
 
 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड ४)  भिमाद असार १४ गते, २०७७ साि (संख्या १ 

 

िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७७ सािको ऐन नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकाको वर्भनयोजन ऐन, २०७७ 

प्रस्तार्नााः  भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको आभथवक बर्व २०७७/७८ को सेर्ा र कायवहरुको िाभग सश चत कोर्बाट 
केही रकम खचव गने अभधकार ददन र सो रकम वर्भनयोजन गनव र्ाछनीय िएकोिे, 

नेपािको संवर्धानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोशजम भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको नगर सिािे यो ऐन 
बनाएको छ । 
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१. संशिप् त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको वर्भनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

      (२) यो ऐन त रुन्त प्रारम्ि ह नेछ।      
           

२. आभथवक र्र्व २०७७/७८ को भनभमत्त सश चत कोर्बाट रकम खचव गने अभधकार :- (१) आभथवक र्र्व २०७७/७८ 
को भनभमत्त नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत, वर्र्यगत िाखािे गने सेर्ा र कायवहरुका भनभमत्त अन सूची १ मा उशलिशखत 
चािू खचव, पूुँशजगत खचव र भबशत्तय व्यर्स्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम ५६,५३,०७,७२०.०० (अिेरुपी रुपैयाुँ 
छपन् न करोड भत्रपन् न िाख सात हजार सात सय भबस मात्र ।) मा नबढाई भनददवष्ट गररए बमोशजम सश चत कोर्बाट 
खचव गनव सवकनछे । 

३ . वर्भनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सश चत कोर्बाट खचव गनव अभधकार ददइएको रकम आभथवक र्र्व २०७७/७८ को 
भनभमत्त भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्र्यगत िाखािे गने सेर्ा र कायवहरुको 
भनभमत्त वर्भनयोजन गररनछे । 

(२) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्र्यगत िाखािे गने सेर्ा र 
कायवहरुको भनभमत्त वर्भनयोजन गरेको रकममध्य े क नमैा बचत ह ने र क नैमा अप ग ह ने देशखन आएमा नगर 
कायवपाभिकािे बचत ह न ेिीर्वकबाट नप ग ह ने िीर्वकमा रकम सानव सक्नेछ । यसरी रकम सादाव एक िीर्वकबाट सो 
िीर्वकको जम्मा रकमको २५ प्रभतितमा नबढ्ने गरी क नै एक र्ा एक िन्दा बढी िीर्वकहरुबाट अको एक र्ा एक 
िन्दा बढी िीर्वकहरुमा रकम सानव तथा भनकासा र खचव जनाउन सवकनेछ । पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय व्यर्स्थातफव  
वर्भनयोशजत रकम साुँर्ा ि  क्तानी खचव र व्याज ि  क्तानी खचव िीर्वकमा बाहेक अन्य चािू खचव िीर्वकतफव  सानव र भबत्तीय 
व्यर्स्था अन्तगवत साुँर्ा ि  क्तानी खचवतफव  भबभनयोशजत रकम ब्याज ि  क्तानी खचव िीर्वकमा बाहेक अन्यत्र सानव सवकन े
छैन । तर चाि  तथा पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय व्यर्स्थाको खचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव  
सवकनछे ।  

(३) उपदफा (२) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन एक िीर्वकबाट सो िीर्वकको जम्मा स्र्ीकृत रकमको २५ 
प्रभतित िन्दा बढ्ने गरी क नै एक र्ा एक िन्दा बढी िीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा नगर सिाको स्र्ीकृभत भिन  
पनेछ ।  
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अन सूची १ 

आय तथा व्ययको प्रिपेण 

रु. हजारमा 

िीर्वक आ.र्. २०७५/७६ को 
यथाथव 

आ.र्. २०७६/७७ 
को संिोभधत अन मान 

आ.र्. २०७७/७८ को 
अन मान 

राजस्र् 553587.35 521851 ५६५,३०७.७२ 

आन्तररक श्रोत 117692.433 105156 ८०,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर 1198.36 700 ७०० 

११३१४ ि भमकर/मािपोत 788.29 650 ७०० 

११३२१ घरर्हाि कर 1063.63 900 १,००० 

११३२२ र्हाि वर्टौरी कर   5 ४०० 

११४५१ सर्ारी साधन कर (साना सर्ारी)   0 १० 

11452 पूर्ावधार सेर्ाको उपयोगमा िाग्ने कर   1202.25     

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   0 ५० 

११६११ व्यर्सायिे ि  क्तानी गने 132.65 500 ६०० 

११६९१ अन्य कर   21     

१४२१२ सरकारी सम्पतीको भबक्रीबाट प्राप्त रकम   0 ५० 

१४२१९ अन्य सेर्ा ि लक तथा भबक्री   0 १०० 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर   0 १० 

१४२२३ शििा िेत्रको आम्दानी   0 १० 

१४२२४ परीिा ि लक   0 २० 

१४२२९ अन्य प्रिासभनक सेर्ा ि लक   0 २०० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र 679.11 2400 १,००० 

१४२४३ भसफाररि दस्त र 3269.99 3000 ३,५०० 

१४२४४ व्यशक्तगत घटना दताव दस्त र 0.5 40 १०० 

१४२४५ नाता प्रमाशणत दस्त र 149.37 130 १५० 

१४२४९ अन्य दस्त र 398.44 200 १०० 

१४३१२ प्रिासभनक दण्ड, जररर्ाना र जफत 500 10 ३०० 

१४५२९ अन्य राजस्र् 20274.183 15000 ११,००० 

    गत आ.ब. को नगद मौज्दात   88014.66 81621 ६०,००० 

राजस्र् बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम 63249.77 66954 ९१,५७० 

११३१५ घरजग्गा रशजषे्टिन दस्त र [राजस्र् बाुँडफाुँड - 
प्रदेि सरकार ]   3000 ३,००० 
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    ११४११ राजस्र् बाुँडफाुँड - संघीय सरकार 59522.61 60000 ८३,५९८ 

    ११४५६ राजस्र् बाुँडफाुँड - प्रदेि सरकार  3727.16 3954 ४,९७२ 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 372645.15 349741 ३९३,७३७ 

संघीय सरकार 356785.77 320995 361600 

१३३११ समाभनकरण अन दान 106100 114800 115100 

१३३१२ िसतव अन दान चाि  250685.77 202195 236500 

१३३१४ वर्रे्ि अन दान चाि  0 0 ५,००० 

१३३१६ समप रक अन दान चाि  0 4000 ५,००० 

प्रदेि सरकार 15859.38 28746 ३२,१३७ 

१३३११ समाभनकरण अन दान 7294.23 12381 १२,१३७ 

१३३१२ िसतव अन दान चाि  0 0 १०,००० 

१३३१४ वर्रे्ि अन दान चाि  4971.99 0 ५,००० 

१३३१६ समप रक अन दान चाि  3593.16 16365 ५,००० 

वर्त्तीय व्यर्स्था (प्राभप्त)       

अन्य आय       

जनसहिाभगता       

व्यय 452573.696 435576.5   

चाि  खचव 280543.006 267826.5 368907 

२११११ पाररश्रभमक कमवचारी 128924.013 160000 180276 

२१११२ पाररश्रभमक पदाभधकारी 7150 2820 17500 

२११२१ पोिाक 710 670.5 920 

२११२२ खाद्यान्न 0 160 330 

21131 स्थाभनय ित्ता   227.28     

२११३२ महंगी ित्ता 827.28 400 800 

२११३३ वफलड ित्ता 110 400 1135 

२११३४ कमवचारीको बैठक ित्ता 223 400 500 

२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन तथा प रस्कार 273 0 500 

२११३९ अन्य ित्ता 34.1 0 100 

२११४१ पदाभधकारी बैठक ित्ता 907 1000 2300 

21214 कमवचारी कलयाण कोर्   250     

२२१११ पानी तथा भबज िी 332.63 1000 1100 

२२११२ संचार महस ि 798.2 700 1007 

२२२११ इन्धन (पदाभधकारी) 433.37 300 600 
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२२२१२ इन्धन (कायाविय प्रयोजन) 467.35 800 800 

२२२१३ सर्ारी साधन ममवत खचव   800 1500 

२२२१४ भबमा तथा नर्ीकरण खचव 132.46 250 400 

२२२२१ मेशिनरी तथा औजार ममवत सम्िार तथा 
सञ्चािन खचव 682.71 300 442 

२२२३१ भनभमवत सार्वजभनक सम्पशत्तको ममवत सम्िार 
खचव 45.75 0 500 

२२३११ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री 2274.37 3500 4599 

२२३१३ प स्तक तथा सामग्री खचव 11.78 50 100 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 0 70 100 

२२३१५ पत्रपभत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकािन खचव 1176.31 600 1025 

२२३१९ अन्य कायाविय संचािन खचव 253.37 350 300 

२२४११ सेर्ा र परामिव खचव 1484.47 1000 1000 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टरे्यर संचािन खचव   100 600 

२२४१३ करार सेर्ा ि लक 9656.25 18000 24686 

22419 अन्य सेर्ा ि लक   688.98 1550 0 

२२५११ कमवचारी ताभिम खचव 627.6 200 200 

22512 भसप वर्कास तथा जनचेतना ताभिम 
तथा गोवि सम्बन्धी खचव   135.88     

२२५२२ कायवक्रम खचव 57041.953 60000 109903 

२२५२९ वर्वर्ध कायवक्रम खचव 930 500 1100 

२२६११ अन गमन, मूलयाकंन खचव 410.73 500 817 

२२६१२ भ्रमण खचव 2997.12 3000 3950 

२२७११ वर्वर्ध खचव 1637.96 1950 2317 

२२७२१ सिा सञ्चािन खचव 256.46 200 200 

25311 िैशिक संस्थाहरुिाई सहायता   0 1000 0 

२६४१2 सरकारी भनकाय, सभमभत, प्रभतष् ठान 
एरं् बोडवहरुिाई िितव चाि  अन दान   0 1456 0 

27111 सामाशजक स रिा खचव   57107.4     

२७२१३ और्धीखररद खचव 500 2500 5700 

२८१४२ घरिाडा 757.93 1200 1400 

२८१४३ सर्ारी साधन तथा मेशिनर औजार िाडा 66.3 100 200 

प ुँजीगत खचव 172030.69 167750 196400 

३१११२ गैर आर्ासीय िर्न भनमावण/खररद 30274.37 40000 36400 
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31113 भनभमवत िर्नको संरचनात्मक स धार 
खचव   641.56     

३११२१ सर्ारी साधन 4777 750 3200 

३११२२ मेशिनरी तथा औजार 4965.52 5000 12460 

३११२३ फभनवचर तथा वफक्चसव 2778.96 2500 2640 

३११३४ कम्प्य टर सफ्टरे्यर भनमावण तथा खरीद खचव 0 500 2500 

३११३५ पूुँजीगत परामिव खचव 0 500 2000 

३११५१ सडक तथा पूि भनमावण 66041.6 70000 61600 

३११५३ वर्द्य त संरचना भनमावण 322.9 500 500 

३११५४ तटबन्ध तथा बाुँधभनमावण 3290.55 2000 1050 

३११५५ भसंचाइव संरचना भनमावण 5091.24 3000 3200 

३११५६ खानेपानी संरचना भनमावण 20098.22 3000 7650 

31158 सरसफाई संरचना भनमावण   109.24     

३११५९ अन्य सार्वजभनक भनमावण 33272.91 40000 63200 

31171 प ुँशजगत स धार खचव सार्वजभनक भनमावण   366.62     

बजेट बचत (+)/न्यून (-) 101013.66 86274.5 0 

अन सूची २ 

राजस्र् तथा अन दान प्राभप्तको अन मान 
                                                                                                                                          

रकम रू. हजारमा 

िीर्वक आ.र्. २०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. २०७६/७७ 
को संिोभधत अन मान 

आ.र्. २०७७/७८ 
को अन मान 

आय ० ० ५६५३०७.७२ 

राजस्र् ० ० १७१५७०.७२ 

आन्तररक श्रोत ० ० ६९००० 

एकीकृत सम्पती कर ० ० ७०० 

ि भमकर/मािपोत ० ० ७०० 

घरर्हाि कर ० ० १००० 

र्हाि वर्टौरी कर ० ० ४०० 

सर्ारी साधन कर (साना सर्ारी) ० ० १० 

अन्य मनोरञ्जन कर ० ० ५० 
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व्यर्सायिे ि  क्तानी गने ० ० ६०० 

सरकारी सम्पतीको भबक्रीबाट प्राप्त रकम ० ० ५० 

अन्य सेर्ा ि लक तथा भबक्री ० ० १०० 

न्यावयक दस्तूर ० ० १० 

शििा िेत्रको आम्दानी ० ० १० 

परीिा ि लक ० ० २० 

अन्य प्रिासभनक सेर्ा ि लक ० ० २०० 

नक्सापास दस्त र ० ० १००० 

भसफाररि दस्त र ० ० ३५०० 

व्यशक्तगत घटना दताव दस्त र ० ० १०० 

नाता प्रमाशणत दस्त र ० ० १५० 

अन्य दस्त र ० ० १०० 

प्रिासभनक दण्ड, जररर्ाना र जफत ० ० ३०० 

बैंक मौज्दात ० ० ६०००० 

राजस्र् बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम ० ० ९१५७०.७२ 

घरजग्गा रशजषे्टिन दस्त र [राजस्र् बाुँडफाुँड - प्रदेि 
सरकार ] ० ० ३००० 

बाुँडफाुँड िइव प्राप्त ह न ेमूलय अभिबृवद्ध कर [राजस्र् 
बाुँडफाुँड - संघीय सरकार] ० ० ८३५९८.७२ 

बाुँडफाुँटबाट प्राप्त ह न ेसर्ारी साधन कर [राजस्र् 
बाुँडफाुँड - प्रदेि सरकार ] ० ० ४९७२ 

अन्य आय ० ० ११००० 

अन्य राजस्र् ० ० ११००० 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण ० ० ३९३७३७ 

संघीय सरकार ० ० ३६१६०० 

वर्रे्ि अन दान चाि  ० ० ५००० 

िसतव अन दान चाि  ० ० २३६५०० 

समप रक अन दान चाि  ० ० ५००० 

समाभनकरण अन दान ० ० ११५१०० 
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प्रदेि सरकार ० ० ३२१३७ 

वर्रे्ि अन दान चाि  ० ० ५००० 

िसतव अन दान चाि  ० ० १०००० 

समप रक अन दान चाि  ० ० ५००० 

समाभनकरण अन दान ० ० १२१३७ 

बैदेशिक ० ० ० 

जनसहिाभगता ० ० ० 
 

अन सूची ३ 

भिमाद नगरपाभिका र र्डा मात्र 

व्यय अन मान 

                                                                                                                         

रु. हजारमा 
भस.नं. संकेत/िीर्वक आ.र्. 

२०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८ 
को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण 

ऋण जन
सह
िाभग
ता 

रै्देशिक 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
तह 

चाि  खचव     132077=72 132077=72 ० ० ० ० ० ० 

१ २१११०/ नगदमा 
ददईने पाररश्रभमक र 
स वर्धा 

    ३६५०० ३६५०० ० ० ० ० ० ० 

२ २११२०/शजन्सी र्ा 
शजन्सी र्ापत 
कमवचारीिाई ददईन े
पाररश्रभमक स वर्धा 

    १२३० १२३० ० ० ० ० ० ० 

३ २११३०/कमवचारी 
ित्ता 

    2900 2900 ० ० ० ० ० ० 

४ २११४०/पदाभधकारी 
तथा अन्य स वर्धा 

    2300 2300 ० ० ० ० ० ० 

५ २२११०/सेर्ा     2100 2100 ० ० ० ० ० ० 
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महस ि 

६ २२२१०/सर्ारी 
साधनको स चािन 
तथा संिार खचव 

    3300 3300 ० ० ० ० ० ० 

७ २२२२०/मेिीनरी 
तथा औजार 
स चािन तथा संिार 
खचव 

    400 400 ० ० ० ० ० ० 

८ २२२३०/भनभमवत 
सार्वजभनक सम्पशत्तको 
सम्िार खचव 

    500 500 ० ० ० ० ० ० 

९ २२३१०/कायाविय 
सामान तथा सेर्ाहरु 

    4850 4850 ० ० ० ० ० ० 

१० २२४१०/परामिव 
तथा अन्य सेर्ा 
ि लक 

    18420 18420 ० ० ० ० ० ० 

११ २२५१०/ताभिम 
तथा गोिी 

    200 200 ० ० ० ० ० ० 

१२ २२५२०/उत्पादन 
सामाग्री सेर्ा तथा 
अन्य कायवक्रम खचव 

    48502.72 48502.7 ० ० ० ० ० ० 

१३ २२६१०/अन गमन 
मूलयाङ्कन र भ्रमण 
खचव 

    4450 4450 ० ० ० ० ० ० 

१४ २२७१०/वर्वर्ध 
खचव 

    2275 2275 ० ० ० ० ० ० 

१५ २२७२०/सिा 
स चािन खचव 

    200 200 ० ० ० ० ० ० 

१६ २७२१०/सामाशजक 
सहायता 

    2350 2350 ० ० ० ० ० ० 

१७ २८१४०/िाडा     1600 1600 ० ० ० ० ० ० 

                        

पूजीगत खचव     १७१७३० 39493 115100 17137 0 0 0 0 
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१ ३१११०/िर्न तथा 
संरचना 

    36400 ५००० 31400 0 0 0 0 0 

२ ३११२०/सर्ारी 
साधन/मेिीनरीऔजार 
फभनवचर तथा 
वफक्स्चसव  

    12030 9893 2137 0 0 0 0 0 

३ ३११३०/अन्य 
पंूजीगत खचव 

    4500 3500 1000 0 0 0 0 0 

४ ३११५०/सार्वजभनक 
भनमावण 

    118800 21100 80563 17137 0 0 0 0 

  

वर्त्तीय     0 0 0 0 0 0 0 0 

  

क ि जम्मा     303807=72 171570=72 115100 17137 0 0 0 0 

 

                                                                                                                                      अन सूची ३ 
 

व्यय अन मान 

आ.र्. : २०७७/७८     बजटे उपिीर्वक : प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रम ( ८०४३८४०२५०२)    

भस.नं. संकेत / 
िीर्वक 

आ.र्. 
२०७५/७६को 

यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७को 

संिोभधत 

अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८को 

अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहिाभगता बैदेशिक नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

चाि  खचव     ० ० ० ० ० ० ०   

  

प ुँजीगत खचव     १५००० ० ० १५००० ० ० ० ० 

१ 

३११२० 

/ सर्ारी 
साधन, 

मेशिनरी 
औजार, 

फभनवचसव 
तथा 
वफक्चसव     ५००० ० ० ५००० ० ० ० ० 

२ 

३११५० 

/ 

सार्वजभनक     १०००० ० ० १०००० ० ० ० ० 
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भनमावण 

  

वर्त्तीय     ० ० ० ० ० ० ० ० 

  

क ि जम्मा     १५००० ० ० १५००० ० ० ० ० 

 

                                         अन सूची ३ 
 

व्यय अन मान 

आ.र्. : २०७७/७८     माभथलिो बजटे उपिीर्वक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायवक्रम ( ८०४३८४०२५०१)    

भस.नं. संकेत / िीर्वक 

आ.र्. 
२०७५/७६को 

यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७को 

संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८को 

अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण 

ऋण 

जनस
हिाभग
ता 

बैदेशि
क 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

स्थानीय 

तह 
   

चाि  खचव     २३६८३० ० २३६८३० ० ० ० ० ० 

१ 

२१११०/नगदमा 
ददइने पाररश्रभमक र 
स वर्धा     १६१२७६ ० १६१२७६ ० ० ० ० ० 

२ 

२११२०/शजन्सीर्ा 
शजन्सी र्ापत कमवचारी 
ददइने पाररश्रभमक 
स वर्धा     २० ० २० ० ० ० ० ० 

३ 

२११३०/कमवचारी 
ित्ता     १३५ ० १३५ ० ० ० ० ० 

४ २२११०/सेर्ामहस ि     ७ ० ७ ० ० ० ० ० 

५ 

२२२२०/मेशिनरी 
तथा औजार संचािन 
तथा सम्िार खचव     ४२ ० ४२ ० ० ० ० ० 

६ 

२२३१०/कायाविय 

सामान तथा सेर्ाहरू     १२७४ ० १२७४ ० ० ० ० ० 

७ 

२२४१०/परामिव तथा 
अन्य सेर्ा ि लक     ७८६६ ० ७८६६ ० ० ० ० ० 

८ 

२२५२०/उत्पादन 

सामग्री, सेर्ा तथा अन्य 
कायवक्रम खचव     ६२५०१ ० ६२५०१ ० ० ० ० ० 
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९ 

२२६१०/अन गमन, 

मूलयांकन र भ्रमण 
खचव     ३१७ ० ३१७ ० ० ० ० ० 

१० २२७१०/वर्वर्ध खचव     ४२ ० ४२ ० ० ० ० ० 

११ 

२७२१०/सामाशजक 

सहायता     ३३५० ० ३३५० ० ० ० ० ० 

  

प ुँजीगत खचव     ९६७० ० ९६७० ० ० ० ० ० 

१ 

३११२० / सर्ारी 
साधन, मेशिनरी 
औजार, फभनवचसव तथा 
वफक्चसव     १२७० ० १२७० ० ० ० ० ० 

२ 

३११५० / सार्वजभनक 
भनमावण     ८४०० ० ८४०० ० ० ० ० ० 

  

वर्त्तीय     ० ० ० ० ० ० ० ० 

  

क ि जम्मा     २४६५०० ० २४६५०० ० ० ० ० ० 

 

अन सूची ४ 

वर्त्तीय व्यर्स्था अन मान 

आ.र्. : २०७७/७८                                                   रकम रू. हजारमा 

क्र.सं. 

िीर्वक 
आ.र्. 

207५/०७६ को 
यथाथव 

आ.र्. 207६/०७७ को 
संिोभधत अन मान 

आ.र्. 207७/०७८ 
को अन मान 

वर्त्तीय व्यर्स्थााः       

क ख द ऋण िगानी       

१  ऋण िगानी (-) ० ० ० 

२ ऋण िगानीको सार्ाुँ वफताव प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

ख ख द िेयर िगानी       

१  िेयर िगानी (-) ० ० ० 
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२ िेयर भबक्रीबाट िगानी वफताव प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

ग ख द ऋण प्राप्ती       

१  ऋणको साुँर्ा ि  क्तानी (-) ० ० ० 

२  ऋण प्राप्ती (+) ० ० ० 
 

अन सूची ५ 

िेत्रगत व्यय अन मान (भिमाद नगरपाभिकाको मात्र) 

आ.र्. २०७७/०७८                                                                                
रु. हाजरमा 

भस.नं. संकेत िीर्वक आ.र्. 
२०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८ 
को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण  

ऋण जनस 
हिा 
भगता 

रै्दे 
शिक 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
तह 

      

१ १ कायाविय 
सञ्चािन तथा 
प्रिासभनक 

    92600 89463 3137 0 0 0 0 0 

२ १०१ कायाविय 
सञ्चािन तथा 
प्रिासभनक 

    92600 89463 3137 0 0 0 0 0 

  

३ २ आभथवक वर्कास     37060 27510 9550 0 0 0 0 0 

४ 201 कृवर्     12400 11900 500 0 0 0 0 0 

५ 202 उद्योग      600 600 0 0 0 0 0 0 

६ 203 पयवटन     6000 1600 4400 0 0 0 0 0 

७ 206 जिश्रोत तथा 
भसंचाई 

    8700 4150 4550 0 0 0 0 0 

८ 207 र्न     100 0 100 0 0 0 0 0 

९ 208 पि पन्छी     9260 9260 0 0 0 0 0 0 

  

१० ३ पूर्ावधार वर्कास      132100 23500 91463 17137 0 0 0 0 

११ 301 यातायात 
पूर्ावधार 

    92000 15700 59163 17137 0 0 0 0 
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१२ 302 िर्न,आर्ास 
तथा सहरी 
वर्कास 

    39600 7800 31800 0 0 0 0 0 

१३ 303 उजाव     500 0 500 0 0 0 0 0 

  

१४ ४ स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्धत 
िेत्र 

    2250 2250 0 0 0 0 0 0 

१५ 401 िासन प्रणािी     150 150 0 0 0 0 0 0 

१६ 406 िाशन्त 
स व्यर्स्था 

    100 100 0 0 0 0 0 0 

१७ 417 वर्पद 
व्यर्स्थापन 

    2000 2000 0 0 0 0 0 0 

  

१८ ७ सामाशजक 
वर्कास 

    39797.72 28847.72 10950 0 0 0 0 0 

१९ 703 य र्ा तथा 
खेिक द 

    1950 500 1450 0 0 0 0 0 

२० 704 खानेपानी तथा 
सरसफाई 

    10550 3400 7150 0 0 0 0 0 

२१ 706 शििा     12099.72 9849.72 2250 0 0 0 0 0 

२२ 707 स्र्ास््य     10517 10417 100 0 0 0 0 0 

२३ 708 िैंभगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

    4681 4681 0 0 0 0 0 0 

  

क ि जम्मा     303807=72 171570=72 115100 17137 0 0 0 0 

 

अन सूची ५ 
िेत्रगत व्यय अन मान (क ि बजेटको) 

आ.र्. २०७७/०७८                                                                                           
रु. हाजरमा 

भस.नं. संकेत िीर्वक आ.र्. 
२०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८ को 
अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण  

ऋण जन 
सहिा 
भगता 

रै्दे 
शिक 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
तह 
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१ १ कायाविय 
सञ्चािन तथा 
प्रिासभनक 

    92600 89463 3137 0 0 0 0 0 

२ १०१ कायाविय 
सञ्चािन तथा 
प्रिासभनक 

    92600 89463 3137 0 0 0 0 0 

  

३ २ आभथवक वर्कास     50760 27510 23250 0 0 0 0 0 

४ 201 कृवर्     15300 11900 3400 0 0 0 0 0 

५ 202 उद्योग      3500 600 2900 0 0 0 0 0 

६ 203 पयवटन     7000 1600 5400 0 0 0 0 0 

७ 205 वर्त्तीय िेत्र     5000 0 5000 0 0 0 0 0 

८ 206 जिश्रोत तथा 
भसंचाई 

    9000 4150 4850 0 0 0 0 0 

९ 207 र्न     100 0 100 0 0 0 0 0 

१० 208 पि पन्छी     10860 9260 1600 0 0 0 0 0 

  

११ ३ पूर्ावधार वर्कास      142600 23500 91963 27137 0 0 0 0 

१२ 301 यातायात 
पूर्ावधार 

    102000 15700 59163 27137 0 0 0 0 

१३ 302 िर्न,आर्ास 
तथा सहरी 
वर्कास 

    39600 7800 31800 0 0 0 0 0 

१४ 303 उजाव     1000 0 1000 0 0 0 0 0 

  

१५ ४ स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्धत 
िेत्र 

    5750 2250 3500 0 0 0 0 0 

१६ 401 िासन प्रणािी     150 150 0 0 0 0 0 0 

१७ 404 वर्त्तीय स िासन     100 100 0 0 0 0 0 0 

१८ 406 िाशन्त 
स व्यर्स्था 

    3500 0 3500 0 0 0 0 0 

१९ 417 वर्पद 
व्यर्स्थापन 

    2000 2000 0 0 0 0 0 0 

  

२० ७ सामाशजक 
वर्कास 

    273597=72 28848 239750 5000 0 0 0 0 

२१ 702 सामाशजक 
स रिा तथा 

    6300 0 6300 0 0 0 0 0 
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संरिण 

२२ 703 य र्ा तथा 
खेिक द 

    2050 500 1550 0 0 0 0 0 

२३ 704 खानेपानी तथा 
सरसफाई 

    10550 3400 7150 0 0 0 0 0 

२४ 706 शििा     203899=72 9849.72 189050 5000 0 0 0 0 

२५ 707 स्र्ास््य     45817 10417 35400 0 0 0 0 0 

२६ 708 िैंभगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

    4981 4681 300 0 0 0 0 0 

  

क ि जम्मा     565307=72 171570=72 361600 32137 0 0 0 0 

 

अन सूची ५ 

िेत्रगत व्यय अन मान (सितव अन दान गण्डकी प्रदेि) 

आ.र्. २०७७/०७८                                                                                
रु. हाजरमा 

भस.नं. संकेत िीर्वक आ.र्. 
२०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८ 
को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण  

ऋण जनसह 
िाभगता 

रै्दे 
शिक 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
तह 

      

१ ३ पूर्ावधार 
वर्कास  

    10000 0 0 10000 0 0 0 0 

२ ३०१ यातायात 
पूर्ावधार 

    10000 0 0 10000 0 0 0 0 

  

३ ७ सामाशजक 
वर्कास 

    5000 0 0 5000 0 0 0 0 

४ 706 शििा     5000 0 0 5000 0 0 0 0 

  

क ि जम्मा     15000 0 0 15000 0 0 0 0 

 

अन सूची ५ 
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िेत्रगत व्यय अन मान (सितव अन दान संघ) 

आ.र्. २०७७/०७८                                                                                
रु. हाजरमा 

भस.नं. संकेत िीर्वक आ.र्. 
२०७५/७६ 
को यथाथव 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७७/७८ 
को अन मान 

स्रोत 

आन्तररक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण  

ऋण जनसहिाभगता रै्देशिक 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानीय 
तह 

      

१ २ आभथवक वर्कास     13700 0 13700 0 0 0 0 0 

२ 201 कृवर्     2900 0 2900 0 0 0 0 0 

३ 202 उद्योग      2900 0 2900 0 0 0 0 0 

४ 203 पयवटन     1000 0 1000 0 0 0 0 0 

५ 205 वर्त्तीय िेत्र     5000 0 5000 0 0 0 0 0 

६ 206 जिश्रोत तथा 
भसंचाई 

    300 0 300 0 0 0 0 0 

७ 208 पि पन्छी     1600 0 1600 0 0 0 0 0 

  

८ ३ पूर्ावधार वर्कास      500 0 500 0 0 0 0 0 

९ 303 उजाव     500 0 500 0 0 0 0 0 

  

१० ४ स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्धत 
िेत्र 

    3500 0 3500 0 0 0 0 0 

११ 406 िाशन्त 
स व्यर्स्था 

    3500 0 3500 0 0 0 0 0 

  

१२ ७ सामाशजक 
वर्कास 

    228800 0 228800 0 0 0 0 0 

१३ 702 सामाशजक 
स रिा तथा 
संरिण 

    6300 0 6300 0 0 0 0 0 

१४ 703 य र्ा तथा 
खेिक द 

    100 0 100 0 0 0 0 0 

१५ 706 शििा     186800 0 186800 0 0 0 0 0 

१६ 707 स्र्ास््य     35300 0 35300 0 0 0 0 0 
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१७ 708 िैंभगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

    300 0 300 0 0 0 0 0 

  

क ि जम्मा     246500 0 246500 0 0 0 0 0 

 

प्रमाशणकरण भमभताः २०७७/०३/१४ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 
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िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७७ सािको ऐन नं. 2 

भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, २०७७ 

प्रस्तार्नााः  भिमाद नगरपाभिकािे आभथवक र्र्व 207७/07८ देशख अथव सम्बन्धी प्रस्तार्िाई कायावन्र्यन 
गनवको भनभमत्त स्थानीय कर तथा ि लक संकिन गने, छ ट ददने तथा आय संकिनको प्रिासभनक व्यर्स्था गनव 
र्ाछनीय िएकोिे,  

नेपािको संवर्धानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोशजम भिमाद नगर सिािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (1) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, 207७” रहेको छ। 
यो ऐन 207७ साि श्रार्ण 1 गतेदेशख भिमाद नगरपाभिका िते्रमा िागू ह नेछ । 

२. सम्पभत कराः नगरपाभिकाका िेत्रभित्र  (1) बमोशजम सम्पशत्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

३. िभूम कर (मािपोत): नगरपाभिका िेत्रभित्र  (2) बमोशजम िभूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

४. घर र्हाि कराः  नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै व्यशक्त र्ा संस्थािे िर्न, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा र्ा पोखरी पूरै आंशिक तर्रिे र्हािमा ददएकोमा  (3) बमोशजम घर जग्गा र्हाि कर 
िगाइन ेर असूि गररनेछ ।  

५. व्यर्साय कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र व्यापार, व्यर्साय र्ा सेर्ामा पूुँजीगत िगानी र आभथवक कारोर्ारका 
आधारमा अन सूशच (4) बमोशजम व्यर्साय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जभडब टी, कर्ाडी र जीर्जन्त  कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैव्यशक्त र्ा संस्थािे ऊन, खोटो, जभडब टी, 
र्नकस, कर्ाडी माि र प्रचभित कानूनिे भनर्ेध गररएको जीर्जन्त  र्ाहेकका अन्य मतृ र्ा माररएका 
जीर्जन्त को हाड, भसङ, प्र्ाुँख, छािा जस्ता बस्त को व्यर्सावयक कारोर्ार गरेर्ापत  (5) बमोशजमको 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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७. वर्ज्ञापन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने वर्ज्ञापनमा  (६) बमोशजम वर्ज्ञापन कर िगाइन ेर असूि उपर 
गररनेछ ।।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम 
ह नेछ । 

 

८. मनोरन्जन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह न े मनोरन्जन व्यर्साय सेर्ामा  (७) बमोशजम व्यर्साय कर 
िगाइने र अस ि उपर गररनेछ ।।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था िएको 
अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नछे । 

९. पटके व्यर्साय कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र घ म्ती व्यापार गनेिाई  (८) मा उलिेख िए अन सार कर 
िगाईने छ ।  

१०. पावकव ङ ि लकाः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैसर्ारी साधनिाई पावकव ङ स वर्धा उपिब्ध गराए र्ापत  (९) 
बमोशजम पावकव ङ ि लक िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

११. सेर्ा ि लक, दस्त राः नगरपाभिकािे भनमावण, संचािन र्ा व्यर्स्थापन गरेका अन सूची 1० मा उशलिशखत 
स्थानीय पूर्ावधार र उपिब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही मा व्यर्स्था िए अन सार ि लक िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ । 

१२. साना सर्ारी साधन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र दताव िएका सर्ारी साधनमा  (११) बमोशजम सर्ारी 
साधन कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था 
िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नेछ । 

१३. पयवटनि लकाः नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्रभित्र प्रर्िे गने पयवटकहरुर्ाट  १२ मा उशलिशखत दरमा पयवटन 
ि लक िगाईन े र अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था 
िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नेछ । 

१४. कर छ टाः यस ऐन बमोशजम कर भतने दावयत्र् िएका व्यशक्त र्ा संस्थाहरुिाई क नै पभन वकभसमको कर 
छ ट ददईने छैन । 

१५. कर तथा ि लक संकिन सम्बशन्ध कायववर्भधाः यो ऐनमा िएको व्यर्स्था अन सार कर तथा ि लक संकिन 
सम्बशन्ध कायववर्भध नगरपाभिकािे तोके अन सार ह नेछ । 
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अन स ची १ 

 कर वर्र्रण र दर सूची 

आ.र्. २०७७/०७८ को िाभग सम्पशत्त करको दर   

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर रु. कैवफयत 

१ सम्पशत्त कर १.०० देशख १०००००.०० सम्म   २५   

२   १००००१.०० देशख २०००००.००सम्म   ५०   

३   २००००१.०० देशख ३०००००.०० सम्म   ७५   

४   ३००००१.०० देशख ४०००००.०० सम्म   १००   

५   ४००००१.००देशख ६०००००.००सम्म   १२५   

६   ६००००१.००देशख ८०००००.००सम्म   १५०   

७   ८००००१.००देशख १००००००.००सम्म   २००   

८   १०००००१.०० देशख १२०००००.०० सम्म   २५०   

९   १२००००१.०० देशख १४०००००.०० सम्म   ३००   

१०   १४००००१.०० देशख १७०००००.०० सम्म   ३५०   

११   १७००००१.०० देशख २००००००.०० सम्म   ४००   

१२   २०००००१.०० देशख २२०००००.०० सम्म   ५००   

१३   २२००००१.०० देशख २४०००००.०० सम्म   ५५०   

१४   २४००००१.०० देशख २६०००००.०० सम्म   ६५०   

१५   २६००००१.०० देशख २८०००००.०० सम्म   ७५०   

१६   २८००००१.०० देशख ३००००००.०० सम्म   १०००   

१७   ३०००००१.०० देशख ३४०००००.०० सम्म   १२००   

१८   ३४००००१.०० देशख ३८०००००.०० सम्म   १५००   

१९   ३८००००१.०० देशख  ४२०००००.०० सम्म   २०००   

२०   ४२००००१.०० देशख  ४६०००००.०० सम्म   २५००   

२१   ४६००००१.०० देशख  ५००००००.०० सम्म   ३०००   

२२   ५०००००१.०० देशख  ६००००००.०० सम्म   ४०००   

२३   ६०००००१.०० देशख  ७५०००००.०० सम्म   ५५००   

२४   ७५००००१.०० देशख  ९००००००.०० सम्म   ७५००   

२५   ९०००००१.०० देशख  १००००००.०० सम्म   १००००   

२६   १००००००१.०० देशख  १५००००००.०० सम्म   १५०००   

२७   १५०००००१.०० देशख  २०००००००.०० सम्म   २००००   

२८   २००००००१.०० देशख  ३०००००००.०० सम्म   २५०००   

२९   ३००००००१.०० देशख  ४०००००००.०० सम्म   ३५०००   
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३०   ४००००००१.०० देशख  ५०००००००.०० सम्म   ६००००   

३१   ५००००००१.०० देशख माभथ प्रभत हजारमा    रु.२   

  सम्पशत्त कर भतरेको रभसद आर्श्यक परेमा रु.१०  भतरी प्रभतभिपी प्राप्त गनव  सवकन े     

 प रानो िभूमकर (मािपोत) 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ आ.र्.२०७४।०७५ देशख एवककृत सम्पभत कर िागू िएको ह ुँदा वर्गत आ.र्.का र्ाुँकी र्क्यौता मािपोत सावर्ककै दरमा अस ि गने 

 

अन स ची- २ 

भनदेशिकाको पररच्छेद ३ संग सम्बशन्धत  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 55 को सम्पशत्त कर र दफा 56 को िमूी कर (मािपोत) संिोधन िएकोिे सोही अन सार तयार गररएको 
सम्पशत्त कर र िमूी कर (मािपोत)  

क्र.स र्डा  िते्र वर्र्रण सम्पशत्तकर(प्रभत 
रोपनी) रु.  िमूीकर(प्रभत रोपनी) रु. 

१ 

१ 

व्य
ापा
रीक

 िे
त्र 

ड म्रीबेसी (सलिाबारी चौतारीदेशख तलिाभडटी खोिा सम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख उडसीङ्ग 
चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा  

2 िाख 25 
हजार 

  

ड म्रीबेसी (सलिाबारी चौतारीदेशख तलिाभडटी खोिा सम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख उडसीङ्ग 
चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया को  जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  56 

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया)  जग्गा 

१ िाख ७५ 
हजार 

  

  
सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  43 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया)   जग्गा २ िाख   

वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँयाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

१ िाख ७५ 
हजार 

  

  अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँयाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   43 

३ 

कृव
र् 
िेत्र
  फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 अब्बि 

दोयम 
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भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

२ 

 
 
 
 
 
व्य
ापा
रीक

 िे
त्र 

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख २५ 
हजार 

  

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ायाका जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  55 

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

१ िाख ५० 
हजार 

  

  
सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  37 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया) जग्गा २ िाख   

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया) जग्गा १ िाख   

  
अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  25 

३ 

कृव
र् 
िेत्र
 

 फाुँट खेतका जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ ३ 

व्य
ापा
रीक

 
िेत्र
 िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ाया घर र सो िे 

चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा ५ िाख   



 
 

खण्ड ४)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७७/०३/१४ 

 
 

24 

 

िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ायाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  125 

जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

२ िाख ५० 
हजार 

  

  
जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  62 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

२ िाख   

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

कृवर् सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   

कृवर् सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   50 

अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख ७५ 
हजार 

  

  अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   43 

३ 

कृव
र् 

िेत्र
 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

४ 

व्य
ापा
रीक

 िे
त्र त रत  रे, धर्ादी, बिेिञ्ज्याङ्ग बजार िेत्र सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो 

िे चचेको (प्िेन्थ एररया)जग्गा 
२ िाख ५० 

हजार 
  

  
त रत  रे, धर्ादी, बिेिञ्ज्याङ्ग बजार िेत्र सडकको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   
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माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्य सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख ५० 
हजार 

  

  अन्य सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   37 

३ कृव
र् 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

५ 

व्य
ापा
रीक

 िे
त्र अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको दायाुँ 

बायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा १० िाख   

  
अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको दायाुँ 
बायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  250 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), 
को श्रृंगपथ सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  
घडेरी 

३ िाख   

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), 
को श्रृंगपथ सडक दाया र्ाया मोहडाको घडेरी र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सडक र्ान्टाङ्ग खोिा देशख दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा ५ िाख    

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  125 

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा ३ िाख   

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  75 

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा २ िाख   

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ायाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको   50 
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कृवर्मा 

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी ९आर्ास 
िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)   
जग्गा 

२ िाख    

  

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी ९आर्ास 
िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

  

कृव
र् 
िेत्र
 

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा सम्म 
दायार्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा  

6 िाख 50 
हजार 

  

  

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा सम्म 
दायार्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  162 

३ 

 फाुँटको जग्गा 

  75 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
व्य
ापा
रीक

 िे
त्र 

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की सडकको 
दायाुँर्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा ३२ िाख   

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की सडकको 
दायाुँर्ायाुँ घडेरी जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  800 

ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा २८ िाख   

ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घडेरी जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 

नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा २२ िाख   

  
नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घडेरी जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550 
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२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख मािेबगर 
प रानो स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२५ िाख   

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख मािेबगर 
प रानो स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो 
िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा  

२५ िाख   

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा  २० िाख   

  
ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  500 

  

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् मोटर मागव 
र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा  

15 िाख   

  

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् मोटर मागव 
र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  375 

  

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा 

6 िाख 50 
हजार 

  

  

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  162 

३ 

कृव
र् 
िेत्र
 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को खेत/पाखो    162 

    

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को स रे्दी चोक िन्दा माभथ 
भिमिैरर् मोटर मागव र्डा नं.७ को भसमाना सम्मको पाखो जग्गा  र 
ऐ.ऐ.न.नं. को डाडागाउुँ भसम्मबोट भिर/ पाखो जग्गा  

  75 

१ ७ 

व्य
ापा
रीक

 िे
त्र नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो िे 

चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा २७ िाख   

नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  ६७५ 
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शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा २८ िाख   

  
शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 

  

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सडकको 
दाया बाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा २२ िाख   

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सडकको 
दाया बाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550 

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया)  जग्गा १० िाख   

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  250 

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ 
एररया)   जग्गा ५ िाख   

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  125 

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)   
जग्गा 

२ िाख ५० 
हजार 

  

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   62 

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया)   जग्गा ६ िाख   

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  150 

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा  

२ िाख ५० 
हजार 

  

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया मोहोडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क िान मभत 
गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० 
हजार  

  

  

सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क िान मभत 
गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  37 

  

कृव
र् 
िेत्र
 

प रानो बजार पट्नेरी शितिचौतारी स रे्दीचोक िेत्रको पाखो/खेत जग्गा    137 

३ शजदी खोिा फाुँटको जग्गा   15 
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अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

८ 

व्य
ापा
रीक

 
िेत्र
 िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँया घर र 

सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा ३ िाख   

  
िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँयाका जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) सावर्क 
िान मभत ३(ग), १(ख), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र सडकको 
िागर जरेबर सडक  दाुँया र्ाुँया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) 
जग्गा 

३ िाख    

सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) सावर्क 
िान मभत ३(ग), १(ख), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र सडकको 
िागर जरेबर सडक  दाुँया र्ाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  75 

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ख), ६(ग) र सावर्क 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ख) को दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० 
हजार 

  

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ख), ६(ग) र सावर्क 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ख) को दायार्ाया मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  37 

सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी सडक 
दायार्ाया घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  जग्गा २ िाख    

सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी सडक 
दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ख) राधा कृष्ण र 
सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ख), ६(ग) िगृ ऋवर् 
सडक खण्डको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० 
हजार 
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सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ख) राधा कृष्ण र 
सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ख), ६(ग) िगृ ऋवर् 
सडक खण्डको दायाुँ र्ायाुँ मोहडको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  137 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

१ िाख २० 
हजार 

  

  अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   30 

३ 

कृव
र् 
िेत्र
 

सावर्क भिमाद ३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) र सावर्क िान मभत 
३(ग), १(ख) को फाुँटको जग्गा  

  15 
अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

९ 

व्य
ापा
रीक

 िे
त्र 

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक दायाुँ 
बायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा  

२ िाख ५० 
हजार 

  

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक दायाुँ 
बायाुँका जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामडाुँडा बसेी बजार िेत्र सडक दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा  

३ िाख   

  

भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामडाुँडा बसेी बजार िेत्र सडक दायार्ायाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  75 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 िे
त्र 

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो 
िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख ५० 
हजार 

  

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   50 

जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(प्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख २० 
हजार 
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जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  30 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (प्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख २० 
हजार 

  

  अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   30 

३ 

कृव
र् 
िेत्र
 

फाुँटको जग्गा 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
 

अन स ची 3 

घर बहाि कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ घर बहाि कर 
संघ संस्था सरकारी कायाविय गोदाम िाडामा ददन े   दि प्रभतित   

अन्य प्रयोजनका िाभग   दि प्रभतित   

            

अन स ची 4 

व्यर्साय कर 

भस.नं. कर सूशच / वर्र्रण दर     कैवफयत 

  व्यर्सायको वर्र्रण करको शे्रणी    

    क ख ग   

१ 

होटि, िज एरं् 
साधारण होटि 

        

१० बडे िन्दा माभथ २०००       

६ देशख १० बडे सम्म १५००       

६ बेड सम्म १०००       

२ रेष्ट रेन्ट (माःम, तास, 
सेक र्ा आदद)  ७००       
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३ भमठाई पसि ५००       

४ कपडा पसि          

क थोक १५००       

ख ख द्रा १०००       

५ फेन्सी पसि १५००       

६ व्यूवटपािवर १०००       

७ कस्मेवटक ५००       

८ ऊनी धागो पसि ५००       

९ ज त्ता चप्पि पसि १०००       

१० भनमावण सामाग्री 
(हाडवर्यर) ३०००       

११ खाद्यान्न, वकराना         

क थोक ३०००       

ख ख द्रा ५००       

१२ िाडा र भगफ्ट पसि 
(थोक/ख द्रा) २०००       

१३ प स्तक तथा पभत्रका 
पसि १०००       

१४ छापाखाना १५००       

१५ आटव/फ्िेक्स वप्रन्ट १०००       

१६ फोटो स्ट भडयो १०००       

१७ इन्टरनटे इन्रानेट         

क चाि  पूुँजी ५ िाख 
सम्म ४०००       

ख 
चाि  पूुँजी १० िाख 

सम्म ६०००       

ग चाि  पूुँजी १०िाख 
िन्दा माभथ ८०००       

१८ केर्ि नेटर्कव / 
भडसहोम ६०००       

१९ एफ.एम संचािन         

क १०० वक.र्ा. सम्म 1000       

ख १०० वक.र्ा . िन्दा 
माभथ 

2000       

२० वट.िी.,विज, घडी, 
रेभडयो भबक्री  २०००       
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२१ वट.िी., विज, घडी, 
रेभडयो आदद  ममवत ७००       

२२ मोबाइि भबवक्र तथा 
ममवत  १५००       

२३ पंखा तथा स्टोि ममवत ५००       

२४ साइकि भबक्री तथा 
ममवत १०००       

२५ मोटरसाइकि, मोटर 
पाट्सव/ र्कव सप २०००       

२६ मोटरसाइकि सोरुम ४०००       

२७ गाडी सोरुम १५०००       

२८ ड्राईभिङ इशन्ष्टच्यूट २०००       

२९ टायर          

क वर्क्री १०००       

ख ममवत ५००       

३० भग्रि उद्योग १५००       

३१ टेण्ट हाउस/ साउण्ड 
भसस्टम १०००       

३२ िाउण्ड्री पसि ५००       

३३ मादि पसि ४००       

३४ गोर्र ग्याुँस कम्पनी १०००       

३५ पाउरोटी िण्डार ५००       

३६ चिशचत्र मशन्दर १०००       

३७ 

वर्त्तीय संस्था/सहकारी 
संस्था 

        

क र ख र्गवको िाभग १००००       

ग र घ र्गवको िाभग  ७०००       

िघ  वर्त्त, र्चत तथा 
ऋण सहकारीको िाभग  ५०००       

कृवर्,मवहिा सहकारीको 
िाभग  ५००       

३८ किर लयार् १५००       

३९ और्धी पसि मात्र         

क भिमाद बजार िेत्र २०००       

ख भिमाद बजार बावहरको 
हकमा ५००       
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४० भनजी अस्पताि/ 
पोभिशक्िभनक ४०००       

४१ पि  और्धी पसि         

क बजार िेत्र १५००       

ख ग्राभमण िते्र ५००       

४२ बीज िण्डार         

क बजार िेत्र १०००       

ख ग्राभमण िते्र ५००       

४३ दाना वर्वक्र पसि १०००       

४४ इिेशक्रक (भबज िी)         

क थोक  ३०००       

ख ख द्रा १५००       

४५ रंगरोगन वर्क्री ३०००       

४६ फभनवचर उद्योग         

क स.भमि ४०००       

ख सक व िर २०००       

ग फभनवचर पसि २०००       

४७ भमि क टाभन वपसानी १०००       

४८ स नचाुँदी प्रा.भि ५०००       

४९ स नचाुँदी पसि ३०००       

५० आइसवक्रम          

क उद्योग १०००       

ख पसि ५००       

५१ कपडा भसिाई         

क सवटवङ्ग स वटङ्ग १५००       

ख भसिाई कटाई ५००       

५२ हेयर कवटङ्ग          

क द ई क शचव सम्म ५००       

ख द ई क शचव िन्दा बढी १०००       

५३ ि फमव ७००       

५४ 

बोभडवङ्ग स्क ि 
आधारि  त वर्द्यािय ३०००       

बोभडवङ्ग स्क ि मावर् ४०००       

भनजी क्याम्पस ५०००       
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५५ 

भनमावण व्यर्सायी (घ 
र्गवको) नवर्करण २५००       

ि रु दताव १००००       

प्रभतभिपी/नामसारी २०००       

जररर्ाना २५००       

५६ आयि पम्प ३०००       

५७ 
फोटोकवप,क रीयर, 
फ्याक्स, कम्प्य टर र 
टेभिफोन (सेर्ा) 

१०००       

५८ अन्य उद्योग         

क साना ३०००       

ख घरेि  ५००       

ग िघ  ५००       

५९ सवपङ्ग सेन्टर ५०००       

६० तरकारी/फिफूि 
पसि ५००       

६१ चश्मा पसि ५००       

६२ दाुँत बनाउने पसि २०००       

६३ 

सार्वजभनक बाुँझो जग्गा 
नगरपाभिकाको 
कायववर्भध बमोशजम 
उपयोग गरेबापत 
िाग्ने ि लक प्रभत 
रोपनी 

१००       

६४ माछा, मास  पसि १००० ५००     

६५ नसवरी र फिफ िका 
वर्रुर्ा वर्क्री वर्तरण 

५००       

६६ माटोको िाडा बनाउन े ५००       

६७ 
टेशक्नकि इशन्स्टच्यूट/ 
िार्ा शििण/ ट्यूसन/ 
कोशचङ्ग/ होस्टेि 

२०००       

६८ 

कन्सलटेन्सी फमव 
(इशन्जभनयर,ओिरभसयर) 
संस्थागत/नवर्करण 

५०००       

इशन्जभनयर दताव २०००       

ओिरभसयर दताव १५००       
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६९ ज्योभतर् ५००       

७० 
िैशिक/रै्देशिक 
रोजगार कन्सलटेन्सी 
फमव 

२०००       

७१ अभडटर फमव  २०००       

७२ 
भसिाई, ब नाई, 
पेशन्टङ्ग, कवटङ्ग 
प्रशििण 

५००       

७३ वर्र्य वर्िेर्ज्ञ /वर्ज्ञ ७००       

७४ वर्भिन् न प्रयोगिािा 
(लयाब) १०००       

७५ स्न कर/प िर्ोडव  ५००       

७६ भिभडयो गेम  ५००       

७७ इट्टा िट्टा  ३०००       

७८ रेभमटेन्स सेर्ा मात्र १०००       

७९ कवटङ्ग ढ ंगा २०००       

८० क्रसर उद्योग ५००००       

८१ ब्िक उद्योग ३०००       

८२ क्याटररङ्ग सेर्ा १०००       

८३ िेखापढी व्यर्साय ५००       

८४ मेशिनरी / ट लस १०००       

८५ प्िाई/ भससा पसि १०००       

८६ डान्स/ म्यूशजक 
प्रशििण सेन्टर १०००       

८७ स्पोट्सव हाउस १०००       

८८ पि पन्छी/ मत्स्यपािन ५००       

८९ प जा सामाग्री पसि ५००       

९० 
खेिौना/ ग भडया/ 
क िन बनाउन ेउद्योग-
पसि 

५००       

९१ हलका पेय पदाथव वर्वक्र 
पसि ५००       

९२ मददरा पसि         

क थोक २०००       

ख ख द्रा १०००       

९३ कृवर् समूह दताव ५००       
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/नवर्करण 

९४ कृवर्/पि  फमव (दताव 
/नवर्करण) १०००       

९५ मोबाइि टार्र १००००       

  
माभथ र्भगवकरणमा समारे्ि निएका सेर्ा व्यर्सायको कारोबार र्ा स्तर हेरी र्ावर्वक रु. ५००। देशख १००००। सम्म नगरकायवपाभिकािे 
भनणवय गरे बमोशजम ह नेछ ।  

अन स ची 5 

जभडब टी कर्ाडी र जीर्जन्त  कर 

भस.नं. कर सूशच  दर     कैवफयत 

१ कर्ाडी सामानको थोक 
भबके्रता 

3000       

अन स ची 6 

वर्ज्ञापन कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ वर्ज्ञापन  

साईनबोडव, ग्िोबोडव, होभडङबोडव, स्टि आददमा  २५ 
र्गवफूट सम्म 

  ४००   

साईनबोडव, ग्िोबोडव, होभडङबोडव, स्टि आददमा  २५ 
र्गवफूट िन्दा माभथ 

  ७००   

त ि ब्यानर (प्रभत व्यानर) 
१ हप्ताको िाभग  ५०   

१ हप्ता िन्दा 
बढी १००   

  अन स ची 7 

मनोरञ्जन कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ मनोरञ्जन कर 
जाद  सकव स र खेितमासा प्रभत ददन ५००   

अन्य मनोरञ्जन करको दर गण्डकी प्रदेि सरकारको आभथवक ऐन, २०७7 िे तोके बमोशजम ह नछे । 

अन स ची 8 

पटके व्यर्साय कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ 
फेन्सी/ख द्रा सामान 
गाडीद्वारा घ माएर 
बेच्नेहरुका िाभग  

  प्रभत पटक ५०   
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२ 
खाद्यान्न सामान 
गाडीद्वारा घ माएर 
बेच्नेहरुका िाभग  

  प्रभत पटक ५०   

३ 
आि /तरकारी 
गाडीद्वारा घ माएर 
बेच्नेहरुका िाभग  

  प्रभत पटक २०   

४ 
पोका/झोिामा सामान 
राखी माभनस आफैिे 
बेच्न े

  प्रभत पटक २०   

  

पोका/झोिामा सामान 
राखी साइकिमा भिएर 
बेच्न े

  प्रभत पटक २५   

  

पोका/झोिामा सामान 
राखी मोटरसाइकिमा 
भिएर बेच्न े

  प्रभत पटक ५०   

५ रागंा िैसी आयात    प्रभत गोटा १००   

६ खसी बोका बंग र 
आयात  

  प्रभत गोटा २०   

७ हाुँस क ख रा र अन्य 
पंिी  

प्रभत गाडी   १००   

प्रभत मोटरसाईकि    ५०   

प्रभत साईकि   २५   

८ चना चटपट पानी प री प्रभत ददन    २०   

  नोटाः डोका डािा मा तरकारी तथा फिफ ि राखी बजारमा घ माएर बचे्ने वकसानहरुको हकमा पटके व्यर्साय कर भिईने छैन . 

अन स ची 9 

पावकव ङ ि लक 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ सर्ारी पावकव ङ ि लक 

ठूिा सर्ारी साधन   ३०   

बस, भमभनबस, ट्क, ट्याक्टर   २५   

साना सर्ारी साधन   १५   

स्क टर,मोपेड,मोटरसाइकि   ५   

अन स ची 10 

सेर्ा ि लक दस्त र 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

क भसफाररस/प्रमाशणत         
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१ घर जग्गा नामसारी 
भसफाररस 

     ५००   

२ मोही िगत कट्टा 
भसफाररस 

    ५००   

३ घर कायम भसफाररस     ५०० 
न.पा.मा 
कायम गदाव 
ि लक निाग्न े

४ सजवभमन म च  लका     ३००   

५ छात्रर्ृशत्त भसफाररस 
वर्पन्न वर्द्याथी छात्रर्ृशत्त भसफाररस   भन:ि लक   

अन्य    २००   

६ अस्थाई बसोबास 
भसफाररस 

    ५००   

७ स्थाई बसोबास 
भसफाररस 

    ५००   

८ नागररकता  भसफाररस नागररकता/ प्रभतभिपी   २००   

९ अंभगकृत नागररकता 
भसफाररस 

    ३००   

१० 

आभथवक अर्स्था बभियो 
र्ा सम्पन्नता प्रमाशणत 

    ५००   

आभथवक अर्स्था 
कमजोर र्ा वर्पन्नता 
प्रमाशणत 

    भन:ि लक   

११ वर्द्य त जडान भसफाररस 
  सामान्य 500 

वर्पन् निाई 
भन:ि लक 

  भिफेज 1500   

१२ धारा जडान भसफाररस     ५००   

१३ शजवर्त रहेको भसफाररस     ५००   

१४ 

द रै् नाम गरेको व्यशक्त 
एकै हो िने्न भसफाररस 
/ फरक जन्म भमभत 
संिोधन भसफाररस 

    ५००   

१५ 

जग्गा मूलयांकन 
भसफाररस/हैभसयत 

प्रमाशणत 

रु. ५ िाखसम्म   ५००   

रु. ५ िाखदेशख ५० िाखसम्म   २०००   

रु. ५० िाख माभथ   ३०००   

  
प न: संिोधन र्ा प्रभतभिवप भिंदा ज न प्रयोजनका िाभग भसफाररस गररएको हो सोका िाभग िाग्न ेदस्त रको 10 
प्रभतित मात्र राजश् र् भिईनेछ । 

१६ व्यर्साय बन्द 
भसफाररस 

    ५००   



 
 

खण्ड ४)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७७/०३/१४ 

 
 

40 

 

१७ व्यर्साय संचािन 
निएको भसफाररस 

    ५००   

१८ व्यापार व्यर्साय 
निएको भसफाररस 

    ५००   

१९ कोटव वफ भमनाहा 
भसफाररस 

    १००   

२० नाबािक पररचयपत्र 
भसफाररस 

    २००   

२१ चौपाया ढ र्ानी 
भसफाररस 

    ५००   

२२ उद्योग / व्यर्साय 
दताव भसफाररस 

घरेि /िघ    ५००   

साना   ५००   

मझौिा   १०००   

ठूिा   १५००   

२३ उद्योग ठाुँउसारी 
भसफाररस 

    १०००   

२४ वर्द्यािय ठाुँउसारी 
भसफाररस (संस्थागत) 

    १०००   

२५ आन्तररक बसाईसराई 
भसफाररस 

    ३००   

२६ 

वर्द्यािय संचािन 
स्र्ीकृत भसफाररस/ 
अन मती (संस्थागत) 

मन्टेश्वरी   २०००   

आधारि  तसम्म    २०००   

माध्यभमकसम्म   ४०००   

क्याम्पससम्म   ६०००   

वर्द्यािय किा रृ्वद्ध 
भसफाररस/ अन मती 
(संस्थागत) 

आधारि  तसम्म    ५००   

माध्यभमकसम्म   १०००   

क्याम्पससम्म   १५००   

२७ शििक सरुर्ा  
भसफाररस 

शजलिा भित्र   ५००   

शजलिा र्ावहर   १०००   

२८ शििक अभििेखीकरण 

प्रावर् तह   ५००   

भनमावर् तह   ७००   

मावर् तह   १०००   

२९ वर्र्य वर्ज्ञ (शििक) 
सूचीकृत आरे्दन दस्त र 

मा.वर् तह   १०००   

आ.वर्   ७५०   

३० िेखपरीिक सूचीकृत 
दस्त र 

    ५००   
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३१ साम दावयक वर्द्यािय 
प्रमाशणकरण 

    १००   

३२ 

आधारितू तहको 
िैशिक प्रमाणपत्र 
नामथर जन्म भमभत 
सच्याउने दस्त र 

    २००   

३३ व्यशक्तगत वर्र्रण 
भसफाररस 

    ५००   

३४ जग्गा दताव भसफाररस 

१ रोपनी सम्म 

बजार िेत्र १५०० 
  

आर्ास िेत्र १००० 

कृवर् िेत्र ५००   

१ रोपनी िन्दा माभथ प्रभत रोपनी थप  

बजार िेत्र ३००   

आर्ास िेत्र २००   

कृवर् िेत्र १००   

३५ संरिक भसफाररस  व्यशक्तगत   भन:ि लक   

३६ संरिक भसफाररस  संस्थागत   ५००   

३७ 
नेपाि सरकारको 
नाममा बाटो कायम 
भसफाररस 

    भन:ि लक   

३८ 
नेपाि सरकारको 
नाममा बाटो कायम 
भसफाररस (प्िवटङ) 

    १०००   

३९ शजवर्तसुँगको नाता 
प्रमाशणत 

    ५००   

४० मतृकसुँगको नाता 
प्रमाशणत 

    ५००   

४१ कोठा खोलन कायव/ 
रोहबरमा बस्ने कायव 

    ५००   

४२ भनाःि लक  स्र्ास््य 
उपचार भसफाररस 

    भन:ि लक   

४३ 
अन्य कायावियको माग 
अन सार वर्र्रण ख िाई 
पठाउने कायव 

    ५००   

४४ संस्था सम्बन्धी 
भसफाररस 

दताव सम्बन्धी भसफाररस   300   

नर्ीकरण सम्बन्धी भसफाररस   300   

४५ घर बाटो प्रमाशणत 

सहायक राजमागव पक्की 

प्रभत वकत्ता 500 

  

सहायक राजमागव कच्ची सडक   

िाखा पक्की सडक   
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िाखा कच्ची सडक   

बाटो निएको    

४६ चार वकलिा प्रमाशणत 

र्डा नं. ३ को जिौदी िेत्र,र्डा नं. ५को समथर िेत्र,र्डा 
नं. ६ , र्डा नं. ७ को भसस्नेरी र्डा नं. ६ को भसमाना 
िेत्र, र्डा नं. ८ को भसम्िे सम्म 

  ५००   

 माभथ उलिेशखत बाहेक सबै िेत्र    ४००   

४७ जन्मभमभत प्रमाशणत     ५००   

४८ वर्र्ाह प्रमाशणत     ५००   

४९ घर पाताि प्रमाशणत     भन:ि लक   

५० कागज/मञ्ज रीनामा 
प्रमाशणत 

    ५००   

५१ हकर्ािा र्ा हकदार 
प्रमाशणत 

    ५००   

५२ अवर्र्ावहत प्रमाशणत     ५००   

५३ 
जग्गा रेखाकंनको 
कायव/ सो कायवमा 
रोहबर 

    ३००   

५४ जग्गा धनीपूजाव हराएको 
भसफाररस 

    ५००   

५५ प जावमा घरकायम गने 
भसफाररस 

    ५००   

५६ अंग्रजेी भसफाररस तथा 
प्रमाशणत 

    ७००   

५७ भमिापत्र कागज     ५००   

५८ जन्म दताव 
जन्मदताव   ५० पैंभतस ददनभित्र 

गरेमा भनाःि लक 

प्रभतभिवप   ५०   

५९ मतृ्यू दताव 
मतृ्यूदताव    ५० पैंभतस ददनभित्र 

गरेमा भनाःि लक 

प्रभतभिवप   ५०   

६० बसाइवसराइव दताव 
दताव   ५० पैंभतस ददनभित्र 

गरेमा भनाःि लक 

प्रभतभिवप   ५०   

६१ सम्बन्ध वर्च्छेद दताव 
दताव   ५० पैंभतस ददनभित्र 

गरेमा भनाःि लक 

प्रभतभिवप   ५०   
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६२ वर्र्ाह दताव 
वर्र्ाह दताव   ५० पैंभतस ददनभित्र 

गरेमा भनाःि लक 

प्रभतभिवप   ५०   

६३ 
जन्म दताव प्रमाण 
पत्रमा नामथर  र 
जन्मभमभत सच्याउने  

    २०० ऐनमा िए 
बमोशजम ह न े

६४ 

उलिेशखत बाहेक अन्य 
स्थानीय आर्श्यकता 
अन सारका 
भसफाररस/प्रमाशणतहरु 

    ५००   

६५ पेन्सन काडव र्ा सो 
सम्बन्धी  भसफाररस 

हकर्ािा संरिण सम्बन्धी भसफाररस   ५००   

पेन्सन पाररर्ारीक वर्र्रण भसफाररस 

नेपाि ३००   

िारत ७००   

अन्य देि १०००   

पेन्सनका िाभग  अन्य भसफाररस 

नेपाि २००   

िारत ५००   

अन्य देि ७००   

६६ संघ संस्था सम्बन्धी 
दस्त र ि लक 

दताव सम्बन्धी दस्त र   ५००   

नर्ीकरण सम्बन्धी दस्त र   ५००   

प्रमाशणत सम्बन्धी दस्त र   ५००   

६७ काठ दाउरोको 
भसफाररस 

खयर, साि, भससौ, चाप िगायत मूलयर्ान काठहरु प्रभत क्यूवर्क 
वफट ५०   

अन्य (क  काठ) 
प्रभत ट्याक्टर ५००   

प्रभत रक १५००   

भसफाररस   ५००   

६८ सनाखतको भसफाररस     ३००   

६९ अभमन ि लक     २५००   

७० टेभिफोन  भसफाररस     ५००   

७१ 
टेभिफोन टार्र  
भसफाररस/ अन मभत 
भसफाररस 

    १०००   

७२ प्िवटङ्ग सेर्ा ि लक  

पाुँच रोपनी का िाभग प्रभत रोपनी १०००० प्िवटङको 
मापदण्ड िागू 
ह ने  

पाुँच रोपनी देशख दि रोपनी सम्म प्रभत रोपनी ७००० 

दि रोपनी देशख माभथ प्रभत रोपनी ५००० 

ख अन्य 
भसफाररस/प्रमाशणत 
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१ भसफाररस भनर्ेदन 
दस्त र 

    भन:ि लक   

२ भनरे्दन दस्त र उज री   १००   

३ िर्न भनमावण दरखास्त 
फाराम (प स्तक) 

    १०००   

४ परीिा सम्बन्धी 
दरखास्त फाराम ि लक 

अभधकृत   १०००   

सहायक स्तर   ४००   

सहयोगी स्तर   ३००   

५ कोटेिन फाराम ि लक     आभथवक प्रिासन भनयमान सार 

६ टेन्डर फाराम ि लक     आभथवक प्रिासन भनयमान सार 

७ उज री भनरे्दन / 
भमभसि नक् कि  

  प्रभत पाना १०   

८ घरपाि र्ा क क र दताव 
र नर्ीकरण दस्त र 

    १००   

९ िरुर्ा बन्द क भसफाररस 
दस्त र 

    १००   

१० 

घर भनमावण नक्िाको 
नक्कि दस्त र 

    ५००   

घर भनमावण प्रमाणापत्र 
नामसारी 

    ५००   

११ 
घर नक्िा पास  
घरकायम 
/अभििेशखकरण दस्त र 

        

  
िौभतक संरचनाको 

वर्र्रण 
  

करको दर (प्रभत र्.वफ.)  

नक्िापास िेत्र 

नयाुँ  िौभतक 
संरचना अभििेशखकरण   

क आर.सी.सी. िेम 
स्रक्चर 

एक ढिान सम्म ५ ४   

द ई ढिान सम्म ६ ५   

सोिन्दा माभथ ८ ६   

ख 

भसमेन्टको जोडाइमा 
इट्टा र्ा ढ ंगाको गारो 
(न्यूनतम २३ से.मी. 
मोटाई)आर.सी.सी. 
टायि जस्तापाता छाना 

  ४ ३   

ग माटोको जोडाईमा इट्टा र्ा ढ ंगाको गारो– कच्ची घरको हकमा १ तिा सम्म एकम ष्ट रु. ५०० र द ई तिा र सोिन्दा माभथ रु. ७५० 
िाग्नेछ । 

१२ GIS नक्सा A4 साईज प्रभत पाना सादा २५   
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प्रभत पाना रंभगन १००   

१३ सरसफाई ि लक 
बजार िेत्र १००   

बजार िेत्र बाहेक ५०   

अन स ची १1 

साना सर्ारी साधन कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ अटो ररक्सा, ई-ररक्सा 

  र्ावर्वक कर 500   

  दताव ि लक 100   

  नामसारी दस्त र 100   

अन स ची १2 

पयवटन ि लक 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ गण्डकी प्रदेि सरकारको आभथवक ऐन २०७7 अन सार ह नछे ।   

 

प्रमाशणकरण भमभताः २०७७/०३/१४ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 
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िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७७ सािको ऐन नं. ३ 

भिमाद नगरपाभिकामा र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव बनेको ऐन, २०७७ 

प्रस्तार्नााः स्र्च्छ र स्र्स्थ र्ातार्रणमा बाुँच्न पाउने नागररकको मौभिक अभधकारको संरिण गनव, प्राकृभतक 
स्रोतको सम शचत उपयोग एरं् दीगो व्यर्स्थापन गनव, र्ातार्रण र वर्कासबीच सन्त िन कायम गनव तथा प्राकृभतक 
स्रोत, र्ातार्रण र जैवर्क वर्वर्धताको संरिण गनव र्ाछनीय िएकािे, 

नेपािको संवर्धानको धारा २२१ बमोशजम अन सूची ८ र अन सूची ९ मा उलिेशखत र्ातार्रण, प्राकृभतक स्रोत र 
जैवर्क वर्वर्धता सम्बन्धी स्थानीय तहको अभधकार कायावन्र्यनका िाभग कानूनी व्यर्स्था गनव तथा र्ातार्रण 
संरिण ऐन, २०७६ को दफा ३ (२) (ग) िे ददएको अभधकार प्रयोग गरी नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण 
ऐन, २०७७”  रहेको छ । 

 (२) यो ऐन नगरसिाबाट पाररत िई प्रमाशणकरण िएको भमभतदेशख िाग  ह नेछ । 

२. पररिार्ााः वर्र्य र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “अन क िन” िन्नािे जिर्ायू पररर्तवनको असर र सम्िाव्य जोशखमको आुँकिन गरी पररर्भतवत जिर्ाय  
स हाउुँदो अन क ि ह ने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम र्ा न्य भनकरण गने कायव सम्झन पछव 
। 

(ख) “उत्सजवन” िन्नािे क न ैभनशित िेत्रबाट भनशित समय अर्भधमा र्ातार्रणमा हररतगहृ ग्याुँस र्ा अन्य क न ै
ग्याुँस र्ा ध र्ाुँ भनष्कासन गने कायव सम्झन  पछव । 
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(ग) “नगर कायवपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर कायवपाभिकािाई सम्झन  पछव । 

(घ) “ख लिा िते्र” िन्नािे माभनसहरु जमघट ह न सक्ने, वर्भिन्न कायवक्रम र पर्व मनाउन सक्ने, सार्वजभनक वहत 
तथा वर्पद् व्यर्स्थापनमा समेत सहयोग प ग्ने गरी स रशित गररएको ख लिा स्थि सम्झन पछव ।  

(ङ) “जिर्ाय  पररर्तवन” िन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृभतक रुपमा ह न े जिर्ायूको उतारचढार्का 
अिार्ा प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रुपमा मानर्ीय वक्रयाकिापिे र्ाय मण्डिको बनोटमा ह ने फेरर्दिका कारण 
पृ् र्ीको जिर्ाय मा क्रमिाः देखा पने पररर्तवन सम्झन पछव । 

(च) “जोशखमपूणव फोहर” िन्नािे प्राकृभतक र्ातार्रणमा ह्रास लयाउने र मानर् तथा अन्य प्राणीको स्र्ास््यमा 
हाभन नोक्सानी गने वर्भिन्न रुपमा भनष्काशित र्स्त , पदाथव तथा रेभडयो वर्वकरणिाई सम्झन  पछव । 

(छ) “जैवर्क वर्वर्धता” िन्नािे पाररशस्थभतकीय प्रणािी (इको भसस्टम) को वर्वर्धता, प्रजातीय वर्वर्धता (स्पेभसज 
डाइिरभसटी) तथा रं्िाण गत वर्वर्धता (जेनेवटक डाइिरभसटी) सम्झन पछव । 

(ज) “तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोशजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनकेो भनयममा तोवकएको र्ा तोवकए बमोशजम 
सम्झन पछव । 

(झ) “भनष्कािन” िन्नािे ध्र्भन, ताप र्ा फोहरमैिा फालने, थ पाने  र्ा भनष्कािन गने कायव सम्झन  पछव  

(ञ) “पररर्द” िन्नािे दफा ५१ बमोशजमको स्थानीय र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण पररर्द सम्झन  पछव 
। 

(ट) “प्रदूर्ण” िन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्र्भन र्ा  वर्द्य भतय,  च  म्र्कीय तरंगका कारण र्ातार्रणमा प्रत्यि र्ा 
अप्रत्यि रुपिे पररर्तवन गरी र्ातार्रणमा उलिेखनीय ह्रास लयाउने, िभत गने र्ा र्ातार्रणको िािदायी र्ा 
उपयोगी प्रयोजनमा हाभन नोक्सानी गने वक्रयाकिाप सम्झन  पछव ।  

(ठ) “प्रस्तार्” िन्नािे वर्द्यमान र्ातार्रणीय अर्स्थामा पररर्तवन लयाउन सक्ने वकभसमको वर्कास कायव, िौभतक 
वक्रयाकिाप र्ा ि–ूउपयोगमा क नै पररर्तवन गने क नै योजना, आयोजना र्ा कायवक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा 
तयार गररएको प्रस्तार् सम्झन  पछव। 

(ड) “प्रस्तार्क” िन्नािे प्रस्तार्को स्र्ीकृभतको िाभग भनर्देन ददने र त्यस्तो प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव स्र्ीकृभत 
प्राप्त व्यशक्त, सरकारी, अधव सरकारी र्ा गैर सरकारी भनकाय र्ा संस्था सम्झन  पछव । 
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(ढ) “फोहरमैिा” िन्नािे घरेि  फोहरमैिा, औद्योभगक फोहरमैिा, रासायभनक फोहरमैिा, स्र्ास््य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा र्ा हाभनकारक फोहरमैिा सम्झन  पछव र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग ह न नसक्न ेअबस्थामा रहेको, 
फाभिएको र्ा सडेगिेको र्ातार्रणमा ह्रास आउन ेगरी भनष्कािन गररएको तरि, ठोस, ग्यास, िेदो, धूर्ाुँ, धूिो, 
वर्द्य भतय तथा सूचना प्रवर्भधका िाभग प्रयोग िएका िगायतका पदाथव र्ा त्यस्तै प्रकारका अन्य र्स्त हरु र्ा 
अनाभधकृत रुपमा सार्वजभनक स्थिमा टाुँभसएको पोष्टर, पम्प्िेट तथा नगर कायवपाभिकािे समय समयमा सूचना 
प्रकािन गरी फोहरमैिा िभन तोवकददएका अन्य र्स्त  समेतिाई सम्झन  पछव । 

(ण) “र्न” िन्नािे पूणव र्ा आंशिक रुपमा रुख र्ा ब ट्यानिे ढावकएको िेत्र सम्झन  पछव । 

(त) “र्न पैदार्ार” िन्नािे र्नमा रहेका र्ा पाइएका र्ा र्नबाट लयाइएका देहायका पैदार्ार सम्झन  पछव । 

 (१) काठ, दाउरा, गोि, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाुँस, िाहा, वपपिा, वपपिी 

 (२) रुख, वर्रुर्ा, पात, डाुँठ, फि, बीज, फूि, ि  र्ा, जरा, गानो, बोक्रा, जङ्गिी जडीब टी एरं् गैरकाि र्न  
 पैदार्ार, जङ्गिी मह, र्नस्पभत तथा भतनको वर्भिन्न िाग र्ा सूक्ष्म अङ्ग, 

 (३) र्न्यजन्त , पि पंिी र्ा र्न्यजन्त को ओखेटोपहार । 

(थ) “र्ातार्रण” िन्नािे प्राकृभतक, सांस्कृभतक र सामाशजक प्रणािीहरु, आभथवक तथा मानर्ीय वक्रयाकिापहरु र 
वयनको अर्यर्हरु तथा ती अर्यर्हरुको भबचको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन  पछव । 

(द) “र्ातार्रणीय अध्ययन” िन्नािे क नै प्रस्तार्को कायावन्र्यन गदाव त्यसबाट र्ातार्रणमा पने प्रभतकूि प्रिार् 
भनराकरण र्ा न्यूनीकरण गनवको िाभग अर्िम्बन गररने उपायका सम्बन्धमा गररन ेसंशिप्त र्ातार्रणीय अध्ययन, 
प्रारशम्िक र्ातार्रणीय परीिण र र्ातार्रणीय प्रिार् मूलयाङ्कन सम्झन  पछव । 

(ध) “सम्पदा” िन्नािे नगरपाभिका िेत्र भित्र रहेका प्राकृभतक, सांस्कृभतक, ऐभतहाभसक, प राताशत्र्क, रै्ज्ञाभनक, 

आध्याशत्मक, सौन्दयवपरक र्ा सामाशजक दृवष्टबाट महत्र्पूणव माभनने क नै पभन र्स्त , िौभतक संरचना स्थान, 

र्नस्पभत तथा जीर् जन्त  सम्झन  पछव । 

 (न) “संरिण” िन्नािे र्ातार्रण, जैवर्क वर्वर्धता तथा सम्पदाको स रिा, स्याहार, सम्िार, सम्र्द्धवन, व्यर्स्थापन 
तथा सद पयोग सम्झन  पछव । 

(प) “संशिप्त र्ातार्रशणय अध्यायन” िन्नािे क नै प्रस्तार्को कायावन्र्यन गदाव त्यसबाट र्ातार्रणमा पने प्रभतकूि 
प्रिार् भनराकरण र्ा न्यूनीकरण गनवको िाभग अर्िम्बन गररने उपायको सम्बन्धमा संशिप्त रुपमा गररन ेअध्ययन 
सम्झन  पछव ।   
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(फ) “प्रारशम्िक र्ातार्रणीय परीिण” िन्नािे क नै प्रस्तार्को कायावन्र्यन गदाव सो प्रस्तार्िे र्ातार्रणमा 
उलिेखनीय प्रभतकूि प्रिार् पाने र्ा नपाने सम्बन्धमा यकीन गन वका साथै त्यस्तो प्रिार्िाई क न ै उपायद्वारा 
भनराकरण र्ा न्यूनीकरण गनवका िाभग अर्िम्बन गररने उपायको सम्बन्धमा वर्श्लरे्णात्मक रुपमा गररन े
अध्ययन तथा मूलयाङ्कन सम्झन  पछव । 

(र्) “र्ातार्रणीय प्रिार् मूलयाङ्कन” िन्नािे क नै प्रस्तार्को कायावन्र्यन गदाव त्यसबाट र्ातार्रणमा पने प्रभतकूि 
प्रिार् भनराकरण र्ा न्यूनीकरण गनवको िाभग अर्िम्बन गररने उपायको सम्बन्धमा र्ृहत रुपमा गररने अध्ययन 
सम्झन  पछव । 

पररच्छेद २ 

र्ातार्रण संरिण 

३. र्ातार्रण संरिण गन वपनेाः (१) आफ्नो िेत्राभधकार िेत्र भित्र र्ातार्रण संरिण गने प्रम ख शजम्मरे्ारी 
नगरपाभिकाको  ह नछे । 

 (२) र्ातार्रण संरिण, प्रर्द्धवन र र्ातार्रणमैत्री समाज भनमावणमा योगदान गन व नागररकको कतवव्य 
ह नेछ । 

४. र्ातार्रण संरिण वर्िेर् िते्र भनधावरण गनव सक्नेाः (१) प्रचभित ि–ूउपयोग नीभत समेतिाई मध्यनजर गदै 
नगरपाभिका भित्र र्ातार्रणका दृवष्टिे संरिण आर्श्यक रहेको िेत्र पवहचान गरी त्यस्तो िते्रिाई 
कायवपाभिकाबाट भनणवय गरी र्ातार्रण संरिण वर्िेर् िेत्र भनधावरण गनव सक्नेछ । 

 (२) क नै सडक, िर्न, नदी व्यर्स्थापन र्ा अन्य क न ैिौभतक पूर्ावधार भनमावण गदाव भनमावण कायवको 
प्रारशम्िक अध्ययन प्रवक्रया ि रु ह न   अगाभड न ै संघ र प्रदेिका सम्बशन्धत भनकायसुँग समन्र्य गरी नगर 
कायवपाभिकािे क नै िेत्र वर्िेर्िाई र्ातार्रण संरिण गने उद्देश्यिे ख लिा र्ा हररयािी िेत्रको रुपमा तोक्न 
सक्नेछ। 

 (३) क नै िेत्र र्ा स्थान वर्िेर्मा अत्यभधक र्ातार्रणीय प्रदूर्ण, ि  ाःस्खिन, प्राकृभतक सम्पदाको 
अत्यभधक दोहन र्ा प्राकृभतक वर्पशत्त ह न गई जनस्र्ास््य र्ा र्ातार्रणमा नकारात्मक प्रिार् परेको र्ा पने 
सम्िार्ना देशखएको अर्स्थामा नगर कायवपाभिकािे प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसुँग समन्र्य गरी त्यस्तो 
िेत्र र्ा स्थानिाई र्ातार्रणीय दृवष्टिे संर्देनिीि िेत्र तोक्न सक्नेछ ।  
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 (४) उपफदा (१), (२) र (३) बमोशजमको र्ातार्रण संरिण वर्िरे् िेत्र, ख लिा र्ा हररयािी िेत्र र 
संर्देनिीि िेत्रको व्यर्स्थापन तोवकए बमोशजम नगर कायवपाभिकाबाट ह नेछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोशजम व्यर्स्थापन गदाव नगर कायवपाभिकािे आर्श्यकता अन सार प्रदेि र संघसुँग 
समन्र्य गनेछ । 

५. सम्पदाको संरिण गन वपनेाः (१) नगरपाभिका िेत्रभित्र रहेका सम्पदाको संरिण गन व नगर पाभिका, नागररक 
र सम्बशन्धत भनकायको कतवव्य ह नछे । 

(२) सम्पदाको संरिणका िाभग नगर कायवपाभिकािे सरकारी तथा सम दायसुँग समन्र्य तथा साझेदारी गनव 
सक्नेछ । 

६. मापदण्ड र ग णस्तर कायम गन वपनेाः (१) प्रस्तार्किे यस ऐन बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन 
तयार गदाव नेपाि सरकारिे भनधावरण गरेको मापदण्ड एरं् ग णस्तर कायम ह नेगरी तोवकए बमोशजमको ढाुँचामा 
तयार गन वपनेछ। 

७. प्रस्तार् सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थााः (१) र्ातार्रणीय प्रिार् मूलयांकन ह ने प्रस्तार्हरु सम्बन्धी कायववर्भध 
प्रचभित संघीय तथा प्रादेशिक कानून बमोशजम ह नछे । 

(२) संघीय तथा प्रादेशिक कान न बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन सम्बन्धमा सम्बशन्धत संघीय तथा प्रादेशिक 
भनकायसुँग समन्र्य गने शजम्मेर्ारी नगरपाभिकाको ह नेछ । 

८. रोक िगाउन सक्नेाः (१) कसैिे पभन यस ऐन र प्रचभित कानूनिे तोके र्मोशजमको भनकायर्ाट स्र्ीकृभत 
नभिई र्ा स्र्ीकृभत िए िन्दा वर्परीत ह न े गरी कायावन्र्यन गरेमा नगर कायवपाभिकािे त्यस्तो प्रस्तार् 
कायावन्र्यनमा रोक िगाउन र्ा रोक िगाउनको िाभग प्रदेि सरकार तथा संघीय सरकार र्ा स्र्ीकृत गने 
भनकायमा भसफाररस गनव सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम क नै प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको 
कारणबाट िभत प ग्न गएमा प्रस्तार्किे सो बापत क नै वकभसमको िभतप भतवको िाभग दाबी गनव पाउन ेछैन । 

९. अन कूिन योजना बनाउन सक्नाेः (१) जिर्ाय  पररर्तवनको प्रभतकूि असर न्यूभनकरण र सम्िावर्त 
जोशखमबाट बच्नका िाभग नगर कायवपाभिकािे अन कूिन योजना बनाई कायावन्र्यन गनवसक्नेछ । 



 
 

खण्ड ४)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७७/०३/१४ 

 
 

51 

 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको अन क िन योजना बनाउुँदा जिर्ायू पररर्तवनको असरर्ाट र्ढी 
जोशखममा पने मवहिा, अपाङ्गता िएका व्यशक्त, बािबाभिका, जिे नागररक र आभथवक रुपमा वर्पन्न सम दायिाई 
वर्िेर् प्राथभमकता ददन  पनेछ । 

 (३) नगर कायवपाभिकािे वर्कास आयोजना तज वमा गदाव जिर्ायू पररर्तवनको प्रभतकूि असर तथा 
जोशखमको व्यर्स्थापन गने प्रयोजनको िाभग नेपाि सरकारिे भनधावरण गरेको मापदण्ड बमोशजम प्रथाभमकीकरण 
गन वपनेछ । 

१०. हररतगहृ ग्याुँस उत्सजवन न्यूभनकरण कायवहरू गनव सक्नेाः  (१) नगरपाभिकािे हररतगहृ ग्याुँस उत्सजवन 
न्यूभनकरण गनव आर्श्यक कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेछ । 

 (२) न्यूभनकरण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचभित कानून बमोशजम ह नेछ । 

११. प्रदूर्ण रोकथाम तथा भनयन्त्रण गनेाः (१) कसैिे पभन प्रचभित मापदण्ड वर्परीत र्ा जनजीर्न, जन–स्र्ास्थ 
र र्ातार्रणमा उलिेखनीय प्रभतकूि प्रिार् पाने गरी प्रदूर्ण सजृना गन व गराउन  ह ुँदैन ।  

 (२) तोवकएको मापदण्ड वर्परीत क न ै याशन्त्रक साधन, औद्योभगक प्रभतिान, होटि रेष्ट रेण्ट र्ा अन्य 
ठाउुँमा मािसामान र्ा र्स्त र्ाट ध्र्भन, ताप, रेभडयोधमी वर्वकरण, तरङ्ग र्ा फोहरमैिा र्ा द वर्त पानी भनस्कासन 
गनव गराउन ह ुँदैन । 

 (३) उपदफा (१) वर्परीत कसैिे क न ै कायव गरी र्ातार्रणमा उलिेखनीय प्रभतकूि प्रिार् पारेको 
देशखएमा नगरपाभिकािे तत ् सम्बन्धमा आर्श्यक ितवहरु तोक्न र्ा त्यस्तो कायव गनव नपाउन े गरी रोक 
िगाउन सक्नेछ । 

 (४) क नै वकभसमको पदाथव, इन्धन, औजार र्ा संयन्त्रको प्रयोगबाट र्ातार्रणमा उलिेखनीय प्रभतकूि 
प्रिार् परेको र्ा पने देशखएमा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सोको जानकारी गराई नगरपाभिकािे स्थानीय 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथव, इन्धन, औजार र्ा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, वर्क्री वर्तरण, 

िण्डारणमा बन्देज िगाउन सक्नेछ र आर्श्यक कारर्ाहीका िाभग भसफाररस गनेछ। 

 (५) प्रदूर्णको रोकथाम तथा भनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम ह नछे ।   

१२. प्रयोगिािा स्थापना गनव सक्नेाः (१) र्ातार्रण संरिण तथा प्रद र्ण भनयन्त्रण सम्बन्धी कायवमा सहयोग 
गनव नगरपाभिकािे संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसुँग समन्र्य गरी आर्श्यकता अन सार वर्भिन्न प्रयोगिािाहरु 
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स्थापना गनव र्ा संघ र प्रदेििे स्थापना गरेका र्ा नेपाि सरकारिे मान्यता ददएको क नै प्रयोगिािािाई सो 
कामको िाभग तोक्न सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना गररएका र्ा तोवकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, कतवव्य र 
अभधकार तोवकए बमोशजम ह नेछ । 

१३. नम ना संकिन गनव ददन पनेाः क नै पभन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सर्ारी साधन आददबाट सजृना र्ा भनस्कासन 
ह ने र्ा ह न सक्ने प्रदूर्ण, ध्र्भन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, परीिण र्ा वर्श्लरे्ण गनवका िाभग सम्बशन्धत 
व्यशक्त र्ा संस्थािे नगरपाभिकाबाट अभधकार प्राप्त व्यशक्त र्ा संस्थािाई आर्श्यकता अन सार त्यस्ता र्स्त  र्ा 
पदाथवको नमूना संकिन गनव ददन  पनेछ । 

पररच्छेद–३ 

र्ातार्रणीय अध्ययन 

१४. र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतरे्दन तयार गन वपनेाः (१) प्रस्तार्किे तोवकए र्मोशजमको ढाुँचामा संशिप्त 
र्ातार्रणीय अध्ययन र प्रारशम्िक र्ातार्रणीय परीिण प्रभतर्देन तयार गन वपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम तयार गररएको र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन स्र्ीकृभतको िाभग तोवकए 
बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी नगरपाभिका समि पेि गन वपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन यो ऐन प्रारम्ि ह ुँदाका बखत 
स्र्ीकृभतको िाभग पेि िएका र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन त्यस्तो प्रभतर्देन पेि गदावका बखत प्रचिनमा 
रहेको कानूनी व्यर्स्था अन सार स्र्ीकृत गनव बाधा प ग्न ेछैन । 

 (४) यस दफामा अन्यत्र ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कानून बमोशजम 
प्राचीन स्मारक माभनने सम्पदाको सोही रुपमा प नभनवमावण गदाव र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन आर्श्यक पने छैन 
। 

 (५) र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन पेि गने र्ारे अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम ह नछे । 

१५. वर्कलपको वर्स्ततृ वर्श्लरे्ण गन वपनेाः (१) प्रस्तार्किे र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देनमा त्यस्तो प्रस्तार् 
कायावन्र्यन गदाव र्ातार्रणमा पनव सक्ने अन क ि।प्रभतकूि प्रिार् र त्यसको न्यूनीकरणको िाभग अपनाउन 
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सवकन े वर्भिन्न वर्कलपहरुको वर्स्ततृ वर्श्लरे्ण गरी त्यस्ता वर्कलपमध्य े प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव उपय क्त ह न े
वर्कलप र सो वर्कलप कायावन्र्यन गनव सवकने आधार र कारण सवहत भसफाररस गन व पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्ेदन तयार गदाव प्रस्तार्किे आयोजना 
कायावन्र्यन गदाव र्ातार्रणमा पनव सक्ने प्रारशम्िक, मध्यकािीन एरं् दीघवकािीन प्रभतकूि प्रिार् र त्यसको 
न्यूनीकरणको िाभग अर्िम्बन गन वपने वर्भध तथा प्रवक्रया समेत उलिेख गन व पनेछ । 

१६. िते्र भनधावरण र कायव स चीाः (१) यस ऐन र्मोशजम क नै प्रस्तार् तयार गन वप  र्व नगरपाभिकार्ाट त्यस्तो 
प्रस्तार्को िेत्र भनधावरण गरी कायवस ची तयार गन वपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) र्मोशजमको कायवस ची र िेत्र भनधावरण दफा १९ र्मोशजम गदठत भसफाररस सभमभतिे 
गनेछ । 

१७. र्ातार्रशणय अध्ययन गन वपने िते्रहरुाः (१) यस ऐन बमोशजम क नै प्रस्तार्को र्ातार्रणीय अध्ययन 
प्रभतर्देन तयार गन वपूर्व कायवस ची स्र्ीकृत गरी देहाय बमोशजमका िेत्रहरुको प्रारशम्िक र्ातार्रणीय परीिण गन व 
पनेछ । 

(क)  र्न 

(ख)  उद्योग 

(ग)  खानी 

(घ)  व्यशक्तगत जभमन कृवर् प्रयोजन, आर्ास, िर्न तथा र्स्ती वर्कास  

(ङ)  खानेपानी 

(च)  फोहोरमैिा व्यर्स्थापन 

(छ)  स्र्ास््य 

(ज) नददजन्य पदाथवको उत्खनन ्तथा संकिन 

१८. मापदण्ड एरं् ग णस्तर कायम गन वपनेाः (१) प्रस्तार्किे यस ऐन बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्ेदन 
तयार गदाव नगरपाभिकािे भनधावरण गरेको मापदण्ड एरं् ग णस्तर कायम ह ने गरी तोवकए बमोशजमको ढाुँचामा 
तयार गन वपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्ड र्ा ग णस्तर वर्परीत र्ा त्यस्तो मापदण्ड पािना नगरी 
प्रभतर्देन पेि िएमा त्यस्तो प्रभतर्देन तयार गने परामिवदातािे बढीमा पाुँच र्र्वसम्म र्ातार्रणीय अध्ययन 
प्रभतर्देन तयार गनव पाउने छैन । 

१९. भसफाररस सभमभत गठन गनेाः (१) संशिप्त र्ातार्रशणय अध्यायन र्ा प्रारशम्िक र्ातार्रणीय परीिण 
सम्बन्धी कायविाई व्यर्शस्थत र प्रिार्कारी रुपमा सञ्चािन गनव देहाय बमोशजमका पदाभधकारीहरु रहने गरी एक 
भसफाररस सभमभत गठन गररनछे ।  

(क)  प्रम ख प्रिासवकय अभधकृत – संयोजक, 

(ख)  अभधकृत प्रभतभनभध –  स्थानीय सर् भडभिजन र्न कायाविय, 

(ग)  सदस्य - सम्र्शन्धत िेत्रमा वर्ज्ञ मध्यरे्ाट सभमभतिे मनोनयन गरेको एक जना, 

(घ)  सदस्य - नगरपाभिकाको र्ातार्रण िाखा प्रम ख र्ा संयोजकिे तोकेको व्यशक्त एक जना, 

(ङ)  सदस्य सशचर् - प्रावर्भधक िाखा प्रम ख र्ा संयोजकिे तोकेको ईशन्जभनयर । 

 (२) यस सभमभतिे र्ातार्रशणय अध्ययन सम्र्न्धी प्रस्तार्को कायवस ची तथा अध्ययन प्रभतर्ेदन 
स्र्ीकृतीका िागी नगर कायवपाभिका समि भसफाररस गनेछ । 

२०. सभमभतको बैठकाः  (१) सभमभतको बैठक आर्श्यकता अन सार बस्नेछ ।  

(२) सभमभतको बैठकमा आर्श्यकता अन सार क नै पदाभधकारी, सम्बशन्धत भनकाय र्ा सङ्घ संस्थाका 
प्रभतभनभध र्ा सम्र्शन्धत िेत्रको वर्ज्ञिाई आमन्त्रण गनव सवकनछे ।  

 (३) सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववर्भध सभमभत आफैं िे भनधावरण गरे बमोशजम ह नेछ । 

२१. भसफाररस सभमभतको काम, कतवव्य र अभधकाराः (१) भसफाररस सभमभतको काम, कतवव्य र अभधकार देहाय 
बमोशजम ह नेछ । 

 (२) नगरपाभिकाको वर्कास भनमावण तथा अन्य दीघवकािीन नीभत, योजना तथा कायवक्रममा र्ातार्रण 
सम्बन्धी वर्र्यिाई एकीकृत रुपमा समार्ेि गदै िैजान नगरपाभिकािाई आर्श्यक भसफाररस गने । 

 (३) नगरपाभिकाको र्ातार्रशणय अध्ययन सम्र्न्धी कायविाई मागवदिवन प्रदान गने । 

 (४) नगरपाभिकामा पेि िएका र्ातार्रशणय अध्ययन सम्र्न्धी कायवहरुको कायवस ची तथा 
प्रभतर्देनहरुको अध्ययन, मूलयाङन र वर्श्लिेण गरी स्र्ीकृतीका िाभग नगर कायवपाभिकामा भसफाररस गने।  
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२२. र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतरे्दन स्र्ीकृभताः (१) कसैिे पभन यस ऐन बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन 
प्रभतर्देन स्र्ीकृत नगराई क नै पभन प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव र्ा गराउन  ह ुँदैन । 

(२) दफा १९ र्मोशजमको भसफाररस सभमभतबाट स्र्ीकृभतका िाभग पेि ह ने संशिप्त र्ातार्रणीय 
अध्ययन प्रभतर्देन र प्रारशम्िक र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्ेदन नगर कायवपाभिकािे स्र्ीकृत गनेछ ।  

२३. रणनीभतक र्ातार्रणीय वर्श्लरे्णाः  (१) नगरपाभिका भित्र सञ्चािन ह न ेवर्िेर् महत्र्का वर्कास भनमावणका 
वक्रयाकिाप तथा अन्य तोवकएका र्मोशजमका कायवहरु नीभत, कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यन गन वअशघ त्यस्तो 
नीभत, कायवक्रम र्ा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीभतक र्ातार्रणीय वर्श्लरे्ण गन व पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको रणनीभतक र्ातार्रणीय वर्श्लरे्ण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए 
बमोशजम ह नेछ । 

२४. र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजनााः  (१) प्रस्तार्किे प्रस्तार् कायावन्र्यन गन वअशघ तोवकए बमोशजम 
र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजना तयार गन व पनेछ  

 (२) प्रस्तार्किे उपदफा (१) बमोशजम र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजना तयार गदाव र्ातार्रणीय 
प्रभतक ि प्रिार् न्यूनीकरणका उपायहरु मध्ये क न–क न उपायहरु आयोजना भनमावणको क्रममा र क न–क न 
उपायहरु आयोजना सम्पन्न िएपभछ र्ा आयोजना कायावन्र्यनको क्रममा अर्िम्बन गने हो सो समेत उलिेख 
गन व पनेछ । 

 (३) प्रस्तार्किे उपदफा (२) बमोशजम र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजनामा उलिेख गरेका र्ातार्रणीय 
प्रभतक ि प्रिार् न्यूनीकरणका उपायहरु प्रिार्कारी निएको देशखएमा नगरपाभिकािे अन्य प्रिार्कारी उपाय 
अर्िम्बन गनव आर्श्यक भनदेिन ददन सक्नेछ र त्यसरी नगरपाभिकािे ददएको भनदेिन कायावन्र्यन गदाव िाग्न े
खचव सम्बशन्धत प्रस्तार्किे व्यहोन व पनेछ । 

 (४) प्रस्तार्किे उपदफा (१) बमोशजम तयार गरेको र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजना कायावन्र्यनको 
िागी स्पष्ट कायव योजना बनाई सो बमोशजम कायावन्र्यन गन व पनेछ र सोको प्रगभत वर्र्रण आयोजना 
कायावन्र्यन स रु िएपभछ नगरपाभिका समि पेि गन व पनेछ । 

२५. सेर्ा स रु िएपभछ र्ातार्रणीय परीिण गनेाः (१) नगरपाभिकािे यस ऐन बमोशजम प्रारशम्िक र्ातार्रणीय 
परीिण गन वपने प्रस्तार्को कायावन्र्यन स रु गरी सेर्ा र्ा र्स्त  उत्पादन र्ा वर्तरण स रु गरेको द ई र्र्व ि  क्तान 
िएको भमभतिे छ मवहना भित्र त्यस्तो प्रस्तार्िाई कायावन्र्यनबाट र्ातार्रणमा परेको प्रभतक ि प्रिार्, त्यस्ता 
प्रिार्िाई कम गनव अपनाइएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रिार्काररता र न्यूनीकरण ह न नसकेको र्ा 
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आुँकिन नै निएका प्रभतक ि प्रिार् उत्पन्न िएकोमा सो समेत वर्श्लरे्ण गरी र्ातार्रणीय परीिण प्रभतर्ेदन 
अध्यार्भधक गराइ राख्न  पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम र्ातर्रणीय परीिण प्रभतर्ेदन सम्बन्धमा नगरपाभिकािे आर्श्यक अध्ययन 
गरी र्ातार्रणमा पने प्रभतक ि प्रिार्िाई न्यूनीकरण गनव अपनाइएको उपाय पयावप्त निएमा त्यस्तो प्रभतकूि 
प्रिार् भनराकरण र्ा न्यूनीकरण गने प्रस्तार्किाई उपय क्त आदेि ददन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम नगरपाभिकािे ददएको आदेि कायावन्र्यन गन व प्रस्तार्कको कतवव्य ह नेछ 
। 

२६. रोक िगाउन सक्नाेः  (१) कसैिे यस ऐन बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन स्र्ीकृत र्ातार्रणीय 
अध्ययन प्रभतर्देन िन्दा वर्परीत ह ने गरी आयोजना कायावन्र्यन गरेमा नगरपाभिकािे त्यस्तो आयोजना 
कायावन्र्यन गनव तत्काि रोक िगाउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम आयोजना कायावन्र्यन गनव रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको 
कारणबाट प्रस्तार्किाई क न ैिभत प ग्न गएमा प्रस्तार्किे सो बापत िभतपूभतवको दाबी गनव पाउनेछैन । 

 (३) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन कायावन्र्यनमा रोक िगाइएको आयोजनाको 
प्रस्तार्किे यस ऐन बमोशजम र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन स्र्ीकृत गराएमा र्ा स्र्ीकृत र्ातारणीय अध्ययन 
प्रभतर्देन बमोशजम आयोजना कायावन्र्यनमा स धार गरेमा उपदफा (१) बमोशजम िगाएको रोक नगरपाभिकािे 
फ क र्ा गनव सक्नछे । 

२७. नगरपाभिकािे र्ातार्रणीय अध्ययन गनव सक्नाेः  (१) नगरपाभिका आफैं िे सञ्चािन गने वर्कास 
आयोजना िगायत तोवकए र्मोशजमका अन्य प्रस्तार्हरु कायावन्र्यका िाभग र्ातार्रणीय अध्ययन गनव सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रस्तार्को स्र्ीकृती यसै ऐन र्मोशजम ह नेछ, सोको नगरपाभिकािे 
अभििेख राख्न  पनेछ । 

पररच्छेद–४ 

फोहरमैिा व्यर्स्थापन सम्बन्धी व्यर्स्था 

२८. फोहरमैिाको प्रबन्ध गने दावयत्र्ाः (१)  फोहरमैिाको व्यर्स्थापन गनव स्थानान्तरण केन्द्र (रान्सफर 
स्टेिन), लयाण्डवफि साइट, प्रिोधन प्िाण्ट, बायो ग्यास प्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिन, अशन्तम भबसजवन 



 
 

खण्ड ४)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७७/०३/१४ 

 
 

57 

 

तथा प्रिोधनका िाभग आर्श्यक पने प र्ावधार तथा संरचनाको भनमावण तथा सञ्चािन गने शजम्मरे्ारी 
नगरपाभिकाको ह नछे । 

 (२) फोहरमैिा संकिन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र र्ा प्रिोधन स्थिमा फाभिएको र्ा राशखएको 
फोहरमैिा र्ा सरसफाईको भसिभसिामा जम्मा िएको फोहरमैिा प्रबन्ध गने र्ा क नै पभन वकभसमबाट प्रयोग 
गने शजम्मरे्ारी नगर कायवपाभिकाको ह नछे । 

 (३) यस दफाको प्रयोजनको िाभग फोहरमैिा संकिन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र र्ा प्रिोधन स्थिमा 
फाभिएको र्ा राशखएको फोहरमैिा र्ा सरसफाईको भसिभसिामा जम्मा िएको क नै पभन पदाथव फोहरमैिा 
माभननेछ । 

२९. फोहरमैिा व्यर्स्थापन गने दावयत्र्ाः (१) नगरपाभिका भित्रको फोहरमैिा व्यर्स्थापन गने गराउन े
दावयत्र् नगरपाभिकाको ह नछे । 

 (२) उपदफा (१) ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन हाभनकारक फोहरमैिा, स्र्ास््य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा, रासायभनक फोहरमैिा र्ा औद्योभगक फोहरमैिा प्रिोधन र व्यर्स्थापन गने दावयत्र् भनधावररत 
मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशक्त र्ा भनकायको ह नछे । 

 (३) नगर कायवपाभिकािे साम दावयक सरसफाई सम्बन्धी भनदेशिका बनाई िागू गनेछ । 

 (४) फोहरमैिा व्यर्स्थापनिे मानर् स्र्ास््यमा पारेको र्ा पाने प्रिार्को जाुँच पररिण र अन सन्धान 
गने अभधकार सम्बशन्धत जनस्र्ास््य अभधकारीसुँग ह नछे । 

 (५)  जाुँच पररिणमा क नै भनकायमा फोहरमैिा व्यर्स्थापन प्रिार्कारी ह न नसकी मानर् स्र्ास््यमा 
प्रभतकूि प्रिार् पारेको िेवटएमा नगरपाभिकािे उक्त भनकायिाई समयमै सचेत गराई प्रचभित कानून बमोशजम 
आर्श्यक कारर्ाही गनेछ ।  

३०. फोहरमैिा उत्पादन कम गनेाः (१) नगरपाभिका भित्र क न ैव्यशक्त, संस्था र्ा भनकायिे क न ैकाम कारोबार 
गदाव उत्पादन ह ने फोहरमैिा यथासक्य कम गन व पनेछ। 

 (२) “आफ्नो िते्र” भित्र वर्सजवन ह न सक्ने फोहरमैिाको वर्सजवन र्ा प नाः प्रयोगको व्यर्स्था भमिाई 
बाुँकी फोहरमैिामात्र भनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररमाणिाई घटाउन  प्रत्येक व्यशक्त, संस्था र्ा भनकायको 
कतवव्य ह नेछ । 
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स्पवष्टकरणाः “आफ्नो िते्र” िन्नािे नगरपाभिका भित्रको भनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योभगक िेत्रको पररसर, अस्पताि 
र्ा स्र्ास््य संस्थाको पररसर, औद्योभगक प्रभतिानको पररसर िगायत फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशक्त, संस्था र्ा 
भनकायको पररसरिाई सम्झन  पछव।  

३१. फोहरमैिा पथृकीकरणाः (१) नगर कायवपाभिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोशजम जैवर्क, अजैवर्क र 
अन्य प्रकारमा वर्िाजन गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छ ट्याउने गरी तोक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकददए बमोशजम फोहरमैिा स्रोतमै छ ट्याई संकिन केन्द्रसम्म प यावनउन े
दावयत्र् त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशक्त, संस्था र्ा भनकायको ह नेछ र यसको िाभग नगर कायवपाभिकािे 
आर्श्यक प्रवर्भध, मािसामान, उपकरण, कण्टेनर आदद उपिब्ध गराउन सक्नछे । 

३२. फोहरमैिाको भनष्कािनाः (१) फोहरमैिा भनष्कािनको समय, स्थान र तररका नगरपाभिकािे भनधावरण गरे 
बमोशजम ह नेछ । 

 (२) हाभनकारक फोहरमैिा र्ा रासायभनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशक्त, संस्था र्ा भनकायिे त्यस्तो 
फोहरमैिा तोवकए बमोशजम व्यर्स्थापन गन व पनेछ । 

 (३) हाभनकारक फोहरमैिा र्ा रासायभनक फोहरमैिा संकिन केन्द्र र्ा स्थानान्तरण केन्द्रमा भनशस्कसन 
गनव पाइने छैन ।  

३३. फोहरमैिा व्यर्स्थापन केन्द्राः (१) नगरपाभिकािे फोहरमैिािाई व्यर्शस्थत रुपमा संकिन गनव प्रत्यके 
टोि र्ा र्स्तीमा संकिन केन्द्र तोकी आर्श्यक कण्टेनरको व्यर्स्था गनव सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम संकिन केन्द्र तोक्दा यथािक्य टोि र्ा र्स्तीका सबैिाई पायक पने गरी 
र्ातार्रणीय रुपिे उपय क्त स्थान तोक्न  पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजमको संकिन केन्द्रमा फोहरमैिा भनष्कािन र संकिन गने समय र तररका 
नगरपाभिकािे भनधावरण गरे बमोशजम ह नेछ । 

३४. जोशखमपूणव फोहरको व्यर्स्थापनाः (१) क न ैजोशखमपूणव फोहरको संकिन, िण्डारण, प्रिोधन, वर्क्रीवर्तरण, 

वर्सजवन र्ा ओसार पसार गदाव उत्पादक र्ा सञ्चािकिे जनस्र्ास््य र र्ातार्रणमा प्रभतकूि असर नपने गरी 
उशचत व्यर्स्थापन गन व पनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम जोशखमपूणव फोहरको व्यर्स्थापन गदाव उत्पादक र्ा संञ्चािकिे आफ्न ै
खचवमा व्यर्स्थापन गन व पनेछ । 

 (३) जोशखमपूणव फोहर व्यर्स्थापन सम्र्न्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए र्मोशजम ह नछे। 

३५. फोहरमैिाको न्यूभनकरण, प नाः प्रयोग तथा प नाः चक्रीय प्रयोगाः (१) नगर कायवपाभिकािे फोहरमैिा 
न्यूभनकरण, प नाः प्रयोग तथा प नाः चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनव आर्श्यक कायव गनेछ र यसको प्रिार्कारी 
कायावन्र्यनका िाभग आर्श्यक भनदेशिका बनाई िागू गनव सक्नेछ । 

 (२) उद्योगको उत्पादन प्यावकङ्ग गनव प्रयोग गरेको र्स्त िाई प नाः प्रयोग गरी फोहरमैिाको पररमाणिाई 
घटाउने काममा प्रोत्साहन गनव सम्बशन्धत उद्योगसुँग नगरपाभिकािे समन्र्य गनव सक्नेछ ।  

३६. अन मभत सम्बन्धी व्यर्स्थााः (१) यस ऐन बमोशजम कायवपाभिकाको अन मभत नभिई कसैिे पभन फोहरमैिा 
व्यर्स्थापन सम्बन्धी काम गनव र्ा गराउन सक्नछैेन । 

 (२) फोहरमैिा व्यर्स्थापन गनव चावहन े स्र्देिी र्ा वर्देिी कम्पनी, संस्था र्ा भनकायिे देहायको 
वर्र्रण ख िाई अन मभतको िाभग नगर कायवपाभिकामा भनर्देन ददन  पनेछ । 

 (क) फोहरमैिा व्यर्स्थापन सम्बन्धी योजना, 

 (ख) फोहरमैिा व्यर्स्थापन सम्बन्धी आर्श्यक जनिशक्त तथा प्रवर्भधको वर्र्रण, 

 (ग) तोवकए बमोशजमको अन्य वर्र्रण । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम पनव आएको भनर्ेदन उपर नगर कायवपाभिकािे आर्श्यक जाुँचब झ गरी 
अन मभतपत्र ददन सक्नेछ । 

 (४) फोहरमैिाको व्यर्स्थापन, प नाः चवक्रय प्रयोग, प्रिोधन र वर्सजवनमा आर्श्यक पने प्रवर्भध स्र्देिमा 
उपिब्ध ह न नसक्ने देशखएमा त्यस्तो प्रवर्भध उपिब्ध गराउन सक्ने क नै वर्देिी कम्पनी, संस्था र्ा भनकायिाई 
सम्झौतामा उलिेशखत अर्भधभित्र त्यस्तो प्रवर्भध हस्तान्तरण गने ितवमा नेपाि सरकारको स्र्ीकृभत भिई नगर 
कायवपाभिकािे उपदफा (३) बमोशजम अन मभतपत्र ददन सक्नेछ । 

 (५) अन मभतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम ह नेछ । 

३७. फोहरमैिा व्यर्स्थापनमा भनजी तथा साम दावयक िते्रको संिग्नतााः (१) नगर कायवपाभिकािे आर्श्यकता 
अन सार यस ऐन बमोशजम अन मभत प्राप्त भनजी िेत्रका कम्पनी र्ा साम दावयक िेत्रबाट तोवकए बमोशजम 
प्रभतस्पधाव गराईआफ्नो िेत्रको फोहरमैिा व्यर्स्थापन गराउन सक्नछे । 
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 (२) उपदफा (२) बमोशजम फोहरमैिा व्यर्स्थापन गदाव भनजी िेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै 
र्ा क नै र साम दावयक एरं् गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको क नै काम गराउन सवकनेछ । 

 (क) फोहरमैिाको न्यूभनकरणका िाभग जनचेतना अभिर्ृवद्ध, 

 (ख) फोहरमैिा संकिन, 

 (ग) फोहरमैिा ढ र्ानी, 

 (घ) फोहरमैिाको प्रयोग, प नाः प्रयोग, प नाः चवक्रय प्रयोग र्ा प्रिोधन, 

 (ङ) फोहरमैिा वर्सजवन,   

३८. प्रभतस्पधाव गराई फोहरमैिा व्यर्स्थापनको शजम्मा ददनेाः (१) नगरपाभिकािे यस ऐन बमोशजम भनजी िेत्र 
र्ा साम दावयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यर्स्थापन गराउुँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रभतस्पधाव गराई व्यर्स्थापकको 
छनौट गरी व्यर्स्थापन गने शजम्मा ददन  पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्यर्स्थापन छनौट गदाव देहायका आधारमा गन व पनेछ । 

 (क) नगरपाभिकािाई ब झाउन कब ि गरेको रकम, 

 (ख) फोहरमैिाबाट ऊजाव िशक्त उत्पादन गने र्ा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने िमता, पूुँजी,  प्रवर्भध र 
जनिशक्तको िमता, 

 (ग) आभथवक तथा प्रावर्भधक िमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यर्स्थापन अपनाउन प्रस्तार् गरीएको प्रवर्भधको ददगोपन तथा र्ातार्रणीय प्रिार् 
न्यूभनकरण,  

(ङ) व्यर्स्थापन करार गनव प्रस्तार् गररएको व्यर्स्थापन ि लक,  

(च) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधन र्ा प नाः प्रयोग गने सम्बन्धमा िए कायवपाभिकािाई ब झाउन मञ्ज र 
गररएको रोयलटी । 

 (३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचभित कानून बमोशजम ह नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्यर्स्थापनको शजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था र्ा भनकायिे 
 नगरपाभिकासुँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रही ि लक उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरमैिा व्यर्स्थापनमा गैरसरकारी िेत्रको संिग्नता सम्बन्धी अन्य क राहरु तोवकए बमोशजम  ह नेछ । 
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३९. फोहरमैिा व्यर्स्थापन स्थि भनमावण तथा सञ्चािन गनव स्र्ीकृभत ददन सवकनेाः (१) भनजी िेत्रबाट 
फोहरमैिा व्यर्स्थापनका िाभग फोहरमैिा व्यर्स्थापन स्थि, प्रिोधन स्थि र्ा अन्य संयन्त्र भनमावण गरी 
सञ्चािन गनव स्र्ीकृभत माग गरेमा र्ातार्रण तथा अन्य प्रचभित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र भनमावण 
तथा सञ्चािनका िाभग नगर कायवपाभिकािे स्र्ीकृभत ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम भनजी िेत्रबाट फोहरमैिा व्यर्स्थापन संयन्त्रको भनमावण तथा सञ्चािन गदाव 
तोवकएको मापदण्डको पािना िए र्ा निएको अन गमन नगरपाभिकािे गनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम अन गमन गदाव स्र्ीकृत मापदण्डको पािना गरेको नपाइएमा त्यस्तो 
मापदण्ड पािनाको िाभग आर्श्यक व्यर्स्था गनव समयार्भध तोवकददन सक्नेछ र सो समयार्भधमा पभन 
मापदण्डको पािनाको िाभग आर्श्यक व्यर्स्था नगरेमा त्यस्तो व्यशक्त र्ा कम्पनीको स्र्ीकृभत नगरपाभिकािे 
तोवकए बमोशजम रद्द गनव सक्नेछ । 

४०. सार्वजभनक भनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यर्स्थापन गनव सवकनेाः (१) नगरपाभिकािे प्रचभित कानूनको 
अधीनमा रही भनजी िेत्र, साम दावयक एरं् गैरसरकारी संघ, संस्थासुँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यर्स्थापन कायव 
गनव सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन साम दावयक एरं् गैरसरकारी संघ, संस्थासुँगको 
साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूभनकरणको िाभग जनचेतना अभिर्ृवद्ध, फोहरमैिा संकिन, ढ र्ानी, व्यर्स्था जस्ता कायव 
मात्र गनव र्ा गराउन सवकनछे । 

४१. सेर्ा ि लक उठाउन सक्नेाः (१) नगरपाभिकािे फोहरमैिा व्यर्स्थापन गरे बापत सम्बशन्धत व्यशक्त, संस्था 
र्ा भनकायबाट सेर्ा ि लक िगाई उठाउन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको ि लकको भनधावरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृभत र तोवकए 
बमोशजमका अन्य क राहरुको आधारमा नगरपाभिकािे गनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजमको ि लक नगरपाभिका आफैं िे र्ा भनजिे तोकेको संस्था र्ा भनकाय माफव त ्
समेत उठाउन सक्नेछ । 

 (४) यस दफामा अन्यत्र ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन फोहरमैिा व्यर्स्थापन गनव शजम्मरे्ारी 
पाएको व्यशक्त, संस्था र्ा भनकायिे नगरपाभिकासुँग िएको सहमभतको आधारमा फोहरमैिा व्यर्स्थापन गरे 
बापत सम्बशन्धत व्यशक्त, संस्था र्ा भनकायबाट सेर्ा ि लक उठाउन सक्नेछ । 
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तर तोवकए बमोशजमका वर्पन्न र्गविाई सेर्ा ि लकमा तोवकए बमोशजम छ ट ददइनेछ ।  

पररच्छेद– ५ 

र्न तथा हररत िते्रको संरिण तथा व्यर्स्थापन 

४२. र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यजन्त  तथा हररत िते्रको संरिण र प्रर्द्धवन गन वपनेाः (१) आफ्नो िेत्राभधकार भित्रको 
र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यजन्त  तथा हररत िेत्रको संरिण र प्रर्द्धवन गने प्रम ख शजम्मेर्ारी नगरपाभिकाको ह नेछ । 

 (२) र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यजन्त  तथा हररत िेत्रको संरिण र प्रर्द्धवनमा सहयोग गन व नागररकको 
कतवव्य ह नेछ । 

 (३) र्न तथा र्न पैदार्ार संरिण र प्रर्द्धवन गने सम्बन्धमा नगरपाभिकािे संघीय र प्रदेि कान नको 
प्रभतक ि नह ने गरी देहाय बमोशजम गन वपनेछ । 

(क) संघ तथा प्रदेिसुँग समन्र्य गरी स्थानीय सम दायको सहिाभगतमा आफ्नो भसमाभित्रका सम दायमा आधाररत 
र्न, भनजी र्न, कृवर् र्न तथा र्नमा आधाररत उद्योगहरु संचािन तथा व्यर्स्थापन गने, 

(ख) साम दावयक र्न उपिोक्ता समूह िगायत सम दायमा आधाररत र्न व्यर्स्थापन गने समूहको प्रावर्भधक, 

व्यर्स्थापकीय, संस्थागत िमता वर्कासमा प्राथभमकता ददने,  

(घ) र्नसुँग सम्बशन्धत प्रावर्भधक सेर्ािाई प्रिार्कारी बनाउन का अभतररक्त िमता वर्कासको िाभग 
उत्प्ररेणात्मक अर्सरहरु भसजवना गने,  

(ङ) स्थानीय सम दायमा रहेको र्नजन्य, जभडब टी तथा र्नस्पभत उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र 
शचवकत्सा पद्धभतिाई आध भनक वर्ज्ञानसुँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िाभग उपय क्त 
र्ातार्रण भनमावण गने,  

(च) र्न्यजन्त  र र्नस्पभतको संरिण तथा प्रर्द्धवन गनव संघ, प्रदेिसुँगको समन्र्यमा स्थानीय स्तरका प्राणी 
उद्यान तथा र्नस्पभत उद्यानहरु स्थापना र संचािन गने, 

(छ) र्न पैदार्ार संकिनमा ददगोपना र प्रिार्काररताका िाभग आध भनक प्रवर्भधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज) ददगो र्न व्यर्स्थापनको मापदण्ड अन रुप सबै र्न व्यर्स्थापनमा सामाशजक, आभथवक र र्ातार्रणीय दृवष्टिे 
दीगोपना स भनशित गने,  
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(झ) संघ तथा प्रदेिको समन्र्यमा संरशित िेत्र, भसमसार िेत्र तथा र्न व्यर्स्थापन पद्धभतहरुबाट पयवटन 
प्रर्द्धवन गनव योगदान प यावर्उने, 

(ञ) र्न, र्नस्पभत, र्न्यजन्त  तथा जैवर्क वर्वर्धतार जिाधार िेत्रको संरिण, प नाःस्थापना र ददगो उपयोग 
गनवआर्श्यक योजना र कायवक्रम संचािन गने, 

(ट)  नगरपाभिका िेत्र भित्रका जिचरको संरिण गने, 

(ठ) संघ तथा प्रदेिसुँग समन्र्य र सहकायव गरी गररर्ीको रेखाम भन रहेका जनताको गररर्ी न्यूभनकरण गनव 
र्नको संरिण र वर्कास ह ने गरी आय आजवन तथा पयवटनका कायवक्रमहरू संचािन गने, 

(ड) साम दावयक र्न उपिोक्ता सभमभतिे र्न पैदार्ार वर्क्री तथा उपयोग गनव बनाएको र्ावर्वक कायवयोजना 
नगरपाभिकार्ाट स्र्ीकृत गरी कायावन्र्यन गराउन,े  

(ढ) नगरपाभिका िेत्रभित्रको सार्वजभनक तथा ऐिानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराज री, दहत्तर बहत्तर 
आददको भनयमान सार भबक्री गने, 

४३. भनजी र्न दताव तथा व्यर्स्थापनाः (१) भनजी र्न दताव गराउन चाहन ेक नै व्यशक्त र्ा संस्थािे भनजी र्न 
दतावको िाभग भडभिजन र्न कायाविय र्ा सब भडभिजन र्न कायावियको भसफाररस सवहत कायवपाभिकामा भनर्ेदन 
ददन  पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम क नै भनर्देन परेमा आर्श्यक जाुँचब झ गरी नगरकायवपाभिकािे भनजी र्न 
दताव गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

 (३) व्यर्सावयक प्रयोजनका िाभग भनजी र्न र्ा भनजी आर्ादीमा रहेको र्न पैदार्रको संकिन तथा 
ओसारपसार गन व परेमा नगरकायवपाभिकाबाट स्र्ीकृत भिन  पनेछ । 

४४. सार्वजभनक जग्गामा र्न वर्कास सम्बन्धी व्यर्स्थााः (१) नगर कायवपाभिकािे प्रचभित नेपाि कानून तथा 
यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजभनक जग्गामा र्नको वर्कास, संरिण, व्यर्स्थापन गनव र र्न पैदार्रको उपयोग 
तथा भबक्री वर्तरण गनव सक्नेछ । 

 (२) कायवपाभिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र 
चौतारा, क िाको म हान, धाभमवक स्थि र्ा त्यस्तै अन्य संर्ेदनिीि ठाउुँमा िगाइएका रुखहरुको संरिण गनव 
तथा जोशखमपूणव अर्स्थामा प्रचभित नेपाि कानूनको अभधनमा रही हटाउन सक्नछे । 
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४५. सहरी र्नको वर्कास र व्यर्स्थापनाः (१) नगर कायवपाभिकािे आफ्नो िेत्र भित्रको सहरी िेत्र तथा 
र्स्तीमा रहेका सार्वजभनक सडक तथा पाकव  जस्ता स्थानमा आफैं िे र्ा क नै संघसंस्था र्ा भनजी िेत्रसुँगको 
साझेदारीमा सहरी र्नको वर्कास तथा व्यर्स्थापन गनव सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना ह ने सहरी र्नको र्न पैदार्ार कायवपाभिकािे तोवकए बमोशजम 
प्रयोग गनव सक्नछे । 

४६. र्निते्रको प्रयोगाः नगर कायवपाभिकािे क न ैवर्कास आयोजना सञ्चािन गदाव र्न िते्रको प्रयोग गन व पनव 
िएमा र प्रचभित कान न बमोशजमको र्ातार्रणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदाव र्ातार्रणमा 
उलिेखनीय प्रभतक ि असर नपने देशखएमा सो आयोजना सञ्चािन गनव त्यस्तो र्न िेत्रको जग्गा प्राप्त गनवको 
िाभग प्रदेि र्ा संघीय सरकार समि अन रोध गनव सक्नछे । 

४७. नसवरी र उद्यान स्थापना तथा व्यर्स्थापनाः (१) संघीय तथा प्रादेशिक कानून प्रभतकूि नह ने गरी, प्रचभित 
मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको स भनशित गरी नगरपाभिका िेत्रभित्र जोकोहीिे पभन कायवपाभिकाको 
अन मभत भिई नसवरी तथा उद्यान सञ्चािन गनव सक्नेछन ्। 

 (२) नगरपाभिका िेत्रभित्र उपदफा (१) बमोशजम स्थापना ह ने सबै नसवरी तथा उद्यानहरुको कशम्तमा 
र्र्वको एक पटक तोवकए बमोशजम अभनर्ायव अन गमन भनरीिण गन वपनेछ । 

४८. ख लिा िते्र व्यर्स्थापन तथा हररयािी प्रर्द्धवनाः (१) नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्रभित्र रहेको ख लिा तथा 
सार्वजभनक िते्रको संरिण, प्रर्द्धवन तथा अभििेखीकरण गन व पनेछ । 

 (२) कायवपाभिकािे आफ्नो िेत्राभधकार भित्र रहेने ख लिा तथा सार्वजभनक िेत्रमा प्रचभित कानूनको 
प्रभतकूि नह ने गरी र्ृिारोपण, सम्िारर व्यर्स्थापन गनव सक्नेछ । 

 (३) ख लिा तथा सार्वजभनक िेत्रको व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम ह नेछ  

४९. नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा र्ृिारोपणाः (१) नगरपाभिका भित्रका नदी 
वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा नगरपाभिकाको अन मभत भिई र्िृारोपण गनव सक्नेछ । 

 (२) नगर कायवपाभिकािे र्िृारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई िाग  गनवसक्नेछ । 

पररच्छेद– ७ 

संस्थागत व्यर्स्था 
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५०. र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण कोर्को स्थापना र सञ्चािनाः (१)  नगरपाभिकामा र्ातार्रण 
संरिण, प्रदूर्णको रोकथाम तथा भनयन्त्रणका साथै जैवर्क वर्वर्धताको संरिणका िाभग र्ातार्रण तथा प्राकृभतक 
स्रोत संरिण कोर्को स्थापना ह नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोर्मा देहायका रकमहरु रहने छन ्। 

 (क) संघ, प्रदेि सरकारबाट र्ातार्रण संरिणका िाभग प्राप्त रकम, 

 (ख) वर्भिन्न संघ संस्थार्ाट प्राप्त रकम, 

 (ग) अन्य स्रोतर्ाट प्राप्त रकम । 

 (३) र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण कोर्को संचािन तोवकए बमोशजम ह नछे । 

५१. र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण पररर्द गठन गनव सक्नाेः (१) र्ातार्रण, जैवर्क वर्वर्धता र 
प्राकृभतक स्रोत संरिण सम्बन्धी कायविाई व्यर्शस्थत रुपमा कायावन्र्यन गनव, नीभतयोजना भनमावण गनव, वर्भिन्न 
भनकायहरु र्ीच समन्र्य गनव नगरपाभिकामा र्ातार्रण सम्बन्धी वर्िेर्ज्ञ सशम्मभित र्ातार्रण तथा प्राकृभतक 
स्रोत संरिण पररर्द रहनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको पररर्दमा देहाय बमोशजमका अध्यि र सदस्यहरू रहनेछन । 

 (क) नगरपाभिका प्रम ख      अध्यि 

 (ख) उपप्रम ख      सदस्य  

 (ग) प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत     सदस्य 

 (घ) आभथवक वर्कास सभमभत संयोजक    सदस्य 

  (ङ) िौभतक प बावधार सभमभत संयोजक   सदस्य 

 (च) र्न, र्ातार्रण सभमभत संयोजक    सदस्य 

 (छ) र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोतको िेत्रमा काम गरेका वर्ज्ञमध्येर्ाट १ जना – सदस्य 

 (ज) स्थानीय र्ाभसन्दाहरूमध्ये कम्तीमा १ मवहिा सवहत ३ जना सदस्य 

 (झ) नगरपाभिकाको र्ातार्रणवर्द र्ा र्ातार्रण िाखा संयोजक – सदस्य सशचर्  
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 (३) र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण पररर्द्को म ख्य काम र्ातार्रण संरिण सम्र्न्धी 
अलपकाभिन, ददघवकाभिन नीभत, योजना तज वमा गरी कायावन्र्यन गन व ह नेछ िन ेअन्य काम, कतवव्य तथा अभधकार 
तोवकए बमोशजम ह नेछ । 

५२. सभमभतहरु गठन गनव सक्नेाः (१) नगर कायवपाभिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पूभतवको िाभग सम्बशन्धत वर्र्यका 
वर्िेर्ज्ञहरु समते रहेको वर्भिन्न सभमभतहरु गठन गनव सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत सभमभतहरुको काम, कतवव्य र अभधकार नगर कायवपाभिकािे 
तोवकददए बमोशजम ह नेछ । 

५३. अन गमन तथा मूलयाकंनाः (१) नगर पाभिका भित्रका वर्भिन्न र्ातार्रण संरिण योजना तथा अन्य 
वक्रयाकिापहरुको अन गमन र मूलयांकन सभमभतिे गनेछ । 

 (२) अन गमन तथा मूलयांकन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशजम ह नछे । 

५४. र्ातार्रण संरिण योजना तज वमा गनेाः (१) नगर कायवपाभिकािे र्ातार्रण तथा जैवर्क वर्वर्धता संरिण 
योजना तज वमा तथा कायावन्र्यन गनेछ । 

 (२) नगर कायवपाभिकािे र्ातार्रण संरिण योजना तज वमा गदाव र्ातार्रण संरिण, जैवर्क वर्वर्धताको 
संरिण र प्रर्द्धवन, ददगो उपयोग र र्ातार्रणीय र जैवर्क वर्वर्धताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय 
अभ्यासहरूिाई समेत समार्िे गन वपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजमको र्ातार्रण तथा जैवर्क वर्वर्धता संरिण योजना बनाउुँदा मवहिा, 
अपाङ्गता िएका व्यशक्त, बािबाभिका, जेि नागररक र आभथवक रुपमा वर्पन्न सम दायिाई वर्िेर् प्राथभमकता 
ददन पनेछ । 

 (४) र्ातार्रण संरिण योजनामा समार्ेि गन वपने वर्र्यर्स्त  तोवकए बमोशजम ह नेछ । 

पररच्छेद–८ 

कसूर, जररर्ाना तथा िभतप ती 

५५. कस राः कसैिे देहायको क नै काम गरेमा यस ऐन बमोशजम कस र गरेको माभननेछ । 

 (क) नगर कायवपाभिकािे तोवकददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा भनष्कािन गने,  
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 (ख) फोहरमैिा संकिन केन्द्रमा राशखएको फोहरमैिा अनाभधकृत तर्रिे प्रयोग गने,  

 (ग) फोहरमैिा संकिन केन्द्रमा राशखएको कण्टेनर तोडफोड गने िभत गने, राशखएको स्थानबाट 
हटाउने र्ा संकिन केन्द्रमा क नै नोक्सानी गने,  

 (घ) यस ऐन बमोशजम अन मभत नभिई फोहरमैिा व्यर्स्थापनको कायव गने,  

 (ङ) यस ऐन बमोशजम फोहरमैिा व्यर्स्थापनको िाभग प्रदान गररएको अन मभतपत्रमा उलिेशखत ितवहरु 
उलिघंन गने, 

 (च) फोहरमैिा संकिन केन्द्र, कण्टेनर र्ा फोहरमैिा थ पाने ठाउुँमा क नै पभन वकभसमको हाभनकारक 
पदाथव फालन,े राख्न ेर्ा थ पाने, 

 (छ) घर, कम्पाउण्डको फोहरमैिा सडक र्ा सार्वजभनक स्थानमा राख्न,े फालन ेर्ा थ पाने, 

 (ज) फोहरबाट भनस्केको दूवर्त पानी र्ा ढि च  हाई अन्य व्यशक्तको घर र्ा जग्गा प्रदूवर्त गराउने,  

 (झ) सडक र्ा अन्य सार्वजभनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिन गनव नगर कायवपाभिकािे 
तोकेको समय र्ा सफाई गदावको समयमा त्यस्तो ठाउुँमा क नै पभन वकभसमको सर्ारी साधन भबसाउने र्ा 
भबसाइराखेको सर्ारी साधन हटाउने इन्कार गने,  

 (ञ) नगर कायवपाभिकािे तोकेको ठाउुँमा बाहेक जनस्र्ास््यमा प्रभतकूि असर पने गरी सडक र्ा अन्य 
सार्वजभनक स्थानमा क नै पभन वकभसमको हाभनकारक फोहरमैिा राख्न,े फालने, थ पाने र्ा भनस्कािन गने,  

 (ट) रासायभनक फोहरमैिा, औद्योभगक फोहरमैिा, स्र्ास््य संस्थाजन्य फोहरमैिा र्ा हाभनकारक 
फोहरमैिा जथािार्ी फालने, राख्न ेर्ा भनष्कािन गने र्ा गराउने,  

 (ठ) औद्योभगक प्रभतिान र्ा स्र्ास््य संस्थािे उद्योग र्ा स्र्ास््य संस्थाबाट भनस्कने हाभनकारक 
फोहरमैिा जथािार्ी फालने, राख्न ेर्ा भनष्कािन गने र्ा गराउने,  

 (ड) फोहरमैिा संकिन, ढ र्ानी तथा फोहरमैिा व्यर्स्थापनमा बाधा अर्रोध भसजवना गने,  

 (ढ) फोहरमैिा संकिन, ढ र्ानी तथा अशन्तम भनस्कािन स्थिमा अर्रोध, बन्द, घेराउ गने र्ा फोहरमैिा 
व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवमा हडताि गने,  

 (ण) फोहरमैिा अत्याभधक उत्पादन ह ने र्स्त  िनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकािन 
गरी प्रभतबन्ध िगाएको क न ैर्स्त  उत्पादन तथा भबक्री वर्तरण गने,  
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५६. सजाय तथा जररर्ानााः (१) फोहरमैिा व्यर्स्थापन सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायव गरेमा देहाय 
बमोशजमको सजाय तथा जररर्ाना गनेछाः   

 (क) दफा ५५ को खण्ड (क) बमोशजमको कसूर गने व्यशक्तिाई नगर कायवपाभिकािे पवहिो पटक 
िए पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाुँच हचार रुपैयाुँदेशख दि हजार रुपैयाुँसम्म 
जररर्ाना र सोही कसूर तेस्रो र्ा सोिन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िाभग पन्र हजार रुपैयाुँका दरिे 
जररर्ाना गरी फोहरमैिा उठाउुँदा िाग्ने खचव समते भनजबाट असूि उपर गनव सक्नेछ । 

 (ख) दफा ५५ को खण्ड (ख) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पाुँच सय रुपैयाुँदेशख 
पाुँच हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गनव सक्नछे । 

 (ग) दफा ५५ को खण्ड (ग) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पन्र हजार रुपैयाुँदेशख 
पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गरी कण्टेनर र्ा संकिन केन्द्र व्यर्स्थापन गनव िाग्ने खचव असूि उपर गनव 
सक्नेछ । 

 (घ) दफा ५५ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पन्र हजार 
रुपैयाुँदेशख पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गरी अन मभत नभिएसम्म त्यस्तो कायव गनव रोक िगाउनेछ । 

 (ङ) दफा ५५ को खण्ड (च) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पाुँच हजार रुपैयाुँदेशख 
पन्र हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ र त्यस्तो र्स्त  र्ा पदाथवबाट क नै िभत िइसकेको िए त्यस्तो 
िभत बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनव सक्नेछ ।  

 (च) दफा ५५ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पाुँच हजार 
रुपैयाुँदेशख पन्र हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ । 

 (छ) दफा ५५ को खण्ड (ञ) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे तीस हजार रुपैयाुँदेशख 
पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ । 

 (ज) दफा ५५ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोशजमको कसूर गनेिाई नगर कायवपाभिकािे पचास हजार 
रुपैयाुँदेशख एक िाख रुपैयाुँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ र सोही कसूर प नाः गरेमा पवहिो पटक गरेको 
जररर्ानाको दोब्बर जररर्ाना गरी प्रचभित कानून बमोशजम अन मभत रद्द गनवको िाभग सम्बशन्धत भनकायमा िेशख 
पठाउन सक्नछे । 
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 (झ) दफा ५५ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमशजमको कसूरिाई प्रचभित संघीय कानून बमोशजम 
सजाय ह नेछ ।  

 (२) र्ातार्रण संरिण सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायव गरेमा नगर कायवपाभिकािे देहाय बमोशजमको 
जररर्ाना गनेछ । 

 (क) संशिप्त र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन स्र्ीकृत गराउन  पने प्रस्तार्को हकमा त्यस्तो प्रभतर्ेदन 
स्र्ीकृत नगराई र्ा स्र्ीकृत प्रभतर्देन वर्परीत ह न ेकायव गरेमा पाुँचिाख रुपैयाुँसम्म,  

 (ख) प्रारशम्िक र्ातार्रणीय पररिण प्रभतर्ेदन स्र्ीकृत नगराई र्ा स्र्ीकृत प्रभतर्देन वर्परीत ह ने क नै 
प्रस्तार् कायावन्र्यन गरेमा दििाख रुपैयाुँ सम्म । 

 (३) यस दफा बमोशजम जररर्ाना गन व अशघ जररर्ाना गनव िागेको व्यशक्त र्ा संस्था र्ा आयोजनािाई 
सफाइ पेि गने मनाभसब मौका ददन  पनेछ । 

५७. िभतपूभतवाः  (१) कसैिे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको भनयम, भनदेशिका र्ा मापदण्ड वर्परीत प्रदूर्ण 
गरेको र्ा जोशखमपूणव फोहर भनष्कासन गरेको र्ा क नै द घवटनाजन्य प्रदूर्णका कारणबाट क नै व्यशक्त र्ा 
संस्थािाई क नै हानी नोक्सानी प ग्न गएमा त्यस्तो कायवबाट पीभडत व्यशक्त र्ा संस्थािे आफूिाई प ग्न गएको 
िभत बापत कायवपाभिका र्ा तोवकएको भनकायबाट िभतपूभतव िराई पाउन भनर्ेदन ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम परेको भनर्ेदन सम्बन्धमा छानभबन तथा जाुँचब झ गदाव भनर्देकिाई हानी 
नोक्सानी िएको ठहरेमा िभतको यवकन गरी त्यसरी हाभन नोक्सानी गने व्यशक्त, संस्था र्ा प्रस्तार्कबाट 
पीभडतिाई मनाभसब िभतपूभतव िराई ददन  पनेछ । 

 (३) यस दफा बमोशजम िभतपूभतव भनधावरण गने आधार तोवकए बमोशजम ह नेछ । 

५८. भनरे्दन ददन सक्नाेः (१) कसैिे यस ऐन वर्पररत र्ातार्रणीय अध्ययन प्रभतर्देन स्र्ीकृत नगराई र्ा 
स्र्ीकृत प्रभतर्देन वर्परीत ह ने गरी प्रस्तार् कायावन्र्यन गरेमा र्ा यस ऐन वर्पररत ह ने कायव गरेमा र्ा गनव 
िागेमा नगरपाभिकामा भनर्ेदन ददन सक्नछे । 

५९. प नरारे्दनाः (१) दफा ५२ बमोशजम िएको जररर्ाना उपर शचत्त नब झ्ने पििे उक्त जररर्ाना उपर 
सम्बशन्धत शजलिा अदाितमा पैंभतस ददनभित्र प नरार्देन गनव सक्नेछ ।  
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 (२) दफा ५३ बमोशजम िभतपूभतव भनधावरण सम्बन्धमा िएको भनणवय उपर शचत्त नब झ्ने पििे पैंभतस 
ददनभित्रस सम्बशन्धत शजलिा अदाितमा प नरार्देन ददन सक्नेछ । 

६०. सह भियत तथा स वर्धा प्रदान गनव सक्नेाः र्ातार्रण तथा जैवर्क वर्वर्धता संरिणमा सकारात्मक प्रिार् 
पाने क नै उद्योग, व्यर्साय, प्रवर्भध र्ा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनव कान न बमोशजम प्रदान गररएको सह भियत तथा 
स वर्धाको अभतररक्त नगरपाभिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरर सह भियत तथा स वर्धा प्रदान गनव 
सक्नेछ । 

पररच्छेद– ९ 

वर्वर्ध 

६१. ढ ङ्गा, भगवट, र्ाि र्ा, माटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, वर्क्री तथा वर्तरण सम्बन्धमााः 

 (१) भिमाद नगरपाभिकाको िेत्राभधकार भित्र रहेका ढ ङ्गा, भगट्टी, र्ाि र्ा तथा माटोको उत्खनन, संकिन, 

उपयोग, भबक्री तथा वर्तरण सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय एरं् प्रदेि सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अन रुप ह नेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपाभिकािे आफ्नो छ टै्ट मापदण्ड र 
कायववर्भध बनाउन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजमको व्यर्स्था कायावन्र्यन गनव नगरपाभिकाको िेत्राभधकार भित्र व्यशक्तगत 
तथा सार्वजभनक स्थानमा रहेका ढ ङ्गा, भगट्टी, र्ाि र्ा तथा माटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, भबक्री तथा वर्तरण 
सम्बन्धी संघीय र्ा प्रदेि सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अन रुप र्ातार्रणीय अध्ययन गराई उत्खनन, संकिन 
कायव गदाव हेिीइक्य पमने्टको प्रयोग गन वपने देशखएमा कायवपाभिकािे कायववर्भध तयार गरर उत्खनन संकिन गनव 
प्रयोग ह ने हेिीइक्य पमने्ट को संख्या भनधावरण गरर भनशित अर्भधका िाभग हेिीइक्य पमेन्ट को प्रयोग अन मभत 
ददन सक्नेछ ।  

 (४) उपदफा (३) र्मोशजम व्यशक्तगत स्र्ाभमत्र्मा रहेको जभमनिाई प्रस्तार्किे कृर्ी तथा आर्ास 
प्रयोजनिाई व्यर्शस्थत गनवका प्रस्तार् पेि गरेमा नगरपाभिकािे र्ातार्रशणय अध्ययन गराई सो कायवका िाभग 
अन मभत प्रदान गनव सक्नेछ । यस प्रयोजनका िाभग नगर कायवपाभिकािे छ टै्ट कायववर्धी र्नाई िाग  गनव 
सक्नेछ । 
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 (५) उत्खनन संकिन कायवमा प्रयोग ह न ेमेभसनरी औजार उत्खनन गन व प र्व नगरपाभिकामा दताव गन वपने 
र थप भनयमन गनव कायवपाभिकािे भनयमार्िी, भनदेशिका र्ा कायववर्भध तयार गरर िाग  गनेछ । 

 (६) नगर िेत्र भित्र ढ ङ्गा, भगवट, र्ाि र्ा, माटोको उत्खनन, संकिन तथा व्यर्स्थापन गनव नगरपाभिकािे 
ठेक्का बन्दोबस्त र्ा अमानतबाट गनव सक्नछे । यसरी ठेक्का र्ा अमानत बन्दोबस्त गदाव तोवकए बमोशजमको 
कायववर्भध िाग  ह नेछ । 

६२. ि  –उपयोग योजना र िभूम व्यर्स्थापन कायवक्रम सञ्चािनाः  संघीय तथा प्रदेि कानूनको अभधनमा रही 
नगरपाभिकािे स्थानीय तहको ि  –उपयोग योजना र िभूम व्यर्स्थापन कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेछ ।  

६३. समन्र्य र सहजीकरण गनेाः र्ातार्रण तथा प्राकृभतक स्रोत संरिण सम्बशन्ध राविय तथा प्रदेि अभियानमा 
नगरपाभिकािे आर्श्यक समन्र्य तथा सहयोग गनेछ । 

६४. सरे्िणाः नगर कायवपाभिकािे आफ्नो िेत्रमा रहेको र्ातार्रणीय तथा जैवर्क वर्वर्धताको र्स्त शस्थभत ब झ्न 
तथा यवकन गनव आर्भधक रुपमा तोवकए बमोशजमको ढाुँचामा र्ातार्रणीय तथा जैवर्क वर्वर्धता सरे्िण गनव 
सक्नेछ । 

६५. ग नासो व्यर्स्थापनाः नगरपाभिकािे र्ातार्रण संरिण सम्बशन्धतको क नै ग नासो र उज रीको र्ा ग नासोको 
व्यर्स्थापन नगरपाभिकार्ाट तोवकएको ग नासो स ने्न अभधकारीिे गनेछन।् 

६६. परामिवभिन सक्नेाः नगरपाभिकािे यस ऐनको कायावन्र्नयको िाभग सम्बशन्धत वर्र्यका वर्ज्ञसुँग सलिाह र 
परामिव भिन सक्नछे । 

६७. अभधकार प्रत्यायोजन गनव सक्नेाः नगरपाभिकािे यस ऐन अन्तगवत तोवकएका शजम्मरे्ारी तथा अभधकार 
िाखागत रुपमा प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

६८. प्रचभित कानून बमोशजम ह नाेः यस ऐनमा िेशखएजभत क रामा यसै ऐन बमोशजम र अन्यमा प्रचभित कानून 
बमोशजम ह नेछ।  

६९. भनयम बनाउन सक्नेाः यस ऐनको कायावन्र्यनको िाभग नगर कायवपाभिकािे आर्श्यक भनयम बनाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो भनयम नगरपाभिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिात िागू ह नछे । 

७०. यसै ऐन बमोशजम िएको ठहररनाेः यस ऐन कायावन्र्यन प र्व नगरपाभिका बाट िए गरेका यस ऐनसंग 
सम्बशन्धत कायवहरु यसै ऐन बमोशजम िएको ठहररनेछ । 
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७१. मापदण्ड, भनदेशिका र कायववर्भध बनाउन सक्नाेः यस ऐन कायावन्र्यनको िाभग नगर कायवपाभिकािे 
आर्श्यक मापदण्ड, भनदेशिका तथा कायववर्भध बनाउन सक्नेछ । 

 

 

प्रमाशणकरण भमभताः २०७७/०३/१४ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 

 
 

 

 

सूचना तथा अभििेख केन्द्र, भिमाद म दद्रत । मूलय रु. 200।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


