
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, आषाढ २३ गते, २०७५ साि, संख्र्या ३ 

भाग –१ 

नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सूयोदय 

नगरपावलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेविए बमोविमको ऐन सिवसाधारणको 

िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ ।  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

तेश्रो नगर सभामा प्रस्ततु आ.व. २०७५/७६ को नगर फवकास र्योजनाका प्रमखु 
नीलत  तथा कार्ययक्रमहरु 

कृफष पर्ययटन र भौलतक पवूायधार फवकास : सूर्योदर्य नगरपालिकाको समफृिको आधार 

१. भौलतक पूवायधार फवकास नीलत 

“सदुृढ भौलतक पवूायधार, समिृ नगरको आधार” 

1. समनु्नलतको सबैभन्दा ठूिो साधनको रुपमा रहेको भौलतक पूवायधार क्षेत्रको 
एकीकृत र व्र्यवशस्थत फवकासका िालग कम्तीमा पलन २० वषे दीर्यकािीन 
सोचका साथ र्यसै आ.व. मा एकीकृत नगर फवकास गरुुर्योजना लनमायण गरी 
सोफह आधारमा वाफषयक नगर फवकास र्योजना लनमायण गरर कार्यायन्वर्यन गने 
नीलत लिइने छ । 

2. DPR भइसकेका र्योजनाहरुिाई प्राथलमकताका आधारमा प्रदेि र संर्को 
र्योजनासँग नदोहोररने गरी लनमायण कार्यय सञ्चािन गररनेछ । 

3. सूर्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायणाधीन अवस्थामा रहेका पिपुलतनगर 
बसपाकय  र फिक्कि बसपाकय िाई उच्च प्राथलमकताका साथ लनमायण कार्यय 
अगालड बढाइनेछ । साथै उपर्यकु्त स्थानहरुमा थप पाफकय ङ स्थिहरुको खोजी 
तथा अध्र्यर्यन गरी लनमायण कार्यय अगालड बढाइनेछ । 

4. सूर्योदर्य नगरपालिकाको कन्र्याम क्षेत्रमा रहेको जग्गामा अन्तरायफिर्य स्तरको 
बहउुद्देश्र्यीर्य व्र्यावसाफर्यक भवन (Multipurpose Commercial Complex) को लनमायण 
गररनेछ । उक्त आर्योजनामा दाता संस्था, सावयजलनक लनजी साझेदारी र 
िागत िाभका आधारमा लनजी तथा सामदुाफर्यक क्षेत्रको सहर्योगमा लनमायण 
सञ्चािन तथा हस्तान्तरण (BOOT) नीलत अनसुार सञ्चािन गने नीलत लिइने छ 
। 

5. प्रदेि सभाको कार्ययक्रममा समावेि भएको केविकारको सम्भाव्र्यता 
अध्र्यर्यनको कार्ययिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बढाउन नगरपालिकािे 
समन्वर्यकारी भलूमका खेल्नेछ । 

6. लनलमयत पूवायधारको लनर्यलमत ममयत सम्भार, सञ्चािन, संरक्षण एवम ्सम्वियन 
गनय टोि फवकास संस्था, समदुार्य र उपभोक्ता सलमलतहरुिाई प्रोत्साफहत गने 
नीलत लिइनेछ । एवम ्सरोकारवािाहरुिाई प्राफवलधक सहजकताय सम्बन्धी 
ज्ञान सीप प्रदान गनयका िालग अलभमखुीकरण तालिमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  



 
 

7. पर्यायवरणिाई ध्र्यानमा राखी नगर स्तरीर्य फवकास लनमायण मापदण्डिाई 
अध्र्यावलधक गरी कडाईका साथ पािना गदै बढीभन्दा बढी िागत र 
जनसहभालगता जटु्ने र्योजनाहरुिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बढाउने नीलत 
लिइनेछ । 

8. भौलतक पूवायधार लनमायण कार्ययक्रम अन्तगयत सञ्चािन हनुे पूवायधारका 
र्योजनाहरुमा वडा स्तरमा पाँच िाख र नगर स्तरमा पच्चीस िाख भन्दा कम 
िागतको कार्ययक्रम सञ्चािन गनय नपाइने व्र्यवस्थािाई लनरन्तरता ददइने छ ।  

9. पेश्की िनु्र्य अलभर्यानका िालग पेश्की ददने कार्ययिाई लनरुत्साफहत गरर 
प्राफवलधक मूल्र्याङ्कनका आधारमा भकु्तानी ददइने नीलत अविम्बन गररने छ, तर 
स्वीकृत खररद र्योजना बमोशजम लनमायण सामग्री खररद गनुय पने भई 
उपभोक्ताको िागत सहभालगता नगद न ैरकम नगरपालिकामा जम्मा गनेका 
हकमा पेश्की उपिब्ध गराउन सफकने छ ।  

10. उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन र अन्र्य काम कारबाहीको पररप्रके्षमा 
सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययफवलध - २०७४ 
िाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यायन्वर्यन गररनेछ । 

11. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अन्तरायफिर्य स्तरको फक्रकेट मैदान, कवडयहि, रंगिािा 
आदद लनमायण गनयका िालग सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी लनमायण कार्यय अगालड 
बढाइनेछ । 

12. प्राथलमकताका आधारमा वडा कार्यायिर्य भवनहरु क्रमि लनमायण गदै िलगनेछ 
।  

 

२. सडक तथा र्यातार्यात नीलत 

“बाहै्रमास र्यातार्यात सञ्चािनको अवस्था: नगरवासीको ददनचर्यायमा सहजता” 

1. फवकासको मेरुदण्डको रुपमा मालनने सडक लनमायणमा "एक वडा एक 
बाह्रमासे सडक (All Weather Road)" को नीलत अविम्बन गररनेछ । 

2. DPR भइसकेका सडकहरुिाई प्राथलमकताका आधारमा क्रमि: लनमायणको 
प्रफक्रर्या अगालड बढाइनेछ । 

3. कािोपते्र सडकसँग जोलडने सबै वडाका बाह्रमासे बाटोिाई ५ वषयलभत्रमा 
कम्तीमा ३ फक.लम. सम्म कािोपते्र गररनेछ । 



 
 

4. उन्नती समावेिी वृफि कार्ययक्रम अन्तगयत हाि लनमायणाधीन फिक्कि-गपु्ती-
नर्याँबजार सडक, बरबोटे-मान-ेकटे्टबङु कृफष सडक, पािटाङे-लसिीगाउँ 
सडकिाई क्रमि: कािोपते्र गदै िैजाने प्रफक्रर्या अगालड बढाइनेछ । 

5. सडक लनमायण गदाय पर्यायवरण पानीका मूहानहरुिाई संरक्षण र प्रवियन गदै 
एकीकृत रुपमा लनमायण कार्यय अगालड बढाइने छ । 

6. नगरपालिका लभत्र सडक लनमायण गदाय स्थानीर्य स्तरमा उत्पादनको पकेट 
क्षेत्र र पर्ययटन प्रवियनिाई आधार लिइनेछ । 

7. नगरपालिकालभत्र रहेका नगर स्तरीर्य, प्रदेि स्तरीर्य र राफिर्य स्तरको 
सडकको दार्याँबार्याँ अलधकार क्षेत्रको मापदण्ड अनसुार पािना गनेगराउने 
कार्ययिाई लनरन्तरता ददइनेछ। 

8. सूर्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पने मेची राजमागयमा लनवायध रुपमा र्यातार्यात 
सञ्चािन गनय सडक क्षेत्रालधकार फवस्तार कार्ययक्रमिाई लनरन्तरता ददने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

9. सडक क्षेत्रालधकारको र्यफकन गनय सडक लडलभजन कार्यायिर्य र नापी 
कार्यायिर्यसँग समन्वर्य गरी रेखांकन गरी िगत कट्टाको प्रफक्रर्या अगालड 
बढाइनेछ । 

10. सडक लडलभजन कार्यायिर्यको सहकार्ययमा सूर्योदर्य नगरको कन्र्याम पर्ययटकीर्य 
क्षेत्रको गरुुर्योजना अनसुार सडक क्षेत्रिाई व्र्यवशस्थत गने कार्यय गररनेछ । 

11. सडकमा लनवायध रुपमा आवतजावत गनय अवरोध शृ्रजना गने कार्यय (सडक 
लनमायण सामग्री राख्न,े गोलिर्या, काठ थपुाने, सडक लमचेर र्रटहरा बनाउने, 
पािी गाँस्ने, पसि थाप्ने) जस्ता कार्ययहरुिाई लनरुत्साफहत गररनेछ । अटेर 
गरी अवरुि गने कार्ययिाई दण्ड जररवानासँग आवि गररनेछ । 

12. लनधायररत मापदण्ड अनसुार कार्यय गनय अवरोध खडा हनुे सडक र्योजनाहरुमा 
िगानी नगने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

13. स्थानीर्य तहको लनमायण पलछ र्यस नगरपालिकाको क्षेत्र फवस्तार भएकोिे 
भौगोलिक अवस्थािाई मध्र्यनजर राखी सबै वडाहरुिाई समेट्ने गरी सूर्योदर्य 
नगर बाह्य चक्रपथको सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गररनेछ । 



 
 

14. नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको र्यातार्यात सेवािाई भरपदो र ददगो रुपमा सञ्चािन 
गनय लनजी/सहकारी क्षेत्रको सहर्योगमा नगर बस सञ्चािन गनय अध्र्यर्यन 
गररनेछ । 

15. हाि सञ्चािनमा रहेका DPR नबनेका सडकहरु प्राफवलधक (इशन्जलनर्यररङ) 
दृफिबाट उपर्यकु्त भए नभएको र्यकीन गरी अनपुर्यकु्त स्थानमा पररवतयन 
गनेगरी मात्र थप िगानी कार्यय गररनेछ । सधुार गनय नसफकने रहेछ भने 
िगानी नगने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

३. खानेपानी 
“जिश्रोत संरक्षणको अलभर्यान: मानव जीवनको पफहचान” 

1. समदुार्यिे प्रर्योग गरररहेको खानेपानीको महुान कसैको नम्बरी आवादी लभत्र नै 
परेपलन वडा सलमलत वा नगर कार्ययपालिकासँग वैकशल्पक व्र्यवस्था गरी 
स्वीकृलत नलिई मास्ने वा लनषेध गनय पूणय प्रलतबन्ध िगाइनेछ । 

2. नगर क्षेत्रलभत्रका नागररकिाई फपउने पानीको न्रू्यनतम व्र्यवस्थापन गनय सबै 
पक्षसँग समन्वर्य गररनेछ । 

3. फवगत समर्यदेशख सामफुहक रुपमा सञ्चािनमा रहेका खानेपानीका महुान तथा 
श्रोत सामफुहक/सावयजलनक प्रर्योगमा कसैिे पलन अवरोध गनय पाउने छैन । 
र्यदद कसैिे अवरोध गरेमा त्र्यस्तो कार्यय दण्डनीर्य हनुे नीलत अविम्बन गररनेछ 
। 

4. स्थानीर्य स्तरमा रहेका पानीका महुानहरुको संरक्षण सम्वियन र प्रर्योग गनय 
वडा सलमलतको अगवुाईमा टोि फवकास संस्था तथा समदुार्यिाई पररचािन 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

5. परम्परादेशख सञ्चािनमा रहेको खानेपानीको महुानिाई संरक्षण तथा सम्वियन 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

6. गल्छी खोल्साबाट बग्ने पानीिाई सोफह ठाउँमा अड्याउन प्राकृलतक 
छेकबारका कार्ययक्रम स्थानीर्य समदुार्यको अग्रसरतामा सञ्चािन गने नीलत 
लिइनेछ । 

7. पानीका श्रोत र बहाबक्षेत्र वररपरर रसार्यलनक मि तथा फवषादीको प्रर्योग गने 
कार्ययिाई दण्डनीर्य गररनेछ । 



 
 

8. र्रर्रमा आकािेपानी संकिनका िालग प्रोत्साफहत गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ । 

9. खानेपानी महुानको वरपर कुनैपलन फकलसमको रुख, लबरुवा काट्न हटाउन 
नपाउने गरी समदुार्यकै सहर्योगमा कडाईका साथ पािना गने गराउने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

10. सडक िगार्यतका भौलतक पूवायधारका संरचनाहरु लनमायण गदाय गराउँदा पानीको 
मूि र श्रोतिाई हनु सक्ने हानी क्षलतिाई न्रू्यनीकरण गने उपार्यहरु सँगसँगै 
अविम्बन गने नीलत लिइनेछ । 

11. जोगमाई वृहत खानेपानी र्योजनाको लनमायण कार्यय समर्यमै सम्पन्न गनय 
आवश्र्यक सहर्योग, समन्वर्यको नीलत अविम्बन गररनेछ । 

12. र्यस नगरपालिकाको वडा नं. १ िाई पानीको संरशक्षत उद् गम तथा संरशक्षत 
क्षेत्रको रुपमा संरक्षण, सम्वियन र फवकास गनय फवज्ञहरु मािय त एकीकृत 
सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गरी गरुुर्योजना लनमायण गरी क्रमि: कार्यायन्वर्यन गने 
गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

13. लिशटटङ लसस्टम अन्तगयत सञ्चािनमा रहेका खानेपानीका र्योजनाहरुिाई 
वैकशल्पक उजायको प्रर्योगद्वारा िागत साझेदारीका आधारमा प्रर्योगमा ल्र्याउन 
सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गररनेछ । 

14. खानेपानीको प्रर्योजनका िालग प्रर्योग भइरहेको फवद्यतुको हािको महििु दर 
र्टाउन सम्बशन्धत लनकार्यसँग पहि गररनेछ । 

15. फिक्कि खानेपानी तथा सरसिाई उपभोक्ता सलमलत अन्तगयतका श्रीखोिा 
खानेपानी आर्योजनािाई व्र्यवशस्थत, पारदिी र पूणय क्षमतामा ल्र्याउन पहि 
गररनेछ । 

16. खानेपानीको स्थानीर्य महुान संरक्षण तथा महुान आसपास पानी प्रदार्यक 
वनस्पलत रोपण कार्ययक्रम अलभर्यानको रुपमा सञ्चािन गररने छ । 

४. फवद्यतु तथा वैकशल्पक उजाय 
"उज्र्यािो नगर हाम्रो अलभर्यान, शझिीलमिी सोिार सडक सूर्योदर्यको पफहचान" 

1. शचर्या प्रिोधन कारखाना, साना, मझौिा, ठूिा किकारखाना तथा 
व्र्यावसाफर्यक केन्रहरुमा आवश्र्यक पने ट्रान्सिमयर (Transformer) तीन िेज 
िाइन फवस्तारको लनशम्त फवद्यतु प्रालधकरणसँग समन्वर्य गररनेछ । 



 
 

2. फवद्यतु प्रालधकरणसँग समन्वर्य गरी समदुार्य समेतको िागत सहभालगतामा तीन 
वषयलभत्र काठका लबजिुी पोि प्रलतस्थापन गररनेछ । 

3. हािसम्म पलन फवद्यतु सेवा नपगेुका टोि बस्तीहरुमा फवद्यतु प्रालधकरणसँग 
समन्वर्य गरर फवद्यतुीकरण गररनेछ । 

4. राफिर्य प्रिारण फवद्यतु फवस्तार गदाय तिुनात्मक रुपमा महंगो पने टोि, बस्ती 
र्रहरुमा उज्र्यािो बनाउन सरोकारवािाहरुको समेत सहभालगतामा वैकशल्पक 
उजाय (सौर्यय उजाय) को फवस्तार गररनेछ । 

5. दईु वषयलभत्र प्रत्रे्यक नगरवासीको र्रर्रमा उज्र्यािोको िालग प्रर्योग गररने 
परम्परागत साधन (टुकी, मैनबत्ती र ददर्यािो आदद) प्रलतस्थापन गरर सफकनेछ 
। 

6. पर्ययटकीर्य क्षेत्र, सावयजलनक महत्वका भवन तथा स्थान, बजारक्षेत्र, कािोपते्र 
सडक क्षेत्रलभत्रका टोिबस्ती समदुार्यको साझेदारीमा सौर्यय सडक बत्ती जडान 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7. नेपाि फवद्यतु प्रालधकरणको सूर्योदर्य नगरपालिकामा रहेको िाखािाई फवतरण 
केन्रको रुपमा स्तरवृफि गनय पहि गररनेछ । 

8. फवद्यतुको केन्रीर्य प्रिारण तथा वैकशल्पक उजाय िशक्तिाई नगरवासीको दैलनक 
आवश्र्यकता तथा उद्यम फवकाससँग आबि गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

9. वैकशल्पक उजायका सम्भावनाहरुिाई पफहचान गरी सरोकारवािाहरुको 
सहभालगता तथा समन्वर्यमा प्रर्योगमा ल्र्याउने नीलत लिइनेछ । 

10. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र फवद्यतु उत्पादन गनय गराउन आवश्र्यकता अनसुार 
सहजीकरण तथा समन्वर्य गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

11. फवद्यतु हाइटेन्सन िाइन मलुन कुनैपलन भौलतक संरचना लनमायण गनय लनरुत्साफहत 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

12. राफिर्य सम्पशत्तको रुपमा रहेको अत्र्यन्त सम्वेदनिीि हाईटेन्सन िाइनको 
फवद्यतुको पोि भएको दईु लमटर वररपरर कुनैपलन फकलसमको खनजोत गनय पूणय 
लनषेध गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

13. बजार क्षेत्रमा रहेको फवद्यतु फवतरणको तारिाई इन्सलुिन तारमा पररणत गनय 
सम्बशन्धत लनकार्यसँग पहि गररनेछ । 



 
 

14. सामदुाफर्यक फवद्यतु आर्योजनाहरुिाई प्रलतस्थापन गरी नेपाि फवद्यतु 
प्रालधकरणको स्वामीत्वमा िैजान पहि गररनेछ ।कशल्पक सौर्यय उजायको 
कार्ययक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

 

५. बस्ती फवकास तथा भकूम्प प्रलतरोधी भवन लनमायण 

"व्र्यवशस्थत बस्ती, भकूम्प प्रलतरोध भवन लनमायण, हाम्रो अलभर्यान" 

1. अलत-फवपन्न आलथयक अवस्था भएका पररवारहरुको बसोवास गने र्रको छाना 
िुसको भएमा त्र्यस्ता र्रहरुको िुसको छाना नगरपालिकािे प्रलतस्थापन गरी 
व्र्यवस्थापन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

2. राफिर्य भ-ूउपर्योग नीलतका आधारमा कम्तीमा २० वषे दीर्यकािीन सोच 
सफहत राफिर्य सहरी फवकास नीलतलभत्र रही बस्ती फवकासको कार्ययक्रम सञ्चािन 
गने गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

3. राफिर्य िहरी फवकास नीलतिाई अविम्बन गरी व्र्यशक्त/समदुार्यको अग्रसरतामा 
बस्ती फवकासको कार्ययक्रम सञ्चािन गरे गराएमा, त्र्यस्तो कार्ययिाई प्रोत्साफहत 
गनय प्राफवलधक तथा भौलतक पूवायधार लनमायणमा सहर्योग तथा िगानी गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

4. जतासकैु बस्ती फवकासका िालग प्िटीङ गरी अव्र्यवशस्थत बस्ती फवकास गने 
कार्ययिाई लनरुत्साफहत गररनेछ । 

5. राफिर्य िहरी फवकास नीलतिाई अविम्बन गरी व्र्यशक्त/समदुार्यको अग्रसरतामा 
बस्ती फवकासको कार्ययक्रम सञ्चािन गरे गराएमा, त्र्यस्तो कार्ययिाई प्रोत्साफहत 
गनय प्राफवलधक तथा भौलतक पूवायधार लनमायणमा सहर्योग तथा िगानी गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

6. भवन लनमायण मापदण्ड िाग ुहनुभुन्दा अगालड लनमायण भएका र्रहरुिाई भवन 
लनमायण मापदण्डमा उल्िेख भएको व्र्यवस्था अनसुार र्र अलभिेखीकरण कार्यय 
अलभर्यानको रुपमा सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7. संर्ीर्य, प्रदेि तथा नगरस्तरीर्य सडकमा जोलडएका जग्गा र्रर्डेरीका िालग 
फकत्ताकाट गरी फकनवेच गदाय त्र्यस्ता सडकहरुसँग जोलडएको जग्गा र सो 
देशख ३०० लमटरको दूरीसम्म १९०.७८ वगय लमटर (६ आना) भन्दा र्टी 
फकत्ताकाट गरी फकनवेच गनय रोक िगाइने नीलत अविम्बन गररनेछ । तर ६ 



 
 

आना बराबरका क्षेत्र लमिान गनय फकत्ता जोलडएको सँलधर्यारसँग लिनददन 
रोफकएको मालनने छैन तर ददने सँलधर्यारको बाँकी रहने जग्गा ६ आना भन्दा 
कम हनु ुहनुेछैन । 

8. नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र लनमायण गरी लनजी, सामदुाफर्यक िगार्यतका सबै 
फकलसमका भवन लनमायणका िालग भवन लनमायण मापदण्डिाई पूणय पािना गरी 
गराई भूकम्प प्रलतरोधी भवन लनमायण गने गराउने नीलत कडाईका साथ पािना 
गने गराइने छ । 

9. तालिमप्राप्त कालिगढहरुबाट मात्र र्र लनमायण गने गनय गराउन कालिगढ 
तालिम सञ्चािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ। 

10. र्र लनमायण गदाय अलनर्यशन्त्रत रुपिे पहाड खाने प्रवृलतिाई लनरुत्साफहत गररनेछ 
। 

11. र्र लनमायण गदाय अलनवार्यय रुपमा नक्सापास गनुयपने छ । जलमनको बनौट 
अनसुार नै र्र लनमायण गनेिाई र्रनक्सा पास गदाय १५% दस्तरु छुट ददने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 

६. पर्ययटन प्रवियन तथा संस्कृलत नीलत 

"हाम्रो संस्कार : पाहनुाको सत्कार " 

1. सूर्योदर्य नगरपालिकािाई प्रदेि सरकारको नीलत तथा कार्ययक्रममा पर्ययटकीर्य 
नगरी र्ोषणा गररएको प्रस्तावप्रलत हाददयक आभार व्र्यक्त गदै र्यस क्षेत्रको 
धालमयक, ऐलतहालसक, साँस्कृलतक, कृफष, शचर्या, िैशक्षक पर्यायपर्ययटनको समग्र फवकास 
गनय पर्ययटन व्र्यवसार्यसँग आबि गने नीलत लिइनेछ । 

2. िोपोन्मखु िाप्चा, आददवासी जनजालतको सँस्कृलत परम्परािाई संरक्षण 
सम्वियन गदै पर्ययटन प्रवियन फवकास गने नीलत लिइनेछ।  

3. नगरलभत्रका पर्ययटकीर्य गन्तव्र्य स्थिहरुमा सहज पहुँचको अवस्था सजृना गने 
र त्र्यस्ता क्षेत्रहरुको व्र्यवशस्थत फवकास र व्र्यवस्थापन गररनेछ । साथै 
नगरपालिकािाई सवयकािीन पर्ययटकीर्य गन्तव्र्य स्थि (Touristic Land for All 

Seasons) का रुपमा फवकास गने नीलत लिइनेछ । 



 
 

4. सूर्योदर्य नगरपालिकाको पर्ययटन र पर्ययटकीर्य स्थिहरुको प्रवियनको लनलमत्त 
डकुमेन्ट्रीहरु लनमायण गने तथा सूचना र प्रफवलधको प्रर्योगबाट प्रचार प्रसार गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

5. नगर कृफष पर्ययटन, शचर्या पर्ययटन, धालमयक पर्ययटन, िैशक्षक पर्ययटन, पर्यायपर्ययटनको 
सम्भावना खोजी तथा फवकास गदै सूर्योदर्यिाई पर्ययटकहरुको प्रस्थान केन्रको 
रुपबाट गन्तव्र्य स्थानको रुपमा फवकास गररनेछ ।  

6. लनशित क्षेत्रहरु हेरेर सामदुाफर्यक वनभोज स्थिहरु तथा पाकय हरु लनमायण गने 
नीलत रहनेछ ।  

7. पर्ययटकहरुिाई िशक्षत गरी खाद्य पदाथयिाई फवफवधीकरण गने नीलत लिइनेछ 
।  

8. पर्ययटन तथा पैदि मागयहरुको अध्र्यर्यन गरी व्र्यवशस्थत कार्यायन्वर्यनको र्योजना 
थािनी गररनेछ ।  

9. पर्ययटनको सम्भावनाहरुको ददगो व्र्यवस्थापन र प्रवियनको िालग र्यो वषय दाता 
सम्मेिन तथा सूर्योदर्य पर्ययटन महोत्सव आर्योजना गररनेछ ।  

10. सम्भावना, सहजता र पहुँचताका आधारमा होम स्टे प्र्याकेज सञ्चािन गने 
गराउने नीलत लिइनेछ । 

11. सूर्योदर्य नगरपालिकाको होटि व्र्यवसार्यिाई व्र्यवशस्थत गरी पर्ययटक प्र्याकेज 
कार्ययक्रम सञ्चािन गनय प्रोत्साफहत गररनेछ । 

12. समदुार्यमा आधाररत व्र्यवशस्थत बनभोज स्थि र शचर्यावगान चौतारी तथा 
दृर्याविोकन व्र्यवस्थापन कार्ययका िालग आवश्र्यक सहर्योग र सहजीकरण गने 
लनलत अविम्बन गररनेछ ।  

13. पर्ययटकमैत्री बानी व्र्यवहार सधुार सीप तथा तालिमका कार्ययक्रमको संचािन 
गने गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

14. होम स्टे (र्रबास) को आचारसंफहता लनमायण गरी गराई स्थालनर्य उत्पादन सँग 
आवि गने गराउने नीलत लिइनेछ ।  

15. र्यस नगरलभत्र रहेका सबै समदुार्यको भाषा, किा, संस्कार, संस्कृलत, ऐलतहालसक 
धालमयक स्थिहरु र्यस नगरका साझा सम्पलत भएकोिे फर्यनीहरुको संरक्षण, 

प्रवियन र फवकास गने लनलत लिइनेछ ।  

16. साहलसक पर्ययटनको सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गररनेछ । 



 
 

17. ऐलतहालसक, धालमयक तथा परुाताशत्वक मठ, मशन्दर, गमु्बा, फवहार आदीको संरक्षण 
तथा उपर्योगिाई सम्बशन्धत क्षेत्रको आर्यआजयन सँग अन्तर सम्बशन्धत गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

18. पर्ययटकहरुको प्रवेिद्वारमा पर्ययटन व्र्यवसार्यीहरु सँगको साझेदारीमा पर्ययटन 
सूचना केन्र क्रमिः संचािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ भने सूर्योदर्यको 
भ्रमण पिात पर्ययटकको धारणा र्या समस्र्या पफहचान गनय हरेक प्रवेि द्वारमा 
पर्ययटक सझुाव पेफटका राशखनेछ । 

19. नगर क्षेत्रमा राफिर्य-अन्तरायफिर्य स्तरको होटि व्र्यवसार्य स्थापना तथा सञ्चािन 
गनयका िालग ठूिा िगानीकतायहरुिाई आकफषयत गने नीलत लिइनेछ । 

20. पाहनुाहरुको सफुवधाको लनशम्त नगरलभत्र रहेका सबै होम स्टे, होटि र 
सावयजलनक सवारी साधनहरुको सूचीकृत गरी सबै आवश्र्यक फवषर्यहरुमा 
सहजता प्रदान गनय अनिाइन बफुकङ (Online Booking)  को व्र्यवस्था लमिाइनेछ 
। 

21. जैफवक र सांस्कृलतक फवफवधता एवम ्प्राकृलतक सौन्दर्ययको अविोकन र 
पर्ययटकहरुको संख्र्या व्र्यापक रुपमा बढाउन सूर्योदर्य नगरपालिकाको 
गन्तव्र्यस्थिहरुको खोजी, फवकास र सम्वियन गने नीलत लिइनेछ । 

 

७. कृफष तथा पिपंुछी फवकास सम्बन्धी नीलत 

"व्र्यावसाफर्यक पिपंुक्षी र कृफष : नगरवासीको  समफृि" 

कृफष 

1. लनषेलधत फवषादीको प्रर्योगमा प्रलतबन्ध गररनेछ । 

2. लनषेलधत फवषादीमकु्त नगर लनमायण गनय कार्ययर्योजना लनमायण गरी फवषादीमकु्त 
नगर लनमायण गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

3. जिवार्य ुर जलमनको उवयरताको अध्र्यर्यन गरी भ ूउपर्योग सम्बन्धी र्योजना 
तजुयमा गरी बािीहरुको पकेट क्षेत्र लनमायण गरी नगरको कृफष उत्पादनमा 
फवफवधीकरण गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. कृफष बािीमा अनालधकृत रुपमा प्रर्योग हनुे रसार्यलनक मि र फवषादीिाई 
प्रलतस्थापन गदै फकसानको खेतबारीको माटो पररक्षण तथा उपचार साथै 



 
 

जैफवक मि र जैफवक फवषादीको प्रर्योगमा प्रोत्साहन गनय प्राफवलधक सहर्योग 
तथा साझेदारीमा कार्ययक्रम संचािन गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

5. आधलुनक कृफष प्रणािीिाई प्रोत्साहन गनय अनदुानमा आधाररत कृफष 
र्याशन्त्रकीकरण तथा कृफष अनदुानिाई उत्पादन पररणाममा आवि गने नीलत 
लिइनेछ ।  

6. स्थानीर्य साना स्रोतको लसचाईँ आर्योजना तथा आकािेपानीिाई प्रफवलधर्यकु्त 
लसचाईँ प्रणािीमा रुपान्तरण गदै कृफष र्योग्र्य जलमनिाई लसंचाई सफुवधा 
उपिब्ध गराउने नीलत लिइनेछ ।  

7. कृषकहरुिाई समूह वा सहकारीमा आवि गरी कृफष पाठिािा संचािन गने 
गराउने व्र्यवस्था गररनेछ ।  

8. समग्र कृफष क्षेत्रिाई प्रांगाररक कृफषमा प्रवियन गनय आन्तररक लनर्यन्त्रण 
प्रणािीको फवकास गररनेछ भने १ र्र १ र्ार मौरी अलभर्यानिाई प्राथलमकता 
ददइनेछ ।  

9. प्रांगाररक प्रमाशणत हनुे क्रममा रहेका उद्योग तथा सहकारीिाई आवश्र्यक 
सेवा तथा सफुवधा प्रदान गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

10. स्थानीर्य सम्भाव्र्यता र तिुनात्मक िाभ अलधक भएको, बढी मूल्र्य प्राप्त हनु 
सक्ने र रोजगारी सजृना हनु सक्ने कृफष वस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्व 
वृफि गने र कृफष र्याशन्त्रकीकरणिाई प्राथलमकता ददने नीलत अविम्बन गररनेछ 
।  

11. एक वडा एक कृफष प्राफवलधक कार्ययक्रमिाई व्र्यावसाफर्यक कृफष प्राफवलधकिाई 
कृषकहरुको समूह/सहकारीमा आवि गरी क्रमिः फवस्तार गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ ।  

12. कृफष उपज संकिन केन्र, कृफष थोक बजार तथा कृफष उत्पादनको Buffer Stock 

Operation सरोकारवािाहरुको सहर्योगमा लनमायण सञ्चािन गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ । 

13. कृफष पेिामा हनुे जोशखम न्रू्यनीकरण गनय कृफष बीमा गनय गराउन प्रोत्साहन 
गररनेछ ।  

14. अगायलनक शचर्या लििाम केन्र स्थापना गनय पहि गररनेछ ।  



 
 

15. इिामको पफहचानको रुपमा रहेको अिैंचीको फवकास प्रवियन, उत्पादन, वृफि, 
प्रिोधन तथा प्र्याकेशजङ्गका क्षेत्रमा अिैंची फवकास केन्रको सहर्योग र 
समन्वर्यमा सरोकारवािाहरुको समेत िगानी साझेदारीमा गणुस्तरीर्य उत्पादन 
वृफि गने गराउने तिय  उन्मखु गने गराउने नीलत रहनेछ । 

16. ईिामकै िोप हदैु गइरहेको पतु्का संरक्षण र महको उत्पादनमा जोड ददन 
फविेष कार्ययक्रम ल्र्याइनेछ ।  

17. किी खेतीको लनशम्त माटो र हावापानीको परीक्षण तथा सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन 
गरी काम सरुु गररनेछ ।   

18. कृफषर्योग्र्य जलमनमा चाक्िाबन्दी तथा गह्रा सधुार कार्ययक्रम संचािन गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

19. कृफष,  पिपुक्षी तथा प्राफवलधक फवद्यािर्यको सम्भावना अध्र्यर्यन गररनेछ ।  

20. व्र्यावसाफर्यक रुपमा उत्पादन हनुे र कृफष तथा पिजुन्र्य उत्पादनिाई 
औद्योगीकरणमा प्रोत्साहन गनय साना फकसानिाई सहकारीमा आवि गराई 
शचर्या तथा दूग्धजन्र्य उद्योग लनमायण गनय पहि गने तथा कजाय सरिीकरण गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

21. सूर्योदर्य नगरपालिकालभत्र रहेका दूग्धजन्र्य पदाथयको उत्पादन गने साना तथा 
मझौिा उद्योगहरुिाई वगीकरणको मापदण्ड अनसुार व्र्यवशस्थत तथा 
सेवासफुवधाको व्र्यवस्थापन गने नीलत लिइनेछ । 

22. शचर्या तथा किी फवकास बोडयबाट प्रदान गररने प्राफवलधक तथा अन्र्य सहर्योग 
पारदिी, फकसानमखुी, प्रभावकारी तथा नलतजामखुी बनाइनेछ ।  

23. नगरलभत्र लनधायरण गररएको शचर्याको न्रू्यनतम मूल्र्य रु ४० (चालिस) िाई 
पूणयरुपिे कार्यायन्वर्यन गररनेछ । 

24. अन्तरायफिर्य शचर्या ग्राहकको चाहना बमोशजम र उनीहरुिे तोकेको 
मापदण्डलभत्र रही शचर्या उत्पादन गने वातावरण लमिाउने व्र्यवस्था गररनेछ । 

25. शचर्याखेती सम्बन्धी सम्पूणय जानकारी जस्तै: काटछाँट, फवषाधी प्रर्योगबाट हनु े
बेिाइदा, जैफवक मि उत्पादन सम्बन्धी जानकारी आदद कृषकिाई ददन 
शचर्या फवस्तार र्योजनासँग समन्वर्य गरी सूचना केन्र राख्न पहि गररनेछ ।  

26. शचर्या कृषक तथा साना उद्यमीहरुिाई न्रू्यन ब्र्याज दरमा ऋण उपिब्ध 
गराउन सहजीकरण गररनेछ । 



 
 

27. शचर्या तथा किी फवकास बोडय अन्तगयतको शचर्या फवस्तार र्योजनाको क्षेत्रिाई 
फकसान प्रदियनी तथा अनसुन्धानिािा स्थिको रुपमा फवकास गररनेछ भने 
शचर्याको उन्नत फवरुवा उत्पादनिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

28. कृफष थोक बजार, कृफष उपज संकिन केन्र आददको लनमायण गरी उपभोक्ता 
सचेतना गरी आर्यात प्रलतस्थापन गने नीलत लिइनेछ भने नगरपालिका 
तरकारीमा आत्म लनभयर रहने गरी लनर्यायतमखुी उत्पादनिाई प्राथलमकता 
ददइनेछ ।  

29. खाद्यान्न तथा सब्जीको फवषादी मापन गनय आवश्र्यक ल्र्यावको पहि गररनेछ 
। 

30. सूर्योदर्य नगरपालिकािे पाररत गरेको गणुस्तरीर्य शचर्या उत्पादन मापदण्ड 
कार्ययफवलध पूणय रुपमा िागू गदै अन्तराफिर्य गणुस्तरको शचर्या उत्पादन गने 
नीलत लिइनेछ ।  

31. स्थानीर्य रैथाने जातको वीउफवजन संरक्षण गने नीलत रहनेछ । 

32. फकसानहरुिाई प्रफवलधमैत्री बनाउने नीलत लिइनेछ ।  

33. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा नगर स्तरीर्य एक शचर्या टेशस्टङ्ग हाउस तथा 
तर्यारी शचर्या प्रदियन कक्षहरु लनमायण गनय िरुुवात गररनेछ । 

34. कृषकिाई उद्यमी र कृफषिाई उद्योगको रुपमा फवकास गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ ।  

35. उपभोक्ता फहत संरक्षणिाई ध्र्यानमा राखेर अनशुचत कृफष उत्पादन फक्रर्याकिाप 
तथा व्र्यापाररक गलतफवलधबाट उपभोक्तामा हनुे िोषणको अन्त्र्य गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ ।  

36. फकसान ओिशम्पक तथा फकसान उत्प्ररेणाको कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

37. नगर स्तरीर्य एक कृफष पाकय को लनमायण गनय अध्र्यर्यन गररनेछ ।  

38. नगर क्षेत्रमा शचर्या सपुर जोन (Tea Super Zone) पररर्योजना सञ्चािन गनयका िालग 
संर्ीर्य सरकारसँग समन्वर्य गररनेछ । 

39. सूर्योदर्य नगरपालिकामा अदवुाको उत्पादन वृफि गरी बजार सलुनशित गनय 
अदवुा प्रिोधन केन्रको स्थापना गनय अध्र्यर्यन िरुुवात गररनेछ । 

40. तरकारीवािीको पकेट क्षेत्रहरु पफहचान गरी र्ोषणा गररनेछ । 



 
 

41. फविेष नगदेवािीको रुपमा नगरको हररर्यो शचर्यापत्ती उत्पादन र तर्यारी 
अथोडक्स शचर्याको लनकासी कर छुटको लनशम्त सम्बशन्धत लनकार्यहरुमा पहि 
गररनेछ । 

42. जलडबटुी खेतीतिय  कृषकहरुिाई आकफषयत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

43. नगरक्षेत्रमा उत्पादन हनुे शचर्यािाई चार वषयलभत्रमा अन्तरायफिर्य स्तरमा फवशिि, 
मौलिक तथा नमनुा ब्राण्डको रुपमा स्थाफपत गने नीलत लिइनेछ । 

44. कृफष उत्पादनहरुमा भौगोलिक सचुक (Geographical Indicator- GI) कार्यम 
गररनेछ । 

45. नगर क्षेत्रलभत्र उत्पादन हनुे लनर्यायतर्योग्र्य तरकारीवािीहरुमा प्राफवलधक तथा 
अन्र्य फविेष कार्ययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

46. कृषक उद्यमी व्र्यावसाफर्यक प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्यवस्था गरी वाफषयक रुपमा 
तीन जना सिि कृषक र तीन जना सिि उद्यमीहरुिाई परुस्कृत गदै 
िैजाने कार्ययक्रम तजुयमा गररनेछ । 

47. सूर्योदर्य नगरपालिकालभत्र जिवार्य ुतथा भूगोिको आधारमा पूष्प व्र्यवसार्यको 
प्रवियन तथा हाइफिड लबउहरुको उत्पादन गनय अध्र्यर्यन गररनेछ । 

48. बढ्दो उपभोग र्ट्दो खेतीको रुपमा रहेको औषधीर्य गणुसमेत रहेको 
कागतीजातका िििूि खेतीको सूर्योदर्य नगरपालिकामा सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन 
गरी उत्पादनहरुिाई व्र्यावसाफर्यकरण गने नीलत लिइनेछ । 

49. आधलुनक कृफष प्रणािी अन्तगयत जैफवक खेतीिाई व्र्यावसाफर्यकरण गनय तथा 
उत्पादनमा वृफि ल्र्याउन शज.आई. पाइप राखेर बनाइने तापमान अनकुुलित 
अत्र्याधलुनक हाइटेक (हररतगहृ) प्रफवलध लभत्र्र्याउन सरोकारवािाहरुसँग 
समन्वर्य गरी सञ्चािन गने नीलत रहनेछ । 

पिपंुक्षी 
1. सरोकारवािासँग फविेष समन्वर्य गरी र्यो वषय १००० डोज उन्नत सेक्सड 

(९०% वाछीमात्र जन्मने) लसमेन उपिब्ध गराउन पहि गररनेछ । 

2. पिपंुक्षीी पािनिाई आर्यमूिक तथा सम्मानशीत पेिाको रुपमा फवकास गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ ।   

3. लनवायहमखुी पिपंुक्षी पािनिाई व्र्यवसार्यको रुपमा फवकास गने गराउने नीलत 
लिइनेछ ।  



 
 

4. व्र्यीावसाफर्यक पिपंुक्षी पािन र त्र्यसको स्रोत फवकास तथा संरक्षण सेवा तथा 
बजार व्र्यवस्थापनमा लनजी समदुार्य तथा सहकारी क्षेत्रिाई संिग्न गराउने 
नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

5. उपर्यकु्त स्थान खोजी पि ुहाटबजार सञ्चािनको सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गररनेछ 
। 

6. सूर्योदर्य नगरपालिकािाई गाईको स्रोत केन्रको रुपमा फवकास गने र्योजना 
लनमायण गररनेछ ।  

7. व्र्यवसार्यको फवफवधीकरण गरी व्र्यीावसाफर्यक उत्पादनिाई प्रोत्साहन गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

8. पि ुवधिािा स्थापना र संचािन लनजी/सावयजलनक साझेदारीमा गनय गराउन 
आवश्र्यक पूवायधारको फवकासमा सहर्योग उपिब्ध गराउने नीलत लिइनेछ ।  

9. कृलत्रम गभायधानमा उन्नत नश्लको ब्र्यवस्था गरी नश्ल सधुार कार्ययक्रमिाई 
प्राथलमकता ददइनेछ । 

10. सहकारी वा समूह मािय त पि ुआहारा (र्ाँस चारो) को वीीउ, औषधीी तथा 
पिपु्रजनन (कृलत्रम गभायधान) को सेवाप्रवाह गने नीलत लिइनेछ ।  

11. गोठ तथा खोरहरुको सधुार, गोठेमिको संरक्षण गने, कम्पोि मि बनाउने, 
िीप तथा प्रफवलध सम्बन्धी तालिम तथा सचेतना कार्ययक्रम प्राफवलधक सेवा 
वडावडामा परुर््याउने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

12. एक वडा एक पि ुस्वास््र्य कार्ययकतायिाई पिपंुक्षी पािन समूह/सहकारी सँग 
आवि गरी व्र्यावसाफर्यक पि ुस्वास््र्य कार्ययकताय सेवा उपिब्ध गराउने नीलत 
क्रमिः फवस्तार गदै िैजाने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

13. पिपुािनमा हनुे जोशखम न्रू्यनीकरण गनय पिबुीमािाई प्रोत्साहन गने नीलत 
लिइनेछ ।  

14. पिपंुक्षी पािनिाई उद्योग र सहकारी एवं समूहहरुिाई उद्योगी बनाउने नीलत 
लिइनेछ ।  

15. फवज्ञहरुसँगको सहकार्ययमा पिपुक्षीपािनिाई लनशित क्षेत्र हेरी पकेट क्षेत्रको 
लनमायण गररनेछ । प्रत्रे्यक वडामा पिपंुक्षीपािनमा आवश्र्यक प्राफवलधक 
जनिशक्त उत्पादनमा सहर्योग गने नीलत लिइनेछ । 

 



 
 

८. सहकारी, गररबी न्रू्यनीकरण तथा उद्यमिीिताको फवकास सम्बन्धी नीलत 

"सहकारी: ददगो फवकासको आधार" 

1. सहकारी मािय त पूँजी संकिन कार्यय गरी हरेक वडामा एक सहकारी उद्योग 
लनमायण गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

2. सहकारी संस्थाहरु मािय त कृफष उपज संकिन तथा हाटबजार व्र्यवस्थापन 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

3. नगरलभत्र रहेको सहकारीहरु अवस्था अध्र्यर्यन गरी एकीीकरण, फवगठन तथा 
खारेजी गरी सहकारी लसिान्त मूल्र्य र मान्र्यता अनरुुप सहकारी संचािनको 
आवश्र्यक र्योजना लनमायण गने कार्यय गररनेछ । 

4. िशक्षत वगयका कार्ययक्रमहरु संचािन गदाय आलथयक फवकास र गररबी 
न्रू्यनीकरणमा केशन्रत ढंगिे संचािन गने नीलत लिइनेछ । 

5. नगर क्षेत्रमा रहेका फवलभन्न समूहहरुिाई सहकारशीताको माध्र्यमबाट िहरी 
गररबी न्रू्यनीकरण एवं सामाशजक पूजँी लनमायणमा जोड ददइने नीलत लिइनेछ ।  

6. संचािनमा रहेका सहकारीहरुको क्षमता फवकास तथा संस्थागत सदुृढीीकरण 
गने गराउने तिय  प्रोत्साफहत गने नीलत लिइनेछ ।  

7. सबै टोि बस्तीमा रहेका बेरोजगार तथा न्रू्यन आर्य भएका व्र्यशक्तहरुिाई 
उत्पादक सहकारीसँग आवि गरी स्वरोजगारमिुक व्र्यवसार्य सञ्चािन गनय 
प्ररेरत गने तथा उद्यमिीिता सहज गनय आवश्र्यक नीलत अविम्बन गररनेछ 
।  

8. उत्पादनमूिक सहकारीिाई स्वरोजगार कार्ययक्रम अन्तगयत संचािन गने गरी 
कृफष, पिपंुक्षीपािन, र्रेि ुतथा कुटीर उद्योग काररगढी र शिप अलभवृफिका 
कार्ययक्रम संचािन गनय गराउन प्राथलमकता ददने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

9. दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारीहरुिे एक आपसमा सम्झौता गरी रोजगारी 
लसजयना गने मझौिा तथा ठूिा उद्योग व्र्यवसार्य संचािन गनय प्रोत्साफहत गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

10. िद्य ुउद्यम फवकास कार्ययक्रमको माध्र्यमबाट गररबी न्रू्यनीकरण गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 



 
 

11. उद्यम गनय चाहने तर पूजँीको अभावमा उद्यम संचािन गनय नसकेका 
रू्यवाहरुिाई िशक्षत गरी सञ्चािन गररएको “हामी उद्यम आटनै पौरखमा 
गदयछौँ” कार्ययक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

गररबी लनवारण 

1. गररबी लनवारण सम्बन्धीी स्थानीीर्य नीलत तथा पफहचानको मापदण्ड तर्यार 
गरी ददगो फवकास िक्ष्र्यका पाँच स्तम्भ र सत्र िक्ष्र्यहरु प्राप्त गनय सक्ने 
कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

2. सकुुम्वासी सम्बन्धी शजफवकोपाजयन र वसोवासको व्र्यवस्थापनको िालग पहि 
गररनेछ । 

3. आलथयक समानता र सामाशजक न्र्यार्यिाई सलुनशित गने नीलत रहनेछ । 

4. सरकारी, गैह्रसरकारी, नीशज, सामदुाफर्यक तथा सरकारी कार्यायिर्यमािय त 
रोजगारीमिुक, गररबी लनवारण उन्मखु, ददगो र िराफकिो आलथयक वृफि 
हालसि गनय ज्ञान, सीप र चेतनािे पूणय सचेत र उत्पादनिीि नगरबासीको 
पररकल्पना सफहत सूर्योदर्य एकीकृत सामदुाफर्यक फवकास कार्ययक्रमको नीलत 
लिइनेछ । 

5. रेलमट्यान्स (फवप्रषेण) िाई उत्पादनमिुक क्षेत्रमा िगानी गनय सहजीकरण गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 

९. उद्योग, वाशणज्र्य तथा बजार व्र्यवस्थापन नीलत 

"उद्योगको फवकास, स्वच्छ व्र्यापार: उशचत मूल्र्य, गणुस्तरीर्य वस्त ुउपभोक्ताको 
अलधकार" 

 

उद्योग फवकास 

1. नगरलभत्र संचालित व्र्यवसार्यहरुिाई संगदठत गनय व्र्यवसार्यजन्र्य सिुासन र 
सींरक्षण गनय नगरलभत्रको व्र्यीावसाफर्यक संर् संगठनहरुसँग सहर्योग र 
सहकार्यय गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

2. बैंक तथा फवशत्तर्य संस्थाहरुसँग समन्वर्य गरीी आलथयक फवकासमा िगानीमैत्री 
वातावरण लनमायण गनय पहि गररनेछ । 



 
 

3. दिजना भन्दा बढी मालनसिाई रोजगार ददने गरी स्थापना हनुे उद्योगहरु 
स्थापना गने उद्योगसम्म पगु्ने सडक, फवद्यतु, खानेपानी तथा सरुक्षा जस्ता 
आधारभीूत पूवायधार लनमायण गनय सहर्योग गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

4. बीीसजना भन्दा मालथको संख्र्यामा रोजगार ददने पर्ययटन उद्योगीीहरुिाई 
करमा फविेष छुट ददने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

5. साना तथा िद्य ुउद्योगहरुको स्थापना तथा फवकासिाई सहज फकलसमिे 
स्थापना गने तथा फवत्तीर्य स्रोत सहज ढंगबाट उपिब्ध गने गराउने कार्ययमा 
पहि गने नीलत लिइनेछ ।  

6. सहकारीहरुिाई कार्ययको प्रकृलतिाई ध्र्यानमा राखी उत्पादनमूिक उद्योग 
स्थापना तथा सञ्चािन तिय  उन्मूख गने गराउने नीलत लिइनेछ ।  

7. उद्योग व्र्यापारका िालग आवश्र्यक पने पूजँी सहलुिर्यत ब्र्याजदरमा सहज 
ढंगबाट प्राप्त गरी सहलुिर्यतपूणय ब्र्याजदरमा उद्योगधन्दा तथा व्र्यापारका िालग 
प्राप्त गनय गराउन सहकारी संस्था मािय त उपिब्ध गने गराउने व्र्यवस्था 
लमिाउन सहजीकरण गने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

8. र्यस नगर क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गनय उत्पाददत वस्त ुतथा 
सेवाहरुको लनर्यायतमा सहलुिर्यत प्रदान गनय सम्बशन्धत लनकार्यमा र सरि 
बजारीीकरणको िालग पहि गररनेछ । 

9. वाशणज्र्य क्षेत्रिाई सरि र सरुशक्षत बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी पक्ष, 
सरोकारवािाहरु, सम्बशन्धत अन्र्य व्र्यीावसाफर्यक सींगठनहरुसँग सहकार्यय गरी 
सस्तो, सरि र सरुशक्षत आर्यात लनर्यायत गने नीलत लनर्यमहरुको लनमायण गनय 
पहि गररनेछ ।  

10. स्वदेिी उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गरी फवदेिी आर्यातिाई कम गदै िैजाने र 
लनर्यायतिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

11. भारतीर्य अन्तरर्ाफिर्य सीमा सम्बन्धको आधारिाई मध्र्यनजर गरी पर्ययटन, 
वाशणज्र्य िगार्यतको क्षेत्रको फवकासको िालग व्र्यापार, खेि, अध्र्यीागमन, 

कार्यायिर्य, प्िान्ट एण्ड एलनमि क्वारेन्टाईन कार्यायिर्य सम्बशन्धत लनकार्य र 
तहहरुसँग समन्वर्य गरी स्थापना गनय पहि गररनेछ ।  



 
 

12. र्यस नगर क्षेत्र लभत्रको बजारहरुिाई स्वस्थ, सरुशक्षत र प्रलतष्पधी बनाउन 
स्थानीर्य लनकार्यसँग सहकार्यय गरी बजार अनगुमन गदै र्यसिाई अझ बढी 
फवकास तिय  िैजाने कार्यय गररनेछ  ।  

13. सहकारी उद्योगबाट उत्पाददत शचजवस्तकुो बजार प्रवियनको िालग पहि 
गररनेछ । 

14. र्यस नगरलभत्र उत्पादन भएको कृफष उपजहरुिाई दीीर्यकालिन रुपमा सरुशक्षत 
गरी व्र्यवसार्यी, कृषकहरुिाई राहत र सरुक्षा प्रदान गनयका िालग एउटा िीत-
भण्डार लनमायणको अध्र्यर्यन र पहि गररनेछ ।  

15. नगरपालिकामा उत्पाददत कच्चा दूधको सहज बजार व्र्यवस्थापन गनय सूर्योदर्य 
नगरस्तरीर्य एक पाउडर प्िान्टको स्थापना गनय अध्र्यर्यन गररनेछ ।  

16. नगर उद्योग वाशणज्र्य संर्सँग व्र्यावसाफर्यक फवकास र प्रवियनको िालग 
सहकार्यय र समन्वर्य गने नीलत लिइनेछ । 

17. उद्योग र वाशणज्र्य क्षेत्रमा काम गने नगरलभत्र रहेका संर्सँस्थासँग समन्वर्यको 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

18. सूर्योदर्य नगरपालिकालभत्र सेवा सञ्चािनमा रहेको बैंङ्क, फवत्तीर्य सँस्थाहरुको 
फवत्तीर्य कारोबारिाई व्र्यवशस्थत गनय सहर्योग गदै िगानीमैत्री वातावरण 
लसजयना गने नीलत लिइनेछ । 

खानी तथा खलनज पदाथय 
1. खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षण गररनेछ । 

2. जथाभावी रुपमा ढंुगा, लगटी, बािवुा, माटो जस्तो खलनजजन्र्य वस्तकुो उत्खनन ्
गने कार्ययिाई लनरुत्साफहत गररनेछ ।  

3. सूर्योदर्य न.पा. वडा नं. ४, ६ र ८ मा रहेको भलनएको तामाखानीको 
सरोकारवािा लनकार्यसँग समन्वर्य गरी अध्र्यर्यन सरुुवात गररनेछ ।  

 

१०. शिक्षा सम्बन्धी नीलत 

गणुस्तरीर्य प्राफवलधक र व्र्यावहाररक शिक्षा: नैलतकवान र सक्षम जनिशक्त उत्पादन 
हाम्रो आकांक्षा" 



 
 

1. प्रारशम्भक बाि शिक्षा तथा फवद्यािर्य शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, वैकशल्पक 
शिक्षा (गरुुकुि, गमु्बा आदद) लनरन्तर लसकाई तथा फविेष शिक्षा सम्बन्धी 
नीलत, काननु, मापदण्ड, र्योजनाको लनमायण, कार्यायन्वर्यन र लनर्यमन गररनेछ । 

2. प्राफवलधक तथा व्र्यावसाफर्यक शिक्षाको र्योजना तजुयमा, सञ्चािन तथा लनर्यमन 
गररनेछ । 

3. बाह्र मफहना बाह्र कार्ययक्रम सञ्चािनिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

4. फवद्यािर्यको नक्सांकन अनमुलत, स्वीकृलत तथा समार्योजन र लनर्यमन गररनेछ 
। 

5. फवद्यािर्यहरुमा िैशक्षक पूवायधार लनमायण र ममयत सम्भार गररने नीलत लिइनेछ 
। 

6. िैशक्षक परामिय सेवा सञ्चािन र लनर्यमन गररनेछ । 

7. माध्र्यलमक तहसम्मको िैशक्षक कार्ययक्रमको समन्वर्य वा लनर्यमन गररनेछ । 

8. सावयजलनक स्थि तथा सामदुाफर्यक फवद्यािर्यमा पसु्तकािर्य, वाचनािर्य, 
सामदुाफर्यक अध्र्यर्यन केन्र सञ्चािन, व्र्यवस्थापन र लनर्यमन गररनेछ । 

9. नगरलभत्रका फवद्यािर्यहरुमा अलतररक्त फक्रर्याकिाप अन्तगयत खेिकूद, भाफषक, 
साफहशत्र्यक किा साँस्कृलतक पक्ष, हाशजरीजवाि आदद जस्ता कार्ययक्रमहरु 
प्रलतर्योलगतात्मक रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

10. बौफिक रुपमा अपांगता भएका बािबालिकाका िालग श्रोत केन्र सञ्चािन गरी 
पठनपाठनको व्र्यवस्था लमिाइनेछ । फहंसा फपलडत, वफहस्कृत िरक क्षमता 
भएका व्र्यशक्तहरुिाई प्राफवलधक शिक्षा ददने प्रवन्ध गररनेछ । 

11. सूर्योदर्य नगरपालिका शचर्याको राजधानीको रुपमा रहेको र बहसंुख्र्यक फकसान 
शचर्या खेतीमा आशश्रत रहेको हुँदा फवद्यािर्यमा शचर्या खेती फवषर्यमा माफव 
तहसम्म अध्र्यर्यन अध्र्यापन गराउने पाठ्यक्रम फवकास गने नीलत लिइनेछ । 
फवद्यािर्य स्तरदेशख नै कृफषमा प्रांगाररक पाठ्यक्रमको व्र्यवस्थापन गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ ।  

12. फवद्यािर्यहरुमा प्रफवलध फवकासका िालग उशचत व्र्यवस्था गररनेछ । 

13. फवद्यािर्यिाई नमनुा फवद्यािर्यको रुपमा अगालड बढाउने कार्ययिाई लनरन्तरता 
ददइनेछ । 



 
 

14. फवद्यािर्य स्तरदेशख नै मानलसक स्वास््र्य, मनोसामाशजक तथा साँस्कृलतक ज्ञान 
प्रदान गने व्र्यवस्थाका िालग पहि गररनेछ । 

15. गठुीद्वारा सञ्चालित फवद्यािर्यिाई आवश्र्यक सहर्योग उपिब्ध गराउने नीलत 
लिइनेछ । 

16. सामदुाफर्यक फवद्यािर्यमा आधारभूत तथा मा.फव. तहमा अध्र्यर्यनरत डेरा गरी 
बस्नपुने फवद्याथीहरुिाई आवासीर्य छात्रवृशत्त उपिब्ध गराउने नीलत रहनेछ । 

17. क्षमता फवकासका कार्ययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

18. करिोक फवद्यामशन्दर मा.फव. र जनक मा.फव. श्रीअन्तमुा भएको वनिाई 
वैज्ञालनक रुपमा व्र्यवस्थापन गने तथा करिोकमा जैफवक फवफवधता अध्र्यर्यन 
अनसुन्धान केन्रको स्थापना गनय पहि गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

19. लसकाई उपिशब्ध वृफि गने कार्यय अशर् बढाउनका िालग केही राम्रो अभ्र्यास 
भएका फवद्यािर्य छनौट गरी Whole Time Class अवधारणािाई कार्यायन्वर्यनमा 
ल्र्याइनेछ । 

20. नगर शिक्षा सधुार कार्ययक्रम सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । 

21. फवद्यािर्यमा काम गने कमयचारीहरुिाई वाफषयक रुपमा छनौट गरी परुस्कृत गने 
नीलत रहनेछ । 

22. शिक्षकहरुिाई फवषर्यगत अध्र्यर्यन र सीपहरुको बीच प्रलतस्पधाय गराई 
परुस्कारको व्र्यवस्था गने नीलत लिइनेछ । 

23. नगरलभत्र सामदुाफर्यक फवद्यािर्यबाट SEE परीक्षामा A+ ग्रडे ल्र्याई उत्तीणय हनुे 
फवद्याथीहरुको लनशम्त छात्रवृशत्तको व्र्यवस्था गररनेछ । 

24. उत्कृि आधारभतू र माध्र्यलमक फवद्यािर्यहरुको पफहचान गरी परुस्कारको 
व्र्यवस्था गररनेछ । 

25. नगरलभत्र रहेका स्नातक तह सञ्चालित क्र्याम्पसको िैशक्षक गणुस्तर वृफि 
गनयका िालग आवश्र्यक पहि गररनेछ । 

26. नगरलभत्र फवद्यािर्य जाने उमेर समूहको बािबालिकाहरु फवद्यािर्य जान 
नसक्नकुो अवस्थािाई हेरी सबै फकलसमको सहर्योग उपिब्ध गराई फवद्यािर्य 
भनाय गने नीलत लिइनेछ । 

११. खेिकूद तथा अलतररक्त फक्रर्याकिाप सम्बन्धी नीलत 

सक्षम खेिाडी, प्रलतष्पधी खेि 



 
 

1. सूर्योदर्य नगरपालिका लभत्र सञ्चािन गररने खेिकूदहरु वाफषयक खेिकूद 
क्र्यािेण्डर लनमायण गरी नगरस्तरीर्य खेिहरु गररने नीलत लिइनेछ । 

2. "एक वडा एक खेि मैदान" को अवधारणा अनसुार खेिमैदान लनमायण तिय  
पहि गररनेछ । 

3. नगर, क्षेत्र, प्रदेि स्तरीर्य खेिकूद सञ्चािनका िालग प्रदेि स्तरीर्य खेि मैदान 
लनमायण तिय  पहि गररनेछ । 

4. इण्डोर खेि सञ्चािनका िालग नगरस्तरीर्य कभडयहि लनमायण तिय  पहि 
गररनेछ । 

5. र्यस नगरपालिकाका फवलभन्न खेिका खेिाडीहरुिाई प्रशिक्षणका कार्ययक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ । 

6. अन्तर फवद्यािर्यहरुको नगर स्तरीर्य प्रलतर्योलगतात्मक खेि सञ्चािन गने नीलत 
ल्र्याइनेछ । 

7. मफहिा िशक्षत नगरस्तरीर्य ए्िेफटक्स (Athletics) प्रलतष्पधाय गराइने नीलत 
लिइनेछ । 

8. नगरपालिका लभत्र अन्तरायफिर्य फक्रकेट खेिमैदान लनमायण गनय पहि गररनेछ । 

9. बास्केटबि खेिको फवकास गनय मैदान लनमायणका िालग आवश्र्यक पहि 
गररनेछ । 

10. िोपोन्मखु आददवासी, दलित र फवपन्न वगयका नगरस्तरीर्य खेिाडीहरुिाई 
लनिलु्क स्वास््र्य वीमा गने नीलत लिइनेछ । 

11. राफिर्य स्तरमा उत्कृि भई परुस्कार प्राप्त गने नगरक्षेत्रका खेिाडीहरुिाई 
नगरपालिकाको तिय बाट सम्मान गररनेछ । 

12. मेर्यर कप िूटबि प्रलतर्योलगतािाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

१२. स्वास््र्य सम्बन्धी नीलत 

स्वास््र्य बीमा, लनिलु्क उपचार : आधारभतू स्वास््र्य, जनताको अलधकार 

1. मफहिा स्वास््र्य स्वरं्यसेफवकाहरुको क्षमता फवकास कार्ययक्रम सञ्चािन गने 
नीलत लिइनेछ । 

2. सूर्योदर्य नगरपालिका लभत्र एउटा २५ िैर्याको अत्र्याधलुनक हशस्पटि उपर्यकु्त 
स्थानको छनौट गरी प्रदेि सरकारसँग समन्वर्य गरी िीघ्र लनमायणमा प्रर्यास 
गररनेछ । 



 
 

3. सम्पूणय वडाहरुमा प्रिलुत गृह सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । 

4. र्योग सम्बन्धी कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

5. सबै नगरवासीहरुिाई अलनवार्यय स्वास््र्य बीमामा आबद्द गने नीलत लिइनेछ । 

6. र्यस नगरपालिकाका स्वास््र्य चौकी नभएका वडाहरुमा स्वास््र्य चौकी 
स्थापना गरी सेवाग्राहीिाई सिुभ स्वास््र्य सेवा उपिब्ध गराइने नीलत 
लिइनेछ । 

7. प्रजनन स्वास््र्य तथा फवलभन्न रोगहरुसँग सम्बशन्धत सचेतना कार्ययक्रम सञ्चािन 
गने नीलत लिइनेछ । 

8. हाि सञ्चािनमा रहेका स्वास््र्य केन्र र चौकीमा बाहै्र मफहना अत्र्यावश्र्यक 
लनिलु्क फवतरण हनुे औषधी र उपकरणहरु अभाव नहनुे प्रबन्ध लमिाइनेछ 
। 

9. गाउँर्र शक्िलनक सञ्चािन तिय  आवश्र्यक नीलत लिइनेछ भने औशचत्र्य र 
आवश्र्यकताका आधारमा समर्य समर्यमा फवलभन्न स्वास््र्य शिफवर सञ्चािन 
गररनेछ । 

10. सूतीजन्र्य पदाथय, गटुखा तथा मददराको उत्पादन, फवक्री फवतरणमा कडाईका 
साथ लनर्यमन गररनेछ । अस्वस्थकर खानेकुरा उत्पादन र फवक्रीफवतरणिाई 
लनरुत्साफहत गदै िलगने छ । फवषादीको प्रर्योग लनर्यन्त्रण गरी अगायलनक 
उत्पादन र फवतरणमा प्रोत्साहन गने नीलत लिइनेछ । 

11. समदुार्यमा आधाररत फवलभन्न कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गरी मानलसक समस्र्या 
रोकथाम, पफहचान, मनोफवमिय तथा लनिलु्क उपचारको व्र्यवस्था लमिाउने 
नीलत लिइनेछ । 

12. आधारभतू स्वास््र्य जनताको अलधकार कार्ययक्रम सञ्चािन गदै जाने नीलत 
लिइनेछ । 

13. फिक्कि स्वास््र्य केन्रमा लबरामीको चाप बढेको कारणिे स्थान अभाव हनुकुा 
साथै २४ र्ण्टे आकशस्मक सेवा उपिब्ध गराउन आकशस्मक सेवाकक्ष भवन 
लनमायण गनय पहि अध्र्यर्यन गररनेछ । 

14. ब्िड बैंङ्क स्थापनाका िालग अक्षर्य कोषको व्र्यवस्था गने नीलत लिइनेछ । 



 
 

15. मौसम पररवतयनको कारणिे हनुे महामारी रोग एवम ्दैवीप्रकोपको सामना गनय 
वडास्तरमा CRRT तथा सम्पूणय वडाको समन्वर्य गनय नगरस्तरीर्य MRRT गठन 
गररनेछ । 

16. लनजी शक्िलनक, अस्पताि, ल्र्याव तथा स्वास््र्य संस्थाहरुको सञ्चािन मापदण्ड 
तर्यार गररनेछ । साथै लनर्यलमत अनगुमनिाई थप प्रभावकारी रुपमा 
कार्यायन्वर्यनमा ल्र्याइनेछ । 

17. डाक्टरको प्रशेस्क्रव्सन लबना एशन्टवार्योफटक औषधी फवक्रीफवतरण बन्द गनयतिय  
पहि गररनेछ । 

18. पोषण सम्बन्धी राफिर्य ददवसहरु सञ्चािन गररनेछ । 

19. सडक तथा पसिहरुमा जथाभावी फवक्री गररने स्वास््र्यमा असर गने जनुसकैु 
औषधी तथा अन्र्य सामग्री फवक्रीमा बन्देज िगाइनेछ । 

20. सम्पूणय स्वास््र्य संस्थामा वैकशल्पक उजायको व्र्यवस्था गररनेछ । 

21. Oral र Mental का कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । 

22. मानलसक तथा मनोसामाशजक स्वास््र्यको अलभवृफि तथा मानलसक स्वास््र्य 
समस्र्याको रोकथाम तथा उपचारको िालग फवलभन्न कार्ययक्रम तथा फक्रर्याकिाप 
गने नीलत लिइनेछ। 

१३. िैंलगक समानता तथा समावेिीकरण सम्बन्धी नीलत 

समतामूिक समाजको आधार: िैङ्गीक समानता तथा समावेिी फवकासको प्रर्यास" 

सामाशजक,आलथयक तथा सास्कृलतक क्षेत्रमा पलछ परेका मफहिा, बािबालिका, दलित, 

आददवासी जनजालत, अपाङ्ग तथा उमेरका आधारमा लनशस्क्रर्य अवस्थातिय  उन्मखु 
ज्रे्यष्ठ नागररकहरुिाई सकारात्मक फवभेदका आधारमा फवकासमा सबैिाई सहभागी 
हनुे अवसर प्रदान गरी समग्र फवकास प्रफक्रर्यामा सवै वगय, तह, क्षेत्र, समदुार्यको 
र्योगदानिाई साझा प्रर्यासमा समाफहत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

मफहिा 
1. नेपािको संफवधानिे मफहिाहरुको लनलमत्त प्रत्र्याभतु गरेका अलधकारहरुको 

कार्यायन्वर्यन गने नीलत लिइनेछ ।   

2. मफहिाहरुको आलथयक, सामाशजक, साँस्कृलतक पररवतयनका िालग क्रमि: र्योजना 
तथा कार्ययक्रमहरु संचािन गदै िैजाने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  



 
 

3. मफहिाहरुिाई स्वरोजगार र आत्मसम्मालनत बनाउनका िालग मफहिाहरुको 
नाममा दताय हनु आउने उद्योग व्र्यवसार्यमा पैँतीस (३५) प्रलतित िलु्क छुट 
ददने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 

4. मफहिा फहंसा तथा र्रेि ुफहंसामा परेका मफहिाहरुको सहर्योगको लनलमत्त 
मनोसामाशजक फवमियकताय तथा सीपफवकास सफहतको पनुयस्थापना केन्रको 
सरुुवात गररने छ ।  

5. मफहिाहरुिाई व्र्यावसाफर्यक बनाउन सवै वडामा उद्यमिीिता तालिम संचािन 
गने गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

6. मानवअलधकार, मफहिा अलधकार, मानव बेचफवखन फवरुिका कार्ययक्रमहरु 
सरोकारवािा संर्संस्थाहरुको समन्वर्य गरी संचािन गररनेछ ।  

7. मफहिाहरुमा हनुे वा हनुसक्ने स्वास््र्य समस्र्याको जफटिताका आधारमा 
क्रमिः स्वास््र्य शिफवर संचािन गररने छ ।  

बािबालिका 
1. बािबालिकािाई भफवष्र्यको कणयधारको रुपमा होइन वतयमानमा फवकासको 

साझेदारको रुपमा लिइनेछ । बािबालिकाहरुसँग सम्बशन्धत फवषर्यको नीलत 
कार्ययक्रम बनाउँदा बािबालिकाहरुको संस्थागत सहभालगता गने गराउने नीलत 
अविम्वन गररनेछ । 

2. नगरिाई बािश्रम मकु्त नगर र्ोषणा गने कार्ययक्रम संचािन गररनेछ ।  

3. बािबालिकाको चौतिी फवकासका िालग उनीहरुकै सहभालगता तथा अगवुाईमा 
फवलभन्न फक्रर्याकिापहरु संचािन गने गराउने नीलत रहनेछ ।  

4. फव.स. २०८० साि सम्ममा नगरपालिकािाई बािमैत्री नगर र्ोषणा गने गरी 
कार्ययक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

5. बािबालिकामा पनय सक्ने मनोसामाशजक असर प्रभाविाई कम गनय सामदुाफर्यक 
फवद्यािर्यका बािमैत्री कक्षा शिक्षक र बािफवकास केन्रको सहर्योगी 
शिशक्षकािाई सामाशजक मनोशचफकत्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तालिम संचािन गने 
लनलत लिइने छ ।  

ज्रे्यष्ठ नागररक 

1. नगर क्षेत्रलभत्र रहनभुएका ८० वषयभन्दा मालथका ज्रे्यष्ठ नागररकहरुको 
त्र्यांक संकिन गररनेछ ।  



 
 

2. ज्रे्यष्ठ नागररकहरुसँग भएको ज्ञान तथा अनभुव पसु्ता हस्तान्तरण कार्ययक्रम 
गररनेछ।  

3. प्रत्रे्यक वडामा ज्रे्यष्ठ नागररक लमिन केन्र लनमायण गररने नीलत अविम्वन 
गररनेछ । 

4. ज्रे्यष्ठ नागररक सम्मान कार्ययक्रम संचािन गने गराउने नीलत रहनेछ ।  

5. ज्रे्यष्ठ नागररक पररचर्यपत्र सहज रुपमा उपिव्ध गराउने प्रवन्ध गने नीलत 
रहनेछ ।  

6. आटनो र्रका ज्रे्यष्ठ नागररकहरुिाई उत्कृि हेरचाह गने पररवारका 
सदस्र्यिाई छनौट गरी बाफषयक रुपमा सम्मालनत गने र लनजी  सावयजलनक 
साझेदारीमा एक छुटै्ट कोष खडा गरी ज्रे्यष्ठ नागररकको फहतमा प्रर्योग गने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7. "ज्रे्यष्ठ नागररक िशक्षत अविोकन भ्रमण कार्ययक्रम" सञ्चािनमा ल्र्याइनेछ । 

दलित 

1. जातीर्य भेदभाव तथा छुवाछुत कसरु सजार्य ऐन २०६८ को प्रभावकारी 
कार्यायन्वर्यनमा जोड ददइनेछ । 

2. दलित समदुार्यका परम्परागत पेिा, किा र सीप संरक्षण सम्वियन गदै 
लतनको क्रमि: आधलुनकीकरण र व्र्यवसार्यीकरण गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ । 

3. दलित वगयको ददनदैलनकी सहज बनाउने, सचेतना तथा सीपफवकास जस्ता 
कार्ययक्रम सञ्चािन गने गराउने नीलत रहनेछ । 

4. नगरक्षेत्रमा रहनभुएका दलित समदुार्यको शस्थलत त्र्यांक तर्यार गने नीलत 
लिइनेछ। 

5. नगर क्षेत्रलभत्र भएका दलित समदुार्यका व्र्यशक्तहरुको फवद्यतु लमटर जडानका 
िालग लिइने लसिाररस िलु्कमा छुट ददइनेछ । 

6. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सामदुाफर्यक फवद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने सबै 
दलित फवद्याथीहरुिाई फवद्यािर्यमा कुनै प्रकारको िलु्क निाग्ने तथा 
निगाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

 

 

 



 
 

 

 

आददवासी जनजालत 

आददवासी जनजालतहरुको संफवधान प्रदत्त अलधकारिाई सलुनशित गदै आलथयक, 
सामाशजक एवं सांस्कृलतक फवकासका साथै भाषा लिपी, संस्कृलत, परम्परा र 
पूख्र्यौिी सीपको संरक्षण, प्रवियन गने नीलत रहनेछ । 

िोपोन्मूख 

1. िोपोन्मखु जालतमा सूशचकृत रहेको िेप्चा जालतहरुको आलथयक, सामाशजक, 
सांस्कृलतक संरक्षण तथा प्रवियन गदै िेप्चा लभिेज लनमायणको अध्र्यर्यन गररनेछ 
। 

2. िाप्चा जालतको नोमनु पवयिाई उत्सवको रुपमा मनाइनेछ । 

अपाङ्ग 

1. अपाङ्गहरुको चौतिी फवकास कार्यय गनय नगरपालिका र फवकासको साझेदार 
संस्थाको साझेदारीमा अपाङ्ग िशक्षत कार्ययक्रम सञ्चािन गने नीलत रहनेछ । 

2. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सामदुाफर्यक फवद्यािर्यहरुमा अध्र्यर्यन गने ग 
शे्रणी सम्मको पररचर्य पत्र प्राप्त सबै अपाङ्ग फवद्याथीहरुिाई फवद्यािर्यमा कुनै 
प्रकारको िलु्क निाग्ने तथा निगाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

3. ग शे्रणी सम्मको पररचर्य पत्र प्राप्त अपाङ्गहरुद्वारा संचालित उद्योग व्र्यवसार्यमा 
नगरपालिकामा लिइने करमा ५० प्रलतित सम्म कर छुट लिइने नीलत 
अबिम्बन गररनेछ । 

र्यवुा 
1. र्यवुाहरुिाई रुपान्तरणको सम्वाहक र नेततृ्वको साझेदारको रुपमा फवकास 

गदै सामाशजक, राजलनलतक र आलथयक क्षेत्रका समग्र शजम्मेवारी सम्हाल्न र्यवुा 
नेततृ्वको फवकास गने गराउने प्रर्यास गररनेछ । उद्यमिीिता फवकास गरी 
र्यवुाहरुिाई स्वरोजगार तिय  आकफषयत गररनेछ । 

2. र्यवुाहरुको लसजयनिीि उजाय, सम्भावनाको फवकासका िालग वातावरण लनमायण 
गरर फहंसा, दवु्र्ययसन र अराजकतामा र्यवुाहरुिाई दरुुपर्योग गने प्रवृशत्तिाई 
लनर्यन्त्रण गने गराउने नीलत रहनेछ । 

3. नगरक्षेत्रका २०० जना र्यवुा जनिशक्तिाई सीपमिुक तालिम ददई दक्ष 
जनिशक्त उत्पादन गररनेछ । 



 
 

श्रम र श्रलमक 

1. अदक्ष, अधयदक्ष र दक्ष जनिशक्तका लनशम्त "रोजगार सूचना केन्र" सञ्चािन र 
व्र्यवस्थापन गररनेछ । 

2. नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका संगदठत उद्योगधन्दामा कार्ययरत कामदारहरुका 
िालग प्रचलित काननुिे तोकेको न्रू्यनतम ज्र्यािादर िाग ुगने गराउने नीलत 
लिइनेछ । 

3. नगरक्षेत्रमा रहेका संगदठत र असंगदठत क्षेत्रमा रहेका वास्तवमै िारीररक श्रम 
गने मजदरुहरुिाई पररचर्यपत्र उपिब्ध गराउन अध्र्यर्यन गररनेछ । 

4. श्रलमकहरुिाई सामूफहक दरु्यटना बीमा कार्ययक्रममा आबि गराउन पहि 
गररनेछ ।  

१४. सामाशजक पररचािन तथा सामाशजक सिक्तीकरण 

"सामाशजक पररचािनको आधार: सक्षम समदुार्यको लनमायण" 

1. फवगतदेशख संचािन गररएको सामाशजक पररचािन कार्ययक्रमिाई लनरन्तरता 
ददने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

2. सामाशजक पररचािनको माध्र्यमबाट सामाशजक, आलथयक रुपिे पलछ परेका 
समदुार्यहरुको सिक्तीकरण गरी फवकासको मूि प्रवाहमा समाफहत गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

3. वडा सलमलतहरुसँग समन्वर्य गरी टोि फवकास संस्था लनमायण तथा पररचािन 
अलभर्यानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

4. सामाशजक पररचािनको माध्र्यमद्वारा टोि फवकास संस्थाहरुिाई आटनो 
क्षेत्रमा हनु सक्ने सबै फवकास लनमायणका कार्ययहरुमा अगवुाई गनय सक्षम 
बनाउने नीलत रहने छ । 

5. हाि कार्ययरत सामाशजक पररचािकहरुको कार्यय मलु्र्यांकन गरी लनजहरुको 
सेवाको लनरन्तरता लनधायरण गररनेछ । अको व्र्यवस्था नभएसम्म सामाशजक 
पररचािकको नर्याँ छनौट नगररने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

6. समाजमा हनुे सानालतना फववाद िौजदारी प्रकृलत बाहेकका फववाद स्थानीर्य 
स्तरमा नै मध्र्यस्तताको माध्र्यमद्वारा मेिलमिाप गने गराउने वडास्तरीर्य 
संर्यन्त्र पररचािन गररनेछ । 

१५. गैर सरकारी संस्था 



 
 

"गैर सरकारी संस्था फवकासका साझेदार" 

1. गैर सरकारी संस्था लनर्यमन सम्बन्धी ऐन लनर्यम लनमायण गने नीलत रहनेछ । 

2. गैरसरकारी संस्थािे नगरपालिकाको नीलत कार्ययक्रममा सहर्योग परु् र्याउने 
खािका कार्ययक्रम मात्र संचािन गनय स्वीकृलत ददने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

3. गैर सरकारी संस्थािाई फवकासका साझेदारको रुपमा व्र्यवहार गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

१६. वातावरण संरक्षण तथा फवपद् व्र्यवस्थापन 

"ददगो फवकासको आधार, भावी सन्तलतको अलधकार" 

वातावरण संरक्षण 

1. सूर्योदर्य नगरपालिकाको वनक्षेत्रिाई आगामी ५ वषयलभत्र ५०% परु् र्याइने छ 
। 

2. राफिर्य राजमागयको क्षेत्रालधकार लभत्र लग्रन बेल्ट र्ोषणा गरी वृक्षरोपण 
कार्ययक्रम संचािन गररनेछ । 

3. जिवार्य ुपररवतयनिाई न्रू्यनीकरण गनय एक वडा एक पोखरीको कार्ययक्रम 
सञ्चािन गने नीलत रहनेछ । 

4. नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने पूवायधार लनमायणका कार्ययहरुिाई वातावरणमा 
संरक्षणसँग आबि गररनेछ । 

5. टोि फवकास संस्थाबीच वातावरण मैत्री टोिको अवधारणा अनसुार प्रलतष्पधाय 
गराई परुस्कृत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

6. नगरपालिकाको सम्पूणय भौगोलिक क्षेत्रहरु, आवािीर्य, औद्योलगक, कृफषक्षेत्र, 
लसमसार, नदीनािा वनक्षेत्र आदद स्पि रुपमा खलु्ने गरी GIS नक्सा तर्यार 
गररनेछ । 

7. वनिाई वातावरण संरक्षण सँगसँगै आर्यआजयनसँग जोडेर सदपुर्योग गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

8. नदी, खोल्सा फकनाराको दवैु तिय को पचास लमटर भलूममा रुख तथा 
बोटफवरुवा कटानिाई पूणय प्रलतबन्ध िगाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

9. खोिा, नदीमा फवद्यतुीर्य करेन्ट र फवषादी प्रर्योग गरी माछा माने कामिाई 
लनरुत्साफहत गरी अटेर गनेिाई दण्ड जररवाना गने नीलत अविम्बन गररनेछ 
। 



 
 

10. नगरवासीिे आटनो नम्बरी आवादीको रुख कटान गनुयपरेमा ३३" भन्दा 
कम गोिाई भएको  कुनैपलन रुख कटान गनय पाउनेछैन । सरपट 
कटानीिाई लनषेध गररनेछ । वडा सलमलतको उपशस्थलतमा सजयलमन 
लसिाररसको आधारमा नगर कार्ययपालिकाको स्वीकृलतफवना छपान कटान गनय 
पाइनेछैन । 

11. एक रुख कटानी गरेबापत कटानी गने गराउनेिे कम्तीमा दईु फवरुवा 
हकुायउन ुपने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

12. पञ्चकन्र्या मशन्दरको छेउमा रहेको सावयजलनक जलमनमा जलडबटुी प्रजालतका 
लबरुवा िगाई बोटालनकि गाडेनको रुपमा फवकास गररनेछ । 

13. अन्तडुाँडा, जनक मा. फव. र करिोकमा भएको वनिाई वैज्ञालनक वन 
व्र्यवस्थापन गदै करिोकमा जैफवक फवफवधता अध्र्यर्यन अनसुन्धान केन्रको 
स्थापना गनय पहि गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

14. र्यस क्षेत्रमा रहेको जैफवक फवफवधताको संरक्षण, फवकास गनय प्रकृलत संरक्षण 
कोषको सहर्योग र सहकार्ययमा जैफवक फवफवधता अनसुन्धान केन्र,स्थापना 
तथा संचािनका िालग पहि गने नीलत लिइनेछ । 

15. वन क्षेत्रलभत्र रहेका शचजवस्त,ु लबरुवा, जनावर सँग सम्बशन्धत भएर अध्र्यर्यन 
अनसुन्धान गनय चाहनेिे पेि गने प्रस्तावनािाई प्रकृलत संरक्षण कोषको 
लसिाररसमा मात्र अनमुलत प्रदान गररनेछ । कुनैपलन फवदेिी नागररकिाई 
कुनै पलन कार्ययका िालग वनक्षेत्रमा प्रवेि लनषेध गने नीलत रहनेछ । 

16. नगरपालिका भरी दईुवटा बन नसयरी केन्र स्थापना गने नीलत लिइनेछ । 

17. एक नगर एक उद्यान कार्ययक्रमिाई वडा वडासम्म फवस्तार गनय वडा 
सलमलतहरुिाई प्रोत्साफहत गररनेछ । 

18. सडकछेउका उपर्यकु्त स्थिमा स-साना उद्यान (बगैंचा) लनमायण गने गराउने 
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

19. वातावरण संरक्षणका िालग जडीबटुी जातका फवरुवा व्र्यवसाफर्यक जातका 
रुखका फवरुवा उत्पादन गनयका लनशम्त सामदुाफर्यक वनसँग सहकार्यय गरी 
नसयरी स्थापना गने कार्ययक्रम ल्र्याइनेछ । 

वन व्र्यवस्थापन 



 
 

1. सूर्योदर्य नगरपालिकाको क्षेत्र अन्तगयत पने सामूदाफर्यक बनको क्षेत्रमा क्रमि: 
बनबाफटका लनमायण गने नीलत लिइनेछ । 

2. वन पैदावार व्र्यवसार्यी संर्सँग सहकार्यय गरी वृक्षरोपण तथा वन संरक्षण 
सम्बन्धी अलभर्यान साथै वैज्ञालनक वन व्र्यवस्थापन संचािन गररने छ ।  

3. सामदुाफर्यक वनको व्र्यवस्थापन गनय नगरको छुटै्ट नीलतअनरुुप सामदुाफर्यक वन 
र उपभोक्ता सलमलत सञ्चािन कार्ययफवलध तर्यार गररने छ ।  

4. वन पैदावार व्र्यवसार्यी सँग सम्बन्धीत सम्पूणय सेवाहरुिाई प्रभावकारी बनाउन 
वडा कार्यायिर्यबाटै सेवा उपिब्ध गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

 

 

 

 

 

फवपद व्र्यवस्थापन 

1. प्राकृलतक वा मानवीर्य कुनैपलन कारणबाट हनु सक्ने सम्भाव्र्य फवपदबाट बच्न 
बचाउन सचेतना कार्ययक्रम संचािन, CRRT (समदुार्यमा आधाररत सहर्योग 
टोिी) टोिबस्ती स्तरमा लनमायण तथा पररचािन गररनेछ । 

2. सम्भाव्र्य फवपदबाट हनुे क्षलत कम गनय आवश्र्यक पने न्रू्यनतम र्यन्त्र, साधन 
तथा औजारहरुको उशचत व्र्यवस्थापन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

3. फवपद् उद्दारमा सबैभन्दा पफहिा पगु्ने सरुक्षा लनकार्यहरुमा उद्दारका िालग 
आवश्र्यक सामग्रीर्यकु्त बनाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

4. फवपद् व्र्यवस्थापनिाई  3C को लसिान्त (समन्वर्य, सहर्योग तथा लनर्यन्त्रण) 
का आधारमा संचािन गररनेछ । 

5. उिार कार्ययिाई व्र्यवस्थापन गनय "फवपद व्र्यवस्थापन िाखा" स्थापना 
गररनेछ। फवपदसँग जोलडएका सबै उपकरणहरुिाई र्यही िाखामािय त 
व्र्यवस्थापन र सञ्चािन गने व्र्यवस्था लमिाउने नीलत लिइनेछ । 

भलूम व्र्यवस्थापन 

1. भलूम व्र्यवस्थापनका िालग नगरलभत्रका सावयजलनक जग्गाको अलभिेख तर्यार 
गने एक सलमलत लनमायण गरी वडा कार्यायिर्य तथा अन्र्य लनकार्यसँग सहकार्यय 
गरी लनधायररत समर्यमा नक्साङ्कन सफहत प्रलतवेदन तर्यार गररनेछ । 

 



 
 

 

१७. िोहरमैिा तथा सरसिाई सम्बन्धी नीलत 

"िोहरमैिाको उशचत व्र्यवस्थापन, सभ्र्यताको मापन" 

1. िोहर जसिे गदयछ मूल्र्य उसैिे लतनुयपदयछ र िोहरबाट मोहर बनाउने 
नीलतिाई अविम्बन गदै नगर क्षेत्रमा उत्सजयन हनुे िोहरमैिािाई 
व्र्यवशस्थत गदै िलगनेछ । 

2. नगरिे एक स्थार्यी िोहोर मैिा व्र्यवस्थापन स्थि तथा पथृकीकरण स्थि 
(Segregation Hut) व्र्यवस्था गने तथा क्रमि: अन्र्य स्थिहरुमा समेत 
िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन तथा पथृकीकरण स्थि (Segregation Hut)  हरुको 
व्र्यवस्था गदै िलगनेछ। 

3. िोहरमैिा नै उत्पादन नगने, गरेपलन न्रू्यन गने, त्र्यसिाई पून: प्रर्योग गने 
कार्ययिाई व्र्यवहारमा अविम्बन गनय सरोकारवािाहरुको सहर्योग र 
सहभालगतामा सीपमिुक, सचेतनामिुक कार्ययक्रम संचािन गने गराउने नीलत 
लिइनेछ । 

4. िोहरमैिा उत्सजयन स्थिमा नै कुफहने र नकुफहने िोहर छुट्याउने र कुफहने 
िोहरिाई मि बनाई करेसाबारीमा प्रर्योग गने गराउने र बजारक्षेत्रमा 
करेसाबारी प्रलतर्योलगता र डस्टफवन सिा राख्न ेमलु्र्यांकन जस्ता प्रलतर्योलगता 
संचािन गरी परुस्कृत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

5. वडास्तरमा उत्सजयन हनुे िोहर वडास्तरमा नै संकिन केन्र तथा श्रोतमा नै 
प्रकृलत अनसुार छुट्याउन व्र्यवस्था लमिाउन वडा सलमलतहरुिाई प्रोत्साफहत 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

6. िोहरमैिा प्रिोधन केन्रको लनमायण तथा संचािन गररनेछ । 

7. नगरक्षेत्रमा उत्सजयन हनुे िोहरमैिािाई सावयजलनक लनजी साझेदारीको 
माध्र्यमद्वारा व्र्यवस्थापन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

8. सूर्योदर्य नगरपालिका क्षेत्र खिुा ददिामकु्त क्षेत्र र्ोषणा भइसकेकोिे 
सावयजलनक स्थिहरुमा स्थानीर्य समदुार्यबाटै व्र्यवस्थापन हनुे गरी 
िौचािर्यहरु लनमायण गने गराउने नीलत लिइनेछ । 

9. जनावरिे लनष्कासन गने फविाको उशचत व्र्यवस्थापन गने र त्र्यसबाट 
अरुिाई दगुयन्ध िैिाउने तथा रोगको बाहक बनाउने कार्ययको शजम्मेवारी र 



 
 

जवािदेफहता सम्बशन्धत जनावरको धनी नै हनुपुने नीलत अविम्बन गररनेछ 
। 

10. आनीबानी पररवतयन सफहतको पूणय सरसिाई अलभर्यान सञ्चािन गररनेछ । 

11. र्ोडचढी व्र्यवसार्य र बंगरुपािन व्र्यवसार्यिाई व्र्यवशस्थत गने गराउने नीलत 
लिइनेछ। 

12. िोहरमैिा व्र्यवस्थापन ऐन २०६८ र लनर्यमाविी २०७० को पूणय 
कार्यायन्वर्यन गररनेछ । 

13. नगरलभत्र उत्सजयन हनुे िोहरमैिा व्र्यवस्थापन गनय नर्याँ संरचना तथा 
व्र्यवस्थापन फवलध तर्यार गरी िागू गररनेछ । 

14. सूर्योदर्य नगरपालिकामा रहेका र लनमायण हनुे ढिहरुिाई मापदण्ड अनसुार 
उशचत व्र्यवस्थापन गने नीलत लिइनेछ । 

15. नगरक्षेत्रमा बंगरु/सुँगरुपािन व्र्यवसार्यिाई आधलुनक रुपमा गन्धरफहत प्रफवलध 
अपनाई व्र्यवस्थापन गने नीलत बनाइनेछ र क्रमिः Pig Park को अवधारणा 
अविम्बन गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

१८. संस्थागत क्षमता फवकास तथा सावयजलनक सेवा प्रवाह नीलत 

"सदुृढ संस्थागत क्षमता सेवा प्रवाहमा पारदिीता र चसु्तता" 

संगठनात्मक व्र्यवस्थापन 

1. सेवा प्रवाह गने संस्था तथा कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य र वडा सलमलतहरुिाई 
सेवा प्रवाह गनय आवश्र्यक स्रोत र साधनको व्र्यवस्था गने नीलत ल्र्याइने छ । 

2. वडा कार्यायिर्यबाट प्रवाह हनुे सेवाहरुिाई थप सहज, सरि, पारदिी र 
सेवामखुी बनाउँदै िैजाने नीलत लिइनेछ । 

3. नागररक वडापत्रिाई समर्य सापेक्ष अद्यावलधक गरी प्रर्योगमा ल्र्याइनेछ । 

4. नगरपालिकाकामा कार्ययरत कमयचारी तथा शिक्षकहरुिाई कामको मंूल्र्याकन 
गरी परुस्कार र दशण्डत गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 



 
 

5. जनताको गनुासो सम्बोधन गनय स्थानीर्य एि.एम. रेलडर्योबाट हेल्िो सूर्योदर्य 
कार्ययक्रमिाई र्यस वषयपलन लनरन्तरता ददइनेछ । 

6. नगरपालिकाका महत्वपूणय लनणयर्यहरुिाई नगरपालिकाको आलधकाररक 
वेबसाइटमािय त सावयजलनक गररनेछ । 

7. लनर्यलमत प्रगलत सलमक्षा, सावयजलनक सनुवाई तथा क्षमता फवकास कार्ययक्रम 
संचािन गररनेछ । 

8. नगरपालिकाका लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयचारीहरुको 
आचारसंफहतािाई कार्यायन्वर्यनमा ल्र्याइनेछ । 

9. फवषर्यगत िाखाहरु स्थापना गरी कार्यायन्वर्यनमा ल्र्याइनेछ । 

10. सम्पूणय गाउँर्र शक्िलनक तथा खोपकेन्रबाट सामान्र्य स्वास््र्य उपचार र 
औषधी समेत फवतरण गने व्र्यवस्थािाई िाग ुगने नीलत बनाइनेछ । 

11. ट्राफिक व्र्यवस्थािाई सहज सरि बनाउँदै सम्भाफवत सडक दरु्यटनािाई 
न्रू्यनीकरण गनयका िालग सचेतनामिुक कार्ययक्रमहरु सञ्चािन गने नीलत 
लिइनेछ । 

12. नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन भएका र्यात्रवुाहक सवारी साधनहरुिे लिने 
गरेको र्यात्र ुभाडा दर दूरीका आधारमा नभएको िगार्यतका र्यात्र ुभाडाका 
समस्र्याहरुिाई सम्बशन्धत सरोकारवािाहरुको समेत सहर्योगमा समाधान गने 
नीलत लिइनेछ । 

13. सूर्योदर्य नगरपालिकािे राफिर्य, अन्तरायफिर्य रुपमा रहनसहन, संस्कृलत, भगूोि, 

जिवार्य,ु उत्पादन तथा अन्र्य कुनैपलन फवषर्यहरुमा आधाररत भए भलगनी 
सम्बन्ध स्थाफपत गने नीलत रहनेछ । 

14. सूर्योदर्य नगरपालिकालभत्र सामाशजक संर्संस्था, समाजसेवी, जग्गादाता, करदाता, 
सरुक्षा लनकार्य, पत्रकाररता, साफहत्र्य संगीत,साना िर् ुउद्योगहरु, उपभोक्ता 
सलमलत, फवद्यािर्य उत्कृि फवद्याथी, कमयचारी, शिक्षक जस्ता क्षेत्रहरुिाई सम्मान 
तथा परुस्कारको व्र्यवस्था गरी उत्प्ररेणा जगाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

15. सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सूचना प्रफवलधमैत्री नगरको रुपमा फवकास गररनेछ 
। 

16. हाि भइरहेको सामाशजक पररचािकिाई आन्तररक श्रोतबाट दरवन्दी सजृना 
गरी साफवक गा. फव. स. हरुमा १ जना पने गरी व्र्यवस्था गररनेछ । 



 
 

 

फवत्तीर्य व्र्यवस्थापन 

1. स्थानीर्य तहको र्ोषणा सँगसँगै स्थानीर्य सरकारको रुपमा स्थाफपत 
नगरपालिकािे नेपािको संफवधानको अनसूुची ८ मा रहेको एकि अलधकारको 
सूची र अनसूुची ९ मा रहेको साझा अलधकारको सूचीमा उल्िेशखत फवत्तीर्य 
श्रोत संकिनका क्षेत्रहरुको दार्यरा िराफकिो गरी बढीभन्दा बढी 
करदाताहरुिाई समेटी कानून बमोशजम कर, राजश्व, सेवािलु्क, दस्तरु र 
दण्डजररवाना संकिन गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

2. संफवधानिे अलधकार ददएका क्षेत्रहरुबाट फवत्तीर्य श्रोत संकिनका िालग त्र्यसको 
फवस्ततृ अध्र्यर्यन गने गराउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

3. आर्यवृफिका िालग सीमाना जोलडएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग 
सहकार्यय गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

4. फवत्तीर्य श्रोत संकिन तथा अलभवृफि गनय सावयजलनक नीशज साझेदारी नीलत 
अनरुुप सहकार्ययिाई फवलभन्न कार्ययक्रमका माध्र्यमबाट सर्न रुपमा िैजाने 
नीलतको अलधनमा रही करका दार्यराहरु िराफकिो बनाउने र बफढभन्दा बढी 
क्षेत्र ओगट्ने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

5. नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सबै सेवािाई िलु्क सँग आबि गने नीलत 
अविम्बन गररनेछ । 

6. लनर्यलमत रुपिे सबैभन्दा बढी कर बझुाउने करदातािाई वाफषयक रुपमा सम्मान 
गने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7. प्रत्रे्यक व्र्यशक्त वा संस्थािे नगरपालिकािाई लतनय बझुाउन ुपने सबै प्रकारका 
करहरुिाई एक अकायसँग आबि गरी सेवा प्रवाहसँग आबि गररनेछ । 
नगरपालिकािाई कुनैपलन फकलसमको रकम लतनय बझुाउन बाँकी भएमा उक्त 
रकम नबझुाउन्जेि सम्म नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सफुवधा स्थलगत राख्न े
नीलत अविम्बन गररनेछ । 

8. करदाता पफहचानका िालग करदाता पासबकुको व्र्यवस्था गने नीलत रहनेछ । 

9. नगरिाई आम्दानी हनुे क्षेत्रको फवकास र ददगोपनाको िालग िगानी गने नीलत 
अविम्बन गररने छ । 

 

२.१.८ सूचना तथा सञ्चार 



 
 

"सूचना तथा सञ्चार : नागररकको मौलिक अलधकार" 

1. नागररकको सूचना सम्बन्धी हकिाई कार्यायन्वर्यन गनय बनेको ऐनिाई पािना 
गररनेछ । 

2. टेलििोन ल्र्याण्डिाइन नपगेुका क्षेत्रहरुमा फवस्तार गनय सम्बशन्धत 
लनकार्यहरुमा पहि गररनेछ । 

3. मोबाइि िोन सेवािाई भरपदो बनाउनका िालग आवश्र्यक ररपीटर 
टावरहरु स्थापना गनय सहर्योग तथा सहजीकरण गररनेछ । 

4. एि.एम. रेलडर्यो स्थापना तथा सञ्चािनमा प्रोत्साफहत गररनेछ । 

5. कृषकहरुको समूह र्या सहकारीहरुिाई सूचना तथा सञ्चारमा आबि गनय इ-
एग्रीकल्चर सेन्टर स्थापना गदै जाने नीलत लिइनेछ । 

6. नगरपालिकािाई क्रमि: Free WiFi Zone बनाउँदै िलगनेछ । नगरमा रहेका 
सबै सरकारी कार्यायिर्यहरुको कामिाई Online मािय त गरी गराई सूचना 
प्रफवलधिाई सेवाग्राहीको पहुँचमा परु्यायउने नीलत रहने छ । 

7. नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा लडशजटि सूचना पाटीको व्र्यवस्था गररनेछ । 

8. नेपाि टेलिकमको ल्र्याण्डिाइन तार, इन्टरनेट सेवा प्रदार्यकका तार तथा 
फटभी केविका तारहरुिाई नगरको सौन्दर्ययता नलबगाने गरी जलमनमूलनबाट 
फवतरण गनय गराउन सम्बशन्धत लनकार्य तथा सञ्चािकहरुिाई सहर्योग, 
समन्वर्य र सहजीकरण गररनेछ । 

9. नगरपालिकाको कार्यायिर्यलभतै्र ई-िाइबे्ररी स्थापना गरी सवयसाधारणको 
पहुँचमा ल्र्याइनेछ । 

10. नगरको सम्पूणय सूचना तथा सेवाहरुिाई सहज रुपमा प्राप्त गनय सफकने गरी 
नगरको मोबाइि एप (Mobile App) लनमायण गररनेछ । 

 



 
 

सूयोदय नगरपावलकाको अर्व सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायावन्ियन गनव 

बनेको  

"सूयोदय नगरपावलकाको आवर्वक ऐन, २०७५" 

प्रस्तािना : सरू्योदर्य नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७५/७६ को अथि सम्बन्धी 

प्रस्ताविाई कार्यािन्वर्यन गनिको लनलित्त स्थानीर्य कर तथा शलु्क संकिन गनि, छुट लदन 

तथा आर्य संकिनको प्रशासलनक व्र्यवस्था गनि वाञ्छनीर्य भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि सूर्योदर्य नगरपालिकाको 

नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाि “सरू्योदर्य नगरपालिकाको 

आलथिक ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

 (२) र्यो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदलेि सरू्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रिा िाग ु

हुनेछ । 

२. सम्पवि कर : (१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र सो िे चचेको 

(ललिन्थ एररर्या) िग्गाको िलू्र्यांलकत रकििा अनुसचूी -१ को दरिा सम्पलत्त 

कर िगाउनेछ । 

(२) घर र सो िे चचेको िग्गाको िलू्र्यांकन गदाि अनुसचूी -२ िा उल्िेि 

भएको दर भन्दा कि हुने गरी िलू्र्यांकन गररने छैन । 

३. भूवम कर (मालपोत): नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सम्पलत्त कर िागेको घरिग्गा 

बाहकेको िग्गािा अनुसचूी -३ बिोलिि भलूिकर (िािपोत) िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ । 

४. घरिहाल कर : नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्यलि वा संस्थािे 

भवन, पसि, ग्र्यारेि, गोदाि, टहरा, छलपर, कारिाना, िग्गा, पोिरी र र्यस्तै 

पक्की वा कच्ची संरचना परैू वा आंलशक तवरिे वहाििा लदएकोिा अनुसचूी 

-४ बिोलिि घरवहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

५. घरिग्गा रविष्ट्रेशन शुल्क: (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको घर, िग्गा वा 

घरिग्गा रलिष्ट्रेशन पाररत गरी स्वािीत्व पररवतिन भएका वित प्रदशे 



 
 

सरकारिे तोकेको अनुसचूी -५ बिोलििको दररेटिा घरिग्गा रलिष्ट्रेशन शलु्क 

असिु गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि नगरपालिकािा घरिग्गा रलिष्ट्रेशन शलु्क उठाउन 

आवश्र्यक पने साधन, श्रोत, प्रलवलध तथा िनशलिको व्र्यवस्थापन नभएसम्ि 

नेपाि सरकारबाट तोलकएको कार्याििर्यबाट घरिग्गा रलिष्ट्रेशन शलु्क असिु 

गररनेछ । 

६. सिारी साधन कर : (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा 

अनुसचूी -६ बिोलिि सवारी साधन दताि र नलवकरण कर िगाइने र असिु 

उपर गररनेछ ।  

(२) प्रदशे कानून बिोलिि प्रदेश सरकारिे िगाएको सवारी साधन कर प्रदशे 

सरकारिे तोकेको कार्याििर्यिा नै बुझाउनु पनेछ । 

७. मनोरञ्िन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्यवसार्य सेवािा 

अनुसचूी -७ बिोलिि प्रदशे सरकारिे िगाएको दरिा िनोरञ्िन कर असिु 

उपर गररनेछ ।  

८. विज्ञापन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसचूी -८ बिोलिि 

लवज्ञापन कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।  

९. व्यिसाय कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्यापार, व्र्यवसार्य वा सेवािा पूूँिीगत 

िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा अनुसचूी -९ बिोलिि व्र्यवसार्य दताि 

र नवीकरणिा व्र्यवसार्य कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

१०. सेिा शुल्क, दस्तुर : नगरपालिकािे नेपािको संलवधानको अनुसचूी -८ 

बिोलििका क्षेत्र र लवर्र्यिा आफूिे परू्यािएको सेवाबापत अनुसचूी -१० िा 

उल्िेलित दरिा सेवाशलु्क तथा दस्तुर िगाई असिु गररनेछ ।  

११. पयवटन शुल्क : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्यिटकहरुिाई पर्यिटन शलु्क 

प्रदशे कानून बिोलिि हुनेछ । 



 
 

१२. सिारी साधन पावकव ङ शलु्क : नगरपालिकािे आफूिे लनिािण वा व्र्यवस्था 

गरेको सवारी साधन पालकि ङ स्थििा अनुसचूी -११ बिोलिि सवारी साधन 

पालकि ङ शलु्क  िगाई असिु गररनेछ । 

१३. बहाल विटौरी शुल्क : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सावििलनक, स्थानीर्य 

सरकारको नाििा रहकेो, ऐिानी िग्गा र त्र्यस्ता िग्गािा रहकेा पोिरी, 

हाटबिार, प्रदशिनस्थि र ती ठाउूँिा राख्न अस्थार्यी अनुिलत लिएका पसििा 

अनुसचूी -१२ बिोलिि बहाि लवटौरी शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

१४. अिेटोपहारमा लाग्ने कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्रचलित कानूनिे लनरे्ध 

गररएको िीविन्तु वाहकेका अन्र्य ितृ वा िाररएका िीविन्तुको हाड, लसङ, 

लवाूँि, छािा िस्ता वस्तुको व्र्यावसालर्यक कारोवार गरेबापत अनुसचूी -१३ 

बिोलििको कर िगाई असिु गररनेछ ।  

१५. कृवि तर्ा पशिुन्य िस्तकुो व्यािसावयक कारोिारमा लाग्ने कर: नगर 

क्षेत्रलभत्र कृलर् तथा पशपुंलक्षिा आधाररत व्र्यवसालर्यक कारोबारको अनुिलत 

तथा त्र्यस्तो कारोबारिा अनुसचूी -१४ बिोलिि कृलर् तथा पशिनु्र्य वस्तकुो 

व्र्यावसालर्यक कारोवारिा िाग्ने कर िगाइने तथा असिु गररनेछ । उि 

लनकासी कर दस्तुरका सन्दभििा संघीर्य तथा प्रादलेशक कानुनिे अन्र्यथा 

व्र्यवस्था गरे सोलह अनुसार हुनेछ । 

१६. पूिावधार उपयोग सेिा शुल्क: नगर क्षेत्रलभत्रका नगरपालिकािे लनिािण 

गरेका तथा हस्तान्तरण भई नगरपालिकाको स्वािीत्विा रहकेा पवूािधारहरुको 

उपर्योग गरेबापत अनुसचूी -१५ बिोलििको पवूािधार उपर्योग सेवा शलु्क 

असिु गररनेछ । 

१७. कर छुट :  (१)र्यस ऐन बिोलिि कर लतने दालर्यत्व भएका व्र्यलि वा 

संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट लदइने छैन ।  

(२) ठेक्का प्रलिर्याबाट आन्तररक आर्य संकिन गदाि गराउूँदा त्र्यस्तो ठेक्काको 

सम्पणूि रकि सम्झौताको बित एकिषु्ट बुझाएिा १० प्रलतशत (दश प्रलतशत) 

छुट लदइनेछ । लकस्ताबन्दीिा छुटको सुलवधा लदइनेछैन 



 
 

(३) िलहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्िसम्िालनत बनाउनका िालग 

िलहिाहरुको नाििा दताि हुन आउने उद्योग व्र्यवसार्यिा पै ूँतीस प्रलतशत शलु्क 

छुट लदईनेछ ।  

(४) "ग" श्रेणी सम्िको पररचर्य पत्र प्राप्त अपाङ्गहरुद्वारा संचालित उद्योग 

व्र्यवसार्यिा नगरपालिकािा लिइने करिा ५० प्रलतशत सम्ि कर छुट गररनेछ ।  

(५) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा सािदुालर्यक लवद्यािर्यहरुिा अध्र्यर्यन गने 

"ग" श्रेणी सम्िको पररचर्य पत्र प्राप्त सबै अपाङ्ग लवद्याथीहरु र दलित 

लवद्याथीहरु िाई लवद्यािर्यिा कुनै प्रकारको शलु्क िाग्ने तथा िगाईने छैन  

१८. र्यस ऐनिा उल्िेि नभएका कुनै पलन लवर्र्यका दररेटहरु तत्काि लनधािरण 

गनुिपने भएिा सोही लवर्र्यसूँग लिल्दोिलु्दो अको लवर्र्यको दररेटिाई आधार 

िानी दर कार्यि गररनेछ ।  



 
 

अनसूुची - १ 

(दिा (२) को उपदिा (१) सँग सम्वशन्धत) 

सम्पशत्त करको दर (आ.व. २०७५/७६) 

क्र.सं. 
  

 अनसूुची -१ बमोशजमको मूल्र्याफंकत  

रकम रु 

आ.ब. 
२०७४/७५  

 (रु.)  

आ.ब. 
२०७५/७६  

 (रु.)  

कैफिर्य
त 

  भन्दा मालथ सम्म 

1 0 100000 25 25   

2 100000 200000 50 50   

3 200000 300000 75 75   

4 300000 400000 100 100   

5 400000 500000 120 120   

6 500000 600000 140 140   

7 600000 700000 160 160   

8 700000 800000 175 175   

9 800000 900000 190 190   

10 900000 1000000 200 200   

11 1000000 1200000 250 250   

12 1200000 1400000 290 290   

13 1400000 1600000 330 330   

14 1600000 1800000 370 370   

15 1800000 2000000 400 400   

16 2000000 2200000 500 500   

17 2200000 2400000 625 625   

18 2400000 2600000 750 750   

19 2600000 2800000 875 875   

20 2800000 3000000 1000 1000   

21 3000000 3400000 1200 1200   

22 3400000 3800000 1650 1650   

23 3800000 4200000 2100 2100   

24 4200000 4600000 2550 2550   

25 4600000 5000000 3000 3000   

26 5000000 6000000 3500 3500   
27 6000000 7000000 5125 4000   

28 7000000 8000000 6775 4500   



 
 

29 8000000 9000000 8425 6000   

30 9000000 10000000 10000 7500   

31 10000000 15000000 25000 9000   

32 15000000 20000000 30000 12000   

33 20000000 25000000 35000 16000   

34 25000000 30000000 40000 20000   

35 30000000 35000000 45000 24000   

36 35000000 40000000 50000 28000   

37 40000000 45000000 55000 32000   

38 45000000 50000000 60000 36000   

39 रु. ५ करोड  भन्दा मालथ भए  

मूल्र्यांकन  

अंकको  
प्रलतहजार 

रु २ का दरिे 

मूल्र्यांकन 

अंकको  
प्रलतहजार 

रु २ का दरिे  

 

 

  



 
 

अनसूुची - २ 

(दिा (२) को उपदिा (२) सँग सम्वशन्धत) 

सम्पशत्तको न्रू्यनतम मलु्र्याङ्कन  दर (आ.व. २०७५/७६)  

रु. प्रलत वगय फिट 

क्र.

स 
र्रको फकलसम 

आ.ब.  
२०७४/७५  

आ.ब.  २०७५/७६  

व्र्यापारर
क क्षते्र 

आवासी
र्य क्षते्र 

कृफष 
क्षते्र 

अन्र्य क्षते्र 

१ बाँसको बारबेर गरी माटोको लिउन 
गरेको/नगरेको  र प्िाशस्टक/ 

खर/ककय टपाताको छानो भएको  
150 175 150 125 85 

२ इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - 

बाँस/काठ/ लसमेन्टिे बारबेर गरी 
प्िाशस्टक/खर/ककय ट पाताको छाना 
िगाएको  

265 300 265 200 150 

३ काठको र्र ककय टपाताको छाना 
भएको  

380 440 380 300 220 

४ स्टीि फे्रम स्टक्चर, जस्तापाताको 
छाना तथा वेरा भएको - 500 450 350 250 

५ ककय टपाताको छानो भएको इँटा, 
ढुङ्गा लसमेन्टको जोडाई भएको 

510 575 510 400 280 

६ आर लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर भएको 
ककय ट पाता वा ढिान छानो 
भएको  

625 675 625 475 335 

७ कम्पाउण्ड वाि  225 200 150 100 

उल्लेखित दररेट बमोजिम घरको मूल््यांकन रकममय सो घरले चचेको िग्गयको 
मूल््यांकन थप गरी हुन आउने रकममय अनुसूची-१ बमोजिमको सम्पत्ती कर लयग्नेछ । 
दफय २ को उपदफय (२) बमोजिम घरले चचेको िग्गयको मुल््यांकन गने प्र्ोिनकय 
लयगग मयलपोत कय्याल्ले िग्गय रजिष्ट्रेशन प्र्ोिनकय लयगग ननर्यारण गरेको थैली 
रकमलयई आर्यर मयनी वगगाकृत रुपमय न््ूनतम मूल््यांकन रकम ननर्यारण गररनेछ । 

अनसूुची - ३ 

(दिा (३) सँग सम्वशन्धत) 

भलूमकर (मािपोत) को दर (आ.व. २०७५/७६) 



 
 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६  

कैफिर्यत 

१ व्र्यापाररक क्षते्र       

  क.६ आना सम्म   ६०० एकमषु्ठ 

  

ख. ६ आना भन्दा बढी -१ रोपनी 
सम्म   १००० एकमषु्ठ 

  

ग. १ रोपनी भन्दा बढी  ५ रोपनी 
सम्म   ६५ प्रलत आना 

  र्. ५ रोपनी भन्दा माथी   ७५ प्रलत आना 
२ आवासीर्य क्षते्र       

  क.६आना सम्म   ४०० एकमषु्ठ 

  

ख. ६ आना भन्दा बढी -१ रोपनी 
सम्म   ६५० एकमषु्ठ 

  

ग. १ रोपनी भन्दा बढी  ५ रोपनी 
सम्म   ४५ प्रलत आना 

  र्. ५ रोपनी भन्दा माथी   ५५ प्रलत आना 
३ कृफष क्षते्र       

  क. ५  रोपनी सम्म   २०० एकमषु्ठ 

  ख. ५ भन्दा बढी -१० रोपनी सम्म   ४०० एकमषु्ठ 

  

ग. १० भन्दा बढी -२० रोपनी 
सम्म   ९०० एकमषु्ठ 

  

र्. २० भन्दा बढी -५० रोपनी 
सम्म   ७० प्रलत रोपनी  

  ङ. ५० रोपनी भन्दा माथी    ८० प्रलत रोपनी  
४ अन्र्य क्षते्र       

  क. ५  रोपनी सम्म   १०० एकमषु्ठ 

  ख. ५ भन्दा बढी -१० रोपनी सम्म   २०० एकमषु्ठ 

  

ग. १० भन्दा बढी -२० रोपनी 
सम्म १०० ४५० एकमषु्ठ 

  

र्. २० भन्दा बढी -५० रोपनी 
सम्म ६ ३५ प्रलत रोपनी  

  ङ. ५० रोपनी भन्दा माथी  ७ ४० प्रलत रोपनी  



 
 

मयगथ उल्लेखित वगीकृत क्षेत्रमय पन ेककत्तयहरुको ननर्यारण मयलपोत कय्याल्ले िग्गय 
रजिष्ट्रेशन प्र्ोिनकय लयगग ननर्यारण गरेको थैली रकमलयई आर्यर मयनी वगगाकरण 

गररनेछ अनसूुची - ४ 

(दिा (४) सँग सम्वशन्धत) 

र्रवहाि करको दर (आ.व. २०७५/७६) 

क्र.सं. फववरण 

आ.व. 
२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ कैफिर्यत 

१ र्रवहाि कर  

(व्र्यशक्त वा संस्थािे र्रवहािबाट 
प्राप्त आर्यको लनधायररत प्रलतितिे) 

१.५०% ७.००% 

  

 

अनसूुची - ५ 

(दिा (५) सँग सम्वशन्धत) 

 प्रदेि सरकारिे िगाएको र्रजग्गा रशजिेिन िलु्कको दर (आ.व. २०७५/७६) 

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची-१ मा उले्लख भए अनुसार 

अनसूुची - ६ 

(दिा (६) को उपदिा (१) र (२) सँग सम्वशन्धत) 

सवारी साधन कर (आ.व. २०७५/७६) 

(क) सवारी साधन दताि तथा नलवकरण शलु्कको दर 

क्र.
सं. फववरण 

आ.व. २०७४/७५  आ.व. २०७५/७६  
कैफिर्यत 

दताय  नफवकरण दताय  नफवकरण 

१ 

बस ट्रक िरी र 
हेभी गाडी  ३०० १५०    

अन्तर सरकारी फवत्त 
व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

बमोशजम प्रदेि 
सरकारबाट करको दर 

तोफकएको, 
प्रदेि सरकारिे असिु 

गने 

२ भाडाका कार शजपमा  २०० १००    

३ भाडाका लमनीबस  ३०० १००    

४ लनजी कार, लमलनबस  २०० १००    

५ 

स्कुटर, 

मोटरसाइकि  १०० ५०     

६ 

टेम्पो, अटो ररक्सा, 
फवद्यतुीर्य ररक्सा     २०० ० 

  



 
 

क्र.
सं. फववरण 

आ.व. २०७४/७५  आ.व. २०७५/७६  
कैफिर्यत 

दताय  नफवकरण दताय  नफवकरण 

७ ठेिागाडा, ररक्सा ५० २५ १०० ५०   
 

(ि) ववदेशी सवयरी  सयर्नहरु नेपयल प्रवेश गदया प्रवेश ववन्दमुय ललइने पटके सवयरी 
प्रवेश शुल्कको दर 

क्र.सं. सवारी साधनको वववरण 

आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 

२०७५/७६ कैफियत 

१ हेभी इशक्वपमेण्ट (डोजर, िोडर, इस्काभेटर आदद) १०० १६० प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 

२ लनजी तथा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर ५० ८० प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 

३ लनजी तथा भाडाका बस, फपक अप, लमनी बस, ट्याक्सी, भ्र्यान आदद) ३० ४८ प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 

४ लनजी तथा  भाडाका कार, ट्याम्पो २० ३२ प्रलत सवारी साधन प्रलत पटक 
 

(ग) ववदेशी सवयरी सयर्नहरु नेपयल प्रवेश गदया प्रवेश शुल्क सांकलन गने कर सांकलन 

केद्रहरु र ठेक्कय वन्दोवस्त गन ेप्र्ोिनकय लयगग वयवषाक ननर्याररत न््ूनतम वयवषाक 

ठेक्कय अांक र सांकलन केन्द्रहरु : 

क्र.सं.  वववरण 
आ.ब. 

२०७४/७५ 
आ.ब. २०७५/७६ कैफियत 

१ 

पशुपनतनग
र 

३ लयि २ लयि 

गत आ ब मय पटक 

पटक सूचनय प्रकयशन 

गदया समेत ठेक्कय 
वन्दोवस्त हुन 

नसकेकोले न््ूनतम 

कबोल अांक 

घटयइएको 

२ 

मयनेभ
ञ्ज््यङ 

३ छजबबसे 

 

अनसूुची - ७ 

(दिा (७) सँग सम्वशन्धत) 

प्रदेि सरकारबाट िगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.व. २०७५/७६) 



 
 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६ 
प्रदेि सरकारिे 
िगाएको दर 

कैफिर्यत 

१ मनोरञ्जनको िालग फटकट खररद गनुयपने 
लसनेमाहि, लभलडर्योहि, साँस्कृलतक 
प्रदियनहि, लथएटर संगीत, मनोरञ्जन 
प्रदियन, च्र्याररटी िो आददमा 

फटकटबाट प्राप्त  

आम्दानीको ३ 
प्रलतित 

फटकटबाट प्राप्त 
आम्दानीको ५ 

प्रलतित 

  

२ मनोरञ्जन कार्ययका िालग एकमिु रकम 
तोफकएको मनोरञ्जनको साधनमा (जस्तै 
रमाइिो मेिा, लमलन मेिा जाद,ु सकय स, चटक 
आददमा) 

 प्रलतददन रु 

५०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची - ८ 

(दिा (८) सँग सम्वशन्धत) 

फवज्ञापन करको दर (आ.व. २०७५/७६)  

बाफषयक रु 

क्र.सं. फववरण इकाई आ.व. 
२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६  

कैफिर्यत 

१ 

  

६X६ िुट सम्मको 
होलडयङबोड सावयजलनक स्थि  

       

क. बजार के्षत्र (फिक्कि, लतनर्रे, 

हकय टे, कन्र्याम, पिपुलतनगर, 

श्रीअन्त)ु 
वाफषयक प्रलत वोडय ७०० १०००   

ख. अन्र्य क्षेत्र वाफषयक प्रलत वोडय ५०० ८००   

२ ६X६ िुट भन्दा ठुिो        



 
 

क्र.सं. फववरण इकाई आ.व. 
२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६  

कैफिर्यत 

 
 
  

होलडयङबोड सावयजलनक स्थि 

क. बजार के्षत्र (फिक्कि, 

लतनर्रे, हकय टे, कन्र्याम, 

पिपुलतनगर, श्रीअन्त)ु 

  

वाफषयक प्रलत वोडय १५००     

वाफषयक प्रलत वगय 
फिट 

  ५०   

ख. अन्र्य क्षेत्र वाफषयक प्रलत वोडय १०००     

वाफषयक प्रलत वगय 
फिट 

  ४०   

३ 

पसिमा गेट बनाइ राशखन े
फवज्ञापन 

पटक   ३००   

४ सोिारबतशत्तको पोिमा 
२"x३" फिट (न पा िे 
लनधायरण गरेको साइज) को 
वोडयमा राख्न ेफवज्ञापन 

वाफषयक प्रलत पोि   १०००   

५ लडशजटि लडस्प्िे वोडय 
वाफषयक प्रलत वगय 
फिट 

      

६ 

फवज्ञापन प्रर्योजनका िालग 
बनाइने स्वागत गेट 

प्रलत गोटा प्रत्र्यके 
पटक 

  ५००   

६ पोिर पोिर 

प्रलत गोटा प्रलत 
वगय फिट 

  ५   

७ लभते्त िेखन 

प्रलत गोटा प्रलत 
वगय फिट 

  २   

उल्लेखित बमोजिमको ववज्ञयपनकर असुली ठेक्कय बन्दोवस्त गने प्र्ोिनकय लयगग 

वयवषाक न््ूनतम  कबोल अांक रु. १०००००।- ननर्यारण गररएको छ । 
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२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६  

कैफिर्यत 

भएको)  
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको)   १५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको)   १०००   

३५ भाँडाकँुडा  लबके्रता १०००      
क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत 
भएको)   २०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको)   १५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको)   १०००   

३६ शस्टि,काठ,िलनयचर लबके्रता १५००      
क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत 
भएको)   ३०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको)   २०००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको)   १५००   

३७ खेिौना,उपहार (लगटट) लबके्रता १०००      
क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत 
भएको)   २०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको)   १५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको)   १०००   

३८ केविु नेटवफकय ङ्ग (वाफषयक व्र्यवसार्य िलु्क) ७०००     

३९ र्रनक्सा लनमायणका िालग स्थापना भएका िमय  5000  

४० परामिय सेवा २५०० २५००   

४१ दूग्ध शचस्र्यान केन्र        
   साना १५०० १५००    
   मझौिा २००० २०००    
   ठूिा ३००० ३०००   

४२ शचर्या प्र्याकेशजङ उद्योग २०००      
क. ठूिा   ३०००    
ख. मझौिा   २५००    
ग. साना   २०००   
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२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७६  

कैफिर्यत 

४३ अन्र्य  व्र्यवसार्य २०००      
क. ठूिा (पाँच िाख भन्दा मालथ शस्थर सम्पलत 
भएको)   ३०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पलत भएको)   २५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पलत 
भएको)   २०००   

व््वसय् कर ननर्यारण गदया मयगथ उल्लेखित भए बयहेक प्रकृनतकय व््वसय् दतया हुन 

आएमय लमल्दो प्रकृनत र स्तरको दरमय व््वसय् कर असुल गररनेछ । 

अनसूुची - १० 

(दिा (१०) सँग सम्वशन्धत) 

सेवािलु्क तथा दस्तरुको दर (आ.व. २०७५/७६) 

(क) मालसक िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन िलु्क: नगरपालिका लभत्रका देहार्यका क्षेत्रबाट 
उत्पादन हनुे िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन बापत देहार्यमा उल्िेशखत दरमा मालसक िोहोरमैिा 
व्र्यवस्थापन िलु्क िगाई असिु गररनेछ । 
 

मालसक िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन िलु्क िगाइने क्षते्रहरु 
• करिोक फवद्या मशन्दरको गेट देशख आइतबारे बजार, लतनर्रे बजार, लतनर्रे 

साप्ताफहक हटीर्या क्षेत्र हुदैँ पणु्र्य स्माररका हाता क्षेत्र सम्म 

• फिक्कि गमु्बापथ देशख पािटाँगी सम्म । 

• कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्र, ७ नं वडा कार्यायिर्य भवन आसपास तथा  हकय टे बजार 
आसपासको क्षेत्र । 

• फिक्कि परुानो बजार- टेलिकम को कार्यायिर्य हदैु लछपीटार आसपासको क्षेत्र । 

• फिक्कि चोक बाट बरबोटे हुदैँ मान ेसम्म को आसपास को क्षेत्र । 

• तीनखटेु्टबाट वौिधाम पिपुलतनगर बजार हुँदै िाटक सम्मको क्षेत्र 

मालसक िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन िलु्कको दर 

क्र.सं. फववरण आ.व. ०७४/७५  आ व ०७५/७६   
कैफिर्य
त 

१ र्र १ तिे ४  
कोठासम्मको 

प्रलत र्र प्रलत र्र रु 
५० । साथै पररवारको 
संख्र्या अनसुार प्रलत 
पररवार थप रु ५०। 

प्रलत र्र प्रलत र्र रु 
५० । साथै पररवारको 
संख्र्या अनसुार प्रलत 
पररवार थप रु ५०। 

  
  
  

प्रर्योग २ र्र २ तिे ११/१२ 
कोठासम्मको 
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३ र्र ३ तिे १६/१७ 
कोठासम्मको 

थप र ब्र्यबसार्य र बास 
एकै स्थानमा भएमा जनु 
बढी हनु्छ सोही अनसुार 
लिने, दोहोरो िलु्क 
नलिने । 

थप र ब्र्यबसार्य र बास 
एकै स्थानमा भएमा 
जनु बढी  हनु्छ सोही 
अनसुार लिने, दोहोरो 
िलु्क नलिने । 

भएको 
तिा
को 
मात्र 

४ र्र ३ तिे २० 
कोठासम्मको 

५ 

र्र ३ तिे भन्दा बढी 
तिा भएको र्र  प्रलत तिा ५० प्रलत तिा ५०   

६ 

पसि १ कोठाको साना 
फकराना पसि, प्रलत तिा ५० प्रलत तिा ५०   

७ साना फकराना पसि ५० ५०   

८ 

फकराना होिसेि,रेडीमेड 
कपडा ठुिो फकराना 
कपडा पसि  १०० १००   

९ 

कस्मेफटक्स, दरु् डेरी, 
साना शचर्या पसि ७५ ७५   

१० कस्मेफटक्स होिसेि पसि                     १०० १००   

११ ब्रू्यफट पाियर  १०० १००   

१२ लमठाई पसि १५० १५०   

१३ आईसक्रीम पाियर  १०० १००   

१४ पाउरोटी उद्योग  १०० १००   

१५ पाउरोटी पसि ५० ५०   

१६ रेिुरेण्ट  २०० २००   

१७ होटि खाना नास्ता २०० २००   

१८ िूटपाथ रू्म्ती ठेिा १०० १००   

१९ िूटपाथमा मकै, भक्का बेच्न े १०० १००   

२० 

िूटपाथ जूत्ता ममयत तथा 
पोलिस ७५ ७५   

२१ होटि/िज  २५० २५०   

२२ पान पसि १०० १००   

२३ कोल्ड लडं्रक्स पसि १०० १००   

२४ मददरा होिसेि पसि १०० १००   

२५ पेप्सी, कोका कोिा लडिसय   १५० १५०   

२६ ग्र्यास लडिर १०० १००   
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२७ 

अस्पताि (सानो, मझौिा, 
ठूिो) अस्पताि जन्र्य 
िोहोरमैिा बाहेक १५०/२००/३०० १५०/२००/३००   

२८ 

शक्िलनक/ल्र्याव/प्र्याथोिो
जी (अस्पताि जन्र्य 
िोहोरमैिा बाहेक) ५०० ५००   

२९ औषधी पसि  १०० १००   

३० आर्यवेुददक औषधी पसि ७५ ७५   

३१ 

आर्यवेुददक औषधी पसि 
ल्र्याब र डाक्टर १५० १५०   

३२ पिजुन्र्य औषधी पसि  ७५ ७५   

३३ कृफषजन्र्य औषधी पसि  ७५ ७५   

३४ 

होलमओपेलथक औषधी 
पसि               ७५ ७५   

३५ 

होलमओपेलथक औषधी 
पसि, ल्र्याब र डाक्टर २०० २००   

३६ 

मठ, मशन्दर, गमु्बा, 
मशस्जद, चचय आदद लनिलु्क  लनिलु्क    

३७ 

स्कूि/बोडसय 
(ददवा/आवािीर्य) 200/500 200/500   

३८ किेज ३०० ३००   

३९ चाईल्ड केर्यर स्कूि   १०० १००   

४० सैिनु  १०० १००   

४१ 

सरकारी संर् संस्था नािा 
मिुक कार्यायिर्य मात्र २०० २००   

४२ बैंक ३०० ३००   

४३ िाइनान्स कम्पनी २०० २००   

४४ ईन्सरेुन्स कम्पनी २०० २००   

४५ 

बचत तथा ऋण सहकारी 
संस्था (सानो, ठूिो) ७५/१२५ ७५/१२५   

४६ संर्संस्था (एन.शज.ओ.) २०० २००   

४७ 

संर्संस्था 
(आई.एन.शज.ओ.) ५०० ५००   
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४८ 

मोटर साईकि ग्र्यारेज 
सानो १०० १००   

४९ 

मोटर साईकि ग्र्यारेज 
ठूिो      १०० १००   

५० मोटर ग्र्यारेज २०० २००   

५१ 

साईकि-ररक्सा ममयत 
केन्र ५० ५०   

५२ साईकि लबक्री केन्र ७५ ७५   

५३ पेट्रोि पम्प ३०० ३००   

५४ पाटी प्र्यािेस ४०० ४००   

५५ फे्रस हाउस (मास ुपसि) १५० १५०   

५६ 

राँगा (मास ुपसि)   (सानो, 
ठूिो) २००/३०० २००/३००   

५७ 

बंगूर (मास ुपसि) (सानो, 
ठूिो) २००/३०० २००/३००   

५८ 

खसी (मास ुपसि) (सानो, 
ठूिो) २००/३०० २००/३००   

५९ 

माछा पसि (सानो, मझौिा 
र ठूिो) २००/३०० २००/२५०/३००   

६० 

लससा पसि (सानो, मझौिा 
र ठूिो) ३०० २००/२५०/३००   

६१ छापा खाना  १०० १००   

६२ पसु्तक पसि  ७५ ७५   

६३ स्टेिनरी पसि  ७५ ७५   

६४ 

हाडयवेर्यर पसि (सानो,  
ठूिो) १५०/२०० १५०/२००   

६५ भाँडा पसि  १०० १००   

६६ एि.एम. रेलडर्यो   ७५ ७५   

६७ पत्र–पलत्रका पसि ७५ ७५   

६८ टेलिलभजन ७५ ७५   

६९ 

रेलडर्यो, टेलिलभजन, 

मोवाईि, कम्प्रू्यटर ममयत 
केन्र ७५ ७५   
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७० 

रेलडर्यो, टेलिलभजन, 

मोवाईि, कम्प्रू्यटर लबक्री 
केन्र ७५ ७५   

७१ र्डी ममयत केन्द ७५ ७५   

७२ र्डी पसि ७५ ७५   

७३ साईबर पसि  ७५ ७५   

७४ कम्रू्यलनकेिन ७५ ७५   

७५ ट्राभि एजेन्सी ७५ ७५   

७६ मोटरसाईकि सोरुम २०० २००   

७७ ट्याक्टर सोरुम २०० २००   

७८ गाडी सोरुम  २०० २००   

७९ सोिार पसि  ७५ ७५   

८० िििूि पसि  २०० २००   

८१ मेनपावर १०० १००   

८२ 

तरकारी पसि (सानो, 
मझौिा ठूिो)  १०० १००   

८३ आिू, प्र्याज होिसेि         १०० १००   

८४ कपडा पसि (सानो,  ठूिो) ७५/१०० ७५/१००   

८५ 

रेलडमेट कपडा पसि 
(सानो, ठूिो) ७५/१०० ७५/१००   

८६ टेिसय  १०० १००   

८७ 

मेलसनरी सामान लबक्री 
केन्र  १०० १००   

८८ मोटसाईकि पाटय पसि  १०० १००   

८९ 

फवलभन्न मोटरहरु लबक्री 
गने पसि १०० १००   

९० गाडी को पाटयस पसि  १०० १००   

९१ फट.लभ., फ्रीज पसि  १०० १००   

९२ जूत्ता, चप्पि पसि  १०० १००   

९३ बूफकङ्ग काउन्टर १०० १००   

९४ लसनेमा हि ५०० ५००   

९५ 

आल्मूलनर्यम पसि 
(होिसेि)   २०० २००   
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९६ आल्मूलनर्यम िलनयचर केन्र २०० २००   

९७ सूनचाँदी पसि ७५ ७५   

९८ सूनचाँदी कारखान ७५ ७५   

९९ िलनयचर उद्योग  १५० १५०   

१०० िलनयचर पसि  १०० १००   

१०१ गिृ उद्योग  १०० १००   

१०२ पानी उद्योग ७५ ७५   

१०३ 

धान लमि उद्योग  (सानो र 
ठूिो) १००/१५० १००/१५०   

१०४ 

चाउचाउ, भशुजर्या, दािमोठ 
उद्योग  १५० १५०   

१०५ छािा जन्र्य उद्योग  १५० १५०   

१०६ व्र्याग उद्योग  १२५ १२५   

१०७ थोक्पा उद्योग  १२५ १२५   

१०८ मैनवत्ती उद्योग  १०० १००   

१०९ गिैंचा उद्योग  १२५ १२५   

११० कापी उद्योग  १२५ १२५   

१११ नसयरी  १२५ १२५   

११२ काठ लमि  १२५ १२५   

११३ धान लमि  १२५ १२५   

११४ तेि पेल्न ेलमि  १२५ १२५   

११५ व्र्याग पसि ७५ ७५   

११६ व्र्याग पसि (होिसेि) १०० १००   

११७ कापेट थोक लबके्रता पसि १०० १००   

११८ मरुा सटही काउन्टर १०० १००   

११९ लसप तथा तालिम केन्र १०० १००   

१२० सेलमनार हि  २०० २००   

१२१ डान्स सेन्टर ५० ५०   

१२२ संगीत साधना केन्र ५० ५०   

१२३ सेक्रू्यररटी अफिस   ७५ ७५   

१२४ कन्सल्टेन्सी  ७५ ७५   

१२५ कम्प्रू्यटर इफिच्रू्यट ७५ ७५   

१२६ िोटो स्टूलडर्यो ७५ ७५   



 
 

क्र.सं. फववरण आ.व. ०७४/७५  आ व ०७५/७६   
कैफिर्य
त 

१२७ िोटो ल्र्याब सेन्टर १०० १००   

१२८ कवाडी पसि  ३०० ३००   

१२९ ररपेर्यररङ सेन्टर  ७५ ७५   

१३० ड्राईलभङ सेन्टर ७५ ७५   

१३१ िेखापढी सेन्टर ७५ ७५   

१३२ 

कुखरुाको चल्िा र अण्डा 
लडिसय ७५ ७५   

१३३ टिेक्स फप्रन्ट ७५ ७५   

१३४ आटय सेन्टर ७५ ७५   

१३५ साप्ताफहक हाट बजार २००० २०००   

१३६ 

साप्ताफहक कृफष तथा पि ु
हाट   ३५०० ३५००   

१३७ ईटा लबक्री केन्र २०० २००   

१३८ ढुङ्गा, लगट्टी लबक्री केन्र २०० २००   

१३९ बस व्र्यवसार्यी संर् १०० १००   

१४० ट्रक व्र्यवसार्यी संर् १०० १००   

१४१ ट्रर्याक्टर व्र्यवसार्यी संर् १०० १००   

१४२ ढुवानी सेवा  १०० १००   

१४३ कुररर्यर सेवा १०० १००   

१४४ क्िव  १०० १००   

१४५ टेन्ट हाउस  २०० २००   

१४६ भाँडा पसि  ७५ ७५   

१४७ क्र्याटररङ  १५० १५०   

१४८ पिु हाउस  १५० १५०   

१४९ तर्यारी पोषाक (गामेन्ट)  ३०० ३००   

१५० सपुरमाकेट  २५०० २५००   

१५१ लडपाटयमेन्ट स्टोर  ४०० ४००   

१५२ िन्ड्री (ड्राई शक्िनसय)  ७५ ७५   

१५३ काँटा पसि  ७५ ७५   

१५४ सलुतय पसि  ७५ ७५   

१५५ केवि नेटवकय   १५० १५०   

१५६ चस्मा पसि  ७५ ७५   

१५७ नाङ्िो, डािो र शचत्राको ५० ५०   



 
 

क्र.सं. फववरण आ.व. ०७४/७५  आ व ०७५/७६   
कैफिर्य
त 

पसि 

१५८ 

िलनयलसङ्ग तथा डेकोरेिन 
पसि  १०० १००   

१५९ 

िििुि र उखकुो जसु 
पसि (ठेिा)  १०० १००   

१६० 

लमि कुटानी पेिानी र 
फपसानी १०० १००   

१६१ 

खाद्य सामग्री (फकराना) 
पसि (साना, मझौिा, 
ठूिा) १००/२००/३०० १००/२००/३००   

१६२ दूध डेरी पसि ७५ ७५   

१६३ दूध सङ्किन केन्र २०० २००   

१६४ दूध शचस्र्यान केन्र २५० २५०   

 
 
 
 
 
 

(ख) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षते्रमा िगाइने सरसिाई सेवािलु्कको दररेट : कन्र्याम 
पर्ययटकीर्य क्षेत्रबाट उत्पादन हनुे िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन बापत देहार्यमा उल्िेशखत 
दरमा िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन िलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

क्रम 
संख्र्या फववरण (सवारी साधन) इकाई 

 आ.व. 
२०७४/७५ 

 आ.व. 
२०७५/७६ 

सखु्खा 
बनभोज 

पकाएर 

खाने 
बनभो
ज 

सखु्खा 
बनभोज 

पकाए
र खाने 
बनभो
ज 

क) 
सवारी साधन लिई 
आउने व्र्यशक्तहरु           

१ 

मोटरसाइकि लिई 
आउन े

प्रलत सवारी 
साधन प्रलत पटक 

१५ ५० १५ ५० 

२ मारुती भेन लिई आउन े २५ १०० २५ १०० 



 
 

क्रम 
संख्र्या फववरण (सवारी साधन) इकाई 

 आ.व. 
२०७४/७५ 

 आ.व. 
२०७५/७६ 

सखु्खा 
बनभोज 

पकाएर 

खाने 
बनभो
ज 

सखु्खा 
बनभोज 

पकाए
र खाने 
बनभो
ज 

३ 

माइक्रो बस लिई 
आउन े

५० २०० ५० २०० 

४ 

िेण्डरोभर जीप लिई 
आउन े

५ लमलन बस लिई आउन े ७५ २५० १५० २५० 

६ बस लिई आउन े १२५ ३०० ३०० ४०० 

ख) 

सवारी साधन नलिई 
आउने व्र्यशक्तहरु           

१ ५ जना सम्म 
प्रलत ददन प्रलत 

पटक 

२० ५० २० ५० 

२ ५ देशख १० जना ३० ७५ ३० ७५ 

३ १० जना देशख माथी १०० २०० १०० २०० 

ग) अन्र्य         

१ र्ोडा दैलनक प्रलतगोटा प्रलतददन १०० ६० 

२ फिल्म सफुटङ ठूिो पदाय 
प्रलत ददन 

१५०० १५०० 

३ म्रू्यशजक लभलडर्यो १००० १००० 

४ टेिी लसरीर्यि १००० १००० 

र्) अस्थार्यी पसि थाप्न े

प्रलत ददन 

    

१ तरकारी पसि १० १० 

२ अन्र्य २० २० 

ङ) र्मु्ती (कटगरा)   २५ २५ 

च) िौचािर्य प्रर्योग       

१ ददिा 
प्रलत पटक 

१० १० 

२ फपसाब ५ ५ 

कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रको मालसक सरसिाई सेवा िलु्क र कन्र्याम 
पर्ययटकीर्य क्षेत्रको सरसिाई सेवा िलु्क असिुी कार्यय सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट 
िोहोरमैिा व्र्यवस्थापन गने वा ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योजनका िालग एकमषु्ठ न्रू्यनतम 
कबोि अंक रु. १५ िाख लनधायरण गररएको छ । 

 



 
 

(ग) प्राकृलतक श्रोतको फवक्री : नगरपालिका क्षेत्र लभत्रबाट उत्खनन ्हनु ेढंुगा, लगटी, लमक्स 
लगटी, वािवुा, बिौटे माटो, भरौटे माटोको फवक्री दर देहार्य अनसुार कार्यम गररएको छ । 

लस.नं. सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७४/७५ 

रु. 

आ.व. 
०७५/७६ 

रु 

कैफिर्यत 

१ ढुङ्गा, लगटी         

फट्रपर प्रलत गाडी   १०००   

ट्रक प्रलत गाडी   ६००   

लमनी ट्रक प्रलत गाडी ३०० ३००   

ट्रर्याक्टर प्रलत गाडी १५० १५०   

फपकअप प्रलत गाडी   १००   

२ लमक्स लगटी         

फट्रपर प्रलत गाडी   १४००   

ट्रक प्रलत गाडी   ७००   

लमनी ट्रक प्रलत गाडी ३५० ३५०   

ट्रर्याक्टर प्रलत गाडी १७५ १७५   

फपकअप प्रलत गाडी   १००   

३ बािवुा         

फट्रपर प्रलत गाडी   १२००   

ट्रक प्रलत गाडी   ६००   

लमनी ट्रक प्रलत गाडी ३०० ३००   

ट्रर्याक्टर प्रलत गाडी १५० १५०   

फपकअप प्रलत गाडी   १००   

४ बिौटे/भरौटे माटो         

फट्रपर प्रलत गाडी   १०००   

ट्रक प्रलत गाडी   ६००   

लमनी ट्रक प्रलत गाडी ३०० ३००   

ट्रर्याक्टर प्रलत गाडी १५० १५०   

फपकअप प्रलत गाडी   १००   

(र्) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनजी खानी सञ्चािनका िालग स्वीकृलत प्राप्त खानी 
सञ्चािकबाट देहार्यको दरमा सेवा िलु्क असिु गररनेछ । 

लस.नं. सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७५/७६ को  

रु 

कैफिर्यत 



 
 

१ ढुङ्गा, लगटी प्रलत र्न लमटर ७   

२ लमक्स लगटी प्रलत र्न लमटर ५   

३ बािवुा प्रलत र्न लमटर ३   

४ बिौटे/भरौटे माटो प्रलत र्न लमटर २   
  
 
 

(ङ) सरकारी सम्पशत्तको बहािको दर (भाडा आदद) 

क्र.

सं. 
वववरण इकाइ 

आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 

२०७५/७६  
कैफियत 

१ पिपुलतनगर 
बजारमा रहेको 
नगरपालिकाको 
स्वामीत्वमा रहेको 
र्रको र्रभाडा वाफषयक 

  आ.व. 
२०७४/७५ 
मा दईु वषयका 
िालग सम्झौता 

भएको   
२ न.पा. कार्यायिर्य हि 

मालथल्िो तिा 
प्रलतददन २००० २५०० 

  
३ न.पा. कार्यायिर्य हि 

भ ुँइतिा 
प्रलतददन १००० १५०० 

  
४ १ नां वडय 

कय्याल्को हल 

दैननक   ३००   

५ ३ नां वडय 
कय्याल्को हल 

दैननक   ५००   

६ ७ नां वडय 
कय्याल्को हल 

प्रलतददन ५०० ५०० 

  
७ ११ नां वडय 

कय्याल्को हल 

  ५०० ५०० 

  
८ १४ नां वडय 

कय्याल्को हल 

दैननक   ३००   

९ अपरेटर सफहतको 
आधलुनक साउण्ड 

प्रलतददन   २००० हलभयडयको 
अनतररक्त 



 
 

क्र.

सं. 
वववरण इकाइ 

आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 

२०७५/७६  
कैफियत 

लसस्टम 

१० साउण्ड लसस्टम 
साधारण 

प्रलतददन ५०० ६०० हलभयडयको 
अनतररक्त 

११ प्रोजेक्टर प्रलतददन ५०० ६००   
१२ ट्ररपर         

    प्रनत 

घण्टय 
  ५५० इन्र्न र 

चयलकको 
ियनय ियिय 
िचा बयहेक 

    दैननक   ६००० इन्र्न र 
चयलकको 
ियनय ियिय 
िचा बयहेक 

    मयलस
क 

  १६५००० इन्र्न र 
चयलकको 
ियनय ियिय 
िचा बयहेक 

 

(च) स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १२(ङ) बमोशजम वडा 
कार्यायिर्यहरुबाट हनुे लसिाररसमा देहार्य अनसुारको लसिाररस दस्तरु असिु गररनेछ 
। 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

१ 

नागररकता वसफाररस 
  

१२ ङ (२), १२ ङ 

(३१) 
 (क) वशंि 200 200   
 (ि) अंगीकृत 300 500   
 (ग) ववैालहक अंगीकृत 300 500   
 (घ) नागररकता प्रलतलिलप लसफाररस 150 200   

२ बहाल करको लेिािोिा वसफाररस   १२ ङ (३) 



 
 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

 बहाि करको िेिािोिा लसफाररस  500   

३ 

िन्द घर तर्ा कोठा िोल्ने रोहबरमा 

बसे बमोविमको वसफाररस तर्ा 

प्रमावणत 

  
१२ ङ (४) 

 
वन्द घर तथा कोठा िोल्ने रोहबरिा बस े

बिोलििको लसफाररस तथा प्रिालणत 
 500 

  

४ मोही लगत कट्टाको वसफाररस   १२ ङ (५) 
 िोही िगत कट्टा लसफाररस 500 500   

५ घरिग्गा करको लेिािोिा वसफाररस   १२ ङ (६) 

 घरिग्गा करको िेिािोिा लसफाररस  500   

६ िन्म वमवत प्रमावणत   १२ ङ (७) 

 (क) २०३७ साि अगाडीको 400 500   
 (ि) २०३७ साि पछाडीको 200 300   

७ 

व्यापार व्यिसाय िन्द भएको, 

सञ्चालन नभएको िा व्यापार 

व्यिसाय ह ुँदै नभचएको वसफाररस गने 

  
१२ ङ (८) 

 
व्र्यापार व्र्यवसार्य वन्द भएको, सञ्चािन 

नभएको वा व्र्यापार व्र्यवसार्य हुूँद ै

नभचएको लसफाररस गन े

 500 

  

८ 
वििाह प्रमावणत  तर्ा अवििावहत 

प्रमावणत गने 
  १२ ङ (९) 

 
(क) २०३७ साि अगाडीको लववाह वा 

अलववालहत प्रिालणत 

400 500 

  
 (ि) २०३७ साि पछाडीको 200 300   

९ 
वन:शुल्क िा सशुल्क स्िास््य 

उपचारको वसफाररस 

  
१२ ङ (१०) 

 
लन:शुल्क वा सशुल्क स्वास््र्य उपचारको 

लसफाररस 

 
लनिलु्क   

१० 
अगे्रिी भािामा  वसफाररस तर्ा 

प्रमावणत 

  
१२ ङ (११) 

 अंग्रेिीिा प्रिालणत  300 ५००   
 अंग्रेिीिा लसफाररस 300 ५००   

११ घर पाताल प्रमावणत गने 
  

१२ ङ (१२) 



 
 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

 घर पाताि प्रिालणत गने 
 

लनिलु्क   

१२ व्यविगत वििरण प्रमावणत गने 
  

१२ ङ (१३) 

 ितृ्र्यु दताि प्रिालणत 200 ३००   
 सम्बन्ध लवच्छेद प्रिालणत 300 ३००   
 पररवार कार्यि लसफाररस 300 ३००   
 अपुतािी लसफाररस 1500 1500   

 
क पलञ्िकालधकारी बाट हुने कन्सुिर 

प्रिाणीकरण दस्तुर प्रलत पाना 

700 १००० 
  

१३ 
िग्गाधनी दताव प्रमाण पिुाव र घर 

कायम गने वसफाररस 

  
१२ ङ (१४) 

 घर कार्यि लसफाररस 500 ७००   
 िग्गा रलिष्टशेनका िालगघरबाटो प्रिालणत 300 ३००   

 धनीपुिाििा घर कार्यि लसफाररस दस्तुर 
  

  
 क. ५ िाि सम्ि 300 300   
 ि. १० िाि सम्ि 400 400   
 ग. ५० िाि सम्ि 700 700   
 घ. १ करोड सम्ि 2000 2000   
 ङ. १ करोड भन्दा िाथी 0.03 0.03   

१४ 
नाम र्र, िन्म वमवत तर्ा ितन फरक 

परेकोमा एकै हो भन्ने वसफाररस 

  
१२ ङ (१५) 

 
नाि थर, िन्ि लिलत तथा वतन फरक 

परेकोिा एकै हो भन्ने लसफाररस 

 
५०० 

  

१५ 
नाम र्र, िन्म वमवत ससंोधनको 

वसफाररस 

  
१२ ङ (१६) 

 नाि, थर संशोधन/नावािक लसफाररस 150 ३००   

१६ 
िग्गा धवन दताव प्रमाणपुिाव हराएको 

वसफाररस 

  
१२ ङ (१७) 

 
िग्गा धलन दताि प्रिाणपुिाि हराएको 

लसफाररस 

 
३०० 

  

१७ वकिाकाट गने वसफाररस 
  

१२ ङ (१८) 
 लकत्ताकाट गने लसफाररस 

 
३००   

१८ 
संरिक प्रमावणत गने तर्ा ससं्र्ागत र 

व्यविगत संरिक वसफाररस 

  
१२ ङ (१९) 



 
 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

 
संरक्षक प्रिालणत गने तथा संस्थागत र 

व्र्यलिगत संरक्षक लसफाररस 

  

  
 पािनपोर्णका िालग संरक्षक लसफाररस 

 
लनिलु्क   

 िीित रहेको वसफाररस 
  

१२ ङ (२२) 
 िीवत रहकेो लसफाररस 

 
३००   

१९ 

हकिाला िा हकदार प्रमावणत गने 
  

१२ ङ (२३) 

१२ ङ (२५) 
 हकवािा वा हकदार प्रिालणत गने 

 
५००   

२० नामासारी गनव वसफाररस 
  

१२ ङ (२४) 

 घरिग्गा नािसारी लसफाररस 300 ३००   

२१ उद्योग ठाउुँसारी गनव वसफाररस 
  

१२ ङ (२६) 
 उद्योग ठाउूँसारी गनि लसफाररस 

 
१०००   

२२ आधारभूत विद्यालय िोल्न वसफाररस 
  

१२ ङ (२७) 
 क. बािबालिका हरेचाह केन्र 3000 3000   

 
ि. लनलि लवद्यािर्य दताि लसफाररस  

आधारभतू 

5000 5000 

  
 ग. लनलि लवद्यािर्य दताि लसफाररस िा लव  7000 7000   

२३ विद्यालय किा र्प गनव वसफाररस 
  

१२ ङ (२९) 
 घ. प्रलत कक्षा थप लसफारीस 750 १०००   

 
घ. प्रलत कक्षा थप लसफारीस (तह थप हुने 

अवस्थािा) 

750 ३००० 
  

 विद्यालय ठाउुँसारी वसफाररस 
  

१२ ङ (३३) 
 लनिी लवद्यािर्य ठाउूँसारी लसफाररस 

 
१०००   

२४ सम्पवि/िाविवक आय वसफाररस 
  

१२ ङ (२८) 
 क. ५ िाि सम्ि 300 300   
 ि. १० िाि सम्ि 500 500   
 ग. ५० िाि सम्ि 1000 1000   
 घ. १ करोड सम्ि 1500 1500   

 
ङ. १ करोड भन्दा िाथी 0.02 

प्रलतित 

0.02 
प्रलतित   

२५ 
अशि असहाय तर्ा अनार्को पालन 

पोिणका लावग वसफाररस 

 

ननशुल्क १२ ङ (३०) 



 
 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

 
अशि असहार्य तथा अनाथको पािन 

पोर्णका िालग लसफाररस 

 

ननशुल्क 

  

२६ 
आवर्वक अिस्र्ा कमिोर िा सम्पन्न 

भएको वसफाररस 

  
१२ ङ (३२) 

 
आलथिक अवस्था कििोर भएको लसफाररस 

(स्वास््र्योपचार प्रर्योिन) 

 

ननशुल्क 

  

 
आलथिक अवस्था कििोर भएको लसफाररस   

(अन्र्य प्रर्योिन) 

 

३०० 
  

 आलथिक अवस्था सम्पन्न भएको लसफाररस 
 

1000   

२७ धारा विद्युत िडान वसफाररस 
  

१२ ङ (३४) 
 धारा िडान सम्बलन्ध लसफाररस 

 
100   

 लवद्युत िडान सम्बलन्ध लसफाररस 
  

  

  (क) सािान्र्य (घर तथा 

सावििलनक प्रर्योिन) 

100 100 

  
  (ि) व्र्यवसार्यीक घरेिु उद्योग 300 500   
  (ग) ठूिा उद्योग 700 1000   
 टेलिफोन िडान सम्बलन्ध लसफाररस 

 
500   

 
लवपन्न दलित र िोपोन्िुि िातीको िालग 

धारा लविुिी िडान लसफाररस 

 

ननशुल्क   

२८ अन्य वसफाररस 
  

१२ ङ (३५) 

 
उपभोिा सलिलतको िाता िोल्दाको 

प्रिालणत लसफाररस दस्तुर 

300 ३०० 
  

 
संघ संस्था, उपभोिा सलिलतको िाताबन्द 

लसफाररस दस्तुर 

300 ३०० 
  

 गैसस दताि लसफाररस  1000 ३००   

 चाररलत्रक प्रिाणपत्रको लसफाररस 300 ३००   
 नरबढी तथा छुट िग्गा दताि लसफाररस 1500 १५००   

 
चारलकल्िा प्रिालणत तथा लसफाररस प्रती 

लकत्ता 

  

  

  (क) िोटर बाटोि ेछुने (बाटोको िगत 

कट्टा सलहत लसफाररस िेख्ने) 

300 300 

  
  (ि) िोटर बाटोि ेनछुने 150 150   
 बाटो प्रिालणत लसफाररस 400 ५००   



 
 

क्र.सं
. 

वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

 उद्यि व्र्यवसार्य सञ्चािन दताि लसफारीस 300 ५००   

 
उद्यि व्र्यवसार्य सञ्चािन दताि लसफारीस 

(िलहिा उद्यिीको िालग) 

 
३०० 

  
 वैदेलशक रोिगारको लसफाररस 300 300   
 स्वदेशी पेन्सन पट्टाको लसफाररस 300 300   
 लवदशेी पेन्सन पट्टाको लसफाररस 500 500   
 अंलशर्यार प्रिालणत लसफाररस दस्तुर 300 500   

 
लतरोवारी लभत्रको रुि काट्ने लसफाररस 

दस्तुर प्रती लसफाररस 

 

300 

३३" भन्दा 
र्टीको नपाइन े

 
बसाइ सरी िाूँदा सािान िैिाने लसफाररस 

दस्तुर 

200 ३०० 
  

 व्र्यवसार्य बन्दको लसफाररस 300 ३००   
 ि) अन्र्य लसफाररस 300 

 
  

      अ) व्र्यलिगत 150 
 

  
     आ) संस्थागत 500 

 
  

 

(छ) नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यबाट हनु ेलसिाररसमा देहार्य बमोशजम लसिाररस दस्तरु 
असिु गररनेछ । 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७४/७५  आ.व. २०७५/७६  
कैफिय
त 

१ पेरोि पम्प इिाित पत्र लसफाररस 

दस्तुर 
6000 6000 

  
२ लतरोवारी लभत्रको रुि काट्ने 

लसफाररस दस्तुर प्रती रुि (३३" 

भन्दा घटीको नपाइने) 

50 50 

 

३  प्रचलित कानूनिे लनरे्ध गरेको 

बाहके िलडवटुीहरु वनबाट संकिन 

गनि चाहनेिे सम्बलन्धत लनकार्यबाट 

अनुिलत लिनका िालग  लसफाररस 

वन नन्मयवली, 
२०५१ को 

अनुसूची ३ मय 
उल्लेखित दररेट 

बमोजिम 

वन नन्मयवली, 
२०५१ को अनुसचूी 
३ मय उल्लेखित 

दररेट बमोजिम 

 
४ सािदुालर्यक वनबाट सिहु बालहर 

लविी हुने काठको हकिा  
  

  



 
 

क्र.सं. वववरण आ.व. २०७४/७५  आ.व. २०७५/७६  
कैफिय
त 

  क) साि िात 
10 10 

प्रलत क्रू्य 
फिट 

  ि) अन्र्य िातको हकिा  
5 5 

प्रलत क्रू्य 
फिट 

  ग) दाउराहरु    (एक 
चट्टा=२० फिटx५ फिटx५ फिट) 

500 500 
 प्रलत चट्टा 

 

(ज) नाता प्रमाशणत वापत देहार्य बमोशजम दस्तरु असिु गररनेछ । 

क्र.सं. वववरण 
आ.व. 

२०७४/७५  

आ.व. 

२०७५/७६ 
कैफियत 

१ नाता प्रमावणत     १२ ङ (१),(२१) र (२२) 

  नाता प्रिालणत 200 ३००   
  ितृकसूँगको नाता प्रिालणत ० 300 

  
  नाता प्रिालणत अङ्ग्रेिीिा 300 500   

 

(झ) न्र्याफर्यक दस्तरु  

क्र.सं. वववरण इकाई 
आ.ब. 

०७४/०७५  

आ व 

०७५/७६   
कैफियत 

१ लनवेदन दस्तुर प्रलत 

लनवेदन   50   

२ प्रलतलिपी दस्तुर प्रलत पाना   10   

३ लिफा दस्तुर प्रलत पाना   5   

४ लटकट दस्तुर बापतको रकि प्रलत लटकट   10   

५ प्रलतउत्तर पत्र दस्तुर प्रलत पाना   5   

६ वकाितनािा प्रलत पाना   5 
  

७ फैसिा प्रलतलिपी प्रलत पाना   10 
  

माथी उल्िेशखत बाहेक न्र्याफर्यक सलमलतिे लनधायरण गरे बमोशजमको सेवािलु्क तथा 
दस्तरु िाग्नेछ। 

(ञ) परीक्षा दस्तरु 



 
 

क्र.स वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५ 

आ.व. 

२०७५।७६ 

कै
फिय
त 

१ पदपूलतिका िालग परीक्षा दस्तुर तथा फारि 

शुल्क (िोक सवेा आर्योगको लनर्यिानुसार) 

    

   
 अलधकृत स्तर वा सो सरह 900 900    
 सहार्यक स्तर पाूँचौ वा सो सरह 500 500    
 सहार्यक स्तर चौथो वा सो सरह 400 400   

 
 श्रेणी लवलहन 

  ३००   

२ फाराि दस्तुर  ५१  
(ट) नक्सापास तथा र्र अलभिेखीकरण दस्तरु   (दर रु. प्रनत वगा कफट) 

क्र.

स 
घरको फकससम 

आ.ब. २०७४/७५ आ.ब. २०७५/७६  

कैफि 

यत 

नक्सा
पास 

का 
लागि 

असिलेखि
करण का 
लागि 

नक्सा 
पास का 
लागि 

असिलेखिकर
ण का लागि 

१ बाूँसको बारबेर गरी 

िाटोको लिउन गरेको \ 

नगरेको र लिालस्टक/ िर/ 

ककि टपाताको छानो 

भएको  

०।३५ ०।२५ ०।३५ ०।२५ 

  

२ इूँटा/ढुङ्गा - िाटोको 

िोडाइ - बाूँस/काठ/ 

लसिेन्टिे बारबेर गरी 

लिालस्टक/िर/ककि ट 

पाताको छाना िगाएको  

3 2 3 2 

  

३ काठको घर ककि टपाताको 

छाना भएको  
5 3 5 3 

  

४ स्टीि फे्रि स्टक्चर, 

िस्तापाताको छाना तथा 

वेरा भएको 

  ५।५  

  

५ ककि टपाताको छानो 

भएको इूँटा, ढुङ्गा 
6 3.5 6 3.5 

  



 
 

क्र.

स 
घरको फकससम 

आ.ब. २०७४/७५ आ.ब. २०७५/७६  

कैफि 

यत 

नक्सा
पास 

का 
लागि 

असिलेखि
करण का 
लागि 

नक्सा 
पास का 
लागि 

असिलेखिकर
ण का लागि 

लसिेन्टको  िोडाई भएको 

६ आर लस.लस. लसिेन्ट 

लिास्टर भएको ककि ट 

पाता वा ढिान छानो 

भएको  

7 4.5 7 4.5 

  

७ कम्पाउण्ड वाि  5 3 5 3   

१) नगरपालिकाको स्वीकृलत नलिई लनिािण भएका घर तथा संरचना िापदण्ड लभत्र  रहकेो 

अवस्थािा २०७५ िंसीर िसान्त लभत्र अलभिेलिकरण गराएिा उल्िेलित दरिा ५० प्रलतशत 

छुटगरी अलभिेिीकरण दस्तुर लिई नक्सा पासको प्रलिर्या अगालड बढाउन सलकनेछ । 

२)  बुूँदा नम्बर (१)  बिोलिि नक्सापास गने प्रर्योिनका िालग  आवेदन दस्तुर रू २५.०० र 

अन्र्यको हकिा रु.१०००.०० िाग्ने छ । 

३) अलभिेिीकरण गने प्रर्योिनका िालग आवेदन दस्तुर रू ५०.०० िाग्ने छ । 

(ठ) गैर सरकारी संस्था/समूह/सहकारी संस्थाको दताय तथा नवीकरण दस्तरु 

क्र
.स 

वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५ 

आ.व. 

२०७५।७६ 

कै
फिय
त 

१ गैर सरकारी संस्थाको दताय   १५००   

२ गैर सरकारी संस्थाको नफवकरण       
  क) आलथयक वषयको आशश्वन मसान्त 

सम्मका िालग   

१००० 
  

  ख) कालतयक मफहनादेशख सोफह आ.व.को 
अन्त्र्य सम्म थप िलु्क   

300 

  
  ग) आलथयक वषय समाप्त भएपलछ प्रत्रे्यक 

आ.व.को थप िलु्क   

500 

  
३ गैर सरकारी संस्थाको फवधान संसोधन 

लसिाररस िलु्क   

1000 

  
४ समूह दताय इजाजत पत्र दस्तरु  १०००  



 
 

५ समूहको नवीकरण    
 क) आलथयक वषयको आशश्वन मसान्त 

सम्मका िालग  

५०० 

 
 ख) कालतयक मफहनादेशख सोफह आ.व.को 

िाल्गणु मसान्तसम्म थप िलु्क  

नवीकरण 
िलु्कको २५%  

 ग) चैत्रदेशख सोफह आ.व. को 
अन्त्र्यसम्म  

नवीकरण 
िलु्कको ५०%  

 र्) आलथयक वषय समाप्त भएपलछ दईु 
वषयसम्म प्रत्रे्यक आ.व.को थप िलु्क  

१००% 
जररवाना  

६ सहकारी संस्थाको दताय/नवीकरण    
 क) दताय िलु्क  २५००  
 ख) नवीकरण (वाफषयक)  १५००  

(ड) "र्" वगयको लनमायण व्र्यवसार्यी  इजाजत पत्रको दताय तथा नवीकरण िलु्क 

क्र
.स 

वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  

कैफि
यत 

 १ "र्" वगय दतायको इजाजत पत्र दस्तरु 1800 २०००   
 २ "र्" वगय नर्याँ दतायको इजाजत पत्र स्थानीर्य 

फवकास दस्तरु 

4000 4000  

  
 ३ "र्" वगय इजाजत पत्रको प्रमाशणत प्रलतलिपी 

दस्तरु 

500 १००० 

  
 ४ "र्" वगय इजाजत पत्र चाि ु आ.व. को 

आशश्वन मसान्तसम्मको नफवकरण बापत 

1200 १५०० 

  
 ५ "र् वगय इजाजत पत्रको कालतयक मफहनादेशख 

चैत्र मफहना सम्मको िालग  नवीकरण बापत 
थप दस्तरु 

  २५०० 

  
 ६ "र्" वगयको लनमायण व्र्यवसार्य इजाजत पत्र       
  क)     नामसारी बापत 2500 2500   
  ख)     इजाजत पत्रको नाम पररवतयन बापत 1500 1500   
  ग)     ठाउँसारी बापत 2500 2500   

(ढ) एि.एम. रेलडर्यो सञ्चािन दस्तरु 



 
 

क्र
.

स 

वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  
कैफिय
त 

१ एिएम रेलडर्यो सञ्चािनका िालग फफ्रक्वेन्सी उपिब्ध 
गराउने लसिाररसमा लसिाररस दस्तरु 

  

 

२ एिएम रेलडर्यो सञ्चािनको इजाजतपत्र दस्तरु 
  

 

३ एिएम रेलडर्यो सञ्चािनको इजाजतपत्र नवीकरण 
दस्तरु 

  

 

४ इजाजतपत्रको प्रमाशणत प्रलतलिपी दस्तरु    

५ रेलडर्यो उपकरण (एिएम ट्रान्सलमटर, एिफटएि लिंक 
र लबलबलस ररलसभर) को िाइसेन्स बापतको दस्तरु 

  

 

६ रेलडर्यो उपकरण (एिएम ट्रान्सलमटर, एिफटएि लिंक 
र लबलबलस ररलसभर) को िाइसेन्स नवीकरण बापतको 
दस्तरु 

  

 
 

एिएम रेलडर्यो सञ्चािन दस्तरु सम्बन्धमा फवद्यमान संर्ीर्य कानूनिाई आधार मानी 
नगरपालिकाबाट दस्तरु लनधायरण गररनेछ । 

 
(ण) डुङ्गा दताय तथा नवीकरण दस्तरु         

क्र.

स 
वववरण 

आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  कैफियत 

 १ डुङ्गा चिाउने अनमुलत पत्र दताय िलु्क (एक 
स्थानको)  

1000 1000 

  

 २ डुङ्गा चिाउन ेअनमुलत पत्र नवीकरण िलु्क वाफषयक 
(आशश्वन सम्म) 

700 700 

  

 ३ डुङ्गा चिाउन े अनमुलत पत्र नफवकरण िलु्क 
(आशश्वन पलछको) 

1000 1000 

  
 

  

(त) सूचीकृत दस्तरु 

क्र
.

स 

वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  

कै
फि
य
त 

१ नगरक्षेत्र लभत्र लनमायण कार्ययका िालग सञ्चािन 
 

 
   



 
 

क्र
.

स 

वववरण 
आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  

कै
फि
य
त 

गररने बाहन तथा मेिीन औजारहरुको 
सूचीकृत दस्तरु (नगरपालिकामा दताय भएका) 
 एक्साभेटर 

 िोडर 

 कम्प्रिेर 

 ट्रक/फट्रपर 

 
१५०० 
१००० 

. 

. 

 

२ 
नगरक्षेत्र लभत्र लनमायण कार्ययका िालग सञ्चािन 
गररने बाहन तथा मेिीन औजारहरुको 
सूचीकृत दस्तरु (नगरपालिकामा दताय नभएका) 
 एक्साभेटर 

 िोडर 

 कम्प्रिेर 

 ट्रक/फट्रपर 

 
 
 
 

३००० 
२००० 

. 

.  
  

३ दतायवािा िेखापरीक्षक सूशचकृत हनु ेप्रर्योजनका 
िालग लनवेदन दताय िलु्क 

300 ५०० 
  

 

(त) अन्र्य सेवा िलु्क: 
क्र.

स 
वववरण 

आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  कैफियत 

१ नगर दररेटको प्रलतलिपी उतार दस्तरु 500 ८००   
२ नगर पाश्वयशचत्र प्रलत पसु्तक थान 500 १०००   
३ लनशित स्थानको कोष प्रमाशणत िलु्क 50 २००   
४  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

बमोशजम नगर कार्ययपालिकािे उपिब्ध 
गराउने सूचनाको हकमा दिा ८ 
बमोशजम दस्तरु िागतको आधारमा 

    

   
 क) प्रलत पषृ्ठ 5 5    
 ख) प्रलत लसडी 100 100   

५ नगर कार्ययपालिका वा नगर सभािे पाररत 5 5   



 
 

क्र.

स 
वववरण 

आ.व. 

२०७४।७५  

आ.व. 

२०७५।७६  कैफियत 

गरेको ऐन काननु, कार्ययफवलध फवलनर्यम 
प्रलतपषृ्ठ  
सवेर्यर (अलमन) सेवा िलु्क        
 क) र्रनक्सा लनमायण स्वीकृलत 
प्रर्योजनका िालग 

700 700 प्रलतपटक 

 
 ख) अन्र्य प्रर्योजन 1000 1000 प्रलतपटक 

प्रलत फकत्ता 
६ स्थिगत सजयलमन 500 500 प्रलतपटक 

७ लनवेदन दताय 10 10 फटकट 

८ अनसुशुच ७ प्रमाशणत दस्तरु 200 200   
९ अनसुन्धान कार्यय        

क. स्वदेिी अनसुन्धानकताय (नगरपालिका 
लभत्रका बालसन्दा) 

500 500 नगरपालिका 
लभत्रको 
फवद्याथी 

अनसुन्धानकताय 
भएमा रु 

२००० ददइने 

  ख. स्वदेिी अनसुन्धानकताय (नगरपालिका 
बाफहरका बालसन्दा) 

1500 1500 

  ग. फवदेिी अनसुन्धानकताय (साकय  
मिुकुलभत्रका नागररक) 

१०० डिर १०० डिर जंगि लभत्र 
प्रवेि गनय 
नपाइने, वन 
कमयचारीसँग 
समन्वर्य 
गनुयपने 

  र्. फवदेिी अनसुन्धानकताय (साकय  
मिुकुभन्दा बाफहरका नागररक) 

३०० डिर  ३०० डिर  

१० कारोबारमा रकम उठाइददएको सेवा 
िलु्क (कारोबार रकमको आधारमा) 

कारोबार 

रकमको १५ 
प्रलतित 

कारोबार 

रकमको १५ 
प्रलतित 

  

कारोबार 

रकमको १२ 
प्रलतित 

कारोबार 

रकमको १२ 
प्रलतित 

  

११ लनवेदन दताय गदाय हिुाक फटकटको सट्टा 
लिइदै आएको रु १० नगदै लिइ 
आम्दानी  बाँलधन ेछ  

१० १० प्रलत लसिाररस 
प्रलत पटक रु 

१२ फवगतदेशख संकिन गररँदै आएको दमकि 
सञ्चािन सेवा िलु्क  

१० २० प्रलत लसिाररस 
प्रलत पटक रु 



 
 

 
अनसूुची - ११ 

(दिा (१२) सँग सम्वशन्धत) 

सवारी साधन पाफकय ङ िलु्कको दर (आ.व. २०७५/७६) 

क्र.
सं 

सवारी साधनको  फकलसम 

आ.व. 
२०७४।

७५ 

आ.व. 
२०७५।

७६ 

कैफिर्यत 

१ हेभी इशक्वपमेण्ट (डोजर, िोडर, इस्काभेटर आदद) 40 40 

 प्रलत र्ण्टा 
रु. 
  
  
  
  

२ लनजी तथा भाडाका ट्रक, ट्याक्टर 30 30 

३ लनजी तथा भाडाका बस, फपक अप, लमनी बस, 

ट्याक्सी, भ्र्यान आदद) 

25 25 

४ लनजी तथा भाडाका कार, ट्याम्पो 15 15 

५ मोटरसाइकि 10 10 

• नगरपालिकािे पाफकय ङ स्थि लनधायरण गरेपलछ मात्र पाफकय ङ िलु्क संकिन गररने छ । 

• नगरपालिकािे पाफकय ङ स्थि लनधायरण गरेपलछ ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योजनका िालग 
न्रू्यनतम अंक नगर कार्ययपालिकािे लनधायरण गरेबमोशजम हनुेछ  । 

अनसूुची - १२ 

(दिा (१३) सँग सम्वशन्धत) 

बहाि फवटौरी िलु्कको दर (आ.व. २०७५/७६) 

(क) साप्ताफहक हाटबजार बाहेकका स्थानमा :  

क्र.सं. फववरण इकाइ 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

कैफिर्यत 

१ 

बहाि लबटौरी (िम्बाइ ५' 

चौडाई ५' िूट भएको 
ठाउँका िालग वाफषयक रुपमा) 

- ५०० - मालसक 

२  सावयजलनक स्थिमा लनमायण 
गरेका टहराहरु 

प्रलत वगय 
फिट 

२० २५ मालसक 

  
 

(ख) साप्ताफहक हाटबजारका िालग : 
(साप्ताफहक रुपमा िाग्ने हाटबजार - िाशन्तबजार, समािबङु, पिपुलतनगर, गोखे, 
कटुसे (िक्ष्मीपरु), फिक्कि, लतनर्रे, हकय टेको िालग मात्र) 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

कैफिर्यत 



 
 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

कैफिर्यत 

१ कपडा दोकान       

क) ठूिा दोकान ५५ ६०   

ख) मझौिा दोकान ३५ ४०   

ग) साना दोकान २५ ३०   

२ मसिा फकराना पसि       

क) ठूिा ५५ ६५   

ख) मझौिा ३५ ५५   

ग) साना २५ ५०   

३ कस्मेफटक पसि ३५ ५०   

४ सब्जी पसि       

क) ठूिा ५५ ५५   

ख) मझौिा ३५ ३५   

ग) साना २५ २५   

५ इिेक्ट्रोलनक पसि        

क) ठूिा ३५ ४०   

ख) साना २५ ३०   

६ चना चटपटे पसि ३० ३५   

७ शचर्या पसि/नास्ता पसि       

क) ठूिा ५५ ६०   

ख) साना १५ २०   

८ प्िाशस्टक सामग्री खेिौना पसि       

क) प्िाशस्टक सामग्री २५ ३०   

९ वधिािा       

क) व्र्यवशस्थत वधिािा २५० ३५०   

ख) अन्र्य वधिािा १५० २००   

१० डोको, मान्रो, डोरी र नाम्िो  पसि       

क) ठूिो २५ २५   

ख) सानो १५ १५   

११ बरि, ररर्यि पसि       

क बरि तथा ररर्यि १५ २०   

१२ ििामको औजार सामग्री पसि       

क ििामको सामग्री २५ २५   

१३ सूतीजन्र्य वस्त ुपसि       



 
 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

कैफिर्यत 

क सूतीजन्र्य बस्त ु २५ ५०   

ख मचाय २५ ५०   

१४ गाडीमा सामान बेच्न ेपसि २५     

क फकराना सामान   १००   

ख माछा   १५०   

ग अन्र्य   १००   

१५ जतु्ता/ चप्पि अदद पसि       

क जतु्ता/ चप्पि ५५ ५५   

१६ जतु्ता/ चप्पि ममयत कार्यय       

क जतु्ता/चप्पि ममयत (मोची) २० ३०   

१७ पान पसि दर       

क पान पसि २० ३०   

१८ छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद ममयत कार्यय       

क छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद २५ २५   

१९ चटक  देखाउन े       

क) चटक दस्तरु २५ ३०   

२० ग्रह औठी लबक्री  पसि       

क औठी पसि २५ ३०   

२१ पूजा सामग्री पसि       

क) पूजा सामग्री २५ ३०   

२२ माटाका सामग्री पसि       

क) माटाका सामग्री दस्तरु ५५ ६०   

२३ भाडाकुँडाकँा सामग्री पसि       

क) भाडाँकुडाँका सामग्री  ५५ ६०   

२४ पि/ुपंछी/र्ोडा       

क पि/ुपंछी/र्ोडा प्रलतगोटा १५/१०/३५ २०/२५/१००   

ख) बंगरु प्रतीगोटा  १५ २५   

२५ जलडबफुट पसि       

क) जलडबफुट पसि १५ २५   

२६ िििुि पसि        

क) ठूिा ५५ ६०   

ख) अन्र्य २५ ३०   

२७ मालनसिे बोकेर डुिाएर बेच्न े वस्तहुरु २५ ३०   



 
 

क्र.सं. फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

कैफिर्यत 

प्रलतव्र्यशक्त  

२८ अन्र्य २५ ३०   
 

 
 
 
 
 
 

(ग) साप्ताफहक हाटबजारबाट वहाि फवटौरी कर असिुीका िालग ठेक्का वन्दोवस्त 
गने प्रर्योजनका िालग न्रू्यनतम ठेक्का अंक 

क्र.सं. साप्ताफहक हाटबजारको नाम, 

ठेगाना 

न्रू्यनतम ठेक्का 
रकम 

२०७४/७५ (रु. 
मा)  

न्रू्यनतम ठेक्का 
रकम 

२०७५/७६ 
(रु. मा)  

कैफिर्यत 

१ िाशन्तबजार, समािबङु ३०,००० 

२ वषयको 
िालग एकमिु 
१५  िाख 

ठेक्कापट्टामा 
िाग्न ेकरहरु 

बाहेक 

२ पिपुलतनगर १,५०,००० 

३ गोखे १५,००० 

४ कटुसे, िक्ष्मीपरु ३५,००० 

५ फिक्कि १२,५०,००० 

(२ वषयको िालग) ६ लतनर्रे 

७ हकय टे 

 

अनसूुची - १३ 

(दिा (१४) सँग सम्वशन्धत) 

अखेटोपहारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७५/७६) 

काननुिे लनषेध गरेका बाहेक मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो हाड, लसंग प्वाँख, छािा आदद 
(अखेटोपहार) को कारोवारमा िगाइने िलु्कको दर 

लस.नं. सामानको नाम इकाई 
आ.व. 

०७४।७५ 

आ.व. 
०७५।७६ 

कैफिर्यत 

१ हाड प्रलत के.जी. १.२५ १.२५   

२ लसङ प्रलत के.जी. २.२५ २.२५   

३ खरु प्रलत के.जी. २.२५ २.२५   



 
 

४ छािा ठूिो प्रलत गोटा ३५.०० ३५.००   

५ छािा सानो प्रलत गोटा २०.०० २०.००   

६ पंक्षीहरुको प्वाँख प्रलत के.जी. ०.१५ ०.१५   

७ सुँगरुको जगर उनमा 
समावेि गररएको 

प्रलत के.जी. ०.२५ ०.२५ 

  

अनसूुची - १४ 

(दिा (१५) सँग सम्वशन्धत) 

कृफष तथा पिजनु्र्य वस्तकुो व्र्यावसाफर्यक कारोवारमा िाग्न ेकर को दर (आ.व. 
२०७५/७६) 

लस.
नं. 

सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७४।७

५ 

आ.व. 
०७५।७

६ 

कैफि
र्यत 

१ उन (प्राकृलतक, कृलत्रम, 

जगर) प्रलत के.जी. 
0.15 0.15 

  

२ खोटो प्रलत के.जी. 0.55 0.55   

३ जलडबटुी  प्रलत के.जी. 2.6 2.6   

४ बनकस, खर, बाफवर्यो, िोक्ता, 
पटेर आदद 

प्रलत गाडा 1500 1500   

प्रलत ट्याक्टर 2500 2500   

प्रलत ट्रक 7500 7500   

५ अशम्िसो   
  

  

क) कूचो प्रलत मन 30 30   

ख) कूचो कटुवा प्रलत मन 15 15   

ग) अशम्िसोको डाँठ प्रलत मन 6 6   

६ िकडी शचरान गोलिर्या   
  

  

क) लससौँ, साि, सखवुा प्रलत ट्रक (िूि 
डािा) 

600 600 
  

प्रलत ट्रक (हाि 
डािा) 

300 300 
  

प्रलत ट्याक्टर 300 300   

ख) अन्र्य काठ प्रलत ट्रक (िूि 
डािा) 

500 500 
  



 
 

लस.
नं. 

सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७४।७

५ 

आ.व. 
०७५।७

६ 

कैफि
र्यत 

प्रलत ट्रक (हाि 
डािा) 

250 250 
  

प्रलत ट्याक्टर 250 250   

७ दाउरा प्रलत ट्रक (िूि 
डािा) 

300 300 
  

प्रलत ट्रक (हाि 
डािा) 

150 150 
  

प्रलत ट्याक्टर 150 150   

८ खर्यरको काठ प्रलत केजी 1 1   

९ प्िाइउड भेलनर्यर आदद प्रलत िूिबडी 
ट्रक 

650 650 
  

प्रलत हाि बडी 
ट्रक 

325 325 
  

प्रलत ट्याक्टर 225 225   

१० िप्सीको लबर्या ँ प्रलत के.जी. 0.15 0.15   

११ सािको लबर्या ँ प्रलत के.जी. 1.25 1.25   

१२ लसन्कौिी (तेजपत्ता) प्रलत के.जी. 0.6 0.6   

१३ शचउरीको लबर्या ँ प्रलत के.जी. 0.3 0.3   

१४ सल्िाको लसम्टा प्रलत के.जी. 0.25 0.25   

१५ नेपािी कागज प्रलत कोरी 
(२०० प्रलत) 

5 5 
  

१६ बाँस प्रलत गोटा 1.4 १.५   

१७ परािबाट बनेको परुानो 
सामान वा पराि प्रलत के.जी. 

0.25 0.25 
  

१८ डािो नाङ्िो, डोको, मान्रो, थनु्चे, 

ढाकी, भकारी पेरुङ्गो, शचत्रा, 
कोक्रो, वेतबाँस जन्र्य आदद 

प्रलत गोटा 0.25 0.25 
  

१९ सुँगरुको जगर उनमा समावेि 
गररएको प्रलत के.जी. 

0.25 0.25 
  



 
 

लस.
नं. 

सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७४।७

५ 

आ.व. 
०७५।७

६ 

कैफि
र्यत 

२० फपना प्रलत के.जी. ०.१५ ०.१५   

२१ भसू प्रलत के.जी. ०.१५ ०.१५   

२२ सूतीको बण्डि प्रलत के.जी. ०.३० ०.३०   

२३ अदवुा प्रलत के.जी. ०.५० ०.५०   

२४ अिैंची प्रलत के.जी. ६.०० ६.००   

२५ शचर्या हररर्यो पत्ती प्रलत के.जी. ०.२५ ०.३०   

२६ शचर्या तर्यारी प्रलत के.जी. १.५० १.८०   

२७ घ्रू्य/चीज (दूग्ध फवकास 
संस्थानको बाहेक) 

प्रलत के.जी. २.२० २.५० 
  

२८ दूध (दूग्ध फवकास संस्थानको 
बाहेक) 

प्रलत लि 
०.०० ०.१० 

  

२९ केरा प्रलत र्री ६.०० ६.००   

३० भटमास/लसमी/बोडी/मस्र्याम प्रलत बोरा १०.०० १०.००   

३१ सनु्तिा प्रलत सर्यकडा ७.०० ७.००   

३२ छूपी प्रलत मन १००.०
० 

१००.०० 
  

३३ काँक्रो, िसी प्रलत बोरा २.५० २.५०   

३४ इस्कुस प्रलत मन २.५० २.५०   

३५ इस्कुसको जरा प्रलत मन ५.५० ५.५०   

३६ लनबवुा, ज्र्यालमर, मेि, कागती, 
आदद 

प्रलत सर्यकडा 
३.०० ३.०० 

  

३७ एवोकाडो प्रलत के.जी. १.०० १.००   

३८ फकवीिि प्रलत के.जी. १.२५ १.२५   

३९ अम्बक/मेवा/नस्पालत प्रलत सर्यकडा २.०० २.००   

४० सपुारी      
  

   क) सकेुको प्रलत के.जी. १.२५ १.२५   

   ख) काँचो प्रलत के.जी. ०.१० ०.१०   

४१ आि ु प्रलत के.जी. ०.१५ ०.००   

  आि ु प्रलत मन  ५.००   



 
 

लस.
नं. 

सामानको नाम इकाई 

आ.व. 
०७४।७

५ 

आ.व. 
०७५।७

६ 

कैफि
र्यत 

४२ िसनु सकेुको प्रलत बोरा १५.०० १५.००   

४३ कािो दाि/गहत/अन्र्य 
दिहन 

प्रलत मन 
१०.०० १०.०० 

  

४४ मटर कोसा, भटमास कोसा प्रलत मन ७.०० ७.००   

४५ डल्िे खोसायनी प्रलत के.जी. २.२५ २.२५   

४६ मूिा प्रलत मन १.२५ १.२५   

४७ किी प्रलत मन ७.०० ७.००   

४८ टमाटर प्रलत के.जी. ०.२५ ०.२५   

४९ अन्र्य तरकारी जन्र्य वस्त ु प्रलत के.जी. ०.२५ ०.२५   

५० प्रिोलधत पानी (लमनरि 
वाटर) 

प्रलत काटुयन 
२.०० २.०० 

  

५१ प्रिोलधत पानी  प्रलत २० लि. 
जार 

५.०० ५.०० 
  

५२ भैंसी, राँगा, र्ोडा, गाई, गोरु 
आदद 

प्रलत गोटा 
२५.०० २५.०० 

  

५३ पाडा, पाडी, खसी, बोका, 
सुँगरु, बाच्छा बाच्छी आदद 

प्रलत गोटा 
१२.०० १२.०० 

  

५४ हाँस कुखरुा प्रलत गोटा ७.०० ७.००   

५५ लबरुवाहरु     
  

  क) शचर्याको लबरुवा प्रलत गोटा ०.०५ ०.१०   

  ख) अिैंचीको लबरुवा प्रलत गोटा ०.१० ०.१५   

  ग) अशम्िसोको लबरुवा प्रलत गोटा ०.०५ ०.०५   

  र्) िििूिको लबरुवा प्रलत गोटा ०.१० ०.१०   

  ङ) िूि र आिंकाररक 
लबरुवा 

प्रलत गोटा 
०.२५ ०.२५ 

  

५६ साग सब्जी प्रलत के.जी. ०.२५ ०.२५   

५७ िापर प्रलत के.जी. ०.२५ ०.०५   

 
 



 
 

अनसूुची - १५ 

(दिा (१६) सँग सम्वशन्धत) 

पूवायधार उपर्योग सेवािलु्कको दर (आ.व. २०७५/७६) 

क) अन्त ुभ्रू्यटावरको उपर्योग वापतको सेवा िलु्कको दर 

क्र
.सं
. 

फववरण 
आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७

६ 

कैफिर्यत 

१ पाकय , फपकलनक स्पट ५०० ५००   

२ दृष्र्याविोकन अन्त ुटावरको 
सेवा िलु्क 

  
  

  क) १२ कक्षा सम्मका फवद्याथी 
तथा १८ वषय मलुनका बािबालिका 

२० २०   

  ख) नेपािी नागररक ५० ५०   

  ग) अन्र्य मिुकुका नागररक १०० १००   

अन्त ुटावरबाट अविोकन बापत लिइने सेवािलु्क असिुी कार्ययको ठेक्का बन्दोवस्त 
गने प्रर्योजनका िालग न्रू्यनतम कबोि अंक रु. २ िाख ५० हजार । 

ख) िोकमागय तथा िहरी सडक एवं तोफकएका अन्र्य पूवायधार सेवाको उपर्योग गरे 
वापत िाग्ने करको दर  

क्र.
सं. फववरण 

आ.व. 
२०७४/७५  

आ.व. 
२०७५/७

६  कैफिर्यत 

१ पूवायधार सेवाको उपर्योगमा िाग्ने 
कर     

  

  क. िोडर, डोजर, रोिर िगार्यतका 
ठूिा उपकरणहरु 

१०० २०० 

प्रलत 

सवारी 
साधन 
प्रलतपटक 

  ख.  लनजी तथा भाडाका ट्रर्याक्टर, 

ट्रक 

५० १०० 

प्रलत 

सवारी 
साधन 
प्रलतपटक 



 
 

  ग. लनशज तथा भाडाका बस, फपकअप 

३० ५० 

प्रलत 

सवारी 
साधन 
प्रलतपटक 

  र्. लमलनबस, ट्याक्सी, भ्र्यान 

२५ ३० 

प्रलत 

सवारी 
साधन 
प्रलतपटक 

  ङ. लनशज तथा भाडाका कार टेम्पो  

२० २५ 

प्रलत 

सवारी 
साधन 
प्रलतपटक 

     

कर असिुीकािालग  लनधायररत पूवायधारको फववरण  तथा  ठेक्का बन्दोवस्त गने 
प्रर्योजनकािालग वाफषयक न्रू्यनतम अंक रु 

क्र.
सं 

सडकको नाम 
आ.ब. 

२०७४/७५ 

आ.ब. 
२०७५/७६ 

कैफि
र्यत 

१ तीनर्रे जरेुभञ्ज्र्याङ, िाशन्तपरु सडक १५००० १६०००   

२ हकय टे रम्र्याङ सडक २५००० २७०००   

३ फिक्कि गफहरीगाउँ सडक १५००० १६०००   

४ फिक्कि पान्दम गोखे सडक १५००० १६०००   

५ फिक्कि गमु्बा मलिम जरेुभञ्जर्याङ सडक १५००० २००००   

६ 

फिक्कि गमु्बापथ जोगमाई नामसालिङ 
सडक ३०००० ३५०००   

७ भािखुोप िक्ष्मीपरु वदुय सडक  - ३००००   

८ बरबोटे गपु्ती जोगमाईखोिा सडक  - २००००   

९ बरबोटे  मान ेकटे्टबङु श्रीअन्त ुसडक -  १६०००   

१० रुङसङु चोक मेहेिबोटे गोखे सडक -  १६०००   

११ पिपुलत महादेवस्थान मंगिबारे सडक -  १५०००   

१२ पानदिेु जीि सडक -  १२०००   

 
 



 
 

 

अनसूुची - १६ 
फवफवध 

 

आ.व. ०७४\७५ िा ठेक्का-पट्टाबाट आन्तररक आर्य संकिन गनि आलथिक 

ऐन २०७४ िे लनधािरण गरेकोिा सो बिोलिि ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकी अन्र्य 

प्रकृर्याबाट गररएको आर्य संकिन लनर्यलितताका िालग नगरसभािा पेश भई अनुिोदन 

भएकोिे र्यसै ऐन बिोलिि संकिन भएको िालननेछ । 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

सूर्योदर्य नगरपालिका, इिाम को फवलनर्योजन ऐन, २०७५ 
नगर सभाबाट पाररत लमलत :– २०७५/०३/१६ 

प्रमाणीकरण लमलतः- २०७५/०३/२२ 

 

प्रस्तावना : सूर्योदर्य नगरपालिका, इिामको आलथयक बषय २०७५/७६ को सेवा र कार्ययहरुको 
िालग सशञ्चत कोषबाट केही रकम खचय गने अलधकार ददन र सो रकम फवलनर्योजन गनय 
वाञ्छनीर्य भएकोिे, नेपािको संफवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोशजम  सूर्योदर्य 
नगरपालिका, इिामको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 
 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको फवलनर्योजन ऐन, 

२०७५”  रहेको छ । 

(२) र्यो ऐनमा भएका व्र्यवस्था िाग ु हनुे समर्य तोफकएको हकमा सोफह अनसुार र 
समर्य नतोफकएको हकमा लमलत २०७५ साि श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथयक वषय २०७५/७६ को  लनलमत्त सशञ्चत कोषबाट रकम खचय गने अलधकार : 
आलथयक वषय २०७५/७६को लनलमत्त नगर कार्ययपालिका, वडा सलमलत, फवषर्यगत िाखािे 
गने सेवा र  कार्ययहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उशल्िशखत चािू खचय, पूजँीगत खचय र 
लबशत्तर्य व्र्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ७८,७३,३६,०००.०० (अक्षरेपी 
रुपैर्याँ अठहत्तर करोड लत्रहत्तर िाख छशत्तस हजार) मा नबढाई लनददयि गररए बमोशजम 
सशञ्चत कोषबाट खचय गनय सफकनेछ । 

३.  फवलनर्योजन : (१) र्यस ऐनद्वारा सशञ्चत कोषबाट खचय गनय अलधकार ददइएको रकम 

आलथयक वषय २०७५/७६को लनलमत्त सूर्योदर्य नगरपालिका, इिामको नगर 
कार्ययपालिका, वडा सलमलत र फवषर्यगत िाखािे गने सेवा र कार्ययहरुको लनलमत्त 
फवलनर्योजन गररनेछ । 

(२) उपदिा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कार्ययपालिका, वडा सलमलत र 
फवषर्यगत िाखािे गने सेवा र कार्ययहरुको लनलमत्त फवलनर्योजन गरेको रकममध्रे्य कुनैमा 
बचत हनुे र कुनैमा अपगु हनु े देशखन आएमा नगर कार्ययपालिकािे बचत हनु े

िीषयकबाट नपगु हनु े िीषयकमा रकम सानय सक्नेछ । र्यसरी रकम सादाय एक 
िीषयकबाट सो िीषयकको जम्मा रकमको २० प्रलतितमा नबढ्न ेगरी कुनै एक वा एक 
भन्दा बढी िीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी िीषयकहरुमा रकम सानय तथा 
लनकासा र खचय जनाउन सफकनेछ । पूशँजगत खचयतिय  फवलनर्योशजत रकम चािू खचय 
िीषयकतिय  सानय सफकने छैन । तर चाि ुचाि ुबाट पूशँजगत खचय गनय तथा पूशँजगत 
खचय व्र्यहोनय एक िीषयकबाट अको िीषयकमा रकम  सानय सफकनेछ ।  



 
 

(३) उपदिा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन एक िीषयकबाट सो  
िीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको २० प्रलतित भन्दा बढ्ने गरी कुन ैएक वा एक 
भन्दा बढी िीषयकहरुमा रकम सानय परेमा नगर सभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ ।  

४.  थप अनदुान : र्यस ऐनमा उल्िेख भए बाहेक नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, दात ृ
लनकार्य, जनसहभालगता वा कुन ैपलन स्रोतबाट थप कार्ययक्रम सञ्चािन गने गरी सशञ्चत 
कोषमा रकम प्राप्त  हनु आएमा सो रकम समेत र्यसै ऐनबाट फवलनर्योजन भएको मालन 
सशञ्चत कोषबाट खचय गनय वाधा पने छैन । 

५. अनसूुची : र्यस ऐनिे फवलनर्योजन गरेको रकम खचय गदाय र्यसै साथ संिग्न अनसूुचीमा 
उल्िेख भए अनसुार गनुय पनेछ ।  

 

६. खचय अनमुोदन: (१) आ. व. ०७४/७५ का िालग स्वीकृत बजेट तथा कार्ययक्रममा 
क्षेत्रगत मात्र फवलनर्योजन भई फक्रर्याकिापगत फवभाजन हनु बाकँी रहेका बजटे तथा 
कार्ययक्रमहरुको कार्यायन्वर्यन गनय कार्ययपालिका तथा नगर प्रमखुको लनणयर्यबाट गररएका 
फवलनर्योजनहरू समेत र्यसै ऐन बमोशजम भएको मालननेछ । 

(२) आ.व. ०७५/७६ का िालग स्वीकृत बजेट तथा कार्ययक्रममा क्षेत्रगत मात्र 
फवलनर्योजन भएकोमा नगर कार्ययपालिका/नगर प्रमखुबाट फक्रर्याकिापगत फवलनर्योजन 
गरी खचय गनय सफकनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोशजम भएको फवलनर्योजनिाई आगामी नगर सभाको बैठकबाट 
अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

  



 
 

अनसुची – १ 

सशञ्चत कोषमा प्राप्त हनु ेराजस्व तथा अनदुानको अनमुान 

रकम रू. हजारमा 

िीषयक 
आ.ब. २०७५/७६ को 

अनमुान 

आर्य ७८,७३,३६ 

राजस्व २४,१९,४४ 

आन्तररक श्रोत ९,९८,५६ 

राजस्व बाडँिाँडबाट प्राप्त रकम १३,५३,०८ 

अन्र्य आर्य ६७,८० 

अन्तर सरकारी फवत्तीर्य हस्तान्तरण ५४,५३,९२ 

संर्ीर्य सरकार ५३,११,९८ 

प्रदेि सरकार १,४१,९४ 
 

अनसुची – २ 
आर्य तथा व्र्यर्यको प्रक्षपेण 

रकम रू. हियरमय 
िीषयक रकम 

१.  राजस्व ७८,७३,३६ 

क. आन्तररक श्रोत १०,६६,३६ 

११३१३ एकीकृत सम्पलत कर ५०,०० 

११३१४ भलूमकर/मािपोत ५०,०० 

११३२१ र्रवहाि कर ५,०० 

११३२२ वहाि फवटौरी कर ७,५० 

११४५१ सवारी साधन कर (सवारीदताय, वाफषयक सवारी कर/पटके सवारी कर) २,०० 

११४५२ पूवायधार सेवाको उपर्योगमा िाग्ने कर २,६० 

११४७२ फवज्ञापन कर १,८० 

११४७३ अन्र्य मनोरञ्जन कर ३० 

११६१३ व्र्यवसार्य रशजिेिन दस्तरु १५,०० 

११६९१ अन्र्य कर ५० 

१४१५१ सरकारी सम्पशत्तको वहािबाट प्राप्त आर्य ५,०० 

१४२१३ अन्र्य फवक्रीबाट प्राप्त रकम ४,०० 

१४२१९ अन्र्य सेवा िलु्क तथा फवक्री १०,०० 

१४२२१ न्र्याफर्यक दस्तरु २,०० 



 
 

िीषयक रकम 

१४२२४ परीक्षा िलु्क ५० 

१४२२९ अन्र्य प्रिासलनक सेवा िलु्क १,०० 

१४२४१ पाफकय ङ्ग िलु्क २,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु ५,०० 

१४२४३ लसिाररि दस्तरु ४,०० 

१४२४४ व्र्यशक्तगत र्टना दताय दस्तरु ५० 

१४२४५ नाता प्रमाशणत दस्तरु ५० 

१४२४९ अन्र्य दस्तरु २,०० 

१४३११ न्र्याफर्यक दण्ड,जररवाना र जित १,०० 

१४५२२ साना सवारी कर २० 

१४५२९ अन्र्य राजस्व ६७,८० 

ख. राजस्व बाँडिाडँबाट प्राप्त रकम १३,५३,०८ 

१४१७७ र्रजग्गा रशजिेिन दस्तरु [राजस्व बाँडिाडँ – संर्ीर्य सरकार] ८०,०० 

१४१७८ सवारी साधन कर [राजस्व बाँडिाँड – संर्ीर्य सरकार] २,४४,६४ 

१४१७९ अन्र्य बाँडिाडँ हनु ेराजस्व [राजस्व बाडँिाँड – संर्ीर्य सरकार] १०,२८,४४ 

ग. अन्तर सरकारी फवत्तीर्य हस्तान्तरण ५४,५३,९२ 

अ. संर्ीर्य सरकार ५३,११,९८ 

१३३११ समालनकरण अनदुान १५,४७,०० 

१३३१२ िसतय अनदुान २४,३७,०० 

१३३१५ अन्र्य अनदुान १३,२७,९८ 

आ. प्रदेि सरकार १,४१,९४ 

१३३११ समालनकरण अनदुान ४१,९४ 

१३३१२ िसतय अनदुान १,००,०० 

२. व्र्यर्य ७८,७३,३६ 

क. चाि ुखचय ५२,५५,३२ 

२११०० पाररश्रलमक / सफुवधा २१,६८,०० 

२१२०० कमयचारीको सामाशजक सरुक्षा खचय ५,०० 

२२१०० सेवा महसिु ३१,५० 

२२२०० पूजँीगत सम्पशत्तको सञ्चािन र सम्भार खचय ८३,६७ 

२२३०० कार्यायिर्य सामान तथा सेवाहरू ६७,५७ 

२२४०० सेवा तथा परामिय खचय १,८१,८२ 

२२५०० कार्ययक्रम सम्वन्धी खचयहरू १२,३३,७१ 

२२६०० अनगुमन,मूल्र्याकंन र भ्रमण खचय ६०,७५ 



 
 

िीषयक रकम 

२२७०० फवफवध खचय ४२,८० 

२४२०० आन्तररक ऋणको व्र्याज, सेवा िलु्क तथा बैंक कलमसन ३०,०० 

२५२०० व्र्यवसार्यहरूिाई सहार्यता १५,०० 

२५३०० अन्र्य सहार्यता १३,७५ 

२६४०० सामाशजक सेवा अनदुान ११,०० 

२७१०० सामाशजक सरुक्षा १२,७६,५० 

२७२०० सामाशजक सहार्यता १६,०० 

२८१०० सम्पशत्त सम्वन्धी खचय १३,२५ 

२८२०० फिताय खचय ५,०० 

ख. पंूजीगत खचय २६,१८,०३ 

३१११२ भवन लनमायण ३,६३,७५ 

३१११३ लनलमयत भवनको संरचनात्मक सधुार खचय ८,०० 

३१११५ िलनयचर तथा फिक्चसय १५,४० 

३११२१ सवारी साधन ६५,०० 

३११२२ मेशिनरी तथा औजार २६,३५ 

३११३१ पिधुन तथा बागवानी फवकास खचय १६,१२ 

३११३२ कम्प्र्यटुर सटटवेर्यर लनमायण तथा खरीद खचय एवं अन्र्य बौफिक 
सम्पत्ती प्रालप्त खचय ९,०० 

३११५१ सडक तथा पूि लनमायण ११,४५,१३ 

३११५३ फवद्यतु संरचना लनमायण १,७३,५० 

३११५६ खानेपानी संरचना लनमायण १४,९५ 

३११५९ अन्र्य सावयजलनक लनमायण ६,४८,८३ 

३११७१ पूजँीगत सधुार खचय सावयजलनक लनमायण ३०,०० 

३११७२ पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामिय १,००,०० 

३१४११ जग्गा प्रालप्त २,०० 

बजेट बचत (+)/न्रू्यन (-) - 
 
 

  



 
 

अनसुची – ३ 
बजेट उपिीषयक अनसुार बजेट लबलनर्योजन 

रकम रू. हजारमा 
 

संकेत बजेट उप िीषयक 
फवलनर्योजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

फवत्तीर्य हस्तान्तरण 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

८०१०३४०४१०१ सूर्योदर्य नगरपालिका आन्तररक स्रोत ३२,१८,२९ २३,६५,५२ ८,१०,८३ ४१,९४ 

८०१०३४०४२०१ सूर्योदर्य नगरपालिका वडा नं. १ ६५,४० ३,४० ६२,००   
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मफहिा िशक्षत कार्ययक्रम अनगुमन खचय ०.० २५.० ०.० २५.० 

मफहिा स्वास््र्य शिफवर सञ्चािन ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

मफहिा स्वास््र्य स्वरं्यसेफवकाहरुको प्रोत्साहन 
कार्ययक्रम ०.० २००.० ०.० २००.० 

३१११२     
मफहिा लसजयना सभाहि लनमायण ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

फहंसापीलडत मफहिाहरुको िालग आवािीर्य सीप 
फवकास केन्र भवन लनमायण 1500.0 १०००.० ०.० 2500.0 
     

५. िशक्षत समूह आददवासी /जनजाती ०.० ९००.० ०.० ९००.० 

२२५१२     
आददवासी जनजालत मफहिाहरुको िालग एडभान्स 
व्र्यटुी पाियर वा बफुटक तालिम ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

आददवासी जनजालत मफहिाहरुको िालग ढाका बनुाई 
सम्बन्धी तालिम ०.० ३००.० ०.० ३००.० 

आददवासी जनजालत सम्बन्धी फवद्यमान नीलत 
कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यायन्वर्यन र सहभालगता 
वृफि तथा पैरवी सम्बन्धी क्षमता फवकास कार्ययक्रम ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

२२५२२     
आददवासी जनजालत महासंर्को पाचँ वषे रणनीलतक 
र्योजना (२०७३-२०७८) को मध्र्यावलध मलु्र्याकंन ०.० ५०.० ०.० ५०.० 
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एवम ्संसोधन 

आददवासी जनजालत वडा महासंर्हरुको वाफषयक 
मलु्र्यांङ्कन अनगुमन तथा लनर्यमन ०.० २५.० ०.० २५.० 

आददवासी जनजालतहरुको खाना तथा सासँ्कृलतक 
उत्सव ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

आददवासी जनजालतहरुको नतृ्र्य प्रशिक्षण तथा बाजा 
खररद ०.० ७५.० ०.० ७५.० 

फकँराती राई मनु्धमु सँस्कृलतको संरक्षण, 

अलभिेखीकरण तथा प्रवियन ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

३१११२     
आददवासी जनजालत महासंर्को भवन लनमायण वडा 
नं. ४ ०.० २५०.० ०.० २५०.० 
     

६. िशक्षत समूह अपाङ्गता ०.० २००.० ०.० २००.० 

२२५१२     
अपांग िशक्षत सीपमिुक तालिम ०.० १००.० ०.० १००.० 

२२५२२     
अपांग िशक्षत आर्यआजयन कार्ययक्रम ०.० १००.० ०.० १००.० 
     

७. िशक्षत समूह दलितवगय ०.० ४००.० ०.० ४००.० 

२२५२२     
परम्परागत पेिा आधलुनकीकरण ०.० १००.० ०.० १००.० 

३११५३     
दलित वस्तीमा सोिार जडान ०.० ३००.० ०.० ३००.० 
     

८. िशक्षत समूह जेष्ठ नागररक ०.० ९००.० ०.० ९००.० 

२२५२२     
जेष्ठ नागररक ददवा लमिन केन्र स्थापना ०.० ४००.० ०.० ४००.० 

जेष्ठ नागररक देिदियन भ्रमण ०.० ५००.० ०.० ५००.० 
     

९. िशक्षत समूह सीमान्तकृत ०.० १०००.० ०.० १०००.० 

२२५२२     
िाप्चा ग्राम स्थापना सञ्चािन सहर्योग (िाप्चा 
लभिेज) ०.० ३००.० ०.० ३००.० 

िाप्चा भवन ममयत संभारका साथै भाषा स ंस्कृलत 
फवकास सम्बशन्ध कार्ययक्रम ०.० ३००.० ०.० ३००.० 

३१११३     
िुसको छाना प्रलतस्थापन कार्ययक्रम ०.० ४००.० ०.० ४००.० 
     

१०. मानव अलधकार तथा िाशन्त कार्यय समूह प्र्याग ०.० ८०६.० १९४.० १०००.० 
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सँगको सहकार्यय 
२२३१३     
नगरपालिका के्षत्रमा सञ्चालित बाि फवकास 
केन्रहरुको व्र्यवस्थापकीर्य सधुारका िालग सामग्री 
फवतरण ०.० ०.० ४४.० ४४.० 

मालसक लभते्त पलत्रकाको प्रकािन तथा फवद्यािर्य 
पररसरको सरसिाईसँग सम्बशन्धत सामग्री 
हस्तान्तरण ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

िैशक्षक सँस्थामा केन्रीत अलतररक्त फक्रर्याकिापका 
िालग सामग्री फवतरण ०.० २००.० ०.० २००.० 

२२५१२     
बािक्िब तथा बाि सञ्जािका प्रलतलनलधहरुको 
क्षमता फवकास तालिम ०.० २१०.० ०.० २१०.० 

२२५२२     
नगर वाि भेिा आर्योजना ०.० ०.० ५०.० ५०.० 

बाि सञ्जािको गठन, पनुगयठन र व्र्यवस्थापन ०.० ४५.० ०.० ४५.० 

बािबालिका िशक्षत कार्ययक्रम अनगुमन खचय ०.० ६०.० ०.० ६०.० 

बािबालिकाको अवस्था फवश्लषेण ०.० २०.० ०.० २०.० 

बािमैत्री कार्ययक्रमबारे नगरपालिका सँगको समन्वर्य 
बैठक ०.० १५.० ०.० १५.० 

बािमैत्री िासन रणनीलतको मध्र्यावलध समीक्षा तथा 
रणनीलतक र्योजना-२०७२ को पनुराविोकन ०.० ०.० १००.० १००.० 

बािसञ्जािको लनर्यलमत बैठक तथा नगर सञ्जाि 
व्र्यवस्थापन ०.० ३६.० ०.० ३६.० 

वाफषयक बिेुफटन "नगर बाि आवाज" को प्रकािन ०.० ७०.० ०.० ७०.० 
     

११.  फवषर्यक्षते्र - कृफष ०.० ४०००.० ०.० ४०००.० 

२२११२     
कृफष सेवा केन्रको सञ्चार खचय ०.० १५.० ०.० १५.० 

२२२१२     
कृफष सेवा केन्रको िालग सवारी इन्धन ०.० २०.० ०.० २०.० 

२२२१३     
कृफष सेवा केन्रको सवारी ममयत ०.० २५.० ०.० २५.० 

२२३११     
कृफष सेवा केन्रको कार्यायिर्य सञ्चािन खचय ०.० २५.० ०.० २५.० 

२२५२२     
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उत्कृि कृषक र बािी प्रलतर्योलगता ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

कृफष कार्ययक्रम अनगुमन खचय ०.० ७५.० ०.० ७५.० 

कृफष चनु ढुवानी अनदुान ०.० २५०.० ०.० २५०.० 

कृफष िामय प्रोत्साहन कार्ययक्रम अनदुान ०.० २००.० ०.० २००.० 

कृफष मेिा प्रदियनी ०.० १००.० ०.० १००.० 

तरकारी बािी पकेट के्षत्र प्रवियन कार्ययक्रम ०.० १००.० ०.० १००.० 

पकेटखेती फवकास कार्ययक्रम ०.० ५००.० ०.० ५००.० 

प्राङ्घाररक खेती प्रणािी तथा वािी फवकास कार्ययक्रम ०.० ५००.० ०.० ५००.० 

भकारो सधुार कार्ययक्रम ०.० २५०.० ०.० २५०.० 

भमी कम्पोि मि उत्पादन अनदुान ५०% ०.० २००.० ०.० २००.० 

माछा भरुा फवतरण कार्ययक्रम ०.० १००.० ०.० १००.० 

लमलनफकट फवतरण ०.० १२०.० ०.० १२०.० 

फवश्व खाद्य ददवस मनाउन े ०.० ७.५ ०.० ७.५ 

२२६१२     
कृफष कार्ययक्रम सञ्चािनको िालग भ्रमण खचय ०.० १००.० ०.० १००.० 

२७२१३     
लनिलु्क फवतरणका िालग औषधी खररद - कृफष ०.० ३००.० ०.० ३००.० 

३११३१     
कृफष औजार फवतरण र र्याशन्त्रकीकरण ५०% 
अनदुान ०.० ४००.० ०.० ४००.० 

च्र्याउ बीउ फवतरण ०.० १००.० ०.० १००.० 

थोपा लसँचाई ५०% अनदुान ०.० १००.० ०.० १००.० 

िििूि लबरुवा फवतरण ०.० ५०.० ०.० ५०.० 

मौरी र्ार फवतरण ५०% अनदुान ०.० २५०.० ०.० २५०.० 

लसल्पोलिन प्िाफिक ५०% अनदुान ०.० १६२.५ ०.० १६२.५ 
     

१२.  फवषर्यक्षते्र -पिसेुवा ०.० १५००.० ०.० १५००.० 

२२११२     
पि ुसेवा केन्रको टेलििोन तथा इन्टरनेट खचय ०.० १५.० ०.० १५.० 

२२२१२     
पि ुसेवा केन्रको िालग सवारी इन्धन ०.० १५.० ०.० १५.० 

२२२१३     
पि ुसेवा केन्रको सवारी ममयत ०.० १५.० ०.० १५.० 

२२३११     
पि ुसेवा केन्रको कार्यायिर्य सञ्चािन खचय ०.० २५.० ०.० २५.० 

२२५२२     
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कुकुर वन्ध्र्याकरण शिफवर ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

पिहुरुको िालग रेफवज भ्र्याशक्सन ०.० २००.० ०.० २००.० 

व्र्यावसाफर्यक पिपंुक्षी िामय प्रोत्साहन ०.० १००.० ०.० १००.० 

२२६११     
पि ुसेवा कार्ययक्रमको अनगुमन खचय ०.० ४०.० ०.० ४०.० 

२२६१२     
पि ुसेवा केन्रको िालग भ्रमण खचय ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

२७२१३     
औषधी खररद लनिलु्क फवतरण ०.० ३००.० ०.० ३००.० 

३११२२     
च्र्यापकटर फवतरण (५०% अनदुान) ०.० २४०.० ०.० २४०.० 

३११३१     
co4 hybrid napier र्ाँसको फवरुवा फवतरण ०.० १५०.० ०.० १५०.० 

जैर्ाँसको बीउ फवतरण ०.० १००.० ०.० १००.० 
     

१३. फवषर्यक्षते्र - शिक्षा ०.० ०.० ४०००.० ४०००.० 

२२५१२     
फवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमलत, सहार्यक शिक्षक एवम ्
सरोकारवािाहरुको क्षमता फवकास अलभमखुीकरण ०.० ०.० २५०.० २५०.० 

शिक्षक तालिम ०.० ०.० ६००.० ६००.० 

२२५२२     
आधारभतू तह (कक्षा ८) परीक्षा, शिक्षक छनौट 
एवम ्अन्र्य परीक्षा सञ्चािन ०.० ०.० २५०.० २५०.० 

करिोक क्र्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वषय 
अध्र्यर्यनका िालग नगरपालिकाबाट हनुे फवद्याथी 
छनौट ०.० ०.० २५.० २५.० 

बाि ददवस र शिक्षा ददवस मनाउन े ०.० ०.० १००.० १००.० 

शिक्षा के्षत्रको कार्ययक्रमहरुको अनगुमन ०.० ०.० ४०.० ४०.० 

िैशक्षक क्र्यािेन्डर लनमायण एवम ्छपाई ०.० ०.० ५०.० ५०.० 

हरेक मफहना फवद्यािर्य स्तरीर्य अलतररक्त 
फक्रर्याकिाप सञ्चािन ०.० ०.० ६००.० ६००.० 

२५३११     
करिोक क्र्याम्पसको गणुस्तर सलुनशितताका िालग 
अनदुान ०.० ०.० ३५०.० ३५०.० 

करिोक क्र्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वषय 
अध्र्यर्यनका िालग नगरपालिकाबाट छनौट हनुे ०.० ०.० ६२५.० ६२५.० 
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वडा कार्यायिर्यतिय को फक्रर्याकिापगत बजेट फवलनर्योजन 
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नश्ल सधुारका िालग कृलत्रम गभायधान कार्ययक्रम २१० 

पिपुन्छी (गाई/भैँसी/भेडा/बाख्रा/वंगरु) तथा पि ुआहार श्रोतकेन्र फवकास सहर्योग १५० 

ब्र्यवसाफर्यक पि ुिामय प्रवियन कार्ययक्रम (गाई/भैँसी/भेडा/बाख्रा/बंगरु) १४० 

पि ुसेवा फवभाग ५९१ 

२११११  
एक गाउँ  एक पि ुप्राफवलधकको तिब भत्ता ५९१ 
  

पि ुस्वास््र्य, रोग अन्वषेण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन कार्ययक्रम ६६ 

२२५२२  
लडशजज सलभयिेन्स तथा ररपोफटयङ, इफपडेलमर्योिोशजकि ररपोफटयङ, आउटबे्रक इन्भेशस्टगेसन ६६ 
  

  १७०३३ 

२११११  
कमयचारीहरुको तिब वापतको  खचय १४९३८ 

२११२१  
कमयचारीहरूको पोषाक भत्ता २६३ 

२११३१  
स्थानीर्य भत्ता ४०० 

२११३२  
महंगी  भत्ता ३३६ 

२११३३  
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अन्र्य स्वास््र्यकमीको फिल्ड भत्ता ११० 

२११३९  
अन्र्य भत्ता ६० 

२२३११  
कार्यायिर्य मसिन्द सामान, पानी, फवजिुी, सञ्चार, र्रभाडा, भ्रमण खचय ८६ 

२२४१९  
पािे, स्वीपर, गाडय, वगैंचे, का.स. आददको सेवा करारमा लिन े ८४० 
  

बाि कल्र्याण कार्ययक्रम ५३ 

२२५२९  
बािक्िव गठन, सञ्चािन तथा लनर्यमन २० 

बािबालिकामालथ हनु ेिारीररक, मानलसक दण्ड सजार्य तथा र्यौनजन्र्य दवु्र्ययवहार 
न्रू्यनीकरण ३३ 
  

मफहिा  फवकास कार्ययक्रम (मफहिा जागलृत कार्ययक्रम समेत) ९६६ 

२११११  
रा.प.अनं.दद्व. फव. तिब ३८१ 

रा.प.अनं.प्रथम फव. तिब ४०३ 

२११३२  
महंगी भत्ता २४ 

२२५१२  
नेततृ्व तथा सँस्थागत फवकास तालिम ५२ 

िैलगंक फहंसा लनवारणमा न्र्याफर्यक सलमलतको क्षमता फवकास तालिम ५० 

२२५२२  
समहु गठन  र पररचािन ५ 

समहु सदस्र्यको अनशुिक्षण ३१ 

२२५२९  
अन्तरायफिर्य मफहिा ददवस २० 
  

माटो परीक्षण तथा सधुार सेवा कार्ययक्रम ४५ 

२२५२२  
कृफष चनु फवतरण ४५ 
  

राफिर्य ग्रामीण तथा नवीकरणीर्य उजाय कार्ययक्रम १७८२ 

२२५२२  
नीलतगत,प्रिासलनक तथा व्र्यवस्थापन खचय ३०० 

३११५१  
बार्योग्र्यास जडान २९४ 
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राफिर्य  स्वास््र्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्र १०० 

२२५२२  
स्वास््र्य प्रवियन (मेरो वषय अलभर्यान, महामारी,  सने ,नसने रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाि 
वातावरण स्वास््र्य आदद)  स्वास््र्य सञ्चार सचेतना कार्ययक्रम १०० 
  

वातावरणीर्य  सरसिाई आर्योजना ३०० 

२२५११  
वातावरण सरसिाई  सम्बन्धी  कार्ययक्रम सञ्चािन गनय  १०० 

३११५१  
सरसिाई सम्बन्धी लनमायण कार्ययहरु २०० 
  

फवद्यािर्य  क्षते्र फवकास कार्ययक्रम-शजल्िा स्तर ५२१३२ 
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उत्कृि लसकाइ उपिव्धी भएका फवद्यािर्यिाइ लसकाइ सदुृढीकरण तथा फवद्यािर्यिाइ 
कार्यय सम्पादनमा आधाररत अनदुान 
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कक्षा १-१० सम्म  अध्र्यर्यनरत फवद्याथीहरुका िालग पाठ्यपसु्तक अनदुान ८९९ 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािन व्र्यवस्थापन खचय १८३ 

गशणत फवज्ञान र अङ्गेजी फवषर्यका िालग फक्रर्याकिापमा आधाररत सामग्री अनदुान १५० 

नमनुा फवद्यािर्य सधुार गरुुर्योजना अनरुुप भौलतक लनमायण  अनदुान १५००० 
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पानी तथा  स्वास््र्य र सरसिाई सफुवधा सफहतको िौचािर्य लनमायण २१०० 

प्रारशम्भक बाि फवकास / पूवय प्राथलमक कक्षाका सहजकतायहरुको पाररश्रलमक ५६१६ 

प्राफवलधक धार सञ्चािन गने फवद्यािर्यका िालग ल्र्याव व्र्यवस्थापन तथा प्रलत फवद्याथी  

िागत  अनदुान १०८० 

माध्र्यलमक फवद्यािर्यमा पसु्तकािर्य स्थापना तथा व्र्यवस्थापन (फिक्सीङ, फकताव खररद, 

तथा इ- पसु्तकािर्य समेत) १९५० 

माध्र्यलमक फवद्यािर्यमा फवज्ञान प्रर्योगिािा अनदुान १३०० 

फवद्यािर्य कमयचारी व्र्यवस्थापन अनदुान (आधारभतू तथा माध्र्यलमक तह) ७३१२ 

फवद्यािर्य  भवन लनमायण (अशर्ल्िो आ.व. को   क्रमागत)  ४ कोठे भवन १८०० 

फवद्यािर्य सञ्चािन  व्र्यवस्थापन  अनदुान ३४०५ 

फविेष शिक्षा सञ्चालित फवद्यािर्यका िालग अनदुान ३२० 
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शिक्षण लसकाइमा सचुना प्रफवलधको प्रर्योग (कम्प्र्यटुर, इन्टरनटे, कनेशक्टलभटी इक्रू्यपमेन्टस 
तथा सामग्री खररद) का िालग अनदुान १३०० 

सामदुाफर्यक फवद्यािर्यका आधारभतू तथा माध्र्यलमक तहमा अध्र्यर्यनरत फवद्याथीहरुका िालग 
फवपन्न िशक्षत हनुे गरी गैरआवासीर्य  छात्रबृशत्त १९४५ 

सामदुाफर्यक फवद्यािर्यमा आधारभतू तथा माध्र्यलमक तहमा अध्र्यर्यनरत फवद्याथीहरुका िालग 
आवािीर्य छात्रबृशत्त १३२० 

सामदुाफर्यक लसकाई केन्र  सञ्चािन अनदुान ६०० 

कक्षा १-१० सम्म अध्र्यर्यनरत फवद्याथीहरुका िालग पाठ्यपसु्तक अनदुान २३०२ 

शिक्षण लसकाइ सामग्री तथा Book Corner व्र्यवस्थापन तथा लसकाईका िालग लनरन्तर 
फवद्याथी  मलु्र्याकंनका िालग प्रलत फवद्याथी िागत अनदुान (कक्षा वािफवकास-१२) १५७३ 

   

संस्कृलत प्रवियन कार्ययक्रम १००० 

३११७१  
फवन्ध्र्यवालसनी मशन्दर जान ेपदमागय लनमायण तथा सधुारको अधरुो कार्यय गने वडा नं. ३ १००० 

   

सबैका  िालग शिक्षा- आधारभतू/माध्र्यलमक तह १५२५०९ 

२११११  
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शिक्षक एवम ् प्राफवलधक धारका प्रशिक्षक तथा सहार्यक प्रशिक्षकका िालग तिब भत्ता 
अनदुान १५२३२२ 

शिक्षकको जगेडा तिव १८७ 

   

समाज कल्र्याण कार्ययक्रम (जेष्ठ नागररक कार्ययक्रम समेत) १३० 

२२५२२  
ज्रे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी सरोकारवािावीच अन्तरफक्रर्या ३५ 

सबै स्थानीर्य तहमा समदुार्यमा आधाररत पनुस्थायपना कार्ययक्रम (लस.फव.आर. लनदेशिका 
अनसुार) सञ्चािन ६६ 

२२५२९  
ज्रे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी ददवसीर्य कार्ययक्रम (अल्जाइमिय चेतना ददवस, ज्रे्यष्ठ नागररक प्रलत 

हनुे दवु्र्ययवहार फवरुिको ददवस, अन्तरायफिर्य ज्रे्यष्ठ नागररक ददवस) २९ 

   

सहकारी  खेती, साना लसचँाई तथा मि बीउ ढुवानी कार्ययक्रम ५४० 

३११५१  
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सामदुाफर्यक तथा कवलुिर्यती वन फवकास कार्ययक्रम २०० 

३११५१  
सामदुाफर्यक वनमा पर्यायपर्ययटन/उद्यम प्रवियन २०० 

   

सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम २०० 

२७१११  
सामाशजक सरुक्षा १२७५०० 

   

कूि जम्मा ३७१२०० 

 

अनसुची – ८ 

प्रदेि सरकारबाट हस्तान्तररत कार्ययक्रमतिय को फक्रर्याकिापगत बजेट फवलनर्योजन 
रकम रू. हजारमा 

लस.नं. कार्ययक्रम/आर्योजनाको नाम 
फवलनर्योजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी फवत्तीर्य 
हस्तान्तरण 

नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

स्थानीर्य 

तह 

१ 

प्रदेि सरकारबाट तोफकएको 
पूबायधार र्योजना सञ्चािन १,००,००     १,००,००   

कुि जम्मा १,००,००     १,००,००   

 

  



 

अनसुची – ९ 

पदालधकारी तथा कमयचारीको सेवा सफुवधा 
 

नगरपावलकाका देहायका पदावधकारीहरु लाई देहाय अनुसारको मावसक भिा सुविधा वनधावरण 

गररएको छ । 

क्र.स. पद मावसक भिा सुविधाको दर कैवफयत 

१ नगर प्रििु ३००००.०   

२ नगर उपप्रििु २५०००.०   

३ वडा अध्र्यक्ष २००००.०   

४ कार्यिपालिका सदस्र्य  १२०००.०   

५ वडा सदस्र्य ५०००.० 
 

नगर प्रमुि तर्ा उपप्रमुिको सवचिालय सञ्चालनका लावग देहायको मावसक सुविधा वनधावरण 

गररएको छ । 

क्र.स. िचव शीिवक 

मावसक भिा  

कैवफयत 
नगर प्रमुि 

नगर 

उपप्रमुि 

१ सञ्चार िचि ४०००.० ३०००.०   

२ िािा िचि ४०००.० ४०००.०   

३ लनर्यलित अनुगिन िचि ८३००.० ६२५०.०   

४ अलतथी सत्कार िचि ४०००.० २५००.०   

५ ििित िचि ५०००.० ३०००.० 
 

६ पानी लविुिी िहशिु १२५०.० ८००.०  

७ पत्रपलत्रका तथा इन्टरनेट िचि २५००.० २५००.०  

लनर्यलित अनुगिन िचि वापतको सलुवधा लिएको आधारिा नगरक्षेत्र लभत्रका र्योिना तथा कार्यििि सञ्चािनको 

अनुगिन कार्यि वापत अनुगिन तथा िूल्र्यांकन िचि भिुानीिा वाधा पने छैन । 

नगरकायवपावलकामा कायवरत प्राविवधक तर्ा सिारी चालक कमवचारीलाई देहाय अनुसारको 

मावसक वफल्ड भिा उपलब्ध गने गराउुँने गरी वनधावरण गररएको छ । वफल्ड भिा प्राप्त गने 

कमवचारीहरुले मावसक स्र्ानीय भिा प्राप्त गने छैनन ्। 

ि.स. पद िालसक भत्ता सुलवधाको दर कैलफर्यत 

१ ईलन्िलनर्यर 4000.0   

२ सब- ईलन्िलनर्यर 3500.0   

३ सवेर्यर 3200.0   

४ अलिन 3000.0   



 

५ अलसष्टणे्ड सव- ईलन्िनीर्यर 3000.0   

६ सवारी चािक 2500.0   

नगरकायवपावलकामा कायवरत कमवचारीलाई देहाय अनुसारको मावसक स्र्ानीय भिा उपलब्ध गने 

गराउने गरी वनधावरण गररएको छ । 

ि.स. पद िालसक भत्ता सुलवधाको दर कैलफर्यत 

१ प्रििु प्रशासकीर्य अलधकृत 10000.0   

२ शािा अलधकृत वा सो सरह 4000.0   

३ नार्यब सुब्बा वा सो सरह 3200.0   

४ िररदार वा सो सरह 3000.0   

५ तेश्रो तह 2500.0   

६ कार्याििर्य सहर्योगी 1500.0   

नगर कायवपावलका तर्ा िडा सवमवतको बैठकका सहभागीहरुलाई उपलब्ध गराउने भिाको दर 

देहाय अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

१ 
वडा सलिलतको बैठकिा बहािवािा वडा अध्र्यक्ष, वडा सदस्र्यहरु र वडा सलचव बैठकिा 

सहभागी भएिा िात्र प्रलत बैठक बैठक भत्ता रू. १०००।०० (अक्षरेपी एक हिार) िात्र । 

२ 

कार्यिपालिकाको बैठकिा बहािवािा नगर प्रििु, नगर उपप्रििु वडा अध्र्यक्षहरु, 

कार्यिपालिका सदस्र्यहरु र कार्यिपालिका सलचव बैठकिा सहभागी भएिा िात्र प्रलत बैठक बैठक 

भत्ता रू. १०००।०० (अक्षरेपी एक हिार) र प्रलत लदन  िािा िाना िचि रु. ५००।०० 

(अक्षरेपी पाूँच सर्य) िात्र । वैठक व्र्यवस्थापनका िालग बढीिा २ िना कििचारीिाई बैठक भत्ता  

प्रलत बैठक रु ७००।०० िात्र । 
 

नगर सभाको बैठकका सहभागीहरुलाई पेश भएकै वमवतबाट लागु ह ने गरी उपलब्ध गराउने 

भिाको दर देहाय अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

१.  नगर सभाको बैठकिा सहभागी नगर प्रिुि, उपप्रििु िगार्यत नगर सभाका सदस्र्यहरुिाई प्रलत बैठक 

रु. १०००।०० (अक्षरेपी एक हिार) िात्र बैठक भत्ता,  प्रलत लदन िाना िािा िचि रु. ५००।०० 

(अक्षरेपी पाूँच सर्य) िात्र र  देहार्य अनुसारको  वास िचि तथा वडाबाट नगरपालिका कार्याििर्य सम्ि 

आवतिावतको िालग र्यातार्यात िचि को दरको लववरण:- 

  



 

 

वडा न ं र्यातार्यात िचि रु. िा वास िचि (वास वस्नु परेको अवस्थािा िात्र) प्रलत वास रु. 

१ ५००.० ६००.० 

२ ३५०.० ६००.० 

३ २५०.० ६००.० 

४ २५०.० ६००.० 

५ ३००.० ६००.० 

६ २५०.० ०.० 

७ २५०.० ०.० 

८ २००.० ०.० 

९ १५०.० ०.० 

१० १००.० ०.० 

११ १५०.० ०.० 

१२ २००.० ०.० 

१३ ३००.० ६००.० 

१४ ४००.० ६००.० 

२.  नगर सभाको प्रलत बैठक सञ्चािन िा सहर्योग गने कििचारी देहार्य बनोलिि रहने छन् । पेश भएकै 

लिलतबाट िागु हुने गरर  लनिहरूिे पाूँउने भत्ता सुलवधा लनम्नानुसार हुनेछ । 

ि.स. लववरण 
भत्ता को लकसीि 

बैठक भत्ता प्रलत बैठक िाना िािा प्रलत लदन 

१ नगर सभाका सचीब (कार्यिकारी अलधकृत) १०००.० ५००.० 

२ अलधकृत स़्तरको कििचारी -१ िना ७००.० ५००.० 

३ नार्यब सूब्बा वस सोसरह - २ िना ५००.० ५००.० 

४ िररदा वस सोसरह - २ िना ५००.० ५००.० 

५ कार्यििर्य सहहर्योलग २ िना ३००.० ५००.० 

३.  नगर सभाको तर्यारीका िालग बस्ने सलिलतका बैठकिा सहभागी सदस्र्यहरूिाई प्रलत बैठक (प्रत्र्येक 

सलिलतका िालग दईु वटा सम्ि िात्र बैठकको) बैठक भत्ता रू. १०००.०० र िािा िचि रु २००.०० 

उपिब्ध गराईने । 

४.   नगर सभाको तर्यारीिा संिग्न कििचारीहरुिाई दैलनक िािा िाना िचि वापत बलढिा १० िनािाई बलढिा ७ 

लदन सम्ि प्रलत लदन प्रलत व्र्यलि रु. ९००.०० का दरि ेपेश भएकै लिलत बाट िागु हुने गरर उपिव्ध गराइनछे । 

 नगर कायवपावलकाबाट संचावलत योिना तर्ा कायवक्रमको अनुगमन मूल्यांकन कायव गरेिापत 

अनुगमन सवमवतका पदावधकारी तर्ा सदस्यलाई यातायात िचव बाहेक देहायको अनुगमन 

मूल्यांकन िचव वनधावरण गररएको छ । 

ि.सं. लववरण नगर स्तरीर्य अनुगिन सलिलत  वडा स्तरीर्य अनुगिन 



 

सलिलत  

१ िाना िचि २५०.० २५०.० 

२ लचर्या िािा िचि १५०.० १५०.० 

३ दैलनक भत्ता १०००.० ७००.० 

 

 

अनसूुची – १० 

कार्ययक्रम सञ्चािन खचयको मापदण्ड 

 
(क) नगर कायवपावलकाका लावग देहायको आन्तररक िमता विकास तावलम तर्ा गोष्ठी 

सञ्चालनको िचव मापदण्ड देहाय अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

क्र.स. िचव िेत्र इकाई दर रु. सीमा 

१ स्रोत व्र्यलिको पाररश्रलिक 

कार्याििर्य बालहरबाट  

प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा  

१५००।– स्रोत सािग्री रु. 

५००।– सलहत 

२ स्रोत व्र्यलिको पाररश्रलिक 

कार्याििर्यबाट 

प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा 

१२००।– स्रोत सािग्री रु. 

३००।– सलहत 

३ कार्यििि संर्योिक प्रलत कार्यििि 

प्रलतलदन 

७५०।– एक कार्यििििा एक 

िना िात्र  

४ कार्यिकिि सह संर्योिक प्रलत कार्यििि 

प्रलतलदन 

५००।– एक कार्यििििा एक 

िना िात्र 

५ कार्याििर्य सहर्योगी प्रलत कार्यििि 

प्रलतलदन 

२००।– एक कार्यििििा एक 

िना िात्र 

६ िािा िचि प्रलत व्र्यलि 

प्रलतलदन 

१५०।– लदनको एक पटक 

७ िाना िचि प्रलतव्र्यलि प्रलतलदन २५०।– लदनको प्रलतछाक 

८ लचर्या िचि प्रलत व्र्यलि ४०।– लदनको २ पटक सम्ि 

९ सहभागी स्टेशनरी प्रलत व्र्यलि प्रलत 

तालिि 

१५०।– डटपेन, कापी अन्र्य 

१० तालिि स्टेशनरी प्रलत तालिि ३०००।– िाकि र बोडि पेन आलद 

११ आवासीर्य तालिि गदाि प्रलत 

सहभागी तथा सहिकताि 

प्रलत व्र्यलि 

प्रलतलदन 

१५००।– िान बस्न सलहत 

१२ उद ्घाटन िचि प्रलत तालिि ३०००।–  

१३ सिापन िचि प्रलत तालिि ३०००।–  

१४ प्रलतवेदन िेिन नेपािी प्रलत तालिि १०००।– १ िनािात्र 



 

 

(ि) नगर कायवपावलका आफैले सञ्चालन गने अन्तवक्रव या, गोष्ठी र उपभोिा सवमवतलाई प्रदान 

गररने तावलम/अनुवशिण/प्रवशिण अन्तवक्रव या कायवक्रममा गररने िचव मापदण्ड देहाय 

अनुसार वनधावरण गररएको छ । 

 

क्र.स. िचव िेत्र इकाई दर रु. सीमा 

१ बाह्य श्रोतव्र्यलि  प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा 

 

 क) पाररश्रलिक  प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा 

प्रलत व्र्यलि प्रलतलदन स्रोत सािग्री सलहत 

 ि) आवास िचि प्रलत व्र्यलि प्रलतलदन  आवास र िाना 

 ग) र्यातार्यात िचि  प्रलत कक्षा डेढ घण्टा प्रचलित भाडादर 

अनुसार 

 स्रोत व्र्यलिको पाररश्रलिक कार्याििर्य 

लभत्र स्रोत व्र्यलि 

प्रलत कक्षा डेढ घण्टा प्रलत व्र्यलि प्रलत लदन स्रोत सािग्री सलहत 

२ िािा िचि प्रलत व्र्यलि प्रलत लदन प्रलत तालिि प्रलत 

व्र्यलि 

लदनको एक पटक िात्र 

३ सहभागी स्टेसनरी प्रलत तालिि प्रलत 

व्र्यलि 

प्रलतलदन डटपेन, कापी र अन्र्य 

४ कार्यििि संर्योिक प्रलतलदन प्रलत तालिि एक कार्यििि 

५ तालिि स्टेसनरी प्रलत तालिि प्रलत व्र्यलि प्रलत छाक िाकि र, बोडि पेन आलद 

६ िाना िचि प्रलत व्र्यलि प्रलत 

छाक 

प्रलत व्र्यलि  लदनको दुई पटक 

७ लचर्या िचि प्रलत व्र्यलि  प्रलत व्र्यलि प्रलत रात लदनको दुई पटक 

८ आवाशीर्य तालिि गदाि प्रलत 

सहभागी िचि 

प्रलत व्र्यलि प्रलत रात प्रलत तालिि िान बस्न सलहत 

९ उद ्घाटन िचि प्रलत तालिि प्रलत तालिि  

१० सिापन प्रलत तालिि प्रलत कार्यििि  

११ प्रलतवेदन िेिन प्रलत कार्यििि  एक कार्यििि 

१२ र्यातार्यात िचि     

१३ क) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका 

सहभागीिाई  

 प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा 

 

 ि) नगरवालहरका सहभागीिाई प्रलत कक्षा प्रलत डेढ 

घण्टा 

प्रलत व्र्यलि प्रलतलदन  

 

अनसूुची ११ 

नगरपालिकाको कमयचारी दरवन्दी फववरण 

 



 

शे्रणी/पद अप्राफवलधक प्राफवलधक जम्मा कैफिर्यत 
शे्रणी फवफहन २९  २९  

अशग्न  लनर्यन्त्रक ४  ४  
कार्यायिर्य सहर्योगी 19  19  

जमदार -दमकि 1  1  

दमकि चािक 1  1  

हिकुा सवारी चािक 3  3  

ह्याभी सवारी चािक १  १  
सहार्यक चौथो वा सो सरह ५६ 15 ६२  

अलसिेण्ट सव इशञ्जलनर्यर  15 15  

कार्यायिर्य सहार्यक 2८  2८  

वडा सशचव 5  5  

सह-िेखापाि 1  1  

सहार्यक कम्प्र्यटुर अपरेटर 14  14  

सामदुाफर्यक सहजकताय ८  ८  
सहार्यक पाचँौ वा सो सरह 21 4 25  

कम्प्र्यटुर अपरेटर 2  2  

कार्यायिर्य सहार्यक 8  8  

िेखापाि 2  2  

वडा सशचव 9  9  

सभेर्यर  1 1  

सव इशञ्जलनर्यर  3 3  

अलधकृत छैटौ/ रा.प. ततृीर्य 10 3 13  

आिेप अलधकृत 1  1  

इशञ्जलनर्यर आफकय टेक्ट  1 1  

इशञ्जलनर्यर लसलभि  2 2  

कानून अलधकृत 1  1  

ज.स्वा. अलधकृत 1  1  

िेखा अलधकृत 1  1  

वजार लनररक्षण अलधकृत 1  1  

िाखा अलधकृत 5  5  

अलधकृत सातौ/रा.प. ततृीर्य 3  3  

आिेप अलधकृत 1  1  

उद्योग अलधकृत 1  1  



 

शे्रणी/पद अप्राफवलधक प्राफवलधक जम्मा कैफिर्यत 
व.म.फव.अ./म.फव.अ./ज.स्वा.अ. 1  1  

रा.प. दद्वतीर्य 1 1 2  

प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत 1  1  

लस. लड. ई.  1 1  

जम्मा १०७ २४ १३१  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम 
(सञ्चािन कार्ययफवलध) ऐन, २०७५ 

नगरसभाबाट पाररत लमलत:-२०७५/०३/१६ 
 प्रमाणीकरण लमलत:-२०७५/०३/२२ 

प्रस्तावना: अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग स्थानीर्य तहमा सामाशजक 
सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन कार्ययफवलध सम्बन्धमा  आवश्र्यक व्र्यवस्था गनय वाञ्छनीर्य 
भएकािे, सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 
प्रारशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस कार्ययफवलधको नाम “अनाथ तथा 
जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम (सञ्चािन 
कार्ययफवलध) ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) र्यो कार्ययफवलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२.  पररभाषा : फवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस ऐनमा,- 

(क)  “अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिका” भन्नािे १८ वषय उमेर परुा 
नभएका दिा १२ बमोशजमका िाभग्राही बािबालिका 
सम्झनपुछय। 

(ख) "प्रमखु" भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु भन्ने सम्झनपुछय । 
(ग)  “अलभिेख” भन्नािे दिा २२ बमोशजम तर्यार गररएको अलभिेख 

सम्झनपुछय ।  
(र्)  “कार्ययपालिका” भन्नािे नगर कार्ययपालिका सम्झनपुछय । 
(ङ)  “कोष” भन्नािे अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग 

सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन गनय र्यसै कार्ययफवलधद्वारा 
स्थापना हनुे अक्षर्य कोष सम्झनपुछय। 

(च) “प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत”  भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु 
प्रिासकीर्य अलधकृत सम्झनपुछय। 

(छ)  "वडा कार्यायिर्य" भन्नािे नगरपालिकाको वडा कार्ययिर्य भन्ने 
सम्झनपुछय । 

(ज)  “िाखा”  भन्नािे सामाशजक सरुक्षा हेने िाखा सम्झनपुछय ।  



 

(झ)  “सलमलत”  भन्नािे कार्ययपालिकामा गदठत सामाशजक फवकास सलमलत 
सम्झनपुछय। 

(ञ)  “सञ्चािक सलमलत”  भन्नािे दिा ६ बमोशजम गदठत कोष 
व्र्यवस्थापन तथा संचािक सलमलत सम्झनपुछय ।  

(ट)  "स्थानीर्य तह" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका भन्ने सम्झनपुछय । 
(ठ) “स्थानीर्य स्तर” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र 

सम्झनपुछय । 
(ड)  “स्थानीर्य बाि अलधकार सलमलत”  भन्नािे प्रचलित कानून बमोशजम 

स्थानीर्य स्तरमा बाि अलधकार सम्वियनको िालग गदठत सलमलत 
सम्झनपुछय ।  

३.  उद्दशे्र्य : र्यस ऐनको उद्देश्र्य देहार्य बमोशजम हनुेछ :- 
(क) अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग नगरपालिकामा 

सामशजक सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन गनय स्थापना हनुे वा भएको 
कोषिाई लनर्यमन गने ।  

(ख) सञ्चािनमा रहेका अक्षषर्य कोषवाट प्राप्त आम्दानी समेतको आधारमा 
सामाशजक सरुक्षा आवश्र्यक देशखएका अनाथ तथा जोशखम र्यकु्त 
बािबालिकाको पफहचान गरी उनीहरुिाई नगद प्रवाह गने 
व्र्यवस्था लमिाउने ।  

पररच्छेद-२ 
कोष स्थापना तथा सञ्चािन 

४. अनमुलत ददने : (१) नगरपालिका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त 
बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत 
लिन चाहने व्र्यशक्त वा संस्थािे कार्ययपालिका समक्ष अनमुलतको िालग 
लनवेदन ददनपुनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम अनमुलत माग गने व्र्यशक्त वा 
संस्थािाइय कार्ययपालिकािे कार्ययक्रम तथा सोमा हनुे खचय रकम नगर को 
वाफषयक बजेटमा उल्िेख हनुे र उक्त रकम दिा ५ बमोशजमको कोष 
मािय त खचय हनुेगरी कार्ययक्रम सञ्चािन गनय अनमुलत ददन सक्नेछ । 



 

(३) र्यस दिामा अन्र्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकारको सहमलत वा अनमुलत अथवा नेपाि 
सरकार वा प्रदेि सरकारको नीलत अन्तगयत सञ्चालित हनुे अनाथ तथा 
जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम संचािन 
भइरहेको हकमा र्यो ऐनको व्र्यवस्था िागू हनु ेछैन । 

 
५. कोष स्थापना : (१) कार्ययपालिकािे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनाथ तथा 

जोशखमर्यकु्त बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन 
गने गैरसरकारी संर् संस्था तथा अन्र्य लनकार्यिे अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त 
बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रममा खचय गनय वा कोषको 
मूिधनमा र्योगदान गने गरर रकम दाशखिा गनयको िालग एक अनाथ 
तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम 
सञ्चािन कोष स्थापना गनेछ । 

 (२) कोषमा स्थानीर्य तहिे अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त 
बािबालिकाको िालग सामाशजक सरुक्षा प्रदान गने गरीबी  न्रू्यलनकरणका 
िालग फवलनर्योजन गररएको रकम पलन दाशखि गनय सफकनेछ ।  

(३) नगरपालिका क्षेत्रमा कोषमा दाशखिा रकम बाहेक अन्र्य 
स्रोतबाट खचय गनेगरी कुनै संस्थािाइय अनमुलत वा सहमलत ददइने छैन । 

६. कोष सञ्चािन व्र्यवस्था : (१) कोषको सञ्चािनको िालग देहार्य 
बमोशजमको एक कोष व्र्यवस्थापन तथा सञ्चािक सलमलत रहनेछ : 
(क) नगर कार्ययपालिकाबाट मनोलनत कार्ययपालिकाको एक जना 

मफहिा सदस्र्य,   -संर्योजक 
(ख) स्थानीर्य स्तरमा कार्ययरत बािबालिकाहरु संग सम्बशन्धत 

गैरसरकारी     संस्था वा स्थानीर्य बािसंरक्षण सलमलतका 
अध्र्यक्षहरु मध्रे्यबाट समाशजक फवकास सलमलतबाट  मनोलनत 
एक जना प्रलतलनलध            -सदस्र्य 

(ग) स्थानीर्यस्तरमा सञ्चालित सावयजलनक वा सामदुाफर्यक माध्र्यलमक 
फवद्यािर्यहरुका प्रधानाध्र्यापकहरु मध्रे्यबाट समाशजक फवकास 
सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलध  -सदस्र्य                     



 

(र्) स्थानीर्य स्तरमा संचालित सहकारी संस्थाहरुका अध्र्यक्षहरु 
मध्रे्यवाट समाशजक फवकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना 
प्रलतलनलध     -सदस्र्य                                        

(ङ) स्थानीर्यस्तरमा कार्ययरत स्वास््र्य सस्थासंग सम्बशन्धत कमयचारी 
वा मफहिा स्वास््र्य स्वरं्यम सेवकहरु मध्रे्यवाट समाशजक 
फवकास सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलध -सदस्र्य 

(च) कोषमा र्योगदान गने दाताहरु मध्रे्यबाट समाशजक फवकास 
सलमलतबाट मनोलनत एक जना प्रलतलनलध          -सदस्र्य 

(छ) स्थानीर्य बाि क्िवहरू मध्रे्यबाट समाशजक फवकास सलमलतबाट 
मनोलनत  एक जना प्रलतलनलध  -सदस्र्य 

(ज)   सामाशजक फवकास िाखाका एकजना कमयचारी   -सदस्र्य-सशचव  
तर सामाशजक फवकास सलमलत गठन भईनसकेको अवस्थामा 
नगर कार्ययपालिकािे सदस्र्य तोक्न ुपनेछ । 

(२) सलमलतका सदस्र्यहरूको कार्यायवलध तीन वषयको हनुेछ। 
(३) उपदिा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोषमा कुनै 
रकम दाशखिा गदाय भएको सम्झौतािे सञ्चािक सलमलतमा कुनै 
प्रलतलनलधत्व गराउनपुने भएमा सो रकमसँग सम्बशन्धत खचयको लनणयर्य गदाय 
सम्झौता बमोशजमको प्रलतलनलधत्व गराउन बाधा पनेछैन । 

७. अक्षर्य कोष खडा गने : (१) कोषिे  जम्मा गने गरी प्राप्त हनुे रकम  
मध्रे्य अक्षर्यकोषका िालग प्राप्त हनुे सबै र अन्र्य मध्रे्य पच्चीस प्रलतित 
रकम अक्षर्य कोषको रूपमा राख्नपुनेछ । 

  (२) उपदिा (१) बमोशजमको रकमको ब्र्याज वापत प्राप्त हनुे 
रकम बाहेक अक्षर्य कोषको रूपमा रहेको रकम कुनै पलन कार्ययमा खचय 
गनयपाइनेछैन । 

८. ितय बमोशजम खचय गने : कोषमा रकम दाशखिा गदाय कुनै लनधायररत 
कार्ययक्रम वा कुनै कार्ययक्रममा लनधायररत प्रफक्रर्याबाट खचय गने सहमलत 
बमोशजम दाशखिा भएको रकम खचय गदाय सञ्चािक सलमलतको सहमलत 
बमोशजम खचय गनुयपनेछ । 



 

९.  कोषको रकम खचय गनय नपाइने :देहार्य बमोशजमको कार्ययमा कोषको रकम 
खचय गनय पाइनेछैन : (क) तालिम, गोष्ठी, भ्रमण वा सो प्रकृलतको अन्र्य 
कार्यय, 

(ख) मसिन्द, छपाइ, पत्रपलत्रका, फवज्ञापन वा सो प्रकृलतको अन्र्य कार्यय । 
१०.  कोषमा रकम दाशखि गनयसक्न े : (१) नगरपालिकािे अनाथ तथा 

जोशखममा रहेका बािबालिकाको संरक्षण, सरुक्षा तथा सबिीकरणमा 
वाफषयक बजेट मािय त तोफकएको रकम कोषमा दाशखि गरी कोष मािय त 
खचय गनयसक्नेछ । 

(२) नगरपालिका क्षेत्रमा कार्ययक्रमको िालग खचय हनुे सबै प्रकारका रकम कोषमा 
दाशखिा हनुे व्र्यवस्था कार्ययपालिकािे लमिाउनेछ । 

पररच्छेद-३ 
कोषको रकम खचय गने प्रफक्रर्या 

११. खचय ब्र्यवस्थापन : कोषको रकम देहार्य बमोशजमको कार्ययक्रमहरूमा खचय 
गनय सफकनेछ :- 

(क)   िशक्षत समूहिाइय ददईने नगद अनदुान, 
(ख) िशक्षत समूहिाइय लनशित अवलधको सहर्योगाथय ददइने 

आवलधक अनदुान, 

(ग) िशक्षत समूहिाइय आवश्र्यकता अनसुार फवपद समेतमा 
सहर्योग गनय ददईने   फविेष अनदुान, 

(र्)  कुनै दातािे कुनै बािबालिका िालग तोकेर ददएको सितय 
अनदुान । 

१२.  िाभग्राही समूह : दिा ११ बमोशजमको कार्ययक्रम देहार्य बमोशजमको 
िाभग्राही बािबालिकाको िालग सञ्चािन गनुयपनेछ :- 
(क)  आमा बाब ु दबैुको मतृ्र्य ु भएको, कोही पलन आिन्त नभई 

अरुको िरणमा बसेका बािबालिका,  
(ख) आमा बाब ु दबैुको  मतृ्र्य ु भई आिै र्रमिुी भएका 

बािबालिका, 
(ग) आमा बाब ु दबैुको मतृ्र्य ु भई आिन्तको (पररवारका अन्र्य 

सदस्र्यको) रेखदेखमा रहेका बािबालिका, 



 

(र्) आमा बाब ु दबैु मानलसक रोगी, बेपत्ता, पूणय अपाङ्गता भई 
उनीहरुबाट उशचत संरक्षण पाउन नसकेका बािबालिका, 

(ङ)  आमा वा बाब ुकुनै एकको मतृ्र्य,ु बेपत्ता, दोश्रो फववाह गरी टाढा 
बसेको,बौदद्दक वा इन्रीर्य सम्बन्धी ददर्यकालिन अिक्तता 
भएका, बाबकुो पफहचान नभएको वा पूणय अपाङ्गता भई एकि 
अलभभावकसँग बलसरहेका बािबालिका । 

(च) आटनो सम्पशत्त नभएको, स्र्याहार ससुार गने पररवारको सदस्र्य वा 
संरक्षक नभएको बािबालिका । 

१३. नगद अनदुानको दर : िाभग्राहीिाइय नगद अनदुान ददँदा प्रलत मफहना 
कार्ययपालिकािे तोकेको रकममा नर्टने गरी ददनपुनेछ । 

१४. सावयजलनक सूचना गनुयपने : (१) प्रत्रे्यक वषय अनसूुची-१ बमोशजमको 
ढाँचामा कार्ययतालिका सफहत सावयजलनक सूचना गरी िशक्षत 
बािबालिकाको िालग ददइने अनदुानको प्रफक्रर्या सरुु गनुय पनेछ ।  

(२) सूचना प्रकािन गदाय वडा कार्यायिर्य, फवद्यािर्य, स्वास््र्य 
संस्था बािबालिकासँग काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका 
कार्यायिर्यहरुमा सूचना टाँस्न ुपनेछ ।      

१५.  आवेदन गनुयपने : (१) आवेदन आव्हानको िालग सावयजलनक सूचना 
प्रकाशित गनुयपनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम सावयजलनक सूचना प्रकाशित गदाय र आवेदन 
िारम फवतरण गदाय नगरपालिकामा कार्ययक्षेत्र रहेका सङ्घ संस्था, बाि 
अलधकार सलमलत, बाि समूहको सहर्योग लिन सफकनेछ । 

(३) उपदिा (१) बमोशजम सूचना प्रकािन गरेको पन्र ददनलभत्र अनसूुची-२ 
बमोशजमको ढाँचामा आवेदन ददन ुपनेछ । 

(४) उपदिा (१) बमोशजमको आवेदनसाथ देहार्यका कागजात संिग्न 
गनुयपनेछ :- 
(क) बािबालिकाको जन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिफप, 
(ख) अलभभावक हनुेहरुिे अलभभावकको नागररकताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिफप, 



 

(ग) बाब୵ुआमाको मतृ्र्य ुभएको अवस्थामा मतृ्र्य ुदतायको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिफप, 

(र्) अलभभावक पूणय अपाङ्गता भएमा अपाङ्गता काडयको प्रलतलिफप, 
(ङ) बाबआुमा बेपत्ता भएको, मानलसक रोगी भएको सन्दभयमा प्रमाण 

खलु्ने कागजात । 
१६.  िाभग्राहीिाई ददइने रकमको लनधायरण, िाभग्राहीको संख्र्या 

लनधायरण, छनौटको िालग प्राथलमकता  र छनौटको प्रफक्रर्या : 
(१) िाभग्राहीिाई फवतरण गने अनदुान रकम देहार्य बमोशजम 
लनधायरण गनयपनेछ :- 

(क)  अशर्ल्िो वषयको िेखा फववरणमा खिेुको कोषको रकमवाट प्राप्त 
व्र्याज¸ कुनै दाता वा लनकार्यवाट िशक्षत बािबालिकािाई 
फवतरण गनयभलन ददइएको रकम जोडेर िाभग्राहीिाई फवतरण 
गने जम्मा अनदुान रकमको तर्य गने, 

(ख)  खण्ड (क) अनसुार रकम गणना गदाय र्यस अशर्को वषयमा 
सम्झौता भएका िाभग्राहीिाई ददन ु पने रकम र्टाई फवतरण 
गने रकमको तर्य गने, 

(ग)  कुनै दातावाट लनधायररत दर बमोशजम लनशित अवलधकोिालग 
अनदुान ददने गरी रकम प्राप्त भएमा त्र्यस्ता िाभग्राहीको िालग 
प्राप्त रकम छुटै्ट फविेष अनदुान उपिीषयकमा रकम उल्िेख गने, 

(र्)  तर खण्ड (ग) बमोशजम रकम प्राप्त गदाय दिा १३ बमोशजमको 
दरमा कम्तीमा एक वषयभन्दा कम समर्यको िालग रकम 
स्वीकार गनय पाईने छैन । र्यस दिामा तोफकएभन्दा कम रकम 
अक्षर्य कोषमा भने जम्मा गनय सफकने ।     

(२) िाभग्राहीको सङ्ख्र्या लनधायरण देहार्य बमोशजम गनुय पनेछ :- 
(क) दिा १३ मा तोफकएको दरिाई बाह्र मफहनािे गणुन गरेर दिा 

१६.१(ख)बाट प्राप्त रकमिाई भाग गरी िाभग्राहीको सङ्ख्र्या 
लनधायरण गनय पने। 



 

(ख)  तर दिा १६.१ को िालग िाभग्राहीको िालग दाताबाट अनदुान 
रकम प्राप्त भएकािाई छुटै्ट उपिीषयकमा राखी िाभग्राहीको 
सङ्ख्र्या एफकन गने । 

(३) िाभग्राहीको छनौटको प्राथलमफकता देहार्य बमोशजम हनुेछ :-   
 

 
आवेदकको प्रकार प्राथलमकी

करण 

थप प्राथलमकीकरण 

१ आमाबाब ु दवैु गमुाई अरुको िरणमा 
रहेका बिबालिका 

पफहिो एकै प्रकारका 
आवेदकहरू 
मध्रे्यबाट छनौट गनुय 
परेमा लनम्नानसुार 
बािबालिकािाई 
प्रथलमकीकरण गनुय 
पनेछ :- 
(क) हाि बाि 
श्रलमकको रूपमा 
काम गरररहेका 
बािबालिका 
(ख)फवद्यािर्य बाफहर 
रहेका बािबालिका 
(ग)आटनो सम्पलत 
नभएका 
बािबालिका  

२ आमाबाब ुदवैु गमुाई आिै र्रमूिी भएका 
बािबालिका आमाबाब ु दवैु वेपत्ता भएका 
बािबालिका 

दोस्रो 

३ आमाबाब ु दवैु गमुाई आिन्तको 
रेखदेखमा रहेका बािबालिका 

तेस्रो 

४ आमाबाब ुदवैु मानलसक रोगी, वेपत्ता, पूणय 
अपाङ्गता भई उशचत संरक्षण पाउन 
नसकेका बािबालिका 

चौथो 

५ आमाबाबमुध्रे्य कुनै एकको मतृ्र्य,ु बेपत्ता, 
दोस्रो फववाह गरी छुटै्ट बसेको, मानलसक 
रोगी, बाबकुो पफहचान नभएको वा पूणय 
अपाङ्गता भई एकि अलभभावकसँग 
बलसरहेका बािबालिका 

पाँचौँ 

 (४) उपदिा (३) बमोशजमको प्राथलमकीकरण गरी छनौट भएका 
बािबालिकाहरुको नामाविी सम्बशन्धत स्थानीर्य तहिे सावयजलनक 
सूचनाद्वारा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(५)  छनौट सम्बन्धी जानकारी सम्बशन्धत बािबालिका, उनीहरुका अलभभावक 
र अध्र्यर्यन गरररहेको फवद्यािर्यिाई पत्र मािय त वा अन्र्य सञ्चार 
माध्र्यमद्वारा गररनेछ । 



 

१७.  सम्झौता गरी पररचर्यपत्र ददन ु पने : (१) दिा १६ बमोशजम छनौट 
भएका बािबालिकाहरुिाई सहर्योग प्रदान गनुय अशर् उनीहरुका बाब ु
आमा वा अलभभावक वा स्वरं्य बािबालिकासँग अनसूुची-३ बमोशजमको 
ढाँचामा सम्झौता गनुय पनेछ । 

(२) सम्झौताको समर्यमा छनौट भएका बािबालिका, उनीहरुको बाब ुआमा 
वा अलभभावकिाई र्यसबाट पने असर तथा प्रभावका बारेमा जानकारी 
एवम ्परामिय गररनेछ । 

(३) उपदिा (१) बमोशजम सम्झौता गररएका आमा बवुा वा अलभभावक वा 
स्वरं्य बािबालिकािाई अनसूुची-४ बमोशजमको ढाँचामा पररचर्य पत्र ददन ु
पनेछ ।  

पररच्छेद ४ 
अनदुान रकमको फवतरण¸ रोक्का तथा उपर्योग 

१८.  रकम फवतरण र उपर्योगः (१) अनदुान रकम चौमालसक रुपमा फवतरण 
गनुय पनेछ ।  

(२) अनदुान रकम बािबालिकाको अलभभावकिाई ददन ु पनेछ । र्यदद 
बािबालिका आिैं  र्रमूिी भएको अवस्थामा भने सम्बशन्धत 
बािबालिकािाई नै ददन सफकनेछ ।  

(३) उपदिा (१) बमोशजमको रकमको फवतरण गदाय सबै 
सरोकारबािाहरुिाई समेटेर कुनै समारोह भएको अवसर पारेर भत्ता 
फवतरण गनय सफकनेछ वा नेपाि सरकारिे सामाशजक सरुक्षा भत्ता 
फवतरण गने समर्यमा फवतरण गनय बाधा पने छैन ।  

(४) अनदुान रकमको उपर्योग िाभाशन्वत वगयका अलभभावकिे 
बािबालिकाको फहतमा (जस्तै शिक्षा, ,स्वास््र्य, खाना, कपडा, आदद) 
प्रर्योग गनुयपनेछ । 

१९.   िगत कट्टा हनुे अवस्थाहरू : देहार्यको  अवस्थामा  िाभग्राहीहरूको नाम 
र्यस नगरपालिकाको अलभिेखबाट कट्टा गररनेछ :- 
(क)  लनज बसाइँ सरी गएमा, 
(ख)  लनजिे अन्र्य व्र्यशक्त वा संर् संस्थाबाट र्यस कार्ययक्रमबाट भन्दा 

बढी सहर्योग प्राप्त गरेमा, 



 

(ग) लनजिे उच्च माध्र्यलमक तह पूरा गरेमा वा अठार वषय पूरा भएमा, 
(र्) लनजको बाि फववाह भएमा, 
(ङ) लनजको मतृ्र्य ुभएमा । 
(च) स्वरं्य नाबािकिे आिँूिे पाउने अनदुान रकम नलिने भलन स्व 

र्ोषणा गरेमा । 
पररच्छेद ५ 

अनगुमन¸ िेखा प्रलतवेदन तथा अलभिेशखकरण 
 
२०.  अनगुमन तथा प्रलतवेदन : (१) कार्ययक्रमको वाफषयक प्रलतवेदन जेष्ठ 

मफहनामा तर्यार गरी कार्ययपालिकाको सामाशजक फवकास हेने सलमलतमा पेस 
गनुय पनेछ।  
(२) प्रलतवेदनको ढाँचा सलमलतिे तोफकददए बमोशजम हनुेछ । 
(३) र्यस ऐन बमोशजम कार्यायन्वर्यन हनुे कार्ययक्रमको अनगुमन सलमलतिे 

गनेछ ।  
(४) अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग र्यस ऐन बमोशजमको 

कार्ययक्रम सञ्चािन भए नभएको अनगुमन गनय सामाशजक िाखा वा 
कुनै सलमलतको सदस्र्यको संर्योजकत्वमा अनगुमन टोिी बनाई 
प्रलतवेदन तर्यार गराउन बाधा पनेछैन । 

(५) सलमलतिे स्थिगत अध्र्यर्यन गरी उद्देश्र्य अनरुुप काम भए नभएको 
हेरी नभएको पाएमा अनदुान रकम रोक्का गनय लनदेिन ददन सक्नेछ।  

(६) अनगुमन गदाय सञ्चािक सलमलतिे गरेका काम कावायही समेत हेरी 
प्रफक्रर्या पूरा भए नभए प्रलतवेदन तर्यार गरी सञ्चािक सलमलतिाई 
सधुारकोिालग लनदेिन  ददन सक्नेछ । 

२१.  िेखा सम्बन्धी व्र्यवस्था : (१) अक्षर्य कोषको रकम नेपाि राि बैंकबाट 
“क, ख, वा ग” शे्रणीको इजाजत प्राप्त मध्रे्य अलधकतम व्र्याजदर तथा 
अन्र्य सफुवधा उपिब्ध गराउने बैंकमा मदु्दती खाता खोिी रकम जम्मा 
गररनेछ ।  



 

(२) कोषबाट प्राप्त व्र्याज तथा कोषमा नजाने तर िाभग्राहीिाई अनदुानको 
िालगददइने भनी प्राप्त रकम सङ्किनका िालग सोही बैंकमा छुटै्ट चल्ती 
र बचत खाता खोलिनेछ । 

(३) दवैु खाताको खाता सञ्चािन सञ्चािक सलमलतको सर्योजक र सदस्र्य 
सशचवको संर्यकु्त दस्तखतबाट हनुेछ । 

 
२२.  िाभग्राहीहरुको मूि अलभिेख : िाभग्राहीहरूको मूि अलभिेख अनसूुची -

५ बमोशजमको ढाँचामा सबैिे देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ ।  
२३.  गनुासो दताय गनय सक्ने : (१) अनदुानको िालग छनौट भएका 

बािबालिकािे रकमको फवतरण वा अन्र्य प्रकृर्या उपर शचत्त नबझेुमा 
लनणयर्य भएको लमलतिे पैँतीस ददनलभत्र कार्ययपालिकाको सामाशजक सरुक्षा 
हेने िाखामा गनुासो दताय गनय सक्नेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोशजम कुनै गनुासो प्राप्त भएमा समामाशजक फवकास 

िाखािे सो उपर आवश्र्यक जाँचबझु गरी लनणयर्यको िालग 
सलमलतको बैठकमा पेस गनुय पदयछ । 

२४.   अनूसूचीमा हेरिेर तथा थपर्ट गनय सक्ने : कार्ययपालिकािे अनसूुचीमा 
आवश्र्यक हेरिेर तथा थपर्ट गनय सक्नेछ । 



 

अनसूुची – १ 
(दिा १४ को उपदिा (१) सग ँसम्बशन्धत) 

अनदुान लबतरण तालिकाको ढाचँा 
चरण मफहना गनय पने कार्यय कैफिर्यत 

प्रफक्रर्या सरुु असोज रकम¸ संख्र्या र अशन्तम 
नलतजा जानकारी गराउन े
लमलत तर्य 

 

सूचना 
प्रकािन 

कालतयक सबै वडाकार्यायिर्य तथा 
फवद्यािर्यमा समेत 

सबैजनािे थाहा पाउन े गरी 
सूचना प्रवाह हनुपुने । 

आवेदन 
सकिन 

मशङ्सर 
मसान्त 
सम्म 

सबैिाई सहज हनु े गरी 
सङ्किन गने । 

बडा कार्यायिर्यसँग समन्वर्य गरी 
वडास्तरवाट सङ्किन गने 
व्र्यवस्था गनुयपने । र्यसका िालग 
स्थानीर्य स्तरमा गदठत बाि 
सरक्षण सलमलतको सहर्योग लिन 
सफकनेछ ।  

छनौट पसु मसान्त आवेदनको मूल्र्याङ्कन 
तथा छनौट 

 

गनुासो 
सनुवुाई 

िाल्गनु 
पफहिो हप्ता 

सूची प्रकािन गरी ७ 
ददन सम्ममा  कसैको 
केही गनुासो भए राख्न 
अनरुोध गदै सूचना 
प्रकािन 

 

सम्झौता िागनु 
मफहना लभत्र 

सम्झौतामा कफहिे सम्म 
कसरी कुन मफहना ददइने 
आदद खिुाउनपुने ।  

 

कार्यायन्वर्यन सम्झौता 
अवलधसम्म 

  

 

 
 
 
 



 

अनसूुची –२ 
(दिा १५ को उपदिा (३) सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम आवदेन िारमको ढाचँा 
१. बािबालिकाको फववरणः 

नाम थर........................................लिङ्ग ............उमेर ...... 
नगरपालिकाः- सूर्योदर्य वडा नं..... शजल्िा इिाम,   १ नं.  प्रदेि  
फवद्यािर्य .................................................. कक्षा ........... 
स्वास््र्य अवस्था ............................. जन्म दताय  भएको/नभएको 

२. बवुाको फववरण 
(१) बवुाको नाम, थर .............................................................    
(२) बवुा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्र्य ुभएको   (ख) बपेत्ता  (ग) अको 

फववाह गरी गएको   (र्) अन्र्य .............. 
(३) बवुाको िारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोगी     (ख) पणुय 

अपाङ्ग  (ग) अन्र्य अवस्था ............................. 
३. आमाको फववरण 

(१) आमाको नाम, थर .............................................................    
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मतृ्र्य ुभएको   (ख) बेपत्ता  (ग) अको 

फववाह गरी गएको   (र्) अन्र्य .............. 
(३) आमाको िारीररक वा मानलसक अवस्था : (क) मानलसक रोगी     (ख) पणुय 

अपाङ्ग  (ग) अन्र्य अवस्था ............................ 
४. आमा वा बवुा वा अलभभावक अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको पररचर्य पत्र भएको/नभएको  

✓ अपाङ्गताको प्रकार         
✓ क           ख             ग            र् 

५. अलभभावक/संरक्षकको फववरणः 
✓ अलभभावक/संरक्षकको नाम, थर .............................................. 
✓ पूरा ठेगाना .................................................... 
✓ अलभभावक୵/संरक्षकको नागररकता प्रमाण पत्र नम्बर 

........................ 
६. पाररवाररक फववरणः 

क्र.सं. पररवारको सदस्र्यको नाम नाता उमेर पेिा 
     
     



 

अनसूुची -३ 
(दिा १७ को उपदिा (१) सँग सम्बशन्धत) 

नगरपालिका र सम्बशन्धत अलभभावक वा बािबालिका बीच हनु े
सम्झौताको ढाचँा 

 
स्थानीर्य सामाशजक सरुक्षा प्राप्त गने बािबालिकाको अलभभावक वा बािबािका 
स्वरं्य श्री...........¸पफहिो पक्ष र कोष व्र्यवस्थापन सलमलत¸ दोस्रो पक्ष बीचमा 
श्री............को फहताथय उपर्योग गने गरी मालसक रु. ............  का दरिे 
.......... सम्म तपलसि तथा अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग 
सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम सञ्चािन ऐन, २०७५ मा उशल्िशखत  ितय बन्देज 
पािना गरेसम्म अनदुान रकम उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता गनय दवैु पक्ष 
सहमत भई र्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रलत लिर्यौ ददर्यौ ।    
तपलसि 
(क) सम्बशन्धत अलभभावकिे पािना गनुयपने ितय 

१.  बािबालिकािाई लनरन्तर फवद्यािर्य पठाउने । 
२.  प्राप्त सहर्योगको रकम बािबालिकाको फहतको िालग खचय गने । 
३.  लबरामी भएर वा अन्र्य कारणबाट बािबालिका फवद्यािर्य जान 

नसकेमा सम्बशन्धत फवद्यािर्य र गाउँ୵नगरपालिकािाई लिशखत 
जानकारी ददने । 

४. बािबालिकािाई जोशखमपूणय काममा निगाउने । 
५.  अनगुमन सलमलतिाई सहर्योग गने र ददएका सझुाव कार्यायन्वन गने 

। 
६.   बािबालिकाको शस्थलतमा कुनै पररवतयन आए त्र्यसको जानकारी 

सलमलतिाई ददने । 
७.  छोरा र छोरीमा भेदभाव नगने । 

(ख) सम्बशन्धत सलमलतिे पािना गनुयपने ितयहरु 
१.  र्यस सम्झौतामा उल्िेशखत रकम सम्झौता अवलध भरर वा ितयको 

पािना भएसम्म चौमालसक उपिब्ध गराउने, 
२.  र्यस कार्ययफवलध लभत्र रही सलमलतिे ददएको सझुाव कार्यायन्वर्यन गने,  



 

३.  अनगुमनको क्रममा लनदेशिका अनसुार प्रदान गरीआएको सहर्योग 
रकम रोक्का वा स्थगन गनुयपने कुनै पलन आधार भेफटएमा सनुवुाईको 
उशचत मौका ददई लिशखत रुपमा सम्बशन्धत अलभभावक र 
फवद्यािर्यिाई सूचना ददने, 

४.  सम्बशन्धत अलभभावक र बािबालिकासँग लनरन्तर सम्पकय मा 
रफहरहनपुने । 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
इलत सम्वत.्..........साि..............मफहना........गते........रोज िभुम ्। 

औठा छाप 

 
 
 

 

अलभभावक/बािबालिका  
स्वरं्यका तिय बाटः 
नाम थरः...................  
नागररकता नं................ 
हस्ताक्षर ................. 
 

बािबालिकाको नामः 
ठेगाना   

फवद्यािर्यको नाम........................   
कक्षा ............. 
 



 

अनसूुची -४ 
(दिा १७ को उपदिा (३) सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग ददइने सामाशजक सरुक्षा 
कार्ययक्रम पररचर्य पत्रको ढाचँा 

सूर्योदर्य नगरपालिका 
नगरकार्ययपालिकाको कार्यायिर्य, फिक्कि  

इिाम  
 

पररचर्य पत्र नं. : ................................ 
नाम थर : .........................लिङ्ग : ............उमेर : ...... 
ठेगाना: नगरपालिका : ...............................,  वडा नं : ............. 
शजल्िा : ..........................           प्रदेि : .......................... 
फवद्यािर्य : ............................. अध्र्यर्यन गरररहेको कक्षा : ........... 
अलभभावकको नाम थर : ............................  
ना. प्र.प. नम्बर : ................. 
अलभभावकको ठेगाना : नगरपालिका : ................,  वडा नं : ..........  
शजल्िा : ........................     प्रदेि : .................... 
बैङ्कमा खाता खोिेको भए,- 
बैङ्कको नाम र खाताको फकलसम : .................... 
बैङ्क खाताको नम्बर : .................... 
रकम पाएको फववरण,- 
बशुझलिनकेो,- 
नाम, थर : ...................... 
दस्तखत : ........................ 
लमलत : ............................. 
कूि रकम : ..................... 

बझुाउनेको,- 
नाम, थर : ......................... 
दस्तखत : .......................... 
लमलत : .............................. 
पद : ................................ 



 

अनसूुची-५ 
(दिा २२ सँग सम्बशन्धत) 

अनाथ तथा जोशखमर्यकु्त बािबालिकाका िालग सामाशजक सरुक्षा कार्ययक्रम 
िाभग्राहीहरुको अलभिेख 
सूर्योदर्य नगरपालिका 

नगरकार्ययपालिकाको कार्यायिर्य, फिक्कि  
इिाम  

िा
भग्र

ाही
 न

म्व
र 

िाभग्राही
को नाम 
थर 

अध्र्यर्यन 
गने भए 
फवद्यािर्य 

अलभभावक/संरक्ष
कको नाम थर 

अलभभावक/संरक्ष
कको नागररकता 

नम्बर 

ठेग
ान
ा 

ना
म 

क
क्षा

 

       
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सूर्योदर्य नगरपालिकामा फवपद् जोशखम न्र्यूनीकरण तथा व्र्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
नगरसभाबाट पाररत लमलत :-२०७५/०३/१६ 

प्रमाणीकरण लमलत :-२०७५/०३/२२ 
 
प्रस्तावना : सूर्योदर्य नगरपालिका के्षत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक फवपद् बाट सवयसाधारणको 
जीउज्र्यान र सावयजलनक, लनजी तथा व्र्यशक्तगत सम्पशत्त, प्राकृलतक एवम ्साँस्कृलतक सम्पदा र 
भौलतक संरचनाको संरक्षण गनयका िालग फवपद् जोशखम न्रू्यलनकरण तथा व्र्यवस्थापनका सबै 
फक्रर्याकिापको समन्वर्यात्मक र प्रभावकारी रूपमा कार्यायन्वर्यनका िालग कानून बनाउन 
वाञ्छनीर्य भएकोिे, नेपािको संफवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रर्योग 
गरी सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगरसभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 
प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्यस ऐनको नाम “ नगर फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा 
व्र्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) र्यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 
 

२.  पररभाषा: फवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस ऐनमा,- 
(क) “प्रमखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष” भन्नािे दिा १२ बमोशजमको फवपद् व्र्यवस्थापन कोष सम्झन ु

पछय । 
(ग) “गैर प्राकृलतक फवपद्” भन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्म 

जीवाण ुआतङ्क, पि ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे टिू, प्र्यान्डालमक टिू, सपयदंि, 
जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दरु्यटना, 
आगिागी, फवषाक्त ग्र्याँस, रसार्यन वा फवफकरण चहुावट, ग्र्याँस फवष्िोटन, 
फवषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीर्य प्रदूषण, वन फवनाि वा भौलतक संरचनाको 
क्षलत तथा प्रकोप उिार कार्ययमा हनुे दरु्यटना वा र्यस्तै अन्र्य गैरप्राकृलतक 
कारणिे उत्पन्न फवपद् सम्झन ुपछय । 

(र्) “शजल्िा फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे संर्ीर्य ऐनको दिा १६ 
बमोशजम इिाम शजल्िामा गठन भएको शजल्िा फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत 
सम्झन ुपछय । 

(ङ) “तोफकएको" वा "तोफकए बमोशजम” भन्नािे र्यस ऐन अन्तगयत बनेको 
लनर्यममा तोफकएको वा तोफकए बमोशजम सम्झन ुपछय । 



 

(च) “प्रदेि फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे संर्ीर्य ऐनको दिा १४ बमोशजम 
१नं. प्रदेि मा गठन भएको प्रदेि फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय। 

(छ)  “प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर्य 
अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ज) “प्राकृलतक फवपद्” भन्नािे फहमपात, अलसना, फहमपफहरो, फहमताि फवस्िोटन, 
अलतवृफि, अनावृफि, बाढी, पफहरो तथा भ-ूस्खिन, डुबान, खडेरी, आधँी, 
हरुी बतास, िीतिहर, तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्वािामखुी 
लबस्िोट, डढेिो वा र्यस्तै अन्र्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुसकैु फवपद् 
सम्झन ुपछय । 

(झ) “राफिर्य कार्ययकारी सलमलत” भन्नािे संर्ीर्य ऐनको दिा ६ बमोशजमको 
कार्ययकारी सलमलत सम्झन ुपछय । 

(ञ) “राफिर्य पररषद” भन्नािे संर्ीर्य ऐनको दिा ३ बमोशजमको फवपद् जोशखम 
न्रू्यनीकरण तथा व्र्यवस्थापन राफिर्य पररषद् सम्झन ुपछय । 

(ट) “राफिर्य प्रालधकरण” भन्नािे संर्ीर्य ऐनको दिा १० बमोशजम गठन भएको 
राफिर्य फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा व्र्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछय। 

(ठ) “फवपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अवस्था लसजयना भई जन वा 
धनको क्षलतको साथै जीवनर्यापन र वातावरणमा प्रलतकूि असर पाने 
प्राकृलतक वा गैरप्राकृलतक फवपद् सम्झन ुपछय । 

(ड) “फवपद् खोज तथा उिार समूह” भन्नािे फवपद्को अवस्थामा खोजी तथा 
उिार गनय फक्रर्यािीि वा फवपद् व्र्यवस्थापनको िालग पररचािन गनय तर्यार 
गररएको फवशििीकृत खोज तथा उिार समूह सम्झन ु पछय र सो िब्दिे 
तालिम प्राप्त मानवीर्य सहार्यताकमीिाई समेत जनाउँछ । 

(ढ) “फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण” भन्नािे फवपद्पूवय गररने जोशखमको फवश्लषेण तथा 
मूल्र्याङ्कन, फवपद् रोकथाम वा फवपद् बाट हनुे क्षलतको न्रू्यनीकरण तथा 
फवकासका कार्ययमा फवपद् जोशखमिाई कम गने सम्बन्धी कार्यय सम्झन ु
पछय । 

(ण) “फवपद् पनुिायभ” भन्नािे फवपद्को र्टनापलछ गररने पनुलनयमायण एवम ्
पनुस्थायपनासँग सम्बशन्धत कार्यय सम्झन ुपछय । 

(त) “फवपद् प्रलतकार्यय” भन्नािे फवपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, 
उिार एवम ् राहतसँग सम्बशन्धत कार्यय सम्झन ु पछय र सो िब्दिे फवपद् 
प्रलतकार्ययको पूवयतर्यारीिाई समेत जनाउँछ । 



 

(थ) “फवपद् व्र्यवस्थापन” भन्नािे फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण, फवपद् प्रलतकार्यय र 
फवपद् पनुिायभसँग सम्बशन्धत सम्पूणय फक्रर्याकिाप सम्झन ुपछय । 

(द) “व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारखाना, लसनेमा र्र, सफपङ्ग 
मि, बहउुदे्दश्र्यीर्य व्र्यापाररक भवन जस्ता व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठान सम्झन ु
पछय । 

(ध) “सलमलत” भन्नािे दिा ३ बमोशजमको नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत 
सम्झन ुपछय । 

(न)  “संर्ीर्य ऐन” भन्नािे नपेाि सरकारको फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा 
व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ऩ) “संर्ीर्य मन्त्रािर्य” भन्नािे नपेाि सरकारको फवपद् व्र्यवस्थापन हेने गरी 
तोफकएको मन्त्रािर्य सम्झन ुपछय । 

(प) “सावयजलनक संस्था” भन्नािे सरकारी लनकार्य, सरकारको पूणय वा आंशिक 
स्वालमत्व भएको संस्था, प्रचलित कानून बमोशजम स्थापना भएका सङ्गदठत 
संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््र्य तथा िैशक्षक संस्था सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद – २ 
नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्र्य र अलधकार 

 

३. नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपालिका लभत्रको फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी 
कार्ययिाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनय एक नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन देहार्य बमोशजम हनुेछ:- 
(क) नगर प्रमखु  -संर्योजक   
(ख) नगर उपप्रमखु  -सदस्र्य 
(ग) प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत -सदस्र्य 
(र्) फवषर्यगत सलमलतका संर्योजकहरु  -सदस्र्य 
(ङ) प्रलतलनलध, शजल्िा प्रिासन कार्यायिर्य -सदस्र्य 
(च) सामाशजक महािाखा/िाखा प्रमखु -सदस्र्य 
(छ) पूवायधार फवकास महािाखा/िाखा प्रमखु -सदस्र्य 
(ज) सूर्योदर्य नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका संर्ीर्य सरुक्षा 

लनकार्यका प्रमखु वा प्रलतलनलध -सदस्र्य 
(झ) सूर्योदर्य नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका प्रदेि प्रहरी 

कार्यायिर्यको प्रमखु वा प्रलतलनलध -सदस्र्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमखु -सदस्र्य 
(ट) राफिर्य मान्र्यता प्राप्त दिका नगरपालिकाशस्थत प्रमखु वा प्रलतलनलध -सदस्र्य  



 

(ठ) नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर्य प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग वाशणज्र्य सम्बन्धी मान्र्यताप्राप्त संस्थाको नगर तहको 

अध्र्यक्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीर्य प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र्य 
(ण) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीर्य प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र्य 
(त) फवपद् व्र्यवस्थापन हेने गरर तोफकएको महािाखा/िाखा प्रमखु  -सदस्र्य 

सशचव 
(३) उपदिा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन क्रम संख्र्या (ञ), (ट), (ठ), 

(ड), (ढ) र (ण) का सदस्र्यहरू उपिब्ध नभएको अवस्थामा पलन सलमलत गठन 
एवम ्काम कारवाही गनयमा असर पने छैन । 

(४) उपदिा (२) बमोशजमको सलमलतिे संर्ीर्य ऐनको दिा १७ बमोशजमको स्थानीर्य 
फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्र्यवस्था: (१) संर्योजकिे तोकेको लमलत, समर्य र स्थानमा 
सलमलतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्र्य-सशचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समर्य र स्थान तोकी बैठकमा 
छििि हनुे फवषर्यसूची सफहतको सूचना बैठक बस्ने समर्यभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै 
सबै सदस्र्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्र्य उपशस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक 
सङ्ख्र्या पगुेको मालननेछ । 

(४) उपदिा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सलमलतको बैठक तत्काि 
बोिाउन आवश्र्यक भएमा अध्र्यक्षिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन 
सक्नेछ र त्र्यस्तो अवस्थामा अध्र्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्र्य सफहत सदस्र्य सशचव 
उपशस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संर्योजकको अध्र्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणयर्य बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर भएमा संर्योजकिे लनणायर्यक मत 

ददनेछ। 
(७) सलमलतिे आवश्र्यकता अनसुार सम्बशन्धत लनकार्य वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

फवज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्र्य कार्ययफवलध सलमलत आिैिे लनधायरण गरे बमोशजम 

हनुेछ । 
(९) सलमलतको लनणयर्य सदस्र्य सशचविे प्रमाशणत गरी राख्नेछ । 



 

५ . सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोशजम 
हनुेछ:- 

(क) फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी राफिर्य पररषद् बाट स्वीकृत राफिर्य नीलत तथा र्योजना 
एवम ् राफिर्य कार्ययकारी सलमलत र प्रदेि फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत 
एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत र्योजना र कार्ययक्रम अनरुुप हनुे गरी नगर फवपद् 
व्र्यवस्थापन नीलत तथा र्योजना तजुयमा गरी कार्ययपालिका समक्ष पेि गने, 

(ख)  नगरसभाबाट स्वीकृत नीलत तथा र्योजनाको अधीनमा रही फवपद् जोशखम 
न्रू्यनीकरण, फवपद् प्रलतकार्यय तथा फवपद् पनुिायभ सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत 
नीलत, र्योजना तथा कार्ययक्रम स्वीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) नगरपालिकाबाट सञ्चािन हनु े फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययक्रम तथा बजेट 
प्रस्ताव तर्यार गने, गराउने, 

(र्) फवपद् व्र्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता फवकास गने, 
गराउन,े 

(ङ) नगरपालिकाका पदालधकारी, कमयचारी, स्वरं्यसेवक, सामाशजक पररचािक तथा 
समदुार्यिाई फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण ददने व्र्यवस्था लमिाउने, 

(च) फवपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उिार र राहत िगार्यतका प्राथलमक कार्ययहरू 
तत्काि गनयको िालग संस्थागत संर्यन्त्र स्वत: पररचालित हनुे गरी आवश्र्यक 
कार्ययफवलध तथा मापदण्ड तजुयमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) फवपद् व्र्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीर्य तथा प्रादेशिक कानूनको अलधनमा रफह 
सावयजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगार्यत सबै लनकार्य तथा संस्थािे लनवायह गनुय पने 
भलूमका लनधायरण गने तथा त्र्यस्ता संस्था वा लनकार्यिाई आटनो नीलत, र्योजना र 
कार्ययक्रममा फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी फवषर्य समावेि गनय िगाउने, 

(ज) फवपद्को समर्यमा स्थानीर्य आमसञ्चारका माध्र्यमहरुको भलूमका सम्बन्धी आवश्र्यक 
मापदण्ड तर्यार गरी कार्यायन्वर्यन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एवम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीर्य स्वरं्यसेवक, सामाशजक पररचािक 
िगार्यत सम्बशन्धत सबै पक्षको समन्वर्य र संिग्नतामा फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी 
कार्यय गने, गराउने, 

(ञ) भौलतक संरचना लनमायण गदाय भवनसंफहता िगार्यत अन्र्य स्वीकृत लनदेशिका वा 
मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीर्य सावयजलनक पूवायधार सम्बन्धी संरचनाको फवपद् जोशखम मूल्र्याङ्कन गने, 
गराउन,े 



 

(ठ) नदी फकनार, बगर, पफहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डुबान हनुे के्षत्र वा फवपद् 
जोशखमको सम्भावना भएका असरुशक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्र्यशक्त तथा 
समदुार्यिाई सरुशक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपर्यकु्त स्थानको खोजी कार्ययमा 
सहर्योग गने तथा सरुशक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) फवपद्बाट स्थानीर्य स्तरमा लनजी तथा सावयजलनक के्षत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा 
अवरोध आइपरेमा सोको पनुःसञ्चािनका िालग सेवा लनरन्तरताको र्योजना तजुयमा 
तथा कार्यायन्वर्यन सम्बन्धी कार्यय गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीर्य समदुार्यिाई फवपद्प्रलत जागरुक बनाउन, फवपद्सँग सम्बशन्धत र्योजना तथा 
कार्ययक्रम तजुयमा गनय तथा फवपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकार्ययका िालग पररचालित 
हनु वडा तथा समदुार्यस्तरमा समावेिी फवपद् पूवयतर्यारी तथा प्रलतकार्यय सलमलत गठन 
गने, 

(ण) फवद्यािर्य तहको िैशक्षक पाठ्यक्रममा फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी फवषर्य समावेि 
गनय पहि गने, 

(त) फवपद् प्रलतकार्ययका िालग नमूना अभ्र्यास गने, गराउने, 
(थ) फवपद्को समर्यमा प्रर्योग गनय सफकने गरी वारुणर्यन्त्र िगार्यतका अन्र्य उपकरणहरू 

तर्यारी हाितमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीर्य स्तरमा आपत ्कािीन कार्ययसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) नगरपालिकामा फवपद् व्र्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवयचेतावनी प्रणािीको 

फवकास र सञ्चािन गने, गराउने, 
(न) फवपद् प्रभाफवत के्षत्रमा तत्काि उिार तथा राहतको व्र्यवस्था लमिाउने, 
(प) फवपद् मा परी हराएका, लबग्रेका वा नि भएका कागजातको र्यफकन त्र्याङ्क 

अद्यावलधक गरी राख्न िगाउने, 
(ि) फवपद् बाट प्रभाफवत र्रपररवारको पफहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचर्यपत्र फवतरण 

गने, गराउने, 
(ब) फवपद्को समर्यमा जोशखममा रहेको समूह फविेषगरी मफहिा, बािबालिका, फकिोरी, 

अपाङ्गता भएका व्र्यशक्तउपर हनु सक्ने र्टना (िैफङ्गक फहंसा, बेचफवखन तथा अन्र्य 
कुनै पलन फकलसमका िोषण) रोकथामको िालग फविेष सतकय ता अपनाई 
सचेतनामूिक कार्ययक्रम सञ्चािन गने, 

(भ) फवपद् प्रभाफवतहरूको प्रत्र्यक्ष र सफक्रर्य सहभालगतामा फवपद् प्रभाफवत के्षत्रमा आलथयक 
फक्रर्याकिापको पनुस्थायपना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनर्यापनका िालग 
आर्य आजयन कार्ययक्रम सञ्चािन गने, गराउने, 



 

(म) फवपद्को जोशखममा रहेका मफहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत 
वगय तथा समदुार्य, अिक्त तथा अपाङ्गता भएका व्र्यशक्तहरूको िालग फविेष र्योजना 
तथा कार्ययक्रम बनाई कार्यायन्वर्यन गने, गराउने, 

(र्य) फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा सावयजलनक संस्था तथा व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठानिे 
प्रचलित ऐन बमोशजम कार्यय गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी राफिर्य कार्ययकारी सलमलत, प्रदेि फवपद् व्र्यवस्थापन 
सलमलत तथा शजल्िा फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको लनणयर्य अनसुार फवपद् व्र्यवस्थापन 
सम्बन्धी अन्र्य कार्यय गने, गराउने, 

(ि) फवपद् व्र्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका मन्त्रािर्य, 
फवभाग तथा अन्र्य लनकार्यसँग सहकार्यय गने, 

(व) फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा  नगरसभािे 
तोकेका अन्र्य कार्यय गने, गराउने,  

(ि)  फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा संर्ीर्य तथा प्रादेशिक कानूनको प्रलतकूि नहनु ेगरी  
नगर कार्ययपालिकािे तोके बमोशजमका अन्र्य कार्यय गने, गराउने, 

(ष)  फवलभन्न संर्संस्था, व्र्यशक्तबाट प्राप्त हनुे राहत तथा पनुलनयमायण र पनुिायभका 
लबषर्यवस्तिुाई स्थानीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड 
अनसुार गने, गराउने । 

 

 
पररच्छेद – ३ 
वडा स्तरीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतयव्र्य र अलधकार 
 

६. वडा स्तरीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपालिकाको प्रत्र्येक वडामा एक वडा 
स्तरीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको गठन देहार्य बमोशजम हनुेछ:- 

(क) वडा अध्र्यक्ष  -संर्योजक  
(ख) वडा सदस्र्यहरू   -सदस्र्य 
(ग) वडा लभत्र रहेका फवषर्यगत िाखा/ईकाई कार्यायिर्य प्रमखुहरू -सदस्र्य 
(र्) वडा लभत्र रहेका सरुक्षा लनकार्यका प्रमखुहरू  -सदस्र्य 
(ङ) राफिर्य मान्र्यता प्राप्त दिका वडाशस्थत प्रमखु वा प्रलतलनलध-सदस्र्य  
(च) स्थानीर्य रेडक्रस  -सदस्र्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुार्यमा आधाररत संर्संस्था तथा र्यवुा क्िवबाट 

संर्योजकिे तोकेबमोशजम न्रू्यनतम २ मफहिा सफहत ४ जना -सदस्र्य 



 

(ज) वडा सशचव - सदस्र्य सशचव 
(३) उपदिा (२) बमोशजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संर्योजकिे तोकेको लमलत, 

समर्य र स्थानमा बस्नेछ । 
(४) सलमलतको सदस्र्य-सशचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समर्य र स्थान तोकी बैठकमा 

छििि हनुे फवषर्यसूची सफहतको सूचना बैठक बस्ने समर्यभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै 
सबै सदस्र्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्र्य उपशस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक 
सङ्ख्र्या पगुेको मालननेछ । 

(६) उपदिा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सो सलमलतको बैठक 
तत्काि बोिाउन आवश्र्यक भएमा संर्योजकिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक 
बोिाउन सक्नेछ र त्र्यस्तो अवस्थामा संर्योजक र र्टीमा १ जना सदस्र्य सफहत 
सदस्र्य सशचव उपशस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैठकको अध्र्यक्षता सो सलमलतको संर्योजकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणयर्य बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर भएमा संर्योजकिे लनणायर्यक मत 

ददनेछ। 
(९) सलमलतिे आवश्र्यकता अनसुार सम्बशन्धत लनकार्य वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

फवज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्र्य कार्ययफवलध सो सलमलत आिैिे लनधायरण गरे बमोशजम 

हनुेछ । 
(११) सलमलतको लनणयर्य सदस्र्य सशचविे प्रमाशणत गरी राख्नेछ । 

 

७ . वडा स्तरीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकारः सलमलतको काम, 
कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोशजम हनुेछ:- 

(क) वडा लभत्र फवपद् प्रलतकार्यय तथा फवपद् पनुिायभ सम्बन्धी कार्ययक्रम सञ्चािनका 
िालग नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतमा लसिाररस गने तथा सो सलमलतबाट 
स्वीकृत नीलत तथा र्योजना अनरुूपका फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययक्रम 
कार्यायन्वर्यन, अनगुमन र पनुराविोकन गने, 

(ख) वडामा फवकास लनमायणका फक्रर्याकिापहरू कार्यायन्वर्यनमा फवपद् जोशखम 
व्र्यावस्थापनिाई मूिप्रवाहीकरण गने, सरुशक्षत फवद्यािर्य तथा अस्पतािका िालग 
फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरणका कार्ययक्रमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) फवपद् व्र्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता फवकास गने, 
(र्) फवपद् व्र्यवस्थापन र्योजना, आपत्कािीन कार्ययर्योजना, पनुःस्थापना तथा पनुलनयमायण 

र्योजना तजुयमा तथा कार्यायन्वर्यन गने, गराउने, 



 

(ङ) समदुार्यमा फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्र्यस्ता 
समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्र्यहरू, कमयचारी, स्वरं्यसेवक, सामाशजक पररचािक तथा समदुार्यमा 
आधाररत फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलत सदस्र्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई 
फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्र्यवस्था लमिाउन,े 

(छ) स्थानीर्य समदुार्यिाई फवपद्प्रलत जागरुक बनाउने, फवपद्सँग सम्बशन्धत र्योजना 
तथा कार्ययक्रम तजुयमा गनय तथा फवपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकार्ययका िालग तर्यारी 
अवस्थामा राख्ने, 

(ज) फवपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उिार र राहत िगार्यतका प्राथलमक कार्ययहरू 
तत्काि गनयको िालग समन्वर्य गने,  

(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्र्यास गने, गराउने, 
(ञ) फवपद् बाट प्रभाफवत र्रपररवारको पफहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचर्यपत्र 

फवतरणमा  नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतिाई सहर्योग गने, 
(ट) फवपद्को समर्यमा जोशखममा रहेका समूह फविेषगरी मफहिा, बािबालिका, 

फकिोरी, अपाङ्गता भएका व्र्यशक्तउपर हनु सक्ने र्टना (िैफङ्गक फहंसा, बेचफवखन 
तथा अन्र्य कुनै पलन फकलसमका िोषण) रोकथामको िालग फविेष सतकय ता अपनाई 
सचेतनामूिक कार्ययक्रम सञ्चािन गने, 

(ठ)  नगर फवपद् व्र्यवस्थापन सलमलतको लनणयर्य अनसुार फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी 
अन्र्य कार्यय गने, गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा लनकार्य तथा अन्र्य लनकार्यको पररचािन 

 

८ . सरुक्षा लनकार्यको पररचािन तथा सहर्योग र समन्वर्य: (१)  नगरकार्ययपालिकािे फवपद् 
व्र्यवस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीर्य तथा 
प्रादेशिक सरुक्षा लनकार्यहरूिाई सहर्योग र समन्वर्य गनेछ । 
(२) सरुक्षा लनकार्यिे फवपद्को समर्यमा खोज तथा उिार कार्ययका िालग  

नगरकार्ययपालिकासँग आवश्र्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपालिकामा 
उपिब्ध भएसम्म त्र्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) फवपद् प्रलतकार्ययका िालग नगरपालिकािे आिूँसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन 
गनेछ ।   

 

९.  वारुणर्यन्त्र तथा अन्र्य सेवा प्रदार्यक लनकार्यको काम, कतयव्र्य र अलधकार:  



 

(१) वारूणर्यन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्र्यस्तै अन्र्य सेवा प्रदार्यकिे आपत ्कािीन खोज, उिार 
तथा राहत उपिब्ध गराउन सलमलतिे ददएको लनदेिनको पािना गनुय पनेछ । 

 (२) आपत ्कािीन कार्यय सम्पादन गदाय सलमलतको आदेि बमोशजम कुनै पलन स्थानमा 
प्रवेि गने तथा जनुसकैु व्र्यशक्त वा संस्थाको साधन र स्रोत उपर्योग गने अलधकार 
वारुणर्यन्त्र सेवा प्रदार्यकिाई हनुेछ । 

 

१०. सावयजलनक संस्था तथा व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठानको दाफर्यत्व: (१) फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा 
नगरपालिका लभत्रका सबै सावयजलनक संस्था तथा व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठानको दाफर्यत्व देहार्य 
बमोशजम हनुेछ:- 

(क) आटनो भवन, उद्योग, कार्यायिर्य वा व्र्यावसाफर्यक केन्रमा फवपद्का र्टना हनु 
नददन फवपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत ्कािीन लनकास िगार्यत 
तोफकए बमोशजमका अन्र्य व्र्यवस्था गने, 

(ख)  त्र्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्र्याङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयमायण समेतका 
सम्पूणय कार्ययमा आवश्र्यक सहर्योग गने, 

(ग)   आटना कमयचारी तथा कामदारिाई फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत 
अलभमखुीकरण गने गराउने, 

(र्) फवपद् व्र्यवस्थापन कार्ययमा उपर्योग हनुे स्रोत साधनिाई तर्यारी हाितमा राख्ने, 
(ङ) आटना भवन िगार्यत अन्र्य संरचना आपत ्कािीन प्रर्योजनका िालग आवश्र्यक 

परेमा आदेिानसुार उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बशन्धत अलधकारीको सपुररवेक्षणमा उिार तथा राहत फवतरण कार्ययमा सहर्योग 

परु् र्याउने, 
(छ) फवपद् जोशखम न्रू्यनीकरण संर्यन्त्रको व्र्यवस्था गरी तर्यारी अवस्थामा राख्ने, 
(ज)  िोहोरमैिा तथा प्रदषुणको र्यथोशचत व्र्यवस्थापन गरी र्यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पनय सक्ने नकारात्मक प्रभाविाई न्रू्यनीकरण गने उपार्यहरू 
अपनाउने, 

(झ) फवपद्को र्टना र्टेमा तत्काि नशजकको सरुक्षा लनकार्य र स्थानीर्य 
आपत ्कािीन कार्ययसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।   

(२) नगरपालिका लभत्रका सावयजलनक संस्था तथा व्र्यावसाफर्यक प्रलतष्ठानिे  नगरपालिकाको 
फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी र्योजनाको अधीनमा रही फवपद् व्र्यवस्थापन र्योजनाको 
तजुयमा गरी अलनवार्यय रूपमा िागू गनुय पनेछ । 

 

११. फवपद् व्र्यवस्थापनमा सहर्योग गनुय पने : नगरपालिका लभत्रका सरकारी कार्यायिर्य, 
गैरसरकारी संस्था, स्थानीर्य सङ्घ संस्था, समदुार्य, स्वरं्यसेवक, नागररक समाज, लनजी के्षत्र 



 

तथा व्र्यशक्तिे फवपद् व्र्यवस्थापन कार्ययमा  नगरपालिकािाई देहार्य बमोशजम सहर्योग गनुय 
पनेछ:- 

(क)  त्र्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्र्याङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुःलनयमायण 
िगार्यतका फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययमा सहर्योग गने,  

(ख) फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभवृफि गने, 
(ग) क्षमता फवकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्र्यास तथा फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी 

प्रशिक्षण कार्ययक्रममा सहर्योग गने तथा भाग लिन,े  
(र्) खोज, उिार तथा राहत फवतरण सम्बन्धी कार्ययमा सहर्योग गने।  
 

 
 

पररच्छेद – ५ 
फवपद् व्र्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्र्यवस्था 

१२. फवपद् व्र्यवस्थापन कोष : (१) फवपद् व्र्यवस्थापनका िालग नगरपालिकामा छुटै्ट एक 
आकशस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहार्य बमोशजमका रकमहरू रहने छन:्- 
(क)  नगरपालिकाको वाफषयक बजेटबाट फवपद् व्र्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी 

स्वीकृत रकम, 
(ख) प्रदेि सरकारबाट फवपद् व्र्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट फवपद् व्र्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(र्) स्वदेिी कुनै सङ्घ संस्था वा व्र्यशक्तबाट दान, दातव्र्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्र्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) फवपद् व्र्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोशजम फविेष िलु्क वा दस्तरु 
संकिन गनय सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोफकए बमोशजम हनुेछ । 
(५) कोषको रकम फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रर्योग गररनेछ । 
(६) उपदिा (५) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोषको रकम लनर्यलमत 

प्रिासलनक कार्ययको िालग खचय गररने छैन । 
(७) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हनुेछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको वाफषयक आर्य व्र्यर्यको प्रलतवदेन तर्यार गरी कार्ययपालिका मािय त 

नगरसभा समक्ष पेि गनेछ । 
 
 



 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजार्य 

 

१३.  कसूर र सजार्य : कसैिे फवपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेमा वा त्र्यस्तो 
र्टना र्टाउन प्रत्र्यक्ष संिग्न भएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजार्यज िाईदा लिने 
गरी वा आिुिाई मात्र िाईदा पगु्ने फकलसमको कुनै काम गरेमा वा र्यस सम्बन्धमा 
संर्ीर्य कानून बमोशजम कसरुजन्र्य मालनने कुनै काम गरेमा तत ् सम्बन्धी कारवाही 
प्रचलित संर्ीर्य कानून बमोशजम हनुेछ ।  

पररच्छेद – ७ 
फवफवध 

 

१४.  फवपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्वर्य : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका 
लभत्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृलतको फवपद् उत्पन्न भएबाट फवपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र 
र्ोषणा गरी प्रचलित कानून बमोशजम कुनै काम गनय गराउन आदेि ददएमा सोको 
पािना गनुय गराउन ुनगरपालिकाको कतयव्र्य हनुेछ ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून 
बमोशजम कुनै काम गनय गराउन नगरपालिका लभत्रको कुनै व्र्यशक्त, संस्था वा 
अलधकारीिाई आदेि ददएमा सोको पािना गनय गराउनमा नगरपालिकािे आवश्र्यक 
समन्वर्य गनेछ । 

(३) उपदिा (१) बमोशजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा 
नगरपालिकािे सहर्योग र समन्वर्य गनेछ । 

 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेि गनुयपने : (१) फवपद् बाट असर परेको कुनै 
के्षत्रमा फवदेिी नागररक वा संस्थािे प्रवेि गनयीु परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृलत 
लिएको छ छैन भलन नगर कार्ययपालिकािे सोधखोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम सोधखोज गदाय त्र्यस्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको 
स्वीकृलत लिएको नादेशखएकोमा लनजको प्रवेििाई रोक िगाई तत ् सम्बन्धी सूचना 
नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानवीर्य तथा अन्र्य सहार्यता र समन्वर्य : (१) नगरपालिका लभत्र उत्पन्न फवपद्को 
अवस्थािाई तत्काि सामना गनय आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्र्याउने भएमा मानवीर्य 
तथा अन्र्य सहार्यता र समन्वर्यका िालग शजल्िा समन्वर्य सलमलत, प्रदेि सरकार तथा 
नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  



 

 (२) फवपद् बाट उत्पन्न शस्थलत लनर्यन्त्रण गने क्रममा नेपाि सरकारिे अन्तरायफिर्य मानवीर्य 
तथा अन्र्य सहर्योग लिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदेिनमा रफह 
तत ्सम्बन्धी कार्ययमा सहर्योग र समन्वर्य गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीर्य तहमा कुनै फवपद् उत्पन्न भई सो व्र्यवस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीर्य 
तहिे सोझै, शजल्िा समन्वर्य सलमलत वा प्रदेि सरकार मािय त अनरुोध गरेमा उपिब्ध 
भएसम्मको सहर्योग परु्यायउन ु नगरकार्ययपालिको दाफर्यत्व हनुेछ । 

 

१७.  तत्काि खरशीद तथा लनमायण र प्रर्योग गनय सफकने : (१) फविेष पररशस्थलत परी फवपद् बाट 
प्रभाफवत के्षत्रमा खोज, उिार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको फवपद् बाट थप 
क्षलत हनु नददनका िालग तत्कािै राहत सामग्री खरशीद वा लनमायण कार्यय गनय आवश्र्यक 
भएमा सावयजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको फविेष पररशस्थलतमा खररद गने 
सम्बन्धी व्र्यवस्था बमोशजम नगर कार्ययपालिकािे खरशीद वा लनमायण कार्यय गनय सफकनेछ 
। 

(२) फवपद् बाट प्रभाफवत के्षत्रमा खोज, उिार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको 
फवपद् बाट थप क्षलत हनु नददनका िालग नगरपालिका के्षत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी 
कार्यायिर्य वा अन्र्य संर् संस्था र व्र्यशक्तको चि, अचि सम्पशत्त तथा सवारी साधन 
उपर्योग गनय आवश्र्यक भएमा सोको अलभिेख राखी तोफकएको अवलधभरको िालग 
अस्थार्यी तवरिे प्राप्त गनय सफकनेछ । 

 (३) फवपद् बाट प्रभाफवत के्षत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपालिका के्षत्र लभत्रको 
कुनै गैरसरकारी कार्यायिर्य वा अन्र्य संर् संस्था र व्र्यशक्तको खाद्यान्न, ित्ताकपडा, 
औषधी वा अन्र्य वस्त ुआवश्र्यक भएमा सोको अलभिेख राखी लनर्यन्त्रणमा लिन र 
सम्बशन्धत प्रभाफवत पक्षिाई फवतरण गनय सफकनेछ । 

(४) नगरपालिकािे उपदिा (२) बमोशजम कुनै सम्पशत्त अस्थार्यी रूपमा प्राप्त गरेमा वा 
उपदिा (३) बमोशजम कुनै वस्त ु लनर्यन्त्रण र फवतरण गरेमा त्र्यस्तो सम्पशत्त प्रर्योग 
वा वस्त ुउपर्योग बापत प्रचलित दर अनसुारको रकम सम्बशन्धत कार्यायिर्य, संस्था 
वा व्र्यशक्तिाई ददनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्र्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्र्यवस्था : (१) फवपद् प्रभाफवत व्र्यशक्तिाई नेपाि 

सरकार तथा प्रदेि सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अलतररक्त नगरपालिकािे 
आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम नगरपालिकािे फवपद् प्रभाफवत व्र्यशक्तिाई राहत उपिब्ध 
गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 



 

(३) उपदिा (२) बमोशजमको राहतको मापदण्डमा अन्र्य फवषर्यको अलतररक्त देहार्यका 
फवषर्य समावेि भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) फवपद् बाट प्रभाफवत व्र्यशक्तिाई अस्थार्यी आश्रर्यस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउन ुपने 
आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््र्य तथा सरसिाइ सम्बन्धी, 

(ख) फवपद् बाट मतृ्र्य ु हनुेको पररवार तथा सम्पशत्तको क्षलत हनुे व्र्यशक्तिाई उपिब्ध 
गराउन ुपने न्रू्यनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मफहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अिक्त तथा अपाङ्गता भएका व्र्यशक्तको 
आवश्र्यकता संवोधनका िालग फविेष राहत प्र्याकेजहरु (जस्तै लडशग्नटी फकट र 
शचल्डे्रन फकट) मफहिाहरूको िालग सरुशक्षत मफहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्र्यशक्तगत गोपलनर्यता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्रू्यनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्र्यवस्थापनका माध्र्यमबाट 

पीलडतको जीफवकोपाजयन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्र्यशक्तगत रूपमा ददइने राहतको फवतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत फवतरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बशन्धत अन्र्य उपर्यकु्त फवषर्य । 

 

१९.   फवपद् मा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : फवपद् मा परी हराई िेिा 
पनय नसकेका तथा आंशिक वा पूणय रूपमा क्षलत भएका नगरपालिकाका महत्वपूणय 
कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिफप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्र्यवस्था 
प्रचलित कानूनिे तोके बमोशजम हनुेछ। 

 
२०. लनदेिन ददन सक्ने : सलमलतिे र्यस ऐनको अधीनमा रही फवपद् व्र्यवस्थापनका िालग 

कुनै व्र्यशक्त वा लनकार्यिाई आवश्र्यक लनदेिन ददन सक्नेछ र त्र्यस्तो लनदेिनको 
पािना गनुय सम्बशन्धत व्र्यशक्त वा लनकार्यको कतयव्र्य हनुेछ । 

२१. उपसलमलत गठन गनय सक्ने : (१) सलमलतिे आवश्र्यकता अनसुार उपसलमलत गठन 
गनय सक्नेछ ।  
(२) उपदिा (१) बमोशजम गठन हनुे उपसलमलतको काम, कतयव्र्य, अलधकार र 

कार्ययीावलध उपसलमलत गठन गदायका बखत तोफकए बमोशजम हनुेछ । 
२२. अलभिेख राख्न ुपनेः (१) फवपद्को समर्यमा राहत उपिब्ध गराउने व्र्यशक्त, लनकार्य वा 

संस्थाको नाम,  र उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सफहतको फववरणको 
अलभिेख राख्ने व्र्यवस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   
(२) उपदिा (१) बमोशजमको फववरण राख्दा फवपद् मा परेका मफहिा, बािबालिका 

तथा जेष्ठ नागररक, फवपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररवार िगार्यतको 



 

संख्र्या एफकन हनुे फववरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा 
राख्नपुने छ । 

२३. परुस्कार ददन सक्ने : स्थानीर्य फवपद् व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा फविेष र्योगदान परु् र्याउने 
उत्कृि व्र्यशक्त वा संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसिाररसमा नगर 
कार्ययपालिकािे सम्मान तथा परुस्कार ददन सक्नेछ ।  

२४. वाफषयक प्रलतवदेन : (१) सलमलतिे प्रत्र्येक आलथयक वषयमा गरेको कामको फववरण 
सफहतको वाफषयक प्रलतवेदन तर्यार गरी कार्ययपालिका मािय त  नगर सभा समक्ष पेि गनुय 
पनेछ । 
(२) उपदिा (१) बमोशजमको वाफषयक प्रलतवेदन सावयजलनक रूपमा प्रकािन गनुय 

पनेछ । 
२५.  प्रिासलनक खचय व्र्यवस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तर्यारी िगार्यतका कार्ययसँग 

सम्बशन्धत न्र्यनुतम प्रिासलनक खचय  नगरकार्ययपालिकािे व्र्यवस्था गनेछ |  
२६. अलधकार प्रत्र्यार्योजन : र्यो ऐन तथा र्यस ऐन अन्तगयत बनेको लनर्यम बमोशजम 

सलमलतिाई प्राप्त अलधकारमध्र्ये आवश्र्यकता अनसुार केही अलधकार सलमलतको संर्योजक 
तथा तोफकएको पदालधकारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनय सक्नेछ । 

२७. लनर्यम बनाउने अलधकार :  नगर कार्ययपालिकािे र्यो ऐन कार्यायन्वर्यनका िालग 
आवश्र्यक लनर्यम तथा कार्ययफवलध  बनाउन सक्नेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व िगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्र्यवस्था 
गनय बनेको  ऐन, २०७५  

नगर सभाबाट पाररत लमलत:- २०७५/०३/१६ 

प्रमाशणकरण लमलत :- २०७५/०३/२२ 

प्रस्तावना : नगरपालिकाको समग्र फवकासका िालग नगरपालिकामा राजश्व िगाउन े तथा 
उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्र्यवस्था गनय वान्छनीर्य भएकोिे , नगरपालिकाको सभािे 
नेपािको संफवधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोशजम र्यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ :  (१)  र्यस ऐनको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकाको कर तथा 
गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । 

(२)  र्यो कानून सूर्योदर्य नगरपालिका भर िागू हनुेछ र र्यस कानून बमोशजमको कर 
वा राजस्व बझुाउन ुपने दाफर्यत्व भएको व्र्यशक्त जहाँसकैु रहे बसेको भए पलन 
लनजको हकमा समेत िागू हनुेछ ।  

(३)  र्यो कानून लमलत २०७५ साि श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषा : फवषर्य वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्यस काननुमा – 

(क)  "कम्पनी" भन्नािे प्रचलित नपेाि कानून बमोशजम संस्थापन भएको कम्पनी 
सम्झन ुपछय र सो िब्दिे प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम स्थाफपत संगदठत 
संस्थािाई समेत जनाउँछ । 

(ख) "कर" भन्नािे पररच्छेद ४ बमोशजम िागेको वा िाग्ने कर सम्झन ुपछय ।  

(ग)  "कर अलधकृत" भन्नािे स्थानीर्य सरकारिे दिा ६ बमोशजम लनर्यकु्त गरेको 
कर अलधकृत सम्झन ु पछय र सो िब्दिे कर अलधकृतको रुपमा काम गनय 
शजम्म्वारी समु्पेको वा कर अलधकृतको प्रत्र्यार्योशजत अलधकार प्रर्योग गने 
स्थानीर्य सरकारको अलधकृत कमयचारीिाई समेत जनाउँदछ । 

(र्) "कर एकाई" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकामा कर सम्बन्धी काम, कारबाही र 
लनणयर्य गने नगरपालिकाको फवभाग, महािाखा, िाखा वा सो प्रर्योजनको िालग 
तोफकएको कार्यायिर्यको रुपमा रहेको नगर कार्ययपालिकाअन्तरगतको संगठन 
संरचना सम्झन ुपछय । 

(ङ) "करदाता" भन्नािे कर लतनुय पने कतयव्र्य भएको व्र्यशक्त सम्झन ु पछय र सो 
िव्दिे कर अलधकृतिे कुन ैकरको फववरण बझुाउन सूचना ददएको वा अरु 
कुनै कारबाही प्रफक्रर्या िरुु गरेको व्र्यशक्तिाई समेत जनाउँछ । 



 

(च) "कर लनधायरण" भन्नािे कर लनधायरण सम्झन ु पछय र सो िव्दिे पनु: कर 
लनधायरण र अलतररक्त कर लनधायरणािाई समेत जनाउँछ । 

(छ)  "गैरकर" राजस्व भन्नािे पररच्छेद – १४ बमोशजम िाग्न ेवा िागेको गैरकर 
राजश्व िाई सम्झन ु    पछय । 

(ज) "पररवार" भन्नािे प्राकृलतक व्र्यशक्तको पलत, पत्नी र अंि छुफट्टए वा नछुफट्टएका 
नावालिग सन्तान समेत सम्झन ुपछय । 

(झ) "प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत" भन्नािे नगरपालिकाको प्रिासकीर्य प्रमखुको 
रुपमा काम गने कमयचारी सम्झन ुपछय ।  

(ञ) "िमय" भन्नािे प्रचलित कानून बमोशजम दताय भएको वा दताय नभएको जनुसकैु 
िमय सम्झन ुपछय ।  

(ट) "व्र्यशक्त" भन्नािे कर लतनुयपने दाफर्यत्व भएको जनुसकैु व्र्यशक्त सम्झन ुपछय । 

(ठ) "सभा" भन्नािे नगरपालिकाको सभा सम्झन ुपछय । 

(ड) "स्थानीर्य" सरकार भन्नािे स्थानीर्य तहको कार्ययकाररणी अलधकार प्रर्योग गने 
सूर्योदर्य नगरकार्ययपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ढ) "संफवधान" भन्नािे नेपािको संफवधान सम्झन ुपछय । 

 

३. व्र्याख्र्या : र्यो कानूनमा पररभाषा गररएका िवजको सोही अनसुार र अरुमा प्रचलित 
कानून व्र्याख्र्या सम्बन्धी संर्ीर्य ऐन तथा दिा ४ बमोशजमका लसिान्तका आधारमा 
गररनेछ । 

 

पररच्छेद – २ 

राजश्व सम्बशन्ध सामान्र्य लसिान्त 

४. कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी सामान्र्य लसिान्त:  (१) कर राजश्व देहार्यका 
लसिान्तिाई आधार लिई िगाइनेछ :- 

(क)  कर लतनय सक्न ेक्षमताका आधारमा । 

(ख)  कर प्रणािी समानता र न्र्यार्यमा आधाररत रहन ेगरी 
(ग)  सरि, पारदिी र लमतव्र्यर्यी हनुे गरेर । 

(र्)  नागररकिाई सफुवधा हनु ेफकलसमबाट। 

(ङ)  स्वेशच्छक रुपमा कर लतनय प्ररेरत हनुे वातावरण सजृना गरेर। 

(च) करको आधार, करको दर र कर लतने अवधी लनशित गरेर । 

(छ) पिातदिी असर नपने गरेर । 



 

(२)  गैरकर राजश्व िगाउँदा र उठाउँदा उपिब्ध गराइने सेवा, सहलुिर्यत र 
सफुवधाको िागत, सञ्चािन र सम्भार खचयिाई आधार मानी िगाइने र 
उठाइनेछ । 

पररच्छेद - ३ 

कर प्रिासन सम्बन्धी व्र्यवस्था 
५. कर प्रिासन: (१) नेपािको संफवधानको व्र्यवस्था अनरुुप आटनो अलधकारक्षेत्रलभत्रको 

कर तथा गैरकरको प्रिासन सूर्योदर्य नगरपालिकािे गनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजमको कर प्रिासन व्र्यवसाफर्यक, दरुुस्त र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्र्यकता अनसुार कर एकाई रहन सक्नेछन ्। 

६. कमयचारी सम्बन्धी व्र्यवस्था:- (१) नगर सभाबाट स्वीकृत दरवन्दी अनसुारका फवलभन्न 
तहका कमयचारी कर एकाईमा रहन सक्नेछन ्। 

(२) कर एकाईमा नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे प्रचलित कानून बमोशजम स्वीकृत 
दरवन्दीका आधारमा एक वा सो भन्दा बढी तहका कर अलधकृतहरु, कर 
सहार्यक तथा सहर्योगीहरुिाई काममा िगाउन सक्नेछ । 

७.  कर अलधकृतको काम, कतयव्र्य र अलधकार : र्यस कानूमा अन्र्यत्र उल्िेख भएका 
काम, कतयव्र्य र अलधकारका अलतररक्त कर अलधकृतको काम, कतयव्र्य र अलधकार 
देहार्य बमोशजम हनुेछ :- 

(क) करदाता दताय गने । 

(ख) करदाता बाट फववरण प्राप्त गने । 

(ग) कर परीक्षण तथा अनसुन्धान गने। 

(र्) कर संकिन गने। 

(ङ) कर तथा गैरकर राजस्व चहुावट रोक्न आवश्र्यक कार्यय गने। 

(च) करदाता मैत्री वातावरण बनाउन उपर्यकु्त र आवश्र्यक कार्यय गने। 

(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अलभवृफि गनय कार्ययक्रम सञ्चािन गने। 

(ज) कर कानून र कर प्रिासनका क्षेत्रमा सधुार गनुयपने फवषर्यमा 
नगरपालिकािाई सझुाव ददने। 

(झ) राजस्वको प्रक्षेपण गनय आवश्र्यक सूचना उपल्ध गराउने । 

(ञ) करदाताका खातापाता र हरफहसाब दरुुस्त राख्न िगाउने। 

(ट) कर सम्बन्धी अलभिेख दरुुस्त राख्न।े 

(ठ) कर सम्बन्धी अन्र्य काम गने । 



 

८.  अलधकार प्रत्र्यार्योजन : (१) नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिे संफवधान र 
र्यस कानून बमोशजम आिूमा रहेको कर तथा राजश्व उठाउन े अलधकार कर 
अलधकृतिाई प्रत्र्यार्योजन गनय सक्नछे । 

(२) कर अलधकृतिे आिूिाई प्राप्त अलधकार मध्रे्य आवश्र्यकता अनसुार केही 
अलधकार आटनो सामान्र्य रेखदेख र लनर्यन्त्रणमा रहने गरी आिू मातहतको 
कमयचारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनय सक्नछे । 

(३) कर अलधकृतिे आिूिाई प्राप्त अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने सम्बन्धमा नगर प्रमखु 
/ नगर कार्ययपालिका बाट कुन ैखास लनदेिन भएकोमा सोही बमोशजम गनुय पनेछ 
। 

९.  प्रत्र्यार्योशजत अलधकार र शजम्मेवारी : (१) दिा ८ बमोशजम प्रत्र्यार्योजन गररएको 
अलधकारको शजम्मेवारी अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने अलधकारीमा रहनेछ । 

(२) दिा ८ बमोशजम प्रत्र्यार्योशजत अलधकार प्रर्योग गनेिे सो अलधकारको प्रर्योग गदाय 
अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने अलधकारी प्रलत उत्तरदार्यी रही प्रर्योग गनुय पनेछ । 

पररच्छेद – ४ 

कर राजस्व सम्बन्धी व्र्यवस्था 
१०.  सम्पशत्त कर : (१) नगरपालिकािे आटनो क्षेत्र लभत्र रहेको सम्पशत्त कर िगाउन े

भनी तोकेको र्र जग्गामा मूल्र्याफङ्कत रकमको आलथयक ऐनमा व्र्यवस्था भएको दरिे 
सम्पशत्त कर िगाउने र उठाउनेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजमको सम्पशत्त  कर िगाउने भनी तोकेको र्र र जग्गा 
बाहेकका अन्र्य जग्गा भएमा दिा १४ बमोशजम भलूमकर (मािपोत) िगाउन ुर 
असिु उपर गनुय पनेछ । 

(3) नगरपालिकािे आटनो क्षेत्र लभत्रको र्र जग्गाको अलभिेख प्रत्रे्यक वषय दरुुस्त 
लमिाई राख्न ुपनेछ । 

(4) सम्पशत्त कर लनधायरणका िालग सम्पशत्त मूल्र्यांकन देहार्य बमोशजम गररनछे : 

(क) र्रको बनौट (कच्ची वा पक्की) । 
(ख) र्रजग्गासँग सडक वा बाटो जोलडएको वा नजोलडएको र जोलडएको भए 

पक्की, कच्ची वा गोरेटो जस्तो बाटोको प्रकृलत र राजमागय, मखु्र्य सडक 
वा सहार्यक सडकसँगको दरुी । 

(ग) र्रजग्गाको व्र्यापाररक वा आवासीर्य उपर्योगको अवस्था । 

(र्) सम्पशत्त मूल्र्यांकन गदाय अनसूुची १ बमोशजम ह्रास कट्टी गरी खदु 
सम्पशत्त कार्यम गररनेछ । 



 

(ङ) खण्ड (र्) बमोशजम कार्यम भएको खदु सम्पशत्तमा पाँच प्रलतित ममयत 
संभार खचय कट्टी गनय ददइनेछ । 

(5) उपदिा (४) बमोशजम र्र जग्गा मूल्र्यांकन गनय देहार्यको र्र जग्गा मूल्र्यांकन 
सलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

(क)  नगर कार्ययपालिकािे तोकेको ईशञ्जलनर्यर वा प्राफवलधक - संर्योजक 
(ख) नगर कार्ययपालिकािे तोकेको र्रजग्गा सम्बन्धी फवज्ञ एक जना – 

सदस्र्य 

(ग) कर एकाईको प्रमखु – सदस्र्य सशचव 

(6) र्रजग्गा मूल्र्यांकन सलमलतिे नगरपालिकाको लनवायशचत प्रलतलनलध वा अलधकृत वा 
अन्र्य कुनै फवज्ञिाई वैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(7) र्रजग्गा मूल्र्यांकन सलमलतिे प्रत्रे्यक पाँच वषयमा र्र जग्गा मूल्र्यांकनका आधार 
र दररेटको सझुाव लसिाररस गनय सक्नेछ । 

(8) र्रजग्गा मूल्र्याकंन सलमलतिे बैठकको कार्ययफवलध आिै लनधायरण गनय सक्नेछ । 

(9) उपदिा (५) बमोशजम गठीत मूल्र्यांकन सलमलतिे गरेको मूल्र्यांकनमा शचत्त 
नबझुे करदातािे उपदिा () बमोशजम गठीत मूल्र्यांकन पनुराविोकन सलमलत 
समक्ष लनवेदन गनय सक्नेछ । 

(10) उपदिा (९) बमोशजम पनुराविोकन प्रर्योजनकािालग देहार्यको र्र जग्गा 
मूल्र्यांकन पनुराविोकन सलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

(क)  सम्बशन्धत वडासलमलतिे तोकेको लनवायशचत प्रलतलनलध - संर्योजक 

(ख) नगर कार्ययपालिकािे तोकेको ईशञ्जलनर्यर वा प्राफवलधक - सदस्र्य 
(ग) कर एकाईको प्रमखु – सदस्र्य सशचव 

(11) सम्पशत्त करको प्रर्योजनको िालग सम्पशत्तको स्वालमत्व देहार्यको व्र्यशक्तमा रहेको 
मालननेछ: 

(क) आलथयक वषयको पफहिो ददन जनु सम्पशत्त जसको स्वालमत्वमा रहेको छ सो 
सम्पशत्त सोही व्र्यशक्तको नाममा । 

(ख) कुन ैसम्पशत्त एक भन्दा बढी व्र्यशक्तहरुको संर्यकु्त स्वालमत्वमा रहेकोमा 
स्वालमत्व स्पि भएकोमा सोही अनसुार र अन्र्यथा सबैको बराबर हक । 

(12) करदातािे प्रत्रे्यक वषय कर लनधायरणका िालग मंलसर मसान्त लभत्र अनसूुची ३ 
को ढाँचामा नगरकार्ययपालिकाको कार्यायिर्य/वडा कार्यायिर्यमा फववरण पेि गनुय 
पनेछ । 



 

(13) सम्पशत्तको फववरण सम्पशत्त धनी स्वरं्यिे पेि गनुय पनेछ । र्यसरी फववरण पेि 
गनय नगर क्षेत्रलभत्र रहेको सम्पूणय सम्पशत्तको फववरण एफककृत रुपमा आटनो 
सम्पशत्त रहेको वडाहरु मध्रे्य कुनै एक वडामा पेि गनुय पनेछ । 

(14) उपदिा (१३) बमोशजम सम्पशत्त धनी स्वरं्य उपशस्थत भई फववरण दाशखिा गनय 
नसकेमा सगोिको पररवारका काननु बमोशजम उमेर पगेुका कुन ैसदस्र्यिे वा 
सम्पशत्त धनीको वारेसनामा प्राप्त व्र्यशक्तिे दाशखिा गनय सक्नेछन ्। पररवारका 
अन्र्य सदस्र्य नभएका नाबािक तथा अिक्तका हकमा वडा सलमलतको 
लसिाररि सफहत लनजको संरक्षकिे सम्पशत्त फववरण बझुाउन सक्नेछ । 

(15) संर्यकु्त स्वालमत्वमा रहेको सम्पशत्तको फववरण सम्पशत्त धनीहरूिे संर्यकु्त रूपमा 
वा सोमध्रे्य कुनै एकजनािे दाशखिा गनय सक्नेछ । 

(16) करदातािे भरेको फववरण तथा प्रमाण जाँच गरी दताय गनय नगरपालिकािे 
कमयचारी वा टोिी खटाउन सक्नेछ ।र्यस्ता कमयचारी वा टोिीिे बझु्न चाहेको 
सूचना वा माग गरेको फववरण उपिब्ध गराउन ु सम्बशन्धत सम्पशत्त धनीको 
कतयव्र्य हनुेछ । 

(17) प्रचलित काननु बमोशजम नक्सापास गरी लनमायण गनुयपने तर नक्सा पास नगरी 
लनमायण भएका संरचनाको सम्पशत्त फववरण बझु्दा नगरपालिकािे नक्सापास 
दस्तरुबापत िाग्न ेरकमको अनमुान गरी सो को दईु गनुा धरौटी लिई सम्पशत्त 
फववरण स्वीकार गनय सक्नेछ । र्यस्ता संरचनाको हकमा करदातािे ददएको 
फववरणिाई नै आधार मानी र्रको आकार, प्रकार एवं लनमायण लमलत कार्यम 
गरी सम्पशत्तको मलु्र्यांकन गररने छ । र्यो ब्र्यवस्था भवन लनमायण सम्वशन्ध 
मापदण्ड पािना नभई लनमायण भएका संरचनाहरुको हकमा पलन िाग ुहनुेछ । 

तर, र्यसरी संरचनाको फववरण स्वीकार गररएको कारणिे र्यस्ता भवन नक्सा पास 
भएको वा मापदण्ड पगेुको मालनन ेछैन । 

(18) सम्पशत्त धनीहरूिाई फववरण िाराम भनय सहर्योग गनयका िालग नगरपालिकािे 
आवश्र्यकता अनसुार स्थानीर्य संर्संस्था, सामदुाफर्यक संस्था, टोि फवकास संगठन 
तथा स्वरं्यसेवकहरूिाई पररचािन गनय सक्नेछ । 

(19) उपदिा (१८) बमोशजमका संर्, संस्था, संगठन तथा स्वरं्यसेवकहरू पररचािन 
गदाय सम्पशत्त करसम्बन्धी अलभमखुीकरण गनुय पनेछ । 

(20) कर लतने दाफर्यत्व भएका कुन ैसम्पशत्त धनीको जग्गामा लनजको मञ्जुरनामा लिई 
अको व्र्यशक्तिे संरचना लनमायण गरेमा संरचना समेतको फववरण दाशखिा गने 
तथा कर बझुाउने दाफर्यत्व सम्बशन्धत जग्गा धनीको हनुेछ । 



 

(21) मूल्र्याङ्कन सलमलतिे सम्पलत कर िगाउन र्योग्र्य मूल्र्य लनधायरण गनय लसिाररस गदाय 
देहार्यका आधारमा गनेछः– 

(क) सम्पशत्त कर िगाउन र्योग्र्य मूल्र्य लनधायरण गदाय प्रचलित बजार भाउिाई 
आधार मान्ने, 

(ख) भौलतक संरचनाको मूल्र्य प्रचलित बजार भाउबाट कार्यम हनु आएको 
मूल्र्यमा ह्रासकट्टी गने, 

(ग) खण्ड (क) बमोशजम मूल्र्याङ्कन गने प्रर्योजनको िालग ह्रासकट्टी गदाय 
संरचनाको वनोटको आधारमा प्रत्रे्यक वषय अनसूुची १ बमोशजम गने, 

(र्) जग्गा बाहेक अन्र्य भौलतक संरचनाको मूल्र्याङ्कन दर संरचनाको बनोट, 

त्र्यसको आलथयक उपर्योगको महत्वको आधारमा मूल्र्य लनधायरण गने, 

(ङ) भौलतक संरचनाको मूल्र्य लनधायरण गदाय क्षलतग्रस्त वा भत्केको अवस्था 
भएमा क्षलतग्रस्त वा भत्केको भाग बराबरको मूल्र्य र्टाउने । 

(22) र्यस दिा बमोशजम दाशखिा गनुयपने कर प्रत्रे्यक आलथयक वषयको मंलसर मसान्त 
लभत्र कर एकाईमा दाशखिा गनुय पनेछ । 

(23) नाबािकको नाममा रहेको सम्पशत्तमा िाग्ने सम्पशत्त कर दाशखिा गने दाफर्यत्व 
लनजको संरक्षक वा माथवर ब्र्यशक्तको हनुेछ । 

(24) कर निाग्ने :-  र्यस कार्ययफवलधमा अन्र्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन 
देहार्यको सम्पशत्तमा सम्पशत्त कर िाग्ने छैन :- – 

(क) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीर्य सरकारको स्वालमत्वमा रहेको 
र्र र जग्गा, 

(ख) सरकारी अस्पतािको भवन र जग्गा, 
(ग) गठुीको स्वालमत्वमा रहेको जग्गा, 
(र्) सरकारी शिक्षण संस्था र अन्र्य सरकारी लनकार्यको स्वालमत्वमा रहेको 

भवन र जग्गा, 
(ङ) धालमयक संस्था (मशन्दर, गमु्बा, चचय, मशस्जद आदद) को भवन र जग्गा, 
(च) खानपेानी सङ्किन पोखरी, हवाई मैदान, फवद्यतु उत्पादन गहृ, मसानर्ाट, 

बसपाकय , रंगिािा, उद्यान, पाकय  जस्ता सावयजलनक उपर्योगका स्थिहरू, 

(छ) राजदूतावास, वाशणज्र्य लनर्योग, कुटनैलतक लनर्योगका भवन र जग्गा । 

(25) उपदिा (२४) बमोशजम सम्पशत्त कर निाग्ने भनी तोफकएको सम्पशत्तमा प्रचलित 
काननु बमोशजम सम्पशत्त कर िाग्न ेकुनै व्र्यशक्त, संर्, संस्था वा लनकार्यिे लनशित 
अवलधसम्म प्रर्योग गने गरी कुन ैसंरचना लनमायण गरेमा र्यस्तो संरचनाको फववरण 
दाशखिा गने र सम्पशत्त कर बझुाउने दाफर्यत्व सम्बशन्धत लनमायणकतायको हनुेछ । 



 

(26) नगरपालिकािे सम्पलत कर व्र्यवस्थापन गनय कम्प्र्यटुरीकृत प्रफवलध प्रर्योग गनय 
सक्नेछ ।  

११.  र्रबहाि कर : (१) नगरपालिकािे आटनो क्षेत्र लभत्र वहािमा िगाएको र्रको 
आकार, प्रकार, बनौट र चचेको जग्गा (शप्िन्थ एररर्या) को आधारमा र्र बहाि 
आर्य रकमको आलथयक ऐनिे लनधायरण गरेको प्रलतितका दरिे र्र बहाि कर 
िगाईअसिु उपर गनेछ । 

 स्पफिकरण : र्यस दिाको प्रर्योजनको िालग र्र भन्नािे भवन, गोदाम, टहरा, छप्प 
(सेड), कारखाना र र्यस्तै पक्की वा कच्चा संरचना सम्झन ुपछय । 
(२) र्र बहािमा िगाउन ेव्र्यशक्त र्र बहाि करको करदाता हनुेछ । कम्पनी वा 

संस्था मािय त र्र बनाई र्र बहािमा ददएको हकमा उक्त कम्पनी वा संस्था 
र्र बहाि करको करदाता हनुेछ ।  

(३) र्र बहािमा ददँदा प्रत्रे्यक र्रधनीिे सम्झौता गरी त्र्यस्तो सम्झौताको प्रलत वा 
सम्झौतामा संिोधन गररएमा सोको फववरण सो कार्यय भएको लमलतिे पैंतीस 
ददनलभत्र कर एकाईमा पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपदिा (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै कार्यायिर्य, कम्पनी, 
िमय, एजेन्सी, परामियदाता वा जनुसकैु प्रकारको संगदठत संस्थािे र्र बहािमा 
लिएकोमा बहाि भकु्तानी गदाय अग्रीम बहाि कर कट्टी गरी र्रधनीका 
तिय बाट कर एकाईमा र्र बहाि कर बझुाउन ुपनेछ । 

(५) उपदिा (४) बमोशजम अग्रीम कर कट्टी गरी दाशखिा गनुय पने र्र बहाि कर 
कट्टी भएको मफहना पलछको मफहनाको २५ गते लभत्र दाशखिा गनुय पनेछ । 

(६) र्र बहािको प्रर्योजनको िालग नगर सभािे न्रू्यनतम मालसक र्र बहाि रकम 
लनधायरण  गरी िाग ुगनय सक्नेछ । 

(७) न्रू्यनतम मालसक र्र बहाि रकम लनधायरण सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था लनदेशिकामा 
उल्िेख भए बमोशजम   हनुेछ । 

(८) र्र बहािमा ददन ेर्रधनीिे र्र बहाि करको फववरण प्रत्रे्यक आलथयक वषयको 
मंलसर मसान्त लभत्र दाशखिा गनुय पनेछ । 

(९) र्यस दिा बमोशजम दाशखिा गनुयपने कर प्रत्रे्यक आलथयक वषयको मंलसर मसान्त 
लभत्र दाशखिा गनुय पनेछ । 

(१०) एक आलथयक वषयको र्र बहाि कर एकमिु अलग्रम रुपमा साउन मफहना लभत्र 
दाशखिा गने र्रधनीिाई र्र बहाि करमा दि प्रलतित छुट ददइनछे । 

१२.  र्रजग्गा रशजिेिन िलु्क : (१) प्रदेि सरकारिे प्रदेि कानून बमोशजम र्र, जग्गा 
वा र्रजग्गा रशजिेिन िलु्क, िेवा िलु्क र रोक्का िलु्क िगाउन  सक्नेछ ।  



 

(2) प्रदेि कानून बमोशजम प्रदेि सरकािे िगाएको र्रजग्गा रशजिेिन िलु्कको 
संकिन र्र जग्गा रशजिेिनका बखत नगरपालिकािे गनेछ । 

(3) उपदिा (२) बमोशजम नगरपालिका मािय त र्रजग्गा रशजिेिन िलु्क उठाउन 
आवश्र्यक पने साधन, श्रोत, प्रफवलध, जनिशक्त र कार्यायिर्यको व्र्यवस्थापन 
नभएसम्म नेपाि सरकारबाट तोफकएको कार्यायिर्यिे संकिन  गनेछ । 

(4) उपदिा (३) बमोशजम संकलित रकममध्रे्य साठी प्रलतितिे हनु आउने रकम 
नगरपालिकाको संशचत कोषमा र चालिस प्रलतितिे हनु आउने रकम मालसक 
रुपमा प्रदेि संशचत कोषमा दाशखिा गनुय पनेछ । 

(5) र्यस दिामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संफवधानको अनसूुचीमा प्रदेि र 
स्थानीर्य तहको दवैुको साझा अलधकारसूचीमा रहेका कर प्रिासन प्रदेि कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

१३.  सवारी साधन कर : (१) अन्तरसरकारी फवत्त व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोशजम 
प्रदेि सरकारिे सवारीसाधन कर िगाउन िगाई असिु गनय सक्नेछ । 

स्पफिकरण : र्यस दिाको प्रर्योजनको िालग सवारी साधन भन्नािे इन्धन वा र्याशन्त्रक 
िशक्तबाट सडकमा चल्ने चार पागं्र,े तीन पांग्र े वा दईु पांग्र े सवारी साधन 
सम्झन ुपछय । 

(2) उपदिा (१) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएतापलन टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, 
फवद्यतुीर्य ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर फट्रिरमा नगरपालिकािे सवारी साधन कर 
िगाई असिु उपर गनेछ । 

(3) उपदिा (२) बमोशजम नगरपालिका मािय त सवारी साधन उठाउन आवश्र्यक पने 
साधन, श्रोत, प्रफवलध, जनिशक्त र कार्यायिर्यको व्र्यवस्थापन नभएसम्म नेपाि 
सरकारबाट तोफकएको कार्यायिर्यिे संकिन गनेछ । 

(4) उपदिा (१) बमोशजम संकलित रकम मध्रे्य संर्ीर्य एवं प्रदेि कानून 
नगरपालिकािाई प्राप्त रकम नगरपालिकाको संशचत कोषमा जम्मा गनुय पनेछ । 

(5) र्यस दिामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संफवधानको अनसूुचीमा प्रदेि र 
स्थानीर्य तहको दवैुको साझा अलधकारसूचीमा रहेका कर प्रिासन प्रदेि कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

१४.  भलूमकर (मािपोत): (१) नगरपालिकािे भलूमकर (मािपोत) िगाई उठाउन सक्नेछ 
। 

(2) र्यस ऐन बमोशजम सम्पशत्त कर िाग्ने र्र जग्गा बाहेकको अन्र्य जग्गामा भलूमकर 
(मािपोत) िाग्नेछ र त्र्यस्तो जग्गाको जग्गाधनीिे भलूमकर (मािपोत) लतनुयपनेछ 
। 



 

(3) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, नगर कार्ययपालिका र कुटनीलतक लनर्योगको नाममा 
भएका जग्गामा भलूमकर (मािपोत) िाग्न ेछैन । 

(4) प्राकृलतक प्रकोपको अवस्था वा अन्र्य गम्भीर पररशस्थलतमा नगरपालिकािे आधार 
र कारण खोिी त्र्यसबाट प्रभाफवत सबैिे समान सफुवधा पाउन े गरर भलूमकर 
(मािपोत) करमा छुट वा लमनाहा ददने लनणयर्य गनय सक्नेछ । 

(5) उपदिा (४)बमोशजम छुट ददन े लनणयर्य भएकोमा सो लनणयर्य भएको लमलतिे १५ 
ददनलभत्र त्र्यसको सूचना नगर सभाको बैठक चिेको भए नगर सभामा र बैठक 
नचिेको भए त्र्यसपलछ बस्ने सभाको पफहिो बैठकिे पाररत गनुयपनेछ । 

(6) नगरपालिकािे र्यस दिा बमोशजमको भलूमकर (मािपोत) आिैँिे उठाउन वा 
नेपाि सरकार अन्तगयतको कुनै कार्यायिर्य मािय त उठाउने व्र्यवस्था गनय सक्नेछ 
। 

(7) भलूमकर (मािपोत) प्रत्रे्यक वषय मंलसर मसान्तलभत्र कर एकाई वा सम्बशन्धत वडा 
कार्यायिर्य वा नगरपालिकिे तोकेको कार्यायिर्यमा बझुाउन ुपनेछ । 

(8) नगरपालिकिे प्राकृलतक प्रकोपको अवस्था वा फविेष पररशस्थलत लसजयना भएकोमा 
आधार र कारण खोिी नगरपालिकाभर वा त्र्यसको कुनै खास क्षते्र तोकी सो 
क्षेत्रको जग्गाको भलूमकर (मािपोत) बझुाउने म्र्याद बढाउन सक्नेछ ।सो 
म्र्यादलभत्र भलूमकर (मािपोत) बझुाएकोमा म्र्यादलभत्र बझुाएको मालननेछ र थप 
िलु्क िाग्न ेछैन ।तोफकएको समर्यमा भलूमकर नबझुाएमा आलथयक ऐनमा तोफकए 
बमोशजमको जररवाना समेत थप गरर असिु गररनेछ । 

१५. मनोरञ्जन करः (१) प्रदेि सरकारिे अन्तर सरकारी फवत्त व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोशजम चिशचत्र  र्र, लभलडर्यो र्र, साँस्कृलतक प्रदियन हि, कन्सटयजस्ता 
मनोरञ्जन स्थिमा देखाइन ेमनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर िगाउन सक्नेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजमको मनोरञ्जन कर एकमषु्ठ तोफकएको अवस्थामा सोही 
बमोशजम र अन्र्य मनोरञ्जन स्थिको प्रवेिको िालग खररद गररने फटकटको 
मूल्र्यमा िाग्नेछ । 

(3) उपदिा (२) बमोशजम मनोरञ्जन करबाट उठेको रकम मनोरञ्जन स्थिको धनीिे 
कर उठाएको मफहना भन्दा पलछल्िो मफहनाको पशच्चस गते लभत्र नगरपालिकामा 
जम्मा गनुय पनेछ। 

(4) उपदिा (३) बमोशजम मनोरञ्जन कर वापत संकलित रकमको साठी प्रलतितिे 
हनु आउने रकम सम्बशन्धत नगरपालिकाको संशचत कोषमा मालसक रुपमा जम्मा 
गनुय पनेछ । 



 

(5) उपदिा (३) को समर्य अवलधलभत्र कर दाशखिा नगरेमा वाफषयक पन्र प्रलतितका 
दरिे हनु आउने व्र्याज रकम जररवानाको रुपमा असिुउपर गररनेछ । 

(6) र्यस दिा बमोशजमको करको लनर्यम र प्रिासन नगरपालिकािे गनेछ । 

(7) र्यस दिामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संफवधानको अनसूुचीमा प्रदेि र 
स्थानीर्य तहको दवैुको साझा अलधकारसूचीमा रहेका कर प्रिासन प्रदेि कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

१६. फवज्ञापन करः (१) नगरपालिकािे नगरपालिका क्षेत्र लभत्र फवज्ञापन प्रर्योजनका िालग 
राशखएका सूचनापट्टी (होलडयङबोडय) वा अन्र्य फवज्ञापन सामग्रीमा फवज्ञापन कर िगाई 
असिु गनय सक्नेछ । 

(2) नगरपालिकािे उपदिा (१) बमोशजमको फवज्ञापन करबाट संकलित कर रकमको 
साठी प्रलतितिे हनु आउने रकम सम्बशन्धत नगरपालिकाको संशचत कोषमा र 
चालिस प्रलतितिे  हनु आउने रकम प्रदेि संशचत कोषमा मालसक रुपमा जम्मा 
गनुय पनेछ । 

(3) र्यस दिा बमोशजमको फवज्ञापन सामग्री राख्न नगरपालिकाबाट अनमुलत लिनपुनेछ 
। 

(4) उपदिा (५) बमोशजमको अनमुलत पत्र ददँदा सवयसाधारण जनताको फहत सम्बन्धी 
अन्र्य कुराको अलतररक्त फवज्ञापन राख्न पाउने अवलध, नवीकरण गनुयपने समर्य, 
नवीकरण नगरेमा िाग्ने िलु्क, सौन्दर्यय फवगानय नहनु े कुरा, सामग्रीको भाफषक 
ििुता र िािीनता जस्ता ितय फकटान गररएको हनुपुनेछ । 

(5) कुनै कम्पनी, िमय, एजने्सी सँस्था वा व्र्यशक्तिे अरु कसैिे प्रार्योजन गरेको 
सूचनापट्ट (होलडयङबोडय) वा अन्र्य फवज्ञापन सामग्री राखेमा र्यस दिा बमोशजमको 
फवज्ञापन कर सम्बशन्धत प्रार्योजकबाट असिु गरी राजश्व एकाई वा सो एकाईिे 
तोकेको बैंक खातामा दाशखिा गनुयपनेछ । 

(6) नपेाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा सरकारी सँस्थाका जग्गा वा सम्पशत्त (पोि 
आदद) मा फवज्ञापन सामग्री राखेमा कर उठाउन ु अशर् कर इकाईिे सो 
लनकार्यसँग समन्वर्य गरी कर असिु गनुयपनेछ । 

(7) व्र्यापाररक वा व्र्यावसाफर्यक प्रर्योजनको िालग राशखएको फवज्ञापनमा िागेको कर 
छुट वा लमनाहा हनु सक्नेछैन । 

(8) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार र नगरपालिकाको तिय बाट राखेका फवज्ञापनमा कर 
िाग्ने कर िाग्न ेछैन । 



 

(9) र्यस दिामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संफवधानको अनसूुचीमा प्रदेि र 
स्थानीर्य तहको दवैुको साझा अलधकारसूचीमा रहेका कर प्रिासन प्रदेि कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

१७. व्र्यवसार्य करः (१) नगरपालिकािे आटनो क्षेत्रलभत्रका व्र्यापार, व्र्यवसार्य वा सेवामा 
पूजँीगत िगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा व्र्यवसार्य दतायमा र नवीकरणमा  
नगरपालिकाको आलथयक ऐनिे लनधायरण गरे बमोशजम वाफषयक व्र्यवसार्य कर िगाउन 
र उठाउनेछ ।  

(2) एकै व्र्यशक्तिे आटनो नाममा एक वा एकै प्रकृलतका व्र्यवसार्य वा िाखा एक वा 
सोभन्दा बढी स्थानमा सञ्चािन गरेकोमा साठी ददनलभत्र सोको जानकारी कर 
इकाईिाई ददनपुनेछ । 

(2) र्यस दिा बमोशजमको व्र्यवसार्य कर वाफषयक रुपमा बझुाउन ु पनेछ । कुन ै
करदातािे अग्रीम रुपमा पाँच वषयको कर एकमिु बझुाउन चाहेमा त्र्यस बापत 
िाग्ने रकममा १० प्रलतितिे छुट ददइनेछ । 

(3) करदातािे व्र्यवसार्य सञ्चािन गदाय लनवेदनसाथ पेि गरेका फववरणमा हेरिेर 
पररवतयन वा नामसारी गनुयपने भएमा त्र्यसको कारण परेको लमलतिे साठी ददनलभत्र 
कर इकाईमा जानकारी ददनपुनेछ ।  

(4) कर अलधकृतिे र्यस दिा बमोशजम करदातािे पेि गरेका फववरण छानफवन गरी 
अन्र्यथा देशखए र्यथाथय फववरण पिे गनय तीस ददनको म्र्याद ददई करदातािाई 
सूचना ददन सक्नेछ । 

(5) एकपटक व्र्यवसार्य दताय भएपलछ खारेजीको लनवेदन नपरेसम्म सो व्र्यवसार्य 
सञ्चािनमा रहेको मानी कर असिु गररनेछ । 

(6) कुनै करदातािे िाग्ने कर बझुाई व्र्यवसार्य दताय खारेज गनय लनवेदन ददन सक्नेछ 
। 

पररच्छेद- ५ 

करदाता दताय सम्बन्धी व्र्यवस्था 
१८. करदाताको पफहचान तथा दतायः (१) व्र्यवसार्य सञ्चािन गनुयपूवय दताय गरेर मात्र 

व्र्यवसार्य सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(2) कर इकाईिे र्यस ऐन बमोशजम कर लतनुयपने व्र्यशक्त वा करदाताको पफहचान 
गनुयपनेछ ।  

(3) उपदिा (२) बमोशजम करदाताको पफहचान गदाय व्र्यशक्त वा करदाताको नाममा 
रहेको सम्पशत्त, लनजिे गरेको कारोबार र कर इकाईिाई कुनै श्रोतबाट प्राप्त 



 

सूचना तथा सो इकाईिे छानफवन गदाय देशखएका आधारमा करदाताको परीक्षण 
गररनेछ । 

(4) कर इकाईिे र्यस ऐन बमोशजम कर लतनुयपने दाफर्यत्व भएका करदाताको फववरण 
खिुाई करदाता दताय गरी राख्नपुनेछ । 

(5) नेपाि सरकारबाट स्थार्यी िेखा नम्बर लिएका करदातािे कर सम्बन्धी कारोबार 
गदाय सोही नम्बरको प्रर्योग गनुयपनेछ । 

१९. करदाताको दाफर्यत्वः- र्यस ऐन बमोशजम कर लतनुयपने कतयव्र्य भएका करदाताको देहार्य 
बमोशजम दाफर्यत्व हनुेछः  

(क) आिूिाई करदाताको रुपमा दताय गराउने । 

(ख) लनधायररत समर्यमा फववरण पेि गने । 

(ग) लनधायररत समर्यमा कर दाशखिा गने । 

(र्) र्यस ऐन बमोशजम कुनै िलु्क, जररवाना वा ब्र्याज बझुाउन ुपने भए समर्यमा 
बझुाउने । 

(ङ) फहसाब फकताव र अलभिेख दरुुष्त राख्न े। 

(च) कर अलधकृतिे मागेको सूचना तथा त्र्यांक समर्यमा उपिब्ध गराउने । 

(छ) कर इकाईिाई आवश्र्यक सहर्योग गने । 

२०. करदाताको अलधकारः- (१) करदातािाई देहार्य बमोशजमको अलधकार हनुेछः 
 (क) सम्मानपूवयक व्र्यवहारको अलधकार 

(ख) प्रचलित कानून बमोशजम सूचना प्राप्त गने अलधकार 

(ग) कर सम्बन्धी फवषर्यमा प्रमाण पेि गने मौका प्राप्त गने अलधकार 

(र्) प्रलतरक्षाको िालग कानून व्र्यवसार्यी वा िेखा परीक्षक लनर्यशुक्त गने अलधकार 

(ङ) कर सम्बन्धी गोप्र्य कुराहरु र्यस ऐनमा उल्िेख भए बाहेक अनलतक्रम्र्य हनुे 
अलधकार 

(2) करदातािे उपदिा (१) बमोशजमको अलधकारको दाबी गनय आटनो दाफर्यत्व पूरा 
गरेको हनुपुनेछ । 

२१. करदाताको प्रलतलनलधत्वः (१) करदाताको प्रलतलनलधत्व करदाताको पररवारको उमेर 
पगेुको सदस्र्य, माथवर व्र्यशक्त वा लनजको कानून व्र्यवसार्यी वा िेखापाि वा 
िेखापरीक्षक वा लनजिे लिशखत रुपमा अशख्तर्यारी ददई पठाएको उमेर पगेुको 
वारेसिे गनय सक्नेछ । 

स्पिीकरणः र्यस दिाको प्रर्योजनका िालग उमेर पगेुको भन्नािे १८ वषयको उमेर पगेुको 
व्र्यशक्त सम्झनपुनेछ । 



 

(2) उपदिा (१) बमोशजम प्रलतलनलधत्व गनय सक्न े व्र्यशक्तका तिय बाट गररएका 
कामकारवाही करदाता स्वरं्यिे गरेको मालननेछ । 

 
 

पररच्छेद ६ 

फववरण दाशखिा सम्बन्धी व्र्यवस्था 
२२. फववरण दाशखिा ददन आदेि ददन सक्नेः- (१) र्यस ऐन बमोशजम कर बझुाउनपुने 

दाफर्यत्व भएको व्र्यशक्तिे कर फववरण नबझुाएमा वा फववरण दाशखिा गदाय व्र्यहोरा 
िरक पारी दाशखिा गरेको भनी िंका गनय सफकने आधार र कारण भएमा कर 
अलधकृतिे आधार र कारण खोिी कर फववरण दाशखिा गनय आदेि ददन सक्नेछ । 
त्र्यस्तो आदेि प्राप्त भएमा सम्बशन्धत व्र्यशक्तिे सो आदेि प्राप्त भएको लमलतिे पैलतस 
ददन लभत्रमा कर इकाईमा फववरण दाशखिा गनुयपनेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजमको म्र्यादलभत्र फववरण दाशखिा गनय नसक्ने सम्बशन्धत 
व्र्यशक्तिे आधार र कारण खोिी समर्यावलध थपको िालग लनवेदन ददएमा कर 
अलधकृतिे  बढीमा तीस ददन सम्मको समर्यावलध थप ददन   सक्नेछ । 

२३. फववरण सच्र्याउन सफकनेः (१)र्यस पररच्छेद बमोशजमको कर फववरण दाशखि 
भइसकेपलछ कुनै त्र्य सम्बन्धी वा गशणतीर्य भिू भएको भने्न िागेमा करदातािे 
पफहिा फववरण दाशखि भएको लमलतिे तीन मफहनालभत्र र्यथाथय, त्र्य र सही 
अंकसफहतको करको फववरण पेि गनय सक्नेछ । 

(2) उपदिा (१) मा जे सकैु िेशखएको भएता पलन आलथयक वषयको अन्त भइसकेपछी 
व्र्यलतत भइसकेको आलथयक वषयको फववरण सच्र्याउन सफकने छैन । 

 
पररच्छेद - ७ 

कर दाशखिा सम्बन्धी व्र्यवस्था 
२४. कर दाशखिा गनुयपने: (१) र्यस ऐन बमोशजम दाशखिा गनुय पने कर ऐनको पररच्छेद ४ 

मा उल्िेख गररएकोमा सोही समर्यमा र समर्य उल्िेख नभएको हकमा प्रत्रे्यक 
आलथयक वषयको मंसीर मसान्त लभत्र कर एकाईमा दाशखिा गनुय पनेछ । 

(2) र्यस ऐन बमोशजम अलग्रम कर कट्टी गरी दाशखिा गनुय पने कर कर कट्टी भएको 
मफहना पलछको मफहनाको २५ गते लभत्र कर एकाईमा दाशखिा गनुय पनेछ ।  

25.  कर दाशखिाको लनस्सा ददन ुपने : करदातािे र्यस ऐन बमोशजम बझुाउन पने कर वा 
गैर कर राजश्व वा अन्र्य रकम बझुाएपलछ करदातािाई तत्काि त्र्यसको लनस्सा 
ददनपुनेछ । 

 



 

पररच्छेद – ८ 

कर फिताय र समार्योजन 

 

२६. कर फिताय सम्बन्धी व्र्यवस्था :(१) करदातािे र्यस ऐन बमोशजम कर बझुाउँदा लतरेन ु
पने भन्दा बढी कर दाशखिा गरेकोमा सो कर रकम फिताय माग गनय सक्नेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजम फितायको िालग लनवेदन परेकोमा व्र्यहोरा साँचो देशखएमा 
कर अलधकृतिे लनवेदन परेको एक मफहना लभत्र माग बमोशजम फिताय ददने लनणयर्यका 
िालग प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत समक्ष स्वीकृतका िालग पेि गनुय पनेछ । 

(3) उपदिा (२) बमोशजम स्वीकृलतका िालग पेि भएकोमा पेि भएको ७ ददन लभत्र 
फिताय ददने वा नददने सम्बन्धमा टंुगो िगाई कार्यय िर्छ्यौट गरी सक्न ुपनेछ । 

२७. कर समार्योजन सम्बन्धी व्र्यवस्था : (१) करदातािे दिा २६ बमोशजम फिताय पाउन े
ठहररएको रकम दाशखिा गनुय पने कर रकममा समार्योजन गनय कर अलधकृत समक्ष 
लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजम फितायको िालग लनवेदन परेकोमा व्र्यहोरा साँचो देशखएमा कर 
अलधकृतिे लनवेदन परेको एक मफहना लभत्र माग बमोशजम कर समार्योजन गने 
लनणयर्यका िालग प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत समक्ष स्वीकृतका िालग पेि गनुय पनेछ 
। 

(3) उपदिा (२) बमोशजम स्वीकृलतका िालग पेि भएकोमा पेि भएको ७ ददन लभत्र 
कर समार्योजन गने वा नगने सम्बन्धमा टंुगो िगाई कार्यय िर्छ्यौट गरी सक्न ु
पनेछ । 

 

पररच्छेद – ९ 

कर परीक्षण र कर लनधायरण 

 

२८. कर परीक्षण र कर लनधायरण: (१) र्यस ऐन बमोशजम करदातािे फववरण पेि नगरेको 
वा पेि गरेको फववरणमा देहार्यका सबै वा कुन ैकाम कुरा भए गरेको देशखएमा कर 
अलधकृतबाट कर पररक्षण गरी कर लनधायरण गररनेछ : 

(क) खातापाता, हरफहसाब वा अलभिेख दरुुस्त नदेशखएमा। 

(ख) गित वा झटु्टा कागजात/फववरण संिग्न गरेको देशखएमा। 

(ग) र्यथाथय कारोबार नदेखाएको फवश्वास गनुयपने कारण भएमा। 

(र्) कारोबारका आधारमा करको दाफर्यत्व कम देखाएकोमा। 

(ङ) करको दर िरक पारेकोमा। 



 

(च) कानून बमोशजम कर छुट वा लमनाहा हनु नसक्नेमा पलन सोको दाबी 
गरेकोमा । 

 

(2) उपदिा (१) बमोशजम कर लनधायरण गनुयपने देशखएमा करदातािाई आधार र 
कारण खिुाई आटनो स्पिीकरण पेि गनय तीस ददनको सूचना ददन ुपनेछ । 

(3) उपदिा (२) बमोशजम सूचना प्राप्त भएकोमा करदातािे सूचनामा तोफकएको म्र्याद 
लभत्र आटनो स्पिीकरण पेि गनुय पनेछ । 

(4) कर अलधकृतिे उपदिा (३) बमोशजम तोफकएको म्र्यादलभत्र करदातािे 
स्पिीकरण पेि गरेमा सो समेतिाई आधार बनाई र स्पिीकरण पेि नगरेमा 
कानून बमोशजम कर लनधायरण गनुय पनेछ । 

(5) करदातािे स्वरं्य कर लनधायरण गरी फववरण पेि गरेको अवस्थामा फववरण पेि 
गरेको लमलतिे चार वषय लभत्र कर अलधकृतिे पनु: कर लनधायरण वा संिोलधत कर 
लनधायरण गनुयपने सन्तोषजनक आधार र कारण भएमा करदातािाई सिाईको 
मौका ददई त्र्यस्तो कर लनधायरण गनय सक्नेछ। 

२९. कर लनधायरणको सूचना: (१) र्यस ऐन बमोशजम कर अलधकृतबाट कर लनधायरण 
भएकोमा बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, समर्य लसमा र बैंक खाता नम्बर समते 
उल्िेख गरी करदातािाई कर लनधायरणको सूचना ददन ुपनेछ । 

(6) र्यस ऐन बमोशजमको कर दाशखिा गदाय लनधायरणको सूचना प्राप्त भएपलछ 
करदातािे सो सूचनामा उल्िेशखत स्थान र समर्यलसमा  लभत्र कर दाशखिा गनुय 
पनेछ । 

(7) उपदिा (१) बमोशजम कर रकम बैंक दाशखिा गररएकोमा करदातािे त्र्यसको 
सम्बशन्धत भौचर कर इकाईमा बझुाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद – १० 

कर संकिन सम्बन्धी व्र्यवस्था 
३०. कर संकिन सम्बन्धी व्र्यवस्था: (१) र्यस ऐन बमोशजम असिु उपर गनुयपने कर, 

व्र्याज र िलु्क वापतको रकम करदातािे र्यस ऐनमा तोफकएको अवलधमा दाशखिा 
नगरेमा कर अलधकृतिे प्रमखु प्रिाफकर्य अलधकृतको पूवय स्वीकृलत लिई देहार्यको 
एक वा एक भन्दा बढी तरीका बमोशजम कर असिु गनय सक्नेछ : 

(क) करदातािाई फिताय गनुयपने रकम भए त्र्यसमा कट्टा गरेर । 

(ख) नेपाि सरकार प्रदेि सरकार स्थानीर्य सरकार वा सरकारी स्वालमत्वका 
संस्थाबाट करदातािे 

     पाउन ेरकमबाट कट्टा गनय िगाएर । 



 

(ग) कुन ैतेस्रो व्र्यशक्तिे करदातािाई लतनुयपने रकम करदाताको पूवय सहमलत लिई 
कट्टा गरेर । 

(र्) बैंक वा फवशत्तर्य संस्थामा रहैको करदाताको रकमबाट कट्टा गनय िगाएर । 

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर । 

(च) करदाताको चि तथा अचि सम्पशत्तमालथ दाफव वा कब्जा गरेर। 

(छ) करदाताको सम्पशत्त एकैपटक वा पटक पटक गर तोफकए बमोशजम लििाम 
फवफक्र गरेर । 

(2) उपदिा (१) को खण्ड (छ) बमोशजम लििामको कारबाही सरुु भएपलछ र्यो 
कारबाफह समाप्त हनु ुपूवय कर दाशखिा गनय ल्र्याएमा बझुाउन बाकँी कुि रकमको 
थप पाँच प्रलतित िलु्क सफहत असिु गररनेछ । 

(3) लििामबाट प्राप्त रकम करदातािे लतनुयपने कर रकम भन्दा बफढ भएमा बफढ 
भएजलत रकम साठ्ठी ददनलभत्र सम्बशन्धत करदातािाई फिताय ददनपुनेछ । 

(4) उपदिा (३) बमोशजम रकम फिताय गदाय लनजिे उपिब्ध गराएको बैंक खातामा 
जम्मा गररददन ुपनेछ । 

 

३१. फकस्ताबन्दीमा कर असिुी :  कुन ैखास करदातािाई लबषेि पररशस्थलतमा समर्यमा कर 
लतनय नसक्ने कारण भई सो कुराको लनवेदन गनय आएमा कर अलधकृतिे जाँचबुँझ 
गदाय कारण सन्तोषजनक देशखएमा पचाय खडा गरर बफढमा एक वषयलभत्र तीन 
फकस्तामा कर दाशखिा गनय आदेि ददन सक्नेछ ।तर फढिा बझुाए बापत र्यस ऐन 
बमोशजम िाग्न ेब्र्याज लमनाह हनु ेछैन । 

 

पररच्छेद -११ 

जररवाना िलु्क र ब्र्याज 

 

३२. जररवाना िाग्नेः र्यस ऐनको पािना नगरी करको दाफर्यत्व हटाएमा कर अलधकृतिे 
कर लबगोको दि प्रलतित जररवाना गनय सक्नेछ । 

 

३३. व्र्याज िाग्न े: र्यस ऐन बमोशजम दाशखिा गनुयपने कर समर्यमा दाशखिा नगरेमा लतनुय 
बझुाउन ुपने रकमको वाफषयक १० प्रलतित व्र्याज िाग्नेछ ।  

 

३४. अलभिेख नराखेमा िलु्क िाग्ने : र्यस ऐन बमोशजम अलभिेख राख्नपुने कतयव्र्य भएका 
करदातािे अलभिेख नराखेमा रु १००० िलु्क िाग्नेछ । 

 



 

३५. समर्यमा फववरण दाशखिा नगरेमा िलु्क िाग्न े: र्यस ऐन बमोशजम फववरण दाशखिा 
गनुयपने दाफर्यत्व भएका करदातािे समर्यमा फववरण दाशखिा नगरेमा प्रलत फववरण रु 
१,०००/-  िलु्क िाग्नेछ । 

३६. झठुा फववरण ददएमा िलु्क िाग्न े : र्यस ऐन बमोशजम फववरण दाशखिा गनुयपने 
दाफर्यत्व भएका करदातािे झठुा फववरण दाशखिा गरी करको दाफर्यत्व र्टाएमा 
िरक परेको कर रकम असिु गरी सोको १० प्रलतित िलु्क िाग्नछे । 

३७. व्र्याज निाग्ने : र्यस ऐन बमोशजम िाग्न े िलु्क व्र्याज र जररवानामा पनु: व्र्याज 
िाग्ने छैन । 

 

पररच्छेद-१२ 

पूवायदेि र प्रिासकीर्य पनुराविोकन 

 
३८.  पूवायदेि माग गनय सक्ने : (१) कुनै करदातािाई र्यस ऐन बमोशजम िगाइएको 

कर,दस्तरु, िलु्क वा ऐनका व्र्यवस्था बारे दद्वफवधा भएमा सोको लनराकरणका िालग 
लनजिे प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(2) उपदिा (१) बमोशजमको लनवेदन ददएकोमा प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिे दद्वफवधा 
लनराकरण गनय पूवायदेि जारी गरी करदातािाई सो पूवायदेि उपिब्ध गराउनेछ । 

(3) उपदिा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन अदाितमा 
फवचाराधीन रहेको वा अदाितबाट लनणयर्य भईसकेको फवषर्यमा र्यस दिा बमोशजम 
पूवायदेि जारी गनय सफकन ेछैन । 

(4) उपदिा (१) बमोशजमको पूवायदेि अदाितको आदेिबाट अन्र्यथा नभएसम्म 
कार्यम रहनेछ । 

 

३९. प्रिासकीर्य पनुराविोकन हनु सक्ने : र्यस ऐन बमोशजमका देहार्यका लनणयर्यमालथ 
प्रिासकीर्य पनुराविोकन हनु सक्नछे । 

(क) कर अलधकृतिे गरेको कर लनधायरण, पनु: कर लनधायरण र संसोलधत कर 
लनधायरण सम्बन्धी लनणयर्य । 

(ख) र्यस ऐन बमोशजम िाग्न े वा िागेको कर र गैरकर राजश्व तथा अन्र्य 
दस्तरु, िलु्क, व्र्याज सम्बन्धी लनणयर्य । 

 

४०. प्रिासकीर्य पनुराविोकनको प्रफक्रर्या : (१) र्यस ऐन बमोशजमको कर लनधायरणको 
लनणयर्य उपर शचत्त नबझु्न ेकरदातािे सो लनणयर्य भएको लमलतिे ३० ददनलभत्र प्रमखु 



 

प्रिासकीर्य अलधकृतसमक्ष प्रिासकीर्य पनुराविोकनका िालग लनवेदन ददन सक्नेछ 
। 

(२) उपदिा (१) बमोशजम प्रिासकीर्य पनुराविोकनको िालग परेको लनवेदनमालथ 
६० कार्ययददन लभत्र कारवाही र फकनारा गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद -१३ 

पनुरावेदन 

 

 ४१. उजरुी निाग्ने : र्यस ऐन बमोशजम प्रिासकीर्य पनुराविोकन गनय सफकन े फवषर्यमा 
त्र्यस्तो पनुराविोकन नभई कुन ैअदाितमा कुनै उजरु िाग्ने छैन । 

 

४२. पनुरावेदन ददन सक्ने : (१) प्रिासकीर्य परुाविोकनको लनणयर्य भएकोमा सो लमलतिे र 
प्रिासकीर्य पनुराविोकन नहनुे फवषर्यमा कारण परेको लमलतिे शचत्त नबझु्न े पक्षिे 
६० ददनलभत्र सम्बशन्धत शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(२) शजल्िा अदाितिे गरेको लनणयर्य अशन्तम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १४ 

गैरकर राजश्व 

 

४३. सेवािलु्क तथा दस्तरु : नगरपालिकािे संफवधानको अनसूुची ८ बमोशजमका क्षेत्र र 
फवषर्यमा आिूिे परु्यायएको सेवाबापत सेवािलु्क तथा दस्तरु िगाई उठाउन सक्नेछ 
। 

 

४४. पर्ययटन िलु्क: (१) नगरपालिकािे आिैँ लनर्यमन गरेको पर्ययटकीर्य स्थि, पर्ययटन 
व्र्यवसार्य र पर्ययटकीर्य फक्रर्याकिापमा पर्ययटन िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 
पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा उपिब्ध गराएको सेवाको िागत, सञ्चािन र सम्भार खचयिाई 
आधार मानी पर्ययटन िलु्क िगाउन ुपनेछ । 

(२) उपदिा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नगरपालिकािे आटनो 
क्षेत्रलभत्र पर्ययटक प्रवेि गरेको आधारमा मात्र पर्ययटक िलु्क िगाइने छैन । 

 

४५. सवारी साधन पाफकय ङ िलु्क : नगरपालिकािे आिूिे लनमायण वा व्र्यवस्था गरेको 
सवारी साधन पाफकय ङ स्थिमा सवारी साधन पाफकय ङ िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ 
। तर नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारिे लनमायण गरेका राफिर्य र प्रदेि स्तरका 
राजमागयको छेउछाउ वा पेटीमा पाफकय ङ िलु्क उठाउन सक्न ेछैन । 



 

 

४६. वहाि फवटौरी िलु्क: नगरपालिकािे सावयजलनक, स्थानीर्य सरकारको नाममा रहेको र 
ऐिानी जग्गा र त्र्यस्ता जग्गामा रहेका पोखरी, हाटबजार, प्रदियनस्थि र ती 
ठाउँमा राख्न अस्थार्यी अनमुलत लिएका पसिमा बहाि फवरौटी िलु्क िगाई उठाउन 
सक्नेछ ।  

 

४७. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ु िलु्क : नगरपालिकािे जलडबटुी, कवाडी र 
जीवजन्तकुो कारोबारमा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

 

४८. केविकार िलु्क : (१) नगरपालिकािे आटनो क्षेत्रलभत्र सञ्चािन भएका केविकारमा 
िलु्क िगाई उठाउन सक्न ेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजमको िलु्क केविकार सञ्चािकिे प्रवेि फटकटमा न ै
समावेि गरी संकिन गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोशजम संकिन गरेको िलु्क संकिन गरेको मफहनापलछको 
मफहनाको २५ ददनलभत्र फववरणसाथ कर एकाईमा दाशखिा गनुयपनेछ । 

 

४९. डुंगा पररवहन (बोट सेवा) िलु्क : नगरपालिकािे आटनो क्षते्रलभत्र सञ्चािन भएका 
डुंगा पररवहन (बोट सेवा) मा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

 

५०. अन्र्य िलु्क िगाउन सक्ने : (१) नगरपालिकािे अनसूुची- २ मा उशल्िशखत फवषर्य 
र क्षेत्रमा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) नगरपालिकािे संफवधान र अन्तर सरकारी फवत्तीर्य व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 
फवपररत नहनुे गरी आिूिे प्रदान गरेको सेवा, सफुवधा र व्र्यवस्थापन गरेका थप 
वा नर्याँ क्षेत्र वा फवषर्यमा िलु्क िगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोशजम सेवािलु्क िगाउने वा त्र्यसको दरमा हेरिेर गरेको 
कुराको फववरण नगरपालिकािे त्र्यस्तो लनणयर्य भएको लमलतिे सात कार्ययददन लभत्र 
नगर सभाको बैठक चिेको समर्यमा सभामा र त्र्यस्तो बैठक नचिेको समर्यमा 
त्र्यसपलछ बस्ने सभाको पफहिो बैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

५१. छुट वा लमनाहा : (१) नगरपालिकािे खास अवस्थामा र्यस ऐन बमोशजम िाग्ने वा 
िागेको गैरकर राजश्वमा आधार र कारण खिुाई आंशिक वा पणूय रुपमा छुट ददन 
वा लमनाहा गनय सक्नेछ । र्यसरी छुट ददँदा समान अवस्थाका सबै करदातािाई 
समान व्र्यवहार गनुय पनेछ । 



 

(२) नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकारिे कुन ैपररर्योजना वा फवकास कार्ययका िालग 
खास सामग्री, कारोबारमा कर निाग्ने व्र्यवस्था गरेमा नगरपालिकािे तत ्तत ्
सरकारसँग समन्वर्य गरी कर छुट सम्बन्धी सो व्र्यवस्थाको पािना गने 
गराउनेछ । 

(३) उपदिा (१) बमोशजम गैरकर, राजश्व छुट वा लमनाहा ददएको फववरण सभाको 
बैठक चिेको समर्यमा सभामा र त्र्यस्तो बैठक नचिेको समर्यमा त्र्यसपलछ 
बस्ने सभाको पफहिो बैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद-१५ 

समन्वर्य सम्बन्धी व्र्यवस्था 
 

५२. नेपाि सरकारसँग समन्वर्य : (१) नगरपालिकािे संर्ीर्य कानून वा ऐन बमोशजम 
असिु उपर गनुयपने कर वा गैरकर राजश्व असिु गनय एक द्वार प्रणािी अपनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजमको एक द्वार प्रणािी अपनाउन नगरपालिका वा 
नगरपालिकािे अलधकार समु्पेको अलधकृत वा कर अलधकृतिे नेपाि सरकार 
वा नेपाि सरकारिे सो प्रर्योजनका िालग अलधकार समु्पेका अलधकृतसँग 
समन्वर्य गरी आवश्र्यक व्र्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(३) नगरपालिकािे संफवधानको साझा सूचीमा रहेका फवषर्यसँग सम्बशन्धत कर वा 
गैरकर राजश्वका आधार र दर वा कर प्रिासनका सम्बन्धमा नेपाि 
सरकारसँग समन्वर्य गनय सक्नेछ । 

(४) उपदिा (२) र (३) बमोशजमको व्र्यवस्था अन्तगयत समन्वर्य गरी टंुगोमा 
पगेुका फवषर्यहरु र्यस ऐनमा परेसरह मालननेछ र ती व्र्यवस्थाका हकमा र्यस 
ऐनका अन्र्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सोही अनसुार कार्यायन्वर्यन 
गनुयपनेछ । 

५३. प्रदेि सरकारसँग समन्वर्य : (१) नगरपालिकािे प्रदेि कानून वा र्यस ऐन बमोशजम 
असिु उपर गनुयपने कर वा गैरकर राजश्व असिु गनय एकद्वार प्रणािी अपनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजमको एक द्वार प्रणािी अपनाउन नगरपालिका वा 
नगरपालिकािे अलधकार समु्पेको अलधकृत वा कर अलधकृतिे नेपाि सरकार 
वा नेपाि सरकारिे सो प्रर्योजनका िालग अलधकार समु्पेको अलधकृतसँग 
समन्वर्य गरी आवश्र्यक व्र्यवस्था गनय सक्नेछ । 



 

(३) नगरपालिकािे संफवधानको साझा सूचीमा रहेको फवषर्यसँग सम्बशन्धत कर वा 
गैरकर राजश्वका आधार वा दर वा कर प्रिासनका सम्बन्धमा प्रदेि 
सरकारसँग समन्वर्य गनय सक्नेछ । 

(४) उपदिा (२) र (३) बमोशजमको व्र्यवस्था अन्तगयत समन्वर्य गररएका 
फवषर्यहरु र्यस ऐनमा परेसरह मालननेछ । र ती व्र्यवस्थाको हकमा अन्र्यत्र 
जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सोही अनसुार कार्यायन्वर्यन गनुयपनेछ । 

५४. केन्रीर्य बैंकसँग समन्वर्य : नगरपालिकािे कर र गैरकर राजश्व संकिनका 
सम्बन्धमा केन्रीर्य बैंक (नेपाि राि बैंक) सँग समन्वर्य गरी आवश्र्यक व्र्यवस्था 
गनय सक्नेछ । 

५५. अन्र्य लनकार्य, कार्यायिर्य र सँस्थासँग समन्वर्य : नगरपालिका वा सोको कुन ै
अलधकृतिे कर तथा गैरकर राजश्वसँग सम्बशन्धत फवषर्यमा नेपाि सरकार र प्रदेि 
सरकार अन्तगयतका सरकारी लनकार्य, बैंक वा सँस्थासँग समन्वर्य गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद-१६ 

राजश्व प्रस्ताव, तजुयमा तथा सूचना सम्बन्धी व्र्यवस्था 
 

५६. राजश्व सम्बन्धी नर्या ँप्रस्ताव : नगरपालिकािे कर तथा गैरकर सम्बन्धी नर्या ँकर 
प्रस्ताव तर्यार गदाय सरोकारवािा सँग परामिय गनुयपनेछ । 

५७. सूचना सावयजलनक गनुयपने : (१) र्यस ऐन बमोशजम नगरपालिकािे िगाएको कर र 
गैरकर राजश्व उठाउने कार्यायिर्यको प्रमखुिे राजश्वको दर र त्र्यसमा भएका हेरिेर 
सम्बन्धी सूचना सवयसाधारणको िालग सावयजलनक गनुयपनेछ । 

(२) नगरपालिकािे उपदिा (१) बमोशजमका कर, राजश्वका दर र त्र्यसमा भएको 
हेरिेर समेत लमिाई नगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्न े व्र्यवस्था लमिाउन ु
पनेछ । 

(३) नगरपालिकािे कर र राजश्वका दर र हेरिेर सम्बन्धी केन्रीर्य सूचना 
प्रणािीमा समेत राख्न े प्रर्योजनका िालग नेपाि सरकार, अथय मन्त्रािर्य सो 
मन्त्रािर्यिे तोकेको कार्यायिर्यिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद- १७ 

फवफवध 

५८. फवद्यतुीर्य माध्र्यमको प्रर्योग गनय सक्ने : र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलन नगरपालिकािे फवद्यतुीर्य माध्र्यम (अनिाइन) बाट करदातािाई सूचना ददने, 
करदातािे आटनो फववरण र प्रमाण पेि गने, कर िगार्यतको लतनुय बझुाउन ु पने 



 

रकम दाशखिा गने एवम ्कर वा त्र्यस्तो रकम बझुाइएको रलसद ददने िगार्यतका 
कर सम्बन्धी अन्र्य कामकारवाही गनय सक्ने व्र्यवस्था गनय सक्नेछ । 

५९. ठेक्कामा िगाउन नपाइने : (१) नगरसभाबाट लनणयर्य भएकोमा बाहेक नगरपालिकािे 
आिूिे असिु गनुयपने कुन ैकर वा राजश्व ठेक्का िगाई उठाउन पाइन ेछैन ।  

(2) कर वा राजश्व ठेक्का बन्दोवस्त गने सम्बन्धमा नगरपालिकािे कार्ययफवलध बनाइ 
िाग ुगनय सक्नेछ। 

६०. अनसूुचीमा हेरिेर : नगरपालिकािे र्यस ऐनको अनसूुचीमा आवश्र्यक हेरिेर गनय 
सक्नेछ र त्र्यसरी गररएको हेरिेरको सूचना बैठक बसेको भए बैठकमा र तत्काि 
बैठक नबसेको भए त्र्यसपलछ बस्न ेनगर सभाको पफहिो बैठकमा पेि गनुयपनेछ । 

 

६१. कागजातको ढाचँा : (१) र्यो ऐन र र्यस ऐन अन्तगयत बनेको लनदेशिकामा उल्िेख 
नभएको वा नतोफकएको कुनै फववरण, ढाँचा, तररका वा जानकारी सम्बन्धमा 
आवश्र्यक व्र्यवस्था गनय उपर्यकु्त देशखएमा नगरपालिकािे आदेि वा सूचना जारी 
गरी आवश्र्यक व्र्यवस्था गनय सक्नछे । 

(२) उपदिा (१) बमोशजमका आदेि वा सूचना सवयसाधारणको जानकारीका िालग 
नगरपालिकाको कार्यायिर्य, सूचनापाटी, वेबसाइट र स्थानीर्य पत्रपलत्रकाको 
माध्र्यमबाट उपिब्ध गराउन सक्नछे । 

 

६२. सूचना तामेिी ररत पगुकेो मालनने : (१) र्यस ऐन बमोशजम ददनपुने म्र्याद, सूचना वा 
कागजात देहार्य बमोशजम बझुाए वा पठाएमा सम्बशन्धत व्र्यशक्तिाई पठाएको वा 
ददएको मालननेछ ।  

 (क) सम्बशन्धत व्र्यशक्तिाई नै बझुाएको 
 (ख) लनजको पररवारको उमेर पगेुको सदस्र्यिाई बझुाएको 
 (ग) लनजको कानून व्र्यवसार्यी वा िेखापाििाई बझुाएको  

 (र्) नावालिगको हकमा संरक्षक वा माथवर व्र्यशक्तिाई बझुाएको 
 (ङ) कार्यायिर्य, सँस्था वा लनकार्यको हकमा प्रबन्धक वा प्रिासकीर्य 

प्रमखुिाई बझुाएको 
(च) करदाताको ठेगानामा हिुाक रशजिी पठाएको 
(छ) फवद्यतुीर्य माध्र्यमबाट पठाएको 

(२) कर एकाईको अलधकृतको नाम र पद खलु्ने गरी दस्तखत गररएको, कम्प्र्यटुर 
प्रफवलधबाट इन्सफक्रप्ट वा इन्कोड गररएको, छाप िगाइएको वा सो 
कागजमा िेखी र्यस ऐन बमोशजम जारी गररएको, तामेिी गररएको वा 
ददइएको कागजातिाई ररतपूवयकको मालननेछ । 



 

६३. कागजातको अलभिेख राख्न े: (१) र्यस ऐन बमोशजम कर बझुाउन ुपने दाफर्यत्व भएको 
प्रत्रे्यक व्र्यशक्त वा करदातािे देहार्य बमोशजमका आवश्र्यक कागजातहरु सरुशक्षत 
गरी राख्न ुपनेछ । 

(क) र्यस ऐन बमोशजम नगरपालिकामा पेि गनुयपने कागजात र सोिाई 
पषु्ट्याई गने सूचना तथा कागजात 

(ख) कर लनधायरण गनय सर्ाउ परु्यायउने कागजातहरु 

(ग) खचय कट्टी गनुयपने भए सोिाई पषु्ट्याँई गने कागजातहरु 

(२) नगरपालिकािे लिशखत रुपमा सूचना जारी गरी अन्र्यथा तोकेकोमा बाहेक र्यस 
दिा बमोशजमका कागजातहरु सम्बशन्धत आर्य वषय समाप्त भएको लमलतिे 
कम्तीमा चार वषयको अवलधसम्म सरुशक्षत राख्नपुनेछ । 

६४. अदाितिाई भए सरहको अलधकार हनुेः र्यस ऐनको प्रर्योजनको िालग 
नगरकार्यायपालिकाको अलधकार प्राप्त अलधकृतिाई सम्बशन्धत व्र्यशक्तिाई शझकाउन,े 
बर्यान, गराउने, प्रमाण बझु्न ेर लिशखत पेि गनय िगाउन ेसम्बन्धमा प्रचलित नेपाि 
काननु बमोशजम अदाितिाई भए सरहको अलधकार हनुेछ । 

६५. आदेि वा लनदेिन ददनसक्नःे संर्ीर्य र प्रदेि सरकारिे कर प्रिासनिाई प्रभावकारी 
बनाउन नेपािको संफवधान र संर्ीर्य तथा प्रदेि सरकारको कर सम्बन्धी काननु र 
र्यो ऐनको प्रावधानिाई कार्ययन्वर्यन गनय गराउन आवश्र्यक आदेि वा लनदेिन 
ददनसक्नेछ ।र्यस्तो आदेि वा लनदेिन पािन गनुय नगरपालिकाको कतयव्र्य हनुेछ  
। 

६६.कर अलधकृतको पररचर्यपत्रः कर एकाईमा काम गने प्रत्रे्यक कर अलधकृत र अन्र्य 
कमायचारीिे पररचर्यपत्र आटनो साथमा राख्न,े काम गने समर्यमा िगाउने र कतयव्र्य 
पािनाको शििििामा पररचर्यपत्र सम्बशन्धत व्र्यशक्तिाई देखाउनपुनेछ । 

६७.लबभालगर्य कारवाफह र सजार्य हनुेः (१) कर अलधकृत वा कर प्रिासनसँग सम्बशन्धत 
कुनै कमायचारीिे कर लतनुय बझुाउनपुने दाफर्यत्व भएको व्र्यशक्त वा करदातािाई हालन 
नोक्सानी परु्यायउन,े करको दाफर्यत्व र्फटबफढ गने, समान अवस्थामा करदाता लबच 
असमान व्र्यबहार गने, कुनै करदातािाई अनशुचत िाईदा परु्यायउने वा करदाताबाट 
आटनो वा अरु कसैको लनशज स्वाथय पूलतय गने उदेश्र्यिे कुनै काम गरेमा वा काननु 
बमोशजम गनुयपने काम समर्यमा नगरी दःुख वा हैरानी ददएमा सम्बशन्धत व्र्यशक्तिे 
नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत समक्ष उजरुी गनयसक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम उजरु परेमा प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिे आवश्र्यक 
छानलबन गरर सम्बशन्धत कमायचारीको सेवा सम्बन्धी काननु बमोशजम आिूिाई 
कारबाही गने अलधकार भएको फवषर्यमा आिैिे फवभालगर्य कारबाफह गने र 



 

कारबाफह अलधकार नभएको फवषर्यमा लबभालगर्य कारबाफहको िालग अलधकार प्राप्त 
अलधकारी समक्ष रार्य साथ पेि गनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोशजम छानलबन गदाय प्रचलित काननु बमोशजम अनशुचत कार्यय 
गरेको खलु्न आएमा अलधकार प्राप्त अलधकारीिे आवश्र्यक कारबाफह गनय 
सक्नेछ । 

(४) उपदिा (३) बमोशजम छानलबन र कारबाफह गदाय प्रमाण नि हनु सक्ने भएमा 
प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृतिे त्र्यस्तो कर अलधकृत वा अन्र्य कमायचारीिाई 
सम्बशन्धत सेवा सम्बशन्ध काननु बमोशजम लनिम्बन गनय सक्नेछ । 

(५) उपदिा (२) बमोशजम छानलबन गने अवलधभर सो अलधकृतिाई कर 
अलधकृतको शजम्मेवारीबाट अिग राशखने छ । 

(६) उपदिा (३) बमोशजमको छानलबन गने र कर अलधकृतको शजम्मेवारीबाट 
अिग राख्न ेअवलध तीन मफहना भन्दा बफढ हनुे छैन । 

 

६८.परुस्कृत गनय सक्नेः (१) नगरपालिकािे र्यथाथयपरक र फवश्वसलनर्य रुपमा तथा काननुिे 
तोकेको म्र्यादलभत्र कर फववरण बझुाउन,े िागेको कर दाशखिा गने र कर 
अलधकृतिे अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध गराउने ३ जना करदातािाई प्रत्रे्यक वषय 
परुस्कार ददने व्र्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम ददइन े परुस्कार सम्बशन्ध अन्र्य व्र्यवस्था 
नगरकार्ययपालिकािे लनधायरण गरे बमोशजम हनुेछ।  

६९. म्र्याद हदम्र्याद नजानेः र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जनुसकैु कुरा िेखेको भएपलन र्यस ऐन 
बमोशजम म्र्याद वा हदम्र्याद गणना गदाय देहार्यको अवधी बाहेक गरर गणना 
गररनेछ। 

(क) अदाितबाट स्थगन वा कर अलधकृत वा अन्र्य सरकारी लनकार्यबाट 
रोक्का वा स्थगन भएको अवलध 

(ख) पूनारावेदन गरेकोमा पूनारावेदन तहको अशन्तम लनणयर्य भएको 
जानकारी प्राप्त नभए सम्मको अवलध 

७०.लनदेशिका वा ददग्दियन (म्र्यानअुि) बनाउने अलधकारः र्यस ऐन बमोशजमको काम र 
प्रभावकारी रुपमा गनय नगरपालिका वा नगरपालिकािे अशख्तर्यारी ददएको 
अलधकारीिे आवश्र्यक लनदेशिका वा ददग्दियन बनाउन सक्नेछ । 

  



 

अनसूुची - १ 

(दिा १० उपदिा (४)को (र्) संग सम्बशन्धत) 

ह्रासकट्टी गने तररका 
र्यस ऐन बमोशजम सम्पशत्तको ह्रासकट्टी गने तररका समान कट्टी तररका (रू्यलनिमय चाजय मेथड) को 
फिक्सड इन्सटािमेण्ट मेथड अनसुार हनुेछ । र्यसको गणना देहार्य बमोशजम गनुयपनेछ । 

सतु्रः 
ह्रासकट्टी रकम =  सम्पशत्तको प्रारशम्भक मलु्र्य - अनमुालनत िेष मलु्र्य  

                 सम्पशत्तको आर्य ु(वषय) 
उदाहरण: 
 

कुनै सम्पशत्तको मलु्र्य िरुुमा रु १००००००/- छ ।र्यसको आर्य ु२० वषय छ ।बीस बषयपलछ र्यो 
सम्पशत्त फवक्री गदाय रु १०००००/- आउँछ भने र्यसको प्रलत वषय ह्रासकट्टी रकम लनम्नानसुार हनु्छ । 

ह्रासकट्टी रकम = १००००००-१०००००  

                   २० 

           =  ९००००० 

             २० 

         = ४५०००/- 
(प्रलतवषय रु ४५०००/- ह्रासकट्टी खचय र्टाउन पाइन्छ ।) 

सतु्र प्रर्योग गने तररका: 
(क) ह्रासकट्टी गने प्रर्योजनको िालग देहार्य अनसुारको संरचनाको आर्य ुलनधायरण गरी गणना गररनेछ । 

क्र.सं. संरचनाको प्रकार संरचनाको 
आर्य ु

१ बाँसको बारबेर गरी माटोको लिउन गरेको / नगरेको  र प्िाशस्टक/ 
खर/ककय टपाताको छानो भएको  

१० वषय 

२ इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ लसमेन्टिे बारबेर गरी 
प्िाशस्टक/खर/ककय ट पाताको छाना िगाएको  

२० वषय 

३ काठको र्र ककय टपाताको छाना भएको र सेड २५ वषय 
४ ििामको फे्रम जस्तापाताको बारबेर र छाना भएको ३० वषय 
५ ककय टपाताको छानो भएको इँटा, ढुङ्गा लसमेन्टको जोडाई भएको ३५ वषय 
६ आर लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर भएको ककय ट पाता वा ढिान छानो भएको  ५० वषय 
(ख) संरचनाको िेष मूल्र्य प्रारशम्भक मूल्र्यको दि प्रलतितिे हनुे रकम कार्यम गरी गणना 
गररनेछ । 

 
 

 



 

अनसुचुी २ 

(दिा ५० को उपदिा (१)संग सम्बशन्धत) 

स्थानीर्य सरकारिे िलु्क िगाई उठाउन सक्ने फवषर्य क्षते्रहरु 

 
१ . खानेपानी, धारा, पोखरी र र्ाट 

२ . लबजिुी 
३.  टेलििोन 

४. वातावरण, िोहरमैिा व्र्यवस्थापन,सरसपाई र ढि व्र्यवस्थापन 

५. िौचािर्य, स्नान गहृ 

६. सावयजलनक पाकय  
७. हाटबजार 

८. पि ुबधिािा  

९. अलतलथगहृ र छात्रबास 

१०.अचि सम्पशत्त मलु्र्याङकन िलु्क 

११.ममयत सधुार (आिूिे लनमायण गरेका र्यस अनसूुशचमा उल्िेशखत साधन र सफुवधाको ममयत 
 



 

 

अनसूुची-३ 

 (दिा १० को उपदिा (१०) सँग सम्बशन्धत) 
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य 

फिक्कि, इिाम 

 वडा नं.:- सम्पशत्तको फववरण 
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रिव्र्य: (क) करदातािे र्यो फववरण पेि गदाय फववरणिाई पफुि गने देहार्यका कागजात समेत संिग्न राख्नपुनेछ : 
(क) अशर्ल्िो वषय कर लतरेको रलसद प्रमाण (सम्पशत्त कर/मािपोत (भलूमकर)/वहाि कर/व्र्यवसार्य कर/नक्सापास दस्तरु/संरचना अलभिेखीकरण दस्तरु) जग्गा  

(ख) धनी प्रमाणपजुायको प्रलतलिफप वा जग्गाको स्वालमत्व र क्षेत्रिि खुिेको प्रमाण कागजात । (ग)  लनमायण सम्पन्न भएको वा र्र भएको प्रमाण ।  

      (ख) भौलतक संरचनाको फकलसम महिमा देहार्य बमोशजमको संकेत उल्िेख गनुयपनेछ : 
(१) बाँसको बारबेर गरी माटोको लिउन गरेको / नगरेको  र प्िाशस्टक/ खर/ककय टपाताको छानो भएको  

(२) इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ लसमेन्टिे बारबेर गरी प्िाशस्टक/खर/ककय ट पाताको छाना िगाएको  

(३) काठको र्र ककय टपाताको छाना भएको र सेड 

(४) ििाम को फे्रम जस्तापाताको बारबेर र छाना भएको 
(५) ककय टपाताको छानो भएको इँटा, ढुङ्गा लसमेन्टको जोडाई भएको    

(६) आर लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर भएको ककय ट पाता वा ढिान छानो भएको  

 

आज्ञािे 

राजेन्र भट्टराई 

प्रमखु प्रिासकीर्य अलधकृत 


