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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको लिलनयोजन ऐन, २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                सखंरला ः१               ििित ः २०७८ सलाउन ५ गते

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, िनहु ँको आल थ्िक ्बषथि २०७८/७९  को सेिला र कलायथिहरुको ्लालग स्लानीय सलञ्ि 
कोष्बलाट केही रकि ख्थि गनने र लिलनयोजन गनने सम्बनििला वयिस्ला गनथि ्बनेको ऐन

सभला्बलाट सिीकृि लिलि : २०७८/०३/३१
प्रसिलािनला : शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, िनहु ँ२०७८/७९ को सेिला र कलायथिहरुको ्लालग सलञ्ि कोष्बलाट केही रकि 
ख्थि गनने अलिकलार लरन र सो रकि लिलनयोजन गनथि िलाञ्छनीय भएको्े, नेपला्को संलििलानको िलारला २२९ को उप-िलारला 
(२) ्बिोलजि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, िनहुकँो नगर सभला्े यो ऐन ्बनलाएको ्छ ।
१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ : 

(१) यस ऐनको नलाि “शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, िनहुकँो लिलनयोजन ऐन,” रहकेो ्छ ।
(२) यो ऐन िरुुनि प्रलारमभ हुने्छ।

२. आि ््यक रष्य २०७८/७९ को िनिित्त सि्चत कोषबलाट रकि खच्य गनने अििकलार : 
(१) आल थ्िक िषथि २०७४/७९को लनलित्त नगर कलायथिपलाल्कला, ि्डला सलिलि, लिषयगि शलाखला्े गनने सेिला र कलायथिहरुकला 

लनलित्त अनसुू् ी १ िला उल््लखि ्ला् ूख्थि, पूँलजगि ख्थि र ल्बलत्तय वयिस्लाको रकि सििे गरी जमिला 
रकि १३१४२७131427१०९३ (अक्षेरुपी रुपैयलँा एक अ्बथि एकिीस करो्ड ्बयलाल्स ्लाख एकहत्तर हजलार 
लिरलानब्ेब िलात्र । ) िला न्बढलाई लनलरथिष्ट गररए ्बिोलजि सलञ्ि कोष्बलाट ख्थि गनथि सलकने्छ ।

३. िरिनरोजन : 
(१) यस ऐनद्लारला सलञ्ि कोष्बलाट ख्थि गनथि अलिकलार लरइएको रकि आल थ्िक िषथि २०७८/७९को लनलित्त 

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, िनहुकँो नगर कलायथिपलाल्कला, ि्डला सलिलि र लिषयगि शलाखला्े गनने सेिला र 
कलायथिहरुको लनलित्त लिलनयोजन गररने्छ ।

(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन कलायथिपलाल्कला, ि्डला सलिलि र लिषयगि शलाखला्े गनने 
सेिला र कलायथिहरुको लनलित्त लिलनयोजन गरेको रकििधये कुनैिला ्ब्ि हुने र कुनैिला अपगु हुने रलेखन आएिला 
नगर कलायथिपलाल्कला्े ्ब्ि हुने शीषथिक्बलाट नपगु हुने शीषथिकिला रकि सलानथि सकने्छ । यसरी रकि सलारलाथि एक 
शीषथिक्बलाट सो शीषथिकको जमिला रकिको १० प्रलिशििला न्बढ्ने गरी कुनै एक िला एक भनरला ्बढी शीषथिकहरु्बलाट 
अकको एक िला एक भनरला ्बढी शीषथिकहरुिला रकि सलानथि ि्ला लनकलासला र ख्थि जनलाउन सलकने्छ । पूँलजगि ख्थि र 
लित्तीय वयिस्लािफथि  लिलनयोलजि रकि सलँािला भकु्लानी ख्थि र वयलाज भकु्लानी ख्थि शीषथिकिला ्बलाहके अनय ्ला् ू
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ख्थि शीषथिकिफथि  सलानथि र ल्बत्तीय वयिस्ला अनिगथिि सलँािला भकु्लानी ख्थििफथि  ल्बलनयोलजि रकि बयलाज भकु्लानी 
ख्थि शीषथिकिला ्बलाहके अनयत्र सलानथि सलकने ्ैछन । िर ् ला् ुि्ला पूँलजगि ख्थि र लित्तीय वयिस्लाको ख्थि वयहोनथि 
एक स्ोि्बलाट अकको स्ोििला रकि सलानथि सलकने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन एक शीषथिक्बलाट सो शीषथिकको जमिला सिीकृि रकिको १० 
प्रलिशि भनरला ्बढ्ने गरी कुनै एक िला एक भनरला ्बढीशीषथिकहरुिला रकि सलानथि परेिला नगर सभलाको सिीकृलि ल्न ु
पनने्छ ।

अलाज्ला्े
गंगला्ला् सिुेरी

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] 
cfly{s P]g @)&&

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः २              ििित ः २०७८/०४/०५
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*=  lzIff ;]jf z'Ns M cg';"rL -^_ adf]lhd lzIff ;]jf z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5. 

(=   l;g]df 8s'd]G6«L z'Ns M cg';"rL -&_ adf]lhd l;g]df 8s'd]G6«L z'Ns nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g] 5 . 

!)   lj1fkg s/ M gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"rL -*_ adf]lhd lj1fkg s/ 
nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 .  

  t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGo Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 

!!  dgf]/Ghg s/ M gu/kflnsf If]qleq x'g] dgf]/~hg Joj;fo ;]jfdf cg';"rL -(_ 
adf]lhd dgf]/Ghg s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 .  

  t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGo Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 

!@=  Pkm Pd ;~rfng b:t'/ M cg';"rL -!)_ adf]lhd Pkm Pd ;~rfng b:t'/ nufOg] / 
c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!#=  ;/sf/L ;DkQL jxfn s/ M cg';"rL -!!_ adf]lhd ;/sf/L ;DklQ jxfn s/ nufOg] 
/ c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!$=  cGo ljqmL s/ M cg';"rL -!@_ adf]lhd cGo ljqmL s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!%=  GofoLs b:t'/ M cg';"rL -!#_ adf]lhd GofoLs b:t'/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!^=  lzIff If]qsf] cfDbfgL M cg';"rL -!$_ adf]lhd lzIff If]qsf] cfDbfgL s/ nufOg] / 
c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!&=  k/LIff z'Ns cg';"rL -!%_ adf]lhd k/LIff z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!*=  cGo k|zf;gLs b:t'/ M cg';"rL -!^_ adf]lhd cGo k|zf;gLs b:t'/ nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g] 5 . 

!(=  ;]jf z'Ns, b:t'/M gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;~rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL -!&_ 
df plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL 
cg';"rLdf Joj:yf ePcg';f/ ;]jf z'Ns b:t'/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

@)=   k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkef]u s/ M gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleq /x]sf k|fs[lts ;|f]t 
;fwg pkof]u s/ cg';"rL -!*_ df plNnlvt b/df c;'n pk/ ug]{5 .  

  t/, k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGo Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]xL 
adf]lhd x'g]5 . 
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@!=   sfGhL xfp; b/ M cg';"rL -!(_ adf]lhd sfGhL xfp; b/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 
5 . 

@@=   GofoLs b08 hl/jfgf M cg';"rL -@)_ adf]lhd Goflos b08 hl/jfgf nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g] 5 . 

@#=  k|zf;lgs b08 hl/jfgf M cg';"rL -@!_ adf]lhd k|zf;lgs b08 hl/jfgf nufOg] / 
c;'n pk/ ul/g] 5 . 

@$=   k|b'if0f lgoGq0f z'Ns M cg';"rL -@@_ adf]lhd k|b'if0f lgoGq0f z'Ns nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g] 5 . 

@%=   ;DkQL s/ tyf 3/ hUuf s/ M gu/kflnsf If]qleq cg';"rL -@#_ adf]lhd ;DklQ 
s/ / e'dLs/ -dfnkf]t_ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

@^=   cGo /fhZj M cg';"rL -@$_ adf]lhd cGo /fhZj nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

@&=   gS;fkf; b:t'/ M cg';"rL -@%_ adf]lhd gS;fkf; b:t'/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 
5 . 

@*=  :yfgLo pTkfbg z'Ns M 9'+uf, lu6L, afn'jf ,u|fj]n / /f]8f, :n]6 -lj5\ofpg]  9'+uf, vl/, 
r'g 9'+uf_ e§fdf k|of]u ug]{ df6f] ,O{§f, Ans, kz' rf}kfo ;fgf] -vl;, af]sf_, kz' 
rf}kfof 7'nf] –kf8f, /fuf, a+u'/_ k+IfL -s'v'/f, xf; cfbL_ cb'jf, kmnkm'n -;'Gtnf, s]/f 
cfbL_ t/sf/L, df5f sl6ª  9'ªuf, sjf8L ;fdfg -lao/ af]tn dlb/f l;l; 
r'/÷km'6]sf] l;;f -;fbf÷/+lug_ cGo af]tn, Knfl:6s hGo kbfy{, kmnfd 
l;nf}6÷h:tf, tfdf÷lkQn, sfuhhGo kbfy{ xf8 l;ª vf]/ 5fnf_ kfgL, sf7 tyf 
jf; sf] :yfgLo pTkfbgsf] sf/f]jf/ u/] jfkt cg';"rL -@^_ adf]lhdsf] z'Ns nufOg] 
/ c;'n pk/ ul/g] 5 . 

t/, ;+3 tyf k|b]z sfg"g :jLs[t eO{ ;f] sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 
cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

 @(=  9f]/jf/fxL dGbL/ Joj:yfkg tyf ;~rfng z'Ns M cg';"rL -@&_ adf]lhd Joj;fo 
s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

 #)= s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g}klg 
lsl;dsf] s/ 5'6 lbOg] 5}g . 

 #!= s/ tyf z'Ns ;ª\sng ;DaGwL sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf 
z'Ns ;ª\sng ;DaGwL sfo{ljlw gu/kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 .  
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cg';"rL ! 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

cf=j=)&&÷)&* k|:tfljt Joj;fo btf{ tyf jflif{s gljs/0f b:t'/ 
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नयलालयक सलिलि्े उजरुीको कलारिलाही लकनलारला गरलाथि अपनलाउनपुनने कलायथिलिलिकला सम्बनििला वयिस्ला गनथि ्बनेको ऐन २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                सखंरला ः ३            ििित ः २०७८/०४/०८

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर कलायथिपलाल्कला्े ्बनलाएको ि् ् ेलखए ्बिोलजिको ऐन स्लानीय सरकलार  सञ्ला्न 
ऐन, २०७४ को रफला १०२ को उपरफला (३) ्बिोलजि आि नलागररकको जलानकलारीकला ्लालग  प्रकलाशन गररएको ्छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपलाि्कला कि्यचलारी सेरला वररस्लापन गन्य बनेको ऐन,२०७८
सभला्बलाट सिीकृि लिलिः २०७८।३।३१ 

प्रसिलािनला ः श्लुाक्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला कलायथिरि किथ्ि लारीहरुको िलृत्त लिकलास्लाई सियलानकुु् वयिस्ला  गनथि, 
किथ्ि लारी्लाई सेिला प्रलि सिलपथिि गरलाई सेिला प्रिलाहिला प्रभलािकलाररिला ्यलाउन एिं नेपला्को  संलििलान्े अलंगकलार गरेको 
सशुलासन प्रििथिन गनथि, किथ्ि लारीहरुको उल्ि वयिस्ला गरी  सियलानकुु् पररििथिन गनथि र स्लानीय शलासन पद्लि्लाई 
सर्, सहज र पलाररशशी ििर्बलाट  गणुसिरीय ि्ला सेिलािखूी ्बनलाउने सला्ै स्लानीय सेिलािला कलायथिरि रहकेला किथ्ि लारीहरुको  
सिलायोजन सििे गनुथि िलाञ्छनीय भएको्े, नेपला्को संलििलानको िलारला २२६, संलििलानको अनसुू् ी  ८ को रहेलाय ५ 
एिं स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन, २०७४ को रफला ८६ र १०२ को उपरफला (१) ्े लरएको अलिकलार प्रयोग गरी 
श्लुाक्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको निौं नगर सभला्बलाट यो ऐन ्बनलाई  जलारी गररएको ्छ । 

पररच्ेद १
सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भः 
(१) यस ऐनको नलाि “शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको किथ्ि लारी सेिला वयिस्लापन गनथि ्बनेको ऐन, २०७८” हुने्छ ।  
(२) यो ऐन शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको स्लानीय रलाजपत्रिला प्रकलाशन भएको लिलिरलेख  ्लाग ूहुने्छ । 

२. परर्भलाषलाः लिषय िला प्रसंग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस ऐनिला ः 
(क) “उपप्रिखु” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको उपप्रिखु सम्झन ुप्छथि ।
(ख) “किथ्ि लारी” भननला्े नगरपलाल्कलािला कलायथिरि स्ैब किथ्ि लारी सम्झन ुप्छथि । 
(घ) “नगरपलाल्कला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला सम्झन ुप्छथि । 
(ङ) “प्रिखु” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु सम्झन ुप्छथि । 
(्) “प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि सम्झन ु   

प्छथि । 
(्छ) “स्लानीय किथ्ि लारी” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको कलायलाथि्यिला कलायथिरि सलालिक स्लानीय लनकलाय(लज.
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लि.स,गला.लि.स र नगरपलाल्कला)कला स्लायी किथ्ि लारी्लाइ जनलाउने ्छ । 

(ज) “सिलायोजन” भननला्े प्र्ल्ि नेपला् कलाननु ्बिोलजि सिलायोजन गररएको कलायथि  सम्झन ुप्छथि । 
्झ) “करलार किथ्ि लारी” भननला्े सलालिककला स्लानीय लनकलाय रलेख हला्समि नगरकलायथिपलाल्कला कलायलाथि्य र ि्डला 

कलायलाथि्यिला सेिला करलारिला कलायथिरि किथ्ि लारी सम्झनपुरथि्छ ।
पररच्ेद २

सगंठन सरंचनला,सिलारोजन र पदपूित्य समरनिी बररस्ला
३. सगंठन सरंचनला त्ला कि्यचलारी दरबनदी सरीकृत गननेः 

(१) शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको संगठन संर्नला  ि्ला रर्बनरी िेररज नगर सभला्बलाट लसिकृि भए ्बिोलजि हुने्छ ।  
४. स्लानीर कि्यचलारीहरुको सिलारोजन समबनििलाः 

(१) स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन, २०७४ प्रलारमभ हुन ु अलघ शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला कलायथिरि स्लायी 
स्लानीय किथ्ि लारी र  किथ्ि लारी सिलायोजन ऐन २०७५ ्लाग ुभएपल्छ सलालिक लज््ला लिकलास सलिलि िनहु ँर 
गला.लि.स.हरु्बलाट सिलायोजन भई आएकला स्लानीय किथ्ि लारीहरुको  किथ्ि लारी सिलायोजन ऐन, २०७५ को रफला 
२३ (१) ्बिोलजि सिलायोजन प्रोतसलाहन सलुििलाको वयिस्ला गररने ्छ । 

(२) यस रफलाको उपरफला (४) िला िोलकएको िलापरण्ड परुला गरेको किथ्ि लारी्लाई  एक पटककला ्लालग िह िलृद् िला सिर 
िलृद् िला ग्े्ड ्प िधये कुनै एक प्रोतसलाहन सलुििला  उप्बि गरलाइने ्छ । 

(३) उपरफला (२) ्बिोलजिको प्रोतसलाहन सलुििला उप्बि गरलाउँरला लनयलुक्,  शलैक्षक योगयिला, सेिला अिलि र कलायथि 
समपलारन िू् यलंाकन सििे्लाई आिलार ्बनलाइने ्छ ।

 (४) उपरफला (१) ्बिोलजिको िह िलृद् िला सिर िलृद् िला ग्े्ड ्प गरलाथि संघीय  सिलायोजन ऐनसँग न्बलाल्झने गरी 
रहेलायको िलापरण्डकला आिलारिला गनुथिपनने्छ ।

हला्को िह िलापरण्ड
कलायि हुने 
िह र सिर

अनय प्रोतसलाहन

कलायलाथि्य 
सहयोगी

५ िषथिभनरला ्बढी स्लायी सेिला अिलि भएकला सोही िहिला २ ग्े्ड ्प

सहलायक  
सिर ्ौ्ो ५ िषथि स्लायी सेिला अिलि नभएको र हला् कलायथिरि परको 

्लागी आिशयक नयनुििशलैक्षक योगयिला भएको ।
सोही िहिला २ ग्े्ड ्प िला सेिला 

अिलि पगुेपल्छ एक 
िह िलृद् हुने

५ िषथिभनरला ्बढी स्लायी सेिला अिलि भएको र हला् 
कलायथिरि परको ्लागी आिशयक नयनुििशलैक्षक योगयिला 
भएको ।

पलँा्ौं िहिला -

सहलायक  
सिर पलँा्ौं

५ िषथि स्लायी सेिला अिलि नभएको िर हला् कलायथिरि 
परको ्लागी आिशयक नयनुिि शलैक्षक योगयिला भएको ।

सोही िहिला २ ग्े्ड ्प िला सेिला 
अिलि पगुेपल्छ एक 
िह िलृद् हुने
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५ िषथिभनरला ्बढी स्लायी सेिला अिलि भएको र हला् 
कलायथिरि परको ्लागी आिशयक नयनुिि शलैक्षक योगयिला 
भएको ।

अलिकृि 
सिर ्ैछटौं 
िहिला 

-

अलिकृि  
सिर ्ैछटौं

अलिकृि सिर ्ैछटौं िहिला ५ िषथि स्लायी सेिला अिलि 
नभएकला िर हला् कलायथिरि परको ्लागी आिशयक 
नयनुििशलैक्षक योगयिला भएको ।

सोही िहिला २ ग्े्ड ्प िला सेिला 
अिलि पगुेपल्छ एक 
िह िलृद् हुने ।

अलिकृि सिर ्ैछटौ िहिला ५  िषथिभनरला ्बढी स्लायी सेिला 
अिलि भएको र हला् कलायथिरि परको ्लागी आिशयक 
नयनुििशलैक्षक योगयिला भएको ।

अलिकृि 
सिर सलािौं 
िहिला 

-

५. सगंठन त्ला कि्यचलारी दरबनदी ः 
(१) रफला (३) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिलापलन यस ऐन ्बिोलजि सिर िलृद् िला िह िलृद् भएकलाहरुको हकिला 

सििः  रर्बनरी सजृनला हुने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि सिर िलृद् भएकला किथ्ि लारीहरुको सिर िलृद् एक पटक  िलात्र हुने हुरँला तयसिो रर्बनरी पु्  

रर्बनरीिला रहने ्छ र तयसिो सलुििला ल्ने किथ्ि लारी  सेिलािला नरहिेला तयसिो रर्बनरी खलारेज हुने्छ र सिर िलृद् 
भएकला कलारण्े ि््ो पर  ररक् भएको िलालनने ्ैछन । 

६. शुक्लागण्डकी नगरपलाि्कलाकला स्लानीर कि्यचलारीको सिलारोजनको आिलारः
यस ऐन ्बिोलजि स्लानीय िहकला किथ्ि लारीहरुको सिलायोजन कलायि गरलाथि रहेलायको आिलारिला रििशः गररने्छ ः 
(क) हला्को पर िला िहिला सेिला गरेको जयेष्ठिला, 
(ख) हला्को परभनरला ि््ो पर िला िहिला सेिला गरेको जयेष्ठिला, 
(ग) उिरेको जेष्ठिला । 

७. कि्यचलारी हलािजर हुनु पनने एरलं्ा िजमिेरलारी िदनु पननेः 
(१) यस ऐन ्बिोलजि सिलायोजन  भएकला किथ्ि लारीहरु्े  सिलायोजन गररएको पर िला िहिला  कलािकलाज गनुथि पनने्छ । 
(२) उपलनयि (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिला पलन सिलायोजन हुरँलाकला  ्बखि रहेलायको अिस्ला रहकेो 

किथ्ि लारी्े रहेलायको अिलि सिलाप्त भएपल्छ सिलायोजन  भएको पर िला िहिला हलालजर हुनपुनने्छ ः 
(क) प्रसलुि ल्बरला िला प्रसलुि सयलाहलार ल्बरलािला ्बसेको किथ्ि लारी्े तयसिो ल्बरला  सिलाप्त भएको, 
(ख) लकररयला ल्बरलािला ्बसेको किथ्ि लारी्े तयसिो ल्बरला सिलाप्त भएको, 
(ग) लन्म्बनिला रहकेो किथ्ि लारी्े तयसिो लन्म्बन सिलाप्त भएको, 
(घ) असलािलारण िला अधययन ल्बरलािला ्बसेको किथ्ि लारी्े तयसिो ल्बरला सिलाप्त  भएको, 
(ङ) ल्बरलािी परी असपिला् भनलाथि भएको किथ्ि लारी्े कलायलाथि्यिला हलालजर  भएपल्छ । 

(३) यसरी सिलायोजन हुने किथ्ि लारीहरु्लाई सिलायोजन भएको पत्र लरने ि्ला हलालजर गरलाई लजमििेलारी लरने कलायथि 
नगरपलाल्कलाको प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े गनुथिपनने्छ ।
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पररच्ेद ३

स्लारी पदिला कलार्यरत कि्यचलारीहरु्े पलाउने अरकलाश सिुरिला
१२. स्लारी पदिला कलार्यरत कि्यचलारीहरु्े पलाउने अरकलाश सिुरिलाः 

(१) स्लायी परिला कलायथिरि किथ्ि लारीहरु्े अिकलाश हुरँला िला रलालजनलािला गरी  सेिला्बलाट अ्ग हुरँला पलाउने उपरलान 
सलुििला रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ ः 

(क) ५ रलेख १० िषथिसमि सेिला अिलि परुला भएिला प्रलि िषथि लनलित्त खलाइपलाई  आएको आिला िलहनलाको ि््ब 
्बरला्बरको रर्े हुन आउने रकि । 

(ख) १० रलेख १५ िषथिसमि सेिला अिलि परुला भएिला प्रलि िषथि खलाइपलाई  आएको एक िलहनलाको ि््ब ्बरला्बरको 
रर्े हुन आउने रकि । 

(ग) १५ रलेख २० िषथिसमि सेिला अिलि परुला भएिला प्रलि िषथि खलाइपलाई  आएको ्ेडढ िलहनलाको ि््ब ्बरला्बरको 
रर्े हुन आउने रकि । 

(घ) २० रलेख २५ िषथिसमि सेिला अिलि परुला भएिला प्रलि िषथि खलाइपलाई  आएको रईु िलहनलाको ि््ब ्बरला्बरको 
रर्े हुन आउने रकि । 

(ङ) २५ िषथिभनरला ्बढी िषथिसमि सेिला अिलि परुला भएिला प्रलि िषथि खलाइपलाई  आएको सलाढे रईु िलहनलाको ि्ि 
्बरला्बरको रर्े हुन आउने रकि । 

(२) स्लायी किथ्ि लारीहरुको अिकलाश हुरँला िला रलालजनलािला लरई सेिला्बलाट लनितृ्त  हुरँला पलाउने उप्लार ख्थि, ल्बरलािी ल्बरला, 
घर ल्बरला ्गलायिकला सलुििला संघीय र प्रलारलेशक कलाननुहरु्लाई आिलार िलानी गणनला गररने्छ ।  

पररच्ेद ४
करलार सेरलािला कलार्यरत कि्यचलारीहरुको वररस्लापन समबनिी वररस्ला ः

१३.  करलार सेरलािला कलार्यरत कि्यचलारीहरु्े पलाउने अरकलाश  सिुरिला ः 
शकु्लागण्डकी नगर कलायथिपलाल्कला कलायलाथि्य र ि्डला कलायलाथि्यहरुिला सेिला करलारिला  कलायथिरि किथ्ि लारीहरु्े पलाउने 
अिकलाश सलुििला लनमन ्बिोलजि हुने्छ ः 

(क) ५ रलेख १० िषथि सेिला अिलि परुला गरेकला किथ्ि लारी्लाई आफू्े कलाि गरेको प्रतयेक  िषथिको लनलित्त िलालसक ि््ब 
सके्को आिला िलहनला ्बरला्बरको रकि, 

(ख) १० रलेख २० िषथि सेिला अिलि परुला गरेकला किथ्ि लारीको हकिला आफू्े कलाि गरेको प्रतयेक िषथिको लनलित्त 
िलालसक ि््ब सके्को  १ िलहनला ्बरला्बरको रकि, 

(ग) २० िषथिभनरला िलाल् अिलि परुला गरेकला किथ्ि लारी्लाई प्रतयेक िषथिको लनलित्त प्रतयेक  १.५ िलहनलाको ि््ब 
्बरला्बरको रकि, 

१४.(१) सलालिककला स्लालनय लनकलाय रलेख सेिला करलारिला अटुट रुपिला कलायथिरि किथ्ि लारी र नगरप्रहरी्लाई सलािलालजक 
सरुक्षला कोषिला आिद् गररने्छ ।

(२) यस रफलाको प्रयोजनको ्लालग किथ्ि लारीको िफथि ्बलाट गनुथि पनने योगरलान ि्ला  नगरपलाल्कलाको िफथि ्बलाट गनुथि पनने 
योगरलान संघीय कलाननु्ेिोके्बिोलजि नै हुने्छ । 

(३) नेपला् सरकलार्े स्लानीय िहिला करलार सेिलािला कलायथिरि किथ्ि लारी्लाई स्लायी लनयलुक्कला ्लालग पररपत्र गरेको 
अिस्लािला सलालिककला स्लालनय लनकलाय रलेख सेिला करलारिला अटुट रुपिला कलायथिरि किथ्ि लारी्लाई लिशषे 
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प्रला्लिकिला लरईने्छ ।

पररच्ेद ५ 
कि्यचलारीको सेरलाकला शत्यहरु समबनिी

१५. िबदला, कलाज ्गलारतकला सिुरिला समबनिीः 
(१) स्लानीय िहको ्लालग भनी संघीय ्ोक सेिला आयोग्े परपलूिथि गरी, अनय  स्लानीय िह्बलाट सरुिला भ ैआएकला 

किथ्ि लारी्े पलाउने ल्बरला, कलाज जसिला सलुििला यस  नगरपलाल्कलाकला स्लायी किथ्ि लारी्े पलाए सरह हुने्छ । 
(२) नगरपलाल्कलािला कलायथिरि स्लायी किथ्ि लारी्े पलाउने ल्बरला, कलाज जसिला सलुििला  संघीय र प्रलारलेशक कलाननुिला 

िोलकए ्बिोलजि हुने्छ । 
(३) नगरपलाल्कलािला कलायथिरि सेिला करलार ि्ला जयला्लारलारी किथ्ि लारी्े पलाउने  ल्बरला, कलाज जसिला सलुििला संघीय सेिला 

करलार सम्बनिी लनरनेलशकला ्बिोलजि गररने करलार सम्झौिला ि्ला लनयलुक् पत्रिला उ््ेख गरे्बिोलजि हुने्छ । 
१६. स्लानीर सेरलाकला कि्यचलारीहरु्लाई िदइने सजलार समबनिी ः 

(१) स्लानीय िहको ्लालग भनी संघीय ्ोक सेिला आयोग्े परपलूिथि गरी, अनय  स्लानीय िह्बलाट सरुिला भ ैआएकला 
किथ्ि लारी्लाई लरइने सजलाय सम्बनिी वयिस्ला र  तयसको आिलार संघीय र प्रलारलेशक कलाननु ्बिोलजि हुने्छ,  

(२) नगरपलाल्कलािला कलायथिरि स्लायी किथ्ि लारी्लाई लरइने सजलाय सम्बनिी वयिस्ला  र तयसको आिलार संघीय,प्रलारलेशक 
कलाननु्बिोलजि हुने्छ । 

१७. स्लानीर सेरलािला कलार्यरत कि्यचलारीको सिर पला्नला र आचरण समबनिी वररस्लाः 
(१)  नगरपलाल्कलािला कलायथिरि किथ्ि लारीको सिय पला्नला सम्बनिी प्र्बनि ि्ला आ्रण  सम्बनिी वयिस्ला संघीय र 

प्रलारलेशक कलाननु ्बिोलजि हुने्छ । 
१८. स्लानीर सेरलािला कलार्यरत कि्यचलारीको अरकलाश समबनिी वररस्लाः 

(१) यस ऐनिला अनय्ला वयिस्ला भएको ्बलाहके नगरपलाल्कलािला कलायथिरि स्लायी किथ्ि लारीको अिकलाश उिरे 
संघीय,प्रलारलेशक कलाननु्बिोलजि हुने्छ ।यसिो किथ्ि लारी्लाई अिकलाश हुनभुनरला ६ िलहनला पिूथि नै कलायलाथि्य्े 
सोको जनलाउ पत्र लरने्छ । 

१९. सरलास्थर सेरला तफ्य कला कि्यचलारी समबनिी  वररस्लाः 
(१) नगरपलाल्कलािला कलायथिरि सिलास्थय सेिला िफथि कला स्लायी किथ्ि लारीहरुको सेिलाको शिथि संघीय ि्ला प्रलारलेशक 

कलाननु्बिोलजि हुने्छ । 
(२) अनय स्लानीय िहको रर्बनरीिला स्लायी लनयलुक् भई यस नगरपलाल्कलािला सरुिला भई आएकला सिलास्थय सेिला 

िफथि कला किथ्ि लारीहरुको सेिलाको शिथि संघीय ि्ला प्ररशे कलाननु ्बिोलजि हुने्छ । 
पररच्ेद ६

िरिरि
२०. दरबनदीको अि्भ्ेख त्ला दलािरतर वररस्लापनः 

(१) यस ऐन ्बिोलजि किथ्ि लारी सिलायोजन भई सकेपल्छको तयसको अलभ्ेख नगरपलाल्कलाको किथ्ि लारी प्रशलासन 
शलाखला्े रलाखने्छ ।  

(२) यस ऐन ्बिोलजि सिलायोजन भएकला किथ्ि लारीहरुको लििरण  संघ ि्ला प्ररशे सरकलारको सम्बलनिि िनत्रला्यिला 
पठलाउन ुपनने्छ । 
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(३) यस ऐन ्बिोलजि किथ्ि लारी सिलायोजन भएको कलारण्े उतपनन  हुने आल थ्िक रलालयति सम्बनिी प्रसिलाि ऐनकला 

रफलाहरु कलायलाथिनियन भए पल्छ ्बसने नगरसभलािला पेश गनुथि पनने्छ । 
२१. अनर सेरला त्ला सििित रलाट सिलारोजन ्भइ नगरपलाि्कलािला कलार्यरत स्लारी कि्यचलारी्े पलाउने सिुरिला 

सलािरक बिोिजि प्रदलान गरीने् । 
२२. रसै ऐन बिोिजि हुनेः 

(१)  संघीय ्ोक सेिला आयोग्े गरेको परपलूिथि  प्रकृयलािला सफ् भई अनय स्लानीय िह्बलाट सरुिला भई आएकला 
किथ्ि लारी एिं स्लानीय  सेिलाको स्लायी परिला कलायथिरि किथ्ि लारीहरुको ल्बरला, कलाज, आ्रण सम्बनिी प्र्बनि,  
लिभलागीय सजलाय लरने वयिस्ला जसिला प्रलाििलान संघीय ि्ला गण्डकी प्ररशेको कलाननु्बिोलजि हुने्छ । 

२३. आरशरक वररस्ला िि्लाउनेः 
(१) यो ऐन कलायलाथिनियन गनने रिििला कुनै कलठनलाई उतपनन भएिला नगर कलायथिपलाल्कला्े आरशे पत्र जलारी गरी तयसको 

सिलािलान गनने्छ ।  
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको आरशे स्लानीय रलाजपत्रिला प्रकलालशि गररने्छ ।  

२४. िनरि त्ला कलार्यिरिि बनलाउने अििकलारः रो ऐन कलारला्यनररन गन्यकला ्लािग नगरपलाि्कला्े  आरशरक 
िनरि त्ला कलार्यिरिि बनलाई ्लागु गन्य सकने् । 

अलाज्ला्े
गंगला्ला् सिुेरी

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलिको कलायथिसञ्ला्न कलायथिलिलि, २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                       सखंरला ः ४    ििित ः २०७८/०४/०८

प्रसिलािनलाः शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्बलाट सञ्ला्न हुने लिकलास योजनला ि्ला कलायथिरििको प्रभलािकलारी कलायलाथिनियनकला ्लालग 
स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन, २०७४ को रफला १६ को उपरफला (४) खण्ड (ख) िला भएको बयिस्ला ्बिोलजि गररने अनगुिन 
ि्ला सपुररिेक्षण कलायथि्लाई बयिलस्ि र प्रभलािकलारी िु् यलाउन िलाञ्छनीय भएको्े, शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रशलासकीय 
कलायथिलिलि लनयलिि गनने ऐन, २०७६ को रफला ४ र शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ज्स्ोि ऐन २०७८ ्े लरएको अलिकलार 
प्रयोग गरी नगरसभला्े रहेलायको कलायथिलिलि ्बनलाई ्लाग ूगरेको ्छ ।

पररच्ेद-१
प्रलारिम्भक

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भः 
(१) यस कलायथिलिलिको नलाि " शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलिको कलायथिसञ्ला्न 

कलायथिलिलि, २०७८" रहकेो ्छ।
(२) यो कलायथिलिलि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको स्लानीय रलाजपत्रिला प्रकलाशन भएको लिलिरलेख प्रलारमभ हुने्छ ।

२. परर्भलाषला: लिषय िला प्रसङ्ग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस कलायथिलिलििला,
(क) "प्रिखु" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु सम्झन ुप्छथि ।
(ख) "अनगुिन" भननला्े नीलि, योजनला, कलायथिरिि ि्ला आयोजनलाहरूिला ्गलानी ि्ला सलािनको प्रिलाह उल्ि ढङ्ग्े भए, 

नभएको िला अपेलक्षि नलिजला हलालस् भए, नभएको सम्बनििला यस कलायथिलिलि ्बिोलजि गररने लनरनिर िला आिलिक 
रुपिला गररने लनगरलानी, सू् नला सङ्क्न,

लिशे्षण ि्ला सिुलारलातिक कलायथि सम्झन ुप्छथि ।
(ग) “कलायथिरिि" भननला्े नगरपलाल्कला्बलाट सञ्ला्न हुने कलायथिरिि सम्झन ुप्छथि र सो शबर्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला 

क्षेत्रलभत्र गैर सरकलारी संस्ला ए्बि ्सलािरुलालयक संस्ला्बलाट सञ्लाल्ि कलायथिरिि सििे्लाई जनलाउँ्छ ।
(घ) "कलायथिपलाल्कला" भननला्े नगर कलायथिपलाल्कला सम्झन ुप्छथि ।
(ङ) “नलागररक सिलाज" भननला्े नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र नलागररक सिलाजको रुपिला रिलाथि भएकला िला नभएकला नलागररक अलिकलारकला 

्लालग कृयलालश् संस्ला िला वयलक् सम्झन ुप्छथि ।
(्) “प्रलििेरन" भननला्े यस कलायथिलिलि ्बिोलजि ियलार गररने अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण कलायथिको
नलिजला सिलािेश गररएको रसिलािेज सम्झन ुप्छथि ।
्छ) “योजनला" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्बलाट सञ्ला्न हुने लिकलास लनिलाथिण कलायथि सम्झन ु प्छथि र सो शबर्े 

नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र गैर सरकलारी संस्ला ए्बि ्सलािरुलालयक संस्ला्बलाट सञ्लाल्ि लिकलास लनिलाथिण कलायथि सििे्लाई 
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जनलाउँ्छ ।

(ज) “सलिलि" भननला्े रफला ४ ्बिोलजिको सलिलि सम्झन ुप्छथि ।
(्झ) "सपुररिेक्षण" भननला्े अपेलक्षि नलिजला हलालस् गनथि यस कलायथिलिलि ्बिोलजि सलिलि िला सो कलािको लनलित्त लजमििेलार 

किथ्ि लारी िला परलालिकलारी्बलाट गररने स््गि लनरीक्षण िला ्केजलँा् िला रेखरखे सम्बनिी कलायथि सम्झन ुप्छथि ।
(ञ) "संयोजक" भननला्े सलिलिको संयोजक सम्झन ुप्छथि ।

पररच्ेद-२
सििितको गठन त्ला कलाि, कत्यवर र अििकलार

३. अनुगिन त्ला सपुरररेषिण सििितः 
(१) योजनला ि्ला कलायथिरििको ्लागि, पररिलाण, सिय सीिला र गणुसिरीयिलाको आिलारिला अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण लरनकला 

्लालग रहेलाय ्बिोलजिको अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलि रहने्छ:-
(क) शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको उपप्रिखु- संयोजक
(ख) कलायथिपलाल्कला्े िोकेकला एक जनला िलह्ला सलहि कलायथिपलाल्कलाकला सरसयहरु िधये्बलाट रईु जनला- सरसय
(ग) प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि- सरसय
(घ) पिुलाथििलार लिकलास शलाखला प्रिखु- सरसय
(ङ) प्रिखु, योजनला ि्ला अनगुिन शलाखला - सरसय सल्ि
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको सलिलििला आिशयकिला अनसुलार नलागररक सिलाजकला प्रलिलनलि, सञ्लारकिशी र सम्बलनिि 

क्षेत्रकला लिज््लाई आिनत्रण गनथि सलकने्छ ।
(३) सलिलि्े आफनो कलाि्लाई ल्छटो्छररिो र प्रभलािकलारी ्बनलाउन कलायथिपलाल्कला्बलाट सलिलििला प्रलिलनलिति गनने सरसय 

िधये्बलाट संयोजक रहने गरी लिषयगि रुपिला अनगुिन टो्ी गठन गरी लजमििेलारी िोकन सकने्छ ।
(४) यस रफला ्बिोलजि स््गि अनगुिन गरलाथि समिलनिि योजनला ि्ला कलायथिरिि कलायलाथिनियन िला सपुररिेक्षणिला सं्गन 

किथ्ि लारी्लाई सहभलागी गरलाउन ुपनने्छ।
४. सििितको कलाि, कत्यवर र अििकलारः 

(१) योजनला ि्ला कलायथिरिि्बलाट अपेक्षला गररएको नलिजला प्रलालप्तकला ्लालग सहजीकरण गनने अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलिको 
प्रिखु लजमििेलारी हुने्छ ।

(२) उपरफला (१) िला उल््लखि कलािकला अलिररक् सलिलिकला अनय कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ:-
(क) नगरपलाल्कला्बलाट सञ्लाल्ि योजनला ि्ला कलायथिरिि अनगुिनकला ्लालग िलालषथिक कलायथििलाल्कला ियलार गरी 

कलायथिपलाल्कला्लाई जलानकलारी लरने,
(ख) कलायथििलाल्कला अनसुलार लनयलिि र आिशयकिला अनसुलार आकलसिक अनगुिन ि्ला लनरीक्षण गनने,
(ग) अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन आिशयकिला अनसुलार सलिलिकला कृयलाक्लापहरुिला लिज््लाई 

सं्गन गरलाउने,
(घ) अनगुिन समपनन भएको सलाि लरनलभत्र सोको प्रलििेरन कलायथिपलाल्कलािला पेश गरी कलायथिपलाल्कलाको ्ैबठकिला ्छ्फ् 

गनने गरलाउने,
(ङ) अनगुिनको रिििला रलेखएकला लिषयिला सिुलारकला ्लालग सम्बलनिि प्रलालिलिक ि्ला सम्बद् उपभोक्ला सलिलि, 

परलािशथिरलािला ए्बि ्लनिलाथिण वय्बसलायी्लाई लनरनेशन लरने,
(्) योजनला ि्ला कलायथिरिि कलायलाथिनियनको सनरभथििला रखेला परेकला लििलार िला सिसयलाहरुको सिलािलानकला ्लालग आिशयक   

सिनिय र सहजीकरण गनने,
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(्छ) योजनला ि्ला कलायथिरििको अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षणको रिििला कुनै लहनलालिनला, अलनयलिििला िला िोलकएको गणुसिर 

र पररिलाण नभएको वयहोरला यलकन हुन आएिला आिशयक कलार्बलाहीको ्लालग रलायसलहि कलायथिपलाल्कलािला पेश गनने,
(ज) अनगुिन कलायथिको िलालषथिक प्रलििेरन ियलारी गरी आल्थिक िषथिको अलनिििला कलायथिपलाल्कलािला पेश गनने,
(्झ) सलिलिको िलालषथिक प्रलििेरन प्रतयेक िषथिको श्लािण िलहनलालभत्र कलायलाथि्यको िे्बसलाइट र अनय उपयकु् िलाधयि्बलाट 

सलािथिजलनक गनने बयिस्ला लि्लाउने ।
पररच्ेद-३

अनुगिन त्ला सपुरररेषिण समबनिी वररस्ला
५. रोजनला त्ला कलार्यक्रिको रगगीकरणः 

(१) अनगुिन ि्ला सपुरीिेक्षणकला ्लालग योजनला ि्ला कलायथिरिि्लाई लिषयगि क्षेत्रकला आिलारिला रहेलाय ििोलजि िगशीकरण 
गररने्छ:-

(क) पिूलाथििलार लिकलास योजनला,
(ख) ्िेनलािू् क, क्षििला अलभिलृद् र सीप लिकलास सम्बनिी कलायथिरिि,
(ग) सिरोजगलार ि्ला उतपलारनिू् क र उद्यिशी्िला प्रिद्थिन गनने योजनला र कलायथिरिि ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि गररएको िगशीकरण एिि ्योजनला ि्ला कलायथिरिििला गररने ्गलानी सििेकला आिलारिलासलिलि्े 
अनगुिनको प्रला्लिकिला लनिलाथिरण गनथि सकने्छ ।

(३) उपरफला (१) ्बिोलजि गररने अनगुिन ि्ला सपुरीिेक्षणको ्लालग ्ेबग्ला्ेबग्ै ढलँा्ला र लिलिको प्रयोग गनथिसलकने्छ ।
६. अनुगिन गदला्य धरलान िदनुपननेः अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलि्े यस कलायथिलिलि ्बिोलजि योजनला ि्ला कलायथिरििहरुको 

अनगुिन गरलाथि रहेलायकला लिषयिला धयलान लरन ुपनने्छ:-
(क) कलायथििलाल्कला अनसुलार कलाि भए नभएको एकीन गनने,
(ख) कलािको िोलकएको पररिलाण, ्लागि र गणुसिर कलायि गरलाउने,
(ग) योजनला िला कलायथिरििको ल्डजलाइन िला कलायलाथिनियनको रिििला भएकला ग्िी िला किजोरी ितकला् सिुलार गरी सलािथिजलनक 

कोषको अपवयय हुन्बलाट रोकने,
(घ) अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण कलायथि्लाई पलाररशशी र सहभलालगिलािू् क ्बनलाई नलागररकिला नगरपलाल्कला्े गनने लिकलास लनिलाथिण 

कलायथिप्रलि सकलारलातिक भलािनलाको लिकलास गरलाउने ।

७.अनुगिन िरिि: 
(१) सलिलि्े नगरपलाल्कला्बलाट सञ्लाल्ि ए्बि ्नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र गैर सरकलारी संस्ला्बलाट सञ्लाल्ि योजनला ि्ला 

कलायथिरििहरुको अनगुिन गनने्छ र उक् अिस्लािला नगरपलाल्कलाको समिलनिि शलाखलाप्रिखु्लाइथि सिलािेश गररने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण गरलाथि सलिलि्े रहेलायकलािधये आिशयकिला अनसुलार कुनै िलास्ैब लिलिको 

प्रयोग गनथि सकने्छ:-
(क) कलायलाथिनियनिला सं्गन वयलक् सिहू िला लनकलाय्बलाट लनयलिि प्रलि्ेबरन ल्ने,
(ख) स््गि अि्ोकन गनने,
(ग) ्लाभलालनिि िगथि ि्ला सरोकलारिला्लाहरुसँग ्छ्फ् गनने,
(घ) नलागररक सिलाजकला संस्ला ि्ला आिसञ्लारकला िलाधयि परर्ला्न गनने,
(ङ) सलािथिजलनक परीक्षण ि्ला सलािथिजलनक सनुिुलाई आयोजनला गनने,
(्) योजनलाको प्रलालिलिक परीक्षण गनने,
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(्छ) सेिलाग्लाही सनिषु्टी सिनेक्षण ि्ला सलिलि्े उपयकु् ठहर गरेकला अनय लिलिहरु ।

(३) उपरफला (२) िला उल््लखि लिलिकला अलिररक् कुनै योजनला िला कलायथिरििको सम्बनििला अनय िररकला्बलाट पषृ्ठपोषण, 
प्रलिकृयला िला स्ुझलाि प्रलाप्त भएको अिस्लािला सलिलि्े तयसिो लिषयको अलभ्ेख रलाखी ि्थयगि लिशे्षणको आिलारिला 
आिशयक कलारिलाही अलघ ्बढलाउन सकने्छ ।

८.र्डलासतरीर अनुगिन सििितः 
(१) ि्डलासिरिला सञ्ला्न गररने योजनलाको ्लागि, पररिलाण, सिय सीिला र गणुसिरीयिलाकला आिलारिला अनगुिन गरी 

आिशयक पषृ्ठपोषण लरनकला ्लालग रहेलाय ्बिोलजिको ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि रहने्छ:-
(क) सम्बलनिि ि्डलाको ि्डलाधयक्ष  -संयोजक
(ख) ि्डला सलिलिकला सरसयहरु     -सरसय
(ग) ि्डला सल्ि  -सरसय सल्ि

(२) ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्े आिशयकिला अनसुलार सम्बलनिि योजनला हनेने प्रलालिलिक किथ्ि लारी्लाई ्ैबठकिला आिनत्रण 
गनथि सकने्छ ।

(३) ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्े अनगुिनको रिििला रलेखएकला लिषयकला सम्बनििला सलिलि्लाई लनयलिि रुपिला जलानकलारी 
गरलाउन ुपनने्छ ।

९. उप्भोक्ला सििितबलाट अनुगिन गननेः 
(१) िोलकएको गणुसिर ि्ला पररिलाण कलायि गरी लनिलाथिररि सियिला योजनला समपनन गनथि उपभोक्लाहरुको भे् ला्बलाट कमिीिला 

एक जनला िलह्ला सलहि ्बढीिला पलँा् सरसयीय अनगुिन सलिलि गठन गनुथिपनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको अनगुिन सलिलि गठन गनने कलायथि उपभोक्ला सलिलि गठन गरलाथि कै सियिला गनुथिपनने्छ ।
(३) यस रफला ्बिोलजि गलठि अनगुिन सलिलिको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ:-
(क) योजनलाको कलायलाथिनियनिला रलेखएकला िलािला, वयििलान र सिसयला सिलािलानकला ्लालग आिशयक सहजीकरण गनने,
(ख) योजनला कलायलाथिनियन िोलकएको पररिलाण, गणुसिर र कलायथििलाल्कला अनसुलार भए नभएको एकीन गनने र नभएको अिस्लािला 

सम्बलनिि पक्ष्लाइ स्िे गरलाउने,
(ग) सलिलि र ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्बलाट गररने अनगुिन ि्ला सपुरीिेक्षणिला आिशयक सिनिय र सहजीकरण गनने,
(घ) योजनलाको सफ् कलायलाथिनियनकला ्लालग आिशयक अनय कलायथिहरु गनने ।

(४) उपभोक्ला सलिलि्े योजनलाको अलनिि भकु्लानी िलाग गरलाथि यस रफला ्बिोलजिको सलिलिको अनगुिन प्रलििेरन सं्गन 
गनुथिपनने्छ ।

१०.अनुगिन तलाि्कला तरलार गनु्यपनने: 
(१) सलिलि्े योजनला कलायलाथिनियन िलाल्कला अनरुुप हुने गरी िलालषथिक अनगुिन िलाल्कला ियलार गनुथि पनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ििोलजि ियलार भएको िलाल्कला्लाई सलिलि्बलाट लनणथिय गरलाई कलायथिपलाल्कला सिक्ष पेश गनुथिपनने्छ ।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजि पेश हुन आएको िलाल्कला उपर आिशयक ्छ्फ् गरी कलायथिपलाल्कला्े आिशयक पषृ्ठपोषण 

लरन सकने्छ ।
(४) यस रफला ्बिोलजि ियलार भएको अनगुिन िलाल्कला सम्बलनिि उपभोक्ला सलिलि, लनिलाथिण वयिसलायी,आपलूिथिकिलाथि, सेिला 

प्ररलायक, समिलनिि ि्डला सलिलि र सपुरीिेक्षणको ्लालग िोलकएको किथ्ि लारी्लाई अलग्ि रुपिला उप्बि गरलाउन ुपनने्छ ।
११.अनुगिन कलार्यको ्लािग स्ोतको प्रबनिः

(१) अनगुिन कलायथििलाल्कला ्बिोलजि सलिलिको कलायथि लजमििेलारी परुला गनथि आिशयक पनने स्ोि सलािनको प्र्बनि कलायथिपलाल्कला्े 
िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिििला सिलािेश गरी गनुथिपनने्छ ।
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(२) सिीकृि िलालषथिक ्बजेटकला आिलारिला कलायथििलाल्कला ििोलजि अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षणको ्लालग आिशयक स्ोि 

सलािनको वयिस्लापन गनने लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ ।
(३) अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण कलायथििला सं्गन रहने सलिलिकला परलालिकलारीको भत्तला ि्ला अनय सलुििला सम्बनिी वयिस्ला 

प्र्ल्ि प्ररशे कलाननूको अिीनिला रही कलायथिपलाल्कला्े िोके्बिोलजि हुने्छ ।
१२. पूरला्यिलार िरकलास रोजनलाको अनुगिनः 

(१) सलिलि्े पिूलाथििलार लिकलास सम्बनिी योजनलाको प्रकृलि र आकलार हरेी समभि भएसमि लनिलाथिण कलायथि प्रलारमभ हुनपुिूथि, 
लनिलाथिणलािीन अिस्ला र लनिलाथिण समपनन भएपल्छ गरी िीन ्रणिला अनगुिन गनुथि पनने्छ ।

 (२) उपरफला (१) ्बिोलजि लनिलाथिण कलायथि प्रलारमभ हुन ुअलघ गररने अनगुिन रहेलायकला लिषयिला केलनरिि रहीअनसुू् ी १ को 
ढलँा्लािला गनुथि पनने्छः 
(क) योजनलाको सिीकृि ्लागि र ्लागि वयहोनने स्ोि,
(ख) योजनला कलायलाथिनियन गररने स्लान,
(ग) ्लाभग्लाही सिरुलायकला सरोकलारकला लिषयहरु,
(घ) लनिलाथिण गररने संर्नलाको लकलसि, आकलार िला पररिलाण, ल्डजलाइन, गणुसिर,
(ङ) आिशयक पनने लनिलाथिण सलािग्ी ि्ला जनशलक्को आपिूशी स्ोि र सोको गणुसिर,
(्) सिीकृि ्लागि अनिुलान ि्ला ल्डजलाइनिला आउन सकने संभलालिि पररििथिन ि्ला जोलखि।

(३) सलिलि्े पिूलाथििलार योजनलाको लनिलाथिणिीन अिस्लािला रहेलायकला लिषयिला केलनरिि रही अनसुू् ी २ को ढलँा्लािलाअनगुिन 
गनुथिपनने्छ:-
(क) योजनला कलायलाथिनियन िोलकएको गणुसिर, ्लागि र सिय अनरुुप भए नभएको,
(ख) योजनला कलायलाथिनियनिला रलेखएकला ्बलािला अिरोि,
(ग) सम्झौिलाकला शिथिको पला्नला,
(घ) सलिलि्े आिशयक रखेकेला अनय लिषयहरु ।

(४) उपरफला (३) ्बिोलजिको अनगुिन गरलाथि तयसिो योजनला िला कलायथिरिि कमिीिला प्लास प्रलिशि भनरला ्बढी लनिलाथिणकलायथि 
समपनन भसैकेको हुन ुपनने्छ ।

(५) सलिलि्े पिूलाथििलार योजनलाको लनिलाथिण कलायथि समपनन भएपल्छ रहेलायकला लिषयिला केलनरिि रही अनसुू् ी ३ ्बिोलजिको 
ढलँा्लािला अनगुिन गनुथिपनने्छः-

(क) योजनला सिीकृि ल्डजलाइन अनसुलार समपनन भए नभएको,
(ख) सिीकृि ्लागि अनिुलान अनसुलार कलाि समपनन भए नभएको,
(ग) लनिलाथिण कलायथिको गणुसिर र सिय,
(घ) ल्डजलाइन िला ्लागििला पररििथिन भएको भए सोको औल्तय र सिीकृलिको अिस्ला,
(ङ) योजनला्बलाट अपेलक्षि प्रलिफ् प्रलाप्त हुन सकने अिस्ला भए नभएको,
(्) योजनलािला िोलकए ्बिोलजिको ्लागि सहभलालगिला र सम्झौिलाकला शिथिको पला्नला भए नभएको,
(्छ) योजनलाको सिग् उप्लबिको अिस्ला र रीगोपनला ।

१३.चेतनलािू्क, षिितला अि्भरिृधि र सीप िरकलास कलार्यक्रिको अनुगिनः सलिलि्े ्िेनलािू् क, क्षििला अलभिलृद् र 
सीप लिकलास समिनिी कलायथिरििको प्रगलि अनगुिन गरलाथि कलायथिरिि ्लागि, सहभलालगिला, सियलािलि, लसकलाइकला लिषयिसि ु
र ्लाभग्लाहीको पषृ्ठपोषण जसिला लिषय सिलािेश गरी अनसुू् ी ४ ्बिोलजिको ढलँा्लािला अनगुिन गनुथि पनने्छ ।

१४. सररोजगलार त्ला उतपलादनिू्क र उद्यिशी्तला प्ररधि्यन गनने रोजनला र कलार्यक्रिको अनुगिन: 
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सलिलि्े सिरोजगलार ि्ला उतपलारनिू् क र उद्यिशी्िला प्रिद्थिन गनने योजनला र कलायथिरििको प्रगलि अनगुिन गरलाथि ् लाभग्लाही 
सिरूलाय्े नगरपलाल्कला्बलाट प्रलाप्त ऋण िला अनरुलानको िलात्रला, प्ररलान गररएकला यनत्र औजलार र उपकरण ि्ला प्रलालिलिक 
सहलायिलाको प्रकृलि, प्रलाप्त सहलायिलाको उपयोगको अिस्ला, ्लाभग्लाहीको संखयला, सहभलालग्लाई उप्बि गरलाइएको 
सहयोगको पयलाथिप्तिला जसिला लिषयिला केलनरिि रही अनसुू् ी ५ ्बिोलजिको ढलँा्लािला अनगुिन गनुथि पनने्छ ।

१५. अनुगिनको तरलारीः 
(१) सरसय सल्ि्े सलिलिकला परलालिकलारी्लाई स््गि अनगुिनिला जलानअुलघ अनगुिन गररने योजनला ि्ला कलायथिरिि, जलाने 

र फलकथि ने सिय, भ्रिणको सिलारी सलािन ्गलायिकला लिषयिला जलानकलारी लरन ुपनने्छ ।
(२) स््गि अनगुिन गरलाथि सलिलि्े योजनला ि्ला कलायथिरििसँग सम्बलनिि ्लागि अनिुलान, सम्झौिला जसिला कलागजलािहरु 

ि्ला अनिुन स््को जलानकलारी ल्ने िसिीर लखचनको ्लालग कयलािरेला ्गलायिकला सलािनको सििे सलुनलचिििला गनुथि 
पनने्छ।

(३) सरसय सल्ि्े अनगुिनको रिििला योजनला ि्ला कलायथिरिि कलायलाथिनियनिला सं्गन उपभोक्ला सलिलि िला लनिलाथिण वयिसलायी, 
्लाभग्लाही सिहु र सपुररिेक्षणको ्लालग लजमििेलारी िोलकएको किथ्ि लारी्लाई अनगुिन स््िला उपलस्लिको ्लालग 
पिूथिसू् नला गनुथि पनने्छ । 

(४) सलिलि्े स््गि अनगुिन गरलाथि अधयक्ष/प्रिखु्लाई सििे अलग्ि जलानकलारी लरन ुपनने्छ ।
(५) सलिलि्े स््गि अनगुिनको रिििला गलाउँ/नगरपलाल्कला िला ि्डलाको लनिलाथि्निला लनकटिि प्रलिद्वनद्वी रहकेला उमिदे्वलार िला 

र्सँग आिद् वयलक् िला परलालिकलारी्लाई सििे सम्गन गरलाई पषृ्ठपोषण प्रलाप्त गनथि सकने्छ ।
पररच्ेद-४

प्रितरेदन समबनिी वररस्ला
१६. अनुगिन प्रितरेदन पेश गनु्यपननेः 

(१) सलिलि्े अनगुिन समपनन भएपचिलाि ्ैबठक ्बसी ्छ्फ् गनने र सो ्छ्फ् ि्ला स््गि अनगुिन्बलाट सङ्क्न 
गररएकला सू् नला ि्ला लििरण सििेकला आिलारिला प्रलििेरन ियलार गरी अनगुिन समपनन भएको लिलि्े सलाि लरनलभत्र 
कलायथिपलाल्कला सिक्ष पेश गनुथि पनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको प्रलििेरनिला अनगुिनको रिििला समिलनिि योजनला िला कलायथिरििको अिस्ला ्झल्कने गरी 
ल्इएकला िसिीर सििे सं्गन गनुथि पनने्छ ।

(३) यस रफला ्बिोलजिको अनगुिन प्रलििेरन सरसय सल्ि्े ियलार गनुथि पनने्छ ।
(४) यस रफला ्बिोलजि ियलार भएको प्रलििेरन सलिलिकला संयोजक िलाफथि ि ्छ्फ्को लनलित्त कलायथिपलाल्कला िैठकिला प्रसििु 

गररने्छ ।
(५) अनगुिन प्रलििेरन ्ेबगर सलिलिकला परलालिकलारी्लाई कुनै लकलसिको भत्तला िला सलुििला उप्बि गरलाइने ्ैछन ।

१७. अनुगिन प्रितरेदनिला सिलारेश गनु्यपनने िरषरः 
(१) अनगुिन सलिलि्े रफला १६ ्बिोलजि ियलार गररने अनगुिन प्रलििेरनिला रहेलायकला लिषयहरु सिलािेश गनुथि पनने्छ:-
(क) स्ोि सलािनको प्रलालप्त र प्रयोगकला रिििला सिीकृि ्बजेट र सिय िलाल्कला अनसुलार भए नभएको,
(ख) अपेलक्षि प्रलिफ्हरु सियि ैर ्लागि प्रभलािकलारी रुपिला हलालस् भए नभएको,
(ग) कलायलाथिनियनकिलाथिको कलायथिरक्षिला र ितपरिला के कसिो ्छ,
(घ) कलायलाथिनियनिला के कसिला सिसयला र ्बलािला वय्बिलानहरु रलेखएकला ्छन ्र लिनको सिलािलानकला लनलित्त के कसिला उपलायहरु 

अि्म्बन गनुथि प्छथि ।
(२) सलिलि्े रफला २२ को उपरफला (२) ्बिोलजि ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्े पेश गरेको प्रलििेरनिला उ््ेख भएकला 
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लिषय्लाई सििे आफनो प्रलििेरनिला सिलािेश गनथि सकने्छ ।

१८. प्रितरेदन उपरको कलाररलाहीः 
(१) सलिलि्े रफला १६ ्बिोलजि पेश गरेको प्रलििेरन उपर कलायथिपलाल्कलाको िैठकिला कमिीिला रईु िलहनलािला एक पटक 

्छ्फ् गनने वय्बस्ला लि्लाउन ुपनने्छ ।
(२) सलिलिको प्रलि्ेबरनको आिलारिला कलायथिपलाल्कला्े योजनला कलायलाथिनियनिला रलेखएकला त्रटुीहरु सचयलाउन ि्ला सिय र 

गणुसिर कलायि गनथि उपभोक्ला सलिलि, लनिलाथिण वय्बसलायी, परलािशथिरलािला ि्ला सम्बद् किथ्ि लारी्लाई आिशयक लनरनेशन 
लरन सकने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि कलायथिपलाल्कला्बलाट लरइएकला लनरनेशन पला्नला गनुथि सम्बलनिि पक्षको किथिबय हुने्छ ।
१९.्ुभक्लानी गदला्य धरलान िदनुपननेः 

(१) कलायलाथि्य्े योजनला िला कलायथिरििको अलनिि लकसिला भकु्लानी गरलाथि सलिलि िला ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि र उपभोक्ला 
सलिलि अनिगथििको अनगुिन सलिलि्े पेश गरेको अनगुिन प्रलििेरन सं्गन गनुथिपनने्छ ।

(२) योजनला िला कलायथिरििको अलनिि लकसिला भकु्लानी लरनअुलघ अनगुिन प्रलििेरन्े औ्यलाएकला गमभीर प्रकृलिकला लिषयहरुिला 
आिशयक सिुलार गरेको वयहोरला सम्बलनिि प्रलालिलिक्बलाट सलुनलचिि गररएको हुन ुपनने्छ ।

पररच्ेद-५
िरिरि

२०. अनुगिन गन्यसकनेः 
(१) यस कलायथिलिलििला अनयत्र जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिला पलन कलायलाथिपलाल्कला ि्ला प्रिखु्े नगरपलाल्कला्बलाट सञ्लाल्ि 

योजनला ि्ला कलायथिरििको आिशयकिला अनसुलार स््गि अनगुिन गनथि सकने्छ ।
(२) सलिलि्े ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्बलाट रफला ८ ्बिोलजि अनगुिन गररने योजनला ि्ला कलायथिरििको सििे आिशयकिला 

अनसुलार अनगुिन गनथि सकने्छ ।
२१.िजमिेरलारी तोकनुपननेः 

(१) कलायलाथि्य्े यस कलायथिलिलि ्बिोलजि गररने अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सम्बनिी कलायथिको सिनिय, सहजीकरण, 
कलायलाथिनियन र अलभ्ेख वयिस्लापन सम्बनिी कलायथिकला ्लालग योजनला शलाखला्लाई लजमििेलारी िोकन ुपनने्छ ।

(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिला पलन नगरपलाल्कलािला अनगुिन सम्बनिी कलािकला ्लालग ्ेबग्ै शलाखला िला 
एकलाइ रहकेो अिस्लािला उपरफला (१) ्बिोलजिको कलायथि लजमििेलारी सोही शलाखला िला एकलाइको हुने्छ ।

२२.कलार्यिरििको पला्नला गनु्यपननेः 
(१) ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्बलाट गररने अनगुिनिला सििे यस कलायथिलिलििला भएकला वय्बस्ला्लाई पला्नला गनुथिपनने्छ।
(२) ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलि्े अनगुिन गरी ियलार गरेको प्रलििेरनको एक प्रलि अनगुिन समपनन भएको सलाि लरनलभत्र 

सलिलि सिक्ष पेश गनुथिपनने्छ ।
२३. चेकि्ष्ट तरलार गन्य सकनेः सलिलि्े योजनला ि्ला कलायथिरििको स््गि अनगुिन गरलाथि यस कलायथिलिलििला भएको वय्बस्ला 

अनरुुप लििरण संक्नकला ्लालग अ्गगै ्केल्ष्ट ियलार गरी ्लाग ूगनथि सकने्छ ।
२४. सशंोिन रला हेरफेरः कलायथिपलाल्कला्े सलिलिसँगको परलािशथििला यस कलायथिलिलििला आिशयकिला अनसुलार संशोिन िला हरेफेर 

गनथि सकने्छ।
२५.बलािला अ््डकलाउ फुकलाउः यस कलायथिलिलि कलायलाथिनियनको रिििला कुनै िलािला उतपनन भएिला कलायथिपलाल्कला्े िलािला अ््डकलाउ 

फुकलाउन सकने्छ ।
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 अनुसचूी-१

(रफला १२ को उपरफला (२) सँग सम्बलनिि)
पूरला्यिलार िरकलास समबनिी रोजनलाको कलार्य प्रलारम्भ हुनु पूर्य गररने अनुगिनिला प्ररोग गररने ढलँाचला

रि.सं. लशषथिक लििरण
१. अनगुिन गररने योजनलाको नलाि
२. योजनलास््/ठेगलानला
३. योजनलाको सिीकृि ्लागि अनिुलान रु.
४ सम्झौिला रकि रु. कु् सम्झौिला रकि रु......

जनसहभलालगिला/्लागि सहभलालगिलाको रकि रु.
५ ्बहुिषशीय योजनलाको हकिला कु् ्लागिः        ्ला् ुआ.ि.को लिलनयोजन .........
६ योजनला सम्झौिला लिलिः
७ योजनला शरुु ि्ला समपन ्हुने लिलि शरुु हुने लिलि :........... समपनन हुने लिलि..........
८ ्लाभलालनिि जनसंङ्यला
९ कलायलाथिनियन गनने लनकलायको नलाि र समपकथि  वयलक् र 

समपकथि  नम्बर 
१० लनिलाथिण गररने संर्नलाको लकलसि,आकलार िला पररिलाण 
११ संर्नला लनिलाथिण भए ल्डजलाइन अनसुलारको फलाउण्ेडसन 

भए नभएको 
१२ आिशयक पनने लनिलाथिण सलािलाग्ी ि्ला जनशलक् 

आपिूशीको स्ोि र सोको गणुसिर 
१३ भौगोल्क एिं िलािलािरणीय जोलखि
१४ सिीकृि ्लागि अनिुलान ि्ला ल्डजलाइनिला आउन 

सकने संभलालिि पररििथिन ि्ला जोलखि 
१५ ्लाभग्ही सिरुलायको सरोकलारको लिषय,िलारणला र 

स्ुझलाि
१६ संनगन प्रलालिलिकको िलारणला 
१७ नलागररक सिलाज र रलाजनैलिक र्कला प्रलिलनलिको 

िलारणला 
१८ सलिलि/अनगुिनकिलाथिको लटपपणी र स्ुझलाि

नोटः
१. रि.सं. ९ िला उपभोक्ला सलिलि्बलाट कलायलाथिनियन भएको योजनला भए उपभोक्ला सलिलिको अधयक्षको नलाि र समपकथि  नम्बर रलाखने, गैरसरकलारी संस्ला/

सलािरुलालयक संस्ला्बलाट कलायलाथिनियन भएको योजनला भए सम्बलनिि संस्लाको िफथि ्बलाट िोलकएको समपकथि  वयलक्को नलाि र समपकथि  नम्बर र 
लनिलाथिण वयिसलायी्बलाट कलायलाथिनियनको भएको योजनला भए सम्बलनिि लनिलाथिण वयिसलायीको िफथि ्बलाट िोलकएको समपकथि  वयलक्को नलाि र समपकथि  
नम्बर उ््ेख गनने ।

२. रि.सं. १३ िलािलािरणीय िू् यलाङ्कन गनुथिपनने योजनला भए सो ्बिोलजि िू् यलाङ्कन भए नभएको र योजनला्बलाट अनय लसं्लाई, खलानेपलानी, स्डक 
जसिला स्लानीय सलािथिजलनक पिूलाथििलार ि्ला लनजी भौलिक पिूलाथििलारिला क्षिी पगुन सकने अिस्ला भए नभएको उ््ेख गनने ।
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अनुसचूी-२
(रफला १२ को उपरफला (३) सँग सम्बलनिि)

पूरला्यिलार रोजनलाको िनिला्यणिीन अरस्लािला गररने अनुगिनको क्रििला प्ररोग गररने ढलँाचला
                                                                                     अनगुिन गरेको लिलिः...................
१. योजनलाको नलािः ..........................
२. योजनला लनिलाथिणस््ः ..........................
३. योजनला लनिलाथिण शरुु लिलिः .......................... ४. योजनला समपनन हुनपुनने लिलिः ..........................
५. भौलिक प्रगलिः................प्रलिशि   ५. लित्तीय प्रगलि............. प्रलिशिः
६. सम्झौिला रकिः ..........................

हला्समि भकु्लानी रकिः ..........................
भकु्लानी ्बलँाकी रकिः ......................

७. योजनला कलायलाथिनियन िोलकएको गणुसिर, ्लागि र सिय अनरुुपः
 (क) भएको      (ख) नभएको
८. लनिलाथिण कलायथिको अिस्लाः

(क) लनिलाथिणस््िला आिशयक लनिलाथिण सलािग्ीको उप्बििला भए नभएको
(ख) उप्बि लनिलाथिण सलािग्ी िोलकएको गणुसिर ्बिोलजि भए नभएको
(ग) गणुसिर परीक्षण भए नभएको र भएको भए सोको नलिजला
(घ) आिशयक जनशलक्को पयलाथिप्तिला भए नभएको
(ङ) िशेीनरी औजलार र उपकरण वयिस्लापनको अिस्ला

 ९. योजनला कलायलाथिनियनिला रलेखएकला ्बलािला अिरोिः...........................
१०. योजनला कलायलाथिनियनिला सम्झौिलाकला शिथिको पला्नलाः (क) भएको   (ख) नभएको
 (ग) नभएको भए पला्नला नभएको लिषय र सोको कलारणः
११.कलायलाथिनियन गनने लनकलायको आलिकलाररक प्रलिलनलिको िलारणला र प्रलि्बद्िलाः ......................
१२.स्लानीय उपभोक्ला/नलागररकहरुको िलारणला िला प्रलिकृयलाः.......................
१३. सं्गन प्रलालिलिकको िलारणला र प्रलि्बद्िला :.........................
१४. अलघ््ो अनगुिनको रिििला लरइएकला स्ुझलाि कलायलाथिनियनको अिस्ला :.......................
१५. सलिलि/अनगुिनकिलाथिको लटपपणी,स्ुझलाि र लनरनेशन :..........................
अनुगिन गनने पदलाििकलारीहरु 
क) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ख) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ग) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
घ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ङ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
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cg';'rL–#

z'Snfu08sL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
b'n]uf}+8f, tgx'F, u08sL k|b]z

cg'udg tyf d'Nofª\sg k|ltj]bg

!_ cfof]hgfsf] gfd M
@_ cfof]hgfsf] k|sf/ M
#_ cfof]hgfsf] :yn M
$_ lgdf{0f JojzfoL÷pkef]Qmf ;ldltsf] gfd g+= M
%_ cfof]hgfsf] >f]t Joj:yfkg M

s_ ;+3Lo ;/sf/af6 x:tfGtl/t sfo{qmd /sd M
v_ k|b]z ;/sf/ ;zt{ cg'bfg /sd M
u_ gu/:t/Lo /sd M
3_ j8f:t/Lo /sd M
ª_ cGo M
r_ jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 k'l:tsf -/ftf] lstfa_ df pNn]lvt k]h g+= / l;=g+= M

^_ nfut cg'dfg :jLs[ltsf r/0f / ldltsf] ljj/0f M
s_ sfo{kflnsfsf] lg0f{o ldlt M
v_ gu/ k|d'v Ho" af6 :jLs[t ldlt M
u_ k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] gfd M
3_ n]vf k|d'v÷ n]vf clws[t÷ n]vfkfnsf] gfd M
ª_ zx/L k'jf{wf/ ljsf; dxfzfvf k|d'vsf] gfd M
r_ l;kmfl/; ug]{ OlGhlgo/sf] gfd M
5_ k]z ug]{ c= ;a–OlGhlgo/, ;a–OlGhlgo/ / OlGhlgo/sf] gfd M
h_ nfut cg'dfg :jLs[t ldlt M

&_ vl/b k|lqmof
s_ v'Nnf af]nkq
v_ l;N8 sf]6]zg÷ l;w} sf]6]zg
u_ nfeu|fxL ;d"x -pkef]Qmf ;ldlt_

*_ cfof]hgfsf] nfut tyf sfof{Gjog ;dofalw ;DalGw ljj/0f M

s"n nfut /sd ?=

;Demf}tf ldlt

sfof{b]z ldlt

z'?sf] sfo{ ;DkGg x'g] ldlt



51

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ४

Dofb yk adf]lhd ;DkGg x'g] ldlt

sfo{ ;DkGg ldlt

s'n k|flalws d'Nof+sg /sd ?=

;+3Lo÷k|b]z÷dxfgu/af6 Joxf]g]{ /sd ?=

hg;xeflutf÷hg>dbfg ?=

dd{t ;Def/ sf]if sf] /sd ?=

;fgfltgf vr{÷js{ rfh{ /sd ?=

s'n vr{ l;kmfl/z ePsf] /sd ?=

(_ :jLs[t cfof]hgfsf d'Vo lqmofsnfkx?sf] ljj/0fx? M

l;=g+= cfof]hgsf k|d'v lqmofsnfkx? OsfO{ kl/df0f nfut /sd ?= s}lkmot

!)_ cfof]hgfsf] k|ultsf] l:ylt

l;= 
g+=

k|d'v 
lqmofsnfkx?

OsfO{ kl/
df0f

ef}lts 
k|ult

ef}lts k|ult 
k|ltztdf

vr{ 
/sd ?=

ljQLo k|ult 
k|ltztdf

s}lkmot

!!_ nIo / k|ultsf] aLrsf] t'ngf

;'rs nIo k|ult nIo / k|ult larsf] 
cGt/sf] t'ngf

sf/0f ;d:of ;dfwfgsf nflu 
ul/Psf k|of;x?

!@_ cfof]hgfsf] u'0f:t/ ;DalGw ljZn]if0f -k|of]uzfnfaf6 k|fKt k|ltj]bgdf cfwfl/t_
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!#_ ljleGg ;/f]sf/jfnfx?sf] wf/0ffM

!$_ cfof]hgfaf6 k|fKt k|ltkmn

d'Vo d'Vo k|ltkmn

!%_ lg/LIf0f ug]{ cd'udg ;ldlt÷cfdlGqt ;b:ox?sf] ljj/0fM

l;=g+ gfd, y/, kb b:tvt ldlt

!&_ cfdlGqt ;b:ox?sf] ljj/0f M -ljifout zfvf÷dxfzfvf, ljifo ljz]if1_
!=
@=

!*_ :ynut lg/LIf0f tyf kmfon cWoog k>rft ;ldltsf] tk{maf6 cf}+nfOPsf d'Vo d'Vo ;'wf/fTds 
sfo{x?sf ljj/0fx?M
!(_ ;+rflnt cfof]hgsf] lan e'QmfgLsf] nflu ;ldltaf6 ul/Psf] l;kmfl/; Pj+ lgisif{ M
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अनुसचूी-४
(रफला १३ सँग सम्बलनिि)

चेतनलािू्क, षिितला अि्भरिृधि र सीप िरकलास कलार्यक्रिको अनुगिनको क्रििला प्ररोग गररने ढलँाचला

अनगुिन गरेको लिलि:.....................
१.कलायथिरििको नलािः.............................
२.कलायथिरिि सञ्ला्न स्लानः ि्डला नं............ स्लानः ..........
३.कलायथिरिि शरुु लिलिः......................  समपनन गनुथिपनने लिलिः
४.कलायथिरििको प्रकृलिः क. ्िेनलािू् क,  ख. क्षििला अलभिलृद्  ग. सीप लिकलास
५. कलायथिरििको कु् ्लागिः रु.................. कलायलाथि्य्बलाट उप्बि हुने रकि रु.............................
कलायलाथिनियन गनने लनकलायको ्लागि सहभलालगिला रु .......................
अनय लनकलाय्बलाट प्रलाप्त सहयोग रु.......................  ्लाभग्लाहीको सहभलालगिलाः रु..................
६.जमिला ्लाभग्लाही संखयलाः

िलह्ला परुुष जमिला रल्ि जनजलालि ब्लामहण क्षेत्री ििशेी िलुस्ि 
अ्पसंखयक

अपलाङ्गिला 
भएको

७. ्लाभग्लाहीहरुको लनयलिि उपलस्िी भए नभएको
८. कलायथिरिि कलायलाथिनियनिला गररएकला सम्झौिलाकला शिथिको पला्नलाः भएको   नभएको
९. कलायथिरििको खलाकला (्लाभग्लाही, कलायलाथिनियन िररकला, सिय र ्लागि) िला पररििथिन भएको भए सोको औल्तय र 
सिीकृलिको अिस्लाः......................
१०.कलायथिरिि्बलाट अपेलक्षि प्रलिफ् प्रलाप्त हुन सकने अिस्लाः....................
कलायथिरिििला िोलकए्बिोलजिको ्लागि सहभलालगिला र सम्झौिलाकला शिथिको पला्नला भए नभएको
१२.योजनलाको सिग् उप्लबिको अिस्ला र रीगोपनलाः............................
१३.्लाभग्लाही/नलागररकको िलारणला िला प्रलिकृयला
१४. कलायलाथिनियन गनने लनकलायको आलिकलाररक प्रलिलनलिको िलारणला र प्रलि्बद्िलाः..................
१५. ि्डला सलिलि िला ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलिको प्रलिकृयला भए:......................
१६.अनगुिनकिलाथिको लटपपणी, स्ुझलाि र लनरनेशनः .
अनगुिन गनने परलालिकलारीहरु 
क) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ख) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ग) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
घ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ङ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
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अनुसचूी-५

(रफला १४ सँग सम्बलनिि)
सररोजगलार त्ला उतपलादनिू्क र उद्यिशी्तला प्ररधिन गनने रोजनला र कलार्यक्रिको अनुगिन ढलँाचला

१. कलायथिरििको नलािः.........................
२.कलायथिरिि सञ्ला्न  ि्डला नं..............   स्लान................
३. कलायथिरिि शरुु लिलिः..........................   समपनन गनुथिपनने लिलिः.................
४. कलायथिरििको प्रकृलिः क. सिरोजगलार ि्ला उतपलारनिू् क  ख. उद्यिशी्िला प्र्बद्थिन गनने
५. कलायथिरििको कु् ्लागिः रु. ................   कलायलाथि्य्बलाट उप्बि हुने रकि रु..................
कलायलाथिनियन गनने लनकलायको ्लागि सहभलालगिला रु.........    अनय लनकलाय्बलाट प्रलाप्त सहयोग रु.................. 
्लाभग्लाहीको सहभलालगिलाः रु......................
६. जमिला ्लाभग्लाही संखयला

िलह्ला परुुष जमिला रल्ि जनजलालि ब्लामहण क्षेत्री ििशेी िलुस्ि 
अ्पसंखयक

अपलाङ्गिला 
भएको

७. कलायलाथि्य्बलाट सलािग्ी उप्बि गरलाइएको भएिला
सलािग्ीको लििरण पररिलाण उपयोगको अिस्ला कैलफयि
८. कलायथिरिि कलायलाथिनियनिला गररएकला सम्झौिलाकला शिथिको पला्नला भए/नभएको
९. कलायथिरिि्बलाट अपेलक्षि प्रलिफ् प्रलाप्त हुन सकने अिस्लाः भए/नभएको
१०.  कलायथिरिििला िोलकए ्बिोलजिको ्लागि सहभलालगिला र सम्झौिलाकला शिथिको पला्नलाः भए/नभएको
११. योजनलाको सिग् उप्लबिको अिस्ला र लरगोपनला :.............................
१२. िलाभग्ही/नलागररकको िलारणला िला प्रलिकृयला
१३. कलायलाथिनियन गनने लनकलायको आलिकलाररक प्रलिलनलिको िलारणला र प्रलि्बद्िला :...................
१४. ि्डला सलिलि िला ि्डलासिरीय अनगुिन सलिलिको प्रलिकृयला भए : .............................
१५. अनगुिनकिलाथिको लटपपणी,स्ुझलाि र लनरनेशन : .........................

अनगुिन गनने परलालिकलारीहरु 
क) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ख) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ग) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
घ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................
ङ) नलाि:..............................  पर:.................   रसिखि :.......................

अलाज्ला्े
गंगला्ला् सिुेरी

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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नयलालयक सलिलि्े उजरुीको कलारिलाही लकनलारला गरलाथि अपनलाउनपुनने कलायथिलिलिकला सम्बनििला वयिस्ला गनथि ्बनेको ऐन २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ५              ििित ः २०७८/०४/०८

प्रसतलारनलाः 
नयलालयक सलिलि्े प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि उजरुीको कलारिलाही र लकनलारला गरलाथि अपनलाउनपुनने कलायथिलिलि िय गरी सपष्टिला, 
एकरूपिला एिं पलाररलशथििला कलायि गरी कलाननूको शलासन ि्ला नयलाय प्रलिको जनलिश्लास कलायि रलाखीरहनको ्लालग 
प्र््निला रहकेो संघीय कलाननूिला भए रलेख ्बलाहके ् प कलाननूी वयिस्ला गनथि िलाञ्छनीय भएको्े, नेपला्को संलििलानको 
िलारला २२१ को उपिलारला (१) ्बिोलजि नगरसभला्े यो ऐन ्बनलाएको ्छ ।

पररच्ेद -१
प्रलारिम्भक

१.सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भः 
(१) यस ऐनको नलाि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला नयलालयक सलिलि (कलायथिलिलि सम्बनिी) ऐन, २०७८” रहकेो ्छ ।
(२) यो ऐन िरुूनि प्रलारमभ हुने्छ ।

२. परर्भलाषलाः लिषय िला प्रसङ्ग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस ऐनिला;
(क) “उजरुी” भननला्े सलिलि सिक्ष परेको उजरुी्बलाट शरुु भएको प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि सलिलि्े कलारिलाही र 

लकनलारला गनने उजरुी सम्झनपु्छथि ।
(ख) “खलामने”  भननला्े िोलकएको समपलत्तको िू् यलंाकन गरररला भयलाउने हर्लाई सम्झन ुपरथि्छ । 
(ग) “््न ््लाईलरने”  भननला्े लनणथिय पचिलाि हक अलिकलार प्रलाप्त भएको वयलक््लाई कुनै िसि ुिला समपलत्त भोग 

गनथि लरने कलायथि्लाई सम्झनपुरथि्छ ।
(घ) “जिलानि” भननला्े कुनै वयलक् िला समपलत्त्लाई नयलालयक सलिलि्े ्लाहकेो िखििला उपलस्ि िला हलालजर गरलाउन 

ल्एको लजमिला िला उत्तररलालयति्लाई सम्झनपुरथि्छ ।  
(ङ) “िलािे् ी”  भननला्े नयलालयक सलिलिको क्षेत्रलालिकलार लभत्रकला लििलारहरुिला समिलनिि पक्ष्लाई ि्ुझलाईने मयलार,  

सु् नला,  आरशे,  पजूशी िला जलानकलारी पत्र ररिपिूथिक ि्ुझलाउने कलायथि्लाई सम्झनपु्छथि । 
(्) “िलायरलाि”  भननला्े समपलत्तको लििरण िला गनिी गरेको संखयला जलनने वयहोरला िला समपलत्तको फलँाटिलारी िला 

्गि्लाई सम्झनपुरथि्छ । 
(्छ) “िोलकएको” िला “िोलकए ्बिोलजि” भननला्े यस ऐन अनिगथिि ्बनेको लनयििला िोलकए ्बिोलजि सम्झनपु्छथि ।
(ज) “ररपीठ”  भननला्े नयलालयक सलिलि सिक्ष पेश हुन आएकला कुनै कलागजपत्रको सम्बनििला ररि नपगुे िला कलाननू्े 
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रिलाथि नहुने िला न्लागने भएिला तयसको प्छलाल्ड परटि सोको कलारण र अिस्ला जनलाइ अलिकलारप्रलाप्त अलिकलारी्े 
्ेलखलरने लनरनेशन िला वयहोरला्लाई सम्झनपुरथि्छ । 

(्झ) “नलािसेी” भननला्े कुनै वयलक्को नलाि, ् र र ििन सििेको लिसििृ लििरण खु् लाइएको वयहोरला्लाई सम्झनपुरथि्छ 
। 

(ञ) “नलाल्श”  भननला्े कुनै लििलारको लिषयिला रफला ८ ्बिोलजि लरएको उजरुी, लनिेरन िला लफरलार सम्झनपु्छथि 
(ट)   “लनणथिय लकिला्ब”  भननला्े सलिलि्े उजरुीिला गरेको लनणथियको अलभ्ेख रलाखनको ्लालग ख्डला गरेको उजरुीिला 

लनणथिय गरेको वयहोरला र तयसको आिलार ि्ला कलारणको संलक्षप्त उ््ेख भएको लकिला्ब सम्झनपु्छथि ।
(ठ) “पन्कृलि िो्”  भननला्े पञ् भ्लाद्ी्े समपलत्तको स््गि ि्ला स्लानीय अि्ोकन िू् यलंाकन गरी लिरिी 

लििरण हुनसकने उल्ि ठहरलाएर लनलचिि गरेको िु् य्लाई सम्झनपुरथि्छ ।   
(्ड) “पेशी”  भननला्े नयलालयक सलिलि सिक्ष लनणथियला थ्ि पेश हुने लििलारहरुिला पक्षहरु्लाई उपलस्ि गरलाइ सनुिुलाइ गनने 

कलाि्लाई सम्झनपुरथि्छ । 
(ढ) “प्रलि्बलारी” भननला्े ्बलारी्े जसकला उपर उजरुी रिलाथि गरथि्छ सो वयलक् िला संस्ला सम्झनपु्छथि ।
(ण) “िकपत्र”  भननला्े लििलार सम्बनििला जलानकलार भई सलाक्षीको रुपिला वयक् गरेकला कुरला ्ेलखने िला ्ेलखएको 

कलागज्लाई सम्झनपु्छथि । 
(ि) “्बनर ईज्लास”  भननला्े नयलालयक सलिलि अनिगथिि लनरुपण हुने लििलारहरु िधये गोपय प्रकुलिको लििलार भएको 

र समिद् पक्षहरुलि् गोपलनयिला कलायि गनथि आिशयक रलेखएिला समिद् पक्षहरु िलात्र सहभलागी हुनेगरी प्रिनि 
गरीएको सनुिुलाई कक्ष्लाई सम्झनपु्छथि । 

(्) “्बलारी” भननला्े कसै उपर सलिलि सिक्ष उजरुी रिलाथि गनने वयलक् िला संस्ला सम्झनपु्छथि ।
(र) “िू् ििी”  भननला्े नयलालयक सलिलि अनिगथिि लि्लारलािीन िदु्ला अनय अ््ड्डला अरला्ििला सििे लि्लारलालिन 

भईरहकेो अिस्लािला नयलालयक सलिलि्े लनणथिय गरलाथि अनय लि्लारलालिन िदु्लािला प्रभलालिि हुने रलेखएिला प्रभलाि 
पलानने िदु्लाको फैस्ला नभएसमि प्रभलालिि हुने िदु्ला स्लगि गनने कलायथि्लाई सम्झनपु्छथि । 

(ि) “्गलापलाि”  भननला्े घरजगगला र तयससँग अनिर लनलहि टहरला,  ्बोट लिरुिला,  खु् ्ला जलिन र तयसिला रहकेला 
स्ैबखला्े संर्नला िला ््नेको जगगला,  ्ेछउ्छलाउ,  सेरोफेरो र समपणूथि अियि्लाई सम्झनपुरथि्छ । 

(न) “सररसयलाहला”  भननला्े िरौटीिला रहकेो रकिको ्गि कटिला गरी आमरलानीिला िलाधने कलायथि्लाई सम्झनपु्छथि ।    
(प) “सभला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगरसभला सम्झनपु्छथि ।
(फ) “सलिलि” भननला्े नयलालयक सलिलि सम्झनपु्छथि र सो शवर्े स्लानीय ऐनको रफला ४८ को उपरफला (६) 

्बिोलजिको सलिलि्लाइथि सििे जनलाउने्छ ।
(्ब) “सला् िसला्ी”  भननला्े हरेक िषथिको ्लालग ्ुछटिला ्ुछटैि हुने गरी प्रलििषथिको लनलित्त स्लायी रुपिला िय गररएको 

शिथि सम्झनपु्छथि ।
(भ)  “स्लानीय ऐन” भननला्े “स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन, २०७४” सम्झनपु्छथि ।
(ि) "संलििलान" भननला्े नेपला्को संलििलान सम्झनपु्छथि ।
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पररच्ेद-२

सििितको अििकलार 
३. उजुरीिला िनण्यर समबनिी कलािः सलिलििला रिलाथि भएकला उजरुी िला उजरुीको लनणथिय गनने िला रिलाथि भएको नलाल्श िला 

उजरुीको कुनै वयहोरला्े ्गि कटिला गनने अलिकलार सलिलि्लाइथि िलात्र हुने्छ ।
४. िनण्यर समबनिी बलाहेक अनर कलािः 

(१) रफला ३ िला उ््ेख भएको िला प्र्ल्ि कलाननू्े सलिलि िला सलिलिको सरसय्े नै गनने भनने वयिस्ला गरेको िला 
कलायथिको प्रकृलि्े सलिलि िला सलिलिको सरसय्े नै गनुथिपनने सपष्ट भरैहकेो रलेख ्बलाहकेको अनय कलायथिहरू यस 
ऐनिला िोलकएको किथ्ि लारी र तयसरी निोलकएकोिला सलिलि्े लनणथिय गरी िोकेको िला अलिकलार प्ररलान गरेको 
किथ्ि लारी्े गनुथिपनने्छ ।

(२) िोलकएको शलाखला प्रिखु िला िोलकएकला अनय किथ्ि लारी्े यस ऐन र प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि िोलकएको कलाि 
गरलाथि सलिलिको संयोजक िला सलिलि्े िोकेको सरसयको प्रतयक्ष लनरनेशन, रखेरखे र लनयनत्रणिला रही गनुथिपनने्छ ।

५. रस ऐन बिोिजि कलार्यिरिि अर्मबन गनु्यपननेः सलिलि्े उजरुी िला उजरुीको कलारिलाही र लकनलारला गरलाथि प्र्ल्ि 
र सम्बलनिि संघीय कलाननूिला सपष्ट उ््ेख भए रलेख ्बलाहके यस ऐन ्बिोलजिको कलायथिलिलि अि्म्बन गनुथिपनने्छ 
।

६. सििित्े हेननेः सलिलि्लाइथि रहेलाय ्बिोलजिको उजरुीहरूिला कलारिलाही र लकनलारला गनने अलिकलार रहने्छः
(क)  स्लानीय ऐनको रफला ४७ अनिगथििको उजरुी,
(ख)  िे् लि्लाप ऐन, २०६८ अनसुलार िे् लि्लापको ्लालग नगरपलाल्कलािला पे्रलषि उजरुी,
(ग) संलििलानको अनसुू् ी-८ अनिगथििको एक् अलिकलार अनिगथिि सभला्े ्बनलाएको कलाननू ्बिोलजि लनरूपण हुने 

गरी लसलजथिि उजरुी, ि्ला
(घ) प्र्ल्ि कलाननू्े नगरपलाल्कला्े हनेने भलन िोकेकला उजरुीहरू ।

७. सििितको षेित्रलाििकलारः सलिलि्े रफला ६ अनिगथििकला िधये रहेलाय ्बिोलजिकला उजरुीहरूिला िलात्र क्षेत्रलालिकलार 
ग्हण गनने ि्ला कलारिलाही लकनलारला गनने्छः

(क) वयलक्को हकिला उजरुीकला स्ैब पक्ष नगरपलाल्कलाको भगैोल्क क्षेत्रलालिकलार लभत्र ्बसो्बलास गरीरहकेो,
(ख)  प्र्ल्ि कलाननू र संलििलानको भलाग ११ अनिगथििको कुनै अरला्ि िला नयलायलािीकरण िला लनकलायको क्षेत्रलालिकलार 

लभत्र नरहकेो,
(ग) नगरपलाल्कलाको क्षेत्रलालिकलार लभत्र परेकला कुनै अरला्ि िला लनकलाय्बलाट िे् लि्लाप िला लि्लापत्रको ्लालग पे्रलषि 

गरीएको,
(घ) अ्् समपलत्त सिलािेश रहकेो लिषयिला सो अ्् समपलत्त नगरपलाल्कलाको भगैोल्क क्षेत्रलालिकलार लभत्र 

रलहरहकेो, ि्ला
(ङ) कुनै घटनलासँग सम्बलनिि लिषयिसि ुरहकेोिला सो घटनला नगरपलाल्कलाको भगैोल्क क्षेत्र लभत्र घटेको ।

पररच्ेद-३
उजुरी त्ला प्रितरलाद दतला्य

८. िबरलाद दतला्य गननेः 
(१) कसै उपर ल्बिलार रिलाथि गरलाथि िला उजरुी ््लाउँरला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि हकरयैला पगुेको वयलक््े सलिलिको 
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िोलकएको शलाखला सिक्ष उजरुी रिलाथि गनथिसकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि उजरुी लररंला यस ऐन ि्ला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि खु् लाउनपुनने कुरला स्ैब खु् लाइथि ि्ला 
पयुलाथिउनपुनने प्रलरियला स्ैब परुलागरी अनसुू् ी-१ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लरनपुनने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला ्ेलखए रलेख ्बलाहके उजरुीिला रहेलाय ्बिोलजिको वयहोरला सििे खु् लाउनपुनने्छः
(क)  ्बलारीको नलाि, ्र, ििन र लनजको ्बला्ब ूर आिला, ि्ला ्लाहला भएसमि ्बलाजे र ्बजयै को नलाि;
(ख)  प्रलि्बलारीको नलाि, ्र र ्लाहला भएसमि लनजको ्बला्ब ुर आिलाको नलाि, ्र र स्लान पत्तला ्लागनेगरी सपष्ट 

खु् ेको ििन;
(ग) नगरपलाल्कलाको नलाि सलहि सलिलिको नलाि;
(घ) उजरुी गनुथिपरेको वयहोरला र समपणूथि लििरण;
(ङ) नगरपलाल्कला्े िोके अनसुलारको रसिरु ्ब्ुझलाएको रलसर िला लनससला;
(्) सलिलिको क्षेत्रलालिकलार लभत्रको उजरुी रहकेो वयहोरला र सम्बलनिि कलाननू;
(्छ) ्बलारी्े रलािी गरेको लिषय र सोसँग सम्बनिीि प्रिलाणहरू;
(ज) हरमयलार ्लागने भएिला हरमयलार रहकेो ि्ला हकरयैला पगुेको  सम्बनिी वयहोरला;
(्झ) कुनै समपलत्तसँग सम्बलनिि लिषय भएकोिला सो समपलत्त ्् भए रहकेो स्लान, अिस्ला ि्ला अ्् भए 

्लारलक््ला सलहिको स्ैब लििरण ।
(४)  प्र्ल्ि कलाननूिला कुनै लिशषे प्रलरियला िला ढलँा्ला िला अनय केलह उ््ेख भएको रह्ेछ भने सो सनरभथििला आिशयक 

लििरण सििे खु् ेको हुनपुनने्छ ।
(५) कुनै लकलसिको क्षलिपलूिथि भरलाउनपुनने अ्िला ्बण्डला ्गलाउनपुनने अिस्लाको उजरुीको हकिला तयसिो क्षलिपलूिथि िला 

्बण्डला िला ््नको ्लालग सम्बलनिि अ्् समपलत्तको लििरण खु् ेको हुनपुनने्छ ।
९. िबरलाद दतला्य गरी िनससला िदनेः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला ८ ्बिोलजि प्रलाप्त उजरुी रिलाथि गरी ्बलारी्लाइथि िलारेख िोलक अनसुू् ी-२ ्बिोलजिको ढलँा्लािला 
ल्बिलार रिलाथिको लनससला लरनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि िलारेख लरन ुपनने अिस्लािला िलारेख िोकरला अनसुू् ी-३ ्बिोलजिको ढलँा्लािला िलारेख भपलाथिइथि 
ख्डला गरी सम्बलनिि पक्षको रसिखि गरलाइथि लिलस् सलािे्  रलाखनपु्छथि ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि िलारेख भपलाथिइथििला िोलकएको िलारेख ि्ला उक् लिलििला हुने कलायथि सििे उ््ेख गरी सम्बलनिि 
पक्ष्लाइथि अनसुू् ी-४ ्बिोलजिको ढलँा्लािला िलारेख प्लाथि लरनपुनने्छ ।

१०. उजुरी दरपीठ गननेः 
(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला ८ ्बिोलजि पेश भएको उजरुीिला प्रलरियला नपगुेको रलेखए परुला गनुथिपनने रहेलायको प्रलरियला 

परुला गरी अ्िला खु् लाउनपुनने रहेलायको वयहोरला खु् लाइ ्यलाउन ुभनने वयहोरला ्ेलख पला् लरनको सिय िोलक 
ि्ला ल्बिलार रिलाथि गनथि नलि्ने भए सो को कलारण सलहिको वयहोरला जनलाइथि ररपीठ गरेिला ्बलारी्लाइथि उजरुी लफिलाथि 
लरनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि प्रलरियला नपगुेको भलन ररपीठ गरी लफिलाथि गरेको उजरुीिला ररपीठिला उ््ेख भए ्बिोलजिको 
प्रलरियला परुला गरी पला् लरनलभत्र ्यलाएिला रिलाथि गररलरनपु्छथि ।

(३) उपरफला (१) ्बिोलजिको ररपीठ आरशे उपर ल्त्त न्बझुने पक्ष्े सो आरशे भएको लिलि्े लिन लरन लभत्र उक् 
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आरशेको लिरूधरिला सलिलि सिक्ष लनिेरन लरन सकने्छ ।

(४) उपरफला (३) ्बिोलजि लरएको लनिेरन वयहोरला िनलालस्ब रलेखए सलिलि्े उपरफला (१) ्बिोलजिको ररपीठ ्बरर 
गरी ल्बिलार रिलाथि गनथि आरशे लरनसकने्छ ।

(५) उपरफला (४) ्बिोलजि आरशे भएिला उजरुी प्रशलासक्े तयसिो ल्बिलार रिलाथि गरी अरू प्रलरियला परुला गनुथिपनने्छ ।
११. दतला्य गन्य नहुनेः उजरुी प्रशलासक्े रफला ८ ्बिोलजि पेश भएको उजरुीिला रहेलाय ्बिोलजिको वयहोरला लठक 

भएनभएको जलँा् गरी रिलाथि गनथि नलि्ने रलेखएिला रफला १० ्बिोलजिको प्रलरियला परुला गरी ररपीठ गनुथिपनने्छः
(क) प्र्ल्ि कलाननूिला हरमयलार िोलकएकोिला हरमयलार िला मयलार लभत्र उजरुी परे नपरेको;
(ख) प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि सलिलिको क्षेत्रलालिकलार लभत्रको उजरुी रह ेनरहकेो;
(ग) कलाननु ्बिोलजि ्लागने रसिरु रलालख् भए नभएको;
(घ) कुनै समपलत्त िला अलिकलारसँग सम्बलनिि लिषयिला लििलार लनरूपण गनुथिपनने लिषय उजरुीिला सिलािेश रहकेोिला 

तयसिो समपलत्त िला अलिकलार लिषयिला उजरुी गनथि ्बलारीको हक स्लालपि भएको प्रिलाण आिशयक पननेिला सो 
प्रिलाण रह ेनरहकेो;

(ङ) उक् लिषयिला उजरुी गनने हकरयैला ्बलारी्लाइथि रह ेनरहकेो;
(्) ल्खििला परुलागनुथिपनने अनय ररि पगुे नपगुेको; ि्ला

१२. दोहोरो दतला्य गन्य नहुनेः 
(१) यस ऐनिला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि सलिलि िला अनय कुनै अरला्ि िला 

लनकलायिला कुनै पक्ष्े उजरुी गरी सलिलि िला उक् अरला्ि िला लनकलाय्बलाट उजरुीिला उ््ेख भएको लिषयिला 
प्रिलाण ्बलु्झ िला न्बलु्झ लििलार लनरोपण भसैकेको लिषय रहकेो ्छ भने सो उजरुीिला रहकेला पक्ष लिपक्षको ्बी्िला 
सोलह लिषयिला सलिलि्े उजरुी रिलाथि गनथि र कलारिलाही गनथि हुरँनै ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि रिलाथि गनथि नलि्ने उजरुी भु् िश रिलाथि भएकोिला सो वयहोरला जलानकलारी भएपल्छ उजरुी 
जनुसकैु अिस्लािला रहकेो भए पलन सलिलि्े उजरुी खलारेज गनुथिपनने्छ । 

१३. उजुरीसला् ि्खत प्रिलाणको सकक् पेश गनु्यपननेः उजरुीसला् पेश गनुथि पनने प्रतयेक ल्खि प्रिलाणको सकक् 
र कलमििला एक प्रलि नकक् उजरुीसला्ै पेश गनुथिपनने्छ र उजरुी प्रशलासक्े तयसिो ल्खििला कुनै कैलफयि 
जनलाउनपुनने भए सो जनलाइ सो प्रिलाण सम्बलनिि लिलस्िला रलाखने्छ ।

१४. उजुरी त्ला प्रितरलाद दतला्य दसतुरः 
(१) प्र्ल्ि कलाननूिला ल्बिलार रिलाथि रसिरु िोलकएकोिला सोलह ्बिोलजि ्ब्ुझलाउनपुनने्छ ।
(२) प्र्ल्ि कलाननूिला प्रलििलार रिलाथि रसिरु न्लागने भनेकोिला ्बलाहके एक सय रूपैयलँा प्रलििलार रिलाथि रसिरु ्लागने्छ ।

१५. प्रितरलाद पेश गनु्यपननेः 
(१) प्रलि्बलारी्े रफला २० ्बिोलजि मयलार िला सू् नला प्रलाप्त भएपल्छ मयलार िला सू् नलािला िोलकएको सियलािलि लभत्र 

उजरुी प्रशलासक सिक्ष आफै िला िलारेस िलाफथि ि ल्लखि प्रलििलार रिलाथि गनुथिपनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि प्रलििलार पेश गरलाथि प्रलि्बलारी्े भएको प्रिलाण ि्ला कलागजलािकला प्रलिल्लप सला्ै सं्गन 

गरी पेश गनुथिपनने्छ ।
(३) प्रलििलारी्े ल्लखि बयहोरला लररँला अनसुू् ी-५ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लरनपुनने्छ ।
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१६. प्रितरलाद  जलँाच गननेः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला १५ ्बिोलजि पेश भएको प्रलििलार जलँा् गरी कलाननू ्बिोलजिको ररि पगुेको ि्ला मयलार 
लभत्र पेश भएको रलेखए रिलाथि गरी सलिलि सिक्ष पेश हुने गरी लिलस् सलािे्  गनुथिपनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि प्रलििलार रिलाथि हुने भएिला उजरुी प्रशलासक्े प्रलि्बलारी्लाइथि ्बलारी लि्लानको िलारेख 
िोकनपुनने्छ ।

१७. ि्खतिला पुरलागनु्यपनने सलािलानर ररतः 
(१) प्र्ल्ि कलाननू ि्ला यस ऐनिला अनयत्र ्ेलखए रलेख ्बलाहके सलिलि सिक्ष रिलाथि गनथि ्यलाएकला उजरुी ि्ला 

प्रलििलारिला रहेलाय ्बिोलजिको ररि सििे परुला गनुथिपनने्छः
(क) एफोर सलाइज को नेपला्ी कलागजिला ्बलायलँा िफथि  पलँा् सेलनटलिटर, पलह्ो पषृ्ठिला शीरिफथि  रश सेलनटलिटर 

र तयसपल्छको पषृ्ठिला पलँा् सेलनटलिटर ्छो्ेडको ि्ला प्रतयेक पषृ्ठिला ्बलत्तस हरफिला न्बढलाइथि कलागजको 
एकलािफथि  िलात्र ्ेलखएको; 

 (ख) ल्खि रिलाथि गनथि ्यलाउने प्रतयेक वयलक््े ल्खिको प्रतयेक पषृ्ठको शीर प्ुछलारिला ्छोटकरी रसिखि गरी 
अलनिि पषृ्ठको अनतयिला ्ेखलातिक ि्ला ्यलाप् ेसलह्छलाप गरेको;

(ग) कुनै कलाननू वयिसलायी्े ल्खि ियलार गरेको भए लनज्े पलह्ो पषृ्ठको ्बलायलँा िफथि  लनजको कलाननू वयिसलायी 
रिलाथि प्रिलाणपत्र नं्बर, नलाि र कलाननू वयिसलायीको लकलसि खु् लाइथि रसिखि गरेको; ि्ला

(घ) ल्खिको अलनिि प्रकरणिला यस ल्खििला ्ेलखएको वयहोरला लठक सलँा्ो ्छ, ्झटु्ला ठहरे कलाननू ्बिोलजि 
सहुँ् ला ्ब्ुझलाउँ्ला भनने उ््ेख गरी सो िलुन ल्खि रिलाथि गनथि ्यलाएको िषथि, िलहनला र गिे ि्ला िलार खु् लाइथि 
ल्खि रिलाथि गनथि ्यलाउने वयलक््े रसिखि गरेको, ।

िर बयहोरला परुलाइ पेश भएको ल्खि ल्न्लाइ यो उपरफला्े ्बलािला पलारेको िलालनने ्ैछन । 
(२) ल्खििला लिषयहरू रिि्बधर रूपिला प्रकरण प्रकरण ्ुछट्यलाइथि संयलिि र ियलाथिलरि भलाषलािला ्ेलखएको हुनपुनने्छ । 
(३) ल्खििला पेट्बोल्िला परेको स्लानको पलह्लान हुने सपष्ट लििरण र वयलक्को नलाि, ्र , ठेगलानला ि्ला अनय 

लििरण सपष्ट खु् ेको हुनपुनने्छ ।
(४) ल्खि रिलाथि गनथि ्यलाउने िला सलिलििला कुनै कलागज गनथि आउने्े लनजको नलाि, ्र र ििन खु् ेको नलागररकिला 

िला अनय कुनै प्रिलाण पेश गनुथिप्छथि ।
१८. नकक् पेश गनु्यपननेः उजरुी िला प्रलििलार रिलाथि गनथि ्यलाउने्े लिपक्षीको ्लालग उजरुी ि्ला प्रलििलारको नकक् 

ि्ला सं्गन ल्खि प्रिलाणहरूको नकक् सला्ै पेश गनुथिप्छथि ।
१९. उजुरी रला प्रितरलाद सशंोिनः 

(१) ल्खि रिलाथि गनथि ्यलाउने पक्ष्े सलिलििला रिलाथि भइसकेको ल्खििला ्ेखलाइ िला टलाइप िला िरुिणको सलािलानय त्रटुी 
सचयलाउन लनिेरन लरन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरनिला िलाग ्बिोलजि सचयलाउँरला रलािी ि्ला प्रलििलारिला गरीएको िलाग िला रलािीिला 
िु् भिु पक्षिला फरक नपनने र लनकै सलािलानय प्रकलारको संशोिन िलाग गरेको रखेिेला उजरुी प्रशलासक्े सो ्बिोलजि 
सचयलाउन लरन सकने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि संशोिन भएिला  सो को जलानकलारी उजरुीको अकको पक्ष्लाइथि लरनपुनने्छ ।
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पररच्ेद-४

मरलाद तलािे्ी त्ला तलारेख 
२०. मरलाद सचूनला तलािे् गननेः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला ९ ्बिोलजि ल्बिलार रिलाथि भएपल्छ ्बलढिला रइुथि लरन लभत्र प्रलि्बलारीकला नलाििला प्र्ल्ि 
कलाननूिला मयलार िोलकएको भए सोलह ्बिोलजि र निोलकएको भए २१ लरनको मयलार लरइथि सम्बलनिि ि्डला कलायलाथि्य 
िलाफथि ि उक् मयलार िला सू् नला िलािे्  गनथि सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि मयलार िला सू् नला िलािे्  गरलाथि रफला ९ ्बिोलजिको उजरुी ि्ला उक् उजरुी सला् पेश भएको 
प्रिलाण कलागजको प्रलिल्पी सििे सं्गन गरी पठलाउनपुनने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ् ेलखएको भए िलापलन एक भनरला ्बलढ प्रलि्बलारी्लाइथि मयलार लरनपुरलाथि प्रिलाण कलागजको 
नकक् कुनै एकजनला िु्  प्रलि्बलारी्लाइथि पठलाइथि ्बलँालकको मयलारिला प्रिलाण कलागजको नकक् फ्लानलाको मयलार 
सला् पठलाइएको ्छ भनने वयहोरला ्ेलख पठलाउनपुनने्छ ।

(४) उपरफला (१) ्बिोलजि प्रलाप्त भएको मयलार ि्डला कलायलाथि्य्े ्बलढिला लिन लरन लभत्र िलािे्  गरी िलािे् ीको वयहोरला 
खु् लाइथि सलिलििला पठलाउन ुपनने्छ ।

(५) उपरफला (१) ्बिोलजि मयलार िलािे्  हुन नसकेिला रहेलाय ्बिोलजिको लिद्यिुीय िलाधयि िला पलत्रकलािला सू् नला 
प्रकलाशन गरेर मयलार िलािे्  गनुथिपनने्छः 
(क) मयलार िलािे्  गररनपुनने वयलक्को कुनै फयलाकस िला इथििे्  िला अनय कुनै अलभ्ेख हुन सकने लिद्यिुीय 

िलाधयिको ठेगलानला भए सो िलाधयि्बलाट;
(ख) प्रलि्बलारी्े मयलार िलािे् ी भएको जलानकलारी पलाउन सकने िनलालस्ब आिलार ्छ भनने रलेखएिला सलिलिको 

लनणथिय्बलाट कुनै स्लानीय रलैनक पलत्रकलािला सू् नला प्रकलाशन गरेर िला स्लानीय एफ.एि. रेल्डयो िला स्लानीय 
टेल्लभजन्बलाट सू् नला प्रसलारण गरेर; िला

(ग) अनय कुनै सरकलारी लनकलाय्बलाट मयलार िलािे्  गरलाउँरला मयलार िलािे्  हुन सकने िनलालस्ब कलारण रलेखएिला 
सलिलिको आरशे्बलाट तयसिो सरकलारी लनकलाय िलाफथि ि ।

(६) यस ऐन ्बिोलजि मयलार जलारी गनुथिपरलाथि अनसुू् ी-६ ्बिोलजिको ढलँा्लािला जलारी गनुथिपनने्छ ।
२१. रोहररिला रलाखनुपननेः यस ऐन ्बिोलजि ि्डला कलायलाथि्य िलाफथि ि िलािे्  गररएको मयलारिला सम्बलनिि ि्डलाको 

अधयक्ष िला सरसय ि्ला कलमििला रइुथिजनला स्लानीय भ्लारलि रोहिरिला रलाखनपुनने्छ ।
२२. रीत बेरीत जलँाच गननेः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े मयलार िलािे् ीको प्रलििेरन प्रलाप्त भएपल्छ रीिपिूथिकको िलािे्  भएको ्छ िला ्ैछन जलँा् गरी 
आिशयक भए सम्बलनिि ि्डला सल्िको प्रलििेरन सििे ल्इथि रीिपिूथिकको रलेखए लिलस् सलािे्  रलालख ि्ला 
्ेबरीिको रलेखए ्बरर गरी पनुः मयलार िलािे्  गनथि ्गलाइथि िलािे् ी प्रलि लिलस् सलािे्  रलाखनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि जलँा् गरलाथि सम्बलनिि किथ्ि लारी्े ्बरलनयि रलालख कलायथि गरेको रलेखए उजरुी प्रशलासक्े सो 
वयहोरला खु् लाइथि सलिलि सिक्ष प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजिको प्रलििेरनको वयहोरला उपयकु् रलेखए सलिलि्े सम्बलनिि किथ्ि लारी उपर  कलारिलाहीको 
्लालग कलायथिपलाल्कला सिक्ष ्ेलख पठलाउनसकने्छ ।
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२३. तलारेखिला रलाखनूपननेः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला ९ ्बिोलजि ल्बिलार रिलाथि गरेपल्छ उजरुीकिलाथि्लाइथि र रफला १६ ्बिोलजि प्रलििलार रिलाथि 
गरेपल्छ प्रलि्बलारी्लाइथि िलारेख िोलक िलारेखिला रलाखनपु्छथि ।

(२) उजरुीकला पक्षहरू्लाइथि िलारेख िोकरला िलारेख िोलकएको लरन गररने कलािको वयहोरला िलारेख भपलाथिइथि ि्ला िलारेख प्लाथििला 
खु् लाइथि उजरुीकला स्ैब पक्ष्लाइथि एकै लि्लानको लिलि ि्ला सिय उ््ेख गरी एकै लि्लानको िलारेख िोकनपु्छथि ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि िलारेख िोलकएको सियिला कुनै पक्ष हलालजर नभए पलन िोलकएको कलायथि समपनन गरी अकको 
िलारेख िोकनपुनने भएिला हलालजर भएको पक्ष्लाइथि िलारेख िोलक सियिला हलालजर नभइथि पल्छ हलालजर हुने पक्ष्लाइथि अलघ 
हलालजर भइथि िलारेख ्लाने पक्षसँग एकै लि्लान हुनेगरी िलारेख िोकनपु्छथि ।

(४) यस रफला ्बिोलजि िोलकएको िलारेखिला उपलस्ि भएकला पक्षहरू्लाइथि सला्ै रलालख सलिलि्े उजरुीको कलारिलालह 
गनुथिप्छथि ।

(५) उपरफला (४) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन िोलकएको िलारेखिला कुनै पक्ष उपलस्ि नभए पलन सलिलि्े 
ल्बिलारको लिषयिला कलारिलाही गनथि ्बलािला पनने्ैछन ।

२४. सििितको िनण्यर बिोिजि हुनेः सलिलि्े मयलार िलािे् ी सम्बनििला प्र्ल्ि कलाननू ि्ला यस ऐनिला ्ेलखए 
रलेख ्बलाहकेको लिषयिला आिशयक प्रलरियला लनिलाथिरण गनथि सकने्छ ।

पररच्ेद-५
सनुरलाइ्य त्ला प्रिलाण बुझने समबनििला

२५. प्रलारिम्भक सनुरलाइ्यः 
(१) िे् लि्लाप्बलाट ल्बिलार लनरुपण हुन नसकी सलिलििला आएकला ल्बिलार प्रलििलार रिलाथि िला ्बयलान िला सो सरहको कुनै 

कलायथि भएपल्छ सनुिलाइथिको ्लालग पेश भएको ल्बिलारिला उप्बि प्रिलाणकला आिलारिला ितकला् लनणथिय गनथि सलकने 
भएिला सलिलि्े ल्बिलार पेश भएको पलह्ो सनुिलाइथििला नै लनणथिय गनथि सकने्छ ।

(२) सलिलि सिक्ष पेश भएको ल्बिलारिला उपरफला (१) ्बिोलजि ितकला् लनणथिय गनथि सलकने नरलेखएिला सलिलि्े 
रहेलाय ्बिोलजिको आरशे गनथि सकने्छः-
(क) ल्बिलारिला िखु नलि्ेको कुरलािला यकीन गनथि प्रिलाण ्बझुने िला अनय कुनै कलायथि गनने;
(ख) ल्बिलारिला ्बझुनपुनने प्रिलाण यलकन गरी पक्ष्बलाट पेश गनथि ्गलाउने िला सम्बलनिि लनकलाय्बलाट िलाग गनने आरशे 

गनने; 
(ग) िे् लि्लापकला सम्बनििला ल्बिलारकला पक्षहरूसँग ्छ्फ् गनने; ि्ला
(घ) ल्बिलारकला पक्ष उपलस्ि भएिला सनुिुलाइको ्लालग िलारेख ि्ला पेलशको सिय िलाल्कला लनिलाथिरण गनने ।

(३) उपरफला (१) र (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन सलिलि्े स्लानीय ऐनको रफला ४७ को उपरफला (२) 
्बिोलजिको उजरुीिला िे् लि्लापको ्लालग पठलाउने आरशे गनुथिपनने्छ ।

२६. प्रिलाण दलािख् गननेः ्बलारी िला प्रलि्बलारी्े कुनै नयलँा प्रिलाण पेश गनथि अनिुलि िलाग गरी लनिेरन पेश गरेिला उजरुी 
प्रशलासक्े सोलह लरन ल्न सकने्छ ।

२७. ि्खत जलँाच गननेः 
(१) सलिलि्े उजरुीिला पेश भएको कुनै ल्खिको सतयिला परीक्षण गनथि रेखला िला हसिलाक्षर लिशषेज््लाइथि जलँा् गरलाउन 

जरूरी रखेिेला सो ल्खि्लाइथि असतय भनने पक्ष्बलाट परीक्षण रसिरु रलालख् गनथि ्गलाइथि रेखला िला हसिलाक्षर 



63

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ५
लिशषेज््बलाट ल्खि जलँा् गरलाउन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि जलँा् गरलाथि िनलालस्ब िलालफकको सिय िोलक आरशे गनुथिपनने्छ र सिय लभत्र जलँा् समपनन 
हुनको ्लालग य्लासमभि वयिस्ला गनुथिपनने्छ । 

(३) उपरफला (१) ्बिोलजि जलँा् गरलाथि ल्खि असतय ठहरीएिला ल्खि सतय रहकेो भनने पक्ष्बलाट ्लागेको रसिरु 
असु्  गरी उपरफला (१) ्बिोलजि रसिरु रलालख् गनने पक्ष्लाइथि भरलाइथिलरनपु्छथि ।

२८. सलाषिी बुझनेः 
(१) सलिलि्बलाट सलाक्षी ्बझुने आरशे गरलाथि सलाक्षी ्बझुने लरन िोलक आरशे गनुथिपनने्छ । सला्छी रलाखरला ्बढीिला ५ जनला रलाखन ु

पनने । 
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि आरशे भएपल्छ उजरुी प्रशलासक्े उजरुीको पक्ष्लाइथि आरशेिला उ््ेख भएको लिलििला 

सलाक्षी ्बझुने िलारेख िोकनपुनने्छ ।
(३) सलाक्षी ्बझुने िलारेख िोलकएको लरनिला आफनो सलाक्षी सलिलि सिक्ष उपलस्ि गरलाउन ुसम्बलनिि पक्षको रलालयति 

हुने्छ ।
२९. सििितको तफ्य बलाट बकपत्र गरलाउनेः 

(१) यस ऐनिला अनयत्र जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन नला्बला्क िला अशक् िला िधृरिधृरला पक्ष रहकेो उजरुीिला 
सलालक्ष ्बकपत्रको ् लालग िोलकएको िलारेखको लरन उपलस्ि नभएको िला उपलस्ि नगरलाइएको सलाक्षी्लाइथि सलिलि्े 
मयलार िोलक सलिलिको िफथि ्बलाट ल्झकलाइथि ्बकपत्र गरलाउन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि सलाक्षी ल्झकलाउँरला ्बकपत्र हुने िलारेख िोलक मयलार जलारी गनुथिपनने्छ र उजरुीकला पक्षहरू्लाइथि 
सििे सोलह लि्लानको िलारेख िोकनपुनने्छ ।

३०. सलाषिी बकपत्र गरलाउनेः 
(१) उजरुी प्रशलासक्े सलाक्षी ्बकपत्रको ्लालग िोलकएको लरन पक्षहरूसँग लनजहरू्े उपलस्ि गरलाउन ्यलाएकला 

सलालक्षको नलािलाि्ी ल्इथि सलिलि सिक्ष पेश गनुथिपनने्छ ।
(२) सलाक्षी ्बकपत्रको ्लालग िोलकएको िलारेखको लरन उजरुीकला स्ैब पक्ष्े सलाक्षी उपलस्ि गरलाउन ्यलाएको भए 

कलायलाथि्य खु् नलासला् ि्ला कुनै पक्ष्े सलाक्षी उपलस्ि गरलाउन न्यलाएको भए लरनको ्बलाह्र ्बजेपल्छ सलिलि्े 
उप्बि भए समिकला सलाक्षीको ्बकपत्र गरलाउनपुनने्छ ।

३१. बनदेज गन्य सकनेः
 (१) सलाक्षीको ्बकपत्र गरलाउँरला उजरुीको लिषयिसि ुभनरला फरक प्रकलारको ि्ला सलाक्षी िला उजरुीको पक्ष्लाइथि अपिलालनि 

गनने िला ल्झझयलाउने िला अनलु्ि प्रकलारको प्रश्न सोलिएिला सलिलि्े तयसिो प्रश्न सोधन्बलाट पक्ष्लाइथि ्बनरजे गनथि 
सकने्छ ।

(२) नला्बला्क िला िधृर िला असक् िला ल्बरलािी्े सलाक्षी ्बकनपुनने भइथि तयसिो उजरुीिला कुनै पक्षको उपलस्लि िला अनय 
कुनै िनलालस्ब कलारण्े सलाक्षी्लाइथि ्बकपत्र गनथि अनलु्ि र्बलाि परेको िला पनने प्र्ब् समभलािनला रहकेो ्छ भनने 
सलिलि्लाइथि ्लागेिला सलिलि्े तयसिो पक्षको प्रतयक्ष उपलस्लि्लाइथि ्बनरजे गरी लनज्े सलाक्षी्े नरखेने गरी िलात्र 
उपलस्ि हुन आरशे गनथि सकने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि आरशे गरेिला सलाक्षी्े नरखेने गरी पक्ष उपलस्ि हुने वयिस्ला लि्लाउने रलालयति सलिलिको 
हुने्छ ।
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(४) उपरफला (१) िला (२) ्बिोलजि गरलाथि सलिलि्े उजरुीसँग सम्बलनिि आिशयक प्रश्न ियलार गरी सलिलिको िफथि ्बलाट 
्बकपत्र गरलाउन  सकने्छ ।

३२. पेशी सचूी प्रकलाशन गनु्यपननेः 
(१) उजरुी प्रशलासक्े प्रतयेक हप्तला शरुििलार अगलािी हप्तलाको ्लालग पेशी िोलकएको ल्बिलारहरूको सलाप्तलालहक पेशी 

सू् ी ि्ला िोलकएको लरन उक् लरनको ्लालग पेशी िोलकएकला ल्बिलारहरूको पेशी सू् ी प्रकलाशन गनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको सू् ी संयोजक्े र लनजको अनपुलस्लििला लनज्े लजमििेलारी िोकेको सलिलिको 

सरसय्े प्रिलालणि गनुथिपनने्छ ।
३३. दैिनक पेशी सचूीः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े रफला ३२ ्बिोलजिको सलाप्तलालहक पेशी सू् ीिला ्ढेकला ल्बिलार हरूको  िोलकएको लरनको पेशी 
सू् ी ियलार गरी एक प्रलि सू् नला पलाटीिला टलँासन ्गलाउनपुनने्छ ि्ला एक प्रलि सलिलिकला सरसयहरू्लाइथि उप्बि 
गरलाउनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको सू् ीिला ल्बिलारहरू उ््ेख गरलाथि ल्बिलार रिलाथिको आिलारिला रहेलायको रिििला ियलार गरी 
प्रकलाशन गरलाउनपुनने्छः-
 (क) नला्बला्क पक्ष भएको ल्बिलार;
 (ख) शलारररीक असक्िला िला अपलाङ्गिला भएको वयलक् पक्ष भएको ल्बिलार;
 (ग) सत्तरी िषथि उिरे परुला भएको िधृर िला िधृरला पक्ष भएको ल्बिलार; ि्ला
 (घ) ल्बिलार रिलाथिको रििलानसुलार पलह्े रिलाथि भएको ल्बिलार ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि पेशी सू् ी ियलार गरलाथि िु् ििी्बलाट जलागेकला ि्ला सिकोच् अरला्ि, उच् अरला्ि ि्ला 
लज््ला अरला्ि्बलाट पनुः इनसलाफको ् लालग प्रलाप्त भइथि रिलाथि भएको ल्बिलारको हकिला शरुूिला सलिलििला रिलाथि भएको 
लिलि्लाइथि नै रिलाथि लिलि िलालन रिि लनिलाथिरण गनुथिपनने्छ ।

(४) उपरफला (१) िला (२) िला रहकेो रििलानसुलार नै सलिलि्े ल्बिलारको सनुिलाइथि र कलारिलाही ि्ला लकनलारला गनुथिपनने्छ ।
३४. उजुरी प्रशलासकको िजमिेरलारी हुनेः पेशी सू् ीिला ्ढेकला ल्बिलारहरू कलायलाथि्य खु् ेको एक घणटला लभत्र सलिलि 

सिक्ष सनुिलाइथिको ्लालग पेश गनने ि्ला उक् लरनको िोलकएको कलायथि सलकए पल्छ सलिलि्बलाट लफिलाथि ्बलु्झल्इथि 
सरुलक्षि रलाखने लजमििेलारी उजरुी प्रशलासकको हुने्छ ।

३५. प्रिलाण सनुलाउन सकनेः सलिलि्े रफला २५ ्बिोलजि िोलकएको िलारेखको लरन उपलस्ि स्ैब पक्ष्लाइथि अकको 
पक्ष्े पेश गरेको प्रिलाण एिि ्कलागजलाि रखेलाइथि पलढ ्बलँा्ी सनुलाइथि सो ्बलारेिला अकको पक्षको कुनै क्न रहकेो भए 
ल्लखि ्बयलान गरलाइथि लिलस् सलािे्  गरलाउन सकने्छ ।

३६. िबरलादको सनुरलाइ्य गननेः 
(१) सलिलि्े रिुै पक्षको कुरला सनुी लनजहरूको ल्बिलारको सनुिलाइथि ि्ला लनणथिय गनुथिपनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको सनुिलाइथि ि्ला लनणथिय गरलाथि पक्षहरूको रोहिरिला गनुथिपनने्छ ।
(३) उपरफला (१) ्बिोलजि ल्बिलारको सनुिलाइथि गरलाथि इज्लास कलायि गरी सनुिलाइथि गनथि िनलालसि रलेखएिला सोही अनसुलार 

गनथि सकने्छ ।
िर र्ैुब पक्षको भनलाइ ि्ला लजलकर सनुन्लाइ उपरफला ३ अनसुलारको इज्लास कलायि गनथि ्बलािला हुने ्ैछन ।
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३७. बनद इज्लासको गठन गन्यसकने 
(१) सलिलि्े िलह्ला ि्ला ्बला््बलाल्कला सिलािेश रहकेो ि्ला आिशयक रखेकेो अनय ल्बिलारको सनुिलाइथिको ्लालग 

्बनर इज्लास कलायि गरी सनुिलाइथि गनथि सकने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको ्बनर इज्लासिला ल्बिलारकला पक्ष ि्ला अनय सरोकलारिला्ला ्बलाहके अनय वयलक््लाइथि 

इज्लासिला प्रिेश गनथि नपलाउने गरी ्बनर इज्लासको गठन गनुथिपनने्छ ।
(३) ्बनर इज्लास्बलाट हरेरने ल्बिलारको कलाि कलारिलाही, लप्डीिको नलाि ् र ठेगलानला ् गलायिकला लिषय गोपय रलाखनपुनने्छ 

।
३८. बनद इज्लास समबनिी अनर वररस्लाः

(१) ्बनर इज्लास्बलाट हरेरएकला ल्बिलारहरूको कलागजलािको प्रलिल्लप ्बलारी, प्रलििलालर र लनजको लहििला असर परेको 
कुनै सरोकलारिला्ला ्बलाहके अरू कसै्लाइथि उप्बि गरलाउनहुुरँनै ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको ल्बिलारको ि्थय खु् लाइथि कुनै सिला्लार कुनै पत्रपलत्रकलािला संपे्रषण हुन लरन ुहुरँनै ।
(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन सलिलि्े पक्षको गोपलनयिला ि्ला लहििला प्रलिकु् प्रभलाि 

नपनने गरी सिला्लार संपे्रषण गनथि भने कुनै ्बलािला पनने्ैछन ।
३९. ्प प्रिलाण बुझनेः ल्बिलारको सनुिलाइथिको रिििला ल्बिलारको कुनै पक्षको अनरुोििला िला ल्बिलार सनुिलाइथिको रिििला 

सलिलि आफै्े ् प प्रिलाण ्बझुनपुनने रखेिेला उजरुीकला पक्षहरू्लाइथि ् प प्रिलाण पेश गनथि पेश गनने िलारेख िोलक आरशे 
गनथि सकने्छ ।

४०. सरला ््य बलाििएको िबरलाद हेन्य नहुनेः सलिलिको सरसय्े रहेलायकला ल्बिलारको कलारिलाही र लकनलारलािला सं्गन 
हुनहुुरँनैः-
(क) आफनो िला नलजकको नलािेरलारको हक लहि िला सरोकलार रहकेो ल्बिलार;
सपष्टीकरणः यस उपरफलाको प्रयोजनको ्लालग "नलजकको नलािेरलार" भननला्े अपिुला्ी परलाथि कलाननू ्बिोलजि 
अपिुला्ी प्रलाप्त गनथि सकने प्रला्लिकिला रिििला रहकेो वयलक्, िलािला, िलाइज,ु सलानीआिला, ठू्ीआिला, सलानो्बला्ब,ु 
ठू्ो्बला्ब,ू पलि िला पतनी िफथि कला सलास,ू ससरुला, फूप,ु फूपलाज,ु सला्ला, जेठलान, सला्ी, लररी, ्बलहनी, लभनलाज,ु ्बलहनी 
जिलाइथि ँ, भलाञजला, भलाञजी, भलाञजी जिलाइथि ँ, भलाञजी ्बहुलारी ि्ला तयसिो नलािलाकला वयलक्को एकलासगो्िला रहकेो 
पररिलारको सरसय सम्झनपु्छथि ।
(ख) लनज्े अनय कुनै हलैसयििला गरेको कुनै कलायथि िला लनज सं्गन रहकेो कुनै लिषय सिलािेश रहकेो कुनै ल्बिलार;
(ग) कुनै लिषयिला लनज्े ल्बिलार ््ने िला न््ने लिषयको ्छ्फ्िला सहभलालग भइथि कुनैरलाय लरएको भए सो 
लिषय सिलािेश रहकेो ल्बिलार; िला
(घ) अनय कुनै कलारण्े आिलारभिू रूपिला लनज र लनजको एकलाघरसंगो्कला पररिलारकला सरसयको कुनै सिला थ्ि 
्बलाल्झएको ल्बिलार ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको कुनै अिस्ला रलेखएिला जनु सरसयको तयसिो अिस्ला प्छथि उक् सरसय्े ल्बिलार हनेथि 
नहुने कलारण खु् लाइथि आरशे गनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (१) को प्रलिकु् हुने गरी कुनै सरसय्े कुनै ल्बिलारको कलारिलालह र लकनलारलािला सहभलालग हुन ्लागेिला 
ल्बिलारको कुनै पक्ष्े आिशयक प्रिलाण सलहि ल्बिलारको कलारिलालह लकनलारला नगनथि लनिेरन लरन सकने्छ  र सो 
सम्बनििला  कलाि कलार्बलाही स्लानीय ऐनको रफला ४८(५) अनसुलार हुने्छ ।
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(४) उपरफला (३) अनसुलार ल्बिलार लनरुपण हुन नसकने अिस्लािला स्लानीय ऐनको रफला ४८(६) र (७) को बय्बस्ला 
अनसुलारको सभला्े िोकेको सलिलि्े कलाि कलारिलालह र लकनलारलािला गनने्छ ।

(५) उपरफला (४) ्बिोलजि गरलाथि सभला्े ल्बिलारकला पक्षहरू्लाइथि सोलह उपरफला ्बिोलजि गलठि सलिलि्बलाट ल्बिलारको 
कलारिलालह लकनलारला हुने कुरलाको जलानकलारी गरलाइथि उक् सलिलि सिक्ष उपलस्ि हुन पठलाउनपुनने्छ ।

पररच्ेद-६
िनण्यर र अनर आदेश

४१. िनण्यर गनु्यपननेः 
(१) सलिलि्े सनुिलाइथिको ्लालग पेश भएको ल्बिलार हरेलाथि कुनै प्रिलाण ्बझुनपुनने ्बलँालक नरलह ल्बिलार लकनलारला गनने अिस्ला 

रहकेो रलेखएिला सोलह पेशीिला ल्बिलारिला लनणथिय गनुथिपनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि लनणथिय गरेपल्छ लनणथियको वयहोरला लनणथिय लकिला्बिला ्ेलख सलिलििला उपलस्ि सरसयहरू 

स्ैब्े रसिखि गनुथिपनने्छ ।
(३) उपरफला (१) ्बिोलजि गरीएको लनणथियको रफला ४२ र अनय प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि खु् लाउनपुनने लििरण 

खु् ेको पणूथि पलाठ लनणथिय भएको लिलि्े ्बलढिला सलाि लरन लभत्र ियलार गरी लिलस् सलािे्  रलाखनपु्छथि ।  
(४) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन सियलाभलाि अ्िला अनय कुनै िनलालस्ब कलारण्े गरलाथि सोलह 

लरन ल्बिलार लनणथिय गनथि नसकने भएिला आगलालि हप्तलाको कुनै लरनको ्लालग अकको पेशी िलारेख िोकनपुनने्छ ।
४२. िनण्यरिला खु्लाउनुपननेः 

(१) सलिलि्े रफला ४१ ्बिोलजि गरेको लनणथियको पणूथिपलाठिला यस रफला ्बिोलजिकला कुरलाहरू खु् लाइथि अनसुू् ी-७ 
्बिोलजिको ढलँा्लािला ियलार गनुथिपनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि पणूथिपलाठ ियलार गरलाथि ्बलारी ि्ला प्रलि्बलारीको लजलकर, लनणथिय गनुथिपनने रलेखएको लिषय, रिुै 
पक्ष्बलाट पेश भएको प्रिलाणकला कुरलाहरू सििेको लिषय खु् लाउनपुनने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला उ््ेख भए रलेख ्बलाहके पणूथिपलाठिला रहेलायकला कुरलाहरू सििे खु् लाउनपुनने्छः-
(क)  ि्थयको बयहोरला;
(ख)  ल्बिलारको कुनै पक्ष्े कलाननू वयिसलायी रलाखकेो भएिला लनज्े पेश गरेको ्बहस नोट ि्ला ्बहसिला उठलाइएकला 

िु्  लिषयहरु;
(ग) लनणथिय गनथिको ् लालग आिलार ल्इएको प्रिलाणकला सला्ै रिुै पक्ष्बलाट पेश भएको प्रिलाण ि्ला तयसको लिशे्षण;
(घ) लनणथिय कलायलाथिनियन गनथिको ् लालग गनुथिपनने लिषयहरूको लस्लस्ेिलार उ््ेखन सलहिको िपलस् खण्ड; ि्ला
(ङ) लनणथिय उपर पनुरलािेरन ्लागने भएिला पनुरलािेरन ्लागने लज््ला अरला्िको नलाि र के कलि लरनलभत्र पनुरलािेरन 

गनुथिपनने हो सो सििे । 
(४) उपरफला २ ि्ला ३ िला उ््ेख भएरलेख ्बलाहके रहेलायकला कुरलाहरु सििे लनणथियिला खु् लाउन सकने्छः-

(क) सलाक्षी िला सजथिलिनको ्बकपत्रको सलारलंाश;
(ख) कुनै नजीरको वयलाखयला िला अि्म्बन गरेको भए सो नजीरको लििरण र ल्बिलारिला उक् नजीरको लसधरलानि 

के कुन आिलारिला ्लाग ुभएको हो अ्िला ्लाग ुनभएको हो भनने कलारण सलहिको लिशे्षण;
(ग) लनणथिय्बलाट कसै्लाइथि कुनै कुरला लरन ुभरलाउन ुपनने भएको भए कस्लाइथि के कलि भरलाइथि लरनपुनने हो सोको 

लििरण; ि्ला
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(घ) ल्बिलारको रिििला कुनै िला्सलािलान िला प्रिलाणको रुपिला केलह िसि ुसलिलि सिक्ष पेश भएको भए सो 
िला्सलािलान िला िसिकुो हकिला के गनने हो भनने लिषय ।

४३. प्रलारिम्भक सनुरलाइ्यिला िनण्यर हुनसकनेः 
(१) सलिलि्े पलह्ो सनुिलाइथिको ्लालग पेश भएको अिस्लािला नै ल्बिलारिला ्प प्रिलाण ्बलु्झरहनपुनने अिस्ला नरहकेो 

रखेिेला अ्िला हरमयलार िला हकरयैला िला सलिलिको क्षेत्रलालिकलार नरहकेो कलारण्े ल्बिलार लनणथिय गनथि नलि्ने 
रखेिेला पलह्ो सनुिलाइथििला नै लनणथिय गनथि सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनणथिय क्षेत्रलालिकलारको अभलाि रहकेो कलारण्े भएको अिस्लािला क्षेत्रलालिकलार ग्हण गनने 
अरला्ि िला स्लानीय िह िला अनय लनकलायिला उजरुी गनथि जलान ुभलन सम्बलनिि पक्ष्लाइथि  जलानकलारी लरन ुपनने्छ ।

४४. िनण्यर सशंोिनः 
(१) सलिलि सिक्ष ल्बिलारको पक्ष िला कुनै सरोकलारिला्ला्े ल्बिलारको लनणथियिला भएको कुनै ्ेखलाइथिको त्रटुी संशोिन 

गरी पलाउन लजलकर ल्इथि लनणथियको जलानकलारी भएको पैंलिस लरन लभत्र लनिेरन लरन सकने्छ । 
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन परी सलिलि्े हरेलाथि सलािलानय त्रटुी भएको र संशोिन्बलाट लनणथियको िू्  आशयिला 

कुनै हरेफेर नहुने रखेिेला ्ुछटैि प्लाथि ख्डला गरी लनिेरन ्बिोलजि लनणथिय संशोिन गनने आरशे लरनसकने्छ ।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजिको आरशे िू्  लनणथियको अलभनन अङ्गको रुपिला ल्इने्छ ।

४५. िनण्यरिला हेरफेर गन्य नहुनेः 
(१) सलिलिकला सरसय अ्िला अरु कसै्े पलन सलिलिकला सरसयहरुको रसिखि भसैकेपल्छ लनणथियिला कुनै प्रकलारको 

्पघट िला केरिटे गनथि हुरँनै ।
(२) कसै्े उपरफला (१) ्बिोलजि को कसरु गनने किथ्ि लारी्लाइथि आिशयक कलारिलाहीको ्लालग सम्बलनिि लनकलायिला 

्ेलख पठलाउनपुनने्छ । 
४६. िनण्यर ्भएपि् गनु्यपनने कलाररलािहः 

(१) उजरुी प्रशलासक्े सलिलि्बलाट लनणथिय भएपचिलाि लनणथिय लकिला्बिला सलिलिकला सरसयहरु स्ैबको रसिखि भएको 
यलकन गरी लनणथिय लकिला्ब र लिलस् लजमिला ल्नपु्छथि ।

(२) यस ऐन ्बिोलजि लनणथियको पणूथिपलाठ ियलार भएपल्छ स्ैब सरसयको रसिखि भसैकेपल्छ उजरुी प्रशलासक्े 
लनणथियको कलायलाथिनयिय गनथिकला ्लालग ितकला् गनुथिपनने केलह कलायथि भए सो समपनन गरी लिलस् अलभ्ेखको ्लागी 
पठलानपु्छथि ।

४७. िनण्यर गन्यपनने अरििः 
(१) सलिलि्े प्रलििलार रलालख् भएको िला ्बयलान गनुथिपननेिला प्रलि्बलारीको ्बयलान भएको लिलि्े ि्ला प्रलििलार रलालख् 

नभएको िला ्बयलान नभएकोिला सो हुनपुनने मयलार भकु्लान भएको लिलि्े नब्ेब लरनलभत्र ल्बिलारको अलनिि लनणथिय 
गनुथिपनने्छ । 

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको सियलािलि गणनला गरलाथि िे् लि्लापको ् लालग पठलाइथिएको ल्बिलारको हकिला िे् लि्लापको 
प्रलरियलािला ्लागेको सिय कटलाइथि अिलि गणनला गनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन ल्बिलारिला ्बझुनपुनने प्रिलाण ि्ला परुला गनुथिपनने प्रलरियला ्बलँालक 
नरही ल्बिलार लनणथिय गनथि अङ्ग पलुगसकेको भए सो पगुेको पनध्र लरनलभत्र अलनिि लनणथिय गनुथिपनने्छ । 

४८. अनतररि सरंषिणलातिक आदेश जलारी गन्य सिकनेः 
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स्लानीय ऐनको रफला ४९ को उपरफला ८ को खण्ड (क) रलेख (ङ) समि उल््लखि लिषयिला ितकला् अनिररि 
संरक्षणलातिक आरशे जलारी गनथि सलकने्छ । यसिो आरशे जलारी गरलाथि लनिेरक्े पेश गरेको कलागजलाि, लनजको 
अिस्ला र िसिगुि पररलस्लिको प्रलारलमभक ्छलानलिन गरी ितकला् आरशे नगरे लनिेरक्लाई पनथि सकने नकलारलातिक 
प्रभलािको िु् यलंाकन गनुथि परथि्छ । नयलालयक सलिलि्े जलारी गनने अनिररि संरक्षणलातिक आरशे अनसुू् ी ८ िला 
उ््ेख गरे ्बिोलजि हुने्छ ।

पररच्ेद-७
सििितको सिचरला्र

४९. सििितको सिचरला्रः  
(१) सलिलिको कलायथिसमपलारन्लाइथि सहलजकरणला गनथि एक सल्िला्य रहने ्छ 
(२) उपरफला (१) ििोलजिको सल्िला्यिला कलायथिपलाल्कला्े आिशयिला अनसुलार उजरुी प्रशलासक, अलभ्ेख प्रशलासक 

ि्ला अनय किथ्ि लारीहरुको वयिस्ला गनथि सकने्छ । सल्िला्यको कलायथिसमपलारन्लाइथि वयिलस्ि गनथि सल्िला्य 
अनिगथिि उजरुी शलाखला/ फलँाट ि्ला अलभ्ेख शलाखला /फलँाट रहन सकने्छ ।

५०. उजुरी प्रशलासकको कलाि, कत्यवर र अििकलारः यस ऐनिला अनयत्र उ््ेख भए रलेख ्बलाहके उजरुी प्रशलासकको 
कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छः

(क) पेश भएकला उजरुी, प्रलििलार र अनय ल्खिहरु जलँा् गरी रीि पगुेको भए कलाननू ्बिोलजि ्लागने रसिरु ल्इथि रिलाथि 
गनने र रिलाथि गनथि नलि्ने भए कलारण जनलाइथि ररपीठ गनने;

(ख) लििलारिला प्रिलाणको ्लालग पेश भएकला नकक् कलागज्लाइथि सकक्सँग लभ्डलाइथि लठक रलेखएिला प्रिलालणि गनने 
र लिलस् सलािे्  रलाखने ि्ला सकक्िला केलह कैलफयि रलेखएिला सो जनलाइथि सम्बलनिि पक्षको सलह्छलाप गरलाइथि 
रलाखने;

(ग) पेश भएकला ल्खि सला् सं्गन हुनपुनने प्रिलाण ि्ला अनय कलागजलाि ्छ िला ्ैछन भए ठीक ्छ िला ्ैछन जलँाचने;
(घ) सलिलिको आरशे्े ल्झकलाउनपुनने प्रलि्बलारी, सलाक्षी िला अनय वयलक्को नलाििला मयलार जलारी गनने;
(ङ) लििलारकला पक्ष्लाइथि िलारेख िला पेशी िलारेख िोकने;
(्) सलिलि सिक्ष पेश हुनपुनने लनिेरन रिलाथि गरी आरशेको ्लालग सलिलि सिक्ष पेश गनने;
(्छ) कलाननू ्बिोलजि िलारेस ल्ने ि्ला गजु्केो िलारेख ्लामने लनिेरन ल्इथि आिशयक कलारिलाही गनने;
(ज) सलिलि्बलाट भएको आरशे कलायलाथिनियन गनने गरलाउने;
(्झ) सलिलििला पेश िला प्रलाप्त भएकला कलागजपत्र ्बझुने, भपलाथिइथि गनने ्गलायिकला कलायथिहरु गनने;
(ञ) आिशयकिलानसुलार सलिलिको िफथि ्बलाट पत्रला्लार गनने;
(ट) सलिलिको आरशे्े िलािे्  गनुथिपनने मयलार िलािे्  गननेगरलाउने, िलािे्  भएको मयलारको िलािे् ी जलँा्ी रीिपिूथिकको 

नभए पनुः जलारी गनने ि्ला अनय अरला्ि िला लनकलाय्बलाट प्रलाप्त भएको नगरपलाल्कला्े िलािे्  गररलरनपुनने मयलार 
िलािे्  गनने गरलाउने;

(ठ) लनणथिय लकिला्ब र उजरुीको लिलस् लजमिला ल्ने;
(्ड) सलिलििला रिलाथि भएकला लििलार ि्ला लनिेरन ्गलायिकला कलागजलािको अलभ्ेख ियलार गनने र िलालसक िला िलालषथिक 

प्रलििेरन पेश गनुथिपनने लनकलाय सिक्ष प्रलििेरन ियलार गरी संयोजक्बलाट प्रिलालणि गरलाइथि सम्बलनिि लनकलायिला 
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पठलाउने;
(ढ) आफनो लजमिला रहकेला उजरुीकला लिलस्िला रहकेला कलागजलािको रीिपिूथिक नकक् लरने;
(ण) लज््ला अरला्ििला पनुरलािेरन ्लागने गरी लनणथिय भएकला लििलारिला पनुरलािेरन मयलार जलारी गरी िलािे्  गननेगरलाउने;\
(ि) अरला्ि िला अनय कुनै लनकलायिला लििलारको लिलस् िला कुनै कलागजलाि पठलाउनपुनने भएिला सलिलि्लाइथि जलानकलारी 

गरलाइथि लिलस् िला कलागजलाि पठलाउने ि्ला लफिलाथि प्रलाप्त भएपल्छ कलाननू ्बिोलजि सरुलक्षि रलाखने वयिस्ला लि्लाउने;
(ि) लनणथिय लकिला्ब लजमिला ल्ने; ि्ला
(्) पेश भएकला लनिेरन ्गलायिकला कलागजलाििला सलिलि्बलाट आरशे हुनपुनने िला लनकलासला ल्नपुननेिला सलिलि सिक्ष 

पेश गनने ।
५१. अि्भ्ेख प्रशलासकको कलाि, कत्यवर र अििकलारः यस ऐनिला अनयत्र उ््ेख भए ्बलाहके अलभ्ेख 

प्रशलासकको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छः
(क) लनणथिय कलायलाथिनियन सम्बनिीः

(१) लनणथिय ्बिोलजि ््न ््लाउनपुनने, कुनै कुरला लर्लाइथिभरलाइथि लरनपुनने ्गलायिकला लनणथिय कलायलाथिनियनकला ्लालग 
गनुथिपनने कलायथिहरु गनने ि्ला लनणथिय कलायलाथिनियनको अलभ्ेख रलाखी कलाननू ्बिोलजि लििरण पठलाउनपुनने लनकलायहरुिला 
लििरण पठलाउने;

(२) लनणथिय कलायलाथिनियनको रिििला लनिेरन लरएकला पक्षहरुको िलारेस ल्ने, सकलार गरलाउने, गजु्केो िलारेख ्िलाउने 
्गलायिकला कलायथिहरु गनने;

(३) सलिलिको आरशे्े रोककला भएको िला अरु कुनै अरला्ि िला लनकलाय्बलाट रोककला भ ैआएको जलायजे्ला अनय 
अ््ड्डला अरला्ििला रलालख् ््लान गनुथिपनने भए सो गनने;

(४) लनणथिय ्बिोलजि ल््लाि गनने ्गलायिकला अनय कुनै कलाि गनुथिपनने भए सो सििे गनने; ि्ला
(५) ्ेलखए रलेख ्बलाहकेको कुनै कलायथि लनणथिय कलायलाथिनियनको रिििला गनुथिपनने भएिला सलिलि सिक्ष पेश गरी आरशे 

्बिोलजि गनने ।
(ख) अलभ्ेख संरक्षण सम्बनिीः

(१) अलभ्ेख शलाखलाको रेखरखे गरी लनणथिय भएकला लिलस् सरुलक्षि रलाखने र कलाननू ्बिोलजि स्डलाउनेपनने कलागजहरु 
स्डलाउने;

(२) लनणथिय भएकला लिलस्हरुिला कलागजलाि जलँा् गरी ररुुसि रहनेरहकेो हनेने र लिलस् कलाननू ्बिोलजि गरी ररुुसि 
अिस्लािला रलाखने;

(३) कलाननू ्बिोलजि स्डलाउने कलागजको लििरण ियलार गरी सो लििरण सरुलक्षि रहने वयिस्ला गनने;
(४) अलभ्ेख शलाखलािला प्रलाप्त भएको लिलस्हरुको सला््बसला्ी अलभ्ेख रलाखने र आिशयकिलानसुलार लििरण ियलार 

गनने; ि्ला
(५) कुनै अरला्ि िला लनकलाय्बलाट अलभ्ेखिला रहकेो लिलस् िला कुनै कलागजलाि िलाग भ ैआएिला रीिपिूथिक पठलाउने र 

लफिलाथि प्रलाप्त भएपल्छ रीिपिूथिक गरी सरुलक्षि रलाखने ।
५२. उजुरी प्रशलासक रला अि्भ्ेख प्रशलासकको आदेश उपरको िनरेदनः 

(१) यस ऐन ्बिोलजि उजरुी प्रशलासक िला अलभ्ेख प्रशलासक्े गरेको आरशे िला कलारिलाही उपर ल्त्त न्बझुने पक्ष्े 
सो आरशे िला कलारिलाही भएको पलँा् लरनलभत्र सलिलि सिक्ष लनिेरन लरन सकने्छ ।
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(२) सलिलि्े उपरफला (१) ्बिोलजि पेश भएको लनिेरन उपर सनुिुलाइथि गरी लनिेरन पेश भएको ्बलढिला सलाि लरन लभत्र 
लनिेरन उपरको कलारिलालह टुङ्गयलाउनपुनने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन उपर आरशे िला लनणथिय 
गनुथिपिूथि केलह ्बझुनपुनने भए सो ्ब्ुझरे िलात्र लनणथिय िला आरशे गनुथिपनने्छ ।

पररच्ेद-८
िे्िि्लाप समबनिी वररस्ला

५३. िि्लापत्र गरलाउनेः 
(१) सलिलि्े प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि लि्लापत्र हुन सकने जनुसकैु उजरुीिला लि्लापत्र गरलाउन सकने्छ ।
(२) लििलारकला पक्षहरू्े लि्लापत्रको ्लालग अनसुू् ी-९ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लनिेरन लरएिला सलिलि्े उजरुीिला 

लि्लापत्र गरलाउन उपयकु् रखेिेला लि्लापत्र गरलाइलरने्छ ।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजि पक्षहरू्े लरएको लनिेरनको वयहोरला सलिलि्े रिुै पक्ष्लाइथि सनुलाइथि तयसको पररणलाि 

सम्झलाइथि पक्षहरूको लि्लापत्र गनने सम्बनििला सहिलि रहनेरहकेो सोधनपुनने्छ ।
(४) उपरफला (३) ्बिोलजि सनुलाउँरला पक्षहरू्े लि्लापत्र गनथि िञजरु गरेिला सलिलि्े पक्षहरूको लनिेरनिला उ््ेख 

भएको वयहोरला ्बिोलजिको लि्लापत्र िीन प्रलि ियलार गरलाउनपुनने्छ ।
(५) उपरफला (४) ्बिोलजिको लि्लापत्रको वयहोरला पक्षहरू्लाइथि पढी्बलँा्ी सनुलाइथि लि्लापत्र गनथि िञजरु भएिला पक्षहरूको 

सलह्छलाप गरलाइथि सलिलिकला सरसयहरू्े लि्लापत्र कलागज अनसुू् ी-१० ्बिोलजिको ढलँा्लािला प्रिलालणि गरी एक 
प्रलि सलिलि्े अलभ्ेखको ्लालग लिलस्िला रलाखनपुनने्छ ि्ला एक-एक प्रलि ्बलारी ि्ला प्रलि्बलारी्लाइथि लरनपुनने्छ 
।

५४. िे्िि्लाप गरलाउन सकनेः 
(१) सलिलि्े प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि लि्लापत्र गनथि लि्ने उजरुीिला पक्षहरू्बी् िे् लि्लाप गरलाउन सकने्छ ।
(२) पक्षहरू्े जनुसकैु िहिला लि्लारलािीन रहकेो प्र्ल्ि कलाननू्े िे् लि्लापको िलाधयि्बलाट सिलािलान गनथि सलकने 

लििलारिला लििलारकला पक्ष्े संयकु् रूपिला सलिलि सिक्ष लनिेरन लरन सकने्छन ्।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजि लनिेरन लरएकोिला िे् लि्लाप्बलाट उजरुीको लनरोपण हुन उपयकु् रलेखएिला सलिलि्े 

तयसिो उजरुी िे् लि्लापको िलाधयि्बलाट लनरोपण गनथि ्ेलख पठलाउन ुपनने्छ ।
(४) उपरफला (३) ्बिोलजिको आरशेपल्छ िे् लि्लाप सम्बनिी कलारिलालह प्रलारमभ गरी पक्षहरू्बी् िे् लि्लाप 

गरलाइथिलरनपुनने्छ ।
(५) िे् लि्लाप सम्बनिी अनय वयिस्ला िोलकए ्बिोलजि हुने्छ ।

५५. उजुरी िनण्यर गननेः 
(१) सलिलि्े यस ऐन ्बिोलजि िे् लि्लापको िलाधयि्बलाट उजरुीको लनरोपण गनथि प्रलरियला ्बढलाएकोिला िे् लि्लापको 

िलाधयि्बलाट उजरुीको लनरोपण हुन नसकेिला पक्षहरू्लाइथि उजरुीको पेशी िलारेख िोलक कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही 
गरी सनुिलाइथि ि्ला लनणथिय गनने प्रलरियला ्बढलाउनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ् ेलखएको भए िलापलन स्लानीय ऐनको रफला ४७ को उपरफला (२) ्बिोलजिको उजरुीिला 
िे् लि्लाप िला लि्लापत्र हुन नसकेिला सलिलि्े अलिकलार क्षेत्र रहकेो अरला्ििला जलाने भलन सनुलाइथिलरनपुनने्छ ।
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५६. िे्िि्लाप रला िि्लापत्र हुन नसकनेः यस ऐनिला अनयत्र जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन कुनै उजरुीिला 
लि्लापत्र गरलाउँरला उजरुीको प्रकृलि िला लि्लापत्रको वयहोरला्बलाट नेपला् सरकलार ्बलारी भइथि ््ेको कुनै लििलार िला 
सलािथिजलनक ि्ला सरकलारी समपलत्त िला लहििला असर पनने रलेखएिला सलिलि्े तयसिो लििलारिला लि्लापत्र गरलाउने्ैछन 
।

िर तयसिो असर पनने वयहोरला हटलाइथि अनय वयहोरला्बलाट िलात्र लि्लापत्र गनथि ्लाहिेला भने लि्लापत्र गरलाइथिलरनपुनने्छ ।
५७. िे्िि्लापको ्लािग प्रोतसलाहन गननेः 

(१) सलिलि्े सलिलि सिक्ष सनुिलाइथिको ्लालग पेश भएको उजरुीिला िे् लि्लाप हुनसकने समभलािनला रहकेो रखेिेला 
पक्षहरू्लाइथि िे् लि्लापको ्लालग िलारेख िोकन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको िलारेखको लरन सलिलि्े लििलारकला पक्ष ि्ला लिपक्ष, उपलस्ि भएसमि पक्ष्े पतयलाइथि 
सला्ै ल्इआएकला अनय वयलक् सििे उपलस्ि गरलाइथि िे् लि्लापको ्लालग ्छ्फ् गरलाइथि पक्षहरूको ्बी्िला 
सहिलि भएिला सहिलि भए ्बिोलजि लि्लापत्र कलागज ियलार गनथि ्गलाइथि लि्लापत्र गरलाइथिलरनपुनने्छ ।

(३) उजरुीिला िोलकएको मयलारिला सलिलि सिक्ष उपलस्ि नभएको िला उपलस्ि भएर पलन िलारेख गजुलारी लििलारिला 
िलारेखिला नरहकेो पक्ष अ्िला लििलारिला पक्ष कलायि नभएको भए िलापलन लििलारको पेट्बो्ी्बलाट उजरुीको पक्ष 
कलायि हुने रलेखएको वयलक् सििे िे् लि्लापको ्लालग उपलस्ि भएिला सलिलि्े िे् लि्लाप गरलाइथि लि्लापत्रको 
कलागज गरलाइथिलरनपुनने्छ ।

५८. प्रलारिम्भक सनुरलाइ्य पूर्य िे्िि्लापः 
(१) उजरुी प्रशलासक्े प्रलारलमभक सनुिलाइथिको ्लालग सलिलि सिक्ष उजरुी पेश हुनपुिूथि उजरुीिला िे् लि्लाप हुनसकने 

अिस्ला रलेखएिला िला पक्षहरू्े सो वयहोरलाको लनिेरन ल्इथि आएिला लि्लापत्रको वयहोरला खु् ेको कलागज ियलार 
गरी सलिलि सिक्ष पेश गनथिसकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि गरलाथि लि्लापत्रिला अलनिि सहिलि नजटेुको भए िलापलन पक्षहरू िे् लि्लापको ्लालग 
प्रलरियलािला जलान सहिि भएिला उजरुी प्रशलासक्े पक्षहरूको लनिेरन ल्इथि उजरुीिला िे् लि्लापको ्लालग 
िे् लि्लापकिलाथि सिक्ष पठलाउने आरशेको ्लालग सलिलि सिक्ष पेश गनथिसकने्छ ।

५९. िे्िि्लापकतला्यको सचूी तरलार गननेः 
(१) सलिलि्े िे् लि्लापको कलायथि गरलाउनको ्लालग रहेलाय ्बिोलजिको योगयिला पगुेको वयलक्हरूको लििरण खु् लाइथि 

समभलालिि िे् लि्लापकिलाथिको सू् ी ियलार गनने्छः
(क) कलमििला एस ए् लस िला सो सरह उलत्तणथि गरेको; 
(ख) कुनै रलाजनीलिक र् प्रलि आस्ला रलाखी रलाजनीलििला सलरिय नरहकेो; ि्ला
(ग) स्लानीय सिरिला सिलाजसेिीको रुपिला पलह्लान ्बनलाएको ।
(घ) िे् लि्लापकिलाथिको ४८ घणटला िलाल्ि ल्इ िे् लि्लापकिलाथिको कलायथि गरदै आएको 
(ङ) २५ ्बषथि उिरे परुला भएको ।
(्) िला्ी योगयिलािला जनु सकैु कुरला ्ेलखएको भएिला पलन िलाल्ि ल्इ हला् कलाि गरररहकेलाको हकिला लनज्लाइ 
लनरनिरिला लरन सलकने ।

(२) िे् लि्लापकिलाथिको सू् ी ियलार गरेपल्छ सलिलि्े सू् ी सभला सिक्ष पेश गरी अनिुोरन गरलाउनपुनने्छ ।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजि सू् ी अनिुोरन भएपल्छ सलिलि्े सलािथिजलनक जलानकलारीको ्लालग सू् नला प्रकलाशन 
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गनुथिपनने्छ ि्ला िे् लि्लापको ्लालग पठलाउँरला प्रतयेक पक्ष्लाइथि सो सू् ी उप्बि गरलाउनपुनने्छ ।
६०. िे्िि्लापकतला्यको सचूी अद्यलारििक गननेः 

(१) सलिलि्े रफला ५९ ्बिोलजि ियलार भएको सू् ी प्रतयेक िषथि अद्यलािलिक गनुथिपनने्छ ।
(२) प्रतयेक िषथि अद्यलािलिक गरेको िे् लि्लापकिलाथिको सू् ी सलिलि्े सभला्बलाट अनिुोरन गरलाउनपुनने्छ ।
(३) यस ऐन ि्ला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि िे् लि्लापकिलाथिको सू् ीिला सू् ीकृि हुन योगयिला पगुेको वयलक््े सलिलि 

सिक्ष सू् ीकृि गररपलाउनको ्लालग अनसुू् ी-११ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लनिेरन लरनसकने्छ ।
६१. िे्िि्लापकतला्यको सचूीबलाट हटलाउनेः 

(१) सलिलि्े रफला ६० ्बिोलजि िे् लि्लापकिलाथिको सू् ी अद्यलािलिक गरलाथि रहेलायको अिस्लाकला िे् लि्लापकिलाथिको 
नलाि सू् ी्बलाट हटलाउने्छः-
(क) लनजको ितृय ुभएिला;
(ख) लनज्े आफनो नलाि सू् ी्बलाट हटलाइथिपलाउँ भनने लनिेरन लरएिला;
(ग) लनज्े नैलिक पिन रलेखने फौजरलारी अलभयोगिला सजलाय पलाएिला;
(घ) लनज कुनै संस्लासँग सम्बधर रहकेोिला सो संस्ला खलारेज िला लिघटन भएिला; र
(ङ) सलिलि्े रफला ६७ को उपरफला (२) ्बिोलजि लनज्लाइथि सू् ी्बलाट हटलाउने लनणथिय गरेिला ।
(्)  ्बसइ सरलाइ गरेिला ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि सू् ी्बलाट नलाि हटलाइएकला िे् लि्लापकिलाथिहरूको नलािलाि्ी सलिलि्े सलािथिजलनक 
सू् नलाको ्लालग प्रकलाशन गनुथिपनने्छ ।

६२. िे्िि्लापको ्लािग सिरलारिि तोकनेः 
(१) सलिलि्े यस ऐन ्बिोलजि िे् लि्लाको ्लालग िे् लि्लापकिलाथि पठलाउँरला ्बलढिला लिन िलहनला समिको सिय 

िोलक पठलाउने्छ ।
(२) िे् लि्लापको ्लालग पठलाउँरला सलािलानयियलाः िलढिला िीनजनला ्बलाट िे् लि्लाप गरलाउने गरी िोकनपुनने्छ । 

६३. िे्िि्लापकतला्यको ्नौटः \
(१) सलिलि्े िे् लि्लाप गरलाउने कलायथिको ्लालग लििलारकला पक्षहरू्लाइथि एक जनला िे् लि्लापकिलाथिको ्छनौट गनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि गरलाथि पक्षहरू्बी्िला एकजनला िे् लि्लापकिलाथिको ्लालग सहिलि नभएिला सलिलि्े 

पक्षहरूको सहिलििला लिन जनला िे् लि्लापकिलाथिको ्छनौट गनुथिपनने्छ ।
(३) पक्षहरूको ्बी्िला िे् लि्लापकिलाथिको नलाििला सहिलि हुन नसकेिला सलिलि्े िे् लि्लापकिलाथिको सू् ीिला रहकेला 

िे् लि्लापकिलाथिहरू िधये्बलाट रिुै पक्ष्बलाट एक-एक जनला िे् लि्लापकिलाथि ्छनौट गनथि ् गलाइथि िेस्ो िे् लि्लापकिलाथि 
्छनौट गररलरनपुनने्छ ।

(४) उजरुीकला स्ैब पक्षको सहिलििला िे् लि्लापकिलाथिको सू् ीिला नरहकेो यस ऐन ्बिोलजि िे् लि्लापकिलाथि हुन 
अयोगय नभएको कुनै वयलक् िला संस्ला्बलाट िे् लि्लाप प्रलरियला अगला्डी ्बढलाउन सहिि भ ै ल्लखि लनिेरन 
लरएिला सलिलि्े तयसिो वयलक् िला संस्ला्लाइथि िे् लि्लापकिलाथि िोलकलरनपुनने्छ ।

६४. िे्िि्लापकतला्यको परररत्यनः 
(१) सलिलि्े रहेलायको अिस्ला परर पक्षहरू्े लनिेरन लरएको अिस्लािला िे् लि्लापकिलाथि पररििथिन गररलरनपुनने्छः-

(क) रफला ६१ ्बिोलजि िे् लि्लापकिलाथिको सू् ी्बलाट हटलाउने अिस्ला भएिला;
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(ख) पक्षहरू्े पलारसपररक सहिलििला िे् लि्लापकिलाथि हरेफेर गनथि िञजरु भएिला; 
(ग) लििलारको कुनै पक्ष्े िे् लि्लापकिलाथि प्रलि अलिश्लास रहकेो ल्लखि जलानकलारी गरलाएिला;
(घ) कुनै कलारण्े िे् लि्लापकिलाथि्े िे् लि्लापिला सहभलागी भरैहन नसकने जनलाएिला;
(ङ) लििलारको लिषयिसििुला िे् लि्लापकिलाथिको कुनै सिला थ्ि रहकेो िे् लि्लापकिलाथि्े जलानकलारी गरलाएिला िला कुनै 
स्ोि्बलाट सलिलि सिक्ष जलानकलारी भएिला; ि्ला
(्) िे् लि्लापकिलाथि्े िे् लि्लापकिलाथिको हलैसयि्े कलायथिगरलाथि रफला ६६ ि्ला अनय प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि 
पला्न गनुथिपनने आ्रण पला्न नगरेिला ।

(२) िे् लि्लापकिलाथि पररििथिनको कलारण्े िोलकएको सियिला िे् लि्लापको कलायथि समपनन हुन नसकने भएिला 
सलिलि्े ्बलढिला एक िलहनला समिको सिय ्प गनथि सकने्छ ।

६५. िे्िि्लापको ्लािग पठलाउँदला गनने प्रिक्ररलाः 
(१) सलिलि्े कुनै उजरुी िे् लि्लापको ्लालग िे् लि्लापकिलाथि सिक्ष पठलाउँरला पक्षहरू्लाइथि िे् लि्लापकिलाथिको 

समपकथि  उप्बि गरलाइथि िे् लि्लापकिलाथि सिक्ष उपलस्ि हुने िलारेख िोलक रहेलाय ्बिोलजिको कलागज सला्ै रलालख 
्ेलखपठलाउनपुनने्छः

(क) उजरुीको सलारसंक्षेप िला िखुय िखुय कलागजलािको प्रलिल्पी;
(ख) उजरुीको पक्ष िला िलारेस भए िलारेसको नलाि, ्र, ििन र उप्बि भएसमि टेल्फोन नम्बर, इथििे् , फयलाकस 

ि्ला अनय समपकथि  लििरण; ि्ला
(ग) िे् लि्लाप सम्बनिी प्रलरियला समपनन गनुथिपनने स्लान र सिय ।

(२) िे् लि्लापकिलाथि्े सलिलि सिक्ष िलाग गरेिला उजरुीकला कलागजलािहरूको नकक् उप्बि गरलाउनपुनने्छ ।
(३) िे् लि्लापको ्लालग िोलकएको सिय समपनन भएको सलाि लरन लभत्र उजरुीको पक्षहरू सलिलि सिक्ष उपलस्ि 

हुने गरी िलारेख िोकनपुनने्छ ।
(४) उपरफला (३) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन िे् लि्लापकिलाथि्े िोलकएको सिय अगलािै उजरुी सलिलि 

सिक्ष लफिलाथि पठलाउने लनणथिय गरेिला सो लनणथियको जलानकलारी भएको सलाि लरन लभत्र पक्षहरू्लाइथि सलिलि सिक्ष 
उपलस्ि हुनेगरी पठलाउनपुनने्छ ।

६६. िे्िि्लापिला अर्मबन गनु्यपनने प्रिक्ररलाः 
(१) सलिलि्े पक्षहरूको सहिलििला िे् लि्लापको ्लालग ्छ्फ् गनने ि्ला अनय कलायथि गनने स्लानको ्छनौट गरी पक्ष 

ि्ला िे् लि्लापकिलाथि्लाइथि सोको जलानकलारी उप्बि गरलाउनपुनने्छ ।
िर पक्षहरूको सहिलििला िे् लि्लापकिलाथि्े अनय कुनै स्लानको ्छनौट गनथि ्बलािला पनने्ैछन ।

(२) पक्षहरू्लाइथि उपरफला (१) ्बिोलजि िे् लि्लापकिलाथि्े िोकेको स्लानिला िोलकएको सियिला उपलस्ि हुने रलालयति 
रहने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजिको रलालयति पक्षहरू्े परुला नगरेिला िे् लि्लापकिलाथि्े िे् लि्लापको प्रलरियला ्बनर गरी 
सलिलि्लाइथि सोको ल्लखि जलानकलारी गरलाइथि उजरुीको कलागजलाि लफिलाथि पठलाउनसकने्छ ।

(४) िे् लि्लापको रिििला िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरू्बी्िला सहजकिलाथिको भलूिकला गनने्छ र उक् भलूिकला लनिलाथिह गनने 
रिििला लनज्े पक्षहरू ्बलाहके रहेलायकला वयलक्हरूसँग सििे एक् िला सलािलूहक िलािलाथि गनथिसकने्छः

(क) लििलारको लिषयिला जलानकलारी रहकेो उजरुीकला पक्ष्े रोजेको वयलक्; ि्ला
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(ख) लििलारको लिषयिसिकुो ्बलारेिला जलानकलारी रहकेो स्लानीय भरिभ्लारिी ।
(५) िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरूको सहिलििला पक्षहरूसँग रहेलाय ्बिोलजि िलािलाथि गनथिसकने्छः

(क) पक्षहरूसँग एक् एकलानििलािलाथि; ि्ला
(ख) टेल्फोन िलािलाथि, लभ्डीयो कनफे्नस िला सञ्लारको अनय िलाधयि्बलाट िलािलाथि्लाप ।

(६) प्र्ल्ि कलाननू ि्ला यस ऐनको िलानयिला लिपरीि नहुनेगरी पक्षहरूको सहिलििला िे् लि्लापकिलाथि्े िे् लि्लापको 
कलायथिलिलि लनिलाथिरण गनथिसकने्छ ।

६७. िे्िि्लापकतला्यको आचरणः 
(१) िे् लि्लापकिलाथि्े रहेलाय ्बिोलजिको आ्रण पला्न गनुथिपनने्छः-

(क) िे् लि्लाप सम्बनिी कलारिलाही लनषपक्ष ढङ्ग्े समपलारन गनुथिपनने;
(ख) कुनै पक्षप्रलि ्झकुलाि, आग्ह, पिूलाथिग्ह नरलाखने िला रलाखकेो रलेखने कुनै आ्रण िला वयिहलार नगनने;
(ग) कुनै पक्ष्लाइथि ्डर, त्रलास, ्झकुयलान िला प्र्ोभनिला पलारी िे् लि्लाप गरलाउन नहुने;
(घ) लििलार कलायि रहकेो अिस्लािला लििलारको कुनै पक्षसँग आल थ्िक कलारो्बलारिला सँ्गन नहुने;
(ङ) िे् लि्लाप सम्बनििला ्बनेको प्र्ल्ि कलाननू ि्ला अनय स्लालपि िलानयिला लिपरीि आ्रण गनथि नहुने;
(्) िे् लि्लापको रिििला पक्षहरुसँग समिलानजनक, सरभलािपणूथि र स्ैब पक्षप्रलि सिलान वयिहलार कलायि गनने;
(्छ) िे् लि्लापको रिििला पक्षहरु्े वयक् गरेको लिषयिसिकुो गोपनीयिला कलायि रलाखने; ि्ला
(ज) िे् लि्लापको रिििला पक्ष्बलाट प्रलाप्त भएको कुनै कलागजलाि िला िसि ुप्रलरियला समपनन भएपल्छ िला लनज प्रलरियला्बलाट 

अ्ग भएपल्छ सम्बलनिि पक्ष्लाइथि सरुलक्षि लफिलाथि गनने ।
(२) सलिलि्े कुनै िे् लि्लापकिलाथि्े उपरफला (१) ्बिोलजिको आ्रण पला्नला नगरेको उजरुी परी िला सो लिषयिला 

सियं जलानकलारी प्रलाप्त गरी ्छलानलिन गरलाथि वयहोरला लठक रलेखए तयसिो िे् लि्लापकिलाथि्लाइथि िे् लि्लापकिलाथिको 
सू् ी्बलाट हटलाउने्छ ।

६८. ि्खत तरलारी र िि्लापत्रः 
(१) िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरुसँगको ्छ्फ् पचिलाि िे् लि्लापको ्लालग रिुै पक्ष सहिि भएकोिला लि्लापत्र गरलाइथि 

सहिलि भएको लिषयिसि ु्बिोलजिको लि्लापत्रको ल्खि ियलार गरर सलिलि सिक्ष पठलाउनपुनने्छ ।
६९. िे्िि्लाप न्भएको उजुरीिला गनु्यपनने कलाररलाहीः 

(१) िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरु ्बी्िला िे् लि्लाप हुन नसकेिला सो वयहोरला खु् लाइथि प्रलििेरन ियलार गरी लििलारकला 
स्ैब कलागजलाि सलहि सलिलििला लफिलाथि पठलाउनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि गरलाथि िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरु्लाइथि सलिलि सिक्ष हलाजीर हुन जलाने ्बलढिला सलाि लरनको 
मयलार िोलक पठलाउन ुपनने्छ ।

७०. िे्िि्लाप न्भएको उजुरीिला िनण्यर गनु्यपननेः 
(१) स्लानीय ऐनको रफला ४७ (१) को लि्बलारिला सलिलि्े िे् लि्लापको ्लालग पठलाएको उजरुीिला पक्षहरु्बी् 

िे् लि्लाप हुन नसलक िे् लि्लापकिलाथिको प्रलििेरन सलहि प्रलाप्त हुन आएिला कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही गरी 
लनणथिय गनुथिप्छथि । 

(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन रहेलाय ्बिोलजिको उजरुीिला अलिकलारक्षेत्र ग्हण गनने 
सम्बलनिि अरला्ि िला लनकलायिला उजरुी गनथि जलान ुभलन सनुलाइथि पठलाइथिलरनपु्छथिः-
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(क) स्लानीय ऐनको रफला ४७ को उपरफला (२) ्बिोलजिको लििलारिला; ि्ला
(ख) कुनै अरला्ि िला लनकलाय्बलाट िे् लि्लापको ्लालग पे्रलषि भएको लििलारिला ।

(३) उपरफला (२) को रहेलाय (ख) ्बिोलजिको लििलारिला सम्बलनिि अरला्ि िला लनकलायिला पठलाउँरला हलालजर हुन 
जलाने िलारेख िोकी पठलाउने ि्ला लिलस् सििे नकक् ख्डला गरी अलभ्ेख रलालख सकक् लिलस् सम्बलनिि 
अरला्ि िला लनकलायिला पठलाउनपुनने्छ ।

७१. िे्िि्लाप दसतुरः िे् लि्लापिला जलाने लििलारको हकिला िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरु्े सहिलििला लरन िञजरु 
भएरलेख ्बलाहके कुनै प्रकलारको रसिरु ्लागने्ैछन । िर पक्षहरूको सहिलििला िे् लि्लापकिलाथि्े पक्षहरु्बलाट ल्ने 
रकि नगर सभलाको लनणथिय ्बिोलजि हुने्छ ।  

७२. सिुदलार सतरिला हुने सलािुदलािरक िे्िि्लाप प्ररि्यन गन्य कि्यचलारी तोकन सकनेः 
(१)सलिलि्े स्लानीय सिरिला िे् लि्लाप प्रिधरथिन गनथिको ्लालग कलायथिपलाल्कलािला अनरुोि गरेिला किथ्ि लारी खटलाइथि 

सिरुलाय सिरिला िे् लि्लापको प्रिधरथिनलातिक कलायथिरिि गनथि सलकने्छ ।
(२) सिरुलाय सिरिला हुने सलािरुलालयक िे् लि्लापको हकिला रफला ५९ (१) अनसुलारको योगयिला ि्ला अनभुि नभएकला 

िे् लि्लापकिलाथििलाट िे् लि्लाप गरलाउन िलािला पनने ्ैछन ।
(३) सलिलि्े सिरुलायसिरिला हुने सलािरुलालयक िे् लि्लापको कलायथिलिलि िोके ििोलजि हुने्छ ।

पररच्ेद-९
िनण्यर कलारला्यनररन समबनिी वररस्ला 

७३. सिचरला्रको िजमिेरलारीः कलायथिपलाल्कलाको प्रतयक्ष लनयनत्रण र लनरनेशनिला रलह सलिलिको लनणथिय कलायलाथिनियन 
गनने गरलाउने सम्बनिी समपणूथि कलायथिको रेखरखे गनने लजमििेलारी िहन गनुथिपनने्छ ।

७४. सहरोग गनु्यपननेः 
(१) नगरपलाल्कला कलायलाथि्य ि्ला सो अनिगथििकला स्ैब ि्डला कलायलाथि्य ि्ला अनय कलायलाथि्य्े यस ऐन ि्ला प्र्ल्ि 

कलाननू ्बिोलजि सलिलि्े गरेको लनणथिय ्बिोलजि वयलक् िला संस्ला िला अनय कसैसँग असु्  गनुथिपनने जरीिलानला िला 
अनय रकि असु् उपर गनथि सहयोग गनुथिपनने्छ । 

(२)  यस ऐन ि्ला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि सलिलि्े असू्  गनथिपनने जरीिलानला, ल्बगो िला अनय कुनै प्रकलारको 
रकि असु् उपर नभइथि उपरफला (१) िला उ््ेख भए ्बिोलजिकला कलायलाथि्यहरु्े कुनै लसफलाररश िला कुनै कलायथि 
गररलरने्ैछनन ।

७५. असु्  उपर गननेः 
(१) अलभ्ेख प्रशलासक्े सलिलिको लनणथिय ्बिोलजि कुनै पक्षसँग जरीिलानला िला ल्बगो िला अनय कुनै प्रकलारको असु्  

उपर गनुथिपनने भएिला सो पक्ष्े जरीिलानला लिनथि ्ब्ुझलाउन ्यलाएिला ्बलु्झ सररसयलाहला गरी जरीिलानलाको ्गि कटिला 
गनुथिपनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि असु् उपर नभएिला ्गि रलाखी सम्बलनिि पक्षको नलाि नलािसेी ि्ला जरीिलानला रकि 
सििेको लििरण नगरपलाल्कलाको कलायलाथि्यकला सला्ै स्ैब ि्डला कलायलाथि्यिला सििे अलभ्ेखको ्लालग 
पठलाउनपुनने्छ ।

(३) सम्बलनिि कलायलाथि्यहरु्े उपरफला (२) ्बिोलजि ्ेलख आएिला तयसिो पक्षसँग जरीिलानला रकि असु् उपर गरी 
अलभ्ेख शलाखलािला सररसयलाहला गनथि पठलाउनपुनने्छ ।
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७६. ्भरी्भरलाउ गननेः 

(१) सलिलि्े यस ऐन ्बिोलजि गरेको कुनै लनणथिय ्बिोलजि कुनै पक्ष्े रलाखकेो रसिरु, िला अनय कुनै प्रकलारको रकि 
कुनै पक्ष्बलाट भरलाइथि पलाउने भएिला भरलाइथि पलाउने पक्ष्े भरी लरनपुनने पक्षको तयसिो रकि भरलाइथि लरनपुनने स्ोि खु् लाइथि 
अनसुू् ी-१२ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लनिेरन लरनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि लनिेरन लररँला य्लासमभि नगर रहकेो ्ैबकँ खलािला िला कुनै सहकलारी िला ्ब्ि संस्लािला 
रहकेो रकि र सो नभएिला ल््लाि ल्बरिी गरी असु्  उपर गनुथिपनने अिस्ला भएिला कुनै अ्् समपलत्तको वयहोरला 
खु् लाइथि लनिेरन लरनपुनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजिको लनिेरनिला रफला ७८ ्बिोलजिको लििरण खु् लाइथि लनिेरन लरनपुनने्छ 
७७. च्न च्लाइ्यिदनेः 

(१) सलिलि्े यस ऐन ्बिोलजि गरेको कुनै लनणथिय ्बिोलजि कुनै समपलत्त िला अलिकलार िला कुनै लिषयिसि ुिला सेिला 
िला अनय कुनै लिषयको ््न पलाउने ठहरेको पक्ष्े तयसिो ््न पलाउने लिषयको लििरण खु् लाइथि अलभ्ेख 
प्रशलासक सिक्ष अनसुू् ी-१३ को ढलाँ्लािला लनिेरन लरनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि लनिेरन परेिला अलभ्ेख प्रशलासक्े लनणथिय ्बिोलजिको लिषयको ् ्न ् ्लाइथिलरनपुनने्छ ।
(३) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन लररँला ् ्न ् ्लाउन ुपनने समपलत्तको रफला ७८ ्बिोलजिको लििरण खु् लाउनपुनने्छ 

।
७८. समपित्तको िरररण खु्लाउनुपननेः भररभरलाउ गनथि िला ् ्न ् ्लाइ पलाउनको ् लालग लनिेरन लरने लििलारको पक्ष्े 

लनिेरनिला समपलत्तको लििरण उ््ेख गरलाथि रहेलाय ्बिोलजिको लििरण खु् लाउन ुपनने्छः-
 (क) अ्् समपलत्तको लििरण

(१) घरजगगला भए रहकेो स्लानको ठेगलानला ि्ला ्लार लक््ला;
(२) घर जगगलाको लकत्तला नम्बर ि्ला क्षेत्रफ्;;   
(३) घर रहकेो भए घरको ि्ला ि्ला कि् र समभि भएसमि िगथिलफट;
(४) घर जगगलाको अिलस्िी आिलास िला  औद्योलगक िला वयलापलाररक क्षेत्रिला रहकेो वयहोरला;
(५) कच्ी िला पलकक स्डकसँग जोल्डएको वयहोरला;
(६) घरजगगलाको सिलालिति रहकेो वयलक्को नलाि ्र सला्ै सिलालिति भनरला फरक वयलक्को भोग््न रहकेो भए 

भोग््न गननेको नलाि ्रकला सला्ै अनय लििरण; ि्ला
(७) घरिला भएको ्गलापलाि ि्ला खरररल्बलरि हुन सकने नयनूिि िू् य ।

 (ख) ्् समपलत्तको लििरणः
(१) ्् समपलत्त रहकेो ठलाउँ ि्ला भोग िला लनयनत्रण रलाखनेको नलाि ्र;
(२) ्ैबकँ खलािलािला रहकेो नगर भए खलािलािला्को सला्ै ्ैबकँ ि्ला शलाखलाको नलाि;
(३) ्् समपलत्तको प्रकलार ि्ला नगर ्बलाहकेको भए समभलालिि ल्बलरि िू् य; ि्ला
(४) नगर ्बलाहकेको ्् समपलत्त भए अिस्ला, प्रकृलि ि्ला ्बनोटकला सला्ै प्रतयेकको सलाइज र सँखयला ।

७९. समपित्त रोककला रलाखनेः 
(१) अलभ्ेख प्रशलासक्े रफला ७५ िला ७६ ्बिोलजि लनणथिय कलायलाथिनियनको ्लालग लनिेरन परेपल्छ रखेलाइएको 

समपलत्तको हकिला आिशयक पनने जलि जे्ला रोककला रलाखने सम्बनििला लनणथियको ्लालग कलायलाथिपलाल्कला सिक्ष पेश 
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गनने र कलायथिपलाल्कला्बलाट रोककला रलाखने लनणथिय गरेप्छी लनणथिय ्बिोलजि जे्ला रोककला रलाखनको ्लालग सो जे्ला रिलाथि 
रहकेो कलायलाथि्य िला रलजषटे्शन गनने कलायलाथि्यिला ्ेलख पठलाउनपुनने्छ ।

(२) ्बला्ी, बयलाज, ्बहला् ्गलायिको समपलत्तको हकिला लनिेरन परेको ्बलढिला रइुथि लरन लभत्र समपलत्त िलायरलाि गनथि 
्गलाइथि िलायरलाि गरलाथिको सियिला नै आिशयक पनने जलि समपलत्त िला सो्बलाट प्रलाप्त हुने ्बला्ी, ्बहला्, बयलाज, िनुलाफला 
आलर आय लनयनत्रण गनुथि िला रोककला रलाखनपु्छथि र तयसको भपलाथिइथि सम्बलनिि पक्ष्लाइथि लरनपु्छथि ।

(३) रफला ७८ को रहेलाय (ख) ्बिोलजिको समपलत्तको हकिला भररभरलाउको ्लालग आिशयक पनने जलि समपलत्त रोककला 
रलाखी रोककलाको सू् नला आिशयकिलाअनसुलार ्ेखला शलाखला िला सम्बलनिि ्ैबकँ िला सम्बलनिि लनकलायिला िरुुनि 
्ेलख पठलाउनपुनने्छ ।

(४) समपलि रोककला समिलनि  आरशे अनसुू् ी १४ ्बिोलजि हुने्छ ।
८०. समपित्त ि््लाि गदला्य अपनलाउनुपनने कलार्यिरििः 

(१) कलायथिपलाल्कला्े यस ऐन ्बिोलजि भरीभरलाउ गनुथिपनने ल्बगो िला कोटथि फी िला तयसिै कुनै रकि असु् उपर गनथि रफला 
७८ को रहेलाय (क) ्बिोलजि समपलत्तको लििरण खु् लाइथि रखलाथिसि परेिला तयसिो रकि भरी लरनपुनने वयलक््लाइथि 
्ब्ुझलाउनपुनने रकि ्ब्ुझलाउन सलाि लरनको मयलार लरइथि सू् नला जलारी गनुथिप्छथि ।

(२) उपरफला (२) ्बिोलजिको मयलारिला रकि ्ब्ुझलाउन न्यलाएिला तयसिो भरीलरनपुनने वयलक्को भरीपलाउने वयलक््े 
रखेलाएको रफला ७८ को रहेलाय (क) ्बिोलजिको समपलत्त िलायरलाि गरी्यलाउनपु्छथि ।  

(३) रण्ड, जरीिलानला, सरकलारी ल्बगो िला कुनै अरला्ि िला लनकलाय िला नगरपलाल्कला िला सलिलिको लनणथिय्े असु्  
उपर गनुथिपनने कुनै रकिको हकिला तयसिो असु् उपर हुनपुनने वयलक््े ्ब्ुझलाउन न्यलाएिला लनजको जनुसकैु अ्् 
समपलत्त फे्ला परेिला िलायरलाि गरी रोककला रलाखनपु्छथि ।

(४) उपरफला (३) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन जे्ला जिलानि िला कुनै प्रकलारको नगर िरौट रलालख् गरेको 
हकिला सो समपलत्त्बलाट खलामने जलि रकिको ्लालग उपरफला (३) ्बिोलजि गरररहनपुरदैन ।  

(५) उपरफला (४) ्बिोलजि िो् कलायि भएपल्छ उक् अ्् समपलत्तको ल््लािको सू् नला सम्बलनिि पक्ष्लाइथि 
लरइथि सिथिसलािलारणको जलानकलारीको ्लालग ल््लाि हुने लिलि र समपलत्तको लििरण सलहिको सलािथिजलनक सू् नला 
नगरपलाल्कला, लज््ला प्रशलासन कलायलाथि्य, लज््ला अरला्ि, लज््ला सिनिय सलिलिको कलायलाथि्य ि्ला कोष 
ि्ला ्ेखला लनयनत्रकको कलायलाथि्यिला टलँासन ्गलाउनपुनने्छ ।

(६) उपरफला (५) ्बिोलजिको सू् नलािला िोलकएको लरनिला उक् सू् नलािला िोलकएको समपलत्त पञ्लकिने िो््बलाट 
िलाल् ्बढला्बढ प्रलरियला ्बिोलजि ल््लाि गनुथिपनने्छ ।

(७) ल््लाि प्रलरियलािला समभि भएसमि लज््ला अरला्ि, लज््ला प्रशलासन कलायलाथि्य िला स्लानीय प्रशलासन कलायलाथि्य, 
स्लानीय प्रहरी कलायलाथि्य ि्ला नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्र रहकेला अनय सरकलारी कलायलाथि्यकला प्रलिलनलि्लाइथि रोहिरिला 
रलाखनपुनने्छ ।  

(८) उपरफला (६) ्बिोलजि गरलाथि उक् समपलत्त कसै्े पलन ल््लाि सकलार नगरेिला सोलह प्रलरियला्बलाट पनुः रोस्ोपटक 
ल््लाि गनुथिपनने्छ ि्ला रोस्ोपटक गरलाथि पलन कसै्े ल््लाि सकलार नगरेिला भरलाइथिपलाउने पक्ष लनिेरक्लाइथि नै उक् 
समपलत्त पञ्लकिने िो्िला सकलार गनथि ्गलाउनपुनने्छ ।

(९) उपरफला (८) ्बिोलजि गरलाथि लनिेरक्े समपलत्त सकलार गनथि न्लाहिेला पल्छ अकको जे्ला खु् न आएकला ्बखि कलाननू 
्बिोलजि गननेगरी लनजको लनिेरन िलािे् ीिला रलाखी ल््लाििला ्ढलाइथिएको समपलत्त फुकुिला गरीलरनपु्छथि ।     
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(१०) यस रफलािला अनयत्र जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन नगरपलाल्कलाको कुनै रकि असु्  उपर गनने रिििला 
ल््लाि गरलाथि कसै्े सकलार नगरेिला जलििला सकलार हुन्छ तयलििला नै सो समपलत्त ल््लाि गरी प्रलाप्त रकि सररसयलाहला 
गरी नपगु रकिको हकिला कलाननू ्बिोलजि अनय समपलत्त िला प्रलरियला्बलाट असु् उपर गनुथिपनने्छ । 

८१. तलारदलात गनने प्रिक्ररलाः 
(१) अलभ्ेख प्रशलासक्े रफला ७९ ्बिोलजि समपलत्त िलायरलाि गनुथिपरलाथि कलमििला ि्डला सल्ि सिरको किथ्ि लारी खटलाइथि 

तयसिो अ्् समपलत्तको ््न््िीको िू् य सपष्ट खु् ने गरी िलायरलाि गनथि्गलाउनपुनने्छ ।  
(२) उपरफला (१) ्बिोलजि िलायरलाि गनने किथ्ि लारी्े िलायरलाि गनुथिपनने समपलत्तको ््न््िीको िू् य कलायि गनने 

प्रयोजन्े पञ्लकिने िो् कलायि गरी िु् ु् कला ख्डला गरी अलभ्ेख प्रशलासक सिक्ष प्रलििेरन सलहि पेश 
गनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि पञ्लकिने िो् कलायि गरलाथि रहेलाय ्बिोलजिक कुरला्लाइथि आिलार ल्इथि कलायि गनुथिपनने्छः
(क) लनिेरक्े लनिेरनिला खु् लाएको िू् य;
(ख) लनणथियिला उ््ेख भएको भए सो िू् य;   
(ग) पक्ष्े जिलानि िला कुनै अनय प्रयोजनको ्लालग कलायथिपलाल्कला सिक्ष लनिेरन लररँला खु् लाएको िू् य;
(घ) िलायरलाि गरलाथि भ ैआएको स्लानीय िू् यलँाकन अनसुलारको िू् य;
(ङ) िला्पोि कलायलाथि्य्े कलायि गरेको नयनूिि िू् य;
(्) अनय कुनै प्रयोजन्े कुनै सरकलारी लनकलाय्े कुनै िू् य कलायि गरेको भए सो िू् य;
(्छ) पञ्लकिने िो् कलायि गनुथिभनरला ितकला् अगलािै कुनै खरररल्बलरि भएको भए सो िू् य ।

सपलष्टकरणः“पञ्लकिने िो्” भननला्े अ्् समपलत्त ल्बलरि गनुथिपरलाथि ल्बलरिहुने नयनुिि िू् य्लाइथि सम्झनपु्छथि ।
(४) उपरफला (३) ्बिोलजि गरलाथि रहेलाय ्बिोलजिको कुरला्लाइथि सििे धयलानिला रलाखनपुनने्छः

(क) औद्योलगक िला वयलापलाररक िला आिलास क्षेत्र ्गलायि स्डक सञजला्सँग  जोल्डएको ्छ िला ्ैछन; ि्ला
(ख) नगरक्षेत्रलभत्र पनने घरको हकिला घरको ििथििलान अिस्ला सम्बनििला प्रलालिलिक िु् यलँाकन प्रलििेरन ।

८२. खलामनेजित िलात्र ि््लाि गनु्यपननेः 
(१) कलायथिपलाल्कला्े रफला ८० ्बिोलजि ल््लाि गरलाथि असु् गनुथिपनने ्बलँालक खलामने जलि समपलत्तिलात्र ल््लाि गनुथिपनने्छ ।      
(२) समपलत्त ल््लाि गरलाथि सकलार भएको रकि असु् उपर गनुथिपनने भनरला ्बलढ भएिला सो ्बलढ भएको जलि रकि 

समपलत्तिला् पक्ष्लाइथि लफिलाथि गरीलरनपु्छथि ।
(३) उपरफला (२) ्बिोलजि रकि लफिलाथि पलाउने पक्ष ल््लाि गरलाथिको ्बखि उपलस्ि नभएको भए रकि लफिलाथि ल्न 

आउनभुनी लनजको नलाििला सलाि लरनको सू् नला जलारी गरील्झकलाइथि रकि लफिलाथि गनुथिप्छथि ।
(४) उपरफला (३) ्बिोलजि गरलाथि सम्बलनिि पक्ष रकि लफिलाथिल्न नआएिला उक् रकि सलञ्िकोषिला रलालख् गरी 

आमरलानी्बलँालि सररसयलाहला गनुथिप्छथि ।
(५) अलभ्ेख प्रशलासक्े रफला ८० ्बिोलजि ल््लाि गरेको समपलत्त सकलार गनने पक्षको नलाििला समपलत्त रिलाथि 

नलािसलारीको ्लालग सम्बलनिि कलायलाथि्य िला लनकलायिला पत्रला्लार गरी लनज्लाइथि समपलत्तको ््नपजूशी उप्बि 
गरलाइथि आिशयक परे सो समपलत्तको ््न ््लाइथिलरनपु्छथि । 

(६) यस ऐनिला अनयत्र जनुसकैु कुरला ् ेलखएको भए िलापलन रफला ८० ्बिोलजिको ल््लाि प्रलरियला अगला्डी ्बलढसकेपल्छ 
भरलाउनपुनने रकि ्ब्ुझलाउन ्यलाए पलन सो रकि न्बलु्झ समपलत्त ल््लाि गनुथिपनने्छ ।
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८३. ि््लाि उपरको उजुरीः यस ऐन ्बिोलजि भएको ल््लािको प्रलरियलािला ल्त्त न्बझुने पक्ष्े जनु प्रलरियला उपर 
ल्त्त न्ब्ुझकेो हो सो भएको पनध्र लरन लभत्र सलिलि सिक्ष उजरुी पेश गरी भएको आरशे ्बिोलजि गनुथिपनने्छ ।

८४. िबगो ्भरलाउँदला रला च्नच्लाउँदला ्लागेको खच्यः यस ऐन ्बिोलजि ल्बगो भरलाउँरला िला ््न््लाउँरला ्लागेको 
ख्थि ल्बगो भरीलरनपुनने िला ््नलरनपुनने सम्बलनिि पक्ष्े वयहोनुथिपनने्छ ।   

८५. र्लािस्ितिला रलाखनेः कलायथिपलाल्कला्े यस ऐन ्बिोलजि ््न््लाइथि िलागन िला ल्बगो भरलाइथिपलाउन कुनै 
समपलत्त रखेलाइथि लनिेरन परेपल्छ ल्बगो भरलाउने िला ््न््लाउने कलायथि समपनन नभएसमिको ्लालग उक् समपलत्त 
हकहसिलानिरण गनथि, भतकलाउन, ल्बगलानथि ि्ला कुनै प्रकलारको लनिलाथिण कलायथि गरी उक् समपलत्तको सिरुप पररििथिन गनथि 
नपलाउने गरी रोककला रलाखन सम्बलनिि पक्षको नलाििला आरशे जलारी गरी उक् समपलत्त य्लालस्लििला रलाखनपुनने्छ ।    

८६. िनरेदनबलाट कलाररलाही गननेः 
(१) अलभ्ेख प्रशलासक्े कुनै पक्ष्े रफला ८५ ्बिोलजि भएको आरशे लिपररि कुनै समपलत्तको हक हसिलानिरण िला 

सिरुप पररििथिन आलर गरेको लनिेरन परेिला उक् लनिेरन रिलाथि गरी तयसिो गनने पक्षको नलाििला लिन लरनको मयलार  
जलारी गरी लनज्लाइथि हलालजर गरलाइथि सो लनिेरन सलिलि सिक्ष पेश गनुथिपनने्छ ।    

(२) सलिलि्े उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन पेश हुन आएिला पक्ष्लाइथि नयलँा उजरुी रिलाथि गनथि न्गलाइथि उक् लनिेरन्बलाट 
नै आिशयक कलारिलाही गरी लनणथिय गनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरनको वयहोरला्बलाट लनिेरन 
सलिलिको क्षेत्रलालिकलार लभत्र नपनने लिषयिला परेको रलेखएिला सलिलि्े उक् लिषयिला क्षेत्रलालिकलार ग्हण गनने 
अरला्ि िला लनकलाय सिक्ष जलान सनुलाइथि लरनपुनने्छ ।

८७. च्नच्लाउने सचूनलाः 
(१) अलभ्ेख प्रशलासक्े सलिलिको लनणथिय ्बिोलजि ् ्न ् ्लाइथि पलाउन लनिेरन परेिला ् ्न ् ्लाउने लिलि खु् लाइथि 

फ्लानो लिलििला फ्लानो घर जगगलाको ््न ््लाउन किथ्ि लारी खलटइथि आउने हुरँला सो लिलि अगलािै घर जगगला 
खलाल् गरीलरन ुभलन ््न लरनपुनने पक्षको नलाििला सू् नला जलारी गनुथिपनने्छ ।   

(२) ््नलरनपुनने समपलत्त उजरुीको पक्ष्बलाहके अनय कसैको भोग््निला रहकेो भएिला अलभ्ेख प्रशलासक्े सोलह 
पक्षको नलाििला उपरफला (१) ्बिोलजिको सू् नला जलारीगनुथिपनने्छ ।

(३) उपरफला (१) ्बिोलजि िोलकएको लिलििला खलटइथिजलँारला घरजगगला खला्ी गरेको भए सम्बलनिि किथ्ि लारी्े ््न 
््लाइथि लरएको िु् ु् कला ख्डलागरी ि्ला घरजगगला खला्ी नगरेको भए खला्ी गरलाइथि ््न ््लाइथि ््न ््लाएको 
िु् ु् कला ख्डला गरी प्रलििेरन सला् अलभ्ेख शलाखलािला पेश गनुथिपनने्छ ।      

पररच्ेद-१०
िरिरि

८८. नकक् िनरेदनः 
(१) सलिलि सिक्ष रिलाथि रहकेो उजरुीको कुनै सरोकलारिला्ला पक्ष्े लििलारको लिलस्िला रहकेो कुनै कलागजपत्रको 

नकक् ल्नको ्लालग लनिेरन लरएिला सलिलि्े उक् पक्ष्लाइथि सो कलागजको नकक् उप्बि गरलाउनपुनने्छ ।
(२) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन लररँला सम्बलनिि पक्ष्े उजरुी शलाखलािला रहकेो लिलस्को नकक् ल्नपुरलाथि 

उजरुी प्रशलासक ि्ला अलभ्ेख शलाखलािला रहकेो लिलस्को नकक् ल्नपुनने भएिला अलभ्ेख प्रशलासक सिक्ष 
लनिेरन पेश गनुथिपनने्छ ।
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(३) उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन लरनको एघलार ्बजे अगलािै पेश भएिला सम्बलनिि किथ्ि लारी्े सोलह लरन र सो 
भनरला प्छी पेश भएिला समभि भएसमि सोलह लरन नभए सोको भोल्प्ट नकक् उप्बि गरलाउने्छ ।

(४) उपरफला (१) ्बिोलजि लनिेरन लररँला फरक फरक उजरुीको ्लालग फरक फरक लनिेरन लरनपुनने्छ ।
(५) लििलारको कुनै पक्ष्े उपरफला (१) ्बिोलजिको लनिेरन लररँला नकक्को सटिलािला कलागजपत्रको फोटो लखचने 

अनिुलि िलागेिला सो लरनपुनने्छ ।
(६) नकक् लनिेरन लररँला अनसुू् ी-१५ ्बिोलजिको ढलँा्लािला लरनपुनने्छ ।

८९. नकक् दसतुरः 
(१) सम्बलनिि प्रशलासक्े रफला ८८ ्बिोलजि नकक् िला फोटो लखचनको ् लालग लनिेरन लरनेपक्षसँग नगरपलाल्कलाको 

लनणथिय ्बिोलजिको रसिरु ल्इथि नकक् उप्बि गरलाउनपुनने्छः
(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि नकक् रसिरु न्लागने पक्ष्लाइथि 

यस रफला ्बिोलजिको रसिरु ्लागने्ैछन ।
(३) यस रफला ्बिोलजि नकक् उिलार गरी ्ैजलाने पक्ष्े नकक् उिलार गरलाथि ्लागेको ख्थिको वयिस्ला आफै गनुथिपनने्छ 

।
९०. दसतुर उल्ेख गननेः 

(१) नकक् प्रिलालणि गनने सम्बलनिि प्रशलासक्े नकक् प्रिलालणि गरलाथि नकक् ् ैजलाने पक्षको नलाि ् र ि्ला उजरुीिला 
हलैसयिकला सला्ै नकक् उिलार गरेिलापि रलालख् गरेको रसिरु र नकक् पलानला सििे उ््ेख गरी नकक् लरएको 
वयहोरला जनलाइथि नकक् प्रिलालणि गनुथिपनने्छ ।

९१. दसतुर चुक्ला न्भइ्य नकक् निदइनेः सम्बलनिि प्रशलासक्े यस ऐन ्बिोलजि नकक् िलागने पक्ष्े नकक् 
उिलार गरलाथि रफला ८९ ्बिोलजि ्लागने रसिरु रलालख् नगरलाथिसमि नकक् लरने्ैछन र सो नकक्को आलिकलाररकिला 
प्रिलालणि गनथि पलाउने्ैछन । 

९२. प्रचि्त कलानून बिोिजि हुनेः यस ऐनिला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भए िलापलन उजरुीसँग सम्बलनिि प्र्ल्ि 
कलाननूिला कुनै कुरला ्ेलखएको भए सोिला ्ेलखए जलिको हकिला सोलह ्बिोलजि हुने्छ ।

९३. िनरि बनलाउने अििकलारः सलिलि्े यस ऐनको प्रभलािकलारी कलायलाथिनियनको ्लालग आिशयक लनयि ्बनलाउन 
सकने्छ ।
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अनसुू् ी-१
(रफला ८ को उपरफला (२) सँग सम्बलनिि)

उजरुीको ढलँा्ला
नयलालयक सलिलि सिक्ष पेश गरेको

लनिेरन-पत्र

.............. लज््ला. ............नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ......... ............... िसने .......................................................................

..........................को ्छोरला/्छोरी/श्ीिलि
िषथि .................. को ..........................................................................लनिेरक (प्र्ि पक्ष)
लिरुद्
.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ......... ............... िसने िषथि .................. को .........................................
.........................................लिपक्षी (रोस्ो पक्ष)
लिषयः समिनि लिच्ेछर
ि लनमन िुँरलाहरुिला ्ेलखए ििोलजि लनिेरन गरथि्ुछ :
१. ि लनिेरक र यस लििलारको रोस्ो पक्षलि् संिि २०६९ सला्िला सलािलालजक परमपरला अनसुलार लििलाह गररएको हो । लििलाह 
भएपचिलाि २ िषथिसमि अ्लाथिि २०७१ सला्समि हलािीलि् सिुिरु रलामपतय जीिन रहकेो ल्यो । हलािी्बलाट २०७१ सला् जेठिला १ ्छोरलाको 
सििे जलायजनि भएको ्छ । एक आपसिला ् ोगने सिलासनीलि्को सहिलि र सहकलायथििला ्छोरला जनिपे्छी रििशः सिसयला रलेखरँ ैजलान ् ला्यो 
। २०७१ सला्को लिहलारिला िलाइि गएप्छी उनी घर आइनन ्। पटक पटक घर आउन फोन्बलाट अनरुोि गरे ँ । २ पटकसमि ल्न गए ँ। िर 
लनज्े लििीसँग िरेो जीिन ््न सकरनै, ि घर जलान सलक्न, लििी जे गनुथिप्छथि गर भलन ठला्डो जिलाफ लरन ्लाल्न । के कलारण्े यसिो हुन 
गयो भलन सोधरला अि लिम्ो र िरेो समिनि ्ैछन आफुखसुी गर र  ि्लाई समपकथि  नगर,गरेिला रलाम्ो हुरँनै भलन िलाक िमकी र त्रलास िसेि लरइन 
। ्लािो सियसमि िन फकने ्ला र घर आउल्न भलन पखशी िसे ँिर आईनन । कररि ३ िषथिप्छी अ्लाथिि २०७४ सला् भलारि िलहनलािला पनुः 
ल्न गए ँिर लिपक्षी िसँग िो्र ैनिो्ी घरलभत्र ल्छररन र सला्ला जेठलान पठलाईशलारीररक आरििण गनने समिको कलायथि गरी ि्लाई ि्लानलाि 
गलाल् ग्ौ् गरे । िलुशक््े जयलान जोगलाई लनरलाश भएर घर फलकथि ए ँर अि रोस्ो पक्षश्ीििी िसँग पनुः फलकथि  आउने र रलामपतय जीिन 
सिुिरु हुने समभलािनला नभएको्े पलाररिलाररक लििलार लनरुपणकला ्लालग यो लनिेरन लरन आएको ्ुछ । 

२. यस सलिलि्बलाट रोस्ो पक्ष ल्झकलाई जे जो िझुनपु्छथि ि्ुझी लििलार लनरुपण गरलाईपलाउँ । 
३. यस नगरपलाल्कला्बलाट जलारी भएको स्लानीय नयलालयक कलायथिलिलिको रफला ....ििोलजि लनिेरन रसिरु रु ......, रोस्ो पक्ष १ जनला्लाई 

मयलार सू् नला रसिरु रु ........., पलानला २ को लनिेरनको प्रलिल्पी रसिरु रु ............. सििे गरी जमिला रु ......यसै लनिेरनसला् रलालख् 
गरेको ्ुछ । 

४. यो लनिेरन स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन, २०७४ को रफला ४७(२) अनसुलार यसै सलिलिको अलिकलारक्षेत्रलभत्र परथि्छ । 
५. यो लनिेरन हरमयलारलभत्रै ्छ र ि लनिेरक्लाई यस लिषयिला लनिेरन लरने हकरयैला प्रलाप्त ्छ । 
६. यस लिषयिला अनयत्र कही ँकिै कुनै लनकलायिला कुनै प्रकलारको लनिेरन लरएको ्ैछन । 
७. यसिला रोस्ो पक्षको िलाइिी िफथि कला र िरेो घर िफथि कला पररिलारकला सरसयहरु ल्झकलाई ्प वयहोरला िझुन सलकने्छ । 
८. यसिला ्ेलखएकला वयहोरला लठक सलँा्ो सतय हुन,् ्झठुला ठहरे कलाननू ििोलजि संजलाय भोगन ियलार ्ुछ । 

लनिेरक
नलािः ............................. 
इलि संिि ्............. सला्...................िलहनला......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अनसुू् ी-२
(रफला ९ को उपरफला (१) सँग सम्बलनिि)

उजरुी रिलाथि गरेको लनससलाको ढलँा्ला
श्ी ....................
........................ ।

लिषय:  उजरुी रिलाथिको लनससलापत्र सम्बनििला ।

.................... ्बसने िपलाइ ........................ ्े .................... ्बसने ....................... लिरुद्िला ...................

.................... भनी उजरुी रिलाथि गनथि ्यलाएकोिला आजको लिलििला रिलाथि गरी रिलाथि नं. ................ कलायि भएको्े यो 
लनससला जलारी गररलरएको ्छ । 

अलिकृि किथ्ि लारी
रसिखि:  ........
लिलि:  ...........

अनसुू् ी-३
(रफला ९ को उपरफला (२) सँग सम्बलनिि)

िलाररख भपलाथिइथि
नयलालयक सलिलि 

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला ख्डला गररएको िलारेख भरपलाई

िलारी           प्रलििलारी
.................             ................... 
िदु्ला  ....................
लिलि ........... िला ......................................... कलाि भएको्े सोही लरन ........... ्बजे यस नयलालयक सलिलि/
कलायलाथि्यिला उपलस्ि हुने्ुछ भनी सही गनने ......

िलारी ................         प्रलििलारी ................

इलि संिि ्............. सला्...................िलहनला......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अनसुू् ी-४
(रफला ९ को उपरफला (३) सँग सम्बलनिि)

िलाररख प्लाथि
नयलालयक सलिलि

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला
्बलाट जलारी भएको िलारेखको प्लाथि

िलारी        प्रलििलारी
...............       .................

िदु्लाः ......................

लिलि ............... िला .................... कलाि गनथि ........ ्बजे हलालजर हुन आउनहुो्ला । 

फलँाटिला्लाको रसिखि 
लिलि .................
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अनसुू् ी-५
(रफला १५ को उपरफला (३) सँग सम्बलनिि)

प्रलििलारको ढलँा्ला
ल्लखि जिलाफको निनूला
नयलालयक सलिलि सिक्ष पेश गरेको
ल्लखि जिलाफ
प्र्ि पक्ष
................................लज््ला...................... नगरपलाल्कला ि्डला नं........................... िसने   ..................को....................... 
(नलािला सम्बनि उ््ेख गनने)  िषथि ............. को.....................................................................ल्लखि जिलाफ प्रसििुकिलाथि
रोस्ो पक्ष
.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ............... िसने ...................................................................को ्छोरला 
िषथि ......... को ....................................................................................................लिपक्षी (लनिेरक)
लिषय समिनि लिच्ेछर ।
ि लनमन िुँरलाहरुिला ्ेलखए ििोलजि लनिेरन गरथि्ुछ :
१. ि ल्लखि जिलाफ प्रसििुकिलाथि र लिपक्षी लनिेरकलि् संिि २०६९ सला्िला सलािलालजक परमपरला अनसुलार लििलाह भएको 
वयहोरला लठक हो । हलािी्बलाट २०७१ सला् जेठिला १ ्छोरलाको सििे जलायजनि भएको लठक हो । २०७१ सला्को लिहलारिला िलाइि गएप्छी 
ि घर नफकने को, पटक पटक घर आउन फोन्बलाट अनरुोि गरेको, २ पटकसमि ल्न आएको िर ि घर नगएको,िै् े लिपक्षी लनिेरक्लाई 
रलामपतय जीिन ््न नसकने भनेको र िरेला रलाईभलाई्े शलारीररक आरििण गनने समिको कलायथि गरेकोभलन कपो्कल्पि ्झठुला र हुरँ ैनभएकला 
लनरलािलार वयहोरला उ््ेख गरी लििलार गरेको कुरला उ््ेख गनथि ्लाहलान्ुछ । 
२. ि्लाई लिपक्षी लनिेरक सििे लि्ी गलाल् ग्ौ्, ्डर, िलाक, िमकी रखेलाई हलािपलाि गरी घर्बलाट लनकला्ला गरेप्छी ि िलाइिीिला 
आई िसेकी हु ँ। लििलाह भएको केही िषथिप्छी लिनला कलारण ििला्ी लिलभनन लकलसिकला आरोप ्गलाई अपिलान गनने, गला्ी ग्ौ् गनने 
्गलायिकला कलािहरु हुरँगैए । पररिलारकला अनय सरसयहरु्े ि िला्ी घणृला गनने, िो््ला् नगनने जसिला कलायथि गरेपलन लिपक्षी्बलाट केही सिय 
ि्लाई नै सि थ्िन र सहयोग गरदै आएकला ल्ए िर प्छी लिपक्षी लनिेरक सििे उलनहरुसँगै लि्े र ि्लाई जिरजसि गर्बलाट लनकला्ने कलायथििला 
सहभलागी भए  । के कुन कलारण्े िला िरेो के ग्िी्े यसो गरेकला हुन भलन िझुरला िे्लािे्ला रलाइजो न्यलाएको भलन िलाइिी पक्षसििेको  
आ्ो्नला गनने गरेकला ल्ए । सलायर उलनहरु्लाई रलाइजोकै ् ोभकला कलारण ि्लाई घर्बलाट लनकला्ीलरएकला हुनपुरथि्छ । िै् े कुनै ग्िी नगरेको 
र लिपक्षी ्ोगनेसँग पिूथििि िलायला, सद्लाि र समिलान य्लािि रहकेो्े ्ोगने सिलासनीको समिनि य्लािि कलायि गरीपलाउँ । 
३. घर्बलाट जिरजसि लनकला्ेप्छी ४ िलहनलाको नलािला्क ्छोरला कलाखी चयलापेर िलाइिी आएको ्झण्ैड ३ िषथिसमि िेखिर, 
समपकथि लिलहन िसी अलह्े एककलासी समिनि लिच्ेछरको िलाग गरी लनिेरन लरन ुआफँैिला आचियथिजनक ्लागेको ्छ, सतय ि्थय िलु्झ कलाननू 
ििोलजि गररपलाउँ । 
४. .........................्बलाट जलारी भएको स्लानीय नयलालयक कलायथिलििीको रफला ....ििोलजि ल्लखि जिलाफ िलापि रसिरु रु ......
यसै लनिेरनसला् रलालख् गरेको ्ुछ । 
५. यो ल्लखि जिलाफ मयलारलभत्रै ल्ई ि आफैं  उपलस्ि भएको ्ुछ । 
६. यस लिषयिला अनयत्र कही ँकिै कुनै लनकलायिला कुनै प्रकलारको लनिेरन लरएको ्ैछन । 
७. यसिला ्ेलखएकला वयहोरला लठक सलँा्ो सतय हुन,् ्झठुला ठहरे कलाननू ििोलजि संजलाय भोगन ियलार ्ुछ । 
लनिेरक
नलािः ...................................
इलि संिि ................. सला् ..................... िलहनला .............. गिे....................रोज शभुि ्।
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अनसुू् ी-६
(रफला २० को उपरफला (६) सँग सम्बलनिि)

  नयलालयक सलिलि्बलाट जलारी भएको
मयलार सू् नला

.............................................................िसने .....................................................को नलाउँिला ..............

....................नगरपलाल्कला कलायलाां्य्बलाट जलारी भएको १५ (पनध्र) लरने सू् नला

...............................................िसने ....................................................................्े िपलाईकंो लिरुद् ..

.................................लििलार परेको भलन लनिेरन रिलाथि गरेको हुरँला सो को प्रलिल्पी यसै सला् पठलाईएको ्छ । अिः 
िपलाई्े यो मयलार ि्ुझकेो िला ररि पिूथिक िलािे्  भएको लिलि्े १५(पनध्र) लरन लभत्रिला आफनो भनलाइ सलहि आफैं  िला 
कलाननू ििोलजिको िलारेश िलाफथि ि यस कलायलाथि्यिला हलालजर हुन आउनहुो्ला । अनय्ला कलाननू ििोलजि हुने वयहोरला 
जलानकलारी गरलाईन्छ । 

इलि सम्बि...................सला्.......................िलहनला......................गिे रोज.............शभुि.्........ ।
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अनसुू् ी-६
(रफला २० को उपरफला (६) सँग सम्बलनिि)

  नयलालयक सलिलि्बलाट जलारी भएको
मयलार सू् नला

.............................................................िसने .....................................................को नलाउँिला ..............

....................नगरपलाल्कला कलायलाां्य्बलाट जलारी भएको १५ (पनध्र) लरने सू् नला

...............................................िसने ....................................................................्े िपलाईकंो लिरुद् ..

.................................लििलार परेको भलन लनिेरन रिलाथि गरेको हुरँला सो को प्रलिल्पी यसै सला् पठलाईएको ्छ । अिः 
िपलाई्े यो मयलार ि्ुझकेो िला ररि पिूथिक िलािे्  भएको लिलि्े १५(पनध्र) लरन लभत्रिला आफनो भनलाइ सलहि आफैं  िला 
कलाननू ििोलजिको िलारेश िलाफथि ि यस कलायलाथि्यिला हलालजर हुन आउनहुो्ला । अनय्ला कलाननू ििोलजि हुने वयहोरला 
जलानकलारी गरलाईन्छ । 

इलि सम्बि...................सला्.......................िलहनला......................गिे रोज.............शभुि.्........ ।
 



87

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ५

अनसुू् ी-७
(रफला ४२ को उपरफला (१) सँग सम्बलनिि)

लनणथियको ढलँा्ला 
....................................... नयलालयक सलिलि
संयोजक श्ी.........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
लनणथिय
संिि ............... सला्को लनिेरन नं........
लिषयः ि्ेसी्बलाट पलानी ्झलारेको ।

................. लज््ला ................ नगरपलाल्कला ि्डला नं............ ...............................िसने ...........................

.......................................................प्र्ि पक्ष
लिरुद्
................. लज््ला ................ नगरपलाल्कला ि्डला नं............ ...............................िसने ...........................
.......................................................रोस्ो पक्ष
स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को रफला ४७(१)ञ ििोलजि लनिेरन रिलाथि भई सोही ऐनको रफला ४६ ििोलजि 
गठन भएको नयलालयक सलिलि सिक्ष प्रसििु हुन आएको िदु्लाको संलक्षप्त ि्थय र लनणथिय यस प्रकलार ्छः 
(१) .............. नगरपलाल्कला ि्डला नं. ....................... नकसला लसट नं.... लक.नं........क्षे.फ...........को घरजगगलािला 
पलचिि िफथि कला लक.नं..........कला संलियलार लिपक्षी ...................्े घर िनलाउँरला आफनो घरजगगलािला लसिलानलासमि आई 
जोल्ड िनलाएको िर ्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी आफनो घर कमपलाउण्डलभत्र ्झलाननेगरी िनलाएको हुरँला सो ि्ेसी िनर 
गरलाइपलाउँ भनने लनिेरकको लनिेरन वयहोरला । 
(२) .............. नगरपलाल्कला्बलाट प्र्ल्ि भिन लनिलाथिण समिनिी िलापरण्ड ििोलजि इजलाजि प्रलाप्त गरी भिनको 
नकसला सििे सिीकृि गरलाई सो नकसला ििोलजि भिन लनिलाथिण गरेको हु ँ। लिपक्षी लनिेरक्े भने ििोलजि आफनो घरको 
्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी लनजको घर कमपलाउण्डलभत्र ्झलानने नगरेको आफनै घरजगगलािला ्झलानने गरेको हुरँला ्झठुला लनिेरन 
खलारेज गररपलाउँ भनने प्रतय्शीको ल्लखि जिलाफ । 
(३) .............. नगरपलाल्कला्बलाट स््गि लनररक्षण ि्ला सिवेंक्षण गनथि गएकला प्रलालिलिक टोल््े स््गि 
लनररक्षण गरी लिलि.........िला पेश गरेको सके् सलहिको प्रलििेरन्बलाट प्रतय्शीको घरिफथि ्बलाट ्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी 
खसरला लनिेरकको घर कमपलाउण्डलभत्र पनने गरेको रलेखन्छ भनने वयहोरला उ््ेलखि भएको  । 
(४) लििलारकला रिुै पक्ष्लाई िे् लि्लाप गरलाउने प्रयोजनकला ्लालग................................ नगरपलाल्कला ि्डला 
नं........,................. िला रहकेो िे् लि्लाप केनरििला पठलाउँरला िे् लि्लाप हुन नसकी फलकथि  आएको । 
लनणथिय
रिुै पक्ष्लाई सनुिुलाईको ्लालग आज पेशी िोलकएकोिला लििलारकला समिलनिि पक्षहरु सियि ंि्ला लनजहरु्बलाट लनयकु् 
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गरेकला कलाननू वयिसलायीहरु सििेको भनलाई सनुी पनुः लि्लापत्र गनुथिहोस भलन सम्झलाउँरला ि्ुझलाउँरला पलन लि्लापत्र गनथि िञजरु 
नगनुथि भएको्े फलाइ्िला सं्गन प्रिलाण कलागजहरुको सिेि िू् यलाङ्कन गरी स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को 
रफला ४९(२) ििोलजिलनणथिय लरनपुनने हुन आई लनणथियिफथि  लि्लार गरलाथि लनिेरकको लक. नं....को पलचिििफथि  प्रतय्शीको 
लक.नं....को घरजगगला जोल्डएर रहकेोिला लििलार रलेखएन । लनिेरकको भनलाई अनसुलार आफनो घर कमपलाउण्डलभत्र 
प्रतय्शीको ्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी ्झलारेको हो होइन भलन स््गि रुपि ैजलँा्ि्ुझ गरी प्रलालिलिक प्रलििेरन पेश गनथि 
कलायलाथि्य्बलाट खलट गएकला प्रलालिलिक किथ्ि लारी्े लिलि.............िला पेश गरेको सके् सलहिको प्रलालिलिक प्रलििेरन 
सििे्बलाट लनिेरकको िलाग रलािी ििोलजि आफनो घर कमपलाउण्डलभत्र प्रतय्शीको ्छि ि्ला ि्ेसी्बलाट पलानी ्झनने गरेको 
भनने पलुष्ट हुने रलेखन्छ । प्रतय्शी्े यस कलायलाथि्य्बलाट पलाररि गरेको नकसलािला सििे ्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी आफनै 
घरजगगलािला ्झलानने भलन रखेलाईएको र लनिेरकको घर कमपलाउण्डलभत्र पलानी ्झलानथि पलाउनपु्छथि भलन प्रतय्शी्े रलािी लिरोि गनथि 
सििे नसकेको र प्र्ल्ि कलाननू र प्र््न्बलाट सििे अकलाथिको घर कमपलाउण्डलभत्र आफनो ्छि ि्ला ि्ेसीको पलानी 
्झलानथि पलाउने नरलेखएको हुरँला लनिेरकको िलाग ििोलजि प्रतय्शी्े आफनो ्छि ि्ला ि्ेसी्बलाट आफनै घर जगगलािला पलानी 
्झलानने प्रिनि गनुथिपनने रलेखन्छ । लनिेरकको घर कमपलाउण्डिला पलानी ्झलानथि नपलाउने ठह्छथि  । सो ठहनलाथि्े िपलश् ्बिोलजि 
गनुथि । 
िपलश्
१. सरोकलारिला्ला्े नकक् िलाग गनथि आएिला लनयिलानसुलार रसिरु ल्ई नकक् लरन ु। 
२. यो लनणथियिला ल्त्त नि्ुझ े३५ लरनलभत्र ..............लज््ला अरला्ििला पनुरलािेरन गनथि जलान ुभलन  
प्रतय्शी्लाई सनुलाईलरन ु। 
३. मयलारलभत्र पनुरलािेरन नपरेिला कलाननू ििोलजि लनणथिय कलायलाथिनियन गनुथि/गरलाउन ु। 
इलि संिि ्............. सला्...................िलहनला......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अनसुू् ी-८
(रफला ४८ को सँग सम्बलनिि)

अनिररि संरक्षणलातिक आरशेको निनूला

........................................................... नयलालयक सलिलि
संयोजक श्ी.........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
आरशे
संिि ............................ सला्को लनिेरन नं........
लिषयः  लपल्डि्लाई उप्लार गरलाउने समिनििला ।
................. लज््ला ................ नगरपलाल्कला ि्डला नं............ ...............................िसने ...........................
.......................................................प्र्ि पक्ष
लिरुद्
................. लज््ला ................ नगरपलाल्कला ि्डला नं............ ...............................िसने ...........................
.......................................................रोस्ो पक्ष
यसिला लनिेरकको िलाग ििोलजि ..........................लज््ला ि्डला नं................................ िसने ...............को 
नलालि ..........................को ्छोरला/्छोरी िषथि ................ को ................्े आफु्लाई असलाधय रोग ्लालग लनयलिि 
रुपिला हप्तलाको २ पटक िगृौ्ला ्डलाय्ोलसस गनथि ल्लकतसक्े लशफलाररस गरेकोिला एकलाघरकला ्छोरला िषथि .................. 
को ...........................्े लनयलिि रुपिला ्डलाय्ोलसस गनथि अटेर गरेको, घरर घरर रुपैयँला नभएको िहलानला गनने गरेको, 
कलह्े कलह्े कलायलाथि्यको कलािको वयसििला्े फुसथिर नलि्ेको आलर कलारण जनलाई आफु्े लनयलिि प्रलाप्त गनुथिपनने 
सिला्थय सेिला प्रलाप्त गनथि नसकेको हुरँला आफनो जीिन ्झन्झन खिरलायकु् िनर ैगएको भलन असपिला्को ल्लकतसकको 
पजुलाथि र लशफलाररस सलहि पेश हुन आएको लनिेरन उपर प्रलारलमभक रुपिला जलँा्ि्ुझ गरलाथि वयहोरला िनलालसि रलेखएको हुरँला 
हला््लाई लनिेरकको ्लालग ल्लकतसक्े लशफलाररस गरे ििोलजि हरेक हप्तला २ पटक ्डलाय्ोलसस गनुथि गरलाउन ुि्ला 
लनजको सिला्थय ्लाभकला ्लालग आिशयक अनय प्रिनि सििे लि्लाउन ुभलन स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को 
रफला ४९(८) ििोलजि लिपक्षी ........................को नलाििला यो अनिररि संरक्षणलातिक आरशे जलारी गररलरएकला ्छौं । 
यो आरशे लिलस् सलािे्  रलाखी लिपक्षी्लाई ्ेखी  पठलाईलरन ु। यो आरशे अनसुलार उप्लार भएको जलानकलारी प्रलाप्त गरी 
लिलस् सलािे्  रलाखन ुर लनयिलानसुलार पेश गनुथि । 

ईलि संिि ................... सला् ..........िलहनला....गिे रोज..शभुि ्।
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अनसुू् ी-९
(रफला ५३ को उपरफला (२) सँग सम्बलनिि)

लि्लापत्रको ्लालग लनिेरनको ढलँा्ला
शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला नयलालयक सलिलिसिक्ष पेश गरेको लि्लापत्रको संयकु् लनिेरनपत्र

.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ......... ............... िसने .....................................................................

............................को ्छोरला/्छोरी/श्ीिलि 
िषथि .................. को ...............................................................................लनिेरक (प्र्ि पक्ष)
लिरुद्
.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ......... ............... िसने िषथि .................. को ........................................
....ल्लखि जिलाफकिलाृ (रोस्ो पक्ष)
लिषयः समिनि लिच्ेछर ।
हलािी लनिेरक  लनमन ल्लखि लनिेरन गरथि्छौः 
१. हलािीलि् संिि २०६९ सला्िला सलािलालजक परमपरला अनसुलार लििलाह गररएकोिला कररि  २ िषथिसमि  सिुिरु रलामपतय जीिन 
रहकेो ल्यो । हलािी्बलाट २०७१ सला् जेठिला १ ्छोरलाको सििे जलायजनि भएको,   सोलह िषथि २०७१ सला्को लिहलारिला िलाइि गएप्छी घर 
नआएको, पटक पटक घर आउन फोन्बलाट अनरुोि गरेको, ल्न गएको िर उ्टै कुटलपट गरी पठलाएको भलन लनिेरकको लनिेरन परेको । 
२. आफु्लाई रलाइजो न्यलाएको लनउँ्बलाट घरिला हे् ला गरेको, अपिलान गरी जिरजसि घर्बलाट लनकला्ला गरेको हो । आफु खशुी्े 
िलाइि गई िसेको होइन अ्झपलन ्ोगनेप्रलि आफनो य्लािि िलायला, सद्लाि र समिलान रहकेो्े ्ोगने सिलासनीको समिनि य्लािि कलायि 
गरलाईपलाउँ भनने प्रतय्शीको ल्लखि जिलाफ रहकेो  । 
३. हलािी ्झग्डला गरर आयौं, केहीिषथि ्ोगने सिलासनी ्ुछलटएर िसयौं, हलािी्बलाट एक सनिलानको जलायजनि सििेभसैकेको ्छ । घरिला 
सलािलानय घरलायसी लिषय्े िनिटुलाि भई ्ोगने सिलासनी अ्ग अ्ग िसेकोिला ..................... गलाउँपलाल्कलानगरपलाल्कलाको नयलालयक 
सलिलि िलाफथि ि ि्डला नं. ................. अनिगथििको ............................ िे् लि्लाप केनरििला िे् लि्लापकिलाथि .................को पह्िला 
एक आपसिला ्छ्फ् गरी लि्ी आएको वयहोरला यो ्छ की लिगििला जे जसिला लिषयिला असि्झरलारी ि्ला िेिे् भएको भएिलापनी 
हलािीलि् एक अकलाथिप्रलि लिश्लास, सरभलाि र पे्रि कलायि ैरहकेो्े ्ोगने सिलासनीको समिनि लिच्ेछर गरी पलाउँ भनने लनिेरन रलािी ्छोल्ड 
पनुः सिुिरु समिनिकला सला् रलामपतय जीिन्लाई वयिलस्ि ढंग्े अगलाल्ड िढलाउने ्छौं । लनिेरकको घरिला ितकला् ्ोगने सिलासनी लिल् 
िसने िलािलािरण नहुने भएको्े ्ुछटैि ठलाउिला ्ेडरला ल्ई िसन हलािी रिुै पक्ष सहिि भएकला्े स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को रफला 
४७ (२) ििोलजि यो लि्लापत्रको संयकु् लनिेरन पेश गरेकला ्छौं , ्ेलखए ििोलजि लि्लापत्र गरी पलाउँ । 
४. ..................नगरपलाल्कला स्लानीय नयलालयक कलायथिलििी ििोलजि यो लि्लापत्रको संयकु् लनिेरन रसिरु ्बलापि रु ...........
यसैसला् सं्गन ्छ । 
५. यसिला ्ेलखएकला वयहोरला लठक सलँा्ो  हुन,् ्झठुला ठहरे कलाननू ििोलजि सहुँ् ला ि्ुझलाउँ्ला । 
लनिेरकहरु
...................................... प्र्ि पक्ष
.................................... रोस्ो पक्ष

इलि संिि ्............. सला्...................िलहनला......................गिे.....................रोज शभुि ्। 
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अनसुू् ी-१०

(रफला ५३ को उपरफला (५) सँग सम्बलनिि)
लि्लापत्रको ढलँा्ला

 
....................नगरपलाल्कला नयलालयक सलिलिसिक्ष पेश गरेको लि्लापत्रको संयकु् लनिेरनपत्र
.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला ि्डला नं. ......... ............... िसने ...........................................................
......................................को ्छोरला/्छोरी/श्ीिलि 
िषथि .................. को ...............................................................................लनिेरक (प्र्ि पक्ष)
लिरुद्
.............. लज््ला. ............. नगरपलाल्कला, ि्डला नं
ल्लखि जिलाफकिलाथि........................को .......................िसने िषथि........................ (रोस्ो पक्ष)
लिषयः समिनि लिच्ेछर ।
हलािी लनिेरक  लनमन ल्लखि लनिेरन गरथि्छौं :
१. हलािीलि् संिि २०६९ सला्िला सलािलालजक परमपरला अनसुलार लििलाह गररएकोिला कररि  २ िषथिसमि  सिुिरु रलामपतय 
जीिन रहकेो ल्यो । हलािी्बलाट २०७१ सला् जेठिला १ ्छोरलाको सििे जलायजनि भएको,   सोलह िषथि २०७१ सला्को लिहलारिला 
िलाइि गएप्छी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोन्बलाट अनरुोि गरेको, ल्न गएको िर उ्टै कुटलपट गरी पठलाएको भलन 
लनिेरकको लनिेरन परेको । 
२. आफु्लाई रलाइजो न्यलाएको लनउँ्बलाट घरिला हे् ला गरेको, अपिलान गरी जिरजसि घर्बलाट लनकला्ला गरेको हो । आफु 
खशुी्े िलाइि गई िसेको होइन अ्झपलन ्ोगनेप्रलि आफनो य्लािि िलायला, सद्लाि र समिलान रहकेो्े ्ोगने सिलासनीको समिनि 
य्लािि कलायि गरलाईपलाउँ भनने प्रतय्शीको ल्लखि जिलाफ रहकेो  । 
३. हलािी ्झग्डला गरर आयौं, केहीिषथि ् ोगने सिलासनी ्ुछलटएर िसयौं, हलािी्बलाट एक सनिलानको जलायजनि सििेभसैकेको ्छ । 
घरिला सलािलानय घरलायसी लिषय्े िनिटुलाि भई ् ोगने सिलासनी अ्ग अ्ग िसेकोिला ..................... नगरपलाल्कलाको नयलालयक 
सलिलि िलाफथि ि ि्डला नं. ................. अनिगथििको ............................ िे् लि्लाप केनरििला िे् लि्लापकिलाथि .................को 
पह्िला एक आपसिला ्छ्फ् गरी लि्ी आएको वयहोरला यो ्छ की लिगििला जे जसिला लिषयिला असि्झरलारी ि्ला िेिे् 
भएको भएिलापनी हलािीलि् एक अकलाथिप्रलि लिश्लास, सरभलाि र पे्रि कलायि ैरहकेो्े ्ोगने सिलासनीको समिनि लिच्ेछर गरी पलाउँ 
भनने लनिेरन रलािी ्छोल्ड पनुः सिुिरु समिनिकला सला् रलामपतय जीिन्लाई वयिलस्ि ढंग्े अगलाल्ड िढलाउने ्छौं । लनिेरकको 
घरिला ितकला् ्ोगने सिलासनी लिल् िसने िलािलािरण नहुने भएको्े ्ुछटैि ठलाउिला ्ेडरला ल्ई िसन हलािी रिुै पक्ष सहिि भएकला्े 
स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को रफला ४७ (२) ििोलजि यो लि्लापत्रको संयकु् लनिेरन पेश गरेकला ्छौं , ्ेलखए 
ििोलजि लि्लापत्र गरी पलाउँ । 
४. शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला स्लानीय नयलालयक कलायथिलििी ििोलजि यो लि्लापत्रको संयकु् लनिेरन रसिरु ्बलापि रु 
...........यसैसला् सं्गन ्छ । 
५. यसिला ्ेलखएकला वयहोरला लठक सलँा्ो  हुन,् ्झठुला ठहरे कलाननू ििोलजि सहुँ् ला ि्ुझलाउँ्ला । 
लनिेरकहरु
...................................... प्र्ि पक्ष  .................................... रोस्ो पक्ष
इलि संिि ्............. सला्...................िलहनला......................गिे.....................रोज शभुि ्।
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अनसुू् ी-११
(रफला ६० को उपरफला (३) सँग सम्बलनिि)

िे् लि्लापकिलाथििला सू् ीकृि हुने लनिेरन ढलँा्ला
नयलालयक सलिलि

शकु्लागणग्डकी नगरपलाल्कला सिक्ष पेश गरेको लनिेरन

लिषयः िे् लि्लापकिलाथििला सू् ीकृि हुन पलाउँ । 

प्रसििु लिषयिला िपलस्िला उ््ेलखि कलागजलािहरुको प्रलिल्पी सला्ै रलाखी ............  नगरपलाल्कलाको नयलालयक सलिलि 
अनिगथििकला ............ िे् लि्लाप केनरििला सू् ीकृि भई िे् लि्लाप गरलाउन अनिुिी पलाउँ भनी लनिेरन गरथि्ुछ । 
िपलस् 
१) नलागररकिला प्रिलाणपत्रको ्छलँायलाकपी, 
२) सनलािक िहसमि उलिणथि गरेको शलैक्षक प्रिलाणपत्रको ्छलँायलाकपी,
३) िे् लि्लापकिलाथिको िलाल्ि प्रलाप्त गरेको प्रिलाणपत्रको ्छलायलँाकपी,
४) िे् लि्लाप सम्बनिी अनभुि र
५) वयलत्तगि लििरण (Bio- data)
                                                         लनिेरक
नलाि ्रः ..........
रसिखिः ...........
लिलिः .............
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अनसुू् ी-१२
(रफला ७६ को उपरफला (१) सँग सम्बलनिि)

       शकु्लागणग्डकी नगरपलाल्कलाको नयलालयक सलिलि सिक्ष पेश गरेको 
भररभरलाउको लनिेरन पत्र

लिषयः भररभरलाई पलाउँ भनने िलारे ।
......िसने................................लनिेरक÷िलारी÷प्रलििलारी
लिरुद्
.......िसने.............लिपक्षी÷िलारी÷प्रलििलारी
िदु्ला
ि लनिेरक लनिेरन िलापि रु १०।– रसिरु सला्ै रलाखी लनमन वयहोरला लनिेरन गरथि्ुछ ।
१. उपरोक् लिपक्षी संगको उ््ेलखि िदु्ला यस नगरपलाल्कलाको नयलालयक सलिलिको लिलि..............को लनणथिय ्बिोलजि िै् े 
यस कलायलाथि्यिला रलाखकेो रसिरु/रकि लिलि..............को श्ी...................लज््ला अरला्िको फैस्ला ्बिोलजि िै् े भरी 
भरलाई पलाउने ठहर भएको हुरँला उक् रकि भरी भरलाई पलाउन यो लनिेरन पेश गरेको ्ुछ ।
२. िै् े यस कलायलाथि्यिला जमिला गरेको रसिरु÷रकिको भरपलाई/रलसर/भौ्रको सकक्ै प्रलि र समिलानीि श्ी.......................
लज््ला अरला्िको अलनिि फैस्लाको ्छलायलाकपी यसै सला् सं्गन ्छ ।
३. यसिला ्ेलखएको वयहोरला लठक हो, ्झठुला ठहरे सहुँ् ला ्ब्ुझलाउ्ला ।
लनिेरक
लनज..............
ईलि संिि..................सला्...................िलहनला.............गिे........रोज शभुि ्।



94

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ५

अनसुू् ी-१३
(रफला ७७ को उपरफला (१) सँग सम्बलनिि)

््न ््लाउने लनिेरन
शकु्लागणग्डकी नगरपलाल्कलािला पेश गरेको

लनिेरन पत्र
लिषयः ््न ््लाई पलाउँ भनने िलारे ।
.......िसने.....................लनिेरक/िलारी/प्रलििलारी
लिरुद्
.......िसने..................लिपक्षी/िलारी/प्रलििलारी
िदु्ला
ि लनिेरक लनिेरन िलापि रु १०।– रसिरु सला्ै रलाखी लनमन वयहोरला लनिेरन गरथि्ुछ ।
१. उपरोक् लिपक्षीसंगको उ््ेलखि िदु्ला यस नगरपलाल्कलाको नयलालयक सलिलि्बलाट लिलि........िला लनणथिय भई उक् घर जगगला 
(िला जनु समपलत्त भोग गनथि पलाउने गरी लनणथिय भएको ्छ सो समपलत्त िला िसि ुउ््ेख गनने) िरेो हक भोग र सिलालितिको हुने ठहर 
भएकोिला श्ी...... लज््ला अरला्ििला लिपक्षी्े पनुरलाि्ोकन गरेकोिला समिलानीि अरला्ि्बलाट सििे लिलि.............. िला 
लनणथिय हुरँला नयलालयक सलिलिकै लनणथिय्लाई सरर गरी िरैे हक भोग कलायि गरेको हुरँला सो िरेो हक भोगको कलायि भएको समपलत्त 
रहकेो हुरँला लशघ्लालिलशघ् ि्लाई उक् समपलत्त ््न ््लाई पलाउन यो लनिेरन पेश गरेको ्ुछ ।
२. यसै लनिेरन सला् रहेलायकला कलागजलािहरु सं्गन गरेको ्ुछ ।
 क. नयलालयक सलिलि्े लिलि............िला गरेको लनणथियको ्छलँायलँाकपी
 ख. श्ी...........लज््ला अरला्ि्े गरेको लिलि.............को सरर फैस्लाको ्छलँायलँाकपी
 ग. यस लििलार समिद् लिलस् यसै कलायलाथि्यिला रहकेो ्छ ।
 घ. ्ेलखएको वयहोरला लठक सलँा्ो ्छ, ्झठुला ठहरे कलाननू ्बिोलजि सहुँ् ला ्ब्ुझलाउँ्ला ।
लनिेरक
लनज...............
ईलि संिि..................सला्...................िलहनला.............गिे........रोज शभुि ्।
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अनसुू् ी-१४
(रफला ७९ को उपरफला (४) सँग सम्बलनिि)

समपलि रोककलाको अरशे
.............................................. नयलालयक सलिलि
संयोजक श्ी.........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
सरसय श्ी...........................................................................................
आरशे
संिि ................. सला्को लनिेरन नं........
लिषयः समपलि हसिलानिरण रोककला
.............. लज््ला. ............. गलाउँपलाल्क/नगरपलाल्कला, ि्डला नं. ......... ............... िसने .........................................
........................................................को ्छोरला/्छोरी/श्ीिलििषथि .................. को...............................................
..........लनिेरक (प्र्ि पक्ष)
लिरुद्
......लज््ला........... नगरपलाल्कला, ि्डला नं....लिपक्षी (रोश्ो पक्ष)..........िसने....िषथि.....को यसिला लनिेरकको िलाग 
्बिोलजि......लज््ला........ ......नगरपलाल्कला, ि्डला नं.... क्षे.फ.........लक.नं........ जगगलािला ्बनेको.........को नलाििला 
रहकेो अिण्डलाको..................िगथिलफटको ्लार ि््े घर र ल्ग ्गलापलाि सििे लिपक्षी....समपलत्त लनज लिपक्षी्बलाट अनय 
अलंशयलारहरुको िनजरुी लिनला हक हसिलानिरण हुन सकने आशकंला गरी लनिेरक्े लरएको लनिेरन उपर प्रलारलमभक रुपिला जलँा्ि्ुझ 
गरलाथि वयहोरला िनलालसि रलेखएको हुरँला हला््लाई प्रतयक्षशी को नलाििला रहकेो उल््लखि घरजगगलाको हक हसिलानिरण गनथि लसफलाररस 
नलरन ि्डला्लाई र अकको आरशे नभएसमिकला ् लालग उक् घरजगगलाको हक हसिलानिरण नगनुथि/गनथि नलरन ुभनी िला्पोि कलायलाथि्यको 
नलाििला सििे स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ को रफला ४९ (६) ्बिोलजि यो रोककलाको आरशे जलारी गररलरएकला ्छौं । 
यो आरशे लिलस् सलािे्  रलाखी समिलनिि कलायलाथि्यहरुिला पठलाईलरन ु। यो आरशे अनसुलार रोककला भएको जलानकलारी प्रलाप्त गरी 
लिलस् सलािे्  रलाखन ुर लनयिलानसुलार पेश गनुथि ।
ईलि संिि................सला्.............िलालहनला...........गिे‘..........रोज शभुि ्।
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अनसुू् ी-१५
(रफला ८८ को उपरफला (६) सँग सम्बलनिि)

नकक्को ्लालग लनिेरन
नयलालयक सलिलि 

                        शकु्लागणग्डकी नगरपलाल्कलािला पेश गरेको
लनिेरन पत्र
लिषयः नकक् पलाउँ भनने ्बलारे ।
................... ्बसने ........................................................................... लनिेरक/िलारी/प्रलििलारी
लिरुद्
............... ्बसने ................................................................................ लिपक्षी/िलारी/प्रलििलारी
िदु्लाः ..................................
...................................... ।
ि लनिेरक लनिेरन रसिरु िलापि रु. १०।– सला्ै रलाखी लनमन वयहोरला लनिेरन गरथि्ुछः
(१) उपरोक् लिपक्षीसँगको उ््ेलखि िदु्लािला अधययनको ्लालग रहेलायकला कलागजलािहरु आिशयक परेको हुरँला प्रिलालणि 
प्रलिल्पी पलाउँ भनी यो लनिेरन सला् उपलस्ि भएको ्ुछ । अिः नकक्को प्रिलालणि प्रलिल्पी पलाउँ । 
रहेलाय 
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) ्ेलखएको वयहोरला लठक सलँा्ो ्छ, ्झटुिला ठहरे कलाननू ्बिोलजि सहुँ् ला ्ब्ुझलाउँ्ला । 
लनिेरक
लनज ..........................
 इलि समिि ् ......... सला् .... िलहनला .... गिे रोज ्... शभुि ्................

अलाज्ला्े
गंगला्ला् सिुेरी

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ििथिि संभलार कोष सं्ला्न कलायथिलििी -२०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ६              ििित ः २०७८/०९/२८

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ििथिि संभलार कोष सं्ला्न कलायथिलििी -२०७८
शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको स्डक ि्ला अनय भौलिक पिूलाथििलार ििथिि ि्ला संभलार गनथिकला ्लालग ्बनेको कलायथिलििी
प्रसिलािनलाःशकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्े प्रतयेक आल थ्िक िषथििला सं्ला्न गरदै आएकला योजनला, लिकलास लनिलाथिणकला 
लरियलाक्लाप ि्ला भौलिक पिुलाथििलारहरुको ििथिि ि्ला संभलार गरी लरगो लिकलासको लनरनिरिलाको ्लालग स्लानीय सरकलार 
सञ्ला्न ऐन, २०७४ ्े लरएको अलिकलार प्रयोग गरी नगरपलाल्कलाको ििथिि समभलार कोष सं्ला्न कलायथिलििी-२०७८ 
िजुथििला गरी ्लाग ुगररएको्छ ।

पररच्ेद १ 
प्रलारिम्भक

१.सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ:
(१) यस लनरनेलशकलाको नलाि "ििथिि संभलार कोष सं्ला्न कलायथिलििी- २०७८" रहकेो ्छ। 
(२) यो कलायलाथिलििी शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला नगर कलायथिपलाल्कलािलाट सिीकृि भई रलाजपत्रिला प्रकलालशि भएपल्छ 

्लाग ूहुने्छ।
पररच्ेद २
परर्भलाषला

२.परर्भलाषला: 
लिषय िला प्रसङ्ग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस कलायथिलििीिला:

(क)"उपभोक्ला सलििी" भननला्े आयोजनला्बलाट प्रतयक्ष ्लाभ पलाउने वयलक्हरुको सिहु्े कुनै आयोजनला 
लनिलाथिण,सञ्ला्न, वयिस्लापन र ििथिि समभलार गनथिको ्लालग आफुहरु िधये्बलाट लनलचिि प्रलरियला ्बिोलजि 
गठन गरेको सलििी सम्झन ुपरथि्छ र सो सिहु्े ्लाभग्लाही सिहू्लाई सििे जनलँाउर्छ ।

(ख) "कलायथिलििी" भननला्े ििथिि संभलार कोष सं्ला्न कलायथिलििी - २०७८ सम्झन ुपरथि्छ । 
(ग) "नगरपलाल्कला" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्लाई सम्झन ुपरथि्छ । 
(घ) "स्लानीय िह" भननला्े शकु्लागणन्डकी नगरपलाल्कला्लाई सम्झन ुपरथि्छ । 
(ङ) "भौलिक पिुलाथििलार" भननला्े नगरपलाल्कला लभत्रकला स्डक, ्झो्ङ्ुगे पु् , पु् ेसला, खलानेपलानी, लसँ्लाई,िट्बनिन 

क्षेत्र, सरकलारी भिन लिद्यला्य, सलािरुलालयक भिन, सभलागहृ र अनय सलािथिजलनक भिन ि्लासंर्नलाहरु सला्ै 
परुलािलालतिक, सलँासकृलिक, ऐलिहलालसक क्षेत्र िला सो जनय पिुलाथििलार भलन सम्झन ुपरथि्छ। 
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(्) "ििथिि संभलार" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्े सञ्ला्न गरेकला स्ैब प्रकृिीकला योजनलाहरुको लनयिीि 

ििथिि संभलार, सिरोननिी गनने कलायथि्लाई सम्झन ुपरथि्छ। 
(्छ) "गैरसरकलारी संस्ला" भननला्े यस लनरनेलशकलाको प्रयोजनकला ्लालग प्र्ल्ि कलाननु ्बिोलजि स्लापनला भएकला 

र स्लानीय िह्बलाट आफनो कलायथिरिि सिीकृि गरलाई स्लानीय िहसँग सिनिय रलालख कलायथि सञ्ला्न गनने 
गैरनलाफलािु् क संस्ला सम्झन ुपरथि्छ। 

(ज) "लिकलास सला्झरेलार" भननला्े नेपला् सरकलारसँग भएकला सम्झौिला ्बिोलजि नगर, लजनसी एिं प्रलालििीक 
सहयोग उप्बि गरलाउने लद्वपक्षीय रलाि ृलनकलाय, संयकु् रलाषट्संलघय लनकलायहरु ि्ला अनिरलालषट्य गैरसरकलारी 
संस्लासम्झन ुपरथि्छ। 

(्झ)  "भकु्लानी रकि" भननला्े लनिलाथिण भएको स्डकको भकु्लानी हरँला नगरपलाल्कला अनरुलान, नेपला् सरकलारकोअनरुलान, 
कुनै अनय संस्लाको अनरुलान ि्ला उपभोक्लाको ्लागि सहभलालगिलाको रकि्लाई सििे जनलाउँर्छ।

पररच्ेद ३ 
वररस्लापन सििती

३. वररस्लापन सिितीको गठन: 
(१) ििथिि संभलार कोष्लाई ्बढी प्रभलािकलारी, औल्तयिला, लनयलिििला र भरपरको ढंग्े सञ्ला्न गनथिकला ्लालग रहेलाय 

्बिोलजिको एक ििथिि संभलार कोष वयिस्लापन सलििी रहने ्छः
(क) नगरपलाल्कलाको प्रिखु-संयोजक 
(ख) नगरपलाल्कलाको उप प्रिखु-सरसय 
(ग) प्रिखु प्रशलासलकय अलिकृि-सरसय 
(घ) पिुलाथििलार लिकलास सलिलि संयोजक- सरसय
(ङ) पिुलाथििलार लिकलास शलाखला प्रिखु-सरसय सल्ि 

(२) सलििीको ्ैबठक कलमििला ४ िलहनलािला एक पटक ्बसने्छ र आिशयक परेिला जनुसकैु ्बखि पलन ्बसने्छ। 
(३) ्ैबठकिला आिशयकिला अनसुलारकला सम्बद् वयलक्, शलाखला प्रिखु र लिशषेज्ला आिनत्रण गरी आिलनत्रिको रुपिला 

िसन सकने्छ ।
४.वररस्लापन सिितीको कलाि कत्यवर र अििकलार:
(१) वयिस्लापन सलििीको लनमनलानसुलारको कलाि किथिवय र अलिकलार हुने्छः

(क) नगरपलाल्कलािला रहकेो स्डकहरुको प्रला्लिकिला िोलक ििथिि समभलारको एलककृि िलालषथिक कलायथिरिि्बनलाउने। 
(ख) ििथिि संभलार कोषिला रकि जमिला गनथिको ्लालग श्ोि र सलािनको खोजी गनने। 
(ग) ििथिि संभलार्लाई लरगो र भरपरको ्बनलाउने उपलायहरुको खोजी गनने।
(घ) स्डक, ्झो्ङ्ुगे पु् , पु् ेसला, खलानेपलानी, लसँ्लाई र िट्बनिन क्षेत्रहरुको लनयिीि ििथिि संभलार,सिरोननिी 

सम्बनिी वयिस्लापकीय कलायथिहरु गनने।
(ङ) नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्रकला नगरपलाल्कलाको अलिकलार क्षेत्रिला पनने सरकलारी भिन, लिद्यला्य, सलािरुलालयक भिन, 

सभलागहृ र अनय सलािथिजलनक भिन ि्ला संर्नलाहरुसला्ै परुलािलालतिक, सलँासकृलिक, ऐलिहलालसक क्षेत्रहरुको 
लनयिीि ििथिि संभलार, सिरोननिी सम्बनिीवयिस्लापकीय कलायथिहरु गनने। 
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(्) ििथिि संभलार गरलाथि ्लागने ख्थििला लििवयलयिलागनथि िि सम्बनिी कलायथि योजनला िनलाउन सकने ।
(्छ) ििथिि संभलार कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउने। 
(ज) ििथिि संभलार सम्बनिी कलायथिको अनगुिन ि्ला लनररक्षण गनने।
(्झ) ििथिि संभलार कलायथििला स्लानीय ्लाभग्लाही र उपभोक्लाको सहभलागीिला र अपनति िलृद् गनने ।

पररच्ेद ४ 
कोष स्लापनला

५. िि्यत स्ंभलार कोषको नलाि्े एउटला ्टै् कोषको स्लापनला:
(१) ििथिि संभलार कोषको नलाि्े एउटला ्ुछटैि कोषको स्लापनला गररने्छ जसिला रहेलाय ्बिोलजिकला रकि जमिला हुने्छः

(क) नेपला् सरकलार ि्ला प्ररशे सरकलार्बलाट ििथिि संभलार कोषको ्लालग िोकी लरएको रकि। 
(ख) नगरपलाल्कलािलाट ििथिि संभलारको ्लालग लिलनयोजन गररएको रकि।
(ग) स्लानीय गैर सरकलारी संस्ला्बलाट ििथिि संभलारको ्लालग प्रलाप्त रकि। 
(घ) लिकलास सला्झरेलारहरु्बलाट ििथिि संभलारको ्लालग प्रलाप्त रकि। 
(ङ) नगरपलाल्कला्बलाट सं्ला्न भएकला योजनलाको भकु्लानी हुरँला भकु्लानी रकि िधयेिलाट नगरपलाल्कलाको लनणथिय 

ििोलजि ्ुछट्यलायको रकि ।
(्) अनय लनकलायहरु्बलाट ििथिि संभलार कोषिला जमिला हुने गरी िोलक आएको रकि। 

६.कोष स्चला्नः 
(१) कोषको नलाििला प्रलाप्त हुन आएकला रकि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ििथिि संभलार कोषको नलाििला खलािला 

खो्ी जमिला गररने ्छ। 
(२) कोषको खलािला प्रिखु प्रशलासलकय अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन शलाखला प्रिखुको संयकु् रसिखि्बलाट सञ्ला्न 

हुने्छ । 
(३) कोषको आनिररक ्ेखला पररक्षण नगरपलाल्कलाको आनिररक ्ेखला पररक्षण शलाखला्बलाट हुने्छ ।
(४) कोषको अलनिि ्ेखलापररक्षण िहला्ेखला पररक्षक्बलाट हुने्छ।

पररच्ेद ५ 
रोजनला ्नौट त्ला कलारला्यनररन प्रकृरला

७. रोजनला ्नौट त्ला कलारला्यनररन प्रकृरला:
(१) ििथिि संभलार कोषिला जमिला हुन आएको रकि रहेलायको प्रकृयला िलाफथि ि योजनला ्छनौट ि्ला कलायलाथिनियन गररने ्छ।

(क) पिुलाथििलार लिकलास शलाखला्े ितकला् ििथिि संभलार गनुथि पनने भनी स््गि रुपिला स्लानीयजनिलाको िलाग ि्ला सो 
्लाई पलुष्ट गनने प्रलालिलिक प्रलििेरन प्रलाप्त भएकलािला ििथिि संभलार सम्बनिी कलायथिहरु ्छनौट गरी कलायलाथिरशे भएको 
लििी्े अलिकिि १ िलहनला लभत्रिला ििथिि संभलार गररसकन ुपनने्छ।

(ख) नगरपलाल्कलाको भौलिक संर्नलाहरुको लनयलिि ििथिि संभलार कला ्लागी स्लानीयको िलाग अनसुलार रफला ३ 
ििोलजि गलठि सलिलिको लसफलाररस ििोलजिको कलायथि गररने्छ ।

(ग) ििथिि संभलार कलायथि गठन स्लालनय ्लाभग्लाही उपभोक्ला सििेको सहभलागीिला ्लाइथि प्रला्लिकिलािला रलाखी कलायथि 
गरीने ्छ ।
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८.िि्यत स्ंभलार कलार्य गरलाउन सकने वररस्ला: 

(१) नगरपलाल्कला लभत्र रहकेला भौलिक पिुलाथििलारहरुको लनयलिि ििथिि संभलार, पटके ििथिि, आिलिक ििथिि संभलार 
स्लानीय उपभोक्लाहरु्बलाट अलिकिि रुपिला स्लानीय श्ोि सलािन र जनशलक्को प्रयोग गरी जनसहभलालगिला 
जटुलाई प्रभलािकलारी रुपिला सञ्ला्न गररने ्छ । 

(२) उपभोक्ला सलििी्बलाट कलायथि गरलाउँरला नगरपलाल्कला्बलाट सिीकृि योजनला सञ्ला्न ि्ला वयिस्लापन कलायथिलििी र 
उपभोक्ला सलििी लनरनेलशकला अनसुलार गररने ्छ। 

(३) भौलिक पिुलाथििलारहरुको लनयलिि ििथिि संभलार, पटके ििथिि संभलार, आिलिकक ििथिि संभलार, आकलसिक ििथिि 
संभलार सम्बलनि कलायथि कलायलाथि्य्े स््गि प्रलििेरनको आिलारिला नगरपलाल्कलाको लनणथियलानसुलार ििथिि संभलार 
गररने्छ । (४) सला्ै स्लानीय सला्झरेलारीको अििलारणला्लाई आतिसलाि गनथि रहेलाय ्बिोलजि सििे ििथिि संभलार 
गनथि सलकने्छ।

(क) नगरपलाल्कलाको ् लागि सहभलालगिलािला समपनन ि्ला उपभोक्ला सलििी िलाफथि ि भएकला भौलिक पिुलाथििलारकलायथिहरुको 
उपभोक्ला सलििी्े ििथिि संभलारकला ्लालग कु् ्लागिको ३० प्रलिशि रकि जमिला गरेिला उक्कलायथि 
प्रला्लिकिलािला रलाखी गनने। 

(ख) सलािथिजलनक खररर लनयिलाि्ी, २०६४ को लनयि ९७ को उपलनयि १२ अनसुलार स्लानीय लनकलाय्बलाटहसिलानिरण 
भएकला आयोजनलाहरुको हकिला ६० प्रलिशि रकि तयसिला उपभोक्ला सलििी्बलाट वयहोनने ििथिि संभलारकला 
योजनलाहरु्लाई प्रला्लिकिलािला रलाखी ्छनौट गनुथिपनने्छ।

पररच्ेद ६ 
िरिरि

९.िरिरि: 
(१) ििथिि संभलार कोष सञ्ला्न कलायथिलििी संशोिन िला खलारेज गनुथि परेिला नगर कलायथिपलाल्कला ्ैबठक्बलाट हुने्छ। 
(२) यो लनरनेलशकलािला उ््ेख भएको लिषयहरुको हकिला यसै कलायथिलििी अनसुलार र उ््ेख नभएको हकिला प्र्ल्ि 

ऐन लनयि अनसुलार हुने्छ। 
(३) यस लनरनेलशकलािला ्ेलखएको कुरलाहरु प्र्ल्ि स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन २०७४ एिं अनय प्र्ल्ि कलाननु 

सँग ्बलाल्झएको हरसमिसििः लनषकृय हुने्छन।

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी  नगरपलाल्कला आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी लनरनेलशकला-२०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ७              ििित ः २०७८/०९/२८

प्रसतलारनला
यस शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािलाट समपलारन गरीने कलायथि लििवययी प्रभलािकलारी लनयलिििला र कलायथिरक्षिलापणुथि ढंगिलाट 
समपलारन गनथि, लित्तीय प्रलििेरन प्रणला्ी्लाई लिश्सनीय ्बनलाउन ि्ला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि कलायथिसमपलारन 
गनथिपलाल्कलाको कलािको प्रकृलि अनरुुप लनयनत्रणको िलािलािरण, जोलखि क्षेत्रको पलह्लान, लनयनत्रणकला गलिलिलि, 
सू् नलाको आरलान प्ररलान, अनगुिन ि्ला िू् यलंाकनजसिला ल्बषय्लाई सिट्ेन ुपनने भएको्े स्लानीय सरकलार सञ्ला्न 
ऐन, २०७४ को रफला ७८ एिि ्स्लानीय िहको आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी िजुथििला लरगरशथिन,२०७८ ्बिोलजि यो 
लनरनेलशकला िजुथििला गररएको ्छ।
१.१ सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ :

(क) यस लनरनेलशकलाको नलाि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी लनरनेलशकला, २०७८" रहकेलाे 
्छ ।

(ख) यो लनरनेलशकला शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको कलायथिपलाल्कला्बलाट सिीकृि भए अनसुलार २०७८ ........गिेरलेख 
्लाग ूहुने्छ। 

१.२ परर्भलाषला: लिषय िला प्रसङ्ग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस लनरनेलशकलािला
(क) अििकलार प्रलाप्त अििकलारी भननला्े नगरपलाल्कलािला ्लाग ूहुने प्र्ल्ि ऐन लनयिलािल् ्बिोलजि कुनै कलायथि गनथि 

अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी सम्झन ुप्छथि । 
(ख) प्रिुख भननला्े नगरपलाल्कलाको प्रिखु्लाइथि सम्झन ुप्छथि ।
(ग) अिनति ्ेखलापरीषिण भननला्े नेपला्को संलििलानको िलारला २४१, ्ेखलापरीक्षण ऐन २०७५ को रफला ३ र 

स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन २०७४को रफला ७७ ्बिोलजि िहला्ेखलापरीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट हुने 
्ेखलापरीक्षण सम्झन ुपरथि्छ।

(घ) आनतररक िनरनत्रण भननला्े लनकलाय्े आफनो उद्शेय प्रलाप्तीको ्लालग कलायथिसञ्ला्निला हुने जोलखिहरुको
(ङ) आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी भननला्े आनिररक लनयनत्रण कलायथि्लाई बयिलस्ि गनथि लनिलाथिण गररएको 

प्रणला्ी्लाई सम्झन ुपरथि्छ।
(्) cfGtl/s n]vf kl/If0f eGgfn] ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f 

zfvf jf pQm zfvfsf sd{rf/Laf6 x'g] n]vf tyf cGo sf/f]jf/ / ;f] ;Fu ;DalGwt 
sfuhft Pjd\ k|lqmofsf] hfFr, k/LIf0f, ljZn]if0fsf] sfo{ ;Demg' kb{5 .
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-5_ Ps tx dflysf] clwsf/L eGgfn] j8f ;lrj jf zfvf÷dxfzfvf÷ljefuLo k|d'vsf] xsdf 
k|d'v k|zf;sLo clws[t, k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] xsdf ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] 
cWoIf÷k|d'v / ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] cWoIf÷k|d'vsf] xsdf ufpF÷gu/ sfo{kflnsf 
;Demg' k5{ .

-h_ P]g eGgfn] gu/kflnsf jf ufpFkflnsfdf nfu' ePsf] k|rlnt P]g ;Demg' k5{ .
-em_ sfo{kflnsf eGgfn] ufpF sfo{kflnsf jf gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ .
-`_ sfof{no eGgfn] ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] sfo{kflnsfsf] sfo{no ;Demg' k5{ .
-6_ sfof{no k|d'v eGgfn] ufpF÷gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] ?kdf sfd ug]{ 

k|zf;sLo k|d'v jf ;f] sfd ug{ tf]lsPsf] kbflwsf/L jf JolQm ;Demg' kb{5 .
-7_ sf]if भननला्े गलँाउपलाल्कला/नगरपलाल्कलाको स्लानीय सलञ्ि कोष सम्झन ुप्छथि र सो शबर्े कलाननू ्बिोलजि 

स्लापनला भएकला अनय स्लानीय कोष्लाई सििे जनलाउँ्छ ।
-8_ sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no eGgfn] dxfn]vf lgoGqs sfof{no cGtfu{tsf] lhNnf 

l:yt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no ;Demg' k5{ .
-9_ lhDd]jf/ JolQm eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ adf]lhd sfo{ ;~rfng ug]{, 

lhDdf lng], vr{ ug]{, n]vf /fVg], k|ltj]bg ug]{, cfGtl/s jf clGtd n]vf k/LIf0f u/fO{ a]?h' 
km5\of}{6 ug]{ u/fpg], ;/sf/L gubL lhG;L c;'n pk/ ug]{ u/fpg] tyf bflvnf ug]{ jf 
u/fpg] st{Jo ePsf] Jolqm ;Demg' k5{ .

-0f_ जोिखि भननला्े लनकलायको उद्शेय प्रलाप्ती्लाई िलािला पयुलाथिउन सकने कुनै लरियलाक्लाप िला घटनला हुनसकने 
संमभलािनला्लाई ्ब्ुझलाउँर्छ ।

-t_ k|d'v प्रशलासकीर अििकृत :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf *$ adf]lhdsf] 
प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि सम्झन ुप्छथि ।

-y_ dGqfno भननला्े g]kfn ;/sf/sf] ;ª\3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno सम्झन ुप्छथि । 
-b_ ljefuLo k|d'v eGgfn] ufpFkflnsfsf] cWoIf÷gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{;Demg' k5{ . 
-w_ ljQLo pb/bfloTj eGgfn] ljQ ;DaGwL k|ltkmndf ;'wf/ ug]{, ljQLo cg'zf;g, kf/blz{tf 

tyf hjfkmb]lxtf sfod ug{ axg ug'{ kg]{ lhDd]jf/L, hjfkmb]lxtf tyf ;f]af6 k|fKt 
k|ltkmnk|ltsf] pQ/bfloTj tyf kl/kfngf ;Demg' k5{ .

-g_ ljQLo ljj/0f eGgfn] :yfgLo txsf] nfuL :jLs[t ePsf] s'g} lglZrt cjwLdf ePsf] 
cfly{s sf/f]af/sf] ;dli6ut l:ylt bzf{pg] p2]Zon] zLif{s ;d]t c'Ng] u/L tof/ ul/Psf] 
ljj/0f ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] sf/f]af/sf] l:ylt bzf{pg] u/L zLif{ssf cfwf/df agfOPsf] 
ah]6 ah]6 cg'dfg, lgsfzf, vr{, cfDbfgL, bflvnf / afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|fKtL 
/ e'QmfgL ljj/0f / ;f];Fu ;DalGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ hgfpF5 .  

k_ j]?h' eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd k'of{pg' kg]{ /Lt gk'of{O{ sf/f]af/ u/]sf] jf /fVg' kg]{ 
n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf a]d'gfl;j tl/sfn] cfly{s sf/f]jf/ u/]sf] egL n]vfk/LIf0f 
ubf{ cf}NofOPsf jf 7x¥ofOPsf] sf/f]jf/ ;Demg' kb{5 .  
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 (फ) सपंरीषिण भननला्े आनिररक िला अलनिि ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरनिला औ ं् यलाइएको ्ेबरुजकुो सम्बनििला पेशहुन 

आएकला सपष्टीकरण िला प्रलिलरियला सला् सं्गन प्रिलाण ि्ला कलागजलािको आिलारिला गररने फछयौट ;DaGwL 
sfo{nfO{ ;Demg' kb{5 .

!=# cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] p4]ZoM– gu/kflnsfn] b]xfo p4]Zo k|fKtLsf nflu cfGtl/s 
lgoGq0f k|0ffnLsf] th'{df u/]sf] 5,

• कलायथि सञ्ला्न्लाई वयिलस्ि, लस्लस्ला्बद् र लनयलिि गनुथि,
• स्ोि सलािन ि्ला समपलत्तको pkof]udf lgoldQtf, ldtJolotf, sfo{bIftf / k|efjsfl/tf 

Nofpg',
•   k|rlnt P]g, lgod nufotsf sfg'gL Joj:Yf tyf sfo{ljlwsf] kl/kfngf u/fpg'
•   ;|f]t ;fwg tyf ;DklQsf] ckAoo, b'?kof]u / xfgL gf]S;fgL x'gaf6 /f]Sg',
• ljQLo ljj/0fsf] ljZjflgotf, u'0f:tl/otf / k|efjsfl/tf clea[l4 ug'{,
• ljQLo lhDd]jf/L tyf cg'zf;g sfod u/L ljQLo kf/blz{tf / hjfkmb]xL k|j4{g ug'{,

!=$ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL sfof{Gjogsf cfwf/M– gu/kflnsfn] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] 
th'{df ubf{ b]xfosf gLltut Pjd\ sfg'gL Joj:yfx?nfO{ cfwf/sf] ?kdf lnPsf] 5 .

(क) नेपला्को संलििलान 
(ख) स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन,२०७४ 
(ग) gu/पलाल्कलाको आल थ्िक कलायथिलिलि ि्ला लित्तीय उत्तररलालयति ऐन र आल थ्िक कलायथिलिलि ि्ला लित्तीय 

उत्तररलालयति लनयिलाि्ी
-3_ ;fj{hlgs v/Lb P]g @)^# / gu/kflnsfsf] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL
-ª_ ;"rgfsf] xs ;DaGwL P]g @)^$ / ;"rgfsf] xs ;DaGwL lgofdfjnL, @)^%
-r_ n]vfk/LIf0f P]g, @)&%
-5_ sd{r/L ;dfof]hg P]g, @)&%
(ज) भ्रष्टला्लार लनिलारण ऐन,२०५९
-em_ ;+3 k|b]z / :yfgLo tx ;dGjo tyf cGt/;DaGw P]g, @)&& Pjd\ ;+3 k|b]z / :yfgLo 

tx ;dGjo tyf cGt/;DaGw lgodfjnL, @)&&
-`_ dxfn]vf k/LIfsåf/f :jLs[t kmf/fdx? -d=n]=k= kmf/fdx?_
-6_ ;/sf/L sf/f]jf/ lgb]{lzsf, @)&^
-7_ PsLs[t cfly{s ;+s]t tyf auL{s/0f / JofVof, @)&$ -bf>f] kl/dfh{g ;lxt_
-8_ स्लानीय िहको िलालषथिक योजनला ि्ला ्बजेट िजुथििला लरगरशथिन, २०७५
-9_ :yfgLo txdf ah]6 th'{df, sfof{Gjog, cfly{s Joj:yfkg tyf ;DklQ x:tfGt/0f ;DaGwL 

lgb]{lzsf @)&$
-0f_ स्लानीय txsf] n]vfk/LIf0f dfu{bz{g, @)&$
-t_ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df lbUbz{g, @)&^
-y_ ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf ljkb Joj:yfkg sf]if -;~rfng_ sfo{ljlw @)&===
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-b_ ufpF÷gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&===
-w_ :yfgLo ;l~rt sf]if Joj:yfkg k|0ffnL -;'q_
-g_ cfGtl/s lgoGq0f k|0fnL ;DaGwL cGo lgsfosf k|rlnt /fli6«o Pjd\ cGt/fli6«o cEof;x?

!=% आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ीकला षेित्र :शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीिला रहेलायको 
लिषय क्षेत्रहरु सिलेटएको ्छ .

(क) संगठनलातिक संर्नला, जनशलक् वयिस्लापन ि्ला नैलिक आ्रण लनयनत्रण 
(ख) सशुलासन, सेिला प्रिलाह र प्रशलासलनक कलायथिको लनयनत्रण 
(ग) सू् नला ि्ला संञ्लार, अलभ्ेखीकरण र प्रलििेरन समिनिी लनयनत्रण
-3_ सू् नला ि्ला संञ्लार, अलभ्ेखीकरण र प्रलििेरन सम्बनिी लनयनत्रण
-ª_ lg/LIf0f, ;'k/La]If0f / cg'udg tyf d"Nofª\sg
-r_ रलाजश् ि्ला प्रलाप्त हुनपुनने लहसलािको लनयनत्रण
-5_ ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला, सिीकृलि, लनकलाशला र रकिलानिर लनयनत्रण
-h_ ah]6 vr{ tyf k]ZsLsf] lgoGq0f
-em_ ्ैबक खलािला संञ्ला्न, लहसलाि लभ्डलान, भकु्लानी लनयनत्रण
-~f_ अनरुलान प्रलाप्ती ि्ला उपयोग समिनिी लनयनत्रण
(ट) प्रशलासलनक ख्थि, ि्ि ि्ला सलुििला र सिलारी सलािन ि्ला उपकरणको उपयोग
(ठ) खररर कलायथिको लनयनत्रण—िला्सलािलान खररर, लनिलाथिण कलायथि ि्ला सेिला खररर
-8_ k|ltj4tf vr{ tyf e'QmfgL lbg afFsL lx;fa ;DaGwL lgoGq0f
-9_ आकलसिक ि्ला रिैी प्रकोपको अिस्लाको ख्थि लनयनत्रण
(ण) समपलत्त, ि्ला लजनसी वयिस्लापन सम्बनिी लनयनत्रण 
(ि) िरौटी कलारोिलार ि्ला कोष सञ्ला्नको लनयनत्रण
-y_ n]vfª\sg tyf n]vf ;ˆ6j]o/sf] ;~rfng / ljQLo k|lbj]bg ;DaGwL lgoGq0f
(र) जनसहभलालगिला र सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला
-w_ n]vfk/LIf0f tyf a]?h' km5\of}{6 ;DaGwL lgoGq0f
नोट : गलाउँ ि्ला नगरपलाल्कलाहरु्े आ–आफनो आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी ियलार गरलाथि कलािको प्रकलि अनरुुप 

dflysf ljifo If]qx?df cfjZostf cg';f/ yk36 ug{ ;Sg]5g\ .
२. सगंठनलातिक सरंचनला , जनशिक् वररस्लापन एरि ्नैितकतला र आचलारसिंहतला 
२.१ सगंठनलातिक सरंचनला

१. संगठनलातिक संर्नला लनिलाथिण गरलाथि रहेलायकला नीलि अि्मिन गररने्छ ।
• सङ्गठनलातिक संर्नला लनिलाथिण गरलाथि गलाउँ/नगरपलाल्कलाको उद्शेय पररपलूिथि हुने गरी लनिलाथिण गररने ्छ। 

२. सङ्गठनलातिक संर्नला लनिलाथिण गरलाथि िखुय रुपिला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने्छन ्।
• सङ्गठनलातिक संर्नला ियलार गरलाथि कलायथि्बो्झ र आयको लिशे्षण नगरी ्बोल्झ्ो संर्नलाियलार हुन सकने
• वयलक्गि सिला्थि र समिनिको आिलारिला संर्नला ियलार हुन सकने
• संगठनको p2]Zo पलूिथिको ्लालग आिशयक पणूथि संर्नला ियलार नहुन सकने 
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• सङ्गठन ि्ला वयिस्लापन सिनेक्षण प्रलििेरन सभला्बलाट सिीकृि नगरी कलायलाथिनियन हुन सकने

३. सङ्गठनलातिक संर्नला लनिलाथिण गरलाथि रहेलायकला प्रकृयला अपनलाइने ्छ ।
• नगरपलाल्कलाको संगठन संर्नला ि्ला ररिनरीको अधययन गरलाथि आफनो कलायथििो्झ र रलाजसि क्षििला सििे्लाई 

लिशे्षण गरी सङ्गठन ि्ला वयिस्लापन सभनेक्षण गररने्छ । 
• प्रशलासलनक ख्थिको सीिला पला्नला हुने गरी संगठन संर्नला सिीकृि गररने्छ।
• ;ª\u7g tyf Joj:ykgf ;j{]If0f u/fpFbf ljifout zfvf / j8f sfof{no ;lxtsf] k"0f{ 
;ª\u7g ;+/rgf ;xeflutfd"ns ljlwaf6 tof/ गररने्छ।

• ;ª\u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0f ubf{ ;ª\3Lo / k|b]z sfg"g tyf dfkb08sf] kfngf 
ul/g]5 .

• ;ª\u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0f k|ltj]bg ;efaf6 clgjfo{ ?kdf :jLs[t u/fOg]5 .
४. सङ्गठनfTds ;+/rgf lgdf{0fsf] d'Vo lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[t / sfo{kflnsfsf] 

x'g]5.
%= :jLs[t ;ª\u7g ;+/rgf ;fj{hlgs u/L dGqfno / k|b]z d'VodGqL tyf dlGqkl/ifbsf] 

sfof{nodf k7fOg] 5 .
^= lhNnf ;dGjo ;ldlt tyf :yfgLo txsf] ;'zf;g ;ldltaf6 ;ª\uf7gfTds ;+/rgf lgdf{0f 

sfo{sf] cg'udg u/fOg]5 .
२.२ जनशिक् वररस्लापन

१.संगठनलातिक संर्नला लनिलाथिण गरलाथि रहेलायकला नीलि अि्मिन गररने्छ ।
• सिीकृि ररिनरीको ररक् परिला परपलुिथि गररने्छ 
• किथ्ि लारीको योगयिला, क्षििला र रु्ीको आिलारिला परस्लापन गररने्छ। 
• प्र्ल्ि कलाननू लिपररि किथ्ि लारी कलाजिला रलालखने ्ैछन। 
• कलायथिसमपलारनिला आिलाररि भई प्रोतसलाहन, परुसकलार ि्ला रण्डको वयिस्ला ्लाग ूगररने्छ।

२. जनशलक् वयिस्लापन गरलाथि रहेलायकला जोलखिहरु हुन सकने्छ ।
• जनशलक् वयिस्लापन योजनला ियलार नगररने
•  प्ररशे ्ोकसेिला आयोगिला ररक् पर िलाग नगनने । 
• रर्बनरी नभएको स्लानिला कलाननूिला वयिस्ला भएभनरला ्बढी अिलिको किथ्ि लारी कलाजिला रलाखने 
• किथ्ि लारीको योगयिला क्षििला र रुल्िलारे जलानकलारी नरलाखी परस्लापन गररने ।
• समपकथि  सम्बनि र आस्लाको आिलारिला किथ्ि लारीको परस्लापनला हुने ।

३.जनशलक् वयिस्लापन ि्ला परपलूिथि गरलाथि रहेलायकला प्रकृयलाहरु अपनलाउन ुपनने्छ ।
• जनशलक् वयिस्लापन योजनला ियलार गररने्छ। 
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको पर ररक् भए ितकला्ै सङ्घीय िलालि्ला ि्ला सलािलानय प्रशलासन िनत्रला्यिला 

अनरुोि गररने्छ ।
• प्ररशे ्ोकसेिला आयोगिला परपलूिथिको ्लालग सियि ैअनरुोि गरी पठलाइने्छ।
• किथ्ि लारीहरुको परस्लापन गरलाथि शलैक्षक योगयिला िलाल्ि अनभुि आलर्लाइथि दृलष्टगि गरी उपयकु् वयलक् उपयकु् 
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स्लानिला परस्लापनला गररने्छ ।
• किथ्ि लारी लनयलुक् िला परस्लापन गरलाथि अलनिलायथि रुपिला कलायथि लििरण लरने वयिस्ला गररने्छ ।
• सिीकृि ररिनरीको परिला िलात्र कलाननुिला भएको वयिस् ििोलजि सिय िोकी किथ्ि लारीहरु्लाइथि कलाजिला 

खटलाइने्छ ।
४. परपलुिथि ि्ला जनशलक् वयिस्लापन गनथि प्रिखु रलालयति प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र कलायथिपलाल्कलाको हुने्छ  यस 

समिनिी प्रिखु लरियलाक्लापहरु र लििरण अधयलािलिक गरी िेिसलाइटिला रलालखने्छ ।
५. परपलूिथि ि्ला जनशलक् वयिस्लापन सम्बनिी प्रिखु लरियलाक्लापकलाहरुको अनगुिन रिू् यलाङ्कन सशुलासन 

सलिलि्े गनने्छ।
२.३ नैितकतला र आचलारसिंहतला

१. नैलिकिला र आ्लारसंलहिलाकला संिनििला रहेलायको नीलि अि्मिन गररने्छ ।
• परलालिकलारीको आ्लारसंलहिला र किथ्ि लारीको पेशलागि आ्लारसंलहिला ियलार गरी उ््ª\3gको अिस्लािला 

कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही गररने्छ।
२. नैलिकिला र आ्लारसंलहिला पला्नलाकला समिनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने्छन ।

• स्लानीय िहकला परलालिकलारी र किथ्ि लारीहरुको आ्लारसंलहिला ियलार नगररने ।
• सिीकृि भएको आ्लारसंलहिला ्लाग ुनगररने ।
• आ्लारण पला्नलाको अनगुिन गनने संयनत्र स्लापनला नगररने ।
• आ्रण उ््गन भएिलापलन कलारिलालह नहुने ।

३.नैलिकिला र आ्लारसंलहिला पला्नलाकला समिनििला रहेलायकला प्रकृयfहरु अपनलाइने्छ ।
• परलालिकलारीको आ्लारसंलहिला सिीकृि गरलाई िेभसलाइट िलाफथि ि सलािथिजलनक गररने्छ ।
•  परलालिकलारी्े आफनो समपलत्त लििरण सलािथिजलनक गनुथिपनने्छ । 
• आ्लारसंलहिला पररपला्नलाको अिस्ला िू् यलाङ्कनकला सू् कहरु सििे ियलार गररने्छ ।
• परलालिकलारी र जनशलक््लाइ आ्लारसंलहिला पला्नला गनने प्रलििद्िला पत्रिला हसिलाक्षर गनने गरलाउने र सोको 

अलभ्ेख रलाखने बय्बस्ला सििे लि्लाइने्छ।
• लनलज सिला थ्ि गलालसएको लिषयसं समिलनिि लनणथियिला सहभलागी नहुने वयिस्ला लि्लाइथिने्छ । 
• आ्लारण उ््घन गरे नगरेको समिनििला जला्ि्ुझ ि्ला अनगुिन गनथि सशुलासन सलिलि्े अनगुिन गनने 

वयिस्ला लि्लाइथिने्छ 
• आ्रण उ््ंघन समिनिी गनुलासला िला उजरुी पेलटकला अनय लििलुिय िलाधयििलाट जलानकलारी प्रलाप्त गरी सु् नला िला 

पषृ्ठपोषण गनने वयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• आ्लारसंलहिला उ््ंघन समिनिी अलभ्ेख रलाखी प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही गनने गरलाउने बयिस्ला 

गररने्छ। 
• िेस्ो पक्ष िला सलािथिजलनक सनुिुलाइ िलाफथि ि आ्लारसंलहिलाको िलालषथिक अनगुिन गनने वयिस्लालि्लाइने्छ। 

४. सिीकृि आ्लारसंलहिला ि्ला िेस्ो पक्ष्बलाट भएको अनगुिनको प्रलििेरन िे्बसलाइटिलारलालखने्छ । 
५. सशुलासन सलिलि्े आ्लारसंलहिला कलायलाथिनियन सम्बनििला आिशयक अनगुिन गरीलनरनेशन लरने्छ ।
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३. सेरला प्ररलाह र प्रशलासिनक िनण्यर प्रकृरला 
३.१ सेरला प्ररलाह 

१. सेिला प्रिलाह सम्बनिी वयिस्ला लि्लाउन रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।
• सशुलासनकला लनलमि प्रभलािकलारी सेिला प्रिलाहको वयिस्ला लि्लाइने ्छ । 

२. सेिला प्रिलाह प्रभलािकलारी ्बनलाउने संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।
• आिशयक सू् नला सलहिको अद्यलािलिक नलागररक ्ब्डलापत्र स्ैब्े रखेने स्लानिला नरलालखने।
• घमुिी सेिला सगुि र सहज ठलाउँिला िलात्र गररन सकने सलािथिजलनक उत्तररलालयति अलभिलृद् सम्बनिी कलाननूी वयिस्ला 

नगररने
• सेिलाको सिय ि्ला ्लागि ्बढी ्लागने लढ्लाससुिी, अनलु्ि ्ेनरने हुन सकने 

३. सेिला प्रिलाह प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्मिन गररने ्छ ।
• नलागररक ्ब्डलापत्र कलायथिपलाल्कलाको कलायलाथि्य, ि्डला कलायलाथि्य र लिषयगि कलायलाथि्यको पररसर लभत्र सिै्े 

रलेखने 
• समभि भएसमि ल्डलजट् नलागररक ्ब्डलापत्रको वयिस्ला गररने्छ । 
• नलागररक ्ब्डलापत्रिला क्षलिपलूिथि समिनिी बयिस्ला सििे शरुुिलाि गररने्छ। 
• सिै प्रलि लशष्ट वयिहलार गररने्छ। सेिलाग्लाही प्रलि ियलाथिलरि र सिलान वयिहलार गररने्छ। 
• सेिलाग्लाही्लाई भरेभलाि नगरी सेिला प्ररलान गररने्छ। 
• सेिला प्रिलाहको िलापरण्ड र कलायथिलिलि ियलार गरी पलाररलशथििला कलायि गररने्छ।
•  घमुिी सेिला सञ्ला्न सम्बनिी कलाननूी वयिस्ला गररने्छ। 
• कलायलाथि्य्बलाट टलाढला रहकेला सिरुलाय िला जनिला, सेिला प्रलाप्त गनथि कलठनलाई भोलगरहकेला सेिलाग्लाही, लप्छल्डएकला 

क्षेत्रको िगथिकला सेिलाग्लाही्लाइ लिशषे धयलान लरइने्छ ।
• सलािथिजलनक समपलत्तको संरक्षण र समिद्थिनिला जो्ड लरइने्छ । 
• सलािलालजक परीक्षण, सलािथिजलनक परीक्षण, सलािथिजलनक सनुिुलाई जसिला सलािलालजक उत्तररलालयति सम्बनिी औजलार 

अि्म्बन गनुथिपनने गरी कलाननूी वयिस्ला गररने्छ ।
• ;fdflhs k/LIf0f tyf ;fj{hlgs k/LIf0fsf] cfjlws ?kdf cg'udg ug]{ Joj:yf ld्लाइने्छ । 
• स्ोि सलािनको उप्बििला र कलायथि प्रकृलि सहुलाउँरो लिद्यिुीय सू् नला प्रलिलिको लिकलास गरी प्रयोग गररने्छ।
• ;]jf k|jfxsf] nflu ;ª\3Lo jf k|b]z dGqfnoaf6 ljsf; u/]sf] pko'Qm k|ljlw eP प्रयोगिला 

्यलाइने्छ।
$= ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfpg] k|d'v bfloTj sfo{kflnsfsf] lgb]zgdf k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] x'g]5 .
%= ;]jf k|jfx ;DaGwL dfkb08 gLlt ;"rgf /fhkq / cGo sfd sf/jfxL j]a;fO6df /fvL 

;fj{hlgs ul/g]5 .
^= ;'zf;g ;ldltn] ;]jf k|jfx ;DaGwdf cfjZos cg'udg u/L lgb]{zg lbg]5 .

३.२ प्रशलासिनक िनण्यर प्रिक्ररला
१. प्रशलासलनक लनणथिय प्रलरियला प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ।
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• ;fj{hlgs ;]jf k|jfxnfO{ l56f] 5l/tf], kf/bzL{, pQ/bfoL / ;"rgf k|ljlwd}qL ्बनलाइने्छ ।
२. प्रशलासलनक लनणथिय प्रलरियला संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• lg0f{osf] sfo{ljlw, ;do / cfwf/ :ki6 gv'nfO{ :j]R5frf/L lx;fan] lg0f{o ul/g] .
• लनणथियको आिलार ियलार नगरी अलनयलिििला र सरकलारी हलानी नोकसलानी हुने गरी लनणथिय गनने ।
• कलायथिहरु्लाई प्रला्लिकिलाको आिलारिला िगशीकरण नगररने। 
• परलालिकलारी र किथ्ि लारी्े आफै्े गनथि सकने कलाि नगरी लजमििेलारी पन्छलाउने ि्ला प्रशलासलनक लनणथियकला िह 

्बढी हुने।
३. प्रशलासलनक लनणथिय प्रलरियला प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्मिन गररने ्छ ।

• लनणथिय गरलाथि प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजिकला लनलचिि कलायथिलिलि अपनलाइने्छ ।
• sfg'gdf tf]lsP adf]lhd lglZrt ;dofjlwleq lg0f{o ug]{ u/fog]5 .
• लनणथिय गरलाथि प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजिको आिलार िला अनय आिलार, पषु्टयलाई ि्ला कलारण सपष्ट खु् लाउने बयिस्ला 

्लाग ूगररने्छ।
• अधयक्ष प्रिखु र प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े लनणथियको उपयकु्िलािलारे लनगरलानी र सपुररिेक्षण गररने्छ।
• sfdsf] dxTj cg';f/ juL{s/0f u/L sfo{ km5\of}{6 ug]{ ;dofjlw tf]Sg] / tf]lsPsf] ;do 
leq sfo{ km5\of}{6 ug{ dfkb08 agfO{ sfof{Gjog ul/g]5 .

• कलायथि फछयौट गनने सिय रहेलाय ्बिोलजि गनने गरलाइने्छ .

k|fyldst JolQm cfk}mn] km5\of}{6 ug]{ dflyNnf] txdf k]z u/]sf]df 
;f] txn] km5\of}{6 ug]{

t'?Gt ;f]xL lbg ;f]xL lbg

-sfof{no p7\g] ;do k/]df sfof{no v'Ngf ;fy_ 

clt h?/L # lbg leq @ lbg leq

h?/L % lbg leq @ lbg leq

;fwf/0f !) lbg leq & lbg leq

  k|To]s sd{rf/Lsf] lhDd]jf/L / sfo{;Dkfbg dfkg u/L d"Nofª\sg ug]{ k4tLsf] ljsf; 
ul/g]5.

• lg0f{ostf{n] lg0f{o sfg"gdf tf]lsPsf] zt{ tyf lgwf{l/t cjlwleq /xL u/] gu/]sf] cg'ud 
/ d"Nofª\sg ul/g]5 .

• sfg"gL hl6ntf jf låljwf ePsf] ljifo afx]s dflyNnf] kbflwsf/L jf clwsf/L ;dIf 
lg0f{osf] nflu k]z ug{ gkg]{ Joj:yf ldnfOg]5 .

४. प्रशलासलनक लनणथिय प्रकृयला्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउने d'Vo lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] हुने्छ।
५. k|zf;lgs lg0f{o k|s[ofnfO{ k|efjsf/L agfpg] sfo{sf] cg'udg sfo{kflnsfsf] हुने्छ । 
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४. सचूनला त्ला स्चलार 
१. सू् नला ि्ला सञ्लार प्रणला्ीको उपयोग संरभथििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ

• कलायलाथि्यको कलायथिसमपलारनिला प्रभलािकलाररि एिि ्पलाररलशथििला ् यलाउन सू् नला ि्ला सञ्लार प्रणला्ीको उपयोगिला 
जो्ड लरइने ्छ । 

@= सू् नला ि्ला सञ्लार प्रणला्ीको उपयोग संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• वयिलस्ि सू् नला प्रणला्ीको अभलाििला सम्बलनिि पक्षहरू्लाई सियिला उल्ि जलानकलारी उप्बि गरलाउन 

नसलकने ।
• लिश्सनीय सू् नलाको अभलाििला कलाि कलारिलाहीिला प्रभलािकलाररिला ्यलाउन नसलकने .
• dxTjk"0f{ gLlt, lgb]{zgaf/] hfgsf/L gx'g ;Sg] .
• लिद्यिुीय सञ्लार िलाधयि (िे्बसलाइट) ्बलाट सू् नला प्रिलाह नगररने ।
• ;fj{hlgs dxTjsf lg0f{o tyf k|ltj]bg ;j{;fwf/0fsf nflu ;fj{hlgs gx'g ;Sg] .
• ि्थयिला आिलाररि नभएकला र अपणूथि सू् नला प्रिलाह हुन सकने ।
• lg0f{o tyf ;"rgf ;fj{hlgs ubf{ ljB'tLo dfWod k|of]u gul/g] .

#= ;'rgf tyf ;~rf/ k|0ffnLsf] pkof]unfo{ k|efjsf/L agfpg b]xfosf k|lqmofx? अि्मिन 
गररने ्छ ।

• k|ljlwdf cfwfl/t ;"rgf k|0ffnLnfO{ sfof{noleq tyf dftxtsf] j8f sfof{no jf एकलाइहरुिला 
सििे लनयलिि रुपिला ्लाग ूगररने्छ ।

• dxTjk"0f{ gLlt, kl/kq, lgb]{zg, cfb]zx? sfof{nodf tyf dftxtsf j8f / OsfOnfO{ 
जलानकलारी गरलाउन ुपरलाथि लिद्यिुीय सञ्लार िलाधयि्बलाट प्रिलाह गररने्छ। 

• कलायलाथि्य्बलाट िलािहिसँग सू् नला ि्ला सञ्लार गरलाथि ि्ला िलािहिकला ि्डला र इकलाइ्बलाट कुनै k|ltj]bg k|fKt 
ubf{  jf kqfrf/ ubf{ ljB'tLo ;~rf/ dfWod k|of]u ul/g]5 .

• ;fj{hlgs ;"rgf k|jfx ubf{ ljB'tLo ;~rf/ kf]6{n -j]a;fO6_ df /fVg] Joj:yf लि्लाइने्छ ।
• ;"rgf / tYofª\s sDKo'6/df Jojl:yt ul/g]5 .
• सू् नला प्रलिलिको िलाधयि्बलाट सेिला प्रिलाहको पषृ्ठपोषण र गनुलासो वयिस्लापन गररने्छ। 
• आफनो िे्बपेज लनिलाथिण गरी नलागररक ्ब्डलापत्र, कलायथि सञ्ला्न कलायथिलिलि, सेिला प्रिलाहसँग सम्बलनिि सू् नलाहरु 

रलालखने्छ।
• ;"rgf, kl/kq, cfb]z, tYofª\s cflb j]a;fO6df /fVbf clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 प्रिलालणि 

गरलाई रलालखने्छ ।
• ;"rgf k|ljlwsf] ;~rfngsf] nflu pko'Qm hgzlQmsf] Joj:yf ul/g]5 .
• सू् नला प्रलिलि सम्बनिी जन्िेनला ्बढलाउन प्र्लार प्रसलार एिि ्अनिरलरियला गररने्छ। 
• लिद्यिुीय सञ्लार िलाधयि (इिे् , फयलाकस आलर) िलाफथि ि प्रलाप्त जलानकलारी एिि ्सू् नलाको cfwf/df klg 
sf/jfxL cl3 a9fpg] Joj:yf ldnfOg]5 .

४. सलािथिजलनक जलानकलारी गरलाउन सू् नला अलिकृि र प्रिक्ला िोकी लजमििेलारी लरइने्छ।
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५. प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े सो कलायथिको अनगुिन गनने्छ । 
४.२ अि्भ्ेखलाङ्कन (्डकिेणटेशन) वररस्ला 

१. अलभ्ेखलाङ्कन (्डकुिणेटेशन) वयिस्ला संरभथििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।
• कलायलाथि्यको िहतिपणूथि नीलि, प्रलििेरन, लनणथिय सम्बनिी कलागजलािको अलभ्ेखीकरण वयिलस्ि गररने्छ । 
• कलायलाथि्य्े परलालिकलारी ि्ला किथ्ि लारीको ्ैबयलक्क लििरण ि्ला अलभ्ेखहरु सरुलक्षि रलाखने बयिस्ला 

गररने्छ ।
@= अलभ्ेखलाङ्कन (्डकुिणेटेशन) वयिस्ला संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने b]lvG5 .

• िहतिपणूथि लिषय र कलागजलािहरु अलभ्ेखीकरण गनथि उल्ि बयिस्ला नगररने ।
• clen]vLs/0f c:ki6, ck"0f{, ck|dfl0ft / cljZjf;gLo x'g ;Sg] .
• ्ैबयलक्क लििरण ि्ला अलभ्ेखहरु वयिलस्ि नहुने । 
• अलभ्ेख नरहकेो िला खोजेको सियिला नपलाइएकला कलारण लनणथिय प्रलरियलािला सिसयला एिि ्l9nfO{ x'g] .
• प्रोफलाइ्िला ियलार नहुने ।

#= clen]vfª\sg -8s'd]06]zg_ Joj:yf k|efjsf/L agfpg b]xfosf k|lqofx?अि्म्बन गररने ्छ ।
• dxTjk"0f{ gLlt, a}7ssf] lg0f{o, kl/kq, jflif{s sfo{qmd, jflif{s k|ltj]bg, ;Demf}tf, लनरनेलशकला, 

िलागथिरशथिन, योजनला ि्ला कलायथिरिि, अधययन प्रलििेरन जसिला कलागजलाि कलाननू ्बिोलजि सरुलक्षि रलाखन 
अलभ्ेखलाङ्कनको आिशयक वयिस्ला गररने्छ । 

• अलभ्ेखलाङ्कन गनने किथ्ि लारी ि्ला लनजको लजमििेलारी िोलकने्छ । 
• कलायलाथि्य ि्ला ि्डला कलायलाथि्यको अलभ्ेख एकीकरण गनथि एकीकृि बयिस्लापन सू् नला प्रणला्ी (सफटिेयर) 

लिकलास गरी िलािहिकला ि्डलािला सििे प्रयोग गनने बयिस्ला ldnfOg]5 .
• sfof{non] b]xfosf clen]v ;'/lIft ?kdf /fVg] Joj:yf ug'{kg]{5M–
•  सिरशेी ि्ला िैरलेशक अि्ोकन भ्रिण, िला्ीि िला गोष्ठीको लिषय, लिलि, अिलि, सहभलागी ्गलायिकला 

लििरण ।
•  k|To]s jif{ vr{ ePsf] ljbf / ;l~rt /x]sf] ljbfsf] ljj/0f .
• किथ्ि लारीको ्ैबयलक्क लििरण ि्ला अलभ्ेख फलाइ्हरु ।
• किथ्ि लारी्े पलाएको रण्ड, परुसकलार र कलारिलाहीको लििरण ।
• प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजिको लनमन लििरण ि्ला प्रलििेरन िोलकएको ढलँा्लािला िोलकएको ;do l;dfleq 
tof/ ul/g]5 .

• िसिगुि लििरण (प्रोफलाइ्)
• ;fdflhs k/LIf0f k|ltj]bg nufot sfg"gn] tf]s]sf cGo k|ltj]bg

$= अलभ्ेखलाङ्कन (्डकुिणेटेशन) कलायथिको िखुय लजमििेलारी सम्बलनिि शलाखलाकला किथ्ि लारीको हुने्छ ।
%= अलभ्ेखलाङ्कन (्डकुिणेटेशन) कलायथिको अनगुिन गनने लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ ।

%= िनरीषिण, सपुरीरेषिण सदं्भ्यिला देहलारकला जोिखिहरु रहन सकने देिखन् ।
%=!= lg/LIf0f, ;'k/Lj]If0f
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!= lg/LIf0f ;'k/La]If0f ;Gbe{df b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .
• cfˆgf] sfof{no tyf dftxtsf j8f / of]hgfsf] lg/LIf0f u/L To;sf] clen]v /fVg] 
Joj:yf ul/g]5 .

• लनरीक्षणको रिििला clgoldttf b]lvPdf cfjZos sf/jfxL ul/g]5 .
• of]hgf / sfo{qmdsf] k|ult ;dLIff lgoldt ?kdf ul/g]5 .

@= lg/LIf0f,;'k/Lj]If0f ;+be{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .
• lg/LIf0fsf] qmddf uDeL/ q'6L jf clgoldttf eP klg pQmf ljifosf] clen]v tyf 
k|ltj]bg tof/ gug]{ / cfjZos sf/jxL ;d]t gx'g] .

• dftxtsf ;Dk"0f{ of]hgfsf] k|ultsf] ;dLIff gx'g] .
• k|ultsf] ;dLIff a}7sdf ;DalGwt kIfx?sf] ;xeflutf gx'g] / k|ltj]bg ;d]t tof/ gx'g] .
• cfly{s lqmofsnfkx?sf] lgoldt ;'kl/j]If0f gx'g] .
• cfly{s clgldttf tyf d:of}6 x'g ;Sg] .

३. लनरीक्षण, सपुरीिेक्षण्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ ।
• गलाउँ/नगरपलाल्कला अधयक्ष/प्रिखु्े आफनो कलायलाथि्य ि्ला िलािहिकला ि्डला र योजनलाको कलाि कलारिलाही 

सम्बनििला कलाननू्े िोके ्बिोलजि आफै्े िला कुनै परलालिकलारी्लाई अलखियलार सलुमपई अलनिलायथि रुपिला 
लनरीक्षण गनने गरलाइने्छ।

• lg/LIf0f ubf{ k|rlnt P]g lgod adf]lhd sfof{nosf] k|zf;lgs sfd sf/jfxL, sd{rf/L 
प्रशलासन, ्ेखला ि्ला अलभ्ेख, कलायथिरिि कलायलाथिनियन आलर िलारेिला जलानकलारी ल्इने्छ । 

• लनरीक्षणको रिििला रलेखएको सिुलार गनुथिपनने लिषयको समिनििला सम्बलनिि्लाई िौलखक िला ल्लखि ििर्े 
लनरनेशन लरइने्छ।

• कुनै वयलक््बलाट गमभीर त्रटुी िला अलनयलिििला भएको िला समपलारन हुनपुनने कलाि कलार्बलाही gu/]sf] kfOPdf 
lgDgfg';f/ ul/g]5 .

• k|rlnt sfg"g adf]lhd cfk}mn] sf/jfxL ug{ ;lsg] eP tTsfn} sf/jfxL ug]{.
• cfk}mn] sf/jfxL ug{ gldNg] ePdf clwsf/ k|fKt clwsf/L jf lgsfo ;dIf sf/jfxLsf] 
nflu l;kmfl/; ;fy n]vL k7fpg] .

• िलािहिकला योजनलाको प्रगलिको सिीक्षला िोलकएको सिय लभत्र गररने्छ । 
• सिसयलाहरु सिलािलान गनथि आिशयक लनरनेशन लरइने्छ । 
• of]hgfsf] k|ult ;dLIff k|ltj]bg / lg/LIf0f k|ltj]bg tof/ ul/g]5 .
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े आफै िला िलािहिकला अलिकृि िलाफथि ि कलायलाथि्यको आल थ्िक प्रशलासन 

सञ्ला्नको समिनििला लनयलिि रुपिला लनरीक्षण ि्ला सपुररिेक्षण गनने गरलाइने्छ ।
• लनरीक्षण ि्ला सपुररिेक्षण गरलाथि िलािहिकला कलायलाथि्य/इकलाइ्े आल थ्िक प्रशलासन सञ्ला्निला कलाननूको पला्नला 

गरे नगरेको जलँा््ब्ुझ गररने्छ ।
• cfly{s clgoldttf tyf d:of}6 ePsf] kfOPdf, tTsfn sf/jfxLsf] k|lqmof cl3 ्बढलाइने्छ।
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$= lg/LIf0f / ;'kl/j]If0f ug]{ d'Vo lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .
%= ufpF÷gu/kflnsf cWoif÷k|d'vn] cfˆgf] sfof{no tyf dftxtsf j8f sfof{nox?sf] sfd 

sf/jfxL cg'udg ug]{5 .
५.२ अनुगिन त्ला िूलरलाङ्कन
!= cg'udg tyf d"Nofª\sg ;+be{df b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .

• योजनलाको अनगुिन गनथिको ्लालग कलाननू ्बिोलजि अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलि गठन गररने्छ ।
• cfˆgf] tyf dftxtsf] j8f sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL sfof{Gjogaf/] cg'udg 
ul/g]5 .

• ्बढी ्लागि भएकला योजनलाको प्रभलाि िू् यलाङ्कन गररने्छ । 
@= अनगुिन ि्ला िू् यलाङ्कन संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ .

• कलाननू ्बिोलजि अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलि गठन नगररने । 
• गठन गररएकला सलिलि कृयलाशी् नहुने । 
• अनगुिन लनरनेलशकला कलायथिलिलि ियलार नगररने । 
• अनगुिन कलायथियोजनला ि्ला सू् कहरु ियलार नगररने । 
• अनगुिन लनरनेलशकलािलिlo{fक को कलायलाथिनियन नहुने ।
• cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL sfof{gjogsf] k|efjsf/Ltfaf/] lgoldt cg'udg gul/g] .
• अनगुिन गरलाथि िोलकएको परीक्षण सू् ी प्रयोग नहुने ।
• k|efj d"Nofª\sg ug'{ kg]{ of]hgfsf] d"Nofª\sg gul/g] .
• प्रभलाि िू् यलाङ्कन्बलाट आएकला स्ुझलािहरु कलायलाथिनियन नहुने । 

३. लनरीक्षण, सपुरीिेक्षण्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ ।
• योजनला ि्ला कलायथिरििको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण गनथिको ्लालग अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण ;ldlt u7g 
ul/g]5 .

• यसिो सलिलि गठन गरलाथि उपलाधयक्ष िला उप प्रिखुको संयोजकतििला िोलकएको सरसयहरु सिलािेश गररने्छ ।
• j8f:t/Lo of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udgsf nflu j8f:t/Lo cg'udg ;ldlt u7g 

गररने्छ ।
• cg'udg sfo{nfO{ Jojl:y tug{ cg'udg lgb]{lzsf÷sfo{ljlw tof/ ul/g]5 .
• अनगुिन ि्ला सपुररिेक्षण सलिलि्े समपलारन गनुथिपनने कलायथिहरू लनमनलानसुलार रहकेला ्छन ्
•  िलालषथिक अनगुिन कलायथि योजनला ियलार गनने । 
•  अनगुिनको ्लालग आिशयक सू् कहरुको लिकलास गनने ।
•  कलाननू्े िोके ्बिोलजि अनगुिन गरी प्रलििेरन पेश गनने । 
•  योजनलाको कलायलाथिनियनिला रलेखएको सिसयला ि्ला लनिलाथिण कलायथिको गणुसिरको जलँा् ug]{ .
•   of]hgf sfof{Gjogdf b]lvPsf] ;d:of ;dfwgsf] nflu cfjZos lgb]{zg lbg] .
• j8f cg'udg ;ldltsf] k|ltj]bg k|fKt u/L PsLs[t k|ltj]bg tof/ ug]{ .
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• कलायलाथि्य र िलािहिकला ि्डला िला इकलाइको आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीको प्रभलािकलाररिलाaf/] lgoldt ?kdf 
cg'udg tyf cg'udg tyf d"Nofª\sg ul/g]5 .

• आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीको अनगुिन गरलाथि यस लरगरशथिनिला लरइएको फलारलाि प्रयोग गररने्छ । 
• अनगुिन प्रलििेरन ियलार गररने्छ । 
• आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी कलायलाथिनियनकला किी किजोरी सिलािलानको्लालग कलायथियोजनला ियलार गरी कलायलाथिनियन 

गररने्छ ।
• sfg"gn] tf]s]sf] /sdeGbf a9L nfut cg'dfg ePsf] of]hgf ;DkGg ePsf] @ jif{leq प्रभलाि 

िू् यलाङ्कन गररने्छ ।
• k|efj d"Nofª\sg ubf{ sfg"gn] tf]s]sf] ljlw / k|lqmof kfngf ul/g]5 .
• प्रभलाि िू् यलाङ्कन प्रलििेरन ियलार गरी सलािथिजलनक गररने्छ ।
• k|efj d"Nofª\sgaf6 k|fKt ePsf ;'emfj cg';f/ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df / sfof{Gjogdf 
;'wf/ ul/g]5 .

४. अनगुिन ि्ला िू् यलाङ्कन गनने िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ ।
%= ufpF÷gu/kflnsf cWoIf÷k|d'vn] cfˆgf] sfo{no dftxtsf j8f sfof{nox?sf] sfd 

sf/jfxLsf] cg'udt ug]{5 .
^= रलाजसर त्ला प्रलाप्त हुनुपनने िहसलारको िरररण 
६.१ रलाजसर सकं्न

१. रलाजसि संक्न सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।
• ;+ljwfg adf]lhd cfˆgf] clwsf/ If]q leqsf] /fhZj p7fpg] ;DaGwL gLlt, sfg"g tyf 
sfo{of]hgf tof/ ul/g]5 .

• रलाजश् सिुलार कलायथियोजनला ियलार गरलाथि रलाजश्सँग सम्बलनिि सिै लिषय र समभलावय क्षेत्र पलह्लान गररने्छ ।
• cfˆgf] sfo{If]q cGtu{tsf] s/, b:t'/ tyf ;]jf z'Ns sfg"gåf/f tf]lsP adf]lhdsf] clwsf/ 
k|of]u u/L k|efjsf/L ?kdf c;'n ul/g]5 .

• आफनो कलायथिक्षेत्र अनिगथििको कर, रसिरु ि्ला सेिला शु् क असु् ी प्रभलािकलारी ्बनलाउन k|f]T;fxg Pjd\ b08 
hl/jfgfsf] Joj:yf ;d]t ul/g]5 .

२. रलाजसि संक्न कलायथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• रलाजश् उठलाउने लिषयिला नीलि,कलाननू ि्ला कलायथियोजनला ियलार नहुने । 
• अलिकलारक्षेत्र ्बलालहर गई कर ्गलाउन सकने । 
• रलाजश् सिुलार कलायथियोजनला ियलार गरलाथि रलाजश्सँग सम्बलनिि समपणूथि लिषय िसि ुर समभलावय क्षेत्रहरू पलह्लान हुन 

नसकने ।
• If]qflwsf/ leqsf ;DefJo s/ c;'nLsf nflu sfg"gL k|jGw gul/g] .
• आल थ्िक ऐनिला िोलकएकला स्ैब कर नउठलाउने ।
• सिै कररलािला करको रलायरलािला नआउने ।
• b:t'/ tyf ;]jf z'Nsx? ;DalGwt ;]jfu|fxL÷JolQmaf6 gp7fOg] .
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• afF8kmfF6 ug'{ kg]{ /fhZj afF8kmfF6 gug]{ .
• कररलािलाको ्गि नरलालखने।
• k|f]T;fxg Pjd\ b08 hl/jfgsf Joj:yf Jojxf/df nfu' gul/g] .

३.  रलाजसि संक्न कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ ।
• कर ्गलाउने, उठलाउने िला करकला रर पररििथिन गनने कलायथिहरु आल थ्िक ऐनिला वयिस्ला गरेर िलात्र गररने्छ ।
• /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df ;DaGwL lbUbz{g @)&^ sf] cwLgdf /xL /fhZj सिुलार 

सम्बनिी आफनो कलायथियोजनला ियलार गररने्छ।
• रलाजश् सिुलार कलायथियोजनला ियलार गरलाथि लरगरशथिन अनसुलार रलाजश्सँग सम्बलनिि सिै लिषयहरूको klxrfg u/L 
kbflwsf/L tyf hgk|ltlglwx?, j8f sfof{nx? / ;/f]sf/jfnfx?nfO{ ;xefuL u/fO{ /fhZj 
;'wf/ sfo{of]hgf th'{df sfo{zfnf uf]i7L ul/g]5 .

• Jofks 5nkmn, cWoog Pjd\ ljZn]if0f u/L oyfy{, a:t'ut sfo{Gjogof]Uo sfo{of]hgf 
tof/ ul/g]5 .

• cfˆgf] clwsf/ If]q cGt/utsf s/ tyf ;]jf z'Ns sfg"g adf]lhd c;"n ug{ b]xfo 
्बिोलजि गररने्छ।

• कर ि्ला गैरकरको प्रभलािकलारी परर्ला्नकला ्लालग आिशयक नीलिगि र कलाननूी वयिस्ला गररने्छ । 
• प्रभलािकलारी रलाजसि परर्ला्नकला ् लालग आिशयक जनशलक्, ि्थयलाङ्क र सू् नला प्रलिलिको उपयोग िलाफथि ि कर 

प्रशलासन्लाई सदुृढ गररने्छ ।
• s/bftf btf{ / s/bftf lzIff cleofg ;~rfng ul/g]5 .
• प्ररलान गररएकला लसफलाररस र असू्  भएको रसिरु रकि्लाई सिय सियिला रुज ुगरी सेिलाग्लाही्बलाट प्रलाप्त हुनपुनने 

रकि सलुनलचिि गररने्छ । 
• असू्  भएको रलाजश् कलाननू ्बिोलजिको सिय सीिला लभत्र रलाजश् खलािलािला रलालख्ला गनने बयिस्ला लि्लाई सोको 

लनयलिि अनगुिन गररने्छ । 
• प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि प्ररशे सरकलारसँग ्बलँा्डफलँाट गनुथिपनने रलाजसि सियि ै्बलँा्डफलँाट गररने्छ ।
• sfg"g adf]lhd s/ a'emfpg' kg]{ bfloTj ePsf b/bftfsf] nut /fvL k|To]s jif{ अधयलािलिक 

गररने्छ।
• सियिला कर ्ब्ुझलाउने कररलािला्लाई ्ुछट लरने र ्बढी कर ्ब्ुझलाउने कररलािला्लाई प्रोतसलाहन गनथि कलाननूी वयिस्ला 

गररने्छ।
• s/ a'emfpg' kg]{ bfloTj ePsf s/bftfn] ;dodf s/ ga'emfPdf sfg"g adf]lhd b08 
hl/jfgf u/L c;"n ug]{ Joj:yf s8fOsf ;fy nfu" ul/g]5 .

$= cfˆgf] clwsf/ If]q cGt/utsf s/ tyf ;]jf z'Ns sfg"g adf]lhs c;"n ug]{ lhDd]jf/L 
/fhZj zfv k|d'vsf] x'g]5 .

%= :yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldltn] cg'udg u/L cfjzos k/fdz{ lbg]5 .
^=@ /fhZj n]vf k|0ffnL

१. रलाजसि ्ेखला प्रणला्ी सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।



115

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ७

• /fh:j n]vf tf]lsPsf] 9fFrfdf /fvL cwfjlws ul/g]5 .
• स्लानीय िह्े रलाजश्कला भौ्र लनयलिि रुपिला लभ्डलान गरी िोलकए ्बिोलजि लहसलाि लभ्डलान लििरण ियलार 

गररने्छ। 
२. रलाजसि ्ेखला प्रणला्ी संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ .

• सिै प्रकलारको रलाजसि रकि सियिला नै जमिला नहुने । 
• िकयौिला करको ्गि नरलालखने, 
• नगर ैरलाजसि ल्एको अिस्लािला रलसर उप्बि नगरलाउने । 
• रलसर लनयनत्रण खलािला नरलालखने । 
• रलाजश्कला भौ्र लनयलिि रुपिला लभ्डलान नगररने ।
• िोलकएको लहसलाि लभ्डलान लििरण ियलार नगररने ।

३. रलाजसि ्ेखला प्रणला्ी समिनिी कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• रलाजश् आमरलानी िहला्ेखला लनयनत्रक कलायलाथि्य्बलाट िोलकएको एकीकृि आल थ्िक सङ्केि, िगशीकरण ि्ला 

बयलाखयला अनरुूप रलाजश् शीषथिक ्ुछट्यलाई आमरलानी ्बलँालिने्छ । 
• रलाजश्को स्ेसिला रलाखरला िहला्ेखला परीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट सिीकृि ि.्े.प.फलारलािहरु प्रयोगिला ्यलाइने्छ। 

सू् नला प्रलिलििला आिलाररि रलाजसि प्रणला्ी अि्मिन गररने्छ । 
• रलाजश् शलाखला प्रिखु्े रलाजश् रकि ्बैंक सटेट्िणेटसँग लभ्डलाई अद्यलािलिक गनने र सोको Jojl:yt clen]v 
/flvg]5 .

• रलाजसि असु् ी गरलाथि िोलकएको रकि नगर रलसर लरई ्बलु्झल्ने र सिय लभत्र ्ैबक रलालख्ला गनने । नगरी रलसरको 
्लालग रलसर लनयनत्रण खलािला रलालखने्छ । 

• िोलकएको रकि भनरला ्बढी रकिको कर ि्ला शु् क ्बैंक रलालख्ला गनथि ्गलाइने्छ । 
• िोलकएको सियसीिला भनरला प्छी कर, गैरकर, शु् क असू्  हुरँला कलाननू ्बिोलजि जररिलानला र ्प रसिरु सििे 

असु्  गररने्छ । 
• प्रलाप्त रलाजसि रकि ्ैबङ्किला खोल्एको रलाजश्खलािलािला जमिला गररने्छ ।
• /fh:jsf] nut /fVbf c;'n ug'{kg]{, c;'n ePsf] / p7\g afFsL s/ tyf cGo cfo /sd 
v'nfO{ nut /fvL /fj:j cfDbfgLsf] nut tyf c;'nL k|ltj]bg -d=n]=k=kmf= नं.११३) ियलार 
गररने्छ । 

• रलाजश्को ्ेखला रलाखने र ्गि ियलार गनने प्रयोजनको ्लालग स्लानीय िहको ्लालग िोलकएको सफटिेयर प्रयोग 
गररने्छ ।

• रलालख्ला भएकला भौ्रहरु र ्बैंक सटेटिणेट लनयलिि रुपिला लभ्डलान गरी रलाजश्को िैक लहसलाि लि्लान लििरण 
(ि.्े.प.फला.नं. १०९) ियलार गररने्छ ।

• रलाजश्को ्ैबक लहसलाि र कलायलाथि्यको स्ेसिला लहसलाि फरक पनथि गएिला फरक पनलाथिको कलारण vf]nL dfl;s 
?kdf a}+s lx;fa ldnfg ljj/0f tof/ ul/g]5 .

$= /fh:j n]vf k|0ffnL ;DaGwL sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg] d'Vo cfly{s k|zf;g k|d'vsf] 
x'g]5 .
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५. रलाजसि ्ेखला प्रणला्ी सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े गनने्छ । 
६.३ ऋण प्रलाप्ती

१. ऋण प्रलाप्ती सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।
• :yfgLo txn] C0f ln+bf sfg"gn] tf]s]sf] k|lqmof cjnDag ul/g]5 .

@= C0f k|fKtL ;+be{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .
• sdhf]/ k|ltkmn x'g] cfof]hgsf] nflu C0f lng] .
• C0f k|fKtLsf zt{x? kfngf gul/g] .

३. ऋण प्रलाप्ती कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• संभलावयिला अधययन समपनन भएकला आल थ्िक रुप्े संभलावय उच् प्रलिफ् प्रलाप्त हुने आयोजनलािला पयलाथिप्त पिूथि 

ियलारी गरी ऋण ल्इने्छ।
• C0f e'QmfgL tflnsf cg'?k ;dod} C0fsf] ;fFjf Jofh e'QmfgL ul/g] .
• cfof]hgf klxrfg tyf sfof{Gjogsf] k|fljlws Ifdtf ljsf;df hf]8 lbOg]5 .
• C0f lng' cufj} cfof]hgf ;~rfng / Joj:yfkg ;DaGwL ljlw to ul/g]5 .

४. sfof{non] k|fKt ug]{ C0fsf] clen]v /fVg] / k|ltj]bg ug]{ d'Vo lhDd]jf/L cfly{s k|zf;g 
k|d'vsf] x'g]5 .

५. कलायलाथि्य्े प्रलाप्त गनने ऋणको अलभ्ेख रलाखने र प्रलििेरन गनने कलायथिको अनगुिन प्रिखु k|zf;sLo clws[tn] 
ug]{5 .

६.४ प्रलाप्त गनु्य पनने िहसलार 
१. प्रलाप्त गनुथि पनने लहसलाि सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• प्रलाप्तगनुथिपनने लहसलािको ्ेखला िोलकए्बिोलजि बयिलस्िरुपिला रलाखी असु् ीको ्लालग लनयलििरुपिला कलारिलाही 
गररने्छ । 

२. प्रलाप्त गनुथि पनने लहसलाि संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• प्रलाप्त गनुथिपनने लहसलािको ्ेखला अधयलािलिक नरलालखने ।
• प्रलाप्त गनुथि पनने रकि असु् ीको ्लालग कलारिलाही नगररने । 

३. प्रलाप्त गनुथि पनने लहसलाि प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• ्गि कलायि हुने रलाजश् ्बलाहके प्रलाप्त गनुथिपनने सिै प्रकलारको लहसलाि्लाई प्रलाप्त गनुथिपनने lx;fjsf] ?kdf n]vfª\sg 
ul/g]5 .

• प्रलाप्त गनुथिपनने लहसलाििला कलायलाथि्य्े ल्न ्बलँाकी रकिहरु र कलारिलाही गरी असू्  गनुथिपनने कर b:t'/ hl/jfgf 
nufot cGo k|sf/sf] /sdx? ;dfj]z u/L c;'nLsf] nflu lgoldt रुपिला कलारिलाही गररने्छ।

$= sfof{non] vl/b sfg"g / k|rlnr sfg"g adf]lhd c;"n ug'{kg]{ xhf{gf, Ifltk"lt{, जफि, रण्ड, 
जररिलानला आलर रकिको लनिलाथिरण गरी सोको वयिलस्ि अलभ्ेख रलाखी सियिलानै असु् ीको कलारिलाही गनने 
िखुय लजमििेलारी रलाजसि शलाखला प्रिखुको हुने्छ ।

%= k|fKt ug'{ kg]{ lx;fa k|fKt eP gePsf] cg'udg ug]{ lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] 
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:yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldltsf] x'g]5 .
६.५ रलाजश्व समबनिी प्रितरेदन
!= सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ । 

• रलाजश् सम्बनिी प्रलििेरन रलाजश् सम्बनिी प्रलििेरन रलाजश् कलारोिलारको िलालसक प्रलििेरन र िलालषथिक cfly{s 
ljj/0f tyf k|ltj]bgx? tof/ u/L k]z ul/g]5 .

@= रलाजश् सम्बनिी प्रलििेरन संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• /fh:jsf] dfl;s k|ltj]bg tyf jflif{s cfly{s ljj/0f tf]lsP adf]lhdsf] 9fFrfdf ियलार 

नगररने । 
• िोलकएको सियलभत्र सम्बलनिि लनकलायिला नपठलाइने ।

#= /fh:j ;DaGwL k|ltj]bg sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg b]xfosf k|lqmofx? cjnDag ul/g]5.
• कलायलाथि्य्े रलाजसिको ्ैब+क लहसला्ब लि्लान गरी िलालषथिक ि्ला िलालसक लििरण अ्लाथिि /fh:jsf] cfly{s 
ljj/0f kmfF6jf/L -d]=n]=k=kmf= g+= !!)_ tof/ u/L tf]lsPsf] ;doleq ;DalGwt 
dGqfno÷lgsfodf k]z ul/g]5 .

• nutL /fh:jsf] xsdf /fh:j cfDbfgL nut tyf c;'nL k|ltj]bg -d=n=k=kmf= नं.११३) 
ियलार गरी िोलकएको सियलभत्र सम्बलनिि सम्बलनिि िनत्रला्य/लनकलायिला पेश ul/g]5 .

• k|To]s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] k}lt; lbgleq /fh:jsf] jflif{s cfly{s ljj/0f / 
k|ltj]bgx? tof/ ul/g]5 .

• रलाजश्को प्रलििेरन ियलार गनथिको ्लालग िोलकएको लिद्यिुीय प्रलिलििला आिलाररि प्रणला्ीको प्रयोग गररने्छ ।
$= /fh:j ;DaGwL ljj/0f Pjd\ k|ltj]bg tof/ ug]{ d'Vo lhDd]jf/L cfly{s k|zf;g k|d'v / 

तयसिला सहयोग गनुथि रलाजसि शलाखला प्रिखुको किथिवय हुने्छ । 
%= रलाजसि सम्बनिी लििरण एिि ्प्रलििेरन ियलार गनने कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय clws[tsf] x'g]5 .
७. ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला, सिीकृलि, लनकलासला र रकिलानिर लनयनत्रण

&=१. बजेट त्ला कलार्यक्रि तजु्यिला 
!_ ah]t tyf sfo{qmd th'{df ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDjg ul/g]5 .

• िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि ियलार गरलाथि स्लानीय आिलिक योजनलाको ्क्य, उद्शेय, नीलि र रणनीलि एिि ्
सङ्घीय ि्ला प्रलारलेशक नीलि ि्ला कलायथिरििसँग िे् खलाने गरी ियलार kfl/g]5 .

• योजनला ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गरलाथि प्रलिफ््लाई सलुनलचिि गररने्छ। 
• योजनला ्छनौट, कलायलाथिनियन र अनगुिन ि्ला िू् यलाङ्कनिला जनसहभलालगिला सलुनलचिि ul/g]5 .
• of]hgf th'{df ubf{ cfjlws of]hgf, dWosfnLg vr{ ;+/rgf / jflif{s ah]6aLr plrt 
tfnd]n / ;dGjo sfod ul/g]5 .

• आिलिक योजनला िजुथििला गरलाथि य्लासंभि स्लानगि योजनला िजुथििला गररने्छ । 
• स्लानीय िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििलाकला ्रण र कलायथिलिलिहरु परूला गरी िलालषथिक ्बजेट tyf स्ोिको 

अनिुलान गररने्छ ।
• a}b]lzs ;xotfsf] k|fKtLdf tf]lsPsf] sfo{ljlw kfngf ul/g]5 .
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• ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गरी िोलकएको सिय सीिला लभत्रै गलाउँगन/ सभला्बलाट पलाररि गररने्छ।
@_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;Gbe{df b]xfosf] hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .

• आिलिक योजनला नै िजुथििला नहुने । 
• स्लानीय आिलिक योजनला र सङ्घीय ि्ला प्ररशे आिलिक योजनला्बी् िला्िे्  नहुने। 
• योजनला ि्ला कलायथिरिि ्छनौट गरलाथि ्लागि ्लाभ लिZn]ifण नगररने । 
• योजनला ि्ला ्बजेट िजुथििला िलागथिरशथिनकला प्रलरियला र आिलारहरु उ््ङ्घन हुने ।
• सङ्घीय ि्ला प्रलारलेशक नीलि ि्ला कलायथिरििसँग िला्िे्  नहुने ।
• of]hgfsf] 5gf}6, sfof{Gjog / cg'udg tyf d'Nofª\sgdf hgtfsf] dfu / cfjZostf 
adf]lhd gx'g] 

• dWodsfnLg vr{ ;+/rgf tof/ gul/g] .
• िधयिकला्ीन ख्थि संर्नला र िलालषथिक ्बजेट्बी् िला्िे्  नहुने।
• :yfgut ljz]iftfdf cfwfl/t -Sptatial) cfjlws of]hgf th'{df gul/g] .
• िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििलाको ्रणहरु औप्लाररकिलािला िलात्र सीलिि गररने ।
• 6f]n ÷j:tL:t/df ah]6 th'{dfsf] nflu 5nkmn gul/g] .
• tYouteGbf JolQmut k|efjdf k|fyldstf lgwf{/0f ul/g] 
• ;a}k|sf/sf] j}b]lzs ;xfotf jfli{fs ah]6df ;dfj]z gul/g] .
• ah]6 tyf sfo{qmd tf]s]sf] ;do ;Ldf leq k]z u/L kfl/t gul/g]

३. ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• k|rlnt sfg"g cg';f/ :yflgo ljsf;sf] nflu cfjlws, jflif{s, /0fgLlts, ljifo÷ क्षेत्रगि 

िधयिकला्ीन ि्ला रीघथिकला्ीन लिकलास योजनला ियलार गररने्छ। 
• आिलिक योजनला र िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गरलाथि सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलारको आिलिक योजनला 

र नीलि ि्ला कलायथिरििसँग िला्िे्  हुने गरी गररने्छ।
• लिकलास योजनलाsf] ah]6 प्रसिलाि गरलाथि cfof]hgfsf] ;DefJotf cWoog k|ltj]bgsf] u'0f:t/ 
kl/If0fsf] k|aGw ug]{ tyf nfut cg'dfg eO{ cfly{s, k|fljlws tyf jftfj/l0fo cfwf/df 
pko'Qm / nfe–nfutsf] cfwf/df k|yldsLs/0f u/L k|ltkmnd'vL cfof]hgf 5gf}6 ul/g]5 .

• ljsf; of]hgf k|:tfj ubf{ cfly{s लिकलास ि्ला गरर्बी लनिलारणिला योगरलान गनने, उतपलारनिू् क ि्ला 
ल्छटो प्रलिफ् प्रलाप्त हुने, जनिलाको जीिनसिर र रोजगलारी ्बढने, अलिक :yflgo ;xeflutf /xg], sd 
nfut ePsf] / :yflgo ;|f]t ;fwgsf] kl/rfng x'g] h:tf of]hgf 5gf}6sf cfwf/x? kfngf 
ul/g]5 .

• ठू्ला आयोजनलाको ्बजेट सिलािेश गरलाथि सोको लरगो कलायलाथिनियन ि्ला सङ्घीय र प्ररशे योजनलासँग सिनिय 
कलायि गररने्छ।

• cfof]hgf a}+sdf ;dfj]z ePsf cfof]hgfnfO{ 5gf}6df k|yldstf lbOg] 5 .
• आयोजनलाको ्छनौट गरलाथि िसिी, टो् र सिरुलायिला ्छ्फ् गनने बयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• of]hgf th'{df / sfof{Gjog ubf{ k|rlnt sfg"g adf]lhd gful/s ;xeflutfnfO{ ;'lglZrt 
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ul/g]5 .
• नलागररक सहभलालगिला िढी हुने आयोजनला ्छनोटिला प्रला्लिकिला लरइने्छ।
• 5gf}6 ePsf cfof]hgfx? sfof{Gjog x'g] jif{ ;lxtsf] sfo{of]hgf cfjlws of]hgfdf 
;dfj]z ul/g]5 .

• स्ोि अनिुलान ि्ला ्बजेट सीिला लनिलाथिरण सलिलि्े आनिररक आय, संघ ि्ला प्ररशे सरकलार्बलाट k|fKt x'g] 
cg'bfg, /fhZj afF8kmfF8, /f]oN6L, hg;xeflutf tyf C0f ;lxt s"n ;|f]tsf] cg'dfg 
ul/g]5 .

• s'n ;|f]t cg'dfgsf] cfwf/df ljifo If]qut ah]6 ;Ldf tyf dfu{bz{g tof/ u/L ljifout 
zfvf / j8f sfof{nonfO{ pknAw u/fOg]5 .

• ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििलाकला ्रणहरु अलनिलायथि पला्नला गररने्छ ।
• k|d'v k|zf;sLoclws[tn] ah]6 ;Ldf, dfu{bz{g tyf cfof]hgf k|fyldstfsf cfwf/x? 
a}zfv !% ut]leq ljifout zfvf tyf j8f ;ldltnfO{ pknAw u/fOg]5 .

• 6f]n÷of]hgfsf] dfu ;ª\sngubf{ clwstd hg;xeflutf sfod x'g] ul/ स्लानीय िहकला 
सरोकलारिला्लाहरु्लाई सहभलागी गरलाइने्छ ।

• j}b]lzs ;xof]u kl/rfng ubf{ cGt//fli6«o ljsf; ;xfotf kl/rfng gLlt, @)&^ tyf 
k|rlnt sfg'gn] tf]s]sf] k|fyldstf k|fKt If]qdf dfq ul/g]5 .

• j}b]lzs ;xfotf k|fKt ubf{ k|rlnt sfg'g adf]lhd g]kfn ;/sf/sf] k"j{ :jLs[lt lnOg]5 .
• k|fKt x'g] ;a} k|sf/sf a}b]lzs ;xfotfnfO{ clgjfo{ ?kdf   tyf sfo{qmddf ;dfj]z 
ul/g]5 .

• योजनला िजुथििलाकला ्रणहरु परूला गरी ्बजेट ि्ला कलायथिरिि ्ला् ुआल थ्िक िषथिको असलार १० गिे लभत्र सभलािला 
प्रसििु गररने्छ। 

• िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि गलाउँ/नगर सभलािला पयलाथिप्त ्छ्फ्को वयिस्ला लि्लाइने्छ।
• िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि गलाउँ/नगर सभलाaf6 c;f/ d;fGtleq clgjfo{ ?kdf kfl/t गररने्छ।

४. ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गनने िखुय लजमििेलारी ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला सलिलिको x'g]5 . 
५. ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला कलायथिको अनगुिन कलायथिपलाल्कला्बलाट हुने्छ ।

७.२ अिखतरलारी, िनकलासला रकिलानतर 
१. अलखियलारी, लनकलासला रकिलानिर सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ

• िजेट सिीकृि भए पल्छ अलखियलारी लरने र लनकलासला लरने कलायथि गररने्छ
• cfly{s jif{sf] cGTodf vr{ x'g g;sL afFsL /x]sf] /sd :yfgLo ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ 
bflvnf ul/g]5 .

• ah]6 /sdfGt/ ug]{ sfo{ k|rlnt sfg'g4f/f tf]lsPsf] k|lqmof / :jfut ;Ldf leq /xL 
ul/g]5 . 

२. अलखियलारी, लनकलासला रकिलानिर संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
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• सिीकृि ्बजेट ्बिोलजि अलखियलारी नलरने।
• आल थ्िक ्बषथिको अनतयिला ्बलँाकी रहकेो रकि :yflgo ;l~rt sf]ifdf ;dod} lkmtf{ bflvnf gul/g] .
• cfly{s jif{sf] cGTodf afFsL /x]sf] ;a} /sd अलखियलारी लररंला िोलकएको सिय र प्रलरियलाको पला्नला 

नगररने.
• िजेट रकिलानिर गरलाथि िोलकएको कलायथिलिलि र सीिला पला्नला नगररने ।

 #=अलखियलारी, लनकलासला रकिलानिर कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• एउटला आयोजनलािला सिीकृि भएको ्बजेट अकको आयोजनलािला ख्थि गररने्ैछन ।
• सभला्बलाट ्बजेट सिीकृि भएको सलाि लरनलभत्र प्रिखु िला अधयक्ष्े प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्लाई ्बजेट ख्थि 

गनने अलखियलारी प्ररलान गररने्छ।
•  प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े १५ लरनलभत्र समिलनिि िहलाशलाखला िला शलाखलाप्रिखु र j8f;lrjnfO{ ah]6 
vr{ ug{ clVtof/L lbOg]5 .

• cfly{s jif{sf] cGTodf vr{ x'g g;sL afFsL /x]sf] ;a} /sd k|rlnt P]g cg';f/ tf]lsPsf] 
k|lqmof ckgfO{ :yflgo ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ bflvnf ul/g] 5 .

• ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ bflvnfu/]sf] hfgsf/L ;DalGwt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no 
;d]tnfO{ lbOg]5 . 

• लनयििस रकि लफिलाथिनगनने िला अनयत्र सलारेको अिस्लािला लजमििेलार अलिकलारी िला sd{rf/LnfO{ sfg"g 
adf]lhd sf/jfxL ul/g]5 .

• ्ला् ुशीषथिक्बलाट पूँजीगििला र पूँजीगि्बलाट पूँजीगि शीषथिकिला िलात्र रकिलानिर गनथि सिीकृलि लरइने्छ।
• /sdfGt/ ubf{ h'g zLif{sdf  ul/g] xf] ;f] zLif{sdf z'? ah]6sf] @% k|ltzt ;Dd yk ug{ 
;lsg] 5 . 

• कुनै ्बजेट नभएको शीषथिक एिि ्आयोजनलािला रकिलानिर गनथि सिीकृलि लरइने्ैछन । 
४. अलखियलारी, लनकलासला रकिलानिर सम्बनिी सिनिय गनने िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ। 
%=अलखियलारी, लनकलासला रकिलानिर सम्बनििला अनगुिन कलायथिपलाल्कला्बलाट हुने्छ ।

*=ah]6 vr{ tyf k]ZsLsf] lgoGq0f
८.१ बजेट खच्य वररस्लापन 

१. ्बजेट ख्थि बयिस्लापन सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।
• सिीकृि ्बजेट ख्थि गरलाथि लनयलिििला, लििवयलयिला, कलायथिरक्षिला, प्रभलािकलाररिला कलायि ul/g]5 .
• clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 dfq vr{ yg]{ cfb]z lbg] jf vr{ :jLs[t ug]{ Joj:yf ul/g]5 .
• vr{ ug]{ tf]lsPsf] sfo{ljwL / k|lqmof kfngf ePsf] ;'lglZrt u/]/ dfq vr{ ul/g]5 . 
• पिूलाथििलार लिकलास योजनलािला भएको ख्थि ्ेखरला िोलकएको लनिलाथिण सम्बनिी कलायथिलिलि परूला गररने्छ।
• of]hgf / sfo{qmdsf] vr{ ubf{ ;xfotf ;Demf}tf adf]lhd u|fxf vr{ dfq vr{ ul/g]5 . 

िलाल्ि, गोष्ठी, आलर जसिला कलायथिरिि सञ्ला्न ख्थि गरलाथि ्लागि अनिुलान एिि ् िलाल्ि sfo{qmdsf] 
k|ltj]bg k|fKt ul/g]5 . 

• ख्थि ्ेखरला लनयिलानसुलार ्लागने आयकर कटिी, िू् य अलभ्बलृद् कर, िरौटी ि्ला पेशकी कटिी ul/g]5 . 
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@= ्बजेट ख्थि वयिस्लापन संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।
• प्र्ल्ि कलाननू पणुथि रुपिला पला्नला नहुने ।
• cgfjZos If]q tyf sfo{df vr{ x'g] .
• सिय र ्लागि ्बढी खपि हुने ।
•  ्बजेट अनशुलासनिला किी किजोरीहरु रलेखने ।
•  अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्बलाट आरशे नभई ख्थि गररने । 
• सिीकृि िलालषथिक कलायथिरिि र ्बजेटको पररलिभनरला ्बलालहर ख्थि गररने ।
• :jLs[t P]g,lgod,lgb]{lzsf÷sfo{ljwL, dfkb08 tyf gD;{sf] kfngf gu/L vr{ ul/g] .
• of]hgfsf] ;e{],l8hfOg, nfut cg'dfg h:tf k|f/lDes tof/L k"/f ul/g] .
• खररर समिनिी कलायथििलाही र प्रलरियलाहरु परूला नगररने । 
• िलाल्ि/गोष्ठी सम्बनिी कलायथिरिि गरलाथि ्लागि अनिुलान ियलार गरी सिीकृलि नगरलाइने । 
• िलाल्ि कलायथिरििको प्रलििेरन र प्रभलािकलाररिला िू् यलाङ्कन नगररने ।
• ;Demf}tf k|lts'n sfo{ jf lqmofsnfkdf vr{ ul/g] .
• कलाननूिः अलनिलायथि रलालयति कटिी नगरी भकु्लानी हुने ।
• w/f}6L / k]ZsL ljj/0f cWofjlws gu/L e'QmfgL x'g] .

३. ्बजेट ख्थि वयिस्लापन प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ ।
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े ्बजेट ख्थि गरलाथि प्र्ल्ि कलाननूी वयिस्ला पला्नला गनने गरलाउने्छ । 
• प्रलालिलिक ि्ला प्रशलासलनक किथ्ि लारी्लाई खररर वयिस्लापन ि्ला आल थ्िक प्रशलासन सम्बनिी ल्बषयिला क्षििला 

लिकलास गनने गरलाउइने्छ । 
• ख्थिकला िलापरण्ड, कलायथिरिि योजनला सञ्ला्न लनरनेलशकला कलायथिलिलि लनिलाथिण र कलायलाथिनियन u/fOg] .
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े प्र्ल्ि आल थ्िक कलायथिलिलि ऐन लनयि अनसुलार आफै िला अलिकलारी िोकी 

लनज्बलाट ख्थि गनने िला ख्थिको आरशे लरने बयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• k|rlnt sfg'g cg';f/ k]z eP gePsf] Plsg u/L lgDg cj:yfdf vr{ :jLs[t ul/g]5 .
• सिीकृि ्बजेट ि्ला ख्थि शीषथिकलभत्र रही ख्थि गरेको, 
• योजनला सिीकृि भएको, 
• ख्थि गनथि लनकलासला फुकुिला भएको,
• j}b]lzs ;|f]taf6 vr{ Joxf]g{ ePdf ;|f]t km's'jf ePsf] .

अििकलार प्रलाप्त अििकलारीबलाट िनमनलानुसलार खच्य गररने् 
• सिीकृि ्बजेट, कलायथिरिि र उप्बि स्ोिको आिलारिला अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्बलाट ख्थि सिीकृि गररने्छ । 
• ख्थििला एकरुपिला र लििवयलयिला ्यलाउन ख्थि समिनिी िलापरण्ड िला लनरनेलशकला लनिलाथिण गरी ;f] sf] kfngf 
ul/g] 5 .

• lzIff, :jf:Yo, s[lif h:tf If]qut sfo{qmd ;DaGwL vr{ ubf{ :jLs[t dfu{bz{g sfo{ljwL 
Pjd\ zt{x? kfngf ePsf] सलुनलचिि गररने्छ।
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• vr{sf] sfuhft / sf/f]af/ k'i6L ePsf] cfwf/ / cfjZos lan e/kfO{ k]z ug{ nufOg]5 .
• ljsf; of]hgf ;DaGwL vr{ ubf{ of]hgfsf] ;e]{, l8hfOg, nfut cg'dfg tyf sfo{qmd 
tof/ Pjd\ :jLs[t ePsf] ;'lglZrt ug{ r]slni6 tof/ u/L ?h' ug]{ Joj:yf ul/g]5.

• सिीकृि कलायथिरिि अनसुलार सियि ैकलायथिसमपलारन र िला्सलािलानको प्रलाप्तीकला ्लालग खररर सम्बनिी प्रलालिलिक 
एिि ्प्रशलासलनक प्रलरियला परूला गररने्छ। 

• स्लानीय पिूलाथििलार लनिलाथिण र ििथिि समिनिी लि् भकु्लानी गरलाथि समिलनिि ि्डला कलायलाथि्य र ्लाभग्लाही ि्ला 
उपभोक्ला्बलाट अलनिलायथि रुपिला लसफलाररस गनुथिपनने वयिस्ला लि्लाइने्छ। 

• ्लागि सला्झरेलारीिला कलायलाथिनियन गररएकला योजनलाहरुको समिनििला सम्झौिला ्बिोलजि ;DaGwLt nfeu|fxL, 
pkef]Qmf ;ldlt jf :yfgLo ;+:yfsf] of]ubfgsf] ;'lglZrttf गररने्छ । 

• ्लागि सला्झरेलारी बयहोररएको श्िरलान िला योगरलान रकिको ख्थि गणनला गनने बयिस्ला गररने्छ।
• tflnd sfo{qmdsf] nfut cg'dfg tof/ ubf{ sfo{qmd ;~rfng ;DaGwL gD;{ / dfkb08sf] 

िलापरण्डको आिलारिला ख्थि गनने वयिस्ला गररने्छ । 
• िलाल्ि, गोष्ठी आलर सञ्ला्न गरलाथि कलायथिरििको प्रसिलाि र ्लागि अनिुलान ियलार गरी अलिकलार प्रलाप्त 

अलिकलारी्बलाट सिीकृि गरलाइने्छ।
• :jLs[t k|:tfj / nfut cg'dfg cg';f/ sfo{ ;DkGg u/L k]z ePsf] k|ltj]bg आिलारिला 

रकि भकु्लानी गररने्छ।
• tflnd sfo{qmdsf ;xefuLaf6 k[i7kf]if0f k|fKt u/L cfjZostf cg';f/ ;dLIffsf] Joj:yf 
ul/g] 5 . 

• j}b]lzs ;xfotf cGtu{t ;~rflnt sfo{qmdsf] vr{ ubf{ bft[ ;+:yfsf] ;Demf}tf adf]lhd 
vr{ Joxf]l/g u|fx|f vr{ zLif{s jf lqmofsnfkdf dfq ul/g]5

• आल थ्िक ि्ला सम्बलनिि किथ्ि लारीको ्लालग आयोजनला ्ेखला सम्बनिी ज्लान, लसप ि्ला क्षििला ल्बकलास गररने्छ। 
• सम्झौिला ्बिोलजि ख्थिको शीषथिक (कयलाटोगोरी) लि्लाई ख्थि ्ेखला््डकन गरे नगरेको एलकन ul/g]5 .
• ख्थिको सोिभनलाथि िलाग गनने कलायथििला सहयोगी हुने आल थ्िक र अनय लििरण सियिला ियलार
• ljn e'QmfgL ubf{ k|rlnt sfg'gn] t]s]sf] cfos/, d'Noa[l4s/ w/f}6L कटिी u/]/ dfq भकु्लानी 

लरने बयिस्ला गररने्छ।
• k]ZsL afFsL eP ;Demf}tf cg';f/ कटिी dfq e'QmfgL lbOg]5 .
• कटिी गररएको आयकर रकि सियिै ्बैंक रलालख्ला गररने्छ।
• आयकर कटिी गररएको किथ्ि लारी, वयलक् िला संस्लाको नलाि नलािसेी सलहिको लििरण रकलायलाथि्यिला पठलाइने्छ।
• lan ljhs k]z u/]/ dfq e'QmfgL lbOg]5 .

४. ्बजेट ख्थि वयिस्लापनको िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ ।
५. ्बजेट ख्थि वयिस्लापनको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ। 

८.२ पेशकी बररस्लापन
*=@ k]ZsL Joj:yfkg 

१. पेशकी वयिस्लापन सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ
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• अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्े सिीकृि कलािको लनलमि आिशयक रकि िलात्र पेशकी लरइने्छ। 
• रलैनक ि्ला भ्रिण भत्तला, िला्सलािलान खररर र ठेककला प्रयोजनको ्लालग पेशकी लररला कलाननूी कलायथि प्रलरियलाहरु परूला 

गररने्छ । 
• कलाननू ्बिोलजि अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्े पेशकी फछयौट गनने गरलाइने्छ । 
• लजमििेलार अलिकलारी्े पेशकी फछयौट कलायथि सियिला नगरेिला ऐन लनयि ्बिोलजि कलारिलाही गररने्छ।

@= k]ZsL Joj:yfkg ;Gbe{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 . 
• k]ZsL glbP x'g]df klg k]ZsL .
• k'/fgf k]ZsL afFsL /x]tfklg gofF k]ZsL lbg] 
• k]ZsLsf] nfut sfod ug]{ .
• पेशकी फछयौट िोलकएको सिय लभत्र नगररने ।
• dfn;fdfg vl/bsf] nflu cfjZoseGbf a9L k]ZsL lbg] .
• खररर सम्झौिला अनसुलार ्ैबङ्क गयलारेणटी प्रलाप्त नगरी पेशकी भकु्लानी हुने ।
•  ठेककला अिलि भरको ्बैंक गयलारेणटी नहुने
• cfjZos / k"0f{ sfuhft geO{ k]ZsL km5\of}6sf] nflu k]z x'g] .
• िोलकएको मयलार लभत्र पेशकी फछयौट नहुने ।
•  पेशकी ल्एको प्रयोजन भनरला फरक प्रयोजनिला ख्थि रखेलाई फछयौट हुने .
• पेशकी फछयौट कलायथि प्रला्लिकिलािला नपनने । 

३. पेशकी ख्थि वयिस्लापन प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ।
• पेशकी सम्बनिी कलाि, प्रयोजन र ्लालहने रकि र लििरण खु् लाई आिशयक रकि िलात्र पेशकी लरइने्छ । 
• पेशकी िलाग गननेको परुलानो पेशकी ्बलँाकी रह ेनरहकेो जलँा् गनने र परुलानो पेशकी फछयौट भई नसकेको अिस्ला भए 

सो पेशकी फछयौट गरलाई िलात्र नयलँा पेशकी लरइने्छ । 
• किथ्ि लारी ्बलाहकेको हकिला पेशकी ल्ने वयलक्को िीन पसुिे, स्लायी र अस्लायी ठेगलानला प्रष्ट ्ेखी पेशकी 

लरइने्छ। पेशकी खलािलािला पेशकीको ्गि कलायि गरी अनगुिन गनने बयिस्ला गररने्छ ।
• cfly{s k|zf;g zfvfn] k]ZsL km5\of}6sf] nflu k|fKt lan ekf{O{ hfFrL lng' lbg' kg]{ /sd 
7x¥ofO{ k]ZsL km5\of}6sf] nflu k]z ug]{nfO{ e/kfO{ lbg] Joj:yf ul/g]5 .

• tflnd ;DaGwL sfo{qmdsf] k]ZsL km5\of}6 ubf{ tflnd ;DkGg k|ltj]bg ;+nUg /flvg]5 .
• k]ZsL vftf cWofjlws u/L /flvg]5 . km5\of}6 ug{ afFsLsf] ljj/0f tf]lsPsf] 9fFrfdf tof/ 
ug]{ / k|o]s cfly{s aif{df k]ZsL afFsLsf] ljj/0f ;f/L cg'udg ul/g]5 .

k]ZsL km5\of}6 ;DaGwL sf/jfxL lgDg adf]lhd ul/g]5 
• Dofb gf3]sf] k]ZsLsf] xsdf sfg'gL Joj:yf s8fO{sf ;fy nfu" ul/g]5 .
• km5\of}6 ug{ c6]/ u/]df jf Dofb leq kmfF6jf/L ga'emfPdf kbflwsf/L jf sd{rf/Lsf] xsdf 
tna jf ;'ljwf /f]Ssf ul/g]5 .

• tna jf ;'ljwf /f]Ssf ubf{ klg c6]/ u/]df k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxL ul/g]5 .
• ;/sf/L sd{rf/L afx]ssf cGo JolQmsf] xsdf ;/sf/L afFsL ;/x Jofh ;lxt c;'npk/ 
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u/L sf/jfxL ul/g]5 .

$= पेशकी ख्थि वयिस्लापनको िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको x'g]5 .
%= k]ZsL vr{ Joj:yfkgsf] ;'zf;g ;ldltaf6 cg'udg x'g]5 .

(= a}+s vftf ;~rfng tyf lx;fa le8fg Pjd\ /sd bflvnf tyf e'QmfgL 
९.१ बैंक खलातला स्चला्न 

१. ्बैंक खलािला सञ्ला्न सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।
• स्लानीय ;l~rt sf]if nufotsf ljleGg sf]ifx? ;~rfng ug{sf] nflu cfjZos :jLs[t 
lnO{ dfq tf]lsPsf] a}+sdf vftf vf]nL sf/f]af/ ul/g]5 . 

• :yfgLo रलाजश्, ख्थि र िरौटी ्गलायिकला कलारोिलारको ्लालग प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि िोलकएको ;d'xsf] 
sfo{ ;~rfng :t/sf] vftf vf]nL sf/f]af/ ;~rfng ul/g]5 

@= a}+s vftf ;~rfng ;Gbe{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 
• tf]lsPsf] a}+sdf sf]if vftfx? gvf]lng] .
• vftf vf]Nbf s]=n]=lg=sf= af6 cfjZos :jLs[lt glnOg] .
• vftf ;~rfng tf]s]sf] kbflwsf/L afx]s cGo JolQmaf6 x'g] .
• को.्े.लन.कला.को आिशयक सहिलि ्ेबगर आफूखसुी ्बैंक खलािला खो्ी कलारोिलार गनने ।

#= a}+s vftf ;~rfng k|efjsf/L agfpg b]xfosf k|s[ofx? cjnDag ul/g]5 . 
• कलाननू ्बिोलजि प्रलाप्त सिै लकलसिको आमरलानी रकि िोलकएको ्ैबकिला ग-४ सिहूको स्लानीय सलञ्िकोष 

खलािलािला जमिला गररने्छ।
• :yflgo ljljw sf]if,ljefHo sf]if, cfsl:ds sf]if/ ljkb\ Joj:yfkg sf]ifsf] nfluM रििशः 

ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सिहूको खलािला खोल्ने्छ। 
• को.्े.लन.कला.को लसफलाररस ल्ई नेपला् रलाषट् ्बैंक्बलाट सिीकृलि प्रलाप्त ्बैंकिला खलािला खोल्ने्छ। 
• प्रलाप्त सिै रकिहरु कोषको खलािलािला आमरलानीको स्ोि रलेखने गरी ्बैंक रलालख्ला गररने्छ । 
• कोषको सञ्ला्न कलाननू्े िोकेको परलालिकलारी्बलाट िलात्र गररने्छ । 
• रलाजश्, लिलनयोजन िला िरौटी कलारोिलारको ्लालग को.्े.लन.कला.को लसफलाररस ल्ई िोलकएको ्ैबकिला रििशः 

ग-१, ग-२ र ग-३ सिहूको खलािला खोल्ने्छ ।
• ljlgof]hg tkm{sf] rfn' vr{ tyf k"FhLut vr{, ljlQosf] Joj:yf / ljljw vr{sf] nflu 
sfo{ ;~rfng:t/sf] tf]lsPsf]pk–;d'xsf] vftf vf]nL sf/f]af/ ul/g]5 . 

• आनिररक रलाजश्, रलाजश् ्बलँा्डफलँाट, अनरुलान, ऋण ि्ला लित्तीय बयिस्ला्बलाट प्रलाप्त रकिहरु िोलकएको ४.१ ग१ 
उपसिहूको रकि जमिला गनथि लि्ने खलािलािला जमिला गररने्छ ।

• िरौटी, जिलानि, अननेष्ट िनी िलापि प्रलाप्त गरेको िला कटिी गरेको रकि जमिला ि्ला कलारोिलार गनथि tf]lsPsf] u–# 
;d'xsf vftf vf]nL sf/f]af/ ul/g]5 . 

• csf]{/fhZj, ljlgof]hg / w/f}6L vftfsf] ;~rfng k|rlnt sfg"g adf]lhd ul/g]5 .
• ljz]if cj:yf k/L sfof{nosf] gfddf ljz]if vftf vf]Ng' cfjZos ePdf ;DalGwt को.्े.

लन.कला.af6 cfjZos ;xdlt lnO{ vftf ;~rfng ul/g]5 .



125

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ७
• ्ैबक पररििथिन गनुथि परेिला को.्े.लन.कला. ्बलाट आिशयक सहिलि ल्इने्छ। 

४. ्बैंक खलािला सञ्ला्न सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक
५. ्बैंक खलािला सञ्ला्न सम्बनिी कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ।

(=@ lx;fa le8fg tyf ;dfof]hg 
१. लहसलाि लभ्डलान ि्ला सिलायोजन सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• प्र्ल्ि ्ेखला लनरनेलशकला ्बिोलजि कलायलाथि्यको रलाजश्, लिलनयोजन ्बजेट ि्ला कोष खलािलाको ्बैंक सटेटिणेट 
लनयलिि रुपिला लभ्डलान गरी लहसलाि लि्लान लििरणहरु ियलार ul/g]5 .

• रलाजसि, िरौटी र ख्थिको लहसलाि सिलायोजन प्र्ल्ि ्ेखला लनरनेलशकला ्बिोलजि िोलकएको कलायथिलिलिहरु 
अपनलाई गररने्छ ।

२. लहसलाि लभ्डलान ि्ला सिलायोजन संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ । 
• रलाजश्, लिलनयोजन, िरौटी ि्ला कोष खलािलाको ्बैंक सटेटिणेट सम्बलनिि ्ैबक्बलाट लनयलिि रुपिला प्रलाप्त नगनने ।
•  ्ैबक लहसलािसँग ्बजेट ख्थि भएको ि्ला ्बलँाकी रकिको लभ्डलान नगररने । 
• ्बैंक लहसलाि लि्लान लििरण िोलकएको ढलँा्लािला ियलार नगररने । 
• जलारी भएको िर रद् भएको ्केहरुको लहसलाि सिलायोजन नगररने । 
• ख्थि ्ेखरला त्रटुी भएको अिस्लािला लहसलाि सिलायोजन नगररने ।

#= लहसलाि लभ्डलान ि्ला सिलायोजन संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ । 
्ेखला प्रिखु र लजमििेलार किथ्ि लारी्े ्बैंक लहसलाि लभ्डलान प्र्ल्ि ्ेखलार सरकलारी कलारोिलार लनरनेलशकला ्बिोलजि 
लनमनलानसुलार ियलार गनने्छन्
• sfof{nosf] ah]6 vr{, /fhZj, sf]if / w/f}6L vftfsf] a}+s :6]6d]06 lgoldt ?kdf k|fKt 
u/L dfl;s ?kdf lx;fa le8fg ul/g]5  .

• /fhZj vftfdf /sd bflvnf ePsf] t/ sfof{nodf ef}r/ k]z gePsf] ef}r/sf] ljj/0f 
tof/ ul/g]5 .

• ah]6 vr{tkm{ sfof{noaf6 r]s hf/L ePsf] t/ a}+saf6 e'QmfgL x'g afFsL r]ssf] ljj/0f 
tof/ ul/g]5 .

• ah]6 vr{, /fhZj, sf]if / ;DalGwt a}+s vftfsf] :6]6d]06 aLr km/ssf] /sd tf]lsPsf] 
्बिोलजिको ्बैंक लहसलाि लि्लान लििरणहरु (ि.्े.ि.फला.नं. १०९, २१२) प्रतयेक िलहनलाको ७ गिे लभत्र ियलार 
गररने्छ।

• a}+s lx;fa ldnfg ljj/0f sfof{no k|d'v jf lhDd]jf/ clws[taf6 k|dfl0ft u/fO{ /flvg]5 .
• रलाजसि, िरौटी र ख्थि लहसलािको सिलायोजन प्र्ल्ि ्ेखला सरकलारी कलारो्बलार लनरनेलशकला ्बिोलजि गररने्छ। 
• आ.ि, िषथिलभत्र जलारी भएको ् केहरुिधये ्बैंक्बलाट भकु्लानी हुन िलँाकी ् केहरुको लििरण tof/ u/L k|dfl0ft 
u/fO{ /flvg]5 .

• कलायलाथि्य्बलाट जलारी भएको लिशषे कलारण िोकेको मयलारलभत्र नसलालटएिला ्केहरु रद् गरी सो r]s a/fa/ 
/sdsf] vr{ 36fO{ jf ;dfof]hg u/L lx;fa ldnfg ul/g]5 .

• cf=j=leq hf/L ePsf] r]sx?dWo] s'g} r]s /2 u/L, ;f]sf] ;§f csf]{ r]s hf/L ug'{ kbf{ 
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k'gM vr{ ef}r/ tof/ u/L gofF r]s hf/L ul/g]5 .
• cfly{s jif{sf] cGTodf ljlgof]hg vftfdf art /sd lg0f{ou/fO{ :yflgo ;l~rtsf]if 
vftfdf /sd 6«fG;km/ ul/g]5 . 

#= ्बैंक खलािला सञ्ला्न सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन प्रिखुको हने्छ । 
$= ्बैंक खलािला सञ्ला्न सम्बनिी कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ ।

९.३ प्रलाप्त रकिको सरुषिला त्ला बैंक दलािख्ला 
१. प्रलाप्त रकिको सरुक्षला ि्ला ्बैंक रलालख्ला सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ

• रलाजश्, आनिररक आय, िरौटी िलापि प्रलाप्त नगर, ्के भौ्र आलर सरुलक्षि रुपिला /flvg]5 .
• प्रलाप्त हुने नगर ि्ला ् के रकि प्र्ल्ि आल थ्िक प्रशलासन सम्बनिी कलाननू ्बिोलजि िोलकएको ्बैंकिला सियलभत्र 

नै रलालख्ला गररने्छ।
२. प्रलाप्त रकिको सरुक्षला ि्ला ्बैंक रलालख्ला संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने b]lvG5 .

• नगर, ्के भौ्र आलर सरुलक्षि रुपिला रलाखन लजमििेलार बयलक् निोलकने । 
• असु् ी रकि सरुलक्षि ििर्े नरलालखने।
• c;'nL /sdsf] nfut g/flvg] / g/fv]sf] sf/0f /sd lxgfldgf x'g] .
• प्रलाप्त नगर ि्ला ्के िोलकएको सियिला ्ैबक रलालख्ला नहुने ।
• gub / r]s a}+s bflvnf gu/L lxgfldgf jf b'?kof]u x'g] .
• लहनलालिनला िला ररुुपयोग भएको अिस्लािला कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही नहुने ।

 ३. लहसलाि लभ्डलान ि्ला सिलायोजन प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ। 
• असु्  गरेको नगर, ्ैबङ्क ्के, िरौटी र रलाजसि रकि सरुलक्षि ि्बर्े रलाखने लजमििेलारी ्ेखला
 शलाखला प्रिखुको हुने्छ । 
• लजमििेलार बयलक््े असू्  गरेको नगर, ्ैबङ्क ्के, िरौटी र रलाजसि रकि सरुलक्षि ििर्े रलाखन आिशयक 

भौलिक ि्ला सरुक्षला बयिस्ला गररने्छ।
• नगरी रकि असु्  गरलाथि भरपलाई िला नगरी प्रलाप्ती रलसर लरने बयिस्ला गररने्छ ।
• /l;b lgoGq0f vftf /fVg] Joj:yf ul/g]5 .
• रकि असू्  गरलाथि आल थ्िक संकेि र शीषथिक खु् लाई गनने गरलाइने्छ । 
• असु् ी नगर, ्के र भौ्रहरुको रलैनकी गोश्लारला ्गि िला अलभ्ेख रलाखने बयिस्ला ul/g]5 .
• k|fKt gub tyf r]s /sd tf]lsPsf] a}+ssf] ;DalGwt vftfdf zLif{s v'nfO{ ;f]xL lbg jf 
To;sf] ef]nLkN6;Dd a}+s bflvnf ul/g]5 .

• ्बैंक टलाढला रहकेो कलारण िोलकएको मयलारलभत्र रकि ्बैंक रलालख्ला गनथि नसलकने अिस्लािला एक िह िलाल्को 
अलिकलारीको सिीकृलि ल्ई िोलकएको सियसीिला लभत्र रकि रलालख्ला ul/g]5 .

• िोलकए ्बिोलजिको मयलारलभत्र रकि रलालख्ला नगरेको अिस्लािला यसिो रकि सम्बलनिि JolQmaf6 c;'n 
u/L sfg"g adf]lhdsf] hl/jfgf / cGo sf/jfxL ul/g]5 .

$=  k|fKt /sdsf] ;'/Iff tyf a}+s bflvnf ;DalGwt k|d'v lhDd]jf/L cfly{s k|zf;g k|d'vsf] 
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x'g]5 .
%=  k|fKt /sdsf] ;'/Iffsf tyf a}+s bflvnf ;DalGw sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;lso अलिकृि्बलाट 

हुने्छ।
(=$= e'QmfgL lgoGq0f 
!= e'QmfgL lgoGq0f ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .

• भकु्लानी आरशे लरने कलायथिको ्लालग परलालिकलारी ि्ला लजमििेलारी िोलकने्छ ।
• भकु्लानी लररंला प्र्ल्ि कलाननू adf]lhd /Lt k'u] gk'u]sf] hfFr u/L e'QmfgL cfb]z hf/L ug]{ / 
vr{ n]lvg]5 . 

• e'QmfgL lbFbf k|rlnt sfg"g tyf n]vf लनरनेलशकला ्बिोलजि िोकेको कलायथिलिलिहरु पला्नला गररने्छ ।
२. भकु्लानी लनयनत्रण संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।

• भकु्लानी आरशे लरने आलिकलारीक बयलक् निोलकने। 
• भकु्लानी आरशे लरने परलालिकलारी्े जिलाफरहेीिला पला्नला नगनने ।
• tf]lsPsf] /Lt  jf k|s[ofx? k"/f gu/L e'QmfgL cfb]z lbg] .
• भकु्लानी आरशे र गौश्लारला भौ्र ियलार नगरी ्के जलारी गनने
• जलारी भएको ्केहरु सम्बलनिि्लाई सियिला न्ब्ुझलाउने ।
• vr{ n]v]sf] r]sx? cfly{s jif{leq ga'em]sf]df ef}r/ p7fO{ lx;fa ;dfof]hg gug]{

३. भकु्लानी लनयनत्रण प्रभलािकलारी ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्म्बन गररने्छ।
• प्र्ल्ि कलाननूिला उ््ेख भए ्बिोलजि भकु्लानी आरशे लरने आलिकलारीक परलालिकलारी tf]lsg]5 .
• भकु्लानी आरशे लरने परलालिकलारीको अलिकलार र किथिबय सलहि जिलाफरहेी ्बहन गनुथिपनने बयिस्ला गररने्छ .
• िोकेको प्रिखुहरु सरुिला िला लजमििेलारीिला हरेफेर हुरँला कलाननू ्बिोलजि भकु्लानी आरशे लरने अकको परलालिकलारी 

िोलकने्छ । 
• भकु्लानी आरशे लररंला लनमन कुरलािला लनलचिि हुने
• :jLs[t ah]6 sfo{qmd,clVtof/L, lgsf;f / km's'jf ;d]tsf] cfwf/df vr{ n]Vg ldNg] 

रकिकोिलात्र भकु्लानी आरशे लरइने्छ ।
• e'QmfgL cfb]z lb+bf ख्थिकf] k|s[of k"/f ePsf] / ljn e/kfOP nufotsf cfjZos sfuhft 
k|fKt ePsf] ;'lglZrt ul/g] 5 . 

• vr{sf सिै प्रकृयलाहरु परूला भएको जलँा् गरी िलात्र िोलकए ्बिोलजिको गौश्लारला भौ्र ियलार गरी ्के जलारी 
गररने्छ। 

िजमिेरलार पदलाििकलारी्े ्ुभक्लानी िददंला िनमन कलार्यिरिि अपनलाइने्
• e'QmfgL lb+bf k|rlnt sfg'g adf]lhd e'QmfgL kfpg] ;DalGwt JolQm jf kmd{sf] vftfdf 
a}+s dfkm{t ;f]em} /sd hDdf ug]{ jf r]s hf/L ug]{ u/L e'QmfgL lbOg]5 .

• e'QmfgL kfpg] JolQm, kmd{, ;+:yf jf sDkgLsf] gfdgfd];L / 7]ufgf v'NfOg]5 .
• सही भएको ्केहरु सरुलक्षि रुपिला रलाखी सम्बलनिि वयलक्, फिथि िला कमपनी्लाई अलि्म्ब
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 ्ब्ुझलाउने बयिस्ला गररने्छ। 

४. भकु्लानी लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक
५. भकु्लानी लनयनत्रण सम्बनिी कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ। 

१०. अनुदलानको प्रलाप्ती त्ला उपरोग समबनिी िनरनत्रण
!)=!=  अनुदलान प्रलाप्ती 
!= अनरुलान प्रलाप्ती सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t ljlQo ;dfgLs/0f cg'bfg k|flKtsf nflu tf]lsPsf zt{sf] पला्नला 
गररने्छ । 

• सिपरूक र लिशषे अनरुलान प्रलालप्तकला ्लालग आयोजनला ि्ला कलायथिरिि ियलारी परूला गरी सियि ैdfu ul/g]5 .
२.अनरुलान प्रलाप्ती संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ

• सिलानीकरण अनरुलान प्रलालप्तकला ्लालग िोलकएकला शिथिहरु पला्नला नहुने ।
•  आयोजनला िलाग नै नगनने ।
•  ियलारी परूला नगरी आयोजनला िलाग गनने । 
• िोलकएको सियिला आयोजनला िलाग नगनने

#= cg'bfg k|fKtL k|efjsf/L agfpg b]xfosf pkfox? ul/g]5 .
• रलालषट्य प्रलाकृलिक स्ोि ि्ला लित्त आयोगद्वलारला लनिलाथिररि कलायथिसमपलारनिला आिलाररि अनरुलान पद्लिकला सू् क र 

सोको आिलार ्बलारे सपष्ट भइने्छ ।
•  िोलकएको आिलारहरु र सू् क ्बिोलजि समपलारन गनुथिपनने कलायथि सियि ैगररने्छ ।
• /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u / ;ª\3Lo tyf k|b]z cy{ dGqfnodf pknAw 

गरलाउनपुनने आगलािी आल थ्िक ्बषथिको आय र बययको प्रक्षेपण ्गलायिकला लििरण सियिला नै उप्बि गरलाइने।
• सिपरुक र लिशषे अनरुलान्बलाट सञ्ला्न गनथि सलकने प्रलालिलिक समभलावयिला र ्लागि ्लाभ ljZn]if0f u/L 
pko'Qm b]lvPsf cfof]hgfx?sf] ;'rL tof/ ul/g]5 .

• सिपरुक र लिशषे अनरुलानकला ्लालग नेपला् सरकलार र प्ररशे्े सिीकृि गरेको कलायथिलिलििला tf]lsP adf]lhd 
k|s[of k"/f u/L cfof]hgf dfu ul/g]5 tf]lsP adf]lhd k|s[of k"/f u/L cfof]hgf dfu 
ul/g]5 .

४. अनरुलान प्रलाप्ती सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन प्रिखुको हने्छ।
%=cg'bfg k|fKtL ;DaGwL sfo{sf] cg'udg ;'zf;g ;ldltaf6 x'g]5 

१०.२ अनुदलानको उपरोग
!= cg'bfg pkof]u ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .

• अनरुलान /sd vr{ ubf{ :jLs[t lgb]{lzsf tyf sfo{ljlwsf] kfngf ug'{ ul/g]5 । 
• अनरुलानको /sdsf] n]vf /fVg] tyf n]vfkl/If0f u/fpg] sfo{ Jojl:yt ul/g]5  ।

@= cg'bfg pkof]u ;Gbe{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .
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• उप्बि गरलाएको अनरुलान रकि िोलकएको कलायलाथिनियन लनरनेलशकला ि्ला कलायलाथिलिलिको kfngf gul/ vr{ 
ug]{ .

• अनरुलान ख्थिको ्ेखला बयिलस्ि रुपिला नरलाखने। 
• ख्थिको ्ेखलापरीक्षण नगरलाउने ।

#= cg'bfg k|fKtL k|efjsf/L agfpg b]xfosf [kfox? cjnDag ul/g]5 . 
cg'bfg vr{ ;DaGwdf b]xfosf lgoGq0f pkfo ckgfOg]5
• िोलकएको अनरुलान कलायलाथिनियन, पलुसिकला, लनरनेलशकला, नDशथि र कलायथिलिलिको पला्नला गरी ख्थि गररने्छ।
• अनरुलान रकि िोलकएको प्रयोजन र कलायथिको ्लालग िलात्र ख्थि गररने्छ ।
• ख्थिको फलँाटिलारी लि् भरपलाई प्रिलालणि गरी रलालखने्छ । 
• vr{ k|ult ;DaGwdf lgoldt ?kdf cg'udg ul/g]5 . 
• cfly{s jif{sf] cGTodf vr{ geO{ afFsL /x]sf] lk|mh x'g] cg'bfg /sd ;dod} lkmtf{ ul/g]5 .
• अनरुलानको आमरलानी ख्थिको अधयलािलिक लहसलाि रलाखी प्रगलि प्रलििेरन सङ्घीय र प्ररशे lgsfo ;dIf 
k]z ul/g]5 .

• सिै प्रकलारको अनरुलान ख्थिको िोलकए ्बिोलजि ्ेखला रलाखने र लित्तीय प्रलििेरन ियलार गनने बयिस्ला गररने्छ ।
• लित्तीय प्रलििेरन र ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरन सम्बलनिि लनकलाय्लाई पठलाइने्छ ।

$= cg'bfgsf] pkof]u ;DaGwL प्रिखु lhDd]jf/L k|d'v k|zf;lso clws[t / cfly{s k|zf;g k|d'v 
x'g]5 .

%=अनरुलान उपयोग सम्बनिी कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ ।
!!= k|zf;lgs vr{ –tna tyf ;'ljwf, ;jf/L ;fwg tyf pks/0fsf] pkof]u / dd{tsf] lgoGq0f 
!!=! tna ;'ljwf vr{

१. ि्ि सलुििला ख्थि सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।
• कलाननू ्बिोलजि लनयकु् किथ्ि लारी्लाई प्र्ल्ि ऐन लनयि ्बिोलजिको ि्ि भत्तला v'jfOg]5 .
• tna e'QmfgL ubf{ k|rlnt sfg'g adf]lhdsf sf]if /sdx? s§f ul/ e'QmfgL ul/g]5 .
• ि्ि सलुििला भकु्लानी गरलाथि िोलकएको रकिभनरला िढी पलाररश्लिक पलाउनेको हकिला पलाररश्लिक करकटिी गरी 

रलालख्ला गररने्छ । 
२. ि्ि सलुििला ख्थि संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।

• ि्ि ि्िी प्रलििेरन पलाररि नगरी ि्ि ख्थि ्ेखने । 
• नपलाउने अिलिको ि्ि भत्तला भकु्लानी गनने ।
•  िढी अिलि कलाजिला रलाखकेोिला ि्ि भत्तला लरने ।
• ljbf :jLs[t gu/fPsf]df klg tna lbOg] .
• dfl;s tnaaf6 k|rlnt sfg"g adf]lhd s§L ug gul/g] .
• कटिी गरेको रकि सिय ि ैिोलकएको लनकलायिला जमिला गनथि नपठलाउने
• a}+s dfkm{t tna e'QmfgL gu/L gub} e'QmfgL ul/g] .

#  tna ;'ljwf vr{ Jojl:yt agfpg b]xfosf pkfox? cjnDag ul/g]5 .
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• k|rlnt sfg'g adf]lhd lgo'Qm ePsf sd{rf/Lsf] dfq tna v'jfOg] P]g lgod ljkl/t 
c:yfoL jf Hofnfbf/L / s/f/df sd{rf/L /fv]sf]df tnaeQf v'jfOg] 5}g .

• sd{rf/LnfO{ sfg'g adf]lhdsf] tna, eQf / ;'ljwf dfq pknAw u/fOg] .
• परलालिकलारीको सलुििला प्ररशे कलाननूिला उ््ेख भए ्बिोलजि िलात्र लरइने ।
•  कलाननू लिपररि किथ्ि लारी लनयकु् गरी कलाििला ्गलाएिला िला अलनयलिि सलुििला खिुलाएिला o:tf] sd{rf/Ln] 
vfPsf] tna ;'ljwf jfktsf] /sd c;'n ug]{ Joj:yf ul/g]5 .

िनमन बिोिजिको प्रिकरला पुगेको सिुनिचित गरी ्ुभक्लानी गररने्
• कलायथिरि किथ्ि लारीहरुको ि्िी प्रलििेरन सम्बलनिि कलायलाथि्य्बलाट पलाररि भएको सलुनलचिि    

गररने्छ ।
• k|zf;g zfvfaf6 xflh/ ljj/0f ?h' u/L dfq tna v'jfOg]5 .
• sd{rf/Lsf] :yfoL n]vf gDa/ -kfg_ clgjfo{ ?kdf lng nufO{ ;f] gDa/ tnaL  
ljj/0fdf /flvg]5 .

• kbflwsf/Lsf] dfl;s ;'ljwf afktsf] /sd k|b]z sfg"g adf]lhd ePsf] ;'lglZrt  
ul/g]5 .

• प्रसिलालिि िलहनलाको कू् ि्ि ख्थि लिगि िलहनलाको ि्ि ख्थिभनरला सलारभिू रुपिला फरक eP gePsf] 
x]/L km/s /x]sf] eP ;f] sf] sf/0f ;'lglZrt ul/g]5 .

 ि्ि ख्थि ्ेखरला लनमनलानसुलार लनयनत्रण कलायि गररने्छ
• िलहनला भकु्लान भएपल्छ ि्ि भत्तला खिुलाइने्छ ।
•  परिला ्बहला्ी गरेको लरनरलेख िलात्र ि्ि भत्तला खिुलाइने्छ । 
• लन्म्बनिला परेकोिला कलाननू अनसुलार पलाउने ि्ि भत्तला िलात्र लरइने्छ । 
• एक िषथिको सेिला अिलि पगुेपल्छ िलात्र ि्ि ्बलृद् (ग्े्ड) लरइने्छ।
• ्ला्डपिथि ख्थि सलुििला िोलकएको ्ला्डपिथिको ्लालग िलात्र लरई अलभ्ेख रलालखने्छ ।

 िनमन बिोिजिको त्र ्ुभक्लानी नगररने
• ljbf :jLs[lt u/fPsf] afx]s cg'kl:yt cjlwsf] tna lbOg]5}g .
• ्ेबि््बी लिरला िला असलािलारण लिरला ल्एकोिला ि्ि भकु्लानी गररने्ैछन ।
• sd{rf/LnfO{ ;]jf ;DaGwL P]g lgod ljk/Lt x'g] u/L sfhdf v6fPsf] jf a9L cjwL  

कलाजिला रलाखकेोिला सो अिलिको ि्ि भत्तला लरइने ्ैछन ।
•  ्बढी अिलि कलाज खटलाएिला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि किथ्ि लारी्े खलाएको ि््ब, भत्तला कलाज खटलाउने 

परलालिकलारी्बलाट असु्  गररने्छ । 
िलािसक त्रबलाट िनमन बिोिजिको कट्ी गरी ्भुक्लानी गररने्

• रश प्रलिशिकला रर्े किथ्ि लारी सञ्य कोष रकि कटिला गरी सोिला शि प्रलिशि रकि ्प गररने्छ ।
• नलागररक ्गलानी कोष िला अनय कोषिला योगरलान गरेकला किथ्ि लारीहरुको हकिला िलालसक ि््ब्बलाट िोलकएको 

प्रलिशि रकि कटिी गररने्छ ।
• of]ubfgdf cfwfl/t cjsf; sf]ifdf of]ubfg u/]sf sd{rf/Lx?sf] xsdf tf]lsPsf] k|ltzt 
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/sd s§f u/L ;f] /sddf tf]lsPsf] k|ltzt /sd yk ul/g]5 .
• िोलकएको प्रलिशििला कोष कटिी गररएको रकि सम्बलनिि कोषिला िोलकएको सियलभत्र bflvnf k7fOg] 
5 .

• िोलकएको लनकलायिला कोष कटिी रकि जमिला गनथि र सो सम्बनिी अलभ्ेख रुज ुगनथि लिद्यिुीय िलाधयिको उपयोग 
गररने्छ।

• ि्ि सलुििला भकु्लानी गरलाथि प्रतयेक परलालिकलारी िला किथ्ि लारी्े िलालषथिक रुपिला पलाउने ि््ब, भत्तला र सलुििला 
सििेको कु् रकििला आयकर ऐन्बिोलजि करयोगय आय गणनला गरी dfl;s tnaaf6 clu|d?kdf 
s§f u/]/ dfq tna vr{ n]lvg]5 .

• ि्िी लििरणिला प्रतयेक परलालिकलारी िला किथ्ि लारीको स्लायी ्ेखला नम्बर (पलान) अलनिलायथि रुपिला रलालखने्छ।
• e'QmfgLdf s§f u/]sf] kfl/>lds s/ /sd ;Dej eP;Dd ljB'QLo cfos/ s§L k|0ffnL 
dfkm{t ;DalGwt /fhZj sfof{no k7fO{ s/ clws[taf6 k|df0fLs/0f u/fO{ lgD;f /flvg]5 .

sd{rf/L / kbflwsf/Lsf] tna ;'ljwf /sd e'QmfgL ubf{ lgDg k|lj|mofx? ckgfpg] M
• ि्ि सलुििला लििरणको्लालग ्बैंक िोकी सो ्बैंकिला प्रतयेक वयलक्को खलािला खो्न ्गलाई a}+sdfkm{t /sd 
pknAw u/fOG5 .

• ि्ि भकु्लानी लििरणिला ्बैंक खलािला िलाफथि ि रकि जमिला गरेको प्रिलाण सं्गन गनने गरलाइने्छ ।
$= tna ;'ljwf vr{ ;DaGwL k|d'v lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[t / cfly{s प्रशलासन  

प्रिखुको हुने्छ ।
 ५.  ि्ि सलुििला ख्थि सम्बनििला सम्बनिी कलायथिको अनगुिन ्ेखलापरीक्षण र सशुलासन ;ldltaf6 x'g]5 .

११.२ ्भत्तला, सिुरिला त्ला िरिरि खच्य 
१. भत्तला, सलुििला ि्ला लिलिि ख्थि सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ। 

• परलालिकलारी ि्ला किथ्ि लारीको ्ैबठक भत्तला, रलैनक भत्तला एिि ्भ्रिण ख्थि आलर कलाननू
 ्बिोलजि िलात्र लििरण गररने्छ। 
• लिलिि ख्थि िलापरण्ड ्बनलाइ ख्थि गनने गरलाउने बयिस्ला गररने्छ।
•  प्र्ल्ि कलाननू र िलापरण्ड ्बिोलजि आल थ्िक सहलायिला लििरण गनने गरलाउने वयिस्ला गररने्छ।

२. भत्तला, सलुििला ि्ला लिलिि ख्थि संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।
• प्र्ल्ि ऐन लनयि लिपररि भत्तला ि्ला सलुििला लरईने । 
• अलनयलिि भत्तला ि्ला सलुििला लरए्बलाट स्लानीय िहको प्रशलासलनक ख्थि ्बढ्ने ।
•  िलापरण्ड लिपररि लिलिि ख्थि ्ेलखने।
• k|rlnt sfg"g / dfkb08 ljkl/t cfly{s ;xfotf ljt/0f x'g] .
• kx'Frsf] cfwf/df ljt/0f x'g] .

३. भत्तला, सलुििला ि्ला लिलिि ख्थि वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्म्बन ul/g]5 .
• अलि आिशयक कलािको ्लालग िलात्र अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारीको सिीकृलििला ्ैबठक रलालखने्छ ।
• a}7s eQf, b}lgs tyf e|d0f eQf vr{ ;DalGwt sfg"gdf tf]lsPsf] b/df dfq lbOg]5 .
• kbflwsf/Lsf] ;~rf/ ;'ljwf, vfhf vr{, dfl;s eQf, ;ef eQf cflw ;'ljwf k|rlnt 
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sfg"g adf]lhd dfkb08 tyf ;"rs tf]s]/ dfq pknAw u/fOg]5 .
• eQf tyf ;'ljwf ljt/0f ug]{ / lgoGq0f ug]{ ;DaGwdf ;ª\3Lo jf k|b]z lgsfon] s'g} 
dfu{bz{g jf kl/kq u/]sf] eP ;f] sf] kfngf ug]{ u/fpg] Joj:yf ldnfOg]5 .

• eQf tyf ;'ljwf vr{sf] n]vfkl/If0faf6 a]?h' sfod ePdf tTsfn lgoldt jf c;'n 
km5\of}6 ug]{ u/fOg]5 .

• ljljw vr{ cGtu{t Joxf]l/g] vr{sf] k|sf/ ;DaGwdf :ki6 JofVof u/L dfkb08 :jLs[t 
ul/g]5 .

• clgoldt vr{ ;DaGwdf n]vfkl/If0faf6 a]?h' sfod ePdf tTsfn c;'n km5\of}6 ug]{ 
u/fOg]5 .

• cfly{s ;xfotf ljt/0fsf] nflu a:t'ut dfkb08 tyf ;"rs tof/ u/L ;f] sf] cfwf/df 
dfq lbg] Joj:yf ul/g]5 .

• ;ª\3Lo tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg'bfgaf6 cfly{s ;xfotf ljt/0f ul/g]5}g .
• ;ª\3Lo jf k|b]z dGqfno÷lgsfo4f/f hf/L ePsf dfu{bz{g jf kl/kq kfngf ug]{ u/fOg]5 .
• clgoldt vr{ ;DaGwdf n]vfkl/Ifaf6 a]?h' sfod ePdf tTsfn c;"n km5\of}6 ug]{ 
u/fOg]5 .

$= eQf, ;'ljwf tyf ljljw vr{ ;DaGwL k|d'v k|zf;sLo clws[t / cfly{s k|zf;g  
k|d'vsf] x'g]5 . 

%= eQf, ;'ljwf tyf ljljw vr{ ;DalGw sfo{sf] cg'udg n]vfkl/If0f / ;'zf;g    
;ldltaf6 x'g]5 . 

!!=# ;jf/L ;fwg tyf pks/0fsf] k|of]u tyf dd{t
!=  ;jf/L  ;fwg tyf pks/0fsf] k|of]u tyf dd{t ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDag   

ul/g]5 .
• ;jf/L ;fwg / d]lzg/L pks/0fsf] k|of]u ug]{ ;'ljwf sfg"gn] tf]s]sf] kbflwsf/L tyf 
sd{rf/LnfO{ dfq u/fOg]5 .

• ;jf/L ;fwg / d]lzg/L pks/0f oyf;dodf g} cfjZos dd{t tyf ;le{l;ª\u u/fO{ dd{t 
vr{df tf]lsP adf]lhdsf] lgoGq0f Joj:yf sfod ul/g]5 .

@=  ;jf/L  ;fwg tyf pks/0fsf] k|of]u tyf dd{t ;Gbe{df b]xfosf hf]lvdx? /xg  
;Sg] b]lvG5 .

• ;'ljwf gkfpg] kbflwsf/Lx?n] klg ;'ljwf lng] .
• ;jf/L ;fwg / d]lzg/L pks/0f cglws[t ?kdf k|of]u ug]{ .
• ;/sf/L sfd afx]sdf ;jf/L ;fwgx? k|of]u x'g] 
• ;jf/L ;fwg / pks/0f dd{t ;Def/ / ;le{l;ª\u ;dodf gul/g] .
• ;jf/L ;fwg / pks/0f cgfjZos ?kdf dd{t u/fOg] 
• dd{t vr{df lgoGq0f sfod gx'g] .
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#= ;jf/L ;fwg tyf pks/0fsf] k|of]u tyf dd{t Jojl:yt agfpg b]xfosf pkfox? cjnDag 
ul/g]5 . lgDg adf]lhd ;jf/L ;fwg tyf pks/0f k|of]u ug]{ Joj:yf ul/g]5 .

• sfg'g4f/f ;jf/L;fwg k|of]u ug{ kfpg] kbflwsf/L jf clwsf/Lsf] nflu dfq ;jf/L 
;fwgsf] Joj:yf ul/g]5 .

• ;jf/L ;fwg / pks/0fx? ;/sf/L sfddf dfq k|of]u ug{ kfpg] u/L lgoGq0fsf] Joj:yf 
ul/g]5 .

• sfof{nosf] sfdsf] l;nl;nfdf ;jf/L ;fwg k|of]u ubf{ :jLs[lt cfb]z lbg] lng] Joj:yf 
ul/g]5 .

;jf/L ;fwg / pks/0fsf] dd{tdf lgDg adf]lhdsf] Joj:yf ul/g]5 .
• ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] dd{t ;Def/ / ;le{l;ª\u ug'{kg]{jf/] ;DalGwt sDkgLsf] sfo{ 
tflnsfsf] clen]v Jojl:yt  ?kdf /fvL ;f] adf]lhd dd{t ;Def/ ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 .

• rfn' ;jf/L ;fwg / pks/0f ;~rfngsf] clen]v /flvg]5 lju|]sf] cj:yfdf tTsfn} 
hfgsf/L u/fpg'kg]{ JolQm tf]Sg] . dd{tsf] vl/b P]g lgodfjnLsf] k|lqmof kfngf u/fOg]5 .

• ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] dd{t ;Def/ u/fpFbf k|fljlws hfFrnfO{ dd{t ug'{kg]{ ;fdfgsf] 
ljj/0f / nfut cg'dfg tof/ u/L tf]s]sf] clwsf/Laf6 :jLs[t u/fpg] Joj:yf ul/g]5 .

• ;jf/L ;fwg / pks/0f s'g s'g ldltdf s] slt kf6{ k'hf{ slt nfutdf dd{t ul/Psf] 
xf] ;f] sf] ljj/0f v'nfO{ dd{t ;Def/ tyf ;+/If0fsf] -d=n]=k=kmf=g+=$!%_ clen]v /flvg]5 .

• ;jf/L ;fwgsf] dd{t u/fpFbf rfnsaf6 k|dfl0ft u/fpg] . k'/fgf] kf6{k'hf{ ;fdfg e08f/ 
lkmtf{ u/fpg] . tf]s]sf] /sdeGbf a9L d"Nosf] ;fdfg kl/jt{g ubf{ dd{tsf] clen]v 
/flvg]5 .

• ;jf/L ;fwgsf] ljdf vr{ / t];|f] kIf bfloTj e'QmfgL ubf{ clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 
:jLs[lt u/fO{ ;+nUg u/fOg]5 . 

$= ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] dd{t ;DaGwL k|d'v lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo  clws[t / 
cfly{s k|zf;g k|d'vsf] x'g]5 .

%= ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] dd{t ;DaGwL sfo{sf] cg'udgn]vf kl/If0f / ;'zf;g ;ldltaf6 
x'g]5 .

!!=$ OGwg vr{
!= OGwg vr{ ;Dawdf b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .

• ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] OGwg vr{ ;DaGwdf tf]lsPsf] lgoGq0f Joj:yf kfngf ul/g]5 .
@= OGwg vr{ ;Gbe{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 . 

• ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] OGwg vr{sf] clen]v tf]lsP adf]lhd g/flvg] .
• ;jf/L ;fwg / pks/0fsf] OGwg vr{df lgoGq0f sfod gx'g] .

#= OGwg vr{ Jojl:yt agfpg b]xfosf hf]lvdx? cjnDag ul/g]5 .
     सरलारी सलािन र उपकरणको इनिन खच्य ्ेखदला िनमन बिोिजिको िनरनत्रण वररस्ला गननेः
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• प्र्ल्ि कलाननू्े इनिन सलुििला पलाउने परलालिकलारी िला अलिकलारीको हकिला इनिन पलाउने कोटला िोकी सोही 

्बिोलजि इनिन उप्बि गरलाउने वयिस्ला गनने । इनिन ख्थि िलाग गनने फलारलाि सिीकृि गरलाउने वयिस्ला गररने्छ। 
• प्रयोग भएको इनिनको पररिलाण सलहि िोलकएको ढलाँ्लािला ्गिकु (ि.्े.प.फला.नं.९०५) रलालखने्छ । 
• कलायलाथि्यिला नै इनिन िौजरलाि रलाखी उप्बि गरलाउने बयिस्ला गरलाथि िलाग फलारलाि, खररर आरशे, रलालख्ला 

प्रलििेरन सलहि ्ग्बकु पेश गनने वयिस्ला लि्लाइने्छ।
११.५ सेरला िहशु् ्भला्डला त्ला िरज्लापन खच्य

१. सेिला िहशु्  भला्डला ि्ला लिज्लापन ख्थि समिनििला रहेलायकला लनलि अि्मिन गररने्छ ।
• सेिला िहशु् , सू् नला प्रकलाशन र भला्डला ख्थिगरलाथि लििवययी बयिस्ला पला्नला गररने्छ। 

२. सेिला िहशु्  भला्डला ि्ला लिज्लापन ख्थि संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• सेिला िहशु् को भकु्लानी सियिला नगरी जररिलानला लिनने । 
• सेिला िहशु्  र भला्डला ख्थि गरलाथि िोलकएको लनयनत्रण कलायथिलिलि नअपनलाउने ।
• सू् नला प्रकलाशन अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारीको सिीकृलि िेगर गनने । सञ्लार िलाधयि्बलाट ्ुछटसलुििला नल्ई 

अपबयय गनने। 
३. सेिला िहशु्  भला्डला ि्ला लिज्लापन ख्थि वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।

• सेिला िहशु्  र भला्डलाको भकु्लानी िोलकएको सियिलानै गररने्छ । 
• सेिलािहशु्  भकु्लानीिला सेिलाप्ररलायक्े लरने ्ुछट प्रलाप्त गररने्छ। 
• कलायलाथि्य्े कुनै पलन प्रकलारको घर ्बहला् ि्ला अनय सलािलान भला्डलािला ल्ँरला अलनिलायथि रुपिला सम्झौिला गररने्छ। 
• घर ्बहला् ि्ला अनय भला्डला भकु्लानी गरलाथि भला्डला सम्बनिी सम्झौिलाकला शिथि ्बिोलजिको भला्डला रकि भकु्लानी 

लरइने्छ। 
• लि्म्ब शु् क भकु्लानी गरलाथि अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्बलाट लनणथिय गरलाइने्छ। 
• आिशयक सू् नलाहरु िलात्र अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारीको सिीकृलििला िोलकएको उपयकु् िलाधयि्बलाट प्रकलाशन 

गनने बयिस्ला गररने्छ। 
• सू् नला प्रकलाशन गरलाथि सम्बलनिि टेल्लभजन, एफ.एि. सञ्ला्क िला पलत्रकला प्रकलाशक िलाफथि ि सो्झ ैसू् नला 

प्रकलाशन गरी लिनीहरु्े लरने कलिशन िला ्ुछट सलुििला कटिला गरी िलात्र ख्थि ्ेलखने्छ। 
• पलत्रकलािला प्रकलाशन नगरर नहुने सू् नला िलात्र समभि भएसमि सलानो सलाईजिला पलत्रकलािला प्रकलाशन गरी अनय 

सु् नला िेिसलाइट िलाफथि ि सलािथिजलनक गररने्छ ।
४. सेिला िहशु्  भला्डला ि्ला लिज्लापन ख्थि सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन 

प्रिखुको हुने्छ। 
५. सेिला िहशु्  भला्डला ि्ला लिज्लापन ख्थि सम्बनिी कलायथिको अनगुिन ्ेखलापरीक्षण र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ।

१२. खररद कलार्यको िनरनत्रण-िला्सलािलान खररद, िनिला्यण कलार्य त्ला सेरला खररद
!@=!= vl/b sfo{sf] cfjZos Joj;yf tyf tof/L

१. खररर कलायथिको आिशयक बयिस्ला ि्ला ियलारी सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने ्छ ।
• खररर कलायथिको वयिस्लापन गनथि प्र्ल्ि कलाननूद्वलारला िोके अनसुलारको संस्लागि वयिस्ला गररने्छ ।
• िलालषथिक खररर योजनला र आिशयकिला अनसुलार खररर गरुु योजनला ियलार गररने्छ। 
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• खररर गनुथि अगला्डी खररर सम्बनिी ियलारी कलायथिहरु परूला गररने्छ। 
• खररर कलायथि गनुथि अलघ िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिलाको सपेलसलफकेशन ियलार गररने्छ ।

२. खररर कलायथिको आिशयक वयिस्ला ि्ला ियलारी संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ । 
• प्र्ल्ि कलाननू्े िोके अनसुलार खररर लनयिलाि्ी िजुथििला नगनने । 
• खररर एकलाइ ि्ला किथ्ि लारीको बयिस्ला नगररने।
• लिज् किथ्ि लारीको अभलाििला खररर कलायथि प्रभलालिि हुने 
• खररर ऐन लनयिलाि्ी अनसुलारको िलालषथिक खररर योजनला र खररर गरुु योजनला ियलार नगररने 
• खररर सम्बनिी आिशयक ियलारी कलायथिहरु नगररने िला य्लासियिला नगररने । 
• खररर गनने िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिलाको लििरण र सपेलसलफकेशन ियलार नगररने ।

३. खररर कलायथिको आिशयक बयिस्ला ि्ला ियलारी वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ।
• सलािथिजलनक खररर ऐन, २०६३ को पला्नला गनुथिपनने । सला्ै ऐनको अलिनिला रही खररर लनयिलाि्ी ्बनलाई ्लाग ू

गररने्छ। 
• खररर कलायथि्बो्झ र कलायथि प्रकृलिको आिलारिला खररर एकलाइको स्लापनला गनने । खररर कलायथि गनथि किथ्ि लारी िोलकने्छ। 
• खररर कलायथि सलािथिजलनक खररर अनगुिन कलायलाथि्य्े िोकेको योगयिला भएको र खररर कलायथि सम्बनिी ज्लान 

भएको िला िलाल्ि प्रलाप्त गरेको किथ्ि लारी्बलाट गरलाइने्छ । किथ्ि लारी्लाई खररर सम्बनिी आिशयक िलाल्ि 
उप्बि गरलाइने्छ। 

• िलालषथिक १० ्लाख रुपैयलाभनरला ्बढी रकिको खररर कलायथि गरलाथि िलालषथिक खररर योजनला अलनिलायथि रुपिला ियलार 
गररने्छ। 

• िलालषथिक १० करो्ड रुपैयलाभनरला ्बढी रकिको खररर कलायथि गरलाथि र ्बहु्बषशीय योजनलाकला ्लालग खररर गरलाथि खररर 
गरुुयोजनला ियलार गरी िोलकएको अलिकलारी्बलाट सिीकृि गरलाइने्छ। 

• खररर गरुु योजनला ियलार गरेकोिला सो योजनला सििे्लाई आिलार ल्ई िलालषथिक खररर योजनला ियलार गररने्छ। 
• खररर गरुुयोजनला र िलालषथिक खररर योजनला ियलार गनने लजमििेलार किथ्ि लारी िोलकने्छ।

खररद गनु्य अगला्डी सलार्यजिनक खररद िनरिलार्ीिला बररस्ला ्भए बिोिजिको िनमन खररद समबनिी 
तरलारी कलार्यहरु गररने्

• खररर आिशयकिलाको पलह्लान, आपलूिथिकिलाथिको उप्बििला, अलघ््ला िषथिहरुिला भएको सिलान प्रकृलिको 
खररर प्रलरियलाको अधययन, खरररको लििरण, पररिलाण र क्षेत्र, खररर सिहूिला लिभलाजन िला पयलाकेज लनिलाथिण, 
खरररको आल थ्िक स्ोि र रकिको पलह्लान, खररर लिलिको ्छनौट, ्बो्पत्र योगयिला िला पिूथि योगयिलाको 
कलार्बलाहीको आिशयकिला आलर। 

• खररर कलायथिप्रकृलि अनसुलार आपलूिथिकिलाथि, लनिलाथिण वयिसलायी, परलािशथिरलािला, गैर सरकलारी संस्ला िला सेिला 
प्ररलायकको योगयिलाको आिलारिला ्ुछटिला्ुछटैि िौजरुला सू् ी ियलार गनने । 

• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े खररर ियलारी कलायथिको लजमििेलारी िोकने ।
िला्सलािलान, िनिला्यण कलार्य रला सेरला आिद खररद गनु्य अिि िनमन कलार्य गररने्

• िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि िला सेिला आलरको सपेलसलफकेशन, योजनला, नकशला, ल्डजलाइन, लिशषे आिशयकिला िला 
अनय लििरणहरु ियलार गररने्छ। 
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• सम्बलनिि िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि िला सेिलाको िसिगुि प्रलालिलिक ि्ला गणुसिरजनयलिशषेिला र कलािको 
आिलारिला लििरण ियलार गररने्छ । 

• लििरणिला िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि िला सेिलाको खलास ब्लाण्ड, टे््डिलाकथि , नलाि, पेटेणट, ल्डजलाइन, प्रकलार आलर 
लिशषेिलाहरु सपष्टरुपिला ्बलु्झने गरी उ््ेख गररने्छ। िर, प्रलिसपिलाथि्लाईशबरलाि्ी उ््ेख गररने्ैछन । 

४. खररर कलायथिको आिशयक बयिस्ला ि्ला ियलारी सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको हुने्छ। 
५ .खररर कलायथिको आिशयक वयिस्ला ि्ला ियलारी कलायथिको अनगुिन प्रिखुप्रशलासकीय अलिकृि्बलाट हुने्छ। 

१२.२ ्लागत अनुिलान समबनिी िनरनत्रण 
१. ्लागि अनिुलान सम्बनिी लनयनत्रण सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ। 

• ्लागि अनिुलान ियलार गरेर िलात्र िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिला खररर कलायथि गररने्छ ।
• िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिला खरररको ्लागि अनिुलान ियलार गरलाथि खररर ऐन, लनयिलाि्ीिला िोके 

्बिोलजिको कलायथिलिलि परूला गररने्छ । 
२. ्लागि अनिुलान सम्बनिी लनयनत्रण संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिला खरररको ्लालग ्लागि अनिुलान ियलार नगररने । 
• ्लागि अनिुलान ियलार गनने जनशलक्िला रक्षिलाको अभलाि 
• ्लागि अनिुलान ियलार गरलाथि खररर लनयिलाि्ीको प्रलाििलान ्बिोलजि नगररने । 
• िोलकएको ररभलाउ, नसथि, ररलिशे्षण, कलायथिलिलि आलरको पला्नला नगररने । 
• प्रलरियला परुला भएको सलुनलचिि नगरी ्लागि अनिुलान सिीकृि गररने।
• अलिकलार नभएको अलिकलारी्बलाट ्लागि अनिुलान सिीकृि गररने ।

३. ्लागि अनिुलान सम्बनिी लनयनत्रणिला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ।
िला्सलािलान, िनिला्यण कलार्य रला सेरला खररद गनु्य अिि िनमनलानुसलार ्लागत अनुिलान तरलार गररने ् ।
• िोकेको रकिभनरला ्बढीको िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि र सेिला खररर गनुथि अलघ खररर ऐन लनयिलाि्ीिला उ््ेख 

भएकला लिषय दृलष्टगि गरी अलनिलायथि रुपिला ्लागि अनिुलान ियलार गररने्छ ।
• कुनै आ.्ब.को ्लालग सिीकृि भएको ्लागि अनिुलान अनसुलार खररर कलायथि नभएिला पल्छ््ला आ.्ब.िला 

लनयिलाि्ीिला िोकेको प्रलरियला अपनलाई अधयलािलिक गररने्छ।
• ्लागि अनिुलानको ियलारी आनिररक जनशलक््बलाट गरलाउने । यलर रक्ष जनशलक्को अभलाि भएिला अनय 

लनकलायको सहयोग ल्ई ियलार गररने्छ। 
• खररर एकलाइ प्रिखु्े खररर लनयिलाि्ी अनसुलारको कलायथिहरु परूला गरी ्लागि अनिुलानभएको सलुनलचिि गरी 

सिीकृलिको ्लालग पेश गनने्छ । 
िनिला्यण कलार्यको ्लागत अनुिलान तरलार गदला्य िनमनलानुसलार गररने्

• सिीकृि नसथि, रर लिशे्षणको आिलारिला ्लागि अनिुलान ियलार गररने्छ । 
• लनिलाथिण सलािग्ीको ररभलाउ, िलेशन ि्ला उपकरणको भला्डला िला कलािरलारको जयला्ला लनिलाथिरण गरलाथि रररेट लनिलाथिरण 

सलिलि्े िोकेको रररेटको आिलारिला गररने्छ। 
• लनिलाथिण कलायथिको ल्डजलाइन, ड्रईङको जलँा् ् लागि अनिुलान ियलार गनने प्रलालिलिकभनरला एक िह िलाल्को प्रलालिलिक 

िला प्रलालिलिकहरुको सिहू्लाई गनथि ्गलाई कुनै त्रटुी भएिला सचयलाइने्छ।
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• िला्सलािलानको ् लागि अनिुलान ियलार गरलाथि लनयिलाि्ी अनसुलार आफै िला लज््लाको अनय सलािथिजलनक लनकलाय्े 
सोही प्रकृलिको खररर गरलाथि ्लागेको िलासिलिक ्लागि, स्लानीय ्बजलार िला अनय ्बजलारको प्र्ल्ि ररभलाउ र 
सलािलानआपलूिथि अनिुलालनि ढुिलानी ख्थि, उद्योग िलालणजय सङ्घ्े जलारी गरेको रररेट आलर ् लाई आिलार ल्इने्छ। 

• परलािशथि सेिलाको ् लागि अनिुलान ियलार गरलाथि खररर लनयिलाि्ी अनसुलार िोकेको नसथि, सम्बलनिि परलािशथि सेिलाको 
कलायथिक्षेत्रगि शिथि, परलािशथिरलािलाको जनशलक्को पलाररश्लिक, भ्रिण, सञ्ला्न ख्थि, िलाल्ि गोष्ठी आलर 
ख्थ्ि लाई धयलान लरइने्छ। 

• अनय सेिला िफथि को सिलारी सलािन, िलेशनरी औजलार आलर भला्डलािला ल्ने, िला्सलािलान ििथिि समभलार र घर भला्डला 
र सेिला करलार आलरको ् लागि अनिुलान ियलार गरलाथि खररर लनयिलाि्ीिला उ््ेलखि कलायथिलिलि र आिलार परूला गरी 
गररने्छ। 

• ्लागि अनिुलान जलँा् ि्ला सिीकृि गनने अलिकलारी्े िोलकएको आिलार्बलाट ्लागि अनिुलान ियलार भएको 
सलुनलचिि गररने्छ। अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्े ियलारीको प्रलरियला परुला भएको सलुनलचिि गरी ्लागि अनिुलान 
सिीकृि गररने ्छ ।

• clwsf/ k|fKt clwsf/Ln] tof/Lsf] k|lqmof k"/f ePsf] ;'lglZrt u/L nfut cg'dfg :jLs[t 
ug]{5 .

४. ्लागि अनिुलान ियलारी र सो को लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको
%= nfut cg'dfg lgogq0f sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 x'g]5 .

१२.३ खररद िरिि समबनिी िनरनत्रण 
१. खररर लिलि सम्बनिी लनयनत्रणिला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• खररर कलाननू ्बिोलजि िोलकएको खररर लिलि ्छनौट ि्ला प्रलकयला परूला गरेर िलात्र खररर कलायथि गररने ्छ ।
२. खररर लिलि समिनिी लनयनत्रणिला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ । 

• खररर कलाननूिला िोके ्बिोलजिको आिशयक खररर लिलि ्छनौट नगनने । 
• प्रलिसपिलाथि सीलिि हुने गरी खररर कलायथि टुरिला टुरिला पलारी खररर गररने । 
• आिशयक बयिस्ला नभए िलापलन खररर प्रकृयला शरुु गररने ।

३. खररर लिलि समिनिी लनयनत्रण वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• िला्सलािलान लनिलाथिण कलायथि सेिला खररर ि्ला परलािशथि सेिला खररर गनने कलायथि सलािथिजलनक खरररऐन लनयिलाि्ीिला 

िोलकए्बिोलजि खररर िू् यको आिलारिला ्बो्पत्र, लस्िनरी ररभलाउपत्र, सो्झ ैखररर, उपभोक्ला सलिलि, 
अिलानि ्गलायिकला िोलकएको खररर लिलि ्छनौट गरीखररर कलायथि गररने्छ। 

• कलाननूद्वलारला कर न्लागने िला कर ्ुछट भएको रकिसमि िला रगुथिि क्षेत्र भनी िोकेको लज््लाको खररर कलायथि ्बलाहके 
स्लायी ्ेखला नम्बर र िू् य अलभिलृद् कर रिलाथि प्रिलाणपत्र प्रलाप्त गरेकला वयलक्, फिथि, संस्ला्बलाट खररर गररने्छ।

• िला्सलािलान लनिलाथिण कलायथि र सेिला खररर कलायथि गरलाथि प्रलिसपिलाथि लसलिि हुने गरी टुरिला टुरिला पलारी खररर गररने ्ैछन ।
• खरररको ्लालग आिशयक ्बजेट र लनिलाथिणस््को वयिस्ला नभई खररर सम्बनिी कलाि कलार्बलाही शरुु 

गररने्ैछन । 
• खररर गरलाथि नेपला्िला उतपलालरि िला्सलािलान्लाई प्रला्लिकिला लरइने्छ । 
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• खररर एकलाइ प्रिखु र ्ेखला प्रिखु्े कलायलाथि्यको खररर प्रकृयला लनयिलानसुलार भएकोिलारे लनरनिर सपुररिेक्षण 

गररने्छ ।
४. खररर लिलि र सो को लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको हुने्छ ।
५. खररर लिलि सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट हुने्छ । 

१२.४ बो्पत्र समबनिी िनरनत्रण कलार्यिरिि 
१. ्बो्पत्र सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिलिलि सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• ्बो्पत्र सम्बनिी िोलकएको प्रलरियला, ्रण र कलायथिलिलि पला्नला गरलन्छ । 
• ्बो्पत्र आह्लान गरलाथि िोलकए ्बिोलजिको खररर कलागजलाि ि्ला शिथि ्छनौट गरी सू् नला आह्लान गररने्छ । 
• ्बो्पत्र आह्लानको सू् नला कलाननू्े िोलकए ्बिोलजि प्रकलाशन गररने्छ । 
• ्बो्पत्र खो्ने, परीक्षण गनने कलायथि कलाननूद्वलारला िोलकए ्बिोलजि गररने्छ ।
• खररर कलाननू ्बिोलजि ्बो्पत्रको िू् यलाङ्कन गरलाई िो्पत्र सिीकृि गररने्छ । 

२. ्बो्पत्र सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिलिलि संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• ्बो्पत्र सम्बनिी ्रण्बद् प्रलरियला ि्ला कलायथिलिलि पला्नला नगररने। 
• खु् ्ला र भरेभलाि रहीि िो्पत्र प्रलरियला नअपनलाइने । 
• सिीकृि ्बो्पत्र सम्बनिी कलागजलाि ि्ला शिथिहरु ्छनौट नगरी ्बो्पत्र आह्लान गररने ।
•  ्बो्पत्रको सू् नला सलािथिजलनक नहुने। 
• ्बो्पत्रको सू् नला िोलकएको कलायलाथि्यको िे्बसलाइटिला नरलालखने। ्बो्पत्र खो्ने र परीक्षण गनने कलायथि ऐनको 

प्रलाििलान ्बिोलजि नगररने । 
• ्बो्पत्रको िू् यलाङ्कन िोलकए ्बिोलजि सलिलि्बलाट नहुने । 
• ्बो्पत्र सिीकृलि िोलकएको िहको अलिकलारी्बलाट नगररने ।
• ्बो्पत्र सिीकृि गरलाथि कलायथि प्रकृयला परूला नगररने। 

३. ्बो्पत्र सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिलिलि वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
िला्सलािलान, िनिला्यण कलार्य रला सेरला आिद रो्पत्रद्लारला खररद गदला्य िनमन कलार्य गररने् ।

• िोलकए ्बिोलजि रकि िला खररर प्रकृलि अनसुलार ्बो्पत्रको प्रकृयला ्रण र पिुथि योगयिला सम्बनिी प्रलरियलाहरु 
अि्मिन गररने्छ। 

• ्बो्पत्र सम्बनिी आिशयक कलागजलाि र कलायथिलिलि अपनलाई ्बो्पत्र आह्लान गररने्छ ।
• योगय ्बो्पत्ररलािला्लाइथि लिनला भरेभलाि खररर प्रकृयलािला सहभलागी हुने सिलान अिसर प्ररलान गररने्छ ।
• लजमििेलार अलिकृि र खररर एकलाइथि प्रिखु ्े िो्पत्र प्रकृयलािलारे सलुनलचिि गरी िो्पत्र कलायथि अलघ ि्डलाइने्छ ।
• खररर सम्झौिला ्छनौट गरलाथि सलािथिजलनक खररर अनगुिन कलायलाथि्य्बलाट जलारी भएको निनुला ्बो्पत्र सम्बनिी 

कलागजलाि्लाई आिलार ल्इने्छ। 
• सलािथिजलनक खररर अनगुिन कलायलाथि्य्बलाट निनूला कलागजलाि जलारी नभएको अिस्लािला  आफु्लाइथि आिशयक 

परेको खररर कलायथिको सम्झौिला सलहिको कलागजलाि ियलार गररने्छ ।
• खररर एकलाइ प्रिखु्े ्बो्पत्र आह्लान गनुथि अगलािै उपयकु् ्बो्पत्र सम्बनिी कलागजलाि ्छनौट गररएको सलुनलचिि 

गरी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट सिीकृि गरलाइने्छ। 
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• खररर लनयिलाि्ीिला उ््ेलखि कुरलाहरु खु् लाई ्बो्पत्र िला पिूथि योगयिला लनिलाथिरणको प्रसिलाि आह्लानको सू् नला 

रलालषट्य सिरको रलैनक पत्र पलत्रकलािला प्रकलाशन गररने्छ । 
• अनिरलाथिलषट्य सिरको ्बो्पत्रको हकिला अनिरलाथिलषट्य सञ्लार िलाधयििला सििे प्रकलाशन गररने्छ ।
• ्बो्पत्रको सू् नला स्लानीय िहको िे्बसलाइटिला रलालखने्छ । 
• ्बो्पत्रको सू् नला सलािथिजलनक खररर अनगुिन कलायलाथि्यको िे्बसलाईटिला रलाखन सलकने्छ। 
• खररर एकलाइ प्रिखु्े उक् ्बिोलजि सञ्लार िलाधयि्बलाट सू् नला प्रकलालशि गरलाउने्छ। 
• लजमििेलार अलिकृि र खररर एकलाइ प्रिखु्े लनयिलाि्ीको वयिस्ला परूला भएको सलुनलचिि भए पल्छ िो्पत्र 

कलायथि अलघ िढलाउने्छ ।
रो्पत्र खोलदला र परीषिण गदला्य िनमन कलार्य गररने्
• ्बो्पत्र पेश गनने अलनिि लिलि र सिय सिलाप्त भएको ् गत्त ैसोही लरन ्बो्पत्र सम्बनिी कलागजलाििला उ््ेलखि 

सिय र स्लानिला िोलकए ्बिोलजि प्रलरियलाहरु अपनलाई ्बो्पत्रहरु खोल्ने्छ ।
• खोल्एको ्बो्पत्र सम्बनिी कलागजलाििला जिलानि रकि (लि्ड ्बण्ड) र आिशयक कलागजलाि पेश भएको यलकन 

गरी िु् ु् कला ियलार गररने्छ । 
• उप्बि भएसमि ्बो्पत्ररलािला, लनजकला प्रलिलनलि िला नलजकको कलायलाथि्यको प्रलिलनलिको सहभलालगिला 

गरलाइथिने्छ ।
बो्पत्र सरीकृितिला िनमन कलार्यिरिि अपनलाइने्
• खररर कलाननू ्बिोलजि ग्लाह्य िला योगय ्बो्पत्रहरु िू् यलाङ्कन प्रलरियलािला सिलािेश गरी्बो्पत्र िू् यलाङ्कन 

सलिलि्बलाट िू् यलाङ्कन गरलाइने्छ ।
• ्बो्पत्रको िू् यलाङ्कन गरलाथि सोको आिलार र िररकला सििे खु् ने गरी सलिलि्बलाट प्रलििेरन प्रलाप्त गररने्छ ।
• सलिलिको लसफलाररसिला नयनूिि िू् यलाङ्लकि सलारभिूरुपिला प्रभलािग्लाही ्बो्पत्र अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्बलाट 

खररर कलाननू ्बिोलजि सिीकृि गररने्छ। 
• ्बो्पत्र ्छनौट भएको ्बो्पत्ररलािला्लाई ्बो्पत्र सिीकृि गनने आशयपत्र लरइने्छ ।
• िोलकएको सियलभत्रै ्बो्पत्र िू् यलाङ्कन प्रलरियला समपनन गररने्छ।
• खररर शलाखला प्रिखु्े खररर प्रकृयला परूला भएको सलुनलचिि गरी सिीकृि गरलाउने्छ । 

४. ्बो्पत्र कलायथिलिलि र सो को लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको हुने्छ ।
५. ्बो्पत्र कलायथिलिलि र सो को लनयनत्रण कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट हुने ्छ ।

१२.५ खररद कलार्यिला सचूनला प्रिरििको प्ररोग
१. खररर कलायथििला सू् नला प्रलिलिको प्रयोग सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ। 

• खररर सम्बनिी ि्थयलाङ्क ि्ला सू् नलाहरु एिि ्कलागजलाि कमपयटूर प्रणला्ीिला अधयलािलिक  गरर रलालखने्छ । 
• कलाननूद्वलारला िोलकए ्बिोलजि लिद्यिुीय सञ्लारको िलाधयि्बलाट खररर कलारिलाही गररने्छ । 
• खररर सम्झौिला गरलाथि िोलकए ्बिोलजिको आिशयक प्रलरियला परूला गररने्छ । 

२. खररर कलायथििला सू् नला प्रलिलिको प्रयोग संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• खररर सम्बनिी ि्थयलाङ्क, सू् नला एिि ्कलागजलाि िोलकएको कमपयटूर प्रणला्ीिला नरलालखने र अधयलािलिक 

नगररने 
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• िोलकए ्बिोलजि लिद्यिुीय सञ्लारको िलाधयि्बलाट खररर सम्बनिी कलारिलाही नगररने ।
• खररर सम्झौिला गनने कलायथि िोलकए ्बिोलजि नगररने ।
• कलायथि समपलारन जिलानि नल्ने। 
• िोलकएको अिस्लािला जिलानि जफि नगररने । 

३. खररर कलायथििला सू् नला प्रलिलिको प्रयोग वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• खररर एकलाइ प्रिखु्े खररर सम्बनिी कलागजलाि, ि्थयलाङ्क, सू् नला (खररर योजनला ियलारी, खररर आिशयकिलाको 

लनिलाथिरण, आपलूिथिकिलाथिको िौजरुला सू् ी, ्लागि अनिुलान ि्ला खररर कलागजलाि ियलार गनने, खररर पयलाकेज 
लनिलाथिरण गनने, सपेलशलफकेशन िोकने आलर) ियलार गनथि िोलकएको सफटिेयर िला कमपयटूर प्रणला्ी उपयोग गनने र 
सरुलक्षि ि्ला अधयलािलिक रुपिला रलाखने प्रिनि गररने्छ। 

• लिद्यिुीय िलाधयि्बलाट खररर कलारिलाही गरलाथि सलािथिजलनक खररर अनगुिन कलायलाथि्यको cflwsfl/s ljB'tLo 
vl/b k|0ffnldf cfj4 eO{ ;f] kf]6{ndf btf{ eO{ vl/b sf/f]jf/ ;~rfng ul/g]5 . 

• ;fj{hlgs vl/b P]g lgodfjnL adf]lhd tf]lsPsf] /sdeGbf a9Lsf] lgdf{0f sfo{ jf 
dfn;dfg tyf k/fdz{ ;]jf vl/b ubf{ clgjfo{ ?kdf ljB'tLo vl/b k|0ffnLaf6 ul/g]5 .

vl/b ;Demf}tf ubf{ lgDg lgogq0f k|lqmof cKgfOg]5 .
• k'm6s/ vl/b afx]ssf] vl/b ;DaGwdf vl/b P]g lgodsf] clwgdf /xL vl/b ;Demf}tf 
ul/g]5 .

• vl/b ;Demf}tf ubf{ vl/b sfuhftdf pNn]lvt zt{x? ;dfj]z ul/g]5 .
• vl/b ;Demf}tf ug'{ cl3 vl/b P]g adf]lhd tf]lsPsf] 9fFrfsf] sfo{;Dkfbg hdfgt 
lnOg]5 . ;Demf}tf ug]{n] ;Demf}tf adf]lhd sfd z'? gu/]df, aLr}df 5f]8]sf] jf ;Demf}tf 
adf]lhd sfdsf] k|ult gu/]df vl/b sfg"g adf]lhd sf/jfxL u/L ;Demf}tf cGTo u/L k|fKt 
sfo{ ;Dkfbg hdfgt hkmt ul/g]5 .

• ;Demf}tfsf] zt{df Joj:yf eP adf]lhd dfq kl/rfng k]ZsL -df]ljnfO{h];g P8efG;_ a}+s 
hdfgt clu|d ?kdf lnO{ dfq lbOg]5 .

• a}+s hdfgtsf] Dofb lgoGq0fvftf /fvL lgoldt lgu/fgL u/L Dofb ;dfKt gxF'b} gljs/0f 
u/fOg]5 .

४. खररर कलायथििला सू् नला प्रलिलिको प्रयोग सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखु र सू् नला  प्रलिलि अलिकृिको 
हुने्छ ।

%= vl/b sfo{df ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 x'g]5 .
१२.६ िस्बनदी दर्भलाउपत्र र सोिै खररद 

१. लस््बनरी ररभलाउपत्र र सो्झ ैखररर सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।
•  लस््बनरी ररभलाउपत्र्बलाट खररर गरलाथि खररर कलाननूिला िोलकएको प्रकृयला परूला गररने्छ।
•  सो्झ ैखररर सम्बनिी कलायथि िोलकए ्बिोलजिको अिस्लािला िलात्र गररने्छ । 

२. लस््बनरी ररभलाउपत्र र सो्झ ैखररर संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।
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• खररर कलाननूको ररभलाउपत्र सम्बनिी कलायथिलिलि पला्नला नगररने । 
• ररभलाउपत्रको सू् नला िोलकए ्बिोलजि सलािथिजलनक नहुने
• सो्झ ैखररर गरलाथि खररर ऐन लनयिलाि्ीको आिशयक प्रलरियला पला्नला नगररने ।

#= l;naGbL b/efpkq / ;f]e}m vl/b Jojl:yt agfpg b]xfosf pkfox? cjnDng ul/g]5 .
िस्बनदी दर्भलाउपत्रबलाट खररद गदला्य िनमन िनरनत्रण प्रिक्ररला अपनलाइने्
• खररर ऐन लनयिलाि्ीिला िोलकए ्बिोलजि २० ्लाख रुपैंयलाको रकिगि सीिलालभत्र रही िलात्र िला्सलािलान, 

लनिलाथिण कलायथि िला अनय सेिला लस््बनरी ररभलाउपत्रद्वलारला खररर गररने्छ । 
• लस््बनरी ररभलाउपत्र िलाग गनुथि अलघ खररर गनने िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि िला सेिलाको सपेलसलफकेशन, गणुसिर, 

पररिलाण, आपलूिथिकला शिथिहरु र सिय ि्ला आिशयक कुरलाहरु खु् लाई ररभलाउपत्र फलारलाि ियलार गररने्छ । 
• लस््बनरी ररभलाउपत्रको आह्लानको सू् नला रलालषट्य िला स्लानीयसिरको पत्रपलत्रकलािला िोलकएको अिलि लरई 

सू् नला प्रकलाशन गररने्छ । 
• लनिलाथिण कलायथि, िला्सलािलान िला परलािशथि सेिलाको सो्झ ैखररर गनने कलायथि सलािथिजलनक खररर ऐन लनयिलाि्ीिला 

उ््ेलखि रकिगि सीिलालभत्र रही िोलकएको अिस्ला िला लिशषे पररलस्लििला dfq ul/g]5 .
• सो्झ ैखररर गनुथिपरलाथि िौजरुला सू् ीिला रहकेला कमिीिला िीन्बटला आपलूिथिकिलाथि िला सेिला प्ररलायक्बलाट प्रसिलाि ल्एर 

िलात्र खररर गररने्छ । 
• सो्झ ैखररर गरलाथि एक आल थ्िक िषथििला खररर कलाननू्े िोकेको रकिभनरला ्बढी रकि हुने गरी एउटै वयलक्, फिथि, 

कमपनी िला संस्ला्बलाट पटक पटक खररर गररने्ैछन । 
• सो्झ ैखरररकला ्लालग आपलूिथिकिलाथि िला सेिला प्ररलायकको िौजरुला सू् ी अद्यलािलिक गररने्छ । 

४. लस््बनरी ररभलाउपत्र र सो्झ ैखररर सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको x'g]5 .
५. लस््बनरी ररभलाउपत्र र सो्झ ैखररर सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट हुने्छ । 

१२.७ अनर खररद प्रकृरला समबनिी िनरनत्रण कलार्यिरिि
१. अनय खररर प्रकृयला सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिलिलि सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन ul/g]5 .

• pkef]Qmf ;ldlt, u}/;/sf/L ;+:yf / cdfgtaf6 vl/b sfo{ u/fpFbf sfg"gdf tf]lsPsf] 
cj:yfdf dfq u/fpg' kg]{ .

@= cGo vl/b k|lqmof ;DaGwL lgoGq0f sfo{ljlw ;+be{df b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .
• vl/b sfg"g ljk/Lt pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 sfo{ u/fpg] .
• pkef]Qmf ;ldltn] 7]s]bf/af6 sfd u/fpg] .
• ;ldltdf u}/ pkef]Qmf ;+nUg x'g] .

#= cGo vl/b k|lqmof ;DaGwL lgoGq0f sfo{ljlw Jojl:yt agfpg b]xfosf pkfox? cjnDjg 
ul/g]5 .

o; vl/bdf lgDg lgoGq0f k|lqmof ckgfpg] M
• pkef]Qmf ;ldlt jf nfeu|fxL ;d'bfoaf6 lgdf{0f sfo{ u/fpFbf sfddf ldtJolotf, 
u'0f:t/Lotf jf lbuf]kg clea[l4 x'g] jf kl/of]hgfn] /f]huf/Lsf] ;[hgf ug]{ / nfeu|fxL 
;d'bfonfO{ ;xefuL u/fpg] jf ;fdfGo k|s[ltsf] ;fgf / dd{t ;Def/sf] sfd dfq vl/b 
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P]g lgodfjnL adf]lhd tf]lsPsf] /sdleq /xL u/fOg]5 .
• pkef]Qmf ;ldltn] kfngf ug]{ cfrf/;+lxtfsf] lgdf{0f / ;f]sf] kfngfdf s8fO ul/g]5 .
• ;Dkfbg u/]sf] sfdsf] cg'udg / d"Nofª\sg k|efjsf/L agfOg]5 .
• sfo{/t hgzlQmaf6 ug{ g;lsg] hgr]tgf;DaGwL cled'vLs/0f tflnd, ;jlns/0f, d"n 
k|jfxLs/0f h:tf sfo{ :ki6 sf/0f / cf}lrTo v'nfO{ u}/;/sf/L ;+:yfaf6 u/fOg]5 .

• ;fdfGo k|s[ltsf] dd{t ;Def/, ;fgfltgf lgoldt sfo{ jf ;/;kmfO{ h:tf sfo{ cdfgtaf6 
ug{ Ps tx dflysf] clwsf/Lsf] k"j{ :jLs[lt lnOg]5 .

• pk/f]Qm sfd u/fpg] ;DaGwL vl/b sfg"gsf] k|fjwfg kfngf ul/g]5 .
$= अनय खररर प्रकृयला सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिलिलि ;DaGwL k|d'v lhdd]jf/L vl/b OsfO k|d'vsf] 

x'g]5 .
%= cGo vl/b k|lqmof ;DaGwL lgoGq0f sfo{ljlw sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 

x'g]5 .
!@=*= vl/b sfo{sf] k/LIf0f tyf e'QmfgL l;kmfl/; ;DaGwL lgoGq0f 
!= vl/b sfo{sf] k/LIf0f tyf e'QmfgL l;kmfl/; ;DaGwL lgoGq0f ;DaGwdf b]xfosf gLlt 

cjnDjg ul/g]5 .
• lgdf{0f sfo{ / dfn;fdfg tf]lsP adf]lhd hfFr u/]/ dfq :jLsf/ ug'{ kg]{ .
• lanljhssf] e'QmfgL vl/b P]g, lgodfjnL / ;Demf}tfdf tf]lsPsf] sfo{ljlw k"/f ePkl5 
dfq lbg'kg]{ .

@= vl/b sfo{sf] k/LIf0f tyf e'QmfgL l;kmfl/; ;DaGwL lgoGq0f b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] 
b]lvG5 .

• lgdf{0f sfo{ / dfn;fdfgsf] hfFr k|lqmof k"/f gu/L :jLsf/ ul/g] .
• vl/b ;DaGwL cfjZos sfuhft tyf k|lqmofx? k"/f gul/g] .
• k|lqmof k"/f gePtfklg e'QmfgLsf] l;kmfl/; lbOg] .

#= vl/b sfo{sf] k/LIf0f tyf e'QmfgL l;kmfl/; ;DaGwL lgoGq0f Jojl:yt agfpg b]xfosf 
pkfox? cjnDjg ul/g]5 .

• cfk"lt{ ul/Psf dfn;fdfg ;Demf}tfdf pNn]lvt :k]l;lkms]zg / u'0f:t/ adf]lhdsf] eP 
gePsf] clgjfo{ ?kdf lg/LIf0f jf k/LIf0f ug]{ u/fOg]5 .

• ;DkGg lgdf{0f sfo{, cfk"lt{ ePsf] dfn;fdfg jf k|bfg ul/Psf] ;]jf :jLsf/ ubf{ vl/b 
lgodfjnL adf]lhdsf s'/f ;dfj]z u/L sfo{ :jLsf/ k|ltj]bg tof/ ug]{ u/fOg]5 .

vl/b sfo{sf] e'QmfgL ubf{ lgDg k|lqmof ckgfOg]5 
• खररर सम्बनिी ल्ब् लिजकको भकु्लानी लररंला खररर सम्झौिलाको अिीनिला कलायथि िला सम्झौिला र करलारकला शिथि 

परूला भएको यलकन गरी िलात्र लसफलाररस गररने्छ । 
• रलनङ ल्ब् िला अनय कुनै लि्को भकु्लानी गरलाथि सम्बलनिि्बलाट खररर सम्झौिला ्बिोलजि आिशयक कलागजलाि 

पेश गनथि ्गलाइने्छ । 
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• पेश भएको ल्ब् ल्बजक र कलागजलाि सम्बलनिि अलिकलारी्े िोलकएको अिलिलभत्र नै भकु्लानीको ्लालग 

लसफलाररस गररने्छ । 
• लजमििेलार अलिकलारी्े प्रकृयला परूला भएको सलुनलचिि गरी भकु्लानी सिीकृि गनने सम्बलनिि शलाखला्े आिशयक 

प्रलरियला परूला भएको सलुनलचिि गररने्छ । 
$= खररर कलायथिको परीक्षण ि्ला भकु्लानी लसफलाररस सम्बनिी लनयनत्रण प्रिखु लजमििेलारी खररर इकलाइ प्रिखुको 

हुने्छ । 
%= खररर कलायथिको परीक्षण ि्ला भकु्लानी लसफलाररस सम्बनिी लनयनत्रण कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि 

र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ।
१३. प्रितरधि खच्य त्ला ्ुभक्लानी िदन बलँाकी िहसलारको िनरनत्रण
!= k|ltj4 vr{ tyf e'QmfgL lbg afFsL lx;fjsf] lgoGq0f ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDjg 

ul/g]5 .
• लित्तीय स्ोिको ्बलहथिगिन हुने प्रलििद् ख्थि रलालयतिको पलह्लान गरलन्छ । 
• आनिररक ि्ला िैरलेशक ऋण रलालयतिको पलह्लान गररने्छ । 
• कलाननूी वयिस्ला िला लनणथिय ्ेबगर आल थ्िक रलालयति सजृनला गनने र ्बजेटभनरला ्बढी ख्थि हुने गरी रलालयति ;[hgf 
ug]{ sfo{ ul/g] 5}g . 

• आगलािी िषथिको ्बजेट ियलार गरलाथि सजृनला भएकला प्रलििद् रलालयति ि्ला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लहसलाि्लाई ;dfj]z 
ul/g]5 .

• प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी ्बलँाकी रकि िलालषथिक कलायथिरिििला सिलािेश भएको आिलारिला िलात्र भकु्लानी lbOg]5 .
@= प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लहसलािको लनयनत्रण संरभथििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन ;Sg] b]lvg5 .

• लित्तीय स्ोिको ्बलहथिगिन हुने प्रलििद् ख्थि रलालयतिको पलह्लान नगररने । 
• ऋण रलालयतिको पलह्लान उपयकु् लकलसि्े नगररने .
• ऋणको सलँािला वयलाज भकु्लानीको ्ेखला नरलालखने .
• प्रलििद् ख्थि रलालयतिको ्ेखला tf]lsP adf]lhssf] 9fFrfdf नरलालखने।
• कलाननूी वयिस्ला िला लनणथिय ्ेबगर आल थ्िक रलालयति पनने लिषयिला लनणथिय ल्ने । 
• ्बजेटको सीिलाभनरला ्बढी ख्थि गरी अककोिषथ्ि लाई रलालयति श्जृनला गनने । 
• प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी ्बलँाकी रकि िलालषथिक ्बजेट ियलार गरलाथि सिलािेश नगररने । 
• िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिििला सिलािेश नभएको प्रलििद् ख्थि ि्ला लिगिको कलायथिरिि ख्थि भकु्लानी lbg] .

#= प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लहसलािको लनयनत्रण वयिलस्ि ्बनलाउन रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन 
गररने्छ । 

आि ््यक कलारोरलार स्चला्न समरनििला तोिकएको रकि्भनदला िलाि्कला िनमन बिोिजिको खच्यहरु 
प्रितरधि खच्य दलािरतरको रुपिला सिलारेश गररने् ।
• िला्सलािलान िला सेिला प्रलाप्त भई सकेको िला सम्झौिला र करलार अनरुुप भकु्लानी लरन पनने रकि, 
• खररर सम्झौिला र करलार गरे िलापि प्रलाप्त हुने िला्सलािलान, लनिलाथिण कलायथि ि्ला सेिला िलापि लसजथिनला भएको bfloTj 
jf k|ltj4 /sd,
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• कुनै सम्झौिला ्बलापि प्रतयेक िषथि ्ब्ुझलाउन ुपनने शु् क, रसिरु िलापिको रकि, 
• खररर सम्झौिला िला कलायलाथिरशे ्बिोलजि लिनुथिपनने गरी सजृनला भएको परुसकलार, क्षलिपलूिथि जसिला रकि ।

आनतररक त्ला बैदेिशक ऋण समबनिी समिौतलाहरुको अधरलारििक रुपिला अि्भ्ेख रलािखने्।
• आनिररक ि्ला ्ैबरलेशक ऋण सम्झौिलािला उ््ेलखि भकु्लानी िलाल्कला ्बिोलजि लिनुथिपनने सलँािला वयलाज ि्ला 

अनय ख्थि ्गलायिको रलालयति रकिहरुको पलह्लान गरी लहसलािको िोलकए ्बिोलजि n]vf /flvg]5 .
• प्रलििद् ख्थि रलालयतिको ्ेखला अलनिलायथि रुपिला रलालखने्छ । 
• प्रलििद् ख्थि रलालयतिको ्ेखला िोलकए ्बिोलजिको ढलँा्लािला रलाखने बयिस्ला लि्लाइने्छ । 
• ्ेखला अधयलािलिक रुपिला रलाखी सोको आिलारिला लित्तीय लििरण ियलार गरी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट 

प्रिलालणि गरलाई रलाखने बयिस्ला गररने्छ । 
• िोलकए ्बिोलजिको प्रलििेरन सम्बलनिि लनकलाय्लाई उप्बि गरलाइने्छ। परलालिकलारी र किथ्ि लारीहरु्लाई 

कलाननू लनयिद्वलारला िोलकएको सलुििला िलात्र प्ररलान गनने । कलाननूद्वलारला िोलकएकोभनरला ्बढी हुने गरी ् प सलुििला लरने 
िला सलालिकको सलुििला िलृद् हुने गरी ्प आल थ्िक रलालयति बयहोरलाथि अलनिलायथि रुपिला आिशयक कलाननू संशोिन 
िला कलाननू ्बिोलजि लनणथिय गरलाइने्छ । 

• लजमििेलार अलिकलारी्े ्ला् ूआल थ्िक िषथिको सिीकृि ्बजेट, कलायथिरििको आिलारिला िलात्र ख्थि गनने / ah]6n] 
gvfDg] u/L j9L vr{ x'g]u/L cfufdL jif{sf] nflu bfloTj >[hgf ul/g] 5}g .

• लिशषे कलारण एिि ्पररलस्लििश ्बजेटभनरला ्बढी ख्थि भएिला यसिो कलारण खो्ी लनणथिय गरलाई ख्थिको ल्ब् 
भपलाथिई ्बिोलजिको रकि खु् लाई भकु्लानी लरन ्बलँाकीको खलािला ि्ला कच्लािलारी सलहि प्रिलालणि गरी रलालखने्छ ।

cfufdL cf=j= sf] ah]6 tyf sfo{qmd tof/ kfbf{ lgDgfg';f/sf] k|ltj4 bfloTj / e'QmfgL lbg 
afFsL /sdx? ;dfa]z ul/g]5 
• lgdf{0f 7]Ssf ;Demf}tf cg';f/ e'QmfgL lbg'kg]{ u/L bflotj ;[hgf ePsf k]ZsL, d'Noa[4 
/sdx?

• :yfgLo txn] lbg'kg]{ Ifltk"lt{, d'cfAhfx?
• cfGtl/s tyf jfXo C0fsf] ;fFjf Aofh jfkt ltg'kg]{ /sdx?,
• k|zf;lgs tyf sd{rf/L vr{ jfkt e'QmfgL bfloTj afFsL /x]sf] /sdx?, sfof{non] cGo 
lgsfonfO{ ltg{ afFsL /x]sf] /sdx?,

• s/ tyf u}/ s/, eG;f/, z'Ns jfkt ltg'{ kg]{ /sdx? cflb .
• ्ला् ूिषथििला सनथि आएको प्रलििद् ख्थि रलालयति ि्ला लिगि िषथिको भकु्लानी ्बलँाकी रकिहरू रहेलाय ्बिोलजि 

िलात्र भकु्लानी लरनेः 
• ्ला् ूसिीकृि िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिििला सिलािेश भएको लिगिको कलायथिरिि ख्थिहरु, प्रिलालणि रलालयति 

लहसलाि िला भकु्लानी लरन ्बलँाकीको खलािला ि्ला कच्लािलारी ि.्े.प.फला.नं.२११ िला सिलािेश भएको रकिहरु, 
• लिगिको प्रलििद् रलालयति रकि िलापि लिनुथिपनने ्प रसिरु ि्ला वयलाजको लहसलाि गरी e'QmfgL ul/g]5 . 

!= प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लहसलािको लनयनत्रण सम्बनििला प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय 
अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन प्रिखुको हने्छ । 

@= प्रलििद् ख्थि ि्ला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लहसलािको लनयनत्रण सम्बनिी कलायथिको अनगुिन
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१४. आकिसिक कलार्य त्ला िरपद् वररस्लापन कलार्यिला खच्य िनरनत्रण 
१४.१ आकिसिक कलार्य त्ला िरपद वररस्लापन कलार्यिला खच्य िनरनत्रण 

१. आकलसिक कलायथि ि्ला लिपर ्वयिस्लापन कलायथििला ख्थि लनयनत्रण सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्मिन गररने्छ । 
• आपिकला्ीन कलायथि ि्ला लिपरको बयिस्लापन गनथि आिशयक संगठनलातिक संर्नला ि्ला कोषको वयिस्ला 

गररने्छ । 
• आपिकला्ीन कलायथि ि्ला लिपर बयिस्लापन सम्बनिी कलायथि गरलाथि सङ्घीय ि्ला प्ररशेकला ;Da4 lgsfo;Fu 
cfjZos ;dGjo sfod ul/g]5 .

• आपिकला्ीन कलायथि सञ्ला्न केनरि्े लिपर बयिस्लापनको कलायथिसञ्ला्न गनने्छ । 
• लिपर ्बयिस्लापन कोषको खलािला सञ्ला्न पलाररशशीरुपिला गररने्छ । 
• आपिकला्ीन योजनला र सेिला सु् लारु योजनला ियलार गरी ्लाग ूगररने्छ।

@= cfsl:ds sfo{ tyf ljkb\ Joj:yfkg sfo{df vr{ lgoGq0f ;DaGwdf b]xfosf जोलखिहरु रहन 
सकने रलेखन्छ।

• आपिकला्ीन कलायथि ि्ला लिपरको बयिस्लापन गनथि संगठनलातिक संर्नलाको बयिस्ला gul/g] .
• आिशयक कोषको वयिस्ला ि्ला कलायथिलिलिहरु ियलार नगररने । 
• आिशयक सिनिय कलायि नगररने। िोलकएको कलाननू र कलायथिलिलिको पला्नला नगररने । 
• कोषको आपिकला्ीन कलायथिसञ्ला्न केनरि्े िोलकएको कलायथिलिलिको पला्नला नगनने । 
• आमरलानी ख्थि रलेखने गरी अधयलािलिक रुपिला अलभ्ेख र लहसलाि नरलालखने । 
• खलािला सञ्ला्न गरलाथि पलाररलशथििला कलायि नगररने । 
• आपिकला्ीन योजनला र सेिला सु् लारु योजनला ियलार नगररने ।

#= आकलसिक कलायथि ि्ला लिपर ् वयिस्लापन कलायथििला ख्थि लनयनत्रण सम्बनििला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन 
गररने्छ । 

आपतकला्ीन कलार्य त्ला िरपदको बररस्लापन गन्य िनमनलानुसलारको वररस्ला गननेः
• स्लानीय लिपर वयिस्लापन सलिलि, ि्डलासिरीय लिपर ् वयिस्लापन सलिलि र आपिकला्ीन केनरि जसिला 

आिशयक संर्नलाको लिकलास ि्ला लिपर ् वयिस्लापन शलाखला िला एकलाइ गठन गरी आिशयक किथ्ि लारीको 
प्रिनि गररने्छ। 

• आिशयक स्ोिसलािनको उप्बििला सलुनलचिि गनथि प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजिको आकलसिक कोष ि्ला लिपर 
वयिस्लापन कोषको वयिस्ला गररने्छ । 

• कोष रकि्लाई वयिलस्ि रुपिला परर्ला्न गनथि आिशयक ऐन, लनयि र कलायथिलिलिहरु ियलार u/L nfu' 
ul/g]5 .

• सङ्घीय ि्ला प्ररशेकला समिद् लनकलायहरुसँग आिशयक समपकथि  ि्ला सिनिय कलायि गररने्छ । 
• कोष सञ्ला्न गनने लनरनेलशकला ि्ला कलायथिलिलिहरु ियलार गरलाथि सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलारको िलागथिरशथिन अनरुुप 

हुने गरी गररने्छ । 
• सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलारको समिद् लनकलायहरुसँग सिनिय ि्ला समपकथि  कलायि रलाखी लिपर ्वयिस्लापन 

सम्बनिी कलायथिरिि िजुथििला र सञ्ला्न गररने्छ।
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• लिपर ्बयिस्लापन समिनिी कलायथिको सू् नला ि्ला ि्थयलाङ्क आरलान प्ररलान गररने्छ । 
िरपद वररस्लापन कोष स्चला्न समरनििला िनमनलानुसलार गररने् .

• लिपर वयिस्लापन कोषिला सम्बलनिि ऐन ि्ला कलायथिलिलि अनसुलार िजेटिलाफथि ि सिीकृि रकि, अनय स्लानीय 
िह्बलाट प्रलाप्त रकि, कोषिला जमिला हुने गरी सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलार्बलाट प्रलाप्त रकि, वयलक् िला संस्ला 
आलर्बलाट प्रलाप्त रकि जमिला गररने्छ। 

• कोषिला जमिला हुने गरी प्रलाप्त िसिगुि सहलायिला ि्ला सलािग्ीहरुको समिनििला कोष सञ्ला्न कलायथिलिलि अनसुलार 
प्र्ल्ि िू् यिला आमरलानी जनलाइने्छ । 

• कोषिला जमिला भएको रकि ि्ला सलािग्ीहरु लिपर ्पिूथि ियलारी, प्रलिकलायथि ि्ला पनूथि्लाभ र पनुस्लाथिपनला कलायथििला 
परर्ला्न गररने्छ । 

• कोषिला जमिला भएको रकि ि्ला सलािग्ीहरुको आमरलानी ख्थि रलेखने गरी अधयलािलिक ?kdf clen]v / 
lx;fn /flvg]5 .

ljkb Joj:yfkg sfo{ ubf{ ;DalGwt P]g tyf sfo{ljlwåf/f tf]lsPsf] lgDg कलार्यहरु गररने् ।
• लिपर ्वयिस्लापन सलिलिको लनरनेशन ि्ला सिनियिला कलायथि गररने्छ । 
• प्रभलालिि क्षेत्रको लिपर ्सम्बनिी सू् नला सङ्क्न गररने्छ । 
• लिपर ्वयिस्लापन सलिलिको सिनियिला स्लानीय िहिला कलायथिरि सरकलारी ि्ला गैरसरकलारी लनकलाय, नलागररक 

सिलाज र नीलज क्षेत्रसँग लिपर ्प्रलिकलायथि ि्ला शीघ् पनु्लाथिभकला कलायथि्लाई प्रभलािकलारी ्बनलाउन सिनिय र सहकलायथि 
गररने्छ । 

• लिपर ्प्रलिकलायथि ि्ला पनु्लाथिभकला कलायथि्लाई पलाररशशी, लजमििेलारयकु् र प्रभलािकलारी ्बनलाउन िोलकएको सू् नला 
वयिस्लापन सम्बनिी कलायथि गररने्छ । 

• केनरि्े प्रयोग गनने अलभ्ेख रिलाथि लकिला्ब, ्ग्बकु, सू् नला लििरण फलारलाि, प्रलििेरनको निनूला आलर रलालषट्य 
आपिकला्ीन कलायथिसञ्ला्न केनरि लिपर ्वयिस्लापन कोषको खलािला सञ्ला्न लनमनलानसुलार गररने्छM

• कोषको ्ैबक खलािला प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि िला लनज्े िोकेको अलिकृि र ् ेखला प्रिखु िला लनज्े िोकेको 
किथ्ि लारीको संयकु् रसिखि्बलाट गररने्छ । 

• िसिगुि सहलायिला सलािग्ीको लनकलासला प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि िला लिपर ्वयिस्लापन शलाखला प्रिखु र लजनसी 
शलाखला प्रिखु्बलाट गरलाइने्छ । 

• सलािग्ीको वयिलस्ि अलभ्ेख रलाखी लनकलासला गनने िसिकुो िू् यिला ख्थि जनलाई अलभ्ेख /flvg]5 .
• कोष्लाई लफ्ज नहुने वयिस्ला लि्लाई आििशी कोषको रुपिला सञ्ला्न गररने्छ । 
• िोलकएको रकिभनरला कि िौजरलाि भएिला समपलूिथि गरदै गइने्छ ।

िरपद् वररस्लापन कोषको स्चला्न िनमनलानुसलार गररने्
• कोषको रकि प्र्ल्ि कलाननूको अलिनिला रही ख्थि गररने्छ । 
• कोषिला जमिला भएको रकि कलायलाथि्यको लनयलिि प्रशलासलनक ख्थि वयहोनथि, परलालिकलारी ि्ला किथ्ि लारी ि्ि 

भत्तला ि्ला भ्रिण ख्थि, ्नरला उपहलार लरन्लाई उपयोग गररने्ैछन । 
• कोषको ्ेखला िोलकएको ढलँा्लािला रलाखी सलािथिजलनक गररने्छ । 
• कोषको आय वयय खु् ने गरी िलालषथिक प्रलििेरन ियलार गरी कलायथिपलाल्कला िलाफथि ि गलाउँ िला नगर सभलािला पेश 
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गररने्छ। 
• आपिकला्ीन योजनला्लाई िलालषथिक योजनलाको अलभनन अङ्ग ्बनलाइने्छ । 
• आपिकला्ीन योजनला र सेिला सु् लारु योजनला ियलार गरी ्लाग ूगररने्छ । 
• आिलिक योजनला िजुथििला गरलाथि आपिकला्ीन योजनला सिलािेश गरी िलालषथिकयोजनला िलाफथि ि sfof{Gjogdf 
NofOg]5 .

• योजनला ियलारी र कलायलाथिनियनिला अनय स्लानीय िह, प्ररशे ि्ला सङ्घीय सरकलारकला लनकलायसँग आिशयक 
सहकलायथि र सिनिय गररने्छ । 

• लिपरकला सियिला अतयलािशयक सेिला सु् लारु गनथि आिशयक स्ोि वयिस्ला गरी कलायथि सञ्ला्न गररने्छ ।
$= cfsl:ds sfo{ tyf ljkb\ Joj:yfkg sfo{df vr{ lgoGq0f ;DaGwdf k|d'v लजमििेलारी प्रिखु 

प्रशलासकीय अलिकृि र आल थ्िक प्रशलासन प्रिखुको हने्छ । 
५. आकलसिक कलायथि ि्ला लिपर ् वयिस्लापन कलायथििला ख्थि लनयनत्रण सम्बनििला सम्बनिी sfo{sf] cg'udg 

sfo{kflnsf / ;'zf;g ;ldltaf6 x'g]5 .
१४.२ िनकलार र रनत्र उपकरणको स्चला्न त्ला वररस्लापन
!= लनकलाय र यनत्र उपकरणको सञ्ला्न ि्ला वयिस्लापन सम्बनििला रहेलायकला नीलि cjnDjg ul/g]5 .

• लिपर बयिस्लापनकला ्लालग सरुक्षला लनकलाय ि्ला सरोकलारिला्लासँग सिनिय गररने्छ । 
• लिपर बयिस्लापन कलायथििला प्रयोग हुने िलारुणयनत्र, एमिु् ेनस ् गलायिकला सलािनको उल्ि बयिस्लापन गररने्छ । 
• िलारुणयनत्र, एम्बु् ेनस जसिला सलािनहरुको सञ्ला्निला अनय स्लानीय िहसँग ्लागि सला्झरेलारी ul/g]5 .

२. लनकलाय र यनत्र उपकरणको सञ्ला्न ि्ला वयिस्लापन सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु /xg ;Sg] b]lvG5 .
• लिपर बयिस्लापनिला सरुक्षला लनकलाय ि्ला अनय लनकलायसँग आिशयक सिनिय नगररने । 
• खोज उद्लार कलायथििला सिनिय नहुने । 
• िलारुणयनत्र, एमिु् ेनस ियलारी अिस्लािला नरहने ।
• एक्ै्े प्र्बनि गरलाथि ्लागि ्बढी भ ैसमभलावय नहुने ।
• एमिु् ेनस जसिला सलािनको ररुुपयोग हुने ।

#= lgsfo / oGq pks/0fsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwdf b]xfosf pkfox? अि्मिन 
गररने्छ।

• िलाढी, पलहरो, आगजनी, भकूमप, अलििषृ्टी, रोग, िहलािलारी जसिला लिपरक्ो खोज, उद्लार र रलाहि लििरण 
कलायथििला आिशयक स्ोि सलािन जटुलाउनको ् लालग स्लानीय रुपिला उप्बि हुन सकने सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलार 
िलािहिकला सरुक्षला लनकलायहरुसँग सम्बनि स्लालपि गररने्छ ।

• vf]h tyf p4f/ sfo{df ;ª\3Lo tyf k|b]z ;/sf/ dftxtsf pknAw ;'/Iff लनकलायहरुसँग 
आिशयक सहयोग िलाग गरी ितकला् खोज उद्लार कलायथि सिनियलातिक 9ª\uaf6 cl3 a9fOg]5 .

• खोज ि्ला उद्लार र रलाहि लििरण कलायथििला आफू िलािहिको नगर प्रहरी ि्ला ि्ला स्लानीय सङ्घ संस्ला, 
सिरूलाय, नलागररक सिलाज सििेको सहयोग ल्ई सिनियलातिक ढङ्ग्बलाट परर्ला्न गररने्छ । 

• लिपर ् वयिस्लापनिला उपयोग भएको िलानिीय, लजनसी र नगरी स्ोि सलािनको उल्ि अलभ्ेख रलालखने्छ। 
लिपर ्बयिस्लापन सलिलि्े लिपर ्बयिस्लापन समिनिी कलायथिको प्रगलि लििरण सङ्घीय ि्ला प्ररशे लनकलायिला 
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पठलाइने्छ । 
• लिपर बयिस्लापनिला प्रयोग हुने िलारुणयनत्र, एमिु् ेनसको आिशयक ििथिि समभलार गरी ियलारी अिस्लािला 

रलालखने्छ । 
• लिपर ्कलायथििला सङ्घीय र प्ररशे सरकलार िलािहिकला लनकलाय र स्लानीय संघ संस्ला र लनजीक्षेत्र्बलाट स्लानीय रुपिला 

उप्बि हुन सकने िलारुणयनत्र, एमिु् ेनस र उपकरण ि्ला उद्लार सलािग्ी उपकरणहरुिलारे आिशयक जलानकलारी 
रलालखने्छ । 

• सिैसँग आिशयक सिनिय कलायि गरी लिपर बयिस्लापन कलायथििला िलारुणयनत्र, एम्बु् ेनस र pks/0f tyf 
p4f/ ;fdfu|L tyf pks/0fx? ;d"lrt pkof]u ug]{ u/fpg] Joj:yf लि्लाइने्छ । 

• िलारुणयनत्र, एमिु् ेनस र यनत्र उपकरण प्रयोगको अलभ्ेख रलाखने बयिस्ला गररने्छ ।
रलारुणरनत्र, एमरु्ेनस जसतला सलािनहरु स्चला्न त्ला वररस्लापन िनमनलानुसलार गररने्

• यनत्र उपकरण प्रलाप्तीिला ्लागि सला्झरेलारीकला ्लालग अनय स्लानीय िहसँग सिनिय गररने्छ । 
• सलािन सञ्ला्निला ्लागि सला्झरेलारीको कलायथिलिलि ्बनलाई कलायथिसञ्ला्न गररने्छ । 
• उपयोग सम्बनिी आिशयक रणनीलि ्बनलाइ ्लाग ूगररने्छ।

$= लनकलाय र यनत्र उपकरणको सञ्ला्न ि्ला वयिस्लापन सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि 
र लिपर ्वयिस्लापन सलिलिको हुने्छ। 

%= लनकलाय र यनत्र उपकरणको सञ्ला्न ि्ला वयिस्लापन सम्बनिी कलायथिको अनगुिन कलायथिपलाल्कला र सशुलासन 
सलिलि्बलाट हुने्छ।

१५. समपित्त त्ला िजनसी वररस्लापन समबनिी िनरनत्रण 
१५.१ समपित्त त्ला िजनसी वररस्लापन समबनिी िनरनत्रण

१. समपलत्त ि्ला लजनसी वयिस्लापन सम्बनिी लनयनत्रण सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन ul/g]5 .
• सहलायिला िला हसिलानिरण भई प्रलाप्त हुने सिै लजनसी सलािलानहरु आमरलानी ्बलँालिने्छ । 
• कलायलाथि्यिला प्रलाप्त सिै प्रकलारको लजनसी िला्सलािलान जलँा् एिि ्रलालख्ला गरी ्गि अधयलािलिक गररने्छ।
• लजनसी सलािलानको िू् य खु् लाइने्छ ।
• लजनसी सलािलानको स्ेसिला कलाननूद्लारला िोलकएको ढलँा्लािला रलालखने्छ ।

@= ;DklQ tyf lhG;L Joj:yfkg ;DaGwL lgoGq0fdf b]xfosf hf]lvdx? /xg ;Sg] b]lvG5 .
• सलािलानको सपेलशलफकेशन र अिस्ला नजलँाल्ने सलािलानको लजनसी रलालख्ला नगररने । 
• प्रलाप्त सलािलान आमरलानी न्बलँालिने । 
• लजनसी रलालख्ला प्रलििेरन ियलार नगररने
• लजनसी सलािलानको िू् य कलायि नगररने ि्ला नखु् लाइने ।
• लजनसी सलािलानको स्ेसिला रलालखए िलापलन िोलकएको ढलाँ्लािला नरलालखने

समपित्त त्ला िजनसी वररस्लापन समबनिी िनरनत्रण समबनििला देहलारकला उपलारहरु cjnDjg ul/g]5 .
• खररर गरेको, िसिगुि सहलायिला िला हसिलानिरण भई प्रलाप्त भएको लजनसी सलािलान्लाई सलाि लरनलभत्र लजनसी 

रलालख्ला गररने्छ । 
• प्रलाप्त सलािलान रलालख्ला गरलाथि सलािलानको सपेलशलफकेशन र अिस्ला प्रलालिलिक्बलाट जलँा् गनुथि पनने भए ऊँ्लाउने र 
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सलािलानिला कुनै कैलफयि भए सो सििे जनलाउन ्गलाइने्छ । सलािलान जलँा् गनथि कलायलाथि्यिला प्रलालिलिक किथ्ि लारी 
नभएिला अनय कलायलाथि्यसँग सहयोग ल्ई प्रिलालणि गरलाई लजनसी रलालख्ला गनथि पठलाइने्छ । 

• लजनसी िला्सलािलानको रलालख्ला िला ् गि ख्डला गरलाथि पररिलाण ि्ला पर् िू् यको सला्ै सलािलानको सपेलशलफकेशन, 
उतपलारक कमपनी ि्ला िु् कु, सलाइज ि्ला क्षििला, अनिुलालनि आय,ु प्रलाप्तीको स्ोि, रलाजश् ्ुछट आलरको 
लििरण खु् लाई सलािलानको पलह्लानको ्लालग कोल्ंडग सरुक्षला सििेको बयिस्ला गररने्छ ।

• लजनसी शलाखला्बलाट िला्लासलािलानहरु लनिलाथिररि ढलँा्ला र सियिला रलालख्ला गरी रलालख्ला प्रलििेरन tof/ ul/g]5 .
$= समपलत्त ि्ला लजनसी वयिस्लापन सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र भण्डलार शलाखलाको 

हुने्छ। 
५. समपलत्त ि्ला लजनसी वयिस्लापन सम्बनिी कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ । 

१५.२ िजनसी सलािलानको िजमिेरलारी
!= lhG;L ;fdfgsf] lhDd]jf/L ;DaGwdf b]xfosf gLlt cjnDag ul/g]5 .

• लजनसी समपलत्त र िला्सलािलानको लजमिला एिि ्संरक्षण र समभलार गनने उत्तररलालयति ्बहन ul/g]5 .
िजनसी सलािलानको िजमिेरलारी समबनििला देहलारकला जोिखिहरु रहन सकने देिखन्।

• लजनसी समपलत्त र िला्सलािलानको लजमिला एिि ्संरक्षण र समभलारको लजमििेलारी निोलकने । 
• िोलकएको किथ्ि लारी्बलाट लजमििेलारी ्बहन नगररने ।

@= lhG;L ;fdfgsf] lhDd]jf/L ;DaGwdf b]xfosf pkfOx? cjnDag ul/g]5 .
• कलायलाथि्यिला प्रलाप्त हुन आएको समपणूथि लजनसी संरक्षणको प्रिनि लि्लाउन ुलजमििेलार अलिकृिको किथिवय हुने्छ । 
• कलायलाथि्य प्रिखु्े आफनो रेखरखेिला कलायलाथि्यको लजनसी िला्सलािलान र िि ्सम्बनिी सेसिला रलाखने र ्गि 

ियलार गरी िला्सलािलान लजमिला ल्ने लजमििेलारी सञ्य िला भण्डलार अलिकृिद्वलारला u/fpg]5 .
• लजनसीको लजमिला ल्ने पर ररक् भएको अिस्लािला कलायलाथि्य प्रिखु्े लजमििेलारी ल्ने किथ्ि लारी िोकने्छ । 
• किथ्ि लारीहरुको कलायथिकक्षिला रहकेला सलािलानको पलञजकला ियलार गरी प्रयोगकिलाथि र लजनसी शलाखला प्रिखुको संयकु् 

रसिखि गरलाई प्रतयेक कलायथिकक्षिला रलाखने वयिस्ला लि्लाइने्छ।
४. लजनसी सलािलानको प्रिखु लजमििेलारी भण्डलार शलाखला प्रिखुको हुने्छ ।
%= lhG;L ;fdfgsf] lhDd]jf/L sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[t x'g]5 .

!%=#= lhG;L lg/LIf0f tyf k|ltj]bg 
१. लजनसी लनरीक्षण ि्ला प्रलििेरन सम्बनििला रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ।

• प्रतयेक िषथि लजनसी सलािलानको लनरीक्षण िला भौलिक परीक्षण गरलाई लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन tof/ ul/g]5 .
• िलालषथिक लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन उपर आिशयक कलारिलाही गररने्छ ।
• लजनसी सलािलानको लिनलाहला िला हसिलानिरण गरलाथि िोलकएको कलाननूी प्रलरियला पला्नला गररने्छ । 
• लजनसी िौजरलािको िलालषथिक लििरण ियलार गररने्छ ।

२. लजनसी लनरीक्षण ि्ला प्रलििेरन सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• लजनसी िला्सलािलानको लनरीक्षण िलालषथिक रुपिला नगरलाईने । 
• लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन ियलार नगररने । 
• लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन ्बिोलजि िला्सलािलानको ििथिि समभलार नगररने .
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• प्रयोगिला आउन नसकने िला्िलािलान ल््लाि ल्बरिी िला हसिलानिरण आलर नगररने । 
• लजनसी सलािलान हसिलानिरण गरलाथि िला हलानी नोकसलानी भएकला सलािलान लिनलाहला गरलाथि कलाननू्े िोकेको कलायथिलिलि परूला 

नगररने । 
• लजनसी िौजरलािको िलालषथिक लििरण ियलार नगररने । 
• सिै लजनसी सलािलानहरु िलालषथिक लििरणिला सिलािेश नगररने

३. लजनसी लनरीक्षण ि्ला प्रलििेरन सम्बनििला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ।
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े कलायलाथि्यिला रहकेला लजनसी िला्सलािलानको लस्लि्बलारे यलकन गनथि हरेक िषथि 

कमिीिला एकपटक आफै िला अनय किथ्ि लारी र प्रलालिलिकद्वलारला लनरीक्षण र भौलिक परीक्षण गरलाउने्छ। 
• आल थ्िक कलायलाथिलिलि ि्ला लित्तीय उत्तररलालयति लनयिलाि्ी ्बिोलजि िला्सलािलानको लिगिको िौजरलाि, ्ला् ू

आ.्ब.को खररर, हसिलानिरण ि्ला िसिगुि सहलायिला िलाफथि ि प्रलाप्त एिि ्ल््लाि, लिनहला, हसिलानिरण भई ख्थि 
भएको र िौजरलाि ्बलँाकी िला्सलािलानको पररिलाण, िू् य ि्ला अिस्ला खु् लाई िोके ्बिोलजि लजनसी लनरीक्षण 
फलारलाि (ि.्े.प.फला.नं.४११) र ;f]sf] k|ltj]bg tof/ ul/g]5 .

• लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन प्रलाप्त भएपल्छ आमरलानी ्बलँाधन ्ुछट भएको कुनै िला्सलािलान भलेटएिला िू् य र लििरण 
खु् लाई आमरलानी ्बलँाधन ्गलाइने्छ ।

िजनसी िनरीषिण प्रितरेदनउपर िनमनलानुसलार कलाररलाही गररने्
• ििथिि ;Def/ u/fpg' kg]{ egL pNn]v ePsf] ;fdfgsf] ;Gbe{df k|rlnt sfg"g adf]lhd 
dd{t गरलाई संरक्षण गररने्छ। 

• टुटफुट ि्ला ्ेबकमिला भई पनुः प्रयोग गनथि नसलकने, ििथिि गनथि पलाटथिपजुलाथि नपलाइने र ििथिििला ्बढी ख्थि हुने सलािलानको 
समिनििला जलँा््ब्ुझ गरी ल््लाि लिरिी गररने्छ ।

• cfjZostf eGbf a9L ;fdfg v/Lb eO{ jf cGo sf/0fn] ;fdfg pkof]u x'g g;Sg] / अरु 
कलायलाथि्यको ्लालग उपयोग हुन सकने सलािलान ि्ला उपकरण अनय लनकलाय्लाई हसिलानिरण गररने्छ । 

• लजनसी प्रलििेरन अनसुलार कुनै वयलक् िला किथ्ि लारी्े लजनसी सलािलान लहनलालिनला िला हलानीनोकसलानी गरेको रलेखएिला 
यसिो कलायथि गनने्लाई प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि कलार्बलाही गनने िला कलारिलाहीको 
लसफलाररस गनने्छ ।

• ल््लाि गनने ठहर भएको िला्सलािलानको हकिला पर् िू् यको आिलारिला प्र्ल्ि ऐन लनयि ्बिोलजिको 
कलायथिलिलि अपनलाई र िोकेको सियलभत्र ल््लाि ल्बरिी गररने्छ । 

• लस्र समपलत्तको ल््लाि लिरिी िला भिन, जगगला जसिला समपलत्तको हक हसिलानिरण गरलाथि अलिकलार प्रलाप्त लनकलाय 
िला अलिकलारीको लनणथिय ्ेबगर गररने्ैछन । 

• सलािलानको हसिलानिरण गरलाथि अलिकलारप्रलाप्त अलिकलारी्बलाट आिशयक लनणथिय गरलाई र प्रलरियला प¥ुofO{ गररने्छ। 
• कला्ब ू्बलालहरको पररलस्लि्े िला सखुखला जिशी िला लखइएर, स्ेडर हलानी नोकसलानी भएको िला ल््लाि ्बढला्बढ हुरँला 

नउठेको सलािलान र सफटिेयर आलर प्रलालिलिक प्रलििेरनको आिलारिला लिनलाहलाको कलारिलाही गनथि सलकने्छ।
िजनसी िौजदलातको रलािष्यक िरररण िनमनलानुसलार तरलार गररने्

• lhG;L df}Hbftsf] jflif{s ljj/0f tof/ ubf{ s'n df}Hbft afFsL /x]sf] ;fdfgsf] gfd, 
सलािलानको िगशीकरण, एकलाई, पररिलाण, रर र जमिला िू् य ्गलायिकला लििरण खु् लाइने्छ । 
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• िौजरलाि ्बलँाकी सलािलान िधये सलाििु, ििथिि समभलार गनुथिपनने, ल््लाि गनुथिपनने सलािलानको ef}lts cj:yf ;d]t 
v'nfOg]5 .

• सिीकृि सफटिेयर प्रणला्ी सििेको प्रयोग गरी िोलकएको लििरण खु् लाई लििरण ियलार ul/g]5 .
$= lhG;L lg/LIf0f tyf k|ltj]bg ;DaGwL k|d'v lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[t / भण्डलार 

शलाखलाको हुने्छ।
%= lhG;L lg/LIf0f tyf k|ltj]bg sfo{sf] cg'udg ;'zf;g ;ldltaf6 x'g]5 .

१५.४ िजनसी सलािलान रररुिलार् गनने
१. लजनसी सलािलान िरि्ुझलार् गनने सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• िला्सलािलान कलायलाथि्य प्रयोजनको ्लालग लजमिलािला ल्ंरला ्बर्ब्ुझलार् गनने वयिस्ला गरलाइने्छ । 
• लजनसी सलािलानको ररुूपयोग िला िसयौट भएको भनी ्ेखलापरीक्षण्बलाट औ्यलाएको बयहोरला उपर कलार्बलाही 

गररने्छ।
२. लजनसी लनरीक्षण ि्ला प्रलििेरन सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।

• a/a/a'emf/y gul/g] .
• ्बर्ब्ुझलार् नगरेकोिला कलाननू ्बिोलजि कलारिलाही गरी असू्  नगररने । 
• ्ेखलापरीक्षण्बलाट औ्यलाएको बयहोरला उपर कलार्बलाही नगररने ।

#= lhG;L lg/LIf0f tyf k|ltj]bg ;DaGwdf b]xfosf pkfox? cjnDjg ul/g]5 .
• कुनै परलालिकलारी िला किथ्ि लारी्े कलािको लस्लस्लािला सलािलान बयलक्गि रुपिला िझुरला प्रयोजन खु् लाई आिशयक 

सिीकृलिको आिलारिला िलात्र लरइने्छ । 
• सलािलान ्बझुने र लफिलाथि ल्ने समिनििला ि.्े.प.फला.नं.२११ सििे प्रयोगिला ्यलाइने्छ ।
• kbflwsf/L jf sd{rf/Ln] sfof{no 5f]8\bf jf nfdf] ;do ljbfdf /xFbf cfˆgf] lhDdfdf 
/x]sf] ;/sf/L ;fdfg jf sfuhft a/a'emf/yf ug]{ u/fpg] Joj:yf ul/g]5 .

• ्बरि्ुझलार् नगनने बयलक् उपर ि्िभत्तला, लनितृ्तभरण िला उपरलान रोककला रलाखने ्गलायिकला sf/jfxL u/L 
;fdfg lkmtf{ u/fpg] cfjZos sfo{ ul/g]5 .

• ;do a/a'emf/y gu/]sf] sf/0faf6 lhG;L jf wgdfn gf]S;fgL ePdf nfk/jfxL गनने्बलाट 
नोकसलानी रकि र ल्बगो रकि प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि सम्बलनिि वयलक््बलाट असु्  ul/g]5 .

• ्ेखलापरीक्षण िला लनरीक्षण िला जलँा्ि्ुझ हुरँला सलािलान िसयौट िला ररुुपयोग भएको रलेखन आएिला प्रिखु 
प्रशलासकीय अलिकृि्े िसयौट िला ररुुपयोग गनने उपर प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि कलार्बलाही गनने्छ ।

• कलारिलाही गनथि नलि्ने परलालिकलारीको हकिला कलाननू ्बिोलजि अलिकलार प्रलाप्त परलालिकलारी िला लनकलाय सिक्ष पेश 
गनने िला कलारिलाही ््लाउन ्ेखी पठलाउने्छ।

• lhG;L ;fdfgsf] d:of}6 ePsf] egL d=n]=k= sfof{noaf6 sf/jfxLsf] nflu n]vL cfPsf]df 
सम्बलनिि अलिकलारी्े कलारिलाही नगरे लजमििेलार अलिकलारी्लाई लनयि ्बिोलजि sf/jfxL x'g ;Sg]5 .

४. लजनसी लनरीक्षण ि्ला प्रलििेरन सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र e08f/ zfvfsf] 
x'g]5 .
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%= lhG;L lg/LIf0f tyf k|ltj]bg sfo{sf] cg'udg ;'zf;g ;ldltaf6 x'g]5 .
१५.५ समपित्त त्ला िरजगगलाको सरंषिण 

१. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।
• गलाउँ/नगरपलाल्कलाको नलाििला रहकेो भिन, जगगला, समपरला आलरको ् गि ख्डला गरी सिलालिति k|fKtL ul/g]5 .
• l:y/ ;DklQsf] nut /fVbf d"No tyf ljj/0f ;d]t v'nfO{ /flvG5 .

२. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• कलायलाथि्य्े आफनो घर जगगलाको ्गि अधयलािलिक नरलाखने एिि ््गििला रहकेला घर जगगलाको सिलालिति प्रलाप्त 

नगनने ।
• लस्/ समपलत्तको लििला गररएकोिला अलभ्ेख नरलालखने र समपलत्तको ् गििला िोलकएको ljj/0fdf gv'nfpg] .

३. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• आफनो सिलालितििला रहकेो घर जगगलाको ्गि अधयलािलिक गरी घरजगगलाको ्गि लकिलाि (ि.्े.प.फला.नं. 

४१७) को ढलाँ्लािला रलालखने्छ । 
• घरजगगलाको जगगलािनी पजूलाथि, घरको नलाप नकसला, लनिलाथिण समपनन प्रलििेरन ्गलायिको लििरण खु् लाई िोलकए 

्बिोलजि ्गि ि्ला सम्बलनिि कलागजलाि सरुलक्षि रुपिला रलालखने्छ । 
• उपयोग गरेको घर जगगलाको जगगलािनी प्रिलाण पजूलाथि अनय लनकलायको नलाििला रिलाथि भएको िला िेरिलाथि रहकेो भए 

आफनो नलाििला ्यलाउन प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि कलारिलाही अलघ ्बढलाइने्छ । 
• एक िषथिभनरला ्बढी खपने सलािलान ि्ला ल््लाि गरलाथि िू् य आउने िलेशन, उपकरण, सिलारी सलािन ्गलायिको 

समपलत्तको ्लालग लस्र समपलत्त िू् यलाङ्कन फलारलाि (ि.्े.प.फला.नं.४१८) df ;DklQsf] nfut d"No xf; 
vr{ / dd{t ;Def/ vr{ cflb v'nfO{ nut /flvg]5 .

• समपलत्तको लििला गरेको भए लििला रकि, लििला गनने कमपनी, सिलािेश रलालयति, लििला अिलि, gljs/0f vr{, 
ljdf ug{ :jLs[t lbg] kbflwsf/L cflb ljj/0f v'nfO{ clen]v /flvg]5 .

• नेपला् सलािथिजलनक क्षेत्र ्ेखलािलान्े समपलत्तहरुको लििरण ऐलिहलालसक िला िू् यलाङ्लकि ्लागििला रलाखी 
अलिररक् खु् लासला गनथि प्रोतसलाहन गरेको्े सो अनरुुप ्प लििरण रलाखन ;lsg]5 .

• समपलत्तको उपयोग, हसिलानिरण, लिरिी िला अप्ेखन लनःसगथि खु् लाई अलभ्ेख अधयलािलिक /flvg]5 .
४. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र भण्डलार शलाखलाको 

हुने्छ। 
५. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ । 

१५.६ िजनसी सलािलान त्ला समपित्तको सरंषिण
१. लजनसी सलािलान ि्ला समपलत्तको संरक्षण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• लजनसी सलािलान र समपलत्तको आिशयक सरुक्षला वयिस्ला गरी अनलिकृि वयलक्गि प्रयोग र हलानी नोकसलानी 
हुन्बलाट रोकी संरक्षणको उल्ि वयिस्ला गररने्छ । 

• स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन ्बिोलजि सलािथिजलनक समपलत्तको सरुक्षला ि्ला संरक्षण गररने्छ ।
२. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ।

• समपलत्तको संरक्षण नहुरँला लहनलालिनला हुने । सरकलारी ्बलाहके अनय कलाििला प्रयोग हुने। 



153

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ७

• हलानी नोकसलानी भए िलापलन क्षलि रकि असु्  नगररने । 
• सलािथिजलनक समपलत्तको सरुक्षला ि्ला संरक्षणको प्रिनि नगररने ।

३. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• sfof{nosf] 3/hUuf, d]lzg pks/0f, kmlg{r/ nufotsf ;a} lhG;L tyf ;DklQsf] हलानी 

नोकसलानी ि्ला ररुुपयोग हुन्बलाट रोकन आिशयक भौलिक सरुक्षला र संरक्षणको बयिस्ला ldnfOg]5 .
• लजनसी सलािलान ि्ला समपलत्त सरुलक्षि रुपिला रलाखन उपयकु् भण्डलारणको बयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• cfˆgf] ejg tyf hUufsf] If]qsf] ;fFw l;dfgf cGo JolQm / ;d"xaf6 cgflws[t k|of]u िला 

कबजला र अलिरििण हुन्बलाट जोगलाउन सीिला पखलाथि्, िलारिलार आलरको वयिस्ला गरी ;Ldfª\sg ug]{ / 
;'/Iff k|aGw ul/g]5 .

• परुलानला भतकेकला भिन, सीिला पखलाथि्, िलारिलार आलरको ििथिि समभलार गरी उल्ि संरक्षणको Joj:yf ul/g]5 .
• कुनै वयलक््े सिीकृलि ल्बनला समपलत्त अनलिकृि प्रयोग गरेिला िला कबजला िला अलिरििण गरेिला सलािलान लफिलाथि 

ल्न िला आफनो लनयनत्रणिला ल्न आिशयक कलारिलाही गररने्छ । 
• लजनसी सलािलान िला समपलत्तको क्षलि र नोकसलानी हुन गएिला प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि असु् ीको sf/jfही 
ul/g]5 .

आफनो क्षेत्रिला रहकेो लनमन समपलत्त रहकेो स्लान, क्षेत्रफ्, ् लागि, प्रलाप्तीको स्ोि, ििथिि समभलार िला लजणकोद्वलार ् गलायिकला 
आिशयक लिसििृ लििरण खु् लाई अधयलािलिक clen]v /flvg]5 .
-s_ ;/sf/L, ;fd'bflos tyf ;fj{hlgs ;DklQ,
(ख) आफनो कोष्बलाट ्बनेको िला खररर गरेको िला नेपला् सरकलार िला प्ररशे सरकलार िला कुनै संस्ला िला वयलक््बलाट प्रलाप्त 

भएको समपलत्त, 
-u_ ढ्, नला्ला, पु्  पोखरी, िलालिथिकस््, पलाटी पौिला, िलारला, इनलार, गौ्र, स्डक, ्बलाटो, जसिला ;DklQ,
-3_ आफनो सिलालितििला रहकेो भिन जगगला, पलाकथि , उद्यलान, ्ौिलारो, ्बगै्ला, िसपलाकथि  जसिला ;+/rgf,
(ङ) रलालषट्य लनकुञज, िनयजनि,ु आरक्ष, सीिसलार क्षेत्र, अनय ्बन ।
-r_ k|fs[lts ;DkbfM

• ;DklQsf] /]vb]v tyf ;'/Iffsf] k|aGw u/L cfjZos dd{t ;Def/ tyf ;+/If0fsf] Joj:yf 
ul/g]5 .

• समपलत्तको संरक्षण िला ििथिि गनथि ्लालग प्रतयेक िषथि गरेको लनिलाथिण कलायथि र ख्थिको लििरण अधयलािलिक रुपिला 
रलालखने्छ । 

• आफनो नलाउँिला रहकेो अ्् समपलत्त नेपला् सरकलारको सिीकृलि नल्ई ्ेब्लिखन
४. लजनसी सलािलान ि्ला समपलत्तको संरक्षणको प्रिखु लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र भण्डलार शलाखलाको 

हुने्छ।
%= लजनसी सलािलान ि्ला समपलत्तको संरक्षण कलायथिको अनगुिन सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ।

१६. िरौटी कलारोरलार त्ला कोष सचंला्नको िरररण
१६.१ िरौटी कलारोरलार
!= w/f}6L sf/f]jf/ ;DaGwdf b]xfosf] gLlt cjnDjg ul/g]5 .
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• िरौटीको खलािला खो्ी सञ्ला्न गनने कलायथि कलाननू ्बिोलजि िलात्र गरलन्छ । 
• कलाननू ्बिोलजि िरौटीको ्ेखला रलाखने ि्ला ्ेखलापरीक्षण गरलाउने लजमििेलारी िहन गररने्छ । 
• िरौटी रकि आमरलानी ्बलँाधने ि्ला ् ेखला रलाखने कलायथि गरलाथि िोलकए ्बिोलजिको कलायथिलिलिहरु kfngf ul/g]5 .
• िरौटी रकि िोलकएको अिस्लािला जफि र रलाजसििला रलालख्ला गररने्छ । 
• िरौटी लहसलाि लभ्डलान ि्ला लि्लान लनयलिि रुपिला गररने्छ ।

२. िरौटी कलारोिलार सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• w/f}6L vftf ;/sf/L sf/f]jf/ ug{ tf]lsPsf] a}+sdf gvf]lng] .
• w/f}6L vftfsf] ;~rfng tf]lsPsf] JolQmaf6 gul/g] .
• कलाननू ्बिोलजि िरौटी प्रलाप्त नगररने । 
• िरौटीको ्ेखला रलाखने ि्ला ्ेखलापरीक्षण गरलाउने लजमििेलारीको पला्नला नगररने । 
• िरौटी रकि िोलकए ्बिोलजि आमरलानी न्बलँालिने ि्ला खलािलािला न्ढलाइने । 
• िरौटी रकि कलायलाथि्य्े अनय प्रयोजनको लनलित्त ख्थि गनने । 
• जफि गनुथिपनने िरौटी रकि जफि नगरीने ।
• hkmt ul/Psf] w/f}6L /sd /fh:jdf bflvnf gug]{ .
• w/f}6L vftsf] lx;fj le8fg gul/g] .
• िरौटीको िलासकेिलारी ि्ला लित्तीय लििरण ियलार नगररने िला सियिला ियलार नगररने लहसलाि ldnfg ljj/0f 
tof/ gul/g] .

३. समपलत्त ि्ला घरजगगलाको संरक्षण सम्बनििला रहेलायकला उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• प्रलाप्त गरेको नगरी िरौटी रकि िला जिलानि (्बैंक गयलारेणटी) रकि जमिला गनथि को.्े.लन.कला.को सिीकृलििला 

लज््लाको सरकलारी कलारो्बलार गनथि िोलकएको ्बैंकिला ख-३ सिहूको खलािला vf]lng]5 .
• िरौटीको ्बैंक खलािला सञ्ला् प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि िला लनज्े िोकेको अलिकृि र ् ेखलाको किथ्ि लारीको 

संयकु् रसिखि्बलाट गररने्छ । 
• प्रलाप्त गरेको नगर िलाहकेको अनय प्रकलारको िरौटी िला जिलानि (्बैंक गयलारेणटी) को कलागजलाि jf cGo a:t' 
;'/lIft ?kdf /fVg] Joj:yf ul/g]5 .

प्रचि्त कलानून बिोिजि देहलारको िरौटी रकि िलात्र प्रलाप्त गररनु पद्य्
• :yfgLo txnfO{ a'emfpg' kg]{ s/, b:t'/ cflb /sd a'e\mg jf /fh:j a'emfpg' kg]{ /sd 

लकटलान नभएको अिस्लािला अलग्ि ्बलु्झल्ने रकि, 
• खररर सम्बनिी ्बो्पत्र िला ल््लाििला भलाग ल्न िला सम्झौिला गनथि िोलकएको िरौटी रकि, 
• ठेककला रकि भकु्लानी गरलाथि लनयिलानसुलार कटिी गनुथिपनने रकि, 
• कुनै कलाि गनथि अलग्ि िरौटी रकि रलाखनपुनने शिथि िोलकए ्बिोलजिको रकि, 
• िरौटी रकि प्रलाप्त गरलाथि िरौटीको प्रयोजन, प्रकलार, रकि र सेिलाग्लाही, लनिलाथिण बयिसलायी िला आपलूिथि ्गलायिको 

लििरण खु् लाउने वयिस्ला गररने्छ । 
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े िरौटीको ्ेखला रलाखने र ्ेखलापरीक्षण गरलाउने उत्तररलालयति jxg ug]{5 .
• िरौटी कलारोिलारको आनिररक र अलनिि ्ेखलापरीक्षण अलनिलायथि रुपिला गरलाइने्छ । 
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• वयलक् िला संस्ला्बलाट प्रलाप्त भएको िरौटी रकिको भौ्र र ्बैंक भौ्र ि्ला सटेटिनेटको आिलारिला गोश्लारला भौ्र 
ियलार गरी आमरलानी िलँालिने्छ ।

• िरौटी कलारोिलारको ्ेखला रलाखरला प्र्ल्ि ्ेखला प्रणला्ी अनसुलार िोलकएको ि.्े.प.फलारलाि प्रयोग गरी गोश्लारला 
िरौटी खलािला र वयलक्गि िरौटी खलािला ्गलायिकला आिशयक खलािलाहरु /flvg]5 .

• िरौटी ख्थिको गोश्लारला भौ्र ्बनलाइ िरौटीको ्बैंक नगरी लकिलाि रलाखने। िरौटी खलािला लफ्जन हुने खलािलाको 
रुपिला सञ्ला्न गररने्छ । 

• आल थ्िक िषथिको अनतयिला ्बलँाकी रहकेो िरौटी रकि अकको आल थ्िक िषथििला लजमििेलारी ;fl/g]5 .
िरौटी रकि खच्य रला िफतला्य िददला िनमन कलार्यिरिि अपनलाइने्

• सम्बलनिि्े ्ब्ुझलाएको िरौटी रकि (रलाजसि रलालख्ला नहुने िला जफि िला कटिला नहुने भएिला) कलायथि समपनन 
भएपल्छ िला िरौटी लफिलाथि पलाउने मयलार लभत्र िोकेको प्रलरियला पऱुयलाई लफिलाथि lbOg]5 .

• समिलनिि्े कर ्कु्ला गरेको प्रिलाणपत्र ्ब्ुझलाएपल्छ िलात्र िरौटी लफिलाथि गररने्छ । 
• िरौटी रकि लफिलाथि लररंला वयलक्गि िरौटी खलािला र िरौटी ्बलँाकीको लििरणसँग लफिलाथि लरनपुनने /sd le8fO{ 
lkmtf{ lbOg]5 .

• िरौटी रकि लफिलाथि ख्थि ्ेखरला िला सररसयलाहला गरलाथि गोश्लारला भौ्र ियलार गरी ्के जलारी ul/g]5 .
• आल थ्िक कलारोिलारको रिििला प्रलाप्त िरौटी रकि अनय कलािको ्लालग ख्थि गनने िला सलापटी लरने sfo{ ul/g]5 .
• s'g} sfd ug{ jf hdfgt jfkt /flvPsf] w/f}6L sfd k"/f gu/]sf] sf/0fn] sfg"g adf]lhd 

िला करलारको शिथिनलािला ्बिोलजि जफि गनुथिपनने अिस्ला भएिला आिशयक लनणथिय गरलाई िरौटी /fh:j bflvnf 
u/fOg]5 .

• िरौटी लहसलािको िलासकेिलारी ियलार गनुथि अलघ ्ैबक लहसलािसँग िलालसक रुपिला लभ्डलान गररने्छ । 
• फरक परेको रकि पलह्लान र जलँा् गरी आिशयक लहसलाि लि्लान गररने्छ ।
•  िरौटीको लहसलाि लभ्डलानको रिििला कुनै रकि स्ेसिलािला आमरलानी जलनएको िर ्ैबङ्क जमिला नभएको िला कि 

भएको अिस्लािला आिशयक जलँा् ि्ला ्छलानलिन गरी िसयौट िला ्लापरिलाहीको कलारण हुन गएको भए 
सम्बलनिि्लाई कलाननू ्बिोलजि कलार्बलाही गररने्छ । 

• िरौटी लहसलािको िलासकेिलारी िलहनला भकु्लान भएको लिलि्े सलाि लरनलभत्र र िरौटीको िलालषथिक आल थ्िक लििरण 
आल थ्िक िषथि सिलाप्त भएको पैंिीस लरनलभत्र ियलार गरी को.्े.लन.कला. िला k7fOg]5 .

$= िरौटी कलारोिलार सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी आल थ्िक प्रशलासन शलाखला प्रिखुको हुने्छ।
%= w/f}6L sf/f]jf/ ;DaGwL sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[t / ;'zf;g सलिलि्बलाट हुने्छ। 

१६.२. िरशेष कोषहरुको स्चला्न 
१. लिशषे कोषहरुको सञ्ला्न सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• स्लानीय लिलिि कोष, लिभलाजय कोष, आकलसिक कोष र लिपर ्वयिस्लापन कोष जसिला कोषको सञ्ला्न 
िि ्िि ्कोष सञ्ला्न लनरनेलशकला ्बिोलजि गररने्छ । 

• स्लानीय लिलिि कोष, लिभलाजय कोष, आकलसिक कोष र लिपर ् वयिस्लापन कोष जसिला कोषको खलािला 
सञ्ला्न िोलकए ्बिोलजि गररने्छ ।

• कोषहरु्बलाट ख्थि ्ेखने कलायथि कलाननूिला िोलकए ्बिोलजि गररने्छ । 
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२. लिशषे कोषहरुको सञ्ला्न सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।
• कोषहरुको सञ्ला्न गरलाथि िि ्िि ्लनरनेलशकलाकला प्रलाििलान उ््ङ्घन हुने । 
• कोषहरुको सञ्ला्न िोलकए ्बिोलजि नगररने । 
• कोष्बलाट ख्थि ्ेखने कलायथि कलाननूिला िोलकए ्बिोलजि नगररने । 
• कोषको उद्शेय लिपररि अनय प्रयोजनिला ख्थि हुने ।

#= ljz]if sf]ifx?sf] ;~rfng ;DaGwdf b]xfosf] pkfox? cjnDjg ul/g]5 .
• आनिररक आय, सङ्घीय ि्ला प्ररशे सरकलार्बलाट प्रलाप्त हुने अनरुलान, प्रलाप्त ऋण रकि, जनसहभलालगिला ् गलायिकला 

रकि स्लानीय सलञ्ि कोषिला जमिला गररने्छ । 
• आकलसिक कलायथिको ्लालग ख्थि जटुलाउन आकलसिक कोष सञ्ला्न गररने्छ । 
• प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि प्ररशे सरकलारसँग िलँा्डफलँाट हुने कर रकि िलँा्डफलँाट गनुथिअलघ ljefHo sf]ifdf 
hDdf ul/g]5 .

• लिभलाजय कोषिला जमिला भएको रकििधये कलाननू ्बिोलजि स्लानीय िह्े प्रलाप्त गनने रकि स्लानीय सलञ्ि 
कोषिला रलाखी प्ररशे सरकलार्लाई उप्बि गरलाउन ुपनने रकि लनयलिि रुपिला k|b]z ;l~rt sf]ifdf hDdf 
ul/g]5 .

• स्लानीय लिलिि कोष, लिभलाजय कोष, आकलसिक कोष र लिपर ्वयिस्लापन कोषको ्लालग सरकलारी कलारोिलार 
गनने ्बैंकिला रििशः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सिहूको खलािला vf]lng]5 .

• कोषहरुको सञ्ला्न सम्बलनिि लनकलायको सिीकृलििला िलात्र गनने । कोषहरुको कलारोिलार ्बैंकिलाफथि ि िलात्र 
गररने्छ । 

• कोष खलािला्बलाट ख्थि ्ेखरला कलाननू ्बिोलजि रीि परुयलाई अलखियलार प्रलाप्त अलिकलारीको :jLs[ltdf vr{ 
n]lvg]5 .

• ख्थि ्ेखरला लि् भरपलाई सलहि गोश्लारला भौ्र उठलाइ सिीकृि गरलाउने । कोषको ्ेखला िोलकएको ि.्े.प.फला.
नं.को ढलँा्लािला रलालखने्छ । 

• कोषिला (लफ्ज हुने ्बलाहके) आल थ्िक िषथिको अनतयिला ्बलँाकी रहकेो रकि अकको आल थ्िक jif{df lhDd]jf/L 
;fl/g]5 .

• कोषको आयबयय लििरण ियलार गरी ्ेखलापरीक्षण गरलाइने्छ ।
• कोषको उद्शेय लिपररि ख्थि गनने्लाई कलाननू ्बिोलजि कलार्बलाही गररने्छ । 

$= लिशषे कोषहरुको सञ्ला्न सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी आल थ्िक प्रशलासन शलाखला प्रिखुको x'g]5 .
%= ljz]if sf]ifx?sf] ;~rfng ;DaGwL sfo{sf] cg'udg k|d'v k|zf;sLo clws[t / सशुलासन 

सलिलि्बलाट हुने्छ। 
१७. ्ेखलाङ्कन त्ला ्ेखला सफटरेररको स्चला्न र िरत्तीर प्रितरेदन समबनिी िनरनत्रण 
१७.१ िरिनरोजन, रलाजश्व र िरौटी कलारोरलारको ्ेखला
!= ljlgof]hg, /fhZj / w/f}6L sf/f]jf/sf] n]vf ;DaGwdf b]xfosf] gLlt cjnDjg ul/g]5 .

• िहला्ेखला लनयनत्रक कलायलाथि्य्बलाट सिीकृि ढलँा्ला ्बिोलजि ्ेखलापला्न गनने गरलाइने्छ ।
• नेपला् सलािथिजलनक क्षेत्र ्ेखलािलानिला उ््ेलखि लििरणहरुको ियलारी ि्ला खु् लासला गररने्छ ।
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• ्ेखला रलाखरला एकीकृि आल थ्िक सङ्केि ि्ला िगशीकरण र बयलाखयलाको अनशुरण गररने्छ ।
@= लिलनयोजन, रलाजश् र िरौटी कलारोिलारको ्ेखला सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने b]lvG5 .

• ्ेखलापला्न गनने कलायथििला िहला्ेखला लनयनत्रक कलायलाथि्य्बलाट सिीकृि ढलँा्ला प्रयोग नगररने .
• नेपला् सलािथिजलनक क्षेत्र ्ेखलािलान अनरुुप आिशयक सू् नला ि्ला लििरण नरलालखने । 
• ्ेखला रलाखरला एकीकृि आल थ्िक सङ्केि ि्ला िगशीकरण र बयलाखयलाको अनशुरण नगररने । 
• ्ेखलापला्न गनने लजमििेलारी परलालिकलारी्बलाट ्बहन नगररने ।

३. लिलनयोजन, रलाजश् र िरौटी कलारोिलारको ्ेखला सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन ul/g]5 .
• ्ेखला रलाखरला िहला्ेखला लनयनत्रक कलायलाथि्य्बलाट सिीकृि नेपला् सलािथिजलनक क्षेत्र ्ेखलािलान, प्र्ल्ि ्ेखला 

लनरनेलशकला ्गलायििला उ््ेलखि ्ेखला नीलि, लसद्लानि र कलायथिलिलिको kfngf ul/g]5 .
• ्ेखला प्रणला्ी्लाई सू् नला प्रलिलििला आिलाररि िनलाउन नेपला् सरकलार्े सिीकृि गरेको k|0ffnL cjnDjg 
ul/g]5 .

• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र लजमििेलार वयलक््े प्र्ल्ि कलाननू्े िोके ्बिोलजिको रीि पऱुयलाई ्ेखला रलाखने 
बयिस्ला लि्लाइने्छ । 

• आल थ्िक शलाखला प्रिखु्े कलायलाथि्य िला अनिगथििकला एकलाइको ्ेखला िोलकएको ढलँा्लािला रलाखी अद्यलािलिक भए 
नभएको सियि ्िला अनय किथ्ि लारी िलाफथि ि लनयलिि रुपिला जलँा् र लनरीक्षण ul/g]5 .

• लनरीक्षणको रिििला ्ेखलापला्न गनुथिपनने किथ्ि लारी्े ्ेखला नरलाखकेो कलारण हलानीनोकसलानी ePsf] b]lvPdf 
sf/f]jf/ ubf{ uf]Zjf/f ef}r/, gubL /l;b, dfu kmf/fd, vl/b cfb]z, e'QmfgLsf] /l;b / 
e/kfO{ h:tf d=n=k= kmf/fdx? k|of]udf NofOg]5 .

• िजेट ख्थि लहसलाि रलाखने प्रयोजनको ् लालग ्बजेट खलािला (ि.्े.प.फला.नं. २०८), ्ैबक नगरी लकिलाि (ि.्े.प.फला.
नं. २०९), सिहूगि र वयलक्गि सहलायक खलािला (ि.्े.प.फला.नं. २०८), अलखियलारी खलािला (ि.्े.प.फला.नं. 
३०२), िजेट रोककला फुकुिला खलािला (ि.्े.प.फला.नं. ३०६), रकिलानिर स्ोिलानिर खलािला (ि.्े.प.फला.नं. ३०७), 
सोिभनलाथि खलािला (ि.्े.प.फला.नं. ३०८), ठेककलागि अलभ्ेख खलािला (ि.्े.प.फला.नं. ५०६), जसिला आिशयक 
सिै खलािलाहरु प्रयोगिला ्यलाइने्छ। 

• रलाजश्, स्लानीय सलञ्ि कोष ि्ला अनय कोष, अनरुलान प्रलाप्ती, िरौटी र लजनसी िफथि कला आिशयक ्ेखला 
िोलकएको ि.्े.प.फलारलािहरुकला ढलँा्लािला रलालखने्छ । 

• प्रलाप्त ऋणको लहसलाि िोलकएको ढलँा्लािला रलाखने बयिस्ला गररने्छ।
• नेपला् सरकलार्बलाट नगरिला आिलाररि नेपला् सलािथिजलनक क्षेत्र ्ेखलािलान अनरुुप आिशयक लििरणहरु ियलार 

गररने्छ । 
• ्ेखलािलान अनरुुप िेश्ो पक्ष्बलाट भएको भकु्लानी, समपलत्त ि्ला रलालयति, ल्नलुरन ुपनने लहसलाि आलर जसिला ्प 

कलारोिलारको अलभ्ेख रलालखने्छ । 
• लिलनयोजन, रलाजश् र िरौटीको ्ेखला रलाखरला नेपला् सरकलारद्वलारला सिीकृि एकीकृि आल थ्िक सङ्केि ि्ला 

िगशीकरण र बयलाखयला अनरुुपको खलािला सू् ी को्डहरुसँग सलािञजयिला हुने गरी आल थ्िक सङ्केि ि्ला 
िगशीकरणहरु खु् लाई ्ेखला रलाखने बयिस्ला गररने्छ ।

४. लिलनयोजन, रलाजश् र िरौटी कलारोिलारको ्ेखला लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी cfly{s k|zf;g zfvfsf] 



158

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ७

x'g]5 .
५. लिलनयोजन, रलाजश् र िरौटी कलारोिलारको ्ेखला लनयनत्रण सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि 

र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ। 
१७.२ रैदेिशक सहलारतलािला स्चलाि्त आरोजनला र कलार्यक्रिको ्ेखला 

१. िैरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्ेखला सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्मिन गररने्छ ।
• ्ैबरलेशक सहलायिलािफथि  ख्थि गरेको रकिको िोलकएको ढलँा्लािला आयोजनला ् ेखला (सहलायक खलािलाहरु) रलालखने्छ । 
• आयोजनला र कलायथिरििहरुको सम्झौिलाको शिथि ्बिोलजि आयोजनला ्ेखला ि्ला प्रलििेरन ियलार गररने्छ ।

२. िैरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्ेखला सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने 
रलेखन्छ।

• ्ैबरलेशक सहलायिलाको ख्थििला िोकलएकला आयोजनला ्ेखलाकला सहलायक खलािला ि्ला लििरण नरलालखने। 
• शोिभनलाथि हने गरी भएको ख्थिको सोिभनलाथि सियिला िलाग नगनने । 
• आयोजनला लहसलािको प्रलििेरन िोलकएको ढलँा्लािला ियलार नगररने ।
• प्रलििेरनहरु सियिला ियलार नगररने । 

३. िैरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्ेखला सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन 
गररने्छ ।

• िैरलेशक अनरुलान र ऋण सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििहरुको ्ेखला रलाखरला आयोजनलासँग 
सम्बलनिि प्रिखु खलािला र सहलायक खलािलाहरु रलालखने्छ । 

• सोिभनलाथि लहसलाि, िसिगुि सहलायिला, सीि ैभकु्लानी, टनथिकी, प्रलालिलिक सहलायिलाको लहसला्ब रलाखने र लििरण पेश 
गनने कुरला ्ेखला लनरनेलशकला अनसुलार लि्लाइने्छ ।

• शोिभनलाथि हनेगरी भएको ख्थिको रकि सम्झौिला अनसुलार सियिला नै शोिभनलाथि िलाग गरी सोको ्ेखला 
अधयलािलिक गनने । 

• ्ैबरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्लालग ियलार गनुथिपनने ्ेखला लििरणहरु िोकेको 
ढलँा्लािला ियलार गरी पठलाइने ्छ । 

• आयोजनला लहसलाि ियलार गरलाथि ्ेखला लनरनेलशकलािला उ््ेख भएकला लनमन लहसलाििधये उपयकु् प्रकलारको प्रलििेरन 
ियलार गररने्छ 
क) पणूथि लििरण प्रलरियला,
v_ ख्थिको लििरण प्रलरियला, 
u_ आयोजनला वयिस्लापन प्रलििेरन, लित्तीय वयिस्लापन प्रलरियला,
3_ कलायथिसमपलारनिला आिलाररि सोिभनलाथि प्रलरियला। 

४. िैरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्ेखला लनयनत्रण सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी आल थ्िक 
प्रशलासन शलाखला प्रिखुको हुने्छ । 

%= िैरलेशक सहलायिलािला सञ्लाल्ि आयोजनला र कलायथिरििको ्ेखला सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय 
अलिकृि र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ। 
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१७.३ िरत्तीर प्रितरेदन पेश गनने  
१. लित्तीय प्रलििेरन पेश गनने सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• िलालसक लित्तीय लििरण िोकेको सियलभत्र को.्े.लन.कला.सिक्ष पेश गररने्छ । 
• आयवयय लििरण, ्बजेट ख्थिको त्रैिलालसक प्रगलि लििरण र सलञ्ि कोषको लििरण िोलकएको अिलि लभत्र 

ियलार गरी पेश गररने्छ । 
• आल थ्िक िषथि सिलाप्त भएपल्छ िोलकएको िलालषथिक लित्तीय लििरणहरु ियलार गरी सम्बलनिि लनकलायिला पेश गनुथि 

पनने ।
२. लित्तीय प्रलििेरन पेश गनने सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• िलालसक रुपिला लित्तीय लििरणहरु ियलार नगररने । 
• िलालसक लित्तीय लििरणहरु सियिला सम्बलनिि सिक्ष पेश नगररने । 
• िलालषथिक रुपिला पेश गनुथिपनने लित्तीय लििरणहरु ियलार गरी सम्बलनिि लनकलायिला पेश नगररने ।

#= लित्तीय प्रलििेरन पेश गनने सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ । लनमन लित्तीय लििरणहरु िलालसक 
रुपिला ियलार गरी िोलकएको सियलभत्र को.्े.लन.कला.िला पठलाइने्छ

क) ख्थिको फलँाटिलारी (ि.्े.प.फला.नं.२१०), फछयौट गनथि ्बलँाकी पेशकीको िलासकेिलारी -d=n]=k=kmf=g+= @!!_ / 
a}+s lx;fj ldnfg ljj/0f -d=n]=k=kmf=g+= @!@_

v_ रलाजसि आमरलानीको िलालसक फलँाटिलारी (ि.्े.प.फला.नं. ११०)
u_ रलाजसिको ्ैबङक लहसला्ब लि्लान लििरण (ि.्े.प.फला.नं. १०९) 
घ) िरौटीको लित्तीय लििरण (ि.्े.प.फला.नं. ६०७) 
ङ) कोष अिस्लाको िलालसक लििरण (ि.्े.प. फला.नं. ११५)
्) प्रलाप्त रकिको िलासकेिलारी (ि.्े.प.फला.नं. २२२)

• आयवययको लििरण प्रतयेक िलहनलाको ७ गिेलभत्र सलािथिजलनक गररने्छ । 
• िजेट ख्थिको त्रैिलालसक लििरण ियलार गनने र प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े त्रैिलालसक अिलि सिलाप्त भएको १५ 

लरनलभत्र गलाउँ/नगरपलाल्कलाको िैठकिला पेश गररने्छ । 
• स्लानीय सलञ्ि कोषको आयवययको त्रैिलालसक शीषथिकगि लििरण ियलार गरी सङ्घीय अ थ्ि िनत्रला्य, प्ररशे 

अ थ्ि िनत्रला्य ि्ला रलालषट्य प्रलाकृलिक स्ोि ि्ला लित्त आयोगिला पठलाइने्छ । 
• प्रतयेक आल थ्िक िषथि सिलाप्त भएपल्छ प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि रहेलायकला िलालषथिक लित्तीय लििरण ियलार गरी 

सम्बलनिि को.्े.लन.कला.रि.्े.प.कलायलाथि्य ्गलायिकला सिै सम्बलनिि लनकलायिला पेश गररने्छ 
१) लिलनयोजन ख्थिको लित्तीय लििरण
@_ रलाजसि आमरलानीको आल थ्िक लििरण 
#_ िरौटीको िलालषथिक आल थ्िक लििरण
$_ सलञ्ि कोष ि्ला लिलभनन स्लानीय कोषहरुको आल थ्िक लििरण 
५) लजनसी िौजरलािको िलालषथिक लििरण 
६) प्रलििद्िलाको िलालषथिक लििरण 
७) भकु्लानी लरन ्बलँाकीको कच्लािलारी 
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• लित्तीय प्रलििेरन ियलार गनथि िोलकएको सफटिेयर प्रयोग गररने्छ ।
$= लित्तीय प्रलििेरन पेश गनने सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी आल थ्िक प्रशलासन शलाखला प्रिखुको x'g]5 .
५. लित्तीय प्रलििेरन पेश गनने सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ।

१७.४ ्ेखला एकीकरण 
१. ्ेखला एकीकरण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ।

• एकीकृि लित्तीय लििरण ियलार गरी पेश गररने्छ । 
२. ्ेखला एकीकरण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• एकीकृि लित्तीय लििरण िोकेको ढलँा्ला र सियिला ियलार नगरलन ।
• एकीकृि लित्तीय लििरणिला सिै कलारोिलार सिलािेश नगररने । 

३. ्ेखला एकीकरण सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी ्गलायि स्ैब कलारोिलारको प्रलििेरन सियिला प्रलाप्त गनने वयिस्ला लि्लाइने्छ । 
• कलायलाथि्य र िलािहिकला लनकलायको स्ैब कलारोिलार सिलािेश गरी लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी ् गलायिको एकीकृि 

लित्तीय लििरण ियलार गररने्छ । 
• लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी ्गलायिको लित्तीय लििरण िहला्ेखला लनयनत्रक कलायलाथि्य ि्ला गलाउँ/नगर सभलािला 

पेश गररने्छ । 
• लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी ्गलायि स्ैब कलारोिलारको ्ेखला एकीकरण गनथि स्लानीय सलञ्ि कोष वयिस्लापन 

प्रणला्ी (सतु्र) प्रयोगिला ्यलाइने्छ। 
४ ्ेखला एकीकरण सम्बनिी प्रिख लजमििेलारी आल थ्िक प्रशलासन शलाखला प्रिखको हने्छ। 
५. ्ेखला एकीकरण सम्बनििला कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ। 

१७.५ ्ेखला सफटरेरर प्रणला्ीको स्चला्न त्ला सरुषिला 
१. ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ीको सञ्ला्न ि्ला सरुक्षला सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ी सञ्ला्न ि्ला सरुक्षलाको ्लालग उल्ि सरुक्षला प्रिनि गररने्छ । 
२. ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ीको सञ्ला्न ि्ला सरुक्षला सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• सफटिेयरको ्डलाटला ि्ला स्नला सरक्षला प्रिनि नलि्लाइने 
३. ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ीको सञ्ला्न ि्ला सरुक्षला सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ। 
्ेखला सफटरेरर प्रणला्ी स्चला्न र सरुषिलाको ्लािग िनमन बररस्ला गननेः 

• सफटिेयर सञ्ला्नको ्लालग आिशयक लिज् ि्ला जनशलक् र िलाल्िको वयिस्ला गररने्छ । 
• कलायलाथि्य र अनिगथििकला लनकलायिला सफटिेयर प्रणला्ी सञ्ला्न गनने लजमििेलार वयलक् िोकने र यसिो वयलक््लाई 

प्रणला्ीिला रिलाथि हुने वयिस्ला गररने्छ । 
• प्रयोगकिलाथि को्ड ल्ने र प्रयोगको ्ग रलाखने वयिस्ला गररने्छ। प्रतयेक वयलक्को ्लालग फरक फरक पलासि्डथि 

प्ररलान गररने्छ । 
• सम्बलनिि वयलक् सरुिला भई िला लिशषे कलारण परी प्रणला्ीको सञ्ला्न लजमििेलार वयलक् ्बलाहके अनय्बलाट 

गनुथिपनने भएिला सिीकृलि ल्ने लरने वयिस्ला गररने्छ । 
४. ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ीको सञ्ला्न ि्ला सरुक्षला सम्बनिी प्रिखु लजमििेलारी सू् नला प्रलिलि अलिकृि र आल थ्िक 
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प्रशलासन शलाखला प्रिखुको हुने्छ । 
%= ्ेखला सफटिेयर प्रणला्ीको सञ्ला्न ि्ला सरुक्षला सम्बनिी कलायथिको अनगुिन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि र 

सशुलासन सलिलि्बलाट हुने्छ । 
१८. जनसह्भलािगतला र सलार्यजिनक जरलाफदेिहतला 
१८.१ जनसह्भलािगतला
!= गलाउँ ि्ला नगरपलाल्कलाको कलायथििला जनसहभलालगिला सलुनचिि गनथि रहेलायकला नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• नेपला्को संलििलान्े सिलानपलालिक सिलािेलशिला र सहभलालगिलाि्क लसद्लानिको सपष्ट बयिस्ला गरेको्े 
पलाल्कला्े सोही ्बिोलजि प्रलिलनलितिको सलुनलचिि गनने्छ । 

• योजनलािला जनिलाको प्रतयक्ष सहभलालगिला र सिलालिति सम्बनिी वयिस्ला कलायि गनथि योजनलाको ्छनौट कलायथििला 
जनसहभलालगिला हुने वयिस्ला लि्लाइने्छ । 

• स्लानीय िह्े योजनला िजुथििला ि्ला कलायलाथिनियन गरलाथि स्लानीय जनिला, ्बलुद्जीिी, लिषय लिज् ्गलायिकला 
सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिलािला गरलाइने्छ । 

२. गलाउँ ि्ला नगरपलाल्कलाको कलायथििला जनसहभलालगिला सलुनचिि गनने सम्बनििला रहेलायकला जोलखि रहन सकने्छन ्। 
• सिलानपुलालिक सिलािेलशिला र सहभलालगिलािू् क लसद्लानिकला आिलारिला सहभलालगिला नगरलाईने ।
• कलाननू्े वयिस्ला गरे अनसुलार सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिला नगरलाईने । 
• योजनला र कलायथिरिि कलायलाथिनियनिला गरलाथि ऐन्े लनरनेश गरे ्बिोलजि सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिला नगररने। 
• सहभलालगिला औप्लाररकिलािला िलात्र सीलिि गररने । 
• योजनलाको ्छनौट गरलाथि जनिलाको िलाग र आिशयकिला ि्ला जनसहभलालगिलाको आिलारिला नगररने । 
• योजनलाको कलायलाथिनियनिला सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिला नगरलाईने ।
• आयोजनलाको सञ्ला्न, अनगुिन िू् यला््डढनिला सरोकलारिला्लाहरु्लाई सहभलालगिला नगरलाउने 

३. गलाउँ ि्ला नगरपलाल्कलाको कलायथििला जनसहभलालगिला सलुनचिि गनने सम्बनििला रहेलायकला प्रकृयला अपनलाइने्छ।
• नेपला्को संलििलान्े सिलानपुलालिक सिलािेलश र सहभलालगिलािू् क लसद्लानिको सपष्ट बयिस्ला गरेको्े स्लानीय 

िह्े िलह्ला, रल्ि र अ्पसंखयक सिरुलाय्बलाट सििे प्रलिलनलितिको सलुनलचिि गरलन्छ। 
• गलाउँपलाल्कला ि्ला नगरपलाल्कला्े सरोकलारिला्लाहरुको अलिकिि सहभलालगिला गरलाउने नीलि र पद्लि 

अपनलाइने्छ । 
• आयोजनलािला जनिलाको प्रतयक्ष सहभलालगिला र सिलालिति सम्बनिी वयिस्ला कलायि गनथिको ्लालग आयोजनलाको 

्छनौट गरलाथि जनिलाको िलाग र आिशयकिलाको आिलारिला गररने, आयोजनलाको सञ्ला्न उपभोक्ला सलिलि 
िलाफथि ि गनने वयिस्ला लि्लाइने र आयोजनलाको कलायलाथिनियन, अनगुिन ि्ला िू् यला््डढनिला जनसहभलालगिला 
सलुनलचिि हुने वयिस्ला लि्लाइने्छ । 

• सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिलाको सलुनलचिि गनथिको ्लालग अलभिलुखकरण गोष्ठी आलर कलायथिरिि सं्ला्न 
गररने्छ । 

• सहभलालगिला्लाई बयिहलारिला बयलापक रुपिला ्लाग ूगरी अ थ्िपणूथि ्बनलाइने्छ । 
• आयोजनलािला जनिलाको प्रतयक्ष सहभलालगिला र सिलालिति कलायि गनथिको ्लालग आयोजनलाको ्छनौट गरलाथि जनिलाको 

िलाग र आिशयकिलाको आिलारिला गररने्छ । 
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• आयोजनलाको ्छनौट गरलाथि स्लानीय जनिलासंग िलाग र आिशयकिलािलारे ्छ्फ् गरी िलाग संक्न गररने्छ । 
ि्डलाहरु्लाई िलाग संक्निला सलरिय ्बनलाइने्छ । 

• योजनला िजुथििला र कलायलाथिनियन गरलाथि स्लानीय ्बलुद्लजिी, लिषय लिज्, अनभुिी, पेशलालिर,् सीिलानिकृि ि्ला 
्ोपोनिखु सिरुलाय, िलह्ला, ्बला््बलाल्कला, रल्ि, यिुला, अ्पसंखयक, अपलाङ्गिला भएकला वयलक्, जेष्ठ 
नलागररक ्गलायिकला सरोकलारिला्हरुको अलिकिि सहभलालगिला गरलाइने्छ । 

• जनिलाको आिशयकिला, जनसहभलालगिला, ्लागि, प्रलिफ् आलर पक्षको लि्लार गरी योजनलाहरुको प्रला्लिकिला 
लनिलाथिरण गरी कलायलाथिनियन योगय उपयकु् योजनला ्छनौट गररने्छ ।

• ्छनोट गररने योजनलािला जनसहभलालगिला हुने कुरला सलुनलचिि गररने्छ। 
१. जनसहभलालगिला प्रिद्थिन िखुय लजमििेलारी लनिलाथिल्ि परलालिकलारी र प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ । 
२. जनसहभलालगिला प्रिद्थिन गनने कलायथिको अनगुिन लज््ला सिनिय सलिलि र सभला्े गनने्छ ।

१८.२ सलार्यजिनक जरलाफदेिहतला 
१. सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला प्रिद्थिन गनथि रहेलायकला नीलि अि्मिन गररने्छ । 

• सिथिसलािलारण ि्ला सरोकलारिला्लाको सरोकलार समिोिन गनथि सलािथिजलनक सनुिुलाई ि्ला गनुलासो वयिस्लापन 
गररने्छ ।

• सलािथिजलनक सेिला प्रिलाह्लाई पलाररशशी, उत्तररलायी र ज्बलाफरहेी ्बनलाउन सलािलालजक परीक्षण र सलािथिजलनक परीक्षण 
सं्ला्न गररने्छ। 

२. सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला प्रिद्थिन गनने सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकन्छन ्।
• प्ररलान गरेको सेिला समिनििला कलाननु्े िोके्बिोलजि सलािथिजलनक सनुिुलाई नगररने । 
• सेिलाग्लाहीको गनुलासलाको उल्ि वयिस्लापन र समिोिन नगररने ।
• कलाननु ्बिोलजि सलािलालजक परीक्षण र सलािथिजलनक परीक्षण कलायथिरिि सं्ला्न नगररने । 
• कलायथिरिि गरे पलन औप्लाररकिलािला सीलिि रहन सकने।

३. सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला प्रिद्थिन गनथि रहेलायकला प्रकृयलाहरु अि्म्बन गररने्छ ।
• सलािलालजक परीक्षण, सलािथिजलनक परीक्षणजसिला कलायथिरिि अलनिलायथि रुपिला गनने गरलाउने कलानन वयिस्ला गररने्छ ।
• कलाननू ्बिोलजि सो सम्बनिी लनरलेशकला िजुथििला गनने र प्रयोगिला ्यलाई कलायथिरिि सं्ला्न गनने बयिस्ला 

लि्लाइने्छ । 
• यसिला कलायथिरििहरु सञ्ला्न गरे पल्छ सो समिनिी अलभ्ेख रलाखने र प्रलििेरन ियलार गनने वयिस्ला लि्लाइने्छ । 
• सलािलालजक परीक्षण ि्ला सलािथिजलनक परीक्षणको आिलिक रुपिला अनगुिन गनने वयिस्ला लि्लाइने्छ। पलाल्कला्े 

सेिलाग्लाही ि्ला सरोकलारिला्लाको सरोकलार समिोिन गनथि कलाननुिला िोलकए ्बिोलजि सलािथिजलनक सनुिुलाईको 
बयिस्ला गररने्छ । 

• कलायलाथि्यको सेिलाको गणुसिर, प्रभलािकलारीिला र किथ्ि लारीको कलाि कलारिलाही समिनििला सेिलाग्लाहीको गनुलासो 
सनुन उजरुी पेलटकलार िेभसलाइटर टेल्फोन िधये कुनै पलन िलाधयि्बलाट गनथि सकने बयिस्ला गररने्छ। 

• गनुलासो सनुने लजमििेलार अलिकलारी िोकी गनुलासो प्रलाप्त भएको लिलि्े ्ौ्बीस घनटलालभत्र गनुलासो वयिस्लापनकला 
्लालग स्ुझलाि सलहि प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि सिक्ष पेश गनने बयिस्ला गररने्छ ।

• प्रलाप्त गनुलासलाहरुको अलभ्ेखलाकंन गनने बयिस्ला लि्लाई लनलचिि सियलभत्र कलायथि टुगयलाउने िला कलारिलाही गनने 
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बयिस्ला गररने्छ।
• गनुलासला वयिस्लापन्बलारे अनगुिन गनने बयिस्ला सििे लि्लाइने्छ। 

४. सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला प्रिद्थिन िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको ह'ने्छ। 
५. सलािथिजलनक जिलाफरलेहिला प्रिद्थिन गनने कलायथिको अनगुिन लज््ला सिनिय सलिलि र सभला्े गनने्छ । 

१९. ्ेखलापरीषिण त्ला बेरुजू फछरौट समबनिी िनरनत्रण 
१९.१ आनतररक ्ेखलापरीषिण 

१. आनिररक ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्मिन गररने्छ ।
• आल थ्िक कलारोिलारको आनिररक ्ेखलापरीक्षण गरलाइने्छ । 
• कलायलाथि्य्बलाट अलनिि ्ेखलापरीक्षण हन अगलािै आनिररक ्ेखलापरीक्षण्बलाट लनसकेकला ्ेबरुज सम्बनििला 

आिशयक कलारिलाही गरी ्ेबरुज ुफछयौट गररने्छ ।
२. आनिररक ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ ।

• आनिररक ् ेखलापरीक्षणको ् लालग आिशयक संर्नला र जनशलक्को बयिस्ला नगररने। स्ैब लनकलाय र कलारोिलारको 
आनिररक ्ेखलापरीक्षण नगरलाउने । 

• आनिररक ्ेखलापरीक्षण्बलाट लनसकेकला ्ेबरुज ुअलनिि ्ेखलापरीक्षण अलघ फछयौट नगररने ।
३. आनिररक ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।

• आनिररक ्ेखलापरीक्षणको ्लालग आिशयक संर्नला र जनशलक्को वयिस्ला गररने्छ । 
• आनिररक ्ेखलापरीक्षकको वयिस्ला नहुरँलासमि को.्े.लन.कला.्लाई अनरुोि गरी आनिररक ्ेखलापरीक्षण गनने 

वयिस्ला लि्लाइने्छ । 
• सिै लनकलायको लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी र सञ्ला्निला रहकेला सिै कोषहरुको आयवययको आनिररक 

्ेखलापरीक्षण लनयलिि रुपिला गरलाइने्छ । 
• आनिररक ् ेखलापरीक्षक्बलाट सम्बलनिि कलाननू िला लनरनेलशकलािला िोलकएको लिलि ्बिोलजि आल थ्िक कलारोिलारको 

आनिररक ्ेखलापरीक्षण गनने गरलाइने्छ । 
• आनिररक ्ेखलापरीक्षक्लाई ्ेखलापरीक्षणको सिथििलानय लसद्लानि अनसुलार सििनत्र रुपिला ्ेखलापरीक्षण गरी 

प्रलििेरन लरन सकने िलािलािरण लि्लाइने्छ । 
• आनिररक ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरनिला सिलािेश भएकला िेरुजकुो ्गि रलाखने बयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• आनिररक ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरन अलनिि ्ेखलापरीक्षक्लाई उप्बि गरलाइने्छ । 
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े आफू िलािहि लनकलायको आनिररक ् ेखलापरीक्षण सियि ैभए िला नभएको जलँा् 

गरी आनिररक ्ेखलापरीक्षण नगरलाउने उपर कलाननू ्बिोलजि कलारिलाहीको ्लालग पेश गररने्छ । 
• आनिररक ्ेखलापरीक्षण्बलाट लनसकेकला ्ेबरुज ु समिनििला आिशयक कलारिलाही गरी अलनिि ्ेखलापरीक्षण 

हुनभुनरला अगलािै फछयौट गनने गरलाइने्छ । 
• लिशषे कलारण परी अलनिि ्ेखलापरीक्षण हुनअुलघ ्ेबरुज ुफछयौट गनथि नसलकने अिस्ला परेिला फछयौट हुन 

नसकेको सपष्ट कलारण खु् लाई अलनिि ्ेखलापरीक्षक सिक्ष जलानकलारी गरलाइने्छ।
• आनिररक ्ेखलापरीक्षण्बलाट औ ं् यलाईएकला ्ेबरुजकुो सम्बनििला कलाननू ्बिोलजिको मयलारलभत्र लनयलिि िला 

असू्  उपर समिनिी कलारिलाही गरी ्ेबरुज ुफछयौटको ्लालग जिलाफ ि्ला प्रिलाण पेश गररने्छ । 
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• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े िलािहि लनकलायको आनिररक ्ेखलापरीक्षण्बलाट कलायि भएको ्ेबरुज ुसियि ै
फ्छयौट नगनने लजमििेलार अलिकलारी्लाई प्र्ल्ि ऐन लनयि ्बिोलजि कलार्बलाही गनथि लसफलाररस गररने्छ । 

#= आनिररक ्ेखलापरीक्षण गरलाउने िखय लजमििेलारी प्रिख प्रशलासकीय अलिकिको हुने्छ । 
४. गलाउँ/नगरपलाल्कला अधयक्ष/प्रिखु्े गरलाउने आनिररक ्ेखलापरीक्षण कलायथिको अनगुिन गनने्छ।

१९.२ अिनति ्ेखलापरीषिण
१ अलनिि ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• ्ेखलापरीक्षणको्लालग ्ेखलापरीक्षक्बलाट िलाग भएको आिशयक लित्तीय लििरण, कलागजलाि र प्रलििेरनहरु 
उप्बि गरलाइने्छ ।

• ्ेखलापरीक्षण समपनन गरलाउन आिशयक सहयोग गररने्छ ।
२. अलनिि ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ

• सिै आल थ्िक कलारोिलारको अलनिि ्ेखलापरीक्षण नगरलाउने
• ्ेखलापरीक्षक सिक्ष आिशयक लित्तीय लििरण, कलागजलाि एिि ्प्रलििेरनहरु उप्बि नगरलाइने । 
• ्ेखलापरीक्षण समपनन गरलाउन प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्बलाट आिशयक सहयोग नहुने । 
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि ्ेखलापरीक्षण सिय र ्ेखलापरीक्षण ्ैबठकिला अनपुलस्ि रहने .

३. अलनिि ्ेखलापरीक्षण सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• प्रतयेक आल थ्िक िषथि सिलाप्त भए पचिलाि लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी ि्ला अनय कोषको कलाननू ्बिोलजि 

िहला्ेखलापरीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट खलटएकला ्ेखलापरीक्षक्बलाट अलनिि ्ेखलापरीक्षण गरलाइने्छ । 
• ्बजेटिला सिलािेश भएकला िैरलेशक सहलायिला अनिगथिि प्रलाप्त भएको सिै प्रकलारको नगरी सहलायिला रकि लित्तीय 

लििरणिला सिलािेश गरी िहला्ेखलापरीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट ्ेखलापरीक्षण गरलाइने्छ । 
• िसिगुि सहलायिला प्रलाप्त भएकोिला िला्सलािलानको िू् य खु् लाई आल थ्िक लििरणिला सम्बलनिि कलागजलाि पेश गरी 

्ेखलापरीक्षण गरलाइने्छ । 
• आल थ्िक कलारोिलारसँग सम्बलनिि ्ेखला, लित्तीय लििरण र कलागजलाि एिि ्प्रलििेरनहरु ियलार गरी अलनिि 

्ेखलापरीक्षणको ्लालग पेश गररने्छ । 
• अलनिि ्ेखलापरीक्षणको रिििला उप्बि गरलाउन ु पनने लित्तीय लििरण र प्रलििेरनहरु सलािलानयियला रहेलाय 

्बिोलजि रहकेला ्छन:्
– लिलनयोजन, रलाजश्, िरौटी, अनय कोष कलारोिलारको लित्तीय लििरणहरु, 
– आनिररक ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरन, 
– ख्थिको फलँाटिलारी (ि.्े.प.फला.नं.२१०), 
–  ्बैंक नगरी लकिलाि र ्बैंक सटेटिणेटहरु, 
– पेशकीको िलासकेिलारी (ि.्े.प.फला.नं.२११),
– ्ैबक लहसलाि लि्लान लििरण (ि.्े.प.फला.नं. २१२),
– भकु्लानी लरन ्बलँाकीको कच्लािलारी (ि.्े.प. फला.नं.२२१), 
– फछयौट हुन ्बलँाकी ्ेबरुजकुो लििरण,
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• लजनसी लनरीक्षण प्रलििेरन, 
• ्ेखलापरीक्षणको लस्लस्लािला िलाग भएको जनुसकैु प्रश्नको जिलाफ एिि ््ेखला, लििरण, कलागजलाि, जलानकलारी 

उप्बि गरलाउने लजमििेलारी ्बहन गररने्छ । 
• िोलकएको मयलारलभत्र ्ेखलापरीक्षणको प्रश्नको जिलाफ िला िलाग भएको लििरण िला कलागजलाि पेश गनथि नसलकने 

भएिला कलारण सलहि मयलार ्पको ्लालग अनरुोि गरी ्ेखलापरीक्षकद्वलारला लरइएको ्प सियलभत्र पेश गररने्छ । 
• ्ेखलापरीक्षण्बलाट िलाग भएको ्ेखला, कलागजलाि िला जलानकलारी पेश गनथि नसकेको कलारण्बलाट कलायि भएको ्ेबरुज ु

िला कैलफयि िला जररिलानला प्रलि सम्बलनिि अलिकृि िला किथ्ि लारी नै लजमििेलार हुने्छ ।
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि, आल थ्िक शलाखला प्रिखु ि्ला किथ्ि लारी ्ेखलापरीक्षणको अिलििला आफनो 

कलायथिस््िला उपलस्लि भई ्ेखलापरीक्षण समपनन गनथि गरलाउन आिशयक सहयोग गररने्छ । 
• ्ेखलापरीक्षणको लस्लस्लािला ्ेखलापरीक्षकद्वलारला आयोजनला हुने आरमभ ्ैबठक ि्ला ्बलहगथििन ्ैबठकिला 

अलनिलायथि रुपिला उपलस्ि भई जलानकलारी लरने र लिषय सपष्ट पलाररने्छ । 
• ्ेखलापरीक्षणको लस्लस्लािला ्ेखलापरीक्षण टो्ी्े कुनै कलायथिको स््गि अि्ोकनको ्लालग अनरुोि 

गरेिला सो सििेको प्रिनि गररने्छ । 
४. अलनिि ्ेखलापरीक्षण गरलाउने िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ । 
५. गलाउँ/नगरपलाल्कला अधयक्ष/प्रिखु्े गरलाउने अलनिि ्ेखलापरीक्षण कलायथिको अनगुिन गनने्छ । 

१९.३ समपरीषिण त्ला बेरुजु फछरौट 
१. समपरीक्षण ि्ला ्बेरुज ुफ्छययौट सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ । 

• ्ेखलापरीक्षण हुरँला औ ं् यलाइएको ्ेबरुज ु्छ्फ् एिि ्फछयौटको ्लालग सभलािला पेश गररने्छ। 
२. समपरीक्षण ि्ला ्बेरुज ुफछयौट सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ

• प्रयलाथिप्त प्रिलाणलिनला सभला्बलाट ्ेबरुज ुफछयौट हुने । 
• ि.्े.प. ्बलाट ्ेबरुज ुफछयौटको ्गि कटिला नहुने
• सम्बलनिि किथ्ि लारी्े ्ेबरुज ुफछयौटको कलायथि नगनने । 
• आल थ्िक कलारोिलारिला सं्गन अलिकलारी्बलाट कलाननू ्बिोलजि ्ेबरुज ुफछ्योटको लजमििेलारी लनिलाथिह नहुने । 

३. समपरीक्षण ि्ला ्बेरुज ुफछयौ{ट सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े ्ेखलापरीक्षण हुरँला औ ं् यलाइएको ्ेबरुज ुफछयौटको लजमििेलारी ्बहन गनुथि पनने्छ । 
• ्ेबरुज ुफछ्यौटको ्लालग कलायथि योजनला िनलाई कलायथि गररने्छ । 
• ्ेखला उत्तररलायी अलिकृि्े िहला्ेखलापरीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट ्ेखलापरीक्षण हुरँला औ ं् यलाइएको ्ेबरुज ु

सम्बनििला िोकेको मयलारलभत्र ्ेबरुज ुजिलाफ िला फछयौट िला समपरीक्षण गरलाउने बयिस्ला लि्लाइने्छ।
प्रचि्त कलानून अनुसलार प्रिुख प्रशलासकीर अििकृत्े ्ेखलापरीषिण प्रितरेदनिला औलंरलाएको बेरुजु 
फछरौटको िनमन उत्तरदलािरतर बहन गनने्
• ्ेबरुज ुअसु्  फछयौट ि्ला लनयलिि गररने्छ । 
• असू्  गनुथिपनने ि्ला लिनुथि ्ब्ुझलाउन ुपनने ्ेबरुजकुो हकिला कलारोिलारिला सं्गन परलालिकलारीसँग आिशयक लििरण िला 

सपष्टीकरण ल्ई फछयौट गररने्छ। 
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• जलानजलान िला ्लापरिलाहीसला् कलारोिलार गरी हलानी नोकसलानी भएको रलेखएिला तयसिो रकि लजमििेलार बयलक््बलाट 
असु्  गररने्छ।

• ्ेखलापरीक्षण हुरँला सरकलारी नगरी िला लजनसी िला्सलािलानको ् fगि रलाखन ्ुछट भएको िला सरकलारी हलानी नोकसलानी 
भएको भनने सू् नला प्रलाप्त भएिला तयसिो हलानी नोकसलानी भएको रकि असू्  गरी कसरूको िलात्रला अनसुलार कलाननू 
्बिोलजि कलार्बलाही गनने िला कलारिलाहीको लसफलाररस गररने्छ । 

• असू्  उपर गनुथिपनने र लिनुथि ्ब्ुझलाउन ुपनने भनी औ ं् यलाइएकला ्ेबरुज ु्बलाहके प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि रीिसमि 
नपगुेको िर सरकलारी नगरी लजनसीको हलानी नोकसलानी नभएको ्ेबरुजकुो हकिला ख्थि लनयलिि गरलाउन अलिकलार 
प्रलाप्त अलिकलारी सिक्ष पेश गररने्छ । 

• कलाननूको रीि नपगुी अलनयलिि भएको िर जलँा्ि्ुझ गरलाथि सरकलारी हलानी नोकसलानी नभएको भनी ठहर भएको 
्ेबरुज ुसमिनििला लनयलिि गरलाई फछयौट गनथि प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि आिशयक सिीकृलि ल्इने्छ । 

• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े ्ेबरुज ु लनयलिि गनने समिनििला कुनै कलायलाथि्य िला अलिकलारी िला सम्बलनिि 
वयलक्सँग ्बझुन आिशयक भएकला ्ब्ुझी िलात्र लनयलििको प्रलरियला अलघ िढलाउने्छ । 

• पेशकी ्ेबरुजकुो हकिला पेशकी ल्ने सम्बलनिि्बलाट फ्छययौट गररने्छ ।
•  िहला्ेखलापरीक्षकको िलालषथिक प्रलििेरनिला औ ं् यलाइएकला ्ेबरुजहुरूको सम्बनििला गलाउँ/नगर सभलािला समपरीक्षण 

गरलाई ्गि कटिलाकला ्लालग िहला्ेखलापरीक्षकको कलायलाथि्यिला पठलाइने्छ।
• ्ेबरुज ुफ्छययौटको गनने गरलाउने कलायथििला ्ेखलापरीक्षण सलिलि्लाई सलरिय ्बनलाइने्छ।

४. समपरीक्षण ि्ला ्बेरुज ुफछयौट गरलाउने िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिकि हुने्छ ।
५. गलाउँ/नगरपलाल्कला अधयक्ष/प्रिखु्े समपरीक्षण ि्ला ्ेबरुज ुफछयौट गनने गरलाउने कलायथिको अनगुिन गनने्छ ।

१९.४ रेरुजको ्गत र प्रगित िरररण
!= a]?h'sf] nगि र प्रगलि लििरण सम्बनििला रहेलायको नीलि अि्म्बन गररने्छ ।

• a]?h'sf] ्गि अधयलािलिक रुपिला रलाखने वयिस्ला लि्लाइने्छ ।
• a]?h' फछयौटको प्रगलि लििरण आिलिक रुपिला ियलार गरी सभलािला पेश गररने्छ ।
•  कलारोिलारिला सं्गन परलालिकलारी्े लजमििेलारी्बलाट अ्' फछ्यौटको लििरण ्बर्ब्ुझलार् गनने वयिस्ला गररने्छ ।

@= a]?h'sf] nगि र प्रगलि लििरण सम्बनििला रहेलायकला जोलखिहरु रहन सकने रलेखन्छ 
• ्ेबरुजकुो ्गि नरलालखने एिि ्अधयलािलिक नगररने ।
• a]?h' फछयौटको प्रगलि लििरण िोलकएको ढलाँ्ला र सियिला ियलार नगररने ।
•  ्ेबरुज ुफछयौट नगरी रिलानला िला अिकलाश ल्नसकने ।
•  लजमििेलारी्बलाट अ्ग हुरँला ्बर्ब्ुझलार् नगनने ।

#= a]?h' ्गि र प्रगलि लििरण सम्बनििला रहेलायको उपलायहरु अि्मिन गररने्छ ।
• ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरनिला औ ं् यलाएकला ्ेबरुज ुर ्ेबरुज ुफछ्यौटको ्गि रलाखने वयिस्ला गररने्छ। 
• आनिररक ि्ला अलनिि ्ेखलापरीक्षणको ्ेबरुजको ्गि अ्ग अ्ग रलालखने्छ ।
•  ्ेखलापरीक्षण्बलाट कलायि भएको ्ला् ूिषथिको र लिगि िषथिको फछयौट भएको र फल्छथिन ्बलँाकी ्ेबरुज ूरकि 

सििे खु् लाई िलालसक, अिथि िलालषथिक, िलालषथिक प्रगलि प्रलििेरन ियलार गररने्छ । 
• ्ेबरुज ूफछ्यौटको प्रगलि लििरण िोलकएको ढलाँ्ला र सियिला ियलार गररने्छ । 
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• प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े ्ेबरुज ूफछ्यौटको प्रगलि लििरण गलाउँ/नगर सभलािला पेश गरी ्छ्फ् गरलाई 
आिशयक लनणथिय र लनरनेशन कलायलाथिनियन गनने्छ । 

• ्ेबरुजकुो ्गि रलाखने कलायथि सू् नलाप्रलिलि प्रणला्ीिला आिलाररि िनलाइने्छ । 
• कलारोिलारिला सं्गन परलालिकलारी सरुिला, ्बढुिला िला अनय कलारण्े लजमििेलारी्बलाट अ्ग हुरँला ्ेबरुज ुफछयौट 

गरलाएर िलात्र रिलानला लरइने्छ । 
• ितकला्ै ्ेबरुज ुफछयौट गनथि गरलाउन नसलकने हकिला सम्बलनिि बयलक््बलाट ् ेखलापरीक्षण्बलाट रलेखएकला कैलफयि 

समिनििला जिलाफ प्रलिलरियला ल्एर िलात्र रिलानला लरइने्छ । 
• सलालिककला लजमििेलार अलिकलारी र आल थ्िक कलारोिलारिला सं्गन परलालिकलारी ्ेबरुज ुफछ्योट नहुरँ ैसरुिला, ्बढ़िला 

िला अनय कलारण्े कलायलाथि्यिला नरहने भएिला ्ेबरुज ुफछयौट सम्बनिी कलागजलाि हला्को लजमििेलार वयलक््लाई 
हसिलानिरण गरी हला्को अलिकलारी्े लजमििेलारी ्बहन गनने्छ ।

४. िेरुजकूो ्गि र प्रगलि लििरण ियलार गनने गरलाउने िखुय लजमििेलारी प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृिको हुने्छ । 
५. गलाउँ/नगरपलाल्कला अधयक्ष/प्रिखु्े िेरुजकूो ्गि र प्रगलि ियलार गनने गरलाउने कलायथिको अनगुिन गनने्छ। 

२०. आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ीको अनुगिन समबनिी वररस्ला
२०.१ आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी अनगिन सििित
आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी्लाई प्रभलािकलारी कलायलाथिनियन गरी आल थ्िक कलारोिलार समिनिी जोलखिको नयनूीकरण गनथि 
प्र्ल्ि कलाननु ि्ला अनिरलाथिलषट्य अस् अभयलास ्बिोलजि अनगुिनको बयिस्ला गनथि पलाल्कलािला रहेलाय ्बिोजिको 
परलालिकलारीहरु रहकेो आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलि रहने्छ:

क) अधयक्ष र प्रिखु         संयोजक 
ख)   उपलाधयक्ष र उपप्रिखु        ;b:o
u_  सशुलासन सलिलिको अधयक्ष        सरसय 
घ)  कलायथिपलाल्कलाको सरसयिधये १ जनला िलह्ला सलहि अधयक्षरप्रिखु लनिलाथिल्ि भएको 
रलाजनीलिक र् भनरला अनय र्को १ जनला सरसय गरी कलायथिपलाल्कला्े िोकेकला २ जनला  सरसय 
ª_ प्रिखु, आल थ्िक प्रशलासन शलाखला      सरसय 
्) आनिररक ्ेखलापरीक्षक       सरसय सल्ि

२०.२ बैठकिला आिनत्रण गन्य सकने  
सलिलिको संयोजक्े आिशयक्लानसुलार अनय परलालिकलारी एिि ् लिज््लाई सलिलिको ्ैबठकिला आिनत्रण गनथि 
सकने्छ । 

२०.३ आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी अनुगिन सििित्े प्रितरेदन पेश गनु्यपनने
आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलि्े रहेलायकला लिषयिला लनयलिि रुपिला अनगुिन गरी सिुलार गनुथिपनने रलेखएकला 
लिषयिला आफनो स्ुझलाि सलहि त्रैिलालसक रुपिला कलायथिपलाल्कलािला प्रलििेरन पेश गनुथिपनने ्छ: 

क) आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीको कलायलाथिनियन अिस्ला, 
ख) लित्तीय जोलखि नयनूीकरण गनथि गररएको प्रिनि,
u_ ियलार भएकला लित्तीय लििरणको लिश्सनीयिला, 
घ)  ्ेबरुज ुफछयौटको प्रगलि, 
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ङ) नीलि, कलाननू, िलापरण्डको पररपला्नला,
r_ कलायलाथि्य्बलाट समपलालरि कलायथिको रक्षिला एिि प्रभलािकलाररिला, 
5_ लनकलायगि अनिरसमिनि र सिनिय,
h_  रण्ड र परुसकलार नीलिको पयलाथिप्तिला.
्झ) सलिलि्े आिशयक रखेकेला अनय लिषयहरु ।

२०.४ र्डलासतरीर आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी अनगिन सििितः
ि्डला कलायलाथि्य्बलाट सञ्ला्न हुने लिकलास लनिलाथिण ि्ला सेिला प्रिलाह प्रभलािकलारी भए नभएको अनगुिन गनथि ि्डला िहिला 
रहेलाय ििोलजिको ि्डला सिरीय आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलि रहने ्छः 

क) ि्डलाधयक्ष      संयोजक 
ख) िलह्ला ि्डलासरसय १ जनला     सरसय
 ग) ि्डलासल्ि      सरसय सल्ि 

सलिलिको संयोजक्े आिशयकिलानसुलार अनय परलालिकलारी एिि ्लिज््लाई सलिलिको ्ैबठकिला आिनत्रण गनथि सकने्छ ।
२०.५  ि्डलासिरीय आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलि्े आफू्े समपलारन गरेको कलायथि र सिुलारकलालिषयिला 

आिशयक स्झलािसलहिको प्रलििेरन द्विैलालसकरुपिला आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलिसिक्ष पेश 
गनुथिपनने्छ । यसरी प्रलाप्त भएको प्रलििेरनिला उ््ेख भएकला लिषयहरु िधये आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन 
सलिलि्े उल्ि ठहयलाथिएकला लिषयहरु आफनो प्रलििेरनिला सिलािेश गनने्छ । ि्डलासिरीय आनिररक लनयनत्रण 
प्रणला्ी अनगुिन सलिलि्े अनगुिन गरलाथि रहेलायकला लिषयिला केलनरिि हुनपुनने्छः 
क)  आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीको कलायलाथिनियन अिस्ला,
ख)  लित्तीय जोलखि नयनूीकरण गनथि गररएको प्रिनि,
ग)   ्ेबरुज ुफछयौटको प्रगलि, 
घ)  नीलि, कलाननू, िलापरण्डको पररपला्नला,
ª_ कलायलाथि्य्बलाट समपलालरि कलायथिको रक्षिला एिि प्रभलािकलाररिला, 
r_ लनकलायगि अनिरसमिनि र सिनिय, 
5_ रण्ड र परुसकलार नीलिको पयलाथिप्तिला. 
h_ सलिलि्े आिशयक रखेकेला अनय लिषयहरु । 

आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिनकला ्लालग प्रयोग गररने ढलँा्ला अनसुू् ी (२) िला िोलकए ्बिोलजि x'g]5 .
२०.६ आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी अनुगिन सििितको बैठक समबनिी वररस्ला

• आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलिको ्ैबठक संयोजक्े ्बो्लाउने्छ । 
• यसिो ्ैबठक एक आल थ्िक िषथििला कलमििला ्लार पटक ्बसने्छ सला्ै एक ्ैबठक र अकको ्ैबठक्बी्को सिय िीन 

िलहनलाभनरला ्बढी नहुने गरी आयोजनला गनुथिपनने्छ । 
• ि्डलासिरीय आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी अनगुिन सलिलिको ्ैबठक द्विैलालसक रुपिला ्बसने्छ । 
• सलिलिको लनणथिय सिथिसमिलिको आिलारिला हुने्छ । 
• सिथिसमिलि कलायि हुन नसकेिला ्बहुििद्वलारला सलिलिको लनणथिय हुने्छ । 
• सलिलिको लनणथिय संयोजक्े प्रिलालणि गनने्छ । 
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• ्ैबठकको लनणथिय पलुसिकला ियलार गरी सरुलक्षि रलाखने, प्रलििेरन गनने र सलिलिको लनणथिय कलायलाथिनियनकला ्लालग 
सिनिय गनने लजमििेलारी सरसय-सल्िको हुने्छ ।

२१. आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी समबनिी तलाि्ि र षिितला िरकलास
• आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ीको कलायलाथिनियनको ्लालग परलालिकलारी एिि ् किथ्ि लारीहरुको क्षििला लिकलासकला 

्लालग आिशयक िलाल्िको वयिस्ला गररने्छ ।
•  यो प्रणला्ी कलायलाथिनियनको ्लालग सू् नला एिि ्ि्थयलाङ्क सङ्क्न, लिशे्षण एिि ्प्रलििेरनको लनलित्त 

सू् नला प्रलिलिको प्रयोग गनथि सलकने्छ । 
• िलाल्ि र क्षििला लिकलास आिशयक स्ोि िलालषथिक कलायथिरिि ि्ला ्बजेटिला सिलािेश गनने रलालयति कलायथिपलाल्कलाको 

हुने्छ ।
• गलाउँ/नगरपलाल्कला्े यस कलायथिकला ्लालग अनय संस्ला िला लनकलायको सहयोग सििे प्रलाप्त गनथि सकने्छ।

२२. आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी कलार्यरोजनलाको ढलँाचला
गलाउँ िला नगरपलाल्कला्े रहेलाय ्बिोलजिको ढलँा्लािला आनिररक लनयनत्रण प्रणला्ी कलायथियोजनला ियलार गरी सो को 
यस लनरनेलशकलािला उ््ेख भए ्बिोलजि आिलिक अनगुिन गनने वयिस्ला लि्लाउन ुपनने्छ । 
(क) लनकलायको नलाि र ठेगलानला 
(ख) लनकलायको िू्  उद्शेय

लस.नं. कृयलाक्लापको 
लििरण

अनिरलनहीि 
जोलखिहरु

लनयनत्रणकला कृयलाक्लाप र  
प्रकृयला

लजमििेलार 
वयलक् िला 
लनकलाय

सं्लार 
िला 

सिनिय

cg'ug 
Pj+ 

d'Nof+sg
११० यस खण्डिला िू्  

उद्शेय हलालस् 
गनथि सं्ला्न 
गररने k|d'v 
s[ofsnfk 
pNn]v ug]{ 
१.
२.
३.

अनिरलनहीि 
यस खण्डिला 
सं्ला्न गररने 
k|To]s k|d'v 
s[ofsnfkx?df
hf]lvdx? 
pNn]v ug]{
!=!
!=@
@=!
@=@

klxrfg ul/Psf x/]s 
hf]lvdx?sf nflu s] 
s:tf lgoGq0f pkfox? 
x'g ;S5g\ ;f] pNn]v 
ug]{ .
klxrfg ul/Psf x/]s 
hf]lvdx?sf nflu s] 
s:tf lgoGq0f pkfox? 
x'g ;S5g\ ;f] pNn]v 
ug]{ . 
१.१.१
१.१.२ 
१.२.१ 
१.२.२ 
२.२.१ 
२.२.२

नोट यो ढलँा्लािला लनकलायगि कलािको प्रकृलि अनरुुप आिशयक िह्हरु ्पघट गनथि सलकने्छ।
२३. ्पिट र हेरफेरः 
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यस लनरनेलशकलाको कलायलाथिनियनको रिििला कुनै ्बलािला अिरोि र असपष्टिला भएिला तयसिो ्बलािला अ्ड्न फुकलाउने 
प्रयोजनकला ्लालग कलायथिपलाल्कला्े यस लनरनेलशकलािला आिशयकिला अनसुलार ्पघट, वयलाखयला, संशोिन िला हरेफेर 
गनथि सकने्छ ।

२४. प्रचि्त कलानून बिोिजि हुने: 
यस लनरनेलशकलाको कुनै प्रलाििलान प्र्ल्ि कलाननू ्बिोलजि एिि ्स्लानीय सरकलार सञ्ला्न ऐन, २०७४ संग 
्बलाल्झएिला ्बलाल्झएको हरसमि अिलानय हुने्छ ।

अनुसचूी-३
आनतररक िनरनत्रण अनुगिन परीषिण सचूी

(क) अनगुिन गरेको कलायलाथि्य/ि्डला कलायलाथि्य/आयोजनलाको नलािः …………………. 
(ख) अनगुिन गरेको लिलिः……………………………
 (ग) अनगुिन गनने परलालिकलारी/सलिलि ………………........
रि.सं. सू् कहरुको लििरण

! सङ्गठन ि्ला वयिस्लापन सम्बनिी अधययन गरेको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ                    ख) ्ैछन
• गरेको भए अधययन गरेको लिलि.............

@ सङगठन ि्ला वयिस्लापन प्रलििेरन सिीकि गरेको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ                    ख) ्ैछन
u/]sf] eP :jLs[t ldlt ========================

# कलायलाथि्य्े स्ैब परहरूको कलाि, किथिवय, उत्तररलालयति, अलिकलार सपष्ट रुपिला उ््ेख गरेको कलायथि लििरण 
ियलार गरी किथ्ि लारी्लाई उप्बि गरलाइएको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ                    ख) ्ैछन
कलायथि लििरण उप्बि गररएको र आलंशक गरेको भए. पषु्टी गनने कलागजलाि ===================

$ कलायलाथि्य किथ्ि लारीको हलालजरी लनयनत्रण बयिस्ला ्लाग ूगरेको र कलाि लिशषे्े ्बलालहर जलँारला पलुसिकला रलाखने 
गरेको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ                              ख) ्ैछन
• गरेको भए सो कुरला पषु्टी गनने पलुसिकला=====================

% कलायलाथि्य्े पररसरलभत्र सिै्े रखेने उपयकु् ठलाउँिला नलागररक ्ब्डलापत्र रलाखकेो ्छ/्ैछन ? ्ब्डलापत्रिला पलाल्कला्े 
प्ररलान गनने सिै सेिला सम्बनिी बयहोरलाहरु खु् लाएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                ख) ्ैछन           ग) आलंशक  ्छ
• नलागररक ्ब्डलापत्र रलाखकेो स्लान र बयहोरला अि्ोकन गरेको प्रिलाण सम्बनिी बयहो/f==============
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^ कलायलाथि्य्े सेिला लररंला सेिलाग्लाहीप्रलि रहेलाय ्बिोलजिको रलालयति र सेिला वयिस्लापन गनने कलायथि गरेको ्छ/्ैछन?
क) ्छ               ख) ्ैछन        ग) आलंशक िलात्र गरेको 
क) सू् नलापलाटी र हे् प ्ेडसक िला सोिप्ुछ कलाउनटरको वयिस्ला ्छ/्ैछन..........
ख) पलह्ो आउने सेिलाग्लाही्लाई पलह्ो सेिला लरने बयिस्ला ्लाग ूगरेको ्छ/्ैछन.========
ग) उजरुी पेटीकला िला गनुलासो रलाखने बयिस्ला ्छ/्ैछन............

& िहतिपणूथि लनणथिय ि्ला सू् नला सरोकलारिला्ला्लाई िेभसलाइट िलाफथि ि जलानकलारी गरलाउने बयिस्ला गरेको ्छ/्ैछन ?
क) ऐन, कलाननू, िलापरण्ड, ्बजेट ि्ला कलायथिरिि, सभला र कलायथिपलाल्कलाकला लनणथिय ि्ला प्रगलि प्रलििेरन रलाखने  

गरेको । 
ख) ऐन, कलाननू, िलापरण्ड, ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िलात्र रलाखने गरेको ।
ग) उल््लखि लनणथिय ि्ला सू् नला आलंशक िलात्र रलाखने गरेको ।

* गलाउँ/नगरपलाल्कला्े नयलाय लनरोपण गनने कलायथि िोलकएको अिलि लभत्र गनने गरेको ्छ/्ैछन ?
क) पणूथि रुपिला गनने गरेको ्छ ।           ख) आलंशक रुपिला गनने गरेको ्छ ।                 ग) गरेको ्ैछन
• अिस्ला पष्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...........

( गलाउँ/नगरपलाल्कला्े सलािलालजक सरुक्षला भत्तला िोकेको सिय र िलाधयि्बलाट लििरण गनने बयिस्ला लि्लाएको 
्छ÷्ैछन ? 
क) ्छ                         ख) आलंशक ्छ                ग) ्ैछन
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...==================

!) गलाउँ/नगरपलाल्कला्े उप्बि गरलाउने लिलभनन लकलसिकला सेिलाहरु लनयलिि रुपिला उप्बि गरलाउन समिलनिि 
परलालिकलारीको अनपुलस्लििला िैकल्पक बयिस्ला लि्लाएको ्छ/्ैछन ?  
क) ्छ                ख) आलंशक ्छ             ग) ्ैछन  
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला......  

!! भिनको नकसला पलास गनथि ्लागने सिय लनिलाथिरण गरी सोको पला्नला गनने बयिस्ला गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) आलंशक ्छ              ग) ्ैछन
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.............

!@ प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े कलायलाथि्य र अनिगथििको प्रतयेक आल थ्िक िषथििला कमिीिला एक पटक आफै्े 
िला आफू्े अलखियलार समुपेको किथ्ि लारीद्वलारला अलनिलायथि रुपिला लनरीक्षण गरेको िला गरलाएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                             ख) आलंशक ्छ            ग) ्ैछन
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला......

!# संक्न गरेको रलाजश् रकि िोलकएको सियिला ्ैबङ्किला रलालख्ला गनने प्रणला्ी िला वयिस्ला ्लाग ूगरेको ्छ । 
्ैछन?
s_ 5                    v_ 5}g 
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला..... 

!$ cfly{s jif{sf] /fh:j lx;fj / a}+s ljj/0faLr lx;fj le8fg u/L ldnfg u/sf] 5÷5}g<
s_ 5                v_ 5}g
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.....
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!% लिकलास योजनलाको ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गरलाथि िोलकए ्बिोलजि योजनलाहरु प्रला्लिकीकरण गनने बयिस्ला 
्लाग ूगरेको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ                  ख) ्छ }g  u_ cf+lzs dfq u/]sf]
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.....

!^ िलालषथिक ्बजेट ि्ला कलायथिरिि िजुथििला गरलाथि िोलकए ्बिोलजि सरोकलारिला्लाहरुको सहभलालगिला गनने बयिस्ला 
गरेको ्छ/्ैछन ?
क) ्छ             ख) ्ैछन            ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...................

!& अलिकलार प्रलाप्त अलिकलारी्बलाट िलात्र ख्थि गनने आरशे लरने र ख्थि सिीकृलि गनने बयिस्ला ्लाग ूगरेको ्छ ्ैछन ?
क) ्छ              ख) ्ैछन                 ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला......

!* सिलारी सलािन ििथिि ि्ला ईनिन ख्थिको ्गिकु रलाखने गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ             ख) ्ैछन                   ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पष्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.......

!( िलाल्ि, सेलिनलार, गोष्ठी, आलर सम्बनिी ख्थिगरलाथि ्लागि अनिुलान सिीकृि गनने र भकु्लानी गनुथि अलघ प्रलििेरन 
पेश गनने वयिस्ला ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ              ख) ्ैछन                    ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला....

@) लिकलास लनिलाथिण समिनिी कलायथिको सम्झौिलािला िोलकए ्बिोलजि सरोकलारिला्लाहरुको ्लागि सहभलालगिलाको 
रकि िला श्िरलान बयहोररएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                ख) ्ैछन                   ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला..........

@! ख्थि ्ेखरला कलाननू ििोलजि िरौटी, पेशकी र कर कटिी गरेर िलात्र भकु्लानी लरएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                ख) ्ैछन                    ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला............

@@ पेशकी लररंला पेशकी आिशयकिलाको जलँा् गरी सोको आिलारिला आिशयक रकि िलात्र पेशकी लरने बयिस्ला 
गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                ख) ्ैछन                     ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...................

@# पेशकी लरएको रकि िोलकएको सियलभत्र फछयौट नगरी पेशकी ्बलँाकी रलाखकेो ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                ख) ्ैछन                     ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला........................

@$ लनयलिि रुपिला ्बैंक सटेटिणेट प्रलाप्त गरी ्ैबक लहसलाि र कलायलाथि्य लहसलािसँग लभ्डलान एिि सिलायोजन गरेको 
्छ। ्ैछन ?
क) ्छ                  ख) ्ैछन
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.....
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@% किथ्ि लारीको ि्िी प्रलििेरन पलाररि भएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) ्ैछन
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.....................................

@^ खररर एकलाइको गठन र खररर समिनिी कलायथिकला ्लालग लजमििेलार किथ्ि लारी िोकेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                 ख) ्ैछन                           ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला......

@& खररर कलाननु ्बिोलजि िलालषथिक खररर योजनला ि्ला खररर गरुयोजनला िोकेको ढलँा्लािला ियलार गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) ्ैछन                      ग) आलंशक िलात्र गरेको                 घ) िनलाउन नपनने
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला........................

@* आल थ्िक िषथिको ्बजेट्े नखलामने गरी रलालयति लसजथिनला गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) ्ैछन
• ्ैछन भने आल थ्िक िषथिको भकु्लानी लरन ्बलँाकीको लििरण िला भकु्लानी लरन ्बलँाकी लि्हरु परीक्षण गरलाथि  
रलेखएको बयहोरला....

@( लिपर बयिस्लापन सलिलि, ि्डलासिरीय लिपर बयिस्लापन सलिलिहरु गठन गरेको र सो सलिलिहरु लरियलाशी् 
रहकेो ्छ /्ैछन ?
क) ्छ                 ख) ्ैछन                           ग) आलंशक िलात्र गरेको
• 5÷cf+lzs 5 eg] ;f] k'i6L ug]{ u7gsf] lg0f{o / a}7s a;]sf] dfOGo"6 k/LIf0faf6 
b]lvPsf]   वयहोरला........................

#) लिपर बयिस्लापन गनथििला प्रय यनत्र, एमिु् ेनस र उपकरण उल्ि ििथिि समभलार गरी ्ला् ूहला्ििला रलाखकेो 
्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                    ख) ्ैछन                ग) आलंशक िलात्र गरेको
• अिस्ला पष्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.................

#! िषथििला कमिीिला एक पटक लजनसी सलािलान ि्ला समपलत्तको लनरीक्षण गरलाई प्रलििेरन ियलार गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                     ख) ्ैछन 
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.................

#@ आफनो सिलालितििला रहकेो घर, जगगला ि्ला पिशी ऐ्लानी र सलािथिजलनक जगगला एिि ्पूँजीगि समपलत्तको हलानी 
नोकसलानी नहने गरी अधयलािलिक ्गि रलाखी संरक्षणको बयिस्ला गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                      ख) ्ैछन                      ग) आलंशक िलात्र गरको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...................

## लिलनयोजन, रलाजसि, िरौटी, लजनसी र अनय आमरलानी ख्थिको ्ेखला िहला्ेखला परीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट 
सिीकृि ढलँा्लािला रलाखकेो ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                        ख) ्ैछन                      ग) आलंशक िलात्र रलाखकेो
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.........
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#$ आल थ्िक कलारोिलारको आनिररक ्ेखलापरीक्षण गनथि आनिररक ्ेखलापरीक्षकको वयिस्ला गरी लनयलिि रुपिला 
्ेखलापरीक्षण गरलाएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                       ख) ्ैछन                    ग) आलंशक िलात्र गरलाएको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला.=================

#% लिलनयोजन, रलाजश्, िरौटी र अनय कोषको अलनिि ्ेखलापरीक्षण िहला्ेखला परीक्षकको कलायलाथि्य्बलाट 
गरलाएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                       ख) ्ैछन                     ग) आलंशक िलात्र गरलाएको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला ...===========

#^ लिलनयोजन, रलाजश्, िरौटी र अनय कोषको िलालषथिक लित्तीय लििरण ियलार गरेको र िोकेको सियलभत्र को. 
्े.लन.कला.र अनय सम्बलनिि लनकलायिला पठलाएको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) ्ैछन                          ग) आलंशक िलात्र पठलाएको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला............

#& अलनिि ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरनिला औ ं् यलाइएको ्ेबरुजकुला सम्बनििला पैंिीस लरनलभत्र कलायलाथि्यको जिलाफ 
पेश गरेको ्छ/्ैछन? 
क) ्छ                    ख) ्ैछन                          ग) आलंशक िलात्र लरएको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...........

#* आनिररक ि्ला अलनिि ्ेखलापरीक्षण्बलाट कलायि भएको ्ेबरुजकुो ्गि रलाखने ि्ला ्गि अधयलािलिक गनने 
बयिस्ला गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                  ख) ्ैछन                            ग) आलंशक िलात्र लरएको
• अिस्ला पष्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...........

#( ्ेखलापरीक्षण्बलाट हलानीनोकसलानी िला लहनलालिनला भएको भनी ्गि कलायि भएको ्ेबरुजकुो समिनििला 
सम्बलनिि्बलाट कलाननू ्बिोलजि सियिला नै असू्  गरी फछयौट गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                 ख) ्ैछन                             ग) आलंशक गरेको घ) ्लाग ूनहुने
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...........

$) कोष कटिी, िरौटी र करकटिी गरेको रकि सियि ै्बैंक रलालख्ला गनने गरेको ्छ/्ैछन ? 
क) ्छ                 ख) ्ैछन                              ग) आलंशक गरेको
• अिस्ला पषु्टी गनने संलक्षप्त वयहोरला...................

रस परीषिण सचूीकला बुदलाहरुिला स्लानीर तह्े आफनो कलािको प्रकृित अनुरुप ्प बुदलाहरु सिलारेश गन्य 
सकने्न।्

स्लानीर तहको आनतररक िनरनत्रण प्रणला्ी तजु्यिला िदगदश्यन पररिलाज्यन एरि ्अिनति रुप िदने कलार्यिला 
सं् गन पदलाििकलारीहरु

१. श्ी लिषणरुत्त गौिि, सहसल्ि, सङ्घीय िलालि्ला ि्ला
    सलािलानय प्रशलासन िनत्रला्य, लसंहरर्बलार       cWoIf
२. श्ी ्बला्बरुलाि ज्िला्ी, उपसल्ि (्ेखला), सङ्घीय िलालि्ला
    ि्ला सलािलानय प्रशलासन िनत्रला्य, लसंहरर्बलार       ;b:o
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३. श्ी ल्ड्लारलाि पन्ी, उपसल्ि, सङ्घीय िलालि्ला ि्ला
     सलािलानय प्रशलासन िनत्रला्य, लसंहरर्बलार       ;b:o
४. श्ी रलाजेश गौिि, उपसल्ि, सङ्घीय िलालि्ला ि्ला सलािलानय
    प्रशलासन िनत्रला्य, लसंहरर्बलार        ;b:o
५. श्ी रलिन कोइरला्ला, उपिहला्ेखला लनयनत्रक, िहला्ेखला
    लनयनत्रक कलायलाथि्य, अनलािनगर        ;b:o
६. श्ी अगनी प्रसलार अलिकलारी, प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि,
    ्लाँगनुलारलायण नगरपलाल्कलाको कलायलाथि्य, भक्परु     ;b:o

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला ज्स्ोि ऐन, २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ८              ििित ः २०७८/११/०४

ज्स्ोतको उपरोग सरंषिण वररस्लापन गनने समबनििला वररस्ला गन्य रनेको ऐन, २०७८
प्रसिलािनलाः

 संघीय सरकलारिलाट सिीकृि ज्स्ोि ऐन, २०४९ को रफला १० क िला प्ररशे ि्ला स्लानीय िह्े ज्स्ोिको उपयोग 
िला लिकलास गनथि सकने प्रलाििलान एिं स्लानीय सरकलार संन्ला्न ऐन , २०७४ को ११ (ि) ्े लरएको अलिकलारको प्रयोग 
गरी शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्रको भ-ूसिहिला िला भलूिगि िला अनय कुनै अिस्लािला रहकेो ज्स्ोिको 
सिलु्ि उपयोग, संरक्षण, वयिस्लापन, लिकलास र सिरुलायिला पयलाथिप्त सफला सिच्छ खलानेपलानीको वयिस्ला गनथि गरलाउन, 
तयसिो उपयोग्बलाट हुने िलािलािरणीय ि्ला अनय हलालनकलारक प्रभलािको रोक्लाि गनने एिं ज्स्ोि्लाई प्ररषूण िकु् 
रलाखने सम्बनििला कलाननूी वयिस्ला गनथि िलाञ्छनीय भएको्े नेपला्को संलििलानको िलारला २२६ को उपिलारला १ र स्लानीय 
सरकलार सं्ला्न ऐन ,२०७४ को रफला १०२ (१) ्बिोलजि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगरसभला्े शकु्लागण्डकी 
नगरपलाल्कलाको ज्स्ोि ऐन  , २०७८ सिीकृि गरी ्लाग ुगरेको ्छ । 

पररच्ेद -१
प्रलारिम्भक

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भः
(१) यस ऐनको नलाि "शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला ज्स्ोि ऐन ,२०७८" रहकेो ्छ ।
(२) यो ऐन नगरसभलािलाट पलाररि भई नगरपलाल्कलाको स्लानीय रलाजपत्रिला प्रकलालशि भएको लिलि रलेख ्लाग ुहुने्छ ।

२. परर्भलाषलाः लिषय िला प्रसंग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस ऐन िला,
(क) " नगरपलाल्कला" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला सम्झनपु्छथि ।
(ख) "नगरसभला" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर सभला्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ग) "कलायथिपलाल्कला" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, नगरकलायथिपलाल्कला सम्झनपु्छथि ।
(घ) "प्रिखु" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर प्रिखु्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ङ) "उप-प्रिखु" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको उप-प्रिखु्लाई सम्झनपु्छथि ।
(्) "प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रशलासकीय प्रिखुको रुपिला कलाि गनने 

किथ्ि लारी प्रिखु्लाई सम्झनपु्छथि ।
(्छ) "ि्डला सलिलि" शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ि्डला सलिलि्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ज) "ि्डला अधयक्ष" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ि्डला अधयक्ष्लाई सम्झनपु्छथि ।
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(्झ) "कलायथिपलाल्कला सरसय" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर प्रिखु, उपप्रिखु, ि्डला अधयक्ष ि्ला 

कलायथिपलाल्कला सरसय सििे्लाई जनलाउँ्छ ।
(ञ) "सभला सरसय" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला नगर सभला सरसय सम्झनपु्छथि र सो शबर्े नगरपलाल्कला 

प्रिखु, उप-प्रिखु, ि्डला अधयक्ष ि्ला कलायथिपलाल्कला सरसय सििे्लाई जनलाउँ्छ ।
(ट) "किथ्ि लारी" भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला िोलकएको कलािकला ्लालग ि्ि सलुििला प्रलाप्त गनने गरर 

लिलभन ्न प्रकृलि र िहिला लनयलुक् वयलक््लाई सम्झनपु्छथि ।
(ठ) "ऐन  " भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला ज्श्ोि ऐन  ,२०७८ ्लाई सम्झनपु्छथि ।
(्ड) "प्र्ल्ि कलाननु" भननला्े नेपला्को संलििलान, प्रलिलनलि सभला, रलालषट्य सभला ि्ला प्ररशे सभला र नगर सभला्बलाट 

पलाररि भई ्लाग ुभएकला ऐन   लनयिहरु्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ढ) "लनयि" भननला्े नेपला् सरकलार्े जलारी गरेकलाे ज्स्लाेि लनयिलाि्ी २०५० र यस ऐन  अनिरगि कलायथिपलाल्कला्े 

िनलाएको लनयिलाि्ी, कलायथिलिलि, रीगरशथिन, लनरनेलशकला, आरशेहरु्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ण) "नगर ज्स्ोि सलिलि" भननला्े यस ऐन  को रफला ३० ्बिोलजिको नगर ज्स्ोि सलिलि सम्झनपु्छथि ।
(ि) "खलानेपलानी" भननला्े घरे् ुि्ला औद्योलगक उपयोगीको ्लालग आपलुिथि गररने पलानी सम्झनपु्छथि ।
(्) "ज्स्ोि" भननला्े भ-ूसिह िला भलूिगि िला अनय कुनै अिस्लािला रहकेो ज्स्ोि िला खलानेपलानीको स्ोि 

सम्झनपु्छथि ।
(र) "संर्नला" भननला्े ज्स्ोि िला खलानेपलानी जमिला गनथि, लनयनत्रण गनथि, सलुद्करण गनथि िला लििरण गनथि ्बनलाइएको 

ज्लाशय र सो ज्लाशय्े ््नेको क्षेत्र सम्झनपु्छथि र सो शबर्े तयसिै उद्शेय्े ्बनलाएको पलानी टंकी, पलाइप 
्लाइन, लनकलाश िलारला िला तयसिै प्रकलारकला अनय संर्नला्लाई सििे जनलाउ्छ ।

(ि) "सिनेक्षण" भननला्े ज्स्ोिको उपयोग िला खलानेपलानी आयोजनला सं्ला्नको ्लालग संर्नलाको लनिलाथिण, संर्नला 
लनिलाथिण, संर्नला लनिलाथिण गरलाथि पनने िलािलािरणीय असर, ज्स्ोि उपयोग पररिलाण, ् लाभलालनिि क्षेत्र सिरुलाय संखयला 
्गलायि आल थ्िक ि्ला प्रलालिलिक ि्थय ि्थयलाङ्कहरु सििेको लिशे्षण गरी लिसििृ रुप्बलाट ियलार गररएकला 
अनिेषण संभलावयिला अधययन र िि ्सम्बनिी लिसििृ इलनजलनयररङ्ग ल्डजलाइन सििेको कलायथि सम्झनपु्छथि ।

(न) "पररयोजनला" भननला्े अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक लनकलाय्े सं्ला्न गनने 
ज्स्ोि िला खलानेपलानी पररयोजनला सम्झनपु्छथि र सो शबर्े संघीय, प्ररशे सरकलार िला िलािलाहिकला लनकलाय िला 
नगरपलाल्कला िला अनय सरकलारी गैरसरकलारी रलाि ृलनकलाय्े उपभोक्ला संस्ला्लाई हसिलानिरण गरेको िला उपभोक्ला 
संस्ला आफै्े लिकलास गरर सं्ला्निला रहकेो ज्स्ोि िला खलानेपलानी पररयोजनला सििे्लाई जनलाउ्छ ।

(प) "आपलुिथिकिलाथि" भननला्े यस ऐन   ्बिोलजि उपभोक्ला्लाई जनश्ोि सम्बनिी सेिला िला खलानेपलानी आपलुिथि गनने 
उपभोक्ला संस्ला िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय सम्झनपु्छथि ।

(फ) "सेिला" भननला्े उपभोक्ला्लाई उप्बि गरलाएको खलानेपलानी िला ज्श्ोि सम्बनिी िसि ुिला सेिला सम्झनपु्छथि ।
(्ब) "उपभोक्ला संस्ला" भननला्े यस ऐन  को रफला ११ ििोलजि गलठि उपभोक्ला संस्ला सम्झनपु्छथि ।
(भ) "उपभोक्ला" भननला्े आपलूिथिकिलाथि्े उप्वि गरलाएको िसि ुिला सेिला उपभोग गनने वयलक् िला लनकलाय िला सिरुलाय 

सम्झनपु्छथि ।
(ि) "सेिला शु् क" भननला्े िसि ुिला सेिला उपभोग गरलाए िलापि उपभोक्ला्े आपलूिथिकिलाथि िला सेिला प्ररलायक िला उपभोक्ला 
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संस्ला्लाई ि्ुझलाउन ुपनने लनिलाथिररि शु् क सम्झनपु्छथि र सो शवर्े लि्मि शु् क सििे्लाई जनलाउर्छ ।

(य) "िनत्रला्य" भननला्े ज्श्ोि र खलानेपलानी िनत्रला्य िला सो कलािको ् लालग िोलकएको संघ र प्ररशेको िनत्रला्य्लाई 
सम्झनपु्छथि ।

(र) "िोलकएको" िला "िोलकए ििोलजि" भननला्े यस ऐन अनिरगि िनेकला लनयििला िोलकएकला िला िोलकए ििोलजि 
िला कलायथिपलाल्कला्े िोके ििोलजि सम्झनपु्छथि ।

पररच्ेद-२
ज्स्ोतको सरलािितर र उपरोग समरनिी वररस्ला

३. ज्स्ोतको सरलािितरः नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र भ-ूसिहिला िला भलूिगि िला अनय कुनै अिस्लािला रहकेो ज्स्ोिको 
सिलालिति संघीय कलाननु ििोलजि हुने्छ  ।

४. ज्स्ोतको वररस्लापन र सेरलाः 
(१) आफनो क्षेत्रलभत्र भ-ूसिहिला िला भलूिगि िला अनय कुनै अिस्लािला रहकेो ज्स्ोिको सिलु्ि वयिस्लापन र 

उपयोग नीलिद्लारला नगरिलासी्लाई सिच्छ खलानेपलानी परु ्यलाउने ि्ला लसं्लाई ्गलायि ज्स्ोििलाट हुन सकने सिै 
प्रकलारकला सेिला लरने वयिस्ला नगरपलाल्कला्े गनने्छ  ।

(२) नगरपलाल्कला सियंि्े िला नेपला् सरकलारिलाट अनिुिी प्रलाप्त रलाि ृलनकलायको सहयोगिला आयोजनला सं्ला्न गनने 
िला उपभोक्ला संस्ला गठन गरी गरलाई हसिलानिरण गनने िला उपभोक्ला संस्ला्लाई आयोजनला सं्ला्निला सहयोग 
गनने िला नीलज सेिला प्ररलायक िलाफथि ि आयोजनला सं्ला्न गरी ज्स्ोिको सिलु्ि वयिस्लापनिलाट नगरपलाल्कला 
क्षेत्रलभत्र खलानेपलानी आपलूिथि र लसं्लाई ्गलायिको वयिस्ला गरलाइने्छ ।

(३) उपरफला (२) ििोलजि गरलाथि सेिलाकला सिथि सलुििला एिं आयोजनला सं्ला्न प्रकृयला िोलकए ििोलजि हुने्छ ।
५.ज्स्ोतको उपरोगः

(१) यस ऐन ििोलजि अनिुलिपत्र प्रलाप्त नगरी कसै्े पलन ज्स्ोिको उपयोग गनथि पलाउने ्ैछन ।
(२) उपरफला (१) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिलापलन रहेलाय ििोलजि ज्स्ोिको उपयोगगनथि अनिुलिपत्र ल्न ु

पनने ्ैछनः-
(क) वयलक्गि ि्ला पलाररिलाररक रुपिला आफनो ्लालग खलानेपलानी र अनय घरे् ुप्रयोगको ्लालग उपयोग गनथि,
(ख) वयलक्गि ि्ला पलाररिलाररक रुपिला आफनो जगगलािला लसँ्लाई गनथि,
(ग) घरे् ुउद्योगकला रुपिला पलानीघटि ््लाउन,
(घ) जगगलािनी्े आफनो जगगलालभत्र िलात्र सीलिि रहकेो ज्स्ोि िोलकए ििोलजि उपयोग गनथि ।

(३) ज्स्ोिको उपयोग गनने वयलक् िला संगलठि संस्ला्े अरु्लाई िकलाथि नपनने गरी ्लाभरलायक उपयोग गनुथिपनने्छ ।
६. ज्स्ोत उपरोगको प्रला्ििकतलाक्रिः 

(१) ज्स्ोिको उपयोग गरलाथि िला गरलाउरला िला  सिीकृलि लररलँा सलािलारण ियला रहेलायकला प्रला्लिकिलारिि अनसुलार 
गरलाइने्छः-

(क) खलानेपलानी र घरे् ुउपयोग,
(ख) लसं्लाई,
(ग) पशपुला्न ि्ला ितसयपला्न जसिला कृलषजनय उपयोग,
(घ) घरे् ुउद्योग, औद्योलगक वयिसलाय ि्ला खलानीजनय उपयोग,
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 (ङ) ज् यलािलायलाि,
 (्) आिोर प्रिोरजनय उपयोग,
 (्छ) अनय उपयोग ।

(२)  ज्स्ोिकला उपयोग गरलाथि कुनै लििलार उतपनन भएिला नगर ज्स्ोि सलिलि्े उपरफला (१) को प्रला्लिकिलारिि 
र रफला ५ को उपरफला (३) ििोलजि ज्स्ोिकला ्लाभरलायक उपयोग भए नभएको र अनय आिशयक जलँा्ि्ुझ 
सििे गरी सोको आिलारिला सम्बलनिि ज्स्ोिको उपयोग गनथि पलाउने नपलाउने िला कुन लकलसि्े उपयोग गनथि 
पलाउने भनने कुरलाको लनिलाथिरण गनने्छ ।

(३) नगर ज्स्ोि सलिलि्े उपरफला (२) ििोलजि लनिलाथिरण गरेको कुरला सम्बलनिि सिै्लाई िलानय हुने्छ ।
७. नगरपलाि्कला्े ज्स्ोतको उपरोग रला िरकलास गन्य सकनेः 

(१) नगरपलाल्कला आफै्े कुनै ज्स्ोिको उपयोग िला लिकलास गनथििला यस ऐन ्े कुनै िलािला परु ्यलाएको िलालनने ्ैछन ।
(२) कसै्े यस ऐन   ििोलजि उपयोग गरेको ज्स्ोि र सोसँग समिलनिि जगगला, भिन, उपकरण ि्ला संर्नला 

वयलापक सलािथिजलनक उपयोगकला ्लालग नगरपलाल्कला्े ल्ई आिशयक लिकलास ि्ला लिसिलार गरी सं्ला्न ि्ला 
वयिस्लापन गनथि सकने्छ ।

(३) उपरफला (२) ििोलजि आफु्े ल्एको ज्स्ोिको उपयोलगिला समिलनिि जगगला, भिन, उपकरण िला संर्नलाको 
सिलालिति उक् संस्लाको सलािलारण सभलाको लनणथिय्े हसिलानिरण हुने्छ ।

(४) वयिलस्ि रुपिला सं्ला्न नभएको, सलािलारण सभला, आिलिक लनिलाथि्न ् गलायि लििलानिला िोलकए ििोलजिकला 
कलायथिहरु नभएको िला नगररएको, जोलखििला परेको पषु्टी भएको हकिला नगर ज्स्ोि सलिलिको लसफलाररसिला 
नगरकलायथिपलाल्कला्े लनणथिय गरे ििोलजि हुने्छ ।

(५) नगरपलाल्कला्े आफनो क्षेत्रलभत्र अनय वयलक्, लनकलाय िला संगलठि संस्ला्े उपयोग गरररहकेो ज्स्ोि्लाई 
लनजहरुसंगको सिनिय ि्ला सला्झरेलारीिला पयथिटन ् गलायि अनय वयिसलाय्लाई प्रिद्थिन गनथि आिशयक कलायथियोजनला 
िनलाई ्लाग ुगनथि सकने्छ । 

८. ज्स्ोत िरकलासको परररोजनला हसतलानतरण गन्य सकनेः 
(१) नगरपलाल्कला्े लिकलास गरेको  कुनै ज्स्ोि िला खलानेपलानी सम्बनिी पररयोजनलाको लनिलाथिण सिलाप्त भसैकेपल्छ 

उपभोक्ला संस्ला्लाई आिशयक शिथिहरु िोलक हसिलानिरण गनथि सकने्छ ।
(२) उपरफला (१) ििोलजि हसिलानिरण गररएको पररयोजनला उपरको सिलालिति सम्बलनिि उपभोक्ला संस्लाको हुने्छ र 

यस ऐन  को अलिनिला रही आफु्े अनिुलिपत्र प्रलाप्त गरे  सरह सो पररयोजनलाको सं्ला्न समिलनिि उपभोक्ला 
संस्ला्े गनने्छ ।

९. ज्स्ोतको उपरोगको ्लािग करलार गन्य सकनेः यस ऐन  िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिलापलन नगरपलाल्कला्े 
कुनै संगलठि संस्ला िला वयलक्सँग प्र्ल्ि कलाननूको अलिनिला रही करलार गरेर िलात्र सोही करलारिला उ््ेलखि 
शिथिहरु ििोलजि कुनै ज्स्ोिको लिकलास, उपयोग र सेिला लिसिलार गनथि गरलाउन सकने्छ ।

१०. दलातृ सिं, ससं्ला रला िनकलार्े कलाि गन्य सकनेः 
(१) लिलभनन सरकलारी ि्ला गैर सरकलारी रलाि ृ संघ संस्ला्े नगरपलाल्कलासंगको सला्झरेलारीिला िला नगरपलाल्कलाको 

सिीकृलििला उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक लनकलायसंगको सला्झरेलारीिला ज्स्ोि उपयोगको ् लालग आिशयक 
अधययन अनसुनिलान ि्ला आयोजनला लनिलाथिण सं्ला्न गरी सिरुलाय्लाई सेिला  परु ्यलाउन सकने्छन ।
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(२) िैरलेशक सहयोगद्लारला अधययन अनसुनिलान ि्ला आयोजनला लनिलाथिण सं्ला्निला सहयोग गनने, गरलाउने रलाि ृसंघ 

संस्ला्े नगरपलाल्कला िलाफथि ि नेपला् सरकलारको पिुथि सिीकृलि ल्एको हुनपुनने्छ ।
(३) उपरफला (१) अनसुलारको अधययन अनसुनिलान ि्ला आयोजनला नगरकलायथिपलाल्कला्े िोके ििोलजि हसिलानिरण 

गनुथि पनने्छ ।
(४) रलाि ृसंघ संस्ला्े गनने सहयोग नगरपलाल्कलाको प्रला्लिकिलाको क्षेत्र हुन ुपनने्छ ।
(५) रलाि ृसंघ संस्लासंगको सहकलायथि समिनिी अनय कुरला प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि हुने्छ।

पररच्ेद-३
उप्भोक्ला ससं्ला गठन, दतला्य त्ला सचंला्न समरनिी वररस्ला

११. उप्भोक्ला ससं्लाको गठनः 
(१) सलािलुहक ्लाभकला ्लालग संस्लागि रुपिला ज्स्ोिको उपयोग गनथि ्लाहने वयलक्हरु्े िोलकए ििोलजि 

खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्ला गठन गनथि सकने्छन ।
(२) उपरफला (१) ििोलजि गठन गररएको खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्ला्लाई नगरपलाल्कलािला ि्डला ज्स्ोि 

सलिलिको लसफलाररस ििोलजि रिलाथि गरलाउन ुपनने्छ ।
(३) रिलाथि भएकला खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्लाहरुको सं्ला्न वयिस्लापन रिलाथि हुरँला नगरपलाल्कलािलाट 

सिीकृि लििलान र अनिरगि िनेकला लनयि लिलनयििला उ््ेख भए अनसुलार हुने्छ ।
(४) खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्लाहरु्े सं्ला्न वयिस्लापनकला रिििला लििलानिला ्प घट िला सिुलार 

गनुथिपनने भएिला यस ऐन  को लिपररि नहुने गरी सलािलारण सभलाको रईु लिहलाई सरसय्े पलाररि गरी नगरपलाल्कलािलाट 
सिीकृलि भए पचिलाि िलात्र ्लाग ुहुने्छ ।

(५) उपभोक्ला संस्लाको सिीकृि लििलान ििोलजि सियिला नै सलािलारण सभला गनुथिपनने्छ । लििलानको प्रलाििलान ििोलजि 
सियिला सलािलारण सभला नगरी सं्ला्निला रहकेला उपभोक्ला सलिलिको हकिला नगरपलाल्कलाको िफथि िलाट सू् नला 
प्रकलालशि भएको लिलि्े ३५ लरन लभत्र यस ऐन  को रफला ४० ििोलजि ्ेखलापररक्षण सलहि सलािलारण सभला 
गरी रफला १२ ििोलजि नगरपलाल्कलािला रिलाथि लनयलिि गनुथि पनने्छ ।

(६) उपरफला (५) ििोलजि िोलकएको सिय लभत्र रिलाथि लनयलिि नगनने उपभोक्ला सलिलि्लाई ि्डला ज्स्ोि सलिलिको 
लसफलाररस ििोलजि नगरकलायथिपलाल्कलािलाट भगं गररने्छ । सलिलि भगं भएको अिस्लािला उपभोक्ला सलिलिको 
समपणूथि लजमििेलारी रफला ३३ ििोलजि गलठि ि्डला ज्स्ोि सलिलि्े ल्ने्छ । सलिलिको कलायथि सं्ला्न लिलि 
र प्रकृयला ि्डला ज्स्ोि सलिलि्े लनिलाथिरण गरे ििोलजि हुने्छ । सलिलि भगं भएको अिस्लािला ३ िलहनला लभत्र 
सलािलारण सभला गरलाई कलायथि हसिलानिरण गरलाउन ुपनने्छ ।

(७) उपरफला (६) ििोलजि उपभोक्ला सलिलि भगं भएको अिस्लािला सलिलिको आल थ्िक कलारोिलार ि्डला ज्स्ोि 
सलिलिको लनणथिय र नगर ज्स्ोि सलिलिको लनणथिय अनसुलार कलायथिपलाल्कलाको िैठकको लनणथियिलाट ि्डला 
ज्स्ोि सलिलि्लाई लजमििेलारी लरन सकने्छ ।

१२.उप्भोक्ला ससं्लाको दतला्य िनरिित गनु्यपननेः 
(१) यस ऐन जलारी हुनपुिूथि उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक गठन भई िोलकएकला लनकलायिला रिलाथि भएर सं्ला्निला 

रहकेला उपभोक्ला संस्ला यसै ऐन  अनसुलार भएको िलालनने्छ ।
(२) उपरफला (१) अनसुलारकला उपभोक्ला संस्ला यस ऐन जलारी भएको लिलि्े ३५ लरनलभत्र नगरपलाल्कलािला रिलाथि 
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लनयलिि गनुथि पनने्छ ।

१३. उप्भोक्ला ससं्ला सिनरर सििितको गठनः 
(१) नगरपलाल्कलािला रिलाथि भएकला उदे्शय लि्ने सलािथिजलनक खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्लाहरु्े खलानेपलानी 

िला ज्स्ोिको संरक्षण, समिद्थिन, लिकलास एिं सेिला लििरण र लिसिलारिला सर्ीकरण प्रलिलि ि्ला अनभुिको 
आरलान प्ररलान, एक अकलाथििला सहयोग र नगरपलाल्कलाको ज्स्ोि नीलि लनिलाथिण ि्ला कलायलाथिनियनिला सहयोग 
गनथि गरलाउन शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ज्स्ोि उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलिको गठन गनथि सलकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ििोलजिको सलिलिको सरसय नगरपलाल्कला लभत्रकला उदे्शय लि्ने सलािथिजलनक उपभोक्ला संस्ला 
हुने्छन ।

(३) उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलिको कलायथिसलिलििला नगर प्रिखुको संरक्षकतििला िोलकए ििोलजिकला परलालिकलारी 
हुने्छन 

(४)उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलिको उदे्शय, कलाि, किथिवय र अलिकलार नगरपलाल्कला्े सिीकृि गरे ििोलजि 
हने्छ ।

(५) उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि्े नगरपलाल्कलाको सिनियिला लिलभनन सरकलारी ि्ला गैर सरकलारी लनकलायको 
सहयोगिला घोलषि उदे्शय पलूिथिको ्लालग आिशयक कलायथिहरु गनथि सकने्छ ।

(६) नगरपलाल्कला्े उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलिको क्षििला लिकलास गरी गरलाई उक् सलिलि िलाफथि ि नगरपलाल्कला 
क्षेत्रलभत्रको खलानेपलानी िला ज्स्ोिको खोज, अनसुनिलान, संरक्षण, समिद्थिन, लिकलास एिं सेिला लििरण र 
लिसिलारिला सर्ीकरण प्रलिलि ि्ला अनभुिको आरलान प्ररलान, एक अकलाथििला सहयोग र नगरपलाल्कलाको 
ज्स्ोि नीलि लनिलाथिण ्गलायिकला कलायथि गरलाउन सकने्छ ।

(७) उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि समिनिी अनय कुरला िोलकए ििोलजि हुने्छ ।
१४.ज्स्ोत उप्भोक्ला ससं्ला सगंिठत ससं्ला हुनेः 

(१) ज्स्ोि उपभोक्ला संस्ला अलिलच्छनन उत्तरलालिकलारिला्ला संगलठि संस्ला हुने्छ ।
(२) उपभोक्ला संस्लाको सिै कलाि कलारिलाहीकला लनलित्त आफनला ्ुछटैि ्छलाप हुने्छ ।
(३) उपभोक्ला संस्ला्े वयलक् सरह ्् अ्् समपत्ती प्रलाप्त गनथि, उपभोग गनथि, िे्लिखन गनथि िला अनय लकलसि्े 

वयिस्ला गनथि सकने्छ ।
(४) उपभोक्ला संस्ला्े वयलक् सरह नलाल्स उजरु गनथि र उपभोक्ला संस्ला उपर पलन सोही नलाििलाट नलाल्स उजरु ् लागन 

सकने्छ ।
(५) उपभोक्ला संस्ला नगरपलाल्कलाको नीलि लनयि, लनणथिय र सिीकृि लििलानको अलिनिला रही उपभोक्ला सरसय प्रलि 

जिलाफरहेी हुने्छ ।
१५.निरकरण गनु्य पननेः 

(१) यस ऐन  को रफला ११ र १२ अनसुलारकला उपभोक्ला संस्ला र रफला १३ अनसुलारकला उपभोक्ला संस्ला सिनिय 
सलिलि प्रतयेक आल थ्िक िषथििला नलिकरण गनुथिपनने्छ ।

(२) नलिकरण गनथि गरलाउन आल थ्िक िषथि समपनन भएको ३ िलहनला लभत्र िोलकए ििोलजिकला कलाजगलाज, नगरसभला्े 
िोके अनसुलारको ि्ुझलाउन ुपनने शु् क ि्ुझलाएको प्रिलाण सलहि िोलकए ििोलजिको ढलँा्लािला लनिेरन लरन ुपनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ििोलजिको मयलार लभत्र िला मयलार भकु्लान भएपल्छ िोलकएको शु् किला िीन िलहनला लभत्र पलच्स 
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प्रलिशि ि्ला तयस पल्छको ३ िलहनला लभत्र प्लास प्रलिशि र तयसपल्छ आषलाढ िसलानि समि १०० प्रलिशि ्प 
शु् क लिरी नलिकरण गनथि आएिला नगरपलाल्कला्े नलिकरण गरर लरन सकने्छ ।

(४) रोस्ो आल थ्िक िषथि सिलाप्त भएको िीन िलहनला समि पलन नलिकरण नगररएिला नगर ज्स्ोि सलिलिको लनणथियिला 
उपभोक्ला संस्ला, सेिला प्ररलायक ि्ला उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि लिघटन गनथि सलकने्छ ।

(५) उपरफला (४) अनसुलार लिघटन भएिला नीलज भए लनजको आयोजनला िला सेिला िनर गरलाइने्छ भने सलािथिजलनक 
उपभोक्ला संस्ला िला लनकलाय भए सोको सिै समपत्ती नगरपलाल्कलाको कलायि गरी आशयकिला अनसुलार आयोजनला 
िला सेिला उपयोग िला सं्ला्न िला िनर गरलाइने्छ ।

१६.कलारोरलार, वररसलार, उद्योग रला परररोजनला सचंला्न गन्य सकनेः 
(१) नगरपलाल्कलािला रिलाथि ि्ला रिलाथि लनयलिि भएकला उपभोक्ला संस्ला्े िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त लनकलाय्े आफनो 

उदे्शय प्रलालप्तकला ्लालग यस ऐन   ि्ला अनिरगि िनेकला लनयिलाि्ी र सिीकृि लििलानको अलिनिला रही 
आिशयक कलारोिलार, वयिसलाय, उद्योग िला पररयोजनला सं्ला्न गनथि सकने्छ।

(२) प्र्ल्ि कलाननूिला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिलापलन उपभोक्ला संस्ला्े उपरफला (१)ििोलजि कलारोिलार, 
वयिसलाय, उद्योग िला पररयोजनला सं्ला्न गनथि ्ुछटैि संस्ला रिलाथि गनुथि पनने ्ैछन । िर तयसिो कलारोिलार, वयिसलाय, 
उद्योग िला पररयोजनला सं्ला्न गनथि प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि अनिुलि, सिीकृलि िला इजलाजिपत्र ल्न ुपनने रह्ेछ 
भने सो ििोलजि अनिुलि, सिीकृलि िला इजलाजिपत्र ल्एर कलारोिलार, वयिसलाय, उद्योग िला पररयोजनला सं्ला्न 
गनुथि पनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ििोलजि उपभोक्ला संस्ला्े प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि अलिकलार पलाएिला सोको िीन िलहनला लभत्र 
नगरपलाल्कला्लाई ल्लखि जलानकलारी लरन ुपनने्छ ।

(४) नगरपलाल्कलाको सिीकृलििला रईु िला रईु भनरला िढी उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक्े सला्झरेलारीिला आफनो 
उतपलारन िला सेिलाको िजलारीकरणको ्लालग यस ऐन  को अलिनिला रही आिशयक कलारोिलार, वयिसलाय, उद्योग 
िला पररयोजनला सं्ला्न गनथि सकने्छन।

(५) उपरफला (४) ििोलजिको कलारोिलार, वयिसलाय, उद्योग िला पररयोजनला सं्ला्न गनने सििनिी अनय वयिस्ला 
िोलकए ििोलजि हुने्छ ।

१७.ऋण रला अनुदलान ि्न सकनेः 
(१) नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र ज्श्ोिको लिकलास ि्ला खलानेपलानी आयोजनला सं्ला्न गनथि उपभोक्ला संस्ला, सेिला 

प्ररलायक संस्ला िला उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि्े सिरशेी रलाि ृलनकलाय, ्ैबक िला लित्तीय संस्ला िला अनय  
लनकलाय्बलाट ऋण िला अनरुलान ल्न िला तयसिो लनकलाय सँग सला्झरेलारीिला कलाि गनथि सकने्छन ्।

(२) उपरफला (१) ्बिोलजि लिरशेी रलात्री लनकलाय, ्ैबक िला लित्तीय संस्ला िला अनय लनकलाय्बलाट ऋण िला अनरुलान ल्न 
िला तयसिो लनकलायसँग सला्झरेलारीिला कलाि गनने गरलाथि संघीय कलाननु ्बिोलजि सिीकृिी ल्न ुपनने्छ ।

(३) उपरफला (२) ्बिोलजि लिरशेी रलात्री लनकलाय, ्बैंक िला लित्तीय संस्ला िला अनय लनकलाय्बलाट ऋण िला अनरुलान ल्न 
सिीकृिीको ्लालग िोलकए ्बिोलजिको लििरणहरु सलहि नगरपलाल्कला सिक्ष लनिेरन लरन ुपनने्छ ।

(४) उपरफला (३) ्बिोलजि लनिेरन प्रलाप्त भएिला नगरपलाल्कला्े  आिशयक ्छलानलिन गरी नगर ज्श्ोि सलिलििला 
प्रसिलाि पेश गनुथिपनने्छ ।

(५) उपरफला (४) ्बिोलजिको प्रसिलाि नगर ज्श्ोि सलिलि्े उपयकु् रखेिेला सिीकृलिको ् लालग नगर कलायथिपलाल्कलाको 
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लनणथिय लसफलाररस सम्बलनिि िनत्रला्यिला लसफलाररस गरर पठलाउने्छ ।

१८. ्ुट, सिुरिला र सहुि्रतः 
(१) उपभोक्ला संस्ला, सेिला प्ररलायक ि्ला उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि्लाई प्रलाप्त हुने ्ुछट, सलुििला र सहुल्यि 

संघीय ि्ला प्ररशे कलाननूिला वयिस्ला भएकोिला नघटने गरी हुने्छ ।
(२) उपरफला (१) िला उ््ेलखि ्ुछट, सलुििला र सहुल्यि िलाहके नगरपलाल्कला्े लरने अनय ्ुछट, सलुििला र सहुल्यि 

नगरकलायथिपलाल्कला ि्ला नगरसभला्े लनणथिय गरे ििोलजि हुने्छ ।

पररच्ेद-४
अनुिितपत्र त्ला िनरिन समरनिी वररस्ला

१९. अनुिितपत्रको वररस्लाः 
(१) ज्स्ोिको सिनेक्षण िला उपयोग गनथि ्लाहने वयलक् िला संगलठि संस्ला्े समिलनिि लिषयको आल थ्िक, 

प्रलालिलिक र िलािलािरणीय अधययन प्रलििेरन ि्ला िोलकए  ििोलजिकला लििरणहरु खु् लाई नगरपलाल्कला 
सिक्ष अनिुलिपत्रको ्लालग ररखलासि लरनपुनने्छ ।

(२) उपरफला (१) ििोलजि परेको ररखलासििला नगरपलाल्कला्े आिशयक जलँा्ि्ुझ गरी गरलाई नगर ज्स्ोि 
सलिलिको लनणथियिला ररखलासि परेको लिलि्े ज्स्ोि सिनेक्षणको अनिुलिपत्रको हकिला िलढिला िीस लरनलभत्र 
खलानेपलानी आयोजनला सं्ला्नको अनिुलिपत्रको हकिला िलढिला पैिलाल्स लरनलभत्र र अनय ज्स्ोि उपयोगको 
अनिुलिपत्रकला हकिला िढीिला नविे लरनलभत्र िोलकए ििोलजिकला ढलँा्लािला आिशयक सिथिहरु िोकी रफला ६ को 
उपरफला (१) िला उ््ेलखि प्रला्लिकिलारिि अनसुलार अनिुलिपत्र लरन सकने्छ ।

(३) रफला ५ को उपरफला (२) ििोलजि हुनेिला िलाहके यो ऐन प्रलारमभ हुन ुभनरला अगलािै रलेख ज्स्ोिको उपयोग 
गरररहकेो वयलक् िला संगलठि संस्ला्े पलन िोलकएको लििरण सलहि यो ऐन  प्रलारमभ भएको लिलि्े पैलिस लरन 
लभत्र नगरपलाल्कला सिक्ष रिलाथि लनयलिि (अनिुलिपत्र) को ्लालग ररखलासि लरन ुपनने्छ ।

(४) उपरफला (३) ििोलजि परेको ररखलासििला नगरपलाल्कला्े आिशयक जलँा्ि्ुझ गरी नगर ज्स्ोि सलिलिको 
लनणथियिला ररखलासि परेको लिलि्े सलाठी लरनलभत्र रिलाथि लनयलिि (अनिुलिपत्र) लरइने्छ ।

(५) अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय्े ज्स्ोिको उपयोग िलापि नगरपलाल्कला्लाई िोलकए ििोलजिकला रसिरु 
िला िलालषथिक शु् क ि्ुझलाउन ुपनने्छ ।

२०. अनुिितपत्र निरकरण गननेः 
(१) यस ऐन   ििोलजि ज्स्ोिको सिनेक्षण िला उपयोगको ्लालग लरइएको अनिुलिपत्रिला उ््ेलखि अिलि सिलाप्त 

हुन ुअगलािै अकको अिलिको ्लालग अनिुलिको नलिकरण गनुथि पनने्छ ।
(२) ज्स्ोिको सिनेक्षण िला उपयोगको ्लालग लरइएको अनिुलिपत्रको नलिकरण गरलाउँरला िोलकए ििोलजि 

नलिकरण रसिरु ्लागने्छ ।
(३) अनिुलि नलिकरण समिनििला ्प वयहोरला रफला १५ को उपरफला (२), (३), (४) र (५) अनसुलार हुने्छ ।

२१. अनुिितपत्र खलारेज गन्य सिकनेः 
(१) अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला संस्ला्े यो ऐन   र अनिरगिकला लनयि लिपररि कुनै कलाि गरेिला नगर ज्स्ोि 

सलिलिको लसफलाररसिला नगरपलाल्कला्े अिलि िोलक तयसिो कलाििला आिशयक सिुलार गनथि आरशे लरन सकने्छ ।
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(२) उपरफला (१) ििोलजि िोलकएको अिलिलभत्र अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला संस्ला्े आिशयक सिुलार नगरेिला 

तयसिो वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े पलाएको अनिुलिपत्र नगरकलायथिपलाल्कलाको लनणथिय अनसुलार खलारेज गररने्छ ।
(३) उपरफला (२) ििोलजि अनिुलिपत्र खलारेज गनुथि अलघ समिलनिि अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्लाई 

आफनो सफलाई पेश गनने िनलालसि िौकला लरन ुपनने्छ ।
२२. ज्स्ोत उपरोगको अनुिितपत्रको ्लािग दरखलासत िदने ः 

(१) ज्स्ोिको उपयोग गनथि ्लाहने वयलक् िला सङ्गलठि संस्ला्े अनसुू् ी-५ ्बिोलजिको ढलँा्लािला प्रसिलालिि 
पररयोजनलासँग सम्बलनिि रहेलायको लििरणहरु खु् लाई लज््ला ज्स्ोि सलिलि सिक्ष िीन प्रलि ररखलासि 
फलारलाि लरन ुपनने्छ ः-

(क) पररयोजनलाको लिसििृ लििरण (पररयोजनला स््को नकसला, उपयोग गररने पलानीको स्ोि, पररयोजनला समपनन 
गनथि ्लागने अनिुलालनि सिय, ्लागि, पररयोजनलाको सहभलागीहरुको नलाि र लिनीहरुको सं्गनिलाको लकलसि, 
पररयोजनलािला अलनिि सिलालिति रहने वयलक् िला सङ्गलठि संस्ला ि्ला तयसिो संस्लाकला सञ्ला्कहरुको 
नलाि, ्र र ििन सििे सपष्ट रुपिला खु् लाउन ुप्छथि ।

(ख) समभलावयिलाको लिशे्षण (पररयोजनलाको लिसििृ नकसला सलहिको प्रलालिलिक लििरण ि्ला आल थ्िक 
लिश्ेषण र उपभोक्लाहरुको लििरण),

(ग) लित्तीय वयिस्ला (पररयोजनलाको अनिुलालनि लित्तीय वयिस्ला, पररयोजनलाकला ्गलानीकिलाथिहरुको आल थ्िक 
हलैसयि, पररयोजनलािला प्रतयक्ष रुप्े सहभलागी हुने लित्तीय संस्लाहरुको प्रलििद्िला र ्गलानीकिलाथिहरुको 
रलालयति ि्ला शयेर पूँजी र ऋणको प्रलिशि),

(घ) घरजगगलाको उपयोग िला प्रलालप्त (पररयोजनला लनिलाथिण कलायथिको ्लालग स्लायी िला अस्लायी ििर्बलाट उपयोग िला 
प्रलाप्तीको ्लालग ्लालहने सरकलारी िला गैरसरकलारी जगगलाको कु् क्षेत्रफ् र जगगला िनीहरुको ्गि),

(ङ) िलािलािरणीय प्रभलाि लिशे्षण (पररयोजनला्े िलािलािरणिला पलानने उ््ेखनीय प्रलिकू् प्रभलाि्लाई नयनूिि गनथि 
अपनलाउने उपलायहरु ि्ला ज्स्ोििला रहने ज््र एिं ज् िलािलािरण संरक्षणको ् लालग अपनलाउने उपलायहरु, 
पररयोजनला्े सम्बलनिि क्षेत्रिला पलानथि सकने सलािलालजक ि्ला आल थ्िक प्रभलािको अलिररक् लिद्यिलान स्लानीय 
श्ि ि्ला स्ोि र सलािनको उपयोग, पररयोजनला सम्बनिी कलायथि परूला भएपल्छ तयस क्षेत्रकला वयलक्हरु्े पलाउने 
्लाभ, लनिलाथिण ि्ला सञ्ला्न समभलार सम्बनििला स्लानीय जनिला्लाई लरइने िलाल्ि, लनिलाथिण लशलिरको 
्लालग आिशयक पनने सलुििलाहरु, सरुक्षलातिक वयिस्लाहरु ि्ला पररयोजनला सञ्ला्न्बलाट सम्बलनिि जगगला 
िनीहरु्लाई पनथि सकने असर, ल्बस्लालपि जनसंखयलाको ्गि र लिनीहरुको पनुिलाथिसको ्लालग अपनलाउने 
आिशयक वयिस्ला सििे सपष्ट रुपिला खु् लाउन ुप्छथि । 

(्) अनय आिशयक कुरलाहरु ।
२३. दरखलासत उपर जलँाचबुि ः 

(१) रफला २२ ्बिोलजि ररखलासि प्रलाप्त भएपल्छ ऐन र यस लनयिलाि्ी ्बिोलजि ररखलासि सला् पेश गनुथि पनने आिशयक 
कलागजलाि, लििरण िला प्रलििेरन पेश गरे नगरेको सम्बनििला नगर ज्स्ोि सलिलि्े आिशयक जलँा््ब्ुझ गनुथि 
पनने्छ ।

(२) उपलनयि (१) ्बिोलजि जलँा््ब्ुझ गरलाथि ररखलासििला्ला्े ररखलासिसला् पेश गनुथिपनने कुनै कलागजलाि, लििरण िला 
प्रलििेरन पेश गरेको रहने्छ भने तयसिो कलागजलाि, लििरण िला प्रलििेरन पेश गनथि लज््ला ज्स्ोि सलिलि्े 
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सम्बलनिि ररखलासििला्ला्लाई िनुलालसि िलालफकको मयलार िोकी ररखलासि रिलाथि भएको लिलि्े ३० लरन लभत्र 
सो कुरलाको सू् नला लरन ुपनने्छ ।

(३) उपलनयि (२) ्बिोलजि कुनै कलागजलाि, लििरण िला प्रलििेरन पेश गनथि नगर ज्स्ोि सलिलि्े मयलार िोकी 
सू् नला लरएकोिला जनु लिलििला तयसिो कलागजलाि प्रलाप्त हुन आउँ्छ सोही लिलि्लाई नै ऐनको रफला ८ को उपरफला 
(२) को प्रयोजनको ्लालग ररखलासि परेको लिलि िलालनने्छ ।

२४. सलार्यजिनक सचूनला प्रकलािशत गनु्यपनने ः 
(१) रफला २२ ्बिोलजि ज्स्ोिको उपयोगको अनिुलिपत्रको ्लालग ररखलासि परेपल्छ नगर ज्स्ोि सलिलि्े 

लनयि १८ ्बिोलजि आिशयक जलँा््ब्ुझ गरी ितसम्बनिी लििरणहरु खु् लाई सलािथिजलनक जलानकलारीको ्लालग 
सू् नला प्रकलालशि गनुथि पनने्छ ।

(२) उपलनयि (१) ्बिोलजि सू् नला प्रकलालशि भएपल्छ ज्स्ोिको उपयोगलसि सम्बलनिि पररयोजनलाको लनिलाथिण 
ि्ला सञ्ला्न गरलाथि कुनै उ््ेखनीय प्रलिकू् असर पनने भएिला ितसम्बनिी लििरणहरु खु् लाई सू् नला प्रकलालशि 
भएको लिलि्े ३५ लरन लभत्र सम्बलनिि नगर ज्स्ोि सलिलि सिक्ष जो सकैु्े पलन िनिवय लरन सकने्छ । 

(३) उपलनयि (२) ्बिोलजि प्रलाप्त हुन आएको प्रलिलरियला सििे्लाई लि्लार गरी लज््ला ज्स्ोि सलिलि्े तयसिो 
उ््ेखनीय प्रलिकू् असर नयनूिि गनने सम्बनििला सम्बलनिि ररखलासििला्ला्े पला्न गनुथि पनने कुरलाहरु 
अनिुलिपत्र लररँला िोकी लरने्छ ।

२५. अनुिितपत्र िदने ः 
रफला २२ ्बिोलजिको ररखलासि उपर लनयि १८ र १९ ्बिोलजिको कलायथिलिलि परूला गरी गरलाई नगर ज्स्ोि 
सलिलि्े ररखलासििला्लाको िलाग ्बिोलजि िला आिशयक भए संशोिन सििे गरी अनसुू् ी-६ ्बिोलजिको ढलँा्लािला 
ररखलासििला्ला्लाई ज्स्ोिको उपयोग सम्बनिी अनिुलिपत्र लरन ुपनने्छ । 

२६. सरनेषिणको अनुिितपत्र प्रलाप्त वरिक््लाई परररोजनला स्चला्न गन्य अनुिितपत्र प्रदलान गररने ः 
ज्स्लाेि लनयिलाि्ी २०५०, लनयि १४ ्बिोलजि सिनेक्षणको अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक््े आफू्े गरेको 
सिनेक्षण ्बिोलजि ज्स्ोिको उपयोग सम्बनिी कलायथि पलन गनथि ्लाहिेला सिनेक्षण कलायथि परूला गनुथि पनने मयलार लभत्रै 
रफला १७ ्बिोलजिकला लििरणहरु खु् लाई ररखलासि लरएिला यस लनयिलाि्ीको अनय वयिस्लाहरुको अिीनिला रही 
ररखलासििला्ला्लाई प्रला्लिकिलाको सला् लनयि २० ्बिोलजि ज्स्ोि उपयोगको अनिुलिपत्र लरन सलकने ्छ ।

२७. सेरला उप्भोगकला सत्यहरु तोकन र सेरला शुलक असु्  उपर गन्य पलाउनेः 
(१) अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला संस्ला िला लनकलाय्े आफु्े लिकलास गरेको ज्स्ोिको उपयोगको सेिलािला सिलानिला 

हुने गरी ि्डला ज्स्ोि सलिलि र नगर ज्स्ोि सलिलि्े गरेकला लसफलाररसकला आिलारिला नगरसभला्े िोके 
ििोलजि तयसिो सेिला िलापि शु् क असु्  उपर गनथि सकने्छ ।

(२) संघ, प्ररशे र नगरपलाल्कला्े लिकलास गरेको ज्स्ोिको उपयोगको सेिला अनय कसै्लाई उप्वि गरलाए 
िलापिकला सेिला शु् क िोलकए ििोलजि लनिलाथिरण गरी असु्  उपर गनथि सकने्छ ।

(३) सेिला उपभोग गरे िलापि ि्ुझलाउन ुपनने शु् क नि्ुझलाउने िला तयसिो सेिला अनलालिकलार रुप्े उपयोग गनने िला सेिला 
ररुुपयोग गनने िला शिथि लिपररि सेिला उपभोग गननेको हकिला सेिला प्ररलायक्े तयसिो सेिला िनर गनथि सकने्छ ।

२८. अरुकला िर जगगलािला प्ररेश गन्य सकनेः 
(१) नगरपलाल्कला्े िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े ज्स्ोिको सिनेक्षण िला उपयोगको 



187

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ८

लस्लस्लािला कसैको घर जगगलािला प्रिेश गनुथि परेिला नगरपलाल्कला िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक््े खटलाएको 
किथ्ि लारी्े समिलनिि वयलक््लाई पिूथि सू् नला लरएर िलात्र तयसिो घर जगगलािला प्रिेश गनथि सकने्छ ।

(२) तयसरी प्रिेश गरलाथि हलानी नोकसलानी हुन गएिला नगरपलाल्कला िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े 
िोलकए ििोलजि क्षलिपलूिथि लरने्छ ।

(३) कुनै घर जगगलािला ज्स्ोिकला अनलिकृि उपयोग िला ररुुपयोग गरी रहकेला शकंला हुने िनलालसि िलालफकको 
कलारण भएिला सो कुरलाको जलँा्ि्ुझ गनथि िला कुनै रघुथिटनलािलाट ि्लाउन पिूथि सू् नला लिनला पलन तयसिो किथ्ि लारी्े 
समिलनिि घर जगगलािला प्रिेश गनथि सकने्छ ।

२९. अरुको िर जगगलाको उपरोग रला प्रलािप्तः 
(१) ज्स्ोिको उपयोगकला ्लालग रहेलायको कुनै कलाि गनथि अरु कसैको घर जगगला उपयोग गनथि िला प्रलाप्त गनथि आिशयक 

परेिला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े नगरपलाल्कला सिक्ष िोलकए ििोलजि लनिेरन लरन 
सकने्छः-

(क) िलँाि िला िटिनि िलाधन,
(ख) नहर, कु्ो िला सरुुङ्ग खनन,
(ग) जिीन िलाल् िला िलुन पलानीको ट्यलाङ्की िनलाउन िला पलाइप ्लाइन लिचछयलाउन,
(घ) पोखरी िनलाउन िला ज् लििरण केनरि स्लापनला गनथि,
(ङ) ज्स्ोिको लिकलाससंग समिलनिि अनय आिशयक लनिलाथिण कलायथि गनथि ।

(२) उपरफला (१) ििोलजिकला लनिेरन प्रलाप्त भएिला नगरपलाल्कला्े सो समिनििला आिशयक जलँा्ि्ुझ गरी प्र्ल्ि 
कलाननू ििोलजि संगलठि संस्ला्लाई जगगला प्रलाप्त गरलाई लरए सरह  अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला 
संस्ला्लाई तयसिो घर जगगला प्रलाप्त गरलाइलरन सकने्छ ।

(३) उपरफला (२) िला जनुसकैु कुरला ्ेलखएको भएिला पलन अरु कसैको घर जगगला उपयोग गनथि िला प्रलाप्त गनथि संघीय ि्ला 
प्ररशे कलाननूिला उ््ेख भए ििोलजि हुने्छ ।

(४) नगरपलाल्कला िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े खलानेपलानी िला ज्स्ोिको लिकलास िला उपयोग 
समिनिी कुनै लनिलाथिण कलायथि गरेकोिला तयसिो लनिलाथिण कलायथि भएको ठलाउँ िला सो ठलाउँको िररपरर िोलकएको ररुरिला 
पनने घर जगगला अरु कसै्े कुनै खलास कलािकला लनलित्त प्रयोग गनथि नपलाउने गरी नगरपलाल्कला्े लनषिे गनथि सकने्छ ।

(५) उपरफला (४) ििोलजि लनषिे गररएको कलारणिलाट समिलनिि वयलक््लाई परेको िला पनथि सकने हलानी नोकसलानी 
िलापि नगरपलाल्कला सियि्े िला अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्लािलाट िोलकए ििोलजि क्षलिपलूिथि 
भरलाई लरन ुपनने्छ ।

३०.ज्स्ोतको उपरोग सगं समरिनित सरंचनलाको सरुषिलाः 
(१) खलानेपलानी िला ज्स्ोिको उपयोग संग समिलनिि कुनै स्लान िला िसि ुिला संर्नलाको सरुक्षलाको ् लालग अनिुलिपत्र 

प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्ला्े अनरुोि गरेिला िला सरुक्षला गनथि आिशयक ठलानेिला नगरपलाल्कला्े आिशयक 
प्रिनि गनथि गरलाउन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ििोलजि अनिुलिपत्र प्रलाप्त वयलक् िला लनकलाय िला संस्लाको अनरुोििला सरुक्षला प्रिनि गररएकोिला 
तयसको ्लालग ्लागने ख्थि समिलनिि पक्षिलाट वयलक््े वयहोनथि ्गलाउन सलकने्छ ।
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३१.ज्स्ोतको गुणसतर तोकनेः 
(१) नगरपलाल्कला्े संघ िला प्ररशे सरकलारको िलापरण्ड ििोलजि ज्स्ोिको लिलभनन उपयोगको समिनििला 

आिशयक गणुसिर िोकन सकने्छ ।
(२) ज्स्ोिको उपयोग गरलाथि उपभोक्ला संस्ला ि्ला सेिला प्ररलायक्े उपरफला (१) ििोलजि िोलकएको गणुसिर 

कलायि हुने गरी सेिला ि्ला वयिसलाय सं्ला्न गनुथि पनने्छ ।
३२.ज्स्ोत्लाई प्रदुिषत गन्य नहुनेः  

(१) नेपला् सरकलार्े नेपला् रलाजपत्रिला सू् नला प्रकलालशि गरी िोकेको ज्स्ोिको प्ररषुण सहन सीिला नगरपलाल्कलाको 
पलन हुने्छ ।

(२) उपरफला (१) ििोलजि िोलकएको ज्स्ोिको प्ररषुण सहन सीिला नलाघने गरी कसै्े पलन कुनै लकलसिकला 
फोहोरिै् ला, औद्योलगक लनकलास, लिष, रसलायलनक िला लिषला् ुपरला थ्ि हला्ी िला प्रयोग गरी ज्स्ोि्लाई प्ररलुषि 
गनथि हुरनै ।

(३) कुनै ज्स्ोि प्ररलुषि भए नभएको िला कुनै ज्स्ोि उपयोगको समिनििला रफला २६ को उपरफला (१) ििोलजि 
िोलकएको गणुसिर भए नभएको समिनििला नगरपलाल्कला्े आिशयकिला अनसुलार पररक्षण गनथि गरलाउन सकने्छ ।

३३. रलातलाररणिला उल्ेखनीर प्रितकु् असर पलान्य नहुनेः ज्स्ोिको उपयोग गरलाथि भ-ुक्षय, िलाढी, पलहरो 
्गलायिकला यसिै अनय कलारणिलाट िलािलािरणिला उ््ेखनीय प्रलिकु् असर नपनने गरी गनुथि पनने्छ अनय्ला रण्डनीय 
हुने्छ ।

पररच्ेद-५
नगर ज्स्ोत समरनिी वररस्ला

३४.नगर ज्स्ोत सििितको गठनः नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र रहकेो ज्स्ोि उपयोगको ्लालग आिशयक अधययन 
अनसुनिलान एिं ज्स्ोि उपयोगको ्लालग अनिुलि प्ररलान गनने, उपभोक्ला संस्ला रिलाथि सं्ला्न वयिस्लापन, 
लनयिन ि्ला िोलकए ििोलजि नगरेिला अनिुलिपत्र खलारेज गनने  प्रयोजनको ्लालग रहेलाय ििोलजिको नगर 
ज्स्ोि सलिलि रहने्छ ।

 (क) नगर प्रिखु        संयोजक
 (ख) उपप्रिखु        सरसय
 (ग) प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि      सरसय
 (घ) नगरकलायथिपलाल्कला्े िोकेको आफु िधये लिषयगि सलिलिकला संयोजक एक जनला सरसय
 (ङ) िन लिपर ्ि्ला िलािलािरण शलाखला प्रिखु     सरसय सल्ि
३५.नगर ज्स्ोत सििितको रैठक र कलार्य प्रकृरलाः 

(१) सलिलिको िैठक आिशयकिला अनसुलार िसने्छ ।
(२) आिशयकिला अनसुलार सलिलिको िैठकिला समिलनिि सरोकलारिला्ला िला लिज््लाई आिनत्रण गरी रलाय परलािशथि 

ल्न सलकने्छ ।
(३) सलिलिको िैठक भत्तला ि्ला सलुििला शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको ख्थिको िलापरण्ड, २०७६ ििोलजि हुने्छ ।
(४) नगर ज्स्ोि सलिलिको सं्ला्न वयिस्लापन एिं िैठक समिनिी कलायथिलिलि सलिलि आफै्े लनिलाथिरण गरे 

ििोजलि हुने्छ ।
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३६.नगर ज्स्ोत सििितको कलाि, कत्यवर र अििकलारः नगर ज्स्ोि सलिलिको कलाि किथिवय र अलिकलार रहेलाय 

ििोलजि हुने्छः-
(क) ज्स्ोिको उपयोग र सिनेक्षण समिनििला इजलाजि पत्र प्ररलान गनथि लसफलाररस गनने,
(ख) ज्स्ोिको उपयोग समिनििला सिसलािलयक अधययन, अनसुनिलान ि्ला आिशयक स्ुझलाि संक्न गरी रलाय 

सलहि कलायथिपलाल्कला सिक्ष पेश गनने,
(ग) नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्र खलानेपलानी िला ज्स्ोि उपभोक्ला संस्ला रिलाथि, सं्ला्न, वयिस्लापन, क्षििला लिकलास र 

लनयिन योजनला ियलार गरी गरलाई ्लाग ुगनने,
(घ) नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र ज्स्ोि आपलूिथि, उपयोग, लििलार ि्ला उजरुी उपर ्छलानलिन, स््गि लनरीक्षण 

्गलायिकला कलायथि गरी लनणथिय लरने ि्ला सोको प्रलििेरन कलायथिपलाल्कलािला र कलायथिपलाल्कला िलाफथि ि नगरसभलािला 
पेश गनने,

(ङ) उपभोक्ला संस्ला ि्ला सेिला प्ररलायकको क्षििला, सीप र रक्षिला अलभिलृद्कला ्लालग आिशयक आल थ्िक भौलिक 
एिं प्रलालिलिक अनरुलान ि्ला स्ोिको खोजी गरी उप्वि गरलाउने,

(्) उपभोक्ला संस्ला ि्ला सेिला प्ररलायकको क्षििला लिकलास र सिरुलायको आय आजथिन हुन सकने कलायथिरििको ्लालग 
सहजीकरण गनने,

(्छ) ज्स्ोि उपयोग समिनििला कुनै प्रश्न उठेिला िला परमपरला रलेख ज्स्ोि उपयोग गरेकोिला अनय्ला भएको 
रलेखएिला आिशयक जलँा्ि्ुझ गनने गरलाउने ि्ला कलाननू ििोलजि लनणथिय लरने,

(ज) अनगुिन ि्ला जलँा् गरलाथि िला गरलाउँरला िोलकएको सिथि ििोलजि ज्स्ोिको उपयोग नभएको िला नगरेको 
रलेखएिला तयस कलायथििला सं्गन वयलक् उपर प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि कलारिलाही गनथि कलायथिपलाल्कला र समिलनिि 
लनकलायिला लसफलाररस गनने,

(्झ) सलािथिजलनक उपभोक्ला संस्ला सिनिय सलिलि गठन ि्ला सं्ला्न वयिस्लापनिला आिशयक सहयोग परु ्यलाउने,
(ञ) रिलाथि नभई सं्ला्निला रहकेला ि्ला अिैि उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक्लाई लनयनत्रण र रिलाथि भई सं्ला्निला 

रहकेला उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायकहरु्े िोलकएको सिथि अनरुुप कलायथि गरे नगरेको अनगुिन गनने वयिस्ला 
लि्लाउने,

(ट) उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक्लाई आिशयक लनरनेशन लरने, जलागरुक र स्िे गरलाउने, गणुसिर कलायि रलाख ्न 
सू् क लनिलाथिरण गनने र प्रगलि िु् यलंाकन गनने ि्ला सेिलाकला आिलारिला आिशयक प्रोतसलाहन, नलसहि र रण्ड गनने 
सू् कहरु िनलाई ्लाग ुगनने,

(ठ) उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायक्े उप्वि गरलाएको सेिला सलुििलाको गणुसिर कलायि  गरलाउने ि्ला सो 
िलापिको सेिला शु् क लनिलाथिरणको सिीकृलि लरने,

(्ड नगरपलाल्कलािला रिलाथि भएकला सलािथिजलनक उपभोक्ला संस्ला िला लनकलाय्े आयोजनला सं्ला्न गरलाथिको ्लालग 
किथ्ि लारी लनयलुक्, परलालिकलारी ि्ला किथ्ि लारीहरुको सेिला सलुििला समिनिी िलापरण्ड सिीकृि गनने र कलायलाथिनियन 
गरलाउने,

(ढ) सेिलाग्लाही ि्ला किथ्ि लारीको गनुलासो सनुने ि्ला समिोिन गनने गरलाउने,
(ण) िोलकए ििोलजिकला अनय कलायथि गनने ।
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३७.र्डला सतरीर ज्स्ोत सििितः 

(१) ि्डलालभत्र रहकेो ज्स्ोि उपयोगको ् लालग आिशयक अधययन अनसुनिलान एिं ज्स्ोि उपयोगको अनिुलिकला 
्लालग लसफलाररस गनने र अनय लनयिन ि्ला िोलकए  ििोलजि नगरेिला अनिुलि पत्र खलारेजीकला ्लालग लसफलाररस 
गनने प्रयोजनला्थि रहेलाय ििोलजिको ि्डला  ज्स्ोि सलिलि रहनेे्छ ।
(क) ि्डला अधयक्ष        संयोजक
(ख) ि्डलाकला लनिलाथिल्ि प्रलिलनलिहरु र ि्डलािला स्लायी ठेगलानला भएको लनिलाथिल्ि 
     कलायथिपलाल्कला सरसय एक जनला       सरसय
(ग) ि्डला सलिलि्े िनोनयन गरेको खलानेपलानी सलिलिहरु िला उपभोक्लाहरु िला 
     ि्डलािला सलािलालजक क्षेत्रिला लरियलालश् प्रलिलष्ठि वयलक्हरु िधये रइु जनला    सरसय
(घ) ि्डला सल्ि        सरसय सल्ि

(२) यस सलिलिको अनय कलाि, किथिवय र अलिकलार नगर कलायथिपलाल्कलाको िैठकको लनणथियअनसुलार हुने्छ ।

पररच्ेद-६
िनररषिण त्ला अनुगिन एरं दण्ड सजलँार र पुनरलारेदन समरनिी वररस्ला

३८.िनररषिण त्ला अि्भ्ेख जलँाच गननेः 
(१) नगर ज्स्ोि सलिलि र ि्डला ज्स्ोि सलिलि्े जनुसकैु िखि उपभोक्ला संस्ला, सेिला प्ररलायक लनकलाय्े 

सं्ला्न गरेको आयोजनला, उतपलारन ि्ला सेिलाको लनररक्षण अनगुिन गरी आिशयक लनरनेशन लरन सकने्छ ।
(२) नगर ज्स्ोि सलिलि र ि्डला ज्स्ोि सलिलि्े अनगुिनकला रिििला सलािथिजलनक उपभोक्ला संस्ला ि्ला सेिला 

प्ररलायकको लहसलाि जलँा् गनथि र गरलाउन सकने्छ ।
(३) उपरफला (१) िला (२) ििोलजि लनररक्षण िला लहसलाि जलँा् गरलाथि यस ऐन   र अनिरगि िनेको लनयिलाि्ी, 

लनरनेलशकला, िलापरण्ड िला कलायथिलिलि र समिलनिि संस्लाको लििलान ििोलजि नभएको पलाइएिला लरइएको 
लनरनेशनको पला्नला गनुथि समिलनििको किथिवय हुने्छ ।

(४) रफला ११ ििोलजि गलठि उपभोक्ला संस्लािला कलायथिरि किथ्ि लारीहरुको सेिला प्रिलाहको समिनििला ्लाभग्लाहीको 
िफथि िलाट गनुलासो सनुने र लनजहरुको कलाि सनिोषजनक नभएको आिशयक कलाननूी कलारिलाहीको ्लालग ्ेलख 
पठलाउन सलकने्छ ।

३९.्लानिरन गन्य सकनेः 
(१) कुनै उपभोक्ला संस्ला िला सेिला प्ररलायकको सेिला ि्ला कलायथि प्रकृयला सनिोषजनक नभएको, सरसय िला सेिलाग्लाहीको 

लहि लिपररि कलाि भएको िला उद्शेय लिपररि कलायथि गरेको भनी सरसय िला सेिलाग्लाही्े ्छलानलिनको ्लालग 
लनिेरन लरएिला िला नगरपलाल्कला्लाई यस  ऐन  लिपररि कलाि भएको ्छ भनने कुनै जलानकलारी प्रलाप्त भएिला नगर 
ज्स्ोि सलिलि िला ि्डला ज्स्ोि सलिलि्े ्छलानलिन गनथि गरलाउन सकने्छ ।

(२) उपरफला (१) ििोलजि ्छलानलिन गरलाथि िलाग गरेको लििरण िला कलागजलाि उप्वि गरलाई सहयोग गनुथि समिलनििको 
किथिवय हुने्छ ।

(३) ्छलानलिन गरलाथि कुनै कसरु भलेटएिला िोलकए ििोलजि जरर्बलानला, लिगो, हजथिनला सलहि प्र्ल्ि कलाननू ििोलजि 
कलारिलाही गनथि नगरकलायथिपलाल्कला सिक्ष लसफलाररस गनुथि पनने्छ ।
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४०.दण्ड सजलँार समरनिी वररस्लाः 

(१) कसै्े यो ऐन   िला यस ऐन   अनिरगि िनेकला लनयि उ््ंघन गरेिला लनज्लाई नगरपलाल्कला्े लिगो ि्ला सो 
िरलािरको हजथिनला िला पलँा् हजलार रुपैयला समि िला रिुै जररिलानला गनथि सकने्छ र तयसिो कसरुिलाट कसैको हलानी 
नोकसलानी भएको रह्ेछ भने लनजिलाट तयसिो हलानी नोकसलानी िलापिको क्षलिपलूिथि सििे भरलाई लरन सकने्छ ।

(२) कसै्े यस ऐन   ििोलजि अनिुलिपत्र ल्न ुपननेिला सो नल्ई िला अनिुलिपत्रिला उ््ेख भएकला सिथिहरु पला्न 
नगरी ज्स्ोिको उपयोग गरेिला लनज्लाई नगरपलाल्कला्े लिगो ि्ला सो िरलािरको हजथिनला िला पलँा् हजलार 
रुपैयलासमि िला रिुै जररिलानला गरेर तयसिो कलाि िनर गरलाउन सकने्छ ।

(३) यस ऐन   ििोलजि लिकलास गररएको ज्स्ोि िला तयसिो ज्स्ोििलाट उतपनन सेिला कसै्े ्ोरी गरेिला िला 
ररुुपयोग गरेिला िला अनलिकृि प्रयोग गरेिला नगरपलाल्कला्े लनजिलाट लिगो असु्  गरी लनज्लाई लिगो ििोलजि 
जररिलानला गनथि सकने्छ ।

(४) कसै्े िरलनयिकला सला् कुनै खलानेपलानीको िहुलान, िलँाि, नहर िला ज्स्ोिको उपयोगसंग सम्बलनिि कुनै 
संर्नला िला तयसिो संर्नलािला असर पलानने अनय कुनै संर्नला भतकलाएिला, लिगलारेिला िला कुनै लकलसि्े हलानी 
नोकसलानी परु ्यलाएिला िला तयसिो कुनै कलाि कुरलाको ्लालग ररुुतसलाहन लरएिला  िला तयसिो कलाि गनने उद्योग 
गरेिला लनजिलाट हलानी नोकसलानीको लिगो असु्  गरी लनज्लाई लिगो ििोलजि जररिलानला गरी प्र्ल्ि संघीय 
कलाननू ि्ला प्ररशे कलाननू अनसुलार सजलाय हुने्छ ।

पररच्ेद-७
िरिरि

४१.िनरि रनलाउने अििकलारः 
(१) यस ऐन को उद्शेय कलायलाथिनियन गनथि गरलाउन नगरकलायथिपलाल्कला्े आिशयक वयिस्ला सलहिको लनयिलाि्ी, 

कलायथिलिलि, लनरनेलशकला र िलापरण्ड सिीकृि गरर ्लाग ुगनने्छ ।
(२) लनयि िनलाउँरला उपरफला (१) ्े लरएको अलिकलारको सिथििलानयियला कुनै प्रलिकु् प्रभलाि नपनने गरी 

नगरकलायथिपलाल्कला्े खलास गरी रहेलायकला लिषयिला लनयिहरु िनलाउन सकने्छः-
(क) खलानेपलानी, लसं्लाई, ज्यलािलायलाि, औद्योलगक उपयोग, आिोर प्रिोर सम्बनिी उपयोग र ज्स्ोिको यसिै 

प्रकलारकला अनय उपयोग समिनिी लिषय,
(ख) ज्स्ोि संरक्षण, िलाढी लनयनत्रण ि्ला पलहरो रोक्लाि समिनिी,
(ग) िलािलािरण समिनिी,
(घ) ज्स्ोिसंग समिलनिि सेिला उपयोग गरे िलापि नगरपलाल्कला्लाई ि्ुझलाउन पनने शु् क रसिरु आलरसंग 

समिलनिि कुरलाहरु,
(ङ) ज्स्ोिको प्ररषुण रोकने समिनिी,
(्) ज्स्ोिकला लिलभनन उपयोगकला िररकलाहरु,
(्छ) ज्स्ोिकला लिलभनन उपयोगिलाट उतपनन सेिलाकला सिर लनिलाथिरण समिनिी कुरलाहरु,
(ज) ज्स्ोिको उपयोगिलाट हुन सकने रघुथिटनला र तयसको जलँा्ि्ुझ ि्ला क्षलिपलूिथि समिनिी  लिषयहरु,
(्झ) उपभोक्ला संस्ला र उपभोक्ला समिनिी अनय वयिस्लाको सला्ै उपभोक्ला्लाई संरक्षण र सलुििला लरने लिषयहरु,
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(ञ) ज्स्ोिको लिकलास ि्ला उपयोग समिनिी अनय आिशयक कुरलाहरु ।
४२.सकं्रिणकलाि्न वररस्लाः यस ऐनिला िोलकए ििोलजि हुने भनी वयिस्ला गरेको कलाि, लनयिलाि्ी,  

कलायथिलिलि नआएसमि नगरपलाल्कला्े लनणथिय गरे ििोलजि हुने्छ ।
४३.रलािला अ्डकलाऊ फुकलाउनेः यस ऐन  को उद्शेय कलायलाथिनियन गनथि कुनै िलािला अ्डकलाउ परेिला कलायथिपलाल्कला्े तयसिो 

िलािला अ्डकलाउ हटलाउन आरशे जलारी गनथि सकने्छ । उक् आरशे तयस पल्छ हुने नगरसभला्े अनिुोरन गरेको 
हरसमि कलायि हुने्छ ।

४४.्ेखला र ्ेखलापररषिणः 
(१) उपभोक्ला संस्लाको ्ेखला आल थ्िक कलायथिलिलि ऐनको प्रलाििलान ििोलजि रोहोरो स्ेसिला प्रणला्ी अनसुलार रलाखी 

प्रतयेक आल थ्िक िषथिको ्लागी लित्तीय आल्थिक प्रलििेरन ियलार गरर सलािथिजलनक गनुथि पनने्छ ।
(२) संस्लाको ्ेखला पररक्षण ्ेखलापररक्षक िधयेिलाट नगरपलाल्कला्े िोकेको ्ेखला पररक्षकिलाट गरलाउन ुपनने्छ ।
(३) ्ेखलापररक्षकको पलाररश्लिक र अनय सेिला सलुििला नगरपलाल्कला्े िोके ििोलजि हुने्छ । यस समिनिी समपणूथि 

रलालयति ्ेखला पररक्षण गनने ज्स्ोि उपभोक्ला संस्लािलाट वयहोनुथि पनने्छ ।
(४) ्ेखलापररक्षक्े िोलकएको ढलँा्लािला ्ेखला पररक्षण गरी सोको प्रलििेरन नगरपलाल्कलाको प्रिखु प्रशलासकीय 

अलिकृि सिक्ष पेश गनुथि पनने्छ ।
४५.रचलाउ र ्लागुः 

(१) यस ऐन र अनिरगि िनेकला लनयि ि्ला कलायथिलिलििला ्ेलखए जलि सोही ििोलजि र अनयिला प्र्ल्ि कलाननू 
ििोलजि नगरकलायथिपलाल्कलाको लनणथिय अनसुलार हुने्छ ।

(२) यस ऐन  िला ्ेलखएको कुरला्े कुनै पलन कसरुिला प्र्ल्ि ऐन अनसुलार कलारिलाही ््लाउन िलािला पनने ्ैछन ।
(३) यस ऐन भनरला अगला्डी खलानेपलानी िला ज्स्ोिसंग समिलनिि भएकला कलाि कलारिलाहीहरु यसै ऐन ििोलजि भएको 

िलालनने्छ ।
(४) रफला ११ ििोलजि गलठि उपभोक्ला संस्लाको लििलान यस ऐन  संग िलाल्झएको हरसमि अिलानय हुने्छ । यो ऐन 

्लाग ुभएको पैलिस लरन लभत्र यस ऐन ििोलजि िलाल्झएकला प्रलाििलानहरुको संशोिन सलािलारण सभलािलाट गरेर 
सिीकृलिकला ्लालग नगरपलाल्कला सिक्ष पेश गनुथि पनने्छ ।

लिलि २०७८ सला् िलहनला गिेको नगर सभला्े संसोिन सलहि पलाररि गरेको ज्स्ोि ऐन २०७८ स्लानीय सरकलार 
सन्ला्न ऐन २०७४ को रफला १०२ को उपरफला १ ्बिोलजि प्रिलालणकरण गरथि्ुछ ।

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको खलानेपलानी उपभोक्ला सलिलि रिलाथि नलिकरण ि्ला वयिस्लापन कलायथिलिलि २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ९              ििित ः २०७८/११/०४

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको खलानेपलानी उपभोक्ला सलिलि रिलाथि नलिकरण ि्ला वयिस्लापन कलायथिलिलि २०७८
z'Snfu08sL gu/klnsf If]qleq pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t vfg]kfgL cfof]hgf ;~rfng, Joj:yfkg  
tyf dd{t ;Def/ ug{] k|of]hgsf nflu :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! pkbkmf 
@ sf] -w_ z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] hn;|f]t P]g, @)&* n]  lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L vfg]
kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldlt btf{ ;DaGwL sfd sf/jfxLnfO{ Jojl:yt ug{  z'Snfu08sL 
gu/kflnsfsf] bzf}F gu/ ;efaf6 of] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ tyf gjLs/0f  
Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&* kfl/t ul/Psf] 5 .  

kl/R5]b– !  
-;+lIfKt gfd, k|f/De / kl/efiff_  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM–  
-!_ of] sfo{ljlwsf] gfd …z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ gjLs/0f 

tyf Joj:yfkg sfo{ljlw,   @)&*Æ /x]sf] 5 . 
-@_ of] sfo{ljlw :yfgLo /fhkqdf k|sflzt ePsf] ldlt b]vL nfu' x'g]5 .

@= kl/efiffM– ljifo jf k|;+un] csf{] cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf  
s_ æP]gÆ eGGffn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ / z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] hn;|f]

t P]g, @)&* ;Demg'k5{ . 
v_ æsfo{ljlwÆ eGGffn] z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt 

btf{ tyf gjLs/0f Joj:yfkg sfo{ljlw,  @)&* nfO{ ;Demg'k5{ . 
u_ ægu/kflnsfÆ eGGffn] z'Snfu08sL gu/klnsf ;Demg'k5{ . 
3_ æj8fÆ eGgfn] z'Snfu08sL gu/klnsf leqsf j8fx? ;Demg'k5{ . 
ª_ æk|d'vÆ eGgfn] gu/ kflnsfsf k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ . 
r_ æpk k|d'vÆ eGgfn] gu/ kflnsfsf pk k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ . 
5_ æpkef]Qmf ;ldltÆ eGGffn] o; sfo{ljlw adf]lhd u7g ul/g] vfg]kfgL pkef]Qmf  ;ldltnfO{ 

;Demg'k5{ . 



194

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ९

h_ æj8fWoIfÆ eGgfn] z'Snfu08sL gu/klnsfsf] ;DalGwt j8f cWoIfnfO{ ;Demg'k5{ . 
em_ æbtf{Æ eGgfn] o; sfo{ljlw adf]lhd hn>f]t -d"n_ / vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ x'g]  

k|s[ofnfO{ ;Demg'k5{ . 
`_ ægjLs/0fÆ  eGgfn] btf{ eO{ ;s] kl5 jflif{s ?kdf ul/g] gjLs/0fsf] k|s[ofnfO{ ;Demg'k5{ . 
6_ æhn>f]tÆ  eGgfn] vfg]kfgLsf] :yfoL >f]t /x]sf] :yfgnfO{ ;Demg'k5{ . h;n] kfgLsf] d"n 

klg hgfpF5 . 
  kl/R5]b – @  

-hn>f]tsf] :jfldTj / pkof]u Joj:yf_ 
#= hn>f]tsf] :jfldTjM–  

P]g, sfg'g jf cGo ;lGw ;Demf}tfdf pNn]v ePsf] afx]s gu/kflnsf leq /x]sf] hn>f]tsf] 
:jfldTj g]kfn  ;/sf/df lglxt x'g]5 .  

$= hn>f]tsf] pkof]uM–  
-!_  P]gn] :ki6 Joj:yf u/]sf]afx]s o; sfo{ljlw adf]lhd cg'dlt glnO{ jf k|fKt gu/L s;}n] 

klg hn>f]tsf]  pkof]u ug{ kfpg] 5}g . t/ o; cl3 b]lv k/Dk/fut ?kdf pkof]u ul/ 
cfPsf] jf k|s[of k"/f u/L btf{  eO{ pkof]u u/L cfPsf] hn;|f]tsf] pkof]usf] ;DaGwdf 
o; sfo{ljlwn] afwf kfg{] 5}g . 

-@_ pkbkmf ! df h] n]lvPsf] ePtf klg b]xfosf] cj:yfdf cg'dlt glnPsf] sf/0f hn>f]tsf] 
pkof]u ug{  afwf kg{] 5}g . 

c_ lghL÷3/]n' k|of]hgsf] nflu vfg]kfgL pkof]u ug{, 
cf_ lghL hUufdf /x]sf] kfgLsf] >f]tjf6 l;+rfO{, vfg]kfgL tyf cGo 3/]n' k|of]hgsf nflu 

pkof]u ug{ . 
-#_ hn>f]tsf] pkof]u ug{ rfxg] JolQm jf ;+ul7t ;+:yfn] k/Dk/fut ?kdf pkof]u ul/ 

cfPsf] hn>f]t  pkof]udf s'g} jfwf kg{] 5}g . 

kl/R5]b – #  
-vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt u7g / btf{ k|s[of_  

%= vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt u7gM–  
-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd ;fd'lxs nfesf nflu ;+:yfut ?kdf vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt  

u7g ug{ ;lsg]5 .  
-@_ pkef]Qmf ;ldlt u7g ug{ rfxg] pkef]Qmfx?n] vfg]kfgL pkof]u ug{] nfeflGjt kl/jf/sf 

slDtdf Ps  hgf ;b:osf] pkl:ylt Pj+ z'Snfu08sL gu/klnsf jf j8fsf] k|ltlglwsf] 
/f]xj/df e]nf ug'{ kg{]5 . 

-#_ pQm e]nfn] ;j{;Ddt jf jx'dtåf/f pkef]Qmfx? dWo]jf6 ! hgf cWoIf ;lxt slDtdf & 
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;b:oLo  pkef]Qmf ;ldlt u7g ug'{ kg{]5 .  
-$_ pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ cWoIf, sf]iffWoIf jf ;lrjdWo] s'g} Ps kbdf dlxnfnfO{ 

clgjfo{ ;dfj]z  u/fO{ s"n ;b:o ;+Vofsf] slDtdf ## k|ltzt dlxnf ;b:o clgjfo{ x'g' 
kg{]5 . 

-%_ pkef]Qmf ;ldlt u7g ubf{ Psf3/ kl/jf/sf Ps ;b:o eGbf a9L pQm ;ldltdf /xg 
kfpg] 5}g . 

-^_ pkef]Qmf ;ldltsf] ;b:o kbdf lgjf{lrt kbflwsf/L, axfnjfnf sd{rf/L, lzIfs jf nfesf] 
kb wf/0f  u/]sf s'g} klg JolQm /xg ;Sg] 5}g . o;} u/L a]?h' sfod /x]sf / cfly{s 
clgoldttfdf ;+nUg  JolQmx? ;ldltsf] ;b:odf /xg ;Sg] 5}gg\ . 

-&_ pkef]Qmf ;ldlt ;~rfngsf] cg';'rL ! adf]lhdsf] ljwfg x'g'kg{]5 . 
^= vfg]kfgL  pkef]Qmf ;ldlt ;+ul7t ;+:yf x'g]M–  
-!_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt cljl5Gg pQ/flwsf/jfnf :jzfl;t / ;+ul7t 

;+:yf x'g]5 .  
-@_ ;DalGwt pkef]Qmf ;ldltn] cfkm\gf] ljwfg lgdf{0f u/L gu/kflnsfaf6 :jLs[t ePadf]lhd 

sfof{Gjog  ug{'kg{]5 . 
-#_ vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltsf] ;a} sfd sf/afxLsf] lgldQ cfkmgf] 5'§} 5fksf] k|of]u x'g]5 . 
-$_ vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltn] JolQm ;/x rn crn ;DklQ k|fKt ug{ , vl/b ljs|L ug{ jf  

cGo lsl;dn] cfjZos Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 
-%_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltn] JolQm ;/x ph'/ ug{ / pkef]Qmf ;ldlt pk/ 

;d]t ph'/ nfUg  ;Sg]5 . 
&= hn;|f]tsf] k|fyldstf tf]lsg]M–  

hn>f]tsf] pkof]u ubf{ ;fdfGotof b]xfo adf]lhd k|fyldstf lgwf/{0f ug'{ kg{]5 .  
s_ vfg]kfgL / 3/]n' pkof]u,  
v_ l;+rfO{ 
u_ kz' tyf dT:okfng h:tf s[lifhGo pkof]u 
3_ hnljB't 
ª_ 3/]n' pBf]u 
r_ cf}Bf]lus Joj;fo tyf vfgLhGo pkof]u 
5_ hn oftfoft / cfdf]b k|df]bhGo pkof]u 
h_ cGo 

*= pkef]Qmf ;ldlt btf{sf] nflu cfjZos sfuhft ;lxt b/vf:t lbg' kg{]M–  
!_ bkmf % sf] pkbkmf ! adf]lhd u7g ul/Psf] pkef]Qmf ;ldltnfO{ ;+:yfut ?kdf btf{ ug{] 

pkef]Qmfx?n] #  k|lt pkef]Qmf ;ldltsf] ljwfg ;lxt cg';"lr ! adf]lhdsf] 9f+rfdf gu/
kflnsfdf lgj]bg lbg' kg{]5 . 



196

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ९

@_ vfg]kfgL  pkef]Qmf ;ldltn] k]z ug{] ljwfgdf cGo s'/fx?sf cltl/Qm slDtdf b]xfosf  
s'/fx? clgjfo{ pNn]v u/]sf] x'g' kg{]5 .  
s_ pkef]Qmf ;ldltsf] k"/f gfd / 7]ufgf 
v_ p2]Zo, sfo{If]q,  
u_ ;b:osf] nflu cfjZos of]Uotf 
3_ ;b:otf z'Ns 
ª_ ;b:osf] lg:sf;g / /flhgfdf 
r_ xs bfjL, gfd;f/L, xsjfnfsf] dgf]gog 
5_ pkef]Qmf ;ldltsf] a}7s / ;fw/0f ;ef ;DaGwL Joj:yf 
h_ sfo{ ;ldltsf ;b:ox?sf] lgjf{rg, sfd, st{Jo / clwsf/ 
em_ sfo{ ;ldltsf] jxfn / kbfjlw 
`_ sf]if / n]vfk/LIf0f Joj:yf 
6_ ljwfg ;+zf]wg 
7_ lj36g 
8_ ljljw 

#_ vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt ;+:yfut ?kdf btf{ ug{ rfxg] pkef]Qmf ;ldltn] lgDgfg';f/  
sfuhft ;+nUg u/L k]z u/]sf] x'g' kg{]5 . 
s_ cg';"lr @ adf]lhdsf] lgj]bg, 
v_ pkef]Qmf ;ldltsf sfo{sf/L ;b:ox?n] k|To]s k[i7sf] tn / dfly b'j} lt/ b:tvt u/]

sf] k|dfl0ft #  k|lt ljwfg, 
u_ ;ldltsf] ;b:osf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kqsf] k|ltlnkL -k|ltlnkLdf ;DalGwt 

JolQmn] b:tvt  u/L k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg{]_,  
3_ pkef]Qmfx?sf] cfd e]nfn] pkef]Qmf ;ldlt u7g u/]sf] lg0f{osf]     k|dfl0ft k|ltlnlk,  
ª_ hn>f]t /x]sf] tyf pkof]u ul/g] If]qsf] cj:yf cg';f/
   emlNsg] gSzf, 
r_ gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd b:t'/ j'emfPsf] gubL /l;b, 
5_ vfg]kfgL >f]t tyf pkef]Qmf ;ldlt u7gdf s'g} ljjfb 5}g eGg] j8f sfof{nosf] 

l;kmfl/; kq
 (=gu/ :t/Lo hn ;|f]t ;ldlt M–  
-!_ o; gu/kflnsfdf /x]sf] d'xfg btf{ ug{, vfg]kfgL pkef]Stf ;ldlt u7g ug{, pkef]Stf 

;ldlt ljwfg :jLs[t ug{,;+zf]wg ug{, pkef]Stf ;ldltx? ufleP/ gofF aGg :jLs[tL lbg, 
kfgLsf] pkef]u k|fyldstf tf]Sg , vfg]kfgL tyf d'xfg ;DalGw ljjfb ldnfpg, ph'/L pk/ 
sf/jfxL ug{, pkef]Stf ;ldltn] lng] z'Ns :jLs[t ug{ tyf o; sfo{ljlw adf]lhdsf cGo 
clwsf/ k|of]u ug{ b]xfo adf]lhdsf] Ps gu/ :t/Lo hn;|f]t ;ldlt x'g]5 . 
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cWoIf – gu/ k|d'v
;b:o – jftfj/0f ;ldlt ;+of]hs 
;b:o – ;DalGwt j8f cWoIf
;b:o – ;a l8lehg jg sfof{no k|ltlglw
;b:o – s[lif ljsf; zfvf k|d'v 
;b:o ;lrj – jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf k|d'v

-@_  ;ldltsf] j}7s ;ldltsf cWoIfn] tf]s]sf] ;do, ldlt / :yfgdf j:g]5 .
-#_ ;ldltsf ;b:osf] %) k|ltzt pkl:ylt ePdf ;ldltsf] a}7s a:g u0fk'/s ;+Vof k'u]

sf] dflgg]5 .
-$_ s'g} ljifodf dtbfgaf6 lg0f{o ug{' kg]{ ePdf ;ldltsf] pkl:yt ;b:o;+Vofsf] b'O{ ltxfO{ 

;b:ox?sf] dtnfO{ gu/ hn;|f]t ;ldltsf] lg0f{o dflgg]5 . 
-%_ o; ;ldltsf] j}7s ;DjlGw cGo sfo{lawL ;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 
-^_ ;ldltsf] lg0f{o ;ldltsf ;b:o ;lrjåf/f k|dfl0ft ul/g]5 . 
-&_ ;ldltsf] sfof{no z'Snfu08sL gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf /xg]5 . 
-*_ o; ;ldltdf ;ldltn] cfjZos b]v]df gu/sf k|fljlws, ljifout zfvf k|d'vx?, lhNnf 

txsf sfof{nosf k|ltlglw, ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;ldltsf k|ltlglw, l5d]sL kflnsfsf 
k|ltlglw, ljif]z1 cflbnfO{ cfdlGqt ug{ ;Sg]5 .

-(_ pNn]lvt ljifodf ;ldltn] cfjZos 7fg]df 5fgljg tyf l;kmfl/; pk– ;ldlt u7g ug{ 
;Sg]5 . 

 !)= hn>f]t pkof]usf] nflu ;fj{hlgs ;"rgf k|sflzt ug'{ kg{]M–  
-!_ bkmf * sf] pkbkmf # adf]lhd cfjZos sfuhft ;lxt pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t vfg]kfgL 

tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{sf] nflu sfuhft k]z x'g cfP kl5 gu/ sfo{kflnsfsf] 
sfof{non] vfg]kfgL d"n  btf{sf] lgj]bg d"Vo btf{ lstfadf btf{ u/L ;DalGwt ;a}sf] 
hfgsf/Lsf nflu ! k|lt ;DalGwt j8f sfof{nodf / csf{] ! k|lt ;DalGwt hn>f]t-d"n_ 
/x]sf] If]q glhs a:tLdf 6f+F; ug]{ u/L #) lbg]  ;fj{hlgs ;"rgf k7fpg' kg{]5 . ;"rgfsf] 
9fFrf cg';"lr @ adf]lhd x'g]5 . 

-@_ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 #) lbg] ;"rgf k|fKt x'g cfP kl5 j8f ;lrjn] ;"rgf 6fF;]
sf] b]vL hfGg] slDtdf % hgfsf] /f]xj/df j8f sfof{nosf] ;"rgf kf6Ldf 6fF; u/L d'r'Nsf 
;lxt gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf hfgsf/L k7fpg' kg{]5 .  

!!= vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ k|s[of tyf >f]t pkof]udf ph'/L lbg ;lsg]M–  
-!_ o;/L ;"rgf 6fF; eP kl5 pkef]Qmf ;ldlt u7g k|s[of / hn;|f]t -d"n_ sf ;DaGwdf sf]

xL s;}sf] s'g}  u'gf;f] jf ph'/L ePdf ;"rgf 6fF; cjlw cyf{t #) lbg leq k|df0f ;lxt 
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gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nodf  ph'/L lbg ;lsg]5 . 
!@= ph'/L pk/ ;'g'jfO{ / ph'/L lsgf/f nufpg]M–  
-!_ o;/L k/]sf] ph'/L pk/ cfjZos 5fgljg u/L lg?k0f ug{] bfloTj gu/kflnsfsf] Goflos 

;ldltsf] x'g]5 . 
 -@_ Goflos ;ldltdf k/]sf] ph'/L pk/ #) lbg leq] l5gf]kmfgf] ul/;Sg' kg{]5 . 

!#= k'g/fj]bg lbg ;lsg]M–  
-!_ Goflos ;ldltn] l5gf]kmfgf] u/]sf] d'2fsf] ;DaGwdf lrQ gj'em\g] kIfn] lhNnf cbfntdf 

k'g/fj]bg lbg  ;Sg]5 . 
!$= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ M–  
-!_ l/tk"j{ssf] lgj]bg pk/ cfjZos ;j} k|s[of k"/f ePkl5 gu/ sfo{kflnsfsf] a}7sn] vfg]

kfgL tyf  ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ ;DaGwL lg0f{o ug{ ;Sg]5 . 
@_ sfo{kflnsfsf] a}7saf6 hn>f]t -d"n_ btf{ ;DaGwdf lg0f{o eO{;s]kl5 k|d'v k|zf;sLo 

clws[tn] lg0f{ofg';f/ cg';"lr $ adf]lhdsf] 9fFrfdf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf 
;ldltsf] btf{ k|df0f kq hf/L ug'{k5{ . 

#_ btf{ k|df0f kqsf] cfjZos z'Ns gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 
!%= vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltn] btf{ gjLs/0f ug'{ kg{]M–  
-!_ btf{ ePsf] vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltsf] btf{ k|df0f kq k|To]s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf]  

^ dlxgf leq gjLs/0f ug'{ kg{]5 .  
-@_ btf{ gjLs/0f ubf{ b]xfo adf]lhd sfuhft k]z ug'{ kg{]5 . 
-s_ pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf jf ;lrjsf] gjLs/0f u/L kfpF eGg] ! k|lt lgj]bg, 
-v_ pkef]Qmf ;ldltsf] a}7sjf6 gjLs/0f ug{] u/fpg] ;DaGwdf ePsf] lg0f{o k|ltlnkL ! 

k|lt, 
-u_ btf{ k|df0f kqsf] ! k|lt k|ltlnlk, 
-3_ jflif{s cfo Joo ;lxtsf] n]vf kl/If0f k|ltj]bg ! k|lt, 
-ª_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;   

-#_ pkef]Qmf ;ldltsf] gjLs/0f b:t'/ gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  
-$_ tf]lsPsf] ;do cjlw leq btf{ gjLs/0f ug{ gcfpg] pkef]Qmf ;ldltnfO{ gu/kflnsfn] 

tf]s]  adf]lhdsf] ljnDa b:t'/ lnO{ gjLs/0f ug{ ;Sg]5 . t/ of] sfo{ljlw :jLs[t ePsf] 
# dlxgf leq ;"rgf  hf/L u/L ;"rgf hf/L ul/Psf] cjlw leq cfpg] pkef]Qmf ;ldltsf] 
btf{ gjLs/0fdf eg] ljnDa b:t'/  nfUg] 5}g . 

-%_ ;fljsdf lh=;=; btf{ ePsf pkef]Stf ;ldlt o;} sfo{ljwL adf]lhd x'g]5g\ . 
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kl/R5]b – $  
-;]jf, z'Ns / b08 hl/jfgf_  

  
!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltn] ;]jf pkof]usf zt{x? tf]Sg / ;]jf z'Ns c;'n 

pk/ ug{ kfpg]M–  
-!_ pkef]Qmf ;ldltn] cfkm"n] ;+rfng u/]sf] vfg]kfgL cfof]hgfsf] lgoldt dd{t ;+ef/ / x]/

rfxsf] nflu  nfeflGjt pkef]Qmfx?;Fusf] cfk;L ;Nnfx / ;xdltdf ;]jf z'Ns lgwf{/0f 
ug{, ;+sng ug{ tyf ;]jf  pkof]usf zt{x? tf]Sg tyf cfjZostf cg';f/ b08 hl/jfgf 
tf]Sg tyf c;'n pk/ ug{ ;Sg]5 . 

!&= gu/kflnsfn] pkef]Qmf ;ldlt;Fu jflif{s ;]jf z'Ns lng ;Sg]5 .  
-!_ gu/kflnsfn] vfg]kfgL pkof]u ug{] hg;+Vof / cfDbfgLsf] cfwf/df vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

pkef]Qmf  ;ldlt;Fu jflif{s ;]jf z'Ns lgwf{/0f u/L lng ;Sg]5 . 
-@_ ;]jf z'Ns gu/kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

!*= ;]jf /f]Sg ;lsg]M–  
-!_ pkef]Qmf ;ldltn] tf]s] adf]lhdsf] ;]jf z'Ns gltg{] pkef]Qmfx?nfO{ pkef]Qmf ;ldltn] / 

tf]lsP  adf]lhdsf] ;]jf z'Ns gltg{] pkef]Qmf ;ldltnfO{ gu/kflnsfn] k|bfg ub{} cfPsf] 
;]jf /f]Sg ;Sg]5 .  -@_ o;/L /f]Ssf ul/Psf]df ;DalGwt pkef]Qmf jf pkef]Qmf ;ldltn] 
tf]lsP adf]lhdsf];]jf z'Ns lt/] kl5  ;]jf k'gM ;'rf? ug{ ;lsg]5 . 

kl/R5]b – %  
-vfg]kfgL ;+/rgf lgdf{0f / cfjZos k|s[of_  

  
!(= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltn] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ ;DaGwL ;+/rgf lgdf{0f 

ug{ ;Sg]M–  
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltn] vfg]kfgL tyf ;/;kmf;Fu ;DalGwt ef}lts k"jf{wf/ 
lgdf{0f ug{ ;Sg]5.  o;/L lgdf{0f ubf{ To; cl3 lgdf{0f eO{ ;s]sf jf lgdf{0fflwg cj:yfdf 
/x]sf ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fnfO{ s'g}  c;/ k'¥ofpg kfO{g] 5}g .  

@)= c?sf] 3/ hUufdf k|j]z ug{ ;Sg]M–  
-!_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltn] cfof]hgf ;~rfngsf] nflu cfjZos k/]df 

;DalGwt 3/ tyf  hUuf wgLsf] cg'dlt jf ;xdlt lnO{ k|j]z ug{ kfpg] 5 .  
-@_ s;}sf] 3/ hUuf pkof]u ug'{ kg{] ePdf pkef]Qmf ;ldltn] ;DalGwt JolQmnfO{ plrt 

Ifltk"lt{ lbg' kg{]5  .  
-#_ pkef]Qmf ;ldltn]cfjZos kg{] sfo{sf] nflu pknJw u/fpg] Ifltk"lt{ gu/kflnsfn] Joxf]
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g{ jfWo x'g] 5}g . 
@!= vfg]kfgL;Fu ;DalGwt ;+/rgfx?sf] dd{t tyf ;'/IffM–  
-!_ pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t lgdf{0f ul/Psf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{;Fu ;DalGwt ef}lts ;+/

rgfx?sf]  lgoldt dd{t ;+xf/ tyf ;'/Iff ug{] lhDd]jf/L pkef]Qmf ;ldlt / pkef]Qmfx?sf] 
x'g]5 . 

-@_ pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t lgdf{0f ul/Psf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{;Fu ;DalGwt ef}lts ;+/
rgfx?sf] ;'/Iff  ug{] bfloTj ;DalGwt gu/kflnsfsf] ;d]t x'g]5 . 

kl/R5]b–^  
ljljw  

@@= vfg]kfgL  pkef]Qmf ;ldltn] vfg]kfgLsf] u'0f:t/Lotf sfod ug'{ kg{]M–  
dfgj hLjgsf] nflu clt cfjZos kg{] / cfd pkef]Qmfsf] :jf:Yo ;Fu k|ToIf ;/f]sf/ /
fVg] vfg]kfgLsf]  u'0f:t/Lotfsf] ;jfndf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt cToGt 
;hu x'g' kg{]5 . ;do ;dodf  vfg]kfgLsf] u'0f:t/Lotfsf] hfFr tyf u'0f:t/Lotf sfod ug'{ 
;DalGwt vfg]kfgL pkef]Qmf  ;ldltsf] st{Jo x'g]5 .  

@#= vfg]kfgL >f]tdf k|b'lift ug{ gx'g]M–  
vfg]kfgLsf] >f]t tyf j/k/sf] If]qdf k|b'lift ug{ kfO{g] 5}g . o;/L k|b'lift u/] u/fPdf k|b'lift 
ug{] u/fpg]nfO{  gu/kflnsfn] lgodfg';f/ sf/jfxL ug{]5 .  

@$= vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldltsf] btf{ k|df0f kqsf] :jfldTj tyf xs x:tfGt/0f tyf ljs|L  
ljt/0f gx'g]M–  

-!_ o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltsf] btf{ k|df0f 
kq ;DalGwt  pkef]Qmf ;ldlt afx]s cGoq :jfldTj tyf xs x:tfGt/0f / ljs|L ljt/0f 
ug{ kfO{g] 5}g .  

 @%= pkef]Qmf ;ldltsf] sfo{If]q lj:tf/ x'g ;Sg]M–  
-!_ btf{ ePsf] pkef]Qmf ;ldltn] cfjZostf cg';f/ ljwfgdf pNn]v eP adf]lhd cfkmgf] 

sfo{ If]q lj:tf/  ug{ ;Sg]5 .  
-@_ pkef]Qmf ;ldltn] cfkm\gf] sfo{If]q lj:tf/ ug{ gu/kflnsfsf] cg'dlt lng' kg{]5 .  -#_ btf{ 

ePsf] pkef]Qmf ;ldltn] sfo{If]q lj:tf/ ug{ b]xfo adf]lhd cfjZos sfuhft k]z u/L 
l/tk"j{s  gu/kflnsfdf lgj]bg lbg'kb{5 .  
-s_ sfo{If]q lj:tf/ ug'{ kgf{sf sf/0f / cf}lrTo ;lxt ;fwf/0f ;efn] kfl/t u/]sf] lg0f{o,
-v_ pkef]Qmf ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o, 
-u_ pkef]Qmf ;ldltsf] btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk, 
-3_ pkef]Qmf ;ldltsf] :jLs[t ljwfg ! k|lt 
-ª_ lgodfg';f/ z'Ns lt/]sf] gubL /l;b, 

-$_ l/tk"j{s sfo{If]q lj:tf/sf] nflu gu/kflnsfdf lgj]bg k]z x'g cfP kl5 lj:tf/ ul/g] 
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sfo{If]q / sfod  ul/g] hn>f]t -d"n_ ;d]tsf] ljj/0f pNn]v ul/ lj:tf/ ug{ nfluPsf] 
;DalGwt sfo{If]q / j8f  sfo{fnodf !÷! k|lt @! lbg] ;"rgf 6fF; ug{ kq ;lxt k7fpg' 
kg{]5 . j8f sfof{nojf6 ;"rgf 6f+;  u/]sf] ;fj{hlgs d'r'Nsf ;lxtsf] hfgsf/L gu/
kflnsfdf k7fpg' kg{]5 .  

%_ o;/L ;"rgf 6fF;sf] hfgsf/L k|fKt eP kZrft s'g}ph'/L kg{ gcfPdf lj:tfl/t hn>f]t If]q 
/ sfo{If]q  ;d]t sfod u/L gu/kflnsfjf6 lg0f{o ug{ ;lsg]5 . gu/kflnsfn] cfjZostf 
dx;'; u/]df pk  ;ldltsf] l;kmfl/; ;d]t dfu ug{ ;Sg]5 . 

^_ s'g} ph'/L kg{ cfPdf ;f] ph'/L pk/ gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltdf 5nkmn x'Fbf ph'/ 
ug{] kIfn] ph'/L  lkmtf{ u/]df jf ldnfkq u/]df vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ ug{ afwf 
kg{] 5}g . 

@^= lhNnf hn>f]t ;ldltjf6 btf{ eO{ ;s]sf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ 
gjLs/0f ug{'kg{]M– 

-!_ of] sfo{ljlw :jLs[t eP kZrft Ps k6ssf nflu gu/kflnsfn] lhNnf hn>f]t ;ldltsf] 
;lrjfnojf6  o; cl3 btf{ eO{ sfof{Gjogdf /x]sf cfkm\gf] gu/kflnsf If]q leqsf ;a} 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldltx?nfO{ gjLs/0fsf] nflu cfj]bg lbgsf nflu ! 
dlxg] ;"rgf hf/L ug'{ kg{]5 . @_ ;"rgf hf/L eP kZrft o; cl3 btf{ eO{ sfof{Gjodf 
/x]sf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf  ;ldltx?n] ;DalGwt gu/kflnsfdf btf{ k|df0f 
kqsf] k|ltlnlk ;lxt gjLs/0fsf] cfj]bg lbg' kg{]5 .  

@&= vf/]hLM–  
-!_ o; sfo{ljlwdf pNn]v ePsf Joj:yfx? g]kfnsf] k|rlnt sfg'g;Fu jflemg uPdf aflemPsf] 

xb;Dd  :jtM lg:s[o x'g]5 .
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अनसुू् ी १ 

.......................................................................................... खलानेपलानी ि्ला सरसफलाइ उपभलाेक्ला 
सलिलिकलाे लििलान २०७..

प्रसतलारनला : 
सिच्छ खलानेपलानी र सिस् िलािलािरणको सिसयला र आिशयकिला्लाई धयलानिला रलाखरे उप्बि लसलिि श्ोि र 
सलािन्बलाट लनिलाण हुने भएकला आयोजनलाहरुको रीघथिकला्ीन उपयोग गरलाई स्लानीय ्बलालसनरलाहरु्लाई खलानेपलानी 
सलुििला पनु सरसफलाईको सिर ्बलृद् गरलाउन र लजिनसिर उठलाउन िद्ि पऱयलाउने उद्शेय्े गण्डकी प्ररशे , िनहु ँ
लज््ला शकु्लागण्डकी न.पला ि्डला नं   कला स्लानीय खलानेपलानी उपभोक्ला ि्ला सरसफलाई सलिलिको आपसी 
सरस््लाह र सहिलििला  खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि गठन गरी आयोजनला्लाई स्लायीति लरनको 
्लालग यो लििलान ियलार गरी जलारी गररएको ्छ।
यस लििलानिला लनमनलानसुलार लनयिहरु हुने्छन ्। 
१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ : 

यो लििलानको नलाि    खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलिको लििलान २०७८ 
रहने ्छ । 

क) ठेगलानलाः  
ख) यो लििलान ज्श्ोि ऐन २०४९ ि्ला लनयिलाि्ी २०५५ अनसुलार ज्श्ोि सलिलििला रिलाथि भएको लिलि 

रलेख प्रलारमभ भएको िलालनने ्छ। 
२. परर्भलाषला : लिषय िला प्रसंग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यो लििलानिला उ््ेख भएको शबरहरु्े लनमन ्बिोलजिको 
अ थ्ि ्ब्ुझलाउने ्छ । 

क) लििलान भननला्े  ........  खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि, शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला 
ि्डला नं  को लििलान २०७.. ्लाई जनलाउने ्छ । 

ख) सलिलि भननला्े यस लििलान ििोलजि गठन भएको खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि भनने 
सम्झनपुरथि्छ। 

ग) आयोजनला क्षेत्र भननला्े आयोजनला ्लाग ुभई आयोजनला्बलाट प्रतयक्ष ्लाभ पयुलाउने क्षेत्र िलात्र सम्झन ुपरथि्छ। 
घ) अधयक्ष भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गठन भएको सलिलिको अधयक्ष भनने जनलाउँ्छ । 
ङ) उपलाधयक्ष भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गठन भएको सलिलिको उपलाधयक्ष भनने जनलाउँ्छ । 
्) सल्ि भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गठन भएको सलिलिको कोषलाधयक्ष भनने जनलाउँ्छ । 
्छ) कोषलाधयक्ष भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गठन भएको सलिलिको सल्ि भनने जनलाउँ्छ । 
ज) सरसय भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गठन भएको सलिलिको सरसय भनने जनलाउँ्छ । 
्झ) परलालिकलारी भननला्े यो लििलान ्बिोलजि गलठि सलिलिकला अधयक्ष, उपलाधयक्ष, सल्ि को परहरु्लाई 



203

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः ९

जनलाउँ्छ । 
ञ) कोष भननला्े सलिलि्े उपभोक्लाहरुिलाट संक्न गरेको रकि र आयोजनला सम्बलनि कलाििलास प्रलाप्त िला 

अनय श्ोिहरुिलाट प्रलाप्त रकि्लाई जनलाउँ्छ । 
ट) उपभोक्ला सिहू भननला्े ओगट्ने क्षेत्र लभत्रको प्रतयेक घरिरुीिलाट १८ िषथि परुला भएको एकजनलाको रर्े 

्बनेको उपभोक्लाहरुको सिहू्लाई जनलाउँ्छ । सहयोगी संस्ला भननला्े आयोजनला ्छनौट रलेख ल्एर 
सिनेक्षण, ल्डजलाइन, ्गि ईलष्टिटे ियलार पलारी लनिलाथिण कलायथििला आल थ्िक ि्ला प्रलालिलिक रुप्े सहयोग 
गनने सरकलारी िला गैरसरकलारी संस्ला्लाई जनलाउँ्छ । 

३.उप्भोक्ला सििितकलाे उदे्शर : 
सलिलि गठनको रहेलाय ्बिोलजि उद्शेयहरु रहने्छन ्। 
क) सम्बलनिि क्षेत्रिला लनिलाथिण हुन ्लागेको िला समपनन भएको खलानेपलानी आयोजनलाको संरक्षण एिं सम्बद्थिन 

गनने ।
ख) आयोजनला लनिलाथिण िलापि प्रलाप्त रकिको उल्ि परर्ला्न गनने । 
ग) आयोजनला ििथिि समभलार ि्ला सु् लारु रुप्े सं्ला्न गनथिको लनलित्त उपभोक्लाहरुसँग लनयलिि रुपिला रकि 

संक्न गरी सलिलिको कोषिला जमिला गनने । 
घ) उपयकु् एिं भरपरको लकलसिको खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई आयोजनलाको स्लापनला, सं्ला्न, ििथिि संभलार 

एिं लिकलास गनने । 
ङ) आयोजनला ििथिि संभलार ि्ला रेखरखेको लनलित्त उपभोक्ला सलिलिकै श्ोि्बलाट पलाररश्िीक लरने गरी 

आिशयक ििथिि संभलार कलायथिकिलाथि अलनिलायथि रुपिला रलाखी लनयलिि रुपिला आयोजनलाको रेखरखे गनथि 
्गलाउने । 

्) सहयोगी संस्ला (सरकलारी िला गैरसरकलारी) ्लाई सिरुलाय परर्ला्न एिं आिशयक जनसहभलालगिलाको 
वयिस्ला गनथि गरलाउन सहयोग गनने । 

्छ) खलानेपलानी सम्बलनि कुनै लििलार आएिला सिलािलान गनने, गरलाउने ।
ज) सिलास्थय ि्ला सरसफलाई ्बलारे उपभोक्लाहरु्लाई स्िे गरलाउने ि्ला जन्िेनला अलभिलृद् गनने । 
्झ) उपयकु् वयिस्लापनको किी किजोरीकला कलारण खलानेपलानी आयोजनला्लाई हलानी नोकसलानी भ ैसेिला िनर 

भएिला पणूथि रुप्े लजमििेलार हुने । 
ञ) आयोजनला सम्बलनि अनय आिशयक कलायथि गनने । 

४. उप्भोक्ला सिूहको ्ेभ्ला : 
क) सलािलारणियला उपभोक्ला सिहूको भे् ला कमिीिला ्बषथििला २ पटक हुने्छ । 
ख) आयोजनला क्षेत्रको २०% सरसयहरु्े अधयक्षसिक्ष ल्लखि अनरुोि गरेिला िला सलिलिकला , सरसयको 

िहुिि्े उपभोक्ला सिहूको भे् ला ्बो्लाउन अधयक्ष सिक्ष ल्लखि अनरुोि गरेिला अधयक्ष लरनलभत्र 
उपभोक्ला सलिलिको भे् ला ्बो्लाउन ुपनने्छ । 

ग) उपभोक्ला सिहूको भे् ला हुने लिलि, सिय, स्लान अधयक्ष्े िोके ्बिोलजि हुने्छ । 
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घ) उपभोक्ला सिहूको भे् लाको अधयक्षिला सलिलिको अधयक्ष्े, लनजको अनपुलस्लििला उपलाधयक्ष्े र 

लनजको पलन अनपुलस्लििला सलिलिकला सरसयहरु्े आफूिधये्बलाट ्छलानेको सरसय्े गनने्छ । 
ङ) उपभोक्ला सिहूको भे् ला ३(िीन) लरन अगलािै स्ैब उपभोक्लाहरु्लाई भे् ला हुने स्लान, सिय, लिलि र सो 

भे् लािला ्छ्फ् हुने लिषयहरु सििे खु् लाई सलािथिजलनक रुपिला जलानकलारी लरईने्छ । 
्) सलािलारणसभलाको ्लालग समपणूथि उपभोक्ला संखयलाको ५०% उपलस्लि्लाई गणपरुक संखयला िलालनने्छ । 
्छ) पलह्ो पटक सू् नला लरई गरलाईएको भे् लािला ्बसरला गणपरुक संखयला नपगु भएिला रोश्ो पटक ३ िीन) 

लरनको मयलार लरई भे् ला हुने पनु: सू् नला लरईने्छ । 
ज) यसरी गणपरुक संखयला नपगुी रोश्ो पटकको सू् नला ्बिोलजि भे् ला हुरँला कु् उपभोक्ला संखयलाको २५% 

उपभोक्लाहरुको उपलस्लि्लाई गणपरुक संखयला परुला भएको िलालनने्छ । 
्झ) अनय्ला उ््ेख भए ्बलाहके कुनै पलन लनणथिय उपलस्ि सरसयहरुको ्बहुिििलाट गररने ्छ । 
ञ) पलह्ो पटकको भे् ला गलाउँ/नगर पलाल्कलाको ि्डला िला टो्लिकलास संस्लाको अग्गलालितििला िसन 

सकने्छ। 
ट) भे् लािला समभि भएसमि क्षेत्रको सलंासर, लज््ला सिनिय सलिलिकला प्रिखु, उप प्रिखु, सरसय, स्लानीय 

िहकला जनप्रलिलनलिहरु ्लाई आिलनत्रि गनथि सलकने्छ । 
५. उप्भोक्ला सििित दतला्य गन्य दरखलासत िदनुपननेः 

उपभोक्ला सलिलि रिलाथि गनथि ्लाहने वयलक्हरु्े िोलकएको ्बिोलजिको रसिरु सलहि ररखलासि लरनपुनने ्छ । 
६. उप्भोक्ला सिूहको कलाि, कत्यवर र अििकलार : 

क) आयोजनला लनिलाथिण, सं्ला्न र ििथिि समभलारकला ्लालग आिशयक लििलान पलाररि गरी ्लाग ुगरलाउने 
ख) उपभोक्ला सिहूको भे् लाद्वलारला उपभोक्लाहरु िधये्बलाट सलिलिको परलालिकलारीहरु ि्ला सरसयहरु ्छनौट गनने
ग) सलिलिको ख्थिको ्ेखलापरीक्षण प्रलििेरन सिीकृि गनने । 
घ) आयोजनलाको आल थ्िक श्ोिको आिलारिला उपभोक्ला सलिलि्े ियलार गरी पेश गरेको िलालषथिक आय वययको 

अनिुलान सिीकृि गनने । 
ङ) आयोजनलाको रीघथिकला्ीन सं्ला्नकला ्लालग आिशयक पनने कलाि कलायथििलाहीिला सलिलि्लाई सहयोग 

पयुलाउने। 
्) सलिलििला परलालिकलारी ि्ला सरसयहरु गरर ९ जनला रहने्छन ्। यसरी गठन हुने सलििी िपलस् ििोलजि 

रहने्छन ्। 
१) अधयक्ष -
२) उपलाधयक्ष- 
३) सल्ि -
४) कोषलाधयक्ष-
 ५) सरसय -
६) सरसय -
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७) सरसय -
८) सरसय -
९) सरसय -
श्ी 

७. खलानेपलानी त्ला सरसफलाई उप्भोक्ला सििितको गठन : 
क) आयोजनला क्षेत्रलभत्रकला उपभोक्लाहरुको भे् ला्े स्ैब िलारलािलाट प्रलिलनलिति हुने गरी आफुिधयेिलाट एक 

खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि गठन गनने्छ । सो सलिलिको परलालिकलारीिधये कमिीिला एकजनला 
िलह्ला प्रलिलनलिति सिेि समपणूथि सरसय संखयलाको नयनूिि ३३%, (एक लिहलाई) िलह्ला प्रलिलनलिति 
हुनपुनने्छ । यसरी सलिलि गठन गरलाथि सो क्षेत्रिला समपणूथि उपभोक्लाहरु िधये ५०% भनरला िढी घरिरुीकला 
उपभोक्लाहरुको उपलस्लि्बलाट ्छनौट भएको हुनपुनने्छ । आयोजनलाको सलाइज अनसुलार ५ रलेख ११ 
सरसयीय उपभोक्ला सलिलि गठन गनथि सलकने ्छ। 

ख) यसरी गलठि सलिलिकला परलालिकलारीहरु र सरसयहरु लनमन ्बिोलजि हुने्छन ्। 
१) अधयक्ष १ 
२) उपलाधयक्ष १ 
३) सल्ि     १
४) कोषलाधयक्ष १ 
५) सरसय ्बढीिला ५ जनलासमि

ग) उपभोक्ला सलिलिको परलालिकलारीहरुको परलािलि िीन िषथिको हुने्छ र कुनै परलालिकलारी पनु ्छनौट हुन 
सकने्छ । 

८.  खलानेपलानी त्ला सरसफलाई उप्भोक्ला सििितकला पदलाििकलारीहरुको रोगरतला : 
क) कलमििला २१(एककलाइस) िषथि पगुेको नेपला्ी नलागररक हुनपुनने्छ । 
ख) पररपकि, सलरिय र सलिलिको कलािको ्लालग सिय लरन सकने । 
ग) लिलभनन उपभोक्ला सिहूको प्रलिलनलिति गनथि सकने।। 
घ) उपभोक्लाहरु्लाई संगठन गनथि सक्षि भएको। 
ङ) गलाउँ, टो्, सिलाजकला वयलक्हरु िला उपभोक्लाहरुको आरर, लिश्लास प्रलाप्त भएको । 
्) आफनो घर आगँन सरसफलाई गनने िलानी भएको, ्पशी ्बनलाउने िला ्पशी ्बनलाउने जोश जलँागर भएको, फोहर 

िै् लाको उल्ि िरीकला्बलाट िह ् गलाउने जसिला सिलास्थय ि्ला सरसफलाईको कलाििला सिैं अगिुला भ ैसिलाजकला 
लि्िला उरलाहरणको रुपिला प्रसििु हुन सकने । 

्छ) िलाल्ििला सहभलागी हुन सकने र खलानेपलानी आयोजनलाको िजुथििला, लनिलाथिण कलायथि सं्ला्न ि्ला ििथिि 
समभलारिला लनरीक्षण, िु् यलाङ्कन ि्ला अनगुिन जसिला लिलभनन कलायथिकला ् लालग वयिस्लापन गनने लजमििेलारी 
िहन गनथि सकने। 

ज) दृशय िला अदृशय रुपिला खलानेपलानी आयोजनला िला अनय ठेकेरलारी कलाििला सं्गन नभएको िला हुन नहुने । 
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ञ) सलिलिकला परलालिकलारीहरु सलािलारणियला ्ेखपढ गनथि सकने हुनपुनने्छ । 

९. सििितकला पदलाििकलारीहरुको अरोगरतला : 
क) िलानलसक िला शलारीररक रुप्े असिस् भएको । 
ख) नैलिक पिन रलेखने फौजरलारी अलभयोगिला सजलँाय पलाएको । 

१०. उप्भोक्ला सििितको ्ेभ्ला : 
क) उपभोक्ला सलिलिको भे् ला कमिीिला िीन िलहनलािला १ पटक (िषथिको ४ पटक) िसने्छ । आिशयकिला 

अनसुलार ्प भे् ला रलाखन सलकने्छ । 
ख) सलिलिको भे् ला अधयक्ष्े िोकेको सिय, लिलि र स्लानिला सल्ि्े ्बो्लाउने्छ। 
ग) सलिलिको भे् लाको अधयक्षिला अधयक्ष्े, लनजको अनपुलस्लििला उपलाधयक्ष्े र लनज पलन अनपुलस्लि 

रहिेला सलिलिको भे् लािला उपलस्ि सरसयहरु्े आफू िधये्बलाट ्छलानेको सरसय्े गनने्छ । 
घ) सलिलिको भे् लािला ५०% सरसयहरुको उपलस्लि्लाई गणपरुक संखयला िलालनने्छ । 
ङ) उपभोक्ला सलिलिको भे् लाको सू् नला भे् ला ्बसन ुभनरला कलमििला ३ लरन अगलािै सलिलिकला सरसयहरु्लाई 

लरनपुनने्छ। 
्) पलह्ो पटक सू् नला गरी ्बसेको उपभोक्ला सलिलिको भे् लािला गणपरुक संखयला नपगुेिला रोश्ो पटक पनुः ३ 

लरनको सू् नला गररने्छ । 
्छ) रोश्ोपटक सू् नला गरी ्बो्लाइएको भे् लािला ३५% सरसयहरुको उपलस्लि्लाई गणपरुक संखयला िलालनने्छ। 
ज) अनय्ला उ््ेख भए ्बलाहके कुनै पलन लनणथिय उपलस्ि सरसयहरुको ्बहुिि्बलाट गररने्छ । ्झ) भे् ला 

सम्बनिी अनय कलायथिलिलि सलिलि आफै्े लनिलाथिरण गनने्छ । 
११. िरशेष ्ेभ्लाको वररस्ला : 

२५% भनरला ्बढी सरसय्े अधयक्ष सिक्ष ल्लखि अनरुोि गरेिला अधयक्ष्े ७ लरनलभत्र लिशषे भे् ला 
्बो्लाउने्छ। 

१२. उप्भोक्ला सििितको कलाि कत्यवर र अििकलार : 
उपभोक्ला सलिलिको कलाि किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ। 
क) आयोजनलाको लरगो लिकलास, ििथिि सिुलार ि्ला सञ्ला्नको ् लागी आिशयकिला अनसुलारको पलानी िहशु्  

िोकी सलािलारण भे् ला्बलाट अनिुोरन गरलाउने । 
ख) उपभोक्ला सिहुको भे् ला्े पलाररि गरेको लनणथियहरु संिलनिि सहयोगी संस्लाहरुिला पठलाउने र सो को 

कलायलाथिनियन गनने, गरलाउने । 
ग)  सलिलिको प्रलिलनलिति गरी आयोजनलाको सम्झौिला गनने । 
घ) नेपला् सरकलार ि्ला रलाि ृसंस्ला्बलाट उप्बि सलािन श्ोिको परर्ला्नको सला्ै आयोजनला्लाई आिशयक 

पनने स्लानीय श्ोि सलािन सििे उप्बि गनथि गरलाउन सं्बलनिि सहयोगी संस्ला्लाई सहयोग गनने सला्ै 
ङ) आयोजनलाको लनिलाथिण अिस्ला रलेख नै वयिलस्ि रुपिला सरसफलाई कलायथिरििहरु सं्ला्न गनने गरलाउने। 
्) आयोजनला शरुु हुरँला रलेख नै आिशयक िलात्रलािला जनसहभलालगिला जटुलाउने वयिस्ला लि्लाउने । 
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्छ) ििथिि समभलार कोष ख्डला गनथिको ्लालग आयोजनलाको ्लागिको १% कला रर्े उपभोक्लाहरुिलाट संक्न 

गनने 
ज) आयोजनलाको ििथिि संभलार गनथि ि्ला ििथिि संभलार कलायथिकिलाथि परर्ला्न गरी आयोजनला सु् लारु रुप्े सं्ला्न 

गनथिको ्लालग उपभोक्लाहरुसँग लनयलिि रुप्े प्रतयेक िलहनला रकि संक्न गरी सलिलिको कोषिला जमिला 
गनने । 

्झ) आयोजनलाको िू् , जगगला ि्ला पलाईप ्लाईन सम्बलनि िला अनय कुनै कुरलाको लििलार उठेिला सोको सिलािलान 
गनने र सो को जलानकलारी सं्बलनिि सहयोगी संस्लािला लरने ।

ञ) आयोजनला सु् लारु रुप्े सं्ला्न गनथि ि्ला रेखरखे गनथिकला ्लालग आिशयक संखयलािला ििथिि संभलार 
कलायथिकिलाथिको ्छनौट गनने र लनजको पलाररश्िीक िोकने ि्ला सो को जलानकलारी संिलनिि सहयोगी संस्लािला 
लरने । 

ट) सलिलि्े आफनो कलायथि लनयलिि एिं सु् लारु रुप्े सं्ला्न गनथि आिशयकिला परेिला आफनो िलािहििला 
उपसलिलि गठन गनथि सकने्छ । 

ठ) आयोजनला हसिलानिरण भसैकेपल्छ ्प िलारलाहरुको िलाग भ ैआएिला पलानीको श्ोि पयलाथिप्त भ ैपलानी सं्ला्निला 
कुनै ्बलािला नपनने भएिला सलिलिको भे् ला्बलाट लनणथिय गरलाई संिलनिि सहयोगी संस्ला्बलाट सिीकृलि ल्ई ्प 
िलारला लरन सकने्छ । 

्ड) आयोजनलाको हलानी नोकसलानी गनने वयलक््लाई उल्ि कलायथििलाही गनने र रण्ड जररिलानला िोकने । 
ढ) आयोजनलािला प्रलाकृलि प्रकोप जसिैः भकुमप, ्बलाढी पलहरो आलर्े क्षलि गरेिला ििथिि संभलार गरी सो को 

सं्बलनिि सहयोगी संस्ला्लाई जलानकलारी लरने र सलिलि्े गनथि नसकने भएिला पनुः लनिलाथिणकला ्लालग खला.पला. 
ि्ला स.स.ल्ड. कलायलाथि्यिला ररिपिूथिक िलाग गनने । 

ण) सिलास्थय ि्ला सरसफलाई ्बलारे उपभोक्लाहरु्लाई स्िे गरलाउने ि्ला सो ्बलारे जन्िेनला अलभ्बलृद् गनथि 
आिशयक कलायथिरिि सं्ला्न गनने । 

ि) फोहर फला्ने खला्ड्, ्ी आलर आयोजनला क्षेत्रकला घरपररिलार ि्ला सलािथिजलनक स््हरुिला िनलाउने ि्ला 
्बनलाउन ्गलाउने । 

्) ििथिि कलायथिकिलाथि एिं सियंसेिक ि्ला सियंसेिीकलाहरुको सहयोग्बलाट खलानेपलानी प्रणला्ीको सं्ला्न 
सभलारको सला्ै सिलास्थय लशक्षला, सरसफलाई एिं िलािलािरण संरक्षण अलभयलान सु् लारु रुप्े सं्ला्न गनने ि्ला 
्ला् ुरलाखने । 

र) आय-वययको लहसलाि रलाम्ोसँग रलाखी िलालषथिक रुपिला ्ेखला पररक्षण गरलाउने र सो को अनिुोरनकला ्लाग 
उपभोक्ला सिहूको भे् लािला रलाखने र तयसको जलानकलारी सं्बलनिि सहयोगी संस्ला्लाई पठलाउने । 

ि) सलिलिको कोष वयिलस्ि ्बनलाउन ्बैंकिला खलािला खो्ी रकि जमिला गनने र आिशयक परेको ्ेब्लािला 
सलिलि्बलाट पलास गरलाई ल्झकने । 

न) सलिलिको कुनै पर ररक् हुन आएिला उपभोक्ला सिहको भे् ला नभएसमिकला ् लालग उपभोक्ला सिहु िधये्बलाट 
सलिलिको भे् ला्े तयसिो परिला िनोलनि गनने र पल्छ उपभोक्ला सिहूकला ि्ला्बलाट अनिुोरन गरलाउने । 
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प) सलािलाि िला स्लानीय उपभोक्ला्बलाट गरलाउने भनी िनजर गररएको कलाि प्रतयक्ष िला अप्रतयक्ष ििर्े अनय 
ठेकेरलार्बलाट गनथि िला गरलाउन पलाईने ्ैछन । 

फ) यला िला्ी उ््ेख गररएको ्बलाहके सलिलिको अनय कलाि किथिवय र अलिकलार उपभोक्ला सिहूको भे् ला्े 
लनिलाथिरण गरे ्बिोलजि हुने्छ । 

्ब) लज्् ज्श्ोि सलिलि्े लरएको कुनै पलन ल्लखि लनरनेशन उपभोक्ला सलिलि्े पला्नला गनुथिपनने्छ । 
१३. पदलाििकलारीहरुको कलाि, कत्यवर र अििकलार : 

१३.१ अधरषि : अधयक्षको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ । 
क) उपभोक्ला सिहू र उपभोक्ला सलिलिको भे् लाको अधयक्षिला गनुथि प्रतयेक लनजी िला सलािथिजलनक िलारला्बलाट 

पलानी िहसु्  संक्न गनने र सो रकिको कोष ्बलँािी आयोजनला सं्ला्न सििे संभलार कलायथििला प्रयोग 
गनने । 

ख) उपभोक्ला सिहू र उपभोक्ला सलिलिको भे् ला हुने लिलि, सिय र स्लान िोकने, आयोजनला लनिलाथिण ििथिि 
अिलििला उ.स.्े गरेको कलायथिको सहयोगी संस्ला्बलाट भएको भकु्लानी लििरण, लनिलाथिण सलािलाग्ी, कलायथि 
सं्गन कलािरलारहरुको परुला ि्ला आलंशक जयला्ला भकु्लानी ि्ला जनश्िकला ्ुछटिला्ुछटैि लििरण रलाखने ि्ला 
भकु्लानी भएको रकि कोषिला जमिला गनने । 

ग) आयोजनला सलिलिको भे् लािला िि ्बरला्बर भए लनणलाथियक िि लरने । घ) आयोजनला ्बलारे रलैनक जलानकलारी 
रलाखने। ङ) सिय सियिला सहयोगी संस्ला्लाई आयोजनलाको अिस्ला ्बलारेिला जलानकलारी गरलाउने । 

्) आफनो सिहूकला उपभोक्लाहरुसँग समपकथि  रलाखी आयोजनला सम्बलनि जलानकलारी ल्ने लरने र भे् ला्लाई 
जलानकलारी गरलाउने। 

१३.२ उपलाधरषि : उपलाधयक्षको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजिको हुने्छ ।
क) अधयक्षको अनपुलस्लििला अधयक्ष्े समहला्ेको समपणूथि कलायथि गनने । 
ख) अधयक्ष्लाई कलायथि समपलारनिला सहयोग पयुलाउने । 
ग) अधयक्षको लनरनेशलानसुलार आयोजनलाको स्लायीतिको ्लालग लिलभनन कलायथि गनने । 
घ) आफनो सिहूकला उपभोक्लाहरुसँग समपकथि  रलाखी आयोजनला सं्बलनि जलानकलारी ल्ने, लरने र भे् ला्लाई 

जलानकलारी गरलाउने । 
१३.३ कोषलाधरषि : कोषलाधयक्षको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ । 

क) अधयक्षको लनकटिि समपकथि िला रही कलायथि गनने । 
ख) सलिलिको नलाििला जमिला हुन आएको ््-अ््, नगर, लजनसी आलर समपलत्तको लजमिला ल्ई तयसको 

लहसलाि लकिला्ब ि्ला श्सेिला अद्यलािलिक रलाखने । 
ग) सलिलिको आल थ्िक कलारो्बलारको रेखरखे र लनयनत्रण गनने । 
घ) प्रतयेक िलहनलाको आमरलानी र ख्थिको फलँाटिलारी ियलार गरी ररुुसि रलाखने । 
ङ) प्रतयेक िषथि कमिीिला िषथिको एक पटक उपभोक्ला सिहूको भे् लािला आयोजनलाको आमरलानी र ख्थिको 

लििरण जलानकलारी गरलाई ख्थिको अनिुोरन गरलाउने । 
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्) अधयक्षसँग संयकु् रसिखििला ्बैंकिला सलिलिको खलािला खो्ी सं्ला्न गनने । 
्छ) खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई आयोजनला सं्ला्निला लनयिलानसुलार उपभोक्ला सलिलिको रलालयति परुला गनथि श्ोि 

परर्ला्न गनने कलाि ्गलायि अनय कलाििला अधयक्ष्लाई सहयोग र स््लाह लरने । 
ज) आफनो सिहूिला उपभोक्लाहरुसँग समपकथि  रलाखी आयोजनला सं्बलनि सिय सियिला जलानकलारी ल्ने, लरने 

र भे् ला्लाई जलानकलारी गरलाउने । 
्झ) अनय आिशयक िोलकएको कलाि गनने । 

१३.४ सिचर : सल्िको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ । 
क) सलिलिको लनणथिय ्बिोलजि उपभोक्ला सिहूको भे् ला ्बो्लाउने । 
ख) अधयक्षको आरशे ्बिोलजि उपभोक्ला सलिलिको भे् ला ्बो्लाउने । 
ग) उपभोक्ला सिहू र सलिलिको भे् लाको ्छ्फ् ि्ला लनणथियहरुको अलभ्ेख रलाखने । 
घ) उपभोक्ला सिहू र उपभोक्ला सलिलिको भे् लाको लनणथियहरु प्रिलालणि गनने । 
ङ) उपभोक्ला सलिलिको भे् लािला सलिलिको िलालषथिक प्रलििेरन पेश गनने । 
्) लििलान, नीलि र लनणथिय अनरुुप उपभोक्ला सलिलिको िफथि ्बलाट ्ेखलापढी गनने । 
्छ) आफनो सिहूकला उपभोक्लाहरुसँग समपकथि  रलाखी आयोजनला सम्बलनि जलानकलारी ल्ने, लरने र भे् ला्लाई 

जलानकलारी गरलाउने । 
ज) उपभोक्लाहरुको लहि्लाई धयलानिला रलाखी अधयक्ष्े िोकेको िला लनजको अनिुलि ल्ई अनय आिशयक 

कलायथि गनने । 
१३.५ सदसर : सरसयहरुको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ । 

क) सलिलिको भे् लािला सलरिय रुप्े भलाग ल्ने । 
ख) अधयक्षको लनरनेशलानसुलार आयोजनलाको स्लालयतिको लनलित्त कलायथि गनने । 
ग) आफनो सिहकला उपभोक्लाहरुसँग समपकथि  रलाखी आयोजनला सम्बलनि जलानकलारी ल्ने, लरने र भे् ला्लाई 

जलानकलारी गरलाउने। 
घ) आयोजनला सम्बलनि कुनै सिसयला आइपरेिला उल्ि ििर्े सिलािलान गनथि प्रयतन गनने । 
ङ) सलिलि र उपभोक्ला सिहूको भे् ला्े लनणथिय गरेकला कुरलाहरु कलायलाथिनियन गनथि सहयोग गनने । 

१३.६ सल्लाहकलारको वररस्ला : 
उपभोक्लाहरुको भे् ला्े सं्बलनिि आयोजनला लभत्रकला उपभोक्लाहरु िला आयोजनला लभत्रकला उपभोक्लाहरु 
नभएकला िर गलाउँिला प्रलिलष्ठि वयलक्हरुसँग स््लाह ल्न आिशयक ठलानेर रलाखन ्लाहिेला ्बढीिला ३ जनला 
समि स््लाहकलार रलाखन सकने्छन ्। िर यसिला स््लाहकलारहरुको लनणथिय गनने अलिकलार भने हुने ्ैछन । 

१४. कोषको वररस्ला : 
सलिलिको कोषको श्ोि रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ : 
क) सलिलिको कुनै श्ोििलाट प्रलाप्त ्नरला, परुसकलार, आल थ्िक सहलायिला ि्ला अनरुलान । 
ख) रण्ड जररिलानला्बलाट उठेको रकि । 
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ग) सलिलि्े प्रलाप्त गरेको ऋण । 
घ) उपभोक्लाहरु्बलाट उठलाइएको पलानी िहशु्  ्गलायि अनय रकि । 
ङ) लनिलाथिण िला अनय श्ोि्बलाट आयोजनलािला ि्ि भएको रकि िला अनय श्ोििलाट प्रलाप्त रकि । 

१५. िि्यत स्ंभलार कोष (अषिर कोष) : 
क) प्रलि सलािथिजलनक िलारला नयनूिि ्.इ.को १% ्बरलािरको रकि उपभोक्लाहरुिलाट संक्न गरी एक ििथिि 

संभलार कोष ख्डला गररने्छ । 
ख) यो कोषको रकि िदु्िी खलािलािला रलाखी यसको वयलाज्बलाट आएको रकि सलािलारण कोषिला रलालख्ला गरी 

अतयलािशयक भएिला ििथिि संभलारको ्लालग ल्झकन सलकने्छ । 
१६. सलािरण कोष (बचत/चला्ुखलातला) : 

क) आयोजनलाको कलायथि सं्ला्नकला ्लालग ििथिि संभलार कोषको वयलाजिलाट प्रलाप्त रकि ि्ला पलानी िहशु्  उठलाई 
प्रलाप्त गरेको रकि ्गलायि अनय श्ोि्बलाट प्रलाप्त रकि सिै रकि जमिला गरी एक सलािलारण कोष ख्डला गररने 
्छ । 

ख) सलिलिको िफथि ्बलाट गररने स्ैब ख्थि यसै कोष्बलाट वयहोररने ्छ। 
ग) यो कोषको सं्ला्न उपभोक्ला सलिलिको अधयक्ष र कोषलाधयक्षको संयकु् हसिलाक्षर्बलाट हुने्छ । 

१७. च्, अच् समपित्त :
 उपभोक्ला सलिलि एक अलिलच्छनन उत्तरलालिकलारी भएको हुरँला आयोजनला लनिलाथिण हुन ुअलघ र पल्छ सलिलिको 
नलाििला प्रलाप्त सिै प्रकलारको ्् अ्् समपलत्त उपर सलिलिको सिलालिति हुने्छ । 

१८. ्ेखलापरीषिण : 
क) सलिलिको ख्थिको ्ेखला परीक्षण प्रतयेक िषथि आलश्न िलहनला लभत्र उपभोक्ला सलिलिको भे् ला्े लनयकु् 

गरेको ्ेखला परीक्षक्बलाट गरलाइने्छ । 
ख) ्ेखलापरीक्षणको प्रलििेरन अलनिलायथि रुपिला खला.पला.ि्ला स.ल्ड.कला.िला पठलाइने्छ । 

१९. अिरश्वलासको प्रसतलारः 
क) सलिलिको कुनै िला स्ैब परलालिकलारी लिरुद् पर अनसुलारको आ्रण नगरेको भनी उपभोक्ला सिहूकला २५% 

्े ल्लखि लनिेरन सलिलििला रिलाथि गरेिला अधयक्ष्े लनिेरन रिलाथि भएको ७ लरन लभत्र उपभोक्ला सिहूको 
भे् ला ्बो्लाउने्छ र सो भे् लािला खलानेपलानी योजनलािलाट ्लाभलालनिि हुने कमिीिला ५०%, घरिी संखयलाको 
सरसय उपलस्ि हुन ुपनने्छ । यसरी उपलस्ि सरसयको २/३ ्बहुिि्े सो प्रसिलाि पलारीि गरेिला लनज 
परलालिकलारी आफनो परिलाट हट्ने्छ । 

ख) िर उपभोक्ला सिहू िला सलिलि्े अलिश्लासको प्रसिलाि रलाखकेो तयसिो परलालिकलारी्लाई आफनो सफलाई पेश 
गनने िौकला लरईने्छ । 

२०. सदसरतलाबलाट िुक् हुने अनर अरस्ला : 
क) ितृय ुभएिला । 
ख) ्बसलाई सरी अनयत्र गएिला । 
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ग) कुनै परलालिकलारी आफनो पर्बलाट हट्न ्लाही अधयक्ष सिक्ष रलाजीनलािला पेश गरेिला ि्ला तयसिो रलाजीनलािला 
सलिलिको ्बहुिि्बलाट सिीकृि भएिला । 

घ) कुनै परलालिकलारी िनलालसि कलारण नरखेलाई लिनला सू् नला ् गलािलार ४ पटकसमि सलिलिको भे् लािला अनपुलस्ि 
भएिला तयसिो परलालिकलारी्लाई सलिलिको लनणथियलानसुलार परिलाट िकु् गनथि सलकने्छ ।

ङ) िलानलसक असनिु् न भएिला िला ्बौ्लाएिला । 
२१. सििित ्ंभग हुन सकने अरस्लाः 

उपभोक्ला सिहूको भे् लािला उपलस्ि ५०% भनरला िढी घरिरुी संखयलाको उपभोक्लाहरु िधये रईु लिहलाई 
उपभोक्लाहरुको सहिलि्बलाट सलिलि्े रलाम्ो कलाि गरेको ्ैछन भनने ठलानेर हला्को उपभोक्ला सलिलि भगं गनथि 
लनणथिय गरेिला तयसिो सलिलि भगं हुने्छ । िर आयोजनलाको कलाििला ्बलािला पनथि नलरन िरुुनि सोही भे् ला्े अकको 
सलिलि गठन गनुथि पनने्छ । 

२२. िरिलान सशंोिन त्ला िनरिलार्ी तजु्यिलाः 
क) यस लििलानिला रफलाहरु आिशयकिला अनसुलार संशोिन गनुथि परेिला सलिलि्े संशोिन गरी उपभोक्ला सिहूको 

भे् लाद्वलारला अनिुोरन गरलाउन ुपनने्छ । यसरी उपभोक्ला सिहूको ्बहुिि्े पलारीि गरेको संशोिन सं्बनिी 
प्रसिलाि स्लानीय प्रशलासन कलायलाथि्यको सिीकृिी भएको लिलिरलेख ्लाग ुहुने्छ । 

ख) सलिलि्े यो लििलान ्बिोलजिको उद्शेय प्रलाप्त गनथि अनय लनयि आफै ्बनलाउन सकने्छ । 
ग) यो लििलान प्रलारमभ हुरँला ्बहला् रहनेको सलिलि यसै लििलान ्बिोलजि गठन भएको िलालनने्छ । 

२३. खलारेजी बचलाउ : 
क) यो लििलान पलारीि भई ् लाग ुहुन अगलाल्ड उपभोक्ला सलिलिको भे् ला्बलाट लनणथिय भई समपलारन भएकला कलायथिहरु 

यसै लििलान ्बिोलजि भए गरे सरह िलालनने्छ।
ख) यस लििलान अनिगथिि गठीि उपभोक्ला सलिलि आयोजनला सं्ला्न रहने अिलिभर कलायि रहने्छ । 
ग) कुनै पररलस्लििला सलिलि कलायि रहन नसकने अिस्ला आईपरेिला सलिलिको समपणूथि ्् अ्् समपलत्त 

नेपला् सरकलारको हुने्छ । घ) यस लििलानिला नभएको िला प्र्ल्ि नेपला् कलाननुसँग ्बलाल्झएको हकिला 
प्र्ल्ि नेपला् कलाननू ्बिोलजि र अरु कुरलाकला हकिला यसै लििलान ्बिोलजि हुने्छ । 

२४. आरोजनला सबंनिी सिंषिप्त पररचर : 
क) आयोजनलाको नलािः      
ख) आयोजनलाको क्षेत्र : 
ग) िहुलानको नलाि ि्ला ठेगलानला :   
घ) िहुलानको क्षििला : 
ङ) पलानी उपभोग गनने घर संखयला : 
्) पलानी उपभोग गनने ििथििलान जनसंखयला : 
्छ) सहयोगी संस्लाको नलाि ि्ला ठेगलानला : 
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अनुसचूी १
गो्लाकलार ्छलापको िल्््ो भलागिला     खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि र ि््ो 
भलागिला ठेगलानला अ्लाथिि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला -      , िनहु ँर लि्िला पलानीको िलारलाको ल्त्र र 
 रिलाथि भएको सला्       उ््ेख भएको लनमन निनुला अनसुलारको ्छलाप हुने्छ । 
  खलानेपलानी ि्ला सरसफलाई उपभोक्ला सलिलि 

िनहु ँशकु्लागण्डकी न.पला. ि्डला नं        , िनहु ँ। 

सिलाप्त
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cg';"lr – @  
-bkmf -*_ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd_  

-pkef]Qmf ;ldltsf] tkm{jf6 k]z ug{] lgj]bgsf] 9f+rf_

>Ldfg\ sfof{no k|d'v Ho",  
z'Snfu08sL gu/klnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
b'n]uf}F8f, tgx'F .

dxf]bo,  
xfdLn]===========================================vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt u7g u/L ;+:yfut ?kdf 
btf{ ug{ rfx]sf]n]  z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ gljs/0f tyf 
Joj:yfkg sfo{ljlw adf]lhd pkef]Qmf  ;ldlt btf{sf] nflu cg'/f]w 5 . 
ljj/0f  
!_ pkef]Qmf ;ldltsf] gfdM–  
@_ sfo{ If]q M–  
#_ sfo{ p2]Zox?M–  
$_ sfo{ ;ldltsf tby{ ;b:ox?  

s|=;= kbflwsf/Lx?sf] 
gfd, y/ 

7]ufgf Kfb k]zf ;Dks{ g+= b:tvt s}lkmot

! cWoIf

@ pkfWoIf

# sf]iffWoIf

$ ;lrj

% ;b:o

^ ;b:o

& ;b:o

* ;b:o

( ;b:o

cfjZostf cg';f/ /fVg ;lsg]  
%_pkof]u ul/g] hn>f]tsf] ljj/0f  
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s_ hn>f]t -d"n_ /x]sf] 7fpFsf] gfd / >f]tsf] gfdM 
v_ hn>f]t /x]sf] >f]tsf] lsl;dM 
u_ hn>f]tjf6 ul/g] k|of]uM 
3_ hn>f]t pkof]u ug{ rfx]sf] kl/df0f v'nfpg]M 
ª_ hn>f]tsf] xfn k|of]usf] cj:yf M 

^_ pkef]Qmf ;ldltn] k'¥ofpg rfx]sf] ;]jf ;DaGwL ljj/0f  
s_ ;]jfsf] lsl;d 
v_ ;]jf k'¥ofpg] If]qM 
u_ ;]jfjf6 nfeflGjt x'g] 3/ kl/jf/ ;VofM– =========== hg;+VofM– ========= 
3_ eljiodf ;]jf lj:tf/ ug{ ;lsg] jf g;lsg]M 

&_ cfly{s >f]tsf] ljj/0f  
*_ sfof{no /xg] 7]ufgfM  
(_ ;+nUg sfuhft 

-s_ pkef]Qmf ;ldltsf] ljwfg b:tvtM 
-v_ pkef]Qmf ;ldltsf] kbflwsf/Lx?sf] gfu/Lstfsf] k|ltlnkL gfdM  
-u_ cfd e]nfaf6 pkef]Qmf ;ldlt u7g ;DaGwL lg0f{osf] k|ltlnkL kbM  
-3_ hn>f]t-d"n_ /x]sf] tyf pkof]u u/Lg] If]qsf] cj:yf emlNsg] gS;f 7]ufgfM 
-ª_ gu/kflnsf btf{ jfkt b:t'/ a'emfPsf] gubL /l;b ;Dks{ g+=M  
-r_ vfg]kfgLsf] >f]t tyf pkef]Qmf ;ldlt u7gdf s'g} ljjfb 5}g egL j8f sfof{non] u/]
sf] l;kmf/L; ldltM 
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cg';"lr – #  
-bkmf -!)_ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd_  

gu/kflnsfsf] vfg]kfgL pkef]Qmf btf{ ;DaGwL #) lbg] ;fj{hlgs ;"rgf_  

z'Snfu08sL gu/klnsf cGtu{t j8f g+= ========== df /x]sf]  ==============================================
===>f]tsf] kfgL ================================jf6 >f]t pkof]u ug]{ u/L z'Snfu08sL gu/kflnsf jf8{ 
g+===============sf] ===============================ufpF÷j:tLx?df z'4 lkpg] kfgL cfk"lt{sf nflu  cfof]
hgf ;+rfng tyf Joj:yfkg ug{ >L===================================sf] cWoIftfdf pkef]Qmf ;ldlt 
u7g u/L  >L=========================================vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldlt ;+:yfut 
?kdf btf{ ug{ egL cfjZos  sfuhft ;lxt o; sfof{nodf lgj]bg k]z x'g cfPsf] 5 . o; 
;DaGwdf pkef]Qmf ;ldlt u7g tyf hn>f]tsf]  pkof]usf ;DaGwdf sf]xL s;}sf] ph'/L tyf 
u'gf;f] 5 eg] k|df0f ;lxt ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] #) lbg  leq af z'Snfu08sL gu/
klnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf lgj]bg lbg' x'g ;DalGwt ;j}sf] hfgsf/Lsf  nflu of] #) 
lbg] ;fj{hlgs ;"rgf hf/L ul/Psf] 5 . ;"rgf cjwL e/ sf/0f ;lxt lgj]bg k]z x'g gcfPdf  
;+DalGwt pkef]Qmf ;ldlt btf{ x'g] / o; ljifodf kl5 ;'g'jfO{ gx'g] Joxf]/f ;d]t o;} ;"rgf 
dfkm{t\ hfgsf/L  u/fO{G5 .  

k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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cg';"lr –$  
-vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldlt btf{ u/L pknJw u/fO{g] k|df0f kqsf] 9f+rf_ 

  

z'Snfu08sL gu/klnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  
b'n]uf}F8f, tgx'F  
  

vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt btf{ k|df0f – kq
  
btf{ g+M–======================== 
btf{ ldlt M– ================================ 
>L============================================================vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt, 
z'Snfu08sL gu/klnsf j8f g+= 
====================================, tgx'F . 
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! sf] pk bkmf @ sf] -w_ jdf]lhd o; gu/
kflnsfaf6 :jLs[t  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ tyf gjLs/0f Joj:yfkg 
sfo{ljlw, @)&* adf]lhd z'Snfu08sL gu/kflnsfsf] ldlt ================================================
= sf] gu/ sfo{kflnsfsf] a}7ssf] lg0f{o cg';f/  lj=;+= ======================= ;fn ============= dlxgf 
=========== ut]df o; sfof{nodf btf{ u/L of] k|df0f kq k|bfg  ul/Psf] 5 . ljwfg adf]lhd cfkm\
gf sfo{x? ;+rfng ug'{ xf]nf .

 
-hn>f]tsf] gfd================================================================================================_ 
 btf{ k|df0f kq hf/L ug{] clwsf/Lsf]  
 b:tvt============================================   
 gfd================================================
 kb=================================================
 ldlt============================================== 
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cg';"lr– %  
-vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf ;ldlt btf{ gljs/0f kqsf] 9f+rf_

z'Snfu08sL gu/klnsf 
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  
             b'n]uf}F8f,tgx'F .

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldltsf] gfdM– 
7]ufgfM– 
k|df0f kq btf{ g+=M– 
k|df0f kq btf{ ldltM– 

btf{ g+= Gfljs/0fsf]  
ljj/0f

gljs/0f 
ldlt

gljs/0f jxfn  
/xg] cjlw

gljs/0f 
b:t'/

gjLs/0f ug]
{ clwsf/Lsf] 
b:tvt

s}lkmot

 

      
      
      
Gff]6M 
!_ h'g cf=j=df gljs/0f ul/Psf] xf] ;f]xL cf=j= sf] cfiff9 d;fGt ;Dddfq jxfn /xg] cjwL 

sfod x'g]5 .  
@_ gljs/0f ubf{ k|To]s cf=j=;dfKt ePsf] ^ dlxgf leq ul/;Sg' kb{5 .  
#_ cf=j= ;dfKt ePsf] ^ dlxgf leq gljs/0f gu/]df lgodfg';f/ ljnDj b:t'/ nfUg]5 .
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पररच्ेद–१
प्रलारिम्भक

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ
 शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला कलायलाथि्य्े पलन यस नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्र भिन संलहिलाको कलायलाथिनियन गरी 
सरुलक्षि भिन लनिलाथिणको सलुनलचिििला गनुथि आिशयक रहकेो िहशसु गरेको ्छ । भिन संलहिला कलायलाथिनियन्लाई सहज 
्बनलाउन शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला कलायलाथि्य्े लिगि रलेख नै लिलभनन ्छ्फ्, िलाल्ि, अलभिखुीकरण ि्ला 
जन्िेनलािु् क कलायथिरििहरु सं्ला्न गरदै आइरहकेो ्छ । यसै पररपे्रक्यिला शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्र 
भिन संलहिलाको औप्लाररक कलायलाथिनियनको प्रयोजनको ्लालग भिन ऐन २०५५ र स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन 
२०७४ ्े लरएकला अलिकलारहरुको आिलारिला यो “भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलाको कलायथिलिलि,२०७८” ियलार 
पलाररएको ्छ । 
 यो कलायथिलिलि यस शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगरसभला्बलाट पलाररि गरर स्लालनय रलाजपत्रिला  प्रकलालशि 
भएको लिलिरलेख ्लाग ूहुने्छ ।

२. परर्भलाषलाः  िरषर रला प्रसगं्े अकको  अ ््य  न्लागेिला रस कलार्यिरिििला,     
(क) “भिन” भननला्े िलानि ्बसो्बलासको ्लालग प्रयोग हुने िला नहुने, औद्योलगक, लशिभण्डलार, गोरलािघर, लसनेिलाघर,

वयलापलाररक, कलायलाथि्य, सभलागहृ जसिला प्रयोजन िला अनय कुनै पलन उद्शेयको ्लालग लनिलाथिण हुने र जनुसकैु लनिलाथिण
सलािग्ी्बलाट लनिलाथिण गररने संर्नला यसिला ि् उ््ेख भएअनसुलार सिलािेश हुनसक्छ :
१)  जग, प्ीन्, गलारो, भूईँ,ं ्छलानला, ल्मनी, प्मिीङ्ग ि्ला भिन सेिलाहरु, ज्डलान गरीएकला प्ेटफिथिहरु ।
२)  ्बरण्डला, ्बलारथ्ि ी, कनशीस, प्रोजेकशन आलर ।
३)  भिनको भलागहरु र तयसिला ज्डलान भएकला कुनै कुरला ।
४)  कुनै जगगला िला ठलाउँ्लाई घनेथिको ्लालग ्बनलाइएकला गलारोहरु, सट्क्रहरु आलर ।
५)  िर् रलासलायलनकहरु िला पलानी भण्डलार गनथि लनिलाथिण गररएकला िला ज्डलान गररएकला टयलाङ्कीहरु, पौ्डी खे् ने 

पोखरीहरु आलर ।
(ख) “भिन लनिलाथिण” भननला्े नयलँा िनलाउने, परुलानो भतकलाई पनुलनथििलाथिण गनने, ि्ला ्प गनने, िोह्डला फेनने िला सलालिकको 

भिनिला झयला्, ढोकला, ्बलारथ्ि ी, कौसी, र्लान र उ्लाइ आलर ्पघट गरी ्बनलाउने िला सो सम्बनिी अनय कलायथि 
सम्झनपु्छथि ।

(ग)  “नकसला” भननला्े भिन लनिलाथिण सम्बनिी समपणूथि रेखलाल्त्र लििरण र अनय कलागजपत्र सम्झनपु्छथि । 
(घ)  “परलािशथिरलािला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला रिलाथि भएकला भिनको नकसला ल्डजलाइन ि्ला लनिलाथिण 

सपुरीिेक्षण गनथि अनिुलि प्रलाप्त (Consultancy) फरि्थि िला वयलक् (Engineer/Sub-engineer) ्लाई 
सम्झनपुरथि्छ ।

(ङ) “लनिलाथिण सपुरीिेक्षक” भननला्े समिलनिि भिन संर्नला लनिलाथिण गरलाथि नगरपलाल्कला्े िोकेको ढला्लािला लनिलाथिण 
कलायथिको सपुरीिेक्षण गनने लजमिला ल्एको परलािशथिरलािला सम्झनपुरथि्छ ।

(्) “सजथिलिन” भननला्े भिन लनिलाथिण सम्बनििला समिद् जगगला, ्बलाटो, संलियलार आलर लिषयिला समिद् ि्डलाकला 
जनप्रलिलनलिको रोहिरिला जगगलाको लिनै िपथिmको संलियलार सलहि कमिीिला ५ जनला स्लानीय भरि भ्लाद्ीको सपष्ट 
भनलाइ सिलािेश गरी गररएको कलागज सम्झनपुरथि्छ ।
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(्छ) “ि्ला” भननला्े भिन िला लनिलाथिणको भूईँहरु िला भूईँरलेख लसल्ङ्ग ्बी्को भलाग भनने सम्झनपुरथि्छ ।
(ज) “लप्न् ्ेभ्” भननला्े भइूिँ्लाको भइूकँो सिह अ्लाथिि ल्ड.लप.लस को सिह भनने सम्झनपुरथि्छ ।
(्झ) “लप्न् एररयला” भननला्े भलूिगि ि्ला िला कुनै ि्लाको गलारो सलहिको समपणूथि ढलालकएको क्षेत्रफ् भनने 

सम्झनपुरथि्छ ।
(ञ) ‘ग्लाउण्ड कभरेज’ भननला्े लनिलाथिण हुने भिन्े ओगट्ने जगगलाको भ–ूभलाग्लाई जनलाउने ्छ ।    िलाल्््ो ि्लािला 

कयलालनट्ेभर कोठला प्रोजेकसन गरेको अिस्लािला तयस्लाई पलन ग्लाउण्ड कभरेजिला नै ल्ईने्छ । लप्न् एररयलािला 
गणनला नहुने परैू िला आलंशक रुपिला भिनलभत्र पनने ्ोक िलुन ्ेबसिनेट ्बनलाएको अिस्लािला तयस्लाई पलन ग्लाउण्ड 
कभरेजिला नै सिलािेश गररने्छ भनने सम्झनपुरथि्छ ।

(ट) “सपुरसट्क्र” भननला्े लप्न् ्ेभ् भनरला िलाल्््ो भलाग भनने सम्झनपुरथि्छ ।
(ठ) “उपयोग (Occupancy) भननला्े कुन प्रयोजनको लनलित्त लनिलाथिण भएको हो जसिैः आिलास, वयलापलाररक, 

शीिभण्डलार, गोरलािघर, संयकु् आिलासगहृ, असपिला् आलर सम्झनपुरथि्छ ।
(्ड) “उपयोग पररििथिन” भननला्े एक उपयोग्बलाट अकको उपयोग गनने सम्झनपुरथि्छ ।
(ढ) “भिन संलहिला” भननला्े नेपला् सरकलारद्वलारला जलारी गररएको “रलालषट्य भिन संलहिला-२०६०” भनने सम्झनपुरथि्छ ।
(ण) “भिन िलापरण्ड” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्बलाट ्लाग ूगररएको संशोिन संलहिलाको “्बसिी लिकलास, 

सहरी योजनला ि्ला भिन लनिलाथिण सम्बनिी आिलारभिू लनिलाथिण िलापरण्ड, २०७२” भनने सम्झनपुरथि्छ । सला्ै  यस 
शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्बलाट कलायि गररएको िलापरण्ड पलन सम्झनपुरथि्छ l

(ि) “नगरपलाल्कला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला सम्झनपुरथि्छ ।
(्) “प्रिखु” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगरप्रिखु भनने सम्झनपुरथि्छ ।
(र) “प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि भनने 

सम्झनपुरथि्छ ।
(ि) “ऐन” भननला्े स्लालनय सरकलार सं्ला्न ऐन, २०७४ सम्झनपुरथि्छ ।
(न) “भिन लनिलाथिण संलहिला” भननला्े नेपला् सरकलारद्वलारला जलारी गररएको भिन लनिलाथिण संलहिला  सम्झनपुरथि्छ ।
(प) “नगर सभला” भननला्े  शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर सभला सम्झनपुरथि्छ l
(फ) “आल थ्िक ऐन” भननला्े हरेक ्बषथि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर सभला्बलाट पलाररि आल थ्िक ऐन सम्झनपुरथि्छ l

२.१ रलािट्रिर ्भरन िनिला्यण सिंहतला अनुसलार ्भरनको रगगीकरण
 नेपला् रलालषट्य भिन लनिलाथिण संलहिला २०६० (Nepal National Building Code) ि्ला भिन (पलह्ो 
संशोिन) ऐन २०६४ को आिलारिला भिनहरु्लाई थि लनमन उ््ेलखि ्लार िगथििला लिभलालजि गररएकला ्छन ्।

“क” रग्य –इनटरनेशन् सटेट अफ द आट्य ि्डजलाइन पधिितबलाट ि्डजलाइन गररएकला ्भरनहरु
 संसलारकला लिलभनन लिकलसि िु् कु ि्ला हलामै् िु् कुिला गररएकला भकूमपीय सरुक्षला सम्बनिी लिलशष्ट अनसुनिलान 
अधययन्बलाट िजुथििला भएकला स्लालपि लिलशष्ट पद्लि्बलाट ल्डजलाइन गररएकला भिनहरु यस िगथििला परथि्छन ् । सला्ै 
भकूमपीय सरुक्षला सम्बनिी उच् प्रलाििलान भएकला लिकलसि िु् कुहरुकला भिन लनिलाथिण संलहिला (Building Code) 
हरु्लाई अनशुरण गरी िर नेपला्को भकूमपीय लिशषेिला सििे्लाई सिटेी ल्डजलाइन लनिलाथिण गररने भिनहरु सििे 
यस िगथििला परथि्छन ्। यस अनिगथिि भिन अगलाल्डको स्डक ्े्ब््बलाट १८ िीटर अग्ो िला पलँा् िला सो भनरला ्बढी 
ि््ला भएको ्बढी उ्लाइकला (High Rise) भिनहरु परथि्छन ्। सला्ै लिशषे प्रयोगकला भिनहरु जसिैः लसनेिला ह्, 



225

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः १०

सलािथिजलनक भिनहरु (जहलँा िरैे िलालनसहरु जमिला हुन्छन)्, लिद्यला्य भिनहरु, असपिला् आलरकला सला्ै रलालषट्य 
िहतिकला संिेरनशी् लरियलाक्लापको ्लालग लनिलाथिण हुने भिनहरु जसिैः ररूसं्लार, रेल्डयो ि्ला टेल्लभजन सं्लार, 
पट्ोल्यि परला थ्ि सं्य गनने भण्डलारहरु, लििलानस्् लनयनत्रण ि्ला सं्ला्नकला ्लालग ्बलनने भिनहरु, सलंासकृलिक 
िहतिकला भिनहरु र अनय िहतिपणूथि सरकलारी र सलािथिजलनक प्रयोजनकला भिनहरु यस िगथििला परथि्छन ्। 

“ख” रग्य– प्रोफेशन्ी इि्जिनर्ड्य ि्डजलाइनः ्भरन िनिला्यण सिंहतलािला रहेकला सरुषिलाकला आिलार्ूभत 
प्रलारिलानहरु्लाई अनुसरण गरी ि्डजलाइन गररएकला ्भरनहरु

 भिन संलहििला रहकेला सरुक्षलाकला आिलाभिू प्रलाििलानहरु (Standard Code Provisions)को अनशुरण गरी 
ल्डजलाइन गररएकला भिनहरु यस िगथििला परथि्छन ् । इलञजलनयर प्रलालिलिकहरुद्लारला ल्डजलाइन र रेखरखे गरी ्बनलाइने 
भूईँिं्लाको क्षेत्रफ् (Plinth Area)१००० िगथि लफट भनरला ्बढी भएकला िला ३ भनरला ्बढी ि्ला भएकला ि्ला एउटला 
लप्र िला गलारो रलेख अकको लप्र िला गलारो समिको ररूी (Structural span)४.५ िीटर भनरला ्बढी भएकला आिलासीय 
एिं अनय भिनहरु यस िगथििला परथि्छन ्। सला्ै “ग” र “घ” िगथिकला भिनहरुको ्लालग लरइएकला अलिकिि प्रलाििलानहरु 
भनरला फरक अिस्ला भएकला अनय समपणूथि भिनहरु सििे यसै िगथििला परथि्छन ्। यस िगथिकला भिनहरु ल्डजलाइन गरलाथि 
नेपला् रलालषट्य भिन संलहिलाकला लनमन खण्डहरुको प्रयोग गनुथिपरथि्छ । 
1) NBC 101: Materials Specifications
2) NBC 102: Unit Weight of Material
3) NBC 103: Occupancy Load (Imposed Load)
4) NBC 104: Wind Load
5) NBC 105: Seismic Design of Buildings in Nepal
6) NBC 106: Snow Load 
7) NBC 107: Provisional Recommendation on Fire Safety
8) NBC 108: Site Consideration for Seismic Hazards
9) NBC 109: Masonry :Unreinforced
10)  NBC 110: Plain & Reinforced Concrete
11)  NBC 111: Steel
12)  NBC 112: Timber
13)  NBC 113: Alumunium
14)  NBC 114: Construction Safety
15)  NBC 206: Architectural Design Requirement
16)  NBC 207: Electrical Design Requirement for (Public Buildings)
17)  NBC 208: Sanitary and Plumbing Design Requirements

“ग” रग्य – मरलान्ेडटरी रुलस अफ ्मब (MRT): नरूनति पला्नला गननैपनने प्रलारिलानहरुको प्ररोगबलाट ि्डजलाइन 
गररएकला सलािलानरतरला शहर बजलारहरुिला च्न चलतीिला रहेकला जसतला ्भरनहरु 

 मयलानन्ेडटरी रु्स अफ ्म्ब (Mandatory Rules of Thumb)अ्िला नयनूिि पला्नला गनदै पनने 
प्रलाििलानहरुको पला्नला गरी ल्डजलाइन गररने सलािलानयियला नेपला्ी शहर ्बजलारिला ््न ््िीिला रहकेला भिनहरु यस 
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िगथििला परथि्छन ्। भूईँिं्लाको क्षेत्रफ् (Plinth Area) १००० िगथि लफट भनरला कि, ३ ि्ला समि िला उ्लाई ११ 
िीटर भनरला कि भएकला, ि्ला एउटला लप्र िला गलारो रलेख अकको लप्र िला गलारो समिको ररुी (Structural span) 
४.५ िीटर भनरला कि भएकला आिलासीय भिनहरु यस िगथि अनिगथिि परथि्छन ्। यस िगथिकला भिनहरुको ल्डजलाइन ्लालग 
नेपला् रलालषट्य भिन संलहिलाकला लनमन खण्डहरुको प्रयोग गनुथिपरथि्छ ।

1) NBC 201: Mandatory Rules of Thumb:Reinforced Concrete Building with   Masonry Infill  
2) NBC 202: Mandatory Rules of Thumb:Load Bearing Masonry
3) NBC 205: Mandatory Rules of Thumb:Reinforced Concrete Building without Masonry Infill  
नेपला् सरकलार्े भिन संलहिला सियअनसुलार पररिलाजथिन गरेिला सोही पररिलालजथिि भिन संलहिला नै कलायलाथिनियन हुने्छ ।

“ि” रग्य– ग्लािीण ्ेभगकला ्भरनहरुकला ् लािग सिुलाइएकला िनदनेिशकला (Guidelines for Rural Buildings) 
अनुसलार ि्डजलाइन गररएकला ्भरनहरु 

 ग्लािीण भकेकला भिनहरुकला ्लालग स्ुझलाइएकला लनरनेलशकला (Guidelines for Rural Buildings) अनसुलार 
ल्डजलाइन गरी ्बनलाइने ग्लािीण भकेहरुिला ्बनने भिनहरु यस िगथििला परथि्छन ्। यसिला १ िला २ ि््े परला्, छिला्ी 
िला फुसको ्छलानला भएकला कच्ी भिन ि्ला ल्झगंटी िला टलाय्कला ्छलानला भएकला िलाटोको जो्डलाइिला ढुङ्गला िला 
इटिलाको गलारो ्गलाई ्बनलाइने भिनहरु परथि्छन ्। यसिला भिनहरुको भूईँ ंि्लाको क्षेत्रफ् ७५० िगथि लफट ि्ला जमिला 
ि्लाहरुको क्षेत्रफ् १५०० िगथिलफट भनरला ्बढी हुन ु हुरँनै । यस िगथिकला भिनहरुको ल्डजलाइनकला ्लालग नेपला् 
रलालषट्य भिन संलहिलाकला लनमन खण्डहरुको प्रयोग गनुथिपरथि्छ । 
1) NBC 203: Guidelines for Earthquake Resistant Building Construction: Low Strength  

Masonry
2) NBC 204: Guidelines for Earthquake Resistant Building Construction:Earthen 

Building(EB)
२.२ ्भरनको प्ररोजन अनुसलार ्भरनको रगगीकरण

“स्भला ्भरन” : 
रिलाइ्ो गनथि, िनोरनजनको ्लालग सलािलालजक, िलालिथिक भ्रिण िला अनय उद्शेयहरुको ्लालग जनसिहू भे् ला हुने भिन 
िला भिनको भलाग । यसिला नला्घर, लसनेिला ह्, सभलाह्हरु, लसटीह्हरु, अल्डटोरीयि, प्ररशथिनह्, मयलूजयि, 
शलारररीक बयलायलािशला्ला, रेषु्टरँला, खलाने ्बसने भिनहरु, पजुलाकोठलाहरु, नला्घर, क्िहरु, जीिखलानला र स्डक रे्िे, 
हिलाइजहलाज, पलानीजहलाज िला अनय सलािथिजलनक यलािलायलािकला सटेशनहरु र िनोरञजन स््हरु सिलािेश हुनसक्छन ।
“वररसलािरक ्भरन” : 
वयिसलालयक कलारोिलार, ्ेखला अलभ्ेख रलाखने कलायलाथि्यहरु, ्ैंबकहरु, पेशलागि फिथिहरु, बयिसलालयक कलारो्बलार र 
्ेखला अलभ्ेख रलाखनिला प्रयोग हुने कुनै भिन िला भिनको भलाग्लाई जनलाउँ्छ ।
“शैिषिक ्भरन” : 
उपयकु् ्बो्डथि िला लिश् लिद्यला्य िला अनय अलिकलार प्रलाप्त लनकलाय्बलाट िलानयिला प्रलाप्त लिद्यला्य िला िहलालिद्यला्यको 
रुपिला पणूथि रुप्े प्रयोग हुने भिन्लाई जनलाउँ्छ । यसिला प्रलशक्षणको ् लालग उपयोग हुने भिन शलैक्षक उद्शेयको ् लालग 
आिशयक िनोरञजन ि्ला अनसुनिलान प्रलिष्ठलानहरु सििे सिलािेश हुन्छ । यसिला अतयलािशयक किथ्ि लारीहरुको 
्लालग आिलालसय भिनहरु र शलैक्षक संस्लासंग आिद् आफनो कयलामपस लभत्र िला ्बलालहर रहकेला ्छलात्रलािलासहरु्लाई 
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सििे जनलाउँ्छ ।
“औद्योिगक ्भरन” :
एसेमि्ी प्लानट, प्रयोगशला्लाहरु, पलािरप्लानटहरु, ररफलाइनरीहरु, गयलँास प्लानटहरु, िी्हरु, रगुि उद्योगहरु, 
क्कलारखलानलाहरु जसिला िसि ुउतपलारन गनथि, ज्डलान गनथि िला प्रशोिन गनथििला उपयोग हुने भिन िला भिनको भलाग्लाई 
जनलाउँ्छ ।
“ससं्लागत ्भरन” : 
सरकलारी िला अिथिसरकलारी संगठन िला िलानयिला प्रलाप्त गठुी्े लनिलाथिण गरेको सलंासकृलिक ि्ला सम्बद् लरियलाक्लापहरुकला 
्लालग सभला भिन अल्डटोररयि िला शलारीररक िला िलानलसक रोग्बलाट ग्लसि वयलक्हरुको सयलाहलार ससुलार गनने, 
लभनन िरीकला्े सक्षि वयलक्हरु, टुहुरलाहरुको सयलाहलार ससुलार गनने, एक् िलह्ला, िला्िलाल्कला, गररि अ्िला 
जेष्ठ नलागररकहरु्लाई सतुने बयिस्ला भएको भिनहरु । यसिला लनमन ल्लखि भिनहरु सिलािेश हुनसक्छन ्जसिैः 
ििथिशला्लाहरु, असपिला्हरु, झयला्खलानला, िलानलसक असपिला्, सिुलारगहृ भिनहरु आलर ।
“वरलापलाररक ्भरनहरु” : 
लनमन ल्लखि प्रयोगको भिनहरु जसिैः पस्हरु, भण्डलारण गनने गोरलाि भिन, प्ररशथिनीको ्लालग ्बजलार, ्ोक िला 
खरुिला वयलापलार आलरको ्लालग उपयोग गररने भिनहरु ।
“बहुतल्े ्भरन रला अग्ला ्भरनहरु” : 
५ ि््ला भनरला ्बढी िला स्डकको जिीन ्ेभ््बलाट १५ िीटर भनरला ्बढी उ्लाइ भएको भिन ।
“्बहुि््े सिलारी पलालकथि ङ्ग” रईु िला ्बढी ि््लाहरु जिीन िनुी िला िलाल् भएको गला्डी िोटरसलाईक्हरु पलकथि ङ्ग 
गररने भिन ।
“कलारला्य्र ्भरनहरु”: 
कलायलाथि्य िला कलायलाथि्य उद्शेयहरुको ्लालग िला कलायलाथि्य सहलायक कलायथिहरुको ्लालग प्रयोग हुने भिन िला भिनको 
भलाग कलायलाथि्य उद्शेयहरुिला लनमन ल्लखि लिषयहरु सिलािेश हुन सक्छनः्

• प्रशलासलनक उद्शेयहरु, सहलायक कलायथिहरु, रकि कलारोिलार, टेल्फोन ि्ला कमपयटुर अपरेटर आलर ।
• ् ेखलापढी, ् ेखला रेक्डथि, कलागज िु् लाउने, टलाइलपङ्ग, फलाइल्ङ्ग, प्रकलाशनको ् लालग समपलारन सम्बनिी कलायथिहरु

“्भण्डलार गृह”: 
भण्डलारणको ्लालग प्रयोग हुने भिन िला भिनको भलाग । गोरलाि घर, को््ड सटोर ढुिलानी ल्डपो, पररिहन श्ेड, सटोर 
हलाउस, सलािथिजलनक गयलारेज, हलँागर, ट्क टलिथिन्, ििे्लाहरु आलर ।
“आरलासीर ्भरन” : 
सलािलारण आिलासीय प्रयोगिला आउने सतुने ्बसने भिन जसिला पकलाउने सलुििलाहरु रहकेो हुन्छ । यसिला एक िला ्बढी 
पररिलारको ्बसोिलास, अपलाटथििनेट भिनहरु फ्लाटहरु र लनजी गयलारेजहरु सिला्ेबश हुन सक्छ ।
“िििरित ्भरन” : 
एकभनरला ्ब्डी प्रयोजन कला ्लालग लनलिथिि भिनहरु जसिै ि््ो ि्ला वयलापलाररक प्रयोजन र िलाल्््ो ि्ला 
आिलासीय प्रयोगिला आउने भिनहरु सिला्ेबश हुन सक्छन ्।
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पररच्ेद–२

्भरन िनिला्यण अनुिित प्रिक्ररला
३. ्भरन िनिला्यण अनुिित (नकसला पलास) त्ला नकसला ि्डजलाइन सरीकृत गनु्य पनने

(क) यस नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्रकला जोसकैु वयलक्, सरकलारी संस्ला िला अनय लनकलायहरु्े नगरपलाल्कला्बलाट 
नकसला सिीकृि िला नकसला पलास गरेपल्छ िलात्र भिन लनिलाथिण गनथि पलाउने्छन । यसिो नकसलापलास गरलाथि नगरपलाल्कलाको 
भिन िलापरण्ड ि्ला भिन संलहिला अनसुलार नकसला/ल्डजलाइन रहकेो नरहकेो जलँा् हुने्छ । 

(ख) यस नगरपलाल्कला कलायलाथि्यिला नकसलापलास ि्ला भिन लनिलाथिण संलहिला कलायलाथिनियन प्रयोजनको ्लालग भलुि 
वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला रहने्छ । 

(ग) नकसलापलास गनथि पेश गररने ररखलासि फलारलाि एक प्रलि लकिला्बको रुपिला रहने ्छ । ररखलासि फलारलाि अनसुलू् १ िला 
उ््ेख भएअनसुलार हुनपुनने्छ । 

(घ) नयलँा नकसलापलास ि्ला लनिलाथिण इजलाजिकला ् लालग पेश गनुथिपनने कलागजलािहरु, नकसला ि्ला ल्डजलाइनको ढलँा्ला  अनसुू् ी 
२ िला उ््ेख भएअनसुलार हुने्छ ।

(ङ) सिीकृलिको ्लालग पेश हुने ररखलासि, नकसला, ल्डजलाइनहरुको भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलारको ्के जलँा् 
अनसुू् ी ४ िला उ््ेख भएअनसुलार हुने्छ ।

(्) नकशला पलास गनथिको लनलित्त पेश गररने ररखलासि फलारलाि, नकसला ि्ला ल्डजलाइन कलागजलािहरुिला िोलकएकला 
स्लानहरुिला घरिनी िला घरिनीको अलखियलारिला्ला ि्ला ल्डजलाइनरको नलाि, ठेगलानला ि्ला सही्छलाप भएको 
हुनपुनने्छ । ल्डजलाइनरको नगरपलाल्कला रिलाथि नं. िला समिलनिि लनकलायिला भएको रिलाथि नं. सििे उ््ेख भएको 
हुनपुनने्छ । 

(्छ) पेश भएकला कलागजलािहरुिला आिशयक जलँा्पल्छ नकसला सिीकृलि लरने िला नलरने िला संशोिन सलहि लरने 
अलिकलार सिीकृलि लरने अलिकलारीिला लनलहि रहने्छ । 

(ज) सिीकृलिकला ्लालग पेश गररएको नकसला िला ल्डजलाइनिला भिन लनिलाथिण संलहिला िला अनय प्र्ल्ि कलाननू 
अनरुुप नलि्ेकला केही कुरला भएिला नगरपलाल्कला्े तयस्लाई संशोिन गनथि ् गलाउने ्छ । िर लनयििस केही कुरला 
्कुलाएको िला लििरण फरक पलारेको रलेखएिला नकसला सिीकृि नगनने अलिकलार नकसला सिीकृलि लरने अलिकलारीिला 
लनलहि हुने्छ । यसिो लििरण फरक परेिला सम्बलनिि घरिनी िला ल्डजलाइनर लजमििेलार हुने्छन ्। य्ला थ्ि ्कुलाइ िला 
ग्ि वयलाखयला गरी नकसला पलास भएको अिस्लािला तयसिो ि्थय पत्तला ्लागेपल्छ नकसला असिीकृि िला खलारेज हुन 
सकने्छ । लनिलाथिण कलायथि भइसकेको िला हुरँ ैगरेको भए तयस्लाई पलन नगरपलाल्कला्े भतकलाउन ्गलाउन सकने्छ । 

४. ्भरन िनिला्यण अनुिित प्रिक्ररलाकला चरणहरु
४.१ ्भरन िनिला्यण अनुिित प्रिक्ररलाकला प्रिुख िरररण्ँहरु
४.१.१ नकसला तरलार गनने

भिन ्बनलाउने योजनला िय गरीसकेपल्छ र भिन लनिलाथिण गनुथि पिूथि भिनको नकसला  ियलार गनुथिपरथि्छ । सो नकसला भिन 
्बनलाउने जगगला, भिन िलापरण्ड ि्ला भिन संलहिला्लाई िधयनजर रलाखी  नगरपलाल्कलािला सलु्कृि भएकला रक्ष र 
अनभुलि परलािशथिरलािलािलाट गरलाउन ुपरथि्छ । सलु्कृि भएकला परलािशथिरलािलाहरुको सलु् भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन 
लनयिन शलाखला्े सलािथिजलालनक गनुथिपनने्छ ।
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४.१.२ नकसला पलास त्ला ि््न् ्े्भ् िनिला्यण गनने अनुिित

(१) भिन लनिलाथिण अनिुिी प्रलाप्त गनथि ररखलासि लररला अनसुलू् १ िला लरए ्बिोलजिको भरेको ररखलासि फलारलाि 
अनसुलू् २ िला िोकेको ढला्लाको नकसला, अनसुलू् २ िला उ््ेख गरे्बिोलजिकला कलागजलािहरु पेश गनुथिपनने्छ । 

(२) पेश भएको नकसला अलिन्बलाट जगगला सम्बनिी ्केजला् गररने्छ र यलर जगगलािला केलह सिसयला नभए उक् नकसला 
नगरपलाल्कलाको प्रलालिलिक्बलाट भिन िलापरण्ड र भिन संलहिलाको ्केजला् गरर अनकूु् ठहररएिला नकसला 
रिलाथिको ् लालग अलघ ्बढ्ने्छ र उक् नकसला भिन िलापरण्ड र  भिन संलहिलाको अनकूु् भएिला सलियलारको नलाििला 
१५ लरने सु् नला जलारी गररने्छ । यो प्रलरियलाको ्बलढिला ३ कलायथिलरन लभत्र परुला गररसकनपुनने्छ ।

(३) यलर उक् नकसला भिन िलापरण्ड र भिन संलहिलाकला अनकूु् नभएिला घरिनी्लाई र परलािशथिरलािला्लाई आिशयक 
संमसोिन पचिलाििलात्र सोही ्रण्बलाट कलाि अलघ ्बढ्ने्छ ।

(४) प्रसिलालिि भिनको लनिलाथिण्बलाट संलियलार कसै्लाई िकलाथि पनने भए आफू्लाई िकलाथि परेको लििरण खु् लाई १५ 
(पनध्र लरनलभत्र उजरु गनुथिपनने्छ  । 

(५) संलियलारकला नलाििला सू् नला जलारी भएको लिलि्े १५ लरन लभत्र संलियलारको उजरु/िलाजरु नपरेिला कलायलाथि्य्े 
िोकेको प्रलालिलिक खलट गई स््गि जला् (सजथिलिन) गनुथिपनने्छ । यसरी जला् गरलाथि ररखलासििला उ््ेख 
भए्बिोलजि भिन लनिलाथिण गनथि लि्ने नलि्ने कुरलाको सपष्ट वयहोरला उ््ेख गनुथिपनने्छ । यलर िोलकएको 
मयलारलभत्र संलियलारको उजरुी परेिला उक् लनिेरन अनसुलार आिशयक प्रलकयला ्ला्ी लििलार सिलािलान पचिलाि िलात्र 
कलाि सोही ्रण्बलाट अलघ ्बढ्ने्छ  । 

(६) संलियलारकला नलाििला सू् नला जलारी भएको लिलि्े १५ लरन लभत्र यलर संलियलार नभलेटए  घरिनीको इच्छला अनसुलार 
संलियलार पलखथिने अ्िला रलालषट्य रलैनक सिला्लारपत्रिला १५ लरनको सू् नला प्रकलाशन गनने र तयसलभत्र पलन नआएिला 
घर लनिलाथिण प्रलरियला अलघ ्बढ्ने्छ  । स््गि जला् गनने प्रलालिलिक्े भिन लनिलाथिण सम्बनिी प्र्ल्ि िलापरण्ड 
्बिोलजि भिन लनिलाथिण गनथि लि्ने/ नलि्ने कुरलाको अलिररक् सजथिलिनिला उपलस्ि भएकला वयलक्हरु्े भनेकला 
कुरलाहरु सििे खु् लाई सजथिलिन िु् ु् कला ियलार गरी प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ । सजथिलिन घरिनी, सलियलार , ल्छिकेी 
र ि्डलाकला जनप्रलिलनलिको रोह्बरिला गररने्छ  ।

(७) भिन लनिलाथिण अनिुलिको ्लालग लरइने ररखलासििला नै लनिलाथिररि फलारलाििला आपmू्े भिन ्बनलाउन ्गलाउन 
्लाहकेो लनिलाथिणकिशी िला ठेकेरलारको नलाि िला ठेकेरलार कमपनीको नलाि उ््ेख गनुथिपनने्छ र यसिला ठेकेरलार, 
लनिलाथिणकिशीको सहिलि सिरुप हसिलाक्षर पलन हुनपुनने्छ । उक् लनिलाथिणकिशी िला ठेकेरलार नगरपलाल्कलािला सू् ीकृि 
भएको हुनपुनने्छ ।

(८) िला्ी ्बरुलँा (७) िला उ््ेख गररएको प्रलििेरनिला भिन लनिलाथिण गनथि लि्ने उ््ेख भएिला घरिनी्लाई अनसुलू् ३ 
िला लरए ्बिोलजिको भिन लनिलाथिण अनिुलि सम्बनिी रसिरु नगरपलाल्कलाको  रलाजसि  शलाखलािला लिनथि ् गलाइने्छ ।

(९) भिन लनिलाथिण अनिुलि सम्बनिी रसिरु लिरेको रलसर पेस गरेपल्छ उक् नकसला प्रिखु इलनजलनयर्बलाट लिसििृ 
अलनिि ्केजला् गररने्छ । नकसलािला भिन िलापरण्ड, भिन संलहिला र अनसुलू् २ िला उ््ेलखि कलागजलाि 
अनकुु् भए नभएको ्केजला् गररसकेपल्छ घरिलन्लाई लप्न् ्ेभ् समिको लनिलाथिण गनने अनिुलि लरइने्छ 
। यो लनिलाथिणको अस्लाई अनिुलि/इजलाजि हो र यस्लाई प्र्ि ्रणकला अनिुलि/इजलाजि पत्र पलन भलनन्छ । 

४.१.३ सपुरसरिकचर (ि्ड.िप.िस ्भनदला िलाि्ल्ो ्भलाग) िनिला्यण अनुिित
(१) लनिलाथिण अनिुलि अनसुलार ल्ड.लप.लस/लप्न् ्ेभ् समि लनिलाथिण गररसकेपल्छ नगरपलाल्कलािला गई 
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भिनको सपुरसट्क्र लनिलाथिणको अ्लाथिि रलास्ो ्रणको लनिलाथिण अनिुलिको ्लागी लनिेरन लरनपुनने्छ । उक् 
लनिेरनको सला्िला सपुरीिेक्षक्े अनसुलू् ४ िला िोलकए ्बिोलजि ियलार गरेको फोटो सलहिको प्रलालिलिक 
प्रलििेरन सं्गन गनुथि पनने्छ । 

(२) उक् लनिेरनको आिलारिला नगरपलाल्कलाको प्रलालिलिक्े स््गि लनररक्षण गरर लनिलाथिण अनिुलि लरए 
अनसुलार लनिलाथिण भएको ्छ िला ्ैछन सपपट उ््ेख गरी ियलार पलारेको प्रलालिलिक प्रलििेरन अनसुलार प्रलरियला अगला्डी 
्बढ्ने्छ । स््गि लनररक्षण गरलाथि लनिलाथिण अनिुलि लरए अनसुलार लनिलाथिण भएको पलाइएिला नगरपलाल्कला्बलाट 
घरिनी्े सपुरसट्क्र लनिलाथिणको लनिलाथिण अनिुलिको ् लागी लनिेरन लरएको िीलि्े १५ लरन लभत्र सपुरसट्क्र 
लनिलाथिण गनने अनिुलि लरइने्छ । 

(३) यरी अनिुलि लरए अनसुलार लनिलाथिण नभएको िर भिन िलाप्डण्ड र भिन संलहिला अनकुु् लनिलाथिण भएको पलाईएिf 
नकसलािला संशोिन प्रलरियला अगलाल्ड ्बढ्ने्छ भने अनिुलि लरए अनसुलार लनिलाथिण नभएको र भिन िलाप्डण्ड र भिन 
संलहिला अनकुु् नभएकला पलाईएिला लनयिअनसुलार कलारिलाही प्रलरियला अगलाल्ड ्बढ्ने्छ ।

४.१.४ िनिला्यण समपनन प्रिलाण पत्र
 भिन लनिलाथिण िलापरण्ड अनसुरण गरी नकसला ियलार, सट्क्र् ल्डजलाइन र सपुरीिेक्षण(फोटो सलहिको) गररएको 
भनी प्रलालिलिक्े लसफलाररश गरेको भिन्लाई िलात्र नगरपलाल्कला्े आफनला प्रलालिलिक्बलाट सििे जलँा्पलास गरलाई 
लनिलाथिण समपनन प्रिलाणपत्र लरने्छ । िलापरण्ड लिपररि नकसला ि्ला ल्डजलाइन प्रिलालणि गनने प्रलालिलिक्लाई नेपला् 
ईलनजलनयररङ पररषद्ला ्छलानलिन गरी कलाननूी कलारिलाही गनथि नगरपलाल्कला्े लसफलाररस गनने्छ । भिनको लनिलाथिण 
कलायथि पणूथि रुपिला समपनन भसैकेको ्छ भने िलात्र (कमिीिला भिन  लभत्र र ्बलालहर एक कोट रङ्ग ्गलाएको हुनपुनने 
्छ ) लनिलाथिण समपनन प्रिलाणपत्र प्ररलान गररने ्छ । भिनको लनिलाथिण कलायथि पणूथि रुपिला समपनन भसैकेको ्ैछन िलापलन 
केलह भलाग समपनन भई ्बसन ्लायक ्छ भने लनिलाथिण आलंशक समपनन प्रिलाणपत्र ल्नलि््छ । लनिलाथिण आलंशक 
समपनन भएको लििरणकला सला् नगरपलाल्कलािला लनिेरन लरएपल्छ यो प्रिलाण पत्र लरने प्रलरियलाको ्ला्नी हुन्छ 
। नकसलािला उ््ेलखि ि्ला ्बनलाउन इच्छला न्लागेिला िला आल थ्िक अभलािकला कलारण भिन लनिलाथिण केही सियकला 
्लालग स्लगि गनुथि पनने भएिला लनिलाथिण आलंशक समपनन प्रिलाण पत्र ल्न सलकन्छ । लनिलाथिण समपनन/आलंशक 
समपनन प्रिलाण पत्र ल्बनला भिनिला पलानी र लिजु् ी ज्डलान, भिनको ्ेब्ल्बखलान गनथि र भिन लििो रलाखरे ्बैंक्बलाट 
ऋण ल्न नगरपलाल्कला्े लसफलाररस गनने ्ैछन । 
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४.२  ्भरन िनिला्यण अनुिित प्रिक्ररलाकला िरसतृत िचत्र

नगरपािलकाले सज�िमनको लािग 
संिधयारको नाममा १५ िदने सूचना काट्ने  

शु�ाग�की नगरपािलकाको न�ा पास प्रिक्रया 

घरधनी 

दता� िकताब घरधनीले नगरपािलकाबाट िक�े 

परामश�दाता सं�थाको छनोट घरधनीले 
गन� 

घरधनीले ठेकदारको छनोट गन�  (ठेकदार  छनोट गदा� �ास नगरपािलकाले सुिचकृत गरेको ठेकदार  म�ेको 
�न पन� ) 

परामश�दाताले भवन िनमा�ण संिहता र भवान मापद� अनुसार  िडजाइन र 
न�ा बनाउने  

अिमनबाट ज�ा 
तथा मापद� 
स��ी चेकजांच 

उ�सम�ा हल गन� घरधनीलाई सुझाव िदने सम�ा छ  

सम�ा छैन 

 घरधनीले घरन�ा शाखामा न�ा पेस गन� ( न�ा संगसंगै पेश गनु�पन� कागजातह� को िववरण तल उ��ेख ग�रएको छ ) 

1. न.पा प्रािविधक बाट 
सहरी िबकाश मापद� र 
2. भवन िनमा�ण संिहताको 
िब�ृत चेकजांच 

  
  

घरधनीलाई र परामश�दातालाई 
नगरपािलकाले बोलाई आव�क 

प�रवत�न गन� लाउने 

िब�ृत चेकजाच ग�र(प्रमुख 
इ��जिनयरबाट प्रमुख 
प्रशासिकय अिधकृत सम� 
िनवेदनमा तोक आदेशको 
लािग िसफा�रश गन� सम�ा छ  सम�ा छैन 

१५ िदन िभत्रमा 
उजुरी परेको  छ वा 

छैन ? 

घरधनीले �थलगत सज�िमनका लागी 
वडा काया�लयमा (स���त वडा 

प्रािविधकलाई) स�क�  गन�, 
आव�कभएमा नपा बाट घरधनीले 

फाइल बुझीिलई वडा जाने 

�थलगत सज�िमनका लागी 
वडा काया�लयको प्रािविधक 
घरधनीको साइटमा जाने  

उ� िनवेदन अनुसार आव�क 
कदम चली िववाद समाधान 

प�चातमात्र काम अगी बढाउने.  
छ 

छैन 

सबै संिधयार  
भेटीएको छन् वा 

छैनन् ? 

िववाद छ वा 
छैन ? 

न�ा 
अनुसार छ 
वा छैन ? 

सज�िमन घरधनी ,सिधयर ,िछमेकी र 
जनप्रितिनिधको रोहोबरमा गन� र वडा अ��ले 

अ��ममा �समा ह�ा�र गन� 

छन  

छ 

छ 

राि�� य समाचार पत्रमा १५ 
िदनको सूचना प्रकासन गन�  

वडा काया�लयको प्रािविधकको सुझाव 
अनुसार घरधनीले परामश�दाता बाट 
आव�क सुधार गन� लाउने 

मु�ामािमला तथा मेलिमलापको प्रिक्रया अघी बढाई 
सम�ा समाधान गन�  

छैनन  

छैन 

छैन 

DPC तह स� िनमा�ण ग�र परामश�दाताको 
फोटो सिहतको प्रािविधक प्रितबेदन सँगै िनमा�ण 

चेकजाँचको लागी घरधनीले नगरपािलकामा 
िनवेदन िदने  

�थलगत चेकजाँचका लागी वडाकाया�लयको 
प्रािविधक साईटमा जाने  

न�ा अनुसार घर 
बनेको छ वा छैन?  

घरधनीले वडाकाया�लयको 
प्रािविधकको सुझाब अनुसार 

प�रवत�न गन� 

घरधनीलाई नगरपािलकामा नगरपािलकाको दर 
अनुसार कर ितन� लगाउने (कर कित ितन� तल 
उ�ेख ग�रएको छ)  

नगरपािलका राज� शाखाले 
रिसद न�र िनबेदनमा उ�ेख 
गरी पुनः घरन�ा शाखामा 
पठाउने 

प्रािविधक प्रितवेदन 
िठक  छन् वा छैनन् ? 

छन  

घरधनीलाई र परामश�दातालाई 
नगरपािलकाले बोलाई आव�क 

प�रवत�न गन� लाउने 

छैनन्   

Super structure तह स� िनमा�ण 
ग�र परामश�दाताको फोटो सिहतको 

प्रािविधक प्रितबेदन सँगै िनमा�ण 
चेकजाँचको लागी घरधनीले 

नगरपािलकामा िनवेदन िदने  

�थलगत चेकजाँचका लागी वडाकाय�लयका 
प्रािविधकसाईटमा गएर प्रािविधक प्रितवेदन तयार 
गन� 

न�ा अनुसार घर 
बनेको छ वा छैन?  

घरधनीले वडाकाया�लयको 
प्रािविधकको सुजाव अनुसार 

प�रवत�न गन� 

न�ा तयार 

न�ा चेकजाँच 

न�ा पेश  

नगरपािलकामा मूल 
दता� गन� 

सज�िमन गन�, 
मुचु�ा र 

प्रािविधक प्रितवेदन 
तयार गन�  

घरधनीले न�ा अनुसार DPC तह 
स� िनमा�ण काय� गन� 

�थाई इजाजत पत्र 
प्रदान गन� 

नगरपािलकामा 
कर ितन�  

नगरपािलकाबाट DPC तह स� 
िनमा�ण गन� इजाजत प्रदान गन� 

(अ�थाई इजाजत पत्र प्रदान गन�)  

Super structure 
तह स� िनमा�ण  

भवन िनमा�ण संप�को प्रमाण पत्र 
घरधनीको नाममा नगरपािलकाले िदने 
र घरधनीले वडाकाया�लय मा स�क�  

ग�र एकीकृत स�ित करको लािग घर 
कायम गन�  

छ 

छ 

छैन 

छैन 

सिधयरको नाममा 
१५ िदने सूचना  

राज� उ�ेख ग�र 
नपा पठाउने  

नगरपािलकामा दता� गन� र 
घरधनीले स���त वडा 

काया�लयको प्रािविधकसँग 
स�क�  गन�, आव�क भएमा 

नपा बाट घरधनीले फाइल 
बुझीिलई वडा जाने 

नगरपािलकामा दता� गन� र 
घरधनीले स���त वडा 

काया�लयको प्रािविधकसँग 
स�क�  गन�, आव�क भएमा 

नपा बाट घरधनीले फाइल 
बुझीिलई वडा जाने 

वडाकाया�लयको 
प्रािविधकले प्रािविधक 
प्रितवेदन सिहत आव�क 
भएमा संसोिधत न�ाको 
राज� उ�ेख ग�र नपा 
मा  िसफा�रश गन� 

घरधनीले आव�क भएमा 
संसोिधत न�ाको राज� 
ितन� र  घरन�ा शाखाले 
फाइल बुिझ िलई 
प्रािविधक प्रितवेदन 
चेकजाँच गन� 

घरधनीले आव�क भएमा 
संसोिधत न�ाको राज� ितन� र  
घरन�ा शाखाले फाइल बुिझ िलई 
प्रािविधक प्रितवेदन चेकजाँच गन� 

नगरपािलका घरन�ा शाखाले फाइल 
बुिझिलने  

वडाकाया�लयको प्रािविधकले 
प्रािविधक प्रितवेदन सिहत 
आव�क भएमा संसोिधत 
न�ाको राज� उ�ेख ग�र 
नपा मा  िसफा�रश गन� 
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४.३ िनिला्यण गनने अनुिितको मरलाद समबनिी वररस्ला
 लप्न् ्ेभ् लनिलाथिण गनने अनिुलि ल्एको २ (रईु) ्बषथि लभत्रिला लनिलाथिण समपनन/ आलंशक समपनन प्रिलाण पत्र 
ल्ई सकनपुनने्छ । यरी उक् अििी लभत्र भिनको लनिलाथिण कलायथि समपनन भसैकेको ्ैछन भने मयलार सलकएको लिलि्े 
२२ िलहनला लभत्र अनसुलू् ३ ्बिोलजिको रसिरु लिरेपल्छ ्प २ (रईु) ्बषथिको ्लागी मयलार ्प गररने्छ । र यस 
कलायथिलिलि पलास हुनपुिुथि नकसलापलास भई मयलार सलकएकला घरको हकिला एक पटककला ्लालग उक् नकसलापलास हुरँलाको 
कु् जमिला रलाजसिको १०% रलाजसि लिरी २ िषथि मयलार ्लप गररने्छ ।

४.४ नकसलािला सशंोिन समबनिी वररस्ला
(१) भिन लनिलाथिण गनथि नकसला अनिुलि ल्इसकेको िला अनिुलि ल्ने प्रलरियलािला रहकेो अिस्लािला नकसलािला कुनै 

पररिथििन गनुथि परेिला भिन िलापरण्ड ि्ला भिन संलहिला अनकूु् हुने गरी संशोलिि नकसला सिीकृलिको ्लालग पनूः 
पेश गनुथि पनने्छ । अनिुलि ल्इसकेको नकसलािला ्बलढिला २ पटक िलात्र संशोिन गनथि सलकने्छ ।

(२) यरी अनिुलि लरए अनसुलार लनिलाथिण नभएको िर भिन िलाप्डण्ड र भिन संलहिला अनकुु् लनिलाथिण भएको पलाईएिला 
लनिलाथिण गरे अनरुुप नकसला संशोिन गरी सिीकृलिको ्लालग पनूः पेश गनुथि पनने्छ ।

(३) सिीकृलिको ्लालग पनूः पेश गररएको संशोलिि नकसलाको सला्िला नकसला संशोिन गनुथिपनने कलारण सलहिको 
लन्ेबरन पेश गनुथि पनने्छ ।

(४) लनिलाथिण अनिुलि ल्एको भिनको ्म्बलाई िला ्ौ्डलाई पररििथिन गनुथिपनने भएिला संसोलिि नकसला पेश गनुथिपनने्छ र 
पलह्े जलारी गरेको लनिलाथिण अनिुलि रद् भई नयलँा नकसला पेश गरे सरह लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियला अगला्डी ्बढ्ने्छ ।

(५) नकसला संशोिन गरलाथि ्लागने रसिरु अनसुलू् ३ िला लरए्बिोलजि हुने्छ ।
(६) सिीकृि नकशला ्ेबगर भिन लनिलाथिण गरेिला तयस प्रकलारकला भिन्लाई स्ैब ि््लाको लनिलाथिण गरी लनयिअनसुलारको 

रलाजश् लिनथि ्गलाई  अलनिलायथि हर ै समिको ( रईु ्लाख रुपैयला) जररिलानला लिरलाई रईु ि्लाको िलात्र  समपनन 
प्रिलाणपत्र प्ररलान गररने्छ ।

४.५ त्ला ्प समबनिी वररस्ला
(१) जलिसकैु ि्लाको लनिलाथिण अनिुलि ल्एपलन नयनुिि एक ि्ला समिको आलंशक समपनन प्रिलाण–पत्र 

ल्इसकेपल्छ उक् भिनिला ्प ि्ला लनिलाथिण गनथि पनूः अनिुलि ल्नपुनने्छ ।
(२) लिरिि संिि २०६८ सला् भनरला अगला्डी (भिन संलहिला २०६० ्लाग ुहुन ुपिुथि) लनिलाथिण अनिुलि ल्ई नयनुिि 

एक ि्ला समिको लनिलाथिण समपनन प्रिलाण–पत्र ल्इसकेको भिनको हकिला  ि्ला ्पन ुपरेिला भिन संलहिला 
अनसुलार हुने गरी  रक्ष प्रलालिलिकको कि्गअिग््ब लप्रलििेरन ि्ला प्रि्ीकणको आिशयकिला एलकन गरेर 
िलात्र ि्ला ्प गनथि अनिुलि प्ररलान गनथि सलकने्छ ।  

(३) ि्ला ्प गनने भिनको लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियला सििे नयलँा भिन लनिलाथिण गनथि परूला गनुथिपनने प्रलरियला ्बिोलजि नै 
हुने्छ । अनसुलू् २ िला उ््ेख गररएकला कलागजलािहरुको अलिररक् परलािशथिरलािला्े उक् घरिला ि्ला ्प भिन 
संलहिला अनसुलार गनथि लि्ने उ््ेख गररएको प्रलििेरन सलहिको ररखलासि पेश गनुथिपनने्छ ।

४.६ ्भरनको प्ररोजन परररत्यन समबनिी वररस्ला
 भिन लनिलाथिण गनथि ल्एको सिीकृलििला फरक पलारी अनय प्रयोजनिला भिन प्रयोग गनथि लनिेरन परेिला प्रलालिलिकिलाट 
सलालिकको सिीकृि नकसलासँग हला् लफ््डिला लनिलाथिण भएको भिनसँग िु् नलातिक लिशे्षण गरी भिनको प्रयोजन 
पररििथिन गनथि ्लाहकेो िलापरण्ड अनसुलार लनलिथिि भिन रह/ेनरहकेो यलकन गरी सपष्ट रलाय सलहिको प्रलििेरन पेश 
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गनुथिपनने्छ । प्र्ल्ि िलापरण्ड अनसुलार प्रयोजन पररििथिन गनथि सलकने भए नकसला नलािसलारी गरलाथि ् लागने िरलािरको रसिरु 
ल्ई भिनको प्रयोजन पररििथिन गनथि सलकने्छ ।

४.७ नलािसलारी समबनिी वररस्ला
 भिन लनिलाथिण अनिुलि गरलाथि एकको हकभोगिला रहकेो जगगलािला ्बनेको भिन सलहिको हक हसिलानिरण भई 
अनय वयलक्को नलाििला सिलालिति कलायि भएको रलेखए आिशयक प्रिलाण कलागजको आिलारिला सलालिकको भिन 
लनिलाथिण िला्लाको नलाि पररििथिन गरी हला्को घरजगगलािनीको नलाििला नकसला नलािसलारी गरीलरनपुनने्छ । नकसला 
नलािसलारीको ्लालग अनसुलू्–२ िला उ््ेख भए ्बिोलजिको कलागजलािहरु पेश गनुथिपनने्छ ।    
 अनसुलू्–२ िला उ््ेख भए ्बिोलजिको कलागजलािहरु पेश भएपचिलाि सलालिककै प्रयोजन हुने गरी नकसला 
नलािसलारी हुने्छ । फरक प्रयोजन हुने गरी नकसला नलािसलारीको ्लालग लनिेरन पेश भएिला फरक प्रयोजन अनसुलार 
भिन लनिलाथिण िलापरण्ड ि्ला भिन संलहिला अनकुु् भए िलात्र नलािसलारी गररने्छ । नलािसलारी र प्रयोजन पररििथिन गरलाथि 
्लागने रसिरु अनसुलू्–३ िला िोके ्बिोलजि हुने्छ ।

४.८ प्रिलाण-पत्र रद् हुने समबनिी वररस्ला 
- नकसलािला हरेफेर गनुथि परेिला फेरी संशोलिि नकसला सिीकृलिको ्लालग पनूः पेश गनुथिपनने्छ । नकसलािला हरेफेर गरी भिन 

लनिलाथिण संलहिला र िलापरण्ड अनसुलार लनिलाथिण नगरेिला सित्त लनिलाथिण अनिुलि प्रिलाण-पत्रहरू रद् हुने्छ । 
- नकसलापलास लिनला लनिलाथिण गररएको भिन प्रिखु सिक्ष सनुिुलाइको ्लालग पेश गनुथिपनने्छ । तयसिला भिनहरुको ि्डला 

अधयक्षको रोहिरिला प्रलालिलिक प्रलििेरनको आिलारिला जररिलानला गरी नकसलापलास गनथि िला भिन भतकलाउने गरी 
ठहर गरे्बिोलजि नकसलापलास सम्बनिी ्प कलारिलाही हुने्छ ।

४.९ बलाटो समबिनि वररस्ला
(१) नलापी नकसला िला ्गि कटिला गरेको लफ््डको ्बलाटो जलनएकोिला सो ्बिोलजि नै ्बलाटो कलायि हुने्छ । ्बलाटोको 

अिस्ला (्म्बलाइ, ् ौ्डलाई) नलापी नकसला िला लफ््डिला फरक परेिला नलापी नकसला ्बिोलजि गररने्छ । प्र्ल्ििलापरण्ड 
अनसुलार लफ््डिला ्बलाटो रहकेो िर नलापी नकसलािला सो ्बिोलजिको ्बलाटो भएको नरलेखए ्बलाटोिला प्रयोग भएको 
जगगलाको सम्बलनिि जगगलािनीको उपलस्लििला ल्लखि सहििी गरलाई ि्डला कलायलाथि्यको लसफलारीसिला लफ््डको 
्बलाटो्लाई आिलार िलानन सलकने्छ । 

(२) लनजी जगगला्लाई ्बलाटो रखेलाइ नकसलापलास गनुथिपनने भए सम्बलिि जगगलािनी ि्डला कलायलाथि्यिला उपलस्ि भई ि्डला 
अधयक्ष िला लनज्े िोकेको सरसयको रोहिरिला सनलाखि भएको िनजरुरनलािला पेश गनुथिपनने्छ । यसरी नलापी 
नकसलािला ्बलाटो नभएको िर लफ््डिला लनजी जगगला्बलाट ्बलाटो रखेलाई नकसलापलास गनुथिपनने अिस्लािला स्लानीय सलँाि 
संलियलार र जगगलािनीको उपलस्लििला सजथिलिन िु् ु् कला गनुथिपनने्छ ।

(३) नलापी नकसलािला ्बलाटो नभएको िर रलालजनलािलाको कलागज, ्ला्पजूलाथि िला अनय जगगला समिलनिि कलागजलािहरुिला 
्बलाटो रहकेो भए सो ्बलाटो्लाई सलाि सलियलार र जगगलािलनको उपलस्िीिला सरजथिलिन गरर सोको आिलारिला 
नकसलापलास गररने्छ ।  

(४)  नलापी नकसलािला सलािथिजलनक, पलिथि, नरी उकलास, गठुी आलर जलनएको िला कुनै वयलक्को हक भोग िला सिलालितििला 
नरहकेो सलािथिजलनक प्रकृलिको जगगला रलेखने िर लफ््डिला तयसिला जगगला ्बलाटोको रुपिला अलघरलेख प्रयोग गररर ै
आएको, रईु िला रईुभनरला ्बढी स्लानीय िलालसनरलाहरु सो ्बलाटो प्रयोग गरी आििजलािि गरररहकेो रलेखए र 
सोही ्बलाटो्लाई रखेलाइ यसअलघ यस कलायलाथि्य्बलाट नकसला सििे पलास भइरहकेो रह्ेछ भने ि्डला कलायलाथि्य्बलाट 
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स्लानीय िलालसनरलाहरुको उपलस्लििला सजथिलिन िु् ु् कला गरी सजथिलिन्बलाट ्बलाटो रहकेो प्रिलालणि भए तयसिो 
्बलाटो्लाई सजथिलिन वयहोरला, ि्डलाको लसफलाररस, यसअलघ सोही ््न््िीको ्बलाटो्लाई रखेलाई अरु कोही 
कसैको नकसलापलास गरेको प्रिलाण कलागज सििेको आिलारिला तयसिो ्बलाटो रखेलाई भिन नकसलापलास गररने्छ ।

(५) नलापी नकसलािला कु्ो िला पलानी ्ैजलाने भलाग रलेखएको िर लफ््डिला ्बलाटो लनिलाथिण गरी अलघरलेख ्बलाटोको रुपिला 
््न ् ्िी भई सोही ्बलाटो्लाई रखेलाइ यसअलघ यस कलायलाथि्य्बलाट नकसलापलास सििे भएको रह्ेछ भने सजथिलिन 
िु् ु् कला गरी ि्डलाको लसफलाररसको आिलारिला रलाजकू्ो, खो्ला, खो्सला आलर जनलाई सो ्बिोलजिकै िलापरण्ड 
अनरुुप भिन नकसलापलास गररने्छ ।

(७) नलापी नकसलािला खो्ला जलनएको िर लफ््डिला हला् उक् खो्ला ्छोपी ्बलाटोको रुपिला प्रयोग भरैहकेो,सोही 
्बलाटो्लाई रखेलाइ यस कलायलाथि्य्बलाट यस अलघ नकसलापलास गररएको भएिलापलन तयसिो खो्ला ्छोपनेखो्ला 
्छोलपएको भलाग्लाई ्बलाटो रखेलाई भिन नकसलापलास हुने्ैछन । खो्लाको िलापरण्ड अनसुलार खो्ला जनलाई रिुैिफथि को 
लकनलारला्लाई गोरेटो ्बलाटो िलानी भिन नकसलापलास गनथि सलकने्छ ।

५. नकसला ि्डजलाइन समबनिी
 नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्र ्बनने समपणूथि घरहरुको/भिनहरुको भकूमपीय एिं अनय प्रकोप जोलखि्बलाट सरुक्षलाको 
सलुनलचिििलाको ्लालग संर्नलातिक ल्डजलाइन (Structural Design) गररएको हुनपुनने्छ । यसकला ्लालग लनमन 
अनसुलार ल्डजलाइन गनुथिपनने्छ । 
(क) स्ैब िगथििला पनने भिनहरु भकूमपीय सरुक्षलाको दृलष्टकोण्े भिन संलहिलाको प्रलाििलान अनसुलार ल्डजलाइन र 

लनिलाथिण गनुथि पनने्छ । लनजी आिलासीय, िला अनय जनुसकैु प्रयोजनकला ्लालग ्बनने भिनहरु ि्ला सरकलारी िला 
जनुसकैु लनकलायद्वलारला लनिलाथिण गररने भिनहरुकला हकिला पलन यो प्रलाििलान ्लाग ूहुने्छ । नयलँा लनिलाथिणकला अलिररक् 
पनुःलनिलाथिण, आलंशक लनिलाथिण ि्ला िोहो्डला फेनने कलायथििला सििे लनिलाथिण संलहिला अनसुलार गनुथिपनने्छ । 

(ख) “क” िगथिकला इनटरनेशन् सटेट अफ र आटथि ल्डजलाइन पद्लि अनसुलार ल्डजलाइन गररने भिनहरुिला नेपला्को 
भकूमपीय लिशषेिला सििे लि्लार गररएको हुनपुनने्छ । भिन ्बनने ठलाउँको जिीनको परीक्षण (Soil Test)गरी 
तयसको आिलारिला सरुलक्षि भलार्बहन क्षििला (Safe Bearing Capacity) ल्ई जगको ल्डजलाइन गररएको 
हुनपुनने्छ । International-State-of-the-Art पद्लि अनसुलार नै ल्डजलाइनर्े नयलँा लनिलाथिण सलािग्ी र लनिलाथिण 
पद्लिको प्रयोग गनने गरी भिनहरुको ल्डजलाइन गनथि सकने्छन ्। िर सो लनिलाथिण सलािग्ी ि्ला लनिलाथिण पद्लि उपयकु् 
ि्ला पयलाथिप्त ्छ भनी आिशयक कलागजलाि (Document), ि्थयलाङ्क (Data) ि्ला ि्थयहरु (Facts and 
Figures) प्रसििु गनने र प्रिलालणि गनने रलालयति ल्डजलाइनरको नै हुने्छ । 

(ग) “ख” िगथििला पनने भिनहरुको ल्डजलाइन गरलाथि भिनकला लिलभनन भलागहरुिला आउने भलार (Load) को लहसला्ब गरलाथि 
संलहिलाकला सम्बलनिि खण्डहरुिला लरइएकला भलारको िलापरण्ड अनसुलार गनुथिपनने्छ । सो नयनूिि भलार भनरला कि 
भलारको ्लालग ल्डजलाइन गनथि पलाइने ्ैछन । 

(घ) “ख”, “ग” र “घ” िगथििला पनथि सकने जनुसकैु भिन्लाई पलन “क” िगथिको सटेट अफ र आटथि पद्लि्बलाट ल्डजलाइन 
गनथि सलकने्छ । िर तयसो गरलाथि सपष्ट संग सटेट अफ र आटथि अनसुलार ल्डजलाइन गररएको भनी उ््ेख गनुथिपनने्छ र 
समपणूथि प्रलाििलानहरु सोही अनसुलार पला्नला गररएको हुनपुनने्छ । 

(ङ) “ग” र “घ” िगथििला पनने भिनहरु भिन संलहिलाको खण्डहरु रििशः मयलान्ेडटरी रु्स अफ ्म्ब (Mandatory 
Rules of Thumb) ि्ला लनरनेलशकला (Guidelines) िला लरइएकला प्रलाििलानहरु अनसुलार ल्डजलाइन गनुथिपनने्छ । 
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संलहिलाकला उपयुथिक् खण्डहरुिला लरइएकला प्रकृलिकला भिनहरु िलात्र लिनीहरुिला रहकेला प्रलाििलान अनसुलार ल्डजलाइन 
गनथि पलाइने्छ । तयस ्बलाहकेकला फरक प्रकृलिकला समपणूथि भिनहरु नयनूिि “ख” िगथिको ल्डजलाइन पद्लि िला “क” 
िगथिको पद्लि्बलाट ल्डजलाइन गनुथिपनने्छ । िर “ग” र “घ” िला पनने भिनहरु्लाई पलन “ख” िगथिको अनसुलार Detail 
Analysis/Design Calculation गरी ल्डजलाइन गनथि सलकने्छ । 

(्) भिन जनु प्रयोग (Functional Use) (जसिैः– आिलासीय, वयलापलाररक, शलैक्षक इतयलालर) को ्लालग ल्डजलाइन 
गररएको हो िला सिीकृलि ल्इएको हो तयही प्रयोजनिला िलात्र उपयोग गनुथिपनने्छ । भिनको प्रयोग पररििथिन गनुथि 
परेिला सोही अनसुलार ल्डजलाइन लनिलाथिण पररिथििन गरी सिीकृलि ल्एर िलात्र प्रयोगिला पररििथिन गनुथिपनने्छ ।  

६. नकसला, सरंचनलातिक ि्डजलाइन जलँाच त्ला सरीकृत गनने प्रिक्ररला
 यस नगरपलाल्कलािला सिीकृलिकला ्लालग पेश भएकला लिलभनन िगथिकला भिनहरुको नकसला, ल्डजलाइन जलँा् 
लनमनलानसुलार गररने्छ । 
(क) “ख”, “ग” र “घ” ्बगथिकला भिनहरुको नकसला ि्ला संर्नलातिक ल्डजलाइन जलँा् नगरपलाल्कला कलायलाथि्यिला नै 

उप्बि भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखलाकला प्रलालिलिक लसलभ् इलञजलनयर ि्ला ओभरलसयरहरु्े 
गनने्छन ्। 

(ख) जगगला सम्बनिी जलँा् अलिन्बलाट गररने्छ ।
(ग) “ग” र “घ” ्बगथिकला भिनहरुको नकसला ि्ला संर्नलातिक ल्डजलाइन जलँा् ओभरलसयरहरु्े गनने्छन भने “ख” 

्बगथिकला भिनहरुको प्रलारमभीक जलँा् ओभरलसयरहरु्े गरेपल्छ ल्बसििृ जलँा् लसलभ् इलञजलनयर्े गनने्छन ्।
(घ) “क” िला “ख” िगथिकला अतयनि जटी् भिनहरुको नकसला ि्ला संर्नलातिक  ल्डजलाइन जलँा् लनमनलानसुलार गररने्छ । 

• यस नगरपलाल्कला क्षेत्र लभत्रै उप्बि हुन सकने िर भिन ल्डजलाइनको परलािशथिरलािलाको रुपिला सं्गन नभएकला 
ि्ला नगरपलाल्कला क्षेत्र भनरला िलालहर (जसिैः कलाठिलाण्डौ िला अनय स्लानिला) कलायथिरि िर आिशयक परेको 
खण्डिला लनलचिि सियलािलिको ् लालग नगरपलाल्कलाको भिन नकसला, ल्डजलाइन जलँा्िला सहयोग प¥ुयलाउन सकने 
योगयिला पगुेको प्रलालिलिक वयलक्हरुको सलू् नगरपलाल्कला्े ियलार पलारररलाखने्छ र आिशयक परेको ्ेब्लािला 
लनलचिि पलाररश्लिक लरने गरी उप्बि भए अनसुलारको प्रलालिलिक्लाई नकसला, ल्डजलाइन जलँा् कलायथििला सं्गन 
गरलाइने्छ । 

• कलह्ेकलाही ँ“क” िला “ख” िगथििला नै पनने िर अतयनि जटी् ल्डजलाइनहरु नगरपलाल्कलािला सिीकृलिकला ्लालग 
पेश हुन सकर्छन ् । यसिला जटी् ल्डजलाइनहरु एकजनला प्रलालिलिक्े िलात्र ्के जलँा् गरेर लनशकषथििला पगुन 
नसलकने अिस्लािला ल्डजलाइन ्के जलँा् कलायथििला सघलाउ प¥ुयलाउन नगरपलाल्कला्े एक भिन लनिलाथिण संलहिला 
प्रलालिलिक सलिलिको गठन गनने्छ । यो सलिलििला नेपला् सरकलार, शहरी लिकलास ि्ला भिन लनिलाथिण लिभलाग 
ल्डलभजन कलायलाथि्य, नलजकिला रहकेो इलञजलनयररङ्ग कयलामपस, भकूमप प्रलिलि रलालषट्य सिलाज नेपला् 
(NSET)  ि्ला अनय उपयकु् संस्लाहरु्बलाट रक्ष प्रलालिलिक प्रलिलनलिहरु्लाई सरसयको रुपिला आिलनत्रि 
गररने्छ सला्ै जलट् प्रकृिीकला भिनहरु्लाई सम्बनिीि घरिनी्े नै ख्थि वयहोनने गरी िेस्ो पक्ष जला् ँसििे 
गनपुनने्छ ।  यो सलिलि्े नगरपलाल्कलाको अनरुोििला आिशयक परेको सियिला ल्डजलाइन जलँा्को कलायथििला 
िद्ि पयुलाथिउने्छ । 

(ङ) िलाल् ६ (घ) अनसुलार नगरपलाल्कला कलायलाथि्यिला कलायथिरि प्रलालिलिक किथ्ि लारी भनरला ्बलालहर्बलाट ल्डजलाइन 
्केजलँा् गनुथि परलाथि नगरपलाल्कलाको भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन उपशलाखला्े आिशयक सिनिय गनने्छ । 



236

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः १०

(्) सिीकृलिकला ्लालग पेश भएकला भिनकला नकसला, ल्डजलाइन भिन–नकसला उपशलाखला िला सो िलाफथि ि ्केजलँा् भई 
आिशयक परेको खण्डिला पररिलाजथिन सलहि भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलार स्ैब ठीक भएको खण्डिला भलुि 
वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन उपशलाखला्े अनय आिशयक प्रलरियलाहरु परुला गरी नकसला ि्ला ल्डजलाइन सिीकृि 
गनने्छ । 

(्छ) पेश भएको नकसला, ल्डजलाइन िला अनय कलागजलािहरुिला ल्डजलाइनर्बलाट ्प ्बझुनपुनने भएिला ल्डजलाइनर्े सू् नला भए 
अनसुलार नगरपलाल्कलािला उपलस्ि भई ल्डजलाइनको ्बलारेिला वयलाखयला गनुथिपनने्छ ।

७. ्भरन िनिला्यणको सपुरररेषिण त्ला नगरपलाि्कलाद्लारला िफल्ड जलाँच 
(क) भिन लनिलाथिण्लाई भिन लनिलाथिण संलहिला ि्ला सिीकृि भएको नकसला, ल्डजलाइन अनसुलारको ्बनलाउने िखुय 

लजमििेलारी घरिनी, लनिलाथिणकिशी/ठेकेरलार ि्ला सपुररिेक्षक परलािशथिरलािलाको हुने्छ । नगरपलाल्कला्े भिन लनिलाथिण 
संलहिला ि्ला सिीकृि नकसला, ल्डजलाइन अनसुलारको लनिलाथिण कलायथि भए–नभएको लफ््ड जलँा् गनने्छ । लफ््ड जलँा् 
गरलाथि भिन लनिलाथिण संलहिला ि्ला सिीकृि नकसला, ल्डजलाइन अनसुलार नभएको पलाइएिला नगरपलाल्कला कलायलाथि्य्े 
लनिलाथिण रोककला गनने रलेख लिलभनन ्रणिला लनिलाथिणकिशी, ठेकेरलारको रिलाथि खलारेज गनने, सपुररिेक्षकको रिलाथि खलारेज 
गनने ्गलायिकला कलारिलाही गनथि सकने्छ । 

(ख) लनिलाथिण कलायथि्लाई भिन लनिलाथिण संलहिला ि्ला सिीकृि नकसला, ल्डजलाइन अनरुुपको ्बनलाउनको ्लालग घरिनी्े 
लनिलाथिण कलायथिको सपुरीिेक्षण गनथि एक जनला सपुरीिेक्षण परलािशथिरलािला प्रलालिलिक िला कमपनी रलाखनपुनने्छ । यसिो 
सपुरीिेक्षण परलािशथिरलािला कमिीिला जनु िगथिको भिन हो सो को ल्डजलाइनको ्लालग योगयिला पगुेको प्रलालिलिक िला 
कमपनी हुनपुनने्छ । नकसला सिीकृिीको ्लालग लरइने ररखलासििला नै सम्बलनिि सपुरीिेक्षकको नलाि उ््ेख गरी सो 
प्रलालिलिक िला कमपनीको हसिलाक्षर सििे रलाखनपुनने्छ । िर कुनै कलारणिश िी्िला सपुरीिेक्षक पररििथिन गनुथिपनने 
भएिला नगरपलाल्कला्लाई ल्लखि जलानकलारी लरई सपुरीिेक्षक पररििथिन गनथि सलकने्छ ।   

(ग) लिलभनन िगथिकला भिनहरुको ्लालग सपुरीिेक्षण िलापिको पलाररश्लिकको ररभलाउ िोटलािोटी रुपिला नगरपलाल्कला्े 
लनिलाथिरण गनने्छ । 

(घ) सपुरीिेक्षक्े भिन लनिलाथिण कलायथिको लनयलिि सपुरीिेक्षण गनुथिपनने्छ । िर लनिलाथिण कलायथिको सपुरीिेक्षणको 
प्रलालिलिक प्रलि्ेबरन कमिीिला लनमन ्रणिला नगरपलाल्कलािला पेश गनुथिपनने्छ । 

अ) िप्ररला्ला ्भरनको चरणहरु :
१) लप्न् ्ेभ्समिको लनिलाथिणको प्रलििेरन सपुरसट्क्र लनिलाथिणको अनिुलि ल्ने सियिला लनमन ्बिोलजिको 

कलायथिहरुको फोटोसलहिको प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ ।
१) जग खनरला ि्ला जग र जग्बनिनको ्डण्डी ्बलाँधरला । 
२) लप्रको ्डण्डी ्बलँाधरला ि्ला लप्र ख्डला गरलाथि ।
३) टलाइ्बीिको ्डण्डी ्बलँाधरला ।
४) टलाइ्बीिको ढ्लान गरेपल्छ ।

२) सपुरसट्क्र लनिलाथिणको प्रलििेरन प्रतयेक ि््लाको लनिलाथिण समपनन गरेपल्छ लनमन ्बिोलजिको कलायथिहरुको 
फोटोसलहिको प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ । 
१)  टलाइ्बीििलाल् लप्रको ्डण्डी ्बलँाधरला ।
२)  घरसमपनन भएपल्छ ।



237

स्थानीय रथाजपत्र z'Snfu08sL gu/kflnsfखण्ड ः ४ संखयथा ः १०

आ)  गलारोरला्ला ्भरनको चरणहरु : 
१)      लप्न् ्ेभ्समिको लनिलाथिणको प्रलििेरन 

सपु रसट्क्र लनिलाथिणको अनिुलि ल्ने सियिला लनमन ्बिोलजिको कलायथिहरुको फोटोसलहिको प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ ।
१)  जग खनरला ि्ला जग्बनिन र ठला्डो ्डण्डी रलाखरला ।
२)  सपुरसट्क्र लनिलाथिणको प्रलििेरन 

प्रतयेक ि््लाको लनिलाथिण समपनन गरेपल्छ लनमन ्बिोलजिको कलायथिहरुको फोटोसलहिको प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ ।
१)  लप्न् ्ेभ््बलाट िलाल् गलारो ्गलाउँरला ।
२)  घरसमपनन भएपल्छ ।

नोट : हरेक फोटो घरिनी सलहिको हुनपुनने्छ ।
(्)  नगरपलाल्कलाको भिन–नकसला उपशलाखला्े भिन लनिलाथिणको लनमनलानसुलारको सियिला लफ््डजलँा् गनने्छ । 

• भिनको ्े–आउट, जग खनने कलायथि सकेपल्छ, जगको ्लालग फुलटङ्, ्बीिहरु ियलार पररसकेपल्छ ।
• ल्ड.लप.सी. गररसकेपल्छ ।
• लनिलाथिण समपनन भइसकेपल्छ ।

(्छ) िलाल्को िीनै अिस्लािला लफ््ड जलँा्को ्लालग घरिनी्े ररखलासििला सं्गन फलारलाि अनसुलार नगरपलाल्कलािला 
लनिेरन लरन ुपनने्छ । लनिेरनको सला्िला सम्बलनिि अिस्लाको सपुरीिेक्षकको प्रलालिलिक प्रलि्ेबरन पलन सं्गन 
गनुथिपनने्छ । 

(ज) हरेक अिस्लाको प्रलालिलिक प्रलि्ेबरन नगरपलाल्कलािला प्रलाप्त भई स्ैब कुरला ठीक भएिला सो िे्लासमिको 
सपुरीिेक्षण ्बलापिको हुन आउने रकि घरिलन्े सम्बलनिि सपुरीिेक्षक्लाई भकु्लानी लरन ुपनने्छ । 

(्झ) सपुरीिेक्षक्े लिलभनन अिस्लाको प्रलालिलिक प्रलििेरन ियलार गरलाथि प्रयोग गररएको लनिलाथिण सलािग्ीको गणुसिर, 
सम्बलनिि अगंको नलाप, सलाइज आलर सिीकृि नकसला, ल्डजलाइन ि्ला भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलार भए नभएको 
उ््ेख गनुथिपनने्छ । 

(ञ) नगरपलाल्कलाको भिूी वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला्े भिन लनिलाथिण संलहिलाको कलायलाथिनियनको अनगुिन 
गनथि जनप्रलिलनलि, नगरपलाल्कलाको प्रलालिलिक, परलािशथिरलािला, लनिलाथिणकिशी, पत्रकलार ि्ला अनय सरोकलारिला्ला 
वयलक् सििेको टो्ी गठन गरी िोिलाइ् लक्लनक कलायथिरिि सञ्ला्न गनने्छ ।

(ट) भिन नकसलापलासको सपुरीिेक्षण गनने कलायथिकला ्लालग लजमििेलारी ल्ने सपुरीिेक्षण परलािशथिरलािला प्रलालिलिक िला 
कमपनी्े प्रभलािकलारी रुपिला सपुरीिेक्षण गरेको नपलाइएको खण्डिला िला सपुरीिेक्षणिला ्लापरिलाथिही गरेको 
खण्डिला पलह्ो पटक तयसिो ग्िी गरेिला सलािलानय नलसहि सलहि सपुरीिेक्षण गनने कलायथिको ्लालग ल्एको 
रकि घरिनी्लाई लफिलाथि गनथि ्गलाउने्छ । रोस्ो पटक पलन तयसिो ग्िी गरेिला िीन िलहनलासमिको अिलि्लाई 
यस नगरपलाल्कलाको भिननकसला ्गलायि अनय समपणूथि कलािकलाजिला ्बनरजे ्गलाउने्छ । सला्ै िेस्ो पटक पलन 
तयसिो ग्िी गरेको खण्डिला १ िषथिसमि यस नगरपलाल्कलाको भिन नकसला ्गलायि अनय समपणूथि कलािकलाजिला 
्बनरजे ्गलाउने्छ ।  तयसिो गरलाथि पलन ग्िी जलारी रलाखिेला कला्ो सू् ीिला रलाखी पणूथि रुपिला यस नगरपलाल्कलाको 
भिन नकसला ्गलायि अनय समपणूथि कलािकलाजिला ्बनरजे ्गलाउने्छ ।
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पररच्ेद–३

सरोकलाररला्लाहरु
८. सरोकलाररला्लाहरुको ्ूभििकला र िजमिेरलारी 
८.१ नगर सतरीर सिनरर सििितः 

 भिन लनिलाथिण संलहिला ि्ला ्बसिी लिकलास, सहरी योजनला ि्ला भिन लनिलाथिण िलापरण्डको कलायलाथिनियन एिं 
सपुरीिेक्षणको लनयलिि सिीक्षला ि्ला नगरपलाल्कला्लाई आिशयक सहजीकरण एिं पषृ्ठपोषणको लनलित्त रहेलायको 
एक प्रलालिलिक सलिलि रहने्छ । यस सलिलि्े प्र्ल्ि कलाननूको पररलि लभत्र रही कलायथि गनने्छ । सलिलिको लनयलिि 
कलायथि गनथि यस नगरपलाल्कला्े सम्बनिी सल्िला्यको कलाि गनने्छ । 
१.  नगर प्रिखु, संयोजक, शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला
२.  प्रिखु प्रशलासकीय आलिकृि, सरसय, शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला
३. ि्डला अधयक्ष िला कलायथिकलाररणी सरसयहरु िधय्बलाट रईु जनला –सरसय,  शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला
४. शहरी ल्बकलास ि्ला पिूलाथििलार शलाखला, प्रिखु - सरसय
५.  भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन  उपशलाखला, प्रिखु, सरसय सल्ि, शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला 

यस सलिलि्े आिशयकिला अनसुलार आफनो ्ैबठकिला लिशषेज् ि्ला लिषयगि कलायलाथि्यहरु्लाई आिनत्रण गनथि 
सकने्छ । यस सलिलिको कलाि, किथिवय र अलिकलार रहेलाय ्बिोलजि हुने्छ ।

क.  भिन िलापरण्ड एिं भिन संलहिला कलायलाथिनियनकला सम्बनििला अनगुिन गनुथिकला सला्ै नगरपलाल्कला्लाई 
नीलिगि िलागथिरशथिन प्ररलान गनने ।

ख.  भिन िलापरण्ड एिं भिन संलहिला कलायलाथिनियन सम्बनििला आिशयक सहजीकरण गनने । 
ग.  भिन िलापरण्ड एिं भिन संलहिला कलायलाथिनियनको लनलित्त स्लानीय लनकलायको क्षििला लिकलास कलायथिरििहरु 

िजुथििला गनथि सहयोग गनने ।
८.२ ्भरन िनिला्यण सिंहतला प्रलािरििक सििित

(१)भिन लनिलाथिण संलहिला प्रलालिलिक सलिलििला रहेलाए ्बिोलजिकला परलालिकरीहरु रहने्छन:
(क) नगर प्रिखु – संयोजक 
(ख) प्रिखु प्रशलासलकय अलिकृि – सरसय 
(ग) शहरी ल्बकलास ि्ला पिूलाथििलार शलाखला, प्रिखु - सरसय
(घ) भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन  उपशलाखला, प्रिखु- सरसय सल्ि

(२)  नेपला् सरकलार, शहरी लिकलास ि्ला भिन लनिलाथिण लिभलाग ल्डलभजन कलायलाथि्य, नलजकिला रहकेो इलञजलनयररङ्ग 
कयलामपस, भकूमप प्रलिलि रलालषट्य सिलाज नेपला् (NSET)  ि्ला अनय उपयकु् संस्लाहरु्बलाट रक्ष प्रलालिलिक 
प्रलिलनलिहरु्लाई सरसयको रुपिला आिलनत्रि गररने्छ । यो सलिलको कलाि कलािलाथिलहको ्लालग नगरपलाल्कलाको 
भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला्े आिशयक सिनिय गनने्छ । 

यो सलिलिको भलूिकला र लजमििेलारी लनमनअनसुलार हुने्छ ।
• नगरपलाल्कलािला सिीकृलिकला ्लालग पेश भएकला “क” िला “ख” िगथििला नै पनने िर अतयनि जटी् ल्डजलाइनहरुको 

्के जलँा् कलायथििला सघलाउ पयुलाथिउने ।
• नगरपलाल्कलाको अनरुोििला आिशयक परेको सियिला ल्डजलाइन जलँा्को कलायथििला िद्ि पयुलाथिउने्छ ।
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• भिन लनिलाथिण संलहिला कलायथिनियनकला अरु क्षेत्रिला पलन आिशयक प्रलालिलिक सहयोग लरने्छ ।

८.३ नगरपलाि्कलाकला प्रलािरििकको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलािला सं्गन समपणूथि सरोकलारिला्लाहरु सँग सिनिय गनने ।
• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलािला सं्गन सरोकलारिला्लाहरु जसिै घरिनी, परलािशथिरलािला, ठेकरलार, लनिलाथिणकिशी, 

सिरुलाय, जनप्रलिलनलि ्गलायि अनय सरोकलारिला्लाको ्लालग क्षििला लिकलास र अलभिखुीकरण कलायथिरिि 
सं्ला्न गनने ।

• अनिुलिको ्लालग आउने समपणूथि घरनकसला्लाई भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलार ्केजलँा् गनने ।
• ्केजलँा्को कलायथि्लाई सर् र सहज ्बनलाउन ्केल्सटको प्रयोग गनने, घरको क्षेत्रफ् अनसुलारको ्केल्सट 

ियलार पलानने र सोही अनरुुप ्केजलँा् गनने ।
• नकसलािला किजोरी भएिला घरिनी र परलािशथिरलािला्लाई ्बो्लाएर सम्झलाएर नकसला संसोिन गनथि ्गलाउने ।
• परलािशथिरलािला, ठेकरलार र लनिलाथिणकिशीको  नगरपलाल्कलािला सलू्कृि गनथि वयिस्ला गनने र प्रतयेक आल थ्िक िषथिको 

सरुुि ैईजलाजि नलिकरण गनथि ्गलाउने । 
• घरहरुको उल्ि लनिलाथिण सपुररिेक्षणको ्लालग ्केल्सट ियलार पलानने र सोही अनरुुप ्केजलँा् गनथि ्गलाउने ।

८.४ परलािश्यदलातला
८.४.१ परलािश्यदलातला (Consultancy) फि्य/वरिक् (Engineer/Sub Engineer) सूिचकृत गनु्यपनने

 नगरपलाल्कला लभत्रकला भिनहरुको नकसला ियलार गनने ि्ला नकसला सम्बनिी समपणूथि कलाि गनने परलािशथिरलािला 
(Consultancy)  फिथि/वयलक् (Engineer/Sub Engineer) सलू्कृिको ्लालग नगरपलाल्कला्े प्रतयेक िषथि 
सू् नला प्रकलाशन गरी अनसुलु् २ िला उ््ेख भए ्बिोलजिकला िलापरण्ड पगुेकला परलािशथिरलािला (Consultancy) 
फिथि/वयलक् (Engineer/Sub Engineer)  सलू्कृि ि्ला ्बलालषथिक रुपिला निीकरण गनुथिपनने्छ  । यसरी सलू्कृि 
गरलाथि ि् सलू्कृि ि्ला निीकरण रसिरु नगरपलाल्कला्े िोके ििोलजि हुने्छ ।

८.४.२ ि्डजलाइनरको नरूनति रोगरतला
“क” रग्य कला ्भरनहरु 
सट्क्र् िला भकूमप इलञजलनयर (Structural/Earthquake Engineer)- सट्क्र् िला भकूमप इलञजलनयर 
भननला्े िलानयिला प्रलाप्त शलैक्षक संस्ला िला लिश् लिद्यला्य्बलाट सट्क्र् िला भकूमप इलञजलनयररङ्गिला सनलािकोत्तर 
िह (M.Sc.िला M.E.) परुला गरेको ।

“ख” रग्यकला ्भरनहरु 
िलानयिला प्रलाप्त शलैक्षक संस्ला्बलाट ऐलच्छकको रुपिला सट्क्रसँग सम्बलनिि लिषयहरु ि्ला सट्क्रसँग सम्बलनिि 
नै प्रोजेकट गरी लसलभ् इलञजलनयररङ्गिला सनलािक िह परुला गरेको, िला िलानयिला प्रलाप्त शलैक्षक संस्ला्बलाट लसलभ् 
इलञजलनयररङ्गिला सनलािक परुला गरी कमिीिला २ िषथि भिनहरुको सट्क्र् ल्डजलाइनिला अनभुि भएको ।

“ग” रग्यको ्भरनहरु 
िलानयिला प्रलाप्त शलैक्षक संस्ला्बलाट लसलभ् िला आलकथि टेक्र् इलञजलनयररङ्गिला ल्डप्ोिला परुला गरेको ।

“ि” रग्यको ्भरनहरु 
लस.टी.इ.लभ.टी. (CTEVT) ्बलाट िलानयिला प्रलाप्त लशक्षण संस्ला्बलाट लसलभ् िला आलकथि टेक्र लिषयिला स्ब 
ओभरलसयर परुला गरेको ।
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िलाल् लिलभनन िगथिकला भिनहरुकला ्लालग लरइएकला नयनूिि योगयिला हुन ्। सो भनरला ्बढी योगयिला भएकलाहरु्े सििे 
सम्बलनिि िगथिकला भिनहरुको ल्डजलाइन गनथि सकने्छन ्।
“क” िगथिको भिनको ल्डजलाइन गनथि योगयिला पगुेकला ल्डजलाइनहरु्े “ख”, “ग” र “घ” स्ैब िगथिकला भिनहरुको 
ल्डजलाइन गनथि सकने्छन ्। तयसिै “ख” िगथिको भिनको ल्डजलाइन गनथि योगयिला पगुेकला ल्डजलाइनरहरु्े “ग” र “घ” कला 
ि्ला “ग” कला ्लालग योगयिला पगुेकला ल्डजलाइनरहरु्े “घ” कला सििे भिनहरुको ल्डजलाइन गनथि सकने्छन ्।   
सिीकृलिकला ्लालग पेश गररने ररखलासि, नकसला र ल्डजलाइन कलागजलािहरुको सला्िला अनय आिशयक कलागजलािहरुको 
अलिररक् सम्बलनिि ल्डजलाइनरको योगयिला खु् ेको प्रिलाण—पत्र पलन सं्गन गनुथिपनने्छ । परलािशथिरलािला कमपनीको 
हकिला कमपनी रिलाथिको प्रिलाण—पत्र पलन सं्गन गनुथिपनने्छ । 

८.४.३  परलािश्यतलाको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलार क््गअिग््ब Structural Design/Drawings ियलार गरी पेश गनने ।
• शलाखला्बलाट िलाग भएकला लििरण िोलकएको सियलािलिलभत्र ियलार गरी पेश गनने ।
• लनिलाथिण कलायथिहरुको प्रगलि लििरणहरु पेश गनने ।
• भिन लनिलाथिण संलहिला र सिीकृि नकसला ्बिोलजि भकूमप सरुक्षलातिक प्रलिलि अि्म्बन गरी सरुलक्षि र गणुसिरयकु् 

लनिलाथिण कलायथििला घरिनी ि्ला ठेकेरलार/्डकिशी्लाई उल्ि लनरनेशन ्र सरस््लाह लरने ि्ला लनिलाथिण कलायथिको उल्ि 
रेखरखे (Supervision)  गनने ।

• नगरपलाल्कला्बलाट ईजलाजि ल्ई सू् ीकृि हुने्लाई प्रतयेक आ.ि.को शरुुि ैनगरपलाल्कलािला ईजलाजि नलिकरण 
गरलाउने । 

• घरको संर्नला संशोेिन गनथि आिशयक भएिला संशोलिि नकसला नगरपलाल्कलािला पेश गनथि घरिनी्लाई सहयोग गनने 
।

• आिशयक ठलानी नगरपलाल्कला्े ्बो्लाएको सियिला नगरपलाल्कलािला उपलस्ि हुनपुनने  ।
• नगरपलाल्कलाप्रलि सरिै उत्तररलायी हुने । 

८.५  िनिला्यणकिगी
८.५.१  तलाि्ि प्रलाप्त िनिला्यणकिगीहरुको सचूीकृत गनने

(क) भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलारको भिन लनिलाथिण गनथिको ्लालग भकूमप प्रलिरोिी भिन लनिलाथिण सम्बनििला िलाल्ि 
प्रलाप्त लनिलाथिणकिशी िला ठेकेरलारहरुको िलात्र प्रयोग गनुथिपनने्छ । 

(ख) यसकला ्लालग नगरपलाल्कला्े समपणूथि इच्ुछक लनिलाथिणकिशी एिं ठेकेरलाहरु्लाई सिय–सियिला भकूमप प्रलिरोिी 
भिन लनिलाथिण सम्बनिी िलाल्ि उप्बि गरलाउने ्छ र सफ्िलापिूथिक िलाल्ि समपनन गननेहरु्लाई नगरपलाल्कला्े 
प्रिलाण–पत्र प्ररलान गरी लिनीहरु्लाई िलाल्ि प्रलाप्त लनिलाथिणकिशी िला ठेकेरलारको रुपिला रिलाथि गरी सू् ीकृि गनने्छ । 
यसिला सू् ीकृि लनिलाथिणकिशी िला ठेकेरलाहरु्लाई िलात्र भिन लनिलाथिण कलायथििला सं्गन गरलाउन पलाइने्छ । 

(ग) भिनको लनिलाथिणिला िलाल्ि प्रलाप्त रिलाथििला् ठेकेरलार िला कमिीिला एकजनला नलाइके लनिलाथिणकिशी हुनपुनने्छ ।
(घ) पल्छ कुनै कलारणिश पलह्े ्छनौट भएको ठेकेरलार िला लनिलाथिणकिशी्बलाट भिन लनिलाथिण गरलाउन नसलकने अिस्ला 

भएिला सोको उपयकु् कलारण सलहि नगरपलाल्कला्लाई जलानकलारी गरलाई ठेकेरलार िला नलाइके लनिलाथिणकिशी पररिथििन 
गनथि पलाइने्छ । िर यसरी पररििथिन गररने ठेकेरलार िला नलाइके लनिलाथिणकिशी पलन िलाल्ि प्रलाप्त सू् ीकृि िधये्बलाट नै 
हुनपुनने्छ । 
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(ङ) नगरपलाल्कलािला रिलाथि भएकला सू् ीकृि ठेकेरलार िला लनिलाथिणकिशीहरु्े भिन लनिलाथिण संलहिला अनसुलार ि्ला सिीकृि 
नकसला, ल्डजलाइनहरुको पणूथि पला्नला गरी भिन लनिलाथिण कलायथि गनुथिपनने्छ । कुनै भिनिला ठेकेरलार िला लनिलाथिणकिशी्े 
लनयििश िला ्लापरिलाही पिूथिक भिन संलहिलाको पला्नला नगरी िला सिीकृि नकसला र ल्डजलाइन अनरुुप नहुने 
गरी लनिलाथिण गरेको पलाइएिला लनजहरु्े गरेको ग्िीको प्रकृलि र सोको सिुलारप्रलि रखेलाएको उरलालसनिला्लाई 
आिलारिलानी लनमनलानसूलार जररिलानला ि्ला कलारिलाही गररने्छ । 
१. प्र्ि पटक भिन संलहिला िला भिन िलापरण्ड लिपरीि भिन लनिलाथिण गनने लनिलाथिणकिशी िला ठेकरलार्लाई न.पला. 

कलायलाथि्य्े िोकेको जररिलानलाको ५० प्रलिशि रलाजश् सम्बलनिि लनिलाथिणकिशी िला ठेकरलार्बलाट असु्  
गररने्छ र ्बलँाकी रकि िरिनी्बलाट असु्  गररने्छ । 

२. रोस्ो पटक पलन सोही लनिलाथिणकिशी िला ठेकरलार्बलाट भिन संलहिला िला भिन िलापरण्ड लिपरीि भिन लनिलाथिण 
गरेको पलाइएिला नगरपलाल्कला कलायलाथि्य्े िोकेको जररिलानलाको १०० प्रलिशि रलाजश् सम्बलनिि ठेकरलार्बलाट 
असु्  गररने्छ । 

३. िेस्ो पटक िला सो भनरला ्बढी पलन सोही लनिलाथिणकिशी िला ठेकरलार्बलाट भिन संलहिला िला भिन िलापरण्ड 
लिपरीि भिन लनिलाथिण गरेको पलाइएिला नगरपलाल्कला कलायलाथि्य्े िोकेको जररिलानलाको १०० प्रलिशि 
रलाजश् र सम्बलनिि लनिलाथिणकिशी िला ठेकरलार्लाई कमिीिला ६ िलहनलासमि blacklist  िला रलाखी License 
Suspense गररने्छ । तयसपल्छ पलन ग्िी रोहोयलाथििला इजलाजि पत्र खलारेज गररने्छ ।

(्) नगरपलाल्कलाको भिूी नयलाय ि्ला भिन लनयिन शलाखला्े सिय सियिला रिलाथि भएकला सू् ीकृि लनिलाथिणकिशी ि्ला 
ठेकेरलारहरुको कलायथिको अनगुिन ि्ला िू् यलंाकन गररने्छ ।

८.५.२  ठेकेदलारको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• आफू्े लजमिला ल्एको घर भकूमप प्रलिरोिी ्बनलाउनको ्लालग भिन लनिलाथिण संलहिला अनरुूप नकसलाअनरुुप कलाि 

गनने र गरलाउने ।
• नगरपलाल्कला ि्ला अनय लनकलाय्बलाट लरने भकूमप प्रलिरोिी भिन लनिलाथिण सम्बनिी िलाल्ि ल्ने र आफनो ्लालग 

कलाि गनने लनिलाथिणकिशी्लाई पलन ल्न ्गलाउने ।
• नगरपलाल्कलाको लनयिअनसुलार लनिलाथिणगनने ईजलाजि पत्र ल्ई सलू्कृि हुने र प्रतयेक आल थ्िक िषथिको सरुुि ैईजलाजि 

पत्र नलिकरण गनने ।
• लनिलाथिणकलायथिको रौरलानिला हुने ्केजलँा् र सपुररिेक्षणिला घरिनी र प्रलालिलिक्लाई सहयोग गनने ।
• लनिलाथिणकलायथिसँग सम्बलनिि समपणूथि सरोकलारिला्लाहरुसँग सिनिय गनने, लनिलाथिणकलायथिको अिलििला आउने सिसयला 

प्रलालिलिकको स््लाहिला सिलािलान गनने ।
• लनिलाथिणकलायथि सरुुहुनभुनरला पलह्ेनै घरिनीसँग सम्झौिला गनने र घर लनिलाथिणको समपणूथि ्रणिला भिन लनिलाथिण संलहिला 

अनसुलार कलाि गननेिला प्रलि्बद् हुने ।
• नगरपलाल्कला्बलाट घरिनीको ्लालग हुने अलभिखुीकरण कलायथिरिििला घरिनी्लाई सहभलागी हुन ्गलाउने ।
• घर भकूमप प्रलिरोिी ्बनलाउनको ्लालग जरुरी लनिलाथिण सलािग्ी र लनिलाथिण उपकरणिला धयलान लरने र यस ल्बषयिला 

घरिनीसँग पलन सम्झौिला गनने । 
• नगरपलाल्कलाप्रलि सरिै उत्तररलायी हुने । 
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८.५.३  ्डकिगीको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• नगरपलाल्कला ि्ला अनय लनकलाय्बलाट लरने भकूमप प्रलिरोिी भिन लनिलाथिण सम्बनिी िलाल्ि ल्ने ।
• नगरपलाल्कलाको लनयिअनसुलार लनिलाथिणगनने ईजलाजि ल्ई सलू्कृि हुने र प्रतयेक आल थ्िक िषथिको सरुुि ैईजलाजि 

पत्र नलिकरण गनने ।
• सलाईटिला उपलस्ि हुने, नकसलाअनरुुप लनिलाथिणको कलाि गनने र न्ब्ुझकेो कुरलािला प्रलालिलिकसँग स््लाह गनने ।
• आफू्े िलाल्ििला लसकेको अनसुलार कलाि गनने र घर भकूमप प्रलिरोिी ्बनलाउन आफनला सहकिशी्लाई पलन लसकलाउने 

।
• लनिलाथिणकलायथिको रौरलानिला हुने ्केजलँा् र सपुररिेक्षणिला घरिनी र प्रलालिलिक्लाई सहयोग गनने ।
• लनिलाथिणकलायथिको अिलििला आउने सिसयला ठेकरलार र घरिनी्लाई सियिला नै सलू्ि गनने ।
• नगरपलाल्कलाप्रलि सरिै उत्तररलायी हुने । 

८.६ ््मबर, इ्ेिकरििसरन, िसकिगी को ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• आफनो कलाि शरुुहुनभुनरला अगला्डीनै नगरपलाल्कलाको रोहिरिला घरिनीसँग सम्झौिला गनने र आफू्े गनने कलािको 

समपणूथि लििरण पलह्े नै सपष्ट पलानने ।
• लिजु् ी ि्ला सयलालनटरी प्रयोजनको ्लालग रलालखने पलाइपहरु कहलँा र कसरी रलाखने भनेर ्छ्फ् गनने । घरको िखुय 

संर्नला (फलाउण्ेडशन, लप्र, ्बीि) िला नपनने गरी पलाइप लिछयलाउँने ।
• घर ्बनलाउन लजमिला ल्एको ठेकरलार, घरिनी र प्रलालिलिक सँग स््लाह र सिनिय गनने ।
• नगरपलाल्कला्बलाट प्ररलान गररने िलाल्ि कलायथिरिििला सहभलागी हुने र नगरपलाल्कलाको लनयि अनरुुप सलू्कृि हुने ।
• नगरपलाल्कलाप्रलि सरिै उत्तररलायी हुने । 

८.७  िरिनीको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• नगरपलाल्कलािला घरनकसला शलाखलािला आफनो भिन लनिलाथिणको अनिुलि ल्एपल्छ िलात्र लनिलाथिणको कलाि शरुु गनने ।
• परलािशथिरलािलासँग आफनो घरको नकसला ्बनलाउने रलेख लनिलाथिण सपुररिेक्षण समि गनुथिपनने समपणूथि कलायथिको पलह्े नै 

सम्झौिला गनने  ।
• घर लनिलाथिण गनथि भकूमप प्रलिरोिी िलाल्ि ल्एको ठेकरलार र लनिलाथिणकिशी िलात्र प्रयोग गनने र लनिलाथिण गनुथिपिूथि नै 

सहिलि गनने ।
• लनिलाथिणको अनय कलाििला जरुरी समपणूथि सरोकलारिला्लािला्लासँग पलह्े नै सहिलि गनने ।
• नगरपलाल्कला्बलाट उप्बि हुने घरिनीको ्लालग अलभिखुीकरण कलायथिरिििला सहभलागी हुने ।
• भकूमप प्रलिरोिी घर ्बनलाउन जरुरी सलािग्ीको उपयकु् वयिस्ला गनने ।
• लनिलाथिण सपुररिेक्षणिला आउने प्रलालिलिक र परलािशथिरलािला सँग सिनिय गनने ।
• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियला अनसुलार भिन लनिलाथिणको फरक फरक ्रणिला नगरपलाल्कलािला जरुरी कलागजलाि 

सलहि उपलस्ि हुने ।
• प्रतयेक ्रणको अनिुलि ल्एपल्छ िलात्र अगला्डीको लनिलाथिणको कलाि शरुु गनने ।
• घरनकसला संसोिन गनथि आिशयक भएिला संसोिन गरेर नगरपलाल्कलािला पेस गनने ।

८.८  सिँिरलारको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• घरको सजथििीन गनथि ्ेब्लािला उपलस्ि रहने र आफू्लाई िकलाथि नपनने गरी घरिनी्लाई सहयोग गनने ।
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• घर लनिलाथिण गनने भनरला अगला्डी िला लनिलाथिण गनने रिििला असहििी र गनुलासो भएिला घरिनीसँग स््लाह गनने र 
सहििी नभएिला नगरपलाल्कलािला उजरुी गनने ।

८.९  जनप्रितिनििको ्ूभििकला र िजमिेरलारी
• आफनो नगर र ि्डला क्षेत्रिला ्बनने घरहरु सरुलक्षि ्बनलाउन प्रलि्बद् रहने ।
• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलाको पणूथि रुपिला अि्म्बन गनने र गरलाउने ।
• घर लनिलाथिणिला सं्गन समपणूथि सरोकलारिला्लाको क्षििला अलभ्बलृद्को ्लालग कलायथिरििहरु सं्ला्न र सहजीकरण 

गनने ।
• भिन लनिलाथिण संलहिलाको पणूथि कलायलाथिनियनिला सिथिलपि हुने र समपणूथि नगर्बलासी्लाई यसको िहतिको ्बलारेिला ्ब्ुझलाउने 

।
८.१०  नगरपलाि्कलाकला कि्यचलारीको ्ूभििकला र िजमिेरलारी

• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलािला आफनो कलाि लजमििेलारीपिूथिक गनने ।
• रिलाथि शलाखलािला ्बसने किथ्ि लारी्े घरिनी्े पेस गरेको कलागजलाि ्केल्सट अनरुुप जलँा् गनने ।
• रलाजसि शलाखलाकला किथ्ि लारी्े प्रलालिलिक्े लहसला्ब गरे अनसुलार रलाजसि ल्ने ।
• सजथििीनको कलाि्लाई सर् र सहज िररकला्े कसै्लाई िकलाथि नपनने गरी समपनन गनने ।
• घरनकसला शलाखलाकला प्रलालिलिक्े भिन लनिलाथिण संलहिला अनरुुप नकसलाको ्केजलँा् गनने ।
• भिन लनिलाथिण अनिुलि प्रलरियलािला प्रतयक्ष सं्गन नहुने किथ्ि लारी्े पलन घर लनिलाथिण गनथि ्लाहलाने घरिनी्लाई 

नकसलापलास गनथि अलभपे्रररि गनने ।
• नगरपलाल्कला्े गनने समपणूथि िलाल्िको कलायथिरिििला सहभलागी हुने र सम्बलनिि सरोकलारिला्ला्लाई पलन सहभलागी 

हुन आिनत्रण गनने ।
९.    ऐनसगँ फरक िलानरतला ्भएिला सरत: खलारेज हुने :

स्लालनय सरकलार सं्ला्न ऐन , २०७४ को रफला २७ रलेख ४५ समि घर नकसला सम्बनिी िोलकएकला कलाननुी 
प्रलाििलानहरु्लाई पणूथिि पला्नला गनुथिपनने्छ l ऐनको  प्रलाििलानसँग ्बलाल्झने अिस्लािला यस कलायथिलिलििला उ््ेलखि 
सम्बलनिि प्रलाििलानहरु लनसकृय हुने्छ l

अनुसिूच १
अनुसिूच–१: ्भरन िनिला्यण अनुिितको दरखलासत फलारलाि

१.१ दरखलासत फलारि
    शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्र लनिलाथिण हुने भिन ि्ला संर्नलाहरु भकुमप प्रलिरोलि लनिलाथिण गनथिकला लनलिक् 
सम्बलनिि घर लनिलाथिण गरलाथि आिशयक पनने समपणुथि जलानकलारी (नगरपलाल्कलाको नकशलापलास प्रलरियला,आिशयक लनिेरनहरुको 
निनुला, लिलभनन सरोकलारिला्लाहरुसंग गनपुनने सम्झौिलाकला निनुलाहरु,भकुमप प्रलिरोलि ेघर िनलाउने िररकला, लनिलाथिण सलािलाग्ी 
गणुसिर जला् गनने िररकलाहरु, आलर) उप्बि गरलाउन नगरपलाल्कलाको प्रलि ररखलासि फलारि कलायलाथि्यिला रलालखने्छ ।
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अनुसिूच २
अनुसिूच २.१ नकसलापलासकला ्लािग पेश गनु्यपनने कलागजलातहरु 

२.१.१ नरलँा नकसलापलास त्ला िनिला्यण इजलाजतकला ्लािग 
• लनिलाथिण गररने भिनको नकसला (न. पला. द्वलारला िोलकएको ढलाँ्लािला) – नयनूिि २ प्रलि ।
• सट्क्र् ल्डजलाइन ररपोटथि – नयनूिि २ प्रलि ।
• जगगलािनी प्रिलाण पजूलाथिकला प्रिलालणि प्रलिल्लप – १ प्रलि ।
• ्ला् ुआल थ्िक िषथिको एलककृि समपलि कर/घरजगगला कर िला िला्पोि लिरेको रलसरको प्रलिल्लप १–१ प्रलि 
• नेपला्ी नलागररकिला प्रिलाणपत्रको प्रलिल्लप – १ प्रलि ।
• लकत्तला न. सपष्ट भएको प्रिलालणि नलापी नकसला – १ प्रलि ।
• भिन नकसला ियलार गनने परलािशथिरलािला नगरपलाल्कलािला रिलाथि भएको प्रिलाण–पत्रको प्रलिल्लप – १ प्रलि ।
• नकसलापलास ि्ला लनिलाथिण इजलाजिको ्लालग िनजरुीनलािलाको हकिला ि्डला अधयक्ष िला सम्बनिीि टो्कला 

नयनूिि लिन जनला भर«भ्लारिीको रोहिरिला िनजरुीनलािला गरेको पत्र र िनजरुीनलािला लरने ल्ने र्ैुबको नेपला्ी 
नलागररकिलाको प्रिलाण–पत्रको एकएक प्रलि प्रलिल्लप पेश गनुथिपनने्छ । 

• िलारेश रलालख नकसलापलास गनने भएिला िलारेशनलािलाको सला्िला िलारेशको नेपला्ी नलागररकिलाको प्रिलाण–पत्रको 
प्रलिल्लप एक प्रलि । 

• पलासपोटथि सलाइजको फोटो – १ प्रलि । 
• जगगला रलजषटे्शन र ििसकुको प्रलिल्लप – १ प्रलि । 

२.१.२  सलािरक ्भरन ्भतकलाइ पुनः िनिला्यण, ्प ्भरन िनिला्यण त्ला त्ला ्प गन्यकला िनिित्त 
• सलालिक भिन भतकलाइ पनुः लनिलाथिण गनथिकला ्लालग नयलँा नकसलापलास ि्ला लनिलाथिण इजलाजिको ्लालग आिशयक  

कलागजलािहरु ।  
• ्प भिन लनिलाथिण ि्ला ि्ला ्प गनथिकला लनलित्त

(१) यस अलघ पलास गरेकला सलालिक भिनको नकसला (सिै ि्लाको प्लान ्लारैलिरको एल्भसेन, सिै भनरला 
अग्ो भलाग्बलाट लखल्एको सेकसन् एल्भसेन, सलाइट प्लान र सट्क्र ल्डजलाइन नकसला) – १ प्रलि ।

(२) लनिलाथिण समपनन/आलंशक समपनन प्रिलाणपत्रको प्रलिल्पी – १ प्रलि ।
(३) ्ला् ूआ.ि.समिको कर लिरेको रलसरको प्रलिल्पी – १ प्रलि ।
(४) घरको फोटो – १ प्रलि ।

२.१.३  ्लानला फेनने त्ला िोह्डला फेनने समबनििला 
• फेनथि प्रसिलाि गररएको ्छलानलाको प्रसिलालिि प्लान िला िोह्डलाको सला्सला्ै सलाल्बक भइरहको ्छलानलाको प्लान िला 

िोह्डला पलन पेश गनुथिपनने्छ ।
२.१.४ कमपलाउण्ड िला् ्गलाउने, अस्लायी लनिलाथिण गनने ि्ला अनय प्रलाििलानहरुको सम्बनििला 

• कमपलाउण्ड िला् ्गलाउने, अस्लायी लनिलाथिण गनथिको ्लालग नकसला पलास ि्ला लनिलाथिण सम्बनिी इजलाजि लरने 
प्रकृयला सम्बनििला भिूी नयलाय ि्ला भिन लनयिन शलाखला्बलाट जलानकलारी ल्न सलकने्छ । 

• अनय कलागजलािहरुको हकिला नयलँा नकसला पलास ि्ला लनिलाथिण इजलाजिको ्लालग आिशयक पनने सिै कलागजलािहरु 
पेश गनुथिपनने्छ । 
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२.१.५  नकसला नलािसलारी गन्य आरशरक कलागजलातहरु 

(क) नकसला नलािसलारी गररपलाउँ भनने वयहोरलाको घरजगगलािनीको लनिेरन, 
(ख) जगगलािनी प्रिलाणपजूलाथिको प्रलिल्पी – १ प्रलि
(ग) सम्बलनिि िला्पोि कलायलाथि्य्बलाट हक हसिलानिरण भएको कलागजलािको प्रलिल्पी – १ प्रलि
(घ) नगरपलाल्कला्बलाट जलारी गरीएकला सकक् प्रिलाणपत्रहरु  – स्ैब
(ङ) नगरपलाल्कला्बलाट आिसयक ठलालनएकला अनय कलागजलािहरु
नकसला पलास प्रलरियलाको ् लालग लकलनएको फलारलाििला िला्ी उ््ेलखि आिशयक कलागजलािहरुको लििरण पलन लरइएको 
हुन्छ । लय आिशयक कलागजलािहरु पलन ररखलासि फलारिसँगै नगरपलाल्कलािला ्ब्ुझलाउन ुपनने हुन्छ ।

२.१.६  परलािश्यदलातला (Consultancy) फि्य/वरिक् (Engineer/Sub Engineer) सिूचकृत गन्य आरशरक 
कलागजलातहरु

१. परलािशथिरलािला (Consultancy) फिथिको हकिला
क) सस्ला रिलाथिको प्रिलाण—पत्र – १ प्रलि
ख) स्लाई ्ेखला नं. िला िू् य अलभ्बलृर कर रिलाथिको प्रिलाण—पत्र – १ प्रलि
ग) कर ्कु्लाको प्रिलाण—पत्र – १ प्रलि
घ) वय्बसलालयक इजलाजि—पत्र – १ प्रलि
ङ) नगरपलाल्कला्े िोके ििोलजिको रसिरु लिरेको रलसरको प्रलिल्लप – १ प्रलि
्) सं्गन किथ्ि लाररहरु (प्रोपलाईटर,ईलनजलनयर/ओभरलसयर) को नेपला्ी नलागररकिला प्रिलाणपत्रको प्रलिल्लप, 

शलैक्षक योगयिलाको प्रिलाणपत्रको प्रलिल्लप र रसिलाखिको निनुला – (१ – १) प्रलि
्छ) कला्ो सु् ीिला नरहकेो सिघोषणला
ज) परलािशथिरलािला (Consultancy) फिथि अलनिलायथि भयलाटिला रिलाथि हुनपुनने्छ ।

२.२ नकसलाको ढलँाचला र निूनला
    नकशलाको  ढलाँ्ला र निनुला नगरपलाल्कला ्बलाट प्ररलान गररने घरिनी प्रलि ररखलासि फलारि अनसुलार नै हुने्छ । 
२.३ ्भरनको सरंचनलातिक ि्डजलाईन प्रितरेदनको ढला“चला र निूनला

   भिनको संर्नलातिक ल्डजलाईन प्रलििेरनको ढला“्ला र निनूला नगरपलाल्कला्े िोके ्बिोलजिको हुने्छ र सो को 
सम्बनिी लििरण भिुी नयलाय ि्ला भिन लनयिन शलाखलािलाट प्रलाप्त गनथि सलकने्छ । भिनको संर्नलातिक ल्डजलाईन 
प्रलििेरन िला लनमनल्लखि लििरणहरु अलनिलायथि रुपिला सिलािेश हुनपुनने ्छ ।

्भरनको सरंचनलातिक ररपोट्यको ढलँाचला (क र ख रग्यको ्लािग)
A Report of Detailed Structural analysis including the following should be submitted along 
with architectural and structural drawings. 

• Designer should be consistent while using Building codes(either NBC or IS or other 
codes). NBC is strongly recommended.

• Building Plan and Sectional Elevation
• General site information such as geography, soil type and bearing capacity of soil. 
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• Load Calculation. 
• Load patterns, load cases and load combinations.
• Seismic weight and Base shear calculation.
• Response Spectrum Analysis for irregular buildings.
• Analysis results and verifications
• Design methodology and required information. 
• Manual design of critical members (Critical Column and Critical Beam).
• Manual Design of Slab, Staircase, Foundations and other additional structural members if 

provided. 
• Check for soft and weak story( if building contains open storey or provided with shutters). 
• Check for torsion. 
• Check for storey drift.
• Check for strong column weak beam with overided file.
• And other information that are required for earthquake resistance design and thought 

necessary by the designer.
• Software analysis model with file extension .s2k for SAP or .e2k for ETABS (text file) 

should be emailed at official mail address of  “Land Management and Building Regulation” 
Sub branch, Shuklagandaki Municipality along with other documents.

• Detailing of structural members (Column, Beam, Slab, Foundation, Design ) should be 
provided in design report.

२.४ िजरो टेिकनक् प्रितरेदनको ढलँाचला र निूनला
   लजयो टेलकनक् प्रलििेरनको ढलँा्ला र निनूला नगरपलाल्कला्े िोके ्बिोलजिको हुने्छ र सो  सम्बनिी लििरण भिुी 
नयलाय ि्ला भिन लनयिन शलाखलािलाट प्रलाप्त गनथि सलकने्छ, लजयो टेलकनक् प्रलििेरनको ढलँा्ला र निनूला िला लनमनल्लखि 
लििरणहरु सिलािेश हुनपुनने्छ ।
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अनुसिूच ३ :
्भरन िनिला्यण अनुिित समबनिी दसतुर

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला भिन लनिलाथिण अनिुलि सम्बनिी रसिरु नगरसभला्े लनणथिय गरेको “शकु्लागण्डकी 
नगरपलाल्कलाको आल थ्िक ऐन,२०७८” अनसुलार हुने्छ।

अनुसिुच–४:
्भरन िनिला्यण अनुिित र िनिला्यण कलार्यको जलँाच गनने चेकि्सट र िनदनेिशकला

४.१ नकसला र ि्डजलाईन जलँाच गनने चेकि्सट र िनदनेिशकला 
Following documents shall be submitted to building permit section of municipality at the time 
of Building permit. 

A) Documents to be Submitted at Registration desk
Table 1: Checklist for Required Documents at Registration desk

S.N. Documents
Status

A B C D
A. Legal Documents to be submitted by House owner
1 Landowner certificate ü ü ü ü
2 Unified income tax clearance certificate ü ü ü ü
3 Certified copy of blueprint map ü ü ü ü
4 Copy of citizenship of house-owner ü ü ü ü
5 Copy of registration of land ü ü ü ü
6 Contract paper between house-owner and mason/ 

contractor ü ü ü ü

7 Contract paper between Engineering firm or consultant 
and house owner ü ü ü ü

B. Legal Documents to be submitted by Designer/ Consultant
1 Nepal Engineering Council (NEC) license of Engineer-in-

charge. ü ü ü ü

2 Registration of the engineering firm ü ü ü ü
3 Copy of citizenship of Engineer-in-charge ü ü ü ü
4 Tax clearance certificate of Engineering firm ü ü ü ü

B) Documents to be submitted at Technical Desk 
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C) Table 2: Checklist for Required Documents at Technical desk

A.
Technical Documents to be submitted by Designer/ 

Consultant
Status

A B C D
1 Architectural Drawings ü ü ü ü
2 Structural Drawings ü ü ü ü
3 Soil and Geo-Technical Report ü
4 Analysis and Design Report ü ü
5 Soft Copy of Analysis File ü ü
6 Building Permit Forms
6.1 Architectural Details Form ü ü
6.2 Structural Details Form ü ü ü

४.२   भिन लनिलाथिण कलायथिको परलािशथिरलािला्े ियलार गनने स््गि प्रलििेरनको ढलाँ्ला र निनूला
लप्न््ेभ्समिको लनिलाथिणको सपुररिेक्षक प्रलििेरन 
घरिनीको नलाि/ठेगलानला
नकशलारिलाथि नं
कनस्टेनसीको नलाि
लनिलाथिणकिशी/ठेकेरलार

लप्रिला्ला घर
फोटो र फोटोको लििरण कैलफयि

o घरको नकशलाि्ला घर लनिलाथिण गरलाथि धयलानलरनपुनने कुरला 
o नकशलापलास प्रलरियलाको ्बलारेिला 
o लनिलाथिण सलािलाग्ीको गणुसिरको ्बलारेिला 
o घरिनी, लनिलाथिणकिशी, सपुरीिेक्षक को रलालयति 
o ………………………………… 
o …………………………………

घरिनी्लाइ परलािशथि ि्ला घरलनिलाथिण सम्बनिी 
अलभिखुीकरण

o ्ेभ्ि्लाकुनलालि्लाउने 
o घर ्बनलाउने क्षेत्रको लसिलाङ्कन 
o लप्रको Centering 
o ………………………………… 
o …………………………………
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्ेआउट गनने सियिला

o जगको ्म्बलाई, ्ौ्डलाई र गलहरलाई
o सोल्ङ
o लप लस लस को अनपुलाि
o ्डण्डीको संखयलाि्ला रलाखकेो िररकला
o जग ल्बििला ्डण्डीको संखयलाि्ला रलाखकेो िररकला

जग खनरलाि्ला जग र जग्बनिनको ्डण्डी ्बलँाधरला
फोटो र फोटोको लििरण कैलफयि

o लप्रको ्डण्डीको संखयला र िोटलाई
o लप्रको ्डण्डी खलपटंरला
o ररङको सलाइज, हुक, ररुी
o जगिलालप्रको ्डण्डीको anchorage
o …………………………………
o …………………………………

लप्रको ्डण्डी ्बलँाधरलाि्लालप्र ख्डला गरलाथि
o कंलरिटको अनपुलाि
o ढ्लानको सलाइज र आकलार
o ढ्लान खलँारकेो िररकला र भलाइब्टेरको प्रयोग
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

जग ि्लाजग्बनिन र लप्न््ेभ्समि लप्र ढ्लान गरलाथि
o ्डण्डीको संखयला र िोटलाई
o ्डण्डीको anchorage
o ्डण्डी खलपटंरलाको स्लान र ररूी
o ररङको सलाइज, हुक, ररूी
o …………………………………
o …………………………………

टलाइल्बिको ्डण्डी ्बलँाधरला
o कंलरिटको अनपुलाि
o ढ्लानको सलाइज र आकलार
o ढ्लान खलँारकेो िररकला र भलाइब्टेरको प्रयोग
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

टलाइल्बिको ढ्लान गरलाथि
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गलारोिला्ला घर   
फोटो र फोटोको लििरण कैलफयि

o घरको नकशलाि्ला घर लनिलाथिण गरलाथि धयलानलरनपुनने कुरला
o नकशलापलास प्रलरियलाको ्बलारेिला
o लनिलाथिण सलािलाग्ीको गणुसिरको ्बलारेिला
o घरिनी, लनिलाथिणकिशी, सपुरीिेक्षक को रलालयति
o …………………………………
o …………………………………

घरिनी्लाइ परलािशथि ि्ला घरलनिलाथिण सम्बनिी 
अलभिखुीकरण

o ्ेभ्ि्लाकुनलालि्लाउने
o घर ्बनलाउने क्षेत्रको लसिलाङ्कन
o लप्रको Centering
o …………………………………
o …………………………………

्ेआउट गनने सियिला
o जगको ्म्बलाई, ्ौ्डलाई र गलहरलाई
o सोल्ङ
o लप लस लस को अनपुलाि
o जग्बनिनिला ्डण्डीको संखयला ि्ला रलाखकेो िररकला
o ठला्डो ्डण्डीको सलाइज र  रलाखकेो िररकला
o …………………………………
o …………………………………

जग,जग्बनिन  र ठला्डो ्डण्डी ्बलँाधरला 
o गलारो ्गलाउने िररकला –रलँािीिला सटेप
o िस्लाको अनपुलाि
o …………………………………
o …………………………………
…………………………………

लप्न््ेभ्समिगलारो ्गलाउँरला
o कंलरिटको अनपुलाि
o ्डण्डीको सलाइज, संखयला
o ्बनिनको िोटलाई
o …………………………………
o …………………………………

ल्ड.लप.लस ्बनिन
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नलाि र सही
………………… …………………………… ……………………………
      घरिनी         ठेकेरलार            सपुररिेक्षक

नोटः हलात्तीपलाइ्े, टलाई ल्बि ल्डटे्, ्रुी, लप्रको ्डन्डी, ल्नटे्, लस्, लसट् िेण्ड र ्छिको र्ड आउने गरी फोटो 
अलनिलायथि ्छ । 
सपुरसट्क्र समिलनिलाथिणको सपुररिेक्षकप्रलििेरन
घरिनीको नलाि/ठेगलानला
नकशलारिलाथि नं
कनस्टेनसीको नलाि
कलािरलारको नलाि

लप्रिला्ला घर 
फोटो र फोटोको लििरण कैलफयि

o लप्रको ्डण्डीको संखयला र िोटलाई
o लप्रको ्डण्डी खलपटंरला
o ररङको सलाइज, हुक, ररूी
o जगिलालप्रको ्डण्डीको anchorage
o …………………………………
o …………………………………

टलाइल्बि िलाल्बििलाल्को लप्रको ्डण्डी ्बलँाधरला
o कंलरिटको अनपुलाि
o ढ्लानको सलाइज र आकलार
o ढ्लान खलँारकेो िररकला र भलाइब्टेरको प्रयोग
o …………………………………
o …………………………………

लप्र ढ्लान गरलाथि
o गलारो ्गलाउने िररकला –रलँािीिला सटेप
o िस्लाको अनपुलाि
o ्बनिनको िोटलाइ, ्डण्डीको सलाइज, लप्रिला कनेकसन
o .................................................
o ................................................

गलारो ि्ला ्बनिन रलाखरला
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o फिलाथिको सलाइज, िोटलाई, ्ेभ्, सपोटथि
o .................................................
o .................................................
o .................................................
o .................................................

स्यला्ब र ल्बिको फिलाथि रलाखरला
o ्डण्डीको संखयला र िोटलाई
o ्डण्डीको anchorage
o ्डण्डी खलपटंरलाको स्लान र ररूी
o ररङको सलाइज, हुक, ररूी
o ल्बि लप्र जोनशीिला ररङ
o ल्बि लप्र जोनशीिलाल्बिको ्डण्डी रलाखकेो िररकला
o …………………………………
o …………………………………

स्यला्ब र ल्बिको ्डण्डी रलाखरला
o कंलरिटको अनपुलाि
o ढ्लानको सलाइज र आकलार
o ढ्लान खलँारकेो िररकला र भलाइब्टेरको प्रयोग
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

स्यला्ब र ल्बिको ढ्लान 
o गलारो्लाई ७लरन समि सकुन नलरने
o ढ्लान्लाई २१ लरन समि सकुन नलरने
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

कयरुरङ गरलाथि
 
गलारोिला्ला घर   
फोटो र फोटोको लििरण कैलफयि
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o गलारो ्गलाउने िररकला –रलँािीिला सटेप
o िस्लाको अनपुलाि
o गलारोको Bond
o झयला् ढोकलाको स्लान र सलाइज
o झयला् ढोकलाको सलाइ्डिला ठला्डो ्डण्डी
o .................................................
o ................................................
o …………………………………

लप्न््ेभ्िलाल्गलारो ्गलाउरला
o ्डण्डीको सलाइज, संखयला
o ्बनिनको िोटलाई
o कंलरिटको अनपुलाि
o .................................................
o .................................................
o .................................................

कनथिर लसट्, लस् र ल्नटे् ्बनिन
o फिलाथिको सलाइज, िोटलाई, ्ेभ्, सपोटथि
o …………………………………
o …………………………………
o …………………………………

स्यला्ब र स्यला्ब्बनिनको फिलाथि
 o कंलरिटको अनपुलाि

o ढ्लानको सलाइज र आकलार
o ्डण्डीको संखयला, रलाखने िररकला 
o ररङको सलाइज, हुक, ररूी 
o ढ्लान खलँारकेो िररकला र भलाइब्टेरको प्रयोग 
o …………………………………

स्यला्ब र स्यला्ब्बनिनको ढ्लान
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o कंलरिटको अनपुलाि
o ्डण्डीको सलाइज, संखयला
o ्बनिनको िोटलाई
o ...................................
o ..................................

ल्ड.लप.लस ्बनिन

नलाि र सही
………………… …………………………… ……………………………
      घरिनी         ठेकेरलार           सपुररिेक्षक

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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 अलभ्ेलखकरण समिनिी कलायथिलिलि, २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः ११              ििित ः २०७८/११/०४

शुक्लागण्डकी नगरपलाि्कला, ्भरन अि्भ्ेिखकरण समरनिी कलार्यिरिि, २०७८
शकु्लागण्डकी  क्षेत्रलभत्र सलाल्बकिला लनिलाथिण भएकला र  नकशलापलास नगरी ि्ला ्प भएकला भिनहरुको अलभ्ेलखकरण 
गरर भिन अलभ्ेलखकरणको प्रिलाण–पत्र जलारी गनने कलायथि्लाई सर्, वयिलस्ि र ् प प्रभलािकलारी ्बनलाउन नगर सभला्बलाट 
पलाररि भिन अलभ्ेलखकरण समिनिी, कलायथिलिलि २०७८, स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐन, २०७४ को रफला १०२ (२) 
्बिोलजि शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रशलासलकय कलायथिल्बलि  गनने ऐनको रफला (४) ्बिोलजि यो कलायथिल्बलि ्बनलाई 
जलारी गररएको ्छ ।

पररच्ेद–१
प्रलारिम्भक

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भ : 
(१) यस कलायथिलिलिको नलाि “शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला भिन अलभ्ेलखकरण सम्बनिी कलायथिलििी, २०७८ ” 

रहकेो्छ ।
(२) यो कलायथिलिलि नगरसभला्बलाट पलाररि गरर स्लालनय रलाजपत्रिला प्रकलाशन भएको लिलिरखेी ्लाग ुगररने्छ ।

२. परर्भलाषला : लिषय िला प्रसङ्ग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस कलायथिलिलििला :–
(क) “आिशयक कलागजलाि” भननला्े भिन अलभ्ेलखकरण गनथि पेश गनुथिपनने भिन समिद् कलागज प्रिलाण्लाई 

सम्झनपुरथि्छ ।
(ख) “नकसलािला्ला” भननला्े घरिनी सम्झन ुपरथि्छ ।
(ग) “कनस्टेनसी” भननला्े “शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला िला रिलाथि भएकला भिनको नकसला ल्डजलाइन गनथि सलु्कृि भई 

अनिुलि प्रलाप्त कनस्टेनसी्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(घ) “ितकला्ीन िलापरण्ड” भननला्े भिन लनिलाथिण गनथि अनिुलि ल्एको लिलि िला भिन लनिलाथिण गरेको लिलििला ्लाग ू

भएको भिन लनिलाथिण सम्बलनि िलापरण्ड्लाई सम्झनपुरथि्छ ।
(्)  “भिन अलभ्ेलखकरण” भननला्े आफनो हक भोग र सिलालितिको जगगलािला लनिलाथिण भसैकेको भिनको नलापजलँा् 

गरी /अलभ्ेलखकरण गनने कलायथि ्लाई सम्झनपुरथि्छ ।
(्छ)  “नगर कलायथिपलाल्कला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला, नगर कलायथिपलाल्कला्लाई सम्झनपुरथि्छ ।
(ज)  “भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र” भननला्े भिन नगरपलाल्कलािला अलभ्ेलखकरण भएको प्रिलालणि गनने 
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प्रिलाणपत्र्लाई सम्झनपुरथि्छ ।

(्झ)  “प्रलारलमभक प्रलालिलिक प्रलििेरन” भननला्े प्रलालिलिक्बलाट भिन लनिलाथिण भएको स््को अि्ोकन, नलापजलँा् 
गरी पेश गरेको सके् िला ल्लखि वयहोरला िला आिशयकिलानसुलार रिुै प्रकृलिको लििरण उ््ेलखि प्रलििेरन्लाई 
सम्झनपुरथि्छ ।

(ञ)  “प्रिखु” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु्लाई सम्झनपुरथि्छ ।
(ट)  “िलापरण्ड” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला भिन लनिलाथिण सम्बलनि ितकला्ीन िलापरण्ड सम्झनपुरथि्छ ।
(ठ) “प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्लाई 

सम्झन ुपरथि्छ ।
(्ड) “ नगरपलाल्कला ” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(ढ) “ि्डला अधयक्ष” भननला्े सम्बलनिि ि्डलाको ि्डला अधयक्ष्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(ण) “ि्डला सलिलि”भननला्े सम्बलनिि ि्डलाको ि्डला सलिलि्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(ि) “सभला” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको नगर सभला्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(्) “सजथिलिन” भननला्े भिन लनिलाथिण सम्बनििला सम्बलनिि जगगला, ्बलाटो, संलियलार आलर लिषयिला सम्बलनिि 

ि्डलाकला जनप्रलिलनलिको रोहिरिला कमिीिला ५ जनला स्लानीयको सपष्ट भनलाइ सिलािेश गरी गररएको कलागज 
सम्झन ुपरथि्छ ।

(र) “एकलाघरको वयलक्” भननला्े नकसलािला्लासँग एकलासंगो्िला ्बसने पररिलारकला अनय सरसय्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(ि) “श्सेिला” भननला्े भिन लनिलाथिणसँग सम्बलनिि जगगलाको अलभ्ेख्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।
(न) "As Built Drawing" भननला्े अलभ्ेलखकरण प्रयोजनकला ्लालग पेश हुन आएको घरको सलाईट प्लान, 

्ोकेसन प्लान, प्लान, ईल्भसेन, भयलाथिङ भए भयलाथिङ्बलाट नभए कुनै एक ठलाउँ्बलाट कलालटएको रिस सेकसन 
ईल्भसेन, Opening लििरण,  सेपटी टंकी, सपष्ट रलेखने सलू्कृि कनस्टेनसी िलाफथि ि लनिलाथिण गररने िला 
नगरपलाल्कला्े िोकेको अनय प्रलालिलिक्बलाट लनिलाथिण  हुने घरको नकशला्लाई सम्झन ुपरथि्छ ।

पररच्ेद –२
्भरन अि्भ्ेिखकरण समबनिी वररस्ला

(१)  यस शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको पला्ौ ँनगरसभलाको लनणथिय पचिलाि प्रलरियलािला आएकला लनिेरनको  प्रलरियला 
अगलाल्ड ्बढलाउन र प्रकृयलािला नआएकला लनिलाथिण भएकला भिनहरुको अलभ्ेखीकरणको ्लालग यो कलायथिल्बलि 
जलारी गररएको ्छ । 

 (२) अलभ्ेलखकरण लनिेरन रिलाथि गनुथिपनने : शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला क्षेत्रलभत्रको कुनै स्लानिला भिन 
अलभ्ेलखकरण गनथि ्लाहने वयलक््े कनस्टेनसीिलाट As Built Drawing गरलाई, नगरपलाल्कलाको रलाजसि 
शलाखलािला भिन अलभ्ेलखकरण ररखलासि फलारि रसिरु ्ब्ुझलाई ररखलासि फलारि खररर गनुथिपनने्छ, र भिन 
अलभ्ेलखकरण ररखलासि फलारििला रहकेो लन्ेबरन भरी भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखलािला रिलाथिकला 
्लालग पेश गनुथिपनने्छ । भिन अलभ्ेलखकरणको ्लालग ररखलासि लररला अनसुलू् १ िला उ््ेख गरे ्बिोलजिकला 
कलागजलात्रहरु पेश गनुथिपनने्छ । 

(३)  पेश हुनआएको नकशला रिलाथि, अनसुलू् १ िला उ््ेलखि कलागजलािहरुको जलँा् गरी प्रलालिलिक पक्षको जलँा् भलुि 
वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला्बलाट गनुथिपनने्छ ।
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(४) उक् पेश हुनआएको As Built Drawing भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला्बलाट जलँा् भई 

ितकला्ीन िलापरण्ड जलँा् गरी रिलाथि भएको As Built Drawing सम्बनिी कलागजलाि प्रलरियला अगला्डी ्बढलाउन 
सलाि लरनको रला्बी ल्बरोिको सु् नला (सलियलारको नलाििला) जलारी गनुथिपनने्छ ।

 (५) भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन शलाखला्बलाट नकसला फलाय् कलायलाथि्यको किथ्ि लारी िला समिलनिि नकसलािला्ला 
िला एकलाघरको वयलक् िलाफथि ि ्सम्बलनिि ि्डला कलायलाथि्यिला पठलाउनपुनने्छ । यसरी पठलाइएको नकसला फलाय् जस्े 
्बलु्झल्एको हो सो वयलक्को रेक्डथि अधयलािलिक गरी रलाखनपुनने्छ । ि्डलािला फलाय् प्रलाप्त भएको लिलि्े िीन 
लरनलभत्र लनिलाथिण भएको भिन्बलाट संलियलार कसै्लाई िकलाथि पनने भए आफू्लाई िकलाथि परेको लििरण खु् लाई आठौ 
औ लरनलभत्र उजरु गनथि आउन ुभनी सिै संलियलार्लाई सू् नला लरनपुनने्छ । यलर संलियलार फे्ला नपरे िला मयलार ्बझुन 
निलाने तयसिला संलियलारको घररै् ो, ि्डला कलायलाथि्य र भिन लनिलाथिण भएको ठलाउँिला सिै्े रखेने गरी मयलार सू् नला 
टलँास गनुथिपनने्छ । मयलार सू् नला टलँास गरलाथि कलमििला एक जनला सम्बनिीि ि्डलाको जनप्रलिलनिी सलहि कमिीिला लिन 
जनलाको रोह्बरिला गनुथिपनने्छ ।

(६) संलियलारको नलाििला सू् नला जलारी भएको लिलि्े आठौ औ लरन लभत्र संलियलारको रलालि/लिरोि नपरेिला मयलार 
नलाघकेो लिन लरनलभत्र कलायलाथि्य्े िोकेको प्रलालिलिक खलट स््गि जलँा् सजथिलिन िू् ु् कला गनुथिपनने्छ । 
यसरी जलँा् गरलाथि ररखलासििला उ््ेख भए ्बिोलजि भिन लनिलाथिण भएको वयहोरला सपष्ट उ््ेख गनुथिपनने्छ । 
यलर िोलकएको मयलारलभत्र संलियलारको उजरुी परेिला उजरु परेको लिलि्े िीन लरनलभत्र उजरु सलहिको नकसला 
फलाय्  नगरपलाल्कलािला पठलाउनपुनने्छ । उजरुी सम्बनििला भिन अलभ्ेलखकरण गनने  लनणथिय भएिला भिन 
अलभ्ेलखकरण प्रलरियला जनु ्रणिला स्लगि भएको ्छ सोही ्रण्बलाट अलघ ्बढ्ने्छ ।

(७) उपरफला (६) ्बिोलजि स््गि जलँा् गनने प्रलालिलिक्े भिन लनिलाथिण सम्बनिी प्र्ल्ि िलापरण्ड ्बिोलजि भिन 
लनिलाथिण गनथि लि्ने/नलि्ने कुरलाको अलिररक् सजथिलिनिला उपलस्ि भएकला वयलक्हरु्े िु् ु् कलािला उ््ेलखि 
ल्बषयहरु सििे खु् लाई सजथिलिन िु् ु् कला ियलार गरी ७ (सलाि) लरन लभत्र प्रलििेरन पेश गनुथिपनने्छ । सजथिलिन 
िु् ु् कला ि्डला अधयक्ष िला िोलकएको ि्डला सरसयको रोहिरिला गनुथिपनने्छ ।

(८) उपरफला (७) ्बिोलजि पेश भएको फोटो सलहिको स््गि सजथिलिन प्रलििेरन फलाय्िला सं्गन गरी ि्डला 
कलायलाथि्य्े खटलाएको किथ्ि लारी िला नकसलािला्ला िला एकलाघरको वयलक् िलाफथि ि भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाण 
पत्रको ्लालग नगरपलाल्कलािला पठलाउनपुनने्छ । 

(९) उपरफला (८) ्बिोलजि नगरपलाल्कलािला आएको As Built Drawing फलाय् भलुि वयिस्लापन ि्ला 
भिन लनयिन शलाखलािला प्रलाप्त भएपल्छ आिशयक रलेखए समिलनिि प्रलालिलिकिलाट पनूः ्केजलँा् गरी भिन 
अलभ्ेखीकरण सम्बलनि वयिस्ला भए ्बिोलजि नभए  भिन अलभ्ेखीकरण नगनने र भएिला घर कलायि/ 
अलभ्ेखीकरण रसिरु ्ब्ुझलाउन रलाजश् शलाखलािला पठलाउनपुनने्छ । घर कलायि/ अलभ्ेखीकरण रसिरु ि्ुझलाए 
पचिलाि नकसला रिलाथि भई रलाजश् शलाखलािलाट ्प प्रकृयलाको ्लालग सम्बलनिि भलुि वयिस्लापन ि्ला भिन लनयिन 
शलाखलािला पठलाउनपुनने्छ ।

(१०) घर कलायि/ अलभ्ेखीकरण रसिरु ि्ुझलाए पचिलाि लफिलाथि आएको फलाय् िोलकएको अ्बलि लभत्र भिन 
अलभ्ेलखकरणकला ्लागी अनसुलू्–३ ्बिोलजिको ढलँा्लािला भिन अलभ्ेलखकरण गररलरनपुनने्छ ।

(११) नगरपलाल्कलाको सु् नला अनसुलार अलभ्ेलखकरण गनथि नआउने वयलक् िला संस्ला्लाई हला्समि  नगरपलाल्कला्बलाट 
प्ररलान गररएको सेिला सलुििला कटौिी गनुथिपनने्छ ।
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(१२) As Built Drawing भिन िला घरको ियलार गरलाथि अलभ्ेखीकरणको ्लालग लन्ेबरन लररलँा जलि ि्ला लनिलाथिण 

भएको ्छ सो अनसुलार ्बनलाउन पनने्छ र सोलह अनसुलारको भिन अलभ्ेखीकरण प्रिलाण पत्र उप्बि गरलाउनपुनने्छ 
। 

पररच्ेद –३
बलाटो, ि्भर, निद , खो्ला त्ला अनर समबिनि वररस्ला

(१)  नगरपलाल्कला्बलाट सलालिकिला ्बलाटोको िलापरण्ड कलायि भएको भए सलाल्बक िलापरण्ड कलायि हुरँलाको लिलििला 
्बनेकला घरको हकिला एक पटककला ्लालग सलालिककै ्बलाटोको  िलापरण्ड  अनसुलार नै अलभ्ेलखकरण गनुथिपनने्छ । 

(२) उपरफला (१) िला उ््ेख भएको ्बलाहकेको ्बलाटोको हकिला हला्को नगरपलाल्कलाको िलापरण्ड अनसुलार ्बलाटो 
कलायि गनुथिपनने्छ ।

(३)  भिन अलभ्ेखीकरण गरलाथि िोलकएको ्बोटोको Right of Way को आिलारिला एक पटकको ्लालग  भिन 
अलभ्ेखीकरण उप्बि गरलाउनपुनने्छ ।

(४) लभर, नलर, खो्ला ि्ला अनयको िलापरण्ड नगरपलाल्कला्े िोकेको िलापरण्ड ्बिोलजि हुने्छ ।
(५) यरी लनिलाथिण भएको भिन, ्बलाटोको Right of Way लभत्र परेिला भिनको जलि भलाग ्बलाटोको Right of Way 

लभत्र प्छथि उक् भलाग कलाटी ्बलँाकी भलागको क्षेत्रफ् िलात्र कलायि गनुथिपनने्छ । नगरपलाल्कला्लाई आिशयक परेको 
खण्डिला उक् Right of Way लभत्र पनने भलाग नकसलािला्ला सियि ्आफनो ख्थििला भतकलाउनपुनने्छ ।

पररच्ेद-४
्भरन अि्भ्ेिखकरण प्रिलाणपत्र समबनिी वररस्ला

्भरन अि्भ्ेिखकरण प्रिलाणपत्र ि्नुपनने :
(१)  नगरपलाल्कला्े भिन अलभ्ेलखकरण भए पचिलाि अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र जलारी गनने्छ । 
(२) भिन अलभ्ेलखकरण भएपल्छ हरेक घरिनी्े भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र िोकीएको सियलािलि लभत्र 

ल्ईसकनपुनने्छ ।
(३)  भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र प्रलाप्त गनथि अनसुलू् १ िला उ््ेख भए ्बिोलजिको कलागजलाि सलहि लनिेरन 

लरनपुनने्छ ।
(४) उपरफला (३) ्बिोलजिको प्रलालिलिक प्रलििेरनिला लनिलाथिण भएको भिन संर्नला्े नगरपलाल्कला्े िोकेको भिन 

अलभ्ेखीकरण िलापरण्ड पला्नला गरे/नगरेको सपष्ट खु् लाई पेश गनुथिपनने्छ । उक् प्रलििेरनको आिलारिला रहेलाय 
्बिोलजि भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाण पत्र लरन सकने्छ :

(क)  As Built Drawing ्बिोलजि भिन अलभ्ेखीकरणको ्लालग प्र्ल्ि िोलकएको िलापरण्ड पला्नला गरेको 
भए सोही वयहोरला खु् लाई घरिनी्लाई अनसुलू्–२  ्बिोलजिको सिीकृिी ल्बनला ्प लनिलाथिण गनथि नलरने गरी 
लनिलाथिण भएको भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र जलारी गनुथिपनने्छ ।

(ख)  As Built Drawing िला भिन अलभ्ेखीकरण िलापरण्ड भनरला ्बढी लनिलाथिण गरी अलभ्ेलखकरण हुने 
भिनको हकिला ्बढी लनिलाथिण गररए जलि संर्नलाको हकिला  नगरपलाल्कला्े भतकलाउन आरशे लरएको ्बखि 
भतकलाउने गरी , अनसुलू्–२ ्बिोलजिको ् प लनिलाथिण नगनने गरी लनिलाथिण भएको भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र 
जलारी गनुथिपनने्छ ।

(५) प्रलालिलिक्बलाट पेश गरेको प्रलििेरन सलहि भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र जलारी गनथि भलुि वयिस्लापन ि्ला 
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भिन लनयिन शलाखलाको समिलनिि किथ्ि लारीहरु्े प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि िला लनज्े अलिकलार प्रतयलायोजन 
गरेको अलिकलारी सिक्ष पेश गनुथिपनने्छ । भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र जलारी गनने सम्बनिी वयिस्ला उपरफला 
(४) ्बिोलजि हुने्छ ।   

पररच्ेद–५ 
िरिरि

(१) भिन अलभ्ेखीकरणला कलायथिकला ्लालग यलाे कलायथिलिलि प्रकलालशि भएकलाे लिलिरलेख ८ िलहनलालभत्र As Built 
Drawing सलहि ररखलासि फलारलाि भरी नगरपलाल्कलािला ररखलासि लनिेरन रिलाथि गररसकन ुपनने्छ र ररखलासि 
लनिेरनकलाे अलनिि लिलिरलेख ४ िलहनलालभत्र समपणूथि िलाेलकएकलाे प्रलरियला परूला गरी अलभ्ेखीकरण प्रिलाणपत्र प्रलाप्त 
गनुथिपनने्छ ।

(२)  प्रलालिलिक  सिक्ष पेश गररने : भिन अलभ्ेलखकरणकला ्लागी पेश भएकला भिनहरु  नगरपलाल्कलाको 
प्रलालिलिक्बलाट ्केजलँा् गरी लसफलाररस भए अनसुलार अलभ्ेलखकरण प्रिलाणपत्र जलारी गनथि सलकने्छ । 

(३) ्बलािला अ््डकलाउ फुकलाउने अलिकलारः यस कलायथिलिलि कलायलाथिनियनको रिििला कुनै ्बलािला अ््डकलाउ पनथि आएिला नगर 
कलायथिपलाल्कला्े ्बलािला अ््डकलाउ फुकलाउन सकने्छ ।

(४) नकसला ्बनलाउनपुनने : िलाल् उ््ेलखि As Built Drawing कनस्टेनसी्बलाट ्बनलाउनपुनने्छ ।
(५) यस कलायथिल्बलि जलारी हुनभुनरला अगला्डी घर कलायिको ्लालग  As Built Drawing सलहि ररखलासि लन्ेबरन पेश 

भइ प्रकृयलािला आएकला भिनहरुको  हकिला जनु अिस्लािला रोलकएको ्छ सोलह अिस्ला्बलाट एक पटकको ्लालग 
प्रकृयला अघला्डी ्बढलाई यस कलायथिल्बलि जलारी भएको लिलि्े लिन िलहनला लभत्र ररखलासि फलारििला भए ्बिोलजि 
प्रिलाण पत्र जलारी गनुथिपनने्छ । सला्ै As Built Drawing अनसुलारको ्के जलंा् गरर नगरपलाल्कलािला कर/रलाजसि 
्ब्ुझलाईसकेको भएउक् उक् घरहरुको हकिला ्प शु् क न्लागने गरर प्रकृयला अगला्डी ्बढलाई ररखलासि फलारििला 
भए ्बिोलजि प्रिलाण पत्र जलारी गनुथिपनने्छ र उ््ेलखि सिय पल्छ प्रिलाण पत्र जलारी गनथि पलाउने ्ैछन ्।

(६) शकु्लागण्डकी  नगरपलाल्कलाको आल थ्िक ऐन, २०७८ को अनसुू् ी २५ िला घर कलायिको अलभ्ेखीकरणको 
्लालग िोलकएको करको रर ्बिोलजि शु् क ल्नपुनने्छ ।

(७) शकु्लागण्डकी  नगरपलाल्कलाको आल थ्िक ऐन, २०७८ िला िेश्ो ि्ला ( भयलाांगकोठला ्छोपने र ्प एक कोठला 
समि िलात्र) समिको ्लालग करको रर वयिस्ला भएको हुरँला िेश्ो ि्लािला एक भनरला ्बढी कोठला भएको खण्डिला  
िेश्ो ि्लाको समपणूथि क्षेत्रफ्िला शकु्लागण्डकी  नगरपलाल्कलाको आल थ्िक ऐन, २०७८ िला आिलासीय भिन 
िला घरको ्लालग िेश्ो ि्ला ( भयलाांगकोठला ्छोपने र ्प एक कोठला समि िलात्र) ्लाई िोलकएको करको ररिला प्रलि 
ि.लफ. २ रुपैयला ्प गरर रर कलायि गनुथिपनने्छ र िेश्ो ि्ला भनरला िलाल्््ो ि्लाहरुको हकिला पलन िेश्ो ि्लािला 
िोलकएको ररिला रििस प्रलि ि्ला रु. २ प्रलि ि.लफ.को रर्े करको रर कलायि गनुथिपनने्छ । सला्ै बय्बसलालयक 
भिनहरुको हकिला रििस आिलासीय भिन िला घरको  िोलकएको ्प करको रर कलायि गनुथिपनने्छ ।
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अनुसिूच–१

्भरन अि्भ्ेिखकरण अनुिित प्रलाप्त गन्य पेश गनु्यपनने आरशरक कलागजलातहरु:
१. जगगलािनी प्रिलाणपजूलाथिको प्रिलालणि प्रलिल्लप १ प्रलि 
२. ्ला् ुआल थ्िक िषथिसमिको िला्पोि/एकीकृि समपलि  कर लिरेको रलसरको प्रलिल्लप १ प्रलि
३. जगगलािनी ि्ला घरिनीको नलागररकिला प्रिलाणपत्रको प्रिलालणि प्रलिल्लप १ प्रलि
४. लकत्तला नम्बर सपष्ट भएको नलापीको प्रिलालणि नलापी नकसला (Cadastal Map) १ प्रलि
५. पलास गररने घरको As Built Drawing (कनस्टेनसीको इलनजलनयर र नकसलािला्लाको हसिलाक्षर सलहि) २ प्रलि
६. कनस्टेनसीको इजलाजिपत्रको प्रलिल्लप नलिकरण सलहिको १ प्रलि
७. िञजरुीनलािला ल्ई भिन अलभ्ेलखकरण गनने भएिला नकसलािला्ला्े सम्बलनिि ि्डला अधयक्ष िला िोलकएको 

सरसयको रोहिरिला भएको िञजरुीनलािलाको सकक् १ प्रलि
८. भिन अलभ्ेलखकरण हुने जगगलािला पगुने ्बलाटो प्रष्ट नभएिला ्बलाटो प्रिलालणि हुने गरी ि्डला कलायलाथि्यको लसफलाररस 

(गठुीको जगगला भए िलाटोको ्लालग लकत्तलाकलाट नहुने िर लफ््डिला िलाटो भए गठुीको लसफलाररस) १ प्रलि
९. नकसलािला्ला आफू उपलस्ि हुन नसकने भएिला एकलाघरको वयलक् िला कलाननू ्बिोलजिको अलिकलार प्रलाप्त वयलक्को 

प्रिलालणि नलागररकिलाको प्रलिल्लप १ प्रलि
१०. As Built Drawing िला सलाईट प्लान, ्ोकेसन प्लान, प्लान, ईल्भसेन, भयलाथिङ भए भयलाथिङ्बलाट नभए कुनै 

एक ठलाउँ्बलाट कलालटएको रिस सेकसन ईल्भसेन, Opening लििरण,  सेपटी टंकी सपष्ट भएको नकसला हुनपुनने्छ ।
११. अलभ्ेलखकरणको ्लालग पेश भएको भिनको समभि भएसमि ्लारैिफथि  ्बलाटो सलहि रलेखने गरी लखल्एको 

रंलगन फोटोहरु ।
१२. भिन लनिलाथिण समपनन भएको लिलि (सला्/िलहनला/गिे) िोलकएको ि्डलाको लसफलाररस । िलहनला र गिे एलकन नभए 

सला् अलनिलायथि उ््ेख गनुथिपनने्छ । 
१३. संस्लागि/वयलापलारीक भिनको ्लालग पेश गनुथि पनने ्प कलागजलािहरु :

(क) उद्योग रिलाथि प्रिलाण पत्रको प्रलिल्लप (नलिकरण गनुथिपनने भए नलिकरण भएको प्रिलाणपत्र) १ प्रलि
(ख) VAT/PAN रिलाथि प्रिलाणपत्रको प्रलिल्लप १ प्रलि
(ग) प्रिनि–पत्र लनयिलाि्ीको प्रलिल्लप १ प्रलि
(घ)  नगरपलाल्कलािला वयिसलाय रिलाथि भएको प्रिलाणपत्रको प्रलिल्लप १ प्रलि 
(ङ) संस्लाको लनणथिय प्रलिल्पी १ प्रलि
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अनुसिूच–२

ल्लखिि स्लाई ठेगलानला .....................................लज््ला,.............................................. नगरपलाल्कला/गलाउँपलाल्कला 
ि्डला नं. ....................., ्बसने श्ी ...........................................को नलालि/नलालिनी/्बहुलारी श्ी...................................
........ को ्छोरला/्छलारी/पतनी  िषथि ............... को श्ी ............................................ नलाििला िनहु ँलज््ला, शकु्लागण्डकी 
नगरपलाल्कला ि्डला नं ........ अनिगथिि .......................... टो् ...................................... िलागथििला िरेो/हलाम्ो नलाििला रहकेो 
लक.नं. ................. क्षेत्रफ् ................ ्बगथि लिटर/लफट जगगलािला लिलि ........................... िला घर/भिन लनिलाथिण गरी 
्बसो्बलास गरदै आएको र उक् घर/भिन अलभ्ेखीकरणको ्लागी As Built Drawing सलहि ररखलासि फलारि भरी यस 
शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलािला लिलि ......................... िला लनिेरन रिलाथि गरलाई शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाकला प्रलालिलिक्बलाट 
लफ््ड लनरीक्षण गरलाउंरला हला् जमिला ....................... िगथि लिटर/लफट लनिलाथिण भएको रलेखएकोिला सो िधये ...................... 
िगथि लिटर/लफट भिन अलभ्ेलखकरण िलापरण्ड अनसुलार भएको र ्बलँालक ........................... िगथि लिटर/लफट स्डक िलापरण्ड 
अनकुु् लनिलाथिण नभएको्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला भिन अलभ्ेलखकरण कलायथिलिलि–२०७८  ्बिोलजि शकु्लागण्डकी 
नगरपलाल्कला्बलाट आिशयक परेको ्ेब्लािला भतकलाएिला िरेो िनजरुी ्छ । सला्ै हला् लनिलाथिण भएको संर्नला भनरला ् प भिन लनिलाथिण 
भएको संर्नला भनरला ्प भिन लनिलाथिण गनने ्ैछन भलन यो क्बलु्यि सिथिनलािला गरी पेश गरेको ्ुछ ।
िला्ी उ््ेलखि  वयहोरला भनरला अनय्ला हुन गएिला प्र््ीि कलाननु ्बिोलजि सहु्ला ्ब्ुझलाउ्ला भनी िपलश्कला सलाक्षीहरुकला 
रोहिरिला सही ्छलाप गररयो ।
 घरिनी/ घरिनीको प्रलिलनलि्बलाट :
नलाि :  
सलह :                            
 रला.               ्बला.

सलाक्षीहरु
१.................................................
२.................................................
३.................................................
४.................................................
५.................................................
कलाि िलािे्  गनने: 
नलाि : ..................................
.......... नं. ि्डला सल््ब
रोह्बर: 
नलाि : ...............................
.......... नं. ि्डला अधयक्ष
        इलि सम्बि २०७८  सला् ............िलहनला ..............गिे ............शभुि ।
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अनुसिूच–३

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला
नगर कलायथिपलाल्कलाको कलायलाथि्य

     रु् ेगौं्डला िनहु ँ                                 गण्डकी प्ररशे, नेपला्
पत्र संखयला :                                                    
््लानी नं. :         लिलिः ......................................

भिन अलभ्ेलखकरण प्रिलाण-पत्र

स्लाई ठेगलानला .....................................लज््ला,.............................................. नगरपलाल्कला/गलाउँपलाल्कला ि्डला नं. ..................... 
श्ीिलान/्श्ीििी/सशु्ी .................................................. को शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला ि्डला नं ........... टो्/ठलाउँिला लनमन ्बिोलजि 
घर/भिन लनिलाथिण भएको घर/भिनको अलभ्ेलखकरण प्रिलाण-पत्र जलारी गररएको ्छ ।
१. घरिनीको नलाि, ्र, ्बिन :
२. घरिनीको ्बला्ब/ु पलिको नलाि्र, ्बिन:
३.जगगलाको ल्ब्बरण: शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला ि्डला नं. (सलालिक) ............. हला्को ि्डला नं ......... लकत्तला नं .......... 
               क्षेत्रफ् .............................. 
४. ्बलाटो लििरण: नलाि ...................................................., स्डक अलिकलार क्षेत्र........................................... 
५. क) सलालिकिला नकसलापलास िला घर कलायि प्रिलाणपत्र भए प्रिलाणपत्र नं. ..................लिलि ........................
    ख) सिीकृि भएको अलभल्लखकरण भिन लनिलाथिण भएको लिलि :.............................................                          
६. भिनको प्रयोजन ....................................    ८. भिनको लििरण/्बनौट .........................................
७. लनिलाथिणको लकलसि जो्डलाई ...................... ्छलानला ..............................
८. ्लार लक््ला लििरण:
 पिूथि ..........................        पलचिि.......................
     उत्तर.......................................            रलक्षण.......................................

लस.न ि्ला
कु् ्बनेको लििरण सिीकृि अलभ्ेलखकरण लििरण कैलफयि

्म्बलाई ्ौ्डलाई उ्लाई क्षेत्रफ् ्म्बलाई ्ौ्डलाई उ्लाई क्षेत्रफ्
१ भलूिगि/अिथिभलूिगि
२ भईू/जलिन ि्ला
३ पलह्ो ि्ला
४ रोस्ो ि्ला
५ िेस्ो ि्ला
६ ्ौ्ो ि्ला
७ ............................
८ ............................

जमिला
९. घर ्बनेको प्टसंग जोल्डएको ्बलाटो िला अनय ्बलाटोकला ्लागी केनरिरेखला्बलाट ्छला््डनपुनने ररुी........................, ्छला्ेडको ररुी...................
१०. ल्बजु् ीकला िलार नलजक भएिला ्छला््डनपुनने ररुी ........................, ्छला्ेडको ररुी............... भो्ट................
११. नरी लकनलारला भए तयसकला ्लालग ्छला््डनपुनने ररुी ....................., ्छला्ेडको ररुी ..............नरीको नलाि ................................
१२. लनकलास सम्बनिी ढ् िला सेफटी ट्यलाङ्की  ्छ ..................्ैछन......................
१३. अनय कुनै लििरण भए ....................................................
१४. कलायथिपलाल्कला ्ैबठकको लनणथिय भए लनणथिय भएको लिलि : .........................
........................   .........................    ............................
स््गि लनरीक्षण           जला् ँगनने               प्रिलाणपत्र जलारी गनने
 स्ब–इलनजलनयर/अ.स.इ.            इलनजलनयर                    प्रिखु प्रशलासलकय अलिकृि  

घर िनी प्रलिलनिीको सही :

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि
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शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको पयथिटन कलाज समिलनि कलायथिलिलि, २०७८

स्लानीय रलाजपत्र

खण्ड ः ४                 सखंरला ः१२             ििित ः २०७८/१२/१०

शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको पयथिटन कलाज समिलनि कलायथिलिलि, २०७८

प्रसतलारनलाः  रलाषट्को भौगोल्क, प्रलाकृलिक, सलािलालजक, िलालिथिक, सलंासकृलिक ि्ला ऐलिहलालसक समपरला जसिला अपलार पयथिटकीय संभलािनला्लाई उजलागर 
गनथि ि्ला आनिररक पयथिटन्लाई प्रभलािकलारी औजलारको रुपिला प्रिद्थिन गनथि आिशयक भएको्े र नगरको सलािथिजलनक सेिला्लाई सियलानकूु्, 
सक्षि र प्रभलािकलारी रुपिला सञ्ला्न गनथि रलाषट्सेिक किथ्ि लारी्लाई ल्बरला पयथिटनको िलाधयि्बलाट उतपे्रररि गरी लजमििेलारीप्रलि उतसलाह ्बढलाउन 
ि्ला आनिररक ि्ला ग्लालिण पयथिटन प्रिद्थिन गनथि ्बलाञ्छनीय भएको्े, स्लानीय सरकलार सं्ला्न ऐनको रफला १०२(२) ्े लरएको अलिकलार 
प्रयोग गरी शकु्लागगण्डकी नगरपलाल्कला्े ल्बरला पयथिटन सम्बनिी रहेलायको कलायथिलिलि ्बनलाएको ्छ । 

१. सिंषिप्त नलाि र प्रलारम्भः 
(१) यस कलायथिलिलिको नलाि “शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कलाको पयथिटन कलाज समिनिी कलायथिलिलि, २०७८” रहकेो ्छ  । 
(२) यो कलायथिलिलि कलायथिपलाल्कला ्ैबठक्बलाट सिीकृि भ ैस्लानीय रलाजपत्रिला प्रकलालशि भएपचिलाि ्प्रलारमभ हुने्छ । 

२. परर्भलाषलाः ल्बषय िला प्रसंग्े अकको अ थ्ि न्लागेिला यस कलायथिलिलििला 
 क) “किथ्ि लारी” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला अनिगथििकला नगरपलाल्कला कलायलाथि्य, लिलभनन शलाखला/ि्डलािला कलायथिरि रलाषट्सेिक 

किथ्ि लारी्लाई सम्झनपु्छथि ।
(ख) “कलायलाथि्य” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला नगर कलायथिपलाल्कलाको कलायलाथि्य सम्झन ुप्छथि । 
ग) “ल्बरला पयथिटन” भननला्े नेपला्भरकला गनिवयस््िला लनलचिि अिलिकला ्लालग अनिररक पयथिटन प्रिद्थिन गनथि नगर कलायथिपलाल्कलाको कलायलाथि्य्े 

खटलाएकला किथ्ि लारीको भ्रिण कलायथिरिि सम्झन ुप्छथि । 
घ) “लिशषे पररलस्लि” भननला्े प्रलाकृलिक प्रकोप, लिपर ्ह््डिला्, ्बनर, जसिला कलारण्बलाट उतपनन पररलस्लि सम्झनपु्छथि। 
ङ) “सम्बलनिि लनकलाय” भननला्े शकु्लागण्डकी नगरपलाल्कला अनिगथििकला शलाखला/ि्डला कलायलाथि्य/सिलास्थय संस्ला्लाई सम्झन ुप्छथि ।   

३. िबदला पर्यटनको ्लािग गनतवर तोकनेः 
(१) कलायलाथि्य्े नेपला्लभत्रकला प्रलसद् पयथिटकीय गनिवय स््हरुिला किथ्ि लारी्लाई ल्बरला पयथिटनिला पठलाउने्छ ।
(२) कलायलाथि्य प्रिखु्े उपरफला (१) ्बिोलजि वयलक्गि िला सलािलूहक रुपिला पयथिटकीय गनिवयस््को भ्रिण गनने गरी ल्बरला पयथिटन सिीकृि गनने्छ । 
(३) लिरला पयथिटनिला जलाने किथ्ि लारी्े पररिलारको सरसय सला्िला ल्ई जलानपुनने्छ । 

४. कि्यचलारीको िनोनरन र सरीकृितः 
(१) ल्बरला पयथिटनिला जलान ईच्ुछक किथ्ि लारी्े आफू्े भ्रिण गनथि ्लाहकेो गनिवय खु् लाई आफू कलायथिरि कलायलाथि्यिला लनिेरन लरन ुपनने्छ । 
(२) सम्बलनिि लनकलाय्े लनिेरन संक्न गरी आफनो लसफलाररशकला सला् कलायलाथि्यिला िोलकएको सियिला पठलाउन ुपनने्छ। 
(३) कलायलाथि्य्े उपरफला (२) ्बिोलजि सियि ैप्रलाप्त लनिेरन ि्ला लसफलाररश सििेकला आिलारिला किथ्ि लारीको ल्बरला पयथिटन कलायथिरिि सिीकृि गनने्छ। 

५. भ्रिण खच्य र िबदलाः 
(१) कलायलाथि्य्े ल्बरला पयथिटनिला खटलाएको किथ्ि लारी्लाई भ्रिण ख्थि लनयिलाि्ी, २०६४ ्बिोलजिको ररिला रलैनक भ्रिण भत्तला ि्ला किथ्ि लारी ि्ला 

सँगै भ्रिण गनने पररिलारकला अनय सरसयको ्लालग एकिषु्ट रु ४००० (्लार हजलार) यलािलायलाि ख्थि ्बलापि उप्बि गरलाउने्छ । 
(२) कलायलाथि्य्े ल्बरला पयथिटनिला खटलाएको किथ्ि लारी्लाई कलायलाथि्यको कलायथि्बो्झ र लजमििेलारी सििे्लाई लि्लार गरी सलाि लरनसमिको ल्बरला पयथिटन 

कलाज लरने्छ । तयसिो कलाजिला खलटएको किथ्ि लारी्े उपरफला (१) ्बिोलजिको रकि ्बलाहके सो भ्रिण अिलिभर अनय कुनै रकि पलाउने ्ैछन । 
(३) ल्बरला पयथिटनिला जलान कुनै पलन किथ्ि लारी नगर कलायथिपलाल्कला अनिगथििकला शलाखला/ि्डला कलायलाथि्यिला कमिीिला ६ िलहनलारलेख कलायथिरि रहकेो हुन ु

पनने्छ । 
(४) ल्बरला पयथिटनिला जलाने किथ्ि लारी्े कमिीिला रईु गनिवयस््को भ्रिण गनुथि पनने्छ। 
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(५) उपरफला (१) ्बिोलजिको रकि ्ब्ुझी सकेपल्छ कलायलाथि्य्े िोकेको गनिवयस््को भ्रिणिला नजलाने किथ्ि लारी्े लनज्े ल्बरला पयथिटन ्बलापि 

्ब्ुझकेो रकि ितकला् लफिलाथि गनुथि पनने्छ । 
िर किथ्ि लारी्े कुनै लिशषे पररलस्लि परी भ्रिण कलायथिरिििला जलान नसकने िनलालसि कलारण पेश गरेिला िला कलायलाथि्य्े कलायथिसमपलारनको ्लालग 
आिशयक ठलानी भ्रिण स्लगि गरेिला कलायलाथि्य्े सोही ख्थििला सोही आल थ्िक िषथििला अकको पटक ल्बरला पयथिटनिला खटलाउन सकने्छ। 

(६) उपरफला (५) ्बिोलजि ितकला् रकि लफिलाथि नगनने ि्ला उपरफला (५) को प्रलि्बनिलातिक ्बलाकयलंाश ्बिोलजि अकको ल्बरला पयथिटनिला नजलाने 
किथ्ि लारीको ि््ब्बलाट सो रकि असु्  उपर गररने्छ। 

६. िनोनरनको जलानकलारी िदनेः 
(१) प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि्े सम्बलनिि शलाखला/ ि्डला कलायलाथि्य्बलाट प्रलाप्त लनिेरनहरु िधये्बलाट ल्बरला पयथिटनकला ्लालग िनोनयनिला परेकला 

किथ्ि लारीको ल्बरला पयथिटन सम्बनिी कलायथिरिि सिीकृि गनने्छ । 
(२) कलायलाथि्य्े उपरफला (१) ्बिोलजिको जलानकलारी सम्बलनिि . किथ्ि लारी्लाई लरन ुपनने्छ । 

७. प्रितरेदन पेश गनु्यपननेः ल्बरला पयथिटनिला गएको किथ्ि लारी्े सो कलायथिरिि समपनन गरी फलकथि एको १५ लरनलभत्र रहेलायकला लििरणहरु खु् ेको 
प्रलििेरन कलायलाथि्यिला पेश गनुथि पनने्छ । 

क)  गनिवयस््को परर्य 
ख)  भ्रिण गररएकला प्रिखु स््हरु लिलि सलहिको लििरण 
ग)  भ्रिण गररएकला स््हरुको पयथिटकीय समभलािनला 
घ)  भ्रिण अिलििला लसकेकला कुरलाहरु 
ङ)  भ्रिण गररएकला स््हरुको फोटो 
्)  लनषकषथि र स्ुझलाि 

८. प्रितबेदनको अि्भ्ेख रलाखने त्ला पष्ठपोषण ि्नेः 
(१) किथ्ि लारी्े कलायलाथि्यिला पेश गरेको प्रलििेरन कलायलाथि्य्े सरुलक्षि रलाखनपुनने्छ । 
(२) भ्रिण प्रलि्ेबरन्लाई आगलािी िषथि सञ्ला्न गररने ल्बरला पयथिटन ि्ला पयथिटन प्रिद्थिन सम्बनिी कलायथिरिि िजुथििला ि्ला सञ्ला्न गनथि पषृ्ठपोषणको 

रुपिला ल्न सलकने्छ। 
९. िबदला पर्यटनिला जलाने कि्यचलारीहरु्े पला्नला गन्य पनने आचलार सिंहतला: 

ल्बरला पयथिटनिला जलाने किथ्ि लारी्े रहेलाय ्बिोलजिकला आ्लार संलहिला पला्नला गनुथि पनने्छ ।
क) ल्बरला पयथिटन भ्रिणिला जलँारला सिीकृि पयथिटकीय गनिवयस््को भ्रिण गनुथिपनने्छ। 
ख) गनिवयस््िला उप्बि पयथिटकीय ्बसिकुो प्र्लार प्रसलारिला सहयोग पगुने खला्कला ्बसि ुखररर ि्ला प्रयोगिला प्रला्लिकिला लरन ुपनने्छ । 
ग) भ्रिण अिलिभर आफूँ्े उपयोग गरी उतसिथिन भएकला प्लालष्टककला ्झो्ला, ल्बसकुट, ्लाउ्लाउ आलरकला खो् ि्ला अनय फोहरजनय ्बसिहुरुको 

उल्ि वयिस्लापन गरी सरसफलाईिला धयलान लरन ुपनने्छ । 
घ) भ्रिण अिलिभर पयथिटकीय स््, पयथिटन वयिसलायी ि्ला अनय पयथिटकहरु्लाई नकलारलातिक असर पनने कुनै पलन लरियलाक्लाप गनथि पलाइने ्ैछन । 
ङ) आफू भ्रिणिला गएको गनिवयस्् र सो िरपरको स्लानीय संसकृलि र समपरलाहरुको उल्ि र अलिकिि प्रयोग गरी स्लानीय होट् ि्ला 

घरिलास पयथिटन्लाई सहयोग पगुने गरी खलानलपन र ्बसोिलासको प्रिनि गनुथिपनने्छ । 
्) भ्रिणिला गएको गनिवयस््, स्लानीय उतपलारन स्लानीय संसकृलि र . समपरलाहरुको प्र्लार प्रसलारिला सििे सहयोग गनुथिपनने्छ। 
्छ) भ्रिण्लाई िलािलािरणितै्री ्बनलाउने ि्ला निनूलाको रुपिला आफू्लाई प्रसििु गनुथिपनने्छ । 
ज) सिग् पयथिटन क्षेत्र ि्ला आनिररक पयथिटनकला सम्बनििला प्र्लार प्रसलार गरी पयथिटन प्रिद्थिनिला सहयोग पयुलाउन ुपनने्छ । 
्झ) भ्रिण अिलििला किथ्ि लारी्े कोही कसैसँग अलशष्ट अलभवयलक् लरन, अभरि वयिहलार गनथि र लटकला लटपपणी गनथि पलाईने ्ैछन । 
ञ) भ्रिणिला खलटएकला किथ्ि लारीहरु जनुसकैू सियिला पलन कलायलाथि्यको आिशयकिला अनसुलार समपकथि िला आउन सकने गरी सञ्लार समपकथि िला रहन ु

पनने्छ । 
१०. बलािला अ्डकलाउ फुकलाउ गन्य सकनेः यस कलायथिलिलिको कलायलाथिनियनिला कुनै ्बलािला उतपनन भएिला नगर कलायथिपलाल्कला्े तयसिो ्बलािला अ््डकलाउ 

फुकलाउन सकने्छ । 

अलाज्ला्े
ल््ला ि््भ नयलाैपलाने

प्रिखु प्रशलासकीय अलिकृि


