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प्रस््यवन्य
 ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को अथि्ष सम्बन्वी प्रस््यवि्यई क्यर्य्षन्वरन गन्षको तनमित्त 
स््यनवीर कर तथि्य शुल्क संकिन गनने, छुट दिने तथि्य आर संकिनको प्रश्यसतनक व्यवस््य गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे, 
नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२८ को उपध्यर्य (२) बिोजिि ब्यणगंग्य नगर सभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ । 
१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्ाः (१) रस ऐनको न्यि “आर्थिक ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) रो ऐन नगरसभ्यिे प्यररत गरेको दिनिेखि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रि्य ि्यगू हुनेछ ।
२. सम्पतत कराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र अनुसूचि (१) बिोजिि एदककृत सम्पचत्त कर/घरिग््य कर िग्यइने 

र असूि उपर गररनेछ । 
३. ि्यिपोत: ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र अनुसूचि (१) बिोजिि भूमि कर (ि्यिपोत) िग्यइने र असूि उपर 

गररनेछ । 
४. घर वह्यि कराः  ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै व्यक्ति व्य संस््यिे भवन, घर, पसि, ग््यरेि, गोि्यि, टहर्य, 

छप्पर, िग््य व्य पोिरवी पूरै आकं्शक तवरिे वह्यिि्य दिएकोि्य अनुसूचि (१) बिोजिि घर िग््य वह्यि कर 
िग्यइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवस्यर कराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र व्य्यप्यर, व्यवस्यर व्य सेव्यि्य पूँिवीगत िग्यनवी र आर्थिक क्यरोव्यरक्य 
आध्यरि्य अनुसूचि (१) बिोजिि व्यवस्यर कर िग्यइने र असूि उपर गररनेछ ।

६. िदिबटुवी, कव्यिवी र िवीविन् ुकराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै व्यक्ति व्य संस््यिे ऊन, िोटो, िदिबटुवी, 
वनकस, कव्यिवी ि्यि र प्रिलित क्यनूनिे तनरेध गररएको िवीविन् ुव्यहकेक्य अन्य िृत व्य ि्यररएक्य िवीविन्कुो 
ह्यि, ससङ, प्यिँ, छ्यि्य िस््य बस्कुो व्यवस्ययरक क्यरोव्यर गरेव्यपत अनुसूचि (१) बिोजििको कर िग्यइने र 
असूि उपर गररनेछ ।

७. सव्यरवी स्यधन कराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र ित्य्ष भएक्य सव्यरवी स्यधनि्य अनुसूचि (१) बिोजिि सव्यरवी 
स्यधन कर िग्यइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश क्यनुन स्वीकृत भई सो क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएको 
अवस््यि्य सोदह बिोजिि हुनेछ ।

८. तवज््यपन कराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र हुने तवज््यपनि्य अनुसूचि (१) बिोजिि तवज््यपन कर िग्यइने र 
असूि उपर गररनेछ । ।तर, प्रिेश क्यनुन स्वीकृत भई सो क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएको अवस््यि्य सोदह 
बिोजिि हुनेछ । 

९. िनोरनिन कराः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र हुने िनोरनिन व्यवस्यर सेव्यि्य अनुसूचि (१) बिोजिि व्यवस्यर 
कर िग्यइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश क्यनुन स्वीकृत भई सो क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएको 
अवस््यि्य सोदह बिोजिि हुनेछ ।

१०. बह्यि तबटौरवी शुल्काः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र आफुिे तनि्य्षण, रेििेि व्य संि्यिन गरेक्य अनुसूचि (१) 
ि्य उले्ि भए अनुस्यर ह्यट बि्यर व्य पसिि्य सोहवी अनुसूचिि्य भएको व्यस््य अनुस्यर बह्यि तबटौरवी शुल्क 
िग्यइने र असूि उपर गररनेछ ।

११. प्यर्कङ शुल्काः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै सव्यरवी स्यधनि्यई प्यर्कङ सुतवध्य उपिब्ध गर्यए व्यपत 
अनुसूचि (१) बिोजिि प्यर्कङ शुल्क िग्यइने र असूि उपर गररनेछ।

१२. ट्ेदकङ्ग, कोरोदकि, क््यनोइङ्ग  र र् र्यफ्वीङ्ग शुल्काः  ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्र क्भत्र ट्ेदकङ्ग, क्यरोदकि, 
क््यनोइङ्ग, बनिवी िम्म्पङ्ग, जिपफ््यरर र र् र्यफ्वीङ्ग सेव्य व्य व्यवस्यर संि्यिन गरेव्यरत अनुसूचि (१) बिोजििको 
शुल्क िग्यइने र असूि उपर गररनेछ ।
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१३. सेव्य शुल्क, िस्रुाः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे तनि्य्षण, संि्यिन व्य व्यवस््यपन गरेक्य अनूसूचि १ ि्य उल्ल्खित 
स््यनवीर पूव्य्षध्यर र उपिब्ध गर्यइएको सेव्यि्य सेव्यग््यहवीब्यट सोहवी अनुसूचिि्य व्यवस््य भए अनुस्यर शुल्क िग्यइने 
र असूि उपर गररनेछ ।

१४. पर्षटन शुल्काः ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र प्रवेश गनने पर्षटकहरुव्यट अनुसूिवी १ ि्य उल्ल्खित िरि्य 
पर्षटन शुल्क िग्यईने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश क्यनुन स्वीकृत भई सो क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएको 
अवस््यि्य सोदह बिोजिि हुनेछ ।

१५. रसै ऐन बिोजिि भएको ि्यतनने: रो ऐन ि्यरवी हुन असघ भए गरेक्य व्यवस््यहरु रसै ऐन बिोजिि भए गरेको 
ि्यतननेछ । रसको अनुसूचिि्य उले्ि भएक्य सब ैकुर्यहरु रसै बिोजिि भएको ि्यतननेछ ।  

१६. कर छुटाः रस ऐन बिोजिि कर ततनने ि्ययरत्व भएक्य व्यक्ति व्य संस््यहरुि्यई कुनै पतन दकससिको कर छुट दिईने 
छैन । 

१७. तनरि व्य क्यर्षतवसध बन्यउन सके् : ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे रस ऐनि्य भएक्य व्यवस््यहरुि्यई क्यर्य्षन्वरनक्य 
ि्यमग आवश्यक तनरि व्य क्यर्षतवसध बन्यउन सके्छ । 

१८. ि्यरेिवी: स्यतवकि्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे ि्यगु गिदै आएक्य व्यवस््यहरु रस ऐनसँग प्रततकुि िेखिएि्य प्रततकुि 
भएको हिसम्म ि्यरेि हुनेछ ।  

अनुसूिवी १
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको (आ.व.०७४।७५) को 

र्यिस् िस्रुहरु

सस.नं. तववरण आ.व. ७३/७४ आ.व. ०७४/७५
ित्य्ष नतवकरण

व्यवस्यर ित्य्ष तथि्य नतवकरण िस्रु 
१ रु. १ ि्यिसम्म २०० १००
२ रु. १ ि्यि िेखि रु. ५ ि्यि सम्म ५०० २००
३ रु. ५ ि्यि िेखि रु. २० ि्यि सम्म १००० ५००
४ रु. २० ि्यि िेखि ि्यसथि २००० १०००

सव्यरवी कर व्यर्रक
१ बस, टक् र अन्य हेववी सव्यरवी १००० १०००
२ भ्यि्यक्य क्यर, िवीप, टेम्पो २०० २००
३ तनिवी क्यर टेम्पो १०० २००
४ भ्यि्यक्य मितनबस तथि्य ि्यइक्ो ५०० ५००
५ सु्टर िोटर स्यइकि/सु्टर ५० १००
६ ठेि्यग्यि्य १५ १००
७ ई-ररक््य २००
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८ टेक्टर ह्यइिो्लिक ५०० ५००
सव्यरवी ित्य्ष तथि्य नतवकरण

१ भ्यि्यक्य क्यर, िवीप, टेक्टर मिनवीबस २०० २००
२ बस, टक् र अन्य हेववी सव्यरवी ३०० ३००
३ तनिवी क्यर टेम्पो २०० २००
४ िोटर स्यइकि सु्टर १०० १००
५ ई-ररक््य २००
६ ठेि्यग्यि्य ५० १००

व्यवस्यर कर व्यर्रक
१ आधतुनक क्शि भएको िदिर्य दििर ३००० ४०००
२ दििर नभएको िदिर्य पसि २००० २०००
३ िदिर्य पसि िुद््य १००० १०००

मिष््यन्न भण््यर
१ मिष््यन्न भण््यर २००० १०००

सुनि्यिँवी
१ सोरुि बन्यइ तबक्री तवतरण गनने २००० २०००
२ स्यन्य सुनि्यिँवी पसि १००० १०००

होटि व्यवस्यर
१ ५ त्यरे होटि २००००
२ ४ त्यरे होटि १००००
३ ३ त्यरे होटि ५०००
४ होटि िदिर्य सदहत २०००
५ होटि भोिन्यिर ि्यि्य ि्यत्र १०००
६ होटि, ब्यर, िि ३०००
७ रेषु्रेण्ट २०००
८ रेषु्रेण्ट ब्यर सदहत ३०००
९ होटि, ि्यि्य न्यस््य १०००

१० ि्यि्य न्यस््य ५००
११ ररसोट्ष शे्णवी क १००० ४०००
१२ िाःि सुकुटवी पसि १००० १०००
१३ ररसोट्ष शे्णवी ि १००० ३०००

तवततर संस््य
१ क वग्ष व्यक्णज्य बैंक ८०००
२ तवचत्तर कम्पनवीको िुख क्यर्य्षिर (िघु तवचत्तर) ८०००
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३ तवचत्तर कम्पनवीको  क्यर्य्षिर (िघु तवचत्तर) ५००० २०००
४ तवक्यस बैंक ५००० ५०००
५ स्यन्य िघु तबचत्तर १००० १०००
६ तबि्य कम्पनवी ५००० ५०००
७ सटहवी क्यउन्टर १००० १०००
८ सधतोपत्र क्यरोब्यर १०००
९ सहक्यरवी १००० १०००

१० ितन ट््यन्सफर १००० २०००
ि्यसु पसि

१ िसवी र्यगं्य १००० १०००
२ शहरवी षिते्रि्य दरिजिङ्ग गरवी व्यवस्स्त रुपिे संि्यलित रेिस ह्यउस १५०० १५००
३ शहरवी षिते्रि्य व्यवस्स्त रेिस ह्यउस १००० १०००
४ स्यध्यरण रेिस ह्यउस ५०० ५००
५ अन्य ि्यसु पसि ५०० ५००

स््यस्थ्य सेव्य - औरधवी
१ गैर सरक्यरवी अस्पत्यि १५०० १५००
२ ि्यक्टर सेव्य क्लितनक ५०० १०००
३ औरधवी िुद््य पसि ि्यक्टर भएको १५०० १५००
४ औरधवी िुद््य पसि ५०० ५००
५ औरधवी दििर भएको १५०० २०००
६ ल््यब सेव्य ५०० १०००

क्शषि्य सेव्य व्यवस्यर तनिवी स्र 
१ प्र्य.तव. स्र ५०० ५००
२ तन.ि्य.तव. स्र ६०० ६००
३ ि्य.तव. स्र ७०० ७००
४ उच्च ि्य.तव./सो भन््य ि्यसथि ८०० ८००
५ प्र्यतवसधक क्शषि्य, प्र्यतवसधक प्रक्शषिक, भ्यर्य प्रक्शषिक,  ट्सुन सेन्टर  १००० १०००

क्यनुनवी सेव्य
१ वररष् असधवति्य २००० २०००
२ असधवति्य १५०० १५००
३ क्यनुनवी पर्यिश्ष सेव्य १००० १०००
४ िेि्यपढवी व्यवस्यरवी ५०० ५००
५ िेि्य पररषि्यण क वग्ष ३००० ३०००
६ िेि्य पररषि्यण ि वग्ष २००० २०००
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७ िेि्य पररषि्यण ग/घ  वग्ष १००० १०००
तनि्य्षण व्यवस्यरवी फि्ष

१ क वग्ष १०००० १००००
२ ि वग्ष ८००० ८०००
३ ग वग्ष ६००० ६०००
४ घ वग्ष ५००० ५०००
५ श्यि्य क्यर्य्षिर तनि्य्षण व्यवस्यरवी ५००० ५०००

तवज््यपन कर
१ स्यव्षितनक स्िि्य होर्िङ बोि्ष ७० ७०
२ तनिवी स््यनि्य होर्िङ बोि्ष ५० ५०
३ व्यि पेन्न्टङ, प्रतत वग्षदफट १५ १५
४ ि्यइदकङ ग्यिवी व्य ररक््यब्यट प्रतत दिन २०० २००

उद्ोग व्यवस्यर व्यर्रक कर तफ्ष
१ ि्यद् उद्ोग क वग्ष (असधकृत पँूिवी २५ ि्यि िेखि ि्यसथि) १०००० १००००
२ ि्यद् उद्ोग ि वग्ष (असधकृत पँूिवी १५ ि्यि िेखि २५ ि्यि सम्म) ५००० ५०००
३ ि्यद् उद्ोग (असधकृत पँूिवी ५ ि्यि िेखि १५ ि्यि सम्म) २००० २०००
४ ि्यद् उद्ोग  (असधकृत पँूिवी ५ ि्यि सम्म ) १५०० १५००
५ ि्यउमिन उद्ोग १५०० १५००
६ प्यउरोटवी उद्ोग १५०० १५००
७ आइसदक्ि उद्ोग १५०० १५००
८ िसि्य तपस् ेउद्ोग १५०० १५००
९ कृतर सम्बन्वी फि्ष/व्यवस्यर १५०० १५००

१० अन्य उद्ोग रसै प्रक्यर १५०० १५००
अन्य व्यवस्यर कर

१ सब्वी पसि थिोक ५०० ५००
२ सब्वी  पसि िुद््य १०० १००
३ फिफुि थिोक ५०० ५००
४ दििर भएको दकर्यन्य पसि १००० १०००
५ थिोक दकर्यन्य पसि ५०० ५००
६ िुद््य दकर्यन्य पसि १०० १००
७ हेरर कदटङ्ग सैिुन ५०० ५००
८ व्युटवी प्यि्षर ५०० ५००
९ िुत्त्य बन्यई तबक्री गनने पसि १००० १०००

१० एक िेससन भएको िुत्त्य पसि १०० १००
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११ स्यध्यरण िुत्त्य पसि ५०० ५००
१२ प््यतष्क िुत्त्य िप्पि पसि थिोक १००० १०००
१३ प््यतष्क िुत्त्य िप्पि पसि िुद््य ५०० ५००
१४ भ्यि्य पसि थिोक १००० १०००
१५ भ्यि्य पसि िुद््य ५०० ५००
१६ प्यन पसि १०० १००
१७ फेन्सवी पसि
१८ फेन्सवी पसि क वग्ष ( असधकृत पँूिवी २५ ि्यि सम्म ) ५००० ५०००
१९ फेन्सवी पसि ि वग्ष  ( असधकृत पँूिवी १५ ि्यि िेखि २५ ि्यि सम्म ) ३००० ३०००
२० फेन्सवी पसि ग वग्ष  ( असधकृत पँूिवी ५ ि्यि िेखि १५ ि्यि सम्म ) २००० २०००
२१ फेन्सवी पसि घ वग्ष  ( असधकृत पँूिवी ५ ि्यि सम्म ) १००० १०००
२२ कपि्य  पसि थिोक ५००० ५०००
२३ कपि्य पसि िुद््य १००० १०००
२४ साःमिि १०००० १००००
२५ फर्निर उद्ोग/ सो रुि ५००० ५०००
२६ स्यध्यरण फर्निर पसि, प््यईबोि्ष, ससस्य पसि १००० १०००
२७ बतेब्यसँ फर्निर पसि ५००० ५०००
२८ िघु उद्ि / हस्कि्य उद्ोग ५०० ५००
२९ छि, ससिेन्ट पसि, पेन्ट दििर सिेत भएको ७००० ७०००
३० छि, ससिेन्ट पसि ५००० ५०००
३१ पेन्ट पसि २००० २०००
३२ फि्यि पसि २००० २०००
३३ फि्यि र सो सम्बम्न् स्यध्यरण पसि १५०० १५००
३४ दट.क्भ. दरिि सिेत भएको इिेक्टो्तनक पसि ३००० ३०००
३५ इिेक्टो्तनक पसि २००० २०००
३६ तबििुवी पसि िि्षत केन्द्र भएको १००० १०००
३७ रेदिरो घिवी दट.क्भ र अन्य िि्षत तथि्य अन्य तवक्री ५०० ५००
३८ कृतर स्यि्यग्वी तवक्री पसि दििर सिेत २००० २०००
३९ िुद््य कृतर स्यि्यग्वी भएको पसि १००० १०००
४० पुस्क तथि्य से्शनरवी पसि ५०० ५००
४१ छ्यप्यि्यन्य, प्रसे, दिजिटि तप्रन्ट ३००० ३०००
४२ पि्यतष्क पसि थिोक २००० २०००
४३ िुद््य पि्यतष्क पसि १००० १०००
४४ गल््य पसि ( १० ि्यि पँूिवी भन््य ि्यसथि ) ३००० ३०००
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४५ गल््य पसि ( १० ि्यि पँूिवी भन््य किको िग्यनवी ) १००० १०००
४६ फोटो सु्दिरो क्भदिरो ग््यफरी सदहट १००० १०००
४७ फोटो सु्दिरो ५०० ५००
४८ पेटो्ि पम्प ५००० ७०००
४९ सेटररङ्ग व्यवस्यर २००० २०००
५० किर ल््यब २००० २०००
५१ कम्प्टूर त्यलिि केन्द्र , भ्यर्य क्शषिण केन्द्र र ि््यईक्भङ्ग सेन्टर १००० १०००
५२ कम्प्टूर/ कम्प्टूर िि्षत केन्द्र १००० १०००
५३ एफ.एि. रेदिरो प्रस्यरण २००० २०००
५४ स्यिुि्ययरक रेदिरो प्रस्यरण १५०० १५००
५५ िोटर स्यइकि सु्टर तथि्य अन्य सव्यरवी स्यधन वक्ष सप १५०० १५००
५६ ररक््य स्यइकि तबक्री पसि २००० २०००
५७ ररक््य स्यइकि िि्षत पसि ५०० ५००
५८ सव्यरवी स्यधन बिवी बन्यउने क्यरि्यन्य ५००० ५०००
५९ सव्यरवी स्यधन िि्षत २००० २०००
६० अन्य सव्यरवी स्यधन िि्षत १५०० १५००
६१ मग्ि उद्ोग २००० २०००
६२ ट्बु िि्षत तथि्य ह्यव्य भनने पसि ५०० ५००
६३ कव्यिवी स्यि्यग्वी संकिन पसि १००० १०००
६४ पुि स्कुर १००० १०००
६५ जिि ह्यउस १००० १०००
६६ श्ङृ्ग्यर पसि ब्ुटवी प्यि्षर त्यलिि केन्द्र सिेत १००० १०००
६७ श्ङृ्ग्यर पसि ब्ुटवी प्यि्षर ५०० ५००
६८ िुद््य श्ङृ्ग्यर ४०० ४००
६९ श्ङृ्ग्यर पसि थिोक तथि्य दििर २०००
७० ढुव्यनवी सेव्य ३००० २०००
७१ सञ््यर सेव्य १००० १०००
७२ फोटोकपवी ५०० ५००
७३ पर्यिश्ष सेव्य इदनितनरररङ्ग कम्पनवी ५००० ७०००
७४ इदनितनरररङ्ग कन्सले्न्सवी फि्ष ३००० ५०००
७५ दटनको ब्यकस/ सि्यग्वी बन्यउने कम्पनवी १५०० १५००
७६ िस््य पसि १००० १०००
७७ ट्यकँ ध्यगो पसि १०० १००
७८ बदुटक पसि १००० १०००
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७९ िेन्टि सर्भस १५०० १५००
८० सफ् दिङ््कस पसि थिोक २००० २०००
८१ सफ् दिङ््कस िुद््य ५०० ५००
८२ कोल्ड दिङ््कस पसि िुद््य ५०० ५००
८३ आट्ष पसि ५०० ५००
८४ टेन्ट ह्यउस २००० २०००
८५ ट््यभि ऐिेन्सवी ३००० ३०००
८६ ग््यसँ पसि १००० १०००
८७ ससरक िसन्य पसि १००० १०००
८८ िोब्यइि फोन िि्षत तथि्य पसि १००० १०००
८९ िेथि, सव्यरवी ब््यटव्ी, सव्यरवी इिेक्क्टक् पसि, स.स्य.प्यटपुि्य्ष पसि १५०० १५००
९० दिस्वीिरवी उद्ोग ५००० १००००
९१ कुिुर्य/ ि्यछ्य फि्ष १००० १०००
९२ िेरवी उद्ोग ५००० ५०००
९३ नस्षरवी फि्ष १००० १०००
९४ ध्यतकु्य िुर्त बन्यउने १००० ५०००
९५ स्स्ि फर्निर उद्ोग ५००० ५०००
९६ ईट््य उद्ोग ५००० १००००
९७ ट्यरि, ब्लक, ररङ्ग िग्यरत सेनेटरवी उद्ोग २००० २०००
९८ ठुि्य उद्ोग, कम्पनवी, फि्ष (असधकृत पँूिवी ५ करोि भन््य ि्यसथि भएक्य ) २०००० २००००
९९ िझौि्य उद्ोग, कम्पनवी, फि्ष (असधकृत पूँिवी ५० ि्यि िेखि ५ करोि भएक्य ) १०००० १००००

१०० स्यन्य उद्ोग, कम्पनवी, फि्ष (असधकृत पँूिवी ५० ि्यि भन््य कि भएक्य ) ३००० ३०००
१०१ िधु िरवीि तबक्री केन्द्र/ िेरवी सिेत १००० १०००
१०२ शोरुि सव्यरवी स्यधन ३००० ३०००
१०३ प्यक्ष , तपकतनक स्पोट १००० १०००

िररव्यन्य, छुट क्शर्षकि्य उले्ि गररएको छ । 
क्यर्षिरब्यट िैतनक संकिन कर, िस्रु तववरण घरिग््य सम्बन्वी ससफ्यररस िस्रु
सस.नं. तववरण

१ घर ब्यटो ससफ्यररस िस्रु क वग्षि्यई १००० १०००
२ ि वग्ष ि्यई ५०० ५००
३ ग र घ वग्ष ि्यई ३०० ३००
४ प्दटङ्गक्य ि्यमग ६०० ६००
५ २ दक.नं. भन््य ि्यसथि भए प्रतत दक.नं. थिप ि्यग्े छ । १०० १००
६ ि्यरदकल््य प्रि्यक्णत ३०० ३००



10

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो

७ २ दक.नं. भन््य ि्यसथि भए प्रतत दक.नं. थिप ि्यग्े छ । १०० १००
८ घर क्यरि ससफ्यररस ५०० ५००
९ घर क्यरि ससफ्यररस थिप तल््य प्रतत तल््य ५०० ५००

१० घर िग््य न्यिस्यरवी ि्यिपोत ५०० ५००
११ स्यतबक पुि्य्षि्य प्र्यप्त िग््यको हक भोग ससफ्यररस ५०० ५००
१२ दफल्ड बकुि्य क्यरि िग््यको हव भोग ससफ्यररस १००० १०००
१३ छुट दकत्त्य िग््य ित्य्ष सस.(ि्यिपोत क्यर्य्षिरको िूल््यङ्कनब्यट हुने रकिको 

१ प्रततशत)
१००० १०००

१४ िग््यको िोहवी िगतकट््य ससफ्यररस िस्रु २००० २०००
१५ तोदकएको ब्यहके िग््य सम्बन्वी ससफ्यररस ३०० ३००
१६ ब्यटो िगत कट््य ससफ्यररस िस्रु ५००० ५०००
१७ सरिमिन िुिुल्क्य गनु्षपि्य्ष िस्रु(िग््य तथि्य व्यवस्यर) १००० १०००

ससफ्यररस िस्रु
१८ फोटो ट्यसँ २०० २००
१९ न्यत्य प्रि्यणवीत(नेप्यिवी) ३०० ३००
२० न्यत्य प्रि्यणवीत (अंग्ेिवी) ५०० ५००
२१ सि्षमिन ५०० ५००
२२ अनुभव प्रि्यक्णत ५०० ५००
२३ तनिवीस्रक्य तवद््यिर स््यपन्य ससफ्यररस २००० २०००
२४ कषि्य स्र उन्नतवी ससफ्यररस २००० २०००
२५ िन्म, तवव्यह िृतु्, बसोब्यस, कर िुति्य ( अगं्ेिवीि्य) ५०० ५००
२६ िन्म, तवव्यह िृतु्, बसोब्यस, कर िुति्य ( नेप्यिवीि्य) ३०० ३००
२७ न्यगररकत्य ससफ्यररस १०० १००
२८ वैव्यदहक सम्बन्ब्यट अंमगकृत न्यगररकत्य ससफ्यररस १००
२९ प्यररव्यररक पेन्सन ससफ्यररस ५००
३० न्यब्यिक ससफ्यररस २००
३१ ि्यररमत्रक प्रि्यक्णत २००
३२ एउटै व्यतिवी प्रि्यक्णत ३००
३३ न्यगररकत्यि्य भन्न ेभतन न्यि सच्च्यउने ससफ्यररस १००० १०००
३४ िन्म मितत न्यि थिर संसोधन ३०० ३००
३५ िैतवक प्रकोप अप्यङ पररिरपत्र असह्यर ससफ्यररस, स्यव्षितनक तनि्य्षण 

ससफ्यररस
तनशुल्क

३६ तवदु्त िि्यन न्यिस्यरवी घरर्यसवी ५०० ५००
३७ बक्ौनवी/ मिि्यपत्र िस्रु िवुै पषिब्यट ३०० ३००
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३८ र्यहि्यनवी ससफ्यररस भ्यरतको ि्यमग ५०० ५००
३९ तविेशि्य ि्यत्य िोलन ससफ्यररस ५०० १०००
४० स्यध्यरण ससफ्यररस १०० १००

घर गोठ तफ्ष  ठ्यउँ स्यरवी ससफ्यररस िस्रु
१ नगरप्यलिक्य क्भत्र ५०० ५००
२ नगरप्यलिक्य ब्यदहर १००० १०००
३ जिल््य ब्यदहर १५०० १५००

ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्रु 
१ रु. १० ि्यि सम्मको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्रु ५०० १०००
२ रु. २० ि्यि सम्मको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्रु १००० २०००
३ रु. २० ि्यि ि्यसथिको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्रु १५०० ३०००
४ भुति्यनवी तववरण प्रि्यक्णत १०० २००
५ व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष िस्रु ३५ दिन पलछ (िृतु् ित्य्ष ५० ि्यत्र) ५० १००

संघ संस््य नतवकरण/ ित्य्ष 
१ संघ संस््य नतवकरण/ ित्य्ष ससफ्यररस िस्रु ५०० ५००
२ गैह्र सरक्यरवी संस््य १०००

क्शषिण संस््य स्यिुि्ययरक तफ्ष
१ प्र्य.तव कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु ५०० ५००
२ तन.ि्य.तव. कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु १००० १०००
३ ि्य.तव कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु १५०० १५००

क्शषिण संस््य संस््यगत तफ्ष
१ प्र्य.तव कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु ५००० ३०००
२ तन.ि्य.तव. कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु ७५०० ४५००
३ ि्य.तव कषि्य थिप ससफ्यररस िस्रु १०००० ६०००
४ उच्च ि्य.तव. थिप ससफ्यररस िस्रु १५००० १००००
५ क््यम्पस २०००० १५०००
६ पूव्ष प्र्य.तव. अनुितत ससफ्यररस( िने्टश्वरवी) ५००० ५०००
७ कोचिङ सेन्टर १००० १०००

प्र्यतवसधक क्शषि्य तफ्ष
१ स््यतक तह सरह २००० २०००
२ प्रि्यण पत्र तह सरह १५०० १५००
३ एस.एि.एसवी. तह सरह १००० १०००

तवदु्त ससफ्यररस िस्रु
१ तवदु्त ससफ्यररस िस्रु(ग््यहस्) ३०० ३००
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२ तवदु्त िि्यन न्यिस्यरवी ठ्यउँ स्यरवी उद्ोग ५०० ५००
३ १० हर्षप्यवर षिित्यको सरि फेस ि्यइन ७०० ७००
४ १० हर्षप्यवर ि्यसथिको षिित्यको सरि फेस ि्यइन १००० १०००
५ तवदु्त िि्यन न्यिसरवी ठ्यउँस्यरवी कृतर प्ररोिनको ि्यमग ३०० ३००
६ १० हर्षप्यवर सरि फेस षिित्य ५०० ५००
७ १० हर्षप्यवर ि्यसथिको षिित्यको सरि फेस ि्यइन ७०० ७००

उद्ोग ित्य्ष ठ्यउँस्यरवी न्यिस्यरवी ससफ्यररस तफ्ष
१ उद्ोग ित्य्ष ठ्यउँ स्यरवी न्यिस्यरवी ससफ्यररस ५०० ५००
२ १० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु ७०० ७००
३ १०  िेखि २० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १००० १०००
४ २० िेखि ५० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १२०० १२००
५ ५० िेखि ि्यसथि हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १५०० १५००
६ तनि्य्षण व्यवस्यरवी, पेटो्लिरि पि्यथि्ष, दििरससप, उत््यिन िुिक उद्ोग, उि्य्ष 

िुिक उद्ोग, कृतर वन्यिन् ुउद्ोग, ितनि उद्ोग ससफ्यररस
५००० ५०००

वेित्य्षव्यि्य िग््यको बसोब्यस भएको स््यनि्य प्यनवी तबिुिवी ससफ्यररस
१ आर.सस.सस. रेिि स्क्चर भवन १५०० १०००
२ ईट््य ढुङ्ग्यको ग्यरोि्य िि्यन घर ५०० ५००

पर्षटन उद्ोग ससफ्यररस िस्रु
१ होटि, िि तथि्य रेषु्रेण्ट ससफ्यररस ५००० ५०००
१ होटि, तथि्य िि ससफ्यररस ४००० ४०००
२ होटि तथि्य रेषु्रेण्ट ३००० ३०००
३ िोहरवी स्यझँ ३००० ३०००
४ प्यर्ट प््यिेस ३००० ३०००
५ रेषु्रेण्ट ३००० ३०००
६ भोिन्यिर ३००० ३०००
७ मिष््यन्न क््यटररङ्ग पसि सिेत ३००० ३०००
८ मिष््यन्न पसि ३००० ३०००
९  क््यटररङ्ग ३००० ३०००

१० चिर्य कफरी पसि ३००० ३०००
११ फ्यस् फुि एण् क््यफे ३००० ३०००
१२ ठूिो होटि ससफ्यररस ५००० ५०००
१३ सेव्य उद्ोग ससफ्यररस ४००० ४०००
१४ कन्सले्न्सवी ित्य्ष ससफ्यररस ५००० ५०००
१५ सभ्यकषि हि भ्यि्य प्रतत दिन (कर ब्यहेक) १००० १०००
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१६ संघ संस््य ित्य्ष ससफ्यररस ५०० ५००
१७ क्यठ ससफ्यररस (स्यि) प्रतत रुि ५०० ५००
१८ कु.क्यठ ससफ्यररस प्रतत रुि २०० २००
१९ व्यवस्यर ित्य्ष ससफ्यररस िस्रु
२० क वग्ष २००० २०००
२१ ि वग्ष २५०० १५००
२२ ग वग्ष ७०० ७००
२३ घ वग्ष ५०० ५००
२४ मिन्यह्य दिहवी िग््य ससफ्यररस ५०० ५००
२५ मिन्यह्य दिहवी िग््य िुिुल्क्य ५०० ५००

नक््य प्यस िस्रु तथि्य फ्यरि शुल्कको िररेट    
सस.नं. तववरण िर

१ घर नक््य फ्यरि िस्रु ५००
२ घर नक््य अक्भिेि/ प्रि्यण पत्र ५००
३ तनरि तथि्य ि्यपिण् तवपररत घर  बन्यएको िण् प्रततवग्ष फुट १०
४ घर रोक््य भएपतन घर तनि्य्षण भएको िण् िस्रु प्रतत वग्ष फुट १५
५ कच्चवी घर पलछ तबन्य ि्यनक्यरवी पक्री घर बन्यएि्य िण् िस्रु प्रतत वग्ष फुट ५
६ नर्य घर तनि्य्षण सम्पन्न प्रि्यण पत्र १०००
७ घर नक््य न्यिस्यरवी िस्रु भुई तल््य १०००
८ घर नक््य न्यिस्यरवी  िस्रु िईु तल््य २०००
९ घर नक््य न्यिस्यरवी िस्रु तवीन तल््य र सो भन््य ि्यथिवी ३०००

१० घर नक््यको प्रततलितप ५००
आ.व. ०७४/०७५ ि्य घर नक््यको ि्यमग प्रस््यतवत िररेट     

सस. 
नं. वर्गकरण

अक्भिेि(पुर्यनोघर) नर्य घर
आव्यसवीर व्यवस्ययरक/ अन्य आव्यसवीर व्यवस्ययरक/ अन्य

१ R.C.C. भुई तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट १ २ ४ ५
२ R.C.C. प्रथिि तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट २ ३ ५ ६
३ R.C.C. िोस्ो तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट ३ ४ ६ ७
४ R.C.C. तेस्ो तल््य र सो भन््य ि्यसथि तनि्य्षण गि्य्ष 

प्रतत वग्ष फुट
४ ५ ७ ८

५ िोि तवरररङ व्यिको बसे िेन्ट १ २ ३ ३
६ िोि तवरररङ व्यिको भुई तल््य १ २ ३ ४
७ िोि तवरररङ व्यिको प्रथिि तल््य १ २ ५ ६
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८ िोि तवरररङ व्यिको िोस्ो तल््य २ ३ ६ ७
९ िोि तवरररङ व्यिको तसे्ो तल््यको व्य सो भन््य 

ि्यसथि 
३ ४ ७ ८

१० कम्प्यउण् व्यि प्रतत रतनङ्ग फुट २ २
११ टस् सम्बन्वी घर तनि्य्षण/ घर तनि्य्षण अन्य अरु 

कुनै स्यि्यग्वी प्ररोग गरेि्य (सब ैतल््य)
१ २

 द्ष्व्याः ३ ४
  

रस क्यर्य्षिरि्य ित्य्ष नभएक्य व्यक्ति व्य फि्षब्यट तर्यर प्यररएक्य नक््य पेश भएक्य रु. ०.५० पैस्य प्रतत वग्ष फुट थिप िस्रु 
ि्यग्ेछ । 

१ न.प्य. ब्यट अनुमित नलिई बन्यएको घरको हकि्य न.प्य. ि्यई िन्यससब ि्यगेि्य ि्यसथि उले्खित िरि्य थिप ५० 
प्रततशत िररव्यन्य लिई नक््य प्यस गररने छ । 

२ रस नगर्यप्यलिक्यि्य  घर नक््य प्यसको तनरि ि्यगस हुनुभन््य पदहिे बनेक्य घरको हकि्य प्रतत तल््य पक्री घरको 
रु. १००० ि्य नक््य प्यस गररने छ । तर एक वर्षसम्म पतन नक््य प्यस गन्ष नआएि्य तनरि पररवत्षन हुन सके् छ । 

३ िन्यससब क्यरण तबन्य तोकएको अवसध क्भत्र घर सम्पन्न नगननेि्यई व्य प्रि्यण पत्र निैि्यनेि्यई सिरको आध्यरि्य थिप 
िस्रु ि्यग्े छ । 

४ नक््य प्यसको ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य पेश गि्य्ष ि्यग्े िस्रुको ५० प्रततशत धरौटवी िस्रु ि्यग्ेछ । घर तनि्य्षण गि्य्ष 
क्यिि्यरि्यई अस््यरवी िर्प तनि्य्षण नगरेि्य िररव्यन्य रकि िग्यरत सोहवी धरौटवीब्यट कट््य गरर ब्यकँरी पछी दफत्य्ष 
गररनेछ । 

५ घरको ससफ्यररस िूल््यङ्कन (न्यनु्ि)् ससफ्यररस िस्रु 

क्.सं. तववरण िूल््यङ्कन प्रततशत िर
१ दटन छ्यन्य घर पक्री िि्यन प्रतत कोठ्य ५०००० ०.०८
२ ि्यर कोठको न्यनुति ्िूल््यङ्कन १०००००० ०.०८
३ िईु तेि पक्री घरको न्यनुति िूल््यङ्कन २०००००० ०.०८
४ तवीनतिे पक्री घरको न्यनुति िूल््यङ्कन ३०००००० ०.०८
५ ि्यर तिे र सो भन््य ि्यसथिको पक्री घरको न्यनुति िूल््यङकन ५०००००० ०.०८
६ िग््य व्य सम्पचत्त िूल््यङ्कन

िग््य व्य सम्पचत्त िूल््यङ्कनको ०.०८ प्रततशत तर प्यिँ ि्यि भन््य किको िूल््यङ्कन भएि्य एकिुष् रु. ५००

१ िग््यव्य सम्पचत्त िूल््यङ्कनको ०.०८ प्रततशत तर ५ ि्यि भन््य किको िूल््यङ्कन भएि्य एकिुष् रु. ५००
२ आम््यनवी प्रि्यक्णत ०.०८ प्रततशतक्य िरिे तर प्यिँ ि्यि भन््य किको िूल््यङ्कन भएि्य एकिुष् रु. ५००

एकरीकृत सम्पचत्त कर सम्बन्वी व्यवस््याः
१ एदककृत सम्पचत्त िूल््यङ्कन स््यनवीर स््यरत्त श्यसन तनरि्यविवी २०५६ संसोधन सदहत तनरि १४० अनुसुिवी ८ (२) 

बिोजिि र सम्पचत्त करको िर तनरि १४४(१) अनुसूिवी (१२) बिोजिि गनने ।
२ ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्र आफनो न्यिि्य रहेको सब ैिग््य र सो िग््यि्य बनेको भौततक संरिन्यहरुको 

एकिुष् सम्पचत्त िूल््यङ्कन गरवी हुन आउने िूल्क्य आध्यरि्य कर तनध्य्षरण गनने ।
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३ एदककृत सम्पचत्त कर बझु्यउने कुनै करि्यत्यिे आफनो न्यि्य रहेको सम्पचत्त िुक्यई व्य िण्ण्करण गरर व्य भौततक 

संरिन्य निेि्यइ सम्पचत्त िूल््यङ्कन गर्यई कर तनरेको प्रि्यक्णत भएको व्यस्तवध सम्पचत्तको िूल््यङ्कनब्यट ि्यग्े कर 
रकिि्य स्यतवकि्य बझु्यएको रकि घट्यई ब्यकँरी रकिि्य २५ प्रततशतिे हुने थिप रकि िररव्यन्य गरर असुि गनने । 

 
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ि्यमग एदककृत सम्पचत्त कर रकि तनध्य्षरण त्यलिक्य    

क्.सं. कर रोग् एदककृत सम्पचत्तको िूल् िर व्यर्रक न्यूनति प्रस््यतवत
१ ५ ि्यि सम्मको रु. २५ िेखि रु. २०० सम्म २५
२ १० ि्यि रुपैर्य ँसम्म रु. २५ िेखि रु. २०० सम्म २५ ५०
३ १० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि १५ ि्यि सम्म रु. २०० िेखि रु. ४०० सम्म २०० २००
४ १५ ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि २० ि्यि सम्म रु. २०० िेखि रु. ४०० सम्म २०० ३००
५ २० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि २५ ि्यि सम्म रु. ५०० िेखि रु. १००० सम्म ५०० ५००
६ २५ ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि ३० ि्यि सम्म रु. ५०० िेखि रु. १००० सम्म ५०० ७५०
७ ३० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि ४० ि्यि सम्म रु. १२०० िेखि रु. ३००० सम्म १२०० १२००
८ ४० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि ५० ि्यि सम्म रु. १२०० िेखि रु. ३००० सम्म १२०० १८००
९ ५० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि ७५ ि्यि सम्म रु. ३५०० िेखि रु. १०००० सम्म ३५०० ३५००

१० ७५ ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि १ करोि सम्म रु. ३५०० िेखि रु. १०००० सम्म ३५०० ५२५०
११ १ करोि १ रुपैर्य ँिेखि १ करोि ५० ि्यि 

सम्म
रु. १२००० िेखि रु. २०००० सम्म १२००० १२०००

१२ १ करोि ५० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि २ करोि 
सम्म

रु. १२००० िेखि रु. २०००० सम्म १२००० १६०००

१३ २ करोि १ रुपैर्य ँिेखि ३ करोि ५० ि्यि 
सम्म

रु. २५००० िेखि रु. ६०००० सम्म २५००० २५०००

१४ ३ करोि५० ि्यि १ रुपैर्य ँिेखि ५ करोि  
सम्म

रु. २५००० िेखि रु. ६०००० सम्म २५००० ३७५००

१५ ५ करोि भन््य ि्यसथि रु. २ रुपैर्य ँप्रतत हि्यर २ रु. प्रतत 
हि्यर

२ रु. प्रतत 
हि्यर

एदककृत सम्पचत्त कर आवश्यक तर्यरवी गरेर ि्यत्र ि्यगु गन्ष ससफ्यररस गनने । स्यथैि एदककृत सम्पचत्तकर ि्यगु नहँुि्य सम्म स्यतवकै 
ि्यिपोत र घर असुि गन्ष ससफ्यररस गनने ।

     
व्यत्यवरण तथि्य स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क

    
 बिेत्य्षव्यि्य िग््यको भोग्यसधक्यर हस््यन्रण गि्य्ष व्य छोि्ि्य न.प्य.को रोहबरि्य गनने र सो ब्यपत िेनिेन गरेको रकिको 
१ प्रततशतक्य िरिे नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तनण्षर बिोजिि व्यत्यवरण तथि्य स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क घरिग््य िररि कत्य्षब्यट लिने 
। रसक्य ि्यमग तनम््यनुस्यर प्रतत कठ््य न्यनुति ्िूल््यङ्कन िर क्यरि गनने र न्युनति रकि भन््य ि्यसथि क्यरोब्यर भएको अवसेथि्यि्य 
क्यरोब्यर ब्यिोजििको आध्यरि्य शुल्क लिने । स्यथि ैरस्ो िग््यि्य बनेको घर संरिन्य र िग््यको उपरोगि्य क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर 
अनुस्यर व्यत्यवरण, स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क लिइने छ ।     
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    प्रतत कठ््य िग््यको न्यनुति ्िूल््यङ्कन    
ह्यिको व्यि्ष 

नं.
स्यतवकको ग्य.तव.स. िोकि्यग्ष क्भत्रवी क्यिोपत्र े

र्यिि्यग्षिे खि ५०० 
मि. भन््य ट्यढ्य

कच्चवी तथि्य ग््यभेि सिक 
र्यिि्यग्ष िेखि ५०० मि. 

सम्म
१ ब्यणगंग्य २२००००० क्भत्रवी क्यिोपत्र े

बि्यर षिते्र
६००००० १०००००

२ ब्यणगंग्य २०००००० ११००००० ९००००
३ गिहेि्य १०००००० ५००००
४ गिहेि्य २०००००० ३००००० ६००००० ८००००
५ कोपव्य १०००००० ५००००
६ कोपव्य ४००००० ८००००
७ िोतवीपुर २०००००० ८००००० २५०००० ८००००
८ िोतवीपुर २०००००० ८००००० ३००००० ६००००
९ भिव्यि ५५०००० ६००००

१० पटन्य ५००००० ५००००
११ हथिौस्य ५००००० ५००००

नोटाः िग््यको िूल््यङ्कन गरर सो आध्यरि्य १ प्रततशत लिने र सोको रससिि्य व्यत्यवरण, स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क उले्ि गनने 
। घर भएि्य घर सिेत उले्ि गनने 

     
िररव्यन्य तथि्य छुटाः

१. िररव्यन्य रकि/ प्रततशत
क) व्यर्रक कर, िस्रु तथि्य शुल्क बझु्यउन तबिम्ब भएि्य 

पदहिो वर्ष तबिम्ब १०%
िोस्ो वर्ष तबिम्ब २०%
िोस्ो वर्ष पलछ 

तबिम्ब
३०%

पुनश्ाः बक्ौत्य असुि गि्य्ष ह्यिको िरि्य नै दहस्यब गरर असुि गनने
 

सिक िि्षत तथि्य पर्य्षवरक्णर शुल्क
क्.सं. तववरण आ.व. २०७४/०७५ को ि्यमग पटके िर 

रेटहरु
कैदफरत

रस नगरप्यलिक्य षिते्रब्यट ि्यटो, ब्यिुव्य, मिस्ट, मगट्वी तनक्यसवी एवं ढुव्यनवी गनने तनम््यनुस्यरको ढुव्यनवी ग्यिवीब्यट सव्यरवी कर ब्यटो 
िि्षत शुल्क ब्यपत प्रतत दटप् िेह्यर अनुस्यरको कर शुल्क क्यरि गरर असुि गनने तनण्षर गरररो ।

१. िवीप, क्यर, भ््यन १५ २५
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२. बस, मिनवी बस ५० ५०
३. प्रतत टर््यक्टर ट््यिवी १०० १००
४. प्रतत दटप्पर/ टक् १०० ३००

नोटाः व्यर्रक सव्यरवी ित्य्ष / नतवकरण भएक्य ि्यिब्यहक ब्यहकेक्य सव्यरवी स्यधनि्यई पटके कर लिइने छैन ।   
  
     घर िग््य बह्यि कर 

नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र घरधतनिे घर भ्यि्यि्य िग्यउँि्य प्रतत िदहन्य कोठ्य भ्यि्य आम््यनवीको २ प्रततशतक्य िरिे नगरप्यलिक्यि्यई 
घरबह्यि कर ब्यपत बझु्यउनु पननेछ । रसरवी घरबह्यि कर दहस्यब गि्य्ष तपससिि्य उले्खित न्यनूति िरिे प्रतत िदहन्य प्रतत कोठ्यको 
िूल््यङ्कन गररनेछ ।        

प्रतत कोठ्यको न्यनूति िूल््यङ्कन
ह्यिको व्यि्ष 

न.्
कोठ्य तववरण िोकि्यग्ष 

बि्यरषिते्र
िोकि्यग्ष 
अन्य षिते्र

क्भत्रवी 
क्यिोपत्र े
बि्यर षिते्र

क्भत्रवी 
क्यिोपत्र े
अन्य षिते्र

क्भत्रवी ग््यभेि 
बि्यर षिते्र

क्भत्रवी ग््यभेि 
अन्य षिते्र

१ िेखि ११ सटर कोठ्य ३००० २००० २००० १००० १००० ५००
१ िेखि ११ अन्य कोठ्य १५०० १००० १००० ५०० ७०० ३००

वेित्य्षव्यि्य िग््यको हकि्य ि्यत्र
रस न.प्य. को षिते्र क्भत्र िग््य िररि गनने भोग्यसधक्यर(िररि) कत्षबब्यट िेह्यर 
बिोजिि िग््यको िूल््यङ्कनि्य नघटन्े गरवी िररि िूल्को ०.५ प्रततशतक्य िरिे हुने 
रकि भौततक पूव्य्षध्यर तवक्यस शुल्क लिइनेछ । 

०.०५ िररि िूल्को ०.५ 
प्रततशत

िौदकल््य प्रि्यक्णताः (क्शर्षक नं. १,३,४) संिग् ससट बिोजिि
बिेत्य्षव्यि्य िग््यको हक हस््यन्रण गि्य्ष व्य छोि्ि्य न.प्य.को रोहबरि्य गनने र सो 
ब्यपत िेनिेन गरेको रकिको १ प्रततशतक्य िरिे व्यत्यवरण तथि्य स््यस्थ्य र सरसफ्यई 
शुल्क घरिग््य भोग्यसधक्यर( िररि) कत्य्षब्यट लिने । रसक्य ि्यमग तनम््यनुस्यर प्रतत 
कठ््य न्युनति िूल््यङ्कन क्यरि गनने र न्युनति रकि भन््य ि्यसथि क्यरोब्यर भएको 
अवस््यि्य क्यरोब्यर बिोजििको आध्यरि्य शुल्क लिने 

संिग् िूल््यङ्कन ससट 
बिोजिि न्युनति िूल् 
रदकन गनने ।

उले्खित तवतवरण र ऐन तनरि्यविवीि्य नपरेक्य उद्ोग, व्यवस्यर पर्यिश्ष सेव्य ित्य्षक्य ि्यमग ससफ्यररस त्स्ो उद्ोग व्य व्यवस्यर 
पर्यिश्ष सेव्य आदिि्य ि्यग्े उद्ोग व्यवस्यर पर्यिश्ष सेव्य आदि करको १० प्रततशतिे व्य रु. १०००/- िनु न्यून हुन ि्यनछ सो िस्रु 
ससफ्यररस िस्रुको रुपि्य लिई ससफ्यररस गनने ।       
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िररव्यन्य तथि्य छुटाः

१. िररव्यन्य
तववरण रकि/प्रततशत

क) व्यर्रक कर, िस्रु तथि्य शुल्क बझु्यउन तबिम्ब भएि्य पदहिो बर्ष तबिम्ब १०%
िोस्ो बर्ष तबिम्ब २०%

िोस्ो बर्ष पलछ तबिम्व २५%
पुनश्ाः बक्ौत्य असुि गि्य्ष ह्यिको िरि्य नै दहस्यव गरर  असुि गनने
ि) पूर्यनो घरि्य ति्य थिप गि्य्ष न.प्य. ि्य नक््य पेश नगरवी तनि्य्षण क्यर्ष शुरुि्य गरेि्य एकिुष् रु. २५००
ग) अस््यरवी तथि्य कच्चवी घर तबन्य इि्यित तनि्य्षण गरेि्य जिरव्यन्य रु. एकिुष् रु. ५००
घ) नर्य ँघर तनि्य्षण गि्य्ष स्वीकृत नक््य तबपररत स्यईि ि्यर्िन ३ दफट भन््य कि 
छोिवी झ््यि, ढोक्य र्यिेि्य

एकिुष् रु. १०००

ङ) नर्य ँघर तनि्य्षण गि्य्ष स्वीकृत नक््य तबपररत ब्यटो तफ्ष  छ्यि्नुपनने सेटब््यक ३ 
दफट भन््य कि छोिवी झ््यि, ढोक्य र्यिेि्य

एकिुष् रु. २०००

ि) नर्य ँ घर तनि्य्षण गि्य्ष गल्वीबस स्वीकृत नक््य तबपररत पूव्ष पजश्ि र्यिि्यग्ष 
ब्यहकेि्य स्यव्षितनक िग््य (ब्यटो, कुिो) ि्यसथि झ्यप व्य पेटवी तनि्य्षण भएको 
अवस््यि्य ि्यपिण् तवपररतको तनि्य्षण तत््यि भत््यएि्य तबन्य िररव्यन्य र पछी 
भत््यउने कबलुिरतन्यि्य गरेि्य 

एकिुष् रु. ५०००

छ) पूव्ष पजश्ि र्यिि्यग्षि्य नर्य ँघर तनि्य्षण गि्य्ष व्य रस असघ नै तनि्य्षण सम्पन्न 
भईसकेक्य घरको हकि्य स्वीकृत नक््य तवपररत र्यिि्यग्षको सिक असधक्यर 
षिते्र (ह्यि क्यरि रहकेो केन्द्र रेि्य िेखि ८२ दफट) ि्यसथि तपिर, झ्यप व्य पेटवी 
तनि्य्षण भएको अवस््यि्य ि्यपिण् तवपररत बनेको तनि्य्षण तत््यि भत््यएि्य तबन्य 
िररव्यन्य असुि गरर तवदु्त र ि्यने प्यनवीको ससफ्यररस गररदिने तनण्षर गररएको छ 
। तर त्स्ो अवस््यि्य नक््य प्यस इि्यित व्य प्रि्यणपत्र भने प्रि्यन गररने छैन । 

एकिुष् रु. २००००

ि) नक््य प्यस नगरवी तनि्य्षण क्यर्ष गननेि्यई एकिुष् रु. ५०००
२. छुट
क) िश धरु भन््य बढवी िग््यि्य घर तनि्य्षण गनने घरधनवीहरुि्यइ आफनो घिेरवीि्य अतनव्यर्ष २ वट्य रुि रोप्ुपनने 
र रुि रोप्ेि्यई १ आ.व.को घरकरि्य पुरै छुट दिने । 
ि) प्रते्क आ.व. शुरु भएपलछ सोहवी आ.व. को श््यवढण िस्यन् क्भत्र कर बझु्यएि्य ि्यग्े करि्य छुट । १०%
ग) २०७२ बसै्यि िेखि २०७२ िंससर िस्यन् सम्म रसअसघ तनि्य्षण सम्पन्न भई धरुवीकर ततरवीआएक्य तपिर 
भएक्य पक्री घरको घर नक््य प्यसको ि्यमग िरि्यस् दिने घरधनवीहरुि्यई ि्यग्े िस्रुि्य छुट दिइनेछ । 

३०%

घ) २०७२ बसै्यि १ िेखि २०७२ िंसवीर िस्यन् सम्म रस असघ तनि्य्षण सम्पन्न भई धरुवीकर ततरवी आएक्य तपिर 
नभएक्य पक्री घरको घरनक््य प्यसको ि्यमग िरि्यस् दिने घरधनवीहरुि्यई ि्यग्े िस्रुि्य छुट दिइनेछ । 

५०%
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ऐन संख्याः२

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको तवतनरोिन ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।५।१९
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ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ को सेव्य र क्यर्षहरुको ि्यमग स््यनवीर सजञ्त कोरब्यट केहवी रकि 
िि्ष गनने र तवतनरोिन गनने सम्बन्ि्य व्यवस््य गन्ष बनेको ऐन, २०७४

प्रस््यवन्य:. ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को सेव्य र क्यर्षहरुको ि्यमग सजञ्त कोरब्यट केहवी रकि 
िि्ष गनने असधक्यर दिन र सो रकि तवतनरोिन गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे,
नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२९ को उप–ध्यर्य (२) बिोजिि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, नगर सभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।

१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१) रस ऐनको न्यि “ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको तवतनरोिन ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२)  रो ऐन तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.  आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को तनमित्त सजञ्त कोरब्यट रकि िि्ष गनने असधक्यर: 
(१) आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को तनमित्त नगर क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत, तवररगत श्यि्यिे गनने सेव्य 

र क्यर्षहरुक्य तनमित्त अनुसूिवी १ ि्य उल्ल्खित ि्यिू िि्ष, पूँ जिगत िि्ष र तबचत्तर व्यवस््यको रकि 
सिेत गरवी िम्म्य रकि रु ६७,३३,५९,९३६।– (अषिरेुपवी सत्सठ्वी करोि तते्तवीस ि्यि उन्यन्स्यठवी हि्यर 
नौ सर छत्तवीस रुपैर्यि्यत्र) ि्य नबढ्यई तनर्िष् गररए बिोजिि सजञ्त कोरब्यट िि्ष गन्ष सदकने छ ।

३.  तवतनरोिन:
(१)  रस ऐनद््यर्य सजञ्त कोरब्यट िि्ष गन्ष असधक्यर दिइएको रकि आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को तनमित्त 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिको नगर क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत र तवररगत श्यि्यिे गनने सेव्य र क्यर्षहरुको 
तनमित्त तवतनरोिन गररने छ ।

(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत र तवररगत श्यि्यिे 
गनने सेव्य र क्यर्षहरुको तनमित्त तवतनरोिन गरेको रकि िध् ेकुनैि्य बित हुने र कुनैि्य अपुग हुने 
िेखिन आएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे बित हुने शवीर्षकब्यट नपुग हुने शवीर्षकि्य रकि स्यन्ष सके्छ । 
रसरवी रकि स्यि्य्ष एक शवीर्षकब्यट सो शवीर्षकको िम्म्य रकिको २० प्रततशति्य नबढ्ने गरवी कुनै एक 
व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकहरुब्यट अकको एक व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकहरुि्य रकि स्यन्ष तथि्य तनक्यस्य 
र िि्ष िन्यउन सदकनेछ । पूँ जिगत िि्ष र तवत्तवीर व्यवस््यतफ्ष  तवतनरोजित रकि स्यवँ्य भुति्यनवी िि्ष 
र व्य्यि भुति्यनवी िि्ष शवीर्षकि्य ब्यहके अन्य ि्यिू िि्ष शवीर्षक तफ्ष  स्यन्ष र तबत्तवीर व्यवस््य अन्ग्षत 
स्यवँ्य भुति्यनवी िि्ष तफ्ष  तबतनरोजित रकि ब््यि भुति्यनवी िि्ष शवीर्षकि्य ब्यहके अन्यत्र स्यन्ष सदकने 
छैन । तर ि्यिु तथि्य पूँ जिगत िि्ष र तवत्तवीर व्यवस््यको िि्ष व्यहोन्ष एक स्ोतब्यट अकको स्ोति्य रकि 
स्यन्ष सदकने छ ।

(३)  उपिफ्य (२) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन एक शवीर्षकब्यट सो शवीर्षकको िम्म्य स्वीकृत 
रकिको २० प्रततशतभन््य बढ्ने गरवी कुनै एक व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकहरुि्य रकि स्यन्ष परेि्य नगर 
सभ्यको स्वीकृतत लिनु पननेछ । 
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अनुसूचि–१
(िफ्य २ संग सम्बम्न्त)

नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२९ (२) बिोजिि

संजञ्त कोरब्यट तवतनरोिन हुने रकि

क्.सं. अनुि्यन संख्य शवीर्षकको न्यि ि्यिु िि्ष पँू जिगत 
िि्ष

त व च त्त र 
व्यवस््य

िम्म्य

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

१ नगर क्यर्षप्यलिक्य

३०
,०

९,
६४

,०
००

।०
०

३७
,२

३,
९५

,९
३६

।०
०

०।
००

६७
,३

३,
५९

।९
३६

।०
०

२ वि्य समितत

३ तबररगत श्यि्य

४ ऋणको स्यव्य व्य्यि भुति्यनवी

५ िग्यनवी (शेरर/ऋण)
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ऐन संख्याः३

न्य्ययरक समिततिे उिरुवीको क्यरव्यहवी दकन्यर्य गि्य्ष 
अपन्यउनुपनने क्यर्षतवसधक्य सम्बन्ि्य व्यवस््य गन्ष बनेको 

ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितताः २०७४।१२।९
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प्रस््यवन्याः 
 न्य्ययरक समिततिे प्रिलित क्यनून बिोजिि उिरुवीको क्यरव्यहवी र दकन्यर्य गि्य्ष अपन्यउनुपनने क्यर्षतवसध तर गरवी 
स्पष्त्य, एकरूपत्य एवं प्यरिर्शत्य क्यरि गरवी क्यनूनको श्यसन तथि्य न्य्यर प्रततको िनतवश्व्यस क्यरि र्यिवीरहनको ि्यमग 
प्रििनि्य रहकेो संघवीर क्यनूनि्य भए िेखि ब्यहके थिप क्यनूनवी व्यवस््य गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे, नेप्यिको संतवध्यनको 
ध्यर्य २२१ को उपध्यर्य (१) बिोजिि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य नगरसभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।

पररचे्ि -१
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्ाः (१) रस ऐनको न्यि "ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य" न्य्ययरक समितत (क्यर्षतवसध सम्बन्वी) ऐन, 
२०७४" रहकेो छ । (२) रो ऐन तरुून् प्र्यरम् हुनेछ ।

२. पररभ्यर्याः तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य;
(क) "उिरुवी" भन्न्यिे समितत सिषि परेको उिरुवीब्यट शुरु भएको प्रिलित क्यनून बिोजिि समिततिे क्यरव्यहवी 

र दकन्यर्य गनने उिुरवी सम्झनुपछ्ष  । 
(ि) “ि्यम्े”  भन्न्यिे तोदकएको सम्पचत्तको िूल््यकंन गररि्य भ््यउने हिि्यई सम्झनु पि्षछ । 
(ग) “ििन िि्यईदिने”  भन्न्यिे तनण्षर पश््यत हक असधक्यर प्र्यप्त भएको व्यक्तिि्यई कुनै वस् ुव्य सम्पचत्त 

भोग गन्ष दिने क्यर्षि्यई सम्झनुपि्षछ ।
(घ) “िि्यनत”  भन्न्यिे कुनै व्यक्ति व्य सम्पचत्ति्यई न्य्ययरक समिततिे ि्यहेको विति्य उपस्स्त व्य ह्यजिर 

गर्यउन लिएको जिम्म्य व्य उत्तरि्ययरत्वि्यई सम्झनुपि्षछ ।  
(ङ) “त्यिेिवी”  भन्न्यिे न्य्ययरक समिततको षिते्र्यसधक्यर क्भत्रक्य तवव्यिहरुि्य सम्वम्न्त पषिि्यई वझु्यईने 

म््यि,  सुिन्य,  आिेश,  पूिजी व्य ि्यनक्यरवी पत्र ररतपूव्षक वझु्यउने क्यर्षि्यई सम्झनुपछ्ष  । 
(ि) “त्यरि्यत”  भन्न्यिे सम्पचत्तको तववरण व्य गन्वी गरेको संख्य ितनने व्यहोर्य व्य सम्पचत्तको फ्यटँव्यरवी व्य 

िगति्यई सम्झनुपि्षछ । 
(छ) “तोदकएको” व्य “तोदकए बिोजिि” भन्न्यिे रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरिि्य तोदकए बिोजिि 

सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) “िरपवीठ”  भन्न्यिे न्य्ययरक समितत सिषि पेश हुन आएक्य कुनै क्यगिपत्रको सम्बन्ि्य ररत नपुगे व्य 

क्यनूनिे ित्य्ष नहुने व्य नि्यग्े भएि्य त्सको पछ्यदि पट्ट् सोको क्यरण र अवस््य िन्यइ असधक्यरप्र्यप्त 
असधक्यरवीिे िेखिदिने तनिनेशन व्य व्यहोर्यि्यई सम्झनुपि्षछ । 

(झ) “न्यिेसवी”  भन्न्यिे कुनै व्यक्तिको न्यि, थिर र वतन सिेतको तवस्तृ तववरण िुि्यइएको व्यहोर्यि्यई 
सम्झनुपि्षछ । 

(ञ) “न्यलिश”  भन्न्यिे कुनै तवव्यिको तवररि्य िफ्य ८ बिोजिि दिएको उिरुवी, तनवेिन व्य दफर्यि 
सम्झनुपछ्ष  
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(ट)   “तनण्षर दकत्यब”  भन्न्यिे समिततिे उिुरवीि्य गरेको तनण्षरको अक्भिेि र्यख्नको ि्यमग िि्य गरेको 

उिरुवीि्य तनण्षर गरेको व्यहोर्य र त्सको आध्यर तथि्य क्यरणको संक्षिप्त उले्ि भएको दकत्यब 
सम्झनुपछ्ष  ।

(ठ)  “पन्चकृतत िोि”  भन्न्यिे पञ् भि्यद्वीिे सम्पचत्तको स्िगत तथि्य स््यनवीर अविोकन िूल््यकंन गरवी 
तवक्री तवतरण हुनसके् उचित ठहर्यएर तनजश्त गरेको िुल्ि्यई सम्झनुपि्षछ ।   

(ि) “पेशवी”  भन्न्यिे न्य्ययरक समितत सिषि तनण्षर्यथि्ष पेश हुने तवव्यिहरुि्य पषिहरुि्यई   
उपस्स्त गर्यइ सुनुव्यइ गनने क्यिि्यई सम्झनुपि्षछ । 

(ढ) “प्रततब्यिवी” भन्न्यिे ब्यिवीिे िसक्य उपर उिुरवी ित्य्ष गि्षछ सो व्यक्ति व्य संस््य सम्झनुपछ्ष  ।
(ण) “वकपत्र”  भन्न्यिे तवव्यि सम्बन्ि्य ि्यनक्यर भई स्यषिवीको रुपि्य व्यति गरेक्य कुर्य िेखिने व्य 

िेखिएको क्यगिि्यई सम्झनुपछ्ष  । 
(त) “बन् ईिि्यस”  भन्न्यिे न्य्ययरक समितत अन्ग्षत तनरुपण हुने तवव्यिहरु िध् ेगोप् प्रकृततको तवव्यि 

भएको र सम्वद् पषिहरुतवि गोपतनरत्य क्यरि गन्ष आवश्यक िेखिएि्य सम्वद् पषिहरु ि्यत्र सहभ्यगवी 
हुनेगरवी प्रवन् गरवीएको सुनुव्यई कषिि्यई सम्झनुपछ्ष  । 

(थि) “ब्यिवी” भन्न्यिे कसै उपर समितत सिषि उिुरवी ित्य्ष गनने व्यक्ति व्य संस््य सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) “िूल्ववी”  भन्न्यिे न्य्ययरक समितत अन्ग्षत तवि्यर्यधवीन िुद््य अन्य अड््य अि्यिति्य सिेत तवि्यर्यसधन 

भईरहकेो अवस््यि्य न्य्ययरक समिततिे तनण्षर गि्य्ष अन्य तवि्यर्यसधन िुद््यि्य प्रभ्यतवत हुने िेखिएि्य 
प्रभ्यव प्यनने िुद््यको फैसि्य नभएसम्म प्रभ्यतवत हुने िुद््य स्मगत गनने क्यर्षि्यई सम्झनुपछ्ष  । 

(ध) “िग्यप्यत”  भन्न्यिे घरिग््य र त्ससँग अन्र तनदहत टहर्य,  बोट तवरुव्य,  िुल््य िमिन र त्सि्य 
रहके्य सबिै्यिे संरिन्य व्य ििनेको िग््य,  छेउछ्यउ,  सेरोफेरो र  समू्पण्ष अवरवि्यई सम्झनुपि्षछ । 

(न) “सिरस््यह्य”  भन्न्यिे धरौटवीि्य रहकेो रकिको िगत कट््य गरवी आम््यनवीि्य व्यध् ेक्यर्षि्यई  
 सम्झनुपछ्ष  ।    
(प) “सभ्य” भन्न्यिे नगरसभ्य सम्झनुपछ्ष  ।
(फ) “समितत” भन्न्यिे न्य्ययरक समितत सम्झनुपछ्ष  र सो शवििे स््यनवीर ऐनको िफ्य ४८ को उपिफ्य (६) 

बिोजििको समितति्यइ्ष सिेत िन्यउनेछ ।
(ब) “स्यि वस्यिवी”  भन्न्यिे हरेक वर्षको ि्यमग छुट््य छुटै् हुने गरवी प्रततवर्षको तनमित्त स््यरवी रुपि्य तर 

गररएको शत्ष सम्झनुपछ्ष  ।
  (भ)  “स््यनवीर ऐन” भन्न्यिे “स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४” सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) "संतवध्यन" भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यन सम्झनुपछ्ष  ।
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पररचे्ि-२
समिततको असधक्यर

३. उिरुवीि्य तनण्षर सम्बन्वी क्यिाः समितति्य ित्य्ष भएक्य उिुरवी व्य उिरुवीको तनण्षर गनने व्य ित्य्ष भएको न्यलिश व्य 
उिरुवीको कुनै व्यहोर्यिे िगत कट््य गनने असधक्यर समितति्यइ्ष ि्यत्र हुनेछ ।

४. तनण्षर सम्बन्वी ब्यहके अन्य क्यिाः 
(१)  िफ्य ३ ि्य उले्ि भएको व्य प्रिलित क्यनूनिे समितत व्य समिततको सिस्िे नै गनने भन्न ेव्यवस््य गरेको 

व्य क्यर्षको प्रकृततिे समितत व्य समिततको सिस्िे नै गनु्षपनने स्पष् भैरहकेो िेखि ब्यहेकको अन्य क्यर्षहरू 
रस ऐनि्य तोदकएको कि्षि्यरवी र त्सरवी नतोदकएकोि्य समिततिे तनण्षर गरवी तोकेको व्य असधक्यर प्रि्यन 
गरेको कि्षि्यरवीिे गनु्षपननेछ ।

(२) तोदकएको श्यि्य प्रिुि व्य तोदकएक्य अन्य कि्षि्यरवीिे रस ऐन र प्रिलित क्यनून बिोजिि तोदकएको 
क्यि गि्य्ष समिततको संरोिक व्य समिततिे तोकेको सिस्को प्रत्षि तनिनेशन, िेििेि र तनरन्त्रणि्य रहवी 
गनु्षपननेछ ।

५. रस ऐन बिोजिि क्यर्षतवसध अविम्बन गनु्षपननेाः समिततिे उिरुवी व्य उिरुवीको क्यरव्यहवी र दकन्यर्य गि्य्ष प्रिलित र 
सम्बम्न्त संघवीर क्यनूनि्य स्पष् उले्ि भए िेखि ब्यहके रस ऐन बिोजििको क्यर्षतवसध अविम्बन गनु्षपननेछ ।

६.  समिततिे हनेनेाः समितति्यइ्ष िेह्यर बिोजििको उिरुवीहरूि्य क्यरव्यहवी र दकन्यर्य गनने असधक्यर रहनेछाः
(क) स््यनवीर ऐनको िफ्य ४७ अन्ग्षतको उिरुवी,
(ि) िेिमिि्यप ऐन, २०६८ अनुस्यर िेिमिि्यपको ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य प्रतेरत उिरुवी,
(ग) संतवध्यनको अनुसूिवी-८ अन्ग्षतको एकि असधक्यर अन्ग्षत सभ्यिे बन्यएको क्यनून बिोजिि तनरूपण 

हुने गरवी ससर्ित उिुरवी, तथि्य
(घ) प्रिलित क्यनूनिे नगरप्यलिक्यिे हनेने भतन तोकेक्य उिरुवीहरू ।

७. समिततको षिते्र्यसधक्यराः समिततिे िफ्य ६ अन्ग्षतक्य िध् ेिेह्यर बिोजििक्य उिरुवीहरूि्य ि्यत्र षिते्र्यसधक्यर ग्हण 
गनने तथि्य क्यरव्यहवी दकन्यर्य गननेछाः
(क) व्यक्तिको हकि्य उिरुवीक्य सब ैपषि नगरप्यलिक्यको भैगोलिक षिते्र्यसधक्यर क्भत्र बसोब्यस गरवीरहकेो,
(ि) प्रिलित क्यनून र संतवध्यनको भ्यग ११ अन्ग्षतको कुनै अि्यित व्य न्य्यर्यधवीकरण व्य तनक्यरको 

षिते्र्यसधक्यर क्भत्र नरहकेो,
(ग) नगरप्यलिक्यको षिते्र्यसधक्यर क्भत्र परेक्य कुनै अि्यित व्य तनक्यरब्यट िेिमिि्यप व्य मिि्यपत्रको ि्यमग 

प्रतेरत गरवीएको,
(घ) अिि सम्पचत्त सि्यवेश रहकेो तवररि्य सो अिि सम्पचत्त नगरप्यलिक्यको भौगोलिक षिते्र्यसधक्यर क्भत्र 

रदहरहेको, तथि्य
(ङ) कुनै घटन्यसँग सम्बम्न्त तवररवस् ुरहेकोि्य सो घटन्य नगरप्यलिक्यको भैगोलिक षिते्र क्भत्र घटेको ।
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पररचे्ि-३

उिरुवी तथि्य प्रततव्यि ित्य्ष
८. तबव्यि ित्य्ष गननेाः 

(१)  कसै उपर तबव्यि ित्य्ष गि्य्ष व्य उिरुवी िि्यउँि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि हकिैर्य पुगेको व्यक्तििे 
समिततको तोदकएको श्यि्य सिषि उिरुवी ित्य्ष गन्षसके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि उिरुवी दिंि्य रस ऐन तथि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि िुि्यउनुपनने कुर्य सब ैिुि्यइ्ष 
तथि्य पुर्य्षउनुपनने प्रदक्र्य सब ैपुर्यगरवी अनुसूिवी-१ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य दिनुपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) ि्य िेखिए िेखि ब्यहके उिरुवीि्य िेह्यर बिोजििको व्यहोर्य सिेत िुि्यउनुपननेछाः
(क) ब्यिवीको न्यि, थिर, वतन र तनिको ब्यब ूर आि्य, तथि्य थि्यह्य भएसम्म ब्यिे र बज्यै को न्यि;
(ि) प्रततब्यिवीको न्यि, थिर र थि्यह्य भएसम्म तनिको ब्यब ुर आि्यको न्यि, थिर र स््यन पत्त्य ि्यग्ेगरवी 

स्पष् िुिेको वतन;
(ग) नगरप्यलिक्यको न्यि सदहत समिततको न्यि;
(घ) उिरुवी गनु्षपरेको व्यहोर्य र समू्पण्ष तववरण;
(ङ) नगरप्यलिक्यिे तोके अनुस्यरको िस्रु बझु्यएको रससि व्य तनस््य;
(ि) समिततको षिते्र्यसधक्यर क्भत्रको उिरुवी रहकेो व्यहोर्य र सम्बम्न्त क्यनून;
(छ) ब्यिवीिे ि्यववी गरेको तवरर र सोसँग सम्बन्वीत प्रि्यणहरू;
(ि) हिम््यि ि्यग्े भएि्य हिम््यि रहेको तथि्य हकिैर्य पुगेको  सम्बन्वी व्यहोर्य;
(झ) कुनै सम्पचत्तसँग सम्बम्न्त तवरर भएकोि्य सो सम्पचत्त िि भए रहकेो स््यन, अवस््य तथि्य अिि 

भए ि्यरदकल््य सदहतको सब ैतववरण ।
(४)   प्रिलित क्यनूनि्य कुनै तवशेर प्रदक्र्य व्य ढ्यिँ्य व्य अन्य केदह उले्ि भएको रहछे भने सो सन्भ्षि्य 

आवश्यक तववरण सिेत िुिेको हुनुपननेछ ।
(५)  कुनै दकससिको षिततपूर्त भर्यउनुपनने अथिव्य बण््य िग्यउनुपनने अवस््यको उिरुवीको हकि्य त्स्ो षिततपूर्त 

व्य बण््य व्य ििनको ि्यमग सम्बम्न्त अिि सम्पचत्तको तववरण िुिेको हुनुपननेछ ।
९. तबव्यि ित्य्ष गरवी तनस््य दिनेाः 

(१)  उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ८ बिोजिि प्र्यप्त उिरुवी ित्य्ष गरवी ब्यिवीि्यइ्ष त्यरेि तोदक अनुसूिवी-२ बिोजििको 
ढ्यिँ्यि्य तबव्यि ित्य्षको तनस््य दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि त्यरेि दिनु पनने अवस््यि्य त्यरेि तोक््य अनुसूिवी-३ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य त्यरेि 
भप्य्षइ्ष िि्य गरवी सम्बम्न्त पषिको िस्ित गर्यइ्ष मिससि स्यिेि र्यख्नुपछ्ष  ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि त्यरेि भप्य्षइ्षि्य तोदकएको त्यरेि तथि्य उति मितति्य हुने क्यर्ष सिेत उले्ि गरवी 
सम्बम्न्त पषिि्यइ्ष अनुसूिवी-४ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य त्यरेि पि्य्ष दिनुपननेछ ।

१०. उिरुवी िरपवीठ गननेाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ८ बिोजिि पेश भएको उिरुवीि्य प्रदक्र्य नपुगेको िेखिए पुर्य गनु्षपनने िेह्यरको 

प्रदक्र्य पुर्य गरवी अथिव्य िुि्यउनुपनने िेह्यरको व्यहोर्य िुि्यइ ल््यउनु भन्न ेव्यहोर्य िेखि प्यि दिनको सिर 
तोदक तथि्य तबव्यि ित्य्ष गन्ष नमिलने भए सो को क्यरण सदहतको व्यहोर्य िन्यइ्ष िरपवीठ गरेि्य ब्यिवीि्यइ्ष 
उिरुवी दफत्य्ष दिनुपननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि प्रदक्र्य नपुगेको भतन िरपवीठ गरवी दफत्य्ष गरेको उिरुवीि्य िरपवीठि्य उले्ि भए 
बिोजििको प्रदक्र्य पुर्य गरवी प्यि दिनक्भत्र ल््यएि्य ित्य्ष गररदिनुपछ्ष  ।
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(३) उपिफ्य (१) बिोजििको िरपवीठ आिेश उपर चित्त नबझु् ेपषििे सो आिेश भएको मिततिे ततन दिन क्भत्र 

उति आिेशको तवरूधिि्य समितत सिषि तनवेिन दिन सके्छ ।
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि दिएको तनवेिन व्यहोर्य िन्यससब िेखिए समिततिे उपिफ्य (१) बिोजििको 

िरपवीठ बिर गरवी तबव्यि ित्य्ष गन्ष आिेश दिनसके्छ ।
(५) उपिफ्य (४) बिोजिि आिेश भएि्य उिरुवी प्रश्यसकिे त्स्ो तबव्यि ित्य्ष गरवी अरू प्रदक्र्य पुर्य गनु्ष 

पननेछ ।
११. ित्य्ष गन्ष नहुनेाः उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ८ बिोजिि पेश भएको उिरुवीि्य िेह्यर बिोजििको व्यहोर्य दठक 

भएनभएको ि्यिँ गरवी ित्य्ष गन्ष नमिलने िेखिएि्य िफ्य १० बिोजििको प्रदक्र्य पुर्य गरवी िरपवीठ गनु्षपननेछाः
(क) प्रिलित क्यनूनि्य हिम््यि तोदकएकोि्य हिम््यि व्य म््यि क्भत्र उिुरवी परे नपरेको;
(ि) प्रिलित क्यनून बिोजिि समिततको षिते्र्यसधक्यर क्भत्रको उिरुवी रह ेनरहेको;
(ग) क्यनुन बिोजिि ि्यग्े िस्रु ि्यखिि भए नभएको;
(घ) कुनै सम्पचत्त व्य असधक्यरसँग सम्बम्न्त तवररि्य तवव्यि तनरूपण गनु्षपनने तवरर उिरुवीि्य सि्यवेश रहकेोि्य 

त्स्ो सम्पचत्त व्य असधक्यर तवररि्य उिरुवी गन्ष ब्यिवीको हक स््यतपत भएको प्रि्यण आवश्यक पननेि्य सो 
प्रि्यण रह ेनरहेको;

(ङ) उति तवररि्य उिरुवी गनने हकिैर्य ब्यिवीि्यइ्ष रह ेनरहेको;
(ि) लििति्य पुर्यगनु्षपनने अन्य ररत पुगे नपुगेको; 

१२. िोहोरो ित्य्ष गन्ष नहुनेाः 
(१) रस ऐनि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्रिलित क्यनून बिोजिि समितत व्य अन्य कुनै अि्यित 

व्य तनक्यरि्य कुनै पषििे उिरुवी गरवी समितत व्य उति अि्यित व्य तनक्यरब्यट उिरुवीि्य उल्ेि भएको 
तवररि्य प्रि्यण बजुझ व्य नबजुझ तवव्यि तनरोपण भैसकेको तवरर रहकेो छ भने सो उिरुवीि्य रहके्य पषि 
तवपषिको बवीिि्य सोदह तवररि्य समिततिे उिरुवी ित्य्ष गन्ष र क्यरव्यहवी गन्ष हँुिैन ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि ित्य्ष गन्ष नमिलने उिरुवी भुिवश ित्य्ष भएकोि्य सो व्यहोर्य ि्यनक्यरवी भएपलछ 
उिरुवी िनुसुकै अवस््यि्य रहकेो भए पतन समिततिे उिरुवी ि्यरेि गनु्षपननेछ । 

१३. उिरुवीस्यथि लिित प्रि्यणको सक्ि पेश गनु्षपननेाः उिुरवीस्यथि पेश गनु्ष पनने प्रते्क लिित प्रि्यणको सक्ि र कस्तिि्य 
एक प्रतत नक्ि उिरुवीस्यथि ैपेश गनु्षपननेछ र उिरुवी प्रश्यसकिे त्स्ो लििति्य कुनै कैदफरत िन्यउनुपनने भए सो 
िन्यइ सो प्रि्यण सम्बम्न्त मिससिि्य र्यखे्नछ ।

१४. उिरुवी तथि्य प्रततव्यि ित्य्ष िस्रुाः 
(१) प्रिलित क्यनूनि्य तबव्यि ित्य्ष िस्रु तोदकएकोि्य सोदह बिोजिि तथि्य िस्रु नतोदकएकोि्य एक सर 

रूपैर्य ँबझु्यउनुपननेछ ।
(२) प्रिलित क्यनूनि्य प्रततव्यि ित्य्ष िस्रु नि्यग्े भनेकोि्य ब्यहके एक सर रूपैर्य ँ प्रततव्यि ित्य्ष िस्रु 

ि्यग्ेछ।
१५. प्रततव्यि पेश गनु्षपननेाः 

(१)  प्रततब्यिवीिे िफ्य २० बिोजिि म््यि व्य सूिन्य प्र्यप्त भएपलछ म््यि व्य सूिन्यि्य तोदकएको सिर्यवसध 
क्भत्र उिरुवी प्रश्यसक सिषि आफै व्य व्यरेस ि्यफ्ष त लिखित प्रततव्यि ित्य्ष गनु्षपननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि प्रततव्यि पेश गि्य्ष प्रततब्यिवीिे भएको प्रि्यण तथि्य क्यगि्यतक्य प्रततलितप स्यथि ै
संिग् गरवी पेश गनु्षपननेछ ।

(३)  प्रततव्यिवीिे लिखित ब्होर्य दिँि्य अनुसूिवी-५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य दिनुपननेछ ।
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१६. प्रततव्यि  ि्यिँ गननेाः 

(१) उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य १५ बिोजिि पेश भएको प्रततव्यि ि्यिँ गरवी क्यनून बिोजििको ररत पुगेको तथि्य 
म््यि क्भत्र पेश भएको िेखिए ित्य्ष गरवी समितत सिषि पेश हुने गरवी मिससि स्यिेि गनु्षपननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि प्रततव्यि ित्य्ष हुने भएि्य उिरुवी प्रश्यसकिे प्रततब्यिवीि्यइ्ष ब्यिवी मिि्यनको त्यरेि 
तोकु्पननेछ ।

१७. लििति्य पुर्यगनु्षपनने स्यि्यन्य ररताः 
(१) प्रिलित क्यनून तथि्य रस ऐनि्य अन्यत्र िेखिए िेखि ब्यहके समितत सिषि ित्य्ष गन्ष ल््यएक्य उिरुवी तथि्य 

प्रततव्यिि्य िेह्यर बिोजििको ररत सिेत पुर्य गनु्षपननेछाः
(क) एफोर स्यइि को नेप्यिवी क्यगिि्य ब्यर्य ँ तफ्ष  प्यिँ सेन्न्टमिटर, पदहिो पृष्ि्य शवीरतफ्ष  िश 

सेन्न्टमिटर र त्सपलछको पृष्ि्य प्यिँ सेन्न्टमिटर छोिेको तथि्य प्रते्क पृष्ि्य बचत्तस हरफि्य 
नबढ्यइ्ष क्यगिको एक्यतफ्ष  ि्यत्र िेखिएको; 

(ि) लिित ित्य्ष गन्ष ल््यउने प्रते्क व्यक्तििे लिितको प्रते्क पृष्को शवीर पुछ्यरि्य छोटकरवी िस्ित 
गरवी अम्न्ि पृष्को अन्त्यि्य िेि्यत्मक तथि्य ल््यपिे सदहछ्यप गरेको;

(ग) कुनै क्यनून व्यवस्यरवीिे लिित तर्यर गरेको भए तनििे पदहिो पृष्को ब्यर्य ँतफ्ष  तनिको क्यनून 
व्यवस्यरवी ित्य्ष प्रि्यणपत्र नंबर, न्यि र क्यनून व्यवस्यरवीको दकससि िुि्यइ्ष िस्ित गरेको; तथि्य

(घ) लिितको अम्न्ि प्रकरणि्य रस लििति्य िेखिएको व्यहोर्य दठक स्यिँो छ, झटु््य ठहरे क्यनून 
बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य भन्न ेउले्ि गरवी सो िुतन लिित ित्य्ष गन्ष ल््यएको वर्ष, िदहन्य र गत े
तथि्य व्यर िुि्यइ्ष लिित ित्य्ष गन्ष ल््यउने व्यक्तििे िस्ित गरेको, ।

तर ब्होर्य पुर्यइ पेश भएको लिित लिनि्यइ रो उपिफ्यिे ब्यध्य प्यरेको ि्यतनने छैन । 
(२) लििति्य तवररहरू क्िबधि रूपि्य प्रकरण प्रकरण छुट््यइ्ष संरमित र िर्य्षदित भ्यर्यि्य िेखिएको 

हुनुपननेछ । 
(३)  लििति्य पेटबोलिि्य परेको स््यनको पदहि्यन हुने स्पष् तववरण र व्यक्तिको न्यि, थिर , ठेग्यन्य तथि्य अन्य 

तववरण स्पष् िुिेको हुनुपननेछ ।
(४) लिित ित्य्ष गन्ष ल््यउने व्य समितति्य कुनै क्यगि गन्ष आउनेिे तनिको न्यि, थिर र वतन िुिेको 

न्यगररकत्य व्य अन्य कुनै प्रि्यण पेश गनु्षपछ्ष  ।

१८. नक्ि पेश गनु्षपननेाः उिरुवी व्य प्रततव्यि ित्य्ष गन्ष ल््यउनेिे तवपषिवीको ि्यमग उिरुवी तथि्य प्रततव्यिको नक्ि तथि्य 
संिग् लिित प्रि्यणहरूको नक्ि स्यथि ैपेश गनु्षपछ्ष  ।

१९. उिरुवी व्य प्रततव्यि संशोधनाः
(१)  लिित ित्य्ष गन्ष ल््यउने पषििे समितति्य ित्य्ष भइसकेको लििति्य िेि्यइ व्य ट्यइप व्य िुद्णको स्यि्यन्य 

त्रटुवी सच््यउन तनवेिन दिन सके्छ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिनि्य ि्यग बिोजिि सच््यउँि्य ि्यववी तथि्य प्रततव्यिि्य गरवीएको ि्यग 

व्य ि्यववीि्य िुिभुत पषिि्य फरक नपनने र तनकै स्यि्यन्य प्रक्यरको संशोधन ि्यग गरेको िेिेि्य उिरुवी 
प्रश्यसकिे सो बिोजिि सच््यउन दिन सके्छ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि संशोधन भएि्य  सो को ि्यनक्यरवी उिरुवीको अकको पषिि्यइ्ष दिनुपननेछ ।
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पररचे्ि-४

म््यि त्यिेिवी तथि्य त्यरेि 
२०. म््यि सूिन्य त्यिेि गननेाः 

(१)  उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ९ बिोजिि तबव्यि ित्य्ष भएपलछ बदढि्य िइु्ष दिन क्भत्र प्रततब्यिवीक्य न्यिि्य प्रिलित 
क्यनूनि्य म््यि तोदकएको भए सोदह बिोजिि र नतोदकएको भए पन्ध्र दिनको म््यि दिइ्ष सम्बम्न्त वि्य 
क्यर्य्षिर ि्यफ्ष त उति म््यि व्य सूिन्य त्यिेि गन्ष सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि म््यि व्य सूिन्य त्यिेि गि्य्ष िफ्य ९ बिोजििको उिरुवी तथि्य उति उिरुवी स्यथि पेश 
भएको प्रि्यण क्यगिको प्रततलिपवी सिेत संिग् गरवी पठ्यउनुपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन एक भन््य बदढ प्रततब्यिवीि्यइ्ष म््यि दिनुपि्य्ष प्रि्यण 
क्यगिको नक्ि कुनै एकिन्य िुि प्रततब्यिवीि्यइ्ष पठ्यइ्ष ब्यदँकको म््यिि्य प्रि्यण क्यगिको नक्ि 
फि्यन्यको म््यि स्यथि पठ्यइएको छ भन्न ेव्यहोर्य िेखि पठ्यउनुपननेछ ।

(४) उपिफ्य (१) बिोजिि प्र्यप्त भएको म््यि वि्य क्यर्य्षिरिे बदढि्य ततन दिन क्भत्र त्यिेि गरवी त्यिेिवीको 
व्यहोर्य िुि्यइ्ष समितति्य पठ्यउनु पननेछ ।

(५) उपिफ्य (१) बिोजिि म््यि त्यिेि हुन नसकेि्य िेह्यर बिोजििको तवदु्तवीर ि्यध्ि व्य पमत्रक्यि्य सूिन्य 
प्रक्यशन गरेर म््यि त्यिेि गनु्षपननेछाः 
(क) म््यि त्यिेि गररनुपनने व्यक्तिको कुनै फ््यक् व्य इ्षिेि व्य अन्य कुनै अक्भिेि हुन सके् तवदु्तवीर 

ि्यध्िको ठेग्यन्य भए सो ि्यध्िब्यट;
(ि) प्रततब्यिवीिे म््यि त्यिेिवी भएको ि्यनक्यरवी प्यउन सके् िन्यससब आध्यर छ भन्न ेिेखिएि्य समिततको 

तनण्षरब्यट कुनै स््यनवीर िैतनक पमत्रक्यि्य सूिन्य प्रक्यशन गरेर व्य स््यनवीर एफ.एि. रेदिरो व्य 
स््यनवीर टेलिक्भिनब्यट सूिन्य प्रस्यरण गरेर; व्य

(ग) अन्य कुनै सरक्यरवी तनक्यरब्यट म््यि त्यिेि गर्यउँि्य म््यि त्यिेि हुन सके् िन्यससब क्यरण 
िेखिएि्य समिततको आिेशब्यट त्स्ो सरक्यरवी तनक्यर ि्यफ्ष त ।

 (६) रस ऐन बिोजिि म््यि ि्यरवी गनु्षपि्य्ष अनुसूिवी-६ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य ि्यरवी गनु्षपननेछ ।
२१. रोहवरि्य र्यख्नुपननेाः रस ऐन बिोजिि वि्य क्यर्य्षिर ि्यफ्ष त त्यिेि गररएको म््यिि्य सम्बम्न्त वि्यको अध्षि व्य 

सिस् तथि्य कस्तिि्य िइु्षिन्य स््यनवीर भि्यिमि रोहवरि्य र्यखु्नपननेछ ।

२२. रवीत बरेवीत ि्यिँ गननेाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे म््यि त्यिेिवीको प्रततवेिन प्र्यप्त भएपलछ रवीतपूव्षकको त्यिेि भएको छ व्य छैन ि्यिँ 

गरवी आवश्यक भए सम्बम्न्त वि्य सचिवको प्रततवेिन सिेत लिइ्ष रवीतपूव्षकको िेखिए मिससि स्यिेि 
र्यखि तथि्य बरेवीतको िेखिए बिर गरवी पुनाः म््यि त्यिेि गन्ष िग्यइ्ष त्यिेिवी प्रतत मिससि स्यिेि र्यख्नुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि ि्यिँ गि्य्ष सम्बम्न्त कि्षि्यरवीिे बितनरत र्यखि क्यर्ष गरेको िेखिए उिरुवी 
प्रश्यसकिे सो व्यहोर्य िुि्यइ्ष समितत सिषि प्रततवेिन पेश गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजििको प्रततवेिनको व्यहोर्य उपरतुि िेखिए समिततिे सम्बम्न्त कि्षि्यरवी उपर  
क्यरव्यहवीको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्य सिषि िेखि पठ्यउनसके्छ ।

२३. त्यरेिि्य र्यख्नूपननेाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ९ बिोजिि तबव्यि ित्य्ष गरेपलछ उिरुवीकत्य्षि्यइ्ष र िफ्य १६ बिोजिि प्रततव्यि ित्य्ष 
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गरेपलछ प्रततब्यिवीि्यइ्ष त्यरेि तोदक त्यरेिि्य र्यख्नुपछ्ष  ।

(२) उिरुवीक्य पषिहरूि्यइ्ष त्यरेि तोक््य त्यरेि तोदकएको दिन गररने क्यिको व्यहोर्य त्यरेि भप्य्षइ्ष तथि्य त्यरेि 
पि्य्षि्य िुि्यइ्ष उिरुवीक्य सब ैपषिि्यइ्ष एकै मिि्यनको मितत तथि्य सिर उले्ि गरवी एकै मिि्यनको त्यरेि 
तोकु्पछ्ष  ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि त्यरेि तोदकएको सिरि्य कुनै पषि ह्यजिर नभए पतन तोदकएको क्यर्ष सम्पन्न गरवी 
अकको त्यरेि तोकु्पनने भएि्य ह्यजिर भएको पषिि्यइ्ष त्यरेि तोदक सिरि्य ह्यजिर नभइ्ष पलछ ह्यजिर हुने 
पषिि्यइ्ष असघ ह्यजिर भइ्ष त्यरेि ि्यने पषिसँग एकै मिि्यन हुनेगरवी त्यरेि तोकु्पछ्ष  ।

(४) रस िफ्य बिोजिि तोदकएको त्यरेिि्य उपस्स्त भएक्य पषिहरूि्यइ्ष स्यथि ै र्यखि समिततिे उिरुवीको 
क्यरव्यदह गनु्षपछ्ष  ।

(५) उपिफ्य (४) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन तोदकएको त्यरेिि्य कुनै पषि उपस्स्त नभए पतन 
समिततिे तबव्यिको तवररि्य क्यरव्यहवी गन्ष ब्यध्य पननेछैन ।

२४. समिततको तनण्षर बिोजिि हुनेाः समिततिे म््यि त्यिेिवी सम्बन्ि्य प्रिलित क्यनून तथि्य रस ऐनि्य िेखिए िेखि 
ब्यहकेको तवररि्य आवश्यक प्रदक्र्य तनध्य्षरण गन्ष सके्छ ।

पररचे्ि-५
सुनव्यइ्ष तथि्य प्रि्यण बझु् ेसम्बन्ि्य

२५. प्र्यरस्म्क सुनव्यइ्षाः 
(१) िेिमिि्यपब्यट तबव्यि तनरुपण हुन नसकरी समितति्य आएक्य तबव्यि प्रततव्यि ित्य्ष व्य बर्यन व्य सो 

सरहको कुनै क्यर्ष भएपलछ सुनव्यइ्षको ि्यमग पेश भएको तबव्यिि्य उपिब्ध प्रि्यणक्य आध्यरि्य तत््यि 
तनण्षर गन्ष सदकने भएि्य समिततिे तबव्यि पेश भएको पदहिो सुनव्यइ्षि्य नै तनण्षर गन्ष सके्छ ।

(२) समितत सिषि पेश भएको तबव्यिि्य उपिफ्य (१) बिोजिि तत््यि तनण्षर गन्ष सदकने निेखिएि्य समिततिे 
िेह्यर बिोजििको आिेश गन्ष सके्छाः-

(क) तबव्यिि्य िुि नमििेको कुर्यि्य रकरीन गन्ष प्रि्यण बझु् ेव्य अन्य कुनै क्यर्ष गनने;
(ि) तबव्यिि्य बझु्पुनने प्रि्यण रदकन गरवी पषिब्यट पेश गन्ष िग्यउने व्य सम्बम्न्त तनक्यरब्यट ि्यग गनने 

आिेश गनने; 
(ग) िेिमिि्यपक्य सम्बन्ि्य तबव्यिक्य पषिहरूसँग छिफि गनने; तथि्य
(घ) तबव्यिक्य पषि उपस्स्त भएि्य सुनुव्यइको ि्यमग त्यरेि तथि्य पेक्शको सिर त्यलिक्य तनध्य्षरण गनने।

(३) उपिफ्य (१) र (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन समिततिे स््यनवीर ऐनको िफ्य ४७ को 
उपिफ्य (२) बिोजििको उिरुवीि्य िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यउने आिेश गनु्षपननेछ ।

२६. प्रि्यण ि्यखिि गननेाः ब्यिवी व्य प्रततब्यिवीिे कुनै नर्य ँप्रि्यण पेश गन्ष अनुितत ि्यग गरवी तनवेिन पेश गरेि्य उिरुवी 
प्रश्यसकिे सोदह दिन लिन सके्छ ।

२७. लिित ि्यिँ गननेाः 
(१) समिततिे उिरुवीि्य पेश भएको कुनै लिितको सत्त्य परवीषिण गन्ष रेि्य व्य हस््यषिर तवशेरज्ि्यइ्ष ि्यिँ 

गर्यउन िरूरवी िेिेि्य सो लििति्यइ्ष असत् भन्न ेपषिब्यट परवीषिण िस्रु ि्यखिि गन्ष िग्यइ्ष रेि्य व्य 
हस््यषिर तवशेरज्ब्यट लिित ि्यिँ गर्यउन सके्छ ।
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(२) उपिफ्य (१) बिोजिि ि्यिँ गि्य्ष िन्यससब ि्यदफकको सिर तोदक आिेश गनु्षपननेछ र सिर क्भत्र ि्यिँ 

सम्पन्न हुनको ि्यमग रथि्यसम्व व्यवस््य गनु्षपननेछ । 
(३) उपिफ्य (१) बिोजिि ि्यिँ गि्य्ष लिित असत् ठहरवीएि्य लिित सत् रहकेो भन्न ेपषिब्यट ि्यगेको िस्रु 

असुि गरवी उपिफ्य (१) बिोजिि िस्रु ि्यखिि गनने पषिि्यइ्ष भर्यइ्षदिनुपछ्ष  ।
२८. स्यषिवी बझु्ाेः 

(१) समिततब्यट स्यषिवी बझु् ेआिेश गि्य्ष स्यषिवी बझु् ेदिन तोदक आिेश गनु्षपननेछ । स्यछी र्यखि्य बढवीि्य ५ िन्य 
र्यख्नु पनने । 

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि आिेश भएपलछ उिरुवी प्रश्यसकिे उिरुवीको पषिि्यइ्ष आिेशि्य उले्ि भएको 
मितति्य स्यषिवी बझु् ेत्यरेि तोकु्पननेछ ।

(३) स्यषिवी बझु् े त्यरेि तोदकएको दिनि्य आफनो स्यषिवी समितत सिषि उपस्स्त गर्यउनु सम्बम्न्त पषिको 
ि्ययरत्व हुनेछ ।

२९. समिततको तफ्ष ब्यट बकपत्र गर्यउनेाः 
(१) रस ऐनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन न्यब्यिक व्य अशति व्य वधृिवधृि्य पषि रहकेो 

उिरुवीि्य स्यक्षि बकपत्रको ि्यमग तोदकएको त्यरेिको दिन उपस्स्त नभएको व्य उपस्स्त नगर्यइएको 
स्यषिवीि्यइ्ष समिततिे म््यि तोदक समिततको तफ्ष ब्यट जझक्यइ्ष बकपत्र गर्यउन सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि स्यषिवी जझक्यउँि्य बकपत्र हुने त्यरेि तोदक म््यि ि्यरवी गनु्षपननेछ र उिरुवीक्य 
पषिहरूि्यइ्ष सिेत सोदह मिि्यनको त्यरेि तोकु्पननेछ ।

३०. स्यषिवी बकपत्र गर्यउनेाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे स्यषिवी बकपत्रको ि्यमग तोदकएको दिन पषिहरूसँग तनिहरूिे उपस्स्त गर्यउन ल््यएक्य 

स्यक्षिको न्यि्यविवी लिइ्ष समितत सिषि पेश गनु्षपननेछ ।
(२) स्यषिवी बकपत्रको ि्यमग तोदकएको त्यरेिको दिन उिरुवीक्य सब ैपषििे स्यषिवी उपस्स्त गर्यउन ल््यएको 

भए क्यर्य्षिर िुलन्यस्यथि तथि्य कुनै पषििे स्यषिवी उपस्स्त गर्यउन नल््यएको भए दिनको ब्यह्र बिेपलछ 
समिततिे उपिब्ध भए सम्मक्य स्यषिवीको बकपत्र गर्यउनुपननेछ ।

३१. बने्ि गन्ष सके्ाः 
(१) स्यषिवीको बकपत्र गर्यउँि्य उिरुवीको तवररवस् ुभन््य फरक प्रक्यरको तथि्य स्यषिवी व्य उिरुवीको पषिि्यइ्ष 

अपि्यतनत गनने व्य जझझ््यउने व्य अनुचित प्रक्यरको प्रश्न सोसधएि्य समिततिे त्स्ो प्रश्न सोध्ब्यट पषिि्यइ्ष 
बने्ि गन्ष सके्छ ।

(२) न्यब्यिक व्य वधृि व्य असति व्य तबर्यिवीिे स्यषिवी बकु्पनने भइ्ष त्स्ो उिरुवीि्य कुनै पषिको उपस्स्तत व्य 
अन्य कुनै िन्यससब क्यरणिे स्यषिवीि्यइ्ष बकपत्र गन्ष अनुचित िब्यव परेको व्य पनने प्रबि सम््यवन्य रहकेो 
छ भन्न ेसमितति्यइ्ष ि्यगेि्य समिततिे त्स्ो पषिको प्रत्षि उपस्स्तति्यइ्ष बने्ि गरवी तनििे स्यषिवीिे 
निेख्ने गरवी ि्यत्र उपस्स्त हुन आिेश गन्ष सके्छ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि आिेश गरेि्य स्यषिवीिे निेख्ने गरवी पषि उपस्स्त हुने व्यवस््य मिि्यउने ि्ययरत्व 
समिततको हुनेछ ।

(४) उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजिि गि्य्ष समिततिे उिरुवीसँग सम्बम्न्त आवश्यक प्रश्न तर्यर गरवी समिततको 
तफ्ष ब्यट बकपत्र गर्यउन  सके्छ ।
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३२. पेशवी सूिवी प्रक्यशन गनु्षपननेाः

(१) उिरुवी प्रश्यसकिे प्रते्क हप्त्य शुक्व्यर अग्यिवी हप्त्यको ि्यमग पेशवी तोदकएको तबव्यिहरूको स्यप्त्यदहक 
पेशवी सूिवी तथि्य तोदकएको दिन उति दिनको ि्यमग पेशवी तोदकएक्य तबव्यिहरूको पेशवी सूिवी प्रक्यशन गननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको सूिवी संरोिकिे र तनिको अनुपस्स्तति्य तनििे जिम्मवे्यरवी तोकेको समिततको 
सिस्िे प्रि्यक्णत गनु्षपननेछ ।

३३. िैतनक पेशवी सूिवीाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे िफ्य ३२ बिोजििको स्यप्त्यदहक पेशवी सूिवीि्य िढेक्य तबव्यि हरूको  तोदकएको दिनको 

पेशवी सूिवी तर्यर गरवी एक प्रतत सूिन्य प्यटवीि्य ट्यसँ् िग्यउनुपननेछ तथि्य एक प्रतत समिततक्य सिस्हरूि्यइ्ष 
उपिब्ध गर्यउनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको सूिवीि्य तबव्यिहरू उले्ि गि्य्ष तबव्यि ित्य्षको आध्यरि्य िेह्यरको क्िि्य तर्यर 
गरवी प्रक्यशन गर्यउनुपननेछाः-

  (क) न्यब्यिक पषि भएको तबव्यि;
  (ि) श्यरररवीक असतित्य व्य अप्यङ्गत्य भएको व्यक्ति पषि भएको तबव्यि;
  (ग) सत्तरवी वर्ष उिेर पुर्य भएको वधृि व्य वधृि्य पषि भएको तबव्यि; तथि्य
  (घ) तबव्यि ित्य्षको क्ि्यनुस्यर पदहिे ित्य्ष भएको तबव्यि ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि पेशवी सूिवी तर्यर गि्य्ष िुल्ववीब्यट ि्यगेक्य तथि्य सवकोच्च अि्यित, उच्च अि्यित 

तथि्य जिल््य अि्यितब्यट पुनाः इन्स्यफको ि्यमग प्र्यप्त भइ्ष ित्य्ष भएको तबव्यिको हकि्य शुरूि्य समितति्य 
ित्य्ष भएको मितति्यइ्ष नै ित्य्ष मितत ि्यतन क्ि तनध्य्षरण गनु्षपननेछ ।

(४) उपिफ्य (१) व्य (२) ि्य रहकेो क्ि्यनुस्यर नै समिततिे तबव्यिको सुनव्यइ्ष र क्यरव्यहवी तथि्य दकन्यर्य 
गनु्षपननेछ ।

३४. उिरुवी प्रश्यसकको जिम्मवे्यरवी हुनेाः पेशवी सूिवीि्य िढेक्य तबव्यिहरू क्यर्य्षिर िुिेको एक घण्ट्य क्भत्र समितत सिषि 
सुनव्यइ्षको ि्यमग पेश गनने तथि्य उति दिनको तोदकएको क्यर्ष सदकए पलछ समिततब्यट दफत्य्ष बजुझलिइ्ष सुरक्षित र्यख्ने 
जिम्मवे्यरवी उिरुवी प्रश्यसकको हुनेछ ।

३५. प्रि्यण सुन्यउन सके्ाः समिततिे िफ्य २५ बिोजिि तोदकएको त्यरेिको दिन उपस्स्त सब ैपषिि्यइ्ष अकको पषििे 
पेश गरेको प्रि्यण एवि ्क्यगि्यत िेि्यइ्ष पदढ ब्यिँवी सुन्यइ्ष सो ब्यरेि्य अकको पषिको कुनै कथिन रहकेो भए लिखित 
बर्यन गर्यइ्ष मिससि स्यिेि गर्यउन सके्छ ।

३६. तबव्यिको सुनव्यइ्ष गननेाः 
(१) समिततिे िवुै पषिको कुर्य सुनवी तनिहरूको तबव्यिको सुनव्यइ्ष तथि्य तनण्षर गनु्षपननेछ ।
 (२) उपिफ्य (१) बिोजििको सुनव्यइ्ष तथि्य तनण्षर गि्य्ष पषिहरूको रोहवरि्य गनु्षपननेछ ।
(३) उपिफ्य (१) बिोजिि तबव्यिको सुनव्यइ्ष गि्य्ष इिि्यस क्यरि गरवी सुनव्यइ्ष गन्ष िन्यससव िेखिएि्य सोहवी 

अनुस्यर गन्ष सके्छ ।
तर िबु ैपषिको भन्यइ तथि्य जिदकर सुन्नि्यइ उपिफ्य ३ अनुस्यरको इिि्यस क्यरि गन्ष ब्यध्य हुने छैन ।

३७. बन् इिि्यसको गठन गन्षसके्ाः
(१) समिततिे िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य सि्यवेश रहकेो तथि्य आवश्यक िेिेको अन्य तबव्यिको सुनव्यइ्षको 

ि्यमग बन् इिि्यस क्यरि गरवी सुनव्यइ्ष गन्ष सके्छ ।
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(२) उपिफ्य (१) बिोजििको बन् इिि्यसि्य तबव्यिक्य पषि तथि्य अन्य सरोक्यरव्यि्य ब्यहके अन्य व्यक्तिि्यइ्ष 

इिि्यसि्य प्रवेश गन्ष नप्यउने गरवी बन् इिि्यसको गठन गनु्षपननेछ ।
(३) बन् इिि्यसब्यट हरेरने तबव्यिको क्यि क्यरव्यहवी, तपिवीतको न्यि थिर ठेग्यन्य िग्यरतक्य तवरर गोप् 

र्यख्नुपननेछ ।
३८. बन् इिि्यस सम्बन्वी अन्य व्यवस््याः 

(१) बन् इिि्यसब्यट हरेरएक्य तबव्यिहरूको क्यगि्यतको प्रततलितप ब्यिवी, प्रततव्यदि र तनिको दहति्य असर 
परेको कुनै सरोक्यरव्यि्य ब्यहके अरू कसैि्यइ्ष उपिब्ध गर्यउनुहँुिैन ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तबव्यिको तथ्य िुि्यइ्ष कुनै सि्यि्यर कुनै पत्रपमत्रक्यि्य संप्ररेण हुन दिनु हँुिैन।
(३) उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन समिततिे पषिको गोपतनरत्य तथि्य दहति्य प्रततकुि 

प्रभ्यव नपनने गरवी सि्यि्यर संप्ररेण गन्ष भने कुनै ब्यध्य पनने छैन ।
३९. थिप प्रि्यण बझु्ाेः तबव्यिको सुनव्यइ्षको क्िि्य तबव्यिको कुनै पषिको अनुरोधि्य व्य तबव्यि सुनव्यइ्षको क्िि्य 

समितत आफैिे थिप प्रि्यण बझु्पुनने िेिेि्य उिरुवीक्य पषिहरूि्यइ्ष थिप प्रि्यण पेश गन्ष पेश गनने त्यरेि तोदक आिेश 
गन्ष सके्छ ।

४०. स््यथि्ष ब्यजझएको तबव्यि हने्ष नहुनेाः समिततको सिस्िे िेह्यरक्य तबव्यिको क्यरव्यहवी र दकन्यर्यि्य संिग् हुनुहँुिैनाः-
(क) आफनो व्य नजिकको न्यतेि्यरको हक दहत व्य सरोक्यर रहेको तबव्यि;
 स्पष्वीकरणाः रस उपिफ्यको प्ररोिनको ि्यमग "नजिकको न्यतेि्यर" भन्न्यिे अपुत्यिवी पि्य्ष क्यनून बिोजिि 

अपुत्यिवी प्र्यप्त गन्ष सके् प्र्यथिमिकत्य क्िि्य रहकेो व्यक्ति, ि्यि्य, ि्यइि,ु स्यनवीआि्य, ठूिवीआि्य, 
स्यनोब्यब,ु ठूिोब्यबू, पतत व्य पत्वी तफ्ष क्य स्यसू, ससुर्य, फूपु, फूप्यि,ु स्यि्य, िठे्यन, स्यिवी, दििवी, 
बदहनवी, क्भन्यि,ु बदहनवी ज््यइ्षँ , भ्यञ््य, भ्यञ्वी, भ्यञ्वी ज््यइ्षँ , भ्यञ्वी बहु्यरवी तथि्य त्स्ो न्यत्यक्य व्यक्तिको 
एक्यसगोिि्य रहकेो पररव्यरको सिस् सम्झनुपछ्ष  ।

(ि) तनििे अन्य कुनै हसैसरति्य गरेको कुनै क्यर्ष व्य तनि संिग् रहकेो कुनै तवरर सि्यवेश रहकेो कुनै तबव्यि;
(ग) कुनै तवररि्य तनििे तबव्यि िलने व्य निलने तवररको छिफिि्य सहभ्यमग भइ्ष कुनैर्यर दिएको भए सो 

तवरर सि्यवेश रहेको तबव्यि; व्य
(घ) अन्य कुनै क्यरणिे आध्यरभूत रूपि्य तनि र तनिको एक्यघरसंगोिक्य पररव्यरक्य सिस्को कुनै स््यथि्ष 

ब्यजझएको तबव्यि ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको कुनै अवस््य िेखिएि्य िनु सिस्को त्स्ो अवस््य पछ्ष  उति सिस्िे तबव्यि 

हेन्ष नहुने क्यरण िुि्यइ्ष आिेश गनु्षपननेछ ।
(३)  उपिफ्य (१) को प्रततकुि हुने गरवी कुनै सिस्िे कुनै तबव्यिको क्यरव्यदह र दकन्यर्यि्य सहभ्यमग हुन 

ि्यगेि्य तबव्यिको कुनै पषििे आवश्यक प्रि्यण सदहत तबव्यिको क्यरव्यदह दकन्यर्य नगन्ष तनवेिन दिन 
सके्छ  र सो सम्बन्ि्य  क्यि क्यरब्यहवी स््यनवीर ऐनको िफ्य ४८(५) अनुस्यर हुनेछ ।

(४)  उपिफ्य (३) अनुस्यर तबव्यि तनरुपण हुन नसके् अवस््यि्य स््यनवीर ऐनको िफ्य ४८(६) र (७) को 
ब्बस््य अनुस्यरको सभ्यिे तोकेको समिततिे क्यि क्यरव्यदह र दकन्यर्यि्य गननेछ ।

(५)  उपिफ्य (४) बिोजिि गि्य्ष सभ्यिे तबव्यिक्य पषिहरूि्यइ्ष सोदह उपिफ्य बिोजिि गदठत समिततब्यट 
तबव्यिको क्यरव्यदह दकन्यर्य हुने कुर्यको ि्यनक्यरवी गर्यइ्ष उति समितत सिषि उपस्स्त हुन पठ्यउनुपननेछ ।
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पररचे्ि-६

तनण्षर र अन्य आिेश
४१. तनण्षर गनु्षपननेाः 

(१) समिततिे सुनव्यइ्षको ि्यमग पेश भएको तबव्यि हिे्य्ष कुनै प्रि्यण बझु्पुनने ब्यदँक नरदह तबव्यि दकन्यर्य गनने 
अवस््य रहकेो िेखिएि्य सोदह पेशवीि्य तबव्यिि्य तनण्षर गनु्षपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि तनण्षर गरेपलछ तनण्षरको व्यहोर्य तनण्षर दकत्यबि्य िेखि समितति्य उपस्स्त 
सिस्हरू सबैिे िस्ित गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (१) बिोजिि गरवीएको तनण्षरको िफ्य ४२ र अन्य प्रिलित क्यनून बिोजिि िुि्यउनुपनने तववरण 
िुिेको पूण्ष प्यठ तनण्षर भएको मिततिे बदढि्य स्यत दिन क्भत्र तर्यर गरवी मिससि स्यिेि र्यख्नुपछ्ष  । 

(४) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन सिर्यभ्यव अथिव्य अन्य कुनै िन्यससब क्यरणिे 
गि्य्ष सोदह दिन तबव्यि तनण्षर गन्ष नसके् भएि्य आग्यमि हप्त्यको कुनै दिनको ि्यमग अकको पेशवी त्यरेि 
तोकु्पननेछ ।

४२. तनण्षरि्य िुि्यउनुपननेाः 
(१) समिततिे िफ्य ४१ बिोजिि गरेको तनण्षरको पूण्षप्यठि्य रस िफ्य बिोजििक्य कुर्यहरू िुि्यइ्ष अनुसूिवी-

७ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तर्यर गनु्षपननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि पूण्षप्यठ तर्यर गि्य्ष ब्यिवी तथि्य प्रततब्यिवीको जिदकर, तनण्षर गनु्षपनने िेखिएको 

तवरर, िवुै पषिब्यट पेश भएको प्रि्यणक्य कुर्यहरू सिेतको तवरर िुि्यउनुपननेछ ।
(३) उपिफ्य (२) ि्य उले्ि भए िेखि ब्यहके पूण्षप्यठि्य िेह्यरक्य कुर्यहरू सिेत िुि्यउनुपननेछाः-

(क) तथ्यको ब्होर्य;
(ि) तबव्यिको कुनै पषििे क्यनून व्यवस्यरवी र्यिेको भएि्य तनििे पेश गरेको बहस नोट तथि्य बहसि्य 

उठ्यइएक्य िुि तवररहरु;
(ग) तनण्षर गन्षको ि्यमग आध्यर लिइएको प्रि्यणक्य स्यथि ैिवुै पषिब्यट पेश भएको प्रि्यण तथि्य त्सको 

तवशे्रण;
(घ) तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गन्षको ि्यमग गनु्षपनने तवररहरूको ससिससिेव्यर उले्िन सदहतको तपससि 

िण्; तथि्य
(ङ) तनण्षर उपर पुनर्यवेिन ि्यग्े भएि्य पुनर्यवेिन ि्यग्े जिल््य अि्यितको न्यि र के कतत दिनक्भत्र 

पुनर्यवेिन गनु्षपनने हो सो सिेत । 
(४) उपिफ्य २ तथि्य ३ ि्य उले्ि भएिेखि ब्यहके िेह्यरक्य कुर्यहरु सिेत तनण्षरि्य िुि्यउन सके्छाः-
(क) स्यषिवी व्य सि्षमिनको बकपत्रको स्यर्यशं;
(ि) कुनै निवीरको व्य्यख्य व्य अविम्बन गरेको भए सो निवीरको तववरण र तबव्यिि्य उति निवीरको 

ससधि्यन् के कुन आध्यरि्य ि्यगु भएको हो अथिव्य ि्यगु नभएको हो भन्न े क्यरण सदहतको 
तवशे्रण;

(ग) तनण्षरब्यट कसैि्यइ्ष कुनै कुर्य दिनु भर्यउनु पनने भएको भए कसि्यइ्ष के कतत भर्यइ्ष दिनुपनने हो 
सोको तववरण; तथि्य

(घ) तबव्यिको क्िि्य कुनै ि्यिस्यि्यन व्य प्रि्यणको रुपि्य केदह वस् ुसमितत सिषि पेश भएको भए 
सो ि्यिस्यि्यन व्य वस्कुो हकि्य के गनने हो भन्न ेतवरर ।

४३. प्र्यरस्म्क सुनव्यइ्षि्य तनण्षर हुनसके्ाः 
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(१) समिततिे पदहिो सुनव्यइ्षको ि्यमग पेश भएको अवस््यि्य नै तबव्यिि्य थिप प्रि्यण बजुझरहनुपनने अवस््य 

नरहकेो िेिेि्य अथिव्य हिम््यि व्य हकिैर्य व्य समिततको षिते्र्यसधक्यर नरहकेो क्यरणिे तबव्यि तनण्षर गन्ष 
नमिलने िेिेि्य पदहिो सुनव्यइ्षि्य नै तनण्षर गन्ष सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तनण्षर षिते्र्यसधक्यरको अभ्यव रहकेो क्यरणिे भएको अवस््यि्य षिते्र्यसधक्यर 
ग्हण गनने अि्यित व्य स््यनवीर तह व्य अन्य तनक्यरि्य उिरुवी गन्ष ि्यनु भतन सम्बम्न्त पषिि्यइ्ष  ि्यनक्यरवी 
दिनु पननेछ ।

४४. तनण्षर संशोधनाः
(१) समितत सिषि तबव्यिको पषि व्य कुनै सरोक्यरव्यि्यिे तबव्यिको तनण्षरि्य भएको कुनै िेि्यइ्षको त्रटुवी 

संशोधन गरवी प्यउन जिदकर लिइ्ष तनण्षरको ि्यनक्यरवी भएको पैंततस दिन क्भत्र तनवेिन दिन सके्छ । 
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन परवी समिततिे हिे्य्ष स्यि्यन्य त्रटुवी भएको र संशोधनब्यट तनण्षरको िूि 

आशरि्य कुनै हरेफेर नहुने िेिेि्य छुटै् पि्य्ष िि्य गरवी तनवेिन बिोजिि तनण्षर संशोधन गनने आिेश 
दिनसके्छ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजििको आिेश िूि तनण्षरको अक्भन्न अङ्गको रुपि्य लिइनेछ ।
४५. तनण्षरि्य हरेफेर गन्ष नहुनेाः 

(१) समिततक्य सिस् अथिव्य अरु कसैिे पतन समिततक्य सिस्हरुको िस्ित भैसकेपलछ तनण्षरि्य कुनै 
प्रक्यरको थिपघट व्य केरिेट गन्ष हँुिैन ।

(२) कसैिे उपिफ्य (१) बिोजिि को कसुर गनने कि्षि्यरवीि्यइ्ष आवश्यक क्यरव्यहवीको ि्यमग सम्बम्न्त 
तनक्यरि्य िेखि पठ्यउनुपननेछ । 

४६. तनण्षर भएपलछ गनु्षपनने क्यरव्यदहाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे समिततब्यट तनण्षर भएपश््यत तनण्षर दकत्यबि्य समिततक्य सिस्हरु सबकैो िस्ित 

भएको रदकन गरवी तनण्षर दकत्यब र मिससि जिम्म्य लिनुपछ्ष  ।
(२) रस ऐन बिोजिि तनण्षरको पूण्षप्यठ तर्यर भएपलछ सब ैसिस्को िस्ित भैसकेपलछ उिरुवी प्रश्यसकिे 

तनण्षरको क्यर्य्षन्यवर गन्षक्य ि्यमग तत््यि गनु्षपनने केदह क्यर्ष भए सो सम्पन्न गरवी मिससि अक्भिेिको 
ि्यगवी पठ्यनुपछ्ष  ।

४७. तनण्षर गन्षपनने अवसधाः 
(१) समिततिे प्रततव्यि ि्यखिि भएको व्य बर्यन गनु्षपननेि्य प्रततब्यिवीको बर्यन भएको मिततिे तथि्य प्रततव्यि 

ि्यखिि नभएको व्य बर्यन नभएकोि्य सो हुनुपनने म््यि भुति्यन भएको मिततिे नबे् दिनक्भत्र तबव्यिको 
अम्न्ि तनण्षर गनु्षपननेछ । 

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको सिर्यवसध गणन्य गि्य्ष िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यइ्षएको तबव्यिको हकि्य 
िेिमिि्यपको प्रदक्र्यि्य ि्यगेको सिर कट्यइ्ष अवसध गणन्य गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (१) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन तबव्यिि्य बझु्पुनने प्रि्यण तथि्य पुर्य गनु्षपनने 
प्रदक्र्य ब्यदँक नरहवी तबव्यि तनण्षर गन्ष अङ्ग पुमगसकेको भए सो पुगेको पन्ध्र दिनक्भत्र अम्न्ि तनण्षर 
गनु्षपननेछ। 

४८. अन्ररि संरषिण्यत्मक आिेश ि्यरवी गन्ष सदकनेाः 
स््यनवीर ऐनको िफ्य ४९ को उपिफ्य ८ को िण् (क) िेखि (ङ) सम्म उल्ल्खित तवररि्य तत््यि 

अन्ररि संरषिण्यत्मक आिेश ि्यरवी गन्ष सदकनेछ । रस्ो आिेश ि्यरवी गि्य्ष तनवेिकिे पेश गरेको क्यगि्यत, 
तनिको अवस््य र वस्गुत पररस्स्ततको प्र्यरस्म्क छ्यनतवन गरवी तत््यि आिेश नगरे तनवेिकि्यई पन्ष सके् 
नक्यर्यत्मक प्रभ्यवको िुल््यकंन गनु्ष पि्षछ । न्य्ययरक समिततिे ि्यरवी गनने अन्ररि संरषिण्यत्मक आिेश अनुसूिवी 
८ ि्य उले्ि गरे बिोजिि हुनेछ ।
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पररचे्ि-७

समिततको सचिव्यिर
४९. समिततको सचिव्यिराः  

(१) समिततको क्यर्षसम्प्यिनि्यइ्ष सहजिकरण्य गन्ष एक सचिव्यिर रहने छ 
(२) उपिफ्य (१) विोजििको सचिव्यिरि्य क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यत्य अनुस्यर उिरुवी प्रश्यसक, अक्भिेि 

प्रश्यसक तथि्य अन्य कि्षि्यरवीहरुको व्यवस््य गन्ष सके्छ । सचिव्यिरको क्यर्षसम्प्यिनि्यइ्ष व्यवस्स्त गन्ष 
सचिव्यिर अन्ग्षत उिरुवी श्यि्य/ फ्यटँ तथि्य अक्भिेि श्यि्य /फ्यटँ रहन सके्छ ।

५०. उिरुवी प्रश्यसकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यराः रस ऐनि्य अन्यत्र उले्ि भए िेखि ब्यहके उिरुवी प्रश्यसकको क्यि, 
कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछाः
(क) पेश भएक्य उिरुवी, प्रततव्यि र अन्य लिितहरु ि्यिँ गरवी रवीत पुगेको भए क्यनून बिोजिि ि्यग्े िस्रु लिइ्ष 

ित्य्ष गनने र ित्य्ष गन्ष नमिलने भए क्यरण िन्यइ्ष िरपवीठ गनने;
(ि) तवव्यिि्य प्रि्यणको ि्यमग पेश भएक्य नक्ि क्यगिि्यइ्ष सक्िसँग क्भि्यइ्ष दठक िेखिएि्य प्रि्यक्णत गनने 

र मिससि स्यिेि र्यख्ने तथि्य सक्िि्य केदह कैदफरत िेखिएि्य सो िन्यइ्ष सम्बम्न्त पषिको सदहछ्यप गर्यइ्ष 
र्यख्ने;

(ग) पेश भएक्य लिित स्यथि संिग् हुनुपनने प्रि्यण तथि्य अन्य क्यगि्यत छ व्य छैन भए ठवीक छ व्य छैन ि्यचँ्;े
(घ) समिततको आिेशिे जझक्यउनुपनने प्रततब्यिवी, स्यषिवी व्य अन्य व्यक्तिको न्यिि्य म््यि ि्यरवी गनने;
(ङ) तवव्यिक्य पषिि्यइ्ष त्यरेि व्य पेशवी त्यरेि तोके्;
(ि) समितत सिषि पेश हुनुपनने तनवेिन ित्य्ष गरवी आिेशको ि्यमग समितत सिषि पेश गनने;
(छ) क्यनून बिोजिि व्यरेस लिने तथि्य गजु् ेको त्यरेि थि्यम्े तनवेिन लिइ्ष आवश्यक क्यरव्यहवी गनने;
(ि) समिततब्यट भएको आिेश क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने;
(झ) समितति्य पेश व्य प्र्यप्त भएक्य क्यगिपत्र बझु्,े भप्य्षइ्ष गनने िग्यरतक्य क्यर्षहरु गनने;
(ञ) आवश्यकत्यनुस्यर समिततको तफ्ष ब्यट पत्र्यि्यर गनने;
(ट) समिततको आिेशिे त्यिेि गनु्षपनने म््यि त्यिेि गननेगर्यउने, त्यिेि भएको म््यिको त्यिेिवी ि्यिँवी 

रवीतपूव्षकको नभए पुनाः ि्यरवी गनने तथि्य अन्य अि्यित व्य तनक्यरब्यट प्र्यप्त भएको नगरप्यलिक्यिे त्यिेि 
गररदिनुपनने म््यि त्यिेि गनने गर्यउने;

(ठ) तनण्षर दकत्यब र उिुरवीको मिससि जिम्म्य लिने;
(ि) समितति्य ित्य्ष भएक्य तवव्यि तथि्य तनवेिन िग्यरतक्य क्यगि्यतको अक्भिेि तर्यर गनने र ि्यससक व्य 

व्यर्रक प्रततवेिन पेश गनु्षपनने तनक्यर सिषि प्रततवेिन तर्यर गरवी संरोिकब्यट प्रि्यक्णत गर्यइ्ष सम्बम्न्त 
तनक्यरि्य पठ्यउने;

(ढ) आफनो जिम्म्य रहेक्य उिरुवीक्य मिससिि्य रहके्य क्यगि्यतको रवीतपूव्षक नक्ि दिने;
(ण) जिल््य अि्यिति्य पुनर्यवेिन ि्यग्े गरवी तनण्षर भएक्य तवव्यिि्य पुनर्यवेिन म््यि ि्यरवी गरवी त्यिेि 

गननेगर्यउने;
(त) अि्यित व्य अन्य कुनै तनक्यरि्य तवव्यिको मिससि व्य कुनै क्यगि्यत पठ्यउनुपनने भएि्य समितति्यइ्ष 

ि्यनक्यरवी गर्यइ्ष मिससि व्य क्यगि्यत पठ्यउने तथि्य दफत्य्ष प्र्यप्त भएपलछ क्यनून बिोजिि सुरक्षित र्यख्ने 
व्यवस््य मिि्यउने;
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(थि) तनण्षर दकत्यब जिम्म्य लिने; तथि्य
(ि) पेश भएक्य तनवेिन िग्यरतक्य क्यगि्यति्य समिततब्यट आिेश हुनुपनने व्य तनक्यस्य लिनुपननेि्य समितत 

सिषि पेश गनने ।
५१. अक्भिेि प्रश्यसकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यराः रस ऐनि्य अन्यत्र उले्ि भए ब्यहके अक्भिेि प्रश्यसकको 

क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछाः
(क) तनण्षर क्यर्य्षन्वरन सम्बन्वीाः

(१) तनण्षर बिोजिि ििन िि्यउनुपनने, कुनै कुर्य दिि्यइ्षभर्यइ्ष दिनुपनने िग्यरतक्य तनण्षर 
क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग गनु्षपनने क्यर्षहरु गनने तथि्य तनण्षर क्यर्य्षन्वरनको अक्भिेि र्यिवी क्यनून 
बिोजिि तववरण पठ्यउनुपनने तनक्यरहरुि्य तववरण पठ्यउने;

(२) तनण्षर क्यर्य्षन्वरनको क्िि्य तनवेिन दिएक्य पषिहरुको व्यरेस लिने, सक्यर गर्यउने, गुज् ेको 
त्यरेि थिि्यउने िग्यरतक्य क्यर्षहरु गनने;

(३) समिततको आिेशिे रोक््य भएको व्य अरु कुनै अि्यित व्य तनक्यरब्यट रोक््य भै आएको ि्यरिेथि्य 
अन्य अड््य अि्यिति्य ि्यखिि िि्यन गनु्षपनने भए सो गनने;

(४) तनण्षर बिोजिि लिि्यि गनने िग्यरतक्य अन्य कुनै क्यि गनु्षपनने भए सो सिेत गनने; तथि्य
(५) िेखिए िेखि ब्यहकेको कुनै क्यर्ष तनण्षर क्यर्य्षन्वरनको क्िि्य गनु्षपनने भएि्य समितत सिषि पेश 

गरवी आिेश बिोजिि गनने ।
(ि) अक्भिेि संरषिण सम्बन्वीाः

(१) अक्भिेि श्यि्यको रेििेि गरवी तनण्षर भएक्य मिससि सुरक्षित र्यख्ने र क्यनून बिोजिि 
सि्यउनेपनने क्यगिहरु सि्यउने;

(२) तनण्षर भएक्य मिससिहरुि्य क्यगि्यत ि्यिँ गरवी िरुुस् रहनेरहकेो हनेने र मिससि क्यनून बिोजिि 
गरवी िरुुस् अवस््यि्य र्यख्ने;

(३) क्यनून बिोजिि सि्यउने क्यगिको तववरण तर्यर गरवी सो तववरण सुरक्षित रहने व्यवस््य गनने;
(४) अक्भिेि श्यि्यि्य प्र्यप्त भएको मिससिहरुको स्यिबस्यिवी अक्भिेि र्यख्ने र आवश्यकत्यनुस्यर 

तववरण तर्यर गनने; तथि्य
(५) कुनै अि्यित व्य तनक्यरब्यट अक्भिेिि्य रहकेो मिससि व्य कुनै क्यगि्यत ि्यग भै आएि्य 

रवीतपूव्षक पठ्यउने र दफत्य्ष प्र्यप्त भएपलछ रवीतपूव्षक गरवी सुरक्षित र्यखे्न ।
५२. उिरुवी प्रश्यसक व्य अक्भिेि प्रश्यसकको आिेश उपरको तनवेिनाः 

(१) रस ऐन बिोजिि उिरुवी प्रश्यसक व्य अक्भिेि प्रश्यसकिे गरेको आिेश व्य क्यरव्यहवी उपर चित्त नबझु् े
पषििे सो आिेश व्य क्यरव्यहवी भएको प्यिँ दिनक्भत्र समितत सिषि तनवेिन दिन सके्छ ।

(२) समिततिे उपिफ्य (१) बिोजिि पेश भएको तनवेिन उपर सुनुव्यइ्ष गरवी तनवेिन पेश भएको बदढि्य स्यत 
दिन क्भत्र तनवेिन उपरको क्यरव्यदह टुङ्ग््यउनुपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन उपर आिेश व्य 
तनण्षर गनु्षपूव्ष केदह बझु्पुनने भए सो बझुरे ि्यत्र तनण्षर व्य आिेश गनु्षपननेछ ।
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पररचे्ि-८

िेिमिि्यप सम्बन्वी व्यवस््य
५३. मिि्यपत्र गर्यउनेाः 

(१) समिततिे प्रिलित क्यनून बिोजिि मिि्यपत्र हुन सके् िनुसुकै उिरुवीि्य मिि्यपत्र गर्यउन सके्छ ।
(२) तवव्यिक्य पषिहरूिे मिि्यपत्रको ि्यमग अनुसूिवी-९ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तनवेिन दिएि्य समिततिे उिरुवीि्य 

मिि्यपत्र गर्यउन उपरतुि िेिेि्य मिि्यपत्र गर्यइदिनेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि पषिहरूिे दिएको तनवेिनको व्यहोर्य समिततिे िवुै पषिि्यइ्ष सुन्यइ्ष त्सको पररण्यि 

सम्झ्यइ्ष पषिहरूको मिि्यपत्र गनने सम्बन्ि्य सहितत रहे नरहेको सोध्पुननेछ ।
(४) उपिफ्य (३) बिोजिि सुन्यउँि्य पषिहरूिे मिि्यपत्र गन्ष िञ्रु गरेि्य समिततिे पषिहरूको तनवेिनि्य 

उले्ि भएको व्यहोर्य बिोजििको मिि्यपत्र तवीन प्रतत तर्यर गर्यउनुपननेछ ।
(५) उपिफ्य (४) बिोजििको मिि्यपत्रको व्यहोर्य पषिहरूि्यइ्ष पढवीब्यिँवी सुन्यइ्ष मिि्यपत्र गन्ष िञ्रु भएि्य 

पषिहरूको सदहछ्यप गर्यइ्ष समिततक्य सिस्हरूिे मिि्यपत्र क्यगि अनुसूिवी-१० बिोजििको ढ्यिँ्यि्य 
प्रि्यक्णत गरवी एक प्रतत समिततिे अक्भिेिको ि्यमग मिससिि्य र्यख्नुपननेछ तथि्य एक-एक प्रतत ब्यिवी तथि्य 
प्रततब्यिवीि्यइ्ष दिनुपननेछ ।

५४. िेिमिि्यप गर्यउन सके्ाः 
(१) समिततिे प्रिलित क्यनून बिोजिि मिि्यपत्र गन्ष मिलने उिरुवीि्य पषिहरूबवीि िेिमिि्यप गर्यउन सके्छ ।
(२) पषिहरूिे िनुसुकै तहि्य तवि्यर्यधवीन रहकेो प्रिलित क्यनूनिे िेिमिि्यपको ि्यध्िब्यट सि्यध्यन गन्ष 

सदकने तवव्यिि्य तवव्यिक्य पषििे संरतुि रूपि्य समितत सिषि तनवेिन दिन सके्छन ्।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि तनवेिन दिएकोि्य िेिमिि्यपब्यट उिरुवीको तनरोपण हुन उपरतुि िेखिएि्य 

समिततिे त्स्ो उिरुवी िेिमिि्यपको ि्यध्िब्यट तनरोपण गन्ष िेखि पठ्यउनु पननेछ ।
(४) उपिफ्य (३) बिोजििको आिेशपलछ िेिमिि्यप सम्बन्वी क्यरव्यदह प्र्यरम् गरवी पषिहरूबवीि िेिमिि्यप 

गर्यइ्षदिनुपननेछ ।
(५) िेिमिि्यप सम्बन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

५५. उिरुवी तनण्षर गननेाः 
(१) समिततिे रस ऐन बिोजिि िेिमिि्यपको ि्यध्िब्यट उिरुवीको तनरोपण गन्ष प्रदक्र्य बढ्यएकोि्य 

िेिमिि्यपको ि्यध्िब्यट उिरुवीको तनरोपण हुन नसकेि्य पषिहरूि्यइ्ष उिरुवीको पेशवी त्यरेि तोदक क्यनून 
बिोजिि क्यरव्यहवी गरवी सुनव्यइ्ष तथि्य तनण्षर गनने प्रदक्र्य बढ्यउनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन स््यनवीर ऐनको िफ्य ४७ को उपिफ्य (२) 
बिोजििको उिरुवीि्य िेिमिि्यप व्य मिि्यपत्र हुन नसकेि्य समिततिे असधक्यर षिते्र रहकेो अि्यिति्य 
ि्यने भतन सुन्यइ्षदिनुपननेछ ।

५६. िेिमिि्यप व्य मिि्यपत्र हुन नसके्ाः रस ऐनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कुनै उिरुवीि्य मिि्यपत्र 
गर्यउँि्य उिरुवीको प्रकृतत व्य मिि्यपत्रको व्यहोर्यब्यट नेप्यि सरक्यर ब्यिवी भइ्ष ििेको कुनै तवव्यि व्य स्यव्षितनक 
तथि्य सरक्यरवी सम्पचत्त व्य दहति्य असर पनने िेखिएि्य समिततिे त्स्ो तवव्यिि्य मिि्यपत्र गर्यउनेछैन ।
तर त्स्ो असर पनने व्यहोर्य हट्यइ्ष अन्य व्यहोर्यब्यट ि्यत्र मिि्यपत्र गन्ष ि्यहेि्य भने मिि्यपत्र गर्यइ्षदिनुपननेछ ।

५७. िेिमिि्यपको ि्यमग प्रोत्स्यहन गननेाः 
(१) समिततिे समितत सिषि सुनव्यइ्षको ि्यमग पेश भएको उिरुवीि्य िेिमिि्यप हुनसके् सम््यवन्य रहकेो िेिेि्य 
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पषिहरूि्यइ्ष िेिमिि्यपको ि्यमग त्यरेि तोक् सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको त्यरेिको दिन समिततिे तवव्यिक्य पषि तथि्य तवपषि, उपस्स्त भएसम्म 
पषििे पत््यइ्ष स्यथि ैलिइआएक्य अन्य व्यक्ति सिेत उपस्स्त गर्यइ्ष िेिमिि्यपको ि्यमग छिफि गर्यइ्ष 
पषिहरूको बवीिि्य सहितत भएि्य सहितत भए बिोजिि मिि्यपत्र क्यगि तर्यर गन्ष िग्यइ्ष मिि्यपत्र 
गर्यइ्षदिनुपननेछ।

(३) उिरुवीि्य तोदकएको म््यिि्य समितत सिषि उपस्स्त नभएको व्य उपस्स्त भएर पतन त्यरेि गुि्यरवी तवव्यिि्य 
त्यरेिि्य नरहकेो पषि अथिव्य तवव्यिि्य पषि क्यरि नभएको भए त्यपतन तवव्यिको पेटबोिवीब्यट उिरुवीको 
पषि क्यरि हुने िेखिएको व्यक्ति सिेत िेिमिि्यपको ि्यमग उपस्स्त भएि्य समिततिे िेिमिि्यप गर्यइ्ष 
मिि्यपत्रको क्यगि गर्यइ्षदिनुपननेछ ।

५८. प्र्यरस्म्क सुनव्यइ्ष पूव्ष िेिमिि्यपाः 
(१) उिरुवी प्रश्यसकिे प्र्यरस्म्क सुनव्यइ्षको ि्यमग समितत सिषि उिरुवी पेश हुनुपूव्ष उिरुवीि्य िेिमिि्यप 

हुनसके् अवस््य िेखिएि्य व्य पषिहरूिे सो व्यहोर्यको तनवेिन लिइ्ष आएि्य मिि्यपत्रको व्यहोर्य िुिेको 
क्यगि तर्यर गरवी समितत सिषि पेश गन्षसके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि गि्य्ष मिि्यपत्रि्य अम्न्ि सहितत निटेुको भए त्यपतन पषिहरू िेिमिि्यपको 
ि्यमग प्रदक्र्यि्य ि्यन सहित भएि्य उिरुवी प्रश्यसकिे पषिहरूको तनवेिन लिइ्ष उिरुवीि्य िेिमिि्यपको 
ि्यमग िेिमिि्यपकत्य्ष सिषि पठ्यउने आिेशको ि्यमग समितत सिषि पेश गन्षसके्छ ।

५९. िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी तर्यर गननेाः 
(१) समिततिे िेिमिि्यपको क्यर्ष गर्यउनको ि्यमग िेह्यर बिोजििको रोग्त्य पुगेको व्यक्तिहरूको तववरण 

िुि्यइ्ष सम््यतवत िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी तर्यर गननेछाः
 (क) कस्तिि्य स््यतक उचत्तण्ष गरेको; 
 (ि) कुनै र्यिनवीततक िि प्रतत आस््य र्यिवी र्यिनवीतति्य सदक्र नरहेको; तथि्य
 (ग) स््यनवीर स्रि्य सि्यिसेववीको रुपि्य पदहि्यन बन्यएको ।
 (घ)  िेिमिि्यपकत्य्षको ४८ घण्ट्य त्यलिि लिइ िेिमिि्यपकत्य्षको क्यर्ष गिदै आएको 
 (ङ)  २५ बर्ष उिेर पुर्य भएको ।
 (ि)  ि्यथिवी रोग्त्यि्य िनु सुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन त्यलिि लिइ ह्यि क्यि गरररहके्यको 
  हकि्य तनिि्यइ तनरन्रत्य दिन सदकने ।
(२) िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी तर्यर गरेपलछ समिततिे सूिवी सभ्य सिषि पेश गरवी अनुिोिन गर्यउनुपननेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि सूिवी अनुिोिन भएपलछ समिततिे स्यव्षितनक ि्यनक्यरवीको ि्यमग सूिन्य प्रक्यशन 

गनु्षपननेछ तथि्य िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यउँि्य प्रते्क पषिि्यइ्ष सो सूिवी उपिब्ध गर्यउनुपननेछ ।
६०. िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी अद््यवसधक गननेाः 

(१) समिततिे िफ्य ५९ बिोजिि तर्यर भएको सूिवी प्रते्क वर्ष अद््यवसधक गनु्षपननेछ ।
(२) प्रते्क वर्ष अद््यवसधक गरेको िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी समिततिे सभ्यब्यट अनुिोिन गर्यउनुपननेछ ।
(३) रस ऐन तथि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीि्य सूिवीकृत हुन रोग्त्य पुगेको व्यक्तििे 

समितत सिषि सूिवीकृत गररप्यउनको ि्यमग अनुसूिवी-११ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तनवेिन दिनसके्छ ।
६१. िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीब्यट हट्यउनेाः

(१) समिततिे िफ्य ६० बिोजिि िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवी अद््यवसधक गि्य्ष िेह्यरको अवस््यक्य 
िेिमिि्यपकत्य्षको न्यि सूिवीब्यट हट्यउनेछाः-
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(क) तनिको िृतु् भएि्य;
(ि) तनििे आफनो न्यि सूिवीब्यट हट्यइ्षप्यउँ भन्न ेतनवेिन दिएि्य;
(ग) तनििे नैततक पतन िेखिने फौिि्यरवी अक्भरोगि्य सि्यर प्यएि्य;
(घ) तनि कुनै संस््यसँग सम्बधि रहेकोि्य सो संस््य ि्यरेि व्य तवघटन भएि्य; र
(ङ) समिततिे िफ्य ६७ को उपिफ्य (२) बिोजिि तनिि्यइ्ष सूिवीब्यट हट्यउने तनण्षर गरेि्य ।
(ि)  बस्यइ सर्यइ गरेि्य ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि सूिवीब्यट न्यि हट्यइएक्य िेिमिि्यपकत्य्षहरूको न्यि्यविवी समिततिे स्यव्षितनक 
सूिन्यको ि्यमग प्रक्यशन गनु्षपननेछ ।

६२. िेिमिि्यपको ि्यमग सिर्यवसध तोके्ाः (१) समिततिे रस ऐन बिोजिि िेिमिि्यको ि्यमग िेिमिि्यपकत्य्ष पठ्यउँि्य 
बदढि्य ततन िदहन्य सम्मको सिर तोदक पठ्यउनेछ ।
(२) िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यउँि्य स्यि्यन्यतर्याः वदढि्य तवीनिन्य ब्यट िेिमिि्यप गर्यउने गरवी तोकु्पननेछ । 

६३. िेिमिि्यपकत्य्षको छनौटाः 
(१) समिततिे िेिमिि्यप गर्यउने क्यर्षको ि्यमग तवव्यिक्य पषिहरूि्यइ्ष एक िन्य िेिमिि्यपकत्य्षको छनौट 

गननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि गि्य्ष पषिहरूबवीिि्य एकिन्य िेिमिि्यपकत्य्षको ि्यमग सहितत नभएि्य समिततिे 

पषिहरूको सहितति्य ततन िन्य िेिमिि्यपकत्य्षको छनौट गनु्षपननेछ ।
(३) पषिहरूको बवीिि्य िेिमिि्यपकत्य्षको न्यिि्य सहितत हुन नसकेि्य समिततिे िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीि्य 

रहके्य िेिमिि्यपकत्य्षहरू िध्बे्यट िवुै पषिब्यट एक-एक िन्य िेिमिि्यपकत्य्ष छनौट गन्ष िग्यइ्ष तसे्ो 
िेिमिि्यपकत्य्ष छनौट गररदिनुपननेछ ।

(४) उिरुवीक्य सब ैपषिको सहितति्य िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीि्य नरहेको रस ऐन बिोजिि िेिमिि्यपकत्य्ष हुन 
अरोग् नभएको कुनै व्यक्ति व्य संस््यब्यट िेिमिि्यप प्रदक्र्य अग्यिवी बढ्यउन सहित भै लिखित तनवेिन 
दिएि्य समिततिे त्स्ो व्यक्ति व्य संस््यि्यइ्ष िेिमिि्यपकत्य्ष तोदकदिनुपननेछ ।

६४. िेिमिि्यपकत्य्षको पररवत्षनाः 
(१) समिततिे िेह्यरको अवस््य परर पषिहरूिे तनवेिन दिएको अवस््यि्य िेिमिि्यपकत्य्ष पररवत्षन 

गररदिनुपननेछाः-
(क) िफ्य ६१ बिोजिि िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीब्यट हट्यउने अवस््य भएि्य;
(ि) पषिहरूिे प्यरस्पररक सहितति्य िेिमिि्यपकत्य्ष हरेफेर गन्ष िञ्रु भएि्य; 
(ग) तवव्यिको कुनै पषििे िेिमिि्यपकत्य्ष प्रतत अतवश्व्यस रहेको लिखित ि्यनक्यरवी गर्यएि्य;
(घ) कुनै क्यरणिे िेिमिि्यपकत्य्षिे िेिमिि्यपि्य सहभ्यगवी भैरहन नसके् िन्यएि्य;
(ङ) तवव्यिको तवररवस्िु्य िेिमिि्यपकत्य्षको कुनै स््यथि्ष रहकेो िेिमिि्यपकत्य्षिे ि्यनक्यरवी गर्यएि्य 

व्य कुनै स्ोतब्यट समितत सिषि ि्यनक्यरवी भएि्य; तथि्य
(ि) िेिमिि्यपकत्य्षिे िेिमिि्यपकत्य्षको हसैसरतिे क्यर्षगि्य्ष िफ्य ६६ तथि्य अन्य प्रिलित क्यनून 

बिोजिि प्यिन गनु्षपनने आिरण प्यिन नगरेि्य ।
(२) िेिमिि्यपकत्य्ष पररवत्षनको क्यरणिे तोदकएको सिरि्य िेिमिि्यपको क्यर्ष सम्पन्न हुन नसके् भएि्य 

समिततिे बदढि्य एक िदहन्य सम्मको सिर थिप गन्ष सके्छ ।
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६५. िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यउँि्य गनने प्रदक्र्याः 

(१) समिततिे कुनै उिरुवी िेिमिि्यपको ि्यमग िेिमिि्यपकत्य्ष सिषि पठ्यउँि्य पषिहरूि्यइ्ष िेिमिि्यपकत्य्षको 
सम्पक्ष  उपिब्ध गर्यइ्ष िेिमिि्यपकत्य्ष सिषि उपस्स्त हुने त्यरेि तोदक िेह्यर बिोजििको क्यगि स्यथि ै
र्यखि िेखिपठ्यउनुपननेछाः
(क) उिरुवीको स्यरसंषिपे व्य िुख िुख क्यगि्यतको प्रततलिपवी;
(ि) उिरुवीको पषि व्य व्यरेस भए व्यरेसको न्यि, थिर, वतन र उपिब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, इ्षिेि, 

फ््यक् तथि्य अन्य सम्पक्ष  तववरण; तथि्य
(ग) िेिमिि्यप सम्बन्वी प्रदक्र्य सम्पन्न गनु्षपनने स््यन र सिर ।

(२) िेिमिि्यपकत्य्षिे समितत सिषि ि्यग गरेि्य उिरुवीक्य क्यगि्यतहरूको नक्ि उपिब्ध गर्यउनुपननेछ ।
(३) िेिमिि्यपको ि्यमग तोदकएको सिर सम्पन्न भएको स्यत दिन क्भत्र उिरुवीको पषिहरू समितत सिषि 

उपस्स्त हुने गरवी त्यरेि तोकु्पननेछ ।
(४) उपिफ्य (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िेिमिि्यपकत्य्षिे तोदकएको सिर अग्यवै उिरुवी 

समितत सिषि दफत्य्ष पठ्यउने तनण्षर गरेि्य सो तनण्षरको ि्यनक्यरवी भएको स्यत दिन क्भत्र पषिहरूि्यइ्ष 
समितत सिषि उपस्स्त हुनेगरवी पठ्यउनुपननेछ ।

६६. िेिमिि्यपि्य अविम्बन गनु्षपनने प्रदक्र्याः 
(१) समिततिे पषिहरूको सहितति्य िेिमिि्यपको ि्यमग छिफि गनने तथि्य अन्य क्यर्ष गनने स््यनको छनौट 

गरवी पषि तथि्य िेिमिि्यपकत्य्षि्यइ्ष सोको ि्यनक्यरवी उपिब्ध गर्यउनुपननेछ ।
 तर पषिहरूको सहितति्य िेिमिि्यपकत्य्षिे अन्य कुनै स््यनको छनौट गन्ष ब्यध्य पननेछैन ।
(२) पषिहरूि्यइ्ष उपिफ्य (१) बिोजिि िेिमिि्यपकत्य्षिे तोकेको स््यनि्य तोदकएको सिरि्य उपस्स्त हुने 

ि्ययरत्व रहनेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजििको ि्ययरत्व पषिहरूिे पुर्य नगरेि्य िेिमिि्यपकत्य्षिे िेिमिि्यपको प्रदक्र्य बन् 

गरवी समितति्यइ्ष सोको लिखित ि्यनक्यरवी गर्यइ्ष उिरुवीको क्यगि्यत दफत्य्ष पठ्यउनसके्छ ।
(४) िेिमिि्यपको क्िि्य िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरूबवीिि्य सहिकत्य्षको भूमिक्य गननेछ र उति भूमिक्य तनव्य्षह 

गनने क्िि्य तनििे पषिहरू ब्यहके िेह्यरक्य व्यक्तिहरूसँग सिेत एकि व्य स्यिूदहक व्यत्य्ष गन्षसके्छाः
(क) तवव्यिको तवररि्य ि्यनक्यरवी रहकेो उिरुवीक्य पषििे रोिेको व्यक्ति; तथि्य
(ि) तवव्यिको तवररवस्कुो ब्यरेि्य ि्यनक्यरवी रहेको स््यनवीर भद्भि्यििवी ।

 (५) िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरूको सहितति्य पषिहरूसँग िेह्यर बिोजिि व्यत्य्ष गन्षसके्छाः
(क) पषिहरूसँग एकि एक्यन्व्यत्य्ष; तथि्य
(ि) टेलिफोन व्यत्य्ष, क्भिवीरो कनरेिन्स व्य सञ््यरको अन्य ि्यध्िब्यट व्यत्य्षि्यप ।

(६) प्रिलित क्यनून तथि्य रस ऐनको ि्यन्यत्य तवपरवीत नहुनेगरवी पषिहरूको सहितति्य िेिमिि्यपकत्य्षिे 
िेिमिि्यपको क्यर्षतवसध तनध्य्षरण गन्षसके्छ ।

६७. िेिमिि्यपकत्य्षको आिरणाः 
(१) िेिमिि्यपकत्य्षिे िेह्यर बिोजििको आिरण प्यिन गनु्षपननेछाः-

(क) िेिमिि्यप सम्बन्वी क्यरव्यहवी तनष्पषि ढङ्गिे सम्प्यिन गनु्षपनने;
(ि) कुनै पषिप्रतत झुक्यव, आग्ह, पूव्य्षग्ह नर्यखे्न व्य र्यिेको िेखिने कुनै आिरण व्य व्यवह्यर नगनने;
(ग) कुनै पषिि्यइ्ष िर, त्र्यस, झकु््यन व्य प्रिोभनि्य प्यरवी िेिमिि्यप गर्यउन नहुने;
(घ) तवव्यि क्यरि रहेको अवस््यि्य तवव्यिको कुनै पषिसँग आर्थिक क्यरोब्यरि्य सँिग् नहुने;
(ङ) िेिमिि्यप सम्बन्ि्य बनेको प्रिलित क्यनून तथि्य अन्य स््यतपत ि्यन्यत्य तवपरवीत आिरण गन्ष 

नहुने;
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(ि) िेिमिि्यपको क्िि्य पषिहरुसँग सम्म्यनिनक, सिभ्यवपूण्ष र सब ै पषिप्रतत सि्यन व्यवह्यर 

क्यरि गनने;
(छ) िेिमिि्यपको क्िि्य पषिहरुिे व्यति गरेको तवररवस्कुो गोपनवीरत्य क्यरि र्यख्ने; तथि्य
(ि) िेिमिि्यपको क्िि्य पषिब्यट प्र्यप्त भएको कुनै क्यगि्यत व्य वस् ुप्रदक्र्य सम्पन्न भएपलछ व्य 

तनि प्रदक्र्यब्यट अिग भएपलछ सम्बम्न्त पषिि्यइ्ष सुरक्षित दफत्य्ष गनने ।
(२) समिततिे कुनै िेिमिि्यपकत्य्षिे उपिफ्य (१) बिोजििको आिरण प्यिन्य नगरेको उिरुवी परवी व्य 

सो तवररि्य स्रं ि्यनक्यरवी प्र्यप्त गरवी छ्यनतवन गि्य्ष व्यहोर्य दठक िेखिए त्स्ो िेिमिि्यपकत्य्षि्यइ्ष 
िेिमिि्यपकत्य्षको सूिवीब्यट हट्यउनेछ ।

६८. लिित तर्यरवी र मिि्यपत्राः िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरुसँगको छिफि पश््यत िेिमिि्यपको ि्यमग िवुै पषि सहित 
भएकोि्य मिि्यपत्र गर्यइ्ष सहितत भएको तवररवस् ुबिोजििको मिि्यपत्रको लिित तर्यर गरर समितत सिषि 
पठ्यउनुपननेछ ।

६९. िेिमिि्यप नभएको उिरुवीि्य गनु्षपनने क्यरव्यहवीाः
(१) िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरु बवीिि्य िेिमिि्यप हुन नसकेि्य सो व्यहोर्य िुि्यइ्ष प्रततवेिन तर्यर गरवी 

तवव्यिक्य सब ैक्यगि्यत सदहत समितति्य दफत्य्ष पठ्यउनुपननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि गि्य्ष िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरुि्यइ्ष समितत सिषि ह्यिवीर हुन ि्यने बदढि्य स्यत 

दिनको म््यि तोदक पठ्यउनु पननेछ ।
७०. िेिमिि्यप नभएको उिरुवीि्य तनण्षर गनु्षपननेाः 

(१) स््यनवीर ऐनको िफ्य ४७ (१) को तवब्यिि्य समिततिे िेिमिि्यपको ि्यमग पठ्यएको उिरुवीि्य पषिहरुबवीि 
िेिमिि्यप हुन नसदक िेिमिि्यपकत्य्षको प्रततवेिन सदहत प्र्यप्त हुन आएि्य क्यनून बिोजिि क्यरव्यहवी 
गरवी तनण्षर गनु्षपछ्ष  । 

(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िेह्यर बिोजििको उिरुवीि्य असधक्यरषिते्र ग्हण गनने 
सम्बम्न्त अि्यित व्य तनक्यरि्य उिुरवी गन्ष ि्यनु भतन सुन्यइ्ष पठ्यइ्षदिनुपछ्ष ाः-
(क) स््यनवीर ऐनको िफ्य ४७ को उपिफ्य (२) बिोजििको तवव्यिि्य; तथि्य
(ि) कुनै अि्यित व्य तनक्यरब्यट िेिमिि्यपको ि्यमग प्रतेरत भएको तवव्यिि्य ।

(३) उपिफ्य (२) को िेह्यर (ि) बिोजििको तवव्यिि्य सम्बम्न्त अि्यित व्य तनक्यरि्य पठ्यउँि्य ह्यजिर हुन 
ि्यने त्यरेि तोकरी पठ्यउने तथि्य मिससि सिेत नक्ि िि्य गरवी अक्भिेि र्यखि सक्ि मिससि सम्बम्न्त 
अि्यित व्य तनक्यरि्य पठ्यउनुपननेछ ।

७१. िेिमिि्यप िस्रुाः िेिमिि्यपि्य ि्यने तवव्यिको हकि्य िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरुिे सहितति्य दिन िञ्रु भएिेखि 
ब्यहके कुनै प्रक्यरको िस्रु ि्यग्ेछैन । तर पषिहरूको सहितति्य िेिमिि्यपकत्य्षिे पषिहरुब्यट बढवीि्य रु ५००।-
/५००।- लिन प्यउनेछन ।

७२. सिुि्यर स्रि्य हुने स्यिुि्ययरक िेिमिि्यप प्रवध्षन गन्ष कि्षि्यरवी तोक् सके्ाः 
(१) समिततिे स््यनवीर स्रि्य िेिमिि्यप प्रवधि्षन गन्षको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यि्य अनुरोध गरेि्य कि्षि्यरवी 

िट्यइ्ष सिुि्यर स्रि्य िेिमिि्यपको प्रवधि्षन्यत्मक क्यर्षक्ि गन्ष सदकनेछ ।
(२) सिुि्यर स्रि्य हुने स्यिुि्ययरक िेिमिि्यपको हकि्य िफ्य ५९ (१) अनुस्यरको रोग्त्य तथि्य अनुभव 

नभएक्य िेिमिि्यपकत्य्षव्यट िेिमिि्यप गर्यउन व्यध्य पनने छैन ।
(३) समिततिे सिुि्यरस्रि्य हुने स्यिुि्ययरक िेिमिि्यपको क्यर्षतवसध तोके विोजिि हुनेछ ।
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पररचे्ि-९

तनण्षर क्यर्य्षन्वरन सम्बन्वी व्यवस््य 

७३. सचिव्यिरको जिम्मवे्यरवीाः क्यर्षप्यलिक्यको प्रत्षि तनरन्त्रण र तनिनेशनि्य रदह समिततको तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनने 
गर्यउने सम्बन्वी समू्पण्ष क्यर्षको रेििेि गनने जिम्मवे्यरवी वहन गनु्षपननेछ ।

७४. सहरोग गनु्षपननेाः 
(१) नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिर तथि्य सो अन्ग्षतक्य सब ैवि्य क्यर्य्षिर तथि्य अन्य क्यर्य्षिरिे रस ऐन तथि्य 

प्रिलित क्यनून बिोजिि समिततिे गरेको तनण्षर बिोजिि व्यक्ति व्य संस््य व्य अन्य कसैसँग असुि 
गनु्षपनने िरवीव्यन्य व्य अन्य रकि असुिउपर गन्ष सहरोग गनु्षपननेछ । 

(२) रस ऐन तथि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि समिततिे असूि गन्षपनने िरवीव्यन्य, तबगो व्य अन्य कुनै प्रक्यरको 
रकि असुिउपर नभइ्ष उपिफ्य (१) ि्य उले्ि भए बिोजििक्य क्यर्य्षिरहरुिे कुनै ससफ्यररश व्य कुनै 
क्यर्ष गररदिनेछैनन ।

७५. असुि उपर गननेाः 
(१) अक्भिेि प्रश्यसकिे समिततको तनण्षर बिोजिि कुनै पषिसँग िरवीव्यन्य व्य तबगो व्य अन्य कुनै प्रक्यरको 

असुि उपर गनु्षपनने भएि्य सो पषििे िरवीव्यन्य ततन्ष बझु्यउन ल््यएि्य बजुझ सिरस््यह्य गरवी िरवीव्यन्यको 
िगत कट््य गनु्षपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि असुिउपर नभएि्य िगत र्यिवी सम्बम्न्त पषिको न्यि न्यिेसवी तथि्य िरवीव्यन्य 
रकि सिेतको तववरण नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरक्य स्यथि ैसब ैवि्य क्यर्य्षिरि्य सिेत अक्भिेिको ि्यमग 
पठ्यउनुपननेछ ।

(३) सम्बम्न्त क्यर्य्षिरहरुिे उपिफ्य (२) बिोजिि िेखि आएि्य त्स्ो पषिसँग िरवीव्यन्य रकि असुिउपर 
गरवी अक्भिेि श्यि्यि्य सिरस््यह्य गन्ष पठ्यउनुपननेछ ।

७६. भरवीभर्यउ गननेाः 
(१) समिततिे रस ऐन बिोजिि गरेको कुनै तनण्षर बिोजिि कुनै पषििे र्यिेको िस्रु, व्य अन्य कुनै प्रक्यरको 

रकि कुनै पषिब्यट भर्यइ्ष प्यउने भएि्य भर्यइ्ष प्यउने पषििे भरवी दिनुपनने पषिको त्स्ो रकि भर्यइ्ष दिनुपनने 
स्ोत िुि्यइ्ष अनुसूिवी-१२ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तनवेिन दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि तनवेिन दििँ्य रथि्यसम्व नगि रहकेो बैकँ ि्यत्य व्य कुनै सहक्यरवी व्य बित 
संस््यि्य रहकेो रकि र सो नभएि्य लिि्यि तबक्री गरवी असुि उपर गनु्षपनने अवस््य भएि्य कुनै अिि 
सम्पचत्तको व्यहोर्य िुि्यइ्ष तनवेिन दिनुपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजििको तनवेिनि्य िफ्य ७८ बिोजििको तववरण िुि्यइ्ष तनवेिन दिनुपननेछ ।
७७. ििन िि्यइ्षदिनेाः 

(१) समिततिे रस ऐन बिोजिि गरेको कुनै तनण्षर बिोजिि कुनै सम्पचत्त व्य असधक्यर व्य कुनै तवररवस् ुव्य 
सेव्य व्य अन्य कुनै तवररको ििन प्यउने ठहरेको पषििे त्स्ो ििन प्यउने तवररको तववरण िुि्यइ्ष 
अक्भिेि प्रश्यसक सिषि अनुसूिवी-१३ को ढ्यिँ्यि्य तनवेिन दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि तनवेिन परेि्य अक्भिेि प्रश्यसकिे तनण्षर बिोजििको तवररको ििन 
िि्यइ्षदिनुपननेछ ।

(३) उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन दििँ्य ििन िि्यउनु पनने सम्पचत्तको िफ्य ७८ बिोजििको तववरण 
िुि्यउनुपननेछ ।

७८. सम्पचत्तको तववरण िुि्यउनुपननेाः भररभर्यउ गन्ष व्य ििन िि्यइ प्यउनको ि्यमग तनवेिन दिने तवव्यिको पषििे 
तनवेिनि्य सम्पचत्तको तववरण उले्ि गि्य्ष िेह्यर बिोजििको तववरण िुि्यउनु पननेछाः-
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(क) अिि सम्पचत्तको तववरण

(१) घरिग््य भए रहकेो स््यनको ठेग्यन्य तथि्य ि्यर दकल््य;
(२) घर िग््यको दकत्त्य नम्बर तथि्य षिते्रफ ि,   
(३) घर रहकेो भए घरको ति्य तथि्य कवि र सम्व भएसम्म वग्षदफट;
(४) घर िग््यको अवस्स्तवी आव्यस व्य  औद्ोमगक व्य व्य्यप्यररक षिते्रि्य रहकेो व्यहोर्य;
(५) कच्चवी व्य पतक् सिकसँग िोदिएको व्यहोर्य;
(६) घरिग््यको स््यमित्व रहकेो व्यक्तिको न्यि थिर स्यथि ैस््यमित्व भन््य फरक व्यक्तिको भोगििन 

रहकेो भए भोगििन गननेको न्यि थिरक्य स्यथि ैअन्य तववरण; तथि्य
(७) घरि्य भएको िग्यप्यत तथि्य िररितबदक् हुन सके् न्यनूति िूल् ।

(ि) िि सम्पचत्तको तववरणाः
(१) िि सम्पचत्त रहेको ठ्यउँ तथि्य भोग व्य तनरन्त्रण र्यखे्नको न्यि थिर;
(२) बैकँ ि्यत्यि्य रहकेो नगि भए ि्यत्यव्यिको स्यथि ैबैकँ तथि्य श्यि्यको न्यि;
(३) िि सम्पचत्तको प्रक्यर तथि्य नगि ब्यहेकको भए सम््यतवत तबदक् िूल्; तथि्य
(४) नगि ब्यहकेको िि सम्पचत्त भए अवस््य, प्रकृतत तथि्य बनोटक्य स्यथि ैप्रते्कको स्यइि र सँख्य।

७९. सम्पचत्त रोक््य र्यखे्नाः 
(१) अक्भिेि प्रश्यसकिे िफ्य ७५ व्य ७६ बिोजिि तनण्षर क्यर्य्षन्वरनको ि्यमग तनवेिन परेपलछ िेि्यइएको 

सम्पचत्तको हकि्य आवश्यक पनने ितत िेथि्य रोक््य र्यख्ने सम्बन्ि्य तनण्षरको ि्यमग क्यर्य्षप्यलिक्य सिषि 
पेश गनने र क्यर्षप्यलिक्यब्यट रोक््य र्यख्ने तनण्षर गरेपछी तनण्षर बिोजिि िथेि्य रोक््य र्यख्नको ि्यमग सो िेथि्य 
ित्य्ष रहेको क्यर्य्षिर व्य रजिष््शेन गनने क्यर्य्षिरि्य िेखि पठ्यउनुपननेछ ।

(२) ब्यिवी, ब््यि, बह्यि िग्यरतको सम्पचत्तको हकि्य तनवेिन परेको बदढि्य िइु्ष दिन क्भत्र सम्पचत्त त्यरि्यत 
गन्ष िग्यइ्ष त्यरि्यत गि्य्षको सिरि्य नै आवश्यक पनने ितत सम्पचत्त व्य सोब्यट प्र्यप्त हुने ब्यिवी, बह्यि, 
ब््यि, िुन्यफ्य आदि आर तनरन्त्रण गनु्ष व्य रोक््य र्यख्नुपछ्ष  र त्सको भप्य्षइ्ष सम्बम्न्त पषिि्यइ्ष दिनुपछ्ष।

(३) िफ्य ७८ को िेह्यर (ि) बिोजििको सम्पचत्तको हकि्य भररभर्यउको ि्यमग आवश्यक पनने ितत सम्पचत्त 
रोक््य र्यिवी रोक््यको सूिन्य आवश्यकत्यअनुस्यर िेि्य श्यि्य व्य सम्बम्न्त बैकँ व्य सम्बम्न्त तनक्यरि्य 
तरुुन् िेखि पठ्यउनुपननेछ ।

(४) सम्पतत रोक््य सम्वम्न्  आिेश अनुसूिवी १४ बिोजिि हुनेछ ।
८०. सम्पचत्त लिि्यि गि्य्ष अपन्यउनुपनने क्यर्षतवसधाः 

(१) क्यर्षप्यलिक्यिे रस ऐन बिोजिि भरवीभर्यउ गनु्षपनने तबगो व्य कोट्ष फरी व्य त्स् ैकुनै रकि असुिउपर गन्ष 
िफ्य ७८ को िेह्यर (क) बिोजिि सम्पचत्तको तववरण िुि्यइ्ष िि्य्षस् परेि्य त्स्ो रकि भरवी दिनुपनने 
व्यक्तिि्यइ्ष बझु्यउनुपनने रकि बझु्यउन स्यत दिनको म््यि दिइ्ष सूिन्य ि्यरवी गनु्षपछ्ष  ।

(२) उपिफ्य (२) बिोजििको म््यिि्य रकि बझु्यउन नल््यएि्य त्स्ो भरवीदिनुपनने व्यक्तिको भरवीप्यउने 
व्यक्तििे िेि्यएको िफ्य ७८ को िेह्यर (क) बिोजििको सम्पचत्त त्यरि्यत गरवील््यउनुपछ्ष  ।  

(३) िण्, िरवीव्यन्य, सरक्यरवी तबगो व्य कुनै अि्यित व्य तनक्यर व्य नगरप्यलिक्य व्य समिततको तनण्षरिे असुि 
उपर गनु्षपनने कुनै रकिको हकि्य त्स्ो असुिउपर हुनुपनने व्यक्तििे बझु्यउन नल््यएि्य तनिको िनुसुकै 
अिि सम्पचत्त फेि्य परेि्य त्यरि्यत गरवी रोक््य र्यख्नुपछ्ष  ।

(४) उपिफ्य (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िेथि्य िि्यनत व्य कुनै प्रक्यरको नगि धरौट ि्यखिि 
गरेको हकि्य सो सम्पचत्तब्यट ि्यमे् ितत रकिको ि्यमग उपिफ्य (३) बिोजिि गरररहनुपिदैन ।  

(५) उपिफ्य (४) बिोजिि िोि क्यरि भएपलछ उति अिि सम्पचत्तको लिि्यिको सूिन्य सम्बम्न्त पषिि्यइ्ष 
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दिइ्ष सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको ि्यमग लिि्यि हुने मितत र सम्पचत्तको तववरण सदहतको स्यव्षितनक 
सूिन्य नगरप्यलिक्य, जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर, जिल््य अि्यित, जिल््य सिन्वर समिततको क्यर्य्षिर 
तथि्य कोर तथि्य िेि्य तनरन्त्रकको क्यर्य्षिरि्य ट्यसँ् िग्यउनुपननेछ ।

(६) उपिफ्य (५) बिोजििको सूिन्यि्य तोदकएको दिनि्य उति सूिन्यि्य तोदकएको सम्पचत्त पञ्दकतने िोिब्यट 
ि्यसथि बढ्यबढ प्रदक्र्य बिोजिि लिि्यि गनु्षपननेछ ।

(७) लिि्यि प्रदक्र्यि्य सम्व भएसम्म जिल््य अि्यित, जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर व्य स््यनवीर प्रश्यसन 
क्यर्य्षिर, स््यनवीर प्रहरवी क्यर्य्षिर तथि्य नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्र रहके्य अन्य सरक्यरवी क्यर्य्षिरक्य 
प्रतततनसधि्यइ्ष रोहवरि्य र्यख्नुपननेछ ।  

(८) उपिफ्य (६) बिोजिि गि्य्ष उति सम्पचत्त कसैिे पतन लिि्यि सक्यर नगरेि्य सोदह प्रदक्र्यब्यट पुनाः 
िोस्ोपटक लिि्यि गनु्षपननेछ तथि्य िोस्ोपटक गि्य्ष पतन कसैिे लिि्यि सक्यर नगरेि्य भर्यइ्षप्यउने पषि 
तनवेिकि्यइ्ष नै उति सम्पचत्त पञ्दकतने िोिि्य सक्यर गन्ष िग्यउनुपननेछ ।

(९) उपिफ्य (८) बिोजिि गि्य्ष तनवेिकिे सम्पचत्त सक्यर गन्ष नि्यहिे्य पलछ अकको िेथि्य िुलन आएक्य 
बित क्यनून बिोजिि गननेगरवी तनिको तनवेिन त्यिेिवीि्य र्यिवी लिि्यिि्य िढ्यइ्षएको सम्पचत्त फुकुव्य 
गरवीदिनुपछ्ष  ।     

(१०) रस िफ्यि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन नगरप्यलिक्यको कुनै रकि असुि उपर गनने 
क्िि्य लिि्यि गि्य्ष कसैिे सक्यर नगरेि्य ितति्य सक्यर हुनछ त्तति्य नै सो सम्पचत्त लिि्यि गरवी प्र्यप्त 
रकि सिरस््यह्य गरवी नपुग रकिको हकि्य क्यनून बिोजिि अन्य सम्पचत्त व्य प्रदक्र्यब्यट असुिउपर 
गनु्षपननेछ । 

८१. त्यरि्यत गनने प्रदक्र्याः 
(१) अक्भिेि प्रश्यसकिे िफ्य ७९ बिोजिि सम्पचत्त त्यरि्यत गनु्षपि्य्ष कस्तिि्य वि्य सचिव स्रको कि्षि्यरवी 

िट्यइ्ष त्स्ो अिि सम्पचत्तको ििनिल्वीको िूल् स्पष् िुलने गरवी त्यरि्यत गन्षिग्यउनुपननेछ ।  
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि त्यरि्यत गनने कि्षि्यरवीिे त्यरि्यत गनु्षपनने सम्पचत्तको ििनिल्वीको िूल् क्यरि 

गनने प्ररोिनिे पञ्दकतने िोि क्यरि गरवी िुिुल्क्य िि्य गरवी अक्भिेि प्रश्यसक सिषि प्रततवेिन सदहत 
पेश गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि पञ्दकतने िोि क्यरि गि्य्ष िेह्यर बिोजििक कुर्यि्यइ्ष आध्यर लिइ्ष क्यरि 
गनु्षपननेछाः
(क)  तनवेिकिे तनवेिनि्य िुि्यएको िूल्;
(ि) तनण्षरि्य उले्ि भएको भए सो िूल्;   
(ग) पषििे िि्यनत व्य कुनै अन्य प्ररोिनको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्य सिषि तनवेिन दििँ्य िुि्यएको िूल्;
(घ) त्यरि्यत गि्य्ष भै आएको स््यनवीर िूल््यकँन अनुस्यरको िूल्;
(ङ) ि्यिपोत क्यर्य्षिरिे क्यरि गरेको न्यूनति िूल्;
(ि) अन्य कुनै प्ररोिनिे कुनै सरक्यरवी तनक्यरिे कुनै िूल् क्यरि गरेको भए सो िूल्;
(छ) पञ्दकतने िोि क्यरि गनु्षभन््य तत््यि अग्यवै कुनै िररितबदक् भएको भए सो िूल् ।

स्पतष्करणाः “पञ्दकतने िोि” भन्न्यिे अिि सम्पचत्त तबदक् गनु्षपि्य्ष तबदक्हुने नु्यनति िूल्ि्यइ्ष सम्झनुपछ्ष  ।
 (४) उपिफ्य (३) बिोजिि गि्य्ष िेह्यर बिोजििको कुर्यि्यइ्ष सिेत ध््यनि्य र्यख्नुपननेछाः

(क)  औद्ोमगक व्य व्य्यप्यररक व्य आव्यस षिते्र िग्यरत सिक सञ््यिसँग  िोदिएको छ व्य छैन; तथि्य
(ि) नगरषिते्रक्भत्र पनने घरको हकि्य घरको वत्षि्यन अवस््य सम्बन्ि्य प्र्यतवसधक िुल््यकँन प्रततवेिन।

८२. ि्यम्ेितत ि्यत्र लिि्यि गनु्षपननेाः 
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(१) क्यर्षप्यलिक्यिे िफ्य ८० बिोजिि लिि्यि गि्य्ष असुिगनु्षपनने ब्यदँक ि्यम्े ितत सम्पचत्ति्यत्र लिि्यि 

गनु्षपननेछ ।      
(२) सम्पचत्त लिि्यि गि्य्ष सक्यर भएको रकि असुिउपर गनु्षपनने भन््य बदढ भएि्य सो बदढ भएको ितत रकि 

सम्पचत्तव्यि पषिि्यइ्ष दफत्य्ष गरवीदिनुपछ्ष  ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि रकि दफत्य्ष प्यउने पषि लिि्यि गि्य्षको बित उपस्स्त नभएको भए रकि दफत्य्ष 

लिन आउनुभनवी तनिको न्यिि्य स्यत दिनको सूिन्य ि्यरवी गरवीजझक्यइ्ष रकि दफत्य्ष गनु्षपछ्ष  ।
(४) उपिफ्य (३) बिोजिि गि्य्ष सम्बम्न्त पषि रकि दफत्य्षलिन नआएि्य उति रकि सजञ्तकोरि्य ि्यखिि 

गरवी आम््यनवीब्यसँध सिरस््यह्य गनु्षपछ्ष  ।
(५) अक्भिेि प्रश्यसकिे िफ्य ८० बिोजिि लिि्यि गरेको सम्पचत्त सक्यर गनने पषिको न्यिि्य सम्पचत्त ित्य्ष 

न्यिस्यरवीको ि्यमग सम्बम्न्त क्यर्य्षिर व्य तनक्यरि्य पत्र्यि्यर गरवी तनिि्यइ्ष सम्पचत्तको ििनपूिजी उपिब्ध 
गर्यइ्ष आवश्यक परे सो सम्पचत्तको ििन िि्यइ्षदिनुपछ्ष  । 

(६) रस ऐनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िफ्य ८० बिोजििको लिि्यि प्रदक्र्य अग्यिवी 
बदढसकेपलछ भर्यउनुपनने रकि बझु्यउन ल््यए पतन सो रकि नबुजझ सम्पचत्त लिि्यि गनु्षपननेछ ।

८३. लिि्यि उपरको उिरुवीाः रस ऐन बिोजिि भएको लिि्यिको प्रदक्र्यि्य चित्त नबझु् ेपषििे िनु प्रदक्र्य उपर चित्त 
नबझुकेो हो सो भएको पन्ध्र दिन क्भत्र समितत सिषि उिुरवी पेश गरवी भएको आिेश बिोजिि गनु्षपननेछ ।

८४. तबगो भर्यउँि्य व्य ििनिि्यउँि्य ि्यगेको िि्षाः रस ऐन बिोजिि तबगो भर्यउँि्य व्य ििनिि्यउँि्य ि्यगेको िि्ष 
तबगो भरवीदिनुपनने व्य ििनदिनुपनने सम्बम्न्त पषििे व्यहोनु्षपननेछ ।   

८५. रथि्यस्स्तति्य र्यख्नेाः क्यर्षप्यलिक्यिे रस ऐन बिोजिि ििनिि्यइ्ष ि्यग् व्य तबगो भर्यइ्षप्यउन कुनै सम्पचत्त िेि्यइ्ष 
तनवेिन परेपलछ तबगो भर्यउने व्य ििनिि्यउने क्यर्ष सम्पन्न नभएसम्मको ि्यमग उति सम्पचत्त हकहस््यन्रण गन्ष, 
भत््यउन, तबग्यन्ष तथि्य कुनै प्रक्यरको तनि्य्षण क्यर्ष गरवी उति सम्पचत्तको स्रुप पररवत्षन गन्ष नप्यउने गरवी रोक््य 
र्यख्न सम्बम्न्त पषिको न्यिि्य आिेश ि्यरवी गरवी उति सम्पचत्त रथि्यस्स्तति्य र्यखु्नपननेछ ।    

८६. तनवेिनब्यट क्यरव्यहवी गननेाः 
(१)  अक्भिेि प्रश्यसकिे कुनै पषििे िफ्य ८५ बिोजिि भएको आिेश तवपररत कुनै सम्पचत्तको हक 

हस््यन्रण व्य स्रुप पररवत्षन आदि गरेको तनवेिन परेि्य उति तनवेिन ित्य्ष गरवी त्स्ो गनने पषिको 
न्यिि्य ततन दिनको म््यि  ि्यरवी गरवी तनिि्यइ्ष ह्यजिर गर्यइ्ष सो तनवेिन समितत सिषि पेश गनु्षपननेछ ।    

(२) समिततिे उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन पेश हुन आएि्य पषिि्यइ्ष नर्य ँउिुरवी ित्य्ष गन्ष निग्यइ्ष उति 
तनवेिनब्यट नै आवश्यक क्यरव्यहवी गरवी तनण्षर गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिनको व्यहोर्यब्यट 
तनवेिन समिततको षिते्र्यसधक्यर क्भत्र नपनने तवररि्य परेको िेखिएि्य समिततिे उति तवररि्य षिते्र्यसधक्यर 
ग्हण गनने अि्यित व्य तनक्यर सिषि ि्यन सुन्यइ्ष दिनुपननेछ ।

८७. ििनिि्यउने सूिन्याः
(१) अक्भिेि प्रश्यसकिे समिततको तनण्षर बिोजिि ििन िि्यइ्ष प्यउन तनवेिन परेि्य ििन िि्यउने मितत 

िुि्यइ्ष फि्यनो मितति्य फि्यनो घर िग््यको ििन िि्यउन कि्षि्यरवी िदटइ्ष आउने हँुि्य सो मितत अग्यवै 
घर िग््य ि्यलि गरवीदिनु भतन ििन दिनुपनने पषिको न्यिि्य सूिन्य ि्यरवी गनु्षपननेछ ।   

(२) ििन दिनुपनने सम्पचत्त उिरुवीको पषिब्यहके अन्य कसैको भोगििनि्य रहकेो भएि्य अक्भिेि प्रश्यसकिे 
सोदह पषिको न्यिि्य उपिफ्य (१) बिोजििको सूिन्य ि्यरवीगनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (१) बिोजिि तोदकएको मितति्य िदटइ्षि्यिँ्य घरिग््य ि्यिवी गरेको भए सम्बम्न्त कि्षि्यरवीिे 
ििन िि्यइ्ष दिएको िुिुल्क्य िि्यगरवी तथि्य घरिग््य ि्यिवी नगरेको भए ि्यिवी गर्यइ्ष ििन िि्यइ्ष ििन 
िि्यएको िुिुल्क्य िि्य गरवी प्रततवेिन स्यथि अक्भिेि श्यि्यि्य पेश गनु्षपननेछ ।      
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पररचे्ि-१०

तवतवध
८८. नक्ि तनवेिनाः 

(१) समितत सिषि ित्य्ष रहकेो उिरुवीको कुनै सरोक्यरव्यि्य पषििे तवव्यिको मिससिि्य रहकेो कुनै क्यगिपत्रको 
नक्ि लिनको ि्यमग तनवेिन दिएि्य समिततिे उति पषिि्यइ्ष सो क्यगिको नक्ि उपिब्ध गर्यउनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन दििँ्य सम्बम्न्त पषििे उिरुवी श्यि्यि्य रहकेो मिससिको नक्ि लिनुपि्य्ष 
उिरुवी प्रश्यसक तथि्य अक्भिेि श्यि्यि्य रहकेो मिससिको नक्ि लिनुपनने भएि्य अक्भिेि प्रश्यसक 
सिषि तनवेिन पेश गनु्षपननेछ ।

(३) उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन दिनको एघ्यर बि ेअग्यवै पेश भएि्य सम्बम्न्त कि्षि्यरवीिे सोदह दिन 
र सो भन््य पछी पेश भएि्य सम्व भएसम्म सोदह दिन नभए सोको भोलिपल् नक्ि उपिब्ध गर्यउनेछ।

(४) उपिफ्य (१) बिोजिि तनवेिन दिँि्य फरक फरक उिरुवीको ि्यमग फरक फरक तनवेिन दिनुपननेछ ।
(५) तवव्यिको कुनै पषििे उपिफ्य (१) बिोजििको तनवेिन दििँ्य नक्िको सट््यि्य क्यगिपत्रको फोटो खिच् े

अनुितत ि्यगेि्य सो दिनुपननेछ ।
 (६) नक्ि तनवेिन दिँि्य अनुसूिवी-१५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य दिनुपननेछ ।

८९. नक्ि िस्रुाः 
(१) सम्बम्न्त प्रश्यसकिे िफ्य ८८ बिोजिि नक्ि व्य फोटो खिच्को ि्यमग तनवेिन दिनेपषिसँग िेह्यर 

बिोजििको िस्रु लिइ्ष नक्ि उपिब्ध गर्यउनुपननेछाः
(क) नक्िको हकि्य सक्ि प्यन्यको प्रतत पृष्को रू ५।– रुपैर्यकँो िरिे;
(ि) समिततको तनण्षर क्यगिको हकि्य प्रतत सक्ि प्यन्यको प्रतत पृष्को रू ५।– रुपैर्यकँो िरिे; तथि्य
(ग) लिित क्यगिपत्रको नक्ि नलिइ्ष फोटो खिच् ि्यहिे्य प्रतत प्यन्यको रू ५।–         रुपैर्यकँो िरिे।

(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्रिलित क्यनून बिोजिि नक्ि िस्रु नि्यग्े 
पषिि्यइ्ष रस िफ्य बिोजििको िस्रु ि्यग्ेछैन ।

(३) रस िफ्य बिोजिि नक्ि उत्यर गरवी िैि्यने पषििे नक्ि उत्यर गि्य्ष ि्यगेको िि्षको व्यवस््य आफै 
गनु्षपननेछ ।

९०. िस्रु उले्ि गननेाः (१) नक्ि प्रि्यक्णत गनने सम्बम्न्त प्रश्यसकिे नक्ि प्रि्यक्णत गि्य्ष नक्ि िैि्यने पषिको न्यि 
थिर तथि्य उिरुवीि्य हैससरतक्य स्यथि ैनक्ि उत्यर गरेव्यपत ि्यखिि गरेको िस्रु र नक्ि प्यन्य सिेत उले्ि गरवी 
नक्ि दिएको व्यहोर्य िन्यइ्ष नक्ि प्रि्यक्णत गनु्षपननेछ ।

  
९१. िस्रु िुति्य नभइ्ष नक्ि नदिइनेाः सम्बम्न्त प्रश्यसकिे रस ऐन बिोजिि नक्ि ि्यग्े पषििे नक्ि उत्यर गि्य्ष 

िफ्य ८९ बिोजिि ि्यग्े िस्रु ि्यखिि नगि्य्षसम्म नक्ि दिनेछैन र सो नक्िको आसधक्यररकत्य प्रि्यक्णत गन्ष 
प्यउनेछैन । 

९२. प्रिलित क्यनून बिोजिि हुनेाः रस ऐनि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उिरुवीसँग सम्बम्न्त प्रिलित 
क्यनूनि्य कुनै कुर्य िेखिएको भए सोि्य िेखिए िततको हकि्य सोदह बिोजिि हुनेछ ।

९३. तनरि बन्यउने असधक्यराः समिततिे रस ऐनको प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्वरनको ि्यमग आवश्यक तनरि बन्यउन सके्छ।
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अनुसूिवी-१

(िफ्य ८ को उपिफ्य (२) सँग सम्बम्न्त)
उिरुवीको ढ्यिँ्य

न्य्ययरक समितत सिषि पेश गरेको
तनवेिन-पत्र

जिल््य ............................... ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, वि्य नं........ बस् े ...................................................
..................................................छोर्य/ छोरवी/ श्वीितवी  ....................................................................
..... वर्ष ........ को (प्रथिि पषि) तनवेिक  ....................................................... .....................................
.. तवरुद् जिल््य .......................................... ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, वि्य नं. ...... बस् ेवर्ष ............ को (िोस्ो 
पषि) तवपषिवी .....................................................................................................

तवरराः सम्वन् तवचे्ि
ि तनम् वुँ ि्यहरुि्य िेखिए विोजिि तनवेिन गि्षछु :
१. ि तनवेिक र रस तवव्यिको िोस्ो पषितवि संवत २०६९ स्यिि्य स्यि्यजिक परम्पर्य अनुस्यर तवव्यह गररएको 

हो । तवव्यह भएपश््यत २ वर्षसम्म अथि्य्षत २०७१ स्यिसम्म ह्यिवीतवि सुिधरु ि्यम्पत् िवीवन रहकेो सथिरो । 
ह्यिवीब्यट २०७१ स्यि िठेि्य १ छोर्यको सिेत ि्यरिन्म भएको छ । एक आपसि्य िोग्े स््यस्वीतविको 
सहितत र सहक्यर्षि्य छोर्य िन्मपेछी क्िशाः सिस््य िेखििैँ ि्यन थि्यल्ो । २०७१ स्यिको ततह्यरि्य ि्यइत 
गएपछी उनवी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोनब्यट अनुरोध गरे ँ । २ पटकसम्म लिन गएँ । तर 
तनििे ततिवीसँग िेरो िवीवन िलन सकै्न, ि घर ि्यन सक्तिन, ततिवी ि ेगनु्षपछ्ष  गर भतन ठ्यिो िव्यफ दिन 
थि्यलिन । के क्यरणिे रस्ो हुन गरो भतन सोधि्य अव ततम्ो र िेरो सम्वन् छैन आफुिुसवी गर र  िि्यई सम्पक्ष  
नगर,गरेि्य र्यम्ो हँुिैन भतन ध्यक धम्करी र त्र्यस िसेत दिइन । ि्यिो सिरसम्म िन फकने ि्य र घर आउलिन 
भतन पिजी वसे ँतर आईनन । कररव ३ वर्षपछी अथि्य्षत २०७४ स्यि भ्यद् िदहन्यि्य पुनाः लिन गएँ तर तवपषिवी 
िसँग वोलै् नवोिवी घरक्भत्र लछररन र स्यि्य िेठ्यन पठ्यईश्यरवीररक आक्िण गनने सम्मको क्यर्ष गरवी िि्यई 
तथि्यन्यि ग्यलि गिौि गरे । िुश्किििे ज्य्यन िोग्यई तनर्यश भएर घर फर्कएँ र अव िोस्ो पषिश्वीितवी िसँग 
पुनाः फर्क आउने र ि्यम्पत् िवीवन सुिधरु हुने सम््यवन्य नभएकोिे प्यररव्यररक तवव्यि तनरुपणक्य ि्यमग रो 
तनवेिन दिन आएको छु । 

२. रस समिततब्यट िोस्ो पषि जझक्यई िे िो वझु्पुछ्ष  वझुवी तवव्यि तनरुपण गर्यईप्यउँ । 
३. रस नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्यब्यट ि्यरवी भएको स््यनवीर न्य्ययरक क्यर्षतवसधको 

िफ्य...... बिोजिि  तनवेिन िस्रु  रु. ............, िोस्ो पषि १ िन्यि्यई म््यि सूिन्य िस्रु रु ........., प्यन्य 
२ को तनवेिनको प्रततलिपवी िस्रु रु सिेत गरवी िम्म्य रु .............. रसै तनवेिनस्यथि ि्यखिि गरेको छु ।

४. रो तनवेिन स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ४७ अनुस्यर रसै (२) समिततको असधक्यर षिते्रक्भत्र 
पि्षछ ।

५. रो तनवेिन हिम््यिक्भतै्र छ र ि तनवेिकि्यई रस तवररि्य तनवेिन दिने हकिैर्य प्र्यप्त छ । 
६. रस तवररि्य अन्यत्र कहवी ँकत ैकुनै तनक्यरि्य कुनै प्रक्यरको तनवेिन दिएको छैन । 
७. रसि्य िोस्ो पषिको ि्यइतवी तफ्ष क्य र िेरो घर तफ्ष क्य पररव्यरक्य सिस्हरु जझक्यई थिप व्यहोर्य वझु् सदकनेछ । 
८. रसि्य िेखिएक्य व्यहोर्य दठक स्यिँो सत् हुन्, झठु्य ठहरे क्यनून विोजिि संि्यर भोग् तर्यर छु । 

तनवेिक
न्यिाः ............................. 

इतत संवत ्.............स्यि...................िदहन्य......................गते.......रोि शुभि ्।
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अनुसूिवी-२

(िफ्य ९ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
उिरुवी ित्य्ष गरेको तनस््यको ढ्यिँ्य

श्वी .....................................

...................................... ।

तवरर :  उिरुवी ित्य्षको तनस््यपत्र सम्बन्ि्य ।

.................................... बस् ेतप्यइ ........................ िे .................... बस् े....................... तवरुद्ि्य ....

................................... भनवी उिरुवी ित्य्ष गन्ष ल््यएकोि्य आिको मितति्य ित्य्ष गरवी ित्य्ष नं. ................ क्यरि 

भएकोिे रो तनस््य ि्यरवी गररदिएको छ । 

असधकृत कि्षि्यरवी

िस्ित:  ........

मितत:  ...........

 अनुसूिवी-३
(िफ्य ९ को उपिफ्य (२) सँग सम्बम्न्त)

त्यररि भप्य्षइ्ष

न्य्ययरक समितत 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यि्य िि्य गररएको त्यरेि भरप्यई

   व्यिवी           प्रततव्यिवी

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

िुद््य  ....................

मितत ........... ि्य ......................................... क्यि भएकोिे सोहवी दिन ........... बि े रस न्य्ययरक समितत/

क्यर्य्षिरि्य उपस्स्त हुनेछु भनवी सहवी गनने ......

व्यिवी ................         प्रततव्यिवी ................

इतत संवत ्............. स्यि...................िदहन्य......................गते.....................रोि शुभि ्। 
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अनुसूिवी-४

(िफ्य ९ को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)
त्यररि पि्य्ष

न्य्ययरक समितत
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

ब्यट ि्यरवी भएको त्यरेिको पि्य्ष

    व्यिवी                                    प्रततव्यिवी
...............                                            .................

िुद््याः ......................

मितत ............................ ि्य ............................. क्यि गन्ष ............................ बिे ह्यजिर हुन आउनुहोि्य । 

फ्यटँव्यि्यको िस्ित 

मितत .................
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अनुसूिवी-५

(िफ्य १५ को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)
प्रततव्यिको ढ्यिँ्य

लिखित िव्यफको निून्य
न्य्ययरक समितत सिषि पेश गरेको

लिखित िव्यफ
प्रथिि पषि
................................जिल््य...................... नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य 
नं........................... वस् े  ..................को....................... (न्यत्य सम्बन् उले्ि गनने)  वर्ष ............. को......
...............................................................लिखित िव्यफ प्रसु्तकत्य्ष
िोस्ो पषि
.............. जिल््य. ............. नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, वि्य नं. ............... वस् े...........
........................................................को छोर्य वर्ष ......... को ............................................................
........................................तवपषिवी (तनवेिक)

तवरर ाः सम्वन् तवचे्ि ।

ि तनम् वुँ ि्यहरुि्य िेखिए विोजिि तनवेिन गि्षछु :
१. ि लिखित िव्यफ प्रस्तुकत्य्ष र तवपषिवी तनवेिकतवि संवत २०६९ स्यिि्य स्यि्यजिक परम्पर्य अनुस्यर तवव्यह 

भएको व्यहोर्य दठक हो । ह्यिवीब्यट २०७१ स्यि िठेि्य १ छोर्यको सिेत ि्यरिन्म भएको दठक हो । २०७१ 
स्यिको ततह्यरि्य ि्यइत गएपछी ि घर नफकने को, पटक पटक घर आउन फोनब्यट अनुरोध गरेको, २ पटकसम्म 
लिन आएको तर ि घर नगएको,िैिे तवपषिवी तनवेिकि्यई ि्यम्पत् िवीवन िलन नसके् भनेको र िेर्य ि्यईभ्यईिे 
श्यरवीररक आक्िण गनने सम्मको क्यर्ष गरेकोभतन कपोिकश्पित झठु्य र हँुिै नभएक्य तनर्यध्यर व्यहोर्य उले्ि 
गरवी तवव्यि गरेको कुर्य उले्ि गन्ष ि्यह्यनछु । 

२. िि्यई तवपषिवी तनवेिक सिेत मििवी ग्यलि गिौि, िर, ध्यक, धम्करी िेि्यई ह्यतप्यत गरवी घरब्यट तनक्यि्य 
गरेपछी ि ि्यइतवीि्य आई वसेकरी हँु । तवव्यह भएको केहवी वर्षपछी तवन्य क्यरण िि्यथिवी तवक्भन्न दकससिक्य 
आरोप िग्यई अपि्यन गनने, ग्यिवी गिौि गनने िग्यरतक्य क्यिहरु हँुिैगए । पररव्यरक्य अन्य सिस्हरुिे ि 
ि्यथिवी घृण्य गनने, वोिि्यि नगनने िस््य क्यर्ष गरेपतन तवपषिवीब्यट केहवी सिर िि्यई नै सिथि्षन र सहरोग गिदै 
आएक्य सथिए तर पछी तवपषिवी तनवेिक सिेत उतनहरुसँगै मििे र िि्यई िवरिस् घरब्यट तनक्यलने क्यर्षि्य 
सहभ्यगवी भए  । के कुन क्यरणिे व्य िेरो के गल्वीिे रसो गरेक्य हुन भतन वझुि्य वेि्यवेि्य ि्यइिो नल््यएको 
भतन ि्यइतवी पषिसिेतको  आिोिन्य गनने गरेक्य सथिए । स्यरि उतनहरुि्यई ि्यइिोकै िोभक्य क्यरण िि्यई 
घरब्यट तनक्यिवीदिएक्य हुनुपि्षछ । िैिे कुनै गल्वी नगरेको र तवपषिवी िोग्ेसँग पूव्षवत ि्यर्य, सद््यव र सम्म्यन 
रथि्यवत रहकेोिे िोग्े स््यस्वीको सम्वन् रथि्यवत क्यरि गरवीप्यउँ । 
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३. घरब्यट िवरिस् तनक्यिेपछी ४ िदहन्यको न्यव्यिक छोर्य क्यिवी च््यपेर ि्यइतवी आएको झणै् ३ वर्षसम्म 

वेिवर, सम्पक्ष तवदहन वसवी अदहिे एक््यसवी सम्वन् तवचे्िको ि्यग गरवी तनवेिन दिनु आफँैि्य आश्र्षिनक 
ि्यगेको छ, सत् तथ्य वजुझ क्यनून विोजिि गररप्यउँ । 

४. .........................ब्यट ि्यरवी भएको स््यनवीर न्य्ययरक क्यर्षतवधवीको िफ्य ....विोजिि लिखित िव्यफ व्यपत 
िस्रु रु ......रसै तनवेिनस्यथि ि्यखिि गरेको छु । 

५. रो लिखित िव्यफ म््यिक्भत्र ैलिई ि आफैं  उपस्स्त भएको छु । 
६. रस तवररि्य अन्यत्र कहवी ँकत ैकुनै तनक्यरि्य कुनै प्रक्यरको तनवेिन दिएको छैन । 
७. रसि्य िेखिएक्य व्यहोर्य दठक स्यिँो सत् हुन्, झठु्य ठहरे क्यनून विोजिि संि्यर भोग् तर्यर छु । 

                                                                                                                                   तनवेिक
न्यिाः ..................................

.
इतत संवत ................. स्यि ..................... िदहन्य .............. गते....................रोि शुभि ्।
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अनुसूिवी-६

(िफ्य २० को उपिफ्य (६) सँग सम्बम्न्त)

  न्य्ययरक समिततब्यट ि्यरवी भएको

म््यि सूिन्य

.............................................................वसे् .....................................................को न्यउँि्य .............

........................... नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य क्यर्य ांिरब्यट ि्यरवी भएको १५ (पन्ध्र) दिने 

सूिन्य

...............................................वसे् ....................................................................िे तप्यईंको तवरुद् ...

................................  िपरेको भतन तनवे िन ित्य्ष गर हँुि्य सो       को     प्रततलिपवी  रसै स्यथि पठ्यईएको छ । अताः 

तप्यईिे रो म््यि वझुकेो व्य ररत पूव्षक त्यिेि भएको मिततिे १५(पन्ध्र) दिन क्भत्रि्य आफनो भन्यइ सदहत आफैं  व्य क्यनून 

विोजििको व्यरेश ि्यफ्ष त रस क्यर्य्षिरि्य ह्यजिर हुन आउनुहोि्य । अन्यथि्य क्यनून विोजिि हुने व्यहोर्य ि्यनक्यरवी 

गर्यईनछ । 

इतत सम्बत...................स्यि.......................िदहन्य......................गते रोि.............शुभि.्........ ।
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अनुसूिवी-७

(िफ्य ४२ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
तनण्षरको ढ्यिँ्य 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, न्य्ययरक समितत

संरोिक श्वी.........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
तनण्षर
संवत ............... स्यिको तनवेिन नं........

तवरराः विेसवीब्यट प्यनवी झ्यरेको ।

................. जिल््य ................ नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य नं............ 

...............................वसे् ..................................................................................प्रथिि पषि
तवरुद्
................. जिल््य ................ नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य नं............ 
...............................वसे् ..................................................................................िोस्ो पषि
स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४७(१)ञ विोजिि तनवेिन ित्य्ष भई सोहवी ऐनको िफ्य ४६ विोजिि गठन 
भएको न्य्ययरक समितत सिषि प्रस्तु हुन आएको िुद््यको संक्षिप्त तथ्य र तनण्षर रस प्रक्यर छाः 
(१) .............. नगर/उपिह्यनगर/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य नं. ....................... नक््य ससट नं.... दक.नं........

षि.ेफ...........को घरिग््यि्य पजश्ि तफ्ष क्य दक.नं..........क्य संसधर्यर तवपषिवी ...................िे घर वन्यउँि्य 
आफनो घरिग््यि्य ससि्यन्यसम्म आई िोदि वन्यएको तर छत तथि्य विेसवीको प्यनवी आफनो घर कम्प्यउण्क्भत्र 
झ्यननेगरवी वन्यएको हँुि्य सो विेसवी वन् गर्यइप्यउँ भन्न ेतनवेिकको तनवेिन व्यहोर्य । 

(२) .............. नगर/िह्यनगरप्यलिक्यब्यट प्रिलित भवन तनि्य्षण सम्वन्वी ि्यपिण् विोजिि इि्यित प्र्यप्त गरवी 
भवनको नक््य सिेत स्वीकृत गर्यई सो नक््य विोजिि भवन तनि्य्षण गरेको हँु । तवपषिवी तनवेिकिे भने 
विोजिि आफनो घरको छत तथि्य विेसवीको प्यनवी तनिको घर कम्प्यउण्क्भत्र झ्यनने नगरेको आफनै घरिग््यि्य 
झ्यनने गरेको हँुि्य झठु्य तनवेिन ि्यरेि गररप्यउँ भन्न ेप्रत्थिजीको लिखित िव्यफ । 

(३) .............. नगर/उपिह्यनगर/िह्यनगरप्यलिक्यब्यट स्िगत तनररषिण तथि्य सववेंषिण गन्ष गएक्य प्र्यतवसधक 
टोलििे स्िगत तनररषिण गरवी मितत.........ि्य पेश गरेको से्ि सदहतको प्रततवेिनब्यट प्रत्थिजीको घरतफ्ष ब्यट 
छत तथि्य विेसवीको प्यनवी िस््य तनवेिकको घर कम्प्यउण्क्भत्र पनने गरेको िेखिनछ भन्न ेव्यहोर्य उले्खित 
भएको  । 

(४) तवव्यिक्य िवुै पषिि्यई िेिमिि्यप गर्यउने प्ररोिनक्य ि्यमग.......................... नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगर/
िह्यनगरप्यलिक वि्य नं........,................. ि्य रहकेो िेिमिि्यप केन्द्रि्य पठ्यउँि्य िेिमिि्यप हुन नसकरी 
फर्क आएको । 
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तनण्षर
िवुै पषिि्यई सुनुव्यईको ि्यमग आि पेशवी तोदकएकोि्य तवव्यिक्य सम्वम्न्त पषिहरु स्रिं तथि्य तनिहरुब्यट तनरतुि गरेक्य 
क्यनून व्यवस्यरवीहरु सिेतको भन्यई सुनवी पुनाः मिि्यपत्र गनु्षहोस भतन सम्झ्यउँि्य वझु्यउँि्य पतन मिि्यपत्र गन्ष िञ्रु नगनु्ष 
भएकोिे फ्यइिि्य संिग् प्रि्यण क्यगिहरुको सिेत िूल््यङ्कन गरवी स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४९(२) 
विोजिितनण्षर दिनुपनने हुन आई तनण्षरतफ्ष  तवि्यर गि्य्ष तनवेिकको दक. नं....को पजश्ितफ्ष  प्रत्थिजीको दक.नं....को 
घरिग््य िोदिएर रहकेोि्य तवव्यि िेखिएन । तनवेिकको भन्यई अनुस्यर आफनो घर कम्प्यउण्क्भत्र प्रत्थिजीको छत तथि्य 
विेसवीको प्यनवी झ्यरेको हो होइन भतन स्िगत रुपिै ि्यिँवझु गरवी प्र्यतवसधक प्रततवेिन पेश गन्ष क्यर्य्षिरब्यट िदट गएक्य 
प्र्यतवसधक कि्षि्यरवीिे मितत.............ि्य पेश गरेको से्ि सदहतको प्र्यतवसधक प्रततवेिन सिेतब्यट तनवेिकको ि्यग ि्यववी 
विोजिि आफनो घर कम्प्यउण्क्भत्र प्रत्थिजीको छत तथि्य विेसवीब्यट प्यनवी झनने गरेको भन्न ेपुतष् हुने िेखिनछ । प्रत्थिजीिे 
रस क्यर्य्षिरब्यट प्यररत गरेको नक््यि्य सिेत छत तथि्य विेसवीको प्यनवी आफनै घरिग््यि्य झ्यनने भतन िेि्यईएको र 
तनवेिकको घर कम्प्यउण्क्भत्र प्यनवी झ्यन्ष प्यउनुपछ्ष  भतन प्रत्थिजीिे ि्यववी तवरोध गन्ष सिेत नसकेको र प्रिलित क्यनून र 
प्रििनब्यट सिेत अक्य्षको घर कम्प्यउण्क्भत्र आफनो छत तथि्य विेसवीको प्यनवी झ्यन्ष प्यउने निेखिएको हँुि्य तनवेिकको 
ि्यग विोजिि प्रत्थिजीिे आफनो छत तथि्य विेसवीब्यट आफनै घर िग््यि्य प्यनवी झ्यनने प्रवन् गनु्षपनने िेखिनछ । तनवेिकको 
घर कम्प्यउण्ि्य प्यनवी झ्यन्ष नप्यउने ठहछ्ष   । सो ठहन्य्षिे तपक्शि बिोजिि गनु्ष । 
तपक्शि

१. सरोक्यरव्यि्यिे नक्ि ि्यग गन्ष आएि्य तनरि्यनुस्यर िसु्र लिई नक्ि दिनु । 
२. रो तनण्षरि्य चित्त नवझु े३५ दिनक्भत्र ..............जिल््य अि्यिति्य पुनर्यवेिन गन्ष ि्यनु भतन  

प्रत्थिजीि्यई सुन्यईदिनु । 
३. म््यिक्भत्र पुनर्यवेिन नपरेि्य क्यनून विोजिि तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनु्ष/गर्यउनु । 

इतत संवत ्............. स्यि...................िदहन्य......................गते.....................रोि शुभि ्। 

 



57

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो

अनुसूिवी-८
(िफ्य ४८ को सँग सम्बम्न्त)

अन्ररि संरषिण्यत्मक आिेशको निून्य

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, न्य्ययरक समितत
संरोिक श्वी.........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
आिेश
संवत ............................ स्यिको तनवेिन नं........

तवरराः  तपदिति्यई उपि्यर गर्यउने सम्वन्ि्य ।

................. जिल््य ................ नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य नं............ 

...............................वसे् ..................................................................................प्रथिि पषि
तवरुद्
................. जिल््य ................ नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य वि्य नं............ 
...............................वसे् ..................................................................................िोस्ो पषि
रसि्य तनवेिकको ि्यग विोजिि ..........................जिल््य वि्य नं................................ वस् े...............को न्यतत 
..........................को छोर्य/छोरवी वर्ष ................ को ................िे आफुि्यई अस्यध् रोग ि्यमग तनरमित रुपि्य 
हप्त्यको २ पटक िृगौि्य ि्यरिोससस गन्ष चिदकत्सकिे क्शफ्यररस गरेकोि्य एक्यघरक्य छोर्य वर्ष .................. को 
...........................िे तनरमित रुपि्य ि्यरिोससस गन्ष अटेर गरेको, घरर घरर रुपैरँ्य नभएको वह्यन्य गनने गरेको, कदहिे 
कदहिे क्यर्य्षिरको क्यिको व्यस्त्यिे फुस्षि नमििेको आदि क्यरण िन्यई आफुिे तनरमित प्र्यप्त गनु्षपनने स््यथ्य सेव्य 
प्र्यप्त गन्ष नसकेको हँुि्य आफनो िवीवन झनझन ितर्यरतुि वनै् गएको भतन अस्पत्यिको चिदकत्सकको पुि्य्ष र क्शफ्यररस 
सदहत पेश हुन आएको तनवेिन उपर प्र्यरस्म्क रुपि्य ि्यिँवझु गि्य्ष व्यहोर्य िन्यससव िेखिएको हँुि्य ह्यिि्यई तनवेिकको 
ि्यमग चिदकत्सकिे क्शफ्यररस गरे विोजिि हरेक हप्त्य २ पटक ि्यरिोससस गनु्ष गर्यउनु तथि्य तनिको स््यथ्य ि्यभक्य 
ि्यमग आवश्यक अन्य प्रवन् सिेत मिि्यउनु भतन स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४९(८) विोजिि तवपषिवी 
........................को न्यिि्य रो अन्ररि संरषिण्यत्मक आिेश ि्यरवी गररदिएक्य छौ ं। रो आिेश मिससि स्यिेि र्यिवी 
तवपषिवीि्यई िेिवी  पठ्यईदिनु । रो आिेश अनुस्यर उपि्यर भएको ि्यनक्यरवी प्र्यप्त गरवी मिससि स्यिेि र्यख्नु र तनरि्यनुस्यर 
पेश गनु्ष । 

ईतत संवत ................... स्यि ..........िदहन्य....गते रोि..शुभि ्।
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अनुसूिवी-९

(िफ्य ५३ को उपिफ्य (२) सँग सम्बम्न्त)
मिि्यपत्रको ि्यमग तनवेिनको ढ्यिँ्य

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, न्य्ययरक समिततसिषि पेश गरेको मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिनपत्र
.............. जिल््य. ............. नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, वि्य नं. ......... ............... वस् े..
...............................................................................................को छोर्य/छोरवी/श्वीितत 
वर्ष .................. को ...............................................................................तनवेिक (प्रथिि पषि)
तवरुद्
…………….. जिल््य. ............. /नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, वि्य नं. ......... 
............... वसे् वर्ष .................. को ............................................लिखित िव्यफकत्ृय (िोस्ो पषि)

तवरराः सम्वन् तवचे्ि ।

ह्यिवी तनवेिक  तनम् लिखित तनवेिन गि्षछौाः 
१. ह्यिवीतवि संवत २०६९ स्यिि्य स्यि्यजिक परम्पर्य अनुस्यर तवव्यह गररएकोि्य कररव  २ वर्षसम्म  सुिधरु ि्यम्पत् 

िवीवन रहकेो सथिरो । ह्यिवीब्यट २०७१ स्यि िेठि्य १ छोर्यको सिेत ि्यरिन्म भएको,   सोदह वर्ष २०७१ स्यिको 
ततह्यरि्य ि्यइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनब्यट अनुरोध गरेको, लिन गएको तर उलै् 
कुटतपट गरवी पठ्यएको भतन तनवेिकको तनवेिन परेको । 

२. आफुि्यई ि्यइिो नल््यएको तनउँब्यट घरि्य हेि्य गरेको, अपि्यन गरवी िवरिस् घरब्यट तनक्यि्य गरेको हो । 
आफु िुशवीिे ि्यइत गई वसेको होइन अझपतन िोग्ेप्रतत आफनो रथि्यवत ि्यर्य, सद््यव र सम्म्यन रहकेोिे िोग्े 
स््यस्वीको सम्वन् रथि्यवत क्यरि गर्यईप्यउँ भन्न ेप्रत्थिजीको लिखित िव्यफ रहकेो  । 

३. ह्यिवी झगि्य गरर आरौ,ं केहवीवर्ष िोग्े स््यस्वी छुदटएर वस्ौ,ं ह्यिवीब्यट एक सन््यनको ि्यरिन्म सिेतभैसकेको 
छ । घरि्य स्यि्यन्य घर्यरसवी तवररिे िनिुट्यव भई िोग्े स््यस्वी अिग अिग वसेकोि्य ..................... 
ग्यउँप्यलिक्यनगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समितत ि्यफ्ष त वि्य नं. 
................. अन्ग्षतको ............................ िेिमिि्यप केन्द्रि्य िेिमिि्यपकत्य्ष .................को पहिि्य 
एक आपसि्य छिफि गरवी मििवी आएको व्यहोर्य रो छ करी तवगति्य ि ेिस््य तवररि्य असिझि्यरवी तथि्य 
वेिेि भएको भएत्यपनवी ह्यिवीतवि एक अक्य्षप्रतत तवश्व्यस, सिभ्यव र प्रिे क्यरिै रहेकोिे िोग्े स््यस्वीको सम्वन् 
तवचे्ि गरवी प्यउँ भन्न े तनवेिन ि्यववी छोदि पुनाः सुिधरु सम्वन्क्य स्यथि ि्यम्पत् िवीवनि्यई व्यवस्स्त ढंगिे 
अग्यदि वढ्यउने छौ ं। तनवेिकको घरि्य तत््यि िोग्े स््यस्वी मिलि वस् ेव्यत्यवरण नहुने भएकोिे छुटै् ठ्यउि्य िेर्य 
लिई वस् ह्यिवी िवुै पषि सहित भएक्यिे स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४७ (२) विोजिि रो 
मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिन पेश गरेक्य छौ ं, िेखिए विोजिि मिि्यपत्र गरवी प्यउँ । 

४. ..................नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य स््यनवीर न्य्ययरक क्यर्षतवधवी विोजिि रो 
मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिन िस्रु ब्यपत रु ...........रसैस्यथि संिग् छ । 

५. रसि्य िेखिएक्य व्यहोर्य दठक स्यिँो  हुन्, झठु्य ठहरे क्यनून विोजिि सहँुि्य वझु्यउँि्य । 

तनवेिकहरु
...................................... प्रथिि पषि
....................................... िोस्ो पषि

इतत संवत ्............. स्यि...................िदहन्य......................गते.....................रोि शुभि ्। 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी-१०

(िफ्य ५३ को उपिफ्य (५) सँग सम्बम्न्त)
मिि्यपत्रको ढ्यिँ्य

 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, न्य्ययरक समिततसिषि पेश गरेको मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिनपत्र
.............. जिल््य. ............. 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, वि्य नं. ......... ............... वस् े............................................................................
.....................को छोर्य/छोरवी/श्वीितत 
वर्ष .................. को ...............................................................................तनवेिक (प्रथिि पषि)
तवरुद्
.............. जिल््य. ............. ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, वि्य नं
लिखित िव्यफकत्य्ष........................को .......................वसे् वर्ष........................ (िोस्ो पषि)

तवरराः सम्वन् तवचे्ि ।

ह्यिवी तनवेिक  तनम् लिखित तनवेिन गि्षछौ ं:
१. ह्यिवीतवि संवत २०६९ स्यिि्य स्यि्यजिक परम्पर्य अनुस्यर तवव्यह गररएकोि्य कररव  २ वर्षसम्म  सुिधरु ि्यम्पत् 

िवीवन रहकेो सथिरो । ह्यिवीब्यट २०७१ स्यि िठेि्य १ छोर्यको सिेत ि्यरिन्म भएको,   सोदह वर्ष २०७१ स्यिको 
ततह्यरि्य ि्यइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनब्यट अनुरोध गरेको, लिन गएको तर उलै् 
कुटतपट गरवी पठ्यएको भतन तनवेिकको तनवेिन परेको । 

२. आफुि्यई ि्यइिो नल््यएको तनउँब्यट घरि्य हेि्य गरेको, अपि्यन गरवी िवरिस् घरब्यट तनक्यि्य गरेको हो । 
आफु िुशवीिे ि्यइत गई वसेको होइन अझपतन िोग्ेप्रतत आफनो रथि्यवत ि्यर्य, सद््यव र सम्म्यन रहकेोिे िोग्े 
स््यस्वीको सम्वन् रथि्यवत क्यरि गर्यईप्यउँ भन्न ेप्रत्थिजीको लिखित िव्यफ रहकेो  । 

३. ह्यिवी झगि्य गरर आरौ,ं केहवीवर्ष िोग्े स््यस्वी छुदटएर वस्ौ,ं ह्यिवीब्यट एक सन््यनको ि्यरिन्म सिेतभैसकेको 
छ । घरि्य स्यि्यन्य घर्यरसवी तवररिे िनिुट्यव भई िोग्े स््यस्वी अिग अिग वसेकोि्य ..................... 
नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समितत ि्यफ्ष त वि्य नं. ................. अन्ग्षतको 
............................ िेिमिि्यप केन्द्रि्य िेिमिि्यपकत्य्ष .................को पहिि्य एक आपसि्य छिफि गरवी 
मििवी आएको व्यहोर्य रो छ करी तवगति्य ि ेिस््य तवररि्य असिझि्यरवी तथि्य वेिेि भएको भएत्यपनवी ह्यिवीतवि 
एक अक्य्षप्रतत तवश्व्यस, सिभ्यव र प्रिे क्यरिै रहकेोिे िोग्े स््यस्वीको सम्वन् तवचे्ि गरवी प्यउँ भन्न ेतनवेिन ि्यववी 
छोदि पुनाः सुिधरु सम्वन्क्य स्यथि ि्यम्पत् िवीवनि्यई व्यवस्स्त ढंगिे अग्यदि वढ्यउने छौ ं। तनवेिकको घरि्य 
तत््यि िोग्े स््यस्वी मिलि वस् ेव्यत्यवरण नहुने भएकोिे छुटै् ठ्यउि्य िेर्य लिई वस् ह्यिवी िवुै पषि सहित भएक्यिे 
स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४७ (२) विोजिि रो मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिन पेश गरेक्य छौ ं, 
िेखिए विोजिि मिि्यपत्र गरवी प्यउँ । 

४. ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको स््यनवीर न्य्ययरक क्यर्षतवधवी विोजिि रो मिि्यपत्रको संरतुि तनवेिन िस्रु ब्यपत रु 
...........रसैस्यथि संिग् छ । 

५. रसि्य िेखिएक्य व्यहोर्य दठक स्यिँो  हुन्, झठु्य ठहरे क्यनून विोजिि सहँुि्य वझु्यउँि्य । 
तनवेिकहरु
...................................... प्रथिि पषि
.................................... िोस्ो पषि

इतत संवत ्............. स्यि...................िदहन्य......................गते.....................रोि शुभि ्।
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी-११

(िफ्य ६० को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)
िेिमिि्यप कत्य्षि्य सूिवीकृत हुने तनवेिन ढ्यिँ्य

न्य्ययरक समितत

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सिषि पेश गरेको तनवेिन

तवरराः िेिमिि्यप कत्य्षि्य सूिवीकृत हुन प्यउँ । 

प्रस्तु तवररि्य तपससिि्य उले्खित क्यगि्यतहरुको प्रततलिपवी स्यथि ैर्यिवी ............  नगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समितत 
अन्ग्षतक्य ............ िेिमिि्यप केन्द्रि्य सूिवीकृत भई िेिमिि्यप गर्यउन अनुितवी प्यउँ भनवी तनवेिन गि्षछु । 

तपससि 
१) न्यगररकत्य प्रि्यणपत्रको छ्यरँ्यकपवी, 
२) स््यतक तहसम्म उततण्ष गरेको शैक्षिक प्रि्यणपत्रको छ्यरँ्यकपवी,
३) िेिमिि्यपकत्य्षको त्यलिि प्र्यप्त गरेको प्रि्यणपत्रको छ्यर्यकँपवी,
४) िेिमिि्यप सम्बन्वी अनुभव र
५) व्यचत्तगत तववरण (Bio- data)

                                                                                                                         
तनवेिक
न्यि थिराः .................
िस्िताः .................
मितताः .....................
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी-१२

(िफ्य ७६ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समितत सिषि पेश गरेको 

भररभर्यउको तनवेिन पत्र

तवरराः भररभर्यई प्यउँ भन्न ेव्यरे ।

......वस्.े...............................तनवेिक/व्यिवी/प्रततव्यिवी

तवरुद्

.......वस्.े............तवपषिवी/व्यिवी/प्रततव्यिवी

िुद््य
 ि तनवेिक तनवेिन व्यपत रु १०।– िस्रु स्यथि ैर्यिवी तनम् व्यहोर्य तनवेिन गि्षछु ।
१.  उपरोति तवपषिवी संगको उले्खित िुद््य रस नगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समिततको मितत..............को तनण्षर 

बिोजिि िैिे रस क्यर्य्षिरि्य र्यिेको िस्रु/रकि मितत..............को श्वी...................जिल््य अि्यितको 
फैसि्य बिोजिि िैिे भरवी भर्यई प्यउने ठहर भएको हँुि्य उति रकि भरवी भर्यई प्यउन रो तनवेिन पेश गरेको छु।

२.  िैिे रस क्यर्य्षिरि्य िम्म्य गरेको िस्रु/रकिको भरप्यई/रससि/भौिरको सक्िै प्रतत र सम्म्यनवीत 
श्वी.......................जिल््य अि्यितको अम्न्ि फैसि्यको छ्यर्यकपवी रसै स्यथि संिग् छ ।

३.  रसि्य िेखिएको व्यहोर्य दठक हो, झठु्य ठहरे सहँुि्य बझु्यउि्य ।

                                                                                                                               तनवेिक
तनि...................

ईतत संवत..................स्यि...................िदहन्य.............गते........रोि शुभि ्।
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी-१३

(िफ्य ७७ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
ििन िि्यउने तनवेिन

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यि्य पेश गरेको

तनवेिन पत्र

तवरराः ििन िि्यई प्यउँ भन्न ेव्यरे ।

.......वस्.े....................तनवेिक/व्यिवी/प्रततव्यिवी

तवरुद्

.......वस्.े.................तवपषिवी/व्यिवी/प्रततव्यिवी

िुद््य

ि तनवेिक तनवेिन व्यपत रु १०।– िस्रु स्यथि ैर्यिवी तनम् व्यहोर्य तनवेिन गि्षछु ।

१.  उपरोति तवपषिवीसंगको उले्खित िुद््य रस नगरप्यलिक्यको न्य्ययरक समिततब्यट मितत........ि्य तनण्षर भई उति 

घर िग््य (व्य िनु सम्पचत्त भोग गन्ष प्यउने गरवी तनण्षर भएको छ सो सम्पचत्त व्य वस् ुउले्ि गनने) िेरो हक 

भोग र स््यमित्वको हुने ठहर भएकोि्य श्वी...... जिल््य अि्यिति्य तवपषिवीिे पुनर्यविोकन गरेकोि्य सम्म्यनवीत 

अि्यितब्यट सिेत मितत.............. ि्य तनण्षर हँुि्य न्य्ययरक समिततकै तनण्षरि्यई सिर गरवी िेरै हक भोग क्यरि 

गरेको हँुि्य सो िेरो हक भोगको क्यरि भएको सम्पचत्त रहकेो हँुि्य क्शघ््यततक्शघ् िि्यई उति सम्पचत्त ििन िि्यई 

प्यउन रो तनवेिन पेश गरेको छु ।

२.  रसै तनवेिन स्यथि िेह्यरक्य क्यगि्यतहरु संिग् गरेको छु ।

क. न्य्ययरक समिततिे मितत............ि्य गरेको तनण्षरको छ्यरँ्यकँपवी

ि. श्वी...........जिल््य अि्यितिे गरेको मितत.............को सिर फैसि्यको छ्यरँ्यकँपवी

ग. रस तवव्यि सम्वद् मिससि रसै क्यर्य्षिरि्य रहकेो छ ।

घ. िेखिएको व्यहोर्य दठक स्यिँो छ, झठु्य ठहरे क्यनून बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य ।

तनवेिक
तनि..............................

ईतत संवत..................स्यि...................िदहन्य.............गते........रोि शुभि ्।
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी-१४

(िफ्य ७९ को उपिफ्य (४) सँग सम्बम्न्त)
सम्पतत रोक््यको अिेश

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य न्य्ययरक समितत
संरोिक श्वी.........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
सिस् श्वी...........................................................................................
आिेश
संवत ................. स्यिको तनवेिन नं........

तवरराः सम्पतत हस््यन्रण रोक््य

.............. जिल््य. ............. ग्यउँप्यलिक/नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, वि्य नं. ......... 

............... वस् े .................................................................................................को छोर्य/छोरवी/

श्वीिततवर्ष .................. को.........................................................तनवेिक (प्रथिि पषि)

तवरुद्

......जिल््य...........नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, वि्य नं....तवपषिवी (िोश्ो पषि)..........वस्.े...

वर्ष.....को रसि्य तनवेिकको ि्यग बिोजिि......जिल््य........ ......नगरप्यलिक्य/उपिह्यनगरप्यलिक्य/िह्यनगरप्यलिक्य, 

वि्य नं.... षि.ेफ.........दक.नं........ िग््यि्य बनेको.........को न्यिि्य रहकेो अवण््यको..................वग्षदफटको ि्यर 

तले् घर र लिग िग्यप्यत सिेत तवपषिवी....सम्पचत्त तनि तवपषिवीब्यट अन्य अकं्शर्यरहरुको िनिुरवी तवन्य हक हस््यन्रण 

हुन सके् आशंक्य गरवी तनवेिकिे दिएको तनवेिन उपर प्र्यरस्म्क रुपि्य ि्यिँवझु गि्य्ष व्यहोर्य िन्यससव िेखिएको हँुि्य 

ह्यिि्यई प्रत्षिजी को न्यिि्य रहकेो उल्ल्खित घरिग््यको हक हस््यन्रण गन्ष ससफ्यररस नदिन वि्यि्यई र अकको आिेश 

नभएसम्मक्य ि्यमग उति घरिग््यको हक हस््यन्रण नगनु्ष/गन्ष नदिनु भनवी ि्यिपोत क्यर्य्षिरको न्यिि्य सिेत स््यनवीर 

सरक्यर संि्यिन ऐन २०७४ को िफ्य ४९ (६) बिोजिि रो रोक््यको आिेश ि्यरवी गररदिएक्य छौ ं। रो आिेश मिससि 

स्यिेि र्यिवी सम्वम्न्त क्यर्य्षिरहरुि्य पठ्यईदिनु । रो आिेश अनुस्यर रोक््य भएको ि्यनक्यरवी प्र्यप्त गरवी मिससि स्यिेि 

र्यख्नु र तनरि्यनुस्यर पेश गनु्ष ।

ईतत संवत................स्यि.............ि्यदहन्य...........गते‘..........रोि शुभि ्।
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अनुसूिवी-१५

(िफ्य ८८ को उपिफ्य (६) सँग सम्बम्न्त)
नक्िको ि्यमग तनवेिन

न्य्ययरक समितत 
न्य्ययरक समितत 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यि्य पेश गरेको
 तनवेिन पत्र

तवरराः नक्ि प्यउँ भन्न ेब्यरे ।

................... बसे् ........................................................................... तनवेिक/व्यिवी/प्रततव्यिवी
तवरुद्
............... बसे् ................................................................................ तवपषिवी/व्यिवी/प्रततव्यिवी
िुद््याः ..................................
...................................... ।
ि तनवेिक तनवेिन िसु्र व्यपत रु. १०।– स्यथि ैर्यिवी तनम् व्यहोर्य तनवेिन गि्षछुाः
(१) उपरोति तवपषिवीसँगको उले्खित िुद््यि्य अध्रनको ि्यमग िेह्यरक्य क्यगि्यतहरु आवश्यक परेको हँुि्य प्रि्यक्णत 

प्रततलिपवी प्यउँ भनवी रो तनवेिन स्यथि उपस्स्त भएको छु । अताः नक्िको प्रि्यक्णत प्रततलिपवी प्यउँ । 
िेह्यर 

क).................................................................................
ि).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................

२)  िेखिएको व्यहोर्य दठक स्यिँो छ, झटु््य ठहरे क्यनून बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य । 
तनवेिक
तनि ..........................

 इतत सम्वत ् ......... स्यि .... िदहन्य .... गते रोि ्... शुभि ्................
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 ऐन संख्य: ४

 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको 
प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।१२।९
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प्रस््यवन्य: 

नेप्यिको संतवध्यनको अनुसूिवी ८ र ९ तथि्य स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ बिोजििस््यनवीर तहि्यई 
तोदकएकोअसधक्यर षिते्रक्भत्रक्य तवररि्य आवश्यक क्यनून बन्यई प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध तनरमित गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे 
स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य १०२ को उपिफ्य (१) बिोजिि ब्यणङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे रो 
ऐन बन्यएको छ ।

१.  संक्षिप्त न्यि, तवस््यर र प्र्यरम् :

(१) रो ऐनको न्यि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ रहेको छ ।

(२) रो ऐन ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र तरुुन् ि्यगू हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य :

(१) तबरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य,–

 (क) “ऐन” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ सम्झनु  
        पछ्ष  ।

 (ि) “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।

 (ग)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।

 (ङ) “सभ्य” भन्न्यिे संतवध्यनको ध्यर्य २२२ बिोजििको ग्यउँसभ्य व्य ध्यर्य २२३ बिोजििको नगरसभ्य 

   सम्झनु पछ्ष  ।

 (ि)  “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनि्यई सम्झनु पछ्ष  । 

३. तनरि बन्यउने असधक्यर : 

(१) नेप्यिको संतवध्यन तथि्य स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ बिोजिि नगरप्यलिक्यि्यई तोदकएक्य 
असधक्यर षिते्रक्भत्रक्य तवररि्य तोदकएको क्यर्ष जिम्मवे्यरवी तनव्य्षह गन्ष अपन्यउनु पनने क्यर्षतवसध तनरमित 
गन्षको तनमित्त ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक तनरि बन्यउन सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) विोजिि तनरि बन्यउँि्य संघवीर तथि्य प्रिेश क्यनून बिोजिि स््यनवीर तहको षिते्र्यसधक्यर क्भत्र 
पनने तवररि्य ि्यत्र बन्यउनु पननेछ ।

४. तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध र ि्यपिण् वन्यउन सके्:

(१) संतवध्यन, ऐन तथि्य रस ऐन अन्रगत वनेको तनरि्यविवीको असधनि्य रहवी ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर 
क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यकत्य अनुस्यर तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध र ि्यपिण् वन्यई ि्यगूगन्ष सके्छ ।
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ऐन संख्याः ५
 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक क्यर्षतवसध तनरमित तथि्य 
व्यवस्स्त गन्ष बनेको ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।१२।९
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प्रस््यवन्य:
नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२९ को उपध्यर्य (२) बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको सजञ्त कोरको संि्यिन गन्ष, बिेट  
तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य गन्ष, तनक्यस्य तथि्य िि्षगन्ष, िेि्य र्यख्न, आर्थिक तथि्य तवत्तवीर प्रततवेिन गन्ष,आर्थिक क्यरोव्यरको 
आन्ररक तनरन्त्रणको व्यवस््य मिि्यउन, आन्ररक तथि्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण गन्ष, बरेुि ुफर्छ्यौट तथि्यअसुि उपर गन्ष 
गर्यउन, आर्थिक क्यर्षतवसधि्यई तनरमित, व्यवस्स्त र िव्यफिेहवी बन्यउन व्यञ्छनवीर भएकोिे,
नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२२ बिोजििको संतवध्यनको ध्यर्य २२३ बिोजििको ब्यणगङ्ग्य नगरसभ्यिे रो क्यनून 
बन्यएको छ । 

पररचे्ि–१
प्र्यरस्म्क

१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१) रस क्यनूनको न्यि “ब्यणगङ्ग नगरप्यलिक्यको आर्थिक क्यर्षतवसध ऐन, २०७४” रहेकोछ ।
(२) रो ऐन सभ्यब्यट प्यररत भएको मिततिेखि ि्यगू हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्य : तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यनूनि्य,–
(क) “असुि उपर गनु्ष पनने रकि” भन्न्यिे प्रिलित ऐन बिोजिि भुति्यनवी दिन नहुने रकि भुति्यनवी दिएको 

व्य बढवी हुने गरवी भुति्यनवी दिएको व्य घटवी रकि असुि गरेको क्यरणब्यट असुि उपर गनु्ष पनने भनवी 
िेि्यपरवीषिण हँुि्य ठहर्य्षइएको बरेुि ुरकि सम्झनु पछ्ष  र सो शब्दिे दहन्यमिन्य व्य िस्ौट गरेको रकि 
तथि्य नगरि्यई ततनु्ष बझु्यउनु पनने अन्य कुनै रकि किि सिेति्यई िन्यउँछ ।

(ि)  “अम्न्ि िेि्यपरवीषिण” भन्न्यिे िह्यिेि्य परवीषिकको क्यर्य्षिरब्यट हुने िेि्यपरवीषिण सम्झनुपछ्ष  ।
(ग) “आन्ररक िेि्यपरवीषिण” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको तोदकएको श्यि्य व्य असधकृतब्यट हुने 

आन्ररक िेि्यपरवीषिण सम्झनुपछ्ष  ।
(घ) “आर्थिक वर्ष” भन्न्यिे हरेक वर्षको स्यउन िदहन्यको एक गतिेेखि अकको वर्षको आर्यढ िदहन्यको 

िस्यन्सम्मको ब्यहृ िदहन्यको अवसधि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
(ि.)  “एक तह ि्यसथिको असधक्यरवी” भन्न्यिे वि्य सचिव र तबररगत श्यि्य प्रिुिको हकि्य ब्यणगङ्ग्य 

नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत,  नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको हकि्य 
नगरप्यलिक्यको प्रिुि र प्रिुिको हकि्य नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।

(ि)  “क्यरोब्यर” भन्न्यिे सरक्यरवीे िि, अिि, नगिवी तथि्य जिन्सवी धनि्यि जिम्म्य लिई प्रिलित ऐन बिोजिि 
तनध्य्षररत क्यिि्य िि्ष व्य ि्यखिि्य गनने सम्बन्वी समू्पण्ष क्यि सम्झनु पछ्ष  ।

(छ)  “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत सम्झनुपछ्ष  ।
(ि)  “क्यर्य्षिर” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर सम्झनु पि्षछ । सो शब्दिे नगरप्यलिक्य ि्यतहत 

रहकेो तबररगत श्यि्य व्य तवभ्यग व्य िह्यश्यि्य व्य क्यर्य्षिर व्य एक्यइहरुि्यई सिेत िन्यउनेछ । 
(झ) “क्यर्य्षिर प्रिुि” भन्न्यिे िण् (छ) र (ि) बिोजििको क्यर्य्षिरको प्रश्यसकरीर प्रिुि भई क्यिक्यि 

गन्ष तोदकएको पि्यसधक्यरवी सम्झनु पछ्ष  ।
(ञ) “जिम्मवे्यर व्यक्ति” भन्न्यिे िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतब्यट असधक्यर सुम्म्पए बिोजििको क्यर्ष संि्यिन 

गनने, जिम्म्य लिने, िि्ष गनने, िेि्य र्यख्ने, आन्ररक तथि्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण गर्यई बरेुि ु फर्छ्यौट 
गनने गर्यउने, सरक्यरवी नगिवी जिन्सवी असुि उपर गनने गर्यउने तथि्य ि्यखिि्य गनने कत्षव्य भएको व्यक्ति 
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सम्झनुपछ्ष  र सो शब्दिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यिको ि्यमग सरक्यरवी नगिवी व्य जिन्सवी लिई व्य नलिई 
सो क्यि फर्छ्य्षउने जिम्म्य लिने िुनसुकै व्यक्ति सिेति्यई िन्यउँछ ।

(ट)  “त्यिुक क्यर्य्षिर” भन्न्यिे वि्य क्यर्य्षिर तथि्य तबररगत क्यर्य्षिरको हकि्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, 
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर सम्झनुपछ्ष  ।

(ठ) “तोदकएको” व्य “तोदकएबिोजिि” भन्न्यिे रस क्यनून अन्ग्षत बनेक्य तनरि्यविवी,तनिनेक्शक्य व्य 
क्यर्षतवसधि्य तोदकएको व्य तोदकएबिोजिि सम्झनुपछ्ष  ।

(ि) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(ढ) “प्रिेश सजञ्त कोर” भन्न्यिे संतवध्यनको ध्यर्य २०४ बिोजििको सजञ्त कोर सम्झनुपछ्ष  ।
(ण) “बिटे संकेत” भन्न्यिे  नेप्यि सरक्यरिे स्वीकृत गरेको आर्थिक संकेत तथि्य वगजीकरणको अधवीनि्य रहवी 

नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, तबररगत श्यि्य, वि्य क्यर्य्षिर व्य सो सरहको षिते्र्यसधक्यर भएक्य आरोिन्य 
क्यर्षकि आदिको क्यर्ष प्रकृतत र संगठन सिेत छुट्ट्ने गरवी नगरप्यलिक्यिे दिएको संकेति्यई िन्यउँछ ।

(त) “बरेुि”ु भन्न्यिे प्रिलित क्यनून बिोजिि पुर्य्षउनु पनने रवीत नपुर्य्षई क्यरोब्यर गरेको व्य र्यख्नु पनने िेि्य 
नर्यिेको तथि्य अतनरमित व्य बिेन्यससव तररक्यिे आर्थिक क्यरोब्यर गरेको भनवी िेि्यपरवीषिण गि्य्ष 
औलं््यइएको व्य ठहर्य्षइएको क्यरोब्यर सम्झनुपछ्ष  ।

(ि) “बैंक” भन्न्यिे सजञ्त कोरको सञ््यिन गन्ष नेप्यि र्यष्् बैंकब्यट स्स्कृतवी प्र्यप्त नगरप्यलिक्यिे तोकेको 
कुनै बैंक सम्झनु पछ्ष  र सो शवििे त्स्ो बैंकको असधक्यर प्ररोग गरवी क्यरोव्यर गननेगरवी तोदकएको  बैंकको 
श्यि्य  सिेति्यई िन्यउँछ ।

(ध) “ि्यतहत क्यर्य्षिर” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य ि्यतहत रहकेो वि्य क्यर्य्षिर व्य तबररगत श्यि्य, िह्यश्यि्य, 
तवभ्यग व्य क्यर्य्षिर र एक्यई  सम्झनुपछ्ष  ।

(न) “िेि्य” भन्न्यिे क्यरोब्यर भएको व्यहोर्य िेखिने गरवी प्रिलित क्यनून बिोजिि र्यखिने अक्भिेि, ि्यत्य, 
दकत्यब आदि र सो क्यरोब्यरि्यई प्रि्यक्णत गनने अन्य क्यगि्यत र प्रततवेिनक्य स्यथैि तवदु्तवीर प्रतवसधब्यट 
र्यखिएको अक्भिेि र आर्थिक तववरण सिेति्यई्ष  सम्झनुपछ्ष  ।

(प) “िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृत” भन्न्यिे आफनो र ि्यतहत क्यर्य्षिरको आर्थिक प्रश्यसन संि्यिन गनने, व्यर्रक 
बिटे तर्यर गनने र सो बिटे तनक्यस्य प्र्यप्त गरवी िि्ष गनने असधक्यर सुम्पने, बिटे तथि्य क्यर्षक्ि अनुस्यर 
हुने आर्थिक क्यरोव्यरको िेि्य र्यख्ने र र्यख्न िग्यउने, िेि्य तववरण तर्यर गनने गर्यउने, तवतनरोिन, र्यिस्, 
धरौटवी, जिन्सवी  र अन्य िुनसुकै क्यरोव्यरको आन्ररक तथि्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण गर्यउने, बरेुिु तनरमित 
गनने गर्यउने, असुि उपर गनने गर्यउने व्य मिन््य गनने गर्यउने कत्षव्य भएको नगरप्यलिक्य प्रिुि प्रश्यसकरीर 
असधकृति्यई्ष  सम्झनुपछ्ष  ।

(फ) “वि्य क्यर्य्षिर” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य क्यर्य्षिर सम्झनुपछ्ष  ।
(व) “वि्य सचिव” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य सचिवि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
(भ) “तवतनरोिन” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य सभ्यद््यर्य तवक्भन्न क्यर्षहरुक्यि्यमग तवक्भन्न शवीर्षकि्य िि्ष गन्ष 

तवतनरोिन भएको रकि सम्झनुपछ्ष  ।  
(ि) “तवत्तवीर तववरण” भन्न्यिे नेप्यि सरक्यरिे स्वीकृत गरेको ि्यपिण् बिोजिि कुनै तनजश्त अवसधि्य 

भएको आर्थिक क्यरोव्यरको सितष्गत स्स्तत िश्य्षउने उदे्श्यिे शवीर्षक सिेत िुलने गरवी तर्यर गररएको 
तववरण सम्झनुपछ्ष  र सो शवििे क्यरोव्यरको स्स्तत िश्य्षउने गरवी शवीर्षकक्य आध्यरि्य वन्यइएको बिटे 
अनुि्यन,तनक्यश्य, िि्ष,आम््यनवी, ि्यखिि्य र ब्यकँरी रकि सिेत िुि्यइएको प्र्यप्प्त र भुति्यनवी तववरण र 
सोसँग सम्वम्न्त िेि्य, दटप्पणवी र िुि्यस्य सिेति्यई िन्यउँछ ।

(र) “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यन सम्झनुपछ्ष  ।
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(र) “सजञ्त कोर” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको सजञ्त कोर सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) “सभ्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको नगरसभ्य सम्झनुपछ्ष  ।
(व) “संपरवीषिण” भन्न्यिे आन्ररक व्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण प्रततवेिनि्य औलं््यइएको बरेुिकुो सम्बन्ि्य 

पेश हुन आएक्य स्पष्वीकरण व्य प्रततदक्र्य स्यथि संिग् प्रि्यण तथि्य क्यगि्यतको आध्यरि्य गररने फछकोट 
सम्वन्वी क्यर्षि्यई  सम्झनुपछ्ष  र सो शब्दिे सभ्यब्यट गदठत िेि्य समिततब्यट प्र्यप्त सुझ्यव व्य तनिनेशनक्य 
आध्यरि्य गररने परवीषिण व्य अनुगिन क्यर्ष सिेति्यई िन्यउँछ ।

(श) “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(र)  “स्यव्षितनक िव्यफिेहवीको पि” भन्न्यिे प्यररश्मिक ठेदकएको व्य नठेदकएको ि ेभए त्यपतन कुनै रूपि्य 

तनरतुि हुने व्य तनव्य्षचित हुने व्य िनोनरन हुने क्यनूनवी ि्यन्यत्य प्र्यप्त स्यव्षितनक क्यि, कत्षव्य र असधक्यर 
भएको पि सम्झनुपछ्ष  ।

(स) “तबररगत श्यि्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य अन्ग्षत रहकेो तबररगत तवभ्यग, िह्यश्यि्य, श्यि्य, क्यर्य्षिर 
व्य एक्यइि्यई सम्झनुपछ्ष  ।

 
पररचे्ि–२

सजञ्त कोरसञ््यिन सम्वन्वी व्यवस््य
३.  सजञ्त कोरको सञ््यिन:

(१) सजञ्त कोरि्य िेह्यरक्य रकिहरु रहनेछन:्—
(क) नगर सभ्यब्यट स्वीकृतक्यनून बिोजिि िग्यईएको कर तथि्य गैर कर व्यपत असुि भएको र्यिस् 

रकि ।
(ि) नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरब्यट र्यिस् ब्यिँफ्यिँव्यपत प्र्यप्त रकि ।
(ग) नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरब्यट प्र्यप्त भएको सि्यनवीकरण अनुि्यन,सशत्ष अनुि्यन,सिपूरक 

अनुि्यन र तवशेर अनुि्यन व्यपत प्र्यप्त रकि ।
(घ)  नगरप्यलिक्यिे लिएको आन्ररक ऋणव्यपतको रकि ।
(ि) अन्य प्रिलित क्यनून बिोजििनगरप्यलिक्य न्यिि्य प्र्यप्त भएको अन्य आर व्यपतको रकि ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको रकि नेप्यि र्यष्् बैंकब्यट स्वीकृततप्र्यप्त नगरप्यलिक्यिे तोकेको कुनै बैंकि्य 
ि्यत्य िोिवी िम्म्य गररनेछ । 

(३) नेप्यिको संतवध्यन, रो क्यनूनर अन्य प्रिलित क्यनूनको अधवीनि्य रहवीसजञ्त कोरको संि्यिननगरप्यलिक्यको 
क्यर्य्षिरिे तोके बिोजिि गननेछ । 

४.  सजञ्त कोरको िेि्य र्यख्ने उत्तरि्ययरत्व: 
(१) सजञ्त कोरको िेि्य अद््यवसधक रुपि्य र्यख्ने तथि्य त्सको व्यर्रक तवत्तवीर तववरण तर्यर गनने तथि्य िेि्य 

ि्यखिि्य गनने गर्यउने कत्षव्य र उत्तरि्ययरत्व नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतको हुनेछ। 
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको िेि्य तथि्य सोको तवत्तवीर तववरण सभ्यि्य र प्रिेश िेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिर, 

िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिर एवं िह्यिेि्य परवीषिक सिषि पेश गनने सम्वन्वी अन्य क्यर्षतवसध तोदकए 
बिोजिि हुनेछ ।
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पररचे्ि – ३

बिटे तनि्य्षण तथि्य व्यर्रक क्यर्षक्ि तिु्षि्य, तनक्यस्य, िि्ष, रकि्यन्र तथि्य तनरन्त्रण

५.  बिटे तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य गनने:
(१)  आग्यिवी आर्थिक वर्षि्य नगरिे सम्प्यिन गनु्षपनने क्यर्ष तथि्य क्यर्षक्िको ि्यमग संतवध्यनको ध्यर्य २३० 

विोजिि बिेट तर्यर गनने गर्यउने र सभ्यि्य पेश गरवी प्यररत गर्यउने उत्तरि्ययरत्व क्यर्षप्यलिक्यको हुनेछ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि बिेट तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्यगनने प्ररोिनक्यि्यमग उपिवध हुने श्ोत तथि्य िि्षको 

सवीि्यको पूव्य्षनुि्यन ि्यिु आर्थिक वर्षको िैत्र िस्यन्क्भत्र गररसकु् पननेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि श्ोत र िि्षको सवीि्य तनध्य्षरण भएपलछ तनध्य्षररत स्ोत तथि्य िि्षको सवीि्यक्भत्र रहवी 

आग्यिवी आर्थिक वर्षको बिटे तिु्षि्य गनु्ष पननेछ ।
(४) आग्यिवी आर्थिक वर्षको बिटे ि्यिु आर्थिक वर्षको अस्यर १५ गतेक्भत्र सभ्यि्य प्रस्तु गनु्षपननेछ ।
(५) आग्यिवी आर्थिक वर्षको बिेट तिु्षि्य गि्य्ष  नगरप्यलिक्यस्वीकृत आवसधक रोिन्य र िध्क्यिवीन िि्ष 

संरिन्यि्यई िूि आध्यर बन्यउनु पननेछ । 
(६)  नगरप्यलिक्यिे घ्यट्य बिटे तनि्य्षण गनु्षपनने भएि्य घ्यट्य पूर्त गनने स्ोत सिेतको ि्यक्य तर्यर गनु्षपननेछ ।
(७) बिटे तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य, छिफि एवि ् बिटेको िस्ौि्यि्यई अम्न्ि रुप दिई प्यररत गि्य्ष 

अपन्यउनुपनने क्यर्षतवसध तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
६.  बिटे तनक्यस्य: 

(१) सभ्यब्यट बिटे स्वीकृत भएको७ दिनक्भत्र स्वीकृत बिटे तववरण अनुस्यर िि्ष गनने अल्तिर्यरवी प्रिुि 
प्रश्यसकरीर  असधकृतिे ि्यतहतक्यर्य्षिर प्रिुिि्यई दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको अल्तिर्यरवीप्र्यप्त भएपलछ तोदकएबिोजिि बकैि्यफ्ष त प्र्यप्प्त, तनक्यश्य र 
भुति्यनवी गनु्षपननेछ ।

 तर आर्थिक वर्षको अम्न्ि दिनि्य ऋण ि्ययरत्वको भुति्यनवी र दहस्यवमिि्यन ब्यहकेको अन्य भुति्यनवी सम्वन्वीक्यि 
हुनेछैन ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि प्र्यप्प्त, तनक्यस्य तथि्य भुति्यनवी गि्य्ष संघवीर िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिरिे 

तोदकदिएको ि्यपिण् बिोजिि हुनेगरवी एकि ि्यत्य  कोर प्रण्यिवी अविम्वन गररनेछ ।
(४) रकि तनक्यस्य भएपलछ तोदकएक्यपि्यसधक्यरवीको संरतुि िस्ितब्यट बैंक ि्यत्य संि्यिन गनु्षपननेछ ।
(५) स्वीकृत बिटे तथि्य क्यर्षक्ि बिोजिि स्वीकृत बिटेको पररसधक्भत्र रहरे प्रिलित क्यनूनबिोजिि िि्ष 

गनने, िेि्य र्यिवी व्य र्यख्न िग्यई िेि्य पेश गनने, िेि्यपरवीषिण गर्यउने, बरेुि ुफर्छ्यौट गननेर क्यर्षप्यलिक्यि्य 
पेश गनने उत्तरि्ययरत्व िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतको हुनेछ ।

(६) रस क्यनून र प्रिलित अन्य क्यनून बिोजिि रकि तनक्यस्य दिने तथि्य कोर सञ््यिन गनने गर्यउने सम्वन्वी 
अन्य क्यर्षतवसध तोदकए बिोजिि हुनेछ । 

७. बिटे रोक््य व्य तनरन्त्रण गन्ष सके्:  िफ्य ६ ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन नगरप्यलिक्यको आर्थिक स्स्तत 
र सजञ्त कोरि्य िम्म्य रहेको रकिि्यई िध्निर गरवी तवतनरोजित रकिि्य आवश्यकत्य अनुस्यर नगरप्यलिक्यिे 
पूण्ष व्य आकं्शकरुपि्य रोक््य व्य तनरन्त्रण गन्ष सके्छ ।

८.  िि्ष गनने क्यर्र्षतवसध : नगरप्यलिक्यकोक्यर्ष तथि्य आरोिन्य सञ््यिन गनने,धरौटवी, िस्रु,सेव्य शुल्क लिने, पेकिरी 
दिने तथि्य फर्छ्यौट गनने,  नगिवी तथि्य जिन्सवी सम्पचत्तकोसंरषिण गनने, लिि्यि तबक्री गनने, मिन््य दिने सम्बन्वी 
क्यर्षतवसध तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
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९.  रकि्यन्र तथि्य श्ोत्यन्र: 

(१) नगरप्यलिक्यकोस्वीकृत बिटेकोे कुनै एक बिटे उप शवीर्षक अन्ग्षतको िि्ष शवीर्षकि्य रकि पुग भएि्य 
सोनपुग भएको रकि कुनै एक व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकि्यबित हुने रकिब्यट २५ प्रततशति्य नबढ्ने 
गरवी  ग्यउँ/नगर क्यर्षप्यलिक्यिे रकि्यन्र गन्ष सके्छ ।

 तर पँूिवीगत शवीर्षकब्यट ि्यिू शवीर्षकि्य रकि्यन्र गन्ष सके् छैन ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको असधक्यर आवश्यकत्य अनुस्यर ग्यउँ/नगर  क्यर्षप्यलिक्यिे प्रिुि प्रश्यसकरीर  

असधकृति्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ । 
(३) नगरप्यलिक्यको तवतनरोिन अन्ग्षत कुनै एक प्रक्यरको िि्ष व्यहोनने श्ोति्य रहेको रकि अकको श्ोति्य 

स्यनने र भुति्यनवी तवसध पररवत्षन गनने असधक्यर सभ्यको हुनेछ ।
(४) रकि्यन्र तथि्य स्ोत्यन्रसम्वन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ। 

१०. बिटे दफत्य्ष हुने: स्वीकृत ब्यर्रक बिेटि्य तवतनरोिन भै तनक्यस्य भएको रकि कुनै क्यरणवश िि्ष हुन नसकरी 
िि्ष ि्यत्यि्य ब्यकँरी रहिे्य आर्थिक वर्षको अन्ि्य संचित कोरि्य दफत्य्ष ि्यखिि्य गनु्षपननेछ ।

पररचे्ि–४
क्यरोब्यरको िेि्य

११.  क्यरोब्यरको िेि्य :
(१) तवतनरोिन,धरौटवी एवं र्यिश्व तथि्य अन्य क्यरोव्यरको िेि्य िोहोरो िेि्य प्रण्यिवीको ससद््यन् बिोजिि 

नगिि्य आध्यररत िेि्य प्रण्यिवी अनुस्यर र्यखिनेछ ।
      तर िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिरिे नगिि्य आध्यररत िेि्य प्रण्यिवीि्यई पररि्यि्षन गरवी पररि्यर्ित नगि 

आध्यर व्य प्रोिभ्यववी आध्यरि्य िेि्य र्यख्ने गरवी तोदक दिन सके्छ । 
(२) उप तनरि (१) बिोजििको िेि्य र्यख्नक्यि्यमग आवश्यक िेि्य ढ्यिँ्य  िह्यिेि्य परवीषिकब्यट स्वीकृत भए 

बिोजिि हुनेछ । 
(३) नगरप्यलिक्यिे अनुि्यन, सह्यरत्य, िग्यनवी, तवतनरोिन, र्यिश्व तथि्य धरौटवीक्य अततररति अन्य सवै 

प्रक्यरक्यक्यरोव्यर र िि्षको िेि्य नगरप्यलिक्यिे तर्यर गरवी र्यख्नुपननेछ ।
(४) िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतिे तोदकएको सिरक्भत्र तवतनरोिन,र्यिस्,धरोैटवी िग्यरतको एकरीकृत तवत्तवीर 

तववरण तर्यर गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्य, नगर सभ्य तथि्य िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिरि्य उपिवध गर्यउनु 
पननेछ ।

(५) आफनो तनक्यर र ि्यतहत क्यर्य्षिरको सम्पतत र ि्ययरत्वको िेि्यकंन एवं प्रततवेिन गनने ि्ययरत्व िेि्य 
उत्तरि्यरवी असधकृतको हुनेछ ।

१२.  जिम्मवे्यर व्यक्ति िव्यफिेहवी हुने : 
(१) जिम्मवे्यर व्यक्तििे प्रते्क क्यरोब्यर स्पष्िेखिने गरवी प्रिलित क्यनूनिे तोके बिोजििको ररत पुर्य्षई िेि्य 

तर्यर गरवीगर्यई र्यख्नु पननेछ ।
(२) आर्थिक प्रश्यसन संि्यिन गि्य्ष ि्यतहत क्यर्य्षिरिेे प्रिलित क्यनूनकोप्यिन्य गरे नगरेको सम्बन्ि्य 
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आवश्यकत्य अनुस्यर रेििेि, ि्यिँबझु तथि्य तनरवीषिण गननेर ि्यतहत क्यर्य्षिरको दहस्यब केन्द्रवीर 
दहस्यबि्य सि्यवेश गर्यउने उत्तरि्ययरत्व िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतको हुनेछ ।

(३) उपिफ्य (१) विोजिि िेि्य तर्यर गरेनगरेको व्य उपिफ्य (२) बिोजिि िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतिे 
रेििेि, ि्यिँबझु तथि्य तनरवीषिण गि्य्ष व्य िेि्यपरवीषिण हँुि्य प्रिलित क्यनून द््यर्य तनध्य्षररत प्रदक्र्य पूर्य 
नगरवी क्यरोब्यर गरेको व्य अन्य कुनै कैदफरत िेखिन आएि्य जिम्मवे्यर व्यक्तििे त्सको िव्यफिेहवी वहन 
गनु्ष पननेछ ।

(४) कुनै िन्यससब क्यरणिे िेि्य सम्बन्वी क्यिि्य अतनरमित हुन गएि्य जिम्मवे्यर व्यक्तििे तोदकएको 
अवसधक्भत्र असधक्यर प्र्यप्त असधक्यरवी सिषि क्यरण िुि्यई तनरमित गर्यउनको ि्यमग पेश गरेि्य िेि्य 
उत्तरि्यरवी असधकृतिे तोदकएको म््यि क्भत्र त्स सम्बन्ि्य आवश्यक तनण्षर गनु्षपननेछ ।

 तर िन्यससव क्यरण नभई िेि्य सम्बन्वी क्यिि्य अतनरमित हुन आएको िेखिनआएि्य िेि्य उत्तरि्यरवी 
असधकृतिे जिम्मवे्यर व्यक्तिि्यई पदहिो पटक प्यिँ सर रूपैर्य ँर त्सपलछ पतन िोहोररन आएि्य पटकै 
तपचे् एक हि्यर रूपैर्य ँिररव्यन्य गरवी प्रिलित क्यनून बिोजिि तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी सिेत गन्ष सके्छ ।

(५) उपिफ्य (४) बिोजिि तनण्षर दिनु पनने असधक्यरवीिे तोदकएको म््यि क्भत्र तनण्षर नदिएि्य तनिि्यई एक 
तह ि्यसथिको असधक्यरवीिे पदहिो पटक प्यिँ सर रूपैर्य ँर सोहवी असधक्यरवीब्यट पुन: अकको पटक त्स्ो 
क्यर्ष िोहोररन गएि्य पन्ध्र सर रूपैर्य ँिररव्यन्य गनु्ष पननेछ ।

(६) उपिफ्य (२) बिोजिि रेििेि, ि्यिँबझु तथि्य तनरवीषिण हँुि्य रो क्यनून तथि्यरस क्यनून अन्रगत बनेको 
तनरि बिोजिि तनध्य्षररत प्रदक्र्य पूर्य नगरवी क्यरोब्यर गरेको िेखिन आएि्य व्य अन्य कुनै कैदफरत 
िेखिन आएि्य ि्यिँ गन्ष पठ्यउने त्यिुक क्यर्य्षिरिे कििै तपचे् िईु सर रूपैर्य ँिररव्यन्य गन्ष सके्छ 
।एउटै जिम्मवे्यर व्यक्तिि्यई तवीन पटक भन््य बढवी िररव्यन्य भइसकेपलछ पुन: त्स्ो क्यर्ष िोहोररन 
आएि्य कििैतपचे् प्यिँ सर रूपैर्य ँिररव्यन्य गरवी प्रिलित क्यनून बिोजिि तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी सिेत 
गनु्ष पननेछ।

(७) रो क्यनून व्य रस क्यनूनअन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि िेि्य र्यिे नर्यिेको, िेि्य ि्यखिि्य गरे नगरेको 
र िेि्यपरवीषिण गर्यए नगर्यएको सम्बन्ि्य सिर सिरि्य ि्यिँ, तनरवीषिण गरवी आन्ररक तनरन्त्रण र 
रेििेि गनने जिम्मवे्यरवी प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको हुनेछ ।

१३.  र्यिस् ि्यखिि्य र र्यिस् िेि्य:
(१) प्रिलित क्यनून बिोजिि नगरप्यलिक्यि्यई प्र्यप्त हुने र्यिस् तथि्य अन्य आर रकिहरु क्यर्य्षिरि्य प्र्यप्त 

भएपलछ तोदकए बिोजििसंचित कोरि्य आम््यनवी िेखिने गरवी बैंक ि्यखिि्य गनु्ष पननेछ ।
(२) र्यिस्को िगत तथि्य िेि्य र्यख्ने तथि्य फ्यटँव्यरवी पेश गनने, िेि्यपरवीषिण गर्यउने र त्सको अक्भिेि र्यख्ने 

उत्तरि्ययरत्व प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको हुनेछ ।
१४.  नगिवी जिन्सवी ि्यखिि्य गनने र िेि्य र्यख्ने : 

(१) जिम्मवे्यर व्यक्तििे आफनो जिम्म्यि्य आएको सरक्यरवी नगिवीको हकि्य सोहवी दिन व्य त्सको भोलिपल् 
तोदकएको बैंक ि्यत्यि्य र जिन्सवी ि्यिस्यि्यन भए स्यत दिनक्भत्र तोदकएको स््यनि्य ि्यखिि्य गरवी शे्स््य 
िि्य गनु्ष पननेछ ।
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(२) उपिफ्य (१) बिोजििको म््यिक्भत्र जिम्मवे्यर व्यक्तििे नगिवी तथि्य जिन्सवीि्यखिि्य गरेको शे्स््य िि्य गन्ष 

नसकेि्य त्सको िन्यससव क्यरण िुि्यई एक तहि्यसथिको असधक्यरवी सिषि म््यि थिपको ि्यमग अनुरोध 
गन्ष सके्छ । रसरवी अनुरोध भैआएि्य एक तह ि्यसथिको असधक्यरवीिे िन्यससव क्यरण िेिेि्य एकै पटक 
व्य िईु पटक गरवीबढवीि्य पैंत्यिवीस दिन सम्मको म््यि थितपदिन सके्छ ।

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि थितपएको म््यिक्भत्र पतन शे्स््य िि्य नगनने जिम्मवे्यर व्यक्तिि्यई एक तह ि्यसथिको 
असधक्यरवीिे कििै तपचे् प्यिँ सर रूपैर्य ँव्य तबगोको िश प्रततशतसम्म िररव्यन्य गन्ष सके्छ ।

(४) आफनो जिम्म्यि्य आएको सरक्यरवी नगिवी सोहवी दिन व्य त्सको भोलिपल् तोदकएको बैंक ि्यत्यि्य 
ि्यखिि्य नगरेको िेखिन आएि्य सम्बम्न्त प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतिे िश दिनसम्म ढवीिो गरेको 
भए िश प्रततशत िररव्यन्य गरवी सो ि्यखिि्य गन्षिग्यउने र पन्ध्र दिनसम्म दढिो गरेको भए पन्ध्र प्रततशत 
िररव्यन्य गरवी सो सिेति्यखिि्य गन्ष िग्यउने र पन्ध्र दिनभन््य बढवी दढिो गरेको भए पच्चवीस प्रततशत 
िररव्यन्यगरवी नगि ि्यखिि्य गन्ष िग्यई कसूरको ि्यत्र्य अनुस्यर प्रिलित क्यनून बिोजिि तवभ्यगवीर 
क्यरब्यहवी सिेत गन्ष गर्यउन सके्छ ।

१५.  आर्थिक प्रततवेिन पेश गनने :
(१) िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतिे तोदकएक्य अवसधक्भत्र  प्रते्क आर्थिक वर्षको सजञ्त कोरको अततररति 

तवतनरोिन, र्यिस्, धरौटवी, वैिेक्शक अनुि्यन र ऋण सह्यरत्य तथि्य िग्यनवीको एकरीकृत आर्थिक 
तववरण तर्यर गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्य,  नगर सभ्य, िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिर र िह्यिेि्य परवीषिकको 
क्यर्य्षिरि्य प्रततवेिन पेश गनु्ष पननेछ ।

(२) जिम्मवे्यर व्यक्तििे क्यरोब्यरको िेि्य र सम्बम्न्त क्यगि्यत तोदकएको क्यर्य्षिरि्य व्य िेि्यपरवीषिक 
सिषि तोदकए बिोजिि ि्यखिि्य गनु्ष पननेछ ।

(३) नगरप्यलिक्यको तवत्तवीर तववरण नेप्यि सरक्यरिे अविम्वन गरेको आर्थिक संकेत तथि्य वगजीकरण 
अनुरुपको हुनेछ ।

(४) र्यिस्, नगिवी, जिन्सवी तथि्य धरौटवी ि्यखिि्य गनने तथि्य त्सको िेि्य अक्भिेि अद््यवसधक रूपि्य र्यख्ने 
अन्य क्यर्षतवसध तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

१६.  ह्यनवी नोक््यनवी असुि उपर गररने : रस पररचे्ि बिोजिि र्यख्नुपनने क्यरोब्यरको िेि्य ठवीकसंग नर्यिेको क्यरणब्यट 
नगरप्यलिक्यि्यई कुनै दकससिको ह्यनवी नोक््यनवीतथि्य षितत हुन गएि्य त्सरवी पन्ष गएको ह्यनवी नोक््यनवी तथि्य 
षिततपूर्त जिम्मवे्यर व्यक्तिब्यट सरक्यरवी ब्यकँरी सरह असुि उपर गररनेछ ।

पररचे्ि–५
आन्ररक तनरन्त्रण, िेि्यपरवीषिणतथि्य बरेुि ुअसुि फर्छ्यौट

१७.  आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवी:
(१) नगरप्यलिक्यिे आफनो र ि्यतहतक्य क्यर्य्षिरको आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवी सुदृढ गन्ष क्यर्षरोिन्य 

बन्यई ि्यगु गनु्षपननेछ ।
(२) आन्ररक तनरन्त्रण क्यर्षरोिन्य ि्यगु गि्य्ष िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिरिे ि्यरवी गरेको आन्ररक 
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तनरन्त्रण प्रण्यिवीको ससद््यन्,नवीतत, ढ्यिँ्य र क्यर्षतवसधि्यई ि्यग्षिश्षनको रुपि्य लिनुपननेछ ।

१८. आन्ररक िेि्यपरवीषिण:
(१)  नगर क्यर्षप्यलिक्य र ि्यतहत क्यर्य्षिरहरुको आर्थिक क्यरोव्यरको आन्ररक िेि्यपरवीषिण तनरमितत्य, 

मितव्ययरत्य, क्यर्षिषित्य र प्रभ्यवक्यररत्यक्य आध्यरि्य तोदकएको ि्यपिण्क्भत्र रहवी नगरप्यलिक्यको 
आन्ररक िेि्यपररषिण श्यि्यव्य तोदकएको असधकृतब्यट हुनेछ । 

(२) नगरप्यलिक्यको आन्ररक िेि्यपरवीषिण सम्वन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ । 
(३) नगरप्यलिक्यकोआन्ररक  व्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण हँुि्य सरक्यरवी नगिवी व्यजिन्सवी ि्यिस्यि्यनको िगत 

छुट गरेको व्य सरक्यरि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुर्य्षएकोे िेखिएि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतिे त्स्ो 
जिम्मवे्यर व्यक्तिब्यट ह्यतन नोक््यनवी भएको रकि असुि गरवी कसूरको ि्यत्र्य अनुस्यर तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी 
सिेत गनु्षपननेछ ।

१९.  स्पष्वीकरण नदिने उपर क्यरब्यहवी : 
(१)  क्यर्य्षिरको सरक्यरवी नगिवी जिन्सवी आर–व्यरको िेि्य आकस्स्क तनरवीषिण गि्य्ष व्य आन्ररक व्य 

अम्न्ि िेि्यपरवीषिणको ससिससि्यि्य सोसधएको प्रश्नको िव्यफ व्य ि्यग गररए बिोजििको िेि्य तथि्य 
तववरण तोदकएको म््यिक्भत्र ि्यखिि्य गनु्ष सम्बम्न्त िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृत र जिम्मवे्यर व्यक्तिको 
कत्षव्य हुनेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि तोदकएको म््यिक्भत्र क्यि सम्पन्न गन्ष नसदकने भई िन्यससव ि्यदफकको क्यरण 
सदहत म््यि थिपको ि्यमग अनुरोध गरेि्य र त्स्ो क्यरण िन्यससव िेखिएि्य सो प्रश्न सोधनवी गनने व्य 
तववरण ि्यग गनने असधक्यरवी व्य तनक्यरिे िन्यससव ि्यदफकको म््यि थिप गररदिन सके्छ ।

(३)  उपिफ्य (१) र (२) बिोजिि दिइएको म््यिक्भत्र सोसधएको प्रश्नको िव्यफव्य ि्यग गररएको िेि्य पेश 
गन्ष नसके्िे बरेुि ुव्य कैदफरत िेखिएको रकि व्यहोनु्षपननेछ ।

२०. बरेुि ुअसूि फछ््ौ्ट तनरमित र िगत क्यरि गनने : 
(१) िह्यिेि्य परवीषिकको प्रततवेिनि्य औलं््यएको  वेरुि ु असूि उपर गनु्ष पनने तथि्य ततनु्ष वझु्यउनु पनने भनवी 

ठहर्य्षईएको रकिको िगत क्यर्य्षिरिे अध््यवसधक गरवी गर्यई र्यख्नुपननेछ । 
(२) िेि्यपरवीषिणब्यट िेखिएको िस्ौट र दहन्यमिन्य भएको रकि व्य तोदकए बिोजिि तनरमित हुन नसकेको 

वेरुि ुरकि जिम्मवे्यर व्यक्तिब्यट असूि उपर गनु्षपननेछ । 
(३) िह्यिेि्य परवीषिकको व्यर्रक प्रततवेिनि्य औल््यएको बरेुि ु सम्बन्ि्य क्यर्षप्यलिक्यको अनुिततिे 

सभ्यि्य उपस्स्त भई आफनो प्रततकृर्य व्यति गनने र बरेुिु फछ्यौट सम्वन्वी क्यि क्यरव्यहवी गनने गर्यउने 
उत्तरि्ययरत्व िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतको हुनेछ । 

(४) वेरुि ुअसूि फछ्यौट,तनरमित र िगत क्यरि गनने सम्वन्ि्य  सभ्यि्य छिफि भई प्रततवेिन स्वीकृत 
भएपलछ सो प्रततवेिनि्य उले्खित सुझ्यवहरु क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने ि्ययरत्व क्यर्षप्यलिक्यको तनिनेशन 
बिोजिि सम्वम्न्त िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृतको हुनेछ । 

(५)  बरेुि ुफर्छ्यौट सम्वन्वी अन्य क्यर्षतवसध तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
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बरबझु्यरथि, लिि्यि तबदक् तथि्य मिन््य सम्बन्वी व्यवस््य

२१.  बरबझु्यरथि : 
(१)  नगरप्यलिक्यक्य तनव्य्षचित प्रतततनसधिे आफू जिम्म्य भएको क्यगि्यत तथि्य जिन्सवी स्यि्यन आफनो पि्यवधवी 

सि्यप्त हुनुभन््य १५ दिन अग्यवै दफत्य्ष बझु्यई सोको प्रि्यण लिनु पननेछ । 
(२)  कि्षि्यरवी सरुव्य व्य बढुव्य हँुि्य व्य अवक्यश प्र्यप्त गि्य्ष व्य ि्यिो अवसधि्य क्यिि्य व्य तबि्यि्य रहँि्य 

आफनो जिम्म्यि्य रहकेो नगिवी जिन्सवी व्य सरक्यरवी क्यगि्यत तोदकएको म््यिक्भत्र बरबझु्यरथि गरवी 
तोदकएको ढ्यिँ्यि्य बरबझु्यरथिको प्रि्यणपत्र लिनु पननेछ ।

(३)  उपिफ्य (१) बिोजिि बरबझु्यरथि नगनने व्यक्ति वह्यिव्यि्य कि्षि्यरवी भए प्रिलित क्यनून बिोजिि 
तनिको तिब भत्त्य रोक््य र्यिवी रबह्यि टुटेको व्यक्ति भए तनिको तनवतृ्तभरण व्य उपि्यन रोक््य र्यिवी 
एवं तनवतृ्तभरण, उपि्यन नप्यउने व्य उपि्यन लिइसकेको व्यक्ति भए स््यनवीर प्रश्यसनद््यर्य पक््यउ गरवी 
बरबझु्यरथि गन्ष िग्यइनेछ ।

(४)  सिरि्य बरबझु्यरथि नगरेको क्यरणब्यट सरक्यरवी नगिवी, जिन्सवी व्य कुनै धनि्यि नोक््यन भएि्य नोक््यन 
भए बर्यबरको रकि र सोहवी बर्यबरको तबगो रकि प्रिलितक्यनून बिोजिि सम्बम्न्त व्यक्तिब्यट असुि 
उपर गररनेछ ।

(५) बरबझु्यरथि गनने अन्य प्रकृर्य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
२२.  नगिवी जिन्सवी िरुुपरोग एवं िस्ौट भएि्य क्यरब्यहवी गररने:

(१) क्यर्य्षिरको सरक्यरवी तहसवीि तथि्य जिन्सवी भण््यर आन्ररक िेि्यपरवीषिण गि्य्ष व्य अम्न्ि िेि्यपरवीषिण 
गि्य्ष व्य कुनै तवरिे ि्यिँ हँुि्य सरक्यरवी रकि िस्ौट भएको िेखिन आएि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतिे 
प्रिलित क्यनून बिोजिि सो िस्ौट गनने उपर आवश्यक क्यरब्यहवी गनु्ष गर्यउनु पननेछ ।

(२) स्यव्षितनक सम्पचत्तको जिम्म्य, त्सको िगत, संरषिण, वरवझु्यरथि र िव्यफिेहवी सम्वन्वी अन्य व्यवस््य 
तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

२३.  लिि्यि तबक्री तथि्य मिन््य दिने :
(१)  रस क्यनून तथि्य रस अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि जिन्सवी तनरवीषिण गि्य्ष टुटफुट तथि्य बकेम्म्य भई 

क्यि नि्यग्े भनवी प्रततवेिनि्य उले्ि भएको ि्यिस्यि्यनहरू प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतिे आवश्यक 
ि्यिँबझु गि्य्ष लिि्यि तबक्री गनु्षपनने भनवी ठहर्य्षइएको ि्यिस्यि्यन तोदकए बिोजििको क्यर्षतवसध अपन्यई 
लिि्यितबक्री गन्ष सदकनेछ ।

(२) रस क्यनूनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन रो क्यनून अन्ग्षत उठ्न नसकेको ब्यकँरी रकि, 
प्र्यकृततक प्रकोप, िघु्षटन्य व्य आफनो क्यब ूब्यदहरको पररस्स्ततिे गि्य्ष तथि्य सुि्यितजी भई व्य खिएर, सिेर 
गई व्य अन्य क्यरणब्यट सरक्यरवी ह्यनवी नोक््यनवी हुन गएको व्य ऐन बिोजिि लिि्यि बढ्यबढहँुि्य पतन 
नउठेको व्य उठ्ने स्स्तत निेखिएकोि्य क्यर्षप्यलिक्यब्यट तोदकए बिोजििको क्यर्षतवसध अपन्यई मिन््य 
दिन सदकनेछ ।
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तवतवध

२४.  क्यि, कत्षव्य, असधक्यर तथि्य जिम्मवे्यरवी : 

(१)  िेि्य उत्तरि्यरवी असधकृत, क्यर्य्षिर प्रिुि, जिम्मवे्यर व्यक्ति िग्यरत नगिवी व्य जिन्सवी सम्वन्वी क्यिगनने 
अन्य असधक्यरवीको क्यि, कत्षव्य, असधक्यर तथि्य जिम्मवे्यरवी तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

(२) उपिफ्य (१)विोजिि तोदकएको क्यि, कत्षव्य, असधक्यर तथि्य जिम्मवे्यरवी  अनुस्यर सम्वम्न्त व्यक्तििे 
िव्यफिेहवीत्य वहन गनु्षपननेछ ।

२५.  तवत्तवीर प्रततवेिन स्यव्षितनक गनु्षपनने : रस क्यनूनर अन्य प्रिलित क्यनून बिोजिि तर्यर गनु्षपनने तवत्तवीर 
प्रततवेिनहरु सम्वम्न्त तनक्यरि्य पेश भएको मिततिे स्यत दिन क्भत्र तवदु्तवीर व्य अन्य उपरतुि ि्यध्िब्यट 
स्यव्षितनक गनु्षपननेछ ।

२६.  आर्थिक प्रश्यसनको सञ््यिन: 

(१)  नगरप्यलिक्यको आर्थिक प्रश्यसन सञ््यिन सम्वन्वी व्यवस््य तोदकए विोजिि हुनेछ । 

(२)  उपिफ्य (१) विोजििको व्यवस््य नभए सम्मक्य ि्यमग रो क्यनूनर रस अन्ग्षत तोदकए बिोजििको 
आर्थिक प्रश्यसन सञ््यिन गन्ष आवश्यक पनने िनशक्तिको पररि्यिन र व्यवस््यपन िह्यिेि्य तनरन्त्रक 
क्यर्य्षिरिे गननेछ । 

२७.  संघवीर र प्रिेश आर्थिक क्यर्षतवसध क्यनूनि्यई आध्यर ि्यन्नपुनने : नगरप्यलिक्यको सभ्यिे आर्थिक क्यर्षतवसध 
सम्बन्वी क्यनून बन्यउँि्य संघवीर र प्रिेश आर्थिक क्यर्षतवसध क्यनूनि्य भएक्य व्यवस््यि्यई ि्यग्षिश्षनक्य रुपि्य 
लिई सो बिोजिि गनु्ष गर्यउनुपननेछ ।

२८.   तवदु्तवीर प्रतवसधको प्ररोग गन्ष सके्:

(१) रस क्यनूनबिोजिि आर्थिक क्यरोव्यरको िेि्य व्यवस्स्त गन्ष उपरतुि तवदु्तवीर प्रणिवीको प्ररोग गन्ष 
सदकनेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको आवश्यक प्रण्यिवी  नगरप्यलिक्य आफैंिे तवक्यस गरवी व्य िह्यिेि्य तनरन्त्रक 
क्यर्य्षिरब्यट प्र्यप्त गरवी ि्यगू गन्ष सदकनेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) विोजिि तवक्यस गररएको प्रण्यिवीि्य सि्यवेश नभएको व्य पर्य्षप्त नभएको कुनै प्रण्यिवी 
तवक्यस गनु्षपनने भएि्य िेि्यको ससद््यन् एवं तवत्तवीर ढ्यिँ्यको एकरुपत्यक्य ि्यमग तोदकए बिोजिि 
िह्यिेि्य तनरन्त्रक क्यर्य्षिरको सिेत पर्यिश्ष लिनुपननेछ ।

२९.  िेि्यपरवीषिण सहिवीकरण समितत: 

(१)  नगरप्यलिक्यब्यट सम्प्यिन गररने क्यर्षहरुि्य आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवी अविम्वन गरवी प्रभ्यवक्यरवी, 
िषित्यपूण्ष एवं मितव्यरवी रुपि्य सम्प्यिन गन्ष, तवत्तवीर प्रततवेिनहरु ि्यई सिरिै तर्यर गन्ष तथि्य तवश्वसनवीर 
बन्यउन, बरेुि ुफछ्यौट गन्ष गर्यउन  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे आफूिध्बे्यट तोकेको सिस्को अध्षित्यि्य 
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नगरप्यलिक्यको आन्ररक िेि्यपरवीषिण गन्ष तोदकएको असधकृत, प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृतिे तोकेको 
नगरप्यलिक्यको असधकृत र प्र्यतवसधक असधकृतसिेत रहकेो एक िेि्यपरवीषिण सहिवीकरण समितत 
रहनेछ ।

(२)  िेि्यपरवीषिण सहिवीकरण समितत सम्वन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

३०. असधक्यर प्रत््यरोिन: रो क्यनून व्य रस अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि कुनै क्यर्य्षिर व्य असधक्यरवीि्यई 
प्र्यप्त असधक्यरिध् ेतोदकए बिोजििक्य असधक्यर व्यहकेक्य अन्य असधक्यर कुनै असधक्यरवीिे प्ररोग गननेगरवी 
प्रत््यरोिन गन्ष सदकनेछ ।

३१. तनरि तनिनेक्शक्य व्य क्यर्षतवसध बन्यउने असधक्यर: रस क्यनूनको उदे्श्य क्यर्य्षन्वरन गन्ष  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
आवश्यक तनरिहरु, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध व्य ि्यग्षिश्षन बन्यउन सके्छ ।
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ऐन संख्याः६

 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन ऐन, 

२०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।१२।९
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प्रस््यवन्य:

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको षिते्र क्भत्रकोकृतरको व्यवस्यरवीकरण गन्ष, कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षन एवं व्यवस््यपन गन्ष, कृरक 
एवि ्कृतर व्यवस्यरवीबवीि आपसवी सम्बन् सुदृढगन्ष तथि्य कृतर कर्यरको ि्यध्िब्यट उत््यिन बढ्यउन र बि्यरवीकरणद््यर्य 
व्यवस्ययरक रुपि्यसिग् कृतर तवक्यसक्य ि्यमग आवश्यक क्यनूनवी व्यवस््य गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे,
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२६ र स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन २०७४ को िफ्य 
१०२ बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगर सभ्यिे रो ऐन बन्यएकोछ ।

पररचे्ि १
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१) रस ऐनको न्यि “नगरप्यलिक्यको कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन ऐन, २०७४" रहेको छ । 
(२) रो ऐन तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ । 

२. पररभ्यर्य : तवरर व्य प्रसँगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य,–
(क)  “उत््यिक" भन्न्यिे कृतर वस् ुउत््यिन गनने कृरक व्य कम्पनवी व्य कृतर फ्यि्ष व्य सहक्यरवी उत््यिक सम्झनु 

पछ्ष  ।
(ि) “एिने्ट" भन्न्यिे कृतर उद्िवी, व्यवस्यरवी, कृतर बि्यर व्य कृतरिन्य वस्हुरूको क्यरोब्यर गनने ित्य्षव्यि्य 

व्यक्ति सम्झनु पछ्ष  र सो शवििे सँगदठत संस््यको प्रतततनसधि्यई सिेत िन्यउँछ ।
(ग)  “क्यर्षप्यलिक्य" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(घ)  “कोर" भन्न्यिे रस ऐनको िफ्य १० बिोजिि स््यतपत कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन कोरि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ङ) “कृरक" भन्न्यिे रस ऐनको प्ररोिनक्य ि्यमग कसैको िग््य कर्यरि्य लिई व्य आफनै िग््यि्य व्य्यवस्ययरक 

कृतर िेतवी गनने कृरक, कृरक सिूह, कृतर व्यवस्यरवी, कृतर फि्ष र कृतर सहक्यरवी सिेति्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “कृतर" भन्न्यिे अनुसूिवी (१) ि्य उले्ि भए बिोजििक्यतबररसँग सम्वम्न्त कृतरि्यई सम्झनु पि्षछ  र 

सो शवििे व्य्यवस्ययरक कृतरि्यई सिेत िन्यउँछ ।
(छ)  “कृतर फ्यि्ष" भन्न्यिे व्यवस्ययरक प्ररोिनको ि्यमग अनुसूिवी (१) बिोजििक्य ब्यिवी उत््यिनक्य ि्यमग 

सञ््यिन गररएको कृतर फ्यि्ष सम्झनु पछ्ष  । (झ) “कृतर बि्यर" भन्न्यिे कृतर उपिको ग्ेदिङ, 
प््यकेजिङ्ग, ढुव्यनवी, भण््यरण, तवतरण तथि्य कृतर उपिको तबक्री तवतरण गनने  कृतर बि्यर सम्झनु  पछ्ष  ।

(ि)  “कृतर वस्"ु भन्न्यिे कृरकिे कुनै बोट तवरुव्य व्य िवीविन्बु्यट उत््यिन गरेको उपभोग् कृतर वस् ु
सम्झनु पछ्ष  ।

(झ)   “कृतर व्यवस्यर" भन्न्यिे िेह्यरको व्यवस्यर सम्झनु पछ्ष  :–
(१) व्य्यवस्ययरक उदे्श्यिे गररने कृतर ब्यिवी व्य बस्कुो उत््यिन , 
(२)   कृतरिन्य वस्कुो प्रशोधन, 
(३)   कृतर उपिको व्य्यप्यर,
(४)   कृतर उत््यिनक्य ि्यमग प्ररोग हुने र्यस्यरतनक व्य प्र्यङ्ग्यररक ििको उत््यिन, भण््यरण तथि्य 

तवतरण,  
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(५)   कृतर उत््यिनको ि्यमग प्ररोग हुने तवउ, वेन्य्ष, नश् र भुर्यको उत््यिन, पर्यिश्ष सेव्य, भण््यरण 

तथि्य तवतरण, 
(६)   कृतरि्य प्ररोग हुने औरसध एवि ्तवर्यिवीको उत््यिन, पर्यिश्ष, भण््यरण तथि्य तबक्री व्यवस्यर ।

(ञ) “िुद््य बि्यर" भन्न्यिे कुनै तवके्त्यिे उपभोति्यि्यई तबक्री गनने िुद््य बि्यरि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ट)  “तोदकएको व्य तोदकए बिोजिि" भन्न्यिे रस ऐन बिोजिि बनेको तनरि्यविवीि्य तोदकएको व्य तोदकए 

बिोजिि सम्झनु पछ्ष  ।
(ठ)  “थिोक बि्यर" भन्न्यिे कुनै उत््यिक व्य तवके्त्यिे अकको तवके्त्यि्यई कृतर वस् ुतबक्री तवतरण गनने थिोक 

बि्यरि्यई सम्झनु  पछ्ष  ।
(ि) “नगरप्यलिक्य" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ढ) “प्रिुि" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रिुि सम्झनु पछ्ष  ।
(ण) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत" भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत सम्झनुपछ्ष  ।
(त)  “तबके्त्य" भन्न्यिे कृतर वस्हुरू तबक्री गनने व्य्यप्यरवी, कृरक, कृरक सिूह, कृतर फ्यि्ष, सहक्यरवी संस््य, 

कम्पनवी व्य एिने्ट तबके्त्य सिेति्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(थि)  “िन्त्र्यिर" भन्न्यिे संघ तथि्य प्रिेशको कृतर षिते्र हनेने िन्त्र्यिरि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(ि) “व्यवस्ययरक कृतर कर्यर" भन्न्यिे व्यवस्ययरक कृतर िेतवी व्य कृतर फ्यि्षको सञ््यिन, कृतर वस्कुो 

व्य्यवस्ययरक उत््यिन, िररि, तवक्री, सञ्र र बि्यरवीकरण गन्ष व्यकृतर व्यवस्यर प्रबद््षन गन्ष िईु व्य 
सो भन््य बढवी पषिहरु ववीि भएको सम्झौत्य व्य व्यवस्ययरक कृतर कर्यरि्यई सम्झनु पि्षछ । रस शब्दिे 
व्यवस्ययरक कृतर प्ररोिनको ि्यमग व्यक्तिगत व्यसंस््यगत रुपि्य लििि्य लिन दिन व्य कृतरिन्य उद्ोगको 
ि्यमग कृतर वस् ुव्य व्यिवीको उत््यिन व्य आपुर्त गन्ष िईु व्य िईुभन््य बढवी पषिहरूबवीि षिते्रफि, पररि्यण, 
िूल् र गुणस्रको आध्यरि्य भएको कर्यरि्यई सिेत िन्यउँछ ।

(ध)  “वि्य" भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्यसम्झनुपछ्ष  ।
(न)  "समितत" भन्न्यिे रस ऐनको िफ्य ५ बिोजिि गठन भएको कृतर बि्यर सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन समितत 

सम्झनु पछ्ष  । 
(प) “सभ्य" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य नगरसभ्यि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
(फ)  “संकिन केन्द्र"  भन्न्यिे  कृरकहरुिे िोस्ो बि्यरि्य तवक्री गनने उदे्श्यिे कृतर उपि संकिन गरेर 

तवके्त्यि्यई तवक्री गनने संकिन केन्द्रि्यई सम्झनु  पछ्ष  ।
(ब) “ह्यट–बि्यर" भन्न्यिे कृतर उपि िग्यरत अन्य स््यनवीर उत््यिन तवक्री गनने उदे्श्यिे स््यनवीर तहब्यट 

स्वीकृत लिई संि्यिन भएको ह्यट बि्यरि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
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पररचे्ि २

कृतर बि्यरसम्वन्वी व्यवस््य

३ कृतर बि्यरको स््यपन्य: 
(१)  नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्रको कुनै पतन स््यनि्य कृतर बि्यरको स््यपन्य गन्ष सके्छ । 
(२)  कृतर सम्वन्वी सहक्यरवी व्य कृतर सम्वन्वी व्यवस्ययरक संस््यिे सम्वम्न्त  नगरप्यलिक्यको अनुितत लिई 

कृतर बि्यरको स््यपन्य गन्ष सके्छ ।
४. कृतर बि्यरको वगजीकरण :

(१) रस ऐनको िफ्य ३बिोजिि स््यपन्य हुने कृतर बि्यरको वगजीकरणिेह्यर बिोजििको हुनेछ :–
(क)  थिोक बि्यर,
(ि)  िुद््य बि्यर,
(ग) ह्यट–बि्यर, 
(घ)   संकिन केन्द्र 

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको बि्यर सञ््यिनव्यपत ि्यग्े शुल्क सभ्यिे तोके बिोजिि हुनेछ ।
(३) बि्यर सञ््यिन सम्वन्वी अन्य व्यवस््य क्यर्षप्यलिक्यिे तोके बिोजिि हुनेछ ।

५. कृतर बि्यर सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन समितत: 
(१) रस ऐनको िफ्य (३) बिोजिि स््यपन्य भएको कृतर बि्यरको सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन गन्षको ि्यमग 

कृतर बि्यर तथि्य व्यवस््यपन समितत रहनेछ ।                                          
(२) कृतर बि्यर सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन समितत सम्बन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

पररचे्ि ३
कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन सम्बन्वी व्यवस््य

६. स््यनवीर कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन समितत: 
(१) कृतर षिते्रको सिग् तवक्यस तथि्य प्रवद््षन िग्यरतक्य क्यर्ष गन्ष नगरप्यलिक्यि्य एक स््यनवीर कृतर व्यवस्यर 

प्रवद््षन समितत रहनेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको समितति्य िेह्यर बिोमििक्य सिस्हरु रहने छन ्:– 

(क) अध्षि व्य प्रिुि     — अध्षि
(ि) कृतर षिते्र हनेने क्यर्षप्यलिक्यको सिस्    —  सिस्
(ग) प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत     —  सिस्
(घ) नगरप्यलिक्यस्रवीर ि्यद् सुरषि्य समिततको संरोिक व्य प्रिुि —  सिस्
(ङ) समिततिे िनोनरन गरेको तवज् सिस् एक िन्य  —  सिस्
(ि) समिततिे िनोनरन गरेको व्यवस्ययरक दकस्यनिध् ेएक िन्य —  सिस्
(छ)  नगरप्यलिक्यको कृतर तवभ्यग/ िह्यश्यि्य/ श्यि्य प्रिुि  — सिस् सचिव
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(३) समिततिेसम्बम्न्त षिते्रको तवशेरज् तथि्य अन्य व्यक्तिि्यई समिततको बठैकि्य आिन्त्रण गन्ष सके्छ ।
(४) समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध समितत आफैंिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि  हुनेछ ।
(५) समिततिे रस ऐनको उदे्श्य क्यर्य्षन्वरन गन्ष आवश्यकत्य अनुस्यर तवक्भन्न उप—समिततहरु गठन गन्ष 

सके्छ । 
 (६)     समिततको सचिव्यिर नगरप्यलिक्यको कृतर षिते्र हनेने तवभ्यग, श्यि्य व्य िह्यश्यि्यि्यरहनेछ ।
७.   समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : रस ऐनि्य अन्यत्र व्यवस््य भएिेखि व्यहके समिततको क्यि, कत्षव्य र 

असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ 
(क) स््यनवीरस्रि्य कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन गन्ष आवश्यक नवीतत तथि्यरोिन्य तिु्षि्य गनने,
(ि) कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन गन्ष संघवीर तथि्य प्र्यिेक्शक तनक्यरसँग सिन्वर र सहक्यर्ष गनने,
(ग) कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षन गनने सम्बन्ि्य आवश्यक क्यर्ष गनने,
(घ) कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षनगनने सम्बन्ि्य क्यर्षक्ि संि्यिन गनने,
(ङ) कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन गन्ष आवश्यक पनने सवीप, प्रतवसध तथि्य अन्य आवश्यक तवररको उचित व्यवस््य गन्ष 

प्रवद््षन्यत्मक क्यर्षहरु गनने,
(ि) कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन कोरको सञ््यिन गनने,
(छ)   तोदकए बिोजििको अन्य आवश्यक क्यर्षगनने ।

८.  कृतर व्यवस्यरि्यई सुतवध्य दिने:– 
(१) नगरप्यलिक्यिे कृतर व्यवस्यरक्य ि्यमग िेह्यर बिोजिि छुट तथि्य सुतवध्य दिन सके्छ :–

(क) स््यनवीर कर तनक्यसवी शुल्क
(ि) कृतर व्यवस्यरप्रवद््षन सम्बन्वी प्रतवसध प्ररोग र तवस््यरि्य अनुि्यन िस् ैढुव्यनवी स्यधन, र्यम्न्त्रक 

उपकरण आदि ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि दिइने छुट तथि्य सुतवध्यहरु तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
(३) उपिफ्य (१) बिोजिि दिइने सुतवध्यको अततररति अन्य सुतवध्य समिततको ससफ्यररसि्य क्यर्षप्यलिक्यिे 

तोेके बिोजिि हुनेछ ।
९. कृतर ऋण: 

(१) कुनै पतन बैंक व्य तवत्तवीर संस््यिे सो संस््यको तनरि बिोजिि कृतर ऋण उपिवध गर्यउन सके्छ । 
(२) प्रिलित नेप्यि क्यनूनि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन रस ऐन बिोजििको व्य्यवस्ययरक कृतर 

कर्यर सम्बन्वी सम्झौत्यि्यई सधतोको रूपि्य स्वीक्यर गरवी कुनै बैंक व्य तवत्तवीर संस््यिे उपिफ्य (१) 
बिोजििको ऋण उपिवध गर्यउन सके्छ । 

(३) उपिफ्य (२) बिोजिि उपिवध गर्यउनेे ऋणि्यई सरक्यरको अतत प्र्यथििदकत्य षिते्रि्य कि्य्ष िग्यनवी गरेको 
सरह ि्यनवीसो व्यपत उति बैकँ व्य तवत्तवीर संस््यिे प्यउने सुतवध्य सिेत प्यउन सके्छ । 

(४)  कुनै बैकँ व्य तवत्तवीर संस््यिे उपिफ्य (२) बिोजिि गरेको िग्यनवी उठ्न नसके् भई अपिेिनगनु्ष 
पननेभएि्य सो अपिेिन गरेको वर्षको िुि कर रोग् आरब्यट सो अङ्क बर्यवरको रकि घट्यउन सके्छ । 
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पररचे्ि ४

कोरको स््यपन्य तथि्य सञ््यिन

१०.  कोरको स््यपन्य : 
(१) कृतर व्यवस्यर प्रवद््षन गन्षक्यि्यमग एक छुटै् कृतर व्यवस्यर प्रवद््षनकोरकोस््यपन्य गररनेछ । 
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको कोरि्य िेह्यरक्य रकिहरु रहनेछन ्

(क) संघवीर तथि्यप्र्यिेक्शक सरक्यरब्यट प्र्यप्त रकि,
(ि)  नगरप्यलिक्यब्यट प्र्यप्त रकि,
(ग) नेप्यि सरक्यरब्यट तविेशवी सरक्यर, अन्र्यतष््र संघ संस््यसँग सम्झौत्य गरवी स््यनवीर तहि्य  

तवतनरोजित रकिव्यपत प्र्यप्त रकि
(घ) अन्य कुनै स्ोतब्यट प्र्यप्त रकि ।

(३) उपिफ्य (१) को िण् (ग) बिोजििको रकि प्र्यप्त गनु्ष असघ संघवीर अथि्ष िन्त्र्यिरको स्वीकृतत लिनु 
पननेछ । 

११. कोरको सञ््यिन :
(१) ग्यउँप्यलिक्य व्य नगरप्यलिक्यको नवीतत, क्यनुन तथि्य तनिनेशन बिोजिि कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षन गन्षक्य 

ि्यमग कोरको रकि िि्षगररनेछ ।
(२) कोरको सचिव्यिर नगरप्यलिक्य अन्ग्षतको कृतर तवभ्यग/ िह्यश्यि्य/ श्यि्यि्य रहनेछ ।

१२.  कोरको सञ््यिन सम्बन्वी व्यवस््य: 
(१) समिततको तफ्ष ब्यट गररने समू्पण्ष िि्ष िफ्य १० बिोजििको कोरब्यट तोदकए बिेजिि व्यहोररनेछ ।
(२) समिततको कोरि्य रहकेो रकि समिततिे प्रिलित क्यनून बिोजिि कुनै बकैि्य ि्यत्य िोिवी िम्म्य गननेछ 

।
(३)  समिततको कोरको सञ््यिन समिततको अध्षि व्य सिस्–सचिव र िेि्य प्रिुिको संरतुि िस्ितब्यट 

हुनेछ ।
(४)  कोरको सञ््यिन सम्बन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

१३.   िेि्य र िेि्यपरवीषिणाः 
(१) कोरको आर व्यरको िेि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि र्यख्नु पननेछ । 
(२) कोरको िेि्यपरवीषिण िह्यिेि्य परवीषिकब्यट हुनेछ ।

पररचे्ि ५
व्यवस्ययरक कृतर कर्यर(लिि)

१४. व्यवस्ययरक कृतर कर्यर गन्ष सदकने :  
(१) रस ऐन बिोजिि कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षन गन्ष िईु व्य िईु्ष  भन््य बढवी पषिबवीि व्यवस्ययरक कृतर कर्यर 

गन्ष सदकनेछ । 
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(२) उपिफ्य (१) बिोजिि कर्यर गि्य्ष प्रिलित नेप्यि क्यनूनको असधनि्य रहवी पषिहरुको आपसवी सहितति्य 

तवदु्तवीर प्रण्यिवीको ि्यध्िब्यट सिेत गन्ष सदकनेछ । 
(३) उपिफ्य (२) बिोजििको कर्यर गि्य्ष अपन्यउनु पनने प्रदक्र्य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

१५.  िग््य तथि्य भौततक स्यधन उपिब्ध गर्यउन सदकने: कुनै व्यक्ति, संस््य व्य तनक्यरिे कृतर व्यवस्यर गनने प्ररोिनक्य 
ि्यमग व्यक्ति, कृतर फ्यि्ष व्य व्यवस्यरवी, कृरक सिूह व्य त्स््य कृरक सिुह मििेर बनेको समितत, सहक्यरवीि्यई 
िग््य तथि्य भौततक सम्पचत्त कर्यर गरवी उपिब्ध गर्यउन सके्छ ।

१६.  िग््य तथि्य भौततक स्यधन ि्यग गन्ष सके्: 
(१) कुनै कृरक व्य कृतरव्यवस्यरवीिे व्य्यवस्ययरक रुपि्य कृतर सम्बन्वी क्यर्ष गन्षको ि्यमग प्रिलित क्यनूनको 

प्रततकूि नहुने गरवी कर्यर बिोजिि िग््य तथि्य भौततक स्यधन प्र्यप्त गन्ष िफ्य १५ बिोजििक्य व्यक्ति व्य 
तनक्यरसँग ि्यग गन्षसके्छ । 

(२)   उपिफ्य (१) बिोजिि िग््य तथि्य भौततक स्यधन ि्यग भई आएि्य तनजश्त अवसध तोकरी प्रिलित क्यनून 
बिोजिि सम्बम्न्त तनक्यरिे कर्यरि्य िग््य तथि्य भौततक स्यधन उपिवध गर्यउन सके्छ ।  

(३) िग््य तथि्य भौततक स्यधन उपिब्ध गर्यउने सम्बन्वी प्रदक्र्य तथि्य अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ । 
(४) िेतवी नगरवी िग्यत्यर २ बर्षसम्म ब्यझँो रहेको कृतररोग् िमिन नेप्यि सरक्यरिे तोदकए विोजिि कृतर 

प्ररोिनक्य ि्यमग प्ररोगि्य ल््यउन सके्छ ।
१७.  स््यमित्व हस््यन्रण नहुने: रस ऐनको िफ्य १५ बिोजिि कुनै िग््य व्य भौततक स्यधन उपिब्ध गर्यएको 

अवस््यि्य कर्यर गरेको व्य लििि्य लिएको क्यरणिे ि्यत्र िग््य व्य भौततक स्यधनि्य कर्यरक्य पषिको स््यमित्व 
हस््यन्रण हुने छैन । 

१८. पुन:कर्यर गन्ष नहुने : रस ऐन बिोजिि कर्यर गनने पषििे िोश्ो पषिको सहितवी नलिइ सोहवी तबररि्य तशे्ो पषिसँग 
पुन: कर्यर गन्ष प्यउने छैनन ।

१९. व्यवस्ययरक कृतर कर्यरक्य तवररवस्हुरू : 
(१)  रस ऐन बिोजिि कृतर कर्यर गि्य्ष कर्यरको प्रकृतत र अवस््य अनुरुप अनुसूिवी- २ ि्य उले्ि भए 

बिोजिि हुनेछ । 
(२)  रस ऐनको प्रततकुि नहुने गरवी पषिहरूको सहितति्य उपिफ्य (१) ि्य उले्खित तवरर ब्यहकेक्य अन्य 

उपरतुि तवररवस्हुरु सिेत व्यवस्ययरक कृतर कर्यरि्य सि्यवेश गन्ष सदकनेछ ।
२०. व्यवस्ययरक कृतर कर्यरक्य पषिहरूको ि्ययरत्व : 

(१)  रस ऐनको िफ्य १५ व्य १६ बिोजिि कृतर व्यवस्यर सञ््यिन गन्ष लिएको िग््य तथि्य भौततक स्यधनि्य 
पषिहरूको ि्ययरत्व रस ऐनि्य उले्ि भएको अततररति अन्य ि्ययरत्व कर्यरि्य तोदकए बिोजिि हुनेछ । 

(२)  कृतर वस्कुो पररि्यण व्य षिते्र तोकरी गररने व्यवस्यरि्य पषिहरूको ि्ययरत्व पषिहरू बवीि कर्यरभएकोि्य 
रस ऐनि्य उले्ि भएको अततररति अन्य कुर्यहरू कर्यरि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ ।

(३) व्यवस्ययरक कृतर कर्यर गनने पषिहरूिे कृतर कर्यर प्ररोिनको ि्यमग कृतर उत््यिन स्यिग्वी, प्रतवसध र ऋण 
व्य अन्य सह्यरत्य आफै व्य तवत्तवीर संस््यहरू ि्यफ्ष त तोदकएक्य शत्षहरूको आध्यरि्य उपिब्ध गर्यउने गरवी 
आ–आफनो ि्ययरत्व तनध्य्षरण गन्ष सके्छन ्।

(४)  व्यवस्ययरक कृतर कर्यर गनने पषिहरुिे प्रिलित क्यनूनको प्रततकूि नहुने गरवी गनु्ष पननेछ । 
२१. कर्यर पूर्य गनु्ष पनने सिर र तररक्य: 

(१)  कर्यरि्य कर्यर पूर्य गनने सिर र तररक्य उले्ि भएकोि्य उल्ल्खित सिरक्भत्र र उल्ल्खित तररक्य 
बिोजिि कर्यर पूर्य गनु्ष पननेछ ।
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(२)  कर्यर बिोजििको क्यि गन्ष कर्यरि्य कुनै सिर व्य तररक्य तोदकएको रहनेछ तर सो क्यि कुनै ि्यस सिरि्य 

व्य कुनै ि्यस तररक्यिे ि्यत्र गन्ष सदकने रहछे भने सोहवी सिरि्य सोहवी तररक्य बिोजिि गनने गरवी कर्यर 
भएको ि्यतननेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) ि्य िेखिएको अवस््यि्य ब्यहके कर्यरि्य कर्यर पूर्य गनने सिर र तररक्य उले्ि नभएि्य 
उचित सिरक्भत्र उपरतुि तररक्य अपन्यई पूर्य गनु्ष पननेछ ।

२२. कर्यर पूर्य गनने स््यन: 
(१)  कर्यर बिोजिि क्यि पूर्य गन्ष कुनै तनजश्त स््यन तोदकएको रहछे भने सो क्यि सोहवी स््यनि्य पूर्य गनु्ष 

पननेछ ।
(२)   कर्यर बिोजिि कुनै एक पषििे अकको पषिि्यई कुनै ि्यिस्यि्यन दिने व्य बझु्यउने स््यन कर्यरि्य तोदकएको 

रहछे भने सोहवी स््यनि्य नै दिनु व्य  बुझ्यउनु पननेछ ।
(३)  कर्यर बिोजिि क्यि गनने तनजश्त स््यन नतोदकएको तर सो क्यि कुनै ि्यस स््यनि्य ि्यत्र गन्ष सदकने व्य 

ििन व्यवह्यर व्य सो क्यिको प्रकृतत अनुस्यर कुनै ि्यस स््यनि्य ि्यत्र गनु्ष पनने दकससिको रहछे भने सो 
क्यि सोहवी स््यनि्य गनने गरवी कर्यर भएको ि्यतननेछ ।

(४)  उपिफ्य (२) र (३) ि्य िेखिए िेखि ब्यहके अन्य अवस््यि्य कर्यर बिोजिि क्यि गनने स््यन कर्यरि्य 
उले्ि भएको रहनेछ भने कर्यर बिोजिि क्यि गनने पषििे अकको पषिि्यई िन्यससब ि्यदफकको स््यन 
तोदकदिन सूिन्य गनु्ष पननेछ र अकको पषििे पतन सो क्यि गन्ष िन्यससब ि्यदफकको स््यन तोदकदिनु पननेछ।

२३. कर्यर पूर्य गनु्ष नपनने अवस््य: िेह्यरक्य अवस््यि्य कर्यर बिोजिि क्यि गन्ष आवश्यक पनने छैन ।
(क)  कर्यरको एक पषििे अकको पषिि्यई कर्यर बिोजििको ि्ययरत्व पूर्य गनु्ष नपननेगरवी छुट दिएि्य,
(ि)  बिर गर्यउन सदकने कर्यर बिर गर्यउन प्यउने पषििे बिर गर्यएि्य,
(ग)  अकको पषििे कर्यर उलं्घन गरेको क्यरणब्यट कर्यरको पररप्यिन्य हुन नसके् भएि्य,
(घ)  रस ऐनको कुनै व्यवस््य बिोजिि कर्यर बिोजििको क्यि गनु्ष नपनने भएि्य,
(ङ)  कर्यर गि्य्षको पररस्स्तवीि्य आध्यरभूत पररवत्षन भै कर्यरको पररप्यिन्य गन्ष असम्व भएि्य।

२४. कर्यर ित्य्ष गनु्ष पनने : 
(१)  रस ऐन अन्ग्षत सम्पन्न गररएक्य कर्यरहरुसम्झौत्य भएको मिततिे पैंततस दिनक्भत्र सम्वम्न्त ग्यउँप्यलिक्य 

व्य नगरप्यलिक्यि्य ित्य्ष गनु्ष पननेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि कर्यर ित्य्ष गि्य्ष तोदकए बिोजििको िस्रु ि्यग्ेछ । 
(३)  ित्य्ष नगररएको कर्यरको आध्यरि्य नेप्यि सरक्यर व्य अन्य तनक्यरिे दिने सुतवध्य व्य सहुलिरत दिने 

प्ररोिनको ि्यमग ि्यन्यत्य प्र्यप्त गनने छैन । 
(४)  उपिफ्य (१) बिोजिि भएको कर्यरको आसधक्यररक प्रतत ग्यउँप्यलिक्यको व्य नगरप्यलिक्यको तोदकएको 

असधक्यरवीिे अतनव्यर्ष रूपिे र्यख्नु पननेछ । 
(५)  उपिफ्य (१) बिोजििको कर्यरित्य्ष गन्ष िवुै पषिहरू स्रि ्व्य उनवीहरूको क्यनुन बिोजििको प्रतततनसध 

उपस्स्त हुनु पननेछ । 
(६) ग्यउँप्यलिक्य व्य नगरप्यलिक्यिे कुनै व्यवस्यरवी व्य कृरकिे कृतर कर्यर ित्य्ष गन्ष ल््यएकोि्य ित्य्ष गनने 

असधक्यरवीिे रस ऐन बिोजिि उले्ि हुनुपनने कुनै कुर्य उले्ि नभएको व्य अनुचित प्र्यवध्यन उले्ि 
भएकोि्य सो पररि्यि्षन गरेर ि्यत्र ित्य्ष गन्ष आिेश दिन सके्छ । 

(७)  उपिफ्य (६) बिोजिि दिइएको आिेश कर्यरक्य पषिहरूिे प्यिन गनु्ष पननेछ ।
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पररचे्ि ६

तवव्यि सि्यध्यन

२५.  तवव्यिको सि्यध्यन : 
(१)  रस ऐन अन्ग्षत गररएक्य कृतर कर्यरको क्यर्य्षन्वरनको सम्बन्ि्य कुनै तवव्यि उत्न्न भएि्य पषिहरूिे 

आपसवी ब्यत्य्षब्यट त्स््य तवव्यिहरूसि्यध्यन गन्ष सके्छन ्। 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि व्यत्य्षब्यट तवव्यि सि्यध्यन हुन नसकेि्य पषिहरुिे प्रिलित क्यनुन बिोजिि 

स््यनवीर न्य्ययरक समितति्य तनबिेन दिनु पननेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि तनबिेन पन्ष आएि्य स््यनवीर न्य्ययरक समिततिे पैंततस दिन क्भत्र िेिमिि्यपको 

ि्यध्िब्यट तवव्यिको टंुङ्गो िग्यउनु पननेछ । 
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि भएको तवव्यिको टंुङ्गो उपर चित्त नवझु्पेषििे स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, 

२०७४ बिोजिि ३५ दिनक्भत्र सम्वम्न्त जिल््य अि्यिति्य पुनर्यवेिन गन्ष सके्छ ।
(५)  उपिफ्य (३) बिोजिि िेिमिि्यपब्यट तवव्यि सि्यध्यन हुन नसकेि्य पषिहरुिे प्रिलित क्यनुन बिोजिि 

िध्स्त्य सम्बन्वी क्यरव्यहवी अग्यिवी बढ्यउन सिेत सके्छन ्।
(६)  िध्स्त्य सम्बन्वी क्यरव्यहवी अग्यिवी बढ्यउँि्य िध्स्कत्य्षको न्यि कर्यरि्य नै उले्ि भएकोि्य सोहवी 

बिोजिि हुनेछ । 
(७)  उपिफ्य (६) बिोजिि कर्यरि्य न्यि उले्ि नभएकोि्य पषिहरूक्य प्रतततनसध, स््यनवीर तहक्य प्रतततनसध व्य 

स््यनवीर तहब्यट तोदकएक्य तबररतवज् व्य िेिमिि्यपकत्य्षसदहतको िध्स्त्य समिततको गठन गररनेछ।
(८)  उपिफ्य (७) बिोजिि िध्स्त्य िरनको ि्यमग िबु ैपषिहरूब्यट अनुरोध भई आएि्य सम्वम्न्त व्यक्ति 

व्य क्यर्य्षिरिे अतनव्यर्ष रूपि्य स्यत दिनक्भत्रि्य लिखित सहितत व्य असहितत दिनु पननेछ । 
(९)  िध्स्त्य समिततिे उिरुवी परेको स्यत दिनक्भत्र व्यत्य्षद््यर्य तवव्यिको सि्यध्यन गनु्ष पननेछ ।
(१०) उपिफ्य (९) बिोजिि तवव्यि सि्यध्यन हुन नसकेि्य सम्वम्न्त पषिि्यई उिरुवी उपर स्यत दिनको म््यि 

दिई प्रततव्यि गनने िौक्य दिनु पननेछ । 
(११)  उपिफ्य (१०) बिोजििको सिर्यवसधक्भत्र सम्वम्न्त पषििे प्रततव्यि गरवी व्य नगरवी बसेि्य सो व्यहोर्य 

उले्ि गरवी िध्स्त्य समिततिे थिप स्यत दिनक्भत्रि्य आफनो तनण्षर दिनु पननेछ । 
(१२)  उपिफ्य (११) बिोजिि िध्स्त्य समिततद््यर्य गररएको तनण्षर अम्न्ि हुनेछ । 
(१३)  रस ऐन बिोजिि िध्स्त्य समिततद््यर्य गररएको तनण्षर उपर चित्त नवझु् ेपषििे िध्स्त्य ऐन, २०५५ 

को म््यिक्भत्र ैसम्बम्न्त उच्च अि्यिति्य तनवेिन दिन सके्छ ।
(१४)  िध्स्त्य समिततको अन्य क्यर्षतवसध कर्यरि्य उले्ि भएकोि्य सोहवी बिोजिि र अन्यक्य हकि्य 

िध्स्त्य समिततिे तोके बिोजिि हुनेछ ।
(१५)  िध्स्कत्य्षिे प्यररश्मिक र सुतवध्य पषिहरूब्यट लिन सके्छन ्। 

२६. म््यि सम्बन्ि्य : रस ऐन बिोजििको तवव्यिि्य पषिको क्यव ुव्यदहरको पररस्स्तत परवी रस ऐनको िफ्य  २५ को 
उपिफ्य (१०) बिोजििको म््यि गुज्न गएि्य एक पटकि्यई बढवीि्य पन्ध्र दिन म््यि थि्यम् प्यउनेछ । 

२७. िध्स्त्य समिततको तनण्षरको क्यर्य्षन्वरन :
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(१)  िध्स्त्य समिततको तनण्षर भएको स्यत दिनक्भत्रि्य पषिहरूिे तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनु्ष पननेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि कुनै पषििे तोदकएको सिरि्य तनण्षरको क्यर्य्षन्वरन नगरेि्य त्स्ो तनण्षरको 

क्यर्य्षन्वरनि्य जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर र अन्य तनक्यरको सहरोग लिन सके्छ । 
(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको क्यर्य्षिरिे तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनने ससिक्शि्यि्य सम्बम्न्त पषिको सम्पचत्त व्य 

क्यरोब्यर रोक््य र्यख्न, त्स्ो सम्पचत्त व्य क्यरोब्यर रोक््य र्यिेकोि्य फुकुव्य गन्ष िेखि पठ्यउन सके्छ ।  
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि रोक््य व्य फुकुव्य गररदिन अनुरोध भई आएि्य सम्वम्न्त ि्यिपोत क्यर्य्षिर, बैंक 

व्य तवत्तवीर संस््यिे त्स्ो सम्पचत्त व्य क्यरोब्यरको रोक््य व्य फुकुव्य गनु्ष पर्ननेछ । 
(५)  िध्स्त्य सम्बन्वी तबररि्य रस ऐनि्य उले्खित तबररक्य हकि्य रसै ऐन बिोजिि र अन्य तबररक्य 

हकि्य िध्स्त्य ऐन, २०५५ बिोजिि हुनेछ ।

पररचे्ि ७
तवतवध

२८. व्यवस्यर ित्य्ष गनु्ष पनने : 
(१) कर्यर गरवी कृतर व्यवस्यर सञ््यिन गन्ष ि्यहने कृरक, कृतर फ्यि्ष व्य एिणे्ट िग्यरतिे ित्य्ष नगरवी व्यवस्यर 

सञ््यिन गनु्ष हुिैन ।
 (२) उपिफ्य (१) बिोजििको व्यवस्यरको ित्य्ष प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृतिे गननेछ । तनििे 

असधकृतस्रको कुनै कि्षि्यरवीि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर रस्ो कर्यर ित्य्ष गनने असधक्यर प्रत््यरोिन गन्ष 
सके्छ ।

 (३) व्यवस्यर कर्यर ित्य्ष तथि्य शुल्क  िग्यरतक्य अन्य व्यवस््य क्यर्षप्यलिक्यिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि 
हुनेछ । 

२९. षिततपूर्त सम्बन्वी व्यवस््य : 
(१) कर्यर क्यर्य्षन्वरनको सन्भ्षि्य कुनै पषिक्य क्यि क्यरव्यहवीब्यट अकको पषिि्यई षितत पुग् गएि्य कर्यरि्य 

नै षिततपूर्तको ि्यत्र्य तोदकएकोि्य सोहवी बिोजिि र नतोदकएको हकि्य सम्झौत्यको प्रकृतत, स्िगत 
तनरवीषिण, स््यनवीर सि्षमिन, तवशेरज्को र्यर, प्रिलित िरभ्यउ सिेत बझुवी सोको आध्यरि्य िक्य्ष पनने 
पषिि्यई िध्स्त्य समिततिे षिततपूर्त भर्यइदिने तनण्षर गन्ष सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन पषिको क्यब ुव्यदहरको पररस्स्ततिे गि्य्ष कर्यरको 
रथि्यवत ्पररप्यिन्य हुन नसकेको अवस््यि्य रस ऐन बिोजििको ि्ययरत्व ततनु्ष व्यहोनु्ष पनने छैन । तर 
कर्यर गि्य्षको अवस््यि्य पषिववीि कुनै िेनिेन भएको रहछे भने अवस््य हरेवी िक्य्ष पनने पषिि्यई िेनिेनको 
स्यि्यन, वस् ुव्य नगि दफत्य्ष दिनु पननेछ ।

३०. क्यरव्यहवी िि्यउने तथि्य िण् सि्यर गनने असधक्यरवी : 
(१)  रस ऐन बिोजिि िण् सि्यर गनने व्य षिततपूर्त भर्यउने असधक्यर स््यनवीर न्य्ययरक समितति्यई हुनेछ । 
(२)  रस ऐन बिोजिि क्यरव्यहवी तथि्य सि्यर हुने िुद््य अनुसन््यन तथि्य तहदकक्यत गनने असधक्यरवीिे सम्बम्न्त 

जिल््य सरक्यरवी वदकि क्यर्य्षिरको पर्यिश्ष तथि्य सहरोग लिन सके्छ ।
३१. िण् सि्यर : 

(१) कसैिे रस ऐनको िेह्यर बिोजिि कसुर गरेि्य िेह्यर बिोजििको सि्यर हुनेछ: 
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(क) िफ्य३ र ४ तवपररत कृतर बि्यर स््यपन्य र सञ््यिन गरेि्य पस्च्चस हि्यर िेखि पि्यस हि्यर रूपैर्य ँसम्म,
(ि) िन्यससव क्यरण वेगर िफ्य २८ को उपिफ्य (२) को क्यर्ष नगरेि्य व्य गन्ष इन््यर गरेि्य त्स्ो क्यर्य्षिरको 

िुख भई क्यर्ष गनने असधक्यरवी व्य त्स्ो क्यर्ष कुनै असधक्यरवीि्यई प्रत््यरोिन गररएकोि्य त्स्ो जिम्मवे्यरवी 
प्र्यप्त असधक्यरवीि्यई पस्च्चस हि्यर िेखि पि्यस हि्यर रूपैर्य ँसम्म,

(ग) िफ्य २९ बिोजिि षिततपूर्त भनने आिेश दिएकोि्य ि्यपरव्यहवी पूव्षक त्स्ो षिततपूर्त नदिएि्य त्स्ो 
अटेर गननेि्यई पस्च्चस हि्यर िेखि पि्यस हि्यर रूपैर्यसँम्म ।

(घ)  रस ऐन व्य रस ऐन अन्रगत बनेको तनरि्यविवी तवपररत कुनै क्यर्ष गरवी त्सब्यट कसैको ह्यनवीनोक््यनवी 
भएको रहछे भने त्स्ो ह्यनवी नोक््यनवी तनिब्यट नै भर्यईनेछ । 

३२. पुनर्यवेिन : रस ऐनको िफ्य ३१ बिोजिि दिएको सि्यरि्य चित्त नबझु् ेपषििे पैंतवीस दिनक्भत्र सम्बम्न्त जिल््य 
अि्यिति्य पुनर्यवेिन दिन सके्छ ।

३३.   बवीि्य सम्बन्वी व्यवस््य: 
(१)  रस ऐन बिोजिि कर्यर गरवी गररएको कृतर उपिको उत््यिनको सम्झौत्यको आध्यरि्य तवि्य समिततिे 

तोकेको प्रकृर्य पुर्य गरवी त्स्ो ववीि्य क्यर्ष गन्ष अल्तिर्यर प्यएको तवि्य कम्पनवीिे तवि्य गननेछ । 
(२)  ववीि्य गनने प्रदक्र्यक्य सम्बन्ि्य ववीि्य समिततिे सिर सिरि्य तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ । 
(३)  रस ऐन बिोजिि गररने व्य्यवस्ययरक कृतर कर्यरसम्वम्न्त तनक्यरि्य ित्य्ष हुन्यस्यथि सोहवी मिततब्यट ि्यगू 

हुने गरवी सम्बम्न्त ववीि्य कम्पनवीिे ववीि्य गन्ष सके्छ । 
(४) कुनै ववीि्य कम्पनवीिे व्य्यवस्ययरक कृतर कर्यरको तवि्य गि्य्ष ततनु्ष परेको षिततको अङ्क बर्यबर आफनो िुि 

कररोग् आरब्यट घट्यउन प्यउनेछ ।
३४. प्रिलित क्यनून बिोजिि हुने : रस ऐनि्य िेखिएको तवररि्य रसै ऐन बिोजिि र अन्य तवररि्य प्रिलित क्यनून 

बिोजिि हुनेछ । 

३५. वौमद्क सम्पचत्तको संरषिण गनु्ष पनने: रस ऐन बिोजिि कृतर व्यवस्यरको प्रवद््षन गि्य्ष व्य व्यवस्ययरक कृतर कर्यर 
गि्य्ष वौमद्क सम्पचत्त, भौगोलिक पररिर तथि्य कृरक असधक्यर सिेतको संरषिण हुने गरवी गनु्ष पननेछ ।

३६. तनरि वन्यउन सके् : रस ऐनको उदे्श्य क्यर्य्षन्वरन गन्ष क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक तनरि, तनिनेक्शक्य व्य क्यर्षतवसध 
बन्यउन सके्छ ।

३७.  बि्यऊ: रस ऐनको उदे्श्य तथि्य तबररषिते्रि्य प्रिलित नेप्यि क्यनुन बिोजिि रस असघ भएक्य क्यर्षहरु रसै ऐन 
विोजिि भएको ि्यतननेछ ।
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अनुसूचि –१

िफ्य २ को िण् (छ) सँग सम्बम्न्त
(१) ि्यद््यन्न ब्यिवी, 
(२) व्यगव्यनवी िन्य: फिफूि, तरक्यरवी, िसि्यब्यिवी, पूष्प 
(३) पशु, पनछी 
(४) ि्यछ्य, ि्यसु, िधु, फुि, ह्यि, छ्यि्य, ऊन
(५) च््यउ, 
(६) िौरवी, रेशि
(७) चिर्य, कफरी, अिैिवी, सुप्यरवी, घ्यसेँव्यिवी
(८) तेिहन, ििहन
(९) कप्यस, िटु, उिु, रबरिेतवी, दटिुर 
(१०)  कृतर पर्षटन
(११) कृतरक्य सब ैउपषिते्रसँग सम्बद् उत््यिन र सो शब्दिे औधोमगक प्ररोिनि्य हुने कृतरवस्हुरु
(१२)  कृतर तथि्य पशुिन्य उत््यिनको प्रशोधन उद्ोग
(१३)  कृतर तथि्य पशुिन्य उत््यिन स्यि्यग्वी (ि्यन्य, ििि्यद्, तवर्यिवी, औरधवी) आदिको प्रशोधन उद्ोग

(१४)   िेतवी प्रण्यिवीि्य सि्यतबष् कृतर तथि्य पशुिन्य वस्हुरु ।

अनुसूचि- (२)
िफ्य १९ सँग सम्बम्न्त

(क)  कर्यरक्य पषिहरू, 
(ि)  कर्यर िेतवीको षिते्र,
(ग)  िग््य र भौततक स्यधन,
(घ)  वस्कुो तववरण,ि्यत्र्य,
(ङ)  गुणस्र,
(ङ)  सम्झौत्यको अवसध,  
(ि)  उत््यिन गररने वस्कुो िररि/तबक्री िूल्, 
(छ)  भुति्यनवीको प्रदक्र्य,
(ि)  ढुव्यनवीको ि्ययरत्व, 
(झ)  उत््यिन प्रदक्र्य, 
(ञ)  अनुगिनक्य पषिहरू, 
(ट)  क्यब ुब्यदहरको पररस्स्ततब्यट उत््यिनि्य पन्ष सके् असर र त्सको ि्ययरत्व, 
(ठ)  गुणस्र तनध्य्षरणक्य आध्यरहरू, 
(ि)  पषिहरूिे एक अककोि्यई उपिब्ध गर्यउने सेव्य तथि्य सुतवध्य,
(ढ)  कर्यरको प्यिन्यि्य तवव्यि भएि्य अपन्यइने सि्यध्यनक्य उप्यर िस् ैिेिमिि्यप तथि्य िध्स्त्य िग्यरतक्य तवरर 

वस्हुरू आदि ।
(ण)  कृतर उपिको िूल् तनध्य्षरण सम्बन्वी व्यवस््य । 
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ऐन संख्याः ७

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको सहक्यरवी ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितताः २०७४।१२।०९
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प्रस््यवन्याः 

सहक्यरवी िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन् अनुरूप स््यनवीरस्रि्य छररएर रहकेो पूँिवी, प्रतवसध तथि्य प्रततभ्यि्यई स््यबिम्बन 
र प्यरस्पररकत्यक्य आध्यरि्य एकरीकृत गिदै सिस्हरूको आर्थिक, स्यि्यजिक तथि्य स्यसृँ्ततक उन्नरन गन्ष, सिुि्यरि्य 
आध्यररत, सिस् केन्न्द्रत, िोकत्यम्न्त्रक, स््यरत्त र सुश्यससत संगठनको रूपि्य सहक्यरवी संस््यहरूको प्रवद््षन गन्ष, सहक्यरवी 
िेतवी, उद्ोग, वस् ुतथि्य सेव्य व्यवस्यरक्य ि्यध्िब्यट स्यि्यजिक न्य्यरक्य आध्यरि्य आत्मतनभ्षर, तवीब्र एवं दिगो रुपि्य 
स््यनवीर अथि्षतन्त्रि्यई सुदृढ तलु््यउन सहक्यरवी संघ संस््यहरुको ित्य्ष, सञ््यिन एवि ् तनरिन सम्बन्वी व्यवस््य गन्ष 
व्यञ्छनवीर भएकोिे,
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।

पररचे्ि –१
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् :
(१) रस ऐनको न्यि “ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको सहक्यरवी ऐन, २०७४” रहकेो छ ।
(२) रो ऐन तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य: तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्याः-
(क) “आन्ररक क्यर्षतवसध” भन्न्यिे सहक्यरवी संस््यिे िफ्य १८ बिोजिि बन्यएको आन्ररक क्यर्षतवसध 

सम्झनुपछ्ष  । 
(ि)  “कसूर” भन्न्यिे िफ्य ७९ बिोजििको कसूर सम्झनुपछ्ष  ।
(ग)  “तोदकएको” व्य “तोदकए बिोजिि” भन्न्यिे रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरिि्य तोदकएको व्य तोदकए 

बिोजिि सम्झनुपछ्ष  ।
(घ)  “पररव्यर” भन्न्यिे सिस्को पतत व्य पत्वी, छोर्य, बहु्यरवी, छोरवी, धि्षपुत्र, धि्षपुत्रवी, ब्यब,ु आि्य, सौतनेवी 

आि्य र आफूिे प्यिन पोरण गनु्ष पनने ि्यिु, भ्यउिु,भ्यइ, बहु्यरवी र दििवी, बदहनवी सम्झनुपछ्ष।
तर सो शब्दिे अशंबण््य गरवीव्य ि्यनो छुट्ट्ई आ-आफनो पेश्य व्यवस्यर गरवी बसेको पररव्यरको सिस्ि्यई 

िन्यउने छैन । 
(ङ)  “बित” भन्न्यिे सिस्िे सहक्यरवी संस््यि्य िम्म्य गरेको रकि सम्झनुपछ्ष  ।
(ि)  “िन्त्र्यिर” भन्न्यिे सहक्यरवी सम्बन्वी तवरर हनेने संघवीर िन्त्र्यिर सम्झनुपछ्ष  । 
(छ) “िुख क्यरोब्यर” भन्न्यिे संस््यिे संि्यिन गरेको व्यवस्ययरक दक्र्यकि्यपहरुि्य पलछल्ो आर्थिक 

वर्षसम्मि्य पररि्यलित बितको ि्ययरत्व र पलछल्ो आर्थिक वर्षको सिस्तफ्ष को िररि व्य तबक्री 
क्यरोव्यरि्य कतिवीि्य तवीस प्रततशतभन््य बढवी दहस््य भएको क्यरोव्यर सम्झनुपछ्ष  ।  

(ि)  “रजिष्््यर” भन्न्यिे संघको रजिष्््यर सम्झनु पछ्ष  । 
(झ)  “िेि्य सुपरवीवेषिण समितत” भन्न्यिे िफ्य ३७ बिोजििको िेि्य सुपरवीवेषिण समितत सम्झनुपछ्ष  ।
(ञ)  “तवतनरि” भन्न्यिे सम्बम्न्त सहक्यरवी संस््यको िफ्य १७ बिोजिि बन्यएको तवतनरि सम्झनुपछ्ष  ।
(ट)  “तवभ्यग” भन्न्यिे संघको सहक्यरवी तवभ्यग सम्झनुपछ्ष  र सो शब्दिे िन्त्र्यिरिे सहक्यरवी तनरिन गन्ष 

तोकेको िह्यश्यि्य सिेति्यई िन्यउँछ।
(ठ)  “शेरर” भन्न्यिे सहक्यरवी संस््यको शेरर पूिवीको अशं सम्झनुपछ्ष  । 
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(ि)  “सञ््यिक” भन्न्यिे समिततको सिस् सम्झनुपछ्ष  र सो शब्दिे समिततको अध्षि, उप्यध्षि, सचिव र 

कोर्यध्षि सिेति्यई िन्यउँछ । 
(ि)  “सिस्” भन्न्यिे सहक्यरवी सस््यको सिस्त्य प्र्यप्तो गरेक्य व्यक्ति सम्झनुपछ्ष।
(ढ)  “समितत” भन्न्यिे  िफ्य ३० को उपिफ्य (१) बिोजििको सञ््यिक समितत सम्झनुपछ्ष  । 
(ण)  “सहक्यरवी िूल्” भन्न्यिे स््यविम्वन, स्–उत्तरि्ययरत्व, िोकतन्त्र, सि्यनत्य, सित्य, ऐक्वद्त्य, 

इि्यन््यरवी, िुि्यपन, स्यि्यजिक उत्तरि्ययरत्व तथि्य अरुको हेरि्यह िग्यरत अन्र्य्षतष््र  ि्यन्यत्य 
प्र्यप्तर सहक्यरवी सम्बन्वी िूल् सम्झनुपछ्ष  ।

(त)  “संस््यको व्यवस्यर” भन्न्यिे तवतनरिि्य व्यवस््य भए बिोजिि सञ््यलित व्यवस्ययरक दक्र्यकि्यप 
सम्झनुपछ्ष  । 

(थि)  “सहक्यरवी ससद््यन्” भन्न्यिे स्शै्च्क तथि्यिुि्य सिस्त्य, सिस्द््यर्य िोकत्यम्न्त्रक तनरन्त्रण, सिस्को 
आर्थिक सहभ्यगवीत्य, स््यरत्तत्य र स्तन्त्रत्य, क्शषि्य, त्यिवीि र सूिन्य, सहक्यरवी-सहक्यरवी बवीि प्यरस्पररक 
सहरोग र सिुि्यरप्रततको ि्यसो िग्यरत अन्र्य्षतष््र ि्यन्यत्य प्र्यप्तर सहक्यरवी सम्बन्वी ससद््यन् सम्झनुपछ्ष। 

(ि) "संस््य" भन्न्यिे िफ्य ३ बिोजिि गठन भई िफ्य ६ बिोजिि ित्य्ष भएको तवररगत व्य बहुउदे्श्यवीर 
सहक्यरवी संस््य सम्झनु पछ्ष  ।

(ध)  "स्यध्यरण सभ्य" भन्न्यिे सहक्यरवी संस््यको स्यध्यरण सभ्य सम्झनुपछ्ष  ।
(न)  “प्र्यथिमिक पँूिवी कोर” भन्न्यिे शेरर पँूिवी र िगेि्य कोर सम्झनुपछ्ष  ।
(प) "ित्य्ष गनने असधक्यरवी" भन्न्यिे िफ्य ६९ बिोजििको ित्य्ष गनने असधक्यरवी सम्झनुपि्षछ ।

पररचे्ि–२
सहक्यरवी संस््यको गठन तथि्य ित्य्ष

३. संस््यको गठन :
(१) कतिवीि्य तवीस िन्य नेप्यिवी न्यगररकहरु आपसि्य मििवी तवररगत व्य वहुउदे्श्यवीर सहक्यरवी संस््य गठन 

गन्ष सके्छन ्। 
(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन श्मिक, रवु्य िग्यरतिे आफनो श्ि व्य सवीपि्य 

आध्यररत भइ व्यवस्यर गनने सहक्यरवी संस््यको हकि्य पन्ध्रिन्य नेप्यिवी न्यगररकहरु भए पतन संस््य गठन 
गन्ष सके्छन ्।

(३)  रस िफ्यि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर, स््यनवीर तह व्य 
त्स््य सरक्यर व्य तहको अनुि्यन व्य स््यमित्वि्य संि्यलित तवद््यिर, तवश्वतवद््यिर व्य संगदठत संस््यब्यट 
प्यररश्मिक प्यउने पिि्य वह्यि रहेक्य कतिवीि्य एकसर िन्य कि्षि्यरवी, क्शषिक व्य प्र्यध््यपकहरुिे 
आपसि्य मििवी प्रिलित क्यनून बिोजिि ित्य्ष भएको आफनो पेश्यगत संगठनक्य आध्यरि्य सिस्त्य, 
प्रतततनसधत्व र सेव्य संि्यिनि्य तोदकए बिोजििक्य शत्ष बने्िहरु प्यिन्य गनने गरवी संस््य गठन गन्ष 
सके्छन ्।

 तर एकसर िन्यभन््य कि संख्य रहेको एउटै क्यर्य्षिरक्य कतिवीि्य तवीसिन्य कि्षि्यरवी, क्शषिक व्य 
प्र्यध््यपकहरुिे आपसि्य मििवी सिस्त्य, प्रतततनसधत्व र सेव्य संि्यिनि्य तोदकए बिोजििक्य शत्ष 
बने्िहरु प्यिन्य गनने गरवी संस््य गठन गन्ष सके्छन ्।
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(४)  रस िफ्य बिोजिि संस््य गठन गि्य्ष एक पररव्यर एक सिस्क्य िरिे उपिफ्य (१) व्य(२)ि्य उल्ल्खित 

संख्य पुगेको हुनुपननेछ । 
 तर संस््य ित्य्ष भइसकेपलछ एकै पररव्यरक्य एकभन््य बढवी व्यक्तििेसो संस््यको सिस्त्य लिन 

ब्यध्यपननेछैन।
(५)  उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन  बित तथि्य ऋणको क्यरोव्यर गनने संस््य गठन 

गि्य्ष कतिवीि्य एकसर िन्य नेप्यिवी न्यगररकहरुको सहभ्यमगत्य हुनु पननेछ । (िह्यनगरप्यलिक्य र 
उपिह्यनगरप्यलिक्यहरुिे ि्यत्र उप-िफ्य ५ र्यख्ने ) 

४. ित्य्ष नगरवी  सहक्यरवी सस््य संि्यिन गन्ष नहुने: कसैिे पतन  रस ऐन बिोजिि ित्य्ष नगरवी सहक्यरवी स््यपन्य तथि्य 
सञ््यिन गन्ष हँुिैन।  

५. ित्य्षको ि्यमग िरि्यस् दिनु पनने :
(१)  रस ऐन बिोजिि गठन भएक्य सरक्यरवी संस््यिे ित्य्षक्यि्यमग ित्य्ष गनने असधक्यरवी सिषि अनुसूिवी-१ को 

ढ्यिँ्यि्य िरि्यस् दिनुपननेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििक्य िरि्यस् स्यथि िेह्यर बिोजििक्य क्यगि्यतहरू संिग् गनु्ष पननेछ :–

(क)  सहक्यरवी संस््यको प्रस््यतवत तवतनरि,
(ि)  सहक्यरवी संस््य सञ््यिनको सम््यब्त्य अध्रन प्रततवेिन,
(ग)  सिस्िे लिन स्वीक्यर गरेको शेरर संख्य र शेरर रकिको तववरण ।

६. ित्य्ष गनु्ष पनने :
(१)  िफ्य ५ को उपिफ्य (१) बिोजिि प्र्यप्त्य िरि्यस्  सदहतको क्यगि्यतहरु  छ्यनतवन गि्य्ष िेह्यर बिोजिि 

भएको प्यइएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे िरि्यस् परेको मिततिे तवीस दिनक्भत्र त्स्ो सहक्यरवी संस््य ित्य्ष 
गरवी अनुसूिवी-२ को ढ्यिँ्यि्य ित्य्ष प्रि्यणपत्र दिनु पननेछ :–
(क)  िरि्यस् स्यथि पेश भएको तवतनरि रो ऐन तथि्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि रहेको, 
(ि)  प्रस््यतवत सहक्यरवी संस््य सहक्यरवी िूल्,  ि्यन्यत्य र ससद््यन् अनुरुप सञ््यिन हुन सके् आध्यर 

रहकेो,
(ग)  सहक्यरवी संस््य सिुि्यरि्य आध्यररत एवि ्सिस् केन्न्द्रत भई संि्यिन र तनरन्त्रण हुन सके् स्पष् 

आध्यर रहकेो ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि छ्यनतवन गि्य्ष प्रस््यतवत सहक्यरवी संस््यको तवतनरिको कुनै कुर्यि्य संशोधन 

गनु्षपनने िेखिएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो संशोधन गनु्षपनने व्यहोर्य िुि्यई िरि्यस् प्र्यप्तस भएको 
मिततिे पन्ध्र दिनक्भत्र तनवेिकि्यई सूिन्य गनु्ष पननेछ ।

(३)  रस ऐनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन रो ऐन प्र्यरम् हँुि्यक्य बित ित्य्ष भई सञ््यिनि्य 
रहके्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य क्भत्र क्यर्षषिते्र क्यरि गररएक्य  सहक्यरवी संस््य रसै ऐन बिोजिि ित्य्ष 
भएको ि्यतनने छ ।

(४)  रस िफ्य बिोजिि सहक्यरवी संस््य ित्य्ष गि्य्ष ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो सहक्यरवी संस््यिे प्यिन्य गनु्ष 
पनने गरवी कुनै शत्ष तोक् सके्छ । 

(५)  उपिफ्य (४) बिोजिि शत्ष तोदकएकोि्य सोको प्यिन्य गनु्ष सम्बम्न्त सहक्यरवी संस््यको कत्षव्य हुनेछ।
७. ित्य्ष गन्ष अस्वीक्यर गन्ष सके् :

(१)  िफ्य ६ को उपिफ्य (१) ि्य उल्ल्खित अवस््य नभएि्य, सोहवी िफ्य बिोजिि तवतनरि संशोधनको ि्यमग 
सूिन्य दिएको अबसध क्भत्र तनवेिकिे संशोधन गन्ष अस्वीक्यर गरेि्य त्स्ो सूिन्य प्यएको मिततिे तवीस 
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दिनक्भत्र तबतनरि संशोधन नगरेि्य व्य सूिन्यि्य उले्ि भए बिोजिि हुने गरवी तबतनरि  संशोधन नगरेि्य 
ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो सहक्यरवी संस््य ित्य्ष गन्ष अस्वीक्यर गन्ष सके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि सहक्यरवी संस््य ित्य्ष गन्ष अस्वीक्यर गरेकोि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे क्यरण िुि्यई 
तवीन दिन क्भत्र सोको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त तनवेिकहरूि्यई दिनु पननेछ । 

८. सहक्यरवी संस््य संगदठत संस््य हुने:
(१)  सहक्यरवी संस््य अतवश्च्न्न उत्तर्यसधक्यरव्यि्य एक स्श्यससत र सङ्गदठत संस््य हुनेछ ।
(२) सहक्यरवी संस््यको क्यि क्यरब्यहवीको ि्यमग एउट्य छुटै् छ्यप हुनेछ ।
(३) सहक्यरवी संस््यिे रस ऐनको अधवीनि्य रहवी व्यक्ति सरह िि अिि सम्पचत्त प्र्यप्त्य, उपभोग, तवक्री व्य 

अन्य व्यवस््य गन्ष सके्छ। 
(४)  सहक्यरवी संस््यिे व्यक्ति सरह आफनो न्यिब्यट न्यलिस उिरू गन्ष र सो उपर पतन सोहवी न्यिब्यट न्यलिस 

उिरू ि्यग् सके्छ।
(५)  सहक्यरवी संस््यिे व्यक्ति सरह कर्यर गन्ष सके्छ ।

९. सहक्यरवी संस््यको क्यर्षषिते्र :
(१)  ित्य्ष हँुि्यक्य बित सहक्यरवी संस््यको क्यर्ष षिते्र िेह्यर बिोजिि हुनछेाः 

(क)  बित तथि्य ऋणको िुख क्यरोव्यर गनने संस््यको हकि्य एक वि्य, 
(ि)  अन्य संस््यको हकि्य एक वि्य व्य िेह्यरक्य आध्यरि्य तवीन वि्यसम्म :
(क)  सिस्हरुववीि स््यबिम्बनको प्यरस्प्यररक अभ््यसको ि्यमग आपसवी स्यझ्य वन्न (किन बण्),
(ि)  व्यवस्ययरक स्रि्य सेव्य संि्यिन गन्ष आवश्यक सिस् संख्य,
(ग) संस््य संि्यिनि्य सिस्को सहभ्यमगत्यिूिक िोकत्यम्न्त्रक तनरन्त्रण क्यरि हुने गरवी प्यरक पनने 

स््यन ।
(२)  उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन संस््यिे ित्य्ष भई व्यवस्ययरक सेव्य प्र्यरम् गरेको 

िईुवर्ष पलछ िेह्यरको आध्यरि्य िोदिएको भौगोलिक षिते्र क्यरि रहने गरवी आफनो क्यर्षषिते्र थिप 
वि्यहरूि्य तवस््यर गन्ष सके्छ । 
(क) संस््यको व्यवस्ययरक दक्र्यकि्यपको तवक्यस क्िि्य सिस्त्य बढ्यउन थिप क्यर्ष षिते्र आवश्यक 

परेको,
(ि)  संस््यको क्यर्ष संि्यिनि्य सिस्को प्रत्षि तनरन्त्रण क्यरि र्यख्न रिन्यत्मक उप्यरहरु अविम्बन 

गररएको,
(ग)  बित तथि्य ऋणको िुख क्यरोब्यर गनने सहक्यरवी संस््यको हकि्य ि्यपिण् अनुस्यर भएको ।

(३) उपिफ्य (१) र (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यको क्यर्षषिते्रक्य वि्यहरूि्य व्य्यवस्ययरक 
सेव्य सञ््यिन नभएको व्य िम्म्य क्यरोब्यरको तोदकएको रकि व्य अनुप्यतभन््य कि रकि व्य अनुप्यतको 
व्य्यवस्ययरक सेव्य सञ््यिन भएको िेखिएको िण्ि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे व्य्यवस्ययरक सेव्य सञ््यिन 
भएक्य वि्य ि्यत्र क्यर्षषिते्र क्यरि गनने गरवी तवतनरि संशोधन गन्ष तनिनेशन दिन सके्छ ।

(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे तनिनेशन दिएकोि्य सहक्यरवी संस््यिे एक वर्षक्भत्र तवतनरि 
संशोधन गरवी आफनो क्यर्षषिते्र पुनाःतनध्य्षरण गनु्षपननेछ । 

(५) रस िफ्यि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन सहक्यरवी संस््यिे स्शे्च्क रूपि्य िनुसुकै सिर 
क्यर्षषिते्र घट्यउने गरवी पुनाःतनध्य्षरण गन्ष तवतनरि संशोधन गन्ष सके्छ । 
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(६) क्यर्षषिते्र पुनाः तनध्य्षरण सम्बन्वी अन्य व्यवस््य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।  

१०. ि्यनक्यरवी दिनुपनने: ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य भन््य बढवी क्यर्षषिते्र क्यरि र्यिवी ित्य्ष भई सञ््यिनि्य रहेक्य संस््यहरूिे 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यि्य सेव्य सञ््यिन गि्य्ष सञ््यलित सेव्यको तववरण सदहत ित्य्ष गनने असधक्यरवीि्यई ि्यनक्यरवी 
दिनुपननेछ । 

११. तवररगत आध्यरि्य वगजीकरण:
(१)  सहक्यरवी संस््यको वगजीकरण िेह्यर बिोजिि हुनेछाः

(क)  उत््यिक संस््याः कृतर,िगु्ध, चिर्य,कदफ,उिु,फिफुि र ि्यछ्यप्यिन तवशेरक्य तवररगत र 
अगुव्यव्यिवी एवि ्उत््यिनको रोिन्य सिेतक्य आध्यरि्य अन्य उत््यिनिूिक संस््य;

(ि)  उपभोति्य संस््याः उपभोति्य भण््यर, वित तथि्य ऋण,उि्य्ष र स््यस्थ्य  तवशेरक्य तवररगत र 
प्र्यथिमिक आवश्यकत्य एवि ्सेव्यको रोिन्य सिेतक्य आध्यरि्य अन्य उपभोगिन्य संस््य;

(ग)  श्मिक संस््याः हस्कि्य,ि्यद् पररक्यर,औद्ोमगक उत््यिन,भोिन्यिर र श्ि कर्यर तवशेरक्य 
तवररगत र सवीप व्य श्िको तवशेरत्य एवि ् स्रोिग्यरवीको रोिन्य सिेतक्य आध्यरि्य अन्य 
श्िि्य आध्यररत संस््य;

(घ)  बहुउदे्श्यवीर संस््याः उत््यिन, उपभोग र श्ि व्य सवीपि्य आध्यररत स्रोिग्यरवीक्य सेव्य सिेत 
सञ््यिन गनने अन्य बहुिुिवी संस््य ।

(२)  उपिफ्य (१) को िण् (क),(ि)र (ग) ि्य उले्खित तवररि्य तवक्शष्वीकरण, आि प्रििन र अभ््यसको 
तवक्यसक्ि सिेतको आध्यरि्य तोदकएबिोजििक्य तवररहरु थिप गन्ष सदकनेछ । 

(३)  उपिफ्य (१)र (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उपिफ्य (१) बिोजिि अन्य संस््यहरु गठन 
गन्ष ब्यध्य पननेछैन । 

१२. क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गन्ष सके् :
(१)  िफ्य ६ बिोजिि ित्य्ष प्रि्यणपत्र प्र्यप्तस गरे पलछ संस््यिे आफनो उदे्श्य प्र्यप्प्तक्य ि्यमग रस ऐन र 

तवतनरिको अधवीनि्य रहवी आवश्यक क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गन्ष सके्छ । 
(२)  प्रिलित क्यनूनि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन संस््यिे उपिफ्य (१) बिोजिि क्यरोव्यर, व्यवस्यर, 

उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गन्ष छुटै् संस््य ित्य्ष गनु्षपनने छैन ।
 तर त्स्ो क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गन्ष प्रिलित क्यनून बिोजिि अनुिततपत्र, 

स्वीकृतत व्य इि्यितपत्र लिनु पनने रहेछ भने सो बिोजिि अनुिततपत्र ,स्वीकृतत व्य इि्यितपत्र लिएर 
ि्यत्र क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गनु्ष पननेछ। 

(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि संस््यिे प्रिलित क्यनून बिोजिि असधक्यर प्यएको तनक्यर व्य असधक्यरवीब्यट 
अनुिततपत्र, स्वीकृतत व्य इि्यितपत्र प्र्यप्प्त गरेि्य पन्ध्र दिनक्भत्र सोको ि्यनक्यरवी ित्य्ष गनने असधक्यरवीि्यई 
दिनु पननेछ ।

(४)  िईु व्य िईुभन््य बढवी संस््यिे संरतुि व्य स्यझिे्यरवीि्य आफनो उत््यिन व्य सेव्यको बि्यरवीकरणको ि्यमग 
रस ऐनको अधवीनि्य रहवी आवश्यक क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गन्ष सके्छन ्।

(५)  उपिफ्य (४) बिोजििको क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्य सञ््यिन गनने सम्बन्वी अन्य व्यबस््य 
तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

१३. ि्ययरत्व सवीमित हुने :
(१)  सहक्यरवी संस््यको क्यरोब्यरको सम्बन्ि्य सिस्को ि्ययरत्व तनििे िररि गरेको व्य िररि गन्ष स्वीक्यर 

गरेको शेररको असधकति रकिसम्म ि्यत्र सवीमित रहनेछ । 
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(२)  सहक्यरवी संस््यको न्यिि्य “सहक्यरवी” र न्यिको अन्त्यि्य “लिमिटेि” भन्न ेशब्द र्यख्नु पननेछ । 
१४. सहक्यरवीक्य िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन् प्यिन्य गनु्ष पनने: 

सहक्यरवी संस््यको गठन तथि्य सञ््यिन गि्य्ष सहक्यरवीक्य िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन्को प्यिन्य गनु्ष पननेछ । 
 

पररचे्ि–३
संस््यक्य उदे्श्य तथि्य क्यर्ष

१५. संस््यको उदे्श्य : क्यर्षषिते्रि्य आध्यररत र सिस् केन्न्द्रत भई आफन्य सिस्हरूको आर्थिक, स्यि्यजिक तथि्य 
स्यसृँ्ततक उन्नरन गनु्ष संस््यको िुख उदे्श्य हुनेछ ।  

१६. संस््यको क्यर्ष : संस््यक्य क्यर्षहरू िेह्यर बिोजिि हुनेछन:्-
(क)  सहक्यरवीक्य िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन्हरूको प्यिन्य गनने गर्यउने,
(ि)  सिस्को दहत प्रवद््षन गनने गरवी व्य्यवस्ययरक सेव्यहरू प्रि्यन गनने,
(ग)  सिस्ि्यई क्शषि्य, सूिन्य र त्यिवीि प्रि्यन गनने ,
(ङ)  संस््यिे गनने उत््यिन तथि्य सेव्यको ि्यपिण् तनध्य्षरण गरवी गुणस्र सुध्यर, आर्थिक स््ययरत्व र िोखिि 

व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्ष गनने, 
(ि)  आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवी ि्यगू गनने,
(छ)  संस््यको व्यवस्ययरक प्रवर् ्षन तथि्य तवक्यस सम्बन्वी दक्र्यकि्यपहरू सञ््यिन गनने,
(ि)  िन्त्र्यिर, रजिष्््यर, प्र्यिेक्शक रजिष्््यर, स््यनवीर तह व्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीको तनिनेशन प्यिन्य गनने गर्यउने,
(झ)  तवतनरिि्य उल्ल्खित क्यर्षहरू गनने ।

पररचे्ि–४
तवतनरि तथि्य आन्ररक क्यर्षतवसध

१७. तवतनरि बन्यउनु पनने: 
(१)  संस््यिे रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तनिनेक्शक्य, ि्यपिण् र क्यर्षतवसधको अधवीनि्य रहवी 

आफनो क्यर्ष सञ््यिनको ि्यमग तवतनरि बन्यउनु पननेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको तवतनरि ित्य्ष गनने असधक्यरवीब्यट स्वीकृत भए पलछ ि्यगू हुनेछ ।

१८. आन्ररक क्यर्षतवसध बन्यउन सके् :
(१)  संस््यिे रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तनिनेक्शक्य, ि्यपिण्, क्यर्षतवधवी र तवतनरिको अधवीनि्य 

रहवी आवश्यकत्य अनुस्यर आफनो आन्ररक क्यर्षतवसध बन्यउन सके्छ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको आन्ररक क्यर्षतवसध सम्बम्न्त संस््यको स्यध्यरण सभ्यिे स्वीकृत गरेपलछ ि्यगू 

हुनेछ ।
१९. तवतनरि र आन्ररक क्यर्षतवसधि्य संशोधन :

(१)  संस््यको स्यध्यरणसभ्यको कुि सिस् संख्यको बहुितब्यट तवतनरि र आन्ररक क्यर्षतवसध संशोधन हुन 
सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि संशोधन भएको तवतनरि व्य आन्ररक क्यर्षतवसध ित्य्ष गनने असधक्यरवीब्यट स्वीकृत 
भएपलछ ि्यगू हुनेछ ।
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पररचे्ि–५

सिस्त्य
२०. संस््यको सिस्त्य: 

(१)  अठ्यर वर्ष उिेर पूर्य गरेक्य िेह्यर बिोजििक्य नेप्यिवी न्यगररकहरु संस््यको सिस् हुन सके्छना्ः
(क)  संस््यको कतिवीि्य एक शेरर िररि गरेको,
(ि)  संस््यको तवतनरिि्य उल्ल्खित शत्षहरु प्यिन्य गन्ष िनिुर गरेको,
(ग)  संस््यको जिम्मवे्यरवी प्यिन्य गन्ष िनिुर भएको,
(घ)  संस््यिे गरेको क्यरोव्यरसँग प्रततस्पध्य्ष हुने गरवी क्यरोव्यर नगरेको,
(ङ)  संस््यको सिस्त्य लिन रोग् रहेको स्घोरण्य गरेको ।

(२)  रस ऐनि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यरक्य तनक्यरहरु, 
स््यनवीर तहक्य स्यथि ैसंस््यको क्यर्षषिते्र क्भत्रक्य स्यिुि्ययरक व्य सहक्यरवी तवद््यिर, गुठवी, स््यनवीर लिब, 
स््यनवीर तहि्य गठन भएक्य उपभोति्य सिूहहरु संस््यको सिस् हुन ब्यध्य पनने छैन । 

(३)  रस िफ्यि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन स््यस्थ्य सहक्यरवी संस््यि्य सहक्यरवी संस््यिे 
सिस्त्य लिन व्यध्य पनने छैन ।

२१. सिस्त्य प्र्यप्त  गन्ष तनवेिन दिनु पनने:
(१)  संस््यको सिस्त्य लिन ि्यहने सम्बम्न्त व्यक्तििे संस््यको समितत सिषि तनवेिन दिनु पननेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि तनवेिनपरेको मिततिे पैंतवीस दिन क्भत्र समिततिे रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको 

तनरि तथि्य तवतनरिको अधवीनि्य रहवी सिस्त्य प्रि्यन गनने व्य नगनने तनण्षर गनु्ष पननेछ ।
(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि तनण्षर गि्य्ष समिततिे सिस्त्य प्रि्यन नगनने तनण्षर गरेि्य सो को क्यरण िोिवी स्यत 

दिनक्भत्र तनवेिकि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ ।
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि ि्यनक्यरवी प्यएको मिततिे तवीस दिनक्भत्र सम्बम्न्त ब्क्तििे त्स्ो संस््य ित्य्ष गनने 

असधक्यरवीसिषि उिरू गन्ष सके्छ।
(५)  उपिफ्य (४) बिोजिि प्र्यप्तोउिरूवी छ्यनतवन गि्य्ष तनवेिकि्यई सिस्त्य प्रि्यन गनु्ष पनने िेखिएि्य ित्य्ष गनने 

असधक्यरवीिे त्स्ो तनवेिकि्यई सिस्त्य प्रि्यन गन्षको ि्यमग सम्बम्न्त संस््यि्यई आिेश दिन सके्छ।
(६)  उपिफ्य (५) बिोजिि आिेश भएि्य सो आिेश प्र्यप्ति गरेको स्यत दिन क्भत्र सम्बम्न्त संस््यिे 

तनवेिकि्यई सिस्त्य प्रि्यन गरवी सोको ि्यनक्यरवी ित्य्ष गनने असधक्यरवीि्यई गर्यउनु पननेछ । 
२२. सिस् हुन नप्यउने :

(१)  कुनै व्यक्ति एकै प्रकृततको एकभन््य वढवी संस््यको सिस् हुन प्यउने छैन । 
  तर रो ऐन प्र्यरम् हुनु असघ कुनै व्यक्ति एकै प्रकृततको एकभन््य बढवी संस््यको सिस् रहकेो भए रो 

ऐन प्र्यरम् भएको मिततिे तवीनवर्ष क्भत्र कुनै एक संस््यको ि्यत्र सिस्त्य क्यरि र्यख्नु पननेछ ।
(२)  रो ऐन प्र्यरम् हँुि्यक्य बित कुनै संस््यि्य नेप्यि सरक्यरको तनक्यर व्य िफ्य २० को उपिफ्य (२) ि्य 

उले्ि भएिेखि ब्यहेकको अन्य कुनै कृमत्रि व्यक्ति सिस् भएको भए प्यिँवर्ष क्भत्र सिस्त्य अन्त्य 
गनु्षपननेछ ।   

२३. सिस्त्यको सि्यप्प्त:
(१)  कुनै सिस्को सिस्त्य िेह्यरको अवस््यि्य सि्यप्त हुनेछाः—

(क) सिस्िे आफनो सिस्त्य त््यग गरेि्य,
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(ि) िग्यत्यर ब्यर्रक स्यध्यरणसभ्यि्य तबन्य सूिन्य तवीन पटकसम्म अनुपस्स्त भएि्य,
(ग)  रो ऐन,रस ऐन अन्ग्षत वनेको तनरि व्य तवतनरि बिोजिि सिस्िे प्यिन्य गनु्षपनने प्र्यवध्यनको 

ब्यरम्ब्यर उल्ङ्घन गरेि्य,
(घ)  संस््यको सिस्को हकि्य िफ्य २० बिोजििको रोग्त्य नभएि्य।

(२)  उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कुनै सिस्िे संस््यब्यट प्र्यप्तो व्य भुति्यन गनु्ष पनने 
कुनै रकि भएि्य सो फरफ्यरक नभएसम्म व्य तनििे लिएको ऋण,ततनु्ष पनने कुनै ि्ययरत्व व्य अन्य कुनै 
सिस्को तफ्ष ब्यट सधतो व्य िि्यनत बसेकोि्य सोको ि्ययरत्व फरफ्यरक नभएसम्म तनिको सिस्त्य 
सि्यप्त हुने छैन । 

(३) रस िफ्यि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन स्यध्यरणसभ्य बोि्यउने तनण्षर भइसकेपलछ स्यध्यरणसभ्य 
सम्पन्न नभएसम्म कसैि्यई पतन सिस्त्यब्यट हट्यउन सदकने छैन ।

२४. सुतवध्य प्र्यप्त  गन्ष नसके् : कुनै सिस्िे सहक्यरवी संस््यि्यई ततनु्ष पनने कुनै ि्ययरत्व तनध्य्षररत सिरक्भत्र  भुति्यन 
नगरेि्य व्य रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत वनेको तनरि तथि्य तवतनरि बिोजिि सिस्िे प्यिन गनु्षपनने व्यवस््यको 
ब्यरम्ब्यर उलं्घन गरेि्य त्स्ो सिस्िे अन्य सिस् सरहको सुतबध्य प्र्यप्त  गन्ष सके् छैन ।

पररचे्ि –६
स्यध्यरणसभ्य, समितत तथि्य िेि्य सुपररवेषिण समितत

२५. स्यध्यरणसभ्य: 
(१)  सहक्यरवी संस््यको सवकोच्च अङ्गको रुपि्य स्यध्यरणसभ्य हुनेछ ।
(२)  सहक्यरवी संस््यक्य सब ैसिस्हरू स्यध्यरणसभ्यक्य सिस् हुने छन ्।
(३)  सहक्यरवी संस््यको स्यध्यरणसभ्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ:–

(क) प्र्यरस्म्क स्यध्यरणसभ्य,
(ि) व्यर्रक स्यध्यरणसभ्य,
(ग) तवशेर स्यध्यरणसभ्य ।

२६. प्र्यरस्म्क स्यध्यरण सभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: प्र्यरस्म्क स्यध्यरणसभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर 
बिोजिि हुनेछ :–
(क) प्र्यरस्म्क स्यध्यरणसभ्य हुने असघल्ो दिनसम्मको क्यि क्यरब्यहवी र आर्थिक क्यरोब्यरको ि्यनक्यरवी लिने,
(ि)  ि्यिू आर्थिक वर्षको ि्यमग व्यर्रक क्यर्षक्ि तथि्य बिेट स्वीकृत गनने,
(ग)  प्रततवेिन तथि्य तवत्तवीर तववरण अनुिोिन गनने,
(घ)  तवतनरिि्य उले्ि भए बिोजिि समितत व्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको तनव्य्षिन गनने,
(ङ)  आन्ररक क्यर्षतवसध प्यररत गनने,
(ि)  िेि्य परवीषिकको तनरकु्ति र तनिको प्यररश्मिक तनध्य्षरण गनने, 
(छ)  तवतनरिि्य तोदकए बिोजििक्य अन्य क्यर्षहरू गनने ।

२७. व्यर्रक स्यध्यरणसभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : व्यर्रक स्यध्यरणसभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर 
बिोजिि  हुनेछ :–
(क) व्यर्रक क्यर्षक्ि तथि्य बिेट स्वीकृतत गनने,
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(ि) व्यर्रक िेि्य परवीषिण प्रततवेिन अनुिोिन गनने,
(ग) समितत व्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको तनव्य्षिन तथि्य तवघटन गनने,
(घ) सञ््यिक व्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको संरोिक व्य सिस्ि्यई पिब्यट हट्यउने,
(ङ) समितत व्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको व्यर्रक प्रततवेिन प्यररत गनने,
(ि) तवतनरि संशोधन तथि्य आन्ररक क्यर्षतवसध प्यररत गनने,
(छ)  िेि्य परवीषिकको तनरकु्ति र तनिको प्यररश्मिक तनध्य्षरण गनने,
(ि)  संस््य एकरीकरण व्य तवघटन सम्बन्वी तनण्षर गनने,
(झ)  प्यररश्मिक िग्यरतक्य सुतवध्य तोके्,
(ञ)  ऋण तथि्य अनुि्यन प्र्यप्त गनने सम्बन्ि्य तनण्षर गनने,
(ट) सिस्को ि्ययरत्व मिन्यह्य दिने,
(ठ)  समितति्यई आवश्यक तनिनेशन दिने,
(ि)  तवतनरिि्य तोदकए बिोजििक्य अन्य क्यर्षहरू गनने ।

२८. स्यध्यरणसभ्यको बठैक :
(१)  समिततिे सहक्यरवी संस््य ित्य्ष भएको मिततिे तवीन िदहन्यक्भत्र प्र्यरस्म्क स्यध्यरणसभ्य बोि्यउनु पननेछ ।
(२) समिततिे प्रते्क आर्थिक वर्ष सि्यप्त भएको मिततिे छ िदहन्यक्भत्र व्यर्रक स्यध्यरणसभ्य बोि्यउनु पननेछ ।
(३) समिततिे िेह्यरको अवस््यि्य तवशेर स्यध्यरण सभ्य बोि्यउनु पननेछ :–

(क)  संस््यको क्यि तवशेरिे तवशेर स्यध्यरण सभ्य बोि्यउनुपनने समिततव्यट तनण्षर भएि्य,
(ि)  िफ्य ३८ को उपिफ्य (१) को िण् (छ) बिोजिि िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको ससफ्यररसि्य,
(ग)  कुनै सञ््यिकिे तवशेर स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन पेश गरेको प्रस््यव समिततद््यर्य प्यररत भएि्य,
(घ)  तवशेर स्यध्यरणसभ्य बोि्यउनु पनने क्यरण िुि्यइ पस्च्चस प्रततशत सिस्िे समितत सिषि तनवेिन 

दिएि्य,
(ङ) िफ्य २९ कोउपिफ्य (१) बिोजिि ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे तनिनेशन दिएि्य,

(४) उपिफ्य (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यको सञ््यिक व्य व्यवस््यपकब्यट आफनो 
जिम्मवे्यरवी पूर्य नगरवी संस््य सञ््यिनि्य सिस््य उत्न्न भएको अवस््यि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीि्यई ि्यनक्यरवी 
दिई स्यध्यरण सिस्हरू िध्बे्यट बहुित सिस् उपस्स्त भई तवशेर स्यध्यरण सभ्य गन्ष सदकनेछ ।

२९. तवशेर स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन तनिनेशन दिन सके्: 
(१)  संस््यको तनरवीषिण व्य सुपरवीवेषिण गि्य्ष व्य कसैको उिरूवी परवी छ्यनतवन गि्य्ष िेह्यरको अवस््य िेखिन 

आएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो सहक्यरवी संस््यको समितति्यई स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन तनिनेशन दिन 
सके्छ :–  
(क)  सहक्यरवीको िूल्, ि्यन्यत्य तथि्य ससद््यन् तवपररत क्यर्ष गरेि्य, 
(ि)  रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तवतनरि तथि्य आन्ररक क्यर्षतवसध तवपरवीत क्यर्ष गरेि्य,
(घ)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे दिएको तनिनेशनको ब्यरम्ब्यर उल्ङ्घन गरेि्य,
(ङ)  िफ्य ३१ को उपिफ्य (२) बिोजिि ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे आिेश दिएि्य।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन तनिनेशन प्र्यप्त्य भएि्य समिततिे सो तनिनेशन प्र्यप्त ्भएको 
मिततिे पैंतवीस दिनक्भत्र स्यध्यरणसभ्यको बठैक बोि्यउनु पननेछ र स्यध्यरणसभ्यको बठैकि्य उिरूवी व्य 
तनरवीषिणक्य क्िि्य िेखिएक्य तवररि्य छिफि गरवी सोको प्रततवेिन ित्य्ष गनने असधक्यरवीसिषि पेश गनु्ष 
पननेछ ।
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(३)  उपिफ्य (१) व्य (२) ि्य उल्ल्खित अवसधक्भत्र समिततिे स्यध्यरणसभ्य नबोि्यएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे 

त्स्ो स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन सके्छ ।
(४)  सहक्यरवी संस््यको स्यध्यरणसभ्यको ि्यमग गणपूरक संख्य तत््यि क्यरि रहकेो सिस् संख्यको एक्यउन्न 

प्रततशत हुनेछ । 
 तर पदहिो पटक ि्यदकएको स्यध्यरण सभ्यि्य गणपुरक संख्य नपुगेि्य त्सको स्यत दिन क्भत्र िोस्ो पटक 

स्यध्यरण सभ्य बोि्यउनु पनने र रसरवी िोस्ो पटक बोि्यइएको स्यध्यरण सभ्यि्य संि्यिक समिततको बहुित 
सदहत एक ततह्यई स्यध्यरण सिस्हरुको उपस्स्तत भएि्य स्यध्यरण सभ्यको गणपुरक संख्य पुगेको 
ि्यतननेछ ।

(५)  उपिफ्य (४) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िफ्य २८ को (४) ि्य भएको व्यवस््य सोहवीअनुस्यर 
हुनेछ ।

(६)  िईु हि्यर व्य सोभन््य बढवी सिस् भएको संस््यिे स्यध्यरण सभ्य गि्य्ष सि्यन क्यर्षसूिवीि्य तोदकए 
बिोजिि सिस् संख्यको आध्यरि्य वि्य-वि्य व्य अन्य प्यरकको स््यनि्य संि्यिक सिस्हरुि्यई पठ्यई 
स्यध्यरण सभ्य गन्ष र त्स्ो सभ्यको तनण्षर प्रि्यक्णत गन्ष प्रतततनसधहरु छनौट गरवी त्स््य प्रतततनसधहरुको 
उपस्स्ततको सभ्यिे अम्न्ि तनण्षर प्रि्यक्णत गनने व्यवस््य मिि्यउन सके्छ ।

३०. सञ््यिक समितत :
(१)   सहक्यरवी संस््यि्य स्यध्यरणसभ्यब्यट तनव्य्षचित एक सञ््यिक समितत रहनेछ । 
 तर,  एउटै व्यक्ति िग्यत्यर एउटै पिि्य िईु पटकभन््य बढवी सञ््यिक हुन प्यउने छैन ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको समितति्य उपिब्ध भएसम्म कतिवीि्य तेत्तवीस प्रततशत िदहि्य सिस्को 

प्रतततनसधत्व सुतनजश्त गनु्ष पननेछ । 
(३)  एउटै पररव्यरको एकभन््य बढवी सिस् एकै अवसधि्य सञ््यिक तथि्य िेि्य समिततको पिि्य उम्मिेव्यर बन्न 

र तनव्य्षचित हुन सके् छैन ।
(४)  कुनै संस््यको सञ््यिक सोहवी संस््यको कि्षि्यरवी व्य आफनो संस््यिे सिस्त्य लिएको सहक्यरवी संघ व्य 

बङै्कब्यहके अकको कुनै संस््यको संि्यिक बन्न प्यउने छैन ।
 तर व्यर्रक िईु करोि रुपैर्यभन््य किको क्यरोव्यर गनने सहक्यरवी संस््यको सञ््यिकिे त्स्ो सहक्यरवी 

संस््यि्य कि्षि्यरवीको रुपि्य क्यि गन्ष ब्यध्य पनने छैन । व्यर्रक िईु करोिभन््य बदढ क्यरोव्यर गनने 
संस््यि्य कुनै संि्यिक कि्षि्यरवी रहकेो भए रो ऐन प्र्यरम् भएको मिततिे िईु वर्षक्भत्र त्स्ो संि्यिकिे 
कि्षि्यरवीको पि त््यग गरवी अकको कि्षि्यरवीको व्यवस््य गनु्षपननेछ । 

(५)  रो ऐन प्र्यरम् हुनुअसघ कुनै व्यक्ति एकभन््य बढवी संस््यको सञ््यिक व्य सोहवी व्य अकको संस््यको कि्षि्यरवी 
भएकोि्य रो ऐन प्र्यरम् भएको मिततिे एक वर्षक्भत्र कुनै एक संस््यको ि्यत्र सञ््यिक व्य कि्षि्यरवी रहनु 
पननेछ ।

(६)  समिततको क्यर्य्षवसध ि्यर वर्षको हुनेछ ।
३१. सञ््यिक समिततको तनव्य्षिन :

(१)  समिततिे आफनो क्यर्य्षवसध सि्यप्त हुनु कस्तिि्य एक िदहन्य असघ अकको समिततको तनव्य्षिन गर्यउनु 
पननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि समिततको तनव्य्षिन नगर्यएको ि्यनक्यरवी प्र्यप्त  भएि्य त्स्ो ि्यनक्यरवी प्र्यप्त। 
भएको मिततिे छ िदहन्यक्भत्र समिततको तनव्य्षिन गर्यउन ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे सम्बम्न्त समितति्यई 
आिेश दिन सके्छ ।
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(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे आिेश दिएकोि्य सम्बम्न्त समिततिे सो आिेश बिोजििको 

सिर्यवसधक्भत्र समिततको तनव्य्षिन गर्यई ित्य्ष गनने असधक्यरि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ।
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि समिततको तनव्य्षिन नगर्यएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरिे त्स्ो संस््य सिस् रहकेो 

ि्यसथिल्ो संघ भए सो संघको प्रतततनसध सिेति्यई सहभ्यगवी गर्यई समिततको तनव्य्षिन सम्बन्वी समू्पण्ष 
क्यर्ष गनने गर्यउनेछ ।

(५)  उपिफ्य (४) बिोजििको तनव्य्षिन क्यर्षि्य सहरोग पुर्य्षगउनु सम्बम्न्त समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरूको 
कत्षव्य हुनेछ । 

(६)  उपिफ्य (५) बिोजिि तनव्य्षिन गर्यउँि्य ि्यगेको समू्पण्ष िि्ष सम्बम्न्त संस््यिे व्यहोनु्ष पननेछ।
(७)  रस िफ्य बिोजिि समिततको अकको तनव्य्षिन नभएसम्मको ि्यमग समिततिे तवतनरिि्य व्यवस््य भए 

बिोजिि आफनो क्यर्ष सञ््यिन गननेछ । 
३२. समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : रस ऐनि्य अन्यत्र उल्ल्खित क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य अततररति 

समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :–
(क)  सहक्यरवीक्य िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन् बिोजिि सहक्यरवी संस््यको सञ््यिन गनने,
(ि)  आर्थिक तथि्य प्रश्यसकरीर क्यर्ष गनने, गर्यउने,
(ग)  प्र्यरस्म्क स्यध्यरणसभ्य, व्यर्रक स्यध्यरणसभ्य तथि्य तवशेर स्यध्यरणसभ्य बोि्यउने,
(घ)  स्यध्यरणसभ्यक्य तनण्षरहरू क्यर्य्षन्वरन गनने, गर्यउने,
(ङ)  संस््यको नवीतत, रोिन्य, बिेट तथि्य ब्यर्रक क्यर्षक्िको तिु्षि्य गरवी स्यध्यरणसभ्य सिषि पेश गनने,
(ि)  संस््यको सिस्त्य प्रि्यन गनने तथि्य सिस्त्यब्यट हट्यउने, 
(छ)  शेरर न्यिस्यरवी तथि्य दफत्य्ष सम्बन्वी क्यर्ष गनने,
(ि)  सम्बम्न्त संघको सिस्त्य लिने,
(झ)  तवतनरि तथि्य आन्ररक क्यर्षतवसध तर्यर गरवी स्यध्यरणसभ्यि्य पेश गनने, 
(ञ)  संस््यको क्यर्षषिते्रक्भत्र संस््यको क्यरोब्यर र व्यवस्यरको दहत प्रवद््षनको ि्यमग आवश्यक क्यर्ष गनने,गर्यउने,

३३. सञ््यिक पिि्य बह्यि नरहने: िेह्यरको कुनै अवस््यि्य सञ््यिक आफनो पिि्य बह्यि रहन सके् छैन:-
(क)  तनििे दिएको र्यिवीन्यि्य समिततब्यट स्वीकृत भएि्य,
(ि)  तनिि्यई िफ्य ३४ उपिफ्य (१) बिोजिि सञ््यिकब्यट हट्यउने तनण्षर भएि्य,
(ग)  तनि अकको संस््यको सञ््यिक रहिे्य,
(घ)  तनि सोहवी व्य अकको संस््यको कि्षि्यरवी रहेि्य,
 तर िफ्य ३० को उपिफ्य (४) को प्रततबन््यत्मक व्यक््यशंि्य िेखिएको कुर्यि्य सोहवीबिोजिि हुनेछ ।
(ङ) तनि सोहवी व्य अकको संस््यको िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको पिि्य रहेि्य
(ि)  तनिको िृतु् भएि्य।

३४. सञ््यिकि्यई पिब्यट हट्यउन सके्:
(१)  स्यध्यरणसभ्यिे वहुितको तनण्षरब्यट िेह्यरको कुनै अवस््यि्य सञ््यिकि्यई समिततको सञ््यिक पिब्यट 

हट्यउन सके्छ :–
(क) आर्थिक दहन्यमिन्य गरवी सम्बम्न्त संस््यि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुर्य्षकएि्य,
(ि)  अनसधकृत तवरिे सम्बम्न्त संस््यको क्यरोब्यर सम्बन्वी तवररको गोपतनरत्य भङ्ग गरेि्य,
(ग)  सम्बम्न्त संस््यको क्यरोब्यर र व्यवस्यरसँग प्रततस्पध्य्ष हुने गरवी सि्यन प्रकृततको क्यरोब्यर व्य 

व्यवस्यर गरेि्य,
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(घ)  सम्बम्न्त संस््यको अदहत हुने कुनै क्यर्ष गरेि्य, 
(ङ)  तनि श्यरवीररक व्य ि्यनससक रुपि्य क्यि गन्ष नसके् भएि्य,
(ि)  कुनै सञ््यिकि्य रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि व्य तवतनरिि्य उल्ल्खित रोग्त्य 

नरहिे्य ।
(२)  कुनै सञ््यिकि्यई समिततको पिब्यट हट्यउने तनण्षर गनु्ष असघ त्स्ो सञ््यिकि्यई स्यध्यरणसभ्य सिषि 

सफ्यई पेश गनने िन्यससब ि्यदफकको िौक्य दिइनेछ । 
(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको अवसधक्भत्र कुनै सञ््यिकिे सफ्यई पेश नगरेि्य व्य तनििे पेश गरेको सफ्यई 

सन्ोरिनक नभएि्य स्यध्यरणसभ्यिे त्स्ो सञ््यिकि्यई पिब्यट हट्यउन सके्छ । 
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि सञ््यिकको पिब्यट हट्यइएको सिस् समिततको िईु क्यर्षक्यिसम्मको तनव्य्षिनि्य 

उम्मिेव्यर बन्न प्यउने छैन ।   
(५)  उपिफ्य (३) बिोजिि कुनै सञ््यिक पिब्यट हटेि्य त्स्ो पिि्य स्यध्यरणसभ्यिे ब्यकँरी अवसधको ि्यमग 

अकको सञ््यिकको तनव्य्षिन गननेछ ।
३५. तनिवी स््यथि्ष सि्यवेश भएको तनण्षर प्रकृर्यि्य संिग् हुन नहुने  :

(१)  सञ््यिकिे आफनो तनिवी स््यथि्ष सि्यवेश भएको तनण्षर प्रदक्र्यि्य संिग् हुनुहँुिैन ।
(२)  सञ््यिकिे आफूि्यईि्यत्र व्यक्तिगत फ्यइि्य हुनेगरवी संस््यि्य कुनै क्यर्ष गन्ष गर्यउन हँुिैन ।
(३)  कुनै सञ््यिकिे उपिफ्य (१) को तबपरवीत हुने गरवी व्य आफनो असधक्यर षिते्रभन््य ब्यदहर गई कुनै क्यि 

क्यरब्यहवी गरे गर्यएि्य त्स्ो क्यि क्यरब्यहवी प्रतत त्स्ो सञ््यिक व्यक्तिगत रूपि्य उत्तरि्यरवी हुनेछ र 
त्स्ो क्यि क्यरब्यहवीब्यट संस््यको, सिस् व्य अन्य कुनै व्यक्तिि्यई ह्यनवी नोक््यनवी हुन गएको रहछे भने 
त्स्ो ह्यनवी नोक््यनवी तनिको ि्यरिेथि्यब्यट असूि उपर गररनेछ ।

३६. समिततको तवघटन :
(१)  स्यध्यरणसभ्यिे िेह्यरको अवस््यि्य समिततको तवघटन गन्ष सके्छाः–

(क) समिततको बितनरतपूण्ष क्यर्षब्यट संस््यको क्यरोब्यर िोखििि्य परेि्य,
(ि) संस््यिे ततनु्षपनने ि्ययरत्व तोदकएको सिरक्भत्र भुति्यन गन्ष नसकेि्य,
(ग)  तवतनरिि्य उल्ल्खित उदे्श्य र क्यर्ष तवपररतको क्यि गरेि्य, 
(घ)  समिततिे आफनो जिम्मवे्यरवी पूर्य नगरेि्य,
(ङ)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि्यविवीि्य उल्ल्खित शत्ष व्य ित्य्ष गनने  असधक्यरवीिे 

दिएको तनिनेशनको ब्यरम्ब्यर उल्ङ्घन गरेि्य ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि समितत तवघटन भएि्य स्यध्यरणसभ्यिे नर्य ँसमिततको तनव्य्षिन गननेछ ।
(३)  समिततिे रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे दिएको तनिनेशन 

प्यिन्य नगरेि्य व्य िफ्य २९ को उपिफ्य (२) बिोजिि पेश भएको प्रततवेिन सिेतको आध्यरि्य ित्य्ष गनने 
असधक्यरवीिे समितति्यई उिरूवी व्य तनरवीषिणको क्िि्य िेखिएक्य तवररवस्कुो ग्यस्म्र्षत्यको आध्यरि्य 
बढवीि्य छ िदहन्यको सिर दिई सुध्यर गनने िौक्य दिन सके्छ र त्स्ो सिर्यवसध क्भत्र पतन सुध्यर नगरेि्य 
त्स्ो समितत तवघटन गननेछ ।

(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि समितत तवघटन भएि्य त्सरवी तवघटन गररएको मिततिे तवीन िदहन्य क्भत्रि्य अकको 
समिततको तनव्य्षिन सम्पन्न गर्यउन र त्स्ो तनव्य्षिन नभएसम्म संस््यको िैतनक क्यर्ष सञ््यिन गन्ष ित्य्ष 
गनने असधक्यरवीिे तोदकए बिोजििको एक तिथि्ष समितत गठन गनु्ष पननेछ ।

(५)  रस िफ्य बिोजिि अकको समिततको तनव्य्षिन गर्यउँि्य ि्यगेको समू्पण्ष िि्ष सम्बम्न्त संस््यिे व्यहोननेछ ।
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३७. िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको गठन :

(१)  संस््यि्य आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवीि्यई सुदृढ गन्ष तोदकए बिोजििको रोग्त्य पुगेक्य एकिन्य संरोिक 
र िईुिन्य सिस्हरू रहने गरवी स्यध्यरणसभ्यिे तनव्य्षिनब्यट िेि्य सुपरवीवेषिण समितत गठन गननेछ ।

(२) एउटै पररव्यरको एकभन््य बढवी व्यक्ति एकै अवसधि्य एउटै संस््यको सञ््यिक व्य िेि्य सुपररवेषिण 
समिततको संरोिक व्य सिस् पिि्य उम्मिेव्यर बन्न र तनव्य्षचित हुन सके् छैन ।

३८. िेि्य सुपररवेषिण समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
(१) िेि्य सुपररवेषिण समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :–

(क)  प्रते्क िौि्यससकि्य सहक्यरवी संस््यको आन्ररक िेि्यपरवीषिण गनने, गर्यउने,
(ि)  आन्ररक िेि्यपरवीषिण गि्य्ष िेि्यपरवीषिणक्य आध्यरभूत ससद््यन्को प्यिन्य गनने, गर्यउने,
(ग)  तवत्तवीर तथि्य आर्थिक क्यरोव्यरको तनरवीषिण तथि्य िूल््यङ्कन गनने, गर्यउने,
(घ)  समिततको क्यि क्यरव्यहवीको तनरमित सुपररवेषिण गनने र समितति्यई आवश्यक सुझ्यव दिने,
(ङ)  स्यध्यरणसभ्यको तनिनेशन, तनण्षर तथि्य समिततक्य तनण्षर क्यर्य्षन्वरन भए नभएको अनुगिन गनने,
(ि)  िेि्य सम्बन्वी प्रततवेिन र समिततको क्यि क्यरब्यहवीको सुपररवेषिण सम्बन्वी व्यर्रक प्रततवेिन 

स्यध्यरणसभ्य सिषि पेश गनने, 
(छ)  आफूिे पटक पटक दिएक्य सुझ्यव क्यर्य्षन्वरन नभएको क्यरणब्यट कुनै संस््यको दहति्य 

प्रततकूि असर परेि्य व्य त्स्ो संस््यको नगि व्य जिन्सवी सम्पचत्तको व्य्यपक रूपि्य दहन्यमिन्य 
व्य अतनरमितत्य भएको व्य संस््य गम्वीर आर्थिक संकटि्य पन्ष ि्यगेकोि्य सोको क्यरण िुि्यई 
तवशेर स्यध्यरणसभ्य बोि्यउन समितत सिषि ससफ्यररस गनने ।

(ि) आवश्यक परेि्य आन्ररक िेि्य परवीषिक तनरकु्तिक्य ि्यमग तवीन िन्यको न्यि सञ््यिक समितति्य 
ससफ्यररस गनने ।

(२) िेि्य सुपररवेषिण समिततको संरोिक व्य सिस् संस््यको िैतनक आर्थिक प्रश्यसतनक क्यर्षि्य सहभ्यगवी 
हुन प्यउने छैन ।

पररचे्ि–७
बित तथि्य ऋण पररि्यिन

३९. सिस् केन्न्द्रत भई बित तथि्य ऋणको क्यरोब्यर गनु्ष पनने :
(१)  संस््यिे आफन्य सिस्हरूको ि्यत्र बित स्वीक्यर गन्ष, सोको पररि्यिन गन्ष र सिस्ि्यई ि्यत्र ऋण प्रि्यन 

गन्ष सके्छ ।
(२)  उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन बित तथि्य ऋणको िुख क्यरोब्यर गनने गरवी ित्य्ष 

भएको संस््य ब्यहके अन्य तवररगत व्य वहुउदे्श्यवीर संस््यिे बित तथि्य ऋणको िुख क्यरोव्यर गन्ष प्यउने 
छैन। 

 तर रो ऐन प्र्यरम् हुनु असघ बहुउदे्श्यवीर व्य तवररगत संस््यको रुपि्य ित्य्ष भई िुख क्यरोव्यरको रुपि्य 
वित तथि्य ऋणको क्यरोव्यर गिदै आएको भए त्स्ो संस््यिे तवीन वर्ष क्भत्रि्य वित तथि्य ऋणको िुख 
क्यरोव्यर नहुने गरवी ित्य्ष हँुि्यक्य बिति्य उले्ि गररएको िुख क्यरोव्यर गनने गरवी संस््य सञ््यिन 
गनु्षपननेछ ।

(३) संस््यिे सिस्ि्यई प्रि्यन गनने ऋणि्य सेव्य शुल्क र नववीकरण शुल्क लिन प्यइने छैन ।
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(४)  बित र ऋणको ब््यििर तबिको अन्र छ प्रततशतभन््य बढवी हुने छैन । 
(५)  संस््यिे प्रि्यन गरेको ऋणि्य ि्यग्े ब््यिि्यई िूि ऋणि्य पूँिवीकृत गरवी सोको आध्यरि्य ब््यि िग्यउन 

प्यइने छैन ।
(६) संस््यिे कुनैपतन कम्पनवीको शेरर िररि गन्ष सके् छैन । 
 तर, 

(१)  संस््यको ि्ययरत्वप्रतत प्रततकूि नहुने गरवी संस््यिे स्प्ररोिनको ि्यमग अिि सम्पचत्त िरवीि तथि्य 
पूव्य्षध्यर तनि्य्षण एवं संस््य र सिस्हरुको दहति्य उत््यिन र सेव्यको षिते्रि्य प्र्यथिमिक पूँिवी कोर 
पररि्यिन गन्ष व्यध्य पनने छैन ।

(२)  रो ऐन प्र्यरम् हुनु असघ कुनै संस््यिे कुनै कम्पनवीको शेरर िररि गरेको भएि्य त्स्ो शेरर रो 
ऐन प्र्यरम् भएको मिततिे एक वर्ष अवसधक्भत्र हस््यन्रण गररसकु् पननेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतनसंस््यिे रो ऐन प्र्यरम् हुनुअसघ ित्य्ष भएक्य 
स्यन्य दकस्यनद््यर्य प्रवर्द्त तवत्तवीर संस््यको शेरर िररि गन्ष ब्यध्य पननेछैन ।

(७) संस््यिे शेरर पँूिवी कोरको िश गुण्यसम्म वित संकिन गन्ष सके्छ ।
(८)  संस््यिे ित्य्ष गि्य्षक्य बितक्य सिस् ब्यहके अन्य सिस्ि्यई सिस्त्य प्र्यप्त ्गरेको तवीन िदहन्य अवसध 

व्यततत नभई ऋण िग्यनवी गन्ष सके् छैन ।
४०. सन्भ्ष व्य्यििर सम्बन्वी व्यवस््याः 

(१)  संघवीर क्यनुन बिोजिि रजिष्््यरिे बित तथि्य ऋणको सन्भ्ष व्य्यििर तोक् सके्छ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि तोदकएको सन्भ्ष ब््यििर संस््यक्य ि्यमग तनिनेशक ब््यििर हुनेछ ।

४१. व्यक्तिगत बितको सवीि्य: संस््यि्य सिस्को व्यक्तिगत बितको सवीि्य तवीस ि्यिसम्म हुनेछ ।

पररचे्ि –९
आर्थिक स्ोत पररि्यिन

४२. शेरर तबक्री तथि्य दफत्य्ष सम्बन्वी व्यबस््य :
(१)  संस््यिे आफनो सिस्ि्यई शेरर तवक्री गन्ष सके्छ। 
(२)  उपिफ्य (१) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यिे एकै सिस्ि्यई आफनो कुि शेरर पूँिवीको 

बवीस प्रततशतभन््य बढवी हुने गरवी शेरर तबक्री गन्ष सके् छैन । 
 तर नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर व्य स््यनवीर तहको पूण्ष व्य आकं्शक स््यमित्व व्य तनरन्त्रण भएको संस््य 

व्य तनक्यरको हकि्य रो बने्ि ि्यगू हुने छैन।
(४)  संस््यको शेररको अदंकत िूल् प्रतत शेरर एक सर रुपैर्य ँहुनेछ । 
(५)  संस््यको शेररपूँिवी तवतनरिि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ ।
(६)  संस््यिे िुि्य बि्यरि्य शेरर तबक्री गन्ष प्यउने छैन ।
(७)  संस््यको िूिधनको रुपि्य रहकेो कुनै सिस्को शेरर सोहवी संस््यको ऋण व्य ि्ययरत्व ब्यहके अन्य कुनै 

ऋण व्य ि्ययरत्व व्यपत लिि्यि तबक्री गररने छैन ।
४३. रकि दफत्य्ष तथि्य ि्यत्य सञ््यिन सम्बन्वी व्यवस््य :

(१)  कुनै सिस्िे संस््यको सिस्त्य त््यग गरवी रकि दफत्य्ष लिन ि्यहेि्य तनिको कुनै ि्ययरत्व भए त्स्ो 



106

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
ि्ययरत्व भुति्यन गरेको मिततिे एक िदहन्यक्भत्र तनिको ब्यकँरी रकि तोदकए बिोजिि तनिि्यई दफत्य्ष गनु्ष 
पननेछ ।

(२)  कुनै सिस्िे संस््यि्य िम्म्य गरेको बित दफत्य्ष ि्यग गरेि्य तनिको कुनै ि्ययरत्व भए त्स्ो ि्ययरत्व कट््य 
गरवी ब्यकँरी रकि तोदकए बिोजिि तनिि्यई दफत्य्ष गनु्ष पननेछ। 

(३)  संस््यिे वित ि्यत्यहरु ि्यत्र संि्यिन गन्ष सके्छ ।   
४४. ऋण व्य अनुि्यन लिन सके्:

(१)  संस््यिे तविेशवी बैंक व्य तवत्तवीर संस््य व्य अन्य तनक्यरब्यट ऋण व्य अनुि्यन लिन व्य त्स्ो तनक्यरसँग 
स्यझिे्यरवीि्य क्यि गन्ष संघवीर क्यनून विोजिि स्वीकृतवी लिनु पनने छ ।

(२)  उपिफ्य (१) विोजिि तविेशवी बङै्क व्य तनक्यरब्यट ऋण व्य अनुि्यन लिन स्वीकृतवीको ि्यमग 
तोदकएविोजििको तववरणहरु सदहत ित्य्ष गनने असधक्यरवी सिषि तनवेिन दिनु पननेछ । 

(३)  उपिफ्य (२) विोजिि तनवेिन प्र्यप्त भएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य प्रस््यव पेश गनु्ष 
पननेछ । 

(४)  उपिफ्य (३) बिोजििको प्रस््यव नगर क्यर्षप्यलिक्यिे उपरतुि िेिेि्य स्वीकृतवीकोि्यमग िन्त्र्यिरि्य 
क्शफ्यररस गरर पठ्यउनेछ । 

४५. नेप्यि सरक्यरको सुरषिण प्र्यप्तठ गन्ष सके्: 
(१) संस््यिे तविेशवी बङै्क व्य तनक्यरसँग लिने ऋणि्य सुरषिण प्र्यप्त्य गनु्ष पनने भएि्य संघवीर क्यनून विोजिि 

स्वीकृततकोि्यमग ित्य्ष गनने असधक्यरर सिषि प्रस््यव सदहत तनवेिन दिनु पनने छ ।
(२) िफ्य (१) विोजिि   प्र्यप्त प्रस््यव उपरतुि िेखिएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे  संघवीर क्यनुन बिोजिि स्वीकृततको 

ि्यमग िन्त्र्यिरि्य क्शफ्यररस गरर पठ्यउनु पननेछ । 

पररचे्ि –१०
संस््यको कोर

४६ संस््यको कोर :(१) संस््यको कोरि्य िेह्यर बिोजििको रकि रहनेछ :–
(क) शेरर तबक्रीब्यट प्र्यप्ति रकि,
(ि) बितको रुपि्य प्र्यप्त्य रकि,
(ग) ऋणको रुपि्य प्र्यप्त्य रकि,
(घ) नेप्यि सरक्यरब्यट प्र्यप्ति अनुि्यन रकि,
(ङ) तविेशवी सरक्यर व्य अन्र्य्षतष््र संघसंस््यब्यट प्र्यप्तो अनुि्यन व्य सह्यरत्यको रकि,
(ि) व्यवस्ययरक क्यर्षब्यट आर्ित रकि,
(छ) सिस्त्य प्रवेश शुल्क,
(ि)  संस््यको न्यिि्य प्र्यप्त हुने अन्य िनुसुकै रकि ।

४७.  िगेि्य कोर :
(१)  संस््यि्य एक िगेि्य कोर रहनेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको कोरि्य िेह्यर बिोजििक्य रकि रहने छन ्:–

(क) आर्थिक वर्षको िूि बित रकिको कतिवीि्य पच्चवीस प्रततशत रकि, 
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(ि) कुनै संस््य, संघ व्य तनक्यरिे प्रि्यन गरेको पूँिवीगत अनुि्यन रकि,
(ग) स्स्र सम्पचत्त तवक्रीब्यट प्र्यप्तर रकि,
(घ)  अन्य स्ोतब्यट प्र्यप्तर रकि ।

(३)  उपिफ्य (१) बिोजििको िगेि्य कोर अतवभ्यज्य हुनेछ ।
४८. संरक्षित पँूिवी दफत्य्ष कोराः

(१)  संस््यि्य एक संरक्षित पँूिवी दफत्य्ष कोर रहनेछ ।
(२)  िफ्य ४७ बिोजििको िगेि्य कोरि्य सो िफ्यको उपिफ्य (२) को िण् (क) बिोजििको रकि छुट्ट्यई 

ब्यकँरी रहकेो रकिको कतिवीि्य पच्चवीस प्रततशत रकि उपिफ्य (१) बिोजििको कोरि्य व्यर्रक रुपि्य 
िम्म्य गनु्ष पननेछ ।

(३)  उपिफ्य (१) बिोजििको रकि सिस्िे गरेको संघवीर क्यनुनि्य तोदकए बिोजििको व्यर्रक क्यरोव्यरको 
आध्यरि्य सम्बम्न्त सिस्ि्यई उपिवध गर्यउनु पननेछ । 

४९. सहक्यरवी प्रवद््षन कोरसम्बन्वी व्यवस््य:
(१)  संस््यिे सहक्यरवी व्यवस्यरको प्रवद््षन गन्षको ि्यमग िफ्य ४७ बिोजिि िगेि्य कोरि्य सो िफ्यको उपिफ्य 

(२) को िण् (क) बिोजििको रकि छुट््यई ब्यकँरी रहकेो रकिको शून्य िशििव प्यिँ प्रततशतिे हुन 
आउने रकि संघवीर क्यनुनि्य व्यवस््य भए बिोजििको सहक्यरवी प्रवद््षन कोरि्य व्यर्रक रुपि्य िम्म्य गनु्ष 
पननेछ । 

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको कोरको उपरोग संघवीर क्यनुन व्यवस््य भएबिोजिि हुनेछ ।
५०.  अन्य कोर सम्बन्वी व्यबस््याः

(१)  िफ्य ४६, ४७, ४८ र ४९ ि्य उल्ल्खित कोरक्य अततररति संस््यि्य सहक्यरवी क्शषि्य कोर, शेरर ि्यभ्यशं 
कोर िग्यरत तोदकए बिोजििक्य अन्य कोरहरु रहन सके् छन ्।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको कोरको रकि सो कोरको उदे्श्य पूर्तक्य ि्यमग तवतनरिि्य तोदकए बिोजिि 
उपरोग गन्ष सदकनेछ । 

 तर एक वर्षको शेरर ि्यभ्यशंको रकि शेरर पँूिवीको पन्ध्र प्रततशतभन््य बढवी हुने छैन ।

पररचे्ि –११
अक्भिेि र सूिन्य

५१. अक्भिेि र्यख्नु पनने :
(१)  संस््यिे स्यध्यरण सभ्य, समितत तथि्य िेि्य सुपररबषेिण समितत बठैकक्य तनण्षर तथि्य क्यि क्यरब्यहवीको 

अद््यवसधक अक्भिेि सुरक्षित स्यथि र्यखु्न पननेछ ।
(२)  संस््यिे क्यरोब्यरसँग सम्बम्न्त तथि्य अन्य आवश्यक अक्भिेिहरू तोदकए बिोजिि सुरक्षित स्यथि र्यख्नु 

पननेछ ।
५२. तववरण उपिब्ध गर्यउनु पनने :

 संस््यिे िेह्यरक्य तववरणहरू सदहतको प्रततवेिन आ.व. सि्यप्त भएको तवीन िदहन्य क्भत्र ित्य्ष गनने 
असधक्यरवी सिषि पेश गनु्ष पननेछ :–

(क)  क्यरोब्यरको िौि्यससक र व्यर्रक प्रततवेिन तथि्य िेि्यपरवीषिण प्रततवेिन
(ि) ब्यर्रक क्यर्षक्ि नवीतत तथि्य रोिन्य,
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(ग) िुि बित सम्बन्वी नवीतत तथि्य रोिन्य,
(घ) सञ््यिकको न्यि तथि्य ब्यकँरी क्यर्य्षवसधको सूिवी,
(ङ) स्यध्यरणसभ्यको बठैक सम्बन्वी ि्यनक्यरवी,
(ि) शेरर सिस् संख्य र शेररपँूिवी,  
(छ) सञ््यिक व्य सिस्िे लिएको ऋण ततन्ष ब्यकँरी रहकेो रकि,
(ि)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे सिर सिरि्य तोदकदिएको अन्य तववरण ।

पररचे्ि – १२
िेि्य र िेि्यपरवीषिण

५३. क्यरोब्यरको िेि्य: संस््यको  क्यरोब्यरको िेि्य िोहोरो िेि्य प्रण्यिवीि्य आध्यररत र क्यरोब्यरको रथि्यथि्ष स्स्तत 
स्पष्रुपि्य िेखिने गरवी संघवीर क्यनून बिोजिि रजिष्््यरिे ि्यगू गरेको िेि्यि्यन (एक्यउन्न्टङ स्ट््यण्ि्ष) र रस 
ऐन बिोजिि प्यिन्य गनु्षपनने अन्य शत्ष तथि्य व्यवस््य बिोजिि र्यखु्न पननेछ ।

५४. िेि्यपरवीषिण:
(१)  संस््यिे प्रते्क आर्थिक वर्षको िेि्यपरवीषिण सो आर्थिक वर्ष सि्यप्त भएको मिततिे तवीन िदहन्यक्भत्र 

प्रिलित क्यनून बिोजिि इि्यितपत्र प्र्यप्तत िेि्यपरवीषिकद््यर्य गर्यउनु पननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको अवसध क्भत्र कुनै संस््यिे िेि्यपरवीषिण नगर्यएको प्यइएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे 

त्स्ो संस््यको िेि्य परवीषिण इि्यितपत्रप्र्यप्तर िेि्यपरवीषिकब्यट गर्यउन सके्छ।
(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि िेि्यपरवीषिण गर्यउँि्य िेि्यपरवीषिकि्यई दिनु पनने प्यररश्मिक िग्यरतको रकि 

सम्बम्न्त संस््यिे व्यहोननेछ । 
(४)  उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजिि िेि्यपरवीषिकिे गरेको िेि्यपरवीषिण प्रततवेिन अनुिोिनको ि्यमग 

स्यध्यरणसभ्यसिषि पेश गनु्ष पननेछ ।
(५)  उपिफ्य (४) बिोजिि पेश भएको िेि्यपरवीषिण प्रततवेिन स्यध्यरणसभ्यब्यट अनुिोिन हुन नसकेि्य पुनाः 

िेि्यपरवीषिणको ि्यमग स्यध्यरणसभ्यिे िफ्य ५५ को अधवीनि्य रहवी अकको िेि्यपरवीषिक तनरतुि गननेछ ।
५५. िेि्यपरवीषिकको तनरकु्ति :

(१)  संस््यको िेि्यपरवीषिण सम्बन्वी क्यर्ष गन्ष प्रिलित क्यनून बिोजिि इि्यितपत्र प्र्यप्तक िेि्यपरवीषिकहरू 
िध्बे्यट स्यध्यरणसभ्यिे एकिन्य िेि्यपरवीषिक तनरकु्ति गरवी प्यररश्मिक सिेत तोके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि िेि्यपरवीषिक तनरतुि गि्य्ष एउटै व्यक्ति, फि्ष व्य कम्पनवीि्यई िग्यत्यर तवीन 
आर्थिक वर्षभन््य बढवी हुने गरवी तनरतुि गन्ष सदकने छैन ।

५६. िेि्यपरवीषिकि्य तनरतुि हुन नसके् :
(१)  िेह्यरक्य व्यक्ति िेि्यपरवीषिकि्य तनरतुि हुन तथि्य तनरतुि भई सकेको भए सो पिि्य बह्यि रहन सके् 

छैन :-
(क) सहक्यरवी संस््यको सञ््यिक,
(ि)  सम्बम्न्त संस््यको सिस्,
(ग)  सहक्यरवी संस््यको तनरमित प्यररश्मिक प्यउने गरवी तनरतुि सल््यहक्यर व्य कि्षि्यरवी,
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(घ)  िेि्यपरवीषिण सम्बन्वी कसूरि्य सि्यर प्यएको तवीन वर्षको अवसध भुति्यन नभएको, 
(ङ)  ि्यि्यस्यहवीि्य परेको,
(ि)  भ्रष््यि्यर, ठगवी व्य नैततक पतन हुने अन्य फौिि्यरवी कसूरि्य सि्यर प्यएको प्यिँ वर्ष भुति्यन 

नभएको, 
(ि)  सम्बम्न्त संस््यसँग स््यथि्ष ब्यजझएको व्यक्ति ।

(२)  िेि्यपरवीषिकिे आफू तनरतुि हुनुअसघ उपिफ्य (१) बिोजिि अरोग् नभएको कुर्यको संस््य सिषि 
स्घोरण्य गनु्षपननेछ । 

(३) कुनै िेि्यपरवीषिक आफनो क्यर्षक्यि सि्यप्त नहँुिै कुनै संस््यको िेि्यपरवीषिण गन्ष अरोग् भएि्य व्य 
संस््यको िेि्यपरवीषिकको पिि्य क्यरि रहन नसके् स्स्तत उत्न्न भएि्य तनििे िेि्यपरवीषिण गनु्ष पनने व्य 
गरररहकेो क्यि तत््यि रोकरी सो कुर्यको ि्यनक्यरवी लिखित रुपि्य संस््यि्यई दिनु पननेछ ।

(४)  रस िफ्यको प्रततकूि हुनेगरवी तनरतुि भएको िेि्यपरवीषिकिे गरेको िेि्यपरवीषिण ि्यन्य हुने छैन । 

पररचे्ि – १३
छुट,सुतवध्य र सहुलिरत

५७. छुट, सुतवध्य र सहुलिरत: 
(१)  संस््यि्यई प्र्यप्त हुने छुट, सुतवध्य र सहुलिरत संघवीर क्यनुन बिोजिि हुनेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) ि्य उले्खित छुट, सुतवध्य र सहुलिरत ब्यहेक संस््यि्यई प्र्यप्त हुने अन्य छुट, सुतवध्य र 

सहुलिरत तोदकए बिोजिि हुनेछ । 

पररचे्ि—१४
ऋण असुिवी तथि्य ब्यकँरी बक्ौत्य

५८. ऋण असूि गनने:
(१) कुनै सिस्िे संस््यसँग गरेको ऋण सम्झौत्य व्य शत्ष कबलुिरतको प्यिन्य नगरेि्य, लिितको भ्यि्यक्भत्र 

ऋणको स्यव्य,ँ ब््यि र हि्य्षन्य िुति्य नगरेि्य व्य ऋण लिएको रकि सम्बम्न्त क्यिि्य निग्यई दहन्यमिन्य 
गरेको िेखिएि्य त्स्ो सिस्िे ऋण लििं्य र्यिेको सधतोि्यई सम्बम्न्त संस््यिे लिि्यि तबक्री गरवी व्य 
अन्य कुनै व्यवस््य गरवी आफनो स्यवँ्य, ब््यि र हि्य्षन्य असूि उपर गन्ष सके्छ। सधतो सम्बम्न्त संस््यिे 
सक्यरे पश््यत ्पतन ऋणवीिे स्यवँ्य ब््यि िवुै भुति्यनवी गरवी सधतो ब्यपतको सम्पचत्त दफत्य्ष लिन ि्यहेि्य दफत्य्ष 
गनु्षपननेछ ।

(२)  कुनै सिस्िे संस््यि्य र्यिेको सधतो कुनै दकससििे कसैि्यई हक छोदिदिएि्य व्य अन्य कुनै क्यरणब्यट 
त्स्ो सधतोको िूल् घटन् गएि्य त्स्ो ऋणवीि्यई तनजश्त म््यि दिई थिप सधतो सुरषिण र्यख्नि   िग्यउन 
सदकनेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि ऋणवीिे थिप सधतो नर्यिेि्य व्य उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजििको सधतोब्यट पतन 
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स्यवँ्य, ब््यि र हि्य्षन्यको रकि असूि उपर हुन नसकेि्य त्स्ो ऋणवीको हक ि्यग्े अन्य ि्यरिथेि्यब्यट 
पतन स्यवँ्य, ब््यि र हि्य्षन्य असूि उपर गन्ष सदकनेछ । 

(४)  रस िफ्य बिोजिि स्यवँ्य, ब््यि र हि्षन्य असूि उपर गि्य्ष ि्यगेको िि्षको रकि तथि्य असूि उपर भएको 
स्यवँ्य, व्य्यि र हि्य्षन्यको रकि कट््य गरवी ब्यकँरी रहन आएको रकि सम्बम्न्त ऋणवीि्यई दफत्य्ष दिनु 
पननेछ। 

(५)  रस िफ्य बिोजिि कुनै संस््यिे ऋणवीको सधतो व्य अन्य ि्यरिेथि्य लिि्यि तबक्री गि्य्ष लिि्यि सक्यनने 
व्यक्तिको न्यिि्य सो सधतो व्य ि्यरिथेि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि रजिष््शेन व्य ि्यखिि ि्यरेि गन्षको 
ि्यमग सम्बम्न्त क्यर्य्षिरि्य िेिवी पठ्यउनेछ र सम्बम्न्त क्यर्य्षिरिे पतन सोहवी बिोजिि रजिष््शेन व्य 
ि्यखिि ि्यरेि गरवी सोको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त संस््यि्यई दिनु पननेछ ।

(६)  रस िफ्य बिोजिि सधतो र्यिेको सम्पचत्त लिि्यि तबक्री गि्य्ष कसैिे सक्यर नगरेि्य त्स्ो सम्पचत्त 
सम्बम्न्त संस््य आफैं िे सक्यर गन्ष सके्छ ।

(७)  उपिफ्य (६) बिोजिि आफैं िे सक्यर गरेि्य त्स्ो सम्पचत्त सम्बम्न्त संस््यको न्यिि्य रजिष््शेन व्य 
ि्यखिि ि्यरेि गन्ष सम्बम्न्त क्यर्य्षिरि्य िेिवी पठ्यउनेछ र त्सरवी िेिवी आएि्य सम्बम्न्त क्यर्य्षिरिे 
सोहवी बिोजिि रजिष््शेन व्य ि्यखिि ि्यरेि गरवी दिनु पननेछ ।

५९.   क्यिो सूिवी सम्बन्वी व्यवस््याः संस््यब्यट ऋण लिई  रकिको अपििन गनने व्य तोदकएको सिर्यवसध क्भत्र ऋणको 
स्यवँ्य व्य्यि दफत्य्ष नगनने व्यक्तिको न्यि न्यिेशवी सदहत क्यिोसूिवी प्रक्यशन सम्बन्वी व्यवस््य संघवीर क्यनुन 
बिोजिि हुनेछ ।

६०. कि्य्ष सूिन्य केन्द्र सम्बन्वी व्यवस््याः कि्य्ष सूिन्य केन्द्र सम्बन्वी व्यवस््य संघवीर क्यनुन बिोजिि हुनेछ ।
६१ ब्यकँरी बक्ौत्य असूि उपर गनने : कसैिे संस््यि्यई ततनु्ष बझु्यउनु पनने रकि नततरवी ब्यकँरी र्यिेि्य त्स्ो रकि र 

सोको ब््यि सिेत ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो व्यक्तिको ि्यरिथेि्यब्यट असूि उपर गररदिन सके्छ ।
६२.  रोक््य र्यख्न  िेिवी पठ्यउने:

(१)  संस््य व्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे िफ्य ५८ र ६१ को प्ररोिनको ि्यमग कुनै व्यक्तिको ि्यत्य, ि्यरिथेि्यको 
स््यमित्व हस््यन्रण, न्यिस्यरवी व्य तबक्री गन्ष नप्यउने गरवी रोक््य र्यख्नथि सम्बम्न्त तनक्यरि्य िेिवी पठ्यउन 
सके्छ । 

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि रोक््यको ि्यमग िेिवी आएि्य सम्बम्न्त तनक्यरिे प्रिलित क्यनून बिोजिि त्स्ो 
व्यक्तिको ि्यत्य,ि्यर िथेि्यको स््यमित्व हस््यन्रण, न्यिस्यरवी व्य तबक्री गन्ष नप्यउने गरवी रोक््य र्यखख्नर्यिवी 
दिनु पननेछ ।

६३. अग््यसधक्यर रहने: कुनै व्यक्तििे संस््यि्यई ततनु्ष पनने ऋण व्य अन्य कुनै ि्ययरत्व नततरेि्य त्स्ो व्यक्तिको 
ि्यरिेथि्यि्य नेप्यि सरक्यरको कुनै हक ि्यबवी भए त्सको ि्यमग रकि छुट््यई ब्यकँरी रहन आएको रकिि्य संस््यको 
अग््यसधक्यर रहनेछ ।

६४.  क्यर्षव्यहवी गन्ष व्यध्य नपनने: संस््यिे ऋण असुिवी गनने सम्बन्ि्य कुनै व्यक्ति व्य सहक्यरवी संस््य उपर िि्यएको 
कुनै क्यरव्यहवीक्य क्यरणब्यट त्स्ो व्यक्ति व्य संस््य उपर रस ऐन तथि्य प्रिलित क्यनून बिोजििको कुनै कसूरि्य 
क्यरव्यहवी िि्यउन रोक िग्यएको ि्यतनने छैन ।
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एकरीकरण,  तबघटन तथि्य ित्य्ष ि्यरेि

६५. एकरीकरण तथि्य तवभ्यिन सम्बन्वी व्यबस््य:
(१)  रस ऐनको असधनि्य रहवी िईु व्य िईुभन््य बढवी संस््यहरु एक आपसि्य ग्यभवी एकरीकरण गन्ष व्य एक 

संस््यि्यई भौगोलिक क्यर्ष षिते्रको आध्यरि्य िईु व्य िईुभन््य बढवी संस््यि्य तवभ्यिन गन्ष सदकनेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि एकरीकरण व्य तवभ्यिन गि्य्ष सम्बम्न्त संस््यको कुि क्यरि रहके्य सिस् 

संख्यको िईु ततह्यइ बहुितब्यट तनण्षर हुनु पननेछ ।          
(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि एकरीकरण व्य तवभ्यिन गनने तनण्षर गि्य्ष एकरीकरण व्य तवभ्यिनक्य शत्ष र 

क्यर्षतवसध सिेत िुि्यउनु पननेछ।
६६.  तवघटन र ित्य्ष ि्यरेि:

(१)  कुनै संस््यि्य िेह्यरको अवस््य तवद्ि्यन भएि्य स्यध्यरण सभ्यको तत््यि क्यरि रहके्य िईु ततह्यइ बहुित 
सिस्को तनण्षरब्यट त्स्ो संस््यको तवघटन गनने तनण्षर गरवी ित्य्ष ि्यरेिवीको स्वीकृततक्य ि्यमग समिततिे 
ित्य्ष गनने असधक्यरवी सिषि तनवेिन दिनसके्छ :–
(क)  तवतनरिि्य उल्ल्खित उदे्श्य तथि्य क्यर्ष ह्यससि गन्ष सम्व नभएि्य, 
(ि) सिस्को दहत गन्ष नसके् भएि्य ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि प्र्यप्तभ तनवेिनि्य छ्यनतवन गि्य्ष त्स्ो संस््यको तवघटन गन्ष उपरतुि िेखिएि्य 
ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो संस््यको ित्य्ष ि्यरेि गन्ष सके्छ।

(३)  उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे िेह्यरको अवस््यि्य ि्यत्र 
संस््यको ित्य्ष ि्यरेि गन्ष सके्छ :
(क)  िग्यत्यर िईु वर्षसम्म कुनै क्यरोब्यर नगरवी तनषृ्र रहकेो प्यइएि्य,
(ि)  कुनै संस््यिे रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि्यविवी तवपरवीतको क्यर्ष ब्यरम्ब्यर गरेि्य,
(ग) तवतनरिि्य उल्ल्खित उदे्श्य तवपरवीत क्यर्ष गरेि्य,
(घ)  सहक्यरवी िूल्, ि्यन्यत्य र ससद््यन् तवपरवीत क्यर्ष गरेि्य ।

(४)  उपिफ्य (२) व्य (३) बिोजिि ित्य्ष ि्यरेि गनु्ष असघ ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो संस््यि्यई सुनुव्यईको 
ि्यमग पन्ध्र दिनको सिर दिनु पननेछ ।

(५)  उपिफ्य (२) व्य (३) बिोजिि संस््यको ित्य्ष ि्यरेि भएि्य त्स्ो संस््य तवघटन भएको ि्यतननेछ । 
(७)  उपिफ्य (२) व्य (३) बिोजिि संस््यको ित्य्ष ि्यरेिवी भएि्य त्स्ो संस््यको ित्य्ष प्रि्यणपत्र स्ताः रद् 

भएको ि्यतननेछ ।
६७.  लिक्रीिेटरको तनरकु्ति:

(१)  िफ्य ६६ बिोजिि कुनै संस््यको ित्य्ष ि्यरेि भएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे लिक्रीिेटर तनरतुि गननेछ। 
(२)  उपिफ्यि्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन संघवीर क्यनुनि्य तोदकएको ससि्य सम्मको सम्पचत्त 

भएको संस््यको हकि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे कुनै असधकृतस्रक्य कि्षि्यरवीि्यई लिक्रीिेटर तनरकु्ति गन्ष 
सके्छ ।

६८.  लिक्रीिेशन पलछको सम्पततको उपरोग: कुनै संस््यको लिक्रीिेशन पश््यत ्सब ैि्ययरत्व भुति्यन गरवी ब्यकँरी रहन 
गएको सम्पचत्तको उपरोग संघवीर क्यनुनि्य तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
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ित्य्ष गनने असधक्यरवी

६९. ित्य्ष गनने असधक्यरवी:
(१)  रस ऐन अन्ग्षत ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे गनु्षपनने क्यर्षहरू ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसदकर 

असधकृतिे गननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे रस ऐन बिोजिि आफूि्य रहकेो कुनै व्य समू्पण्ष असधक्यर 

आफू ि्यतहतको असधकृतस्रको कि्षि्यरवीि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।
७०. क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : रस ऐनि्य अन्यत्र उल्ल्खित क्यि, कत्षव्य तथि्य असधक्यरको अततररति ित्य्ष गनने 

असधक्यरवीको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
 
 

पररचे्ि –१७
तनरवीषिण तथि्य अनुगिन

७१. तनरवीषिण तथि्य अक्भिेि ि्यिँ गनने:
(१)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे संस््यको िुनसुकै वित तनरवीषिण तथि्य अक्भिेि परवीषिण गन्ष, गर्यउन सके्छ ।
(२)  नेप्यि र्यष्् बैंङ्किे िनुसुकै वित तोदकएको भन््य बढवी आर्थिक क्यरोव्यर गनने संस््यको दहस्यव दकत्यव व्य 

तवत्तवीर क्यरोव्यरको तनरवीषिण व्य ि्यिँ गन्ष, गर्यउन सके्छ।
(३)  उपिफ्य (२) को प्ररोिनको ि्यमग नेप्यि र्यष्् बङै्किे आफन्य कुनै असधक्यरवी व्य तवशेरज् िट्यई आबश्यक  

तववरण व्य सूिन्यहरू संस््यब्यट जझक्यई तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गन्ष सके्छ ।
(४)  उपिफ्य (१) व्य (२)बिोजिि तनरवीषिण व्य दहस्यब ि्यिँ गि्य्ष ित्य्ष गनने असधक्यरवी व्य नेप्यि र्यष्् बङै्कको 

असधक्यर प्र्यप्त असधकृतिे ि्यग गरेको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त संस््यिे उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । 
(५)  उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजिि तनरवीषिण व्य दहस्यब ि्यिँ गि्य्ष कुनै संस््यको क्यिक्यरब्यहवी रो ऐन, रस 

ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तनिनेक्शक्य, ि्यपिण् व्य क्यर्षतवसध बिोजिि भएको नप्यइएि्य ित्य्ष गनने 
असधक्यरवी व्य नेप्यि र्यष्् बङै्किे सम्बम्न्त संस््यि्यई आवश्यक तनिनेशन दिन सके्छ र त्स्ो तनिनेशनको 
प्यिन्य गनु्ष त्स्ो संस््यको कत्षव्य हुनेछ ।

(६)  नेप्यि र्यष्् बङै्किे रस िफ्य बिोजिि संस््यको तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गि्य्ष नेप्यि र्यष्् बङै्किे प्रिलित 
क्यनून बिोजििको असधक्यर प्ररोग गन्ष सके्छ।

(७)  रस िफ्य बिोजिि संस््यको तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गि्य्ष प्र्यप्प्त हुन आएको ि्यनक्यरवी नेप्यि र्यष्् 
बङै्किे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।  

७२. छ्यनतवन गन्ष सके् :
(१)  कुनै संस््यको व्यवस्ययरक क्यरोब्यर सन्ोरिनक नभएको, सिस्को दहत तवपरवीत क्यि भएको व्य सो 

संस््यको उदे्श्य तवपरवीत क्यर्ष गरेको भनवी त्स्ो संस््यको कतिवीि्य ववीस प्रततशत सिस्िे छ्यनतवनको 
ि्यमग तनवेिन दिएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो संस््यको छ्यनतवन गन्ष, गर्यउन सके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि छ्यतनवन गि्य्ष ि्यग गरेको तववरण व्य क्यगि्यत उपिब्ध गर्यई सहरोग गनु्ष 
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सम्बम्न्त समिततको कत्षव्य हुनेछ । 

(३)  उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजिि गररएको छ्यनतवनको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त संस््यि्यई लिखित रुपि्य दिनु 
पननेछ ।

७३.  बित तथि्य ऋणको क्यरोब्यर गनने संस््य को तनरवीषिण तथि्य अनुगिन सम्बन्वी तवशेर व्यवस््य :
(१)  बित तथि्य ऋणको िुख क्यरोब्यर गनने संस््यिे तोदकए बिोजिि अनुगिन प्रण्यिवी अविम्बन गनु्ष पननेछ।
(२)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे बित तथि्य ऋणको क्यरोब्यर गनने संस््यको तोदकए बिोजििको अनुगिन प्रण्यिवीि्य 

आध्यररत भई तनरवीषिण तथि्य अनुगिन गननेछ ।
(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि संस््यको तनरवीषिण तथि्य अनुगिन ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे आवश्यकत्य अनुस्यर 

नेप्यि र्यष्् बङै्क िग्यरतक्य अन्य तनक्यरको सहरोग लिन सके्छ ।
७४. व्यर्रक प्रततवेिन पेश गनु्षपनने :

(१)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे आर्थिक वर्ष सि्यप्त भएको मिततिे तवीन िदहन्यक्भत्र संस््यको तनरवीषिण सम्बन्वी 
व्यर्रक प्रततवेिन नगर क्यर्षप्यलिक्य सिषि पेश गनु्ष पननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१)  बिोजििको प्रततवेिनि्य िेह्यरक्य तववरणहरू िुि्यउनु पननेछ:
(क)  सञ््यिनि्य रहके्य संस््यको तववरण,
(ि) अनुगिन गररएक्य संस््यको संख्य तथि्य आर्थिक क्यरोव्यरको तववरण,
(ग)  संस््यि्य सहक्यरवी ससद््यन् र रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तवतनरि तथि्य आन्ररक 

क्यर्षतवसधको प्यिन्यको अवस््य,
(घ)  संस््यक्य सिस्िे प्र्यप्त्य गरेको सेव्य सुतवध्यको अवस््य,
(ङ)  संस््यको दक्र्यकि्यपि्य सिस्को सहभ्यमगत्यको स्र अनुप्यत,
(ि)  संस््यि्यई नगरप्यलिक्यब्यट प्रि्यन गररएको तवत्तवीर अनुि्यन तथि्य छुट सुतवध्यको सिपुरोमगत्यको 

अवस््य, 
(छ)  संस््यको आर्थिक दक्र्यकि्यप तथि्य तवत्तवीर अवस््य सम्बन्वी तोदकए बिोजििक्य तववरण,
(ि)  संस््यि्य आन्ररक तनरन्त्रण प्रण्यिवीको अवस््य,
(झ)  संस््यि्य सुश्यसन तथि्य जिम्मवे्यरवीको अवस््य,
(ञ)  संस््यि्य रहके्य कोरको तववरण,
(ट)  संरक्षित पँूिवी दफत्य्ष कोर तवतरणको अवस््य,
(ठ)  सहक्यरवीको नवीतत तनि्य्षणि्य सहरोग पुग्े आवश्यक कुर्यहरू,
(ि)  सहक्यरवी संस््यको ित्य्ष, ि्यरेिवी तथि्य तवघटन सम्बन्वी तववरण,
(ढ)  संस््यिे सञ््यिन गरेको िफ्य १२ बिोजििको क्यरोव्यर, व्यवस्यर, उद्ोग व्य परररोिन्यको 

तववरण, 
(ण)  तोदकए बिोजििक्य अन्य तववरण ।

७५.  आपसवी सुरषिण सेव्य संि्यिन सम्बन्वी व्यवस््याः (१) संस््यिे संघवीर क्यनुनि्य व्यवस््य भएबिोजिि आफन्य 
सिस्हरुको ब्यिवीन्यिवी व्य वस्भु्यउि्य भएको षिततको अंशपूर्त गनने गरवी आपसवी सुरषिण सेव्य संि्यिन गन्ष 
सके्छ ।

७६.  स्स्रवीकरण कोर सम्बन्वी व्यवस््याः (१) बित तथि्य ऋण तवररगत संस््यहरू सम््यतवत िोखििब्यट संरषिणक्य 
ि्यमग संघवीर क्यनुनि्य व्यवस््य भएबिोजिि िि्य हुने स्स्रवीकरण कोरि्य सहभ्यगवी हुन सके्छन ्।
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 पररचे्ि –१८

सिस््यग्स् संस््यको व्यवस््यपन

७७. संस््य सिस््यग्स् भएको घोरण्य गन्ष सदकने:
(१)  रस ऐन बिोजिि गररएको तनरवीषिण व्य दहस्यब ि्यिँब्यट कुनै संस््यि्य िेह्यरको अवस््य तवद्ि्यन रहकेो 

िेखिएि्य क्यर्षप्यलिक्यिे त्स्ो संस््यि्यई सिस््यग्स् संस््यको रुपि्य घोरण्य गन्ष सके्छ:-
(क)  सिस्को दहत तवपरवीत हुने गरवी कुनै क्यर्ष गरेको,
(ि)  संस््यिे पूर्य गनु्षपनने तवत्तवीर ि्ययरत्व पूर्य नगरेको व्य भुति्यनवी गनु्षपनने ि्ययरत्व भुति्यनवी गन्ष 

नसकेको व्य भुति्यनवी गन्ष नसके् अवस््य भएको,
(ग)  सिस्हरूको बित तनध्य्षररत शत्ष बिोजिि दफत्य्ष गन्ष नसकेको,
(घ)  रो ऐन, रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि तथि्य तवतनरि तवपरवीत हुने गरवी संस््य  सञ््यिन भएको,
(ङ)  संस््य  ि्यि्यस्यहवीि्य पन्ष सके् अबस््यि्य भएको व्य उले्िनवीर रुपि्य गम्वीर आर्थिक कदठन्यई भोमगरहकेो,
(ि)  कुनै संस््यिे सिस्को बित रकि दफत्य्ष गनु्ष पनने अवसधि्य दफत्य्ष नगरेको भनवी त्स्ो संस््यक्य  

कतिवीि्य ववीस प्रततशत व्य ववीस िन्य िध् ेिनु कि हुनछ सो वर्यवरक्य सिस्हरूिे ित्य्ष गनने 
असधक्यरवी सिषि तनवेिन दिएकोि्य छ्यनतवन गि्य्ष िण् (क) िेखि(ङ) सम्मको कुनै अवस््य 
तवद्ि्यन भएको िेखिएको ।

(२)  उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्रिलित क्यनून बिोजिि गठन गरेको आरोगिे 
कुनै संस््यि्यई सिस््यग्स् संस््य घोरण्य गन्ष ससफ्यररस गरेि्य व्य सिस््यग्स् भनवी पदहि्यन गरेकोि्य 
व्य त्स्ो आरोगि्य परेको उिरुवी संख्य, औचित् सिेतको आध्यरि्य क्यर्षप्यलिक्यिे त्स्ो संस््यि्यई 
सिस््यग्स् संस््य घोरण्य गन्ष सके्छ ।

७८.  व्यवस््यपन समिततको गठन:
(१)  िफ्य ७७ बिोजिि सिस््यग्स् संस््य घोरण्य भएकोि्य त्स्ो संस््यको सम्पचत्त व्यवस््यपन तथि्य ि्ययरत्व 

भुति्यनवी सम्बन्वी क्यर्षक्यि्यमग व्यवस््यपन समिततको गठन गन्ष ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे क्यर्षप्यलिक्य 
सिषि  ससफ्यररस गननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि क्शफ्यररस भई आएि्य क्यर्षप्यलिक्यिे तोदकए विोजिि व्यवस््यपन समिततको 
गठन गन्ष सके् छ ।  

(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि गदठत व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर तोदकए बिोजिि हुनेछ ।

पररचे्ि–१९
कसूर, िण् िररव्यन्य तथि्य पुनर्यबेिन

७९.  कसूर गरेको ि्यतनने : कसैिे िेह्यरको कुनै क्यर्ष गरेि्य रस ऐन अन्ग्षतको कसूर गरेको ि्यतननेछ । 
(क)  ित्य्ष नगरवी व्य ि्यरेि भएको संस््य सञ््यिन गरेि्य व्य कुनै व्यक्ति, फि्ष व्य कम्पनवीिे आफनो न्यिि्य 

सहक्यरवी शब्द व्य सो शब्दको अगं्ेिवी रुप्यन्रण र्यिवी कुनै क्यरोब्यर, व्यवस्यर, सेव्य प्रव्यह  व्य अन्य कुनै 
क्यर्ष गरेि्य,

(ि)  सिस्को बित रस ऐन र रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि, तवतनरि बिोजिि ब्यहके अन्य कुनै  पतन 
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प्ररोिनको ि्यमग प्ररोग गरेि्य, 

(ग) तोदकएको भन््य बढवी रकि ऋण प्रि्यन गि्य्ष िि्यनत व्य सुरषिण नर्यिवी ऋण प्रि्यन गरेि्य,
(घ)  समिततको सिस्, व्यवस््यपक व्य कि्षि्यरवीिे संस््यको सम्पचत्त, बित व्य शेरर रकि दहन्यमिन्य गरेि्य,
(ङ)  ऋण असूि हुन नसके् गरवी समिततक्य कुनै सिस्, तनिको न्यतिे्यर व्य अन्य व्यक्ति व्य कि्षि्यरवीि्यई ऋण 

दिई रकि दहन्यमिन्य गरेि्य, 
(ि)  समिततक्य कुनै सिस्िे एलिै व्य अन्य सिस्को मििोितोि्य संस््यको शेरर व्य बित रकि आफू िुसवी 

पररि्यिन गरवी संस््यि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुर्य्षनएि्य, 
(छ)  झटु््य व्य गित तववरण पेश गरवी कि्य्ष लिएि्य, र्यिेको सधतो कच्च्य भएि्य व्य ऋण दहन्यमिन्य गरेि्य, 
(ि)  संस््यिे रस ऐन र रस ऐन अन्ग्षत बनेक्य तनरि, तवतनरि  तवपररत िग्यनवी गरेि्य व्य िग्यनवी गनने 

उदे्श्यिे रकि उठ्यएि्य, 
(झ)  कृमत्रि व्यवस्यर िि्य गरवी व्य गर्यई ऋण लिएि्य व्य दिएि्य,
(ञ)  सधतोको अस््यभ्यतवक रुपि्य बढवी िूल््यङ्कन गरवी ऋण लिएि्य व्य दिएि्य,
(ट)  झटु््य तववरणको आध्यरि्य परररोिन्यको ि्यगत अस््यभ्यतवक रुपि्य बढ्यई बढवी ऋण लिएि्य व्य  दिएि्य,
(ठ)  कुनै व्यक्ति व्य संस््यि्यई एक पटक दिइसकेको सुरषिण रवीतपूव्षक फुकुव्य नभई व्य सो सुरषिणिे ि्यिेको 

िूल्भन््य बढवी हुनेगरवी सोहवी सुरषिण अन्य संस््यि्य र्यिवी पुनाः ऋण लिए व्य दिएि्य,
(ि)  संस््यब्यट िनु प्ररोिनको ि्यमग ऋण सुतवध्य लिएको हो सोहवी प्ररोिनि्य निग्यई अन्यत्र प्ररोग गरे व्य 

गर्यएि्य,
(ढ)  संस््यको कुनै क्यगि्यत व्य ि्यत्यि्य िेखिएको कुनै कुर्य कुनै तररक्यिे हट्यइ व्य उि्यइ अकदै  अथि्ष तनस्ने 

व्यहोर्य प्यरवी मिि्यई िेख्ने व्य अकको क्भन्न ैशे्स््य र्यख्ने िस््य क्यि गरेब्यट आफूि्यई व्य अरु कसैि्यई फ्यइि्य 
व्य ह्यतन नोक््यनवी गनने उदे्श्यिे करीतने गन्ष व्य अक्य्षको ह्यतन नोक््यनवी गनने उदे्श्यिे नगरे व्य नभएको झटु््य 
कुर्य गरे व्य भएको हो भनवी व्य मितत, अङ्क व्य व्यहोर्य फरक प्यरवी सहवीछ्यप गरवी गर्यई क्यगि्यत बन्यई व्य 
बन्यउन िग्यई ि्यिस्यिवी गरे व्य गर्यएि्य, 

(ण)  ऋणको सधतो स्रुप र्यखिने िि अिि सम्पचत्त लिि्यि तबक्री व्य अन्य प्ररोिनको ि्यमग िूल््यङ्कन 
गि्य्ष िूल््यङ्कनकत्य्षिे बढवी, कि व्य गित िूल््यङ्कन गरवी संस््यि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुर्य्ष्यउने क्यर्ष गरे व्य 
गर्यएि्य, 

(त)  संस््यि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुर्य्ष्यउने उदे्श्यिे कसैिे कुनै क्यि गर्यउन व्य नगर्यउन, िोि्यदहि्य गन्ष व्य 
गर्यउन, कुनै दकससिको रकि लिन व्य दिन, तबन्य िूल् व्य कि िूल्ि्य कुनै ि्यि, वस् ुव्य सेव्य लिन व्य 
दिन, ि्यन, ि्यतव्य, उपह्यर व्य िन््य लिन व्य दिन, गित लिित तर्यर गन्ष व्य गर्यउन, अनुव्यि गन्ष व्य 
गर्यउन व्य गैर क्यनूनवी ि्यभ व्य ह्यनवी पुर्य्षगउने बितनरतिे कुनै क्यर्ष गरे व्य गर्यएि्य,

(थि)  कुनै संस््य व्य सोको सिस् व्य बितकत्य्ष व्य तवी िध् ेकसैि्यई ह्यनवी नोक््यनवी पुग्े गरवी िेि्य परवीषिण गरे 
गर्यएि्य व्य िेि्य परवीषिण गरेको झटु्ो प्रततवेिन तर्यर प्यरेि्य व्य प्यन्ष िग्यएि्य।

८०. सि्यराः 
(१) कसैिे िफ्य ७९ को कसूर गरेि्य िेह्यर बिोजििको सि्यर हुनेछ :

(क)  िण् (क),(ग),(ि) र (थि) को कसूरि्य एक बर्षसम्म कैि र एक ि्यि रुपैरँ्यसम्म िररव्यन्य,
(ि)  िण् (ठ) को कसूरि्य िईु बर्षसम्म कैि र िईु ि्यि रुपैरँ्यसम्म िररव्यन्य,
(ग)  िण् (ि) को कसूरि्य तवगो बर्यबरको रकि िररव्यन्य गरवी तवीन बर्ष सम्म कैि ,
(घ)  िण् (घ), (ङ), (ि), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरि्य तवगो भर्यई तवगो 
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बिोजिि िररव्यन्य गरवी िेह्यर बिोजििको कैि हुनेछ :-
(१)  िश ि्यि रुपैर्यसँम्म तबगो भए एक वर्षसम्म कैि, 
(२)  िश ि्यि रुपैर्यभँन््य बढवी पि्यस ि्यि रुपैर्यसँम्म तबगो भए िईु वर्ष िेखि तवीन वर्षसम्म कैि,
(३) पि्यस ि्यि रुपैर्यभँन््य बढवी एक करोि रुपैर्यसँम्म तबगो   भए तवीन वर्ष िेखि ि्यर वर्षसम्म कैि,
(४) एक करोि रुपैर्यभँन््य बढवी िश करोि रुपैर्यसम्म तबगो भए  ि्यर वर्षिेखि छ वर्षसम्म कैि,
(५) िश करोि रुपैंर्यभँन््य बढवी एक अब्ष रुपैर्यसँम्म तबगो भए छ वर्षिेखि आठ वर्षसम्म कैि,
(६)  एक अब्ष रुपैर्यभँन््य बढवीिततसुकै रुपैर्य ँतबगो भए पतन आठ वर्षिेखि िश वर्षसम्म कैि,

(ङ)  िण् (ढ) को  कसूरि्य  िश बर्षसम्म कैि ।
(२)  िफ्य ७९ को कसूर गन्ष उद्ोग गनने व्य त्स्ो कसूर गन्ष िद्त पुर्य्षरउने व्यक्तिि्यई िुख कसूरि्यरि्यई 

हुने सि्यरको आध्य सि्यर हुनेछ ।
(३)  िफ्य ७९ को कसूर गनने व्य त्स्ो कसूर गन्ष िद्त पुर्य्षएउनु कुनै तनक्यर संस््य भए त्स्ो तनक्यर संस््यको 

प्रिुि क्यर्षक्यरवी व्य पि्यसधक्यरवी व्य क्यर्षक्यरवी हसैसरति्य क्यर्ष सम्प्यिन गनने व्यक्तिि्यई रस ऐन बिोजिि 
हुने सि्यर हुनेछ ।

८१.  िररव्यन्य हुने :
(१)  िफ्य ८७ बिोजिि कसैको उिरूवी परवी व्य संस््यको तनरवीषिण अनुगिन व्य दहस्यब दकत्यबको ि्यिँ गि्य्ष 

व्य अन्य कुनै व्यहोर्यब्यट कसैिे िेह्यरको कुनै क्यर्ष गरेको प्यइएि्य ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो क्यर्षको 
प्रकृतत र ग्यम्वीर्षको आध्यरि्य त्स्ो क्यर्ष गनने व्यक्तिि्यई प्यिँ ि्यि   रुपैरँ्यसम्म िररव्यन्य गननेछ :-
(क)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेक्य तनरि तवपरवीत सिस्सँग ब््यि लिएि्य,
(ि)  संस््यिे प्रि्यन गनने बित र ऋणको ब््यििर बवीिको अन्र छ प्रततशतभन््य बढवी क्यरि गरेि्य,
(ग)  संस््यिे प्रि्यन गरेको ऋणि्य ि्यग्े ब््यिि्यई िूि कि्य्षि्य पूँिवीकृत गरवी सोको आध्यरि्य ब््यि 

िग्यएि्य,
(घ) कुनै सिस्ि्यई आफनो पूँिवीकोरको तोदकए बिोजििको प्रततशतभन््य बढवी हुने गरवी ऋण प्रि्यन 

गरेि्य,
(ङ)  संस््य ित्य्ष गि्य्षक्य बितक्य सिस् ब्यहके अन्य सिस्ि्यई सिस्त्य प्र्यप्त ्गरेको तवीन िदहन्य 

अवसध व्यततत नभई ऋण िग्यनवी गरेि्य,
(ि)  प्र्यथिमिक पँूिवी कोरको िश गुण्य भन््य बढवीहुने गरवी बित संकिन गरेि्य,
(छ)  शेरर पँूिवीको पन्ध्र प्रततशतभन््य बढवी शेरर ि्यभ्यशं तवतरण गरेि्य, 
(ि)  संस््यिे आफनो क्यर्षषिते्र ब्यदहर गई क्यरोब्यर गरेि्य व्य गैर सिस्संग क्यरोव्यर गरेि्य,
(झ)  संस््यिे रो ऐन तवपरवीत कृमत्रि ब्क्तिि्यई आफनो सिस्त्य दिएि्य ।

(२)  उपिफ्य (१) ि्य िेखिएको व्यहोर्यब्यट कसैिे िेह्यरको कुनै क्यर्ष गरेको ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे त्स्ो 
क्यर्षको प्रकृतत र ग्यम्वीर्षको आध्यरि्य त्स्ो क्यर्ष गनने व्यक्तिि्यई तवीन ि्यि रुपैर्यसँम्म िररव्यन्य गन्ष 
सके्छाः-
(क)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि दिएको कुनै तनिनेशन व्य तोदकएको ि्यपिण्को 

प्यिन्य नगरेि्य,
(ि)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि दिनुपनने कुनै तववरण, क्यगि्यत, प्रततबिेन, 

सूिन्य व्य ि्यनक्यरवी नदिएि्य,
(ग)  रस ऐन बिोजिि तनव्य्षिन नगरवी समितत तथि्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरु आफू 
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िुशवी पररवत्षन गरेि्य 

(घ)  कुनै संस््यिे िफ्य ६ को उपिफ्य (४) बिोजििको तोदकएको शत्ष प्यिन नगरेि्य,
(ङ)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि तवपररत अन्य क्यर्ष गरेि्य ।

(३)  उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजििको िररव्यन्य गनु्ष असघ ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे सम्बम्न्त व्यक्ति व्य 
संस््यि्यई सफ्यई पेश गन्ष कतिवीि्य पन्ध्र दिनको सिर्यवसध दिनु पननेछ ।

८२.  रोक््य र्यख्ने :
(१)  ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे सम्बम्न्त संस््यि्यई िफ्य ८१ बिोजिि िररव्यन्य गनु्षक्य अततररति तवीन िदहन्यसम्म 

त्स्ो संस््यको क्यरोब्यर, सम्पतत तथि्य बङै्क ि्यत्य रोक््य र्यख्ने तथि्य सम्पचत्त रोक््य र्यख्नत सम्बम्न्त 
तनक्यरि्यई ससफ्यररस गन्ष सके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको ससफ्यररस प्र्यप्त ्भएि्य त्स्ो संस््यको क्यरोब्यर, सम्पतत व्य बङै्क ि्यत्य रोक््य 
र्यिवी सो को ि्यनक्यरवी ित्य्ष गनने असधक्यरवीि्यई दिनु पननेछ । 

८३.  िोब्र िररव्यन्य हुने:(१) िफ्य ८१ बिोजिि िररव्यन्य भएको व्यक्ति व्य संस््यिे पुन: सोहवी कसूर गरेि्य त्स्ो 
व्यक्ति व्य संस््यि्यई ित्य्ष गनने असधक्यरवीिे िोस्ो पटकिेखि प्रते्क पटकको ि्यमग िोब्र िररव्यन्य गननेछ । 

८४.  अनुसन््यनको ि्यमग िेिवी पठ्यउन सके् :ित्य्ष गनने असधक्यरवी व्य नेप्यि र्यष्् बङै्किे रस ऐन बिोजिि आफनो 
क्यि, कत्षव्य र असधक्यरको प्यिन्य गि्य्ष कसैिे िफ्य ७९ बिोजििको कसूर गरेको थि्यह्य प्यएि्य त्स्ो कसूरक्य 
सम्बन्ि्य रस ऐन बिोजिि अनुसन््यन गन्षको ि्यमग सम्बम्न्त तनक्यरि्य िेिवी पठ्यउन सके्छ । 

८५.  िुद््यसम्बन्वी व्यवस््याः िफ्य ८० बिोजिि सि्यर हुने कसूरको िुद््य सम्बन्वी व्यवस््य संघवीर क्यनुन बिोजिि 
हुनेछ।

८६. िुद््य हनेने असधक्यरवी: िफ्य ८० बिोजििको सि्यर हुने कसूर सम्बन्वी िुद््यको क्यरव्यहवी र दकन्यर्य जिल््य 
अि्यितब्यट हुनेछ ।

८७.  उिरूवी दिने हि म््यि :
(१)  कसैिे िफ्य ८० बिोजििको सि्यर हुने कसूर गरेको व्य गन्ष ि्यगेको थि्यह्य प्यउने व्यक्तििे त्सरवी थि्यह्य 

प्यएको मिततिे नबे् दिनक्भत्र ित्य्ष गनने असधक्यरवी सिषि उिूरवी दिनु पननेछ ।
(२)  कसैिे िफ्य ८० बिोजिि िररव्यन्य हुने क्यर्ष गरेको थि्यह्य प्यउने व्यक्तििे त्सरवी थि्यह्य प्यएको मिततिे 

नबे् दिन क्भत्र ित्य्ष गनने असधक्यरवी सिषि उिूरवीदिनु पननेछ । 
८८. पुनर्यवेिन गन्ष सके् :

(१)  िफ्य ६ बिोजिि संस््य ित्य्ष गन्ष अस्वीक्यर गरेको व्य िफ्य ८८ बिोजिि संस््य ित्य्ष ि्यरेि गरेकोि्य 
चित्त नबझु्िेे सो तनण्षरको ि्यनक्यरवी प्यएको मिततिे पैंतवीस दिनक्भत्र ित्य्ष गनने असधक्यरवीको तनण्षरउपर 
क्यर्षप्यलिक्यसिषि पुनर्यवेिन गन्ष सके्छ । 

(२)  िफ्य ८० बिोजििको िररव्यन्यि्य चित्त नबझु् ेव्यक्तििे त्स्ो तनण्षरको ि्यनक्यरवी प्यएको मिततिे पैंतवीस 
दिनक्भत्र िेह्यर बिोजिि पुनर्यवेिन गन्ष सके्छ:
(क)  ित्य्ष गनने असधक्यरवी र क्यर्षप्यलिक्यिे गरेको तनण्षर उपर सम्बम्न्त जिल््य अि्यिति्य,
(ि)  नेप्यि र्यष्् बङै्किे गरेको तनण्षर उपरसम्बम्न्त उच्च अि्यिति्य ।

८९. असूि उपर गररने : रस पररचे्ि बिोजिि कुनै व्यक्तििे ततनु्ष पनने िररव्यन्य व्य कुनै रकि नततरवी ब्यकँरी रहकेोि्य 
त्स्ो िररव्यन्य व्य रकि तनिब्यट सरक्यरवी ब्यकँरी सरह असूि उपर गररनेछ ।
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पररचे्ि–२०

तवतवध

९०.  ित्यसधक्यरको प्ररोग : कुनै सिस्िे संस््यको िततसुकै शेरर िररि गरेको भए त्यपतन सम्बम्न्त संस््यको क्यर्ष 
सञ््यिनि्य एक सिस् एक ितको आध्यरि्य आफनो ित्यसधक्यरको प्ररोग गन्ष सके्छ ।

९१. स्यि्यजिक परवीषिण गर्यउन सके् :
(१) संस््यिे तवतनरिि्य उल्ल्खित उदे्श्य प्र्यप्ति गन्षक्य ि्यमग समिततब्यट भएक्य तनण्षर र क्यर्ष, सिस्हरूिे 

प्र्यप्त ् गरेक्य सेव्य र सन्षु्वीको स्र, सेव्य प्र्यप्प्तसब्यट सिस्हरूको िवीवनस्रि्य आएको आर्थिक, 
स्यि्यजिक, स्यसृं्ततक तथि्य व्यत्यवरणवीर पषिि्य सक्यर्यत्मक पररवत्षन िग्यरतक्य तवररि्य स्यि्यजिक 
परवीषिण गर्यउन सके्छ । 

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि भएको स्यि्यजिक परवीषिणको प्रततवेिन छिफिको ि्यमग समिततिे स्यध्यरणसभ्य 
सिषि पेश गननेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि पेश भएको स्यि्यजिक परवीषिण प्रततवेिन छिफि गरवी स्यध्यरणसभ्यिे 
आवश्यकत्य अनुस्यर समितति्यई तनिनेशन दिन सके्छ ।

(४)  रस िफ्य बिोजििको स्यि्यजिक परवीषिण प्रततवेिनको एक प्रतत सम्बम्न्त संस््यिे ित्य्ष गनने असधक्यरवी 
सिषि पेश गनु्ष पननेछ ।

९२. सहक्यरवी क्शषि्याः  सहक्यरवी षिते्रको प्रवध्षनको ि्यमग तवद््यिर तहको प्यठरक्िि्य आध्यरभूत सहक्यरवी सम्वन्वी 
तवररवस्िु्यई सि्यवेश गन्ष सदकनेछ ।

९३. आर्थिक सहरोग गन्ष नहुने: संस््यको रकिव्यट समिततको तनण्षर विोजिि सिस्हरुिे आर्थिक सहरोग लिन 
सके्छन ् 

 तर स्यि्यजिक क्यर्षकोि्यमग गैर सिस् व्यक्ति व्य संस््यहरुि्यई सिेत आर्थिक सहरोग गन्ष व्यध्य पनने छैन ।
 स्पष्वीकरणाः रस िफ्यको प्ररोिनको ि्यमग 'स्यि्यजिक क्यर्ष' भन्न्यिे क्शषि्य, स््यस्थ्य, व्यत्यवरण संरषिण, ि्यनववीर 

सह्यरत्य, सहक्यररत्य प्रबद््षन सम्बम्न् क्यर्षि्यई िन्यउँछ ।
९४.  अन्र सहक्यरवी क्यरोव्यर गन्ष सके्ाः  संस््यहरुिे तोदकए बिोजिि एक आपसि्य अन्र सहक्यरवी क्यरोव्यर गन्ष 

सके्छन ्। 
९५. ठेक््यपट््य दिन नहुने: संस््यिे आफनो  समिततको कुनै सञ््यिक व्य िेि्य सुपरवीवेषिण समिततको संरोिक व्य सिस् 

व्य आफनो कि्षि्यरवीि्यई ठेक््यपट््य दिन हुिैन ।
९६. सरक्यरवी ब्यकँरी सरह असूि उपर हुने: कुनै संस््यिे प्र्यप्तस गरेको सरक्यरवी अनुि्यन व्य कुनै सेव्य सुतवध्य िरुुपरोग 

गरेको प्यइएि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि सरक्यरवी ब्यकँरी सरह असूि उपर गररनेछ। 
९७.  कम्पनवी सम्बन्वी प्रिलित ऐन ि्यगू नहुने : रस ऐन अन्ग्षत ित्य्ष भएको संस््यको हकि्य कम्पनवी सम्बन्वी प्रिलित 

ऐन  ि्यगू हुने छैन । 
९८.  प्रिलित क्यनून बिोजिि क्यरव्यहवी गन्ष व्यध्य नपनने : रस ऐनि्य िेखिएको कुनै कुर्यिे कुनै व्यक्ति उपर प्रिलित 

क्यनून बिोजिि अि्यिति्य िुद््य िि्यउन ब्यध्य पुर्य्ष एको ि्यतनने छैन ।
९९. सम्पचत्त शुमद्करण तनव्यरण सम्बन्वी क्यनुनवी व्यवस््यको प्यिन्य गनु्षपननेाः संस््यिे सम्पचत्त शुमद्करण तनव्यरण 

सम्बन्वी संघवीर/प्रिेश क्यनुनि्य भएक्य व्यवस््यक्य स्यथि ैतत ्सम्बन्ि्य िन्त्र्यिरिे ि्यरवी गरेको ि्यनिण् र नेप्यि 
र्यष्् बैंकको तवत्तवीर ि्यनक्यरवी एक्यइब्यट ि्यरवी भएक्य तनिनेक्शक्यहरूको प्यिन्य गनु्षपननेछ । 
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१००.  तनरि बन्यउने असधक्यर:  रस ऐनको क्यर्य्षन्वरनकोि्यमग क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक तनरि बन्यउन सके्छ ।
१०१. ि्यपिण्, तनिनेक्शक्य व्य क्यर्षतवसध बन्यई ि्यगू गन्ष सके्:

(१)  रो ऐन व्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरिको अधवीनि्य रहवी संस््यको ित्य्ष, सञ््यिन, तनरवीषिण तथि्य 
अनुगिन िग्यरतक्य क्यि क्यरब्यहवीि्यई व्यवस्स्त र प्रभ्यवक्यरवी रुपि्य सञ््यिन गन्ष क्यर्षप्यलिक्यिे 
आवश्यकत्य अनुस्यर ि्यपिण्, तनिनेक्शक्य व्य क्यर्षतवसध बन्यई ि्यगू गन्ष सके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको ि्यपिण् बन्यउँि्य आवश्यकत्य अनुस्यर रजिष्््यर, नेप्यि र्यष्् बङै्क, िन्त्र्यिर र 
सम्बम्न्त अन्य तनक्यरको पर्यिश्ष लिन सदकनेछ ।

 
अनुसूिवी १

ित्य्ष िरि्यस्को ढ्यिं्य

 मितताः २०......../........../..........

श्वी ित्य्ष गनने असधक्यरवी ज्यू !
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, ब्यणगंग्य ।

तवरराः सहक्यरर संस््यको ित्य्ष ।
िहोिर,
 ह्यिवी िेह्यरक्य व्यक्तिहरु िेह्यरक्य कुर्य िोिवी िेह्यरको संस्उ ित्षउ गरवी प्यउन तनवेिन गि्षछौ ं। उदे्श्यअनुरुप 
संस््यिे तत््यि गनने क्यर्षहरुको रोिन्य र प्रस््यतवत संस््यको तवतनरि िईु प्रतत रसै स्यथि संिग् र्यिवी पेस गरेक्य छौ ं।
संस््यसम्बन्वी तववरण
 क) प्रस््यतवत संस््यको न्यिाः
 ि) ठेग्यन्याः
 ग)  उदे्श्याः
 घ)  िुख क्यर्षाः
 ङ)  क्यर्षषिते्राः
 ि)  ि्ययरत्वाः
 छ)  सिस् सङ्ख्याः 
       १) िदहि्य ..... िन्य
       २)   पुरुर ...... िन्य
 ि)  प्र्यप्त सेरर पुँिवीको रकिाः रु. ..... ।
 झ)  प्र्यप्त प्रवेश शुल्कको रकिाः रु. .... ।
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अनुसूिवी २

संस््य ित्य्ष प्रि्यण-पत्रको निुन्य
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, ब्यणगंग्य 

सहक्यरवी ित्य्ष प्रि्यण-पत्र

ित्य्ष नं. :

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य सहक्यरवी ऐन, २०७४ को िफ्य .... बिोजिि श्वी.........................................................ि्यई 
......................  सवीमित ि्ययरत्व भएको संस््यि्य ित्य्ष गरवी स्वीकृत तवतनरि सदहत रो प्रि्यण-पत्र प्रि्यन गररएको छ ।

वगजीकरणाः ..............................................

ित्य्ष गरेको मितताः 

िस्खताः

ित्य्ष गनने असधक्यरवीको न्यिाः

क्यर्य्षिरको छ्यपाः
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ऐन संख्याः ८

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य ऐन, २०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।१२।९
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प्रस््यवन्य

नेप्यिको संतवध्यनको अनुसूिवी ८ र ९ तथि्य स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ बिोजिि स््यनवीर तहि्यई तोदकएको 
असधक्यर षिते्रक्भत्रक्य तवररि्य आवश्यक क्यनून बन्यई क्शषि्य सम्बन्वी क्यर्षतवसध तनरमित गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे 
स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य १०२ को उपिफ्य (१) बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे 
रो ऐन बन्यएको छ ।

१. संक्षिप्त न्यि, तवस््यर र प्र्यरम् :
(१) रो ऐनको न्यि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२) रो ऐन ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र तरुुन् ि्यगू हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य : 
(१) तबरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य,

(क) “ऐन” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य ऐन, २०७४ सम्झनु पछ्ष  ।
(ि)  “तनरि्यविवी” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य तनरि्यविवी सम्झनु पछ्ष  ।
(ग) “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(घ)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ङ) “सभ्य” भन्न्यिे संतवध्यनको ध्यर्य २२२ बिोजििको ग्यउँसभ्य व्य ध्यर्य २२३ बिोजििको 

नगरसभ्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ि)  “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनि्यई सम्झनु पछ्ष  । 

३. तनरि बन्यउने असधक्यर : 
(१) नेप्यिको संतवध्यन तथि्य स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ बिोजिि नगरप्यलिक्यि्यई क्शषि्य षिते्रि्य 

तोदकएको क्यर्ष जिम्मवे्यरवी तनव्य्षह गन्ष अपन्यउनु पनने क्यर्षतवसध तनरमित गन्षको तनमित्त क्यर्षप्यलिक्यिे 
तनरि्यविवी, क्यर्षतवसध बन्यउन सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) विोजिि तनरि्यविवी, क्यर्षतवसध, बन्यउँि्य संघवीर तथि्य प्रिेश क्यनून बिोजिि स््यनवीर 
तहको षिते्र्यसधक्यर क्भत्र पनने तवररि्य ि्यत्र बन्यउनु पननेछ ।

(३) रस ऐनि्य उले्खित तवरर रसै बिोजिि र ब्यकँरी अन्य  व्यवस््यहरु तनरि्यविवीि्य उले्ि गरे बिोजिि 
हुनेछ ।
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ऐन संख्याः९

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यि्य तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरण तथि्य 
व्यवस््यपन गन्ष बनेको ऐन, २०७५

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७५।०३।१७
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प्रस््यवन्य : 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्र प्र्यकृततक तथि्य गैरप्र्यकृततक तवपद््यदट सव्षस्यध्यरणको िवीउज्य्यन र स्यव्षितनक, तनिवी 
तथि्य व्यक्तिगत सम्पचत्त, प्र्यकृततक एवि ्स्यसृँ्ततक सम्पि्य र भौततक संरिन्यको संरषिण गन्षक्य ि्यमग तवपि ्िोखिि 
न्यतूनकरण तथि्य व्यवस््यपनक्य सब ैदक्र्यकि्यपको सिन्वर्यत्मक र प्रभ्यवक्यरवी रूपि्य क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग क्यनून बन्यउन 
व्यञ्छनवीर भएकोिे,
नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२१ को उपध्यर्य (१) को असधक्यर प्ररोग गरवी ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे रो ऐन 
बन्यएको छ ।

पररचे्ि – १
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१)  रस ऐनको न्यि “नगर तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरण तथि्य व्यवस््यपन ऐन, २०७५” रहकेो छ ।
(२)  रो ऐन तरुून् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्य: तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य,-
(क) “नगर प्रिुि” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको नगर प्रिुि सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “कोर” भन्न्यिे िफ्य १२ बिोजििको तवपि ्व्यवस््यपन कोर सम्झनु पछ्ष  ।
(ग) “गैरप्र्यकृततक तवपि”् भन्न्यिे िह्यि्यरवी, अतनक्यि, िढेिो, करीट व्य सूक्ष्म िवीव्यण ु आतङ्क, पशु तथि्य 

िर्यिुरुङ्गवीि्य हुने फ्ू, प््यन््यमिक फ्ू, सप्षिंश, िन्यवर आतङ्क, ि्यनवी, हव्यई, सिक, िि व्य औद्ोमगक 
िघु्षटन्य, आगि्यगवी, तवर्यति ग््यसँ, रस्यरन व्य तवदकरण िुह्यवट, ग््यसँ तवष्ोटन, तवर्यति ि्यद् सेवन, 
व्यत्यवरणवीर प्रिूरण, वन तवन्यश व्य भौततक संरिन्यको षितत तथि्य प्रकोप उद््यर क्यर्षि्य हुने िघु्षटन्य व्य 
रस् ैअन्य गैरप्र्यकृततक क्यरणिे उत्न्न तवपि ्सम्झनु पछ्ष  ।

(घ) “नगर तवपि ्व्यवस््यपन समितत” भन्न्यिे संघवीर ऐनको िफ्य १६ बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य ि्य 
गठन भएको नगर तवपि ्व्यवस््यपन समितत सम्झनु पछ्ष  ।

(ङ) “तोदकएको" व्य "तोदकए बिोजिि” भन्न्यिे रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरिि्य तोदकएको व्य तोदकए 
बिोजिि सम्झनु पछ्ष  ।

(ि) “प्रिेश तवपि ्व्यवस््यपन समितत” भन्न्यिे संघवीर ऐनको िफ्य १४ बिोजिि प्रिेश नं. ५ ि्य गठन भएको 
प्रिेश तवपि ्व्यवस््यपन समितत सम्झनु पछ्ष  ।

(छ) “प्रिुि” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत सम्झनु पछ्ष  ।
(झ) “प्र्यकृततक तवपि”् भन्न्यिे दहिप्यत, अससन्य, दहिपदहरो, दहित्यि तवस्ोटन, अततवृतष्, अन्यवतृष्, 

ब्यढवी, पदहरो तथि्य भू-स्खिन, िुब्यन, ििेरवी, आधँवी, हुरवी बत्यस, शवीतिहर, त्यतो ह्यव्यको िहर, िट््यङ्ग, 
भूकम्प, ज््यि्यिुिवी तबस्ोट, िढेिो व्य रस् ैअन्य प्र्यकृततक क्यरणिे उत्न्न िनुसुकै तवपि ्सम्झनु पछ्ष।
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(ञ) “र्यतष््र क्यर्षक्यरवी समितत” भन्न्यिे संघवीर ऐनको िफ्य ६ बिोजििको क्यर्षक्यरवी समितत सम्झनु पछ्ष  ।
(ट) “र्यतष््र परररि” भन्न्यिे संघवीर ऐनको िफ्य ३ बिोजििको तवपि ्िोखिि न्यूनवीकरण तथि्य व्यवस््यपन 

र्यतष््र परररि ्सम्झनु पछ्ष  ।
(ठ) “र्यतष््र प्र्यसधकरण” भन्न्यिे संघवीर ऐनको िफ्य १० बिोजिि गठन भएको र्यतष््र तवपि ् िोखिि 

न्यूनवीकरण तथि्य व्यवस््यपन प्र्यसधकरण सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “तवपि”् भन्न्यिे कुनै स््यनि्य आपत ्क्यिवीन अवस््य ससि्षन्य भई िन व्य धनको षिततको स्यथि ैिवीवनर्यपन 

र व्यत्यवरणि्य प्रततकूि असर प्यनने प्र्यकृततक व्य गैरप्र्यकृततक तवपि ्सम्झनु पछ्ष  ।
(ढ) “तवपि ्िोि तथि्य उद््यर सिूह” भन्न्यिे तवपिक्ो अवस््यि्य िोिवी तथि्य उद््यर गन्ष दक्र्यशवीि व्य तवपि ्

व्यवस््यपनको ि्यमग पररि्यिन गन्ष तर्यर गररएको तवक्शष्वीकृत िोि तथि्य उद््यर सिूह सम्झनु पछ्ष  र सो 
शब्दिे त्यलिि प्र्यप्त ि्यनववीर सह्यरत्यकिजीि्यई सिेत िन्यउँछ ।

(ण) “तवपि ्िोखिि न्यूनवीकरण” भन्न्यिे तवपिप्ूव्ष गररने िोखििको तवशे्रण तथि्य िूल््यङ्कन, तवपि ्रोकथि्यि 
व्य तवपि ्व्यट हुने षिततको न्यूनवीकरण तथि्य तवक्यसक्य क्यर्षि्य तवपि ्िोखििि्यई कि गनने सम्बन्वी क्यर्ष 
सम्झनु पछ्ष  ।

(त) “तवपि ्पुनि्य्षभ” भन्न्यिे तवपिक्ो घटन्यपलछ गररने पुनर्नि्य्षण एवि ्पुनस््य्षपन्यसँग सम्बम्न्त क्यर्ष 
सम्झनु पछ्ष  ।

(थि) “तवपि ् प्रततक्यर्ष” भन्न्यिे तवपिक्ो घटन्य घटन््यस्यथि तत््यिै गररने िोि, उद््यर एवि ् र्यहतसँग 
सम्बम्न्त क्यर्ष सम्झनु पछ्ष  र सो शब्दिे तवपि ्प्रततक्यर्षको पूव्षतर्यरवीि्यई सिेत िन्यउँछ ।

(ि) “तवपि ्व्यवस््यपन” भन्न्यिे तवपि ्िोखिि न्यूनवीकरण, तवपि ्प्रततक्यर्ष र तवपि ्पुनि्य्षभसँग सम्बम्न्त 
समू्पण्ष दक्र्यकि्यप सम्झनु पछ्ष  ।

(ध) “व्य्यवस्ययरक प्रततष््यन” भन्न्यिे उद्ोग, किक्यरि्यन्य, ससनेि्य घर, सतपङ्ग िि, बहुउदे्श्यवीर व्य्यप्यररक 
भवन िस््य व्य्यवस्ययरक प्रततष््यन सम्झनु पछ्ष  ।

(न) “समितत” भन्न्यिे िफ्य ३ बिोजििको नगर तवपि ्व्यवस््यपन समितत सम्झनु पछ्ष  ।
(प) “संघवीर ऐन” भन्न्यिे नेप्यि सरक्यरको तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरण तथि्य व्यवस््यपन ऐन, २०७४ सम्झनु 

पछ्ष  ।
(फ) “संघवीर िन्त्र्यिर” भन्न्यिे नेप्यि सरक्यरको तवपि ्व्यवस््यपन हनेने गरवी तोदकएको िन्त्र्यिर सम्झनु 

पछ्ष।
(ब) “स्यव्षितनक संस््य” भन्न्यिे सरक्यरवी तनक्यर, सरक्यरको पूण्ष व्य आकं्शक स््यमित्व भएको संस््य, 

प्रिलित क्यनून बिोजिि स््यपन्य भएक्य सङ्गदठत संस््य व्य सब ैप्रक्यरक्य स््यस्थ्य तथि्य शैक्षिक संस््य 
सम्झनु पछ्ष  ।

पररचे्ि – २
नगर तवपि ्व्यवस््यपन समिततको गठन तथि्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यर

३. नगर तवपि ्व्यवस््यपन समितत: 
(१)  नगरप्यलिक्य क्भत्रको तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्षि्यई प्रभ्यवक्यरवी रूपि्य सञ््यिन -गन्ष एक नगर 

तवपि ्व्यवस््यपन समितत रहनेछ ।
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(२)  समिततको गठन िेह्यर बिोजिि हुनेछ:-
(क) नगरप्यलिक्यको नगर प्रिुि     -संरोिक  
(ि) नगरप्यलिक्यको नगर उपप्रिुि     -सिस्
(ग) प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत     -सिस्
(घ) तवररगत समिततक्य संरोिकहरु     -सिस्
(ङ) प्रतततनसध, जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर    -सिस्
(ि) स्यि्यजिक िह्यश्यि्य/श्यि्य प्रिुि    -सिस्
(छ) पूव्य्षध्यर तवक्यस िह्यश्यि्य/श्यि्य प्रिुि   -सिस्
(ि) ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको भौगोलिक षिते्र क्भत्र
 रहके्य संघवीर सुरषि्य तनक्यरक्य प्रिुि व्य प्रतततनसध   -सिस्
(झ) ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको भौगोलिक षिते्र क्भत्र रहके्य
 प्रिेश प्रहरवी क्यर्य्षिरको प्रिुि व्य प्रतततनसध   -सिस्
(ञ) नगर प्रहरवी प्रिुि      -सिस्
(ट) र्यतष््र ि्यन्यत्य प्र्यप्त ििक्य नगरप्यलिक्यस्स्त प्रिुि व्य प्रतततनसध -सिस् 
(ठ) नेप्यि रेिक्स सोस्यईटवीक्य स््यनवीर प्रतततनसध (१ िन्य)  -सिस्
(ि) तनिवी षिते्रको उद्ोग व्यक्णज्य सम्बन्वी ि्यन्यत्यप्र्यप्त संस््यको 
 नगर तहको अध्षि व्य तनििे तोकेको प्रतततनसध (१ िन्य)  -सिस्
(ढ) गैरसरक्यरवी सस््य िह्यसंघक्यक्य स््यनवीर प्रतततनसध (१ िन्य) -सिस्
(ण) नेप्यि पत्रक्यर िह्यसंघको स््यनवीर प्रतततनसध (१ िन्य)  -सिस्
(त) तवपि ्व्यवस््यपन हेनने गरर तोदकएको िह्यश्यि्य/श्यि्य प्रिुि  -सिस् सचिव

(३) उपिफ्य (२) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन क्ि संख्य (ञ), (ट), (ठ), (ि), (ढ) र (ण) क्य 
सिस्हरू उपिब्ध नभएको अवस््यि्य पतन समितत गठन एवि ्क्यि क्यरव्यहवी गन्षि्य असर पनने छैन ।

(४) उपिफ्य (२) बिोजििको समिततिे संघवीर ऐनको िफ्य १७ बिोजििको स््यनवीर तवपि ् व्यवस््यपन 
समिततको रूपि्य सिेत क्यि गननेछ ।

४. समिततको बठैक सम्बन्वी व्यवस््य: 
(१) संरोिकिे तोकेको मितत, सिर र स््यनि्य समिततको बठैक बस्छे ।
(२)  समिततको सिस्-सचिविे समिततको बठैक बस् े मितत, सिर र स््यन तोकरी बठैकि्य छिफि हुने 

तवररसूिवी सदहतको सूिन्य बठैक बस् ेसिरभन््य िौबवीस घण्ट्य अग्यवै सब ैसिस्िे प्यउने गरवी पठ्यउनु 
पननेछ ।

(३)  समिततक्य पि्यस प्रततशतभन््य बढवी सिस् उपस्स्त भएि्य बठैकको ि्यमग गणपूरक सङ्ख्य पुगेको 
ि्यतननेछ ।

(४) उपिफ्य (२) र (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन समिततको बठैक तत््यि बोि्यउन आवश्यक 
भएि्य अध्षििे िनुसुकै बिे्यपतन समिततको बठैक बोि्यउन सके्छ र त्स्ो अवस््यि्य अध्षि र घटवीि्य 
१ िन्य सिस् सदहत सिस् सचिव उपस्स्त भएि्य समिततको बैठक बस् सके्छ।

(५)  समिततको बठैक संरोिकको अध्षित्यि्य बस्छे ।
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(६) समिततको तनण्षर बहुितद््यर्य हुनेछ र ित बर्यबर भएि्य संरोिकिे तनण्य्षरक ित दिनेछ।
(७)  समिततिे आवश्यकत्य अनुस्यर सम्बम्न्त तनक्यर व्य सङ्घ संस््यक्य प्रतततनसध र तवज्ि्यई बठैकि्य 

आिन्त्रण गन्ष सके्छ ।
(८)  समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।
(९)  समिततको तनण्षर सिस् सचिविे प्रि्यक्णत गरवी र्यखे्नछ ।

५ . समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ:-
(क) तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी र्यतष््र परररद््यदट स्वीकृत र्यतष््र नवीतत तथि्य रोिन्य एवि ्र्यतष््र क्यर्षक्यरवी 

समितत र प्रिेश तवपि ्व्यवस््यपन समिततब्यट स्वीकृत एकरीकृत तथि्य षिते्रगत नवीतत रोिन्य र क्यर्षक्ि 
अनुरुप हुने गरवी नगर तवपि ्व्यवस््यपन नवीतत तथि्य रोिन्य तिु्षि्य गरवी क्यर्षप्यलिक्य सिषि पेश गनने,

(ि)  नगरसभ्यब्यट स्वीकृत नवीतत तथि्य रोिन्यको अधवीनि्य रहवी तवपि ् िोखिि न्यनूवीकरण, तवपि ् प्रततक्यर्ष 
तथि्य तवपि ्पुनि्य्षभ सम्बन्वी एकरीकृत तथि्य षिते्रगत नवीतत, रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि स्वीकृत गरवी ि्यगू गनने, 
गर्यउने,

(ग) नगरप्यलिक्यब्यट सञ््यिन हुने तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्षक्ि तथि्य बिटे प्रस््यव तर्यर गनने, गर्यउने,
(घ) तवपि ्व्यवस््यपनक्य सम्बन्ि्य नगरप्यलिक्यको संस््यगत षिित्य तवक्यस गनने, गर्यउने,
(ङ) नगरप्यलिक्यक्य पि्यसधक्यरवी, कि्षि्यरवी, स्रंसेवक, स्यि्यजिक पररि्यिक तथि्य सिुि्यरि्यई तवपि ्

व्यवस््यपन सम्बन्ि्य प्रक्शषिण दिने व्यवस््य मिि्यउने,
(ि) तवपिक््य घटन्य हुन्यस्यथि िोि, उद््यर र र्यहत िग्यरतक्य प्र्यथिमिक क्यर्षहरू तत््यि गन्षको ि्यमग 

संस््यगत संरन्त्र स्त: पररि्यलित हुने गरवी आवश्यक क्यर्षतवसध तथि्य ि्यपिण् तिु्षि्य गरवी ि्यगू गनने, 
गर्यउने,

(छ) तवपि ् व्यवस््यपनक्य सम्बन्ि्य संघवीर तथि्य प्र्यिेक्शक क्यनूनको असधनि्य रदह स्यव्षितनक, तनिवी, 
गैरसरक्यरवी िग्यरत सब ैतनक्यर तथि्य संस््यिे तनव्य्षह गनु्ष पनने भूमिक्य तनध्य्षरण गनने तथि्य त्स््य संस््य व्य 
तनक्यरि्यई आफनो नवीतत, रोिन्य र क्यर्षक्िि्य तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी तवरर सि्यवेश गन्ष िग्यउने,

(ि) तवपिक्ो सिरि्य स््यनवीर आिसञ््यरक्य ि्यध्िहरुको भूमिक्य सम्बन्वी आवश्यक ि्यपिण् तर्यर गरवी 
क्यर्य्षन्वरन गनने, गर्यउने,

(झ) सरक्यरवी, तनिवी एवि ्गैरसरक्यरवी संस््य, स््यनवीर स्रंसेवक, स्यि्यजिक पररि्यिक िग्यरत सम्बम्न्त 
सब ैपषिको सिन्वर र संिग्त्यि्य तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्ष गनने, गर्यउने,

(ञ) भौततक संरिन्य तनि्य्षण गि्य्ष भवनसंदहत्य िग्यरत अन्य स्वीकृत तनिनेक्शक्य व्य ि्यपिण्को प्यिन्य 
गर्यउने,

(ट) स््यनवीर स्यव्षितनक पूव्य्षध्यर सम्बन्वी संरिन्यको तवपि ्िोखिि िूल््यङ्कन गनने, गर्यउने,
(ठ) निवी दकन्यर, बगर, पदहरो ि्यन सके् क्भर्यिो िमिन र िुब्यन हुने षिते्र व्य तवपि ्िोखििको सम््यवन्य 

भएक्य असुरक्षित षिते्रि्य बसोब्यस गनने व्यक्ति तथि्य सिुि्यरि्यई सुरक्षित स््यनि्य स््यन्यन्रण गर्यउन 
उपरतुि स््यनको िोिवी क्यर्षि्य सहरोग गनने तथि्य सुरक्षित स््यनि्य बसोब्यस सम्बन्वी सिेतन्य िग्यउने,

(ि) तवपद््यट स््यनवीर स्रि्य तनिवी तथि्य स्यव्षितनक षिते्रब्यट भइरहकेो सेव्य प्रव्यहि्य अवरोध आइपरेि्य 
सोको पुनाःसञ््यिनक्य ि्यमग सेव्य तनरन्रत्यको रोिन्य तिु्षि्य तथि्य क्यर्य्षन्वरन सम्बन्वी क्यर्ष गनने, 
गर्यउने ।

(ढ)  स््यनवीर सिुि्यरि्यई तवपिप््रतत ि्यगरुक बन्यउन, तवपिसँ्ग सम्बम्न्त रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य गन्ष 
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तथि्य तवपिक्ो घटन्य हुन्यस्यथि प्रततक्यर्षक्य ि्यमग पररि्यलित हुन वि्य तथि्य सिुि्यरस्रि्य सि्यवेशवी तवपि ्
पूव्षतर्यरवी तथि्य प्रततक्यर्ष समितत गठन गनने,

(ण) तवद््यिर तहको शैक्षिक प्यठ्यक्िि्य तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी तवरर सि्यवेश गन्ष पहि गनने,
(त) तवपि ्प्रततक्यर्षक्य ि्यमग निून्य अभ््यस गनने, गर्यउने,
(थि) तवपिक्ो सिरि्य प्ररोग गन्ष सदकने गरवी व्यरुणरन्त्र िग्यरतक्य अन्य उपकरणहरू तर्यरवी ह्यिति्य र्यख्न 

िग्यउने,
(ि) स््यनवीर स्रि्य आपत ्क्यिवीन क्यर्षसञ््यिन केन्द्रको स््यपन्य र सञ््यिन गनने,
(ध) नगरप्यलिक्यि्य तवपि ्व्यवस््यपन सूिन्य प्रण्यिवी तथि्य पूव्षिेत्यवनवी प्रण्यिवीको तवक्यस र सञ््यिन गनने, 

गर्यउने,
(न) तवपि ्प्रभ्यतवत षिते्रि्य तत््यि उद््यर तथि्य र्यहतको व्यवस््य मिि्यउने,
(प) तवपद््य् परवी हर्यएक्य, तबग्ेक्य व्य नष् भएक्य क्यगि्यतको रदकन तथ्य्यङ्क अद््यवसधक गरवी र्यख्न िग्यउने,
(फ) तवपि ्ब्यट प्रभ्यतवत घरपररव्यरको पदहि्यन, स्र तनध्य्षरण तथि्य पररिरपत्र तवतरण गनने, गर्यउने,
(ब) तवपिक्ो सिरि्य िोखििि्य रहकेो सिूह तवशेरगरवी िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य, दकशोरवी, अप्यङ्गत्य भएक्य 

व्यक्तिउपर हुन सके् घटन्य (िैदङ्गक दहसं्य, बिेतविन तथि्य अन्य कुनै पतन दकससिक्य शोरण) रोकथि्यिको 
ि्यमग तवशेर सतक्ष त्य अपन्यई सिेतन्यिूिक क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने,

(भ) तवपि ्प्रभ्यतवतहरूको प्रत्षि र सदक्र सहभ्यमगत्यि्य तवपि ्प्रभ्यतवत षिते्रि्य आर्थिक दक्र्यकि्यपको 
पुनस््य्षपन्य, रोिग्यरवीक्य अवसरको सृिन्य तथि्य िवीवनर्यपनक्य ि्यमग आर आि्षन क्यर्षक्ि सञ््यिन 
गनने, गर्यउने,

(ि) तवपिक्ो िोखििि्य रहके्य िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य, िेष् न्यगररक, िलित, सवीि्यन्कृत वग्ष तथि्य सिुि्यर, 
अशति तथि्य अप्यङ्गत्य भएक्य व्यक्तिहरूको ि्यमग तवशेर रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि बन्यई क्यर्य्षन्वरन गनने, 
गर्यउने,

(र) तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्ि्य स्यव्षितनक संस््य तथि्य व्य्यवस्ययरक प्रततष््यनिे प्रिलित ऐन बिोजिि क्यर्ष 
गरे नगरेको अनुगिन गनने,

(र)  तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी र्यतष््र क्यर्षक्यरवी समितत, प्रिेश तवपि ्व्यवस््यपन समितत तथि्य जिल््य तवपि ्
व्यवस््यपन समिततको तनण्षर अनुस्यर तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी अन्य क्यर्ष गनने, गर्यउने,

(ि) तवपि ् व्यवस््यपनक्य सम्बन्ि्य नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरक्य िन्त्र्यिर, तवभ्यग तथि्य अन्य 
तनक्यरसँग सहक्यर्ष गनने,

(व) तवपि ् व्यवस््यपन सम्बन्ि्य नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर व्य नगरसभ्यिे तोकेक्य अन्य क्यर्ष गनने, 
गर्यउने, 

(श)  तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्ि्य संघवीर तथि्य प्र्यिेक्शक क्यनूनको प्रततकूि नहुने गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
तोके बिोजििक्य अन्य क्यर्ष गनने, गर्यउने,

(र)  तवक्भन्न संघसंस््य, व्यक्तिब्यट प्र्यप्त हुने र्यहत तथि्य पुनर्नि्य्षण र पुनि्य्षभक्य तबररवस्िु्यई स््यनवीर 
तवपि ्व्यवस््यपन समिततिे तोकेको स््यन र ि्यपिण् अनुस्यर गनने, गर्यउने ।
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पररचे्ि – ३

वि्य स्रवीर तवपि ्व्यवस््यपन समिततको गठन तथि्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यर

६. वि्य स्रवीर तवपि ्व्यवस््यपन समितत: (१) नगरप्यलिक्यको प्रते्क वि्यि्य एक वि्य स्रवीर तवपि ्व्यवस््यपन 
समितत रहनेछ ।
(२) वि्य स्रवीर तवपि ्व्यवस््यपन समिततको गठन िेह्यर बिोजिि हुनेछ:-

(क) वि्य अध्षि      -संरोिक 
(ि) वि्य सिस्हरू       -सिस्
(ग) वि्य क्भत्र रहके्य तवररगत श्यि्य/ईक्यई क्यर्य्षिर प्रिुिहरू -सिस्
(घ) वि्य क्भत्र रहके्य सुरषि्य तनक्यरक्य प्रिुिहरू   -सिस्
(ङ) र्यतष््र ि्यन्यत्य प्र्यप्त ििक्य वि्यस्स्त प्रिुि व्य प्रतततनसध  -सिस् 
(ि) स््यनवीर रेिक्स,       -सिस्
(छ) गैरसरक्यरवी तथि्य स्यिुि्यरि्य आध्यररत संघसंस््य तथि्य रवु्य लिवब्यट
 संरोिकिे तोकेबिोजिि न्यूनति २ िदहि्य सदहत ४ िन्य  -सिस्
(ि) वि्य सचिव      - सिस् सचिव

(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको समिततको बठैक सो समिततको संरोिकिे तोकेको मितत, सिर र स््यनि्य 
बस्छे ।

(४)  समिततको सिस्-सचिविे समिततको बठैक बस् े मितत, सिर र स््यन तोकरी बठैकि्य छिफि हुने 
तवररसूिवी सदहतको सूिन्य बठैक बस् ेसिरभन््य िौबवीस घण्ट्य अग्यवै सब ैसिस्िे प्यउने गरवी पठ्यउनु 
पननेछ ।

(५)  समिततक्य पि्यस प्रततशतभन््य बढवी सिस् उपस्स्त भएि्य बठैकको ि्यमग गणपूरक सङ्ख्य पुगेको 
ि्यतननेछ ।

(६)  उपिफ्य (४) र (५) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन सो समिततको बठैक तत््यि बोि्यउन 
आवश्यक भएि्य संरोिकिे िनुसुकै बेि्यपतन समिततको बठैक बोि्यउन सके्छ र त्स्ो अवस््यि्य 
संरोिक र घटवीि्य १ िन्य सिस् सदहत सिस् सचिव उपस्स्त भएि्य समिततको बैठक बस् सके्छ ।

(७)  समिततको बठैकको अध्षित्य सो समिततको संरोिकिे गननेछ ।
(८)  समिततको तनण्षर बहुितद््यर्य हुनेछ र ित बर्यबर भएि्य संरोिकिे तनण्य्षरक ित दिनेछ।
(९)  समिततिे आवश्यकत्य अनुस्यर सम्बम्न्त तनक्यर व्य सङ्घ संस््यक्य प्रतततनसध र तवज्ि्यई बठैकि्य 

आिन्त्रण गन्ष सके्छ ।
(१०)  समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध सो समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।
(११)  समिततको तनण्षर सिस् सचिविे प्रि्यक्णत गरवी र्यखे्नछ ।

७ . वि्य स्रवीर तवपि ्व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यराः समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर 
बिोजिि हुनेछ:-
(क) वि्य क्भत्र तवपि ्प्रततक्यर्ष तथि्य तवपि ्पुनि्य्षभ सम्बन्वी क्यर्षक्ि सञ््यिनक्य ि्यमग नगर तवपि ्व्यवस््यपन 

समितति्य ससफ्यररस गनने तथि्य सो समिततब्यट स्वीकृत नवीतत तथि्य रोिन्य अनुरूपक्य तवपि ्व्यवस््यपन 
सम्बन्वी क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन, अनुगिन र पुनर्यविोकन गनने,
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(ि) वि्यि्य तवक्यस तनि्य्षणक्य दक्र्यकि्यपहरू क्यर्य्षन्वरनि्य तवपि ्िोखिि व्य्यवस््यपनि्यई िूिप्रव्यहवीकरण 

गनने, सुरक्षित तवद््यिर तथि्य अस्पत्यिक्य ि्यमग तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरणक्य क्यर्षक्िहरू सञ््यिन गनने,
(ग) तवपि ्व्यवस््यपनक्य सम्बन्ि्य वि्यको संस््यगत षिित्य तवक्यस गनने,
(घ) तवपि ्व्यवस््यपन रोिन्य, आपत््यिवीन क्यर्षरोिन्य, पुनाःस््यपन्य तथि्य पुनर्नि्य्षण रोिन्य तिु्षि्य तथि्य 

क्यर्य्षन्वरन गनने, गर्यउने,
(ङ) सिुि्यरि्य तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यि गनने सिूहहरूको गठन तथि्य त्स््य सिूहहरूि्यई पररि्यिन 

गनने गर्यउने,
(ि) वि्य सिस्हरू, कि्षि्यरवी, स्रंसेवक, स्यि्यजिक पररि्यिक तथि्य सिुि्यरि्य आध्यररत तवपि ्व्यवस््यपन 

समितत सिस्, न्यगररक सि्यिक्य प्रतततनसधि्यई तवपि ् व्यवस््यपन सम्बन्वी प्रक्शषिणको व्यवस््य 
मिि्यउने,

(छ) स््यनवीर सिुि्यरि्यई तवपिप््रतत ि्यगरुक बन्यउने, तवपिसँ्ग सम्बम्न्त रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य गन्ष 
तथि्य तवपिक्ो घटन्य हुन्यस्यथि प्रततक्यर्षक्य ि्यमग तर्यरवी अवस््यि्य र्यख्ने,

(ि) तवपिक््य घटन्य हुन्यस्यथि िोि, उद््यर र र्यहत िग्यरतक्य प्र्यथिमिक क्यर्षहरू तत््यि गन्षको ि्यमग 
सिन्वर गनने, 

(झ) आपत ्क्यिवीन निून्य अभ््यस गनने, गर्यउने,
(ञ) तवपि ्ब्यट प्रभ्यतवत घरपररव्यरको पदहि्यन, स्र तनध्य्षरण तथि्य पररिरपत्र तवतरणि्य नगर तवपि ्

व्यवस््यपन समितति्यई सहरोग गनने,
(ट) तवपिक्ो सिरि्य िोखििि्य रहके्य सिूह तवशेरगरवी िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य, दकशोरवी, अप्यङ्गत्य भएक्य 

व्यक्तिउपर हुन सके् घटन्य (िैदङ्गक दहसं्य, बिेतविन तथि्य अन्य कुनै पतन दकससिक्य शोरण) रोकथि्यिको 
ि्यमग तवशेर सतक्ष त्य अपन्यई सिेतन्यिूिक क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने,

(ठ) नगर तवपि ्व्यवस््यपन समिततको तनण्षर अनुस्यर तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी अन्य क्यर्ष गनने, गर्यउने । 

पररचे्ि – ४
सुरषि्य तनक्यर तथि्य अन्य तनक्यरको पररि्यिन

८ . सुरषि्य तनक्यरको पररि्यिन तथि्य सहरोग र सिन्वर: 
(१) नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तवपि ्व्यवस््यपनको क्यिि्य नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरिे पररि्यिन   गरेक्य 

संघवीर तथि्य प्र्यिेक्शक सुरषि्य तनक्यरहरूि्यई सहरोग र सिन्वर गननेछ ।
(२)  सुरषि्य तनक्यरिे तवपिक्ो सिरि्य िोि तथि्य उद््यर क्यर्षक्य ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्यसँग  आवश्यक 

स्यिग्वी ि्यग गरेको अवस््यि्य नगरप्यलिक्यि्य उपिब्ध भएसम्म त्स्ो स्यि्यग्वी   तत््यि उपिब्ध 
गर्यईनेछ ।

(३)  तवपि ्प्रततक्यर्षक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरवीि्यई पररि्यिन गननेछ ।  
९.  व्यरुणरन्त्र तथि्य अन्य सेव्य प्रि्यरक तनक्यरको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: 

(१) व्यरूणरन्त्र, एम्बिेुन्स तथि्य त्स् ैअन्य सेव्य प्रि्यरकिे आपत ्क्यिवीन िोि, उद््यर तथि्य र्यहत उपिब्ध 
गर्यउन समिततिे दिएको तनिनेशनको प्यिन्य गनु्ष पननेछ ।

(२)   आपत ्क्यिवीन क्यर्ष सम्प्यिन गि्य्ष समिततको आिेश बिोजिि कुनै पतन स््यनि्य प्रवेश गनने तथि्य िनुसुकै 
व्यक्ति व्य संस््यको स्यधन र स्ोत उपरोग गनने असधक्यर व्यरुणरन्त्र सेव्य प्रि्यरकि्यई हुनेछ ।
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१०. स्यव्षितनक संस््य तथि्य व्य्यवस्ययरक प्रततष््यनको ि्ययरत्व: (१) तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्ि्य नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य 
सब ैस्यव्षितनक संस््य तथि्य व्य्यवस्ययरक प्रततष््यनको ि्ययरत्व िेह्यर बिोजिि हुनेछ:-
(क) आफनो भवन, उद्ोग, क्यर्य्षिर व्य व्य्यवस्ययरक केन्द्रि्य तवपिक््य घटन्य हुन नदिन तवपि ्सुरषि्य औि्यर, 

उपकरण, स्यिग्वी, आपत ्क्यिवीन तनक्यस िग्यरत तोदकए बिोजििक्य अन्य व्यवस््य गनने,
(ि)  तथ्य्यङ्क सङ्किन, षिततको िूल््यङ्कन, र्यहत, पुनस््य्षपन्य तथि्य पुनर्नि्य्षण सिेतक्य समू्पण्ष क्यर्षि्य आवश्यक 

सहरोग गनने,
(ग)   आफन्य कि्षि्यरवी तथि्य क्यिि्यरि्यई तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्ि्य आध्यरभूत अक्भिुिवीकरण गनने गर्यउने,
(घ) तवपि ्व्यवस््यपन क्यर्षि्य उपरोग हुने स्ोत स्यधनि्यई तर्यरवी ह्यिति्य र्यख्ने,
(ङ) आफन्य भवन िग्यरत अन्य संरिन्य आपत ्क्यिवीन प्ररोिनक्य ि्यमग आवश्यक परेि्य आिेश्यनुस्यर 

उपिब्ध गर्यउने,
(ि) सम्बम्न्त असधक्यरवीको सुपररवेषिणि्य उद््यर तथि्य र्यहत तवतरण क्यर्षि्य सहरोग पुर्य्षगउने,
(छ) तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरण संरन्त्रको व्यवस््य गरवी तर्यरवी अवस््यि्य र्यख्ने,
(ि)  फोहोरिैि्य तथि्य प्रिरुणको रथिोचित व्यवस््यपन गरवी रसब्यट व्यत्यवरण र िनिवीवनि्य पन्ष सके् 

नक्यर्यत्मक प्रभ्यवि्यई न्यनूवीकरण गनने उप्यरहरू अपन्यउने,
(झ) तवपिक्ो घटन्य घटेि्य तत््यि नजिकको सुरषि्य तनक्यर र स््यनवीर आपत ्क्यिवीन क्यर्षसञ््यिन केन्द्रि्यई 

िबर गनने ।  
(२) नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य स्यव्षितनक संस््य तथि्य व्य्यवस्ययरक प्रततष््यनिे  नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन 

सम्बन्वी रोिन्यको अधवीनि्य रहवी तवपि ्व्यवस््यपन रोिन्यको तिु्षि्य गरवी अतनव्यर्ष रूपि्य ि्यगू गनु्ष 
पननेछ ।

११. तवपि ्व्यवस््यपनि्य सहरोग गनु्ष पनने : नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य सरक्यरवी क्यर्य्षिर, गैरसरक्यरवी संस््य, स््यनवीर सङ्घ 
संस््य, सिुि्यर, स्रंसेवक, न्यगररक सि्यि, तनिवी षिते्र तथि्य व्यक्तििे तवपि ्व्यवस््यपन क्यर्षि्य नगरप्यलिक्यि्यई 
िेह्यर बिोजिि सहरोग गनु्ष पननेछ:-
(क)  तथ्य्यङ्क सङ्किन, षिततको िूल््यङ्कन, र्यहत, पुनस््य्षपन्य तथि्य पुनाःर्नि्य्षण िग्यरतक्य तवपि ्व्यवस््यपन 

सम्बन्वी क्यर्षि्य सहरोग गनने, 
(ि) तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी िनिेतन्य अक्भवमृद् गनने,
(ग) षिित्य तवक्यस, आपत ्क्यिवीन निून्य अभ््यस तथि्य तवपि ् व्यवस््यपन सम्बन्वी प्रक्शषिण क्यर्षक्िि्य 

सहरोग गनने तथि्य भ्यग लिने, 
(घ) िोि, उद््यर तथि्य र्यहत तवतरण सम्बन्वी क्यर्षि्य सहरोग गनने। 

पररचे्ि – ५ 
तवपि ्व्यवस््यपन कोर सम्बन्वी व्यवस््य

१२. तवपि ्व्यवस््यपन कोर : 
(१)  तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य छुटै् एक आकस्स्क कोर रहनेछ ।
(२)  कोरि्य िेह्यर बिोजििक्य रकिहरू रहने छन:्-

(क) नगरप्यलिक्यको व्यर्रक बिटेब्यट तवपि ्व्यवस््यपन कोरि्य िम्म्य गनने गरवी स्वीकृत रकि,
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(ि) प्रिेश सरक्यरब्यट तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग प्र्यप्त रकि,
(ग)  नेप्यि सरक्यरब्यट तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग प्र्यप्त रकि,
(घ) स्िेशवी कुनै सङ्घ संस््य व्य व्यक्तिब्यट ि्यन, ि्यतव्य व्य उपह्यर स्रुप प्र्यप्त रकि,
(ङ)  अन्य कुनै स्ोतब्यट प्र्यप्त रकि ।

(३)  तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे क्यनून बिोजिि तवशेर शुल्क व्य िस्रु संकिन गन्ष सके् छ | 
(४)  कोरको सञ््यिन तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
(५)  कोरको रकि तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यिक्य ि्यमग प्ररोग गररनेछ ।
(६)  उपिफ्य (५) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कोरको रकि तनरमित प्रश्यसतनक क्यर्षको ि्यमग 

िि्ष गररने छैन ।
(७)  कोरको िेि्यपरवीषिण िह्यिेि्य परवीषिकब्यट हुनेछ । 
(८)  समिततिे कोरको व्यर्रक आर व्यरको प्रततविेन तर्यर गरवी क्यर्षप्यलिक्य ि्यफ्ष त नगरसभ्य सिषि पेश 

गननेछ ।
पररचे्ि – ६

कसूर तथि्य सि्यर

१३.  कसूर र सि्यर : कसैिे तवपिक्ो घटन्य घटन् सके् गरवी ि्यपरव्यहवी गरेि्य व्य त्स्ो घटन्य घट्यउन प्रत्षि संिग् 
भएि्य व्य घटन््य घटेको अवस््यि्य न्यि्यरि फ्यईि्य लिने गरवी व्य आफुि्यई ि्यत्र फ्यईि्य पुग्े दकससिको कुनै क्यि 
गरेि्य व्य रस सम्बन्ि्य संघवीर क्यनून बिोजिि कसुरिन्य ि्यतनने कुनै क्यि गरेि्य तत ्सम्बन्वी क्यरव्यहवी प्रिलित 
संघवीर क्यनून बिोजिि हुनेछ । 

पररचे्ि – ७
तवतवध

१४.  तवपि ्सङ्कटग्स् षिते्र घोरण्यको प्यिन्य र सिन्वर : 
(१)  नेप्यि सरक्यरिे नगरप्यलिक्य क्भत्रको कुनै ठ्यउँि्य गम्वीर प्रकृततको तवपि ्उत्न्न भएब्यट तवपि ्सङ्कटग्स् 

षिते्र घोरण्य गरवी प्रिलित क्यनून बिोजिि कुनै क्यि गन्ष गर्यउन आिेश दिएि्य सोको प्यिन्य गनु्ष गर्यउनु 
नगरप्यलिक्यको कत्षव्य हुनेछ । 

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि घोरण्य गररएको षिते्रि्य नेप्यि सरक्यरिे प्रिलित क्यनून बिोजिि कुनै क्यि गन्ष 
गर्यउन नगरप्यलिक्य क्भत्रको कुनै व्यक्ति, संस््य व्य असधक्यरवीि्यई आिेश दिएि्य सोको प्यिन्य गन्ष 
गर्यउनि्य नगरप्यलिक्यिे आवश्यक सिन्वर गननेछ ।

(३)  उपिफ्य (१) बिोजिि घोरण्य गररएको षिते्र सम्बन्वी सूिन्यको प्रस्यरणि्य नगरप्यलिक्यिे सहरोग र 
सिन्वर गननेछ ।

१५. नेप्यि सरक्यरको स्वीकृतवीि्य ि्यत्र प्रवेश गनु्षपनने : 
(१)  तवपि ्ब्यट असर परेको कुनै षिते्रि्य तविेशवी न्यगररक व्य संस््यिे प्रवेश गनु्ष परेि्य नेप्यि सरक्यरको 

स्वीकृतत लिएको छ छैन भतन नगर क्यर्षप्यलिक्यिे सोधिोि गन्ष सके्छ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि सोधिोि गि्य्ष त्स्ो न्यगररक व्य संस््यिे नेप्यि सरक्यरको स्वीकृतत लिएको 

न्यिेखिएकोि्य तनिको प्रवेशि्यई रोक िग्यई तत ्सम्बन्वी सूिन्य नेप्यि सरक्यरि्यई उपिब्ध गर्यईनेछ ।
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१६. ि्यनववीर तथि्य अन्य सह्यरत्य र सिन्वर : 

(१) नगरप्यलिक्य क्भत्र उत्न्न तवपिक्ो अवस््यि्यई तत््यि स्यिन्य गन्ष आन्ररक स्ोत र स्यधनब्यट नभ््यउने 
भएि्य ि्यनववीर तथि्य अन्य सह्यरत्य र सिन्वरक्य ि्यमग जिल््य सिन्वर समितत, प्रिेश सरक्यर तथि्य 
नेप्यि सरक्यरि्यई अनुरोध गररनेछ । 

(२)  तवपि ्ब्यट उत्न्न स्स्तत तनरन्त्रण गनने क्िि्य नेप्यि सरक्यरिे अन्र्य्षतष््र ि्यनववीर तथि्य अन्य सहरोग 
लिई पररि्यिन गरेको अवस््यि्य नेप्यि सरक्यरको तनिनेशनि्य रदह तत ् सम्बन्वी क्यर्षि्य सहरोग र 
सिन्वर गररनेछ । 

(३)  लछिेकरी स््यनवीर तहि्य कुनै तवपि ्उत्न्न भई सो व्यवस््यपनक्य ि्यमग लछिेकरी स््यनवीर तहिे सोझ,ै 
जिल््य सिन्वर समितत व्य प्रिेश सरक्यर ि्यफ्ष त अनुरोध गरेि्य उपिब्ध भएसम्मको सहरोग पुर्य्षउनु 
नगरक्यर्षप्यलिको ि्ययरत्व हुनेछ ।

१७.  तत््यि िररि तथि्य तनि्य्षण र प्ररोग गन्ष सदकने : 
(१)  तवशेर पररस्स्तत परवी तवपद््य्यट प्रभ्यतवत षिते्रि्य िोि, उद््यर तथि्य र्यहत उपिब्ध गर्यउन तथि्य भइरहकेो 

तवपि ्ब्यट थिप षितत हुन नदिनक्य ि्यमग तत््यिै र्यहत स्यिग्वी िररि व्य तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष आवश्यक 
भएि्य स्यव्षितनक िररि सम्बन्वी प्रिलित क्यनूनि्य रहकेो तवशेर पररस्स्तति्य िररि गनने सम्बन्वी 
व्यवस््य बिोजिि नगर क्यर्षप्यलिक्यिे िररि व्य तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष सदकनेछ ।

(२)  तवपि ्ब्यट प्रभ्यतवत षिते्रि्य िोि, उद््यर तथि्य र्यहत उपिब्ध गर्यउन तथि्य भइरहकेो तवपद््यरट थिप षितत 
हुन नदिनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्रको कुनै गैरसरक्यरवी क्यर्य्षिर व्य अन्य संघ संस््य र व्यक्तिको 
िि, अिि सम्पचत्त तथि्य सव्यरवी स्यधन उपरोग गन्ष आवश्यक भएि्य सोको अक्भिेि र्यिवी तोदकएको 
अवसधभरको ि्यमग अस््यरवी तवरिे प्र्यप्त गन्ष सदकनेछ ।

(३) तवपि ्ब्यट प्रभ्यतवत षिते्रि्य तत््यि र्यहत उपिब्ध गर्यउन नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्रको कुनै गैरसरक्यरवी 
क्यर्य्षिर व्य अन्य संघ संस््य र व्यक्तिको ि्यद््यन्न, ित्त्यकपि्य, औरधवी व्य अन्य वस् ुआवश्यक भएि्य 
सोको अक्भिेि र्यिवी तनरन्त्रणि्य लिन र सम्बम्न्त प्रभ्यतवत पषिि्यई तवतरण गन्ष सदकनेछ ।

(४)  नगरप्यलिक्यिे उपिफ्य (२) बिोजिि कुनै सम्पचत्त अस््यरवी रूपि्य प्र्यप्त गरेि्य व्य उपिफ्य (३) बिोजिि 
कुनै वस् ुतनरन्त्रण र तवतरण गरेि्य त्स्ो सम्पचत्त प्ररोग व्य वस् ुउपरोग ब्यपत प्रिलित िर अनुस्यरको 
रकि सम्बम्न्त क्यर्य्षिर, संस््य व्य व्यक्तिि्यई दिनेछ । 

१८.  र्यहतको न्यनूति ि्यपिण् सम्बन्वी व्यवस््य : 
(१) तवपि ्प्रभ्यतवत व्यक्तिि्यई नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरिे उपिवध गर्यउने र्यहतको अततररति 

नगरप्यलिक्यिे आन्ररक स्ोतब्यट थिप र्यहत उपिब्ध गर्यउन सके्छ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि नगरप्यलिक्यिे तवपि ्प्रभ्यतवत व्यक्तिि्यई र्यहत उपिब्ध गर्यउँि्य ि्यपिण् बन्यई 

सोको आध्यरि्य र्यह्यत उपिब्ध गर्यउनेछ ।
(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको र्यहतको ि्यपिण्ि्य अन्य तवररको अततररति िेह्यरक्य तवरर सि्यवेश भएको 

हुनु पननेछ:-
(क) तवपि ्ब्यट प्रभ्यतवत व्यक्तिि्यई अस््यरवी आश्रस्िि्य र्यखि्य उपिब्ध गर्यउनु पनने आव्यस, ि्यद््यन्न, 

ि्यनेप्यनवी, स््यस्थ्य तथि्य सरसफ्यइ सम्बन्वी,
(ि) तवपि ्ब्यट िृतु् हुनेको पररव्यर तथि्य सम्पचत्तको षितत हुने व्यक्तिि्यई उपिब्ध गर्यउनु पनने न्यूनति र्यहत 

सम्बन्वी, 
(ग) िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य, िेष् न्यगररक, अशति तथि्य अप्यङ्गत्य भएक्य व्यक्तिको आवश्यकत्य संवोधनक्य 
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ि्यमग तवशेर र्यहत प््यकेिहरु (िस् ै दिमग्टवी दकट र चिले््डन दकट) िदहि्यहरूको ि्यमग सुरक्षित 
िदहि्यिैत्रवी स्ि, 

(घ) व्यक्तिगत गोपतनरत्य तथि्य सुरषि्य सम्बन्वी,
(ङ) न्यूनति र्यहत ब्यहके स्रोिग्यर तथि्य रोिग्यरवी व्यवस््यपनक्य ि्यध्िब्यट पवीदितको िवीतवकोप्यि्षन 

सम्बन्वी,
(ि) गैरसरक्यरवी व्य व्यक्तिगत रूपि्य दिइने र्यहतको तवतरण सम्बन्वी,
(छ) एकद््यर प्रण्यिवी अनुरुप र्यहत तवतरण गनने सम्बन्वी,
(ि) र्यहतसँग सम्बम्न्त अन्य उपरतुि तवरर ।

१९.   तवतवपि ्ि्य परर हर्यएक्य व्य नष् भएक्य क्यगि्यत सम्बन्ि्य : तवपि ्ि्य परवी हर्यई फेि्य पन्ष नसकेक्य तथि्य आकं्शक 
व्य पूण्ष रूपि्य षितत भएक्य नगरप्यलिक्यक्य िहत्वपूण्ष क्यगि्यतहरुको प्रि्यणवीकरण तथि्य प्रततलितप उपिब्ध 
गर्यउने सम्बन्वी व्यवस््य प्रिलित क्यनूनिे तोके बिोजिि हुनेछ।

२०. तनिनेशन दिन सके् : समिततिे रस ऐनको अधवीनि्य रहवी तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग कुनै व्यक्ति व्य तनक्यरि्यई 
आवश्यक तनिनेशन दिन सके्छ र त्स्ो तनिनेशनको प्यिन्य गनु्ष सम्बम्न्त व्यक्ति व्य तनक्यरको कत्षव्य हुनेछ ।

२१. उपसमितत गठन गन्ष सके् : 
(१)  समिततिे आवश्यकत्य अनुस्यर उपसमितत गठन गन्ष सके्छ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि गठन हुने उपसमिततको क्यि, कत्षव्य, असधक्यर र क्यर्य्षवसध उपसमितत गठन 

गि्य्षक्य बित तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
२२. अक्भिेि र्यख्नु पननेाः 

(१)  तवपिक्ो सिरि्य र्यहत उपिब्ध गर्यउने व्यक्ति, तनक्यर व्य संस््यको न्यि,  र उपिवध गर्यईको र्यहत 
तथि्य सोको पररि्यण सदहतको तववरणको अक्भिेि र्यख्ने व्यवस््य समिततिे मिि्यउनुपनने छ ।  

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको तववरण र्यखि्य तवपद््यद परेक्य िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य तथि्य िषे् न्यगररक, 
तवपिक््य क्यरणिे स््यन्यन्रण भएक्य घरपररव्यर िग्यरतको संख्य एदकन हुने तववरण र उनवीहरूि्यई 
उपिब्ध गर्यइएको र्यह्यत स्पष्रूपि्य र्यख्नुपनने छ ।

२३. पुरस््यर दिन सके् : स््यनवीर तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्ि्य तवशेर रोगि्यन पुर्य्षतउने उतृ्ष् व्यक्ति व्य संस््यि्यई 
प्रोत्स्यहन स्रूप समिततको ससफ्यररसि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे सम्म्यन तथि्य पुरस््यर दिन सके्छ । 

२४. व्यर्रक प्रततवेिन : 
(१)  समिततिे प्रते्क आर्थिक वर्षि्य गरेको क्यिको तववरण सदहतको व्यर्रक प्रततवेिन तर्यर गरवी क्यर्षप्यलिक्य 

ि्यफ्ष त नगरसभ्य, जिल््य तवपि ्व्यवस््यपन समितत तथि्य प्रिेश तवपि ्व्यवस््यपन समितत सिषि पेश गनु्ष 
पननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको व्यर्रक प्रततवेिन स्यव्षितनक रूपि्य प्रक्यशन गनु्ष पननेछ ।
२५.   प्रश्यसतनक िि्ष व्यवस््यपन: समिततको बठैक तथि्य प्रततवेिन तर्यरवी िग्यरतक्य क्यर्षसँग सम्बम्न्त न्युनति 

प्रश्यसतनक िि्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यिे व्यवस््य गननेछ | 
२६. असधक्यर प्रत््यरोिन : रो ऐन तथि्य रस ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि बिोजिि समितति्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् े

आवश्यकत्य अनुस्यर केहवी असधक्यर समिततको संरोिक तथि्य तोदकएको पि्यसधक्यरवीि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ।
२७. तनरि बन्यउने असधक्यर : नगर क्यर्षप्यलिक्यिे रो ऐन क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग आवश्यक तनरि तथि्य क्यर्षतवसध  

बन्यउन सके्छ ।
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ऐन संख्याः१०

अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग 
स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि (सञ््यिन क्यर्षतवसध) 

ऐन, २०७५

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७५।०३।१७
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प्रस््यवन्य  :  
अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग स््यनवीर तहि्य स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन क्यर्षतवसध सम्बन्ि्य  
आवश्यक व्यवस््य गन्ष व्यञ्छनवीर भएक्यिे, ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।

 पररचे्ि-१
प्र्यरस्म्क

१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् : 
(१)  रस क्यर्षतवसधको न्यि “अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि 

(सञ््यिन क्यर्षतवसध) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२)  रो क्यर्षतवसध तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्य : तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस ऐनि्य,-
(क)  “अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्य” भन्न्यिे १८ वर्ष उिेर पुर्य नभएक्य िफ्य १२ बिोजििक्य 

ि्यभग््यहवी ब्यिब्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) "प्रिुि" भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि भन्न ेसम्झनुपछ्ष  । 
(ग)  “अक्भिेि” भन्न्यिे िफ्य २२ बिोजिि तर्यर गररएको अक्भिेि सम्झनुपछ्ष  । 
(घ)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(ङ)  “कोर” भन्न्यिे अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष 

रसै क्यर्षतवसधद््यर्य स््यपन्य हुने अषिर कोर सम्झनुपछ्ष।
(ि) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत”  भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत सम्झनुपछ्ष  ।
(छ)  "वि्य क्यर्य्षिर" भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य क्यर्षिर भन्न ेसम्झनुपछ्ष  ।
(ि)  “श्यि्य”  भन्न्यिे स्यि्यजिक सुरषि्य हनेने श्यि्य सम्झनुपछ्ष  । 
(झ)  “समितत”  भन्न्यिे क्यर्षप्यलिक्यि्य गदठत िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समितत सम्झनुपछ्ष।
(ण)  “सञ््यिक समितत”  भन्न्यिे िफ्य ६ बिोजिि गदठत कोर व्यवस््यपन तथि्य संि्यिक समितत सम्झनुपछ्ष । 
(ट)  "स््यनवीर तह" भन्न्यिे नगरप्यलिक्य भन्न ेसम्झनुपछ्ष  ।
(ठ) “स््यनवीर स्र” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको भौगोलिक षिते्र सम्झनुपछ्ष  ।
(ि)  “स््यनवीर ब्यि असधक्यर समितत”  भन्न्यिे प्रिलित क्यनून बिोजिि स््यनवीर स्रि्य ब्यि असधक्यर 

सम्वद््षनको ि्यमग गदठत  समितत सम्झनुपछ्ष  । 
३.  उदे्श्य : रस ऐनको उदे्श्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ :-

(क)  अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य स्यिजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष 
स््यपन्य हुने व्य भएको कोरि्यई तनरिन गनने । 

(ि) सञ््यिनि्य रहके्य अषिरर कोरव्यट प्र्यप्त आम््यनवी सिेतको आध्यरि्य स्यि्यजिक सुरषि्य आवश्यक 
िेखिएक्य अन्यथि तथि्य िोखिि रतुि ब्यिब्यलिक्यको पदहि्यन गरवी उनवीहरुि्यई नगि प्रव्यह गनने व्यवस््य 
मिि्यउने । 

पररचे्ि-२
कोर स््यपन्य तथि्य सञ््यिन
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४. अनुितत दिने : 

(१) नगरप्यलिक्य षिते्रि्य अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन 
गन्ष अनुितत लिन ि्यहने व्यक्ति व्य संस््यिे क्यर्षप्यलिक्य सिषि अनुिततको ि्यमग तनवेिन दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि अनुितत ि्यग गनने व्यक्ति व्य संस््यि्यइ्ष क्यर्षप्यलिक्यिे क्यर्षक्ि तथि्य सोि्य हुने 
िि्ष रकि नगरप्यलिक्यको व्यर्रक बिटेि्य उले्ि हुने र उति रकि िफ्य ५ बिोजििको कोर ि्यफ्ष त 
िि्ष हुनेगरवी क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष अनुितत दिन सके्छ ।

(३) रस िफ्यि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यरको सहितत व्य 
अनुितत अथिव्य नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यरको नवीतत अन्ग्षत सञ््यलित हुने अन्यथि तथि्य िोखििरतुि 
ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि संि्यिन भइरहकेो हकि्य रो ऐनको व्यवस््य ि्यगू हुने 
छैन ।

५. कोर स््यपन्य : 
(१)  क्यर्षप्यलिक्यिे नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक 

सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने गैरसरक्यरवी संघ संस््य तथि्य अन्य तनक्यरिे अन्यथि तथि्य िोखििरतुि 
ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्िि्य िि्ष गन्ष व्य कोरको िूिधनि्य रोगि्यन गनने गरर 
रकि ि्यखिि्य गन्षको ि्यमग एक अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य 
क्यर्षक्ि सञ््यिन कोर स््यपन्य गननेछ ।

(२)  कोरि्य स््यनवीर तहिे अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य प्रि्यन गनने 
गरवीबवी  न्यतूनकरणक्य ि्यमग तवतनरोिन गररएको रकि पतन ि्यखिि गन्ष सदकनेछ । 

(३)  नगरप्यलिक्य षिते्रि्य कोरि्य ि्यखिि्य रकि ब्यहके अन्य स्ोतब्यट िि्ष गननेगरवी कुनै संस््यि्यइ्ष अनुितत व्य 
सहितत दिइने छैन ।

६. कोर सञ््यिन व्यवस््य : (१) कोरको सञ््यिनको ि्यमग िेह्यर बिोजििको एक कोर व्यवस््यपन तथि्य सञ््यिक 
समितत रहनेछ :
(क) नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट िनोतनत क्यर्षप्यलिक्यको एक िन्य िदहि्य सिस्,                                          -संरोिक
(ि)  स््यनवीर स्रि्य क्यर्षरत ब्यिब्यलिक्यहरु संग सम्बम्न्त गैरसरक्यरवी     संस््य व्य स््यनवीर ब्यिसंरषिण 

समिततक्य अध्षिहरु िध्बे्यट िदहि्य तथि्य ब्यि ब्यलिक्य समिततब्यट िनोतनत एक िन्य प्रतततनसध              
-सिस्

(ग) स््यनवीरस्रि्य सञ््यलित स्यव्षितनक व्य स्यिुि्ययरक ि्यध्मिक     तवद््यिरहरुक्य प्रध्यन्यध््यपकहरु 
िध्बे्यट िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समिततब्यट िनोतनत एक िन्य प्रतततनसध                -सिस्

(घ) स््यनवीर स्रि्य संि्यलित सहक्यरवी संस््यहरुक्य अध्षिहरु िध्वे्यट िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समिततब्यट 
िनोतनत एक िन्य प्रतततनसध           -सिस्                                       

(ङ) स््यनवीरस्रि्य क्यर्षरत स््यस्थ्य सस््यसंग सम्बम्न्त कि्षि्यरवी व्य िदहि्य स््यस्थ्य स्रंि सेवकहरु िध्वे्यट 
िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समिततब्यट िनोतनत एक िन्य प्रतततनसध                            -सिस्

(ि) कोरि्य रोगि्यन गनने ि्यत्यहरु िध्बे्यट िदहि्य तथि्य ब्यि ब्यलिक्य समिततब्यट िनोतनत एक िन्य 
प्रतततनसध                           -सिस्

(छ)  स््यनवीर ब्यि लिवहरू िध्बे्यट िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समिततब्यट िनोतनत  एक िन्य प्रतततनसध  
                                -सिस्

(ि)    स्यि्यजिक तवक्यस श्यि्यक्य एकिन्य कि्षि्यरवी          -सिस्-सचिव 
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 तर स्यि्यजिक तवक्यस समितत गठन भईनसकेको अवस््यि्य ग्यउँ तथि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे सिस् तोकु् 

पननेछ ।
(२)  समिततक्य सिस्हरूको क्यर्य्षवसध तवीन वर्षको हुनेछ।
(३)  उपिफ्य (१) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कोरि्य कुनै रकि ि्यखिि्य गि्य्ष भएको सम्झौत्यिे 

सञ््यिक समितति्य कुनै प्रतततनसधत्व गर्यउनुपनने भएि्य सो रकिसँग सम्बम्न्त िि्षको तनण्षर गि्य्ष 
सम्झौत्य बिोजििको प्रतततनसधत्व गर्यउन ब्यध्य पनने छैन ।

७. अषिर कोर िि्य गनने : 
(१)  कोरिे  िम्म्य गनने गरवी प्र्यप्त हुने रकि  िध् ेअषिरकोरक्य ि्यमग प्र्यप्त हुने सब ैर अन्य िध् ेपच्चवीस 

प्रततशत रकि अषिर कोरको रूपि्य र्यख्नुपननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको रकिको ब््यि व्यपत प्र्यप्त हुने रकि ब्यहके अषिर कोरको रूपि्य रहकेो रकि 

कुनै पतन क्यर्षि्य िि्ष गन्षप्यइनेछैन ।
८. शत्ष बिोजिि िि्ष गनने : कोरि्य रकि ि्यखिि्य गि्य्ष कुनै तनध्य्षररत क्यर्षक्ि व्य कुनै क्यर्षक्िि्य तनध्य्षररत 

प्रदक्र्यब्यट िि्ष गनने सहितत बिोजिि ि्यखिि्य भएको रकि िि्ष गि्य्ष सञ््यिक समिततको सहितत बिोजिि 
िि्ष गनु्षपननेछ ।

९.   कोरको रकि िि्ष गन्ष नप्यइने :िेह्यर बिोजििको क्यर्षि्य कोरको रकि िि्ष गन्ष प्यइनेछैन        
 (क)     त्यलिि, गोष्वी, भ्रिण व्य सो प्रकृततको अन्य क्यर्ष,

(ि) िसिन्, छप्यइ, पत्रपमत्रक्य, तवज््यपन व्य सो प्रकृततको अन्य क्यर्ष ।
१०. कोरि्य रकि ि्यखिि गन्षसके् : 

(१)  नगरप्यलिक्यिे अन्यथि तथि्य िोखििि्य रहके्य ब्यिब्यलिक्यको संरषिण, सुरषि्य तथि्य सबिवीकरणि्य व्यर्रक 
बिटे ि्यफ्ष त तोदकएको रकि कोरि्य ि्यखिि गरवी कोर ि्यफ्ष त िि्ष गन्षसके्छ ।

(२)  नगरप्यलिक्य षिते्रि्य क्यर्षक्िको ि्यमग िि्ष हुने सब ै प्रक्यरक्य रकि कोरि्य ि्यखिि्य हुने व्यवस््य 
क्यर्षप्यलिक्यिे मिि्यउनेछ ।

पररचे्ि-३
कोरको रकि िि्ष गनने प्रदक्र्य

११. िि्ष ब्वस््यपन : कोरको रकि िेह्यर बिोजििको क्यर्षक्िहरूि्य िि्ष गन्ष सदकनेछ :-
(क)   िक्षित सिूहि्यइ्ष दिईने नगि अनुि्यन,
(ि) िक्षित सिूहि्यइ्ष तनजश्त अवसधको सहरोग्यथि्ष दिइने आवसधक अनुि्यन,
(ग) िक्षित सिूहि्यइ्ष आवश्यकत्य अनुस्यर तवपि सिेति्य सहरोग गन्ष दिईने   तवशेर अनुि्यन,
(घ)   कुनै ि्यत्यिे कुनै ब्यिब्यलिक्य ि्यमग तोकेर दिएको सशत्ष अनुि्यन ।

१२.  ि्यभग््यहवी सिूह : िफ्य ११ बिोजििको क्यर्षक्ि िेह्यर बिोजििको ि्यभग््यहवी ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग सञ््यिन 
गनु्षपननेछ :-
(क)  आि्य ब्यब ुिबुकैो िृतु् भएको, कोहवी पतन आफन् नभई अरुको शरणि्य बसेक्य ब्यिब्यलिक्य, 
(ि) आि्य ब्यब ुिबुकैो  िृतु् भई आफै घरिुिवी भएक्य ब्यिब्यलिक्य,
(ग) आि्य ब्यब ुिबुकैो िृतु् भई आफन्को (पररव्यरक्य अन्य सिस्को) रेििेिि्य रहके्य ब्यिब्यलिक्य,
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(घ) आि्य ब्यब ुिबु ैि्यनससक रोगवी, बपेत्त्य, पूण्ष अप्यङ्गत्य भई उनवीहरुब्यट उचित संरषिण प्यउन नसकेक्य 

ब्यिब्यलिक्य,
(ङ)   आि्य व्य ब्यब ु कुनै एकको िृतु्, बपेत्त्य, िोश्ो तवव्यह गरवी ट्यढ्य बसेको,बौट्द्क व्य इन्द्रवीर सम्बन्वी 

दिघ्षक्यलिन अशतित्य भएक्य, ब्यबकुो पदहि्यन नभएको व्य पूण्ष अप्यङ्गत्य भई एकि अक्भभ्यवकसँग 
बससरहेक्य ब्यिब्यलिक्य ।

(ि)  आफनो सम्पचत्त नभएको, स््यह्यर सुस्यर गनने पररव्यरको सिस् व्य संरषिक नभएको ब्यिब्यलिक्य ।
१३. नगि अनुि्यनको िर : ि्यभग््यहवीि्यइ्ष नगि अनुि्यन दििँ्य प्रतत िदहन्य क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको रकिि्य नघटने गरवी 

दिनुपननेछ ।
१४. स्यव्षितनक सूिन्य गनु्षपनने :

(१) प्रते्क वर्ष अनुसूिवी-१ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य क्यर्षत्यलिक्य सदहत स्यव्षितनक सूिन्य गरवी िक्षित 
ब्यिब्यलिक्यको ि्यमग दिइने अनुि्यनको प्रदक्र्य सुरु गनु्ष पननेछ । 

(२) सूिन्य प्रक्यशन गि्य्ष वि्य क्यर्य्षिर, तवद््यिर, स््यस्थ्य संस््य ब्यिब्यलिक्यसँग क्यि गनने सरक्यरवी तथि्य गैर 
सरक्यरवी संस््यक्य क्यर्य्षिरहरुि्य सूिन्य ट्यसँ् ुपननेछ ।     

१५.  आवेिन गनु्षपनने : 
(१)  आवेिन आव््यनको ि्यमग स्यव्षितनक सूिन्य प्रक्यक्शत गनु्षपननेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि स्यव्षितनक सूिन्य प्रक्यक्शत गि्य्ष र आवेिन फ्यरि तवतरण गि्य्ष नगरप्यलिक्यि्य 

क्यर्षषिते्र रहके्य सङ्घ संस््य, ब्यि असधक्यर समितत, ब्यि सिूहको सहरोग लिन सदकनेछ ।
(३)  उपिफ्य (१) बिोजिि सूिन्य प्रक्यशन गरेको पन्ध्र दिनक्भत्र अनुसूिवी-२ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य आवेिन 

दिनु पननेछ ।
(४)  उपिफ्य (१) बिोजििको आवेिनस्यथि िेह्यरक्य क्यगि्यत संिग् गनु्षपननेछ :-

(क) ब्यिब्यलिक्यको िन्म ित्य्ष प्रि्यण पत्रको प्रततलितप,
(ि) अक्भभ्यवक हुनेहरुिे अक्भभ्यवकको न्यगररकत्यको प्रि्यण पत्रको प्रततलितप,
(ग) ब्यब-ुआि्यको िृतु् भएको अवस््यि्य िृतु् ित्य्षको प्रि्यणपत्रको प्रततलितप,
(घ) अक्भभ्यवक पूण्ष अप्यङ्गत्य भएि्य अप्यङ्गत्य क्यि्षको प्रततलितप,
(ङ) ब्यबआुि्य बपेत्त्य भएको, ि्यनससक रोगवी भएको सन्भ्षि्य प्रि्यण िुलने क्यगि्यत ।

१६.  ि्यभग््यहवीि्यई दिइने रकिको तनध्य्षरण, ि्यभग््यहवीको संख्य तनध्य्षरण, छनौटको ि्यमग प्र्यथिमिकत्य  र छनौटको 
प्रदक्र्य : 
(१)  ि्यभग््यहवीि्यई तवतरण गनने अनुि्यन रकि िेह्यर बिोजिि तनध्य्षरण गन्षपननेछ :-

(क)  असघल्ो वर्षको िेि्य तववरणि्य िुिेको कोरको रकिव्यट प्र्यप्त व्य्यि¸ कुनै ि्यत्य व्य तनक्यरव्यट 
िक्षित ब्यिब्यलिक्यि्यई तवतरण गन्षभतन दिइएको रकि िोिेर ि्यभग््यहवीि्यई तवतरण गनने िम्म्य 
अनुि्यन रकिको तर गनने,

(ि)  िण् (क) अनुस्यर रकि गणन्य गि्य्ष रस असघको वर्षि्य सम्झौत्य भएक्य ि्यभग््यहवीि्यई दिनु 
पनने रकि घट्यई तवतरण गनने रकिको तर गनने,

(ग)  कुनै ि्यत्यव्यट तनध्य्षररत िर बिोजिि तनजश्त अवसधकोि्यमग अनुि्यन दिने गरवी रकि प्र्यप्त भएि्य 
त्स््य ि्यभग््यहवीको ि्यमग प्र्यप्त रकि छुटै् तवशेर अनुि्यन उपशवीर्षकि्य रकि उले्ि गनने,

(घ)  तर िण् (ग) बिोजिि रकि प्र्यप्त गि्य्ष िफ्य १३ बिोजििको िरि्य कतिवीि्य एक वर्षभन््य 
कि सिरको ि्यमग रकि स्वीक्यर गन्ष प्यईने छैन । रस िफ्यि्य तोदकएभन््य कि रकि अषिर 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
कोरि्य भने िम्म्य गन्ष सदकने ।    

(२) ि्यभग््यहवीको सङ्ख्य तनध्य्षरण िेह्यर बिोजिि गनु्ष पननेछ :-
(क)  िफ्य १३ ि्य तोदकएको िरि्यई ब्यह्र िदहन्यिे गुणन गरेर िफ्य १६.१(ि)ब्यट प्र्यप्त रकिि्यई 

भ्यग गरवी ि्यभग््यहवीको सङ्ख्य तनध्य्षरण गन्ष पनने।
(ि)  तर िफ्य १६.१ को ि्यमग ि्यभग््यहवीको ि्यमग ि्यत्यब्यट अनुि्यन रकि प्र्यप्त भएक्यि्यई छुटै् 

उपशवीर्षकि्य र्यिवी ि्यभग््यहवीको सङ्ख्य एदकन गनने ।
(३) ि्यभग््यहवीको छनौटको प्र्यथिमिदकत्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ :-  

सस.नं. आवेिनको प्रक्यर प्र्यथिमिदककरण थिप प्र्यथिमिकरण
१ आि्यब्यब ुिवुै गुि्यई अरुको शरणि्य रहके्य 

बिब्यलिक्य
१ एकै प्रक्यरक्य आवेिकहरू िध्बे्यट छनौट 

गनु्ष परेि्य तनम््यनुस्यर ब्यिब्यलिक्यि्यई 
प्रथिमिकरीकरण गनु्ष पननेछ :-

(क) ह्यि ब्यि श्मिकको रूपि्य क्यि 
गरररहके्य ब्यिब्यलिक्य

(ि)तवद््यिर ब्यदहर रहके्य ब्यिब्यलिक्य

(ग)आफनो सम्पतत नभएक्यब्यिब्यलिक्य 

२ आि्यब्यब ुिवुै गुि्यई आफै घरिूिवी भएक्य 
ब्यिब्यलिक्य

२

३ आि्यब्यब ुिवुै गुि्यई आफन्को रेििेिि्य 
रहके्य ब्यिब्यलिक्य

३

४ आि्यब्यब ु िवुै ि्यनससक रोगवी, वेपत्त्य, पूण्ष 
अप्यङ्गत्य भई उचित संरषिण प्यउन नसकेक्य 
ब्यिब्यलिक्य

४

५ आि्यब्यबिुध् े कुनै एकको िृतु्, बपेत्त्य, 
िोस्ो तवव्यह गरवी छुटै् बसेको, ि्यनससक 
रोगवी, ब्यबकुो पदहि्यन नभएको व्य पूण्ष 
अप्यङ्गत्य भई एकि अक्भभ्यवकसँग 
बससरहेक्य ब्यिब्यलिक्य

५

(४) उपिफ्य (३) बिोजििको प्र्यथिमिकरीकरण गरवी छनौट भएक्य ब्यिब्यलिक्यहरुको     न्यि्यविवी सम्बम्न्त 
स््यनवीर तहिे स्यव्षितनक सूिन्यद््यर्य ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ ।

(५)  छनौट सम्बन्वी ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त ब्यिब्यलिक्य, उनवीहरुक्य अक्भभ्यवक र अध्रन गरररहकेो   
तवद््यिरि्यई पत्र ि्यफ्ष त व्य अन्य सञ््यर ि्यध्िद््यर्य गररनेछ ।

१७.  सम्झौत्य गरवी पररिरपत्र दिनु पनने : 
(१)  िफ्य १६ बिोजिि छनौट भएक्य ब्यिब्यलिक्यहरुि्यई सहरोग प्रि्यन गनु्ष असघ उनवीहरुक्य ब्यब ुआि्य व्य 

अक्भभ्यवक व्य स्रं ब्यिब्यलिक्यसँग अनुसूिवी-३ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य सम्झौत्य गनु्ष पननेछ ।
(२)  सम्झौत्यको सिरि्य छनौट भएक्य ब्यिब्यलिक्य, उनवीहरुको ब्यब ुआि्य व्य अक्भभ्यवकि्यई रसब्यट पनने 

असर तथि्य प्रभ्यवक्य ब्यरेि्य ि्यनक्यरवी एवि ्पर्यिश्ष गररनेछ ।
(३)  उपिफ्य (१) बिोजिि सम्झौत्य गररएक्य आि्य बवु्य व्य अक्भभ्यवक व्य स्रं ब्यिब्यलिक्यि्यई अनुसूिवी-

४ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य पररिर पत्र दिनु पननेछ । 
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पररचे्ि ४

अनुि्यन रकिको तवतरण¸ रोक््य तथि्य उपरोग

१८.  रकि तवतरण र उपरोगाः 
(१)  अनुि्यन रकि िौि्यससक रुपि्य तवतरण गनु्ष पननेछ । 
(२)  अनुि्यन रकि ब्यिब्यलिक्यको अक्भभ्यवकि्यई दिनु पननेछ । रदि ब्यिब्यलिक्य आफैं  घरिूिवी भएको 

अवस््यि्य भने सम्बम्न्त ब्यिब्यलिक्यि्यई नै दिन सदकनेछ । 
(३)  उपिफ्य (१) बिोजििको रकिको तवतरण गि्य्ष सब ैसरोक्यरब्यि्यहरुि्यई सिेटेर कुनै सि्यरोह भएको 

अवसर प्यरेर भत्त्य तवतरण गन्ष सदकनेछ व्य नेप्यि सरक्यरिे स्यि्यजिक सुरषि्य भत्त्य तवतरण गनने सिरि्य 
तवतरण गन्ष ब्यध्य पनने छैन । 

(४)  अनुि्यन रकिको उपरोग ि्यभ्यम्न्वत वग्षक्य अक्भभ्यवकिे ब्यिब्यलिक्यको दहति्य (िस् ै क्शषि्य, 
,स््यस्थ्य, ि्यन्य, कपि्य, आदि) प्ररोग गनु्षपननेछ ।

१९.   िगत कट््य हुने अवस््यहरू : िेह्यरको  अवस््यि्य  ि्यभग््यहवीहरूको न्यि सम्बम्न्त स््यनवीर तहको अक्भिेिब्यट 
कट््य गररनेछ :-
(क)  तनि बस्यइँ सरवी गएि्य,
(ि)  तनििे अन्य व्यक्ति व्य संघ संस््यब्यट रस क्यर्षक्िब्यट भन््य बढवी सहरोग प्र्यप्त गरेि्य,
(ग)  तनििे उच्च ि्यध्मिक तह पूर्य गरेि्य व्य अठ्यर वर्ष पूर्य भएि्य,
(घ)  तनिको ब्यि तवव्यह भएि्य,
(ङ) तनिको िृतु् भएि्य ।
(ि)    स्रं न्यब्यिकिे आफँूिे प्यउने अनुि्यन रकि नलिने भतन स् घोरण्य गरेि्य ।

पररचे्ि ५
अनुगिन¸ िेि्य प्रततवेिन तथि्य अक्भिेखिकरण

२०.  अनुगिन तथि्य प्रततवेिन : 
(१) क्यर्षक्िको व्यर्रक प्रततवेिन िेष् िदहन्यि्य तर्यर गरवी क्यर्षप्यलिक्यको िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य हनेने 

समितति्य पेस गनु्ष पननेछ। 
(२) प्रततवेिनको ढ्यिँ्य समिततिे तोदकदिए बिोजिि हुनेछ ।
(३) रस ऐन बिोजिि क्यर्य्षन्वरन हुने क्यर्षक्िको अनुगिन समिततिे गननेछ । 
(४) अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग रस ऐन बिोजििको क्यर्षक्ि सञ््यिन भए नभएको 

अनुगिन गन्ष स्यि्यजिक श्यि्य व्य कुनै समिततको सिस्को संरोिकत्वि्य अनुगिन टोिवी बन्यई 
प्रततवेिन तर्यर गर्यउन ब्यध्य पननेछैन ।

(५) समिततिे स्िगत अध्रन गरवी उदे्श्य अनुरुप क्यि भए नभएको हरेवी नभएको प्यएि्य अनुि्यन रकि 
रोक््य गन्ष तनिनेशन दिन सके्छ । 

(६) अनुगिन गि्य्ष सञ््यिक समिततिे गरेक्य क्यि क्यव्य्षहवी सिेत हरेवी प्रदक्र्य पूर्य भए नभए प्रततवेिन तर्यर 
गरवी सञ््यिक समितति्यई सुध्यरकोि्यमग तनिनेशन  दिन सके्छ ।
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२१.  िेि्य सम्बन्वी व्यवस््य : 

(१)  अषिर कोरको रकि नेप्यि र्यष्् बैंकब्यट “क, ि, व्य ग” शे्णवीको इि्यित प्र्यप्त िध् े असधकति 
व्य्यििर तथि्य अन्य सुतवध्य उपिब्ध गर्यउने बैंकि्य िुद्तवी ि्यत्य िोिवी रकि िम्म्य गररनेछ । 

(२)  कोरब्यट प्र्यप्त व्य्यि तथि्य कोरि्य नि्यने तर ि्यभग््यहवीि्यई अनुि्यनको ि्यमगदिइने भनवी प्र्यप्त रकि 
सङ्किनक्य ि्यमग सोहवी बैंकि्य छुटै् िल्वी र बित ि्यत्य िोलिनेछ ।

(३)  िवुै ि्यत्यको ि्यत्य सञ््यिन सञ््यिक समिततको सरोिक र सिस् सचिवको संरतुि िस्ितब्यट हुनेछ।
२२.  ि्यभग््यहवीहरुको िूि अक्भिेि : ि्यभग््यहवीहरूको िूि अक्भिेि अनुसूिवी -५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य सबिेै िेख्ने गरवी 

र्यख्नु पननेछ । 
२३.  गुन्यसो ित्य्ष गन्ष सके् : 

(१)  अनुि्यनको ि्यमग छनौट भएक्य ब्यिब्यलिक्यिे रकिको तवतरण व्य अन्य प्रकृर्य उपर चित्त नबझुिे्य 
तनण्षर भएको मिततिे पैतँवीस दिनक्भत्र क्यर्षप्यलिक्यको स्यि्यजिक सुरषि्य हनेने श्यि्यि्य गुन्यसो ित्य्ष गन्ष 
सके्छ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि कुनै गुन्यसो प्र्यप्त भएि्य सि्यि्यजिक तवक्यस श्यि्यिे सो उपर आवश्यक 
ि्यिँबझु गरवी तनण्षरको ि्यमग समिततको बठैकि्य पेस गनु्ष पि्षछ ।

२४.   अनूसूिवीि्य हरेफेर तथि्य थिपघट गन्ष सके् : क्यर्षप्यलिक्यिे अनुसूिवीि्य आवश्यक हरेफेर तथि्य थिपघट गन्ष सके्छ।
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अनुसूिवी – १

(िफ्य १४ को उपिफ्य (१) सगँ सम्बम्न्त)

अनुि्यन तबतरण त्यलिक्यको ढ्यिँ्य

िरण िदहन्य गन्ष पनने क्यर्ष कैदफरत

प्रदक्र्य सुरु असोि रकि¸ संख्य र अम्न्ि नतति्य 
ि्यनक्यरवी गर्यउने मितत तर

सूिन्य प्रक्यशन क्यर्तक सब ैवि्यक्यर्य्षिर तथि्य तवद््यिरि्य 
सिेत

सबिैन्यिे थि्यह्य प्यउने गरवी सूिन्य 
प्रव्यह हुनुपनने ।

आवेिन सकिन िङ्ससर िस्यन् 
सम्म

सबिै्यई सहि हुने गरवी सङ्किन 
गनने ।

बि्य क्यर्य्षिरसँग सिन्वर गरवी 
वि्यस्रव्यट सङ्किन गनने व्यवस््य 
गनु्षपनने । रसक्य ि्यमग स््यनवीर 

स्रि्य गदठत ब्यि सरषिण 
समिततको सहरोग लिन सदकनेछ । 

छनौट पुस िस्यन् आवेिनको िूल््यङ्कन तथि्य छनौट

गुन्यसो सुनुव्यई फ्यल्ुन पदहिो 
हप्त्य

सूिवी प्रक्यशन गरवी ७ दिन सम्मि्य  
कसैको केहवी गुन्यसो भए र्यख्न 
अनुरोध गिदै सूिन्य प्रक्यशन

सम्झौत्य फ्यगुन िदहन्य 
क्भत्र

सम्झौत्यि्य कदहिे सम्म कसरवी कुन 
िदहन्य दिइने आदि िुि्यउनुपनने । 

क्यर्य्षन्वरन सम्झौत्य 
अवसधसम्म
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अनुसूिवी –२

(िफ्य १५ को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)

अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि आवेिन फ्यरिको ढ्यिँ्य

१.  ब्यिब्यलिक्यको तववरणाः
न्यि थिर........................................लिङ्ग ............उिेर ......
नगरप्यलिक्य...........................................वि्य नं..... 
जिल््य ............   प्रिेश ...............................
तवद््यिर ......................................................... कषि्य ...........
स््यस्थ्य अवस््य ........................................................................
िन्म ित्य्ष  भएको/नभएको

२.  बवु्यको तववरण
(१)  बवु्यको न्यि, थिर .............................................................   
(२)  बवु्य नभएको भए सोको क्यरण : (क) िृतु् भएको   (ि) बपेत्त्य  (ग) अकको तवव्यह गरवी गएको   (घ) 

अन्य ..............
(३)  बवु्यको श्यरवीररक व्य ि्यनससक अवस््य : (क) ि्यनससक रोगवी     (ि) पुण्ष अप्यङ्ग  (ग) अन्य अवस््य 

.............................
३.  आि्यको तववरण

(१)  आि्यको न्यि, थिर .............................................................   
(२)  आि्य नभएको भए सोको क्यरण : (क) िृतु् भएको   (ि) बपेत्त्य  (ग) अकको तवव्यह गरवी गएको   (घ) 

अन्य ..............
(३)  आि्यको श्यरवीररक व्य ि्यनससक अवस््य : (क) ि्यनससक रोगवी     (ि) पुण्ष अप्यङ्ग  (ग) अन्य अवस््य 

.............................
४.  आि्य व्य बवु्य व्य अक्भभ्यवक अप्यङ्ग भएि्य अप्यङ्गत्यको पररिर पत्र भएको/नभएको 
 अप्यङ्गत्यको प्रक्यर        क           ि             ग            घ
५.  अक्भभ्यवक/संरषिकको तववरणाः

अक्भभ्यवक/संरषिकको न्यि, थिर ..............................................
पूर्य ठेग्यन्य ....................................................
अक्भभ्यवक/संरषिकको न्यगररकत्य प्रि्यण पत्र नम्बर   ......................................

६.  प्यररव्यररक तववरणाः
क्.सं. पररव्यरको सिस्को 

न्यि
न्यत्य उिेर पेस्य
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अनुसूिवी -३

(िफ्य १७ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य र सम्बम्न्त अक्भभ्यवक व्य ब्यिब्यलिक्य बवीि हुने
सम्झौत्यको ढ्यिँ्य

स््यनवीर स्यि्यजिक सुरषि्य प्र्यप्त गनने ब्यिब्यलिक्यको अक्भभ्यवक व्य ब्यिब्यिक्य स्रं श्वी...........¸पदहिो पषि र कोर 
व्यवस््यपन समितत¸ िोस्ो पषि बवीिि्य श्वी............को दहत्यथि्ष उपरोग गनने गरवी ि्यससक रु. ............  क्य िरिे .......... 
सम्म तपससि तथि्य अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन ऐन, २०७५ ि्य 
उल्ल्खित  शत्ष बने्ि प्यिन्य गरेसम्म अनुि्यन रकि उपिब्ध गर्यउने सम्बन्ि्य सम्झौत्य गन्ष िवुै पषि सहित भई रस 
सम्झौत्यि्य हस््यषिर गरवी एक एक प्रतत लिरौ दिरौ ।   

तपससि
(क)  सम्बम्न्त अक्भभ्यवकिे प्यिन्य गनु्षपनने शत्ष

१.  ब्यिब्यलिक्यि्यई तनरन्र तवद््यिर पठ्यउने ।
२.  प्र्यप्त सहरोगको रकि ब्यिब्यलिक्यको दहतको ि्यमग िि्ष गनने ।
३.  तबर्यिवी भएर व्य अन्य क्यरणब्यट ब्यिब्यलिक्य तवद््यिर ि्यन नसकेि्य सम्बम्न्त तवद््यिर र 

नगरप्यलिक्यि्यई लिखित ि्यनक्यरवी दिने ।
४. ब्यिब्यलिक्यि्यई िोखििपूण्ष क्यिि्य निग्यउने ।
५.  अनुगिन समितति्यई सहरोग गनने र दिएक्य सुझ्यव क्यर्य्षन्वन गनने ।
६.   ब्यिब्यलिक्यको स्स्तति्य कुनै पररवत्षन आए त्सको ि्यनक्यरवी समितति्यई दिने ।
७.  छोर्य र छोरवीि्य भेिभ्यव नगनने ।

(ि)  सम्बम्न्त समिततिे प्यिन्य गनु्षपनने शत्षहरु
१.  रस सम्झौत्यि्य उले्खित रकि सम्झौत्य अवसध भरर व्य शत्षको प्यिन्य भएसम्म िौि्यससक उपिब्ध 

गर्यउने,
२.  रस क्यर्षतवसध क्भत्र रहवी समिततिे दिएको सुझ्यव क्यर्य्षन्वरन गनने, 
३.  अनुगिनको क्िि्य तनिनेक्शक्य अनुस्यर प्रि्यन गरवीआएको सहरोग रकि रोक््य व्य  स् ग न 

गनु्षपनने कुनै पतन आध्यर भेदटएि्य सुनुव्यईको उचित िौक्य दिई लिखित रुपि्य सम्बम्न्त अक्भभ्यवक र 
तवद््यिरि्यई सूिन्य दिने,

४.  सम्बम्न्त अक्भभ्यवक र ब्यिब्यलिक्यसँग तनरन्र सम्पक्ष ि्य रदहरहनुपनने ।

इतत सम्वत.्..........स्यि..............िदहन्य........गते........रोि शुभि ्।
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अनुसूिवी -४

(िफ्य १७ को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)
अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग दिइने स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि पररिर पत्रको ढ्यिँ्य

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
....................................जिल््य, ...................... प्रिेश

पररिर पत्र नं. : ................................

न्यि थिर : ............................लिङ्ग : ............उिेर : ......

ठेग्यन्य: नगरप्यलिक्य : ....................................,  वि्य नं : .............

जिल््य : ..........................           प्रिेश : ...............................

तवद््यिर : ...................................................... अध्रन गरररहेको कषि्य : ...........

अक्भभ्यवकको न्यि थिर : ........................................ न्य. प्र.प. नम्बर : .................

अक्भभ्यवकको ठेग्यन्य : नगरप्यलिक्य : ....................,  वि्य नं : ............... 

जिल््य : ........................     प्रिेश : ....................

बङै्कि्य ि्यत्य िोिेको भए,-

बङैकको न्यि र ि्यत्यको दकससि : ....................

बङैक ि्यत्यको नम्बर : ....................

रकि प्यएको तववरण,-

बजुझलिनेको,-

न्यि, थिर : .................................

िस्ित : ....................................

मितत : .............................

कूि रकि : .............................. बझु्यउनेको,-

न्यि, थिर : ...................................

िस्ित : ....................................

मितत : ...................................
पि : .........................................
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अनुसूिवी-५
(िफ्य २२ सँग सम्बम्न्त)

अन्यथि तथि्य िोखििरतुि ब्यिब्यलिक्यक्य ि्यमग स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि
ि्यभग््यहवीहरुको अक्भिेि

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
कतपिवस्,ु जिल््य ५ नं प्रिेश

ि्यभग््यहवी नम्वर 
ि्यभग््यहवीको न्यि थिर 
अध्रन गनने भए तवद््यिर  
अक्भभ्यवक/संरषिकको न्यि थिर 
अक्भभ्यवक/संरषिकको न्यगररकत्य नम्बर ठेग्यन्य
  

न्यि  कषि्य   
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ऐन संख्य:११

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यिक्यदको अथि्ष सम्बन्वी प्रस््यवि्यई 
क्यर्य्षन्वरन गन्ष बनेको ऐन, २०७५

नगरसभ्यब्यट प्रि्यक्णकरण मितताः २०७५।०३।१७
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उदे्श्य र क्यरण

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको अथि्ष सम्बन्वी प्रस््यवहरुि्यई क्यर्य्षन्वरन गन्ष केहवी कर, शुल्क र िस्रु िग्यउन, िग्यई 
र्यिेकोि्यई ि्यिु र्यख्न, हरेफेर गन्ष तथि्य र्यिस् प्रश्यसन सम्बन्वी प्रिलित केहवी क्यनूनि्यई संशोधन गन्ष सिेत आवश्यक 
भएकोिे प्रस्तु ऐन पेश गनु्ष परेको हो ।
प्रस्तु ऐनको व्यवस््यिे र्यिस्, कर, पोत, शुल्क र िस्रुको तनध्य्षरण, त्स्ो कर िस्रुको िर बढ्यउन, घट्यउन व्य 
आकं्शक व्य पूरै छुट दिने व्यवस््यको अि्यव्य सम्पचत्त कर, ि्यिपोत,घर वह्यि कर, व्यवस्यर कर, िदिबटुवी, कव्यिवी र 
िवीविन् ुकर, सव्यरवी स्यधन कर, तवज््यपन कर, नगर तनक्यसवी कर, िनोरञ्न कर, बह्यि तवटौरवी शुल्क, प्यर्कङ शुल्क, 
ट्ेदकङ्ग, कोरोदकङ्ग, क््यनोइङ्ग, र्य्ष दफ्ङ्ग शुल्क, सेव्य शुल्क, िस्रु, पर्षटन शुल्क, िररब्यन्य िग्यरतक्य अन्य ऐनि्य 
सि्यनुकुि संशोधन सिेत गररएको छ ।

द्ष्व्य: रो ऐन अथि्ष ऐन हो ।

िक्प्यणवी अर्य्षिर
नगर उपप्रिुि

 
प्रस््यवन्याः 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अथि्ष सम्बन्वी प्रस््यवि्यई क्यर्य्षन्वरन गन्षको तनमित्त स््यनवीर 
कर तथि्य शुल्क संकिन गनने, छुट दिने तथि्य आर संकिनको प्रश्यसतनक व्यवस््य गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे, नेप्यिको 
संतवध्यनको ध्यर्य २२८ को उपध्यर्य (२) बिोजिि ब्यण्यगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।
 
१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्ाः (१) रस ऐनको न्यि “आर्थिक ऐन, २०७५” रहकेो छ ।

२) रो ऐन नगरसभ्यिे प्यररत गरवी २०७५ स्यि श््यवण १ गतिेेखि ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रि्य ि्यगू हुनेछ ।
२. सम्पतत कराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र अनुसूचि (१) बिोजिि सम्पचत्त कर िग्यइने र असूि उपर गररनेछ। 
३. वह्यि कराः  

(क)  ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै व्यक्ति व्य संस््यिे भवन, घर, पसि, ग््यरेि, गोि्यि, टहर्य, छप्पर, 
िग््य व्य पोिरवी पूरै आकं्शक तवरिे वह्यिि्य दिएकोि्य बह्यिि्य दिएको कुि रकिको १० प्रततशतको 
िरिे  बह्यि कर िग्यइने र असूि गररनेछ ।

(ि)  नगरप्यलिक्यको स््यमित्वि्य रहके्य ग्ेिर रोिर प्यनवीट््यङ्कवी, स््यभेटर (ि.ेसस.तव.) प्ररोग गरे ब्यपत 
अनुसुचि (२) बिोजििको शुल्क िग्यइने र असुि उपर गररनेछ ।

४. व्यवस्यर कराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र व्य्यप्यर, व्यवस्यर व्य सेव्यि्य पूँिवीगत िग्यनवी र आर्थिक क्यरोव्यरक्य 
आध्यरि्य अनुसूचि (३) बिोजिि व्यवस्यर कर िग्यइने र असूि उपर गररनेछ ।

५. िदिबटुवी, कव्यिवी र िवीविन् ुकराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै व्यक्ति व्य संस््यिे ऊन, िोटो, िदिबटुवी, 
वनकस, कव्यिवी ि्यि र प्रिलित क्यनूनिे तनरेध गररएको िवीविन् ुव्यहकेक्य अन्य िृत व्य ि्यररएक्य िवीविन्कुो 
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ह्यि, ससङ, प्यिँ, छ्यि्य िस््य बस्कुो व्यवस्ययरक क्यरोव्यर गरेव्यपत अनुसुचि ४ ि्य बिोजिि  कर िग्यइने र 
असूि उपर गररनेछ । अनुसुचिि्य तोदकएको ब्यहकेको हकि्य िर तोकरी रसको व्यवस््यपन गनने असधक्यर नगर 
क्यर्षप्यलिक्यि्यई प्रत््यरोिन गररएको छ ।

६. सव्यरवी स्यधन कराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र ित्य्ष भएक्य सव्यरवी स्यधनि्य अनुसूचि (५) बिोजिि सव्यरवी 
स्यधन कर िग्यइने र असुि उपर गररनेछ । 

७. तवज््यपन कराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र हुने तवज््यपनि्य अनुसूचि (६) बिोजिि तवज््यपन कर िग्यइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

८. िनोरनिन कराः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र हुने िनोरनिन व्यवस्यर सेव्यि्य अनुसूचि (७) बिोजिि व्यवस्यर 
कर िग्यइने र असुि उपर गररनेछ । 

९. बह्यि तबटौरवी शुल्काः (१) ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र आफुिे तनि्य्षण, रेििेि व्य संि्यिन गरेक्य अनुसूचि 
(८) ि्य उले्ि भए अनुस्यर ह्यट बि्यर व्य पसिि्य सोहवी अनुसूचिि्य भएको व्यस््य अनुस्यर बह्यि तबटौरवी शुल्क 
िग्यइने र असूि उपर गररनेछ ।
(२) नगरप्यलिक्यिे तोकेको स्यव्षितनक स्ि, ह्यटबि्यर, िेि्य, ि्यत्र्य आदिि्य थि्यपेक्य पसिहरुि्य नगर 

क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको िरि्य शुल्क िग्यउने र असुि उपर गररनेछ ।
१०. प्यर्कङ शुल्काः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै सव्यरवी स्यधनि्यई प्यर्कङ सुतवध्य उपिब्ध गर्यए व्यपत नगर 

क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको िर बिोजिि प्यर्कङ शुल्क िग्यइने र असूि उपर गररनेछ।िर तोके् असधक्यर नगर 
क्यर्षप्यलिक्यि्यई असधक्यर प्रत््यरोिन गररएको छ ।

११. ट्ेदकङ्ग, कोरोदकि, क््यनोइङ्ग  र र्य्षअफ्वीङ्ग शुल्काः  ब्यणगङ्ग्य  नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र ट्ेदकङ्ग, क्यरोदकि, 
क््यनोइङ्ग, बनिवी िम्म्पङ्ग, जिपफ््यरर र र्य्षबफ्वीङ्ग सेव्य व्य व्यवस्यर संि्यिन गरे व्यपत नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
तोकेको िर बिोजििको शुल्क िग्यइने र असूि उपर गररनेछ । िर तोके् असधक्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई 
असधक्यर प्रत््यरोिन गररएको छ ।

१२. सेव्य शुल्क, िस्रुाः ब्यणगङ्ग्य  नगरप्यलिक्यिे तनि्य्षण, संि्यिन व्य व्यवस््यपन गरेक्य अनूसूचि (९) ि्य उल्ल्खित 
स््यनवीर पूव्य्षध्यर र उपिब्ध गर्यइएको तवक्भन्न सेव्यहरुि्य सेव्यग््यहवीब्यट सोहवी अनुसूचिि्य व्यवस््य भए अनुस्यर 
शुल्क तथि्य िस्रु िग्यइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पर्षटन शुल्काः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र प्रवेश गनने पर्षटकहरुव्यट नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको 
िरि्य पर्षटन शुल्क िग्यईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश क्यनुन स्वीकृत भई सो क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य 
भएको अवस््यि्य सोदह बिोजिि हुनेछ ।

१४. तबदक् तथि्य नगर तनक्यसवी , पूव्य्षध्यर उपरोग, व्यत्यवरण व्यवस््यपन शुल्काः (१) नगरप्यलिक्यिे आफनो स््यमित्वि्य 
रहकेो सम्पचत्त व्य आफनो रेििेिि्य रहेको स्यव्षितनक स््यनब्यट उत््यिन हुने ढुङ्ग्य, मगट्वी, ब्यिुव्य, ि्यटो, क्यठ, 
ि्यउर्य, िर्यिरुवी आदि प्र्यकृततक एवं ि्यतनिन्य वस्हुरुको तबदक् गन्ष सके्छ । 
(२)  नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र उत््यिन भै आफनो ससि्य षिते्र भन््य ब्यदहर तनक्यसवी हुने मगट्वी, ढुङ्ग्य, 

ब्यिुव्य, ि्यटो, क्यठ, ि्यउर्य, िर्यिरुवी, बनकस, ब्र्यन, तपन्य, भेलि, स्यिको तबर्य आदि प्र्यकृततक एवं 
ि्यतनिन्य वस्कुो ब्यह्य तनक्यसवीि्य तनक्यसवी शुल्क िग्यउन सके्छ । नगरप्यलिक्यिे गनने तबदक् तथि्य 
िग्यउने नगर तनक्यसवी पूव्य्षध्यर उपरोग, व्यत्यवरण व्यवस््यपन शुल्कको िर अनुसुचि १० ि्य उले्ि भए 
बिोजिि हुनेछ। सोि्य उले्ि भएकोि्य सोहवी बिोजिि र उले्ि नभएकोि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोके 
बिोजिि हुनेछ । िर तोके् असधक्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई प्रत््यरोिन गररएकोछ ।  

(३)  नगरप्यलिक्यिे नगर षिते्र क्भत्र उत््यिन भै आफनो ससि्य षिते्र भन््य ब्यदहर तनक्यसवी हुने पशु तथि्य  पंषिवीिन्य 
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वस्कुो ब्यह्य तनक्यसवीि्य अनुसुचि  १० बिोजिि तनक्यसवी, पूव्य्षध्यर उपरोग, व्यत्यवरण व्यवस््यपन शुल्क 
िग्यउन सके्छ 

१५. छुटाः रस ऐन बिोजिि कर ततनने ि्ययरत्व भएक्य व्यक्ति व्य संस््यहरुि्यई कुनै पतन दकससिको कर छुट दिईने छैन 
। 
१६. िररब्यन्याः नगरप्यलिक्यिे लिने तवक्भन्न कर, िस्रु र शुल्कि्य तविम्ब गनने करि्यत्यब्यट अनुसूचि (११) 

बिोजिि िररब्यन्य िग्यउने र अशुि उपर गररनेछ ।
१७. तनरि व्य क्यर्षतवसध बन्यउन सके्ाः ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यिे रस ऐनि्य भएक्य व्यवस््यहरुि्यई 

क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग आवश्यक तनरि व्य क्यर्षतवसध बन्यउन सके्छ । 
१८. संशोधन गन्ष सके् : रस ऐनको  िि्ष  तवपररत नहुने गरवी ऐनि्य उले्ि भएक्य  तबररि्य संशोधन, स्यि्यन्य 

थिपघट गनने असधक्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई प्रत््यरोिन गररएको छ । 
१९. ि्यरेिवीाः स्यतवकि्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यिे ि्यगू गिदै आएक्य व्यवस््यहरु रस ऐनसँग प्रततकुि भएको 

हिसम्म ि्यरेि हुनेछ । 
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सम्पचत्त करको िर

कररोग् सम्पचत्तको िूल् ब्यर्रक िर (कोष्ि्य उि्यहरण) कैदफरत
प्यिँ ि्यि रुपैर्यसँम्मको िूल््यकंनि्य  एक िुष् रु (५०) पि्यस ५ ि्यि भन््य कि िुल््यकंन भएत्य 

पतन नू्यनति रु. ५० तनध्य्षरण हुनेछ ।
प्यिँि्यि िेखि पि्यस ि्यि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि रु (१०) िश
एक्यउन्न ि्यि िेखि एक करोि 
रुपैर्यसँम्म

प्रतत ि्यि रु (२०) बवीस

एक करोि एक ि्यि िेखि िईु करोि 
रुपैर्यसँम्म

प्रतत ि्यि (२५) पच्चवीस

िईु करोि एक ि्यि रुपैर्यिेँखि ततन 
करोि रुपैर्यसँम्म

प्रतत ि्यि (३०) तवीस

ततन करोि एक ि्यि रुपैर्यिेँखि प्यिँ 
करोि रुपैर्यसँम्म

प्रतत ि्यि (४५) पैि्यलिस

प्यिँ करोि भन््य ि्यसथि प्रतत ि्यि (५०) पि्यस

नोट : िुल््यकंन रकिि्यई रु ि्यिि्य (round figure) ि्य पररणत गरवी करको िर तनध्य्षरण हुनेछ । 
ि्यसथि उल्ल्खित िरको आध्यरि्य ि्यग्े करको उि्यहरण :
िूल््यकंन ि्यिि्य करको िर कर रकि
५० १० ५००
१०० २० २०००
२०० २५ ५०००
३०० ३० ९०००
५०० ४५ २२५००
१००० ५० ५००००
१५०० ५० ७५०००

सम्पत्तवी करको िुल््यकंन ि्यमग िग््य र संरिन्यको िुल््यकंन तवसध, िग््य तथि्य संरिन्यको बर्गकरण र सो अनुस्यरको िर 
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको सम्पत्तवी कर व्यवस््यपन क्यर्षतवसध, २०७५ र नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरको आध्यरि्य हुनेछ । 
ि्यसथि उले्खित िरको आध्यरि्य मितत २०७५ स्यि पौर िस्यन्सम्म सम्पचत्त कर बझु्यउने करि्यत्यि्यई िम्म्य कर रकिको 
१० प्रततशत छुट हुनेछ । 
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नगरप्यलिक्यको स््यमित्वि्य रहेक्य तपक्शि अनुस्यरक्य स्यधनहरुको बह्यि (भ्यि्य)को िर

क्.सं. स्यधनहरुको न्यि  िर
१ एक््यभेटर भ्यि्य प्रतत घण्ट्य इन्न सम्वम्न्त पषििे ह्यलने गरवी १०००
२ रोिर भ्यि्य प्रतत दिन ६०००
३ प्यनवी टंकरी ि्यत्र िैतनक १०००
४ ग्ेिर प्रतत घण्ट्य ४५००

अनुसुचि ३

व्यवस्यर करको ब्यर्रक िर
सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
िदिर्य पसि ित्य्ष नतवकरण 
१ आधतूनक क्शि भएको िदिर्य दििर ३००० ४०००
२ दििर नभएको िदिर्य पसि २००० २०००
३ िदिर्य पसि िुद््य १००० १०००
मिष््यन्न भण््यर 
१ मिष््यन्न भण््यर २००० १०००
सूनि्यिंवी 
१ सोरुि बन्यई तबक्री तवतरण गनने ५००० २०००
२ स्यन्य सुनि्यिंवी पसि ३००० १०००
होटि व्यवस्यर 
१ ५ त्यरे होटि ५०००० २००००
२ ४ त्यरे होटि ३०००० १००००
३ ३ त्यरे होटि २०००० ५०००
६ होटि ,ब्यर, िि ६००० ३०००
४ होटि िदिर्य सदहत ५००० २०००
५ होटि भोिन्यिर ि्यि्य ि्यत्र १००० ५००
७ रेषु्रेण्ट २००० १५००
८ रेषु्रेण्ट ब्यर सदहत ३००० २०००
९ होटि ,ि्यि्य न्यस््य १००० ५००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
१० ि्यि्य न्यस््य ५०० ५००
११ ररसोट्ष शे्णवी क ६००० ४०००
१२ िाःि सूकूटवी पसि १००० १०००
१३ ररसोट्ष शे्णवी ि ३००० २०००
तबचत्तर संस््य  
१ क बग्ष व्यक्णज्य बकंै १२००० ८०००
२ तबक्यस बैंक ८००० ५०००
३ तवचत्तर कम्पतनको िूख क्यर्य्षिर (िघु तवत्त सिेत) ६००० ५०००
४ तवचत्तर कम्पतनको श्यि्य क्यर्य्षिर (िघु तवत्त सिेत) ५००० २०००
५ स्यन्य िघू तबचत्तर ५००० १०००
६ तबि्य कम्पनवी ५००० ५०००
७ सटहवी क्यउन्टर ३००० १०००
८ सधतोपत्र क्यरोब्यर ५००० १०००
९ सहक्यरवी अन्य १५०० १०००
१० कृतर सहक्यरवी १००० ५००
११ िदहि्य सहक्यरवी १००० ५००
१२ ितन ट््यन्सफर २००० १५००
ि्यसू पसि  
१ िसवी र्यगं्य २००० १०००
२ शहरवी षिते्रि्य दरिजिङ्ग गरवी व्यवस्स्त रुपिे संि्यलित रेिस ह्यउस २००० १५००
३ शहरवी षिते्रि्य व्यवस्स्त रुपिे संि्यलित रेिस ह्यउस १५०० १०००
४ स्यध्यरण रेिस ह्यउस ५०० ५००
५ अन्य ि्यसू पसि ५०० ५००
६ ि्यछ्य पसि ५०० ५००

स््यस्थ्य 
सेव्य

  

१ गैह सरक्यरवी अस्पत्यि २५०० २०००
२ ि्यक्टर सेव्य क्लितनक २००० १५००
३ अौरधवी िुद््य पसि (ि्यक्टर भएको) १५०० १५००
४ औै रधवी िुद््य पसि ५०० ५००
५ ओरधवी दििर भएको २००० १५००
६ ल््यब सेव्य २००० १०००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
७ िन् चिदकत्स्य सेव्य १५०० १०००
क्शषि्य सेव्य (व्यवस्यरवीक, तनिवी स्र)  
१ प्र्य.तव. स्र  ५०० ५००
२ तन. ि्य..तव. स्र ६०० ६००
३ ि्य.तव. स्र ७०० ७००
४ उच्च ि्य.तव./सो भन््य ि्यसथि ८०० ८००
५ प्र्यतवसधक क्शषि्य, प्र्यतवसधक प्रक्शषिण, भ्यर्य प्रक्शषिण, ट्सुन सेन्टर १००० १०००
क्यनुनवी सेव्य 
१ बररष् असधबति्य ५००० ३०००
२ असधबति्य ३५०० २०००
३ क्यनुनवी पर्यिश्ष सेव्य २५०० १५००
४ िेि्यपढवी व्यवस्यरवी १५०० १०००
५ िेि्य पररषिण क बग्ष ३००० २५००
६ िेि्य पररषिण ि बग्ष २५०० २०००
७ िेि्य पररषिण ग/घ बग्ष १००० ५००
तनि्य्षण व्यवस्यरवी फि्ष
१ क बग्ष २०००० १५०००
२ ि बग्ष १५००० १००००
३ ग बग्ष १०००० ८०००
४ घ बग्ष ६००० ४०००
५ श्यि्य क्यर्य्षिर तनि्य्षण व्यवस्यरवी ५००० ३०००
भ्यरवी उपकरणहरु 
१ ि.ेसस.तब. रोिर र ग्ेिर १५००० १००००
२ दटप्र १० िके् १०००० ८०००
३ ८ िके् ८००० ६०००
४ ६ िके् ५००० ४०००
उद्ोग व्यवस्यर 
१ ि्यद् उद्ोग क बग्ष (असधकृृत पंूिवी ५० ि्यि िेखि ि्यसथि) १५००० १००००
२ ि्यद् उद्ोग ि बग्ष (असधकृृत पूंिवी २५ ि्यि िेखि ि्यसथि ५० ि्यि सम्म) १०००० १००००
३ ि्यद् उद्ोग ि बग्ष ( असधकृृत पंूिवी १५ ि्यि िेखि २५ ि्यि सम्म ) ५००० ५०००
४ ि्यद् उद्ोग (असधकृत पंूिवी ५ ि्यि िेखि १५ ि्यि सम्म ) २००० २०००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
५ ि्यद् उद्ोग ( असधकृत पंूिवी ५ ि्यि सम्म ) १५०० १५००
६ ि्यउमिन उद्ोग १५०० १५००
७ प्यउरोटवी उद्ोग १५०० १५००
८ आइसदक्ि उद्ोग १५०० १५००
९ िसि्य तपस् ेउद्ोग १५०० १५००
१० कृतर सम्बनधवी फि्ष /व्यवस्यर १००० ५००
११ अन्य उद्ोग रसै प्रक्यर १५०० १५००
१२ कुिुर्य ि्यन्य उद्ोग १०००० ५०००
१३ कुिुर्य ि्यन्य, ि्यपि, िल््य होिसि १०००० ५०००
१४ ि्यन्य िल््य फुटकर पसि प्यि ि्यि सम्म क्यरोव्यर भएको २००० १०००
अन्य व्यवस्यर कर  
१ सब्वी पसि थिोक १००० ५००
२ सब्वी पसि िुद््य ५०० ३००
३ फिफुि थिोक ५०० ५००
४ दििर भएको दकर्यन्य पसि  ५००० ३०००
५ थिोक दकर्यन्य पसि १५०० १०००
६ िुद््य दकर्यन्य पसि ५०० ३००
७ हेरर कटवीङ्ग सैिुन १००० १०००
८ ब्ुटवी प्यि्षर १००० १०००
९ िुत्त्य बन्यई तबक्री गनने पसि १००० १०००
१० एक िेससन भएको िुत्त्य पसि १०० १००
११ स्यध्यरण िुत्त्य पसि १५०० १०००
१२ प््यतष्क िुत्त्य िप्पि पसि थिोक १५०० १०००
१३ प््यतष्क िुत्त्य िप्पि पसि िुद््य १००० ५००
१४ भ्यि्य पसि थिोक १५०० १०००
१५ भ्यि्य पसि िुद््य १००० ५००
१६ प्यन पसि ५०० ३००
१७ फेन्सवी पसि   
१८ फेन्सवी पसि क बग्ष (असधकृत पंुिवी २५ ि्यि िेिवी ि्यसथि) १५००० १००००
१९ फेन्सवी पसि ि बग्ष (असधकृत पंुिवी १५ ि्यि िेिवी २५ ि्यि सम्म ) १०००० ८०००
२० फेन्सवी पसि क बग्ष (असधकृत पंुिवी ५ ि्यि िेिवी १५ ि्यि सम्म ५००० ३०००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
२१ फेन्सवी पसि क बग्ष (असधकृत पंुिवी  ५ि्यि  सम्म) २५०० २०००
२२ कपि्य पसि थिोक १०००० ८०००
२३ कपि्य पसि िुद््य २००० १५००
२४ साःमिि १०००० ८०००
२५ फर्निर उद्ोग/सो रुि ५००० ४०००
२६ स्यध्यरण फर्निर पसि,प््यईउि,ससस्य पसि २००० १५००
२७ बतेब्यसं फर्निर पसि १५०० १०००
२८ िघु उद्ि/हस्कि्य उद्ोग ५०० ५००
२९ छि, ससिेन्ट पसि पेन्ट दििर सिेत भएको ८००० ६०००
३० छि ससिेन्ट पसि ६००० ५०००
३१ पेन्ट पसि ३००० २५००
३२ फि्यि पसि ३००० २०००
३३ फि्यि र सो सम्बन्वी स्यध्यरण पसि (मग्ि) १५०० १०००
३४ दट.भवी., दर्िरि, ए.सवी., कुिर सिेत भएको इिेक्टो्तनक पसि ५००० ३०००
३५ इिेक्टव्ीक पसि थिोक क्यरोब्यर गनने २००० १५००
३५ इिेक्टव्ीक पसि िूद््य क्यरोब्यर गनने २००० १५००
३६ तबििूवी पसि िि्षत केन्द्र भएको ५०० ४००
३७ रेदिरो घिवी ,दट.भवी., िोब्यइि र अन्य िि्षत तथि्य तबक्री १००० ५००
३८ कृतर सि्यग्वी तबक्री पसि दििर सिेतको ३००० २०००
३९ िुद््य कृतर सि्यग्वी भएको पसि २००० १५००
४० पूस्क तथि्य से्सनरवी पसि १००० ५००
४१ छ्यप्यि्यन्य प्रसे, दिजिटि तप्रन्ट ५००० ३०००
४२ प््यतष्क पसि थिोक ३००० २५००
४३ िुद््य प््यतष्क पसि १५०० १०००
४४ गल््य पसि १० ि्यि पुंिवी भन््य ि्यसथि ३००० २५००
४५ गल््य पसि १० ि्यि पुंिवी भन््य किक्य िग्यनवी १५०० १०००
४६ फोटो सू्दिरो क्भदिरो ग््यफरी सदहत २००० १०००
४७ फोटो सु्िवीरो  १००० ५००
४८ पेटो्ि पम्प ८००० ५०००
४९ सेटरवीङ्ग व्यवस्यर २००० १५००
५० किर ल््यब २००० १५००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
५१ कम्प्टुर त्यलिि केन्द्र, भ्यर्य क्शषिण्ँ  केन्द्र र ि््यईक्भङ्ग सेन्टर  ५००० ३०००
५२ कम्प्टुर /कम्प्टुर िि्षत केन्द्र   २००० १०००
५३ टेलिक्भिन १५०० १०००
५४ पत्रपमत्रक्य १००० ८००
५५ एफ.एि.रेदिरो प्रस्यरण ५००० ३०००
५६ स्यिुि्ययरक रेदिरो प्रस्यरण ३००० २०००
५७ िोटर स्यइकि सु्टर तथि्य अन्य सव्यरवी स्यधन वक्ष सप १५०० १०००
५८ ररक््य स्यइकि तबक्री पसि २००० १५००
५९ ररक््य स्यइकि िि्षत पसि ५०० ५००
६० सव्यरवी स्यधन बिवी बन्यउने क्यरि्यन्य १०००० ६०००
६१ सव्यरवी स्यधन िि्षत २००० १५००
६२ अन्य सव्यरवी  स्यधन िि्षत १५०० १०००
६३ मग्ि उद्ोग २००० १५००
६४ ट्बु िि्षत तथि्य ह्यव्य भनने पसि १००० ५००
६५ कव्यिवी सि्यग्वी संकिन पसि १००० ५००
६६ पुि स्कुर २००० १५००
६७ जिि ह्यउस १००० ५००
६८ श्ङृ्ग्यर पसि व्युटवी प्यि्षर त्यलिि केन्द्र  सिेत २५०० २०००
६९ श्ङृ्ग्यर पसि व्युटवी प्यि्षर  ५०० ५००
७० िुद््य श्ङृ्ग्यर ५०० ४००
७१ श्ङृ्ग्यर पसि थिोक तथि्य दििर  ३००० २०००
७२ पुि्य सि्यमग् पसि २००० १५००
७३ ढुव्यनवी सेव्य ३००० २०००
७४ तप.सस.ओ./संि्यर सेव्य १००० १०००
७५ फोटोकपवी १००० ५००
७६ पर्यिश्ष सेव्य इदनितनरररङ्ग कम्पनवी १०००० ७०००
७७ इदनितनरररङ्ग कन्सले्न्सवी फि्ष ५००० ५०००
७८ दटनको ब्यकस /सि्यग्वी बन्यउने कम्पनवी १५०० १०००
७९ िस््य पसि १००० ८००
८० ट्यकं ध्यगो पसि १०० १००
८१ बटुवीक पसि १००० ५००
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
८२ िेन्टि सर्भस २५०० १५००
८३ सफ् दि«्ड्ढस पसि थिोक ५००० ३०००
८४ सफ् दि«्ड्ढस पसि िूद््य १००० ५००
८५ कोल्ड दिड््ढस पसि िूद््य १००० ५००
८६ आट्ष पसि ५०० ५००
८७ टेन्ट ह्यउस ५००० ३०००
८९ ट््यभि एिेन्सवी ५००० ३०००
९० ग््यसं पसि १५०० १०००
९१ ससरक िसन्य पसि १००० ५००
९२ िेथि सदहतको ग््यरेि पसि ३००० २०००
९३ िोटर प्यट्षस पसि ५००० ३०००
९४ दिस्वीिरवी उद्ोग १५००० १००००
९५ कूिर्य / ि्यछ्य फि्ष १५०० १०००
९६ िेरवी उद्ोग ५००० ३०००
९७ नस्षरवी फि्ष ५०० ५००
९८ ध्यतकू्य िुर्त बन्यउने ५०० ५००
९९ स्स्ि फर्निर उद्ोग ५००० ३०००
१०० इंट्य उद्ोग १०००० ८०००
१०१ ट्यरि,ब्लक, ररङ्ग िग्यरत सेनेटरवी उद्ोग ५००० ३०००
१०२ ठुि्य उद्ोग,कम्पनवी,फि्ष (असधकृत पंुिवी ५ करोि भन््य ि्यसथि भएक्य ) ३०००० २००००
१०३ िझौि्य उद्ोग,कम्पनवी,फि्ष (असधकृत पुंिवी ५० ि्यि िेखि ५ करोि 

भएक्य )
२०००० १५०००

१०४ स्यन्य उद्ोग,कम्पनवी,फि्ष(असधकृत पंुिवी ५० ि्यि भन््य कि भएक्य ) ५००० ३०००
१०५ िूध िरवीि तबक्री केन्द्र/िेरवी सिेत १००० ८००
१०६ शोरुि सव्यरवी स्यधन (क्यर) १५००० १००००
१०७ शोरुि सव्यरवी स्यधन (िोटर स्यइकि) १०००० ५०००
१०८ प्यक्ष , तपकतनक स्पोट १००० ५००
ि्यसथि उले्ि भएक्य शवीर्षकि्य नपरेक्य तथि्य अन्य षिते्रि्य िग्यनवी अनुस्यर 
१ रु. १ ि्यिसम्म २०० १००
२ रु.१ ि्यि िेखि रु५ ि्यिसम्म ५०० २००
३ रु.५ ि्यि िेखि रु २० ि्यिसम्म १००० ५००
४ रु २० ि्यि िेखि ि्यसथि २००० १०००
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अनुसूिवी ४
कव्यिवी करको िर

सस.न. न्यि इक्यई िर 
१ ि्यिवी सससवी (तवरर) बोति प्रतत गोट्य ७५ पैस्य
२ ि्यिवी सवीसवी (िदिर्य र अन्य) ५०० एि.एि भन््य ि्यथिवी प्रतत गोट्य ५० पैस्य
३ ि्यिवी सवीसवी (िदिर्य र अन्य) ५०० एि.एि भन््य ति प्रतत गोट्य ,२० पैस्य
४ प््यतष्क (बोति, भ्यि्यकुि्य, पुर्यन्य ितु्त्य िप्पि, ग््यिेन र िर्कन आदि प्रतत के.िवी ७५ पैस्य
५ ि्यिवी बोर्य   
 क) ५० केे.िवी सम्म ि्यद््यन्न अटने प््यतष्क बोर्य प्रतत गोट्य ,२० पैस्य
 ि) ५० केे.िवी सम्म ि्यद््यन्न अटने िटुको बोर्य प्रतत गोट्य ,२५ पैस्य
 ग) १०० केे.िवी सम्म ि्यद््यन्न अटने िटुको बोर्य प्रतत गोट्य ४० पैस्य
६ तेिको दटन   
 क( १० लि. भन््य बदढ अटन्े ठुिो प्रतत गोट्य रु १।५०
 ि) १० लि. भन््य कि अटन्े स्यनो प्रतत गोट्य ७५ पैस्य
     ि   पुन प्रशोधन गरर पुन प्ररोग हुन सके् कव्यिवी
सस.न. न्यि इक्यई िर 
१ जझणु् ( प्र्यकृततक र कृतति उनक्य टुक््य) प्रतत के.िवी रु १
२ ग्यिनेण्टको कपि्यको टुक््य प्रतत के.िवी रु १।५०
३ ििेको िोतवि प्रतत लिटर ७५ पैस्य
४ िटु र क्यपनेटक्य टुक््य प्रतत के.िवी ,२० पैस्य
५ ट्यरर टरवू प्रतत के.िवी रु १
६ थिोत्रो दटन प्रतत के.िवी  ४० पैस्य
७ पुर्यनो िि् प्रतत के.िवी ४० पैस्य
८ पुर्यन्य क्यगि
 क) अिव्यर (न्यिुतप्रन्ट) प्रतत के.िवी ४० पैस्य
 ि) अन्य क्यगि (क्यटु्षन सिेत) प्रतत के.िवी ७५ पैस्य
९ ध्यतकु्य टुक््य हरु र पत्र ुभई क्यि नि्यग्े भएको ध्यत ुस्यि्यनहरु
 क) फि्यि प्रतत के.िवी रु १।५०
 ि) अन्य ध्यत ु(तपत्ति, त्यि्य, आिवी) प्रतत के.िवी रु २
 ग) थिोत्रवीएर  क्यि नि्यग्े िेक्शनरवी औि्यर प्रतत के.िवी रु १।५०
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सस.न. न्यि इक्यई िर 
१० पोलिसथिन प्यइपक्य टुक््यहरु प्रतत के.िवी  ।७५ पैस्य
११ ससस्य (लिि) को धिुो र टुक््यहरु प्रतत के.िवी रु ३।५०

प्रिलित क्यनुनिेे तनरेसधत गरे ब्यहकेो पलछहरु िस् ैकुिुर्य, ह्यस िस््य 
प्षलछहरुको प्यि

प्रतत के.िवी रु १।५०

१२ ह्यि ससगं िुर 
ह्यि प्रतत के.िवी रु. १।००
ससगं िुर प्रतत के.िवी. रु. २।०० 

१३ छ्यि्य 
छ्यि्य ठूिो प्रतत के.िवी. रु. ३०।००
छ्यि्य स्यनो प्रतत के.िवी. रु. १५।००

ि्यसथि उले्खित कव्यिवीहरु ब्यहके अन्य कव्यिवी अन्य शवीर्षकहरु पदहि्यन भएि्य सोको िर तोक् नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई 
असधक्यर प्रत््यरोिन गररएको छ ।  

अनुसुचि ५
सव्यरवी स्यधन कर

क्.सं. सव्यरवी ित्य्ष तथि्य नतवकरण ित्य्ष नतवकरण
१ भ्यि्यक्य क्यर, िवीप टेक्टर, ि्यइक्ो/मिनवी बस २०० २००
२ बस, टक् र अन्य हेववी सव्यरवी ३०० ३००
३ तनिवी क्यर टेम्पो २०० २००
४ िोटर स्यइकि, सु्टर १०० १००
५ इं ररक््य ५०० २००
६ ठेि्य ग्यि्य ५० १००
७ ि्यसथि उले्ि नभएक्य अन्य सव्यरवी स्यधनको हकि्य १०० १००

अनुसुचि ६
तवज््यपन करको िर

क्.संं तववरण  िर (रकि रु.ि्य)
१ स्यव्षितनक स्िि्य होर्िङ बोि तथि्य प्रि्यर प्रस्यर प्रतत वग्षदफट ७०
२ तनिवी स््यनि्य होर्िङ बोि तथि्य प्रि्यर प्रस्यर प्रतत वग्षदफट ५०
३ व्यि पेन्न्टङ, प्रतत वग्षदफट १५
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४ ि्यइदकङ ग्यिवी व्य ररक््यब्यट प्रतत दिन २००
५ दिजिटि बोि्ष प्रतत बग्ष दफट स्यव्षितनक स्िि्य १००

अनुसुचि ७
िनोरनिन करको िर

 क्.सं. िनोरञ्नको तववरण ित्य्ष  नतवकरण
१ केविु च््यनि प्रश्यरण दिसहोि तवके्त्य दििर २००० १०००
२ ससनेि्य हि ८००० ५०००

अनुसुचि ८
बह्यि तबटौरवी शुल्क

क बग्षको घर प्रतत तल््य ि बग्षको घर प्रतत तल््य ग बग्षको घर प्रतत तल््य
२००। १५०। १००।

अनुसुिवी ९
क्यर्य्षिरट िैतनक संकिन हुने सेव्य शुल्क िस्रुको िर  

घरिग््य सम्बम्न् ससफ्यररस िस्रु    
सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
१ घर ब्यटो ससफ्यररस िस्रु क बग्षि्यई १५००  
२ घर ब्यटो ससफ्यररस िस्रु ि बग्ष ि्यई १०००  
३ घर ब्यटो ससफ्यररस िस्रु ग र घ वग्ष ि्यई ५००  
४ प्दटङ्गक्य ि्यमग १०००  

२ दक.नं. भन््य ि्यसथि भए प्रतत दक.नं.थिप ि्यग्े शुल्क २००  
५ ि्यरदकल््य प्रि्यक्णत ५००  

२ दक.नं. भन््य ि्यसथि भए प्रतत दक.नं.थिप ि्यग्े छ । २००  
६ घर क्यरि ससफ्यररस ८००  
७ घर क्यरि ससफ्यररस थिप तल् प्रतत तलँ् १०००  
८ घर िग््य न्यिस्यरवी ि्यिपोत १०००  
९ स्यतवक पुि्य्ष प्र्यप्त िग््यको हक भोग ससफ्यररस १०००  
१० दफल्ड बकुि्य क्यरि िग््यको हक भोग ससफ्यररस १५००  
११ छुट दकत्त्य िग््य ित्य्ष ससफ्यररस (ि्यिपोत क्यर्य्षिरको 

िुल््यकंनब्यट हुने रकिको १ प्रततशत
१०००  
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
१२ िग््यको िोहवी िगतकट््य ससफ्यररस िस्रु २५००  
१३ तोदकएको ब्यहके िग््य सम्बम्न् ससफ्यररस ५००  
१४ ब्यटो िगत कट््य ससफ्यररस िस्रु ५०००  
१५ सि्षमिन िूिूल्क्य गनु्षपि्य्ष िस्रु (िग््य तथि्य व्यवस्यर) १५००  
१६ मिन्यह्य दिहवी िग््य ससफ्यररस ५००
१७ मिन्यह्य दिहवी िग््य िुिुल्क्य ५००
अन्य ससफ्यररस िस्रू
१ फोटो ट्यसं ३००  
२ न्यत्य प्रि्यक्णत (नेप्यिवी) ४००  
३ न्यत्य प्रि्यक्णत (अगं्ेिवी) ५००  
४ सि्षमिन ५००  
५ अनुभव प्रि्यक्णत ५००  
६ िन्म, तवव्यह, िृतू्, बस्यइसर्यइ (३५ दिन पलछको हकि्य ि्यत्र) १००  
७ कर िुति्य ससफ्यररस ५००
८ िन्म, तवव्यह िृतू्, बस्यइसर्यइ, कर िुक्त्त्य (अगं्िवीि्य) बिेैक्शक 

प्ररोिनक्य ि्यमग
५००  

९ न्यगररकत्य ससफ्यररस १००  
१० बवै्यदहक सम्बन्व्यट अंमगकृत न्यगररकत्य ससफ्यररस १००  
११ प्यररव्यररक पेन्सन ससफ्यररस ५००  
१२ न्यव्यिक ससफ्यररस २००  
१३ ि्यररमत्रक प्रि्यक्णत २००  
१४ एउटै व्यक्ति प्रि्यक्णत ३००  
१५ न्यगररकत्यि्य भन्न ेभतन न्यि सच्च्यउने ससफ्यररस १०००  
१६ िन्ममितत न्यि थिर संसोधन ३००  
१७ िैतवक प्रकोप, अप्यङग पररिर पत्र, असह।र ससफ्यररस, द्न् 

तपदित ससफ्यररस, िषे् न्यगररक ससफ्यररस, एकि िदहि्य ससफ्यररस 
र स्यव्षि्यतनक/स्यिुि्ययरक तनि्य्षण सम्बन्वी ससफ्यररस

तनशुल्क  

१८ तबदु्त िि्यन न्यिसरवी घरर्यसवी ५००  
१९ बक्ौतन/मिि्यपत्र िस्रु िवुै पषिब्यट ५००  
२० र्यहि्यनवी ससफ्यररस भ्यरतको ि्यमग ५००  
२१ तविेशि्य ि्यत्य िोलन ससफ्यररस १०००  
२२ भुति्यनवी तववरण प्रि्यक्णत २००  
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३९ न्य्ययरक समितति्य मिि्यपत्रक्य ि्यमग तनवेिन ित्य्ष गर्यउंि्य ि्यग्े 

िस्रु
 १००  

४० अन्य स्यध्यरण ससफ्यररस
 घर गोठ तफ्ष  ठ्यउं स्यरवी ससफ्यररस िस्रु 
१ नगरप्यलिक्य क्भत्र ५००  
२ नगरप्यलिक्य ब्यदहर १०००  
३ जिल््य ब्यदहर २०००  
व्यवस्यर ठ्यउं स्यरवी ससफ्यररस िस्रु
१ नगरप्यलिक्य क्भत्र १०००
२ नगरप्यलिक्य ब्यदहर २०००
३ जिल््य ब्यदहर ३०००
व्यवस्यर ित्य्ष ससफ्यररस िस्रु अन्य तनक्यरि्य
१ स्यन्य व्यवस्यर २०००
२ ठुि्य व्यवस्यर ३०००
३ उद्ोग ससफ्यररस ५०००
ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्रु  
१ रु १० ि्यि सम्मको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्ुरु १५००  
२ रु २० ि्यि सम्मको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्ुरु २५००  
३ रु २० ि्यि ि्यसथि सम्मको ठेक््य अनुभव ससफ्यररस िस्ुरु ५०००  
 संघ सस््य ित्य्ष/नतबकरण ससफ्यररस िस्रु  ित्य्ष नतवकरण
१ स्यिुि्ययरक संस््यहरु ५०० ५००
२ गैर सरक्यरवी संस््य (५ ि्यि सम्म आर्थिक क्यरोव्यर गनने) ५०० ५००
३ गैह्र सरक्यरवी संस््य (५ िेखि १० ि्यि सम्म क्यरोब्यर गनने) १००० १०००
४ गैह्र सरक्यरवी संस््य (१० ि्यििेखि २० ि्यिसम्म क्यरोब्यर गनने) २००० २०००
५ गैह्र सरक्यरवी संस््य (२० ि्यि ि्यथिवी क्यरोब्यर गनने) २५०० २५००
६ अप्यङत्य षिते्रि्य क्यिगननेड् संघ सस््यहरु ित्य्ष नतवकरण ससफ्यररस तनशुल्क तनशुल्क
क्शषिण संस््य स्यिुि्ययरक तफ्ष  िस्रु
१ क््यम्पस स््यपन्य ससफ्यररस २००००
२ सरुव्य सहितत (नगर षेित्र क्भत्र) ५००  
३ सरुव्य सहितत (नगर षेित्र ब्यदहर) १०००  
४ तवरर तवशेरज् सुचिकृत ५००  
५ प्रि्यणपत्र प्रततलिपवी तथि्य प्रि्यक्णकरण २००  
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६ नर्य तवद््यिर तथि्य कषि्य थिप अनुितवी िरि्यस् िस्रु १०००  
७ नर्य तवद््यिर तथि्य कषि्य थिप अनुितवी िरि्यस् िस्रु स्यिुि्यरवीक 

र ध्यर्िक तफ्ष
१५००  

८ नर्य तवद््यिर िोलन संस््यगत तवद््यिर तफ्ष १००००  
९ कषि्य थिप िस्रु स्यिुि्यरवीक/ध्यर्िक तवद््यिर तफ्ष १०००  
१० कषि्य थिप िस्रु सस््यगत तवद््यिर तफ्ष ५०००  
११ कोचिङ सेन्टर १५००  
 प्र्यतवसधक क्शषि्य तफ्ष  ित्य्ष नतवकरण
१ स््यतक तह सरह २००० २०००
२ प्रि्यण पत्र तह सरह १५०० १५००
३ एस.एि.सवी.तह सरह १००० १०००
िरभ्यउ पत्र/बोिपत्र प्रतत फ्यरि िस्रु 
१ रु १ ि्यि िेखि रु.१० ि्यि सम्मको स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
२ रु १० ि्यि िेखि रु.६० ि्यि सम्मको स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
३ रु ६० ि्यि िेखि रु.१ करोि सम्मको स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
४ रु १करोि िेखि रु.१० करोि सम्मको स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
५ रु १० करोि िेखि रु.२५ करोि सम्मको स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
६ रु २५ करोि िेखि ि्यसथि स्यव्षितनक िररि ऐन अनुुस्यर
तवदु्त ससफ्यररस (ित्य्ष, न्यिस्यरवी, ठ्यउंस्यरवी) िस्रु 
१ तवदु्त ससफ्यररस िस्रु (ग््यहस्) ३००  
२ तबदु्त िि्यन न्यिसरवी ठ्यांउस्यरवी उद्ोगक्य ि्यमग १०००  
३ १० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १०००  
४ १० िेखि २० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १२००  
५ २० िेखि ५० हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु १५००  
६ ५० िेखि ि्यसथि हर्षप्यवर षिित्यको ससफ्यररस िस्रु २०००  
उद्ोग ससफ्यररस तफ्ष  ((ित्य्ष, न्यिस्यरवी, ठ्यउंस्यरवी) िस्रु)
१ तनि्य्षण उद्ोगतफ्ष ित्य्ष नतवकरण
क क वग्ष ५००० ४०००
ि ि वग्ष ३००० २०००
ग ग वग्ष २००० १०००
घ घ वग्ष १००० ५००
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२ पेटो्लिरि पि्यथि्ष, दििरससप, उत््यिन िुिक उद्ोग, उि्य्ष िुिक 

उद्ोग, ितनि उद्ोग ससफ्यररस
५००० ३०००

३ कृरवीिन्य उद्ोग 
क ५ ि्यिसम्म कुि पुजि भएको २०० १००
ि ५ िेखि १० ि्यिसम्म कुि पुजि भएको ५०० ३००
ग १० ि्यि िेखि २० ि्यिसम्म कुि पुजि भएको १००० ५००
घ २० ि्यि िेखि ५० ि्यिसम्म कुि पुजि भएको २००० १०००
ङ ५० ि्यि भन््य ि्यसथि कुि पूजि भएको ५००० ३०००
पर्षटन, उद्ोग ससफ्यररस िस्रु 
 तववरण िस्रु  
१ होटेि, िि तथि्य रेसु्रेन्ट  ५०००  
२ होटेि, तथि्य िि ४०००  
३ होटेि तथि्य रेसु्रेन्ट ३०००  
४ िोहरवी स्यझं ५०००  
५ प्यटजी प््यिेस ४०००  
६ रेसु्रेन्ट ३०००  
७ भोिन्यिर ३०००  
८ मिष््यन्न क््यटररङ्ग पसि सिेत २५००  
९ मिष््यन्न पसि ३०००  
१० क््यटररङ्ग ३०००  
११ चिर्य कफरी पसि ३०००  
१२ फ्यस् फुि एण् क््यफे ३०००  
१३ ठूिो होटेि ससफ्यररस ५०००  
१४ सेव्य उद्ोग ससफ्यररस ४०००  
१५ कन्सले्न्सवी ित्य्ष ससफ्यररस ५०००  
१६ क्यठ ससफररस (स्यि) प्रतत रुि १००  
१७ कु.क्यठ ससफ्यररस प्रतत रुि ५०  
व्यवस्यर ित्य्षक्य ि्यमग सम्बम्न्त तनक्यरि्य ससफ्यररस िस्रु  
१ क वग्ष (िोकि्यग्ष षिते्र ३०० िवीटर सम्म ) २०००  
२ ि वग्ष (िोक ि्यग्ष िेखि ३०० िवीटर िेखि ५०० िवी.क्भत्र र 

तौलिहव्य सिक,ि्यकर िौि सिक,गिेहि्य बि्यर षिते्र )
१५००  

३ ग वग्ष (सिक क्यिोपत्र ेभएको सिक) ७००  
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सस.नं. तववरण आ.व. २०७५/७६
४ घ वग्ष अन्य ५००  

नक््य प्यस िस्रु तथि्य फ्यरि शुल्कको िररेट
सस.नं. तववरण िर
१ घर नक््य फ्यरि िस्रु १०००
२ घर नक््य अक्भिेि /प्रि्यण पत्र ५००
३ तनरि तथि्य ि्यपिण् तवपररत घर बन्यएको िण् िस्रु प्रतत वग्ष फुट तबिुिवी प्यनवी ससफ्यररस 

ि्यत्र
१०

४ घर रोक््य भएपतन घर तनि्य्षण भएको ४
५ कस्च्च घर पलछ तबन्य ि्यनक्यरवी पक्री घर बन्यएि्यिण् िस्रु प्रतत वग्ष फुट तबिुिवी प्यनवी 

ससफ्यररस ि्यत्र
५

६ नर्य घर तनि्य्षण सम्पन्न प्रि्यण पत्र २०००
७ घर नक््य न्यिस्यरवी िस्रु भुई तल््य १०००
८ घर नक््य न्यिस्यरवी िस्रु िईु तल््य २०००
९ घर नक््य न्यिस्यरवी िस्रु तवीन तल््य र सो भन््य ि्यथिवी ३०००
१० पदहिो व्य अन्य ति्यको घर कर बझु्यई ि्यथिवील्ो तल््य थिप ि्यपिण् अनुस्यर भएि्य िण् 

िस्रु लिई अक्भिेिवी करण गररने छ । सोको ि्यमग ि्यग्े प्र््यतत बग्ष फुट
१०

११ घर नक््यको प्रततलितप १०००
घर नक््य प्यस गि्य्ष ि्यग्े िरस्रु िररेट (रकि रु ि्य)

 क्.सं. बर्गकरण अक्भिेि पुुर्यनो घर नर्य ँघर
आव्यससर व्यवस्ययरक 

अन्य
आव्यससर व्यवस्ययरक 

अन्य
१ ि अ अ ुकुनै पतन वेस िेन्ट प्रतत वग्ष फुट १ २ ५ ६
२ ि अ अ भुई तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट १ २ ५ ६
३ ि अ अ  प्रथिि तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट २ ३ ६ ७
४ ि अ अ िोस्ो तल््य तनि्य्षण गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट ३ ४ ७ ८
५ ि अ अ तेसे तल््य र सो भन््य ि्यसथि तनि्य्षण 

गि्य्ष प्रतत वग्ष फुट
४ ५ ८ ९

६ िोि तवरररङ व्यिको वेस िेन्ट १ २ ४ ५
७ िोि तवरररङ व्यिको भुई तल्को १ २ ४ ५
८ िोि तवरररङ व्यिको प्रथिि तल्को १ २ ५ ६
९ िोि तवरररङ व्यिको िोस्ो तल्को २ ३ ६ ७
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१० िोि तवरररङ व्यिको तसे्ो तल्को व्य सो भन््य 
ि्यसथि

३ ४ ७ ८

११ टस् सम्बम्न् घर तनि्य्षण/घर तनि्य्षण अन्य अरु 
कुनै स्यि्यग्वी प्ररोग गरेि्य(सवै तल््य)

१ २ २ ३

नक््यप्यस सम्बन्वी थिप ब्वस््य र िस्रुको िर
क) रस क्यर्य्षिरि्य ित्य्ष नभएक्य ब्क्ति व्य फि्षव्यट तर्यर प्यररएक्य नक््य पेश भएक्य रु ०.५० पैस्य प्रतत वग्ष 

फूट थिप िस्रु ि्यग्ेछ ।
ि) न.प्य. व्यट अनुितत नलिइ वन्यएको घरको हकि्य ि्यपिण् पुगेको िेखिएि्य न.प्य. को तनण्षर्यनुस्यर ि्यसथि 

उले्खित िरि्य थिप ५० प्रततशत िररव्यन्य लिइ नक््य प्यस गररनेछ ।
 ग) िन्यससव क्यरण तवन्य तोदकएको अवसध क्भत्र घर सम्पन्न नगननेि्यइ व्य प्रि्यण पत्र निैि्यनेि्यई सिरको 

आध्यरि्य थिप िस्रु ि्यग्े छ । 
घ) नक््य प्यसको ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य पेश गि्य्ष ि्यग्े िस्रुको ५० प्रततशत धरौटवी िस्रु ि्यग्छ । घर तनि्य्षण 

गि्य्ष क्यिि्यरि्यई अस््यरवी िरर्प्ष तनि्य्षण नगरेि्य िररव्यन्य रकि िग्यरत सोदह धरौटवीव्यट कट््य गरर व्यकरी 
पलछ दफत्य्ष गररनेछ ।

 ङ) नक््य प्यस गरवी संरिन्य तनि्य्षण गि्य्ष नक््यि्य कूनै संसोधन गन्ष परेि्य १ रुपैर्य प्रतत वग्ष फूट थिप रकि 
ि्यग्ेछ ।

घरको ससफ्यररस िूल््यकंन (न्युनति) ससफ्यररस िस्रु
 तववरण िूल््यकंन प्रततशत िर
क्.सं. दटन छ्यन्य घर पक्री िि्यन प्रतत कोठ्य ५०००० ०.०८
१ ३ हि्यर रुपैर्य प्रतत वग्ष फूटको १ प्रततशतक्य िरिे िूल््यकंन गररनेछ 

।
िग््य व्य सम्पचत्त िूल््यकंन िस्रु
क्.सं. तववरण
१ िग््य व्य सम्पचत्त िूल््यकंनको ०.०८ प्रततशत ।  तर प्यि ि्यि भन््य 

किको िूल््यकंन भएि्य एकिूष् रु.५००
२ िग््य व्य सम्पतत िुल््यकंनको ०.०८ प्रततसत तर ५ ि्यि भन््य किको 

िुल््यकंन भएि्य एकिुष् रु ५००
 

३ आम््यनवी प्रि्यक्णत ०.०८ प्रततशतक्य िरिे तर प्यि ि्यि भन््य किको 
िूल््यकंन भएि्य एकिूष् रु.५०० 

व्यत्यवरण तथि्य स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क 
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नगर षिते्रक्भत्र बिेत्य्षव्यि्य िग््यको भोग्यसधक्यर हस््यन्रण गि्य्ष व्य छोि्ि्य न.प्य.को रोहवरि्य गनने र सो ब्यपत िेनिेन 
गरेको रकिको १ प्रततशतक्य िरिे व्यत्यबरण तथि्य स््यस्थ्य र सरसफ्यई शुल्क िग््य िररि कत्य्षब्यट लिने । नगर षिते्र 
क्भत्र बिेत्य्षव्यि िग््यको उपरोग गरे ब्यपत नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको िग््यको वर्गकरण्यर िर बिोजिि िुल््यकंन 
गरवी त्स््य िग््य उपरोग गनने व्यक्तिब्यट व्यत्यवरण्य तथि्य स््यस्थ्य सरसफ्यइ शुल्क लिने । शुल्कको िर तोक्क्य ि्यमग 
नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई असधक्यर प्रत््यरोिन गनने ।  
 घ वग्षक्य तनि्यण्ष ब्वस्यरवी ठेक््य ि्यइसेन्स िस्रू ित्य्ष नतवकरण
१ तनि्यण्ष व्यवस्यरवी ठेक््य ि्यइसेन्स ५००० २०००
२ आ.व. २०७५।०७५ को सुरु ३ िदहन्य सि्यप्त भए पश््यत थिप ३ 

िदहन्य सम्मको ि्यमग रकिि्य थिप िररव्यन्य रु
२०००

३ तनि्य्षण व्यवस्यरवी इि्यित पत्र न्यिस्यरवी व्य ठ्यउ स्यरवी रु १०००
वेित्य्षव्यि िग््यको बसोब्यस भएको स््यनि्य प्यनवी तविूिवी ससफ्यररस
१ आर.सस.सस. रेिि स्क्चर भवन ५००
२ इट््य ढंूग्यको ग्यरोि्य िि्यन घर ३००

ि्यसथि उले्खित शुल्क िस्रुक्य िरहरु ब्यहकेि्य तबररि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि शुल्क िस्रु िग्यउन सदकने भएि्य 
नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर बिोजिि िग्यउन नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई असधक्यर प्रत््यरोिन गनने र सोि्यई आग्यिवी 
नगरसभ्यको बठैकब्यट सिथि्षन गर्यउने । 

अनुसुचि १०
तनक्यसवी, पूव्य्षध्यर उपरोग, व्यत्यवरण व्यवस््यपन शुल्कको िर 

तवरर ईक्यई आ.व. २०७५/७६ 
ि्य स्वीकृत िररेट

पशुिन्य उत््यिन (नगर क्भत्र उत््यिन भै ब्यदहर तनक्यसवी हुने ।)
ठूिो ि्यतवी िौप्यर्य (र्यगँ्य, गोरु, भैंसवी आदि) प्रतत गोट्य रु. १०।००
स्यनो ि्यतवी िौप्यर्य (ब्यख््य, बोक्य, बंगुर, सँुगुर आदि) प्रतत गोट्य रु. ५।००
पंषिवीिन्य उत््यिन
कुिुर्य िल््य, बट््यई प्रतत गोट्य रु. ०।२५
कुिुर्य, ह्यसँ, िौक्यट, अन्य पंषिवीिन्य वस्ु प्रतत गोट्य रु. १।००
अण््य प्रतत क््यरेट रु. १।००
क्यठिन्य उत््यिनाः (नगर क्भत्र उत््यिन भै ब्यदहर तनक्यसवी हुने)

स्यि र सससौ क्यठ चिर्यन, गोलिर्य, िन्य्ष प्रतत टक् रु. ३००।००
अन्य क्यठ चिर्यन, गोलिर्य, िन्य्ष प्रतत टक् रु. २००।००
ब्यसँ प्रतत गोट्य रु. ०।५०

अन्य उत््यिन (नगरि्य उत््यिन भै ब्यदहर तनक्यसवी हुने)
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बनकस (िर ,व्यतवरो, छव्यिवी, पर्यि, ध्यनको भुस, बग्यस, 
अण्लिसो कुिो, उिुको िोर्य)

प्रतत ग्यि्य रु. १०।००

प्रतत टर््यक्टर रु. ५०।००
प्रतत टक् रु. १००।००

ब्र्यन प्रतत क्ून्टि रु. २।००

तपन्य प्रतत क्ून्टि रु. २।००

भेिवी प्रतत क्ून्टि रु. १।००

स्यिको तवर्य प्रतत के.िवी. रु. ०।५०

अनुसुिवी ११
िररव्यन्यको िर

िररव्यन्य तबिम्ब बर्ष  रकि/प्रततशत
ब्यर्रक कर, िस्रु तथि्य शुल्क बझु्यउन तबिम्ब भएि्य पदहिो १०%
ब्यर्रक कर, िस्रु तथि्य शुल्क बझु्यउन तबिम्ब भएि्य िोस्ो २०%
ब्यर्रक कर, िस्रु तथि्य शुल्क बझु्यउन तबिम्ब भएि्य िोस्ो बर्ष पलछ ३०%

पुनश्ाः बक्ौत्य असुि गि्य्ष ह्यिको िरि्य नै दहस्यब गरर असुि गनने ।
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ऐन संख्याः १२

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको तवतनरोिन ऐन, २०७५

नगरसभ्यब्यट प्यररत मितताः२०७६।०३।२५
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उदे्श्य र क्यरण

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेव्य र क्यर्षहरुको ि्यमग ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको स््यनवीर सजञ्त कोरब्यट केहवी रकि िि्ष 
गनने असधक्यर दिन र सो रकि तवतनरोिन गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे प्रस्तु ऐन पेश गनु्ष परेको हो ।
प्रस्तु ऐनिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको स््यनवीर सजञ्त कोरब्यट िि्ष गनने असधक्यर ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यिे गनने सेव्य र 
क्यर्षहरुको तनमित्त तवतनरोिन गन्ष सके् व्यवस््य गरेकोछ ।

द्ष्व्य: रो ऐन तवतनरोिन ऐन हो ।
िक्प्यणवी अर्य्षि

नगर उपप्रिुि

 
 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ को सेव्य र क्यर्षहरुको ि्यमग स््यनवीर सजञ्त कोरब्यट केहवी रकि 
िि्ष गनने र तवतनरोिन गनने सम्बन्ि्य व्यवस््य गन्ष बनेको तवतनरोिन ऐन, २०७५

प्रस््यवन्य:. ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को सेव्य र क्यर्षहरुको ि्यमग सजञ्त कोरब्यट केहवी रकि 
िि्ष गनने असधक्यर दिन र सो रकि तवतनरोिन गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे,

नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२९ को उप–ध्यर्य (२) बिोजिि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, नगर सभ्यिे रो ऐन बन्यएको छ ।

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१) रस ऐनको न्यि “ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको तवतनरोिन ऐन, २०७५” रहकेो छ ।
(२) रो ऐन नगरसभ्यिे प्यररत गरवी ब्यणगंग्य र्यिपत्रि्य प्रक्यक्शत भएपलछ तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को तनमित्त सजञ्त कोरब्यट रकि िि्ष गनने असधक्यर:
(१) आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को तनमित्त नगर क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत, तवररगत श्यि्यिे गनने सेव्य र 

क्यर्षहरुक्य तनमित्त अनुसूिवी १ ि्य उल्ल्खित ि्यिू िि्ष, पूँ जिगत िि्ष र तबचत्तर व्यवस््यको रकि सिेत 
गरवी िम्म्य रकि रु ८८,४५,५२,०००।– (अषिरेुपवी अठ्यसवी करोि पैि्यलिस ि्यि ब्यउन्न हि्यरि्यत्र) ि्य 
नबढ्यई तनर्िष् गररए बिोजिि सजञ्त कोरब्यट िि्ष गन्ष सदकने छ । 

३.  तवतनरोिन: 
(१)  रस ऐनद््यर्य सजञ्त कोरब्यट िि्ष गन्ष असधक्यर दिइएको रकि आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को तनमित्त 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिको नगर क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत र तवररगत श्यि्यिे गनने सेव्य र क्यर्षहरुको 
तनमित्त तवतनरोिन गररने छ ।
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(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन क्यर्षप्यलिक्य, वि्य समितत र तवररगत श्यि्यिे गनने 

सेव्य र क्यर्षहरुको तनमित्त तवतनरोिन गरेको रकि िध् ेकुनैि्य बित हुने र कुनैि्य अपुग हुने िेखिन 
आएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे बित हुने शवीर्षकब्यट नपुग हुने शवीर्षकि्य रकि स्यन्ष सके्छ । रसरवी रकि 
स्यि्य्ष एक शवीर्षकब्यट सो शवीर्षकको िम्म्य रकिको २५ प्रततशति्य नबढ्ने गरवी कुनै एक व्य एक भन््य 
बढवी शवीर्षकहरुब्यट अकको एक व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकहरुि्य रकि स्यन्ष तथि्य तनक्यस्य र िि्ष िन्यउन 
सदकनेछ । पूँ जिगत िि्ष र तवत्तवीर व्यवस््यतफ्ष  तवतनरोजित रकि स्यवँ्य भुति्यनवी िि्ष र व्य्यि भुति्यनवी 
िि्ष शवीर्षकि्य ब्यहके अन्य ि्यिू िि्ष शवीर्षक तफ्ष  स्यन्ष र तबत्तवीर व्यवस््य अन्ग्षत स्यवँ्य भुति्यनवी िि्ष 
तफ्ष  तबतनरोजित रकि ब््यि भुति्यनवी िि्ष शवीर्षकि्य ब्यहके अन्यत्र स्यन्ष सदकने छैन ।

 तर ि्यिु तथि्य पूँ जिगत िि्ष र तवत्तवीर व्यवस््यको िि्ष व्यहोन्ष एक स्ोतब्यट अकको स्ोति्य रकि स्यन्ष 
सदकने छ ।

(३) उपिफ्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्य पतन एक शवीर्षकब्यट सो शवीर्षकको िम्म्य स्वीकृत रकिको 
२५ प्रततशतभन््य बढ्ने गरवी कुनै एक व्य एक भन््य बढवी शवीर्षकहरुि्य रकि स्यन्ष परेि्य नगर सभ्यको 
स्वीकृतत लिनु पननेछ । 

अनुसूचि–१
(िफ्य २ संग सम्बम्न्त)

नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२९ (२) बिोजिि
संजञ्त कोरब्यट तवतनरोिन हुने रकि

क्.सं. अनुि्यन संख्य शवीर्षकको न्यि ि्यिु िि्ष पूँ जिगतिि्ष तव चत्तर 
व्यवस््य

िम्म्य

१ नगर क्यर्षप्यलिक्य

४९
,०

५,
३९

,८
३९

।०
०

३९
,४

०,
१२

,१
६१

।०
०

०।
००

८८
,४

५,
५२

,०
००

।०
०

२ वि्य समितत
३ तबररगत श्यि्य
४ ऋणको स्यव्य व्य्यि भुति्यनवी
५ स्यि्यजिक सुरषि्य

िम्म्य
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भ्यग २
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तनरि संख्याः १

ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर व्य आिेश र 
असधक्यरपत्रको प्रि्यणवीकरण (क्यर्षतवसध) तनरि्यविवी, 

२०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत: २०७४।०४।२५
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प्रस््यवन्य:

ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर व्य आिेश र असधक्यरपत्र िग्यरतक्य अन्य लिित प्रि्यणवीकरण गनने तवसध र 
प्रदक्र्यि्यई व्यवस्स्त गन्ष व्यञ्छनवीर भएकोिे,
 नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २१४ को उपध्यर्य (५) बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे िेह्यरको तनरि्यविवी 
बन्यएको छ । 

पररचे्ि १
प्र्यरम्

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: 
(१) रस तनरि्यविवीको न्यि “ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर व्य आिेश र असधक्यरपत्रको प्रि्यणवीकरण 

(क्यर्षतवसध) तनरि्यविवी, २०७४” रहकेोछ ।
(२)  रो तनरि्यविवी तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य: तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तनरि्यविवीि्य,—
(क) “प्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुि सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “उपप्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको उपप्रिुि सम्झनु पछ्ष  ।
(ग)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे संतवध्यनको ध्यर्य २१६ बिोजिि गदठत ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  
(घ) “क्यर्षक्यरवी असधकृत” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्षक्यरवी असधकृत सम्झनु पछ्ष  ।  
(ङ)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे संतवध्यन बिोजििको नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ि)  “प्र्यि्यक्णक प्रतत” भन्न्यिे तनण्षर व्य आिेश र असधक्यरपत्र प्रि्यक्णत गनने असधक्यरवीिे हस््यषिर गरेको 

सक्ि प्रतत सम्झनु पछ्ष  ।
(छ) “लिित व्य क्यगि्यत” भन्न्यिे िेह्यरक्य तबररसँग सम्वम्न्त तनण्षर व्य आिेश व्य तत ् सम्वन्वी 

असधक्यरपत्रसँग सम्वम्न्त लिित व्य क्यगि्यत सम्झनु पछ्ष :—
(१) नगर क्यर्षप्यलिक्यिे बन्यएको नवीतत, तनरि, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध,
(२)  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यरवी गरेको आिेश,
(३)  नगर क्यर्षप्यलिक्यद््यर्य प्यररत प्रस््यव,
(४)  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यरवी गरेको असधक्यरपत्र,
(५)  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे गरेको तनण्षर,
(६)  नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट तनरकु्ति हुने पिको तनरकु्तिपत्र, सरुव्य तथि्य अवक्यश पत्र,
(७)  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यरवी गरेको सूिन्य तथि्य ससि्षन्य गरेको तथ्य्यङ्क व्य अक्भिेि सम्वन्वी लिित 

व्य क्यगि्यत,
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(८) प्रिलित क्यनूनबिोजिि प्रि्यणवीकरण गनु्ष पनने अन्य लिित व्य क्यगि्यत ।

(ि)  “सभ्य” भन्न्यिे संतवध्यनको ध्यर्य २२३ बिोजििको नगरसभ्य सम्झनु पछ्ष  ।
(झ)  “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(ञ)  “सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्र” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य अन्ग्षत स््यपन्य भएको तनरि  ११ बिोजििको 

सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्र सम्झनु पछ्ष  ।
 

पररचे्ि २
लिित व्य क्यगि्यतको प्रि्यणवीकरण क्यर्षतवसध

३. तनरिको प्रि्यणवीकरण क्यर्षतवसध: 
(१) क्यर्षप्यलिक्यिे बन्यएको तनरि क्यर्षप्यलिक्यको बठैकब्यट स्वीकृत भएपलछ प्रिुििे प्रि्यणवीकरण गननेछ। 
(२) प्रिुििे उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यणवीकरण गि्य्ष नेप्यिवी क्यगिि्य तर्यर गररएको तनरिको कतिवीि्य 

ि्यर प्रतति्य मितत सिेत उले्ि गरवी हस््यषिर गनु्ष पननेछ र त्स्ो प्र्यि्यणवीक प्रतत िध् ेएक/एक प्रतत 
िेह्यर बिोजििक्य तनक्यरि्य पठ्यउनु पननेछ:–
(क)  क्यर्षक्यरवी असधकृतको सचिव्यिरि्य,
(ि)  सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रि्य,
(ग)  संघको सङ्घवीर ि्यमिि्य हनेने िन्त्र्यिरि्य, 
(घ)  प्रिेशको नगरप्यलिक्य हेनने तनक्यर (िन्त्र्यिर व्य तवभ्यग) ि्य,

(३) सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे उपतनरि (२) बिोिि प्रि्यणवीकरण भएक्य तनरि प्रक्यशन गरवी 
नगरप्यलिक्यक्य सब ैवि्य क्यर्य्षिरि्य पन्ध्र दिनक्भत्र पठ्यउनु  पननेछ ।

(४)  रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको तनरि क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको ि्यमग 
स्यव्षितनक गनने व्यवस््य मिि्यउनु पननेछ ।

४ नवीतत, तनिनेक्शक्य तथि्य क्यर्षतवसधको प्रि्यणवीकरण: 
(१)  क्यर्षप्यलिक्यिे बन्यएको नवीतत, तनिनेक्शक्य तथि्य क्यर्षतवसध क्यर्षक्यरवी असधकृतिे तवीन प्रतति्य हस््यषिर गरवी 

प्रि्यणवीकरण गनु्षपननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको प्र्यि्यक्णक प्रततिध् े एक प्रतत क्यर्षक्यरवी असधकृतको 

सचिविरि्य, एक प्रतत क्यर्य्षन्वरन गनने सम्बम्न्त तनक्यरि्य र अकको प्रतत सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रि्य 
पठ्यई क्यर्य्षन्वरन तथि्य अक्भिेिबद् गनु्षपननेछ । 

(३)  सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएक्य नवीतत, तनिनेक्शक्य तथि्य 
क्यर्षतवसध सब ैवि्य क्यर्य्षिरि्य पठ्यउनु पननेछ ।

(४)  रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको नवीतत, तनिनेक्शक्य तथि्य क्यर्षतवसध क्यर्षक्यरवी असधकृतिे 
सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको ि्यमग स्यव्षितनक गनने व्यवस््य मिि्यउनु पननेछ ।
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५.  क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर तथि्य प्रस््यवको प्रि्यणवीकरण:
(१)  क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश हुने प्रस््यव र बठैकको तनण्षर क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रि्यक्णत गननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएक्य तनण्षर तथि्य प्रस््यव सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे सुरक्षित 

तवरिे संग्ह गरवी र्यखु्न पननेछ ।
(३)  उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यक्णत तनण्षर क्यर्षक्यरवी असधकृतिे क्यर्य्षन्वरन गनने सम्वम्न्त तनक्यर व्य 

असधक्यरवीि्यई पठ्यई त्स्ो तनण्षरसुरक्षित र्यखु्न पननेछ ।
(४)  रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको तनण्षर क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको 

ि्यमग स्यव्षितनक गनने व्यवस््य मिि्यउनु पननेछ ।
६. आिेश व्य असधक्यरपत्रको प्रि्यणवीकरण: 

(१) संतवध्यन व्य अन्य प्रिलित क्यनून बिोजिि क्यर्षप्यलिक्यब्यट ि्यरवी हुने आिेश व्य असधक्यरपत्रको 
प्रि्यणवीकरण प्रिुििे गननेछ ।

(२)  उपतनरि (१) बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको आिेश व्य असधक्यरपत्रको प्र्यि्यणवीत प्रततिध् ेएक प्रतत 
क्यर्य्षन्वरन गनने सम्वम्न्त तनक्यर व्य असधक्यरवीि्यई र अकको प्रतत सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रि्य पठ्यई 
अक्भिेिबद् गनु्ष पननेछ ।

(३)  रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको आिेश व्य असधक्यरपत्र क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सव्षस्यध्यरणको 
ि्यनक्यरवीको ि्यमग स्यव्षितनक गनने व्यवस््य मिि्यउनु पननेछ ।

७. न्य्ययरक समिततको तनण्षर व्य आिेशको प्रि्यणवीकरण: 
(१) न्य्ययरक समिततको तनण्षर व्य आिेश उति समिततक्य संरोिक र सब ैसिस्िे प्रि्यणवीत गननेछन ्।
(२) न्य्ययरक समिततक्य तनण्षर व्य आिेशको प्र्यि्यक्णक प्रतत क्यर्षक्यरवी असधकृत व्य तनििे तोकेकोसम्बम्न्त 

श्यि्यको कि्षि्यरवीिे संरषिण गननेछ ।
(३) रस तनरि बिोजिि भएको तनण्षर व्य आिेशको नक्ि लिन ि्यहेि्य सरोक्यरव्यि्य व्यक्ति व्य संस््यि्यई 

क्यर्षक्यरवी असधकृत व्य तनििे तोकेको कि्षि्यरवीिे नक्ि प्रतत प्रि्यक्णत गरवी उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।
८.  सूिन्य व्य तथ्य्यङ्क प्रि्यणवीकरण: 

(१)  स््यनवीरस्रको सूिन्य तथि्य तथ्य्यङ्क, स्वीकृत ब्यर्रक क्यर्षक्ि, रोिन्य तथि्य बिटे एवं क्यर्षरोिन्यको 
प्रि्यणवीकरण क्यर्षक्यरवी असधकृतिे गननेछ ।

(२) नगरप्यलिक्यि्य रहकेो सूिन्य व्य तथ्य्यङ्क कसैिे ि्यग गरेि्य अक्भिेिि्य िन्यई सम्वम्न्त श्यि्य प्रिुििे 
प्रि्यक्णत गरवी उपिवध गर्यउनु पननेछ । 

(३) रस तनरि बिोजिि कुनै सूिन्य, तथ्य्यङ्क व्य लिित व्य क्यगि्यत नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यरिे ि्यग 
गरेि्य त्स्ो सूिन्य, तथ्य्यङ्क व्य लिित व्य क्यगि्यत क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रि्यणवीत गरवी उपिब्ध गर्यउनु 
पननेछ ।

९. अन्य लिित व्य क्यगि्यतको प्रि्यणवीकरण:(१) तनरि ३, ४, ५, ६, ७ र ८ ि्य िेखिएिेखि ब्यहके नगरप्यलिक्यसँग 
सम्बम्न्त अन्य लिित व्य क्यगि्यतको प्रि्यणवीकरण गि्य्ष क्यर्षप्यलिक्यब्यट भएक्य व्य ि्यरवी भएक्य लिित व्य 
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क्यगि्यतको प्रि्यणवीकरण क्यर्षक्यरवी असधकृतब्यट हुनेछ ।
(२)  उपतनरि (१)ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कुनै ि्यस लिित व्य क्यगि्यत प्रि्यणवीकरणक्य ि्यमग 

नगरप्यलिक्यको क्यनूनबिोजिि कुनै ि्यस असधक्यरवी तोदकएको रहछे भने त्स्ो लिित व्य क्यगि्यत 
त्स्ो असधक्यरवीब्यट प्रि्यणवीकरण हुनेछ ।

१०. क्यर्षप्यलिक्यब्यट हुने तनरकु्ति, सरुव्य तथि्य अवक्यसको प्रि्यणवीकरण : (१) क्यर्षप्यलिक्यब्यट तनरकु्ति हुने पिको 
तनरकु्ति पत्र, सरुव्य तथि्य अवक्यश पत्रको प्रि्यणवीकरण क्यर्षक्यरवी असधकृतब्यट हुनेछ । 
(२)  नगरप्यलिक्यको तवक्भन्न सेव्यको असधकृत व्य सो सरहको पि र स््यरवी तनरुकु्ति हुने अन्य पिि्य क्यर्षक्यरवी 

असधकृतिे प्रि्यणवीकरण गरवी तनरकु्तिपत्र दिनेछ ।
(३)  नगरप्यलिक्यको तवज् सेव्य व्य कर्यरि्य तनरतुि हुने पिि्य क्यर्षक्यरवी असधकृत व्य तनििे अल्तिर्यरवी 

दिएको सम्वम्न्त श्यि्य प्रिुििे प्रि्यणवीकरण गरवी तनरकु्तिपत्र   दिनेछ ।
(४) रस तनरिि्य िेखिएिेखि ब्यहेक नगरप्यलिक्यको क्यनून बिोजिि तनरकु्ति हुने अन्य पिको तनरकु्ति 

क्यर्षक्यरवी असधकृत व्य तनििे तोकेको असधक्यरवीद््यर्य प्रि्यणवीकरण हुनेछ । 
(५)  रस तनरि बिोजििको प्र्यि्यक्णत प्रतत क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सुरक्षित र्यख्नु व्य र्यख्न िग्यउनु पननेछ । 

पररचे्ि ३
सूिन्य तथि्य अक्भिेि व्यवस््यपन सम्बन्ि्य

११. सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्र रहने: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट हुने तनण्षर, आिेश िग्यरतक्य लिित व्य 
क्यगि्यतको प्र्यि्यणवीक प्रतत िग्यरतक्य सूिन्य तथि्य अक्भिेि व्यवस््यपन गन्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य एक सूिन्य 
तथि्य अक्भिेि केन्द्र रहनेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजििको सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएक्य 

लिित व्य क्यगि्यतको सक्ि प्र्यि्यणवीक प्रतत सुरक्षितस्यथि र्यखु्न पननेछ ।
(३)  उपतनरि (१) बिोजिि सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएक्य िहत्वपूण्ष 

लिित व्य क्यगि्यतको ि्यइक्ो दफल्म तर्यर गरवी र्यख्नु पननेछ । 
(४)  उपतनरि (१) बिोजििको सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे लिित व्य क्यगि्यतको ससिेससिेव्यर रुपि्य 

संग्ह गरवी अक्भिेि र्यख्नु पननेछ ।
१२.  अक्भिेि व्यवस्स्त गरवी र्यख्नु पनने: (१) रस तनरि बिोजिि प्रि्यणवीकरण भएको लिित व्य क्यगि्यतको नगर 

क्यर्षप्यलिक्यको सम्वम्न्त तबररगत श्यि्य र सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रिे सुरक्षितस्यथि अक्भिेिबद् गरवी र्यख्नु 
पननेछ  ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि अक्भिेि र्यखि्य तवदु्तवीर प्रतत सिेत सुरक्षित गरवी र्यखु्न पननेछ ।  

 
१३.   स्यव्षितनक गनु्षपनने: रस तनरिि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्रिलित क्यनूनिे गोप् र्यख्नुपनने लिित 
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व्य क्यगि्यत भनवी तोके ब्यहकेक्य अन्य सब ैलिित व्य क्यगि्यत सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको ि्यमग सूिन्य तथि्य 
अक्भिेि केन्द्रिे स्यव्षितनक रुपि्य प्रक्यशन गनु्ष पननेछ ।
  

पररचे्ि ४
तवतवध

१४. अन्य प्रिलित क्यनूनबिोजिि प्रि्यणवीकरण हुने तवररि्य असर नपनने: कुनै तनण्षर व्य आिेश प्रि्यणवीकरण 
सम्बन्ि्य प्रिलित नेप्यि क्यनूनि्य छुटै् व्यवस््य भएकोि्य त्स्ो तवररि्य रस तनरिि्य िेखिएको कुनै कुर्यिे 
असर प्यनने छैन ।

१५. क्यर्षतवसध बन्यउन सके्: रस तनरिको उदे्श्य क्यर्य्षन्वरन गन्ष क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक क्यर्षतवसध बन्यउन 
सके्छ।

१६. बि्यऊ: रसअसघ स््यनवीर तनक्यरब्यट प्रिलित क्यनून बिोजिि भए गरेक्य तनण्षर व्य आिेश व्य तत्सम्वन्वी 
असधक्यरपत्रको प्रि्यक्णकरण रसै तनरि बिोजिि भए गरेको ि्यतननेछ ।
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तनरि संख्याः२

ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक सञ््यिन क्यर्षतवसध, 
२०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०४।२५
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१. प्रस््यवन्य :

ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य (क्यर्षसम्प्यिन) तनरि्यविवी, २०७४ को तनरि २४ बिोजिि ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको 
बठैक संि्यिनको ि्यमग रो क्यर्षतवसध स्वीकृत गरवी ि्यरवी गररएको छ ।

२.  पररभ्यर्य :
तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्य –
(क)  “तनरि्यविवी “ भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको क्यर्षसम्प्यिन तनरि्यविवीि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(ि) “वि्य अध्षि “ भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्यध्षि सम्झनु पि्षछ ।
(ग)  “सिस्” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य सिस् सम्झनु पि्षछ ।
(घ)  “अध्षि” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तिि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(ि)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य, उप–िह्यनगरप्यलिक्य र िह्यनगरप्यलिक्य सिेति्यई   

सम्झनु पि्षछ ।
(छ)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पि्षछ ।
(ि)  “वि्य समितत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य समितत सम्झनु पि्षछ ।

३.  वि्य समिततको वैठक :
३.१  वि्य समिततको बठैक कतिवीि्य िदहन्यको एक पटक बस्छे । तर आवश्यकत्य अनुस्यर बठैक बस्को ि्यमग 

ब्यध्य हुने छैन । 
३.२ वि्य समिततको बठैकको अध्षित्य वि्यध्षििे गननेछ र तनिको अनुपस्स्तति्य बठैकि्य उपस्स्त िेष् 

सिस्िे वि्य समिततको बठैकको अध्षित्य गननेछ ।
३.३  वि्य समिततको बठैक वि्य अध्षिको तनिनेशनि्य वि्य सचिविे बोि्यउनेछ ।

४. बठैक बस् ेस््यन र सिर
४.१  वि्य समिततको बठैक वि्य समिततको क्यर्य्षिरि्य बस्छे ।
४.२  वि्य समिततको बठैकक्य ि्यमग सूिन्य गि्य्ष बठैक बस् ेमितत, सिर र स््यन िुि्यई पठ्यउनु पननेछ ।
४.३  रसरवी सूिन्य गि्य्ष बठैक बस् ेसिरभन््य तवीन दिन अग्यवै ि्यनक्यरवी उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । तर तवशेर 

पररस्स्तवीि्य बठैक बोि्यउन ब्यध्य पनने छैन । 
५.  छिफिको तवरर

५.१  वि्य समिततको बठैक बोि्यउँि्य सो बठैकि्य छिफि गररने तवरर स्पष् रुपिे दकट्यन  गरवी बठैक बस् े
मितत भन््य स्यि्यन्यतर्य २४ घण्ट्य अग्यवै वि्य सचिविे सवै सिस्ि्यई  उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । 

५.२  वि्य अध्षिको तनिनेशनि्य वि्य सचिविे वि्य समिततको बठैकको क्यर्षक्ि लिखित रुपि्य  
तर्यर गननेछ । प्रस््यव सम्बम्न् ि्यक्य अनुसूचि १ बिोजिि हुनेछ ।

 

६.  उपस्स्तत
६.१ बठैकि्य उपस्स्त प्रते्क सिस्िे उपस्स्तत पुस्स्क्यि्य आफनो न्यि र बजुझने गरवी  िस्ित गनु्ष 

पननेछ ।
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६.२  वि्य सचिविे वि्य समिततको बठैकि्य सचिवको रुपि्य उपस्स्तत पुस्स्क्यि्य उपस्स्तत िन्यई िस्ित 

गनु्षपननेछ ।
७.  बठैक संि्यिन प्रदक्र्य

७.१  बठैकि्यई सुव्यवस्स्त गनने क्यि बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तिको हुनेछ ।
७.२  अध्षिको आसनको सम्म्यन र आिर गनु्ष वि्य समिततक्य प्रते्क सिस्को कत्षव्य हुनेछ ।
७.३  बठैकको छिफि तवररसूिवीक्य आध्यरि्य बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तििे तोके बिोजिि  

हुनेछ ।
७.४  बठैकको छिफिि्य भ्यग लिने सिस्िे बोलने प्यिो तथि्य बोलन प्यउने सिरको अवसध  बै ठ क क ो 

अध्षित्य गनने व्यक्तििे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।
७.५  एक िन्य सिस्िे बोलिरहकेो सिरि्य अकको कुनै सिस्िे बवीिि्य कुर्य क्यटन्ु हँुिैन । 

८.  तनण्षर सम्बम्न् व्यवस््य
८.१  प्रस््यव ि्यसथि बोलने क्ि सि्यप्त भएपलछ बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तििे सो प्रस््यव तनण्षरको ि्यमग 

प्रस्तु गननेछ ।
८.२  बठैकको तनण्षर स्यि्यन्यतर्य सव्षसम्मततको आध्यरि्य हुनेछ । ित तवभ्यिन हुने 

अवस््यि्य  अध्षित्य गनने व्यक्ति सदहत तवीन िन्य सिस्को बहुितिे गरेको तनण्षर बठैकको तनण्षर  
ि्यतननेछ ।

९.  तनण्षरको अक्भिेि
९.१  वि्य सचिविे बठैकि्य भएको तनण्षरि्यई तनण्षर पुस्स्क्यि्य अक्भिेि गरवी उपस्स्त सिस्ि्यई सहवी 

गर्यइ र्यख्नुपननेछ ।
९.२  बठैकब्यट भएको कुनै तनण्षरि्य चित्त नबझु् ेसिस्िे तनण्षर पुस्स्क्यि्य छोटकरवीि्य आफनो फरक ित 

िग्यउन सके्छन ्।
१०.  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक
१०.१  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक कतिवीि्य िदहन्यको एक पटक बस्छे । 
१०.२  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको अध्षित्य प्रिुििे गननेछ र तनिको अनुपस्स्तति्य बठैकि्य उपप्रिुििे 

क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको अध्षित्य गननेछ ।
१०.३  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक प्रिुिको तनिनेशनि्य क्यर्षक्यरवी असधकृतिे बोि्यउनेछ ।
११.  बठैक बस् ेस््यन र सिर 
११.१  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य बस्छे ।
११.२  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैकक्य ि्यमग सूिन्य गि्य्ष बठैक बस् ेमितत, सिर र स््यन िुि्यई पठ्यउनु पननेछ।
११.३ रसरवी सूिन्य गि्य्ष बठैक बस् ेसिरभन््य तवीन दिन अग्यवै उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।
 

१२. छिफिको तवरर
१२.१  नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक बोि्यउँि्य सो बठैकि्य छिफि गररने तबरर स्पष् रुपिे दकट्यन गरवी बठैक 

बस् ेमिततभन््य स्यि्यन्यतर्य २४ घण्ट्य अग्यवै क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सवै  सिस्ि्यई उपिब्ध 
गर्यउनु पननेछ ।

१२.२  प्रिुिको तनिनेशनि्य क्यर्षक्यरवी असधकृतिे क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको क्यर्षक्ि लिखित रुपि्य तर्यर 
गननेछ।
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१२.३  बठैकि्य छिफिक्य पेश गनने प्रस््यव सम्बम्न् अन्य व्यवस््य क्यर्षसम्प्यिन तनरि्यविवीि्य  

तोदकए बिोजिि हुनेछ ।
१३.  उपस्स्तत

 १३.१ बठैकि्य उपस्स्त प्रते्क सिस्िे उपस्स्तत पुस्स्क्यि्य आफनो न्यि र बुजझने गरवी   
िस्ित गनु्षपननेछ ।

१३.२ क्यर्षक्यरवी असधकृतिे क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य सचिवको रुपि्य उपस्स्तत भई पुस्स्क्यि्य उपस्स्तत 
िन्यई िस्ित गनु्षपननेछ ।

१४.  बठैक संि्यिन प्रदक्र्य
१४.१  बठैकि्यई सुव्यवस्स्त गनने क्यि बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तिको हुनेछ ।
१४.२  अध्षिको आसनको सम्म्यन र आिर गनु्ष क्यर्षप्यलिक्यक्य प्रते्क सिस्को कत्षव्य हुनेछ 
१४.३  बठैकको छिफि तवररसूिवीक्य आध्यरि्य बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तििे तोके बिोजिि हुनेछ ।
१४.४  बठैकको छिफिि्य भ्यग लिने सिस्िे बोलने प्यिो तथि्य बोलन प्यउने सिरको अवसध बठैकको 

अध्षित्य गनने व्यक्तििे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।
१४.५  एक िन्य सिस्िे बोलिरहकेो अकको कुनै सिस्िे बवीिि्य कुर्य क्यटन्ु हँुिैन ।

१५.  तनण्षर सम्बम्न् व्यवस््य
१५.१  प्रस््यव ि्यसथि बोलने क्ि सि्यप्त भएपलछ बठैकको अध्षित्य गनने व्यक्तििे सो प्रस््यव तनण्षरको ि्यमग 

प्रस्तु गननेछ ।
१५.२  बठैकको तनण्षर स्यि्यन्यतर्य सव्षसम्मततको आध्यरि्य हुनेछ । ित तवभ्यिन हुने अवस््यि्य अध्षित्य गनने 

व्यक्ति सदहत बहुित सिस्को तनण्षर बठैकको तनण्षर ि्यतननेछ ।
१५.३  बिटे, क्यर्षक्ि, नवीतत तथि्य स््यनवीर तहको तनरि्यविवी ब्यहकेको तवररि्य १५.२ बिोजिि तनण्षर हुन 

नसकेि्य व्यक्तिगत उत्तरि्ययरत्व तनिि्यसथि रहने गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्यक्य प्रिुििे गरेको तनण्षर अम्न्ि 
हुनेछ ।

१६. तनण्षरको अक्भिेि
१६.१  क्यर्षक्यरवी असधकृतिे बठैकि्य भएको तनण्षरि्यई तनण्षर पुस्स्क्यि्य अक्भिेि गरवी उपस्स्त सिस्ि्यई 

सहवी गर्यई र्यखु्नपननेछ ।
१६.२  बठैकब्यट भएको कुनै तनण्षरि्य चित्त नबझु् ेसिस्िे तनण्षर पुस्स्क्यि्य छोटकरवीि्य आफनो फरक ित 

िग्यउन सके्छ ।
 

१७.  ब्यध्य अि्क्यउ फुक्यउने: रस क्यर्षतवसध क्यर्य्षन्वरनि्य कुनै ब्यध्य अि्क्यउ परे नगरप्यलिक्यको क्यर्षप्यलिक्यिे 
तनण्षर गरवी फुक्यउन सके्छ ।

१८. पररि्यि्षन तथि्य संशोधन: क्यर्षतवसधि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर नगरप्यलिक्यको क्यर्षप्यलिक्यिे पररि्यि्षन तथि्य 
संशोधन गन्ष सके्छ ।
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अनुसूिवी १
प्रस््यवको ढ्यिँ्य

(बुँ ि्य ५.२ सँग सम्बम्न्त)
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर,ब्यणगङ्ग्य 
कतपिबस् ुजिल््य,
 ५ नं. प्रिेश

तवरर :–
प्रस््यव पेश गन्ष प्रिुिब्यट स्वीकृतत प्र्यप्त मितत :–
१. तवररको संक्षिप्त व्यहोर्य :–
२.  प्र्यप्त पर्यिश्ष तथि्य अन्य स्यन्र्भक कुर्य :–
३.  प्रस््यव पेश गनु्ष पन्य्षको क्यरण र सम्बम्न्त श्यि्यको र्यर :–
४.  तनण्षर हुनु पनने व्यहोर्य :–

नोट : प्रस््यव तर्यर गि्य्ष िेह्यरक्य कुर्यहरुि्य ध््यन दिनुपनने छ :–
१.  “तवररको संक्षिप्त व्यहोर्य” अन्ग्षत रहने तवबरण :–
 तवररबस्कुो पृष्भूमिि्य रसब्यरे पदहिे कुनै तनण्षर भएको भए सोको तवबरण, प्रस््यतवत तनण्षर 

क्यर्य्षन्वरन प्रकृर्य, सिर्यवधवी, क्यर्षषिते्र, क्यर्य्षन्वरन गनने तनक्यर र ि्यग्े आर्थिक ि्ययरत्व भए सो सिेत 
उले्ि गरवी कुनै रोिन्यको तवरर भए सो ब्यरे छोटकरवी तवबरण उले्ि गनने ।

२.  “प्र्यप्त पर्यिश्ष तथि्य अन्य स्यन्र्भक कुर्य” अन्ग्षि क्यर्षप्यलिक्य समिततहरु र अन्य तनक्यर तथि्य 
तवशेरज्हरुिे कुनै पर्यिश्ष दिएको भए सो सिेत उले्ि गनने । स्यत ैतवररसंग सम्बम्न्त नक््य, दिि्यइन 
व्य चित्र भए सो सिेत सि्यवेश गनने । क्यनूनवी पर्यिश्ष लिएको भए प्रततलिपवी सिेत सि्यबशे गनने ।

३. “प्रस््यव पेश गनु्ष पन्य्षको क्यरण र सम्बम्न्त श्यि्यको र्यर” अन्ग्षत सम्बम्न्त तवररि्य आई परेको 
कदठन्यई र सिस््य, प्रस््यतवत तनण्षरको औचित् र आवश्यकत्य तथि्य त्सब्यट पन्ष सके् प्रभ्यव सि्यबशे 
गनने ।

४.  “तनण्षर हुनु पनने व्यहोर्य” अन्ग्षत िनु तवररि्य ि ेिस्ो तनण्षर हुन प्रस््यव गररएको हो सोको स्पष् 
व्यहोर्य र्यख्ने ।
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तनरि संख्याः ३

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यक्य पि्यसधक्यरवीहरुको आि्यसंदहत्य, 
२०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०४।२५
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प्रस््यवन्य
नेप्यिको संतवध्यन बिोजिि सहक्यररत्य, सहअस्स्त्व र सिन्वरक्य आध्यरि्य संघवीर िोकत्यम्न्त्रक गणतन्त्र्यत्मक श्यसन 
व्यवस््यको अभ््यस गिदै सङ्घ, प्रिेश र स््यनवीर तहबवीि सुिधरु अन्रसरक्यर सम्वन् क्यरि गन्ष, स््यनवीर श्यसन व्यवस््यि्य 
िनत्यको अथि्षपूण्ष सहभ्यमगत्य प्रबद््षन गिदै वढवी िनिुिवी, सेव्यिुिवी, िनउत्तरि्यरवी, प्यरिशजी तथि्य सुश्यसनरतुि स््यनवीर 
श्यसनको प्रत््यभूतत गन्ष, स््यनवीर तहि्यई िनत्यको तवश्व्यससिो श्यसन इक्यईक्य रुपि्य स््यतपत गन्ष, स््यनवीर तहब्यट 
सि्यिक्य तवक्भन्न वग्ष धि्ष, लिङ्ग, ि्यति्यततक्य िौलिक संसृ्ततप्रतत सम्म्यन र सदहष्ु भ्यवन्यको तवक्यस गन्ष तथि्य क्यनुनवी 
र्यज्य, संघवीर िोकत्यम्न्त्रक गणतन्त्रक्य ि्यभहरूको न्य्यरोचित तवतरण र िवीगो तवक्यसको अवध्यरण्यि्यई िूत्ष रुप दिन 
ह्यिवी िनत्यब्यट तनव्य्षचित पि्यसधक्यरवीको आिरण र दक्र्यकि्यपहरुि्यई सोहवी अनुरुप िर्य्षदित र निून्यरोग् तलु््यउनक्य 
ि्यमग ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यक्य िनप्रतततनसधहरुिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको मितत २०७४।०४।२५ गतकेो बठैकब्यट प्यररत 
गरवी रो “ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यक्य पि्यसधक्यरवीको आि्यरसंदहत्य, २०७४” बन्यई ि्यगु गरेक्य छौ ।

भ्यग — १
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् :(१) रो आि्यरसंदहत्यको न्यि “ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यक्य पि्यसधक्यरवीहरुको आि्यरसंदहत्य, 
२०७४” रहकेो छ ।
(२) रो आि्यरसंदहत्य नगरक्यर्षप्यलिब्यट प्यररत भएको मिततिेखि ि्यगु हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्य :तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस आि्यरसंदहत्यि्य,
(क) “प्रिुि” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रिुिि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
(ि) “आि्यरसंदहत्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यक्य पि्यसधक्यरवीहरुको आि्यरसंदहत्य, २०७४ ि्यई िन्यउनेछ । 
(ग) “अनुगिन समितत” भन्न्यिे रस आि्यरसंदहत्यअनुस्यर गदठत आि्यरसंदहत्य अनुगिन समितति्यई 

सम्झनुपछ्ष  ।
(घ)  “क्यर्षप्यलिक्य”  भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ङ) “पि्यसधक्यरवी” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यक्य प्रिुि, उपप्रिुि, वि्यध्षि, क्यर्षप्यदकिक्यक्य सिस् 

तथि्य सभ्यक्य अन्य सिस् सिेति्यई सम्झनुपछ्ष  । रस शब्दिे नगरप्यलिक्यिे आफनो क्यर्ष सम्प्यिनक्य 
ससिससि्यि्य गठन गरेक्य िनुसुकै समितत व्य उपसमितत व्य क्यर्षििक्य सिस्हरु सिेति्यई सम्झनुपि्षछ।

(ि) “सभ्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरसभ्यि्यई वझु्यउनेछ ।
(छ) “स््यनवीर तह” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यन बिोजििको ग्यउँप्यलिक्य, नगरप्यलिक्य र जिल््यसभ्य 

सम्झनुपछ्ष  । 
(ि) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे िह्यनगरप्यलिक्य, उपिह्यनगरप्यलिक्य र नगरप्यलिक्य सिेति्यई िन्यउनेछ । 

भ्यग — २
पि्यसधक्यरवीक्य आि्यरहरु

३. स्यि्यन्य आि्यरहरुको प्यिन्य गनने :पि्यसधक्यरवीहरुिे प्यिन तथि्य अविम्वन गनु्षपनने स्यि्यन्य आि्यरहरु िेह्यरि्य 
उले्ि भए बिोजिि हुनेछन । िसकोे अविम्वन गन्ष ह्यिवी प्रततबद्त्य व्यति गि्षछौ,ं 
३.१ नेप्यिको स्तन्त्रत्य, स््यधवीनत्य, स््यक्भि्यन, र्यदरि।्यर एकत्य, भौगोलिक अिण्त्य र िनत्यि्य तनदहत 

स्यव्षभौिसत्त्यप्रतत प्रततबद् रहंिै,
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(क) पि्यसधक्यरवीहरुिे नेप्यिको स्तन्त्रत्य, स्यव्षभौमिकत्य, भौगोलिक अिण्त्य, र्यदरिपेर एकत्य, स््यधवीनत्य 

र स््यक्भि्यनको अषिणु्णत्यि्य प्रततकुि हुने क्यर्ष गनने छैनौ ।
(ि) कुनै पतन पि्यसधक्यरवीिे र्यरि ् तवरुद् हुने क्यर्षि्य सघ्यउ पुर्य्षउने, र्यदरिगोर गोपनवीरत्य भङ्ग गनने, र्यदरि ्यर 

सुरषि्यि्य आिँ पुर्य्षउने क्यर्षहरु गन्ष व्य त्स्ो क्यर्षि्य सहरोग पुर्य्षउने क्यर्ष गनने व्य गर्यइने छैन ।
(ग) कुनै पि्यसधक्यरवीिे पिवीर जिम्मवे्यरवी प्यिन्य गि्य्ष सिैव र्यष्ह र िनत्यको बहृत्तर दहति्यई ध््यनि्य र्यिवी 

गननेछौ ।
(घ) कुनै पतन व्यक्ति व्य तनक्यरिे िनत्यि्य तनदहत स्यव्षभौिसत्त्य, र्यदरिट् एकत्य, स््यधवीनत्य, स्यि्यजिक, 

ध्यर्िक, स्यसृँ्ततक तथि्य ऐततह्यससक सौह्यि्षत्यि्य आिँ पुर्य्षउने गरवी क्यर्ष गरेि्य त्स्ो क्यर्ष तनरुत्स्यदहत 
गननेछौ ।

३.२  संघ, प्रिेश र स््यनवीर तहबवीिको सु-सम्वन्ि्य िोि दिंिैे,
(क) पि्यसधक्यरवीहरुिे संघ, प्रिेश र स््यनवीर तहबवीिको सुसम्वन्, क्यर्षअसधक्यरषिते्र, क्यर्ष प्रण्यिवी 

व्य संस््यगत प्रबन्ि्य कुनै आिँ पुर्य्षउन व्य ििि दिन व्य अन्रसरक्यर सम्वन्ि्य ििि प्यनने 
कुनै दक्र्यकि्यप गन्ष व्य वतिव्य व्य प्रक्यशन व्य प्रि्यर प्रस्यर गररनेछैन ।

(ि)  कुनै पतन आध्यरि्य स््यनवीर तहक्य व्यससन््यहरुि्यई भेिभ्यव गनने व्य सि्यन सुरषि्य, सेव्य, सुतवध्य 
र संरषिणब्यट बजञ्त गररनेछैन । 

 तर िदहि्य, व्यिव्यलिक्य, अप्यगंत्य भएक्य व्यक्ति, िलित, िेष् न्यगररक िग्यरगत पलछ परेक्य 
वग्ष, षिते्र तथि्य सिुि्यरको हकदहतक्य ि्यमग तवशेर व्यवस््य गन्ष प्रततबद् रहनेछौ ं।

(ग)  अन्र स््यनवीर तह तथि्य अन्र सरक्यर वस् ुव्य सेव्यको तनव्य्षध आव्यगिनि्यई कुनै ब्यध्य गररने 
व्य भेिभ्यव गररनेछैन । 

३.३  संघवीर िोकत्यम्न्त्रक गणतन्त्र्यत्मक श्यसन प्रण्यिवी, स्श्यसन र स््यरत्त श्यसन, संघ, प्रिेश र स््यनवीर 
तहब्यट र्यज्यशक्तिको प्ररोग तथि्य तवश्वव्य्यपवी ि्यनव असधक्यर र िौलिक असधक्यरक्य ि्यन्य ससद््यन्को 
प्रबद््षन गन्ष, 
(क) िनत्यि्य तनदहत स्यव्षभौिसत्त्य, स्श्यसन तथि्य स््यरत्त श्यसन, संघ, प्रिेश र स््यनवीर तहब्यट 

र्यज्यशक्तिको प्ररोग, संघवीर िोकत्यम्न्त्रक गणतन्त्रक्य ि्यन्य ससद््यन्हरुि्यई उच्च सम्म्यन र 
आत्मस्यत गररनेछ ।

(ि)  स‹वीर िोकत्यम्न्त्रक प्रण्यिवी, स््यनवीर स््यरत्तत्य र तल्ो तहि्य असधक्यरको तवकेन्वीन्रणक्य  
ससद््यन् तथि्य नवीतति्यई अन्यिर गनने, िनत्यप्रततको उत्तरि्ययरत्वि्यई अस्वीक्यर गनेर््षे , अवहिेन्य 
गनने, अन्रसरक्यर सम्वन् एवं स््यनवीर तहहरु र स्यझिे्यर संघ संस््यसंगको क्यनुन बिोजििको 
सम्बन्ि्य ििि पनने िस््य कुनै िेि, सि्यि्यर, भ्यरण, वतिव्य प्रक्यशन व्य प्रश्यरण गनु्ष व्य 
गर्यउनु हँुिैन ।

 तर रस कुर्यिे उले्खित तबररि्य अनुसन््यनिूिक कुनै िेि रिन्य प्रक्यक्शत गन्ष र सो अनुरुप 
ध्यरण्य र्यख्न रोक िग्यएको ि्यतनने छैन ।

३.४  स्यधन श्ोतको पूण्ष सिपुरोग गन्ष : 
(क)  क्यनुन बिोजिि आफूिे प्यउने सेव्य सुतवध्यब्यहके स््यनवीर तहको स्यधन, श्ोत, नगि व्य जिन्सवी  

कुनै पतन प्रक्यरिे ि्यस्, उपभोग गन्ष र िरुुपरोग गनु्ष गर्यउनु हँुिैन ।
(ि) कुनै पतन पि्यसधक्यरवीिे स्यव्षितनक स्ोतको प्ररोग गि्य्ष असधकति सिपुरोग र उत््यिनशवीि 

क्यर्षि्य प्ररोग गनु्ष पननेछ ।
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३.५  आपनो जिम्मवे्यरवीको प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्वरन गन्ष गर्यउन,

(क) कुनै पतन पि्यसधक्यरवीिे क्यनुनिे तोदकए बिोजििक्य पि्यसधक्यरवीहरुि्यई पूव्ष ि्यनक्यरवी नदिई 
आफनोसे व्य दिने स््यन छोिवी अन्यत्र ि्यनु हँुिैन ।

(ि) पि्यसधक्यरवीिे प्रिलित क्यनुनि्य तोदकएभन््य बढवी सिरक्य ि्यमग आफनो क्यर्षषिते्र छोि्नुपि्य्ष व्य 
क्यर्षषिते्रभन््य व्यदहर ि्यनुपनने भएि्य क्यनुनिे तोके बिोजििक्य िनप्रतततनसध व्य पि्यसधक्यरवीि्यई 
आफनो पिको अल्तिर्यरवी नदिई ि्यनु हुिैन ।

३.६  गैर क्यनुनवी आश्व्यसनि्यई तनरुत्स्यदहत गन्ष,
(क) संतवध्यन तथि्य प्रिलित क्यनुनिे दिएको असधक्यरषिते्रभन््य ब्यदहरक्य क्यि गररदिनछु भनवी 

कसैि्यई आश्व्यसन दिनु हुिैन ।
(ि) क्यनुन बिोजिि गनु्षपनने क्यि गन्ष व्य सेव्य दिनक्य ि्यमग आन्यक्यनवी व्य दढि्यई गनने, ि्यनवीि्यनवी 

अन्यवश्यक झंझट थिपे् व्य आफनो असधक्यरषिते्र ब्यदहरको क्यि गररदिन व्य गर्यई दिनेछु भनवी 
आश्व्यसन व्य भरोस्य पनने कुनै क्यि गनु्ष व्य गर्यउनु हँुिैन । 

(ग) स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवीहरुिे ऐनिे तोदकएको रोिन्य तिु्षि्य प्रकृर्यको ि्यनक्यरवी नदिई कुनै 
व्यक्ति, संस््य व्य सिुि्यरि्यई स््यनवीर तहको रोिन्य ब्यहकेक्य कुनै क्यर्षक्ि व्य रोिन्य स्वीकृत 
गररदिन व्य गर्यईदिने आश्व्यसन दिनु हँुिैन । 

(घ) आफनो ि्यमग व्य अरू कसैको ि्यमग अनुचित ि्यभ पुग्े गरवी पिको िरुूपरोग गनने क्यर्ष गनु्ष 
गर्यउनु हुिैन ।

३.७  र्यिनवीततक आस््यक्य आध्यरि्य भेिभ्यवपूण्ष क्यर्ष नगन्ष दृढ रहँिै, 
(क) र्यिनवीततक आस््य व्य तवि्यरक्य आध्यरि्य क्यर्षप्यलिक्य व्य सभ्यक्य सिस्हरु व्य कि्षि्यरवीहरु व्य 

सेव्यग््यहवी तथि्य आि न्यगररकहरुसंग तरेोिेरोको भ्यवन्य र्यिवी कुनै क्यर्ष गनु्ष/गर्यउनु हुिैन ।
(ि)  आफू सम्वद् र्यिनवीततक िि व्य सम्वद् कुनै तनक्यर व्य संघसंस््यि्यई ि्यत्र ि्यभ पुग्े व्य सुतवध्य 

हुने गरवी कुनै तनण्षर व्य रोिन्य व्य क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गररनेछैन । 
३.८  स्यि्यजिक सौह्यि्षत्य र सि्यवेशवीकरणप्रतत दृढ संकश्पित रहँिै,

(क)  स्यि्यजिक सिभ्यव तथि्य सौह्यि्षत्य (प्रिे) िल्बल््यउन नहुने : तवक्भन्न ि्यत ि्यतत, धि्ष, वग्ष, षिते्र, 
सम्ह्ि्यरबवीि स्यि्यजिक सिभ्यव र सौह्यि्षत्य िल्बल््यउने कुनै क्यि व्य अन्य कुनै व्यवह्यर गनु्ष 
व्य गर्यउनु हँुिैन । कुनै सम्त्ि्यरबवीिको सु—सम्वन्ि्य ििि पनने गरवी दक्र्यकि्यप गनु्ष गर्यउनु 
र प्रि्यर प्रस्यर गनु्ष गर्यउनु हुिैन ।

(ि)  छुव्यछुति्यई प्रश्र दिने व्यवह्यर गनु्ष हँुिैन । कुनै तबि्यर ब्ति गि्य्ष ि्यतवीर, ध्यमिक, स्यसृं्ततक 
व्य सि्यजिक तवदे्रव्य ध्यर्िक भेिभ्यव िन्यउने ि्यिक्य क्यि कुर्य गनने व्य उि्यन टुक््य प्ररोग 
गनने व्य कुनै ि्यतवी, धि्ष, संसृ्तत व्य सिुि्यरकोे स््यक्भि्यनि्य धक््य ि्यग्े व्य आघ्यत पुग्े ि्यिक्य 
शब्द/व्यणवीहरुको प्ररोग गनु्ष हुिैन ।

(ग) कुनैपतन ि्यति्यतत, धि्ष, वण्ष, लिङ्ग आदिक्य आध्यरि्य भेिभ्यव गनु्ष हँुिैन तथि्य सब ैसिुि्यरक्य 
क्यनुनवी हकदहत र िौलिक संसृ्ततप्रतत बोिवी र व्यवह्यर िबु ैतवरब्यट प्रततकुि असर पनने गरवी 
क्यर्ष गनु्ष गर्यउनु हँुिैन ।

(घ) कुनै पतन सिुि्यरको परम्पर्यिेखिको धि्ष अविम्वन गनने ध्यर्िक स्तन्त्रत्यको सम्म्यन   
गनुर्पुननेछ।

 तर, आफनो षिते्रक्भत्र कसैको धि्ष पररवत्षन गनने गर्यउने कुनै पतन दक्र्यकि्यप हुन दिनुहँुिैन ।
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(ङ) कुनै तविेशवी न्यगररक व्य संस््यिे नेप्यिको सभ्त्य, नेप्यिवी िनत्यबवीिको सिभ्यव तबग्यनने व्य 

भिक्यउने क्यि गरेको व्य गन्ष ि्यगेको ि्यनक्यरवी भएि्य तत््यि सम्बम्न्त तनक्यरि्य सूचित गनु्ष 
पननेछ ।

३.९  पि्यसधक्यरवीबवीि क्यर्षजिम्मवे्यरवीको न्य्यरोचित ब्यिँफ्यिँ गन्ष : 
(क)  पि्यसधक्यरवीहरुबवीि जिम्मवे्यरवी, असधक्यर व्य सुतबध्य व्य ि्ययरत्वको ब्यिँफ्यिँ गि्य्ष र्यिनवीततक 

ििसँगको सम्वद्त्य व्य र्यिनवीततक आस््य व्य िदहि्य व्य पुरुर व्य स्यि्यजिक सि्यवेशवीकरणक्य 
आध्यरि्य भेिभ्यव गनु्ष हँुिैन ।

 तर क्यनुन बिोजिि तबशेर जिम्मवे्यरवी र अवसर दिनक्य ि्यमग उले्खित प्र्यवध्यनिे रोक िग्यएको 
ि्यतनने छैन ।

३.१० कसैको स््यक्भि्यन र अस्स्त्वि्य कुनै आिँ आउन नदिन, 
(क) पि्यसधक्यरवीिे सबसंैग क्शष् र िर्य्षदित ब्यणवी तथि्य शविको प्ररोग गनु्षपननेछ । श्यलिन र स्भ्यतवक 

स्यि्यजिक आि्यरहरु गनु्षपननेछ । िनत्यसंग ह्यर्िक, नम् र आिरपूव्षक व्यवह्यर गनु्षपननेछ ।
(ि) पि्यसधक्यरवीब्यट क्यर्षप्यलिक्य र सभ्यक्य सिस्हरु, स््यनवीर तहि्य क्यर्षरत कि्षि्यरवीहरुि्य एक 

अक्य्षप्रतत झठु्य ि्यञ्छन्य िग्यउने, ररस र्यग दे्र र्यख्ने तथि्य एकअक्य्षको तबररि्य अप्र्यस्यमंगक 
दटक्यदटप्पणवी गनु्ष व्य अततसरोक्तिपूण्ष अक्भव्यक्ति दिइनेछैन ।

(ग) पि्यसधक्यरवीिे तनव्य्षचित िनप्रतततनसध, कि्षि्यरवी, सेव्यग््यहवीप्रतत र्यम्ो व्यवह्यर र शवीष् भ्यर्यको 
गननेछन ।

(घ) पि्यसधक्यरवीिे संस््यगतरुपि्य कुनै ध्यरण्य व्यति गि्य्ष स््यनवीर तह, रसक्य तनण्षरहरु व्य कुनै 
पि्यसधक्यरवी व्य कि्षि्यरवीि्यई होच््यउने व्य अन्यिर गनने भ्यर्य व्य अक्भव्यक्ति दिनु व्य दिन 
िग्यउनु हुिैन ।

(ङ) पि्यसधक्यरवी तथि्य कि्षि्यरवीबवीि एक अक्य्षकोे क्यि, पेश्यगत िर्य्षि्य र क्यर्षगत स््यरत्तत्यको 
सम्म्यन गनने व्यत्यवरण ससि्षन्य गनु्ष पननेछ ।

(ि) पि्यसधक्यरवीहरुिे एकअक्य्षको व्यक्तिगतरुपि्य दटक्य दटप्पणवी गनु्ष हँुिैनतर पि्यसधक्यरवीको 
क्यिसँग सम्बम्न्त तबररि्य स्स्रुपि्य एक अक्य्षक्य किवीकििोरवी तथि्य सवि पषिहरुि्यई 
औलं््यउन कुनै व्यध्य पुग्े छैन ।

(छ)  पि्यसधक्यरवीहरुिे एक अक्य्षक्य तबररि्य सक्यर्यत्मक तवरिे छिफि गनने, सुझ्यव दिने, आिोिन्य 
तथि्य दटप्पणवीहरु र्यख्नुपननेछ र एक अक्य्षि्यई पिवीर क्यि गन्षि्य सहरोग, उत्स्यह र प्ररेण्य प्रि्यन 
गनु्षपननेछ ।

३.११  स्यि्यजिक ि्यन्यत्य तवरुद्क्य आि्यरहरु तनरुत्स्यदहत गिदै,
(क) क्यर्य्षिर सिरि्य व्य पिवीर क्यिक्य ससिससि्यि्य ि्यिक व्य ि्यगु पि्यथि्षको सेवन गनु्ष हँुिैन । 

क्यर्य्षिर ह्यत्यक्भत्र तथि्य स्यव्षितनक सभ्य, सि्यरोह, बठैक, आदि स्िहरुि्य िद्प्यन, धमु्प्यन, 
िैनवी, सूतजी, गुटक््य व्य प्यन सेवन गनु्ष हँुिैन ।

(ि) अन्तवश्व्यस, अपसंसृ्तत, रुढवीव्यििस््य पुर्यतन एवि ् अबजै््यतनक ि्यन्यत्य तथि्य ि्यिििन  
तवरुद्को स्यि्यजिक रुप्यन्रण प्रकृर्यि्य सदक्र सहभ्यमगत्य िन्यउनु पि्षछ ।

(ग) पि्यसधक्यरवीहरुिे स्यव्षितनक स्ि तथि्य िुि्य ठ्यऊँि्य िवु्य, त्यस िेलने, ब्यजि िग्यउने आदि 
िस््य व्यवह्यरहरु गनु्ष हँुिैन । 

(घ) पि्यसधक्यरवीिे क्यनुनत: ि्यनव असधक्यरको हनन ठहररने, क्यनुनिे वने्ि िग्यएक्य तथि्यसभ्य व्य 



194

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
क्यर्षप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र स्यि्यजिक िर्य्षि्य तवपररतक्य भनवी तोकेक्य सिुि्यरि्य प्रिलित 
कुरवीततहरुिे बढ्यव्य प्यउने व्यवह्यर गनु्ष हुिैन ।

(ङ) तवक्भन्न ि्यति्यतत व्य धि्ष सम् ्ि्यरक्य प्रिलित स्यि्यजिक संस््यरहरु िस्,ै तवव्यह, ब्रतबन्, 
प्यस्वी, िन्मोत्सव, भोि, आदिि्य सिुि्यरि्य गित प्रततस्पध्य्षको भ्यवन्य ल््यउने ि्यिक्य तिक 
भिक गनु्ष हँुिैन र तिकभिक गन्ष अरुि्यई प्रोत्स्यहन गनु्ष हँुिैन ।

(ि) पि्यसधक्यरवीको हैससरतिे कुनै तनण्षर गि्य्ष र्यिनवीततक, स्यि्यजिक, आर्थिक व्य कुनै पतन आध्यरि्य 
तरेोिेरो भन्ने पषि नलिई तटस् भूमिक्य तनव्य्षह गनु्षपि्षछ ।

(छ) लिङ्ग, उिेर, भ्यर्य, धि्ष, आर्थिक अवस््य आदिक्य आध्यरि्य भेिभ्यव िन्यउने गरवी अरुको 
स्यि्यजिक संस््यर व्य वगजीर हकदहतक्य तबररहरुि्य नक्यर्यत्मक दटप्पणवी गनु्ष  हु्षिैन । 

(ि)  पि्यसधक्यरवीिे आफनो षिते्रक्भत्र तवद्ि्यन स्यि्यजिक कुररतत तथि्य कुुसंस््यरक्य रुपि्य रहके्य 
व्यितवव्यह, वहुतवव्यह, िैंमगक दहसं्य, छ्यउपिवी, बोक््य बोक्वी, िहिे ि्यइि्य,े छुव्यछुत, 
ि्यततगत उिनवीित्य, व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष नगनने प्रबतृत, िोप निग्यउने अवस््य, िुि्य दिश्य 
आदििस््य प्रथि्य प्रििनि्यई तनिू्षि गन्ष ि्यमग पनु्ष पननेछ ।  

३.१२ स््यनवीर तहब्यट प्रि्यन गनने सेव्य, सुतवध्य, तनण्षर प्रदक्र्य र सूिन्यि्य िनत्यको पहँुि बढ्यउन,
(क) प्रते्क न्यगररकि्यई सरोक्यर हुने सेव्य सुतवध्य र तनण्षरब्यरे सूिन्य ि्यग भएि्य उपिब्ध गर्यउनु 

पनने छ । तर प्रिलित क्यनुन तथि्य आि्यरसंदहत्यि्य उले्ि भएको तररक्यिे ब्यहके कुनै 
पि्यसधक्यरवी, व्यक्ति व्य सिूहि्यई आर्थिक क्यरोव्यरि्य ि्यभ व्य ह्यनवी पुग्ेे व्य कसैको सम्पतत व्य 
िवीउ—ज्य्यनि्य ह्यनवी नोक््यनवी पुग्ेे सूिन्यहरु र गोप् र्यख्नु पनने कुुर्य प्रस्यरण व्य स्यव्षितनक गनु्ष 
व्य गर्यउनु व्य उपिब्ध गर्यउनु हुिैन ्।

(ि)  श्यम्न् सुरषि्य, र्यदरिउ्यर अिण्त्य, सिुि्यरहरुको सौह्यि्ष सम्बन्ि्य ििि पनने ि्यिे सूिन्यहरु 
स्यव्षितनक गनु्ष व्य गर्यउनु हुिैन ्।

३.१३  वितनरत तथि्य अनसधकृत क्यि गन्ष गर्यउनब्यट रोक्,
(क) प्रिलित क्यनुन बिोजिि आफूि्यई प्र्यप्त असधक्यरको प्ररोग गि्य्ष वितनरत व्य स्चे््यि्यरवीरुपि्य 

गनु्ष व्य गर्यउनु हँुिैन । रस्ो असधक्यरको प्ररोग िुि्य एवं सहभ्यमगत्यिूिक रुपि्य छिफि गरवी 
गनु्ष पननेछ ।

(ि) आफू व्य अन्य कुनै व्यक्ति व्य संस््यब्यट अन्य पि्यसधक्यरवी व्य क्यर्य्षिर/संघसंस््य व्य कि्षि्यरवी 
व्य व्यक्तिि्यई्ष  अनसधकृत क्यि गर्यउनु हँुिैन ।

३.१४ िैदङ्गक सि्यनत्यको प्रबद््षन गिदै:
(क) कसैि्यई लिङ्गको आध्यरि्य भेिभ्यव झल्कने कुनै क्यर्ष गनु्ष हँुिैन । लिङ्गको आध्यरि्य कसैको 

षिित्यि्यसथि आिँ आउने गरवी कुनै क्यिक्यि गन्ष, नवीतत, क्यनुन व्य संरिन्य बन्यइनेछैन । 
(ि) फरक लिङ्गक्य पि्यसधक्यरवी, कि्षि्यरवी, सेव्यग््यहवी तथि्य आि न्यगररकप्रतत अस्स् आिोिन्य गनने, 

जिस््यक्यउने तथि्य उनवीहरुको िनोवि घट्यउने ि्यिक्य अक्भव्यक्ति दिने, दिन िग्यउने व्य कुनै 
पतन ि्यध्िव्यट कुनै रौनिन्य िरु्यशर हुने ि्यिक्य कुनै क्यिक्यरव्यहवी गन्ष गर्यउन व्य रौनिन्य 
अक्लिि तस्स्रहरु प्रक्यक्शत गनने, प्रिश्षन गनने, आशर िेि्यउने, अनुचित ि्यभक्य दृतष्िे क्यिि्य 
अलझ्यउने िस््य हरै्यनवी प्यनने व्यवह्यर गनु्ष व्य गर्यउनु हुिैन । 

(ग) िेिेर, बोिेर, भ्यरण गरेर व्य िनुसुकै ि्यध्िब्यट पतन िदहि्य तथि्य पुरुरबवीिि्य भेिभ्यव 
िन्यउने ि्यिक्य क्यि व्य व्यवह्यर गन्ष व्य उि्यन टुक््य, थिगेोे व्य शब्दहरुको प्ररोग गनु्ष गर्यउनु 
हँुिैन ।
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(घ) िैदङ्गक आध्यरि्य भएक्य घरेिु दहसं्य र भेिभ्यवक्य घटन्यहरुि्यई िुक्यउने र गोप् र्यख्ने क्यर्ष गनने 

व्य सहरोग पुर्य्षउन गनु्ष गर्यउनु हुिैन ।
३.१५  ब्यिव्यलिक्यको सव्य्षदङ्गण तवक्यस र हकदहतप्रतत सिेत रहंिै :

(क)  व्यिव्यलिक्यको स्यथि्षक सरोक्यरक्य तबरर तथि्य स््यनवीर तवक्यस र श्यसन प्रदक्र्यि्य व्यिव्यलिक्यको 
स्यथि्षक सहभ्यमगत्यि्यई होच््यउने व्य अविूल्न गनने तवि्यर, अक्भव्यक्ति दिन व्य त्स्ो व्यवह्यर 
गन्ष गर्यउन हँुिैन ।

(ि)  आफनो पररव्यरि्य ब्यिश्मिक र्यख्नु हँुिैन । सिुि्यरि्य ब्यिश्ि व्य ब्यिशोरणि्यई संरषिण व्य 
प्रोत्स्यहन हुने कुनै दकससिक्य दक्र्यकि्यप गन्ष गर्यउन प्यइनेछैन ।

४. स्यव्षितनक सम्पततको प्ररोग तथि्य सुतवध्य सम्वन्वी आि्यरहरु: स्यव्षितनक सम्पततको प्ररोग तथि्य सुतवध्य सम्वन्ि्य 
िेह्यरक्य आि्यरहरु प्यिन गन्ष प्रततबद्त्य व्यति गि्षछौ,
४.१  पि्यसधक्यरवी तथि्य कि्षि्यरवीको सुतवध्यक्य ि्यमग छुट््यईएको सेव्य व्य सुतवध्य व्य भत्त्य आफनो आन्ररक 

श्ोतको कतत अंश हुन आउंछ भन्न ेएकरीन गरवी सभ्यि्य छिफि गरवी आि न्यगररकि्यई ि्यनक्यरवी दिई 
दकफ्यरतत रुपि्य न्यनूति सुतवध्यको व्यवस््य गररनेछ ।

४.२  पि्यसधक्यरवीिे क्यनुन बिोजिि तथि्य क्यर्य्षिरको क्यिि्य व्यहके स््यनवीर तहको ि्यनववीर, आर्थिक व्य 
भौततक स्यधन श्ोतको आफू व्य अन्य कुनै व्यक्तिब्यट प्ररोग व्य उपरोग गनु्ष व्य गर्यइनेछैन । 

४.३  आफनो पिवीर ओहि्यको आध्यरि्य कुनै समितत, संस््य व्य व्यक्तिहरुब्यट तनिवी सेव्य तथि्य सुतवध्यहरु लिन 
व्य लिन िग्यइने छैन ।

४.४ स््यनवीर तहको सेव्य प्र्यप्त गरे व्य स्यव्षितनक सम्पततको प्ररोग गरेव्यपत पि्यसधक्यरवी, कि्षि्यरवी व्य 
अन्य कुनै व्यक्ति व्य संस््यिे क्यनुन बिोजिि ततनु्ष बझु्यउनु पनने कर, शुल्क, सेव्य शुल्क िस्रु, भ्यि्य 
बझु्यउनब्यट छुट लिनेदिने गरवी तनण्षर गनु्ष व्य गर्यउनु हँुिैन ्।

४.५  स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवीहरुिे आफूिे प्र्यप्त गनने सुतवध्यहरुको तववरण आि ि्यनक्यरवीक्य ि्यमग 
स््यनवीर तहि्यफ्ष त स्यव्षितनक गनु्षपननेछ । 

५. नवीतत तनि्य्षण, रोिन्य तिु्षि्य र तनण्षर गि्य्ष प्यिन गनु्षपनने आि्यरहरु : नवीतत, तनि्य्षण, रोिन्य तिु्षि्य र तनण्षर गि्य्ष 
गि्य्ष िेह्यरक्य आि्यरहरुको प्यिन गन्ष गर्यउन िेह्यर बिोजिि गररनेछ, 
५.१  तनण्षर प्रकृर्यि्य भ्यग लिनुपूव्ष बठैकि्य ि्यनक्यरवी दिनुपनने (१)पि्यसधक्यरवीिे आफू सिेत संिग् भई 

कुनै तनण्षर गनु्षपनने बठैकि्य छिफिि्य भ्यग लिनुपूव्ष िेह्यर बिोजििक्य सूिन्यहरु सम्वम्न्त भए सो 
दिनुपननेछ :
(क) स््यनवीर तहको भन्य्ष प्रकृर्य, िरवीि, तबक्री व्य ठेक््यपट््यको तनण्षर प्रकृर्य, कुनै दकससिको िण् 

िररव्यन्य व्य मिन्यह्य गनने तनण्षर प्रकृर्य, कुनै पषिसंगको सम्झौत्यको म््यि थिप व्य ि्यरेिवीक्य 
तबररि्य व्य त्स् ै कुनै तनण्षर गनु्षपनने तवररसँग सम्बम्न्त व्यक्तिसँग आफनो कुनै स््यथि्ष व्य 
ररसइववी व्य िेनिेन व्य अन्य कुनै प्रक्यरको न्यत्य, सम्वन् रहेको भए सो कुर्य,

(ि) स््यनवीर तहको नवीतत तनण्षरब्यट प्रत्षि व्य अप्रत्षिरुपि्य ि्यभ व्य ह्यनवी हुने व्यक्ति, संस््य, पषि 
व्य कम्पनवीसँग लिनुदिनु भए सोको तबवरणहरु, 

(ग) कुनै पेश्य व्य व्यवश्ययरक संघसंस््यि्य पि्यसधक्यरवीको प्रतततनसधत्व, िग्यनवी, शेरर, दहत व्य 
स््यथि्षभए सोको तबवरण र त्स्ो क्यिि्य िग्यउने संस््य सम्बन्वी तववरण,
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(२) रदि कुनै पि्यसधक्यरवीको तनण्षर गनु्षपनने पषि व्य तबररसंग सम्बन् रहछे भने बठैकको अध्षििे त्स्ो 
पि्यसधक्यरवीि्यई बठैकको तनण्षर प्रकृर्यि्य तटस् रहन व्य भ्यग नलिनक्य ि्यमग तनिनेश गनु्षपननेछ ।

(३) पि्यसधक्यरवीिे कुनै तवक्यस तनि्य्षण क्यर्षको ि्यमग गठन हुने उपभोति्य समितति्य रहवी क्यर्ष गनु्ष हुिैन । 
५.२  सहभ्यमगत्यिूिक तथि्य प्यरिशजीरुपि्य नवीतत तनि्य्षण र तनण्षर गनने : 

(क) पि्यसधक्यरवीहरुिे रोिन्यको छनौट, प्र्यथिमिकरीकरण, क्यर्य्षन्वरन, अनुगिन, िूल््यङ्कनक्य 
तवररहरुि्य ि्यभग््यहवी, उपभोति्य तथि्य सरोक्यरव्यि्य सिूहको व्य्यपक सहभ्यमगत्य र प्रतततनसधत्व 
गर्यएर तनण्षर गनु्षपननेछ । 

(ि) स््यनवीर तहब्यट तनण्षर दिनुपनने तवररहरु, तनरकु्ति व्य सेव्य सुतवध्य दिने व्य लिने तवररक्य कुर्यहरु 
प्यरिर्शजीरुपि्य गनु्षपननेछ ।

(ग)  स््यनवीर तहक्य बठैकहरु आि िनत्यक्य ि्यमग िुि्य गन्ष उचित प्रकृर्यहरु तनध्य्षरण गनु्षपननेछ ।
(घ)  तनण्षर गि्य्ष क्यनुनिे तोकेको अवसधक्भत्र तनण्षर गनु्षपछ्ष  । क्यनुनिे सिर नतोकेको अवस््यि्य 

तबररको प्रकृतत हरेवी रथि्यसम्व लछटो र उपरतुि सिर्यवसधक्भत्र तनण्षर गनु्षपननेछ । तर कुनै 
क्यरणिे तनण्षर गन्ष ि्यग्े सिर्यवसध िम्म्वने भएि्य व्य तनण्षर गन्ष नसदकने भएि्य सोको तथ्यपूण्ष 
ि्यनक्यरवी संवम्न्त पषिि्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।

(ङ)  पि्यसधक्यरवीिे न्यगररक व्य सेव्यग््यहवीि्यई नअल््यउने गरवी स्पष् र्यर तथि्य सल््यह दिनु पननेछ । 
६. पुरस््यर, उपह्यर, ि्यन, िन््य व्य तनिवी सेव्य, सुतवध्य र ि्यभ ग्हण सम्बन्वी आिरण:पुरस््यर, उपह्यर, ि्यन, िन््य 

व्य तनिवी सेव्य, सुतवध्य र ि्यभ ग्हण सम्बन्ि्य िेह्यरक्य आि्यरहरुको प्यिन गन्ष गर्यउन प्रततबद् रहंिै, 
(क) क्यनुन बिोजिि आफनो कत्षव्य तनव्य्षह गनने ससिससि्यि्य कसैब्यट कुनै प्रक्यरको नगि व्य सेव्य 

सुतवध्यको रुपि्य उपह्यर, पुरस््यर, िन््य लिनु हुिैन । त्स्ो सेव्य सुतवध्य दिनक्य ि्यमग व्यध् 
प्यनेरे् कुनै व्यवह्यर गनु्ष व्य गर्यउनु हँिैुन ्।

(ि) स््यनवीर तहसंग कुनै ि्यस तवररि्य स््यथि्ष तनदहत भएको व्य सम््यव्य स््यथि्ष भएको कुनै पतन 
व्यक्तिब्यट कुनै प्रक्यरको िैत्रवीव्यवह्यर र आिन्त्रण,  भोिभतरे, ि्यनतपन, िनोरञ्न, वसोव्यस 
सुतवध्य, भ्यि्य सुतवध्य, आदि लिनु व्य दिनु हँुिैन ।

(ग) पि्यसधक्यरवीहरुिे आफनो स््यनवीर तहि्यई ि्यनक्यरवी नदिई कुनै व्यक्ति, संस््य व्य तनक्यरब्यट 
ि्यन, वक्क्स, िन््य, उपह्यर स्वीक्यर गनु्ष हँुिैन ्।

७. स्यिुि्ययरक संघसंस््य, तनिवी षिते्र, तवक्यस स्यझिे्यर, गैर सरक्यरवी संस््यसंगको स्यझिे्यरवी : तवक्यस स्यझिे्यर, गैर 
सरक्यरवी संस््य, स्यिुि्ययरक संघसंस््य, तनिवी षिते्रसंगको स्यझिे्यरवी गि्य्ष िेह्यरक्य आि्यरहरुको प्यिन गन्ष प्रततबद् 
रहंिै,

(क)  तवक्यस स्यझिे्यर तनक्यर, गैर सरक्यरवी संस््य, स्यिुि्ययरक संघसंस््य, तनिवी षिते्रसँग संस््यगत 
सम्वन् र सिन्वर प्रबद््षन गररनेछ । व्यक्तिगत ि्यभह्यनवीक्य आध्यरि्य व्यवह्यर गररनेछैन ।

(ि) तवक्यस स्यझिे्यर तनक्यर, गैर सरक्यरवी संस््य, स्यिुि्ययरक संघसंस््य, तनिवी षिते्रसँगको आफनो 
षिते्रक्भत्रको रोिन्य, क्यर्षक्ि, बिटे तथि्य प्रततवेिन क्यर्षि्यई एकरीकृत रुपि्य अग्यिवी  बढ्यइनेछ।

८.  तनष्पषित्य, सम्म्यन र किरपूण्ष व्यवह्यर सम्बन्वी आिरणहरु : पि्यसधक्यरवीिे आफनो क्यर्षसम्प्यिन गि्य्ष तनष्पषित्य, 
सम्म्यन र किरपूण्ष रुपि्य गन्ष िेह्यरक्य आि्यरहरुको प्यिन गररनेछ,

(क)  स््यनवीर तहको संस््यगत एवं क्यर्षगत स्तन्त्रत्य र तनष्पषित्य अक्भवमृद् गन्ष प्ररत्शवीि रहने ।
(ि)   पि्यसधक्यरवीिे पिवीर कत्षव्य तनव्य्षह गि्य्ष व्यह्य व्य आन्ररक षिते्रब्यट प्रत्षि व्य अप्रत्षिरुपिे 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
आउने प्रभ्यव, प्रिोभन, िव्यव, भनसुन, धम्करी, आग्ह आदिब्यट प्ररेरत व्य प्रभ्यतवत नभई क्यर्ष 
सम्प्यिन गनने ।

(ग)  आफनो पिवीर कत्षव्य पुर्य गि्य्ष िोि्यदहि्य नर्यिवी तनर्भक र स्तन्त्रत्यपूव्षक क्यर्ष सम्प्यिनगनने 
गर्यउने । 

(घ)  कुनै कि्षि्यरवीि्यई क्यर्ष सम्प्यिनको ससिससि्यि्य अनुचित प्रभ्यव प्यन्ष व्य िब्यब नदिने ।
(घ)  प्रिलित क्यनुनिे तनरेध गरेको कुनै क्यर्ष गन्ष व्य गर्यउन नहुने ।
(ङ)  कत्षब् प्यिन्य गि्य्ष ि्यनक्यरवीि्य आएको क्यनुन बिोजिि गोप् र्यख्नुपनने तवरर व्य क्यगि्यत व्य 

व्यहोर्य प्रत्षि व्य अप्रत्षि रुपब्यट प्रक्यशन गन्ष व्य गर्यउननहुने ।
(ि) पि्यसधक्यरवीिे आफुिे गनने क्यि तनध्य्षररत सिरक्भत्र सम्प्यिन गररनेछ । क्यनुन बिोजिि 

सम्प्यिन गनु्षपनने क्यि सिरक्भतै्र सम्पन्न नगरवी आफूिे गनने क्यि पनछ्यइने छैन ।
(९)  अन्य आिरणहरु : पि्यसधक्यरवीक्य अन्य आिरणहरु िेह्यर बिोजिि गन्ष प्रततबद् रहनछौ,ं 

(क)  आफनोसम्पचत्तको तववरण तोदकएको सिरक्भत्र सम्वम्न्त तनक्यरि्य बझु्यई स्यव्षितनक गनु्ष 
पननेछ ।

(ि)  स््यनवीर तहको क्यिि्य कुनै प्रक्यरको असर पन्ष सके् गरवी व्य संतवध्यन र प्रिलित क्यनुन तवपररत 
हुने गरवी स््यनवीर तहको स्वीकृतवी तवन्य कसैव्यट कुनै प्रक्यरको ि्यन, ि्यतव्य, कोसेिवी, उपह्यर 
आफुिे स्वीक्यर गनु्ष र आफनो पररव्यरको कुनै सिस्ि्यई त्स्ो तबरर स्वीक्यर गन्ष िग्यउनु 
हुिैन । तविेशवी सरक्यर व्य प्रतततनसधब्यट कुनै उपह्यर प्र्यप्त हुन आएि्य स््यनवीर तहि्य सो कुर्यको 
सूिन्य दिई तनण्षर भए विोजिि गनु्ष पननेछ ।

(ग)  स््यनवीर तहको पूव्ष स्वीकृतत तबन्य कुनै क्यिको तनमित्त कुनै दकससिको िन््य ि्यग् व्य त्स्ो िन््य 
स्वीक्यर गन्ष व्य कुनै दकससिको आर्थिक सह्यरत्य लिनु हुिैन ।

(घ)  नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यर व्य स््यनवीर तहको क्यि क्यरव्यहवीि्य प्रततकुि प्रभ्यव पनने गरवी 
कुनै पत्रपमत्रक्यि्य आफनो व्यस्तवक व्य क्यपितनक न्यिब्यट व्य वेन्यिवी कुनै िेि प्रक्यशन गन्ष, 
अनि्यइन सि्यि्यर ि्यध्ि व्य स्यि्यजिक सञ््यि व्य रेदिरो व्य टेलिभवीिनद््यर्य प्रस्यरण गन्ष 
गर्यउन हुिैन ।

(ङ) नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यर व्य स््यनवीर तहको नवीततको तवरोधि्य स्यव्षितनक भ्यरण दिन व्य कुनै 
वतिव्य प्रक्यशन गन्ष हुिैन ।

(ि)   िुिुकरी ऐन तवह्यव्यरवीको िहिको तवपररत हुने गरवी तवव्यह गन्ष गर्यउन हुिैन ।
(छ) तविेशवी िुिुकको स््यरवी बसोव्यस तथि्य दि.भवी.को ि्यमग आवेिन गनु्ष हुिैन ।
(ि)  पि्यसधक्यरवीिे पिवीर िर्य्षि्यि्य आिँ आउने गरवी कुनै सिूह व्य व्यक्तिसंग क्यनुन तवपररत व्यत्य्ष 

गनने, सम्झौत्य गनने क्यर्ष गनु्ष गर्यउनु हँुिैन ।

भ्यग — ३
प्रिलित क्यनुन बिोजिि प्यिन गनु्षपनने आि्यरहरु

१०. प्रिलित क्यनुनको प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्वरन:(१) नेप्यिको संतवध्यन, प्रिलित संघवीर तथि्य प्रिेश क्यनुन, 
अि्यितको तनण्षर व्य आिेश तथि्य क्यनुन बिोजिि संघ व्य प्रिेशिे दिएको तनिनेशनको सम्म्यन र प्यिन्य गन्षर 
सोको तत्रत्यपूव्षक प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्यवन गररनेछ ।



198

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(२)  प्रिलित क्यनुन बिोजिि पि्यसधक्यरवीहरुको सम्पचत्त तववरण बझु्यउने तथि्य स्यव्षितनक गररनेछ ।
(३)  पि्यसधक्यरवीिे प्रिलित क्यनुनबिोजिि स््यनवीर तहको बरेुिु तथि्य पेश्कि फछ्यौक्यि्यटको क्यर्षि्य 

जिम्मबे्यरवी बहन गनु्ष पननेछ ।
११.  अल्तिर्यर िरुुपरोग तथि्य भ्रष््यि्यर तनव्यरण सम्वन्वी क्यनुनको क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग :(१) स््यनवीर तहक्य 

पि्यसधक्यरवीहरुिे प्रिलित क्यनुन बिोजिि भ्रष््यि्यर व्य अल्तिर्यरको िरुुपरोग हुने दकससिक्य आि्यरहरु गनु्ष व्य 
गर्यउनु हुिैन ्।
(२)  स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवीिे स््यनवीर तहि्य प्रिलित क्यनुन बिोजिि अल्तिर्यरको िरुुपरोग ठहररने 

कुनै क्यि व्य व्यवह्यर भएि्य सम्बम्न्त तनक्यरि्य ि्यनक्यरवी दिनुपननेछ र सम्बम्न्त तनक्यरब्यट हुने 
छ्यनतवन, अनुसन््यन तथि्य ि्यिँवझुि्यसहरोग गनु्षपननेछ ।

(३)  पि्यसधक्यरवीिे आफुिे थि्यह्य प्यएको भ्रष््यि्यर ि्यतनने क्यर्षहरूको सूिन्य दिने र लिने गनु्ष पि्षछ, त्स्ो 
सूिन्य िुक्यउन र िुक्यउन सहरोग गनु्ष हुिैन ।

(४)  पि्यसधक्यरवीिे आफनो क्यर्षसम्प्यिन गि्य्ष स््यथि्षको द्न्द्व िेखिन सके् ब्यह्य दक्र्यकि्यप, रोिग्यरवी, िग्यनवी, 
सम्पचत्त, उपह्यर व्य ि्यभ िग्यरतक्य कुर्यहरू ब्यरे स्पष् गरवी क्यर्ष सम्प्यिन गनु्ष पि्षछ ।

(५) भ्रष््यि्यरब्यट आर्ित सम्पचत्त र्यख्ने, िुक्यउने तथि्य प्ररोग गनने िस््य क्यर्षि्यई िरुुत्स्यहन गनु्ष पि्षछ ।
(६) भ्रष््यि्यरब्यट आर्ित सम्पचत्तको िोिति्यस, रोक््य, स््यन्यन्रण, तनरन्त्रण, िफत एवं दफत्य्षसम्बन्वी 

क्यर्षि्य सहरोग पुर्य्षउनु पि्षछ  ।
(७)  पि्यसधक्यरवीिे आफ”िे र आफनो पररव्यरको न्यिि्य कुनै ि्यरिथेि्य िरवीि गि्य्ष स्यव्षितनक गरेर गनु्ष 

पननेछ ।
१२. तनव्य्षिन आि्यरसंदहत्यको प्यिन गनु्षपनने :(१) स््यनवीर तहक्य िनप्रतततनसधहरुिे तनव्य्षिनक्य बित प्यिन गनु्षपनने 

आि्यरहरु तनव्य्षिन आरोगिे तोके बिोजिि प्यिन्य गनु्ष पननेछ । 
(२) स््यनवीर तनक्यरक्य पि्यसधक्यरवीहरुिे तनव्य्षिन आि्यरसंदहत्यको प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्वरन तथि्य प्यिन गन्ष 

गर्यउन सहरोग गनु्षपननेछ ।
(३) स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवीहरुिे आफनो ओहि्यको आध्यरि्य प्र्यप्त सुतवध्यहरु तनव्य्षिन प्रि्यर प्रस्यर 

व्य सोसँग सम्बम्न्त प्ररोिनक्य ि्यमग आफू व्य अरु कसैब्यट प्ररोग गन्ष व्य प्ररोग गर्यउनको ि्यमग दिनु 
ह’ँिैन ।

(४) तनव्य्षिन प्ररोिनक्य ि्यमग रस्ो सुतवध्य दिन व्य लिनक्य ि्यमग स््यनवीर तहहरुब्यट संस््यगत रुपि्य कुनै 
तनण्षर गनु्ष व्य गर्यउनु सिेत हुिैन ।

१३. आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरन ि्यमग आवश्यक सहरोग गनु्षपनने: (१)आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरन तथि्य 
स्यव्षितनकरीकरणक्य ि्यमग िेह्यरि्य उले्खित व्यवस््यहरु गररनेछ,

(क) आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरन समिततको व्यवस््य गररने: क्यर्षप्यलिक्यिे प्रिुि व्य क्यर्षप्यलिक्यिे 
तोकेको सिस्को संरोिकत्वि्य आि्यरसंदहत्य क्यर्य्षन्वरन समितत गठन गररनेछ । सो समिततिे 
तनरमित रुपि्य आि्यरसंदहत्य क्यर्य्षन्वरनको पषिि्यई सहरोग पुर्य्षई क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य 
तनरमित प्रततवेिन दिनु पननेछ ।

(ि) अनुगिन समितति्यई सहरोग पुर्य्षउनु पनने : रस आि्यरसंदहत्यको प्रभ्यवक्यरवी क्यर्य्षन्वरनक्य 
ि्यमग अनुगिन समितति्यई आवश्यक पनने सहरोग उपिब्ध गर्यइनेछ ।

(२)  पि्यसधक्यरवीिे आफनो क्यर्षतवभ्यिन तथि्य क्यर्षसम्प्यिन तनरि्यविवीको व्यवस््य बिोजिि िव्यफिेहवी, 
प्यरिशजी सेव्य प्रव्यहको प्रबन् गन्ष िेह्यर बिोजिि गन्ष गर्यउन आवश्यक व्यवस््य गररनेछ,
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(क)  न्यगररक वि्यपत्र बिोजिि क्यर्ष सम्प्यिन गनु्षपनने, न्यगररक बि्यपत्र सम्वम्न्त सबकैो ि्यनक्यरवीक्य 

ि्यमग सबिेै िेख्ने ठ्यउँि्य ट्यसँ गनु्षगर्यउनु पननेछ । 
(ि)  स््यनवीर तहिे न्यगररक बि्यपत्रि्य उले्ि भए अनुस्यर लछटो छररतो सेव्य प्र्यप्त नभएि्य सो उपर 

गुन्यसो सुनुव्यई हुने र छ्यनतबनब्यट सेव्यग््यहवी पषिि्यई कुनै षितत व्य हैर्यनवी व्यहोनु्षपरेको िेखिएि्य 
तपदित पषिि्यई उचित उपि्यर र षिततपूर्त उपिवध हुने व्यवस््य गनु्ष गर्यउनु पननेछ ।

(३)  कुनै पतन पि्यसधक्यरवीिे आफुकह्य ँआएको गुन्यसो तत््यिै सुन्न ेव्यवस््य मिि्यई फछरकोट गनु्ष पननेछ । 

भ्यग — ४
आि्यरसंदहत्यको प्यिन गनने गर्यउने व्यवस््य

 

१४. आि्यरसंदहत्य अनुगिन समिततको गठन :(१) कुनै पि्यसधक्यरवीिे रस आि्यरसंदहत्य तथि्य अन्य प्रिलित 
संघवीर, प्रिेश र स््यनवीर क्यनुन बिोजिि प्यिन गनु्षपनने आि्यरहरु उलं्घन गरे, नगरेको सम्वन्ि्य ि्यिँबझु 
तथि्य अनुगिन गन्षक्य ि्यमग सभ्यिे सभ्यक्य सिस्हरुिध्बे्यट िेह्यर बिोजििक्य पि्यसधक्यरवी रहकेो एक 
आि्यरसंदहत्य अनुगिन समिततको गठन गररनेछ ।

क. सभ्यक्य सिस्हरुिे आफूिध्बे्यट छनौट गरेको एक िन्य    संरोिक
ि. सभ्यक्य सिस्हरुिे आफूिध्बे्यट छनौट गरेको कस्तिि्य एक िन्य िदहि्य सदहत िईु िन्य 

सिस्
ग. क्यर्षक्यरवी असधकृतिे तोकेको स््यनवीर तहको एक िन्य असधकृत कि्षि्यरवी     सिस्     सचिव

(२) अनुगिन समिततक्य संरोिक, सिस् तथि्य सचिवि्यसथि नै रस आि्यरसंदहत्यको उलं्घनि्य उिरुवी परवी 
तनण्षर गनु्षपनने अवस््य भएि्य सो तबररको छिफि, ि्यिँवझु तथि्य तनण्षर प्रकृर्यि्य नवीि सहभ्यगवी हुन 
प्यउने छैनन ्।

(३) रस आि्यरसंदहत्यको संरतुिरुपि्य उलं्घन गरेको भनवी अनुगिन समिततक्य संरोिक, सिस्हरु तथि्य 
सचिवि्यसथि कुनै उिुरवी परेकोि्य त्स उपर सम्बम्न्त क्यर्षसमिततिे छ्यनतवन गरवी त्सपलछ बस् ेसभ्यको 
बठैकि्य पेश गनु्षपननेछ । 

(४) अनुगिन समिततक्य सिस्हरुको पि्यवसध िईु बर्षको हुनेछ । रस समिततक्य सिस्हरु िग्यत्यर िईु 
क्यर्षक्यिभन््य बढवीक्य ि्यमग तनव्य्षचित हुन सके्छैनन ्। 

 तर स््यनवीर तहको क्यर्षक्यि सि्यप्त भएको अवस््यि्य रस समिततको पि्यवसध स्त : सि्यप्त भएको 
ि्यतननेछ ।

१५. अनुगिन समिततको क्यि, कत्षव्य तथि्य असधक्यर : (१) अनुगिन समिततको क्यि, कत्षव्य तथि्य 
असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ,

(क) कुनै पि्यसधक्यरवीिे आि्यरसंदहत्य उल्घंन गरे, नगरेको सम्वन्ि्य उिरुवी परेि्य व्य ि्यनक्यरवी हुन 
आएि्य सो उपर ि्यिँबझु तथि्य छ्यनतवन गन्ष सके् ।

(ि) ि्यिँवझु तथि्य छ्यनतवनक्य ससिससि्यि्य सि्यव््यन ि्यरवी गनने र स्यषिवी प्रि्यण बझु् ेअसधक्यर हुने।
(ग) अनुगिन समिततक्य सिस्हरुिे स््यनवीर तहको ससफ्यररश तथि्य आिन्त्रणि्य स््यनवीर तहको 

िनुसुकै बठैकि्य उपस्स्त भई आफनो क्यिक्य तबररि्य ि्यनक्यरवी दिन सके्छन ्। 
(२) अनुगिन समिततको क्यिको ि्यमग आवश्यक िनशक्ति, क्यि गनने ठ्यउँ, स्यिग्वी तथि्य उचित व्यत्यवरण 

बन्यईदिने जिम्मवे्यरवी सम्बम्न्त स््यनवीर तहको हुनेछ ।



200

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
१६. अनुगिन समिततको बठैक तथि्य क्यर्षतवसध :(१)अनुगिन समिततको क्यर्ष संि्यिन तवसध िेह्यरि्य उले्ि भए 

अनुस्यर हुनेछ, 
(क) अनुगिन समिततको बठैक आवश्यकत्य अनुस्यर बस्छे । 
(ि) अनुगिन समिततको बठैकको तनण्षर बहुितको आध्यरि्य हुनेछ । 
(ग)  अनुगिन समिततिे क्यरव्यहवी गि्य्ष सम्बम्न्त पि्यसधक्यरवीि्यई सफ्यई पेश गनने उचित िौक्य दिनु 

पननेछ ।
(घ) अनुगिन समिततिे ि्यिँबझुब्यट िेखिएको तबबरण सदहतको र्यर प्रततवेिन सम्वम्न्त 

क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनु्ष पननेछ ।
(२) अनुगिन समिततको बैठक तथि्य ि्यिँबझु सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध समितत आफैं िे तोक् सके्छ ।

१७. अनुगिन समिततक्य सिस्हरुको सेव्य तथि्य सुतवध्य :अनुगिन समिततक्य सिस्हरुको बठैक भत्त्य तथि्य अन्य 
सुतवध्यहरु स््यनवीर तहिे तोके विोजिि हुनेछ ।

१८. उिरुवी : (१) स््यनवीर तहको कुनै पि्यसधक्यरवीिे पेश्यगत आि्यर उलं्घन गरेकोि्य त्स तवररि्य 
आि्यरसंदहत्यअनुगिन समितत सिषि उिुरवी दिन सदकनेछ । 
(२)  ि्यसथि (१) विोजिि दिइने उिरुवीि्य कुन पि्यसधक्यरवीिे कुन आि्यर उलं्घन  गरेको हो सोको आध्यर 

प्रि्यण िुि्यउनु पननेछ । स््यनवीर तहिे उिरुवी फ्यर्यिको निून्य वन्यई सवैिे सजििै प्र्यप्त गन्षसके् स््यनि्य 
र्यख्नुपननेछ ।

(३)  उिरुवीको सम्वन्ि्य क्यरव्यहवी ि्यग गि्य्ष अनुगिन समिततिे उिरुव्यि्यसंग थिप तववरण व्य क्यगि्यत ि्यग 
गन्ष सके्छ । 

१९. गोप् र्यख्नुपनने :(१) अनुगिन समिततिे उिरुव्यि्यको न्यि गोप् र्यख्नु पननेछ । 
(२) प्र्यप्त उिरुवीक्य आध्यरि्य कुनै पि्यसधक्यरवीि्यसथि ि्यगेको आरोपि्यसथि छ्यनतवन ि्यरवी रहकेो अवस््यि्य 

आरोतपत पि्यसधक्यरवीको न्यि सिेत गोप् र्यखु्न पननेछ ।
२०. ि्यिंवझु :(१) रस आि्यरसंदहत्यि्य उल्ल्खित आि्यरहरुको उलं्घन गरेको तबररि्य अनुगिन समिततको र्यर 

सुझ्यव व्य प्रततवेिन  आवश्यक क्यव्य्षदहक्य ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनु्षपननेछ । प्रततवेिन पेश गनु्षपूव्ष सो 
समिततिे िेह्यरक्य प्रकृर्यहरु पूर्य गनु्ष पननेछ ।

(क) कुनै पि्यसधक्यरवीक्य तवरुद् आि्यरसंदहत्य उलं्घन गरेको कुनै उिरुवी परेकोि्य व्य कुनै ि्यनक्यरवी  
प्र्यप्त भएकोि्य त्सको आध्यरि्य अनुगिन समिततिे क्यव्य्षहवी गन्ष आवश्यक छ व्य छैन भनवी 
ि्यिँवझु गन्ष व्य गर्यउन सके्छ । 

(२) ि्यिँवझु गि्य्ष कुनै पि्यसधक्यरवी उपर क्यरव्यहवी गनु्षपनने िेखिएि्य अनुगिन समिततिे त्स्ो पि्यसधक्यरवीि्यई 
सफ्यई पेश गन्ष उचित िौक्य दिनुपननेछ । 

(३) सफ्यई पेश गनने िौक्य दिंि्य सम्बम्न्त पि्यसधक्यरवी तवरुद् ि्यगेको आरोप र त्सको आध्यरहरु प्रष् गरवी 
आवश्यक क्यव्य्षहवीक्य ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश गनु्षपननेछ ।

२१. अनुगिन समिततको ससफ्यररश क्यर्य्षन्वरन गनने :(१) अनुगिन समिततिे रस आि्यरसंदहत्यि्य उले्खित 
कुर्यहरुको प्यिन भए नभएको सम्वन्ि्य आवश्यक र्यर, सुझ्यव तथि्य ससफ्यररश सदहत क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग 
क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनु्षपननेछ ।
(२) अनुगिन समिततब्यट प्र्यप्त प्रततवेिन तथि्य र्यर, सुझ्यव र ससफ्यररश उपर क्यर्षप्यलिक्यि्य छिफि गरवी 

आवश्यक तनण्षर सदहत क्यर्य्षन्वरन गनु्षपननेछ ।
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(३) आि्यरसंदहत्यको प्यिनक्य तबररि्य स््यनवीर तहि्य छिफि हँुि्यक्य बित सम्बम्न्त पषिक्य 

प्रतततनधवीहरुि्यई सहभ्यगवी गर्यउन सदकनेछ ।
२२. आि्यरसंदहत्यको उलं्घनि्य सि्यर :(१) रस आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरन गि्य्ष स््यनवीर तहब्यट सि्यरको 

रुपि्य िेह्यरि्य उले्खित एक व्य सोभन््य बढवी प्रकृर्यहरु अपन्यउन सदकनेछ ।
(क)  सम्बम्न्त पि्यसधक्यरवीि्यई सिेत गर्यउने ।
(ि)  आिोिन्य तथि्य आत्म्यिोिन्य गन्ष िग्यई सोको ि्यनक्यरवी स्यव्षितनक गन्ष िग्यउने ।
(ग)  स्यव्षितनक सुनुव्यइक्य ि्यमग स्यव्षितनक गनने, गर्यउने
(घ)  प्रिलित ऐन क्यनुनको उल्घंन भएक्य अवस््यि्य सम्बम्न्त तनक्यरि्य सूिन्य दिने र आवश्यक 

क्यब्य्षहवीक्य ि्यमग िेिवी पठ्यउने ।
(२)  आरोतपत पि्यसधक्यरवीि्यसथि भएको कुनै पतन क्यब्य्षहवीक्य तबररि्य तनि कुनै र्यिनवीततक ििसंग आवद् 

भएको हकि्य सम्बम्न्त र्यितनततक ििि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउनुपनने ।
२३. क्यव्य्षहवीको तबबरण स्यव्षितनक गनु्षपनने :आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरनक्य सम्वन्ि्य पि्यसधक्यरवीि्यसथि भएको 

क्यव्य्षहवीको तबबरण आिि्यनक्यररक्य ि्यमग स््यनवीर तहको सूिन्यप्यटवी र स््यनवीर पत्रपमत्रक्यि्य प्रक्यक्शत 
गनु्षपननेछ। सोको ि्यनक्यरवी र्यिनवीततक ििहरु, संघवीर ि्यमिि्य तथि्य स््यनवीर तवक्यस िन्त्र्यिर, तनव्य्षिन आरोग, 
प्रिेश सरक्यरको सम्वम्न्त तवभ्यग/तनक्यर, स््यनवीर प्रश्यसनि्यई गर्यउनुपननेछ ।

भ्यग — ५
तवतवध

२४. आि्यरसंदहत्यको प्यिन गनु्ष सबकैो कत्षव्य हुने : रो आि्यर संदहत्यको प्यिन्य गनु्ष पि्यसधक्यरवीको जिम्मवे्यरवी तथि्य 
कत्षव्यको एक अक्भन्न अगंको रुपि्य रहनेछ ।

२५. पि्यसधक्यरवीि्यई आि्यरसंदहत्यको ि्यनक्यरवी दिनुपनने :रो आि्यरसंदहत्य स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवी तथि्य 
कि्षि्यरवीहरुि्यई अतनव्यर्ष रुपि्य ि्यनक्यरवी दिई हस््यषिर गर्यई ि्यगू गररनेछ । 

२६. सरोक्यरव्यि्यहरुि्यई आि्यरसंदहत्यको ि्यनक्यरवी उपिवध गर्यउनुपनने : स््यनवीर तहक्य पि्यसधक्यरवीको 
आि्यरसंदहत्य, सिर सिरि्य आि्यरसंदहत्यि्य भएको संशोधनको तबबरण तथि्य आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरनक्य 
तबबरणहरुकोे ि्यनक्यरवी ब्यर्रकरुपि्य स््यनवीर तहक्य र्यिनवीततक ििहरु, स‹वीर ि्यमिि्य तथि्य स््यनवीर तवक्यस 
िन्त्र्यिर तथि्य प्रिेश सरक्यरक्य सम्वम्न्त तनक्यरि्यई गर्यउनुपननेछ ।

२७. आि्यरसंदहत्यको क्यर्य्षन्वरनि्य र्यिनवीततक ििको सहरोग:(१) कुनै पि्यसधक्यरवीब्यट रस आि्यरसंदहत्यको 
उलं्घन भएको ठहर भएि्य तनिि्यसथि ि्यगेको आरोप तथि्य सो सम्बन्ि्य ससफ्यररश भएको क्यव्य्षहवीको तबबरण 
सिेत सम्बम्न्त पि्यसधक्यरवी सम्बद् र्यिनवीततक ििि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउनुक्य स्यथि ैस्यव्षितनक सिेत गनु्ष पननेछ ।
(२) ि्यिँवझुक्य आध्यरि्य पि्यसधक्यरवी उपर क्यव्य्षहवीक्य ि्यमग भएको ससफ्यररशको क्यर्य्षन्वरन गनेर््षे व्य सिेत 

गर्यउने क्यिि्य सरक्यरवी तनक्यर एवं र्यिनवीततक ििहरुको सहरोग लिन सदकनेछ । 
२८. आि्यरसंदहत्यि्य संशोधन :(१) स््यनवीर तहक्य सभ्यब्यट आि्यरसंदहत्यि्य संशोधन गन्षसदकनेछ ।
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(२)  आि्यरसंदहत्यि्य भएको संशोधनको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त सब ै पि्यसधक्यरवी, कि्षि्यरवी, तथि्य 

सरोक्यरव्यि्यहरुि्यई दिनुपननेछ ।
(३)  तनव्य्षिन आि्यर संदहत्यि्य संशोधन भएक्य िण्ि्य आि िनत्यको ि्यनक्यरवीक्य ि्यमग स्यव्षितनक 

गनु्षपननेछ ।
(४)  नगरप्यलिक्यिे आफनो स््यनवीर तवक्शष्त्य, क्यर्ष प्रकृतत र आवश्यकत्य अनुस्यर रस आि्यर संदहत्यि्य 

सिर सिरि्य थिप व्यवस््यसि्यवेश गरवी ि्यगू गन्ष सदकनेछ ।
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ४

नगर क्यर्षप्यलिक्य (क्यर्षतवभ्यिन) तनरि्यविवी, २०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०५।०३
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 नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २१८ िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 

आफनो क्यर्ष तवभ्यिनक्य ि्यमग मितत २०७४।०५।३ को तनण्षर अनुस्यर िेह्यरक्य तनरिहरु बन्यएको छ ।
१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: (१) रस तनरि्यविवीको न्यि “नगर क्यर्षप्यलिक्य (क्यर्ष तवभ्यिन) तनरि्यविवी, २०७४” 

रहकेो छ ।
(२)  रो तनरि्यविवी तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य:तबरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तनरि्यविवीि्य–
(क)  “प्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यकोे प्रिुि सम्झनुपछ्ष  ।
(ि)  “उपप्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको उपप्रिुि सम्झनुपछ्ष  ।
(ग)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनुपछ्ष  ।
(घ)  “क्यर्षक्यरवी असधकृत” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्षक्यरवी असधकृत सम्झनुपछ्ष  ।
(ङ) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ि)  “तबररगत श्यि्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य अन्रगतको तबररगत श्यि्य, उपश्यि्य, 

क्यर्य्षिर व्य इक्यईि्यई सम्झनुपछ्ष  । रस शब्दिे संतवध्यन बिोजिि नगरप्यलिक्यि्यई तोदकएको 
क्यर्षसम्प्यिन गन्षक्य ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्य अन्ग्षत रहने क्शषि्य, स््यस््यि, कृतर, वन, 
पशुतवक्यस िस््य तबररषिते्रगत क्यर्य्षिर व्य इक्यईि्यई सिेत सम्झनु पछ्ष  ।

(छ)  “वि्य सचिव” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य क्यर्य्षिरको प्रश्यसकरीर प्रिुिको रुपि्य क्यिक्यि 
गन्ष तोदकएको वि्यसचिव सम्झनुपछ्ष  ।

(ि) “वि्य समितत” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको वि्य समितत सम्झनु पछ्ष  ।
(झ)  “सिस्” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यकोेे सिस् सम्झनु पछ्ष  । सो शब्दिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको 

प्रिुि, उपप्रिुि र वि्य अध्षि सिेति्यई िन्यउनेछ ।
(ञ)  “सभ्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य .नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यि्यई सम्झनुपछ्ष  ।

३. क्यर्ष सम्प्यिन: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्ष सम्प्यिन नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, वि्य क्यर्य्षिर एवं 
तबररगत श्यि्यब्यट हुनेछ ।
(२)  नगर क्यर्षप्यलिक्य अन्ग्षत रहने तवररगत श्यि्य व्य क्यर्य्षिर व्य उपश्यि्य व्य इक्यईको तववरण 

अनुुसूिवी— १ ि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ ।
(३)  उपतनरि (२) बिोजििक्य तबररगत श्यि्यहरु र ततनवीहरुकोक्यर्ष तववरण नगर क्यर्षप्यलिक्यिे स्वीकृत 

गरे बिोजिि हुनेछ ।
४.  क्यर्ष तवभ्यिन: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर र तबररगत श्यि्यब्यट सम्प्यिन हुने क्यर्ष अनुसूिवी–२ 

बिोजिि हुनेछ ।
(२)  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे उपतनरि (१) बिोजििको तवररगत श्यि्यको क्यिि्य आवश्यकत्य अनुस्यर हेरफेर 

व्य थिपघट गन्ष सके्छ ।
(३)  वि्य समिततब्यट सम्प्यिन हुने क्यर्ष अनुसूिवी– ३ बिोजिि हुनेछ ।
(४)  प्रिुि, उपप्रिुि, वि्य अध्षि र सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर अनुसूिवी– ४ बिोजिि हुनेछ ।
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(५) प्रिुििेे तबररगत षिते्रको क्यर्षको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यको कुनै सिस्ि्यई तनििे गनने क्यर्षको षिते्र्यसधक्यर 

सिेत तोकरी जिम्मवे्यरवी दिन सके्छ । 
(६)  क्यर्षप्यलिक्यिे आफनो क्यर्षसम्प्यिनक्य ि्यमग अनुसूिवी —५ बिोजििको तबररगत समितत गठन 

गरवी कुनै सिस्को संरोिकत्वि्य त्स्ो समिततको क्यर्षषिते्र तोकरी जिम्मवे्यरवी दिन सके्छ । स्यथि ै
आवश्यकत्यनुस्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरब्यट थिप समितत सिेत गठन गन्ष सदकनेछ । 

५.  जिम्मवे्यरवी तथि्य उत्तरि्ययरत्व: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट सम्प्यिन भएक्य क्यिक्य ि्यमग प्रिुि तथि्य सिस्हरु 
स्यिुदहक रुपि्य नगरसभ्यप्रतत उत्तरि्यरवी हुनेछन ्।
(२)  नगर क्यर्षप्यलिक्यक्य सिस्हरु आफूि्यई तोदकएकोक्यर्षक्य ि्यमग व्यक्तिगत रुपि्य क्यर्षप्यलिक्य तथि्य 

प्रिुिप्रतत उत्तरि्यरवी हुनेछन ।
(३)  तबररगत समिततब्यट सम्प्यिन हुने क्यिक्य ि्यमग समिततक्य संरोिक तथि्य सिस्हरु स्यिुुदहक रुपि्य 

क्यर्षप्यलिक्यप्रतत उत्तरि्यरवी हुनेछन ।
(४) वि्य अध्षि आफूिे गनने क्यिक्य ि्यमग क्यर्षप्यलिक्य, प्रिुि तथि्य वि्य समिततप्रतत र वि्य समिततब्यट 

गररने क्यिक्य ि्यमग स्यिुदहक रुपि्य क्यर्षप्यलिक्य र सभ्यप्रतत उत्तरि्यरवी हुनेछ ।
६.  असधक्यर प्रत््यरोिन: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यिे आफुि्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् ेकेहवी असधक्यर प्रिुि, उपप्रिुि, 

वि्यअध्षि, सिस् तथि्य ि्यतहतक्य समितत, उपसमितत व्य क्यर्षक्यरवी असधकृति्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।
(२)  प्रिुििे आफुि्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् ेकेहवी असधक्यर कुनै सिस् व्य क्यर्षक्यरवी असधकृति्यई प्रत््यरोिन 

गन्ष सके्छ ।
(३)  वि्य समितत व्य वि्य अध्षििे आफुि्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् ेकेहवी असधक्यर वि्य समिततक्य कुनै सिस् 

व्य वि्य सचिवि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ।
७. थिपघट, हरेफेर व्य संशोधन: (१) क्यर्षप्यलिक्यिे रस तनरि्यविवीि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर थिपघट व्य हरेफेर व्य 

संशोधन गन्ष सके्छ ।
(२)  क्यर्षप्यलिक्यिे उपतनरि (१) बिोजिि अनुसूिवीि्य थिपघट व्य हरेफेर व्य संशोधन गरेको तवररको सूिन्य 

सव्षस्यध्यरणको ि्यनक्यरवीको ि्यमग प्रक्यशन गनु्ष पननेछ ।
८. ब्यध्य अि्क्यउ फुक्यऊ : रो तनरि क्यर्य्षन्वरनको सम्बन्ि्य कुनै ब्यध्य अि्क्यउ परेि्य रस तनरि्यविवीको 

भ्यवन्यको प्रततकूि नहुने गरवी क्यर्षप्यलिक्यिे त्स्ो ब्यध्य अि्क्यउ फ’क्यउन आवश्यक व्यवस््य गन्ष सके्छ ।
९. रसै बिोजिि भए गरेको ि्यतनने: रो तनरि्यविवी स्वीकृत हुनुपूव्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट सम्प्यिन भएक्य क्यर्षहरु 

रसै तनरि्यविवी अनुरुप भए गरेको ि्यतननेछ ।
 

अनुसूिवी – १
(तनरि ३ को उपतनरि (२) सँग सम्बम्न्त)

नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य रहने तवररगत श्यि्य (श्यि्य, क्यर्य्षिर, उपश्यि्य, इक्यई) को तववरण
(नगर क्यर्षप्यलिक्यको आफनो र्यिश्वको षिित्य, िि्षको आवश्यकत्य, सेव्य उपिब्ध गर्यउनु पनने िनसंख्य तथि्य तवक्यसक्य 
िुख िुख प्र्यथिमिकत्य अनुरुप संगठन तथि्य व्यवस््यपन सभनेषिणक्य आध्यरि्य तबररगत श्यि्य तथि्य क्यर्य्षिर, उपश्यि्य 
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व्य इक्यई तनध्य्षरण गन्ष सके्छ । िनशक्तिको उपिब्धत्य तथि्य प्रश्यसतनक िि्षि्यई ध््यन दिई एउट्य तबररगत श्यि्य 
अन्ग्षतको कुनै क्यर्य्षिर, उपश्यि्य व्य इक्यईिे मिल्ो अन्य तबररषिते्रको क्यर्षसिेत सम्प्यिन गन्ष सके्छ ।)
१.  स्यि्यन्य प्रश्यसन श्यि्य

(क)  स््यनवीर सेव्य तथि्य िनशक्ति तवक्यस उपश्यि्य
(ि)  स्यव्षितनक िरवीि तथि्य सम्पचत्त व्यवस््यपन उपश्यि्य
(ग)  स््यनवीर तह, प्रिेश र संघसँगको सम्वन् र सिन्वर तथि्य वि्यसँगको सिन्वर उपश्यि्य
(घ)  बठैक व्यवस््यपन उपश्यि्य
(ङ)  बि्यर अनुगिन, गुणस्र, न्यपतौि, ि्यद् सुरषि्य र उपभोति्य दहत संरषिण उपश्यि्य
(ि)  आन्ररक िेि्यपरवीषिणश्यि्य
(छ)  तवि्य, उत्सव, उिजी, ि्यत्र्य, पव्ष, उप्यसध तथि्य तवभूरण इक्यई

२.  र्यिश्व तथि्य आर्थिक प्रश्यसनश्यि्य
(क)  र्यिश्व नवीतत तथि्य प्रश्यसनउपश्यि्य
(ि)  आर्थिक प्रश्यसनउपश्यि्य

३.  शहरवी पूव्य्षध्यर तवक्यस श्यि्य
(क)  सिक तथि्य र्यत्यर्यत व्यवस््यउपश्यि्य
(ि) िितवदु्त, उि्य्ष, सिक वचत्त उपश्यि्य
(ग)  ससिं्यई तथि्य ििउत्न्न प्रकोप तनरन्त्रणउपश्यि्य
(घ)  सूिन्य तथि्य सञ््यर प्रतवसध तवक्यस तथि्य तवस््यर र एफ.एि. सञ््यिन उपश्यि्य
(ङ)  ि्यनेप्यनवी व्यवस््यपन उपश्यि्य
(ि)  स्यव्षितनक तनिवी स्यझेि्यरवी इक्यई

४.  आर्थिक तवक्यस श्यि्य
(क)  कृतर, पशुपनछी तथि्य सहक्यरवी क्यर्य्षिर
(ि)  उद्ोग तथि्य उद्िक्शित्य तवक्यस उपश्यि्य
(ग)  रोिग्यर प्रबद््षन तथि्य गररबवी न्यनूवीकरण उपश्यि्य

५. स्यि्यजिक तवक्यस श्यि्य
(क)  आध्यरभूत तथि्य ि्यध्मिक क्शषि्य क्यर्य्षिर
(ि)  िेिकुि तथि्य अततररति दक्र्यकि्यप इक्यई
(ग)  आध्यरभूत स््यस््यि तथि्य सरसफ्यई क्यर्य्षिर
(घ)  िैंमगक सि्यनत्य तथि्य स्यि्यजिक सुरषि्य उपश्यि्य

िैंमगक सि्यनत्य इक्यई
व्यिव्यलिक्य, दकशोर दकशोरवी तथि्य रवु्य इक्यई
अप्यगंत्य भएक्य व्यक्ति तथि्य िेष् न्यगररक इक्यई

(ङ) संसृ्तत, सम्पि्य, िलितकि्य तथि्य पर्षटन प्रबद््षन इक्यई
(ि)  गैरसरक्यरवी संस््य पररि्यिन, सिन्वर तथि्य तनरिन इक्यई
(छ)  स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि तथि्य व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष इक्यई

६.  वन, व्यत्यवरण, फोहोरिैि्य तथि्य तवपि ्व्यवस््यपन श्यि्य
(क)  वन, वन्यिन् ुतथि्य भू—संरषिण क्यर्य्षिर
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(ि)  व्यत्यवरण, पर्य्षवरण एवं िि्यध्यरषिते्र संरषिण उपश्यि्य
(ग)  फोहरिैि्य व्यवस््यपन उपश्यि्य
(घ)  तवपि ्व्यवस््यपन (ब्यरुणरन्त्र, एमु्विेन्स तथि्य रन्त्र उपकरण पररि्यिन सिेत) उपश्यि्य

७.  भूमि व्यवस््यपन तथि्य भवन तनरिन श्यि्य
(क)  भू—उपरोग तथि्य वस्वी तवक्यस उपश्यि्य
(ि)  िग््य न्यपवी तथि्य नक््य, घरिग््य धनवी पुि्य्ष उपश्यि्य
(ग)  भवन तथि्य भवन संदहत्य एवं तनि्य्षण इि्यित (दिि्यइन सिेत) उपश्यि्य

८.  न्य्यर, क्यनून तथि्य ि्यनव असधक्यर प्रवद््षन श्यि्य
(क)  नगर प्रहरवी व्यवस््यपन उपश्यि्य
(ि) न्य्यर, क्यनून तथि्य ि्यनव असधक्यर प्रवद््षन उपश्यि्य
(ग) तवध्यरन उपश्यि्य

९.  रोिन्य, अनुगिन तथि्य तथ्य्यकं श्यि्य
(क)  रोिन्य तिु्षि्य तथि्य उपभोति्य समितत पररि्यिन इक्यई
(ि)  अनुगिन तथि्य िूल््यकंन इक्यई
(ग)  तथ्य्यकं व्यवस््यपन इक्यई

 
अनुसूिवी – २

(तनरि ४ को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त)

तबररगत श्यि्यको क्यर्ष तवभ्यिन
१.  स्यि्यन्य प्रश्यसन श्यि्य

(क)  स््यनवीर सेव्य तथि्य िनशक्ति तवक्यस उपश्यि्य
• स््यनवीर सेव्यको व्यवस््यपन सम्बन्वी नवीतत, ि्यपिण्, सेव्य शत्ष, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• संतवध्यनको ध्यर्य ३०२ बिोजिि सि्यरोिन भई आउने कि्षि्यरवीको व्यवस््यपन
• स््यनवीर सेव्यको व्यवस््यपन सम्बन्वी अन्य क्यर्ष
• नगरप्यलिक्यको संगठन तवक्यस, सङ्गठन संरिन्य तथि्य िरबन्वी तनध्य्षरण, िनशक्ति व्यवस््यपन र 

वचृत्त तवक्यस,
• स््यनवीर सेव्यको व्यवस््यपनि्य सूिन्य तथि्य सञ््यर प्रतवसधको उपरोग, प्रबद््षन र तनरिन
• ि्यनव संस्यधन तवक्यसक्य ि्यमग अपिक्यिवीन तथि्य िवीघ्षक्यिवीन रोिन्य तिु्षि्य
• नगरप्यलिक्यि्य स्यव्षितनक तवि्य, उत्सव, ि्यत्र्य, उिजी आदिको व्यवस््यपन
• स््यनवीर श्यम्न् समितत सम्बन्वी क्यर्षहरु ।

(ि)  स्यव्षितनक िरवीि तथि्य सम्पचत्त व्यवस््यपन उपश्यि्य
• नगरप्यलिक्यको ि्यमग स्यव्षितनक िरवीि तथि्य अन्य बन्ोबस्वीक्य स्यि्यन सम्बन्वी तवरर
• सेव्य तथि्य तनि्य्षण व्यवस्यरको सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन
• नगरप्यलिक्यक्भत्रको स्यव्षितनक तथि्य सरक्यरवी सम्पचत्त, स्यिुि्ययरक सम्पचत्त, भवन, सिक, पसि, 

व्यवस्यर, पूब्य्षध्यर, उद्ोग, ि्यनवी तथि्य िनवीि, वनको तववरण सदहतको अद््यवसधक अक्भिेि
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• नगरप्यलिक्यको स््यमित्वि्य रहेको सम्पचत्तको अद््यवसधक अक्भिेि
• नगरप्यलिक्यस्स्त सरक्यरवी सम्पचत्तको एकरीकृत तववरण ।

(ग) स््यनवीर तह, प्रिेश र संघसँगको सम्वन् र सिन्वर तथि्य वि्यसँगको सिन्वर उपश्यि्य
• संघ तथि्य प्रिेश तहि्य संतवध्यन तथि्य क्यनुन बिोजििको सहभ्यमगत्य तथि्य प्रतततनसधत्व
• जिल््य सिन्वर समिततसँगको सिन्वर
• वि्य तहसँगको सम्पक्ष  र सिन्वर
• पत्र्यि्यर, सभ्य, सि्यरोह, क्शष््यि्यर

(घ) बठैक व्यवस््यपन उपश्यि्य
• क्यर्षप्यलिक्य तथि्य सभ्यको बठैक व्यवस््यपन
• क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरहरुको तवदु्ततर ि्यध्िब्यट अक्भिेिवीकरण तथि्य प्रक्यशन 
• क्यर्षप्यलिक्यक्य तवक्भन्न समितत, उपसमितत, क्यर्षििको बठैक व्यवस््यपन

(ङ) बि्यर अनुगिन, गुणस्र, न्यपतौि, ि्यद् सुरषि्य र उपभोति्य दहत संरषिण उपश्यि्य
• स््यनवीर व्य्यप्यर, व्यक्णज्य, वस्कुो ि्यग, आपूर्त व्यबस््यपन तथि्य अनुगिन
• बि्यर तथि्य ह्यट बि्यर व्यवस््यपन
• उपभोति्य असधक्यर तथि्य दहत सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• स््यनवीर वस्हुरूको उत््यिन, आपूर्त तथि्य तनक्यसवी प्रषिपेण, िूल् तनध्य्षरण र अनुगिन
• स््यनवीर व्य्यप्यर र व्यक्णज्य सम्बन्वी पूव्य्षध्यर तनि्य्षण,
• स््यनवीर वस् ुर सेव्य व्य्यप्यरको िूल् तथि्य गुणस्रको अनुगिन र तनरिन,
• उपभोति्य सिेतन्य, िक्षित उपभोति्यको िगत व्यवस््यपन र स््यनवीर वस् ुतथि्य सेव्यको गुणस्र 

परवीषिण,
• ि्यद् पि्यथि्षको गुणस्र तनरन्त्रण,
• ि्यनेप्यनवीको गुणस्र तनरन्त्रण,
• स््यनवीर व्य्यप्यर प्रवद््षन सहिवीकरण र तनरिन,
• स््यनवीर बौमद्क सम्पचत्तको संरषिण, प्रवद््षन र अक्भिेि्यङ्कन ।

(ि) आन्ररक िेि्यपरवीषिण श्यि्य
• आन्ररक तथि्य पूव्ष िेि्यपरवीषिण
• िेि्यपरवीषिण तववरण (बरेुिकूो िगत सिेत)को अक्भिेि व्यवस््यपन 
• अम्न्ि िेि्यपरवीषिण क्यर्षि्य सहरोग, सिन्वर र सहिवीकरण
• िेि्यप्यिनसम्वन्वी षिित्य तवक्यस क्यर्ष

(छ) तवि्य, उत्सव, उिजी, ि्यत्र्य, पव्ष, उप्यधवी, तवभुरण इक्यई
• स््यनवीर ि्यिपव्ष, स्यव्षितनक तवि्य, उत्सव, ि्यत्र्य, उिजी आदिको व्यवस््यपन
• उप्यधवी तथि्य तवभुरण सम्वन्वी ससफ्यररश, अक्भिेि

२.  र्यिश्व तथि्य आर्थिक प्रश्यसन श्यि्य
(क) र्यिश्व नवीतत तथि्य प्रश्यसनउपश्यि्य

• र्यिश्व सम्बन्वी नवीतत, क्यनून तिू्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन (र्यिस् िुह्यवट तनरन्त्रण सिेत)
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• सम्पचत्त कर, घरबह्यि कर, घर िग््य रजिरि,े्यशन शुल्क, सव्यरवी स्यधन कर, सेव्य शुल्क िस्रु, 

पर्षटन शुल्क, तवज््यपन कर, व्यवस्यर कर, भूमिकर (ि्यिपोत), िण् िररव्यन्य, िनोरञ्न कर, 
बह्यितवटौरवी कर, घरिग््य कर, िृत व्य ि्यररएको िवीविन्कुो ह्यि, ससगं, प्यिँ, छ्यि्यि्य कर, 
प्र्यकृततक स्ोत स्यधन, व्यवस्ययरक कर सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, क्यर्य्षन्वरन, ब्यिँफ्यिँ, 
संकिन र तनरिन, अन्य आर व्यवस््यपन

• स्यव्षितनक िि्ष तथि्य प्र्यकृततक स्ोतब्यट प्र्यप्त हुने रोरल्वी सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य 
तनरिन र सोको सङ्किन तथि्य ब्यिँफ्यिँ

• आफनो षिते्रक्भत्र र्यिस्क्य िर अन्य शुल्क तनध्य्षरण, संघवीर र प्रिेश क्यनून बिोजिि प्र्यकृततक श्ोत 
स्यधन र सेव्य शुल्क िस््य रोरल्वी सङ्किन, सिन्वर र तनरिन

• स््यनवीर पूव्य्षध्यर सेव्य र उपरोगि्य सेव्य शुल्क तथि्य िस्रु (नवीतत, क्यनुन, ि्यपिण्, तनरिन, शुल्क 
तनध्य्षरण, संकिन तथि्य व्यवस््यपन)

• ि्यिपोत संकिन
• क्यनुन बिोजिि ढंुग्य, मगट्वी, व्यिुव्य, ि्यटो, नुन, लेिट, फ्यररलिेिस््य ि्यनवी िनवीि पि्यथि्षको 

सवनेषिण, अन्वरेण, उत्खनन र सो सम्बन्वी रोरल्वी सङ्किन
• ट्ेदकङ्ग, क्यर्यदकङ्ग, क््यनोतनङ्ग, बञ्वी िम्म्पङ्ग, जिपफ््यरर, र्य्ष दफ्ङ्ग शुल्क
• स्यिुि्ययरक वनको सञ््यिन र व्यवस््यपनब्यट प्र्यप्त रोरल्वी सङ्किन
• प्यनवीघट्, कूिो, पैनवी िस््य सेव्य सञ््यिनब्यट प्र्यप्त रोरल्वी सङ्किन
• प्र्यकृततक स्ोतको उपरोग सम्बन्वी नवीतत तनध्य्षरण र क्यर्य्षन्वरन तथि्य प्रिेश र  संघवीर ि्यपिण् 

प्यिन्य
• प्रिलित क्यनुन बिोजिि िण् िररव्यन्य
• ब्यकँरी बक्ौत्य रकिको िगत र असुि उपर 
• करि्यत्य क्शषि्य तथि्य करि्यत्य तववरण अद््यवसधक
• तवत्तवीर स्ोत स्यधनको सित्यिूिक ब्यिँफ्यिँ
• आर्थिक स्यधनको िहत्ति उपरोग तथि्य पररि्यिन
• र्यिश्व पर्यिश्ष समितत सम्बन्वी तवरर
• स््यनवीर र्यिस् प्रवद््षनक्य ि्यमग प्रोत्स्यहन, 
• र्यिश्वको सम््यव्यत्य अध्रन
• र्यिस् सूिन्य तथि्य तथ्य्यङ्कको आि्यन प्रि्यन
• संघवीर तथि्य प्रिेश क्यनून बिोजिि बिेट घ्यट्यपूर्तको स्ोत व्यवस््य

(ि)  आर्थिक प्रश्यसनउपश्यि्य
• आर्थिक (क्यर्षतवधवी) नवीतत, क्यनुन, ि्यपिण्, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन, आर्थिक प्रश्यसन र व्यवस््यपन
• बिटे सवीि्य तनध्य्षरण, बिटे तिू्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• सजञ्त कोर तथि्य आकस्स्क कोरको व्यवस््यपन
• िग्यनवी र ि्यभ्यशंको व्यबस््यपन
• िेि्य व्यवस््यपन, िि्ष, र्यिश्व, धरौटवी, क्यर्षसंि्यिन कोर तथि्य अन्य सरक्यरवी कोर तथि्य संपचत्तको 

एकरीकृत तववरण
• सितष्गत आर्थिक अवस््यको तवशे्रण 
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• ऋण तथि्य अनुि्यनको व्यवस््यपन र तनरिन
• िग्यनवी प्रषिपेण (सहक्यरवी, सहक्यरवी तथि्य तनिवी) र तवत्तवीर व्यवस््यपन
• क्यरोब्यरको िेि्यकंन, तनरन्त्रण तथि्य व्यवस््यपन
• र्यिश्व तथि्य व्यरको अनुि्यन
• बरेुि ूफर्यौ ्ट
• आर्थिक प्रश्यसन र व्यबस््यपन सम्बन्वी अन्य तवरर ।

३. शहरवी पूब्य्षध्यर तवक्यस श्यि्य
(क)  सिक तथि्य र्यत्यर्यत व्यवस््यउपश्यि्य

• स््यनवीर सिक, ग््यिवीण सिक, कृतर सिक तथि्य र्यत्यर्यत सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य 
तनरिन

• स््यनवीर सिक, ग््यिवीण सिक, कृतर सिक, झोिुङे्ग पुि, पुिेस्य र तटबन्न सम्बन्वी गुरुरोिन्यको 
तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र स्रोन्नततक्य आरोिन्यको पदहि्यन,  अध्रन, क्यर्य्षन्वरन, िि्षत, सम््यर

• र्यत्यर्यत सुरषि्य व्यवस््यपन र तनरिन
• स््यनवीर स्यव्षितनक र्यत्यर्यतको रुट तनध्य्षरण, अनुितत, नववीकरण, ि्यरेिवी, सेव्यको गुणस्र, भ्यि्य 

िर तनध्य्षरण र तनरिन
• ट््यक्वी सेव्य अनुितवी, व्यबस््यपन र तनरिन
• टि्वी बस, ट््यििस््य िध्ि षिित्यक्य ि्यस ट््यदनिट प्रण्यिवीको नवीतत, रोिन्य, ि्यपिण्, क्यर्य्षन्वरन, 

तनरिन
• व्यत्यवरणिैत्रवी, ििव्यर ुपररवत्षन अनुकूिन, अप्यङ्गत्य र िैदङ्गगिैत्रवी र्यत्यर्यत प्रण्यिवीको प्रवद््षन 
• आध्यरभूत र्यत्यर्यत सम्बन्ि्य प्रिेश सरक्यरसंग सिन्वर
• र्यत्यर्यत षिते्रि्य िग्यनवी अक्भबमृद्
• र्यत्यर्यत सुतवध्यि्य न्यगररकको सरि, सहि र सि्यन पहँुि
• र्यत्यर्यत षिते्रि्य व्यत्यबरणिैत्रवी प्रतवसधि्यई प्रोत्स्यहन
• तनिवी र्यत्यर्यत तनरिन व्यवस््यपन

(ि)  िितवदु्त, उि्य्ष, सिक वत्तवी उपश्यि्य
• स्यन्य िितवदु्त आरोिन्य, नववीकरणवीर उि्य्ष तथि्य वैकश्पिक ऊि्य्ष सम्वन्वी सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, 

ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• वैकश्पिक ऊि्य्ष सम्बन्वी प्रतवसध तवक्यस र हस््यन्रण, षिित्य अक्भवृमद्/प्रबद््षन,
• तवदु्त तवतरण प्रण्यिवी र सेव्यको व्यवस््यपन, सञ््यिन र तनरिन
• िनसहभ्यमगत्यि्य आध्यररत स्िेशवी िग्यनवीि्यई प्र्यथिमिकत्य दििै ििस्ोतको बहुउपरोगवी तवक्यस 

क्यर्षक्िको तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• स््यनवीर तवदु्त तवतरण प्रण्यिवी र सेव्यको व्यवस््यपन, सञ््यिन र तनरिन
• सिक वत्तवीको व्यवस््य

(ग)  ससिं्यई तथि्य ििउत्न्न प्रकोप तनरन्त्रणउपश्यि्य
• ससिँ्यई सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तनध्य्षरण र तनरिन
• ससिँ्यई सम्बन्वी गुरुरोिन्यको तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र स्रोन्नततक्य आरोिन्यको पदहि्यन,  अध्रन, 
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क्यर्य्षन्वरन, िि्षत, सम््यर र तनरिन,

• स््यनवीर स्यन्य, सतह तथि्य भूमिगत ससि्यई प्रण्यिवीको सञ््यिन तनि्य्षण, सुध्यर, िि्षत सम््यर तथि्य 
सेव्य शुल्कको तनध्य्षरण र सङ्किन व्यवस््यपन

• ििउत्न्न प्रकोप तनरन्त्रण सम्वन्वी स््यनवीर 
• तटबन्, निवी तनरन्त्रण तथि्य निवीे व्यवस््यपन र तनरिन
• स्यन्य िि उपरोग सम्बन्वी आरोिन्य तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र अनुगिन ।

(घ)  सूिन्य तथि्य सञ््यर प्रतवसध तवक्यस तथि्य तवस््यर र एफ.एि. सञ््यिन उपश्यि्य
• आफनो षिते्रक्भत्र इन्टरनेट सेव्य, टेलिसेन्टर, केबुि तथि्य त्यरतवहवीन टेलिक्भिन प्रस्यरणको अनुितत, 

नववीकरण र तनरिन
• एक सर व्यटसम्मको एफ. एि. रेदिरो सञ््यिन अनुितत, नववीकरण र  तनरिन
• आफनो षिते्रक्भत्र पत्रपमत्रक्यको प्रक्यशन अनुितत, अक्भिेि तथि्य तनरिन
• अक्भिेि व्यवस््यपनि्य नववीनति सूिन्य प्रतवसधको प्ररोग 
• सूिन्य तथि्य सञ््यर प्रतवसधि्य सव्षस्यध्यरण िनत्यको सहि र सरि पहँुि तथि्य सूिन्य प्रतवसधको 

तवक्यस र तवस््यर सम्बन्वी क्यर्षक्ि तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• बजै््यतनक अध्रन, अनुसन््यन र प्रतवसध तवक्यसि्य िग्यनवी
• सूिन्य तथि्य सञ््यर प्रतवसधि्य आध्यररत तथ्य्यङ्क व्यवस््यपन ।

(ङ)  ि्यनेप्यनवी व्यवस््यपन उपश्यि्य
• स््यनवीर ि्यनेप्यनवी सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• ि्यनेप्यनवी िहसुि तनध्य्षरण र ि्यनेप्यनवी सेव्य व्यवस््यपन
• स्यव्षितनक स्िि्य तपउने प्यनवी व्यवस््यपन
• प्यनवी िुह्यनको संरषिण
• स्च् ि्यनेप्यनवी आपूर्त सम्बन्वी अन्य तवरर ।

(ि)  स्यव्षितनक तनिवी स्यझेि्यरवी इक्यई
• स््यनवीर स्यव्षितनक—तनिवी स्यझिे्यरवी सम्वन्वी स््यनवीर नवीतत, रोिन्य तनि्य्षण
• स््यनवीर स्यव्षितनक—तनिवी स्यझिे्यरवीक्य आरोिन्य छनौट तथि्य क्यर्य्षन्वरन 
• स्यव्षितनक स्यिुि्ययरक स्यझिे्यरवी
• स््यनवीर तवक्यसि्य तनिवी षिते्रको प्रबद््षन

४.  आर्थिक तवक्यस श्यि्य
(क)  कृतर, पशुपनछी तथि्य सहक्यरवी

 कृतर
• कृतर, कृतर प्रस्यर, कृतर उत््यिन व्यवस््यपनसम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, 

क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• कृतर बि्यर सूिन्य, कृतर बि्यर तथि्य ह्यटबि्यरको पूव्य्षध्यर तनि्य्षण, स्यन्य ससिँ्यई तनि्य्षण, त्यलिि, 

प्रतवसध प्रस्यर, प्र्यतवसधक टेव्य, कृतर स्यि्यग्वी आपूर्त र कृरक षिित्य तवक्यस क्यर्षक्िको सञ््यिन
• कृतरिन्य प्र्यकृततक प्रकोप तथि्य िह्यि्यरवी रोगको तनरन्त्रण
• कृतर व्यत्यवरण संरषिण तथि्य िैतवक तवतवधत्यको संरषिण र प्रवद््षन
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• कृतर प्रस्यर तथि्य िनशक्तिको प्रषिपेण, व्यवस््यपन र पररि्यिन
• उच्च िूल्रतुि कृतरिन्य वस्कुो प्रवद््षन, तवक्यस तथि्य बि्यरवीकरण
• कृतरसम्वन्वी ववीि्य र कि्य्ष सहिवीकरण
• शवीत भण््यरणको व्यवस््यपन
• कृरकहरूको षिित्य अक्भवमृद्, प्र्यतवसधक सेव्य, टेव्य, सवीप तवक्यस र सशतिवीकरण
• कृतर बवीउतविन, नश्, ििि्यि र रस्यरन तथि्य औरसधहरूको आपूर्त, उपरोग र तनरिन
• कृरक सिूह, कृतर सहक्यरवी र कृतर सम्बन्वी स््यनवीर सङ्घ संस््यहरूको सिन्वर, व्यवस््यपन र 

तनरिन
• कृतर सम्बन्वी प्रतवसधको संरषिण र हस््यन्रण
• कृतर तथ्य्यङ्कको व्यवस््यपन र सूिन्य प्रण्यिवी तथि्य कृतर सम्बन्वी सूिन्यको प्रि्यरप्रस्यर
• कृतर स्ोत केन् ्को स््यपन्य र व्यवस््यपन

पशुपनछी
• पशुप्यिन र पशु स््यस््यस सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• पशुपनछी बि्यर सूिन्य, ह्यटबि्यरको पूव्य्षध्यर तनि्य्षण, त्यलिि, प्र्यतवसधक टेव्य, कृरक षिित्य 

तवक्यस क्यर्षक्िको सञ््यिन र तनरिन
• पशुपनछीिन्य प्र्यकृततक प्रकोप तथि्य िह्यि्यरवी रोगको तनरन्त्रण
• पशुपनछी चिदकत्स्य सेव्यको व्यवस््यपन,
• पशुनश् सुध्यर पद्तत तवक्यस र व्यबस््यपन
• पशुपनछी सम्बन्वी बवीि्य र कि्य्ष सहिवीकरण
• स््यनवीर िरन तथि्य िक्ष  तवक्यस र व्यवस््यपन
• पशु आह्यरको गुणस्र तनरिन
• स््यनवीरस्रि्य पशुपनछी सम्बन्वी तथ्य्यङ्कको व्यवस््यपन र सूिन्य प्रण्यिवी
• पशु बधश्यि्य र शवीत भण््यरणको व्यवस््यपन र तनरिन
• पशुप्यिन तथि्य पशु स््यस्य्य सम्बन्वी अन्य क्यर्ष ।

सहक्यरवी
• सहक्यरवी संस््य सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्को तनि्य्षण, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• स््यनवीर सहक्यरवी संस््यको ित्य्ष, अनुितत, ि्यरेिवी र तवघटन
• सहक्यरवी वित तथि्य ऋण पररि्यिन सम्बन्वी स््यनवीर ि्यपिण् तनध्य्षरण र तनरिन
• सहक्यरवी सम्बन्वी र्यदरिररर, केन्द्रवीर, तवररगत, प्र्यिेक्शक र स््यनवीर संघ संस््यसँग सिन्वर र 

सहक्यर्ष
• सहक्यरवी सम्बन्वी स््यनवीर तथ्य्यङ्क व्यवस््यपन र अध्रन अनुसन््यन
• स््यनवीर सहक्यरवीको षिित्य अक्भवमृद्
• स््यनवीर सहक्यरवी षिते्रको प्रवद््षन, तवक्यस र पररि्यिन ।

(ग) उद्ोग तथि्य उद्िक्शित्य तवक्यस र ि्यनवी तथि्य ितनि पि्यथि्षको संरषिण उपश्यि्य
 उद्ोग
• िघु, घरेिु तथि्य स्यन्य उद्ोगको ित्य्ष, नववीकरण, ि्यरेिवी र तनरिन
• िघु, घरेिु तथि्य स्यन्य उद्ोगको तवक्यस र प्रवद््षन
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• उद्िक्शित्य प्रवद््षन
• व्य्यप्यररक फि्ष, पसिको ित्य्ष, अनुितत, नववीकरण, ि्यरेिवी र तनरिन
• सवीप तवक्यस सम्बन्वी क्यर्षको प्रबद््षन ।

ि्यनवी तथि्य ितनि
• ि्यनवी तथि्य ितनि पि्यथि्षको संरषिण सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य  रोिन्यको 

क्यर्य्षन्वरन र तनरिन,
• ढुङ्ग्य, मगटवी, ब्यिुव्य, ि्यटो, नुन, लेिट, िरवीढुङ्ग्य, फ्यररलिेिस््य ि्यनवीिन्य वस् ुसवनेषिण, अन्वरेण, 

उत्खनन्
• ढुङ्ग्य, मगट्वी, ब्यिुव्य, ि्यटो, िरवीढुङ्ग्य, फ्यरर लिे,लेिट तथि्य नुन, आदि ि्यनवीिन्य वस्कुो संरषिण, 

तवक्यस, उत्खनन ्र उपरोग सम्बन्वी ित्य्ष, अनुितत, नववीकरण, ि्यरेिवी र व्यवस््यपन
• ि्यनवी तथि्य ितनि पि्यथि्ष सम्बन्वी सूिन्य तथि्य तथ्य्यङ्क सङ्किन, अक्भिेिन तथि्य व्यबस््यपन
• भौगर्भक नक््य प्रक्यशन ।

(घ)  रोिग्यर प्रबद््षन तथि्य गररबवी न्यनूवीकरण उपश्यि्य
• गररबवी तनव्यरण सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, तनरिन  र अध्रन अनुसन््यन
• गररबवी तनव्यरणको स््यनवीर रणनवीतत तिू्षि्य
• गररब घरपररव्यर पदहि्यनसम्बन्वी स््यनवीर सवनेषिण, सूिन्य व्यवस््यपन र तनरिन
• गररबवी तनव्यरण सम्बन्वी र्यदरिनवीर, प्र्यिेक्शक र स््यनवीर संस््यसँग सम्पक्ष , सिन्वर र सहक्यर्ष
• रोिग्यर तथि्य बरेोिग्यरको तथ्य्यङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूिन्य प्रण्यिवीको स््यपन्य
• स््यनवीरस्रि्य रहके्य तविेशवी श्मिकको िगत सङ्किन तथि्य सूिन्य व्यवस््यपन
• पदहि्यन भएक्य गररब घरपररव्यर एवं िक्षित सिूह सम्बन्वी स््यनवीर रोिन्य, क्यर्षक्ि, स्ोत 

पररि्यिन र व्यवस््यपन
• संघवीर र प्रिेश क्यनून बिोजिि स््यनवीर तहि्य सुकुम्ब्यसवीको पदहि्यन र अक्भिेि व्यवस््यपन
• सुकुम्ब्यसवी सम्बन्वी िवीतवकोप्यि्षन र बसोब्यस व्यवस््यपन
• रोिग्यरवीक्य अवसर ससि्षन्य सम्वन्वी

५. स्यि्यजिक तवक्यस श्यि्य
(क)  आध्यरभूत तथि्य ि्यध्मिक क्शषि्य क्यर्य्षिर

• प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य तथि्य तवद््यिर क्शषि्य, अनौपि्यररक क्शषि्य, िुि्य तथि्य वैकश्पिक क्शषि्य 
(गुरुकुि, ििरस्य, गुम्ब्य आदि), तनरन्र ससक्यइ तथि्य तवशेर क्शषि्य सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, 
ि्यपिण्, रोिन्यको तनि्य्षण, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन

• प्र्यतवसधक क्शषि्य तथि्य व्य्यवस्ययरक त्यलििको रोिन्य तिु्षि्य, सञ््यिन, अनुितत र तनरिन
• प्यठ्यक्ि र प्यठ्यस्यिग्वीको तवतरण तथि्य क्यर्य्षन्वरन
• तवद््यिर क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी व्यवस््यपन
• तवद््यिरको नक््यङ्कन, अनुितत, स्वीकृतत, सि्यरोिन तथि्य तनरिन
• शैक्षिक पूव्य्षध्यर तनि्य्षण र िि्षत सम््यर
• आध्यरभूत तह (कषि्य ८) को परवीषि्य व्यवस््यपन
• तवद््यथिजी ससक्यइ उपिब्धवीको परवीषिण र व्यवस््यपन
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• तवद््यथिजी प्रोत्स्यहन तथि्य छ्यत्रवचृत्तको व्यवस््यपन
• शैक्षिक पर्यिश्ष सेव्यको अनुितत तथि्य तनरिन
• स््यनवीरस्रको शैक्षिक ज््यन, सवीप र प्रतवसधको संरषिण, प्रवद््षन र स्रवीकरण
• ि्यध्मिक तहसम्मको शैक्षिक क्यर्षक्िको सिन्वर र तनरिन
• पुस्क्यिर एवं पत्रपमत्रक्य
• स््यनवीर पुस्क्यिर, व्यिन्यिर तथि्य स्यिुि्ययरक अध्रन केन्र् सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन ।

(ि)  िेिकुि तथि्य अततररति दक्र्यकि्यप इक्यई
• स््यनवीरस्रि्य िेिकूि प्रश्यसन तथि्य सङ्घ संस््यको तनरिन र सिन्वर
• िेिकुिको संरिन्यको पूव्य्षध्यर तनि्य्षण, सञ््यिन तथि्य तवक्यस
• िेिकूिको तवक्यस र प्रवद््षन
• िेिकूि प्रततरोगवीत्य आरोिन्य र सहभ्यगवीत्य
• अततररति दक्र्यकि्यप सम्बन्वी तवरर ।

(ग)  आध्यरभूत स््यस् ् तथि्य सरसफ्यई क्यर्य्षिर
• आध्यरभूत स््यस््यव र सरसफ्यई सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्यको तनि्य्षण, क्यर्य्षन्वरन 

तथि्य तनरिन
• र्यदरिि्यर तथि्य प्रिेशस्रवीर िक्ष्य र ि्यपिण् बिोजिि स््यनवीरस्रको स््यस्् सम्बन्वी िक्ष्य र 

गुणस्र तनध्य्षरण
• र्यदरिन्य र प्र्यिेक्शक ि्यपिण् अनुरुप िनरि अस्पत्यि, नर्सङ्ग होि, तनि्यन केन्द्र तथि्य अन्य स््यस्् 

संस््यहरूको क्लितनक ित्य्ष, सञ््यिन अनुितत र तनरिन
• आध्यरभूत स््यस्् सेव्यको सञ््यिन र प्रबद््षन
• अस्पत्यि र अन्य स््यस््यव संस््यको स््यपन्य तथि्य सञ््यिन
• स््यस््यध सेव्य सम्बन्वी भौततक पूव्य्षध्यर तवक्यस तथि्य व्यवस््यपन
• सरसफ्यई सिेतन्यको अक्भवमृद्
• रति सञ््यर सेव्य तथि्य स््यनवीर र शहरवी स््यस््यव सेव्य
• औरसध पसि सञ््यिन र तनरिन
• औरसधिन्य वनस्पतत, िटवीबटुवी र अन्य औरसधिन्य वस्कुो उत््यिन, प्रशोधन र तवतरण
• स््यस््यन बवीि्य िग्यरतक्य स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्िको व्यवस््यपन
• औरसध तथि्य अन्य िेदिकि उत््यिनहरूको न्यूनति िूल् तनध्य्षरण र तनरिन
• औरसधको उचित प्ररोग र सूक्ष्मिवीव तनरोधक प्रततरोध न्यूनवीकरण
• औरसध र स््यस््यप उपकरणको िरवीि, भण््यण र तवतरण
• स््यस्् सूिन्य प्रण्यिवीको व्यवस््यपन
• िनस््यस््यस तनगर्यनवी (पण्ब्लक हेल्थ सभनेिेन्स)
• प्रवद््षन्यत्मक, प्रततक्यर्यत्मक, उपि्यर्यत्मक, पुनथि्य्ष ्पन्यत्मक र प््यलिएदटभ स््यस्् सेव्यको सञ््यिन
• स्स् िवीवनशैिवी, पोरण, श्यरवीररक ब््यर्यि, रोग अभ््यस, स््यस््यि वतृ्तको प्यिन्य, पञ्कि्ष 

िग्यरतक्य िनस््यस््यक सेव्यको प्रवद््षन
• िनुोदटक र करीटिन्य रोगको तनरन्त्रण तथि्य व्यवस््यपन
• सुर्त, िदिर्य र ि्यगू पि्यथि्षिन्य वस्कुो प्ररोग तनरन्त्रण तथि्य सिेतन्य अक्भवमृद्
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• आरवुनेदिक, रनु्यनवी, आम्िवी, होमिरोप््यसथिक, प्र्यकृततक चिदकत्स्य िग्यरतक्य परम्पर्यगत स््यस््यन 

उपि्यर सेव्यको व्यवस््यपन
• िनस््यस््यत, आपत््यिवीन स््यस्् तथि्य िह्यि्यरवीको तनरन्त्रण रोिन्य र क्यर्य्षन्वरन
• सरुव्य तथि्य नसनने रोगको तनरन्त्रण तथि्य रोकथि्यि
• आकस्स्क स््यस््यआ सेव्य प्रव्यह ।

(घ) िैंमगक सि्यनत्य तथि्य स्यि्यजिक सुरषि्य उपश्यि्य
िैंमगक सि्यनत्य इक्यई

• िदहि्य हक सम्बन्वी नवीतत, रोिन्य क्यर्य्षन्वरन, सिन्वर र तनरिन
• िदहि्यको आर्थिक, स्यि्यजिक, र्यिनवीततक सशक्तिकरण, षिित्य तवक्यस
• िैमगक दहसं्य तनव्यरणक्य ि्यमग तनरोध्यत्मक, प्रवद््षन्यत्मक, संरषिण्यत्मक उप्यर र पुन:स््यपन्य
• िैंमगक उत्तरि्यरवी बिटे 

व्यिव्यलिक्य, दकशोर दकशोरवी तथि्य रवु्य इक्यई
• ब्यिब्यलिक्यको हकहवीत संरषिण सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र 

तनरिन
• ब्यिब्यलिक्यको हकहवीत संरषिण
• ब्यििैत्रवी श्यसकरीर प्रवन्, ब्यि लिब, ब्यि संरषिण समितत तथि्य ब्यि सञ््यि
• ब्यिब्यलिक्यको हकहवीत संरषिण सम्बन्ि्य संघ, प्रिेश तथि्य अन्य तनक्यरसँग सम्पक्ष , सिन्वर तथि्य 

सहक्यर्ष,
• ब्यिब्यलिक्य पररव्यर सहरोग
• बकैश्पिक स््यह्यर पद्ततको क्यर्य्षन्वरन
• ब्यि न्य्यर
• ब्यि गृह, पुन:स््यपन्य केन् ्, क्शशु स््यह्यर केन् ् र ब्यि तवक्यस केन्ि् व्यवस््यपन
• असह्यर ब्यिब्यलिक्यक्य, सिक ब्यिब्यलिक्य व्यवस््यपन
• ब्यि दहसं्य तनरन्त्रण
• ब्यिसुध्यर तथि्य पुन:स््यपन्य केन्ि् स््यपन्य, संि्यिन अनुितवी र तनरिन
• आपत््यिवीन ब्यि उद््यर कोर स््यपन्य र व्यवस््यपन
• रवु्य ि्यगरण, सशक्तिकरण र पररि्यिन
• रवु्य सवीप, उद्िक्शित्य तथि्य नेततृ्व तवक्यस

अप्यगंत्य भएक्य व्यक्ति तथि्य िेष् न्यगररक इक्यई
• िेष् न्यगररकको िगत, पररिरपत्र, सम्म्यन, स््यस््यन सुतवध्य, स्यि्यजिक सुरषि्य सम्बन्वी क्यर्ष
• िेष् न्यगररक लिव, दिव्य सेव्य केन्द्र, भेटघ्यटस्ि, आश्र केन्द्रको सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन
• सङ्घ तथि्य प्रिेशसँगको सिन्वरि्य अप्यङ्गत्य पुन:स््यपन्य केन्द्र तथि्य असति स््यह्यर केन्द्रको सञ््यिन 

र व्यवस््यपन
• अप्यङ्गत्य भएक्य व्यक्ति तथि्य असह्यरको िगत अद््यवसधक, पररिरपत्र तवतरण, स्यि्यजिक सुरषि्य 

तथि्य सुतवध्यको व्यवस््यपन तथि्य तवतरण
• अप्यगँत्य भएक्य व्यक्तििैत्रवी पूव्य्षध्यर तनि्य्षण तथि्य सञ््यिन
• अप्यङ्गत्य भएक्य व्यक्ति र असतिहरूको व्यवस््यपन सम्वन्वी अन्य क्यर्ष ।
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• एकि िदहि्य सम्वन्वी क्यर्ष

(ि) गैरसरक्यरवी संस््यपररि्यिन, सिन्वर तथि्य तनरिन उपश्यि्य
• स््यनवीरस्रि्य सि्यिकल््यण सम्वन्वी संघसंस््य (गैरसरक्यरवी, स्यि्यजिक तथि्य स्यिुि्ययरक 

संघसंस््य) को ित्य्ष, नववीकरण तथि्य तनरिन
• गुठवी, कोर तथि्य अन्य टष््हरुको व्यवस््यपन
• तनिवी तथि्य गैरसरक्यरवी षिते्रसँग सिन्वर र सहक्यर्ष
• सिन्वर र पररि्यिन
• स्यि्यजिक संघसंस््य सम्बन्वी अन्य तवरर । 

(छ)  स्यि्यजिक सुरषि्य क्यर्षक्ि तथि्य व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष उपश्यि्य
• स्यि्यजिक सुरषि्य सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, तनरिन  र अध्रन अनुसन््यन
• सङ्घ तथि्य प्रिेशिे तनध्य्षरण गरेको ि्यपिण् बिोजिि स्यि्यजिक सुरषि्य सम्बन्वी क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन
• स्यि्यजिक सुरषि्यको क्यर्य्षन्वरनको ि्यमग सङ्घ, प्रिेश र स््यनवीर सङ्घ संस््यसँग सम्पक्ष , सिन्वर र 

सहक्यर्ष
• स््यनवीर स्यि्यजिक सुरषि्य रोिन्य र व्यवस््यपन तथि्य आवश्यक तथ्य्यकं संकिन एवं व्यवस््यपन 
• आधतुनक प्रतबसधि्यफ्ष त व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष (िन्म, िृतु्, तवव्यह, बस्यईसर्यई, सम्वन् तवचे्ि र 

धि्षपुत्र धि्षपुत्रवी), अक्भिेि व्यवस््यपन तथि्य प्रततवेिन

(ि)  संसृ्तत, सम्पि्य, िलितकि्य तथि्य पर्षटन प्रबद््षन उपश्यि्य
• भ्यर्य, संसृ्तत र िलितकि्यको संरषिण र तवक्यस सम्बन्वी स््यनवीरस्रको नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, 

रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• पुर्यतत्व, प्र्यिवीन स््यरक तथि्य सङ्ग्ह्यिरको संरषिण, सम््यर, प्रबद््षन र तवक्यस
• परम्पर्यगरत रुपि्य िलिआएक्य ि्यत्र्य तथि्य पव्षको सञ््यिन र व्यवस््यपन
• स््यनवीर िहत्वक्य ध्यर्िक तथि्य स्यसृं्ततक सम्पि्यको व्यबस््यपन
• पर्षटकरीर िहत्वक्य स्ि तथि्य सम्पि्यको पदहि्यन, संरषिण र प्रवद््षन
• पर्षटन पूव्य्षध्यर तवक्यस तथि्य प्रोत्स्यहन
• पुर्यत्यप्त्वक, ध्यर्िक िहत्वक्य सम्पि्यहरुको संरषिण तथि्य सम्बद््षन
• भ्यर्य, संसृ्तत, ि्यत्र्य, पव्ष र िलितकि्यको संरषिण, प्रबद््षन र तवक्यस ।

६. वन, व्यत्यवरण, फोहोरिैि्य तथि्य तवपि ्व्यवस््यपन श्यि्य
(क)  वन, वन्यिन्,ु भू—संरषिण तथि्य िैतवक तवतवधत्य संरषिण श्यि्य

• वन, िङ्गि, वन्यिन्,ु िर्यिुरुङ्गवी, िि उपरोग, व्यत्यवरण, पर्य्षवरण तथि्य िैतवक तवतवधत्य 
सम्बन्वी स््यनवीर नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन

• स्यिुि्ययरक, ग््यिवीण तथि्य शहरवी, ध्यर्िक, कवलुिरतवी वनको संरषिण, सम्वद््षन, उपरोग र तनरिन 
• वन उपभोति्य सिूहको व्यवस््यपन
• िध्वतजी षिते्रको स्यिुि्ययरक, ध्यर्िक र कबलुिरतवी वनको व्यवस््यपन
• निवी दकन्यर, निवी उक्यस, नहर दकन्यर तथि्य सिक दकन्यरि्य वृषि्यरोपण व्यवस््यपन
• तनिवी तथि्य व्यवस्ययरक वनको प्रबद््षन र तनरिन
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• स्यव्षितनक ि्यिवी िग््य, प्यि्य व्य षिते्रि्य वषृि्यरोपण, सम््यर, उपरोग र व्यवस््यपन
• ििवीबटुवी तथि्य अन्य गैरक्यष् वन पैि्यव्यर सम्बन्वी, सभनेषिण, उत््यिन, सङ्किन,  प्रबद््षन, प्रशोधन, 

र बि्यर व्यवस््यपन
• वनबवीउ बगैिँ्य स््यपन्य, व्यवस््यपन र प्रवद््षन
• नस्षरवी स््यपन्य, तबरुव्य उत््यिन, तवतरण, रोपण र प्रवद््षन
• वन्यिन् ुर िर्यिुरुङ्गवीको संरषिण, व्यवस्ययरक प्यिन, उपरोग र अनुगिन
• वन्यिन्बु्यट स््यनवीर सिुि्यरि्य पनने प्रभ्यव रोकथि्यि, व्यवस््यपन 
• स््यनवीर प्र्यणवी उद््यन (चिदिर्यि्यन्य) को स््यपन्य र सञ््यिन
• स््यनवीर वन्यिन् ुपर्षटन र आरआि्षन
• स््यनवीरस्रि्य आिेटोपह्यरको व्यवस््यपन
• वन, वन्यिन् ुतथि्य िर्यिुरुङ्गवीको अक्भिेि्यङ्कन र अध्रन अनुसन््यन
• रैथि्यने प्रि्यततको संरषिण र प्रविर््धन
• मिि्यह्य प्रि्यततको तनरन्त्रण
• िैतवक तवतवधत्यको अक्भिेि
• स्यिुि्ययरक भूसंरषिण र सोि्य आध्यररत आर आि्षन क्यर्षक्ि
• भूसंरषिण र िि्यध्यर व्यवस््यपनिन्य स्यिुि्ययरक अनुकूिन
• ििव्यर ूपररवत्षन अनुकुिन क्यर्ष 
• आर आि्षनि्य आध्यररत ििवीबटुवीको संरषिण, प्रबद््षन, व्यवस््यपन

 (ि)  व्यत्यवरण, पर्य्षवरण एवं िि्यध्यरषिते्र संरषिण उपश्यि्य
• स्च् तथि्य स्स् व्यत्यवरण र िि्यध्यर तथि्य वन्यरिन्कुो संरषिण व्यवस््यपन सम्बन्वी नवीतत, 

क्यनून, क्यर्षक्ि तिू्षि्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन
• बषृि्यरोपण, हररर्यिवी तथि्य हररत षिते्रको प्रव्षद्न
• व्यर ुतथि्य ध्वनवीको प्रिूरण तनरन्त्रण
• ह्यतनक्यरक पि्यथि्षहरूको तनरिन तथि्य  तनरन्त्रण
• व्यत्यवरणवीर िोखिि न्यनूवीकरण
• न्यून क्यव्षनिुिवी तथि्य व्यत्यवरणिैत्रवी तवक्यस अविम्बन
• व्यत्यवरण संरषिण षिते्र तनध्य्षरण र व्यवस््यपन
• पदहरो तनरन्त्रण
• ििव्यर ूपररवत्षन अनुकुुिन क्यर्षक्ि 

(ग) फोहरिैि्य व्यवस््यपन उपश्यि्य
• फोहरिैि्य सङ्किन, पुन: उपरोग, प्रशोधन, तवसि्षन र सोको सेव्य शुल्क तनध्य्षरण र तनरिन
• ल््यण्दफि स्यईट व्यवस््यपन
• सरसफ्यई  तथि्य स््यस््यथििन्य फोहोरिैि्यको व्यवस््यपन
• स्यव्षितनक शौि्यिर व्यवस््यपन

(घ)  तवपि ्व्यवस््यपन, ब्यरुण रन्त्र, एमु्विेन्स उपश्यि्य
• तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य स््यनवीरस्रक्य आरोिन्यको क्यर्य्षन्वरन 

र तनरिन
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• तवपि ्पूव्ष तर्यरवी तथि्य प्रततक्यर्ष रोिन्य, िोखिि नू्यनवीकरण क्यर्ष रोिन्य
• तवपि ्पूव्ष तर्यरवी, िोि तथि्य उद््यर, र्यहत स्यिग्वीको पूव्ष भण््यरण, तवतरण र सिन्वर
• तवपि ्िोखिि षिते्रको नक््यङ्कन तथि्य बस्वीहरूको पदहि्यन र स््यन्यन्रण
• तवपि ्व्यवस््यपनि्य सङ्घ, प्रिेश र स््यनवीर सिुि्यर, संघ संस््य, तनिवीषिते्रसँग सहरोग, सिन्वर र 

सहक्यर्ष
• तवपि ्कोरको  स््यपन्य तथि्य सञ््यिन र स्ोत स्यधनको पररि्यिन
• तवपि ्पश््यत ्स््यनवीरस्रको पुनथि्य्ष ्यपन्य र पुनर्नि्य्षण
• तवपि ्सम्बन्वी तथ्य्यङ्क व्यवस््यपन र अध्रन अनुसन््यन
• प्र्यकृततक प्रकोपको रोकथि्यि र पूव्ष तर्यरवी
• तवपि ्िोखिि न्यनूवीकरणक्य ि्यमग पूव्ष सूिन्य प्रण्यिवी सम्बन्वी क्यर्षक्िको तिर्ुिृ्य र क्यर्य्षन्वरन, 
• ब्यरुण रन्त्र तथि्य एम्बिेुन्सको सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन
• स््यनवीर आपतक्यिवीन क्यर्ष सञ््यिन प्रण्यिवी

७.  भूमि व्यवस््यपन तथि्य भवन तनरिन श्यि्य
(क)  भू—उपरोग तथि्य वस्वी तवक्यस उपश्यि्य

• शहरवीकरण, बस्वी तवक्यस सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य सो सम्वन्वी रोिन्य तिु्षि्य, 
आरोिन्य पदहि्यन, अध्रन, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन

• आध्यरभूत आव्यसक्य रोिन्य तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• नगरप्यलिक्यि्य अव्यवस्स्त बसोब्यस व्यवस््यपन क्यर्षक्िको तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• आध्यरभूत बसोव्यस सम्बन्ि्य प्रिेश सरक्यरसँग सिन्वर
• रोिन्यबद् र व्यबस्स्त वस्वी तवक्यसक्य क्यर्षक्िको तिु्षि्य क्यर्य्षन्वरन
• एकरीकृत बस्वी तवक्यसक्य ि्यमग िग््यको एकरीकरण तथि्य िग््य तवक्यस र व्यबस््यपन
• आफनो षिते्रको भूउपरोग नवीतत, रोिन्य, क्यर्षक्ि तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन 
• व्यवस्स्त बस्वी तवक्यसक्य क्यर्षक्िको तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• संघवीर र प्रिेश क्यनुन बिोजिि स््यनवीर तहि्य सुकुम्व्यसवी पदहि्यन र अक्भिेि व्यवस््य
• स््यनवीरस्रि्य सुकुम्व्यसवी सम्वन्वी िवीतवकोप्यि्षन र वसोव्यस व्यवस््य
• एकरीकृत वस्वी तवक्यसक्य ि्यमग िग््यको एकरीकरण तथि्य िग््य तवक्यस र व्यवस््यपन ।

(ि) िग््य न्यपवी तथि्य नक््य, घरिग््य धनवी पुि्य्ष उपश्यि्य
• घरिग््य धनवी ित्य्ष प्रि्यणपुि्य्ष तवतरण तथि्य िगत व्यवस््यपन
• भूमिको वगजीकरण अनुस्यरको िगत 
• िग््यको दकत्त्यक्यट र भूिवी िगत (नक््य, से्स््य) तनि्य्षण र संरषिण
• सरक्यरवी प्ररोिनक्य ि्यमग िग््य प्र्यप्प्त, िुआब््य तनध्य्षरण तथि्य तवतरणि्य सिन्वर र सहिवीकरण
• िग््य तवव्यि सि्यध्यनि्य िेिमिि्यप र िध्स्त्य
• तवश्व सम्पि्य सूिवीि्य परेक्य स््यरक र पुर्यत्यप्त्वक िहत्व िग्यरत वन, सवीिस्यर षिते्र, तटवतजी षिते्रक्य 

िग््य सम्बन्वी िगत
(ग)  भवन तथि्य भवन संदहत्य एवं तनि्य्षण इि्यित (दिि्यइन सिेत) उपश्यि्य

• भवन सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण् तथि्य सो सम्वन्वी रोिन्य तिु्षि्य, आरोिन्य पदहि्यन, 
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अध्रन, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन,

• र्यदरिन्यर भवन संदहत्य तथि्य ि्यपिण् बिोजिि भवन तनि्य्षण अनुितत र तनरिन
• भवन तनि्य्षणको नक््य स्वीकृतत, संशोधन, तनरिन
• पुर्यतत्व, प्र्यिवीन स््यरक र संग्र्ह्यिर संरषिण, सम्बद््षन र पुन:तनि्य्षण,
• सरक्यरवी भवन, तवद््यिर, स्यिुि्ययरक भवन, सभ्यगृह तथि्य अन्य स्यव्षितनक भवन तथि्य संरिन्य 

तनि्य्षण र िि्षत संभ्यर,

८.  न्य्यर, क्यनून तथि्य ि्यनव असधक्यर प्रवद््षन श्यि्य
(क)  नगर प्रहरवी व्यवस््यपन उपश्यि्य

• संघवीर तथि्य प्रिेश क्यनूनको असधनि्य रहवी नगर प्रहरवीको सञ््यिन तथि्य व्यवस््यपन नवीतत, क्यनून, 
ि्यपिण्, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन, 

• नगर प्रहरवीि्यफ्ष त िेह्यरक्य क्यर्ष सम्प्यिन गनने,
• नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, तनण्षरहरु क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग,
• सम्पचत्तको संरषिण,
• नगरप्यलिक्यि्य हुने सभ्य सि्यरोह, परम्पर्य तथि्य ि्यत्र्य ि्यिपव्षको व्यवस््यपनि्य सहरोग,
• स््यनवीर बि्यर तथि्य प्यर्कङ्ग स्िको व्यवस््यपनि्य सहरोग,
• नगर प्रहरवी सम्बन्वी क्यर्षप्यलिक्यिे तोके बिोजििक्य नवीतत, रोिन्य, क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन,  
• नगर बस्वी सरसफ्यई सम्बन्वी ि्यपिण्को क्यर्य्षन्वरन र कसूर उपर छ्यनतवन र अनुसन््यन,
• स््यनवीर न्य्ययरक समिततिे गरेक्य आिेश, फैसि्य क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग,
• क्यर्य्षिर पररसर, सम्पि्य, स्यव्षितनक, ऐि्यनवी, पर्त िग््य, स्यव्षितनक भवन तथि्य भौततक 

पूव्य्षध्यरको संरषिण र सुरषि्य,
• तवपि ्व्यवस््यपनि्य सहरोग,
• अपर्यध रोकथि्यि तथि्य अनुसन््यनि्य सहरोग,
• फूटप्यथि व्यवस््यपन
• तनि्य्षण तनरिन
• गुणस्र तनरन्त्रण
• नगर प्रहरवी सम्बन्वी अन्य क्यर्ष ।

(ि)  न्य्यर, क्यनून तथि्य ि्यनव असधक्यर प्रवद््षन उपश्यि्य
• न्य्ययरक समिततको सचिव्यिर, न्य्यर, क्यनून, ि्यनव असधक्यर प्रवद््षन तथि्य िेिमिि्यप र िध्स्त्य, 

तनण्षर तथि्य फैसि्य क्यर्य्षन्वरन
• न्य्ययरक समिततको सचिव्यिर सम्वन्वी क्यर्ष
• न्य्यर तथि्य क्यनूनवी र्यज्यको पररप्यिन्य
• ि्यनव असधक्यरको संरषिण तथि्य प्रवद््षन
• व्यक्ति र सिुि्यरबवीि िेिमिि्यप र िध्स्त्यको व्यवस््यपन
• न्य्ययरक तनण्षर तथि्य फैसि्य क्यर्य्षन्वरन

(ग)  तवध्यरन उपश्यि्य
• क्यर्षप्यलिक्य तथि्य सभ्यि्य पेश गनु्षपनने तवक्भन्न नवीतत, तनरि तथि्य क्यनूनको िसौि्यि्य संरोिन र 
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सिन्वर

• नवीतत, क्यनुनको प्रि्यणवीक प्रततको संरषिण, प्रक्यसन र अक्भिेि
• तवध्यरन सम्वन्वी अन्य क्यर्ष ।

६. रोिन्य, अनुगिन तथि्य तथ्य्यकं श्यि्य
(क)  रोिन्य उपश्यि्य

• तवक्यस आरोिन्य तथि्य परररोिन्य सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य र तनरिन
• स््यनवीर तवक्यस नवीतत, अपिक्यिवीन, िध्क्यिवीन तथि्य िवीघ्षक्यिवीन तवक्यस रोिन्य तिू्षि्य, अनुगिन 

तथि्य िूल््यकंन
• आर्थिक, स्यि्यजिक, स्यसृँ्ततक, व्यत्यवरणवीर, प्रतवसध र पूव्य्षध्यरिन्य तवक्यसक्य ि्यमग आवश्यक 

आरोिन्य तथि्य परररोिन्यहरूको तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन, अनुगिन तथि्य िूल््यङ्कन
• ब्यर्रक तवक्यस क्यर्षक्ि, आरोिन्य तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन
• तवक्यस तनि्य्षण प्रकृर्यि्य स््यनवीर िनसहभ्यमगत्य अक्भबमृद्क्य क्यर्षक्ि तिु्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
• तवक्यस रोिन्यहरुको व्यत्यवरणवीर प्रभ्यव िूल््यकंन
• उपभोति्य समिततको तववरण, षिित्य तवक्यस
• तवक्यसक्य प्र्यथिमिकत्य प्र्यप्त षिते्र तनध्य्षरण
• संघवीर र प्र्यिेक्शक आरोिन्य, परररोिन्य क्यर्य्षन्वरनि्य सिन्वर, सहिवीकरण र सहरोग
• तवक्यस आरोिन्य तथि्य परररोिन्य सम्बन्वी अन्य क्यर्ष ।

(ि)  अनुगिन तथि्य िूल््यकंन उपश्यि्य
• तवक्यस आरोिन्यको अनुगिन, आवसधक प्रगतत तथि्य प्रततफिको सिवीषि्य
• तवक्यस रोिन्यको अनुगिन तथि्य िूल््यकंनको आध्यर तथि्य प्रदक्र्य तनध्य्षरण
• आरोिन्यको अध्रन, अनुसन््यन तथि्य प्रभ्यव िूल््यङ्कन
• तबररषिते्रगत नवीततको अनुगिन तथि्य िूल््यकंन

(ग)  तथ्य्यकं व्यवस््यपन उपश्यि्य
• तथ्य्यङक संकिन, व्यवस््यपन तथि्य प्ररोग सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन 

र तनरिन
• सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्द्रको स््यपन्य तथि्य सञ््यिन
• स््यनवीर तथ्य्यङक संकिन, प्रशोधन, अक्भिेखिकरण तथि्य तवतरण
• आध्यरभूत तथ्य्यकं संकिन र व्यबस््यपन : िनस्यङ्क्खक, प्र्यकृततक, आर्थिक, स्यि्यजिक, 

स्यसृं्ततक, भौततक पूब्य्षध्यर, रोिग्यरवीको अवस््य, कूि ग््यहस््, उत््यिन, प्रततव्यक्ति आर, ि्यनव 
तवक्यस सूिक्यङ्क, र्यिश्व तथि्य आरव्यर सिेतको तथ्य्यङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरवी सूिन्य प्रण्यिवीि्य 
आवद्त्य र प्यवत्ष चित्र तथि्य श्ोत नक््यको अद््यवसधक एवं अक्भिेि

• बरेोिग्यरको तथ्य्यकं संकिन
• स््यनवीर व्य्यप्यरको तथ्य्यङ्क प्रण्यिवी र अध्रन अनुसन््यन
• स्यि्यजिक सुरषि्य सम्बन्वी स््यनवीर तथ्य्यङ्क र सूिन्य व्यवस््यपन
• सम्पन्न भएक्य तथि्य ि्यिू रोिन्यको तववरण
• तबरषिते्रगत सूिन्य, तथ्य्यकंको संकिन, अक्भिेि
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• प्रिेश तथि्य संघसँग तथ्य्यकं एवं सूिन्य आि्यनप्रि्यन र सिन्वर
• सम््यव्य प्र्यकृततक श्ोत तथि्य  स्यधनको अक्भिेि (प्रोफ्यईि) व्यबस््यपन
• नगरप्यलिक्यको आवसधक तथि्य व्यर्रक क्यर्षक्ि र बिटे स्वीकृतत ।

द्ष्ब्: नगर क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यसथि उल्ल्खित तबररषिते्र सिेटन्े गरवी आफनो आवश्यकत्य र प्र्यथिमिकत्य 
अनुरुप क्यर्य्षिर, श्यि्य व्य उपश्यि्य व्य इक्यई सदहतको प्रश्यसतनक ढ्यिँ्य स्वीकृत गरवी ि्यगू 
गन्ष सके्छ  । 

अनुसूिवी –३
(तनरि ४ को उपतनरि (३) संग सम्वम्न्त)

वि्य समिततब्यट सम्प्यिन हुने क्यर्ष
(क)  वि्यस्रवीर तथ्य्यङ्क संकिन तथि्य अद््यवसधक गनने:

• आफनो वि्य क्भत्रको बस्गुत तववरण (निवीन्यि्य, ितैवक तवतवधत्य, ितनि पि्यथि्ष, िनसंख्यको 
बनोट, आर्थिक अवस््य, उद्ोगधन््य, क्शषि्य तथि्य स््यस््, सम्बन्वी तववरण आदि) तर्यर गनने, 
अद््यवसधक गिदै िैि्यने, 

• तनिवी घर तथि्य घरपररव्यरको िगत र्यख्ने, 
• ऐततह्यससक, पुर्यत्यप्त्वक, स्यसृं्ततक तथि्य ध्यर्िक िहत्वक्य सम्पि्य, प्र्यिवीन स््यरक, स्यव्षितनक 

तथि्य स्यिुि्ययरक भवन, स्यव्षितनक, ऐि्यनवी, पतजी िग््यको िगत र्यखे्न तथि्य संरषिण गनने,
• िुि्य षिते्र, िोक, घ्यट, प्यटवी, पौव्य, सत्ति, धि्षश्यि्य, िठ, िन्न्र, गुम्व्य, िल्जिि, िेवस्ि, 

ििरस्य, पर्त िग््य, ि्यिँ्यप्यि्य, िरनषिते्र, प्यनवीको िूि, पोिरवी, ति्यउ, इन्यर, कुव्य, ध्यर्य, 
ढँुगेध्यर्य, गुठवीघर, ब्यटो, सिक, पुि पुिेस्य, कुिो नहर, प्यनवी घट्, मििको तथ्य्यङ्क सङ्किन गरवी 
अद््यवसधक िगत र्यख्ने, संरषिण गनने र िण्वीकृत तथ्य्यङ्क र सूिन्य सदहतको वि्यको प्यव््ष  चित्र तर्यर 
तथि्य अद््यवसधक गनने ।

(ि)  वि्यक्य तवक्यस तनि्य्षणक्य रोिन्य तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन, अनुगिन तथि्य आवसधक प्रगतत सिवीषि्य गनने:
• सहभ्यगवीत्यिूिक रोिन्य तिु्षि्य प्रण्यिवी अनुस्यर बस्वी व्य टोिस्रब्यट रोिन्य तिु्षि्य प्रदक्र्य 

अविम्बन गरवी बस्वी तथि्य टोिस्रवीर रोिन्यको ि्यग सङ्किन, प्र्यथिमिकरीकरण तथि्य छनौट गनने,
• टोि तवक्यस संस््यको गठन र पररि्यिन तथि्य वि्यक्भत्र सञ््यिन हुने रोिन्यहरूक्य ि्यमग उपभोति्य 

समिततको गठन तथि्य सोको अनुगिन गनने,
• वि्यक्भत्रक्य रोिन्य तथि्य भौततक पूब्य्षध्यरको संरषिण, िि्षत सम््यर, रेििेि तथि्य व्यवस््यपन गनने,

(ग)  वि्यक्य तवक्यस तनि्य्षणक्य क्यर्षहरु गनने:
• ब्यिउद््यनको व्यवस््य गनने, 
• अनौपि्यररक क्शषि्य क्यर्षक्ि तथि्य प्र्यरस्म्क ब्यि तवक्यस केन्द्र सञ््यिन र व्यवस््यपन गनने, 
• पुस्क्यिर, व्यिन्यिर, स्यिुि्ययरक ससक्यई केन्द्र, ब्यिलिव तथि्य ब्यिसञ््यिको सञ््यिन र 

व्यवस््यपन गनने,
• वि्य तहको स््यस््यि केन्द्र तथि्य उप केन्द्रको व्यवस््यपन गनने,
• ब्यिब्यलिक्यहरूि्यई तब.सस.जि., पोलिरो, क्भट्यमिन “ए” को व्यवस््य गनने, 
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• पोरण क्यर्षक्िको सञ््यिन गनने,
• वि्य तहि्य स््यस् ् िनिेतन्य तवक्यस तथि्य  स््यस्“् सूिन्य क्यर्षक्िको सञ््यिन गनने, 
• शहरवी तथि्य ग््यिवीण स््यस् ् क्लितनकको सञ््यिन गनने, गर्यउने, 
• स्यव्षितनक शौि्यिर तथि्य स््यन गृहको तनि्य्षण र ब्वस््यपन गनने, गर्यउने, 
• वि्यस्रवीर स्यिुि्ययरक ध्यर्यको प्रबन्, कुव्य, इन्यर तथि्य पोिरवीको तनि्य्षण, संरषिण र  गुणस्र 

तनरिन गनने, 
• घरब्यट तनक्यस हुने फोहरिैि्यको सङ्किन र व्यवस््यपन, िोक तथि्य गल्वीहरूको सरसफ्यई, ढि 

तनक्यस, िरेक्य िन्यवरको व्यवस््यपन, सतहवी प्यनवीको तनक्यस तथि्य  प्यनवीको स्ोत संरषिण गनने, 
गर्यउने, 

• कृतर तथि्य फिफूि नस्षरवीको स््यपन्य, सिन्वर र प्रवद््षन तथि्य वि्यस्रवीर अगुव्य कृरक त्यलििको 
अक्भिुिवीकरण गनने,

• कृतर ििको ि्यग सङ्किन गनने, 
• कृतरि्य ि्यग्े रोगहरूको तववरण तर्यर गनने, 
• पशुपंछी तवक्यस तथि्य छ्यि्य िौप्यर्यको व्यवस््यपन, 
• वि्यक्भत्रको िरन षिते्र संरषिण तथि्य व्यवस््यपन गनने,
• स््यनवीर सिुि्यरक्य ि्यिपव्ष, भ्यर्य संसृ्ततको तवक्यसको ि्यमग कि्य, न्यटक, िनिेतन्यिूिक तथि्य 

स्यसृं्ततक क्यर्षक्ि गनने गर्यउने,
• स््यनवीर िौलिकत्य झश्ल्कने स्यसृं्ततक रवीततरवीव्यिि्यई संरषिण तथि्य प्रवद््षन गनने,
• वि्यक्भत्र िेिकुि पूब्य्षध्यरको तवक्यस गनने, 
• अन्र तवद््यिर तथि्य व्यिलिव ि्यफ्ष त िेिकूि क्यर्षक्िको सञ््यिन गनने गर्यउने, 
• वि्य षिते्रक्भत्रको व्यटोघ्यटो ि्यिू अवस््यि्य र्यख्ने तथि्य र्यख्न सहरोग गनने, 
• वि्यक्भत्रक्य सिक असधक्यरषिते्रि्य अवरोध र अततक्िण गन्ष नदिने, 
• ब्यटोघ्यटोको व्यढवी, पदहरो पनछ्यउने,
• घरेिुु उद्ोगको िगत सङ्किन तथि्य  सम््यव्यत्य पदहि्यन गनने,
• वि्यक्भत्र घरेिु उद्ोगको प्रविर््धन गनने, 
• प्रिलित क्यनून बिोजिि व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष, अद््यवसधक र सोको अक्भिेि संरषिण गनने, 
• व्यक्तिगत घटन्य ित्य्ष सम्बन्वी िनिेतन्य क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने,
• स्यि्यजिक सुरषि्य भत्त्य तवतरण तथि्य अक्भिेि अद््यवसधक गनने, 
• वि्यि्यई ब्यििैत्रवी बन्यउने, .
• वि्यक्भत्र आर्थिक तथि्य स्यि्यजिक रुपि्य पलछ परेक्य िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य, िलित, अप्यङ्गत्य भएक्य 

व्यक्ति, िषे् न्यगररक, अपिसंखक, सवीि्यन्कृत सिुि्यरको अक्भिेि र्यिवी स्यि्यजिक र आर्थिक 
उत््यन सम्वन्वी क्यि गनने, 

• तवक्भन्न सिुि्यरक्य बवीि स्यि्यजिक सिभ्यव र सौह्यि्षत्य क्यरि गनने, 
• ब्यितवव्यह, िदहि्य तवरुद्को दहसँ्य, छुव्यछुत, िहिे तथि्य ि्यइिो, हलिर्य प्रथि्य, छ्यउपिवी, कििरवी 

प्रथि्य, ब्यिश्ि, ि्यनव बिेतविन, तनरषिरत्य िस््य स्यि्यजिक कुररतवी र अन्तवश्व्यसको अन्यि गनने, 
गर्यउने, 

• प्रिलित क्यनूनको अधवीनि्य रहवी ि्यिपोत तथि्य भूमि कर, व्यवस्यर कर, वह्यि कर, तवज््यपन 
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कर, स:शुल्क प्यर्कङ्ग, नर्य ँव्यवस्यर ित्य्ष, ससफ्यररस िस्रु, सव्यरवी स्यधन कर, िनोरञ्न करको 
िेि्यिोि्य र सङ्किन गरवी नगरप्यलिक्यि्य प्रततवेिन सदहत रकि  बुझ्यउने,

• असति तबर्यिवी भएको बवे्यररस व्य असह्यर व्यक्तिि्यई नजिकको अस्पत्यि व्य स््यस्् केन्द्रि्य 
पुर्य्षई औरधोपि्यर गर्यउने, 

• असह्यर व्य वेव्यररस व्यक्तिको िृतु् भएि्य तनिको ि्यह संस््यरको व्यवस््य मिि्यउने, 
• सिक ब्यिब्यलिक्यको उद््यर र पुनसर््थि्यपन्य गनने, गर्यउने,
• वि्यक्भत्रको स्यिुि्ययरक वन, वनिन्य सम्पि्य र िैतवक तवतवधत्यको संरषिण र प्रविर््धन गनने,
• वि्य, टोि, बस्वीस्रि्य हररर्यिवी षिते्र तबस््यर गनने गर्यउने, 
• वि्यि्यई व्यत्यवरणिैत्रवी बन्यउने, 
• प्र्यङ्ग्यररक कृतर, सुरक्षित ि्यततृ्व, तवद््यथिजी भन्य्ष, पूण्ष िोप, िुि्य दिश्यिुति सरसफ्यई, व्यत्यवरणिैत्रवी 

तथि्य ब्यििैत्रवी श्यसनिस््य प्रविर््धन्यत्मक क्यर्षहरू गनने, गर्यउने ।
(घ) क्यनून बिोजििक्य तनरिन क्यर्ष गनने:

• वि्यक्भत्र सञ््यलित तवक्यस रोिन्य, आरोिन्य तथि्य संिग् उपभोति्य समिततहरूक्य क्यर्षको तनरिन 
गनने, 

• घरतनि्य्षण गुणस्र तथि्य भवन संदहत्य र ि्यपिण् अनुस्यर भए नभएको अनुगिन गनने, ससकिजी, 
िकिजीि्यई भूकम्प प्रततरोधवी भवन तनि्य्षण सम्वन्वी त्यलिि दिने, 

• ि्यद््यन्न, ि्यछ्य, ि्यसु, तरक्यरवी, फिफूि, पेर पि्यथि्ष तथि्य उपभोग् स्यिग्वीको गुणस्र र िूल्सूिवी 
अनुगिन गरवी उपभोति्य दहत संरषिण गनने,

• वि्यक्भत्रक्य उद्ोग धन््य र व्यवस्यरको प्रबद््षन गरवी िगत र्यखे्न,
• ह्यट बि्यरको व्यवस््यपन गनने, गर्यउने,
• तवदु्त िुह्यवट तथि्य िोरवी तनरन्त्रण गनने ।
• न्यत्य, न्यगररकत्य आदिको ससफ्यररस तथि्य प्रि्यक्णत गनने ।
• आफनो भौगोलिक षिते्र क्भत्रको तनि्य्षण क्यर्ष तथि्य अन्य सेवको प्ररोिनक्य ि्यमग तनि्य्षण स्यिग्वी, 

ज्य्यि्य, भ्यि्य, तथि्य िहशूिको स््यनवीर िररेट तोके् ।
• आफनो वि्यक्भत्रक्य उपभोति्य समितत, सहक्यरवी संस््य, तनिवी षिते्र िग्यरतक्य सब ै तवक्यस 

स्यझिे्यरहरुसँग तवक्यस तनि्य्षण तथि्य स्यव्षितनक सेव्य प्रव्यहि्य सिन्वर गनने ।
• सिर सिरि्य नेप्यि क्यनूनिे तोकेबिोजिि अन्य क्यि गनने ।

(ङ)  अक्भिेि व्यवस््यपन, ससफ्यररस तथि्य प्रि्यक्णत गनने
• पखञ्करण, न्यगररकत्य तथि्य अक्भिेि व्यवस््यपन
• िह्यनगरप्यलिक्यि्य व्यक्तिगत घटन्यको स््यनवीर तथ्य्यङ्क सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, 

क्यर्य्षन्वरन र तनरिन,
• संघवीर क्यनून र ि्यपिण् बिोजिि नगरप्यलिक्यि्य व्यक्तिगत घटन्य (िन्म,िृतु्, तवब्यह, बस्यइ 

सर्यइ, सम्बन् तवचे्ि र धि्षपुत्र र धि्षपुत्रवी) को ित्य्ष,
• आधतुनक प्रतवसध अपन्यई व्यक्तिगत घटन्यको अक्भिेि व्यवस््यपन र प्रततवेिन,
• नेप्यिवी न्यगररकत्यको प्रि्यणपत्रक्य ि्यमग ससफ्यररस िग्यरतक्य िहत्वपूण्ष अक्भिेिको व्यवस््यपन,
• स््यनवीर अक्भिेि व्यवस््यपन सम्बन्वी नवीतत, क्यनून, ि्यपिण्, रोिन्य, क्यर्य्षन्वरन र तनरिन,
• स््यनवीर स्रको अक्भिेि व्यबस््यपन ।



224

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
• न्यत्य प्रि्यक्णत गनने,
• न्यगररकत्य तथि्य न्यगररकत्यको प्रततलितप लिनक्य ि्यमग ससफ्यररस गनने,
• बह्यि करको िेि्यिोि्य ससफ्यररस गनने, 
• कोठ्य िोलन रोहबरि्य बस्,े
• िोहवी िगत कट््यको ससफ्यररस गनने,
• घरिग््य करको िेि्यिोि्य ससफ्यररस गनने,
• िन्म मितत प्रि्यक्णत गनने,
• व्य्यप्यर व्यवस्यर बन् भएको, सञ््यिन नभएको व्य ब््यप्यर ब्वस्यर हँुिै नभएको ससफ्यररस गनने,
• मिि्यपत्रको क्यगि गर्यउने तनवेिन ित्य्ष गन्ष ससफ्यररस गनने,
• तवव्यह प्रि्यक्णत तथि्य अतवव्यदहत प्रि्यक्णत गनने,
• तन:शुल्क व्य सशुल्क स््यस््यह उपि्यरको ससफ्यररस गनने,
• अङ्ग्ेिवी ि्यध्िि्य ससफ्यररस तथि्य प्रि्यक्णत गनने,
• घरप्यत्यि प्रि्यक्णत गनने,
• व्यक्तिगत तववरण प्रि्यक्णत गनने,
• पुि्य्षि्य घरक्यरि गनने ससफ्यररस गनने,
• फरक, फरक न्यि, थिर, िन्म मितत तथि्य प्रि्यक्णत िवुै न्यि गरेको व्यक्ति एकै हो भन्न ेससफ्यरवीश गनने,
• न्यि, थिर,िन्म मितत संशोधनको ससफ्यररस गनने,
• िग््य धनवीपूि्य्ष हर्यएको ससफ्यररस गनने,
• क्यगि र िनिुरवीन्यि्य प्रि्यक्णत गनने,
• दकत्त्यक्यट गन्ष ससफ्यररस गनने,
• संरषिक प्रि्यक्णत गनने तथि्य संस््यगत र व्यक्तिगत संरषिक ससफ्यररस गनने,
• िवीतवतसँगको न्यत्य प्रि्यक्णत गनने,
• हकव्यि्य व्य हकि्यर प्रि्यक्णत गनने,
• न्यिस्यरवी गन्ष ससफ्यररस गनने,
• िग््यको हक सम्बन्ि्य ससफ्यररस गनने,
• िृतकसँगको न्यत्य प्रि्यक्णत तथि्य सिर्द्िन  ससफ्यररस गनने,
• उद्ोग ठ्यउँस्यरवी गन्ष ससफ्यररस गनने,
• िवीतवत रहकेो ससफ्यररस गनने,
• पूव्ष प्र्यथिमिक तवद््यिर िोलने ससफ्यररस र अनुितत दिने,
• िग््य िूल््यङ्कन ससफ्यररस प्रि्यक्णत गनने,
• तवद््यिरको कषि्य थिप गन्ष  ससफ्यररस गनने,
• प्यिन पोरणको ि्यमग ससफ्यररस गनने,
• वैव्यदहक अदङ्गकृत न्यगररकत्य ससफ्यररस गनने,
• आर्थिक अवस््य कििोर व्य तबपन्नत्य प्रि्यक्णत गन्ष व्य आर्थिक अवस््य बलिरो व्य सम्पन्नत्य प्रि्यक्णत 
• तवद््यिर ठ्यउँ स्यरवी गन्ष ससफ्यररस गनने,
• ध्यर्य तथि्य तवदु्त िि्यनको ि्यमग ससफ्यररस गनने,
• प्रिलित क्यनून अनुस्यर प्रत््यरोजित असधक्यर बिोजििको अन्य ससफ्यररस व्य प्रि्यक्णत गनने ।
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अनुसूिवी – ४
(तनरि ४ को उपतनरि (४) सँग सम्बम्न्त)

प्रिुि, उपप्रिुि, वि्य अध्षि तथि्य सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर
१.  प्रिुिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१) प्रिुिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ:

(क) नगर सभ्य तथि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैक बोि्यउने र बठैकको प्रिुित्य गनने ।
(ि) नगर सभ्य तथि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य बठैकको क्यर्षसूिवी तथि्य प्रस््यव पेश गनने, गर्यउने।
(ग)  नगरप्यलिक्यको ब्यर्रक क्यर्षक्ि तथि्य बिटे तर्यर गरवी सभ्यि्य पेश गरेे् ।
(घ)  नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरि्य नगर सभ्यको असधवेशनको आव््यन र सि्यपनको घोरण्य गनने ।
(ङ)  नगरप्यलिक्यक्य उपप्रिुि व्य सिस्ि्यई नगरप्यलिक्यको क्यर्ष तवभ्यिन तनरि्यविवी अनुरुपको 

तवररगत क्यर्ष जिम्मवे्यरवी ब्यिँफ्यिँ तथि्य हेरफेर गनने ।
(ि)  नगरसभ्य र नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने ।
(छ)  नगर क्यर्षप्यलिक्यको िैतनक क्यर्षको स्यि्यन्य रेििेि, तनिनेशन र तनरन्त्रण गनने ।
(ि) उपप्रिुि तथि्य सिस्ि्यई नगरप्यलिक्यको क्यिक्य ि्यमग स्िेशक्भत्र क्यिि्य िट्यउने ।
(झ) क्यर्षक्यरवी असधकृतको स्यत दिनसम्मको तवि्य व्य स्िेशक्भत्रको क्यि स्वीकृत गनने ।
(ञ)  नगरप्यलिक्यको िि अिि सम्पचत्त हरेतवि्यर तथि्य िि्षत सम््यर गनने गर्यउने र आम््यनवी, िि्ष, 

दहस्यब र अन्य क्यगिपत्र सुरक्षित र्यखे्न, र्यख्न िग्यउने ।
(ट)  प्रिलित नेप्यि क्यनून बिोजिि आवश्यक ससफ्यररस गनने ।
(ठ)  नगर सभ्य व्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेक्य अन्य क्यि गनने ।

(२)  प्रिुििे आफनो अनुपस्स्तति्य उपप्रिुिि्यई क्यर्षव्यहक प्रिुि तोकुुु् पननेछ ।
२.  उपप्रिुिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१) उपप्रिुिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ: 

(क) न्य्ययरक समिततको संरोिक भई क्यर्ष गनने ।
(ि)  नगरप्यलिक्य प्रिुिको अनुपस्स्तति्य क्यर्षब्यहक प्रिुि भई क्यर्ष गनने ।
(ग)  नगरसभ्य, नगर क्यर्षप्यलिक्य तथि्य प्रिुििे तोकेक्य अन्य क्यर्ष गनने ।

(२)  उपप्रिुििे आफनो नगरप्यलिक्य षिते्रब्यदहर ि्यनु पि्य्ष प्रिुिि्यई ि्यनक्यरवी दिनु पननेछ ।
३.  वि्य अध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१) वि्य अध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ: 

(क)  आफनो वि्य समिततको अध्षि भई क्यर्ष गनने ।
(ि)  वि्य समिततक्य सिस्हरुि्यई वि्य समिततको क्यिको ब्यिँफ्यिँ गरवी सहिवीकरण तथि्य पररि्यिन 

गनने ।
(ग)  क्यर्षप्यलिक्यको सिस् भई क्यर्ष गनने ।
(घ)  वि्यको तवक्यस रोिन्य, बिटे तथि्य क्यर्षक्ि तर्यर गनने, गन्ष िग्यउने तथि्य स्वीकृततक्य ि्यमग 

नगरप्यलिक्यि्य पेश गनने ।
(ङ)  वि्यब्यट क्यर्य्षन्वरन हुने रोिन्य तथि्य क्यर्षक्िहरु क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने, ततनको अनुगिन गनने 

तथि्य आवसधक सिवीषि्य गनने गर्यउने ।
(ि)  प्रिलित नेप्यि क्यनून बिोजिि आवश्यक ससफ्यररस गनने ।
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(छ)  तोदकए बिोजिि व्य नगरप्यलिक्य प्रिुििे तोकेक्य अन्य क्यर्ष गनने ।

(२)  वि्यध्षििे आफनो अनुपस्स्तति्य सम्वम्न्त वि्य समिततको िषे् सिस्ि्यई क्यर्षव्यहक तोकरी सोको 
ि्यनक्यरवी नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई दिनुपननेछ ।

४. सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१)क्यर्षप्यलिक्यको सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि 
हुनेछ :–

(क)  क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य भ्यग लिने ।
(ि)  प्रिुििे तोकेको तबररगत षिते्रको संरोिक व्य अध्षि भई तोदकएको क्यर्ष गनने ।
(ग)  प्रिुििे तोकेक्य अन्य क्यर्ष गनने ।

(२)  सिस्िे नगरप्यलिक्य षिते्र ब्यदहर ि्यिँ्य प्रिुिि्यई ि्यनक्यरवी दिई ि्यनु पननेछ । 
५.  वि्य सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१) वि्य सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ:

(क)  वि्य समिततको बठैकि्य भ्यग लिने ।
(ि)  वि्य अध्षिको अनुपस्स्तति्य वि्यअध्षििे तोके बिोजिि क्यर्षव्यहक वि्य अध्षि भई क्यर्ष 

गनने ।
(ग)  वि्य अध्षििे तोकेक्य अन्य क्यर्ष गनने ।

(२)  वि्य सिस्िे नगरप्यलिक्य षिते्र ब्यदहर ि्यिँ्य वि्य अध्षिि्यफ्ष त क्यर्षप्यलिक्यि्यई ि्यनक्यरवी दिनु पननेछ। 

अनुसूिवी —५
तबररगत समिततहरुको तववरण

(तनरि ४ को उपतनरि (६) संग सम्वम्न्त)
(क)  स्यव्षितनक सेव्य तथि्य षिित्य तवक्यस समितत
(ि)  आर्थिक तवक्यस समितत
(ग)  स्यि्यजिक तवक्यस समितत
(घ)  पूव्य्षध्यर तवक्यस समितत
(ङ)  व्यत्यवरण तथि्य तवपि ्व्यवस््यपन समितत
(ि)  तबधरेक समितत
(छ)  िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समितत
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ५

नगर क्यर्षप्यलिक्य (क्यर्षसम्प्यिन) तनरि्यविवी, २०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०५।०३
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नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट गररने क्यर्षि्यई व्यवस्स्त गन्ष नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २१८ िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी 
ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे मितत २०७४/०५/०३ को तनण्षर्यनुस्यर िेह्यरक्य तनरिहरु बन्यएको छ । 

पररचे्ि १
प्र्यरस्म्क

१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्: (१) रस तनरि्यविवीको न्यि “ब्यणगङ्ग्य नगर क्यर्षप्यलिक्य (क्यर्षसम्प्यिन) तनरि्यविवी, 
२०७४” रहकेो छ ।
(२)  रो तनरि्यविवी तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्य: तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तनरि्यविवीि्य,–
(क)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ग)  “वि्य समितत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको वि्य समितत सम्झनु पछ्ष  । 
(घ)  “प्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुिि्यई सम्झनु पछ्ष  ।  
(ङ)  “उपप्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको उपप्रिुिि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “वि्यध्षि” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको वि्यको वि्य अध्षिि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(छ) “क्यर्षक्यरवी असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको क्यर्षक्यरवी असधकृत सम्झनु पछ्ष  ।
(ि)  “सिस्” भन्न्यिे क्यर्षप्यलिक्यको सिस् सम्झनु पछ्ष  र सो शब्दिे क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुि, 

उपप्रिुि तथि्य वि्यअध्षि सिेति्यई िन्यउँछ ।
(झ)  “सभ्य” भन्न्यिे नगरसभ्यि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
(ञ) “क्यर्षतवभ्यिन तनरि्यविवी” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्षतवभ्यिन तनरि्यविवी, 

२०७४ सम्झनुपछ्ष  ।
(ट) ”वि्य सचिव” भन्न्यिे वि्यसमिततको सचिवको क्यिक्यि गन्ष िदटएको कि्षि्यरवी सम्झनुपछ्ष  ।

३.  क्यिको फर्छ्यौट: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्षसम्प्यिन र क्यिको फर्यौक्यट रस तनरि्यविवीि्य भएको व्यवस््य 
बिोजिि हुनेछ  ।
 (२) उपतनरि (१) बिोजििको क्यिको फर्यौ ुट गि्य्ष तोदकएको असधक्यरवी व्य तनक्यरब्यट गनु्षपननेछ । 
 

पररचे्ि २
प्रिुिब्यट क्यिको फर्छ्यौट

४.  प्रिुििे सम्प्यिन गनने क्यि:(१) संतवध्यन र अन्य प्रिलित क्यनूनको अधवीनि्य रहवी नगरप्यलिक्यको स्यि्यन्य 
तनिनेशन, तनरन्त्रण र सञ््यिन गनने प्रिुि जिम्मवे्यरवी प्रिुिको हुनेछ ।
(२)  प्रिलित क्यनुनि्य क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुििे गनने भनवी दकट्यन भएक्य क्यिहरु तनि स्रं व्य तनिब्यट 

असधक्यर प्रत््यरोिन भए बिोजिि सम्प्यिन हुनेछ ।
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(३)  उपतनरि (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्रिलित क्यनूनि्य प्रिुििे गनने भनवी दकट्यन 
नभएक्य क्यिको सम्बन्ि्य क्यर्षप्यलिक्यब्यट सम्प्यिन हुने क्यर्षको स्यि्यन्य रेििेि, सञ््यिन र तनरन्त्रण 
गनने जिम्मवे्यरवी प्रिुिको हुनेछ ।

(४)  उपतनरि (१) बिोजििको जिम्मवे्यरवी पुर्य गनने क्िि्य प्रिुििे क्यर्षप्यलिक्य अत््ष)गतक्य तनक्यरहरुि्य 
प्रिलित क्यनून तथि्य स्वीकृत नवीतत तथि्य तनण्षर अनुरुप क्यर्ष सञ््यिन भईरहकेो छ,छैन तनरवीषिण गनने, 
वि्य समिततहरुबवीि सिन्वर गनने, तवररगत श्यि्य/क्यर्य्षिरहरुि्यई तनिनेशन दिने र आवश्यकत्य अनुस्यर 
क्यिको प्रगतत तववरण लिने क्यर्ष गन्ष सके्छ ।

(५)  प्रिुि कुनै क्यरणवश उपस्स्त नरहकेो अवस््यि्य रस तनरि्यविवी बिोजिि प्रिुििे गनु्षपनने क्यि 
उपप्रिुि व्य तनिको सिेत अनुपस्स्तति्य प्रिुििे तोकेको क्यर्षप्यलिक्यको सिस्िे त्स्ो क्यि 
सम्प्यिन गन्ष सके्छ ।

  तर, प्रिलित क्यनुनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएकोि्य सोहवी व्यबस््य बिोजिि हुनेछ ।
(६)  क्यर्षप्यलिक्यको कुनै सिस् अनुपस्स्त भएि्य त्स्ो सिस्िे गनु्षपनने क्यिको ि्यमग प्रिुििे अकको 

सिस्ि्यई जिम्मवे्यरवी तोक् सके्छ ।
५.  प्रिुििे तनण्षर गनु्षपनने: (१) सभ्य र क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश हुने तवरर ब्यहके िईु व्य िईुभन््य बढवी वि्यसमितत र 

तवररगत श्यि्यहरुबवीि कुनै तवररि्य ितभेि हुन गएि्य प्रिुििे गरेको तनण्षर अम्न्ि हुनेछ । 
(२)  उपतनरि  (१) बिोजिि ितभेि भएको तवरर तनण्षरक्य ि्यमग क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रिुि सिषि पेश 

गनु्षपननेछ ।
(३)  सभ्य व्य क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश हुने तवरर ब्यहकेक्य सहक्यर्ष तथि्य सिन्वरक्य ि्यमग प्रिेश व्य संघि्य पेश 

गनु्ष पनने तवररक्य सम्बन्ि्य प्रिुििे गरेको तनण्षर अम्न्ि हुनेछ ।
६.  असधक्यर प्रत््यरोिन गन्ष सके्: (१) कर िग्यउने, कर छुट दिने व्य ऋण लिने िस््य तवरर र सभ्यि्य पेश गनु्षपनने 

ब्यहकेक्य अन्य तवररि्य क्यर्षप्यलिक्यिे प्रिुि व्य उपप्रिुि व्य सिस्ि्यई असधक्यर प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।
(२)  प्रिुििे प्रिलित क्यनून बिोजिि आफूि्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् ेकुनै असधक्यर उपप्रिुि व्य सिस् व्य 

क्यर्षक्यरवी असधकृत, तबररगत श्यि्यक्य प्रिुि व्य वि्य अध्षिि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।
(३)  उपतनरि (१) र (२) बिोजिि प्रत््यरोजित असधक्यरको प्ररोग गरवी सम्प्यिन गररएक्य क्यिको तवररि्य 

सम्बम्न्त असधक्यरवीिे क्यर्षप्यलिक्य सिषि ि्यससक रुपि्य प्रगतत तववरण पेश गनु्ष पननेछ ।  
(४)  आफूि्यई प्रत््यरोजित असधक्यरको जिम्मवे्यरवीपूव्षक प्ररोग गनु्ष सम्बम्न्त असधक्यरवीको  कत्षब् हुनेछ ।

 पररचे्ि ३
नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट क्यिको फर्छकोट

७.  क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनु्षपनने तवरर: (१) अनुसूिवी–१ ि्य उल्ल्खित तवररहरुको तनण्षर गि्य्ष  क्यर्षक्यरवी असधकृतिे 
प्रिुिको तनिनेशन अनुस्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य प्रस््यव पेश गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) ि्य िेखिएक्य तवरर िध् ेकुनै तवररि्य तनरि २१ बिोजिि गदठत समिततब्यट तनण्षर 

लिनसके् गरवी क्यर्षप्यलिक्यिे जिम्मवे्यरवी सुम्पन सके्छ ।
(३) उपतनरि (१) बिोजिि प्रिुििे अन्यथि्य आिेश दिएि्य ब्यहके नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश हुने 

प्रस््यव स्यि्यन्यतर्य अनुसूिवी–२ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य क्यर्षक्यरवी असधकृतिे पेश गननेछ ।
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(४)  उपतनरि (३) बिोजििको प्रस््यवि्य कुनै श्यि्यको र्यरसि्यवेश हुन आवश्यक िेिेि्य क्यर्षक्यरवी 

असधकृतिे सम्बम्न्त श्यि्यको र्यरसिेत सि्यवेश गरवी पेश गननेछ ।
८.  प्रस््यव स्यथि संिग् हुनुपनने क्यगि्यत: (१) तनरि ६ को उपतनरि (३) बिोजिि क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य तनण्षर्यथि्ष 

कुनै तवरर पेश गनु्षपि्य्ष सम्बम्न्त तवररगत श्यि्य व्य वि्य समिततको क्यर्य्षिरिे सो तवररसँग आवश्यक तववरण 
सि्यवेश गरवी प्रस््यव तर्यर गरवी क्यर्षक्यरवी असधकृत सिषि पेश गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि पेश भएको प्रस््यव र सो स्यथि पेश भएक्य क्यगि्यतहरु क्यनूनसम्मत छन ्छैनन ्

ि्यिँ गरवी क्यनूनसम्मत नभएि्य तनरमित व्य क्यनूनसम्मत बन्यउने जिम्मवे्यरवी क्यर्षक्यरवी असधकृतको 
हुनेछ।

(३)  उपतनरि (१) बिोजिि पेश भएको प्रस््यव क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रिुिको स्वीकृतत लिई 
प्र्यथिमिकत्यक्िसिेत तनध्य्षरण गरवी तनण्षरको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश गनु्ष पननेछ ।

९.  क्यर्षसूिवीको तववरण: (१) क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य छिफि हुने तवररको क्यर्षसूिवी तनरि ८ बिोजिि प्र्यप्त 
प्रस््यवहरुको आध्यरि्य क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रिुिको तनिनेशन बिोजिि तर्यर गननेछ । 
 तर, प्रिुििे अन्यथि्य आिेश दिएकोि्य प्रस््यवको रुपि्य पेश नभएको तवररि्यई पतन  छिफिको 

क्यर्षसूिवीि्य सि्यवेश गन्ष सदकनेछ ।
(२)  बठैकको क्यर्षसूिवी स्यि्यन्यतर्य: क्यर्षप्यलिक्यको बठैक बस्भुन््य तवीन दिन अग्यवै क्यर्षक्यरवी असधकृतिे 

सब ैसिस्हरुि्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । 
  तर, तवररको गस्म्रत्य हरेवी क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य छिफि हुने प्रस््यव तवतरण नगरवी िौखिक 

सूिन्यको आध्यरि्य पतन छिफि गन्ष सदकनेछ ।  
१०. क्यर्षप्यलिक्यको बठैक: (१) क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रिुिको तनिनेशनि्य क्यर्षप्यलिक्यको बठैक  बोि्यउनेछ ।

(२)  क्यर्षक्यरवी असधकृत क्यर्षप्यलिक्यको सचिवको रुपि्य बठैकि्य उपस्स्त हुनेछ । 
(३)  प्रिुििे क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको अध्षित्य गननेछ ।
(४)  क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको क्यर्षसूिवी, मितत, सिर र स््यनक्य सम्बन्ि्य कतिवीि्य तवीन दिन अग्यवै प्रिुिको 

तनिनेशन अनुस्यर क्यर्षप्यलिक्यक्य सब ैसिस्ि्यई क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सूिन्य दिनु पननेछ । 
(५)  क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य कतिवीि्य ५१ प्रततशत सिस् उपस्स्त हुनुपननेछ ।
(६)  उपतनरि (५) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उपतनरि (४) बिोजििको सूिन्य हँुि्यह’ँिै पतन 

५१ प्रततशत सिस् उपस्स्त नभई गणपुरक संख्य पुग् नसकेि्य िोश्ो पटकको बठैकि्य एक िौथि्यई 
सिस् उपस्स्त भएि्य पतन बैठक बस् सके्छ ।

(७)  क्यर्षप्यलिक्यको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध क्यर्षप्यलिक्यिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि  हुनेछ । 
११.  बठैकको तनण्षर : (१) स्यि्यन्यतर्य क्यर्षप्यलिक्यको बठैकको तनण्षर सव्षसम्मत रुपि्य हुनेछ ।

(२) उपतनरि (१) बिोजिि सव्षसम्मततनण्षर हुन नसकेि्य बहुित सिस्हरुको भ्यवन्यि्यई सिेटवी प्रिुििे 
गरेको तनण्षर बठैकको तनण्षर हुनेछ । 

१२.  तनण्षरको अक्भिेि: (१)क्यर्षक्यरवी असधकृत क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य उपस्स्त हुनेछ र क्यर्षप्यलिक्यब्यट भएक्य 
तनण्षरको अक्भिेि तर्यर गननेछ ।
(२)  बठैकको तनण्षरको अक्भिेि छुटै् तनण्षर पुस्स्क्यि्य र्यख्नुपननेछ ।
(३)  उपतनरि (२) बिोजििको तनण्षर पुस्स्क्य क्यर्षक्यरवी असधकृतको जिम्म्यि्य रहनेछ ।

१३.  तनण्षर प्रि्यक्णत तथि्य तवतरण गनने: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्य बठैकको तनण्षर क्यर्षक्यरवी असधकृतिे  िईु दिनक्भत्र 
प्रि्यक्णत गननेछ । 
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(२)  क्यर्षक्यरवी असधकृतिे उपतनरि (१) बिोजििप्रि्यक्णत भएको तनण्षरको प्रतत तवीन दिन क्भत्र नगर 

क्यर्षप्यलिक्यक्य सिस्, तवररगत श्यि्य र वि्य समितति्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । 
तरक्यनून बिोजिि गोप् र्यखु्न पनने तनण्षर तथि्य सूिन्यहरुउपिब्ध गर्यइने छैन । 

१४.  तनण्षरको क्यर्य्षन्वरन: (१)अनुसूिवी १ ि्य िेखिएक्य तवररि्य क्यर्षप्यलिक्यब्यट तनण्षर भएपलछ सम्बम्न्त 
पि्यसधक्यरवी व्य तनक्यरिे क्यर्य्षन्वरन गनु्षपननेछ ।
(२)  क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर क्यर्य्षन्वरन भए व्य नभएको सम्बन्ि्य प्रिुििे अनुगिन गन्ष व्य गर्यउन सके्छ।
(३)  उपतनरि (२) बिोजिि अनुगिन गि्य्ष व्य गर्यउँि्य तनण्षर क्यर्य्षन्वरन भएको निेखिएि्य सोको 

क्यर्य्षन्वरन गन्ष सम्बम्न्त व्यक्ति व्य तनक्यरि्यई प्रिुििे आवश्यक तनिनेशन दिन सके्छ ।
१५.  क्यर्षप्यलिक्यको समितत गठन : (१) क्यर्षप्यलिक्यिे क्यर्षप्यलिक्यि्य तनण्षरको ि्यमग पेश भएक्य प्रस््यवि्य तनण्षर 

गनु्षपूव्ष आवश्यकत्य अनुस्यर र्यर, सल््यह र सुझ्यव लिनक्य ि्यमग िेह्यर बिोजििक्य समितत रहनेछन ्:–
(क)  स्यव्षितनक सेव्य तथि्य षिित्य तवक्यस समितत
(ि)  आर्थिक तवक्यस समितत
(ग)  स्यि्यजिक तवक्यस समितत
(घ)  पूव्य्षध्यर तवक्यस समितत
(ङ)  व्यत्यवरण तथि्य तवपि ्व्यवस््यपन समितत
(ि)  तबधरेक समितत
(छ)  िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समितत

(२)  उपतनरि (१) बिोजििक्य समितति्य रहने संरोिक प्रिुििे तोके बिोजिि र सिस्हरु क्यर्षप्यलिक्यिे 
तोके बिोजिि रहने छन ्।

(३)  समिततिे आवश्यकत्य अनुस्यर सम्बम्न्त समितति्य नरहकेो सिस् व्य अन्य कुनै तवशेरज् व्य 
असधक्यरवीि्यई समिततको बठैकि्य आिन्त्रण गन्ष सके्छ ।

(४)  समिततको बठैकि्य प्रिुि स्रं उपस्स्त भएको अवस््यि्य तनिब्यट र अन्य अवस््यि्य समिततक्य 
संरोिकब्यट बठैकको प्रिुित्य हुनेछ । समिततको संरोिकको अनुपस्स्तति्य बठैकको प्रिुित्य बठैकि्य 
उपस्स्त सिस्हरुिध् ेज्येष् सिस्िे गननेछ ।

(५)  क्यर्षक्यरवी असधकृत व्य तनििे तोकेको असधकृतिे समिततको बठैकि्य उपस्स्त भई तनण्षरको अक्भिेि 
तर्यर गरवी प्रि्यक्णत गननेछ ।

(६)  उपतनरि (१) बिोजििक्य समिततहरुको क्यर्षषिते्र अनुसूिवी –३ ि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ ।
१६.  क्यर्षभ्यर िुति भएपलछ क्यगि दफत्य्ष गनु्षपनने:िुनसुकै क्यरणब्यट आफनो पिब्यट िुति भएको सिस्िे पििुति 

भएको स्यतदिनक्भत्र आफनो जिम्म्यि्य रहके्य समू्पण्ष क्यगि्यत तथि्य अन्य कुनै सम्पचत्त भए सोसिेत क्यर्षप्यलिक्यि्य 
बझु्यई सोको तनस््य लिनु पननेछ ।

१७. प्रवति्य तथि्य सूिन्य असधक्यरवी तोके्: (१) क्यर्षप्यलिक्यिे आफूिे सम्प्यिन गरेक्य क्यर्ष व्य तनण्षरहरु स्यव्षितनक 
ि्यनक्यरवीि्य ल््यउन कुनै सिस्ि्यई प्रवति्य तोके्छ ।
(२)  उपतनरि (१)बिोजिि तोदकने प्रवति्यिेे क्यर्षप्यलिक्यको तफ्ष ब्यट ि्यरवी गनु्षपनने स्यव्षितनक िहत्वको 

सूिन्य, वतिव्य, तवज्प्प्त आदि स्यव्षितनक गनने क्यर्ष सिेत गन्ष सके्छ ।
(३)  क्यर्षक्यरवी असधकृतिे कुनै एक असधकृति्यई सूिन्य असधक्यरवी तोके्छ ।
(४)  उपतनरि (३) विोजिि तोदकने सूिन्य असधक्यरवीेिे क्यर्षप्यलिक्यसंग सम्वम्न्त सूिन्य क्यनून विोजिि 
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प्रव्यह गननेछ ।

पररचे्ि ३
क्यर्षक्यरवी असधकृत, तवररगत श्यि्य र वि्य समिततब्यट क्यिको फर्यौप्ट

१८.  क्यर्षक्यरवी असधकृतब्यट क्यिको फर्यौतवट: (१)क्यर्षप्यलिक्यिे गनने भनवी तोदकएक्य क्यिहरुिध् े वि्य समितत 
र तवररगत श्यि्यब्यट सम्प्यिन गनने गरवी दकट्यन गररएक्य क्यि ब्यहेकक्य अन्य सब ैक्यिहरु तथि्य संघ र प्रिेश 
तहब्यट प्रत््यरोिन भएक्य क्यिहरु प्रिुिको स्यि्यन्य तनिनेशनि्य रहवी क्यर्षक्यरवी असधकृतब्यट सम्प्यिन हुनेछ । 
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि गररने क्यिहरु क्यर्षक्यरवी असधकृतिे नगरप्यलिक्यको तवररगत श्यि्य तथि्य वि्य 

क्यर्य्षिरि्यफ्ष त सम्पन्न गर्यउन सके्छ । तनििे आफनो तनिनेशन र तनरन्त्रणि्य सम्प्यिन गरेक्य क्यिहरुको 
प्रगतत तववरण तनरमित रुपि्य प्रिुि सिषि र आवसधक रुपि्य क्यर्षप्यलिक्य सिषि प्रस्तु गनु्ष पननेछ । 

(३)  क्यर्षप्यलिक्य व्य प्रिुिब्यट प्रत््यरोिन भएक्य क्यिहरु क्यर्षक्यरवी असधकृतिे सम्प्यिन गननेछ ।
१९.  क्यर्षक्यरवी असधकृतको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: (१) नगरप्यलिक्यको क्यर्षक्यरवी असधकृत नगर क्यर्षप्यलिक्यको 

सचिव हुनेछ ।
(२)  प्रिलित क्यनून तथि्य रस तनरि्यविवीको अधवीनि्य रहवी प्रिुिको तनिनेशन र ि्यतहति्य रहवी नगर 

क्यर्षप्यलिक्यको सचिवको प्रिुि क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क)  नगर क्यर्षप्यलिक्य तथि्य नगर सभ्यब्यट भएक्य तनण्षरहरु क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने र सोको 

अनुगिन गनने।
(ि)  प्रिुिि्यई नगरसभ्य र क्यर्षप्यलिक्य तथि्य सो अन्ग्षतक्य तनक्यरहरुको िहत्वपूण्ष क्यि 

क्यरव्यहवीहरुको तवररि्य सिर सिरि्य ि्यनक्यरवी गर्यउने ।
(ग) नगर क्यर्षप्यलिक्य अन्रगतक्य सब ैतनक्यरहरुको क्यि क्यरब्यहवीि्यई िुस् र प्रभ्यवक्यरवी बन्यउन 

आवश्यक तनिनेशन दिने, अनुगिन र सुपररवेषिण गनने ।
(घ) प्रिलित क्यनून बिोजिि नगर क्यर्षप्यलिक्यको प्रश्यसतनक तथि्य आर्थिक क्यर्ष सम्प्यिन गनने 

गर्यउने ।
(ङ)  प्रिलित क्यनूनिे तोकेक्य अन्य क्यिहरु गनने ।

२०.  असधक्यर प्रत््यरोिन: (१) क्यर्षक्यरवी असधकृतिे आफूि्यई प्र्यप्त असधक्यरिध् ेकुनै असधक्यर तबररगत श्यि्य 
व्य नगरप्यलिक्यको कुनै असधकृत कि्षि्यरवी व्य वि्य सचिवि्यई प्रत््यरोिन गरवी क्यर्ष सम्प्यिन गन्ष सके्छ । 
 
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि असधक्यर प्रत््यरोिन लिखित रुपि्य हुनुपननेछ र एक पटक प्रत््यरोिन गरेको 

असधक्यर तवशेर क्यरण परवी दफत्य्ष लिनुपनने भएि्य सोको औचित् सदहतको ि्यनक्यरवी प्रिुिि्यफ्ष त 
क्यर्षप्यलिक्यि्यई गर्यउनु पननेछ ।

  (३) आफूि्यई प्रत््यरोजित असधक्यर प्ररोग गनु्ष सम्बम्न्त असधक्यरवीको कत्षब् हुनेछ । 

२१.  वि्य समिततब्यट क्यिको फर्यौसधट: (१) वि्य समिततब्यट गररने क्यिहरु वि्य अध्षि व्य तनिको तनिनेशनि्य 
सम्प्यिन गररनेछ ।
(२) एकभन््य बढवी वि्यसँग सरोक्यर र्यख्ने तवरर व्य वि्य समिततिे गननेगरवी स्पष् रुपि्य दकट्यन नभएक्य तवरर 
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व्य स्वीकृत ब्यर्रक क्यर्षक्िि्य नसिेटवीएक्य तवररि्य वि्य समिततिे नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गरवी प्र्यप्त 
तनिनेशन बिोजिि गनु्ष पननेछ ।

२२.  तवररगत श्यि्यब्यट क्यिको फर्यौप्यट:(१) नेप्यिको संतवध्यन तथि्य प्रिलित क्यनूनिे स््यनवीर तहि्य हस््यन्रण 
भै आएक्य क्शषि्य, स््यस् ् , कृतर, पशु तवक्यस, ससिं्यई, ि्यनेप्यनवी तथि्य सरसफ्यई, स््यनवीर आर्थिक तवक्यस, 
पूव्य्षध्यर तवक्यसिग्यरतक्य अन्य क्यर्षहरु र नगर क्यर्षप्यलिक्य क्यर्षतवभ्यिन तनरि्यविवी,२०७४ बिोजिि 
तबररगत श्यि्यब्यट संि्यिन हुने क्यिहरु क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षर तथि्य क्यर्षक्यरवी असधकृतको स्यि्यन्य तनिनेशन र 
तनरन्त्रणि्य रहवी तबररगत श्यि्य प्रिुिको तनिनेशन र तनरन्त्रणि्य सम्प्यिन गररनेछ ।
(२)  नगरप्यलिक्यिे आफनोसंचित कोरब्यट संि्यिन गनने तवररगत षिते्रसँग सम्बम्न्त तवररक्य सब ै क्यर्ष 

उपतनरि (१) बिोजििक्य तवररगत श्यि्यि्यफ्ष त क्यर्य्षन्वरन गननेछ ।

पररचे्ि ४
तवतवध

२३.  पर्यिश्ष लिनुपनने: (१) िेह्यरक्य तबररि्य तनण्षर गनु्षपूव्ष प्रिुििे क्यर्षक्यरवी असधकृति्यफ्ष त सम्बम्न्त श्यि्य (तवत्त 
व्यवस््यपन श्यि्य, रोिन्य श्यि्य, प्रश्यसन श्यि्य, क्यनूनसंग सम्बम्न्त श्यि्य)को पर्यिश्ष लिनु पननेछ ।

स्वीकृत ब्यर्रक क्यर्षक्िभन््य ब्यहकेक्य क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने तवरर,
स्वीकृत ब्यर्रक क्यर्षक्िि्य हरेफेर व्य संशोधन गनने तवरर,
अन्य तनक्यरसँगको सिन्वरि्य क्यर्ष सञ््यिन गनने तवरर,
नर्य ँतनरि, आिेश, तनिनेक्शक्य व्य क्यर्षतवसध ि्यरवी गनु्षपनने तवरर,
कर, शुल्क, िस्रु सम्बन्वी तवरर,

(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तनण्षर भएक्य तवररहरु क्यर्षप्यलिक्य व्य नगरसभ्यि्य छिफिक्य ि्यमग प्रस्तु 
गररनेछ । 

२४.  ऐन सम्बन्वी क्यर्षतवसध: (१) नगर क्यर्षप्यलिक्यको तफ्ष ब्यट सभ्यसिषि प्रस्तु गररने ऐनको िस्ौि्य स्वीकृततक्य 
ि्यमग क्यर्षक्यरवी असधकृतिे प्रिुि ि्यफ्ष त क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश गनु्षपननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तबधरेक तिु्षि्य गन्षको ि्यमग एक तबधरेक समितत रहनेछ । तबधरेक िसौि्य गन्ष 

क्यर्षक्यरवी असधकृतिे आवश्यक व्यवस््य मिि्यउने छ ।
  (३) उपतनरि (१) बिोजिि पेश भएको ऐनको िस्ौि्यि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको स्वीकृतत प्र्यप्त 

भएपलछ प्रिुििे सभ्यसिषि पेश गनु्ष पननेछ ।
 

२५.  श्ोत अनुि्यन समितत, र्यिस् र व्यरको अनुि्यन (बिटे) र कर सम्बन्वी प्रस््यव:(१) प्रते्क बर्ष नगर 
क्यर्षप्यलिक्यको ब्यर्रक बिटे तर्यर गन्षको ि्यमगप्रिुिको संरोिकत्वि्य स्ोत अनुि्यन समितत तथि्य क्यर्षप्यलिक्यको 
आर्थिक तबरर हेन्ष तोदकएको सिस्को संरोिकत्वि्य क्यर्षक्ि तथि्य बिेट तिु्षि्य समितत गठन हुनेछ ।
(२) उपतनरि (१) बिोजििक्य समितति्य रहने सिस् तथि्य सिस् सचिव क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेबिोजिि हुनेछ 

।
(३) उपतनरि (१) बिोजिि गदठत समिततिे तर्यर गरेको बिटे तथि्य क्यर्षक्ि तवतनरोिन ऐनको रुपि्य 

प्रिुि व्य तनििे तोकेको आर्थिक षिते्र हनेने क्यर्षप्यलिक्यको सिस्ि्यफ्ष त नगर सभ्यि्य पेश गररनेछ ।
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(४)  उपतनरि (२) बिोजिि पेश भएको तवतनरोिन ऐनसभ्यब्यट स्वीकृत भई प्रिुिब्यट प्रि्यक्णकरण 

भएपलछ ि्यगू हुनेछ ।

२६.  गोपनवीरत्य र्यख्नुपनने:कुनै पतन सिस्िे आफू पिि्य बह्यि रहँि्य गरेको क्यिि्य गोपतनरत्य र्यख्नुपनने तवररि्य पिि्य 
बह्यि रहकेो अवधवीि्य व्य पिि्य नरहकेो अवस््यि्य सिेत असधक्यर प्र्यप्त  असधक्यरवीि्यई ब्यहके अन्य कसैि्यई 
कुनै दकससििे ि्यनक्यरवी दिन व्य प्रकट गन्ष हुिैन ।
 तर, प्रिलित क्यनूनिे गोप् र्यख्न नपनने भनवी तोदकएक्य तवररि्य ि्यनक्यरवी दिन रस तनरििे व्यध्य 

पुर्य्षएको ि्यतननेछैन ।

२७.  सिन्वर गनने:क्यर्षप्यलिक्यिे आफुिे सम्प्यिन गननेक्यिको ससिससि्यि्य आवश्यकत्य अनुस्यर िेह्यरक्य 
तनक्यरहरुसँग सिन्वर गन्ष सके्छ:–
(क)  न्य्ययरक समितत
(ि)  अन्य स््यनवीर तह
(ग)  जिल््यस्स्त सुरषि्य तनक्यरहरु
(घ) जिल््यस्स्त प्रिेश तथि्य संघक्य सरक्यरवी क्यर्य्षिरहरु,
(ङ)  जिल््य सिन्वर समितत
(ि)  प्रिेशस्स्त नगरप्यलिक्य हेनने तवभ्यग/िन्त्र्यिर
(छ)  संघको संघवीर ि्यमिि्य हनेने िन्त्र्यिर र,
(ि)  स््यनवीर तहि्य दक्र्यशवीि संघसंस््यहरु ।

२८.  बठैकि्य भ्यग लिन नहुने:क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य कुनै सिस्को तनिवी स््यथि्ष तनदहत भएको तवरर उपर छिफि 
हुने भएि्य त्स्ो सिस्िे भ्यग लिन हुिैन । त्स्ो अवस््य भएि्य सम्बम्न्त सिस्िे सोको ि्यनक्यरवी प्रिुिि्यई 
गर्यउनु पननेछ ।

२९.  सहरोग ि्यग् सके्:(१)क्यर्षप्यलिक्यिे तनरि २७ ि्य उले्ि भएक्य तनक्यरहरुसँग आवश्यकत्य अनुस्यर सहरोग 
लिन सके्छ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि सहरोग गनने जिम्मवे्यरवी सम्बम्न्त सबकैो हुनेछ ।
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अनुसूिवी – १

नगर क्यर्षप्यलिक्यको बठैकि्य पेश गनु्षपनने तवररहरु
(तनरि ७को उपतनरि (१) संग सम्बम्न्त)

१.  सभ्यि्य पेश हुने ऐन,
२.  र्यिस् र व्यरको अनुि्यन (बिटे), पुरक अनुि्यन र उध्यरो िि्ष,
३. करसम्बन्वी प्रस््यवहरु,
४.  प्रिुििे नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गन्ष तनिनेशन दिएको तवरर व्य नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनु्ष पनने भनवी 

नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तनण्षर गरेको तवरर । 
५.  प्रिलित क्यनून बिोजिि ि्यरवी गनु्षपनने तनरि, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध व्य आिेश,
६.  नगरप्यलिक्यिे ि्यरवी गनने कुनै नवीतत व्य त्स्ो नवीतति्य हुने पररवत्षन,
७.  अपिक्यिवीन, िध्क्यिवीन र िवीघ्षक्यिवीन सिष्वीगत व्य षिते्रगत तवक्यस रोिन्य, क्यर्षक्ि, रणनवीतत 

तनध्य्षरण सम्बन्वी, 
८.  क्यर्य्षिर व्य श्यि्यहरुको संगठन संरिन्यि्य पररवत्षन व्य स््यन्यन्रण सम्बन्वी,
९.  र्यदरिि्यर व्य अत्र्षर्यदरिसंर संस््यहरुसँगको भमगनवी सम्बन् स््यपन्य,
१०. नगरप्यलिक्यिे लिने ऋण व्य वैिेक्शक अनुि्यनि्य संि्यिन हुने रोिन्यको सम्झौत्य सम्बन्वी,
११.  नगरप्यलिक्यको प्रतततनसधत्व हुने गरवी गररने िईुपषिवीर व्य बहुपषिवीर व्यत्य्ष, सभ्य सम्मिेन व्य सरक्यरवी 

भ्रिणि्य भ्यग लिने व्य प्रतततनधवी पठ्यउने,
१२. क्यर्षक्यरवी असधकृति्यई तविेशि्य हुने गोष्वी, अध्रन अविोकन भ्रिणि्य पठ्यउने,
१३.  नगरप्यलिक्यको कि्षि्यरवी िरबन्वी स्वीकृतत, सेव्य सुतवध्य सम्बन्वी क्यनून तनि्य्षण र पररवत्षन,
१४.  स््यनवीर स्यव्षितनक तवि्य तनध्य्षरण गनने,
१५. प्रिलित क्यनूनबिोजिि नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट तनण्षर हुनु पनने भनवी तोदकएक्य अन्य तवरर ।
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अनुसूिवी – २

प्रस््यवको ढ्यिँ्य
(तनरि २४ को उपतनरि (१) संग सम्बम्न्त)

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर,ब्यणगङ्ग्य
कतपिवस् ुजिल््य, ५ नं प्रिेश 

 
तवरर :– ................................................ ।

प्रस््यव पेश गन्ष प्रिुिब्यट स्वीकृतत प्र्यप्त मितत :–

१.  तवररको संक्षिप्त व्यहोर्य :–
२.  प्र्यप्त पर्यिश्ष तथि्य अन्य स्यन्र्भक कुर्य :–
३.  प्रस््यव पेश गनु्ष पन्य्षको क्यरण र सम्बम्न्त श्यि्यको र्यर:–
४.  तनण्षर हुनु पनने व्यहोर्य :–

नोट : प्रस््यव तर्यर गि्य्ष िेह्यरक्य कुर्यहरुि्य ध््यन दिनुपनने छ :–
१.  “तवररको संक्षिप्त व्यहोर्य” अन्ग्षत रहने तवबरण :–
 तवररबस्कुो पृष्भूिवीि्य रसब्यरे पदहिे कुनै तनण्षर भएको भए सोको तवबरण, प्रस््यतवत तनण्षर 

क्यर्य्षन्वरन प्रकृर्य, सिर्यवधवी, क्यर्षषिते्र, क्यर्य्षन्वरन गनने तनक्यर र ि्यग्े आर्थिक ि्ययरत्व भए सो सिेत 
उले्ि गरवी कुनै रोिन्यको तवरर भए सो ब्यरे छोटकरवी तवबरण उले्ि गनने । 

२.  “प्र्यप्त पर्यिश्ष तथि्य अन्य स्यन्र्भक कुर्य” अन्ग्षत क्यर्षप्यलिक्य समिततहरु र अन्य तनक्यर तथि्य 
तवशेरज्हरुिे कुनै पर्यिश्ष दिएको भए सो सिेत उले्ि गनने । स्यथि ैतवररसंग सम्बम्न्त नक््य, दिि्यइन 
व्य चित्र भए सो सिेत सि्यवेश गनने । क्यनूनवी पर्यिश्ष लिएको भए प्रततलिपवी सिेत सि्यबशे गनने ।

३.  “प्रस््यव पेश गनु्ष पन्य्षको क्यरण र सम्बम्न्त श्यि्यको र्यर” अन्ग्षत सम्बम्न्त तवररि्य आई परेको 
कदठन्यई र सिस््य, प्रस््यतवत तनण्षरको औचित् र आवश्यकत्य तथि्य त्सब्यट पन्ष सके् प्रभ्यव सि्यवेश 
गनने ।

४.  “तनण्षर हुनु पनने व्यहोर्य” अन्ग्षत िनु तबररि्य ि ेिस्ो तनण्षर हुन प्रस््यव गररएको हो सोको स्पष् 
व्यहोर्य र्यख्ने ।
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अनुसूिवी – ३

क्यर्षप्यलिक्य समिततको क्यर्षषिते्र 
(तनरि १५ को उपतनरि (१) संग सम्बम्न्त)

क.  स्यव्षितनक सेव्य तथि्य षिित्य तवक्यस समिततको क्यर्षषिते्र:
१.  संगठन संरिन्य, िरबन्वी र क्यर्षतववरण
२.  सुश्यसन र सेव्य प्रव्यह 
३.  षिित्य तवक्यस सम्बन्वी तवरर 

ि.  स्यि्यजिक तवक्यस समिततको क्यर्षषिते्र:
१.  क्शषि्य तथि्य िेिकूिसम्बन्वी
२.  तवज््यन  तथि्य प्रतवधवीसम्बन्वी
३.  स््यस् ् तथि्य िनसंख्य सम्बन्वी
४.  सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी संघ संस््यसम्बन्वी

ग.  पूव्य्षध्यर तवक्यस समिततको क्यर्षषिते्र:
१.  अपिक्यिवीन तथि्य िवीघ्षक्यिवीन नवीतत, रोिन्य र क्यर्षक्िसम्बन्वी
२.  उद्ोग, व्यक्णज्य, श्ि, रोिग्यर तथि्य वि्यर व्यबस््यपनसम्बन्वी
३.  कृतर, ससिं्यई, सहक्यरवी र गररबवी तनव्यरणसम्बन्वी
४.  पर्षटन प्रवद््षनसम्बन्वी
५. सूिन्य तथि्य संि्यरसम्बन्वी
६.  ि्यनेप्यनवी तथि्य सरसफ्यई, सिक तथि्य भौततक रोिन्य र पूव्य्षध्यर तवक्यस सम्बन्वी
७. तवदु्त र उि्य्ष सम्बन्वी
८.  बस्वी तवक्यस, शहरवी रोिन्य र भवन तनि्य्षण सम्बन्वी

घ.  ऐन समिततको क्यर्षषिते्र:
१. नगर सभ्यि्य पेश हुने ऐनसम्बन्वी
२. नगर सभ्यि्य पेश हुने तनरि, तवतनरि, क्यर्षतवधवी सम्बन्वी
३.  कुनै क्यनूनवी प्रश्न सि्यवेश भएको नवीतत तथि्य क्यर्षक्ि सम्बन्वी

ङ.  आर्थिक तवक्यस समिततको क्यर्षषिते्र:
१.  बिटे तथि्य स्ोत पररि्यिनसम्बन्वी
२.  कृतर तवक्यस सम्बन्वी
३.  पशु पंषिवी तवक्यस सम्बन्वी
४.  न्यगररककोे आरआि्षन सम्बन्वी
५.  स्ोतहरुको पदहि्यन सम्बन्वी

ि.  व्यत्यवरण तथि्य तवपि व्यवस््यपन समिततको क्यर्षषिते्र:
१. व्यत्यवरण संरषिण तथि्य हररर्यिवी प्रवद््षन सम्वन्वी
२.  फोहोर िैि्य ब्वस््यपन सम्वन्वी
३. नगरको सौन्र्षत्यको संरषिण तथि्य तवक्यस सम्वन्वी



238

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
४. वन संरषिण सम्वन्वी
५.  तवपि पूव्ष तर्यरवी सम्बन्वी
६.  तवपिको सिरि्य गनु्षपनने क्यिहरु सम्वन्वी
७.  तवपि पछ्यदिको ब्वस््यपन सम्वन्वी
८.  वन, व्यत्यबरण र भूिवी व्यबस््यपन 

छ. िदहि्य तथि्य ब्यिब्यलिक्य समितत
१.  िैदङ्गक तथि्य स्यि्यजिक सि्यवेक्शकरण
२.  ब्यिब्यलिक्य, दकशोरदकशोरवी तथि्य रवु्य
३.  अप्यङ्गत्य भएक्य व्यक्ति तथि्य ज्यष् न्यगररक
४.  ब्यििैत्रवी स््यतनर श्यसन सम्बम्न्
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ६

ब्यणगङ्ग्य नगरसभ्य बठैक सञ््यिन सम्बम्न् क्यर्षतवसध, 
२०७४

नगरसभ्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०५।१९
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प्रस््यवन्य : 

नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य २२७ अनुस्यर प्रिेश क्यनून बिोजिि स््यनवीर तहको बठैक संि्यिन क्यर्षतवसध 
स्वीकृत भई ि्यगू नभएसम्को ि्यमग नगर सभ्यको क्यर्ष सञ््यिन गन्ष, बठैकको सुव्यवस््य क्यरि र्यख्न आवश्यक 
समिततहरुको गठन गन्ष अन्य क्यि क्यरव्यहवी तनरमित एवं प्रभ्यवक्यरवी बन्यउन नगर सभ्यब्यट स्वीकृत गरवी रो 
क्यर्षतवसध  ि्यरवी गररएको छ ।  

पररचे्ि – १
प्र्यरस्म्क

१. सक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्   
१  रस क्यर्षतवसध न्यि “नगरसभ्य सञ््यिन क्यर्षतवसध –२०७४” रहकेो छ ।
२. रो क्यर्षतवसध तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ । 

२.  पररभ्यर्य :  तवरर व्य प्रस्यङ्ग अकको अथि्ष : नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्य : 
 क) संतवध्यन : भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यन सम्झनु पछ्ष  । 
ि)  स््यनवीर तह: भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनको ध्यर्य ५६ को उपध्यर्य ४ बिोजिि नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  । 
 ग) सभ्य: भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको हकि्य संतवध्यन ध्यर्य २२३ बिोजिि नगर सभ्य  सम्झनु पछ्ष  ।
 घ) क्यर्षप्यलिक्य: भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
 ङ)  अध्षि: भन्न्यिे नगर सभ्यको अध्षिि्यइ सम्झनु पछ्ष  । 
 ि)  उप्यध्षि: भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको उपप्रिुिि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
 छ)  ऐन: भन्न्यिे स््यनवीर क्यनूनको िसौि्य व्य क्यनुनको संशोधन सिौि्य सिेत सम्झनु पछ्ष  । 
ि)  सिस्: भन्न्यिे नगरक्यर्षप्यलिको अध्षि । प्रिुि उप्यध्षि उपप्रिुि, क्यर्षप्यलिको सिस् व्य वि्य 

सिस् सम्झनु पछ्ष  । 
झ)  नगरसभ्यको सचिव: भन्न्यिे नरप्यलिक्यको क्यर्षक्यरवी असधकृत  र  स््यनवीर तवक्यस असधक्यरवी व्य अध्षि 

सचिव भई क्यि गन्ष तोकेको कि्षि्यरवी सिेति्यई सम्झनु पछ्ष  । 
 ञ)   बठैक: भन्न्यिे नगर सभ्यको असधवेशन सम्झनु पछ्ष  । सो शब्दको बठैक सिेति्यई सम्झनु पछ्ष  । 
ट)  प्रस््यव : भन्न्यिे सभ्यको तवि्यर्यथि्ष पेश गररएको कुनै प्रस््यव व्य सो प्रस््यवसँग सम्बम्न्त संशोधन प्रस््यव 

सिेत सम्झनु पछ्ष  । 
ठ)  प्रस्तुकत्य्ष सिस् : भन्न्यिे सभ्यको ऐन व्य प्रस््यव प्रस्तु कत्य्ष सभ्यको सिस् सम्झनु पछ्ष  ।
ि)  बठैक कषि: भन्न्यिे नगर सभ्यको बठैक कषि सम्झनु पछ्ष  र सो शब्दको बठैक कषिसँग िोदिएक्य 

िश्षकिवीघ्य्ष तथि्य बरण््य सिेत िन्यउँछ । 
ढ)  तवररगत श्यि्य :भन्न्यिे नगरप्यलिक्य क्यर्ष तवभ्यिन तनिर्यविवी बिोमि तवररगत श्यि्य सम्झनु पछ्ष। 
ण)  समितत :  भन्न्यिे रस क्यर्षतवसध बिोजिि गठन हुने सभ्यको समितत सम्झनु पछ्ष  । 
त)  संरोिकक :  भन्न्यिे रस क्यर्षतवसध बिोजिि गदठत समिततको संर्य.ेिन सम्झनु पछ्ष  । 

पररचे्ि –२
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सभ्यको बठैक तथि्य बठैक सञ््यिन सम्बन्वी व्यवस््य 

३. सभ्यको असधवेशन बोि्यउने : 
१. अध्षििे नगरप्यलिको तनव्य्षिनको अम्न्ि पररण्यि घोरण भएको मिततिे क्भत्र सभ्यको पदहिो 

असधवेशन बोि्यउने । त्सपलछ रस क्यर्षतवसध बिोजिि अध्षििे सिर सिरको अध् असधवेशन 
बोि्यउनेछ । 

 तर सभ्यको एउट्य असधवेशनको सि्यप्प्त र अकको बठैकको प्र्यरम्क्य बवीिको अवसध छ िदहन्य भन््य बढवी 
हुने छैन । 

२.  अध्षििे क्यर्षसूिवी बिोिि सभ्यको बठैकको संि्यिन अ अन् गननेछ । 
३. सभ्यको असधवेशन ि्यिु नरहकेो व्य बठैक स्मगत भएको अवस््यि्य बठैक बोि्यउन ब्यञ्छनवीर छ । भनवी 

सभ्यको समु्पण्ष सिस् संख्यको एक िौथि्यइ सिस्हरुिे लिखित अनुरोध गरेि्य अध्षििे त्स्ो बठैक 
बस् ेमितत स््यन तोके्छ । त्सरवी तोदकएको मितत, सिर र स््यनि्य सभ्यको अक्भवेशन  बसे्छ । 

४. सभ्यको असधवेशन क्यर्षप्यलिक्यको केन् रहकेो स््यनि्य अध्षििे तोके बिोजिि बस्छे । 
५.  सि्यन्यत: तनि्य्षिन पलछको पदहिो असधवेशन अवसधि्य पन्ध् र सोपलछको प्रते्क अतववेशनको अवसध 

बढवीि्य स्यत दिनको हुनेछ । 
६.  उपिफ्य (१) व्य (३) बिोजिि सभ्यको असधवेशन बोि्यएको सूिन्य अध्षििे सिस्हरुि्यर्ष दिनेछ । 

त्स्ो सूिन्य आवश्यकत्य अनुस्यर स्यव्षितनक सञ््यर ि्यध्िब्यट सिेत प्रि्यर प्रस्यि गनु्ष पननेछ । 
४.  सिस्हरुको उपस्स्तत र आसन :  

१. बठैकि्य आसन ग्हण गनु्ष असध सब ैसिस्िे अध्षििे तोकेको क्ि अनुस्यर असधवेशनको उपस्स्तत 
पुस्स्क्यि्य हस््यषिर गन्षपनने । 

२. उपिफ्य (१)बिोजिि उपस्स्त सिस्िे अध्षििे तोके अनुस्यरको स््यनि्य तनध्य्षररत सिर अग्यवै 
आफनो आसन ग्हण गनु्षपननेछ । 

३. अप्यङ्गत्य भएको सिस्को हकि्य अध्षििे तनध्य्षररत गरेको स््यनि्य तनिको स्यथिि्य एक िन्य सहरोगवी 
आवश्यक भएको सो को सिेत व्यवस््य गन्ष सके्छ । 

५. सभ्यको गणपूरक संख्य :  
१. सभ्यि्य तत््यि क्यरि रहकेो सिस् सख्यको पि्यस प्रततशत भन््य बढवी सिस् उपस्स्त भएक्य 

असधवेशन ि्यमग गणपूरक संख्य पुग्ेछ । 
२.  उपिफ्य (१) बिोजिि गणपुरक संख्य नपुगेि्य अध्षििे तवी दिन क्भत्र अकको बठैकक्य ि्यमग िफ्य ३ 

बिोजिि सूिन्य गनु्षपननेछ । 
३. उपिफ्य २ बिोजिि आव््यन गरेको असधवेशनि्य गणपुरक संख्य िईु दिन क्भत्र असधवेशन बस् ेगरवी 

िफ्य घ बिोजिि सूिन्य गुन्षपननेछ । 
४. उपिफ्य ३ बिोजिि पुन: सूिन्य सभ्यको क्यर्षबोझि्यई ध््यनि्य र्यिवी क्यर्षसूिवी प्रततशत सिस्हरु 

उपस्स्ति्य असधवेशन बस्छे । 
६.  बठैकको सञ््यिन र स्गन: 

१.  अध्षििे सभ्यको क्यर्षबोझ ध््यनि्य र्यखि क्यर्षसूिवी स्वीकृत गरवी सभ्यको बठैक संि्यिन गनु्षपननेछ ।
२. सभ्यको बठैक अध्षिको तनध्य्षण गरेको सिर त्यलिक्य बिोजिि हुनेछ । 
३.  अध्षििे पते्क बठैकको प्र्यरभि तथि्य स्गनको घोरण गननेछ । 
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४. सभ्यको अध्षित्य बठैकि्य उपस्स्त हुन नसके् अवस््यि्य उप्यध्षि व्य उपप्रिुििे बठैकको अध्षित्य 

गननेछ । उप्यध्षि व्य उप्रिुि पतन उपस्स्त हुन नसकेि्य अध्षििे तोकेको सभ्यको सिस्िे बठैकको 
अध्षित्य गनने गरवी क्यर्षसूिवीि्य तोकु् पननेछ । 

७. क्यर्षसूिवी र सिर्यवसध प्रक्यशन : 
१. अध्षििेको तनिनेश्यनुस्यर सभ्यको सचिविे क्यर्षसूिवी र सिर त्यलिक्य अनुसूिवी १ बिोजिि तर्यर गननेत 

र त्सको एक  प्रतत स्यि्यन्यतर्य अि्ि्यलिस घण्ट्य अग्यवै प्रते्क सिस्ि्यर उपिब्ध गर्यइनेछ । 
 तर तवशेर पररस्स्ि्य अध्षिको तनिनेश्यनुस्यर बठैक बस् ेिौववीस घण्ट्य अग्यवै क्यर्षसूतवी तर्यर गरवी त्सको 

एक प्रतत सिस्ि्यई सभ्यको सचिविे उपिब्ध गउ्यन सकनेछ । 
८. सिर्यवसध तनध्य्षरण :  

१  अध्षििे बठैकि्य पेश हुने तवररि्यसथि छिफि गन्ष सिरवसध तोके्छ । 
२. उपिफ्य ( १) बिोजिि तोदकएको सिरवसध सि्यप्त भएपलछ रस क्यर्षतवसध अन्यथि्य िेखिएकोि व्यहके 

अध्षििे अन्य तवररि्य छिफि अनु नदिई सो तवररको टुङ्गो िग्यउन आवश्यक सवै ऐन व्य प्रस््यव 
तनणर्यथि्ष बठैकि्य प्रस्तु गननेछ ।

९. सभ्यि्य िति्यन: 
१. सभ्यि्य तनण्षरक्य ि्यमग प्रस्त गररएक्य सवै ऐन व्य प्रस््यवको तनण्षर उपस्स्थित सिस्हरुको बहुितब्यट 

हुनेछ । 
२. अध्षित्य गनने व्यक्तिि्यई ित दिने असधक्यर हुने छैन । तर ित बर्यबर भएि्य अध्षित्य गनने व्यक्तििे 

आफन्य तनण्षरक ित दिनेछ । 
१०. िर्य्षदित संशोधन : कुनै सिस्िे प्रस्तु गनने ऐन व्य प्रस््यवि्य कुनै आपचत्तिनक वं्यग्यत्मक, अन्यवश्यक, 

अनुपरतुि व्य असम्बद् शब्द व्य व्यक््यशं प्ररोग भएको ि्यगेि्य अध्षििे त्स््य तवरर तवतरण हुनुभन््य असघ 
उपरतुि संशोधन गन्ष िग्यउन सके्छ । 

११. बठैक प्र्यरम् :  सभ्यको बठैक कषिि्य अध्षि आगिन भई र्यदरि ्यर धनु बि ेपलछ बठैक प्र्यरम् हुनेछ । 
१२. बठैकि्य प्यिन गनु्षपनने आिरहरु:  बठैकि्य िेह्यरक्य आिरणहरु प्यिन्य गनु्ष पननेछ । 

क)  अध्षििे बठैक कषिि्य प्रवेश हँि्य सबिेै सम्म्यन प्रकट गन्ष उठ्नु पननेछ । 
ि) अध्षििे बठैकप्रतत सम्म्यन प्रकट गरवी आफनो आसन ग्हण गनु्षपननेछ । 
ग)  बठैकि्य स््यमगत भई अध्षि सभ्यब्यट व्यदहर तनसे्पलछ ि्यत्र अरु सिस्हरुिे बठैक कषि छ्यि्न ्पननेछ। 
घ)  बठैकि्य भ्यगलिने सिस्हकरुिे अध्षिि्यई सम्बोधन गरेर ि्यत्र बोलनुपछ्ष  र अध्षििे अन्यथि्य आिेश 

दिएि्य व्यहेक उक्भएर बोलनु पननेछ । 
ङ) अध्षििे बठैकि्यर्ष सम्बोधन गररहकेो सिरि्य कुनै पतन सिस्िे स््यन छ्यि्न ्हँुिैन र अध्षििे बोिेको 

कुर्य श्यम्न्पूव्षक सुन्न ुपननेछ । 
ि)  अध्षििे आसन ग्हण गरररहेको र बोलिरहकेो अवस््यि्य सिस्को बवीिब्यट दहि्नु हुिैन । 
छ) कुनै सिस्िे बोलिरहकेो सिरि्य अश्यम्न् गन्ष व्य बठैकको िर्य्षि्य भंग हुने व्य अब्वस््य उत्न्न हुने कुनै 

क्यि गनु्ष हुिैन । 
ि)  बठैक कषिि्य अध्षिको स्यिुन्न ेव्यरप्यर गरवी दहि्नु व्य अध्षिको आसनतफ्ष  तपठू्य फक्य्षएर वस् हुिैन । 
झ)  बठैकको क्यर्षसँग पत्षि रुपिे सम्बम्न्त तवरर व्यहके अन्य तवररको पुस्क, सि्यि्यरपत्र व्यअनर 

क्यगिपत्रहरु पढ्नु हुिैन । 
ञ)  बठैकको अवसधभ्यर बठैक कषिि्य िोब्यईि फोन बन् गनु्ष पननेछ । 
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१)  सभ्यि्य प्यिन्य गनु्षपनने आिरणहरु सिर सिरि्य सभ्यिे तोके बिोजिि हुनेछ । 

१३. बठैकि्य भ्यग लिने सिस्िे प्यिन गनु्ष पनने तनरिहरु: 
बठैकि्य हुने छिफिि्य भ्यग लिने सिस्िे िेह्यरक्य तनरिहरको प्यिन गनु्ष पननेछ । 
क) अध्षििे ध््यन्यकर्षण गन्षको तनमित्त उठ्नु पननेछ  र अध्षि तनिको न्यि बोि्यएपलछ व्य इश्यर्य गरेपलछ 

ि्यत्र बोलनु पननेछ । 
ि) रस क्यर्षतवसधको िफ्य ३५ बिोजिि तवररि्य छिफि गनु्ष हँुिैन । 
ग) अशवीष्, अश्वीि, अपि्यनिनक व्य कुन्ष आपचत्तिनक शब्द बोलनु हुिैन । 
घ) व्यक्तिगत आषिपे िग्यउन हँुिैन । 
ङ) बोलन प्यउने असधक्यरि्यई सभ्यको क्यर्षि्य ब्यध्य पनने िनस्यरिे िरुुपरोग गर््ुय हुिैन । 
ि) सभ्यव व्य अध्षििे कुनै तनण्षर बिर गरररोस भन्न े प्रस््यवि्यसथि बोल््यको अवस््यि्य व्यहके सभ्य 

अध्षिको कुनै पतन तनण्षरको आिोिन्य गनु्ष हुिैन ।
छ) अध्षििे पि अनुकुि ि्यरण गरेको छैन भन्न ेप्रस््यवको छिफिको क्िि्य व्यहके अध्षिको आिरणको 

आिेिन्य गनु्ष ह’ँिैन । 
ि) बठैकि्य प्यिन्य गनु्षपनने अन्य तनरिहरु सभ्यिे तोके बिोजिि हुनेछ । 

१४. छिफि बोलने क्ि :  बठैकि्य बोलने क्ि िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
क) प्रस््यव पेश गनने सिस्िे वोलिसकेपलछ अध्षििे न्यि बोि्यएको व्य इश्यर्य गरेको क्ि बिोजििको 

सिस्िे बोलन प्यउनेछ । 
ि) अध्षिको अनुितत तबन्य कुनै सिस्िे एउटै प्रस््यवि्य एक पटक भन््य बढवी बोलन प्यउने छैन। 
ग) प्रस््यव पेश गनने उत्तर दिनको तनमित्त छिफिको अन्यवि्य फेरर बोलन प्यउनेछ । सो प्रस््यवको सम्बन्ि्य 

छिफि्य पदहिे भ्यग लिएको व्य नलिएइको िसुेकै भए त्यपतन प्रस््यवक सिस्िे उत्तर दिई सके पलछ 
अध्षिको अनुितत नलिई फेरर बोलन प्यउने छैन ।

१५ .  स्पष् ि्यग गन्ष सदकने : 
(१) बठैकि्य छिफि िलिरहकेो सिरि्य सम्बम्न्त तवररि्य कुनै सिस्िे कुनै कुर्य स्पष् ि्यग गन्ष अध्षि 

ि्यफ्ष त अनुरोध गन्ष सके्छ । 
(२) उपिफ्य (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन अध्षिको अनुितवी लिई कुनै सिस्िे सभ्यको 

ि्यन्यक्यरवी को ि्यमग आफुसंग सम्बम्न्त अन्य तवररि्य स्पष् ि्यन्यक्यरवी दिन सके्छ ।
 तर त्स्ो स्पष् ि्यन्यक्यरवी दिंि्य कुनै तवव्यि्यस्पि तवरर उठ्यउन प्यइने छैन र सो स्पष् ि्यन्यक्यरवी ि्यसथि 

छिफि गन्ष प्यइने छैन । 
१६ . तनण्षर्यथि्ष प्रस््यव पेश गनने:  

(१) सभ्यको क्यर्ष सुिवीको कुनै प्रस््यव ि्यसथि छिफि सि्यप्त भएपलछ सो प्रस््यवको पषिि्य हुने सिस्हरुि्यई 
हुनछ तवपषिि्य हुने सिस्हरुि्यई हुन्न र तटस् रहन ि्यहने सिस्हरुि्यई ित दिन्न भन्न ेशब्द सुतनने गरवी 
उच्च्यरण गनु्ष भनवी अध्षििे क्यर्ष सुिवीक्य तवररहरु क्िश: तनण्षर्यथि्ष पेश गननेछ । 

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि प्रस््यवि्यई तनण्षर्यथि्ष पेश गरेपलछ अध्षििे हुनछ व्य हुन्न ्भन्न ेसिस्हरुिध् ेिुन 
पषिको बहुित भएको ठहर्य्षउंछ सो कुर्यको घोरण्य गननेछ ।

(३) अध्षिद््यर्य कुनै प्रस््यव तनण्षर्यथि्ष पेश गररसकेपलछ सो प्रस््यव ि्यसथि छिफि गन्ष व्य संशोधन गन्ष प्यइने 
छैन ।

१७ .  सभ्यध्षििे तनिनेशन दिने : 
(१) बठैकि्य अभद् व्यवह्यर गनने सिस्ि्य्ष आफनो व्यवह्यर तनरन्त्रण गन्ष अध्षििे िेत्यवनवी दिए पलछ त्स्ो 



244

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
सिस्िे आफनो व्यवह्यरि्यसथि तुरुन् तनरन्त्रण गनुर् ृपननेछ । 

(२) उपिफ्य (१) बिोजििको आिेश प्यिन्य नगनने सिस्ि्यई अध्षििे बठैकब्यट ब्यदहर ि्यन आिेश दिन 
सके्छ । आिेश प्यएपलछ त्स्ो सिस्िे बठैक कषिब्यट तरुुन् ब्यदहर ि्यनु पननेछ र तनििे ब्यकंरी 
अवसधको बठैकि्य उपस्स्त हुन प्यउने छैन । 

(३) उपिफ्य (२) बिोजििको आिेश प्यएपप५द पतन त्स्स्ो सिस् बठैक कषिब्यट तरुुन् ् ब्यदहर 
नगएि्य अध्षििे तनिि्यई कि्षि्यरवी व्य सुरषि्यकिजीको सहरोग लिई ब्यदहर तनक्यलन सके्छ । त्सरवी 
तनक्यलिएकोि्य त्स्ो सिस्िे त्सपलछको तवीन दिन सम्म सभ्यको बठैक व्य कुनै समिततको बठैकि्य 
भ्यग लिन प्यउने छैन । रसरवी तनक्यलिएकोि्य सभ्यको सचिविे सो कुर्यको सुिन्य सब ैसमितति्यई दिनेछ। 

(४) रस क्यर्षतवसधि्य अन्यत्र िसुनसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन कुनै सिस्िे बठैक कषिि्य श्यम्न् , 
सूवरवस््य तथि्य अनुश्यसन भङ्ग गरेि्य व्य गन्ष ि्यगेि्य व्य सभ्यको प्रततष््यि्य धक््य ि्यगने दकससििे बठैक 
कषि क्भत्र धं्वस्यत्मक क्यर्ष गरेि्य व्य बि प्ररोग गरेि्य व्य गन्ष ि्यगेि्य व्य कुनै भौततक ह्यनवी नोक््यनवी 
पुर्य्षएि्य अध्षििे तनिि्यई बठैक कषिब्यट तत््यि तनष््यशन गरवी सिस्ि्यई बढवीि्य स्यत दिन सम्मको 
ि्यमग सभ्यि्य आउन नप्यरने गरवी र षितत भएको भौततक स्यिग्वीको रथि्यथि्ष षिततपुर्त तनिब्यट भर्यउने 
आिेश दिन सके्छ । 

(५) िफ्य (४) बिोजिि तनष््यससत भएको सिस्िे सो अवसधभर सभ्यको व्य कुनै समिततको बठैकि्य 
उपस्स्त हुन प्यउने छैन । तनिि्यई तोदकएको अध्षििे तोकेको सिरक्भत्र ि्यखिि्य गनने ि्ययरत्व 
सम्बम्न्त सिस्को हुनेछ । 

(६) रस िफ्य बिोजिि तनष््यक्शत भएको व्य फुकुव्य भएको सुिन्य सभ्यको सचिविे सब ैसमितति्यई दिनेछ। 
१८. क्यरव्यहवी दफत्य्ष हुन सके् : रस क्यर्षतवसधि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन तनष््यक्शत व्य क्यरव्यदहि्य 

परेको सिस्िे चित्त बझुिो सफ्यइ पेश गरेि्य व्य आफनो भुि स्वीक्यर गरवी ि्यफरी ि्यगेि्य अध्षििे बठैकको र्यर 
बझुवी त्स्ो सिस्ि्यई ि्यफरी दिई क्यरव्यहवी दफत्य्ष लिन सके्छ । 

१९. बठैक स््यमगत गनने असधक्यर :  बठैक कषिक्भत्र अव्यवस््य भई व्य हुन ि्यमग बठैक तनरमित रुपिे सञ््यिन गन्ष 
ब्यध्य पनने िेखिएि्य अध्षििे सो दिनको कुनै सिरसम्म व्य आफुिे तोकेको अवसधसम्मको ि्यमग सुिन्य ट्यसँ गरवी 
बठैक स्मगत गन्ष सके्छ । अध्षि गरेको त्स्ो स्गन ि्यसथि कुनै सिस्िे प्रश्न उठ्यउन प्यउने छैन । 

२०. सिस्को स््यन ररति रहकेो अवस््यि्य सभ्यको क्यर्ष सञ््यिन : सभ्यको कुने सिस्को ूथि्यन ररति रहकेो 
अवस््यि्य सिेत सभ्यिे आफनो क्यर्ष सञ््यिन गन्ष सके्छ र सभ्यको क्यरब्यदहि्य भ्यग लिन नप्यउने कुनै व्यक्तििे 
भ्यग लिएको कुर्य पलछ पत्त्य ि्यगेि्य प्रिलित क्यनुन तवपररत ब्यहेकको क्यर्ष अि्यन्य हुने छैन । 

२१. सभ्यको तनण्षरको अक्भिेि र क्यर्य्षन्वरन : 
(१) सभ्य र रसको समिततिे तनण्षर तथि्य क्यरव्यहवीको अक्भिेि सभ्यको सचिविे व्यवस्स्त र सुरक्षित र्यख्नु 

पननेछ ।
(२) सभ्य तथि्य रसक्य समिततको तनण्षरको सङ्किन अध्षिको आिेश तवन्य सध्य व्य सभ्य भवन ब्यदहर िैि्यनु 

हंुिैन ।
२२. तनण्षर प्रि्यक्णत गनने : 

(१) सभ्यको बठैकिे गरेक्य तनण्षर अध्षििे प्रि्यक्णत गननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजििको तनण्षर सुरक्षित र्यख्ने र क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने क्यर्ष सभ्यको सचिविे गननेछ । 
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पररचे्ि . ३

स््यनवीर क्यनुन तनि्य्षण गनने प्रदक्र्य

२३. स््यनवीर क्यनुन तनि्य्षण गि्य्ष तवि्यर गनु्षपनने पषिहरु : 
(१)  सभ्यिे स््यनवीर क्यनुन तनि्य्षण व्य शंसोधन गि्य्ष अन्य कुर्यको अततररति िेह्यरबिोजििको तवररि्य 

तवि्यर गनु्ष पननेछ ..
(क) संतवध्यन बि्यजिि आफनो असधक्यरको तवष्यि्य पनने व्य नपनने,
(ि) संतवध्यन , संघवीर क्यनुन तथि्य प्रिेश क्यनुनको व्यवस््य ,
(ग) त्स्ो क्यनुन स्च्, न्य्यरपूण्ष तक्ष  संगत हुन व्य नहुने ,
(घ) तनि्य्षण गन्ष ि्यमगएको स््यनवीर क्यनुनको व्यवह्यररक क्यर्य्षन्वरन हुन सके् व्य नसके् ,
(ङ) क्यनुन क्यर्य्षन्वरनको ि्यमग आवश्यक पनने आर्थिक स्य्रेत तथि्य संस्गत संरिन्य ,
(ि) सवकोच्च अि्यितब्यट प्रततप्यदित ससद््यन् व्य भएको आिेश ,
(छ) नेप्यि सरक्यर , संघवीर संसि ,प्रिेश सरक्यर व्य सभ्यिे त्स् ैतवररि्य आभ्यरभुत क्यनुन तनि्यणृ 

गरेको भए सोि्य भएको व्यवस््य 
(ि) नेप्यि सरक्यर व्य प्र्यिेक्शक सरक्यरको निुन्य क्यनुन उपिब्ध गर्यएको भए सो ि्य भएको 

व्यवस््य,
(ञ) सम्बम्न्त स््यनवीर तहिे तनि्य्षण गरेको अन्य स््यनवीयर क्यनुनहरुसँगको त्यििेि तथि्य सौह्यद्त्य ,
(ट) जिल््य क्भत्रक्य अन्य स््यनवीर तह व्य अन्य जिल््य सँग ससि्यन्य िोदिएक्य स््यनवीर तहको हकि्य 

त्स््य जिल््यक्य स््यनवीर तहिे बन्यएको स््यनवीर क्यनूनको व्यवस््य ,
(ठ) ग्यउंप्यलिक्य व्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तनध्य्षरण गरेक्य अन्य आवश्यक तवररहरु ।

(२)  सभ्यिे संतवध्यनको अनुसुिवी .९ को तवररि्य स्नवीर क्यनून तनि्य्षण गि्य्ष त्स्ो तवररि्य संघवीर संसि व्य 
प्रिेश सभ्यिे बन्यएको क्यनूनको प्रततकुि नहुने गरवी तनि्य्षण गननेछ ।

(३) एक स््यनवीर तहब्यट अकको स््यनवीर तहको षिते्रि्य हुने वस् ुव्य सेव्यको तवस््यरि्य कुनै दकससिको ब्यध्य 
अवरोध गनने व्य कुनै दकससिको भेिभ्यव गनने गरवी स््यनवीर क्यनून तनि्य्षण गन्ष हंुिैन ।

(४) सभ्य व्य क्यर्षप्यलिक्यिे एक आपसि्य ब्यजझने गरवी स््यनवीर क्यनून तनि्य्षण गन्ष हंुिैन ।
(५) सभ्यिे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी क्यर्षप्यलिक्यिे तनिनेक्शक्य व्य दिग्दश्षन बन्यई ि्यगू गननेछ । 

२४. आवश्यकत्यको पदहि्यन गनने :   
(१) क्यर्षप्यलिक्यिे ऐन तिु्षि्य गनु्ष असघ त्स्ो तवष्यको क्यनून तनि्य्षण गन्ष आवश्यक रह ेनरहकेो तवररि्य 

आवश्यकत्यको पदहि्यन गनु्षपननेछ । 
(२) उपिफ्य (१) को प्ररोिनको ि्यमग सम्बम्न्त क्यर्षप्यलिक्यिे स््यनवीर क्यनून बन्यउनु पनने आध्यर र क्यरण 

, त्स्ो तवररि्य संघवीर व्य प्रिेश क्यनुन भए नभएको , जिल््य क्भत्रक्य र अन्य लछिेकरी स््यनवीर तहि्य 
त्स सम्बम्न् स््यनवीर क्यनून तनि्य्षण भए नभएको , स््यनवीर क्यनून तिू्षि्यब्यट ह्यससि गन्ष संरन्त्र तथि्य 
आर्थिक स्य्रेत , त्स्ो स्ोत िटु्यउनको ि्यमग आवश्यक व्यवस््य र ऐनि्य रहने िुख िुख प्र्यवध्यनको 
सिेत तवशे्रण गरवी संक्षिप्त अवध्यरण्यपत्र तर्यर गनु्ष पननेछ ।

(३) क्यनूनको संसोधनको ि्यमग ऐन तिु्षि्य गि्य्ष गि्य्ष संशोधन गनु्ष परेको आध्यर र क्यरण सदहतको िफ्यि्यर 
तवीन िहिे तववरण तर्यर गनु्षपननेछ । 
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२५. प्रस््यव स्वीक्यर रोग् छ व्य छैन भन्न े तनण्षर गनने : कुनै प्रस््यव स्वीक्यर रोग् छ व्य छैन भन्न ेकुर्यको तनण्षर 

अध्षििे गननेछ र त्सरवी तनण्षर गि्य्ष अध्षििे क्यरण िुि्यई कुनै अंश व्य पूरै अस्वीक्यर गन्ष सके्छ ।
२६. ऐन व्य प्रस््यव प्रस्तु :

(१) व्यर्रक आर र व्यरको अनुि्यन सदहतको बिटे तथि्य सोसंग सम्बम्न्त तवतनरोिन व्य आर्थिक ऐनहरु 
अध्षिब्यट तनध्य्षररत मितत र सिरि्य सभ्यको बठैकि्य तप्रस्तु गनु्षपननेछ । 

(२) व्यर्रक बिटे तथि्य अथि्ष सम्बम्न् ऐन व्य प्रस््यव क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुि आफैिे व्य तनििे त्यके बकोजिि 
उप्यध्षि /उपप्रकुि व्य क्यर्षप्यलिक्यको सिस्िे ि्यत्र प्रस्तु गनूृपननेछ ।

 अध्षििे व्यर्रक बिटे आर व्यर तववरण तथि्य बिटे सभ्यि्य आफै पेश गनने भएि्य सो सिरि्य उप्यध््यषि 
व्य उपप्रिुििे बठैकको अध्षित्य गननेछ ।

(३) कुनै ऐन व्य प्रस््यव अथि्ष सम्बन्वी हो व्य होइन भन्न ेप्रश्न उठेि्य सो प्रश्नको अम्न्ि तनण)र गनने असधक्यर 
अध्षिको हुनेछ । 

(४) अथि्ष सम्बन्वी ऐन व्य प्रस््यवको अन्य प्रदक्र्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ :.
(क) अथि्ष सम्बम्न् तवधरृक व्य प्रस््यवि्य छिफिक्य ि्यमग अध्षििे स्वीकृत गरेको क्यर्षत्यलिक्य 

(मितत र सिर) सब ैसिस्हरुि्यई सभ्यको सचिविे उपिब्ध गर्यउनुपननेछ 
(ि) व्यर्रक बिटे सम्बन्वी ऐन सभ्यको बठैकि्य पेश भए पश््यत ि्यत्र सब ै सिस्ि्यई उपित्तध 

गर्यइनेछ ।
(ग) अथि्ष सम्बन्वी ऐन व्य प्रस््यवक्य सम्बन्ि्य रस क्यर्षतवसधि्य उि्ेि भएक्य तवरर ब्यहके अध्षििे 

उपरतुि ठहर्य्षएको पूदक्र्य अपन्यइनेछ । 
(५) अथि्ष सम्बसध ऐन व्य प्रस््यव ब्यहकेक्य ऐन व्य प्रस््यव कुनै सिस्िे कतिवीि्य स्यत दिन ित्य्ष गनु्षपननेछ ।
(६)  अथि्ष सम्बम्न् ऐन व्य प्रस््यव ब्यहकेक्य ऐन व्य प्रस््यव ित्य्ष भए पश््यत सभ्यको सचिविे सब ैसिस्ि्यई 

उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।
(७) ऐन व्य प्रसव्ीत्यव ि्यथिवी छिफि र तनण्षर हुने सिरत्यलिक्य अनुसुिवी १ बिोजिि अध्षििे तनध्य्षरण गरे 

बिोजिि हुनेछ ।
२७. अथि्ष सम्बम्न् पुरक अनुि्यन : (१) सभ्यब्यट प्यररत ि्यिु आर्थिक बर्षक्य ि्यमग अथि्ष सम्बन्वी ऐनिे कुनै सेव्यक्य 

ि्यमग िि्ष गन्ष अल्तिर्यरवी दिएको रकि अपर्य्षप्त भएि्य व्य त्स वर्षक्य ि्यमग अथि्ष सम्बन्वी ऐनिे अल्तिर्यरवी 
नदिएको सेव्यि्य िि्ष गन्ष आवश्यक भएि्य व्य अथि्ष सम्बन्वी ऐनिे अल्तिर्यरवी दिएको रकिभन््य बढवी िि्ष हुन 
गएि्य क्यर्षप्यलिक्यको अध्षि /प्रिुििे सभ्यि्य रस असघ प्रस्तु गररएको बिेटको ससद््यन् र ि्यग्षिश्षनको 
प्रततकुि नहुने गरवी पुरक अनुि्यन पेश गन्ष सके्छ ।

२८.  ऐन सभ्यि्य पेश गि्य्ष संिग् गनु्षपनने तववरण :  सभ्यि्य पेश गनने ऐनक्य स्यथिि्य िेह्यरको तववरण संिग् गनूृ पननेछ 
.
(क) ऐनको उदे्श्य र क्यरण सदहतको तववरण,
(ि)  ऐन ऐन बनेपलछ आर्थिक व्यभ्यर हुने रहेछ भने त्सको तवस्तृ तववरण सदहतको आर्थिक दटप्पणवी ,
(ग) कुनै ऐनि्य तनरि , क्यर्षतवसध ,तनिनेक्शक्य बन्यउने व्य असधक्यर प्रत््यरोिन गनने प्र्यवध्यन रहकेो भए 

त्सको क्यरण , प्रत््यरोजित असधक्यर अन्ग्षत बन्यइने तनरि , क्यर्षतवसध व्य तनिनेक्शक्यको प्रकृतत र 
सवीि्य तथि्य त्सब्यट पन्ष सके् प्रभ्यव सम्बन्वी दटपपणवी ।

२९ . ऐन ित्य्ष गर्यउनु पनने : (१)सभ्यदको असधक्यर क्भत्र पनने कुनै तवररि्य कुनै सिस्िे ऐन पेश गन्ष ि्यहेि्य ऐन तर्यर 
गरवी सभ्यको बठैक बस् ेमितत भन््य कतिवीि्य पन् ् दिन अग्यवै अध्षिि्यई उपिब्ध गर्यइ ित्य्ष गर्यउनु पननेछ ।
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(२) उपिफ्य (१) बिोजििको ऐन प्रिलित क्यनुन अनुकुि निेखिएि्य व्य रो क्यर्षतवसध अनुकुि नभएि्य 

अध्षििे उति ऐन तवसधसम्मत रुपि्य पेश गन्ष प्रस््यवक सिस्ि्यइ दिनु पननेछ ।
(३) उपिफ्य (१) व्य (२) बि्यजृिि अध्षि्ँ िे आिेश दिए बिोजिि सभ्यको सचिविे प्रस््यव ित्य्ष गनु्ष पननेछ।
(४) सभ्यको सचिविे अध्षििे आिेश दिएक्य ऐन अनुसुिवी .२ बिोजिि ित्य्षको अक्भिेि छुटै् र्यख्नु पननेछ 

।

३०. प्रस््यव ित्य्ष गर्यउनु पनने : सभ्यको असधक्यर षिते्र क्भत्र पनने कुनै तवररि्य प्रस््यव पेश गन्ष ि्यहने सिस्िे स्स््यव 
तर्यर गरवी सभ्यको बठैक बस्भुन््य कतिवीि्य स्यत दिन अग्यवै अध्षि सिषि पेश गनु्षपननेछ ।
तर तनव्य्षिनपलछको प्रथिि सभ्यि्य प्रस््यव पेश गनने सिर्यवसध अध्षििे तोकेबिोजिि हुनेछ ।
२) त्स्ो प्रस््यव प्रिलित क्यनून अनुकुि निेखिएि्य व्य रो क्यर्षतवसध अनुकुि नभएि्य अध्षििे उति 

प्रस््यव तवसधसम्मत रुपि्य पेश गन्ष प्रस््यवक सिस्ि्यई दिनु पननेछ ।                                                     
३) उपिफ्य (१) व्य (२) बिोजिि अध्षििे आिेश दिए बिोजिि सभ्यको सचिविे प्रस््यव ित्य्ष गनु्षपननेछ।
४) सभ्यको सचिविे अध्षििे आिेश दिएक्य प्रस््यवहरु ित्य्षको अक्भिेि अनुसूचि–२ बिोजिि छुटै् 

र्यख्नुपननेछ ।
३१. सूिन्य तबन्य पतन प्रस््यव पेश गन्ष सदकने :

(१) रस पररचे्िि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन अध्षिको अनुितत लिई िेर्यहको प्रस््यव सूिन्य तबन्य 
पतन पेश गन्ष सदकनेछ र त्स्ो प्रस््यवकद््यर्य कुनै तवव्यि्यस्पक तवरर उठ्यउन प्यइने छैन :
क) धन्यव्यि ज््यपन गनने,
ि) प्रस््यव तथि्य संसोधन दफत्य्ष लिने,
ग) बध्यइ दिने व्य शोक प्रकट गनने,
घ) छिफि व्य बठैक स्मगत गनने,
ङ) बठैकको अवसध बढ्यउने व्य
ि) छिफि सि्यप्त गनने ।

(२) उपिफ्य (१) ि्य उले्खित प्रस््यवक्य सम्बन्ि्य अध्षि अनुितत प्र्यप्त भई बठैकि्य प्रस््यव पेश भएपलछ 
अध्षििे उति प्रस््यवि्यई बठैकको तनणर्यथि्ष पेश गननेछ ।

३२. ऐन र प्रस््यव तवतरण: व्यर्रक बिटे सम्बन्वी ऐन क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत गरवी ससध ैसभ्यि्य पेश गररनेछ । अन्य 
सब ैऐन व्य प्रस््यव सभ्यि्य पेश गनु्ष भन््य कस्तिि्य िौतवस घण्ट्य अग्यवै सब ैसिस्ि्यई सभ्यको सचिविे उपिब्ध 
गर्यउनु पननेछ ।

३३. सुझ्यब संकिन र पररि्यि्षन : 
(१) ऐन िस्ौि्य भएपलछ अध्षिि्यई उपरतुि ि्यगेि्य त्स्ो ऐनि्य स्यव्षितनक रुपि्य व्य वि्यि्य वि्यब्यसवीको 

सुझ्यव संकिन गन्ष सके्छ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि प्र्यप्त हुन आएको सुझ्यवहरु सदहतको प्रततवेिन सम्बम्न्त वि्य समिततिे 

क्यर्षप्यलिक्यि्यई दिनुपननेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोजिि ऐनि्य वि्य समितत ि्यफ्ष त प्र्यप्त हुन आएक्य सुझ्यवहरुको अध्रन गरवी 

क्यर्षप्यलिक्यिे ऐनि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर पररि्यि्षन गननेछ ।
३४.  ऐन व्य प्रस््यव सभ्यि्य पेश गनने:

(१) अध्षिब्यट स्वीकृत क्यर्षत्यलिक्य बिोजिि ऐन व्य प्रस््यव प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे सभ्यको बठैकि्य पेश 
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गननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि ऐन पेश गि्य्ष ऐन प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे ऐन पेश गनु्ष परेको क्यरण, ऐनब्यट गन्ष 
िोजिएको व्यवस््य र त्सब्यट प्र्यप्त गन्ष िोजिएको उपिब्धवीको ब्यरेि्य संक्षिप्त ि्यनक्यरवी दििै ँऐनि्य 
छिफ,ि गरररोस ्भन्न ेप्रस््यव सभ्यि्य पेश गनु्ष पननेछ ।

(३) ऐन व्य प्रस््यव पेश गन्ष तोदकएको सिस् सभ्यि्य स्रि उपस्स्त हुन असिथि्ष भएि्य अध्षििे तोकेको 
कुनै सिस्िे ऐन व्य प्रस््यव पेश गन्ष सके्छ ।

३५. संसोधन सम्बन्वी शत्षहरु : कुनै ऐन व्य प्रस््यवको सम्बन्ि्य िेह्यरक्य शत्षक्य असधनि्य रहवी सिस्िे संसोधन पेश 
गन्ष सके्छ :
िूि प्रस््यवको ससद््यन् तवपरवीत हुनु हुिैनँ ।
िूि प्रस््यवको कुर्यसँग सम्बनद् तथि्य त्सको षिते्रक्भत्रको हुनुपननेछ ।
बठैकिे पदहिे गररसकेको तनण्षरसँग ब्यजझने हुनु हुिैनँ ।
अस्पष् व्य तनरथि्षक हुनु हुिैनँ ।

३६. ऐनि्य िफ्यब्यर छिफि :
(१) िफ्य २६, २७, २९ र ३० बिोजििको ऐन व्य प्रस््यव बठैकि्य िफ्यब्यर छिफिक्य ि्यमग अध्षििे 

आवश्यक व्यवस््य गनु्षपननेछ । रस्ो छिफिि्य अध्षििे प्र्यप्त भईसकेक्य संसोधन ऐन व्य प्रस््यवि्यई 
सिेत सि्यवेश गर्यउन सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि छिफि सि्यप्त भए प्रि्यत ऐन व्य प्रस््यव प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे अध्षिको 
अनुितत सभ्यि्य िेह्यरको कुनै एक प्रस््यव प्रस्तु गनु्षपननेछ :–
तवस्तृ छिफिको ि्यमग ऐन व्य प्रस््यवि्यई सभ्यि्य समितति्य पठ्यइरोस ्भन्न ेव्य 
ऐन व्य प्रस््यव बठैकब्यट प्यररत िगन्ष तनणर्यथि्ष पेश गनने ।

 तर समिततको बठैकि्य पठ्यइने ऐन व्य प्रस््यव सभ्यको बठैकि्य िफ्यब्यर छिफि गररने छैन ।
३७.  सभ्यि्य छिफि गन्ष नप्यइने तवररहरु: 

(१) िेह्यरक्य तवररि्य सभ्य व्य समिततको कुनै बठैकि्य छिफि गन्ष प्यइने छैन :
संतवध्यन व्य प्रिलित क्यनूनब्यट तनरेध गररएको तवरर,
क्यनूनत: गोप् रहने कुर्यहरु व्य प्रक्यशन गि्य्ष र्यदरिलिर दहत तवपररत हुने क्यर्ष,
क्यर्षप्यलिक्यको कुनै समिततको तनण्षरको आिोिन्य गररएक्य तवरर,
सभ्यको छिफिद््यर्य स्पष् भइसकेको तवरर,
प्रत्षि व्य अप्रत्षि रुपि्य प्रि्यरको ि्यमग कुनै व्यक्ति व्य संस््यको न्यि आदि भएको तवरर,
प्रिलित क्यनून बिोजिि स््यतपत भएको न्य्ययरक व्य त्सको पि्यसधक्यरवी, प्रिलित क्यनुन बिोजिि 

ि्यिँबझु गन्ष, सुझ्यव दिन व्य प्रततवेिन पेश गन्ष गदठत आरोग व्य समित्यदन तवि्यरसधन रहकेो 
तवरर,

ऐततह्यससक तथ्य व्य क्यनूनको व्य्यख्य सम्बम्न् तवरर,
गैर सरक्यरवी व्यक्तिको कुनै वतिव्य सत् हो व्य होइन भने्न तवरर,
अक्शष् भ्यर्य प्ररोग गररएको,
क्यर्षप्यलिक्यको कुनै तनण्षर व्य कुनै क्यरब्यहवी सम्बम्न् तवररि्य छिफि गि्य्ष र्यदरि दर सु सुरषि्य, अिण्त्य 

व्य कूटनवीततक सम्बन् िस््य संवेिनक्शि तवररहरुि्य आिँ आउन सके् भनवी क्यर्षप्यलिक्यब्यट 
प्रि्यक्णत गररएको तवरर सि्यवेश भएको ।
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३८. समितति्य छिफि:
(१) िफ्य ३६ को उपिफ्य २ (क) बिोजिि तवस्तृ छिफि गन्ष सभ्यको समितति्य पठ्यइएकोि्य समिततिे 

त्स्ो ऐन व्य प्रस््यवि्य छिफि गि्य्ष ऐनि्य संसोधन पेश गनने सिस्हरुि्यई संसोधन पेश गनु्ष परेको 
आध्यर र क्यरण सिेत िुि्यई आफनो संसोधनको तवररि्य प्रष् गन्ष समिततको बैठकि्य सिर दिइनेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि संसोधनकत्य्षिे संसोधनको तवररि्य आफनो ध्यरण्य र्यिेपलछ पेश भएक्य 
संसोधनक्य तवररि्य सिेत समिततिे फ्यब्यरि्य छिफि गरवी त्स्ो संसोधन स्वीक्यर गनने व्य नगनने 
सम्बन्ि्य ऐन प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे सिेत र्यर लिई आवश्यक तनण्षर गननेछ ।

३९. समिततको प्रततवेिन र बठैकि्य प्रस्तु:
(१) समितति्य ऐन व्य प्रस््यव उपर छिफि सि्यप्त भएपलछ समिततिे गरेको तनण्षर अनुरुप प्रततवेिन तर्यर 

गरवी समिततको संरोिक व्य तनिको अनुपस्स्तति्य समिततिे तोकेको सिस्िे प्रततवेिन सदहतको ऐन व्य 
प्रस््यव अध्षिको अनुिततिे सभ्यको बठैकि्य पेश गननेछ ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको प्रततवेिन उपर छिफि सि्यप्त भएपश््यत ऐन व्य प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे 
अध्षिको अनुितति्य ऐन व्य प्रस््यव बठैकब्यट प्यररत गन्ष तनणर्यथि्ष पेश गननेछ ।

४०.  ऐन दफत्य्ष लिन सके्:
(१) ऐन प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे सभ्यको स्वीकृतवी लिई िनुसुकै अवस््यि्य ऐन व्य प्रस््यव दफत्य्ष लिन सक् छ । 

तर, व्यर्रक बिटे तथि्य आर्थिक ऐन सम्बम्न् ससवधेरक दफत्य्ष लिन सके् छैन ्।
(२) ऐन व्य प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे ऐन दफत्य्ष लिन अनुितत ि्यग्े प्रस््यव पेश गन्ष ि्यहेि्य लिखित सूिन्य दिनु 

पननेछ ।
(३) ऐन व्य प्रस््यव दफत्य्ष लिने प्रस््यवको कसैिे तवरोध गरेि्य प्रस््यव गनने तथि्य तवरोध गनने सिस्ि्यई अध्षििे 

आ–आफनो कुर्यहरु स्पष् प्यन्ष संक्षिप्त वतिव्य दिन अनुितत दिन सके्छ र त्सपलछ अरु छिफि हुन 
नदिई प्रस््यवि्यई तनणर्यथि्ष पेश गननेछ ।

(४) ऐन व्य प्रस््यव दफत्य्ष लिने अन्य प्रदक्र्य अध्षििे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।
४१. संसोधन प्रस््यव स्वीकृत गनने व्य नगनने असधक्यर:

(१) िफ्य २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजिि ित्य्ष भएको ऐन व्य प्रस््यव उपर कुनै सिस्िे संसोधन पेश गन्ष 
ि्यहेि्य सभ्यको बठैक हुनुभन््य कतिवीि्य िौतवस घण्ट्य अग्यवै संसोधनको प्रस््यव अध्षि सिषि पेश गन्ष 
सके्छ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि पेश गररने संसोधन स्वीकृत गनने व्य नगनने असधक्यर अध्षिको हुनेछ ।
(३) अध्षििे स्वीकृत गरेको संसोधन व्य संसोधन सदहतको प्रस््यव व्य िूि प्रस््यवि्यई तनणर्यथि्ष पेश गनु्षभन््य 

पदहिे बठैकि्य पढेर सुन्यउनेछ । रसरवी तनणर्यथि्ष पेश गि्य्ष एकभन््य बढवी संसोधनहरु भएि्य अध्षििे 
उपरतुि ठहर्यएको कुनै एक संसोधन व्य संसोधन सदहतको प्रस््यव व्य िूि प्रस््यवि्यई प्र्यथिमिकत्य दिई 
पेश गन्ष सके्छ ।

(४) सभ्यको सचिविे अध्षििे अनुितत दिएक्य संसोधनहरुको तववरण सिस्हरुि्यई उपिब्ध गर्यउनेछ ।
४२. ऐन प्यररत गनने प्रस््यव सभ्यको तनणर्यथि्ष पेश गनने:

(१) सभ्यि्य िफ्यब्यर छिफि भएकोि्य सो सि्यप्त भएपलछ र समितति्य तवस्तृ छिफि भएकोि्य समिततको 
प्रततवेिन उपर सभ्यको बठैकि्य छिफि सि्यप्त भएपश््यत अध्षिको अनुितत लिर्ष सभ्यि्य तनणर्यथि्ष 
ऐन प्रस्तुकत्य्ष सिस्िे ऐन प्यररत गरररोस ्भन्न ेप्रस््यव प्रस्तु गननेछ ।
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(२) उपिफ्य (१) बिोजििको ऐन व्य प्रस््यवि्य पेश भएक्य संसोधनहरुि्यइृ अध्षिको अनुिततिे बठैकि्य 

तनणर्यथि्ष छुटै् पेश गन्ष सके्छ ।
(३) उपिफ्य (१) र (२) बिोजिि सभ्यको बठैकि्य बहुित सिस्िे स्वीकृत गरेि्य ऐन व्य प्रस््यव प्यररत 

भएको ि्यतननेछ ।
४३. ऐन पुन: प्रस्तुवी: एक पटक आव््यन गरवी बसेको सभ्यको बठैकि्य पेश गरवी अस्वीकृत भएको ऐन सोहवी सभ्यको 

बठैकि्य पुन: प्रस््यव गररने छैन ।

४४. ऐन ित्य्ष अक्भिेि र्यख्ने : सभ्यि्य पेश गनने प्ररोिनको ि्यमग अध्षि सिषि पेश भएक्य ऐन सभ्यको सचिविे 
अनूसूचि–२ बिोजिि ित्य्ष गरवी ऐनि्य भएको क्यरब्यहवीको अद््यवसधक िगत तर्यर गरवी र्यख्नु पननेछ।

४५. स्यि्यन्य त्रदुट सुध्यर: अध्षििे सभ्यब्यट प्यररत भएको ऐन व्य प्रस््यवि्य िफ्यहरुको संख्यको क्ि मिि्यउने तथि्य 
भ्यरगत शुद्त्य क्यरि र्यख्नुपननेछ ।

४६.  ऐन प्रि्यक्णकरणको ि्यमग अद््यवसधक प्रतत तर्यर प्यनने : 

(१) िफ्य ४२ बिोजिि सभ्यब्यट प्यररत भएको ऐनि्यई सभ्यको सचिविे प्यररत भएक्य संसोधन तथि्य 
आनुरंमगक मिि्यन भए त्स्ो मिि्यन गरवी ऐन प्यररत भएको मितत सिेत उले्ि गरवी प्रि्यक्णकरणको 
ि्यमग नेप्यिवी क्यगिि्य ि्यर प्रतत तर्यर गनु्षपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि तर्यर गररउको ऐनि्य वर्षगत नम्बर सिेत उले्ि गरवी सभ्यको सचिविे 
प्रि्यक्णकरणको ि्यमग अध्षि सिषि पेश गनु्षपननेछ ।

४७. ऐन प्रि्यक्णकरण र प्रक्यशन तथि्य तबदक् तवतरण :
(१) सभ्यब्यट प्यररत भई िफ्य ४६ को उपिफ्य (२) बिोजिि पेश भएको ऐनको पदहिो र अम्न्ि पृष्ि्य पूर्य 

न्यिथिर, तथि्य पि सिेत उले्ि गरवी प्रते्क पृष्ि्य हस््यषिर गरवी अध्षििे प्रि्यक्णकरण गननेछ । त्सरवी 
प्रि्यक्णकरण गि्य्ष मितत र ऐन पृष् संख्य सिेत िुि्यउनु पननेछ ।

(२) सभ्यब्यट प्यररत ऐन उपिफ्य (१) बिोजिि प्रि्यक्णकरण भएपलछ ि्यगू हुनेछ ।
(३) उपिफ्य (१) बिोजिि ऐन प्रि्यक्णकरण भएको ि्यनक्यरवी सभ्यि्य दिनुपननेछ ।
(४) उपिफ्य (१) बिोजिि प्रि्यक्णकरण भएको ऐनको एक प्रतत सभ्यको अक्भिेिि्य र्यिवी अकको एक/एक 

प्रतत क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, वि्य समितत र संघ र प्रिेशको सपि्षक िन्त्र्यिरि्य पठ्यउनु पननेछ ।
(५) उपिफ्य (१) बिोजिि प्रि्यक्णकरण भएको ऐन प्रक्यशन गरवी क्यर्षप्यलिक्यको वेवस्यईटि्य सिेत र्यख्नु 

पननेछ ।
(६) सभ्यिे प्यररत गरैको ऐन प्रि्यक्णकरण भएपलछ त्सक्य िुख िुख व्यवस््यको ब्यरेि्य स्स््यनवीर संि्यर 

ि्यध्ि व्य अन्य कुनै तररक्यब्यट प्रि्यर प्रस्यर गनु्ष पननेछ ।
(७) कसैिे स््यनवीर क्यनून िररि गन्ष ि्यहिे्य क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर र वि्य समिततको क्यर्य्षिरब्यट ि्यगत 

िस्रु ततरवी िररि गन्ष सके्छ ।
४८. समितत गठन गन्ष सके् :

(१) क्यर्षप्यलिक्यि्यई सभ्यप्रतत उत्तरि्ययर बन्यउन, स््यनवीर क्यनून तनि्य्षण प्रदक्र्यि्यई व्यवस्स्त बन्यउन तथि्य 
क्यर्षप्यलिक्यब्यट भएक्य क्यरब्यहवीको अनुगिन र िुल््यङ्कन गरवी आवश्यक तनिनेशन दिन सिेत प्ररोिनको 
ि्यमग िेह्यर बिोजििको समितत गठन गन्ष सके्छ :
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क)  ऐन समितत
ि) िेि्य समितत  

(२) उपिफ्य  (१) बिोिवीिको प्रते्क समितति्य बढवीि्य तवीन िन्य सिस्हरु रहने छन ्। 
 समितति्य रहने सिस्हरु तबररगत अनुभव व्य तबज्त्यक्य आभ्यरि्य अध्षिको प्रस््यव बिोिवीि हुनेछ ।
(३) उपिफ्य (२) बिोिवीि गठन हुने समिततको संरोिक अध्षििे तोके बिोिवीि हुनेछ ।संरोिक बठैकि्य 
 उपस्स्त नभएि्य समिततिे तोकेको सिस्िे बठैक को अध्षित्य गनने छ ।
(४) समिततको सचिवको क्यर्ष क्यर्षप्यलिक्यको तवररगत श्यि्य प्रिुििे गननेछ ।
(५) समिततको बठैकको गणपुरक सङ््यको कस्तिि्य िईु िन्य हुनुपननेछ ।
(६) समिततको तनण्षर बहुितब्यट हुनेछ ।
(७) उपिफ्य .(१) बिोिवीिको समिततिे आवश्यकत्य अनुस्यर तवररगत तवज् व्य कि्षि्यरवीि्यई आिन्त्रण गन्ष
 सके्छ । आिम्न्त्रत सिस्िे बठैकको तनण्षरि्य ित दिन प्यउने छैन ।
(८) उपिफ्य (१) बिोजििक्य समिततिे आफुिे गरेको क्यिको ब्यर्रक प्रततबिेन सभ्य सिषि पेश गनु्ष पननेछ।

४९. स््यनवीर क्यनुनको एकरीकृत र अद््यवसधक अक्भिेि र्यख्नु पनने : 
(१) सभ्यको सचिविे अनुसुिवी–३ बिोिवीिको ढ्यि्य सभ्यिे बन्यएको क्यनुनको एकरीकृत र अद््यवसधक 

अक्भिेि र्यख्नुपननेछ ।
(२) क्यर्षप्यलिक्यिे स््यनवीर क्यनुनको बर्षगत र वण्य्षनुक्िि्य अद््यवसधक तववरण तर्य। गरर र्यख्नुपननेछ । 
(३) स््यनवीर क्यनुनि्य संशोधन भएि्य त्स्ो संशोधन सिेत मिि्यई क्यर्षप्यलिक्यिे अद््यवसधक तववरण 

तर्यर गरर र्यख्नुपननेछ । त्सरवी अद््यवसधक गररएको स््यनवीर क्यनुन स््यनवीर तहको वेवस्यइटि्य सिेत 
र्यख्नुपननेछ ।

(४) उपिफ्य (१) बिोजिि र्यखिएको अक्भिेि कसैिे अविोकन गन्ष ि्यहेि्य सुरषिवीत रुपि्य अविोकन गन्ष 
दिनुपननेछ ।

५०. क्यनुन तनि्य्षण प्रदक्र्य सम्बन्वी ब्वस््य : स््यनवीर क्यनुन तनि्य्षण व्य संशोधन सम्बन्वी अन्य प्रदक्र्य 
प्रिलित क्यनुन अनुकुि सभ्यिे आफै तनध्य्षरण गररे बिोिवीि हुनेछ ।

५१. सभ्यको सचिवको असधक्यर : सभ्यको सचिविे सभ्यको व्य कुनै समितवी व्य उप समिततको बठैकि्य 
प्रवेश गन्ष र वैठकि्य क्यर्षरत कि्षि्यरवीि्यई तनिनेशन दिन व्य तनरन्त्रण गन्ष व्य वैठकिे ि्यगेको क्यर्षतवधवी 
सम्बन्वी सल््यह दिन सके्छ ।
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पररचे्ि–४

नगर सभ्य सम्बन्वी
५२. नगर सभ्यको गणपुरक सङ््यर् : मगर सभ्यको बठैकि्य सभ्यि्य तत््यि क्यरि रहके्य सिस् संख्यको पि्यस 

प्रततशत भन््य बढवी सिस् उपस्स्त भएि्य बैठकको ि्यमग गणपुरक संख्य पुगको ि्यतननेछ ।

५३. नगर सभ्यको क्यर्ष सन्च्यिन सम्बन्वी क्यर्षतवधवी:  नगर सभ्यको बठैक तथि्य क्यर्ष सञ््यिन सम्बन्वी अन्य व्यवस््य 
नगर सभ्य आफैिे तनध्य्षरण गरे बिोिवीि हुनेछ ।

५४. नगर वैठक: (१) जिल््य सिन्वर समिततको बठैक आवश्यकत्य अनुस्यर बस्छे ।

(२) नगरसभ्यको वैठक समिततको प्रिुििे तोकेको मितत, सिर र स््यनि्य बस्छे ।
(३) नगरसभ्यको सचिविे समिततको बठैक बस् ेसुिन्य कतिवीि्य स्यत दिन अग्यवै समिततक्य सिस्हरुि्यई 

दिनुपननेछ । त्स्ो सुिन्यको स्यथिि्य वैठकि्य छिफि हुने तवररहरुको सुचि सिेत संिग् गनु्षपननेछ ।
(४) जिल््य सिन्वर समिततक्य तत््यि क्यरि रहकेो सिस् संख्यको पि्यस प्रततशत भन््य बढवी सिस्को 

उपस्स्तवी भएि्य समिततको गणपुरक संख्य पुगेकोे ि्यनवीनेछ ।
(५) जिल््य सिन्वर समिततको बठैकको अध्षित्य समिततको प्रिुििे गननेछ र तनिको अनुपस्स्तवीि्य व्य 

तनिको पि ररति रहेको अवस््यि्य जिल््य सिन्वर समिततको उप प्रिुििे बठैकको अध्षित्य गननेछ ।
(६) जिल््य सिन्वर समिततको बठैकि्य बहुितको र्यर ि्यन्य हुनेछ र ित वर्यवर भएि्य बठैक को अध्षित्य 

गनने व्यक्तििे तनण्य्षरक ित दिनेछ । 
(७) जिल््य सिन्वर समिततको तनण्षर तनण्षर समिततको प्रिुिद््यर्य प्रि्यक्णत गररनेछ ।
(८) जिल््य सिन्वर समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवधवी सो समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि 

हुनेछ ।
५५. नगर सभ्य को अक्भिेि र क्यर्षन्वरन : (१) नगर सभ्य तथि्य जिल््य सिन्वर समिततको तनण्षर तथि्य क्यरव्यहवीको 

अक्भिेिहरु जिल््य सिन्वर समिततको अध्षि व्य प्रिुििे तोकेको पि्यसधक्यरवी व्य सभ्यको सचिविे सुरषिवीत 
र्यख्नु पननेछ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि र्यख्ने अक्भिेिहरु सिन्वर समितत प्रिुिको आिेश तवन्य जिल््य सिन्वर 

समिततको सचिव्यिर भवनब्यट ब्यदहर िैि्यन हँुिैन ।

पररचे्ि–५
तवतवध

५६. सभ्यि्यई संबोधन : (१)  नेप्यि सरक्यरक्य िन्त्रवीपरररिक्य सिस्, प्रिेश प्रिुि तथि्य प्रिेश सरक्यरक्य 
िन्त्रवीपरररिक्य सिस्ि्यई सभ्य अध्षििे सभ्यको बठैकि्यई तवशेर संबोधन गन्ष अनुरोध गन्ष सके्छ ।
(२) उपिफ्य (१) बिोजिि सम्बोधनको ि्यमग अपन्यइने प्रदक्र्य अध्षििे तोके बिोजिि हुनेछ ।

५७. प्रवेश तनरमित गनने असधक्यर : (१) सभ्यको बठैकि्य प्रवेश तनरमित गनने असधक्यर अध्षिको हुनेछ । 
(१) रस क्यर्षतवसधको अम्न्ि ब््यख गनने असधक्यर अध्षिि्यई हुनेछ र तनिको तनण्षर अम्न्ि हुनेछ ।
(२) त्स्ो तनण्षरको ि्यनक्यरवी बठैकि्यई दिनुपननेछ ।
(३) रो क्यर्षतवसधको प्ररोग गि्य्ष प्रदक्र्यगत ब्यध्य अि्क्यउहरु फुक्यउने अम्न्ि असधक्यर अध्षिि्यई हुनेछ।
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  रसरवी ि्यरवी भएक्य आिेश व्य तनिनेशनहरु रस क्यर्षतवसधि्य परेसरह ि्यनवी क्यर्य्षन्वरनि्य आउनेछ ।

५९. सभ्यको सचिवको क्यि िग्यउन्य सके् : सभ्यको सचिव उपस्स्त नभएि्य रस क्यर्षतवसधि्य सभ्यको सचिविे गनने 
भनवी तोदकएको क्यर्षहरु अधषििे तोकेको अन्य असधकृत स्रक्य कि्षि्यरवीिे गननेछ ।

६०. अनुपस्स्ततको सूिन्य : (१) कुनै सिस् िग्यत्यर िईु वट्य व्य सोेभन््य बढवी सभ्यको बठैकि्य अनुपस्स्त रहनुपनने 
भएि्य ततसम्बन्वी अमग्ि सूिन्य अध्षिि्यई दिनुपननेछ ।

(२) उपिफ्य (१) बिोजिि दिइने सूिन्यि्य आफू अनुपस्स्त रहने अवधवी र क्यरण सिेत उले्ि गनु्षपननेछ ।
६१. प्यि्यन्य गनु्षपनने अि्यरसंदहत्य : सभ्यक्य पि्यसधक्यरवी तथि्य सिस्हरुिे संतवध्यन तथि्य क्यनुन बिोजििको 

उत्तरि्ययरत्व पुर्य गनने तथि्य तनिहरुको क्यिक्यरव्यहवीि्य स्यव्षितनक तवश्व्यस क्यरि गन्ष सभ्यब्यट स्वीकृत 
अि्यरसंदहत्यको प्यि्यन गननेछन ् । अि्यरसंदहत्यको निून्य स््यतनर तहको सम्पक्ष  िन्त्र्यिर ि्यफ्ष त उपिब्ध 
गर्यउनेछ । रस्ो अि्यरसंदहत सभ्यिे प्यररत गरवी ि्यगु गनु्ष स््यतनर तहको कत्षव्य हुनेछ ।

६२. असधवेशनको अङ्ग नि्यतनने :  सभ्यको असधवेशन प्र्यरम् हुनुपूव्ष र भैसकेपलछ अन्य.् नभएसम्मको अवसधि्य 
आरोिन्य हुने उद््यटन, स््यगत, सम्म्यन तथि्य अक्भनन्न िस््य दक्र्यकि्यपि्यई सभ्यको अङ्ग ि्यतननेछैन ।

६३. श्यम्न्सुरषि्य सुव्यवस््य क्यरि र्यख्ने : ग्यउँसभ्य व्य नगरसभ्य सञ््यिन अवसधभर सभ्यको सुरषि्यथि्ष अध्षििे 
सुरषि्य तनक्यरको सहरोग अनुरोध गरेि्य अतबििम्ब सुरषि्य उपिब्ध गर्यउनु सम्बम्न्त सुरषि्य तनक्यरको कत्षव्य 
हुनेछ ।
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अनुसूिवी–१

(क्यर्षतवसधको िफ्य ७ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
नगरप्यलिक्य नगरसभ्य

क्यर्षसूिवी र सिरत्यलिक्य
बठैक संख्य                                                       बैठक स््यन :
अध्षित्य :

मितत बठैक बस् ेसिर क्यर्षसूिवी क्यर्षसूिवी प्रस्तुकत्य्ष कैदफरत

    
    
    

छिफिको सिरत्यलिक्य

मितत बठैक बस्ेे सिर क्यर्षसूिवी प्रसुततुकत्य्षको 
न्यि

छिफिि्य बोलने सिस्को न्यि 
र तोदकएको सिर कैदफरत
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अनुसूिवी–२

(क्यर्षतवसधको िफ्य २९ को उपिफ्य ४ सँग सम्बम्न्त )
नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यि्य प्रस्तु क्यनुनको अक्भिेि

व्यणगङ्ग्य नगरसभ्य

ित्य्ष 
नंं. ऐनको न्यि ित्य्ष 

मितत
िूि 

संशोधन प्रस्तुकत्य्ष तवतरण 
मितत

सभ्यि्य 
प्रस्तुकत्य्ष

िफ्यव्यर 
छिफि

प्यररत 
मितत 

प्रि्यणवीकरण 
मितत कैदफरत

          
          
          
          
          

अक्भिेि तर्यर गननेको                         अक्भिेि ि्यिँ गरेको
िस्ित :                                             िस्ित:
न्यि,थिर:                                       न्यि,थिर:
पि:                                                 पि:
मितत:                                                मितत:
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अनुसूिवी–३

(क्यर्षतवसधको िफ्य ४९ को उपिफ्य १ सँग सम्बम्न्त )
नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यि्य स्वीकृत क्यनुनको अक्भिेि

व्यणगङ्ग्य नगरसभ्य

ित्य्ष नंं. ऐनको न्यि
सभ्यब्यट 
स्वीकृत 

भएको मितत

संश्यधन 
भएको भए 
सोेको मितत

सभ्यि्य 
प्रस्तु मितत प्यररत मितत प्रि्यणवीकरण 

मितत कैदफरत

       
       
       
       
       

अक्भिेि तर्यर गननेको                                  अक्भिेि ि्यिँ गरेको
िस्ित :                                                   िस्ित:
न्यि,थिर:                                                    न्यि,थिर:
पि:                                                           पि:
मितत:                                                        मितत:
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ७

टोि तवक्यस समितत गठन सम्बन्वी क्यर्षतवसध, २०७४

क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।०६।३१
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१. भूमिक्य
 स्यिुि्ययरक प्रर्यसि्य टोिको संस््यगत, स्यि्यजिक तथि्य आर्थिक तवक्यस, स््यनवीरस्रि्य सुश्यसन प्रवद््षन गन्ष 

नगरप्यलिक्य तथि्य नगरोन्मिु सहरवी बस्वीहरुि्य तनजश्त भौगोलिक षिते्रक्भत्र रहके्य सब ैघरधरुवी सिस् रहने गरवी 
स््यनवीर स्रि्य वि्य समिततको ि्यतहत तथि्य सहरोगवीको रूपि्य रहने गरवी गठन गररने टोि तवक्यस संस््य र सो 
संस््यको क्यिि्यई व्यवस्स्त गन्ष ब्यणगंग्य नगरप्यलिको मितत २०७४।०६।०३१ ि्य स्वीकृत गरवी रो क्यर्षतवसध 
क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यएको छ । 

२. उदे्श्य
टोि तवक्यस संस््य गठन गनु्षक्य िुख उदे्श्यहरू तनम््यनुस्यर छन ्:
१. टोि, बस्वीस्रि्य तबक्भन्न तनक्यरहरुब्यट प्रव्यह हुने सेव्यि्य टोिब्यसवीको पहँुि अक्भवमृद् गनने,
२. टोिब्यसवीहरुि्य उद्िशवीित्यको तवक्यस गर्यई टोिस्रि्य िघु उद्िको ससि्षन्य, तवक्यस र प्रवद््षन गनने, 
३. टोि बस्वीस्रि्य सि्यनत्य, सित्यको भ्यवन्य ि्यगृत गर्यउने, आपसवी सद््यव, सिझि्यरवी, सिन्वर र 

िेिमिि्यप क्यरि गर्यउने,
४. आर्थिक, सि्यजिक सव्यिि्य सब ैटोिब्यसवीहरुि्यई तनण्षर प्रदक्र्यि्य सि्यन अवसर र असधक्यर प्रि्यन 

गनने,
५. टोिको स्यि्यजिक क्यर्षि्य प्यरिर्शत्य क्यरि गरवी सुश्यसनि्यई बढ्यव्य दिने,
६. बस्वी टोिस्रि्य सब ै संस््यहरूको प्रवेशद््यरको रूपि्य टोि तवक्यस संस््यि्यई तवक्यस गिदै तवक्भन्न 

तनक्यरहरुब्यट सञ््यिन हुने तवक्यस क्यर्षि्य सहरोग गनने, 
७. टोि तवक्यस संस््यि्यई वि्यभन््य तल्ो एक्यइको रूपि्य तवक्यस गरवी सहभ्यमगत्यत्मक रोिन्य तिु्षि्य, 

अनुगिन एवं िूल््यङ्कन प्रदक्र्यि्य सहभ्यगवी गर्यउने, 
८. टोिक्य सिस्हरुि्य गररबवीि्यई तनजश्त आध्यरि्य वगजीकरण गरवी ततनवीहरूको अक्भिेि तर्यर गनने, 
९. टोिको सिग् तवक्यसक्य ि्यमग क्यर्षक्िहरु तर गनने । 
१०. व्यत्यवरणिैत्रवी तथि्य ब्यििैत्रवी नगर गन्ष आवश्यक सहरोग गनने । 

३. गठन
टोि तवक्यस संस््यको गठन िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
१. ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रको नगरोन्मिु बस्स्हरुको तनजश्त भौगोलिक षिते्रक्भत्रक्य टोि तहि्य रहके्य 

घरपररव्यरक्य सिस्हरूब्यट टोि तवक्यस संस््यको गठन गररनेछ ।
२. पदहिोपटकक्य ि्यमग टोि तवक्यस संस््यको व्य्यपक भेि्यब्यट टोि तवक्यस समिततको क्यिि्यई व्यवस्वीत 

गन्ष अध्षि, उप्यध्षि, कोर्यध्षि, सचिव र आवश्यकत्य अनुस्यरक्य सिस्हरु रहकेो एक टोि तवक्यस 
क्यर्ष समितत गठन हुनेछ । तर िोस्ो पटकको हकि्य रस्ो क्यर्ष समितत स्यध्यरण सभ्यको सव्षसम्मत व्य 
सो नभएि्य बहुितब्यट पुनग्षठन हुनेछ । टोि तवक्यस क्यर्ष सिवीतवीको अवसध २ वर्षको हुनेछ । एकपटक 
अध्षि, उप्यध्षि, कोर्यध्षि र सचिव भएको व्यक्ति पुन: सोहवी पिि्य िगत ैिईु वर्षको अवसध व्यततत 
नभई तनरतुि हुने छैन । क्यर्ष समितति्य अध्षि सचिव व्य कोर्यध्षि िध् ेकुनै एक िन्य अतनव्यर्ष रुपि्य 
िदहि्य हुनुपननेछ । 

३. टोि तवक्यस संस््य गठन गि्य्ष सकेसम्म टोिक्य समू्पण्ष घरधरुवीि्यई एक घर एक सिस्को रुपि्य सिेटन्ु 
पि्षछ । सो सम्व नभए कतिवीि्य ८० प्रततशत घरधरुवी सहभ्यगवी गर्यई टोि तवक्यस संस््य गठन गररनेछ 
। टोि तवक्यस संस््यि्य सहभ्यगवी भएक्य सिस्हरूिध् ेकतिि्यद ५० प्रततशत िदहि्य आवद् गर्यउनु 
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पननेछ। 

४. टोि तवक्यस संस््यको व्यवस््यपन ढ्यिँ्यि्यई स्पष् प्यन्ष अनुसूचि–१ ि्य उले्खित निून्य तवध्यन क्य 
आध्यरि्य टोि तवक्यस संस््यको तवध्यन तर्यर गनु्षपननेछ । 

५. सिन्वर र िेिमिि्यप क्यरि गर्यउँिै स्यि्यजिक ऐक्वद्त्य क्यरि गनने । 
४. ित्य्ष/सूचिकृत 

 टोि तवक्यस संस््यको ित्य्ष/सूचिकृत िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
१. टोि तवक्यस संस््यको बठैकि्य सव्षसम्मत तनण्षर गर्यई ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्य ित्य्ष/सूिवीकृत गनु्ष पननेि्य 

छ । टोि तवक्यस संस््यि्यई नगरप्यलिक्यि्य ित्य्ष/सूचिकृत गि्य्ष पेश गनने तनवेिनको निुन्य अनुसूिवी–२ 
ि्य उले्ि गररएको छ । टोि तवक्यस संस््यब्यट तनण्षर गरवी ित्य्षक्य ि्यमग तनवेिन पेश गरेि्य ब्यणगंग्य 
नगरप्यलिक्यिे अनुसूिवी–३ बिोजििको टोि तवक्यस संस््य ित्य्ष प्रि्यण–पत्र प्रि्यन गनु्षपननेछ । 

२. टोि तवक्यस संस््यिे रस क्यर्षतवसध बिोजििक्य उदे्श्य तवपरवीत कुनै क्यि गरेि्य व्य प्रिलित क्यनूनिे गन्ष 
नप्यउने क्यर्ष गरेि्य नगरप्यलिक्यिे टोि तवक्यस संस््यको ित्य्ष ि्यरेि गन्ष सके्छ ।  ित्य्ष ि्यरेि भएपलछ 
सो स््यनि्य नर्य ँटोि तवक्यस संस््य गठन  हुनेछ । 

५. टोि तवक्यस संस््यको क्यि
 टोि तवक्यस संस््यिे आफनो टोि षिते्रको सिग् तवक्यस र सिस्हरूको दहतक्य ि्यमग िेह्यरक्य क्यर्षहरू 

गननेछ :
१. टोिि्य धनवी, गररबको भ्यवन्य हट्यई सब ैसिस्हरूि्यई तनण्षर प्रदक्र्य र स्ोति्य सि्यन असधक्यर प्रि्यन 

गनने,
२. तबक्भन्न सरक्यरवी एवं गैर सरक्यरवी तनक्यरहरुसँग सुिधरु सम्बन् स््यतपत गरवी टोिको तवक्यसको ि्यमग 

सहिवीकरण गनने,
३. टोिि्य उद्ि तवक्यससँग सम्बम्न्त रोिन्यहरू संि्यिन गन्ष आवश्यक सहिवीकरण गनने,
४. टोिि्य सिक ढि िग्यरतक्य पूव्य्षध्यरि्य नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस समिततको सहितति्य संस््यको 

तनण्षर्यनुस्यर सेव्य शुल्क लिने, 
५. टोिको तवक्यसक्य ि्यमग तबक्भन्न स्ोतब्यट प्र्यप्त स्ोतको उच्चति ्सिपुरोग गनने, 
६. टोिको स्यिूदहक सिस््य पदहि्यन गरवी प्र्यथिमिकत्यको आध्यरि्य टोि तवक्यस रोिन्य तिु्षि्य गनने,
७. एि.आइ.भवी./एि्स, अन्तवश्व्यस, छ्यउपिवी प्रथि्य, ब्यि तवव्यह, बहु तवव्यह िस््य स्यि्यजिक सिस््यक्यको 

पदहि्यन गरवी सुध्यरक्य क्यर्षक्िहरु संि्यिन गनने । 
८. टोिको आर्थिक तथि्य स्यि्यजिक तथ्य्यङ्क अद््यवसध गन्ष सूिन्य अक्भिेि र्यख्ने, 
९. सहभ्यमगत्यत्मक रोिन्य तिु्षि्य गि्य्ष प्र्यथिमिकत्यको आध्यरि्य आरोिन्यहरूको पदहि्यन गरवी वि्यि्य 

ससफ्यररस गनने, 
१०. टोिि्य तवक्भन्न सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तनक्यरहरुब्यट प्र्यप्त रोिन्यहरूको अनुगिन गरवी पृष्पोरण 

प्रि्यन गनने,
११. टोिि्य तबक्भन्न सरक्यरवी तथि्य गैरसकर्यरवी संस््य ि्यफ्ष त प्र्यप्त हुने क्यर्षक्िहरु टोि तवक्यस संस््य ि्यफ्ष त 

संि्यिन हुने व्यत्यवरण ससि्षन्य गनने,
१२. आफनो वि्य तथि्य टोिि्यई व्यत्यवरणिैत्रवी तथि्य व्यििैत्रवी बन्यउने ि्यिक्य क्यर्षक्िहरु सञ््यिन गनने, 
१३. टोिि्य भवन तनि्य्षण ि्यपिण्, स्यि्यजिक सुरषि्य भत्त्य आिवी स्यि्यजिक सरोक्यरक्य तबररि्य िेतन्यिूिक 

क्यर्षक्िहरु सञ््यिन गनने ।  
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१४. टोिि्य रहेक्य स्यव्षितनक, पर्त, एि्यनवी आिवी िग््यको संरषिणि्य नगरप्यलिक्यि्यई सहरोग गनने ।  
१५. नगरप्यलिक्यको र्यिस् पररि्यिनक्य ि्यमग सहरोग प्रि्यन गनने ।
१६. संस््यि्य प्र्यप्त रकिको संस््यको नवीतत बिोजिि रकि िि्ष गनने, िेि्य र्यख्ने र िेि्यपरवीषिण गर्यउने,
१७. नगरप्यलिक्यसँग भएको सिझि्यरवी अनुस्यरक्य अन्य क्यर्षहरु । 

६. टोि तवक्यस संस््यको क्यर्ष समिततको बठैक
 टोि तवक्यस संस््यको क्यर्ष समिततको बठैक व्यवस््यपन िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
१. टोि तवक्यस संस््यक्य सिस्हरूको दहत, सहरोग एवं सिन्वरक्य ि्यमग टोि तवक्यस संस््यको क्यर्ष 

समिततको बठैक िदहन्यि्य कस्तिि्य १ पटकि्य नघटन्े गरवी बस्छे । 
२. समिततको बठैकि्य स्यि्यजिक पररि्यिक, वि्य अध्षि र नगरप्यलिक्यक्य प्रतततनसधहरू िग्यरत अन्य 

सरोक्यरव्यि्यहरुि्यई आिम्न्त्रत गन्ष सदकनेछ । 
३. सचिविे संस््यको बठैकको तनण्षरहरू बठैक पुस्स्क्यि्य िेिवी प्रि्यक्णत गर्यउनु पननेछ । 

७. टोि तवक्यस संस््यक्य क्यर्ष समिततको पि्यसधक्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर
टोि तवक्यस संस््यक्य क्यर्ष समिततको पि्यसधक्यरवीहरुको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
(क) अध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर 

१)  संस््यको तनरमित बठैक बोि्यउने, बठैकक्य ि्यमग मितत, सिर र स््यन तोके् । 
२) बठैकको अध्षित्य गरवी बठैक संि्यिन गनने ।
३) बठैकि्य अनुश्यसनको प्यिन गन्ष िग्यउने र छिफिक्य तवररहरू दटपोट गनने व्य गन्ष   िग्यउने।
४) छिफि हँुि्य सबकैो तवि्यर संकिन गनने र सव्षसम्मत तनण्षर गन्ष पहि गनने ।
५) तनण्षरहरू ि्यगू गनने र गन्ष िग्यउने ।
६) तवक्यसको क्यर्षि्य सबिै्यई सिेटेर नेततृ्व प्रि्यन गनने ।
७) संस््यिे आि्षन/प्र्यप्त गरेको नगि व्य जिन्सवी स्यि्यनको सुरषि्यको प्रबन् मिि्यउने । 
८) तवशेर बठैकको आवश्यकत्य परेि्य तवध्यन बिोजिि बठैक बोि्यउने ।
९)   क्यर्षतवसध बिोजिि अन्य क्यर्षहरु गनने । 

(ि) संस््यको सचिवको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) अध्षिको आिेशअनुस्यर बठैक बोि्यउने ।
२) एकततह्यइ सिस्हिे तवशेर बठैकक्य ि्यमग लिखित ि्यग गरेि्य तवध्यन बिोजिि बठैक बोि्यउने।
३) छिफिक्य प्रस््यवहरू संकिन गरवी बठैकि्य पेश गनने र बठैकको तनण्षर िेिवी तनण्षर प्रि्यक्णत 

गर्यउने । 
४) संस््यको दक्र्यकि्यपको ब्यरेि्य सिस्ि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउने ।
५) तोदकएक्य अन्य क्यर्ष गनने । 

ग) संस््यक्य कोर्यध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१)  संस््यको आम््यनवी र िि्षको तववरण तर्यर गनने ।
२) िि्षको िेि्यपरवीषिण गर्यउने ।
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३) बैंकि्य ि्यत्य संि्यिन गि्य्ष संरतुि रूपि्य ि्यत्य संि्यिन गनने ।
४) संस््यको नगि र जिन्सवी स्यि्यनको जिम्म्य लिई सुरषि्य गनने ।

(घ) संस््यक्य सिस्हको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) नगरप्यलिक्यसँग भएको स्यझिे्यरवीपत्रि्य उले्खित शत्षअनुस्यर गनु्षपनने क्यिहरू गनने ।
२) संस््यको दहस्यब–दकत्यब ि्यिँ गनने ।
३) संस््यक्य पि्यसधक्यरवीहरूिे गरेक्य क्यिको िूल््यङ्कन तनरमित रूपि्य गनने । 
४) आवश्यकत्यअनुस्यर संस््य संि्यिनक्य ि्यमग नवीतत, तनरिहरू बन्यउने र सो तनरिहरू प्यिन्य भए 

नभएको हनेने ।
५) आवश्यकत्यअनुस्यर अध्षि, सचिव, कोर्यध्षिहरूि्यई सघ्यउने ।
६) तोदकएक्य अन्य क्यर्षहरु गनने । 

८. आर्थिक व्यवस््यपन
संस््यको आम््यनवी, िि्ष, न्यफ्य, िेि्य, िेि्य परवीषिण िग्यरत आर्थिक व्यवस््यपन िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
क)  टोि तवक्यस संस््यको आम््यनवी

१) तवक्भन्न सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तनक्यरहरु, तबक्भन्न स्यिुि्ययरक संस््य तथि्य  व्यक्तिहरूब्यट 
प्र्यप्त हुने सह्यरत्य र अनुि्यन । 

२) टोि तवक्यस संस््यिे आरिूिक क्यर्षहरु सञ््यिन गरवी प्र्यप्त हुने आम््यनवी । 
३) संस््यको तवक्यस तनि्य्षणक्य ि्यमग टोि तवक्यस कोरको रूपि्य टोि तवक्यस संस््यको आम््यनवीको 

तनजश्त प्रततशत संस््यको तनण्षर्यनुस्यर छुटर्यउने रकि । 
४) संस््यिे अन्य सोतब्यट िम्म्य गरेको रकि ।

ि)  िि्ष
१) संस््यको तवक्यस तनि्य्षणक्य ि्यमग टोि तवक्यस कोरको रकि संस््यको तनण्षर्यनुस्यर िि्ष हुनेछ।
२)   संस््य संि्यिन, व्यवस््यपन र िेि्यपरवीषिणक्य ि्यमग गनु्षपनने िि्षहरू टोि तवक्यस संथि्यकोे नवीतत 

बिोिि िि्ष हुनेेछ । 
ग)  न्यफ्य

१) टोि तवक्यस संस््यिे आि्षन गरेको आम््यनवीब्यट िि्ष कट्यई ब्यकँरी रहकेो रकि संस््यको न्यफ्य 
ि्यतननेछ । 

२) न्यफ्य संस््यको तनण्षरअनुस्यर टोिको तवक्यसक्य ि्यमग िि्ष गररनेछ । 
घ)  िेि्य
 संस््यको िेि्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ :

अ)  कोर्यध्षििे सब ैप्रक्यरको नगिवी तथि्य जिन्सवी आम््यनवी, समू्पण्ष तवक्यस िि्षको तववरण, संस््यको 
संि्यिन र व्यवस््यनि्य भएको प्रश्यसनवीक िि्षहरूको स्पष् िेि्य र्यख्नुपि्षछ ।

(आ)  कोर्यध्षििे र्यिेको आम््यनवी िि्षको दहस्यब टोि तवक्यस संस््यको बठैकि्य पेश गनु्षपि्षछ । 
ङ)  िेि्यपरवीषिण
 संस््यको िेि्यपरवीषिण िेह्यर बिोजिि हुनेछ :

१) संस््यिे तनरतुि गरेको िेि्यपरवीषिकब्यट िेि्यपरवीषिण गर्यउनुपननेछ ।
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२) आवश्यकत्यअनुस्यर नगरप्यलिक्यिे पतन संस््यको आम््यनवी िि्षको िेि्यपरवीषिण गन्ष सके् 

गननेछ ।  
३) संस््यिे आफनो व्यर्रक िेि्यपररषिणको प्रततवेिन ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्य सिेत पेश गनु्षपननेछ।  

९.  तवतवध 
(क)  रो क्यर्षतवसध प्रिलित नेप्यिको ऐन, तनरिहरूसँग ब्यजझएि्य ब्यजझएक्य बुँ ि्यहरू स्त: ि्यरेि 

हुनेछन ्। 
(ि) रो क्यर्षतवसध क्यर्य्षन्वरनको क्िि्य कुनै ब्यध्य अि्िन आएि्य सोको नगर सभ्यको तनण्षर्यनुस्यर 

फ’क्यइनेछ । 

सि्यप्त !
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अनुसूिवी–१

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य 
                टोि तवक्यस संस््यको तवध्यन

प्रस््यवन्य :

 स््यनवीर रूपि्य उपिवध श्ि, सवीप र स्यधन तथि्य अवसरहरूि्यई असधकति पररि्यिन गिदै नगरको स्यि्यजिक तथि्य 
आर्थिक व्यवस््यि्यई एकअक्य्षको पररपूरकको रूपि्य तवकससत गरवी गररबवी न्यूनवीकरणक्य प्रर्यसि्य ठोस रोगि्यन पुर्य्षउने, 
सहभ्यमगत्यत्मक रोिन्य तिु्षि्य गनने तथि्य आफनो टोिको सिग् तवक्यस गनने व्यत्यवरण ससि्षन्य गन्ष रो .......................
................ टोि तवक्यस संस््य स््यपन्य गरवी संि्यिन गन्ष व्यनछनवीर भएकोिे रो तवध्यन बन्यइएको छ ।
१. प्र्यरस्म्क :

संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्
(क) रो तवध्यन ............................ टोि तवक्यस संस््यको तवध्यन हुनेछ ।
(ि) रो संस््यको न्यि .................................... हुनेछ । 
(ग) रो तवध्यन ...................... टोि तवक्यस संस््यको स्यध्यरण सभ्यब्यट स्वीकृत भएको मिततिेखि ि्यगू 

हुनेछ । 
(घ) रस संस््यको क्यर्य्षिर ............................. ि्य हुनेछ ।
(ङ) रस संस््यको ससि्यन्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
 पूव्ष ........................... पजश्ि .............................
 उत्तर ......................... िक्षिण ...............................

२. पररभ्यर्य :
तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तवध्यनि्य :
१. …संस््य, भन्न्यिे ......................... टोि तवक्यस संस््यि्यई सिझनुपछ्ष  ।
२. …तवध्यन, भन्न्यिे टोि तवक्यस संस््यको तवध्यनि्यई सम्झनुपछ्ष  ।
३. …स्यध्यरणसभ्य, भन्न्यिे संस््यको स्यध्यरण सिस्हरूको भेि्य सम्झनुपछ्ष  ।
४. …समितत, भन्न्यिे टोि तवक्यस संस््यको क्यर्षसमितत सम्झनुपछ्ष  । 
५. …बठैक, भन्न्यिे संस््यको संरतुि व्य छुट््यछुटै् बठैक सम्झनुपछ्ष  । 
६. …पि्यसधक्यरवी, भन्न्यिे क्यर्षसमिततक्य अध्षि, कोर्यध्षि, सचिव र सिस्हरूि्यई  िन्यउँछ । 

३. संगदठत संस््य हुने :
(क) संस््यको आफनो छुटै् छ्यप हुनेछ । स्यथि ैसंस््यिे व्यक्ति सरह आफनो न्यिब्यट क्यर्ष गन्ष  सके्छ । 
(ि) संस््यिे िि–अिि सम्पचत्त प्र्यप्त गन्ष, उपभोग गन्ष सके्छ । तर संस््यिे आफनो अिि सम्पचत्त तबदक् 

गन्ष भने प्यउने छैन । संस््य तवगठन भए सो संस््यको समू्पण्ष िि अिि सम्पचत्त नगरप्यलिक्य/ग्यउँ 
तवक्यस समितति्य हस््यन्रण हुनेछ । 

४. संस््यक्य उदे्श्यहरू :
संस््यको संस््यगत, स्यि्यजिक तथि्य आर्थिक तवक्यसक्य ि्यमग िेह्यर बिोजििको उदे्श्य हुनेछ :
(क) टोिस्रि्य सषिि र दिगो स््यरत्त संस््यको तवक्यस गनने ।
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(ि) टोिक्य ब्क्तिहरूको आरि्य बमृद् गनने क्यर्षक्िको संि्यिन गरवी गररबवी न्यनूवीकरणि्य िद्त पुर्य्षउने ।
(ग) स््यनवीर स्रको तवक्यस प्रदक्र्यि्यई दिगो र आत्मतनभ्षर बन्यउन स््यनवीर स्रको सिुि्यरको व्यक्तिहरूको 

षिित्य तवक्यस क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरनि्य टेव्य पुर्य्षउने । 
(घ) संस््यि्यई सहभ्यमगत्यत्मक रोिन्य तिु्षि्य, अनुगिन तथि्य िूल््यङ्कन प्रदक्र्यि्य सदक्र सहभ्यगवी बन्यउने।

५. टोि तवक्यस क्यर्ष समिततको गठन
टोि तवक्यस क्यर्ष समिततको गठन िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क)नगरप्यलिक्यक्य नगरोन्मिु बस्स्हरुको तनजश्त भौगोलिक षिते्रक्भत्रक्य टोि तहि्य रहके्य घरपररव्यरक्य 

सिस्हरूब्यट टोि तवक्यस संस््यको गठन गररनेछ ।
(ि) पदहिो पटकक्य ि्यमग टोि तवक्यस संस््यको व्य्यपक भेि्यब्यट अध्षि, उप्यध्षि, कोर्यध्षि, सचिव र 

आवश्यकत्य अनुस्यरक्य सिस्हरु रहकेो एक टोि तवक्यस क्यर्ष समितत गठन हुनेछ । िोस्ो पटकको 
हकि्य रस्ो क्यर्ष समितत स्यध्यरण सभ्यको सव्षसम्मत व्य सो नभएि्य बहुितब्यट पून्षगठन हुनेछ । टोि 
तवक्यस क्यर्ष सिततको अवसध २ वर्षको हुनेछ । एकपटक अध्षि, उप्यध्षि, कोर्यध्षि र सचिव भएको 
व्यक्ति पुन: सोहवी पिि्य िगत ैिईु वर्षको अवसध व्यततत नभई तनरतुि हुने छैन । क्यर्ष समितति्य कस्तिि्य 
५० प्रततशत सिस्हरु र अध्षि व्य कोर्यध्षिहरु िध् ेकुनै एक िन्य अतनव्यर्ष रुपि्य िदहि्य हुनुपननेछ। 

(ग) टोि तवक्यस संस््य गठन गि्य्ष सकेसम्म टोिक्य समू्पण्ष घरधरुवीि्यई सिेटन्ुपि्षछ । रदि सो सम्व नभए 
कतिवीि्य ८० प्रततशत घरधरुवी सहभ्यगवी गर्यई टोि तवक्यस संस््य गठन गररनेछ । टोि तवक्यस संस््यि्य 
सहभ्यगवी भएक्य सिस्हरूिध् ेकतिि्य ५० प्रततशत िदहि्य आवद् गर्यउनु पननेछ ।

६. संस््यक्य क्यर्षहरू :
टोि तवक्यस संस््यक्य क्यर्षहरु िेह्यर बिोजिि हुनेछन ्: 
१. प्रते्क टोि स्रि्य सम्व भएसम्म सब ैघरपररव्यर सहभ्यगवी भएको टोि तवक्यस संस््य गठन गनने । 
२. संस््यक्य सिस्हरूि्यई उद्िशवीित्यतफ्ष  अग्सर गर्यउन आवश्यक पहि गनने तथि्य सोदह बिोजििक्य 

क्यर्षक्िहरु संि्यिन गनने । 
३. टोिि्य आइपरेक्य सिस््यहरू सि्यध्यन गन्ष एकअक्य्षि्य भ्यइि्यर्य सम्बन् क्यरि गरवी सभ् सि्यिको 

ससि्षन्य गनने ।
४. उपिब्ध स्ोतको सिुचित पररि्यिन गिदै टोिको सिग् तवक्यसक्य ि्यमग टोि तवक्यस रोिन्य बन्यउने ।
५. एि.आइ.भवी./एि्स, अक्शषि्य, अन्तवश्व्यस, छ्यउपिवी प्रथि्य, ब्यि तवव्यह, बहु तवव्यह, िस््य स्यि्यजिक 

सिस््यक्य ब्यरेि्य समू्पण्ष टोि तवक्यस संस््यक्य सिस्हरूि्यई िेतन्य अक्भवमृद् गनने ।
६. आफनो टोि तथि्य स्यव्षितनक स्िि्य बषृि्यरोपण गनने,   
७. आफनो वि्य तथि्य टोिि्यई व्यत्यवरणिैत्रवी तथि्य व्यििैत्रवी बन्यउने तवतवध क्यर्षक्िहरु सञ््यिन गनने । 
८. टोिि्य बसोव्यस गनने ब्यससन््यक्य बवीिि्य भवन तनि्य्षण ि्यपिण्, स्यि्यजिक सुरषि्य भत्त्य िग्यरतक्य 

स्यि्यजिक सरोक्यरक्य तबररहरुि्य तवक्भन्न िेतन्यिूूिक क्यर्षक्ि सञ््यिन गनने ।  
९. व्यत्यवरणिैत्रवी स््यनवीर श्यसनक्य सूिकहरुको टोिि्य क्यर्य्षन्वरन गनने र नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस 

समितति्यई  सो सूिक क्यर्य्षन्वरन गन्ष सहरोग गनने । 
१०. आफनो टोि वस्वीि्यई निुन्य वस्वीको रुपि्य तवक्यस गन्ष सहरोग गनने ।
११. हररत शहर, उज्य्यिो शहर, सफ्य शहर र सम्पन्न तथि्य सभ् शहर स््यपन्य अक्भर्यनि्य सहरोग गनने । 
१२. आफनो षिते्रि्य भवन संदहत्य तथि्य ि्यपिण्को  क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग गनने ।



265

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
१३. पूण्ष स्यषिर, पूण्ष िोप, पूण्ष घटन्य ित्य्ष आिवी अक्भर्यनि्य सहरोग गनने । 
१४. टोिि्य रहके्य स्यव्षितनक, पर्त, एि्यनवी आिवी िग््यको संरषिणि्य नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस समितति्यई 

सहरोग गनने । 
१५. संस््यको अध्षि, कोर्यध्षि तथि्य सचिवको िरन सव्षसम्मतति्य व्य सो नभएि्य बहुिति्य गनने ।  
१६. नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस समिततको र्यिस् पररि्यिनि्य सहरोग गनने ।
१७. नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस समिततसँग भएको सिझि्यरवी अनुस्यरक्य अन्य क्यर्षहरु । 

७. सिस्त्य 
संस््यि्य सिस्त्य िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क) रस तवध्यनको उदे्श्य बिोजिि संस््यप्रतत श्द््य र तनष््य र्यिवी तवध्यनि्यई स्वीकर गनने स््यनवीर टोिब्यसवी 

रस संस््यको सिस् हुनेछ ।
(ि) सिस् बन्न इचु्क नर्य ँटोिब्यसवीि्यई संस््यिे तोकेबिोजिि संस््यि्य िरि्यस् दिएि्य सिस्त्य प्रि्यन 

गररनेछ ।

८. सिस्त्य नरहने 
िेह्यरको अवस््यि्य सिस् रहने छैन : 
(क) सिस्को िृतु् भएि्य ।
(ि) सिस्िे दिएको सिस्त्य पररत््यगको लिखित तनवेिन संस््यिे स्वीकृत गरेि्य ।
  तर संस््यको तनण्षरउपर चित्त नबझुिे्य स्यध्यरणसभ्यि्य पेश गनने र स्यध्यरणसभ्यको तनण्षर अम्न्ि 

हुनेछ। 
(ग) सिस्त्य शल्क नततरेको व्य संस््यको तनण्षर प्यिन नगेि्य संस््यिे तनण्षर गरवी समू्पण्ष सिस्ि्यई ि्यनक्यरवी 

गर्यएि्य ।
(घ) संस््यि्यई ह्यतन–नोक््यनवी हुने क्यर्ष गरेि्य व्य नैततक पतन, आर्थिक अतनरमितत्य व्य भ्रष््यि्यर गरेको 

अक्भरोग प्रि्यक्णत भई सि्यर प्यएको क्यरण िेि्यई संस््यिे सिस्त्यब्यट हट्यउने तनण्षर गरेि्य । 
 तर सम्बम्न्त सिस्हि्यई सफ्यइ दिने अवसरब्यटबजञ्त गररनेछैन । रससम्बन्वी अम्न्ि तनण्षर गनने 

असधक्यर स्यध्यरणसभ्यको हुनेछ ।
(ङ)  नेप्यिको प्रिलित क्यनुनको तनरेध गरेको क्यर्ष गरेि्य ।

९. संस््य गठन एवं क्यर्ष संि्यिन तवसध 
संस््यको गठन एवं क्यर्ष संि्यिन तवसध िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
(क) तनजश्त भौगोलिक षिते्रक्य व्यक्तिहरूको सव्षसम्मत तनण्षरब्यट टोिको षिते्र तनर्यौ ्ि गरेपलछ त्स टोिक्भत्र 

बसोब्यस गनने असधक्यशं घरधरुवीहरूको उपस्स्तति्य संस््य गठन गररनेछ । 
(ि) टोि तवक्यस संस््य गठन गन्ष उपस्स्त भएक्य व्यक्तिहरूिे गरेको सव्षसम्मत तनण्षरको आध्यरि्य एक–

एक िन्य अध्षि, कोर्यध्षि र सचिव र अन्य घरधरुवीहरू सिस् हुनेछन ्।
(ग)   संस््यि्य कस्तिि्य ५० प्रततशत िदहि्य सिस् रहनेछन ्। अध्षि, कोर्यधषि र सचिव िध् ेकस्तिि्य १ 

िन्य िदहि्य्य हुनेछ । 
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१०. संस््यक्य पि्यसधक्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर 
 संस््यक्य पि्यसधक्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यरबिोजिि हुनेछन ्:

(क) अध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) संस््यको तनरमित बठैक बोि्यउने ।
२) बठैकको अध्षित्य गरवी बठैक संि्यिन गनने । 
३) बठैकि्य अनुश्यसनको प्यिन गन्ष िग्यउने र छिफिक्य तवररहरू दटपोट गनने व्य गन्ष िग्यउने 
४) छिफि हँुि्य सबकैो तवि्यर संकिन गनने र सव्षसम्मत तनण्षर गन्ष पहि गनने ।
५) तनण्षरहरू ि्यगु गनने र गन्ष िग्यउने ।
६) सचिव र कोर्यध्षिि्यई आवश्यकत्यअनुस्यर सहरोग पुर्य्षउने ।
७) संस््यिे आि्षन/प्र्यप्त गरेको नगि व्य जिन्सवी स्यि्यनको सुरषि्यको प्रबन् मिि्यउने ।
८) आवश्यक क्यर्षि्य संस््यको प्रतततनसधहरू गनने व्य गर्यउने ।
९) तवशेर बठैकको आवश्यकत्य परेि्य सब ैसिस्हको सहितति्य बैठक बोि्यउने ।

(ि) संस््यको सचिवको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) अध्षिको आिेशअनुस्यर बठैक बोि्यउने ।
२) अध्षिको अनुपस्स्तति्य बठैकको अध्षित्य गनने ।
३) एकततह्यइ सिस्हरूिे तवशेर बठैकक्य ि्यमग लिखित ि्यग गरेि्य तवशेर बठैक बोि्यउने ।
४) बठैक पुस्स्क्यि्य उपस्स्त गर्यउने ।
५) छिफिक्य प्रस््यवहरू संकिन गरवी बठैकि्य पेश गनने र बैठकको तनण्षर प्रि्यक्णत गर्यउने । 
६) संस््यक्य दक्र्यकि्यपक्य ब्यरेि्य सिस्ि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउने ।
७) तोदकएक्य अन्य क्यर्षहरु गनने । 

(ग) संस््यक्य कोर्यध्षिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) संस््यिे गरेको आर्थिक क्यरोब्यरको िेि्यपरवीषिण गर्यउने ।
२) बैंकि्य संरतुि रूपि्य ि्यत्य संि्यिन गनने ।
३) अन्य सिस्हरूसँग सिनवर र्यिवी सहरोग लिने दिने ।
४) संस््यको नगि र जिन्सवी स्यि्यनको जिम्म्य लिई सुरषि्य गनने ।

(घ) संस््यक्य सिस्हरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१) नगरप्यलिक्य/ग्यउँ तवक्यस समिततसँग भएको स्यझिे्यरवीपत्रि्य उले्खित सत्षअनुस्यर गनु्षपनने 

क्यिहरू गनने ।
२) संस््यको दहस्यबदकत्यब िेक गनने ।
३) संस््यक्य पि्यसधक्यरवीहरूिे गरेक्य क्यिको िूल््यङ्कन तनरमित रूपि्य गनने । 
४) संस््य संि्यिनक्य ि्यमग आवश्यकत्यअनुस्यर नवीतत बन्यउन सहरोग गनने । 
५) बठैकि्य उपस्स्त भई प्रते्क छिफिि्य भ्यग लिने ।

११. स्यध्यरण सभ्यको गठन र क्यर्ष प्रण्यिवी  
 स्यध्यरण सभ्यको गठन र क्यर्ष प्रण्यिवी िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 

१)  संस््यको समू्पण्ष सिस्हरू रहेको एक स्यध्यरण–सभ्य हुनेछ । 
२)  स्यध्यरण–सभ्यको अध्षित्य संस््यको अध्षििे गननेछ । तनिको अनुपस्स्तति्य संस््यको सचिव र  

तनिको पतन अनुपस्स्तति्य संथि्यको िषे् सिस्िे गननेछ । 
३)  स्यध्यण–सभ्य संस््यको सवकोच्च तनक्यर हुनेछ । 
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१२. स्यध्यरण सभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर 
 स्यध्यरण सभ्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 

(क) संस््यको स्यध्यरण सभ्यको सल््यह प्र्यप्त गन्ष उचित िेखि पेश भएक्य तवररि्य सल््यह दिने ।
(ि) िेि्यपरवीषिक तनरकु्ति गनने ।
(ग) संस््यको िेि्यपरवीषिकको प्रततवेिन प्यररत गनने ।
(घ) क्यर्ष समितति्यई असधक्यर प्रत््यरोिन्य गनने ।
(ङ) क्यर्ष समितत सम्बन्ि्य भएक्य उिरुवी पुनर्यवेिन सुन्न ेर तनण्षर दिने ।
(ि) संस््यको तवध्यन संशोधन गनने ।
(छ) आवश्यकत्यअनुस्यर सल््यहको िनोनरन गनने ।
ि) संस््यको व्यर्रक क्यर्षरोिन्य स्वीकृत गनने  ।

१३. आर्थिक व्यवस््य 
(क) संस््यको िेह्यरबिोजिि आर्थिक स्ोत हुनेछ :

सिस्त्यब्यट प्र्यप्त शुल्क ।
सरक्यरवी तथि्य गैरसरक्यरवी संस््यब्यट प्र्यप्त हुने अनुि्यन ।
संस््यको दक्र्यकि्यपको ससिससि्यि्य प्र्यप्त हुने आर व्य पुरस््यर । 
अन्य आम््यनवी ।

(ि) प्रते्क अस्यर िस्यन्ि्य िेि्य तर्यर गरवी परवीषिणपश््यत ्तववरण स्यध्यरणसभ्यि्य प्रस्तु गनने जिम्मवे्यरवी 
संस््यको हुनेछ । 

(ग) संस््यको न्यिि्य प्र्यप्त व्य िरवीि िि–अिि सम्पचत्तको पररि्यिन र प्ररोग तोदकएबिोजिि हुनेछ । 

१४. क्यर्षसमितत तथि्य पि्यसधक्यरवीको र्यिवीन्यि्य 
(क) समिततक्य सिस्हरुिे सिस्हरूिे आफनो पिब्यट र्यिवीन्यि्य दिन ि्यहेि्य अध्षिसिषि दिन सके्छन ्।
(ि) अध्षििे आफनो र्यिवीन्यि्य सचिवि्यफ्ष त संस््यको बठैकि्य पेश गनु्षपननेछ र सोउपर संस््यिे तनण्षर गरे 

बिोिि हुनेछ । 

१५. क्यर्ष समितति्यई आतवश्व्यसको प्रस््यव 
 क्यर्ष समिततक्य अध्षि एवं पि्यसधक्यरवीहरूउपर अतवश्व्यस ि्यगे रथिोचित क्यरण िेि्यई संस््यक्य ६०% 

सिस्हरूिे तवशेर स्यध्यणसभ्य र्यिवी अतवश्व्यसको प्रस््यव पेश गन्ष सके्छ । अतवश्व्यसको प्रस््यव उपर छिफि 
गरवी हुने तनण्षरि्य बहुिति्यई भन््य सव्षसम्मति्यई बढवी िोि दिइनेछ । 

१६. तवतवध  
(क)  तवध्यन संशोधन गनु्षपनने भएि्य क्यर्ष समिततिे स्वीकृत गरेपलछ स्यध्यरणसभ्यि्य पेश गररनेछ । स्यध्यरण 

सभ्यि्य उपस्स्त सिस्हरूको िईुततह्यइ बहुितिे तवध्यन संशोधन हुनेछ । 
(ि) प्रिलित ऐन, तनरिहरूसँग ब्यजझएक्य बुँ ि्यहरू हिसम्म स्त: ि्यरेि हुनेछ । 
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अनुसूिवी–२

टोि तवक्यस संस््यि्यई नगरप्यलिक्यि्य ित्य्ष गनने
तनवेिनको निुन्य

मितत :....................

श्वीि्यन ्क्यर्षक्यरवी असधकृत ज्यू,
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य 
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
ब्यणगंग्य, कतपिबस् ु।

तवरर : टोि तवक्यस संस््य ित्य्ष गनने सम्बन्ि्य ।

 उपरोति सम्बन्ि्य रस नगरप्यलिक्यद््यर्य संि्यलित वि्य नं............ को ...................... टोिि्य गठन 
गररएको ......................................... टोि तवक्यस संस््यि्यई ........................ नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिरि्य ित्य्ष/
सूचिकृत गररदिनुहुन अनुरोध गि्षछु । रस ........................ टोि तवक्यस संस््यको षिते्र तनम् उले्खित ि्यर दकस््यक्भत्र 
सवीमित रहनेछ । 

पूव्ष ससि्यन्य :..................................
पजश्ि ससि्यन्य :............................
उत्तर ससि्यन्य :...............................
िक्षिण ससि्यन्य :.............................  अध्षिको न्यि :
                       टोि तवक्यस संस््यको न्यि :
                       ठेग्यन्य :
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ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य

 नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
ब्यणगंग्य कतपिबस् ु

प्रि्यण–पत्र

      व्यणगंग्य नगरप्यलिक्य वि्य नं............... स्स्त .....................  ि्य गठन भएको ............................ टोि 

तवक्यस संस््यि्यई रस क्यर्य्षिरि्य मितत ................   ि्य ित्य्ष गरवी रो प्रि्यण–पत्र प्रि्यन गररएको छ । 

 रस नगरप्यलिक्यको आर्थिक, स्यि्यजिक, भौततक पूव्य्षध्यर, शहरवी सुश्यसन िग्यरतक्य षिते्रि्य रस टोि तवक्यस 

संस््यको सहभ्यमगत्यको अपेषि्यक्य स्यथि ैउत्तरोत्तर प्रगततको शुभक्यिन्य व्यति गि्षछौ  । 

                                                  िक्प्यणवी अर्य्षि                                   िंगि प्रश्यि थि्यरु 
प्रिुि प्रस्यशदकर असधकृत        नगर उपप्रिुि           नगर प्रिुि
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ८

 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन कोर संि्यिन 
क्यर्षतवसध, २०७४ 

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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प्रस््यवन्य

 भुकम्प, भू–षिर, ब्यदढ पदहरो, आधँवीबरेवी, आगि्यगवी, िह्यि्यरवी, हुरवीबत्यस, सुख््य, दहिप्यत, अससन्य, िह्यि्यरवी, 
गस्म्र ि्यनववीर अशतित्य, िघु्षटन्य आदि प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर तवपिक््य रुपहरु हुन ्। रस््य घटन्यहरु िनुसुकै सिरि्य 
पतन घटन् सके् भएकोिे त्सप्रतत सिेत र पूव्ष तर्यरवी हुनु िरुरवी छ । रसक्य ि्यमग तवपिक्य घटन्यहरु घटन नदिन, 
घटन्यि्यई न्यूनवीकरण गन्ष र घटन्य घदटह्यिेि्य रसि्यई तत््यि उचित व्यवस््यपनक्य ि्यमग आवश्यक सतक्ष त्य अपन्यउनु 
िरुरवी छ । तवपििन्य घटन्यको व्यवस््यपनि्य स््यनवीर तहहरुको भूमिक्य अहि ्छ । रसै कुर्यि्यई िध्नगर र्यिवी 
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे तवपििन्य घटन्यहरुको व्यवस््यपनक्य ि्यमग तवतनरोजित रकि पररि्यिनक्य ि्यमग स््यनवीर 
सरक्यर ऐन, २०७४ को िफ्य १०२(२) िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी रो तवपि ्व्यवस््यपन कोर संि्यिन क्यर्षतवसध, 
२०७४ तर्यर गरवी क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यएको छ । 

पररचे्ि १
प्र्यरस्म्क

सक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् : 
(क) रस क्यर्षतवसधको न्यि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन कोर संि्यिन क्यर्षतवसध, २०७४ 

रहकेो छ ।
(ि)  रो क्यर्षतवसध ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्यिे प्यररत गरवी स््यनवीर र्यिपत्रि्य प्रक्यशन 

भएको मिततिेखि ि्यगु हुनेछ । 
१. पररभ्यर्य : 

 तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्य,
१) “ऐन” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ ि्यई सम्झनु पि्षछ । 
२) “तनरि्यविवी” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजिि बनेको तनरि्यविवीि्यई सम्झनु पि्षछ । 
३) “आर्थिक तनरि” भन्न्यिे स्यव्षितनक िररि ऐन, तनरि्यविवी तथि्य अन्य प्रिलित नगरप्यलिक्यको आर्थिक 

क्यर्षप्रण्यिवी संि्यिन गनने क्यनून सम्झनु पि्षछ । 
४) “कोर” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐनको िफ्य ११(२)(न) बिोजििको क्यर्षसम्प्यिन गन्ष तथि्य अन्य 

प्रिलित क्यनूनवी व्यवस््य बिोजिि नगरप्यलिक्यिे िैववी प्रकोप तथि्य तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग स््यपन्य 
गरेको तवशेर कोरि्यई सम्झनु पि्षछ ।  

५) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्यई संझनु पि्षछ ।
६) “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनि्यई सम्झनुपि्षछ । 
७) “नगर सभ्य” भन्न्यिे  संतवध्यनको ध्यर्य २२३(१) बिोजििको नगरसभ्य सम्झनु पि्षछ । 
८) “नगर क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे  स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजििको नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पि्षछ 

। 
९) “ग्यउँप्यलिक्य” भन्न्यिे संतवध्यन बिोजिि स््यपन्य भएक्य ग्यउँप्यलिक्य संझनु पि्षछ ।
१०) “स््यनवीर तह” भन्न्यिे ग्यउँप्यलिक्य र नगरप्यलिक्यि्यई सम्झनु पि्षछ ।
११) “समितत” भन्न्यिे कोर सञ््यिनको ि्यमग गठन गररएको समितत सम्झनुपि्षछ ।
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१२) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य क्यर्षरत एनेको िफ्य ८४ 

बिोजििको असधक्यरवीि्यई्ष  सम्झनु पि्षछ । 
१३) “िन्त्र्यिर” भन्न्यिे नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरक्य स््यनवीर तहि्यई सिन्वर, सम्पक्ष क्य ि्यमग 

तोदकएको िन्त्र्यिरि्यई सम्झनु पि्षछ । 
१४) “संरोिक” भन्न्यिे कोर संि्यिन समिततक्य संरोिकि्यई सम्झनु पि्षछ ।  
१५) “सिस् सचिव” भन्न्यिे कोर पररि्यिन समिततको सिस् सचिवि्यई सम्झनु पि्षछ । 
१६) “गैह्र सरक्यरवी संस््य” भन्न्यिे जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर िग्यरत नपे्यि सरक्यरको तवक्भन्न तनक्यरि्य 

तवसधबत रुपि्य ित्य्ष भएक्य स्यि्यजिक संस््यहरुि्यई सम्झनु पि्षछ ।
१७) “पूव्य्षध्यर” भन्न्यिे सिक, ढि, सिक पेटवी, स्यव्षितनक प्यक्ष , रंगश्यि्य, ल््यण्दफल्ड स्यइि, स्यव्षितनक 

शौि्यिर, स्यसृं्तत सम्पि्यहरुि्यई सम्झनुपि्षछ ।
१८) “तवपि”् भन्न्यिे प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर व्य अन्य कुनै क्यरणब्यट आकस्स्क रुपि्य घदटत घटन्यब्यट 

आइपनने संकटको अवस््य र सोको क्यरणब्यट हुन गएको िनिन, पशुपंषिवी, भूमि िग्यरत तवक्भन्न 
प्र्यकृततक सम्पि्यको षितति्यई सम्झनु पि्षछ ।

१९) “िि्षत सम््यर” भन्न्यिे िैतव प्रकोप तथि्य तवपद््यट षितवीग्स् भएक्य पूव्य्षध्यर िग्यरतक्य अन्य षिततग्स् 
स््यनहरुको व्यवस्स्त दकससििे नगरप्यलिक्य िग्यरत अन्य सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तनक्यरिे सम्प्यिन 
गररने क्यर्ष सम्झनु पि्षछ ।

२. क्यर्षतवसधको उदे्श्य 
रस क्यर्षतवसधको प्रिुि उदे्श्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य क्भत्र आई पनने प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर तवपचत्तब्यट ससर्ित 

घटन्यहरुको उचित व्यवस््यपन गन्षक्य ि्यमग आवश्यक संरन्त्र तर्यर प्यरवी क्यर्य्षन्वरनि्य िैि्यनु प्रिुि 
उदे्श्य हो । रसक्य अन्य उदे्श्यहरु िेह्यर बिोजिि रहेक्य छन ्:

१. प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर तवपद््य परेक्य िनत्यको तत््यि उद््यरक्य तनस्ति सहरोग पुर्य्षउने,
२. र्यहतक्य तनस्ति स्ोत स्यधनको व्यवस््य गनने,
३. व्यर्रक रुपि्य तवपि ्व्यवस््यपन िग्यरतक्य अन्य सम््यतवत िोखििहरुको तववरण तर्यर प्यरवी िोखििक्य 

आध्यरहरुको सि्यध्यन गनने क्यर्षक्ि तर्यर प्यनने,
४. वत्षि्यनि्य प्र्यप्त िग्यनवी व्य थिोरै िेहनतब्यट भतवष्यि्य हुने ठूिो षि्यदतब्यट रोिन्य तथि्य आरोिन्यहरुि्यई 

सिरि्य नै बि्यउने,
५. प्रकोपि्य परेक्यहरुि्यई र्यहत स्यि्यग्वी र आर्थिक सह्यरत्य उपिब्ध गर्यउने,
६. प्रकोपि्य परेक्यहरुि्यई अस््यरवी ब्यसोव्यस र ि्यनतपनको व्यवस््य गनने,
७. प्रकोपब्यट षिततग्स् संरिन्यको पुनतनि्य्षण र िि्षत संभ्यरि्य सहरोग पुर्य्षउने,
८. सव्षस्यध्यरण िनत्यि्यई प्रकोपको रोकथि्यि र त्सब्यट बच् े उप्यरहरुक्य सम्बन्ि्य िेतन्य िग्यउने 

उप्यरहरु अबिम्बन गनने ।
९. नगरषिते्र क्भत्र तपदित सेव्यग््यहवीहरुको सेव्य प्रव्यहि्य सुतनजश्तत्य प्रि्यन गनने ।
१०. तवपि ्सम्बन्वी पर्य्षप्त िनिेतन्य िग्यउने ।

३. क्यर्षतवसधको क्यर्ष षिते्र र सवीि्य 
 रस क्यर्षतवसधि्य तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग आवश्यक पनने व्यवस््यपकरीर तथि्य संरिन्यगत पषिि्यई सिेदटएको 

छ । ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरिे आफनो प्ररोिनक्य ि्यमग ि्यत्र रो क्यर्षतवसध बन्यएको हँुि्य रसको 
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क्यर्ष सवीि्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रि्य ि्यत्र रहने छ । स्यथि ैरो क्यर्षतवसध ऐन, तनरिि्य भएक्य नवीततगत तथि्य 
क्यनूनक्य आध्यरि्य तर्यर गररएकोिे अन्य स््यनवीर तहहरुि्यई सिेत ि्यग्षिश्षक हुन सके्छ ।  

४. तवपि ्क्यरणहरु
तवपि ्िेह्यरक्य क्यरणहरु ससि्षन्य हुनछन ्:
१. गररववी
२. असन्लुित तवक्यस
३. िनसख्य बमृद् र प्र्यकृततक स्ोतको बढवी प्ररोग
४. तवीव्र गतति्य अव्यवस्स्त शहरवीकरण
५. स्यसृँ्ततक द्न्
६. प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर तवन्यस, 
७. िह्यि्यरवी तथि्य िवीघ्ष रोग,
८. िैतवप्रकोप तथि्य तवपत्तवीक्य तवररि्य िनिेतन्यको किवी ।

पररचे्ि —२
तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी व्यवस््य 

५. नवीतत
 तवपद््यट ससर्ित प्रभ्यव र असरि्यई न्यूनवीकरण गरवी सम््यतवत िोखििहरुि्यई सिरि्यनै पदहि्यन गनने नवीतत 

अविम्बन गररनेछ ।

६. रणनवीतत
 नगरप्यलिक्यिे तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग िेह्यरक्य रणनवीतत अविम्बन गननेछ : 

१. नगरप्यलिक्य क्भत्र तवपि ्िोखििहरु न्यूनवीकरण गन्षक्य ि्यमग आवश्यक पनने सूिन्य र प्रतवसधको प्ररोग 
तवक्भन्न सरक्यरवी र गैरसरक्यरवी संघ संस््यको सहक्यर्षि्य गररनेछ ।

२. प्रकोप तपदितहरुि्यई सिरि्य नै र्यहत र उद््यरक्य क्यर्षहरु पररि्यिनक्य ि्यमग सरक्यरवी, गैरसरक्यरवी र 
नवीजिषिते्रको सहक्यर्षि्यई सुदृढ प्यररनेछ ।

३. तवक्यस तनि्य्षण सम्बन्वी क्यर्षहरुि्य व्यत्यवरणिैत्रवी प्रण्यिवीको प्ररोग तथि्य तवक्यसि्य िोि दिइनेछ ।
४. तबक्भन्न क्यरणिे तवपद््य परेक्यि्यई आवश्यकत्यक्य आध्यरि्य सहरोग उपिब्ध गर्यउने । 

७. तवपि ्व्यवस््यपनक्य क्यर्ष नवीततहरु
नगरप्यलिक्यिे तवपि ्व्यवस््यपनि्य िेह्यर बिोजििक्य क्यर्ष नवीततहरु अविम्बन गररनेछ :
१. प्र्यकृततक प्रकोपि्य परेक्यहरुको उद््यर र र्यहत क्यर्ष गि्य्ष रस क्यर्षसंग संवद् जिल््यस्रवीर संरन्त्रहरु, 

अन्य स््यनवीर तहहरुसंग सिन्वर गररनेछ ।
२. तवपि ्व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्षहरु संि्यिन गि्य्ष नगर क्भत्रक्य तवक्भन्न तनक्यर, गैरसरक्यरवी संस््यहरु, 

न्यगररक सि्यि तथि्य अन्य स््यनवीर तहक्य सषिि र िषि िनशक्ति, स्रंसेवकहरुको पररििन गररनेछ ।
३. प्र्यकृततक प्रकोप उद््यरक्य तनस्ति स्यिग्वी र नगि िटु्यउन स्यि्यजिक  संघसंस््य र ि्यत ृतनक्यरहरुको सिेत 

सहरोग पररि्यिन गन्ष आवश्यक प्रदक्र्य अविम्बन गररनेछ ।
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४. तवपि ्व्यवस््यपनि्य तवतनरोिन भएको रकि कुनै पतन अवस््यि्य अन्य क्शर्षकि्य िि्ष गररने छैन । 
५. तवपद््य परेक्यहरुि्यई सहरोग उपिब्ध गर्यउँि्य पूव्य्षध्यर तनि्य्षण तफ्ष  भरसक नगिि्य भन््य पूव्य्षध्यर 

नै तनि्य्षण गनने र िवीघ्षरोगको उपि्यर, िह्यि्यरवी तनरन्त्रणक्य हकि्य नगि नै उपिब्ध गर्यउने व्यवस््य 
गररनेछ।

६. तवपद््यट सवैभन््य बढवी िोखििि्य परेक्य र अतत तवपन्न वग्षहरुि्यई पदहिो प्र्यथिमिकत्य दिई उद््यर क्यर्ष 
पररि्यिन गनने र र्यहत स्यिग्वी उपिब्ध गर्यउने नवीतत अविम्बन गररनेछ ।  

८. तवपि ्व्यवस््यपनको िक् 
 भूकम्प, ब्यढवी, पदहरो, आगितन, िघु्षटन्यहरु िग्यरतक्य प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर तवपत्तवीब्यट वरनेनवी धन िनको 

ठूिो षितत बहेोनर्’ परररहकेो छ । तवपि ्व्यवस््यपनि्यई व्यस्स्त रुपि्य पररि्यिन गन्षक्य ि्यमग रसको प्रदक्र्यक्य 
सन्भ्षि्य ि्यग्ु भन््य अग्यिवी रसको प्रदक्र्यगत िक्क्य तवररि्य थिप प्रष् हुनक्य ि्यमग तवपि ्व्यवस््यपनको िक् 
िेह्यर बिोजिि उले्ि गररएको छ :

क.  उद््यर 
 घटन्य घटेको ि्यनक्यरवी प्र्यप्त हुन्यस्यथि उद््यरक्य ि्यमग तर्यर हुने, घटन्यस्िि्य उद््यर स्यि्यग्वी र उद््यर 

कत्य्ष पुर्य्षउने, घटन्यको र घटन्यस्िको व्यस्तवक सूिन्य क्शघ् उपिब्ध गर्यउने, बि्यउन सदकने ि्यनछेको 
िोिवी गनने, बि्यउन सदकने धन सम्पततको बि्यउ गनने, असुरक्षित षिते्रब्यट ि्यतनसहरुि्यई सुरक्षित षिते्रतफ्ष  
िैि्यने र आकक्मि सहरोगहरु िटु्यउने क्यर्ष रस अन्रगत पि्षछन ्। रो नै प्र्यरम्ि्य गररने क्यर्ष उद््यर 
हो । 

ि.  पुनथि्य्ष्यपन 
 तवपद््यट ि्यतनसि्य परेको प्रभ्यवको िूल््यकंन गनने, प्रभ्यतवत न्यगररकहरुि्यई तत््यि आपतक्यलिन 

सहरोग प्रि्यन गनने र पूव्षबत अवस््यि्य पुर्य्षउन आर्थिक सहरोग गनने, सरसल््यह दिने र हौसि्य बढ्यउने, 
पुनस््यपन्य रोिन्य तिु्षि्य गरवी क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यउने िस््य क्यर्षहरु रसि्य पि्षछन ्। िोस्ो िरणि्य 
गररने रो नै पुनथि्य्षपिन्यको क्यर्ष हो । 

ग.  पुनर्नि्यण 
 नोक््यन भएक्य भौततक संरिन्यको  तववरण संकिन गनने, घर िन्न्र, पूि पुिेस्य, कल्भट्ष ि्यनेप्यनवी, 

प्यठश्यि्य, शौि्यिर, तवििुवी बचत्त आदिको तनि्य्षणि्य िग्यनवी गनने, तवमग्रक्य सवै सेव्यहरुको पुन: 
सञ््यिन गनने क्यर्ष रस रस अन्रगत पि्षछन ्। तवपि ्व्यवस््यपन िक्को रो नै तेस्ो िरण हो ।

घ.  पवीि्य स्यम्
 तवपि ्पूव्ष र पलछ ि्यतनसि्य पन्ष सके् र पनने श्यरवीररक, ि्यनससक र प्र्यकृततक पवीि्य कि गन्ष व्य स्यम् प्यन्ष 

गररने क्यर्ष पवीि्य स्यम् हो । रसि्य  कुनै घटन्य घटनु असघ िनिेतन्य ि्यगृत गर्यउने ि्यिक्य क्यर्ष गनु्ष, 
सम््यतवत ितर्यहरुब्यट बच्क्य ि्यमग आवश्यक क्यर्ष गनु्ष र घदट सकेपलछ स्यनवभन्य दिन र तपि्यि्यई 
तवस्य्षउनक्य ि्यमग गररने तवतवध क्यर्षहरु रतत वेि्य गररनछन ्। रो नै िौथिो िरणको क्यर्ष हो । रसिे पलछ 
घटन सके् घटन्यहरुि्यई रोकथि्यि गन्षि्य ठूिो सहरोग गि्षछ ।

ङ.  पूव्ष तर्यरवी 
 भतवष्यि्य घटन सके् घटन्यव्यट सिक भएर हुन सके् षितत कि गन्ष, उद््यरक्यर्षि्यई व्यवस्स्त रुपि्य 

तर्यर प्यनने, उद््यर स्यि्यग्वीहरुको संग्ह गनने, सवै षिते्रको स्यिुदहक सहरोग पररि्यिन गन्ष, सूिन्य आि्यन 
प्रि्यन गनने, ि्यिवी बन्यउने, पूव्ष सूिन्य दिन सके् संरन्त्रको भरपिको रुपि्य तवक्यस गनने, कििोर तथि्य 
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संवेिनशवीि स््यन तथि्य षिते्रहरुको तवशेर तनगर्यनवी र्यख्ने क्यि रस अवस््यि्य गररनछ । रो नै अम्न्ि र 
प्यिँौ िरणको क्यर्ष हो । रसकै आध्यि्य उद््यर क्यर्षि्यई व्यवस्स्त र भरपिको बन्यउन सदकनछ ।

 रसरवी िैववी प्रकोप तथि्य तवपिक्ो उद््यर र व्यवस््यपनको तनजश्त प्रदक्र्य रहके्य छन ्। घटन्य र अवस््यक्य 
क्यरणहरुब्यट सवै प्रदक्र्य एकै दहस्यविे पररि्यिन नहुन पतन सक्छन ्। तर रसि्यई नै िूि आध्यर 
ि्यनवी तवपि ्व्यवस््यपन िक् भने पररि्यिन हुने गि्षछ । तसथि्ष रोिन्य क्यर्य्षन्वरन गि्य्ष रसि्यई तवशेर 
ध््यन दिनु अतत आवश्यक पि्षछ ।

९. क्यर्षक्िहरु
तवपि ्व्यवस््यपन अन्रगत तनम््यनुस्यरक्य क्यर्षक्िहरु रहने छन् ्: 
१. नगरस्रवीर रणनवीततको तिू्षि्य र क्यर्य्षन्वरन
२. सिेतन्य क्यर्षक्ि संि्यिन,
३. तवपि ्व्यवस््यपनको षिित्य अक्भबमुद् क्यर्षक्ि,
४. प्रकोप तपदितहरुि्यई उद््यर,र्यहत र पुन:स््यपन्यको पूव्ष तर्यरवी,
५. उद््यर तथि्य र्यहत क्यर्षक्िको अध्रन, अनुसन््यन तथि्य तवशे्रणको क्यर्षक्ि,
६. प्रकोप रोकथि्यि,
७. प्रकोप न्यतूनकरण,
८. िनिेतन्य िग्यउने क्यर्ष,
९. अध्रन तथि्य अनुसन््यन, 
१०. गररब, अशति, िवीघ्षरोगवी आदिि्यई र्यह्यत स्रुप सहरोग,
११. नगरप्यलिक्यिे तोकेक्य अन्य क्यर्षक्िहरु ।
१०. पूव्ष तर्यरवी सम्बन्वी क्यर्षक्िहरु
 नगरप्यलिक्यिे तवपि ्व्यवस््यपनक्य ि्यमग िेह्यरक्य पूव्ष तर्यरवीक्य क्यर्षक्िहरु संि्यिन गनने छ । 

(क)  संगठन्यत्मक व्यवस््य
 नगरप्यलिक्यिे तवपि ्व्यवस््यपनक्य क्यर्षहरु सम्प्यिन गन्षक्य ि्यमग छुटै् इक्यई व्य संरन्त्रको 

व्यवस््य गननेछ । 
(ि)  िनशक्तिको व्यवस््य
 इक्यई व्य संरन्त्रको व्यवस््य भएपलछ सो क्यर्ष सम्प्यिनक्य ि्यमग रोग् िनशक्तिको व्यवस््य 

गररनु  पि्षछ । रस दकससिको क्यर्षसम्प्यिन गन्षक्य ि्यमग नगरप्यलिक्य स्रं व्य अन्य स््यनवीर 
तहहरुसँग मििेर तवशेर टोिवी गठन गरवी त्यलििको व्यवस््य सदहत आवश्यक स्यधन तथि्य 
औि्यरहरुको व्यवस््य मिि्यइनु पि्षछ । 

(ग)  आवश्यक बिटेको व्यवस््य 
 नगरप्यलिक्यिे तवतनरोिन गरेको बिेटक्य स्यथि ैअन्य स्ोतब्यट पतन रकि संकिन गरवी र्यख्ने 

व्यवस््य गनु्ष पि्षछ । प्रकोप, ि्यनववीर तवपत्तवी िनुसुकै बेि्यि्य पतन घटन सके् हँुि्य सिैव बिटे 
तवतनरोिन हुन सके् अबस््यि्य रहवी रहनु पि्षछ ।

(घ)  स्यधनको व्यवस््य
 प्र्यरस्म्क स्यधनहरुको व्यवस््य क्यर्य्षिरि्य तर्यरवी ह्यिति्य र्यिवी र्यख्नु पि्षछ । िनुसुकै बेि्यि्य 

प्ररोगि्य िैि्यन सके् गरवी क्यर्य्षिरि्य भण््यरनको व्यवस््य हुनु अतत आवश्यक छ ।
(ङ)  िोखिि स््यनको पदहि्यन 
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 क्यर्य्षिरिे नगरप्यलिक्यषिते्र क्भत्र िोखिि स््यनहरुको पदहि्यन गनु्ष पि्षछ । रसक्य ि्यमग 

अद््यबसधक तववरण तथि्य भतवष्यि्य घटन सके् घटन्यको सम््यतवत षिित्यक्य व्यरेि्य ि्यनक्यरवी 
पतन र्यखु्न पि्षछ ।

(ि)  अध्रन तवश्ेरण
 िैववी प्रकोप सम्बन्वी घटन्यहरुको अध्रन तथि्य तवशे्रण िस््य क्यर्षहरु पतन नगरप्यलिक्यिे गनु्ष 

पि्षछ । िसिे गि्य्ष नगरव्यसवीहरुिे आवश्यक ि्यनक्यरवी प्र्यप्त गरवी त्स दकससिक्य घटन्यब्यट 
सिेत र सिग रहन सक्छन ्।

(छ)  िनिेतन्य अक्भबमृद् एवं प्रक्शषिण क्यर्षबmि
 स््यनवीर तहि्य प्रकोप, तवपत्तवीब्यट बँच्क्य ि्यमग तवक्भन्न प्रक्यरक्य िनिेतन्य सम्बन्वी क्यर्षक्िहरु 

सञ््यिन गनु्ष पि्षछ । तवक्भन्न संघ संस््यहरुको सहरोगि्य पतन रस प्रक्यरि्य अक्भिुखिकरण 
गोतष्, त्यलिि आदिको व्यवस््य गन्ष सदकनेछ । प्रकोपब्यट बँच्क्य ि्यमग स््यनवीर िनत्यहरुि्यई 
प्रक्शषिण िस््य क्यर्षक्िहरु संि्यिन गि्य्ष िदहि्य, ब्यिब्यलिक्य र प्रौढहरुि्यई सिेत सहभ्यगवी 
गर्यउनु पि्षछ । रसै गरवी नगरषिते्र क्भत्रक्य तवद््यिरहरुि्य पतन िैतव प्रकोप व्यवस््यपन र त्सब्यट 
बच् सके् व्य िोमगन सदकने तवररहरुको ज््यन दिि्यउनु पि्षछ । 

११. तवपि ्व्यवस््यपनको वगजीकरण
तवपि ्व्यवस््यपनको िक्ि्यई हिे्य्ष ि्यसगरवी रसक्य क्यर्षहरुि्यई िईु भ्यगि्य तवभ्यिन गन्ष सदकनछ  :
क)  तवपि ्अग्यदि गररने क्यर्षहरु : 

१. संभ्यतवत घटन्यक्य व्यरेि्य पूव्ष सूिन्य एवं ि्यनक्यरवी प्र्यप्त गनु्ष,
२. त्सब्यट प्रभ्यतवत हुन सके् संभ्यतवत िनसिुि्यरहरुि्यई पूव्ष ि्यनक्यरवी दिनु,
३. पूव्ष रोकथि्यिक्य संभ्यव्य उप्यरहरु पत्त्यिग्यउनु,
४. संभ्यव्य िोखििब्यट बच् ेउप्यर सम्बन्ि्य सव्षस्यध्यरणहरुि्यई प्रक्शषिण दिनु,
५. व्यवस््यपन गनने क्यर्षको ि्यमग आवश्यक क्यनूनवी र नवीततगत व्यवस््य गनु्ष,
६. रोकथि्यि, तनरन्त्रण र र्यहत िग्यरतक्य तवररहरुि्य रोिन्यबद् व्यवस््य गनु्ष,
७. स्ोत स्यधन र िनशक्तिको व्यवस््य गनु्ष,
८. उद््यर ििि्य सलिग् हुने व्यक्तिि्यई त्यलिि र प्रक्शषिण दिनु 

ि)  तवपि ्पश््यत ्गनु्षपनने क्यर्षहरु
१. िोिति्यस, औरधवी उपि्यर तथि्य उद््यर सम्बन्वी क्यर्षहरु,
२. सिक, र्यिि्यग्ष आदिको षितत तुरुन् हट्यई र्यत्यर्यत सुि्यरु गनु्ष,
३. ि्यद््यन्न एवं प्यनवीको व्यवस््यक्य स्यथि ैसंि्यर एवं तवदु्त सेव्य सुि्यरु गनने,
४. बसोव्यस एवं ित्त्य कपि्यको व्यवस््य मिि्यउने,
५. आपतक्यिवीन आर्थिक सहरोग प्रि्यन गनने,
६. तवपति्य परेक्य व्यक्तिि्यई सल््यह सुझ्यव र स्यन्व ्न्य प्रि्यन गरवी आत्मबि वलिरो बन्यउने,
७. अपिक्यिवीन पुनतनि्य्षण शुरु र िवीघ्षक्यिवीन पुनतनि्य्षणक्य ि्यमग रोिन्यबद् प्रर्यसहरु थि्यलने,
८. पुनतनि्य्षण र पुनसंरिन्य क्यर्ष सम्पन्न गनने आदि ।,
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पररचे्ि ३

क्यर्य्षन्वरन व्यवस््यपन

१२. क्यर्य्षन्वरन व्यवस््यपन
१. तवपिि्न्य घटन्यहरुको अवस््य हरेवी स््यनवीर सिुि्यर व्य टोि तवक्यस संस््य व्य नगरप्यलिक्य ि्यफ्ष त 

उद््यरको क्यर्ष गनने व्यवस््य मिि्यउने छ । 
२. नगरप्यलिक्यि्य तवपि ्व्यवस््यपनक्य क्यर्षहरुि्यई ि्यग्षिश्षन गन्ष तथि्य कोर व्यवस््यपन गन्षक्य ि्यमग 

िेह्यर बिोजििक्य पि्यसधक्यरवीहरु रहने एक समिततको गठन गररनेछ ।
(क)    नगरप्यलिक्य प्रिुि                  – संरोिक
(ि) नगरप्यलिक्य उपप्रिुि     – सिस्
(ग)    नगरप्यलिक्यक्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत        – सिस् 
(घ)    नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन समिततको संरोिक     – सिस्
(ङ)  रोिन्य श्यि्य प्रिुि      – सिस् सचिव 

३. समिततिे आफनो क्यर्षतवसध आफै तर गन्ष सके्छ । 
४. समिततको तनरमित वैठकि्य नगरप्यलिक्यक्य तवपि ् व्यवस््यपन समिततक्य सिस्हरुि्यई आिम्न्त्रत 

सिस्को रुपि्य र्यखिनेछ  । स्यथि ैअन्य सम्बम्न्त प्रतततनसधि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर आिम्न्त्रत गन्ष 
सदकनेछ । 

५. आिम्न्त्रत पि्यसधक्यरवी व्य व्यक्तिको ित्यसधक्यर हुने छैन । 
६. आिम्न्त्रत पि्यसधक्यरवीिे पतन वैठकि्य उपस्स्त भए व्यपत अन्य पि्यसधक्यरवीिे प्यए सरहको भत्त्य तथि्य 

अन्य सुतवध्य प्यउनेछ ।
१३. समिततको बठैक 

१. समिततको बठैक कतिवीि्य बर्षको िईु पटक र आवश्यक परेि्य िनुसुकै बित पतन बस् सके्छ । 
२. समिततको बठैक संरोिक्यसंग पर्यिश्ष गरवी सिस्–सचिविे बोि्यउनेछ । 
३. संरोिकको अनुपस्स्तति्य वैठक वस् नसके् अवस््य भएि्य नगर उपप्रिुिको  सिन्वरि्य पतन वैठक 

वसवी आवश्यक तनण्षर लिन सदकनेछ । 
१४. समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : 

समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
(क)  ऐन र तनरि्यविवी अनुस्यर कोरको ि्यत्यि्य िम्म्य गनु्ष पनने रकि सिरि्य नै िम्म्य गनने व्यवस््य मिि्यउने। 
(ि) कोरको ि्यमग व्यर्रक रुपि्य आवश्यक पनने, रसब्यट  आि्षन हुने र िि्ष हुने रकिको क्यर्ष रोिन्य बन्यई 

क्यर्य्षन्वरन गनने । 
(ग) कोरब्यट सम्प्यदित क्यर्षहरुको प्रगतत तववरण नगर क्यर्षप्यलिक्य तथि्य नगरसभ्यि्य पेश गनने । 
(घ) सचिव्यिर सञ््यिन गन्ष आवश्यक पनने कि्षि्यरवीहरू िग्यरत िि्षको व्यवस््य नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिरब्यटै 

मिि्यउने व्यवस््य गनने । 
(ङ) कोरि्य िम्म्य भएको तथि्य िि्ष भएको रकिको रथि्यथि्ष तववरण स्यव्षितनक गनने/गर्यउने । 
(ि) कोरक्य ि्यमग आवश्यक रकि िटु्यउने ।
(छ)  तवक्यस स्यझिे्यर तथि्य तवक्भन्न सरक्यरवी तथि्य अध्ष सरक्यरवी तनक्यरहरुसंग क्यर्षक्िहरु उपिब्ध गर्यउनक्य 
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ि्यमग आवश्यक पहि  गनने ।

(ि) िैतव प्रकोपब्यट षितत भई िि्षत सम््यरक्य ि्यमग आवश्यक पनने क्यर्ष तथि्य ब्यटो पूि, पूिेस्य र सिकको 
तववरण संकिन गनने ।

(झ) ि्यनववीर तवपत्तवीि्य परेक्य व्यक्तिि्यई उपिब्ध गर्यउने सहरोगक्य ि्यपिण्हरु तनध्य्षरण गनने । 
१५. समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर: 

समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुको क्यि कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ : 
(क)  संरोिकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :

१. समिततको बठैकको अध्षित्य गनने ।
२. कोरको सम्पूण्ष गतततवसधको नेततृ्व गनने ।
३. कोर सम्बन्वी समू्पण्ष क्यर्षको उत्तरि्ययरत्व बहन गनने ।
४. समिततब्यट प्यररत व्यर्रक क्यर्षक्ि तथि्य आर व्यरको तववरण प्रस््यतवत बिटेि्य सि्यवेश गरवी 

नगर सभ्यि्य पेश गनने व्यवस््य मिि्यउने ।
५. क्यर्षक्िहरुको  तववरण सिरि्य नै संकिन गरवी र्यखे्न व्यवस््य मिि्यउने ।

(ि)  सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:
१. समिततको बठैकि्य तनरमित रूपि्य भ्यग लिने ।
२. तनण्षर क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग गनने । 
३. कोरको प्रवद््षन र क्यर्षक्िको दहत हुने क्यर्ष प्रस््यव गनने ।
४. अध्षिको तनिनेशन अनुस्यर अन्य आवश्यक क्यर्ष गनने, गर्यउने ।

(ग)  सिस्–सचिवको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:
१. कोरको क्यर्य्षिर सञ््यिन गनने । 
२. बठैकको तनण्षर अक्भिेि गरवी र्यख्ने ।
३. बठैकको तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनने ।
४. प्रगतत तववरण तर्यर गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्य र नगर सभ्यि्य पेश गनने । 
५. संरोिकको तनिनेशन अनुस्यर क्यर्ष सञ््यिन गनने, गर्यउने । 
६. कोरको सञ््यिन सम्बन्वी शे्स््य तथि्य िि अिि सम्पचत्तको जिम्म्य िेि्यकंन गनने । 
७. व्यर्रक आर्थिक प्रततवेिन र िेि्य परवीषिण प्रततवेिन समितति्य पेश गनने । 
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पररचे्ि–४

कोर ब्वस््यपन सम्बन्वी व्यवस््य

१६. कोरको स््यपन्य र ि्यत्यको व्यवस््य : 
१. नगरप्यलिक्यि्य एक तवपि ्व्यवस््यपन कोर स््यपन्य गररनेछ ।
२. बुँ ि्य (१) बिोजििको कोरि्य िेह्यरक्य रकिहरू रहनेछन ्: 

(क) नगरसभ्यब्यट तनण्षर भए बिोजिि तवपि ्व्यवस््यपन कोरक्य ि्यमग तवतनरोिन गररएकोे रकि,
(ि) कुनै व्यक्ति, संस््य व्य तनक्यरद््यर्य कोरि्यई प्र्यप्त हुने सहरोग व्य अनुि्यन रकि,
(ग) नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरब्यट तवतनरोजित रकि,
(ि) अन्य स््यनवीर तहब्यट प्र्यप्त रकि,
(छ) प्रिलित क्यनून बिोजिि वैिेक्शक श्ोतब्यट प्र्यप्त रकि,
(ि) अन्य श्ोतब्यट प्र्यप्त रकि ।

३. समिततको तनण्षरव्यट तोदकएको बकैि्य “तवपि ्व्यवस््यपन कोर” न्यिको एक ि्यत्य िोिवी आर्थिक 
क्यरोब्यर सञ््यिन गररनेछ । 

१७. कोरको प्ररोग : 
कोरको रकि िेह्यर बिोजििको क्यिको ि्यमग प्ररोग गन्ष सदकनेछ :
क)  तनरमित रुपि्य प्र्यकृततक तथि्य ि्यनववीर रुपि्य तपदितहरुको व्यवस््यपन तथि्य सहरोगको क्यर्ष गन्ष 

गर्यउने । रसरवी सहरोग उपिब्ध गर्यउँि्य प्रकोप, तवपत्तवीको अवस््य र औचित्त्यक्य आध्यरि्य समिततिे 
सहरोगको र्यक्श एदकन गननेछ । 

ि)  अनुगिन, तनररषिण तथि्य अन्य स्यि्यन्य प्रश्यसतनक िि्ष, 
ग) प्र्यकृततक प्रकोप व्यवस््यपन प्रतत सक्यर्यत्मक ध्यरण्य, सम्म्यन, िर्य्षि्य र ि्ययरत्व, वोधब्यरे िनिेतन्य 

अक्भवमृद् गर्यउन,
घ) तवपि ्व्यवस््यपन क्यि गनने संस््यहरु बवीि सिन्वर र क्यर्षि्य स्रवीरत्य ल््यउन तनरन्र सुपररवेषिण र 

अनुगिन गन्ष,
ङ)  स्यि्यजिक सिेतन्य तथि्य सहभ्यमगत्यिूिक क्यर्षक्ि संि्यिन गन्ष,
ि)  तवपचत्ति्य परेक्यहरुको उद््यर र र्यहत प्रि्यन गन्ष,
छ)  प्र्यकृततक प्रकोपि्य परेक्य िनत्यको उद््यर र र्यहतक्य तनस्ति प्र्यथिमिक तहक्य स्यि्यग्वीहरुको व्यवस््य गरवी 

तवतरण गन्ष, 
ि)  तत््यि प्रकोपि्य पनने सम््यवन्य भएक्य षिते्रक्य िनत्यि्यई सिेत गर्यउन, 
झ)  तत््यि ितर्यको सम््यवन्य भएको षिते्रब्यट िनत्यि्यई सुरक्षित स््यनि्य सन्ष, 
ञ)  प्रकोपब्यट षितेतग्स् संरिन्य र तवक्यसक्य पूव्य्षध्यरहरुको पुनर्नि्यण र िि्षत सम््यर गन्ष ।

१८. नपुग रकिको व्यवस््य:
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 रकि अभ्यव भई संंि्यलित क्यर्षक्िहरुि्य प्रत्षि असर पनने अवस््य भएि्य व्यवस््यपन समिततिे 

औचित्त्य हरेवी नपुग रकिक्य ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्य/नगरसभ्यि्य ससफ्यररश सदहत पेश गनु्ष पननेछ ।
१९. अनुि्यतनत िि्षको प्रस््यतवत तववरण पेश गनने : 

 आग्यिवी आर्थिक वर्षि्य तवपि ्व्यवस््यपन कोरक्य ि्यमग आवश्यक पनने रकिको व्यवस््य मिि्यउन नगर 
सभ्यि्य विटे प्रस्तु गि्य्ष नै क्यर्षक्ि सदहतको अनुि्यतनत िि्षको प्रस््यतवत तववरण पेश गनु्ष पननेछ । 

२०. शे्स््य र्यख्ने: 
१. क्यर्य्षिरिे कोरको आर र व्यरको शे्स््य तोदकए बिोजिि र्यख्नु पननेछ ।
२. समिततिे प्रश्यसतनक िि्ष नगर सभ्यव्यट तोदकएको प्रततशत भन््य बढवी गन्ष प्यउने छैन । 
३. सभ्यब्यट उपिब्ध गर्यउने रकि तोदकएको षिते्र व्यहके अन्यत्र िि्षगन्ष प्यइने छैन ।

२१. ि्यत्य सञ््यिन : 
 कोरको ि्यत्य सञ््यिन नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिरक्य प्रिुि प्रश्यसकरीर  असधकृत र आर्थिक प्रश्यसन श्यि्य 

प्रिुिकोेे संरतुि िस्ितब्यट गररनेछ ।
२२. िेि्यपरवीषिण: 

िेि्यपरवीषिण प्रिलित क्यनून बिोजिि हुनेछ । 
 

पररचे्ि—५
तवतवध

२३. अनुगिन तथि्य िूल््यकंन
नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन कोर संि्यिन क्यर्षतवसध  बिोजिि संि्यिन गररएक्य क्यर्षक्िको अनुगिन 

तथि्य िूल््यकंन िेह्यर अनुस्यर गररनेछ : 
(क) नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरिे रस क्यर्षक्िको क्यर्य्षन्वरनक्य सन्भ्षि्य अनुगिन, तनरवीषिण तथि्य िूल््यकंन 

गि्य्ष बिु्य नं १२ (२) बिोजिि गदठत समिततसंग सिन्वर गरवी गननेछ ।  
(ि) अनुगिन तथि्य िूल््यकंनक्य आध्यरि्य क्यर्षक्िहरुको ि्यिंप्यस तथि्य फरफ्यरक गररनेछ ।

२४. रकि िि्ष गनने प्रदक्र्य
 उद््यर तथि्य र्यहत क्यर्षक्ि संि्यिन गि्य्ष प्रिलित ऐन तथि्य तनरिहरुको पूण्षरुपि्य प्यिन्य गनु्षपननेछ । तनरि्यनुस्यरको 

तवि भरप्यईहरु पेश अतनव्यर्ष रुपि्य गनु्ष पननेछ ।
२५. तववरण स्यव्षितनक गनु्ष पनने 
 र्यह्यत, उद््यर सम्बन्वी क्यर्षक्िक्य ि्यमग उपिब्ध गर्यएको रकिहरुको तववरण तनरमित रुपि्य स्यव्षितनक  

गनु्षपननेछ ।
२६. संशोधन तथि्य बि्यउ 

१. रस क्यर्षतवसधि्य उले्खित कुर्यहरुि्य  छुट हुन गई कुनै कुर्य थिप घट गन्ष व्य हट्यउन व्य पररि्यि्षन गन्ष 
परेि्य सम्बम्न्त ऐन तनरिको पररसधक्भत्र रहवी नगर क्यर्षप्यलिक्यिे गन्ष सके्छ ।  
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२. रस क्यर्षतवसधि्य उले्ि गररएक्य कुर्यहरुक्य हकि्य रसै क्यर्षतवसध अनुस्यर र उले्ि नभएक्य कुर्यहरुक्य 

हकि्य प्रिलित ऐन तनरि अनुस्यर हुनेछ । 
३. रस क्यर्षतवसधि्य िेखिएक्य कुर्यहरु प्रिलित क्यनूनसँग ब्यजझएि्य ब्यजझएको हिसम्म स्त: तनषृ्र 

हुनेछ। 
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ९

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको 
िि्षत सम््यर कोर संि्यिन क्यर्षतवसध, २०७४

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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प्रस््यवन्य
 नगरप्यलिक्यिे सिक, ढि, ि्यनेप्यनवी, ससिं्यइ िस््य भौततक पूव्य्षध्यरहरु तनरमित रुपि्य तनि्य्षण गरररहके्य हुनछन ्

। रस््य पूव्य्षध्यरक्य आरोिन्यहरुि्यई िवीगो रुपि्य संि्यिनि्य ल््यउनक्य ि्यमग त्स््य आरोिन्यहरुको तनरमित 
रुपि्य िि्षत संभ्यर गनु्ष अपररह्यर्ष हुनछ । स््यनवीर तहिे िि्षत संभ्यर तवशेर कोरको स््यपन्य गरवी िि्षत सम््यर 
गनने क्यर्षि्यई सुि्यरु रुपिे संि्यिन गिदै आएक्य छन ्। ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे पतन सिक, पुि पुिेस्य, ढि, 
ि्यनेप्यनवी िग्यरतक्य भौततक पूव्य्षध्यरक्य संरिन्यहरुि्यई आवश्यकत्यनुस्यर िि्षत गरवी िवीघ्षक्यिसम्म सञ््यिनि्य 
ल््यउनक्य ि्यमग स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ को िफ्य १०२(२) िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी रो िि्षत सम््यर 
कोर संि्यिन क्यर्षतवसध, २०७४ तर्यर गरवी क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यएको छ । 

पररचे्ि –१
संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्

१. सक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् : 
१. रस क्यर्षतवसध को न्यि िि्षत सम््यर कोर संि्यिन क्यर्षतवसध, २०७४  रहेको छ ।
२. रो क्यर्षतवसध ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्यिे प्यररत गरवी स््यनवीर र्यिपत्रि्य प्रक्यशन 

भएको मिततिेखि ि्यगु हुनेछ । 
२. पररभ्यर्य : 

तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसध ि्य,
१) “ऐन” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ ि्यई सम्झनु पि्षछ । 
२) “तनरि्यविवी” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजिि बनेको तनरि्यविवीि्यई सम्झनु पि्षछ । 
३) “आर्थिक तनरि” भन्न्यिे स्यव्षितनक िररि ऐन, तनरि्यविवी तथि्य अन्य प्रिलित नगरप्यलिक्यको आर्थिक 

क्यर्षप्रण्यिवी संि्यिन गनने क्यनून सम्झनु पि्षछ । 
४) “कोर” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन बिोजिि िि्षत संभ्यरक्य क्यर्षहरु क्यर्षसम्प्यिन गन्ष तथि्य अन्य 

प्रिलित क्यनूनवी व्यवस््य बिोजिि नगरप्यलिक्यिे िि्षत संभ्यरक्य ि्यमग स््यपन्य गरेको तवशेर कोरि्यई 
सम्झनु पि्षछ ।  

५) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य र वि्य क्यर्य्षिर सिेति्यई संझनु पि्षछ ।
६) “संतवध्यन” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यनि्यई सम्झनुपि्षछ । 
७) “नगर सभ्य” भन्न्यिे  संतवध्यनको ध्यर्य २२३(१) बिोजििको नगरसभ्य सम्झनु पि्षछ । 
८) “नगर क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे  स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजििको नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पि्षछ। 
९) “ग्यउँप्यलिक्य” भन्न्यिे संतवध्यन बिोजिि स््यपन्य भएक्य ग्यउँप्यलिक्य संझनु पि्षछ ।
१०) “स््यनवीर तह” भन्न्यिे ग्यउँप्यलिक्य र नगरप्यलिक्यि्यई सम्झनु पि्षछ ।
११) “समितत” भन्न्यिे कोर सञ््यिनको ि्यमग गठन गररएको समितत सम्झनुपि्षछ ।
१२) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य क्यर्षरत एनेको िफ्य ८४ 

बिोजििको असधक्यरवीि्यई्ष  सम्झनु पि्षछ । 
१३) “िन्त्र्यिर” भन्न्यिे नेप्यि सरक्यर तथि्य प्रिेश सरक्यरक्य स््यनवीर तहि्यई सिन्वर, सम्पक्ष क्य ि्यमग 

तोदकएको िन्त्र्यिरि्यई सम्झनु पि्षछ । 
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१४) “संरोिक” भन्न्यिे कोर संि्यिन समिततक्य संरोिकि्यई सम्झनु पि्षछ ।  
१५) “सिस् सचिव” भन्न्यिे कोर पररि्यिन समिततको सिस् सचिवि्यई सम्झनु पि्षछ । 
१६) “गैह्र सरक्यरवी संस््य” भन्न्यिे जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर िग्यरत नपे्यि सरक्यरको तवक्भन्न तनक्यरि्य 

तवसधबत रुपि्य ित्य्ष भएक्य स्यि्यजिक संस््यहरुि्यई सम्झनु पि्षछ ।
१७) “पूव्य्षध्यर” भन्न्यिे सिक, ढि, सिक पेटवी, स्यव्षितनक प्यक्ष , रंगश्यि्य, ल््यण्दफल्ड स्यइि, स्यव्षितनक 

शौि्यिर, स्यसृं्तत सम्पि्यहरुि्यई सम्झनुपि्षछ ।
१८) “पूव्य्षध्यर” भन्न्यिे सिक, ढि, ि्यनेप्यनवी, सिक पेटवी, स्यव्षितनक प्यक्ष , ल््यण्दफल्ड स्यइि, स्यव्षितनक 

शौि्यिर र स्यसृं्तत सम्पि्यहरुि्यई सम्झनु पि्षछ । 
१९) “िि्षत सम््यर” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य िग्यरत अन्य तनक्यरहरुब्यट तनि्य्षण सम्पन्न गररएक्य पूव्य्षध्यरहरुको 

तनरमित  रुपि्य िि्षत सम््यर गनने क्यर्ष भन्न ेसम्झनु पि्षछ । 
३. क्यर्षतवसधको उदे्श्य 
 रस क्यर्षतवसधको प्रिुि उदे्श्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य क्भत्र रहके्य सिक, ब्यटो, पुि पुिेस्य, ढि, ि्यनेप्यनवी 

िग्यरतक्य पूव्य्षध्यरहरुको तनरमित रुपि्य व्यवस्स्त तवरिे िि्षत सम््यर गनने प्रण्यिवीको तवक्यस गनु्ष रहकेो छ । 
स्यथि ैतनरमित रुपि्य िि्षत गररनु पनने सिक, ब्यटो आदिको पदहि्यन गन्ष, सो अनुस्यर रोिन्य तिु्षि्य गन्ष, तनरमित 
रुपि्य गररने िि्षको तनरन्त्रण गन्ष, ि्यगत अनुि्यनि्य एक रुपत्य क्यरि गन्ष र नगरप्यदिक्य क्भत्र िि्षत गनु्ष पनने 
र नपनने पूव्य्षध्यरहरुको तववरण बन्यई नगरप्यलिक्यको क्यि क्यरब्यहवीि्य एकरुपत्य क्यरि गनने नै भएत्यपतन रस 
ब्यहकेि्य अन्य उदे्श्यहरु ति उले्ि गररएको छ :  
१. सिक, ि्यनेप्यनवी, ढि िग्यरतक्य अन्य पूव्य्षध्यरहरुको िि्षत सम््यरक्य ि्यमग प्र्यप्त हुने श्ोत र स्यधनहरुको 

व्यवस्स्त रुपिे सञ््यिन गनने ।
२. उपभोति्य समितत, सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तहहरुब्यट तनि्य्षण भए गरेक्य रोिन्यहरुि्य स््यनवीर 

िनसिुि्यरको अपनत्व बमृद् गनने 
३. स््यनवीर श्ोत र स्यधनहरुको व्यवस्स्त रुपि्य पररि्यिन गनने ।
४. स््यनवीर उपभोति्यहरुि्यई सम्पन्न तथि्य तनि्य्षण्यसधन रोिन्य तथि्य आरोिन्यहरुि्य ह्यम्ो, ह्यिवीिे र ह्यम््य 

ि्यमग भन्न ेभ्यवन्य ि्यगृत गर्यउने ।
५. व्यर्रक रुपि्य िि्षत सम््यर गनु्ष पनने सिक िग्यरतक्य अन्य पूव्य्षध्यरहरुको  तववरण तर्यर प्यरवी िि्षत 

सम््यर सम्बन्वी क्यर्षक्ि तर्यर प्यनने ।
६. वत्षि्यनि्य सो िग्यनवी व्य थिोरै िेहनतब्यट भतवष्यि्य हुने ठूिो षिततब्यट रोिन्य तथि्य आरोिन्यहरुि्यई 

सिरि्य नै बि्यउने ।
७. पुर्यन्य रोिन्यहरुि्यई बवीििै रोकेर नर्य ँरोिन्य ि्यग गनने प्रदक्र्यि्यई तनरुत्स्यदहत  प्यनने ।
८. स–स्यन्य िि्षत संभ्यर तथि्य आरोिन्यहरुब्यट तनरन्र ि्यभ लिने षिित्यको तवक्यस स््यनवीर उपभोति्यि्य 

गर्यउने ।
९. स–स्यन्य आरोिन्य तथि्य रोिन्यक्य ि्यमग पतन ि्यत्य िोजे् प्रबतृति्यई तनरुत्स्यदहत गिदै ि्यने ।
१०. िि्षत सम््यर क्यर्षहरुि्यई सहरोग दिई क्यर्षि्य सरित्य ल््यउने ।
११. आरोिन्यहरु सम्पन्न भएपलछ दिगोपन्य क्यरि र्यख्ने ।
१२. नगरषिते्र क्भत्र सेव्यग््यदहहरुको सेव्य प्रव्यहि्य सुतनण्तित्य प्रि्यन गन्ष ।

४. क्यर्षतवसध को प्ररोगकत्य्ष
रस क्यर्षतवसध  िेह्यर बिोजििक्य व्यक्ति व्य तहिे गन्ष सके् छन:्
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१. प्ररोगकत्य्ष ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य, नगर षिते्र क्भत्रक्य न्यगररक सि्यि, उपभोति्य समितत, ठेकेि्यर, 
कि्षि्यरवीहरु । 

२. नगरषिते्र क्भत्रक्य टोि तवक्यस संस््य, तबक्भन्न स्यिुि्ययरक संस््य तथि्य रस क्यर्षि्य प्ररोग हुने व्यक्ति तथि्य 
सिुि्यरहरु । 

३. नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्र क्यि गनने तबक्भन्न सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तनक्यरहरु, तवक्यस स्यझिे्यर तथि्य 
अन्य सरोक्यरव्यि्यिे पतन रसको प्ररोग गन्ष सके्छन ्। 

५. क्यर्षतवसधको क्यर्ष षिते्र र सवीि्य 
 रस क्यर्षतवसधि्य िि्षत सम््यरक्य ि्यमग आवश्यक पनने व्यवस््यपकरीर तथि्य संस््यपकरीर पषिि्यई पतन सिेटन् 

िोजिएको छ । ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरिे आफनो प्ररोिनक्य ि्यमग ि्यत्र रो क्यर्षतवसध बन्यएको हँुि्य 
रसको क्यर्ष सवीि्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको सब ैषिते्रि्य ि्यत्र रहने छ । स्यथि ैऐन, तनरि, आर्थिक तनरि, प्रिलित 
नवीततगत व्यवस््यहरुक्य प्र्यवध्यन सिेत रसि्य आकर्रत हुने हँुि्य रो क्यर्षतवसधि्यई नगरप्यलिक्य षिते्रि्य क्यि गनने 
तबक्भन्न सरक्यरवी, गैर सरक्यरवी तथि्य तनिवी षिते्रक्य तहि्यई सिेत ि्यग्षिश्षनको रुपि्य लिन सदकने छ । स्यथि ैप्रस्तु 
क्यर्षतवसध अन्य स््यनवीर तहको ि्यमग सिेत उपरोगवी हुन सके्छ । 

६. आवश्यकत्य
 स््यनवीर तहहरुि्य बढ्िै गएको क्यर्षषिते्रको तवस््यरक्य स्यथि ैसम्पन्न भए गरेक्य तवक्यस तनि्य्षण क्यर्षहरुको दिगोपन्य 

क्यरि गरवी नगरव्यसवीहरुि्य भरपिको सेव्य प्रव्यह प्रि्यन गन्ष, नेप्यि सरक्यर िग्यरत अन्य तहहरुब्यट भएको 
िग्यनवीको प्रततफि ह्यससि गन्ष, तवक्यस िि्षि्य मितव्ययरतत्य क्यरि गन्ष, पूव्य्षध्यरहरुको िवीघ्षक्यिवीन प्ररोग 
बढ्यउन तथि्य भरपिको सेव्य उपिब्ध गर्यउनक्य ि्यमग रोिन्यवद्, तनरमित, प्रभ्यवक्यरवी रुपि्य िि्षत सम््यर क्यर्ष 
पररि्यिन गन्ष अतत आवश्यक भएको छ । रसक्य स्यथि ैिेह्यरक्य क्यरणब्यट पतन रसको आवश्यकत्य बुँ ि्यगत 
रुपि्य उले्ि गररएको छ :
१. ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र रहेक्य सिकहरु िग्यरत अन्य पूव्य्षध्यरहरुको सेव्यि्यई सूि्यरु र्यख्न, 
२. सम््यतवत िघु्षटन्यि्यई घट्यउन, 
३. िदटि दकससिक्य षिततहरुब्यट बि्यउन,
४. नगरव्यसवीहरुको आध्यरभूत हक असधक्यरको संरषिण गन्ष,
५. नगरप्यलिक्य िग्यरतब्यट भएको िग्यनवीको संरषिण गन्ष
६. अन्रस््यनवीर तहहरुसंग सिन्वर क्यरि र्यख्न,
७. सवै न्यगररकहरुको नगरप्यलिक्यको पहँुिि्य बमृद् गन्ष,
८. व्यत्यवरक्णर सिस््यहरुब्यट िोग्यई र्यख्न, 
९. सेव्य प्रव्यहि्यई सुतनजश्तत्य प्रि्यन गन्ष ।

७. गैरसरक्यरवी संस््यि्यई प्रोत्स्यदहत गनु्षपनने 
नगरप्यलिक्यको षिते्रक्भत्र तवक्यस सम्बन्वी क्यर्य्षक्िको पदहि्यन, तिु्षि्य, सञ््यिन, रेििेि, िूल््यकंन तथि्य िि्षत 

सम््यर गनने क्यर्षक्य ि्यमग गैर सरक्यरवी संस््यि्यई प्रोत्स्यदहत गनु्ष पननेछ । रसरवी सञ््यलित क्यर्षक्िहरुि्य 
गैर सरक्यरवी संस््यहरुिे आफनै स्ोत र नगरप्यलिक्यब्यट प्र्यप्त स्ोतब्यट सञ््यिन गन्ष सके्छन ्। रसरवी 
आरोिन्य सञ््यिन गनने गैर सरक्यरवी संस््यहरुिे आरोिन्य तथि्य क्यर्षक्िहरुको पूण्ष तववरण सम्बतनधत 
नगरप्यि्यदक्यि्य पेश गनु्ष पननेछ । नगरप्यलिक्यिे पतन िि्षत सम््यर िग्यरतक्य क्यर्षहरु सम्बम्न्त षिते्रक्य 
गैर सरक्यरवी संस््य ि्यफ्ष त रोिन्य तथि्य क्यर्षक्िहरु क्यर्य्षन्वरन र सञ््यिन गन्ष सके्छ । 
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पररचे्ि २

िि्षत सम््यर सम्बन्वी नवीतत तथि्य क्यर्षनवीततहरु

८. नवीतत 
 नगरषिते्र क्भत्र सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तहहरुब्यट संि्यिन गररने तवक्यस तनि्य्षणक्य क्यर्षहरु िग्यरत स्यव्षितनक 

सेव्य सम्बन्वी क्यि क्यरव्यहवी सञ््यिन गि्य्षर् सकेसम्म नगरषिते्रक्य सवै पूव्य्षध्यरक्य स्यथि ैस्यव्षितनक सिक, पुि, 
पूिेस्य आदिको स््यरवी र दिगोपनक्य ि्यमग आवश्यक िि्षत सम््यर क्यर्ष गन्ष ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे अनुकूि 
व्यत्यवरण तर्यर गनने नवीतत अविम्बन गननेछ । 

९. क्यर्षनवीतत
रस क्यर्षतवसधको नवीतत क्यर्य्षन्वरन गन्षक्य ि्यमग ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यब्यट िेह्यर अनुस्यरक्य क्यर्षनवीततहरु 

अबिम्बन गररनेछ :
१. िि्षत सम््यर क्यर्ष भरसक श्िप्रि्यन व्य क्यिि्यरहरु सोझ ै पररि्यिन गरवी व्य उपभोति्य समिततको 

ि्यध्िब्यट व्य ठेक््यपट््यब्यट गर्यउने ।
२. िि्षत सम््यर क्यर्ष भरसक श्ििूिक स््यनवीर नेततृ्व हुने गरवी, व्यत्यवरणिैत्रवी प्रतवसध प्ररोग गरवी 

सहभ्यमगत्यत्मक प्रदक्र्यब्यट संि्यिन गनने । 
३. सम्व भएसम्म स््यनवीर न्यगररकहरुको ज््यन, सवीप, अनुभव र रोग्त्यि्यई तवक्यस क्यर्षि्य उपरोग गनने ।
४. प्रते्क वर्ष िि्षत सम््यरक्य क्यर्षहरुको ि्यमग आवश्यक सूचि तर्यर गरवी सम््यव्य षिते्र िग्यरतक्य अन्य 

िोखििपूण्ष स््यनहरुक्य स्यथि ैस्यव्षितनक र्यत्यर्यति्यई सूि्यरु गनु्ष पनने िस््य कुर्यहरुि्यई बढवी ध््यन दिई 
रस दकससिको क्यर्षि्यई सहि र सरि बन्यउने ।

५. सिक िग्यरतक्य पूव्य्षध्यरहरुको तनि्य्षणक्यर्ष सम्पन्न भएपलछ ि्यभ्यम्न्वत षिते्रक्य िनत्य, उपभोति्य 
समितति्यई नगरप्यलिक्यको आवश्यक पहिि्य िि्षत सम््यर क्यर्ष सदहतको जिम्मवे्यरवी क्िश दिंिै ि्यने।

६. नगर षिते्र क्भत्र तनि्य्षण क्यर्ष सम्पन्न भएक्य र तनि्य्षणसधन अवस््यक्य पूव्य्षध्यरहरुको उचित िि्षत संभ्यर 
सदहत दिगो उपरोमगत्यको ि्यमग स््यनवीर तहहरुको आफनै श्ोत, नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यरको 
अनुि्यन अर््ष गत पूव्य्षध्यर षिते्रक्य ि्यमग व्यर्रक रुपि्य तवतनरोजित रकिको तनजश्त प्रततशत रकि िि्षत 
सम््यरको ि्यमग उपरोग गनने ।

७. िि्षत सम््यर तथि्य व्यवस््यपनको जिम्मवे्यरवी नगरप्यलिक्यिे उपभोति्य समितति्यई हस््यन्रण गिने ि्यने।
८. िि्षत सम््यर तथि्य संि्यिन व्यवस््यपन सम्बन्वी क्यर्षतवसध क्यर्य्षन्वरक्य ि्यमग नगरप्यलिक्य तथि्य वि्य 

समिततिे नगरब्यसवी तथि्य उपभोति्य समिततहरुिे सिर सिरि्य बठैक बसवी िेखिएक्य सिस््य सि्यध्यनक्य 
ि्यमग आवश्यक पहि गनने । 

१०. िि्षत सम््यर क्यर्ष क्यर्य्षन्वरन सम्बन्वी व्यवस््य: 
िि्षत सम््यरको क्यर्ष उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त क्यर्य्षन्वरन गर्यउि्य िेह्यर अनुस्यर गनु्ष पनेरे्छ :
१. प्रिलित क्यनून बिोजिि हुने गरवी क्यर्षक्ि स््यनवीर उपभोति्य सिूहद््यर्य गदठत उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त 

गर्यउन प्र्यथिमिकत्य दिनु पननेछ ।
२. ि्यसथि उले्खित प्रदक्र्यब्यट क्यि गर्यउने प्ररोिनको ि्यमग नगरप्यलिक्यिे उपभोति्य समितति्यई 

तवररगत रुपि्य वगजीकरण र सूचिकृत गरवी उनवीहरुको िगत अद््यवसधक गनु्ष पननेछ । 
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३. बुँ ि्य (१) बिोजिि उपभोति्य समिततद््यर्य स््यनवीर आरोिन्य व्य क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गि्य्ष व्य सञ््यिन 

गर्यउि्य िेह्यर बिोजिि गनु्षपननेछ ।
(क) उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त क्यि गर्यउि्य ि्यगत, क्यि सम्पन्न हुनुपनने अवसध, सम्पन्न क्यिको 

सञ््यिन तथि्य िि्षत सम््यर र आवश्यक अन्य कुर्य सिेत स्पष् िोिवी सम्बम्न्त स््यनवीर तह र 
उपभोति्य समितत बवीि सम्झौत्य गनु्ष पननेछ ।

(ि) रस क्यर्षक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे ि्यगत अनुि्यन तर्यर गनने, प्र्यतवसधक सल््यह दिने, ि्यिँप्यस 
िग्यरत अन्य प्र्यतवसधक सहरोग उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । 

(ग) उपभोति्य समिततिे तनि्य्षणसम्बन्वी क्यि सम्पन्न गररसकेपलछ प्र्यतवसधकब्यट न्यपि्यिँ गर्यई 
उति क्यर्षक्य ि्यमग प्र्यप्त रकि र िनसहभ्यमगत्यब्यट व्यहोरेको श्ि व्य नगि व्य जिन्सवी सि्यवेश 
भएको कूि िि्षको तववरण र बहुित उपधिेति्य सिूहको उपस्स्तत र तनण्षरको प्रि्यक्णत 
प्रततलितप सिेत नगरप्यलिक्यि्य पेश गनु्ष पननेछ । रसरवी तववरण प्र्यप्त भएपलछ नगरप्यलिक्यिे 
आवश्यक ठ्यनेि्य स्यव्षितनक परवीषिणे सिेत गर्यई सो सदहतको अक्भिेि िि्य गनु्ष पननेछ 

(घ) उपभोति्य समिततिे गर्यएको क्यि ठेकेि्यरब्यट गर्यउनु हँुिैन । उपभोति्य समिततिे सिरि्य 
क्यि गर्यउन नसकेि्य नगरप्यलिक्यिे प्रिलित तनरि बिोजिि व्य अन्य प्रदक्र्यब्यट क्यि गर्यउन 
सके्छ । उपभोति्य समिततिे रकि िरुुपरोग गरेको बजुझन आएि्य छ्यनतवन गरवी िरुुपरोग 
भएितत रकि उपभोति्य समिततको पि्यसधक्यरवीब्यट ि्यि्यस्यहवीिे सरक्यरवी ब्यकँरीसरह असुि 
उपर गररनेछ । 

(ङ) उपभोति्य समिततब्यट सम्पन्न हुने क्यिको िि्षत सम््यरको जिम्म्य सोहवी उपभोति्य समिततको हुने 
भन्न ेकुर्य सम्झौत्यि्य स्पष् रुपि्य उले्ि गनु्ष पननेछ ।

(ि) उपभोति्य समिततिे जिम्म्य लिएको क्यर्ष सम्पन्न भएपलछ सोको रेििेि, िि्षत सम््यर गनने 
जिम्मवे्यरवीसिेत तोकरी आरोिन्यको स््यमित्व उपभोति्य समितति्यई नै हस््यन्रण गनु्ष पननेछ 
। रसरवी हस््यन्रण भै प्र्यप्त आरोिन्यको सेव्यव्यपत उपभोति्य समिततिे िस्रु तोकरी आफनो 
कोर िि्य गरवी सञ््यिन गन्ष सके्छ ।

(छ) बढवी िदटि प्र्यतवसधक पषि सिेत सि्यवेश भएको र िेक्शनको बढवी प्ररोग हुने क्यि ब्यहके 
स्यि्यन्र्य श्िप्रध्यन प्रतबसध अपन्यइने आरोिन्य व्य क्यर्षक्िि्यत्र उपभोति्य समितति्यफ्ष त 
गर्यउनु पननेछ ।

  तर क्यरण िोिवी नगरप्यलिक्यिे तनण्षर गरेि्य तबशेर अनुगिनको व्यवस््य मिि्यई 
उपभोति्य समिततसंग संरतुि व्यवस््यपनि्य अन्य आरोिन्य क्यर्य्षन्वरन गर्यउन ब्यध्य पनने छैन 
।

(ि) उपभोति्य समिततब्यट िण् (झ) बिोजििको तववरण प्रस्तु भई पेकिरी फछर्यौट भएिततको 
रकिि्यत्र अकको दकस््य क्यरि गरवी पेकिरीको रुपि्य  शोधभन्य्ष दिनुपननेछ ।

(झ) उपभोति्य समिततिे गरेको िि्षको शे्स््य, तबि, भरप्यई सम्बम्न्त तहिे िनुसुकै सिरि्य पतन 
कि्षि्यरवी िट्यई ि्यिँ गरवी प्रततवेिन लिन सके्छ ।

(ञ) उपभोति्य समिततिे नगरप्यलिक्य सिषि क्यिको ि्यमग तनवेिन प्रस्तु गि्य्ष तथि्य नगरप्यलिक्यिे 
उपभोति्य समिततसंग संझौत्य गि्य्ष उपभोति्य समिततिे गनने रोगि्यनको रकि िुि्यउनु पननेछ र 
उपभोति्य समिततिे क्यर्ष गि्य्ष सो अनुरुप गरवी दहस्यब दकत्यब र्यखु्न पननेछ ।

(ट) आरोिन्यब्यट प्रत्षि ि्यभ प्यउने उपभोति्यब्यट गदठत उपभोति्य समिततको कूि सिस्ििध् े
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िदहि्य सिस् तते्तवीस प्रततशति्य नघटन्े गरवी र उपिब्ध भएसम्म िलित, आदिब्यसवी/िनि्यतवीको 
सिेत प्रतततनसधत्व  भएको हुनुपननेछ  

 
 तर सम्बम्न्त स््यनवीर तहको तनव्य्षचित वह्यिब्यि्य पि्यसधक्यरवी उपभोति्य समितति्य रहन प्यउने 

छैन ।  
(ठ) उपभोति्य समिततिे आफ”िे जिम्म्य लिएको क्यि सम्पन्न गन्ष थिप म््यि आवश्यक भएि्य 

क्यरणसदहत तनवेिन दिएि्य उपभोति्य सिूह र उपभोति्य समिततिे गरेको तनण्षरको आध्यरि्य 
नगरप्यलिक्यिे म््यि थिप गननेछ ।

  तर स्यध्यरणतर्य रस्ो म््यि थिपको अबसध क्यर्ष सम्पन्न गनु्षपनने अवसधभन््य बढवी हुने छैन ।
(ि) उपभोति्य समिततिे गरेको तनि्य्षण क्यर्षको िूल््यकंन र न्यपवी दकत्यबको आध्यरि्य दकस््य 

भुति्यनवी दिने तथि्य अम्न्ि क्यर्ष सम्पन्न फ्यर्यि र न्यपवी  दकत्यबको आध्यरि्य अम्न्ि दकस््य 
भुति्यनवी दिइनेछ । रसरवी सम्पन्न भएको क्यर्षको प्रकृतत हरेवी छ िदहन्य क्भत्र तनि्य्षण क्यर्षि्य कुनै 
त्रटुवी (दिफेक्ट) भई सच््यउनु परेि्य तनि्य्षण क्यर्ष गनने उपभोति्य समिततिे नै आफनो िि्षि्य 
सच््यउनु पननेछ । 

(ढ) तनि्य्षण क्यर्ष ब्यहके अन्य क्यर्षक्िि्य उपभोति्य समिततसंग सम्झौत्य गरवी सञ््यिन व्य क्यर्ष 
सम्पन्न गर्यउँि्य स्वीकृत नस््ष, ि्यपिण्, र ि्यगतको प्रस््यव स्वीकृत गरवी उपभोति्य 
समितति्यफ्ष त क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गन्ष सदकनेछ ।

(ण) उपभोति्य समितति्यई एकपटक उपिब्ध गर्यएको क्यि सम्पन्न नभई अकको क्यि दिइने छैन ।
४. िि्षत सम््यर कत्य्ष व्य क्यिि्यर सिूहको व्यवस््यव्यट हुन नसदकने तथि्य प्र्यतवसधक दृतष्िे िदटि एवं 

िेशवीनरवीको उपरोग गनु्ष पनने िि्षत सम््यर क्यर्ष ि्यत्र ठेक््य पट््यब्यट सम्पन्न गररने छ । 
५. सम््यरकत्य्ष व्य क्यिि्यरहरुको िोर ह्यजिर फ्यर्यि भरवी तोदकएको व्यक्ति व्य प्र्यतवसधकको ससफ्यररशि्य 

उपभोति्य समिततिे भुति्यनवी गननेछ ।
६. सिक िग्यरतक्य पूव्य्षध्यरहरुको िि्षत सम््यरक्य ि्यमग आवश्यक पनने प्र्यतवसधक िनशततm 

नगरप्यलिक्यिे उपिब्ध गर्यउनेछ ।
७. नगरप्यलिक्यब्यट आवश्यक िनशक्ति उपिब्ध नहुने अवस््यि्य नगरप्यलिक्यको स्वीकृत लिई सम्बम्न्त 

उपभोति्य समितत आफैिे उपरतुि दकससिको िनशक्तिको व्यवस््य गरवी सेव्य लिन सदकनेछ ।
११. रोिन्यको तिु्षि्य तथि्य क्यर्य्षन्वरन

 ऐन, तनरि, आसथिक तनरि अनुस्यर सहभ्यमगत्यत्मक प्रदक्र्यब्यट िि्षत सम््यर रोिन्यहरु पतन तिु्षि्य गनु्ष 
पि्षछ । िसको प्रदक्र्य िेह्यर बिोजिि हुने छ: 

१. कोरको व्यवस््यपन,
२. भौततक अवस््यको तववरण संकिन, प्र्यप्त तववरणको िेि्यिोि्य तथि्य छिफि,
३. प्र्यरस्म्क िगत अनुि्यन र प्र्यथिमिदककरण,
४. तवस्तृ अध्रन तथि्य ि्यगत अनुि्यनको तर्यरवी,
५. समिततब्यट रोिन्य सदहतको क्यर्षक्िको तर्यरवी,
६. नगरप्यलिक्यब्यट तनररषिण र उपभोति्य समिततहरुको गठन,
७. नगर तवक्यस क्यर्षक्िि्य सि्यवेश,
८. क्यर्य्षन्वरन व्यवस््यपन तथि्य स्यव्षितनक परवीषिण,
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९. अनुगिन तथि्य िूल््यकंन र पृष्पोरण,
१०. क्यर्षसम्पन्न प्रततवेिन, 
११. समिषि्य ।

पररचे्ि–३
कोर ब्बस््यपन सम्बन्वी व्यवस््य

१२. कोरको स््यपन्य र ि्यत्य सञ््यिन
१. नगर सभ्यको तनण्षर बिोजिि एक िि्षत सम््यर कोर स््यपन्य गररनेछ । 
२. बुं ि्य (१) बिोजििको कोरि्य िेह्यरक्य रकिहरू रहनेछन:्

(क) िि्षत सम््यर तवशेर कोरक्य ि्यमग ह्यिसम्म छुट््यईएको समू्पण्ष रकि,
(ि) प्रते्क आर्थिक वर्षि्य नगर सभ्यिे आफनो कोरि्य िम्म्य भएको आन्ररक  आरब्यट तवतनरोिन
    गरेको रकि, 
(ग) कुनै व्यक्ति व्य संस््य व्य तहद््यर्य कोरि्यई प्र्यप्त हुने सहरोग व्य अनुि्यन रकि,
(घ) नगर सभ्य/क्यर्षप्यलिक्यको स्वीकृतति्य प्र्यप्त अन्य रकि, 
(ङ)  नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यरब्यट तवतनरोजित रकि,
(ि) अन्य तवतवध श्ोतब्यट प्र्यप्त रकि ।

३. समिततको तनण्षरव्यट तोदकएको बकैि्य “िि्षत सम््यर कोर” न्यिको एक ि्यत्य िोिवी आर्थिक क्यरोब्यर 
सञ््यिन गररनेछ । 

४. रस कोरको ि्यत्य सञ््यिन नगरप्यलिक्यक्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत र िेि्य श्यि्य प्रिुिको संरतुि 
िस्ितब्यट गररनेछ ।

१३. कोरको प्ररोग 
१. रस कोरको रकि िेह्यर बिोजििको क्यिको ि्यमग प्ररोग गन्ष सदकनेछ । 

क) तनरमित िि्षत सम््यरको क्यर्ष गन्ष गर्यउन,
ि) स्यव्षितनक ब्यटो, पूि, पुिेस्य प्रतत सक्यर्यत्मक ध्यरण्य र ि्ययरत्व वोधब्यरे िनिेतन्य अक्भवमृद् 

गर्यउने गर्यउन,
ग) िि्षत सम््यर क्यि गनने संस््यहरु बवीि सिन्वर र क्यर्षि्य स्रवीरत्य ल््यउन तनरन्र सुपररवेषिण र 

अनुगिन गनने,
घ) स्यि्यजिक सिेतन्य तथि्य सहभ्यमगत्य िूिक क्यर्षक्ि संि्यिन गन्ष ।

१४. नपुग रकिको व्यवस््य
 रकि अभ्यव भई संंि्यलित क्यर्षक्िहरुि्य प्रत्षि असर पनने अवस््य भएि्य व्यवस््यपन समिततिे औचित् 

हरेवी नपुग रकिक्य ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य आवश्यक व्यवस््यक्य ि्यगेद ससफ्यररश गनु्ष पननेछ।
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पररचे्ि–४

क्यर्य्षन्वरन व्यवस््यपन, समिततको गठन र क्यर्षतवसध

१५. क्यर्य्षन्वरन व्यवस््यपन
१. सम्पन्न पूव्य्षध्यरहरुको िि्षत सम््यर क्यर्ष उपभोति्य समितत व्य सोझ ैक्यिि्यर ि्यफ्ष त व्य ठेक््य ि्यफ्ष त 

गर्यउने व्यवस््य गररनेछ । 
२. ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्य िि्षत सम््यर क्यर्ष व्यवस्स्त रुपि्य क्यर्य्षन्वरनि्य तथि्य कोर व्यवस््यपनक्य 

ि्यमग एक समिततको गठन गररनेछ 
३. बुं ि्य (२) बिोजिि गदठत समितति्य िेह्यर बिोजििक्य पि्यसधक्यरवीहरु अध्षि तथि्य सिस् रहनेछन:् 
 (क) नगर प्रिुि        – संरोिक
  (ि)  नगर उपप्रिुि     – सिस्
 (ग)  प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत               - सिस्
 (घ)  नगरप्यलिक्यक्यको पूव्य्षध्यर तवक्यस सिततको संरोिक - सिस् 
 (ङ)  रोिन्य श्यि्य प्रिुि     –सिस् सचिव
४. रस क्यर्षतबसध बिोजिि गदठत समिततको तनरमित वैठकि्य नगरप्यलिक्यक्य पूव्य्षध्यर तवक्यस समिततक्य 

सिस्हरुि्यई आिम्न्त्रत सिस्को गररनेछ । स्यथि ैरस तबररसँग सम्बम्न्त प्रतततनसधि्यई आवश्यकत्य 
अनुस्यर आिम्न्त्रत गन्ष सदकनेछ ।

५. आिम्न्त्रत पि्यसधक्यरवीिे पतन वैठकि्य उपस्स्त भए व्यपत अन्य पि्यसधक्यरवीिे प्यए सरहको भत्त्य तथि्य 
अन्य सुतवध्य प्यउनेछ ।

१६. समिततको बठैक :
१. समिततको बठैक कतिवीि्य बर्षको २ पटक र आवश्यक परेि्य िनुसुकै  बित पतन बस् सके्छ । 
२.  समिततको बठैक संरोिकसंग पर्यिश्ष गरवी सिस्–सचिविे बोि्यउनेछ । 

१७. समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर
 समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ: 
(क)  आग्यिवी आर्थिक वर्षि्य नगर षिते्रक्भत्र िि्षत गररनु पनने भौततक संरिन्यहरुको ि्यगत सदहतको तववरण 

संकिन गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनने ।
(ि)   कोरको ि्यमग व्यर्रक रुपि्य आवश्यक पनने, रसब्यट आि्षन हुने र िि्ष हुने रकिको क्यर्ष रोिन्य बन्यई 

क्यर्य्षन्वरन गनने । 
(ग) कोरि्य आवश्यक रकि िटु्यउने तफ्ष  आवश्यक पहि गनने ।
(घ)  तबक्भन्न सरक्यरवी तथि्य गैर सरक्यरवी तहहरुसंग नगरप्यलिक्यको सहितति्य क्यर्षक्िहरु उपिब्ध गर्यउने 

तफ्ष  आवश्यक पहि गनने ।
(ङ) प्रगतत तववरण नगर क्यर्षप्यलिक्यि्य पेश गनने । 

१८. समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर
समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुकौ क्यि कत्षव्य र असधक्यर िेह्यरबिोजिि हुनेछ 
(क) संरोिकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:

१. समिततको बठैकको अध्षित्य गनने ।
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२. कोरको सम्पूण्ष गतततवसधको नेततृ्व गनने ।
३. कोर सम्बन्वी समू्पण्ष उत्तरि्ययरत्व बहन गनने ।
४. प्रस््यतवत बिटेि्य सि्यवेश गरवी नगर सभ्यि्य पेश गनने व्यवस््य मिि्यउने ।
५. क्यर्षक्िहरुको तववरण सिरि्य नै संकिन गरर र्यखे्न व्यवस््य मिि्यउने ।

(ि) सिस्–सचिवको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:
१. कोरको क्यर्य्षिर सञ््यिन गनने । 
२. बठैकको तनण्षर अक्भिेि गरवी र्यख्ने ।
३. बठैकको तनण्षर क्यर्य्षन्वरन गनने ।
४. संरोिकको तनिनेशन अनुस्यर क्यर्ष सञ््यिन गनने, गर्यउने । 
५. कोरको सञ््यिन सम्बन्वी शे्स््य तथि्य िि अिि सम्पचत्तको जिम्म्य िेि्यकंन गनने । 
६. व्यर्रक प्रततवेिन समितति्य पेश गनने । 

(ग) सिस्को क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:
१. समिततको बठैकि्य तनरमित रूपि्य भ्यग लिने ।
२. तनण्षर क्यर्य्षन्वरनि्य सहरोग गनने । 
३. कोरको प्रवद््षन र क्यर्षक्िको दहत हुने क्यर्ष प्रस््यव गनने ।
४. संरोिकको तनिनेशन अनुस्यर अन्य आवश्यक क्यर्ष गनने, गर्यउने । 

पररचे्ि —५
िि्षत सम््यर सम्बन्वी व्यवस््य

१९. िि्षत सम््यरक्य प्रक्यर 
िि्षत सम््यरक्य प्रक्यर तनम््यनुस्यरक्य हुनेछन : 
१. तनरमित िि्षत सम््यर, 
२. पटके िि्षत सम््यर, 
३. आवसधक िि्षत सम््यर,
४. आकस्स्क िि्षत सम््यर ।

२०. व्यर्रक िि्षत सम््यर रोिन्य
कृत गर्यई र्यख्नुपननेछ ।  
१. िि्षत सिभ्यर क्यर्ष आवश्यक भएक्य सिकहरुको तववरण,
२. िि्षत सम््यर क्यर्षको प्रक्यर
३. िि्षत सम््यर क्यर्षको प्र्यथिमिकत्य,
४. िि्षत सम््यर क्यर्षको दिि्यइन तथि्य ि्यगत अनुि्यन,
५. उपिब्ध भौततक सेव्य तथि्य सुतवध्य र प्र्यतवसधक श्ोतको ि्यनक्यरवी,
६. क्यर्य्षन्वर प्रदक्र्यको दकससि
७. प्र्यथिमिकरीकरण अनुि्यतनत त्यलिक्य,
८. िि्षत सम््यर क्यर्ष रोिन्य ।
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पररचे्ि—६

तवतवध

२१. अनुगिन तथि्य िूल््यकंन
नगरप्यलिक्यको िि्षत सम््यर कोर पररि्यिनक्य सन्भ्षि्य अनुगिन तथि्य िूल््यकंन व्यवस््य िेह्यर अनुस्यर 

गररनेछ : 
(क) नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिरिे रस क्यर्षक्िको क्यर्य्षन्वरनक्य सन्भ्षि्य अनुगिन, तनरवीषिण तथि्य 

िूल््यकंन गि्य्ष बिु्य नं १५(३) बिोजिक गदठत समिततसंग सिन्वर गरवी गनने छ ।  
(ि)  क्यर्षक्िको अम्न्ि दकस््य रकि अनुगिन तथि्य िूल््यकंनक्य आध्यरि्य दिइनेछ ।
(ग) अनुगिन तथि्य िूल््यकंनक्य आध्यरि्य क्यर्षक्िहरुको ि्यिंप्यस तथि्य फरफ्यरक गररनेछ ।
(घ) अनुगिन तथि्य िूल््यकंन सम्बन्वी िि्षको व्यवस््य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरिे मिि्यउनु पननेछ ।
(ङ) उपभोति्य समिततहरुब्यट हुने िि्षत सम्बन्वी क्यर्षको अनुगिन गि्य्ष तवि भरप्यई िग्यरत तववरण संकिन 

क्यिि्य सलिग् व्यक्तिहरुको ह्यजिरवी तथि्य क्यर्षरत रहने सिर र स््यनक्य तवररि्य पतन हेनु्ष पि्षछ। 
२२. पुरस््यर व्य प्रशंस्यपत्र प्रि्यन गन्ष सके् 
 र्यम्ो क्यि गनने उपभोति्य समितत, पि्यसधक्यरवी तथि्य कि्षि्यरवीहरुि्यई ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे नगि पुरस््यर व्य 

प्रशंस्य पत्र दिन सके्छ । 
२३. संशोधन तथि्य बि्यउ 
 रस क्यर्षतवसध ि्य उले्खित कुर्यहरुि्य कुनै संशोधन गनु्षदि परेि्य सम्बम्न्त प्रिलित ऐन तनरिको पररसधक्भत्र 

रहवी नगर सभ्यिे गन्ष सके्छ । रस क्यर्षतवसध ि्य उले्ि गररएक्य कुर्यहरुक्य हकि्य रसै क्यर्षतवसध अनुस्यर र 
उले्ि नभएक्य कुर्यहरुक्य हकि्य प्रिलित ऐन तनरि अनुस्यर हुनेछ । क्यर्षतवसध ि्य िेखिएक्य कुर्यहरु प्रिलित 
क्यनूनसंग ब्यजझएि्य ब्यजझएको हिसम्म स्त: तनषृ्र हुनेछ । 
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– १०

 

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको 
उपभोति्य समितत संि्यिन सम्बन्वी क्यर्षतवसध २०७४

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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प्रस््यवन्य
 

 स््यनवीर स्रको तवक्यस तनि्य्षण क्यर्षि्य सम्बम्न्त ि्यभकत्य्ष उपभोति्यहरुि्यई सहभ्यगवी गर्यउँिै सहभ्यमगत्यिूिक 
तवक्यस तनि्य्षण प्रकृर्यको स््यपन्यको ि्यमग तवक्यस आरोिन्यहरुको छनौट, तिु्षि्य, क्यर्य्षन्वरन, सञ््यिन, 
अनुगिन तथि्य िुल््यङ्कन उपभोति्यहरु आफैिे गनु्ष    पि्षछ । रसब्यट रोिन्यप्रतत स््यनवीर सिुि्यरको अपनत्व 
तथि्य स््यमित्व िहशुस हुन गई रोिन्यको िवीगोपनक्य ि्यमग आवश्यक िि्षत संभ्यर िस््य दक्र्यकि्यपहरु स््यनवीर 
स्रब्यटै हुनु पि्षछ । रोिन्य क्यर्य्षन्वरन प्रकृर्यि्य सरित्य, आर्थिक दक्र्यकि्यपि्य प्यरिर्शत्य र स््यनवीर 
उपभोति्यि्यई जिम्मवे्यरवी बोध गर्यउनक्य स्यथि ैिनसहभ्यमगत्य पररि्यिनि्य सघ्यउ पुर्य्षउन, नेप्यिको संतवध्यन र 
स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ िे तनर्िष् गरेको नगरप्यलिक्यको असधक्यर षिते्र क्भत्रको उपभोति्य समितत 
ि्यफ्ष त संि्यिन गररने तवक्यस तनि्य्षण सम्बम्न् क्यर्षि्यई व्यवस्स्त बन्यउनको ि्यमग उपभोति्य समितत गठन, 
पररि्यिन तथि्य व्यवस््यपन गन्ष आवश्यक िेखिएकोिे र स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य १०२ 
बिोजिि  नगर क्यर्षप्यलिक्यिे रो उपभोति्य समितत संि्यिन सम्बन्वी क्यर्षतवसध २०७४ क्यर्षतवसध तिु्षि्य गरेको 
छ ।

पररचे्ि– १ 
प्र्यरस्म्क

१.  संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्ाः (१) रस क्यर्षतवसधको न्यि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको उपभोति्य समितत संि्यिन सम्बम्न् 
क्यर्षतवसध, २०७४ रहकेो छ । 
(२)  रो क्यर्षतवसध तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.  पररभ्यर्याः तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्य:
(क)  “ऐन” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ ि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(ि) “तनरि्यविवी” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ बिोजिि बनेको  तनरि्यविवीि्यई सम्झनु 

पि्षछ ।
(ग) “आर्थिक तनरि” भन्न्यिे प्रिलित क्यनून बिोजिि नगरप्यलिको आर्थिक प्रश्यसन संि्यिन गन्ष तोकेक्य 

आर्थिक तनरिहरु सम्झनु पि्षछ । 
(घ) “अध्षि” भन्न्यिे उपभोति्य समिततको अध्षिि्यई सम्झनु पि्षछ । 
(ङ) “आरोिन्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य व्य सो अन्रगतको वि्यव्यट पूण्ष व्य आकं्शक ि्यगत 

स्यझिे्यरवीि्य सञ््यलित रोिन्य व्य क्यर्षक्ि व्य आरोिन्य व्य परररोिन्यि्यई सम्झनु पछ्ष  । र रसिे 
नगरसभ्यब्यट स्वीकृत भएको गैर सरक्यरवी संघ सस््य, गैर न्यफ्यिूिक संस््य व्य अन्य स्यिुि्ययरक 
संस््यको आरोिन्य सिेति्यई िन्यउनेछ ।

(ि) “उपभोति्य” भन्न्यिे आरोिन्यब्यट प्रत्षि ि्यभ्यम्न्वत हुने आरोिन्य सञ््यिन हुने षिते्र क्भत्रक्य 
व्यक्तिि्यई िन्यउछ । 

(छ)  “उपभोति्य समितत” भन्न्यिे आरोिन्यको तनि्य्षण, सञ््यिन, व्यवस््यपन र िि्षत सम््यर गन्षको ि्यमग 
उपभोति्यिे आफूहरू िध्बे्यट गठन गरेको समितत सम्झनु पि्षछ ।
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(ि)  “स्यिुि्ययरक संस््य” भन्न्यिे स्यिुि्ययरक तवक्यसको भ्यवन्यिे अक्भप्ररेरत भई  तनजश्त प्रदक्र्य अविम्बन 

गरवी प्रिलित क्यनूनबिोजिि स््यपन्य भएक्य सिुि्यरस्रक्य संस््य तथि्य स््यनवीर तनक्यरि्य सूिवीकृत 
भएक्य सिुि्यरि्य आध्यररत संस््यसिेति्यई   िन्यउँछ । 

(झ)  “क्यर्य्षिर” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्य क्यर्य्षिरि्यई   बझु्यउँछ । सो शब्दिे 
वि्य क्यर्य्षिर सिेति्यई बझु्यउनेछ । 

(ञ)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(ट)  “ठूि्य िेक्शनरवी तथि्य उपकरण” भन्न्यिे व्यत्यवरणि्यई अत्सधक ह्र्यस पुर्य्षउने प्रकृततक्य ठूि्य िेक्शनरवी, 

उपकरण (बिुिोिर, एक््यभेटर िस््य) र श्ििूिक प्रतवसधि्यई तवस््यतपत गनने ि्यिक्य िेक्शनरवी तथि्य 
उपकरण सम्झनु पि्षछ।

(ठ)  “पि्यसधक्यरवी” भन्न्यिे उपभोति्य समिततक्य अध्षि, उप्यध्षि, सचिव र कोर्यध्षिि्यई सम्झनु पि्षछ । 
(ि)  “वि्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य वि्यि्यई सम्झनु पि्षछ । 
(ढ)  “वि्य अध्षि” भन्न्यिे आरोिन्य सञ््यिन भएको वि्यको वि्य अध्षिि्यई सम्झनु पि्षछ 
(ण) “सिस्”भन्न्यिे उपभोति्य समिततक्य सिस्ि्यई िन्यउनेछ र सो शब्दिे उपभोति्य समिततक्य 

पि्यसधक्यरवीि्यई सिेत िन्यउनेछ । 
(त)  “सम्झौत्य”भन्न्यिे आरोिन्यको तनि्य्षण, सञ््यिन, व्यवस््यपन र िि्षत सम््यर गन्षको ि्यमग क्यर्य्षिर र 

उपभोति्य समिततबवीि भएको लिखित कर्यरन्यि्य व्य कबलुिरतन्यि्यि्यई िन्यउनेछ । 
३.  उपभोति्य समिततब्यट संि्यिन गररने रोिन्यहरु

स्यि्यन्यतर्य िदटि प्र्यतवसधक पषि सि्यवेश नभएक्य, ठूि्य िेक्शनरवी तथि्य उपकरण प्ररोग नहुने, उपभोति्य 
समिततको तफ्ष ब्यट सहभ्यमगत्य िटुन्े िेह्यर बिोजििक्य क्यर्षहरु प्रिलित क्यनूनिे उपभोति्य समितत 
ि्यफ्ष त क्यर्य्षन्वरन गन्ष प्यउने बिटेको ससि्यक्भत्र रहवी उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त सञ््यिन गन्ष प्र्यथिमिकत्य 
दिइने छ ।

स्यिुि्ययरक संस््य, टोि तवक्यस संस््य, उपभोति्य समितत व्य सिूह, गैर सरक्यरवी संस््य तथि्य वि्यव्यसवीको आफनै 
स्ोतब्यट सञ््यिन हुने आरोिन्य व्य क्यर्षक्ि, 

नगरप्यलिक्यसंगको ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सञ््यिन हुने आरोिन्य व्य क्यर्षक्ि, 
नगरप्यलिक्यको आफनै ि्यगति्य सञ््यिन हुने आरोिन्य व्य क्यर्षक्ि, 
उपभोति्यिे ि्यगत सहभ्यमगत्य िुट्यउने रोिन्यहरु,
िनसहभ्यमगत्य िुटन् सके् श्ििुिक रोिन्यहरु,
गरवीतव तनव्यरणि्य प्रत्षि रुपि्य टेव्य पुर्य्षउने रोिन्यहरु
िलित, तपछदिएक्य िनि्यतत, अप्यङ्ग तथि्य िदहि्यक्य ि्यमग संि्यलित आरोिन्यहरु ।
तवद््यिर, स््यस्थ्य िौकरी तथि्य उपस््यस्थ्य िौकरी, भवन तनि्य्षण, स–स्यन्य कल्भट्ष,  पदहरो रोकथि्यि, नदि तनरन्त्रण, 

स्यव्षितनक शौि्यिर तनि्य्षण, वन संरषिण तवक्यस िस््य स स्यन्य आरोिन्यहरु ।
४.  क्यर्षतवसधको प्यिन्य गनु्षपननेाः(१) नगरप्यलिक्य क्भत्र क्यर्य्षन्वरन हुने आरोिन्यको तनि्य्षण, सञ््यिन,िि्षत सम््यर 

क्यर्ष गन्षको ि्यमग गठन हुने उपभोति्य समिततिे पूण्षरुपि्य रो क्यर्षतवसधको प्यिन्य गनु्ष पननेछ । 
(२)  प्रिलित क्यनून बिोजिि उपभोति्य समिततिे क्यर्य्षन्वरन गन्ष प्यउने भनवी तोदकएको रकिको सवीि्य 

क्भत्र रहवी स््यनवीर सवीप, श्ोत र स्यधन उपरोग हुने र स््यनवीर स्रि्य क्यर्ष सम्पन्न गन्ष सके् आरोिन्यको 
क्यर्य्षन्वरन उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त गन्ष सदकनेछ । 
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पररचे्ि–२

उपभोति्य समिततको गठन र सञ््यिन

५.  उपभोति्य समितत गठनसम्बन्वी व्यवस््याः (१) उपभोति्य समितत गठन िेह्यर बिोजिि गनु्ष पननेछ ।
(क)  उपभोति्य समिततको गठन सम्बम्न्त आरोिन्य स्ििै आरोिन्यब्यट प्रत्षि ि्यभ्यम्न्वत उपभोति्यहरुको 

आि भेि्यब्यट असधकति सहभ्यमगत्यि्य सम्बम्न्त आरोिन्यस्िि्य नै स्यतिेखि एघ्यर (७ िेखि ११ 
िन्य) सिस्वीर उपभोति्य समितत गठन गनु्षपननेछ ।

(ि) समितत गठनको ि्यमग आि भेि्य हुने सिर, मितत, स््यन र भेि्यको तबरर  त्स्ो भेि्य हुने मिततिे 
कस्तिि्य तवीन दिन (३ दिन) अग्यवै स्यव्षितनक रुपि्य ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ । समितत गठन गि्य्ष 
उपभोति्य समिततको छिफिि्य आरोिन्यक्य ि्यमग छुट््यइएको बिटे, िक्ष्य, िनसहभ्यमगत्य तथि्य 
क्यर्ष सम्पन्न गन्ष ि्यग्े अवसधब्यरे स्पष् ि्यनक्यरवी गर्यउनु    पि्षछ ।

(ग)  नगरप्यलिक्यस्रवीर आरोिन्य सञ््यिनको ि्यमग उपभोति्य समिततको गठन गि्य्ष क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको 
क्यर्षप्यलिक्यक्य सिस् व्य क्यर्य्षिरको प्रतततनसधको रोहवरि्य गनु्ष पननेछ ।

(घ) वि्यस्रवीर आरोिन्य सञ््यिनको ि्यमग उपभोति्य समितत गठन गि्य्ष सम्वम्न्त वि्यको वि्य अध्षि व्य 
वि्य सिस् व्य क्यर्य्षिरिे तोकेको क्यर्य्षिरको प्रतततनसधको रोहवरि्य गनु्ष पननेछ ।

(ङ)  उपभोति्य समितत गठनको ि्यमग बोि्यईएको भेि्यि्य रोिन्यको संक्षिप्त तववरण र समिततको संरिन्य 
सदहतको ि्यनक्यरवी क्यर्य्षिरको प्रतततनसधिे गर्यउनु पननेछ ।

(ि)  उपभोति्य समितत गठन गि्य्ष सि्यवेशवी ससद््यन्को अविम्वन गनु्ष पनने छ । समितति्य कस्तिि्य तते्तवीस 
प्रततशत (३३%) िदहि्य सिस् हुनुपननेछ । समिततको अध्षि, सचिव र कोर्यध्षििध् े कतिवीि्य 
एकिन्य िदहि्य पि्यसधक्यरवी हुनुपननेछ । 

(छ)  एउटै सिरि्य एक व्यक्ति एकभन््य बढवी उपभोति्य समिततको सिस् हुन प्यउने छैन । स्यथि ैसगोिक्य 
पररव्यरब्यट एकिन्य भन््य बढवी व्यक्ति एउटै उपभोति्य समिततको सिस् हुन प्यइने छैन । 

(ि)  उपभोति्य समिततको गठन सकेसम्म सव्षसम्मत तररक्यिे गनु्षपननेछ । सव्षसम्मत हुन नसकेि्य 
उपभोति्यहरुको बहुितब्यट उपभोति्य समिततको गठन गररने छ ।

(झ)  उपभोति्यहरुको ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सञ््यिन हुने आरोिन्यहरु उपभोति्य समिततब्यट क्यर्य्षन्वरन गन्ष 
प्र्यथिमिकत्य दिईनेछ ।

(ञ)  क्यर्य्षिरिे आरोिन्य सञ््यिन एवि ्क्यर्य्षन्वरनि्य संिग् उपभोति्य समिततको अक्भिेि अनुसूिवी १ 
बिोजििको ढ्यिँ्यि्य व्यवस्स्त गनु्ष पननेछ ।

(ट)  उपभोति्य समितत गठन प्रकृर्यि्य तवव्यि भई गठन हुन नसकेको अवस््यि्य व्य समितत गठन सिुहिे 
ि्यसो निेि्यएि्य नगरप्यलिक्यिे क्यनून बिोजिि अन्य प्रकृर्यद््यर्य रोिन्य सञ््यिन गन्ष सके्छ ।  

६.  उपभोति्य समिततक्य सिस्को रोग्त्याः (१) उपभोति्य समिततक्य सिस्को रोग्त्य िेह्यर बिोजिि हुनु पननेछ।
 (क) सम्वम्न्त आरोिन्य षिते्रको स््यरवी व्यससन््य
 (ि) १८ वर्ष उिेर पुर्य भएको
 (ग) फौिि्यरवी अक्भरोगि्य अि्यितब्यट कसुरि्यर नठहररएको
 (घ) सरक्यरवी ब्यकँरी बक्ौत्य व्य पेकिरी फछ्रौट गन्ष ब्यकँरी नरहकेो
 (ङ) अन्य उपभोति्य समितति्य सिस् नरहेकोऽ 
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 तर  सम्झौत्य बिोजिि तोदकएको क्यर्ष सम्पन्न भइ सकेपलछ अकको क्यि गन्ष ब्यध्य पुग्े छैन ।
 (२)  िफ्य १ ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन िनप्रतततनसध, र्यिनवीततक ििक्य पि्यसधक्यरवी, बह्यिव्यि्य 

सरक्यरवी कि्षि्यरवी क्शषिक,  तनि्य्षण व्यवस्यरको ईि्यित लिएक्य व्यक्तिहरु, स्यव्षितनक सम्पचत्त 
दहन्यमिन्य गरेक्य व्यक्तिहरु उपभोति्य समिततको सिस्ि्य बस् प्यईने छैन । 

७.   उपभोति्य समिततको क्यि, कत्षब् र असधक्यराः उपभोति्य समिततको क्यि कत्षब् र असधक्यर िेह्यर बिोजिि 
हुनेछ । 
(क)  उपभोति्य समिततको गठनसँगै तवतनरोजित विटे रकि अनुस्यर सम्वम्न्त प्र्यतवसधकहरुको सहरोगि्य 

क्यर्षरोिन्य वन्यई िनसहभ्यमगत्यको व्यवस््य मिि्यउने ।
(ि)  रोिन्यक्य ि्यमग तनर्िष् गररएको िनसहभ्यमगत्य ब्यपतको अशं नगरप्यलिक्यको ससफ्यररसि्य िोलिएको 

बैंक ि्यत्यि्य िम्म्य गरवी सक्ि बैंक भौिर सदहत नगरप्यलिक्यि्य पेश गरवी सम्झौत्य गनने ।
(ग)   सम्झौत्यपलछ नगरप्यलिक्यब्यट क्यर्य्षिेश प्र्यप्त गरवी क्यर्ष शुरु गनने । 
(घ)  उपभोति्य समिततको क्यर्ष सम्प्यिनि्यई प्रभ्यवक्यरवी बन्यउन समिततक्य सिस्हरुको क्यर्ष तवभ्यिन र 

जिम्मवे्यरवी ब्यिँफ्यिँ गनने,
(ङ)  उपभोति्यसमिततक्य सिस्हरुको षिित्य तवक्यस गनने ।
(ि)  रोिन्य सञ््यिनक्य सन्भ्षि्य तनरमित रुपि्य बठैक बस्,े उपभोति्यहरुि्यई क्यर्य्षिरब्यट प्र्यप्त सूिन्य 

तथि्य ि्यग्षिश्षनको ि्यनक्यरवी गर्यउने, तनण्षर सम्बम्न्त तनक्यरि्य पठ्यउने व्यवस््य गनने । 
(छ)  क्यर्य्षन्वरनको ससिससि्यि्य दिि्यईन भन््यफरक क्यर्ष नगनने । सम्झौत्य बिोजििको क्यिको पररि्यण, 

गुणस्र, सिर र ि्यगति्य पररवत्षन गनु्ष पनने भएि्य समिततको बठैक बसवी फरक क्यर्ष गनु्षपनने भएि्य 
औचित्को व्यरेि्य छिफि गरवी प्र्यतवसधक पर्यिश्ष लिई क्यर्य्षिरिे अनुितत दिएि्य ि्यत्र फरक क्यर्ष 
गनने ।तोदकएको गुणस्र बिोजिि क्यि सम्पन्न नगरे व्य क्यि सन्ोर िनक नभएि्य क्यर्य्षिरिे िततबिे्य 
पतन सम्झौत्य रद् गन्ष सके्छ । 

(ि)  सम्झौत्यि्य तनर्िष् गरवीएको क्यर्य्षन्वरन अवसधक्भत्र क्यर्ष सम्पन्न गररसके् ।
(झ)  उपभोति्य समितति्यई पेकिरी उपिब्ध गर्यइने छैन । प्रगततको अनुप्यत रकि ि्यग गनदै पनने अवस््य 

आएि्य िेह्यरक्य कुर्यहरु संिग् गननेाः
उपभोति्य समिततको बठैक वसवी क्यिको प्रगततको आध्यरि्य रकि ि्यग गरेको तनण्षर ।
प्र्यतवसधक िुल््यङ्कन ।
समिततको तफ्ष व्यट रकि ि्यग गरेको तनवेिन पत्र ।
उपभोति्य समिततक्य अध्षिब्यट प्रि्यक्णत भएको रथि्यथि्ष िि्षको तववरण सदहतको फ्यटँव्यरवी । 
ज्य्यिवी र मिस्तवी िग्यईएको क्यर्षको हकि्य िोर ह्यजिरवी फ्यर्यि ।

(ञ)  उपभोति्य समिततिे सम्झौत्य बिोजिि गनु्ष पनने क्यि आफै गनु्षपननेछ । आफूिे जिम्म्यि्य लिएको क्यि 
ठेक््यपट््यब्यट गर्यउन प्यइने छैन । ठेक््यि्य दिएको प्यइएि्य त्स््य उपभोति्य समितति्यई क्यिोसूचिि्य 
र्यखि क्यनून बिोजिि क्यरब्यहवी गररनेछ । 

(ट) आरोिन्यको स्यव्षितनक पररषिण गर्यउने,
(ठ) ि्यिँप्यस फरफ्यरक गर्यई रोिन्य हस््यन्रण गरवी जिम्म्य लिने ।
(ि)  आरोिन्यको दिगो व्यवस््यपन सम्बन्वी आवश्यक अन्य क्यर्ष गनने ।
(ढ)  अन्य प्रिलित ऐन, तनरि्यविवी, आर्थिक तनरिि्य उपभोति्य समितति्यई तोदकएक्य क्यर्षहरु गनने । 

८.    ि्यगत सहभ्यमगत्य िुट्यउने सम्वन्वी व्यवस््य
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उपभोति्य समिततब्यट सञ््यिन हुने रोिन्यि्य उपभोति्यिे कतिवीि्य िेह्यर बिोजििको अशंि्यन एवं ि्यगत 

सहभ्यमगत्य व्यहोनु्षपननेछाः  
पि्यस पि्यस प्रततशत व्य तवीस सत्तरवी प्रततशत सहभ्यमगत्य हुने गरवी ि्यगत सहभ्यमगत्य तोकरी क्यर्षक्ि छुट््यईको 

हकि्य सोहवी बिोजिि 
संरिन्य तनि्य्षण क्यर्ष िस् ैसिक क्यिोपत्र,े न्यिवी, भवन, टेव्य पि्य्षि, कलभ्ट, तवदु्तवीकरण िस््य भौततक 

पूव्य्षध्यरसँग सम्बम्न्त आरोिन्यि्य ि्यगत अनुि्यनको अंकको कतिवीि्य २०% 
 तर, ि्यसथि िसुेकै िेखिएको भएत्यपतन उले्खित प्रततशत भन््य वढवी िनसहभ्यमगत्य िटु्यउन व्यध्य पनने 

छैन । 
बिेैक्शक तनक्यरब्यट सञ््यिन हुने रोिन्यको हकि्य सो तनक्यरसँग भएको सम्झौत्य अनुस्यर हुने ।
कृरवी, पशुसेव्य िस्ि्य क्यर्षक्िि्य कस्तिि्य १५ प्रततशति्य नघटन्े गरवी नगरप्यलिक्यिे तोके बिोजिि सहभ्यमगत्य 

रहने ।  
तवपन्न वग्ष, िलित, िनि्यतत तथि्य उत्वीदित िग्यरतक्य सिुि्यरको ि्यमग संि्यलित रोिन्यको हकि्य नेप्यि 

सरक्यरिे छुटै् व्यवस््य गरेकोि्य सोहवी बिोजिि र त्स्ो व्यवस््य नगरेको हकि्य रोिन्यको प्रकृतत हरेवी 
नगरप्यलिक्यिे कस्तिि्य १५ प्रततशति्य नघटन्े गरवी तोके बिोजिि हुनेछ ।

९.   नगरप्यलिक्यब्यट उपभोति्य समितति्यई प्रि्यन गररने सेव्यहरु
नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिरिे उपभोति्य समितति्यई िेह्यरक्य सेव्य उपिब्ध गर्यउँनेछ । 
उपभोति्य समितत गठन गि्य्ष प्यिन्य गनु्षपनने ऐन, तनिर र तनिनेक्शक्यब्यरे ि्यनक्यरवी गर्यउने ।
उपभोति्य समिततब्यट हुने िनसहभ्यमगत्यको िुल््यङ्कन गनने ।
प्रिलित क्यनून विोजिि रोिन्य सम्झौत्य गनने ।  
रोिन्यको स्िगत भ्रिण गरवी ि्यगत अनुि्यन एवं भए गरेक्य क्यर्षको प्र्यतवसधक िुल््यङ्कन गनने ।
तवक्यस तनि्य्षण क्यर्षको आवश्यकत्य अनुस्यर स्िगत तनररषिण तथि्य स्यव्षितनक िेि्यपररषिण गन्ष िग्यई 

तनक्यस्य छ्यि्ने ।
उपभोति्य समिततब्यट पेश भएक्य रोिन्यगत क्यर्षप्रकृर्य पुगेको एक िदहन्यक्भत्र फरफ्यरक गनने ।
आवश्यकत्य अनुस्यरको प्र्यतवसधक पर्यिश्ष दिने ।

पररचे्ि – ३
क्यर्य्षन्वरन तथि्य ब्वस््यपन

१०.  आरोिन्य क्यर्य्षन्वरनाः (१) क्यर्य्षिरिे आ.व. शुरु भएको १५ दिन क्भत्र उपभोति्य समिततब्यट संि्यिन हुने 
आरोिन्य, परररोिन्य र क्यर्षक्िहरु पदहि्यन/छनौट गरवी क्यर्य्षन्वरन रोिन्य बन्यउनु पननेछ । उपभोति्य समितत 
गठन पश््यत आरोिन्यको िई्ङ, दिि्यईन र ि्यगत अनुि्यन (सम्व भएसम्म नेप्यिवी भ्यर्यि्य तर्यर गररएको) 
स्वीकृत गरवी उपभोति्य समितति्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।
(२)  आरोिन्यको क्यर्य्षन्वरनको ि्यमग उपभोति्य समितत र क्यर्षिरबवीि अनुसूिवी २ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य 

सम्झौत्य गनु्षपननेछ ।
(३)  आरोिन्यको प्रकृतत हरेवी क्यर्य्षिरिे ि्यगत सहभ्यमगत्यको ढ्यिँ्य र अनुप्यत (नगि व्य श्िि्यन व्य 

बस्गुत) तोकु् पननेछ ।
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११.  आरोिन्य सम्झौत्यको ि्यमग आवश्यक क्यगि्यतहरुाः (१) उपभोति्य समिततिे क्यर्य्षिरसँग सम्झौत्य गि्य्ष 

तपक्शिि्य उल्ल्खित क्यगि्यतहरु पेश गनु्षपननेछ 
(क)  उपभोति्य समितत गठन गनने आि भेि्यको तनण्षरको प्रततलितप
(ि)  उपभोति्य समिततक्य सिस्हरुको न्यगररकत्यको प्रततलितप
(ग)  आरोिन्यको ि्यगत अनुि्यन तववरण
(घ)  उपभोति्य समिततब्यट सम्झौत्यको ि्यमग जिम्मवे्यरपि्यसधक्यरवी तोदकएको उपभोति्य समिततको तनण्षर 
(ङ)  आरोिन्यको क्यर्य्षन्वरनको क्यर्ष त्यलिक्य ।
(ि)  ि्यत्य सञ््यिन गनने पि्यसधक्यरवी तोदकएको तनण्षर र ि्यत्य सञ््यिनको ि्यमग आवश्यक क्यगि्यतहरु 

१२.  उपभोति्य समिततको षिित्य तवक्यसाः (१) क्यर्य्षिरिे क्यि संि्यिनक्य ि्यमग अनुसुचि ३ बिोजिि क्यर्य्षिेश दिए 
पश््यत उपभोति्य समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुि्यई तनम् तवररि्य अक्भिुखिकरण गनु्ष पननेछ
(क)  उपभोति्य समिततको क्यि, कत्षब् र असधक्यर,
(ि)  सम्प्यिन गनु्ष पनने क्यिको तववरण, क्यि सम्पन्न गनु्षपनने अवसध, ि्यगत र उपभोति्यको रोगि्यन
(ग)  तनि्य्षण स्यि्यग्वीको गुणस्र र पररि्यण
(घ)  िररि, रकि तनक्यस्य प्रकृर्य, िि्षको िेि्यकंन र अक्भिेि व्यवस््यपन
(ङ)  क्यर्य्षन्वरन र अनुगिन प्रकृर्य 
(ि)  स्यव्षितनक परवीषिण, रोिन्यको फरफ्यरक र हस््यन्रण 
(छ)   अन्य आवश्यक तवररहरु । 

१३.  ि्यत्य सञ््यिनाः (१) उपभोति्य समिततको ि्यत्य क्यर्य्षिरिे तोकेको बैंकि्य सञ््यिन   हुनेछ ।
(२)  समिततको ि्यत्य अध्षि, कोर्यध्षि र सचिव गरवी तवीन िन्यको संरतुि िस्ितब्यट सञ््यिन हुनेछ । 

ि्यत्य सञ््यिकहरु िध् ेकस्तिि्य एकिन्य िदहि्य हुनु पननेछ ।
१४.  भुति्यनवी प्रकृर्याः (१) आरोिन्यको भुति्यनवी दिंि्य उपभोति्य समिततको न्यिि्य रहकेो बकै ि्यत्यि्यफ्ष त दिनु 

पननेछ।  उपभोति्य समिततिे एक व्यक्ति व्य सस््यि्यई पि्यस हि्यर भन््य ि्यसथिको रकि भुति्यनवी गि्य्ष िेक 
ि्यफ्ष त ि्यत्र गनु्ष पननेछ । 
(२)  उपभोति्य समितति्यई सम्झौत्य बिोजििको क्यिको प्र्यतवसधक िूल््यकंन, क्यर्ष सम्पन्न प्रततवेिन र अन्य 

आवश्यक क्यगि्यतको आध्यरि्य भुति्यनवी दिईनेछ । 
(३)  उपभोति्य समिततिे सम्प्यिन गरेको क्यि र भएको िि्षको तववरण समिततको बठैकब्यट तनण्षर गरवी 

भुति्यनवीको ि्यमग आवश्यक क्यगि्यत सदहत क्यर्य्षिरि्य पेश गनु्षपननेछ ।
(४)  आरोिन्यको अम्न्ि भुति्यनवी हुनु भन््य अग्यवै क्यर्य्षिरब्यट अनुगिन गनने व्यवस््य मिि्यउनु पननेछ ।
(५)  आरोिन्य सम्पन्न भई फरफ्यरक गनु्ष भन््य अग्यवै उपभोति्य समिततिे अतनव्यर्ष रुपि्य क्यर्य्षिरको 

प्रतततनसधको रोहवरि्य स्यव्षितनक परवीषिण गनु्ष पननेछ । स्यव्षितनक परवीषिण प्रततवेिनको ढ्यिँ्य अनुसूिवी 
४ बिोजिि हुनेछ । 

(६)  उपभोति्य समिततिे आफूिे प्रते्क दकस््यि्य गरेको िि्षको सूिन्य अनुसूिवी ५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य 
स्यव्षितनक गनु्ष पननेछ । 

(७)  आरोिन्यको कुि ि्यगत रु ५ ि्यि भन््य बढवी भएक्य आरोिन्यहरुको हकि्यउपभोति्य समिततिे क्यि 
शुरु गनु्ष भन््य अग्यवै आरोिन्यको न्यि, ि्यगत, ि्यगत स्यझिे्यरवीको अवस््य, क्यि शुरु र सम्पन्न गनु्ष 
पनने अवसध सिेत िेखिने गरवी तर्यर गररएको अनुसूिवी ६ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य आरोिन्य सूिन्य प्यटवी 
आरोिन्य स्िि्य र्यख्नु पननेछ 
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(८)  उपभोति्य समितति्यई क्यर्य्षिरिे िइ्ङ्ग, दिि्यइन, ि्यगत अनुि्यन तर्यर गनने, प्र्यतवसधक सल््यह दिने, 

ि्यिँप्यस गनने िग्यरत अन्य प्र्यतवसधक सहरोग उपिब्ध गर्यउनेछ । आरोिन्य क्यर्य्षन्वरनको सिरि्य 
कुनै क्यरणब्यट क्यर्य्षिरिे प्र्यतवसधक सेव्य उपिब्ध गर्यउन नसकेि्य सम्झौत्यि्य उले्ि गरवी उपभोति्य 
समिततिे क्यर्य्षिरको सहितति्य प्र्यतवसधक सेव्य लिन सके्छ । तर, िइ्ङ्ग, दिि्यइन, ि्यगत अनुि्यन, 
क्यर्षसम्पन्न प्रततवेिन र भुति्यनवी ससफ्यररसको क्यर्ष क्यर्य्षिरब्यट नै हुनेछ ।

(९)  उपभोति्य समिततब्यट तनि्य्षण हुने आरोिन्यहरूको गुणस्र क्यरि गनने गर्यउने ि्ययरत्व र जिम्मवे्यरवी 
िनप्रतततनसध, सम्बम्न्त प्र्यतवसधक कि्षि्यरवी, उपभोति्य समितत र अनुगिनसमिततको हुनेछ । 

(१०)  अनुकरणवीर क्यर्ष गनने उपभोति्य समितत, प्र्यतवसधक कि्षि्यरवी र सम्बम्न्त कि्षि्यरवीि्यई सभ्यको तनण्षर 
बिोजिि व्यर्रक रूपि्य उचित पुरस््यर प्रि्यन गन्ष सदकनेछ ।

(११)  तोदकएको सिरि्य उपभोति्य समितत गठन हुन नसकेि्य, सम्झौत्य हुन नसकेि्य व्य सम्झौत्यको शत्ष 
बिोजिि क्यर्ष सम्प्यिन हुन नसकेि्य क्यर्य्षिरिे अन्य प्रकृर्यद््यर्य क्यि गर्यउन सके्छ ।  

१५. तनि्य्षण क्यर्षको गुणस्र सुतनजश्तत्य गनु्ष पननेाः उपभोति्य समिततब्यट सञ््यिन हुने आरोिन्य गुणस्र सुतनजश्त 
गनु्ष सम्वम्न्त उपभोति्य समिततको कत्षव्य हुनेछ । गुणस्र सुतनजश्तत्य गन्षको ि्यमग अन्य कुर्यहरुको अततररति 
तनम् तवररहरु पूण्ष रुपि्य प्यिन्य गनु्ष पननेछ । 
(क)  तनि्य्षण स्यि्यग्वीको गुणस्राः तनि्य्षण स्यि्यग्वी िइ्ङ, दिि्यईन र स्पेससदफकेसन बिोजििको गुणस्र क्यरि 

गनु्ष पननेछ । गुणस्र क्यरिको ि्यमग क्यिको प्रकृतत हरेवी क्यर्य्षिरिे तोकेको िण्ि्य रोिन्यहरुको 
ल््यब टेस् सिेत गनु्षपननेछ ।

(ि)  तनि्य्षण तवसध र प्रकृर्यको गुणस्राः तनि्य्षण तवसध र प्रकृर्य क्यर्य्षिरसँग भएको सम्झौत्य बिोजिि गनु्ष 
पननेछ ।

(ग)  तनि्य्षण क्यर्षको दिगोपन्याः उपभोति्य समिततब्यट क्यर्य्षन्वरन भएको रोिन्यको दिगोपन्यको ि्यमग 
सम्वम्न्त उपभोति्य समिततिे आवश्यक व्यवस््य गनु्ष पननेछ ।

(घ)  गुणस्र सुतनजश्त गनने जिम्मवे्यरवीाः उपभोति्य समितत ि्यफ्ष त हुने क्यिको तनध्य्षररत गुणस्र क्यरि गनने 
जिम्मवे्यरवी सम्बम्न्त क्यर्षको ि्यमग क्यर्य्षिरब्यट िदटएक्य प्र्यतवसधक कि्षि्यरवी र उपभोति्य समिततको 
हुनेछ । 

(ङ)  िगत र्यख्नु पननेाः उपभोति्य समिततब्यट हुने क्यिको सम्झौत्य बिोजििको सिर, ि्यगत र गुणस्रि्य 
सम्पन्न हुन नसकेि्य सम्वम्न्त प्र्यतवसधक कि्षि्यरवीि्यई सिेत गर्यउने र प्रकृतत हेरवी आवश्यकत्य अनुस्यर 
क्यरव्यहवी गन्ष सके्छ । त्स््य उपभोति्य समिततको िगत र्यिवी उपभोति्य समिततक्य पि्यसधक्यरवीि्यई 
तनजश्त सिरसम्मको ि्यमग अन्य उपभोति्य समितति्य रहवी क्यि गन्ष तनरेध गननेछ ।

१६. अनुगिन समिततको व्यवस््याः(१) आरोिन्य तोदकएको गुणस्र, पररि्यण र सिरि्य सम्पन्न गन्ष गर्यउन उपभोति्य 
समिततिे सम्प्यिन गनने क्यर्षको अनुगिन गरवी आरोिन्यको गुणस्र, पररि्यण सुतनजश्त गन्ष िफ्य ५ (१) (क) 
बिोजििको भेि्यब्यट कस्तिि्य एक िन्य िदहि्य सदहत ३ सिस्वीर एक अनुगिन समितत गठन गनु्ष पननेछ ।
(२)  अनुगिन समिततको क्यि, कत्षव्य असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछाः

(क)  आरोिन्यको क्यर्य्षन्वरनि्य सहिवीकरण गनने तथि्य िेखिएक्य ब्यध्य, व्यवध्यन र सिस््य 
सि्यध्यनक्य ि्यमग आवश्यक सिन्वर गनने, 

(ि)  आरोिन्यको क्यर्य्षन्वरन क्यर्षत्यलिक्य अनुस्यर क्यि भए नभएको रकरीन गनने र नगरेको प्यइएि्य 
सम्बम्न्त पषिि्यई सिेत गर्यउने,   

(ग)  आवश्यक अन्य क्यर्ष गनने ।
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१७.  म््यि थिप

म््यिथिप सम्बम्न् व्यवस््य िेह्यर बिोजिि हुनेछ । 
उपभोति्य समिततिे सम्झौत्यि्य तोदकएको म््यिक्भत्र रोिन्य सम्पन्न गनु्ष पननेछ ।
सम्झौत्यि्य तनर्िष् गररएको म््यिक्भत्र सम्पन्न हुन नसके् अवस््य सृिन्य भएि्य उपभोति्य समिततिे तनण्षर गरवी 

क्यरण सदहत म््यि सि्यप्त हुनु कतिवीि्य ७ दिन अग्यवै सम्वम्न्त प्र्यतवसधकको ससफ्यररसस्यथि उपभोति्य 
समिततको तनण्षर र्यिवी नगरप्यलिक्यि्य तनवेिन पेश गनु्ष पननेछ । रसरवी म््यि थिपको ि्यग भई आएपलछ 
सम्वम्न्त प्र्यतवसधकको क्यरण िुिेको प्रततवेिनको आध्यरि्य एक पटक क्यर्य्षिरिे म््यि थिप गन्ष 
सदकनेछ ।

प्र्यकृततक प्रकोप व्य भतवतव्य परवी िन्यससव क्यरण व्यहके थिप भएको म््यि क्भत्र क्यि सम्पन्न हुन नसके् तवशेर 
पररस्स्तत भएि्य ि्यत्र क्यर्य्षिरिे पुन म््यि थिप गन्ष सके्छ । 

पररचे्ि– ४
तवतवध

१८.  अन्य संस््यब्यट क्यर्ष गर्यउन सदकनेाःरस क्यर्षतवसध बिोजिि उपभोति्य समिततब्यट गररने क्यर्ष ि्यभग््यहवी सिूह, 
स्यिुि्ययरक संस््य िस् ैस्यिुि्ययरक वन, स्यिुि्ययरकस्रक्य सहक्यरवी संस््यहरू, टोि तवक्यस संस््य, आि्य सिूह, 
कृतर सिूह, क्यनुन बिोजिि गठन भएक्य अन्य स्यिुि्ययरक संगठन िस््य संस््यहरुब्यट स््यनवीर उपभोति्यहरुको 
आिभेि्यब्यट तनण्षर भई आएि्य रस््य संस््यहरुब्यट रस क्यर्षतवसध बिोजिि क्यर्ष संि्यिन गन्ष/गर्यउन सदकने 
छ ।

१९.  सहजिकरण र सहरोग गनु्ष पननेाःउपभोति्य समिततिे आरोिन्यको सुपररवेषिण, अनुगिन/तनरवीषिण गन्ष 
क्यर्य्षिरब्यट आएको अनुगिन समितत, पि्यसधक्यरवी व्य कि्षि्यरवीि्यई आवश्यक तववरण उपिवध गर्यउने तथि्य 
आरोिन्यस्ि अनुगिनको ि्यमग सहजिकरण र सहरोग गनु्ष पननेछ ।

२०.  उपभोति्य समिततको ि्ययरत्वाःउपभोति्य समिततिे क्यर्य्षिरसँग भएको सम्झौत्य बिोजििको क्यर्ष सम्प्यिन गि्य्ष 
क्यर्य्षिरिे तोकेक्य शत्षहरुको अततररति तनम् ि्ययरत्व वहन गनु्ष पननेछ ।
(क)  आरोिन्यको दिगो व्यवस््यपनको ि्यमग िि्षत सम््यर गनने सम्बन्वी आवश्यक क्यर्ष,
(ि)  आरोिन्य क्यर्य्षन्वरनब्यट पन्ष सके् व्यत्यवरणवीर सन्िुन क्यरि गनने सम्बन्वी क्यर्ष,
(ग)  अन्य आरोिन्यहरुसँग अन्रसम्बन् क्यरि गनु्षपनने,
(घ)  असि न्यगररकको आिरण प्यिन्य गनु्षपनने ।

२१  रोिन्य फरफ्यरक
रोिन्य सम्पन्न भई सकेपलछ नगरप्यलिक्यि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउने र तनरि्यनुस्यर फरफ्यरक गर्यउने ि्ययरत्व सम्वम्न्त 

उपभोति्य समिततको हुने छ । फरफ्यरकको ि्यमग क्यर्य्षिरि्य क्यगि्यत पेश गि्य्ष अनुसूिवी ७ बिोजििको 
ढ्यिँ्यि्य आरोिन्यको भौततक तथि्य तवचत्तर प्रततवेिन सदहत िेह्यरक्य क्यगि्यत पेश गनु्ष पननेछ ।
क)   उपभोति्य समिततको तनण्षर
ि)   प्र्यतवसधकको अम्न्ि िुल््यङ्कन, न्यपवी तववरण र क्यर्ष सम्पन्न प्रततवेिन र
ग)    स्यव्षितनक पररषिणको प्रततवेिन

२२. ि्यपिण् बन्यउन सके्ाः(१) आरोिन्यको गुणस्र सुतनजश्तत्यको ि्यमग क्यर्य्षिरिे अनुगिन, िुल््यङ्कन गरवी 
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सम्वम्न्त उपभोति्य समितति्यई सल््यह, सुझ्यव र आवश्यकत्य अनुस्यर तनिनेशन दिने तथि्य सिन्वर गनु्ष पननेछ.
(२)  उपभोति्य समिततब्यट सञ््यिन हुने आरोिन्यको प्रकृतत हरेवी गुणस्र सुतनजश्तत्य गनने प्ररोिनको ि्यमग 

क्यर्य्षिरिे थिप ि्यपिण् तथि्य ि्यग्षिश्षन बन्यई ि्यगु गन्ष सके्छ ।
२३.  संशोधन, ि्यरेिवी तथि्य बि्यउ

क) रो  क्यर्षतबसधि्य आवश्यकत्य अनुस्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यिे संशोधन, पररि्यि्षन व्य ि्यरेि सिेत गन्ष 
सके्छ ।

ि) रो क्यर्षतबसधि्य उले्ि भएको कुर्यहरुको हकि्य रसै क्यर्षतबसध अनुस्यर र उले्ि नभएको हकि्य 
प्रिलित ऐन तनरि अनुस्यर हुनेछ ।

ग)  नगरप्यलिक्यब्यट सञ््यिन हुने तवशेर रोिन्य व्य क्यर्षक्िक्य ि्यमग तोदकएको क्यर्षतवसधहरुको प्यिन्य 
गन्ष रस रो क्यर्षतबसधिे ब्यध्य पुर्य्षएको ि्यतनने छैन । 

घ) रो क्यर्षतबसधि्य ि्य िेखिएक्य कुर्यहरु ऐन, तनरि्यविवी र अन्य क्यनूनसंग ब्यजझएि्य ब्यजझएक्य कुर्यहरु 
स्ताः तनषृ्र हुनेछन ्।

२४.  तनिनेक्शक्यको व्य्यख्य 
रो क्यर्षतबसधको अम्न्ि व्य्यख्य गनने असधक्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई हुनेछ ।
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अनुसूिवी १

(क्यर्षतवसधको िफ्य ५ (१) ट संग सम्बम्न्त)
उपभोति्य समिततको िगत

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य
आ.व.

क्.स. उपभोति्य समिततको न्यि र ठेग्यन्य पि्यसधक्यरवीको न्यि र सम्पक्ष  
नं. गठन मितत बैंकको न्यि ि्यत्य नं.

अध्षि                                   उप्यध्षि                                       सचिव                                      कोर्यध्षि 
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अनुसूिवी २

क्यर्षतवसधको िफ्य १०(२) सँग सम्वम्न्त)
ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य
रोिन्य सम्झौत्य फ्यर्यि

१.  सम्झौत्य गनने पषि र आरोिन्याः
 क)  उपभोति्यसमिततको तववरणाः
  १.  न्यिाः
  २.  ठेग्यन्याः
 ि)  आरोिन्यको तववरणाः
  १.  न्यिाः
  २.  आरोिन्य स्िाः
  ३  उदे्श्याः
  ४.  आरोिन्य सुरु हुने मितताः
२.  आरोिन्यको ि्यगत सम्वम्न् तववरणाः
  क)  ि्यगत अनुि्यन रु
  ि)  ि्यगत व्यहोनने स्ोतहरु
   १.  क्यर्य्षिराः
   २.  उपभोति्य समितताः
   ३.  अन्याः 
 ग)  बस्गुत अनुि्यनको तववरण  स्यि्यग्वीको न्यि  एक्यई
  १.  संघब्यट 
  २. प्रिेशब्यट
  ३.  स््यनवीर तहब्यट
  ४.  गैह्रसरक्यरवी संघसंस््यब्यट 
  ५.  तविेशवी ि्यत ृसंघ संस््यब्यट 
  ६.  उपभोति्य समिततब्यट 
  ७.  अन्य तनक्यरब्यट 
 घ)  आरोिन्यब्यट ि्यभ्यम्न्वत हुनेाः
 १.  घरपररव्यर संख्याः
 २.  िनसंख्याः
 ३.  संगदठत संस््याः
 ४.  अन्याः 
३. उपभोति्य समितत/सिुि्यरि्य आध्यररत संस््य/गैह्रसरक्यरवी संस््यको तववरणाः
 क)  गठन भएको मितताः
 ि)  पि्यसधक्यरवीको न्यि र ठेग्यन्य (न्यगररकत्य प्रि्यणपत्र नं. र जिल््य)
  १.  अध्षि
  २.  उप्यध्षि
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  ३.  कोर्यध्षि
  ४.  सचिव
  ५.  सिस्
  ६.  सिस्
  ७.  सिस्
 ग)  गठन गि्य्ष उपस्स्त ि्यभ्यम्न्वतको संख्याः
४.  आरोिन्य सञ््यिन सम्वम्न् अनुभवाः
५. उपभोति्य समितत सिुि्यरि्य आध्यररत संस््य/गैह्रसरक्यरवी संस््यिे प्र्यप्त गनने दकस््य तववरणाः

दकस््यको क्ि मितत दकस््यको रकि तनि्य्षण सि्यग्वी पररि्यण    कैदफरत
पदहिो
िोश्ो
तशे्ो
िम्म्य

६.  आरोिन्य िि्षत संभ्यर सम्बन्वी व्यवस््य 
 क) आरोिन्य िि्षत संभ्यरको जिम्म्य लिने समितत/संस््यको न्यिाः
 ि)  िि्षत सम््यरको सम््यतवत स्ोत (छ छैन िुि्यउने)
   िनश्िि्यनाः
   सेव्य शुल्काः
   िस्रु, िन््यब्यट 
   अन्य केहवी भएाः 

 सम्झौत्यक्य शत्षहरु
 उपभोति्य समिततको जिम्मवे्यरवी तथि्य प्यिन्य गररने शत्षहरुाः

१.  आरोिन्य मितत .............................िेखि शुरु गरवी मितत.......................सम्मि्य पुर्य गनु्ष पननेछ ।
२.  प्र्यप्त रकि तथि्य तनि्य्षण स्यि्यग्वी सम्वम्न्त आरोिन्यको उदे्श्यक्य ि्यमग ि्यत्र प्ररोग गनु्षपननेछ ।
३.  नगिवी, जिन्सवी स्यि्यनको प्र्यप्तवी, िि्ष र ब्यकँरी तथि्य आरोिन्यको प्रगतत तववरण र्यख्नु पननेछ ।
४. आम््यनवी िि्षको तववरण र क्यर्षप्रगततको ि्यनक्यरवी उपभोति्य सिूहि्य छिफि गरवी अकको दकस््य ि्यग गनु्ष 

पननेछ।
५. आरोिन्यको कुि ि्यगत भन््य घटवी ि्यगति्य आरोिन्य सम्पन्न भएको अवस््यि्य सो िुत्यतवकनै अनुि्यन र 

श्िि्यनको प्रततशत तनध्य्षरण गरवी भुति्यनवी लिनु पननेछ ।
६.  उपभोति्य समिततिे प्र्यतवसधकको र्यर, पर्यिश्ष एवं तनिनेशन अनुरुप क्यि गनु्ष पननेछ । 
७.  उपभोति्य समिततिे आरोिन्यसंग सम्वम्न्त तवि, भरप्यईहरु, िोर ह्यजिरवी फ्यर्यिहरु, जिन्सवी नगिवी ि्यत्यहरु, 

समितत/सिुहको तनण्षर पुस्स्क्य आदि क्यगि्यतहरु क्यर्य्षिरिे ि्यगेको बित उपिवध गर्यउनु पननेछ र त्सको 
िेि्यपरवीषिण पतन गर्यउनु पननेछ ।

८.  कुनै स्यि्यग्वी िररि गि्य्ष आन्ररक र्यिस् क्यर्य्षिरब्यट स््यरवी िेि्य नम्वर र िुल् अक्भबमृद् कर ित्य्ष प्रि्यण 
पत्र प्र्यप्त व्यक्ति व्य फि्ष संस््य व्य कम्पनवीब्यट िररि गरवी सोहवी अनुस्यरको तवि भरप्यई आसधक्यरवीक व्यक्तिब्यट 
प्रि्यक्णत गरवी पेश गनु्ष पननेछ ।
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९.   िूल् अक्भबमृद् कर (VAT)ि्यग्े बस् ुतथि्य सेव्य िररि गि्य्ष रु २०,०००।– भन््य बढवी िूल्को स्यि्यग्वीि्य 

अतनव्यर्ष रुपि्य िूल् अक्भबमृद् कर ित्य्ष प्रि्यणपत्र प्र्यप्त गरेक्य व्यक्ति फि्ष संस््य व्य कम्पनवीब्यट िररि गनु्ष 
पननेछ । स्यथि ैउति तविि्य उल्ल्खित िु.अ.कर ब्यहकेको रकिि्य १.५% अग्वीि आरकर ब्यपत करकट्ट् गरवी 
ब्यकँरी रकि ि्यत्र सम्वम्न्त सेव्य प्रि्यरकि्यई भुति्यनवी हुनेछ । रु २०,०००।– भन््य कि िूल्को स्यि्यग्वी 
िररिि्य प्यन नम्वर लिएको व्यक्ति व्य फि्षब्यट िररि गनु्ष पननेछ । अन्यथि्य िररि गनने पि्यसधक्यरवी स्रि ्
जिम्मवे्यर हुनेछ ।

१०.  िोिर रोिर िग्यरतक्य िेक्शनरवी स्यि्यन भ्यि्यि्य लिएको एवि ् घर बह्यिि्य लिई तवि भरप्यई पेश भएको 
अवस््यि्य १०% प्रततशत घर भ्यि्य कर एबि ्बह्यि कर ततनु्ष पननेछ ।

११.  प्रक्शषिकिे प्यउने प्यररश्मिक एवि ्सहभ्यगवीिे प्यउने भत्त्यि्य प्रिलित तनरि्यनुस्यर कर ि्यग्ेछ ।
१२.  तनि्य्षण क्यर्षको हकि्य शुरु ि्यगत अनुि्यनक्य कुनै आईटिहरुि्य पररव्षतन हुने भएि्य असधक्यर प्र्यप्त व्यक्ति/

क्यर्य्षिरब्यट ि्यगत अनुि्यन संसोधन गरे पश््यत ि्यत्र क्यर्ष गर्यउनु पननेछ । रसरवी ि्यगत अनुि्यन संशोधन नगरवी 
क्यर्ष गरेि्य उपभोति्य समितत/सिुहनै जिम्मवे्यर हुनेछ ।

१३.  उपभोति्य समिततिे क्यि सम्पन्न गररसकेपलछ ब्यकँरी रहन गएक्य िप्े स्यि्यनहरु िि्षत संभ्यर समितत गठन 
भएको भए सो समितति्यई र सो नभए सम्वम्न्त क्यर्य्षिरि्यई बझु्यउनु पननेछ । तर िि्षत समितति्यई बझु्यएको 
स्यि्यनको तववरण एक प्रतत सम्वम्न्त क्यर्य्षिरि्यई ि्यनक्यरवीको ि्यमग बझु्यउनु पननेछ ।

१४.  सम्झौत्य बिोजिि आरोिन्य सम्पन्न भएपलछ अम्न्ि भुति्यनवीको ि्यमग क्यर्षसम्पन्न प्रततवेिन, न्यपवी दकत्यव, 
प्रि्यक्णत तवि भरप्यई, रोिन्यको फोटो, सम्वम्न्त उपभोति्य समिततिे आरोिन्य संि्यिन गि्य्ष भएको आर 
व्यरको अनुिोिन सदहतको तनण्षर, उपभोति्य भेि्यब्यट भएको स्यव्षितनक िेि्य परवीषिणको तनण्षरको प्रततलिपवी 
तथि्य सम्वम्न्त क्यर्य्षिरको वि्य क्यर्य्षिरको ससफ्यररस सदहत अम्न्ि दकस््य भुति्यनवीको ि्यमग तनवेिन पेश गनु्ष 
पननेछ ।

१५.  आरोिन्य सम्पन्न भएपलछ क्यर्य्षिरब्यट ि्यिँप्यस गरवी फरफ्यरकको प्रि्यणपत्र लिनु पननेछ । स्यथि ैआरोि्यन्यको 
आवश्यक िि्षत संभ्यरको व्यवस््य सम्वम्न्त उपभोति्यहरुिे नै गनु्ष पननेछ ।

१६.  आरोिन्य क्यर्य्षन्वरन गनने सिुह व्य उपभोति्य समिततिे आरोिन्यको भौततक तथि्य तवत्तवीर प्रगतवी प्रततवेिन 
अनुसूिवी ७ को ढ्यिँ्यि्य सम्झौत्यि्य तोदकए बिोजिि क्यर्य्षिरि्य पेश गनु्ष पननेछ ।

१७.  आरोिन्यको िवीगो सञ््यिन तथि्य िि्षत संभ्यरको व्यवस््य गनु्ष पननेछ ।
१८.  आरोिन्यको सवै क्यि उपभोति्य समितत/सिुहको तनण्षर अनुस्यर गनु्ष गर्यउनु पननेछ ।

क्यर्य्षिरको जिम्मवे्यरवी तथि्य प्यिन्य गररने शत्षहरुाः
१.  आरोिन्यको विटे, उपभोति्य समिततको क्यि, कत्षव्य तथि्य असधक्यर, िररि, िेि्यङ्कन, प्रततवेिन आदि तवररि्य 

उपभोति्य समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुि्यई अनुक्शषिण क्यर्षक्ि सञ््यिन गररनेछ । 
२.  आरोिन्यि्य आवश्यक प्र्यतवसधक सहरोग क्यर्य्षिरब्यट उपिवध गर्यउन सदकने अवस््यि्य गर्यईनेछ र नसदकने 

अवस््य भएि्य उपभोति्य समिततिे ब्यह्य बि्यरब्यट सेव्य पर्यिश्ष अन्ग्षत सेव्य लिन सके्छ । 
३.  आरोिन्यको प्र्यतवसधक सुपररवेषिणक्य ि्यमग क्यर्य्षिरको तफ्ष ब्यट प्र्यतवसधक िट्यईनेछ । उपभोति्य समिततब्यट 

भएको क्यिको तनरमित सुपररवेषिण गनने जिम्मवे्यरवी तनि प्र्यतवसधकको हुनेछ । 
४.  ि्यिो सिरसम्म आरोिन्य संि्यिन नगनने उपभोति्य समितति्यई क्यर्य्षिरिे तनरि अनुस्यर क्यरव्यहवी गननेछ ।
५.  श्ििुिक प्रतवसधब्यट क्यर्ष गर्यउने गरवी ि्यगत अनुि्यन स्वीकृत गर्यई सोहवी बिोजिि सम्झौत्य गरवी िेक्शनरवी 

उपकरणको प्ररोगब्यट क्यर्ष गरेको प्यईएि्य त्स्ो उपभोति्य समिततसंग सम्झौत्य रद् गरवी उपभोति्य समितति्यई 
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भुति्यनवी गररएको रकि िुल््यकंन गरवी बढवी भएको रकि सरक्यरवी ब्यकँरी सरह असुि उपर गररनेछ ।

६.  आरोिन्य सम्पन्न भएपलछ क्यर्य्षिरब्यट ि्यिँ प्यस गरवी फरफ्यरक गनु्ष पननेछ ।
७.  आवश्यक क्यगि्यत संिग् गरवी भुति्यनवी उपिवध गर्यउन सम्वम्न्त उपभोति्य समिततब्यट अनुरोध भई आएपलछ 

उपभोति्य समिततको बैंक ि्यत्यि्य भुति्यनवी दिनु पननेछ । 
८.  रसि्य उले्ि नभएक्य कुर्यहरु प्रिलित क्यनून विोजिि हुनेछ ।

ि्यसथि उले्ि भए बिोजििक्य शत्षहरु प्यिन्य गन्ष ह्यिवी तनम् पषिहरु िनिुर गि्षछौ ं।

उपभोति्य समितत/सिुहको तफ्ष ब्यट    क्यर्य्षिरको तफ्ष ब्यट
िस्ित...................     िस्ित.............
न्यि थिर.....................     न्यि थिर.............
पि.............................     पि.................
ठेग्यन्य..........................     ठेग्यन्य..................
सम्पक्ष  नं......................     सम्पक्ष  नं...............
मितत............................     मितत.....................
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अनुसूिवी ३

(क्यर्षतवसधको िफ्य १२ (१) सँग सम्वम्न्त)
क्यर्य्षिेश ढ्यिँ्य 

तवरर  क्यर्य्षिेश दिईएको व्यरे ।
श्वी ...................................
अध्षि 
.....................उपभोति्य समितत,      ।

प्रस्तु तवररि्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य वि्य नं. ..   ..स्स्त िगत स्स्िेट रु.......................भएको रोिन्य क्यर्य्षन्वरनक्य 
ि्यमग त्स उपभोति्य समितत र रस ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिर ववीि मितत..............................ि्य सम्पन्न 
सम्झौत्य अनुस्यर िगत इतष्िेट विोजिि ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरव्यट िदटएक्य प्र्यतवसधकको प्रत्षि रेििेि 
तनिनेशनि्य रहवी सम्झौत्यि्य तोदकएको अवसधक्भत्र गुणस्ररतुि ढंगिे रोिन्यको क्यर्ष सम्पन्न गनु्ष गर्यउनु हुन रो क्यर्य्षिेश 
दिईएको छ । 

......................
वोध्यथि्ष
श्वी प्र्यतवसधक श्यि्य – ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य  रोिन्य सञ््यिनि्य आवश्यक सहरोग गनु्ष हुन ।
श्वी िेि्य श्यि्य, ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य 
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अनुसूिवी ४

(क्यर्षतवसधको िफ्य १४ (५) सँग सम्वम्न्त)
स्यव्षितनक परवीषिण फ्यर्यिको ढ्यिँ्य पेश गरेको क्यर्य्षिर..........

१.  आरोिन्यको न्यिाः      क) स्िाः
 ि)  ि्यगत अनुि्यनाः        ग) आरोिन्य शुरू हुने मितताः  घ) आरोिन्य सम्पन्न हुने मितताः 
२.  उपभोति्य समितत/स्यिुि्ययरक संस््यको   क) न्यिाः  
 क) अध्षिको न्यिाः   ि) सिस् संख्याः      िदहि्याः    पुरूराः 
३.  आम््यनवी िि्षको तववरणाः 
 क) आम््यनवीतफ्ष  िम्म्याः

आम््यनवीको श्ोत रकि व्य पररि्यण कैदफरत रकि व्य 
पररि्यण कैदफरत

(कह्यबँ्यट कतत नगि तथि्य जिन्सवी प्र्यप्त भरो 
िुि्यउने)

  
 ि) िि्षतफ्ष

िि्षको तववरण िर पररि्यण िम्म्य
१. स्यि्यग्वी (के के स्यि्यग्वी िररि भरो ?)
२. ज्य्यि्य (के ि्य कतत भुति्यनवी भरो ?)
३. श्िि्यन (कतत िन्यिे श्िि्यन गरे ?)
४. व्यवस््यपन िि्ष (ढुव्यनवी तथि्य अन्य िि्ष)

   
ग) िौज््यत 

 तववरण  रकि व्य पररि्यण  कैदफरत

१ नगि

       बैंक
       व्यक्तिको जिम्म्य

२ स्यिग्वीहरु
  
घ) भुति्यनवी दिन ब्यकँरी

तववरण रकि व्य पररि्यण
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४.  सम्पन्न आरोिन्यको िक्ष्य तथि्य प्रगतत तववरण
क्यिको तववरण िक्ष्य प्रगतत

  
५.  आरोिन्यिे पु¥र्यएको ि्यभ तथि्य प्रत्षि रूपि्य ि्यभ्यम्न्वत िनसंख्य (आरोिन्य सञ््यिन भएको स््यनक्य 

उपभोति्यहरू) । 
६.  आरोिन्य सञ््यिन गि्य्ष आरोिक संस््यि्य क्यिको जिम्मवे्यरवी ब्यिँफ्यिँ (कस कसिे कस्ो कस्ो क्यिको 

जिम्मवे्यरवी लिएक्य सथिए (िुि्यउने)
उपस्स्तताः
१
२
३
४
५
रोहवराः न्यिथिराः     पिाः   मितताः

द्ष्व्याः स्यव्षितनक पररषिण क्यर्षक्िि्य उपस्स्त सरोक्यरव्यि्यहरुको उपस्स्तत अतनव्यर्ष रूपि्य संिग् हुनुपननेछ ।
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अनुसूिवी ५

-क्यर्षतवसधको िफ्य १४ (६) सँग सम्वम्न्त)
िि्ष स्यव्षितनक सूिन्य फ्यर्यि

मितताः २०  ।   ।   . 
१. आरोिन्यको न्यिाः—        २. आरोिन्य स्िाः— 
३. तवतनरोजित विेटाः—  ४. आरोिन्य स्स्कृत भएको आ.वाः—  ५. आरोिन्य सम्झौत्य भएको मितताः— 
६. क्यि सम्पन्न गनु्ष पनने मितताः—     ७. क्यि सम्पन्न भएको मितताः— 
८. उ.स. को बठैकिे िि्ष स्वीकृत गरेको मितताः—   
आम््यनवी र िि्षको तववरण
      
आम््यनवी िि्ष

तववरण रकि रू तववरण रकि
प्रथिि दकस््य ज्य्यि्य
िोश्ो दकस््य तनि्य्षण स्यि्यग्वी िररि
तशे्ो दकस््य ढुव्यनवी
िनश्िि्यन भ्यि्य
वस्गुत सह्यरत्य व्यवस््यपन िि्ष
ि्यगत सहभ्यमगत्य

  
   
 उपरु्षति्यनुस्यरको आम््यनवी तथि्य िि्ष तववरण रथि्यथि्ष हो । रसि्य सब ैआम््यनवी तथि्य िि्षहरु सि्यवेश गररएको 
छ । स्यथि ैउपभोति्यहरुको प्रत्षि सहभ्यमगत्यि्य आरोिन्य क्यर्य्षन्वरन गररएको छ । रसको एक प्रतत वि्य क्यर्य्षिरि्य 
सिेत पेश गररएको छ । 

......................   ............................... ...............................  कोर्यध्षि  
  सचिव     अध्षि  
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अनुसूिवी ६

(क्यर्षतवसधको िफ्य १४(७) संग सम्वम्न्त)
आरोिन्य सूिन्य प्यटवीको निून्य

१.   आरोिन्यको न्यिाः
२.  आरोिन्य संि्यिन गनने क्यर्य्षिर/क्यर्षक्िको न्यिाः
३.  उपभोति्य समिततको अध्षिको न्यि र सम्पक्ष  नं.
४.  आरोिन्यको कुि ि्यगत रकि रुाः
 ४.१.  आरोिन्यि्य क्यर्य्षिरब्यट व्यहोनने ि्यगत रुाः
 ४.२.  िनसहभ्यमगत्यब्यट व्यहोनने ि्यगत रकि रुाः
 ४.३.  आरोिन्यि्य िग्यनवी गनने अन्य तनक्यरको न्यि  र व्यहोनने ि्यगत रकि रुाः
५.  आरोिन्य सम्झौत्य मितताः
६.  आरोिन्य सम्पन्न गनने मितताः
७.  आरोिन्यब्यट ि्यभ्यम्न्वत िनसंख्याः
 

अनुसूिवी ७
-क्यर्षतवसधको िफ्य २१ सँग सम्वम्न्त)

उपभोति्य समिततको भौततक तथि्य तवत्तवीर प्रगतत प्रततवेिन
तववरण पेश गरेको क्यर्य्षिर....................
१.  आरोिन्यको तववरण 
 आरोिन्यको न्यिाः   वि्य नं.ाः टोि/बस्वीाः   उपभोति्य समिततक्य अध्षिाः सचिवाः 
२.  आरोिन्यको ि्यगताः प्र्यप्त अनुि्यन रकि रू. ............................  िन््य रकि 

रू...................... िनसहभ्यमगत्य रकि रू................... िम्म्य रकि रू. .............................
३.  ह्यिसम्मको िि्ष रू. .............................

क.  क्यर्य्षिरब्यट प्र्यप्त रकि रू.............
१.  तनि्य्षण स्यिग्वीि्य (ससिेन्ट, छि, क्यठ, ढंुग्य व्य फुव्य, मगट्वी, उपकरण आदि) रू. . 
२.  ज्य्यि्याः–  िषि रूाः–     अिषि रू.        

िम्म्य रू. 
३.  िसिन् स्यि्यन (कतप, किि, िसवी, क्यगि आदि) रू.   
४. िैतनक भ्रिण भत्त्य (सम्झौत्यि्य स्वीकृत भए) रू.  
५.  प्र्यतवसधक तनरवीषिण ब्यपत िि्ष (सम्झौत्यि्य स्वीकृत भए) रू.    
६.  अन्य  

ि.  िनसहभ्यमगत्यब्यट व्यहोररएको िि्ष रूाः ................... 
श्िको िूल् बर्यबर रकि रू. ....................... 
जिन्सवी स्यि्यन िूल् बर्यबर रकि रू. .............   कूि िम्म्य रू. .............

४.  प्र्यतवसधक प्रततवेिन बिोजिि िूल््यकंन रकि रू. .............
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५.  उपभोति्य सिूहको तनण्षर बिोजिि/सिवीषि्यब्यट िि्ष िेखिएको रू. .............
६.  क्यर्य्षन्वरनि्य िेखिएक्य िुख सिस््यहरूाः क. ि. ग. 
७.  सि्यध्यनक्य उप्यरहरू 

क. 
ि.
ग. 

८.  क्यर्य्षिरब्यट र अन्य तनक्यरब्यट अनुगिन भए अनुगिनको सुझ्यवाः 

९.  ह्यि ि्यग गरेको दकस््य रकि रू. 
१०.  िुख िि्ष प्ररोिन 

११.  प्र्यप्त रकि आरोिन्य ब्यहके अन्य क्यर्षि्य िि्ष गनने गर्यउने छैनौ ।  

.............           .............                 ............. .............
तर्यर गनने   सचिव    कोर्यध्षि  अध्षि
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– ११

पि्यस पि्यस ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सिक क्यिोपत्र ेरोिन्य 
सञ््यि सम्बम्न् क्यर्षतवसध, २०७४

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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प्रस््यवन्य
नगरप्यलिक्य क्भत्र स््यनवीर उपभोति्य र नगरप्यलिक्य बवीिि्य पि्यस पि्यस प्रततशतको ि्यमग सहभ्यमगत्यि्य सिक 
क्यिोपत्र ेक्यर्षक्ि संि्यिनक्य ि्यमग ि्यमग स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ को िफ्य १०२(२) िे दिएको असधक्यर प्ररोग 
नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ बिोजिि रो पि्यस पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य 
सिक क्यिोपत्र ेक्यर्षक्ि संि्यिन क्यर्षतवसध, २०७४ तर्यर गरवी क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यएको छ । 

भ्यग १
सक्षिप्त न्यि र प्र्यरम् : 

(क)  रस ि्यपिण्को न्यि पि्यस पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सिक क्यिोपत्र ेक्यर्षक्ि संि्यिन 
क्यर्षतवसध, २०७४ रहकेो छ ।

(ि)  रो क्यर्षतवसध नगर क्यर्षप्यलिक्यिे प्यररत गरेको मिततिेखि ि्यगु हुनेछ । 
१. पररभ्यर्य : 

 तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस रस क्यर्षतवसधि्य,
१) “ऐन” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ ि्यई सम्झनु पि्षछ । 
२) “तनरि्यविवी” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजिि बनेको तनरि्यविवीि्यई सम्झनु पि्षछ । 
३) “आर्थिक तनरि” भन्न्यिे स्यव्षितनक िररि ऐन, तनरि्यविवी तथि्य अन्य प्रिलित नगरप्यलिक्यको आर्थिक 

क्यर्षप्रण्यिवी संि्यिन गनने क्यनून सम्झनु पि्षछ । 
४) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्यई सम्झनु पि्षछ ।
५) “नगर सभ्य” भन्न्यिे  संतवध्यनको ध्यर्य २२३(१) बिोजििको नगरसभ्य सम्झनु पि्षछ । 
६) “नगर क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे  स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ बिोजििको नगर क्यर्षप्यलिक्य सम्झनु पि्षछ। 
७) “समितत” भन्न्यिे पि्यस पि्यस प्रततशतको ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य संि्यिन गररने सिक क्यिोपत्र े

क्यर्षक्िि्यई व्यवस्स्त गन्ष रसै क्यर्षतवसध बिोजिि गठन गररएको समितत सम्झनुपि्षछ ।
८) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य क्यर्षरत एनेको िफ्य ८४ 

बिोजििको असधक्यरवीि्यई्ष  सम्झनु पि्षछ । 
९) “ि्यगत सहभ्यमगत्य” भन्न्यिे स््यनवीर उपभोति्य व्य टोि तवक्यस संस््य व्य अन्य संगदठत सिूहहरुको 

कस्तिि्य पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्य र ब्यकँरी नगरप्यलिक्यको ि्यगत सहभ्यमगत्य रहने बझु् ुपि्षछ। 
२. क्यर्षतवसधको उदे्श्य 

 रस क्यर्षतवसधको उदे्श्य नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्र स््यनवीर उपभोति्य व्य टोि तवक्यस संस््य व्य अन्य 
संगदठत सिूहहरुको कस्तिि्य पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्य र नगरप्यलिक्यको ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य 
प्रततस्पध्य्षक्य आध्यरि्य सिक क्यिोपत्र ेगनु्ष रहको छ । 
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भ्यग—२

क्यर्षक्ि तिु्षि्य क्यर्य्षन्वरन र अनुगिन िुल््यकंन सम्बन्वी व्यवस््य 

३. ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सिक क्यिोपत्र ेगनने क्यर्षक्िको समू्पण्ष पषिको ि्यग्षिश्षन तथि्य रोिन्यको छनौटक्य ि्यमग 
िेह्यर बिोजििको एक समिततको गठन गररनेछ । 
(क)    नगरप्यलिक्य प्रिुि                  – संरोिक
(ि) नगरप्यलिक्य उपप्रिुि     – सिस्
(ग)    नगरप्यलिक्यक्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत        – सिस् 
(घ)    नगरप्यलिक्यको पूव्य्षध्यर तवसक्य समिततको संरोिक     – सिस्
(ङ)  रोिन्य श्यि्य प्रिुि     – सिस् सचिव 
१) समिततिे आफनो क्यर्षतवसध आफै तर गन्ष सके्छ । 
२) समिततको तनरमित वैठकि्य नगरप्यलिक्यक्य पूव्य्षध्यर तवक्यस समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुि्यई आिम्न्त्रत 

सिस् र अन्य सम्बम्न्त प्रतततनसधि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर आिम्न्त्रत गन्ष सदकनेछ । 
४. कस्तिि्य पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सिक क्यिोपत्र े गन्षक्य ि्यमग नगर सभ्य/नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 

तवतनरोिन गरेको बिटेको सवीि्यि्यई आध्यर ि्यनवी समिततिे रोिन्य छनौट गननेछ । 
५. रोिन्य छनौट गि्य्ष िनु उपभोति्य सिूहिे कस्तिि्य पि्यस प्रततशत ि्यगत सहभ्यमगत्य िटु्यइ नगरप्यलिक्यको 

ि्यत्यि्य रकि िम्म्य गरेको भौिर सदहत क्यर्षक्ि ि्यग गछ्ष  सो उपभोति्य सिूहि्यई पदहिो प्र्यथिमिकत्य दिइ 
क्िश: रोिन्य छनौट गररनेछ ।   

६. नगरप्यलिक्यिे आवश्यक ठ्यनिे्य ि्यगत सहभ्यमगत्यक्य रोिन्यहरु पेश गन्ष स््यनवीर सिुि्यर/उपभोति्यहरुको 
ि्यमग तनजश्त अवसधको सूिन्य दिइ सिर्यवसध तोक् सके्छ । 

७. नगरप्यलिक्यि्य कुनै एक आर्थिक बर्षि्य तवतनरोिन भएको रकि अपुग भइ ि्यग भए बिोजििक्य रोिन्य 
स्वीकृतवी दिन नसदकने भएि्य प्र्यथिमिकत्यक्य आध्यरि्य क्िश: आग्यिवी आर्थिक बर्षि्य तवतनरोिन गररने 
बिटेब्यट त्स््य रोिन्यक्य ि्यमग बिटे तवतनरोिनको सुतनजश्तत्य गररनेछ ।  

८. ि्यगत सहभ्यमगत्यि्य सिक क्यिोपत्र ेगि्य्ष कस्तिि्य ४ मिटर िौि्यइ सदहत १०० मिटर भन््य बदढ िम्ब्यइ भएको 
सिकि्यई ि्यत्र छनौट गररनेछ ।  स्यथि ैसिक क्यिोपत्रसंेगै न्यलि, स–स्यन्य कल्भट्ष, सिक पेटवी तनि्य्षण गनु्षपनने 
भएि्य उति तनि्य्षण क्यर्षहरु सिेत सिक क्यिोपत्रकेो एउटै प््यकेिि्य भएको ि्यतननेछ ।   

९. क्यर्षक्िको छनौट गि्य्ष नगरसभ्यब्यट प्यररत भएको रोिन्यि्यई प्र्यथिमिकत्य दिइनेेछ । 
१०. नगरप्यलिक्य क्यर्य्षिरब्यट तवस्तृ ि्यगत अनुि्यन तर्यर गरेपलछ ि्यत्र रोिन्य क्यर्य्षन्वरन प्रदक्र्य अग्यदि 

बढ्यइनेछ । 
११. रोिन्यको क्यर्य्षन्वरन ऐन, तनरि, आर्थिक तनरि तथि्य अन्य प्रिलित बिोजिि उपभोति्य समितत व्य ठेक््यपट््यब्यट 

गररनेछ । 
१२. प्रिलित क्यनून बिोजिि अनुगिन तथि्य िूल््यकंन तथि्य रोिन्यको ि्यिंप्यस तथि्य फरफ्यरक गररनेछ ।
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भ्यग—३

तवतवध

१३. रस क्यर्षतवसधि्य उले्खित कुर्यहरुि्य  छुट हुन गई कुनै कुर्य थिप घट गन्ष व्य हट्यउन व्य पररि्यि्षन गन्ष 
परेि्य सम्बम्न्त ऐन तनरिको पररसधक्भत्र रहवी नगर क्यर्षप्यलिक्यिे गन्ष सके्छ ।  

१४. रस क्यर्षतवसधि्य उले्ि गररएक्य कुर्यहरुक्य हकि्य रसै क्यर्षतवसध अनुस्यर र उले्ि नभएक्य कुर्यहरुक्य 
हकि्य प्रिलित ऐन तनरि अनुस्यर हुनेछ । 

१५. रस क्यर्षतवसधि्य िेखिएक्य कुर्यहरु प्रिलित क्यनूनसँग ब्यजझएि्य ब्यजझएको हिसम्म स्त: तनषृ्र हु
नेछ।                                
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– १२

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन सम्बन्वी क्यर्षतवसध, २०७४

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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प्रस््यवन्य: 

 नेप्यिको संतवध्यन तथि्य स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य १०२ को उपिफ्य (३) बिोजिि 
नगरप्यलिक्यिे बन्यएको ऐन, तनरि, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध तथि्य ि्यपिण् ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्य प्रक्यशन गन्ष 
अतनव्यर्ष भएकोिे,

 पदहिो पटक ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन गनने मितत तनध्य्षरण गन्ष, ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्य रहने तवक्भन्न भ्यगहरुको 
व्यवस््य गन्ष, ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको निून्य ढ्यिँ्य स्वीकृत गन्ष, ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन गनने  असधक्यरवीको 
सम्बन्ि्य व्यवस््य गन्ष, ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको अक्भिेि तथि्य िूल् तनध्य्षरण र तबक्री तवतरणको प्रबन् गन्ष 
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ को िफ्य ४ बिोजिि ब्यणगङ्ग्य 
नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यको मितत २०७४।१२।०५ ि्य बसेको बठैकिे रो क्यर्षतवसध स्वीकृत गरेको छ । 
र्यिपत्रको न्यि ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र र्यखिनेछ ।

भ्यग- १
प्र्यरस्म्क

१. क्यर्षतवसधको न्यि:रस क्यर्षतवसधको न्यि ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन सम्बन्वी क्यर्षतवसध, २०७४ रहकेो छ ।
२. क्यर्षतवसध ि्यगू हुने: रो क्यर्षतवसध ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत भएको मिततिेखि ि्यगू 

हुनेछ ।
भ्यग-२

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको भ्यग र ढ्यिँ्य
३. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको भ्यगहरु: ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्य प्रक्यशन गनने तवररवस्िु्यई अनुसूिवी -१ बिोजििक्य 

भ्यगहरुि्य वगजीकरण गररएको छ ।
४. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको ढ्यिँ्य: ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको ढ्यिँ्य अनुसूिवी -२ ि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ ।
५. िण्को व्यवस््य: ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको िण् उले्ि गि्य्ष र्यिपत्र प्रक्यशन भएको वर्ष (उि्यहरणक्य ि्यमग 

२०७४ स्यिि्यई १, २०७५ स्यिि्यई २ क्यरि गरवी त्सपलछ क्िश: ितत वर्ष भरो त्तत नै संख्य उले्ि गरवी 
प्रक्यशन गररनेछ ।

६. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको संख्य: (१) ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको संख्य क्यरि गि्य्ष क्िश: संख्य क्यरि गररनेछ । 
 (२) उपिफ्य (१) बिोजिि संख्य क्यरि गि्य्ष नेप्यिवी बर्षि्यई आध्यर ि्यनवी सो बर्षभरवी प्यररत व्य तनण्षर 

भई प्रक्यशन भएक्य तवररि्य क्िश: संख्य र्यिवी अकको बर्ष शुरु भएपलछ नर्य ँसंख्यब्यट शुरु गररनेछ ।
७. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्य प्रक्यशन गनने स्यिग्वी: ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन गि्य्ष तबररवस्सँुग सम्बम्न्त भ्यगको 

उले्ि गरवी (िस्:ै ऐन भए भ्यग-१ उले्ि गनने) त्सपलछ प्रक्यशन स्यिग्वी (ऐन, तनरि, क्यर्षतवसध, तनिनेक्शक्य, 
ि्यपिण्को प्रस््यवन्यिेखि अम्न्िसम्म) को समू्पण्ष व्यहोर्य िस््यको तस् ैर्यिवी प्रक्यशन गररनेछ ।

८. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन गनने असधक्यरवी: ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर 
असधकृतको आिेश्यनुस्यर प्रक्यशन हुनेछ । रसरवी प्रक्यशन गि्य्ष र्यिपत्रको अन्यधि्य “आज््यिे,” भन्न ेव्यहोर्य 
उले्ि गरवी प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको न्यि र नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत भन्ने व्यक््यशं 
र्यिवी व्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे कुनै असधकृतस्रको कि्षि्यरवीि्यई असधक्यर प्रत््यरोिन गरेको भए त्स्ो 
असधक्यरवीको न्यि र तनिको पि उले्ि गरवी प्रक्यशन गररनेछ ।
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भ्यग-३

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको प्रक्यशन, अक्भिेि तथि्य तवतरण

९. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशनको जिम्मवे्यरवी: (१) क्यर्षप्यलिक्यिे कुनै श्यि्य व्य एक्यइि्यई ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन 
सम्वन्वी क्यिक्य ि्यमग क्यर्ष तववरण सदहत जिम्मवे्यरवी तोके्छ । 

 (२)  उपिफ्य (१) बिोजिि तोदकएको श्यि्य व्य एक्यइब्यट ि्यत्र ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र प्रक्यशन गररनेछ ।
१०. प्रक्यशन पूव्ष सम्प्यिन गनुर्पुनने: (१) प्रक्यशन हुने स्यिग्वी ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यनून 

सम्वन्वी तवरर हनेने श्यि्य व्य एक्यइब्यट सम्प्यिन गररनेछ । 
 (२)  उपिफ्य (१ विोजििको सम्प्यदित प्रतत प्रि्यणवीकरण गरवी र्यिपत्र प्रक्यशन गनने श्यि्य/एक्यइि्य 

पठ्यईनेछ ।
११. ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको अक्भिेि व्यवस््यपन: (१) प्रि्यणवीकरण भई आएक्य स्यिग्वीको अक्भिेि िरुुस् र्यखिनेछ।

(२)  उपिफ्य (१) बिोजििब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको अक्भिेि व्यवस््यपनक्य ि्यमग छटैु् पुस्स्क्य िि्य गरवी 
सोहवी पुस्स्क्यि्य प्रक्यशन भएक्य स्यिग्वीको ससिससिेव्यर संख्य िुि्यई अद््यवसधक रुपि्य अक्भिेि 
र्यखिनेछ।

(३)  प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत व्य तनििे तोकेको असधकृतिे उपिफ्य (२) बिोजििको अक्भिेि 
पुस्स्क्यि्यई प्रि्यक्णत गररनेछ ।

१२. तन:शुल्क रुपि्य उपिब्ध गर्यउनु पनने: नगरप्यलिक्यिे ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको प्रक्यक्शत प्रतत िेह्यरक्य तनक्यरि्य 
तन:शुल्क रुपि्य उपिब्ध गर्यइनेछ:
(क) नेप्यि सरक्यर र प्रिेश सरक्यरको संघवीर तथि्य स््यनवीर ि्यमिि्य हेनने िन्त्र्यिर,
(ि) जिल््य सिन्वर समितत,
(ग)  नगरप्यलिक्यको सूिन्य तथि्य अक्भिेि केन्र्,
(घ)  सम्बम्न्त स््यनवीर तवभ्यग/िह्यश्यि्य/श्यि्य र
(ङ)  नगरप्यलिक्यक्य प्रते्क वि्य क्यर्य्षिर

१३. वेभ स्यइटब्यट स्यव्षितनक गनु्षपनने: नगरप्यलिक्यब्यट प्रक्यक्शत ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्यई नगरप्यलिक्यको वेभस्यइटि्य 
छुटै् िण् (अिग पोट्षि) तनि्य्षण गरवी सोब्यट सिेत स्यव्षितनक गररनेछ ।

१४. तवक्री तवतरणको व्यवस््य तथि्य तबक्री िूल्: (१) प्रक्यक्शत ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र नगरप्यलिक्यक्य वि्यहरु र स््यनवीर 
तहको सूिन्य तथि्य अक्भिेिकेन् ् तथि्य तोदकएको श्यि्य व्य एक्यइ ि्यफ्ष त तवक्री तवतरणको व्यवस््य मिि्यइनेछ ।
(२) ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको  िेह्यर बिोजििको तबक्री िूल् तनध्य्षरण गररएको छ : 

(क) ब्यर्रक सिस् बन्यई तबक्री गि्य्ष: वि्य क्यर्य्षिर व्य नगरप्यलिक्यब्यट बजुझलिने गरवी ब्यर्रक 
सिस्त्यशुल्क लिई तबक्री गरेि्य ब्यर्रक रु. ८००।—

(ि)  िुद््य तबक्री गि्य्ष : ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रको सिस् नभएको कुनै व्यक्ति व्य संघ संस््यिे ब्यणगङ्ग्य 
र्यिपत्र लिन ि्यहेि्य िेह्यर बिोजििको फुटकर तबक्री िूल् तोदकएको छ ।

१ िेखि ८ पेि सम्म एक प्रततको              रु.५ ि्यत्र
९ िेखि २४ पेि सम्म एक प्रततको            रु.१० ि्यत्र
२५ िेखि ४० पेि सम्म एक प्रततको          रु.१५ ि्यत्र
४१ िेखि ५६ पेि सम्म एक प्रततको          रु.२० ि्यत्र
५७  िेखि ७२ सम्म एक  प्रततको          रु.२५ ि्यत्र
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७३  िेखि ९६ सम्म एक प्रततको                     रु.५० ि्यत्र
९७ िेखि बढवी ितत पेि हुनछ, त्सि्य थिप प्रतत पेि २८ पैस्यक्य िरिे थिप शुल्क लिइनेछ ।

१५. तबक्रीब्यट प्र्यप्त रकि सजञ्त कोरि्य िम्म्य गनने : ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र तबक्री ब्यपत प्र्यप्त र्यिश्व नगरप्यलिक्यको 
सजञ्त कोरि्य िम्म्य गररनेछ ।

१६. क्यर्षतवसधको व्य्यख्य: रस क्यर्षतवसधको क्यर्य्षन्वरन गनने क्िि्य कुनै दद्तवध्य उत्न्न भएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
गरेको व्य्यख्य अम्न्ि हुनेछ ।

१७. बि्यऊ: रो क्यर्षतवसध ि्यगू हुनभुन््य अग्यवै नगरप्यलिक्यिे प्यररत गरवी ि्यगू गरेक्य क्यनुन, ऐन, तनरि, तनिनेक्शक्य, 
क्यर्षतवसध व्य ि्यपिण् रसै क्यर्षतवसध बिोजिि प्रक्यशन भएको ि्यतननेछ ।

 

अनुसूिवी-१

(िफ्य ३ सँग सम्बम्न्त)

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्रि्य प्रक्यशन गनने तवररवस् ुर भ्यगहरु

भ्यग-१

रस भ्यगि्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर सभ्यब्यट प्यररत भई सभ्यको अध्षिब्यट प्रि्यणवीकरण भएक्य ऐन तथि्य सभ्यक्य 

तनरिहरु प्रक्यशन गररनेछ ।

भ्यग-२

रस भ्यगि्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य, नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट ि्यरवी तनरि्यविवी, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध, ि्यपिण् तथि्य नेप्यि 

सरक्यर, प्रिेश सरक्यर तथि्य अकको स््यनवीर तहसँग भएको सम्झौत्यको व्यहोर्य प्रक्यशन गररनेछ ।
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अनुसूिवी- २

(िफ्य ४तथि्य अनसूिवी–१ को भ्यग–१ सँग सम्बम्न्त)

 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र

िण्:... संख्य:...मितत: ..../../..

भ्यग–१

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

ऐन तथि्य सभ्यिे बन्यएको तनरिको समू्पण्ष व्यहोर्य

                                                                                                                             आज््यिे,

                                                                                                                               न्यि

प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत
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अनुसूिवी २

(िफ्य ४ तथि्य अनसूिवी-१ को भ्यग-२ सँग सम्बम्न्त)

 

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

ब्यणगङ्ग्य र्यिपत्र

िण्:...                  संख्य:...            मितत: ..../../..

भ्यग–२

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

क्यर्षप्यलिक्यब्यट ि्यरवी तनरि्यविवी, तनिनेक्शक्य, क्यर्षतवसध, ि्यपिण् तथि्य नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर व्य अकको ब्यणगङ्ग्य 

तहसँग भएको सम्झौत्यको व्यहोर्य

आज््यिे,

न्यि

प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :– १३

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य तनरि्यविवी, २०७४    
                    

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत :–२०७४।११।२८
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नेप्यिको संतवध्यन बिोजिि स््यनवीर तहको क्शषि्य सम्बन्वी असधक्यरको क्यर्य्षन्वरन गन्ष एवं नगर षिते्र क्भत्र शैक्षिक 
षिेते्रि्यई व्यबस्स्त गन्षक्य ि्यमग स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ११ र ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य ऐन, 
२०७४ को िफ्य ३ िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी नगर क्यर्षप्यलिक्यिे रो ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको  क्शषि्य तनरि्यविवी, 
२०७४ ि्यरवी गरेको छ । 

पररचे्ि १
संक्षिप्त न्यि र पररभ्यर्य

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्  (१) रो तनरि्यविवीको न्यि “ ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य तनरि्यविवी, २०७४” रहेको 
छ । 
(२)  रो तनरि्यविवी नगर षिते्रभर ि्यगु हुनेछ ।
(३)  रो तनरि्यविवी तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।

२.    पररभ्यर्य : तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तनरि्यविवीि्य–
(क)  “ऐन” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्शषि्य ऐनि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(ि)  “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(ग) “कोर” भन्न्यिे तनरि ८६ बिोजििको तवद््यिर सञ््यिनक्य ि्यमग िि्य गररएको सजञ्तकोरि्यई सम्झनु 

पछ्ष  ।
(घ)  “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य सम्झनु पछ्ष  ।
(ङ)  “ध्यर्िक तवद््यिर”  भन्न्यिे परम्पर्यगत रुपि्य िलिआएक्य गोन््य, गुरुकुि, आश्ि, ििरस्य िस््य 

ध्यर्िक तवद््यिरहरु सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “तनरवीषिक” भन्न्यिे तवद््यिर तनरवीषिण गन्ष तोदकएको असधकृति्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(छ)  “पररव्यर” भन्न्यिे क्शषिक व्य कि्षि्यरवीसँग एक्यसगोिि्य बस् ेतथि्य तनि आफैं िे प्यिनपोरण गनु्ष पनने 

पतत, पत्वी, छोर्य, अतवव्यदहत्य छोरवी, धि्षपुत्र अतवव्यदहत्य धि्षपुत्रवी, ब्यब,ु आि्य व्य सौतनेवी आि्य सम्झनु 
पछ्ष  र सो शब्दिे पुरुर क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको हकि्य तनिको ब्यि,े बज्यै तथि्य िदहि्य क्शषिक व्य 
कि्षि्यरवीको हकि्य तनिको स्यसू, ससुर्य सिेति्यई सम्झनु पछ्ष  । 

(ि)  “परवीषि्य समितत” भन्न्यिे तनरि ३६ बिोजिि गठन हुने परवीषि्य सञ््यिन तथि्य सिन्वर समितति्यई सम्झनु 
पछ्ष  ।

(झ)  “प्यठ्यक्ि तवक्यस केन्द्र” भन्न्यिे स‹वीर ऐन बिोजिि प्यठ्यक्ि तनि्य्षणको  ि्यमग जिम्मवे्यर तनक्यरि्यई 
सम्झनु पि्षछ ।

(ञ)  “प्रध्यन्यध््यपक” भन्न्यिे तनरि ५२ बिोजिि तनरतुि तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपक सम्झनु पछ्ष  ।
(ट)  “प्रिुि” भन्न्यिे  नगरप्यलिक्यको प्रिुिि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ठ) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृति्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(ि) “प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र” भन्न्यिे ि्यर वर्ष उिेर पूर्य भई प्यिँ वर्ष उिेर पूर्य नगरेक्य ब्यिब्यलिक्यको 

ि्यमग तनरि ४० बिोजिि िोलिएको प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र, नस्षरवी, केिवी, िने्टसरवी आदि सम्झनु 
पछ्ष  । 

(ढ) “व्यवस््यपन समितत” भन्न्यिे तनरि २७ बिोजिि गठन हुने तवद््यिर व्यवस््यपन समितत सम्झनु पछ्ष।
(ण)  “िन्त्र्यिर” भन्न्यिे स‹वीर सरक्यरको क्शषि्य षिते्र हनेने िन्त्र्यिर सम्झनु पछ्ष  । 
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(त)  “क्शषि्य असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको क्शषि्य श्यि्यको प्रिुि व्य सो प्रिुिको क्यिक्यि गन्ष 

तोदकएको कि्षि्यरवीि्यई सम्झनु पछ्ष  ।
(थि) “क्शषि्य श्यि्य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यि्य रहकेो क्शषि्य हेनने एक्यइि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(ि)  “क्शषिक दकत्यबि्यन्य” भन्न्यिे स‹वीर क्शषि्य क्यनून विोजिि गठन भएको क्शषिक दकत्यबि्यन्य सम्झनु 

पछ्ष  ।
(ध)  “क्शषिक सेव्य आरोग” भन्न्यिे स‹वीर क्यनून विोजिि गठन भएको क्शषिकहरुको तनरतुिवी ससफ्यररस 

आदि गनने आरोग सम्झनु पछ्ष  । 
(न)  “क्शषि्य समितत” भन्न्यिे  तनरि २५ अनुस्यर गठन हुने नगर क्शषि्य  समितत सम्झनु पछ्ष  । 
(प)  “शुल्क” भन्न्यिे तवद््यिरिे तनरि बिोजिि तवद््यथिजीसँग लिन प्यउने शुल्क सम्झनु पछ्ष  । 
(फ)  “शैक्षिक गुठवी” भन्न्यिे तवद््यिर सञ््यिन गन्षक्य ि्यमग कुनै व्यक्तििे न्यफ्य नलिने उदे्श्यिे स््यपन्य 

गरेको स्यव्षितनक व्य तनिवी गुठवी सम्झनु पछ्ष  ।
(ब) “शैक्षिक सत्र” भन्न्यिे तवद््यिरि्य अध्रन अध््यपन गर्यइने व्यर्रक अवसध सम्झनु पछ्ष  । 
(भ)  “सिुि्यरद््यर्य सञ््यलित तवद््यिर” भन्न्यिे तनरि ५ बिोजिि स्वीकृतत प्र्यप्त गरवी स््यनवीर तह व्य 

व्यवस््यपन समिततिे व्यवस््यपन जिम्म्य लिएको स्यिुि्ययरक तवद््यिर सम्झनु पछ्ष  । 
(ि)  “क्शषिक” भन्न्यिे तवद््यिरि्य नेप्यि सरक्यर व्य प्रिलित क्यनुन बिोजिि तोदकएको तनक्यरब्यट स्वीकृत 

व्य अनुिोिन प्र्यप्त िरबन्वी व्य र्यहत, तनिवी र ब्यितवक्यस अन्ग्षत व्यवस््यपन समिततिे तनरतुि गरेको 
क्शषिक सम्झनु पछ्ष  ।

(र) “स्यिुि्ययरक ससक्यइ केन्द्र” भन्न्यिे सिुि्यर स्रि्य सञ््यिन गररने आिवीवन ससक्यइ अध्रन अनुसन््यन 
र सवीप ससक्यई िग्यरतक्य क्यि गनने केन्द्रि्यई  सम्झनु पछ्ष  । 

(र)  “स‹वीर क्शषि्य ऐन” भन्न्यिे स‹वीर संसििे बन्यएको क्शषि्य ऐनि्यई  सम्झनु पछ्ष  । 
(ि)  “संस््यगत तवद््यिर” भन्न्यिे तनिवी िग्यनवीि्य सञ््यिन गनने गरवी तनरि ५ बिोजिि अनुितत प्यई स््यतपत 

तवद््यिरि्यई सम्झनु पछ्ष  । 
(व)  “अक्भभ्यवक “ भन्न्यिे तवद््यथिजीक्य आि्य, ब्यब,ु ब्यि,े बज्यै, ि्यइ, दििवी, पतत, पत्वी, स्यसु, ससुर्य एवं 

तवद््यथिजीको संरषिकत्व प्रि्यन गनने व्यक्तिि्यई वुजझनछ ।
श)  “स्ोत व्यक्ति “ भन्न्यिे नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य ि्यध्मिक तहक्य स््यरवी क्शषिकहरु िध्बे्यट क्शषिक र 

तवद््यिरहरुको स्रवमृद्क्य ि्यगवी स‹वीर क्यनुन विोजिि तनरतुि भएको व्यक्ति सम्झनु पछ्ष  ।

पररचे्ि २
तवद््यिर िोलने अनुितत व्य स्वीकृतत सम्बन्वी व्यवस््य

३.  तवद््यिर िोलने अनुिततको ि्यमग तनवेिन दिनु पनने : (१) कसैिे तवद््यिर िोलन ि्यहिे्य वि्य समिततको ससफ्यररस 
लिई शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन््य कतिवीि्य तवीन िदहन्य अग्यवै अनुसूिवी १ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको 
क्यर्य्षिरि्य तनवेिन दिनु पननेछ । 

४.  तवद््यिर िोलनको ि्यमग पूर्य गनु्ष पनने पूव्य्षध्यर : तवद््यिर िोलनको ि्यमग अनुसूिवी २ बिोजििको पूव्य्षध्यर पूर्य 
गरेको हुनु पननेछ । 

५.  तवद््यिर िोलन अनुितत दिने : (१) तनरि ३ बिोजिि तवद््यिर िोलने अनुिततको ि्यमग तनवेिन परेि्य क्शषि्य 
श्यि्य प्रिुििे तनवेिनस्यथि प्र्यप्त क्यगि्यतहरु र स्िगत ि्यिँबझु गननेछ । त्सरवी ि्यिँबझु गि्य्ष प्रस््यतवत 
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तवद््यिरको ि्यमग तनरि ४ बिोजििको पूव्य्षध्यर पूर्य भएको िेखिएि्य आध्यरभूत तवद््यिरको हकि्य शैक्षिक 
सत्र सुरु हुनुभन््य एक िदहन्य अग्यवै र ि्यध्मिक तवद््यिरको हकि्य शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन््य कतिवीि्य तवीन 
िदहन्य अग्यवै आफनो र्यर सदहतको प्रततवेिन श्यि्य प्रिुििे क्शषि्य समिततको वैठकि्य पेस गनु्षपननेछ । रस्ो 
प्रततवेिनि्य अनुितत ि्यग गररएको तवद््यिर स्यिुि्ययरक व्य संस््यगत कुन स्रुपि्य सञ््यिन गनने अनुितत ि्यग 
गररएको हो सोक्य सम्बन्ि्य रदकन उले्ि हुनु पनने छ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि क्शषि्य समिततको वैठकब्यट अनुितत दिने ससफ्यररसको तनण्षर भएि्य क्यर्य्षप्यलिक्य 

सिषि पठ्यउनु पननेछ  । रसरर प्र्यप्त ससफ्यररसको आध्यरि्य क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यिँबझुगरवी उपरतुि ि्यगेि्य 
अनुसूिवी ३ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य अनुितत दिने छ  ।

(३)  रसरवी अनुितत दििँ्य प्र्यथिमिक तवद््यिरको हकि्य शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन््य ३० दिन अग्यवै दिनुपननेछ र 
ि्यध्मिक  तवद््यिरको हकि्य शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन््य िईु िदहन्य अग्यवै अनुितत दिनुपननेछ  । 

(४)  उपतनरि (२) विोजिि क्शषि्य समिततिे तवद््यिर िोलने अनुिततको ससफ्यररश गनने तनण्षर गि्य्ष तवद््यिर 
नक््यङकन, सु्ि िोतनङ्ग र नगर क्शषि्य समिततिे तनध्य्षरण गरेको नगरप्यलिक्य र वि्यको ि्यगवी 
तवद््यिरको असधकति संख्यको अधवीनि्य रहवी दिनु पननेछ । 

(५)  कसैिे ऐन तथि्य रस तनरि्यविवी तवपरवीत अनुितत दिएको व्य प्र्यप्त गरेको प्यइएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
छ्यनतवन गरवी त्सरवी अनुितत प्र्यप्त तवद््यिरको अनुितत िनुसुकै बित रद् गननेछ र त्स्ो अनुितत 
दिनक्य ि्यमग ससफ्यररस गनने र अनुितत प्रि्यन गनने पि्यसधक्यरवी तथि्य कि्षि्यरवीि्यई प्रिलित क्यनुन बिोजिि 
क्यरब्यहवी गररनेछ ।

६. तवद््यिरिे प्यिन्य गनु्ष पनने शत्ष तथि्य बने्ि : तवद््यिरिे प्यिन गनु्ष पनने शत्ष तथि्य बने्िहरू िेह्यरबिोजिि 
हुनेछन ्:
(क) नेप्यि सरक्यरब्यट स्वीकृत प्यठ्यक्ि र प्यठ्यपुस्क ि्यगू गनु्ष पनने, 
(ि) क्शषि्य समिततको स्वीकृतत नलिई थिप प्यठ्यपुस्क तथि्य प्यठ्यस्यिग्वी प्ररोग गन्ष नहुने, 
(ग) र्यतष््रत्य प्रतत आिँ आउने प्यठ्यस्यिग्वी भएको प्यठ्यपुस्क अध््यपन गन्ष, गर्यउन नहुने, 
(घ) तवद््यिरि्य व्यििैत्रवी, अप्यङ्गत्यिैत्रवी तथि्य िैदङ्गकिैत्रवी व्यत्यवरण सृिन्य गनने,
(ङ)  अक्भभ्यवकको व्यर्रक भेि्य गर्यई तवद््यिरको आर व्यर, शैक्षिक उपिप्ब्ध र आग्यिवी शैक्षिक सत्रको 

क्यर्षक्िको ि्यनक्यरवी गर्यउनु पनने,
(ि)  रस तनरि्यविवी  बिोजिि आर व्यरको िेि्य र्यख्नु पनने, 
(छ)  तवद््यिरिे गरेको िग्यनवीको अक्भिेि र्यख्नु पनने, 
(ि)  तवद््यिरि्य नेप्यिको र्यतष््र एकत्य, स्यव्षभौमिकत्य, ि्यतवीर, षिते्रवीर, भ्यतरक, िैमगक, स्यि्यजिक तथि्य 

ध्यर्िक सदहष्ुत्यि्य ििि प्यनने कुनै पतन दक्र्यकि्यप हुन नदिने, 
(झ)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको संख्यको असधनि्य रहवी क्शषिक सेव्य आरोगको 

ससफ्यररस अनुस्यर क्शषिक तनरकु्ति गनु्ष पनने,
(ञ) तवद््यिरि्य तनरमित रुपि्य परररोिन्य क्यरर्, स्यि्यजिक सेव्य, अततररति दक्र्यकि्यप, तथि्य अन्य 

क्यर्षक्ि सञ््यिन गनु्ष पनने, 
(ट)  तवद््यिर तथि्य छ्यत्र्यव्यसि्य स्स्कर, सत्, तनष््य र नैततक िररत्र तनि्य्षण, उद्िशवीित्य प्रवद््षन, 

स्यि्यजिक सद््यव प्रवद््षन तथि्य व्यितवव्यह, नवीरषिरत्य, छ्यउपिवी, िहिे, बोक््यवोक्वी, छुव्यछुत, ि्यततगत 
उिनवीित्य, छोरवी ि्यसथिको तवभेि आदि िस््य स्यि्यजिक तवकृततहरुको उन्मिुनको व्यत्यवरण क्यरि गन्ष 
स््यनवीर प्यठ्यक्ि तर्यर गरवी स्वीकृततको ि्यमग प्रस्तु गनने र क्यर्य्षन्वरनको आवश्यक व्यवस््य मिि्यउने, 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ठ) आव्यसवीर तवद््यिरि्य क्शषि्य समिततिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि तवद््यथिजीको ि्यमग ि्यन्य तथि्य पौतष्क 

आह्यरको गुणस्र क्यरि गनु्ष पनने, 
(ि)   नगरसभ्यिे प्यररत गरेको क्यनुन तथि्य शैक्षिक नवीततको असधनि्य रहवी क्यि गनु्षपननेदआ,  
(ढ)  रस तनरि्यविवीबिोजिि पूर्यगनु्ष पनने पूव्य्षध्यरहरू क्यरि र्यख्नु पनने र तवद््यथिजी संख्यक्य आध्यरि्य 

पूव्य्षध्यरको तवस््यर तथि्य स्र वमृद् गनु्षपनने,  
(ण) िन्त्र्यिर व्य क्शषि्य श्यि्यिे तनध्य्षरण गरेको ढ्यिँ्यि्य तवद््यिरिे शैक्षिक तथ्य्यङ्क तर्यर गरवी शैक्षिक सत्र 

सदकएको ३० दिनक्भत्र क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउनु पनने,  
(त) तवद््यिरिे तवद््यथिजीको ि्यमग प्ररोग गनने सव्यरवी स्यधन प्रिलित क्यनुन बिोजििको ि्यपिण्अनुरुप 

परवीषिण गररएको हुनु पनने, 
(थि)  तोदकएको ि्यपिण्अनुरुप तवद््यिरको भवन तथि्य  कषि्यकोठ्य सफ्य तथि्य सुरक्षित र्यखु्न पनने, 
(ि) प्रते्क वर्ष तवद््यिरको भौततक तथि्य स्यि्यजिक परवीषिण गर्यई त्सको प्रततवेिन क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउनु 

पननेछ । 
७.  तवद््यिर िोलन स्वीकृतत प्रि्यन गनने : (१) तनरि ५ को उपतनरि (३) बिोजिि अनुितत प्र्यप्त आध्यरभूत तथि्य 

ि्यध्मिक तवद््यिरिे स्वीकृततको ि्यमग अनुसूिवी–४ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य नगर क्यर्षप्यलिक्य सिषि तनवेिन दिनु 
पननेछ । 
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तनवेिन प्र्यप्त भएि्य क्शषि्य श्यि्यि्यफ्ष त  त्स्ो तवद््यिरको ि्यिँबझु गरवी व्य 

गर्यई त्सको प्रततवेिन पेस गन्ष िग्यउनु पननेछ । 
(३)  उपतनरि (२) बिोजिि ि्यिँबझु प्रततवेिन प्र्यप्त भएपलछ तनरि ६ बिोजििको सत्ष  तथि्य बने्ि 

पूर्य गरेको िेखिएि्य क्शषि्य समिततको तनण्षरको आध्यरि्य अनुसूिवी–५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य आफनो 
तनण्षर सदहत क्यर्षप्यलिक्यि्य पेस गननेछ र क्यर्षप्यलिक्यिे सोको उपरतुि ि्यगेि्य स्वीकृतवी दिने तनण्षर 
गननेछ । सोको आध्यरि्य क्शषि्य श्यि्यिे तनरि ६ बिोजििको शत्ष तथि्य बने्िको असधनि्य रहवी त्स्ो 
तवद््यिरि्यई अनुसूिवी–५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य स्वीकृतत प्रि्यन गननेछ ।     

८.  ि्यतभृ्यर्यि्य क्शषि्य दिने तवद््यिरको अनुितत तथि्य स्वीकृतत सम्बन्वी व्यवस््य : (१) रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र 
िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन आध्यरभूत तहसम्म ि्यतभृ्यर्यि्य क्शषि्य दिने तवद््यिरको अनुितत तथि्य 
स्वीकृतत सम्बन्वी प्रदक्र्य तनरि ७ विोजिि हुनेछ । रसक्य ि्यमग एकि भ्यर्यभ्यरवी तवद््यिरि्य ि्यतभृ्य्यर्यि्य 
क्शषि्य दिने, दद्भ्यरवी तवद््यिरि्य िवुै भ्यर्यि्य क्शषि्य दिने र वहुभ्यरवी तवद््यिरि्य भ्यतरक स््यन्यन्रणको नवीतत 
अपन्यइव्यिव्यलिक्यहरुि्यई उनवीहरुको ि्यतभृ्यर्यब्यट नेप्यिवी व्य अगंेर्िवी भ्यर्यि्य सहि रुपि्य ि्यने व्यवस््य 
गररनेछ । एकि व्य मद्भ्यरवी तवद््यिरक्य अक्भभ्यवकिे ि्यहेि्य त्ह्य ँपतन  भ्यतरक स््यन्यन्रणको नवीतत अपन्यइिे 
छ । सब ैि्यिे भ्यर्यभ्यरवीि्यई एकअक्य्षको भ्यर्य, लितप तथि्य संसृ्तत ससक् एवं ससक्यउन प्रोत्स्यदहत गररने छ ।  
(२)  रस तनरि्यविवीि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन आध्यरभूत तह भन््य ि्यसथि ि्यतभृ्यर्यि्य क्शषि्य 

दिने तवद््यिरको अनुितत तथि्य स्वीकृतत सम्बन्वी प्रदक्र्य र ि्यपिण् स‹वीर क्शषि्य िन्त्र्यिरिे तनध्य्षरण गरे 
बिोजिि हुनेछ । 

९.  िुन्यफ्य नलिने तवद््यिर सञ््यिन सम्बन्वी व्यवस््य: (१)  सघवीर क्यनूनको ि्यपिण् बिोजिि गुरुकुि, आश्ि, 
ििरस्य, गुम्ब्य व्य गोन््य सिेतक्य स्यि्यजिक, परोपक्यरवी व्य कल््यणक्यरवी संस््यिे तवद््यिर सञ््यिन गन्ष तनवेिन 
दिने िग्यरत त्स्ो तवद््यिरको अनुितत, स्वीकृतत र कषि्य थिप सम्बन्वी व्यवस््य तनरि ३, ५, ७ र १० ि्य उले्ि 
भए बिोजिि हुनेछ । 
(२)  रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन उपतनरि (१) बिोजिि तवद््यिर सञ््यिन 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
गन्ष पूर्य गनु्ष पनने पूव्य्षध्यर अनुसूिवी–६ ि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ । 

(३)  गुरुकुि, आश्ि, ििरस्य, गुम्ब्य व्य गोन््य सिेतक्य स्यि्यजिक, परोपक्यरवी व्य कल््यणक्यरवी संस््यिे 
सञ््यिन गनने क्शषि्य सम्बन्वी नवीतत, प्यठ्यक्ि, त्स््य संस््यि्यई दिने अनुि्यन तथि्य सिन्वर सम्बन्वी 
व्यवस््य िन्त्र्यिरिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।

१०.  कम्पनवी ऐन अन्ग्षत सञ््यलित तवद््यिरि्यई शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत सञ््यिन गनने सम्बन्वी व्यवस््य: (१) कम्पनवी 
अन्ग्षत सञ््यिन भएको कुनै तवद््यिर शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत सञ््यिन गन्ष ि्यहनेिे सोको अनुिततको ि्यमग 
अनुसूिवी–७ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य क्यर्षप्यलिक्य सिषि तनवेिन दिनु पननेछ । 
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तनवेिन प्र्यप्त भएि्य स््यनवीर  क्शषि्य असधकृत व्य तनरवीषिकद््यर्य त्स्ो तवद््यिरको 

ि्यिँबझु गर्यई त्सको प्रततवेिन पेस गन्ष िग्यउनु पननेछ । 
(३)  उपतनरि (२) बिोजिि प्रततवेिन प्र्यप्त भएपलछ उति प्रततवेिन र तनवेिनस्यथि प्र्यप्त क्यगि्यत ि्यिँबझु 

गि्य्ष त्स्ो तवद््यिरि्यई शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत सञ््यिन गन्ष िन्यससब िेिेि्य क्शषि्य समिततको ससफ्यररस 
स्यथि क्यर्षप्यलिक्यि्य पेस गनु्ष पननेछ ।

(४)  उपतनरि (३) बिोजिि प्र्यप्त ससफ्यररस ि्यिँबझु गि्य्ष उपरतुि िेखिएि्य क्यर्षप्यलिक्यिे त्स्ो 
तवद््यिरि्यई शैक्षिक गुठवीअन्ग्षत सञ््यिन गन्ष अनुसूिवी ८ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य अनुितत दिनेछ ।

११.  तविेशवी क्शषिण संस््यसँग सम्बन्न गरवी तवद््यिर िोलने अनुितत व्य स्वीकृतत नेप्यि सरक्यरको पूव्ष स्वीकृतत 
नलिई  दिन सदकने छैन ।

१२.  रस असघ ित्य्ष भएक्य तवद््यिर सम्वन्वी व्यवस््य : (१) ि्यसथि िेसुकै उले्ि भए पतन रसअसघ तनरि्यनुस्यर ित्य्ष 
र सञ््यिनि्य रहेक्य तवद््यिरहरु रसै तनरि्यविवी विोजिि सञ््यिन भएक्य ि्यतननेछन ्।
तर रस असघ सञ््यिनि्य भएक्य तवद््यिरिे क्शषि्य श्यि्यिे तोकेको ढ्यिँ्यि्य तववरण र क्यगिपत्र पेस गन्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) विोजिि तववरण प्र्यप्त भए पलछ श्यि्यिे रस तनरि्यविवी विोजिि सञ््यिन गन्ष सदकने 

नसदकने र सदकने भए गनु्ष पनने सुध्यरको ि्यक्य सदहत प्रततवेिन पेश गननेछ ।
(३)  प्र्यप्त प्रततवेिन सिेतको आध्यरि्य क्शषि्य श्यि्यिे क्शषि्य समितत सिषि सञ््यिन अनुितवी दिन नसदकने 

भए सोहवी विोजिि र शत्ष सदहत सञ््यिन गन्ष पनने भए शत्षको तववरण  सदहत पेश गननेछ ।
(४)  क्शषि्य समिततको तनण्षर विोजिि क्शषि्य असधकृतिे अनुसुिवी ८ विोजििको ढ्यिँ्यि्य तवद््यिरि्यई 

प्रि्यणपत्र दिनुपननेछ ।  
१३.  धरौटवी र्यख्नु पनने:  संस््यगत तवद््यिर िोलने अनुितत लििँ्य तवद््यिर सञ््यिनको सुरषिण ब्यपत िेह्यर बिोजििको 

रकि धरौटवीको रूपि्य र्यख्नु पननेछ :
(क)  ि्यध्मिक तवद््यिरको ि्यमग ि्यर ि्यि रूपैर्य,ँ 
(ि)  आध्यरभूत तवद््यिर ६–८ को ि्यमग िईु ि्यि पि्यस हि्यर रूपैर्य,ँ 
ग)  आध्यरभूत तवद््यिर १–५ क्य ि्यमग एक ि्यि पि्यस हि्यर रुपैर्य, 
तर, 
(१) तनरि ९ बिोजिि तवद््यिर सञ््यिन गनने अनुितत लििँ्य धरौटवी र्यख्नु पनने छैन । 
(२) तवशेर आवश्यकत्य भएक्य तवद््यथिजीक्य ि्यमग व्य ससि्यन्कृत व्य अतत तवकट भौमगलिक  षिते्रि्य तवद््यिर 

िोल््य क्यर्य्षप्यलिक्यिे तनध्य्षरण गरेको ि्यपिण् बिोजिि धरौटवी छुट दिन सदकनेछ ।
१४.  धरौटवी रकि िम्म्य गररने : (१) तवद््यिरिे तनरि १३ बिोजििको  धरौटवी ब्यपतको रकि क्यर्षप्यलिक्यको धरौटवी 

ि्यत्यि्य िम्म्य गन्षपननेछ । 
१५.  स्यव्षितनक शैक्षिक गुठवी तथि्य नेप्यि सरक्यरिे अनुि्यन दिने तनि्यितवी, सैतनक, नेप्यि प्रहरवी, सशस्त प्रहरवी 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
बि, नेप्यि र सदहि प्रततष््यनद््यर्य सञ््यलित तवद््यिरको तनरिनको ि्यमग स‹वीर क्शषि्य िन्त्र्यिरिे ि्यरवी गरेको 
क्यर्षतवसधअनुस्यर हुने  ।

१६.  तवद््यिर ग्यभन सदकने : (१) िेह्यरको कुनै अवस््यि्य िईु व्य िईुभन््य बढवी तवद््यिरि्यई एक आपसि्य ग्यभवी 
एउट्य तवद््यिर क्यरि गन्ष सदकनेछ :

(क) अनुसूिवी–२ बिोजििको पूव्य्षध्यर क्यरि नरहकेो, 
(ि) असधक्यशं कषि्यि्य तोदकएको संख्यको २५ प्रततशत भन््य कि तवद््यथिजी संख्य भएको, 
(ग) िईु व्य सोभन््य बढवी तवद््यिरको पररसर एक आपसि्य िोदिएको,
(घ) िईु व्य सोभन््य बढवी तवद््यिर बवीिको िूरवी १.५ दक.मि. भन््य कि रहकेो, 
(ङ) िईु व्य सो भन््य बढवी तवद््यिरक्य व्यवस््यपन समिततिे तवद््यिर ग्यभन संरतुि तनवेिन दिएको। 

(२)  उपतनरि (१) बिोजििको आध्यरि्य तवद््यिरहरु ग्यभने तनण्षर गि्य्ष क्यर्षप्यलिक्यिे त्स््य तवद््यिरको 
ि्यमग आवश्यक क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको िरबन्वी रदकन गरवी बढवी हुन आएको क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको 
व्यवस््यपनको तवररि्य सिेत तनण्षर गनु्ष पननेछ । 

(३)  रस तनरि्यविवीि्य उले्खित तवद््यिर ग्यभने सम्वन्वी व्यवस््यि्यई क्यर्य्षन्वरन गन्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
क्शषि्य समिततको ससफ्यररसि्य क्यर्षतवसध बन्यई ि्यगू गन्ष सके्छ । रसरवी ग्यक्भएर ि्यिवी भएको व्य बन् भएको 
तवद््यिरि्य स्यिुि्ययरक प्ररोिनक्य ि्यमग  पुस्क्यिर, म्ुजिरि, संव्यिस्ि, व्य सवीप तवक्यस केन्, स्यिुि्ययरक 
अध्रन केन्द्रर् िस््य संस््य बन्यउन सदकने छ । 

१७.  ग्यक्भएक्य व्य बन् गररएक्य तवद््यिरको सम्पत्तवीको व्यवस््यपन : (१) तनरि १६ बिोजिि तवद््यिर ग्यक्भएि्य, 
ग्यक्भने तवद््यिरि्य रहकेो िि अिि सम्पचत्त, फर्निर, प्यठ्यपुस्क, प्यठ्यस्यिग्वी िग्यरतक्य अन्य शैक्षिक 
स्यिग्वी ग्यक्भएको तवद््यिरको न्यिि्य न्यिस्यरवी गरवी व्य जिन्सवी ि्यखिि्य गरवी आम््यनवी ब्यधँवी अक्भिेि र्यख्नु पननेछ 
।

१८.  तवद््यिरको तह व्य कषि्य घट्यउन सदकने : कुनै तवद््यिरको सम्बन्ि्य तनरि १७ को अवस््य तवद्ि्यन रहकेो भए 
त्यपतन तवद््यिर ग्यभने आध्यर औचित्पूण्ष निेखिएि्य क्शषि्य श्यि्यको ससफ्यररसि्य नगरक्यर्य्षप्यलिक्यिे त्स्ो 
तवद््यिरको ि्यसथिल्ो तह व्य कषि्य घट्यउन सके्छ ।

१९.  तवद््यिरको कषि्य थिप गन्ष सदकने : (१) कुनै तवद््यिरिे कषि्य थिप गन्ष ि्यहेि्य शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन््य कतिवीि्य 
िईु िदहन्य अग्यवै  नगर क्यर्षप्यलिक्य सिषि तनवेिन दिनु पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तनवेिन परेि्य नगरप्यलिक्यिे थिप हुने कषि्यको ि्यमग तनरि ४ बिोजििको 

पूव्य्षध्यर पूर्य भए व्य नभएको सम्बन्ि्य आवश्यक ि्यिँबझु गन्ष क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यइदिनेछ । क्शषि्य 
श्यि्यिे स्िगत ि्यिँबझु गि्य्ष पूव्य्षध्यर पूर्य गरेको िेखिएि्य तनण्षरको तनमित्त क्शषि्य समितति्य पेश गरवी 
समिततको ससफ्यररश अनुस्यर नगर क्यर्षप्यलिक्यिेे शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अग्यवै कषि्य थिप गन्ष अनुितत दिन 
सके्छ । 

(३)  उपतनरि (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन प्र्यतवसधक क्शषि्य प्रि्यन गनने व्यहके अन्य तवद््यिरको 
कषि्य एघ्यर र ब्यह्रको कषि्य थिप र तवरर थिप गनने अनुितत  स‹वीर क्शषि्य िन्त्र्यिरब्यट स्वीकृत ि्यपिण्क्य 
आध्यरि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे दिनेछ ।
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पररचे्ि ३

नगर क्यर्षप्यलिक्य, प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत, क्शषि्य असधकृत  तनरवीषिक तथि्य स्ोत व्यक्तिको क्यि, कत्षव्य र 
असधक्यर

२०.  नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :
१)  रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य अततररति नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यि, 

कत्षव्य र असधक्यर िेह्यरबिोजिि हुनेछ :
(क)  शैक्षिक रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गन्ष क्शषि्य समितत, प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत  

स््यनवीर क्शषि्य असधकृत तथि्य स्ोतब्क्ति ि्यई आवश्यक तनिनेशन दिने, 
(ि)  शैक्षिक रोिन्य तथि्य क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गन्ष आवश्यकत्य अनुस्यर समितत, उपसमितत व्य 

क्यर्षटोिवी गठन गनने,
(ग)  क्शषिक सरुव्यको ि्यपिण् वन्यई नगरप्यलिक्यको तहि्य एक रुपत्य रहने गरवी क्शषिक तवद््यथिजी 

अनुप्यत मिि्यउने, गुणस्र क्यरि गनने, आि्यरसंदहत्य बन्यई ि्यगू गनने,   
(घ)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको प्रश्यसन, व्यवस््यपन तथि्य शैक्षिक तवक्यससम्बन्वी क्यर्षरोिन्य 

स्वीकृत गनने र क्यर्य्षन्वरन गन्ष तनिनेशन दिने ,
(ङ)  प्रिेश तथि्य संघको क्यनुन विोजिि हुने क्शषि्य सम्वन्वी तवररहरुको क्यर्य्षन्वरन गन्ष क्शषि्य 

समितति्यई तनिनेशन दिने,
(ि) प्रते्क ६ िदहन्यि्य नगरप्यलिक्य क्भत्रक्य सब ैदकससिक्य तवद््यिरहरुको अनुगिन तथि्य िूल््यङ्कन  

गरवी गर्यई  अपेक्षित गुणस्र क्यरि गनने,
(छ)  तवद््यिरि्य आर्थिक व्यवस््य प्यरिशजी तथि्य सुतनजश्त गन्ष वस्गुत आध्यर तथि्य ि्यपिण्  बन्यई 

ि्यगू गनने, गर्यउने,
(ि)  रस तनरि्यविवीको पररसध क्भत्र रहवी ध्यर्िक तवद््यिर ,अनौपररक क्शषि्य, तवशेर क्शषि्य आदि 

सञ््यिनको ि्यमग ि्यपिण् बन्यउने,  
(झ)  क्शषि्यि्यई व्यवह्यररक, उद्िशवीि र रोिग्यरउन्मिु बन्यउने नवीतत अविम्बन गनने ,
(ञ)  क्शषि्य सम्बन्वी क्यनुन तनि्य्षणको ि्यमग नगर सभ्यि्य पेस गनने ।

(२)   उपतनरि (१) ि्य िसुेकै िेखिएत्यपतन संस््यगत तवद््यिरक्य हकि्य त्स््य तवद््यिरिे प्यिन्य गनु्ष पनने 
ि्यपिण्, गुणस्र, शुल्क प्र्यवध्यन, तवपन्न तथि्य ससि्यन्कृत वग्षक्य छ्यत्रछ्यत्र्यक्य ि्यमग दिईने छ्यत्रबचृत्तक्य 
आध्यर र प्रततशत, क्शषिक तथि्य कि्षि्यररहरुको सेव्य, सत्ष एवं प्यररश्मिक िस््य तवररि्य तनण्षर गि्य्ष 
संस््यगत तवद््यिरहरुको  संगठन को सिेत सहभ्यमगत्य एवं र्यर पर्यिश्ष लिई तनण्षर गनु्षपननेछ ।

२१.  प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य क्यि, 
कत्षव्य र  असधक्यरक्य अततररति प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क)  क्शषि्यि्यई िौलिक हकक्य रुपि्य स््यतपत गन्ष नगरप्यलिक्यको सिग् शैक्षिक नवीतत, रोिन्य, क्यर्षक्िको 

क्यर्य्षन्वरन एवं अनुगिन गनने/गर्यउने, 
(ि)े नगर क्यर्षसम्प्यिन तनरि्यविवीि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे गनने भनवी उले्ि भएक्य क्शषि्य सम्बम्न् 

क्यर्ष गनने,
(ग) शैक्षिक सिन्वरकत्य्ष तथि्य सहिकत्य्षको भूमिक्य तनव्य्षह गनने,
(घ) क्यर्षप्यलिक्यिे प्रत््यरोिन गरेक्य क्शषि्य सम्बन्वी क्यर्ष गनने,
(ङ)  नगर को उतृ्ष् शैक्षिक उपिदवधक्य ि्यमग क्शषि्य असधकृतसँग क्यर्षसम्प्यिन कर्यर गनने र सो उपिप्ब्धपूण्ष 
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रह ेनरहेको तनरन्र अनुगिन गनने,

(ि) तवद््यिरहरुको िेि्य परवीषिणको ि्यमग सम्बम्न्त तवद््यिरिे ससफ्यररस गरवी पठ्यएक्य ३ िन्य िेि्य 
परवीषिकहरुिध् ेएक िन्यव्यट परवीषिण गनने व्यवस््य मिि्यउने,

(छ) क्शषि्य सम्बन्वी कुनै प्रस््यव नगरप्यलिक्यि्य पेस गनु्ष पनने भए  गनने । 
२२.  क्शषि्य असधकृतको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र 

असधक्यरक्य अततररति नगर क्शषि्य असधकृतको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क) नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत शैक्षिक क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गनने गर्यउने,
(ि) क्शषि्यसम्बन्वी कुनै प्रस््यव नगरप्यलिक्यि्य पेस गनु्षपनने भए प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृत ि्यफ्ष त पेस गनने,
(ग) क्शषि्य सम्बन्वी नगर स्रवीर रोिन्य वन्यई क्यर्षप्यलिक्यि्य स्वीकृततको ि्यमग पेश गनने र स्वीकृत रोिन्य 

क्यर्य्षन्वरन गनने, 
(घ) स््यनवीर तहको क्शषि्यको अवस््य, प्रगतत आदि सिेदटएको क्शषि्य सम्वन्वी स्स्ततपत्र तर्यर गरवी प्रते्क  

वर्षको िैत्र िस्यन्क्भत्र प्रक्यक्शत गनने, 
(ङ) स्वीकृत अनौपि्यररक क्शषि्य, तवशेर आवश्यकत्य क्शषि्य र क्शषि्यको ि्यमग ि्यद् क्यर्षक्ि क्यर्य्षन्वरन गनने 

गर्यउने तथि्य सो सम्बन्वी अक्भिेि तर्यर गनने, 
(ि) तवद््यथिजी संख्य घटन् गई फ्यजििि्य परेक्य स्यिुि्ययरक तवद््यिरक्य क्शषिकि्यई अकको सिुि्ययरक 

तवद््यिरि्य मिि्यन गन्ष क्शषि्य समितति्य ससफ्यररस गनने, 
(छ) स्वीकृत क्यर्ष रोिन्य अनुस्यर तवद््यिर सञ््यिन भए नभएको सम्बन्ि्य तनरमित रूपिे तनरवीषिण र 

सुपरवीवेषिण गरवी त्सको प्रततवेिन तर्यर गनने, 
(ि) क्शषि्यको गुणस्र बढ्यउनक्य ि्यमग क्शषिक,प्रध्यन्यध््यपक तथि्य व्यवस््यपन समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरूको 

सिर सिरि्य बठैक, गोष्वी व्य त्यलििको सञ््यिन गनने, 
(झ) आध्यरभूत तहको अन्त्यि्य लिइने परवीषि्य सञ््यिन गन्ष परवीषि्य सञ््यिन समिततको सिस् सचिव भइ क्यर्ष 

गनने, 
(ञ) तवद््यिरको कषि्य ५ तथि्य ८ को  परवीषि्यको अक्भिेि, प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्स्क्य जझक्यई ि्यिँ, तवद््यिरि्य 

क्शषि्यको गुणस्र बमृद् भए नभएको सम्बन्ि्य िूल््यङ्कन गरवी अक्भिेि र्यख्ने तथि्य सो सम्बन्ि्य सुध्यरक्य 
ि्यमग आवश्यक क्यि गनने, 

(ट)  नगरप्यलिक्यक्भत्र रहके्य कम्पनवी ऐन अन्ग्षत ित्य्ष भएक्य व्य संस््यगत तवद््यिरहरुको शैक्षिक 
क्यर्षरोिन्यको सिन्वर र अनुगिन गरवी सुध्यरक्य ि्यमग सुझ्यव प्रस्तु गनने, 

(ठ) ऐन तथि्य रस तनरि्यविवी बिोजिि तवद््यिरहरू सञ््यिन भए नभएको ि्यिँबझु गनने तथि्य तवद््यिरि्य 
क्शषि्यको गुणस्र बढ्यउन, सुध्यर गन्ष व्य तवद््यिर बन् गनु्ष पनने नपनने सम्बन्ि्य तनरवीषिण गरवी तवद््यिरको 
स्र बढ्यउनु, सुध्यर गनु्ष व्य तवद््यिर बन् गनु्ष पनने भएि्य तत ्सम्बन्वी क्यरब्यहवी प्रदक्र्य अग्यदि बढ्यउने, 

(ि) ि्यध्मिक क्शषि्य उत्तवीण्ष परवीषि्यको ि्यमग रजिष््सेन फ्यर्यि भरेक्य तवद््यथिजीको न्यि, थिर, उिेर प्रिलित 
क्यनुनबिोजिि संशोधन गनने, 

(ढ) तनरकु्ति व्य बढुव्यको ि्यमग आरोगब्यट ससफ्यररस भई आएक्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई तवद््यिरि्य 
तनरकु्ति गनने, 

(ण) स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य क्यर्षरत क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको सेव्य तववरण तथि्य अन्य अक्भिेि अद््यवसधक 
गनने,  

(त) क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको क्यर्षसम्प्यिन िूल््यङ्कन गरवी त्सको तववरण आरोगि्य पठ्यउने,
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(थि) तवद््यिर र प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्रको तनरवीषिण गनने गर्यउने, 
(ि) िन्त्र्यिरिे तोदकदिएबिोजिि स्यिुि्ययरक तथि्य संस््यगत तवद््यिरहरूको सिूह तवभ्यिन गरवी स्ोत केन्द्र 

तनध्य्षरण गनने र स्ोत केन्ब्यट तवद््यिरको तनरवीषिण, क्शषिकको त्यलिि तथि्य अन्य शैक्षिक दक्र्यकि्यप 
गनने, 

(ध) ि्यध्मिक क्शषि्य उत्तवीण्ष परवीषि्य, ि्यध्मिक क्शषि्य परवीषि्य र आध्यरभूत तहको अन्त्यि्य हुने परवीषि्यि्यई 
तनरमित र िर्य्षदित ढङ्गब्यट सञ््यिन गनने गर्यउने, 

(न) स्यिुि्ययरक तवद््यिरक्य ि्यमग तवतरण गररएक्य िरबन्वी शैक्षिक सत्रको सुरुि्य मिि्यन गन्ष क्शषि्य 
समितति्य ससफ्यररस गनने, 

(प) तनरवीषिक तथि्य स्ोत व्यक्तिि्यई तवद््यिर तनरवीषिणको सुिक बन्यई तनरवीषिण गन्ष पठ्यउने र तनरवीषिक तथि्य 
स्ोतव्यक्तििे तवद््यिर तनरवीषिण गरे नगरेको रदकन गन्ष स्िगत तनरवीषिण गनने,   

(फ)  नगरप्यलिक्यब्यट तवद््यिरि्यई तनक्यस्य भएको रकि सिपुरोग भए नभएको अनुगिन गनने, 
(ब) तवद््यिरिे स्वीकृत प्यठ्यक्ि तथि्य प्यठ्यपुस्क ि्यगू गरे नगरेको सम्बन्ि्य तनरवीषिण गनने गर्यउने, 
(भ) तवद््यिरि्य ि्यगू गररएको प्यठ्यक्ि, प्यठ्यपुस्क तथि्य प्यठ्यस्यिग्वी सम्बन्ि्य सुध्यर गनु्षपनने र तन:शुल्क 

प्यठ्यपुस्कको तवतरण प्रण्यिवीि्यई प्रभ्यवक्यरवी बन्यउने तवररि्य व्यवस््यपन समितत तथि्य क्शषिकको र्यर 
लिई सुझ्यव पठ्यउने तथि्य सो सम्बन्ि्य अन्य आवश्यक क्यर्ष गनने, गर्यउने, 

(ि) िेि्य परवीषिकब्यट प्र्यप्त प्रततवेिनको आध्यरि्य िेखिएक्य अतनरमितत्य र बरेुिु फछर््रौट गन्ष िग्यउने,
(र) सरक्यरवी तथि्य गैरसरक्यरवी शैक्षिक परररोिन्यहरूको तनरवीषिण तथि्य सिन्वर गनने,  
(र) स्यिुि्ययरक तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको तिबवी प्रततवेिन प्यररत गर्यउने,
(ि) तवद््यिरको व्यर्रक शैक्षिक क्यर्षक्िको तनरमितरूपि्य अनुगिन गरवी सो अनुस्यर गनने, गर्यउने,
(व) तवद््यिर तनरवीषिक र स्ोत व्यक्तििे दिएको तनरवीषिण प्रततवेिन उपर क्यरब्यहवी गनने,
(श) तवद््यिर व्यवस््यपन समितत र क्शषिक अक्भभ्यवक संघ गठन गनने, गर्यउने,
(र) स्यिुि्ययरक तवद््यिरको स्वीकृत, ररति िरवन्वीि्य पिपूर्तको ि्यमग आरोगि्य िेिवी पठ्यउने,
(स) क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत ि्यपिण्को आध्यरि्य क्शषिकको सरुव्य तर्यरवी गनने, 
(ह) तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररसि्य क्शषिकि्यई तवद््यिर सिर ब्यहके व्य तवद््यिरको तनरमित 

पठन प्यठनि्य असर नगनने गरवी अततररति सिरि्य अन्यत्र क्यर्ष गन्ष पूव्ष स्वीकृतत प्रि्यन गनने, 
(षि) क्यर्षसम्प्यिनको आध्यरि्य तवद््यिर व्यवस््यपन समितत, क्शषिक अक्भभ्यवक संघ,प्रध्यन्यध््यपक, 

क्शषिक एवं कि्षि्यरवीहरुि्यई पुरस््यर तथि्य िण्क्य ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यसिषि ससफ्यररस गनने ,
(त्र)  तनिवी, ध्यर्िक तथि्य गुठवी तवद््यिरको  अनुगिन गरवी स्वीकृत ि्यपिण्को प्यिन्य गन्ष िग्यउने र तिनुस्यर 

पुरस््यर र िण्को ि्यमग  क्यर्षप्यलिक्यसिषि ससफ्यररस गनने , 
(ज्)  नगर क्यर्षप्यलिक्य, र्यतष््र परवीषि्य बोि्ष र क्शषि्य संग सम्बम्न्त आरोगहरुब्यट  तनिनेक्शत व्य प्रत््यरोजित 

क्यर्ष गनने ,
२३.  तनरवीषिकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :  ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य 

अततररति क्शषि्य असधकृतको ि्यतहत र प्रत्षि तनिनेशनि्य रहवी तनरवीषिकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर 
बिोजिि हुनेछ : 
(क)  प्रते्क िईु िदहन्यि्य सब ै तवद््यिरि्य कतिवीि्य एक पटक स्िगत तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गनने । 

तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गनने क्िि्य प्रध्यन्यध््यपक र व्यवस््यपन समिततसँग छिफि गरवी छिफि 
भएको कुर्य र तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण सम्बन्वी व्यहोर्य तवद््यिरको तनरवीषिण पुस्स्क्यि्य िन्यउने तथि्य 
िन्यउन िग्यउने,
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ि)  ऐन र रस तनरि्यविवीबिोजिि तवद््यिर तनरमित रूपिे सञ््यिन भए नभएको, त्स्ो तवद््यिरि्य 

भौततक स्यधन सुरक्षित तवद््यिरअनुरुप भए नभएको, क्शषिक पर्य्षप्त भए नभएको, उपिब्ध स्यधनको 
असधकति सिपुरोग भए नभएको र तनध्य्षररत स्र बिोजिि पठन प्यठन भए नभएको र सिग् शैक्षिक 
गुणस्र क्यरि भए नभएको सम्बन्ि्य प्रध्यन्यध््यपक, क्शषिक–अक्भभ्यवक संघ र क्शषिकसँग तवि्यर 
तविश्ष गरवी सो अनुरूप भएको निेखिएि्य सुध्यर गन्ष िग्यउने, 

(ग)  तवद््यिर तनरवीषिण सम्बन्वी प्रततवेिन क्शषि्य असधकृतसिषि पेस गरवी तनिनेशनबिोजिि गनने, 
(घ) तवद््यिरको तवक्यसको ि्यमग व्यवस््यपन समितत तथि्य सरोक्यव्यि्यहरूसँग सम्पक्ष  तथि्य आवश्यक 

सरसल््यह र अन्रदक्र्य गनने, 
(ङ) निून्य क्शषिण गनने प्ररोिनको ि्यमग तनरवीषिण षिते्रक्भत्रको रोस्र (सिूह) तर्यर गनने र सिर–सिरि्य 

प्रध्यन्यध््यपक सदहत क्शषिकको बठैक बोि्यई क्शषिण गनने तवररि्य िेखिएक्य सिस््य सि्यध्यनको ि्यमग 
आवश्यक क्यि गनने, 

(ि)  क्शषिक तथि्य तवद््यिर कि्षि्यरवीको क्यर्ष षिित्यको िूल््यङ्कन गरवी त्सको अक्भिेि क्शषि्य श्यि्यि्य 
उपिब्ध गर्यउने ,

(छ)  तवद््यिरको शैक्षिकस्र बमृद् गन्ष प्रध्यन्यध््यपक तथि्य व्यवस््यपन समिततक्य अध्षिहरूको गोष्वीको 
संरोिन गनने, गर्यउने,

(ि)  परवीषि्य समिततको तनिनेशन बिोजिि परवीषि्य सञ््यिन गनने, गर्यउने, 
(झ)  तवद््यिरको शैक्षिक तथि्य आर्थिक अक्भिेि िरुुस् भए नभएको तनरवीषिण गनने, गर्यउने, 
(ञ)  आफनो षिते्र क्भत्रक्य शैक्षिक तथ्य्यङ्क सङ्किन तथि्य तवशे्रण गरवी क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउने, 
(ट)  क्शषिकि्यई त्यलििको ि्यमग ससफ्यररस गनने र त्यलििप्र्यप्त क्शषिकको सवीपको प्ररोग भए नभएको रदकन 

गन्ष कषि्य अविोकन गरवी सुध्यरक्य ि्यमग क्यर्ष गनने,  
(ठ)  व्यवस््यपन समिततको बठैक तनरमित रूपिे बसे नबसेको ि्यिँबझु गरवी नबसेको भए बठैक बोि्यउन 

प्रध्यन्यध््यपकि्यई तनिनेशन दिने, 
(ि)  तवद््यिर सञ््यिन सम्बन्ि्य प्रध्यन्यध््यपक तथि्य व्यवस््यपन समितति्यई आवश्यक तनिनेशन दिने, 
(ढ)  स्ोत व्यक्तिको क्यिको अनुगिन गरवी प्रते्क िदहन्य क्शषि्य श्यि्यि्य प्रततवेिन पेस गनने, 
(ण)  तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको तबि्यको अक्भिेि शैक्षिक सत्रको अन्त्यि्य प्रि्यक्णत गनने र 

तवद््यिरि्य र्यख्न िग्यउने, 
(त) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको ह्यजिरवी अक्भिेि िरुुस् भए नभएको ि्यिँ व्य तनरवीषिण गरवी तबि्य नलिई 

अनुपस्स्त हुने क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको हकि्य ह्यजिरवी पुस्स्क्यि्य गरि िन्यई सोको िन्यउ सदहत 
क्यरब्यहवीको ि्यमग सम्बम्न्त तवद््यिर व्यवस््यपन समितत र नगर क्शषि्य समितति्यई ससफ्यररस गनने, 

(थि)  आफनो षिते्रक्भत्र सञ््यिन गररएक्य अनौपि्यररक क्शषि्य, तवशेर आवश्यकत्य क्शषि्य, सि्यवेशवी क्शषि्य र 
क्शषि्यको ि्यमग ि्यद् क्यर्षक्िको तनरमित रूपि्य तनरवीषिण तथि्य अनुगिन गरवी स््यनवीर क्शषि्य समितति्य 
प्रततवेिन पेस गनने, 

(ि) तनिवी, ध्यर्िक तथि्य गुठवी तवद््यिरको  अनुगिन गरवी स्वीकृत ि्यपिण्को प्यिन्य गन्ष िग्यउने र तिनुस्यर 
पुरस््यर र िण्को ि्यमग क्शषि्य असधकृत सिषि ससफ्यररस गनने ,

(ध)  आिवीवन क्शषि्य र सवीप क्शषि्यको उचित प्रवन् गनने गर्यउने ,
(न)  क्शषि्य असधक्ृरतिे तोकेबिोजिि थिप क्यर्ष गनने, गर्यउने ,
(प)    नगरप्यलिक्यिे क्शषि्य सम्बन्वी प्रत््यरोजित क्यर्ष गनने,
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
२४. स्ोतव्यक्तिको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर :  ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र 

असधक्यरक्य अततररति क्शषि्य असधकृतको ि्यतहत र प्रत्षि तनिनेशनि्य रहवी स्ोतव्यक्तिको क्यि, कत्षव्य र 
असधक्यर िेह्यर बिोजिि   हुनेछ : 
(क)  प्रते्क िईु िदहन्यि्य सब ै तवद््यिरि्य कतिवीि्य एक पटक स्िगत तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गनने । 

तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण गनने क्िि्य प्रध्यन्यध््यपक र व्यवस््यपन समिततसँग छिफि गरवी छिफि 
भएको कुर्य र तनरवीषिण तथि्य सुपरवीवेषिण सम्बन्वी व्यहोर्य तवद््यिरको तनरवीषिण पुस्स्क्यि्य िन्यउने,

(ि)  ऐन र रस तनरि्यविवीबिोजिि तवद््यिर तनरमित रूपिे सञ््यिन भए नभएको, त्स्ो तवद््यिरि्य 
भौततक स्यधन सुरक्षित तवद््यिर अनुरुप भए नभएको, क्शषिक पर्य्षप्त भए नभएको, उपिब्ध स्यधनको 
असधकति सिपुरोग भए, नभएको र तनध्य्षररत स्रबिोजिि पठन प्यठन भए नभएको र सिग् शैक्षिक 
गुणस्र क्यरि भए नभएको सम्बन्ि्य प्रध्यन्यध््यपक, क्शषिक–अक्भभ्यवक संघ र क्शषिकसँग 
तवि्यरतविश्ष गरवी सोअनुरूप भएको निेखिएि्य सुध्यर गन्ष िग्यउने, 

(ग)  तवद््यिर तनरवीषिण सम्बन्वी प्रततवेिन क्शषि्य असधकृतसिषि पेस गरवी तनिनेशन बिोजिि गनने, 
(घ)  तवद््यिरको तवक्यसको ि्यमग व्यवस््यपन समितत तथि्य सरोक्यव्यि्यहरूसँग सम्पक्ष  तथि्य आवश्यक 

सरसल््यह र अन्रदक्र्य गनने, 
(ङ) निून्य क्शषिण गनने प्ररोिनको ि्यमग तनरवीषिण षिते्रक्भत्रको रोस्र (सिूह) तर्यर गनने र सिर–सिरि्य 

प्रध्यन्यध््यपक सदहत क्शषिकको बठैक बोि्यई क्शषिण गनने तवररि्य िेखिएक्य सिस््य सि्यध्यनको ि्यमग 
आवश्यक क्यि गनने स्यथि ैि्यससक अनुगिन गरेक्य तवद््यिरक्य  िस वट्य कषि्य अविोकन गनने । 

(ि)  क्शषिक तथि्य तवद््यिर कि्षि्यरवीको क्यर्ष षिित्यको िूल््यङ्कन गरवी त्सको अक्भिेि क्शषि्य श्यि्यि्य 
उपिब्ध गर्यउने 

(छ)  तवद््यिरको शैक्षिक स्र वमृद् गन्ष प्रध्यन्यध््यपक तथि्य व्यवस््यपन समिततक्य अध्षिहरूको गोष्वीको 
संरोिन गनने, गर्यउने,

(ि)  परवीषि्य समिततको तनिनेशनबिोजिि परवीषि्य सञ््यिन गनने, गर्यउने, 
(झ) तवद््यिरको शैक्षिक तथि्य आर्थिक अक्भिेि िरुुस् भए नभएको तनरवीषिण गनने, गर्यउने, 
(ञ)  आफनो षिते्र क्भत्रक्य शैक्षिक तथ्य्यङ्क सङ्किन तथि्य तवशे्रण गरवी क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउने, 
(ट)  क्शषिकि्यई त्यलििको ि्यमग ससफ्यररस गनने र त्यलििप्र्यप्त क्शषिकको सवीपको प्ररोग भए नभएको रदकन 

गन्ष कषि्य अविोकन गरवी सुध्यरक्य ि्यमग क्यर्ष गनने,  
(ठ)  व्यवस््यपन समिततको बठैक तनरमितरूपिे बसे नबसेको ि्यिँबझु गरवी नबसेको भए बठैक बोि्यउन 

प्रध्यन्यध््यपकि्यई तनिनेशन दिने, 
(ि)  तवद््यिर सञ््यिन सम्बन्ि्य प्रध्यन्यध््यपक तथि्य व्यवस््यपन समितति्यई आवश्यक तनिनेशन दिने,  
(ढ) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको ह्यजिरवी अक्भिेि िरुुस् भए नभएको ि्यिँ व्य तनरवीषिण गरवी तबि्य नलिई 

अनुपस्स्त हुने क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको हकि्य ह्यजिरवी पुस्स्क्यि्य गरि िन्यई सोको िन्यउसदहत 
क्यरब्यहवीको ि्यमग सम्बम्न्त तवद््यिर व्यवस््यपन समितत र नगर क्शषि्य समितति्यई ससफ्यररस गनने,  

(ण)  आफनो षिते्रक्भत्र सञ््यिन गररएक्य अनौपि्यररक क्शषि्य, तवशेर आवश्यकत्य क्शषि्य, सि्यवेशवी क्शषि्यको 
तनरमित रूपि्य तनरवीषिण  तथि्य अनुगिन गरवी स््यनवीर क्शषि्य समितति्य प्रततवेिन पेस गनने, 

(त) तनिवी, ध्यर्िक तथि्य गुठवी तबद््यिरको  अनुगिन गरवी स्वीकृत ि्यपिण्को प्यिन्य गन्ष िग्यउने र तिनुस्यर 
पुरस््यर र िण्को ि्यमग क्शषि्य असधकृत सिषि ससफ्यररस गनने ,

(थि)  आिवीवन क्शषि्य र सवीप क्शषि्यको उचित प्रबन् गनने गर्यउने ,



339

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ि)  क्शषि्य असधक्ृरतिे तोके बिोजिि थिप क्यर्ष गनने, गर्यउने ,
(ध)   नगरप्यलिक्यिे क्शषि्य सम्बन्वी प्रत््यरोजित क्यर्ष गनने,
(न)   प्रते्क तवद््यिरको स्यि्यजिक परवीषिण, तवद््यिर सुध्यर रोिन्य अध््यवसधक गनने क्यर्षि्य अनुगिन तथि्य 

सहरोग गनने ।
(प)   प्रते्क तवद््यिरि्यई व्यर्रक अततररति दक्र्यकि्यप तनि्य्षण गन्ष िग्यई अनुगिन गनने । 
(फ)   तवद््यिरहरुक्य ि्यमग व्यर्रक शैक्षिक क््यिेण्र तनि्य्षण गन्ष िग्यई क्यर्षन्वरन गर्यउने ।
(ब)   तवद््यिरहरुि्य तवद््यिर स््यस्थ्य तथि्य पोरण क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष सहरोग पुर्य्षउने । 

पररचे्ि–४
 नगरप्यलिक्य क्शषि्य समिततको गठन, क्यि, कत्षव्य र असधक्यर तथि्य बठैक सम्बन्वी क्यर्षतवसध

२५. क्शषि्य समिततको संरिन्य तथि्य क्यर्षसञ््यिन तवसध: 
 (१)   नगरप्यलिक्यि्य  िेह्यरबिोजििको एक नगर क्शषि्य समितत  रहनेछ :

(क) नगर क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुि व्य तनिको क्यि गन्ष तोदकएको व्यक्ति            अध्षि 
(ि) नगर क्यर्षप्यलिक्यक्यिे तोकेक्य नगर क्यर्षप्यलिक्यक्य िदहि्य तथि्य िलित सिेत २ िन्य सिस्       

सिस्                                                                                                 
(ग) प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत व्य तनििे तोकेको एकिन्य असधकृत कि्षि्यरवी      सिस्
(घ) स्यिुि्ययरकतवद््यिरक्य प्रध्यन्यध््यपकहरुिध् े नगरषिते्रक्भत्रक्य प्रध्यन्यध््यपकहरुिे छ्यतन 

पठ्यएकोेे एक िन्य  प्रध्यन्यध््यपक                                                      सिस्
(ङ)  संस््यगत तवद््यिरहरुको तफ्ष व्यट संस््यगत तवद््यिरक्य प्रध्यन्यध््यपकहरुिे छ्यतनपठ्यएको 

एकिन्य   सिस्                                                                                                         
(ि)  नगरप्यलिक्य स्रवीर अक्भभ्यवक संघक्य तफ्ष ब्यट  समिततिे तोकेको प्रतततनसध एक िन्य     

         सिस्                 
(छ)  नगर क्यर्षप्यलिक्यको स्यि्यजिक समिततको संरोिक                             सिस्
(ि)  नगरस्रवीर क्शषिक िह्यसंघको अध्षि                                           सिस्
(झ)  तवद््यिर तवव्यवस््यपन समिततक्य अध्षिहरु िध्वे्यट समिततिे तोकेको एक िन्य                सिस्
(ञ)  स्ोतव्यक्तिहरु िध्बे्यट एक िन्य                                             सिस्
(ट)  क्शषि्य असधकृत                                                                     सिस् सचिव

(२)  नगरप्यलिक्यको प्रते्क वि्यि्य िेह्यर बिोजिि एक वि्य क्शषि्य समितत रहनेछ:  
(क) वि्य अध्षि व्य तनिको क्यि गन्ष तोदकएको व्यक्ति             अध्षि
(ि)  अक्भभ्यवक संघहरुक्य तफ्ष ब्यट  वि्य समिततिे तोकेको प्रतततनधवी एक िन्य  सिस्
(ग)  सि्यिसेतव, क्शषि्य तवज् तथि्य क्शषि्य प्रिेवीहरुिध्बे्यट वि्य समिततिे तोकेको एक िन्य 

सिस्
(घ)  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततक्य अध्षिहरुिध्बे्यट वि्य समिततिे तोकेको एक िन्य सिस्
(ङ)  संस््यगत तवद््यिरक्य सम्बम्न्त वि्यक्य प्रध्यन्यध््यपकहरुिे छ्यतनपठ्यएको एक िन्य  

सिस् 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ि) स्यिुि्ययरक तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपकहरु िध्बे्यट सम्बम्न्त वि्यक्य प्रध्यन्यध््यपकहरुिे छ्यनवी 

पठ्यएको एक िन्य       सिस्                                                                                                                        
(ि)  सम्बम्न्त वि्यको वि्य सचिव      सिस् सचिव                                                                                    

(३)  नगर क्शषि्य समितत र वि्य क्शषि्य समिततको बठैक कतिवीि्य प्रते्क िौि्यससकि्य एक पटक बस् ुपननेछ ।
(४)  वैठक सञ््यिनको ि्यमग कतिवीि्य ५० प्रततशत सिस्को उपस्वीतत आवश्यक पननेछ भने बठैकको तनण्षर 

वहुितको आध्यरि्य हुनेछ ।
२६.   नगर क्शषि्य समितत र वि्य क्शषि्य समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : (१) ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र 

िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य अततररति नगर क्शषि्य समिततको अन्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर 
बिोजिि हुनेछ :

(क)  क्शषि्य श्यि्यब्यट पेस भएको शैक्षिक रोिन्यि्यसथि छिफि गरवी स्वीकृततको ि्यमग क्यर्षप्यलिक्यि्य 
पेस गनने,

(ि) नगरप्यलिक्यि्य स्स् शैक्षिक व्यत्यवरण क्यरि र्यख्न तथि्य क्शषि्यको गुणस्र बमृद् गन्ष क्शषि्य 
श्यि्यि्यफ्ष त पेस भएको क्यर्षरोिन्य ि्यसथि छिफि गरवी आवस्क िेखिएि्य पररि्यि्षन सदहत 
स्वीकृत गनने, 

(ग) नेप्यि सरक्यरको स्वीकृत नवीतत र तनिनेशनअनुरूप तवशेर आवश्यकत्य क्शषि्य, सि्यवेशवी क्शषि्य, 
अनौपि्यररक क्शषि्य, तनरन्र क्शषि्य, िूर क्शषि्य तथि्य िुि्य क्शषि्य क्यर्षक्ि सञ््यिन सम्बन्वी 
आवश्यक व्यवस््य गनने, 

(घ)  तवद््यिरि्यई आर्थिक सह्यरत्य उपिवध गर्यउने तथि्य त्स्ो सह्यरत्यको ि्यमग सम्बम्न्त 
तनक्यरि्य ससफ्यररस गनने, 

(ङ)  क्शषिक, कि्षि्यरवी तथि्य तवद््यथिजी कल््यणको ि्यमग स्वीकृत क्शषि्य रोिन्य विोजिि आवश्यक 
क्यर्षक्ि बन्यउने, 

(ि)  तवद््यिरको सम्पचत्तको सुरषि्य गन्ष तथि्य तवद््यिरको सिृमद्को ि्यमग आवश्यक व्यवस््य गनने, 
(छ) तवद््यिरको तवक्यसको ि्यमग सञ््यलित शैक्षिक क्यर्षक्िि्यई सहरोग गनने, 
(ि) तवद््यिरको िेि्यपरवीषिण सम्बन्ि्य िेि्यपरवीषिकिे दिएको प्रततवेिन अनुस्यर आवश्यक 

क्यरब्यहवी गनने, गर्यउने, 
(ञ)  तवद््यिरि्यई आर्थिक रूपि्य आत्मतनभ्षर गर्यउन रोिन्य बन्यई क्यर्ष गनने, 
(ट)  तवद््यिर बन् गन्ष ससफ्यररस गनने,   
(ठ) शैक्षिक क््यिेन्र बन्यई तवद््यिर सञ््यिन गन्ष क्शषि्य श्यि्य ि्यफ्ष त व्यवस््यपन समितति्यई 

तनिनेशन दिने, 
(ि)  नगरस्रवीर िेिकुि, स््यउट तथि्य स्यसृँ्ततक क्यर्षक्ि तथि्य अन्य अततररति  दक्र्यकि्यपक्य 

स्यथि ैशैक्षिक िहोत्सव सञ््यिन तथि्य तवक्यसको ि्यमग आर्थिक स्ोत िटु्यउने र प्र्यप्त रकि िि्ष 
गन्ष क्शषि्य श्यि्यि्यई तनिनेशन दिने, 

(ढ) आव्यसवीर तवद््यिरक्य तवद््यथिजीक्य ि्यमग ि्यन्य तथि्य पौतष्क आह्यरको गुणस्र तोके् ।
(ण)    नगर क्यर्षप्यलिक्य तथि्य नगर सभ्यब्यट स्वीकृत क्शषि्य रोिन्य र ि्यपिण्क्भत्र रहवी आवश्यक 

तनिनेशन दिने ।
(त) तवद््यिरिे क्यरि गनु्ष पनने नू्यनति सरसफ्यइ तथि्य शौि्यिरको ि्यपिण् तोके् ।
(थि) नगर षिते्रक्भत्र तवशेर आवश्यकत्य भएक्य ब्यिब्यलिक्यको  तथ्य्यकं संकिन गरवी उनवीहरुक्य 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
ि्यमग उचित तवद््यिर व्यवस््यपन गन्ष आध्यर तर्यर प्यनने र सोहवी अनुस्यरको पठनप्यठन व्यवस््य 
मिि्यउने ।

(ि) तवद््यिर सुध्यर तथि्य तवक्यसक्य ि्यमग नवीतत तनिनेशन गनने ।
(ध)  नगर क्शषिक छनौट समितत बन्यई अस््यरवी/कर्यर, र्यहत,  क्शषिक व्यवस््यपन गनने ।
(न)  नगर षिते्र क्भत्रको तवद््यिर नक््यकंन गनने ।
(प)  तवद््यिर संख्यको अनुप्यति्य स्ोतकेन् तनध्य्षरण गनने ।

(२)  वि्य क्शषि्य समितत को क्यि कत्षब् र असधक्यर : वि्य क्शषि्य समिततको क्यि कत्षव्य र असधक्यर 
िेह्यरबिोजिि हुनेछ । 
(क)  तनरि २६ (१) बिोजिि नगर क्शषि्य समिततको क्यिसँग नब्यजझने गरवी वि्य क्भत्रक्य तवद््यिरहरु 

बवीि सिन्वर, शैक्षिक रोिन्य तनि्य्षण, अनुगिन, िूल््यङ्कन सम्बन्वी क्यर्षहरु गनने । 
(ि)  नगर क्शषि्य समिततिे तोकेक्य अन्य क्यर्षहरु गनने ।  

पररचे्ि ५
तवद््यिर व्यवस््यपन समितत सम्ब्न्वी व्यवस््य

२७.  तवद््यिर व्यवस््यपन समितत रहने : (१) रस तनरि्यविवी र अन्रगत व्यवस््य भएको समिततहरुको असधक्यर 
षिते्र ब्यहके तवद््यिर सञ््यिन गन्ष प्रते्क स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य िेह्यर विोजििको एक तवद््यिर व्यवस््यपन 
समितत रहनेछ ।

(क) तवद््यिरक्य अक्भभ्यवकहरु िध्बे्यट छनौट भएक्य कतिवीि्य िईु िन्य िदहि्य सदहत ि्यर िन्य 
व्यक्ति    सिस्      

(ि) सम्बम्न्त वि्यको वि्य अध्षि व्य तनििे तोकेको वि्य सिस्                               सिस् 
(ग) क्शषि्यप्रिेवी, सि्यिसेववी, िन््यि्यत्य, संस््यपकिध्बे्यट समिततिे िुनेको एकिन्य िदहि्य सिेत 

िईु िन्य  सिस्                                     
(घ) सम्बम्न्त तवद््यिरक्य क्शषिकहरुिे आफ”ुहरु िध्बे्यट ब्यट छ्यतन पठ्यएको एक िन्य                    

सिस्
(ङ)  तवद््यिरस्रवीर ब्यि लिबिे िनोनरन गरेको एक ब्यिक र एक ब्यलिक्य गरवी २ िन्य         सिस्
(ि)  तवद््यिरको प्र्यध्यन्यध््यपक                                                                     सिस् सचिव 

(२)  तनरि २७ को १ को िण् क, ि र ग बि्ेयदििक्य सिस्हरुिध्बे्यट सोहवीे समिततिे िरन गरेको व्यक्ति 
अध्षि हुनेछ । 

(३)  तवद््यिर ब्वस््यपन समिततको अध्षि छनौट नभएसम्मक्य ि्यमग व्य अध्षिको अनुपस्स्तति्य 
सम्बम्न्त वि्यको वि्य अध्षििे बठैकको अध्षित्य गननेछ ।

(४)  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको क्यर्ष अवसध ३ वर्षको हुनेछ । 
(५)  र्यजिन्यि्य स्वीकृत गनने : व्यवस््यपन समिततक्य सिस्को र्यजिन्यि्य सो समिततक्य अध्षििे र व्यवस््यपन 

समिततक्य अध्षिको र्यजिन्यि्य सम्बम्न्त व्यवस््यपन समिततिे स्वीकृत गननेछ ।
६)  रो तनरि्यविवी ि्यगूहुनुअसघ प्रिलित तनरि अनुस्यर गठन भै पि्यवधवी क्यरि रहके्य तवद््यिर व्यवस््यपन 

समितत पि्यवधवी क्यरि रहसेम्म रस तनरि्यनुस्यर गठन भएको ि्यतननेछ । 
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     तर अध्षिको पि ररति रहेको अवस््यि्य त्स्ो सिस्को र्यजिन्यि्य व्यवस््यपन समिततको वररष् 

सिस्िे स्वीकृत गननेछ । स्यथि ै तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको बठैकि्य ब्यिलिबक्य प्रतततनधवीहरुिे 
र्यिेको दृतष्कोण तनण्षर पुस्स्क्यि्य उले्ि गनु्ष पननेछ तर प्रिलित क्यनुन तवपररतक्य कुनै तनण्षर 
भएकोि्य ब्यिप्रतततनधवीहरुि्यई जिम्मवे्यर बन्यईनेछैन ।

(७)  अक्भभ्यवकको अक्भिेि र्यख्ने : 
(क)  तवद््यिरिे क्शषि्य श्यि्यिे तोदकदिएको ढ्यिँ्यि्य तवद््यथिजीको अक्भिेि र्यखि्य तवद््यथिजीक्य 

आि्य, ब्यब,ु ि्यि,ु दििवी, ब्यि,े बज्यैं, स्यसु, ससुर्य िध् ेभन्य्ष गन्ष आउनेको  न्यि, थिर, ठेग्यन्य 
अक्भभ्यवकको रुपि्य उले्ि गनु्ष पछ्ष  र त्स््य अक्भभ्यवक नभएक्य तवद््यथिजीको हकि्य तवद््यथिजी 
ि्यइ संरषिकत्व प्रि्यनगनने ब्क्तिको अक्भिेि र्यख्नु पननेछ ।

(ि)  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको गठन प्रदक्र्यि्य तवद््यथिजीक्य आि्य, ब्यब,ु व्यि,े बज्यैं, स्यसु, 
ससुर्य ि्यत्र अक्भभ्यवक ि्यतनने छन ्।

(ग)  उपतनरि (७)(क) बिोजिि तवद््यथिजीि्यई संरषिकत्व प्रि्यन गनने व्यक्तिि्यई अक्भभ्यवकको 
रुपि्य अक्भिेि र्यखि्य तनििे संरषिकत्व प्रि्यन गरेको व्यहोर्य सम्बम्न्त वि्यब्यट प्रि्यक्णत 
गर्यएको हुनु पननेछ ।

२८.  व्यवस््यपन समिततको सिस् छनौट सम्बन्वी व्यवस््य : (१) प्रध्यन्यध््यपकिे तनरि २७ को उपतनरि (१) 
बिोजििको व्यवस््यपन समिततको छनौट गन्षको ि्यमग तत््यिको व्यवस््यपन समिततको क्यर्ष अवसध सि्यप्त 
हुनुभन््य ततस दिन अग्यवै स्यत दिनको सूिन्य दिई अक्भभ्यवकको भेि्य गर्यउनु पननेछ । 
   तर कुनै क्यरणिे व्यवस््यपन समितत तवघटन भएको व्य व्यवस््यपन समिततको सिस्को पि ररति 

भएको अवस््यि्य त्सरवी तवघटन व्य ररति भएको मिततिे पन„् दिन क्भत्र व्यवस््यपन समितत व्य ररति 
सिस्को छनौटको ि्यमग रस तनरि बिोजिि सूिन्य दिई अक्भभ्यवकको भेि्य गर्यउनु पननेछ ।

(२)  उपतनरि (१) बिोजिि सिस् छनौट गनने सम्बन्ि्य अक्भभ्यवकि्यई सहरोग गन्षको ि्यमग सम्बम्न्त 
तनरवीषिक व्य तनि उपिब्ध नभएि्य क्शषि्य असधकृतिे िट्यएको असधकृतको संरोिकत्वि्य प्रध्यन्यध््यपक, 
स्ोत व्यक्ति र सम्बम्न्त वि्य अध्षििे तोकेको ब्क्ति रहकेो ि्यर सिस्वीर छनौट सहरोग समितत गठन 
गननेछ ।

(३)  व्यवस््यपन समिततको अध्षि र सिस्हरू छनौट सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध क्यर्षप्यलिक्यिे तोके बिोजिि 
हुनेछ ।

२९. व्यवस््यपन समिततको बठैक सम्बन्वी क्यर्षतवसध : (१) व्यवस््यपन समिततको बठैक िईु िदहन्यि्य कतिवीि्य एक 
पटक  बस्छे ।
(२)  व्यवस््यपन समिततको बठैक समिततको अध्षिको तनिनेशनि्य सिस्–सचिविे बोि्यउनेछ । 
(३)  उपतनरि (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन व्यवस््यपन समिततक्य एक ततह्यई सिस्िे लिखित 

अनुरोध गरेि्य व्यवस््यपन समिततको सिस्–सचिविे िदहिेसुकै पतन व्यवस््यपन समिततको बठैक 
बोि्यउनु पननेछ । 

(४)  व्यवस््यपन समिततको बठैकि्य छिफि हुने तवरर सूिवी सिस्–सचिविे स्यध्यरणतर्य अठि्यलिस 
घण्ट्यअग्यवै सिस्हरूि्यई दिनु पननेछ । 

(५)  व्यवस््यपन समितति्य तत््यि क्यरि रहके्य पि्यस प्रततशत भन््य बढवी सिस्हरू उपस्स्त भएि्य 
व्यवस््यपन समिततको बठैकको ि्यमग गणपूरक संख्य पुगेको ि्यतननेछ । 

६)  व्यवस््यपन समिततको बठैकको अध्षित्य अध्षििे र तनिको अनुपस्स्तति्य िषे् सिस्िे गननेछ । 
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(७)  व्यवस््यपन समिततको बठैकि्य बहुितको र्यर ि्यन्य हुनेछ र ित बर्यबर भएि्य बठैकको अध्षित्य गनने 

व्यक्तििे तनण्य्षरक ित दिन सके्छ । 
८)  सम्बसधत क्शषि्य असधकृत र स्ोत व्यक्तिि्यई तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको बठैकि्य पर्षवेषिकको रुपि्य 

भ्यगलिन आिन्त्रण गन्ष सदकनेछ ।
(९)  व्यवस््यपन समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध व्यवस््यपन समितत आफैं िे तनध्य्षरण गरे बिोजिि 

हुनेछ ।
१०)  संस््यगत तवद््यिरको सञ््यिन रेििेि र व्यवस््यपन गन्षक्य ि्यमग प्रते्क तवद््यिरि्य िेह्यरक्य सिस्हरु 

रहकेो एक तवद््यिर ब्वस््यपन समितत रहनेछ 
क)  तवद््यिरको संस््यपक व्य िग्यनवीकत्य्षहरु तवीन िन्य िध्बे्यट तवद््यिरको ससफ्यररसि्य प्रिुि 

प्रश्यशकरीर असधकृतिे िनोतनत गरेको व्यक्ति                                            अध्षि
ि)  अक्भभ्यवकहरु िध्बे्यट कतिवीि्य एक िन्य िदहि्य सदहत तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे 

िनोतनत गरेको तवीन िन्य                     सिस्
ग)  स््यनवीर क्शषि्यप्रिेवी व्य सि्यिसेववीहरुिध्बे्यट नगरप्यलिक्यिे िनोतनत गरेको एक िन्य 

सिस् 
घ)  सम्बम्न्त तवद््यिरको क्शषिकब्यट आफुहरु िध्बे्यट छ्यनवी पठ्यएको एक िन्य    सिस्
ङ)  तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपक          सिस् सिवीव

(११)  तनरि १० को (क), (ि), (ग) बिोजिि छ्यतनएक्य व्य िन्यदेनत सिस्को पि्यवधवी तवीन वर्ष हुनेछ । 
त्स््य अध्षि व्य सिस्िे आफनो पि अनुस्यरको आिरण नगररएको िेखिएि्य त्सरवी छ्यतनने व्य 
िनोनरन गनने असधक्यरवी पध्यसधक्यरवी व्य तनक्यरिे तनिि्यई िनुसुकै बित पिब्यट हट्यउन सके्छ । तर 
पिब्यट हट्यउनु असघ तनिि्यई आफनो सफ्यई पेस गनने िौक्यब्यट वजञ्त गररने छैन ।

३०.  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको अध्षि र सिस् हुन नसके् : िेह्यरको व्यक्ति व्यवस््यपन समिततको अध्षि र 
सिस् हुन सके् छैन :
(क) गैर नेप्यिवी न्यगररक, 
(ि)  एक््यइस वर्ष उिेर पूर्य नभएको (ब्यि लिबको प्रतततनधवी ब्यहके) ,      
(ग)  प्रिलित क्यनुनबिोजिि क्यिो सूिवीि्य परेको,
(घ)  नैततक पतन िेखिने फौिि्यरवी अक्भरोगि्य अि्यितब्यट कसुरि्यर ठहररएको ,
(ङ)  अध्षिको हकि्य सम्बम्न्त तहअनुस्यरको रोग्त्य नपुगेको व्यक्ति
(ि)  अन्य तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी ।  

३१.  व्यवस््यपन समितत तवघटन गन्ष सके् : िेह्यरक्य अवस््यि्य क्शषि्य समिततको ससफ्यररसि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 
समितत तवघटन गन्ष सके्छ  –
(क) तवद््यिरको सम्पचत्त दहन्यमिन्य गरेि्य, 
(ि) तवद््यिरको शैक्षिक व्यत्यवरण िल्बल््यएि्य,  
(ग) प्रिलित क्यनुन तथि्य नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर तथि्य नगरप्यलिक्यको नवीतत एवि ्दहत तवपरवीत क्यि गरेि्य,  
(घ) सम्बम्न्त तनक्यर व्य असधक्यरवीिे दिएको क्यनुन अनुस्यरको तनिनेशन पटक–पटक उल्घन गरेि्य, 
(ङ) तबघटन गनु्ष असघ उति समितति्यई सफ्यइ पेश गनने िौक्य दिइने छ ।

३२. स्यिुि्ययरक तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : (१) रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र 
िेखिएक्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य अततररति स्यिुि्ययरक तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र 
असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
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(क) तवद््यिरको सञ््यिन, रेििेि, तनरवीषिण र व्यवस््यपन गनने,                                                   
(ि) तवद््यिरको ि्यमग ि्यदहने आर्थिक स्ोत िुट्यउने, 
(ग)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीि्यई त्यलििको ि्यमग छनौट गनने, 
(घ)  िस िदहन्य व्य सोभन््य बढवी अवसधको त्यलििि्य ि्यने क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीि्यई त्यलििब्यट 

फकने पलछ कतिवीि्य तवीन वर्ष तवद््यिरि्य सेव्य गनु्षपनने सम्बन्ि्य सत्षहरू तनध्य्षरण गरवी 
कवलुिरतन्यि्य गर्यउने, 

(ङ) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको सेव्यको सुरषि्यको ि्यमग पहि गनने, 
(ि)  तवद््यिरको स्ोतब्यट व्यहोनने गरवी क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी तनरतुि गनने र त्सरवी तनरतुि क्शषिक 

तथि्य कि्षि्यरवीि्यई नेप्यि सरक्यरिे सि्यन तहक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीि्यई तोदकदिएको तिब 
से्िि्य नघट्यई तिब भत्त्य दिने,  

(छ)  नेप्यि सरक्यरब्यट स्वीकृत िरवन्वीको क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको पि ररति हुन आएि्य स््यरवी 
पूर्तको ि्यमग सो पि ररति भएको मिततिे पन„् दिनक्भत्र क्शषि्य श्यि्यि्य िेिवी पठ्यउने, 

(ि)  तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको ह्यजिरवी ि्यिँ गरवी गरि हुने क्शषिक व्य कि्षि्यरवी उपर 
आवश्यक क्यरब्यहवी गनने,

(झ)  कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई रस तनरि्यविवीबिोजिि व्यवस््यपन समिततिे क्यरब्यहवी गन्ष 
प्यउने तवररि्य तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी गरवी त्सको ि्यनक्यरवी क्शषि्य श्यि्यि्यई दिने तथि्य आफूि्यई 
क्यरब्यहवी गन्ष असधक्यर नभएको तवररि्य क्यरब्यहवीको ि्यमग ससफ्यररस गनु्षपनने भएि्य आवश्यकत्य 
अनुस्यर आफनो र्यर सदहतको प्रततवेिन क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउने,

(ञ)  तवद््यिरको शैक्षिक स्र वमृद् गन्ष आवश्यक स्यि्यन तथि्य शैक्षिक स्यिग्वीहरूको व्यवस््य गनने,  
(ट)  नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यरब्यट सञ््यिन हुने तवक्भन्न क्यर्षक्िहरूि्य तवद््यिरि्यई सररक 

गर्यउने, 
(ठ)  तवद््यथिजीहरूिे प्यिन्य गनु्ष पनने आि्यर संदहत्य बन्यई ि्यगू गनने, 
(ि) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको अक्भिेि अध््यवसधक गर्यई र्यख्ने, 
(ढ) प्रते्क वर्ष तवद््यिरक्य िन््यि्यत्य र अक्भभ्यवकहरूको भेि्य गर्यई तवद््यिरको असघल्ो 

शैक्षिक वर्षको आर, व्यर तथि्य शैक्षिक उपिप्ब्ध र आग्यिवी वर्षको शैक्षिक क्यर्षक्िको सम्बन्ि्य 
ि्यनक्यरवी गर्यउने, 

(ण)  तवद््यिरको ससफ्यररसि्य नगरप्यलिक्यब्यट तोदकएको िेि्य परवीषिकि्यफ्ष त िेि्य परवीषिण गर्यउने 
, 

(त)  तवद््यथिजी, क्शषिक, कि्षि्यरवी तथि्य अक्भभ्यवकि्यई तवद््यिरको तवक्यस तथि्य पठनप्यठनतफ्ष   
उत्परेरत गनने व्यवस््य मिि्यउने,

(थि)  तवद््यथिजीि्यई उपिब्ध गर्यइएको छ्यत्रवचृत्त रकि प्रि्यन गनने, 
(ि)  तनरवीषिकिे तवद््यिरको िेक ि्यिँ व्य तनरवीषिण गि्य्ष ह्यजिरवी पुस्स्क्य व्य तवदु्तवीर ह्यजिरवीि्य 

गरि िन्यएकोि्य त्स््य गरि भएक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको गरि भएक्य दिनको तिब कट्वी 
गनने, 

(ध)  व्यवस््यपन समिततको सचिव्यिर तवद््यिर भवनि्य र्यख्ने तथि्य तवद््यिरको क्यगिपत्र र 
अक्भिेि सुरक्षित गनने, 

(न)  स््यनवीर तहसँग सिन्वर गरवी शैक्षिक तवक्यसक्य क्यर्षक्िहरु सञ््यिन गनने,
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(प)  तवद््यिरि्य िक्षित सिूहक्य ि्यमग तवशेर प्रकृततको शैक्षिक क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष आवश्यक 

िेखिएि्य स््यनवीर तह तथि्य स््यनवीर क्शषि्य श्यि्य ि्यफ्ष त गनने,
(फ) व्यर्रक रुपि्य तवद््यिरक्य ि्यमग आवश्यक ि्यिस्यि्यन, िसिन् स्यिग्वीको िररि रोिन्य 

स्वीकृत गनने,
(ब)  तवद््यिरको तवपि, िोखिि अवस््य िेि्यिोि्य गरवी प्रभ्यव न्यनूवीकरणक्य ि्यमग क्यर्षरोिन्य 

बिोजिि क्यर्य्षन्वरन गनने, 
(भ)  तवद््यिरको िि अिि सम्पचत्तको संरषिण र सिपुरोग गनने,
(ि)  आफनै स्ोतब्यट तनरतुि हुने क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको सेव्य, सत्ष तथि्य तवभ्यगवीर क्यरब्यहवीि्यई 

व्यवस्स्त गन्ष क्यर्षतवसध बन्यई क्शषि्य समिततब्यट स्वीकृत गर्यई ि्यगू गनने,
(र) स््यनवीर तह, स््यनवीर क्शषि्य समितत र क्शषि्य श्यि्यिे दिएको तनिनेशन अनुरूप क्यि गनने, 
(र) क्शषिक एवं कि्षि्यरवीि्यई ि्यपिण् बन्यई पुरसृ्त गनने, 
(ि) तवद््यिरको पढ्यई व्यवह्यररक, सवीपिूिक, र स्रवीर बन्यउन प्रततस्पधजी तथि्य सहरोगवी भूमिक्य 

िेलने,  
(व) प्रते्क वर्ष तवद््यिरक्य ि्यत्यहरु र अक्भभ्यवकहरूको भेि्य गर्यई तवद््यिरको असघल्ो शैक्षिक 

वर्षको आर, व्यर तथि्य शैक्षिक उपिप्ब्ध र आग्यिवी वर्षको शैक्षिक क्यर्षक्िको सम्बन्ि्य 
स्यि्यजिक परवीषिण गर्यउने, 

(२)  व्यवस््यपन समिततिे आफनो असधक्यरिध् ेआवश्यकत्यअनुस्यर केहवी असधक्यर व्यवस््यपन समिततको 
सिस्–सचिवि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।

३३.  संस््यगत तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : (१) रस तनरि्यविवीि्य अन्यत्र िेखिएक्य 
क्यि, कत्षव्य र असधक्यरक्य अततररति संस््यगत तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर 
िेह्यरबिोजिि   हुनेछ :

(क) तवद््यिरको सञ््यिन, रेििेि, तनरवीषिण र व्यवस््यपन गनने,                                                   
(ि) तवद््यिरको ि्यमग आवश्यक भौततक स्यधनको व्यवस््य गनने, 
(ग)  तवद््यिरको िि अिि सम्पचत्तको सुरषि्य र संरषिण गनने, 
(घ)  तवद््यिरि्य स्च् शैक्षिक व्यत्यवरण क्यरि र्यख्ने, 
(ङ) नेप्यि सरक्यरिे ि्यगू गरेको प्यठ्यक्ि तथि्य प्यठ्यपुस्क अतनव्यर्षरुपि्य ि्यगू गनने र अन्य 

सहरोगवी प्यठ्यपुस्कहरु पढ्यउन आवश्यक िेखिएि्य र्यतष््र प्यठरक्ि तथि्य तवक्यस तथि्य 
िूल््यङ्कन परररद््यट स्वीकृदत लिएक्य प्यठ्यपुस्क तथि्य सन्भ्ष स्यिग्वीहरु प्ररोगि्य ल््यउन 
सदकनेछ ।

(ि)  आरोगब्यट अध््यपन अनुितत पत्र लिई प्रिलित क्यनुन बिोजिि क्शषिक पिको ि्यमग 
उम्मिेव्यरहुन रोग्त्य पूर्य गरेको व्यक्तिि्यई क्शषिक पिि्य तनरकु्ति गनने, 

(छ)  नेप्यि सरक्यरिे तोदकदिएको तिब से्िि्य नघट्यई क्शषिकि्यई तिब दिने,
(ि)  अनुश्यसनहवीन क्शषिक उपर क्यरब्यहवी गनने,
(झ)  नेप्यि सरक्यरिे दिइएक्य तनिनेशनहरुको प्यिन्य गनने,
(ञ)  तवद््यिरको शैक्षिक स्र वमृद् गन्ष आवश्यक स्यि्यन तथि्य शैक्षिक स्यिग्वीहरूको व्यवस््य गनने,  
(ट)  नेप्यि सरक्यरब्यट सञ््यिन हुने तवक्भन्न क्यर्षक्िहरूि्य तवद््यिरि्यई सररक गर्यउने, 
(ठ)  तवद््यथिजीहरूिे प्यिन्य गनु्ष पनने आि्यरसंदहत्य बन्यई ि्यगू गनने, 
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       (२) शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत सञ््यिन भएक्य तवद््यिरहरुको सञ््यिन रेििेि तथि्य व्यवस््यपन सम्बन्वी 

व्यवस््य  तोदकए बिोजिि हुनेछ । 
३४.  क्शषिक अक्भभ्यवक संघ सम्बन्वी व्यवस््य : (१) प्रते्क तवद््यिरक्य क्शषिक र अक्भभ्यवकहरू 

सिस् रहेको एक क्शषिक अक्भभ्यवक संघ रहनेछ ।            
 (२)  व्यवस््यपन समिततिे अक्भभ्यवकहरूको भेि्य गर्यई सो समिततको अध्षि, प्रध्यन्यध््यपक तथि्य कतिवीि्य 

एक िन्य क्शषिक र अक्भभ्यवकहरू सिेत रहने गरवी बढवीि्य एघ्यर सिस्वीर क्शषिक–अक्भभ्यवक संघको 
क्यर्षक्यरवी समितत गठन गनु्ष पननेछ । 

 (३)  स्ोत कषि्य सञ््यलित तवद््यिरि्य उपतनरि (२) बिोजिि क्शषिक अक्भभ्यवक संघको क्यर्षक्यरवी समितत 
गठन गि्य्ष अप्यङ्गत्य भएक्य तवद््यथिजीक्य कतिवीि्य एक िन्य अक्भभ्यवक हुनु पननेछ । 

(४)  उपतनरि (२) र (३) बिोजिि गदठत क्यर्षक्यरवी समिततक्य सिस्को पि्यवसध ि्यर वर्षको हुनेछ । 
(५) उपतनरि (२) बिोजििको क्यर्षक्यरवी समिततको बठैक तवीन िदहन्यि्य कतिवीि्य एकपटक बस्छे र सो 

समिततको बठैक सम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध क्यर्षक्यरवी समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे बिोजिि हुनेछ ।  
(६)  उपतनरि (२) बिोजििको क्यर्षक्यरवी समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क)  तवद््यिरि्य क्शषि्यको गुणस्र क्यरि गन्षको ि्यमग आवश्यक क्यि गनने,  

(ि)  रस तनरि्यविवीबिोजिि तवद््यिरिे शुल्क तनध्य्षरण गरे नगरेको सम्बन्ि्य अनुगिन गनने तथि्य 
सो सम्बन्ि्य तवद््यिरि्यई आवश्यक सुझ्यव दिने, 

(ग)  तवद््यिरको शैक्षिक गतततवसधब्यरे तनरमित ि्यनक्यरवी र्यख्ने तथि्य सो सम्बन्ि्य क्शषिक, तवद््यथिजी र 
अक्भभ्यवक बवीि तनरमित अन्रदक्र्य गनने ।  

घ)  प्रते्क वर्ष तवद््यिरको स्यि्यजिक परवीषिण गन्षक्य ि्यमग आवस्क ब्वस््य मिि्यउने । 
(ङ)  तवद््यिरि्य हुने सिपूण्ष आर्थिक क्यरोब्यरहरुि्यई िोहोरो िेि्य प्रण्यिवी अनुस्यर र्यख्न आवश्यक 

व्यवस््य मिि्यउने । उति क्यर्षसम्प्यिनक्य ि्यमग आवश्यकत्य अनुस्यर आन्ररक िेि्य पररषिण 
समितत गठन गन्ष सदकनेछ ।

(ि)  तवद््यिरको जिन्सवी व्यवस््यपनि्यई प्रभ्यवक्यरवी रुपि्य ि्यगू गन्ष आवश्यक व्यवस््य मिि्यउने ।
  (७)  उपतनरि (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यगत तवद््यिरको ब्वस््यपन समिततिे रस 

तनरि बिोजिि क्शषिक अक्भभ्यवक संघको क्यर्षक्यरवी समितत गठन गि्य्ष स्यत सिस्ि्य नघट्यई गनु्ष 
पननेछ ।

पररचे्ि ६
प्यठ्यक्ि तथि्य पररषि्य सञ््यिन र सिन्वर

३५.  प्यठ्यक्ि र प्यठ्यस्यि्यग्वी : (१) स््यनवीर तहक्य तवद््यिरहरुि्य पठन प्यठन हुने प्यठ्यक्ि िन्त्र्यिरिे तनध्य्षरण 
गरे बिोजिि हुनेछ ।
(२)  प्यठ्य स्यि्यग्वीको सिरिै सहि उपिब्धत्यको सुतनश्त गन्ष क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक क्यर्षरोिन्य बन्यइ 

ि्यगू गननेछ ।
(३) प्यठ्यक्ि, प्यठरपुस्क, र प्यठरस्यिग्वीि्य सुध्यर तथि्य नर्य ँप्यठ्यक्िको तनि्य्षण गन्ष आवश्यक िेखिएि्य 

क्शषि्य श्यि्यको प्रततवेिनको आध्यरि्य क्शषि्य समिततिे क्यर्षप्यलिक्यि्यई ससफ्यररस गनने र क्यर्षप्यलिक्यको 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
बहुित सिस्को तनण्षरिे िन्त्र्यिरि्य अनुरोध गनने । 

३६. परवीषि्य सञ््यिन तथि्य सिन्वर समितत : (१) नगरप्यलिक्यको तवद््यिरहरुि्य परवीषि्य सञ््यिन तथि्य सिन्वरको 
ि्यमग िेह्यरको एक परवीषि्य सञ््यिन तथि्य सिन्वर समितत रहनेछ ।

(क)  क्शषि्य समिततको अध्षि                                                 –अध्षि
(ि)  प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत व्य तनििे तोकेको असधकृत              –सिस् 
(ग) जिल््य प्रश्यसन व्य इि्यक्य प्रश्यसन क्यर्य्षिरको असधकृत प्रतततनसध      –सिस् 
(घ) प्रिुि, सम्वम्न्त स््यनवीर तहि्य रहेको नेप्यि प्रहरवी क्यर्य्षिर             –सिस् 
(ङ) प्रिुि, सम्बम्न्त स््यनवीर तहि्य रहेको शसत्र  प्रहरवी बि                      –सिस्
(ि) क्शषि्य असधकृत                                                                        –सिस् सचिव 

(२)  परवीषि्य सञ््यिन तथि्य सिन्वर समिततको बठैक सम्बन्वी क्यर्षतवसध सो समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे 
बिोजिि हुनेछ । 

(३)  स््यनवीर तहको षिते्र्यसधक्यर ब्यदहरको शैक्षिक तहको परवीषि्य सञ््यिन गन्ष सम्बम्न्त तनक्यरब्यट भएको 
व्यवस््य बिोजिि  समिततिे सहिवीकरण र सिन्वर गननेछ ।

(४)  कषि्य ५ र कषि्य ८ को परवीषि्य सञ््यिन क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत ि्यपिण् बिोजिि समिततिे गननेछ । 
(५)  उपतनरि ३ र ४ ब्यहकेको कषि्यहरुको परवीषि्य सञ््यिन समिततिे तनध्य्षरण गरेको ि्यपिण् बिोजिि 

तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको तनिनेशनि्य प्रध्यन्यध््यपकिे गननेछ । 
३७.  संस््यगत तवद््यिरिे परवीषि्य शुल्कब्यपतको रकि िम्म्य गनु्ष पनने: (१) तनरि ३६ को ४ विोजिि परवीषि्य गि्य्ष 

क्शषि्य समिततिे तोके विोजििको शुल्क सम्वम्न्त संस््यगत तवद््यिरिे स््यनवीर सजञ्तकोरि्य िम्म्य गनु्ष पननेछ। 
(२ ) संस््यगत तवद््यिरिे तोदकएको रजिष््शेन, परवीषि्य तथि्य प्रि्यणपत्र ब्यपतको तवद््यथिजीहरुब्यट लिएको शुल्क 

परवीषि्य सञ््यिन गनने तनक्यरको ि्यत्यि्य िम्म्य गरवी त्सको ि्यनक्यरवी सिेत दिनु पननेछ ।
३८.  अनौपि्यररक क्शषि्य, िूर क्शषि्य, सि्यवेशवी क्शषि्य, तनरन्र क्शषि्य, िुि्य क्शषि्य तथि्य बकैश्पिक शैक्षिक क्यर्षक्िको 

सञ््यिन क्यर्षप्यलिक्यिे िन्त्र्यिरब्यट भएको व्यवस््यसँग त्यि्यम्त्य क्यरि हुने गरवी आवश्यक क्यर्षतवसध बन्यई 
गननेछ । 

३९.  शैक्षिक गुणस्र परवीषिण सम्बन्वी व्यवस््य :  (१)  नगरसभ्यिे व्यर्रकरुपि्य क्शषि्यको गुणस्र ि्यपन गरवी 
सुध्यरको ि्यगवी क्यर्षप्यलिक्यि्यई तनिनेशन दिनेछ । क्शषि्य िन्ंत्र्यिरिे बन्यएको गुणस्रको ि्यक्य र प्यठरक्ि 
तवक्यस केन्द्रिे बन्यएको प्यठरक्ि प्र्यरुपि्यई िूि आध्यर ि्यन्नपुनने छ ।
(२) नगरसभ्यिे आफूिध्वे्यट एक िन्य सिस्को संरोिकत्वि्य  समितत बन्यई क्शषि्यको गुणस्र ि्यपन गन्ष 

िग्यई सोको प्रततवेिन ब्यर्रक रुपि्य सभ्य सिषि पेस गन्ष तोके्छ ।
(३)  उपतनरि (२) बिोजिि तोदकएको सिस्िे प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृत सँग सिन्वर गरवी गुणस्र ि्यपन 

र प्रततवेिन तर्यर गननेछ ।
(४)  गुणस्र ि्यपन र प्रततवेिन तर्यरवीको तवसध र ढ्यिँ्य उपतनरि २ बिोजिि तोदकएको सिस् आफैिे 

तनध्य्षरण गरे विोजिि हुनेछ ।
(५)  गुणस्र ि्यपन र प्रततवेिन शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन््य िईु िदहन्य अग्यदि पेस भई सकु् पननेछ ।
 

पररचे्ि–७
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य सम्बन्वी व्यवस््य

४०. प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र स््यपन्य: (१) कुनै संस््यिे प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र स््यपन्य गन्ष ि्यहिे्य अनुिततको 
ि्यमग सम्बम्न्त वि्य क्यर्य्षिरि्य अनुसूिवी–९ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तनवेिन दिनु पननेछ । 
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि तनवेिन पन्ष आएि्य त्स्ो तनवेिनक्य सम्बन्ि्य आवश्यक ि्यिँबझु गि्य्ष 

तनवेिकि्यई प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र स््यपन्य गन्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेको ि्यपिण् तथि्य प्रदक्र्य 
बिोजिि अनुितत दिन िन्यससब िेखिएि्य आवश्यक सत्ष तोकरी अनुसूिवी–१० बिोजििको ढ्यिँ्यि्य 
अनुितत दिन वि्य सचिविे वि्य समितत सिषि पेस   गननेछ । 

 तर स््यतनर तहि्यई आर्थिक ि्ययरत्व पनने गरवी रस्ो केन्द्र िोलिने भएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको अनुितत 
लिनु पननेछ ।   

(३) उपतनरि (२) बिोजिि पेस हुन आएि्य वि्य समिततको तनण्षरब्यट वि्य सचिविे अनुितत दिनेछ ।  
(४)  कुनै संस््यिे उपतनरि (२) बिोजिि तोदकएको सत्ष अनुरूप प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन नगरेि्य 

वि्यअध्षििे त्स्ो केन्द्रि्यई दिएको अनुितत िनुसुकै बित रद् गन्ष सके्छ ।  
४१.  प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र स््यपन्य गन्ष ि्यदहने पूव्य्षध्यर : प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र स््यपन्य गन्षको ि्यमग 

िेह्यरक्य पूव्य्षध्यर पूर्य गरेको हुनु पननेछ :
(क) फर्यदकिो, िुि्य र सुरक्षित भवन भएको,   
(ि) नगरप्यलिक्यिे तोदकदिएको ि्यपिण्बिोजिि िग््यको षिते्रफि र भवन भएको,
(ग)  ब्यि उद््यनको व्यवस््य भएको, 
(घ) सफ्य र स्च् ि्यनेप्यनवीको व्यवस््य भएको,
(ङ) शौि्यिरको र्यम्ो व्यवस््य भएको, 
(ि) ब्यि ब्यलिक्यको हरेि्यह गनने आर्यको व्यवस््य भएको ।  

४२.  स्वीकृत प्यठ्यक्ि प्ररोग गनु्ष पनने : प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्रि्य प्यठ्यक्ि तवक्यस केन्द्रब्यट स्वीकृत प्यठ्यक्ि 
प्ररोग गनु्ष पननेछ । 

पररचे्ि–८
तवद््यथिजी संख्य, भन्य्ष र कषि्य िढ्यउने व्यवस््य

४३.  तवद््यथिजी संख्य: (१) स्यिुि्ययरक/ध्यर्िक तवद््यिरको प्रते्क कषि्यि्य तवद््यथिजी संख्य स्यि्यन्यतर्य ि्यलिस िन्य 
हुनु पननेछ ।  
 (२)  संस््यगत तवद््यिरको प्रते्क कषि्यि्य तवद््यथिजी संख्य स्यि्यन्यतर्य न्यनूति ब्यइस, असधकति िौव्यिवीस 

र औसत तेत्तवीस िन्य हुनु पननेछ ।  
(३)  उपतनरि (१) व्य (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन तवशेर  आवश्यकत्य क्शषि्य दिने तवद््यिरको 

प्रते्क कषि्यि्य रहने तवद््यथिजी संख्य क्शषि्य समिततिे तोके बिोजिि हुनेछ ।  
(४) कुनै कषि्यि्य उपतनरि (१) ि्य िेखिए भन््य बढवी तवद््यथिजी भएि्य तवद््यिरिे व्यवस््यपन समिततको 

अनुितत लिई त्स्ो कषि्यको अकको वग्ष (सेक्न) िोलन सके्छ । 
(५)  उपतनरि (४) बिोजिि कषि्यि्य वग्ष िोलन आवश्यक पूव्य्षध्यरको व्यवस््य व्यवस््यपन समितत र 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
तवद््यिरिे मिि्यउनु पननेछ । 

४४.  भन्य्ष सम्बन्वी व्यवस््य : (१) तवद््यथिजीिे तवद््यिरि्य भन्य्ष हुनको ि्यमग िेह्यर बिोजििको  प्रि्यणपत्र पेस गनु्ष 
पननेछ :

(क) कषि्य छ ि्य भन्य्षहुनक्य ि्यमग कषि्य प्यंिँको र कषि्य नौ ि्य भन्य्ष हुनको ि्यमग आध्यरभूत तहको 
अम्न्ि परवीषि्यि्य उत्तवीण्ष गरेको प्रि्यणपत्र, 

(ि) कषि्य एघ्यरि्य भन्य्ष हुनको ि्यमग कषि्य िसको परवीषि्यि्य उत्तवीण्ष गरेको प्रि्यणपत्र,
(ग)   कषि्य एकि्य ब्यहके अन्य कषि्यि्य भन्य्ष हुनको ि्यमग तवद््यिरिे लिने व्यर्रक परवीषि्यको िब्ध्यङ्क 

र स््यन्यन्रण  प्रि्यणपत्र । 
(२)  तवद््यिरिे शैक्षिक सत्रको बवीिि्य व्य व्यर्रक परवीषि्य उत्तवीण्ष नभएक्य तवद््यथिजीि्यई स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र 

लिई आए पतन अध्रनरत कषि्यभन््य ि्यसथिल्ो कषि्यि्य भन्य्ष गनु्ष हँुिैन । 
(३)  तवद््यिरको एक तहि्य भन्य्ष भएको तवद््यथिजीिे सोहवी तवद््यिरको ि्यसथिल्ो कषि्यि्य पुन: भन्य्ष गनु्ष पनने 

छैन ।  
(४)  तवद््यथिजीिे पदहिो पटक तवद््यिरि्य भन्य्ष हुन आउँि्य स्यध्यरणतर्य आफनो अक्भभ्यवकि्यई स्यथिि्य लिई 

आउनु  पननेछ । 
(५)  तवद््यिरिे तवद््यथिजी भन्य्ष गि्य्ष तन:शुल्क क्शषि्यको प्ररोिनको ि्यमग अक्भभ्यवकको न्यि, ठेग्यन्य सिेतक्य 

तववरण ि्यग गरवी र्यख्नु पननेछ ।
(६)  ि्यर वर्ष उिेर पूर्य नभएक्यि्यई एक कषि्यि्य भन्य्ष र सोह्र बर्ष उिेर पूर्य नभएक्यि्यई ि्यध्मिक तह 

उत्तवीण्ष परवीषि्यि्य सि्यवेश गररने छैन ।
४५.  तवद््यिरि्य भन्य्ष नभई अध्रन गनने व्यक्तिको परवीषि्य सम्बन्वी व्यवस््य : (१) क्शषि्य श्यि्यिे तवद््यिरि्य भन्य्ष 

नभई तनिवी रूपि्य अध्रन गरेको व्यक्तिि्यई तवद््यिरिे ससफ्यररस गरेको तनिको षिित्य र स्रको आध्यरि्य 
तवद््यिरब्यट लिइने कषि्य आठसम्मको व्यर्रक परवीषि्यि्य स्यिेि हुनको ि्यमग भन्य्ष गन्ष आवश्यक व्यवस््य गन्ष 
सके्छ ।  
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि परवीषि्य दिन ि्यहने व्यक्तििे क्शषि्य श्यि्यिे तोकेको तवद््यिर र सिरि्य सो 

क्यर्य्षिरिे तोकेको शुल्क बझु्यई परवीषि्य फ्यर्यि भनर्’ पननेछ ।
(३)  उपतनरि (१) बिोजिि परवीषि्य दिन ि्यहने व्यक्तििे िनु कषि्यको व्यर्रक परवीषि्य दिन ि्यहेको हो सो 

भन््य िईु कषि्य तिसम्मको तवद््यिरब्यट लिइएको व्यर्रक परवीषि्य उत्तवीण्ष गरेको प्रि्यणपत्र पेश गनु्ष 
पननेछ।

 (४)  ि्यसथि ि ेसुकै िेखिएत्यपतन िुि्य वैकश्पिक तवद््यिरि्य पढेक्य तवद््यर्थिको परवीषि्य सम्बम्न् व्यवस््य स‹वीर 
क्शषि्य िन्त्र्यिरिे तोके बिोजिि हुनेछ । 

४६. स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र सम्बन्वी व्यवस््य: (१) कुनै तवद््यथिजीिे स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र लिनु परेि्य अक्भभ्यवकको 
ससफ्यररस सदहत तवद््यिर छ्यि्नु परेको रथि्यथि्ष तववरण िुि्यई प्रध्यन्यध््यपक सिषि तनवेिन दिनु पननेछ ।  
(२) उपतनरि (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कषि्य िस र ब्यह्रि्य अध्रन गनने तवद््यथिजीि्यई 

स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दिइने छैन । 
    तर िेह्यरक्य अवस््यि्य शैक्षिकसत्र सुरु भएको िईु िदहन्यक्भत्र स््यन्यन्रण भई आउने तवद््यिरको 

ससफ्यररसि्य क्शषि्य श्यि्यको सहितत लिई स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दिन सदकनेछ :
(क)  स््यन्यन्रण हुने तवद््यथिजीको अक्भभ्यवक कि्षि्यरवी रहछे र तनिको अन्यत्र सरुव्य भएि्य, 
(ि)  अक्भभ्यवकिे बस्यई सर्यई गरेको ससफ्यररस प्र्यप्त भएि्य,
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(ग) तवद््यथिजी तबर्यिवी भएको क्यरणिे सोहवी स््यनि्य र्यख्न नहुने भनवी प्रिलित क्यनुन बिोजिि स्वीकृत 

चिदकत्सकिे ससफ्यररस गरेि्य व्य
(घ)  अन्य कुनै िन्यससव क्यरणिे तवद््यथिजी अन्यत्र स््यन्यन्रण हुनु परेि्य ।

(३)  उपतनरि (१) बिोजिि तनवेिन पन्ष आएि्य प्रध्यन्यध््यपकिे तवद््यिरिे तोके बिोजििको शुल्क लिई 
स्यत दिनक्भत्र स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दिनु पननेछ ।  

(४)  प्रध्यन्यध््यपकिे उपतनरि (३) बिोजििको अवसधक्भत्र स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र नदिएि्य सम्बम्न्त 
तवद््यथिजीिे क्शषि्य असधकृत सिषि उिरुवी दिन सके्छ र त्सरवी उिरुवी पन्ष आएि्य क्शषि्य असधकृतिे 
ि्यिँबझु गरवी स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दिन उपरतुि िेिेि्य प्रध्यन्यध््यपकि्यई रथि्यशवीघ् स््यन्यन्रण 
प्रि्यणपत्र दिन तनिनेशन दिनेछ । 

(५)  सक्ि स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र हर्यएि्य व्य नष् भएि्य सम्बम्न्त तवद््यथिजी व्य तनिको अक्भभ्यवकिे 
प्रततलितपको ि्यमग त्सको व्यहोर्य िुि्यई सम्बम्न्त तवद््यिरि्य तनवेिन दिन सके्छ र त्सरवी पन्ष 
आएको तनवेिन िन्यससव िेखिएि्य प्रध्यन्यध््यपकिे तनवेिकि्यई स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्रको प्रततलितप 
दिनेछ । 

(६)  तवद््यिरिे कुनै तवद््यथिजीि्यई आफूिे अध््यपन नगर्यएको कषि्यको स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दिएि्य त्स्ो 
प्रि्यणपत्र दिने प्रध्यन्यध््यपकि्यई क्यनुनबिोजिि क्यरब्यहवी गररनेछ र त्सरवी दिएको स््यन्यन्रण 
प्रि्यणपत्र रद् हुनेछ । 

(७)  संस््यगत तवद््यिरको हकि्य तवद््यथिजीिे िनु िदहन्यि्य स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र ि्यगेको छ सो िदहन्यसम्मको 
ि्यससक पढ्यई शुल्क र अन्य िस्रु सोहवी तवद््यिरि्य बझु्यउनु पननेछ । तवद््यथिजीिे ि्यिो तबि्य (व्यर्रक 
ि्यिो व्य गिजीको तबि्य) को असघल्ो िदहन्यि्य स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र ि्यग् आएि्य सो तबि्यको शुल्क र 
अरु िस्रु सोहवी तवद््यिरि्य बझु्यउनु पननेछ । 

(८)  तवद््यिरिे तवद््यथिजीि्यई स््यन्यन्रण प्रि्यणपत्र दििँ्य सो प्रि्यणपत्र प्यउने तवद््यथिजी व्य तनिको 
अक्भभ्यवकको रवीतपूव्षक भरप्यई गर्यउनु पननेछ । 

४७.  स्र वमृद्को ि्यमग भन्य्ष हुन ि्यहने तवद््यथिजीि्यई भन्य्ष गनु्ष पनने : कषि्य िस र कषि्य ब्यह्रि्य स्र वमृद् गनने उदे्श्यिे 
तवद््यथिजी पुन: सोहवी तवद््यिर र कषि्यि्य अध्रन गन्ष आएि्य तवद््यिरिे त्स्ो तवद््यथिजीि्यई भन्य्ष गनु्ष पननेछ । 

४८.  व्यर्रक परवीषि्य नदिने तवद््यथिजीि्यई कषि्य िढ्यउने सम्बन्वी व्यवस््य : कुनै तवद््यथिजी तबर्यिवी परवी व्य तनिको क्यब ू
ब्यदहरको पररस्स्ततको क्यरण तनििे व्यर्रक परवीषि्य दिन नसकेको सम्बन्ि्य तनिको अक्भभ्यवकिे त्सको 
प्रि्यण सदहत तनवेिन दिएि्य प्रध्यन्यध््यपकिे सो सम्बन्ि्य ि्यिँबझु गि्य्ष तनवेिनको व्यहोर्य िन्यससव िेखिएि्य 
तवद््यिरि्य भएको अक्भिेिब्यट त्स्ो तवद््यथिजीिे अन्य परवीषि्यि्य र्यम्ो गरेको िेिेि्य आवश्यकत्य अनुस्यर िुख 
िुख तवररको परवीषि्य लिई सो तवद््यथिजीि्यई कषि्य िढ्यउन सके्छ । 
 तर,  
(१)  शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक िदहन्य पलछ कुनै तवद््यथिजीि्यई कषि्य िढ्यइने छैन । 
(२) कषि्य नौ र एघ्यरि्य कुनै तवद््यथिजीि्यई कषि्य िढ्यइने छैन । 

४९.  कषि्य िढ्यउने सम्बन्वी अन्य व्यवस््य : अस्यध्यरण प्रततभ्य भएक्य तवद््यथिजीि्यई प्रध्यन्यध््यपकिे सो कषि्यि्य 
अध््यपन गनने क्शषिकहरूको ससफ्यररसि्य बढवीि्य एक कषि्य िढ्यउन सके्छ ।
तर कषि्य नौ र एघ्यरि्य कषि्य िढ्यउन सदकने छैन । 

५०.  शैक्षिक सत्र, भन्य्ष गनने सिर र क्यि गनने दिन : (१) तवद््यिरको शैक्षिक सत्र प्रते्क वर्षको वैश्यि एक गतेिेखि 
प्र्यरम् भई िैत्र िस्यन्सम्म क्यरि रहनेछ । 
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(२)  उपतनरि (१)  ि्य िुन सुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कषि्य एघ्यर र ब्यह्रको हकि्य शैक्षिक सत्र श््यवण 

िदहन्यब्यट सुरु हुनेछ । 
(३)  तवद््यिरिे शैक्षिक सत्र सुरु भएको मिततिे स्यि्यन्यतर्य एक िदहन्यक्भत्र नर्य ँतवद््यथिजी भन्य्ष लिई सकु् 

पननेछ ।  
(४)  उपतनरि (३) बिोजििको अवसध नघ्यई कुनै तवद््यथिजी भन्य्ष हुन आएि्य तवद््यिरिे त्स्ो तवद््यथिजीको 

अध्रनको स्र परवीषिण गि्य्ष तनििे सो कषि्यि्य भन्य्ष भई व्यर्रक परवीषि्य उत्तवीण्ष गन्ष सके् िेखिएि्य 
त्स्ो तवद््यथिजीि्यई अकको एक िदहन्यसम्म भन्य्ष गन्ष सदकनेछ । 

(५)  कुनै पतन तवद््यिरिे शैक्षिक सत्र सुरु नभई तवद््यथिजी भन्य्ष गनु्ष गर्यउनु हुिैन । 
 तर कषि्य एकको उिेर सिूह भन््य कि उिेर भएक्य ब्यिब्यलिक्यको हकि्य  प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्यि्य 

भन्य्षको क्यर्ष गन्ष ब्यध्य पनने छैन ।  
(७)  तवद््यिरको एक शैक्षिक सत्रि्य क्यि गनने दिन अध््यपन सिर कतिवीि्य िईुसर बवीस दिन हुनेछ । 
(८)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपकिे हप्त्यको कतिवीि्य ब्यह्र, सह्यरक प्रध्यन्यध््यपकिे हप्त्यको 

कतिवीि्य अठ्यर र क्शषिकिे हप्त्यि्य कतिवीि्य छब्वीस कषि्य अध््यपन गर्यउनु पननेछ । 
(९)  भौततक पूव्य्षध्यर पूर्य गन्ष नसकेक्य तवद््यिरिे तोदकएको प्यठ्यभ्यरि्य नघटन्े गरवी तवद््यथिजी संख्यको 

आध्यरि्य एकै दिनि्य एकभन््य बढवी सिर (ससफ्) ि्य कषि्य सञ््यिन गन्ष सके्छ । 
 तर कषि्य सञ््यिन गि्य्ष आध्यरभूत तह व्य ि्यध्मिक तहक्य कषि्यहरु एकै सिर (ससफ्) ि्य सञ््यिन गनु्ष 

पननेछ ।
५१. तवद््यिर तबि्य सम्वन्वी व्यवस््य (१) नेप्यि सरक्यरिे तोकेको स्यव्षितनक तबि्यसं“ग त्यि्यम्त्य क्यरि हुने गरवी 

नगर क्शषि्य असधकृतिे क्शषि्य समिततको सहितति्य तवद््यिरि्य स्यव्षितनक तबि्य तनध्य्षरण गन्ष सके्छ ।
(२)  क्शषि्य श्यि्यको तनिनेशनि्य एक शैक्षिक सत्रि्य दहउँिे तबि्य व्य वरने तबि्य व्य िवुै गरवी वढवीि्य पैंत्यिवीस दिन 

तवद््यिर तवि्य दिन सदकनेछ ।  
(३)  व्यवस््यपन समिततिे एक शैक्षिकसत्रि्य थिप प्यिँ दिनसम्म स््यनवीर तबि्य दिई तवद््यिर तवि्य गन्ष सके्छ। 
(४) रस तनरिि्य िेखिएिेखि ब्यहके अन्य दिन तवद््यिर बन् गरेि्य प्रध्यन्यध््यपकि्यई तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी   

गररनेछ ।
                                                            

पररचे्ि–९
प्रध्यन्यध््यपक र क्शषिकको तनरकु्ति तथि्य क्यि, कत्षव्य र असधक्यर

५२.  प्रध्यन्यध््यपक सम्बन्वी व्यवस््य : (१) प्रते्क तवद््यिरि्य तवद््यिरको प्र्यमज्क तथि्य प्रश्यसकरीर प्रिुिको 
रूपि्य क्यि गन्ष स्वीकृत िरबन्वीि्य नबढ्ने गरवी एक प्रध्यन्यध््यपकको पि रहनेछ । 

  (२)  आध्यरभूत तहको कषि्य प्यिँसम्मको तवद््यिर भए कतिवीि्य ब्यह्र कषि्य व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको, 
आध्यरभूत तहको अन्य तवद््यिर भए कतिवीि्य स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको र ि्यध्मिक 
तहको तवद््यिर भए कतिवीि्य स््यकोत्तर तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको, तवद््यिरि्य कतिवीि्य प्यिँ वर्ष 
स््यरवी क्शषिकको रुपि्य क्शषिण अनुभव भएको, स‹वीर ऐन तथि्य सो ऐन अन्ग्षत बनेको तनरि्यविवी 
बिोजिि क्शषिक बन्न ेरोग्त्य भएको तथि्य तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे ससफ्यररस गरेको व्यक्तिि्यई 
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्षिरिेे प्यिँ वर्षको ि्यदग स्यिुि्ययरक तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपकको पिि्य 
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तनरकु्ति गननेछ । 

(३)  उपतनरि (२) बिोजिि प्रध्यन्यध््यपकको पिि्य तनरकु्ति हुनु पूव्ष तनििे अनुसूिवी–११ बिोजििको 
ढ्यिँ्यि्य तवद््यिर तवक्यसको प्रस््यव लिई सोहवी आध्यरि्य क्शषि्य असधकृतसँग पञ्वर्रर क्यर्ष सम्प्यिन 
कर्यर सम्झौत्य गनु्ष पननेछ ।

(४)  एउटै स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य स्यि्यन्यतर्य िईु क्यर्षक्यि भन््य बढवी एकै व्यक्ति प्रध्यन्यध््यपक हुन सके् 
छैन । 

(५)  उपतनरि (२) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िेह्यरको अवस््यि्य स्यिुि्ययरक तवद््यिरको 
प्रध्यन्यध््यपकि्यई स््यनवीर क्शषि्य समिततको ससफ्यररसि्य क्यर्षप्यलिक्यिे िुनसुकै बित हट्यउन 
सके्छ:—
(क) तनिको आिरण िर्यब रहिे्य,
(ि) ऐन तथि्य रस तनरि्यविवी तवपरवीतको कुनै क्यि गरेि्य,
(ग)  तनििे क्यर्षसम्प्यिन सम्झौत्य बिोजिि क्यि गन्ष नसकेि्य व्य तनिको क्यि सन्ोरिनक 

नभएि्य,
(घ) तवद््यिरको िि अिि सम्पचत्त दहन्यमिन्य गरेि्य ।

(६)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरको कुनै प्रध्यन्यध््यपकि्यई उपतनरि (५) बिोजििको आध्यरि्य पिब्यट हट्यउनु 
पनने भएि्य क्शषि्य असधकृतिे त्स्ो आध्यर तवद्ि्यन भए नभएको सम्बन्ि्य ि्यिँबझु गरवी गर्यई 
प्रततवेिन लिनेछ र त्स्ो प्रततवेिनब्यट प्रध्यन्यध््यपकि्यई हट्यउनु पनने िेखिएि्य पिब्यट हट्यउन नगर 
क्यर्षप्यलिक्यसिषि र्यरसदहत पेस गनु्ष पननेछ ।  

(७)  उपतनरि (६) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन सो उपतनरि बिोजिि प्रध्यन्यध््यपकि्यई पिब्यट 
हट्यउनु असघ तनिि्यई सफ्यई पेस गनने िौक्यब्यट बजञ्त गररने छैन । 

(८)  बह्यिव्यि्य क्शषिकिध्बे्यट छनौट भएको प्रध्यन्यध््यपकि्यई उपतनरि (५) को िण् (क) व्य (ि) 
बिोजििको आध्यरि्य हट्यएको अवस््यि्य तनिि्यई ऐन तथि्य रस तनरि्यविवीबिोजिि तवभ्यगवीर 
क्यरब्यहवी सिेत गररनेछ ।

(९)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरको प्रध्यन्यध््यपक तबि्यि्य बसेि्य व्य कुनै क्यरणिे प्रध्यन्यध््यपकको पि ररति 
भएि्य प्रध्यन्यध््यपक उपस्स्त नभएसम्म व्य प्रध्यन्यध््यपकको पिपूर्त नभएसम्मक्य ि्यमग सो तवद््यिरि्य 
क्यर्षरत क्शषिकहरुिध् ेि्यसथिल्ो शे्णवीक्य वररष् स््यरवी क्शषिकिे तनमित्त प्रध्यन्यध््यपक भई क्यि गननेछ 
। क्शषिकको वररष्त्य तनध्य्षरण गि्य्ष िेह्यरक्य आध्यरि्य गररनेछ :
(क)  सम्बम्न्त तह र शे्णवीको स््यरवी तनरकु्ति मिततको आध्यरि्य,
(ि)  िण् (क) को आध्यरि्य वररष्त्य नछुट्ट्एि्य सोभन््य तल्ो तह व्य शे्णवीको स््यरवी तनरकु्ति 

मिततको आध्यरि्य,
(ग)  िण् (क) र (ि) को आध्यरि्य वररष्त्य नछुट्ट्एि्य सम्बम्न्त तह र शे्णवीको अस््यरवी तनरकु्ति 

मिततको आध्यरि्य,
(घ)  िण् (क), (ि) र (ग) को आध्यरि्य पतन वररष्त्य नछुट्ट्एि्य िण्  (क) को ससफ्यररसको 

रोग्त्यक्िको आध्यरि्य, 
   तर िुि्य, क्यर्षषिित्य िूल््यकँन, आन्ररक वढुव्य एउटै मितति्य भए क्िश: क्यर्षषिित्य, आन्ररक 

प्रततरोमगत्य र िुि्यको क्िि्यई ि्यन्यत्य दिइनेछ ।
(१०)  रस तनरिि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यगत तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततिे रस 

तनरि्यविवीबिोजिि रोग्त्य पुगेको व्यक्तिि्यई प्रध्यन्यध््यपकको तनरकु्ति गि्य्ष छुटै् प्रदक्र्य तनध्य्षरण 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
गरवी तनरकु्ति गन्ष  सके्छ । 

(११)  रस तनरिि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन रो तनरि प्र्यरम् हँुि्यको बित क्यर्षरत 
प्रध्यन्यध््यपक उपतनरि (२) बिोजिि अकको प्रध्यन्यध््यपक तनरकु्ति नभएसम्म त्स्ो पिि्य क्यरिै 
रहन सके्छ ।

५३.   प्रध्यन्यध््यपकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर : प्रध्यन्यध््यपकको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यर बिोजिि हुनेछ :
(क) तवद््यिरि्य शैक्षिक व्यत्यवरण, गुणस्र र अनुश्यसन क्यरि र्यखे्न, 
(ि) तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूसँग सिन्वर गरवी क्शषिक, कि्षि्यरवी, तवद््यथिजी र अक्भभ्यवकहरू 

बवीि प्यरस्पररक सहरोगको व्यत्यवरण ससि्षन्य गनने, 
(ग) तवद््यिरि्य अनुश्यसन, सच्चररत्रत्य, क्शष्त्य क्यरि गन्ष आवश्यक क्यि गनने, 
(घ)  क्शषिकहरूसँग पर्यिश्ष गरवी तवद््यिरि्य कषि्य सञ््यिनसम्बन्वी क्यर्षक्ि तर्यर गनने तथि्य त्स्ो क्यर्षक्ि 

बिोजिि कषि्य सञ््यिन भए नभएको तनरवीषिण गनने, 
(ङ)  तवद््यिरि्य सरसफ्यइ ,अततररति दक्र्यकि्यप आदिको प्रबन् गनने, गर्यउने, 
(ि) तवद््यिरको प्रश्यसतनक क्यर्षको सञ््यिन तथि्य तनरन्त्रण गनने, 
(छ)  तवद््यिरि्य तवद््यथिजी भन्य्ष गनने तथि्य परवीषि्य सञ््यिन गर्यउने, 
(ि) तवद््यथिजीि्यई स््यन्यन्रण तथि्य अन्य प्रि्यणपत्र दिने, 
(झ) तवद््यिरि्य भए गरेक्य िहत्वपूण्ष क्यि क्यरब्यहवीको अक्भिेि र्यख्ने, 
(ञ)  कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे ि्यनवी ि्यनवी व्य ि्यपरब्यहवी स्यथि कुनै क्यि गन्य्षिे तवद््यिरि्यई ह्यनवी नोक््यनवी 

पन्ष गएि्य त्स्ो ह्यनवी नोक््यनवीको रकि तिबब्यट कट््य गरवी असुि गनने, 
(ट)  तवद््यिरिे आफनै स्ोति्य तनरतुि गरेक्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे पिवीर जिम्मवे्यरवी पूर्य नगरेि्य व्यवस््यपन 

समिततको ससफ्यररस बिोजिि अवक्यश िग्यरतक्य अन्य तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी गनने,  
(ठ) क्शषिक र कि्षि्यरवीि्यई दिइएको सि्यरको अक्भिेि र्यख्ने तथि्य त्स्ो अक्भिेि स््यनवीर क्शषि्य असधकृत  

तथि्य तनरवीषिकिे हने्ष ि्यहिे्य िेि्यउने, 
(ि)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको आिरण र क्यर्ष सम्प्यिनसम्बन्वी प्रततवेिन स््यनवीर क्शषि्य श्यि्य तथि्य 

व्यवस््यपन समितति्य पेस गनने, 
(ढ)  क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई सि्यर व्य पुरस््यर दिने सम्बन्ि्य व्यवस््यपन समितत तथि्य स््यनवीर क्शषि्य 

श्यि्यि्य ससफ्यररस गनने,
(ण)  नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स््यरवी तनरकु्ति एवं पिस््यपन भई आएक्य क्शषिकि्यई ह्यजिर गर्यई तवरर र तह 

अनुस्यरको कषि्य क्शषिणि्य िट्यउने,  
(त) िदहन्यि्य कतिवीि्य एक पटक क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको बठैक बोि्यई तवद््यिरको प्र्यमज्क, भौततक र 

शैक्षिक प्रश्यसन सम्बन्वी तवररि्य छिफि गरवी त्सको अक्भिेि र्यख्ने,
(थि) नगरप्यलिक्यब्यट पूव्ष स्वीकृतत लिई अतत आवश्यक भएक्य तवररि्य तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको 

तनण्षर गर्यई तवद््यिरको स्ोतब्यट तिब भत्त्य ि्यने गरवी क्शषिकको पि क्यरि गरवी सोअनुस्यर पि 
स्वीकृतत भएक्य तवररक्य क्शषिकको रस तनरि्यविवीि्य व्यवस््य भएबिोजििको प्रदक्र्य अपन्यई पिपूदत्ष 
गरवी कर्यरि्य तनरतुि गनने र रसरवी तनरकु्ति भएक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको तिब सम्बन्वी प्रततवेिन 
प्यररत गन्ष व्यवस््यपन समितति्य पेस गनने, 

 (ि) तवद््यिर भवन तथि्य छ्यत्र्यव्यसको ह्यत्यक्भत्र कुनै दकससिको अव्यद्ननछत दक्र्यकि्यप हुन नदिने,  
(ध)  तवद््यिरको प्रभ्यवक्यरवी सञ््यिनको ि्यमग व्यर्रक रोिन्य बन्यई व्यवस््यपन समिततब्यट प्यररत गरवी 

क्यर्य्षन्वरन गनने, गर्यउने, 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(न)  तवद््यिरि्य अध्रन, अध््यपन सम्बन्वी ि्यससक, अध्ष–व्यर्रक तथि्य व्यर्रक क्यर्षक्ि बन्यई क्यर्य्षन्वरन 

गनने, गर्यउने, 
(प) क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई त्यलििि्य पठ्यउन व्यवस््यपन समिततब्यट अनुिोिन गर्यई स््यनवीर क्शषि्य 

श्यि्यि्य पठ्यउने, 
(फ) तवद््यिरि्य नेप्यि सरक्यरब्यट स्वीकृत प्यठ्यक्ि तथि्य प्यठ्यपुस्क ि्यगू गनने,
(ब)  व्यवस््यपन समिततिे दिएको तनिनेशन तथि्य आफूिे प्यएको असधक्यर बिोजिि रकि िि्ष गनने र आर 

व्यरको दहस्यब र्यख्ने तथि्य र्यख्न िग्यउने, 
(भ)  तवद््यिरि्य सञ््यिन हुने आवसधक परवीषि्य तनरमित तथि्य िर्यर्द्ित ढङ्गब्यट सञ््यिन गनने गर्यउने, 
(ि)  कुनै क्शषिकिे अध््यपन गरेको तवररि्य िग्यत्यर तवीन वर्षसम्म पन„् प्रततशत भन््य बढवी तवद््यथिजी असफि 

भएि्य व्य कुनै क्शषिकिे ि्यपरब्यहवी व्य अनुश्यसनहवीन क्यि गरेि्य त्स्ो क्शषिकको िईु वर्षसम्म तिब 
बमृद् रोक््य गनने,  

(र)  तवद््यिरि्य तनरि बिोजििको कषि्य लिने तथि्य क्शषिकि्यई लिन िग्यउने, 
(र)  स्वीकृत िरवन्वीि्य क्यर्षरत क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको तिबवी प्रततवेिन प्यररत गन्ष क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउने, 
(ि)  तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीहरूको क्यि, कत्षव्य तोके्, 
(व) क्शषि्य श्यि्य तथि्य व्यवस््यपन समिततिे दिएक्य तनिनेशन प्यिन गनने, गर्यउने, 
(श) तवद््यिरको शैक्षिक प्रगतत सम्बन्वी तववरण तथि्य तथ्य्यकं िन्त्र्यिरद््यर्य तनध्य्षरवीत ढ्यिँ्य र सिरक्भत्र 

तनरवीषिकद््यर्य प्रि्यक्णत गर्यई स््यनवीर क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउने, 
(र)  तवद््यिरको आफनो स्ोतब्यट िि्ष बहेोनने गरवी तनरतुि भएक्य क्शषिकहरूको क्यर्ष सम्प्यिन िूल््यङ्कन 

फ्यर्यि भरवी व्यवस््यपन समितति्य पेश गनने,
(स)  तवद््यिरि्य क्यर्षरत क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको सम्पचत्त तववरण फ्यर्यि तनध्यर्द।रत सिरि्य भन्ष िग्यई 

तवद््यिरि्य ित्य्ष गरवी क्शषि्य श्यि्य ि्यफ्ष त क्शषिक दकत्यबि्यन्यि्य पठ्यउने,
(ह) तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीब्यट कट्वी गरेको कि्षि्यरवी सञ्रकोर, न्यगररक िग्यनवी कोर, तबि्य, 

स्यि्यजिक सुरषि्यकोरको रकि सम्बम्न्त तनक्यरि्य पठ्यउन िग्यउने,
(षि)  व्यवस््यपन समिततब्यट स्वीकृत िररि रोिन्य अनुस्यर ि्यिस्यिन तथि्य सेव्य िररि गनने,
(त्र) प्रध्यन्यध््यपक स््यतनर तह, अक्भभ्यवक एवं तवद््यथिजीप्रतत जिम्मवे्यर हुनेछ । रसक्य ि्यमग :

(१)  अक्भभ्यवक एवं तवद््यथिजीको तवि्यर सवनेषिण गनने, 
(२)  प्रिलित ि्यपिण्को प्यिन्य एवं गुणस्ररर क्शषि्यको ि्यमग तवद््यिर व्यवस््यपन समितत र 

प्रध्यन्यध््यपकिे क्शषि्य  असधकृतसँग क्यर्षसम्प्यिन कर्यर गरे बिोजिि प्रिलित ि्यपिण्को 
प्यिन्य एवं गुणस्रवीर क्शषि्य प्रत््यभूत गनु्षपनने,

(३) क्शषिक एवं कि्षि्यरवीि्यई  प्रध्यन्यध््यपकप्रतत जिम्मवे्यर बन्यउन तथि्य गुणस्रवीर क्शषि्यक्य ि्यमग 
नगर क्यर्षप्यलिक्य, क्शषि्य समितत र क्शषि्य असधकृतिे प्रिलित क्यनुनबिोजिि दिएक्य तनिनेशन 
प्यिन्य गर्यउन तथि्य अपेक्षित शैक्षिक उपिदवधक्य ि्यमग क्शषिकहरुसँग क्यर्षसम्प्यिन कर्यर 
गनु्षपननेछ ,

(४) तवद््यिरको भौगोलिक षिते्र क्भत्रक्य टुहुर्य, अिपत्र परेक्य र बसे्यह्यर्य, तवशेर आवश्यकत्य 
भएक्य तथि्य अतततवपन्नत्यि्य परवी तवद््यिर ि्यन नसकेक्य व्य तवद््यिर छोिेक्य ब्यिब्यलिक्यि्यई 
क्यर्षप्यलिक्य ि्यफ्ष त छ्यत्रबचृत्त व्य तवशेर व्यवस््य गरवी व्य तनिक्य अक्भभ्यवक व्य संरषिकि्यई 
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
सघ्यई व्यिव्यलिक्यि्यई  तवद््यिरि्य ल््यउनु  प्रध्यन्यध््यपकको जिम्मवे्यरवी हुनेछ । तवद््यथिजीि्यई 
अपेक्षित शैक्षिक उपिदवध ह्यससि हुने गरवी ससक्यउने र दटक्यउने  ि्ययरत्व प्रध्यन्यध््यपक र 
क्शषिकहरुको हुनेछ ,

(५)  तवद््यिरको प्र्यमज्क नेततृ्व गनने, प्रवद्न्यत्मक क्यर्ष गनने ।
५४.  सह्यरक प्रध्यन्यध््यपक सम्बन्वी व्यवस््य:  प्रध्यन्यध््यपकि्यई सहरोग पर्य्षउन तवद््यिरि्य क्यर्षरत सम्बम्न्त 

तहक्य क्शषिक िध्बे्यट तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे एकिन्यि्यई सह्यरक प्रध्यन्यध््यपक तोक् सके्छ ।
५५.  तवद््यिर सहरोगवी सम्बन्वी व्यवस््य : तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे स्वीकृत िरवन्वीको अधवीनि्य रहवी तवद््यिर 

सहरोगवीको न्यूनति प्यररश्मिक तोकरी व्यक्ति व्य संस््यसँग कर्यर गरवी सेव्य कर्यरब्यट क्यर्ष सम्प्यिन गर्यउनु 
पननेछ।

५६. क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी छनौट समितत: (१) स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य कर्यरि्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवी तनरकु्तिक्य ि्यमग 
ससफ्यररस गन्ष प्रते्क तवद््यिरि्य िेह्यर बिोजििको एक क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी छनौट समितत रहनेछ :
(क)  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको अध्षि                                            अध्षि 
(ि)  नगरप्यलिक्यको क्शषि्य असधकृत व्य स्ोत व्यक्ति    सिस्
(ग)  तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे तोकेको सूिवीकृत तवरर तवशेरज् िईु िन्य         सिस्
(घ)  वि्य समिततिे तोकेको वि्य क्शषि्य समिततको प्रतततनधवी                  सिस्
(ङ)   प्रध्यन्यध्पक                                                                  सिस्–सचिव
 तर तवद््यिर व्यवस््यपन समितत अध्षिको पररव्यर तथि्य नजिकको सिस्को उम्मिे्यर भएि्य समिततको 

ज्येष् सिस् छनौट समिततको अध्षि हुनेछ ।
(२)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी छनौट समिततको सचिव्यिर सम्बम्न्त तवद््यिरि्य रहनेछ । 
(३)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी छनौटको परवीषि्य नगरप्यलिक्य क्शषि्य श्यि्य व्य स्ोतकेन्द्रि्य सञ््यिन गनु्ष पननेछ ।
(४)  आरोगिे क्शषिक व्य कि्षि्यरवी छनौट गनने सम्बन्ि्य ि्यपिण् तनध्य्षरण व्य क्यर्षतवसध ि्यरवी गरेको भए  

क्शषिक छनौट समिततिे त्स्ो ि्यपिण् व्य क्यरर््षद वसधको प्यिन्य गनु्ष पननेछ ।
(५) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी छनौट समिततको बठैकसम्बन्वी अन्य क्यर्षतवसध सो समितत आफैिे तनध्य्षरण गरे  

बिोजिि हुनेछ ।
(६)  क्शषिक छनौट ि्यई ब्वस्स्त गन्षक्य ि्यदग एक नगरस्रवीर स्तन्त्र समितत गठन गन्ष सदकनेछ । 

५७. कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्ति सम्बन्वी व्यवस््य: (१) स्वीकृत िरवन्वीि्य स््यरवी क्शषिक तनरकु्ति हुन नसकरी तत््यि 
कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्ति गनु्ष पनने भएि्य व्यवस््यपन समिततिे प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत ि्यफ्ष त आरोगब्यट 
कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्तिको ि्यमग प्रक्यक्शत भएको सूिवी ि्यग गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि ि्यग गरेको सूिवी प्र्यप्त भएपलछ सूिवीि्य रहके्य उम्मिेव्यरिध् े व्यवस््यपन 

समिततिे बढवीि्य एक शैक्षिक सत्रको ि्यमग कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्ति गन्ष सके्छ । 
(३)  उपतनरि (१) बिोजिि आरोगब्यट प्रक्यक्शत सूिवीि्य कर्यरक्य ि्यमग कुनै उम्मिेव्यर  नरहिे्य व्य सूिवीि्य 

सि्यवेश भएक्य उम्मिेव्यरिे क्शषिक पिि्य तनरतुि हुन तनवेिन नदिएि्य व्यवस््यपन समिततिे क्शषिक 
छनौट समिततको ससफ्यररसि्य बढवीि्य एक शैक्षिक सत्रको ि्यमग रोग्त्य पुगेक्य कुनै व्यक्तिि्यई कर्यरि्य 
क्शषिक तनरकु्ति गन्ष सके्छ ।

(४)  उपतनरि (२) व्य (३) बिोजिि कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्ति गि्य्ष क्शषि्य श्यि्यब्यट िरवन्वी ररति रहकेो 
व्यहोर्य प्रि्यक्णत गर्यएर तवरर मिलने गरवी ि्यत्र कर्यरि्य क्शषिक तनरकु्ति गन्ष सदकनेछ ।
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(५)  उपतनरि (३) बिोजिि क्शषिक तनरकु्ति गन्ष कतिवीि्य पन„् दिनको स्यव्षितनक सूिन्य सम््यव्य सब ै

ि्यध्िव्यट प्रक्यशन गनु्षक्य स्यथि ैवि्य क्यर्य्षिर, नगर क्यर्षप्यलिक्य र सम्बम्न्त तवद््यिर सिेति्य त्स्ो 
सूिन्य ट्यसँ् ुपननेछ । रस्ो सूिन्य सम्बम्न्त नगरप्यलिक्यको वेभस्यइिि्य सिेत र्यख्ने व्यवस््य मिि्यउनु 
पननेछ ।

(६)  उपतनरि (३) बिोजिि क्शषिक पिि्य तनरतुि हुन तनवेिन दिने उम्मिेव्यरिे आफनो शैक्षिक रोग्त्य, 
नेप्यिवी न्यगररकत्यको प्रि्यणपत्र तनवेिन स्यथि पेस गनु्ष पननेछ । 

(७) तवद््यिरिे रस तनरि बिोजिि कर्यरि्य क्शषिक तनरतुि गरेको ि्यनक्यरवी क्शषि्य श्यि्यि्यई दिनु पननेछ र 
क्शषि्य श्यि्यिे सोको अक्भिेि र्यिेको प्रि्यण तवद््यिरि्यई दिनु पननेछ । 

(८)  उपतनरि (२) व्य (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कर्यरि्य क्शषिक तनरतुि भएको एक 
शैक्षिक सत्रसम्म पतन ररति पिि्य स््यरवी पिपुर्त नभएि्य व्यवस््यपन समिततिे एक  पटकको ि्यमग ि्यत्र 
असधकति एक वर्षक्य ि्यमग कर्यरको म््यि थिप गन्ष सके्छ । 

(९)  उपतनरि (८) बिोजिि कर्यर गररएको ि्यनक्यरवी तवद््यिरिे स््यनवीर क्शषि्य श्यि्यि्यई दिनु पननेछ । 
(१०)  रस तनरि बिोजििको प्रदक्र्य नपुर्य्षई क्शषिक तनरकु्ति गरेि्य त्स्ो तनरकु्ति बिर गरवी सम्बम्न्त 

प्रध्यन्यध््यपकि्यई तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी गररनेछ । 
५८.  िरबन्वी नभएको पिि्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवी तनरकु्ति व्य सरुव्य गन्ष नहुने: (१) क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई िरबन्वी 

ररति नरहेको  व्य िरवन्वी नभएको तवद््यिरि्य तनरकु्ति व्य सरुव्य गनु्ष हँुिैन ।  
(२)  अनुसूिवी–१२ ि्य उल्ल्खित तवररको क्शषिक नरहेको तवद््यिरि्य अकको तवररको क्शषिक तनरकु्ति व्य 

सरुव्य गनु्ष हँुिैन । 
(३)  उपतनरि (१) व्य (२) तवपरवीत कसैिे कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवी तनरकु्ति व्य सरुव्य गरेि्य त्स्ो क्शषिक 

व्य कि्षि्यरवीको ि्यमग तिब भत्त्य ब्यपत िि्ष भएको रकि त्सरवी तनरकु्ति व्य सरुव्य गनने असधक्यरवीब्यट 
असुि उपर गरवी त्स्ो असधक्यरवीि्यई तवभ्यगवीर क्यरब्यहवी गररनेछ  । 

५९.  सरुव्य सम्बन्वी व्यवस््य : (१)  नगरप्यलिक्य क्भत्र एक तवद््यिरब्यट अकको तवद््यिरि्य तह तथि्य तवरर मिलने 
िरबन्वीक्भत्र तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको सहितति्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे सरुव्य गन्ष सके्छ । 
(२)  स््यरवी, अस््यरवी र र्यहत क्शषिक तथि्य स््यरवी कि्षि्यरवीको ि्यत्र सरुव्य गररनेछ ।
(३)  क्शषिकको सरुव्य स्यि्यन्यतर्य प्रते्क शैक्षिक सत्रको पदहिो िदहन्यि्य ि्यत्र गररनेछ  । 
(४)  एक पटक सरुव्य भएको क्शषिकि्यई त्स तवद््यिरि्य  िइु वर्ष सेव्य पूर्य नगरवी सरुव्य गररने छैन ।
(५)  अन्य स््यनवीर तह व्य जिल््यब्यट सरुव्य भै आउन व्य ि्यनको ि्यमग नगर क्शषि्य समिततको सहितति्य 

गररनेछ । 
 तर कुनै तवद््यिरि्य क्यर्षरत क्शषिक असति भई सो स््यनि्य तनिको उपि्यर हुन नसके् व्यहोर्य नेप्यि 

सरक्यरिे तोकेको िेदिकि बोि्ष व्य स्वीकृत चिदकत्सकिे ससफ्यररस गरेि्य तनिि्यई िनुसुकै वित पतन 
सरुव्य गन्ष सदकनेछ । 

(६)  क्शषिक सरुव्य गि्य्ष क्शषिकको तह र अध््यपन गनने तवरर मिि्यउनु पननेछ ।
(७)  क्शषिकि्यई सरुव्य गि्य्ष िेह्यर बिोजििको ि्यपिण्क्य आध्यरि्य गनु्ष पननेछ : 

(क)  तोदकएको जिम्मवे्यरवी तोदकएको सिरक्भत्र पूर्य नगरेको भनवी सम्बम्न्त तवद््यिर व्यवस््यपन 
समिततको तनण्षर सदहत तवद््यिर तनरवीषिकब्यट ससफ्यररस भएि्य, 



357

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ि)  एउट्य तवद््यिरि्य आवश्यकत्यभन््य बढवी एकै तवररक्य क्शषिक भएि्य, 
(ग)  िरवन्वी मिि्यन गनने क्िि्य तोदकएको ि्यपिण् भन््य बढवी क्शषिक भएि्य, 
(घ)  उपतनरि (५) को प्रततबन््यत्मक व्यक््यशंि्य िेखिए बिोजििको अवस््य भएि्य,
(ङ)  तवपिक््य क्यरणब्यट तवद््यिर र तवद््यिर रहकेो सिुि्यर नै अन्यत्र स््यन्यन्रण गनु्षपनने अवस््यि्य  

नगरप्यलिक्यको तवपि ्व्यवस््यपन समिततिे ससफ्यररस गरेि्य, 
(ि)  नैततक आिरण तथि्य तनिको व्यक्तिगत अनुश्यसन िग्यरतक्य क्यरणब्यट कुनै क्शषिकि्यई सो 

तवद््यिरि्य र्यखिरहँि्य तवद््यिरको शैक्षिक व्यत्यवरण ििबलिएको व्य ििबलिन सके् ब्होर्य 
तवद््यिर व्यवस््यपन समिततब्यट तनण्षर भई आएि्य, 

(छ)  कुनै क्शषिकिे उतृ्ष् नतति्य ल््यउन सफि रहेको व्य तवशेरज्त्य सेव्य प्रव्यह गरेको अवस््यि्य 
क्शषिकको सहितति्य उति सेव्यि्यई अन्य तवद््यिरि्य उपरोग गन्ष आवश्यक िेखिएि्य,

(ि)  पतत पत्वी िवुै क्शषिक रहकेो अवस््य भए सकभर एकै तवद््यिर व्य वि्य क्भत्र पनने गरवी सरुव्य गनु्ष 
परेि्य ।

(झ)    क्शषिक सरुव्यको अन्य ि्यपिण् क्यर्षप्यलिक्यिे तोकेबिोजिि हुनेछ ।
(८)  स््यरवी तनरकु्ति भएको एक वर्ष नपुगेको क्शषिक र अतनव्यर्ष अवक्यश हुन एक वर्ष व्य सो भन््य कि 

अवसध ब्यकँरी रहकेो क्शषिकि्यई एक तवद््यिरब्यट अकको तवद््यिरि्य सरुव्य गररने छैन ।
 (९)  उपतनरि (७) बिोजिि सरुव्य गि्य्ष स्यध्यरणतर्य अप्यङ्गत्य भएक्य क्शषिक क्शक्षिक्य र िदहि्यि्यई प्यरक 

पनने स््यनि्य सरुव्य गररनेछ । 
(१०)  क्शषिक सरुव्य गि्य्ष ि्यिो अवसध एकै तवद््यिरि्य बसेक्यि्यई पदहिो प्र्यथिमिकत्य दिइनेछ । 
(११) सरुव्य भएको एक््यइस दिनक्भत्र प्रध्यन्यध््यपकिे सम्बम्न्त क्शषिक व्य कि्षि्यरवीि्यई अनुसूिवी–१३ 

बिोजििको ढ्यिँ्यि्य रि्यन्य पत्र दिई सोको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त तवद््यिर र क्शषि्य श्यि्यि्यई सिेत दिनु 
पननेछ ।

६०.  अन्र स््यनवीर तह क्शषिक सरुव्य सहितवी सम्वन्वी: (१) तनरि ५९ बिोजिि र अन्र स््यनवीर तह क्शषिक 
सरुव्य हुन ि्यहने क्शषिकिे सरुव्यको ि्यमग अनुसूिवी–१४ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य प्रिुि  प्रश्यसकरीर असधकृतसिषि 
तनवेिन दिनु पननेछ । 
(२)  रस तनरिको प्ररोिनको ि्यमग क्शषि्य श्यि्यिे प्रते्क िदहन्यि्य ररति रहेक्य क्शषिकहरुको पि संख्य 

रदकन गरवी सम्बम्न्त प्रिेश िन्त्र्यिरि्य पठ्यउनु पननेछ । 
(३)  उपतनरि (१) बिोजिि अन्रस््यनवीर तह सरुव्यको ि्यमग तनवेिन दिने क्शषिकि्यई सरुव्य भई ि्यन 

ि्यहेको तवद््यिर र सोसँग सम्बम्न्त क्शषि्य श्यि्य तथि्य आफू सेव्यरत तवद््यिर र क्शषि्य श्यि्यको सरुव्य 
सहिततको ससफ्यररस आवश्यक पननेछ ।  

 तर , रस तनरि्यविवीि्य सरुव्य गनने ि्यपिण् तवपरवीत हुने गरवी सरुव्य सहितवी दिइने छैन ।   
                                               



358

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
पररचे्ि– १०

छ्यत्रवचृत्त तथि्य तन:शुल्क क्शषि्य सम्बन्वी व्यवस््य

६१. छ्यत्रवचृत्तको व्यवस््य गनु्षपनने : (१) संस््यगत तवद््यिरिे िेह्यरबिोजििक्य तवपन्न िलित अप्यङ्गत्य एवं ससि्यन्कृत  
तवद््यथिजीि्यई छ्यत्रवचृत्त उपिब्ध गर्यउनु पननेछ । रसरवी ससफ्यररस गि्य्ष कतिवीि्य ५ प्रततशत ब्यलिक्य अतनव्यर्ष रुपि्य 
सि्यवेस गनु पननेछ :

(क) तवद््यथिजीको पररव्यरको कुनै पतन सिस्को नोकरवी, व्य्यप्यर, व्यवस्यर र आर–आि्षनको व्यवस््य 
नभई िवीवन तनव्य्षह गन्ष न्यूनति आवश्यक पनने आम््यनवी नभई अतनव्यर्ष क्शषि्यको ि्यमग 
आवश्यक पनने प्यठ्यपुस्क तथि्य क्यपवीकिि िस््य से्सनरवी उपिब्ध गर्यउन नसके् अवस््यि्य 
रहकेो, 

(ि)  र्यतष््र रोिन्य आरोगब्यट पररभ्यतरत भएबिोजिि तनरपेषि गररबवीको रेि्यि्य पनने र सो भन््य कि 
आम््यनवी भएको ,

(ग) अप्यङ्खत्य भएक्य ब्यिब्यलिक्य ।
२)  उपतनरि (१) बिोजिि छ्यत्रवचृत्त उपिवध गर्यउनुअसघ तवद््यिरिे त्स्ो छ्यत्रवचृत्तको ि्यमग तनवेिन 

दिन तवद््यिरि्य सूिन्य प्रक्यशन गनु्ष पननेछ ।
६२.  न्यि्यविवी स्यब्षितनक गनु्षपनने : (१) तनरि ६१ बिोजिि छ्यत्रवतृत उपिब्ध गर्यइएक्य तबद््यथिजीहरुको न्यि, थिर, 

कषि्य तथि्य तनिको ब्यब ुआि्यको न्यि, थिर वतन सदहतको तववरण तवद््यिरिे तवद््यिरको सूिन्य प्यटवीि्य ट्यसँ 
गरवी र तवद््यिरको वेभस्यईट भएि्य त्सि्य र्यिवी स्यव्षितनक गनु्ष पननेछ र त्स्ो तववरण क्शषि्य श्यि्यि्य पठ्यउनु 
पननेछ ।

 (२) उपतनरि (१) बिोजििको तववरण हने्ष ि्यहने व्यक्तिि्यई तवद््यिरिे त्स्ो तववरण तन:शुल्क हने्ष दिनु 
पननेछ । 

६३. ब्यिब्यलिक्यि्यई अतनव्यर्ष रुपि्य तवद््यिरि्य पठ्यउनु पनने : (१) सब ै अक्भभ्यवकिे प्यिँ वर्ष पूर्य भएक्य 
ब्यिब्यलिक्यि्यई आध्यरभूत क्शषि्यक्य ि्यमग अतनव्यर्ष रुपि्य तवद््यिर पठ्यउनु पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि आफनो षिते्रक्भत्रक्य ब्यिब्यलिक्यि्यई तवद््यिर पठ्यए नपठ्यएको सम्बन्ि्य 

सम्बम्न्त क्शषि्य समितत, तवद््यिर तनररषिक, स्ोत व्यक्ति तथि्य स्यिुि्ययरक तवद््यिरक्य क्शषिक तथि्य 
कि्षि्यरवीिे अनुगिन तथि्य तनरवीषिण गनु्ष पननेछ ।

(३)  कुनै अक्भभ्यवकिे उपतनरि (१) बिोजिि ब्यिब्यलिक्यि्यई तवद््यिरि्य पठ्यएको निेखिएि्य त्स्ो 
अक्भभ्यवकि्यई सम्झ्यई बझु्यई, तवशेर सहरोग तथि्य प्ररेरत गरवी त्स््य ब्यिब्यलिक्यि्यई तवद््यिरि्य 
पठ्यउन िग्यउनु पननेछ ।

(४)  उपतनरि (३) बिोजिि सम्झ्यई बझु्यई गि्य्षसिेत ब्यिब्यलिक्यि्यई तवद््यिर  नपठ्यउने अक्भभ्यवकि्यई 
स््यनवीर तहव्यट उपिब्ध गर्यउने सेव्य सुतवध्यब्यट वजञ्त गन्ष सदकनेछ ।

(५)  रस तनरि बिोजिि तवद््यिरि्य भन्य्ष भएक्य तवद््यथिजीि्यई तवद््यिरिे तन:शुल्क अध्रन गर्यउनु पननेछ ।
(६)  तवद््यिर ि्यने उिेर सिूहक्य ब्यिब्यलिक्यि्यई अतनव्यर्ष रुपि्य तवद््यिर भन्य्ष अक्भर्यन तथि्य क्यर्षक्ि 

तिु्षि्य गरवी ि्यगू गनने ि्ययरत्व क्शषि्य समिततको हुनेछ ।
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तबि्य तथि्य क्यि सम्बन्वी व्यवस््य

६४. क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे प्यउने तबि्य: (१) क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे िेह्यरबिोजििक्य तबि्यहरू  प्यउनेछ :
(क)  भैपरवी आउने तबि्य वर्षभररि्य छ दिन, 
(ि)  पव्ष तबि्य वर्षभररि्य छ दिन, 
(ग)  तबर्यिवी तबि्य वर्षभररि्य ब्यह्र दिन, 
(घ)  प्रसूतवी तबि्य प्रसूतवीको असघ व्य पलछ गरवी अनठ्यनबे् दिन,  
(ङ)  प्रसूतवी स््यह्यर तबि्य पन„् दिन,  
(ि)  दकररर्य तबि्य पन„् दिन,  
(छ)  अस्यध्यरण तबि्य एक पटकि्य एक वर्षि्य नबढ्यई नोकरवीको िम्म्य अवसधि्य बढवीि्य तवीन वर्ष, 
(ि)  अध्रन तबि्य क्शषिकको सेव्यको समू्पण्ष  अवसधि्य एकै पटक व्य पटक पटक गरवी बढवीि्य तवीन 

वर्ष,
(झ)  बतेिववी तबि्य बढवीि्य तवीन वर्ष ।

(२)  भैपरवी आउने तबि्य र पव्ष तबि्य आध्य दिन पतन लिन सदकनेछ । रस्ो तबि्य सजञ्त हुने छैन ।  
(३)  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे तबर्यिवी तबि्य सजञ्त गन्ष सके्छ । क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे प्रते्क वर्ष त्स्ो तबि्य 

तनरवीषिकब्यट प्रि्यक्णत गर्यई र्यख्नु पननेछ । कुनै व्यहोर्यिे क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवी सेव्यब्यट अवक्यश भएि्य 
तनिको सजञ्त तबर्यिवी तबि्यब्यपत तनिको पि्यसधक्यर रहकेो पिि्य ि्यइप्यई आएको तिब से्िको िरिे 
हुन आउने रकि तनििे एकिुष् प्यउनेछ । 

(४)  कुनै ठूिो व्य कि्य रोग ि्यगवी उपि्यर गन्ष तबर्यिवी तबि्यब्यट नपुग हुने भएि्य स्वीकृत चिदकत्सकको 
प्रि्यणपत्र पेश गरवी क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे पलछ प्यउने तवर्यिवी तबि्यब्यट कट््य हुने गरवी ब्यह्र दिनसम्म 
थिप तबर्यिवी तबि्य पेकिरीको रूपि्य त्स्ो तबर्यिवी भएको बित लिन सके्छ । रसरवी पेस्री तबि्य लिएको 
क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको िृतु् हुन गएि्य त्स्ो पेस्री लिएको तबि्य स्त: मिन्यह्य हुनेछ । 

(५)  सजञ्त तबर्यिवी तबि्यको रकि लिन नप्यउँिै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको िृतु् भएि्य त्स्ो सजञ्त तवर्यिवी 
तबि्यको रकि तनििे इच््यएको व्य नजिकको हकव्यि्यिे एकिुष् प्यउनेछ । 

(६)  कुनै पुरुर क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको पत्वी प्रसूतवी हुने भएि्य त्स्ो क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे प्रसूतवीको असघ व्य 
पलछ गरवी पन„् दिन प्रसूतवी स््यह्यर तबि्य प्यउनेछ । प्रसूतवी स््यह्यर तबि्य बसेको क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे पूर्य 
तिब प्यउनेछ र रस्ो तबि्य सेव्य अवसध भरि्य िईु पटकि्यत्र लिन प्यइनेछ । 

(७)  प्रसूतवी तबि्य प्यएको क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे बढवीि्य िईु पटक को ि्यमग िनहवी एकिुष् प्यिँहि्यर रुपैर्य ँ
प्यउनेछ ।

(८)  कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे कुि धि्ष अनुस्यर आफै दकररर्य बस् ुपरेि्य व्य त्स्ो क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको 
ब्यबआुि्य, ब्यि ेबज्यै, छोर्य छोरवी व्य तवव्यदहत िदहि्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको स्यसु ससुर्यको िृतु् भएि्य 
व्य पुरुर क्शषिकको हकि्य तनिको पत्वीको तथि्य िदहि्यको हकि्य पततको िृतु् भएि्य दकररर्य तबि्य 
प्यउनेछ । िदहि्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको पततिे दकररर्य बस् ुपरेि्य त्स्ो िदहि्य क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे 
पतन दकररर्य तबि्य प्यउनेछ ।

(९)  रस तनरि बिोजिि दकररर्य तबि्य लिने क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे तवद््यिरि्य ह्यजिर भएको पन„् दिन क्भत्र 
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िृत व्यक्तिको िृतु् ित्य्षको प्रि्यणपत्र तथि्य िृत व्यक्तिसँगको न्यत्य िेखिने प्रि्यण पेस गनु्ष पननेछ । रस्ो 
प्रि्यणपत्र र प्रि्यण पेस नगनने क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे त्स्ो अवसधको ि्यमग प्यएको रकि तनििे प्यउने 
तिब रकिब्यट कट््य गररनेछ  ।

(१०)  तबर्यिवी परेको अवस््यि्य ब्यहके घटवीि्य प्यिँ वर्ष स््यरवी सेव्य अवसध नपुगेको क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे 
अस्यध्यरण तबि्य प्यउन सके् छैन । 

(११)  स््यरवी सेव्य प्यिँ वर्ष पुगेको क्शषिकि्यई तनििे अध््यपन गनने तवररि्य एकतह ि्यसथिको उच्च अध्रनक्य 
ि्यमग तिब सदहतको अध्रन तबि्य दिन सदकनेछ ।

(१२) उच्च अध्रनक्य ि्यमग तबि्य स्वीकृत गि्य्ष प्रते्क क्शषि्य समिततिे एक आर्थिक वर्षि्य आध्यरभूत तहको 
पदहिो र िोस्ो तहक्य ि्यमग एक एक िन्य र ि्यध्मिक तहक्य ि्यमग एक िन्यको अध्रन तबि्य स्वीकृत 
गन्ष सके्छ । 

(१३)  अध्रन तबि्य दिंि्य िेह्यरको प्रदक्र्य अबिम्बन गररनेछ:–
(क)  अध्रन तबि्य स्वीकृततक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य स्यव्षितनक रुपि्य सूिन्य गरवी इचु्क क्शषिकको 

तनवेिन आह््यन गनने, 
(ि)  तनवेिन दिने क्शषिकिे आफनो प्रततबद्त्य पत्र, अध्रनपलछको आफनो क्शषिण ससक्यइको रोिन्य 

र व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररस पेस गनु्ष पननेछ । त्सरवी पेस भएक्य प्रस््यवक्य आध्यरि्य 
िनोनरनक्य ि्यमग न्यि छनौट गरवी सूिन्य प्रक्यशन गनने, 

(ग)  िण् (ि) बिोजिि िनोनरनक्य ि्यमग छनौट भएक्य क्शषिकको न्यि्यविवी उपर उिरुवी गनने 
अवसर प्रि्यन गररने  छ ।उिरुवीकत्य्षको उिरुवीक्य आध्यरि्य अम्न्ि न्यि्यविवी प्रक्यशन गरवी 
अध्रनक्य ि्यमग अम्न्ि न्यि छनौट गनने, 

(घ) अम्न्ि न्यि छनौटि्य परेक्य क्शषिकि्यई कवलुिरत गर्यई अध्रनको अवसधक्य ि्यमग अध्रन 
तबि्य स्वीकृत गररनेछ । रसरवी अध्रन तबि्य स्वीकृत भएक्य क्शषिकिे प्रते्क सेिेष्र व्य व्यर्रक 
परवीषि्यको नतति्य सदहतको प्रततवेिन क्शषि्य श्यि्यि्य पेश गनु्ष पनने, 

(ङ) अध्रन तबि्य प्यएक्य क्शषिकिे आफूिे कबलुिरत गरेअनुस्यरको प्रततवेिन क्शषि्य श्यि्यि्य 
बझु्यउनु पननेछ । अध्रनि्य सन्ोरिनक प्रगतत नगनने क्शषिकको तबि्य स्वीकृत भएको अवसध 
सि्यप्त नहँुिै रद् गन्ष सदकनेछ ।

(ि)  तबि्य रद् भएि्य त्स््य क्शषिकब्यट अध्रन अवसधभर प्यएको तिब असुि गररनेछ ।
(१४)  बतेिबवी तबि्य िेह्यरक्य अवस््यि्य दिइनेछ: –

(क)  कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको पतत व्य पत्वी तविेश स्स्त नेप्यिवी र्यििूत्यव्यस व्य तनरोगि्य िदटई 
गएको प्रि्यण सदहत त्स्ो क्शषिकिे बतेिववी तबि्य ि्यग गरेि्य एकै पटक व्य पटक पटक गरवी 
नोकरवी अवसधभर प्यिँ वर्षसम्म, 

(ि) कुनै क्शषिक िुटु, िृगौि्य, क््यन्सर िस््य कि्य रोगक्य क्यरण ि्यिो उपि्यरि्य बस् ुपनने भए व्य िुिुकक्भत्र व्य 
ब्यदहर गई उपि्यर गर्यउनु पनदै भनवी िेदिकि बोि्षब्यट ससफ्यररस भएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे एक पटकि्य 
एक वर्ष र नोकरवी अवसधभरि्य बढवीि्य तवीन वर्षसम्म तबि्य दिन सके्छ ।   

(१५) बतेिववी तबि्यको अवसध तनिको सेव्य अवसधि्य गणन्य गररने छैन । 
(१६) भैपरर आउने तबि्य, पव्ष तबि्य, तबर्यिवी तबि्य, दकररर्य तबि्य, प्रसूतवी तबि्य, प्रसूतत स््यह्यर तवि्य बस् ेक्शषिक 

तथि्य कि्षि्यरवीिे पूर्य तिब प्यउनेछ । 
(१७) अस्यध्यरण र बतेिबवी तबि्यि्य बसेको क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे तिब प्यउने छैन । 
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(१८)  रस तनरि बिोजििको अस्यध्यरण तबि्य, अध्रन तबि्य र बतेिववी तबि्य ब्यहकेक्य अन्य तबि्यहरु 

अस््यरवी क्शषिक र र्यहत क्शषिकिे सिेत प्यउनेछन ्।   
६४. तबि्य दिने असधक्यरवी: (१) प्रध्यन्यध््यपकको तबि्य व्यवस््यपन समिततको अध्षििे र क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको तबि्य 

प्रध्यन्यध््यपकिे स्वीकृत गननेछ ।    
    तर, एक पटकि्य तवीन दिनि्य नबढ्यई पव्ष व्य भैपरवी आउने तबि्य प्रध्यन्यध््यपक आफैिे लिन सके्छ । 

सो भन््य बढवी पव्ष व्य भैपरवी आउने तबि्य लिनु परेि्य प्रध्यन्यध््यपकिे व्यवस््यपन समिततको अध्षिि्यई 
ि्यनक्यरवी दिनु पननेछ । 

(२)  उपतनरि (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको अस्यध्यरण तबि्य, बतेिववी 
तबि्य र अध्रन तबि्य व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररसि्य प्रिुि क्यर्षक्यरवी असधकृतिे स्वीकृत गननेछ ।    

६५. तबि्य नलिएको दिन सेव्य अवसधि्य गणन्य नहुने: क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे तबि्य नलिई तवद््यिरि्य अनुपस्स्त 
भएको दिन तनिको सेव्य अवसधि्य गणन्य हुने छैन । 

६६. अस््यरवी क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको तबि्यको रकि सम्बन्ि्य : अस््यरवी क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे वरने व्य दहउँिे तबि्य 
उपभोग गन्ष नप्यउँिै अवक्यश प्यएि्य िस िदहन्यि्यई व्यर्रक क्यि गरेको अवसध ि्यनवी ि्यि्यस्यहवीिे क्यि गरेको 
अवसधको तबि्य रकि प्यउनेछ । 

६७. तबि्य सहुलिरत ि्यत्र हुने: तबि्य असधक्यरको कुर्य नभएर सहुलिरत ि्यत्र हुनेछ । 
६८. क्यि तथि्य िैतनक भ्रिण भत्त्य: (१) तवद््यिर व्य अध््यपन सम्बन्वी क्यिको ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्यको 

आिेश्यनुस्यर कुनै सभ्य, सम्मिेन व्य सेमिन्यरि्य िदटने क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे सोहवी आिेशि्य तोकेको 
अवसधसम्मको ि्यमग क्यि प्यउने छ । 
(२)  तवद््यिरको क्यिको ि्यमग क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे प्रध्यन्यध््यपकको र प्रध्यन्यध््यपकिे व्यवस््यपन 

समिततको अध्षिको  अनुितत लिई बढवीि्य एक हप्त्यसम्म क्यिि्य ि्यन सके्छ । 
६९. रस पररचे्िको व्यवस््य ि्यगू नहुने : रस पररचे्िि्य अन्यत्र िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन संस््यगत 

तवद््यिरको क्शषिक र आफनै स्ोतब्यट बहेोनने गरवी स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य तनरतुि क्शषिकको सम्बन्ि्य रस 
पररचे्िको व्यवस््य ि्यगू हुने छैन । त्स््य क्शषिकिे तवद््यिरद््यर्य तोके बिोजिि तबि्यको सुतवध्य प्यउने छन ्।

७०.  क्शषिक तथि्य तवद््यिर कि्य्षि्यरवी सि्यर सम्बन्वी व्यवस््य स‹वीर क्यनुनिे व्यवस््य गरे बिोजिि हुनेछ ।

पररचे्ि–१२
तवद््यिरको चिन्, न्यि्यकरण तथि्य अन्य व्यवस््य

७१. तवद््यिरको चिन्: तवद््यिरको चिन् रटक्ोणको हुनेछ । तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे तनण्षर गरवी सो 
रटक्ोणको बवीिि्य आफनो तवद््यिरको छुटै् चिन् र्यख्न सके्छ ।

७२. तवद््यिरको न्यि्यकरण : (१) सि्यि तथि्य र्यष््कै ि्यमग उले्िनवीर रोगि्यन गनने व्य ऐततह्यससक व्यक्ति, 
िेववी िेवत्य, तवीथि्षस्ि व्य प्र्यकृततक सम्पि्य आदिको न्यिब्यट नेप्यिवीपन झल्कने गरवी तवद््यिरको न्यि्यकरण 
गनु्षपननेछ.।

      तर रो तनरि प्र्यरम् हुनुभन््य अग्यवै रस तनरि  तवपरवीत न्यि्यकरण भइसकेक्य तवद््यिरको हकि्य रो तनरि्यविवी 
ि्यरवी भएपलछको िोस्ो शैक्षिक सत्रको सुरु िेखिनै ि्यगू हुने गरवी पुनन्यि्यकरण गरवी  नगरप्यलिक्यब्यट स्वीकरृीत 
लिनु पनने छ ।
(२)  कुनै संस््यगत तवद््यिरिे आफनो न्यिि्य “पण्ब्लक,, शवि िोि्न ि्यहेि्य कतिवीि्य एक ततह्यई तवद््यथिजी 

पूण्ष छ्यत्रबृृचत्ति्य अध्रनरत रहकेो हुनुपननेछ । कुनै संस््यगत तवद््यिरिे आफनो न्यिि्य “नेशनि,, शवि 
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िोि्न ि्यहिे्य नेप्यिको कतिवीि्य २५ जिल््यक्य  तवद््यथिजी अध्रनरत रहकेो हुनुपननेछ र  कुनै संस््यगत 
तवद््यिरिे आफनो न्यिि्य “इन्टरनेशनि,, शवि िोि्न ि्यहेि्य कतिवीि्य एक ततह्यई संख्यि्य तविेशवी 
तवद््यथिजी हुनुपननेछ । तवद््यिरको न्यिको अन्ि्य  “तवद््यिर”, “सु्ि” व्य  “प्यठश्यि्य” शवि िोदिएको 
हुनुपननेछ ।

 तर रो उपतनरि ि्यगु हुनु अग्यब ै रस तनरि  तवपररतक्य शविहरु िोदिई न्यि्यकरण भइसकेक्य 
तवद््यिरको हकि्य रो तनरि्यविवी ि्यरवी भएपलछको िोस्ोे शैक्षिक सत्रको सुरु िेखिनै ि्यगू हुने गरवी 
उपरतुि्ष व्यवस््य प्यिन्य गन्ष व्य पुनन्य्षि्यकरण  गनु्ष पननेछ ,

(३)  प्र्यतवसधक क्शषि्य सञ््यिन गन्ष अनुितत प्यएको स्यिुि्ययरक तवद््यिरिे आफनो तवद््यिरको न्यिको 
पछ्यदि कोष्कि्य प्र्यतवसधक क्शषि्य सञ््यिन गन्ष अनुितत प्र्यप्त तवद््यिर भनवी थिप गन्ष सके्छ ।

(४)  नर्य ँिोलिने तवद््यिरको न्यि्यकरण आफनो न्यिब्यट गन्ष ि्यहने व्यक्तििे िेह्यरबिोजििको रकिि्य 
नघटन्े गरवी नगरप्यलिक्यिे तोदकदिएको रकि बर्यवरको नगि , घर व्य िग््य तवद््यिरको न्यि्यकरण गनने 
प्ररोिनको ि्यमग भनवी एकिुष् तवद््यिरि्यई सहरोग गरेि्य सो तवद््यिरको न्यि्यकरण त्स्ो सहरोग 
गनने व्यक्तिको न्यिब्यट सञ््यिन गन्ष सदकनेछ :
(क)  ि्यध्मिक तवद््यिरको ि्यमग पि्यस ि्यि रूपैर्य ँव्य सो िूल् बर्यबरको घर व्य िग््य,  
(ि)  आध्यरभूत तवद््यिरक्य ि्यमग पैंतवीस ि्यि रूपैर्य ँव्य सो िूल् बर्यबरको घर व्य िग््य,  

(५)  उपतनरि (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िह्यनगरप्यलिक्य र उपिह्यनगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्रक्य 
तवद््यिरको हकि्य सो उपतनरिि्य उल्ल्खित रकिको िोब्वर रकि व्य सो बर्यबरको घर व्य तवद््यिरको 
कम्प्यउन्सँग िोदिएको िग््य र नगरप्यलिक्य षिते्र क्भत्रक्य तवद््यिरको हकि्य पस्च्चस प्रततशत थिप रकि 
व्य सो बर्यबरको घर व्य तवद््यिरको कम्प्यउन्सँग िोदिएको िग््य तवद््यिरि्यई सहरोग गरेि्य त्स्ो 
सहरोग गनने व्यक्तिको न्यिब्यट तवद््यिरको न्यि्यकरण गन्ष सदकनेछ ।

(६)  पदहल्ै न्यि्यकरण भईसकेको तवद््यिरको न्यिसँग िोिेर तवद््यिरको न्यि्यकरण गन्ष ि्यहने व्यक्तििे 
उपतनरि (३) व्य (४) बिोजििको रकि व्य सो बर्यबरको घर व्य िग््य तवद््यिरि्यई सहरोग गरवी 
पदहिेको न्यि पछ्यदि आफूिे प्रस््यव गरेको न्यि िोि्न सके्छ ।

 (७)  एउटै पररव्यर व्य छुट््यछुटै् पररव्यरक्य एकभन््य बढवी व्यक्तििे उपतनरि (३) व्य (४) बिोजििको रकि व्य 
घर व्य िग््य तवद््यिरि्यई प्रि्यन गरेि्य त्स््य व्यक्तिहरूको तनण्षरब्यट बढवीि्य िईुिन्यसम्मको न्यिब्यट 
तवद््यिरको न्यि्यकरण गन्ष र अन्य व्यक्तिको न्यि तवद््यिरि्य िेखिने गरवी र्यख्न सदकनेछ । 

(८)  उपतनरि (३), (४) र (५) ि्य िुनसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन कुनै व्यक्ति, स््यरक व्य ऐततह्यससक 
चििवस्कुो न्यिब्यट तवद््यिरको न्यि्यकरण भएको तवद््यिरि्यई कसैिे िततसुकै रकि व्य घर व्य 
िग््य सहरोग गरे पतन त्स्ो तवद््यिरको न्यि्यकरण पररवत्षन गररने छैन । 

     तर त्स्ो तवद््यिरि्यई कुनै व्यक्तििे कषि्य कोठ्य थिप गन्ष, पुस्क्यिर भवन व्य छ्यत्र्यव्यस तनि्य्षण गन्ष 
रकि सहरोग गरेि्य त्स्ो कोठ्य व्य भवनि्य सो रकि प्रि्यन गनने व्यक्तिको न्यिब्यट न्यि्यकरण गन्ष 
सदकनेछ । 

(९)  रस तनरि बिोजिि तवद््यिरको न्यि्यकरण  नगरसभ्यिे गननेछ । 
७३.  र्यतष््र ग्यन ग्यउनु पनने : तवद््यिर िुिेको प्रते्क दिनको प्र्यरम् र तवक्भन्न सि्यरोहि्य र्यतष््र ग्यन ग्यउनु पननेछ । 
७४.  झन्ोत्तोिन गनु्ष पनने : तवद््यिरि्य िन्यइने प्रते्क सि्यरोहको प्र्यरम्ि्य र्यतष््र झन्ोत्तोिन गनु्ष पननेछ । 
७५.  तवद््यथिजीको पोश्यक : तवद््यिरिे तवद््यथिजीको ि्यमग एकै दकससिको, कि िर्ििो, स्यध्यरण, र्यतष््रत्य झल्क्यउने 

र ह्यव्यप्यनवी सुह्यउँिो पोश्यक तोक् सके्छ । तवद््यिरिे पोश्यक िररि गनने स््यन व्य पसि तोक् प्यउने छैन ।
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पररचे्ि–१३

तवद््यिरको सम्पचत्त संरषिण सम्बन्वी व्यवस््य

७६. तवद््यिरको सम्पचत्तको सुरषि्य : (१) तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो सम्पचत्तको सुरषि्य गनने प्रिुि ि्ययरत्व व्यवस््यपन 
समितत र प्रध्यन्यध््यपकको हुनेछ । 
(२)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो उपतनरि (१) बिोजििको सम्पचत्तको तववरण क्शषि्य श्यि्यि्य 

पठ्यउनु पननेछ र सो को िगत संकिन तथि्य अध््यवसधक गनने जिम्मवे्यरवी क्शषि्य श्यि्यको रहनेछ ।
(३)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो सम्पचत्तको अध््यतवधक तववरण क्शषि्य श्यि्यिे व्यर्रक रुपि्य 

स्यव्षितनक गननेछ ।
७७. तवद््यिर सम्पचत्त संरषिण सम्वन्ि्य क्शषि्य समिततको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर िेह्यरबिोजिि हुनेछ:

(क) तवद््यिरको न्यिि्य प्र्यप्त भई ित्य्ष हुन ब्यकँरी रहकेो िग््य ित्य्ष गनने व्यवस््य मिि्यउने
(ि)  तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो सम्पचत्ति्यई असधकति ्फ्यइि्य हुने क्यिि्य प्ररोग गन्ष व्यवस््यपन समितति्यई 

तनिनेशन दिने, 
(ग)  तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो िग््यको आम््यनवी असुि उपर गनने व्यवस््य मिि्यउने, 
(घ) तवद््यिरको सम्पचत्त कसैब्यट ह्यनवी–नोक््यनवी हुन गएि्य सो भर्यउने व्यवस््य गनने, 
(ङ) तवद््यिरको तवक्यस गनने क्यिि्य ब्यहके तवद््यिरको न्यिि्य ित्य्ष भएक्य िग््य व्य अन्य सम्पचत्त बिेतविन 

व्य स््यमित्व हस््यन्रण गन्ष नदिने,  
(ि)  तवद््यिरको िग््य संरषिण गन्ष व्यवस््यपन समितत तथि्य प्रध्यन्यध््यपकि्यई सहरोग गनने । 

७८.  तवद््यिरको न्यिको िग््य तबक्री गन्ष व्य सधतो र्यख्न नहुने :  (१) तवद््यिरको न्यिको िग््य तबक्री व्य सधतो र्यख्न 
प्यइने छैन । 
(२)  उपतनरि (१) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन िेह्यरक्य अवस््यि्य तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो 

िग््य तबक्री व्य सधतो र्यख्न सदकने छ । 
(क) स्यिुि्ययरक तवद््यिरिे तवद््यिरको भौततक पूव्य्षध्यर तवक्यसको ि्यमग पस्च्चस प्रततशतसम्म 

तवद््यिर व्यवस््यपन समिततिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको ससफ्यररसि्य नगरसभ्यको स्वीकृदत िवीई 
बढ्यवढब्यट तवक्री गन्ष ।

(ि) स्यिुि्ययरक तवद््यिरको भौततक पूव्य्षध्यर तवक्यससम्वन्वी तवशेर रोिन्यक्य ि्यमग नेप्यि 
सरक्यर व्य तवत्तवीर संस््यब्यट ऋण प्रव्यह भएि्य सो प्ररोिनक्य ि्यमग व्यवस््यपन समितत र नगर 
क्यर्षप्यलिक्यको ससफ्यररसि्य तवद््यिरको सम्पचत्त सघतो र्यख्न ।

(ग) संस््यगत तवद््यिरको भौततक पुव्य्षध्यर तवक्यसक्य ि्यमग व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररसि्य 
कम्पनवीको सञ््यिन व्य शैक्षिक गुठवीक्य गुदठर्यरको स्वीकृदतलिइ कुनै बैंक व्य तवत्तवीर संस््यि्य 
सघतो र्यख्न व्य पि्यस प्रततशतसम्म िग््य बढ्यवढद््यर्य तवदक् गन्ष ।

३) तवद््यिरको भौततक पूव्य्षध्यर तवक्यसक्य ि्यमग उपतनरि िईुि्य िेखिइए िेिवी बढवी िग््य तबक्री गनु्ष 
परेि्य संस््यगत तवद््यिरिे व्यवस््यपन समितत र सञ््यिक व्य शैक्षिक गुठवीक्य गुदठर्यरको ससफ्यररसि्य 
नगरसभ्यको स्वीकृदत लिने   छ ।

७९.  तवद््यिरको न्यिको िग््य सट््यपट््य गन्ष नहुने : (१) तवद््यिरको न्यिि्य रहकेो िग््य सट््यपट््य गन्ष प्यइने छैन । 
२)  उपतनरि एकि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन तवद््यिरको कम्प्यउन् र िेि िौि्यनसँग िोदिएको 
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िग््यसँग कुनै िग््य सट््यपट््य गनु्ष पनने भएि्य स्यिुि्ययरक तवद््यिरको भए तवद््यिर व्यवस््यपन 
समिततको ससफ्यररसि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरि्य र संस््यगत तवद््यिरको भए सम्बम्न्त गुदठर्यर 
व्य कम्पनवीको सञ््यिक र व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररसि्य नगर क्यर्षप्यलिको स्वीकृतत लिई सट््यपट््य 
गन्ष सदकने छ ।   

८०.  तवद््यिरको न्यिि्य सम्पचत्त र्यख्नु पनने : (१) स्यिुि्ययरक तवद््यिर र शैक्षिक गुठवीको रूपि्य सञ््यलित  
तवद््यिरिे तवद््यिरको अिि सम्पचत्त तवद््यिरको न्यिि्य रजिष््शेन प्यररत गनु्ष पननेछ ।
(२)  कम्पनवीको रूपि्य सञ््यलित संस््यगत तवद््यिरिे तवद््यिरको अिि सम्पचत्त कम्पनवीको स््यमित्वि्य र्यख्नु 

पननेछ । 
८१.  तनिवी शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत गररएको िग्यनवी हस््यन्रण गनने सम्बन्वी व्यवस््य : तनिवी शैक्षिक गुठवी व्य त्स््य 

गुठवीक्य सञ््यिकिे आफनो िग्यनवीको पूरै व्य आकं्शक दहस््य तवद््यिर सञ््यिनि्य ब्यध्य नपनने गरवी  
आफनो उत्तर्यसधक्यरवीको रुपि्य तनरतुि गरेको गुदठर्यरि्यई प्रिलित क्यनुनबिोजिि हस््यन्रण गन्ष सके्छ ।  

८२.  मिन्यह्य दिन सके्: प्र्यकृततक तवपि ्व्य क्यव ुब्यदहरको पररस्स्ततिे गि्य्ष स्यिुि्ययरक तवद््यिरको सम्पचत्त ह्यनवी  
नोक््यनवी हुन गएको प्रि्यक्णत हुन आएि्य ववीस हि्यर रूपैर्यसँम्मको भए प्रध्यन्यध््यपकको ससफ्यररसि्य व्यवस््यपन 
समिततिे, पि्यस हि्यर रूपैर्यसँम्मको भए व्यवस््यपन समिततको ससफ्यररसि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे, 
एक ि्यि रूपैर्यसँम्मको भए नगर प्रिुििे मिन्यह्य दिन सके्छ । सोभन््य बढवी रकि मिन्यह्य दिनु परेि्य नगर 
क्यर्षप्यलिक्यको ससफ्यररसि्य नगरसभ्यिे मिन्यह्य दिन सके्छ । 

पररचे्ि १४
तवद््यिरि्यई दिइने अनुि्यन तथि्य अन्य व्यवस््य

८३.  तवद््यिरि्यई अनुि्यन दिने : (१) स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्यई नेप्यि सरक्यर व्य प्रिेश सरक्यर  नगरप्यलिक्यब्यट 
तवद््यिरको ि्यमग प्र्यप्त रकि नगर क्यर्षप्यलिक्यिे व्यर्रक क्यर्षक्िि्य स्वीकृत गर्यई तवद््यिर सजञ्तकोरि्य 
पठ्यउने व्यवस््य मिि्यउने छ ।
    (२)  तवद््यिरको आन्ररक आरसिेति्यई अध्रन गरवी तवद््यिरि्यई िेह्यरक्य आध्यरि्य अनुि्यन ब्यिँफ्यटँ 

गररने छ .
(क)  तवद््यिरको तवद््यथिजी संख्य,
(ि) तवद््यिरको क्शषिक संख्य,
(ग) तवद््यिरको परवीषि्यको पररण्यि, 
(घ)  तवद््यिरको आर्थिक अवस््य । 
ङ)  तवद््यिरिे पूर्य गनु्ष पनने न्यूनति ् पूव्य्षध्यरहरु (Prioritized Minimun Enabling 

Conditions PEMEC)
(३)  अनुितत प्र्यप्त स्यिुि्ययरक तवद््यिरिे िरबन्वी प्र्यप्त नगनने सत्षि्य र स्वीकृत प्र्यप्त स्यिुि्ययरक तवद््यिरिे 

आफूि्यई प्र्यप्त सब ैक्शषिक िरबन्वी क्शषि्य श्यि्यि्य दफत्य्ष गरवी क्शषिक िग्यरत तवद््यिर व्यवस््यपनक्य 
समू्पण्ष पषिहरु आफैिे गनने गरवी तवद््यिरि्यई प्र्यप्त हुने अनुि्यन एकिुष् लिन ि्यहेि्य तोदकएको सत्षक्भत्र 
तवद््यिर सञ््यिन गनने गरवी एकिुष् अनुि्यन प्यउन सदकने व्यवस््य गन्ष सदकनेछ ।

(४)  तवद््यिरको पूव्य्षध्यर तवक्यस गनने प्ररोिनक्य ि्यमग नगर क्यर्षप्यलिक्यिे सत्ष तोकरी स्यव्षितनक शैक्षिक 
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गुठवी अन्ग्षत सञ््यलित तवद््यिरि्यई सिेत अनुि्यन दिन सके्छ ।

८४.  सम्बम्न्त क्यिि्य िि्ष गनु्ष पनने: तवद््यिरि्यई प्र्यप्त रकि िनु क्यिको ि्यमग िि्ष गन्ष तनक्यस्य भएको हो सोहवी 
क्यिि्य ि्यत्र िि्ष गनु्ष पननेछ । िि्ष हुन नसकेको रकिको ब्यरेि्य क्शषि्य श्यि्यि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ ।

८५. स््यनवीर स्ोतब्यट रकिको व्यवस््य गनु्ष पनने : (१) तवद््यिरिे तवद््यिरको भवन, फर्निर र अन्य क्यर्षको ि्यमग 
स््यनवीर स्ोतब्यट सिेत रकिको व्यवस््य गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि स््यनवीर स्ोतब्यट भवन तनि्य्षणको ि्यमग रकि नपुग्े भएि्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे 

िनसहरोगि्यई प्रोत्स्यहन गनने गरवी स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्यई आवश्यक रकि अनुि्यन दिन सके्छ । 
(३)  संस््यगत तवद््यिरिे उपतनरि (१) बिोजििको क्यर्षको ि्यमग तवद््यथिजीब्यट सहरोगको न्यिि्य शुल्क 

उठ्यउन प्यउने  छैन ।

पररचे्ि–१५
तवद््यिरको बिटे, आर व्यरको िेि्य तथि्य अन्य व्यवस््य

८६. तवद््यिर सञ््यिन सजञ्तकोरको सञ््यिन : (१) प्रते्क तवद््यिरि्य तवद््यिरको समू्पण्ष आम््यनवीहरु 
िम्म्य गनने गरवी एक तवद््यिर सञ््यिन कोर रहनेछ ।

(२)  तवद््यिरिे सञ््यिन कोरि्य िम्म्य भएको रकि व्यवस््यपन समिततको तनण्षर बिोजिि िि्ष गनु्ष पननेछ। 
(३)  तवद््यिर सञ््यिन कोरको सञ््यिन व्यवस््यपन समिततको अध्षि व्य सोहवी समिततिे तोकेको व्यवस््यपन 

समिततको सिस् र प्रध्यन्यध््यपकको संरतुि िस्ितब्यट हुनेछ । 
(४)  उपतनरि (३) ि्य िनुसुकै कुर्य िेखिएको भए त्यपतन ि्यध्मिक तवद््यिर सञ््यिन कोरको सञ््यिन 

प्रध्यन्यध््यपक र िेि्यसम्बन्वी क्यि गनने क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको संरतुि िस्ितब्यट  गररनेछ ।  
(५)  तवद््यिर सञ््यिन कोरको दहस्यब–दकत्यब िेि्य र्यख्ने, बरेुि ुफछ्षरौट गनने क्यि प्रध्यन्यध््यपक र िेि्य 

सम्बन्वी क्यि गनने कि्षि्यरवीको हुनेछ । 
(६)  तवद््यिरको क्यर्ष सञ््यिनको ि्यमग तवद््यिर सञ््यिन कोरको रकि क्शषि्य श्यि्यिे तोदकदिएको 

नजिकैको कुनै बैंकि्य ि्यत्य िोिवी िम्म्य गनु्ष पननेछ । 
(७)  तवद््यिरको सम्पूण्ष िि्ष तवद््यिर सञ््यिन कोरि्य िम्म्य भएको रकिब्यट बहेोररनेछ । 

८७.  बिटे तर्यर गनने : (१) तनरि ८३ ि्य िसुेकै िेखिए पतन प्रध्यन्यध््यपकिे प्रते्क वर्ष को िस्यन् क्भत्र आग्यिवी 
वर्षको बिटे तर्यर गरवी व्यवस््यपन समिततब्यट स्वीकृत गर्यई त्सको एक प्रतत क्शषि्य श्यि्यि्य सिरि्य पठ्यउनु 
पननेछ । 

८८.  तवद््यिरको आर व्यरको िेि्य: (१) तवद््यिरको आर व्यरको िेि्य अनुसूिवी—१५ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य र्यख्नु 
पननेछ । 
(२) तवद््यिरको आर व्यरको िेि्य, तबि, भरप्यई िग्यरत आवश्यक क्यगि्यत र्यख्ने क्यि तवद््यिरको 

िेि्यसम्बन्वी क्यि गनने क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको हुनेछ । 
(३)  उपतनरि (२) बिोजिि क्यगि प्रि्यक्णत गर्यई र्यख्ने, र्यख्न िग्यउने जिम्मवे्यरवी प्रध्यन्यध््यपकको  हुनेछ । 
(४)  उपतनरि (१) बिोजििको आर व्यरको िेि्य र्यखि्य तवद््यिरको क्यि क्यरब्यहवीको व्यस्तवक स्स्तत 

थि्यह्य हुने गरवी ि्यिस्यि्यनहरूको िररि तबक्री र तवद््यिरको नगिवी, जिन्सवी, ि्यरिथेि्य ि्ययरत्व आदिको 
तवस्तृ तववरण स्पष् रूपिे िोिेको हुनु पननेछ । 
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(५)  तवद््यिरको नगिवी, जिन्सवी, ि्यरिेथि्यि्य कुनै दकससिको दहन्यमिन्य, ह्यनवी–नोक््यनवी व्य ि्यपरब्यहवी हुन 

नप्यउने गरवी सुरक्षित र्यखे्न र सोको िगत र्यखे्न तथि्य र्यख्न िग्यउने ि्ययरत्व प्रध्यन्यध््यपकको हुनेछ । 
(६)  प्रध्यन्यध््यपक र िेि्य सम्बन्वी क्यि गन्ष जिम्मवे्यरवी तोदकएको क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे तवद््यिरको आर 

व्यरको प्रततवेिन क्शषि्य श्यि्यिे तोकेको अवसधक्भत्र ि्यससक व्य त्रिै्यससक रूपि्य सो श्यि्यि्य पठ्यउनु  
पननेछ । 

८९. िेि्य परवीषिण गर्यउने:  (१) व्यवस््यपन समिततको अध्षि र प्रध्यन्यध््यपकिे प्रते्क वर्ष नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट 
तनरतुि ित्य्षव्यि्य िेि्य परवीषिकब्यट िेि्य परवीषिण गर्यउनु पननेछ । 
(२)  िेि्य परवीषिणको ससिससि्यि्य प्रध्यन्यध््यपकिे तवद््यिरको आर व्यरको बहवीि्यत्य िेि्य परवीषिकिे 

ि्यगेको बित ि्यचँ् दिनुपननेछ र तनििे कैदफरत तिब गरेको कुर्यको रथि्यथि्ष िव्यफ सिेत सरोक्यरव्यि्यि्यई 
दिनु पननेछ । 

(३) तवद््यिरको आर व्यरको िेि्य  नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट िट्यइएको कि्षि्यरवीिे िुनसुकै बित ि्यिँबझु 
गन्ष सके्छ । रसरवी ि्यिँबझु गि्य्ष िटवी आएको कि्षि्यरवीिे ि्यग गरेको तववरण िेि्यउनु प्रध्यन्यध््यपक, 
िेि्यको जिम्मवे्यरवी प्र्यप्त क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको कत्षव्य हुनेछ । 

(४)  रस तनरिबिोजिि िेि्यपरवीषिकिे तवद््यिरको िेि्य परवीषिण गनने ससिससि्यि्य अन्य कुर्यक्य अततररति 
तवद््यिरको आम््यनवी र िि्षक्य ब्यरेि्य तवद््यिर व्यवस््यपन समिततक्य पि्यसधक्यरवीहरुसँग छिफि गरवी 
आफनो प्रततवेिन तर्यर गनु्ष पननेछ । 

(५)  रस तनरि्यविवीबिोजिि तवद््यिरसँग स््यथि्ष रहकेो व्यक्तििे व्य तवद््यिर व्यवस््यपनक्य अध्षि, सिस् 
तथि्य प्रध्यन्यध््यपकको नजिकको न्यतेि्यरिे तवद््यिरको िेि्य परवीषिण गन्ष प्यउने छैन । 

 ९०.  प्रततवेिन पेस गनु्ष पनने : िेि्यपरवीषिकिे तवद््यिरको िेि्य परवीषिण गरवी सकेपलछ िेह्यरक्य कुर्यहरू िुि्यई सो 
सम्बन्वी प्रततवेिन तर्यर गरवी व्यवस््यपन समितत र क्शषि्य श्यि्यि्य एक–एक प्रतत पठ्यउनु पननेछ:– 
(क)  सोसधएक्य र कैदफरत तिब भएक्य कुर्यको िव्यफ रथि्यशवीघ् भए नभएको, 
(ि)  पेस भएको आर व्यरको दहस्यब रवीतपूव्षक भए नभएको, 
(ग)  आर व्यरको से्स््य क्यनुनबिोजिि र्यिे नर्यिेको, 
(घ)  तवद््यिरको आर व्यरको िेि्य रथि्यथि्ष रूपि्य िेखिने गरवी व्यसि्यत िरुुस् भए नभएको, 
(ङ)  कुनै क्शषिक व्य कि्षि्यरवीिे क्यनुनतवपरवीत क्यिक्यि व्य बदेहस्यब गरे नगरेको, 
(ि)  तवद््यिरको क्यरोब्यर सन्ोरप्रि भए नभएको, 
(छ)  तवद््यिरि्यई िनु क्यिक्य ि्यमग तनक्यस्य भएको हो सोहवी प्ररोिनि्य िि्ष िेिे निेिेको,
(ि)  तवद््यिरको सम्पचत्त िरुुपरोग गरे, नगरेको 
(झ)  िेि्य परवीषिकिे िन्यससव र आवश्यक सम्झकेो अन्य कुर्य ।

९१ तवद््यिरको क्यिको स्यि्यजिक परवीषिण गनने: स्यिुि्ययरक तवद््यिरिे आफनो क्यिको स्यि्यजिक परवीषिण 
गन्षपननेछ ।

९२. बरबझु्यरथि गनने : (१) तवद््यिरको नगिवी, जिन्सवी ि्यिस्यि्यनको िगत, से्स््य र्यख्ने जिम्म्य लिएको क्शषिक व्य 
कि्षि्यरवी सरुव्य व्य अन्य क्यरणब्यट तवद््यिर छोिवी ि्यने भएि्य आफनो जिम्म्य रहकेो नगिवी, जिन्सवी ि्यिस्यि्यनको 
बरबझु्यरथि स्यि्यन्यतर्य २१ दिनक्भत्र तवद््यिरि्य गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपतनरि (१) बिोजिि बरबझु्यरथि नगनने क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीि्यई बरबझु्यरथि नगरेसम्म सरुव्य भएको 

तवद््यिरि्य ि्यन रि्यन्यपत्र दिइने छैन । स्यथि ैतनििे कुनै रकि व्य ि्यिसि्यन दहन्यमिन्य गरेको रहछे 
भने सो ब्यपतको रकि तनििे प्यउने िनुसुकै रकिब्यट असूि उपर व्य सोधभन्य्ष गररनेछ ।
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९३.  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीको तिब, भत्त्य र अन्य सुतवध्य संघवीर क्यनसन अनुस्यर हुनेछ ।
९४.  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीक्य तनवचृत्तभरण, उपि्यन, उपि्यर िि्ष र अन्य व्यवस््य संधवीर क्यनून अनुस्यर हुनेछ ।
९५. क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीक्य अवक्यश सम्बन्वी व्यवस््य संधवीर क्यनून अनुस्यर हुनेछ ।
९६.  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीक्यसि्यर सम्बन्वी व्यवस््य संघवीर क्यनूनिे तोकेको ि्यपिण् अनुस्यर हुनेछ ।
९७.  तवद््यिरको वगजीकरण संघवीर क्यनूनिे तोकेको ि्यपिण् अनुस्यर हुनेछ ।
९८.  तवद््यिर शुल्क सम्बन्वी व्यवस््य संघवीर क्यनुनिे बन्यएको ि्यपिण् अनुस्यर हुनेछ ।
९९.  तवद््यिरको क्यिक्यरव्यहवीको स्यि्यजिक परवीषिण गनने :स्यिुि्ययरक तवद््यिरको क्यिक्यरव्यहवी स‹वीर ऐन तथि्य 

तनरि्यविवी बिेिवीि भए नभएको सम्बन्ि्य प्रते्क वर्ष िुल््यङ्कन गन्ष िेह्यरबिोिवीिको एक स्यि्यजिक परवीषिण 
समितत रहनेछ :
क)  क्शषिक अक्भभ्यवक संघको अध्षि      संरोिक
ि) तवद््यिरि्य अध्रनरत तवद््यथिजीहरुक्य अक्भभ्यवकहरुिध् े एकिन्य िदहि्य सिेत पननेगरवी क्शषिक 

अक्भभ्यवक संघिे तोकेको िईुिन्य                      सिस्
ग)  तवद््यिर रहेको सम्बम्न्त वि्यको वि्य अध्षि    सिस्
घ)  क्शषिक अक्भभ्यवक संघिे तोकेको बमुद्िवीववी एकिन्य    सिस्
ङ) तवद््यिरको उच्चति ्कषि्यि्य अध्रनरत प्रथिि छ्यत्र व्य छ्यत्र्य   सिस्
ि)  प्रध्यन्यध््यपकिे तोकेको तवद््यिरको क्शषिक      सिस् सचिव

पररचे्ि– १६
तवतवध

१००. क्शषिक तथि्य क्शषि्य षिते्रसम्बद् िनशक्तिको त्यलिि: १) त्यलिि तथि्य प्रक्शषिणसम्बन्वी व्यवस््य संघ र प्रिेशिे 
व्यवस््य गरे अनुरुप हुनेछ ।
तर रस तनरििे  नगरप्यलिक्यक्य क्शषिकि्यई स्वीकृत व्यर्रक क्यर्षक्िबिोजिि त्यलिि दिन व्यध्य पनने छैन ।

१०१.  अततररति दक्र्यकि्यप सम्बन्वी व्यवस््य: १) तवद््यिरहरुिे क्शषि्य समिततिे तनध्य्षरण गरेको ि्यपिण् विोजिि 
अततररति दक्र्यकि्यप  सञ््यिन गनु्षपननेछ ।
२)   नगर क्यर्षप्यलिक्यिे व्यर्रक क्यर्षक्िि्य सि्यवेश गरवी  अन्र तवद््यिर प्रततस्पध्य्षत्मक  अततररति 

दक्र्यकि्यप सञ््यिन गनु्ष पननेछ ।
३)  अन्र तवद््यिर प्रततस्पध्य्षत्मक  अततररति दक्र्यकि्यप सञ््यिन सम्ब्न्वी थिप व्यवस््य क्यर्षप्यलिक्यिे 

तनध्य्षरण गरे विोजिि हुनेछ ।
४)  तवद््यिरिे उपतनरि (१ र २) बिोजिि अततररति दक्र्यकि्यप सञ््यिन गि्य्ष िेह्यर बिोजििक्य 

प्रततरोमगत्यि्य तवद््यथिजीहरूि्यई भ्यग लिन िग्यउनु पननेछ –
(क)  चित्रकि्य, िूर्तकि्य र हस्कि्य प्रततरोमगत्य, 
(ि)  व्यद्व्यिन तथि्य संमगत प्रततरोमगत्य,
(ग)  नृत् प्रततरोमगत्य ,
(घ)  न्यटक प्रततरोमगत्य,
(ङ)  वतितृ्व कि्य प्रततरोमगत्य,
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(ि)  ह्यजिरवी िव्यफ प्रततरोमगत्य,
(छ)  दहज् े प्रततरोमगत्य,
(ि)  िेिकुि प्रततरोमगत्य,
(झ)  स्यदहप्त्क गतततवसध, कथि्य, कतवत्य र तनवन् प्रततरोमगत्य,
(ञ)  फूिब्यरवी र कृतरसम्बन्वी  प्रततरोमगत्य, 
(ट)  सृिन्यत्मक तथि्य अन्वरेण्यत्मक र तवज््यनक्य प्ररोग्यत्मक प्रततरोमगत्य
(ट)  अन्य प्रततरोमगत्य,

(५)  तवद््यिरिे प्रते्क शुक्ब्यरको िैतनक पठनप्यठनको क्यर्ष सि्यप्त भएपलछ तवद््यथिजीि्यई अततररति 
दक्र्यकि्यपको क्यर्षक्िि्य सहभ्यगवी गर्यउनु पननेछ ।

१०२.  तवद््यिर क्शषि्य सेव्यको गठन, तह, शे्णवी तवभ्यिन र िरवन्वी सम्ब्न्वी व्यवस््य : (१) रस सम्ब्न्ि्य संघ तथि्य 
प्रिेशको क्यनुन व्य तनरिसँग त्यि्यत्म्यत्य क्यरि हुने गरवी क्यर्षप्यलिक्यिे क्यर्षतवसध बन्यई नगर सभ्यब्यट स्वीकृत 
गर्यएबिोजिि हुनेछ ।

१०३.  जिम्मवे्यर रहने : (१) प्रध्यन्यध््यपक स््यनवीर तह, अक्भभ्यवक एवं तवद््यथिजीप्रतत जिम्मवे्यर हुनेछ । रसक्य ि्यमग 
उनिे अक्भभ्यवक एवं तवद््यथिजीको तवि्यर सवनेषिण गननेछन । 
(२)  प्रिलित ि्यपिण्को प्यिन्य एवं गुणस्ररर क्शषि्यको ि्यमग तवद््यिर व्यवस््यपन समितवी र प्रध्यन्यध््यपकिे 

क्शषि्य समिततसँग क्यर्षसम्प्यिन कर्यर गनु्षपननेछ ।
(३)  क्शषिक एवं कि्षि्यरवी प्रध्यन्यध््यपकप्रतत जिम्मवे्यर हुनेछन । तनिहरुिे गुणस्रवीर क्शषि्यक्य ि्यमग नगर 

क्यर्षप्यलिक्य, क्शषि्य समितत र क्शषि्य असधकृतिे प्रिलित क्यनून बिोजिि दिएक्य तनिनेशन प्यिन्य 
गनु्ष पननेछ । अपेक्षित शैक्षिक उपिदवधक्य ि्यमग क्शषिकहरुिे प्रध्यन्यध््यपकसँग क्यर्षसम्प्यिन कर्यर 
गनु्षपननेछ।

(४) क्शषि्यि्यई िौलिक हकको रुपि्य स््यतपत गन्ष नगरप्यलिक्यिे प्रते्क तवद््यिरक्य ि्यमग तनजश्त भौगोलिक 
षिते्रि्यई सेव्य षिते्रको रुपि्य तोदकदिन सके्छ । त्स्ो भौगोलिक षिते्र क्भत्रक्य टुहुर्य, अिपत्र परेक्य 
र बसे्यह्यर्य तथि्य अतततवपन्नत्यि्य परवी तवद््यिर ि्यन नसकेक्य व्य तवद््यिर छोिेक्य ब्यिब्यलिक्यि्यई 
छ्यत्रबचृत्त व्य तवशेर व्यवस््य गरवी व्य तनिक्य अक्भभ्यवक व्य संरषिकि्यई सघ्यई व्यिव्यलिक्यि्यई  
तवद््यिरि्य ल््यउनु नगरप्यलिक्य, तवद््यिर व्यवस््यपन समितत र प्रध्यन्यध््यपकको जिम्मवे्यरवी हुनेछ । 

(५)  तवद््यर्थिि्यई अपेक्षित शैक्षिक उपिदवध ह्यससि हुने गरवी ससक्यउने र दटक्यउने  ि्ययरत्व प्रध्यन्यध््यपक र 
क्शषिकहरुको हुनेछ ।

(६)  कुनै अक्भभ्यवक व्य संरषिकिे तवद््यिर ि्यने उिेरक्य ब्यिब्यलिक्यि्यई तवद््यिर पठ्यउन अटेर गरेि्य 
तनिि्यई नगरप्यलिक्यब्यट प्रि्यन गररने सेव्य सुतवध्यहरुब्यट बजञ्त गन्ष सदकनेछ ।

१०४.  संरषिकको भूमिक्य: वि्यअध्षििे आफनो वि्य क्भत्रक्य तवद््यिरको गुणस्रवीर क्शषि्यक्य ि्यमग प्रिुि संरषिकको 
रुपि्य क्यर्ष गनु्ष गर्यउनु पननेछ ।

१०५.  स््यनवीर तहक्य तनव्य्षर्द।ित पि्यसधक्यरवीहरुिे प्यिन्य गनु्षपनने आि्यरसंदहत्य: स््यनवीर तहक्य तनव्य्षचित 
पि्यसधक्यरवीहरुिे िेह्यरबिोजििको आि्यरसंदहत्य प्यिन्य गनु्षपननेछ :
(क) संस््यगत तवद््यिर व्य तनिवी अन्य कुनै प्रक्यरक्य शैक्षिक संघ संस््य सञ््यिनि्य संिग्त्य हुन नहुने तर 

प्र्यमज्क दक्र्यकि्यपि्य भ्यग लिन बने्ि नरहने,
(ि)  धि्ष, सम्प्रि्यर, ि्यति्यतत, लिङ्ग, भ्यर्य, वग्ष, षिते्र व्य सम्प्रि्यरको आध्यरि्य घृण्य व्य दे्र उत्न्न हुने कुनै 

दक्र्यकि्यपि्य भ्यग लिन बने्ि नहुने,



369

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(ग)  र्यिनवीततक प्यटजी व्य अन्य कुनै ििगत सिूहको स््यथि्षि्य तबद््यथिजी र शैक्षिक  संरिन्यको प्ररोगि्यई 

तनरेसधत गनु्षपनने ,
(घ)  तवद््यिरको सिग् शैक्षिक गुणस्रको अक्भवमृद्ि्य ध््यन दिनुपनने,.
(ङ)  िनप्रतततनसध सि्यिकै रोि िोिेि हुने हँुि्य स्यव्षितनक ठ्यउँहरु तथि्य तवद््यिर व्य शैक्षिक संस््यि्य 

उपस्स्त रहँि्य नकर्यत्मक सने्श प्रव्यह हुने कुनैदक्र्यकि्यप नगन्ष सिग रहनु पनने ।
१०६.  क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे प्यिन गनु्ष पनने आि्यरसंदहत्य : क्शषिक तथि्य कि्षि्यरवीिे िेह्यरबिोजििको आि्यरसंदहत्य 

प्यिन गनु्ष पननेछ :– 
(क)  आफुि्यई िट्यएको ठ्यउँि्य गई तोदकएको क्यि गनु्ष पनने,  
(ि)  तनध्य्षररत सिरि्य तनरमित रुपिे तवद््यिरि्य आए गएको सिर िन्यई ह्यजिर हुनु पनने र पदहिे तबि्यको 

अनुितत नलिई तवद््यिरि्य अनुपस्स्त हुनु नहुने, 
(ग)  आफनो सेव्यसम्बन्वी कर्यरि्य ितिब स्यध् गनने िनस्यरिे कसैि्यसथि पतन कुनै र्यिनैततक व्य अव्यञ्छनवीर 

प्रभ्यव प्यन्ष व्य प्रभ्यव प्यनने प्ररत् गन्ष नहुने, 
(घ)   नेप्यि सरक्यर र नेप्यिवी िनत्यको प्यरस्पररक सम्बन्ि्य व्य कुनै तविेशवी र्यष््सँगको सम्बन्ि्य ििि 

पन्ष सके् गरवी आफनो व्यस्तवक व्य क्यपितनक न्यिब्यट व्य बने्यिवी कुनै िेि प्रक्यक्शत गन्ष व्य प्रसेि्यई 
कुनै िबर दिन व्य रेदिरो व्य टेलिक्भिन आदि िस््य सूिन्यक्य ि्यध्िद््यर्य भ्यरण प्रस्यररत गन्ष व्य कुनै 
स्यव्षितनक भ्यरण दिन व्य वतिव्य प्रक्यक्शत गन्ष नहुने, 

(ङ)  तवद््यथिजीि्यई रोग् न्यगररक बन्यउने उदे्श्य लिई अध्रन र अध््यपनि्यई आफनो िुख िक्ष्य सम्झनु पनने, 
(ि)  आज््यक्यररत्य, अनुश्यसन, सद््यवन्य, सहरोग, सि्यि्यर, सह्यनुभूतत, धरै्ष र सच्चररत्रत्यि्यई प्रोत्स्यहन दिनु 

पनने, 
(छ)  कुनै भ्यर्य, सम्प्रि्यर तथि्य धि्ष तवरोधवी भ्यवन्य क्शषिक तथि्य तवद््यथिजी वग्षि्य फैि्यउन नहुने, 
(ि)  स्यिुि्ययरक तवद््यिरक्य क्शषिकिे व्यवस््यपन समितत र सम्बम्न्त स््यनवीर तहको स्वीकृतत नलिई आफू 

बह्यि रहकेो तवद््यिर ब्यदहर क्यि गन्ष नहुने, 
(झ)  तवद््यिर व्य शैक्षिक संस््यको ि्यध्िद््यर्य र्यतष््र भ्यवन्य ि्यगृत गरवी िेशि्य भ्यवन्यत्मक एकत्य ल््यउन 

क्यि गनु्ष पनने, 
(ञ)  नेप्यि र्यष््को स्यव्षभौिसत्त्य र अिण्त्यि्य आिँ आउने गरवी िेशको श्यम्न्, सुरषि्य, वैिेक्शक सम्बन् 

र स्यव्षितनक िर्य्षि्य तथि्य अि्यितको अवहेिन्य हुने व्य कुनैपतन क्यर्य्षिर व्य असधकृतको क्यनूनद््यर्य 
तनध्य्षररत कत्षव्य पूर्य गन्षि्य ब्यध्य तवरोध हुने गरवी प्रिश्षन, हि्त्यि, थिनुछेक तथि्य घेर्यउ गन्ष नहुने ।

(ट) तवद््यथिजीि्यई श्यरवीररक व्य ि्यनससक र्यतन्य दिन नहुने, . 
(२)  उपतनरि (१) बिोजििको आि्यर संदहत्यको प्यिन भए नभएको अक्भिेि क्शषिकहरुको हकि्य 

प्रध्यन्यध््यपकिे र प्रध्यन्यध््यपकको हकि्य व्यवस््यपन समिततिे र्यख्नु पननेछ र आि्यर संदहत्य 
प्यिन नभएको भए त्सको तववरण सम्बम्न्त स््यनवीर तहि्य पठ्यउनु पननेछ ।

१०७.  तवद््यथिजीिे प्यिन गनु्ष पनने आि्यरसंदहत्य : तवद््यथिजीहरुिे िेह्यरबिोजििको आि्यरसंदहत्य प्यिन गर्दु पननेछ : 
(क) क्शषिकको आज््यप्यिन र आिर गनु्ष पनने, 
(ि)  तवद््यिरि्य व्य ब्यदहर िह्यसुँकै अनुश्यसनि्य रहनु पनने, 
(ग)  र्यतष््रत्य, भ्यर्य र संसृ्ततको उत््यनको तनमित्त संध ैप्ररत्शवीि रहनु पनने, 
(घ)  तवद््यिरिे आरोिन्य गरेको क्यर्षक्िि्य सदक्ररुपि्य भ्यग लिनु पनने, 
(ङ)  सबसँैग क्शष् व्यवह्यर गनु्ष पनने, 
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(ि) व्यवस््यपन समिततिे तनध्य्षरण गरेक्य अन्य आि्यरसंदहत्य प्यिन्य गनु्ष पनने ,

१०८. पुरस््यर : नगरषिते्र क्भत्रक्य उतृ्ष् क्यर्ष गनने क्शषिक र तव.व्य.स. पि्यसधक्यरवीि्यई क्शषि्य दिवसको अवसरि्य 
नगरप्यलिक्यिे आध्यरभूत र ि्यध्मिक तहक्य िईु िईु िन्य क्शषिकहरु र िईु िन्य तव.व्य.स. पि्यसधक्यरवीि्यई 
पुरस््यरको व्यवस््य गनने छ । स्यथि ैउतृ्ष् नतति्य ल््यउने तवद््यिरि्यइ सिेत पुरसृ्त गररने छ ।

१०९.  क्शषिक त्यलिि: नगरप्यलिक्यअन्ग्षतक्य तवद््यिरक्य क्शषिकहरुि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर त्यिवीिको व्यवस््य 
गनने ।

११०.  तवद््यिर सहरोमग, तवद््यिर सह्यरक तथि्य ब्यितवक्यस सहरोमग क्यर्षकत्य्षको व्यवस््यपनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे 
आवश्यक क्यर्षतवसध बन्यइ ि्यगूगन्ष सके्छ ।
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अनुसूिवी–१

(तनरि ३ सँग सम्बम्न्त)
तवद््यिर िोलने अनुिततको ि्यमग दिइने तनवेिन

श्वी प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत जू्य,
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य कतपिबस्,ु
तवरर : तवद््यिर िोलने अनुितत सम्बन्ि्य ।
िहोिर,
 
शैक्षिक सत्र ..................... िेखि ...................... तहको तवद््यिर िोलन ि्यहेकोिे अनुिततको ि्यमग िेह्यरक्य 
तववरणहरु िुि्यई रो तनवेिन गरेको छु ।
(क) प्रस््यतवत तवद््यिरको :
 १. न्यि:
 २. ठेग्यन्य: ...................नगरप्यलिक्य. ............... वि्य नं. ..............टोि
  फोन: ................... फ््यक् नं. ..................................
 ३. दकससि:
  (१) स्यिुि्ययरक   (२) संस््यगत    (अ) तनिवी शैक्षिक गुठवी     (आ) स्यव्षितनक शैक्षिक गुठवी 
  (३) ध्यर्िक  (अ) गुरुकुि (आ) गुम्ब्य (इ) ििरस्य
 ४. अनुितत लिन ि्यहकेो तह र सञ््यिन गनने कषि्य:
 ५. भतवष्यि्य सञ््यिन गन्ष ि्यहेको तह र कषि्य:
(ि) प्रस््यतवत तवद््यिरको ि्यमग पूर्य गररएको भौततक पूव्य्षध्यर :
 १.  भवनको:
  (१) संख्य:  (२) कच्चवी व्य पक्री व्य अध्ष पक्री
  (३) आफनै व्य बह्यिि्य व्य स्यव्षितनक  
 २. कोठ्यको तववरण:
कोठ्यको संख्य िम्व्यई िौि्यई उि्यई झ््यि ढोक्यको 

अवस््य 
प्रक्यश वत्तवीको 
अवस््य

प्ररोिन कैदफरत

 ३. फर्निरको संख्य: 
  (१) िेस्  :      (२) बेञ्:    (३) टेबि:     (४) िर्यि:    (५) िेि:  (६) अन्य: 
 ४. िेिकूि िैि्यनको अवस््य र िग््य: (रोपनवी व्य तवग्यह्यि्य)
 ५. शौि्यिरको संख्य :    (१) छ्यत्रिे प्ररोग गनने     (२) छ्यत्र्यिे प्ररोग गनने 
 ६. ि्यनेप्यनवीको अवस््य:
 ७. पुस्क्यिरको अवस््य तथि्य पुस्कको संख्य: 
 ८. प्ररोगश्यि्य:       
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 ९.  सव्यरवी स्यधनको तववरण:
 १०.  शैक्षिक स्यिग्वीको तववरण:

(ग) तवद््यथिजी संख्य: (प्रस््यतवत)
 कषि्याः   संख्याः        
    
(घ) क्शषिक संख्य: (प्रस््यतवत)
(ङ) आर्थिक तववरण:  (प्रस््यतवत)
 १. अिि सम्पचत्त:
 २. िि सम्पचत्त:
 ३. व्यर्रक आम््यनवी:
 ४. आम््यनवीको स्ोत:
 ि्यसथि िेखिएक्य तववरण हरु ठवीक स्यिँो छ, झटु््य ठहरे क्यनून बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य ।
 तनवेिकको–
 सहवी:
 न्यि:
 ठेग्यन्य:
 मितत:
 संिग् गनु्ष पनने क्यगि्यतहरु :
(१) गुठवी अन्ग्षत तवद््यिर सञ््यिन गनने भए शैक्षिक गुठवीको तवध्यनको प्रततलितप ।
(२) िग््य व्य भवन भ्यि्यि्य लिने भए कतिवीि्य प्यिँ वर्षसम्मको ि्यमग घर व्य िग््यधनवीिे बह्यिि्य दिने सम्बन्ि्य  
 भएको कबलुिरतन्यि्य सम्बन्वी पत्र ।
(३) प्रस््यतवत तवद््यिरको षिते्रको शैक्षिक नक््य ।
(४)   सम्बम्न्त वि्यसमिततको ससफ्यररस ।
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अनुसूिवी–२

(तनरि ४ सँग सम्बम्न्त)
तवद््यिर िोलनको ि्यमग ि्यदहने पूव्य्षध्यरहरु

(क) कषि्य कोठ्यहरू स्यि्यन्यतर्य नौ दफट उि्यईको र घ्यि तथि्य प्यनवीब्यट बि्यउ हुने दकससिको हुनु पनने,
(ि) कषि्यगत षिते्रफि आध्यरभूत तवद््यिरको हकि्य प्रतत तवद््यथिजी १.०० वग्ष िवीटर तथि्य ि्यध्मिक 

तवद््यिरको  हकि्य १.२० वग्ष िवीटर भन््य कि हुन नहुने, 
(ग) अध््यपन गर्यइने कषि्य कोठ्यि्य ह्यव्यको प्रव्यह, प्रक्यशको व्यवस््यको स्यथि ैस्स् हुनु पनने, 
(घ) कषि्य कोठ्यि्य तवद््यथिजी संख्यको आध्यरि्य फर्निरको व्यवस््य हुनु पनने, 
(ङ) रथिषे् स्स्कर ि्यनेप्यनवीको प्रवन् गनु्षपनने, 
(ि) प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र ब्यहके अन्य तवद््यिरि्य छ्यत्र छ्यत्र्यको ि्यमग अिग अिग शौि्यिरको 

व्यवस््य हुनुपनने र प्रते्क थिप ५० िन्य तवद््यथिजीको ि्यमग एक कम्प्यट्षिेन्ट थिप हुनुपनने, 
(छ) प्यठ्यक्ि, प्यठ्यस्यिग्वी, क्शषिक तनिनेक्शक्य सदहतको १ तवद््यथिजी बर्यबर कतिवीि्य २ प्रततक्य िरिे पुस्क 

उपिब्ध भएको पुस्क्यिर हुनु पनने, 
(ि)  क्शषिण दक्र्यकि्यपको ि्यमग आवश्यकरीर शैक्षिक स्यिग्वीहरू िस्:ै सेतोप्यटवी, क्यिोप्यटवी, नक््य, 

ग्ोब, गक्णतवीर स्यिग्वी आदि हुनु पनने, 
(झ) समू्पण्ष तवद््यथिजीहरू एकैस्यथि उक्भन सके् िैि्यन हुनु पनने, 
(ञ) प्र्यरस्म्क व्यि क्शषि्य केन्द्रि्य घर ब्यदहरक्य दक्र्यकि्यपहरू सञ््यिन गन्ष पुग्े र अन्य तवद््यिरक्य ि्यमग 

भलिबि िेलन मिलनेसम्मको िेि िैि्यनको व्यवस््य र िेि स्यिग्वीको व्यवस््य हुनु पनने, 
(ट) प्यठ्यक्ि अनुस्यरको तवज््यन स्यिग्वीको व्यवस््य हुनु पनने, 
(ठ) स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य प्रते्क कषि्यि्य स्यि्यन्यतर्य ि्यिवीस िन्य तवद््यथिजी र संस््यगत तवद््यिरि्य 

स्यि्यन्यत्य प्रततकषि्य कतिवीि्य ब्यईस िन्य िेखि बढवीि्य िौव्यिवीस िन्य सम्म र औसति्य तेत्तवीस िन्य 
तवद््यथिजी हुनु पननेछ । 

(ि) स्यिुि्ययरक तवद््यिरि्य कतिवीि्य िेह्यर बिोजििको क्शषिकको व्यवस््य हुनु पनने:–   
 

ि्यध्मिक तहको ०–१० कषि्यक्य ि्यमग      – १४ िन्य 
ि्यध्मिक तहको ०–१२ कषि्यक्य ि्यमग      – १६ िन्य 
आध्यरभूत तहको ०–८ कषि्यक्य ि्यमग        – ९ िन्य 
आध्यरभूत तहको ०–५ कषि्यको ि्यमग     – ४ िन्य 
प्र्यरस्म्क ब्यितबक्यस केन्द्रको ि्यमग      – २ िन्य 
तर संस््यगत तवद््यिरि्य कषि्य क्शषिक अनुप्यत न्यनूति १:१.४ हुनु पननेछ । 
(ढ) तवद््यिरको स््यरवी आर स्ोत हुनु पनने,  
(ण) तवद््यिरि्य प्र्यथिमिक उपि्यर स्यिग्वीको व्यवस््य हुनु पनने, 
(त) आव्यसवीर तवद््यिरको ि्यमग आव्यस भवन हुनु पनने, 
(थि) तवद््यिरको ह्यत्य पि्य्षि व्य ब्यरिे घेररएको हुनु पनने, 
(ि) भ्यि्यको भवनि्य तवद््यिरको सञ््यिन गनने भए कतिवीि्य प्यिँ वर्ष घर भ्यि्य सम्बन्वी सम्झौत्य भएको 

हुनु पनने ।
(ध) तवद््यिरि्य व्यििैत्रवी अप्यङ्गत्य िैत्रवी तथि्य व्यत्यवरण िैत्रवी हुनुपनने ।
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अनुसूिवी–३

(तनरि ५ को उपतनरि (२) सँग सम्बम्न्त)
तवद््यिर सञ््यिन गन्ष दिइने अनुितत

श्वी.............................. 
................................।  

तवद््यिर िोलने सम्बन्ि्य मितत............................ि्य प्र्यप्त तनवेिन उपर क्यरब्यहवी हँुि्य क्शषि्य तनरि्यविवी, ..... को 
तनरि ४ बिोजििको पूव्य्षध्यर पूर्य गरेको िेखिएकोिे शैक्षिक सत्र ................... िेखि  आध्यरभूत/ि्यध्मिक तहको 
.............कषि्यसम्मको तवद््यिर सञ््यिन गन्ष रो अनुितत दिइएकोछ ।  

क्यर्य्षिरको छ्यप          
अनुितत प्रि्यन गनने असधक्यरवीको,– 
सहवी :       
न्यि :
पि :
मितत :
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अनुसूिवी –४

(तनरि ७ को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त)
तवद््यिरको स्वीकृततको ि्यमग दिइने तनवेिन

श्वी.............................. 
................................ ।
तवरर: तवद््यिरको स्वीकृतत सम्बन्ि्य ।

नगर  क्शषि्य समिततको मितत .................. को तनण्षर्यनुस्यर अनुितत प्यई िोलिएको रस तवद््यिरको स्वीकृतत प्यउन 
तनम् तववरणहरू िुि्यई रो तनवेिन गरेको छु ।  
(क)  तवद््यिरको :
 १. न्यि : ..........
 २. ठेग्यन्य : ........  नगरप्यलिक्य .......... वि्य नं. .....  ग्यउँरटोि ....... फोन नं. ..... फ््यक् नं. ........... 
 ३. अनुितत प्र्यप्त गरेको तह र मितत :
   आध्यरभूत तह   मितत:............... 
   ि्यध्मिक तह    मितत :........... 
(ि)  तवद््यिरको भौततक अवस््य :
 १. भवनको :
  (१) संख्य  :          
  (२) कच्चवी र पक्री र अध्षपक्री 
  (३) आफनै र बह्यिि्य र स्यव्षितनक 
 २. कोठ्यको तववरण :
 ३. फर्निरको संख्य:
 (१) िेक्:    (२) बञे्:     (३) टेबिु:     (४) िर्यि:     (५) िेि:    (६) अन्य:  
 ४. िेिकुि िैि्यनको अवस््य र िग््य (रोपनवी व्य तवग्यह्यि्य) 
 ५. शौि्यिरको संख्य : िदहि्य/पुरुर 
 ६. ि्यनेप्यनवीको अवस््य :
 ७. पुस्क्यिरको अवस््य :
 ८. प्ररोगश्यि्यको अवस््य:
 ९.सव्यरवी स्यधनको तववरण :
 १०. शैक्षिक स्यि्यग्वीको तववरण :
(ग)  तवद््यथिजी संख्य: (कषि्यगत रूपि्य) 
(घ) क्शषिकको संख्य :
(ङ)  आर्थिक स्स्तत:
 १. अिि सम्पचत्त 
 २. िि सम्पचत्त 
 ३. व्यर्रक आम््यनवी 
 ४. आम््यनवीको स्ोत 
ि्यसथि िेखिएको व्यहोर्य ठवीक स्यिँो छ, झठु््य ठहरे क्यनून बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य । 
     
तनवेिकको–                                                                              तवद््यिरको छ्यप    
सहवी:                
न्यि : 
ठेग्यन्य :
मितत :
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अनुसूिवी–५
(तनरि ७ को उपतनरि (३)  सँग सम्बम्न्त)

तवद््यिरको स्वीकृतत सम्बन्ि्य

श्वी.......................तवद््यिर, 
................................।  

 त्स तवद््यिरब्यट मितत.................................ि्य तवद््यिर स्वीकृत गनने सम्बन्ि्य दिएको तनवेिन उपर क्यरब्यहवी 
हँुि्य क्शषि्य तनरि्यविवी, ......... को तनरि ६ बिोजििक्य शत्षहरू प्यिन गरेको िेखिएकोिे कषि्य.........िेखि 
कषि्य.........सम्म क्शषि्य प्रि्यन गन्ष स्वीकृतत प्रि्यन गररएको छ ।

क्यर्य्षिरको छ्यप     
स्वीकृतत प्रि्यन गनने असधक्यरवीको,– 
सहवी :
न्यि:
पि:
मितत:
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अनुसूिवी–६
(तनरि ९ को उपतनरि (२) सँग सम्बम्न्त)

िुन्यफ्य नलिने गरवी तवद््यिर सञ््यिन गन्ष पूर्य गनु्ष पनने पूव्य्षध्यर

१.   प्रतत कषि्य नू्यनति ११ िन्य तवद््यथिजी हुनु पनने
२. तवद््यथिजीि्यई आवश्यक पनने कषि्य कोठ्य, फर्निर, तपउने प्यनवी, िेि िैि्यन तथि्य पुस्क्यिरको पर्य्षप्त 

व्यवस््य भएको हुनु पनने,
३. आवश्यक क्शषिकको व्यवस््य भएको हुनु पनने,
४. प्यठ्यक्ि तवक्यस केन्द्रिे तनध्य्षरण गरे बिोजििक्य ससक्यई उपिप्ब्धहरु पूर्य हुने गरवी तवद््यिर क्शषिण 

ससक्यई क्यर्षक्िको तिु्षि्य गररएको हुनु पनने,
५. िन्त्र्यिरिे तोके बिोजिि अन्य पूव्य्षध्यर पूर्य भएको हुनु पनने । 
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अनुसूिवी–७

(तनरि १० को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त)
कम्पनवी अन्ग्षत सञ््यलित तवद््यिरि्यई शैक्षिक गुठवी अन््षगत सञ््यिन गन्ष दिइने तनवेिन

श्वी  प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृत ज्यू
व्यणगंग्यनगर क्यर्षप्यलिक्य को क्यर्य्षिर,
प्रिेश नं. ५  नेप्यि 

तवरर  शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत तवद््यिर सञ््यिन गन्ष प्यउँ ।

िैिे/ह्यिवीिे तनम् तवद््यिर कम्पनवी अन्ग्षत सञ््यिन गरेकोि्य सो तवद््यिर शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत सञ््यिन गन्ष ि्यहकेोिे 
िेह्यरक्य तववरणहरु िुि्यई रो तनवेिन गरेको छु/छौ ।

१. तवद््यिरको :
(क) न्यि :
(ि) ठेग्यन्य.................. नगरप्यलिक्य वि्य नं ......................

२.  तवद््यिर सञ््यिन भएको मितत :
३. तनिवी व्य स्यव्षितनक कुन शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत तवद््यिर सञ््यिन गन्ष ि्यहेको हो ? सो व्यहोर्य :
४.  अन्य आवश्यक कुर्यहरु :

ि्यसथि िेखिएक्य तववरणहरु ठवीक स्यिँो छ झटु््य ठहरे क्यनुन बिोजिि सहँुि्य बझु्यउँि्य ।
तनवेिकको:
सहवी :      न्यि :
ठेग्यन्य :                   मितत :

तनवेिन स्यथि संिग् गनु्ष पनने क्यगि्यतहरु :
(१) शैक्षिक गुठवीको रुपि्य तवद््यिर सञ््यिन गन्ष आपचत्त नभएको कम्पनवी रजिष््यरको क्यर्य्षिरको पत्र ।
(२) कम्पनवीक्य सञ््यिक तथि्य व्यवस््यपन समिततको तनण्षर ।
(३)  कम्पनवीको प्रवन्पत्र तथि्य तनरि्यविवीको प्रततलितप ।
(४)  प्रस््यतवत शैक्षिक गुठवीको तवध्यन ।
(५)  तनवेिकको न्यगररकत्यको प्रततलितप ।
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अनुसूिवी–८

(तनरि १० को उपतनरि (४) सँग सम्बम्न्त)
कम्पनवी अन््षगत तवद््यिरि्यई सञ््यलित शैक्षिक गुठवी अन््षगत सञ््यिन गन्ष दिइने स्वीकृतत

श्वी .....................तवद््यिर
......................................। 

तवरर .ं शैक्षिक गुठवी अन्ग्षत तवद््यिर सञ््यिन गनने स्वीकृतत दिइएको सम्बन्ि्य ।

त्स तवद््यिरिे मितत...................... ि्य शैक्षिक गुठवी ( स्यव्षितनक र तनिवी ) अन्ग्षत सञ््यिन गनने स्वीकृततको ि्यमग  
दिएको तनवेिन उपर क्यरव्यहवी हँुि्य रस क्यर्य्षिरको मितत ................... को तनण्षर्यनुस्यर त्स तवद््यिरि्यई शैक्षिक 
गुठवी     ( स्यव्षितनक र तनिवी ) को रुपि्य सञ््यिन गन्ष स्वीकृतत प्रि्यन गररएको छ । 

क्यर्य्षिरको छ्यप :    स्वीकृतत प्रि्यन गनने असधक्यरवीको,– 
                                                             सहवी :
                                                             न्यि :
                                                              पि :
                                                              क्यर्य्षिर :
                                                               मितत :
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अनुसूिवी– ९

(तनरि ४० को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त)
प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य व्य नस्षरवी केन्द्र सञ््यिनक्य ि्यमग दिइने तनवेिन

श्वी व्यणगंग्य नगरप्यलिक्य 
वि्य नं........ को क्यर्य्षिर

तवरर: प्र्यरस्म्क व्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गन्ष अनुितत प्यऊँ ।

 शैक्षिक सत्र.................िेखि प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गन्ष अनुितत प्यउन अक्भभ्यवक तथि्य 
सिुि्यर र तवद््यिर व्यवस््यपन समिततको मितत....................को तनण्षर्यनुस्यर िेह्यरक्य तववरण र क्यगि्यत संिग् 
गरवी रो तनवेिन पेश गरेको छुरछौ ं। 
(क)  प्रस््यतवत प्र्यरस्म्क व्यि क्शषि्य केन्द्रको,–

 (१) न्यि :
 (२) ठेग्यन्य :नगरप्यलिक्य ........वि्य नं. .......................टोि.................................फोन नं
 (३) सेव्य पुर्य्षइने ब्यिब्यलिक्यको संख्य :

(ि) सञ््यिनक्य ि्यमग जिम्मवे्यरवी लिने व्य आबद्त्य दिने तवद््यिरको,–
 (१) न्यि:–    (२) ठेग्यन्य:–    (३) फोन नं: 

(ग) प्रस््यतवत प्र्यरस्म्क व्यि क्शषि्य केन्द्रको भौततक पूव्य्षध्यरहरू :
 (१) भवन: (अ) कोठ्य  (आ)  कच्चवी व्य पक्री 
  (इ)  के िे बनेको   (ई) भ्यि्यरआफनैरस्यव्षितनक 
 (२)   फर्निरको तववरण: (अ) िेि  :  (आ) टेविु :  (इ) वेञ्रिेस् : 
 (३)  िेिकुि िैि्यन र त्सको षिते्रफि:  (अ) आफनै  (आ) भ्यि्यि्य व्य स्यव्षितनक   (इ) अन्य 
 (४)   शौि्यिरको अवस््य:  (अ) संख्य    (आ) कच्चवीरपक्री 
     (इ) प्यनवीको व्यवस््य भए नभएको 
 (५) ि्यनेप्यनवीको अवस््य:  (अ) बोकेर ल््यउने  (आ) ध्यर्यब्यट प्र्यप्त    (इ) पर्य्षप्त/अपर्य्षप्त 
 (६) प्यठ्यस्यिग्वीको न्यि र संख्य : (अ)     (आ)     (इ)  
 (७) आर्थिक तववरण:(अ) अिि सम्पचत्त  (आ) िि सम्पचत्त   (इ) अन्य 
 (८) आम््यनवीको स्ोतको व्यवस््य कसरवी मिि्यइनछ: 
 (९) अन्य कुनै तववरण भए उले्ि गनने:
ि्यसथि िेखिएको तववरण ठवीक छ ,झटु््य ठहरे क्यनून बिोजिि सहँुि्यरबझु्यउँि्य । 
 तनवेिकको,–                                  न्यि:–
संस््यको छ्यप                                      सहवी:                                                  
                                                     ठेग्यन्य :                                         
                                                     मितत:–
संिग् क्यगि्यत  :
(१) भवन िेि िैि्यन सम्बन्वी प्रि्यण, क्यगि्यत र तववरण । 
(२) संस््यब्यट सञ््यिन गनने भएि्य संस््य ित्य्षको प्रि्यणपत्रको प्रततलितप र तनरि्यनुस्यरको नववीकरण  र   
िेि्यपरवीषिण प्रततवेिन ।
(३)  आपसवी सहरोग सिूहब्यट तनवेिन गररएको भए त्स्ो सिूहको वैठकको तनण्षर । 
(४)  कुनै तवद््यिरसँग आवद् गरवी सञ््यिन गन्ष िोजिएको भए सो तवद््यिरको ससफ्यररस ।
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अनुसूिवी–१०
(तनरि ४० को उपतनरि (२) सँग सम्बम्न्त)

प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गन्ष दिइने अनुितत
श्वी.............................. 
...............................।  

 तवरर  प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गन्ष दिइएको अनुितत

 तप्यईँिे त्स तवद््यिर संस््यिे प्र्यरस्म्क व्यि क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गनने सम्बन्ि्य रस व्यणगग्यनंगर 
क्यर्षप्यलिक्यको वि्य नं.....क्यर्य्षिरि्य दिनु भएको तनवेिन उपर क्यरब्यहवी हँुि्य क्शषि्य तनरि्यविवी, ........ सिेतको 
पूव्य्षध्यर पूर्य गरेको र रस नगर क्यर्षप्यलिक्यको नक््यङ्कनि्य परेकोिे शैक्षिकसत्र..................िेखि प्र्यरस्म्क ब्यि 
क्शषि्य केन्द्र सञ््यिन गन्ष अनुितत प्रि्यन गररएकोछ । 
        
        
अनुितत प्रि्यन गनने असधक्यरवीको,– 
क्यर्य्षिरको छ्यप       सहवी:
न्यि :
पि:
मितत:

 

अनुसूिवी–११
(तनरि ५२ को उपतनरि (३) सँग सम्बम्न्त)

तवद््यिर तवक्यस प्रस््यवको निुन्य

१ तवद््यिरिको वत्षि्यन शैक्षिक र आर्थिक अवस््य: 
२ तवद््यिरिे ह्यससि गनु्ष पनने अपेक्षित उपिप्ब्ध :
३ वत्षि्यन अवस््य र अपेक्षित उपिब्धवीक्य सूिकगत अन्र :
४ अपेक्षित उपिप्ब्ध ह्यससि गनने स्ोत पदहि्यन सदहतको क्यर्षरोिन्य :
५ क्यर्ष रोिन्य िूल््यङ्कनक्य सूिकहरु :
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अनुसूिवी –१२

(तनरि ५८ उपतनरि (२) सँग सम्बम्न्त)
तवद््यिरि्य रहने क्शषिक िरवन्वी

तवद््यिरि्य कतिवीि्य िेह्यर बिोजिि क्शषिक िरबन्वी रहनेछन ्: 
(क) प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य व्य न्षस्षरवी िेखि प्यिँ कषि्य सञ््यिन भएको तवद््यिरि्य पि्यस िन्यसम्म तवद््यथिजी 

भएि्य कतिवीि्य तवीन िन्य र सोभन््य बढवी तबद््यथिजी भएि्य कतिवीि्य ि्यर िन्य क्शषिक ।
(ि)  आध्यरभूत तहको तवद््यिरि्य : प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य व्य नस्षरवीिेखि आठ कषि्य सञ््यिन भएको 

तवद््यिरि्य िेह्यर बिोजििक्य कतिवीि्य नौ िन्य क्शषिक : 
(१)  अगं्ेिवी िूि तवरर लिई स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(२)  तवज््यन व्य गक्णत िूि तवरर लिई स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(३)  नेप्यिवी व्य संसृ्त िूि तवरर लिई स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(४)  स्यि्यजिक तवरर अध््यपन गन्षको ि्यमग स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(५) प्रि्यणपत्र व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको ि्यर िन्य 
(६)  स्यतवकको एस.एि. सवी. व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एक िन्य ।
(ग)  ि्यध्मिक तवद््यिरि्य:

१.  नौ ंकषि्य िेखि िश कषि्यसम्म सञ््यिन भएको तवद््यिरि्य ि्यध्मिक तहको प्यिँ िन्य क्शषिक:–
(१)  अगं्ेिवी िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(२)  गक्णत व्य तवज््यन िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(३)  नेप्यिवी िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(४)  स्यि्यजिक तवरर अध््यपन गन्षको ि्यमग स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य  
(५)  अन्य ऐश्च्क तवररको ि्यमग सम्बम्न्त तवररि्य स््यतक व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एक िन्य ।

२. नौ ंकषि्य िेखि ब्यह्र कषि्यसम्म सञ््यिन भएको तवद््यिरि्य िेह्यर बिोजििक्य कतिवीि्य नौ िन्य क्शषिक : 
(१)  अगं्ेिवी िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(२)  गक्णत िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(३)  नेप्यिवी िूि तवरर लिई स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(४)  स्यि्यजिक तवरर अध््यपन गन्षको ि्यमग स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य  
(५)  अन्य ऐश्च्क तवररको ि्यमग सम्बम्न्त तवररि्य स््यतकोत्तर व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको िईुिन्य 
(६) तवज््यन िूि तवरर लिई स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको एकिन्य 
(७)  अन्य तवररि्य स््यतक तह व्य सो सरह उत्तवीण्ष गरेको िईुिन्य  ।

३. प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य िेखि िश कषि्यसम्म सञ््यिन भएको तवद््यिरि्य िण् (ि) र िण् (ग) को  उपिण् 
(१) बिोजििको िरबन्वी रहनेछ । 

४.  प्र्यरस्म्क ब्यि क्शषि्य िेखि ब्यह्र कषि्यसम्म सञ््यिन भएको तवद््यिरि्य िण् (ि) र िण् (ग) को क्िसंख्य 
(२)  बिोजििको िरबन्वी रहनेछ ।
द्ष्ब्: (१) िण् (ि) को क्िसंख्य (१) िेखि (४) सम्मक्य कतिवीि्य एक एक िन्य क्शषिक तनरकु्ति 

नभएसम्म एउटै तवररि्य एक भन््य बढवी क्शषिक तनरकु्ति गररने छैन । 
(२)  िण् (ग) को उपिण् १ को क्िसंख्य (१) िेखि (४) सम्मक्य कतिवीि्य एक एक िन्य क्शषिक 
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तनरकु्ति नभएसम्म एउटै तवररि्य एक भन््य बढवी क्शषिक तनरकु्ति गररने छैन । 

(३)  िण् (ग) को उपिण् २ को क्िसंख्य (१) िेखि (७) सम्मक्य कतिवीि्य एक एक िन्य क्शषिक 
तनरकु्ति नभएसम्म एउटै तवररि्य एक भन््य बढवी क्शषिक तनरकु्ति गररने छैन ।

(४) क्शषिक तनरकु्तिको ि्यमग आवश्यक पनने त्यिवीि प्रिलित क्यनून बिोजिि हुनेछ । 
(५)  ह्यि तवद््यिरि्य उपरोति्यनुस्यरक्य तवररक्य रोग्त्य भन््य कि रोग्त्य भएक्य स््यरवी क्शषिक रहछेन ्

भने त्स््य क्शषिक पिब्यट नहटेसम्म स्यतवक बिोजििकै रोग्त्य भएक्य क्शषिकव्यट अध््यपन हुने । 
(६)  उल्ल्खित िरवन्वी क्भत्र प्रध्यन्यध््यपकको पि सिेत सि्यवेश रहनेछ ।
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अनुसूिवी–१३

(तनरि ५९ को उपतनरि (११) सँग सम्बम्न्त)
रि्यन्य पत्र

 
 पत्रसंख्य:           
मितत :

श्वी .....................
............................. ।
त्स तवद््यिरि्य सरुव्य हुनु भएक्य श्वी ..........................................ि्यई तनिको तववरण सदहतको रि्यन्यपत्र दिई 
त्स तवद््यिरि्य ह्यजिर हुन पठ्यइएको व्यहोर्य अनुरोध गि्षछु ।
१.  क्शषिक व्य कि्षि्यरवीको न्यि, थिर : 
२.  संकेत नम्बर :
३.  स्यतवक :
 (क) तह :        (ि) शे्णवी :     (ग) पि :
 (घ) क्शषिक भए तवरर :      (ङ) तवद््यिर :
४.  सरुव्य भएको  (क) तनण्य्षर मितत :   (ि) सरुव्य गनने क्यर्य्षिर :         (ग) तह :   
 (घ) शे्णवी :         (ङ) पि :        (ि) तवरर          (छ) तवद््यिर :
५.  बरबझु्यरथि सम्वन्वी तववरण: 
   गरेको    नगरेको    
६.  रि्यन्य हुने मितत : .....................
७.  रि्यन्यपत्रको मिततसम्म िि्ष भएक्य तबि्य : 
 (क) भैपरवी आउने र पव्ष तबि्य     .................. दिन ।
 (ि) तबर्यिवी तबि्य      .................. दिन ।
 (ग) प्रसुतवी तबि्य तबि्य     .................. दिन ।
 (घ) प्रसुतवी स््यह्यर तबि्य     .................. पटक ।
 (ङ) अध्रन तबि्य      .................. दिन ।
 (ि) अस्यध्यर्यण तबि्य     .................. दिन ।
 (छ) वेतिववी तबि्य      .................. दिन ।
८.  रि्यन्यपत्रको मिततसम्म सजञ्ततबर्यिवी तबि्य :   .................. दिन ।
९.  तवद््यिरि्य रुि ुह्यजिर भएको दिन : 
१०.  ि्यइप्यई आएको ि्यससक (क) तिब :  (ि)   वमृद् रु तिब :  
११.  तिब भुति्यनवी लिएको अम्न्ि मितत :
१२.  कि्षि्यरवी संिरकोर कट्वी रकि :
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१३  भुति्यनवी लिएको उपि्यर िि्षको रकि :                   मितत :
१४.  तिववमृद् हुन सुरु भएको सुरु मितत : 
१५.  न्यगररक िग्यनवी कोरकट्वी रकि : 
१६.  आरकर कट्वी रकि :
१७.  (क)  स्यवसधक िवीवन बवीि्य कोरि्य िम्म्य भएको स्यि........िदहन्य...... .गते.... 
 (ि)  स्यवसधक िवीवन बवीि्यव्यपत व्यर्रक तप्रमिरि ततरेके स्यि.....िदहन्य... गते ....
१८.  ि्यिपव्ष िि्ष लिने ि्यिको न्यि र सो ि्यि परर््ने ततसथि र सम््यतवत िदहन्य :
१९.  क्शशुस््यह्यर भत्त्य लिएको तववरण :

बोध्यथि्ष : 
श्वी तवद््यिर क्शषिक दकत्यबि्यन्य ।
श्वी कि्षि्यरवी संिरकोर ।
श्वी .................... तवद््यिर ।
श्वी ................................................................ सरुव्य भएको क्यर्य्षिरि्य ह्यजिर हुन ि्यनु हुन ।
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अनुसूिवी–१४

(तनरि ६० को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त)
सरुव्य हुन दिइने तनवेिन

श्वी प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृत जू्य ।
.............   नगरप्यलिक्य ।

तवरर: सरुव्य सम्बन्ि्य ।

 िि्यई तनम् तवद््यिरि्य सरुव्य गररदिनु हुन तनम् तववरणहरु िुि्यई तनवेिन गरेको छु ।
क्शषिकको न्यि, थिर: 
स््यरवी ठेग्यन्य: 
तह र शे्णवी: 
ह्यिको तवद््यिरको न्यि र ठेग्यन्य: 
सरुव्य भई ि्यन ि्यहकेो तवद््यिरको न्यि र ठेग्यन्य: 
रोग्त्य र त्यिवीि: 
स््यरवी तनरकु्ति मितत: 
ह्यिको जिल््यि्य क्यि गरेको अवसध: 
सरुव्य ि्यग गनु्ष पनने क्यरण: 
 तनवेिकको–
 सहवी: 
 न्यि: 
 क्यर्षरत तवद््यिर:
 मितत:
(१) सरुव्य भई ि्यने तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको सहितत
 (क) रस तवद््यिरक्य क्शषिक श्वी ...................................... ि्यई व्यवस््यपन समिततको मितत 
 .......................... को तनण्षर अनुस्यर रस तवद््यिरब्यट सरुव्य भई ि्यन सहितत दिइएको छ ।
      
   तवद््यिरको छ्यप   व्यवस््यपन समिततको अध्षिको– 
     सहवी :
     न्यि :
     तवद््यिर :
     मितत :

(ि) ................नगरप्यलिक्य.... ...... अन्ग्षतको ............ तवद््यिरक्य क्शषिक श्वी ..........................
............ ि्यई सो तवद््यिरब्यट सरुव्य भई ि्यन सहितत दिईएको छ ।

क्यर्य्षिरको छ्यप   प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृत
     सहवी :
     न्यि :
     मितत :
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(२)    सरुव्य भई आउने तवद््यिरको व्यवस््यपन समिततको  सहितत  

(क)  ............................... तवद््यिरक्य क्शषिक श्वी ................................... ि्यई व्यवस््यपन 
समिततको मितत ....................... को तनण्षर अनुस्यर रस तवद््यिरि्य सरुव्य भई आउन सहितत 
दिइएको छ ।

           तवद््यिरको छ्यप         व्यवस््यपन समिततको अध्षिको– 
            सहवी :
     न्यि :
     मितत :  
            तवद््यिर :

(ि) ............................... तवद््यिरक्य क्शषिक श्वी ................................... ि्यई रस 
नगरप्यलिक्यको ............... तवद््यिरि्य  सरुव्य गररएको छ ।

     प्रिुि प्रश्यसदकर असधकृतको
     सहवी :
     न्यि :
 क्यर्य्षिरको छ्यप    मितत :
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अनुसूिवी–१५

तनरि ८८ को उपतनरि (१) सँग सम्बम्न्त
तवद््यिरको आर व्यरको ि्यत्य र्यख्ने ढ्यिँ्य

तवद््यिरिे आफनो आरव्यरको ि्यत्य िेह्यर बिोजिि र्यख्नुपनने:–
        ि्यत्यकोन्यि     तोदकएको फ्यर्यि नं.
१) तवद््यिरको बिटे ि्यत्य             फ्य. नं. १
२)   आम््यनवीको दहस्यब ि्यत्य             फ्य. नं. २
३) िि्षको दहस्यब ि्यत्य    फ्य. नं. ३
४) नगिवी ि्यत्य    फ्य. नं. ४
५) बैंक ि्यत्य     फ्य. नं. ५
६) पेकिरी ि्यत्य    फ्य. नं. ६
७) जिन्सवी ि्यत्य    फ्य. नं. ७
८) ि्यससक आम््यनवी िि्षको  तववरण ि्यत्य  फ्य. नं. ८
९) शुल्कित्य्ष दकत्यब  ि्यत्य   फ्य. नं. ९
१०) व्यसि्यत ि्यत्य    फ्य. नं. १०

फ्य.नं. १
तवद््यिरको बिटे ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि :
ठेग्यन्य : 
शैक्षिक सत्र............................. को बिेट
व्यर, आर तववरण :  

व्यर आर

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११
शवीर्षक नं.

शवीर्षकको न्यि

गत शैक्षिक सत्रको 
व्य

र

रस शैक्षिक सत्रको 
प्रस्

्यतवत व्य
र

स्
वीकृत रकि

शवीर्षकको नं.

शवीर्षकको न्यि

गत शैक्षिक सत्रको 
आ

र

रस शैक्षिक सत्रको 
प्रस्

्यतवत आ
र

स्
वीकृत रकि

कैदफरत

प्रध्यन्यध््यपकको सहवी                        व्यवस््यपन समिततक्य अध्षिको सहवी–
द्ष्व्य :
(१) क्शषिकको ससिससिेव्यर नम्बर िेख्ने
(२) क्शषिक तिब, िसिन्, फर्निर िस््य िि्षतफ्ष  भएको शवीर्षकको न्यि िेख्ने
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(३) नं. २ क्य शवीर्षकहरुि्य गत वर्ष भएको िुि िि्ष उले्ि गनने
(४) ि्यिु शैक्षिक सत्रको प्रस््यतवत िि्ष रकि िेख्ने
(५) ि्यिु शैक्षिक सत्रको ि्यमग व्यवस््यपन समिततिे स्वीकृत गरेको रकिसम्म उले्ि गनने
(६) आरतफ्ष को शवीर्षकको ससिससिेव्यर नम्बर िेख्ने
(७) सरक्यरवी अनुि्यन, तवद््यथिजी शुल्क (तनिवीको हकि्य) िस््य अन्य शवीर्षकको न्यि उले्ि गनने
(८) गत शैक्षिक सत्रको िुि आम््यनवी शवीर्षक अनुस्यरउले्ि गनने
(९) रस शैक्षिक सत्रको आम््यनवीको प्रस््यतवत रकि उले्ि गनने
(१०) स्वीकृत रकि उले्ि गनने (सरक्यरवी अनुि्यनको रकि स्वीकृत तिब से्ि अनुस्यरहुनु पननेछ) 
(११) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने .
 

फ्य. नं. २
आम््यनवीको दहस्यब ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि:
ठेग्यन्य 
वर्ष.....................िदहन्य...................
मितत
(१) तववरण
(२) रससि नं.
(३) शवीर्षक
(४) िम्म्य रु.
(५) बैंक ि्यखिि्य
(६) कैदफरत
(७)  सरक्यरवी अनुि्यन पढ्यइ शुल्क रस िदहन्यको िम्म्य      
 
द्ष्व्य:
(१) आम््यनवी भएको मितत उले्ि गनेरे्
(२) कह्यबँ्यट व्य कसब्यट प्र्यप्त भएको उले्ि गनने
(३) रससि नं. उले्ि गनने
(४) क,न शवीर्षक ब्यपत प्र्यप्त भएको हो सोहवी िहिि्य िेख्ने र आवश्यकत्य अनुस्यरिहि बढ्यउने
(५) प्र्यप्त भएको िम्म्य रु. उले्ि गनने
(६ प्र्यप्त रकििध् ेबैंक ि्यखिि्य भएको रकि उले्ि गनने
(७) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने .
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फ्य. नं. ३

िि्षको दहस्यब ि्यत्य
तवद््यिरको न्यि :
ठेग्यन्य :                    वर्ष :            िदहन्य :                        मितत
तववरण
१  भौिर नं. 
२  तिब भत्त्य
३  अन्य शवीर्षक 
४  िम्म्य 
५  कैदफरत

रस िदहन्यको िम्म्य      

द्ष्व्य :
(१) क्यरोब्यरको मितत उले्ि गनने
(२) िि्षको तववरण उले्ि गनने
(३) भौिर नं. उले्ि गनने
(४) जि. क्श. क्य. ब्यट अनुि्यन रकि प्र्यप्त हुने स्वीकृत िरबन्वीक्भत्रक्य क्शषिकहरुको तिब भत्त्य िि्ष रकि 
 उले्ि गनने 
(५) तवद््यिरि्य क्यर्षरत कि्षि्यरवीहरुको तिब भत्त्य िि्ष रकि उले्ि गनने
(६) अनुि्यन रकि प्र्यप्त नहुने िरबन्वी ब्यदहरको क्शषिकहरुको तिब भत्त्य िि्ष रकि उले्ि गनने
(७) रसि्य आवश्यकत्य अनुस्यरिसिन्, फर्निर, छप्यई, सेव्य, िै.भ्र.भ. िस््य िहिहरु िि्य गरवी रकि उले्ि गनने
(८) िम्म्य रकि उले्ि गनने 
(९) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने . 
 

फ्य. नं. ४, ५ र ६
नगिवी /बैंक /पेकिरी ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि:
ठेग्यन्य :                             वर्ष :          िदहन्य :
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८
मितत तववरण भौिर नं. िेतबट के्दिट िेतबट/

के्दिट
ब्यकँरी कैदफरत

       
द्ष्व्य :
(क) नगिवी ि्यत्य प्ररोग गि्य्ष :
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 (१) मितत उले्ि गनने
 (२) छोटकरवीि्य आम््यनवी िि्षको तववरण उले्ि गनने
 (३) भौिर नं. उले्ि गनने 
 (४) नगि प्र्यप्त भएि्य उले्ि गनने 
 (५) नगि रकि बैंक ि्यखिि्य व्य िि्ष भएि्य उले्ि गनने 
 (६) िहि ७ को ब्यकँरी रकि िेतबट व्य के्दिट ब्यकँरी के हो ? िेतबट ब्यकँरी भए िे. र के्दिट ब्यकँरी भए के्. 
  उले्ि गनने 
 (७) ब्यकँरी रकि उले्ि गनने 
 (८) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने .
(ि) बैंक ि्यत्य प्ररोग गि्य्ष :
 (१) मितत उले्ि गनने 
 (२) आम््यनवी िि्षको छोटो तववरण र िेक नं. व्य बैंक ि्यखिि्य भौिर नम्बर उले्ि गनने 
 (३) भौिर नम्बर उले्ि गनने 
 (४) बैंक ि्यखिि्य भएको रकि उले्ि गनने 
 (५) बैंकब्यट िि्ष भएको रकि उले्ि गनने 
 (६) बैंकि्य िेतवट ब्यकँरी भए िे. र के्दिट ब्यकँरी भए के्. िेख्ने 
 (७) ब्यकँरी रकि उले्ि गनने 
 (८) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने . 
(ग)   पेकिरी ि्यत्य प्ररोग गि्य्ष :
 (१) मितत उले्ि गनने
 (२) पेकिरी लिइएको व्य फर्छ्यौट भएको क्यि उले्ि गनने 
 (३) भौिर नम्बर उले्ि गनने 
 (४) पेकिरी दिएको रकि उले्ि गनने 
 (५) पेकिरी फर्छ्यौट भएको रकि उले्ि गनने 
 (६) ब्यकँरी पेकिरी िेतवट ब्यकँरी भए िे. र के्दिट भए के्. उले्ि गनने
 (७) पेकिरी ब्यकँरी रकि उले्ि गनने 
 (८) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने .
 

फ्य. नं. ७
जिन्सवी ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि
ठेग्यन्य :                                वर्ष :              िदहन्य :

मितत
(१) तववरण
(२) िूल्
(३) आम््यनवी
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(४) िि्ष
(५) ब्यकँरी
(६) कैदफरत 
      
द्ष्व्य:  
(१) मितत उले्ि गनने,
(२) स्यि्यनको न्यि, प्र्यप्त व्य िि्षको छोटो तववरण उले्ि गनने 
(३) स्यि्यनको प्रतत इक्यई िर उले्ि गनने 
(४) प्र्यप्त स्यि्यनको पररि्यण उले्ि गनने 
(५) िि्ष भएको स्यि्यनको पररि्यण उले्ि गनने 
(६) ब्यकँरीस्यि्यनको पररि्यण उले्ि गनने 
(७) अन्य कुनैकुर्य भए उले्ि गनने . 

ईक्यइि्य गोट्य, थि्यन, िि्षन आदि उले्ि गनने .
 

फ्य. नं. ८
ि्यससक आम््यनवी िि्षको तववरण ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि:
ठेग्यन्य :   वर्ष :  िदहन्य :

ब्र आर
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

शवी
र्षक

 नं
.

शवी
र्षक

को
 न

्यि

व्य
र्र

क 
स्

वीकृ
त 

रक
ि

अ
सघ

ल्
ो ि

दह
न्य

सम्म
को

 
िि

्ष रक
ि

रो
 ि

दह
न्य

को
 ि

ि्ष 
िम्म

्य

शवी
र्षक

 नं
.

शवी
र्षक

को
े न

्यि

व्य
र्र

क 
स्

वीकृ
त 

रक
ि

अ
सघ

ल्
ो ि

दह
न्य

सम्म
को

 
आ

र 
रक

ि

रो
 ि

दह
न्य

को
 आ

र 
िम्म

्य

 ब्यकँरीरकि:–
 नगि:–
 बैंक:–
द्ष्व्य : 
(१) फ्य. नं. १ को व्यरको शवीर्षक नं. उले्ि गनने  
(२) फ्य. नं. १ को व्यरको शवीर्षकको न्यि उले्ि गनने 
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(३) फ्य. नं. १ को व्यर्रक स्वीकृत व्यर रकि उले्ि गनने 
(४) गएको िदहन्यसम्मको सम्बम्न्त शवीर्षकको िि्ष रकि उले्ि गनने 
(५) रो िदहन्यको सम्बम्न्त शवीर्षकह?को िि्ष रकि उले्ि गनने 
(६) िहि नं. ४ र ५ को िम्म्य  रकि उले्ि गनने 
(७) फ्य नं. १ को आरको शवीर्षक नं. उले्ि गनने 
(८) फ्य. नं. १ को आरको शवीर्षक न्यि उले्ि गनने 
(९) फ्य नं. १ को व्यर्रक स्वीकृत आर रकि उले्ि गनने 
(१०) असघल्ो िदहन्यसम्मको सम्बम्न्त शवीर्षकको आर रकि उले्ि गनने 
(११) िहि नं.१० र ११ को िम्म्य रकि उले्ि गनने .
(१२)  ब्यकँरी रकिि्य आर र व्यरको िम्म्य रकिको फरक उले्ि गनने .

क्श. ि. फ्य. नं. ९
शुल्क ित्य्ष दकत्यब ि्यत्य

तवद््यिरको न्यि 
ठेग्यन्य
कषि्य :                      वर्ष :                 िदहन्य :
रो.नं. 
तवद््यथिजीको न्यि, थिर

वैश
्यि

िेष् अ
स्य

र

स्य
उन भ्य
द्

आ
जश्व

न

क्य
र्त

क

िंस
सर पौ
र

ि्य
घ

फ्य
गुन िैत्र िम्म

्य
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फ्य. नं. १०

व्यसि्यत ि्यत्य
तवद््यिरको न्यि :

वर्ष....................... को आखिरवी दिन......................सम्मको
ि्ययरत्व रकि सम्पचत्त रकि

...........................   .............  ...............
प्रध्यन्यध््यपक                              िेि्यप्यि   िेि्यपरवीषिक

द्ष्व्य:
(१) तवद््यिरको ि्ययरत्व तववरणहरु उले्ि गनने,
(२) ि्ययरत्व रकि उले्ि गनने,
(३) तवद््यिरको ि्यिू अिि सम्पचत्तको तववरण उले्ि गन,रे्
(४) सम्पचत्तको रकि उले्ि गनने ।
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नगरप्यलिक्यको तनरि संख्याः १४

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको बि्यर अनुगिन तनिनेक्शक्य, 
२०७५

(नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत २०७५।३।१)
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ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ को िफ्य ३ र ४ िे दिएको असधक्यर प्ररोग 
गरवी ब्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यिे रो बि्यर अनुगिन तनिनेक्शक्य, २०७५ ि्यरवी गरेको छ ।

प्रस््यवन्य:
नेप्यिकोे संतवध्यन, २०७२ को अनुसूिवी–८ बिोजिि उपभोति्य दहत संरषिण्यथि्ष बि्यर अनुगिनको जिम्मवे्यरवी स््यनवीर 
तहि्यई तोदकएको छ । नगर षिते्रक्भत्रक्य उपभोति्यहरुको स््यस्२्, सुतवध्य र आर्थिक दहत क्यरि र्यख्न, उपभोग् 
वस् ुव्य सेव्यको गुणस्र, पररि्यण एवं िूल्को अतनरमितत्यब्यट उपभोति्यि्यई संरषिण प्रि्यन गन्ष, वस् ुव्य सेव्यको 
उत््यिन स्ि व्य भन्स्यर तवन्ु, ढुव्यनवी ि्यग्ष, भण््यरण तथि्य संिर स्ि, थिोक तथि्य िुद््य तवदक् स्ि र उपभोग स्ि 
िग्यरतक्य ठ्यउँहरूि्य वस् ुव्य सेव्य प्रि्यरक व्य तबके्त्यको व्यवस्ययरक क्यरोव्यरको ित्य्ष, नववीकरण, आपूर्त, िूल्, 
गुणस्र, न्यपतौि, तवज््यपन िग्यरतक्य व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यपको तनरिन गन्ष तत््यि नगरप्यलिक्यब्यट तनरमित रुपि्य 
प्रभ्यवक्यरवी बि्यर अनुगिन गन्ष आवश्यक भएकोिे ब्यणगंग्य नगर क्यरप्यलिक्यको मितत २०७५।३।१ को बठैकब्यट 
प्यररत गरवी रो तनिनेक्शक्य ि्यगु गरेको छ । 

पररचे्ि –१
प्र्यरस्म्क

१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्:
(क)  रस तनिनेक्शक्यको न्यि “ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यब्यट गररने बि्यर अनुगिन तनिनेक्शक्य, २०७४” रहकेो छ ।
(ि)  रो तनिनेक्शक्य नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत भएको मिततिेखि ि्यगु हुनेछ ।

२. पररभ्यर्य: तवरर व्य प्रसंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस तनिनेक्शक्यि्य,
(क) “अनुगिन टोिवी” भन्न्यिे क्यर्य्षिरिेे तवशेरज् सदहत गठन गरेको बि्यर अनुगिन टोिवी सम्झनु पि्षछ ।
(ि)  “उपभोति्य दहत संरषिण समितत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यक्य उपप्रिुिको संरोिकत्वि्य गदठत समितत 

बझु्पुि्षछ । 
(ग)  “क्यर्य्षिर” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिर सम्झनु पि्षछ ।
(घ)  “प्रि्यरक” भन्न्यिे वस् ुव्य सेव्यको उत््यिक, आर्यतकत्य्ष, भण््यरण व्य तवदक्तवतरण गनने व्यक्ति व्य 

संस््य सम्झनु पि्षछ ।
(ङ)  “वस्”ु भन्न्यिे उपभोति्यिे उपभोग व्य प्ररोग गनने वस्कुो संमिश्णब्यट बनेको पि्यथि्ष सम्झनु  पि्षछ र 

सो शब्दिे उपभोग् वस्कुो तनि्य्षणि्य प्ररोग हुने कच्च्य पि्यथि्ष, रङ्ग, सुगन् व्य रस्यरनि्यई सिेत िन्यउँछ 
।

(ि) “तवके्त्य” भन्न्यिे वस् ुव्य सेव्यको उत््यिक, पैठ्यरवीकत्य्ष, थिोक व्य िुद््य तवके्त्य, सेव्य प्रि्यरक सम्झनु 
पि्षछ । सो शब्दिे होटि, िि, होष्िे, ि्यि्यघर संि्यिक आदिि्यइ सिेत िन्यउनेछ ।

(छ)  “स््यनवीर सरक्यर” भन्न्यिे ग्यउँप्यलिक्य र नगरप्यलिक्यि्यई िन्यउनेछ ।
(ि)  “सेव्य” भन्न्यिे व्यवस्ययरक सेव्य, संि्यर सेव्य, तनि्य्षण तथि्य इदनितनरररङ सेव्य, तवतरण सेव्य, क्शषि्य 

सेव्य, व्यत्यवरणवीर सेव्य, तवचत्तर सेव्य, स््यस््यि र स्यि्यजिक सेव्य, पर्षटन सेव्य, िनोरञ्न तथि्य िेिकुि 
सेव्य, र्यत्यर्यत सेव्य िग्यरतक्य िस्रु/प्यररश्मिक लिई व्य नलिई प्रि्यन गररने समू्पण्ष सेव्यहरू सम्झनु 
पि्षछ ।

(झ)  “समितत” भन्न्यिे उपभोति्य दहत संरषिण समितत भन्न ेसम्झनु पि्षछ ।
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 पररचे्ि–२

उपभोति्य दहत संरषिण समितत

३.  उपभोति्य दहत संरषिण समितत
 उपभोति्यको दहत संरषिण सम्बन्वी तबररि्य आवश्यक नवीततगत ब्वस््य गन्ष तथि्य बि्यर अनुगिन क्यर्षि्यई 

ि्यग्षिश्षन एंव सिन्वरको ि्यमग नगरप्यलिक्यिे उपभोति्य दहत संरषिण समिततको गठन गननेछ ।
४.  उपभोति्य दहत संरषिण समिततको गठन िेह्यर अनुस्यर हुनेछ :

(क) ब्यणगंग्य नगरप्यलिको उपप्रिुि          – संरोिक
(ि)  नगरप्यलिक्यको आर्थिक समिततक्य संरोिक          – सिस्
(ग) जिल््य प्रश्यसन क्यर्य्षिर व्य इि्यक्य प्रश्यसन क्यर्य्षिरक्य  असधकृत प्रतततनधवी – सिस् 
(घ) ि्यद्, गुणस्र, औरसध/िनस््यस््यइ/उद्ोग ब्यक्णज्य हनेने (उपिब्ध भए 
     सम्मक्य षिते्रगत तवरर हनेने) श्यि्यक्य प्रिुि/प्रतततनसध         – सिस्
(ङ) सम्बम्न्त उद्ोग ब्यक्णज्य संघको प्रतततनसध          – सिस्
(ि) उपभोति्य दहत संरषिणि्य दक्र्यक्शि संस््य व्य ब्क्तिहरु िध्बे्यट  एक िन्य – सिस्
(छ) क्यर्य्षिरको उपभोति्य दहत संरषिण हेनने श्यि्य/िेक्/इक्यईक्य प्रिुि – सिस् सचिव

५.  उपभोति्य दहत संरषिण समिततक्य क्यि कत्षब् र असधक्यर
क)  उपभोति्य दहत संरषिणको ि्यमग आबश्यक नवीततगत ब्वस््य गनने । 
ि)  अत््यवश्यक बस्हुरुको ि्यग र आपूर्तको अवस््य सम्बन्वी तथ्य्यङ्क संकिन र ि्यगको प्रषिपेण गनने ।
ग)  समिततिे रस तनिनेक्शक्यको िफ्य (८) २ अनुस्यर गदठत अनुगिन टोिवीद््यर्य अनुसूिवी–१ को फ्यरिि्य 

उले्ि भए अनुस्यर प्रस्तु गरेको बि्यर अनुगिन सम्बन्वी प्रततवेिन ि्यसथि तवशे्रण गरवी आवश्यक 
तनिनेशन दिने, 

(घ) उपभोतिको दहत संरषिण गन्ष आपूर्त व्यवस््य र उपभोग् वस् ुव्य सेव्यको छि्के अनुगिन गनने,
(ङ) बि्यर अनुगिन सम्बन्वी क्यिको िूल््यङकन गनने र टोिवीि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर ि्यग्षिश्षन गनने ,
(ि) नगरप्यलिक्यिे दिएको अन्य तनिनेशन र आिेशको क्यर्य्षन्वरन गनने/ गर्यउने ।
(छ)  उपभोति्य दहत तवपररत क्यर्षि्य आवश्यक क्यनुनवी क्यरव्यहवीको ि्यमग तनरवीषिण व्य अनुसन््यन असधकृत 

तोके् ।
६.  उपभोति्य दहत संरषिण समिततको बठैक सम्बन्वी क्यर्षतबसध

 उपभोति्य दहत संरषिण समिततको बठैक तवीन िदहन्यि्य एक पटक अतनव्यर्ष रूपि्य बस् ुपननेछ । समिततको 
बठैकिे आफनो क्यर्षतवसध आफै तर्यर गननेछ । रसरवी वैठक वस््य कस्तिि्य तवीन दिन अग्यदि वैठकको 
तवरर सदहतको सूिन्य  सिस्हरुि्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।
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पररचे्ि –३

बि्यर अनुगिन सम्बन्वी व्यवस््य
७.   वस् ुव्य सेव्यको ित्य्ष, आपूर्त, िूल्, गुणस्र, न्यपतौि िग्यरतक्य व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यपि्यई उपभोति्य िैत्रवी 

बन्यउन नगरप्यलिक्यिे तनम् व्यवस््य गनु्ष पननेछ :–
(क)   गुणस्रवीर उपभोग् वस् ुतथि्य सेव्यको सहि र सव्षसुिभ आपूर्त हुने व्यत्यवरणको सुतनजश्तत्य सदहत 

उपभोति्यको हक र दहतको संरषिण गन्ष क्यर्य्षिरि्य उपभोति्य दहत संरषिण श्यि्य/इक्यई/िेक्को 
व्यवस््य गरवी तनरमित र प्रभ्यवक्यरवी बि्यर अनुगिनको व्यवस््य गनने । 

(ि)  बि्यर प्रण्यिवीि्यई प्रततस्पधजी र उपभोति्य प्रतत जिम्मवे्यर तलु््यउन प्रिलित क्यनुनको क्यर्षन्वरनि्य िोि 
दिने, 

(ग)  उपभोति्य क्शषि्य सम्बन्वी सिेतन्य र बि्यर अनुगिनको क्यर्षरोिन्य तर्यर गरवी उपभोति्य दहत संरषिणको 
तवररि्यई तवशेर प्र्यथिमिकत्यि्य र्यख्ने,

(घ)  उपभोति्यि्यई सिेत र ि्यगरूक तुल््यउन वि्य समिततको क्यर्य्षिरिेखि नै उपभोति्य सिेतन्य िग्यरतक्य 
क्यर्षक्िहरु संि्यिन गनने,

(ङ)  आफनो नगरप्यलिक्य अन्ग्षत स््यतपत व्य संि्यलित उद्ोग व्यवस्यरको ित्य्ष, नतवकरण, तबि तविक 
तथि्य तबक्रीको ि्यमग र्यखिएक्य ि्यिवस्,ु न्यपतौि, गुणस्र, िेबि, आपूर्त, आदिको अनुगिन गनने,

(ि)  तरक्यरवी, फिफूि, ि्यछ्य, ि्यसु, मिठ्यई पसि, िेरवी, होटि िग्यरतक्य ि्यद् वस्कुो तबक्री स्िको 
ि्यपिण् तोके् र छुटै् फिफूि तथि्य तरक्यरवी बि्यर र वधश्यि्यको व्यवस््य गनने,

८.  बि्यर अनुगिन टोिवी गठन : 
 १.  वस् ुव्य सेव्य प्रि्यरक व्यवस्यरको ित्य्ष, नतवकरण, आपुर्त, िुल्, न्यपतौि, तवज््यपन िग्यरत व्य्यप्यररक 

मत्रर्यकि्यपको तनरमित एंव आकस्स्क अनुगिनको ि्यमग  नगरप्यलिक्यिे बि्यर अनुगिन टोिवी गठन 
गननेछ । 

२.  उपिफ्य (१) बिोजिि गठन हुने अनुगिन टोिवीि्य िेह्यर बिोजििको पि्यसधक्यरवीहरु रहनेछन :
क)  क्यर्य्षिरको उपभोति्य दहत संरषिण हेनने श्यि्य/इक्यई/िेक्को प्रिुि  – संरोिक
ि)   सम्बम्न्त तवररगत षिते्रको प्रतततनसध (उपिब्ध भएसम्म)   – सिस्
ग)   स््यनवीर प्रश्यसनको प्रतततनसध (उपिब्ध भएसम्म)   – सिस्
घ)  स््यनवीर सुरषि्य तनक्यर (नेप्यि प्रहरवी) को प्रतततनसध   – सिस्
ङ)  उपभोति्य दहत संरषिणि्य दक्र्यक्शि संस््य व्य ब्क्तिहरु िध्बे्यट िनोतनत 
 एक िन्य       – सिस्
ि)  उद्ोग व्यक्णज्य संघको प्रतततनसध एक िन्य सिस्   – सिस्
छ.  पत्रक्यर िह्यसंघ/संि्यरकिजी एक िन्य     – सिस्

३.  अनुगिन टोिवीि्य कतिवीि्य ५ िन्य प्रतततनसध संिग् भइ बि्यर अनुगिन सम्बन्वी क्यर्ष गररने छ । तर 
कुनै तवररगत षिते्रको अनुगिन गनने क्यर्षि्य सम्बम्न्त तवररगत षिते्रको तवज्/प्रतततनधवी अतनव्यर्ष रुपि्य 
सि्यवेश गर्यउनु पनने छ । तबररगत तबज् व्य प्रतततनधवी भन्न्यिे िस्:ै ि्यद् व्य कृतर उपिको ि्यमग ि्यद् 
तनरवीषिक व्य उपिब्ध नभएि्य कृतर प्र्यतवसधक बजुझने छ ।

४.  उपभोति्य दहत संरषिण हेनने श्यि्य व्य इक्यइिे त्रिै्यससक रुपि्य तोदकएको ढ्यिँ्यि्य बि्यर अनुगिनको 
एकरीकृत प्रततवेिन क्यर्य्षिरि्य पेश गनु्ष पननेछ ।
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९. बि्यर अनुगिन टोिवीको क्यि, कत्षव्य र असधक्यर:–

िफ्य ८ (१) बिोजिि गदठत बि्यर अनुगिन टोिवीिे प्रिलित क्यनुन बिोजिि िेह्यर अनुस्यरक्य क्यर्षहरू 
गनु्षपननेछ:–
(क)  बि्यर अनुगिनको पूव्ष क्यर्ष रोिन्य र ि्यससक अनुगिन क्यर्षत्यलिक्य बन्यई स्वीकृतवीको ि्यमग 

समितति्य पेश गनने,
(ि)  स्वीकृत क्यर्षरोिन्य बिोजिि  तनरमित रूपि्य बि्यर अनुगिन गनने र आवश्यकत्य बिोजिि 

आकस्स्क व्य तवशेर अनुगिन गनने, 
(ग)  वस् ु व्य सेव्यको ित्य्ष, आपूर्त, िूल्, गुणस्र, न्यपतौि, तवज््यपन िग्यरतक्य व्य्यप्यररक 

दक्र्यकि्यपको अनुगिन गनने,
(घ)  क्यिोबि्यरवी, एक्यसधक्यर (ससन्न्केट), मििवीितोपूण्ष भ्यउ तनध्य्षरण (क्यटनेलिङ्ग), कृतति अभ्यव 

तथि्य बि्यर प्रवेशि्य अवरोध गनने िस््य गैर प्रततस्पधजी व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप भए/ नभएको 
अनुगिन गनने,

(ङ)  कुनै वस्कुो अनुचित व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप (मिस्यवट/गुणस्रदहन) कि तौि भएको 
िेखिएि्य/भेदटएि्य आवश्यकत्य अनुस्यर त्स््य वस् ुिफत गनने, नष् गनने, क्यरोव्यर रोक््य गनने व्य 
बन् गनने िग्यरतक्य क्यर्ष गनने,

(ि)  उपभोति्य दहत संरषिण समिततब्यट सिर–सिरि्य दिइएक्य तनिनेशन एवं आिेश बिोजििक्य 
क्यिहरू गनने ।

(छ)  संपन्न बि्यर अनुगिन प्रततवेिन सोदह दिन क्यर्य्षिरि्य पेश गनु्ष पननेछ ।
१०.   बि्यर अनुगिन क्यर्षतवसध :

१.  बि्यर अनुगिन टोिवीिे बि्यर अनुगिन गि्य्ष तनम् तवररि्य तवशेर ध््यन दिनु पननेछ :
(क) तबके्त्य व्य सेव्य प्रि्यरकिे तनर्यिक तनक्यरब्यट क्यनुन बिोजिि प्रि्यन गररने गरेको व्यवस्यर ित्य्ष  

प्रि्यण–पत्र, स््यरवी िेि्य नम्बर (PAN) को प्रि्यण–पत्र, ि्यद् अनुज््य–पत्र, औरधवी पसि ित्य्ष 
प्रि्यण–पत्र िग्यरतक्य आवश्यक क्यगि्यतहरु लिएको छ/छैन हनेने । स्यथि ैप्रि्यणपत्र तनरमितत 
रुपि्य नतवकरण भए/नभएको हनेने । प्रि्यणपत्र नलिएको व्य नतवकरण गरेको निेखिएि्य बढवीि्य 
७ दिन क्भत्र सो क्यर्ष गरवी क्यर्य्षिरि्य पेश गन्ष लिखित तनिनेशन दिने ।

(ि)  तबके्त्य व्य सेव्य प्रि्यरकिे आफनो व्यवस्यरको स्यइनबोि्ष र्यिेको छ/छैन हेनने । नर्यिेको भए ७ 
दिनक्भत्रि्य र्यखि क्यर्य्षिरि्य ि्यनक्यरवी दिन लिखित तनिनेशन दिने ।

(ग)  प्रि्यरकिे वस्कुो तवदक् कषिि्य िूल् सूिवी र्यिेको छ /छैन  हेनने । नर्यिेको भए ३ दिन क्भत्रि्य 
र्यखि क्यर्य्षिरि्यई सो को ि्यनक्यरवी दिन लिखित तनिनेशन दिने ।

(घ)  ि्यि, वस्कुो पररि्यण, िूल्, गुणस्र र तौि दठक छ /छैन हेनने,
(ङ)  प््यकेजिङ्ग गररएको वस्कुो िेबिि्य उत््यिक व्य पैठ्यरवीकत्य्षको न्यि, उत््यिन मितत, उपभोग् 

अवसध व्य  मितत, असधकति िुद््य िूल्, मिश्ण, भण््यरण र उपभोग गनने तररक्य उले्ि 
गररएको छ/छैन हेनने, 

(ि)  औरसध व्य औरसधरतुि पि्यथि्ष भए सो को प््यदकङ्ग प्ररोग गनने तररक्य उले्ि छ/छैन हनेने । 
औरधवीतवज् (फ्यि्य्षससष्) औरधवी तबक्री स्िि्य भए/नभएको एवं औरसध तवके्त्य प्रि्यणपत्र 
सिेत हनेने ।
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(छ)  उपभोग् मितत न्यघेको औरधवी, प्रशोसधत प्यनवी, तवसु्ट, प्यउरोटवी िग्यरतक्य ि्यद् तथि्य उपभोग् 

वस्हुरू फेि्य परेि्य नष् गनने,
(ि)  उत््यिन मितत, उपभोग् मितत केरिेट गरेको व्य पुन: िेबलिङ्ग व्य छप्यई गरेको छ/छैन हनेने । पुन: 

िेबलिङ्ग व्य छप्यई गरेको प्यईएि्य त्स्ो वस् ुिफत गनने, वस्कुो प्रकृतत अनुस्यर िुिुल्क्य गरवी 
नष् गनने,

(झ)  ि्यछ्यि्यसु, फिफूि, तरक्यरवी, मिठ्यई पसि, िेरवी र होटि बधश्यि्य व्य ि्यछ्य ि्यसु तवदक्स्ि 
सफ्यसुग्घर र ि्यपिण् अनुस्यर छ/छैन हेनने । नभएि्य कसुरको प्रकृतत अनुस्यर सिग गर्यउने व्य 
िेत्यवनवी दिने तथि्य अटेरवी गरेि्य तोदकए बिोजिि िण् िरवीव्यन्य गनने,

(ञ)  तवके्त्य व्य के्त्यि्यई वस्कुो तवितविक ि्यरवी गरेको छ/छैन हनेने । तवि अतनव्यर्ष गन्ष तनिनेशन 
दिने ।

२.  नगरप्यलिक्यिे अनुसूिवी–२ ि्य उले्खित वस् ु र सेव्यको अनुगिन गन्ष उपभोति्य दहत संरषिण हनेने 
श्यि्य/इक्यई/िेक्ि्यई लिखित क्यर्ष तववरण तोकु् पननेछ । सोहवी आध्यरि्य बि्यर अनुगिन टोिवीिे 
बि्यर अनुगिन सम्बन्वी क्यर्ष गनु्ष पननेछ ।  

 
पररचे्ि–४

उिरुवी सम्बन्वी व्यवस््य
११.  उिरुवी दिन सके्:

(क)  कुनै वस् ुव्य सेव्यको तवके्त्य व्य प्रि्यरकिे उपभोति्यको दहत तवपररत व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप 
गरेको भतन कुनै पतन व्यक्तििे उपभोत्त्य दहत संरषिण समितत व्य बि्यर अनुगिन टोिवी व्य 
क्यर्य्षिरको उपभोति्य दहत संरषिण हनेने श्यि्य/इक्यई/िेक्ि्य िौखिक व्य लिखित सूिन्य व्य 
उिरुवी दिन सके्,

(ि)  उपिफ्य (क) बिोजििको तनक्यरिे उिरुवी व्य स्यव्षितनक सञ््यर ि्यध्िब्यट प्र्यप्त सूिन्यि्यई 
उिरुवीको रूपि्य ग्हण गररने छ, 

(ग)  उपिफ्य (क) व्य (ि) बिोजििको उिरुवी व्य अन्य कुनै सरक्यरवी तनक्यरब्यट अनुगिनको ि्यमग 
िेखि आएि्य सो ि्यई सिेत उिरुवीको रूपि्य ग्हण गरवी बि्यर अनुगिन टोिवीिे अनुगिन तथि्य 
तनरवीषिण गनु्ष पननेछ,

(घ)  उपिफ्य (ग) बिोजिि अनुगिन तथि्य तनररषिण गि्य्ष तवके्त्य व्य सेव्य प्रि्यरकिे प्रिलित क्यनुन 
व्य ि्यपिण् तवपररत व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप गरेको प्यइएि्य तत््यि क्यरव्यहवी िि्यउनु पननेछ,

(ङ)  उपिफ्य (घ) बिोजिि अनुगिन टोिवीिे गरेको क्यि क्यरव्यहवीि्य चित्त नबझुिे्य तवके्त्यिे 
प्रिलित क्यनुन बिोजिि नगरप्यलिक्यको उप्यध्षि व्य उपप्रिुि सिषि लिखित रुपि्य उिुरवी 
दिन सके्छ,

 
पररचे्ि–५

अनुगिन सम्बन्वी प्रकृर्य

१२.  अनुगिनको पूव्ष तर्यरवी :  अनुगिन टोिवीिे अनुगिन गनु्ष पूव्ष िेह्यरको तर्यरवी गनु्ष पननेछ :
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(क)  तनरवीषिण व्य अनुगिनि्य ि्यनु पूव्ष अत््यवश्यक वस् ु तथि्य सेव्य िध् े कुन कुन तवररि्यई पदहिो 

प्रथिमिकत्यि्य र्यख्ने भन्न ेदकट्यन गरवी तवररसूिवी तर्यर गनु्षपननेछ ।
(ि)  अनुगिनि्य ि्यिँ्य अनुगिन गररने वस् ुव्य सेव्यसँग सम्बम्न्त ऐन तनरिहरू, तववरण र िेकलिस् स्यथि ै

लिइ ि्यनुपननेछ ।
(ग)  वस् ुतथि्य सेव्यको आपूर्त, तवक्री तवतरण, िूल्, गुणस्र आदिको ब्यरेि्य पर्य्षप्त सूिन्य र ि्यनक्यरवी 

ह्यससि गनु्षपननेछ ।
(घ)  अनुगिन व्य तनरवीषिण गन्ष ि्यनु अग्यवै त्यलिक्य बन्यई आवश्यक पनने स्यधन सुरषि्य आदिको पूव्ष तर्यरवी 

गनु्षपननेछ ।
१३.  बि्यर अनुगिन गनने प्रकृर्य:

(क)  बि्यर अनुगिन गि्य्ष अनुगिनि्य िदटइ ि्यने व्यक्तििे आफनो पररिर पत्र िेि्यई बि्यर अनुगिन 
गनु्षपननेछ । अनुगिन टोलिक्य संरोिकिे अनुगिनको आवश्यकत्य ब्यरे ि्यनक्यरवी गर्यउनु पननेछ र 
सम्बम्न्त व्यवस्यरवीिे तबन्य कुनै अवरोध अनुगिन गन्ष दिनु पननेछ ।

(ि)  उपिफ्य (क) बिोजिि बि्यर अनुगिन गि्य्ष सम्बम्न्त व्यवस्यरवीिे ब्यध्य तबरोध गरेि्य ब्यध्य तबरोध 
गननेि्यई प्रिलित क्यनुन बिोजिि क्यरव्यहवीको ि्यमग सम्बम्न्त तनक्यरि्य अनुरोध गन्ष व्य िेिवी पठ्यउन 
सके्छ ।

(ग)  अनुगिन टोिवीिे बि्यर अनुगिन गि्य्ष वस् ुव्य सेव्यको निून्य संकिन गनु्षपनने िेखिएि्य प्रिलित क्यनून 
बिोजिि निून्य संकिन गरवी सोको रथि्यथि्ष तववरण िुि्यई सम्व भएसम्म सम्बम्न्त व्यवस्यरवीको सिेत 
िस्ित भएको स्िगत िुिुल्क्य बन्यउनु पननेछ । सम्बम्न्त व्यवस्यरवीिे िुिुल्क्य िस्ित गन्ष नि्यनेि्य 
सोहवी व्यहोर्य िन्यई उपस्स्त व्यक्तिहरूको रोहवरि्य िुिुल्क्य तर्यर गरवी आवश्यकत्य अनुस्यर ससिबन्वी 
सिेत गरवी परवीषिणको ि्यमग रथि्यससघ् सम्बम्न्त तनक्यरि्य निून्य सदहत िेखि पठ्यउनुपननेछ ।

(घ)  अनुगिन टोिवीिे बि्यर अनुगिन गि्य्ष तत््यि केहवी सुध्यर गनु्षपनने िेिेि्य सम्बम्न्त व्यवस्यरवीि्यई 
अवधवी तोकरी स्िगत लिखित तनिनेशन दिई सुध्यर गन्ष िग्यउन सके्छ ।

(ङ)  बि्यर अनुगिन टोिवीिे बि्यर अनुगिन गि्य्ष कुनै वस् ु तत््यि नष् नगरे िनस््यस््ि्य असर पनने 
िेखिएि्य त्स््य वस्कुो निून्य संकिन गरवी प्रि्यणको रूपि्य सुरक्षित र्यखि अरू प्रिलित क्यनून 
बिोजिि आवश्यक प्रदक्र्य पुर्य्षई सम्बम्न्त व्यवस्यरवी र उपस्स्त व्यक्तिहरूको रोहवरि्य िुिुल्क्य 
गरवी व्यत्यवरणि्य असर नपनने गरवी त्स्ो वस् ुनष् गनु्षपननेछ । संकलित निून्य आवश्यकत्य अनुस्यर 
पररषिणक्य ि्यमग प्ररोगश्यि्यि्य पठ्यउन सदकनेछ ।

१४.  िण् िररव्यन्य :
(क)  बि्यर अनुगिन टोिवीिे बि्यर अनुगिन गि्य्ष सेव्य व्य वस् ुर्यिेको स््यनको तनरि्यनुस्यर ि्यिँबझु व्य 

ि्यनति्यसवी गन्ष सके्छ । ि्यनति्यसवीब्यट वस् ुव्य सेव्यको तवक्री तवतरणि्य अनुचित व्य अतनरमित क्यर्ष 
गरेको प्यइएि्य आवश्यकत्य अनुस्यर त्स्ो सेव्य व्य वस्कुो प्ररोग व्य तबक्री तवतरणि्य रोक िग्यउन 
सके्छ  तथि्य त्स््य बस् ुअनुगिन टोिवीिे कब््यि्य लिई तनरि्यनुस्यर क्यर्षव्यहवी बढ्यउने छ ।

(ि)  अनुगिन गि्य्ष कुनै क्यनूनवी क्यरव्यहवी गनु्षपनने िेखिएि्य अनुगिन टोिवीिे सम्बम्न्त व्यवस्यरवीसँग तरुून् 
लिखित स्पष्वीकरण ि्यग गन्ष सके्छ ।

(ग)  अनुगिन टोिवीको प्रततवेिन व्य निून्य परवीषिणब्यट गि्य्ष िुद््य ि्यरर गनु्षपनने िेखिएि्य प्रिलित क्यनून 
बिोजिि अनुसन््यन तहदकक्यतको ि्यमग तनरवीषिण असधकृत तोके् गरवी िुद््य ि्यरर गन्ष समिततब्यट तनण्षर 
गर्यई रथि्यक्शघ् अक्भरोिन असधक्यरवी सिषि आवश्यक क्यगि्यत सदहत िेिवी पठ्यउनु पननेछ ।
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(घ)  उपिफ्य (ग) बिोजिि िेखि आएि्य सम्बम्न्त असधक्यरवीिे प्रिलित क्यनून बिोजिि प्रदक्र्य पूर्य गरवी 

सम्बम्न्त तनक्यरि्य िुद््य ि्यरर गनु्षपननेछ ।
(ङ)  उपिफ्य (क) बिोजिि अनुगिन टोिवीिेे अि्यद् वस् ुव्य अन्य वस् ुनष् गि्य्ष ि्यगेको िि्ष सम्बम्न्त 

व्यवस्यरवीिे नै व्यहोनु्ष पननेछ । 
(ि)  अनुगिन गररएक्य ि्यि वस्कुो प्रकृतत अनुस्यर िुिुल्क्य उठ्यउनु पननेि्य िुिुल्क्य उठ्यउने, िेकलिष् 

अनुस्यर भए नभएको हनेने र निून्य परवीषिण लिनुपनने भएि्य स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ व्य 
ि्यद् तनरि्यविवी, २०२७ को तनरि १० व्य उपभोति्य संरषिण तनरि्यविवी, २०५६ को तनरि २७ अनुरूप 
व्य नेप्यि गुणस्र ऐन, २०३७ व्य प्रिलित क्यनून बिोजिि निून्य संकिन गनु्षपननेछ ।

(छ)  तनरवीषिण, ि्यिँबझु व्य ि्यनति्यसवी गि्य्ष उपभोग् वस् ुरोक््य र्यख्नुपनने भएि्य स््यनवीर सरक्यर ऐन, २०७४ 
व्य ि्यद् तनरि्यविवी २०२७ को तनरि १३ व्य उपभोति्य संरषिण तनरि्यविवी, २०५६ को तनरि २५, व्य 
नेप्यि गुणस्र ऐन २०३७ र स््यस्ण्ि्ष न्यपतौि ऐन २०२५ क्य प्रिलित क्यनून बिोजिि गनु्षपननेछ ।

(ि)  वस् ु व्य ि्यिस्यि्यन ससिबन्वी गनु्षपि्य्ष स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ व्य ि्यद् तनरि्यविवी, 
२०२७ को तनरि १३ व्य उपभोति्य संरषिण तनरि्यविवी, २०५६ को तनरि २८ र २९ व्य नेप्यि गुणस्र 
ऐन, २०३७ व्य स््यतनण्ि्ष न्यपतौि ऐन, २०२५ व्य प्रिलित क्यनून अनुस्यर गनु्षपननेछ ।

(झ)  ि्यद् प्रशोधन गन्ष आवश्यक पनने कुनै उपकरण िि्यन भै कुनै वस् ुव्य पि्यथि्षको उत््यिन गररएकोि्य 
अनुगिन गनने तनक्यरिे उत््यिन प्रशोधन क्यनून सम्मत भए नभएको हरेवी नभएको भए त्स्ो स््यनि्य 
ससिवन्वी गन्ष सके्छ । रसरवी ससिबन्वी गररएकोि्य प्रशोधन उद्ोगि्यई तनजश्त सिर्यवधवी दिई आवश्यक 
ि्यपिण् पूर्य गरवी सुध्यर गन्ष तनिनेशन दिन सदकनेछ ।

(ञ)  उपिफ्य (ण) बिोजिि तनिनेशन दिएकोि्य उद्ोगिे सुध्यर्यत्मक क्यर्षहरू गरवी ससिबन्वी हट्यई प्यउँ भनवी 
क्यर्य्षिरि्य तनवेिन दिएि्य क्यर्य्षिरको टोिवीिे बि्यर अनुगिन गर्यई सुध्यर भएको प्यइएि्य ससिबन्वी 
हट्यई दिन सके्छ । सुध्यर भएको नप्यइएि्य क्यनून बिोजिि क्यरव्यहवी अग्यदि बढ्यउनेछ ।

(ठ)  वस् ुव्य सेव्य षिते्रि्य अनुचित व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप (Unfair Trade Practices), क्यनूनद््यर्य 
तनरम्न्त्रत व्य तनरेसधत व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप (Restrictive Trade Practices) र एक्यसधक्यरपूण्ष 
व्य्यप्यररक दक्र्यकि्यप (Monopolistic Trade Practices) भए नभएको तवररि्य सिेत 
अनुगिनक्य क्िि्य हेनु्षपननेछ ।

पररचे्ि –६
आि्यर संदहत्य

१५.  आि्यर संदहत्य: बि्यर अनुगिन गन्ष ि्यने अनुगिन टोिवीिे तनम् बिोजििको आि्यर संदहत्य प्यिन्य गनु्षपननेछ :
(क)  अनुगिन टोिवीिे अनुगिन गनने स्ि र अनुगिन गररने वस्कुो ब्यरेि्य सो क्यर्षि्य संिग् सिस्हरू 

ब्यहके अरू कसैि्यई पतन सो ब्यरेि्य पूव्ष सूिन्य व्य ि्यनक्यरवी गर्यउनु हँुिैन,
(ि)  अनुगिनि्य िदटने व्यक्तििे आफनो न्यत्यगोत्य व्य इष्मित्र कह्य ँअनुगिन गन्ष ि्यनु हँुिैन,
(ग)  अनुगिन क्यर्षि्य संिग् कुनै पतन सिस्िे अनुगिन गनने तवके्त्य व्यवस्यरवीब्यट कुनै पतन दकससिको 

िन््य, ि्यन, ि्यतव्य व्य उपह्यर स्वीक्यर गनु्ष हँुिैन,
(घ)  अनुगिन गन्ष ि्यिँ्य प्रि्यरकहरूिे दिएको सुतवध्य तथि्य आततथ्य स्वीक्यर गनु्षहँुिैन,
(ङ)ं  कुनै दकससिको प्रिोभन व्य िोि्यदहि्यि्य पनु्ष हँुिैन,
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(ि)  अनुगिनको क्यरव्यहवी सम्बन्वी सूिन्य प्रव्यह गि्य्ष अनुगिन टोिवीको नेततृ्व गनने व्यक्तिब्यट ि्यत्र प्रव्यह 

गनु्षपननेछ तथि्य अनुगिन टोिवीि्य रहने अन्य सिस्हरूको ि्यनक्यरवी दिनु हँुिैन ्,
(छ)  बि्यर अनुगिन गि्य्ष अनुगिन टोिवीक्य पि्यसधक्यरवीहरू प्रि्यरक सिषि िर्य्षदित तररक्यिे प्रस्तु हुनुपनने 

र व्यवस्यरवीको भण््यरण स्ि व्य पसिब्यट िथि्यभ्यववी तररक्यिे ि्यि वस् ुतनक्यलनु हँुिैन,
(ि)  अनुगिन टोिवीक्य कुनै सिस्िे अनुगिन सम्बन्वी क्यर्ष गि्य्ष गोप्त्य भङ्ग गनने िग्यरत अन्य कुनै 

गैरक्यनूनवी क्यि गरेि्य कि्षि्यरवी भए प्रिलित क्यनून बिोजिि तवभ्यगवीर क्यरव्यहवी गन्ष र अन्य व्यक्ति 
भए टोिवीब्यट हट्यई प्रिलित क्यनून बिोजिि क्यरब्यहवी गन्ष सदकनेछ,

(झ)  ि्यनव असधक्यरव्यिवी संघसंस््य, उपभोति्य हकदहत संरषिण क्यर्षि्य संिग् संस््यहरू, तवक्भन्न सञ््यर 
ि्यध्िि्य क्यर्षरत सञ््यरकिजी प्रतततनसधहरूिे अनुगिन क्यर्षि्यई सहरोग पुग्े गरवी अनुगिन प्रदक्र्यको 
स्िगत अविोकन गन्ष सके्छन ्। तर स्यि्यन िफत गनने, धलु््यउने व्य नष् गनने व्य ससिबन्वी गनने क्यर्षि्य 
सम्बम्न्त आसधक्यररक कि्षि्यरवी व्य प्रहरवीद््यर्य नै क्यर्ष सम्पन्न गनु्षपननेछ । 

 
पररचे्ि –७

तवतवध

१६. बि्यर अनुगिन समिततको क्यर्षक्ि तथि्य बिेट:
(क) नगरप्यलिक्यिे आफनो स्ोत स्यधन र िनशक्ति प्ररोग हुने गरवी बि्यर अनुगिनक्य ि्यमग आवश्यक 

क्यर्षक्ि र बिटे प्र्यथिमिकत्यक्य स्यथि ब्यर्रक क्यर्षक्िि्य सि्यवेश गनु्ष पननेछ, 
(ि)  संघ तथि्य प्रिेश सरक्यरब्यट बि्यर अनुगिनक्य ि्यमग अनुि्यन प्र्यप्त भएि्य सोहवी अनुस्यर क्यर्षक्िि्य 

सि्यवेश गनु्षपननेछ,
(ग)  ब्यर्रक क्यर्षक्िि्य उपभोति्य सिेतन्यको क्यर्षक्ि सिेत सि्यवेश गनु्षपननेछ,
(घ)  बि्यर अनुगिनको क्िि्य निून्य संकिन गि्य्ष प्रि्यरकि्यई वस्कुो िूल् भूति्यनवी गरवी बवीि लिनु पनने 

हुनछ,
(ङ)  बि्यर अनुगिन टोिवीि्य िदटएक्य व्यक्तिहरूि्यई ि्यि्य व्यपत भत्त्य दिनुपननेछ ।

१७.  स््यनवीर प्रश्यसनको कत्षव्य: बि्यर अनुगिन गि्य्ष अनुगिन टोिवीिेे सुरषि्य िग्यरतक्य आवश्यक सहरोग ि्यग 
गरेि्य तत््यि त्स्ो सुरषि्य तथि्य सहरोग उपिब्ध गर्यउनु स््यनवीर प्रश्यसनको कत्षव्य हुनेछ ।

१८.  असि तनरतिे गरेक्य क्यि बि्यऊ: रस तनिनेक्शक्य बिोजिि बि्यर अनुगिन गि्य्ष असि तनरतिे गरेक्य क्यिको 
सम्बन्ि्य टोिवीक्य संरोिक तथि्य सिस्हरू उपर कुनै क्यरव्यहवी हुने छैन ।

१९.  प्रिलित क्यनुन बिोजिि हुने:

(क)  रस तनिनेक्शक्यि्य भएको व्यवस््यिे प्रिलित क्यनुन बिोजिि हुने अन्य अनुगिन क्यर्षि्यई ब्यध्य पुर्य्षएको 
ि्यतनने छैन । 

२०.   िण् सि्यर:

  स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ व्य नगर सभ्यब्यट स्स्कृत क्यनुनि्य व्यवस््य भएकोि्य सोहवी 
बिोजिि व्य प्रिलित क्यनून (उपभोति दहत संरषिण ऐन तनरि, ि्यद् ऐन तनरि, औरधवी तवक्री तवतरण 
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सम्बन्वी ऐन तनरि, क्यिो बि्यरवी तथि्य अन्य केहवी स्यि्यजिक अपर्यध तथि्य सि्यर ऐन, ि्यसु ि्यिँ ऐन, 
िग्यरतक्य) असधनि्य रहवी बि्यर अनुगिनब्यट िोरवी प्यइएक्य व्यवस्यरवी उपर क्यनुनवी क्यरव्यहवी र िण् 
सि्यर गनु्ष पननेछ ।

२१.  प्रततवेिन:

 (क) बि्यर अनुगिनको त्रिै्यससक  प्रगतत प्रततवेिन अनुसूिवी–३ अनुस्यर तर्यर गनु्षपननेछ ।

२२.  ब्यध्य अि्क्यउ फुक्यउने असधक्यर: रस तनिनेक्शक्यको क्यर्य्षन्वरनि्य कुनै ब्यध्य अि्क्यउ परेि्य उपभोति्य दहत 
संरषिण तथि्य िूल््यङ्कन समिततको वैठकब्यट तनण्षरक्य ि्यमग ब्यध्य अि्क्यउ फुक्यउ गन्ष नगरप्यलिक्यि्य पठ्यईनेछ 
। 

२३. संशोधन: रस तनिनेक्शक्यि्य थिपघट गनने असधक्यर प्रिलित क्यनुनको असधनि्य रहवी नगर क्यर्षप्यलिक्यको हुनेछ ।

अनुसूिवी –१
(िफ्य ८ को उपिफ्य ४ सँग सम्बम्न्त)

श्वी ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य

तवरर:– बि्यर अनुगिनको प्रततवेिन ।

आि मितत २० /    /   िेखि २० /    /   सम्म तनम् स््यनहरूि्य बि्यर अनुगिन गि्य्ष तनम््यनुस्यर िेखिएको व्यहोर्य 
अनुरोध छ । 
सस.नं. अनुगिन 

गररएको स््यन
अनुगिन 
गररएको 
षिते्र/
प्रकृतत/ 
वस्हुरू

अनुगिनको तववरण 
(पररण्यि, अवस््य 
र अन्य कुर्य) 
व्यवस्ययरक प्रततष््यन 
संस््य

स्यि्यनको 
िफत/ 
बर्यििवी
न्यि /
पररि्यण

नष् गररएको 
वस्/ु
पररि्यण
न्यि /
पररि्यण

ससिबन्वी 
गररएको 
ि्यत्र्य / 
संख्य

गररएको 
निुन्य 
संकिन 
ि्यत्र्य/
संख्य

कैदफरत

 
        
        
बोध्यथि्ष:
श्वी संरोिकज्यू
उपभोति्य दहत संरषिण समितत ।
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अनुसूिवी –२

(िफ्य ९ संग सम्बम्न्त)

(अ) अनुगिन गररने वस्कुो वर्गकरण: बि्यर अनुगिनको क्िि्य तबक्भन्न उपभोग् वस् ुतथि्य सेव्यको अनुगिन गनु्ष 
पनने भएक्यिे उपभोग् वस् ुतथि्य सेव्यको तनम््यनुस्यर वर्गकरण गररएको छ ।
सिूह “क” –ि्यद््यन्न ि्यछ्य/ि्यसुिन्य/तरक्यरवी फिफूि/िैतनक उपभोग् 
(१)  ि्यद््यन्न तथि्य ि्यद् पि्यथि्षहरू नून, चिनवी, चिर्य, कफरी, िह, प्रशोसधत प्यनवी आदि ।
(२)  अप्रशोसधत, अध्षप्रशोसधत व्य प्रशोसधत ि्यद् पि्यथि्षहरू,
(३)  प्रशोसधत ि्यद् पि्यथि्ष उत््यिन गन्ष प्ररोग गररने कच्च्य पि्यथि्ष, 
(४)  ि्यद् पि्यथि्ष उत््यिन गनने उद्ोग,
(५)  ि्यद् पि्यथि्ष तवक्री तवतरण गररने तवक्रीस्ि र भण््यरगृह व्य संिर स्ि,
(६)  ि्यने तिे, सघउ (वनस्पतवी सघउ सिेत),
(८)  िधु तथि्य िगु्ध पि्यथि्षहरू र िधु प््यदकङ्ग गन्ष प्ररोग हुने प््यतष्क प्यउिहरू,
(९)  ि्यछ्य, ि्यसु, अण््य,
(१०)  िसि्यिन्य पि्यथि्षहरू (जिर्य, िररि, अिवु्य, िसुन, धतनर्य, बसे्यर, ज््यनो, िेथिवी, ल््यङ, सुकुिेि, 

अिैंिवी, ि्यदलिनवी र िुस्य्षनवी िग्यरतक्य िसि्यको रूपि्य उपभोग गररने पि्यथि्षहरू)
 
सिूह “ि” औरधवी एवं स््यस््यक सेव्य

(१)  औरधवी तथि्य औरधवीिन्य पि्यथि्षहरू (पशुपंषिवी औरधवी तथि्य िदिबटुवीि्य आध्यररत औरधवी 
सिेत),

(२)  औरधवी उत््यिन गनने उद्ोग तथि्य तबक्री तवतरण गररने स्ि,
(३)  अस्पत्यि, नर्सङहोि, क्लितनक आदि स््यस््यण सेव्य प्रि्यरक सस््यहरु ।

सिूह “ग” र्यस्यरतनक िि/तवरिवी/तवउ तबिन/कृतर औि्यर:
(१)  पशुपंषिवी आह्यर र त्सि्य प्ररोग हुने कच्च्य पि्यथि्षहरू सिेत,
(२)  र्यस्यरतनक िि, तवर्यिवी, तबउतविन, कृतर औि्यरहरु,

सिूह “घ”इन्न:
(१)  इन्न भण््यरण, पेटो्लिरि पि्यथि्षको न्यपतौि, गुणस्र िूल् तथि्य ि्यपिण्हरूको पररप्यिन्य,

सिूह “ङ” तनि्य्षण स्यि्यग्वी:
(१)  ढुङ्ग्य, इट्य, मगट्वी, ब्यिुव्य िग्यरतक्य तनि्य्षण स्यि्यग्वी तथि्य सोसँग सम्बम्न्त उद्ोग, भण््यरण 

स्ि र तबक्री तवतरण स्ि ।
सिूह “ि” शैक्षिक स्यि्यग्वी:

(१)  प्यठ्य स्यिग्वी, से्शनरवी िग्यरतक्य शैक्षिक स्यि्यग्वीहरु ।
(२)  क्शषि्य तनिनेक्शक्य अनुस्यर तवद््यिरहरुको शूल्क आदि ।

सिूह “छ” होटि/िि/रेषु्र्य/ि्यि्यघर/ििेन्य गृह/िि:
(१)  होटि/रेषु्र्य/ि्यि्यघर/ििेन्य गृह/ििको सरसफ्यइ तथि्य अन्य व्यवस््यपन
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(२)  प्रशोसधत र अप्रशोसधत वस्हुरुको भण््यरण 
(३)  होटि, रेषु्र्य तथि्य मिठ्यई पसिहरूि्य तबक्री हुने पकव्यन तथि्य प््यकेजिङ्ग गरवी तबक्री हुने ि्यद् 

पि्यथि्षहरू, हल्क्य पेर पि्यथि्षहरू, िदिर्यिन्य पि्यथि्ष,
सिूह “ि” सुर्तिन्य पि्यथि्ष:

(१)  सुप्यरवी, प्यनपर्यग, सुतजी द, तविवी, िुरोट तथि्य सुतजीिन्य पि्यथि्ष ।
सिूह “झ” न्यप तौि:

(१)  ढक, तर्यि ुिग्यरतक्य न्यपतौिि्य प्ररोग हुने उपकरणहरू ।
सिूह “ञ” पशुपंषिवी ह्यट बि्यर:

(१)  पशुपंषिवी ह्यटबि्यर तथि्य तबक्री स्ि ।
सिूह “ट” सौन्र्ष स्यि्यग्वी:

(१) तवक्भन्न प्रक्यरक्य सौन्र्ष स्यि्यग्वीहरु
(२)  व्यूदट प्यि्षर/सैिुन आदि ।

सिूह “ठ” तवदु्तवीर स्यि्यनहरु:
(१)  तवदु्तवीर स्यि्यनहरू,
(२)  इिेक्ततनक् स्यि्यनहरू ।

सिूह “ि” रङ्ग/रोगन:
(१)  तवक्भन्न कम्पतनक्य भवन सम्बम्न् रङ्ग र रङ्ग रोगन संबन्वी स्यि्यग्वीहरु ।

सिूह “ढ” गरगहन्य :
(१)  सुन, ि्यदँि, दहर्य, िोतवी, िव्यहरत तथि्य सो ब्यट तनर्ित गरगहन्यहरुको न्यपतौि एंव गुणस्र 

सिूह “ण” सव्यरवी स्यधन
(१)  ट््यक्वी मिटर शुल्क र ररक््य,  नगरबस आदिको भ्यि्य आदि ।

सिूह “त” अन्य:   
(१) अन्य उपभोग् वस्हुरूको उत््यिन स्ि, प्रशोधन स्ि, ढुव्यनवीको अवस््य, तबक्री स्िहरू,

(आ)  अनुगिन गररने सेव्यको तववरण:
 (१) व्य्यप्यररक सेव्य
 (२) संि्यर सेव्य,
 (३) स्ि र्यत्यर्यत तथि्य हव्यई सेव्य,
 (४) तबदु्त सेव्य,
 (५) ि्यनेप्यनवी सेव्य,
 (६) तवज््यपन सेव्य अन्य उपभोग् सेव्यहरू,
 (७) स््यस््यन सेव्य,
 (८) क्शषि्य सेव्य,
 (९) तवचत्तर सेव्यहरु ।
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अनुसूिवी – ४

(िफ्य १०  संग सम्बम्न्त)
िैतनक बि्यर अनुगिन फ्यरि

(बि्यर अनुगिन फ्यरिको प्रि्यक्णत प्रतत सम्बम्न्त व्यवश्यरवीि्यई दिनु पननेछ)  मितत:
व्य्यप्यररक प्रततष््यनको न्यि: श्वी      ठेग्यन्य:
प्र््योप्यइटर व्य फि्षधनवीको न्यि:     फोन नं.:
रस क्यर्य्षिरको नेततृ्वि्य िदटएको बि्यर अनुगिन टोिवीब्यट तप्यईको तवक्रीस्ि/गोि्यि/उद्ोगको तनरवीषिण गि्य्ष तनम् 
अनुरूपको स्स्तत भेदटएकोिे िेह्यरअनुस्यर गनु्ष गर्यउनु हुन तनिनेशन दिइएको छ ।
क्.सं. तववरण भएको नभएको टोिवीब्यट 

दिइएको तनिनेशन
१. िूल्–सूिवी
२. स्यइनबोि्ष
३. व्यवस्यरित्य्ष/नववीकरण
४. न्यपतौिको प्रि्यण
६. िेबिि्य िुि्यउनुपनने कुर्यहरू स्पष् उले्ि भए/नभएको
७. म््यि न्यघेको स्यि्यग्वी
८. स््यरवी िेि्य (PAN) नम्बर/Vatि्यित्य्ष
९. तबक्री तबि दिने प्रदक्र्य भए/नभएको

१०. ि्यद् अनुज््य–पत्र (ि्यद् उद्ोगको ि्यमग)
११. ि्यसुको गुणस्र सन्ोरिनक भए/नभएको
१२. मिठ्यईको गुणस्र िग्यरतक्य पषिहरू सन्ोरिनक
१३. ग््यसँको तौि, िूल् िग्यरतक्य तवरर सन्ोरिनक 
१४. िररि तबि/नभएको
१५. रस अग्यदिको तनिनेशनि्य प्यिन्य
१६. अन्य कैदफरतपूण्ष स्स्तत (िुि्यउने)

एक पटक दिइएक्य तनिनेशनहरू पुन: अनुगिन गि्य्ष प्यिन्य नभएको प्यइएि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि कि्य क्यरब्यहवी 
हुनेछ ।
तनरवीषिण टोिवी
१. संरोिक श्वी .............................
२. सिस्श्वी .............................
३. सिस्श्वी .............................
४. सिस्श्वी .............................

...................................
िसथि उले्खित तववरण ठवीक छ भनवी उत््यिक/तबके्त्यको न्यि र सहवी

प्रततष््यनको छ्यप



408

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी – ५

(िफ्य १४ सँग सम्बम्न्त)
िुिुल्क्य

....................... जिल््य .....................ग्यउप्यलिक्य./नगरप्यलिक्य उ.प.न.प्य./ि.न.प्य. ................... वि्य नं. 

...... टोि.......ि्य िि्य गरेको घटन्यस्ि /बर्यििवी/ि्यनति्यसवी/क्शिछ्यप िग्यएको िुिुल्क्य:–
१.  उिरुवी व्य सूिन्यको छोटकरवी तववरण:–
२.  ि्यर दकल््य सदहत ि्यनति्यसवी/बर्यििवी गररएको चिि वस्कुो निुन्य तथि्य ठ्यउँको तववरण:–
३.  बर्यिि भएको स्यि्यन/िसवीको तववरण/क्शिछ्यप गररएको तववरण:–
 (क) 
 (ि)
 (ग)
 (घ)
 (ङ)
४.  ि्यनति्यसवी/बर्यििवी भएको िेिे बिोजिि सदह छ्यप गनने स्यषिवी:– (न्यि, वतन सिेत)
 (क) 
 (ि)
 (ग)
५.  रोहबरि्य बस्हेरूको न्यि, थिर, उिेर, वतन र सदहछ्यप:–
 (क) 
 (ि)
 (ग)
६.  तनररषिण ट्यिवीिेिे िेरो उद्ोग, गोि्यि,पसिि्य अनुगिन गि्य्ष  कुनै स्यि्यन दहन्यमिन्य भएको छैन । ि्यसथि 

प्रकरण ३ ि्य उले्ि भएको चिि वस् ुतथि्य स्यि्यनहरू ....... उद्ोग, गोि्यि,पसिब्यट बर्यिि भएको हो । 
स्यथि ैटोिवीिे िग्यएको ससि थि्यन......छ्यप भएको दठक स्यिँो हो भतन सदहछ्यप गनने:–

 (क) 
 (ि)
 (ग)
७.  क्यर्ष त्यिेिवी गनने:–
 (क) 
 (ि)
 (ग)
मितत:–
सिर:–
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अनुसूिवी – ६

िफ्य १४ सँग सम्बम्न्त
त्यरेि भरप्यई

पषि:...........................................

तवपषि: जिल््य कतपिबस् ुब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य वि्य नं. ................ स््यरवी घर भई ह्यि .................................

............ जिल््य .............................. ग्यउप्यलिक्य/न.प्य वि्य नं....................बसे् श्वी ................................

......क्य न्यतवी/न्यततनवीश्वी ...................................क्य छोर्य/छोरवी बर्ष ................................ को ...................

................................न्यिक व्यवस्यरक्य सञ््यिक श्वी .................................. सम्पक्ष  नं. ..............।

त्यरेि

मितत ........स्यि ....... िदहन्य .... गते ..........रोि दिनको सिर ..................बिे उपस्स्त हुनेछु भतन सहवी छ्यप 

गनने ।

 हस््यषिर:

 न्यि:

मितत....................... स्यि.......................िदहन्य.......................गते ..........रोि दिनको सिर ..........बिे 

उपस्स्तहुनेछु भतन सहवी छ्यप गनने ।

 हस््यषिर:

 न्यि:

मितत ....................... स्यि .......................िदहन्य ....................... गते ..........रोि दिनको सिर ..........बिे 

उपस्स्त हुनेछु भतन सहवी छ्यप गनने ।
 हस््यषिर:
 न्यि:
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ब्यणगंग्य  नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :–१५

“घ” वग्षको तनि्य्षण व्यवस्यरवी इि्यितपत्र सम्बन्वी 
क्यर्षतवसध, २०७५

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितत २०७५।३।१
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प्रस््यवन्य
स््यनवीर स्रको तवक्यस तनि्य्षणि्य तनजिषिते्रको ज््यन र तवरेशज्त्यि्यई उपरोग गन्ष तथि्य स्यव्षितनक िरवीिको िूिभूत 
तवशेरत्यहरुि्यई अषिणु र्यिवी स्यव्षितनक तनि्य्षणको षिते्रि्य प्यरिर्शत्य, स्च्त्य, ईि्यन््यरवीत्य, िव्यफिेहवीत्य, 
तवश्वसतनरत्य तथि्य भेिभ्यव रदहत प्रततस्पध्य्ष तथि्य श्ोत स्यधनको उच्चति उपरोग िस््य उदे्श्यहरु ह्यससि गन्ष स्यव्षितनक 
तनि्य्षणि्य तनजिषिेते्रको सहि पहँुिको ि्यमग स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ११ को उपिफ्य २ को छ 
(१०) िे दिएको असधक्यर तथि्य ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको प्रश्यसकरीर क्यर्षतवसध (तनरमित गनने) ऐन, २०७४ को िफ्य ३ 
र ४ िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे रो क्यर्षतवसध ि्यरवी गरेको छ । 

(१)  इि्यितपत्र प्र्यप्त नगरवी स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष नहुने : 
 प्रिलित क्यनूनि्य अन्यथि्य व्यवस््य भएको व्यहके रस क्यर्षतवसध बिोजिि इि्यितपत्र प्र्यप्त नगरवी “घ” वग्षको 

तनि्य्षण व्यवस्यरवीको न्यिब्यट कसैिे पतन स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष गर्यउन हँुिैन ।

(२)  नर्य ँइि्यितपत्र सम्वन्वी व्यवस््य :
(१)  स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष ि्यहने तनि्य्षण व्यवस्यरवीिे अनुसूिवी–१ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य स्यव्षितनक 

तनि्य्षण क्यर्ष गन्ष इि्यितपत्रको ि्यमग रस ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य प्रिूि प्रश्यसकरीर 
असधकृत सिषि िरि्यस् दिनु पननेछ । 

(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि पन्ष आएक्य िरि्यस्हरु प्रिूि प्रश्यसकरीर असधकृतिे अनुसूिवी–५ विोजििको  
रोग्त्य भए/नभएको सम्वन्ि्य ससक्भि ईदनिनवीरर सदहत सिस् भएको समिततव्यट ि्यिँवझु गर्यउनु 
पननेछ ।

 (३) िफ्य (२) को उपिफ्य (२) अनुस्यरको समिततिे गरेको ससफ्यररस सदहत प्रिूि प्रश्यसकरीर असधकृतिे 
इि्यितपत्र प्रि्यन गनने तनण्षरक्यि्यमग क्यर्षप्यलिक्यको वैठकि्य पेश गनु्षपनने छ ।

(४)  उपिफ्य (२) बिोजिि समिततको ससफ्यररस सदहत न्युनति रोग्त्य पुगेक्य तनि्य्षण व्यवस्यरवी फि्ष /
कम्पनवीहरुको इि्यितपत्र क्यर्षप्यलिक्यकोे तनण्षर विोजिि नगरप्यलिक्यको प्रिूि प्रश्यसकरीर 
असधकृतिे इि्यितपत्र ब्यपत अनुसूिवी–२ बिोजििको िस्रु लिई तनिि्यई अनुसूिवी–३ बिोजििको 
ढ्यिँ्यि्य इि्यितपत्र प्रि्यन गननेछ । 

(३)  इि्यितपत्रको अवसध र नववीकरण :
(१)  िफ्य २ बिोजिि प्रि्यन गररएको इि्यितपत्र िफ्य ४ बिोजिि ि्यरेि भएको व्य प्रिलित क्यनूनि्य 

अन्यथि्य व्यवस््य भएको अबस््यि्य ब्यहके ि्यिु आर्थिक वर्षको अन्यसम्म ि्यत्र ि्यन्य रहनेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि इि्यितपत्रको अवसध सि्यप्त भएक्य प्रर्ते्क तनि्य्षण व्यवस्यरवीिे इि्यितपत्रको 

अवसध सि्यप्त भएकोे ३ िदहन्य क्भत्र प्रिलित क्यनून बिोजिि संघ, प्रिेश र स््यनवीर तहि्यई ततनु्षपनने 
कर ततरवी सकेको प्रि्यण स्रुप सम्बम्न्त संघवीर/प्रिेश/स््यनवीर कर क्यर्य्षिरब्यट प्र्यप्त करिुति्य 
प्रि्यणपत्र तथि्य फि्ष व्य कम्पनवीको ित्य्ष नतवकरण सदहत नगरप्यलिक्यब्यट अनुसूिवी–२ विोजििको 
िस्रु ततरवी नतवकरण गर्यउनु पननेछ । इि्यित पत्र नतवकरण गन्ष नगरप्यलिक्यि्य क्यगि्यत पेश गि्य्ष 
अनुसूिवी–४ विोजििको प्यस वकु भरवी असघल्ो आर्थिक वर्षकोे सो फि्ष व्य कम्पनवीिे आफुिे गरेको 
क्यर्षहरुको अद््यवसधक तववरण सिेत पेश गनु्ष पनने छ । रसरवी अनुसूिवी–४ विोजििको प्यस वकु तववरण 
अद््यवसधक नगनने फि्ष व्य कम्पनवीको इि्यित पत्र नतवकरण गन्ष नगरप्यलिक्य व्यध् हुनेछैन ।  
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(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको म््यि न्यघेको छ िदहन्यक्भत्र सब ैप्रकृर्य पुर्य गरवी इि्यितपत्र नववीकरण गर्यउन 

ि्यहने तनि्य्षण व्यवस्यरवीिे नतवकरण गनने ि्यग गरेि्य अनुसूिवी–२ बिोजििको थिप िस्रु लिई प्रिुि 
प्रश्यसकरीर असधकृतिे इि्यितपत्र नववीकरण गरवीदिनेछ । 

(४)   इि्यितपत्रको ि्यरेिवी :
(१)  िेह्यरको अवस््यि्य नगरप्यलिक्यिे तनि्य्षण व्यवस्यरवीको इि्यितपत्र ि्यरेि गन्ष सके्छ :

(क)  झठु््य तववरण पेश गरवी इि्यितपत्र प्र्यप्त गरेको प्रि्यक्णत भएि्य,
(ि)  स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्ष गनने व्य गन्ष प्यउने उदे्श्यिे नेप्यि सरक्यर तथि्य संगदठत संस््यि्य 

झठु््यतववरण पेश गरको सम्वम्न्त तनक्यरव्यट िेखि आएि्य, 
(ग)  स्यव्षितनक तनक्यरसंग भएको सम्झौत्य विोजिि क्यर्ष सम्पन्न नगरेको व्य सम्झौत्यको गस्म्र 

उलं्घन भएको सम्वम्न्त तनक्यरव्यट िेखि आएि्य ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि इि्यितपत्र ि्यरेि गनु्ष असघ सम्बम्न्त तनि्य्षण व्यवस्यरवीि्यई स्पष्वीकरण पेश गन्ष 

िन्यससब ि्यदफकको िौक्य दिइने छ । 
(३)  िफ्य ३ को उपिफ्य (३) बिोजििको म््यिक्भत्र नववीकरण नभएको इि्यितपत्र स्त: ि्यरेि हुनेछ । 
(४)  उपिफ्य (१) व्य (३) बिोजिि इि्यितपत्र ि्यरेि भएकोि्य नगरप्यलिक्यिे त्सको ि्यनक्यरवी सम्बम्न्त 

फि्ष व्य व्यक्ति व्य क्म्पनवी ित्य्ष गनने क्यर्य्षिरि्यई दिनेछ । 
(५) इि्यितपत्रको प्रततलिपवी दिने व्यवस््य :
 कुनै तनि्य्षण व्यवस्यरवीिे इि्यितपत्र हर्यए व्य न्यससएको क्यरणब्यट इि्यितपत्रको प्रततलिपवी प्यउन तनवेिन गरेि्य 

अनुसूिवी–२ बिोजििको िस्रु लिई इि्यितपत्रको प्रततलिपवी दिनु पननेछ ।
६)   प्रिलित क्यनून बिोजिि हुने : 
 रस क्यर्षतवसधि्य िेखिए ितत रसै बिोजिि र अन्यको हकि्य प्रिलित क्यनून बिोजिि हुनेछ ।
७)   बि्यउ: 
 रस असघ प्रिलित क्यनून बिोजिि ित्य्ष भएक्य ठेक््य वन्ोवस्वी सम्बन्वी फि्ष तथि्य कम्पनवीहरुि्यई दिइएको 

इि्यितपत्रहरु रसै क्यर्षतवसध बिोजिि दिइएको ि्यतननेछ ।
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अनुसूिवी १ 

क्यर्षतवसधको िफ्य २ को उपिफ्य (१) संग सम्बम्न्त
ईि्यित पत्रको ि्यमग दिईने िरि्यस्

तवरर: ईि्यितपत्र प्यउँ भन्न ेव्यरे । 

श्वी ब्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
ब्यणगंग्य, कतपिवस्ु

रस ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्य्षिरको वग्षको तनि्य्षण व्यवस्यरवी इि्यितपत्र सम्बन्वी क्यर्षतवसध, २०७५ बिोजिि 
स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्ष गन्षको ि्यमग ईि्यितपत्र प्यउन तनम् तववरण भरवी रो  िरि्यस् पेश गररएको छ ।
१.  िरि्यस् पेश गनने फि्ष व्य कम्पनवीको :

न्यि  :
ठेग्यन्य  :
पोष् बक्  :
टेलिफोन नं. :     फ््यक् नं. :  ईिेि :

२.  फि्ष व्य कम्पनवीको प्रकृतत
प्र्यईभेट लिमिटेि कम्पनवी   (     )   पण्ब्लक लिमिटेि कम्पनवी   (     )
एकिौटवी   (     )   स्यझिे्यरवी   (     )
(क्योष्ि्य रेि्य िग्यउनु पननेछ)

३.  सम्पक्ष को ि्यमग फि्ष व्य कम्पनवीको आसधक्यरवीक व्यक्तिकोाः
न्यि थिर  ाः
ठेग्यन्य  ाः    पोष् बक्  ाः
टेलिफोन नं. ाः    फ््यक् नं. ाः   ईिेि ाः

४.  फि्ष व्य कम्पनवीक्यो तवतवरणाः कम्प
ित्य्ष नं.   ाः     ित्य्ष मिदत ाः
असधकृत पँँूिवी ाः    ि्यरवी मितत ाः
ित्य्ष गनने क्यर्य्षिरको न्यि र ठेग्यन्य ाः

५.  इि्यितपत्र लिन ि्यहकेो वग्ष ाः   (घ) वग्ष
६.  सिूहवीकरण हुन ि्यहेको सिूह ाः
७.  आर्थिक श्ोतको तववरण ाः

रकि तवत्तवीर संस््य/ बैंकको न्यि
स््यरवी ओभरि््यफ्
िुद्तवी ि्यत्य
िल्वी ि्यत्य
बित ि्यत्य
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उल्ल्खित तववरण ब्यहेक अन्य तववरण भए छुटै् पेश गन्ष सदकनेछ । 
८.  क्यिि्यरको तववरण ाः
 (क) प्र्यतवसधक ाः
 (ि) अप्र्यतवसधक ाः
 (ग) अन्य ाः
प्र्यतवसधक कि्षि्यरवीको Certificate को प्रततलितप तथि्य तनिको िंिरुवीन्यि्य पेश गनु्ष पनने छ । 
अ्यफनो स््यमित्वि्य रहकेो तनि्य्षण सम्बन्वी सव्यरवी स्यधन िेक्शनरवी औि्यरको तववरणाः
सस.नं. न्यि तथि्य तववरण ित्य्ष नं. षिित्य संख्य िूल् िररि मितत अन्य ब्होर्य

द्ष्व्य ाः रस तववरणि्य उल्ल्खित सव्यरवी स्यधन तथि्य िेक्शनरवी औि्यरहरुको स््यमित्वको क्यगि्यत (ित्य्ष प्रि्यणपत्र) र 
उति िेक्शनरवी औि्यरहरु ि्यिु, ह्यिति्य रहकेो छ भनवी िेक्यतनकि ईदनितनररद््यर्य प्रि्यक्णत भएको हुनु पननेछ । 

१०.  रस असघ सम्पन्न गरेको क्यिको तववरणाः
सस.नं. तनि्य्षण सम्बन्वी 

क्यिको प्रकृतत
क्यि गरेको स्यि रकि ठेक््यि्यत्य 

क्यर्य्षिरको न्यि
क्यिको अवस््य 

(प्रगतत प्रततशति्य)

११.  करिुति्य गरेको प्रि्यण क्यगि्यताः
 क.
 ि.
 ग.
रस िरि्यस् फ्यरिि्य उल्ल्खित समू्पण्ष ब्होर्य ठवीक स्यिो छ । झुट््य ठहरे क्यनून बिोजिि सहुि्य बझु्यउि्य ।
तनि्य्षण व्यवस्यरवीको छ्यप 
       िरि्यस्व्यि्यकोाः
       िस्िताः
       मितताः

द्ष्व्याः रस िरि्यस् फ्यरि स्यथि िरि्यस् फ्यरिि्य उले्ि भएको ब्होर्य पुतष् गन्ष सम्बम्न्त क्यगि्यतको प्रि्यक्णत 
प्रततलिपवी संिग् गनु्ष पननेछ र क्यर्य्षिरको ि्यग गरेको बित सक्ि क्यगि्यत पेश गनु्ष पननेछ ।
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अनुसुिवी-२

क्यर्षतवसधको िफ्य २ को उपिफ्य (१) र िफ्य ३ क्य उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त

क्.सं. तनि्य्षण 
व्यवस्यरवीको 

वग्ष

नर्य ँित्य्ष 
इि्यितपत्र 

िस्रु

ईि्यितपत्र 
नववीकरण िस्रु

क्यिको अवस््य (आ.व. 
सि्यप्त भएको ३ िदहन्य क्भत्र) 

नतवकरणक्य ि्यमग आउनेि्यई थिप 
शुल्क

ईि्यितपत्र 
प्रततलिपवी, 
न्यिस्यरवी, 
ठ्यउँस्यरवी

१ घ ५०००।०० २०००।०० २०००।०० १०००।००

द्ष्व्याः घ वग्षको तनि्य्षण व्यवस्यरवी इि्यितपत्र सम्बन्वी क्यर्षतवसध २०७५ बिोजििक्य िफ्य ३ को उपिफ्य (२) बि्योजिि 
म््यि क्भत्र  ईि्यितपत्र  नववीकरण  गर्यउँि्य  ईि्यितपत्र  नववीकरण  थिप  िस्रुको  िहिि्य   उल्ल्खित  िस्रु  ि्यत्र  ततनु्षपननेछ ।
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अनुसूिवी-३

क्यर्षतवसधको िफ्य २ को उपिफ्य (१) र िफ्य ३ को उपिफ्य (३) संग सम्बम्न्त

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर

इि्यितपत्र
इि्यितपत्र नं.         मितत:

घ वग्षको तनि्य्षण व्यवस्यरवी इि्यितपत्र सम्बन्वी क्यर्षतवसध २०..... को िफ्य २ को उपिफ्य (४) बिोजिि 
तनि्य्षण व्यवस्यर गन्ष ........... स्स्त क्यर्य्षिर भएक्यो .................... फि्ष व्य कम्पनवीि्यई इि्यितपत्र प्रि्यन 
गररएकोछ । 

       ईि्यितपत्र दिनेकोाः
       िस्िताः
       न्यिाः
       पिाः
       मितताः 
 (रस वतृ्तक्भत्र कुन वग्ष िेख्नु पनने हो सोहवी वग्ष िेख्ने)  क्यर्य्षिराः

नतवकरणाः
नतवकरण गनने 

असधक्यरवी
नतवकरण 

गरेक्य ेमितत
नतवकरण बह्यि रहने 

अवसध
नतवकरण िस्रु 
भौिर नं. र मितत

नतवकरण गनने 
असधक्यरवीको 

िस्ित
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अनुसूिवी-४

तनि्य्षण व्यवस्यरवीब्यट भएक्य स्यव्षितनक तनि्य्षण क्यर्षको अक्भिेि तववरण 

(प्यसबकु)

क्.
सं.
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्यट
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पछीको 
Contract 
Amo unit

क) 
सम्पन्न 
रकि

क) अम्न्ि 
ठेक््य रकिाः

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

ि) 
सम्झौत्य 
मितत:

ि) पि: क) न्यिाः क) 
Variation 

पछी को 
तनण्षर गनने 

पि्यसधक्यरवीको 
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ग) ठेक््य 
अवसध
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%
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घ) तनण्षर 
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घ) छ्यप पि पि

छ्यप ........... ........... ...........

छ्यप छ्यप

........... ...........
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अनुसुिवी–५

“घ” वर्ग्षको तनि्य्षण व्यवस्यरवीको ि्यमग आवश्यक रोग्त्य

१.  आर्थिक षिित्य : प्र्यईभेट व्य पण्ब्लक लिमिटेि कम्पनवी व्य स्यझिे्यरवी फि्षको रुपि्य घटवीि्य प्यिँ ि्यि रुपैर्यकँो 
ि्यिु पँूिवी िेि्यई उद्ोग तवभ्यगि्य ित्य्ष भएको हुनु पननेछ ।

२.  िुख िनशक्ति तववरण : ि्यन्यत्य प्र्यप्त क्शषिण संस््यब्यट ससक्भि इदनितनररवीङ तवररि्य कस्तिि्य प्रि्यणपत्र 
तह उत्तवीण्ष एक िन्य प्र्यतवसधक, कुनै पतन तवररि्य प्रि्यणपत्र तह उत्तवीण्ष एक िन्य प्रश्यसतनक र व्यक्णज्य 
श्यस्त/अथि्षश्यस्ति्य प्रि्यणपत्र तह उत्तवीण्ष एक िन्य िनशक्तिको सेव्य पूर्य सिर प्र्यप्त हुने व्यवस््य हुनु पननेछ ।

३.  िेशवीन र उपकरण :
(क)  दटप्र /टर्यक्टर (एक/एक थि्यन)
(ि)  मिक्र (एक थि्यन)
(ग)  Theodolite/Level Machine (एक सेट)
(घ)  व्यटर पम्प (तवीन थि्यन)
(ङ)  भ्यइबेर्टर (तवीन थि्यन)

द्ष्व्य :
१.  उपकरणको न्यि्यविवी पेश गि्य्ष उपकरणको स््यमित्वको प्रि्यणपत्रक्य स्यथि ैबवीि्य गरेको क्यगि्यतहरु 

पेश गनु्ष पननेछ ।
२.  ि्यसथि उल्ल्खित र्यम्न्त्रक उपकरणहरु ठवीक अवस््यि्य भएको कुर्य िेक्यतनकि ईदनितनरररङ तवररि्य 

कतिवीि्य स््यतक तहको शैक्षिक रोग्त्य भएको नेप्यि ईदनितनरस्ष एशोससएशनको सिस्त्य प्र्यप्त 
िेक्यतनकि ईदनितनररिे प्रि्यक्णत गरेको हुनु पननेछ ।

३.  ि्यसथि उल्ल्खित रन्त्र उपकरणहरु ित्य्ष भएको मिततिे घटवीि्य िईु वर्षसम्म बिेतबिन गन्षप्यइने छैन ।
४.  पन्इ् वर्ष भन््य बढवी पुर्यनो रन्त्र उपकरणहरु तनि्य्षण व्यवस्यरवीको स्र बमृद् तथि्य नर्य ँित्य्ष हुने 

प्ररोिनको ि्यमग ि्यन्य हुने छैन ।
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ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको तनरि संख्य :–१६

ब्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको सम्पचत्तकर व्यवस््यपन 
क्यर्षतवसध, २०७५

नगर क्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत मितताः२०७५।
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प्रस््यवन्य :
नगरप्यलिक्यि्यई स््यनवीर स्ोतको पररि्यिनि्य सषिि र प्रभ्यवक्यरवी बन्यउन तथि्य संतवध्यन तथि्य क्यनूनद््यर्य प्रित्त र्यिस् 
असधक्यरको उपरोग गिदै स््यनवीर कर संकिन र व्यवस््यपनि्य आत्मतनभ्षर बन्यउन ब्यञ्छनवीर भएकोिे,
नेप्यिको संतवध्यनको अनुसूिवी ८ तथि्य स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ५५ िे नगरप्यलिक्यि्यई आफनो 
षिते्रक्भत्र सम्पचत्त कर िग्यउन सके् गरवी प्रि्यन गरेकोे असधक्यरि्यई क्यर्य्षन्वरनि्य ल््यउन र सम्पचत्तकर व्यवस््यपन 
प्रदक्र्यि्यई स्पष्, प्यरिशजी तथि्य व्यवस्स्त गन्ष,
व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको स््यनवीर आर्थिक ऐन, २०७४ बिोजिि नगर क्यर्षप्यलिक्यको मितत २०७५।३।१ को बठैकब्यट 
रो सम्पचत्त कर व्यवस््यपन क्यर्षतवसध,२०७५ स्वीकृत गरवी ि्यगू गररएको छ । 

पररचे्ि – १
पररभ्यर्य र व्य्यख्य

१. संक्षिप्त न्यि तथि्य प्र्यरम् : रो क्यर्षतवसधको न्यि “सम्पचत्त कर व्यवस््यपन क्यर्षतवसध, २०७५” रहकेो छ र रो 
क्यर्षतवसध नगर क्यर्षप्यलिक्यिे स्वीकृत गरवी र्यिपत्रि्य प्रक्यशन भएको मिततिेखि ि्यगू हुनेछ । 

२. पररभ्यर्य : तवरर व्य प्रसङ्गिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्य,
क) “ऐन” भन्न्यिे स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ ि्यई िन्यउँछ ।
ि) “नगरप्यलिक्य” भन्न्यिे व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यि्यई िन्यउँछ ।
ग) “सभ्य” भन्न्यिे व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर सभ्यि्यई िन्यउँछ ।
घ) “क्यर्षप्यलिक्य” भन्न्यिे व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगर क्यर्षप्यलिक्यि्यई िन्यउँछ ।
ङ) “सम्पचत्त कर” भन्न्यिे नेप्यिको संतवध्यन तथि्य स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ५५ को 

उपिफ्य (१) बिोजिि व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको षिते्रक्भत्र कुनै व्यक्तिको स््यमित्वि्य रहकेो समू्पण्ष घर 
र िग््यको एकरीकृत रुपि्य दहस्यव गरवी िग्यइने सम्पचत्त करि्यई िन्यउँछ । 

ि) “सम्पचत्त” भन्न्यिे कुनै व्यक्तिक्य न्यिि्य नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र रहकेो िग््य र त्स्ो िग््यि्य बनेको 
संरिन्यि्यई िन्यउँछ ।

छ) “संरिन्य” भन्न्यिे घर, टहर्य, गोि्यि, सेि, ग््यरेि, पि्य्षििस््य स््यरवी तनि्य्षणि्यई  िन्यउँछ ।  
ि) “स्यिुि्ययरक संस््य” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र गठन भई नगरप्यलिक्यि्य सूिवीकृत भएको सिुि्यरि्य 

आध्यररत संगदठत संस््यि्यई िन्यउँछ ।
झ) “प्रिुि” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको प्रिुिि्यई िन्यउँछ ।
ञ) “प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको प्रिुि प्रश्यसकरीर प्रिुिको रुपि्य क्यर्ष गन्ष 

तोदकएको कि्षि्यरवीि्यई िन्यउँछ ।
ट) “िूल््यकंन समितत” भन्न्यिे सम्पचत्त कर प्ररोिनक्य ि्यमग िग््य तथि्य संरिन्यको िूल््यकंन गन्ष 

नगरप्यलिक्यद््यर्य रस क्यर्षतवसधको िफ्य (१२) बिोजिि गदठत समितति्यई िन्यउँछ ।
ठ) “तबिक” भन्न्यिे करि्यत्यि्यई ि्यनक्यरवी दिने उदे्श्यिे नगरप्यलिक्यिे तर्यर गरेको सम्पचत्तको िूल््यकंन 

र सोि्य ि्यग्े करसम्बन्वी तबिकि्यई िन्यउँछ ।
ि) “करि्यत्य” भन्न्यि ेनगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र िग््य तथि्य संरिन्यको स््यमित्व भएक्य व्यक्तिि्यई िन्यउँछ ।
ढ) “स्रं तववरण ि्यखिि्य” भन्न्यिे करि्यत्य आफैं िे आफनो सम्पचत्तको रथि्यथि्ष तववरण िोिवी तनध्य्षररत 

ढ्यिँ्यि्य नगरप्यलिक्यि्य बझु्यउने क्यर्षि्यई िन्यउँछ ।  
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ण) “स्िगत सवनेषिण” भन्न्यिे नगरप्यलिक्यद््यर्य गदठत कि्षि्यरवीको टोिवी व्य नगरप्यलिक्यब्यट िट्यएको 
कुनै कि्षि्यरवीिे स्िगत रूपि्य छिफिसिेत गरवी सूिन्य संकिन गनने क्यर्षि्यई िन्यउँछ ।  

त) “टोि तवक्यस संगठन” भन्न्यिे सि्यि पररि्यिन प्रदक्र्य ि्यफ्ष त तोदकएको भौगोलिक षिते्रको टोि तथि्य 
सिुि्यरको आर्थिक, स्यि्यजिक तथि्य संस््यगत तवक्यसक्य ि्यमग एक पररव्यर एक सिस्को अवध्यरण्यि्य 
आध्यररत भई गठन र सञ््यिन भएको र नगरप्यलिक्यि्य सूिवीकृत भएको स््यनवीर स्रको संघ, संस््य र 
सिूहि्यई िन्यउँछ ।

थि) “तनिवी षिते्र” भन्न्यिे स्वीकृतत प्र्यप्त तनिवी षिते्रक्य कम्पनवी, फि्ष, संस््य, व्य्यवस्ययरक व्यक्ति व्य संगदठत 
सिूहि्यई िन्यउँछ । 

ि) “सरोक्यरव्यि्य” भन्न्यिे नगर क्यर्षप्यलिक्यको तनण्षरिे प्रत्षि रूपि्य प्रभ्यव प्यनने व्यक्ति व्य संस््यि्यई 
िन्यउँछ । 

ध) “सम्पचत्त धनवी” भन्न्यिे नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र आफन्य न्यिि्य िग््य तथि्य संरिन्य भएक्य व्यक्ति, सरक्यरवी 
तथि्य अध्ष सरक्यरवी तनक्यर व्य संघसंस््यि्यई िन्यउँछ ।  

न) “क्यर्य्षिर” भन्न्यिे व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्यई िन्यउँछ ।

पररचे्ि – २
 सम्पचत्त करको िर तथि्य सम्पचत्त िूल््यङ्कन 

३.   सम्पतत करको िर : (१) नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्र िग्यउनेे सम्पतत करको िर अनुसूिवी – १ को ढ्यिँ्यि्य 
व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यको नगरसभ्यिे स्वीकृत गरेको स््यनवीर आर्थिक ऐनि्य उले्ि भए बिोजिि हुनेछ । रस्ो 
कर आर्थिक बर्षको श््यवण १ गतेिेखि ि्यगु हुनेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि कर ि्यगु गि्य्ष आर्थिक बर्षको शुरु िदहन्यको शुरु दिन ब्यहके असघ व्य पलछ हुने 

गरवी िग्यइने छैन । 
४. सम्पचत्त िूल््यङ्कन प्रकृर्य :(१) िफ्य ३ बिोजिि कर िग्यउने प्ररोिनको ि्यमग नगरप्यलिक्यिे आफनो षिते्रक्भत्रको 

िग््यि्यई आवश्यकत्य अनुस्यर षिते्र तवभ्यिन गरवी त्स्ो षिते्र व्य प्रते्क वि्यक्य ब्यससन््यको सम्पचत्तको तववरणको 
िगत क्यरि गरवी अनुसूिवी–२ को ढ्यिँ्यि्य तर्यर गनु्ष पननेछ ।
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको तववरण तर्यर भएपलछ सम्पचत्तको िूल््यङ्कनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे िषि र 

तवशेरज् सिेत रहकेो बढवीि्य ५ िन्यको िूल््यङ्कन समितत गठन गननेछ ।
(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि गदठत समिततको क्यर्य्षवसध तवीन वर्षको हुनेछ ।
(४)  िूल््यङ्कन समिततिे सम्पतत कर िग्यउन रोग् िूल् तनध्य्षरण गन्ष ससफ्यररस गि्य्ष िेह्यरक्य आध्यरि्य 

गननेछ:–
(क)  सम्पचत्त कर िग्यउन रोग् िूल् तनध्य्षरण गि्य्ष प्रिलित बि्यर भ्यउि्यई आध्यर ि्यन्न,े
(ि)  भौततक संरिन्यको िूल् प्रिलित बि्यर भ्यउब्यट क्यरि हुन आएको िूल्ि्य ह्र्यसकट्वी गनने,
(ग)  िण् (क) बिोजिि िूल््यङ्कन गनने प्ररोिनको ि्यमग ह्र्यसकट्वी गि्य्ष संरिन्यको वनोटको आध्यरि्य 

प्रते्क तवीन वर्षि्य छ प्रततशतिेखि बवीस प्रततशतसम्म गनने,
(घ)  िग््य ब्यहके अन्य भौततक संरिन्यको िूल््यङ्कन िर संरिन्यको बनोट, त्सको आर्थिक उपरोगको 

िहत्वको आध्यरि्य  िूल् तनध्य्षरण गनने,
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(ङ)  भौततक संरिन्यको िूल् तनध्य्षरण गि्य्ष षिततग्स् व्य भते्को अवस््य भएि्य षिततग्स् व्य 

भते्को भ्यग बर्यबरको िूल् घट्यउने ।
(५)  उपिफ्य (४) बिोजिि एकरीकृत सम्पचत्तको िूल््यङ्कन ससफ्यररस भइसकेपलछ नगरप्यलिक्यिे एकरीकृत 

सम्पततको िूल््यङ्कन िर असघल्ो आर्थिक बर्षको अस्यर िदहन्यक्भत्र तनध्य्षरण गरर सकु् पननेछ ।
५. कर असूिवी प्रकृर्य:(१) िफ्य (४) बिोजिि क्यरि गररएको कररोग् सम्पचत्तको िूल््यङ्कन र सो बिोजिि ि्यगेको 

एकरीकृत सम्पचत्त कर भुति्यनवीको ि्यमग नगरप्यलिक्यिे सम्बम्न्त करि्यत्य सिषि िंससर िदहन्यक्भत्र तबिक पठ्यइ 
सकु् पननेछ ।
(२) उपिफ्य (२) बिोजिि प्र्यप्त तबि अनुस्यरको बझु्यउनु पनने कर सम्बम्न्त करि्यत्यिे सोहवी आर्थिक वर्षक्भत्र 

नगरप्यलिक्यि्य बझु्यउनु पननेछ ।
६. कर नि्यग्े : (१) रस क्यर्षतवसधि्य अन्यत्र िुनसुकै कुर्य िेखिएको भएत्यपतन िेह्यरको सम्पचत्ति्य सम्पचत्त कर 

ि्यग्े छैन :–
(क)  नेप्यि सरक्यर, प्रिेश सरक्यर व्य स््यनवीर सरक्यरको स््यमित्वि्य रहकेो घर र िग््य,
(ि)  सरक्यरवी अस्पत्यिको भवन र िग््य,
(ग)  गुठवीको स््यमित्वि्य रहकेो िग््य,
(घ)  सरक्यरवी क्शषिण संस््य र अन्य सरक्यरवी तनक्यरकोे स््यमित्वि्य रहेको भवन र िग््य,
(ङ)  ध्यर्िक संस््य (िन्न्र, गुम्ब्य, िि्ष, िल्जिि आदि) को भवन र िग््य,
(ि)  ि्यनेप्यनवी सङ्किन पोिरवी, हव्यई िैि्यन, तवदु्त उत््यिन गृह, िस्यनघ्यट, बसप्यक्ष , रंगश्यि्य, 

उद््यन, प्यक्ष  िस््य स्यव्षितनक उपरोगक्य स्िहरू,
(छ)  र्यििूत्यव्यस, व्यक्णज्य तनरोग, कुटनैततक तनरोगक्य भवन र िग््य ।

(२)  रस क्यर्षतवसध बिोजिि सम्पचत्त कर ि्यगेको सम्पचत्ति्य भुमिकर (ि्यिपोत) िग्यइने छैन ।
 

पररचे्ि – ३
सम्पचत्तको तववरण संकिन तथि्य अक्भिेि सम्बन्वी व्यवस््य

७.  सम्पचत्तको तववरण संकिन तवसध : (१) नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त कर ि्यगू गनने प्ररोिनक्य ि्यमग असघल्ो आर्थिक 
वर्षिेखि नै करि्यत्यक्य न्यिि्य रहेको एकरीकृत सम्पचत्तको तववरण संकिन क्यर्षको सुरुआत गननेछ । 
(२)  नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको तववरण संकिनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यको आफनै स्ोत र प्रर्यसब्यट 

नगरप्यलिक्य षिते्रि्य रहके्य प्रते्क व्यक्तिक्य न्यिि्य रहकेो सम्पचत्तको पदहि्यन गरवी सम्पचत्तको िगत 
तर्यरवी तथि्य अद््यवसधक गन्ष स्िगत सवनेषिण तवसध व्य करि्यत्य स्रंिे उपिब्ध गर्यएको तववरणक्य 
आध्यरि्य प्रते्क व्यक्तिक्य न्यिि्य रहेको सम्पचत्तको पदहि्यन गनने तवधवीिध् ेकुनै एक व्य मिक्श्त तवसध 
प्ररोग गरवी सम्पचत्तको िगत तर्यर गन्ष सके्छ । 

(३)  नगरप्यलिक्यिे करि्यत्यहरूको सम्पचत्तको तववरण संकिन गन्षक्य ि्यमग उपिफ्य (२) बिोजिि तवसधको 
छनोट गरवी सकेपलछ सोको क्यर्य्षन्वरनक्य ि्यमग क्यर्षरोिन्य सदहतको परररोिन्य प्रस््यव स्वीकृत 
गनु्षपननेछ । 

(४)  सम्पचत्तको तववरण संकिनक्य ि्यमग परररोिन्य प्रस््यव बिोजििको क्यर्ष गन्ष िौिुि्य िनशक्ति अपर्य्षप्त 
भई थिप िनशक्तिको आवश्यकत्य परेि्य त्स्ो िनशक्ति प्रिलित क्यनुनबिोजिि कर्यरि्य तनरतुि गरवी 
व्य गुठवी व्य टोि तवक्यस संगठन व्य अन्य संगदठत व्य स्यिुि्ययरक संघसंस््यसँग सम्झौत्य गरवी सेव्य कर्यरि्य 
लिन सदकनेछ । 
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८  स्रं तववरण ि्यखिि्य सम्बन्वी व्यवस््य : (१) नगरप्यलिक्यिे प्रते्क तवीन वर्षि्य एकपटक नगरप्यलिक्य 

षिते्रक्भत्रक्य सम्पचत्त धनवीहरूि्यई अनुसूिवी – ३ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य गनने सूिन्य आह््यन 
गननेछ । रस्ो सूिन्य प्रक्यशन र प्रस्यरण गि्य्ष उपिब्ध सञ््यरक्य ि्यध्िहरूि्यई प्ररोगि्य ल््यउनु पननेछ।
(२)  नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त कर ि्यगू गनने आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअग्यवै उपिफ्य (१) बिोजििको सूिन्य ि्यरवी 

गरवी करि्यत्यहरूब्यट सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य गनने म््यि दिनु पननेछ ।
(३)  नगरप्यलिक्यिे उपिफ्य (१) र (२) बिोजििको सूिन्य ि्यरवी गि्य्ष पदहिोपटक करि्यत्यहरूि्यई तववरण 

ि्यखिि्य गन्ष पैंतवीस (३५) दिनको म््यि दिनेछ । उति म््यिक्भत्र तववरण ि्यखिि्य हुन नसकरी म््यि 
बढ्यउन आवश्यक ठ्यनेि्य पटकपटक गरवी बढवीि्य तवीन िदहन्यसम्म म््यि बढ्यउन सके्छ ।

(४)  नगरप्यलिक्यिे उपिफ्य (३) बिोजिि सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गन्ष आह््यन गरेको सिर्यवसध 
क्भत्र अनुसूिवी ४ बिोजििको फ्यर्यिि्य आ-आफनो िग््य तथि्य संरिन्यको सत् तथ्य तववरण भरवी 
नगरप्यलिक्यि्य पेश गनु्ष सम्बम्न्त सम्पचत्त धनवीको कत्षव्य हुनेछ । 

(५)  सम्पचत्त धनवीहरूि्यई तववरण फ्यर्यि भन्ष सहरोग गन्षक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे आवश्यकत्य अनुस्यर 
स््यनवीर संघसंस््य, स्यिुि्ययरक संस््य, टोि तवक्यस संगठन तथि्य स्रंसेवकहरूि्यई पररि्यिन गन्ष 
सके्छ। 

(६)  उपिफ्य (५) बिोजििक्य संघ, संस््य, संगठन तथि्य स्रंसेवकहरू पररि्यिन गि्य्ष एकरीकृत सम्पचत्त 
करसम्बन्वी अक्भिुिवीकरण गनु्ष पननेछ । 

(७)  कुनै करि्यत्यिे सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गरेपलछ िग््यको स््यमित्वि्य पररवत्षन व्य संरिन्य तनि्य्षणक्य 
क्यरणिे सम्पचत्त थिपघट भएि्य प्र्यप्त गननेिे व्य तनि्य्षण गननेिे सोको प्रि्यण सदहतको तववरण पैंतवीस (३५) 
दिनक्भत्र नगरप्यलिक्यि्य बझु्यउनु पननेछ । 

(८)  सम्पचत्तको तववरण सम्पचत्त धनवी स्रंिे नगरप्यलिक्यि्य ि्यखिि्य गनु्ष पननेछ । 
(९)  उपिफ्य (८) बिोजिि सम्पचत्त धनवी स्रं उपस्स्त भई तववरण ि्यखिि्य गन्ष नसकेि्य सगोिको पररव्यरक्य 

क्यनुन बिोजिि उिेर पुगेक्य कुनै सिस्िे व्य सम्पचत्त धनवीको व्यरेसन्यि्य प्र्यप्त व्यक्तििे ि्यखिि्य गन्ष 
सके्छन ्। पररव्यरक्य अन्य सिस् नभएक्य न्यब्यिक तथि्य अशतिक्य हकि्य वि्य समिततको ससफ्यररश 
सदहत तनिको संरषिकिे सम्पचत्त तववरण बझु्यउन सके्छ ।

(१०)  संरतुि स््यमित्वि्य रहकेो सम्पचत्तको तववरण सम्पचत्त धनवीहरूिे संरतुि रूपि्य व्य सोिध् ेकुनै एकिन्यिे 
ि्यखिि्य गन्ष सके्छ ।

(११)  कुनै करि्यत्यिे उपिफ्य (३) को सिर्यवसधक्भत्र सम्पचत्त तववरण फ्यर्यि ि्यखिि्य नगरेि्य व्य झ’ट््य 
तववरण ि्यखिि्य गरेि्य नगरप्यलिक्यिे िफ्य (१८)बिोजिि थिप शुल्क लिई तववरण फ्यर्यि बजुझलिन 
सके्छ ।

९.  सम्पचत्तको प्रि्यण तथि्य तववरण संकिन सम्बन्वी व्यवस््य : (१) करि्यत्यिे िग््यको तववरण ि्यखिि्य गि्य्ष 
षिते्रफि सिेत िुिेको आफनो स््यमित्वको प्रि्यण स्यथि ैपेस गनु्ष पननेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको पेस भएको प्रि्यण आसधक्यररक नभएि्य त्स्ो िग््यको तववरण नगरप्यलिक्यिे 

स्वीक्यर गनने छैन ।
(३) करि्यत्यहरूिे तववरण ि्यखिि्य गि्य्ष िेह्यर बिोजििक्य क्यगि्यतहरू सिेत संिग् गरवी पेश गनु्ष पननेछ । 

क)  एकरीकृत सम्पचत्त कर ि्यगू हुनुभन््य असघल्ो आर्थिक वर्षसम्मको ि्यिपोत व्य भूमिकर ततरेको 
तनस््य व्य नगरप्यलिक्यको प्रि्यक्णत तववरण ।

ि)  िग््य धनवी प्रि्यणपुि्य्षको प्रततलितप व्य िग््यको स््यमित्व र षिते्रफि िुिेको प्रि्यण क्यगि्यत।
ग) तनि्य्षण सम्पन्न भएको व्य घर भएको प्रि्यण । 



426

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(४)  िफ्य (६) बिोजिि सम्पचत्त कर नि्यग्े भनवी तोदकएको सम्पचत्ति्य प्रिलित क्यनुन बिोजिि एकरीकृत 

सम्पचत्त कर ि्यग्े कुनै व्यक्ति, संघ, संस््य व्य तनक्यरिे तनजश्त अवसधसम्म प्ररोग गनने गरवी कुनै संरिन्य 
तनि्य्षण गरेि्य रस्ो संरिन्यको तववरण ि्यखिि्य गनने र एकरीकृत सम्पचत्त कर बझु्यउने ि्ययरत्व सम्बम्न्त 
तनि्य्षणकत्य्षको हुनेछ । 

(५)  प्रिलित क्यनुन बिोजिि नक््यप्यस गरवी तनि्य्षण गनु्षपनने तर नक््य प्यस नगरवी तनि्य्षण भएक्य संरिन्यको 
सम्पचत्त तववरण बझुि्य नगरप्यलिक्यिे नक््यप्यस िस्रुब्यपत ि्यग्े रकिको अनुि्यन गरवी सो को िईु गुन्य 
धरौटवी लिई सम्पचत्त तववरण स्वीक्यर गन्ष सके्छ । रस््य संरिन्यको हकि्य करि्यत्यिे दिएको तववरणि्यई 
नै आध्यर ि्यनवी घरको आक्यर, प्रक्यर एवं तनि्य्षण मितत क्यरि गरवी सम्पचत्तको िुल््यकंन गररने छ । रो 
ब्वस््य भवन तनि्य्षण सम्वम्न् ि्यपिण् प्यिन्य नभई तनि्य्षण भएक्य संरिन्यहरुको हकि्य पतन ि्यगु 
हुनेछ ।

 तर, रसरवी स्वीक्यर गररएको संरिन्यको तववरणको क्यरणिे रस््य भवन नक््य प्यस भएको व्य ि्यपिण् 
पुगेको ि्यतनने छैन ।

(६)  कर ततनने ि्ययरत्व भएक्य कुनै सम्पचत्त धनवीको िग््यि्य तनिको िञ्रुन्यि्य लिई अकको व्यक्तििे संरिन्य 
तनि्य्षण गरेि्य संरिन्य सिेतको तववरण ि्यखिि्य गनने तथि्य कर बझु्यउने ि्ययरत्व सम्बम्न्त िग््य धनवीको 
हुनेछ । 

(७)  करि्यत्यिे भरेको तववरण तथि्य प्रि्यण ि्यिँ गरवी ित्य्ष गन्ष नगरप्यलिक्यिे कि्षि्यरवी व्य टोिवी िट्यउन 
सके्छ । रस््य कि्षि्यरवी व्य टोिवीिे बझु् ि्यहेको सूिन्य व्य ि्यग गरेको तववरण उपिब्ध गर्यउनु सम्बम्न्त 
सम्पचत्त धनवीको कत्षव्य हुनेछ ।

(८)  नगरप्यलिक्यि्य एकरीकृत सम्पचत्त कर तववरण ि्यखिि्य गरवी सम्पचत्त कर बझु्यएको सम्पचत्त नगरप्यलिक्यि्य 
ित्य्ष नभएको नर्य ँव्यतिवीिे िररि गरेि्य त्स्ो व्यक्तििे ३५ दिन क्भत्र िररि गरेको प्रि्यण संिग् 
गरवी एकरीकृत सम्पचत्त तववरण फ्यर्यि भरवी नगरप्यलिक्यि्य बझु्यउनु पननेछ । दढिो गरवी बझु्यएि्य तोदकए 
बिोजििको थिप शुल्क लिई नगरप्यलिक्यिे तववरण बजुझलिन सके्छ ।  

१०. एकरीकृत सम्पचत्तको अक्भिेि सम्बन्वी व्यवस््य : (१) नगरप्यलिक्यिे वि्यगत रूपि्य करि्यत्यको िगत िि्य 
गरवी प्रते्क सम्पचत्त धनवीको सम्पचत्तको छुट््यछुटै् तववरण िुलने गरवी अनुसूिवी – २ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य सम्पचत्तको 
अक्भिेि र्यख्नु पननेछ । 
(२)  सम्पचत्त तववरण अक्भिेिि्यई पुष्वी गनने क्यगि्यतहरु संकिन गरवी व्यवस्स्त रुपिे फ्यईलिङ्ग गरवी 

अद््यवसधक र्यख्नु पि्षछ । 
(३)  सम्पचत्तको िगत दकत्यब कतिवीि्य तवीन वर्षक्य ि्यमग हुने गरवी तर्यर गनु्ष पननेछ । रस्ो िगत दकत्यबि्य 

करि्यत्यिे िफ्य ८ को उपिफ्य (७) बिोजिि पेस गरेको तववरणक्य आध्यरि्य अद््यवसधक गनु्ष पननेछ । 
(४)  उपिफ्य (३) अनुस्यर सम्पचत्त तववरण अद््यवसधक गि्य्ष अनुसूिवी –५ बिोजििको ि्यखिि्य दटपोट 

भरवी सोक्य आध्यरि्य िग््य दिनेको ि्यत्यब्यट सम्पचत्त घट्यई तथि्य िग््य लिनेको ि्यत्यि्य सम्पचत्त बढ्यई 
अद््यवसधक गनु्ष पननेछ । 

(५)  नगरप्यलिक्यिे करि्यत्यिे पेस गरेक्य तववरणहरूस्िगत तनरवीषिण व्य सम्बम्न्त तनक्यरब्यट सूिन्य प्र्यप्त 
गरवी अद््यवसधक गन्ष सके्छ ।

(६)  नगरप्यलिक्यिे एकरीकृत सम्पतत कर व्यवस््यपन गन्ष कमु्तनटरवीकृत प्रतवसध प्ररोग गन्ष सके्छ । 
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पररचे्ि – ४

सम्पचत्तको िूल््यकंन सम्बन्वी व्यवस््य 

११. सम्पचत्तको िूल््यकंन तवसध : (१) नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र कुनै एक व्यक्तिक्य न्यिि्य तवक्भन्न स््यनि्य रहके्य 
सम्पचत्तहरूि्यई अिग अिग िूल््यकंन गरवी एकरीकृत गररनेछ । 
(२)  संरतुि स््यमित्वि्य रहकेो सम्पचत्ति्यई एक व्यक्तिसरह ि्यनवी सोहवीबिोजिि करि्यत्य क्यरि गररनेछ । 

संरतुि स््यमित्वको सम्पचत्त सोहवी व्यक्तिको अन्य सम्पतति्य िोदिने छैन । 
(३)  सम्पचत्तकर प्ररोिनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे गरेको िूल््यकंन तवीन वर्षसम्म क्यरि रहनेछ । 
(४)  सम्पचत्त धनवीिे पदहिोपटक पेस गरेको सम्पचत्त तववरण थिपघट भएि्य व्य िफ्य १३ को उपिफ्य (३) 

बिोजिि करि्यत्यको सम्पचत्तको िूल््यकंन िर संशोधन भएि्य त्स्ो सम्पचत्तको पुन: िूल््यकंन गररनेछ।   
(५)  प्रते्क आर्थिक वर्षको श््यवण १ गतके्य दिन करि्यत्यक्य न्यिि्य क्यरि रहकेो सम्पचत्तको िूल््यकंन गरवी 

कर असुि गररनेछ ।
(६)  सम्पचत्तको िूल््यकंन प्ररोिनको ि्यमग िग््यधनवी प्रि्यणपुि्य्षक्य आध्यरि्य िग््यको स््यमित्व तथि्य 

षिते्रफि क्यरि गररनेछ ।
(७)  िफ्य ९ को उपिफ्य (४) बिोजिि तवबरण प्र्यप्त सम्पचत्तको िूल््यकंन गि्य्ष संरिन्यको ि्यत्र िूल््यकंन गरवी 

सम्पचत्त कर असुि गररनेछ ।
(८)  संरिन्यकोे िूल््यकंन प्ररोिनक्य ि्यमग संरिन्यको प्रक्यर, बनोटको दकससि, आक्यर, प्ररोग तथि्य तनि्य्षण 

मितत करि्यत्यिे पेस गरेको तववरण अनुस्यर क्यरि गररनेछ ।
 तर, नक््यप्यस भएक्य संरिन्यको हकि्य नक््यप्यस प्रि्यणपत्रि्यई आध्यरक्य रूपि्य लिन ब्यध्य पुगेको 

ि्यतनने छैन ।
(९)  एउटै िग््य धतनको न्यिि्य रहके्य ससि्यन्य िोदिएक्य दकत्त्यहरुको िूल््यकंन गि्य्ष त्स्ो िग््यहरुिध् े

कुनै दकत्त्यिे सिक छोएको रहेछ भने समु्पण्ष िग््यि्यई एउटै प्ट ि्यनवी िूल््यकंन गरवीनेछ । तर, 
िग््यको सिकिे छोएको िग््यको हि तोदकएको अवस््यि्य सो हि भन््य पछ्यदिको िग््यि्यई सिकिे 
छोएको क्यरि गररने छैन ।

(१०)  नगरप्यलिक्यिे संरिन्यको िूल््यकंन गि्य्ष ससनेि्य हि, ठूि्य उद्ोग, किक्यरि्यन्य िस््य संरिन्यहरुको 
स्िगत रुपि्य नै न्यपि्यिँ गरवी िूल््यकंन गन्ष सके्छ । 

(११)  प्रिलित बि्यर िुल् अनुस्यर नगरप्यलिक्यिे तनजश्त प्रततशत शुल्क लिएर सम्पत्तवीको िुल््यकंन गररदिन 
रस क्यर्षतवसधिे ब्यध्य पुर्य्षएको ि्यतनने छैन । 

१२.  िूल््यकंन समिततसम्बन्वी व्यवस््य : (१) नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको िूल््यकंन आध्यर तर्यर गरवी ससफ्यररस गन्ष र 
िूल््यकंन सम्बन्वी सिस््य सि्यध्यन गन्षक्य ि्यमग र्यरसुझ्यव पेश गन्ष िेह्यर बिोजििको सम्पचत्त कर िूल््यकंन 
समितत गठन गननेछ :–

१. नगर उपप्रिुि      : संरोिक 
२. प्रतततनधवी, ि्यिपोत क्यर्य्षिर, कतपिवस् ु  : सिस्  
३. प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत    : सिस् 
४. रोिन्य श्यि्य प्रिुि     : सिस्
५. र्यिश्व श्यि्य प्रिुि     : सिस् सचिव



428

बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
(२) िूल््यकंन समिततको बठैक कस्तिि्य िदहन्यि्य एकपटक बस् ुपननेछ । समिततको सिस्िे नगर क्यर्षप्यलिक्य 

सिस्िे प्यएसरह बठैकभत्त्य प्यउनेछ ।
(३)  िूल््यकंन समिततको क्यि, कत्षव्य र जिम्मवे्यरवी िेह्यर बिोजिि हुनेछ :–

क)  नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्रक्य िग््यको षिते्र तवभ्यिन गरवी अनुसूिवी -६ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य न्यूनति 
िूल््यकंन िर ससफ्यररस गनने । रसरवी िूल््यकंन ससफ्यररश गि्य्ष सिकिे छोएको िग््यको 
असधकति िम्व्यईको ससि्य सिेत िोलनु पननेछ ।

ि)  संरिन्यक्य हकि्य सोको बनोट, रहकेो स््यन, प्ररोग र ि्यभि्यई सिेत तवि्यर गरवी अनुसूिवी –७ 
बिोजििको ढ्यिँ्यि्य िूल््यकंन िर ससफ्यररस गनने । 

ग)  िग््य तथि्य संरिन्यको िूल््यकंन िर ससफ्यररस गनने प्ररोिनक्य ि्यमग स्िगत अध्रन, छिफि 
तथि्य पर्यिश्ष गोष्वीको आरोिन्य गनने । छिफि एवं पर्यिश्षक्य ि्यमग आवश्यकत्य अनुस्यर 
स््यनवीर संघसंस््य तथि्य टोि तवक्यस संगठनक्य प्रतततनसधि्यई सिेत आिन्त्रण गनने । 

घ)  सभ्यिे स्वीकृत गरेको िूल््यकंनउपर कुनै करि्यत्यि्यई चित्त नबझुवी तनवेिन दिएि्य सोको 
ि्यिँबझु गरवी तनण्षरक्य ि्यमग नगरप्यलिक्य सिषि पेश गनने ।

ङ)  िूल््यकंन सम्बन्ि्य प्र्यप्त गुन्यस्य तथि्य उिरुवीहरूि्य र्यरसदहत तनण्षरक्य ि्यमग नगरप्यलिक्य 
सिषि ससफ्यररस सदहत पेश गनने । 

ि)  सम्पचत्त कर व्यवस््यपनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे तोदकदिए बिोजििक्य अन्य क्यर्षहरू गनने ।
छ)  िूल््यकंन समिततिे सम्पचत्त िूल््यकंन गि्य्ष प्रिलित बि्यर िूल्ि्यई आध्यर बन्यउने ।
ि)  करि्यत्यिे पेश गरेको िग््यको िूल््यकंन अस्भ्यतवक रुपि्य बढवी प्यइएि्य छ्यनतवन गरवी 

िूल््यकंन गनने ।
(४)  िूल््यकंन समिततिे र्यरसुझ्यव तथि्य सरसल््यहक्य ि्यमग आवश्यक ठ्यनेक्य वि्य अध्षि तथि्य अन्य 

व्यक्तिि्यई िूल््यकंन समिततको बठैकि्य आिन्त्रण गन्ष सके्छ । रस््य आिम्न्त्रत सिस्िे िूल््यकंन 
समिततक्य सिस्िे प्यएसरह सुतवध्य प्यउने छन ्। 

१३.  करि्यत्यको सम्पचत्तको िूल््यकंन : (१) प्रते्क करि्यत्यकोे सम्पचत्तको िूल््यकंन अनुसूिवी – ८ बिोजििको 
िूल््यकंन फ्यर्यिको ढ्यिँ्यि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे तोकेको कि्षि्यरवीिे गननेछन ्। 
तर,प्रि्यणवीक सफ्वरर प्ररोग गरवी सम्पचत्तको िूल््यकंन गन्ष रसिे व्यध्य पुर्य्षएको ि्यतनने छैन । 
(२)  िग््यको िूल््यकंन गि्य्ष स्यि्यन्यत: करि्यत्य स्रंिे पेश गरेको िूल््यकंन िरक्य आध्यरि्य गररनेछ । 
 तर, करि्यत्यिे पेस गरेको िूल््यकंनको िर सभ्यिे तोकेको न्यनूति िरभन््य कि भएि्य सभ्यिे तोकेको 

न्यूनति िूल््यकंन िरअनुस्यर िूल््यकंन गररनेछ ।
(३)  करि्यत्यिे ि्यखिि्य गरेको िूल््यकंन िरि्य स्यि्यन्यतर्य तवीन वर्षसम्म कुनै पतन संशोधन गररने छैन ।
 तर, करि्यत्यिे आफनो सम्पचत्तको िूल््यकंनि्य संशोधन गन्ष ि्यहेि्य तनिको तनवेिनक्य आध्यरि्य क्यरण 

िन्यससव भएि्य नगरप्यलिक्यिे तवीन वर्षि्य एकपटकसम्म िूल््यकंन िर संशोधन गररदिन सके्छ । 
(४)  उपिफ्य (३) बिोजिि िूल््यकंन िर संशोधन गि्य्ष सभ्यिे स्वीकृत गरेको न्यनूति िूल््यकंन हिभन््य 

कि हुने गरवी संशोधन गन्ष सदकने छैन ।  
(५)  संरिन्यको िूल््यकंन प्ररोिनक्य ि्यमग ह्र्यस कट्वी गि्य्ष अनुुसूिवी– ९ बिोजििको िररेट अनुस्यर तवीन 

वर्षक्य ि्यमग एकैपटक गररनेछ । रसरवी ह््यस कट्वी गि्य्ष संरिन्यको िश प्रततशत िूल्ि्यई शेर िूल् 
क्यरि र्यखि नबे् प्रततशतसम्म ह््यस कट्वी गररनेछ ।

(६)  कुनै करि्यत्यिे वैिेक्शक व्य अन्य प्ररोिनक्य ि्यमग प्रिलित बि्यर िुल् अनुस्यर सम्पत्तवीको िुल््यकंन 
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गररदिन नगरप्यलिक्यि्य अनुरोध गरेि्य तोकेको शुल्क, िस्रु लिइ िुल््यकंन गररदिन रस क्यर्षतवधवीिे 
ब्यध्य पुर्य्षएको ि्यतनने छैन । 

१४.  तववरण पेस नगनने करि्यत्यको सम्पचत्तको िूल््यकंन सम्बन्वी व्यवस््य : (१) कुनै  करि्यत्यिे आफनो सम्पचत्तको 
तववरण ि्यखिि्य नगरेि्य नगरप्यलिक्यिे त्स््य व्यक्तिि्यई तववरण ि्यखिि्य गन्ष लिखित आिेश व्य सूिन्य दिन 
सके्छ । त्स्ो आिेश व्य सूिन्यको ि्यनक्यरवी पत्रपमत्रक्य, इिेि व्य फ््यक्ि्यफ्ष त पतन ि्यरवी गन्ष सदकनेेछ 
। रस्ो आिेश प्यएको व्य सूिन्य ि्यरवी भएको मिततिे व्यटोको म््यि व्यहके तवीस दिनक्भत्र आफनो सम्पचत्तको 
तववरण ि्यखिि्य गनु्षपनने ि्ययरत्व सम्बम्न्त करि्यत्यको हुनेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गन्ष दिएको सिर्यवसधक्भत्र सम्पचत्तको  तववरण 

ि्यखिि्य नगरेि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत व्य तोदकएको कि्षि्यरवीिे स्िगत रूपि्य बझुवी  अनुि्यतनत 
कर तोकरी तववरण बझु्यउन लिखित आिेश दिन सके्छ । 

    तर, िूल््यकंन समितत क्यर्षरत रहकेो अवस््यि्य भने रस बुँ ि्य बिोजििको क्यर्ष 
िूल््यकंन समिततिे गननेछ ।

(३)  उपिफ्य (२) बिोजििको आिेश प्यएको मिततिे पैंतवीस (३५) दिनक्भत्र रथि्यथि्ष तववरण पेश गरवी 
िररव्यन्यक्य स्यथि ैकर रकि िुति्य गनने ि्ययरत्व सम्बम्न्त करि्यत्यको हुने छ । 

(४)  उपिफ्य (२) बिोजििको आिेश प्यएको मिततक्भत्र पतन करि्यत्यिे तववरण बझु्यई कर ि्यखिि्य नगरेि्य 
नगरप्यलिक्यिे तनिको न्यिि्य रहकेो ििअिि सम्पचत्त रोक््य र्यिवी सेव्य वन् गनने व्य अन्य कुनै तररक्यिे 
कर असुि गन्ष सके्छ । 

(५) उपिफ्य (४) बिोजिि कर असुि गि्य्ष प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे ि्यगेको समू्पण्ष िि्षसिेत सम्बम्न्त 
करि्यत्यब्यट असुिउपर गन्ष सके्छ । रस्ो िि्ष तनििे ततनु्षपनने कर रकिको िोब्रभन््य बढवी हुनेछैन ।

(६)  कुनै करि्यत्यिे बैंक व्य तवचत्तर संस््यि्य सधतोव्यपत र्यिेको सम्पचत्तको बैंकिे एकरीकृत सम्पचत्त कर िुति्य 
गन्ष ि्यहेि्य बैंकको अनुरोधि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे त्स्ो सधतो िग््यको ि्यत्र िूल््यकंन गरवी 
एकरीकृत सम्पचत्त कर असूि गन्ष सके्छ । 

पररचे्ि – ५
सम्पचत्त करको िररेट तनध्य्षरण तथि्य तबलिङसम्बन्वी व्यवस््य 

१५.  सम्पचत्तकरको िररेट तथि्य अन्य शुल्क तनध्य्षरण : (१) नगरप्यलिक्यको स््यनवीर आर्थिक ऐन बिोजिि सभ्यिे 
एकरीकृत सम्पचत्त करको स््यररब तथि्य िर तनध्य्षरण गननेछ । 
(२)  नगरप्यलिक्यिे सभ्यको तनण्षर बिोजिि नगरब्यसवीहरूि्यई फोहोरिैि्य व्यवस््यपन, सरसफ्यइ, 

सिकबत्तवी, ढि तनक्यस िस््य आफूिे उपिब्ध गर्यउने सेव्यसुतवध्यक्य तनस्ति एकरीकृत सम्पचत्त करको 
तनजश्त प्रततशत शुल्क व्य िसु्र थिप गरवी िग्यउन सके्छ । 

(३)  उपिफ्य (२) बिोजिि थिप सेव्यसुतवध्यको तनस्ति िग्यइएको थिप शुल्क व्य िस्रुब्यपत उठेको रकिको 
अिग दहस्यब र्यिवी सम्बम्न्त सेव्यसुतवध्यक्य ि्यमग ि्यत्र िि्ष गनु्ष पननेछ । उति सेव्य उपिब्ध गर्यएब्यपत 
अन्य कुनै तररक्यब्यट व्य अन्य कुनै तनक्यरिे पुन: शुल्क व्य िस्रु लिन प्यउने छैन । 

१६.  कर तबलिङ : (१) सम्पचत्तको िूल््यकंन तथि्य कर तनध्य्षरण भइसकेपलछ अनुसूिवी –१० बिोजिि ढ्यिँ्यि्य 
सम्पचत्त करको तबिक तर्यर गरवी करि्यत्यि्यई उपिब्ध गर्यउनु पि्षछ । 
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(२)  सम्पचत्त कर तबिकको पदहिो प्रतत सम्बम्न्त करि्यत्यि्यई उपिब्ध गर्यई िोस्ो प्रतत सम्बम्न्त करि्यत्यको 

फ्यइिि्य र्यख्नु पननेछ । 
(३)  सम्पचत्त करको तबिक नगरप्यलिक्यिे सम्बम्न्त करि्यत्यि्यई ि्यनक्यरवी गर्यउन पत्र्यि्यर, इिेि, 

एसएिएस आदिको ि्यध्िव्यट करि्यत्यहरूि्यई दिन सदकनेछ । 
(४)  सम्पचत्त करको तबिक करि्यत्यि्यई बझु्यउन नगरप्यलिक्यिे आपसवी सम्झौत्यक्य आध्यरि्य कुनै 

स्यिुि्ययरक संघसंस््य, टोि तवक्यस संगठन व्य तनिवी षेित्रि्यई पररि्यिन गन्ष सके्छ ।
(५)  नगरप्यलिक्यब्यट सम्पचत्त करको तबिक तर्यर भइनसकेको अवस््यि्य करि्यत्यिे कर बझु्यउन ि्यहिे्य 

तत््यिै तबिक तर्यर गरवी असुि गनु्ष पननेछ ।
(६)  नगरप्यलिक्यिे ि्यरवी गरेको तबिक उपर कसैि्यई चित्त नबझुिे्य अनुसूिवी –११ को ढ्यिँ्यि्य नगरप्यलिक्य 

प्रिुिसिषि उिरुवी दिन सके्छन ्। रसरवी पन्ष आएको तनवेिन प्रिुििे ि्यिँबझु गन्ष िग्यई एक िदहन्य 
क्भत्र तनण्षरक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यि्य पेस गन्ष िग्यउनु पननेछ र नगरप्यलिक्यिे गरेको तनण्षर नै अम्न्ि 
हुनेछ ।

पररचे्ि – ६
सम्पचत्त कर असुिवी सम्बन्वी व्यवस््य 

१७. सम्पचत्त कर असुिवी : (१) नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त कर संकिनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यको र्यिस् श्यि्य गठन गरवी 
क्यर्ष गनेरे्छ । एकरीकृत सम्पचत्त करसम्बन्वी समू्पण्ष अक्भिेिहरू उति श्यि्य प्रिुिको जिम्म्यि्य रहनेछ ।  
(२)  सम्पचत्त करको संकिन अनुसूिवी – १२ बिोजििको नगिवी रससिब्यट हुनेछ । नगिवी रससिको पदहिो प्रतत 

सम्बम्न्त करि्यत्यको फ्यइिि्य र्यिवी िोस्ो प्रतत सम्बम्न्त करि्यत्यि्यई उपिब्ध गर्यउनु पननेछ ।  
(३)  सम्पचत्त कर असुिवी रकिको िैतनक तववरण अनुसूिवी अनुसूिवी – १३ बिोजििको ढ्यिँ्यि्य तर्यर गरवी 

सोको भोलिपल् बैंक ि्यखिि्य गनु्ष पननेछ । बकै भौिर र तववरण आर्थिक प्रश्यसन श्यि्यि्य बझु्यउनु 
सम्बम्न्त श्यि्य प्रिुिको कत्षव्य हुनेछ । 

(४)  िफ्य ६ को उपिफ्य (१) बिोजिि  एकरीकृत सम्पचत्त कर नि्यग्े भनवी तोदकएक्य सम्पचत्तक्य हकि्य 
नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको िूल््यकंन गरवी कर नि्यग्े व्यहोर्य िन्यई नगिवी रससि उपिब्ध गर्यउनु पननेछ। 

 तर, िफ्य १५ को उपिफ्य (४) बिोजिि िग्यइएको सेव्यशुल्क तथि्य िस्रु बझु्यउनु सम्बम्न्त सेव्यग््यहवीको 
कत्षव्य हुनेछ ।

(५)  करि्यत्यहरूिे नगरप्यलिक्यि्य सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य नगरेकोे व्य नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त पदहि्यन 
गन्ष नसकेक्य क्यरणिे कुनै करि्यत्य कर ततनने ि्ययरत्वब्यट िुति हुने छैनन ्।

(६)  नगरप्यलिक्यिे आर्थिक वर्षको श््यवण १ गतबे्यट एकरीकृत सम्पचत्त कर बजुझलिन नसके् अवस््य उत्न्न 
भई केहवी दिन ढवीि्य हुन गएि्य तनजश्त अवसधसम्मक्य ि्यमग सम्पचत्त कर धरौटवी लिई फुकुव्यपत्र दिन 
सदकनेछ ।

(७)  करि्यत्यिे अग्वीि रुपि्य सम्पचत्त कर बझु्यउन ि्यहिे्य नगरप्यलिक्यिे ि्यग्े करको अनुि्यन गरवी अग्वीि 
रुपि्य रकि बझु् सके्छ । नगरप्यलिक्यिे रसरवी बझुकेो रकिि्यई धरौटवीको रुपि्य र्यखि प्रते्क बर्ष कर 
रकिि्य मिि्यन गननेछ । 
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(८)  करि्यत्यिे वक्ौत्य रकििध् ेकेहवी रकि वझु्यउन ि्यहिे्य नगरप्यलिक्यिे असधल््य वर्षहरुको क्िश: 

रकि बजुझलिन सके्छ । 
 तर रसरवी वक्ौत्य असुि गि्य्ष असधल्ो वर्षको व्यकँरी र्यखि ि्यिु आर्थिक वर्षको कर रकि बझु् प्यइने 

छैन । बझुकेो प्यईएि्य नगरप्यलिक्यि्यई भएको नोक््यनवी सम्वम्न्त कि्षि्यरवीव्यट असुि उपर गररनेछ ।  

पररचे्ि – ७
पुरस््यर, मिन्यह्य तथि्य िण् िररब्यन्य सम्बन्वी व्यवस््य

१८.  तववरण ि्यखिि्य नगरेि्य िररब्यन्य हुने : (१) नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य गन्ष तोकेको म््यिक्भत्र 
ि्यखिि्य नगरेि्य अनुसूिवी –१४ बिोजिि थिप शुल्क लिई सम्पचत्तको तववरण बजुझ लिनेछ ।
(२)  करि्यत्यिे झ”ट््य तववरण ि्यखिि्य गरेको प्रि्यक्णत भएि्य तनिको सम्पचत्तको पुन: िूल््यकंन गरवी 

िररब्यन्य सदहतको कर रकि असुि उपर गररनेछ । रस्ो िररब्यन्य िुक्यएको सम्पचत्ति्य तनरि्यनुस्यर 
ि्यग्े कर रकिको प्रतत वर्ष ५० प्रततशतिे हुन आउने रकि बर्यबर हुनेछ । 

(३)  समू्पण्ष िग््यको तववरण ि्यखिि्य नगरेको, सिकिे छोएको सम्वन्वी तववरण सदह नदिएको, एउटै 
व्यक्तिको सम्पचत्तको िईु पटक सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य गरेको, सक्ि क्यगि्यति्यई केरिेट गरवी अन्यथि्य 
गरेको, संरिन्यको पूर्य तल््यको संख्य उले्ि नगरेको, एक तल््यको षिते्रफिि्य पन्ई् प्रततशतभन््य 
बढवी फरक प्यरेको, संरिन्यको प्रक्यर तथि्य बनोटको दकससि फरक प्यरेको र संरिन्यको प्ररोग सम्बन्ि्य 
गित तववरण ि्यखिि्य गरेको प्यइएि्य सोि्यई झ”ट््य तववरण ि्यखिि्य गरेको ि्यनवी उपिफ्य (२) बिोजिि 
पुन: कर तनध्य्षरण गरवी सोहवी बिोजिि िररब्यन्यसिेत असुिउपर गररनेछ ।

(४)  कुनै सम्पचत्त धनवीिे झ”ट््य तववरण ि्यखिि्य गरेको भनवी नगरप्यलिक्यि्य उिरुवी प्र्यप्त भएि्य सो उिरुवीउपर 
३५ दिनक्भत्र ि्यिँबझु गनु्ष पननेछ ।

(५)  उपिफ्य (४) बिोजििको उिरुवी सहवी ठहररएि्य उिरुवी दिने व्यक्ति, संगठन व्य संस््यि्यई िररब्यन्यको 
५० प्रततशत पुरस््यर दिई सोको अक्भिेि गोप् र्यखिनेछ ।

१९. कर छूट तथि्य िररब्यन्यसम्बन्वी व्यवस््य : (१) नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्रक्य सम्पचत्त धनवीिे प्रते्क वर्षको सम्पचत्त कर 
सोहवी आर्थिक वर्षक्भत्र भुति्यनवी गररसकु् पननेछ । 
(२)  प्रते्क आर्थिक वर्षि्य बझु्यउनुपनने सम्पचत्त कर सोहवी आर्थिक वर्षको पौर िस्यन्क्भत्र बझु्यएि्य ि्यग्े कर 

रकिि्य िश प्रततशत छूट दिइनेछ ।
(३)  बक्ौत्य कर भुति्यनवी गि्य्ष िेह्यर अनुस्यर िररब्यन्य ि्यग्ेछ :

क)  एक वर्षको बक्ौत्यि्य सोको पन् ् प्रततशतिे हुन आउने रकि ।
ि)  एक वर्षभन््य बढवीको बक्ौत्यि्य प्रततवर्ष तबस प्रततशतिे हुन आउने रकि । 

(४)  प्यिँ वर्षसम्म सम्पचत्त कर भुति्यनवी नगनने करि्यत्यक्य न्यिि्य रहकेो घरिग््य रजिस्ेस्यसन रोक््य र्यख्ने 
क्यरब्यहवी गररनेछ ।  

(५)  घरिग््य रोक््य र्यिेको िस वर्षसम्म पतन करि्यत्यिे कर िुति्य नगरेि्य सम्बम्न्त करि्यत्यको सम्पचत्त 
प्रिलित क्यनुनबिोजिि लिि्यितबक्री गरवी कर तथि्य िररब्यन्य असुिउपर गन्ष सदकनेेछ ।

(६)  प्यिँ वर्षभन््य बढवी सिरको सम्पचत्त कर बक्ौत्य र्यख्ने करि्यत्यि्यई नगरप्यलिक्यिे उपिब्ध गर्यउँिै 
आएको आकस्स्क ब्यहकेक्य अन्य सेव्य र सुतवध्य रोक््य र्यख्न सके्छ । 
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(७)  र्यिस् श्यि्यब्यट सम्पचत्त कर सिेतक्य कर िुति्य भएको प्रि्यण पेस नगरेसम्म नगरप्यलिक्यब्यट नर्य ँ

सेव्य तथि्य सुतवध्यहरू उपिब्ध गर्यइने छैन ।
(८)  रो क्यरतवसध बिोजिि तनध्य्षरण भएक्य कर तथि्य िररब्यन्य नगरप्यलिक्यको कुनै पतन तनण्षरब्यट छूट 

व्य मिन्यह्य दिन प्यइने छैन । रो िफ्य तवपरवीत नगरप्यलिक्यको कुनै समितत, पि्यसधक्यरवी व्य कि्षि्यरवीिे 
मिन्यह्य दिएको िण्ि्य मिन्यह्य दिएको रकि मिन््य दिने पि्यसधक्यरवीब्यट असुि उपर गररनेछ । 

    तर, कुनै करि्यत्यको सम्पचत्त भूकम्प, ब्यढवी, पदहरो, आगि्यगवी िस््य प्र्यकृततक 
प्रकोपक्य क्यरण षितत भएि्य प्र्यप्त तनवेिनक्य आध्यरि्य ि्यिँबझु गरवी प्रि्यक्णत भएि्य षितत बर्यबरको 
सम्पचत्ति्य ि्यग्े कर नगर क्यर्षप्यलिक्यिे ि्यपिण् बन्यई  मिन््य दिन सके्छ । रसरवी मिन््य दिएको 
तवबरण स्यत दिनक्भत्र स्यव्षितनक गनु्ष पननेछ ।

(९)  सम्पचत्त कर िुति्य भइसकेको कुनै सम्पचत्ति्य सोहवी आर्थिक वर्षि्य पुन: कर  ि्यग्े छैन ।
(१०)  सम्पचत्त कर ि्यगू हुनुपूव्ष उति सम्पचत्ति्य ि्यग्े भुमिकर, ि्यिपोत तथि्य घरिग््य कर बझु्यउने ि्ययरत्व 

सम्बम्न्त करि्यत्यको हुनेछ । 
(११) सम्पचत्त कर ि्यगू हुनुभन््य असघक्य आर्थिक वर्षको स््यनवीर तहिे तनध्य्षरण गरेको भुमिकर, ि्यिपोत 

घरिग््य कर िुति्य नभएसम्म नगरप्यलिक्यिे एकरीकृत सम्पचत्त कर बजुझलिने छैन ।
(१२)  कृतर रोग् िमिनहरुि्यई कृतरि्य प्ररोग नल््यई व्यझँो र्यिेि्य त्स््य करि्यत्यि्यई आर्थिक ऐन अनुस्यर 

थिप शुल्क लिन सके्छ । 

पररचे्ि– ८
तवतवध

२०. पर्यिश्षि्यत्य तनरतुि गन्षसके् :सम्पचत्त करको िूल््यकंन गरवी तबिक तर्यर गनने क्यि िौिुि्य कि्षि्यरवीब्यट तनध्य्षररत 
सिरि्य सम्पन्न गन्ष नसदकने भएि्य नगरप्यलिक्यिे सिर, ि्यगत र क्यर्ष षिते्र तोकरी छोटो अवसधक्य ि्यमग 
पर्यिश्षि्यत्य तनरतुि गरवी क्यर्ष गन्ष  सके्छ ।

२१. कि्षि्यरवीि्यई अततररति सिर क्यर्ष गर्यएब्यपत सुतवध्य दिनसके् : (१) सम्पचत्त करको िूल््यकंन गरवी तबिक 
तर्यर गनने क्यि तनध्य्षररत सिरि्य क्यर्य्षिर सिरक्भत्र सम्पन्न गन्ष िौिुि्य कि्षि्यरवीि्यई अततररति सिर क्यर्ष 
गर्यउन सदकनेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजिि क्यि गरेब्यपत कि्षि्यरवीहरुि्यई प्रतत एक्यई क्यर्षको तनमित्त नगरप्यलिक्यिे 

तोकेको िरिे थिप सुतवध्य दिन व्य तिवि्य थिप अततररति भत्त्य दिन सदकनेछ ।
२२. क्यगि्यतको गोप्त्य : (१) सम्पचत्त कर प्ररोिनक्य ि्यमग करि्यत्यब्यट प्र्यप्त क्यगि्यत तथि्य अक्भिेि गोप् 

र्यखिनेछ । 
(२)  उपिफ्य (१) बिोजििको क्यगि्यत तथि्य अक्भिेि नगरप्यलिक्यको प्ररोिन ब्यहके अन्य क्यर्षि्य प्रि्यण 

ि्यग्े छैन । तर, कुनै सरक्यरवी तनक्यरब्यट सोसम्बन्वी ि्यनक्यरवी ि्यग भई आएि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर 
असधकृतिे उपिब्ध गर्यउन सके्छ । 

२३. ि्यत्य तथि्य फ्यर्यि :सम्पचत्त करको प्ररोिनक्य ि्यमग नगरप्यलिक्यिे आवश्यक ि्यत्य तथि्य फ्यर्यिको तवक्यस गरवी 
ि्यगू गन्ष सके्छ ।
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२४. सम्पचत्त िूल््यकंन ससफ्यररश तथि्य घरव्यटो प्रि्यक्णतको आध्यर :सम्पचत्त करक्य ि्यमग करि्यत्यिे नगरप्यलिक्य 

सिषि ि्यखिि्य गरेको सम्पचत्त तववरणक्य आध्यरि्य नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको िूल््यकंन ससफ्यररस तथि्य घरव्यटो 
प्रि्यक्णत गन्ष सके्छ । 

२५. सहरोग लिनसके् : नगरप्यलिक्यिे िग््य तथि्य संरिन्यको िगत अद््यवसधक गनने प्ररोिनक्य ि्यमग िग््यको न्यपवी 
गर्यउने, िग््य िररि तवदक्को सूिन्य प्र्यप्त गनने, िग््यको िूल््यकंन िर क्यरि गनने िस््य क्यर्षि्य जिल््य स्स्त 
क्यर्य्षिरहरुको सहरोग प्र्यप्त गन्ष सके्छ ।

२६. सम्म्यन गनने : नगरप्यलिक्यिे हरेक बर्ष सभ्यब्यट सबभैन््य बढवी कर ततनने, सिरि्य नै कर बझु्यउने, करि्यत्यि्यई 
कर ततन्ष प्रोत्स्यहन गनने र सम्पचत्त कर असुिवीि्य सहरोग पुर्य्षउने करि्यत्यिध्बे्यट उतृ्ष् करि्यत्य छनौट गरवी 
सम्म्यन गन्ष सके्छ । 

२७. तववरण स्यव्षितनक गनु्षपनने : नगरप्यलिक्यिे ि्यससक रूपि्य असुि भएको सम्पचत्त कर र व्यर्रक रूपि्य उठेको 
सम्पचत्त कर तथि्य सो सम्बन्ि्य भएक्य दक्र्यकि्यपको सिवीषि्य सदहतको व्यर्रक प्रततबिेन स्यव्षितनक गनु्ष पननेछ।  

२८. अक्भिुिवीकरण क्यर्षक्ि : सम्पचत्त कर ि्यगू गनु्षपूव्ष नगरप्यलिक्यब्यट पि्यसधक्यरवी, कि्षि्यरवी तथि्य सरोक्यरव्यि्यि्यई 
ि्यनक्यरवी गर्यउन तथि्य र्यर सुझ्यव संकिन गन्ष अक्भिुिवीकरण क्यर्षक्ि सञ््यिन गन्ष र रस्ो कर ि्यगु गरेक्य 
नगरप्यलिक्यको अध्रन भ्रिण गन्ष सदकनेछ ।  

३०. असधक्यर प्रत््यरोिन : रो क्यर्षतवसध बिोजिि प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतिे आफुि्यई प्र्यप्त असधक्यर ि्यतहतक्य 
कुनै कि्षि्यरवीि्यई प्रत््यरोिन गन्ष सके्छ ।  

३१. क्यर्षतवधवीको व्य्यख्य: रो क्यर्षतवसधको अम्न्ि व्य्यख्य क्यर्षप्यलिक्य व्य क्यर्षप्यलिक्यको असधक्यर प्र्यप्त तनक्यरिे 
गननेछ ।  

३२. क्यर्षतवधवी संशोधन : रो क्यर्षतवसधक्य प्र्यवध्यनहरूि्य क्यर्षप्यलिक्यिे आवश्यक संसोधन गन्ष सके् छ ।  
३३. ब्यध्य अििन फुक्यउ : स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ तथि्य रस क्यर्षतवसधि्य व्यवस््य भए व्यहकेक्य तवररि्य 

नवीततगत तनण्षर गन्ष आवश्यक भएि्य त्स्ो तनण्षर क्यर्षप्यलिक्यिे गननेछ । तवशेर अवस््य परवी सम्पचत्त िूल््यकंन 
गररएको तवीन वर्ष पलछ पुन: सम्पचत्त िूल््यकंन गन्ष नसके् अवस््य आएि्य सभ्यिे असघल्ो िूल््यकंनि्यई आध्यर 
ि्यनवी सम्पचत्त कर असुि गनने व्यवस््य गन्ष सके्छ ।
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अनुसूिवी– १

(िफ्य ३ संग सम्बम्न्त)
सम्पचत्त करको िर

कररोग् सम्पचत्तको िूल् ब्यर्रक िर (कोष्ि्य उि्यहरण)
प्यिँ ि्यि रुपैर्यसँम्मको िूल््यकंनि्य  एक िुष् रु ...  (पि्यस)

पि्यस ि्यि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि ...... (रु िश)
एक्यउन्न ि्यि िेखि एक करोि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि..... (रु तवस)

एक करोि एक ि्यि िेखि िईु करोि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि ........ (रु पस्च्चस)
िईु करोि एक ि्यि रुपैर्यिेँखि ततन करोि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि ........ (रु ततश)
ततन करोि एक ि्यि रुपैर्यिेँखि प्यिँ करोि रुपैर्यसँम्म प्रतत ि्यि ........ (रु पैंत्यलिस)

प्यिँ करोि भन््य ि्यसथि प्रतत ि्यि ....... (रु पि्यस)

नोट ाः िुल््यकंन रकिि्यई रु ि्यिि्य पररणत गरवी करको िर तनध्य्षरण हुनेछ । 
ि्यसथि उल्ल्खित िरको आध्यरि्य ि्यग्े करको उि्यहरण ाः

ल््यकंन ि्यिि्य करको िर कर रकि
५० १० ५००

१०० २० २०००
२०० २५ ५०००
३०० ३० ९०००
५०० ४५ २२५००

१००० ५० ५००००
१५०० ५० ७५०००
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अनुसूिवी– २

(िफ्य ४ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर

व्यणगंग्य ,कतपिवस्ु

सम्पचत्तको तववरण
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अनुसूिवी ३

(िफ्य ८ को उपिफ्य (१)सँग सम्बम्न्त)

व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
व्यणगंग्य, कतपिवस्ु

सम्पचत्त तववरण पेश गननेब्यरे सम्पचत्त धनवीहरूि्यई अत्न् िरुरवी सूिन्य

रस व्यणगंग्य नगरप्यलिक्यिे ह्यिसम्म ि्यिपोत असूि गरवी आएकोि्य स््यनवीर सरक्यर संि्यिन ऐन, २०७४ 
तथि्य रस नगरप्यलिक्यको स््यनवीर आर्थिक ऐन, २०७४ बिोजिि आ.व. २०७५।७६ िेखि सम्पचत्त कर ि्यगू 
गररने भएक्यिे नगरप्यलिक्य षिते्रक्भत्र िग््य रहके्य िग््यधनवीहरूि्यई आफनो िग््य र सो िग््यि्य बनेको 
संरिन्यको तववरण ि्यखिि्य गरवी नगरप्यलिक्यि्य िगत क्यरि गर्यउनु हुन रो सूिन्य प्रक्यक्शत गररएको छ । 

सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गनने फ्यर्यि व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिरब्यट रहवी ........... 
गतेिेखि तवतरण हुने हँुि्य फ्यर्यि प्र्यप्त गनु्षभई सो फ्यर्यिि्य सत्तथ्य तववरण भरवी आग्यिवी  ............... 
गतेक्भत्र नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिरि्य ि्यखिि्य गनु्षहुन अनुरोध गररनछ । रस्ो तववरण िग््यधनवी 
आफै व्य तनिको सगोि पररव्यरक्य व्यक्ति व्य तनिको िञ्रुवीन्यि्य प्र्यप्त व्यक्तििे ि्यत्र बझु्यउन सके्छन ् । 
नगरप्यलिक्यिे तोकेको अम्न्ि मिततसम्म पतन तववरण ि्यखिि्य नगनने िग््यधनवीहरूिे तविम्ब शुल्क ततनु्षपनने 
हँुि्य तोदकएको सिरक्भत्र ै आ–आफनो सम्पचत्त (घर र संरिन्य) को तववरण पेश गनु्षहुन ह्यर्िक अनुरोध गररनछ । 

सम्पचत्त करको तववरण ि्यखिि्य गन्षक्य ि्यमग आ.व. ...... सम्मको ि्यिपोत र भूमिकर  िुति्यगनु्ष पननेछ । सम्पतत 
कर ततरेपलछ सो घर / िग््यि्य ि्यिपोत, भूमिकर र घरिग््य कर नि्यग्े व्यहोर्य सिेत ि्यनक्यरवी गर्यइनछ ।
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अनुसूिवी ४

(िफ्य ८ को उपिफ्य (४) सँग सम्बम्न्त)
व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर

व्यणगंग्य, कतपिवस्ु
सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य फ्यर्यि

श्वीि्यन ्प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत/कर असधकृतज्यू,
.......... नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर,
........., ....... ।

िहोिर,
रस नगरप्यलिक्यको मितत २०.......     गते प्रक्यक्शत सूिन्यअनुस्यर िैिे/ह्यिवीिे एकरीकृत सम्पचत्त कर िूल््यकंनक्य 

ि्यमग तपससिि्य िेखिए बिोजििको सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गरेको छु/छौ ं। रस बिोजिि नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त 
कर तनध्य्षरण गररदिएि्य िेरो/ह्यम्ो िञ्रु छ । तपससिि्य उले्खित तववरणहरू झटू््य ठहरे नगरप्यलिक्यको तनण्षर तथि्य 

क्यनुन बिोजिि िण् सि्यर सहँुि्य बझु्यउँि्य ।

क) सम्पचत्त धनवीको तववरण    ि) तववरण ि्यखिि्य गनने व्यक्तिको तववरण 
 १. िग््य/घरधनवीको न्यि र थिर :    िस्ित :
 २. ब्यब ु/पततको न्यि र थिर :     न्यिथिर :
 ३. ब्यि े/ससुर्यको न्यि र थिर :     ठेग्यन्य :
 ४. पेस्य /व्यवस्यर :      िग््य/ घरधनवीको न्यत्य :
 ५. घर िग््यधनवी बसोब्यस गनने     मितत :

 न.प्य. / ग्य.प्य. : 
 वि्य नं. :              टोि /बस्वी /घर नं. :         
 टेलिफोन नं. : 
 इिेि: 
   
६. सम्पचत्त धनवीको प्यररव्यररक तववरण :

क्. सं. पररव्यरक्य सिस्हरूको न्यि सम्पचत्त धनवीको न्यत्य
१.
२.
३.
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(ग) सम्पत्तवी तववरण
१. िग््य तववरण:

िग््यको तववरण
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घ. क्यर्य्षिरिे भनने : 
१) करि्यत्यव्यट िुति्य गनु्षपनने घरिग््य कर, ि्यिपोत व्य भूमिकर, धरधरुवी कर रससिको प्रततलितप पेस नभएकोि्य 
नगरप्यलिक्यब्यट भएको प्रि्यक्णत :   

कर शवीर्षक प्रि्यणवीत तववरण प्रि्यक्णत गननेको िस्ित र मितत
ि्यिपोत व्य भूमिकर

घरधरुवी कर 
घरिग््य कर (नि्यग्े व्य िुति्य)

२) नक््यप्यस गरवी बन्यएको संरिन्यको हकि्य नगरप्यलिक्यको प्र्यतवसधकब्यट भएको प्रि्यक्णत : 
संरिन्यको तववरण संरिन्यबनेको मितत वग्षदफट व्य रतनङदफट प्रि्यक्णत गननेको न्यि र िस्ित

३)  रस तववरणस्यथि संिग्क्यगि्यतहरू । 
 क) िग््यधनवी प्रि्यणपुि्य्षको प्रततलितप : छ / छैन ।
 ि) कर बझु्यएको रससिको प्रततलितप : छ /  छैन ।
 ग) सम्पचत्तधनवीउपस्स्तहुननसकेि्यतनििे दिएको िञ्रुवीन्यि्य : छ /  छैन ।
 घ) अन्यक्यगि्यतहरू :
 नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य सम्बन्ि्य गरेक्य िुख व्यवस््यहरू : 
क)  नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गन्ष आह््यन गरेको सिर्यवसधक्भत्र रस फ्यर्यिअनुस्यर 

आआफनो िग््य तथि्य संरिन्यको सत्तथ्य तववरण भरवी नगरप्यलिक्यि्य ि्यखिि्य गनु्ष पननेछ ।
ि)  सम्पचत्तको तववरण ि्यखिि्य गरेपलछ िग््य िररितबक्री व्य संरिन्य तनि्य्षणको क्यरणिे सम्पचत्त थिपघट 

भएि्य सोको प्रि्यणसदहतको तववरण पैंतवीस (३५) दिनक्भत्र नगरप्यलिक्यि्य बझु्यउनु पननेछ ।
ग)  नगरप्यलिक्यिे तोकेको सिर्यवसधक्भत्र सम्पचत्त तववरण फ्यर्यि ि्यखिि्य नगरेि्य नगरप्यलिक्यिे थिप 

शुल्क लिई तववरण फ्यर्यि बजुझलिन सके्छ ।
घ)  सम्पचत्तको तववरण सम्पचत्तधनवी स्रंिे नगरप्यलिक्यि्य ि्यखिि्यगनु्ष पननेछ । कुनै क्यरणबस धनवी स्रं 

उपस्स्त भई तववरण ि्यखिि्य गन्ष नसकेि्य  सगोि  पररव्यरक्य क्यनुन बिोजिि  उिेर  पुगेक्य कुनै 
सिस्िे व्य सम्पचत्तधनवीको िञ्रुवीन्यि्य प्र्यप्त व्यक्तििे ि्यखिि्य गन्ष सके्छन ्।

ङ)  संरतुि स््यमित्वि्य रहकेो सम्पचत्तको तववरण सम्पचत्तधनवीहरूिे संरतुिरूपि्य व्य सोिध् ेकुनै एकिन्यिे 
ि्यखिि्य गन्ष सके्छन ्।

ि)  सम्पचत्त करक्यि्यमग करि्यत्यिे नगरप्यलिक्य सिषि ि्यखिि्य गरेको सम्पचत्त तववरणको आध्यरि्य 
नगरप्यलिक्यिे सम्पचत्तको  िूल््यकंन गननेछ । 

छ)  करि्यत्यिे झटु््य तववरण ि्यखिि्य गरेको प्रि्यक्णत भएि्य तनिको सम्पचत्तको पुन:िूल््यकंन गरवी िररब्यन्य 
सदहतको कर रकि असुिउपर गररनेछ । रस्ो िररब्यन्य िुक्यएको सम्पचत्ति्य तनरि्यनुस्यर ि्यग्े रकिको 
प्रततवर्ष ५०प्रततशतिे हुनआउने रकि बर्यबर  हुनेछ ।

ि)  समू्पण्ष िग््यको तववरण ि्यखिि्य नगरेको, सिकिे छोएको सम्वन्वी तववरण सदह नदिएको, एउटै 
व्यक्तिको सम्पचत्तको िईु पटक सम्पचत्त तववरण ि्यखिि्य गरेको, सक्ि क्यगि्यति्यई केरिेट गरवी अन्यथि्य 
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गरेको, संरिन्यको पूर्य तल््यको संख्य उले्ि नगरेको, एक तल््यको षिते्रफिि्य पन्ध्र प्रततशतभन््य बढवी 
फरक प्यरेको, संरिन्यको प्रक्यर तथि्य बनोटको दकससि फरक प्यरेको र संरिन्यको प्ररोग सम्बन्ि्य गित 
तववरण ि्यखिि्य गरेको प्यइएि्य सोि्यई झटू््य तववरण ि्यखिि्य गरेको ि्यनवीने छ ।

तववर्यण ि्यखिि्य गननेको िस्ित:
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अनुसूिवी -५

 (िफ्य १० को उपिफ्य (४) सँग सि्वन्धदत)
 व्यणगंग्य नगर क्यर्रप्यिदक्यको क्यर्र्यिर

 व्यणगंग्य, कपदिवस्तु
िग्ग्य तथि्य संरिन्यको ि्यिदि्य ि्यरेिवी कैफदरत

िग््य दिनेको न्यि:         िग््य लिनेको 
न्यि:
ठेग्यन्य:          ठेग्यन्य:
िग््य दिनेको करि्यत्य संकेत नं.       िग््य लिनेको 
करि्यत्य संकेत नं.
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संिग् क्यगि्यतहरु:

तर्यर गननेको सहवी           
प्रि्यक्णत गननेको सहवी 
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अनुसूिवी-६

(िफ्य १२ को उपिफ्य (३)(क) संग सम्बम्न्त)

िग््यको न्यूनति िूल््यकंन हि

वि्य नं. .............

िुख षिते्र स््यन न्यूनति िूल् प्रतत ...... रु.

क) व्य्यप्यररक षिते्र

ि) आव्यससर षिते्र

ग) कृतर षिते्र

घ) वन तथि्य बगर षिते्र
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अनुसूिवी-७

(िफ्य १२ को उपिफ्य (३)(ि) संग सम्बम्न्त)

संरिन्यको िूल््यकंन िर
षिते्र संरिन्यप्रतत वग्ष दफट रु.
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अनुसूिवी-८

(िफ्य १३ को उपिफ्य (१) संग सम्बम्न्त)

ब्यणगंग्य नगरप्यलिक्य
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर

कतपिवस्ु

सम्पचत्तको िूल््यकंन फ्यरि
करि्यत्यको संकेत नम्बर:          कर तनध्य्षरण गरेको आ.व.:
िग््य  र घर धनवीको न्यि:     ठेग्यन्य:
टोि र बस्वी र घर नं. :
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कर रोग् एदककृत सम्पत्तवीको िूल् रु. .......................
व्यर्रक एकरीकृत सम्पचत्त कर िम्म्य रु. .......................
अषिरेपवीाः

िूल््यकंन
मितताः           
िूल््यकंन कत्य्षाः          
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी– ९

(िफ्य १३ को उपिफ्य (५) सँग सम्बम्न्त)
संरिन्यको ह्र्यस कट्वी िर

संरिन्यको 
दकससि

संरिन्यको आरु

आ
र.सस.सस. रिि स्

क्च
र

ससिेण्ट
 

िोि्यईि्यइट््यव्य 
ढुङ्ग्यको ग्यरो – आ

र.सस.सस. 
छ्यन्य

ि्यटोको 
िोि्यईि्यइट््यव्य 

ढुङ्ग्यको ग्यरो – आ
र.सस.सस. 

व्य ससिेण्ट
 िोि्यईि्यइट््यव्य 

ढुङ्ग्यको 
ग्यरो 

– 
िस्

्य/
ट्यरिको छ्यन्य 

ि्यटोको 
िोि्यईि्यइट््यव्य 

ढुङ्ग्यको 
ग्यरो 

– 
िस्

्य/
ट्यरिको छ्यन्य

सेि व्य कच्च
वी घर

१ - ३ वर्ष ६ ९ १२ १५ २०
३- ६ वर्ष १२ १८ २४ ३० ४०
६- ९ वर्ष १८ २७ ३६ ४५ ६०
९- १२ वर्ष २४ ३६ ४८ ६० ८०
१२- १५ वर्ष ३० ४५ ६० ७५ ८०
१५- १८ वर्ष ३६ ५४ ७२ ८० ८०
१८- २१ बर्ष ४२ ६३ ८० ८० ८०
२१-  २४ वर्ष ४८ ७२ ८० ८० ८०
२४- २७वर्ष ५४ ८० ८० ८० ८०
२७-  ३० वर्ष ६० ८० ८० ८० ८०
३०-  ३३ वर्ष ६६ ८० ८० ८० ८०
३३-  ३६ वर्ष ७२ ८० ८० ८० ८०
३६-  ४० वर्ष ७८ ८० ८० ८० ८०
४०-  ४३ वर्ष ८० ८० ८० ८० ८०
४३-  ४६ वर्ष ८० ८० ८० ८० ८०
४६ भन््य ि्यसथि ८० ८० ८० ८० ८०
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी- १०

(िफ्य १६ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)
व्यरगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर

व्यणगंग्य,कतपिवस्ु
सम्पचत्त कर तबिक

तबिक नं. :       आ.व. :
िग््य/घरघनवीको न्यि :     करि्यत्य संकेत नं. :
ठेग्यन्य :       तबिक बनेको मितत :
टोि/बस्वी/ घर नं. :      ि्यत्यप्यन्य नं. :
िग््यको तववरण िग््यको 

क्यरि 
िूल्

भौततक संरिन्यको तववरण भौततक 
संरिन्य 
को  
क्यरि 
िूल्

सम्पचत्त 
को िूल्स्यतवक 

ग्य.तब.स. वि्य

ह्यिको वि्य

दक.नं.

षित्रफि

षित्र ईक्यई िूल्

प्रक्यर

ति्य

दकससि

प्ररोग

षित्रफि 
(ब.िवी.)

शुरुको 
िूल्

्यङन

हृ्यस कट्वी

सम्पचत्तको िम्म्य िूल्

सम्पचत्त कर

अन्य शुल्क

कूि िम्म्य

      
आ.व. .......क्य ि्यमग तप्यईंको सम्पचत्ति्य उपरोति बिोजिि कर तथि्य शुल्कहरू तनध्य्षरण भएको हँुि्य सिरक्भत्र ैकर 
भुति्यनवी गनु्षहुन अनुरोध गररनछ । कर तनध्य्षरण सम्बन्वी कुनै कुर्यि्य चित्त नबझुिे्य ३५ दिनक्भत्र प्रिुि सिषि तनवेिन 
गन्ष सदकने व्यहोर्य सिेत अनुरोध गररनछ । 

तबि तर्यर गनने :                                                                                                   स्वीकृत गनने
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी– ११

(िफ्य १६ को उपिफ्य (६) संग सम्बम्न्त)
नगरप्यलिक्यको तनण्षर उपर चित्तनबझुिे्य करि्यत्यिे दिने तनबेिन

श्वीि्यन ्प्रिुिज्यू, 
नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, 
..........., ......... ।

तवरर:– आवश्यक क्यरब्यहवी गररप्यऊँ ।

 उपरोति सम्बन्ि्य रस नगरप्यलिक्यब्यट मितत ................. ि्य ि्यरवी गररएको सम्पतत करको ि्यमग तनध्य्षररत 
िूल्ि्य तनम् कुर्यि्य िेरो चित्त नबझुकेो हँुि्य म््यिक्भत्र ैिेह्यर बिोजििक्य क्यगि्यतहरू संिग् र्यिवी आवश्यक क्यरव्यहवीको 
ि्यमग रो तनवेिन पेश गरेको छु ।
चित्त नबझुके्य कुर्यहरू :  .................................................................................
................................................................................................................
संिग् क्यगि्यतहरू : 
१.
२.
३.
     तनवेिक
     न्यि थिर :–
     ठेग्यन्य :–
     िस्ित :– 

     मितत :
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी- १२

(िफ्य १७को उपिफ्य (२) सँग सम्बम्न्त)

व्यणगंग्य नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर, 
व्यणगंग्य,कतपिवस्ु

सम्पचत्त करको नगिवी रससि
िग््यधनवी संकेत नं. :़़   
रससि नं. :        कर बझु्यएको आ.ब. :
िग््य/घर घनवीको न्यि :      बझुकेो मितत :
ठेग्यन्य :        करि्यत्य संकेत नं. :
टोि / बस्वी / घर नं. :      ि्यत्यप्यन्य नं. :

िग््यको तववरण िग््यको 
क्यरि 
िूल्

भौततक संरिन्यको तववरण भौततक 
संरिन्य को  
क्यरि िूल्

सम्पचत्त को 
िूल्

कैदफरत

स्यतवक 
ग्य.तब.स. वि्य

ह्यिको वि्य

दक.नं.

षित्रफि

िग्
्य रहेको 

षित्र प्रक्यर

ति्य

दकससि

प्ररोग

षित्रफि  
(ब.िवी.)

सम्पचत्तको िम्म्य िूल्

सम्पचत्त कर

अन्य शुल्क

बक्ौत्य (आ.व..... िेखि ..... सम्म)

िररव्यन्य

छुट

कूि िम्म्य रु.

अषिरेूपवीाः

रकि बजुझलिनेको न्यि :
पि :

मितत :….../……/…..
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अनुसूिवी – १३

(िफ्य १७ को उपिफ्य (३) सँग सम्बम्न्त)

सम्पचत्त कर असुिवीको िैतनक तववरण फ्यरि
िदहन्याः  गताेः

रससि नं. कर ि्यत्यको न्यि असुिवी रकि कैदफरत

उपरोति बिोजििको िम्म्य रकि अषिरूपवी रु                  को               बैंकको बैंक बैंक भौिर रनगि बरबझु्यरथि गरवी 
लिरौ/ंदिरौ ं। 

िस्ित ाः       िस्ित
रकि बझु्यउनेको न्यि ाः      रकि बजुझलिनेको न्यि ाः
पिाः       पिाः
मितताः       मितताः
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
अनुसूिवी – १४

(िफ्य १८ को उपिफ्य (१) सँग सम्बम्न्त)

म््यिक्भत्र तववरण ि्यखिि्य नभएि्य लिइने थिप शुल्कको िर

सम्पचत्तको िूल््यकंन 
रकि

ि्यिू आ.व.क्भत्र ै
म््यि न्यघेि्य

एक आ.व. 
म््यि न्यघेि्य

म््यि न्यघेको एक 
आ.व.पलछ तसे्ो 
आ.व.सम्म

म््यि न्यघेको तसे्ो 
आ.व.पलछ प्यिँौ ंआ.व. 
सम्म

५० ि्यि सम्म रु .. रु .. रु.. रु ...

५० ि्यिभन््य ि्यसथि 
१ करोिसम्म रु .. रु .. रु.. रु ...

१ करोि भन््य ि्यसथि 
२ करोि सम्म रु .. रु .. रु.. रु ...

२ करोि भन््य ि्यसथि 
िततसुकै रु .. रु .. रु.. रु ...
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो

तनरि संख्याः १७

ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्ष सम्प्यिनि्य आध्यररत 
प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध गर्यउने क्यर्षतवसध २०७५

मितताः २०७५।८।२४ गत ेक्यर्षप्यलिक्यब्यट स्वीकृत
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बाणगंङ्ा नगरपालिकाको ऐन, ननयम, काय्यनिधी र ननर्देशिका सहितको संगािो
प्रस््यवन्य
नेप्यिको संतवध्यन, २०७२ को ध्यर्य ५६ बिोजिि स््यनवीर तहको रुपि्य ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको गठन भएको हो । 
संतवध्यनिे पररभ्यतरत गरेको असधक्यर षिते्र क्भत्र रहवी नगरप्यलिक्यिे ऐन, तनरि, क्यर्षतवसध आदि तनि्य्षण गन्ष सक्छ । 
संतवध्यन बिोजिि नगरप्यलिक्यि्य प्र्यप्त क्यि, कत्षव्य र असधक्यरको तिुन्यि्य ह्यि उपिब्ध िनशतिवी अपर्य्षप्त रहेको 
छ । नगरप्यलिक्यको सिृमद् र तवक्यसको ि्यमग उच्च िनोविरतुि इि्यन््यर र कत्षव्यतनष् कि्षि्यरवी आवश्यक पि्षछ । 
नगरप्यलिक्यि्य उपिब्ध िनशक्तिि्यई दटक्यई र्यख्न एवं तनिहरुको क्यर्ष सम्प्यिनको स्र सुध्यर गन्ष नगरप्यलिक्यको 
तफ्ष ब्यट कि्षि्यरवीको क्यर्ष सम्प्यिनस्रको आध्यरि्य प्रोत्स्यहन र िण्को व्यवस््य गन्ष आवश्यक िेखिनछ । अताः उपिब्ध 
िनशक्तिि्यई उच्च िनोबिरतुि बन्यई नगरप्यलिक्यको नवीततगत, प्रश्यसतनक एवं संरिन्यगत तवक्यसि्यई संस््यगत गन्ष, 
नगरप्यलिक्यको िवीघ्षक्यलिन सोिं, उदे्श्य र तनतत क्यर्य्षन्वरन गन्ष उच्च क्यर्षषिित्य भएक्य कि्षि्यरवीहरुि्यई प्रोत्स्यहन 
स्रुप भत्त्य उपिब्ध गर्यउनु उपरतुि िेखिनछ । नगरप्यलिक्यिे रस आ.व.को ि्यमग तसे्ो नगरसभ्यब्यट प्यररत गरेको  
तनतत तथि्य क्यर्षक्िको ११ नं. बुँ ि्यि्य कि्षि्यरवीहरुि्यई उतनहरुको रोग्त्य, षिित्य सवीप र अनुभवि्यई क्यर्षसम्प्यिनि्य 
उपरोग गन्ष तथि्य उत्परेरत बन्यइ र्यख्न आवश्यक ि्यपिण् बन्यई त्यलिि तथि्य रोगि्यनि्य आध्यररत सुतवध्य उपिब्ध 
गर्यउने नवीतत लिइनेछ । स्यथि ैक्यििे कि्षि्यरवी नभै कि्षि्यरवीिे क्यि िोज् े व्यत्यवरणको ससि्षन्य गररनेछ भन्न ेउले्ि 
भएको छ ।रसै तवररि्यई ध््यनि्य र्यिवी स््यनवीर सरक्यर सञ््यिन ऐन, २०७४ को िफ्य ६९ को उपिफ्य (४) तथि्य (५) 
िे दिएको असधक्यर प्ररोग गरवी रो क्यर्षतवसध बन्यईएको छ । 

परचे्ि-१
१. संक्षिप्त न्यि र प्र्यरम्ाः 

१.१ रस क्यर्षतवसधको न्यि "ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्ष सम्प्यिनि्य आध्यररत प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध 
गर्यउने क्यर्षतवसध २०७५" हुनेछ ।

१.२ रो क्यर्षतवसध तरुुन् प्र्यरम् हुनेछ ।
२. पररभ्यर्याः

तवरर व्य प्रशंगिे अकको अथि्ष नि्यगेि्य रस क्यर्षतवसधि्याः 
(क) "क्यर्षतवसध" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको क्यर्षसम्प्यिनि्य आध्यररत प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध 

गर्यउने क्यर्षतवसध २०७५ ि्यई सम्झनु पि्षछ । 
(ि) "कि्षि्यरवी" भन्न्यिे ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको आन्ररक स्ोतब्यट प्यररश्मिक प्र्यप्त गनने र नेप्यि 

सरक्यरब्यट क्यिक्यि गन्ष िटवीएक्य नगर क्यर्षप्यलिक्य र वि्य क्यर्य्षिरि्य क्यर्षरत स््यरवी कि्षि्यरवी 
र ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यको असधकृत स्रको अनुसूिवी-२ बिोजििको स्वीकृत िरबन्वीि्य कर्यरि्य 
क्यर्षरत कि्षि्यरवीहरुि्यई सम्झनु पि्षछ । 

(ग) "क्यर्ष सम्प्यिन सूिक" भन्न्यिे अनुसूिवी १ बिोजििक्य सूिकहरुि्यई सम्झनु पि्षछ ।
(घ) "सूपररवेषिक" भन्न्यिे नगरप्यलिक्यको तवक्भन्न श्यि्यहरुको हकि्य असधकृत स्रको श्यि्य प्रिुिि्यई, 

वि्य क्यर्य्षिरको सचिवको हकि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृत व्य तनििे तोकेको असधकृत स्रको 
कि्षि्यरवीि्यई, श्यि्य प्रिुिको हकि्य प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृति्यई र प्रिुि प्रश्यसकरीर असधकृतको 
हकि्य नगरप्यलिक्यको नगर प्रिुिि्यई सम्झनु पि्षछ ।
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पररचे्ि-२

३. प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध हुनेाः
३.१. ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्यिे आफन्य कि्षि्यरवीहरुि्यई िेह्यरको अवस््यि्य िेह्यर बिोजिि प्रोत्स्यहन भत्त्य 

उपिब्ध गर्यउनेछ । 
(क) तनरमित क्यर्य्षिर सिर भन््य अततररति सिरि्य क्यर्य्षिरको आवश्यकत्य अनुस्यर उपस्स्त भई 

क्यर्ष गरेि्य ।
(ि) स्यव्षितनक तबि्यक्य दिनि्य सिेत आरोिन्य हुने नगरप्यलिक्यक्य तबक्भन्न क्यर्षक्ि तथि्य अक्भर्यनहरुि्य 

सहभ्यमग भएि्य ।
(ग) व्यर्रक िक्ष्य पुर्य गरेि्य थिप प्रोत्स्यहन गन्ष सदकनेछ । 
(घ) ब्यर्रक बिटे तर्यर गन्ष तथि्य नगरसभ्यको तर्यरवीि्य िट्यइएक्य कि्षि्यरवीहरुि्यई थिप भत्त्य उपिब्ध 

गर्यउन सदकनेछ ।
३.2. िफ्य ३.१ बिोजिि क्यि गरे व्यपत कि्षि्यरवीहरुि्यई कि्षि्यरवीहरुको आध्यरभूत प्यररश्मिकको 

३०% बर्यबरको रकिि्यई १००% ि्यतन अनुसूिवी -१ बिोजििको सूिकहरुको ि्यससक िूल््यङ्कनको 
आध्यरि्य प्रततशत तनध्य्षरण गरवी भत्त्य उपिब्ध गर्यइनेछ । ९०% भन््य बढवी क्यर्षसंप्यिन अकं प्र्यप्त 
गनने कि्षि्यरवीि्यई १००% बर्यबर भत्त्य उपिब्ध गर्यइनेछ ।

३.३. नगरप्यलिक्यको स्वीकृत िरबन्वीि्य कर्यरि्य क्यर्षरत सह्यरक स्रक्य कि्षि्यरवीहरुको क्यर्षसंप्यिन 
िूल््यङ्कन ९०% भन््य बढवी भएि्य रु. ३०००।-, ७५%-८९% सम्म भएि्य रु. २५००।- र ६०%-
७४% सम्म भएि्य रु. २०००।- भत्त्य उपिब्ध गर्यइनेछ ।

४. क्यर्षसम्प्यिनको िूल््यकंनाः
४.१. सुपररवेषिकिे आफूि्यई सुपररवेषिण गन्ष तोदकएक्य कि्षि्यरवीहरुको अनुसूचि-१ क्य सूिकहरुको 

आध्यरि्य क्यर्षस्प्यिनको िूल््यङ्कन गरर प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध गर्यउन ससफ्यररस गननेछ । 
४.२. २०७५।४।१ गत ेिेखि भएक्य क्यर्षहरुि्यई पतन रसै क्यर्षतवसध अनुस्यर क्यर्षसम्प्यिन िूल््यङ्कन गरवी 

प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध गर्यइनेछ । 
५. प्रोत्स्यहन भत्त्य उपिब्ध नहुनेाः

क. अनुश्यसनदहन क्यि गरवी सि्यरँ प्यएि्य ।
ि. तोदकएको जिम्मबे्यरवी पूर्य नगरेि्य ।
ग. तबन्य ि्यनक्यरवी क्यर्य्षिरि्य अनुपस्स्त भएि्य ।
घ. क्यर्ष सम्प्यिन सूिक ६०% भन््य कि भएि्य ।
ङ.  नगरप्यलिक्यको नगरसभ्य असधवेशनब्यट रो क्शर्षकि्य तवतनरोिन भएको रकििे नपुग्े अवस््य 
भएि्य । 
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अनुसूचि-१
ब्यणगङ्ग्य नगरप्यलिक्य

नगर क्यर्षप्यलिक्यको क्यर्य्षिर
५ नं. प्रिेश, कतपिवस्,ु नेप्यि

क्यर्षसंप्यिन सूिक
न्यिाः _____________________________पिाः ______________________________
श्यि्याः______________________________________
िूल््यङ्कन अवसधाः ................................... िेखि ..................................... सम्म ।
क्.
सं.

सूिकहरु अतत 
उत्ति ५

उत्ति 
४

उत्ति 
३

सन्ोरिनक 
३ भन््य कि

िम्म्य

१ उपस्स्तवी
२ अनुश्यसन
३ आज््यप्यिन्य 
४ सिस््य सि्यध्यन गन्ष सके् षिित्य
५ क्यर्षसंप्यिनि्य ससि्षनक्शित्य र अग्सरत्य
६ तववेकको प्ररोग र तनण्षर गन्ष सके् षिित्य
७ आफू ि्यसथिक्य तथि्य ि्यतहतक्य कि्षि्यरवीहरु प्रतत गररने व्यवह्यर
८ सिर व्यवस््यपन
९ सेव्यग््यहवी प्रतत गररने व्यवह्यर
१० क्यर्षस्ि व्यवस््यपन
११ क्यर्षत्यलिक्य बिोजििको क्यि गनने षिित्य र संप्यदित क्यिको स्र
१२ तवररवस्कुो ज््यन र सवीप
१३ सम्प्यदित क्यिको प्रततफि व्य प्ररोग
१४ क्यि प्रततको उत्स्यह र िगनशवीित्य
१५ तनिनेशन अनुस्यर क्यि गन्ष सके् षिित्य
१६ इि्यन््यरवी, नैततकत्य र क्शष्त्य
१७ अततररति सिर क्यि गरेि्य
१८ ि्यतहतक्य कि्षि्यरवीि्यई तनरन्त्रण व्य ि्यग्षिश्षन गनने षिित्य
१९ पेश्यगत संवेिनशवीित्य (गोपतनरत्य र िर्य्षदित रहने)
२० क्यर्ष ि्यप बहन गन्षसके् षिित्य

कुि िम्म्य
सूपररवेषिकको
िस्िताः    
न्यिाः   पि 


