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(स्थानीय रथाजपत्र)
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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 -२
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथा िैमिगक मिसथंा नयूनीकरण समबन्ी कथाय्षमिम् २०७७
कार्यपालिकाबाट पारित लिलतः २०७७।०८।३०

पषृ्ठभूमिः
लिश्व सलित नेपािको कुनैपलन स्ान ि क्ेत्र िैङ्लिक लिसंा िकु्त िुन सकेको छैन । िैङ्लिक लिसंा 

िालट्रिर ि अनतिालट्रिर रुपि ैएउटा लिकिाि सिसराको रुपिा ििकेो छ ि बदु्धभलूि नििपालिका पलन 
रसबाट अछुतो ििन सकेको छैन।िैङ्लिक लिसंा िकु्त सिाजको लनिा्यण आजको अपरििार्य आिशरकता 
बनेको छ।नेपािको संलिधानको भाि (३ को धािा, १६ दलेि ४६ समिको नािरिकको िौलिक िकको 
संिक्ण ि सलुनलचितता िन्य स्ानीर ति दलेि नै सघन रुपिा लिलिध कार्यक्रि सञ्ािन ि समबोधन 
िन्य जरुिी छ । िैङ्लिक लिसंाबाट िास िरि िलििा ि बािबालिकािरु बढी प्रभालित िुने ििेका छन ्
। रसबाट उनीिरुको शािीरिक, िानलसक, िनोिैज्ालनक एिं रौनजनर असि पनु्यको सा्ै िलििा ि 
बािबालिकाको सिग्र लिकास, सिुक्ा, िरा्यदा ि नरार प्रालतििा सिते िमभीि प्रभाि पािेको छ।तस ््य 
िलििा त्ा बािबालिकािाई िैङ्लिक लिसंाको लशकाि िुन नलदन लिलभनन िलतलिलधिरु सञ्ािन 
िन्य ि लिसंा भइिािेिा ततकािै उप्ाि, सिारता ि नरारिा सिरोि प-ुराउनको िालि स्ालनर सिकाि 
सञ्ािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) त्ा बदु्धभलुि नििपालिकाको प्रशासकीर 
कार्यलिलध लनरलित िनने ऐन २०७५ बिोलजि बदु्धभलूि नििपालिका द्धािा बदु्धभलूि नििपालिकाको 
िैङ्लिक लिसंा नरलूनकिण समबलनध लनदनेलशका –२०७७ तराि पारि कार्यपालिकाबाट लसिकृत िददै 
िाजपत्रिा प्रकाशन भएपलछ िाि ुिुनेछ ।

१.समंषिप्त नथाि र प्रथारमभ ः 
(१) रस लनदनेलशकाको नाि “बुद्धभूमि  नगरपथामिकथाको िैि्मगक मिंसथा नयूमनकरण समबमन् 

कथाय्षमिम् -२०७७''  ििकेो छ । 
(२) रो लनदनेलशका निि कार्यपालिकािे पारित ििे पचिात िाि ुिुनेछ ।

२. पररभथारथा ः लिषर ि प्रसङ्ििे अकको अ ््य निािेिा रस लनदनेलशका,–
(क) “िैंङ्लिक लिसंा प्रभालित वरलक्त” भननािे कार्यस्ििा िुने रौनजनर दवु्रििाि, सािालजक 

कुिीलतजनर वरििाि ििारत िैङ्लिक आधाििा िुने लिसंाबाट प्रभालित त्ा लपलित वरलक्त 
सम्झन ुपद्यछ ।

(ि) “सलिलत” भननािे िैंङ्लिक लिसंा नरलुनकिणका िालि नििपालिकासतिीर सिरोि, सिनिर, 
अनिुिन एिं लसफारिस सलिलतिाई सम्झन ुपद्यछ ।

(ि) “िैंङ्लिक लिसंा” भननािे प्र्लित काननूिा उलिेलित ि रस लनदनेलशकाको दफा ४ िा उलिेलित 
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कार्यका सा्ै लि·को आधाििा िुने कुनै पलन प्रकािको अपिानजनक, पीिाजनर िा धमकीपणू्य 
वरििाि, दिाि ि किकापिा िलििा, परुुष िा तेश्ो लि·लिाई सिानता िा सितनत्रताको उपभोि 
िन्यबाट िलञ्त िनने कुनै पलन कार्यिाई सम्झन ुपद्यछ ।

३. मनददेमशकथाको उदे्शय
क) िैंङ्लिक लिसंाका सिाििरुको समिोधनका िालि कार्य िनने, 
ि) लिसंा प्रभालितिाई ततकालिन ि लदघ्यकालिन आिशरकतािरुिा सिरोि प¥ुराउने, 
ि) लिसंा प्रभालितिाई लछटो छरितो ि सिज रुपिा सिरोि प¥ुराउन समबद्ध लनकारिरु बी् 

सिनिर   स्ापना िनने,
घ) लबशषे ििी िलििा, बालिका त्ा अनर िैंङ्लिक लिसंा प्रभालितकोे अलधकािको संिक्णका 

िालि कार्य िनने
४. प्रिुख सिथाि र चुनौिी

रस बदु्धभलूि  नििपालिकािा प्रििु रुपिा िैंङ्लिक लिसंासँि समिलनधत सिाि ि ्नुौतीिरु लनमन 
बिोलजि ििकेो दलेिनछ ।

४.१ घरेिु मिंसथा 
क) शथारीररक यथािनथा ः कुटलपट िनने ि शािीरिक ्ोट प-ुराउने आलद । 
ख) िथानमसक यथािनथा ः शािीरिक रातनाको िि धमकी लदने, त्रासपणू्य वरििाि िनने, िािी ििौज 

िनने, ्झटु्ा बात ििाउने, घिबाट लनकािा िनने आलद ।
ग) यौनजनय यथािनथा ः रौनजनर प्रकृलतको दवु्रििाि, अपिान, ितोतसाि  िा आतिसमिानिा ्ोट 

प-ुराउने िा सिुलक्त रौन सिास्थरिा आघात पगुने कार्य ।
घ)आम ््षक यथािनथा ः दाइजोजनर सिसरा ि रातना, समपलतिा िलििाको िक ि पिुँ्  स्ालपत 

निुदँाको सिसरा, लशक्ा ि िोजिािीिा बलञ्त िनने आलद ।

४.२ यौन दुव्यििथार/जबरजसिी करणी ः बिातकाि, िञजिुी लबना किणीका आशरिे 
िलििा त्ा बािबालिकाको संिेदनशीि अङ्ि छुने िा प्ररास िनने, अिरा्यलदत वरििाि 
िनने आलद ।

४.३ बथािमििथाि ः काननुिे तोकेको २० बष्य उििे भनदा पलििा नै लििाि िनने ििाउने कार्य ।
४.४ दथाईजो प्र्था ः काननु लिपरित लििाििा आल ््यक सतििे नधानने निद त्ा लजनसी सािान 

लदने लिने कार्य
४.५   घुम्ो र बुकथा्ष प्र्था ः िलििािे अरुिाई आफनो अनिुाि त्ा कपाि दिेाउन निुने 
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जनधािणा ि किकाप आलद ।  
४.६ बोकसीको आरोप ः काननु लिपरित बोकसीको आिोप ििाउने ि दिुवरििाि िनने ।
४.७ िथानब बेचमिखन ि्था ओसथारपसथार ः िलनसिाई िित तरिकाबाट लिदशेिा िैजाने, 

रौन वरिसार िा अनर िित काििा ििाउने, शोषण िनने आलद । 
४.८ सथाईिर अपरथा् ः लिद्तुीर िाधरिद्धािा िालनसिाई अललिि शबद प्ररोि, ल्त्र प्रदश्यन, 

धमकी, िािी ििौज, दिु ििैानी लदने, सािालजक सञजाििा ्रित्र ितरा समबलनध सािाग्री 
प्रशािण आलद कार्य िनने ।

४.९ बथािश्रि ः काननुिे तोकेको उििे नपगुद ैबािबालिबािाई किकाप ि जबिजसती रुपिा 
काििा ििाउने आलद । 

५. िैि्मगक मिंसथा नयूमनकरणकथा िथामग नगरपथामिकथािे गनदे कथाय्ष, सेिथाको षेित्र र मजमिेिथार 
मनकथायिरु ः 

रस नििपालिका अनतिित िैंङ्लिक लिसंा प्रभालितिरुको संिक्ण त्ा उनीिरुको िकाित, 
िकलितको िक्ा, सरािाि ि सेिाको िालि लनमन बिोलजिका क्ेत्रिरुिा आिशरक सेिािरु उपिबध 
ििाईनेछ ि सो को िालि सा्झदेाि संस्ा÷िैससको सिनिरिा नििपालिकािे आिशरक बजेटको 
वरिस्ापन िनने छ ।  

५.१ सेिथा, सरुषिथा, सरंषिण र मसफथाररस अनिग्षि उपिब् गरथाउने प्रिुख सेिथाकथा षेित्रिरु 
मनमनथानुसथार िुनेछः 

क) िनोसािालजक सेिा ि सिारता
ि) सिुक्ा/ संिक्ण ि आिास सेिा
ि) ल्लकतसा सेिा ि सिारता
घ) काननुी सेिा ि सिारता
ङ) सीपििुक तालिि त्ा वरिसार सञ्ािन सिरोि
्) लशक्ािा सिरोि
छ) दवु्रशन पनुःस््ापनािा सिरोि
ज) उद्ाि त्ा पःुस््ापना एिं पनु्यएलककिण सेिा 
्झ) लसफारिस आलद 
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५.२ िैि्मगक मिंसथा नयूमनकरणकथा प्रिुख कथाय्ष र िुखय मजमिेिथारीिरु ः 
५.२.१ िनोसथािथामजक सेिथा िथा सिथायिथा ः 

- जानकािी प्रदानिनने
- िनोलििश्य प्रदान िनने 
- भािनातिक सिारता
- प्रभालित वरलक्तिरुको नलजकको समपक्य िा ििने ि उनीिरुिाई सकदो सिारता, सिानभुलूत ि 

िोपर सेिािरु प्रदान िनने  

५.२.२ सरुषिथा/सरंषिण र सरुमषिि आिथास सेिथा
- प्रभालित वरलक्तिरु त्ा साक्ीिरुको सिुक्ा ि संिक्णिा सिरोि 
- अनिुोध िरिएको िणििा घटनाको अनसुनधानिा सिरोि
- रलद प्रभालित वरलक्तिे काननुी रुपिा प्रलक्ररा अिािी बढाउन ् ाििेा आिशरक प्रकृरा शरुु 

िनने 
- प्रभालित वरलक्तिाई आिशरक पिेको िणििा सिुलक्त आिास ििृको उपिबध ििाउने
- आिशरकता अनसुाि पे्रषण, लसफारिस िनने 

५.२.३ मचमकतसथा सेिथा िथा सिथायिथा
- प्रभालित वरलक्तको शारििीक त्ा िानलसक ्केजाँ् त्ा िलेिकि रिपोट्य तराि ििी 

सिुलक्त िाखन सिरोि प¥ुराउने
- घाउ्ोटिरुको उप्ाि सिरोि
- िानलसक आघातिा पिेका वरलक्तिरुिाई प्रभािकािी उप्ाि त्ा िनोलििश्य सेिा
- उपरकु्त सेिा सलुिधा पाईने ठाउँिा पे्रषण / लसफारिस
- प्रभालित वरलक्तको लनिनति ििेलि्ाि, सिरोि आलद

५.२.४ कथानुनी सेिथा / सिथायिथा ः 
- प्रभालित वरलक्तिाई िदु्ा अिािी बढाउनकुो फाइदा त्ा अििोधिरुको बािेिा िाम्ोसंि 

ब्ुझाउने 
- प्रभालितिाई नरालरक प्रकृरािा िागने सिर, ि््य, प्राति िनने नरार, िुन सकने परिणाि जसता 

लिषरिा प्रष्टसंि ब्ुझाउने
- प्रभालित वरलक्त ि साक्ी दबैुिाई काननुी सलिाि ि सिारता लदने
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- आिशरकता अनसुाि लनशलुक काननुी सिारता उपिबध ििाउने 

५.२.५ सीपिुिक िथामिि ि्था वयिसथाय सञचथािन सियोग
- प्रभालितको आिशरकताको आधाििा सीपििुक तालिि प्रदान िनने ि अनर लनकारको 

िोजी सिते िनने
- जोलिििरु कि िन्य त्ा प्रभालित वरलक्तको आतिलनभ्यिताका िालि सीप, तालिि त्ा 

आर आज्यनका लक्रराकिापिरु िन्य सिरोि िनने ि अनर लनकार सँि सिनिर िनने
- कृलष ििारत सििोजिािििूक वरिसारिा आिशरक सिारता 

५.२.६ मशषिथािथा सियोग
- प्रभालित बािबालिकािाई शलैक्क सिरोि, सिनरि ि पिािश्य िनने 
- आश्रिा ििकेा बािबालिकाको अलभभािकिरुिाई लशक्िा सिरोिको िालि आर 

आज्यनिा सिरोि ि सिनिर िनने

५.२.७ पुनःस््थापनथा सियोग
- िैंङ्लिक लिसंाका कािण पनु्यस्ापन िनु्यपनने ि दवु्रशनीिा िािेकािरुका िालि पनुःस््ापना 

िन्यिाई आिशरक सिरोि ि सिनिर िनने 
५.२.८ उद्थार ि्था पुनःस््थापनथा एिं पुनः एमककरण सेिथा

- िैंङ्लिक लिसंा प्रभालितिरुको उद्ाि, सिरोि ि सिनिर िनने 
- पारििारिक, सािालजक त्ा सािदुालरक पनुःस्ापना एिं पनुःएलककिण िन्य आिशरक 

सिरोि एिं सिनिर िनने 
६. िमषिि सिुि

- सबै लकलसिका िैंङ्लिक लिसंाबाट प्रभालित वरलक्तिरु
- लबशषे ििी िैंङ्लिक लिसंाको जोलििरकु्त परिलस्लतिा ििकेा, बेिारिसे एिं शािीरिक त्ा 

िानलसक रुपिे अशक्त िलििा त्ा बािबालिका
७. सिनिय एिं मसफथाररस ः 

रस नििपालिका अनतिित िैंङ्लिक लिसंा प्रभालितिाई िनोसािालजक सेिा िा सिारता, सिुक्ा/ 
संिक्ण, ल्लकतसा सेिा एिं सिारता, काननुी सेिा एिं सिारता, सीपििुक तालिि त्ा आर आज्यन 
सिरोि, लशक्ािा सिरोि, दवु्रशनी पनुःस््ापना ि पारििारिक त्ा सािालजक पनुःलििन आलदिा 
सिरोि िन्य सिरोिी लनकारिरुको िोजी, सिनिर ि लसफारिस िरिनेछ ।
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८. िैंि्मगक मिंसथा नयुमनकरणकथा िथामग नगरपथामिकथासिरीय सियोग, सिनिय, अनुगिन एिं 
मसफथाररस समिमिः 

बदु्धभलूि  नििपालिकािा िैंङ्लिक लिसंा नरलूनकिण, लपलितको िकलित समबोधन, नरार ि संिक्णको 
िालि  नििपालिकासतििा दिेार बिोलजिको िैंङ्लिक लिसंा नरलुनकिणका िालि नििपालिकासतिीर 
सिरोि, सिनिर, अनिुिन एिं लसफारिस सलिलत िठन िरिने छ ।

क) नििपालिकाको उपप्रििु – संरोजक
ि) निि कार्यपालिकािे लसफारिस ििेको कार्यपालिकाको सदसरिरु िधरेबाट १ जना िलििा सलित २ जना  – सदसर
ि) नििपालिका सतिीर िलििा त्ा लकशोिी सििूिरुबाट १/१ जना – सदसर
घ) नििपालिका सतििा िैंङ्लिक लिसंा नरलुनकिण समबनधी कृरालशि संघ/संस्ािरुबाट १ जना – सदसर 
ङ) टोि लिकास सस्ाको निि सरोजक  – सदसर
्)नािरिक सिाजका अििुािरु िधरे नििपालिकािे तोकेको प्रलतलठित वरलक्तति     ( सदसर
छ) नििपालिकाको िलििा त्ा बािबालिका शािा /उपशािा – सदसर सल्ि

 सलिलतको बैठकिा नििपालिकाको प्रििु, प्रििु प्रशासकीर अलधकृत ििारत लिषर सँि 
समबलनधत वरलक्त ि लिज्िाई आिनत्रण िन्य सलकने छ ।

८. नगरपथामिकथासिरको िैंि्मगक मिंसथा नयुमनकरणको समिो्न सयंनत्र
८.१ नगरपथामिकथा सिरीय सयंनत्र

िैंङ्लिक लिसंा लपलितको समबोधनको िालि नििपालिका सतििा दिेार बिोलजिको संरनत्र  
बनाईनेछ । 

क) घटना वरिस्ापक ः नििपालिकािा त्रिट्अप ्भकउरिअभ तभबm का रूपिा निि 
उप प्रििुको संरोजकतििा , सािालजक लिकास शािा प्रििु त्ा िैि सिकािी संस्ाको 
प्रलतलनलधद्ािा ततकाि लनण्यर ििी आिािी बैठकिा अनिुोदन िनने वरिस्ा िुनेछ ।

ि) प्रा्लिक सेिाप्रदारकः नििपालिका सतििा कार्यित समबलनधत सिरोिी लनकारिरुिाई 
नििपालिकािे प्रा्लिक सेिा प्रदारकको रुपिा छनौट िरिनेछ ।

ि) आलधकारिक वरलक्त िा लनण्यरकता्यः नरालरक सलिलतका संरोजकको आलधकारिक वरलक्त त्ा 
लनण्यरकता्यको रुपिा लजमििेाि ििनेछ । 
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८.२ िैंि्मगक मिंसथा समबो्न सयंनत्रको कथाि, कि्षवय र अम्कथार
क) घटनाको पलि्ान त्ा दता्यः घटना वरिस्ापकिे केश दता्य िननेछ ि फाईि ििा ििी 

प्रिालणकिणको िालि लनण्यरकता्यिाई पठाउनेछ । रो प्रलक्ररा प्रभालितको ससुलु्त सििलतिा 
िुनेछ ि प्रतरेक ्िणिा लपलितको सिुक्ा ि िोपलनरतािाई धरान लदईनेछ । 

ि) प्रभालित ि परििािको िेिाजोिा ः रो कार्यको िालि छनौट िरिएका प्रा्लिक सेिा प्रदारकिाई 
तोलकनेछ । प्रा्लिक सेिा प्रदारक तालिि प्राति िुन ुपननेछ । उक्त प्रा्लिक सेिा प्रदारकिे लपलित 
ि परििािको िेिाजोिा सलित सरािाि रोजनाको िाका तराि पािी घटना वरिस्ापकिाई 
ब्ुझाउनेछ ि घटना वरिस्ापकिे लनण्यरकता्यिाई ब्ुझाउनेछ । 

ि) सरािाि रोजनालनिा्यण ः िेिाजोिा ि सरािाि रोजनाको िाकाको आधाििा लनण्यरकता्यिे 
ऋबकभ ऋरिाभ्भिअभ बोिाउनेछ । उक्त केश कनफे्नसिा ३ जना सलित, परििािका िानछे 
ि समबलनधत सेिाप्रदारकिाई बोिाईनेछ ि सरािाि रोजनािाई अलनति रुप लदईनेछ । उक्तकार्य 
िोपर िुनेछ । 

घ) सरािाि रोजनाको कारा्यनिरन ः सरािाि रोजनाको कारा्यनिरन प्रा्लिक सेिाप्रदारकिे िननेछ । 
सरािाि रोजना शिुिातिा धिैे काि िनु्य पनने िुनेछ भने लबसतािै कििुद ैजानेछ । 

ङ) सरािाि रोजनाको ताकेता त्ा सलिक्ा ः सरािाि रोजनाको ताकेता त्ा सलिक्ा घटना 
वरिस्ापकिे िननेछ । रलद सरािाि रोजनािे प्रभािकािी रुपिा काि ििेन भने फेिी केश कनफे्नस 
बोिाएि रोजनािाई परििाज्यन िरिनेछ ।

्) सिापनः घटना वरिस्ापकको प्रलतिेदनको आधाििा केशको सिापन िननेछ ।
९.  कोरको वयिस्था ि्था पररचथािन

िैंलिक लिसंा नरलुनकिण त्ा िानि बे्लबिन लबरुद्ध कार्यक्रि सञ्ािन िन्यको िालि सा्झदेािी
 कोष ििनेछ । उक्त कोषिा दिेार बिोलजिको िकि जमिा िुनेछ ।
क) नििपालिकािे लिलनरोजन िनने िकि
ि) िैि सिकािी संस्ा त्ा नािरिक सिाजबाट जमिा िनने िकि
ि) इचछुक वरलक्तिरूबाट जमिा िन्य सकने िकि
उक्त कोषको िकि िैंलिक लिसंािा पिेका त्ा िानि िे्लििनबाट उलमकएका वरलक्तिरूिाई 

(आपतकालिन अिस्ािा सिरोि िनु्यपनने  िकिा) उप प्रििु, िैि सिकािी संस्ा प्रलतलनलध त्ा 
सािालजक लिकास शािा प्रििुको लनण्यर अनरुुप त्ा अनर कार्यको िकिा सलिलतको लनण्यर अनरुूप 
ि््य िरिनेछ । 

कोष सं्ािन निि उप प्रििु त्ा सािालजक लिकास शािा प्रििुको दसतितबाट िुनेछ । 
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(कोषको लिसाबलकताब नििपालिकाको प्र्लित काननु त्ा लबलध अनरुूप आ िे प, ि िे प िुनेछ ।
(िैंलिक लिसंा िलित सिाज लनिा्यणिा सिनिर, सिलजकिण, ि कारा्यनिन समबनधी वरिस्ा ििा       

सतरिर सलिलत, िलििा सञजाि त्ा टोि लिकास संस्ाको सिकार्यिा िुनेछ ।
(संलघर त्ा प्रदशे सिकाििे सञ्ािन िनने लिसन कार्यक्रि, १६ लदने अलभरान ,िानि अलधकाि 

समिलनध कार्यिरू ि लिसन कार्यक्रििाई ठोस आकाि लदने कार्य नििसतिीर संरनत्र िाफ्य त िुनेछ । ।

१० सशंो्नः रस लनदनेलशकािा ् पघट िनने अलधकाि प्र्लित काननुको अलधनिा ििी नििसभाको 
िुनेछ ।
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११. अनुसमूच फथारििरु
अनुसचूी १ः सेिथा प्रदथायक मनकथायिरुको नकशथंाकन

क्र. 
सं.

कारा्यिर, संस्ा िा 
संरनत्रको नाि ठेिाना

कार्यक्रि (प्रदान 
िरिने सेिा)

कार्यक्रिको 
सिरािलध

समपक्य  
वरलक्त

समपक्य  
नमिि

इििे

अनुसचुी २ प्रथा्मिक सेिथा प्रदथायक मनकथायिरुको मििरण

क्र. सं.
कारा्यिर, संस्ा िा 
संरनत्रको नाि ठेिाना

सेिा क्ेत्र समपक्य  वरलक्त समपक्य  नमिि इििे
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अनसुू् ी -३  
लसफारिस फािि

सेिथा/सियोग मसफथाररस फथारथाि
लसफारिस लिलत ः– ................................. घटना दता्य नमबि ः .........................................
१.लसफारिस िरिएको संस्ा/लनकार ः
संस्ा/लनकारको नाि ः.....................................................................
ठेिाना ः.....................................................................................................
रस फािाििा उलिेलित लिििण बिोलजिको प्रभालितिाई आिशरक सिरोि ि सेिा उपिबध ििाउनका िालि तरस 
संस्ा/लनकारिा लसफारिस िरिएको छ ।
नािः ............................................................ .लिङ्ि ः ....... उििे.............................
उललिलित प्रभालित प्रलतको सिरोि ि सेिा सिापन नभएसमि लनिनति अनिुिन ििी प्रलतिेदन पठाउन िुन अनिुोध 
िरिनछ ।
२. प्रभालितको लिििण ः
स्ारी ठेिाना ः............................ िापा÷नपा ... ििा ............टोि ः ...................... लजलिा..............
िािको ठेिानाः............................ िापा÷नपा ... ििा ...........टोि ः ....................... लजलिा...............
प्रभालितका िालि परििािको समपक्य  वरलक्तः
परििािको समपक्य  वरलक्तको नाि ः                    समपक्य  फोन नमबि ः   ठेिाना ः 
३. घटनाको संलक्ति लिििण ः
...................................................................................................................
................................................................................................................
प्रभालितको िािको शािीरिक, िानलसक, सिास्थरत्ा संिक्णको अिस्ा÷लस्लत
...................................................................................................................
लसफारिस िरिएको सेिा, सिरोि त्ा कािबािी (तालिका ििेेि भनने) ः
आपतकालिन सिरोि ि ततकािकार्य आिशरक ः छ   छैन
...................................................................................................................
संिगनकािजातिरु ः .............................................................................................
४. लसफारिस िनने ः
नाि ः ............................................. पद÷आबद्धता.....................................................    
 िसताक्ि ः.............................     लिलत ः .................
५. लसफारिस बलु्झलिनेकोः
नाि ः .........................................................................नाता÷पदः................................
िसताक्ि ः ....................................................................लिलत ः.............................
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अनसुू् ी -४ 
लपलित िा लपलितको पक्बाट लनिेदन फािि

                                                                    

श्ी प्रििु जरू
बदु्धभलूि नििपालिका, बि्ुढी, कलपििसतु
                        

                   लबषरः आिशरक सिरोि िरिलदने समबनधिा ।
  
 उपिोक्त समबनधिा .......................................लजलिा.................................... 
निि÷नििपालिका लनिासी............................... को छोिा/छोिी बष्य ...... को ि÷ििेो .................
श्ी.............................., .............................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................(संलक्ति घटना लिििण ि िैंङ्लिक लिसंाको प्रकृलत 
िेखने) तपशीि अनसुािको सिरोिको आिशरकता भएकोिे सिरोि ििीलदनिुन अनिुोध िद्यछु । 
१) िनोसािालजक सिरोि, २) सिुक्ािा संिक्ण सेिा, ३) सिास्थरउप्ाि, ४) काननुी सिारता, ५) 
सीपििुक तालिि िा आर आज्यन सिरोि, ६) दवु्रशनी पनुःस््ापना केनद्र ि ८) पारििािीक िा 
सािदुालरक पनुःलन्यिन, पनुःएलक्य किण

सिंगन कथागजथाििरु
लनिेदक
नािः
ठेिानाः
दसतित
लिलत
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अनसुु् ी ५ 
दता्य िलजष्टिको निनुा िाका

क्र. 
स.

लसफारिस िरिएको 
वरलक्तको नाि

कोि नं. लिङ्ि जातजालत
ििा नं. ि 
टोिको 

नाि

लसफारिस 
िरि 

पठाएको 
लनकार

केशको 
प्रकाि

केशको 
िािको 
अिस्ा

कैलफरत

 

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथा मभत्र िसोिथास गनदे एकि ि्था एकि आमश्रि पररिथारको 
सिुि, सीप उद्यिमशििथा समबमन् कथाय्षक्रि कथायथा्षनियन कथाय्षमिम् -२०७७

कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३० 
प्रसिथािनथाः
 बदु्धभलूि नििपालिका क्ेत्र लभत्र स्ारी रुपिा बसोिास िनने एकि त्ा एकि आलश्त 
परििाि/वरलक्तिरुको उद्िलशिताको िाधरि द्धािा आतिलनभ्यि, सिाभीिानी त्ा सििोजिाि बनाउने 
उदे्धशरिे सीप, सििु त्ा पूँलज परि्ािन िन्यका िािी स्ालनर सिकाि सञ ्् ािन ऐन, २०७४ त्ा 
बदु्धभलूि नििपालिकाको प्रशासलनक कार्य लनरलित िनने ऐन, २०७५ अनरुूप रो कार्यलिलध तराि ििी 
कार्यपालिकाबाट लसिकृत भई िाजपत्रिा प्रकाशन भएपलछ िाि ुिुनेछ ।
१. समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः
क) रस कार्यलिलधको नाि “बुद्धभूमि नगरपथामिकथा मभत्र िसोिथास गनदे एकि ि्था एकि आमश्रि 
पररिथारको उद्यिमशििथा समबमन् कथाय्षक्रि कथायथा्षनियन कथाय्षमिम् -२०७७” ििकेो छ ।

२. पररभथारथाः
लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा 

1) "कथायथा्षिय" भननािे नििकार्यपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपद्यछ ।
2) "प्रिुख" भननािे नििपालिकाको प्रििुिाई सम्झन ुपद्यछ ।
3) "उपप्रिुख" भननािे नििपालिकाको उपप्रििुिाई सम्झन ुपद्यछ ।
4) "प्रिुख प्रशथासमकय अम्कृि" भननािे नििपालिकाको प्रििु प्रशासलकर अलधकृतिाई 

सम्झन ुपद्यछ ।
5) "एकि िमििथा सयंोजक" भननािे एकि िलििाको नििपालिका सतरिर संरोजकिाई 

सम्झन ुपद्यछ ।उक्त शबदिे ििा सतिीर संरोजकिाई सिते ब्ुझाउने छ ।
6) "िेखथा अम्कृि" भननािे नििपालिकाको आल ््यक प्रशासन शािाको प्रििुिाई सम्झन ु

पद्यछ ।
7) "सिथायक िमििथा मिकथास मनररषिक" भननािे िलििा िाििालिका समबलनध कार्य िनने 

कि््य ािी सम्झन ुपद्यछ ।
8) "ि्डथा कथायथा्षिय" भननािे नििपालिकाको सिै ििािरुिाई सम्झन ुपद्यछ ।
9) "समिमि" भननािे  रसै कार्यलिलधिे औलराएको निि सतिीर, ििा सतिीर सलिलतिाई ब्ुझाउने 

छ ।
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३. कथाय्षमिम् िथागु िुने षेित्र र सेिथाः
 ३.१ सिेम्ने षेित्रिरः

(1) एकि िलििाको स्तेीकिण ि सञ ्जालिकिण िनने,
(2) सािलुिकता प्रिद्ध्यन िनने,
(3) वरिसारको शरुूिात, लिसताि िन्य सिरोि िनने,
(4) कृलष, पशपुािनका िालि कार्यक्रिित सिरोि िनने ।
(5) सि-उधि बनन घिेि ुउद्ोि, कुलटि उद्ोि प्रिद्ध्यन ि िजािीकिण सिरोि पि ्राउने ।
(6) उतपादनिरूिाई िजािीकिण िन्य सिरोि पिु ्राउने ।
३.२ कथाय्षक्रििथा सिभथामगिथाकथा िथामग शि्ष ि्था प्रथा्मिकिथा
(1) उधि िन्य ्ािने एकि त्ा एकि आश्ीत एकाघिको परिबाि िुनपुनने छ ।
(2) ििासतिीर एकि सलिलतको लनण्यर अनरुूप ििा कारा्यिरको लसफारिसिा कार्यक्रििा 

सिािेश िन्य सलकने छ ।
३.३ नगर सिरीय कथाय्षक्रि सञ ्चथािन, वयिस्थापन ि्था सिजीकरणकथा िथामग देिथाय 
बिोमजिको समिमि रिनेछ।

संरोजक  – प्रििु
उप-संरोजक  – उपप्रििु 
सदसर  – प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
सदसर – एकि िलििा सञ ्जािको नििसतिीर अधरक्
सदसर सल्ब  – िलििा, बािबालिका उपशािा िा प्रििु

जनप्रलतलनलध, कि््य ािी, लिज् त्ा वरिसारीिाई आिसरकता अनसुाि आिनत्रण िन्य सकने छ ।

४. कथाय्षक्रििथा सिभथामगिथा, अिस्था र वयिस्था समबन्िथा ।
रस नििपालिकाको क्ेत्र लभत्र स्ारी रूपिा बसोबास िनने एकि त्ा एकि आलश्त परििािका 
सदसरिरूको उद्िलशिताका िालि सबिोजिाि त्ा आतिलनभ्यि बनाउन अिस्ा ििेी सीप सििुीकृत 
पुँजी परि्ािन िनने ।

(1) एकि िलििािरूको सािलुिकता प्रिद््यन, नेततृि लिकास सा्ै सिनिर, सिकार्य प्ररोजनका 
िालि ििा सतिसमि भिेा िाफ्य त ििा सतिीर सलिलत त्ा नििसतिीत एकि िलििा को 
सलिलत िठन िन्य सिलजकिण िनने । निि सतिीर एकि सञ ्जाििा अधरक्, उपाधरक्, सल्ि 
सलित सात सदसरीर ििनेछ । सोिी अनरुूप ििा सतिीर सलिलत पाँ् सदसरीर िुनेछ ।

(2) रस नििपालिका क्ेत्र लभत्र स्ारी रुपिा िसोिास िनने एकि त्ा एकि आलश्त परििािका 
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सदसरिरुको उद्िलशिताका िािी सििोजिाि त्ा आतिलनभ्यि बनाउन अिस्ा ििेी सििु, 
सीप, पजुी परि्ािन िनने ।

(3) उद्िलशिता समबलनधत स-साना घिेि ुत्ा कुलटि उद्ोि, वरिसार प्रबद्ध्यन ि लबसताि, कृलषको 
वरबसालरकिण त्ा पशपुािनको वरबसालरकिण ििारतका कार्यिरुको िािी वरिसरको 
प्रकृलत ििेी २५ िजाि समि वरिसार सदुृढीकिण सिरोि िन्य सलकने छ । सोका िालि 
आिशरकता अनसुाि सु् ना प्रकाशन िन्य सलकने छ । सा्ै प्रदशेको िखुरिनत्री ग्रालिण लिकास 
कार्यक्रििा सिािेश भएको एकि िलििाका िालि सििु, सीप, पुँजी परि्ािन समबलनधत 
क्ेत्रिा रसै कार्यलिलध अनरुूप कार्यक्रि सञ ्् ािन िन्य सलकने छ ।

५. मबमि्ः
(1) रस कार्यक्रि सञ ्् ािन िदा्य कुनै दलुिधा भएिा कार्यपालिकाको लनण्यर अलनति िुनेछ ।
(2) कार्यलिधीको परििाज्यन, परिट्किण िनने अलधकाि कार्यपालिकािा लनलित ििनेछ ।

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथा घर बिथाि कर वयिस्थापन कथाय्षमिम्, २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३० 

प्रसिथािनथा ः 
नेपािको संलिधान ि स्ानीर सिकाि सं्ािन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बिोलजि नििपालिकािे 

आफनो क्ेत्रलभत्र ििाउन पाउने घि बिाि किको किदाता पलि्ान, कि िलूरांकन, कि लनधा्यिण ि कि 
असिुी कार्यिाई सिि, पािदशशी ि वरिलस्त बनाई नििपालिकाको आनतरिक स्ोत परि्ािनिा 
प्रभािकािीता लराउने लिषरिा आिशरक वरबस्ा िन्य बाञछनीर भएकोिे,

बदु्धभलूि नििपालिकाको लिलत २०७७।०८। ३०  को बैठकिे नििपालिकाको (स्ानीर तिको 
िाजसि ऐन िा स्ानीर तिको आल ््यक ऐन) ऐन, २०७७ को दफा .....बिोलजि रो कार्यलिलध बनाई 
िाि ूििेको छ । 

पररचछेद १
प्रथारममभक

१.  समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः (१) रो कार्यलिलधको नाि “घर बिथाि कर वयबस्थापन कथाय्षमिम्, 
२०७७” ििकेो छ ।
(२) रो कार्यलिलध नििपालिका क्ेत्रभि िाि ूिुनेछ ि रस काननू बिोलजि कि ब्ुझाउन ुपनने दालरति 

भएको वरलक्त जिाँसकैु िि ेबसेको भए पलन लनजको िकिा  सिते िाि ूिुनेछ । 
(३) रो कार्यलिलध कार्यपालिकािे सिीकृत ििी स्ानीर िाजपत्रिा प्रकाशन ििेको लिलतदलेि िाि ू

िुनेछ ।
२.  पररभथारथाः लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रो कार्यलिलधिा,–

क) “ऐन” भननािे स्ानीर सिकाि सञ्ािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछ्य ।
ि) “कर” भननािे ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि घि जगिा बिाि बापतको आरिा नििपालिकाको 

आल ््यक ऐनिे तोकेको दििा िागने बिाि कि सम्झन ुपछ्य ि रो शबदिे प्र्लित काननू बिोलजि 
बिाि किको अलतरिक्त सोिा िागने वराज, िजा्यना, शलुक िा जरििाना सितेिाई जनाउँछ । 

ि) “कर अम्कृि” भननािे नििपालिकाको प्रििु प्रशासकीर अलधकृत सम्झन ु पछ्य ि सो 
शबदिे कि अलधकृतको रुपिा काि िन्य लजमििेािी प्राति ििेको कि््य ािी िा प्रििु प्रशासकीर 
अलधकृतद्ािा प्रतरारोलजत अलधकाि प्ररोि िनने कि््य ािीिाई सिते जनाउँछ ।  

घ) “करदथािथा” भननािे ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि कि लतनु्यपनने दालरति भएको वरलक्तिाई 
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सम्झन ुपछ्य ि रो शबदिे कि अलधकृतिे कुनै किको लिबिण ब्ुझाउन सू् ना लदएको िा अरु 
कुनै कािबािी शरुु ििेको वरलक्तिाई सिते जनाउँछ ।

ङ) “कथाय्षमिम्” भननािे घि बिाि कि वरबस्ापन कार्यलिलध, २०७६ सम्झन ुपछ्य ।
्) “कथायथा्षिय” भननािे निि कार्यपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपछ्य  ि रो शबदिे नििपालिकाको 

संिठन संि्नािा ििकेो लिभाि÷ििाशािा÷शािा÷उपशािा÷ ििा कारा्यिर िा िाजसि 
प्रशासनका िालि िठन िरिएको प्रशासलनक एकाइ सितेिाई जनाउँछ । 

छ) “नगरपथामिकथा” भननािे बदु्धभलूि नििपालिका सम्झन ुपछ्य ।
ज) “घर जगगथा” भननािे ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि बिाि कि िागने कुनै वरलक्तको सिालितििा 

ििकेो घि, घिको छत, पसि, गरािेज, िोदाि, टििा, सेि (छपपि), काििाना, जगिा िा 
पोििीिाई सम्झन ुपछ्य ।

्झ) “बिथाि” भननािे कुनै वरलक्तिे आफनो सिालितििा ििकेो नििपालिका क्ेत्रलभत्रको घि जगिा 
लनलचित अिधीका िालि पिैु िा आलंशक तबििे अरुिाई भोि ्िन िन्य लदएिापत प्राति िनने 
भािा, बिाि, लिज िा पट्ा िकि सितेिाई सम्झन ुपछ्य ।

ञ) “ि्डथा कथायथा्षिय” भननािे नििपालिका अनति्यतको ििा कारा्यिरिाई सम्झन ुपद्यछ ।

पररचछेद २
करदथािथाको पमिचथान र दिथा्ष समबन्ी वयबस्था

३.  किदाताको पलि्ान ः (१) रस कार्यलिलधको प्ररोजनका िालि नििपालिका क्ेत्रलभत्र आफनो 
सिालितििा ििकेो घि िा जगिा पिैु िा आलंशक तबििे अरुिाई भोि ्िन िन्य लदएिापत भािा, 
बिाि, लिज िा पट्ा िकि प्राति िनने वरलक्त िा लनजको प्रलतलनलध किदाता िुनेछ ।

 ति, िनुाफाको उद्शेर निािी सं्ािन िुने लिद्ािर, िलनदि, पसुतकािर, किब, सािदुालरक संस्ा, 
सिकािी लनकार आलदिे आफनो सिालितिको घि िा जगिा भािािा लदएकोिा रस कार्यलिलध 
बिोलजि कि िागने छैन ।
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन सिालिति कारि नभएको ऐिानी िा पतशी 

िा साि्यजलनक जगिािा बसोिास िनने वरलक्तिे आफनो घि जगिा अनर वरलक्त िा संस्ािाई 
ििाििा लदएको िा कुनै जगिा लिजिा लिई घि भािािा ििाएको वरलक्त सिते ऐन ि रस 
कार्यलिलध बिोलजि किदाता िालननेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोलजि बिाि कि लतिेको आधाििा िात्र ऐिानी िा पलत्य िा साि्यजलनक 
जगिािा बसोिास िनने िा तरसतो जगिाको उपरोि िनने वरलक्तको सिालिति कारि भएको िालनने 
छैन ि तरसतो जगिा नेपाि सिकाि िा अनर सिकािी लनकारबाट प्र्लित काननू बिोलजि 
िािी िनने िा संि्ना िटाउने कार्यिाई रस ऐन बिोलजि बिाि कि लतिेको कािणिे िात्र कुनै 
लकलसििे बाधा पािेको िालननेछैन ।

(४) कारा्यिरिे ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि किदाताको पलि्ान िनु्य पननेछ । 
(५) उपदफा (४) बिोलजि किदाता पलि्ान िदा्य किदातािे पेश ििेको लिबिण, स्िित सबनेक्ण 

िा अनर जनुसकैू स्ोतबाट प्राति सू् नाको आधाििा िन्य सलकनेछ ।
४. करदथािथा दिथा्ष ः (१) किदातािे आफनो घि जगिा बिाि समबनधी दफा ७ बिोलजिको लिबिण  

ििुाई कारा्यिरिा पेश िनु्य पननेछ । 
(२) किदातािे ब्ुझाएको लिििण िाल् कारा्यिरिे आिशरक ्प अनसुनधान त्ा छानलिन िन्य 

सकनेछ । 
(३) रस दफा बिोलजि किदाताको लिििण संकिन ििेसंिै कारा्यिरिे प्रतरेक किदातािाई लनलचित 

पलि्ान नमिि प्रदान ििी बरलक्तित अलभिेििा दता्य ििी िाखन ुपननेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोलजि किदाताको पलि्ान नमबि प्रदान िदा्य किदातािे नििपालिकािाई 

प्र्लित काननू बिोलजि लतनु्य ब्ुझाउन ुपनने सबै किको िालि एउटै किदाता पलि्ान नमबि 
कारि िनने वरबस्ा िन्य सलकनेछ ।  

५.  कर बुझथाउने दथामयति ः (१) ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि घि जगिा बिाि कि ब्ुझाउने दालरति 
घि जगिा बिाििा ििाउने वरलक्त िा लनजको प्रलतलनधीको िुनेछ । 
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन घि जगिा बिाििा लिने वरलक्त, संस्ा 

िा लनकार सिरमिे कि ब्ुझाउने ििी घि जगिा धनीसंि सं्झौता भएको अिस्ािा घिधनीिाई 
बिाि िकि भकु्तानी िदा्यकै अिस्ािा बिाि कि बापतको िकि कट्ा ििी कारा्यिरिा 
ब्ुझाउने दालरति समबलनधत बिाििा बसने वरलक्त, संस्ा िा लनकारको िुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोलजि बिाि िकि कट्ा ििी कारा्यिरिा ब्ुझाउन ुपनने दालरति भएको वरलक्त, 
संस्ा िा लनकारिे तरसिी कि कट्ा नििेको िा कट्ा ििी नब्ुझाएको कािणिे िात्र घि जगिा 
बिाििा ििाउने वरलक्तिे कि लतनने दालरतिबाट उनिलुक्त पाउनेछैन ।

(४) बिाििा ििाइएको कुनै घि जगिाकोे समबनधिा उपदफा (१) बिोलजि कि ब्ुझाउने दालरति 
एकभनदा बढी वरलक्त उपि ििछे भने कि ब्ुझाउने दालरति सबैको सिान िुनेछ ि उनीिरुिधरे 
आपसी सिितीको जनुसकैु वरलक्तिे कि ब्ुझाउन सकनेछ ।
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ति, सबै किदाताबाट दािासािीिे भाि ििी कि असिु िरिने छैन ।
(५) ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि कि लतनु्यपनने वरलक्त नाबािक ििछे भने लनजिे ब्ुझाउन पनने कि 

लनजको अलभभािक िा लनजको संिक्किे लतनु्यपननेछ ।
(६) रस दफािा अनरत्र जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन िानो नछुलटई एउटै भानसा प्ररोि िनने 

एकासिोिको परििाििे आफनो एकिौटी िक ििने ििी सं्ािन ििेको वरबसारिे उपरोि 
ििेको घि िा जगिािा बिाि कि ििाइने छैन । 

ति, तरसतो वरबसार सं्ािन िदा्य समबलनधत आनतरिक िाजसि कारा्यिरिा पेश िरिने लिििणिा 
घि जगिा बिाि लतिेको भनी ि््य दिेाइएको ििछे भने रस उपदफा बिोलजिको कि छुट 
पाइने छैन ।

(७) ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि आफुिाई किदाताको रुपिा दता्य ििाउने, तोलकएको सिरिा 
लिबिण पेश िनने, ब्ुझाउन ुपनने कि त्ा शलुक िा जरििाना िा वराज िजा्यना सिरि ैदालििा 
िनने, कि अलधकृत िा कारा्यिरिे िाि ििेको सू् ना िा त्थरांक सिरि ै उपिबध ििाई 
सिरोि परुा्यउने दालरति सिते किदाताको िुनेछ । 

६.  समझौिथा गनु्षपनदे ः (१) कुनै वरलक्तिे घिजगिा बिाििा ििाउँदा बिाि लिनेलदने घिजगिाको 
लिबिण सलित बिािको िालसक िा िालष्यक दि ििुाई कि लतनने दालरति प्रष्ट लकटान ििी अनसुू् ी–
१ बिोलजिको ढाँ्ािा बिाि सम्झौता िरिएको िुनपुननेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि िरिएको सम्झौता पत्र ि तरसतो सं्झौताको नलिकिण िा  बिाि िकि 

ििारत सम्झौताका प्राबधानिरुिा िरिएको कुनै परिित्यन िा पिुक सम्झौता िा मराद सिाति 
नभई बी्िैा सम्झौता िद् भएको अिस्ािा सिते सोको जानकािी किदातािे पैलतस लदनलभत्र 
कारा्यिरिा उपिबध ििाउन ुपननेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोलजि उललिलित ढाँ्ािा सम्झौता नभएको कािणबाट िा सम्झौतािा 
ििुाउन ुपनने सबै वरिोिा नििुाई सम्झौता िरिएको कािणबाट त्ा उपदफा (२) बिोलजि 
सं्झौताको जानकािी नलदएको कािणिे िात्र ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि कि लतनु्यपनने दालरति 
भएको कुनैपलन किदातािे किलतनने दालरतिबाट उनिलुक्त पाउने छैन । 

पररचछेद ३
मिबरण दथामखिथा समबन्ी वयबस्था

७.  मिबरण दथामखिथा गनदे ः (१) घि जगिा बिाििा लदने वरलक्तिे बिाििा लदएको लिलतिे पैलतस 
लदनलभत्र बिाि िकि ि बिाि अिलध सपष्ट ििेुको बिाि सम्झौता पत्रको प्रि्लतलिलप, धनीपजूा्यको 
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प्रलतलिलप, बिाििा बसनेको आलधकारिक लिििण सलित संिगन ििी अनसुू् ी–२ बिोलजिको 
ढाँ्ाको लिििण कारा्यिरिा दालििा िनु्यपछ्य ।

 ति, दफा ३ को उपदफा (२) बिोलजिको अिस्ािा रस दफा बिोलजि लिबिण दालििा िदा्य 
धनीपजूा्य पेश िन्य अलनिार्य िुनेछैन । 
(२) रो कार्यलिलध प्रािमभ िुन ुअिािै घि जगिा बिाििा लदएका किदातािाई कारा्यिरिे साठ्ी 

लदनलभत्र रस कार्यलिलध बिोलजि लिििण दालििा िन्य अनसुू् ी–३ बिोलजिको ढाँ्ािा 
सू् ना प्रकाशन िननेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोलजि सू् ना प्रकालशत भएकोिा किदातािे उपदफा (१) िा उललिेि भए 
बिोलजिको ढाँ्ािा लिबिण पेश िनु्यपननेछ । 

ति, कुनै किदातािे रसअलघ लिबिण पेश िरिसकेको ििछे भने नपिु लिबिण िात्र पेश ििे पगुनेछ  । 
(४) उपदफा (२) बिोलजि लबििण दालििा समबनधी सू् नािाई कारा्यिरिे िेलिरो, टेलिलभजन, 

पत्रपलत्रका ििारत अनर उपरकु्त सं्ाि िाधरिद्ािा प्र्ाि प्रसािको वरबस्ा लििाउन सकनेछ । 
(५) रस कार्यलिलध बिोलजि कि ब्ुझाउन ुपनने दालरति भएको वरलक्तिे लिििण दालििा नििेिा 

िा लबििण दालििा िदा्य वरिोिा फिक पािी दालििा ििेको भनी शकंा िन्य सलकने आधाि 
ि कािण भएिा कि अलधकृतिे आधाि ि कािण िोिी तीस लदनलभत्र लबििण दालििा िन्य 
आदशे लदन सकनेछ । 

(६) उपदफा (२) बिोलजि तोलकएको िा उपदफा (५) बिोलजि आदशे भएको मरादलभत्र लिबिण 
दालििा िन्य नसकने वरलक्तिे आधाि ि कािण िोिी मराद ्पको िालि लनबेदन लदएिा प्रििु 
प्रशासकीर अलधकृतिे औल्तर ििेी तीस लदनसमि मराद ्प िरिलदन सकनेछ । 

८.  मिबरण सचयथाउन समकने ः (१) रस कार्यलिलध बिोलजि लिििण दालििा भसैकेपलछ कुनै त्थर 
समबनधी िा िलणतीर भिू भएको भनने िािेिा किदातािे सो समबनधी त्थर िा प्रिाण संिगन ििी 
पलििो लबििण दालििा ििेको तीन िलिनालभत्र प्रििु प्रशासकीर अलधकृत सिक् लनिेदन पेश िनु्य 
पननेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजि पन्य आएको लनबेदन उपि प्रििु प्रशासकीर अलधकृतिे  आिशरक 

जाँ्ब्ुझ िन्य ििाई वरिोिा िनालसि ठिि ििेको अिस्ािा तीस लदनलभत्र लिििण सचराउने 
सिीकृती लदन सकनेछ । 
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पररचछेद ४
करको दर मन्था्षरण समबन्ी वयिस्था

९. बिथाि करको दर ः (१) नििपालिका क्ेत्रलभत्र ऐन रस कार्यलिलध बिोलजि ििाइने बिाि किको 
दि नििपालिकाको आल ््यक ऐनिा तोलकए बिोलजि िुनेछ । 
(२) नििपालिकािे किको दि लनधा्यिण िदा्य लसिानत किदाताको लितिाई धरानिा िािी प्रिलतशीि 

किको दि िाि ूिन्य सकनेछ ।

१०.  बिथािको नयूनिि दररे् मन्था्षरण ः (१) नििपालिकािे ऐन त्ा रस कार्यलिलध बिोलजि 
ििाउने बिाि किको प्ररोजनको िालि किदातािे पेश ििेको लबििण ि बिाि सं्झौतािा 
उललिलित िकििाई आधाि िानी कि लनधा्यिण िरिनेछ । 
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन किदातािे पेश ििेको लबििणिा उललिलित 

बिाि िकि नििपालिकाद्ािा तोलकएको नरनूति दिभनदा कि भएको िणििा उपदफा (३) 
बिोलजि नििपालिकािे लनधा्यिण ििेको नरनूति बिािदिका आधाििा कि लनधा्यिण िरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्ररोजनको िालि नििपालिकािे कार्यपालिकाको लनण्यर बिोलजि आफनो 
क्ेत्रलभत्रको घिजगिाको वरापारिक ििति, शििी सेिा सलुिधा ि घिजगिा बिािको प्ररोजन 
सितेका आधाििा बिशीकिण ििी घिजगिा बिािको नरनूति ्दि लनधा्यिण िन्य सकनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोलजि घि जगिाको नरनूति बिाि िकि लनधा्यिण ििी लसफारिश िन्य 
कार्यपालिकािे दिेार बिोलजिको नरनूति बिाि दि लनधा्यिण सलिलत िठन िन्य सकनेछ ः

क) प्रििु प्रशासकीर अलधकृत     - अधरक्
ि) स्ानीर उद्ोि िालणजर संघ, प्रलतलनलध   - सदसर
ि) नििपालिकाको प्रालिलधक शािा प्रििु   - सदसर सल्ि

पररचछेद ५
कर मन्था्षरण ि्था सोको सचूनथा

११.  कर मन्था्षरण ः (१) किदातािे दफा ७ बिोलजि कारा्यिरिा दालििा ििेको लिििणका आधाििा 
कि अलधकृतिे अनसूू् ी–४ बिोलजिको ढाँ्ािा कि लनधा्यिण िननेछ ।

(२) रस कार्यलिलध बिोलजि किदातािे लिििण पेश नििेको िा पेश ििेको लिििणिा उललिलित 
बिाि िकि दफा १० बिोलजि कारि िरिएको नरनूति िकिभनदा कि भएको अिस्ािा कि 
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अलधकृतिे नििपालिकािे तोकेको नरनूति बिाि िकिको आधाििा प्रािलमभक कि लनधा्यिण 
ििी सोको सू् ना किदातािाई लदन ुपननेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि िरिएको प्रािलमभक कि लनधा्यिणिा ल्त्त नबझुने किदातािे प्रािलमभक 
कि लनधा्यिणको सू् ना पाएको तीस लदन लभत्र कारा्यिरिा प्रिाण सलित आफनो सपष्टीकिण 
पेश िनु्य पननेछ । 

(४) कि अलधकृतिे उपदफा (३) बिोलजिको मरादलभत्र सपष्टीकिण पेश ििेकोिा सो सितेिाई 
आधाि िानी त्ा सपष्टीकिण पेश नििेको अिस्ािा प्रििु प्रशासकीर अलधकृतिे रस दफा 
बिोलजि लनण्यर प्ा्य ििा ििी अलनति कि लनधा्यिण िनु्य पननेछ ।

१२.  कि लनधा्यिणको सू् ना ः (१) दफा ११ बिोलजि कि अलधकृतबाट कि लनधा्यिण भएपलछ 
किदातािे ब्ुझाउन ुपनने कि िकि, स्ान, सिर सीिा ि बैंक िाता नमबि सिते उलिेि ििी 
किदातािाई कि लनधा्यिणको सू् ना लदन ुपननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि कि लनधा्यिणको सू् ना प्राति भएपलछ किदातािे सो सू् नािा उललिलित 
स्ान ि सिर सीिालभत्र कि ब्ुझाउन ुपननेछ ।

पररचछेद ६
कर दथामखिथा र कर असिूी समबन्ी वयबस्था

१३. कर दथामखिथा गनु्षपनदे ः (१) किदातािे रस कार्यलिलध बिोलजि प्रतरेक आल ््यक िष्यको लनलित्त 
लतनु्यपनने कि िकि सोिी आल ््यक बष्य लभत्र दालििा िनु्य पननेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन किदातािे ्ाििेा ्ाि ुआल ््यक िष्यको 
कि तोकेको बैंक िातािा िालसक िा ्ौिालसक िा अध्यिालष्यक रुपिा सिते दालििा िन्य 
सकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि तोलकएको बैंक िातािा कि दालििा ििेको अिस्ािा किदातािे 
तरसको बैंक भौ्ि कारा्यिरिा ब्ुझाउन ुपननेछ ।

(४) कारा्यिरिे रस कार्यलिलध बिोलजि किदातािे लतनु्यपनने कि िकि लिद्तुीर िाधरिबाट सिते 
भकु्तानी िनने वरिस्ा लििाउन सकनेछ ।

१४. अमरिि कर बुझथाएिथा छु् पथाउन सकने ः कुनै किदातािे लतनु्य ब्ुझाउन ुपनने कि िकि अलग्रि 
रुपिा दालििा िन्य ्ाििेा नििपालिकाको आल ््यक ऐनिा तोलकएको दििा छुट पाउन सकनेछ ।

१५.  कर दथामखिथाको मनससथा मदनुपनदे ः किदातािे रस कार्यलिलध बिोलजि ब्ुझाउन ुपनने कि िकि 
दालििा ििेपलछ कारा्यिरिे किदातािाई ततकाि तरसको लनससा लदन ुपननेछ ।
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१६. कर असिूी समबन्ी वयबस्था ः प्र्लित काननू ि रस कार्यलिलध बिोलजि लतनु्य ब्ुझाउन ु
पनने  कि िापतको िकि किदातािे रस कार्यलिलधिा तोलकएको अिधीिा दालििा नििेिा कि 
अलधकृतिे नििपालिकाको आल ््यक ऐन बिोलजि िजा्यना सलित कि असिू िन्य सकनेछ । 

१७. बिथाि कर दिथा्ष मकिथाब ः रस कार्यलिलध बिोलजि दालििा ि असिुी भएको कि त्ा िकरौता 
किको लबििण सपष्ट रुपिा ििुाई अनसुू् ी–५ बिोलजिको बिाि कि दता्य लकताबिा िित िाखने 
लजमििेािी कि अलधकृतको िुनेछ ।

पररचछेद ७
मिमि्

१८.  पुनः कर मन्था्षरण गन्ष समकने ः (१) ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि कि लनधा्यिण िरिसकेको 
भएता पलन दफा १० बिोलजि तोलकएको नरनूति घिजगिा बिाि दिभनदा किदातािे बिाििा 
ििाएको घिजगिाको िासतलिक बिाि दि घटी भएको भननने लिश्वसनीर आधाि पेश िुन आएिा 
पनुः कि लनधा्यिण िन्य सलकनेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलिएको भएता पलन प्रतरारोलजत अलधकािको प्ररोि िनने कि 
अलधकृतिे ऐन ि रस कार्यलिलध बिोलजि लनधा्यिण िनु्यपनने कि िकि घटाएको िानन ुपनने र्ेष्ट ि 
िनालसि कािण दलेिएिा प्रििु प्रशासकीर अलधकृतिे ि प्रििु प्रशासकीर अलधकृत सिरंिेनै 
कि लनधा्यिण ििेको अिस्ािा अधरक्÷प्रििुिे पनुः कि लनधा्यिणको आदशे लदन सकनेछ ।

१९.  कर पुनरथाििोकन गन्ष समकनेः (१) रस कार्यलिलध बिोलजि कि लनधा्यिणको लनण्यरिा ल्त्त 
नबझुने किदातािे सो लनण्यर भएको लिलतिे तीस लदनलभत्र प्रििु प्रशासकीर अलधकृत सिक् कि 
पनुिाििोकनका िालि लनिेदन लदन सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि कि पनुिाििोकनको िालि लनिेदन लददँा आिशरक त्थर प्रिाण सलित 
लनधा्यिण भएको कि िकिको प्ास प्रलतशतिे िुन आउने िकि बिाबिको िकि धिौटी सिते 
लनिेदन सा् पेश िनु्य पननेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि कि पनुिाििोकनका िालि पिेको लनबेदनिाल् साठ्ी लदनलभत्र कािबािी 
ि लकनािा िनु्य पननेछ ।

२०.  उजुरी निथागने ः रस कार्यलिलध बिोलजि कि पनुिाििोकन िन्य सलकने लिषरिा तरसतो 
पनुिाििोकन नभई कुनै अदाितिा उजिु िागने छैन ।

२१.  पुनरथािेदन मदन सकने ः  रस कार्यलिलध बिोलजि पनुिाििोकनको लनण्यर भएकोिा सो लिलतिे 
ि पनुिाििोकन निुने लिषरिा कािण पिेको लिलतिे साठी लदनलभत्र ल्त्त नबझुने पक्िे प्र्लित 
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काननू बिोलजि पनुिािेदन िन्य सकनेछ । 
२२.  कर पुमसिकथा जथारी गन्ष सकने ः (१) किदाताको सिजताका िालि नििपालिकािे कि असिुी 

समबनधी लिबिण सिाबेश भएको अनसुू् ी ६ बिोलजिको कि पलुसतका जािी िन्य सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि कि पलुसतका जािी भएपलछ प्रतरेक पटक कि दालििा ििेको लिििण 

किदातािे सिरमिे उक्त पलुसतकािा प्रलिष्ट िन्य सकनेछ । 
(३) किदातािे प्रतरेक िष्यको असाि िसानत समििा कि पलुसतका कि अलधकृतबाट प्रिालणत 

ििाउन ुपननेछ ।
२३.  कथागजथाििरु गोपय रिने ः प्र्लित काननू ि रस कार्यलिलध बिोलजि कारा्यिरिा पेश भएका  

किसँि समबलनधत कािजातिरु िोपर िालिनेछ ि तरसता कािजातिरु कि समबनधी काििाई ्य बािके 
अनर प्ररोजनका िालि उपरोि िरिने छैन ।

 ति, प्र्लित काननू बिोलजि अलधकािप्राति लनकारिे िाि ििेको अिस्ािा कािजात उपिबध 
ििाउन रस वरबस्ािे बाधा पिेको िालनने छैन । 

२४. िथा्था अ््डकथाउ फुकथाउने अम्कथार ः (१) रो कार्यलिलध कारा्यनिरनको लसिलसिािा कुनै बाधा 
अि्काउ पिेिा तरसतो िाधा अि्काउ फुकाउन कार्यपालिकािे आदशे जािी िन्य सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि कार्यपालिकािे जािी ििेको आदशे रसै कार्यलिलधिा उलिेि भए सिि 
िालननेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोलजि आदशे जािी िनने अलधकािको प्ररोि िदा्य प्र्लित काननूको ििूभतू 
कुिािाई असि नपनने ििी िात्र िन्य सलकनेछ ।

२५. बचथाउ ः (१) रस कार्यलिलधिा िेलिएका कुिािा रसै बिोलजि ि निेलिएको कुिािा प्र्लित 
काननू बिोलजि िुनेछ ।

(२) रो कार्यलिलध िाि ूिुनपुिू्य भए ििेका कार्यिरु रसै कार्यलिलध बिोलजि भए ििेको िालननेछ ।
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अनुसचूी १
(दफथा ६ को उपदफथा (१) सगँ समबमन्ि)

बिथाि समझौिथा–पत्र

िािी तपसीििा उललिलित दईु पक्िरु (प्र्ि पक्ः घि जगिा धनी ि लद्तीर पक्ः घि जगिा बिाििा लिने) बी् 
दिेार बिोलजिका शत्य बनदजेलभत्र ििी तपलसििा उललिलित घि जगिा बिाििा लिन÷लदन िञजिु भ ैरो सम्झौतािा 
िसताक्ि ििी सोको एक÷एक प्रलत लिरौं÷लदरौं ।

(क) प्र्ि पक्को लिििण     (ि) लद्तीर पक्को लिििण
१. नाि, ्ि ः       १. नाि, ्ि ः
२. बाबकुो नाि ्िः      २. बाबकुो नाि ्िः
३. बाजेको नाि ्िः      ३. बाजेको नाि ्िः
४. नािरिकता प्रिाण पत्र नं.ः     ४. नािरिकता प्रिाण पत्र नं. 
५. किदाता परि्र पत्र नं.ः    ५. किदाता परि्र पत्र नं.ः
६. ठेिानाः       ६. ठेिानाः
७. फोन नं.ः   िोिाईि ः   ७. फोन नं.ः  िोिाईि ः

तपलसि ः
(क) बिाििा लदने घि जगिाको लिििण  (ि) बिाििा लिने घि जगिाको उपरोि समबनधी लिििण
१. घि जगिाको लिििणः     १. प्ररोजन (आिासीर÷वरिसालरक आलद)ः
२. क्ेत्रफिः      २. वरिसारको प्रकृलत ः
३. लकत्ता नं.ः       ३. वरिसार दता्य नं.ः
४. घि नं.ः      ४. बिाििा लिनेको िसताक्िः
५. िाि्य ः
६. ििा नं.ः
७. बिाििा लदनेको िसताक्िः   
   
     औठंा छाप                 औठंा छाप
      दाराँ  बाराँ      दाराँ  बाराँ
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शि्ष ि्था िनदेजिरु 
(१) रो बिाि सम्झौताको अिलध...........................दलेि....................... . समि कारि ििनेछ ।
(२) रस सम्झौता बिोलजिको घिजगिा बिाििा लिए बापत दोस्ो पक्िे प्र्ि पक्िाई बिाि सिरुप िालसक 

िकि रु.................... का दििे िाषि्ल्ाक रु ..................... अक्ेिेपी रु........................................ 
ब्ुझाउन ुपननेछ ।

(३) बिाि भकु्तानी तरिका.........................ि लकसताको लकलसि िालष्यक÷िालसक÷्ौिालसक÷अनर िुनेछ ।
(४) लनरिानसुाि िागने बिाि कि लतनने दालरति प्र्ि पक्÷लद्तीर पक्को िुनेछ ।
(५) अनर शत्यिरु दबैु पक्को सिितीिा ्पघट ि ििेफेि िन्य सलकनेछ । 
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अनसुू् ी २
(दफा ७ को उपदफा (१) सँि समबलनधत)

बिाि कि लिबिण दालििा लनिेदन फािाि

श्ीिान ्प्रििु प्रशासकीर अलधकृतजरू
बदु्धभलूि नििपालिका, नििकार्यपालिकाको कारा्यिर
िलुमबनी प्रदशे, नेपाि ।
 
 ििेो/िाम्ो सिालिति÷भोि्िनिा ििकेो तपलसििा उलिेलित घि÷जगिा बिाििा ििकेो 
िुदँा घिजगिा बिाि कि वरबस्ापन कार्यलिलध, २०७६ अनसुाि लतनु्य ब्ुझाउन ु पनने बिाि कि 
प्ररोजनको िालि रो लिििण ब्ुझाउन आएका छु/छौं । प्र्लित काननू बिोलजि कि लनधा्यिण ििी 
पाउन आिशरक कािजात रसैसा् संिगन ििेको छु/छौं । लिििण फिक ठििे प्र्लित काननू बिोलजि 
सिुिँा ब्ुझाउँिा ।

बिाििा ििकेो घि जगिाको लिििण
बिाििा 

िसनेको नाि

बिाििा 
िसनेको पेशा 
िा वरिसार

िालसक 
बिाि िकि

सम्झौता अिलध कैलफरत

ििा नं. सिक नाि घि नं.
क्ेत्रफि िा 
कोठा संखरा

दलेि समि

         
                  
 कि ब्ुझाउने तरिकाः िालसक/्ौिालसक/िालष्यक ः..........................
करदथािथाको मििरण
परि्रपत्र नं.......................
किदाताको नािः................................
बाबकुो नािः............................
बाजेको नािः................................
नािरिकता प्रिाण पत्र नं. ि जािी लजलिाः.......................
ठेिानाः........................................
समपक्य  फोन ः....................... इिोिः ............................ िोिाईि ः .............................

लनिेदक िननेकाो नािः
ठेिानाः
लिलतः  
दसतितः
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नो्ः
१) संिगन िनु्यपनने कािजातिरु
क) घि जगिाको सिालिति दिेाउने कािजातको प्रलतलिलपिरु–१
ि) बिाि सम्झौताको प्रलतलिलपिरु–१
ि) बिाििा िसने वरलक्तको नािरिकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप िा संस्ा भए संस्ा दता्य प्रिाणपत्रको 
प्रलतलिलप–१
घ) किदाताको नािरिकताको प्रलतलिलप, संस्ाित किदाता भए दता्य प्रिाणपत्र त्ा िखुरवरलक्तको 
नािरिकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप–१

द्रष्टबर ः दफा  ३ को उपदफा (२) बिोलजिको अिस्ािा लबबिण दालििा िदा्य िाल् १ (क) बिोलजि 
घि जगिाको सिालिति दिेाउने कािजात पेश िन्य अलनिार्य िुनेछैन । 
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अनुसचूी ३
(दफथा ७ को उपदफथा (२) सगँ समबमन्ि)

बदु्धभलूि नििपालिका
निि कार्यपालिकाको कारा्यिर
िनिुान्ोक, बिुढी, कलपििसतु

घरजगगथा बिथाि समबन्ी मिबरण पेशगनदे बथारेको अतयनि जरुरी सचूनथा
प्र्ि पटक प्रकालशत लिलत:............।...।....

रस बदु्धभलूि नििपालिकािे आल ््यक ऐन बिोलजि आ.ि. २०७६।७७ दलेि घिजगिा बिाि कि 
िाि ूििेको िुदँा नििपालिका क्ेत्रलभत्र आफनो लनलज सिालितििा ििकेो िा सिालिति कारि नभएको 
ऐिानी िा पतशी िा साि्यजलनक जगिािा बसोिास िनने वरलक्तिे आफनो घि, घिको छत, पसि, गरािेज, 
िोदाि, टििा, सेि (छपपि), काििाना, जगिा िा पोििी पिैु िा आलंशक तबििे अरुिाई भोि ् िन िन्य 
भािा, बिाि, लिज िा पट्ािा लदएको िा कुनै जगिा लिजिा लिई घि भािािा ििाएको वरलक्तसितेिाई 
आफनो बिाििा लदएको घिजगिा समबनधी लिििण दालििा ििी नििपालिकािा िित कारि ििाउन ु
िुन रो सू् ना प्रकालशत िरिएको छ ।

घिजगिा बिाि समबनधी लिििण दालििा िनने फािाि निि कार्यपालिकाको कारा्यिरबाट रिी 
२०७..।...।.. ितेदलेि लितिण िुने िुदँा फािाि प्राति िनु्यभई सो फािाििा सतरत्थर लिििण भिी आिािी  
२०७..।......।... ितेलभत्र कार्यपालिकाको कारा्यिर िा समबलनधत ििा कारा्यिरिा दालििा िनु्यिुन 
अनिुोध िरिनछ ।

घिजगिा बिाि समबनधी लिििण पेश िदा्य बिाििा लदएको घि जगिाको लिबिण, बिाि िकि ि 
बिाि अिलध सपष्ट ििेुको बिाि सम्झौता पत्रको प्रि्लतलिलप, धनीपजूा्यको प्रलतलिलप, बिाििा बसनेको 
आलधकारिक लिििण सलित तोलकएको ढाँ्ािा पेश िनु्यपननेछ । लिबिण पेश िनने ढाँ्ा कार्यपालिकाको 
कारा्यिर त्ा समबलनधत ििा कारा्यिरिरुबाट प्राति िन्य सलकनेछ । 

लिििण घिजगिा धनी आफै िा लनजको सिोि परििािका वरलक्त िा लनजको िञजिुीनािा प्राति 
वरलक्तिे िात्र ब्ुझाउन सकनेछन ्। नििपालिकािे तोकेको अलनति लिलतसमि पलन लिििण दालििा निनने 
घिजगिा धनीिरूिे लििमब शलुक लतनु्यपनने िुदँा तोलकएको सिरलभत्रै आ–आफनो बिाििा लदएको 
घिजगिाको लिििण पेश िनु्यिुन िालद्यक अनिुोध िरिनछ । 

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत 
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अनुसचूी ४
(दफथा ११ सगँ समबमन्ि)

बिथाि कर मन्था्षरणको सचूनथा

किदाता परि्रपत्र नं. ः  .....................................
किदाताको नािः...........................................
ठेिानाः.................................................
कि लनधा्यिण ििेको आल ््यक िष्यः.............................
कि लनधा्यिण ििेको लिलत ः ...................................

लस.नं.
घि जगिाको 

लिििण

कि िागने 
कुि बिाि 

िकि

......... 
प्रलतशतिे 

कारि िुने कि

अलग्रि 
दालििा 

ििेको िकि

अब 
दालििा िन्य 
बांकी िकि

कैलफरत

  
 

    

ित लिित िष्यको बकरौता

जमिाः
           

कि अलधकृत
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अनुदथानिथा मयथामचि्ग पिथामटिक मििरण कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्– २०७७
कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३०

पषृ्ठभूमि: 
बदु्धभलूि नििपालिका लभत्र ििकेा लिपनन परििािका कृषकिरुिाई वरिसालरक कृलष पेशािा 

आिद्धिरि आर आज्यन िन्य त्ा बदु्धभलूि नििपालिकािा कृलष उतपादन त्ा उतपादकतििा बलृद्ध िन्य 
कार्यक्रििाइ वरिस्ीत सिि, सिज,प्रभािकािी ि पािदलश्य रुपिा स्ापना ि सं्ािन िन्य स्ालनर 
सिकाि सञ्ािन एनैको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलजि त्ा बदु्धभलूिको प्रशासकीर कारा्यलिलध 
लनरलित िनने एनै २०७५ बिोलजि कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्रिा प्रकासन भए पलछ िाि ुिुने 
छ ।
१. प्रथारममभक: 
क) समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः

१. रो कार्यलिलधको नाि अनुदथानिथा िमचचि पिथाटिीक मििरण कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, २०७७ 
ििकेो छ ।

२. रो कार्यलिलध बदु्धभलूि निि कार्यपालिका िाट लसिकृत भएपलछ िाि ुिुनेछ ।

२. पररभथारथाः 
लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा । 

२.१ ‘’कथायथा्षिय’’ भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपननेछ ।
२.३ ‘’कृमर मिकथास शथाखथा’’ भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कृलष लिकास शािािाई सम्झन ु

पनने छ ।
२.२ ‘’कथाय्षमिम्›› भननािे अनुदथानिथा िमचचि पिथाटिीक मििरण कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, 

२०७७ ििकेो छ ।
३. उदे्शय: 

रस कार्यलिलधका उदे्धशरिरु दिेार बिोलजि ििकेा छन:
३.१ अनदुान लितिण नीलतिाई प्रकृरािलुि बाट परिणाििलुि िफ्य  िैजाने ।
३.२ वरिासालरक रुपिा तिकािी िलेतको लिसताि िनने ।
३.३ सिारानकुुि कृलष प्रलिलधको अििमिन िनने ।
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४. कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्रयथाः
४.१ नििपालिकाको कारा्यिरिे उक्त अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन ्ािने कृषक सििु/कृलष 

सिकािी/कृलष फाि्य /वरिसालरक कृषक िालि १५ लदनको प्रसताि आवििान   िुनेछ ।
४.२ रस कार्यक्रििा सलमिलित िुन िुँदा नं. ५.३ ििोलजि िापदणि पिुा ििेका कृषक सििु/कृलष 

सिकािी/कृलष फाि्य / वरिसालरक कृषकिे तोलकएको मराद लभत्र लन्यधारित ढाँ्ा बिोलजिको 
लनिेदन नििपालिकाको कारा्यिरिा लदनपुनने छ ।

४.३ कृरक छनौ्को िथापदण्ड ि्था प्रथा्मिकीकरण
क) कृरक छनौ्को िथापदण्ड
अ) कमतीिा ३ दलेि िाल् (कठ्ा)िा तिकािी ितेी िरिििकेो ।
आ) आधलुनक प्रलिलध अपनाउने िनसार भएको ।
इ) २५ प्रलतशत ििानी िन्य प्रलतिद्धता वरक्त ििेको ।
ई) पिाष्टीक िलल्ङ समिलनध ज्ान भएको ।

ख) कृरक छनौ्को प्रथा्मिमककरण देिथाय बिोमजि िुने छ ।  
अ) िाि समि कुनै प्रकािको अनदुान प्राति नििेको िाई प्रा्लिकता लदइने छ ।
आ) सािलुिक ितेी िननेिाई प्रा्लिकता लदइने छ ।
इ) प्रालिलधक रुपिे उपरकु्त ।
ई) ििा कारा्यिरको लसफारिस संिगन ििेको ।
उ) नेपािी नािरिकता भएको ।

४.४ ििा कारा्यिरिाट लसफारिस भई आएका कृषकिरु आिेदन, प्रसताि उपि छानलिन त्ा िलूरांकन 
िन्यको िालि तपलशि अनसुािको िलूरांकन सलिलत ििने छ ।
निि प्रििु संरोजक
निि उप-प्रििु सि-संरोजक
प्रििु प्रशासलकर अलधकृत सदसर
आल ््यक लिकास सलिलत संरोजक       सदसर
कार्यपालिका सदसर िधरे १ जना           सदसर
िेिा प्रििु   सदसर
कृलष लिकास शािा प्रििु सदसर सल्ि

आिशरकता अनसुाि आिलनत्रत सदसर बोिाउन सलकने छ ।
४.५ कारा्यिरिे बदुा नं. ४.३ अनसुाि कृलष लिकास शािािा प्राति भएका िधरे नरनुति िापदणि पिुा 
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ििेका कृषक सििु/कृलष सिकािी/कृलष फाि्य / वरिसालरक कृषकिाई छनोट ििी नििपालिकािा 
पठाउन ुपनने छ ।  

४.६ उपदफा ४.४ अनसुािको िलूरांकन सलिलतिे पन्य आएका लनिेदनिरुको िलूरांकन ििी अनदुान 
उपिबध ििाउन नििपालिका सिक् लसफारिस पेश िनने छ ।

५.  प्रसिथामिि आम ््षक आ्थार : साि्यजलनक िरिद प्रकृरा बिोलजि िरिद भएको िलल्ङ पिाष्टीकको 
७५ प्रलतशत िकि नििपालिकािे ि बाँकी २५ प्रलतशत िकि छनौटिा पिेका कृषकिे वरिकोन ु
पनने छ ।

६. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था:
रस कार्यक्रिको अनिुिन बदु्धभलूि नििपालिका को अनिुिन सलिलतिे िननेछ ि सोको िलूरांकन ििी 

प्रलतिेदन बदु्धभलूि नििपालिकािा पेश िनु्य पनने छ ।
७. ्पघ् िथा िेरफेर गन्ष सकने 
७.१ रो कार्यलिलधको कारा्यनिरनिाई ् प वरिलस्त ि प्रभािकािी बनाउन नििपालिकािे आिशरकता 

अनसुाि रस कार्यलिलधिा ्पघट, ििेफेि िन्य सकनेछ ।
२.२ रस कार्यलिलधको कारा्यनिरनिा कुनै बाधा अििोध ि असपष्टता आएिा तरसतो बाधा अििोध 

फुकाउने प्ररोजनका िालि नििपालिकािे आिशरकता अनसुाि वराखरा िन्य सकने छ ।
३.३ रो कार्यलिलध कारा्यनिरन िन्य आिशरक पनने अनसुू् ीिरुको लनिा्यण त्ा परििाज्यन नििपालिकािे 

िन्य सकनेछ ।

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
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मिपनन पररिथारकथा िथामग िथागिथा आ्थाररि कृमर प्रोतसथािन 
कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्– २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३०
पषृ्ठभूमिः

बदु्धभलूि नििपालिका लभत्र ििकेा लिपनन परििािका कृषकिरुिाई वरिसालरक कृलष पेशािा 
आिद्धिरि आर आज्यन िन्य त्ा बदु्धभलूि नििपालिकािा कृलष उतपादनको बलृद्ध िन्य कार्यक्रििाइ 
वरिस्ीत सिि, सिज,प्रभािकािी ि पािदलश्य रुपिा स्ापना ि सं्ािन िन्य स्ालनर सिकाि सञ्ािन 
ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलजि त्ा बदु्धभलूिको प्रशासकीर कारा्यलिलध लनरलित िनने ऐन 
२०७५ बिोलजि कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्रिा प्रकाशन भए पलछ िाि ुिुने छ ।
१. प्रथारममभक 
क) समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः

१. रो कार्यलिलधको नाि ''मिपनन पररिथारकथा िथामग िथागिथा आ्थाररि कृमर प्रोतसथािन अनुदथान 
कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, २०७'' ििकेो छ ।

२. रो कार्यलिलध बदु्धभलूि निि कार्यपालिका िाट लसिकृत भएपलछ िाि ुिुनेछ ।
२ पररभथारथाः लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा  

२.१ ''कथायथा्षिय'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपननेछ ।
२.३ ''कृमर मिकथास शथाखथा'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कृलष लिकास शािािाई सम्झन ु

पनने छ ।
२.२ ''कथाय्षमिम्'' भननािे, मिपनन पररिथारकथा िथामग िथागिथा आ्थाररि कृमर प्रोतसथािन 

अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, २०७७ ििकेो छ ।
३. उदे्शय : रस कार्यलिधीका उदे्धशरिरु दिेार बिोलजि ििकेा छन :

३.१ अनदुान लितिण नीलतिाई प्रकृरािलुि बाट परिणाििलुि िफ्य  िैजाने ।
३.२ साना िरिि कृषकिरुको आर आज्यन िन्य सिरोि परुा्यउने ।

४. कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्रयथाः
४.१ नििपालिकाको कारा्यिरिे उक्त अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन ्ािने लिपनन परििािका 

कृषकिालि प्रसताि लनिेदन आवििान (अनसुलु् १ ििोलजि)  िुनेछ ।
४.२ रस कार्यक्रििा सलमिलित िुन िुँदा नं. ४.३ ििोलजि िापदणि पिुा ििेका इचछुक िरिि 

परििािका सदसरिरुिे तोलकएको मराद लभत्र अनसुलु् २ ििोलजिको लनिेदन नििपालिकाको 
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कारा्यिरिा लदनपुनने छ ।
४.३ कृषक छनौटको िापदणि

क) ५ कठ्ा भनदा कि जगिा जलिन भएको ।
ि) कच्ी घि भएको ।
ि) घिको कुनै सदसर िैदलेशक िोजिािीिा नभएको ।
घ) नेपाििा कुनै सिकािी िा िैि सिकािी कारा्यिरिा कुनै सदसरको िोजिािी नभएको ।
ि.) आफनो उतपादनिे ६ िलिना भनदा कि अिलधको िालि िात्र िान पगुने ।
्) आफनो िा लिजिा लिएको जगिािा कमतीिा ३ कठािा तिकािी िलेत िनु्य पनने िा चराउ 

िलेत िनने भएिा कमतीिा १०×७ लफटको टनेििा २०० िोिा चराउ िलेत िनु्य पनने ।
छ) ििा कारा्यिरबाट िरिि परििाि भएको प्रिालणत लसफारिस संिगन ििेको ।
ज) लिित ३ बष्यिा नििपालिकाबाट कुनै अनदुानका ( कृलष) कार्यक्रि प्राति नििेको ।
्झ) नेपालि नािरिकता भएको ।

४.४ कारा्यिरिे बुँदा नं. ४.३ अनसुाि कृलष लिकास शािा प्राति भएका िधरे नरनुति िापदणि पिुा 
ििेका कृषिरुिाई छनोट ििी नििपालिकािा पठाउन ुपनने छ ।

४.५ ििा कारा्यिरिाट लसफारिस भई आएका कृषकिरु आिेदन, प्रसताि उपि छानलिन त्ा 
िलूरांकन िन्यको िालि तपलशि अनसुािको िलूरांकन सलिलत ििने छ ।

नििपालिका निि प्रििु संरोजक
नििपालिका निि उप-प्रििु सिसंरोजक
प्रििु प्रशासलकर अलधकृत सदसर
आल ््यक लिकास सलिलत संरोजक िा सदसर सदसर
कार्यपालिका सदसर िधरे १ जना सदसर
िेिा प्रििु/सिारक सदसर
कृलष लिकास शािा प्रििु सदसर सल्ि

       आिशरकता अनसुाि आिनत्रीत सदसर बोिाउन सलकने छ ।
४.६ उपदफा ३ अनसुािको िलूरांकन सलिलतिे पन्य आएका लनिेदनिरुको िलूरांकन ििी अनदुान 

उपिबध ििाउन नििपालिका सिक् लसफारिस पेश िनने छ ।
४.७ अनदुानको िालि छनौट भएका कृषकिरुिे अनसुू् ी ३ बिोलजि सम्झौता िनु्य पननेछ । 
४.८ सम्झौता पलछ छनौट भएका कृषकिरुिाई लिलनरोलजत बजेटको परिलध लभत्र काि समपनन भए 

पचिात भकु्तानी लदइने छ ।
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५. मिपनन पररिथार िथागिथा आ्थाररि प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि को िथामग प्रसिथामिि आम ््षक 
आ्थार : प्रलत अनदुान ग्रालििार्य बलढिा रु २५०००।- िा बीि िकिको ८५ प्रलतशत अनदुान 
लदन सलकने छ ।

६. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था
रस कार्यक्रिको अनिुिन बदु्धभलूि नििपालिका को अनिुिन सलिलत िननेछ ि सोको िलूरांकन 
ििी प्रलतिेदन बदु्धभलूि नििपालिकािा पेश िनु्य पनने छ ।

७. ्पघ् िथा िेरफेर गन्ष सकने 
७.१ रो कार्यलिलधको कारा्यनिरनिाई ्प वरिलस्त ि प्रभािकािी बनाउन नििपालिकािे 

आिशरकता अनसुाि रस कार्यलिलधिा ्पघट, ििेफेि िन्य सकनेछ ।
७.२ रस कार्यलिलधको कारा्यनिरनिा कुनै बाधा अििोध ि असपष्टता आएिा तरसतो बाधा अििोध 

फुकाउने प्ररोजनका िालि नििपालिकािे आिशरकता अनसुाि वराखरा िन्य सकने छ ।
७.३ रो कार्यलिलध कारा्यनिरन िन्य आिशरक पनने अनसुू् ीिरुको लनिा्यण त्ा परििाज्यन 

नििपालिकािे िन्य सकनेछ ।

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
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अनुसचूी –१
मिपनन पररिथार िथागिथा आ्थाररि प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि िथामग प्रसिथाि आबिथान 

समिमन् सचूनथा ।
नििपालिकाको आ.ि.०७७/०७८ को बालष्यक सिीकृत कार्यक्रि अनसुाि लिपनन परििाि 

िलक्त कृलष अनदुान कार्यक्रि िा सिभालि िुन ्ािने लिपनन परििािका कृषकििे सू् ना प्रकाशनको 
लिलतिे १५ लदन लभत्र आिशरक कािजात सलित अनसुलु् २ बिोलजको प्रसतािना पेश िनु्यिुन रो 
सू् ना प्रकाशन िरिएको वरिोिा अनिुोध छ ।
प्रसतािना पेश िदा्य िुन ुिापदणि  त्ा कािजातिरु

क) ५ कठ भनदा कि जगिा जलिन भएको ।
ि) कच्ी घि भएको ।
ि) घिको कुनै सदसर िैदलेशक िोजिािीिा नभएको ।
घ) नेपाििा कुनै सिकािी िा िैि सिकािी कारा्यिरिा कुनै सदसरको िोजिािी नभएको ।
ि.) आफनो उतपादनिे ६ िलिना भनदा कि अिलधको िालि िात्र िान पगुने ।
्) आफनो िा लिजिा लिएको जगिािा कमतीिा ३ कठािा तिकािी िलेत िनु्य पनने िा चराउ 
िलेत िनने भएिा कमतीिा १०×७ लफटको टनेििा २०० िोिा चराउ िलेत िनु्य पनने ।
छ) ििा कारा्यिरको लसफारिस
ज) नािरिकताको प्रलतलिलप
्झ) िाल् उलिेलित क दलेि ङ समिको अिस्ा ििकेो भलन सिघोट्ण ििेको लनिेदन ।

बदु्धभलूि नििपालिका
निि कार्यपालिकाको कारा्यिर
िनिुान्ोक, बि्ुढी कलपििसतु

िलुमिनी नेपाि



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक ९                 मिमि ः पुस ९ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 41

अनुसचूी– २
मिपनन पररिथार िथागिथा आ्थाररि प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रिको िथामग नगरपथामिकथा 

कथायथा्षियिथा मदने आिेदन पत्रको ढथँाचथा

लिलतः
श्ीिान ्प्रििु प्रशासकीर अलधकृत जरू
बदु्धभलूि नििपालिका, कलपििसत ु।

लिषर : लिपनन परििाि िलक्त कृलष अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन पाउँ ।

ििोदर,

प्रसततु लिषरिा लिलत....................िा प्रकालशत सू् ना अनसुाि लिपनन परििाि िलक्त कृलष अनदुान 
कार्यक्रििा सिािेश िुने ्ािना भएकािे सो प्ररोजनका िालि तपलसि अनसुािको लिििण भिी 
लनिेदन पेश ििेका छौं ।

िपमशि
१) कृषकको नाि—
२) ठेिाना
३) िोिाइि नमिि—
४) कार्यक्रि पाए पचिात ििाउन ्ािकेो बािी—
४) जगिाको क्ेत्रफि—
५) िालसक आमदानी—
६) परििािको कुनै सदसर बैदलेशक िोजिािीिा भए नभएको—
७)  परििािको कुनै सदसर नेपाििा सिकािी िा िैि सिकािी÷लनलज कार्यिरिा िोजिािी भए नभएको—
८)  कृषकको घिको अिस्ा—पककी िा कच्ी
९)  ओिदकिे अनदुान िाि िनु्यको कािण—
१०) िाि ििेको कार्यक्रि समिनधी अनभुि—
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अनुसचूी– ३
बुद्धभूमि नगरपथामिकथा र मिपनन पररिथार िथागिथा आ्थाररि प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि कथा 

िथामग छनौ्िथा परेकथा कृरक मिच िुने समझौिथा फथारिको ढथँाचथा

बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर........................................(रसपलछ प्र्ि पक् भलनने) 
ि कृषक श्ी......................................बदु्धभलूि नििपालिका ििा नं..................(रस पलछ दास्ो पक् 
भलनने) लिपनन परििाि िलक्त कृलष अनदुान कार्यक्रि िा तपलशिका शत्यिरु पािना िनने ििाउने ििी रो 
लद्धपक्ीर सम्झौता िरिएको छ ।
तपलसिका शत्यनािािरु ििी ििाई कार्यक्रि समपनन िन्य सम्झौता ििी लदरौिँलिरौ।ँ 
1. दोस्ो पक्िे सम्झौता भएको िित्त ैकाि शरुु िनु्य पननेछ।
2. प्र्ि पक्िे सरुुिा कार्यक्रि सञ्ािाना ््य सिीकृत कार्यरोजना अनसुाि कार्य समपनन ििी कार्यलिलधिा 

तोलकए बिोलजिका लनिेदन, सककि लबि भिपाई ििारतका कािजात पेश ििे पश्ात अनिुिन ििी 
प्रलतिेदनका आधाििा दोस्ो पक्िाई एसीपेरी ्के िाफ्य त िकि भकु्तानी लदइनेछ।

3. रस आल ््यक िष्य ........िा  अनदुानग्रािीिाई सिीकृत कार्यरोजना अनसुाि ............. क्ेत्रफििा 
..............बािी ििाउन आबशरक उतपादन सािग्री ििीदको िालि कूि िाित रु.................. 
(अक्रुपी..........................) िधरे दोस्ो पक्िे रु.................. (अक्रुपी..........................)  
वरिोनु्य पनने ि  प्र्ि पक्िे रु.................. (अक्रुपी..........................) उपिबध ििाउनेछ।

4. प्र्ि पक्िे कार्य प्रिलतको आधाििा भकु्तानी िरिनेछ। तोलकए अनसुािको परििाण िा क्ेत्रफििा काि 
नभएिा पिैु िकि भकु्तानी िन्य बाधर िुने छैन।

5. सिीकृत कार्यरोजना बिोलजिका समपणू्य कार्यिरुको लजमििेािी दोस्ो पक्को िुनेछ।
6. दोस्ो पक्िे लनरलित रुपिा प्रिलत लिििण ििारत अनर त्थराङ्किरु प्र्ि पक्िाई अलनिार्य रुपिा 

उपिबध ििाउन ुपननेछ। 
7. प्र्ि पक्को तफ्य बाट कार्यक्रिको अनिुिन कार्यिा सिरोि िनु्य दोस्ो पक्को दालरति िुनेछ।
8. कार्यक्रि सञ्ािनको क्रििा आउन सकने लद्धलिधाका लिषरिा दिुै पक्को आपसी सििलत अनसुाि 

िुनेछ। 
9. सम्झौतािा उलिेि िुन छुटेका लिषरको िकिा प्र्लित काननू बिोलजि िुनेछ ।

दोस्ो पषिको िफ्ष बथा्     प्र्ि पषिको िफ्ष बथा्
िसताक्ि:       िसताक्ि:
नािः        नािः 
ठेिाना       पदः 
छापः                       कारा्यिरको छापः 
साक्ी:       साक्ी:
िसताक्िः       िसताक्िः 
नािः        नािः 
पद:       पदः
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सथानथा कृमर िेमसनरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि 
कथाय्षमिम्– २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३०

पषृ्ठभूमिः
बदु्धभलूि नििपालिका लभत्र ििकेा वरिासालरक कृषक उधलि, कृषक सििु त्ा कृलष 

सिकािीिाई वरिसालरक कृलष पेशािा आिद्धिरि आर आज्यन िन्य त्ा बदु्धभलूि नििपालिकािा 
कृलष उतपादन त्ा उतपादकति बलृद्ध त्ा उतपादन िाित कि िन्य साना िलेसनिी उपकिण अनदुान 
कार्यक्रििाइ वरिस्ीत सिि, सिज, प्रभािकािी ि पािदलश्य रुपिा स्ापना ि सं्ािन िन्य स्ालनर 
सिकाि सञ्ािन एनैको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलजि त्ा बदु्धभलूि नििपालिकाको प्रशासकीर 
कारा्यलिलध लनरलित िनने ऐन २०७५ बिोलजि कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्रिा प्रकासन भए पलछ 
िाि ुिुने छ ।
१. प्रथारममभकः
क) समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः

१. रो कार्यलिलधको नाि ''सथानथा िेमसनरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, २०७७'' 
ििकेो छ ।
२. रो कार्यलिलध बदु्धभलूि निि कार्यपालिका िाट लसिकृत भएपलछ िाि ुिुनेछ ।

२. पररभथारथाः 
लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा : 

२.१ ''कथायथा्षिय'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपननेछ ।
२.३ ''कृमर मिकथास शथाखथा'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कृलष लिकास शािािाई सम्झन ु

पनने छ ।
२.२ ''कथाय्षमि्'' भननािे, ''सथानथा िेमसनरी उपकरण अनुदथान कथाय्षक्रि  कथाय्षमिम्, २०७७'' 

ििकेो छ ।
२.३ ''सथानथा िेमसनरी'' भननािे लिलन लटिि, पािि लटिि, इिेकटीक कन्य सेिि ,िालकङ रिपि, 

पाििलटिि रिपि, पिाि काटने िलेसन, इिेकटीक सपे्ररि त्ा लरिि िलेसन भनने बलु्झने छ ।
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३. उदे्शय:
 रस कार्यलिधीका उदे्धशरिरु दिेार बिोलजि ििकेा छन :

३.१ अनदुान लितिण नीलतिाई प्रकृरािलुि बाट परिणाििलुि तफ्य  िैजाने ।
३.२ वरिसालरक कृलष िा कृलष रनत्रको प्ररोि िरि उतपादन िाित कि िरि कृलष पेशािाई वरिसालरक 

त्ा प्रलतसपधा्य बनाउने ।
३.३ िोजिािीको सजृना िनने /ििाउने ।

४. कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्रयथाः
४.१ नििपालिकाको कारा्यिरिे उक्त अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन ्ािने वरिसालरक कृलष 

फि्य, कृषक सििु त्ा कृलष सिकािी िालि १५ लदनको प्रसताि आवििान िुनेछ ।
४.२ रस कार्यक्रििा सलमिलित िुन िुँदा नं. ४.३ ििोलजि िापदणि पिुा ििेका इचछुक कृषक 

सििु÷कृलष फाि्य ि कृलष  सिकािीिे तोलकएको मराद लभत्र लन्यधारित ढाँ्ा ििोलजिको लनिेदन 
नििपालिकाको कारा्यिरिा लदनपुनने छ ।

४.३ छनौटको िापदणि
क) वरिसालरक कृलष पेशा अपनाएको ।
ि) कमतीिा १ बष्य अलघ दलेि नििपालिका त्ा सिोकाििािा लनकारिा दता्य भई कृलष कार्य 
िरि ििकेा वरिसालरक कृलष फि्य, कृषक सििु त्ा कृलष सिकािीिाई प्रा्लिकता लदइने छ ।
ि) कमतीिा ५० प्रलतशत ििानी िन्य सकने ।
घ) िरिद ििेको िलेसनिीको अलधकति प्ररोि िन्य सकने प्रलतिद्धता पेश भएको ।
ङ) िाि समि नििपालिकाबाट सोलि प्रकृलतको अनदुान नपाएको ।
्) प्रालिलधक रुपिे उपरकु्तता ।
छ) िाि ििेको िलेसनिी समिनधी सािानर ज्ान भएको ।
 ज) ििा कारा्यिरको लसफारिस संिगन ििेको ।
 ्झ) सििु/ सिकािीको िकिा सलक्रर ििकेो ।
ञ) सािलुिक िलेत िनने कृलष फि्य/कृषक सििु/कृलष सिकािीिाई प्रा्लिकता लदइने छ ।

४.४ ििा कारा्यिरिाट लसफारिस भई आएका कृषकिरु आिेदन, प्रसताि उपि छानलिन त्ा 
िलूरांकन िन्यको िालि तपलशि अनसुािको िलूरांकन सलिलत ििने छ ।

निि प्रििु संरोजक
निि उप - प्रििु सिसंरोजक
प्रििु प्रशासलकर अलधकृत सदसर
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आल ््यक लिकास सलिलत संरोजक िा सदसर सदसर
कार्यपालिका सदसर िधरे १ जना               सदसर
िेिा प्रििु/सिारक सदसर
कृलष लिकास शािा प्रििु सदसर सल्ि
आिशरकता अनसुाि आिनत्रीत सदसर बोिाउन सलकने छ ।

४.५ कारा्यिरिे बुँदा नं. ४.३ अनसुाि कृलष लिकास शािा प्राति भएका िधरे नरनुति िापदणि पिुा 
ििेका कृषिरुिाई छनोट ििी नििपालिकािा पठाउन ुपनने छ ।

४.६ उपदफा ४ अनसुािको िलूरांकन सलिलतिे पन्य आएका लनिेदनिरुको िलूरांकन ििी अनदुान 
उपिबध ििाउन नििपालिका सिक् लसफारिस पेश िनने छ ।

४.७ अनदुानको िालि छनौट भएका कृषकिरुिे नििपालिकाको सम्झौता फािाि बिोलजि सम्झौता 
िनु्य पननेछ । 

४.८ सम्झौता पलछ उपभोक्तािे वरिकोने िकि नििपालिकाको िातािा जमिा िनु्य पनने छ िा सपिाई िनने 
समिनधीत फाि्य/कमपनीिाई कििु अकंको िा ठेकका अकंको ५० प्रलतशत िकि ब्ुझाउन ुपनने 
छ । 

५. सथानथा िेमसनरी अनुदथान कथाय्षक्रिको िथामग प्रसिथामिि आम ््षक आ्थार : उपिवध ििाइने साना 
िलेसनिीिरु लिलन लटिि, िालकङ रिपि, रिपि, इिेकरिीक कन्य सेिि िलेसन, पिाि काटने िलेसन, पािि 
सपे्ररि आदीिा कारा्यिरको तफ्य बाट ५० प्रलतशत ि उपभोक्ताको तफ्य बाट ५० प्रलतशत ििानी ििने छ ।
६. खररद प्रकृयथा: प्रलतसपधा्यतिक िरिद लिलध द्धाि साना कृलष रनत्र िरिद िरि छनौट भएकािरुिाई 
िसतांतिण िरिने छ ।
७. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था
रस कार्यक्रिको अनिुिन बदु्धभलूि नििपालिका को अनिुिन सलिलत िननेछ ि सोको िलूरांकन ििी 
प्रलतिेदन बदु्धभलूि नििपालिकािा पेश िनु्य पनने छ ।
८. ्पघ् िथा िेरफेर गन्ष सकने 

८.१ रो कार्यलिलधको कारा्यनिरनिाई ्प वरिलस्त ि प्रभािकािी बनाउन नििपालिकािे 
आिशरकता अनसुाि रस कार्यलिलधिा ्पघट, ििेफेि िन्य सकनेछ ।

८.२ रस कार्यलिलधको कारा्यनिरनिा कुनै बाधा अििोध ि असपष्टता आएिा तरसतो बाधा अििोध 
फुकाउने प्ररोजनका िालि नििपालिकािे आिशरकता अनसुाि वराखरा िन्य सकने छ ।

८.३ रो कार्यलिलध कारा्यनिरन िन्य आिशरक पनने अनसुू् ीिरुको लनिा्यण त्ा परििाज्यन 
नििपालिकािे िन्य सकनेछ ।
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सथानथा मसचंथाई (िो्र ि्था पमपसे्)िथा  ७० प्रमिशि अनुदथानिथा मििरण) 
कथाय्षक्रि कथायथा्षिनयन कथाय्षमिम्– २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३० 

पषृ्ठभूमि :
बदु्धभलूि नििपालिका लभत्र ििकेा कृषक सििु/कृलष सिकािी/कृलष फाि्य िाई वरिसालरक कृलष 

पेशािा आिद्ध िरि आर आज्यन िन्य त्ा बदु्धभलूि नििपालिकािा कृलष उतपादनको बलृद्ध िन्य पमपसेट 
त्ा िोटिबाट लसं्ाई कार्यक्रििाई वरिस्ीत सिि, सिज,प्रभािकािी ि पािदलश्य रुपिा स्ापना ि 
सं्ािन िन्य स्ालनर सिकाि सञ्ािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलजि त्ा बदु्धभलूिको 
प्रशासकीर कारा्यलिलध लनरलित िनने ऐन २०७५ बिोलजि कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्रिा 
प्रकाशन भए पलछ िाि ुिुने छ ।

१ प्रथारममभक                                                                        
क) समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः

१. रो कार्यलिलधको नाि ूसाना लसं्ाई (िोटि त्ा पमपसेट)िा ७० प्रलतशत अनदुानिाू लितिण 
कार्यक्रि कार्यलिलध, २०७७ ििकेो छ ।

२. रो कार्यलिलध बदु्धभलूि निि कार्यपालिका िाट लसिकृत भएपलछ िाि ुिुनेछ ।
२ पररभथारथाः लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा .ं 

२.''कथायथा्षिय'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपननेछ ।
२.३ ''कृमर मिकथास शथाखथा'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कृलष लिकास शािािाई सम्झन ु

पनने छ ।
२.२ ''कथाय्षमिम्'' भननािे, साना लसं्ाई (िोटि त्ा पमपसेट)िा ७० प्रलतशत अनदुानिा लितिण 

कार्यक्रि कारा्यनिरन कार्यलिलध, २०७७ ििकेो छ ।
३ उदे्शय ः रस कार्यलिधीका उदे्धशरिरु दिेार बिोलजि ििकेा छन ः

३.१ अनदुान लितिण नीलतिाई प्रकृरािलुि बाट परिणाििलुि िफ्य  िैजाने ।
३.२  कृषकिरुको आर आज्यन िन्य सिरोि परुा्यउने ।
३.३ लसंल्त क्ेत्रफि लिसताििा सिरोि परुा्यउने ।

४ कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्रयथाः
४.१ नििपालिकाको कारा्यिरिे उक्त अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन ्ािने कृषक सििु/कृलष 
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सिकािी/कृलष फाि्यिाई १५ लदनको प्रसताि लनिेदन आवििान िनने छ ।
४.२ रस कार्यक्रििा सलमिलित िुन िुँदा नं. ५.३ ििोलजि िापदणि पिुा ििेका इचछुक कृषक 

सििु/कृलष सिकािी/कृलष फि्य तोलकएको मराद लभत्र तोलकएको ढाँ्ािा लनिेदन नििपालिकाको 
कारा्यिरिा लदनपुनने छ ।

५. कृरक सिुि/कृमर सिकथारी/कृमर फि्ष छनौ्को िथापदण्ड
क) वरिसालरकरुपिा कृलष पेशािा आिद्ध िुन ुपनने ।
ि) कृषक सििु/कृलष सिकािी/कृलष फाि्य कमतीिा १ बष्य अलघ दलेि नििपालिका त्ा 

सिोकाििािा लनकारिा दता्य भई कृलष कार्य िरि ििकेा वरिसालरक कृलष फि्य, कृषक सििु 
त्ा कृलष सिकािीिाई प्रा्लिकता लदइने छ ।

ि) सििुको िक कमतीिा ५ लििाि जगिा िुन ु पनने ि  फि्यको िकिा १ लििाि जगिा िुन ु पनने 
।                                                                                                                                                                                                                                

घ) ३० प्रलतशत ििानी िन्य सकने प्रलतिद्धता सा्िा पेश िनु्य पनने ।
ङ) लिित ३ बष्य समि साना लसं्ाई कार्यक्रि नपाएको ।
्.) सििु/सिकािीको िकिा कमतीिा १० परििाि िाभालनित िुन ुपनने ।
छ) सािलुिक ्ाकिा बनदी िलेत िननेिाई प्रा्लिकता लदइने ।
ज) ििा कारा्यिरको लसफारिस संिगन ििेको ।
्झ) कारा्यिरिे प्रदान ििेको ढाँ्ािा प्रसतािना पेश ििेको । 

 ५.१ ििा कारा्यिरिाट लसफारिस भई आएका आिेदन, प्रसताि उपि छानलिन त्ा िलूरांकन िन्यको 
िालि तपलशि अनसुािको िलूरांकन सलिलत ििने छ ।

नििपालिका निि प्रििु संरोजक
नििपालिका निि उप-प्रििु सिसंरोजक
प्रििु प्रशासलकर अलधकृत सदसर
आल ््यक लिकास सलिलत संरोजक िा सदसर सदसर
कार्यपालिका सदसर िधरे १ जना सदसर
िेिा प्रििु/सिारक सदसर
कृलष लिकास शािा प्रििु सदसर सल्ि
आिशरकता अनसुाि आिनत्रीत सदसर बोिाउन सलकने छ ।
                                              
५.२ कारा्यिरिे िँदुा नं. ५ अनसुाि कृलष लिकास शािा प्राति भएका िधरे नरनुति िापदणि पिुा 



खण्ड ४       बर्ष ४            अंक ९                 मिमि ः पुस ९ गिे २०७७

बुद्धभूिी राजपत्र २०७७ 48

ििेका आिेदनिाई छनोट ििी नििपालिकािा पठाउन ुपनने छ ।
५.३ उपदफा ३ अनसुािको िलूरांकन सलिलतिे पन्य आएका लनिेदनिरुको िलूरांकन ििी िाि 

अनसुािको पमपसेट÷िोटि उपिवध ििाउन नििपालिका सिक् लसफारिस पेश िनने छ ।
५.४ साना लसं्ाई कार्यक्रिको िालि छनौट भएका कृषक सििु÷सिकािी÷फि्यिरुिे नििपालिकाको 

सम्झौता फािाि बिोलजि सम्झौता िनु्य पननेछ । 
५.५ छनौट भए पचिात सम्झौता पलछ छनौट भएका  सििु÷सिकािी÷फि्यिरुिे लिलनरोलजत बजेटको 

परिलध लभत्र िलि िाितको ३० प्रलतशत िकि नििपालिकाको िातािा जमिा िनु्य पनने छ िा 
सपिाई िनने समिनधीत फाि्य/कमपनीिाई कििु अकंको िा ठेकका अकंको ३० प्रलतशत िकि 
ब्ुझाउन ुपनने छ । 

 
६. खररद प्रकृयथा— प्रलतसपधा्यतिक लिलधद्ािा िरिद िरि छनौट भएकािाई लितिण िरिने छ ।
७. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था

रस कार्यक्रिको अनिुिन बदु्धभलूि नििपालिका को अनिुिन सलिलत िननेछ ि सोको िलूरांकन ििी 
प्रलतिेदन बदु्धभलूि नििपालिकािा पेश िनु्य पननेछ ।
८. ्पघ् िथा िेरफेर गन्ष सकने 
९.१ रो कार्यलिलधको कारा्यनिरनिाई ् प वरिलस्त ि प्रभािकािी बनाउन नििपालिकािे आिशरकता 

अनसुाि रस कार्यलिलधिा ्पघट, ििेफेि िन्य सकनेछ ।
९.२ रस कार्यलिलधको कारा्यनिरनिा कुनै बाधा अििोध ि असपष्टता आएिा तरसतो बाधा अििोध 

फुकाउने प्ररोजनका िालि नििपालिकािे आिशरकता अनसुाि वराखरा िन्य सकने छ ।
९.३ रो कार्यलिलध कारा्यनिरन िन्य आिशरक पनने अनसुू् ीिरुको लनिा्यण त्ा परििाज्यन नििपालिकािे 

िन्य सकनेछ ।

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत
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अमि मिपनन ि्था मिदेश बथा् फमक्ष एकथा मिपनन पररिथारकथा सदसय/वयिसथाय 
उनिुख युिथा कृरकिथाई प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि (िरकथारी/िौरी/चयथाउ/केरथा 

ि्था फिफूि खेिी) कथाय्षमिम्– २०७७
कथाय्षपथामिकथाबथा् पथाररि मिमिः २०७७।०८।३०

पषृ्ठभूमि:
बदु्धभलूि नििपालिका लभत्र ििकेा अलत लिपनन परििािका कृषकिरुिाई वरिसालरक कृलष 

पेशािा आिद्ध िरि आर आज्यन िन्य त्ा बदु्धभलूि नििपालिकािा कृलष उतपादनको बलृद्ध िन्य 
कार्यक्रििाइ्य वरिलस्त सिि, सिज, प्रभािकािी ि पािदलश्य रुपिा स्ापना ि सं्ािन िन्य स्ालनर 
सिकाि सञ्ािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलजि त्ा बदु्धभलूिको प्रशासकीर कारा्यलिलध 
लनरलित िनने एनै २०७५ बिोलजि कार्यपालिकाबाट पारित भई िाजपत्रिा प्रकाशन भए पलछ िाि ुिुने 
छ ।
१. प्रथारममभक                                                                        
क) समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः

१. रो कार्यलिलधको नाि ''अमि मिपनन ि्था मिदेश बथा् फमक्ष एकथा मिपनन पररिथारकथा सदसय/
वयिसथाय उनिुख युिथा कृरकिथाई प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि कथाय्षमिम्, २०७७'' 
ििकेो छ ।

२. रो कार्यलिलध बदु्धभलूि निि कार्यपालिका िाट लसिकृत भएपलछ िाि ुिुनेछ ।

२ पररभथारथाः लिषर िा प्रसंििे अकको अ ््य निािेिा रस कार्यलिलधिा : 
२.१ ''कथायथा्षिय'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कारा्यिर सम्झन ुपननेछ ।
२.३  ''कृमर मिकथास शथाखथा'' भननािे बदु्धभलूि नििपालिकाको कृलष लिकास शािािाई सम्झन ु

पनने छ ।
२.२ ''कथाय्षमिम्'' भननािे ''अमि मिपनन ि्था मिदेश बथा् फमक्ष एकथा मिपनन पररिथारकथा 

सदसय/वयिसथाय उनिुख युिथा कृरकिथाई प्रोतसथािन अनुदथान कथाय्षक्रि, २०७७'' ििकेो 
छ ।

२.३ लिदशे भननािे अिेलिरन ििुकु साउदी अिि, कताि, कुिेत, बििाइनका सा्ै ििेलसरा 
ििाएतका दशेिाई बलु्झने छ ।
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३. उदे्शय : रस कार्यलिधीका उदे्धशरिरु दिेार बिोलजि ििकेा छन :
३.१ अनदुान लितिण नीलतिाई प्रकृरािलुि बाट परिणाििलुि िफ्य  िैजाने ।
३.२ लिपनन कृषकिरुको आर आज्यन िन्य सिरोि परुा्यउने ।
३.३ बैदलेशक िोजिािीबाट फलक्य एका भाित सितेबाट फलकएका रिुािाई कृलष वरिसारिा आक्य लषत 

िनने ।
३.४ वरिसार उनििु कृषकिाई प्रोतसालित िनने ।

४. कथाय्ष सचंथािन र प्रमक्रयथाः
४.१ नििपालिकाको कारा्यिरिे उक्त अनदुान कार्यक्रििा सिभािी िुन ् ािने कृषक िालि १५ 

लदनको प्रसताि लनिेदन आह्ान िुनेछ ।
४.२ रस कार्यक्रििा सलमिलित िुन िुँदा नं. ५.३ ििोलजि िापदणि पिुा ििेका इचछुक लिदशे 

(भाितसितेबाट फलक्य एका), लिपनन परििािका सदसर/वरिसार उनििु रिुा कृषकिाई े
तोलकएको मराद लभत्र लनदनेलशत ढाँ्ा बिोलजिको लनिेदन नििपालिकाको कारा्यिरिा 
लदनपुनने छ ।

४.३  लिपनन/बैदलेशक िोजिािीबाट फलक्य एका कृषक छनौट िापदणिः कृलष कार्यिाई पेशाको 
रुपिा अििमिन िन्य ्ािने ति लिपनन िा लिदशेबाट फलकएको िकिा छनौट िापदणि 
दिेारबिोलजि ििने छ ।  

क) मिपनन पररिथारको िकिथा
क) लिपनन परििािको िकिा ५ कठ्ा भनदा कि जगिा जलिन भएको ।
ि) कच्ी घि भएको ।
ि) घिको कुनै सदसर िैदलेशक िोजिािीिा नभएको ।
घ) नेपाििा कुनै सिकािी िा िैि सिकािी कारा्यिरिा कुनै सदसरको िोजिािी नभएको ।
ि.) आफनो उतपादनिे ६ िलिना भनदा कि अिलधको िालि िात्र िान पगुने ।
्) लिित ३ बष्यिा नििपालिकाबाट सोिी परििाििा कुनै अनदुानका कार्यक्रि प्राति नििेको ।
छ) नेपालि नािरिकता भएको ।
ज) पणु्यअपाङि, एकि िलििा घिििुी ििकेो । सा्ै                                                                                                                          
ञ) िाल् उलिेलित सबै परिलस्लत ििकेो भनी सि-घोषणा ििेको ।
छ) कोलभिको कािणिे बैदलेशक िोजिाि (भाित सिते)बाट िकिाउन अिलध िा सो पलछ 

फलक्य एको प्रिाण ।
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५.  कारा्यिरिे बुँदा नं. ४.३ अनसुाि कृलष लिकास शािा प्राति भएका िधरे नरनुति िापदणि पिुा 
ििेका कृषिरुिाई छनोट ििी नििपालिकािा पठाउन ुपनने छ ।

६.  ििा कारा्यिरिाट लसफारिस भई आएका कृषकिरु आिेदन, प्रसताि उपि छानलिन त्ा िलूरांकन 
िन्यको िालि तपलशि अनसुािको िलूरांकन सलिलत ििने छ ।

नििपालिका निि प्रििु संरोजक
नििपालिका निि उप - प्रििु सिसंरोजक
प्रििु प्रशासलकर अलधकृत सदसर
आल ््यक लिकास सलिलत संरोजक िा सदसर सदसर
कार्यपालिका सदसर िधरे १ जना सदसर
िेिा प्रििु/सिारक सदसर
कृलष लिकास शािा प्रििु सदसर सल्ि

       आिशरकता अनसुाि आिनत्रीत सदसर बोिाउन सलकने छ ।
६.१  उपदफा ३ अनसुािको िलूरांकन सलिलतिे पन्य आएका लनिेदनिरुको िलूरांकन ििी 

अनदुान उपिबध ििाउन नििपालिका सिक् लसफारिस पेश िनने छ ।
६.२  अनदुानको िालि छनौट भएका कृषकिरुिे नििपालिकाको फिनेट बिोलजि सम्झौता िनु्य 

पननेछ । 
६.३  छनौटिा पिेका कृषकिरुिे कमती ३ कठिा तिकािी, िौिी ५ घाि, चराउ २०० िलिा, 

फिफूि िलेत ३ कठ िा सिलनधत बािी िलेत ििेको िुन ुपनने छ ।
६.४  सम्झौता पलछ छनौट भएका कृषकिरुिाई लिलनरोलजत बजेटको परिलध लभत्र काि समपनन 

भए पचिात भकु्तानी लदइने छ ।

७.  प्रसिथामिि आम ््षक आ्थार : प्रलत अनदुान ग्रालििाई बलढिा रु. ५०,०००।- िा बीि िकिको ८० 
प्रलतशत अनदुान लदन सलकने छ ।

८. अनुगिन, िूलयथंाकन ि्था प्रमििेदन समिन्ी वयिस्था
रस कार्यक्रिको अनिुिन बदु्धभलूि नििपालिका को अनिुिन सलिलत िननेछ ि सोको िलूरांकन 
ििी प्रलतिेदन बदु्धभलूि नििपालिकािा पेश िनु्य पनने छ ।
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९. ्पघ् िथा िेरफेर गन्ष सकने 
९.१  रो कार्यलिलधको कारा्यनिरनिाई ्प वरिलस्त ि प्रभािकािी बनाउन नििपालिकािे 

आिशरकता अनसुाि रस कार्यलिलधिा ्पघट, ििेफेि िन्य सकनेछ ।
९.२  रस कार्यलिलधको कारा्यनिरनिा कुनै बाधा अििोध ि असपष्टता आएिा तरसतो बाधा 

अििोध फुकाउने प्ररोजनका िालि नििपालिकािे आिशरकता अनसुाि वराखरा िन्य 
सकने छ ।

९.३  रो कार्यलिलध कारा्यनिरन िन्य आिशरक पनने अनसुू् ीिरुको लनिा्यण त्ा परििाज्यन 
नििपालिकािे िन्य सकनेछ ।

आज्ािे
अलनि पौिेि

प्रििु प्रशासकीर अलधकृत


