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(स्थानीय रथाजपत्र)

खण्ड ४       बर्ष ४         अंक १०               मिमि ः िथाघ ४ गिे २०७७

बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि िेमखए बिोमजिको  ऐन, मनयि, 

कथाय्षमि्ी, नीमि  सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -१
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बुद्धभूमि नगर के्त्रमभत्र िथािथािरण ि्था प्रथाकृमिक स्ोिको सरंक्ण समबन्िथा 
वयिस्था गन्ष बनेको ऐन, २०७७

प्रसिथािनथा : स्वच्छ र स्वस्थ ्वा   ता्वरणमा बाँच्न पाउ्ेन ्नागररकको मौलिक अलिकारको संरक्षण 
ग्न्न, प्ाकृलतक स्ोतको समलुित उपयोग ए्ंव दीगो वय्वस्थाप्न ग्न्न, ्वाता्वरण र ल्वकासबीि सनतिु्न 
कायम ग्न्न त्था प्ाकृलतक स्ोत, ्वाता्वरण र जैल्वक ल्वल्विताको संरक्षण ग्न्न ्वाञ्छ्नीय भएकािे, 

्ेनपािको संल्विा्नको िारा २२१ बमोलजम अ्नसुिूी ८ र अ्नसुिूी ९ मा उलिेलित ्वाता्वरण, 
प्ाकृलतक स्ोत र जैल्वक ल्वल्विता समबनिी स्था्नीय तहको अलिकार काया्नन्वय्नका िालग का्न्ूनी 
वय्वस्था ग्न्न, 

बदु्धभलूम ्नगरसभािे यो ऐ्न ब्नाएको ्छ ।

पररचछेद- १
प्रथारममभक

१. समंक्प्त नथाि र प्रथारमभ : (१) यस ऐ्नको ्नाम बदु्धभलूम ्नगरपालिकाको "्वाता्वरण त्था 
प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण ऐ्न, २०७६" रहकेो ्छ । 

(२) यो ऐ्न  बदु्धभलूमको स्था्नीय राजपत्रमा सिू्ना प्कालित गरेको लमलतदलेि प्ारमभ हु्ेन्छ । 
२. पररभथारथा :  ल्वषय ्वा प्सङ्गिे अकको अ्थ्न ्निागेमा यस ऐ्नमा,-
(क) "अ्नकुुि्न" भन्नािे जि्वाय ूपरर्वत्न्नको असर र समभावय जोलिमको आकँि्न गरी परर्वलत्नत 

जि्वाय ूसहुाउँदो अ्नकुुि हु्ेन गरी रुपानतरण ग्नने त्था ्थप हा्नी ्नोकसा्नी रोक्थाम ्वा नयलू्नकरण 
ग्नने काय्न सम्झ्न ुप्छ्न।

(ि)  "उतसज्न्न" भन्नािे कु्ैन ल्नलचित क्षेत्रबाट ल्नलचित समय अ्वलिमा ्वाता्वरणमा हररतगहृ गयाँस ्वा 
अनय कु्ैन गयाँस ्वा ि्ुवाँ ल्नषकास्न ग्नने काय्न सम्झ्न ुप्छ्न।

(ग)   "काय्नपालिका" भन्नािे बदु्धभलूम ्नगरपालिकाको काय्नपालिकािाई सम्झ्न ुप्छ्न।
(घ)  “िलुिा क्षेत्र” भन्नािे माल्नसहरु जमघट हु्न सक्ेन, ल्वलभन्न काय्नक्रम र प्व्न म्नाउ्न सक्ेन, 

सा्व्नजल्नक लहत त्था ल्वपद ् वय्वस्थाप्नमा समते सहयोग पगु्ेन गरी सरुलक्षत गररएको िलुिा 
स्थि सम्झ्न ुप्छ्न ।

(ङ)  "जि्वाय ू परर्वत्न्न" भन्नािे िामो समयको अनतरािमा प्ाकृलतक रुपमा हु्ेन जि्वायकूो 
उतारिढा्वका अिा्वा प्तयक्ष ्वा अप्तयक्ष रुपमा मा्न्वीय लक्रयाकिापिे ्वायमुण्डिको 
ब्नोटमा हु्ेन फेर्वदिका कारण पथृ्वीको जि्वायमूा क्रमि: दिेा प्नने परर्वत्न्न सम्झ्न ुप्छ्न। 

(ि)  "जोलिमपणू्न फोहर" भन्नािे प्ाकृलतक ्वाता्वरणमा ह्ास लयाउ्ेन र मा्न्व त्था अनय प्ाणीको 
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स्वासथयमा हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन ल्वलभन्न रुपमा ल्नषकालित ्वसत,ु पदा्थ्न त्था रेल्डयो 
ल्वलकरणिाई सम्झ्न ुप्छ्न। 

(्छ)  “जैल्वक ल्वल्विता” भन्नािे पाररलस्थलतकीय प्णािी (इको लससटम) को ल्वल्विता, प्जालतय 
ल्वल्विता (सपेलसज ्डाइभरलसटी) त्था ्वंिाणगुत ल्वल्विता (जे्ेनलटक ्डाइभरलसटी) सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ज)  “तोलकएको” ्वा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयममा तोलकएको ्वा 
तोलकए बमोलजम सम्झ्न ुप्छ्न । 

(्झ)  “ल्नषकाि्न” भन्नािे ध्वल्न, ताप ्वा फोहरमिैा फाल्ेन, ्थपुा्नने, ्वा ल्नषकाि्न ग्नने काय्न सम्झ्न ु
प्छ्न ।

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोलजमको स्था्नीय ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण पररषद 
सम्झ्न ुप्छ्न।

(ट)  “प्दषूण” भन्नािे फोहरमिैा, रसाय्न, ध्वल्न ्वा ल्वद्तुीय, ल्वद्तुीय-िमु्वकीय तरंगका कारण 
्वाता्वरणमा प्तयक्ष ्वा अप्तयक्ष रुपिे परर्वत्न्न गरी ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय ह्ास लयाउ्ेन, 
क्षलत परु ्याउ्ेन ्वा ्वाता्वरणको िाभदायी ्वा उपयोगी प्योज्नमा हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन 
लक्रयाकिाप सम्झ्न ुप्छ्न ।

(ठ)  “प्सता्व” भन्नािे ल्वद्मा्न ्वाता्वरणीय अ्वस्थामा परर्वत्न्न लयाउ्न सक्ेन लकलसमको स्था्नीय 
सरकार ्वा स्था्नीय का्न्ून बमोलजम संञिाि्न गरर्ेन ्वा अ्नमुलत प्ाप्त ल्वकास काय्न, भौलतक 
लक्रयाकिाप ्वा भ-ूउपयोगको परर्वत्न्न ग्नने कु्ैन योज्ना, आयोज्ना ्वा काय्नक्रम सञिाि्न ग्नने 
समबनिमा तयार गररएको प्सता्व सम्झ्न ुप्छ्न ।

(्ड)   “प्सता्वक” भन्नािे प्सता्वको स्वीकृलतको िालग ल्न्वेद्न लद्ेन र तयसतो प्सता्व काया्नन्वय्न ग्न्न 
स्वीकृलत प्ाप्त वयलति, सरकारी, अि्न सरकारी ्वा गैर सरकारी ल्नकाय ्वा संस्था सम्झ्न ुप्छ्न।

 (ढ)  “फोहरमिैा” भन्नािे घरेि ुफोहरमिैा, औद्ोलगक फोहरमिैा, रासायल्नक फोहरमिैा, स्वासथय 
संस्थाजनय फोहरमिैा ्वा हाल्नकारक फोहरमिैा सम्झ्न ुप्छ्न र सो िबदिे ततकाि प्योग हु्न 
्नसक्ेन अबस्थामा रहकेो, फालिएको ्वा स्ेडगिेको ्वाता्वरणमा ह्ास आउ्ेन गरी ल्नषकाि्न 
गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, ि्ूवाँ, ििूो, ल्वद्तुीय त्था सिू्ना प्ल्वलिका िालग प्योग 
भएका िगायतका पदा्थ्न ्वा तयसतै प्कारका अनय ्वसतहुरु ्वा अ्नालिकृत रुपमा सा्व्नजल्नक 
स्थिमा टाँलसएको पोष्टर, पम्पिेट त्था काय्नपालिकािे समय समयमा सिू्ना प्काि्न गरी 
फोहरमिैा भल्न तोलकलदएका अनय ्वसत ुसमतेिाई सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ण)  "्व्न" भन्नािे पणू्न ्वा आलंिक रुपमा रुि ्वा बट्ुया्निे ढालकएको क्षेत्र सम्झ्न ुप्छ्न । 
(त)  "्व्न पैदा्वार" भन्नािे ्व्नमा रहकेा ्वा पाइएका ्वा ्व्नबाट लयाइएका दहेायका पैदा्वार सम्झ्न ुप्छ्न:- 
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 (१)  काठ, दाउरा, गोि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, लपपिा-लपपिी
 (२)  रुि, ल्वरु्वा, पात, ्डाँठ, फि, बीज, फूि, भ्ुवा, जरा, गा्नो, बोक्रा, जङ्गिी ज्डीबटुी ए्ंव 

गैरकाष्ठ ्व्न पैदा्वार, जङ्गिी मह, ्व्नसपलत त्था लत्नको ल्वलभन्न भाग ्वा सकू्म अङ्ग,
 (३) िट्ा्न, माटो, ि्ुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्ी, बाि्ुवा ्वा अनय िल्नजजनय पदा्थ्न ्वा 
 (४)  ्वनयजनत,ु पिपुंक्षी ्वा ्वनयजनतकुो ओिटेोपहार । 
 (्थ)  “्वाता्वरण” भन्नािे प्ाकृलतक, सांसकृलतक र सामालजक प्णािीहरु, आल्थ्नक त्था मा्न्वीय 

लक्रयाकिापहरु र यी्नको अ्वय्वहरु त्था ती अ्वय्वहरुको लबिको अनतरलक्रया त्था अनतर 
समबनि सम्झ्न ुप्छ्न ।

(द)  "्वाता्वरणीय अधयय्न" भन्नािे  कु्ैन  प्सता्वको  काया्नन्वय्न  गदा्न  तयस्वाट ्वाता्वरणमा प्नने 
प्लतकूि  प्भा्व  ल्नराकरण ्वा नयलू्नकरण ग्न्नको िालग अ्विम्व्न गरर्ेन उपायका समबनिमा 
गरर्ेन संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न ्वा प्ारलमभक ्वाता्वरणीय परीक्षण सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ि)  “समपदा” भन्नािे ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा प्ाकृलतक, सांसकृलतक, ऐलतहालसक, परुातालत्वक, 
्वैज्ाल्नक, आधयालतमक, सौनदय्नपरक ्वा सामालजक दृलष्टबाट महत्वपणू्न माल्न्ेन कु्ैन पल्न ्वसत,ु 
भौलतक संरि्ना स्था्न, ्व्नसपलत त्था जी्व जनत ुसम्झ्न ुप्छ्न। 

(्न)  “लसमसार” भन्नािे भलूमगत जिस्ोत ्वा ्वषा्नतका कारण पा्नीको पररणाम रह्ेन ्वा प्ाकृलतक 
्वा मा्न्व ल्नलम्नत, स्थायी ्वा अस्थायी जमकेा ्वा ्वगेका, स्वच्छ ्वा ्नलु्निो पा्नी भएको 
िालपिो जलम्न (Swamp) दिदिे जलम्न (Marsh) ्नदीबाट प्भाल्वत जलम्न (Riverine 
Floodplain), ताि (Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  
यलह प्कृलतका कृलष जलम्न (Agriculture Land) समतेिाई सम्झ्न ुप्छ्न ।

 (प)   “संरक्षण” भन्नािे ्वाता्वरण, जैल्वक ल्वल्विता त्था समपदाको सरुक्षा, सयाहार, समभार, 
सम्वद्ध्न्न, वय्वस्थाप्न त्था सदपुयोग सम्झ्न ुप्छ्न । 

पररचछेद - २
िथािथािरण सरंक्ण

३. िथािथािरण सरंक्ण गनु्षपनने : (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार क्षेत्र लभत्र ्वाता्वरण संरक्षण ग्नने प्मिु 
लजमम्ेवारी ्नगरपालिकाको हु्ेन्छ । 

(२) ्वाता्वरण संरक्षण, प््वद्ध्न्न र ्वाता्वरणमतै्री समाज ल्नमा्नणमा योगदा्न ग्नु्न ्नागररकको कत्नवय 
हु्ेन्छ।
४. िथािथािरण सरंक्ण मिशेर के्त्र मन्था्षरण गन्ष सकने : (१) प्िलित भ-ूउपयोग ्नीलत 
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समतेिाई मधय्नजर गरी ्नगरपालिकालभत्र ्वाता्वरणका दृलष्टिे संरक्षण आ्वशयक रहकेो क्षेत्र पलहिा्न 
गरी तयसतो क्षेत्रिाई काय्नपालिकाबाट ल्नण्नय गरी ्वाता्वरण संरक्षण ल्विषे क्षेत्र ल्निा्नरण ग्न्न सक्ेन्छ । 
(२) कु्ैन स्डक, भ्व्न, ्नदी वय्वस्थाप्न ्वा अनय कु्ैन भौलतक प्ूवा्निार ल्नमा्नण गदा्न ल्नमा्नण काय्नको 

प्ारलमभक अधयय्न प्लक्रया िरुु हु्न ुअगाल्ड ्ैन संघ र प्दिेका समबलनित ल्नकायसँग समन्वय 
गरी काय्नपालिकािे कु्ैन क्षेत्र ल्विषेिाई ्वाता्वरण संरक्षण ग्नने उद्शेयिे िलुिा ्वा हररयािी 
क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्ेन्छ। 

(३) कु्ैन क्षेत्र ्वा स्था्न ल्विषेमा अतयलिक ्वाता्वरणीय प्दषूण, भःूसिि्न, प्ाकृलतक समपदाको 
अतयलिक दोह्न ्वा प्ाकृलतक ल्वपलति हु्न गई ज्नस्वासथय ्वा ्वाता्वरणमा ्नकारातमक प्भा्व 
परेको ्वा प्नने समभा्व्ना दलेिएको अ्वस्थामा काय्नपालिकािे प्दिे सरकार र संघीय सरकारसँग 
समन्वय गरी तयसतो क्षेत्र ्वा स्था्निाई ्वाता्वरणीय दृलष्टिे सं्वेद्निीि क्षेत्र तोक्न सक्ेन्छ । 

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोलजमको ्वाता्वरण संरक्षण ल्विषे क्षेत्र, िलुिा ्वा हररयािी क्षेत्र र 
सं्वेद्निीि क्षेत्रको वय्वस्थाप्न तोलकए बमोलजम काय्नपालिकाबाट हु्ेन्छ।

(५) उपदफा (४) बमोलजम वय्वस्थाप्न गदा्न काय्नपालिकािे आ्वशयकता अ्नसुार संघ र प्दिेसँग 
समन्वय ग्नने्छ।

५. समपदाको संरक्षण ग्नु्नप्नने : (१) ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा समपदाको संरक्षण ग्नु्न ्नगरपालिका, 
्नागररक र समबलनित ल्नकायको कत्नवय हु्ेन्छ।

(२) समपदाको संरक्षणका िालग काय्नपालिकािे सरकारी त्था समदुायसँग समन्वय त्था सा्झदेारी ग्न्न 
सक्ेन्छ।

६. िथािथािरणीय अधययन गनु्षपनने : (१) प्िलित का्न्ून त्था मापदण्ड बमोलजम प्सता्वकिे 
प्सता्वको ्वाता्वरणीय अधयय्न ग्नु्न प्नने्छ ।
(२) प्सता्वकिे स्था्नीय तहको अलिकारक्षेत्र लभत्र प्नने ल्वषयसँग समबलनित ल्वकास ल्नमा्नण समबनिी 

काय्न ्वा आयोज्ना समबनिी प्सता्वको संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न ्वा प्ारलमभक 
्वाता्वरणीय प्लत्वेद्न स्वीकृलतको िालग काय्नपालिका समक्ष पेि ग्नु्नप्नने्छ।

 (३) प्सता्वकिे उपदफा (२) बमोलजमको ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न पेि गदा्न तयसतो प्सता्व 
काया्नन्वय्न ग्नने क्रममा ्वाता्वरणमा प्न्नसक्ेन प्लतकूि प्भा्व र तयसको नयलू्नकरणको िालग 
अप्नाउ्न सलक्ेन ल्वलभन्न ल्वकलपहरूको ल्वसततृ ल्वषिेषण गरी तयसता ल्वकलप मधये प्सता्व 
काया्नन्वय्न ग्न्न उपयतुि हु्ेन ल्वकलप र सो ल्वकलप काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन आिार र कारण 
सलहत लसफाररस ग्नु्नप्नने्छ।

(४) उपदफा (२) बमोलजमको संलक्षप्त ्वाता्वरणीय प्लत्वेद्न ्वा प्ारलमभक ्वाता्वरणीय परीक्षण 
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स्वीकृलत समबनिी प्लक्रया तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ। 
 (५) उपदफा (२) बमोलजम प्ाप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न जाँिब्ुझ गदा्न तयसतो प्सता्व 

काया्नन्वय्नबाट ्वाता्वरणमा प्लतकूि प्भा्व पा्नने ्नदलेिएमा काय्नपालिकािे आ्वशयकता 
अ्नसुार प्सता्वकिे पाि्ना ग्नु्नप्नने ित्न तोलक तयसतो ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत 
ग्नने्छ। 

 (६) काय्नपालिकािे उपदफा (२) बमोलजमको ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न जाँिब्ुझ गदा्न तयसतो 
प्सता्वको ्थप ्वाता्वरणीय अधयय्न ग्न्नप्नने दलेिएमा ्वाता्वरणीय मलूयाङ्क्न ग्न्न गराउ्न 
आदिे लद्न सक्ेन्छ।

(७) उपदफा (५) बमोलजम लदइएको आदिे बमोलजम प्सता्वकिे ्थप अधयय्न गरर सोको प्लत्वेद्न 
प्दिे का्न्ूनिे तोकेको ल्नकाय समक्ष पेि ग्नु्न प्नने्छ।

(८) यस ऐ्न ्वमोलजम कु्ैन प्सता्वको ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न तयार ग्नु्नप्ूव्न सम्वलनित 
ल्नकायबाट काय्नसिूी स्वीकृत ग्नु्नप्नने्छ।

(९) ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न समबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ून बमोलजम हु्ेन्छ।
(१०) यस दफामा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भएता पल्न प्सता्वक ्नगरपालिका आफैँ संिग्न भएको 

अबस्थामा तयसतो ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न प्दिे का्न्ून बमोलजम स्वीकृत हु्ेन्छ।
७.  िथापदण्ड र गुणसिर कथायि गनु्षपनने : (१) प्सता्वकिे यस ऐ्न बमोलजम ्वाता्वरणीय 
अधयय्न प्लत्वेद्न तयार गदा्न ्ेनपाि सरकारिे ल्निा्नरण गरेको मापदण्ड ए्ंव गणुसतर कायम हु्ेनगरी 
तोलकए बमोलजमको ढाँिामा तयार ग्नु्नप्नने्छ।
८.    िथािथािरणीय वयिस्थापन योजनथा ियथार गनु्षपनने : (१) प्सता्वकिे प्सता्व काया्नन्वय्न ग्नु्न 
अगाल्ड तोलकए बमोलजम ्वाता्वरणीय वय्वस्थाप्न योज्ना तयार ग्नु्नप्नने्छ।
(२) प्सता्वकिे उपदफा (१) बमोलजम ्वाता्वरणीय वय्वस्थाप्न योज्ना तयार गदा्न ्वाता्वरणीय 

प्लतकूि प्भा्व नयलू्नकरणका उपायहरू मधये कु्न कु्न उपायहरू आयोज्ना ल्नमा्नणको क्रममा र 
कु्न कु्न उपायहरू आयोज्ना समपन्न भएपल्छ ्वा आयोज्ना काया्नन्वय्नको क्रममा अ्विमब्न 
ग्नने हो सो को समते उलिेि ग्नु्नप्नने्छ।

(३) प्सता्वकिे उपदफा (१) बमोलजम तयार गरेको ्वाता्वरणीय वय्वस्थाप्न योज्ना काया्नन्वय्नका 
िालग सपष्ट काय्नयोज्ना ्व्नाई सो बमोलजम काया्नन्वय्न ग्नु्नप्नने्छ र सो को प्गलत ल्व्वरण 
आयोज्ना काया्नन्वय्न िरुू भएपल्छ प्तयेक ्छ मलह्नामा काय्नपालिका समक्ष पेि ग्नु्नप्नने्छ। 

९.    प्रसिथाि सिीकृि नगरथाई कथायथा्षनियन गन्ष नहुने : यो ऐ्न प्ारमभ भएपल्छ कसैिे पल्न 
काय्नपालिकािे तोके बमोलजम प्सता्व स्वीकृत ्नगराई काया्नन्वय्न ग्न्न गराउ्न ुहुदँ्ैन । 
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१०.  प्रसिथाि समबन्ी अनय वयिस्था : (१) ्वाता्वरणीय प्भा्व मलूयांक्न हु्ेन प्सता्वहरु समबनिी 
काय्नल्वलि प्िलित संघीय त्था प्ादलेिक का्न्ून बमोलजम हु्ेन्छ ।

(२)संघीय त्था प्ादलेिक का्न्ून बमोलजम ्वाता्वरणीय परीक्षण ्वा ्वाता्वरणीय प्भा्व मलूयांक्न 
समबनिमा समबलनित संघीय त्था प्ादलेिक ल्नकायसँग समन्वय ग्नने लजमम्ेवारी ्नगरपालिकाको 
[्वाता्वरण िािा] को हु्ेन्छ । 
११. रोक िगथाउन सकने : (१) कसैिे पल्न यस ऐ्न र प्िलित का्न्ूनिे तोके ्वमोलजमको 
ल्नकाय्वाट स्वीकृलत ्नलिई ्वा स्वीकृलत भए भनदा ल्वपरीत हु्ेन गरी काया्नन्वय्न गरेमा काय्नपालिकािे 
तयसतो प्सता्व काया्नन्वय्नमा रोक िगाउ्न ्वा रोक िगाउ्नको िालग प्दिे सरकार त्था संघीय मनत्रािय 
्वा स्वीकृत ग्नने ल्नकायमा लसफाररष ग्न्न सक्ेन्छ। 
(२) उपदफा (१) बमोलजम कु्ैन प्सता्व काया्नन्वय्न ग्न्न रोक िगाइएकोमा तयसरी रोक िगाइएको 

कारणबाट क्षलत पगु्न गएमा प्सता्वकिे सो बापत कु्ैन लकलसमको क्षलतपलुत्नको िालग दाबी ग्न्न 
पाउ्ेन ्ैछ्न ।

१२.  अनुकूिन योजनथा बनथाउन सकने : (१) जि्वाय ुपरर्वत्न्नको प्लतकूि असर नयलू्नकरण र 
समभाल्वत जोलिमबाट बच्नका िालग काय्नपालिकािे अ्नकूुि्न योज्ना ब्नाई काया्नन्वय्न ग्न्न सक्ेन्छ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अ्नकुुि्न योज्ना ब्नाउँदा जि्वाय ू परर्वत्न्नको असर्वाट ्वढी 

जोलिममा प्नने मलहिा, अपाङ्गता भएका वयलति, बािबालिका, जेष्ठ ्नागररक र आल्थ्नक रुपमा 
ल्वपन्न समदुायिाई ल्विषे प्ा्थलमकता लद्नपु्नने्छ।

(३) काय्नपालिकािे ल्वकास आयोज्ना तजु्नमा गदा्न जि्वाय ू परर्वत्न्नको प्लतकूि असर त्था 
जोलिमको वय्वस्थाप्न ग्नने प्योज्नको िालग ्ेनपाि सरकारिे ल्निा्नरण गरेको मापदण्ड बमोलजम 
प्ा्थलमकीकरण ग्नु्नप्नने्छ।

१३.   हररिगृह गयथँास उतसज्षन नयूमनकरण कथाय्षहरू गन्ष सकने :  (१) ्नगरपालिकािे हररतगहृ गयाँस 
उतसज्न्न नयलू्नकरण ग्न्न आ्वशयक काय्नक्रम सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ।

(२) नयलू्नकरण समबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ून बमोलजम हु्ेन्छ।
१४. प्रदूरण रोक्थाि ि्था मनयनत्रण गनने :  (१) कसैिे पल्न प्िलित मापदण्ड ल्वपरीत ्वा 
ज्नजी्व्न, ज्न-स्वास्थ र ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि प्भा्व पा्नने गरी प्दषूण सजृ्ना ग्न्न ्वा 
गराउ्न हुदँ्ैन । 
(२) तोलकएको मापदण्ड ल्वपरीत कु्ैन यालनत्रक साि्न, औद्ोलगक प्लतष्ठा्न, होटि रेषु्टरेणट ्वा अनय 

ठाउँ ्वा मािसामा्न ्वा ्वसत्ुवाट ध्वल्न, ताप, रेल्डयोिममी ल्वलकरण, तरङ्ग ्वा फोहरमिैा ्वा 
दलुषत पा्नी ल्नषकाि्न ग्न्न गराउ्न हुदँ्ैन । 
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(३) उपदफा (१) ल्वपरीत कसैिे कु्ैन काय्न गरी ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि प्भा्व पारेको 
दलेिएमा ्नगरपालिकािे तत ्समबनिमा आ्वशयक ित्नहरु तोक्न ्वा तयसतो काय्न ग्न्न ्नपाउ्ेन 
गरी रोक िगाउ्न सक्ेन्छ ।

(४) कु्ैन लकलसमको पदा्थ्न, इनि्न, औजार ्वा संयनत्रको प्योगबाट ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि 
प्भा्व परेको ्वा प्नने दलेिएमा प्दिे र संघीय सरकारिाई सो को जा्नकारी गराई ्नगरपालिकािे 
स्था्नीय राजपत्रमा सिू्ना प्काि्न गरी तयसतो पदा्थ्न, इनि्न, औजार ्वा संयनत्रको प्योग, 
उतपाद्न, ल्वलक्र ल्वतरण, भण्डार्नमा बनदजे िगाउ्न सक्ेन्छ र आ्वशयक कार्वाहीका िालग 
लसफाररष ग्नने्छ।

(५) प्दषूणको रोक्थाम त्था ल्नयनत्रण समबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।     
१५. प्रयोगशथािथा स्थापनथा गन्ष सकने : (१) ्वाता्वरण संरक्षण त्था प्दषूण ल्नयनत्रण समबनिी 
काय्नमा सहयोग परु ्याउ्न ्नगरपालिकािे संघीय सरकार र प्दिे सरकारसँग समन्वय गरी आ्वशयकता 
अ्नसुार ल्वलभन्न प्योगिािाहरु स्थाप्ना ग्न्न ्वा संघ र प्दिेिे स्थाप्ना गरेका ्वा ्ेनपाि सरकारिे 
मानयता लदएको कु्ैन प्योगिािािाई सो कामको िालग तोक्न सक्ने्छ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना गररएका ्वा तोलकएका प्योगिािाको अनय काम, कत्नवय र 
अलिकार तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।
१६. निुनथा सकंिन गन्ष मदनुपनने : कु्ैन पल्न उद्ोग, कारिा्ना, यनत्र, स्वारी साि्न आलदबाट 
सजृ्ना ्वा ल्नषकाि्न हु्ेन ्वा हु्न सक्ेन प्दषूण, ध्वल्न, ताप त्था फोहरमिैाको अधयय्न, परीक्षण 
्वा ल्वशे्षण ग्न्नका िालग समबलनित वयलति ्वा संस्थािे ्नगरपालिकाबाट अलिकारप्ाप्त वयलति ्वा 
संस्थािाई आ्वशयकता अ्नसुार तयसता ्वसत ु्वा पदा्थ्नको ्नम्ूना संकि्न ग्न्न लद्न ुप्नने्छ ।
१७.   िथािथािरण मनरीक्कको मनयुमति गन्ष सकने : ्नगरपालिकालभत्र प्दषूण कम ग्नने, हटाउ्ेन 
्वा ल्नयनत्रण ग्नने त्था स्वीकृत ्वाता्वरणीय प्लत्वेद्न अ्नसुार ग्नु्नप्नने कामहरू प्भा्वकारी रुपिे ग्न्न 
गराउ्न, ्वाता्वरण संरक्षण सम्वलनि प्िलित मापदण्डको पाि्ना भए ्नभएको समबनिमा अ्नगुम्न त्था 
ल्नरीक्षण ग्न्न काय्नपालिकािे ्ेनपाि सरकारबाट मानयताप्ाप्त िलैक्षक संस्थाबाट ्वाता्वरण ्वा सोसँग 
समबलनित ल्वषयमा कलमतमा स्नातक हालसि गरेको वयलतििाई प्िलित का्न्ून बमोलजम ल्निा्नररत 
मापदण्ड र प्लक्रया परुा गरी ्वाता्वरण ल्नरीक्षक ल्नयतुि ग्न्न सक्ेन्छ ।
१८. िथािथािरण मनरीक्कको कथाि, कि्षवय र अम्कथार: (१) ्वाता्वरण ल्नरीक्षकको काम, 
कत्नबय र अलिकार दहेाय बमोलजम हु्ेन्छः–
(क)   यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम त्था प्िलित संघीय र प्दिे का्न्ून  त्था मापदण्ड 

बमोलजम प्दषूण कम ग्नने, हटाउ्ेन ्वा ल्नयनत्रण ग्नने काय्न भए ्नभएको ल्नरीक्षण ग्नने,
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(ि)     यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम त्था प्िलित का्न्ून र मापदण्ड  ल्वपरीत कु्ैन 
ठाउँबाट प्दषूण ल्नषकाि्न समबनिी ्नकरातमक काय्न गरे ्नगरेको समबनिमा ल्नरीक्षण ग्नने,

(ग)  स्वीकृत ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्नमा तोलकएका सत्न बमोलजम काम भए ्नभएको समबनिमा 
स्थिगत जाँिब्ुझ त्था ल्नरीक्षण ग्नने,

(घ)   िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम गररएको जाँिब्ुझ त्था  ल्नरीक्षण प्लत्वेद्न तोलकएको अलिकारी 
समक्ष पेि ग्नने,

(ङ)   तोलकए बमोलजमका अनय काय्न ग्नने,
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम ल्नरीक्षण ग्नने लसिलसिामा ्वाता्वरण ल्नरीक्षकिे 

समबलनित वयलति, संस्था ्वा प्सता्वकिाई प्ूव्न सिू्ना लदई कु्ैन घर, जगगा, भ्व्न, कारिा्ना, 
उद्ोग, स्वारी साि्न, औद्ोलगक संयनत्र, औजार, मलेि्नरी, जी्व, ्वसत,ु अलभिेि, कागजात 
्वा अनय मािसामा्न ्वा ्वसतहुरुको ल्नरीक्षण, परीक्षण ्वा जाँिब्ुझ ग्न्न सक्ेन्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोलजम ल्नरीक्षणको लसिलसिामा ्वाता्वरण ल्नरीक्षकिे माग गरेको ल्व्वरण ्वा 
जा्नकारी उपिवि गराई आ्वशयक सहयोग ग्नु्न समबलनित वयलति, संस्था ्वा प्सता्वकको 
कत्नवय हु्ेन्छ । 

(४) ्वाता्वरण ल्नरीक्षकको अनय काम, कत्नवय र अलिकार तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।
पररचछेद-३

फोहरिैिथा वयिस्थापन समबन्ी वयिस्था
१९.  फोहरिैिथाको प्रबन् गनने दथामयति : (१) फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न ग्न्न स्था्नानतरण केनद्र 
(ट्ानसफर सटेि्न), लयाण्डलफि साइट, प्िोि्न ्पिाणट, बायो गयास ्पिाणट िगायत फोहरमिैाको 
संकि्न, अलनतम लबसज्न्न त्था प्िोि्नका िालग आ्वशयक प्नने प्ूवा्निार त्था संरि्नाको ल्नमा्नण त्था 
सञिाि्न ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।
(२) फोहरमिैा संकि्न केनद्र, स्था्नानतरण केनद्र ्वा प्िोि्न स्थिमा फालिएको ्वा रालिएको 

फोहरमिैा ्वा सरसफाईको लसिलसिामा जममा भएको फोहरमिैा प्बनि ग्नने ्वा कु्ैन पल्न 
लकलसमबाट प्योग ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

(३) यस दफाको प्योज्नको िालग फोहरमिैा संकि्न केनद्र, स्था्नानतरण केनद्र ्वा प्िोि्न स्थिमा 
फालिएको ्वा रालिएको फोहरमिैा ्वा सरसफाईको लसिलसिामा जममा भएको कु्ैन पल्न पदा्थ्न 
फोहरमिैा माल्न्ेन्छ । 

२०. फोहरिैिथा वयिस्थापन गनने दथामयति: (१) ्नगरपालिकालभत्रको फोहरमिैा वय्वस्थाप्न ग्नने 
गराउ्ेन दालयत्व काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।
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(२) उपदफा (१) ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न हाल्नकारक फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय 
फोहरमिैा, रासायल्नक फोहरमिैा ्वा औद्ोलगक फोहरमिैा प्िोि्न र वय्वस्थाप्न ग्नने दालयत्व 
ल्निा्नररत मापदण्डको अिी्नमा रही तयसतो फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति ्वा ल्नकायको हु्ेन्छ । 

(३) कु्ैन उद्ोग ्वा स्वासथय संस्थािे हाल्नकारक फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय फोहरमिैा 
रासायल्नक फोहरमिैा त्था औद्ोलगक फोहरमिैा प्िोि्न गरी बाँकी रहकेो फोहरमिैा त्था 
अनय फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न गरीलद्न काय्नपालिकािाई अ्नरुोि गरेमा ्वा काय्नपालिकािे 
ल्निा्नरण गरेको फोहरमिैा वय्वस्थाप्न स्थि प्योग ग्न्न माग गरेमा काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरे 
बमोलजम से्वा िलुक लिई फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न गररलद्न ्वा फोहरमिैा वय्वस्थाप्न स्थि 
प्योग ग्न्न लद्न सक्ेन्छ ।

(४) काय्नपालिकािे सामदुालयक सरसफाई समबनिी ल्नदनेलिका ब्नाई िाग ूग्नने्छ।
(५) फोहरमिैा वय्वस्थाप्निे मा्न्व स्वासथयमा पारेको ्वा पा्नने प्भा्वको जाँि पररक्षण र अ्नसुनिा्न 

ग्नने अलिकार समबलनित ज्नस्वासथय अलिकारीसँग हु्ेन्छ । 
(६) जाँि पररक्षणमा कु्ैन ल्नकायमा फोहरमिैा वय्वस्थाप्न प्भा्वकारी हु्न ्नसकी मा्न्व स्वासथयमा 

प्लतकूि प्भा्व पारेको भलेटएमा काय्नपालिकािे उति ल्नकायिाई समयम ैसिते गराई प्िलित 
का्न्ून बमोलजम आ्वशयक कार्वाही ग्नने्छ।  

२१.  फोहरिैिथा उतपथादन कि गनने : (१) ्नगरपालिका लभत्र कु्ैन वयलति, संस्था ्वा ल्नकायिे कु्ैन 
काम कारोबार ग्न्न उतपाद्न हु्ेन फोहरमिैा य्थािकय कम ग्नु्न प्नने्छ।
(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र ल्वसज्न्न हु्न सक्ेन फोहरमिैाको ल्वसज्न्न ्वा प्ुन: प्योगको वय्वस्था लमिाई 

बाँकी फोहरमिैा मात्र ल्नषकाि्न गरी फोहरमिैाको पररणामिाई घटाउ्न ुप्तयेक वयलति, संस्था 
्वा ल्नकायको कत्नवय हु्ेन्छ ।

सपलष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे ्नगरपालिका लभत्रको ल्नजी घर कमपाउण्ड, औद्ोलगक क्षेत्रको 
पररसर, असपताि ्वा स्वासथय संस्थाको पररसर, औद्ोलगक प्लतष्ठा्नको पररसर िगायत 
फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति, संस्था ्वा ल्नकायको पररसरिाई सम्झ्न ुप्छ्न।  

२२. फोहरिैिथा पृ् कीकरण : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैािाई तोलकए बमोलजम जैल्वक, 
अजैल्वक र अनय प्कारमा ल्वभाज्न गरी सो फोहरमिैािाई स्ोतम ै्ुछट्याउ्ेन गरी तोक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकलदए बमोलजम फोहरमिैा स्ोतम ै ्ुछट्याई संकि्न केनद्रसमम 
परु ्याउ्ेन दालयत्व तयसतो फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति, संस्था ्वा ल्नकायको हु्ेन्छ र यसको िालग 
काय्नपालिकािे आ्वशयक प्ल्वलि, मािसामा्न, उपकरण, कणटे्नर आलद उपिबि गराउ्न सक्ेन्छ ।
२३.  फोहरिैिथाको मनषकथाशन : (१) फोहरमिैा ल्नषकाि्नको समय, स्था्न र तररका 
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काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरे बमोलजम हु्ेन्छ ।
(२) हाल्नकारक फोहरमिैा ्वा रासायल्नक फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति, संस्था ्वा ल्नकायिे 

तयसतो फोहरमिैा तोलकए बमोलजम वय्वस्थाप्न ग्नु्न प्नने्छ ।
(३) हाल्नकारक फोहरमिैा ्वा रासायल्नक फोहरमिैा संकि्न केनद्र ्वा स्था्नानतरण केनद्रमा 

ल्नषकाि्न ग्न्न पाइ्ेन ्ैछ्न । 
२४.  फोहरिैिथा वयिस्थापन केनद्र : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैािाई वय्वलस्थत रुपमा 

संकि्न ग्न्न प्तयक टोि ्वा ्वसतीमा संकि्न केनद्र तोकी आ्वशयक कणटे्नरको वय्वस्था ग्न्न सक्ेन्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम संकि्न केनद्र तोकदा य्थािकय टोि ्वा ्वसतीका सबैिाई पायक प्नने गरी 

्वाता्वरणीय रुपिे उपयतुि स्था्न तोक्न ुप्नने्छ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको संकि्न केनद्रमा फोहरमिैा ल्नषकाि्न र संकि्न ग्नने समय र तररका 

काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरे बमोलजम हु्ेन्छ । 
२५. जोमखिपूण्ष फोहरको वयिस्थापन : (१) कु्ैन जोलिमपणू्न फोहरको संकि्न, भण्डारण, 

प्िोि्न, ल्वक्री ल्वतरण, ल्वसज्न्न ्वा ओसार पसार गदा्न उतपादक ्वा सञिािकिे ज्नस्वासथय र 
्वाता्वरणमा प्लतकूि असर ्नप्नने गरी उलित वय्वस्थाप्न ग्नु्न प्नने्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम जोलिमपणू्न फोहरको वय्वस्थाप्न गदा्न उतपादक ्वा संञिािकिे आफ्ैन 
िि्नमा वय्वस्थाप्न ग्नु्न प्नने्छ ।

(३) जोलिमपणू्न फोहर वय्वस्थाप्न सम्वनिी अनय प्लक्रया तोलकए ्वमोलजम हु्ेन्छ।
२६. फोहरमिैाको नयलू्नकरण, प्ुन: प्योग त्था प्ुन: िक्रीय प्योग : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैा 

नयलू्नकरण, प्ुन: प्योग त्था प्ुन: िक्रीय प्योगिाई प्ोतसाह्न ग्न्न आ्वशयक काय्न ग्नने्छ र यसको 
प्भा्वकारी काया्नन्वय्नका िालग आ्वशयक ल्नदनेलिका ब्नाई िाग ूग्न्न सक्ेन्छ । 

(२) उद्ोग उतपाद्न ्पयालकङ्ग ग्न्न प्योग गरेको ्वसतिुाई प्ुन: प्योग गरी फोहरमिैाको पररणामिाई 
घटाउ्ेन काममा प्ोतसाह्न ग्न्न समबलनित उद्ोगसँग काय्नपालिकािे समन्वय ग्न्न सक्ेन्छ ।  

२७. अनुिमि समबन्ी वयिस्था : (१) यस ऐ्न बमोलजम काय्नपालिकाको अ्नमुलत ्नलिई कसैिे 
पल्न फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिी काम ग्न्न ्वा गराउ्न सक्ेन्ैछ्न ।

(२) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न ग्न्न िालह्ेन स्वदिेी ्वा ल्वदिेी कमप्नी, संस्था ्वा ल्नकायिे दहेायको 
ल्व्वरण ििुाई अ्नमुलतको िालग काय्नपालिकामा ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ:-

(क) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिी योज्ना,
(ि) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिी आ्वशयक ज्निलति त्था प्ल्वलिको ल्व्वरण,
(ग) तोलकए बमोलजमको अनय ल्व्वरण ।



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक १०                 मिमि ः िाघ ४ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 12

(३) उपदफा (२) बमोलजम प्न्न आएको ल्न्वेद्न उपर काय्नपालिकािे आ्वशयक जाँिब्ुझ गरी 
अ्नमुलतपत्र लद्न सक्ेन्छ । 

(४) फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न, प्ुन: िलक्रय प्योग, प्िोि्न र ल्वसज्न्नमा आ्वशयक प्नने प्ल्वलि 
स्वदिेमा उपिबि हु्न ्नसक्ेन दलेिएमा तयसतो प्ल्वलि उपिबि गराउ्न सक्ेन कु्ैन ल्वदिेी कमप्नी, 
संस्था ्वा ल्नकायिाई सम्झौतामा उलिेलित अ्वलिलभत्र तयसतो प्ल्वलि हसतानतरण ग्नने ित्नमा ्ेनपाि 
सरकारको स्वीकृलत लिई काय्नपालिकािे उपदफा (३) बमोलजम अ्नमुलतपत्र लद्न सक्ेन्छ । 

(५) अ्नमुलतपत्र समबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।
२८. फोहरिैिथा वयिस्थापनिथा मनजी ि्था सथािुदथामयक के्त्रको सिंगनिथा : (१) काय्नपालिकािे 

आ्वशयकता अ्नसुार यस ऐ्न बमोलजम अ्नमुलत प्ाप्त ल्नजी क्षेत्रका कमप्नी ्वा सामदुालयक क्षेत्रबाट 
तोलकए बमोलजम प्लतसपिा्न गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गराउ्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (२) बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गदा्न ल्नजी क्षेत्रका कमप्नीको हकमा दहेायका 
सबै ्वा कु्ैन र सामदुालयक ए्ंव गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कु्ैन काम गराउ्न सलक्ेन्छ:-

(क) फोहरमिैाको नयलू्नकरणका िालग ज्निते्ना अलभ्वलृद्ध,
(ि) फोहरमिैा संकि्न,
(ग) फोहरमिैा ढु्वा्नी,
(घ) फोहरमिैाको प्योग, प्ुन: प्योग, प्ुन: िलक्रय प्योग ्वा प्िोि्न,
(ङ) फोहरमिैा ल्वसज्न्न, 
(ि) बनद पचिात ्वय्वस्थाप्न ।    
२९. प्रमिसप्था्ष गरथाई फोहरिैिथा वयिस्थापनको मजमिथा मदने : (१) काय्नपालिकािे यस ऐ्न 

बमोलजम ल्नजी क्षेत्र ्वा सामदुालयक संस्थाबाट फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गराउँदा बोिपत्र आह्ा्न गरी 
प्लतसपिा्न गराई वय्वस्थापकको ्छ्नौट गरी वय्वस्थाप्न ग्नने लजममा लद्न ुप्नने्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थापकको ्छ्नौट गदा्न दहेायका आिारमा ग्नु्न प्नने्छ:-
(क) काय्नपालिकािाई ब्ुझाउ्न कबिु गरेको रकम,
(ि) फोहरमिैाबाट ऊजा्न िलति उतपाद्न ग्नने ्वा प्ाङ्गाररक मि उतपाद्न ग्नने क्षमता, पूँजी, प्ल्वलि 

र ज्निलतिको क्षमता,
(ग) आल्थ्नक त्था प्ाल्वलिक क्षमता,
(घ) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न अप्नाउ्न प्सता्व गरीएको प्ल्वलिको लदगोप्न त्था ्वाता्वरणीय 

प्भा्व नयलू्नकरण, 
(ङ) वय्वस्थाप्न करार ग्न्न प्सता्व गररएको वय्वस्थाप्न िलुक, 
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(ि) फोहरमिैाको प्योग, प्िोि्न ्वा प्ुन: प्योग ग्नने समबनिमा भए काय्नपालिकािाई ब्ुझाउ्न 
मञजरु गररएको रोयलटी । 

(३) बोिपत्र समबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ून बमोलजम हु्ेन्छ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्नको लजममा पाएको कमप्नी, संस्था ्वा ल्नकायिे 

काय्नपालिकासँग गरेको सम्झौताको अिी्नमा रही िलुक उठाउ्न सक्ेन्छ ।
(५) फोहरमिैा वय्वस्थाप्नमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिग्नता समबनिी अनय कुराहरु तोलकए बमोलजम 

हु्ेन्छ । 
३०. फोहरिैिथा वयिस्थापन स्ि मनिथा्षण ि्था सञचथािन गन्ष सिीकृमि मदन समकने : 

(१) ल्नजी क्षेत्रबाट फोहरमिैा वय्वस्थाप्नका िालग फोहरमिैा वय्वस्थाप्न स्थि, प्िोि्न स्थि ्वा 
अनय संयनत्र ल्नमा्नण गरी सञिाि्न ग्न्न स्वीकृलत माग गरेमा ्वाता्वरण त्था अनय प्िलित का्न्ूनको 
अिी्नमा रही तयसतो संयनत्र ल्नमा्नण त्था सञिाि्नका िालग काय्नपालिकािे स्वीकृलत लद्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम ल्नजी क्षेत्रबाट फोहरमिैा वय्वस्थाप्न संयनत्रको ल्नमा्नण त्था सञिाि्न 
गदा्न तोलकएको ्वाता्वरणीय मापदण्डको पाि्ना भए ्वा ्नभएको अ्नगुम्न काय्नपालिकािे ग्नने्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोलजम अ्नगुम्न गदा्न स्वीकृत मापदण्डको पाि्ना गरेको ्नपाइएमा तयसतो 
मापदण्ड पाि्नाको िालग आ्वशयक वय्वस्था ग्न्न समया्वलि तोलकलद्न सक्ेन्छ र सो समया्वलिमा 
पल्न मापदण्डको पाि्नाको िालग आ्वशयक वय्वस्था ्नगरेमा तयसतो वयलति ्वा कमप्नीको स्वीकृलत 
काय्नपालिकािे तोलकए बमोलजम रद् ग्न्न सक्ेन्छ ।

३१. सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारीिथा फोहरिैिथा वयिस्थापन गन्ष समकने : (१) काय्नपालिकािे 
प्िलित का्न्ूनको अिी्नमा रही ल्नजी क्षेत्र, सामदुालयक ए्ंव गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको सा्झदेारीमा 
फोहरमिैा वय्वस्थाप्न काय्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) मा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न सामदुालयक ए्ंव गैरसरकारी संघ, 
संस्थासँगको सा्झदेारीमा फोहरमिैा नयलू्नकरणको िालग ज्निते्ना अलभ्वलृद्ध, फोहरमिैा संकि्न, 
ढु्वा्नी, फोहरमिैा वय्वस्थाप्न स्थिको बनद पचिात ्वय्वस्था, उद्ा्न ल्नमा्नण र सौनदय्नकरण जसता काय्न 
मात्र ग्न्न ्वा गराउ्न सलक्ेन्छ ।

३२. सेिथा शुलक उठथाउन सकने : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गरे बापत समबलनित 
वयलति, संस्था ्वा ल्नकायबाट से्वा िलुक िगाई उठाउ्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको िलुकको ल्निा्नरण फोहरमिैाको पररमाण, तौि त्था प्कृलत र तोलकए 
बमोलजमका अनय कुराहरुको आिारमा काय्नपालिकािे ग्नने्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको िलुक काय्नपालिका आफैं िे ्वा ल्नजिे तोकेको संस्था ्वा ल्नकाय 
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माफ्न त ्समते उठाउ्न सक्ेन्छ ।
(४) यस दफामा अनयत्र ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न दफा २६ बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 

ग्न्न लजमम्ेवारी पाएको वयलति, संस्था ्वा ल्नकायिे काय्नपालिकासँग भएको सहमलतको आिारमा 
फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गरे बापत समबलनित वयलति, संस्था ्वा ल्नकायबाट से्वा िलुक उठाउ्न सक्ेन्छ । 

तर तोलकए बमोलजमका ल्वपन्न ्वग्निाई से्वा िलुकमा तोलकए बमोलजम ्ूछट लदइ्ेन्छ।
(५) यस दफा बमोलजम िलुकबाट प्ाप्त आमदा्नी त्था फोहरमिैा वय्वस्थाप्न ल्नजी क्षेत्रिाई संिग्न 

गराउँदा प्ाप्त हु्ेन आमदा्नी काय्नपालिकािे एउटा ्ुछटै् िीष्नकमा रािी तोलकएको मापदण्डको अिी्नमा 
रही फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न, ्वाता्वरणीय संरक्षण त्था फोहरमिैा वय्वस्थाप्न प्भाल्वत क्षेत्रको 
ल्वकासमा िि्न ग्नु्न प्नने्छ ।   

पररचछेद-४
जैमिक मिमि्िथा सरंक्ण

३३. जैमिक मिमि्िथाको सरंक्ण गनु्षपनने : (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैल्वक ल्व्विताको संरक्षण 
ग्नने लजमम्ेवारी ्नगरपालिकाको हु्ेन्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम जैल्वक ल्वल्विताको संरक्षण समबनिी काय्नक्रम गदा्न संघीय त्था प्दिेको 

का्न्ून त्था मापदण्ड प्लतकूि ्नहु्ेन गरी दहेाय बमोलजम ग्नु्न प्नने्छ,-
(क) कृलषजनय जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण,-  
(१) ल्वकासका काय्नक्रमहरु संिाि्न गदा्न कृलष जैल्वक ल्वल्वलिताको संरक्षणिाई ल्विषे महत्व लद्ेन,
(२) जैल्वक ल्वल्विता, ्वाता्वरण र मा्न्व स्वासथयमा ्नकारातमक प्भा्व पा्न्न सक्ेन जोलिम भएका 

लज.एम.ओ.(GMO)त्था तयसका उतपाद्निाई आ्वशयकता अ्नसुार ल्नयनत्रण ्वा ल्नषिे ग्नने,
(३) कृलष पया्न्वरणीय से्वाहरुको लदगो पररिाि्नको िालग पराग सेिक त्था अनय पया्न्वरणीय 

से्वा प्दा्न ग्नने जी्वहरु समबनिी अधयय्न, अ्नसुनिा्न, अ्नगुम्न गरी संरक्षणका काय्नक्रमहरु 
सञिाि्न ग्नने,

(४)    परमपरागत, ज्ा्न सीप त्था अभयासको संरक्षण र प््वद्ध्न्न ग्नने।  
(ि) लसमसार संरक्षण,-
(१) स्था्नीय ज्नसमदुायको सहभालगतामा उ्नीहरुको लहतका िालग आफ्नो क्षेत्र अनतग्नतका 

लसमसारको पलहिा्न गददै सो को संरक्षण र वय्वस्थाप्न ग्नने;
(२) स्था्नीय ज्नसहभालगतामा आिाररत लसमसार वय्वस्थाप्नको माधयमद्ारा लसमसारको 

स्ोतहरुमाल्थ समनयालयक अ्वसर लदिाउँद ै बलुद्धमतिापणू्न प्योगको अ्विारणािाई सा्थ्नक 
तलुयाउ्ेन;
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(३) स्था्नीय वयलति, समदुाय ए्ंव ल्नकायिाई संिग्न गराउँद ैलसमसारको संरक्षण र वय्वस्थाप्न काय्न 
प्भा्वकारी ब्नाउ्ेन; 

(४) ्वत्नमा्न र भा्वी पसुताको फाइदाका िालग प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण ग्न्न स्था्नीय ्वालसनदाको लहत 
हु्ेन िािको सामालजक र आल्थ्नक ल्वकासका काय्नक्रम संिाि्न ग्नने, 

(५) लसमसारमा आलरित सङ्कटापन्न जी्वजनत,ु जििर, सापेलक्षक जङ्गिी ज्ना्वर त्था अनय जि 
आलरित आ्न्ुवंलिक स्ोतको संरक्षण ग्नने,

(६) ्वाता्वरणीय असर नय्ून हु्ेन गरी लसमसार क्षेत्रमा ्वाता्वरण अ्नकूुि पय्नट्नको ल्वकास गददै प्ाप्त 
िाभिाई य्थासमभ्व लसमसारको वय्वस्थाप्न र स्था्नीय ज्नसमदुायको लहतमा पररिाि्न ग्नने,

(७) लसमसार संरक्षण र वय्वस्थाप्नका िालग तयार गरर्ेन काय्नयोज्नाहरुमा स्था्नीय ज्नसहभालगता 
सलु्नलचित ग्नने,

(८) लसमसार क्षेत्रमा आलरित स्था्नीय्वासीको अ्नभु्व, अभयास, सीप र ज्ा्नको संरक्षण गददै सोही 
आिारमा लसमसारको संरक्षण र वय्वस्थाप्न ग्न्न प्रिय लद्ेन,

(९) लसमसार वय्वस्थाप्ना दिेा प्नने समसयाहरुको पलहिा्न गरी स्था्नीय सतरम ै समािा्नको 
उपायहरुको िोजी ग्न्न ज्नसहमलतका आिारमा वय्वस्थाप्न काय्नयोज्ना ब्नाई िाग ूग्नने गराउ्ेन, 

(१०) लसमसार वय्वस्थाप्न योज्ना तजु्नमा ग्नने र वय्वस्थाप्न सलमलतमा स्था्नीय ज्नसमदुायका सा्ैथ 
संघ संस्थाको प्लतल्नलित्व गराउ्न आ्वशयक का्न्ुनी ए्वं प्िासल्नक वय्वस्था ग्नने,

(११) लसमसारमा आलरित स्था्नीय ज्नसमदुायिाई लसमसारबाट प्ाप्त हु्ेन िाभको नयायोलित 
बाँ्डफाँ्डका िालग आ्वशयक वय्वस्था ग्नने, 

 (३)    जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण त्था वय्वस्थाप्न समबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ून र मापदण्ड 
बमोलजम हु्ेन्छ।

३४. जैमिक मिमि्िथाको अमभिेखीकरण गनु्षपनने : (१) ्नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार 
लभत्र अ्वलस्थत जैल्वक ल्वल्विताको ्वसतलुस्थलत र ल्व्वरणको अलभिेिीकरण वय्वलस्थत र ्वैज्ाल्नक 
ढङ्गिे राख्न ुप्नने्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण जैल्वक ल्वल्विता समबनिी ल्नदनेलिका ब्नाई रालषट्य 
मापदण्ड अ्नरुुप अद्ा्वलिक राख्ेन लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

(३) जैल्वक ल्वल्विताको अलभिेिीकरण समबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।    
३५. स्थानीय सिुदथायको परमपरथागि ज्थान, सीप, अभयथास, आमदको सरंक्ण गनु्षपनने : (१) 
जैल्वक ल्वल्विताको समबनिमा स्था्नीय समदुाय लभत्रका वयलति ्वा समहूमा रहकेो ज्ा्न, सीप, अभयास 
आलदको पलहिा्न, अलभिेिीकरण, त्था संरक्षण ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ । 
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(२) काय्नपालिकािे उपदफा (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण ्वैज्ाल्नक र वय्वलस्थत ढङ्गिे 
तोलकएको ढाँिा र प्ारुपमा राख्ेन्छ ।  

३६. खमनज पदथा ््ष सरंक्ण समबन्ी वयिस्था : (१) काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा 
िल्नज पदा्थ्नको अ्वस्था बझु्न सभने त्था िोज ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सभने त्था िोजबाट प्ाप्त सिू्ना त्था तथयाङ्कको आिारमा प्िलित 
्ेनपािको का्न्ून प्लतकूि ्नहु्ेन गरी काय्नपालिकािे िल्नज पदा्थ्नको संरक्षण त्था प््वद्ध्न्नमा काय्नक्रमहरु 
सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ ।  
३७.  जिथा्थार सरंक्ण गनु्षपनने : (१) ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा जिािारको संरक्षण ग्नु्न 
्नगरपालिका, ्नागररक र समबनिीत ल्नकायको कत्नवय हु्ेन्छ।

(२) काय्नपालिकािे संघीय र प्दिेको का्न्ून र मापदण्डको अिी्नमा रही काय्नल्वलि ्व्नाई 
्नगरपालिका लभत्रको जिािार संरक्षण त्था वय्वस्थाप्न ग्नने्छ।

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो िा्ेनपा्नीको महुा्नको पलहिा्न, अलभिेिीकरण, संरक्षण त्था वय्वस्थाप्न 
ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकको हु्ेन्छ।

पररचछेद- ५
िन ि्था हररि के्त्रको सरंक्ण ि्था वयिस्थापन

३८. िन, िन पैदथािथार, िनयजनिु ि्था हररि के्त्रको सरंक्ण र प्रिद्ध्षन गनु्षपनने : (१) आफ्नो 
क्षेत्रालिकार लभत्रको ्व्न, ्व्न पैदा्वार, ्वनयजनत ुत्था हररत क्षेत्रको संरक्षण र प््वद्ध्न्न ग्नने प्मिु लजमम्ेवारी 
्नगरपालिकाको हु्ेन्छ । 
(२) ्व्न, ्व्न पैदा्वार, ्वनयजनत ुत्था हररत क्षेत्रको संरक्षण र प््वद्ध्न्नमा सहयोग ग्नु्न ्नागररकको कत्नवय 

हु्ेन्छ।
(३) ्व्न त्था ्व्न पैदा्वार संरक्षण र प््वद्ध्न्न ग्नने समबनिमा ्नगरपालिकािे संघीय र प्दिे का्न्ूनको 

प्लतकूि ्नहु्ेन गरी दहेाय बमोलजम ग्नु्नप्नने्छ।
(क)  संघ त्था प्दिेसँग समन्वय गरी स्था्नीय समदुायको सहभालगतमा आफ्नो लसमालभत्रका 

समदुायमा आिाररत ्व्न, ल्नजी ्व्न, कृलष ्व्न त्था ्व्नमा आिाररत उद्ोगहरु संिाि्न त्था 
वय्वस्थाप्न ग्नने,

(ि)    सामदुालयक ्व्न उपभोतिा समहू िगायत समदुायमा आिाररत ्व्न वय्वस्थाप्न ग्नने समहूको 
प्ाल्वलिक, वय्वस्थापकीय, संस्थागत क्षमता ल्वकासमा प्ा्थलमकता लद्ने, 

(घ)   ्व्नसँग समबलनित प्ाल्वलिक से्वािाई प्भा्वकारी ब्नाउ्नकुा अलतररति क्षमता ल्वकासको िालग 
उतपे्रणातमक अ्वसरहरु लसज्न्ना ग्नने, 
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(ङ)  स्था्नीय समदुायमा रहकेो ्व्नजनय, जल्डबटुी त्था ्व्नसपलत उपयोग समबनिी परमपरागत ज्ा्न, 
सीप र लिलकतसा पद्धलतिाई आिलु्नक ल्वज्ा्नसँग संयोज्न गददै उन्नत प्कारको ज्ा्न, सीप र 
उतपाद्नका िालग उपयतुि ्वाता्वरण ल्नमा्नण ग्नने, 

(ि)   ्वनयजनत ुर ्व्नसपलतको संरक्षण त्था प््वद्ध्न्न ग्न्न संघ, प्दिेसँगको समन्वयमा स्था्नीय सतरका 
प्ाणी उद्ा्न त्था ्व्नसपलत उद्ा्नहरु स्थाप्ना र संिाि्न ग्नने,

(्छ)  ्व्न पैदा्वार संकि्नमा लदगोप्ना र प्भा्वकाररताका िालग आिलु्नक प्ल्वलिहरुको प्योगिाई 
प्ोतसाह्न ग्नने, 

(ज)   लदगो ्व्न वय्वस्थाप्नको मापदण्ड अ्नरुुप सबै ्व्न वय्वस्थाप्नमा सामालजक, आल्थ्नक र 
्वाता्वरणीय दृलष्टिे दीगोप्ना सलु्नलचित ग्नने, 

(्झ)   संघ त्था प्दिेको समन्वयमा संरलक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र त्था ्व्न वय्वस्थाप्न पद्धलतहरुबाट 
पय्नट्न प््वद्ध्न्न ग्न्न योगदा्न परु ्याउ्ेन,

(ञ)   ्व्न, ्व्नसपलत, ्वनयजनत ुत्था जैल्वक ल्वल्विता र जिािार क्षेत्रको संरक्षण, प्ुन:स्थाप्ना र लदगो 
उपयोग ग्न्न आ्वशयक योज्ना र काय्नक्रम संिाि्न ग्नने,

(ट)    ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण ग्नने,
(ठ)   संघ त्था प्दिेसँग समन्वय र सहकाय्न गरी गरर्वीको रेिामलु्न रहकेा ज्नताको गरर्वी नयलू्नकरण 

ग्न्न ्व्नको संरक्षण र ल्वकास हु्ेन गरी आय आज्न्न त्था पय्नट्नका काय्नक्रमहरू संिाि्न ग्नने,
(्ड)   सामदुालयक ्व्न उपभोतिा सलमलतिे ्व्न पैदा्वार ल्वक्री त्था उपयोग ग्न्न ब्नाएको ्वालष्नक 

काय्नयोज्ना ्नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरी काया्नन्वय्न गराउ्ेन 
(ढ)  ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको सा्व्नजल्नक त्था ऐिा्नी जगगामा रहकेो काठ दाउरा, जराजरुी, दहतिर 

बहतिर आलदको लबक्री ग्नने,
(ण)  सामदुालयक भ-ूसंरक्षण र सो मा आिाररत आय आज्न्न काय्नक्रमहरु संिाि्न ग्नने,
(त)  संघ त्था प्दिेको मापदण्डको अिी्नमा रही ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको जल्डबटुी त्था अनय 

गैरकाष्ट ्व्न पैदा्वर सम्वलनि स्वनेक्षण, उतपाद्न, संकि्न प््वद्ध्न्न, प्िोि्न र ्वजार वय्वस्थाप्न 
ग्नने,

३९. मनजी िन दिथा्ष ि्था वयिस्थापन : (१) ल्नजी ्व्न दता्न गराउ्न िाह्ेन कु्ैन वयलति ्वा संस्थािे 
ल्नजी ्व्न दता्नको िालग ल्डलभज्न ्व्न काया्निय ्वा सब ल्डलभज्न ्व्न काया्नियको लसफाररस सलहत 
काय्नपालिकामा ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम कु्ैन ल्न्वेद्न परेमा आ्वशयक जाँिब्ुझ गरी काय्नपालिकािे ल्नजी ्व्न दता्न 

गरी प्माणपत्र लद्ेन्छ । 
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(३) वय्वसालयक प्योज्नका िालग ल्नजी ्व्न ्वा ल्नजी आ्वादीमा रहकेो ्व्न पैदा्वरको संकि्न त्था 
ओसारपसार ग्नु्न परेमा काय्नपालिकाबाट स्वीकृत लि्न ुप्नने्छ ।

४०. सथाि्षजमनक जगगथािथा िन मिकथास समबन्ी वयिस्था : (१) काय्नपालिकािे प्िलित 
्ेनपाि का्न्ून त्था यस ऐ्नको अिी्नमा रही सा्व्नजल्नक जगगामा ्व्नको ल्वकास, संरक्षण, वय्वस्थाप्न 
ग्न्न र ्व्न पैदा्वरको उपयोग त्था लबलक्र ल्वतरण ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) काय्नपालिकािे स्डक, ्नहर र बाटो लक्नारमा िगाइएको त्था बाटोमा ्छहारी प्नने रुिहरु 
र िौतारा, कुिाको महुा्न, िालम्नक स्थि ्वा तयसतै अनय सं्वेद्निीि ठाउँमा िगाइएका रुिहरुको 
संरक्षण ग्न्न त्था जोलिमपणू्न अ्वस्थामा प्िलित ्ेनपाि का्न्ूनको अलि्नमा रही हटाउ्न सक्ेन्छ ।
४१. सहरी िनको मिकथास र वयिस्थापन : (१) काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र 
त्था ्वसतीमा रहकेा सा्व्नजल्नक स्डक त्था पाक्न  जसता स्था्नमा आफैं िे ्वा कु्ैन संघसंस्था ्वा ल्नजी 
क्षेत्रसँगको सा्झदेारीमा सहरी ्व्नको ल्वकास त्था वय्वस्थाप्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन सहरी ्व्नको ्व्न पैदा्वार काय्नपालिकािे तोलकए बमोलजम 
प्योग ग्न्न सक्ेन्छ ।
४२. िनके्त्रको प्रयोग : काय्नपालिकािे कु्ैन ल्वकास आयोज्ना सञिाि्न गदा्न ्व्न क्षेत्रको 
प्योग ग्नु्न बाहके अनय कु्ैन ल्वकलप ्नभएमा र प्िलित का्न्ून बमोलजमको ्वाता्वरणीय अधयय्नबाट 
तयसतो योज्ना सञिाि्न गदा्न ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि असर ्नप्नने दलेिएमा सो आयोज्ना 
सञिाि्न ग्न्न तयसतो ्व्न क्षेत्रको जगगा प्ाप्त ग्न्नको िालग संघीय सरकार समक्ष अ्नरुोि ग्न्न सक्ेन्छ ।
४३. नस्षरी र उद्थान स्थापनथा ि्था वयिस्थापन : (१) संघीय त्था प्ादलेिक का्न्ून प्लतकूि 
्नहु्ेन गरी, प्िलित मापदण्ड त्था तोलकएको प्लक्रया परूा गरेको सलु्नलचित गरी ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्र जो 
कोहीिे पल्न काय्नपालिकाको अ्नमुलत लिई ्नस्नरी त्था उद्ा्न सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
(२) ्नगरपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोलजम सञिाि्न हु्ेन ्नस्नरी त्था उद्ा्नको समबनिमा संघीय 

त्था प्ादलेिक मापदण्डसँग ्नबाल्झ्ेन गरी सञिाि्न त्था पू््वा्निार मापदण्ड ल्नदनेलिका ब्नाई 
िाग ूग्नने्छ ।

(३) ्नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन सबै ्नस्नरी त्था उद्ा्नहरुको कलमतमा 
्वष्नको एक पटक तोलकए बमोलजम अल्न्वाय्न अ्नगुम्न ल्नरीक्षण ग्नु्नप्नने्छ ।

४४. खुलिथा के्त्र वयिस्थापन ि्था हररयथािी प्रिद्ध्षन : (१) ्नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र 
रहकेो िलुिा त्था सा्व्नजल्नक क्षेत्रको संरक्षण, प््वद्ध्न्न त्था अलभिेिीकरण ग्नु्न प्नने्छ ।

(२) काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रह्ेेन िलुिा त्था सा्व्नजल्नक क्षेत्रमा प्िलित 
का्न्ूनको प्लतकूि ्नहु्ेन गरी ्वकृ्षारोपण, समभार र वय्वस्थाप्न ग्न्न सक्ेन्छ । 
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 (३) िलुिा त्था सा्व्नजल्नक क्षेत्रको वय्वस्थाप्न समबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।
४५. नदी मकनथार, नदी उकथास नहर मकनथार र स्डक मकनथारिथा िकृ्थारोपण  : (१) ्नगरपालिका 
लभत्रको ्नदी लक्नार, ्नदी उकास ्नहर लक्नार र स्डक लक्नारमा काय्नपालिकाको अ्नमुलत लिई ्वकृ्षारोपण 
ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) काय्नपालिकािे ्वकृ्षारोपण समबनिी मापदण्ड ब्नाई िाग ूग्न्न सक्ेन्छ । 
पररचछेद-६

ससं्थागि वयिस्था
४६. िथािथािरण ि्था प्रथाकृमिक स्ोि सरंक्ण कोरको स्थापनथा र सञचथािन : (१) 
्नगरपालिकामा ्वाता्वरण संरक्षण, प्दषूणको रोक्थाम त्था ल्नयनत्रणका सा्ैथ जैल्वक ल्वल्विताको 
संरक्षण िालग ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण कोषको स्थाप्ना हु्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रह्ेन ्छ्न ्:
(क) संघ, प्दिे सरकारबाट ्वाता्वरण संरक्षणका िालग प्ाप्त रकम, 
(ि) ल्वलभन्न संघ संस्था्वाट प्ाप्त रकम,
(ग)  अनय स्ोत्वाट प्ाप्त रकम।
(३) ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण कोषको संिाि्न तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।

४७. िथािथािरण ि्था प्रथाकृमिक स्ोि सरंक्ण परररद गठन गन्ष सकने : (१) ्वाता्वरण, जैल्वक 
ल्वल्विता र प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण समबनिी काय्निाई वय्वलस्थत रुपमा काया्नन्वय्न ग्न्न, ्नीलत योज्ना 
ल्नमा्नण ग्न्न, ल्वलभन्न ल्नकायहरु ्वीि समन्वय ग्न्न त्था यस ऐ्न अनतग्नत अ्नगुम्न त्था ल्नररक्षण ग्न्न 
्नगरपालिकामा ्वाता्वरण समबनिी ल्विषेज् सलममलित ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण पररषद 
रह्ेन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोलजमको पररषदमा दहेाय बमोलजमका अधयक्ष र सदसयहरू रह्ेन्छ्न;
(क) ्नगरपालिका प्मिु - अधयक्ष
(ि) उपप्मिु - सदसय
(ग) प्मिु प्िासकीय अलिकृत - सदसय
(घ) स्वासथय सलमलत संयोजक - सदसय 
(ङ) ्व्न, ्वाता्वरण सलमलत संयोजक - सदसय
(ि) ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोतको क्षेत्रमा काम गरेका ल्वज् १ मलहिा सलहत ३ ज्ना -सदसय
(्छ) स्था्नीय ्वालसनदाहरूमधये ्व्न उपभोतिा सलमलतहरू्वाट १ज्ना सलहत काय्नपालिकािे तोकेका १ 
मलहिा समते ३ ज्ना -सदसय
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(ज) कृलष क्षेत्र ह्ेनने काय्नपालिका सदसय  - सदसय
(्झ) ्वाता्वरण इकाइ्न संयोजक                                                                     - सदसय सलि्व

 (३) ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण पररषदक्ो अनय काम, कत्नवय त्था अलिकार तोलकए 
बमोलजम हु्ेन्छ । 
४८.  सलमलतहरु गठ्न ग्न्न सक्ेन : (१) ्नगर काय्नपालिकािे यो ऐ्नको उद्शेय पलूत्नको िालग समबलनित 
ल्वषयका ल्विषेज्हरु समेत रहकेो ल्वलभन्न सलमलतहरु गठ्न ग्न्न सक्ेन्छ्न।् 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलतहरुको काम, कत्नवय र अलिकार ्नगर काय्नपालिकािे 
तोलकलदए बमोलजम हु्ेन्छ ।
४९. अनुगिन ि्था िूलयथंाकन : (१) यस ऐ्न अनतग्नत आ्वशयक अ्नगुम्न र मलूयांक्न दफा 
५८ बमोलजम स्थालपत ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण पररषद ्वा पररषदिे तोकेको ल्नरीक्षण 
सलमलतहरू्वाट ग्नने्छ । 

(२) अ्नगुम्न त्था मलूयांक्न समबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।
५०.  िथािथािरण सरंक्ण योजनथा िजु्षिथा गनने : (१) काय्नपालिकािे ्वाता्वरण त्था जैल्वक 
ल्वल्विता संरक्षण योज्ना तजु्नमा त्था काया्नन्वय्न ग्नने्छ।
(२) काय्नपालिकािे ्वाता्वरण संरक्षण योज्ना तजु्नमा गदा्न ्वाता्वरण संरक्षण, जैल्वक ल्वल्विताको 

संरक्षण र प््वद्ध्न्न, दीगो उपयोग र ्वाता्वरणीय र जैल्वक ल्वल्विताका स्ोतहरूको परमपरागत र 
स्था्नीय अभयासहरूिाई समते समा्वेि ग्नु्नप्नने्छ। 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण योज्ना ब्नाउँदा मलहिा, 
अपाङ्गता भएका वयलति, बािबालिका, जेष्ठ ्नागररक र आल्थ्नक रुपमा ल्वपन्न समदुायिाई 
ल्विषे प्ा्थलमकता लद्नपु्नने्छ।

(४) ्वाता्वरण संरक्षण योज्नामा समा्वेि ग्नु्नप्नने ल्वषय्वसत ुतोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।
पररचछेद-७

कसरू, जररिथानथा ि्था क् मिपुिती
५१. कसरू: कसैिे दहेायको कु्ैन काम गरेमा यस ऐ्न बमोलजम कसरू गरेको माल्न्ेन्छ :- 
(क) काय्नपालिकािे तोलकलदएको समय र स्था्न बाहके अनयत्र फोहरमिैा ल्नषकाि्न ग्नने, 
(ि) कणटे्नर ्वा फोहरमिैा संकि्न केनद्रमा रालिएको फोहरमिैा अ्नालिकृत त्वरिे प्योग ग्नने, 
(ग) फोहरमिैा संकि्न केनद्रमा रालिएको कणटे्नर तो्डफो्ड ग्नने क्षलत परु ्याउ्ेन, रालिएको स्था्नबाट 

हटाउ्ेन ्वा संकि्न केनद्रमा कु्ैन ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन, 
(घ) यस ऐ्न बमोलजम अ्नमुलत ्नलिई फोहरमिैा वय्वस्थाप्नको काय्न ग्नने, 
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(्ड) यस ऐ्न बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्नको िालग प्दा्न गररएको अ्नमुलतपत्रमा उलिेलित 
ित्नहरु उलिङ् घ्न ग्नने,

(ि) फोहरमिैा संकि्न केनद्र, कणटे्नर ्वा फोहरमिैा ्थपुा्नने ठाउँमा कु्ैन पल्न लकलसमको हाल्नकारक 
पदा्थ्न फाल्ेन, राख्ेन ्वा ्थपुा्नने,

(्छ) घर, कमपाउण्ड त्था पररसरको फोहरमिैा स्डक ्वा अनय सा्व्नजल्नक स्था्नमा राख्ेन, फाल्ेन ्वा 
्थपुा्नने,

(ज) फोहरबाट ल्नसकेको दलूषत पा्नी (लििटे) ्वा ढि िहुाई अनय वयलतिको घर ्वा जगगा प्दलूषत 
गराउ्ेन, 

(्झ) स्डक ्वा अनय सा्व्नजल्नक स्था्नमा सरसफाई त्था फोहरमिैा संकि्न ग्न्न काय्नपालिकािे 
तोकेको समय ्वा सफाई गदा्नको समयमा तयसतो ठाउँमा कु्ैन पल्न लकलसमको स्वारी साि्न 
लबसाउ्ेन ्वा लबसाइ रािकेो स्वारी साि्न हटाउ्ेन इनकार ग्नने, 

(ञ) काय्नपालिकािे तोकेको ठाउँमा बाहके ज्नस्वासथयमा प्लतकूि असर प्नने गरी स्डक ्वा अनय 
सा्व्नजल्नक स्था्नमा कु्ैन पल्न लकलसमको हाल्नकारक फोहरमिैा राख्ेन, फाल्ेन, ्थपुा्नने ्वा 
ल्नषकाि्न ग्नने, 

(ट) रासायल्नक फोहरमिैा, औद्ोलगक फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय फोहरमिैा ्वा हाल्नकारक 
फोहरमिैा ज्थाभा्वी फाल्ेन, राख्ेन ्वा ल्नषकाि्न ग्नने ्वा गराउ्ेन, 

(ठ) औद्ोलगक प्लतष्ठा्न ्वा स्वासथय संस्थािे उद्ोग ्वा स्वासथय संस्थाबाट ल्नसक्ेन हाल्नकारक 
फोहरमिैा ज्थाभा्वी फाल्ेन, राख्ेन ्वा ल्नषकाि्न ग्नने ्वा गराउ्ेन, 

(्ड) फोहरमिैा संकि्न, ढु्वा्नी त्था फोहरमैिा वय्वस्थाप्नमा बािा अ्वरोि लसज्न्ना ग्नने, 
(ढ) फोहरमिैा संकि्न, ढु्वा्नी त्था अलनतम ल्नषकाि्न स्थिमा अ्वरोि, बनद, घरेाउ ग्नने ्वा 

फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिी काय्नमा ह्डताि ग्नने, 
(ण) फोहरमिैा अतयालिक उतपाद्न हु्ेन ्वसत ुभ्नी ्ेनपाि सरकारिे ्ेनपाि राजपत्रमा सिू्ना प्काि्न 

गरी प्लतबनि िगाएको कु्ैन ्वसत ुउतपाद्न त्था लबक्री ल्वतरण ग्नने, 
(त) प्िलित का्न्ून बमोलजम तोलकएको मापदण्ड ल्वपररत रासायल्नक ल्वषादीको आयात ग्नने ्वा 

समया्वलि सलकएको रासायल्नक ल्वषादी प्िलित का्न्ून र मापदण्ड बमोलजम ्नष्ट ग्नने लजमम्ेवारी 
परूा ्नग्नने,

(्थ) स्ोत म ैफोहरमिैाको प्ृथकीकरण ्नगरी फोहरमिैा लमसाएर ल्नषकाि्न ग्नने, 
(द) मरेको ्वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्प्वाँि, ह््ड ्डी त्था मा्छाको कतिा आलद सा्व्नजल्नक 

स्थि, स्डक, गलिी, िोकमा राख्ेन, फाल्ेन ्वा ्थपुा्नने। 
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५२. सजथाय ि्था जररिथानथा : (१) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिमा कसैिे दहेायको काय्न गरेमा 
दहेाय बमोलजमको सजाय त्था जरर्वा्ना ग्नने्छ:  
      (क) संघीय फोहोरमिैा वय्वस्थाप्न ऐ्न त्था ल्नयमा्विीमा तोकेको हदमा सोही बमोलजम 

अनयको हकमा काय्नपालिकािे तोके बमोलजम हु्ेन्छ ।
(२) ्वाता्वरण संरक्षण समबनिमा कसैिे दहेायको काय्न गरेमा काय्नपालिकािे दहेाय बमोलजमको 

जरर्वा्ना ग्नने्छ:
 (क)  संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत गराउ्न ुप्नने प्सता्वको हकमा तयसतो प्लत्वेद्न 

स्वीकृत ्नगराई ्वा स्वीकृत प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन काय्न गरेमा १ (एक िाि रुपैयाँसमम),
(ि) प्ारलमभक ्वाता्वरणीय पररक्षण प्लत्वेद्न स्वीकृत ्नगराई ्वा स्वीकृत प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन कु्ैन 

प्सता्व काया्नन्वय्न गरेमा पाँि िाि रुपैयाँसमम ।
(३) कसैिे उपदफा (२) बमोलजमको काय्न गरेमा समबलनित काय्नपालिकािे तरुुनत रोकी ्वाता्वरणीय 

अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत ्नगराएमा यस ऐ्न बमोलजम तयसतो प्लत्वेद्न स्वीकृत गराउ्न र 
तयसतो प्लत्वेद्न काय्न भएकोमा सो काय्निाई सिुार ग्न्न आदिे लद्ेन्छ र यसरी लदइएको आदिे 
बमोलजम ग्नु्न समबलनित वयलति ्वा संस्थाको कत्नवय हु्ेन्छ ।यसरी लदइएको आदिे बमोलजम काय्न 
्नभएमा काय्नपालिकािे उपदफा (१) बमोलजम गररएको जरर्वा्नाको तेबबर जरर्वा्ना ग्नने्छ ।

(४) उपदफा (२) मा उलिेलित ल्वषय बाहके कसैिे यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम, 
ल्नदनेलिका, काय्नल्वलि ्वा मापदण्ड ल्वपरीतका कु्ैन काय्न गरेमा काय्नपालिकािे तयसतो काय्न ग्न्न 
बनदजे िगाई  एक िाि रुपैयाँसमम जरर्वा्ना गरी दईु मलह्नालभत्र यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न बमोलजम 
ब्ेनको ल्नयम, ल्नदनेलिका, काय्नल्वलि ्वा मापदण्ड बमोलजमको काय्न ग्न्न आदिे लद्न सक्ेन्छ 
।यसरी लदएको आदिे बमोलजम काय्न ्नभएमा यस उपदफा बमोलजम गररएको जरर्वा्नाको तेबबर 
जरर्वा्ना िाग्ेन्छ । 

(५) उपदफा (३) ्वा (४) बमोलजम लदएको आदिे बमलजमको काय्न ्नभएमा तयसतो काय्नमा बनदजे 
िगाइ्ेन्छ र तयसतो वयलति ्वा संस्थािाई कािोसिूीमा राख्ेन समबनिमा आ्वशयक कारबाही ग्न्न 
काय्नपालिकािे लसफाररस सलहत संघ र प्दिे सरकारमा पठाउ्न ुप्नने्छ ।

(६) यस दफा बमोलजम जरर्वा्ना ग्नु्न अलघ जरर्वा्ना ग्न्न िागेको वयलति ्वा संस्था ्वा आयोज्नािाई 
सफाइ पेि ग्नने म्नालसब मौका लद्न ुप्नने्छ ।

५३.  क्मिपूमि्ष :  (१) कसैिे यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम, ल्नदनेलिका ्वा मापदण्ड 
ल्वपरीत प्दषूण गरेको ्वा जोलिमपणू्न फोहर ल्नषकास्न गरेको ्वा कु्ैन दघु्नट्नाजनय प्दषूणका कारणबाट 
कु्ैन वयलति ्वा संस्थािाई कु्ैन हा्नी ्नोकसा्नी पगु्न गएमा तयसतो काय्नबाट पील्डत वयलति ्वा संस्थािे 
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आफूिाई पगु्न गएको क्षलत बापत काय्नपालिका ्वा तोलकएको ल्नकायबाट क्षलतपलूत्न भराई पाउ्न ल्न्वेद्न 
लद्न सक्ेन्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको ल्न्वेद्न समबनिमा ्छा्नलब्न त्था जाँिब्ुझ गदा्न ल्न्वेदकिाई हा्नी 

्नोकसा्नी भएको ठहरेमा क्षलतको यलक्न गरी तयसरी हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन वयलति, संस्था ्वा 
प्सता्वकबाट पील्डतिाई म्नालसब क्षलतपलूत्न भराई लद्न ुप्नने्छ । 

(३) ्नगरपालिकाको कु्ैन ल्नकाय ्वा ्नगरपालिकाको स्वालमत्व र ल्नयनत्रणमा रहकेो संस्थािे प्दषूण 
गरी क्षलत पगुेको ल्वषयमा परेको ल्न्वेद्न समबनिमा ्छा्नलब्न ग्न्न काय्नपालिकािे म्नो्नय्न गरेको 
ती्न ज्ना ल्वज् रहकेो सलमलत गठ्न हु्ेन्छ र सो सलमतलतको लसफाररसको आिारमा उपदफा (२) 
्वा (३) बमोलजम क्षलतपलूत्न भराई लद्न ुप्नने्छ।

(५) यस दफा बमोलजम क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण ग्नने आिार र अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।
५४.  मनिेदन मदन सकने : (१) कसैिे यस ऐ्न ल्वपररत ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्ेन स्वीकृत ्नगराई 

्वा स्वीकृत प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन गरी प्सता्व काया्नन्वय्न गरेमा ्वा यस ऐ्न ल्वपररत हु्ेन काय्न 
गरेमा ्वा ग्न्न िागेमा काय्नपालिका ्वा काय्नपालिकािे तोकेको अलिकारी समक्ष ल्न्वेद्न लद्न 
सक्ेन्छ ।

५५. पुनरथािेदन : (१) दफा ५२ बमोलजम भएको जरर्वा्ना उपर लिति ्नबझु्ेन पक्षिे उति जरर्वा्ना उपर 
समबलनित लजलिा अदाितमा पैंलतस लद्नलभत्र प्ुनरा्वेद्न ग्न्न सक्ेन्छ ।  

 (२) दफा ५३ बमोलजम क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण समबनिमा भएको ल्नण्नय उपर लिति ्नबझु्ेन पक्षिे 
पैंलतस लद्नलभत्रस समबलनित लजलिा अदाितमा प्ुनरा्वेद्न लद्न सक्ेन्छ । 

५६.  सहुमियि ि्था समुि्था प्रदथान गन्ष सकने : ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता संरक्षणमा 
सकारातमक प्भा्व पा्नने कु्ैन उद्ोग, वय्वसाय, प्ल्वलि ्वा प्लक्रयािाई प्ोतसालहत ग्न्न का्न्ून 
बमोलजम प्दा्न गररएको सहुलियत त्था सलु्विाको अलतररति ्नगरपालिकािे स्था्नीय राजपत्रमा 
सिू्ना प्कालित गरर सहुलियत त्था सलु्विा प्दा्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

पररचछेद- ८
मिमि्

५७. ढुङ्गथा, मगमि, िथािुिथा, िथािोको उतखनन, सकंिन, उपयोग, मिक्ी ि्था मििरण 
समबन्िथा : (१) ्नगरपालिका क्षेत्रालिकार लभत्र रहकेा ढुङ्गा, लगलट, ्वाि्ुवा त्था माटोको उति्न्न, 
संकि्न, उपयोग, लबलक्र त्था ल्वतरण समबनिी वय्वस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अ्नरुुप 
हु्ेन्छ ।
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(२) उपदफा(१)बमोलजमको मापदण्डको अिी्नमा रही ्नगरपालिकािे आफ्नो ्ुछटै् मापदण्ड र 
काय्नल्वलि ब्नाउ्न सक्ेन्छ।
५८. भू-उपयोग योजनथा र भूमि वयिस्थापन कथाय्षक्ि सञचथािन :  संघीय त्था प्दिे का्न्ूनको 

अलि्नमा रही ्नगरपालिकािे स्था्नीय तहको भ-ूउपयोग योज्ना र भलूम वय्वस्थाप्न काय्नक्रम 
सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण ग्नने : ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण समबलनि रालषट्य त्था 
प्ादलेिक अलभया्नमा ्नगरपालिकािे आ्वशयक समन्वय त्था सहयोग ग्नने्छ।

६०. सिनेक्ण : काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो ्वाता्वरणीय त्था जैल्वक ल्वल्विताको 
्वसतलुस्थलत बझु्न त्था यलक्न ग्न्न आ्वलिक रुपमा तोलकए बमोलजमको ढाँिामा ्वाता्वरणीय 
त्था जैल्वक ल्वल्विता स्वनेक्षण ग्न्न सक्ेन्छ ।

६१. गुनथासो वयिस्थापन : काय्नपालिकािे ्वाता्वरण, ्वाता्वरण संरक्षण त्था जैल्वक ल्वल्विता 
समबनिलत ग्ुनासो र उजरुीको संकि्न ग्नने र तयसको समबोि्नको िालग एक अलिकारी तोक्न 
सक्ेन्छ । 

६२. परथािश्ष मिन सकने : ्नगरसभा काय्नपालिका ्वा ्वाता्वरण िािा (इकाई) िे यस ऐ्नको 
काया्नन्व्नयको िालग समबलनित ल्वषयका ल्वज्सँग सलिाह र परामि्न लि्न सक्ेन्छ।

६३. अम्कथार प्रतयथायोजन गन्ष सकने : काय्नपालिकािे यस ऐ्न अनतग्नत तोलकएका लजमम्ेवारी 
त्था अलिकार ्वाता्वरण िािा (इकाई) मा प्तयायोज्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

६४.  प्रचमिि कथानून बिोमजि हुने : यस ऐ्नमा िेलिए जलत कुरामा यसै ऐ्न बमोलजम र अनयमा 
प्िलित का्न्ून बमोलजम हु्ेन्छ।  

६५. मनयि बनथाउन सकने : यस ऐ्नको काया्नन्वय्नको िालग काय्नपालिकािे आ्वशयक ल्नयम 
ब्नाउ्न सक्ेन्छ र तयसतो ल्नयम ्नगरपालिकाको स्था्नीय राजपत्रमा प्काि्न पचिात िाग ूहु्ेन्छ ।

६६. िथापदण्ड, मनदनेमशकथा र कथाय्षमिम् बनथाउन सकने : यस ऐ्न काया्नन्वय्नको िालग 
काय्नपालिकािे आ्वशयक मापदण्ड, ल्नदनेलिका त्था काय्नल्वलि ब्नाउ्न सक्ेन्छ ।

आज्ािे
अल्नि पौ्ेडि

प्मिु प्िासकीय अलिकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारी ऐन, २०७७
सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीको माधयमबाट स्था्नीय तहमा प्ूवा्निार संरि्नाको ल्नमा्नण र सञिाि्न 

त्था सा्व्नजल्नक से्वा प््वाह गरी ्नगरको ्वहृत सामालजक त्था आल्थ्नक ल्वकास ग्न्न त्था स्व्नसािारणिाई 
भरपदको, लकफायती र स्व्नसिुभ रुपमा से्वा सलु्विा उपिबि गराउ्ेन समबनिमा आ्वशयक वय्वस्था ग्न्न 
्वाञ्छ्नीय भएकोिे, ्ेनपािको संल्विा्नको िारा २२६ को उपिारा (१) बमोलजमको त्था स्था्नीय 
सरकार सञिाि्न ऐ्न २०७४  को दफा १०२ बमोलजम बदु्धभलूम ्नगर सभािे यो ऐ्न ब्नाएको्छ । 

पररचछेद १
प्रथारममभक 

१.  समंक्प्त नथाि र प्रथारमभ ः (१) यस ऐ्नको ्नाम “बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको सथाि्षजमनक मनजी 
सथाझेदथारी ऐन, २०७७” रहकेो ्छ । 

        (२) यो ऐ्न तरुुनत प्ारमभ हु्ेन्छ । 
२.  पररभथारथा ः ल्वषय ्वा प्सङ्गिे अका्न अ्थ्न ्निागेमा यस ऐ्नमा ः– 
(क)  “अ्नमुलतपत्र” भन्नािे आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न दफा ३३ बमोलजम लदइएको अ्नमुलतपत्र 

सम्झ्न ुप्छ्न । 
(ि)  “अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलति” भन्नािे आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलति सम्झ्न ु

प्छ्न । 
(ग) “अधयक्ष” भन्नािे काय्नपालिकाको अधयक्ष सम्झ्न ुप्छ्न ।  
(घ) “अ्नमुाल्नत आयोज्ना िागत” भन्नािे दहेायमधये ज्ुन बढी हुन्छ, सो िागतिाई ज्नाउ्ने्छः 
(१)  आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने ल्नकायिे समभावयता अधयय्नमा उलिेि गरेको आयोज्ना ल्वकासमा 

िाग्ेन रकम, ्वा  
(२)  समभावयता अधयय्नका क्रममा उललिलित सा्व्नजल्नक ल्नकायबाट ल्नजी ल्नकायमा जा्ेन जममा 

अ्नमुाल्नत रकमको िदु ्वत्नमा्न मलूय (पल्छलिो सरकारी ऋणपत्रको दरमा दईु प्लतित ्थप गदा्न 
हु्न आउ्ेन रकम ।)  

(ङ)  “आयोज्ना” भन्नािे यस ऐ्न बमोलजम सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न गरर्ेन कु्ैन 
्नयाँ प्ूवा्निार संरि्नाको ल्डजाइ्न, ल्नमा्नण, ल्वकास, सञिाि्न ्वा वय्वस्थाप्न सम्झ्न ुप्छ्न र सो 
िबदिे दहेायका कुरा समते ज्नाउ्ेन्छः 

(१)  मौजदुा प्ूवा्निार संरि्नाको प्ुनस््थाप्ना, आिलु्नकीकरण, ल्वसतार ्वा सञिाि्न त्था   वय्वस्थाप्न, 
    (२)  ल्वकास ल्नमा्नणको काय्न, 
(३)  सा्व्नजल्नक से्वा सलु्विाको प््वाह ।   
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(ि)  “काय्नपालिका” भन्नािे बदु्धभमुी ्नगर काय्नपालिका सम्झ्न ुप्छ्न ।  
(्छ) “ल्नजी ल्नकाय” भन्नािे सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी अनतरगत आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने 

सा्व्नजल्नक ल्नकाय बाहकेको ल्नकाय सम्झ्न ुप्छ्न र सो िबदिे प्िलित का्न्ुन बमोलजम स्थाप्ना 
भएका ्वा मानयता प्ाप्त फम्न, कमप्नी, सहकारी, स्था्नीय सामदूालयक संस्था ्वा गैरसरकारी संस्था 
सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ज)  “ल्नमा्नण” भन्नािे प्ूवा्निार संरि्नाको ल्नमा्नण, ल्वकास ्वा प्ुनस््थाप्ना ग्नने काय्न सम्झ्न ुप्छ्न । 
(्झ) “प्मिु भन्नािे” बदु्धभमुी ्नगरपालिकाको प्मिुिाई सम्झ्न ुपद्न्छ । 
(ञ)  “प्मिु प्िासकीय अलिकृत” भन्नािे बदु्धभमुी ्नगर काय्नपालिकाको प्मिु प्िासकीय 

अलिकृत सम्झ्नपु्छ्न ।  
(ट)  “प्ुनस््थाप्ना” भन्नािे मौजदुा प्ूवा्निार संरि्नाको मम्नत, ल्वसतार ्वा प्ुनल्नमा्नण गरी प्ुनस््थाप्ना 

ग्नने काम सम्झ्न ुप्छ्न । 
(ठ)  “प्ूवा्निार संरि्ना” भन्नािे स्था्नीय सतरका ल्वकास आयोज्नाहरु, स्था्नीय स्डक, ग्ामीण 

स्डक, पिु, असपताि, ्नहर, सा्ना ल्वद्तु उतपाद्न त्था ल्वतरण, ्नल्वकरणीय उजा्न, केबिुकार 
िाइ्न, ट्िीबस संरि्ना, ट्ाम्व,े प्दि्न्नीस्थि, पाक्न , जिािय, स्वारी साि्न मम्नत ग्ाम, 
औद्ोलगक ग्ाम , बाँि, ढि ल्नकास, फोहोर मिैा प्िोि्न त्था वय्वस्थाप्न ्पिाणट, कृलष, 
्व्न, लसिाई त्था पय्नट्नसँग समबलनित संरि्ना,रङ्गिािा, सा्व्नजल्नक सभागहृ, बहुआ्वासीय 
भ्व्न ्वा सा्व्नजल्नक गोदामघर सम्झ्न ुप्छ्न र सो िबदिे यसतै प्कृलतका अनय प्ूवा्निार संरि्ना 
समतेिाई ज्नाउँ्छ । 

(्ड) “िेिाजोिा सलमलत” भन्नािे दफा १२ को उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन आयोज्ना 
िेिाजोिा सलमलत  सम्झ्न ुप्छ्न ।  

(ढ)  “सम्झौता” भन्नािे आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न दफा २९ बमोलजम प्सता्वकसँग गररएको सम्झौता 
सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ण)  “स्वनेक्षण” भन्नािे आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्नको िालग गरर्ेन स्वनेक्षण सम्झ्न ुप्छ्न र सो िबदिे 
आयोज्नाको समभावयता अधयय्न, इलञजल्नयररङ ल्डजाइ्न काय्न र तयसको िालग गरर्ेन अन्वेषण 
समतेिाई ज्नाउँ्छ । 

(त) “साल्नसा” भन्नाि सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी िाई सम्झ्न ुप्छ्न । 
(्थ) “साल्नसा इकाई” भन्नािे दफा ११ को उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन सा्व्नजल्नक ल्नजी 

सा्झदेारी इकाई सम्झ्न ुप्छ्न ।  
(द) “साल्नसा सलमलत” भन्नािे दफा १० को उपदफा (१) बमोलजमको सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी 
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सलमलतसम्झ्न ुप्छ्न ।  
(ि) “सरकार” भन्नािे स्था्नीय सरकार, प्दिे सरकार, ्ेनपाि सरकार समतेिाई सम्झ्नपु्छ्न । 
(्न)  “सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी” भन्नािे सा्व्नजल्नक से्वासँग समबलनित कु्ैन आयोज्नाको ल्नमा्नण, 

सञिाि्न, वय्वस्थाप्न ्वा समभार त्था ल्वतिीय िगा्नीमा आलंिक ्वा पणू्न रुपमा ल्नजी क्षेत्रिाई 
संिग्न गराउ्ेन गरी सा्व्नजल्नक ल्नकाय त्था ल्नजी ल्नकायबीि भएको करारीय प्बनि सम्झ्नपु्छ्न 
। 

(प)  “स्था्नीय सरकार” भन्नािे बदु्धभमुी ्नगरपालिका सम्झ्न ुप्छ्न । 
(फ) “सो्झ ैप्ाप्त भएका प्सता्व” भन्नािे साल्नसा सलमलतिे आवहा्न ्नगरेका तर कु्ैन इच्ुछक ल्नजी 

ल्नकायबाट पलहिा्न गरी काया्नन्वय्नका िालग पेि गररएको प्सता्व सम्झ्न ुप्छ्न ।  
(ब)  “िलुक” भन्नािे अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे से्वा सलु्विा उपिबि गराए ्वापत उपभोतिासँग लि्ेन 

से्वा िि्कु सम्झ्न ुप्छ्न । 
(भ) “तोलकएको” ्वा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयममा तोलकएको ्वा 

तोलकए बमोलजम सम्झ्न ुप्छ्न । 
(म) “िररद ऐ्न” भन्नािे सा्व्नजल्नक िररद ऐ्न २०६३ सम्झ्नपुद्न्छ ।

 
पररचछेद २

सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारीको ढथँाचथा 
३. सथाि्षजमनक मनजी िगथानीिथा आयोजनथा कथायथा्षनियन गन्ष समकने ः (१) प्ूवा्निार संरि्ना 
समबनिी कु्ैन आयोज्ना सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा यस ऐ्न बमोलजम काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन्छ । 
 (२) सा्व्नजल्नक–ल्नजी सा्झदेारी आयोज्नामा दहेायका ल्विषेताहरुमधये अलिकांि ल्विषेताहरु 

सलमरिण भएको हु्न ुप्नने्छः 
(क)  प्ूवा्निार से्वाको ल्नमा्नण, प्ुनस््थाप्ना ्वा आिलु्नकीकरण ग्नने उद्शेयका िालग ल्नजी ल्नकायको 

पणू्न ्वा आलंिक पूँजी िगा्नी भएको, 
(ि)  ल्नजी ल्नकायिाई प्ूवा्निार ्वा से्वाको सञिाि्न, मम्नत ्वा से्वा प्दा्न ग्नने गरी लजमम्ेवारी 

लदइएको ्वा सञिाि्न त्था मम्नत ग्न्न लद्ेन गरी 
आयोज्नाको वय्वस्थाप्न सम्झौता भएको, 
(ग)  ल्नजी ल्नकायिाई प्ूव्नल्निा्नररत माप्नयोगय मा्नक अ्नसुारको काय्नसमपाद्नसँग आ्वद्ध भतुिा्नीको 

वय्वस्था भएको, 
(घ)  ल्नजी ल्नकायबाट पणू्न ्वा आलंिक रुपिे आमदा्नीको जोलिम वयहो्नने वय्वस्था स्वीकार गररएको, 
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(ङ)  आयोज्नाको सम्झौता अ्वलि सपष्ट भएको ।  
 

४.    सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारीकथा ढथँाचथाहरः दफा ३ को अिी्नमा रही सा्व्नजल्नक ल्नजी 
सा्झदेारीका ढाँिाहरु दहेाय बमोलजम हु्न सक्ेन्छः 
(क)  सञिाि्न पूँजी बाहके ल्नजी िगा्नी आ्वशयक ्नप्नने प्कृलतको सञिाि्न त्था वय्वस्थाप्न 

करार, 
(ि)  नय्ून ्वा उलिेि्नीय ल्नजी पूँजी आ्वशयक प्नने ल्नमा्नण, स्वामीत्वकरण, 
सञिाि्न त्था हसतानतरण करार, 
(ग)  माल्थ िण्ड (क) ्वा (ि) मा उललिलित करारका अनय रुपहरु ।   

५. सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारी निथामनने अिस्थाः यस ऐ्नको प्योज्नका िालग आयोज्ना 
समबनिी ल्वतिीय, प्ाल्वलिक, सञिाि्न ्वा जोलिम समबनिमा स्था्नीय सरकार र ल्नजी ल्नकाय द्ुवैकोे 
सहभालगता ्नरही स्था्नीय सरकारिे ल्नजी ल्नकायबाट कु्ैन काम ्वा से्वा प्ाप्त ग्नने उद्शेयबाट सञिाि्न 
हु्ेन काय्निाई सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी प्बनि माल्न्ेन ्ैछ्न ।   
६.  सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ्नगरर्ेन आयोज्ना ः यस ऐ्नमा अनयत्र ज्ुनसकैु कुरा 
िेलिएको भए तापल्न दहेायका आयोज्ना सा्व्नजल्नक–ल्नजी सा्झदेारीको माधयमबाट काया्नन्वय्न 
गरर्ेन ्ैछ्नः– 
(क)  आयोज्ना समबनिी ल्वतिीय, प्ाल्वलिक ्वा सञिाि्न समबनिी जोलिम ल्नजी ल्नकायिाई 

हसतानतरण ्नगरी ल्नजी क्षेत्रबाट कु्ैन काम ्वा से्वा प्ाप्त ग्नने उद्शेयबाट सञिाि्न हु्ेन,  
(ि)  सा्व्नजल्नक समपलति ्वा दालयत्वको ल्नजीकरण हु्ेन, 
(ग)  सरकारी स्वालमत्वको उद्म ि्डा गरी सा्व्नजल्नक कामको वयापारीकरण हु्ेन, 
(घ)  सा्व्नजल्नक काय्नको िालग ल्नजी ल्नकायबाट प्दा्न गररएको दा्न, िनदा ्वा उपहार प्ाप्त हु्ेन, 
(ङ)  दिेको सरुक्षा समबनिी प्ा्विा्नहरु समा्वेि हु्ेन आयोज्ना, 
(ि) स्था्नीय सरकारिे सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ्नगरर्ेन भ्नी अिग गरेका 

आयोज्नाहरु,  
(्छ)  सा्व्नजल्नक लहतका दृलष्टिे सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ग्न्न ्नहु्ेन आयोज्नाहरु ।  
७.  सथाि्षजमनक मनजी सथाझेदथारी आयोजनथा छनौिकथा आ्थारहरः (१) दहेायका मखुय आिारहरुमा 
सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी बमोलजम कु्ैन आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने ्वा ्नग्नने ल्नण्नय गरर्ेन्छः 
     (क)  स्था्नीय सरकारिे तयसतो आयोज्नाको िागत वयहो्न्न सक्ेन अ्वस्था भए ्वा ्नभएको,  
   (ि)  आयोज्नाको काया्नन्वय्नका िालग गररएको िि्न ्वा िगा्नीबाट 
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सा्व्नजल्नक सतरमा  गणुातमक िाभ प्ाप्त हु्ेन अ्वस्था भए ्वा ्नभएको, 
   (ग)  आयोज्ना आल्थ्नक रुपमा समभावय भए ्वा ्नभएको, 
 (घ)  स्था्नीय सरकार र ल्नजी ल्नकायबीि जोलिम त्था िाभको उलित ढंगमा बाँ्डफाँ्ड हु्ेन अ्वस्था 

भए ्वा ्नभएको ।  
 (२) सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी बमोलजम कु्ैन आयोज्ना काया्नन्वय्नका िालग सा्व्नजल्नक ल्नजी 

सा्झदेारीको ढाँिा ्छ्नौट गदा्न दहेायका कुराहरुिाई धया्न लद्न ुप्नने्छः 
(क)  आयोज्नाको उद्शेय परूा हु्ेन उपयतुि स्वरुप भएको, 
(ि)  आयोज्नाको िालग ल्नजी  ल्नकायको साि्न रिोत उपिबि भएको ,  
(ग)  आयोज्नाको ल्डजाइ्न, िगा्नी, ल्नमा्नण, सञिाि्न त्था मम्नत 
समभारमा ल्नजी ल्नकायिे ्वह्न ग्न्न सक्ेन भलूमका भएको,  
(घ)  समभाल्वत िगा्नीकता्नहरुद्ारा स्वीकार ग्न्न सक्ेन अ्वस्था रहकेो,  
(ङ)  उपभोतिा त्था समदूायिे स्वीकार ग्न्न सक्ेन से्वा िलुक भएको,  
(ि)  ल्वतिीय संस्था त्था िगा्नीकता्नहरुद्ारा स्वीकार ग्न्न सक्ेन अ्वस्था 
रहकेो,  
(्छ)  िाभ त्था जोलिम बाँ्डफाँ्डको स्वरुप ल्निा्नरण भएको,  
(ज)  स्था्नीय सरकारको आल्थ्नक त्था वय्वस्थापकीय क्षमता भएको,  
(्झ)  आयोज्ना सम्झौताको अ्वलि उलिेि भएको,  
(ञ) जलटि प्कृलतका सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी सम्झौताहरु 
काया्नन्वय्न ग्न्न सक्ेन मा्न्व संिाि्नको उपिबिता भएको ।  
 
८. सथाि्षजमनक खररद कथानून आकमर्षि नहुनेःयस ऐन बिोमजिको आयोजनथाको पमहचथान, 

सिीकृमि, मनजी मनकथायको छनौि, अनुगिन ि्था कथायथा्षनियन यसै ऐनको वयिस्था 
बिोमजि गररनेछ र सो समबन्िथा सथाि्षजमनक खररद समबन्ी प्रचमिि कथानूनको वयिस्था 
िथागू हुनेछैन । 
 

पररचछेद ३
ससं्थागि सरंचनथा 

९. कथाय्षपथामिकथाः (१) दहेायका आयोज्नाहरुको िालग समभावयता अधयय्न अ्नसुार आयोज्नाको 
िररद प्लक्रया सरुु ग्न्न स्वीकृलत लद्ेन त्था ्नीलतगत समन्वय ग्नने काय्न काय्नपालिकाबाट हु्ेन्छः 
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(क) दईु करो्ड रुपैयाँ ्वा सोभनदा बढी अ्नमुाल्नत आयोज्ना िागत भएको, 
(ि) समभावयता नय्ून पररपलूत्न कोष ्वा अनय कु्ैन सरकारी अ्नदुा्न ्वा आल्थ्नक सहयोग आ्वशयक 

भएको, 
(ग) अनय स्था्नीय सरकार, प्दिे सरकार ्वा केनद्रीय सरकारसँगको सा्झदेारी ्वा सहभालगतामा 

काया्नन्वय्न गरर्ेन आयोज्नाहरु ।   
तर उपयु्नति बमोलजमको आयोज्नाको िररद प्लक्रयाको स्वीकृलत पचिात ्प्सता्वदाता ्छ्नौट ग्नने त्था 

आयोज्ना सम्झौता ग्नने काय्न भ्ेन दफा १० बमोलजमको साल्नसा सलमलतिे ग्नने्छ । 
(२) काय्नपालिकाको काय्नक्षेत्र दहेाय बमोलजम हु्ेन्छः 
(क) सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीसँग समबलनित समपणू्न ्नीलतगत 
ल्वषयहरुमा माग्नदि्न्न ग्नने, 
(ि)  सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन 
आयोज्नाहरुको पलहिा्न ग्नने, 
(ग)  सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीका िालग िगा्नीका क्षेत्रहरु पलहिा्न ग्नने, 
(घ)  उपदफा (१) बमोलजमको सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीका आयोज्नाहरुको समभावयता अधयय्न, 

िररद समबनिी कागजात त्था मसयौदा आयोज्ना सम्झौता िगायत आयोज्नािाई िररद 
प्लक्रयामा िैजा्न स्वीकृलत प्दा्न ग्नने,

(ङ)  सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा सञिालित आयोज्नाका काया्नन्वय्नमा समबद्ध ल्नकायहरुसँग 
आ्वशयक समन्वय ग्नने । 

  
१०. साल्नसा सलमलतः(१) यस ऐ्न बमोलजमको आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्नका िालग काय्नपालिकाको 

प्मिुको अधयक्षतामा दहेाय बमोलजमको प्तयेक आयोज्नाका िालग एक साल्नसा सलमलत रह्ेन्छः 
क) काय्नपालिकाको प्मिु                                                  अधयक्ष
ि) काय्नपालिकाको उपप्मिु                                                सदसय
ग) प्मिु प्िासकीय अलिकृत                                               सदसय
घ)  प्ूवा्निार ल्वकास िािा प्मिु                                         सदसय
ङ) साल्नसा सलमलतको अधयक्षिे तोकेको ल्वज् १ ज्ना                           सदसय
ि) ्नगर काय्नपालिकाको लबषयगत सलमलतको संयोजक मधये १ ज्ना                        सदसय
्छ) ्नगरमा लक्रयालिि उद्ोग ्वालणजय संघरवयापार संघका प्मिुहरु मधयेबाट २ज्ना    सदसय
ज) आल्थ्नक प्िास्न िािा प्मिु                                                             सदसय-सलि्व
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(२) दफा ९ को उपदफा (१) मा उललिलित आयोज्नाहरु बाहके अनय आयोज्नाको हकमा तयसतो 
आयोज्नाको िररद प्लक्रया प्ारमभ ग्न्न त्था आयोज्ना सम्झौताको स्वीकृलत लद्ेन अलखतयारी साल्नसा 
सलमलतमा रह्ेन्छ ।  

 ३) साल्नसा सलमलतको बैठकको काय्नल्वलि र ल्नण्नय समबनिी वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।  
 

११. सथामनसथा इकथाईः (१) दफा १० को उपदफा (२) को अिी्नमा रही आयोज्नाको तयारी, ल्वकास, 
मलूयांक्न, िररद, प्सता्व ्छ्नौट, ्वाता्न, सम्झौतामा हसताक्षर, काया्नन्वय्न त्था अ्नगुम्नका िालग 
साल्नसा सलमलतिे प्मिु प्िासकीय अलिकृतको अधयक्षतामा आ्वशयकता अ्नसुार समबद्ध ल्वभागका 
ल्वभागीय प्मिु त्था अलिकृतहरु रह्ेन गरी साल्नसा इकाईको गठ्न ग्नने्छ ।  

 (२) सथामनसथा इकथाईको िुखय कथाि ि्था कि्षवय देहथाय बिोमजि हुनेछः 
(क)  कु्ैन आयोज्ना सा्व्नजल्नक–ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ग्नु्नप्नने आिार र कारणको  मलूयांक्न 

ग्नने,  
(ि) आयोज्नाको प्ारलमभक मलूयांक्न ग्नने, 
(ग)  आयोज्नको समभावयता अधयय्न ग्नने, गराउ्ेन,  
(घ)  आयोज्नाको उपयतुिताको िेिाजोिाका िालग आयोज्ना िेिाजोिा सलमलतमा पेि ग्नने,  
(ङ)  आयोज्ना काया्नन्वय्नका िालग आ्वशयक लिित कागजातहरु तयार ग्नने, 
(ि)  प्सता्व आवहा्न ग्नने, मलूयांक्न ग्नने त्था प्सता्वदाताको ्छ्नौट ग्नने, 
(्छ)  ्छ्नौट भएको प्सता्वकसँग ्वाता्न ग्नने त्था आयोज्ना सम्झौता ग्नने, 
(ज)  आयोज्ना सम्झौताको वय्वस्थाप्न त्था काया्नन्वय्न ग्नने, 
(्झ)  आयोज्ना काया्नन्वय्नका समबनिमा समबलनित ल्नकायहरुसँग समन्वय ग्नने, 
(ञ)  तोलकए बमोलजमका अनय काय्नहरु ग्नने । 
(३) साल्नसा ईकाइ को बैठकको काय्नल्वलि र ल्नण्नय समबनिी वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।  

 
१२. िेखथाजोखथा समिमिः (१) यस ऐ्न बमोलजम आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने ल्नकायिे आयोज्नाको 
उपयतुिताको िेिाजोिा ग्न्न समबलनित ल्वषयको ल्विषेज् समते रह्ेन गरी बढीमा ३ सदसय रहकेो 
तोलकए बमोलजमको िेिाजोिा सलमलत गठ्न ग्नने्छ । 
(२) समभावयता अधयय्न समपन्न भएका आयोज्नाको िररद प्लक्रया प्ारमभ ग्नु्न अलघ िेिाजोिा 

सलमलतिे आयोज्नाको िररद समबनिी कागजात, मसयौदा आयोज्ना सम्झौता र सोको 
समभावयता अधयय्नको उपयतुिताको िेिाजोिा ग्नने्छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोलजम िेिाजोिा सलमलतिे आयोज्नाको उपयतुिताको िेिाजोिा गदा्न दफा ७ 
मा उललिलित आिारहरुिाई समते ल्वशे्षण ग्नु्नप्नने्छ ।   

(४) उपदफा (२) बमोलजम आयोज्नाको उपयतुिताको िेिाजोिा गरेपल्छ िेिाजोिा सलमलतिे सो 
समबनिमा आफ्नो िारणा र स्ुझा्व समते समटेी आफ्नो प्लत्वेद्न साल्नसा सलमलतमा पठाउ्ेन्छ ।  

(५) िेिाजोिा सलमलतिे आफूिे उपयतुिताको िेिाजोिा गरेका सबै आयोज्नाहरुको काया्नन्वय्न 
गदा्न स्था्नीय सरकारमा प्न्न सक्ेन आकलसमक दालयत्वको अलभिेि राख्नपु्नने्छ ।  

(६) माल्थका दफाहरुमा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न केनद्रीय सतरमा ल्नमा्नण भएको सा्व्नजल्नक 
ल्नजी सा्झदेारी समबनिी का्न्ुनिे आयोज्ना िागत ्वा आयोज्नको प्कृलतको आिारमा कु्ैन 
िास संयनत्रबाट आयोज्नाको उपयतुिताको िेिाजोिा ग्नने समबनिमा वय्वस्था गरके ो भए 
तयसतो आयोज्नाको िेिाजोिा सो का्न्ुन बमोलजम गराइ्ेन्छ ।  

(७) िेिाजोिा सलमलतको बैठक समबनिी काय्नल्वलि सो सलमलत आफैिे ल्निा्नरण गरे बमोलजम हु्ेन्छ । 
                                    पररचछेद ४
आयोजनथाको पमहचथान र सिीकृमि समबन्ी वयिस्था 

१३. आयोजनथा पमहचथान गनने ः 
     (१) साल्नसा सलमलतिे सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदोरीमा काया्नन्वय्न  ग्न्न सलक्ेन आयोज्ना
  पलहिा्न गरी ल्व्वरण अद्ा्वलिक ब्नाई राख्ेन्छ । 
   (२) उपदफा (१) बमोलजम ल्व्वरण राखदा साल्नसा सलमलतिे समभावयता अधयय्न भए ्वा ्नभएका 

आयोज्नाको ्ुछट्ा्ुछटै् ल्व्वरण राख्न ुप्नने्छ । 
१४.  प्रथा्मिकिथा मन्था्षरण गनने ः (१) साल्नसा सलमलतिे सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न 
गरर्ेन आयोज्नाको प्ा्थलमकता ल्निा्नरण ग्नने्छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम आयोज्ना काया्नन्वय्नको प्ा्थलमकता ल्निा्नरण गदा्न तोलकएका क्षेत्रिाई 
तोलकए बमोलजमको प्ा्थलमकताका आिारमा  राख्न ुप्नने्छ । 
१५.  आयोजनथा सिीकृि गरथाउनु पननेः (१) साल्नसा सलमलतिे दफा ९ को उपदफा (१) मा उललिलित 
आयोज्ना सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ग्न्न उपयतुि दिेमेा तोलकए बमोलजमका ल्व्वरण 
ििुाई काय्नपालिकाबाट स्वीकृत गराउ्न ुप्नने्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोलजम आयोज्ना स्वीकृत गराउँदा उति आयोज्ना कु्न तररकाबाट काया्नन्वय्न ग्न्न 

सलक्ेन हो सो समते उलिेि ग्नु्नप्नने्छ । 
(३) कु्ैन आयोज्ना एक भनदा बढी तररकाबाट काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन भए एक भनदा बढी तररका 

उलिेि गरी स्वीकृत गराउ्न सलक्ेन्छ । 
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(४) दफा ९ को उपदफा (१) मा उललिलित आयोज्नाहरु बाहके अनय आयोज्ना साल्नसा सलमलत 
आफैिे स्वीकृत गरी अलघ बढाउ्न सक्ेन्छ ।  

(५) यस दफा बमोलजम स्वीकृत भएका आयोज्नाहरु स्था्नीय सरकारको बजेट त्था ्वालष्नक काय्नक्रममा 
समा्वेि गरर्ेन्छ ।  

 
 पररच्ेछद ५ 

आयोज्नाको िररद प्लक्रया समबनिी वय्वस्था 
 

१६. खररद प्रमक्यथाकथा चरणहरः (१) यस ऐ्न बमोलजम पलहिा्न र स्वीकृलत भएका आयोज्नाहरुको 
िररद प्लक्रया सामानयतया दहेाय बमोलजम हु्ेन्छः 

(क) योगयताका िालग म्नसाय पत्र आवहा्न ग्नने, 
(ि) योगयतामा ्छ्नौट भएका दरिासत्वािाहरुको संलक्षप्त सिूी तयार ग्नने, 
(घ) प्सता्वको माग ग्नने, 
(ङ) प्सता्वको मलूयांक्न गरी योगय प्सता्वकको ्छ्नौट ग्नने, 
(ि) प्सता्व स्वीकृत ग्नने, 
(्छ) ्छ्नौट भएको प्सता्वकसँग आयोज्ना सम्झौता ग्नने ।  
 (२) उपदफा (१) मा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न बीस िाि रुपैयाँभनदा कम अ्नमुाल्नत 

आयोज्ना िागत भएका आयोज्नाहरुको हकमा योगयता समबनिी दरिासत र प्सता्वसमबनिी 
ल्व्वरणहरु ्ुछट्ा्ुछटै् िाममा एकै िरणमा माग ग्न्न सलक्ेन्छ ।  

 
१७. िनसथायपत्र आवहथान गन्ष सकने ः (१) साल्नसा इकाईिे दफा १६ बमोलजम स्वीकृत आयोज्ना 
सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारीमा काया्नन्वय्न ग्न्न तोलकएका कुराहरु ििुाई सा्व्नजल्नक रुपमा सिू्ना 
प्काि्न गरी म्नसायपत्र आवहा्न ग्न्न सक्ेन्छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम म्नसायपत्र पेि ग्न्न िाह्ेन वयलतििे तोलकए बमोलजमका ल्व्वरणहरु 
ििुाई सोही उपदफा बमोलजम प्कालित सिू्नामा उललिलित समया्वलिलभत्र साल्नसा इकाइ्न  समक्ष 
म्नसायपत्र पेि ग्नु्न प्नने्छ ।  
१८.  समंक्प्त सचूी ियथार गनने ः साल्नसा इकाईिे म्नसायपत्र प्ाप्त भएको लमलतिे तीस लद्नलभत्र 
तोलकएको आिारमा म्नसायपत्र पेि ग्नने वयलतिहरु ्छ्नौट गरी सोको संलक्षप्त सिूी तयार ग्नने्छ। 
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१९.  प्रसिथाि आवहथान गन्ष सकने ः (१) साल्नसा इकाईिे दफा १८ बमोलजम संलक्षप्त सिूी तयार गरेपल्छ 
सो सिूीमा परेका म्नसायपत्र पेि ग्नने वयलतिबाट आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने समबनिमा तोलकएका 
कुराहरु ििुाई सा्व्नजल्नक रुपमा सिू्ना प्काि्न गरी प्सता्व आवहा्न ग्न्न सक्ेन्छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम प्सता्व पेि ग्न्न िाह्ेन वयलतििे तोलकए बमोलजमका ल्व्वरणहरु ििुाई 
साही उपदफा बमोलजम प्कलित सिू्नामा उललिलित समया्वलिलभत्र साल्नसा इकाई समक्ष प्सता्व 
पेि ग्नु्न प्ेन्छ्न ।  

 
२०. सोझै प्रसिथाि आवहथान गन्ष सकने ः दफा १७मा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भएतापल्न पलहिे ्ैन 
समभावयता अधयय्न भईसकेको ्वा तोलकए बमोलजम भनदा कम िागतको आयोज्ना भए साल्नसा 
इकाईिेआयोज्नाकाया्नन्वय्न ग्नने समबनिमा तोलकएको कुराहरु ििुाइ सा्व्नजल्नक रूपमा सिु्ना 
प्काि्न गरी सो्झ ैप्सता्व आवहा्न ग्न्न सक्ेन्छ । 

 
२१. प्रसिथािको िूलयथंाकन गननेः प्ाप्त प्सता्वहरुको मलूयांक्न ग्न्न साल्नसा इकाईिे एउटा ्ुछटै् प्सता्व 
मलूयांक्न सलमलत गठ्न ग्नने्छ । 
 (२) प्सता्व मलूयांक्न सलमलतिे दहेायका आिारमा प्सता्व प्ाप्त भएको लमलतिे पनध्र लद्नलभत्र समपणू्न 

प्सता्वहरुको मलूयांक्न ग्नु्नप्नने्छः 
(क)  प्सता्वकको आल्थ्नक हलैसयत, 
(ि)  प्सता्वकको प्ाल्वलिक क्षमता, 
(ग)  आयोज्नाको प्कृलत अ्नसुार सरकारिाई ब्ुझाउ्ेन प्सताल्वत रोयलटी रकम ्वा आयोज्ना 

काया्नन्वय्न गदा्न उपभोतिासँग लि्ेन प्सताल्वत िि्कु, 
(घ)  प्सताल्वत से्वाका सतर, 
(ङ)  ्न्वी्नतम ्वा उन्नत प्ल्वलिको प्योग, 
(ि)  तोलकए बमोलजमका अनय ल्व्वरण । 
(३) मलूयांक्न सलमलतिे उपदफा (२) बमोलजम मलूयांक्न समपन्न गरी सोको प्लत्वेद्न साल्नसा इकाई 

समक्ष पेि ग्नने्छ ।  
 २२. प्रसिथाि छनौि गनने ः (१) सा्नलसा इकाईिे दफा २३ बमोलजमको मलूयांक्न प्लत्वेद्नका 
आिारमा प्सता्व प्ाप्त भएको लमलतिे तीस लद्नलभत्र प्सता्व ्छ्नौट ग्नने्छ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोलजम प्सता्व ्छ्नौट गरेपल्छ साल्नसा इकाईिे सोकोे जा्नकारी ल्छटो साि्नद्ारा 
्छ्नौट भएको प्सता्वकिाई  लद्न ुप्नने्छ। 
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२३. िथािथा्षद्थारथा आयोजनथा कथायथा्षनियन गन्ष सकने ः (१) यस ऐ्नमा अनयत्र ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको 
भएता पल्न दहेायका अ्वस्थामा कु्ैन आयोज्ना ्वाता्नद्ारा काया्नन्वय्न गराउ्न सलक्ेन्छ ः 
(क)  यस ऐ्न बमोलजम कमतीमा दईु पटक म्नसायपत्र ्वा प्सता्व आवहा्न गदा्न पल्न आ्वशयक संखयामा 

म्नसायपत्र ्वा प्सता्व ्छ्नौट हु्न ्नसकेको, ्वा 
(ि)  आयोज्नाको प्कृलत ्वा िागतको कारण प्लतषपिा्न हु्न सक्ेन समभा्व्ना ्नभएको, ्वा 
(ग)  ्नयाँ अ्विारणा ्वा प्ल्वलि समा्वेि भएको, ्वा 
(घ) स्था्नीय सामदूालयक संघसंस्थाबाट काया्नन्वय्न गरर्ेन तोलकएको रकमसमम अ्नमुाल्नत  आयोज्ना 

िागत भएको । 
(३) उपदफा (१) बमोलजमको कु्ैन आयोज्ना ्वाता्नद्ारा काय्नन्वय्न ग्न्न िाह्ेन वयलतििे तोलकएको 

कुराहरु ििुाई साल्नसा सलमलत समक्ष ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ । 
(४) उपदफा (२) बमोलजम प्ाप्त भएको ल्न्वेद्न जािब्ुझ गदा्न ्वाता्नद्ारा सो आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न 

उपयतुि दलेिएमा साल्नसा सलमलतिे ल्न्वेदकसंग ्वाता्न गरी काया्नन्वय्न गराउ्ेन्छ । 
 तर दफा ९ को उपदफा (१) मा उललिलित आयोज्नाहरु ्वा दफा २३ को उपदफा (१) को िण्ड 

(ि) र (ग) का आयोज्नाहरु भए साल्नसा सलमलतिे तयसता आयोज्नाहरु काया्नन्वय्न ग्न्न 
काय्नपालिकाबाट स्वीकृलत प्ाप्त ग्नु्नप्नने्छ ।  

(५) यस दफा बमोलजम ्वाता्नद्ारा आयोज्ना काया्नन्वय्न गदा्न साल्नसा सलमलति ल्न्वेदकसँग दफा २८ 
बमोलजमका  ल्व्वरण माग ग्न्न सक्ेन्छ ।  

 
२४. सिझदथारीपत्र गन्ष सकन ः दफा २२ बमोलजम प्सता्व ्छ्नौट गरेपल्छ ्वा दफा २३  को उपदफा 

(५) बमोलजम माग गररएको ल्व्वरणका आिारमा आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न उपयतुि दलेिएमा 
साल्नसा इकाईिे प्सता्वकसँग आयोज्नाको काया्नन्वय्न ग्न्न समबनिमा सम्झदारीपत्र समपन्न 
ग्न्न सक्ेन्छ ।  

     तर आयोज्नाको प्कृलत हरेी साल्नसा इकाईिे प्सता्वकसँग प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौता ग्न्न 
सक्ेन्छ ।  

 
२५. आयोजनथा मििरण पेश गनु्ष पनने ः (१) दफा २४ बमोलजम सम्झदारीपत्र ्वा प्ारलमभक आयोज्ना 

सम्झौता गरेकोमा सो सम्झदारीपत्र ्वा प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौतामा उललिलित समया्वलि र 
सम्झदारीपत्र ्वा प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौता ्नगरेकोमा आयोज्नाको प्कृलत हरेी दईु सय सतिरी 
लद्नमा ्नबढ््ेन गरी साल्नसा इकाईिे तोकेको समया्वलिलभत्र प्सता्वकिे आयोज्ना काया्नन्वय्न 
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समबनिी तोलकए बमोलजमका ल्व्वरणहरु साल्नसा इकाई समक्ष पेि ग्नु्न प्नने्छ । 
(२)  उपदफा (१) बमालजम अ्वलिलभत्र प्सता्वकिे तयसतो ल्व्वरण पेि ग्न्न ्नसक्ेन कु्ैन म्नालस्व 

कारण दिेाइ समया्वलि ्थपको िालग साल्नसा इकाई समक्ष ल्न्वेद्न लदएमा साल्नसा इकाईिे बढीमा 
्नबबे लद्नको समया्वलि ्थप गररलद्न सक्ेन्छ ।  

  
२६.  रद् ग्न्न सक्ेन ः (१) दफा २५ बमोलजमको समया्वलिलभत्र प्सता्वकिे ल्व्वरण पेि ्नगरेमा 

्वा तयसरी पेि गररएको ल्व्वरण अधयय्न गदा्न आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न समभावय र उपयतुि 
्नदलेिएमा साल्नसा इकाईिे सो कारण ििुाई प्सता्वकसँग सम्झदारीपत्र ्वा प्ारलमभक आयोज्ना 
सम्झौता गरेको भए तयसतो सम्झदारीपत्र ्वा प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौता र सम्झदारीपत्र ्वा 
प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौता ्नगरेकोमा ल्नजको प्सता्व रद् ग्न्न सक्ेन्छ ।   

 
  (२) उपदफा (१) बमोलजम सम्झदारीपत्र, प्ारलमभक आयोज्ना सम्झौता ्वा प्सता्व रद् भएमा 

प्सता्वकिे साल्नसा इकाईसँग कु्ैन लकलसमको हाल्न ्नोकसा्नी ्वापतको क्षलतपलूत्न दाबी ग्न्न पाउ्ेन 
्ैछ्न । 

२७.  ्वाता्नद्ारा आयोज्ना ल्वसततृ समभावयता अधयय्न ग्न्न सक्ेन ः (१) यस ऐ्नमा अनयत्र ज्ुनसकैु 
कुरा िेलिएको भए तापल्न कु्ैन वयलतििे ल्वसततृ समभावयता अधयय्न ्नभएको कु्ैन आयोज्नाको 
ल्वसततृ समभावयता अधयय्न ग्न्नका िालग साल्नसा सलमलत समक्ष ल्न्वेद्न लद्न सक्ने्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको ल्न्वेद्न उपर आ्वशयक जाँिब्ुझ गदा्न ल्वसततृ 
समभावयता अधयय्न ग्न्न अ्नमुलत लद्न म्नालस्व दलेिएमा साल्नसा सलमलतिे ल्न्वेदकसंग ्वाता्न गरी 

तयसतो आयोज्नाको ल्वसततृ समभावयता अधयय्न ग्न्न गराउ्न अ्नमुलत लद्न सक्ेन्छ । 
(३) उपदफा (२) बमोलजम ल्वसततृ समभावयता अधयय्न गदा्न गराउँदा िागेको िि्न तयसतो ल्वसततृ 

समभावयता अधयय्न ग्नने गराउ्ेन वयलति स्वयिे वयहो्नु्न प्नने्छ । 
(४) यस दफा बमोलजम ल्वसततृ समभावयता अधयय्न गररएको कु्ैन आयोज्नाको काया्नन्वय्नका िालग 

प्लतसपिा्न गराउँदा उपदफा (२) बमोलजम ल्वसततृ समभावयता अधयय्न ग्नने गराउ्ेन वयलति  ्छ्नौट 
हु्न ्नसकेमा ल्नजिे सो आयोज्नाको ल्वसततृ समभावयता अधयय्न गदा्न गराउँदा िागेको िि्न 
तयसतो आयोज्नाको काया्नन्वय्नको िालग ्छ्नौट भएको प्सता्व स्वीकृत हु्ेन वयलतििे वयहो्नु्न 
प्नने्छ । 

 
२८.  सो्झ ैप्ाप्त भएको प्सता्व माफ्न त ्आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन ः (१) साल्नसा सलमलतिे 
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ल्नजी ल्नकायबाट सो्झ ैप्ाप्त भएका प्सता्विाई ऐ्न त्था ल्नयमा्विी बमोलजम काया्नन्वय्न ग्न्न 
सक्ेन्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्सता्व दहेायको अ्वस्थामा स्वीकार ग्न्न सलक्ेन्छः 
(क) प्लतषपिा्नतमक प्लक्रयाबाट प्सता्वदाता ्छ्नौट हु्न ्नसकेको आयोज्ना,  
(ि) आयोज्नािाई कु्ैन वयलतिको स्वामीत्वमा रहकेो बौलद्धक समपलति ्वा प्ल्वलि आ्वशयक भएकोमा 

सो आयोज्नाको िालग प्सता्व ग्नने प्सता्वदातासँग मात्र तयसतो बौलद्धक समपलति ्वा प्ल्वलि 
रहकेो भएमा, ्वा 

(ग) स्था्नीय ज्नसमदुायका स्था्नीय आ्वशयकताहरुिाई पलूत्न ग्न्नका िालग स्था्नीय सामदूालयक 
संस्थाबाट प्ाप्त भएका प्सता्वहरु, ्वा 

(घ) काय्नपालिकािे आयोज्ना रण्नीलतक महत्वको ्छ भ्नी स्वीकार गरेमा । 
(३) साल्नसा सलमलतिे उपदफा (१) बमोलजम सो्झ ैप्ाप्त भएको प्सता्विाई प्ुनरा्विोक्न गदा्न आकष्नक 

र िाभदायी भएमा तयसतो प्सता्व पेि ग्नने प्सता्वकिाई समभावयता अधयय्न प्लत्वेद्न पेि ग्न्न 
िगाउ्न सक्ेन्छ ।  

 तर उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोलजमको अ्वस्था भएमा प्ुनः समभावयता अधयय्न गराउ्न 
आ्वशयक हु्ेन ्ैछ्न ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजमको समभावयता अधयय्न प्लत्वेद्न अधयय्न गदा्न सो आयोज्नाबाट 
सा्व्नजल्नक लहत हु्ेन दलेिएमा साल्नसा सलमलतिे काय्नपालिकाको सैद्धालनतक सहमलतका िालग 
पेि ग्नने्छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजम काय्नपालिकािे आयोज्ना अलघ बढाउ्न सैद्धालनतक सहमलत लदएमा 
िेिाजोिा सलमलतिे उति आयोज्नाको उपयतुिताको िेिाजोिा ग्नु्नप्नने्छ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलजम उपयतुिताको िेिाजोिा समपन्न गरेपचिात ्साल्नसा सलमलतिे उति आयोज्ना 
काया्नन्वय्नका िालग यस ऐ्न बमोलजम प्सता्व आवहा्न ग्नने्छ । 

(७) उपदफा (६) बमोलजमको प्सता्वमा सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने प्सता्वक पल्न सहभागी हु्न सक्ेन्छ।  
(८) उपदफा (६) बमोलजम प्ाप्त भएका प्सता्वहरुको मलूयांक्न भएपल्छ ्छ्नौट भएको योगय प्सता्वकिे 

कबोि गरेको ित्नहरुसँग सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने प्सता्वक मञजरु भएमा सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने 
प्सता्वकिाई ्छ्नौट गरी आयोज्ना काया्नन्वय्न गरर्ेन्छ ।  

(९) सो्झ ै प्सता्व पेि ग्नने प्सता्वकिे भाग ्नलिएमा ्वा ल्नजिे ्छ्नौटयोगय प्सता्वकको प्सता्व 
अ्नसुार काम ग्न्न मञजरु ्नगरेमा प्सता्वकिाई उति आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न लदइ्ेन ्ैछ्न ।  

(१०) सो्झ ैप्सता्व ग्नने प्सता्वकिे प्सता्वमा सहभागी भएको तर ्छ्नौटयोगय प्सता्वक हु्न ्नसकेको र 
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्छ्नौटयोगय प्सता्वकिे पेि गरेको प्सता्व पल्न स्वीकार ्नगरेको अ्वस्था भए तयसतो अ्वस्थामा 
्छ्नौटयोगय प्सता्वदातािे प्सता्व आवहा्नको लिितमा उलिेि गररएको समभावयता अधयय्नमा 
भएको िि्न ्वापतको रकम तयसरी सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने प्सता्वकिाई भतुिा्नी ग्नु्नप्नने्छ ।  

(११) सो्झ ै प्सता्व पेि ग्नने प्सता्वकिे आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न पाएमा ल्नजिे ्छ्नौटयोगय 
प्सता्वकिाई प्सता्व आवहा्नको लिितमा उलिेि गररएको समभावयता अधयय्नमा भएको 
िि्न ्वापतको रकम भतुिा्नी ग्नु्नप्नने्छ ।  

(१२) सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने प्सता्वक एक ज्नािे मात्र प्सता्वमा सहभागी भएमा प्सता्व आवहा्नको 
लिितमा उललिलित ित्नहरुका आिारमा  प्सता्वकको प्सता्व स्वीकृत ग्न्न सलक्ेन्छ ।  

(१३) उपदफा (१२) मा उललिलित अ्वस्थामा पल्न सो्झ ैप्सता्व पेि ग्नने प्सता्वकको प्सता्व स्वीकृत 
्नभएमा काय्नपालिकािे समभावयता अधयय्न गदा्न िागेको प्ूव्नल्निा्नररत िि्न भतुिा्नी ग्नने्छ ।  

(१४) माल्थका उपदफाहरुमा ज्न ुसकैु कुरा िेलिएकोे भए तापल्न उपदफा (१) को िण्ड       (घ) 
बमोलजमको आयोज्नाको अ्नमुाल्नत िागत रु. पाँि िाि रुपैया बढी ्नभएमा साल्नसा सलमलतिे 
सो्झ ै ्वाता्नको माधयमद्ारा समबलनित स्था्नीय सामदूालयक संस्थािाई तयसतो आयोज्ना 
काया्नन्वय्न ग्न्न अ्नमुलत लद्न सक्ेन्छ ।  

 
२९. सम्झौता ग्नने ः (१) दफा २५ बमोलजम प्ाप्त ल्व्वरणको आिारमा प्सता्वकसँग सम्झौता ग्न्न 

उपयतुि दलेिएमा साल्नसा सलमलतिे प्सता्वकसँग आ्वशयकता अ्नसुार ्वाता्न गरी सम्झौता ग्नने्छ 
। 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको सम्झौतामा साल्नसा सलमलतको तफ्न बाट प्मिु प्िासकीय अलिकृतिे 
हसताक्षर ग्नने्छ । 

(३) प्सता्वकिे दफा २८ को उपदफा (१) बमोलजमको ल्व्वरण सम्झौतामा िेलिएको अ्वलिलभत्र      
पेि ग्नु्नप्नने्छ । सो अ्वलिलभत्र प्सता्वकिे तयसतो ल्व्वरण पेि ग्न्न ्नसकेमा प्सता्वकसँग भएको 
सम्झौता स्वतः रद् भएको माल्न्ेन्छ ।

३०. सम्झौता ििुाउ्न ुप्नने कुराहरु ः सम्झौतामा दहेायका कुराहरु ििुाउ्न ुप्नने्छ ः– 
(क)  आयोज्नाको ल्व्वरण, 
(ि)  आयोज्ना काया्नन्वय्न िरुु ग्नने लमलत र समपन्न ग्नने लमलत, 
(ग)  आयोज्नाको ल्नमा्नण ्वा सञिाि्न गदा्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे पाउ्ेन 
सलु्विा त्था सहुलियत समबनिी कुरा, 
(घ)  अ्नमुलतपत्रको अ्वलि, 
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(ङ)  आयोज्ना काया्नन्वय्नको िरण्वद्ध ल्व्वरण र काया्नन्वय्न तालिका 
(ि)  आयोज्नाको प्ाल्वलिक गणुसतर त्था सटाण्ड्ड्न,  
(्छ)  आयोज्ना सञिाि्न समबनिी ल्व्वरण,  
(ज) जोलिमको बाँ्डफाँ्ड र आयोज्ना अ्वलिमा जोलिम वय्वस्थाप्न गरर्ेन ल्वलि, काय्नसमपाद्नमा 

आिाररत भतुिा्नी समबनिी वय्वस्था, काय्नसमपाद्नका मलूयांक्नका ्वसतगुत आिार र मापदण्ड 
।   

(्झ) आयोज्नाको अ्नगुम्न प्लक्रया समबनिी ल्व्वरण, 
(ञ)  आयोज्ना लिजमा लदएको भए सोको ल्व्वरण र लिजका ित्नहरु,  
(ट)  आयोज्ना सञिाि्न ्वा हसतानतरणका ित्न,  
(ठ)  आयोज्ना सञिाि्न गदा्न उपभोतिासँग लि्न पाउ्ेन िलुक समबनिी वय्वस्था,  
(्ड)  आयोज्नाको बीमा समबनिी वय्वस्था,  
(ढ)  आयोज्नामा जल्डत मलेि्न त्था आयोज्ना हसतानतरणका बित हु्न ुप्नने अ्वस्था र गणुसतर,  
(ण)  स्था्नीय सरकारिाई ब्ुझाउ्न ुप्नने रोयलटी र भतुिा्नी ल्वलि,  
(त)  आयोज्ना काया्नन्वय्न गदा्न कु्ैन पक्षिे सम्झौता बमोलजमको दालयत्व परुा ्नगरेको कारणबाट 

मका्न प्नने पक्षिे प्ाप्त ग्नने क्षलतपलूत्न भराउ्ेन, सम्झौता उलिंघ्न ग्नने पक्षिे वयहो्नु्न प्नने दालयत्व त्था 
सम्झौता रद् हु्ेन अ्वस्था,  

(्थ)  काब ूबालहरको पररलस्थलत समबनिी वय्वस्था,  
(द)  सिू्ना आदा्न प्दा्न समबनिी वय्वस्था, 
(ि)  का्न्ुनमा हु्ेन परर्वत्न्नबाट ल्नजी िगा्नीकता्निाई कु्ैन ल्विषे संरक्षण लदइ्ेन भए सो समबनिी 

वय्वस्था, 
(्न)  िाग ूहु्ेन का्न्ुन, ल्व्वाद समािा्नको संयनत्र, ल्वलि र प्लक्रया, 
(प)  समभावयता नय्ून पररपलूत्न समबनिी वय्वस्था,  
(फ) आयोज्नामा स्था्नीय सरकारको कु्ैन िगा्नी हु्ेन भए तयसतो िगा्नी र 
सो ्वापत स्था्नीय सरकारको प्ाप्त ग्नने प्लतफि,  
(ब)  अनय आ्वशयक   कुराहरु ।  
३१.
  काय्न समपाद्न जमा्नत समबनिी वय्वस्था ः प्सता्वकिे काय्नसमपाद्न जमा्नत ्वापत 

आयोज्नाको कुि िागतको िनुय दिमि्व पांि प्लतित (०.५) भनदा कम ्नहु्ेन गरी सम्झौतामा 
िेलिए बमोलजमको रकम ्वा सो बरा्वरको बैंक गयारेणटी आयोज्नाको ल्वतिीय समाप्न समपन्न 
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्नभएसममका अ्वलिका िालगसाल्नसा इकाई समक्ष दालििा ग्नु्न प्नने्छ ।  
३२.  रीत पगुेको माल्न्ेन ः (१) प्िलित का्न्ूनमा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न यस ऐ्न बमोलजम 

साल्नसा सलमलतबाट आयोज्ना स्वीकृत भई दफा ३३ बमोलजम अ्नमुलतपत्र प्ाप्त गरेकोमा  तयसतो 
अ्नमलुतपत्र प्िलित का्न्ूनको रीत प¥ुयाई जारी भएको माल्न्ेन्छ । 

  
  (२) उपदफा (१) बमोलजम जारी भएको अ्नमुलतपत्रका ित्नहरु उपर अ्नमुलतपत्र ्वहाि रहकेो   

अ्वलिभर प्लतकूि हु्ेन गरी सभा ्वा काय्नपालिकाबाट कु्ैन का्न्ूनी, प्िासल्नक ्वा ्नीलतगत 
वय्वस्था गरर्ेन ्ैछ्न र सम्झौता प्लतकूि हु्ेन गरी गररएको कु्ैन का्न्ून, प्िासल्नक ्वा ्नीलतगत 
वय्वस्था मानय हु्ेन ्ैछ्न । 

पररचछेद ६
अनुिमिपत्र समबन्ी वयिस्था 

३३.  अनुिमिपत्र प्रदथान गररने ः दफा ३० बमोलजम सम्झौता गरेपल्छ साल्नसा इकाईिे प्सता्वकिाई 
आयोज्नाको काया्नन्वय्न ग्न्न तोलकए बमोलजमको ढाँिामा अ्नमुलतपत्र लद्ेन्छ ।  
३४.  अनय वयमतििे अनुिमिपत्र नमदइने ः आयोज्नाको काया्नन्वय्न ग्न्नको िालग कु्ैन क्षेत्रमा कु्ैन 
प्सता्वकिाई अ्नमुलतपत्रलदइसलकए पल्छ सम्झौतामा िेलिए बमोलजम सोही क्षेत्रमासो आयोज्नािाई 
प्लतकूि असर प्नने गरर तयसतै लकलसमको आयोज्नाको काया्नन्वय्न ग्न्न अनय वयलतििाई अ्नमुलतपत्र 
लद्ेन ्ैछ्न।  
 ३५.  अनुिमिपत्रको अिम्ः 

 (१) अ्नमुलतपत्रको अ्वलि िािीस बष्नमा ्नबढाई सम्झौतामा िेलिए बमोलजम हु्ेन्छ ।  
 (२) उपदफा (१) मा ज्न ु सकैु कुरा िेलिए पल्न ल्विषे पररलस्थलत परी अ्नमुलतपत्रको अ्वलि 

बढाउ्न आ्वशयक भएको कारण ििुाईअ्वलि ्थपको िालग अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे ल्न्वेद्न लदएमा 
र सो ल्न्वेद्नको वयहोरा म्नालस्व दलेिएमा काय्नपालिकािे बढीमा पाँि बष्नसमम अ्नमुलतपत्रको अ्वलि 
्थप सक्ेन्छ ।  

  (३) अ्नमुलतपत्रको अ्वलि तोलकएको आिारमा ल्निा्नरण गरर्ेन्छ ।  

३६. अनुिमिपत्र रद्द गन्ष सकने ः 
 (१) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे सम्झौता बमोलजम आयोज्ना काया्नन्वय्न प्ारमभ ्नगरेमा ्वा यो ऐ्न 

्वा यस अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम ्वा सम्झौता ल्वपररत कु्ैन काम गरेमा साल्नसा सलमलतिेअ्नमुलतपत्र 
प्ाप्त वयलतििाई सिू्ना लदई ल्नजिाई लदइएको अ्नमुलतपत्र रद् ग्न्नसक्ेन्छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोलजम अ्नमुलतपत्र रद् भएमा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतिसँग गररएको सम्झौता स्वतः 
रद् भएको माल्न्ेन्छ । 

  (३) यस दफा बमोलजम अ्नमुलतपत्र रद् भएमा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे साल्नसा सलमलतसँग कु्ैन 
लकलसमको दाबी ग्न्न पाउ्ेन ्ैछ्न । 

 
३७.  रोयलिी बुझथाउनु पननेः रोयलटी ब्ुझाउ्ेन सम्झौता भएकोमा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे सम्झौता 

बमोलजमको रोयलटी सम्झौतामा उललिेलित तररकाबाट स्था्नीय सरकारिाई ब्ुझाउ्न ुप्नने्छ । 
 
३८.  आयोजनथाहसिथानिरण गनु्ष पनने ः 
 (१) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे सम्झौतामा िेलिएको बमोलजम स्था्नीय सरकारिाई आयोज्ना 

हसतानतरण ग्नु्न प्नने्छ ।  
  (२) उपदफा (१) बमोलजम आयोज्ना हसतानतरण ग्नने लमलतिे कमतीमा एक ्वष्न अगाल्ड दलेि 

साल्नसा इकाईको सपुरी्वेक्षणमा सम्झौतामा उलिेि भए बमोलजम आ्वशयक मम्नत समभार गरी 
हसतानतरण ग्नु्नप्नने्छ । 

  (३) उपदफा (२) को प्योज्नका िालग साल्नसा इकाईिे प्लतल्नलिहरु िटाई पठाउ्न ुप्नने्छ ।  
  (४)उपदफा (१) बमोलजम आयोज्नाहसतानतरण हँुदा तयसतो आयोज्नामा जल्डत मलेि्न, उपकरण 

त्था संरि्ना सम्झौतामा िेलिएको बमोलजमको क्षमता, अ्वस्था र िाि ूहाितमा हु्नपु्नने्छ ।  
 
३९. स्थानीय सरकथारको सिथामिति हुनेः दफा ३८ बमोलजम हसतानतरण भएको आयोज्ना र  सोसँग 

समबलनित घर जगगा त्था उपकरणको स्वामीत्व स्था्नीय सरकारको हु्ेन्छ ।   

पररचछेद ७
िगथानी समबन्ी वयिस्था

४०. अनुिमिपत्र प्रथाप्त वयमतििे िगथानी गनु्षपननेः (१) सम्झौतामा अनय्था वय्वस्था भएकोमा बाहके 
आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे िगा्नी ग्नु्नप्नने्छ । 

 (२) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आयोज्ना अन्तगतको घर, जगगा ्वा मखुय मलेि्न उपकरण लितो  रािी 
ऋण लिँदा साल्नसा सलमलतको स्वीकृलत लि्न ुप्नने्छ ।  

     तर स्था्नीय सरकारिे उपिबि गराएको घर जगगा ्वा अनय समपलति लितोमा राख्न पाइ्ने ्ैछ्न ।  
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४१.  स्थानीय सरकथारिे सयुंति िगथानी गन्ष सकनेः (१) उपदफा (२) मा उललिलित आिार र 
कारणबाट औलितय पलुष्ट हु्ेन भएमा ल्विषे अ्वस्थामा स्था्नीय सरकारिे पचिीस प्लतितमा 
्नबढ््ेन गरी आयोज्नामा ियेर पूँजी िगा्नी ग्न्न सक्ेन्छ ।  

  (२) दहेायका आिारहरु ल्वद्मा्न भएमा मात्र स्था्नीय सरकारिे आयोज्नामा 
 शेयर र पूजँी िगथानी सकनेछः 
 (क)  आयोज्नाको आल्थ्नक समभावयता ्वलृद्ध हु्ेन भएमा, 
 (ि)  आयोज्नाको ल्नमा्नण त्था सञिाि्नमा साल्नसा सलमलतको उपलस्थलत बलियो हु्ेन भएमा, 
 (ग)  िगा्नीकता्निाई सहज ्वाता्वरण लसज्ना्न हु्ेन भएमा, 
 (घ)  आयोज्नाको उलित अ्नगुम्नका िालग ियेर िगा्नी आ्वशयक हु्ेन भएमा । 
  (३) उपदफा (१) बमोलजमको िगा्नी आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने ल्नजी ल्नकायिे स्था्नीय 

सरकारको लहससा  लि्न िाहमेा आयोज्नाको प्िलित मलुयमा लहसाब गरी लद्न सलक्ेन्छ । 
 
४२. अनय वयमतिसगँ समझौिथा गन्ष सकनेः
  (१) आयोज्ना सम्झौताका ित्नका अिी्नमा रही अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आयोज्ना 

काया्नन्वय्न ग्नने समबनिमा िगा्नी प्ाप्त ग्न्न ्वा आयोज्ना बमोलजमको कु्ैन काम कु्ैन वयलतिबाट 
गराउ्ेन गरी अनय वयलतिसँग सम्झौता ग्न्न सक्ेन्छ । तर तयसरी सम्झौता भएको कारणिे आयोज्ना 
काया्नन्वय्न ग्नने दालयत्वबाट ल्नजिे ्ुछटकारा पाउ्ेन ्ैछ्न ।  

  (२) उपदफा (१) बमोलजम अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे कु्ैन सम्झौता गरेमा तयसतो सम्झौता भएको 
पनध्र लद्नलभत्र सो सम्झौताको प्लतलिलप साल्नसा इकाई समक्ष पेि ग्नु्न प्नने्छ ।  

४३. भुतिथानी समझौिथा गन्ष सकनेः अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आयोज्ना ल्नमा्नण गरी स्था्नीय 
सरकारिाई हसतानतरण ग्नने गरी ्वा दफा ४६ बमोलजमको िलुक ्नउठाई अनय रुपमा आयोज्नामा 
गरेको िगा्नी लफता्न पाउ्ेन गरी दफा ३० बमोलजम सम्झौता भएकोमा काय्नपालिकािे एकमषु्ट 
रुपमा ्वा लकसताबनदीमा तयसतो रकम  भतुिा्नी पाउ्ेन गरी सम्झौता ग्न्न सक्ेन्छ ।  

४४.समभथावयिथा नयुन पररपूमि्ष कोरः 
     (१) स्था्नीय सरकारिे समभावय आयको तिु्नामा िागत बढी हु्ेन आयोज्नािाई अ्नदुा्न 

उपिबि गराउ्न समभावयता नय्ुन पररपलूत्न कोष ि्डा ग्न्न सक्ेन्छ । 
 (२) केनद्रीय सतरमा जारी भएको का्न्ुन बमोलजम स्था्नीय सतरमा काया्नन्वय्न हु्ेन आयोज्नािे 

समभावयता नय्ून पररपरूरत््न कोषको सलु्विा पाउ्ेन अ्वस्थामा सोही बमोलजम आयोज्नािाई 
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अ्नदुा्न उपिबि गराउ्न सहयोग गरर्ेन्छ ।  
  (३) समभावयता नय्ुन पररपलूत्न कोषको स्थाप्ना त्था सोको सञिाि्न समबनिी अनय वय्वस्था 

तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।  
पररचछेद ८ 

अनुिमिपत्र प्रथाप्त वयमतिको अम्कथार ि्था समुि्था 
४५.  रथामटियकरण नगररनेः अ्नमुलतपत्रको अ्वलिभर कु्ैन पल्न आयोज्ना र सोसँग समबलनित जगगा, 

उपकरण त्था संरि्ना रालषट्यकरण गरर्ेन ्ैछ्न ।  
 
४६. शुलक उठथाउन पथाउनेः अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आफुिे ल्नमाण्न ्वा सञिाि्न गरेको 

आयोज्नाबाट से्वा सलु्विा उपिबि गराए बापत उपभोतिासँग िलुक उठाउ्न सक्ेन्छ ।  
 (२) आयोज्ना सम्झौतामा उपदफा (१) बमोलजमको िलुक स्झौतामा उलिेि भए बमोलजम 

समय समयमा प्ुनरा्विोक्न ग्न्न सलक्ेन वय्वस्था राख्न सलक्ेन्छ । 
 
४७. घर जगगथा आमदिथा प्रिेश गन्ष सकनेः
   (१) आयोज्ना काया्नन्वय्नको लसिलसिामा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे कु्ैन घर, जगगा,उद्ोग 

किकारिा्ना आलदको भौगोलिक त्था ्वैज्ाल्नक स्वनेक्षण त्था ्नाप ्नकिा ग्न्न, माटो िगायत 
अनय प्ाकृलतक स्ोत र साि्नको परीक्षण ग्न्न, तयसको िालग आ्वशयकता अ्नसुार उपकरण 
ज्डा्न ग्न्न त्था तयसतो उपकरणको प्योग ग्न्न, जगगा ्ुछट्याउ्न, साँि, लकलिा ि्डा ग्न्न ्वा 
ल्निा्ना िगाउ्ेन प्योज्नको िालग समबलनित ि्नीिाई अग्ीम सिू्ना लदई घर जगगा आलदमा 
प््वेि ग्न्न सक्ेन्छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोलजम घर जगगा आलदमा प््वेि गदा्न सो जगगामा िगाएको अन्न बािी ्वा 
हुकने का रुि लबरु्वा काट््न,ु उिले्नु ुपरेमा ्वा जगगामा रहकेा कु्ैैन ्ेछकबार, पिा्नि, कु्ैन मलेि्नरी,  
औजार आलद हटाउ्न,ु भतकाउ्न ु्वा िगाउ्न ुपरेमा सोको म्नालसब क्षलतपलूत्न समबलनित ि्नीिाई 
लदइ्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे सो ग्न्न सक्ेन्छ । 

  (३) उपदफा (१) बमोलजम घर जगगा आलदमा प््वेि गदा्न समभ्व भएसमम समबलनित ि्नी, 
सरोकार्वािा वयलति त्था सोको कारणबाट प्भाल्वत हु्ेन वयलतिको उपलस्थलतमा प््वेि ग्नु्न प्नने्छ ।  

 
४८. घर जगगथाको प्रयोग गन्ष िथा कुनै मनिथा्षण गन्ष िथा कुनै कथाि गन्ष मनरे् गन्ष सकनेः (१) 

आयोज्ना काया्नन्वय्नको लसिलसिामा आयोज्ना स्थि र तयसको ल्नलचित दरूीमा प्नने घर जगगा 
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अरु कसैिे कु्ैन िास कामको ल्नलमति प्योग ग्न्न ्वा सो जगगामा कु्ैन ल्नमा्नण ग्न्न ्वा अनय कु्ैन 
काम ग्न्न ्नपाउ्ेन कुरा सम्झौतामा िेलिएकोमा ्वा तयसतो घर जगगा सो कामको ल्नलमति प्योग 
ग्न्न ्वा तयसतो घर जगगामा कु्ैन ल्नमा्नण ग्न्न ्वा अनय कु्ैन काम ग्न्न ल्नषेि गरी पाउ्न अ्नमुलतपत्र 
प्ाप्त वयलतििे साल्नसा इकाई ्न समक्ष ल्न्वद्ेन लदएमा र तयसरी लदएको ल्न्वेद्नको वयहोरा म्नालसब 
दलेिएमा साल्नसा सलमलतिे प्िलित का्न्ून बमोलजम तयसतो घर जगगा सो बमोलजम प्योग ग्न्न 
्वा कु्ैन ल्नमा्नण ग्न्न ्वा कु्ैन काम ग्न्न ्नपाउ्ेन गरी ल्नषिे ग्न्न सक्ेन्छ । 

    तर तयसरी ल्नषिे गरेको कारणबाट समबलनित वयलतििाई प्न्न गएको हाल्न ्नोकसा्नी बापतको 
क्षलतपलूत्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे वयहो्नु्न प्नने्छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम लदइ्ेन क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण ग्न्नको िालग स्था्नीय उपभोतिाको प्लतल्नलित्व 
हु्ेन गरी तोलकए बमोलजमको एक क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण सलमलत रह्ेन्छ र सो सलमलतिे समबलनित 
वयलतििाई ्वासतल्वक रुपमा प्ैन गएको हाल्न ्नोकसा्नीको मलूयाङ्क्न गरी क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण 
ग्नने्छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोलजम ल्निा्नरण गररएको क्षलतपलूत्नको रकममा लिति ्नबझु्ेन वयलतििे सो ल्नण्नयको 
जा्नकारी प्ाप्त गरेकोे लमलतिे पैंतीस लद्न लभत्र साल्नसा इकाई समक्ष उजरूी ग्न्न सक्ेन्छ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोलजम परेको उजरूी उपर ्नबबे लद्न लभत्र ल्नण्नय गररसक्न ुप्नने्छ्न र सो उजरूीका 
समबनिमा साल्नसा सलमलतिे गरेकोे ल्नणय्न अलनतम हु्ेन्छ । 

 
४९.  घर जगगथा प्रथाप्त गररमदनेः (१) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आयोज्ना काया्नन्वय्नको िालग 

आ्वशयक प्नने घर जगगा आफैिे िररद गरी ्वा अनय रुपमा वय्वस्था ग्नु्न प्नने्छ । 
  (२) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे उपदफा (१) बमोलजम िररद ग्न्न ्वा अनय रुपमा वय्वस्था ग्न्न 

्नसकेमा ्वा सम्झौतामा कु्ैन घर जगगा प्ाप्त ग्नु्न प्नने उलिेि भएमा साल्नसा इकाईिे अ्नमुलतपत्र 
प्ाप्त वयलतिको अ्नरुोिमा तयसतो घर जगगा प्िलित का्न्ून बमोलजम प्ाप्त गररलद्ेन्छ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोलजम घर जगगा प्ाप्त गदा्न जगगाि्नीिाई लद्नपु्नने क्षलतपलूत्न समबलनित 
अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे वयहो्नु्न प्नने्छ ।  

  (४) यस दफामा अनयत्र ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भएपल्न स्था्नीय सरकारको स्वालमत्वमा रहकेो 
्वा सा्व्नजल्नक जगगा आयोज्ना काया्नन्वय्नको िालग आ्वशयक भएमा साल्नसा सलमलतिे 
काय्नपालिकाको स्वीकृलत लिई तयसतो जगगा सम्झौतामा िेलिए बमोलजम ्वा लिज ्वा बहािमा 
प्योग ग्न्न लद्न सक्ेन्छ ।  
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५०.  आयोजनथाको सरुक्था गन्ष सकनेः 
 (१) आयोज्नाको सरुक्षा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलति आफैं िे ग्नु्नप्नने्छ।  
 (२) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे ल्विषे कारण दिेाई आयोज्नाको िास लकलसमको सरुक्षाको िालग 

साल्नसा इकाइ्न  समक्ष अ्नरुोि गरेमा सो बापत िाग्ेन िि्न अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे वयहो्नने 
गरी तयसता आयोज्नाको सरुक्षाको वय्वस्था ग्न्नसाल्नसा इकाईिे आयोज्नाको सरुक्षाको िालग 
आ्वशयक वय्वस्था ग्न्न सक्ेन्छ ।  

 
५१.  सहयोग उपिब् गरथाउनु पननेः (१) आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने लसिलसिामा साल्नसा सलमलतिे 

अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििाई उपिबि गराउ्न ुप्नने सहयोग, लद्न ुप्नने स्वीकृलत ्वा गररलद्न ुप्नने काम 
सम्झौतामा उललिलित तररका र अ्वलिलभत्र गररलद्न ु्वा उपिबि गराउ्न ुप्नने्छ ।  

 (२) आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने लसिलसिामा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे कु्ैन सहयोग माग गरेमा र 
तयसतो सहयोग प्िलित का्न्ून बमोलजम उपिबि गराउ्न सलक्ेन भएमा सो बापत वयहो्नु्न प्नने 
िि्न र दालयत्व अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे वयहो्नने गरी साल्नसा सलमलत आफैिे तयसतो सहयोग 
उपिबि गराउ्न िेिी पठाउ्न सक्ेन्छ ।  

 
५२.  मिदेशी मिमनियको समुि्थाः आयोज्नाको काया्नन्वय्नको िालग ऋण ्वा ियेर पूँजीको रुपमा 

ल्वदिेी मदु्रा िगा्नी भएमा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििाई तयसतो ऋणको साँ्वा ्वा बयाज भतुिा्नी 
ग्न्न ्वा िगा्नी लफता्न ग्न्नको िालग आ्वशयक ल्वदिेी मदु्रा प्िलित ल्वल्नमय दरमा प्िलित 
का्न्ून बमोलजम उपिबि गराइ्ेन्छ ।  

 
५३.  मिषफोिक पदथा ््षको प्रयोगः आयोज्नाको काया्नन्वय्नको िालग ल्वषफोटक पदा्थ्नको प्योग 

ग्नु्न  परेमा संघीय का्न्ुनको अिी्नमा रही अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतिको अ्नरुोिमा ल्नजिाई 
प्िलित का्न्ून बमोलजम तयसतो ल्वषफोटक पदा्थ्नको प्योग ग्न्न अ्नमुलतपत्र लदइ्ेन्छ ।   

५४. कथानुन बिोमजिको समुि्था पथाउने ः यस ए्न बमोलजम अ्नमुलतपत्र प्ाप्त गरी भएको िगा्नीिे 
यस ऐ्न बमोलजमको सलु्विाको अलतररति प्िलित का्न्ुन बमोलजम उद्ोगिे पाउ्ेन समपणू्न 
संरक्षण, सलु्विा, सहुलियत त्था ्ुछट प्ाप्तग्नने्छ । 

 
५५.  सेिथा समुि्थाको शि्ष िोकन सकने ः 
    (१) अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे उपभोतिािाई से्वा सलु्विा उपिबिगराउँदा यस ऐ्न ्वा सम्झौताको 
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अिी्नमा रही आ्वशयक ित्न तोक्न सक्ेन्छ । 
     (२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएका ित्न ल्वपररत उपभोतिािे से्वा सलु्विा उपभोग ग्न्न  पाउ्ेन  

्ैछ्न । 
पररचछेद ९

मििथाद सिथा्थान समबन्ी वयिस्था
५६. छनौि प्रमक्यथा िथा मनण्षय समबन्ी मििथादको सिथा्थानः
    (१) काय्नपालिका ्वा साल्नसा सलमलतिे यस ऐ्न बमोलजम सा्व्नजल्नक ल्नजी सा्झदेारी प्बनि 

अनतरगत प्सता्वदाताको ्छ्नौट समबनिी कार्वाही ्वा ल्नण्नय गदा्न कु्ैन त्रलुट गरेको ्वा पाि्ना 
ग्नु्नप्नने कत्नवय ्नगरेकोिे आफूिाई क्षलत पगु्ेन ्वा पगु्न सक्ेन कारण ििुाई कु्ैन प्सता्वदातािे 
तयसतो ल्नण्नय ्वा प्ुनरा्विोक्नका िालग साल्नसा सलमलतसमक्ष ल्न्वेद्न लद्न सक्ेन्छ ।  

 (२) उपदफा (१)बमोलजम लद्ेन ल्न्वेद्न सम्झौता हु्नभनदा अलघको कार्वाहीका समबनिमा 
सीलमत हु्ेन्छ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोलजम ल्न्वेद्न लददाँ साल्नसा सलमलतिे प्सता्वदाताको ्छ्नौट समबनिी 
कार्वाही ्वा ल्नण्नयमा त्रलुट गरेको ्वा पाि्ना ग्नु्नप्नने कत्नवय ्नगरेकोे कुरा प्सता्वदातािे ्थाहा 
पाएको सात लद्नलभत्र ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ ।  

 (४) उपदफा (१) बमोलजम प्ाप्त भएको ल्न्वेद्नका समबनिमा ्छा्नबी्न गदा्न प्सता्वदाताको 
्छ्नौट समबनिी कार्वाही ्वा ल्नण्नयमा त्रलुट दलेिए ्वा साल्नसा सलमलतिे पाि्ना ग्नु्नप्नने कत्नवय 
पाि्ना ्नगरेकोे दलेिए ्वा तयसतो ल्नण्नय का्न्ुन ल्वपरीत भएको दलेिएमा साल्नसा सलमलतको 
प्मिुिे तयसतो कार्वाही ल्निमब्न गरी सो ल्न्वेद्न प्ाप्त भएको पाँि लद्नलभत्र कारण ििुाई 
लिलित ल्नण्नय ग्नु्नप्नने्छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजमको ल्नण्नयमा प्सता्वदाताको ्छ्नौट समबनिी कार्वाही कसरी अगाल्ड 
बढाउ्ेन भन्ेन कुरा समते उलिेि हु्न ुप्नने्छ ।  

(६) उपदफा (४) बमोलजमको ल्नण्नयमा लिति ्नबझु्ेन पक्षिे तयसतो ल्नण्नय भएको लमलतिे पैतीस लद्नलभत्र 
समबलनित लजलिा अदाितमा प्ुनरा्वद्ेन गर््न्न सक्ेन्छ ।  

५७. समझौिथा अनिरगिको मििथादको सिथा्थानः
 (१) आयोज्ना सम्झौतामा प्िलित ्नेपाि का्न्ुन िाग ूहु्ेन्छ । 
 (२) आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने समबनिमा साल्नसा सलमलत र अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतिबीि कु्ैन ल्व्वाद 

उतपन्न भएमा तयसतो ल्व्वाद पक्षहरुबीि ्छिफि गरी आपसी सम्झदारीबाट समािा्न ग्नु्नप्नने्छ ।  
 (३) उपदफा (१) बमोलजम आपसी सम्झदारीबाट ल्व्वाद समािा्न ्नभएमा ल्व्वादको समािा्न 
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सम्झौतामा उलिेि भएकोमा सोही बमोलजम र उलिेि ्नभएकोमा मधयस्थताद्ारा गरर्ेन्छ ।  
 (४) उपदफा (२) बमोलजम मधयस्थताद्ारा ल्व्वादको समािा्न गदा्न मधयस्थताको काय्नल्वलि सम्झौतामा 

उलिेि भएकोमा सोही बमोलजम र उलिेि ्नभएकोमा प्िलित का्न्ुन बमोलजम हु्ेन्छ।  
 (५) ल्विषे प्कृलतका आयोज्नाहरुका हकमा िाग ू हु्ेन का्न्ुन र ल्व्वाद समािा्न समबनिमा ्ुछटै् 

वय्वस्था ग्नु्नप्नने दलेिएमा काय्नपालिकाको ल्नण्नय बमोलजमहु्ेन्छ ।  
 
५८. क्मिपूमि्ष समबन्ी वयिस्थाः (१) आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्नने समबनिमा कु्ैन पक्षिे यो ऐ्न ्वा 

ऐ्न अनतरगत ब्ेनको ल्नयम ्वा सम्झौता ल्वपरीत कु्ैन काम गरेबाट अकको पक्षिाई हाल्न ्नोकसा्नी 
प्न्न गएमा तयसरी प्न्न गएको हाल्न ्नोकसा्नी ्वापतको म्नालसब मालफकको रकम सो काम ग्नने 
पक्षिे अकको पक्षिाई क्षलतपलूत्न ्वापत ब्ुझाउ्न ुप्नने्छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको क्षलतपलूत स्था्नीय सरकारबाट वयहो्नु्नप्नने भएमा तयसतो क्षलतपलूत्न 
्वापतको रकम लहसाब गरी काय्नपालिकािे अ्नमुलतपत्रको अ्वलि ्थप ग्न्न सक्ेन्छ ।  

पररचछेद १०
मिमि्

 
५९. गैरसरकथारी िथा स्थानीय सथािुदथामयक सघंससं्था िथाफ्ष ि ्आयोजनथा कथायथा्षनियन गन्ष समकनेः  

तोलकएको रकमसममको आयोज्ना िागत भएका आयोज्ना स्था्नीय गैरसरकारी संस्था ्वा 
स्था्नीय सामदुालयक संस्थािाई प्ाल्थमकता लदई काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन्छ ।  

६०. संघ, प्दिे ्वा अनय स्था्नीय सरकारसँग लमिी आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न सक्ेन संघ, प्दिे ्वा 
अनय स्था्नीय सरकारसँगको सहकाय्न र सम्झदारीमा यस ऐ्न अनतरगतको सा्व्नजल्नक ल्नजी 
सा्झदेारी आयोज्ना काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन्छ । 

६१. मनदनेशन मदन सकनेःसाल्नसा इकाईिे सम्झौतामा उललिलित ित्नहरुको अिी्नमा रही 
आयोज्नाको काया्नन्वय्नको समबनिमा अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििाई समय समयमा आ्वशयक 
ल्नदनेि्न लद्न सक्ेन्छ ।  

६२. मिज िथा भथा्डथािथा मदन बेचमबखन गन्ष सकने ः 
   (१) साल्नसा इकाईिे अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििाई स्था्नीय सरकारको स्वालमत्वमा रहकेो संस्थाको 

स्वामीत्व ्वा अिी्नमा रहकेो कु्ैन घर ्वा जगगा लिज ्वा भा्डामा लद्न, कु्ैन मलेि्न, औजार ल्वक्री 
ग्न्न ्वा लिज ्वा भा्डामा लद्न सक्ेन्छ ।  
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    (२) उपदफा (१) बमोलजम लिज ्वा भा्डामा लददँाको ित्नहरु सम्झौतामा िेलिए बमोलजम हु्ेन्छ्न ्।  
६३.  स्थानीय स्ोि, सथा्न र जनशमतिको उपयोग गनु्ष पनने ः अ्नमुलतपत्र प्ाप्त वयलतििे आयोज्ना 

काया्नन्वय्नको लसिलसिामा समभ्व भएसमम स्था्नीय स्ोत, साि्न, ज्निलति र मिुकुलभत्र 
उतपाद्न हु्ेन ्वसत ुत्था से्वा उपयोग ग्नु्न प्नने्छ । 

६४.  अधययन प्रमििेदन िथाम् अम्कथार कथायि रहने ः प्सता्वकिे प्सता्वसा्थ पेि गरेको 
अधयय्न प्लत्वेद्न समबनिी कागजात उपर ल्नजको पणू्न अलिकार कायम रह्ेन्छ । प्सता्वकको 
लिलित स्वीकृलत लब्ना तयसतो अधयय्न प्लत्वेद्न समबनिी कागजातहरु अनय कु्ैन कामको िालग 
प्योग ्वा प्काि्न गरर्ने ्ैछ्न ।  

६५. मनयि बनथाउने अम्कथार ः यस ऐ्नको उद्शेय काया्नन्वय्न ग्न्न काय्नपालिकािे आ्वशयक ल्नयम 
ब्नाउ्न सक्ेन्छ ।  

६६.  कथाय्षमिम् ि्था मनदनेमशकथा बनथाउन सकने ः साल्नसा सलमलतिे यस ऐ्न त्था यस ऐ्न अनतग्नत 
ब्ेनको ल्नयमा्विीको अलि्नमा रही आ्वशयक काय्नल्वलि त्था ल्नदनेलिका ब्नाउ्न सक्ेन्छ । 

आज्ािे
अल्नि पौ्ेडि

प्मिु प्िासकीय अलिकृत
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बुद्धभुमि नगरपथामिकथा श्रििैत्री नीमि २०७७

प्रसिथािनथाः
बदु्धभलूम ्नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रमा औपिाररक त्था अ्नौपिाररक क्षेत्रमा काय्नरत सबै रिलमक, 

मौसमी रुपमा दिेका ल्वलभन्न क्षेत्र त्था ल्छमलेक दिेबाट समते आउ्ेन रिलमकहरुको आिारभतु अलिकार 
त्था बय्वस्थाहरु प्लत संबेद्निीि ्छ । संबैिाल्नक बय्वस्था, रिम समबनिी का्न्ून, सामालजक सरुक्षा 
ऐ्न त्था बय्वस्थाहरु, बािबालिका समबलनि ऐ्न त्था बय्वस्थाहरु, रिम समबलनि अनतरालषट्य लसद्धानत 
त्था मलुय मानयता त्था प्िलित ्नीलत त्था प्ा्विा्नहरुको उलित अभयास गददै रिलमक ए्ंव रोजगारदाता, 
उद्ोगी ए्ंव बय्वसायीहरुको सरुक्षा ए्ंव परसपर सममा्न र सौहाद्नपणु्न वय्वहार ल्नमा्नणको िालग सपष्ट ्नीलत 
त्था मलुय मानयताका आिारमा सहजीकरण ग्नु्न आफ्नो लजमम्ेवारी सम्झी, बदु्धभलुम ्नगरपालिकािाई 
रिममतै्री ्नगरपालिकाको रुपमा स्थालपत ग्नने प्लतबद्धता सलहत स्था्नीय सरकार संिाि्न ऐ्न २०७४ मा 
प्दत अलिकार लभत्र रलह यो बदु्धभलुम ्नगरपालिकाको रिममतै्री ्नीलत २०७७ आठौं ्नगरसभाबाट पाररत 
गरी राजपत्रमा प्काि्न भएपल्छ िाग ूहु्ेन्छ ।

पररचछेद १
प्रथारमभ

१.समंक्प्त नथाि र प्रथारमभः
 क. यस ्नीलतको ्नाम बदु्धभलूम ्नगरपालिकाको “श्रि िैत्री नीमि २०७७” हु्ेन ्छ ।
 ि. यो ्नीलत बदु्धभलूम ्नगरपालिका काय्नपालिकाको बैठकबाट ल्नणय्न भएको लमलतदलेि  

काया्नन्वय्न प्ारमभ हु्ेन्छ ।

२.पररभथारथा र बयथाखयथाः 
 मबरय िथा प्रसगंिे अकको अ ््ष निथागेिथा यस नीमििथाः
क. “श्रि”  भन्नािे उद्ोग त्था बय्वसायहरुमा संिग्न बयलतिहरु जो बसत ुत्था से्वा उतपाद्नमा प्योग 

हु्ेन िाररररक ्वा मा्नलसक उजा्न भन्ेन सलम्झ्ेन ्छ ।
ि. “रोजगथार” भन्नािे कु्ैन पल्न औपिाररक त्था अ्नौपिाररक उतपाद्नका क्षेत्रमा पारररिलमक लिई 

संिग्नता ज्नाउ्ेन अ्वस्थािाई रोजगार सम्झ्न ुपद्न ्छ । 
ग. “उद्ोग” िथा “वयिसथाय” िथा “प्रमिष्थान” भन्नािे प्िलित ऐ्न का्न्ुन लभत्र स्थालपत भएका 

ल्वलभन्न प्कारका उद्ोग त्था बय्वसायहरु ए्व रिलमकहरुको संिग्नता रह्ेन  बय्वसायहरुिाई 
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समते सम्झ्न ुप्नने ्छ ।
घ. “प्रचमिि ऐन कथानुन”  भन्नािे रिम समबद्ध ्ेनपाि सरकारिे जारी गरेका ऐ्न,का्न्ुन त्था बय्वस्था 

र अनतरालषट्य सतरमा हसताक्षर गरेका ल्वलभन्न प्ोटोकिका बय्वस्थाहरु समते सम्झ्न ुपद्न्छ ।
्ड. “सथािथामजक सरुक्था” भन्नािे ्ेनपािको सामालजक सरुक्षा ऐ्न, रिम ऐ्न त्था प्िलित मानयता 

अ्नरुुप रिलमकहरुको सामालजक सरुक्षा्थ्न गररएका बय्वस्थाहरुिाई सम्झ्न ुपद्न्छ ।
ि. “श्रि िैत्री उद्ोग” भन्नािे यस ्नीलत त्था यस समबद्ध ऐ्न का्न्ुन ए्ंव प्िलित मानयता अ्नरुुप 

तोलकएका मापदण्ड सलु्नलचित भई यसै ल्नयममा बय्वस्था गररएको आिारसंलहता पणु्नरुपमा 
पररपाि्ना भएको सलु्नचित भई संिाि्नमा आएका उद्ोग त्था बय्वसायहरुिाई समते सम्झ्न ु
प्नने ्छ ।

्छ. “नगरपथामिकथा” भन्नािे बदु्धभलूम ्नगरपालिका, यस अनतग्नतका ल्नकाय समतेिाइ्न सम्झ्न ुपद्न्छ ।

३. नीमिकथा उदे्दशयहरः
यस यस ्नीलतका उद्शेयहरु दहेाय बमोलजम रहकेा ्छ्न ् : 

क. ्नगरपालिकािाई रिममतै्री ्नगरपालिकाको रुपमा स्थालपत गददै रिलमक त्था िगाा्नीकता्नहरुिाइ 
सरुलक्षत बाता्वरण तयार ग्नने  ।

ि. रिलमकहरुका प्िलित आिारभतु अलिकार त्था सामालजक सरुक्षाको काय्नन्वय्नमा सहयोग 
ग्नु्न ।

ग. उद्ोगी, बय्वसालय त्था िगा्नीकता्नहरुिाई िगा्नी प््वद्ध्न्नमा सहयोग ग्नु्न ।
घ. ्नगरपालिका लभत्र हु्ेन बाि रिम, मलहिा लहसंा त्था सबै लकलसमका लबभदे त्था बय्वहारहरुको 

अनतय गददै समपणु्न ्नागररकको मा्न्वअलिकार रक्षा ग्नु्न । 

पररचछेद २
िुलयिथानयिथाहर

४. बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथा श्रि ि्था श्रि समबद्ध िुलयिथानयिथाहर मनमन अनुसथार रहेकथा छनः
क. आ्थारभुि सरुक्था िथापदण्डः
 ्नगर लभत्र संिाि्न गरर्ेन उद्ोग त्था बय्वसाय त्था अ्नौपिाररक क्षेत्रमा ल्नयलमत, मौसमी त्था 

दलै्नक जयािादारीमा संिग्न गराउ्ेन रोजगारदाताहरुिे यो ्नीलत सलहत रिम समबलनि प्िलित 
का्न्ुन, ्नीलत, ल्नदनेि्न ए्व जारी भएका आिारसंलहता अ्नरुुप अप्नाउ्न ुप्नने सरुक्षा मापदण्ड 
अप्नाउ्ेन प्लतबद्धता ग्नने ्छ्न ्र संिालित बय्वसाय त्था उद्ोगहरुिे सो बय्वस्था अप्नाएका 
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हु्ेन ्छ्न ्।
ख. श्रमिकहरको योगदथानिथा आ्थाररि सथािथामजक सरुक्थाः 
 ्नगर लभत्र संिालित कु्ैनपल्न बय्वसाय त्था उद्ोगहरु त्था अ्नौपिाररक क्षेत्रमा ल्नयलमत,मौसमी 

त्था दलै्नक जयािादारीमा संिग्न गराउ्ेन रोजगारदाताहरुिे ्ेनपाि सरकारिे  (्ेनपाि सरकार 
भन्नािे संलघय सरकार, प्दिे सरकार, स्थाल्नय तह त्था लय्नीहरुको मातहतमा रहकेा ल्नकायहरु 
भन्ेन बलु्झन्छ) अलखतयार गरेको सामालजक सरुक्षा बय्वस्थाका प्ा्विा्नहरु अभयास गरेका हु्ेन 
्छ्न ्।

ग. बथािश्रि िुतिः 
 ्नगर लभत्र संिालित उद्ोग त्था बय्वसायहरु त्था अ्नौपिाररक क्षेत्रमा ल्नयलमत, मौसमी त्था 

दलै्नक जयािादारीमा संिग्न गराउ्ेन रोजगारदाताहरुिे बािबालिका समबलनि अनतरालषट्य 
सनिी, बािबालिका ऐ्न २०७५, बािरिम उनमिु्न समबलनि रालषट्य काय्नयोज्ना २०७५ का 
बय्वस्थाहरु, अनतरालषट्य रिम संगठ्नका प्ा्विा्नहरु त्था बािअलिकार समबनिी प्िलित 
मलुयमानयताहरुिाई पणु्नरुपमा पाि्ना गरेका हु्ेन ्छ्न ्।

घ. िमहिथा कथािदथारको सरुक्था र समिथानः 
 रिलमकको पररबारमा आलरित भएर आउ्ेन ्वा स्वतनत्ररुपमा आउ्ेन मलहिा कामदारहरुको िैलगक 

सं्वेद्नलििताका आिारमा स्वासथय, सरुक्षा त्था मया्नलदत रिम अभयासिाई धया्न लदईएको हु्ेन 
्छ ।

्ड. कथाय्षस्िको सरुमक्ि िथािथािरणः 
 काय्नस्थिमा ि्ुवा, ििुो, ध्वल्न त्था रसाय्न िहुा्वटहरुको बय्वस्थाप्न, हररयािी बाता्वरण, 

लबरिाम स्थि बय्वस्थाप्न जसता भौलतक बाताबरण ए्व िानती, सौहाद्नता, परसपर सममा्न, 
मया्नलदत भाषाको प्योग त्था संिार जसता ििैीहरुको बय्वस्थाप्न र प्योग गरेका हु्ेन ्छ्न ्। 

च. मनयुमति र उमचि पथाररश्रमिकः  
 कामदारहरुिाई लिलित रुपमा ्ेनपाि सरकारको प्िलित मापदण्डको आिारमा औपिाररक 

ल्नयलुति र उलित पारररिलमक त्था से्वा सलुबिाहरु सलु्नलचित गररएको हु्ेन ्छ । सा्ैथ बालहरी 
दिेबाट आउ्ेन रिलमकहरुको िालग गररएका ्नीलतगत बय्वस्थाहरु पररपाि्ना गररएको हु्ेन ्छ ।

छ. आमश्रि पररिथारको रेखदेखः 
 कामदार संग रहकेा ्वा आएका आलरित पररबार (बािबालिका, जयेष्ठ ्नागररक, अपाङ्गं, अिति 

ए्ंव रोगी) को आिारभतु अलिकारको समते खयाि गररएको ए्ंव सकेसमम मा्नल्वय मलुयहरुको 
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आिारमा से्वा त्था वय्वहारहरु गररएको हु्ेन ्छ । 
ज. सिथास्थय ि्था सरसफथाईः
 कामदारहरुको ल्नयलमत स्वासथय जाँिको बय्वस्था, आिारभतु स्वासथय से्वामा सहज पँहुिको 

बय्वस्था सा्ैथ काय्नस्थिम ै प्ा्थलमक स्वास्थ उपिारको बय्वस्था गररएको हु्ेन ्छ । सा्ैथ 
कामदारहरुको आ्वास, भानसा, बयलतिगत सरसफाई, काय्नस्थिको सरसफाईमा समते उलित 
धया्न लदईएको हु्ेन ्छ र काय्नस्थिमा प्याप्त िा्ेनपा्नी त्था िौिाियको बय्वस्था भएको हु्ेन ्छ ।

झ. बथाि सरंक्ण ि्था मशक्था समुनमचिििथाः
 काय्नस्थिमा तोलकएको संखयामा रहकेा कामदार र बािबालिका रहमेा आ्वशयकता अ्नसूार 

काय्नस्थि पररसरमा प्ारलमभक बाि लबकास त्था  सयाहार केनद्र संिाि्न गररएको हु्ेन ्छ । 
आिारभतु तह सममको अल्नबाय्न त्था ल्निलुक लिक्षाको बय्वस्थािाई खयाि गददै  लबद्ािय 
उमरेका बािबालिकाहरुको िालग ्नलजकका लबद्ाियहरुमा भ्ना्न ए्व ल्नरनतर लिक्षाको िालग 
बय्वस्था लमिाएको हु्ेन ्छ । 

ञ. िथािथािरणीय प्रभथाि र बयिस्थापनः
 उद्ोग त्था बय्वसायहरुिे  प्िलित बय्वस्थाअ्नसुार प्ारलमभक ्वाता्वरणीय िेिा जोिा 

्वा ल्वसततृ ्वाता्वरणीय िेिाजोिा गरेका र बाता्वरण संरक्षण समबलनि आ्वशयक लबलिहरु 
अ्विमब्न गरेका हु्ेन ्छ्न ् । सा्ैथ समभाल्वत प्लतकुि ्वाता्वरणीय प्भा्विाई कम ग्नने सपष्ट 
काय्नयोज्ना ब्नाई काय्नन्वय्न गरेका हु्ेन ्छ्न ्।

पररचछेद ३
मजमिेिथारी बहन

५. रोजगथारदथािथाको मजमिेिथारी ि्था कि्षबयः
 सामानयतया रोजगारदातािे आफ्नो उद्ोग, बय्वसाय ए्ंव काय्नस्थिमा काम ग्नने कामदार 

्वा रिलमकहरुिाई आलिकाररक  ल्नयलुतिपत्र लद्ेन, ल्नयलुतिपत्रमा काय्नघणटा, अलतररति सलुबिा, लबदा, 
पारररिलमक, भतुिा्नी बय्वस्था जसता आिारभतु बय्वस्थाहरु उलिेि ग्नने र सबै काम कारबाहीहरुको 
लिलित अलभिेि गरी ल्नयलमत प्मालणत गरेर राख्न ुप्नने ्छ । सा्ैथ प्िलित ऐ्न का्न्ुन त्था यस ्नीलतमा 
बय्वस्था गररएका प्ा्विा्नहरु काय्नन्वय्न ग्नु्न रोजगारदाताको लजमम्ेवारी हु्ेन ्छ । 

 सामालजक, सांसकृलतक मानयता ए्व मा्नल्वय मलुयका आिारमा सममा्न, सद्ा्व ए्व सहयोग 
ग्नु्न कत्नबय हु्ेन ्छ । बय्वसालय ए्ंव रोजगारदातािे का्न्ुन अ्नसुारको सामालजक उतिरदालयत्व ल्नबा्नहका 
िालग समते लजमम्ेवार हु्ेन ्छ्न ्।
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६. श्रमिकको दथामयति ि्था कि्षवयः
ल्नयलुति अ्नसुार तोलकएको लजमम्ेवारी परुा ग्नने ए्ंव रोजगारदाताको आ्वशयकता ए्ंव बय्वसालयक 

उद्शेय परुा हु्ेन गरी तोलकएको काम ग्नु्न रिलमक ्वा कामदारको लजमम्ेवारी ए्ंव कत्नबय हु्ेन ्छ । 

७. नगरपथामिकथाको दथामयति ि्था कि्षवयः
्नगर लभत्र संिालित उद्ोग बय्वसायहरुको दता्न, ्नल्वकरण ग्नने, रिम क्षेत्रमा संिग्न कामदारहरुको 

अलभिेलिकरण र ल्नयलमत रुपमा अधया्वलि ग्नने, मौसलम कामदार त्था य्ुवा कामदारको अलभिेि 
माग्ेन र अ्नगुम्न ग्नने,  उद्ोग बय्वसाय दता्नप्ुव्न िेिाजोिा ग्नने, ल्नयलमत अ्नगुम्न ग्नने र कामको 
आिारमा प्ोतसाह्न त्था आ्वशयक कारबाही समेत ग्नने लजमम्ेवारी ्नगरपालिकाको हु्ेन्छ । 

 सा्ैथ ्नगर लभत्र जोलिममा परेका रिलमकहरुको िालग उद्ार, राहात त्था मा्न्वीय सहयोग समते 
प्बनि ग्नु्न ्नगरपालिकाको कत्नबय हु्ेन ्छ ।

८. उद्ोगिथा समबो्न सयंनत्र गठन र पररचथािनः
 क. यस ्नीलतको पररच्ेछद ४ मा रहकेा आिारसंलहतामा बय्वस्था गररए अ्नरुुप  कमतीमा २० ज्ना 

भनदा बढी कामदार हु्ेन उद्ोग त्था बय्वसायहरुिे उद्ोग बय्वस्थाप्न प्लतल्नलि, कामदारहरुको 
प्लतल्नलि ए्व मलहिा कामदार भएमा मलहिा कामदारको प्लतल्नलि समते रह्ेन गरी संयतुि रिम 
समबोि्न संयनत्र गठ्न ग्नने ्छ्न ्। संयनत्रका मखुय कामहरु ल्नम्न अ्नसुार हु्ेन ्छ्न ्।

अ. यस ्नीलतमा रहकेा बय्वस्था  त्था आिारसंलहता काय्नन्वय्नको ल्नयलमत सलमक्षा ग्नने ।
आ. उद्ोगमा आउ्ेन समसयाहरुको समािा्नका िालग पहि ए्व मधयस्थता ग्नने ।
इ. आफ्ना लबषयगत  लजमम्ेवारी अ्नसूार काय्नयोज्ना ब्नाई काया्नन्वय्न ग्नने ।
ई. आ्वशयकता अ्नसुार अनय कामहरु भएमा आपसी सम्झदारी र ल्नण्नयका आिारमा 

संिाि्न ग्नने ।
ि. यस ्नीलतमा भएका बय्वस्थाअ्नसुार ल्वलभन्न सलमलत, उपसलमत ए्ंव संयनत्र गठ्न गरी 

पररिाि्न ग्न्न सहयोग ग्नु्न रोजगारदाताको कत्नबय हु्ेन ्छ ।

पररचछेद ४
श्रि िैत्री आचथारसमंहिथा

९.सनदभ्षः
 बदु्धभलुम ्नगरपालिकािाई रिममतै्री ्नगरपालिकाको रुपमा स्थालपत ग्नने ्नीलत अ्नरुुप तयार 
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गररएको यस रिममतै्री ्नीलतको मखुय अिंको रुपमा यो रिममतै्री आिारसंलहता जारी गररएको ्छ । यसमा 
जहाँ जसको लजमम्ेवारी भल्नएको ्छ तयो तयसिे पाि्ना ग्नु्न उसको दालयत्व हु्ेन ्छ । ्नगर लभत्र रहकेा 
उद्ोग त्था प्लतष्ठा्न, ल्वलभन्न बय्वसाय, औपिाररक ्वा अ्नौपिाररक रुपमा रिमको क्षेत्रमा संिग्न 
बयलति ्वा संगलठत संस्था सबै क्षेत्रमा यो आिारसंलहता समा्न रुपमा िाग ुहु्ेन ्छ । यस आिारसंलहतामा 
्नसमलेटएका बय्वस्थाहरुिे कु्ैन रिलमक त्था रोजगारदातािाई ्नकारातमक प्भा्व पा्नने दलेिएमा 
आ्वशयक कदम िाल्न यसिे कु्ैन बािा गरेको माल्न्ेन ्ैछ्न ।

१०. आचथारसमंहिथाको मसिथा
 सबै रोजगारदाता, उद्ोगहरु ए्व बय्वसायसंग समबलनित संिािक, बय्वस्थाप्न, कामदार र 

कामदार आपलुत्नकता्निे यसमा उलिेलित बय्वस्थाहरु पाि्ना ग्नु्नप्नने ित्नको रुपमा लिइएको ्छ । 
्नगरपालिकामा रहकेा सबै रोजगारदाताहरुिे यस आिारसंलहतामा उलिेलित बय्वस्था त्था मापदण्डहरु 
पाि्ना ग्नने त्था गराउ्ेन ्छ्न ्। यसको काय्नन्वय्नको िालग सरोकार्वािाहरुिाई  आ्वशयक परामि्न 
सहयोग प्दा्न ग्नने प्लतबद्धता समते गद्न्छ । 

११. अनुगिन ि्था िूलयथाकंनः
 यो आिारसंलहताको प्भा्वकारी काया्नन्वय्नको िालग आनतररक त्था बाह्य अ्नगुम्न प्णािी 

अ्विमब्न गरर्ेन्छ । 
क. आनिररक अनुगिनः  
 समबलनित उद्ोग, प्लतष्ठा्न लभत्र गठ्न गररएको समबोि्न संयनत्र, वय्वस्थापक ,सपुरभाइजर, 

कामदारहरुका प्लतल्नलि समतेको टोिी ्वा सलमलतिे ल्नयलमत रुपमा आनतररक अ्नगुम्न ग्नने्छ्न ्
। सोही सलमलतिे आ्वशयक सिुारको िालग काय्नयोज्ना पल्न ब्नाउ्न सक्ेन ्छ । अ्नगुम्नका 
िालग ढाँिा सलहत िकेलि्पटको प्योग गरी सो सलमलतिे पाररत गरेको प्लत्वेद्न ्नगरको रिम 
समबद्ध सलमलतमा ्छिफि गरर आ्वशयकता अ्नसुार समबोि्न गरर्ेन ्छ । 

ि. ्नगरपालिकाको रिम समबद्ध सलमलतमा ए्ंव समबलनित िािािे बाह्य अ्नगुम्नकता्नको रुपमा  ल्नयलमत 
अ्नगुम्न ग्नने ्छ । अ्नौपिाररक त्था असंगलठत रिम क्षेत्रमा समते यसतो अ्नगुम्न गरर्ेन ्छ ।

ग. ्नगरमा रिमको क्षेत्रमा काम गरररहकेा संघसंस्थाहरुिे ्नगर संग समन्वय गरी अ्नगुम्न ग्न्न सक्ेन ्छ्न ्
। सा्ैथ अ्नगुम्न काय्निाई बय्वलस्थत ग्न्न आ्वशयक प्ाल्वलिक सहयोग त्था सहजीकरण समते 
ग्न्न सक्ेन ्छ्न ्। यसतो काय्नको ल्नयलमत प्लतबेद्न ्नगरपालिकामा ब्ुझाउ्न ुप्नने ्छ ।

आचथार समंहिथा नं १ : प्रभथािकथारी रपिथा बथािश्रिको अनतय
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क. का्न्ूनी अलभभा्वक लब्नाका १४ ्वष्न मलु्नका बािबालिकािाई काममा संिग्नता गराउ्ेन ्ैछ्न । 
 यस बय्वस्थािे बािबालिकाको लिक्षा, स्वासथय, िले्ेन, आराम ग्नने त्था परर्वार संग समय 

लबताउ्ेन अलिकारिाई महत्व लदइएको ्छ । यस अलतररति का्न्ूनी अलभभा्वक लब्ना उद्ोगमा 
आउ्ेन बािबालिका दवुय्न्वहार, बेिल्वि्न, लहसंा जसता अलत जोलिममा रहकेो मदु्ािाई पल्न 
यसिे समबोि्न ग्नने ्छ ।

िथापन :
• १४ बष्न म्ुनीका बािबालिकािाई (का्न्ूनी अलभभा्वक लब्ना) उद्ोग ्वा बय्वसायमा 

्नलयाउ्ेन त्था काममा ्निगाउ्ेन भन्ेन बुंदा कामदार र रोजगारदाता बीि सम्झौतापत्रमा 
उलिेि गररएको । 

• तर आएका १४ बष्न म्ुनीका बािबालिका (का्न्ुनी अलभभा्वक लब्ना) िाई स्थाल्नय तहको 
आफ्ना अलभभा्वकिाई लफता्न ग्न्न अ्थ्वा प्ुनलम्नि्न ग्न्न लिलित अभयास र अलभिेि 
रालिएको ।

ख. अमभभथािक सगैं आएकथा १४ िर्ष िुनीकथा बथािबथामिकथािथाई श्रििथा  िगथाउने छैन ।  
 यस बय्वस्थािे बािबालिकाको लिक्षा, स्वासथय, िले्ेन, आराम ग्नने त्था परर्वार संग समय 

लबताउ्ेन अलिकारिाई महत्व लदइएको ्छ । यस अलतररति बािबालिकािे अलभभा्वकिाई 
उतपाद्न प्लक्रयामा सहयोग परु ्याउद ै गदा्न लिक्षाको पहुिंबाट बालहरर्ेन मदु्ािाई पल्न यसिे 
समबोि्न ग्नने ्छ । 

िथापन
• आएका १४ बष्न म्ुनीका बािबालिका र समपणू्न कामदारको उमरे िलु्ेन आलिकाररक 

अलभिेि रालिएको 
• “१४ बष्न म्ुनीका बािबालिकािाई रिममा ्निगाउ्ेन” भन्ेन बुँदा रिलमक र रोजगारदाताको 

वय्वस्थाप्न बीि सम्झौतापत्रमा उलिेि गररएको ।
गः  १५ दलेि १८ ्वष्न म्ुनीका बािबालिकािाई ल्विषे पररलस्थलत र ित्नमा मात्र रिममा संिग्न 

गराउ्न सलक्ेन । 
१५ दलेि १८ ्वष्न लभत्रका बािबालिकािाई ल्विषे पररलस्थलत र ित्नमा मात्र रिममा िगाउ्न 

पाउ्ेन का्न्ुनी बय्वस्थाका आिारमा यो मापदण्ड अ्विमब्न गररएको ्छ । 
िथापनः 

• १५ दलेि १८ बष्न म्ुनीका बािबालिकाका का्न्ूनी अलभभा्वक द्ारा काम ग्न्न लदइएको 
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स्वीकृलत पत्रको अलभिेि रािकेो ।
• १५ दलेि १८ बष्न म्ुनीका बािबालिकािे काम ग्न्न लमल्ेन ित्नहरु उलिेि भएको सम्झौता 

पत्रको अलभिेि रािकेो
• १५ दलेि १८ ्वष्न म्ुनीका बािबालिकाको सिूी पालिकामा अलभिेिीकरण गराइ्नएको ।

आचथार समंहिथा नं.२ : रोजगथारकथा शि्षहरिथा पथारदशतीिथा
क : आिशयक आम्कथारीक र प्रथािथामणक अमभिेख समहि रोजगथारीको अिस्था भएको
 यस बय्वस्थािे आलिकाररक अलभिेि माफ्न त कामदारको कत्नवय त्था अलिकारको सरुक्षा 

र सलु्नलचित ग्ननेिाई महत्व लदइएको ्छ । यस अलतररति जयािा सलहत अनय रोजगारीका 
अ्वस्थाहरुमा पारदिमीताको सा्ैथ कामदारको अलभिेि वय्वलस्थत ग्न्न मद्धत परु ्याउ्ेन ्छ । 

िथापनः 
• जयािा, रोजगारको अ्वस्था र अनय से्वा सलु्विा सपष्ट ििेुको दबैु पक्षिे हसताक्षर गररएको 

लिलित त्था आलिकारीक सम्झौता पत्र ।
• अलिकतम ्दलै्नक ८ घणटा ्वा साप्तालहक ४८ घणटा (आिा घणटाको ल्वरिाम सलहत) 
• हप्ताको अलिकतम ्२० घणटा इिभितषm्भ काम ग्न्न कामदारको इच्छा भएको
• हप्ताको एक लद्न ल्वदा भएको ।
• कामको अ्वलि, काम र समय समतेको ल्व्वरण ििेुको ।
• पेशकी लिएको भए काम गरेको जयािाबाट ३३ प्लतित पेशकी कटाएर प्तयेक मलह्ना जयािा 

भतुिा्नी गरर्ेन ।
ख : बैंक िथाफ्ष ि पथाररश्रमिकको भुतिथानी गररने
 ्ेनपाि सरकारिे जारी गरेको रिम ऐ्न २०७४ अनतग्नत यो मापदण्ड अ्विमब्न गररएको ्छ ।
िथापन

• कामदारको सलु्विा अ्नसुार बैक ्वा ्नगदमा भतुिा्नी लि्ेन लद्ेन वयहोरा सम्झौतामा उलिेि 
ग्नने 

• ल्नयलमत कामदारको अलभिेि अ्नसुार जयािा ब्ुझकेो भरपाई ्वा बैंक िातामा जममा गरेको 
भौिर

ग : नयूनिि जयथािथाको वयिस्था गररएको 
 यस बय्वस्थािे कामदारको परररिमको बैज्ाल्नक रुपमा उलित मलूयाकं्न गरी सरकारिे तोकेको 

नय्ूनतम जयािाको आिारमा जयािा मलूय ल्निा्नरण हु्ेन्छ । 
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िथापन
• ्नगरपालिकािे परररिमको ्वैज्ाल्नक रुपमा उलित मलूयाक्न गरी नय्ूनतम जयािा मलूय 

ल्निा्नरण गरेको अ्नसुार पारररिलमक लदइएको अलभिेि ।
घ  : पुर िसथानि मभत्र आनिररक िेबर, अम्डि गरीएको 
 ्ेनपाि सरकारिे जारी गरेको रिम ऐ्न २०७४ अनतग्नत यो बय्वस्था अ्विमब्न गररएको 
िथापन
 ्नगरपालिकाको सलिाह र माग्नदि्न्न अ्नरुुप आनतररक रिम अल्डटको ररपोट्न पेि भएको ।

आचथारसमंहिथा नं ३ : कथाय्षस्ििथा आ्थारभूि समुि्था
क : सरुमक्ि आिथासको वयिस्था गररएको 
 काम ग्नने रिलमकको िालग वय्वसायजनय सरुक्षा ए्ंव स्वासथय समबनिी ल्नदनेलिका को आिारमा 

यो बय्वस्था अ्विमब्न गररएको ्छ । 
िथापनः 

• कामदारको आ्वास उतपाद्नस्थि ए्ंव काय्नस्थिबाट आ्वशयक दरूीमा र कामदारको इच्छा 
अ्नरुुप ब्नाइएको । 

• ५० भनदा बलढ कामदार भएमा अिगग ल्वरिाम ग्नने स्थि ।
• ५० ज्ना भनदा बढी कामदार भएको िण्डमा काय्नस्थिमा िम्ेना गहृको वय्वस्था भएको ।

ख : बमढ कथािदथार हुने उद्ोग ि्था बयिसथायहर जहथा श्रमिकहर आिथासीय रपिथा बसछन ्
िमहिथा ि्था पुरर कथािदथारहरको िथामग अिग अिग शौचथाियको वयिस्था गररने । 

 यस बय्वस्थािे कामदारको वयलतिगत सरसफाइ, स्वासथय त्था सरुक्षाको समसयािाई समािा्न 
ग्न्न मद्धत परु ्याउ्ेन्छ । मलहिा त्था परुुषको िालग अिग–अिग िौिाियको वय्वस्थािे 
मलहिा कामदारको मलहिा स्वासथय, स्वच्छता र सरुक्षाको िालग सलु्नलचिता ग्न्न मद्धत ग्नने्छ । 

 िथापन :
• प्लत १५ ज्ना रिलमक बराबर एक वय्वलस्थत िौिािय त्था मलहिा परुुषको िालग अिग 

अिग िौिाियको वय्वस्था गररएको । 
• िौिािय प्योग ग्न्नको िालग कामदारको पहुिं भएको स्था्नमा अ्वलस्थत भएको ।
• िौिािय सरसफाइ ग्नने वय्वस्था गररएको । 
• ििुा रुपमा लदसा लपसा्व ग्न्न ल्नषिे गररएको ।
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ग : सफथा पथानीको वयिस्थािथा पहुचँ भएको  
 यस बय्वस्थािे कामदारको वयलतिगत स्वासथय, स्वच्छता त्था पा्नीजनय रोगबाट सरुक्षाको 

मदु्ािाई समािा्न ग्न्न मदत परु ्याउ्ेन ्छ । 
िथापनः

• दलै्नक ५ लिटर प्लत वयलति लपउ्न योगय िा्नेपा्नीको िालग वय्वस्था गररएको । 
• घरायसी प्योज्नको िालग दलै्नक ३० लिटर सफा पा्नीको वय्वस्था ।
• पा्नी िलुद्धकरण त्था पा्नीजनय रोग ्वारे सिते्ना गराउ्ेन ।

घ. प्रथा्मिक सिथास्थय सेिथािथा पहुचँ भएको । 
 यस बय्वस्थािे कामदारको आकलसमक रुपमा आईप्नने स्वासथय समसया वयलतिगत स्वासथयको 

प्ा्थलमक उपिार गरी ठूिो ि्नज्नको क्षलत हु्नबाट जोगाउ्न मद्धत पयुा्नउ्ेन ्छ । 
िथापनः

• बलढ कामदार भएका बय्वसायहरुमा प्ा्थलमक उपिार तालिम प्ाप्त कलमतमा २ ज्नािाई 
(कामदार ्वा कम्निारी) उद्ोग संिाि्न दौरा्न उपिबि गररएको । 

• काम ग्नने रिलमकको िालग वय्वसायजनय सरुक्षा ए्ंव स्वासथय समबनिी ल्नदनेलिका (२०७४) 
अ्नरुुप प्ा्थलमक उपिार बाकस उपिबि गररएको । 

्ड.  बमतििथा पहुचँ भएको । 
 यस बय्वस्थािे कामदार, लबिषेत मलहिा त्था बािबाीकाको सरुक्षािाई धया्नमा रािकेो ्छ । . 
िथापनः

• काय्नस्थि, आ्वास त्था िौिाियमा बलतिको वय्वस्था गररएको ।
च  : वयिसथाय सरुक्था ि्था सिथास्थयकथा उपथाय अििमबन गररएको  
 यस बय्वस्थािे वय्वसायजनय ितरा त्था जोलिमिाई नयलू्नकरणको िालग महत्वपणू्न वय्वस्था 

हु्ेन । 
िथापनः 

• आगो संग समबलनित काम ग्नने वयलतििाई प्तयेक २ घणटाको ३ लसफट र ल्विमा १ घणटाको 
लबरिाम 

• ईट्ा पकाउ्ेन ठाउँ ्वा अनय आगोबाट उतपाद्न गरर्ेन बसतकुो हकमा तयसतो  उतपाद्न हु्ेन 
ठाँउमा सा्विा्नी सिू्ना सलहत ६ ईनि इनसलुि्नको बय्वस्था 

• ्नलिल्पि्ेन सतह लमिाइएको बाटो र सरुलक्षत भ¥याङ 
• मलेस्नमा सरुक्षा सामाग्ी सलहत दक्ष कामदारको मात्र प्योग 
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• ्ेछकबार िगाइएको िाल्डो ्वा पोिरी 
• सरुक्षा त्था स्वासथय सलमलत (२० भनदा बढी कामदार भएमा) 
• वय्वसायजनय ितरा त्था जोलिमको बारेमा िते्ना मिुक काय्नक्रम 
• वयलतिगत सरुक्षा सामाग्ीका वय्वस्था गररएको

छ : वयमतिगि दुघ्षिनथा मबिथा भएको 
 प्तयेक रिलमकको अल्न्वाय्न रुपमा दघु्नट्ना लबमा ग्नु्नप्नने भन्ेन बय्वस्थाका आिारमा यो बय्वस्था 

अ्विमब्न गररएको ्छ । यस मापदण्डिे ितरायतुि काय्नको जोलिम स्था्नानतरण गरी रोजगारदाता 
र कामदार दबैुिाई रक्षा र िाभ परु ्याउ्ेन उपायको रुपमा लिइएको ्छ । 

िथापनः 
• रिलमकको दघु्नट्ना लबमा गरेको आलिकाररक लबमा कागजात ।

ज.  सिथास्थय  मििथाको वयिस्था गररएको
 यस बय्वस्थािे रिलमकको म्नोबि सा्थ उ्नीहरुको उतपादकत्व बढाउ्न पल्न सहयोग परुयाउ्ेन 

्छ । ितरायतुि काय्नको जोलिम स्था्नानतरण गरी रोजगारदाता र कामदार दबैुिाई रक्षा र िाभ 
परु ्याउ्ेन उपायको रुपमा लिइएको ्छ । 

सचूकः 
• कमतीमा रु १ िािको स्वासथय लबमा जसमा रोजगारदाताको तफ्न बाट लबमा लप्लमयमको 

िालग कमतीमा ५० प्लतित िगा्नी गररएको आलिकाररक लबमा कागजात ।

झ  : मबश्रथाि गनने सियको वयिस्था गररने ।
रिलमकिे ग्नने अतयनत िारीररक र भारी काम गदा्न लि्नपु्नने िारीररक लबरिामको महत्व जसका कारण 

स्वसथय कामदारको उतपादकत्वमा बलृद्ध ग्न्न मद्धत परु ्याउ्ेन्छ । यसको सा्ैथ ल्वरिामको िालग 
आलिकारीक तोलकएको समयिे गदा्न सबैमा अ्निुास्न पल्न अ्विमब्न हु्ेन आिा लिइएको ्छ । 

िथापनः  
• काम र मौसमको अ्वस्था र सनदभ्न हरेी प्तयेक ५ घणटाको िगातार काम पचिात आिा 

घणटाको ल्वरिाम समय तोलकएको ।

आचथार समंहिथा नं. ४ : िमहिथा श्रमिकको िथामग सरुमक्ि कथाय्षस्ि रहने
क : गुनथासो ि्था मििथाद वयिस्थापन प्रणथािी अििमबन गररने । 
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यस बय्वस्थािे मलहिा कामदारको सरुक्षा िगाएत काय्नक्षेत्र लभत्र हु्ेन ल्व्वादको नयायोलित समािा्न 
ग्न्न मद्धत परु ्याउ्ेन्छ । 

िथापन :
• वय्वस्थाप्न, रिलमक त्था ्नाइकेको प्लतल्नलि (मलहिाको अल्न्वाय्न सहभागीता सा्ैथ 

संखयाको आिारमा सहभालगता) सलहतको ग्ुनासो समािा्न सलमलत वय्वलस्थत गरी 
लक्रयािीि भएको । 

• ग्ुनासो समािा्न ग्न्न आलिकाररक प्लक्रया स्थालपत भएको ।
• ग्ुनासो समािा्न ग्न्न आलिकाररक प्लक्रया बारे सबै मलहिा त्था परुुष कामदारिाई जा्नकारी 

भएको ।
ख : एकिै आएकथा िमहिथा ि्था पुररको िथामग अिग अिग आिथास वयिस्था गररएको ।
 यो बय्वस्था एकिै काम ग्न्न आएका मलहिा कामदारको सरुक्षाको िालग महत्वपणू्न रहकेो ्छ ।
िथापनः 

• एकिै आएका मलहिा त्था परुुषको िालग अिग अिग सामलूहक अ्थ्वा ईच्छा अ्नसुार 
आ्वास वय्वस्था ।

ग : गभ्षििी िमहिथाहरको िथामग सिथास्थय सेिथािथा पहुचँ भएको ।
 कलतपय क्षेत्रमा मलहिा रिलमकको पल्न बाहुलयता रहकेो पाइन्छ । उ्नीहरुको मात ृत्था लिि ु

स्वासथयको से्वामा पहुिँ प¥ुयाई मलहिा कामदारिाई पल्न कामको िालग सरुलक्षत हु्ेन लबश्ास 
लिइएको ्छ । 

सचूकः 
• गभ्न्वती मलहिाहरुको िालग स्वासथय से्वामा पहुिं लद्न ल्वलभन्न उपाय अप्नाइएको 

अलभिेि । 
• अलभभा्वक संग आएका अ्थ्वा बालिग लकिोरी (१३ दलेि २० बष्न समम कामदारको 

सरुक्षाको िालग िते्ना काय्नक्रम वय्वहाररक त्था आ्वशयकता अ्नसुार गररएको ।

घ. मदिथा मशशु सयथाहथार केनद्रिथा पहुंच भएको
 कलतपय उद्ोग त्था बय्वसायहरुमा मलहिा रिलमकको ्वाहुलयता रहको हुन्छ । लिि ुसयाहार केनद्र 

संिाि्न अ्थ्वा से्वामा पहुिँ परु ्याई मलहिाहरुको सा्थमा भएका ५ ्वष्न म्ुनीका लििहुरुको 
स्वासथय त्था सयाहारको सा्ैथ कामदारको उतपादकत्वमा पल्न ्वलृद्ध भई मलहिा कामदारिाई पल्न 
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आकलष्नत ग्नने लबश्ास लिइएको ्छ ।
िथापनः 

• सहजकता्न सलहतको लद्वा लिि ुसयाहार केनद्र उद्ोग पररसर लभत्र सरुलक्षत स्था्न, अ्थ्वा 
पायक प्नने स्था्नमा संयतुि लद्वा लिि ुसयाहार केनद्र संिाि्न अ्थ्वा ्नलजकको लिि ुसयाहार 
केनद्र संगको सम्झौता भएको ।

पररचछेद  ५
कसरु र सजंथाय समबमन् बयिस्था

१२. कसरु ठहररने :
 यस ्नीलतमा बय्वस्था गररएको आिार संलहतंा ए्व अनय वय्वस्थाहरु उलिघ्न ग्नने कु्ैन पल्न 

उद्ोग, बय्वसाय, प्लतष्ठा्न, यसका संिािकहरु, रिलमक त्था कामदार र सरोकार्वािाहरुिाई 
समते कसरुदार ठहर गरर आ्वशयक संजाय समते ग्न्न सलक्ेन ्छ । 

१३.सजथाय :
क. ्नगरपालिका लभत्र दता्न भई यसिे अ्नमूलत पदा्न गरेका उद्ोग, बय्वसाय अ्थ्वा 

रोजगारदाताहरुिाई सजग गराउ्ेन, सपष्टीकरण लि्ेन, क्षलतपलुत्न भराउ्ेन, दता्न ्नल्वकरण रोक्ेन, 
काम रोक्ेन त्था िारेज ग्नने समतेका कारबाहीहरू प्िलित ऐ्न लभत्र रलह ग्न्न सक्ेन ्छ ।

ि. ्नगरपालिकामा दता्न ्नभए पल्न ्नगरलभत्र संिालित उद्ोग त्था बय्वसायहरुको हकमा प्दति 
अलिकार प्योग गरी यसै पररच्ेछदको दफा १३ अ्नसुारको कारबाहीका अलतररति ्थप 
कारबाहीका िालग समबलनित ल्नकायमा लसफाररस ग्न्न सक्ेन ्छ ।

ग. अ्नौपिाररक क्षेत्रमा संिग्न सबै लकलसमका रिलमकहरुको सनदभ्नमा पल्न लय प्ा्विा्नहरु समा्न 
रुपमा िाग ुहु्ेन ्छ्न ्।

पररचछेद ७
मिमि्

१४. नगरपथामिकथािथा श्रि समबन् समिमि गठन :
यस ल्नयमा्विीका अलतररति रिम समबनिमा आउ्ेन सरोकारहरुिाई ल्नयलमत समबोि्न ग्न्नका िालग 

्नगरपालिकामा ल्नम्न अ्नसुारको रिम समबनि सलमलत गठ्न गरर्ेन ्छ ।
संयोजक : ्नगर प्मिु
सदसय :  ्नगर उप प्मिु 
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सदसय : ्नगरसभा सदसय मधये ३  (ज्ना १ ज्ना अल्नबाय्न मलहिा )
सदसय : रिमको क्षेत्रमा सहजीकरण गरीरहकेो कु्ैन संघ संस्था भए तयसतो संस्थाबाट १ ज्ना 

प्लत्नीलि 
सदसय-सलि्व : समबलनित िािाको प्मिु
सलमलतको ल्नयलमत बैठक संिाि्न समबलनि ्नीलत सलमलत आफैिे तोक्ेन ्छ ।

१५. प्रि ््षन गररने :
 ्नगरपालिकामा संिालित उद्ोग त्था बय्वसायहरुिे यस रिममतै्री ्नीलत त्था आिारसंलहता 

पाि्नाको सलु्नलचित भएमा तयसता उद्ोग त्था बय्वसायहरुका  उतपाद्न त्था से्वाहरुको उतिरदायी 
उतपाद्न त्था उपभोगको रुपमा प््व्नद्ध्न ग्न्न सक्ेन ्छ । प््व्नद्ध्न गदा्न उतपालदत बसत ुत्था से्वा उपयोगको 
लसफाररस ग्नने, प्ा्थलमकता लद्ने, परुसकार त्था सममा्न ग्नने आलद हु्ेन ्छ्न ्। 

१६. श्रि कोरको बयिस्था : 
्नगरपालिकािे ्नगर क्षेत्र लभत्र रहकेा रिलमकहरुको हक लहत संरक्षण, राहात त्था उद्ार ए्व यस ्नीलतको 

काय्नन्वय्न र प््व्नद्ध्नको िालग एक रिम कोषको स्थाप्ना ग्नने ्छ । रिम कोषको पररिाि्न त्था 
बय्वस्थाप्न ्नगरका अनय प्िलित ्नीलत त्था ल्वलि अ्नरुूप रलह रिम समबद्ध सलमलतिे ग्नने ्छ ।

१७. खथारेज हुने :
यस ्नीलतको प्ा्विा्नहरु प्िलित ऐ्न का्न्ुनसंग बाल्झएमा बाल्झएको हदसमम स्वतः िारेज हु्ेन ्छ्न ्। 

१८. नगरसभथाको मनण्षय अमनिि हुने : 
      क) यस ्नीलतमा भएका बय्वस्थाहरुको बयाखया ग्नने, िारेज ग्नने त्था संसोि्न ग्नने काय्न ्नगर 

सभाको ल्नण्नयिे गरर्ेन ्छ ।
     ि) यस ्नीलतको काया्नन्वय्न, अ्नगुम्न, ल्नरीक्षण, अलभिेिीकरण िगायतको संस्थागत 

प्मिु दालयत्व ्नगरपालिकाको सामालजक ल्वकास उपिािाको रह्ेन्छ र सा्ैथ सबै िािा/
उपिािाहरूिे आ्वशयकता अ्नसुार समन्वय ग्नने्छ्न ्।
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अनुसचूी
१. रिम अ्नगुम्न फारम 
     

अनुसचूी १०
मनयि ५६ को उपमनयि (२) सगं समिमन्ि

श्रि अम्डि प्रमििेदन
          लमलत :

श्रमिकको सखंयथातिक मििरण :
प्लतष्ठा्नको ्नाम :
ठेगा्ना :
प्लतष्ठा्निे गररआएको मखुय काम
ल्नयलमत रोजगारीमा रहकेो रिलमक संखया : 
काय्नगत रोजगारीमा रहकेो रिलमक संखया :
समयगत रोजगारीमा रहकेो रिलमक संखया :
आलिकं रोजगारीमा रहकेो रिलमक संखया :

मलहिा रिलमक संखया :
परुुष रिलमक संखया :
अनय रिलमक संखया : 
ल्वदिेी रिलमक संखया : 
वय्वस्थापलकय रिलमक संखया :
तालिम रिलमक संखया :
प्लिक्षा्थमीको संखया :
रिम आपलूत्न कता्न माफ्न त काय्नरत रिलमक संखया :

काय्नरत कुि रहकेो रिलमक संखया : 
यस ्वष्नमा आकलशमक रोजगारमा रिलमकिाई 
काममा िगाएको भए सो को अ्नमुाल्नत संखया :

श्रि ऐन २०७४, श्रि मनयिथाििी २०७५को पथािनथा भए नभएको समिन्िथा ।

क्र. 
सं. प्लत्वेद्नमा समा्वेि हु्न ुप्नने ल्वषयहरु

पाि्ना भएको ्छ ्ैछ्न । 
प्लतष्ठा्नसंग सम्वलनित 
्नभएमा असम्वलनित 

भ्नी िेख्ेन ।

कै
लफ

यत

१
ऐ्नको दफा ११ ्वमोलजम स्वै प्कारका रोजगारीमा रहकेा रिलमकसंग 
रोजगार सम्झौता गररएको्वा ल्नयलुति पत्र प्दा्न गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 
्ैछ्न भ्ेन कलत ज्नािाई लक्न प्दा्न ्नगररएको हो कारण ििुाउ्ेन ।
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क्र. 
सं. प्लत्वेद्नमा समा्वेि हु्न ुप्नने ल्वषयहरु

पाि्ना भएको ्छ ्ैछ्न । 
प्लतष्ठा्नसंग सम्वलनित 
्नभएमा असम्वलनित 

भ्नी िेख्ेन ।

कै
लफ

यत

२

ल्वदिेी ्नागररकिाई काममा िगाएको भए ऐ्नको पररच्ेछद ६ र 
ल्नयमा्विीको पररच्ेछद ३ ्वमोलजम  ल्वदिेीिाई काममा िगाउदा 
रिम इजाजत लिएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? ्ैछ्न भ्ेन लक्न ? ्छ भ्ेन कलत 
ज्नािाई लिइएको ्छ ििुाउ्ेन ।

३ १८ ्वष्न परुा ्नभएका कु्ैन ्वाि्वालिकाहरुिाई काममा िगाइएको 
्छ ्वा ्ैछ्न ? ्छ भ्ेन कसरी के काममा िगाइएको ्छ ििुाउ्ेन ।

४ प्लिक्षा्थमीिाई काममािागाईए अ्वस्थामा ऐ्नको दफा १६ त्था 
१७ को पाि्ना गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 

५
तालिमीिाई काममा िगाईएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? तालिमीिाई काममा 
िगाउदा ऐ्नको दफा १८ ्वमोलजम पारररिलमक ्वा सलु्विा अनय 
रिलमक सरह लदइएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

६
आलंिक रोजगारीमा रिलमक काय्नरत ्छ्न ्वा ्ैछ्न्न ्? भएमा ऐ्नको 
दफा ५ ्वमोलजम सलु्विा त्था सामालजक सरुक्षा प्दा्न गररएको ्छ 
्ैछ्न ?

७ ए्ैनको दफा २८ ्वमोलजम रिलमकिाई दलै्नक ८ घणटा र सप्ताहमा 
४८ घणटा भनदा्वढी काममा िगाउ्ने गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 

८
५ घणटा काम गरे पल्छ आिा घणटा ल्वरिामको समय लद्ेन गररएको 
्छ ्वा ्ैछ्न ? काय्न समय भनदा बलढ काम गरेमा दफा ३१ बमोलजम 
ओभर टाइम लद्ेन ्वा सलु्विा लद्ेन प््वनि गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

९
मलहिािाई सयु्नसत पल्छ ्वा सयूकोदय अलघको समयमा काममा 
िगाउदा ऐ्नको दफा ३३ र ल्नयमा्वलिको ल्नयम १० बमोलजम 
यातायात र सरुक्षाको प््वनि गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

१० नय्ूनतम पारररिलमक भनदा कम हु्ेन गरी कु्ैन रिलमकिाई 
पारररिलमकिाई कु्ैन रिलमकिाई प्दा्न गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

११
प्लतष्ठा्नको औसत मालसक पारररिलमक दर कलत हो ? (आिारभतु 
पारररिलमक , भतिा र सलुबिा सलहतको औसत अकं ्ैन उलिेि ग्नने 
।)

१२ ऐ्नको दफा ३६ बमोलजमको ्वालष्नक तिब बलृद्ध ( ग्े्ड ) लद्ेन 
गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 

१३ पारररिलमक भतुिाल्नको अ्वलिको अनतर एक मलह्ना भनदा बलढ ्छ 
्वा ्ैछ्न ? ्छ भ्ेन कारण उलिेि ग्नने ।

१४ ऐ्नको दफा ३७ ्वमोलजम िा्ड्नप्व्न िि्न रिलमकिाई प्दा्न ग्नने 
गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?
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क्र. 
सं. प्लत्वेद्नमा समा्वेि हु्न ुप्नने ल्वषयहरु

पाि्ना भएको ्छ ्ैछ्न । 
प्लतष्ठा्नसंग सम्वलनित 
्नभएमा असम्वलनित 

भ्नी िेख्ेन ।

कै
लफ

यत

१५ ऐ्नको पररच्ेछद ९ ्वमोलजम ल्नम्न ल्वदाहरु रिलमकिाइ कलत लद्न 
लद्ेन गररएको ्छ ?
साप्तालहक ल्वदा
सा्व्नजल्नक ल्वदा
घर ल्वदा ्वा ्वालष्नक ल्वदा
ल्वरामी ल्वदा
प्सलुत ल्वदा
प्सलुत सयाहार ल्वदा
कृया ल्वदा
सट्ा ल्वदा

१६

ऐ्नको दफा ५२ ्वमोलजम प्तयेक रिलमकिाइ ( ल्नयलमत रोजगारी, 
काय्नगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आलंिक समयको रोजगारी 
र आकलसमक रोजगारीमा काम ग्नने ) संियकोष ्वा सामालजक 
सरुक्षाकोषमा रकम जममा ग्नने गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? जममा ्नगरेको 
भए सो रकम कहाँ प्योग गररएको ्छ ििुाउ्ेन । 

१७

ऐ्नको दफा ५३ ्वमोलजम प्तयेक रिलमकिाई ( ल्नयलमत रोजगारी, 
काय्नगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आलंिक समयको रोजगारी 
र आकलसमक रोजगारीमा काम ग्नने ) उपदा्न ्वापत सामालजक 
सरुक्षाकोषमा रकम जममा ग्नने गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? सामालजक 
सरुक्षाकोषमा जममा ्नगरेको भए सो रकम कहाँ प्योग गररएको ्छ 
ििुाउ्ेन ।

१८ ऐ्नको दफा ५४ बमोलजम औषलि उपिार ल्वमा गररएको ्छ ्वा 
्ैछ्न ? 

१९. ऐ्नको दफा ५५ ्वमोलजम ज्ुनसकैु प्कारको दघु्नट्ना समट्े्ेन गरर 
ल्वमा गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

२०. रिलमक आपलुत्नकता्न माफ्न त रिलमक काय्नरत ्छ्न ््वा ्ैछ्न्न ्? 
लत रिलमक आपलुत्नकता्न कमप्नीिे ऐ्नको दफा ५९ बमोलजम अ्नमुलत 
लिएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? अ्नमुतीलिएको भए अ्नमुलत ्नमबर  र लमलत
आपलुत्नकता्न माफ्न त काय्नरत रिलमकिे नय्ुनतम पारररिलमक, सलु्विा 
त्था ऐ्न त्था ल्नयमा्विी ्वमोलजमको नय्ुनतम सतर प्ाप्त भएको ्छ 
्वा ्ैछ्न ? यसको ल्नयलमत अ्नगुम्न गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 
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क्र. 
सं. प्लत्वेद्नमा समा्वेि हु्न ुप्नने ल्वषयहरु

पाि्ना भएको ्छ ्ैछ्न । 
प्लतष्ठा्नसंग सम्वलनित 
्नभएमा असम्वलनित 

भ्नी िेख्ेन ।

कै
लफ

यत

ऐ्नको दफा ६८ ्वमोलजम सरुक्षा र स्वासथय ल्नलत तजु्नमा गरी 
काय्नन्वय्न गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 

२१. ऐ्नको दफा ७४ बमोलजम सरुक्षा र स्वासथय सलमलत गठ्न भ ै ल्नयलमत 
रुपमा ्वैठक त्था ल्नण्नय हु्ेन गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? 

२२. ऐ्नको दफा १०८ बमोलजम प्लतष्ठा्निे आनतररक वय्वस्थाप्नको 
िालग ल्वल्नयमा्वलि ब्नाएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?  

२३
ल्वल्नयमा्वलि रिम काय्नियमा दता्न ग्नने र रिलमकिाई ल्वतरण 
गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ? रिम काय्नियमा दता्न भएमा दता्न लमलत र ्नमबर 
उलिेि ग्नने ।

२४
ऐ्नको दफा १११ ्वमोलजम प्लतष्ठा्नमा रिम समबनि सलमलत गठ्न 
गरर ल्नयलमत रुपमा ्वैठक हु्ेन गरेको ्छ ्वा ्ैछ्न ? आल्थ्नक ्वष्नमा 
अलनतम पटक ्वैठक भएको लमलत उलिेि ग्नने ।

२५ ऐ्नको दफा ११२ ्वमोलजम काय्न समपाद्न मलुयांक्न प्णािी िाग ु
गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

२६
ऐ्नको दफा ११३ ्वमोलजम वयलतिगत माग दा्वी पेि भए ्वा भए्न्न 
? माग दा्वी पेि भएकोमा कलत्वटा दा्वी वय्वस्थापकसंगको 
्छिफिबाट समािा्न भए ? संखया उलिेि ग्नने ।

२७ यो आल्थ्नक ्वष्नमा सामलुहक माग दा्वी पेि भयो ्वा भए्न ?

२८ मागपत्र पेि भएको भए कलहिे पेि भएको ल्थयो ? लमलत उलिेि 
ग्नने ।
्वाता्न जारर रहकेो ्वा सम्झौता भ ैसकेको भए अ्वस्था उलिेि ग्नने 
। सम्झौता भएको भए सम्झौताको लमलत । सामलुहक सौदा्वाजीको 
क्रममा ह्डताि ्वा तािा ्वनदी भयो भए्न ? अनय कु्ैन उलिेि ग्नु्न 
प्नने कुरा भए सो वयहोरा । रिम ऐ्न ्वमोलजम भएको सम्झौता, ल्नण्नय 
्वा फैसिा काया्नन्वय्न हु्न बालक ्छ ्वा ्ैछ्न ?

२९ रिम ऐ्न बमोलजमको सम्झौता, ल्नण्नय ्वा फैसिा काय्नन्वय्न हु्न 
बाकी ्छ ्वा ्ैछ्न ? भएमा कलहिे समम काया्नन्वय्न हुन्छ ििुाउ्ेन ।

  
योगदा्नमा आिाररत सामालजक सरुक्षा ऐ्न २०७४,

योगदा्नमा आिाररत सामालजक सरुक्षा ल्नयमा्विी २०७४
१ सामालजक सरुक्षा कोषमा पंलजकरण भएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?
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२ सामालजक सरुक्षाकोषमा योगदा्न जममा ग्नने गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

बोनस ऐन २०३०, बोनस मनयिथािमि २०३९
१ प्लतष्ठा्निे बो्नस ऐ्न २०३० ्वमोलजम बो्नस ल्वतरण ग्नु्न प्छ्न ्वा 

पददै्न ।
२ ्वो्नस ल्वतरण ग्नु्न प्नने भए सो ्वमोलजम ल्वतरण गररएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?
३ गत आल्थ्नक ्वष्नको बो्नस ल्वतरण ग्न्न बाकी ्छ ्वा ्ैछ्न ?

टे््ड युमनयन ऐन २०४९ ि्था टे््ड युमनयन मनयिथाििी २०५०
१ प्लतष्ठा्नमा प्लतष्ठा्न सतरको टे््ड यलु्नय्न स्थाप्ना भएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?
२ आलिकारीक टे््ड यलु्नय्नको ल्न्वा्नि्न भएको ्छ ्वा ्ैछ्न ?

अनय मबरयहर : प्रमिष्थानिे आिशयक मबरय ्प गन्ष सकने
१ वय्वसाय जनय सरुक्षा र स्वासथय ल्नलत िाग ूभए ्नभएको ? अल्डट ग्नने ्ुछटै 

वय्वस्था ्छ ्वा ्ैछ्न ?

सु् थार गनु्षपनने मिरयहरिथा सझुथाि भए उलिेख गनने
१
२
३

ल्व्वरण भ्ननेको ्नाम  :  ल्व्वरण स्वीकृत ग्ननेको ्नाम :
पद :   पद :
हसताक्षर  :  हसताक्षर :
लमलत :   लमलत :

आज्ािे
अल्नि पौ्ेडि

प्मिु प्िासकीय अलिकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे पशुपनछी मबकथास कथाय्षक्ि सञचथािन 
कथाय्षमबम् २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथाि सिीकृि मिमिः २०७७।०९।२० गिे

प्रसिथािनथा : 
मिुकुको अ्थ्नतनत्रमा महत्वपणू्न योगदा्न ओगटेको पिपुाि्न बय्वसायिाई बय्वलस्थत, मया्न-

लदत एबं बया्वसालयक ब्नाउद ैस्वच्छ, स्वसथय एबं गणुसतरीय पिपुन्छीजनय उतपाद्नहरु आम उपभोतिा 
समक्ष सहज रुपमा पगु्न सक्ेन बाताबरण रिजृ्नाका िागी स्था्नीय सरकार, बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको 
बालष्नक ्नीलत त्था काय्नक्रममा बय्वस्था भए बमोलजम बदु्धभलूम  ्नगरपालिका मातहत रहकेो पि ुसे्वा 
िािाबाट सञिाि्न हु्ेन पिपुन्छी लबकास समबनिी काय्नक्रमहरु प्भा्वकारी रुपमा काया्नन्वय्न ग्न्न 
बदु्धभलूम  ्नगरपालिकािे स्था्नीय सरकार सनिाि्न ऐ्न २०७४ को दफा ११ अनतग्नतको काय्नहरुको 
िालग दफा ११ को उपदफा (६) त्था १०२ को त्था बदु्धभलुम ्नगरपालिकाको प्िासकीय काय्नल्वलि 
ल्नयलमत ग्नने ऐ्न २०७५ ्वमोलजम पिपुंनक्षी ल्वकाि काय्नत्रम सनिाि्न काय्नल्वलि २०७७ काय्नपालि-
काबाट पाररत गरी राजपत्रमा प्काि्न भएपल्छ िाग ुहु्ेन ्छ ।

पररचछेद – १
प्रथारममभक

१. समंक्प्त नथाि र प्रथारमभ : (१) यस काय्नलबलिको ्नाम “पशुपनछी मबकथास कथाय्षक्ि सञचथािन 
कथाय्षमबम्,२०७७” रहकेो ्छ ।
 (२) यो काय्नलबलि तरुुनत प्ारमभ हु्ेन्छ ।
 (३) यो काय्नलबलि बदु्धभलूम  ्नगरपालिका भर िाग ूहु्ेन्छ ।
२. पररभथारथा : लबषय ्वा प्सङ्गिे अकको अ्थ्न ्निागेमा यस काय्नलबलिमा :–

(क) “नगरपथामिकथा” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकािाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ि) “शथाखथा” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको पि ुसे्वा िािािाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ग) “नगर प्रिुख” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको ्नगर प्मिु िाई सम्झ्न ुप्छ्न ।

भथाग -२
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(घ) “नगर उप प्रिुख” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको ्नगर उप प्मिु िाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(्ड.) “प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि” भन्नािे बदु्धभलूम ्नगरपालिका ्नगर काय्नपालिकाको प्मिु 

प्िासकीय अलिकृत िाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ि) “शथाखथा प्रिुख” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिका अन्तगत रहकेो पि ुसे्वा िािाको प्मिु 

िाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(्छ) “पशु मबकथास कथाय्षदि” भन्नािे बदु्धभलूम ्नगरपालिका लभत्र पि ुलबकास समबनिी अ्वशयक 

ल्नलत,िाका,काय्नक्रमको िाका त्था समपणू्न लक्रयाकिापहरुको ल्नक्यौिता काय्नन्वय्न सह-
जीकरण र पषृ्ठपोषण प्योज्नका िागी गठ्न भएको ्नगर प्मिुको संयोजकत्वमा ल्वलभन्न क्षेत्र 
त्था िािाको प्मिु सा्ैथ प्लतल्नलि सदसय रहकेो सलमलतिाई सम्झ्न ुपद्न्छ । 

(ज) “िुलयथंाकन ि्था अनुगिन समिमि” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकामा पि ुलबकास काय्नको 
लबलभन्न अ्नदुा्न समबनिी काय्नक्रमको स्थिगत अ्नगुम्न , मलुयांक्न त्था भमुता्नी लसफाररस 
ग्न्नको िागी गठ्न भएको  मलुयांक्न त्था अ्नगुम्न सलमलत िाई सम्झ्न ुप्छ्न ।

(्झ) “ि्डथा कथायथा्षिय” भन्नािे बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको ्व्डा काया्नियहरुिाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ञ) “मबशेरज्” भन्नािे कमतलमा पि ु लिलकतसा, पि ु लबज्ा्न र मतसय लबज्ा्न/अक्वाकलिर 

लबषयमा स्नातक उलतिण्न गरेको बयलतििाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ट) “प्रथामबम्क” भन्नािे पि ुलबज्ा्न लबषयमा कमतीमा कभभ ््वा सो सरह उतिीण्न गरेको बयलतििाई 

सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ठ) “कथाय्षयोजनथा” भन्नािे सहकाय्नमा काय्नक्रमहरु सञिाि्न ग्न्नको िागी सा्झदेारिे पेि गरेको 

लबसततृ लक्रयाकिाप, िागत, समय, स्था्न र लजमम्ेवारी सलहतको प्सता्व्ना सम्झ्न ुप्छ्न ।
(्ड) “फथाि्ष” भन्नािे बय्वसालयकरुपमा पिपुन्छी/मतसय पाि्न गरेको स्था्न र संरि्नािाई सम्झ्न ु

प्छ्न ।
(ढ) “चयथापकिर” भन्नािे सकेुको ्वा हररयो घांस िाई टुक्रा पा्नने स्वािालित ्वा मा्न्व द्धारा 

सञिालित मलेि्न सम्झ्न ुप्छ्न ।
(ण) “पशुपनछी ि्था ितसय” भन्नािे गाई/गोरु, भसैी/रांगा, भ्ेडा/बाख्ा, बंगरु/संगरु, हांस/कुिरुा, 

घो्डा, मा्छा  र जंगिी ज्ना्वर सम्झ्न ुप्छ्न ।
(त) “दुगद् सकंिन केनद्र” भन्नािे दिु संकि्न, भण्डारण र लबक्री लबतरणको िागी बजारीकरण 

ग्नने संस्थािाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(्थ) “्ेडरी पसि” भन्नािे स्वच्छ, स्वसथय एबं गणुसतरीय दिू त्था दगुद्जनय पदा्थ्नहरु लबक्री ग्नने 

गरी स्थाप्ना भएको पसि सम्झ्न ुप्छ्न ।
(द) “िथास ुपसि” भन्नािे स्वच्छ, स्वसथय एबं गणुसतरीय मास ुत्था मासजुनय उतपाद्नहरु लबक्री  

लबतरण ग्नने उद्शेयिे ल्नयमा्नसुार दता्न भई स्थाप्ना भएको पसि सम्झ्न ुप्छ्न ।
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(ि) “कृरक” भन्नािे पिपुन्छी त्था मतसय पाि्न ग्नने लकसा्न सम्झ्न ुप्छ्न ।
(्न) “सिुह” भन्नािे पिपुन्छी त्था मतसय लबकास काय्नक्रम संञिाि्नका िागी इच्ुछक कृषकहरु  

भिेा भई गठ्न भएको कृषकको समहुिाई सम्झ्न ुप्छ्न ।
(प) “सथाझेदथार” भन्नािे पिपुन्छी त्था मतसय लबकास समबनिी काय्नक्रम सहकाय्नमा संञिाि्न ग्न्न  

इच्ुछक कृषक/समहु/सलमलत/सहकारी/ल्नजी फाम्न समतेिाई ्न ज्नाउंद्छ ।
(फ) “सथाझेदथारी” भन्नािे काय्नक्रम सञिाि्न ग्नने ल्नकाय र पिपुन्छी त्था मतसय लबकास काय्नक्रम 

सञिाि्नका िागी इच्ुछक सा्झदेार संगको सहकाय्निाई ्न ज्नाउंद्छ ।
(ब) कोमभ्ड प्रभथामिि  : कोलभट प्भाल्वत भन्नािे ल्वश् वयापी रुपमा फैलिएको रोग जसको 

कारणिे बैदिेीक रोजगारीमा ल्वदिे त्था भारतमा गई हाि रोजगार गमुाएका ्वेरोजगार पि-ु
पािक कृषकिाइ सम्झ्न ुपद्न्छ । 

(भ) भयथामकशनेिर : भयालकि्ेनटर भन्नािे यस बदु्धभलुम ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कु्ैन पल्न समयमा 
पिमुा दलेि्ेन माहामारी रोग ल्नयनत्रणका िागी आ्वशयाकता अ्नसुार ल्नलचित समयका िागी 
पररिाि्न गरी्ेन प्ाइभटेपाराभटे त्था ग्ालमण पिसु्वासथय काय्नक्रता्निाई सम्झ्न ुपद्न्छ ।

३. उदे्दशय : यस काय्नलबलिका उद्शेय दहेाय बमोलजम रहकेा ्छ्न ्:–
(क) बदु्धभलूम  ्नगरपालिका अन्तगत रहकेो पि ुसे्वा िािाबाट सञिाि्न हु्ेन पि ुलबकास समबनिी 

काय्नक्रमहरुिाई प्भा्वकारी ढङ्गिे सञिाि्न ग्नने,
(ि) उतपाद्न त्था उतपादकत्व बलृद्ध गरी आय आज्न्न र पोषण सरुक्षामा सहयोग पयुा्नउ्ेन,
(ग) पिपुन्छीहरुको बय्वसालयक फाम्न बय्वस्थाप्नबाट स्वसथय, स्वच्छ पि ुत्था पिजुनय उतपाद्न 

बलृद्धगरी उपभोतिा समक्ष पयुा्नउ्न असि बय्वस्थाप्न अभयासिाई प्ोतसाह्न ग्नने,
(घ) अ्नदुा्न लबतरण ्नीलतिाई प्लक्रयामिुी बाट पररणाममिूी तफ्न  िैजा्ेन,
(्ड.) पिपुन्छी त्था पिपुन्छीजनय पदा्थ्न उतपाद्निाई बजारीकरण त्था लबलबिीकरणमा जो्ड लददैं 

मलूयरििृिंामा जो्ड लद्ेन,
(ि) बय्वसालयक उन्नत गाई/भसैी फाम्नहरुको लबसतार र लबकास जो्ड लददैं दिु उतपाद्न गरी 

्नगरपालिकािाई  दिुमा आतम ल्नभ्नर ब्नाई दिु ल्नया्नतयोगय ब्नाउ्न जो्ड लद्ेन 
                                     

पररचछेद —२
नगरसिरीय पशु मबकथास कथाय्षदि समबन्ी बयिस्था

४. नगरसिरीय पशु मबकस कथाय्षदि समबन्ी बयिस्था :
     ४.१ नगरसिरीय पशु मबकथास कथाय्षदि :  यस काय्नलबलि बमोलजम पि ुसे्वा समबनिी काय्नक्रम
       संिाि्नको िागी ्नीलतगत बय्वस्था त्था समसया समािा्न समबनिमा आ्वशयक ल्नदनेि्नका सा्ैथ 
पि ुलबकास समबनिी लबलभन्न  लक्रयाकिापहरु संिाि्नको  िागी दहेाय बमोलजमको ्नगरसतरीय  पि ु
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लबकास काय्नदि गठ्न हु्ेन्छ ।
•	 ्नगर प्मिु संयोजक 
•	 प्मिु प्िासकीय अलिकृत   सदसय
•	 संयोजक /सदसय  सदसय
•	 िािा प्मिु - कृलष लबकास िािा,   सदसय
•	 िािा प्मिु पि ुसे्वा िािा  सदसय 
•	 प्ालबलिक कम्निारी - पि ुसे्वा िािा   सदसय सलि्व

आ्वशयकता अ्नसुार ज्नप्लतल्नलि  कम्निारी  त्था ल्वज्िाई आमनत्रण ग्ेन सलक्ेन ्छ ।

४.२) नगरसिरीय पशु मबकथास कथाय्षदिको भूमिकथा र मजमिेिथारीहर :   
•	 ्नगरसतरमा पि ु लबकास संग समबलनित सरकारी/गैर सरकारी ल्नकायहरु बीि समन्वय गरी 

एकीकृत पि ुलबकासका काय्न योज्ना ब्नाउ्ेन ।
•	 काय्नक्रममा ररतिता र दोहोरोप्ना हटाउ्नको िागी समन्वयातमक लहसाबिे काय्नक्रम काया्न-

न्वय्न गराउ्ेन ।
•	 ्नगरसतरमा पि ुलबकास समबनिी समभाबय काय्नक्रमहरुको पलहिा्न गरी योज्ना तजु्नमा ग्न्न 

सहयोग ग्नने ।
•	 ्नगरसतरमा संिालित पि ुलबकास काय्नक्रमहरुको सपुरर्वेक्षण ग्नने ।
•	 भरैहकेो र योज्ना तजु्नमा गररएको पि ुसे्वा समबनिी काय्नक्रमहरु सफि भएका काय्नक्रम ए्ंव 

समासया लबशे्षण आलद ग्नु्नको सा्ैथ समसया समािा्नका िागी आ्वशयक कदम उठाउ्ेन ।
•	 आ्वशयकता र परर्वलत्नत पररलस्थलत अ्नसुार ्नीलतगत वया्वस्थाप्न काय्न ग्नने ।

(४.३)  नगरसिरीय पशु मबकथास कथाय्षदिको बैठक :   ्नगरसतरीय पि ुलबकास काय्नदिको बैठक  
आ्वशयकता अ्नसुार बस्ेन्छ र समय अ्विी तोलक सपष्ट काय्नक्रम योज्ना तजु्नमा ग्नने्छ । तर यसतो बैठक 
कमतीमा प्तयेक ४ मलह्नामा एक पटक बस्न ुअल्न्वाय्न हु्ेन्छ ।

( ४.४)  कथाय्षक्िको  अनुगिन ि्था िुलयथंाकन समिमि : 
(१) पि ु ल्वकाि समबलनि सनिािा्नमा रहकेा योज्ना त्था काय्नक्रमहरु अ्नगुम्न , मलुयांक्न 
उपप्मिुको अधयक्षतामा का्न्ुन ्वमोलजम गठीत सलमलतबाट हु्ेन ्छ । 
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पररचछेद - ४
वयिसथामयक पशुपनछी फथाि्ष दिथा्ष कथाय्षक्ि सञचथािन मबम् :

५.पररचय
      ्ेनपािको कुि ग्ाहस्थ उतपाद्नको कररब १२ प्लतित र कृलष क्षेत्रको कुि ग्ाहस्थ उतपाद्नको ३२ 
प्लतित योगदा्न रहकेो पि ुउतपाद्न क्षेत्र ल्न्वा्नहमलुि बाट लबसतारै बयाबसालयककरण हुद ैगई रहकेो 
पररपे्क्षमा यस क्षेत्रको पिपुाि्न बया्वसायिाई ्ैन प्लतसप्लि ब्नाउ्न आबशयक ्छ । यस बदु्धभलूम  ्नग-
रपालिकामा बया्वसालयक पिपुाि्न गरी दिु,मास ुर अण्डा उतपाद्नको िागी प्िरु समभाब्ना भएको 
ठाउँ हु्नकुो सा्ैथ यस ्नगरपालिकामा बढ्दो ज्नसंखया ए्ंव िहरीकरणिे गदा्न दिु , दिु जनयपदा्थ्न त्था 
मास ुर अण्डाको माग बढ्द ैगईरहकेो र ्नगरपालिका को पि ुउतपाद्नको क्षेत्रमा आतम ल्नभ्नर हु्ेन िक्ष 
अ्नरुुप दिु मास ुर अण्डा उतपाद्न िाई बया्वलस्थत ग्न्नको िागी कृषकहरुिे वयालतिगत त्था समहुगत 
रुपमा पाि्न गरी रहकेो गाई,भसैी, भ्ेडा,बाख्ा,बंगरु कुिरुा त्था मतसय पाि्न बया्वसायमा आिलु्नक 
प्लबलिको प्योग माफ्न त बढी प्लतसप्लि ब्नाउ्नको िागी बदु्धभलूम ्नगरपालिकािे ल्नलचित मापदण्ड-
को आिारमा गाई,भसैी, भ्ेडा,बाख्ा,बंगरु कुिरुा त्था मतसय पाि्न फाम्नहरुिाई ्नगरपालिकामा दता्न 
अलभिेलिकरण गरी सरि,पारदिमी,प्भाबकारी र बया्वलस्थत रुपमा संिाि्न ग्न्नको िागी यो “काय्न-
लबलि तयार गरीएको ्छ ।

६.उदे्दशय :– यस काय्नल्वलिको उद्शेय दहेाय बमोलजम रह्ेन ्छ :
क) पिपुन्छी पाि्न बयाबसायिाई आिलु्नकरण त्था बया्वसालयकरण ग्नने ।
ि) पिपुन्छी  बया्वसायको  उतपाद्न िागत घटाउ्न सहयोग  पयुा्नउ्ेन ।
ग) पिपुन्छी पाि्न बया्वसायको गणुसतरमा सिुार लयाउ्ेन ।
घ) परमपरागत ििैीको पिपुन्छी पाि्न िाई बयबलस्थत फाम्नका रुपमा पररणत ग्न्न सहयोग पयुा्न-

उ्ेन ।
ङ) रोजगारीको अबसर रिजृ्ना ग्न्न सहयोग ग्नने ।
ि) स्वच्छ त्था सबस्थ दिु, मास ुत्था अण्डा उतपाद्न मा सहयोग पयुा्नउ्ेन ।
्छ) पिपुन्छी त्था पिजुनय बसतकुो उतपाद्न र उतपादकत्व बलृद्ध ग्न्न सहयोग ग्नने ।

७. वयिसथायीक पशुपनछी ि्था ितसय फथाि्ष दिथा्षको िमग्षकरण ि्था अमभिेखीकरण प्रकृयथा :
क) बया्वसालयक पिपुंक्षी फाम्न ( Commercial Livestock Farm ) को बगमीकरण :

समबलनित बदु्धभलूम  ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे ्नगरपालिका लभत्रका बया्वसालयक पिपुक्षी फा-
म्नहरुिाई दहेाय बमोलजमका तालिकामा प्सततु बगमीकरण अ्नसुार दता्न ग्नने ्छ ।
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१) बयाबसालयक गाई फाम्न :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण दिुाि ु(माउ )गाईको संखया कैलफयत
१ सा्ना ५ दलेि १० ्वटा
२ म्झौिा ११ दलेि २० ्वटा समम
३ ठूिा २१ भनदा माल्थ

२) बयथाबसथामयक भैसी फथाि्ष :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण दिुाि(ुमाउ) भसैीको संखया कैलफयत
१ सा्ना ५ दलेि १० ्वटा
२ म्झौिा ११ दलेि २० ्वटा समम
३ ठूिा २१ भनदा माल्थ

३) बयथाबसथामयक बथाख्था फथाि्ष :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण प्ज्न्न योगय माउ बाख्ाको संखया कैलफयत
१ सा्ना १५ दलेि २० ्वटा
२ म्झौिा २१ दलेि ४० ्वटा समम
३ ठूिा ४१ भनदा माल्थ

४) बयथाबसथामयक बंगुर फथाि्ष पथाठथापथाठी ि्था िथास ुउतपथादनको िथागी :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण पाठापाठी उतपाद्नको िागी माउ 

बंगरुको संखया
मास ुउतपाद्नको िागी 

बंगरुको संखया
१ सा्ना ५ दलेि १५ ्वटा १५ दलेि ४५ ्वटा
२ म्झौिा १६ दलेि ३० ्वटा समम ४६ दलेि ६० ्वटा समम
३ ठूिा ३१ भनदा माल्थ ६१ भनदा माल्थ

५) बयथाबसथामयक ितसय फथाि्षको िथागी :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण मा्छा फाम्नको िागी क्षेत्रफि कैलफयत
१ सा्ना ६ दलेि १० कठ्ा
२ म्झौिा ११ दलेि २० कठ्ा
३ ठूिा २१ कठ्ा दलेि माल्थ
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६) बयिसथामयक पनछी (ब्ोईिर/ िेय्षस/िमक्ष /हथँास) फथाि्ष को िथागी :
लस.्ंन. फाम्नको बलग्नकरण पंक्षीहरुको संखया कैलफयत
१ सा्ना २०० दलेि ५०० ्वटा
२ म्झौिा ५०१दलेि १००० ्वटा समम
३ ठूिा १००१ भनदा माल्थ

ख) बयथािसथामयक पशुपंक्ी फथाि्ष ( Commercial Livestock Farm ) को अमभिेखीकरण :
 बदु्धभलूम  ्नगरपालिका लभत्र संिाि्नमा रहकेो बय्वसालयक पिपुन्छी फाम्नहरु पालिका ्वा 
समबलनित ल्नकायमा दता्न भए पल्न यस ्नगरपालिकाको पि ुसे्वा िािाको अलभिेिीकरण 
लकताबमा दता्न गरी अलभिेिीकरण प्माण–पत्र प्दा्न गरर्ेन ्छ ।
 कमप्नी रालजष्टारको काया्नियमा दता्न भएको भए सो को प्माण–पत्रको फोटोकापी र अनय आ्व-
शयक कागजातहरु ।
 बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको उद्ोग िािा ्वा घरेि ुत्था सा्ना उद्ोग काया्नियमा दता्न भएको भए 
सो को प्माण–पत्रको फोटोकापी र अनय आ्वशयक कागजातहरु ।
 आनतररक राजस्व काया्नियमा दता्न भएको भए सो को प्माण–पत्रको फोटोकापी र अनय आ्व-
शयक कागजातहरु ।
 ्ेनपािी ्नागररकता प्माण–पत्रको फोटो कापी ।
 दफा ४ को (क र ि) अ्नसुारको कागजातहरु ।

ग) वय्वसालयक पिपुंक्षी फाम्नहरु दता्न/अलभिेिीकरण गदा्न अ्नसुिूीका फाराम ्ंन.९,१०,११,१२  र 
१३ अ्नसुार गरर्ेन ्छ ।

८. बयिसथामयक पशुपनछी फथाि्ष दिथा्ष गदथा्ष आिशयक पनने कथागजपत्रहर
क) बयिसथामयक गथाई/भैसँी/बथाख्था/बंगुर/िथाछथा फथाि्ष दिथा्ष को िथागी 

१.  ल्न्वेद्न ्था्न–१ (अ्नसुिूी–१/२ अ्नसुार)
२. ्ेनपािी ्नागररकताको प्लतलिपी ्था्न–१
३. िािपजुा्नको प्लतलिपी ्वा भा्डाको जगगा भएमा भा्डा सम्झौताको प्लतलिपी ्था्न–१
४. ्व्डा काया्नियको लसफाररस पत्र ्था्न–१
५. संलियारको मिूलुका ्था्न–१
६. हाि सािै लििकेो प्ोपाइटरको फोटो ्था्न–२
७. सा्झदेारीमा संिालित फाम्न भए सा्झदेारहरुको २/२ प्लत फोटो
८. पालिकामा फाम्न दता्न ्वा अलभिेिीकरण ्वापत लतरेको राजस्वको रसीद ्था्न—१
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ख) बयिसथामयक पनछी फथाि्ष दिथा्ष को िथागी
१. ल्न्वेद्न ्था्न–१
२. ्ेनपािी ्नागररकताको प्लतलिपी ्था्न–१
३. िािपजुा्नको प्लतलिपी ्वा भा्डाको जगगा भएमा भा्डा सम्झौताको प्लतलिपी ्था्न–१
४. ्व्डा काया्नियको लसफाररस पत्र ्था्न–१
५. संलियारको मिूलुका ्था्न–१
६. हाि सािै लििकेो प्ोपाइटरको फोटो ्था्न–२
७. सा्झदेारीमा संिालित फाम्न भए सा्झदेारहरुको २/२ प्लत फोटो
८. यस काय्नलबलिको पररच्ेछद ४ अ्नसुारको मापदण्ड परुा भएको प्माण हु्न ुप्नने )
९. िलिा िररदको बीिको प्लतलिपी ्था्न–१
१०. स्वासथय पररक्षण प्लत्वेद्नको प्लतलिपी ्था्न–१ (कुिरुाको हकमा)
११. पालिकामा फाम्न दता्न ्वा अलभिेिीकरण ्वापत लतरेको राजस्वको रसीद ्था्न—१

९. पनछी फथाि्ष सचंथािनको िथागी आिशयक िथापदण्ड :
१. फाम्न रालषट्य राजमाग्नबाट कलमतमा २०० लमटर टाढा हु्न ुप्नने्छ ।
२. रालषट्य राजमाग्नभनदा बाहकेको लजलिा सदरमकुाम जो््ड्ेन स्डकको हकमा १०० लमटर टाढा 

हु्न ु प्नने्छ । सो ्वाहकेका अनय स्डकको हकमा ५० लमटर टाढा हु्न ुप्नने्छ ।
३. फाम्न माल्नस बस्ेन घ्ना बसती (१५ घर िरुी) बाट कमतीमा १०० लमटरको दरुीमा हु्न ुप्नने्छ ।
४.दईु फाम्न बीिको दरुर कमतीमा १० लमटर हु्न ुप्नने्छ । जगगाका साँिबाट कमतीमा ५ लमटर ्छो्ेडर 

मात्र िोर ल्नमा्नण ग्नु्न प्नने्छ । 
५.फाम्नको ्नाम र ठेगा्ना उलिेि भएको फाम्नको ्वो्ड्न रालिएको हु्न ुप्नने्छ  ।
६. िोरको ढोकामा फूट ्वा्थ ्वा सपेि सप्ेको वय्वस्था गररएको हु्न ुप्नने्छ ।
७. प्योग गररएको सोतिर, पा्नी त्था अनय फोहर वय्वलस्थत रुपमा तह िगाउ्न ुप्नने्छ ।
८. मरेका पन्छी त्था संक्रलमत पदा्थ्नहरु माल्नसको स्वासथयमा असर ्नप्नने त्था  रोग ्नफैलि्ेन 

लकलसमिे  िोरबाट तरुुनत हटाई जैल्वक िा्डि ९ द्षयलय्नषअब लउषत ० मा रालि वय्वलस्थत 
रुपमा  तह िगाउ्न ुप्नने्छ ।

९. पन्छीहरुमा कु्ैन समयमा कु्ैन लकलसमको रोग दिेापरेमा समबलनित फाम्निल्निे रोगको सिू्ना 
्नगरपालिकाको  पि ुसे्वा िािामा त्था अनय समबलनित ल्नकायमा आ्वशयकता अ्नसुार 
जा्नकारी लद्न ुप्नने्छ । 
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पररचछेद - ५
एमककृि पशु सिथास्थय (बथाझोपन मनिथारण सिेि) मशमबर

१०. कथाय्षक्ि सचंथािन प्रमक्यथा : बदु्धभलूम  ्नगरपालिका अन्तगत रहकेो पि ुसे्वा िािािे यस ्नग-
रपालिका अन्तगतका ्व्डा काया्निय त्था अनय समबलनित ल्नकाय संग समन्वय गरी स्था्नीय आ्वशय-
कता त्था पि ुसे्वा प््वाहको क्षेत्रबाट टाढाको ्व्डाहरुमा एलककृत पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण 
लिलबर संिाि्न ग्न्न ्नगरपालिका लभत्रको स्था्न ्छ्नौट ग्न्न सक्ेन्छ ।
(२) पि ुसे्वा िािािे आफ्नो काय्न क्षेत्रमा ्नगरपालिका लभत्र आ्वशयकता अ्नसुार लिलबर संिाि्नको 
िागी स्था्न र लमलत तोलकएको सिू्ना जारी ग्नने्छ ।
(३) पि ुसे्वा िािािे लबिषेज् टोिी सलहत लिलबरका िागी आ्वशयक प्नने औषिी, िोप, उपकरण 
त्था अनय आ्वशयक सामग्ी तयारीको बय्वस्थाप्न ग्नने्छ ।
१०.१ खच्षको िथापदण्ड : (१) एलककृत पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण लिलबर काय्नक्रमको 
िि्नको मापदण्ड दहेाय बमोलजम हु्ेन्छ ।
क्र.सं. लक्रयाकिाप िागत
१ पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण लिलबर समबनिी 

पमपिेट/रिबय/रिबयदृषय/तिु त्था बया्नर ल्नमा्नण
स्वीकृत बालष्नक काय्नक्रम त्था 
बजेटको पररिी लभत्र रही बदु्धभलूम  
्नगरपालिका बाट स्वीकृत 
भएको तालिम, गोष्ठी िगाएतका 
काय्नक्रमहरुको आल्थ्नक ्नम्नस 
अ्नसुार हु्ेन्छ ।

२ औषिी, िोप त्था अनय सामग्ी बय्वस्थाप्न
३ लियापा्न िि्न
४ अस्थायी टे्लभज ल्नमा्नण त्था अनय िलजलसटक 

बय्वस्थाप्न
५ इनि्न/द.ैभ्र.भतिा
६ अ्नगुम्न त्था प्लत्वेद्न िि्न 
७ ल्वल्वि िि्न 

(२) लिलबर संिाि्नका समपणू्न लक्रयाकिापहरु स्वीकृत बजेटको पररलि लभत्र रही संिाि्न ग्नु्न प्नने्छ 

(३) एलककृत पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण लिलबर संिाि्न ग्न्न जा्ेन कम्निारीहरुको दलै्नक 
भ्रमण भतिाको बय्वस्था प्िलित आल्थ्नक ऐ्न अ्नसुार हु्ेन्छ ।
४) आ्वशयकता अ्नसुार  एलककृत पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण लिलबर संिाि्न ग्न्न ल्वषय 
ल्विषेज्को अनय ल्नकायबाट वय्वस्था ग्न्न सक्ेन ्छ । 



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक १०                 मिमि ः िाघ ४ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 77

पररचछेद — ५
आनिरीक ि्था िथाह्य परजीमब मनयनत्रण मशमबर :

११. कथाय्षक्ि सचंथािन प्रमक्यथा : (१) बदु्धभलूम  ्नगरपालिका अन्तगत रहकेो पि ुसे्वा िािािे यस 
्नगरपालिका अन्तगतका सबै ्व्डा काया्नियहरु संग समन्वय गरी स्थिगत से्वा प््वाह ग्न्नको िागी  
्व्डाहरुमा आनतरीक त्था ्वाहय परजीलब ल्नयनत्रण लिलबर संिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ ।
(२) पि ुसे्वा िािािे आफ्नो काय्न क्षेत्रमा ्नगरपालिका लभत्रका प्तयेक ्व्डाहरुमा बष्नमा १ पटक 
परजीलब  ल्नयनत्रण लिलबर संिाि्नको िागी स्था्न र लमलत तोलकएको सिू्ना जारी ग्नने्छ ।
(३) पि ुसे्वा िािािे लबिषेज् टोिी सलहत लिलबरका िागी आ्वशय प्नने औषिी, उपकरण त्था अनय  
आ्वशयक सामग्ी तयारीको बय्वस्थाप्न ग्नने्छ ।
११.१ िि्नको मापदण्ड : (१) आनतरीक त्था ्वाहय परजीलब ल्नयनत्रण लिलबर काय्नक्रमको िि्नको 
मापदण्ड दहेाय बमोलजम हु्ेन्छ ।
क्र.सं. लक्रयाकिाप िागत
१ परजीलब ल्नयनत्रण लिलबर समबनिी पमपिेट/रिबय/

रिबयदृषय/तिु त्था बया्नर ल्नमा्नण
स्वीकृत बालष्नक काय्नक्रम त्था 
बजेटको पररिी लभत्र रही बदु्धभलूम  
्नगरपालिका बाट स्वीकृत 
भएको तालिम, गोष्ठी िगायतका 
काय्नक्रमहरुको आल्थ्नक ्नम्नस 
अ्नसुार हु्ेन्छ ।

२ औषिी त्था अनय सामग्ी बय्वस्थाप्न
३ लियापा्न िि्न
४ अनय िलजलसटक बय्वस्थाप्न
५ इनि्न/द.ैभ्र.भतिा
६ अ्नगुम्न त्था प्लत्वेद्न िि्न 
७ ल्वल्वि िि्न 

जममा

(२) लिलबर संिाि्नका समपणू्न लक्रयाकिापहरु स्वीकृत बजेटको पररलि लभत्र रही संिाि्न ग्नु्न प्नने्छ 

(३) परजीलब ल्नयनत्रण लिलबर संिाि्न ग्न्न जा्ेन कम्निारीहरुको दलै्नक भ्रमण भतिाको बय्वस्था प्िलित 
आल्थ्नक ऐ्न अ्नसुार हु्ेन्छ ।

४) आ्वशयकता अ्नसुार  एलककृत पि ुस्वासथय त्था बा्झोप्न ल्न्वारण लिलबर संिाि्न ग्न्न ल्वषय 
ल्विषेज्को अनय ल्नकायबाट वय्वस्था ग्न्न सक्ेन ्छ । 
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पररचछेद– ७
दु् उतपथादनकथा िथागी गथाई/भैसी फथाि्ष मिकथास ि्था प्रिद्धन (७५ प्रमिशि अनुदथान ) कथाय्ष-

क्ि सञचथािन मबम् :

१२) दु् उतपथादनकथा िथागथाी गथाई/भैसी फथाि्ष मिकथास ि्था प्रिद्धन कथाय्षक्ि सञचथािन प्रकृयथा : 
दिु उतपाद्नका िागाी गाई/भसैी फाम्न ल्वकास त्था प््वद्ध्न काय्नक्रम सञिाि्न प्कृया दहेाय बमोलजम 
हु्ेन्छ । 
क) कथाय्षक्िको अिम् : काय्नक्रमको अ्वलि बढीमा एक आल्थ्नक ्वष्न को हु्ेन्छ । तयसपल्छ समब-
लनित पि ुसे्वा िािािे आफ्नो ल्नयलमत काय्नक्रम अनतग्नत वय्वसालयक ल्नजी फाम्न/समहु/सलमलत/ 
सहकारीहरुिाई गाई/भसैी फम्नहरुका िालग प्ाल्वलिक से्वा टे्वाका काय्नक्रम समा्वेि गरी संिाि्न 
ग्न्न सक्ेन ्छ त्था काय्नल्वलि समसोि्न भएको हकमा सोही ्वमोजीम अनय्था यही काय्नल्वलि अ्नरुुप 
आगामी आ.्व.हरुमा पल्न काय्नक्रम सनिाि्न हु्ेन ्छ ।
ख) कथाय्षक्िकथा िथामग के्त्र छनौिकथा आ्थारहर : वय्वसालयक गाईभैंसी पाि्नका िागी संभावय 
भएका क्षेत्रका तिु्नातमक रुपमा ्वढी ्वेरोजगार/अि्न्वेरोजगार र ्वैदलेिक रोजगारमा गएका ्वा ल्वद-े
िबाट फकने का क्षेत्रहरुिाई संभावयताको आिारमा बदु्धभलूम  ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािाको प्ा्थ-
लमलककरण सलहत ्छ्नौट ग्नने ्छ । फाम्नहरु बदु्धभलूम  ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािा ्वा समबलनित अनय 
ल्नकायमा अल्न्वाय्न रुपमा दता्न भएको हु्न ुप्नने्छ । 
ग) गथाई/भैसी फथाि्षको बमग्षकरण गथाई/भैसी फथाि्षिथाई ३ िग्षिथा मिभथाजन गररने छ । 

१) सा्ना गाई/भसैी फाम्न  : यस काय्नक्रमको िागी ५–१० ्वटा उन्नत त्था दिुाि ुगाई/भसैी पाि्न 
गरी वय्वसाय संिाि्न गरी रहकेो गाई/भसैी (्ेडरी) फाम्निाई माल्न्ेन ्छ । 

२) म्झौिा गाई/भसैी फाम्न : उन्नत त्था दिुाि ुगाई/भसैी ११ दलेि २० ्वटा समम पाि्न गरी वय्व-
साय संिाि्न गरी रहकेो गाई/भसैी फाम्निाई माल्न्ेन ्छ । 

३) ठुिा गाई/भसैी  फाम्न : उन्नत त्था दिुाि ुगाई/भसैी २१ भनदा मा्थी पाि्न गरर वय्वसाय संिाि्न  
गरी रहकेो गाई/भसैी फाम्नहरुिाई माल्न्ेन ्छ । 

घ) कथाय्षक्िकथा िथामग उपिब् गरथाईने सहयोग 
(१) ल्वगत ्वष्नहरुमा स्थाप्ना भ ैल्नयलमत रुपमा संिाि्नमा रहकेा बय्वसालयक उन्नत गाई/भसैी  फाम्न 
संिाि्न गरी रहकेो र गाई भसैी िरीद गरी ल्वमा गरीएका प्लत उन्नत गाई/भसैी फाम्नको  िालग बालष्नक 
काय्नक्रम बजेटमा स्वीकृत भएको रकम ७५ प्लतित अ्नदुा्न उपिबि गराइ्ेन ्छ । 
२ दिु उतपाद्नका िागाी गाई/भसैी फाम्न ल्वकास त्था प््वद्ध्न काय्नक्रममा गरी्ेन   कृयाकिापहरु : 

 गोठ ल्नमाण्न सिुार त्था फाम्न सरुक्षा (्वार बनदजे), जैल्वक सरुक्षा, आदी ।
 पि ुप्ज्न्न,् आहारा त्था  अनय वय्वस्थापकीय काय्न ( साढे/रांगो िरीद, ग्ाइन्डर, चयाफक-
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टर, काउमयाट, लमलक कया्न, वहीि बयारो) आदी । 
(३) ल्वगत ्वष्नहरुमा स्थाप्ना भ ैल्नयलमत रुपमा संिाि्नमा रहकेा ठुिा गाई/भसैी फाम्नमा उन्नतगाई/
भसैी २१ भनदा मा्थी पाि्न गरर वय्वसाय संिाि्न गरी रहकेो फारम््नहरुिाई यानत्रीकरणको िालग 
तपलििमा उलिेलित लक्रयाकिापहरु काया्नन्वय्न ग्न्न बालष्नक काय्नक्रम बजेटमा स्वीकृत भएको रकम 
७५ प्लतित अ्नदुा्न उपिबि गराइ्ेन ्छ ।प्सता्वकिे कमतीमा अ्नदुा्न रकम ्वरा्वरको २५ प्लतित 
रकम िगा्नी ग्नु्न प्नने ्छ ।
फाम्न यालनत्रकरण संग समबलनित कृयाकिापका िालग आ्वसयक मलेस्नरी औजारहरु : लमललकङ्ग 
मलेि्न/लमललकङ्ग पाि्नर/फ्डररफोरेज बिक मलेि्न/य.ूएम.एम.लब मलेि्न/ल्वद्तुीय लफ्डर/ लमलक कया्न/
साईिो लपट/ल्डप ्वेि, ल्डप बोररङ्ग/पाचिरुाईजर/लमलक ए्नािाईजर/लरिजर/लिलिङ्ग भयाट आदी ।
ङ) प्रसिथाि आवहथान : दिु उतपाद्नका िागी गाई/भसैी  फाम्न ल्वकास त्था प्बद्ध्नका िागी सा्झ-े
दारीमा सा्ना गाई/भसैी फाम्नहरु  ्वा म्झौिासतर  दिु उतपाद्नका िागाी गाई/भसैी फाम्न ल्वकाि त्था 
प््वद्ध्न काय्नक्रम ठुिा वय्वसालयक गाई/भसैी फाम्नमा  यालनत्रकरणका िालग बदु्धभलूम  ्नगरपालिकाको 
्वबसाइ्डमा १५ लद्ेन सिू्ना   प्कालित गरी प्सता्व आवहा्न गरी्ेन ्छ त्था ्व्डा काया्नियको सिु्ना 
पाटीमा टाँस गरी र अ्वशयकता अ्नससुार रेल्डयो त्था स्था्नीय प्त्रीका बाट सिु्ना प्काि्न गराई्ेन 
्छ । प्सता्व आवहा्नको सिू्ना अ्नसुिूी १ ्वमोलजम र आ्वेद्न ए्ंव उपिबि गराउ्न ुप्नने कागजातहरु 
अ्नसुिूी २ र ३ ्वमोलजम र काय्नयोज्ना अ्नसुिूी ४ ्वमोलज हु्न ुप्नने्छ । 
च) प्रसिथाि िूलयथंाकन : प्सता्व आवहा्न ्वमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुको दफा १२ (्ड.) 
बमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुिाई बदु्धभलूम  ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािा माफ्न त प्ा्थलमकीक-
रण गरर बदु्धभलूम  ्नगरपालिकामा पि ुसे्वा लबकास संग समबलनित गलठत काय्नदिमा पेि ग्नने ्छ ।  उति 
काय्नदििे  अ्नगुम्न प्ा्थलमकता मलूयांक्न त्था रायको आिारमा प्ुनराबिोक्न गरर ्छ्नौट ग्नने्छ । 
छ) मसफथाररस सथा् प्रथाप्त हुन आएकथा प्रसिथािहर बुद्धभूमि  नगरपथामिकथािथा पशु सेिथा मबकथास 
सगं समबमन्ि गमठि िूलयथंाकन समिमििे दफथा १२ (झ.) ििोमजिको ढथँाचथािथा िूलयथंाकन गरी 
छनौि गननेछ । 
ज) छनौि भएकथा वयिसथायीहरसगँ समझौिथा : बदु्धभलूम  ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे ्छ्नौट 
गररएका प्सता्वहरुिाई अ्नसुिूी ६ बमोलजमको लद्धपलक्षय  सम्झौता गराइ्ने ्छ । 
झ) िूलयथंाकनकथा आ्थारहर : प्सता्व मलुयांक्नका आिारहरु दहेाय अ्नसुार हु्ेन ्छ्न ्: 

क) काय्नक्रम काया्नन्वय्न स्थिको भौलतक पबूा्निारको अ्वस्था (१०)
ि) बय्वसाय समबनिी अ्नभु्व (५) 
ग) प्ालबलिक दक्षता/समबलनित लबषयको तालिम (५) 
घ) प्लत पि ुसंखया अङ्क २ का दरिे अलितिम (२०) 
्ड.) रोजगारीको अ्वस्था (५) 
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ि) बाताबरणीय उपयतुिता (५)
्छ) उतपालदत बसत(ु दिु )(१५)
ज) बया्वसालयक काय्न योज्नाको सपष्टता (१०) 
्झ) जैलबक सरुक्षाको बय्वस्थाप्न (१०) 
ञ) िलैक्षक योगयता (३) 
ट) बैदलेिक रोजगारीेबाट फकने का बेरोजगार वया्वसायी कृषक (१२)

ञ) ्छ्नौट भएका वय्वसायीिाई रकम उपिबि गराउ्ेन प्लक्रया दफा ११ (्छ) अ्नसुार ्छ्नौट  भएका 
दिु उतपाद्नका िागाी गाई/भसैी फाम्न ल्वकाि त्था प््वद्ध्न काय्नक्रम गाई/भसैी फाम्नहरुिाई दफा ११ 
(घ) बमोलजमकोे अ्नदुा्न रकम अ्नगुम्न त्था मलुयांक्न सलमलतको स्थिगत अ्नगुम्न पचिात काय्न 
समपन्न भएको लसफाररि सम्वलनित पि ुसे्वा िािा ्वाट प्ाप्त भए पल्छ ल्नजी  फाम्न/समहु /सलमलत/
सहकारीको िातामा अ्नदुा्न रकम उपिबि गराइ्न

पररचछेद– ८
चयथापकिर (चथारथा िेमसन) कथाय्षक्ि सञचथािन मबम् :

१३) चयथापकिर (चथारथा िेमसन) कथाय्षक्ि सञचथािन प्रकृयथा : बयसालयक गाई/भसैी (्ेडरी) फाम्नहरु-
मा  आहाराको समलुित उपयोग ग्न्न  चयापकटर (िारा मलेस्न) िरीद त्था ज्डा्नमा ७५ प्लतित  िागत 
सा्झदेारीमा यो काय्नक्रम सञिाि्न प्कृया दहेाय बमोलजम हु्ेन्छ । 
क) कथाय्षक्िको अिम् : काय्नक्रमको अ्वलि बढीमा एक आल्थ्नक ्वष्न को हु्ेन्छ संिोि्न भएको 
हकमा सोही बमलेजम र अनय्था यसै ्वमोलजम आगामी आ.्व. मा पल्न काय्नक्रम सनिाि्न हु्ेन ्छ । तय-
सपल्छ समबलनित पि ुसे्वा िािािे आफ्नो ल्नयलमत काय्नक्रम अनतग्नत उति काय्नको िालग प्ाल्वलिक 
से्वाका काय्नक्रम  समा्वेि गरी संिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
ख) कथाय्षक्िकथा िथामग के्त्र छनौिकथा आ्थारहर : वय्वसालयक गाई/भैंसी पाि्न भएको क्षेत्रका 
तिु्नातमक रुपमा ्वढी बय्वसालयक ्ेडरी फाम्नका क्षेत्रहरुिाई संभावयताको आिारमा बदु्धभलूम ्नगर-
पालिका पि ुसे्वा िािाको प्ा्थलमलककरण सलहत ्छ्नौट ग्नने ्छ । फाम्नहरु बदु्धभलूम ्नगरपालिका पि ु
से्वा िािा  ्वा समबलनित अनय ल्नकायमा अल्न्वाय्न रुपमा दता्न भएको हु्न ुप्नने्छ । 
ग) कथाय्षक्िकथा िथामग उपिब् गरथाईने सहयोग :– ल्वगत ्वष्नहरुमा स्थाप्ना भ ैसंिाि्नमा रहकेा 
बय्वसालयक गाई/भसैी फाम्नहरुमा  चयापकटर (िारा मलेस्न) िरीद त्था ज्डा्नाको िालग बालष्नक  का-
य्नक्रम बजेटमा स्वीकृत भएको रकम ७० प्लतित अ्नदुा्न उपिबि गराइ्ेन ्छ सा्ैथ प्सता्वकिे कमतीमा 
अ्नदुा्न रकम ्वरा्वरको ३० प्लतित रकम िगा्नी ग्नु्न प्नने ्छ ।
 लक्रयाकिापहरु चयापकटर (िारा मलेस्न) िरीद संग समबलनित काय्नहरुः 
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 उपयतुि गाई/भसैी फाम्नहरुको ्छ्नौट गरी कृषक सहभागी गराउ्ेन ।
 पि ुआहाराको समलुित उपयोगमा सहयोग ग्नने ।
 समय त्था रिमको बित हु्ेन ।
 पि ुआहाराको िागी सकेुको ्वा हररयो घांसको टुक्रा पा्नने काय्न संिाि्नमा सहज हु्ेन ।
 उतपाद्न िागत कम ग्न्न सलक्ेन ।

घ) प्रसिथाि आवहथान :  चयापकटर (िारा मलेस्न) िरीदको िालग स्था्नीय दलै्नक पलत्रका/ बदु्धभलूम 
्नगरपालिकाको ्वेबसाइ्डमा  १५ लद्ेन सिू्ना प्कालित गरी प्सता्व आवहा्न गरी्नकुा सा्ैथ्व्डा का-
या्नियको सिु्ना पाटीमा टाँस गरी्ेन ्छ । प्सता्व आवहा्नको सिू्ना अ्नसुिूी १ ्वमोलजम र आ्वेद्न 
ए्ंव उपिबि गराउ्न ुप्नने कागजातहरु अ्नसुिूी २ र ३ ्वमोलजम र काय्नयोज्ना अ्नसुिूी ४ ्वमोलजम 
हु्न ुप्नने्छ । 
ङ) प्रसिथाि िूलयथंाकन : प्सता्व आवहा्न ्वमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुको दफा १३ (घ) 
बमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुिाई बदु्धभलूम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािा माफ्न त प्ा्थलमलककरण 
गरर बदु्धभलूम ्नगरपालिकामा पि ुसे्वा लबकास संग समबलनित गलठत काय्नदिमा पेि ग्नने ्छ ।  उति 
सलमलतिे प्ा्थलमकता त्था रायको आिारमा प्ुनराबिोक्न गरर ्छ्नौट ग्नने्छ 
च) मसफथाररस सथा् प्रथाप्त हुन आएकथा प्रसिथािहरकथा बुद्धभूमि नगरपथामिकथािथा पशु सेिथा मबकथास 
सगं  समबमन्ि गमठि िूलयथंाकन समिमििे दफथा १३ (ज) ििोमजिको ढथँाचथािथा िूलयथंाकन गरी 
छनौि गननेछ । 
छ) िूलयथंाकन समिमिद्थारथा छनौि गरीएकथा प्रसिथािहरिथाई अनुसचूी ६ ििोमजि समझौिथा गरी 
अनुदथान रकि उपिब् गरथाईने छ । 
ज) िूलयथंाकनकथा आ्थार ि्था अंक भथारहर :

क) काय्नक्रम काया्नन्वय्न स्थिको भौलतक पबूा्निारको अ्वस्था (१०) 
ि) बय्वसाय समबनिी अ्नभु्व (५)
 ग) प्ालबलिक दक्षता/समबलनित लबषयको तालिम (५) 
घ) प्लत पि ुसंखया २ का दरिे अलितिम (२०) 
्ड.) उन्नत घाँस िलेत प्लत कठ्ा २ का दरिे अलितिम (१०) 
ि) बाताबरणीय उपयतुिता (५) 
्छ) दलै्नक दिु उतपाद्न अलितिम (१५) 
ज) बया्वसालयक काय्न योज्नाको सपष्टता (५) 
्झ) जैलबक सरुक्षाको बय्वस्थाप्न (१०) 
ञ) िलैक्षक योगयता (३) 
ट) बैदलेिक रोजगारीको फकने को बेरोजगार वया्वसायी कृषक (१२)
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झ) छनौि भएकथा वयिसथायीिथाई चयथापकिर  उपिब् गरथाउने प्रमक्यथा :  ्छ्नौट  भएका  बय्वसा-
यीिाई अ्नगुम्न त्था मलुयांक्न सलमलतको स्थिगत अ्नगुम्न पचिात बदु्धभलुम ्नगरपालिकाको िररद 
ऐ्न अ्नसुार सामाग्ी िररद गरी वया्वसायीिाई ल्वतरण ग्नने ्छ ।

पररचछेद– ९
सथानथा ि्था िझौिथा ्ेडरी पसि सु् थार कथाय्षक्ि(अनुदथान ६०%)

सञचथािन कथाय्ष :
१४) ्ेडरी पसि सु् थार कथाय्षक्ि सञचथािन प्रकृयथाः ्ेडरी पसि सिुार काय्नक्रम सञिाि्न प्कृया 
दहेाय  बमोलजम हु्ेन्छ । 
क) कथाय्षक्ि सचंथािन हुने के्त्रहर : बदु्धभलुम ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सकभर ्नगरपालिका ्वा ्नगरो-
नमिु  बयापाररक केनद्रिाई िलक्षत गरी ्ेडरी पसि सिुार ग्नने काय्निाई प्ा्थलमकताको आिारमा ्छ्नौट 
गरर्ेन ्छ     बदु्धभलुम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे यस काय्नल्वलि अ्नसुार काय्नक्रम स्वीकृत त्था 
संिाि्न ग्न्न  सक्ेन्छ्न ्। 
ख) कथाय्षक्ि सचंथािन अिम्ः बालष्नक स्वीकृत काय्नक्रम अ्नरुुप एक आ ्व. समम िाग ुहु्ेन गरी 
अ्नदुा्न सहयोग उपिवि गराई्ेन ्छ । तयसपल्छ समबलनित पि ुसे्वा िािािे आफ्नो ल्नयलमत काय्नक्र 
अनतग्नत ्ेडरी पसिहरुका िालग प्ाल्वलिक से्वा टे्वाका काय्नक्रम समा्वेि गरी संिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
ग) िमक्ि िग्षः ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संिाि्न गरी रहकेा (१८ दलेि ५० ्वष्न उमरे समहुका) ्ेडरी 
पसि बय्वसायमा आ्वद्ध भई ्ेडरी पसि ल्नयमा्नसुार संिाि्न गरी रहकेा बय्वसायीहरु हु्ेन ्छ्न ्। 
घ)  बुद्धभुमि नगरपथामिकथा पशु सेिथा शथाखथा बुद्धभुमि, कमपिबसिुिे बथामर्षक सिीकृि कथाय्ष-
क्ि अनुसथार कमिीिथा १५ मदने सथाब्षजमनक सचूनथा प्रकथाशन गरी ्ेडरी पसि सु् थारको िथागी 
अनुसचूी १ बिोमजिको  प्रसिथाि आबहथान गननेछ ।
्ड.) उति सियथािम्िथा दिथा्ष हुन आएकथा अनुसचूी २ र ४ बिोमजिकथा प्रसिथािहरिथाई िुलयथंा-
कन गन्षको िथागी बुद्धभुमि नगरपथामिकथािथा पशु सेिथा सगं समबमन्ि गमठि कथाय्षदििथा पेश 
गररनेछ ।
च) ्ेडरी पसि सु् थारकथा िथागी मनमन शि्षहर पुरथा भएको हुनु पननेछ ।

 कमतीमा दलै्नक १०० लिटर दिु संकि्न र लबक्री लबतरण भ ैआएको हु्न ुप्नने्छ ।
 ्ेडरी पसि सकभर ्नगरपालिका ्वा ्नगरोनमिु बयापाररक केनद्रमा अ्वलस्थत हु्न ुप्नने्छ ।

छ) कथाय्षक्िबथाि उपिब् गरथाइने अनुदथान रकि :
 ्ेडरी पसि सिुारको िालग बालष्नक  बजेट काय्नक्रममा स्वीकृत भएको रकम । 

प्सता्वकिे कमतीमा अ्नदुा्न रकम ्वरा्वरको ४० प्लतित रकम स्वयम वया्वसायीिे िगा्नी ग्नु्न प्नने 
्छ ।
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ज) ्ेडरी पसि सु् थारको िथागी अनुसचूी ७ बिोमजिको िुलयथंाकन गन्ष कथाय्षदििे ियथार पथारेको 
िुलयथंाकन िुलयथंाकनको आ्थारिथा उपयुति सथाझेदथारको छनोि गननेछ ।
झ) छनोि भएको सथाझेदथार सगं समबमन्ि पशु सेिथा शथाखथािे अनुसचूी ६ बिोमजिको मद्धप-
मक्य समझौिथा गरी कथाय्षक्ि सचंथािन गननेछ ।
ञ) सा्झदेारिे ्ेडरी पसि सिुारको िागी  आफुिे सहकाय्न ग्नने रकम बराबरको काय्न समपन्न गरी िि्न 
गरेको रकमको ल्नयम अ्नसुारको लबि लबजक, दालििा ररपकोट र अनय आबशयक कागजातहरु सलहत 
भतुिा्नीको िागी अ्नरुोि गरे पचिात पि ु से्वा िािािे स्थिगत प्ाल्वलिक ल्नररक्षण प्लत्वेद्नको 
आिारमा म्नालस्व ठहरेमा मात्र सम्झौता मतुालबकको आल्थ्नक सहयोग समबलनित सा्झदेारको िातामा 
आ्वशयाकता अ्नसार अ्नगुम्न सलमलतबाट अ्नगुम्न भएपल्छ ल्नकासा लद्ेन्छ ।
ट) बदु्धभलुम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािा बाट ्ेडरी पसि सिुारको िागी प्ाप्त आल्थ्नक सहयोग रकम 
ल्नम्न अ्नसुारका काय्नहरुमा िि्न ग्न्न सलक्ेन ्छ ।

 लबलक्र कक्ष सिुार,टायि मा्व्नि लफलटंग,लसलटंग एरेनजमनेट,बो्ड्न बया्नर आदी
 कया्न कनटे्नर,लरिज ्वा ल्डप लरिज िररद ।
 भलेण्डग मलेस्न िररद र संिाि्न ।
 ्ेडरी पसिको सजा्वट र फोहर बया्वस्थाप्न आदी ।

ठ) सु् थाररएको ्ेडरी पसििथा मनमन अनुसथारको िथापदण्ड पुरथा भएको हुनुपनने छ ।
 लबलक्र कक्षको भईू ्नलि्पि्ेन,पा्नी ्नजम्ेन,्नसोस्ेन लकलसमिे ढिा्न गरीएको ्वा टायि मा्व्नि 
िगाई सलजिै सफा ग्न्न सलक्ेन लकलसमको त्था लसलिंग ििुो मिैो ्निस्ेन र पा्नी ्नजम्ेन गरी 
ब्नाइएको हु्नपु्नने ्छ ।
 ्ेडरी पसि त्था आसपासको क्षेत्र सफा र आक्न षक हु्नपु्नने ्छ ।
 पसिमा प्योग गरी्ेन औजार उपकरण लिया ्निागेको त्था गणुसतरीय सटे्निेस सटीििे 
ब्ेनको हु्नपु्नने ्छ ।
 ्ेडरी पसिमा काम ग्नने कम्निारीिे एप्ो्न,गमबटु ,कयाप र गिो्व िगाउ्न ुप्नने्छ ।
 पसिमा ल्झगा ्वा अ्वालन्छत लजबजनत ुपस्न ्नसक्ेन लकलसमिे जािी ढोकाको बय्वस्था हु्नपु्नने 
्छ 
 ्ेडरी पसिमा कलमतमा पल्न एउटा ल्डप लरिज हु्नपु्नने ्छ ।

्ड) अनुदथान रकिको उपयोगः यस काय्नक्रमबाट उपिबि हु्ेन रकमबाट वय्वसायीिे ्ेडरी पसि दफा  
१४(ट) बमोलजमका काय्नमा मात्र िि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
ढ) प्रसिथाि आवहथानः ्नगरपालिका लभत्र ्ेडरी पसि संिाि्न गरी रहकेा बय्वसायीहरु्वाट सहकाय्नमा 
्ेडरी पसि सिुारका िालग प्सता्व  आवहा्न गरर्ेन ्छ । प्सता्व आवहा्नको सिू्ना अ्नसुिूी १ बमोलजम  
र  अ्नदुा्न सहयोग प्ाप्त ग्न्नको िालग लदई्ेन आ्वेद्न पत्र त्था संलक्षप्त काय्नयोज्ना प्सता्व क्रमिः 
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अ्नसुिूी २ र ४ बमोलजम  हु्ेन ्छ । 
ण) प्रसिथाि िुलयथंाकन : दफा १४(्ड.) बमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुिाई बदु्धभलुम ्नगरपालि-
का पि ुसे्वा िािा माफ्न त प्ा्थलमलककरण गरर बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा पि ुसे्वा लबकास संग समब-
लनि गलठत काय्नदिमा पेि ग्नने ्छ । उति सलमलतिे प्ा्थलमकता त्था रायको आिारमा प्ुनराबिोक्न 
गरर ्छ्नौट ग्नने्छ । 
(ि) प्रसिथाि िुलयथंाकनकथा आ्थारहर देहथाय अनुसथार हुने छन ्: 

क) काय्नक्रम काया्नन्वय्न स्थिको भौलतक पबूा्निारको अ्वस्था (१०) 
ि) बय्वसाय समबनिी अ्नभु्व (५) 
ग) प्ालबलिक दक्षता/समबलनित लबषयको तालिम (५)
घ) लबलतिय क्षमता (१०) 
्ड.) रोजगारीको अ्वस्था (५) 
ि) बाताबरणीय उपयतुिता (५) 
्छ) उतपालदत बसतकुो बजार योज्ना (१५)
ज) बया्वसालयक काय्न योज्नाको सपष्टता (३०) 
्झ) जैलबक सरुक्षाको बय्वस्थाप्न त्था सरसफाइ  (१०) 
ञ) िलैक्षक योगयता (३) 
ट) बैदलेिक रोजगारीबाट फकमी वया्वसाय सरुु्वात गरेको  (२)

ज) छनौि भएकथा ्ेडरी पसिहरसगँ समझौिथा : बदु्धभलुम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे ्छ्नौट 
गररएका प्सता्वहरुिाई अ्नसुिूी ६ बमोलजमको लद्धपलक्षय  सम्झौता गराइ्ने ्छ । 
्झ) ्छ्नौट भएका वय्वसायीिाई रकम उपिबि गराउ्ेन तररका दफा १४ (ज) अ्नसुार ्छ्नौट  भएका 
्ेडरी पसिहरुिाई दफा १४ (्छ) बमोलजमको रकम अ्नगुम्न सलमलतको स्थिगत अ्नगुम्न पचिात काय्न 
समपन्न भएको लसफाररि सम्वलनित पि ुसे्वा िािा ्वाट प्ाप्त भए पल्छ संस्थाको िातामा अ्नदुा्न 
रकम उपिबि गराइ्ेन ्छ ।

पररचछेद– १०
िथास ुपसि सु् थार कथाय्षक्ि(अनुदथान ६०%) सञचथािन मबम् :

१५) िथास ुपसि सु् थार कथाय्षक्ि सञचथािन प्रकृयथाः मास ुपसि सिुार काय्नक्रम सञिाि्न प्कृया 
दहेाय बमोलजम हु्ेन्छ । 
क) कथाय्षक्ि सचंथािन हुने के्त्रहर : बदु्धभलुम  ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्ा्थलमकताको आिारमा 
्छ्नौट गरर्ेन ्छ । बदु्धभलुम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे यस काय्नल्वलि अ्नसुार काय्नक्रम स्वीकृत 
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त्था संिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ् । काय्नल्वलिको संिोि्न ्वा पररमा्नज्न भएमा सोही ्वमोलजम िाग ु हु्ेन 
अनय्था यसै काय्नल्वलि ्वमोलजम अगामी आ.्व.हरुमा पल्न काय्नक्रम सनिाि्न हु्ेन ्छ ।
ख) कथाय्षक्ि सचंथािन अिम्ः यस काय्नक्रम अनतग्नत एक आ.्व.का िागी ्छ्नौट भएका मास ु
पसि हरुिाई  अ्नदुा्न सहयोग उपिवि गराई्ेन ्छ । तयसपल्छ समबलनित पि ुसे्वा िािािे आफ्नो 
ल्नयलमत काय्नक्रम अनतग्नत मास ुपसिहरुका िालग प्ाल्वलिक से्वा टे्वाका काय्नक्रम समा्वेि गरी 
संिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
ग) िमक्ि िग्षः ्नगरपालिका क्षेत्र लभत्र ल्नयमा्नसुार का्न्ुनी प्लक्रया परुा गरी संिाि्नमा रहकेा (१८ 
दलेि ५० ्वष्न उमरे समहुका) मास ुपसि बय्वसायमा आ्वद्ध भई मास ुपसि संिाि्न गरी रहकेा बय-
्वसायीहरु हु्ेन ्छ्न ्। 
घ) कथाय्षक्िबथाि उपिब् गरथाइने अुनदथान रकि :

 मास ुपसि सिुारको िालग बालष्नक बजेट काय्नक्रममा स्वीकृत भएको रकमको प्सता्वकिे 
कमतीमा अ्नदुा्न रकमको ४० % रकम िगा्नी ग्नु्न प्नने ्छ । 

्ड.) अनुदथान रकिको उपयोग : यस काय्नक्रमबाट उपिबि हु्ेन रकमबाट वय्वसायीिे मास ुपसि 
कक्षको  लभतिामा टायि िगाउ्ेन र भईुमा माब्नि ्वा टायि लब्छयाउ्न ुप्नने ,पिकुो प्कार/लकलसम अ्न-ु
सारको मास ुअिग अिग रािी अिग अिग बेच्नका िागी पाटनेि्न ग्नने, बि स्थिमा काट््ेन,भतुिा-
उ्ेन र सफा ग्नने सिाब ल्नमा्नण ग्नने, ल्डप लरिज िरीद,सटे्निेस सटलिको औजारहरु िरीद ग्न्न,ल्डलजटि 
तराज,ुअिा्नो,एप्ो्न,गमबटु,मकस,गिोब आदी िरीद ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 
च) प्रसिथाि आवहथानः बदु्धभलुम ्नगरपालिका लभत्र मास ुपसि संिाि्न गरी रहकेा बय्वसायीहरु्वाट 
सहकाय्नमा मास ुपसि सिुारका िालग प्सता्व  आवहा्न गरर्ेन ्छ । प्सता्व आवहा्नको सिू्ना अ्नसुिूी 
१ बमोलजम र अ्नदुा्न सहयोग प्ाप्त ग्न्नको िालग लदई्ेन आ्वेद्न पत्र त्था संलक्षप्त काय्नयोज्ना प्सता्व 
क्रमिः अ्नसुिूी २ र ४ बमोलजम  हु्ेन ्छ । 
छ) प्रसिथाि िुलयथंाकन : दफा १५ (ि) बमोलजम पेि हु्न आएका प्सता्वहरुिाई बदु्धभलुम ्नगरपा-
लिकामा पि ुसे्वा िािा माफ्न त प्ा्थलमलककरण गरर बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा काय्नदिको लसफारीस 
्वमोलजम उमत सलमलतिे प्ा्थलमकता त्था रायको आिारमा  प्ुनराबिोक्न गरर ्छ्नौट ग्नने्छ ।
(ज)प्रसिथाि िुलयथंाकनकथा आ्थारहर देहथाय अनुसथार हुने छन ्:  

क) काय्नक्रम काया्नन्वय्न स्थिको भौलतक पबूा्निारको अ्वस्था (१०)
ि) बय्वसाय समबनिी अ्नभु्व (५)
ग) प्ालबलिक दक्षता/समबलनित लबषयको तालिम (५)
घ) लबलतिय क्षमता (१०), 
्ड.) रोजगारीको अ्वस्था (५)
ि) बाताबरणीय उपयतुिता (५)
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्छ) उतपालदत बसतकुो दलै्नक लबलक्र अलितिम अकं (१५)
ज) बया्वसालयक काय्न योज्नाको सपष्टता (३०)
्झ) जैलबक सरुक्षाको त्था सरसफाई बय्वस्थाप्न (१०)
ञ) िलैक्षक योगयता (३)
ट) बैदलेिक रोजगारीबाट फकमी वया्वसाय सरुु्वात गरेको (२)

(झ) छनौि भएकथा िथास ुपसिहरसगँ समझौिथा : बदु्धभलुम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािािे ्छ्नौट 
गररएका प्सता्वहरुिाई अ्नसुिूी ६ बमोलजमको लद्धपलक्षय  सम्झौता गराइ्ेन ्छ । दफा १५(ज) अ्नसुार 
्छ्नौट  भएका मास ुपसिहरुिाई दफा १५(घ) बमोलजमको रकम अ्नगुम्न सलमलतको स्थिगत अ्न-ु
गम्न पचिात काय्न  समपन्न भएको लसफाररि सम्वलनित पि ुसे्वा िािा ्वाट प्ाप्त भए पल्छ संस्थाको 
िातामा अ्नदुा्न रकम उपिबि गराइ्ेन ्छ ।

पररचछेद– ११
मिदेश (भथारिसिेि) बथाि फकने कथा पशुपथािन वयथािसथाय अंगथामि वयथािसथामयक उनिुख ि्था  
मिपनन कोमभ्ड १९ प्रभथामिि पररिथारकथा सदसय कृरकिथाई प्रोतसथाहन (रथाहथाि ) अनुदथान कथा-

य्षक्ि (गथाई/ भैसी भे्डथा /बथाख्था ि्था बगुर /कुखुरथा )सनचथािन समबमन् मिम्
१६ उदे्दशय : यस काय्नक्रमको उदे्धशयहरु दहेाय बमोलजम रहकेा ्छ्न :

  क) अ्नदुा्न ल्वतरण ्नीलतिाई पारदिमी त्था प्कृयामलुि र पररणाममलुि िफ्न  िैजा्ेन ।
  ि) ल्वपन्न कृषकहरुको आय आज्न्न ग्न्न सहयोग पयुा्नउ्ेन ।
  ग) उतपाद्न र उतपादकत्व ्वलृद्ध गरी वया्वसायउनमिु ब्नाउ्ेन ।
  घ) ल्न्वाहमलुि पिपुाि्न वया्वसायिाई वया्वसायीक ब्नाउ्ेन ।
  ङ) बैदलेिक रोजगारीबाट फलक्न एका सा्ैथ भारत समतेबाट फलकएका कृषकिाई पिपुाि्न वय-

्वसायमा आक्न लषत ग्नने ।
  ि) वय्वसाय उनमिु कृषकिाई प्ोतसालहत ग्नने ।

१६.१ कथाय्षक्ि अिम्ः हाििाई यस काय्नक्रम को अ्वलि लमलत २०७८ अषाढ मसानत सममको 
हु्ेन्छ ।सा्ैथ ्वजेट ल्वल्नयोज्न भएमा आग्वामी ्वष्नहरुमा पल्न यसै काय्नल्विी अ्नरुुप काय्नक्रम सनिा-
ि्न गरी्ेन ्छ ।
१६.२ कृरक छनौिको िथापदण्ड
मिपनन पररिथारको हकिथा

क) ल्वपन्न परर्वारको हकमा गाई भसैी १ दलेि २ ्वटा माउ , माउ भ्ेडा बाख्ा ३ दलेि ५ ्वटा, बगरु 
३ दलेि ५ ्वटा, स्था्नीय कुिरुा ३० दलेि ४० ्वटा , ब्ोइिर १०० दलेि १५०,िेय्नस १५० 
दलेि २०० सम ्भएको ।
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ि) कचिी घर भएको ।
ग) घरको कु्ैन सदसय ्वैदलेिक रोजगारीमा ्नभएको ।
घ) ्ेनपािमा कु्ैन सरकारी ्वा गैर सरकारी काया्नियमा कु्ैन सदसयको रोजगारी ्नभएको ।
्ड.) आफ्नो उतपाद्निे ६ मलह्ना भनदा कम अ्वलिको िालग मात्र िा्न पगु्ेन ।
ि) ल्वगत २ बष्नमा ्नगरपालिकाबाट कु्ैन अ्नदुा्नका काय्नक्रम प्ाप्त ्नगरेको ।
्छ) ्ेनपािी ्नागररकता भएको ।

कोमभ्ड प्रभथामिि भई बैदेमशक रोजगथारबथाि फमक्ष एकथा कृरकहरको हकिथा
क) कोलभ्डको असरिे रोजगार गमुाई फलक्न एको ।
ि) परर्वारमा अनय सदसय बैदलेिक रोजगारमा हाि कोलह ्नरहकेो ।
ग) ्ेनपािमा स्थायी प्कृलतको रोजगार ्नभएको ।
घ) वय्वसालयक पिपुाि्न पेिा ग्न्न िरुु्वात गरेको ।
ङ) ल्वगत २ बष्नमा सोलह परर्वारमा पिपुाि्न  सम्वलनि अ्नदुा्न ्नपाएको ।
ि) ्ेनपािी ्नागररकता भएको ।
्छ) कोलभ्डको कारणिे बैदलेिक रोजगार (भारत समते)बाट फलक्न एको प्माण
ज) कोलभ्ड प्भा्वीत भई बैदलेिक रोजगारबाट फलक्न एका कृषकहरुको हकमा
गाई भसैी ३ दलेि ५ ्वटा माउ , माउ भ्ेडा बाख्ा ६ दलेि ८  ्वटा, बगरु ५ दलेि ८ ्वटा, स्था्नीय 

कुिरुा १०० दलेि १५० ्वटा ,ब्ोइिर २०० दलेि ५००, िेय्नस २०० दलेि ३०० समम भएको 
१६.३ नगरपथामिकथाको कथायथा्षियिे उति अनुदथान कथाय्षक्ििथा सहभथागी हुन चथाहने पशुपंमक् 
पथािक कृरकहरको  िथामग १५ मदनको प्रसिथाि सचुनथा आवहिथान गनने छ ।
१६.४ यस काय्नक्रममा सलममलित हु्न दफा ्ंन. १६.२ मा उलिेि भए ्वमोलजम मापदण्ड परुा गरेका 
इच्ुछक ल्वदिे बाट फररक््न एका (भारतसमतेबाट फलक्न एका), ल्वपन्न परर्वारका सदसय/वय्वसाय उनमिु 
पिपुलक्ष पािक कृषकिाई तोलकएको मयाद लभत्र ल्नदनेलित ढाँिा बमोलजमको ल्न्वेद्न बदु्धभलूम ्नगरपा-
लिका पि ुसे्वा िािामा लद्नपु्नने ्छ ।पि ुसे्वा िािामा प्ाप्त भएका ल्नबेद्न मधये नय्ुनतम मापदण्ड परुा 
गरेका कृषहरुिाई ्छ्नोटका िागी ्नगरपालिकामा पठाउ्न ुप्नने ्छ ।

१६.५. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था
यस काय्नक्रमको अ्नगुम्न बदु्धभलूम ्नगरपालिकाको अ्नगुम्न मलुयाक्न सलमलतिे ग्नने्छ र सोको म-ू
लयांक्न गरी प्लत्वेद्न बदु्धभलूम ्नगरपालिकामा पेि ग्नु्न प्नने्छ ।
१६.६ िूलयथंाकन ि्था छनोि गनने आ्थारहर 

क ) वया्वसायको उपयतुिा (सामालजक ,भौगोिीक ए्वम ्वात्वरणी उपयतुिता ) बढीमा ५ अकं
ि)पिपुाि्नको संखया हरेर अलिकतम २० अकं  (प्लत पि ुसंखया मलूयांक्न ५ अकं ,पंलक्षको 
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हकमा प्लत १० बराबर २ अकं )
ग) भकारो सिुार अलिकतम १० अकं
घ) उन्नत घाँस िलेत अलितिम १५ अकं ( प्लत कठ्ठा अलितिम १० अकं)
ङ) ल्वदिेबाट फलक्न  वया्वसाय सरुु गरी सकेको भए बढीमा २० अकं
ि) ल्वगत २ बष्न दलेि सरुु गरी सकेको भए बढीमा १० अकं
्छ) काय्नयोज्नाको ल्व्वरण बढीमा १० अकं
ज) दिु त्था मास ुउतपाद्नको अ्वस्था बढीमा १० अकं१६.७)  दफा १६.३ अ्नसुार प्न्न आएका 

ल्न्वेद्नहरुिाइ सलमलतबाट ्छ्नोट गरी ्नगरपालिका काय्नदि समक्ष लसफाररस पेि ग्नने ्छ ।
१६.८)  ्छ्नौट भएका कृषकहरुिाई काय्नक्रम अ्नदुा्न िागी ्नगरपालिकाको फमनेट बमोलजम सम्झौता 
ग्नु्न प्नने्छ । 

१६.९) ्छ्नौटमा परेका कृषकहरुिे कमती गाई भसैी २ दलेि ३ ्वटा माउ ,भ्ेडा बाख्ा ५ दलेि ८ ्वटा-
,बगरु ३ दलेि ५ ्वटा, कुिरुा (िोककि कुिरुा  ५० दलेि १००, व्ोइिर २००,िेय्नस २५० अल्न्वाय्न 
रुपमा  पाि्न भएको हु्न ुप्नने ्छ ।

१६.१०) ्छ्नौट पल्छ सम्झौता भएका कृषकहरुिाई ल्वल्नयोलजत बजेटको पररलि लभत्र काम समपन्न भए 
अ्नगुम्न त्था मलुयाक्न सलमलतको लसफारीसका आिारमा अ्नदुा्न रकम भतुिा्नी लदइ्ेन ्छ । समयमा 
सम्झौता ्नभएका वयालतििाई काय्नक्रमको अ्नदुा्न रकम भतुिा्नी लद्न ्वाधय हु्ेन ्ैछ्न ।

१६.११).  प्सताल्वत आल्थ्नक आिार : प्लत से्वा ग्ालहिाइ  बलढमा रु ३,००००।—्वा सो  रकमको  
८५ प्लतित अ्नदुा्न लद्न सलक्ेन ्छ ।

१६.१२ ्पघि िथा हेरफेर गन्ष सकने 
क) यो काय्नल्वलिको काया्नन्वय्निाई ्थप वय्वलस्थत र प्भा्वकारी ब्नाउ्न ्नगरपालिकािे आ्व-

शयकता अ्नसुार यस काय्नल्वलिमा ्थपघट, हरेफेर ग्न्न सक्ेन्छ ।
ि) यस काय्नल्वलिको काया्नन्वय्नमा कु्ैन बािा अ्वरोि र असपष्टता आएमा तयसतो बािा अ्वरोि 

फुकाउ्ेन प्योज्नका िालग ्नगरपालिकािे आ्वशयकता अ्नसुार वयाखया ग्न्न सक्ेन ्छ ।
घ) यो काय्नल्वलि काया्नन्वय्न ग्न्न आ्वशयक प्नने अ्नसुिूीहरुको ल्नमा्नण त्था पररमाज्न्न ्नगरपा-

लिकािे ग्न्न सक्ेन्छ 
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पररचछेद १२
उतपथादनिथा आ्थारीि रथाहि अनुदथान कथाय्षक्ि (दु् िथा पशु जनयिसिु) सनचथािन मिम्

पषृ्भूमिः
बदु्धभलुम ्नगरपालिका अनतग्नत पिजुनय उतपाद्न ्वलृद्ध ग्न्न तयसको गणुसतर कायम राख्न, 

प्िोि्न ग्न्न र बजारीकरण ग्न्न आ्वशयकता महिसु गरर कृषकहरुको मागका आिारमा वय्वसाय लदगो 
राख्न र वय्वसायी कृषकहरुिाई अ्झ प्ोतसाह्न ग्न्न, उतपालदत दिूको पररणाम, गणुसतर र बजारीकरण-
का आिारमा अ्नदुा्न प््वाह गरेमा एकालतर संगलठत बजारमा गणुसतरीय दिू प््वाह ्वढ््ेन ्छ भ्ेन अकको-
तफ्न  दगुि उतपाद्न वय्वसाय लदगो र वय्वसालयक रुपमा अगा्डी बढाउ्न यो अ्नदुा्न काय्नक्रम ल्वलिका 
रुपमा दगुि उतपादक सहकारी संस्था ्वा ल्नयमा्नसुार दता्न भएका ्ेडरी पसि त्था संकि्न केनद्र माफ्न त 
दिु ल्वलक्र ग्नने सदसय कृषकहरुिाई उतपाद्नको पररमाणमा आिाररत रलह अ्नदुा्न उपिबि गराउ्न 
आ्वशयक दलेिएकािे यस बदु्धभलुम ्नगरपािीकािे दिु उतपाद्न ्वजाररकरणका आिारमा अ्नदुा्न 
काय्नक्रमिाइ वय्वस्थीत सरि, सहज,प्भा्वकारी र पारदलि्न रुपमा स्थाप्ना र संिाि्न ग्न्न यो ल्वलिको 
वय्वस्था गररएको ्छ ।
३ उदे्दशय : यस काय्नल्विीका उदे्धशयहरु दहेाय बमोलजम रहकेा ्छ्न :

३.१ अ्नदुा्न ल्वतरण ्नीलतिाई प्कृयामलुि बाट पररणाममलुि िफ्न  िैजा्ेन ।
३.२ दिुउतपाद्न क्षेत्रिाई प्लतसपिा्नतमक ्व्नाइ सो वय्वसायिाई प्लतलष्ठत ए्वं लदगो वय्वसाय 

्व्नाउ्न प्ोतसाह्न ग्नने ।
३.३ अ्नदुा्नको सही, दक्ष र प्भा्वकारी रुपमा ल्वतरण, उपयोग र सदपुयोग ग्नने 

४.४ सा्ना कृषकहरुको समेत दिु उतपाद्न संगलठत बजारमा प््वाह ग्नने ।
५.५ बदु्धभलुम ्नगरपािीकाको प्लत्वद्धता अ्नरुुप दिुमा आतमल्नभ्नरको िक्य परुा ग्न्न सहयोग ग्नने ।
६.६ दिु उतपाद्न र ्वजाररकरणका आिारमा अ्नदुा्न काय्नक्रमिाई प्भा्वकारी काया्नन्वय्न ग्न्न ।
४ कथाय्षक्ि अिम्ः हाििाई यस काय्नक्रम को अ्वलि लमलत २०७८ अषाढ मसानत सममको हु्ेन्छ 
। काय्नल्वलिमा पररमाज्न्न भएमा सोही अ्नरुुप अनय्था आगामी ्वष्नमा पल्न यसै ल्वलि अ्नरुुप काय्नक्रम 
सनिाि्न ग्न्न सलक्ेन ्छ ।
५ कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्यथाः
५.१ बदु्धभलुम ्नगरपािीकाको काया्नियिे उति अ्नदुा्न काय्नक्रममा सहभागी हु्न िाह्ेन दगुि उतपादक 
कृषक /फम्न /सहकारी संस्थाहरुका िालग प्सता्व ल्न्वेद्न आवह्वा्न (अ्नसुलुि १ ्वमोलजम)  हु्ेन्छ ।
५.२ यस काय्नक्रममा सलममलित हु्न ्वुँदा ्ंन. ५.३ ्वमोलजम मापदण्ड परुा गरेका इच्ुछक दगुि उतपादक 
कृषक /फम्न/ सहकारीिे तोलकएको मयाद लभत्र अ्नसुलुि २ ्वमोलजमको ल्न्वेद्न बदु्धभलुम ्नगरपािीका-
को काया्निय पि ुसे्वा िािामा लद्नपु्नने ्छ ।
५.३ सहकथाररको िथापदण्ड
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क) दलै्नक कलमतमा १०० लिटर र बालष्नक कलमतमा २५० लद्न समम दिुको कारो्वार ग्नने गरेको ।
ि) दलै्नक संकलित दिु दगुि उतपादक सहकारी संस्थािे आफैिे प्िोि्न गरी ्वा उद्ोगिाई ल्व-

लक्रल्वतरण गरी दिु र दिु जनय पदा्थ्नहरुको ्वेिल्वि्नको प््वनि गरेको ।
ग) ल्नयलमत रुपमा ्वालष्नक सािारण सभा र िेिापररक्षण ग्नने गरेको ।
घ) स्थायी िेिा ्ंन. प्ाप्त गरेको र कर ितुिा गरेको ।
ङ) ्व्डा काया्निय त्था पि ुपि ुल्वकाि िािाको लसफाररस संिग्न गरेको ।
ि) सहकारीमा आ्वद्ध स्वै कृषकहरुिे पि ुल्वमा गरेको हु्न ुप्नने ्छ ।
्छ) सहकारीमा आ्वद्ध स्वै कृषकहरुको फाम्नमा जैल्वक सरुक्षा ल्वलि अ्विम्व्न गरेको हु्न ुप्नने ्छ ।
ज) सहकारीको कारो्वार ग्नने गरेको दिुको गणुसतर नय्ुनतम मापदण्ड लभत्र परेको हु्न ुप्नने ्छ ।
्झ) सम्वलनित सहकारीिे आफुमा आ्वद्ध भएका कृषकहरुिाई अ्नदुा्न ल्वतरणको मापदण्ड ्व्नाई 

पेि ग्नु्नप्नने ।
ञ) ्ेडरी फम्न, सहकारी संस्थाहरुिे संस्थागत रुपमा दिु ल्वलक्र गरेको प्माण पेि ग्नु्न प्नने ्छ ।

माल्थ उलिेलित क दलेि ञ सममका बदुाहरु दिु लबक्री ल्वतरण ग्नने दगुि वया्वसायी त्था कृषकहरुिाई 
िाग ुहु्ेन ्ैछ्न ।
५.४ काया्नियिे बुंदा ्ंन. ५.३ अ्नसुार पिपुंलक्ष ल्वकास इकाइमा प्ाप्त भएका मधये नय्ुनतम मापदण्ड 
परुा गरेका दगुि वय्वसायी कृषक फम्न , सहकारीिाई ्छ्नोट गरी बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा गठीत पिपुं-
क्षी काय्नदि मा पठाउ्न ुप्नने ्छ ।
५.५ ्व्डा काया्निय त्था पिपुलक्ष इकाइ्वाट लसफाररस भई आएका सहकारी संस्थाका आ्वेद्न, प्-
सता्व उपर ्छा्नल्व्न त्था मलूयांक्न ग्न्नको िालग बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा गलठत पिपुलक्ष काय्नदि 
त्था अ्नगुम्न  मलूयांक्न सलमलतबाट हु्ेन ्छ ।
५.६ उपदफा ३ अ्नसुारको िािािे प्न्न आएका ल्न्वेद्नहरुको मलूयांक्न गरी अ्नदुा्न उपिबि गराउ्न 
बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा गठीत पिपुलक्ष काय्नदि समक्ष लसफाररस पेि ग्नने ्छ ।
५.७ अ्नदुा्नको िालग ्छ्नौट भएका दगुि उतपादक कृषक,्ेडरी फम्न  सहकारी संस्थािे अ्नसुिूी ५  
प्लतबद्धता  र अ्नसुलुि ६ बमोलजम सम्झौता ग्नु्न प्नने्छ । 
५.८ सम्झौता पल्छ ्छ्नौट भएका दगुि उतपादक सहकारीहरुिाई ल्वल्नयोलजत बजेटको पररलि लभत्र रहमी 
बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा गठीत पिपुलक्ष काय्नदि अ्नगुम्न त्था मलुयानक्न सलमतीिे लसफारीस गरे 
पचिात  बदु्धभलुम ्नगरपालिकािे अ्नदुा्न रकम  ल्वतरण ग्नने ्छ ।
६. दू् उतपथादन र बजथारीकरणकथा आ्थारिथा अनुदथान कथाय्षक्ि कथायथा्षनियनको िथामग प्रसिथा-
मिि आम ््षक आ्थार : 

 दिुमा अ्नदुा्न ल्वतरण प्लत लिटर रु २।०० सममका दरिे लद्ेन ।
 कृषक त्था फम्नको हकमा कृषकिे बालष्नक उतपाद्न गरी दता्न ्वािा ्वा ल्नयमा्नसुार सनिाि्न 
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गरेको ्ेडरी पसिमा दिु ल्वक्री गरेको रेक्ड्न िाई आिार मा्नी प्लत लिटर रु २। का दरिे यस 
आ.्व.मा उतपाद्न अ्नसुारको रकम अ्नदुा्न उपिबि गराउ्ेन ्छ । 
 ्ेडरी फम्नको रेक्ड्नका सा्थ सा्ैथ कृषकको घर गोठमा गई प्तयक्ष अ्नगुम्न गरी उतपाद्नको 
मलुयानक्न गरी्ेन ्छ ।  

७. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था
यस काय्नक्रमको अ्नगुम्न बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा गठीत पिपुलक्ष ल्वकाि काय्नदि अ्नगुम्न त्था 
मलूयांक्न सलमलत बाट  प्लत्वेद्ेनट बदु्धभलुम्नगरपालिकामा पेि ग्नु्न प्नने ्छ ।

पररचछेद – १३
पशु सेिथा शथाखथाबथाि सनचथान हुने पशुपमनक् मिकथाश समबमन् सबै कथाय्षक्िको अनुदथानको 

भुतिथानी प्रमक्यथा

२२. भुतिथानीको िथागी पेश गनु्षपनने कथागजथाि : 
२२.१) काय्नक्रममा सहभागी ल्नजी उद्मी/कृषक/समहु/सलमलत/सहकारी त्था ल्नजी फाम्निे काम समप-
न्न गरी भतुिा्नीको िागी ल्नम्ना्नसुारका कागजातहरु संिग्न रािी पि ुसे्वा िािामा पेि ग्नु्न प्नने्छ । 
यसरी भतुिा्नीका िागी ल्नबेद्न पेि गदा्न दहेाय बमोलजमको कागजातहरु संिग्न रािी पेि ग्नु्न प्नने्छ :–

(क) सम्झौता – पत्रको प्लतलिपी र काय्नदिेको प्लतलिपी,
(ि) स्वीकृत काय्नयोज्नाको प्लतलिपी र तोलकए बमोलजमको लक्रयाकिापमा गररएको िि्नको 

लबबरण,
(ग) ल्नमा्नण काय्नका िागी प्ालबलिकिे तयार गरेको लबि, 
(घ) काय्न समपन्न प्लतबेद्न,
(ङ) लबि लबजकहरुको सककि प्लत 
(ि) तयार गररएको संरि्ना त्था िरलद गररएका उपकरणहरुको फोटो,
(्छ) फाम्नमा रहकेा पिबुसतकुो बीमा गररएको कागजातहरुको प्लतलिपी,
(ज) अ्नदुा्नग्ाहीिे काय्न समपन्न गरेको प्लतबेद्न 
(्झ) समबलनित ्व्डा काया्नियको लसफाररस,
(ञ) सा्झदेार संस्थाको िेटर्पया्डमा लिलित ल्नबेद्न 
(ट) सिू्नापाटी/होल्ड्नङ्ग बो्ड्नको फोटो,
(ठ) साब्नजल्नक स्ुन्ुवाईको माईनयटुको प्लतलिपी 
(्ड) आ्वशयक ल्नण्नयहरुको प्लतलिपी आदी ।(समहु त्था सहकारीको हकमा माल्थ उलिेलित बुंदा 
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्न.ञ,ट,ठ र ्ड मा मात्र िाग ुहु्ेन ्छ)
(ढ) भतुिा्नी ल्न्वेद्न

(२) स्थिगत अ्नगुम्न गरेको अ्नगुम्न प्लतबेद्नको आिारमा काय्नक्रम मलुयांक्न त्था अ्नगुम्न 
सलमलतिे पि ुसे्वा िािा माफ्न त लसफारीस गरे पचिात अ्नदुा्न रकम उपिबि गराई्ेन्छ ।
२२.२) .रकि उपिब् गररने आ्थारहर : अ्नदुा्नग्ाहीिाई दहेाय बमोलजमको आिारमा रकम 
भतुिा्नी गरी्ेन्छ ।

(क) काय्नक्रम सञिाि्नको िागी पेशकी रकम उपिवि गराई्ेन ्ैछ्न।्
(ि) काय्न प्गती र काय्न समपन्नता पचिात मात्र रकम भतुिा्नी लदई्ेन्छ ।
(ग) एकै प्कृलतको काय्नक्रममा दोहोरो प्नने गरी समा्वेि गराई्ेन ्ैछ्न ।
(घ) काय्नक्रम संिाि्नका िागी लबगत दईु बष्न लभत्र सोही लबषयमा अ्नदुा्न प्ाप्त गरेकाहरुिाई 

अ्नदुा्न काय्नमा सहभागी गराई्ेन ्ैछ्न ।
(ङ) स्वीकृत काय्नयोज्नाको लक्रयाकिापमा बाहके अनय काय्नको िि्नमा रकम उपिबि हु्ेन्ैछ्न 
(ि) भतुिा्नी काय्नक्रम संिाि्नको िागी िि्न भएको लब्वरण दरुुसत राख्न ुप्नने्छ ।
(्छ) काय्नसमप्न भए पचिात अ्नदुा्नग्ाहीिे काय्न समपन्न प्लत्वेद्न र आ्वशयक लबि भरपाई त्था 

काय्न समपन्न भएको सपसट हु्ेन गरी लिलिएको फाटो सहीत तोलकएको समय लभत्र भतुिा्नी माग 
ग्नु्न प्नने्छ ।

(ज) भतुिा्नीका िागी पेि भएका ल्नबेद्नहरुको स्थिगत अ्नगुम्न गरी प्ती्वेद्नका आिारमा 
का्न्ुनबमोलजम कर त्था कलनटनजेनसी रकम कट्ा गरी अ्नदुा्नग्ाहीिाई एलसपेयी िके माफ्न त 
भतुिा्नी लदई्ेन्छ ।

पररचछेद–१४
मिमि्

२३) अनुगिन ि्था िूलयथंाकन वयिस्था : बदु्धभलुम ्नगरपालिकामा पि ु लबकास काय्नको िागी 
गलठत ्नगर सतरीय पि ुलबकास काय्नदि अ्नगुम्न सलमलत ्वा समबलनित िािा बाट ल्नयलमत अ्नगुम्न 
गरर्ेन ्छ

२४) कथाय्षिथाहीको वयिस्था : प्सता्व स्वीकृत भएका  ल्नजी उद्मी/ फाम्न/समहु/सलमलत/ सहका-
रीहरुिे सम्झौता अ्नसुार काय्नक्रम समपन्न ्नगरी प्ाप्त अ्नदुा्निाई दरुुपयोग गरेको पाइएमा स्था्नीय 
सरकार बदु्धभलुम ्नगरपालिकाको प्िलित ऐ्न ल्नयम त्था का्न्ुन बमोलजम कार्वाही गरी सरकारी रकम  
असिु उपर गरर्ेन ्छ ।
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२५) प्रचमिि कथानून िथागू हुने : सा्झदेारी अ्नदुा्न काय्नक्रम काया्नन्वय्नको समबनिमा प्िलित 
का्न्ूनमा उलिेि भएकोमा सोही बमोलजम त्था उलिेि ्नभएको काय्नक्रमको हकमा यसै काय्नलबलि 
बमोलजम काया्नन्वय्न हु्ेन्छ ।

२६) कथाय्षमबम् सशंो्न ि्था पररिथाज्षन : 
बदु्धभलुम ्नगरपालिका,्नगर काय्नपालिकाको काया्निय, बदु्धभलुम,कलपिबसतिेु यस काय्नलबलिमा  
आ्वशयक पररमाज्न्न ए्ंव संिोि्न ग्न्न सक्ेन्छ ।
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अ्नसुिूी– १
प्सता्व आबहा्नको सिू्नाको ढांिा

बदु्धभलुम ्नगरपालिका
्नगर काय्नपालिकाको काया्निय
पि ुसे्वा िािा
बदु्धभलुम,कलपिबसतु

प््थम पटक प्कालित लमलत २०७७/..../  गते

 
यस बदु्धभलुम ्नगरपालिका, पि ुसे्वा िािाको आ.ब.२०७७/..../  गते को स्वीकृत बालष्नक काय्नक्रम अ्नसुार 

......................       काय्नक्रम अन्तगत ल्नम्न लिलित काय्नक्रमहरु िागत सा्झदेारीमा/अ्नदुा्न काय्नक्रमा काय्न ग्न्न 
ईच्ुछक ल्नजी उद्मी, बया्वसालयक फाम्न, समहु/सलमलत, सहकारीिे यो सिू्ना प्कालित भएको लमलतिे १५ औ ंलद्न 
समम काया्निय समय लभत्र प्सता्व दता्न ग्नु्न हु्न आबहा्न गररन्छ । सा्ैथ ररत ्नपगुेका ्वा मयाद ्नालघ प्ाप्त हु्न आएका 
त्था ल्वगत दइु आ.्व.लभत्र मा कु्ैन स्था्नीय तहबाट १०,०००(दि हजार ) भनदा माल्थ अ्नदुा्न प्ाप्त गरेको भए  
प्सता्वहरु ्छ्नौटका िागी समाबेि ्नहु्ेन बयहोरा समते जा्नकारी गराईन्छ ।

क्र.सं. काय्नक्रम संखया कुि अ्नदुा्न रकम रु
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अ्नसुिूी– २
ल्नबेद्नको ढांिा

                                                                     लमलत :२०७७/..../....
रिीमा्न ्काया्निय प्मिु जय,ू
बदु्धभलुमा ्नगरपालिका,पि ुसे्वा िािा, बदु्धभलुमा कलपिबसत ु।

लबषय : काय्नयोज्ना पेि गररएको समबनिमा ।

महोदय,
 उपरोति समबनिमा तयस काया्नियको लमलत २०७७/..../.... गतेका लद्न प्कालित सिू्ना अ्नसुार म/हामी 
ल्नबेदकिे .......................................... काय्नक्रमा सहभागी भइ सहकाय्नमा काय्नक्रम सञिाि्न ग्न्न ईच्ुछक भई 
अ्नसुिूी – ३ मा उलिेि भए अ्नसुारका कागजातहरु संिग्न रािी यो ल्नबेद्न पेि गरेको ्ुछ/्छौं ।
                                                                 

     ल्नबेदक :
                                                 ्नाम : ...........................
                                                 ठेगा्ना : .........................
                                                फम्नको ्नाम : .........................
                                               दसतित : 
                                                लमलत :
                                               समपक्न  ्ंन. : .............................
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अनुसचूी– ३

बयिसथामयक कथाय्षयोजनथा पेश गदथा्ष सिंगन हुनु पनने कथागजथािहर

१. ्ेनपािी ्नागररकताको  प्लतलिपी
२. अ्नसुिूी - २ अ्नसुारको ढांिामा ल्नबेद्न फारम
३. अ्नसुिूी - ४ अ्नसुार संलक्षप्त बय्वसालयक काय्नयोज्ना
४. तालिम, िलैक्षक योगयताका  प्माण पत्रका प्लतलिपीहरु
५. बैदलेिक रोजगार ्वाट फकने को भए सो ल्व्वरण िलु्ेन कागजात
६. ल्नजी फाम्न/समहु/सलमलत/सहकारी प्िलित का्न्ून बमोलजम दता्न प्माणपत्रको प्लतलिलप
७. स्थायी िेिा ्नमबर/भयाटमा दता्न भएको प्माणपत्रको प्लतलिपी
८. अ्नसुिूी - ५ अ्नसुार पररयोज्ना ्छ्नौट भएमा काया्नन्वय्न ग्नने प्लत्वद्ता पत्र
९. समहु/सलमलत/सहकारीको हकमा संस्थाका सदसयहरुको पररयोज्ना प्सता्व पेि ग्नने ल्नण्नयको 

प्लतलिलप
१०. ल्नमा्नण काय्नको हकमा प्सता्व अ्नसुारको ल्डजाइ्न त्था िागत अ्नमुा्न
११. जगगाको स्वालमत्व दलेि्ेन कागजात (भा्डामा भए ५ बष्नको सम्झौता) को प्लतलिलप



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक १०                 मिमि ः िाघ ४ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 97

अनुसचूी– ४
कथाय्षक्िको समंक्प्त बयिसथामयक कथाय्षयोजनथा

काय्नक्रमको ्नाम : ...........................................लजलिा :................्न.पा. . .........................           
्व्डा ्ंन. ........   टोि :                              गांउ : ...................
फम्नको ्नाम : .................................  सञिािकको ्नाम : ..................... मो.्नं. :......................
१. बय्वसायको पररिय :
२. उद्शेयहरु :
३. पिपुन्छी पाि्न बय्वसायमा अ्नभु्व :
४. बय्वसाय संिाि्न गरर्ेन स्था्नको संलक्षप्त लबबरण :

क्र.सं. गरर्ेन लक्रयाकिाप इकाई पररमाण दर जममा कुि िागत सहभागीता
प्ता्वकको 

तफ्न बाट
्नगरपालिकाको 

अ्नदुा्न
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अनुसचूी – ५

प्रमिबद्धिथा पत्र
 
 बदु्धभलुम ्नगरपालिका,पि ुसे्वा िािा, बदु्धभलुम,कलपिबसतकुो लमलत २०७७/..../..... को सिू्ना अ्नसुार 
.............................. काय्नक्रममा सहभागी भ ैकाय्नक्रम ग्न्न इच्ुछक भएकोिे सो काय्नक्रममा सहभालगताको िागी 
काय्न योज्ना सलहतको आबेद्न पेि गरेको ्ुछ/्छौं । उति काय्नक्रममा ्छ्नौट भएमा काय्न योज्नामा उलिेि भए बमोलजम 
.............प्लतित िागत सा्झदेारीमा काय्न ग्नने गरी घटीमा ५ (पांि) बष्न समम ल्नरनतरता लद्ेन ्ुछ /्छौं र पालिएको 
पिहुरुको हकमा बीमा समते ग्नने प्लतबद्धता बयति गद्न्ुछ/्छौं । प्लतबद्धता अ्नरुुपको काय्न ्नगरेमा ऐ्न का्न्ून बमोलजम 
सहुिँा ब्ुझाउँिा । सा्ैथ प्सताल्वत काय्नहरुका िागी अनय कु्ैन ल्नकाय बाट आल्थ्नक ्वा बसतगुत सहयोग प्ाप्त ्नगरेको 
र संिालित लक्रयाकिापबाट बाता्वरण िाई असर ्नपयुा्नउ्ेन प्लतबद्धता समते बयति गद्न्ुछ/्छौं ।  

फम्नको ्नाम : .........................
संिािकको ्नाम : ...........................
ठेगा्ना : .........................                                              

दसतित : 
लमलत :
 समपक्न  ्ंन. : .............................
संस्थाको ्छाप :               

इलत सम्बंत २०७७ साि ......मलह्ना.......गते ..... रोजमा िभुम ्।

दाँया  बाँया
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अनुसचूी – ६
समझौिथा — पत्रको ढथँाचथा

 बदु्धभलूम ्नगरपालिका ्नगरकाय्नपालिकाको काया्निय (जसिाई यसपल्छ प््थम पक्ष भल्न्ेन ्छ) र कलपि्वसत ुलजलिा बदु्धभलूम 
्नगरपालिका ्व्डा ्ंन .... बस्ेन ..............................फाम्नका सञिािक/कृषक रिी..................................... ( जसिाई यस पल्छ 
दोरिो पक्ष भल्न्ेन ्छ ) का लबि दहेाय बमोलजमका ित्नहरु पाि्ना गरर बदु्धभलूम ्नगरपालिका पि ुसे्वा िािा को बालष्नक लस्वकृत काय्नक्रम 
अ्नसुार ................................................(राहात ) अ्नदुा्न काय्नक्रम सनिाि्नको िागी रु......... को  आज लमलत २०७७/  / ..... 
गतेका लद्न यो सम्झौता गरर सलह्छाप गररलदयौ ।
पमहिो पक्को शि्षहर :
१. ल्निा्नररत अ्वलिमा भए/ गरेको कामकारबाहीको अ्नगुम्न ग्नने ्छ ।
२. सम्झौता बमोलजम काम समपन्न गराउ्न ुप्नने्छ ।
३. ज्ुनसकैु बेिा अ्नगुम्न ल्नररक्षण ग्न्न सक्ेन्छ ।
४. सम्झौता बमोलजम काम समपन्न भएमा दोस्ो पक्षिाई ल्नयमा्नसुार कर कट््टी गरी भतूिा्नी िागी लसफाररस ग्नने ्छ ।
५. सम्झौता बमोलजम काम समपन्न ्नभएमा भतूिा्नी रोक्न सक्ेन्छ ।
६. सम्झौतामा तोलकएको रकम भनदा बलढ रकमको हकदाबी आएमा भतूिा्नी ग्न्न ्वाधय हु्ेन ्ैछ्न ।
दोश्रो पक्को शि्षहर :
१. ल्निा्नररत अ्वलिमा काय्नसमपन्न ग्नु्नप्नने्छ ।
२. सम्झौता बमोलजमको को काय्नसमपन्न ग्नु्नप्नने्छ ।
३. सम्झौता भए बमालजमको काम र आफ्नो तफ्न बाट पल्न सोलह बराबरको काम ग्नु्नप्नने्छ ।
४. सम्झौता भएको लमलतिे सात लद्न (७) लभत्रमा काय्नसमपन्न ग्नु्नप्नने्छ ।
५. काय्नसमपन्न पचिात अ्नगुम्न ल्नररक्षण गराउ्न ुप्नने ्छ ।
६. सम्झौता भए भनदा बलढको रकम दाबी ग्न्न पाउ्ेन ्ैछ्न ।
७.सम्झौता ्वमोजीम भतुिा्नीको िागी काम समपन्न भएको फोटो सहीत ल्वि भरपाई पेि ग्नु्न प्नने ।
८. काय्नक्रम ग्नु्न प्ुव्न ्न.पा.्वा ्व्डामा काय्नरत इनजील्नयरबाट आ्वशयकता अ्नसुार सटमटे गराई काम ग्नु्नको सा्ैथ काम समपन्न पचिात 
प्ाल्वलिक  बाट मलुयाङ्क्न गराउ्न ुप्नने ्छ । 

प््थम पक्ष                              दोरिो पक्ष
 ्नाम ्थर :        ्नाम ्थर :
पद :                       ठेगा्ना :
दसतित :                                                                 दसतित :
(्नगरपालिकाको तफ्न बाट)                       (फाम्न सञिािकको तफ्न बाट)      
काया्नियको ्छाप :                             समपक्न  ्ंन :

रोहबर : पि ुसे्वा िािाको तफ्न बाट
दायाँ बायाँ
्नाम ्थर :
पद :
दसतित :
रोहबर : पि ुसे्वा िािाको  

    

दाँया  बाँया



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक १०                 मिमि ः िाघ ४ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 100

अनुसचूी–९
फथाि्ष दिथा्षको मनिेदन फथाि्ष

गाई,भसैी,बाख्ा,त्था बंगरु बया्वसालय फाम्न दता्न लब्वरण
फाम्नको ्नाम :                                                        लमलत :
स्थाप्ना लमलत :
फम्न िल्नको ्नाम :                                            ठेगा्ना :                                  
फम्नको क्षेत्रफि :
गोठको अबस्था :                      क) कचिी                                  ि) पककी            
पि ुसंखया :
१) गाई :
                 क) दिु लद्ेन :             ि) बयाउ्ेन :                      ग) कोरिी :
                 घ) बाच्छा  :              ङ) बाच्छी :
२) भसैी :
                 क) दिु लद्ेन :             ि) बयाउ्ेन :                     ग) कोरिी :
                 घ) पा्डा :                ङ) पा्डी :
३) बाख्ा :
                 क) माउ  :               ि) बोका :                         ग) िसी :
                 घ) पाठा  :               ्ड.) पाठी :
४) बंगरु :
                 क) माउ  :              ि) बीर :                         ग) िसी :
                 घ) पाठा  :               ङ) पाठी :
५) घाँस िगाएको क्षेत्रफि :                क) उन्नत :                        ि) स्थाल्नय :
६) पि ुआहारा दलै्नक िपत :     क) दा्ना :      ि) िोकर/ब्ा्न :      ग) घाँस :       घ) पराि :
७) दलै्नक उतपाद्न :                     क) दिु :       ि)दिु लबक्री :     ग) मि :             घ) अनय :     
८) रोजगार संखया :                      क) मलहिा :       ि) परुुष :                  
९) अनय केही भए ििुाउ्ेन :                                                            

ल्नबेदकको ्नाम :
दसतित :
ठेगा्ना :
लमलत :
्ना.प्.्न. र जारी लजलिा
समपक्न  ्नमबर
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अनुसचूी — १०
दिथा्ष अमभिेखीकरण प्रिथाणपत्रको िथागी मदने मनबेदनको ढथंाचथा

रिी ....................................................                                  लमलत : ..........................
पि ुसे्वा िािा, बदु्धभलुम,कलपिबसत ु।

लबषय : दता्न अलभिेिीकरण प्माणपत्र पांउ ।

 मिेै/हामी िे संिाि्न ग्न्न िागेको/गरेको ......................................................फाम्न/संस्था/उद्ोग 
तयस काया्नियमा अलभिेिीकरण गरी दता्न अलभिेिीकरण प्माणपत्र पाउ्नको िागी आ्वशयक कागजात यसैसा्थ 
संिग्न रािी पेि गद्न्ुछ/गद्न्छौं ।
दता्न ग्न्न िाहकेो फाम्न/संस्था/उद्ोग को :
१) ्नाम :
२) ठेगा्ना :
३) संिग्न कागजातहरु :
 - कमप्नी/उद्ोग/संस्था दता्नको प्माणपत्र को प्लतलिपी ।
 - समबलनित बयलतिको ्नागररकता प्माणपत्र को प्लतलिपी ।
 - कमप्नी/उद्ोग/संस्था को क्षमता घटबढ भएमा सोही अ्नसुार अलभिेिीकरण गरी प्माणपत्र लि्न ुप्नने ।

                                                               

     ल्नबेदक :
                                                    ्नाम :
                                                    दसतित :
                                                    ठेगा्ना :
                                                    लमलत :
                                                    समपक्न  ्ंन. :
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अनुसचूी – ११
फि्ष नमिकरण

रिी प्मिु जय ू,                                                  लमलत:                                               
बदु्धभलुम ्नगरपालिका,पि ुसे्वा िािा, ,

लबषय : पिपुंक्षी फाम्न ्नबीकरण गरी पांउ बारे ।

उपरोति लबषयमा मरेो/हाम्ो पिपुंक्षी फाम्न समबलनित ल्नकायमा दता्न प्लक्रया परुा गरी संिाि्न अ्वस्थामा रहकेो हुदां 
तपिीि अ्नसुारको आ्वशयक कागजात सलहत यसै सा्थ संिग्न रािी पेि गरेको ्ुछ/्छौं ।
                      
                     फाम्नको ्नाम :
                    ठेगा्ना :
                       प्ोपराईटरको ्नाम 
               समपक्न  ्न.

अ्नसुिूी – १२
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बुद्धभुमि नगरपथामिकथा
नगर कथाय्षपथामिकथाको कथायथा्षिय

पशु सेिथा शथाखथा
ह्नमुा्निोक बढ्ुढी ,कलपिबसत ु 

िलुमब्नी  प्दिे, ्ेनपाि ।

दता्न ्ंन. :                                                                 लमलत :

फथाि्ष दिथा्ष प्रिथाण पत्र

 बदु्धभलुम ्नगरपालिका, पि ुसे्वा िािा,ह्नमुा्निोक बढ्ुढी ,कलपिबसत ुद्धारा पि ुसे्वा प्सार त्था उतपाद्न 
काय्न िाई टे्वा पयुा्नउ्ेन उद्शेयिे लमलत ..................................... मा स्थाप्ना भएको यस कलपिबसत ु लजलिा 
बदु्धभलुम ्नगरपालिका ्व्डा ्ंन..... टोि ....... मा रहकेो रिी .............................को एकि/संयतुि /सामहुीकबाट 
सनिालित रिी  .......................... गाई/भसैी/बाख्ा/बंगरु/मा्छा/कुिरुा फाम्न िाई यस िािाको अलभिेिमा दता्न 
गरी यो प्माण–पत्र प्दा्न गररएको ्छ ।
......................                                                         .....................
 प्माण पत्र ब्ुझीलि्ेनको सही :                                      प्मालणत ग्नने सही :

बथामर्षक नबमकरण गररने िेबि

क्र.सं. आल्थ्नक बष्न
्नबलकरण लमलत

दसतित केलफयत
दलेि समम

     

फथािेथाे
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अनुसचूी – १३

बुद्धभुमि नगरपथामिकथा
नगर कथाय्षपथामिकथाको कथायथा्षिय

पशु सेिथा शथाखथा
हनुिथानचोक बुढ्ढी कमपिबसिु

िुममबनी प्रदेश
दता्न अलभिेि ्ंन. :                                                       लमलत :

फथाि्ष दिथा्ष अमभिेखीकरण प्रिथाण पत्र
रिी ..................................
 ...............................
 तपाईको लमलत ..................................... को ल्नबेद्नमा कार्वाही हुदां तोलकएको काय्न संिाि्न ग्नने गरी 
तपाईको .......................................................................... फाम्न/संस्था/उद्ोग को  यस िािामा अलभिेिमा 
रािी तपिीि अ्नसुार ग्नने गरी दता्न अलभिेिीकरण गरी यो प्माण–पत्र प्दा्न गररएको ्छ ।

      ..............................                                      ...................... 
प्माण पत्र पाउ्ेनको सही :                                 प्मालणत ग्ननेको  सही :

बथामर्षक नबमकरण गररने िेबि
   

क्र.सं. आल्थ्नक बष्न
्नबलकरण लमलत

दसतित केलफयत
दलेि समम

 

आज्ािे
अल्नि पौ्ेडि

प्मिु प्िासकीय अलिकृत
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सशंथाे् न पररिथाज्षन समबन्िथा 

अलत ल्वपन्न त्था ल्वदिेबाट फलक्न एका ल्वपन्न परर्वारका सदसय/वय्वसाय उनमिु य्ुवा कृषकिाइ्न प्ोतसाह्न अ्नदुा्न 
काय्नक्रम (तरकारी/मौरी/चयाउ/केरा त्था फिफूि ितेी) काय्नल्वलि २०७७ मा दहेाय बमोलजम संिािे्न पररमाज्न गरी 
जा्नकारी गराइन्छ ।

उति काय्नल्वलिका ेदफा ४ (क) पल्छ दहेाय बमालेजम हु्ेन गरी दफा ४ (ि) ्थप गरी काय्नल्वलिमा संिािे्न गररएका ेवयहारेा 
सबैमा जा्नकारी गराइन्छ ।

ि) बैदलेिक रोजगारबाट फलक्न एको य्ुवा कृषकहरुको हकमा

क) कोलभ्डको असरिे फलक्न एको ।

ि) परर्वारमा अनय सदसय बैदलेिक रोजगारमा हाि कोलह ्नरहकेो ।

ग) ्ेनपािमा स्थायी प्कृलतको रोजगार ्नभएको ।

घ) वय्वसालयक कृलष पेिा ग्न्न िरुु्वात गरेको ।

ङ) ल्वगत ३ बष्नमा सोलह परर्वारमा कृलष सम्वलनि अ्नदुा्न ्नपाएको ।

ि) ्ेनपािी ्नागररकता भएको ।

्छ) कोलभ्डको कारणिे बैदलेिक रोजगार (भारत समते)बाट िक्डाउ्न अ्वलि ्वा सो पल्छ फलक्न एको प्माण ।

आज्ािे
अल्नि पौ्ेडि

प्मिु प्िासकीय अलिकृत


