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको प्ियासकीय 
कयाय्मतवघध (तनयमरर गनने) ऐन, २०७४को दफया ४को उपदफया १ बरोजजरिे हदएको अघधकयार प्योग गरवी बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयािे “पिुपनछी तवकयास कयाय्मरिर सञ्यािन कयाय्मतवघध, २०७६” बनयाई ियागू गरेको छ ।

पररचे्द – १
प्यारम्म्भक

१.  संक्षिप्त नयार र प्यारम्भ : (१) यस कयाय्मतवघधको नयार “पिुपनछी तवकयास कयाय्मरिर सञ्यािन कयाय्मतवघध, 
२०७६” रहकेो छ ।
(२)  यो कयाय्मतवघध ररुुन्त प्यारम्भ हुनेछ ।
(३)  यो कयाय्मतवघध बयाणगङ्या नगरपयालिकया भर ियागू हुनेछ ।

२.  पररभयाषया : तवषय वया प्सङ्िे अकको अथि्म नियागेरया यस कयाय्मतवघधरया :–
(क)  “नगरपयालिकया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ख)  “ियाखया” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको पिु सेवया ियाखयाियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ग)  “नगर प्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगर प्रुख ियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ि)  “नगर उप प्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको नगर उप प्रुख ियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ि.)  “प्रुख प्ियासकीय अघधकृर” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया, नगर कयाय्मपयालिकयाको प्रुख 

प्ियासकीय अघधकृर ियाई सम्झनु पछ्म  ।
(च)  “ियाखया प्रुख” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मर रहकेो पिु सेवया ियाखयाको प्रुख ियाई 

सम्झनु पछ्म  ।
(छ)  “तनदनेिक समरतर” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया सम्बन्वी कयाय्मरिर सञ्यािनको 

ियामग नवीतरगर ब्यवस्या रथिया सरस्या सरयाधयान सम्बन्रया आवश्यक तनदनेिनकया ियामग गठन भएको 
तनदनेिक समरतरियाई सम्झनु पछ्म  ।

(ज)  “पिु तवकयास कयाय्मदि” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाक्भत्र पिु तवकयास सम्बन्वी तवक्भन् 
हरिययाकियापहरू सञ्यािन, अनुगरन, रूल्याङ्कन र सुपररवेषिण गननेको ियामग गठन भएको  
नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि ियाई सम्झनु पछ्म  ।

(्झ)  “रूल्याङ्कन समरतर” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु तवकयास कयाय्मको तवक्भन् अनुदयान 
सम्बन्वी कयाय्मरिरको प्स्याव रूल्याङ्कन, स्िगर प्रयाणवीकरण गन्मको ियामग गठन भएको रूल्याङ्कन 
समरतरियाई सम्झनु पछ्म  ।
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(ञ)  “विया कयायया्मिय” भन्यािे बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको विया कयायया्मियहरूियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ट)  “तविेषज्” भन्यािे कम्तिरया पिु चचहकत्सया, पिु तवज्यान र रत्स्य तवज्यान/अक्याकलचर तवषयरया 

स्यारक उत्तवीण्म गरेको व्क्तिियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ठ)  “प्यातवघधक” भन्यािे पिु तवज्यान तवषयरया कम्तिरया SEE वया सो सरह उत्तवीण्म गरेको व्क्तिियाई 

सम्झनु पछ्म  ।
(ि)  “कयाय्मयोजनया” भन्यािे सहकयाय्मरया कयाय्मरिरहरू सञ्यािन गन्मको ियामग सया्झदेयारिे पेस गरेको 

तवस्रृ हरिययाकियाप, ियागर, सरय, स्यान र जजम्मवेयारवीसहहरको प्स्यावनया सम्झनु पछ्म  ।
(ढ)  “फयार्म” भन्यािे व्वसयाययकरुपरया पिुपनछी/रत्स्य पयािन गरेको स्यान र संरचनयाियाई सम्झनु पछ्म  ।
(ण)  “च्यापकटर” भन्यािे सुकेको वया हररयो ियासँ ियाई टुरिया पयानने स्चयालिर वया रयानव द्यारया सञ्यालिर 

रेघसन सम्झनु पछ्म  ।
(र)  “पिुपनछी” भन्यािे गयाई/गोरु, भैसवी/रयागँया, भेिया/बयाख्या, बङ्ख गुर/सँगुर, हयासं/कुखुरया, िोिया, रयाछया 

र जङ्िवी जनयावर सम्झनु पछ्म  ।
(थि)  “दगु्ध सङ्किन केन्द्र” भन्यािे दधु सङ्किन, भण्डयारण र तबरिी तवररणको ियामग बजयारवीकरण गनने 

संस्याियाई सम्झनु पछ्म  ।
(द)  “िेरवी पसि” भन्यािे स्च्, स्स्थ्य एवर्ख गुणस्रवीय दूध रथिया दगु्धजन्य पदयाथि्महरू तबरिी गनने गरवी 

स्यापनया भएको पसि सम्झनु पछ्म  ।
(ध)  “रयासु पसि” भन्यािे स्च्, स्स्थ्य एवर्ख गुणस्रवीय रयासु रथिया रयासुजन्य उत्यादनहरू तबरिी 

तवररण गनने उदे्श्यिे तनयरयानुसयार दरया्म भइ स्यापनया भएको पसि सम्झनु पछ्म  ।
(न)  “कृषक” भन्यािे पिुपनछी रथिया रत्स्य पयािन गनने हकसयान सम्झनु पछ्म  ।
(प)  “सरूह” भन्यािे पिुपनछी रथिया रत्स्य तवकयास कयाय्मरिर संञ्यािनकया ियामग इचु्क कृषकहरू भेिया 

भइ गठन भएको कृषकको सरूहियाई सम्झनु पछ्म  ।
(फ)  “सया्झदेयार” भन्यािे पिुपनछी रथिया रत्स्य तवकयास सम्बन्वी कयाय्मरिर सहकयाय्मरया संञ्यािन गन्म 

इचु्क कृषक/ सरूह/ समरतर/ सहकयारवी/ तनजवी फयार्मसरेरियाई जनयाउंदछ ।
(ब)  “सया्झदेयारवी” भन्यािे कयाय्मरिर सञ्यािन गनने तनकयाय र पिुपनछी रथिया रत्स्य तवकयास कयाय्मरिर 

सञ्यािनकया ियामग इचु्क सया्झदेयारसँगको सहकयाय्मियाई्म  जनयाउंदछ ।

३. उदे्श्य : यस कयाय्मतवघधकया उदे्श्य देहयाय बरोजजर रहकेया छन्ख :–
(क)  बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मर रहकेो पिु सेवया ियाखयाबयाट सञ्यािन हुने पिु तवकयास सम्बन्वी 

कयाय्मरिरहरूियाई प्भयावकयारवी ढङ्िे सञ्यािन गनने, 
(ख)  उत्यादन रथिया उत्यादकवि वमृधि गरवी आय आज्मन र पोषण सुरषियारया सहयोग पुर्ख ययाउने, 
(ग)  पिुपनछीहरूको व्वसयाययक फयार्म व्वस्यापनबयाट स्स्थ्य, स्च् पिु रथिया पिुजन्य उत्यादन 

वमृधिगरवी उपभोतियासरषि पुर्ख ययाउन असि व्वस्यापन अभ्यासियाई प्ोत्सयाहन गनने, 
(ि)  अनुदयान तवररण नवीतरियाई प्हरिययारुखवीबयाट पररणयाररुखवीरफ्म  िैजयाने, 
(ि.)  पिुपनछी रथिया पिुपनछीजन्य पदयाथि्म उत्यादनियाई बजयारवीकरण रथिया तवतवधवीकरणरया जोि हददैं 

रूल् रिङृ्खियारयारया जोि हदने, 
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(च) व्वसयाययक उन्र गयाई/भैसवी फयार्महरूको तवस्यार र तवकयास जोि हददैं दधु उत्यादन गरवी 

नगरपयालिकयाियाई दधुरया आमि तनभ्मर बनयाई दधु तनयया्मर योग बनयाउन जोि हदने ।

पररचे्द – २
व्वसयाययक पिुपनछी फयार्म दरया्म कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

४. पररचय
  नेपयािको कूि ग्रयाहस् उत्यादनको कररब १२ प्तरिर र कृतष षिते्रको कूि ग्रयाहस् उत्यादनको ३२ प्तरिर 

योगदयान रहकेो पिु उत्यादन षिते्र तनवया्महरुखवीबयाट तवस्यारै व्वसयाययककरण हुदै गइरहकेो पररप्षेिरया 
यस षिते्रको पिुपयािन व्वसयायियाई नै प्तरस्धमी बनयाउन आवश्यक छ । यस बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया 
व्वसयाययक पिुपयािन गरवी दधु, रयासु र अण्डया उत्यादनको ियामग प्चुर सम्भयावनया भएको ठयाउँ हुनुको 
सयाथि ैयस नगरपयालिकयारया बढ्खदो जनसङ्ख्या एवर्ख िहरवीकरणिे गदया्म दधु, दधु जन्यपदयाथि्म रथिया रयासु र 
अण्डयाको रयाग बढ्खदै गईरहकेो र नगरपयालिकयाको पिु उत्यादनको षिते्ररया आमि तनभ्मर हुने िषि अनुरुप 
दधु रयासु र अण्डया उत्यादन ियाई व्वम्स्र गन्मको ियामग कृषकहरूिे व्क्तिगर रथिया सरूहगर रुपरया 
पयािन गरवी रहेको गयाई, भैसवी, भेिया, बयाख्या, बङ्ख गुर कुखुरया रथिया रत्स्य पयािन व्वसयायरया आधतुनक 
प्तवघधको प्योगरयाफ्म र बढवी प्तरस्धमी बनयाउनको ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयािे तनजचिर रयापदण्डको 
आधयाररया गयाई, भैसवी, भेिया, बयाख्या, बङ्ख गुर कुखुरया रथिया रत्स्य पयािन फयार्महरूियाई नगरपयालिकयारया दरया्म 
अक्भिेखवीकरण गरवी सरि, पयारदिमी, प्भयावकयारवी र व्वम्स्र रुपरया सञ्यािन गन्मको ियामग यो "कयाय्मतवघध 
" रययार गररएको छ ।

५. उदे्श्य :–यस कयाय्मतवघधको उदे्श्य देहयाय बरोजजर रहने छ :
क)  पिुपनछी पयािन व्वसयायियाई आधतुनकरण रथिया व्वसयाययकरण गनने ।
ख)  पिुपनछी व्वसयायको  उत्यादन ियागर िटयाउन सहयोग पुर्ख ययाउने ।
ग)  पिुपनछी पयािन व्वसयायको गुणस्ररया सुधयार ल्याउने ।
ि)  परम्परयागर िैिवीको पिुपनछी पयािनियाई व्वम्स्र फयार्मकया रुपरया पररणर गन्म सहयोग पुर्ख ययाउने 
ङ)  रोजगयारवीको अवसर घसज्मनया गन्म सहयोग गनने ।
च)  स्च् रथिया स्बस् दधु, रयासु रथिया अण्डया उत्यादन रया सहयोग पुर्ख ययाउने ।
छ)  पिुपनछी रथिया पिुजन्य वस्कुो उत्यादन र उत्यादकवि वमृधि गन्म सहयोग गनने ।

६. व्वसयाययक पिुपनछी रथिया रत्स्य फयार्म दरया्मको वगमीकरण रथिया अक्भिेखवीकरण प्हरियया :
क)  व्वसयाययक पिुपंषिवी फयार्म ( Commercial Livestock Farm )को वगमीकरण :
 सम्बन्न्र बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया कतपिवस्िेु नगरपयालिकयाक्भत्रकया व्वसयाययक 

पिुपषिवी फयार्महरूियाई देहयाय बरोजजरकया रयालिकयारया प्स्रु वगमीकरण अनुसयार दरया्म गन्म अनुसूचवी 
९ अनुसयार तनवेदन ियाखयारया पेस गरेको मरतरिे ७ हदनक्भत्र स्िगर प्रयाणवीकरण गरवी सकेपलछ 
रयात्र दरया्म प्रयाणपत्र जयारवी गररनेछ ।
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१)  व्वसयाययक गयाई फयार्म :

घस.नं. फयार्मको वगमीकरण दधुयािु गयाईको सङ्ख्या कैहफयर
१ सयानया ५देखख १० वटया
२ र्झौिया ११देखख ३० वटया सम्म
३ ठूिया ३०भन्या रयाघथि

२)  व्वसयाययक भैसवी फयार्म :
घस.नं. फयार्मको वगमीकरण दधुयािु भैसवीको सङ्ख्या कैहफयर
१ सयानया ५देखख १० वटया
२ र्झौिया ११देखख ३० वटया सम्म
३ ठूिया ३०भन्या रयाघथि

३) व्वसयाययक बयाख्या फयार्म :
घस.नं. फयार्मको वगमीकरण प्जनन योग रयाउ बयाख्याको सङ्ख्या कैहफयर
१ सयानया १५देखख ३० वटया
२ र्झौिया ३१देखख ५० वटया सम्म
३ ठूिया ५१भन्या रयाघथि

४)  व्वसयाययक बङ्ख गुर फयार्म पयाठयापयाठवी रथिया रयासु उत्यादनको ियामग :

घस.नं. फयार्मको वगमीकरण पयाठयापयाठवी उत्यादनको ियामग रयाउ 
बङ्ख गुरको सङ्ख्या

रयासु उत्यादनको ियामग 
बङ्ख गुरको सङ्ख्या

१ सयानया ५देखख १५ वटया १५देखख ४५ वटया
२ र्झौिया १६देखख ३० वटया सम्म ४६देखख ६० वटया सम्म
३ ठूिया ३१भन्या रयाघथि ६१भन्या रयाघथि

५)  व्वसयाययक रत्स्य फयार्मको ियामग :
घस.नं. फयार्मको वगमीकरण  रयाछया फयार्मको ियामग षिते्रफि कैहफयर
१ सयानया ६देखख १५ कठ्या
२ र्झौिया १६देखख ३० कठ्या
३ ठूिया ३१ कठ्यादेखख रयाघथि

६)  व्वसयाययक पनछी (ब्रोईिर/ िेय्मस/टर्क/हयासँ) फयार्मको ियामग :
घस.नं. फयार्मको वगमीकरण  पंषिवीहरूको सङ्ख्या कैहफयर
१ सयानया २०१देखख १००० वटया
२ र्झौिया १००१देखख ५००० वटया सम्म
३ ठूिया ५००१भन्या रयाघथि

ख)  व्वसयाययक पिुपंषिवी फयार्म ( Commercial Livestock Farm )को  
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अक्भिेखवीकरण :
 बयाणगङ्या नगरपयालिकयाक्भत्र सञ्यािनरया रहेको व्वसयाययक पिुपनछी फयार्महरू सम्बन्न्र 

स्यानवीय तनकयायरया दरया्म नभई प्हरिययाहरू पूरया गरेर देहयाय बरोजजरको तनकयायरया घसध ै
दरया्म भएको हकरया त्यस्या व्वसयाययक पिुपनछी फयार्महरूियाई यस नगरपयालिकयाको 
पिु सेवया ियाखयाको अक्भिेखवीकरण गन्म अनुसूचवी १० अनुसयारको तनवेदन ियाखयारया पेस 
गरेको मरतरिे ७ हदनक्भत्र स्िगर प्रयाणवीकरण गरवी सकेपलछ रयात्र हकरयाबरया दरया्म गरवी 
अक्भिेखवीकरण प्रयाण–पत्र प्दयान गररनेछ ।

• कम्पनवी रयाजजष्टयारकोको कयायया्मियरया दरया्म भएको भए सोको प्रयाण–पत्रको फोटोकयापवी 
• वयाक्णज्य कयायया्मिय वया िरेिु रथिया सयानया उद्ोग कयायया्मियरया दरया्म भएको भए सोको प्रयाण–

पत्रको फोटोकयापवी ।
• आन्तररक रयाजश्व कयायया्मियरया दरया्म भएको भए सोको प्रयाण–पत्रको फोटोकयापवी ।
• नेपयािवी नयागररकरया प्रयाण–पत्रको फोटोकपवी ।
• दफया ४को (क र ख) अनुसयारको कयागजयारहरू ।

ग)  व्वसयाययक पिुपंषिवी फयार्महरू दरया्म/अक्भिेखवीकरण गदया्म अनुसूचवीकया फयारयार नं.९, १०, ११, १२ 
    र १३ अनुसयार गररनेछ ।

७. व्वसयाययक पिुपनछी फयार्म दरया्म गदया्म आवश्यक पनने कयागजपत्रहरू
क)  व्वसयाययक गयाई/भैसँवी/बयाख्या/बङ्ख गुर/रयाछया फयार्म दरया्मको ियामग

१. तनवेदन थियान–१ (अनुसूचवी–१/२ अनुसयार)
२. नेपयािवी नयागररकरयाको प्तरलितप थियान–१
३. ियािपुजया्मको प्तरलितप वया भयाियाको जग्या भएरया भयािया सम्झौरयाको प्तरलितप थियान–१
४. विया कयायया्मियको घसफयाररस पत्र थियान–१
५. सँघधययारको रुचुल्कया थियान–१
६. हयाि सयािै खखचेको प्ोपयाइटरको फोटो थियान–२
७. सया्झदेयारवीरया सञ्यालिर फयार्म भए सया्झदेयारहरूको २/२ प्तर फोटो
८. स्यानवीय तनकयायरया फयार्म दरया्म वया अक्भिेखवीकरण बयापर तररेको रयाजश्वको रसवीद थियान—१

ख)  व्वसयाययक पनछी फयार्म दरया्मको ियामग
१. तनवेदन थियान–१
२. नेपयािवी नयागररकरयाको प्तरलितप थियान–१
३. ियािपुजया्मको प्तरलितप वया भयाियाको जग्या भएरया भयािया सम्झौरयाको प्तरलितप थियान–१
४. विया कयायया्मियको घसफयाररस पत्र थियान–१
५. सँघधययारको रुचुल्कया थियान–१
६. हयाि सयािै खखचेको प्ोपयाइटरको फोटो थियान–२
७. सया्झदेयारवीरया सञ्यालिर फयार्म भए सया्झदेयारहरूको २/२ प्तर फोटो
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८. यस कयाय्मतवघधको पररचे्द ४ अनुसयारको रयापदण्ड पूरया भएको प्रयाण हुनु पनने )
९. चलिया खररदको बवीिको प्तरलितप थियान–१
१०. स्यास्थ्य परवीषिण प्तरवेदनको प्तरलितप थियान–१ (कुखुरयाको हकरया)
११. स्यानवीय तनकयायरया फयार्म दरया्म वया अक्भिेखवीकरण बयापर तररेको रयाजश्वको रसवीद थियान—१

८. पनछी फयार्म सञ्यािनको ियामग आवश्यक रयापदण्ड :
१.  फयार्म रयातष््टय रयाजरयाग्मबयाट कम्तिरया २०० मरटर टयाढया हुनु पननेछ ।
२.  रयातष््टय रयाजरयाग्मभन्या बयाहकेको जजलिया सदररुकयार जोि्खने सिकको हकरया १०० मरटर टयाढया हुनु 

पननेछ । सो वयाहकेकया अन्य सिकको हकरया ५० मरटर टयाढया हुनु पननेछ ।
३.  फयार्म रयातनस बस्े िनया बस्वी (१५ िर धरुवी)बयाट कम्तिरया १०० मरटरको दरुवीरया हुनु पननेछ ।
४. दईु फयार्म बवीचको दरुर कम्तिरया १० मरटर हुनु पननेछ । जग्याकया सयाधँबयाट कम्तिरया ५ मरटर छोिेर 

रयात्र खोर तनरया्मण गनु्म पननेछ 
५. फयार्मको नयार र ठेगयानया उलेिख भएको फयार्मको वोि्म रयाखखएको हुनु पननेछ ।
६.  खोरको ढोकयारया फूट वयाथि वया स्ेस स्पेको व्वस्या गररएको हुनु पननेछ ।
७.  प्योग गररएको सोत्तर, पयानवी रथिया अन्य फोहर व्वम्स्र रुपरया रह िगयाउनु पननेछ ।
८.  ररेकया पनछी रथिया संरिमरर पदयाथि्महरू रयातनसको स्यास्थ्यरया असर नपनने रथिया रोग नफैलिने हकघसरिे 

खोरबयाट ररुुन्त हटयाई जैतवक खयािि ( Biological pit ) रया रयाखवी व्वम्स्र रुपरया रह िगयाउनु 
पननेछ ।

९.  पनछीहरूरया कुनै सरयरया कुनै हकघसरको रोग देखयापरेरया सम्बन्न्र फयार्मधतनिे रोगको सूचनया 
नजजकको पिु सेवया ियाखयारया हदनु पननेछ ।

१०. पिूपनछी फयार्महरूको नववीकरण सम्बन्वी व्वस्या: पिुपनछी फयार्महरूिे प्ते्यक आर्थिक 
वष्मको रियावण रहहनयाको १ गरदेेखख ३५ हदनक्भत्रसम्म आफनो फयार्म अतनवयाय्म रुपरया बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाको पिु सेवया ियाखयाबयाट नववीकरण गररसकु् पननेछ । फयार्म नववीकरणको प्रयाणपत्र 
ियाखयािे व्वस्या गरे बरोजजर हुनेछ । 

११. दरया्म खयारेजवी र फयार्म बन् सम्बन्वी व्वस्या: कयाय्मतवघध तवपरररको देहयायकया कयाय्म गरेरया फयार्मको 
दरया्म खयारेजवी वया फयार्म बन् गररनेछ । 
 रोहकएको सरयक्भत्र पिुपनछी फयार्म दरया्म रथिया नववीकरण िगयारयार २ वष्मसम्म नगरेरया । 
 कयाय्मतवघधरया उलेिख भए अनुसयारको पिुपनछी सङ्ख्या नभएरया । 
 छरलछरेक रथिया वयारयावरणियाई असर पनने हकघसरबयाट फयार्म सञ्यािन गरेरया । 
 रोहकएको रयापदण्ड तवपररर फयार्म सञ्यािन भएरया ।



312

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
पररचे्द — ३

पिु स्यास्थ्य (बया्ँझोपन तनवयारणसरेर) क्ितवर

९.  कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : (१) बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मर रहकेो पिु सेवया ियाखयािे यस नगरपयालिकया 
अन्तग्मरकया विया कयायया्मिय रथिया अन्य सम्बन्न्र तनकयायसँग सरन्वय गरवी स्यानवीय आवश्यकरया रथिया पिु 
सेवया प्वयाहको षिते्रबयाट टयाढयाको वियाहरूरया पिु स्यास्थ्य रथिया बया्ँझोपन तनवयारण क्ितवर सञ्यािन गन्म 
नगरपयालिकयाक्भत्रको स्यान छनोट गन्म सके्छ ।
(२)  पिु सेवया ियाखयािे आफनो कयाय्म षिते्ररया नगरपयालिकयाक्भत्र आवश्यकरया अनुसयार क्ितवर सञ्यािनको 

ियामग स्यान र मरतर रोहकएको सूचनया जयारवी गननेछ ।
(३)  पिु सेवया ियाखयािे तविेषज् टोिवीसहहर क्ितवरकया ियामग आवश्य पनने औषधवी, खोप, उपकरण रथिया 

अन्य आवश्यक सयारग्रवी रययारवीको व्वस्यापन गननेछ ।
अ)  खच्मको रयापदण्ड :(१) पिु स्यास्थ्य रथिया बया्ँझोपन तनवयारण क्ितवर कयाय्मरिरको खच्मको रयापदण्ड  

देहयाय बरोजजर हुनेछ ।
रि.सं. हरिययाकियाप ियागर

१ पिु स्यास्थ्य रथिया बया्ँझोपन तनवयारण क्ितवर सम्बन्वी पम्पिेट/
रिव्/रिव्दृष्य/रुि रथिया ब्ययानर तनरया्मण

स्वीकृर वयार्षक कयाय्मरिर बजटेको 
पररघधक्भत्र रहवी बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाबयाट स्वीकृर भएको 
रयालिर, गोष्ठवी िगयायरकया 
कयाय्मरिरहरूको आर्थिक नर्मस 
अनुसयार हुने

२ औषधवी, खोप रथिया अन्य सयारग्रवी व्वस्यापन
३ चचययापयान खच्म
४ अस्यायवी ट्ेक्भज तनरया्मण रथिया अन्य िजजम्स्टक व्वस्यापन
५ इन्न/दै.भ्र.भत्तया
जम्मया

(२)  क्ितवर सञ्यािनकया समू्पण्म हरिययाकियापहरू स्वीकृर बजटेको पररघधक्भत्र रहवी सञ्यािन गनु्म पननेछ 
(३)  पिु स्यास्थ्य रथिया बया्ँझोपन तनवयारण क्ितवर सञ्यािन गन्म जयाने कर्मचयारवीहरूको दैतनक भ्ररण भत्तयाको   
 ब्यवस्या प्चलिर आर्थिक ऐन अनुसयार हुनेछ ।

पररचे्द — ४
 परजवीववी तनयन्तण क्ितवर :

१०.  कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : (१) बयाणगङ्या नगरपयालिकया अन्तग्मर रहकेो पिु सेवया ियाखयािे यस नगरपयालिकया 
अन्तग्मरकया सब ैविया कयायया्मियहरूसँग सरन्वय गरवी स्िगर सेवया प्वयाह गन्मको ियामग वियाहरूरया परजवीववी 
तनयन्तण क्ितवर सञ्यािन गन्म सके्छ ।
(२)  पिु सेवया ियाखयािे आफनो कयाय्म षिते्ररया नगरपयालिकयाक्भत्रकया प्ते्यक वियाहरूरया वष्मरया १ पटक 

परजवीववी  तनयन्तण क्ितवर सञ्यािनको ियामग स्यान र मरतर रोहकएको सूचनया जयारवी गननेछ ।



313

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
(३)  पिु सेवया ियाखयािे तविेषज् टोिवीसहहर क्ितवरकया ियामग आवश्य पनने औषधवी, उपकरण रथिया अन्य 

आवश्यक सयारग्रवी रययारवीको व्वस्यापन गननेछ ।
अ)  खच्मको रयापदण्ड :(१) परजवीववी तनयन्तण क्ितवर कयाय्मरिरको खच्मको रयापदण्ड देहयाय बरोजजर  

हुनेछ 
रि.सं. हरिययाकियाप ियागर

१ परजवीववी तनयन्तण क्ितवर सम्बन्वी पम्पिेट/रिव्/रिव्दृष्य/रुि 
रथिया ब्ययानर तनरया्मण

स्वीकृर वयार्षक कयाय्मरिर 
बजटेको पररधक्भत्र रहवी बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाबयाट स्वीकृर भएको 
रयालिर, गोष्ठवी िगयायरकया 
कयाय्मरिरहरूको आर्थिक नर्मस 
अनुसयार हुने

२ औषधवी रथिया अन्य सयारग्रवी व्वस्यापन
३ चचययापयान खच्म
४ अन्य िजजम्स्टक व्वस्यापन
५ इन्न/दै.भ्र.भत्तया

जम्मया
 

(२)  क्ितवर सञ्यािनकया समू्पण्म हरिययाकियापहरू स्वीकृर बजटेको पररघधक्भत्र रहवी सञ्यािन गनु्म पननेछ 
(३)  परजवीववी तनयन्तण क्ितवर सञ्यािन गन्म जयाने कर्मचयारवीहरूको दैतनक भ्ररण भत्तयाको ब्यवस्या प्चलिर 

आर्थिक ऐन अनुसयार हुनेछ ।

पररचे्द– ५
व्वसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म सुदृढवीकरण कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

११.  ब्यसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म सुदृढवीकरण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : ब्यसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) 
फयार्म सुदृढवीकरण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
क)  कयाय्मरिरको अवघध : कयाय्मरिरको अवघध बढवीरया एक आर्थिक वष्मको हुनेछ । त्यसपलछ सम्बन्न्र 

पिु  सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर व्वसयाययक तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/ 
सहकयारवीहरूियाई गयाई/भैसवी (िेरवी) फर्महरूकया ियामग प्यातवघधक सेवया टेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिरकया ियामग षिते्र छनोटकया आधयारहरू : व्वसयाययक गयाईभैंसवीपयािनकया ियामग संभयाव् 
भएकया षिते्रकया रुिनयामिक रुपरया बढवी वेरोजगयार/अध्मवेरोजगयार र वैदेक्िक रोजगयाररया गएकया 
वया तवदेिबयाट फकने कया षिते्रहरूियाई संभयाव्रयाको आधयाररया बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया 
ियाखयाको प्याथिमरकीकरणसहहर  छनोट गननेछ । फयार्महरू बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया 
वया सम्बन्न्र अन्य तनकयायरया अतनवयाय्म रुपरया दरया्म भएको हुनु पननेछ । 

ग)  गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मको वगमीकरण गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मियाई ३ वग्मरया तवभयाजन गररनेछ । 
१)  सयानया गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म : यस कयाय्मरिरको ियामग ५–१० वटया उन्र दधुयािु गयाई/भैसवी 

पयािन  गरवी व्वसयाय सञ्यािन गरवी रहेको गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मियाई रयातनने छ । 
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२)  र्झौियास्रकया गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म : उन्र दधुयािु गयाई/भैसवी ११देखख २० वटयासम्म 

पयािन गरवी व्वसयाय सञ्यािन गरवी रहेको गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मियाई रयातनने छ । 
३)  ठूिया गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म : उन्र दधुयािु गयाई/भैसवी २१भन्या रयाघथि पयािन गरवी व्वसयाय 

सञ्यािन गरवी रहेको गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्महरूियाई रयातननेछ । 
ि) कयाय्मरिरकया ियामग उपिब्ध गरयाइने सहयोग 

(१)  तवगर वष्महरूरया स्यापनया भै तनयमरर रुपरया सञ्यािनरया रहकेया व्वसयाययक उन्र गयाई/
भैसवी (िेरवी)फयार्म सञ्यािन गरवी रहकेो र गयाई भैसवी खररद गरवी तवरया गररएकया प्तर उन्र 
गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मको ियामग वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया स्वीकृर भएको रकर ५० 
प्तरिर अनुदयान उपिब्ध गरयाइने छ । 

(२)  तवगर वष्महरूरया स्यापनया भै तनयमरर रुपरया सञ्यािनरया रहकेया र्झौिया स्र गयाई/भैसवी 
(िेरवी) फयार्म सुदृढवीकरणको ियामग रपघसिरया उल्लिखखर हरिययाकियापहरू कयायया्मन्वयन गन्म 
वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया स्वीकृर भएको रकर ५० प्तरिर अनुदयान उपिब्ध गरयाइने छ । 

 फर्म सुदृढवीकरणसँग सम्बन्न्र गनने हरिययाकियापहरू : 
• गोठ तनरया्मण सुधयार रथिया फयार्म सुरषिया (वयार बने्ज), जैतवक सुरषिया, आहद ।
• पिु प्जनन्ख, आहयारया रथिया अन्य व्वस्यापकीय कयाय्म ( सयाढे/रयागँो खररद, ग्रयाइन्र, 

च्याफकटर, कयाउम्याट, मरल्क क्ययान, व्वीि ब्ययारो) आहद । 
(३)  तवगर वष्महरूरया स्यापनया भै तनयमरर रुपरया सञ्यािनरया रहकेया ठूिया गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्मरया उन्र 

गयाई/भैसवी २१भन्या रयाघथि पयािन गरवी व्वसयाय सञ्यािन गरवी रहकेो फर्महरूियाई ययान्तवीकरणको  
ियामग रपघसिरया उल्लिखखर हरिययाकियापहरू कयायया्मन्वयन गन्म वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया स्वीकृर 
भएको  रकर ५० प्तरिर अनुदयान उपिब्ध गरयाइने छ । 

 नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
 फयार्म ययान्न्तकरणसँग सम्बन्न्र हरिययाकियापकया ियामग आवश्यक रेघसनरवी औजयारहरू : मरप्ल्कङ् 

रेघसन/मरप्ल्कङ् पयाि्मर/फिररफोरेज ब्लक रेघसन/य.ूएर.एर.तब रेघसन/तवदु्रवीय हफिर/वयाटरर/
मरल्क क्ययान/सयाईिो तपट/हिप वेि, हिप बोररङ्/पयाचिरुयाईजर/मरल्क एनयाियाईजर/हफ्जर/चचलिङ् 
भ्याट आहद ।

ङ)  प्स्याव आह्यान : व्वसयाययक फयार्म सुदृढवीकरणको ियामग सया्झदेयारवीरया सयानया गयाई/भैसवी (िेरवी) 
फयार्महरू वया र्झौियास्र गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्म सुदृढवीकरण वया ठूिया व्वसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) 
फयार्मरया ययान्न्तकरणकया ियामग स्यानवीय दैतनक पमत्रकया/बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको वेबसयाइिरया 
१५ हदने सूचनया प्कयाक्िर गरवी प्स्याव आह्यान गररने छ । प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी 
१ बरोजजर र आवेदन एवर्ख उपिब्ध गरयाउनु पनने कयागजयारहरू अनुसूचवी २ र ३ बरोजजर र 
कयाय्मयोजनया अनुसूचवी ४ बरोजजर हुनु पननेछ । 

च)  प्स्याव रूल्याङ्कन : प्स्याव आह्यान बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूको दफया ११ (ि.) बरोजजर 
पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । 
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उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ । 
छ)  घसफयाररस सयाथि प्याप्त हुन आएकया प्स्यावहरूकया बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 

सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतरिे अनुसूचवी ७ बरोजजरको ढयाचँयारया रूल्याङ्कन गरवी छनोट गननेछ । 
ज)  छनोट भएकया व्वसयायवीहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट 

गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया गरयाइने छ । छनोट भएकया 
फर्म/संि/ संस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु पननेछ । 

्झ)  रूल्याङ्कनकया आधयारहरू : प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जतैवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ञ) छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया ११ (छ) अनुसयार छनोट भएकया 
व्वसयाययक गयाई/भैसवी फयार्महरूियाई दफया ११ (ि) बरोजजरको रकर अनुगरन समरतरको स्िगर 
अनुगरन पचियार कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ तनजवी 
फयार्म/सरूह /समरतर/सहकयारवीको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द — ६
व्वसयाययक बयाख्या प्वधि्मन कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१२. व्वसयाययक बयाख्या प्वधि्मन कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : व्वसयाययक बयाख्या प्वधि्मन कयाय्मरिर सञ्यािन   
 प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 

क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र प्याथिमरकरयाको आधयाररया छनोट 
गररने  छ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर स्वीकृर 
रथिया सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध: यस कयाय्मरिर अन्तग्मर छनोट भएकया तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/
सहकयारवीहरूियाई एक पटककया ियामग अनुदयान सहयोग उपिवध गरयाइनेछ । त्यसपलछ सम्बन्न्र 
पिु सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर व्वसयाययक बयाख्या फर्महरूकया ियामग 
प्यातवघधक सेवया टेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ग)  िक्षिर वग्म: सहरिय रयानव संसयाधनको रुपरया रहेकया १८देखख ५० वष्म उरेर सरूहकया बयाख्यापयािनरया 
संिग् वया यो व्वसयाय सञ्यािन गरवी रहकेया तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीरया आवधि कृषकहरू 
हुनेछन्ख । 

ि)  व्वसयाययक बयाख्या फयार्मको वगमीकरण : यस कयाय्मरिर अन्तग्मर व्वसयाययक बयाख्या फयार्महरूियाई 
तनम्यानुसयार वगमीकरण गररनेछ : 
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(१)  तनजवी व्वसयाययक बयाख्यापयािन फयार्म : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग न्यनुरर्ख १५ 

वटया प्जनन्ख योग रयाउ बयाख्यापयािन गरररहकेया फयार्महरूियाई तनजवी व्वसयाययक बयाख्या फयार्म 
रयातनने छ । 

(२)  सरूह वया समरतररया सञ्यािन हुने व्वसयाययक बयाख्यापयािन फयार्महरू : प्ते्यक कृषक 
सदस्सँग औसररया २ वटया प्जनन्ख योग रयाउ बयाख्या भएको वया सो सङ्ख्यारया बयाख्यापयािन 
गरवी व्वसयाय सुरु गनने  सरूह/ समरतर अन्तग्मरकया फयार्महरूियाई व्वसयाययक रयातनने छ । 

(३)  सहकयारवीरया सञ्यािन हुने व्वसयाययक बयाख्या पयािन फयार्महरू: कम्तिरया २५ जनया सदस् 
रहकेो सहकयारवी  संस्याकया प्ते्यक सदस्सँग औसर ५ प्जनन्ख योग रयाउ बयाख्या भएको 
वया सो सङ्ख्यारया बयाख्यापयािन गरवी व्वसयाय सुरु गनने सहकयारवी फयार्महरूियाई व्वसयाययक 
रयातनने छ । 

ङ)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने अनुदयान रकर (बहढरया) 
(१)  तनजवी व्वसयाययक फयार्म स्यापनया वया सुदृढवीकरणको ियामग वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर 

भएको  रकर ।
(२)  सरूह/समरतररया व्वसयाययक बयाख्यापयािन फयार्महरू स्यापनया वया सुदृढवीकरणको ियामग वयार्षक 

बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
(३)  सहकयारवीरया व्वसयाययक बयाख्यापयािन फयार्महरू स्यापनया वया सृदृहढकरणकया ियामग वयार्षक 

बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
  नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।

च)  अनुदयान रकरको उपयोग : यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट व्वसयायवीिे बयाख्याको खोर 
तनरया्मण, सुधयार, जैतवक सुरषियाको ियामग फेम्न्सङ, हितपङ ट्याकं तनरया्मण, ियासँ तवकयास रथिया नस्मरवी 
स्यापनया, प्जनन्ख बोकया खररद, कृमत्रर गभया्मधयान व्वस्यापन वया आवश्यक उपकरण खररद रथिया 
ढुवयानवीरया उपयोग गन्म सके्छन्ख । यो रकरबयाट बयाख्याको दयानया, औषघध, खतनज पदयाथि्म िगयायरकया 
खपर हुने सयारग्रवीहरू खररद गन्म पयाइने छैन । 

छ)  प्स्याव आह्यान: फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीरया आवधि कृषकहरूबयाट सहकयाय्मरया व्वसयाययक 
बयाख्या फयार्म सुदृढवीकरणकया ियामग प्स्याव आह्यान गररनेछ । प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी 
१ बरोजजर र अनुदयान सहयोग प्याप्त गन्मको ियामग हदइने आवेदन पत्र रथिया संक्षिप्त कयाय्मयोजनया 
प्स्याव रिरि:  अनुसूचवी २ र ४ बरोजजर हुनेछ । 

ज)  प्स्याव रूल्याङ्कन : दफया १२ (छ) बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 
सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको 
आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ । प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू अनुसूचवी ७ बरोजजर 
हुनेछन्ख ।

 प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 
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(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ख)  छनोट भएकया व्वसयायवीहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट 
गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया गरयाइने छ । छनोट भएकया 
फर्म/संि/ संस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु 
पननेछ । 

ग)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १२ (्झ) अनुसयार छनोट भएकया 
व्वसयाययक बयाख्या फयार्महरूियाई दफया १२ (ङ) बरोजजरको  रकर अनुगरन समरतरको स्िगर 
अनुगरन पचियार कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ 
तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द — ७
व्वसयाययक बङ्ख गुरपयािन कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१३.  व्वसयाययक बङ्ख गुरपयािन कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : व्वसयाययक बङ्ख गुरपयािन कयाय्मरिर सञ्यािन 
 प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 

क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र प्याथिमरकरयाको आधयाररया छनोट 
गररने छ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिुसेवया ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर स्वीकृर रथिया 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख ।

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध : वयार्षक (१ फयार्मरया १ पटक रयात्र) 
ग)  िक्षिर वग्म : सञ्यालिर व्वसयाययक बङ्ख गुर फर्मको व्वसयायवीहरू १८देखख ५० वष्म उरेर सरूहकया 

ियाई कयाय्मरिररया संिग् गरयाइने छ । सयाथि ैसब ैसयारयाजजक सरूहकया कृषकहरूियाई प्याथिमरकरया 
अनुसयार सरयावेि गरयाइने छ । 

ि)  कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म व्वसयाययक बङ्ख गुरपयािनको वगमीकरण : यस कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म 
व्वसयायवीहरूियाई रि उल्लिखखर ३ वग्मरया तवभयाजन गररनेछ :— 
(१)  सयानया बङ्ख गुरपयािन फयार्म : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग सञ्यािनरया रहकेया 

बङ्ख गुरपयािन फयार्महरूरया पयाठयापयाठवी उत्यादन (Breeding)कया ियामग भए ५–१५ वटया 
रयाउ र रयासु (Fattening )को  ियामग भए १५–४५ बङ्ख गुर पयािन गनु्म पननेछ 

(२)  र्झौिया स्रकया वंगुरपयािन फयार्महरू : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग सञ्यािनरया 
रहकेया बङ्ख गुरपयािन फयार्महरूरया पयाठयापयाठवी उत्यादन (Breeding)कया ियामग भए १६–३० 
वटया रयाउ र रयासु (Fattening)को ियामग भए ४६–६० बङ्ख गुर पयािन गरवी रहकेो फयार्म/
सरूह/समरतर/ सहकयारवीहरूियाई र्झौिया स्रकया व्वसयाययक फयार्महरू रयातनने छ । 
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(३)  ठूिया व्वसयाययक वंगुरपयािन फयार्महरू : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग सञ्यािनरया 

रहकेया बङ्ख गुरपयािन फयार्महरूरया पयाठयापयाठवी उत्यादन (Breeding)कया ियामग भए ३१ 
वटयाभन्या रयाघथि रयाउ र रयासु (Fattening )को ियामग भए ६१ वटयाभन्या रयाघथि बङ्ख गुर 
पयािन गरवीरहकेो फयार्म/सरूह/समरतर/ सहकयारवी हरूियाई र्झौिया स्रकया व्वसयाययक 
फयार्महरू रयातननेछ । 

ङ)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने रकर 
(१)  सयानया बङ्ख गुरपयािन फयार्म सुदृढवीकरण गन्म वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
(२)  तनजवी/सरूह/समरतररया र्झौिया स्रकया वंगुरपयािन फयार्महरू सुदृढवीकरणकया ियामग वयार्षक  

बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
(३)  तनजवी/सरूह/समरतर/सहकयारवीरया व्वसयाययक ठूिया वंगुरपयािन फयार्महरू सृदृहढकरणकया 

ियामग  वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
च)  रकरको उपयोग :

१)  यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने रकरिे सयानया बङ्ख गुरपयािन फयार्मिे यो रकरबयाट 
बङ्ख गुरको भयािे र खोर तनरया्मण सुधयार रथिया खच्म भएर नजयाने उपकरण सयारग्रवी आहदरया 
खच्म गन्म पयाइनेछ ।

२)  यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट र्झौिया बङ्ख गुरपयािन फयार्मिे यो रकरबयाट 
बङ्ख गुरको प्जनन योग उरेरकया भयािे दईु र बङ्ख गुरको भयािे खोर तनरया्मण सुधयार रथिया खच्म 
भएर नजयाने उपकरण सयारग्रवी आहदरया खच्म गन्म पयाइने छ । 

३) यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट व्वसयाययक बङ्ख गुरपयािन फयार्मिे यो रकरबयाट 
बङ्ख गुरको प्जनन योग उरेरकया भयािे पयाचँवटया र बङ्ख गुरको खोर रर्मर सम्भयार दयानया 
उत्यादन गनने ग्रेण्डर मरक्चर र बयायो गयास बयाहके औषघध, खतनज पदयाथि्म िगयायरकया खपर 
हुने सयारग्रवी खररद गन्म पयाइने छैन । 

छ)  प्स्याव आह्यान: प्ते्यक वष्म तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवी व्वसयाययक बङ्ख गुर फयार्महरूबयाट 
अनुसूचवी १ अनुसयार प्स्याव आह्यान गररनेछ । इचु्क व्वसयायवीहरूिे अनुसूचवी २ अनुसयार 
तनवेदनको सयाथिरया अनुसूचवी ४ बरोजजरको कयाय्मयोजनयासहहर सम्बन्न्र बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
पिु सेवया ियाखयारया रोहकएको सरययावघधक्भत्र आवेदन दरया्म गरयाउनु पननेछ । 

ज) प्स्याव रूल्याङ्कन : तनवेदन परेकया प्स्यावहरू सम्बन्न्र बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया 
ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर 
रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन 
गरवी छनोट गननेछ । 

प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
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रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ख)  छनोट भएकया व्वसयायवीहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट 
गररएकया प्स्यावकियाई अनुसूचवी ६ अनुसयार सम्झौरया गरयाई कयाय्म गन्म िगयाउने छ । छनोट भएकया 
फर्म/संि/ संस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु 
पननेछ । 

ग)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १३ (्झ) अनुसयार छनोट भएकया 
व्वसयायवीियाई दफया १३ (ङ) अनुसयारको रकर एकैपटक उपिब्ध गरयाइने छ । रर पररयोजनयारया 
प्स्यातवर कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र अनुगरन समरतरबयाट प्याप्त भएपलछ फयार्म/
सरूह/समरतर/सहकयारवीको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइनेछ । 

पररचे्द — ८
रत्स्य उत्यादन कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१४.  रत्स्य उत्यादन कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : व्वसयाययक रत्स्य उत्यादन कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया 
 देहयाय बरोजजर हुनेछ । 

क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र प्याथिमरकरयाको आधयाररया छनोट 
गररनेछ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर स्वीकृर रथिया 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख ।

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध : वयार्षक (१ फयार्मरया १ पटक रयात्र) 
ग)  िक्षिर वग्म : सञ्यालिर रत्स्य उत्यादन व्वसयायवी फर्म िक्षिर रहकेया १८देखख ५० वष्म उरेर सरूहकया  

व्वसयायवीहरूियाई कयाय्मरिररया संिग् गरयाइने छ । सयाथि ैसब ैसयारयाजजक सरूहकया कृषकहरूियाई 
प्याथिमरकरया अनुसयार सरयावेि गरयाइने छ । 

ि)  कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म व्वसयाययक रत्स्य उत्यादन फर्मको वगमीकरण : यस कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म   
व्वसयायवीहरूियाई रि उल्लिखखर ३ वग्मरया तवभयाजन गररनेछ :— 
(१)  सयानया रत्स्य उत्यादन फयार्म : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग पोखरवी तनरया्मण कयाय्म पूरया  

गरवी ६– १५ कठ्यारया सञ्यालिर अवस्यारया रहकेो रत्स्य पयािन फयार्महरू रयातनने छ । 
(२)  र्झौिया स्रकया रत्स्य उत्यादन फयार्महरू : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग पोखरवी  

तनरया्मण कयाय्म पूरया गरवी १६–३० कठ्यारया सञ्यालिर अवस्यारया रहकेो वया सो सङ्ख्यारया  
व्वसयाय सञ्यािन गरेको सरूह/ समरतर/ सहकयारवी / तनजवी व्वसयायवीहरूियाई र्झौिया 
स्रकया व्वसयाययक रत्स्य पयािन फयार्महरू रयातनने छ । 
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(३)  ठूिया व्वसयाययक रत्स्य उत्यादन फयार्महरू : यस कयाय्मरिरको प्योजनको ियामग पोखरवी तनरया्मण 

कयाय्म पूरया गरवी ३१ कठ्यादेखख रयाघथिरया सञ्यालिर अवस्यारया रहकेो वया सो सङ्ख्यारया  
व्वसयाय सञ्यािन गरेको सरूह/समरतर/ सहकयारवी /तनजवी व्वसयायवीहरूियाई ठूिया स्रकया  
व्वसयाययक रत्स्य पयािन फयार्महरू रयातनने छ । 

ङ)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने रकर 
(१)  सयानया रत्स्य पयािन फयार्म सुदृढवीकरण गन्म वयार्षक बजेट कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
(२)  तनजवी/सरूह/समरतर/सहकयारवी रया सञ्यालिर र्झौिया स्रकया रत्स्य पयािन फयार्महरू  

सुदृढवीकरणकया ियामग वयार्षक बजेट कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
(३)  तनजवी/सरूह/समरतर/सहकयारवीरया सञ्यालिर ठूिया रत्स्य पयािन फयार्महरू सृदृहढकरणकया 

ियामग  वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।

च)  रकरको उपयोग :
१)  यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने रकरिे सयानया रत्स्य पयािन फयार्मिे यो रकरबयाट रयाछया  

पोखरवीको  सुधयार रथिया खच्म भएर नजयाने उपकरण सयारग्रवी आहदरया खच्म गन्म पयाइने छ ।
२)  यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट र्झौिया रत्स्य पयािन फयार्मिे यो रकरबयाट रयाछया  

पोखरवीको  तनरया्मण सुधयार रथिया खच्म भएर नजयाने उपकरण सयारग्रवी आहदरया खच्म गन्म पयाइने 
छ । 

३)  यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट ठूिया रत्स्य पयािन फयार्मिे यो रकरबयाट रयाछया 
पोखरवीको रर्मर सम्भयार दयानया उत्यादन गनने ग्रेण्डर मरक्चर र बयायो फल्याक बयाहके औषघध, 
खतनज पदयाथि्म िगयायरकया खपर हुने सयारग्रवी खररद गन्म पयाइने छैन । 

छ)  प्स्याव आह्यान: प्ते्यक वष्म तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवी व्वसयाययक रत्स्य पयािन 
फयार्महरूबयाट अनुसूचवी १ अनुसयार प्स्याव आह्यान गररनेछ । इचु्क व्वसयायवीहरूिे अनुसूचवी २ 
अनुसयारको तनवेदनको सयाथिरया अनुसूचवी ४ बरोजजरको कयाय्मयोजनयासहहर सम्बन्न्र बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयारया रोहकएको सरययावघधक्भत्र आवेदन दरया्म गरयाउनु पननेछ । 

ज)  प्स्याव रूल्याङ्कन : तनवेदन परेकया प्स्यावहरू सम्बन्न्र बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया 
ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर 
रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन 
गरवी छनोट गननेछ । 

प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
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ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ख)  छनोट भएकया व्वसयायवीहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट 
गररएकया प्स्यावकियाई अनुसूचवी ६ अनुसयार सम्झौरया गरयाई कयाय्म गन्म िगयाउने छ । छनोट भएकया 
फर्म/संि/ संस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु 
पननेछ । 

ग)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १४ (्झ) अनुसयार छनोट भएकया 
व्वसयायवीियाई दफया १४(ङ) अनुसयारको रकर एकैपटक उपिब्ध गरयाइने छ । रर पररयोजनयारया 
प्स्यातवर कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र अनुगरन समरतरबयाट प्याप्त भएपलछ फयार्म/
सरूह/समरतर/ सहकयारवीको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ । 

पररचे्द– ९
कम्पोष्ट तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१५.  कम्पोष्ट तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : वयारयावरणवीय सुधयारको ियामग ब्यसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) 
फयार्महरूरया कम्पोष्ट तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
क)  कयाय्मरिरको अवघध : कयाय्मरिरको अवघध बढवीरया एक आर्थिक वष्मको हुनेछ । त्यसपलछ सम्बन्न्र 

पिु सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर उति कयाय्मको ियामग प्यातवघधक सेवयाकया 
कयाय्मरिर सरयावेि गरवी सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिरकया ियामग षिते्र छनोटकया आधयारहरू : व्वसयाययक गयाई/भैंसवी पयािन भएको षिते्रकया 
रुिनयामिक रुपरया बढवी व्वसयाययक िेरवी फयार्मकया षिते्रहरूियाई संभयाव्रयाको आधयाररया बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयाको प्याथिमरकीकरणसहहर छनोट गनने छ । फयार्महरू बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया वया सम्बन्न्र अन्य तनकयायरया अतनवयाय्म रुपरया दरया्म भएको हुनु पननेछ 
। 

ग)  कयाय्मरिरकया ियामग उपिब्ध गरयाइने सहयोग :– तवगर वष्महरूरया स्यापनया भै सञ्यािनरया रहकेया 
व्वसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्महरूरया कम्पोष्ट तपट तनरया्मणको ियामग वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया 
स्वीकृर भएको  रकर ५० प्तरिर अनुदयान उपिब्ध गरयाइने छ । 

 नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
 हरिययाकियापहरू कम्पोष्ट तपट तनरया्मणसँग सम्बन्न्र कयाय्महरू: 

• उपयतुि गयाई/भैसवी फयार्महरूको छनोट गरवी कृषक सहभयागवी गरयाउने ।
• कम्पोष्ट तपटको खयािि (५ रवी.िम्बयाई x ४ रवी.चौियाई x १ रवी.गहहरयाई) हुनु पननेछ ।
• खयािि ररवीकयाबयाट कम्पोष्ट तपट तनरया्मण गरवी गयाई/भैसवीहरूको रिरुत्र, स्याउिया, ्झयारपयार 

आहद रयाखे् 
• चचस्यान कर भएरया बिेया बिेयारया पयानवीको ब्यवस्या गनने ।
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• पल्याउने कयाय्म २/३ पटक १/१ रहहनयाको फरकरया गनने ।
• उपयतुि सरयरया रि तनकयालनु पद्मछ ।

ि)  प्स्याव आह्यान : कम्पोष्ट तपट तनरया्मणको ियामग स्यानवीय दैतनक पमत्रकया/बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको  
वेबसयाइिरया १५ हदने सूचनया प्कयाक्िर गरवी प्स्याव आह्यान गररने छ । प्स्याव आह्यानको सूचनया 
अनुसूचवी १ बरोजजर र आवेदन एवर्ख उपिब्ध गरयाउनु पनने कयागजयारहरू अनुसूचवी २ र ३ बरोजजर 
र कयाय्मयोजनया अनुसूचवी ४ बरोजजर हुनु पननेछ । 

ङ)  प्स्याव रूल्याङ्कन : प्स्याव आह्यान बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूको दफया १५ (ि) बरोजजर 
पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । 

   उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ ।
च)  घसफयाररस सयाथि प्याप्त हुन आएकया प्स्यावहरूकया बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 

सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतरिे अनुसूचवी ७ बरोजजरको ढयाचँयारया रूल्याङ्कन गरवी छनोट गननेछ । 
छ)  रूल्याङ्कन समरतरद्यारया छनोट गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजर सम्झौरया गरवी अनुदयान 

रकर उपिब्ध गरयाइने छ । अनुदयान प्याप्त गरवी कम्पोष्ट तपट तनरया्मण गरेकया कृषकहरूिे अनुसूचवी ८ 
बरोजजरको ढयाचँयारया प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पेस गनु्म पननेछ । 

ज)  रूल्याङ्कनकया आधयारहरू : अनुसूचवी ७ बरोजजरको प्स्यावहरूको रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय 
अनुसयार हुनेछन्ख : 

क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 
(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

्झ)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १५ (ज) अनुसयार छनोट भएकया 
व्वसयायवीियाई दफया १५ (ि) बरोजजरको रकर अनुगरन समरतरको स्िगर अनुगरन पचियार 
कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ संस्याको खयारयारया 
अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द– १०
तबदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१६. तबदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : ब्यसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्महरूरया   
आहयारयाको सरुचचर उपयोग गन्म तबदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) खररद रथिया जियानरया ७० प्तरिर  
ियागर सया्झदेयारवीरया यो कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 
क)  कयाय्मरिरको अवघध : कयाय्मरिरको अवघध बढवीरया एक आर्थिक वष्मको हुनेछ । त्यसपलछ सम्बन्न्र 
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पिु सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर उति कयाय्मको ियामग प्यातवघधक सेवयाकया 
कयाय्मरिर सरयावेि गरवी सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिरकया ियामग षिते्र छनोटकया आधयारहरू : व्वसयाययक गयाई/भैंसवी पयािन भएको षिते्रकया 
रुिनयामिक रुपरया बढवी व्वसयाययक िेरवी फयार्मकया षिते्रहरूियाई संभयाव्रयाको आधयाररया बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयाको प्याथिमरकीकरणसहहर छनोट गनने छ । फयार्महरू बयाणगङ्या 
नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया वया सम्बन्न्र अन्य तनकयायरया अतनवयाय्म रुपरया दरया्म भएको हुनु पननेछ । 

ग)  कयाय्मरिरकया ियामग उपिब्ध गरयाइने सहयोग :– तवगर वष्महरूरया स्यापनया भै सञ्यािनरया रहकेया 
व्वसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्महरूरया तबदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) खररद रथिया जियानयाको 
ियामग वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया स्वीकृर भएको रकर ७० प्तरिर अनुदयान उपिब्ध गरयाइने छ ।

नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ३० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
हरिययाकियापहरू तवदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) खररदसँग सम्बन्न्र कयाय्महरू: 

• उपयतुि गयाई/भैसवी फयार्महरूको छनोट गरवी कृषक सहभयागवी गरयाउने ।
• पिु आहयारयाको सरुचचर उपयोगरया सहयोग गनने ।
• सरय रथिया रिरको बचर हुने ।
• पिु आहयारयाको ियामग सुकेको वया हररयो ियासँको टुरिया पयानने कयाय्म सञ्यािनरया सहज हुने ।
• उत्यादन ियागर कर गन्म सहकने ।

ि)  प्स्याव आह्यान : तबदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) खररदको ियामग स्यानवीय दैतनक पमत्रकया/
बयाणगङ्या   नगरपयालिकयाको वेबसयाइिरया १५ हदने सूचनया प्कयाक्िर गरवी प्स्याव आह्यान गररने छ । 
प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी १ बरोजजर र आवेदन एवर्ख उपिब्ध गरयाउनु पनने कयागजयारहरू 
अनुसूचवी २ र ३ बरोजजर र कयाय्मयोजनया अनुसूचवी ४ बरोजजर हुनु पननेछ । 

ङ)  प्स्याव रूल्याङ्कन : प्स्याव आह्यान बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूको दफया १३ (ि) बरोजजर  
पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण 
गरवी बयाणगङ्या  नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने 
छ । 

   उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ 
च)  घसफयाररस सयाथि प्याप्त हुन आएकया प्स्यावहरूकया बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 

सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतरिे अनुसूचवी ७ बरोजजरको ढयाचँयारया रूल्याङ्कन गरवी छनोट गननेछ । 
छ)  रूल्याङ्कन समरतरद्यारया छनोट गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजर सम्झौरया गरवी अनुदयान 

रकर उपिब्ध गरयाइने छ । अनुदयान प्याप्त गरवी तवदु्त्तवीय च्यापकटर (चयारया रेघसन) खररद गरेकया 
कृषकहरूिे अनुसूचवी ८ बरोजजरको ढयाचँयारया प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पेस गनु्म 
पननेछ । 

ज)  रूल्याङ्कनकया आधयारहरू : अनुसूचवी ७ बरोजजरको प्स्यावहरूको रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय 
अनुसयार  हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी 
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अनुभव (५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया 
(१०), ि.) रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर 
वस्कुो बजयार योजनया (१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक 
सुरषियाको व्वस्यापन (१०), ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव 
(२)

ख)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १६ (ज) अनुसयार छनोट 
भएकया व्वसयायवीियाई दफया १६ (ि) बरोजजरको रकर अनुगरन समरतरको स्िगर 
अनुगरन पचियार कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त 
भएपलछ संस्याको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द– ११
सयाइिो तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१७.  सयाईिो तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया :
 अ)  पररचय : पिुपयािन षिते्ररया व्वसयाययकरणको रथिया दधु उत्यादन ियागर िटयाउने कयाय्मको ियामग पिु 

आहयारयाको तवकयास हुनु जरुरवी र हयाि नेपयािरया हहउंद रहहनयारया पिु आहयारयाको अभयावियाई पररपूर्र 
गन्म वषया्म ययाररया उत्यादन भएको हररयो ियासँियाई सयाईिेज बनयाई संरषिण गन्मकया ियामग सयाईिो 
तपट तनरया्मण गन्म आवश्यक देखखएकोिे यो कयाय्मरिर सञ्यािन गहएको छ । प्हरियया देहयाय बरोजजर 
हुनेछ । 

आ)  उदे्श्य : यस कयाय्मरिरको उदे्श्य देहयाय बरोजजर हुनेछन्ख ।
• पिु आहयारयाको अभयाव हुने सरयरया पिुआहयारयाको उपिब्धरया गरयाई पिु उत्यादकविरया 

वमृधि गनने ।
• पिु उत्यादनरया ियाग्े खच्म कर गनने ।
• सयाईिो तपट तनरया्मण कयाय्मरिरियाई सहज, सरि, मररब्ययवी, पयारदिमी रुपिे सञ्यािन गनने ।

इ)  सयाईिो तपट तनरया्मण कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया: कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ 
।
क)  कयाय्मरिरको अवघध : कयाय्मरिरको अवघध बढवीरया एक आर्थिक वष्मको हुनेछ । त्यसपलछ 

सम्बन्न्र पिु  सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर उति कयाय्मको ियामग 
प्यातवघधक सेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिरकया ियामग षिते्र छनोटकया आधयारहरू : व्वसयाययक गयाई/भैंसवी पयािन भएको षिते्रकया 
रुिनयामिक रुपरया बढवी व्वसयाययक िेरवी फयार्मकया षिते्रहरूियाई संभयाव्रयाको आधयाररया 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिुसेवया ियाखयाको प्याथिमरकीकरणसहहर छनोट गननेछ । फयार्महरू 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया वया सम्बन्न्र अन्य तनकयायरया अतनवयाय्म रुपरया दरया्म 
भएको हुनु पननेछ । 
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ग)  कयाय्मरिरकया ियामग उपिब्ध गरयाइने सहयोग :– नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र तवगर वष्महरूरया 

स्यापनया भै सञ्यािनरया रहकेया व्वसयाययक गयाई/भैसवी (िेरवी) फयार्महरूरया सयाईिो तपट 
तनरया्मणको ियामग वयार्षक कयाय्मरिर बजटेरया स्वीकृर भएको रकर ५० प्तरिर अनुदयान 
उपिब्ध गरयाइने छ । 

 नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
 हरिययाकियापहरू सयाईिो तपट तनरया्मणसँग सम्बन्न्र कयाय्महरू: 

• उपयतुि गयाई/भैसवी फयार्महरूको छनोट गरवी कृषक सहभयागवी गरयाउने ।
• सयाईिो तपटको खयािि ८०० िन हफट (१.५ रवी. × १ रवी.× १ रवी.) हुनु पननेछ ।
• खयािि ररवीकयाबयाट सयाईिो तपट तनरया्मण गरवी गयाई/भैसवीहरूको आहयारयाको ियामग हररयो 

ियासँबयाट सयाईिेज बनयाई सुरक्षिर रयाखवी हहउंदरया ियासँको आवश्यकरया पररपूर्र गनने ।
ि)  प्स्याव आह्यान : सयाईिो तपट तनरया्मणको ियामग स्यानवीय दैतनक पमत्रकया/बयाणगङ्या नगरपयालिकयाको  

वेबसयाइिरया १५ हदने सूचनया प्कयाक्िर गरवी प्स्याव आह्यान गररने छ । प्स्याव आह्यानको सूचनया 
अनुसूचवी १ बरोजजर र आवेदन एवर्ख उपिब्ध गरयाउनु पनने कयागजयारहरू अनुसूचवी २ र ३ बरोजजर 
र कयाय्मयोजनया अनुसूचवी ४ बरोजजर हुनु पननेछ । 

ङ)  प्स्याव रूल्याङ्कन : प्स्याव आह्यान बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूको दफया १७ (ि) बरोजजर 
पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी 
बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गननेछ । 
उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ । 

च)  घसफयाररस सयाथि प्याप्त हुन आएकया प्स्यावहरूकया बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 
सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतरिे अनुसूचवी ७ बरोजजरको ढयाचँयारया रूल्याङ्कन गरवी छनोट गननेछ । 

छ)  रूल्याङ्कन समरतरद्यारया छनोट गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजर सम्झौरया गरवी अनुदयान 
रकर उपिब्ध गरयाइने छ । अनुदयान प्याप्त गरवी सयाईिो तपट तनरया्मण गरेकया कृषकहरूिे अनुसूचवी ८ 
बरोजजरको  ढयाचँयारया प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पेस गनु्म पननेछ । 

ज) रूल्याङ्कनकया आधयारहरू : प्स्यावहरूको रूल्याङ्कनकया आधयारहरू अनुसूचवी ७ बरोजजरको देहयाय 
अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी 

अनुभव (५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया 
(१०), ि.) रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर 
वस्कुो बजयार योजनया (१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक 
सुरषियाको व्वस्यापन (१०), ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव 
(२)

्झ)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १७ (ज) अनुसयार छनोट भएकया 
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व्वसयायवीियाई दफया १७(ि) बरोजजरको रकर अनुगरन समरतरको स्िगर अनुगरन पचियार 
कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ संस्याको खयारयारया 
अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द– १२
दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनया कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१८.  दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनया कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया : दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया  
 आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनया कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर हुनेछ । 

क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सकभर नगरपयालिकया वया 
नगरोन्मखु ब्ययापयाररक केन्द्रियाई िक्षिर दधु सङ्किन गरवी रहकेया तनजवी उद्रवी/सरूह/समरतर/
सहकयारवीहरूियाई प्याथिमरकरयाको आधयाररया छनोट गररनेछ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया 
ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर स्वीकृर रथिया सञ्यािन गन्म सके् छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध: यस कयाय्मरिर अन्तग्मर छनोट भएकया तनजवी उद्रवी/सरूह/समरतर/
सहकयारवी हरूियाई एक पटककया ियामग अनुदयान सहयोग उपिवध गरयाइने छ । त्यसपलछ सम्बन्न्र 
पिु सेवया ियाखयािे आफनो तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर दगु्ध सङ्किन केन्द्रहरूकया ियामग प्यातवघधक 
सेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ग)  िक्षिर वग्म: नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र दगु्ध सङ्किन केन्द्र स्यापनया गरवी सञ्यािनरया रहकेया (१८देखख 
५० वष्म उरेर सरूहकया) तनजवी उद्रवी/सरूह/समरतर/सहकयारवीहरूियाई व्वसयायवीहरू हुनेछन्ख । 

ि)  बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया बयाणगङ्या, कतपिवस्िेु वयार्षक स्वीकृर कयाय्मरिर अनुसयार 
कम्तिरया १५ हदने सयाव्मजतनक सूचनया प्कयािन गरवी दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) 
स्यापनयाको ियामग अनुसूचवी १ बरोजजरको प्स्याव आह्यान गननेछ ।

ि.)  उति सरययावघधरया दरया्म हुन आएकया अनुसूचवी २ र ४ बरोजजरकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ७ 
बरोजजर रूल्याङ्कन गन्मको ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवयासँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन 
समरतररया पेस गररनेछ ।

च)  दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाकया ियामग तनम् सर्महरू पूरया भएको हुनु पननेछ ।
• दैतनक कम्तिरया २००० लिटर दधु सङ्किन र तबरिी तवररण भै आएको हुनु पननेछ ।
• दगु्ध सङ्किन केन्द्र सकभर नगरपयालिकया वया नगरोन्मखु ब्ययापयाररक केन्द्ररया अवम्स्र हुनु 

पननेछ ।
• दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनया गररने स्िरया बयाटो, पयानवी, तबजिुवी 

जस्या पूवया्मधयारको ब्यवस्या भएको हुनु पननेछ ।
• प्स्यातवर दगु्ध सङ्किन केन्द्र कम्तिरया ५ वष्मसम्म सोहवी स्यानरया सञ्यालिर रहने प्त्ययाभूतर 

हुनु पननेछ 
छ)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने अनुदयान रकर :
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• दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाको ियामग वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया 

स्वीकृर भएको रकर । 
नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको े ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
ज)  दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाको ियामग अनुसूचवी ७ बरोजजर गहठर रूल्याङ्कन 

समरतरिे रययार गरेको रूल्याङ्कनको आधयाररया उपयतुि सया्झदेयारको छनोट गननेछ ।
्झ)  छनोट भएको सया्झदेयारसँग सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयािे अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया 

गरवी कयाय्मरिर सञ्यािन गननेछ ।
ञ)  सया्झदेयारिे दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाको ियामग आफूिे सहकयाय्म गनने रकर 

बरयाबरको कयाय्म सम्पन् गरवी खच्म गरेको रकरको तनयर अनुसयारको तबि तबजक, दयाखखिया ररपोट्म 
र अन्य आवश्यक कयागजयारहरूसहहर भुतियानवीको ियामग अनुरोध गरे पचियार पिु सेवया ियाखयािे 
स्िगर प्यातवघधक तनरवीषिण प्तरवेदनको आधयाररया रनयाघसव ठहरेरया रयात्र सम्झौरया रुरयातबकको 
आर्थिक सहयोग सम्बन्न्र सया्ेझदयारको खयारयारया तनकयासया हदनेछ ।

ट)  बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयाबयाट दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाको 
ियामग प्याप्त आर्थिक सहयोग रकर तनम् अनुसयारकया कयाय्महरूरया खच्म गन्म सहकने छ ।
• आईस बैंक (प्यान्ट) खररद/ढुवयानवी/जियान सम्बन्वी कयाय्म । क्ययान कने्टनर, हफ्ज वया हिप 

हफ्ज खररद 
• मरल्क क्ययान खररद ।
• ढि तनकयास रथिया फोहर व्वस्यापनकया ियामग आवश्यक तनरया्मण कयाय्महरू ।

ठ)  अनुदयान रकरको उपयोग : यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट व्वसयायवीिे दगु्ध सङ्किन 
केन्द्ररया दफया १८ (ट) बरोजजरकया कयाय्मरया रयात्र खच्म गन्म सके्छन्ख । 

ि)  प्स्याव आह्यान: नगरपयालिकयाक्भत्र दगु्ध सङ्किन केन्द्र सञ्यािन गरवी रहकेया तनजवी उद्रवी/सरूह/
समरतर /सहकयारवीहरूबयाट सहकयाय्मरया दगु्ध सङ्किन केन्द्ररया आईस बैंक (प्यान्ट) स्यापनयाकया ियामग 
प्स्याव आह्यान गररनेछ । प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी १ बरोजजर र अनुदयान सहयोग 
प्याप्त गन्मको ियामग हदइने आवेदन पत्र रथिया संक्षिप्त कयाय्मयोजनया प्स्याव रिरि: अनुसूचवी २ र ४ 
बरोजजर हुनेछ । 

ढ)  प्स्याव रूल्याङ्कन : दफया १८ (ि.) बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 
सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको 
आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ । 

प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
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ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ख)  छनोट भएकया दगु्ध सङ्किन केन्द्रहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे 
छनोट गररएकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया गरयाइने छ । छनोट 
भएकया संस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु पननेछ । 

ग)  छनोट भएकया तनजवी उद्रवी/सरूह/समरतर/सहकयारवीहरूियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया 
दफया १८

ि)  अनुसयार छनोट भएकया दगु्ध सङ्किन केन्द्रहरूियाई दफया १८ (छ) बरोजजरको  रकर अनुगरन 
समरतरको स्िगर अनुगरन पचियार कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट 
प्याप्त भएपलछ संस्याको खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द– १३
िेरवी पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

१९.  िेरवी पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया: िेरवी पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय 
बरोजजर  हुनेछ । 
क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सकभर नगरपयालिकया वया 

नगरोन्मखु ब्ययापयाररक केन्द्रियाई िक्षिर िेरवी पसि सुधयार गनने कयाय्मियाई प्याथिमरकरयाको आधयाररया 
छनोट गररनेछ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर 
स्वीकृर रथिया सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध: यस कयाय्मरिर अन्तग्मर छनोट भएकया िेरवी पसि हरूियाई एक पटककया 
ियामग अनुदयान सहयोग उपिवध गरयाइने छ । त्यसपलछ सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयािे आफनो 
तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर िेरवी पसिहरूकया ियामग प्यातवघधक सेवया टेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ग)  िक्षिर वग्म: नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सञ्यािन गरवी रहकेया (१८देखख ५० वष्म उरेर सरूहकया) िेरवी 
पसि व्वसयायरया आवधि भइ िेरवी पसि सञ्यािन गरवी रहेकया व्वसयायवीहरू हुनेछन्ख । 

ि)  बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखया बयाणगङ्या, कतपिवस्िेु वयार्षक स्वीकृर कयाय्मरिर 
अनुसयार कम्तिरया १५ हदने सयाव्मजतनक सूचनया प्कयािन गरवी िेरवी पसि सुधयारको ियामग अनुसूचवी १ 
बरोजजरको  प्स्याव आह्यान गननेछ ।

ि.)  उति सरययावघधरया दरया्म हुन आएकया अनुसूचवी २ र ४ बरोजजरकया प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ७ 
बरोजजर रूल्याङ्कन गन्मको ियामग बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवयासँग सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन 
समरतररया पेस गररनेछ ।

च)  िेरवी पसि सुधयारकया ियामग तनम् सर्महरू पूरया भएको हुनु पननेछ ।
• कम्तिरया १०० लिटर दधु सङ्किन र तबरिी तवररण भै आएको हुनु पननेछ ।
• िेरवी पसि सकभर नगरपयालिकया वया नगरोन्मखु ब्ययापयाररक केन्द्ररया अवम्स्र हुनु पननेछ ।

छ)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने अनुदयान रकर :
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• िेरवी पसि सुधयारको ियामग वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 

नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको े ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।
ज)  िेरवी पसि सुधयारको ियामग अनुसूचवी ७ बरोजजरको रूल्याङ्कन गन्म बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया 

रूल्याङ्कन समरतरिे रययार गरेको रूल्याङ्कनको आधयाररया उपयतुि सया्झदेयारको छनोट गननेछ ।
्झ)  छनोट भएको सया्झदेयारसँग सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयािे अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया 

गरवी कयाय्मरिर सञ्यािन गननेछ ।
ञ)  सया्झदेयारिे िेरवी पसि सुधयारको ियामग आफूिे सहकयाय्म गनने रकर बरयाबरको कयाय्म सम्पन् गरवी 

खच्म  गरेको रकरको तनयर अनुसयारको तबि तबजक, दयाखखिया ररपोट्म र अन्य आवश्यक 
कयागजयारहरूसहहर भुतियानवीको ियामग अनुरोध गरे पचियार पिु सेवया ियाखयािे स्िगर प्यातवघधक 
तनरवीषिण प्तरवेदनको आधयाररया रनयाघसव ठहरेरया रयात्र सम्झौरया रुरयातबकको आर्थिक सहयोग 
सम्बन्न्र सया्झदेयारको खयारयारया तनकयासया हदनेछ ।

ट)  बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयाबयाट िेरवी पसि सुधयारको ियामग प्याप्त आर्थिक सहयोग रकर 
तनम् अनुसयारकया कयाय्महरूरया खच्म गन्म सहकने छ ।
• तबरिी कषि सुधयार, टयायि रयाव्मि हफहटंग, घसहटंग एरेनजरेन्ट, बोि्म ब्ययानर आहद
• क्ययान कने्टनर, हफ्ज वया हिप हफ्ज खररद ।
• भेम्ण्डग रेघसन खररद र सञ्यािन ।
• िेरवी पसिको सजयावट र फोहर ब्ययावस्यापन आहद ।

ठ)  सुधयाररएको िेरवी पसिरया तनम् अनुसयारको रयापदण्ड पूरया भएको हुनु पननेछ ।
• ठूिो पसिको षिते्रफि सरयान्यरयया १२ हफट चौियाई २० हफट िम्बयाई भएको रथिया सयानो 

पसिको हकरया िम्बयाई १२ हफट चौियाई १० हफट भएको हुनु पननेछ ।
• पसिको उचयाई १० हफट रथिया क्भत्तया पक्या खयािको र क्भत्तयाको क्भत्रवी भयागरया ६ हफट उचयाइ 

भयागसम्म सेरो रंगको टयायि िगयाएको हुनु पननेछ ।
• तबरिी कषिको भूई नचचप्ने, पयानवी नजम्े, नसोस् े हकघसरिे ढियान गररएको वया टयायि 

रयाव्मि िगयाई सजजिै सफया  गन्म सहकने हकघसरको रथिया घसलिङ् धिुो रैिो नखस् ेर पयानवी 
नरपकीने गरवी बनयाइएको हुनु पननेछ ।

• िेरवी पसि रथिया आसपयासको षिते्र सफया र आकष्मक हुनु पननेछ ।
• पसिरया प्योग गररने औजयार उपकरण खखयया नियागेको रथिया गुणस्रवीय से्टनिेस स्टवीििे 

बनेको हुनु पननेछ ।
• िेरवी पसिरया कयार गनने कर्मचयारवीिे एप्ोन, गरबटु, क्ययाप र ग्ोव िगयाउनु पननेछ ।
• पसिरया ज्झगया वया अवयाञ्ञ्छर जजवजन्त ुपस् नसके् हकघसरिे जयािवी ढोकयाको व्वस्या हुनु 

पननेछ 
• िेरवी पसिरया कम्तिरया पतन एउटया हिप हफ्ज वया चचिर हुनु पननेछ ।

ि)  अनुदयान रकरको उपयोग: यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट व्वसयायवीिे िेरवी पसि दफया 
१९(ट) बरोजजरकया कयाय्मरया रयात्र खच्म गन्म सके्छन्ख । 
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ढ)  प्स्याव आह्यान: नगरपयालिकयाक्भत्र िेरवी पसि सञ्यािन गरवी रहकेया व्वसयायवीहरूबयाट सहकयाय्मरया 

िेरवी पसि सुधयारकया ियामग प्स्याव आह्यान गररनेछ । प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी १ बरोजजर 
र अनुदयान सहयोग प्याप्त गन्मको ियामग हदइने आवेदन पत्र रथिया संक्षिप्त कयाय्मयोजनया प्स्याव रिरि: 
अनुसूचवी २ र ४ बरोजजर हुनेछ । 

ण) प्स्याव रूल्याङ्कन : दफया १९ (ि.) बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 
सम्बन्न्र गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको 
आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ । 

प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ज)  छनोट भएकया िेरवी पसिहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट गररएकया 
प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया गरयाइने छ । छनोट भएकयासंस्यािे 
अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु पननेछ । 

्झ)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया १९ (ज) अनुसयार छनोट भएकया 
िेरवी पसिहरूियाई दफया १९ (छ) बरोजजरको  रकर अनुगरन समरतरको स्िगर अनुगरन 
पचियार कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ संस्याको 
खयारयारया अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।

पररचे्द– १४
रयासु पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन तवघध :

२०. रयासु पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया: रयासु पसि सुधयार कयाय्मरिर सञ्यािन प्हरियया देहयाय बरोजजर 
हुनेछ । 
क)  कयाय्मरिर सञ्यािन हुने षिते्रहरू : बयाणगङ्या नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र प्याथिमरकरयाको आधयाररया छनोट 

गररनेछ । बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे यस कयाय्मतवघध अनुसयार कयाय्मरिर स्वीकृर रथिया 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 

ख)  कयाय्मरिर सञ्यािन अवघध: यस कयाय्मरिर अन्तग्मर छनोट भएकया रयासु पसि हरूियाई एक पटककया 
ियामग अनुदयान सहयोग उपिवध गरयाइने छ । त्यसपलछ सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयािे आफनो 
तनयमरर कयाय्मरिर अन्तग्मर रयासु पसिहरूकया ियामग प्यातवघधक सेवया टेवयाकया कयाय्मरिर सरयावेि गरवी 
सञ्यािन गन्म सके्छन्ख । 
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ग)  िक्षिर वग्म: नगरपयालिकया षिते्रक्भत्र सञ्यािन गरवी रहकेया (१८देखख ५० वष्म उरेर सरूहकया) रयासु 

पसि व्वसयायरया आवधि भइ रयासु पसि सञ्यािन गरवी रहेकया व्वसयायवीहरू हुनेछन्ख । 
ि)  कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध गरयाइने अनुदयान रकर :

• रयासु पसि सुधयारको ियामग वयार्षक बजटे कयाय्मरिररया स्वीकृर भएको रकर । 
 नोट : प्स्यावकिे कम्तिरया अनुदयान रकर बरयाबरको ५० प्तरिर रकर िगयानवी गनु्म पननेछ ।

ङ)  अनुदयान रकरको उपयोग : यस कयाय्मरिरबयाट उपिब्ध हुने रकरबयाट व्वसयायवीिे रयासु पसि 
कषिको क्भत्तयारया कम्तिरया ५ हफट सेरो टयायि िगयाउने र भुईरया रयाब्मि वया टयायि तबछययाउनु पनने, 
पिुको  प्कयार/हकघसर अनुसयारको रयासु अिग अिग रयाखवी अिग अिग बचे्नकया ियामग पयाटनेिन 
गनने, बध स्िरया कयाट्खने, भूत्याउने र सफया गनने स्याब तनरया्मण गनने, हिप हफ्ज खररद, से्टनिेस 
स्टलिको औजयारहरू खररद गन्म, हिजजटि ररयाज,ु अचयानो, एप्ोन, गरबटु, रयासक, क्ययाप, ग्ोब 
आहद खररद गन्म सके्छन्ख । 

च)  प्स्याव आह्यान: नगरपयालिकयाक्भत्र रयासु पसि सञ्यािन गरवी रहकेया व्वसयायवीहरूबयाट सहकयाय्मरया 
रयासु पसि सुधयारकया ियामग प्स्याव आह्यान गररनेछ । प्स्याव आह्यानको सूचनया अनुसूचवी १ 
बरोजजर र अनुदयान सहयोग प्याप्त गन्मको ियामग हदइने आवेदन पत्र रथिया संक्षिप्त कयाय्मयोजनया 
प्स्याव रिरि:  अनुसूचवी २ र ४ बरोजजर हुनेछ । 

छ)  प्स्याव रूल्याङ्कन : दफया २० (च) बरोजजर पेस हुन आएकया प्स्यावहरूियाई बयाणगङ्या नगरपयालिकया 
पिु सेवया ियाखयारयाफ्म र प्याथिमरकीकरण गरवी बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु सेवया तवकयाससँग 
सम्बन्न्र  गहठर रूल्याङ्कन समरतररया पेस गनने छ । उति समरतरिे प्याथिमरकरया रथिया रयायको 
आधयाररया पुनरयाविोकन गरवी छनोट गननेछ ।

 प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू देहयाय अनुसयार हुनेछन्ख : 
क)  कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या (१०), ख) व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव 

(५), ग) प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (५), ि) तवत्तवीय षिररया (१०), ि.) 
रोजगयारवीको अवस्या (५), च) वयारयावरणवीय उपयतुिरया (५), छ) उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया 
(१५), ज) व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (३०), ्झ) जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन (१०), 
ञ) िैक्षिक योगरया (३), ट) वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (२)

ज)  छनोट भएकया रयासु पसिहरूसँग सम्झौरया : बयाणगङ्या नगरपयालिकया पिु सेवया ियाखयािे छनोट 
गररएकया  प्स्यावहरूियाई अनुसूचवी ६ बरोजजरको हद्पषिवीय सम्झौरया गरयाइने छ । छनोट 
भएकयासंस्यािे अनुसूचवी ८ बरोजजर प्गतर तववरण सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयारया पठयाउनु पननेछ । 

्झ)  छनोट भएकया व्वसयायवीियाई रकर उपिब्ध गरयाउने रररकया दफया २०(ज) अनुसयार छनोट भएकया 
रयासु पसिहरूियाई दफया २०(ि) बरोजजरको रकर अनुगरन समरतरको स्िगर अनुगरन पचियार 
कयाय्म सम्पन् भएको घसफयाररस सम्बन्न्र पिु सेवया ियाखयाबयाट प्याप्त भएपलछ संस्याको खयारयारया 
अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाइने छ ।
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पररचे्द — १५

नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि सम्बन्वी ब्यवस्या

२१.  नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि सम्बन्वी ब्यवस्या :
अ)  नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि (VLAT) : (१) यस कयाय्मतवघध बरोजजर पिु सेवया सम्बन्वी 

कयाय्मरिर सञ्यािनको ियामग नवीतरगर ब्यवस्या रथिया सरस्या सरयाधयान सम्बन्रया आवश्यक 
तनदनेिनकया सयाथि ैपिु तवकयास सम्बन्वी तवक्भन् हरिययाकियापहरू सञ्यािनको  ियामग देहयाय बरोजजरको  
नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि गठन हुनेछ ।
• नगर प्रुख      —  अध्यषि
• नगर उप प्रुख      —  सदस्
• प्रुख प्ियासकीय अघधकृर    —  सदस्
• ियाखया प्रुख — यवुया, खेिकुद रथिया क्िषिया ियाखया  —  सदस्
• संयोजक — आर्थिक तवकयास समरतर   —  सदस्
• ियाखया प्रुख — कृतष तवकयास ियाखया   —  सदस्
• ियाखया प्रुख — योजनया ियाखया    —  सदस्
• प्यातवघधक कर्मचयारवी — पिु सेवया ियाखया   —  सदस्
• ियाखया प्रुख—पिु सेवया ियाखया    —  सदस् सचचव

आ)  नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदि भूमरकया र जजम्मवेयारवीहरू :  
• नगरस्ररया पिु तवकयाससँग सम्बन्न्र सरकयारवी/ गैर सरकयारवी तनकयायहरू बवीच सरन्वय 

गरवी एकीकृर पिु तवकयासकया कयाय्म योजनया बनयाउने ।
• कयाय्मरिररया ररतिरया र दोहोरोपनया हटयाउनको ियामग सरन्वययामिक हहसयाबिे कयाय्मरिर 

कयायया्मन्वयन गरयाउने ।
• नगरस्ररया पिु तवकयास सम्बन्वी सम्भयाव् कयाय्मरिरहरूको पहहचयान गरवी योजनया रजु्मरया 

गन्म सहयोग गनने ।
• नगरस्ररया सञ्यालिर पिु तवकयास कयाय्मरिरहरूको अनुगरन, रूल्याङ्कन र सुपररवेषिण गनने ।
• भैरहकेो र योजनया रजु्मरया गररएको पिु सेवया सम्बन्वी कयाय्मरिरहरू सफि भएकया कयाय्मरिर 

एवर्ख सरस्या तवशे्षण आहद गनु्मको सयाथि ैसरस्या सरयाधयानकया ियामग आवश्यक कदर 
उठयाउने ।

• आवश्यकरया र पररवर्रर पररम्स्रवी अनुसयार नवीतरगर गनने ।
इ)  नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदिको बठैक :  नगरस्रवीय पिु तवकयास कयाय्मदिको बठैक 

आवश्यकरया अनुसयार बस्छे र सरय अवघध रोकी स्ष्ट कयाय्मरिर योजनया रजु्मरया गननेछ । रर यस्ो 
बठैक कम्तिरया प्ते्यक ४ रहहनयारया एक पटक बस् ुअतनवयाय्म हुनेछ ।
• पिु तवकयास कयाय्मदििे आवश्यकरया अनुसयार बढवीरया ३ जनया तविेषज् वया पदयाघधकयारवीियाई 

समरतरको बठैकरया आरन्तण गन्म सके्छ ।
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ई)  कयाय्मरिर रूल्याङ्कन समरतर : 
(१)  कयाय्मरिर सञ्यािन गन्मकया ियामग पेस भएकया प्स्यावहरूको रूल्याङ्कन गन्म बयाणगङ्या 

नगरपयालिकयारया देहयाय बरोजजरको रूल्याङ्कन समरतर गठन हुनेछ ।
(क)  प्रुख प्ियासकीय अघधकृर    — संयोजक
(ख)  ियाखया प्रुख — योजनया ियाखया   — सदस्
(ग)  प्यातवघधक कर्मचयारवी — पिु सेवया ियाखया  — सदस्
(ि)  ियाखया प्रुख—पिु सेवया ियाखया   — सदस् सचचव

(२)  रूल्याङ्कन समरतरिे आवश्यकरया अनुसयार बढवीरया २ जनया तविेषज् वया पदयाघधकयारवीियाई 
समरतरको बठैकरया आरन्तण गन्म सके्छ ।

(३)  यस कयाय्मतवघधको तवक्भन् दफयाहरूरया उल्लिखखर कयार, कर्मब्य र अघधकयारको अतरररति 
रूल्याङ्कन समरतरको कयार, कर्मब्य र अघधकयार देहयाय बरोजजर हुनेछ ।
(क)  पेस भएकया प्स्यावहरूको अनुसूचवी—७ बरोजजर रूल्याङ्कन गरवी छनोट रथिया 

स्वीकृरको ियामग पिु तवकयास कयाय्मदिरया पेस गनने ।
(ख)  स्िगर प्रयाणवीकरण गनने/गरयाउने ।
(ग)  स्िगर प्रयाणवीकरणबयाट प्याप्त ररपोट्मको आधयाररया रूल्याङ्कन गनने ।

पररचे्द – १६
भुतियानवी प्हरियया

२२.  भुतियानवीको ियामग पेस गनु्मपनने कयागजयार : 
अ) कयाय्मरिररया सहभयागवी तनजवी उद्रवी/कृषक/सरूह/समरतर/सहकयारवी रथिया तनजवी फयार्मिे कयार सम्पन् 

गरवी भुतियानवीको ियामग तनम्यानुसयारकया कयागजयारहरू संिग् रयाखवी पिु सेवया ियाखयारया पेस गनु्म पननेछ । 
यसरवी भुतियानवीकया ियामग तनवेदन पेस गदया्म देहयाय बरोजजरको कयागजयारहरू संिग् रयाखवी पेस गनु्म 
पननेछ:
(क) सम्झौरया – पत्रको प्तरलितप र कयाय्मदेिको प्तरलितप, 
(ख)  स्वीकृर कयाय्मयोजनयाको प्तरलिप हर रोहकए बरोजजरको हरिययाकियापरया गररएको खच्मको 

तववरण, 
(ग)  तनरया्मण कयाय्मकया ियामग प्यातवघधकिे रययार गरेको तबि, (ि) कयाय्म सम्पन् प्तरवेदन, 
(ि.)  तबि तबजकहरूको सक्ि प्तर 
(च)  रययार गररएको संरचनया रथिया खरहद गररएकया उपकरणहरूको फोटो, 
(छ)  फयार्मरया रहकेया पिुवस्कुो तवरया गररउको कयागजयारहरूको प्तरलितप, 
(ज)  अनुदयानग्रयाहवीिे कयाय्म सम्पन् गरेको प्तरवेदन (्झ) सम्बन्न्र विया कयायया्मियको घसफयाररस, 
(ञ) सया्झदेयार संस्याको िेटरप्यािरया लिखखर तनवेदन (ट) सूचनयापयाटवी/होर्िङ् बोि्मको फोटो, 
(ठ)  सयाव्मजतनक सुनुवयाइको रयाईन्युटको प्तरलितप (ि) आवश्यक तनण्मयहरूको प्तरलितप आहद ।



334

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
(२)  स्िगर अनुगरन गरेको अनुगरन प्तरवेदनको आधयाररया कयाय्मरिर रूल्याङ्कन रथिया तनदनेिक 

समरतरिे अनुरोदन गरे पचियार अनुदयान रकर उपिब्ध गरयाईनेछ ।
आ)  रकर उपिब्ध गररने आधयारहरू : अनुदयानग्रयाहवीियाई देहयाय बरोजजरको आधयाररया रकर भुतियानवी                   

गररनेछ 
(क)  कयाय्मरिर सञ्यािनको ियामग पेस्ी रकर उपिवध गरयाइने छैन्ख।
(ख)  कयाय्म प्गतर र कयाय्म सम्पन्रया पचियार रयात्र रकर भुतियानवी हदइनेछ ।
(ग)  एकै प्कृतरको कयाय्मरिररया दोहोरो पनने गरवी सरयावेि गरयाइने छैन ।
(ि)  कयाय्मरिर सञ्यािनकया ियामग तबगर दईु वष्मक्भत्र सोहवी तवषयरया अनुदयान प्याप्त गरेकयाहरूियाई 

अनुदयान कयाय्मरया सहभयागवी गरयाइने छैन ।
(ङ)  स्वीकृर कयाय्मयोजनयाको हरिययाकियापरया बयाहके अन्य कयाय्मको खच्मरया रकर उपिब्ध हुनेछैन 
(च)  भुतियानवी कयाय्मरिर सञ्यािनको ियामग खच्म भएको तववरण दरुुस् रयाख्ु पननेछ ।
(छ)  कयाय्मसम्पन भए पचियार अनुदयानग्रयाहवीिे कयाय्म सम्पन् प्तरवेदन र आवश्यक तबि 

भरपयाईसहहर रोहकएको सरयक्भत्र भुतियानवी रयाग गनु्म पननेछ ।
(ज)  भुतियानवीकया ियामग पेस भएकया तनवेदनहरूको स्िगर अनुगरन गरवी प्रवीवेदनकया 

आधयाररया कयानुन बरोजजर कर रथिया कत्न्टनजने्सवी रकर कट्या गरवी अनुदयानग्रयाहवीियाई 
एघसपेयवी चेकरयाफ्म र भुतियानवी हदइनेछ ।

पररचे्द–१७
तवतवध

२३. अनुगरन रथिया रूल्याङ्कन व्वस्या : बयाणगङ्या नगरपयालिकयारया पिु तवकयास कयाय्मको ियामग गहठर नगरस्रवीय 
पिु तवकयास कयाय्मदि वया सम्बन्न्र ियाखयाबयाट तनयमरर अनुगरन गररनेछ

२४.  कयाय्मवयाहवीको व्वस्या : प्स्याव स्वीकृर भएकया तनजवी उद्रवी/ फयार्म/सरूह/समरतर/ सहकयारवीहरूिे  सम्झौरया 
अनुसयार कयाय्मरिर सम्पन् नगरवी प्याप्त अनुदयानियाई दरुुपयोग गरेको पयाइएरया स्यानवीय सरकयार बयाणगङ्या 
नगरपयालिकयाको प्चलिर ऐन तनयर रथिया कयानुन बरोजजर कयारवयाहवी गरवी सरकयारवी रकर असुि उपर 
गररनेछ ।

२५.  प्चलिर कयानुन ियागू हुने : सया्झदेयारवी अनुदयान कयाय्मरिर कयायया्मन्वयनको सम्बन्रया प्चलिर कयानुनरया 
उलेिख भएकोरया सोहवी बरोजजर रथिया उलेिख नभएको कयाय्मरिरको हकरया यसै कयाय्मतवघध बरोजजर 
कयायया्मन्वयन हुनेछ ।

२६.  कयाय्मतवघध संिोधन रथिया परररयाज्मन : 
   बयाणगङ्या नगरपयालिकया, नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय, बयाणगङ्या, कतपिवस्िेु यस कयाय्मतवघधरया 

आवश्यक परररयाज्मन एवर्ख संिोधन गन्म सके्छ ।
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अनुसूचवी– १

प्स्याव आह्यानको सूचनयाको ढयाचँया

बयाणगङ्या नगरपयालिकया
नगर कयाय्मपयालिकयाको कयायया्मिय

पिु सेवया ियाखया
बयाणगङ्या, कतपिवस्ु

प्स्याव आह्यानको सूचनया प्थिर पटक प्कयाक्िर मरतर २०७..../..../ गरे

यस बयाणगङ्या नगरपयालिकया, पिु सेवया ियाखयाको आ.व.२०७..../.......को स्वीकृर वयार्षक कयाय्मरिर अनुसयार 
...................... कयाय्मरिर अन्तग्मर तनम् लिखखर कयाय्मरिरहरू ियागर सया्झदेयारवीरया कयाय्म गन्म ईचु्क तनजवी 

उद्रवी, व्वसयाययक फयार्म, सरूह/समरतर, सहकयारवी, कम्पनवीहरूिे यो सूचनया प्कयाक्िर भएको मरतरिे १५ औ ं
हदनसम्म कयायया्मिय सरयक्भत्र प्स्याव दरया्म गनु्म हुन आह्यान गररनछ । सयाथि ैररर नपुगेकया वया म्याद नयािवी प्याप्त हुन 

आएकया प्स्यावहरू छनोटकया ियामग सरयावेि नहुने व्होरयासरेर जयानकयारवी गरयाईनछ ।

रि.सं. कयाय्मरिर सङ्ख्या कुि अनुदयान रकर रु.
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अनुसूचवी– २

तनवेदनको ढयाचँया
                               

    मरतर :२०..../..../....
रिवीरयान्ख कयायया्मिय प्रुखज्यू, 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, पिु सेवया ियाखया, बयाणगङ्या, कतपिवस् ु।

तवषय : कयाय्मयोजनया पेस गररएको सम्बन्रया ।

रहोदय, 
उपयु्मति सम्बन्रया त्यस कयायया्मियको मरतर ....................गरेकया हदन ............................रया प्कयाक्िर 
सूचनया अनुसयार र/हयारवी तनवेदकिे ..................................अन्तग्मरको .......................................... 
कयाय्मरिर सहकयाय्मरया सञ्यािन गन्म ईचु्क भइ अनुसूचवी – ३ रया उलेिख भए अनुसयारकया कयागजयारहरू संिग् 
रयाखवी यो तनवेदन पेस गरेको छु/छौ ं।

       तनवेदक :
                             नयार : ...........................

                              ठेगयानया : .........................
                                    फर्मको नयार : .........................

    दस्खर : 
मरतर :

                                      सम्पक्म  नं. : .............................
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अनुसूचवी– ३

व्वसयाययक कयाय्मयोजनया पेस गदया्म संिग् हुनु पनने कयागजयारहरू

१.  नेपयािवी नयागररकरयाको  प्तरलितप 
२.  अनुसूचवी — २ अनुसयारको ढयाचँयारया तनवेदन फयारर 
३.  अनुसूचवी — ४ अनुसयार संक्षिप्त व्वसयाययक कयाय्मयोजनया 
४.  रयालिर, िैक्षिक योगरयाकया प्रयाण-पत्रकया प्तरलितपहरू 
५.  वैदेक्िक रोजगयारबयाट फकने को भए सो तववरण खुलने कयागजयार 
६. तनजवी फयार्म/सरूह/समरतर/सहकयारवी प्चलिर कयानुन बरोजजर दरया्म प्रयाणपत्रको प्तरलितप 
७.  स्यायवी िेखया नम्बर/भ्याटरया दरया्म भएको प्रयाणपत्रको प्तरलितप
८.  अनुसूचवी — ५ अनुसयार पररयोजनया छनोट भएरया कयायया्मन्वयन गननेप्तरवद्रया पत्र
९.  सरूह/समरतर/सहकयारवीको हकरया संस्याकया सदस्हरूको पररयोजनया प्स्याव पेस गनने तनण्मयको प्तरलितप 
१०. तनरया्मण कयाय्मको हकरया प्स्याव अनुसयारको हिजयाइन रथिया ियागर अनुरयान
११.  जग्याको स्यामरवि देखखने कयागजयार (भयाियारया भए ५ वष्मको सम्झौरया)को प्तरलितप

अनुसूचवी– ४
कयाय्मरिरको संक्षिप्त व्वसयाययक कयाय्मयोजनया

कयाय्मरिरको नयार : ...........................................जजलिया :................नगरपयालिकया . .........................      
विया नं. ........  टोि :               गयंाउ : ...................
फर्मको नयार : ................................. सञ्यािकको नयार : ..................... रो.नं. :......................
१. व्वसयायको पररचय :
२. उदे्श्यहरू :
३. पिुपनछी पयािन व्वसयायरया अनुभव :
४. व्वसयाय सञ्यािन गररने स्यानको संक्षिप्त तववरण :
५. व्वसयाय सञ्यािनकया ियामग रहेकया पूवया्मधयारहरू :

रि.सं. तववरण इकयाइ परररयाण अवस्या

६. रयालिर सम्बन्वी तववरण :
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७. सहकयाय्मरया सञ्यािन गररने प्स्यातवर कयाय्म तववरण :

रि.सं. सञ्यािन गररने 
हरिययाकियाप अनुदयान रु. तनजवी िगयानवी रु. अन्य तनकयायबयाट हुने 

अनुदयान रु. जम्मया िगयानवी रु.

८. सञ्यािन हुने कयाय्मरिरको वयारयावरणवीय उपयतुिरया (प्भयाव पयानने वया नपयानने)
८.१. सयारयाजजक रथिया वयारयावरणवीय परवीषिण (Environmental and Social Screening)
८.१.१ कयाय्मरिर सञ्यािन गनने स्यानको वयारयावरणवीय अवस्या

रि.सं. तववरण पछ्म पददैन

यहद पछ्म  भने के यो व्वसयाययक कृतष 
कयाय्मरिर सञ्यािनबयाट कुनै प्कयारको 

नकयारयामिक असर पन्म सके् भए 
सरयाधयानकया उपयाय

१ वन, जङ्ि/ वन्यजन्त/ु अन्य प्याकृतरक 
रिोरहरूरया पनने असर

२ जियासय (नदवी, रियाउ, पोखरवी) रया पनने असर
३ रयातष््टय तनकुञ्/संरक्षिर षिते्ररया पनने असर
४ पयानवीको रुहयानरया पनने असर
५ पुरयारयात्विक षिते्र/धयार्रक षिते्ररया पनने असर
६ चचहयानरया पनने असर

  
८.१.२ यो व्वसयाय संञ्यािन गदया्म वयारयावरणरया पन्म जयाने नकयारयामिक प्भयावियाई कसरवी तनरयाकरण गन्म सहकनछ ? 
९. उत्याहदर वस्कुो बजयारयोजनया :
१०. थिप आधयारहरू :

• उपिब्ध जग्याको षिते्रफि :
• कयाय्मरिरको स्ष्टरया :
• अपेक्षिर वयार्षक प्तरफि :

कयाय्मयोजनया पेस गनने :
फर्म/कृषकको नयार : .......................... 
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ठेगयानया : जजलिया : ............... नगरपयालिकया : ........................विया नं. : .... टोि : ...................
फर्म सञ्यािन गररने स्यान : ......................................
फर्म/कृषकको रफ्म बयाट सहवी गननेको :
नयार : ....................... 

दस्खर :
पद : 

मरतर :

अनुसूचवी – ५
प्तरवधिरया पत्र

बयाणगङ्या नगरपयालिकया, पिु सेवया ियाखया, बयाणगङ्या, कतपिवस्कुो मरतर २०७.../..../.....को सूचनया अनुसयार 
.............................. कयाय्मरिररया सहभयागवी भै ....................................... कयाय्मरिर गन्म इचु्क भएकोिे 
सो कयाय्मरिररया सहभयागवीरयाको ियामग कयाय्म योजनयासहहरको आवेदन पेस गरेको छु/छौ ं। उति कयाय्मरिररया छनोट 
भएरया कयाय्म योजनयारया उलेिख भए बरोजजर .............प्तरिर ियागर सया्झदेयारवीरया कयाय्म गनने गरवी िटवीरया ५ 
(पयाचं) वष्मसम्म तनरन्तररया हदने छु /छौ ंर पयालिएकया पिुहरूको बवीरयासरेर गननेप्तरवधिरया ब्यति गद्मछु/छौ ं। 
प्तरवधिरया अनुरुपको कयाय्म नगरेरया ऐन कयानुन बरोजजर सहँुिया ब्ुझयाउँिया । सयाथि ैप्स्यातवर कयाय्महरूकया ियामग अन्य 
कुनै तनकयायबयाट आर्थिक वया वस्गुर सहयोग प्याप्त नगरेको र सञ्यालिर हरिययाकियापबयाट वयारयावरण ियाई असर 
नपुर्ख ययाउने प्तरवधिरयासरेर ब्यति गद्मछु/छौ ं। 
फर्मको नयार : .........................
सञ्यािकको नयार : ...........................

   दयायँया      बयायँया
ठेगयानया : .........................                       
दस्खर : 
मरतर :
सम्पक्म  नं. : .............................
संस्याको छयाप :        

इतर संवर २०७... सयाि ......रहहनया.......गरे ..... रोजरया िुभर्ख ।



340

बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूचवी – ६

सम्झौरया — पत्रको ढयाचँया
आर्थिक वष्म २०७..../...... रया सञ्यािन हुने .................................................... कयाय्मरिरको ियामग 
बयाणगङ्या नगरपयालिकया, पिु सेवया ियाखया, बयाणगङ्या, कतपिवस् ु(यस पलछ प्थिर पषि भतनने) र छनोट भएकया 
तनजवी उद्रवी/कृषक/सरूह/समरतर/सहकयारवी .............................................................. ( यस पलछ 
प्थिर पषि भतनने) बवीच रपघसिकया सर्मनयारयाको अघधनरया रहवी कयाय्मरिर सञ्यािन गन्म सम्झौरया भएको छ ।
सर्मनयारयाहरू :
१.  प्थिर पषििे ियागर सया्झदेयाररया .......................................................... कयाय्मरिरको ियामग कूि  

ियागर रु. ........................रधे्य अनुदयान बयापर रु. ...................................... (अषिरुपवी   ......
...................................) अनुदयान/सयारग्रवी सहयोग प्दयान गननेछ ।

२.  दोरिो पषििे बयाकँी रकरको ब्यवस्या गरवी ....................... जजलिया ....................... नगरपयालिकया  
विया नं. ..........रया ................. सयाि .............रहहनयाक्भत्र प्स्यातवर कयाय्म सम्पन् गननेछ ।

३.  दोरिोपषििे प्थिर पषिसरषि पेस गरेको स्वीकृर प्स्याव पत्र रुरयातबकको हिजयाईन र ईतष्टरेट अनुसयारकया 
समू्पण्म कयाय्महरू उच् गुणस्र कयायर रयाखवी सम्पन् गननेछ ।

४.  कयाय्मरिर सञ्यािनकया ियामग आवश्यक तनरया्मणसम्बन्वी हिजयाईन, म्स्टरेट, सुपरक्भजन, अन्न्तर तबि 
र कयाय्म सम्पन् प्तरवेदन िगयायरकया सब ैप्यातवघधक कयाय्महरू रथिया तनरया्मण, खररद, ढुवयानवी, सञ्यािन र 
जग्याको  ब्यवस्या आहद दोरिो पषििे गननेछ ।

५. दोरिो पषििे िुरुरया आफनो रफ्म को िगयानवीबयाट कयाय्म सम्पन् गरवी सोको तनयरयानुसयारको भ्याट तबि, दयाखखिया 
प्तरवेदन, कयाय्म सम्पन् प्तरवेदन र आवश्यक अन्य कयागजयारसहहर भूत्तयानवीकया ियामग प्थिरपषिसरषि 
पेस गरे पचियार स्िगर प्यातवघधक प्तरवेदनको आधयाररया रनयाघसब ठहरे कयाय्म प्गतरको आधयाररया दईु 
हकस्या/कयाय्म सम्पन्को आधयाररया एकरुष्ट दोरिो पषिियाई एघसपेयवी चेकरयाफ्म र भूत्तयानवी हदइनेछ ।

६.  प्थिर पषििे कुनैपतन बखर सञ्यालिर कयाय्मको अनुगरन/तनरवीषिण गरवी सम्झौरया रुरयातबक कयाय्म भए/
नभएको हने्म र आवश्यक सलियाह सु्झयाव हदन सके्छ ।

७.  दोरिो पषििे कयाय्मरिर सञ्यािन स्िरया सबिेै देख्े गरवी अतनवयाय्म रुपिे कयाय्मरिरको नयार, ठेगयानया रथिया 
सहयोगवी तनकयायको नयार र अनुदयान रकर उल्लिखखर होहिङ् बोि्म सबेिे देख्े गरवी रयाखे्छ ।

८.  कयाय्मरिर सञ्यािनकया दौरयान वया सम्पन् भए पचियारको सञ्यािन, रर्मर सम्भयार, व्वस्यापन, जोखखर र 
हदगोपनकया ियामग गनने कयाय्महरू रथिया अप्त्ययाक्िर रुपरया रिजृजर सब ैप्कयारकया दयाययवि र जजम्मवेयारवी दोरिो 
पषिको हुनेछ ।

९.  दोरिो पषििे तनयमरर रुपरया (कम्तिरया चौरयाघसक अवघधरया ) कयायरृिरको प्गतर, उपित्ब्ध एवर्ख कयारोबयार 
सम्बन्वी तववरणहरू प्थिरपषिियाई अतनवयाय्म रुपरया उपिब्ध गरयाउनु पननेछ ।

१०.  कयाय्मरिर सिनकया दौरयान कुनै कुरयारया हरेफेर वया परररयाज्मन गनु्म परेरया दबुपैषिको आपसवी सहरतर अनुसयार 
हुनेछ ।

११.  सम्झौरयारया उलेिख हुन छुटेकया तवषयहरूको हकरया प्चलिर कयानुन र दबुपैषिको आपसवी सहरतर अनुसयार 
हुनेछ ।
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१२.  हद्पषिवीय सम्झौरया रुरयातबकको कयार नभई रकर दरुुपयोग हुन सके् देखेरया प्थिरपषििे एक पटककया 

ियामग सचेर गरयाउने र त्यसो गदया्म पतन सुधयार नदेखखए एक पषिवीय रुपरया सम्झौरया भङ् गनने र हहनयामरनया 
भए बरयाबरको रकर दोरिोपषिबयाट सरकयारवी बयाकँी सरह असुि उपरको प्हरियया अगयाहि बढयाउन सके्छ ।

१३.  दोरिोपषििे प्थिर पषिसरषि पेस गरेको स्वीकृर प्स्याव पत्र रुरयातबकको हिजयाईन, म्स्टरेट र दरभयाउ, 
रेघसनरवी उपकरण र अन्य सरयानहरू खररद गनु्म पूब्म प्थिर पषिसँग स्वीकृर गरयाई समू्पण्म कयाय्महरू उच् 
गुणस्र कयायर रयाखवी तनधया्मररर सरयक्भत्र सम्पन् गननेछ । यसो नगरेको खण्डरया प्थिर पषि रकर भुतियानवी 
हदन वयाध्य हुनेछैन ।

१४.  प्थिर पषि र दोरिो पषि बवीच सम्झौरयाको ियागर अनुरयानरया देहयायकया खच्मकया रिोरहरू रहने छन्ख ।
• प्थिर पषििे ब्यहोनने ियागर रु. .....................................
• दोरिो पषििे ब्यहोनने ियागर रु. .....................................
• अन्य रिोरबयाट प्याप्त ियागर रु. .................................
• कने्टनजने्सवी रकर रु........................( यो रकर तविेषज्को परयारि्म सेवया, रर्मर सम्भयार र तनरया्मण 

कयाय्मको सुपरक्भजन प्यातवघधक सेवया हरेयािु कयाय्मरया रयात्र खच्म गन्म सहकनेछ ।
• प्स्यावनयाको कूि ियागर रु. ..................................

प्थिर पषि                                  दोरिो पषि 
पिु सेवया ियाखयाको रफ्म बयाट सहह गननेको             फर्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीको रफ्म बयाट सहह गननेको 
नयार :                             नयार : 
पद :                              पद : 
दस्खर :                           दस्खर : 
मरतर :                             मरतर : 
कयायया्मियको छयाप :                      संस्याको छयाप :

प्थिर पषिको सयाषिवी                           दोरिो पषिको सयाषिवी
पिु सेवया ियाखयाको रफ्म बयाट सहह गननेको              फर्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीको रफ्म बयाट सहह गननेको 
नयार :                             नयार : 
पद :                              पद : 
दस्खर :                           दस्खर : 
मरतर :                              मरतर : 
कयायया्मियको छयाप :                      संस्याको छयाप :

ईतर समं्बर ........................सयाि ................रहहनया ........... गरे ........... रोज िुभर्ख ।
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अनुसूचवी – ७

प्स्याव रूल्याङ्कनकया आधयारहरू
१. जजलिया :
२. आबदेक संस्याको नयार :
३. कयाय्मरिर सञ्यािन स्िको ठेगयानया :
४. प्स्यातवर कयाय्मरिरको नयार :
५. रूल्याङ्कनकया आधयारहरू :

रि.सं. तववरण भयार प्याप्त अङ्क कैहफयर
१. कयाय्मरिर कयायया्मन्वयन स्िको भौतरक पूवया्मधयारको अवस्या १०

१.१ सिक सुतवधया भएको २
१.२ तबजुिवी सुतवधया भएको २
१.३ पयानवीको सुतवधया भएको २
१.४ जग्याको स्यामरवि ४

१.४.१ तनजवी फयार्म/संस्याको नयाररया भएको ४
१.४.२ तनजवी जग्या भयाियारया लिएको २
१.४.३ सयाव्मजतनक जग्या भयाियारया लिएको ३

२ व्वसयाय सम्बन्वी अनुभव ५
२.१ ३ वष्मभन्या कर ३
२.२ ३ — ५ वष्मसम्म ४
२.३ ५ वष्मभन्या रयाघथि ५
३. प्यातवघधक दषिरया/सम्बन्न्र तवषयको रयालिर (प्स्यातवर 

कयारदयारको रयात्र)
५

३.१ ३ हदन अवघध सम्मको रयालिर २
३.२ ३देखख ७ हदन अवघध सम्मको रयालिर ३
३.३ ७देखख १५ हदन अवघध सम्मको रयालिर ४
३.४ १५देखख रयाघथि अवघध सम्मको रयालिर ५
४ तवत्तवीय षिररया १०

४.१ कुि िगयानवीको ७० प्तरिरभन्या रयाघथि िगयानवीको प्तरवधिरया–
पत्र  (बैंक से्टटरेन्ट वया बैंकको ऋण स्वीकृतर/प्तरवधिरया–पत्र)

१०

४.२ कुि िगयानवीको ५५ — ७० प्तरिरसम्म िगयानवीको प्तरवधिरया–
पत्र (बैंक से्टटरेन्ट वया बैंकको ऋण स्वीकृतर/प्तरवधिरया–पत्र)

८

४.३ कुि िगयानवीको ५० — ५५ प्तरिरसम्म िगयानवीको प्तरवधिरया–
पत्र  (बैंक से्टटरेन्ट वया बैंकको ऋण स्वीकृतर/प्तरवधिरया–पत्र)

६
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५. रोजगयारवीको अवस्या (प्स्यातवर) ५
५.१ कम्तिरया ३ जनयासम्म ३
५.२ ३ जनयाभन्या रयाघथि ५
६. वयारयावरणवीय उपयतुिरया (प्स्यातवर) ५

६.१ प्स्यातवर कयाय्मरिरको वयारयावरणवीय प्भयाव आकँिन गररएको २
६.२ वयारयावरणवीय प्भयाव न्यनूवीकरणकया उपयायहरू सयारेि गररएको ३
७. उत्याहदर वस्कुो बजयार योजनया १५

७.१ आफनै पहिरया उत्याहदर वस्हुरूको बजयारवीकरण सुतनजचिररया   
(आफनै आउटिेट भएको )

१५

७.२ सरूह/सहकयारवी/संस्यागर रररकयािे उत्याहदर वस्कुो बजयारवीकरण १२
७.३ बजयारवीकरणको योजनया स्ष्ट नभएको १०
८. व्वसयाययक कयाय्म योजनयाको स्ष्टरया (कयाय्म योजनया, जिबयाय ु

अनुकूिन, िगयानवी प्तरफि र हदगोपन)
३०

८.१ उत्तर ३०
८.२ रयाम्ो २०
८.३ हठकै १५
९. जैतवक सुरषियाको व्वस्यापन १०

९.१ रयाम्ो १०
९.२ हठकै ७
१०. िैक्षिक योगरया ३

१०.१ एस ई ई सम्म २
१०.२ एस ई ईभन्या रयाघथि ३
११. वैदेक्िक रोजगयारवीको अनुभव (कम्तिरया १ वष्म) २

जम्मया १००
नोट : स्िगर अनुगरन गदया्म उल्लिखखर बदुयाहंरू पेस गररएकया कयागजयारहरू र अन्य सयारयाजजक रथिया वयारयावरणवीय 
प्भयावको सरेरियाई ध्ययान हदई रूल्याङ्कन गररनेछ ।
६. स्िगर अनुगरनरया भेहटएकया अन्य थिप तववरणहरू :
 क)
 ख)
७. स्िगर अनुगरन टोिवीको रयाय :

रि.सं. पद रयाय हदनेको नयार, थिर
रयाय

कयारण दस्खरहुनछ हुदैन सुधयारसहहर हुनछ
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अनुसूचवी – ८

......................................... कयाय्मरिर सञ्यािनको प्गतर तववरण पठयाउने फयारयारको ढयाचँया

१.  फर्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीको नयार : .........................................    
 सम्पक्म  नम्बर: ...............
 ठेगयानया: ....................गयाउँ/ टोि ....... विया नं. ........................... नगरपयालिकया ...................... 

जजलिया 
२.  आ.व. 
३)  प्गतर प्तरवेदन अवघध : अधि्मवयार्षक/वयार्षक 

रि.सं. तववरण इकयाइ परररयाण
 स्टक तववरण

सङ्ख्या

      
तबरिी तववरण

रि.सं. तबरिी तववरण इकयाइ परररयाण तबरिीबयाट प्याप्त 
रकर

जजउंदो रौि 
(के.जवी.)

आईपरेकया रु् रु् बयाधया अि्खचनहरू :
सरयाधयानको ियामग गररएकया प्ययास र सु्झयावहरू :

                 फर्म/सरूह/समरतर/सहकयारवीको रफ्म बयाट सहह गननेको 
                        नयार : 
                        पद : 
                      दस्खर : 
                        मरतर : 
                     संस्याको छयाप :
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अनुसूची–९

फार्म दरा्मको ननवेदन फार्म
गाई, भैसी, बाख्ा, रथा बङ् गुर व्यवसायी फार्म दरा्म नववरण
फार्मको नार :                            मरनर :
स्ापना मरनर :
फर्म धनीको नार :                      ठेगाना :                 
फर्मको क्ते्रफल :
गोठको अवस्ा :           क) कच्ी            ख) पक्की      
पशु सङ््ा :
१) गाई :
        क) दधु ददने :       ख) ब्ाउने :           ग) को रली :
        घ) बाच्ा :        ङ) बाच्छी :
२) भैसी :
        क) दधु ददने :       ख) ब्ाउने :           ग) को रली :
        घ) पाडा :         ङ) पाडी :
३) बाख्ा :
        क) राउ :         ख) बोका :            ग) खसी :
        घ) पाठा :         ड.) पाठी :
४) बङ् गुर :
        क) राउ :        ख) वीर :               ग) खसी :
        घ) पाठा :        ड.) पाठी :
५) घासँ लगाएको क्ते्रफल :         क) उन्नर :           ख) स्ानीय :
६) पशु आहारा दैननक खपर :    क) दाना :    ख) चोकर/ब्ान :    ग) घासँ :    घ) पराल :
७) दैननक उत्ादन :            क) दधु :     ख) दधु नबक्की :      ग) रल :     घ) अन्य :   
८) रोजगार सङ््ा :            क) रदहला :    ख) पुरुष :         
९) अन्य केही भए खुलाउने :                              
                      ननवेदकको नार :
                      दस्तखर :
                      ठेगाना :
                      मरनर : 
                     सम्पक्म  रो. नं.
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अनुसूची — १०

दरा्म अभभलेखीकरण प्रराणपत्रको लामग ददने ननवेदनको ढाचँा

श्ी ....................................................                 मरनर : ..........................
पशु सेवा शाखा, बाणगङ्ा, कनपलवस्त ु।

नवषय : दरा्म अभभलेखीकरण प्रराणपत्र पाउं ।

रैले/हारीले सञ्ालन गन्म लागेको /गरेको ....................................................फार्म/संस्ा/उद्ोग त्यस 
काया्मलयरा अभभलेखीकरण गरी दरा्म अभभलेखीकरण प्रराणपत्र पाउनको लामग आवश्यक कागजार यसैसाथ 
संलग्न राखी पेस गद्मछु/गद्मछौ ं।

दरा्म गन्म चाहेको फार्म/संस्ा/उद्ोगको :
१)  नार :
२)  ठेगाना :
३)  संलग्न कागजारहरू :

• कम्पनी/उद्ोग/संस्ा दरा्मको प्रराणपत्रको प्रनरललनप ।
• सम्बन्धिर व्यक्तिको नागररकरा प्रराणपत्रको प्रनरललनप ।
• कम्पनी/उद्ोग/संस्ाको क्ररा घटबढ भएरा सोही अनुसार अभभलेखीकरण गरी प्रराणपत्र 

ललनु पनने ।

                            ननवेदक :
                            नार :
                            दस्तखर :
                            ठेगाना :
                            मरनर :
                            सम्पक्म  नं. :
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अनुसूची – ११
श्ी प्ररुखज्ू,                                            मरनर :
बाणगङ्ा नगरपाललका, पशु सेवा शाखा, बाणगङ्ा, कनपलवस्त ु।

नवषय : पशुपंक्ी फार्म नवीकरण गरी पाउं बारे ।

उपयु्मति नवषयरा रेरो/हाम्ो पशुपंक्ी फार्म सम्बन्धिर ननकायरा दरा्म प्रदक्या पूरा गरी सञ्ालन अवस्ारा रहकेो 
हुदा ंरपससल अनुसारको आय ब्य नववरण यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेको छु/छौ ं।
पशुपंक्ी फार्मको आय ब्य नववरण
फार्मको नार :                       ठेगाना :
प्रोप्राईटरको नार :                     सम्पक्म  नं. :

सस.नं. नववरण इकाइ पररराण दर जम्ा कैदफयर
 गर वष्म भएको पशुपंक्ी रथा अन्य 

सारग्ीहरूको नववरण (गर आ.व.को )
     

1 पशुपंक्ी खररद      
 गाई      
 भैसी      
 बाख्ा      
 बङ् गुर      
 कुखुरा      
 अन्य      
2 रेससनरी औजार      
       
3 अन्य      

       
 खच्म नववरण (चालु आ.व.को )      
s पुँजीगर खच्म      
1 पशुपंक्ी खररद      
 गाई      
 भैसी      
 बाख्ा      
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सस.नं. नववरण इकाइ पररराण दर जम्ा कैदफयर
 बङ् गुर      
 कुखुरा      
 अन्य      
2 रेससनरी औजार      

       
3 गोठ/खोर रर्मर सुधार      
       
 जम्ा रु.      
v सञ्ालन खच्म अन्तग्मर      
1 पशुपंक्ी आहारा खररद      
 दाना      
 चापट      
 ब्ान      
 भुस      
 घासँ      
 अन्य      
2 नवत्ीय संस्ाबाट ऋण रु.      
3 ऋण रकरको ब्ाज रु.      
4 नवभभन्न संघ/संस्ाबाट अनुदान रु.      
5 औषधी उपचार रथा व्यवस्ापन खच्म 

रु.
     

6 कारदारको ज्ाला रु.      
7 अन्य खच्म रु.      
 जम्ा रु.      
u  कूल जम्ा (क + ख) रु.      
 आम्ानी नववरण      
1 पशुपंक्ीजन्य पदाथ्म उत्ादन/नबक्की      
 दधु      
 दही      
 सघउ      
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सस.नं. नववरण इकाइ पररराण दर जम्ा कैदफयर
 पननर      
 खुवा      
 अन्य      
2 पशुपंक्ी उत्ादन/नबक्की      
 बाच्छी/बाच्ा      
 पाडी/पाडा      
 खसी/बोका      
 बाख्ाको पाठा/पाठी      
 बङ् गुरको पाठा/पाठी      
 ब्ोइलर कुखुरा      
 कुखुराको अण्ा      
 अन्य      
3 सहायक उत्ादन/नबक्की      
 रल/सोत्र      
 बोरा      
 अन्य      
 कुल जम्ा आम्ानी      
# नाफा/घाटा      
 कुल जम्ा आम्ानी      
 कुल जम्ा खच्म (क + ख)      
 कुल जम्ा नाफा      
~ अन्य केही भए खुलाउने

          
                   

 पेस गनने :
दस्तखर :

नार :
सम्पक्म  नं.
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अनुसूची – १२

बाणगङ्ा नगरपाललका
नगर काय्मपाललकाको काया्मलय

पशु सेवा शाखा
बाणगङ्ा, कनपलवस्तु

५ नं. प्रदेश

दरा्म नं. :                                 मरनर :

बाणगङ्ा नगरपाललका, पशु सेवा शाखा, बाणगङ्ा, कनपलवस्तदु्ारा पशु सेवा प्रसार रथा उत्ादन काय्म लाई 
टेवा पुर् याउने उदे्श्यले मरनर ..................................... रा स्ापना भएको यस कनपलवस्त ु जजल्ा 
............................ नगरपाललका/गा.पा. .......... वडा नं. ............................... टोल रा रहकेो श्ी 
.............................को .......................... गाई/भैसी/बाख्ा/बङ् गुर/राछा/कुखुरा फार्म लाई यस शाखाको 
अभभलेखरा दरा्म गरी यो प्रराण–पत्र प्रदान गररएको छ ।

......................        .............................
पेस गननेको सही :                              प्र राभणर गननेको सही :

वार्षक नवीकरण गररने टेबल
क्.सं. आर्थक वष्म नवीकरण मरनर दस्तखर केदफयर

देखख सम्
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बाणगङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधि र ननर्देशिका सहितको सङ्ग्रि-२०७७
अनुसूची – १३

बाणगङ्ा नगरपाललका
नगर काय्मपाललकाको काया्मलय

पशु सेवा शाखा
बाणगङ्ा, कनपलवस्तु

५ नं. प्रदेश
दरा्म अभभलेख नं. :                         मरनर :

श्ी ..................................
 ...............................
रपाईको मरनर .....................................को ननवेदनरा कारवाही हुदा ं रोदकएको काय्म सञ्ालन गनने गरी 
रपाईको .......................................................................... फार्म/संस्ा/उद्ोगको  यस शाखारा 
अभभलेखरा राखी रपससल अनुसार गनने गरी दरा्म अभभलेखीकरण गरी यो प्रराण–पत्र प्रदान गररएको छ ।
रपससल :
• फार्म/संस्ा/उद्ोगले काय्म सञ्ालन गरे पश्ार वार्षक प्रनरवेदन पेस गनु्म पननेछ ।
• २००भन्ा कर पंक्ी पालनेहरूको हकरा दरा्म अभभलेखीकरण प्रराण-पत्र आवश्यक नभएरा पनन पशु 
सेवा शाखारा आफनो व्यवसाय बारे सरान्य जनाकारी गराउने ।

 ..............................             ..............................
    पेस गननेको सही :                        प्रराभणर गननेको सही :
वार्षक नवीकरण गररने टेबल
क्.सं. आर्थक वष्म नवीकरण मरनर दस्तखर कैदफयर

देखख सम्
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 खण् — ग

आर्थक नर्मस
बाणगङ्ा नगरपाललका पाचंौ नगरसभा असधवेशनका प्रथर र दोश्ो बठैकका ननण्मय नं.११ अनुसार

आ.व.२०७६/०७७ रा सञ्ालन हुने राललर, गोष्ी लगायरका काय्मक्रहरूको आर्थक नर्मस
सस.नं. नववरण इकाइ दर कैदफयर
१= श्ोर व्यक्ति पाररश्मरक (External) 

१=१ असधकृर स्तर    
 काय्मपत्र बापर प्रनर व्यक्ति/प्रनर सेसन २०००  
 प्रवचन बापर प्रनर व्यक्ति/प्रनर सेसन १४००  

१=२ सहायक स्तर    
 काय्मपत्र बापर प्रनर व्यक्ति/प्रनर सेसन २०००  
 प्रवचन बापर प्रनर व्यक्ति/प्रनर सेसन १०००  

२= श्ोर व्यक्ति पाररश्मरक (Internal) काय्मपत्र र प्रवचनसदहर 
२=१ असधकृर स्तर प्रनर व्यक्ति/सेसन १६००  
२=२ सहायक स्तर प्रनर व्यक्ति/सेसन ११००  
३= काय्मपत्रको दटप्पणीकरा्म पाररश्मरक प्रनर काय्मपत्र ९००  
४= सहजकरा्म र ब्वस्ापक प्रनर ददन/काय्मक्र १०००  
५= सहभागी यारायार खच्म प्रनर ददन/काय्मक्र २००देखख ५०० सम्  
६= सहभागी भत्ा प्रनर ददन/व्यक्ति २००देखख ५०० सम्  
७= खाजा खच्म प्रनर व्यक्ति १५०  
८= से्सनरी खच्म प्रनर व्यक्ति १००  
९= सादा खाना र रासु भार प्रनर व्यक्ति २००देखख ३५० सम्  

१०= राललर सारग्ी प्रनर राललर २५००  
११= ररजब्म गाडी (अनुगरन प्रयोजनाथ्म) प्रनर ददन २५००देखख ६००० सम्  
१२= श्ोर सारग्ी रयारी प्रनर सेसन ५००  
१३= प्रस्ताव लेखन प्रनर राललर १०००  
१४= प्रनरवेदन लेखन प्रनर राललर १०००  
१५= उदघाटन खच्म प्रनर राललर १०००देखख ३००० सम्  
१६= सरापन खच्म प्रनर राललर १०००देखख ३००० सम्  
१७= राललर काय्मक्र र योजना अनुगरन पटक १०००  
१८= अन्य खच्म आवश्यकरा अनुसार स्ीकृर प्रस्ताव अनुसार हुनेछ ।
१९= रासथ उल्ल्खखर नभएको हकरा अथ्म रन्तालयबाट स्ीकृर काय्म सञ्ालन ननदनेभशका २०७५ बरोजजर हुनेछ ।


