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/fd]5fk gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] cfrf/;+lxtf, @)&$
gu/;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)#.@*

k|:tfjgf
g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd ;xsfl/tf, ;xcl:tTj / ;dGjosf cfwf/df ;+3Lo 
nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g Joj:yfsf] cEof; ub}{ ;ª\3, k|b]z / :yfgLo 
txaLr ;'dw'/ cGt/;/sf/ ;DjGw sfod ug{, :yfgLo zf;g Joj:yfdf hgtfsf] 
cy{k"0f{ ;xeflutf k|a4{g ub}{ hgd'vL, ;]jfd'vL, hgpQ/bfoL, kf/bzL{ tyf 
;'zf;go'Qm :yfgLo zf;gsf] k|Tofe"lt ug{, :yfgLo txnfO{ hgtfsf] ljZjfl;nf] 
zf;sLo OsfO{sf ?kdf :yflkt ug{, :yfgLo txaf6 ;dfhsf ljleGg ju{ wd{, 
lnË, hfthfltsf df}lns ;+:s[lt k|lt ;Ddfg / ;lxi0f' efjgfsf] ljsf; ug{ 
tyf sfg'gL /fHo, ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqsf nfex¿sf] Gofof]lrt ljt/0f / 
bLuf] ljsf;sf] cjwf/0ffnfO{ d"t{ ?k lbg xfdL hgtfaf6 lgjf{lrt kbflwsf/Lsf] 
cfr/0f / lqmofsnfkx?nfO{ ;f]xL cg'?k dof{lbt / gd"gfof]Uo t'Nofpgsf nflu 
/fd]5fk gu/kflnsfsf hgk|ltlglwx?n]  /fd]5fk  gu/;efsf]  ldlt  @)&$.#.@*  
df a;]sf] a}7saf6 :jLs[t u/L of] æ/fd]5fk gu/kflnsfsf kbflwsf/Lsf] 
cfrf/;+lxtf, @)&$Æ nfu' u/]sf 5f} .

efu — !
k|f/lDes

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ of] cfrf/;+lxtfsf] gfd æ/fd]5fk gu/kflnsfsf 
kbflwsf/Lx?sf] cfrf/;+lxtf, @)&$Æ /x]sf] 5 .

   -@_ of] cfrf/;+lxtf gu/;efaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu' 
x'g]5 .

@= kl/efiff  M  ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; cfrf/;+lxtfdf,
-s_ æk|d'vÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg'k5{ .
-v_ æcfrf/;+lxtfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] 

cfrf/;+lxtf, @)&$ nfO{ hgfpg]5 .
-u_ æcg'udg ;ldltÆ eGgfn] o; cfrf/;+lxtf cg';f/ ul7t 

cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltnfO{ ;Demg'k5{ .
-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/sfo{kflnsf ;Demg'k5{ .
-ª_ ækbflwsf/LÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf k|d'v, pkk|d'v, 

j8fWoIf, sfo{kflsnsfsf ;b:o tyf ;efsf cGo ;b:o ;d]tnfO{ 
;Demg'k5{ . o; zAbn] gu/kflnsfn] cfˆgf] sfo{ ;Dkfbgsf 
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l;nl;nfdf u7g u/]sf h'g;'s} ;ldlt jf pk;ldlt jf sfo{bnsf 
;b:ox? ;d]tnfO{ ;Demg'kb{5 .

r_ æ;efÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/;efnfO{ j'emfpg]5 .
-5_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhdsf] ufpFkflnsf, 

gu/kflnsf / lhNnf;ef ;Demg'k5{ .
-h_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfnfO{ hgfpg]5 .

efu — @
kbflwsf/Lsf cfrf/x?

#= ;fdfGo cfrf/x?sf] kfngf ug]{ M kbflwsf/Lx?n] kfng tyf cjnDjg 
ug'{kg]{ ;fdfGo cfrf/x? b]xfo adf]lhd x'g]5g\ . h;sf]] cjnDjg ug{ xfdL 
k|lta4tf JoQm ub{5f}+,
#=!  g]kfnsf] :jtGqtf, :jfwLgtf, :jfledfg, /fli6«o Pstf, ef}uf]lns 

cv08tf / hgtfdf lglxt ;fj{ef}d;Qfk|lt k|lta4 /x+b},
-s_ kbflwsf/Lx?n] g]kfnsf]  :jtGqtf,  ;fj{ef}ldstf, 

ef}uf]lns cv08tf, /fli6«o Pstf, :jfwLgtf / :jfledfgsf] 
cIf'00ftfdf  k|lts'n  x'g]  sfo{  ug]{ 5}gf} .

-v_ s'g} klg kbflwsf/Ln] /fi6« lj?4 x'g] sfo{df ;3fp k'¥ofpg], 
/fli6«o uf]kgLotf eË ug]{, /fli6«o ;'/Iffdf cfFr k'¥ofpg] 
sfo{x? ug{ jf To:tf] sfo{df ;xof]u k'¥ofpg] sfo{ ug]{ jf 
u/fOg] 5}g .

-u_ s'g} kbflwsf/Ln] kbLo lhDd]jf/L kfngf ubf{ ;b}j /fi6«  /  
hgtfsf]  a[xQ/  lxtnfO{  Wofgdf  /fvL ug]{5f} .

-3_ s'g} klg JolQm jf lgsfon] hgtfdf lglxt ;fj{ef}d;Qf, 
/fli6«o Pstf, :jfwLgtf, ;fdflhs, wfld{s, ;f+:s[lts tyf 
P]ltxfl;s ;f}xfb{tfdf cfFr k'¥ofpg] u/L sfo{ u/]df To:tf] 
sfo{ lg?T;flxt ug]{5f} .

#=@ ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;'—;DaGwdf hf]8 lb+b}],
-s_ kbflwsf/Lx?n] ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;';DjGw, 

sfo{clwsf/If]q, sfo{ k|0ffnL jf ;+:yfut k|aGwdf s'g} 
cfFr k'¥ofpg jf bvn lbg jf cGt/;/sf/ ;DjGwdf 
vnn kfg]{ s'g} lqmofsnfk ug{ jf jQmJo jf k|sfzg jf 
k|rf/ k|;f/ ul/g] 5}g .

-v_ s'g} klg cfwf/df :yfgLo txsf jfl;Gbfx?nfO{ e]befj  



4

ug]{  jf  ;dfg  ;'/Iff,  ;]jf,  ;'ljwf  / ;+/If0faf6 al~rt 
ul/g] 5}g .

  t/  dlxnf,  jfnjflnsf, ckf+utf  ePsf  JolQm, 
blnt, h]i7 gful/s nufout kl5 k/]sf ju{, If]q tyf 
;d'bfosf] xslxtsf nflu ljz]if Joj:yf ug{ k|lta4 
/xg]5f}+ .

-u_ cGt/ :yfgLo tx tyf cGt/ ;/sf/ j:t' jf ;]jfsf] lgjf{w 
cfjfudgnfO{ s'g} afwf ul/g] jf e]befj ul/g]5}g .

#=# ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g k|0ffnL, :jzf;g / :jfoQ 
zf;g, ;+3, k|b]z / :yfgLo txaf6 /fHozlQmsf] k|of]u tyf 
ljZjJofkL dfgj clwsf/ / df}lns clwsf/sf dfGo l;4fGtsf] 
k|a4{g ug{, 
-s_ hgtfdf lglxt ;fj{ef}d;Qf, :jzf;g tyf :jfoQ zf;g,  

;+3, k|b]z / :yfgLo txaf6 /fHozlQmsf] k|of]u, ;+3Lo 
nf]stflGqs u0ftGqsf dfGo l;4fGtx?nfO{ pRr ;Ddfg / 
cfTd;ft ul/g]5 .

-v_ ;+3Lo nf]stflGqs k|0ffnL, :yfgLo :jfoQtf / tNnf] txdf 
clwsf/sf] ljs]Gb|Ls/0fsf l;4fGt tyf gLltnfO{ cgfb/ 
ug]{, hgtfk|ltsf] pQ/bfloTjnfO{ c:jLsf/ ug]{]{, cax]ngf 
ug]{, cGt/;/sf/ ;DjGw Pj+ :yfgLo txx? / ;fem]bf/ ;+3 
;+:yf;+usf] sfg'g adf]lhdsf] ;DaGwdf vnn kg]{  h:tf  
s'g}  n]v,  ;dfrf/,  efif0f,  jQmJo k|sfzg jf k|zf/0f ug'{ 
jf u/fpg' x'Fb}g .

   t/ o; s'/fn] pNn]lvt laifodf 
cg';Gwfgd"ns s'g} n]v /rgf k|sflzt ug{ / ;f] cg'?k 
wf/0ff /fVg /f]s nufPsf] dflgg] 5}g .

#=$ ;fwg >f]tsf] k"0f{ ;b'kof]u ug{ M
-s_ sfg'g adf]lhd cfkm"n] kfpg] ;]jf ;'ljwfafx]s :yfgLo 

txsf] ;fwg, >f]t, gub jf lhG;L s'g} klg k|sf/n] df:g, 
pkef]u ug{ / b'?kof]u ug{' u/fpg' x'Fb}g .

-v_ s'g} klg kbflwsf/Ln] ;fj{hlgs ;|f]tsf] k|of]u ubf{ 
clwstd ;b'kof]u / pTkfbgzLn sfo{df k|of]u ug{' kg]{5 .

#=% cfk\mgf] lhDd]jf/Lsf] k|efjsf/L sfof{Gjog ug{ u/fpg,
-s_ s'g} klg kbflwsf/Ln] sfg'gn] tf]lsP adf]lhdsf 



5

kbflwsf/Lx?nfO{ k"j{ hfgsf/L glbO{ cfˆgf] ;]jf lbg] :yfg 
5f]8L cGoq hfg' x'Fb}g .

-v_ kbflwsf/Ln]  k|rlnt  sfg'gdf  tf]lsPeGbf a9L ;dosf 
nflu cfˆgf] sfo{If]q 5f]8\g'kbf{ jf sfo{If]qeGbf jflx/ 
hfg'kg]{ ePdf sfg'gn] tf]s] adf]lhdsf hgk|ltlglw jf 
kbflwsf/LnfO{ cfˆgf] kbsf] clVtof/L glbO{ hfg' x'b}g .

#=^ u}/ sfg'gL cfZjf;gnfO{ lg?T;flxt ug{,
-s_ ;+ljwfg tyf k|rlnt sfg'gn] lbPsf] clwsf/ If]qeGbf 

aflx/sf sfd ul/lbG5'  egL s;}nfO{ cfZjf;g lbg' x'b}g .
-v_ sfg'g adf]lhd ug'{kg]{ sfd ug{ jf ;]jf lbgsf nflu 

cfgfsfgL jf l9nfO{ ug]{, hfgLhfgL cgfjZos em+em6 yKg] 
jf cfˆgf] clwsf/If]q aflx/sf] sfd ul/lbg  jf  u/fO{  
lbg]5'  egL cfZjf;g jf e/f];f kg]{ s'g} sfd ug'{ jf u/fpg' 
x'Fb}g .

-u_ :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] P]gn] tf]lsPsf] of]hgf 
th'{df k|s[ofsf] hfgsf/L glbO{ s'g} JolQm, ;+:yf jf 
;d'bfonfO{ :yfgLo txsf] of]hgf afx]ssf s'g} sfo{qmd jf 
of]hgf :jLs[t ul/lbg jf u/fO{lbg] cfZjf;g lbg' x'Fb}g .

-3_ cfˆgf] nflu jf c¿ s;}sf] nflu cg'lrt nfe k'Ug] u/L 
kbsf] b'¿kof]u ug]{ sfo{ ug'{ u/fpg' x'b}g .

#=& /fhgLlts cf:yfsf cfwf/df e]befjk"0f{ sfo{ gug{ b[9 /xFb},
-s_ /fhgLlts cf:yf jf ljrf/sf cfwf/df sfo{kflnsf jf 

;efsf ;b:ox? jf sd{rf/Lx? jf ;]jfu|fxL tyf cfd 
gful/sx?;+u t]/f] d]/f]sf] efjgf /fvL s'g} sfo{ ug'{÷u/fpg' 
x'b}g .

-v_ cfkm" ;Dj4 /fhgLlts bn jf ;Dj4 s'g} lgsfo jf 
;+3;+:yfnfO{ dfq nfe k'Ug] jf ;'ljwf x'g] u/L s'g} lg0f{o jf 
of]hgf jf sfo{qmd sfof{Gjog ul/g]5}g .

#=* ;fdflhs ;f}xfb{tf / ;dfj]zLs/0fk|lt b[9 ;+slNkt /xFb},
-s_ ljleGg hft hflt, wd{, ju{, If]q, ;Dk|bfoaLr ;fdflhs 

;befj / ;f}xfb{tf vNaNofpg] s'g} sfd jf cGo s'g} Jojxf/ 
ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g . s'g} ;Dk|bfoaLrsf] ;'—;DaGwdf 
vnn kg]{ u/L lqmofsnfk ug'{ u/fpg' / k|rf/ k|;f/ ug'{ 
u/fpg' x'b}g .
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-v_ 5'jf5'tnfO{ k|>o lbg] Jojxf/ ug{' x'Fb}g . s'g} larf/ AoQm 
ubf{ hftLo, wflds, ;f+:s[lts jf ;dflhs ljå]if jf wfld{s 
e]befj hgfpg] vfnsf sfd s'/f ug]{ jf pvfg 6'Ssf k|of]u 
ug]{ jf s'g} hftL, wd{, ;+:s[lt jf ;d'bfosf]] :jfledfgdf 
wSsf nfUg] jf cf3ft k'Ug] vfnsf zAb÷jf0fLx?sf] k|of]u 
ug'{ x'Fb}g .

-u_ s'g}klg hfthflt, wd{, j0f{, lnË cflbsf cfwf/df e]befj 
ug{' x'Fb}g tyf ;a} ;d'bfosf sfg'gL xslxt / df}lns 
;+:s[ltk|lt af]nL / Jojxf/ b'a} tj/af6 k|lts'n c;/ kg]{ 
u/L sfo{ ug{' u/fpg' x'Fb}g .

-3_ s'g} klg ;d'bfosf] k/Dk/f b]lvsf] wd{ cjnDjg ug]{ 
wfld{s :jtGqtfsf] ;Ddfg ug''{ kg]{5 .

  t/, cfkm\gf] If]qleq s;}sf] wd{ kl/jt{g ug]{ u/fpg] 
s'g} klg lqmofsnfk x'g lbg'x'Fb}g .

-ª_ s'g} ljb]zL gful/s jf ;+:yfn] g]kfnsf] ;Eotf, g]kfnL 
hgtfaLrsf] ;befj laufg]{ jf e8sfpg] sfd u/]sf] jf ug{ 
nfu]sf] hfgsf/L ePdf tTsfn ;DalGwt lgsfodf ;"lrt 
ug'{ kg]{5 .

#=( kbflwsf/LaLr sfo{lhDd]jf/Lsf] Gofof]lrt afF8kmfF8 ug{ M
-s_ kbflwsf/Lx?aLr lhDd]jf/L, clwsf/ jf ;'lawf jf 

bfloTjsf]  afF8kmfF8  ubf{  /fhgLlts  bn;Fusf] ;Dj4tf 
jf /fhgLlts cf:yf jf dlxnf jf k'?if jf ;fdflhs 
;dfj]zLs/0fsf cfwf/df e]befj ug'{ x'Fb}g .

  t/ sfg'g adf]lhd laz]if lhDd]jf/L / cj;/ lbgsf 
nflu pNn]lvt k|fjwfgn] /f]s nufPsf] dflgg] 5}g .

#=!) s;}sf] :jfledfg / cl:tTjdf s'g} cfFr cfpg glbg,
-s_ kbflwsf/Ln] ;a};+u lzi6 / dof{lbt af0fL tyf zJbsf] k|of]u 

ug'{kg]{5 . zflng / :jefljs ;fdflhs cfrf/x? ug'{kg]{5 . 
hgtf;+u xflb{s, gd| / cfb/k"j{s Jojxf/ ug'{kg]{5 .

-v_ kbflwsf/Laf6 sfo{kflnsf / ;efsf ;b:ox?, :yfgLo 
txdf sfo{/t sd{rf/Lx?df Ps csf{k|lt em'7f nf~5gf 
nufpg], l/; /fu å]if /fVg] tyf Ps csf{sf] laifodf 
ck|f;f+lus l6sfl6Kk0fL ug'{ jf clt;of]lQmk"0f{ cleJolQm 
lbOg]5}g .
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-u_ kbflwsf/Ln] lgjf{lrt hgk|ltlglw, sd{rf/L, ;]jfu|fxLk|lt 
/fd|f] Jojxf/ / zLi7 efiffsf] ug]{5g\ .

-3_ kbflwsf/Ln] ;+:yfut?kdf s'g} wf/0ff JoQm ubf{ :yfgLo 
tx, o;sf lg0f{ox? jf s'g} kbflwsf/L jf sd{rf/LnfO{ 
xf]Rofpg] jf cgfb/ ug]{ efiff jf cleJolQm lbg' jf lbg 
nufpg' x'b}g .

-ª_ kbflwsf/L tyf sd{rf/LaLr Ps csf{sf]] sfd, k]zfut 
dof{bf / sfo{ut :jfoQtfsf] ;Ddfg ug]{ jftfj/0f l;h{gf 
ug'{ kg]{5 .

-r_ kbflwsf/Lx?n]  Pscsf{sf]  JolQmut?kdf  l6sf l6Kk0fL  
ug'{  x'Fb}g  t/  kbflwsf/Lsf] sfd;Fu ;DalGwt laifodf 
:j:y?kdf Ps csf{sf sdL sdhf]/L tyf ;jn kIfx?nfO{ 
cf+}Nofpg s'g} jfwf k'Ug] 5}g .

-5_ kbflwsf/Lx?n] Ps csf{sf laifodf ;sf/fTds tj/n] 
5nkmn ug]{, ;'emfj lbg], cfnf]rgf tyf l6Kk0fLx? 
/fVg'kg]{5 / Ps csf{nfO{ kbLo sfd ug{df ;xof]u, pT;fx 
/ k|]/0ff k|bfg ug'{kg]{5 .

#=!!  ;fdflhs dfGotf lj?4sf cfrf/x? lg?T;flxt ub}{,
-s_ sfof{no ;dodf jf kbLo sfdsf l;nl;nfdf dfbs 

jf nfu' kbfy{sf] ;]jg ug'{ x'Fb}g . sfof{no xftfleq tyf 
;fj{hlgs ;ef, ;df/f]x, a}7s, cflb :ynx?df dBkfg, 
w'd|kfg, v}gL, ;"tL{, u'6\sf jf kfg ;]jg ug'{ x'Fb}g .

-v_ cGwljZjf;, ck;+:s[lt, ?9Ljfbh:tf k'/ftg Pjd\ 
ca}1flgs dfGotf tyf  rfnrng lj?4sf] ;fdflhs 
?kfGt/0f k|s[ofdf ;lqmo ;xeflutf hgfpg' kb{5 .

-u_ kbflwsf/Lx?n] ;fj{hlgs :yn tyf v'nf 7fpmFdf h'jf, 
tf; v]Ng], aflh nufpg] cflb h:tf Jojxf/x? ug'{ x'Fb}g .

-3_ kbflwsf/Ln] sfg'gtM dfgj clwsf/sf] xgg 7xl/g], 
sfg'gn] jGb]h nufPsf tyf ;ef jf sfo{kflnsfn] cfˆgf] 
If]qleq ;fdflhs dof{bf ljkl/tsf egL tf]s]sf ;d'bfodf 
k|rlnt s'/Lltx?n] a9fjf kfpg] Jojxf/ ug'{ x'b}g .

-ª_ ljleGg hfthflt jf wd{ ;Dk|bfosf k|rlnt ;fdflhs 
;+:sf/x? h:t}, ljjfx, a|taGw, kf:gL, hGdf]T;j, ef]h, 
cflbdf ;d'bfodf unt k|lt:kwf{sf] efjgf Nofpg] vfnsf 
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t8s e8s ug{' x'Fb}g / t8se8s ug{ c?nfO{ k|f]T;fxg ug'{ 
x'Fb}g .

-r_ kbflwsf/Lsf] x}l;otn] s'g} lg0f{o ubf{ /fhgLlts, 
;fdflhs, cfly{s jf s'g} klg cfwf/df t]/f]d]/f] eGg] kIf 
glnO{ t6:y e"ldsf lgjf{x ug'{kb{5 .

-5_ lnË, pd]/, efiff, wd{, cfly{s cj:yf cflbsf cfwf/df 
e]befj hgfpg] u/L c?sf] ;fdflhs ;+:sf/ jf juL{o 
xslxtsf laifox?df gsf/fTds l6Kk0fL ug'{x'{b}g .

-h_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] If]qleq ljBdfg ;fdflhs s'l/lt tyf 
s'';+:sf/sf ?kdf /x]sf jfnljjfx, jx'ljjfx, n}+lus lx+;f, 
5fpk8L, af]S;f af]S;L, bx]h bfOhf], 5'jf5't,   hfltut  
prgLrtf, JolQmut 36gf btf{ gug]{ k|a[lt, vf]k gnufpg] 
cj:yf,  v'nf  lbzf  cflbh:tf k|yf  k|rngnfO{ lgd"{n 
ug{ nflu kg'{ kg]{5 .

#=!@ :yfgLo txaf6 k|bfg ug]{ ;]jf, ;'ljwf, lg0f{o k|lqmof / ;"rgfdf 
hgtfsf] kx'Fr a9fpg,
-s_ k|To]s gful/snfO{ ;/f]sf/ x'g] ;]jf ;'ljwf / lg0f{oaf/] 

;"rgf dfu ePdf pknAw u/fpg' kg]{5 . t/ k|rlnt sfg'g 
tyf cfrf/;+lxtfdf pNn]v ePsf] tl/sfn] afx]s s'g} 
kbflwsf/L, JolQm jf ;d"xnfO{ cfly{s sf/f]jf/df nfe jf 
xfgL k'Ug]] jf s;}sf] ;Dklt jf hLp—Hofgdf xfgL g]fS;fgL 
k'Ug]] ;"rgfx? / uf]Ko /fVg' kg]{ s''/f k|;f/0f jf ;fj{hlgs ug'{ 
jf u/fpg' jf pknAw u/fpg' x'b}g\ .

-v_ zflGt ;'/Iff, /fli6«o cv08tf, ;d'bfox?sf] ;f}xfb{ 
;DaGwdf vnn kg]{ vfn] ;"rgfx? ;fj{hlgs ug'{ jf 
u/fpg' x'b}g\ .

#=!# jblgot tyf cglws[t sfd ug{ u/fpgaf6 /f]Sg,
-s_ k|rlnt sfg'g adf]lhd cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/sf] k|of]u 

ubf{ jblgot jf :j]R5frf/L?kdf ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g . o:tf] 
clwsf/sf] k|of]u v'nf Pj+ ;xeflutfd"ns ?kdf 5nkmn 
u/L ug'{ kg]{5 .

-v_ cfkm"  jf  cGo  s'g}  JolQm  jf  ;+:yfaf6  cGo kbflwsf/L 
jf sfof{no÷;+3;+:yf jf sd{rf/L jf JolQmnfO{{ cglws[t 
sfd u/fpg' x'Fb}g .
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#=!$ n}lËs ;dfgtfsf] k|a4{g ub}{M
-s_  s;}nfO{ lnËsf] cfwf/df e]befj emNsg] s'g} sfo{ ug'{ 

x'Fb}g . lnËsf] cfwf/df s;}sf] Ifdtfdfly cfFr cfpg] u/L 
s'g} sfdsfh ug{, gLlt, sfg'g jf ;+/rgf agfOg]5}g .

-v_ km/s lnËsf kbflwsf/L, sd{rf/L, ;]jfu|fxL tyf cfd 
gful/sk|lt c:j:y cfnf]rgf ug]{, lh:Sofpg] tyf 
pgLx?sf] dgf]jn 36fpg] vfnsf cleJolQm lbg], lbg 
nufpg] jf s'g} klg dfWodaf6 s'g} of}ghGo b'/fzo x'g] 
vfnsf s'g} sfdsf/jfxL ug{ u/fpg jf of}ghGo cl:nn 
tl:j/x? k|sflzt ug]{, k|bz{g ug]{, cfzo b]vfpg], cg'lrt 
nfesf b[li6n] sfddf cNemfpg] h:tf x}/fgL kfg]{ Jojxf/ 
ug'{ jf u/fpg' x'b}g .

-u_  n]v]/, af]n]/, efif0f u/]/ jf h'g;'s} dfWodaf6 klg dlxnf 
tyf k'?ifaLrdf e]befj hgfpg] vfnsf sfd jf Jojxf/ 
ug{ jf pvfg 6'Ssf, y]uf]] jf zAbx?sf] k|of]u ug'{ u/fpg' 
x'Fb}g .

-3_  n}lËs cfwf/df ePsf 3/]n' lx+;f / e]befjsf 36gfx?nfO{ 
n'sfpg] / uf]Ko /fVg] sfo{ ug]{ jf ;xof]u k'¥ofpg ug'{ u/fpg' 
x'b}g .

#=!% afnjflnsfsf] ;jf{lË0f ljsf; / xslxtk|lt ;r]t /x+b} M
-s_ jfnjflnsfsf] ;fy{s ;/f]sf/sf laifo tyf :yfgLo ljsf; 

/ zf;g k|lqmofdf jfnjflnsfsf] ;fy{s ;xeflutfnfO{ 
xf]Rofpg] jf cjd"Nog ug]{ ljrf/, cleJolQm lbg jf To:tf] 
Jojxf/ ug{ u/fpg x'Fb}g .

-v_ cfˆgf] kl/jf/df afn>lds /fVg' x'Fb}g . ;d'bfodf afn>d 
jf afnzf]if0fnfO{ ;+/If0f jf k|f]T;fxg x'g] s'g} lsl;dsf 
lqmofsnfk ug{ u/fpg kfOg]5}g .

$= ;fj{hlgs ;Dkltsf] k|of]u  tyf  ;'ljwf  ;DjGwL  cfrf/x?M ;fj{hlgs  
;Dkltsf]  k|of]u  tyf  ;'ljwf  ;DjGwdf  b]xfosf cfrf/x? kfng ug{ 
k|lta4tf JoQm ub{5f},
$=! kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] ;'ljwfsf nflu 5'6\ofO{Psf] ;]jf jf 

;'ljwf jf eQf cfˆgf] cfGtl/s >f]tsf] slt c+z x'g cfp+5 eGg] 
PsLg u/L ;efdf 5nkmn u/L cfd gful/snfO{ hfgsf/L lbO{ 
lskmfolt ?kdf Go"gtd ;'ljwfsf] Joj:yf ul/g]5 .
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$=@ kbflwsf/Ln] sfg'g adf]lhd tyf sfof{nosf] sfddf jfx]s :yfgLo 
txsf] dfgjLo, cfly{s jf ef}lts ;fwg >f]tsf] cfkm" jf cGo s'g} 
JolQmaf6 k|of]u jf pkof]u ug'{ jf u/fOg]5}g .

$=# cfˆgf] kbLo cf]xbfsf] cfwf/df s'g} ;ldlt, ;+:yf jf JolQmx?af6 
lghL ;]jf tyf ;'ljwfx? lng jf lng nufOg] 5}g .

$=$ :yfgLo txsf] ;]jf k|fKt u/] jf ;fj{hlgs ;Dkltsf] k|of]u u/]jfkt 
kbflwsf/L, sd{rf/L jf cGo s'g} JolQm jf ;+:yfn] sfg'g adf]lhd 
ltg'{ a'emfpg' kg]{ s/, z'Ns, ;]jf z'Ns b:t'/, ef8f a'emfpgaf6 5'6 
lng]lbg] u/L lg0f{o ug'{ jf u/fpg' x'Fb}g\ .

$=% :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] cfkm"n] k|fKt ug]{ ;'ljwfx?sf] ljj/0f  
cfd  hfgsf/Lsf  nflu  :yfgLo txdfkm{t ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .

%= gLlt  lgdf{0f,  of]hgf  th'{df  /  lg0f{o  ubf{  kfng  ug'{kg]{ cfrf/x?M 
gLlt, lgdf{0f, of]hgf th'{df / lg0f{o ubf{ ubf{ b]xfosf cfrf/x?sf] kfng 
ug{ u/fpg b]xfo adf]lhd ul/g]5,
%=! lg0f{o k|s[ofdf efu lng'k"j{ a}7sdf hfgsf/L lbg'kg]{ -!_ 

kbflwsf/Ln] cfkm" ;d]t ;+nUg eO{ s'g} lg0f{o ug'{kg]{ a}7sdf  
5nkmndf  efu  lng'k"j{  b]xfo  adf]lhdsf ;"rgfx? ;DjlGwt eP 
;f] lbg'kg]{5 M
-s_ :yfgLo txsf] egf{ k|s[of, v/Lb, laqmL jf 7]Ssfk§fsf] 

lg0f{o k|s[of, s'g} lsl;dsf] b08 hl/jfgf jf ldgfxf 
ug]{ lg0f{o k|s[of, s'g} kIf;+usf]  ;Demf}tfsf]  Dofb yk 
jf vf/]hLsf laifodf jf To:t} s'g} lg0f{o ug'{kg]{ ljifo;Fu 
;DalGwt JolQm;Fu cfˆgf] s'g} :jfy{ jf l/;OjL jf n]gb]g 
jf cGo s'g} k|sf/sf] gftf, ;DaGw /x]sf] eP ;f] s'/f,

-v_ :yfgLo txsf] gLlt lg0f{oaf6 k|ToIf jf ck|ToIf?kdf nfe 
jf xfgL x'g] JolQm, ;+:yf, kIf jf sDkgL;Fu lng'lbg' eP 
;f]sf] laj/0fx?,

-u_ s'g} k]zf jf Jojzflos ;+3;+:yfdf kbflwsf/Lsf] 
k|ltlglwTj, nufgL, z]o/, lxt jf :jfy{ eP ;f]sf] laj/0f / 
To:tf] sfddf nufpg] ;+:yf ;DaGwL ljj/0f,

  -@_ olb s'g} kbflwsf/Lsf] lg0f{o ug'{kg]{ kIf jf 
laifo;+u ;DaGw /x]5 eg] a}7ssf] cWoIfn] To:tf] 
kbflwsf/LnfO{ a}7ssf] lg0f{o k|s[ofdf t6:y /xg jf efu 
glngsf nflu lgb]{z ug'{ kg]{5 .
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  -#_ kbflwsf/Ln] s'g} ljsf; lgdf{0f sfo{sf] nflu 
u7g x'g] pkef]Qmf ;ldltdf /xL sfo{ ug'{x'Fb}g .

%=@ ;xeflutfd"ns tyf kf/bzL{?kdf gLlt lgdf{0f / lg0f{o ug]{ M
-s_  kbflwsf/Lx?n] of]hgfsf] 5gf}6, k|fyldsLs/0f, sfof{Gjog, 

cg'udg, d"Nof+sgsf ljifox?df nfeu|fxL, pkef]Qmf tyf 
;/f]sf/jfnf ;d"xsf] Jofks ;xeflutf / k|ltlglwTj u/fP/ 
lg0f{o ug'{kg]{5 .

-v_  :yfgLo txaf6 lg0f{o lbg'kg]{ ljifox?, lgo'lQm jf ;]jf 
;'ljwf lbg] jf lng] ljifosf s'/fx? kf/bzL{?kdf ug'{kg]{5 .

-u_  :yfgLo txsf a}7sx? cfd hgtfsf nflu v'nf ug{ plrt 
k|s[ofx? lgwf{/0f ug'{kg]{5 .

-3_  lg0f{o ubf{ sfg'gn] tf]s]sf] cjlwleq lg0f{o ug'{k5{ . sfg'gn] 
;do gtf]s]sf] cj:yfdf laifosf] k|s[lt x]/L oyf;Dej 
l56f] / pko'Qm ;dofjlw leq lg0f{o ug{'kg]{5 .

  t/ s'g} sf/0fn] lg0f{o ug{ nfUg] ;dofjlw nlDjg] 
ePdf jf lg0f{o ug{ g;lsg] ePdf ;f]sf] tYok"0f{ hfgsf/L 
;+jlGwt kIfnfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .

-ª_   kbflwsf/Ln] gful/s jf ;]jfu|fxLnfO{ gcNofpg] u/L :ki6 
/fo tyf ;Nnfx lbg' kg]{5 .

^= k'/:sf/, pkxf/, bfg, rGbf jf lghL ;]jf, ;'ljwf / nfe u|x0f 
;DaGwL cfr/0fM k'/:sf/, pkxf/, bfg, rGbf jf lghL ;]jf, ;'ljwf / 
nfe u|x0f ;DaGwdf b]xfosf cfrf/x?sf] kfng ug{ u/fpg k|lta4 
/x+b},
-s_ sfg'g adf]lhd cfˆgf] st{Jo lgjf{x ug]{ l;nl;nfdf 

s;}af6 s'g} k|sf/sf] gub jf ;]jf ;'ljwfsf] ?kdf pkxf/, 
k'/:sf/, rGbf lng' x'b}g . To:tf] ;]jf ;'ljwf lbgsf nflu 
jfWo kfg]{] s'g} Jojxf/ ug'{ jf u/fpg' xF'b}g\ .

-v_ :yfgLo tx;+u s'g} vf; ljifodf :jfy{ lglxt ePsf] jf 
;DefJo :jfy{ ePsf] s'g} klg JolQmaf6 s'g} k|sf/sf] 
d}qL Jojxf/ / cfdGq0f,  ef]h et]/, vfglkg, dgf]/~hg, 
j;f]jf; ;'ljwf, ef8f ;'ljwf, cflb lng' jf lbg' x'Fb}g .

-u_ kbflwsf/Lx?n] cfˆgf] :yfgLo txnfO{ hfgsf/L glbO{ 
s'g} JolQm, ;+:yf jf lgsfoaf6 bfg, jlS;;, rGbf, pkxf/ 
:jLsf/ ug'{ x'Fb}g\ .
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&= ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL If]q, ljsf; ;fem]bf/, u}/ ;/sf/L ;+:yf;+usf] 
;fem]bf/L M ljsf; ;fem]bf/, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, lghL 
If]q;+usf] ;fem]bf/L ubf{ b]xfosf cfrf/x?sf] kfng ug{ k|lta4 /x+b},
-s_ ljsf; ;fem]bf/ lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, 

lghL If]q;Fu ;+:yfut ;DjGw / ;dGjo k|a4{g ul/g]5 . JolQmut 
nfexfgLsf cfwf/df Jojxf/ ul/g]5}g .

-v_ ljsf; ;fem]bf/ lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+:yf, ;fd'bflos ;+3;+:yf, 
lghL If]q;Fusf] cfˆgf] If]qleqsf] of]hgf, sfo{qmd, ah]6 tyf 
k|ltj]bg sfo{nfO{ PsLs[t ?kdf cuf8L a9fOg]5 .

*= lgikIftf, ;Ddfg / sb/k"0f{ Jojxf/ ;DaGwL cfr/0fx? M kbflwsf/Ln]  
cfˆgf]  sfo{;Dkfbg  ubf{  lgikIftf,  ;Ddfg  / sb/k"0f{ ?kdf ug{ b]xfosf 
cfrf/x?sf] kfng ul/g]5,
-s_ :yfgLo txsf] ;+:yfut Pj+ sfo{ut :jtGqtf / lgikIftf clej[l4 

ug{ k|oTgzLn /xg] .
-v_ kbflwsf/Ln] kbLo st{Jo lgjf{x ubf{ jfx\o jf cfGtl/s If]qaf6 

k|ToIf jf ck|ToIf?kn] cfpg] k|efj, k|nf]eg, bjfj, eg;'g, wDsL, 
cfu|x cflbaf6 k|]l/t jf k|efljt geO{ sfo{ ;Dkfbg ug]{ .

-u_ cfˆgf] kbLo st{Jo k'/f ubf{ df]nflxhf g/fvL lgle{s / :jtGqtfk"j{s 
sfo{ ;Dkfbg ug]{ u/fpg] .

-3_ s'g} sd{rf/LnfO{ sfo{ ;Dkfbgsf] l;nl;nfdf cg'lrt k|efj kfg{ 
jf bafa glbg] .

-3_ k|rlnt sfg'gn] lgif]w u/]sf] s'g} sfo{ ug{ jf u/fpg gx'g] .
-ª_ st{Ao kfngf ubf{ hfgsf/Ldf cfPsf] sfg'g adf]lhd uf]Ko /fVg'kg]{ 

ljifo jf sfuhft jf Joxf]/f k|ToIf jf ck|ToIf ?kaf6 k|sfzg ug{ 
jf u/fpg gx'g] .

-r_ kbflwsf/Ln] cfkm'n] ug]{ sfd lgwf{l/t ;doleq ;Dkfbg ul/g]5 . 
sfg'g adflhd ;Dkfbg ug{'kg]{ sfd ;doleq} ;DkGg gu/L cfkm"n] 
ug]{ sfd kG5fOg] 5}g .

-(_ cGo cfr/0fx? M kbflwsf/Lsf cGo cfr/0fx? b]xfo adf]lhd ug{ k|lta4 
/xG5f}+,
-s_ cfˆgf] ;DklQsf] ljj/0f tf]lsPsf] ;doleq ;DjlGwt lgsfodf 

a'emfO{ ;fj{hlgs ug'{ kg]{5 .
-v_ :yfgLo txsf] sfddf s'g} k|sf/sf] c;/ kg{ ;Sg] u/L jf ;+ljwfg / 

k|rlnt sfg'g ljkl/t x'g] u/L :yfgLo txsf] :jLs[tL ljgf s;}af6 
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s'g} k|sf/sf] bfg, bftJo, sf];]nL, pkxf/ cfkm'n] :jLsf/ ug'{ / 
cfkmgf] kl/jf/sf] s'g} ;b:onfO{ To:tf] laifo :jLsf/ ug{ nufpg' 
x'b}g . ljb]zL ;/sf/ jf k|ltlglwaf6 s'g} pkxf/ k|fKt x'g cfPdf 
:yfgLo txdf ;f] s'/fsf] ;"rgf lbO{ lg0f{o eP jdf]lhd ug'{ kg]{5 .

-u_ :yfgLo txsf] k"j{ :jLs[lt lagf s'g} sfdsf] lgldQ s'g lsl;dsf] 
rGbf dfUg jf To:tf] rGbf :jLsf/ ug{ jf s'g} lsl;dsf] cfly{s 
;xfotf lng' x'b}g .

-3_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo txsf] sfd sf/jfxLdf  
k|lts'n  k|efj  kg]{  u/L  s'g}  kqklqsfdf cfkmgf] jf:tljs 
jf sfNklgs gfdaf6 jf j]gfdL s'g} n]v k|sfzg ug{, cgnfOg 
;dfrf/ dfWod jf ;fdflhs ;~hfn jf /]l8of] jf 6]lneLhgåf/f 
k|;f/0f ug{ u/fpg x'b}g .

-ª_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf :yfgLo txsf] gLltsf] lj/f]wdf 
;fj{hlgs efif0f lbg jf s'g} jQmJo k|sfzg ug{ x'b}g .

-r_ d'n'sL P]g ljxfjf/Lsf] dxnsf] ljkl/t x'g] u/L ljjfx ug{ u/fpg 
x'b}g .

-5_ ljb]zL d'n'ssf] :yfoL  a;f]jf; tyf  l8=eL=sf] nflu cfj]bg ug'{ 
x'b}g .

-h_ kbflwsf/Ln] kbLo dof{bfdf cf+r cfpg] u/L s'g} ;d"x jf JolQm;+u 
sfg'g ljkl/t jftf{ ug]{, ;+emf}tf ug]{ sfo{ ug'{ u/fpg' x'Fb}g .

efu — #
k|rlnt sfg'g adf]lhd kfng ug'{kg]{ cfrf/x?

!)= k|rlnt sfg'gsf] k|efjsf/L sfof{Gjog M -!_ g]kfnsf] ;+ljwfg, k|rlnt 
;+3Lo tyf k|b]z sfg'g, cbfntsf] lg0f{o jf cfb]z tyf sfg'g adf]lhd 
;+3 jf k|b]zn] lbPsf] lgb]{zgsf] ;Ddfg / kfngf ug{ / ;f]sf] tTk/tfk"j{s 
k|efjsf/L sfof{Gojg ul/g]5 .

   -@_ k|rlnt sfg'g adf]lhd kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ laa/0f 
a'emfpg] tyf ;fj{hlgs ul/g]5 .

   -#_ kbflwsf/Ln] k|rlnt sfg'g adf]lhd :yfgLo txsf] a]?h' 
tyf k]lZs kmR5f}{6sf] sfo{df lhDd]af/L axg ug'{ kg]{5 .

!!= clVtof/ b'?kof]u tyf e|i6frf/ lgjf/0f ;DjGwL sfg'gsf] sfof{Gjogdf  
;xof]u  M  -!_  :yfgLo  txsf  kbflwsf/Lx?n] k|rlnt sfg'g adf]lhd 
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e|i6frf/ jf clVtof/sf] b'?kof]u x'g] lsl;dsf cfrf/x? ug{' jf u/fpg' 
x'b}g\ .

   -@_ :yfgLo txsf kbflwsf/Ln] :yfgLo txdf k|rlnt sfg'g  
adf]lhd clVtof/sf] b'?kof]u 7xl/g] s'g}  sfd jf Jojxf/ ePdf ;DalGwt 
lgsfodf hfgsf/L lbg'kg]{5 / ;DalGwt lgsfoaf6 x'g] 5fgljg, cg';Gwfg 
tyf hfFrj'emdf ;xof]u ug'{ kg]{5 .

   -#_ kbflwsf/Ln] cfk"mn] yfxf kfPsf] e|i6frf/ dflgg] 
sfo{x¿sf] ;"rgf lbg] / lng] ug'{ kb{5, To:tf] ;"rgf n'sfpg / n'sfpg 
;xof]u ug'{ x'b}g .

   -$_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] sfo{;Dkfbg ubf{ :jfy{sf] åGå b]lvg 
;Sg] afXo lqmofsnfk, /f]huf/L, nufgL, ;DklQ, pkxf/ jf nfe nufotsf 
s'/fx¿ af/] :ki6 u/L sfo{ ;Dkfbg ug'{ kb{5 .

   -%_ e|i6frf/af6 cflh{t ;DklQ /fVg], n'sfpg] tyf k|of]u ug]{ 
h:tf sfo{nfO{ b'?T;fxg ug'{ kb{5 .

   -^_ e|i6frf/af6 cflh{t ;DklQsf] vf]h tnf;, /f]Ssf, 
:yfgfGt/0f, lgoGq0f, hkmt Pj+ lkmtf{;DaGwL sfo{df ;xof]u k'¥ofpg' kb{5 .

   -&_ kbflwsf/Ln] cfk"mn] / cfkm\gf] kl/jf/sf] gfddf s'g} 
hfoh]yf v/Lb ubf{ ;fj{hlgs u/]/ ug'{kg]{5 .

!@= lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf] kfng ug'{kg]{ M -!_ :yfgLo txsf hgk|ltlglwx?n]  
lgjf{rgsf  avt  kfng  ug'{kg]{  cfrf/x? lgjf{rg cfof]un] tf]s] adf]lhd 
kfngf ug'{ kg]{5 .

   -@_ :yfgLo lgsfosf kbflwsf/Lx?n] lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf] 
k|efjsf/L sfof{Gjog tyf kfng ug{ u/fpg ;xof]u ug'{kg]{5 .

   -#_ :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?n] cfˆgf] cf]xbfsf] cfwf/df 
k|fKt ;'ljwfx? lgjf{rg k|rf/–k|;f/ jf ;f];Fu ;DalGwt k|of]hgsf nflu 
cfkm" jf c? s;}af6 k|of]u ug{ jf k|of]u u/fpgsf] nflu lbg' xF'b}g .

   -$_ lgjf{rg k|of]hgsf nflu o:tf] ;'ljwf lbg jf lngsf 
nflu :yfgLo txx?af6 ;+:yfut ?kdf s'g} lg0f{o ug{' jf u/fpg' ;d]t x'Fb}g .

!#= cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog nflu cfjZos ;xof]u ug'{kg]{M -!_ 
cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog tyf ;fj{hlgsLs/0fsf nflu b]xfodf pNn]lvt 
Joj:yfx? ul/g]5,
-s_ cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog ;ldltsf] Joj:yf ul/g] M sfo{kflnsfn] 

k|d'v jf sfo{kflnsfn] tf]s]sf] ;b:osf] ;+of]hsTjdf cfrf/;+lxtf 
sfof{Gjog ;ldlt u7g ul/g]5 . ;f] ;ldltn] lgoldt ?kdf 
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cfrf/;+lxtf sfof{Gjogsf] kIfnfO{ ;xof]u k'¥ofO{ sfo{kflnsfsf] 
a}7sdf lgoldt k|ltj]bg lbg'kg]{5 .

-v_ cg'udg ;ldltnfO{ ;xof]u k'¥ofpg' kg]{ M o; cfrf/;+lxtfsf] 
k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu cg'udg ;ldltnfO{ cfjZos kg]{ 
;xof]u pknAw u/fOg]5 .

   -@_ kbflwsf/Ln] cfˆgf] sfo{ljefhg tyf 
sfo{;Dkfbg lgodfjnLsf] Joj:yf adf]lhd hjfkmb]xL, kf/bzL{ 
;]jf k|jfxsf] k|aGw ug{ bxfo adf]lhd ug{ u/fpg cfjZos Joj:yf 
ul/g]5,

-s_ gful/s j8fkq adf]lhd sfo ;Dkfbg ug'{kg]{, gful/s a8fkq 
;DjlGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf nflu ;a}n] b]Vg] 7fpFdf 6fF; ug'{ 
u/fpg' kg]{5 .

-v_ :yfgLo txn] gful/s a8fkqdf pNn]v eP cg';f/ l56f] 5l/tf] 
;]jf k|fKt gePdf ;f] pk/ u'gf;f] ;'g'jfO{ x'g] / 5fglagaf6 ;]jfu|fxL 
kIfnfO{ s'g} Iflt jf x}/fgL Joxf]g'{k/]sf] b]lvPdf lkl8t kIfnfO{ 
plrt pkrf/ / Ifltk"lt{ pknJw x'g] Joj:yf ug'{ u/fpg' kg]{5 .

   -#_ s'g} klg kbflwsf/Ln] cfkm'sxfF cfPsf] u'gf;f] 
tTsfn} ;'Gg] Joj:yf ldnfO{ km5of]{6 ug'{kg]{5 .

efu — $
cfrf/;+lxtfsf] kfng ug{] u/fpg] Joj:yf

!$= cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltsf] u7g M -!_ s'g} kbflwsf/Ln] o; 
cfrf/;+lxtf tyf cGo k|rlnt ;+3Lo, k|b]z / :yfgLo sfg'g adf]lhd 
kfng ug'{kg]{ cfrf/x? pNn+3g u/], gu/]sf] ;DjGwdf hfFra'em tyf cg'udg 
ug{sf nflu ;efn] ;efsf ;b:ox?dWo]af6 b]xfo adf]lhdsf kbflwsf/L 
/x]sf] Ps cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldltsf] u7g ul/g]5 .
-s_ ;efsf ;b:ox?n] cfkm"dWo]af6 5gf}6 u/]sf] Ps hgf– ;+of]hs
-v_ ;efsf ;b:ox?n] cfkm"dWo]af6 5gf}6 u/]sf] slDtdf Ps hgf 

dlxnf ;lxt b'O{ hgf–;b:o
-u_ sfo{sf/L clws[tn] tf]s]sf] :yfgLo txsf] Ps hgf clws[t 

sd{rf/L –;b:o ;lrj
   -@_ cg'udg ;ldltsf ;+of]hs, ;b:o tyf 

;lrjdfly g} o; cfrf/;+lxtfsf] pNn+3gdf ph'/L k/L lg0f{o ug'{kg]{ 
cj:yf ePdf ;f] laifosf] 5nkmn, hfFra'em tyf lg0f{o k|s[ofdf 
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gLh ;xefuL x'g kfpg] 5}gg\ .
   -#_ o; cfrf/;+lxtfsf] ;+o'Qm ?kdf pNn+3g 

u/]sf] egL cg'udg ;ldltsf ;+of]hs, ;b:ox? tyf ;lrjdfly 
s'g} ph'/L k/]sf]df To; pk/ ;DalGwt sfo{;ldltn] 5fgljg u/L 
To;kl5 a:g] ;efsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{5 .

   -$_ cg'udg ;ldltsf ;b:ox?sf] kbfjlw b'O{ 
aif{sf] x'g]5 . o; ;ldltsf ;b:ox? nuftf/ b'O{ sfo{sfneGbf 
a9Lsf nflu lgjf{lrt x'g ;Sg] 5}gg\ .

   t/ :yfgLo txsf] sfo{sfn ;dfKt ePsf] cj:yfdf 
o; ;ldltsf] kbfjlw :jt M ;dfKt ePsf] dflgg]5 .

!%= cg'udg ;ldltsf] sfd, st{Jo tyf clwsf/ M -!_ cg'udg ;ldltsf] sfd, 
st{Jo tyf clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5,
-s_ s'g} kbflwsf/Ln] cfrf/;+lxtf pn+3g u/], gu/]sf] ;DjGwdf ph'/L 

k/]df jf hfgsf/L x'g cfPdf ;f] pk/ hfFra'em tyf 5fgljg ug{ 
;Sg] .

-v_ hfFrj'em tyf 5fgljgsf l;nl;nfdf ;DffJxfg hf/L ug]{ / ;fIfL 
k|df0f a'‰g] clwsf/ x'g] .

-u_ cg'udg ;ldltsf ;b:ox?n] :yfgLo txsf] l;kmfl/z tyf 
cfdGq0fdf :yfgLo txsf] h'g;'s} a}7sdf pkl:yt eO{ cfˆgf] 
sfdsf laifodf hfgsf/L lbg ;Sg]5g\ .

   -@_ cg'udg ;ldltsf] sfdsf] nflu cfjZos 
hgzlQm, sfd ug]{ 7fpF, ;fdu|L tyf plrt jftfj/0f agfO{lbg] 
lhDd]jf/L ;DalGwt :yfgLo txsf] x'g]5 .

!^= cg'udg ;ldltsf] a}7s tyf sfo{ljlw M -!_ cg'udg ;ldltsf] sfo{ 
;+rfng ljlw b]xfodf pNn]v eP cg';f/ x'g]5,
-s_ cg'udg ;ldltsf] a}7s cfjZostf cg';f/ a:g]5 .
-v_ cg'udg ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o ax'dtsf] cfwf/df x'g]5 .
-u_ cg'udg ;ldltn] 

sf/jfxL ubf{ ;DalGwt kbflwsf/LnfO{ ;kmfO{ k]z ug]{ plrt df}sf 
lbg' kg]{5 .

-3_ cg'udg ;ldltn] hfFra'emaf6 b]lvPsf] laa/0f ;lxtsf] /fo 
k|ltj]bg ;DalGwt sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 .

   -@_ cg'udg ;ldltsf] a}7s tyf hfFra'em ;DaGwL 
cGo sfo{ljlw ;ldlt cfkm}+n] tf]Sg ;Sg]5 .
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!&= cg'udg ;ldltsf ;b:ox?sf] ;]jf tyf ;'ljwf M cg'udg ;ldltsf 
;b:ox?sf] a}7s eQf tyf cGo ;'ljwfx? :yfgLo txn] tf]s] jdf]lhd 
x'g]5 .

!*= ph'/L M -!_ :yfgLo txsf] s'g} kbflwsf/Ln] k]zfut cfrf/ pNn+3g 
u/]sf]df To; ljifodf cfrf/;+lxtf cg'udg ;ldlt ;dIf ph'/L lbg 
;lsg]5 .

   -@_ dfly -!_ jdf]lhd lbOg] ph'/Ldf s'g kbflwsf/Ln] s'g 
cfrf/ pNn+3g   u/]sf] xf] ;f]sf] cfwf/ k|df0f v'nfpg' kg]{5 . :yfgLo txn] 
ph'/L kmf/fdsf] gd"gf jgfO{ ;j}n] ;lhn} k|fKt ug{;Sg] :yfgdf /fVg'kg]{5 .

   -#_ ph'/Lsf]  ;DjGwdf sf/jfxL dfu ubf{ cg'udg ldltn] 
ph'/jfnf;Fu yk ljj/0f jf sfuhft dfu ug{ ;Sg]5 .

!(= uf]Ko /fVg'kg]{ M -!_ cg'udg ;ldltn] ph'/jfnfsf] gfd uf]Ko /fVg'kg]{5 .
   -@_ k|fKt ph'/Lsf cfwf/df s'g} kbflwsf/Ldfly nfu]sf] 

cf/f]kdfly 5fgljg hf/L /x]s]f cj:yfdf cf/f]lkt kbflwsf/Lsf] gfd ;d]t 
uf]Ko /fVg' kg]{5 .

@)= hfFra'em M -!_  o;  cfrf/;+lxtfdf  plNnlvt  cfrf/x?sf] pNn+3g u/]sf] 
laifodf cg'udg ;ldltsf] /fo ;'emfj jf k|ltj]bg cfjZos sfjf{lxsf 
nflu sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{5 . k|ltj]bg k]z ug'{k"j{ ;f] ;ldltn] b]xfosf 
k|s[ofx? k"/f ug'{ kg]{5 .
-s_ s'g} kbflwsf/Lsf lj?4 cfrf/;+lxtf pNn+3g u/]sf] s'g} ph'/L 

k/]sf]df jf s'g} hfgsf/L  k|fKt ePsf]df To;sf] cfwf/df cg'udg 
;ldltn] sfjf{xL ug{ cfjZos 5 jf 5}g egL hfFrj'em ug{ jf 
u/fpg ;Sg]5 .

-v_ hfFrj'em  ubf{  s'g}  kbflwsf/L  pk/  sf/jfxL  ug'{kg]{ b]lvPdf 
cg'udg ;ldltn] To:tf] kbflwsf/LnfO{ ;kmfO{ k]z ug{ plrt df}sf 
lbg' kg]{5 .

-u_ ;kmfO{ k]z ug]{ df}sf lb+bf ;DalGwt kbflwsf/L lj?4 nfu]sf] 
cf/f]k / To;sf] cfwf/x? k|i6 u/L cfjZos sfjf{xLsf nflu 
sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{5 .

@!= cg'udg ;ldltsf] l;kmfl/z sfof{Gjog ug]{ M -!_ cg'udg ;ldltn] o; 
cfrf/;+lxtfdf pNn]lvt s'/fx?sf] kfng eP gePsf] ;DjGwdf cfjZos 
/fo, ;'emfj tyf l;kmfl/z ;lxt sfof{Gjogsf nflu sfo{kflnsfdf k]z 
ug'{kg]{5 .

   -@_ cg'udg ;ldltaf6 k|fKt k|ltj]bg tyf /fo, ;'emfj / 
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l;kmfl/z pk/ sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L cfjZos lg0f{o ;lxt sfof{Gjog 
ug'{kg]{5 .

   -#_ cfrf/;+lxtfsf] kfngsf laifodf gu/kflnsfdf 5nkmn 
x'Fbfsf avt ;DalGwt kIfsf k|ltlgwLx?nfO{ ;xefuL u/fpg ;lsg]5 .

@@= cfrf/;+lxtfsf] pNn+3gdf ;hfo M -!_ o; cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjog  
ubf{  :yfgLo  txaf6 ;hfosf] ?kdf b]xfodf pNn]lvt Ps jf ;f]eGbf a9L 
k|s[ofx? ckgfpg ;lsg]5 .
-s_  ;DalGwt kbflwsf/LnfO{ ;r]t u/fpg] .
-v_  cfnfrgf tyf cfTdfnf]rgf ug{ nufO{ ;f]sf] hfgsf/L ;fj{hlgs 

ug{ nufpg] .
-u_   ;fj{hlgs ;'g'jfOsf nflu ;fj{hlgs ug]{, u/fpg]
-3_ k|rlnt P]g sfg'gsf] pNn+3g ePsf cj:yfdf ;DalGwt lgsfodf 

;"rgf lbg] /  cfjZos sfaf{xLsf nflu n]vL k7fpg] .
   -@_ cf/f]lkt kbflwf/Ldfly ePsf] s'g} klg sfaf{xLsf 

laifodf lgh s'g} /fhgLlts bn;+u cfj4 ePsf] xsdf ;DalGwt 
/fhlglts bnnfO{ hfgsf/L u/fpg' kg]{ .

@#= sfjf{xLsf] laa/0f ;fj{hlgs ug'{kg]{ M cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjogsf 
;DjGwdf kbflwsf/Ldfly ePsf] sfjf{xLsf] laa/0f cfd hfgsfl/sf nflu 
:yfgLo txsf] ;"rgfkf6L / :yfgLo kqklqsfdf k|sflzt ug'{ kg]{5 . ;f]sf] 
hfgsf/L /fhgLlts bnx?, ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno, 
lgjf{rg cfof]u, k|b]z ;/sf/sf] ;DjlGwt ljefu÷lgsfo, :yfgLo 
k|zf;gnfO{ u/fpg' kg]{5 .

efu — %
ljljw

@$= cfrf/;+lxtfsf] kfng ug'{ ;a}sf] st{Jo x'g] M  of] cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf 
ug'{ kbflwsf/Lsf] lhDd]jf/L tyf st{Josf] Ps cleGg c+usf] ?kdf /xg]5 .

@%= kbflwsf/LnfO{ cfrf/;+lxtfsf] hfgsf/L lbg'kg]{ M of] cfrf/;+lxtf 
gu/kflnsfsf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?nfO{ clgjfo{ ?kdf hfgsf/L lbO{ 
x:tfIf/ u/fO{ nfu" ul/g]5 .

@^= ;/f]sf/jfnfx?nfO{ cfrf/;+lxtfsf] hfgsf/L pknJw u/fpg'kg]{ M 
gu/kflnsfsfsf kbflwsf/Lsf] cfrf/;+lxtf, ;do ;dodf cfrf/;+lxtfdf 
ePsf] ;+zf]wgsf] laa/0f tyf cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gjogsf] cj:yfsf] 
hfgsf/L aflif{s?kdf gu/kflnsfsf /fhgLlts bnx?, ;+3Lo dfldnf tyf 
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:yfgLo ljsf; dGqfno tyf k|b]z ;/sf/sf ;DjlGwt lgsfonfO{ u/fpg' 
kg]{5 .

@&= cfrf/;+lxtfsf] sfof{Gogdf /fhgLlts bnsf] ;xof]u M -!_ s'g} 
kbflwsf/Laf6 o; cfrf/;+lxtfsf] pNn+3g ePsf] 7x/ ePdf lghdfly 
nfu]sf] cf/f]k tyf ;f] ;DaGwdf l;kmfl/z ePsf] sfjf{xLsf] laa/0f ;d]t 
;DalGwt kbflwsf/L ;Da4 /fhgLlts bnnfO{ hfgsf/L u/fpg'sf ;fy} 
;fj{hlgs ;d]t ug'{ kg]{5 .

   -@_ hfFrj'emsf cfwf/df kbflwsf/L pk/ sfjf{xLsf nflu 
ePsf] l;kmfl/zsf] sfof{Gjog ug{]]{ jf ;r]t u/fpg] sfddf ;/sf/L lgsfo 
Pj+ /fhgLlts bnx?sf] ;xof]u lng ;lsg]5 .

@*= cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg M -!_ gu/;ef ;efaf6 cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg 
ug{ ;lsg]5 .

   -@_ cfrf/;+lxtfdf ePsf] ;+zf]wgsf] hfgsf/L ;DalGwt ;a} 
kbflwsf/L, sd{rf/L, tyf ;/f]sf/jfnfx?nfO{ lbg'kg]{5 .

   -#_ lgjf{rg cfrf/;+lxtfdf ;+zf]wg ePsf v08df cfd 
hgtfsf] hfgsf/Lsf nflu ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .

   -$_ gu/kflnsfn] cfˆgf] :yfgLo ljlzi7tf, sfo{ k|s[lt / 
cfjZostf cg';f/ o; cfrf/ ;+lxtfdf ;do ;dodf yk Joj:yf ;dfj]z 
u/L nfu" ug{ ;lsg]5 .

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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रामेछाप नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व िगाउने र  
उठाउने सम्बन्धी ऐन, २०७६

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमत :२०७६।०९।२८

प्रसता्वना :
रामछेाप नगरपालिकाको समग्र लिकासका िालग नगरपालिकािे राजसि िगाउने तथा उठाउने 
सम्बन्धमा काननूी व्यिसथा गन्न िानछनी्य भएकािे, रामछेाप नगरपालिकाको नगरसभािे 
नेपािको संलि्धानको ्धारा २२६ को उप्धारा (१) ्बमोलजम ्यो काननू ्बनाएको छ ।

पररचछेद -१
प्रारलमभिक

१. सलंषिप्त नाम र प्रारमभि : (१) ्यस काननूको नाम æरामछेाप नगरपालिकाको कर तथा 
गैरकर राजसि िगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन, २०७६Æ रहकेो छ।

   (२) ्यो काननू रामछेाप नगरपालिका भर िाग ू हुनेछ र ्यस काननू 
्बमोलजमको कर िा राजसि ्बझुाउन ुपनने दाल्यति भएको व्यलति जहाँसकैु रह े्बसेको 
भए पलन लनजको हकमा समते िाग ूहुनेछ ।

   (३) ्यो काननू तरुुनत प्ारमभ हुनेछ । 
२.  पररभिाषाः लिष्य िा प्संगिे अकको अथ्न निागेमा ्यस काननूमा,

(क) "कमपनीÆ भननािे प्चलित नेपाि काननू ्बमोलजम संसथापन भएको कमपनी 
समझनपुछ्न र सो शबदिे प्चलित नेपाि काननू ्बमोलजम सथालपत संगलठत 
संसथािाई समते जनाउँछ । 

(ख) æकरÆ भननािे पररचछेद ४ ्बमोलजम िागेको िा िागने कर समझन ुपछ्न। 
(ग) "कर अल्धकृत Æ भननािे रामछेाप नगरपालिकािे दफा ६ ्बमोलजम लन्यतुि 

गरेको कर अल्धकृत समझन ुपछ्न र सो शबदिे कर अल्धकृतको रुपमा काम 
गन्न लजममिेारी समुपेको िा कर अल्धकृतको प्त्या्योलजत अल्धकार प््योग 
गनने नगरपालिकाको अल्धकृतसतरको कम्नचारीिाई समते जनाउँछ । 

(घ) æकर एकाईÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकामा कर सम्बन्धी काम, कारिाही 
र लनर्न्य गनने नगरपालिकाको ल्बभाग, महाशाखा, शाखा िा सोप््योजनको 
िालग तोलकएको का्या्नि्यको रूपमा रहकेो नगरपालिका अनतग्नतको संगठन 
संरचना समझनपुछ्न ।

(ङ) æकरदाताÆ भननािे कर लतनु्न पनने कत्नव्य भएको व्यलति समझन ुपछ्न र सो 
शवदिे कर अल्धकृतिे कुनै करको लििरर ्बझुाउन सचूना लदएको िा अरु 
कुनै कारिाही प्लरि्या शरुु गरेको व्यलतििाई समते जनाउँछ। 

(च) æकर लन्धा्नररÆ भननािे कर लन्धा्नरर समझन ु पछ्न र सो शबदिे पनुः कर 
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लन्धा्नरर र अलतररति कर लन्धा्नररिाई समते जनाउँछ । 
(छ) æगैरकर राजसि Æ भननािे पररचछेद –१४ ्बमोलजम िागने िा िागेको गैरकर 

राजसि समझनपुछ्न । 
(ज) æपररिारÆ भननािे प्ाकृलतक व्यलतिको पलत, पतनी र अशं छुरटिए िा 

नछुरटिएका नािालिग सनतान समझनपुछ्न ।
(झ) æप्मखु प्शासकी्य अल्धकृतÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाको प्शासकी्य 

प्मखुको रुपमा काम गनने कम्नचारी समझन ुपछ्न। 
(ञ) æफम्नÆ भननािे प्चलित काननू ्बमोलजम दता्न भएको जनुसकैु फम्न समझन ु

पछ्न । 
(ट) æव्यलतिÆ भननािे कर लतनु्नपनने दाल्यति भएको जनुसकैु व्यलति समझनपुछ्न। 
(ठ) æसभाÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाको सभा समझन ुपछ्न। 
(ड) æसथानी्य सरकारÆ भननािे सथानी्य तहको का्य्नकारररी अल्धकार प््योग 

गनने रामछेाप नगरपालिका समझनपुछ्न।
(ढ) æसंलि्धानÆ भननािे नेपािको संलि्धान समझनपुछ्न । 

३. व्ाख्ाः ्यो काननूमा पररभाषा गररएका ििजको सोही अनसुार र अरुमा प्चलित 
काननू व्याख्या सम्बन्धी संघी्य ऐन तथा दफा ४ ्बमोलजमका लसद्ानतका आ्धारमा 
गररनेछ ।

पररचछेद-२
राजस्व सम्बन्धी सामान् लसद्ानत

४.  कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी सामान् लसद्ानत: (१) कर राजसि दहेा्यका 
लसद्ानतिाई आ्धार लिई िगाईनेछ :
(क) कर लतन्न सकने क्षमताका आ्धारमा ।
(ख) कर प्रािी समानता र न्या्यमा आ्धाररत रहने गरी ।
(ग) सरि, पारदशशी र लमतव्य्यी हुने गरेर ।
(घ) नागररकिाई सलुि्धा हुने लकलसम्बाट ।
(ङ) सिेलचछक रुपमा कर लतन्न पे्ररत हुने िातािरर सजृना गरेर ।
(च) करको आ्धार, करको दर र कर लतनने अि्धी लनलचित गरेर ।
(छ) पचिातदशशी असर नपनने गरेर।

   (२) गैरकर राजसि िगाउँदा र उठाउँदा उपिब्ध गराइने सेिा, सहुलि्यत 
र सलु्ब्धाको िागत, सञचािन र समभार खच्निाई आ्धार मानी िगाइने र उठाइनेछ ।
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पररचछेद-३
कर प्रशासन सम्बन्धी व््वसथा

५. कर प्रशासन : (१) नेपािको संलि्धानको व्यिसथा अनरुुप आफनो अल्धकारक्षेत्र 
लभत्रको कर तथा गैरकरको प्शासन रामछेाप  नगरपालिकािे गननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको कर प्शासन व्यािसाल्यक, दरुुसत र 
प्भािकारी ्बनाउन आिश्यकता अनसुार कर एकाई रहन सकनेछन ्।

६. कम्मचारधी सम्बन्धी व््वसथा : (१) नगरपालिका्बाट सिीकृत दरिनदी अनसुारका 
ल्बलभनन तहका कम्नचारी कर एकाईमा रहन सकनेछन ्।

   (२) कर एकाईमा नगरपालिकािे प्चलित काननू ्बमोलजम सिीकृत 
दरिनदीका आ्धारमा एक िा सो भनदा ्बढीतहका कर अल्धकृतहरु, कर सहा्यक तथा 
सह्योगीहरुिाई काममा िगाउन सकनेछ ।

७. कर अल्कृतको काम, कत्मव् र अल्कारः ्यस ऐनमा अन्यत्र उलिेख भएका 
काम, कत्नव्य र  अल्धकारका अलतररति कर अल्धकृतको काम, कत्नव्य र अल्धकार 
दहेा्य ्बमोलजम हुनेछः
(क)  करदाता दता्न गनने । 
(ख)  करदाता्बाट लििरर प्ाप्त गनने । 
(ग)  कर परीक्षर तथा अनसुन्धान गनने ।
(घ)  कर संकिन गनने । 
(ङ)  कर तथा गैर कर राजसि चहुािट रोकन आिश्यक का्य्न गनने। 
(च)  करदाता मतै्री िातािरर ्बनाउन उप्यतुि र आिश्यक का्य्न गनने। 
(छ)  कर सम्बन्धी जनचतेना अलभिलृद् गन्न का्य्नरिम सञचािन गनने । 
(ज)  कर काननू र कर प्शासनका क्षेत्रमा स्ुधार गनु्नपनने ल्बष्यमा नगरपालिकािाई 

सझुाि लदने । 
(झ)  राजसिको प्क्षेपर गन्न आिश्यक सचूना उपिब्ध गराउने । 
(ज)  करदाताका खातापाता र हरलहसाि दरुुसत राखन िगाउने । 
(ट)  कर सम्बन्धी अलभिेख दरुुसत राखने । 
(ठ)  कर सम्बन्धी अन्य काम गनने ।

८.  अल्कार प्रत्ा्ोजनः (१) नगरपालिकाको प्मखु प्शासकी्य अल्धकृतिे 
संलि्धान र ्यस काननू ्बमोलजम आफूमा रहकेो कर तथा राजसि उठाउने अल्धकार 
कर अल्धकृतिाई प्त्या्योजन गन्न सकनेछ ।

   (२) कर अल्धकृतिे आफूिाई प्ाप्त अल्धकार मध्ेय आिश्यकता 
अनसुार केही अल्धकार आफनो सामान्य रेखदखे र लन्यनत्ररमा रहने गरी आफू 
मातहतको कम्नचारीिाई प्त्या्योजन गन्न सकनेछ ।

   (३) कर अल्धकृतिे आफूिाई प्ाप्त अल्धकार प्त्या्योजन गनने सम्बन्धमा 
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सथानी्य सरकार्बाट कुनै खास लनदनेशन भएकोमा सोही ्बमोलजम गनु्न पननेछ ।
९.  प्रत्ा्ोलजत अल्कार र लजममे्वारधी : (१) दफा ८ ्बमोलजम प्त्या्योजन गररएको 

अल्धकारको लजममिेारी अल्धकार प्त्या्योजन गनने अल्धकारीमा रहनेछ ।
   (२) दफा ८ ्बमोलजम प्त्या्योलजत अल्धकार प््योग गननेिे सो 

अल्धकारको प््योग गदा्न अल्धकार प्त्या्योजन गनने प्लत उत्तरदा्यी रही प््योग गनु्नपननेछ ।

पररचछेद-४
कर राजस्व सम्बन्धी व््वसथा

१०. समपलति करः (१) नगरपालिकािे अफनो क्षेत्रलभत्र रहकेो समपलत्त कर िगाउने भनी 
तोकेको घर र जगगामा नगरसभािे तोकेको दरिे समपलत्त कर िगाउने र उठाउनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको समपलत्त कर िगाउने भनी तोकेको घर र 
जगगा ्बाहकेका अन्य जगगा भएमा नगरसभािे तोके ्बमोलजम भलूमकर (मािपोत) 
िगाउन ुर असिु उपर गनु्नपननेछ ।

   (३) नगरपालिकािे आफनो क्षेत्रलभत्रको घर जगगाको अलभिेख प्त्ेयक 
्बष्न दरुुसत लमिाई राखनपुननेछ ।

   (४) समपलत्त कर लन्धा्नररका िालग समपलत्त मलू्यांकन दहेा्य ्बमोलजम 
गररनेछः
(क)  घरको िनौट (कचची िा पककी) । 
(ख)  घरजगगासँग सडक िा ्बाटो जोलडएको िा नजोलडएको र जोलडएको भए 

पककी, कचची िा गोरेटो जसतो ्बाटोको प्कृलत र राजमाग्न, मखु्य सडक िा 
सहा्यक सडकसंगको दरुी ।

(ग)  घरजगगाको व्यापाररक िा आिासी्य उप्योगको अिसथा । 
(घ)  समपलत्त मलू्यांकन गदा्न अनसुचुी १ ्बमोलजम ह्ासकटिी गरी खदु समपलत्त 

का्यम गररनेछ ।
(ङ)  खणड (घ) ्बमोलजम का्यम भएको खदु समपत्तीमा सात प्लतशत मम्नत संभार 

खच्न कटिी गन्न लदइनेछ ।
   (५) उपदफा (४) ्बमोलजम घर जगगा मलू्यांकन गन्न दहेा्यको 

घर जगगा मलू्यांकन सलमलत गठन गन्न सकनेछ :
(क) नगरपालिकािे तोकेको ईलञजलन्यर िा प्ालिल्धक - सं्योजक 
(ख) नगरपालिकािे तोकेको घरजगगा सम्बन्धी ल्बज्ञ एक जना - सदस्य
(ग) कर एकाईको प्मखु - सदस्य सलचि 
   (६) घर जगगा मलू्यांकन सलमलतिे नगरपालिकाको कुनै 

पदाल्धकारी िा अल्धकृत िा अन्य कुनै लिज्ञिाई ्ैबठकमा आमनत्रर गन्न 
सकनेछ ।
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   (७) घर जगगा मलू्यांकन सलमलतिे प्त्ेयक पाँच िष्नमा घर 
जगगा मलू्यांङनका आ्धार र दररेटको सझुाि लसफाररस गन्न सकनेछ ।

   (८) घर जगगा मलू्यांकन सलमलतिे ्ैबठकको का्य्नलि्धी 
आफै लन्धा्नरर गन्न सकनेछ ।

   (९) समपलत्त करको प््योजनको िालग समपलत्तको सिालमति 
दहेा्यको व्यलतिमा रहकेो मालननेछः

(क) आलथ्नक ्बष्नको पलहिो लदन जनु समपलत्त जसको सिालमतिमा रहकेो छ सो 
समपलत्त सोही व्यलतिको नाममा ।

(ख) कुनै समपलत्त एक भनदा ्बढी व्यलतिहरुको सं्यतुि सिालमतिमा रहकेोमा 
सिालमति सपष्ट भएकोमा सोही अनसुार र अन्यथा स्ैबको ्बरा्बर हक ।

   (१०) करदातािे प्त्ेयक ्बष्न सि्ंय कर लन्धा्नरर गरी आलविन 
मसानत लभत्र नगरपालिकामा लििरर पेश गनु्नपननेछ ।

     (११) ्यस दफा ्बमोलजम दालखिा गनु्नपनने कर प्त्ेयक आलथ्नक िष्नको 
आलविन मसानत लभत्र कर एकाईमा दालखिा गनु्नपननेछ ।

     (१२) ना्बािकको नाममा रहकेो समपलत्तमा िागने समपलत्त कर दाखीिा 
गनने दाल्यति लनजको संरक्षक िा माथिर व्यलतिको हुनेछ ।

११. घर जगगा ्बहाि कर ः (१) नगरपालिकािे अफनो क्षेत्र लभत्र िहािमा िगाएको 
घरको आकार,  प्कार, ्बनौट र  चचनेको जगगा (ल्िनथ एरर्या) को आ्धारमा 
नगरसभािे तोकेको दरिे घर जगगा ्बहाि कर िगाई असिु उपर गननेछ ।

 सपष्टीकररः ्यस दफाको प््योजनको िालग घर भननािे भिन, गोदाम, टहरा, छ्पर 
(सेड), कारखाना र ्यसतै पककी िा कचचा संरचना समझनपुछ्न ।

   (२) घर ्बहािमा िगाउने व्यलति घर ्बहाि करको करदाता हुनेछ । 
कमपनी िा संसथा माफ्न त घर ्बनाई घर ्बहािमा लदएको हकमा उति कमपनी िा संसथा 
घर ्बहाि करको करदाता हुनेछ ।

   (३) घर ्बहािमा लददंा प्त्ेयक घर्धनीिे समझौता गरी त्यसतो 
समझौताको प्लत िा समझौतामा संशो्धन गररएमा सोको लििरर सो का्य्न भएको 
लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र कर एकाइमा पेश गनु्नपननेछ ।

   (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै का्या्नि्य, 
कमपनी, फम्न, एजेनसी, परामश्नदाता िा जनुसकैु प्कारको संगलठत संसथािे घर 
्बहािमा लिएकोमा ्बहाि भतुिानी गदा्न अग्रीम कर कटिी गरी घर्धनीका तफ्न ्बाट कर 
एकाईमा घर ्बहाि कर ्बझुाउनपननेछ ।

   (५) उपदफा (४) ्बमोलजम अग्रीम कर कटिी गरी दालखिा गनु्न पनने 
घर िहाि कर कर कटिी भएको मलहना पलछको मलहनाको २५ गते लभत्र दालखिा 
गनु्नपननेछ ।
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   (६) घर ्बहािको प््योजनको िालग नगरपालिकािे न्यनूतम मालसक घर 
्बहाि रकम लन्धा्नरर गरी िाग ुगन्न सकनेछ।

   (७) न्यनूतम मालसक घर ्बहाि रकम लन्धा्नरर सम्बन्धी अन्य व्यिसथा 
लनदनेलशकामा उलिेख भए ्बमोलजम हुनेछ।

   (८) घर िहािमा लदने घर्धनीिे घर िहाि करको लििरर प्त्ेयक 
आलथ्नक िष्नको आलविन मसानत लभत्र पेश गनु्नपननेछ ।

   (९) ्यस दफा ्बमोलजम दालखिा गनु्न पनने कर प्त्ेयक आलथ्नक िष्नको 
आलविन मसानत लभत्र दालखिा गनु्नपननेछ ।

   (१०) एक आलथ्नक िष्नको घर िहाि कर एकमषु्ट अलग्रम रुपमा श्ािर 
मलहना लभत्र दालखिा गनने घर ्धनीिाई घर ्बहाि करमा नगरसभािे तोके ्बमोलजम 
छुट लदन सलकनेछ ।

१२. घर जगगा रलजष्टे्सन शुलकः (१) नगरपालिकािे घर, जगगा िा घर जगगा रलजष्टे्सन 
शलुक िगाई उठाउन सकनेछ ।

   (२) नगरपालिकािे उपदफा (१) ्बमोलजम घर, जगगा िा घर जगगा 
रलजष्टे्सन शलुक उठाउँदा अनतर सरकारी लित्त व्यिसथापन ऐन, २०७४ ्बमोलजम 
प्दशेिे िगाएको घर, जगगा िा घर जगगा रलजष्टे्सन शलुक समते उठाउन ुपननेछ । 

   (३) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र घर, जगगा िा घर जगगा रलजष्टे्सन पाररत 
गरी गराई सिालमति प्ाप्त गनने व्यलतििे घर, जगगा िा घरजगगा रलजष्टे्सन शलुक 
्बझुाउनपुननेछ ।

   (४) घर, जगगा िा घर जगगा रलजष्टे्शन शलुक सिालमति हसतानतरर 
गदा्नको सम्यमा ्बझुाउन ुपननेछ ।

   (५) घर जगगा रलजष्टे्शन शलुक प्त्ेयक कारो्बारको लिखतमा उलिेख 
भएको थैिी िा सो प््योजनको िालग लन्धा्नरर गररएको न्यनूतम रकम ्बमोलजम 
त्यसतो घर,जगगा िा घर जगगा रलजष्टे्शन गनने का्या्नि्य्बाट असिू उपर गररनेछ ।

   (६) घर, जगगा िा घर जगगाको सिालमति प्ाप्त गनने व्यलति मलहिा 
नागररक भएमा उपदफा (१) ्बमोलजम िागने शलुकमा २५ प्लतशत रकम छुट हुनेछ ।

   (७) संघी्य, प्दशे र सथानी्य सरकार तथा सरकारी लनका्यिाई 
रलजष्टे्शन शलुक िागने छैन ।

   (८) नगरपालिकािे घर जगगा रलजष्टे्शन पाररत गदा्नको अिसथामा 
नेपाि सरकारिे तोकेको दरमा पुंजीगत िाभकर असिु गरी तोकेको राजसि खातामा 
जममा गनु्नपननेछ ।

१३.  स्वारधी सा्न करः (१) नगरपालिकािे सिारी सा्धन कर िगाउन सकनेछ ।
 सपष्टीकररः ्यस दफाको प््योजनको िालग "सिारी सा्धन" भननािे इन्धन िा ्यालनत्रक 

शलति्बाट सडकमा चलने चार पांग्रे, तीनपांग्रे िा दईुपांग्रे सिारी सा्धन समझन ुपछ्न ।



26

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम सिारी सा्धन कर िगाउदा सिारी सा्धनको 
प्कृलत र क्षमताका आ्धारमा समान प्कृलतका सिारी सा्धनिाई समान दर का्यम हुने 
गरी िगाइनेछ ।

   (३) प्त्ेयक िष्नको आलविन मसानतमा सिारी सा्धन्धनीिे ्यस दफा 
्बमोलजमको कर दालखिा गनु्नपननेछ ।

१४. भूिलमकर (मािपोत) : (१) नगरपालिकािे भलूमकर (मािपोत) िगाई उठाउन 
सकनेछ ।

   (२) ्यस ऐन ्बमोलजम समपलत्त कर िागने घर र जगगा ्बाहकेको 
अन्य जगगामा भलूमकर (मािपोत) िागनेछ र त्यसतो जगगाको जगगा्धनीिे भलूमकर 
(मािपोत) लतनु्न पननेछ ।

   (३) नेपाि सरकार, प्दशे सरकार, सथानी्य सरकार र कूटनीलतक 
लन्योगको नाममा भएका जगगामा भलूमकर (मािपोत) िागने छैन ।

   (४) प्ाकृलतक प्कोपको अिसथा िा अन्य गमभीर पररलसथलतमा 
नगरपालिकािे आ्धार र कारर खोिी त्यस्बाट प्भालित स्ैबिे समान सलु्ब्धा पाउने 
गरी भलूमकर (मािपोत) मा छुट िा लमनाहा लदने लनर्न्य गन्न सकनेछ ।

   (५) उपदफा (४) ्बमोलजम छुट लदने लनर्न्य भएकोमा सो लनर्न्य भएको 
लमलतिे पनध्र लदनलभत्र त्यसको सचूना नगरसभाको ्ैबठक चिेको भए नगरसभामा पेश 
गनु्न पननेछ र ्ैबठक नचिेको भए त्यसपलछ िसने नगरसभाको पलहिो िैठकिे पाररत 
गनु्नपननेछ ।

   (६) नगरपालिकािे ्यस दफा ्बमोलजमको भलूमकर (मािपोत) आफैिे 
उठाउन िा नेपाि सरकार अनतग्नतको कुनै का्या्नि्य माफ्न त उठाउने व्यिसथा गन्न 
सकनेछ ।

   (७) भलूमकर (मािपोत) प्त्ेयक िष्न आलविन मलहनालभत्र कर एकाई िा 
सम्बलन्धत िडा का्या्नि्यमा ्बझुाउन ुपननेछ ।

   (८) नगरपालिकािे प्ाकृलतक प्कोपको अिसथा िा लिशषे पररलसथलत 
लसज्नना भएकोमा आ्धार र कारर खोिी नगरपालिकाभर िा त्यसको कुनै खास 
क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रको जगगाको भलूमकर ्बझुाउने म्याद ्बढाउन सकनेछ। सो म्यादलभत्र 
भलूमकर (मािपोत) ्बझुाएकोमा म्याद लभत्र ्बझुाएको मालननेछ र थप शलुक िागने 
छैन ।

१५.  मनोरनजन कर:  (१) नगरपालिकािे चिलचत्र घर, लभलड्यो घर, सांसकृलतक प्दश्नन 
हि, कनसट्न जसता मनोरनजनसथिमा दखेाइने मनोरनजनका सा्धनमा मनोरनजन कर 
िगाई उठाउन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको मनोरञजन कर मनोरनजनसथिको 
संचािकिे मनोरनजनको िालग लटकट ल्बरिी गदा्नको अिसथामा असिु गननेछ। ्यसरी 
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असिु भएको मनोरनजन कर नगरपालिकाको संलचत कोषमा दालखिा गनु्नपननेछ ।
   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम उपभोतिा्बाट असिू गरेको मनोरनजन 

करको रकम असिू गरेको मलहनाभनदा पलछको मलहनाको २५ गते लभत्र कर एकाईमा 
दालखिा गनु्न पननेछ ।

१६.  ल्वज्ापन कर : (१) नगरपालिकािे होलड्नग ्बोड्नमा लिज्ञापन कर िगाई असिु 
गन्नसकनेछ ।

   (२) नगरपालिकािे उपदफा (१) ्बमोलजमको लिज्ञापन कर शलुक 
उठाउँदा अनतर सरकारी लित्त व्यिसथापन ऐन, २०७४ ्बमोलजम प्दशेिे िगाएको 
लिज्ञापन कर समते उठाउन ु पननेछ। ्यसरी असिु भएको लिज्ञापन कर रकम मध्ेय 
पालिकािे िगाएको स्ैब र प्दशेिे िगाएको लिज्ञापन कर को तोकेको रकम 
नगरपालिकाको संलचत कोषमा दालखिा गरी प्दशेिे िगाएको ्बांकी रकम प्दशे 
संलचत कोषमा दालखिा गनु्नपननेछ ।

   (३) लिज्ञापन कर लिज्ञापन राखन अनमुलतका िालग लनिेदन लदने्बाट 
असिू गररनेछ ।

   (४) ्यस दफा ्बमोलजमको लिज्ञापन सामाग्री राखन नगरपालिका्बाट 
अनमुलत लिन ुपननेछ।

   (५) उपदफा (४) ्बमोलजमको अनमुलत पत्र लददँा सि्नसा्धारर जनताको 
लहत सम्बन्धी अन्य कुराका अलतररति लिज्ञापन राखन पाउने अिल्ध, निीकरर गनु्न पनने 
सम्य निीकरर नगरेमा िागने शलुक सौनद्य्न लिगान्न नहुने कुरा, सामाग्रीको भालषक 
शदु्ता र शािीनता जसता शत्न लकटान गररएको हुनपुननेछ ।

   (६) कुनै कमपनी, फम्न, एजेनसी, संसथा िा व्यलतििे अरु कसैिे प्ा्योजन 
गरेको सचूनापटि (होलडिंग ्बोड्न) राखमेा ्यस दफा ्बमोलजमको लिज्ञापन कर सम्बलन्धत 
प्ा्योजक्बाट असिू गरी राजवि एकाई िा सो इकाइिे तोकेको ्बैंक खातामा दालखिा 
गनु्नपननेछ।

   (७) नेपाि सरकार िा प्दशे सरकार िा सरकारी संसथाका जगगा िा 
समपलत्तमा लिज्ञापन सामाग्री राखमेा कर उठाउन ुअलघ कर एकाइिे सो लनका्यसँग 
समनि्य गरी कर असिु गनु्नपननेछ ।

   (८) व्यापाररक िा व्यािसाल्यक प््योजनका िालग रालखएका लिज्ञापनमा 
िागेको कर छूट िा लमनाहा हुन सकने छैन।

   (१०) नेपाि सरकार, प्दशे सरकार र सथानी्य सरकारका तफ्न ्बाट 
राखकेा लिज्ञापनमा कर िागनेछैन।

१७. व््वसा् करः (१) नगरपालिकािे आफनो क्षेत्र लभत्रको व्यापार, व्यिसा्य 
िा सेिामा पूँजीगत िगानी र आलथ्नक कारो्बारको आ्धारमा व्यिसा्य दता्नमा र 
निीकररमा िालष्नक व्यिसा्य कर िगाउन र उठाउन सकनेछ ।
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   (२) एकै व्यलतििे आफनो नाममा एक िा एकै प्कृलतका व्यिसा्य 
िा शाखा एक िा सो भनदा ्बढी सथानमा संचािन गरेकोमा ६० लदन लभत्र सोको 
जानकारी कर एकाइिाई लदनपुननेछ ।

   (३) ्यस दफा ्बमोलजमको व्यिसा्य कर ्बालष्नक रुपमा ्बझुाउन ुपननेछ । 
कुनै करदातािे अग्रीम रुपमा ५ िष्नको कर एकमषु्ठ िझुाउन चाहमेा त्यस िापत िागने 
रकममा १० प्लतशतिे छुट लदइनेछ ।

   (४) करदातािे व्यिसा्य संचािन गदा्न लनिेदन साथ पेश गरेका 
लििररमा हरेफेर पररित्नन िा नामसारी गनु्न पनने भएमा त्यसको कारर परेको लमलतिे 
साठी लदन लभत्र कर एकाइमा जानकारी लदनपुननेछ ।

   (५) कर अल्धकृतिे करदातािे ्यस दफा ्बमोलजम पेश गरेका लििरर 
छानलिन गरी अन्यथा दलेखए ्यथाथ्न लििरर पेश गन्न तीस लदनको म्याद लदई 
करदातािाई सचूना लदन सकनेछ ।

   (६) एकपटक व्यिसा्य दता्न भए पलछ दता्न खारेजीको लनिेदन नपरेसमम 
सो व्यिसा्य संचािनमा रहकेो मानी कर असिु गररनेछ ।

   (७) कुनै करदातािे िागने कर ्बझुाई व्यिसा्य दता्न खारेज गन्न लनिेदन 
लदन सकनेछ ।

पररचछेद–५
करदाता दता्म सम्बन्धी व््वसथा

१८.  करदाताको पलहचान तथा दता्म : (१) कर एकाइिे ्यस ऐन ्बमोलजम कर लतनु्न पनने 
व्यलति िा करदाताको पलहचान गनु्नपननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम करदाताको पलहचान गदा्न व्यलति िा 
करदाताको नाममा रहकेो समपलत्त, लनजिे गरेको कारोिार र कर एकाइिाई कुनै 
स्ोत्बाट प्ाप्त सचूना र सो एकाइिे छानलिन गदा्न दलेखएका आ्धारमा करदाताको 
पलहचान गररनेछ।

   (३) कर एकाइिे ्यस ऐन ्बमोलजम कर लतनु्नपनने दाल्यति भएका 
करदाताको लििरर खिुाई करदाता दता्न गरी राखन ुपनने छ।

   (४) नेपाि सरकार्बाट सथा्यी िेखा नम्बर लिएका करदातािे कर 
सम्बन्धी कारो्बार गदा्न सोलह नम्बरको प््योग गनु्न पननेछ ।

१९. करदाताको दाल्त्वः ्यस ऐन ्बमोलजम कर लतनु्नपनने कत्नव्य भएका करदाताको 
दहेा्य ्बमोलजमको दाल्यति हुनेछः
(क) आफूिाई करदाताको रूपमा दता्न गराउने ।
(ख)  लन्धा्नररत सम्यमा लििरर पेश गनने ।
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(ग)  लन्धा्नररत सम्यमा कर दालखिा गनने ।
(घ)  ्यस ऐन ्बमोलजम कुनै शःुलक, जररिाना िा व्याज ्बझुाउन ुपनने भए सम्यमा 

्बझुाउने ।
(ङ)  लहसाि लकताि र अलभिेख दरुुसत राखने ।
(च)  कर अल्धकृतिे मागेको सचूना तथ्याँक सम्यमा उपिब्ध गराउने। 
(छ)  कर एकाईिाई आिश्यक सह्योग गनने ।
२०. करदाताको अल्कार : (१) करदातािाई दहेा्य ्बमोलजमको अल्धकार 

हुनेछ ।
(क) सममानपिू्नक व्यिहारको अल्धकार । 
(ख)  प्चलित काननु ्बमोलजम कर सम्बन्धी सचूना प्ाप्त गनने अल्धकार ।
(ग)  कर सम्बन्धी ल्बष्यमा प्मार पेश गनने मौका प्ाप्त गनने अल्धकार । 
(घ)  प्लतरक्षाको िालग काननु व्यिसा्यी िा िेखापररक्षक लन्यतुि गनने अल्धकार । 
(ङ)  कर सम्बन्धी गो््य कुराहरु ्यस ऐनमा उलिेख भए ्बाहके अनलतरिम्य हुने 

अल्धकार ।
   (२ ) करदातािे उपदफा (१) ्बमोलजमको अल्धकारको दािी गन्न 

आफनो दाल्यति परूा गरेको हुनपुननेछ ।
२१. करदाताको प्रलतलनल्त्वः (१) करदाताको प्लतलनल्धति करदाताको पररिारको 

उमरे पगुेको सदस्य, माथिर व्यलति िा लनजको काननू व्यिसा्यी िा िेखापाि 
िा िेखापरीक्षक िा लनजिे लिलखत रूपमा अलखत्यारी लदई पठाएको उमरे पगुेको 
िारेसिे गन्न सकनेछ ।

 सपस्धीकरण: ्यस दफाको प््योजनको िालग उमरे पगुेको भननािे अठार िष्न उमरे 
पगुेको व्यलति समझन ुपछ्न ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम प्लतलनल्धति गन्न सकने व्यलतिका तफ्न ्बाट 
गररएका काम कारिाही करदाता सि्ंयिे गरेको मालननेछ ।

पररचछेद -६
ल्व्वरण दालििा सम्वलन् व््वसथा

२२. ल्व्वरण दालििा गन्म आदेश लदन सकनेः (१) ्यस ऐन ्बमोलजम कर ्बझुाउनपुनने 
दाल्यति भएको व्यलतििे कर लििरर न्बझुाएमा िा लििरर दालखिा गदा्न व्यहोरा 
फरक पारी दालखिा गरेको भनी शकंा गन्न सलकने आ्धार र कारर भएमा कर 
अल्धकृतिे आ्धार र कारर खोिी कर लििरर दालखिा गन्न आदशे लदन सकनेछ । 
त्यसतो आदशे प्ाप्त भएमा सम्बलन्धत व्यलतििे सो आदशे प्ाप्त भएको लमलतिे एक 
मलहना लभत्र कर एकाइमा लििरर दालखिा गनु्न पननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको म्याद लभत्र लििरर दालखिा गन्न नसकने 
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सम्बलन्धत व्यलतििे आ्धार र कारर खोिी सम्यािल्ध थपको िालग लनिेदन लदएमा 
कर अल्धकृतिे तीस लदनसममको सम्यािल्ध थप लदन सकनेछ ।

२३. ल्व्वरण सच्ाउन सलकनेः ्यस पररचछेद ्बमोलजमको कर लििरर दालखि भ ै
सकेपलछ कुनै तथ्य सम्बन्धी िा गलरती्य भिू भएको भनने िागेमा करदातािे पलहिा 
लििरर दालखि भएको लमलतिे तीन (३) मलहना लभत्र ्यथाथ्न, तथ्य र सही अकं 
सलहतको अकको लििरर पेश गन्न सकनेछ ।

पररचछेद -७
कर दालििा सम्वन्धी व््वसथा

२४.  कर दालििा गनु्मपनने: (१) ्यस ऐन ्बमोलजम दालखिा गनु्नपनने कर ऐनको पररचछेद 
४ मा उलिेख गररएकोमा सोही सम्यमा र सम्य उलिेख नभएको हकमा प्त्ेयक 
आलथ्नक िष्नको आलविन मसानत लभत्र कर एकाईमा दालखिा गनु्नपननेछ ।

   (२) ्यस ऐन ्बमोलजम अग्रीम कर कटिी गरी दालखिा गनु्न पनने कर कर 
कटिी भएको मलहना पलछको मलहनाको २५ गते लभत्र कर एकाईमा दालखिा गनु्नपननेछ ।

२५.  कर दालििाको लनससा लदनुपननेः करदातािे ्यस ऐन ्बमोलजम ्बझुाउन ुपनने कर िा 
गैरकर राजसि िा अन्य रकम ्बझुाएपलछ करदातािाई ततकाि त्यसको लनससा लदन ु
पननेछ ।

पररचछेद -८
कर लिता्म र समा्ोजन

२६.  कर लिता्म सम्वन्धी व््वसथा : (१) करदातािे ्यस ऐन ्बमोलजम कर ्बझुाउँदा लतनु्न 
पनने भनदा ्बढी कर दालखिा गरेकोमा सो कर रकम लफता्न माग गन्न सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम लफता्नको िालग लनिेदन परेकोमा व्यहोरा 
साँचो दलेखएमा कर अल्धकृतिे लनिेदन परेको एक मलहना लभत्र माग ्बमोलजम लफता्न 
लदने लनर्न्य गनु्न पननेछ ।

२७.  कर समा्ोजन सम्वन्धी व््वसथा : (१) करदातािे दफा २६ िमोलजम लफता्न 
पाउने ठहरीएको रकम दालखिा गनु्नपनने कर रकममा समा्योजन गन्न कर अल्धकृत 
समक्ष लनिेदन लदन सकनेछ ।

   (२) उप दफा (१) िमोलजम लनिेदन परेकोमा व्यहोरा साँचो दलेखएमा 
कर अल्धकृतिे लनिेदन परेको एक मलहना लभत्र माग ्बमोलजम समा्योजन गन्न अदशे 
लदनपुननेछ ।
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पररचछेद -९
कर पररषिण र कर लन्ा्मरण

२८.  कर पररषिण र कर लन्ा्मरणः (१) ्यस ऐन िमोलजम करदातािे लििरर पेश नगरेको 
िा पेश गरेको लििररमा दहेा्यका स्ैब िा कुनै कुरा कम भए गरेको दलेखएमा कर 
अल्धकृत्बाट कर पररक्षर गरी कर लन्धा्नरर गररनेछः

(क) खातापाता, हरलहसाि िा अलभिेख दरुुसत नदलेखएमा ।
(ख) गित िा झटुिा कागजात/लििरर संिगन गरेको दलेखएमा ।
(ग) ्यथाथ्न कारोिार नदखेाएको लिविास गनु्नपनने कारर भएमा ।
(घ) कारोिारका आ्धारमा करको दाल्यति कम दखेाएकोमा । 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा ।
(च) काननू ्बमोलजम कर छुट िा लमनाहा हुन नसकनेमा पलन सोको दािी गरेकोमा ।
   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम कर लन्धा्नरर गनु्नपनने दलेखएमा करदातािाई 

आ्धार र कारर खिुाई आफनो सपष्टीकरर पेश गन्न तीस लदनको सचूना लदनपुननेछ ।
   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम सचूना प्ाप्त भएकोमा करदातािे सचूनामा 

तोलकएको म्याद लभत्र आफनो सपष्टीकरर पेश गनु्न पननेछ।
   (४) कर अल्धकृतिे उपदफा (३) ्बमोलजम तोलकएको म्यादलभत्र 

करदातािे सपष्टीकरर पेश गरेमा सो समतेिाई आ्धार ्बनाई र सपष्टीकरर पेश नगरेमा 
काननू ्बमोलजम कर लन्धा्नरर गनु्न पननेछ ।

   (५) सि्ंय कर लन्धा्नरर गरी लििरर पेश गरेको लमलतिे चार ्बष्न लभत्र कर 
अल्धकृतिे पनुः कर लन्धा्नरर िा संशोल्धत कर लन्धा्नरर गनु्नपनने सनतोषजनक आ्धार 
र कारर भएमा करदातािाई सफाईको मौका लदई त्यसतो कर लन्धा्नरर गन्न सकनेछ ।

२९.  कर लन्ा्मरणको सचूना : (१) ्यस ऐन िमोलजम कर अल्धकृतिाट कर लन्धा्नरर 
भएकोमा ्बझुाउन ुपनने कर रकम, सथान, सम्य सीमा र ्बैंक खाता नम्बर समते उलिेख 
गरी करदातािाई कर लन्धा्नररको सचूना लदनपुननेछ ।

   (२) ्यस ऐन ्बमोलजमको कर दाखीिा गदा्न लन्धा्नररको सचूना प्ाप्त 
भएपलछ करदातािे सो सचूनामा उललिलखत सथान र सम्य लसमा लभत्र कर दालखिा 
गनु्नपननेछ ।

   (३) उपदफा (१) ्बमोलजम कर रकम ्बैंक दालखिा गररएकोमा 
करदातािे त्यसको सम्बलन्धत भौचर कर का्या्नि्यमा ्बझुाउन ुपननेछ ।

पररचछेद –१०
कर सकंिन सम्बन्धी व््वसथा

३०. कर सकंिन सम्बन्धी व््वसथाः (१) ्यस ऐन ्बमोलजम असिू उपर गनु्न पनने कर, 
व्याज र शलुक िापतको रकम करदातािे ्यस ऐनमा तोलकएको अिल्धमा दालखिा 
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नगरेमा कर अल्धकृतिे का्य्नकारी अल्धकृतको पिू्न सिीकृलत लिई दहेा्यको एक िा 
एकभनदा ्बढी तरीका िमोलजम कर असिू गन्न सकनेछः

(क)  करदातािाई लफता्न गनु्न पनने रकम भए त्यसमा कटिा गरेर । 
(ख)  नेपाि सरकार, प्दशे सरकार, सथानी्य सरकार िा सरकारी सिालमतिका संसथा्बाट 

करदातािे पाउने रकम्बाट कटिा गन्न िगाएर ।
(ग)  कुनै तेस्ो व्यलतििे करदातािाई लतनु्नपनने रकम करदाताको पिू्न सहमलत लिई कटिा 

गरेर ।
(घ)  ्बैंक िा लित्ती्य संसथामा रहकेो करदाताको रकम्बाट कटिा गन्न िगाएर ।
(ङ)  करदाताको कारोिार रोकका गरेर ।
(च)  करदाताको चि तथा अचि समपलत्त मालथ दािी िा कबजा गरेर । 
(छ)  करदाताको समपलत्त एकैपटक िा पटकपटक गरी तोलकए ्बमोलजम लििाम ल्बरिी 

गरेर ।
   (२) उपदफा (१) को खणड (छ) ्बमोलजम लििामको कारिाही शरुु 

भएपलछ सो कारिाही समाप्त हुन ुपिू्न कर दालखिा गन्न ल्याएमा ्बझुाउन ्बाँकी कूि 
रकमको थप पाँच प्लतशत शलुक सलहत असिू गररनेछ ।

   (३) लििाम्बाट प्ाप्त रकम करदातािे लतनु्न पनने कर रकम भनदा ्बढी 
भएमा िढी भएजलत रकम साठी लदन लभत्र सम्बलन्धत करदातािाई लफता्न लदनपुननेछ ।

   (४) उपदफा (३) ्बमोलजम रकम लफता्न गदा्न लनजिे उपिब्ध गराएको 
्बैंक खातामा जममा गररलदन ुपननेछ ।

३१.  लकसता्वनदधीमा कर असिुधीः कुनै खास करदातािाई ल्बशषे पररलसथलतमा सम्यमा 
कर लतन्न  नसकने कारर  भई सो कुराको लनिेदन गन्न आएमा कर अल्धकृतिे जाँच्बझु 
गदा्न कारर सनतोषजनक दलेखएमा पचा्न खडा गरी ्बढीमा एक ्बष्न लभत्र तीन लकसतामा 
कर दाखीिागन्न आदशे लदन सकनेछ । तर लढिा िझुाए िापत ्यस ऐन िमोलजम िागने 
व्याज लमनहा हुने छैन ।

पररचछेद –११
जरर्वाना शुःलक र ब्ाज

३२. जरर्वाना िागने: ्यस ऐनको पािना नगरी करको दाल्यति घटाएमा कर अल्धकृतिे 
कर लिगोको दश प्लतशत जररिाना गन्न सकनेछ ।

३३.  व्ाज िागनेः ्यस ऐन ्बमोलजम दालखिा गनु्न पनने कर सम्यमा दालखिा नगरेमा लतनु्न 
्बझुाउन ुपनने रकमको िालष्नक दश प्लतशत व्याज िागनेछ ।

३४.  अलभििेि नरािेमा शुलक िागने: ्यस ऐन ्बमोलजम अलभिेख राखनपुनने कत्नव्य 
भएका करदातािे अलभिेख नराखमेा रु.१०००।–शलुक िागनेछ ।

३५.  सम्मा ल्व्वरण दालििा नगरेमा शुलक िागने: ्यस ऐन ्बमोलजम लििरर 
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दालखिा गनु्नपनने दाल्यति भएका करदातािे सम्यमा लििरर दालखिा नगरेमा प्लत 
लििरर रु.१०००।– शलुक िागनेछ ।

३६.  झुट्ा ल्व्वरण लदएमा शुलक िागने: ्यस ऐन्बमोलजम लििरर दालखिा गनु्न पनने 
दाल्यति भएका करदातािे झटुिा लििरर दाखीिा गरी करको दाल्यति घटाएमा फरक 
परेको कर रकम असिू गरी सो को दश प्लतशत शलुक िागनेछ ।

३७.  व्ाज निागनेः ्यस ऐन ्बमोलजम िागने शलुक व्याज र जररिानामा पनू व्याज िागने 
छैन ।

पररचछेद –१२
पू्वा्मदेश र प्रशासकी् पुनरा्विोकन

३८.  पू्वा्मदेश माग गन्म सकने : (१) कुनै करदातािाई ्यस ऐन ्बमोलजम िगाइएको कर, 
दसतरु,शलुक िा ऐनका  व्यिसथा्बारे लवि्धा भएमा सोको लनराकररका िालग लनजिे 
प्मखु प्शासकी्य अल्धकृत समक्ष लनिेदन लदन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको लनिेदन लदएकोमा प्मखु प्शासकी्य 
अल्धकृतिे लवि्धा लनराकरर गन्न पिूा्नदशे जारी गरी करदातािाई सो पिूा्नदशे उपिव्ध 
गराउने छ ।

   (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन 
अदाितमा लिचारा्धीन रहकेो िा अदाित्बाट लनर्न्य भसैकेको लिष्यमा ्यस दफा 
्बमोलजम पिूा्नदशे जारी गन्न सलकने छैन ।

   (४) उपदफा (१) ्बमोलजमको पिूा्नदश अदाितको आदशे्बाट अन्यथा 
नभएसमम का्यम रहने छ ।

३९. प्रशासकी् पुनरा्विोकन हुन सकने: ्यस ऐन्बमोलजमका दहेा्यको लनर्न्य मालथ 
प्शासकी्य पनुराििोकन हुन सकनेछः ।
(क) कर अल्धकृतिे गरेको कर लन्धा्नरर, पनुः कर लन्धा्नरर, र संशोल्धत कर 

लन्धा्नरर सम्बन्धी लनर्न्य ।
(ख ) ्यस ऐन ्बमोलजम िागने िा िागेको कर र गैरकर राजवि तथा अन्य दसतरु , 

शलुक, व्याज सम्बन्धी लनर्न्य ।
४०.  प्रशासकी् पुनरा्विोकनको प्रलरि्ाः (१) ्यस ऐन िमोलजमको कर लन्धा्नररको 

लनर्न्य उपर लचत्त न्बझुने करदातािे सो लनर्न्य भएको लमलतिे ३० लदन लभत्र प्मखु 
प्शासकी्य अल्धकृत समक्ष प्शासकी्य पनुराििोकनका िालग लनिेदन लदन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम प्शासकी्य पनुराििोकनको िालग परेको 
लनिेदन मालथ ६० का्य्न लदन लभत्र कारिा्नही र लकनारा गनु्न पननेछ ।
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पररचछेद –१३
पुनरा्ेवदन

४१.  उजुरधी निागने : ्यस ऐन ्बमोलजम प्शासकी्य पनुराििोकन गन्न सलकने लिष्यमा 
त्यसतो पनुराििोकन नभई कुनै अदाितमा कुनै उजरू िागने छैन ।

४२.  पुनरा्ेवदन लदन सकनेः (१) प्शासकी्य पनुराििोकनको लनर्न्य भएकोमा सो 
लमलतिे र प्शासकी्य पनुराििोकन नहुने लिष्यमा कारर परेको लमलतिे लचत्त न्बझुने 
पक्षिे ६० लदलनभत्र सम्बलन्धत लजलिा अदाितमा पनुरािेदन लदन सकनेछ ।

   (२) लजलिा अदाितिे गरेको लनर्न्य अलनतम हुने छ ।

पररचछेद –१४
गैरकर राजश्व

४३.  से्वा शुलक तथा दसतुरः नगरपालिकािे संलि्धानको अनसुचूी ८ ्बमोलजमका क्षेत्र र 
ल्बष्यमा आफूिे प्ुया्नएको सेिा िापत सेिा शलुक तथा दसतरु िगाई उठाउन सकनेछ ।

४४.  प ््म्न शुलकः (१) नगरपालिकािे आफै लनमा्नर गरेको प्य्नटकी्य सथि, प्य्नटन 
व्यिसा्य र प्य्नटकी्य लरि्याकिापमा प्य्नटन शलुक िगाई उठाउन सकने छ। प्य्नटकी्य 
क्षेत्रमा उपिव्ध गराएको सेिाको िागत सञचािन र सभार खच्निाई आ्धार मालन 
प्य्नटन शलुक िगाउन ुपनने छ ।

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन नगरपालिकािे 
अफनो क्षेत्रलभत्र प्य्नटक प्िेश गरेको आ्धारमा मात्र प्य्नटन शलुक िगाइने छैन ।

४५.  स्वारधी सा्न पालकिं ग शुलक : नगरपालिकािे आफूिे लनमा्नर िा व्यिसथा गरेको 
सिारी सा्धन पालकिं ग सथिमा सिारी सा्धन पालकिं ग शलुक िगाई उठाउन सकने छ । 
तर नेपाि सरकार र प्दशे सरकारिे लनमा्नर गरेका रालष्ट््य र प्दशेसतरका राजमाग्नको 
छेउछाउ िा पेलटमा पालकिं ग शलुक उठाउन सकने छैन ।

४६. ्बहाि ल्व्ौरधी शुलकः नगरपालिकािे साि्नजलनक, सथानी्य सरकारको नाममा 
रहकेो र ऐिानी जगगा र त्यसता जगगामा रहकेा पोखरी, हाट्बजार, प्दश्ननीसथि र ती 
ठाउँमा राखन असथा्यी अनमुलत लदएका पसिमा ्बहाि लिटौरी शलुक िगाई उठाउन 
सकनेछ ।

४७.  जडधी्ुब्धी, क्वाडधी र जधी्वजनतु शुलक : नगरपालिकािे जडी्बटुी, किाडी र 
जीिजनतकुो कारोिारमा शलुक िगाई  उठाउन सकनेछ ।

४८.  के्विकार शुलकः (१) नगरपालिकािे आफनो क्षेत्रलभत्र संचािन भएका 
के्बिकारमा शलुक िगाई उठाउन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको शलुक केििकार संचािकिे प्िेश 
लटकटमा नै समािेश गरी संकिन गनु्नपनने छ ।

   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम संकिन गरेको शलुक संकिन गरेको मलहना 
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पलछको मलहनाको २५ लदन लभत्र लििररसाथ कर एकाइमा दालखिा गनु्नपननेछ ।
४९. डुगंा परर्वहन (्बो् से्वा) शुलकः नगरपालिकािे आफनो क्षेत्र लभत्र संचािन 

भएका ढंुगा पररिहन(्बोट सेिा) मा शलुक िगाई उठाउन सकनेछ ।
५०.  अन् शुलक िगाउन सकनेः (१) नगरपालिकािे अनसुचूी २ मा उललिलखत ल्बष्य 

र क्षेत्रमा शलुक िगाई उठाउन सकनेछ ।
   (२) सथानी्य सरकारिे संलि्धान र अनतर सरकारी लित्ती्य व्यिसथापन 

ऐन, २०७४ को लिपररत नहुने गरी आफूिे प्दान गरेको सेिा, सलुि्धा र व्यिसथापन 
गरेका थप िा न्याँ क्षेत्र िा लिष्यमा शलुक िगाउन सकनेछ । 

   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम सेिा शलुक िगाउने िा त्यसको दरमा 
हरेफेर गरेको कुराको लििरर सथानी्य सरकारिे त्यसतो लनर्न्य भएको लमलतिे सात 
का्य्न लदनलभत्र नगरसभाको िैठक चिेको सम्यमा सभामा र त्यसतो िैठक नचिेको 
सम्यमा त्यस पछी िसने सभाको पलहिो िैठकमा पेश गनु्नपननेछ ।

५१. छु् ्वा लमनाहाः (१) नगरपालिकािे खास अिसथामा ्यस ऐन ्बमोलजम िागने िा 
िागेको गैरकर राजविमा आ्धार र कारर खिुाई आलंशक िा परू्न रूपमा छुट लदन िा 
लमनाहा गन्न सकनेछ। ्यसरी छुट लददंा समान  अिसथाका सिै करदातािाई समान 
व्यिहार गररनेछ ।

   (२) नेपाि सरकार िा प्दशे सरकारिे कुनै परर्योजना िा लिकास 
का्य्नका िालग खास सामाग्री, कारोिारमा कर निागने व्यिसथा गरेकोमा सथानी्य 
सरकारिे तत ्तत ्सरकारसंग समनि्य गरी कर छुट सम्बन्धी सो व्यिसथाको पािना 
गनने गराउने छ ।

   (३) उपदफा (१) ्बमोलजम गैरकर राजविमा छुट िा लमनाहा लदएको 
लििरर नगरसभाको ्ैबठक चिेको सम्यमा सभामा र सभाको ्ैबठक नचिेको 
सम्यमा त्यस पलछ िसने सभाको पलहिो िैठकमा पेश गनु्नपननेछ ।

पररचछेद –१५
समन्व् सम्बन्धी व््वसथा

५२.  नेपाि सरकारसगँ समन्व् : (१) नगरपालिकािे संघी्य काननू िा ्यस ऐन 
्बमोलजम असिू उपर गनु्न पनने  कर िा गैरकर राजवि असिू गन्न एकविार प्रािी 
अपनाउन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको एकविार प्रािी अपनाउन नगरपालिका 
िा नगरपालिकािे अल्धकार समुपेको अल्धकृत िा कर अल्धकृतिे नेपाि सरकार िा 
नेपाि सरकारिे सो प््योजनका िालग अल्धकार समुपेको अल्धकृतसंग समनि्य गरी 
आिश्यक व्यिसथा गन्न सकनेछ ।

   (३) नगरपालिकािे संलि्धानको साझा सचूीमा रहकेा ल्बष्यसँग 
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सम्बलन्धत कर िा गैरकर राजविका आ्धार र दर िा कर प्शासनका सम्बन्धमा नेपाि 
सरकारसँग समनि्य गन्न सकनेछ ।

   (४) उपदफा (२) र (३) ्बमोलजमको व्य्बसथा अनतग्नत समनि्य गरी 
टंुगोमा पलुगएका ल्बष्यहरु ्यस ऐनमा परे सरह मालनने छ र ती व्यिसथाका हकमा 
्यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सोहीअनसुार का्या्ननि्यन गनु्न 
पननेछ ।

५३.  प्रदेश सरकारसगँ समन्व्ः (१) नगरपालिकािे प्दशे काननू िा ्यस ऐन ्बमोलजम 
असिू उपर गनु्न पनने कर िा गैरकर राजवि असिू गन्न एकविार प्रािी अपनाउन 
सकनेछ ।

 (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको एकविार प्रािी अपनाउन नगरपालिका िा 
नगरपालिकािे अल्धकार समुपेको अल्धकृत िा कर अल्धकृतिे नेपाि सरकार िा 
नेपाि सरकारिे सो प््योजनका िालग अल्धकार समुपेको अल्धकृतसंग समनि्य गरी 
आिश्यक व्यिसथा गन्न सकनेछ ।

   (३) नगरपालिकािे संलि्धानको साझा सचूीमा रहकेा ल्बष्यसँग 
सम्बलन्धत कर िा गैर कर राजविका आ्धार िा दर िा कर प्शासनका सम्बन्धमा 
प्दशे सरकारसँग समनि्य गन्न सकनेछ ।

   (४) उपदफा (२) र (३) ्बमोलजमको व्य्बसथा अनतग्नत समनि्य 
गररएका ल्बष्यहरु ्यस ऐनमा परे सरह मालनने छ र ती व्यिसथाका हकमा ्यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सोही अनसुार का्या्ननि्यन गनु्नपननेछ ।

५४.  केनद्धी् ्बैंकसगँ समन्व्ः नगरपालिकािे कर र गैरकर राजवि संकिनका सम्बन्धमा 
केनद्ी्य ्बैंक (नेपाि राष्ट् ्बैंक) सँग समनि्य गरी आिश्यक व्यिसथा गन्न सकनेछ ।

५५.  अन् लनका्, का्ा्मि् र ससंथासगँ समन्व्ः नगरपालिका िा सोको कुनै 
अल्धकृतिे कर तथा गैरकर राजविसँग सम्बलन्धत ल्बष्यमा नेपाि सरकार र प्दशे 
सरकार अनतग्नतका सरकारी लनका्य, ्बैंक िा संसथासँग समनि्य गन्न सकनेछ ।

पररचछेद –१६
राजस्व प्रसता्व तजु्ममा तथा सचूना सम्बन्धी व््वसथा

५६.  राजस्व सम्वन्धी न्ां प्रसता्वः नगरपालिकािे कर तथा गैरकर समिलन्ध न्याँ कर 
प्सताि त्यार गदा्न सरोकारिािा सँग परामश्न गनु्नपनने छ ।

५७.  सचूना सा्व्मजलनक गनु्म पननेः (१) ्यस काननु ्बमोलजम नगरपालिकािे िगाएको 
कर र गैरकर राजवि उठाउने का्या्नि्यको प्मखुिे सो कर र राजविका दर र त्यसमा 
भएको हरेफेर सम्बन्धी सचूना सि्नसा्धाररको िालग साि्नजलनक गनु्नपननेछ ।

   (२) नगरपालिकािे उपदफा (१) ्बमोलजमका कर, राजविका दर र 
त्यसमा भएको हरेफेर समते लमिाई नगरपालिकाको िेभसाइटमा राखने व्यिसथा 
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लमिाउन ुपननेछ ।
   (३) सथानी्य सरकारिे कर र राजविका दर र हरेफेर सम्बन्धी लििरर 

केनद्ी्य सचूना प्रािीमा समते राखने प््योजनका िालग नेपाि सरकार अथ्न मनत्राि्य 
िा सो मनत्राि्यिे तोकेको का्या्नि्यिाई उपिब्ध गराउन ुपननेछ ।

पररचछेद –१७ 
ल्वल्व्

५८.  ल्वदु्तधी् माध्मको प्र्ोग गन्म सकनेः ्यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको 
भए तापलन नगरपालिकािे लिद्तुी्य माध्यम (अनिाइन) ्बाट करदातािाई सचूना 
लदने,करदातािे आफनो लििरर र प्मार पेश गनने, कर िगा्यतको लतनु्न ्बझुाउन ु
पननेरकम दालखिा गनने एिं कर िा त्यसतो रकम ्बझुाएको रलसद लदने िगा्यतका कर 
सम्बन्धी अन्य काम कारिाही गन्न सलकने व्यिसथा गन्न सकनेछ ।

५९.  ठेककामा िगाउन नपाइने: नगरपालिकािे आफूिे असिु गनु्नपनने कुनै कर िा 
राजसि ठेककािगाई उठाउन पाइने छैन ।

६०.  अनुसचूधीमा हेरिेरः नगर का्य्नपालिकािे ्यस ऐनको अनसुचूीमा आिश्यक हरेफेर 
गन्न सकनेछ र त्यसरी गररएको हरेफेरको सचूना सभाको ्ैबठक ्बसेको भए ्ैबठकमा र 
ततकाि िैठक न्बसेको भए त्यस पलछ िसने सभाको पलहिो िैठकमा पेश गनु्न पननेछ ।

६१.  कागजातको ढाँचाः (१) ्यो ऐन र ्यस ऐन अनतग्नत ्बनेको लनदनेलशकामा उलिेख 
नभएको िा नतोलकएको कुनै लििरर,ढाँचा, तरीका िा जानकारी सम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिसथा गन्न उप्यतुि दलेखएमा नगरपालिकािे आदशे िा सचूना जारी गरी 
आिश्यक व्यिसथा गन्न सकने छ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमका आदशे िा सचूना सि्नसा्धाररको 
जानकारीको िालग नगरपालिकाको का्या्नि्य सचूना पा्धी, िेभसाइट र सथानी्य 
पत्रपलत्रकाको माध्यम्बाट उपिब्ध गराउन सलकने छ ।

६२.  सचूना तामेिधी रधीत पुगेको मालननेः (१) ्यस ऐन ्बमोलजम लदन ुपनने म्याद, सचूना 
िा कागजात दहेा्य ्बमोलजम ्बझुाए िा पठाएमा सम्बलन्धत व्यलतििाई ्बझुाएको िा 
लदइएको मालननेछ :
(क) सम्बलन्धत व्यलतििाई नै ्बझुाएको, 
(ख) लनजको पररिारको उमरे पगुेको सदस्यिाई ्बझुाएको, 
(ग) लनजको काननू व्यिसा्यी िा िेखापाििाई ्बझुाएको,
(घ) नािालिगको हकमा संरक्षक िा माथिर व्यलतििाई ्बझुाएको,
 (ङ) का्या्नि्य संसथा िा लनका्यको हकमा प््बन्धक िा प्शासकी्य प्मखुिाई 

्बझुाएको । 
(च) करदाताको ठेगानामा हुिाक्बाट रलजष्ट्ी गरी पठाएको । 
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   (२) कर एकाईको अल्धकृतको नाम र पद खलुने गरी 
दसतखत गररएको, कम््यटूर प्लिल्ध्बाट इनसरिी्ट िा इनकोड गररएको, 
छाप िगाइएको िा सो कागजातमा िेखी ्यस ऐन ्बमोलजम जारी गररएको, 
तामिेी गररएको िा लदइएको कागजातिाई रीतपिू्नकको मालननेछ ।

६३. कागजातको अलभििेि राखने: (१) ्यस ऐन ्बमोलजम कर ्बझुाउन ुपनने दाल्यति 
भएको प्त्ेयक व्यलति िा करदातािे दहेा्य ्बमोलजमका आिश्यक कागजातहरु 
सरुलक्षत गरी राखनपुननेछ ।
(क) ्यस ऐन ्बमोलजम नगरपालिकामा पेश गनु्नपनने कागजात र सोिाई पष्ु्ट्याई गनने 

सचूना तथा कागजात । 
(ख)  कर लन्धा्नरर गन्न सघाउ प्ुया्नकउने कागजातहरु । 
(ग)  खच्न कटिी गनु्न पनने भए सोिाई पष्ु्ट्याई गनने कागजात ।

   (२) नगरका्य्नपालिकािे लिलखत रुपमा सचूना जारी गरी अन्यथा 
तोकेकोमा ्बाहके ्यस दफा ्बमोलजमका कागजातहरु सम्बलन्धत आ्य ्बष्न समाप्त 
भएको लमलतिे कलमतमा ४ ्बष्नको अिल्धसमम सरुरक्षत राखनपुननेछ ।

६४.  अदाितिाई भिए सरहको अल्कार हुने: ्यस ऐनको प््योजनको िालग 
नगरपालिकाको अल्धकार प्ाप्त अल्धकृतिाई सम्बलन्धत व्यलतििाई लझकाउने, ्ब्यान, 
गराउने, प्मार ्बझुने र लिखतहरु पेश गन्न िगाउने सम्बन्धमा प्चलित नेपाि काननू 
्बमोलजम अदाितिाई भए सरहको अल्धकार हुनेछ ।

६५.  आदेश ्वा लनदनेशन लदन सकने : संघी्य र प्दशे सरकारिे कर प्शासनिाई 
प्भािकारी ्बनाउन नेपािको संलि्धान र संघी्य तथा प्दशे सरकारको कर सम्बन्धी 
काननू र ्यो ऐनको प्ाि्धानिाई का्या्ननि्यन गन्न गराउन आिश्यक आदशे िा 
लनदनेशन लदन सकनेछ । ्यसतो आदशे िा लनदनेशन पािना गनु्न नगर का्य्नपालिकाको 
कत्नव्य हुनेछ ।

६६.  कर अल्कृतको पररच् पत्र: कर एकाईमा काम गनने प्त्ेयक कर अल्धकृत र 
अन्य कम्नचारीिे पररच्य पत्र आफनो साथमा राखने, काम गनने सम्यमा िगाउने र 
कत्नव्यपािनाको लसिलसिामा पररच्य पत्र सम्बलन्धत व्यलतििाई दखेाउन ुपननेछ ।

६७.  ल्वभिागधी् कार्वाहधी र सजा् हुनेः (१) कर अल्धकृत िा कर प्शासनसँग सम्बलन्धत 
कुनै कम्नचारीिे कर लतनु्न ्बझुाउन ुपनने दाल्यति भएको व्यलति िा करदातािाई हालन 
नोकसानी प्ुया्नउने, करको दाल्यति घटी्बढी गनने, समान अिसथामा करदाता ्बीच 
असमान व्यिहार गनने, कुनै करदातािाई अनलुचत फाइदा प्ुया्नउने िा करदाता्बाट 
आफनो िा अरु कसैको लनजी सिाथ्न पलूत्न गनने उद्शे्यिे कुनै काम गरेमा िा काननू 
्बमोलजम गनु्न पनने काम सम्यमा नगरी दखु िा हरैानी लदएमा सम्बलन्धत व्यलतििे 
नगरपालिकाको प्मखु प्शासकी्य अल्धकृत समक्ष उजरु गन्न सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम उजरु परेमा प्मखु प्शासकी्य अल्धकृतिे 
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आिश्यक छानल्बन गरी सम्बलन्धत कम्नचारीको सेिा सम्बन्धी काननू ्बमोलजम 
आफूिाई कारिाही गनने अल्धकार भएको लिष्यमा आफैिे लिभागी्य कारिाही गनने र 
कारिाही गनने अल्धकार नभएको लिष्यमा लिभागी्य कारिाहीको िालग अल्धकारप्ाप्त 
अल्धकारी समक्ष रा्यसाथ पेश गननेछ ।

   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम छानलिन गदा्न प्चलित काननू ्बमोलजम 
अनलुचत का्य्न गरेको कुरा खलुन आएमा अल्धकार प्ाप्त अल्धकारीिे आिश्यक 
कारिाही गन्न सकनेछ ।

   (४) उपदफा (३) ्बमोलजम छानलिन र कारिाही गदा्न प्मार नष्ट हुन 
सकने भएमा का्य्नकारी अल्धकृतिे त्यसतो कर अल्धकृत िा अन्य कम्नचारीिाई 
सम्बलन्धत सेिा सम्बन्धी काननु ्बमोलजम लनिम्बन गन्न सकनेछ ।

   (५) उपदफा (२) ्बमोलजम छानल्बन गनने अि्धी भर सो अल्धकृतिाई 
कर अल्धकृतको लजममिेारी्बाट अिग रालखने छ।

   (६) उपदफा (३) ्बमोलजमको छानलिन गनने र कर अल्धकृतको 
लजममिेारी्बाट अिग राखने अिल्ध तीन मलहना भनदा ्बढी हुने छैन । 

६८.  पुरष्कृत गन्म सकनेः (१) नगरपालिकािे ्यथाथ्नपरक र लिविासनी्य रुपमा तथा 
काननूिे तोकेको म्याद लभत्र कर लििरर ्बझुाउने, िागेको कर दाखीिा गनने र कर 
अल्धकृतिे अनरुो्ध गरेका सचूना उपिब्ध गराउने तीन जना करदातािाई प्त्ेयक िष्न 
परुष्कार लदने व्यिसथा गन्न सकने छ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम लदइने परुष्कार सम्बन्धी अन्य व्यिसथा 
नगरपालिकािे लन्धा्नरर गरे िमोलजम हुनेछ ।

६९.  म्ाद, हदम्ाद नजाने : ्यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए पलन ्यस ऐन 
्बमोलजम म्याद िा हदम्याद गरना गदा्न दहेा्यको अिल्ध ्बाहके गरी गरना गररनेछ ।
(क) अदाित्बाट सथगन िा कर अल्धकृत िा अन्य सरकारी लनका्य्बाट रोकका 

िा सथगन भएको अिल्ध,
(ख) पनुरािेदन गरेकोमा पनुरािेदन तहको अलनतम लनर्न्य भएको जानकारी प्ाप्त 

नभएसममको अिल्ध
७०.  लनदनेलशका ्वा लदगदश्मन (म्ानु्ि) ्बनाउने अल्कारः ्यस ऐन ्बमोलजमको 

काम प्भािकारी रूपमा गन्न नगरपालिका िा नगरपालिकािे अलखत्यारी लदएको 
अल्धकारीिे आिश्यक लनदनेलशका िा लदगदश्नन ्बनाउन सकनेछ ।
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अनुसचूधी-१
(दिा १० उपदिा (४) को (घ) सगं सम्बलन्त

ह्ासकट्धी गनने तरधीका
्यस ऐन िमोलजम समपलत्तको ह्ासकटिी गनने तरीका समान कटिी तरीका (्यलुनफम्न चाज्न मथेड) को 
लफकसड इनसटािमणेट मथेड अनसुार हुनेछ । ्यसको गरना दहेा्य िमोलजम गनु्नपननेछ ।
सतु्र:
ह्ासकटिी रकम = समपलत्तको प्ारलमभक मलु्य - अनमुालनत शषे मलु्य

समपलत्तको आ्य ु(्बष्न)
उदाहरण: 
कुनै समपलत्तको मलू्य शरुुमा रु.१००००००।- छ । ्यसको आ्य ु२० ्बष्न छ । २० ्बष्न पलछ ्यो समपलत्त 
ल्बरिी गदा्न रु.२०००००।- आउंछ भने ्यसको प्लत ्बष्न ह्ासकटिी रकम लनमनानसुार हुनछ ।
ह्ासकटिी रकम  = १००००००-२०००००
    २०
  =  ८०००००
    २०
  = ४००००।
प्लतिष्न रु.  ४००००।- ह्ासकटिी खच्न घटाउन पाइनछ ।

अनुसचूधी-२
(दफा ५० को उपदफा (१) संग सम्बलन्धत

सथानधी् सरकारिे शुलक िगाई उठाउन सकने ल्वष् षेित्र
१. खानेपानी, ्धारा, पोखरी र घाट
२. ल्बजिुी 
३. टेलिफोन
४. िातािरर, फोहरमिैा व्यिसथापन, सरसफाई र ढि व्यिसथापन
५. शौचाि्य, सनान गहृ
६. साि्नजलनक पाक्न  
७. हाट्बजार 
८. पश ु्ब्धशािा 
९. अलतलथ गहृ र छात्रिास 
१०. अचि समपलत्त मलु्यांकन शलुक 
११. मम्नत स्ुधार (आफूिे लनमा्नर गरेका ्यस अनसुचूीमा उललिलखत सा्धन र सलुि्धाको मम्नत 

स्ुधारमा िागने खच्न सम्बन्धी)

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t



41

रामेछाप नगरपालिकाको िोहोरमैिा व््वसथापन ऐन, २०७६
नगरसभाबाट स्वीकृत मिमतः२०७६।०९।२८

प्रसता्वना:
फोहरमिैािाई स्ोतमा न्यलूनकरर, पनु: प््योग, प्शो्धन िा लिसज्नन गरी नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 
फोहरमिैाको उलचत र प्भािकारी व्यिसथापन गन्न तथा जनसिासथ्य एिं िातािररमा पन्न 
सकने प्लतकूि प्भाििाई कम गरी सिचछ, सिसथ र मनोरम िातािरर का्यम गन्न िानछनी्य 
भएकोिे सथानी्य सरकार सञचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) िमोलजम नगरसभािे 
्यो ऐन ्बनाएको छ ।

पररचछेद — १
प्रारलमभिक

१. सलंषिप्त नाम र प्रारमभि : (१) ्यस ऐनको नाम æरामेछाप नगरपालिकाको 
िोहरमैिा व््वसथापन ऐन, २०७६Æ  रहकेो छ

   (२) ्यो ऐन तरुुनत प्ारमभ हुनेछ ।
२. पररभिाषा: लिष्य िा प्सँगिे अकको अथ्न निागेमा ्यस ऐनमा,

(क) æनगरपालिकाÆ भननािे रामछेाप नगरपालिका समझनपुछ्न
(ख) æनगर का्य्नपालिकाÆ भननािे रामछेाप नगरका्य्नपालिका समझनपुद्नछ ।
(ग) æप्मखुÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाको प्मखुिाई समझनपुछ्न ।
(घ) æप्मखु प्शासकी्य अल्धकृतÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाको प्मखु 

प्शासकी्य अल्धकृत समझन ुपछ्न।
(ड.) æसलमलतÆ भननािे फोहरमिैा ब्यिसथापन सलमलत समझन ुपछ्न ।
(च) æऔ्धोलगक प्लतष्ठानÆ भननािे कुनै उ्धोग, ब्यिसा्य िा सेिा सञचािन 

गनने उद्शे्यिे काननू ्बमोलजम सथालपत कुनै कमपनी, उद्ोग, फम्न िा ्यसतै 
प्कृलतको लनका्य समझन ुपद्नछ ।

(छ) æऔ्धोलगक फोहरमिैाÆ भननािे औद्ोलगक प्लतष्ठान्बाट लनष्कासन हुने 
हालनकारकप्दलुषत फोहरमिैा समझन ुपछ्न ।

(ज) æ:jf:Yo ;+:yfhGo kmf]x/d}nfÆ eGgfn] c:ktfn, lSnlgs, 
kmfd]{;L,cf}ifwL k;n, An8 a}Í, Kofyf]nf]lhsn k|of]uzfnf, kz'–
:jf:Yo hGo;+:yf jf :jf:Yo cg';Gwfg s]Gb|af6 pTkfbg tyf 
lgisfzg x'g] xflgsf/s kmf]x/d}nf ;Demg'k5{ .

(झ) æकनटेनरÆ भननािे फोहरमिैा संकिन गनने प््योजनको िालग लनलचित सथानमा 
रालखएको फोहरमिैा थपुानने भाँडो िा िाललटन र ्यसतै प्कारको अन्य कुनै 
िसत ुसमझनपुछ्न ।

(ञ) æलनष्कासनÆ भननािे फोहरमिैा उतपादन सथि्बाट नगरपालिकािे तोकेको 
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सथानमा थपुानने िा लनकालने का्य्न समझनपुछ्न ।
(ट) æसंकिन केनद्Æ भननािे घर घर्बाट लनसकने फोहरमिैा संकिन गरी 

लन्धा्नररत सम्यसमम राखन िा थपुान्न नगरपालिकािे तोकेको सथान समझन ु
पद्नछ र घरघरमा फोहरमिैा संकिन गन्न आउने नगरपालिकािे तोकेको 
फोहरमिैा संकिक िा फोहरमिैा संकिन गनने सा्धन समतेिाई जनाउँछ ।

(ठ) æफोहरमिैाÆ भननािे घरेि ुफोहरमिैा, औ्धोलगक फोहरमिैा, रसा्यलनक 
फोहरमिैा, सिासथ्य संसथा्बाट लनसकने फोहरमिैा िा हालनकारक 
फोहरमिैा समझन ुपद्नछ र ्यस शबदिे प््योगमा नआउने तथा फालिएका 
िसत,ु सडे गिेका िसत ुर िातािररमा ह्ास आउने गरी लनष्कासन गररएका 
िसतहुरु िगा्यत अनाल्धकृत साि्नजलनक सथिमा टाँलसएका पोष्टर, पम्िेट र 
नगरपालिकाको राजपत्रमा सचूना प्काशन गरी फोहरमिैा भनी तोलकलदएको 
अन्य िसत ुसमतेिाई जनाउँछ । ्यस ऐनको अनसुचूी (१) मा फोहरमिैाको 
िलग्नकरर गररएको छ ।

(ड) æप्शो्धनÆ भननािे फोहरमिैाको रुप िा गरुमा पररित्नन गरी अन्य कुनै 
उप्योगी िसत ु त्यार गनने, मि, ग्यास, उजा्न िा अन्य िसत ु उतपादन गरी 
फोहरमिैाको व्यिसथापन गनने प्लरि्या समझनपुद्नछ ।

(ढ)  æफोहरमिैा संकिनÆ भननािे फोहरमिैा उतपादन सथि्बाट उठाउने, घर 
घर्बाट संकिन गनने, साि्नजलनक सथिमा रहकेो फोहरमिैा ्बढानने, थपुानने, 
झारपात उखलेने तथा अनाल्धकृत रुपमा साि्नजलनक सथिमा टालसएका 
पोष्टर, पम्िेट हटाई संकिन गनने का्य्निाई समझनपुद्नछ ।

(र)  æफोहरमिैा व्यिसथापन सथिÆ भननािे फोहरमिैा लिसज्नन िा प्शो्धन 
गन्नका िालग नगरपालिकािे तोकेको सथि समझनपुद्नछ ।

(त)  æलिस्नजनÆ भननािे फोहरमिैाको अलनतम लनष्कासन तथा व्यिसथापन 
समझनपुद्नछ।

(थ) æसामदुाल्यक संसथाÆ भननािे नाफा आज्नन नगनने उद्शे्यिे समदुा्यको 
लहतको िालग प्चलित काननू ्बमोलजम सथालपत र सहभालगतामिूक 
टोिस्ुधार संसथा तथा उपभोतिा समहू र गैरसरकारी संसथा समझनपुद्नछ ।

(द)  æफोहरमिैा संकिन तथा ढुिानी सा्धनÆ भननािे फोहरमिैा संकिन 
तथा ढुिानी गनने प््योजनका िालग प््योग गररने सा्धन, उपकरर िा औजार 
समझनपुद्नछ ।

(्ध)  æतोलकएको िा तोलकए ्बमोलजमÆ भननािे ्यस ऐन अनतग्नत ्बनेको लन्यममा 
तोलकएको िा तोलकए ्बमोलजम समझनपुद्नछ ।

(न)  æिडा सलमलतÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाका स्ैब िडाहरुिाई 
जनाइनेछ ।
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पररचछेद–२
िोहरमैिा उतपादन, सकंिन, न्ुलनकरण तथा लनष्कासन सम्बन्धी व््वसथा 

३.  िोहरमैिा व््वसथापनमा नगरपालिको मुख् लजममे्वारधी रहने: (१) फोहरमिैा 
व्यिसथापनका िालग फोहरमिैा व्यिसथापन सथि, प्शो्धन ्िानट, कमपोष्ट ्िानट, 
िा्योग्यास ्िानट िगा्यत फोहरमिैाको संकिन, अलनतम लिस्नजन तथा प्शो्धनका 
िालग आिश्यक पनने पिूा्न्धार तथा संरचनाको लनमा्नर तथा सञचािन गनने मखु्य 
लजममिेारी नगरपालिकाको हुनेछ ।

   (२) फोहरमिैा संकिन केनद् िा कुनै सथानमा फालिएको 
िा रालखएकोफोहरमैिा िा सरसफाईको लसिलसिामा जममा भएको 
फोहरमिैाकोआिश्यक प््बन्ध गनने िा कुनै लकलसम्बाट प््योग गनने लजममिेारी 
नगरपालिकाको हुनेछ ।

   (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन 
हालनकारक फोहरमिैा, सिासथ्य संसथाजन्य फोहरमिैा िा औ्धोलगक फोहरमिैाको 
प्शो्धन र व्यिसथापन गनने दाल्यति लन्धा्नररत मापदणडको अ्धीनमा रही त्यसतो 
फोहरमिैा उतपादन गनने व्यलति िा लनका्यको हुनेछ ।

   (४) कुनै उ्धोग िा सिासथ्य संसथािे हालनकारक फोहरमिैा, 
सिासथ्य संसथाजन्य फोहरमिैा, रसा्यलनक फोहरमिैा तथा औ्धोलगक फोहरमिैा 
प्शो्धन गरी ्बाँकी रहकेो फोहरमिैा तथा अन्य फोहरमिैाको व्यिसथापन गररलदन 
नगरपालिकािाई अनरुो्ध गरेमा िा नगरपालिकािे लनमा्नर गरेको फोहरमिैा सथि 
प््योग गन्न माग गरेमा नगरपालिकािे लन्धा्नरर गरे ्बमोलजमको सेिा शलुक लिई 
फोहरमिैाको व्यिसथापन गररलदन िा फोहरमिैा व्यिसथापन सथि प््योग गन्न लदन 
सकनेछ ।

४.  िोहरमैिाको उतपादन कम गनने: (१) कुनै ब्यलति, संसथा िा लनका्यिे कुनै काम 
कारोिार गदा्न उतपादन हुने फोहरमिैा ्यथासक्य कम गनु्नपननेछ ।

   (२) आफनो क्षेत्रलभत्र लिसज्नन हुन सकने फोहरमिैाको लिसज्नन िा 
पनुः प््योगको व्यिसथा लमिाई ्बाँकी फोहरमैिा मात्र लनष्कासन गरी फोहरमिैाको 
पररमारिाई घटाउन ुप्त्ेयक ब्यलति, संसथा िा लनका्यको कत्नब्य हुनेछ ।

५.  िोहरमैिाको पथृकीकरण: (१) नगरपालिकािे फोहरमिैािाई जैलिक, अजैलिक 
र अन्य प्कारमा लिभाजनगरी स्ोत छुटिाउने गरी तोकन ुपननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम नगरपालिको तोलकलदए ्बमोलजम 
फोहरमिैािाई लिलभनन तहमा छुटिाई संकिन केनद्समम पञु्याउने दाल्यति त्यसतो 
फोहरमिैा उतपादन गनने ब्यलति, संसथा िा लनका्यको हुनेछ र ्यसको िालग 
नगरपालिकािे आिश्यक प्लिल्ध, मािसामान, उपकरर, कनटेनर आलद उपिब्ध 
गराउन सकनेछ ।
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६.  िोहरमैिाको लनष्कासन: (१) फोहरमिैा लनसकासनको सम्य, सथान र तररका 
नगरपालिकािे लन्धा्नरर गरे ्बमोलजम हुनेछ ।

   (२) हालनकारक फोहरमिैा िा रसा्यलनक फोहरमिैा उतपादन गनने 
व्यलति, संसथा िा लनका्यिे त्यसतो फोहरमिैा तोलकए ्बमोलजम ब्यिसथापन गनु्नपननेछ ।

   (३) हालनकारक फोहरमिैा िा रसा्यलनक फोहरमिैा संकिन 
केनद्मालनष्कासन गन्न पाइने छैन ।

७.  सकंिन केनद् र सम् तोकने: (१) नगरपालिकाको फोहरमिैािाई ब्यिलसथत 
रुपमा संकिन गन्नआिश्यकतानसुार टोििा िसतीमा कनटेनर राखने तथा संकिन 
केनद् र सम्य तोकन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम संकिन केनद् तोकदा सकेसमम टोि िा 
्बसतीका स्ैबिाई पा्यक पनने गरी िातािररी्य रुपिे उप्यतुि सथान तोकनपुननेछ ।

८.  िोहरमैिाको ढु्वानधी:१) संकिन केनद्मा जममा भएको फोहरमिैािाई फोहरमिैा 
ब्यिसथापन सथिसमम ढुिानी गनने दाल्यति नगरपालिका िा नगरपालिकािे ब्यिसथा 
गरेको संसथा िा लनका्यको हुनेछ ।

   (२) फोहरमिैा ढुिानी गदा्न तोलकए ्बमोलजमको ढुिानी सा्धन 
प््योग गनु्नपनने छ । ्यसतो सा्धन तोकदा तौि, क्षमता, तररका, सडकको क्षमता तथा 
िातािररमा पन्न सकने प्भाि समतेिाई लिचार गरी तोकनपुननेछ ।

   (३) फोहरमिैा ढुिानी गदा्न नगरपालिको दफा ५ ्बमोलजम स्ोतमाछुटिाई 
लनष्कासन तथा संकिन गररएको फोहरमिैाको अिग–अिग ढुिानीगनु्नपननेछ ।

९.  िोहरमैिाको न्ुलनकरण, पुन: प्र्ोग तथा पुन: चरिी् प्र्ोग: नगरपालिको 
फोहरमिैा न्यलुनकरर, पनु: प््योग तथा पनुः चरिी्य प््योगिाई प्ोतसाहन गन्न 
समनि्यातमक व्यिसथा लमिाउने छ र ्यसको प्भािकारी का्या्ननि्यनको िालग 
आिश्यक लनदनेलशका ्बनाई िाग ुगन्न सकनेछ ।

पररचछेद – ३
िोहरमैिा व््वसथापन सथि सम्बन्धी व््वसथा

१०.  िोहरमैिा व््वसथापन सथि: (१) नगरपालिको आफनो क्षेत्रलभत्र संकिन भएको 
फोहरमिैािाई व्यिसथापन तथा सथा्यी रुपमा लिस्नजन गन्नका िालग िातािरर 
सम्बन्धी प्चलित काननूको अल्धनमा रही फोहरमिैा व्यिसथापन तथा प्शो्धन 
सथि तोकन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापन सथि तोकनको 
िालग नगरपालिकाको जगगा नभएमा िा जगगा भए तापलन फोहरमिैा व्यिसथापन 
सथि तोकन उप्यतुि नभएमा उप्यतुि जगगा भाडामा लिई िा खररद गरी व्यिसथापन 
सथि तोकन सकनेछ ।
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   (३) नगरपालिकािे उपदफा (१) र (२) ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापन 
सथि तोकनका िालग जगगाको अभाि भएमा उप्यतुि जगगाको छनौट गरी उपिब्ध 
गराउनका िालग संघी्य सरकार िा प्दशे सरकार समक्ष अनरुो्ध गन्न सकनेछ ।

   (४) उपदफा (३) ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापन सथि उपिब्ध 
गराउन माग भई आएमा संघी्य सरकािे प्चलित काननू ्बमोलजम त्यसतो जगगा प्ाप्त 
गरी नगरपालिकााई उपिब्ध गराउनेछ ।

   (५) नगरपालिकािेअकको कुनै एक िा सोभनदा ्बढी सथानी्य तह 
समतेिे सं्यतुि रुपमा एउटै फोहरमिैा व्यिसथापन सथि प््योग गन्न उप्यतुि भएमा 
त्यसता सथानी्य तह ्बीच आिश्यक समनि्य गरी त्यसतो सथििाई सम्बलन्धत 
सथानी्य तहहरुको लिलखत सहमलत र सत्नमा सं्यतुि रुपमा प््योग गनने गरी व्यिसथा 
लमिाउन सकनेछ ।

   (६) नगरपालिकाकोफोहरमिैा ब्यिसथापन सथि सञचािन तथा 
व्यिसथापन सम्बन्धी का्य्न तोलकएको िातािररी्य मापदणड अनरुुप गनु्नपननेछ ।

   (७) नगरपालिकािेफोहरमिैा व्यिसथापन सथि क्षेत्रिाई आिश्यक 
परेमा िातािररी्य रुपिे संिेदनशीि क्षेत्र घोषरा गन्न सकनेछ ।

   (८) नगरपालिकािे उपदफा (७) ्बमोलजमको क्षेत्रमा पशपुनछी, 
लजिजनत ुतथा मानिको अनाल्धकृत प््योगिाई रोक िगाउने, माटो, ढंुगा, लगटिी र 
्बाििुा लनकालने का्य्नमा रोक िगाउनकुो साथै िातारर संरक्षर र त्यसतो क्षेत्रको 
उलचत ब्यिसथापनका िालग उलचत लनदनेशन तथा लनदनेलशका जारी गरी िाग ु गन्न 
सकनेछ ।

पररचछेद – ४
िोहरमैिा व््वसथापनमा लनजधी तथा सामुदाल्क षेित्रको सिंगनता

११.  अनुमलत सम्बन्धी व््वसथा: (१) ्यो ऐन ्बमोलजम नगरपालिको अनमुलत नलिई 
कसैिे पलन फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी काम गन्न िा गराउन सकनेछैन ।

   (२) फोहरमिैा व्यिसथापन गन्न सिदशेी िा लिदशेी कमपनी, संसथा 
िा लनका्यिे दहेा्यको लििरर खिुाई अनमुलतको िालग नगरपालिकामा लनिेदन 
लदनपुननेछ ।
(क)  फोहरमैिा व्यिसथापन सम्बन्धी ्योजना
(ख)  फोहरमैिा व्यिसथापनको िालग आिश्यक जनशलति तथा प्लिल्धको 

लििरर
(ग)  तोलकए ्बमोलजमको अन्य लििरर ।

   (३) नगरपालिकािे उपदफा (२) ्बमोलजम पन्न आएको लनिेदन उपर 
आिश्यक लनर्न्य गरी अनमुलत लदन सकनेछ ।



46

   (४) फोहरमिैा व्यिसथापन, प्शो्धन, पनु: चरिी्य प््योग र लिसज्ननमा 
आिश्यक पनने प्लिल्ध सिदशेमा उपिब्ध हुने अिसथा नदलेखएमा त्यसतो प्लिल्ध 
उपिब्ध गराउन सकने कुनै लिदशेी कमपनी, संसथा िा लनका्यिाई समझौतामा 
उलिेलखत अिल्ध लभत्र त्यसतो प्लिल्ध हसतानतरर गनने गरी संघी्य सरकारको सिीकृलत 
लिई नगरपालिकाको उपदफा (३) ्बमोलजम अनमुलत पत्र लदन सकनेछ ।

   (५) अनमुलत सम्बन्धी अन्य व्यिसथा तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।
१२. लनजधी षेित्र्बा् िोहरमैिा ब््वसथापनको का ््म गराउन सलकने: (१) 

नगरपालिकाको आिश्यकता अनसुार दफा ११ ्बमोलजम अनमुलत प्ाप्त लनजीक्षेत्रका 
कमपनी िा सामदुाल्यक क्षेत्र्बाट दफा १३ ्बमोलजम प्लतसप्धा्न गराई िा पिूा्न्धार 
संरचनाको लनमा्नर तथा सञचािनमा लनजी िगानी सम्बन्धी काननूको आिश्यक 
प्कृ्या अ्बिम्बन गरी आफनो क्षेत्रकोफोहरमैिा व्यिसथापन गराउन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापन गदा्न लनजी क्षेत्रका 
कमपनीको हकमा दहेा्यका सिै िा कुनै र सामदुाल्यक िा गैर सरकारी संघसंसथाका 
हकमा दहेा्यका कुनै काम गराउन सलकने छ ।
(क)  फोहरमैिा न्यलुनकररका िालग जनचतेना अलभिलृद्,
(ख)  फोहरमैिा संकिन,
(ग)  फोहरमैिा ढुिानी,
(घ)  फोहरमैिाको प््योग, पनु: प््योग, पनु: चरिी्य प््योग िा प्शो्धन,
(ङ)  फोहरमैिा लिसज्नन र
(च)  फोहरमैिा व्यिसथापन सम्बन्धी कुनै काम ।

१३.  प्रलतसप्ा्म गराई िोहरमैिा ब््वसथापनको लजममा लदने: (१) नगरपालिकाको 
दफा १२ ्बमोलजम लनजी क्षेत्र िा सामदुाल्यक संसथा्बाट फोहरमिैा व्यिसथापन 
गराउँदा तोलकएको लिल्ध ्बमोलजम प्लतसप्धा्न गराई छनौट पचिात व्यिसथापन गनने 
लजममा लदनपुननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम छनौट गदा्न दहेा्यका आ्धारमा गनु्नपननेछ ।
क)  नगरपालिकािाई ्बझुाउन क्बिू गरेको रकम ।
ख)  फोहरमैिा्बाट उजा्न शलति िा प्ाङ्गाररक मि उतपादन गनने क्षमता,पूँजी, 

प्लिल्ध र जनशलतिको लसथलत ।
ग)  आलथ्नक तथा प्ालिल्धक क्षमता
घ)  व्यिसथापनमा प््योग गररने प्लिल्धको लदगोपन र िातािररी्य 

प्भािन्यलूनकरर ।
ङ)  व्यिसथापन करार गनने भए प्सताि गररएको व्यिसथापन शलुक ।
च)  फोहरमैिाको प््योग, प्शो्धन, पनुः प््योग गनने सम्बन्धमा भए 

नगरपालिकािाई ्बझुाउन मञजरु गररएको रो्यलटी ।
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   (३) फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी अन्य व्यिसथा प्चलित काननू 
्बमोलजमहुनेछ ।

   (४) ्यस दफा ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापनको लजममा पाएको 
कमपनी/संसथा िा लनका्यिे नगरपालिकासँग गरेको समझौताको अ्धीनमारही दफा 
१६ ्बमोलजमको शलुक उठाउन सकने छ ।

   (५) फोहरमिैा ब्यिसथापनमा लनजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको 
संिगनतासम्बन्धी अन्य ब्यिसथा तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।

१४.  िोहरमैिा ब््वसथापन सथि लनमा्मण तथा सञचािन गन्म स्वधीकृलत लदन 
सलकने:

   (१) लनजी क्षेत्र्बाट फोहरमिैा व्यिसथापनका िालग फोहरमिैा 
व्यिसथापन सथि, प्शो्धन सथि िा अन्य सं्यनत्र लनमा्नर गरी सञचािन गन्न 
सिीकृलत माग गरेमा िातािरर तथा अन्य प्चलित काननूको अ्धीनमा रही त्यसतो 
सं्यनत्र लनमा्नर तथा सञचािनका िालग नगरपालिकािे सिीकृलत लदन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम लनजी क्षेत्र्बाट फोहरमिैा व्यिसथापन 
सं्यनत्रको लनमा्नर तथा सञचािन गदा्न िातािररी्य मापदणड अनरुुप भए नभएको 
अनगुमन नगरपालिकािे गननेछ ।

   (३) ्यसरी अनगुमन गदा्न तोलकएको मापदणड अनरुुप नभए सम्याि्धी 
तोकी मापदणड अनरुुप गन्न िगाउने र तोलकएको सम्यािल्ध लभत्र मापदणडको पािना 
नगरे त्यसता ब्यलति, संसथा िा कमपनीिाई लदएको सिीकृलत नगरपालिकािे रद् गन्न 
सकनेछ ।

१५.  सा्व्मजलनक लनजधी साझेदारधीमा िोहरमैिा व््वसथापन गन्म सलकने: (१) 
सथानी्य तहिे प्चलित काननूको अल्धनमा रही लनजी क्षेत्र, सामदुाल्यक एिं गैर 
सरकारी संघ संसथासँगको साझदेारीमा फोहरमिैा व्यिसथापनको का्य्न गन्न सकनेछ ।

   २) सामदुाल्यक िा गैर सरकारी संघ संसथासँगको साझदेारीमा काम 
गदा्न फोहरमिैा न्यलुनकररको िालग जनचतेना अलभिलृद्, फोहरमिैा संकिन, 
ढुिानी, फोहरमिैा व्यिसथापन सथिको िनद पचिातको व्यिसथापन, उद्ान लनमा्नर र 
सौनद्यशीकरर जसता का्य्न मात्र गन्न गराउन सलकने छ ।

पररचछेद – ५
िोहरमैिा व््वसथापन से्वा शुलक सम्बन्धी व््वसथा

१६. से्वा शुलक उठाउन सकने: १) नगरपालिकाको फोहरमिैा व्यिसथापन गरेिापत 
सम्बलन्धत ब्यलति, संसथा िा लनका्य्बाट तोलकए ्बमोलजमको सेिा शलुक उठाउन 
सकनेछ ।
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   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम शलुकको लन्धा्नरर फोहरमिैाको पररमार, 
तौि तथा प्कृलत र तोलकएका अन्य आ्धारमा गररने छ ।

   (३) ्यस दफा ्बमोलजम लन्धा्नरर गररएको शलुक नगरपालिका आफैिे 
िा नगरपालिकािे तोकेको संसथा िा लनका्य माफ्न त समते उठाउन सलकने छ ।

   (४) ्यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दफा १३ 
्बमोलजम फोहरमैिा व्यिसथापन गन्न लजममिेारी पाएको ब्यलति, संसथा िा लनका्यिे 
नगरपालिकासँग भएको सहमलत िा समझौताको आ्धारमा फोहरमिैा ब्यिसथापन 
गरेिापत सम्बलन्धत ब्यलति, संसथा िा लनका्य्बाट सेिा शलुक उठाउन सकनेछ ।

   (५) ्यस दफा ्बमोलजम शलुक्बाट प्ाप्त आमदानी तथा फोहरमैिा 
व्यिसथापनमा लनजी क्षेत्रिाई संकिन गराउँदा प्ाप्त हुने आमदानी नगरपालिकािे एउटा 
छुटैि शीष्नकमा राखी उति रकम फोहरमिैा व्यिसथापन, िातािररी्य संरक्षर, सचतेना 
का्य्नरिम तथा फोहरमैिा ब्यिसथापन सथि प्भालित क्षेत्रको लिकासमा खच्न गनु्नपननेछ ।

१७.  से्वा लनिम्बन ्वा अनत् गन्म सकने: (१) नगरपालिकािे दफा १६ ्बमोलजम सेिा 
शलुक न्बझुाउने सेिाग्राहीको फोहरमिैा सम्बन्धी सेिा लनिम्बन िा अनत्य गन्न 
सकनेछ ।

   (२) फोहरमिैा व्यिसथापन गन्न दफा १३ ्बमोलजम लजममिेारी पाएको 
ब्यलति, संसथा िा लनका्यिे दफा १६ को उपदफा (४) ्बमोलजमको सेिा शलुक 
न्बझुाउने सेिाग्राहीको फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी सेिा लनिम्बनिा अनत्य 
गन्न सकनेछ । ्यसरी सेिा लनिमिन िा अनत्य गररएमा नगरपालिकािाई जानकारी 
लदनपुननेछ ।

   (३) उपदफा (१) र (२) ्बमोलजम सेिाको लनिम्बन िा अनत्य गररएको 
अिसथामा आफनो घर्बाट उतपादन हुने फोहरमिैाको ब्यिसथापन सम्बलन्धत ब्यलति, 
घर्धनी, संसथा िा लनका्यिे आफैं िे गनु्नपननेछ ।

   (४) सेिाग्राहीिे दफा १६ ्बमोलजम ्बझुाउन ुपनने सेिा शलुक ्बझुाएमा 
लनजिाई पनुः सेिा प्दान गररनेछ ।

पररचछेद – ६
प्रदुषण लन्नत्रण तथा िोहरमैिा व््वसथापन का ््मको अनुगमन सम्बन्धी व््वसथा 

१८.  प्रदुषण लन्नत्रण: (१) आफनो क्षेत्रलभत्र्बाट संकलित फोहरमिैा्बाट सो क्षेत्रमा 
पन्न सकने प्लतकूि िातािररी्य प्भाििाई ्यथासक्य कम गरी प्दषुर रलहत ढंगिे 
व्यिसथापन गनने दाल्यति नगरपालिकाको हुनेछ ।

   (२) नगरपालिकािे संकलित फोहरमिैा लनष्कासन तथा व्यिसथापन 
गदा्न तोलकएको मापदणडको पािना गनु्नपननेछ ।

१९. िोहरमैिा व््वसथापनको अनुगमन: १) नगरपालिकािेफोहरमिैा व्यिसथापन 
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तथा लनष्कासन का्य्नको लन्यलमत अनगुमन गनु्न िा गराउन ुपननेछ ।
   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम अनगुमन गदा्न नगरपालिकािे आिश्यक 

का्य्न ्योजना ्बनाई िाग ुगन्न सकनेछ ।
   (३) उपदफा (१) ्बमोलजम अनगुमनमा खलटने व्यलतििे अनगुमन पचिात 

सोको प्लतिेदन नगरपालिकासमक्ष लदनपुननेछ ।
   (४) प्ाप्त प्लतिेदनमा औल्याइएका लिष्यहरुको स्ुधार तथा 

का्या्ननि्यनका िालग नगरपालिकािे आिश्यक व्यिसथा लमिाउनपुननेछ ।
   (५) नगरपालिकािे ्यस दफा ्बमोलजम अनगुमन गनने का्य्नका िालग 

प्ालिल्धक सलहतको छुटैि िडा सतरी्य र नगर सतरी्य सं्यनत्र लनमा्नर गरी का्या्नदशे 
तोलकए ्बमोलजम लदन सकनेछ ।

२०.  िोहरमैिा व््वसथापन सथि प्रभिाल्वत षेित्रको आलथ्मक, सामालजक ल्वकास 
तथा ्वाता्वरण सरंषिण सम्बन्धी व््वसथा: १) नगरपालिकािेफोहरमिैा 
व्यिसथापन सथि प्भालित क्षेत्रको आलथ्नक, सामालजक, भौलतक लिकास तथा 
िातािररी्य संरक्षरको गरुु्योजना ्बनाई सो ्योजना का्या्ननि्यनको िालग लिलभनन 
का्य्नरिम ्बनाई का्या्ननि्यन गननेछ ।

   (२) नगरपालिकािे मिुत: दहेा्यका क्षेत्रमा सथानी्य समदुा्यको 
सहभालगतामा का्य्नरिम सञचािन गननेछ,
क)  सडक, लिद्तु, खानेपानी तथा ढि, सरसफाई र िातािरर संरक्षर ।
ख)  लिद्ाि्य र सिासथ्य संसथाको सथापना र सञचािन ।
ग)  प्भालित क्षेत्रमा आलथ्नक, सामालजक रुपिे लपछलडएका लिपनन िग्नको 

उतथान तथा लिकासका िालग आिश्यक का्य्नरिम ।

पररचछेद – ७
िोहरमैिा व््वसथापन ्बोड्म सम्बन्धी व््वसथा 

२१.  िोहरमैिा व््वसथापन ्बोड्मको गठन: (१) फोहरमिैा व्यिसथापनका सम्बन्धमा 
अििम्बन गनु्नपनने नीलत लन्धा्नरर रअन्य आिश्यक का्य्नहरुका िालग नगरपालिकामा 
एक फोहरमिैा व्यिसथापन ्बोड्न रहनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजमको ्बोड्नमा दहेा्यका सदस्यहरु रहनेछन ्।
क)  नगरपालिका प्मखु – अध्यक्ष
ख)  प्मखु प्शासकी्य अल्धकृत – सदस्य
ग)  का्य्नपालिकाका सदस्यहरु मध्ेय्बाट नगरका्य्नपालिकािे मनोलनत गरेको 

सदस्य – सदस्य
घ)  सथानी्य व्यिसा्यीहरुको प्लतलनल्धमिूक संघ संसथाका प्लतलनल्धहरु मध्ेय 

नगरका्य्नपालिकािे मनोलनत गरेका १ जना– सदस्य
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ङ)  नगर का्य्नपालिकािे मनोलनत गरेको फोहरमिैा ल्बसज्नन क्षेत्रमा ्बसोिास 
गनने व्यलतिहरु मध्ेयिाट एक जना – सदस्य

च)  ्योजना तथा शहरी लिकास शाखा प्मखु – सदस्य
छ)  फोहरमैिा व्यिसथापन तथा िातािरर शाखा प्मखु –सदस्य सलचि

   (३) फोहर व्यिसथापनमा संिगन लनजी क्षेत्रका प्लतलनल्धिाई ्बोड्नमा 
आमनत्रर गन्न सलकनेछ ।

   (४) उपदफा (२) ्बमोलजम मनोलनत सदस्यको पदािल्ध तीन िष्नको 
हुनेछ ।

२२. ्बोड्मको काम कत्मब् र अल्कार: (१) ्बोड्नको काम, कत्नब्य र अल्धकार दहेा्य 
्बमोलजम हुनेछ ।
(क)  फोहरमैिा व्यिसथापन सम्बन्धी आिश्यक नीलत तजु्नमा गरी सिीकृलतका 

िालग नगर का्य्नपालिकामा पेश गनने ।
(ख)  फोहरमैिा व्यिसथापन का्य्नसँग समिद् लनका्यहरु ्बीच समनि्यको िालग 

नीलतगत ब्यिसथा गनने ।
(ग)  फोहरमैिा व्यिसथापनका िालग नगरपालिको शलुक लन्धा्नरर गदा्न 

आिश्यक पनने मापदणड त्यार गरी नगर का्य्नपालिकामा पेश गनने ।
(घ)  फोहरमैिा एकीकृत रुपमा ब्यिसथापन गन्न नगरपालिकािेकुनै िगानी 

गनु्नपनने अिसथामा त्यसतो िगानी गनु्नपनने रकमको प्लतशत लन्धा्नरर गनने ।
(ङ)  फोहरमैिा व्यिसथापन सम्बन्धी का्य्नमा कुनै अिरो्ध उतपनन भएमा 

सरोकारिािा पक्षहरुसँग छिफि गरी समा्धान खोजने ।
(च)  तोलकए ्बमोलजम अन्य काम गनने ।

२३.  ्बोड्मको ्ैबठक सम्बन्धी ब््वसथा: (१) ्बोड्नको ्ैबठक २ मलहनामा कमतीमा १ 
पटक ्बोड्नका अध्यक्षिे तोकेको लमलत, सम्य र सथानमा ्बसनेछ ।

   (२) ्बोड्नको ्ैबठकको अध्यक्षता ्बोड्नको अध्यक्षिे गननेछ ।
   (३) समपरू्न सदस्य संख्याको ५० प्लतशत भनदा ्बढी सदस्य उपलसथत 

भएमा ्ैबठकको िालग गरपरूक संख्या मालननेछ ।
   (४) ्ैबठकको लनर्न्य सामान्यतः सहमलतमा गररनेछ । सहमलत हुन 

नसकेमा ्बहुमतको आ्धारमा हुने छ र मत ्बरा्बर भएमा ्ैबठकको अध्यक्षता गनने 
ब्यलतििे लनरा्न्यक मत लदनेछन ्।

   (५) ्बोड्निे आिश्यक दखेमेा फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी कुनै 
लिज्ञ िा पदाल्धकारीिाई आमनत्रर गन्न सकनेछ ।

   (६) ्बोड्नको लनर्न्य अध्यक्षिे प्मालरत गननेछन ्।
   (७) ्ैबठक सम्बन्धी अन्य का्य्नलि्धी ्बोड्न आफैिे लन्धा्नरर गरे ्बमोलजम 

हुनेछ ।
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पररचछेद – ८
कसरू र दणड सजा्

२४.  कसरू: (१) कोही कसैिे दहेा्यको कुनै काम गरेमा ्यस ऐन ्बमोलजम कसरू गरेको 
मालननेछ,
(क)  नगरपालिकािे तोलक लदएको सम्य र सथान ्बाहके अन्यत्र फोहरमैिा 

लनष्कासन गनने,
(ख)  कनटेनर िा फोहरमिैा संकिन केनद्मा रालखएको फोहरमिैा अनाल्धकृत 

तिरिे प््योग गनने,
(ग)  फोहरमैिा संकिन केनद्मा रालखएको कनटेनर तोडफोड गनने, क्षलत प्ुया्नउने, 

रालखएको सथि्बाट हटाउने िा संकिन केनद्मा कुनै नोकसानी पञु्याउने,
(घ)  ्यस ऐन ्बमोलजम अनमुलत नलिई फोहरमिैा ब्यिसथापनको का्य्न 

गनने,फोहोरमिैा जिाउने ।
(ङ)  ्यस ऐन ्बमोलजम फोहरमिैा व्यिसथापनको िालग प्दान गररएको अनमुलत 

पत्रमा उलिेलखत शत्नहरु उलिंघन गनने,
(च)  फोहरमैिा संकिन केनद्, कनटेनर िा फोहरमिैा थपुानने ठाउँमा कुनै 

लकलसमको हालनकारक पदाथ्न फालने, राखने िा थपुानने,
(छ)  घर, कमपाउनड िा पररसरको फोहरमिैा सडक िा अन्य साि्नजलनक सथिमा 

जथाभािी राखने, फालने िा थपुानने
(ज)  फोहर्बाट लनसकेको दलुषत पानी िा ढि चहुाई अन्य व्यलतिको घर िा जगगा 

िा साि्नजलनक सथि प्दलुषत गराउने,
(झ)  नगरपालिकािे तोकेको सथान ्बाहके जनसिासथ्यमा प्लतकूि असर पनने 

गरी सडक िा अन्य साि्नजलनक सथानमा कुनै पलन लकलसमको हालनकारक 
फोहरमिैा राखने, फालने, थपुानने िा लनष्कासन गनने,

(ञ)  रसा्यलनक फोहरमैिा, औद्ोलगक फोहरमिैा, सिासथ्य संसथाजन्य 
फोहरमिैा िा हालनकारक फोहरमिैा जथाभािी फालने िा लनष्कासन गनने,

(ट)  फोहरमैिा संकिन, ढुिानी तथा फोहरमिैा व्यिसथापनमा ्बा्धा अिरो्ध 
लसज्नना गनने,

(ठ)  फोहरमैिा संकिन, ढुिानी तथा अलनतम लनष्कासन सथिमा अिरो्ध, ्बनद, 
घरेाउ गनने िा फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी का्य्नमा हडताि गनने,

(ड)  स्ोतम ैफोहरमिैा पथृकीकरर नगरी दफा ५ को लिपरीत फोहरमिैा लमसाएर 
लनष्कासन गनने,

(ढ)  मरेको िा मारेको पशपुंक्षी र सो को िादी, ्िाँख, हड्डी तथा माछाको 
कतिा आलद साि्नजलनक सथि, सडक, गलिी, चोकमा राखने, फालने िा 
थपुानने ।
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२५. सजा्: (१) दफा २४ को खणड (क) ्बमोलजम कसरू गनने ब्यलतििाई नगरपालिकािे 
पलहिो पटक भए ५ हजारसमम जररिाना, दोस्ो पटक सोही कसरु गरेमा ५ हजारदलेख 
१० हजारसमम, तेस्ो िा सो भनदा ्बढी पटक गरेमा प्त्ेयक पटकको िालग १५ 
हजारका दरिे जररिाना गरी फोहरमिैा उठाउँदा िागने खच्न समते लनज्बाट असिु 
उपर गन्न सकनेछ ।

   (२) दफा २४ को खणड (ख) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
५ स्यदलेख ५ हजारसमम जररिाना गन्न सकनेछ ।

   (३) दफा २४ को खणड (ग) ्बमोलजम कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
१५ हजारदलेख ५० हजारसमम जररिाना गरी कनटेनर िा संकिन केनद् व्यिसथापन 
गन्न िागने खच्न असिु उपर गन्न सकनेछ ।

   (४) दफा २४ को खणड (घ) र (ङ) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई १५ 
हजारदलेख ५० हजारसमम जररिाना गरी अनमुलत नलिएसमम त्यसतो का्य्न गन्न रोक 
िगाउनेछ ।

   (५) दफा २४ को खणड (च) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
५ हजारदलेख १५ हजारसमम जररिाना गन्न सकनेछ ।

   (६) दफा २४ को खणड (छ), (ज) र (ढ) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई 
नगरपालिकािे ५ हजारदलेख १५ हजारसमम जररिाना गन्न सकनेछ ।

   (७) दफा २४ को खणड (झ) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
३ हजारदलेख ५० हजारसमम जररिाना गन्न सकनेछ ।

   (८) दफा २४ को खणड (ञ) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
५० हजारदलेख १ िाखसमम जररिाना गन्न सकनेछ । सोही कसरू पनु: गरेमा पलहिो 
पटक गरेको जररिानाको दोब्बर जररिाना गरी प्चलित काननू ्बमोलजम अनमुलत रद् 
गन्नका िालग सम्बलन्धत लनका्यमा िेलख पठाउन सकनेछ ।

   (९) दफा २४ को खणड (ट) र (ठ) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई प्चलित 
काननू ्बमोलजम दणड र जररिाना गन्न सलकने छ ।

   (१०) दफा २४ को खणड (ड) ्बमोलजमको कसरू गननेिाई नगरपालिकािे 
प्त्ेयक पटक ५ स्य रुपै्या जररिाना गन्न सकनेछ ।

२६.  से्वा सलु्व्ा रोकका गन्म सलकने: (१) ्यस ऐन ्बमोलजम तोलकएको सेिा शलुक 
न्बझुाउने िा ्बझुाउन अटेर गनने ब्यलतििाई नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने कुनै पलन 
सेिा सलुि्धाको अलतररति लिद्तु तथा टेलिफोन सेिा रोकका गररलदन तथा लनजको 
नामको घरजगगा लिरिी रोकका गन्नको िालग सम्बलन्धत लनका्यमा िेलख पठाउन 
सकनेछ । तर ्यसरी िेलख पठाउन ुअलघ सम्बलन्धत ब्यलतििाई सो सम्बन्धमा लिलखत 
जानकारी गराउन ुपननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम िेलख आएमा त्यसतो सेिा सलुि्धा रोकन ु
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सम्बलन्धत लनका्यको कत्नब्य हुनेछ ।
२७.  पुनरा्ेवदन लदन सकने: दफा २५ ्बमोलजम गरेको सजा्यको आदशे उपर लचत्त निझुने 

पक्षिे त्यसतो आदशे भएको लमलतिे ३५ लदनलभत्र सम्बलन्धत लजलिा अदाितमा 
पनुरािेदन लदन सकनेछ ।

पररचछेद – ९
ल्वल्व्

२८.  स्वास्थ् ससंथाजन् िोहरमैिा व््वसथापन: (१) सिासथ्य संसथा सथापना 
गन्नका िालग प्चलित काननू ्बमोलजम अनमुलत लदने लनका्यिे अनमुलत लदन ु पिू्न 
फोहरमिैाको समलुचत व्यिसथापनको सलुनलचितता गरेर मात्र अनमुलत लदनपुननेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम अनमुलत लददा सिासथ्य संसथािे फोहरमिैा 
व्यिसथापन सम्बन्धमा पािना गनु्नपनने लिशषे सत्न िा का्यम गनु्नपनने मापदणड समते 
तोलकलदन सकनेछ ।

   (३) रामछेाप नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहकेा सरकारी, सामदुाल्यक, 
अ्ध्न सरकारी लनजी, असपताि तथा लकिलनकहरु िगा्यतका संसथाहरुसँग 
नगरपालिकािे साझदेारी गरी सिासथ्य संसथा जन्य फोहर प्शो्धन तथा भणडारर 
केनद् तोलकए ्बमोलजम संचािन गन्न सलकने छ ।

२९.  रासा्लनक ल्वषादधी सम्बन्धी ब््वसथा: (१) रासा्यलनक लिषादीको आ्यात गदा्न 
तोलकए ्बमोलजमको मापदणडको अ्धीनमा रही गनु्नपनने छ ।

   (२) सम्यािल्ध सलकएको रासा्यलनक लिषादी तोलकएको मापदणडको 
अ्धीनमा रही नष्ट गनने लजममिेारी सम्बलन्धत ब्यलति िा संसथाको हुनेछ ।

३०.  िोहरमैिा व््वसथापन कोषः (१) नगरपालिकामा एक फोहरमिैा व्यिसथापन 
कोष रहने छ र उति कोषमा दहेा्यका रकमहरु जममा गररने छ ।
(क)  दफा १६ िमोलजम प्ाप्त हुने सेिा शलुक िापतको रकम,
(ख)  दफा १३ िमोलजम प्ाप्त हुने शलुक रकम र रो्यलटी िापतको रकम,
(ग)  दफा २५ िमोलजम जररिाना िापत प्ाप्त हुने रकम,
(घ)  संघी्य िा प्ादलेशक सरकारिाट फोहरमिैा व्यि्बसथापनका िालग प्ाप्तहुने 

अनदुान रकम,
(ङ)  नगरपालिकािे लनर्न्य गरी उति कोषमा राखने रकम,
(च)  अनतरालष्ट््य तथा रालष्ट््य संघ संसथा िा लनका्यिाट फोहरमिैाव्यिसथापनका 

िालग प्ाप्त हुने अनदुान र सह्योग रकम,
(छ)  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोतिा संसथा्बाट प्ाप्त हुने रकम,
(ज)  अन्य कुनै श्ोत िाट प्ाप्त हुने रकम ।
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   (२) ्यस दफा िमोलजम कोषको रकम खच्न गदा्न नगरपालिकािे 
आिश्यक का्य्नरिम िनाई फोहरमिैा व्यिसथापन का्य्नमा मात्र खच्न गनु्न पननेछ ।

   (३) ्यस कोषको िेखा, खच्न प्लरि्या र िेखापरीक्षर समिन्धी व्यिसथा 
नगरपालिकाको अन्य कोष सरह हुनेछ ।

   (४) कोषको खाता संचािन तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।
३१. िोहरमैिा व््वसथापनमा सिंगन सामुदाल्क ससंथाको अलभििेि राखने: 

(१) नगरपालिको आफनो क्षेत्रलभत्रको फोहरमिैा व्यिसथापनमा काम गनने सामदुाल्यक 
संसथाहरुको अद्ािल्धक लििरर राखन सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम रालखने लििररमा त्यसता संसथािे काम 
गरररहकेो क्षेत्र र प्कृलत, जनशलति, आलथ्नक तथा प्ालिल्धक स्ोत तथा अन्य आिश्यक 
लििरर समते उलिेख गन्न सलकनेछ ।

३२. स्वधीकृलत लिनुपनने: नगरपालिको कुनै लिदशेी ब्यलति, संघसंसथा िा दात ृलनका्य्बाट 
सह्योग लिई फोहरमिैा व्यिसथापन सम्बन्धी का्य्नरिम सञचािन गदा्न प्दशे ÷ 
संघी्य सरकारको पिू्न सिीकृलत लिई गराउन ुपननेछ ।

३३. पुरसकार लदन सलकने : (१) फोहरमिैा ब्यिसथापनका िालग निीनतम अि्धारराको 
लिकास गनने, त्यसतो का्य्निाई प्ोतसाहन गनने तथा फोहरमिैा व्यिसथापन का्य्नमा 
्योगदान गनने ब्यलति िा संसथािाई नगरपालिको सममान सिरुप उप्यतुि परुसकार लदन 
सकनेछ ।

   (२) ्यस ऐनको प्लतकूि हुने गरी जथाभािी फोहरमिैा राखने, थपुानने िा 
फालने ब्यलतिको ्बारेमा प्मार सलहत उजरुी लदने ब्यलतििाई नगरपालिको सममान एिं 
नगद परुसकार समते लदन सकनेछ ।

३४. लन्म ्बनाउने अल्कार: ्यस ऐनको उद्शे्य का्या्ननि्यन गन्न नगरपालिकािे 
आिश्यक लन्यम ्बनाई िाग ुगन्न सकनेछ ।

३५.  मापदणड ्वा लनदनेलशका जारधी गन्म सकने: ्यस ऐन अनतग्नत ्बनेको लन्यमाििीको 
अल्धनमा रही नगरपालिकाको फोहरमिैा व्यिसथापनका िालग िेगिा िेगिै मापदणड 
तथा लनदनेलशका ्बनाई जारी गन्न सकनेछ ।

३६.  अल्कार प्रत्ोजनः ्यस ऐन ्बमोलजमका नीलतगत ल्बष्यमा लनर्न्य गनु्नपनने ्बाहकेका 
ल्बष्यमा तोलकए ्बमोलजम अल्धकार प्त्या्योजन गन्न सलकनेछ ।

३७. प्रचलित कानून ्बमोलजम हुने: फोहरमिैा सम्बन्धी लिष्यमा फोहरमिैा व्यिसथापन 
ऐन, २०६८ मा िेलखएको लिष्यमा सोही ऐन ्बमोलजम र ्यस ऐनमा उलिेख भएका 
कुराहरुमा ्यसै ्बमोलजम हुनेछ ।



55

अ
नुस

चु
धी १

ि
ोह

रमै
ि

ाक
ो ्ब

लग
्मक

रण
स

ा्
ार

ण
 ि

ोह
रमै

ि
ा

हा
लन

क
ार

क
 ि

ोह
रमै

ि
ा

जै
ल्व

क
 ि

ोह
र

अ
जै

ल्व
क

 ि
ोह

र
अ

न्
स्व

ास
्थ्

 स
संथ

ाज
न्

 ि
ोह

र
ओ

द्
ौग

धीक
 ि

ोह
र

भा
नस

ाक
ो फ

ोह
र,

्बच
के

ो ख
ान

ा,
क

ाग
ज,

 त
रक

ारी
तथ

ा फ
ि

फु
ि

क
ा

्बो
रि

ा/ल
िग

ा, 
पा

त
पल

तंग
र, 

झा
रप

ात
,

्धिु
ो/क

लस
ंगर

्ि
ालष्ट

क
क

ा
सा

मा
न,

 क
ाड

्न
िो

ड्न,
 प

ेपर
,

््य
ाके

लज
ङ 

पेप
र,

लश
सा

, म
टेि

,
जत्त

ा, 
च्

पि
,

परु
ान

ो क
पड

ा

लन
मा

्नरज
न्य

फ
ोह

रम
िै

ा, 
पश

ु
तथ

ा प
ंक्ष

ी
जन

्य 
फ

ोह
र

म्य
ाद

 न
ाग

ेक
ा औ

षल
्धह

रु,
 लस

ररन
ज,

लन
लड

ि
, ्ध

ारर
ि

ा
हल

त्य
ार 

एि
ं

औ
जा

रह
रु,

पन
जा

/म
ाक

स,
क

ालट
एक

ा श
ररर

क
ा अ

गंह
रु,

 रग
तक

ा
पो

क
ा, 

ब्य
ानडे

ज

के
लम

क
ि

हरु
,लि

षा
ि

ु
ग्य

ास
, ख

रान
ी, 

हले
ि

मटे
ि

, म
क्न

री,
 लि

ड,
रंग

, ल
िष

ाद
ीह

रु,
के

लम
क

ि
फ

लट
ि

ाई
जर

,
पो

लि
स

उप
रोति

 ्ब
मो

लज
म 

्बा
हके

क
ा फ

ोह
रह

रुक
ो ि

लग
्नक

रर
 न

गर
क

ा्य
्नपा

लि
क

ािे
 त

ोके
 ्ब

मो
लज

म 
हुने

छ 
।

cf
1f

n]
lb

k]G
b| 

kf
}8]n

k|d
'v

 k
|z

f;
s

Lo
 c

lw
s

[t



56

/fd]5fk gu/kflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw  
-lgoldt tyf Jojl:yt_ P]g, @)&^

gu/;efaf6 :jLs[t ldltM@)&^.)(.@*
k|:tfjgfM
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd /fd]5fk gu/kflnsfsf] 
;l~rt sf]ifsf] ;+rfng ug{, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug{, lgsf;f tyf vr{ 
ug{, n]vf /fVg, cfly{s tyf ljQLo k|ltj]bg ug{,cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s 
lgoGq0fsf] Joj:yf ldnfpg, cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f ug{, a]?h' 
km5\of}{6 tyf c;'n pk/ ug{ u/fpg, cfly{s sfo{ljlwnfO{ lgoldt,Jojl:yt / 
hjfkmb]xL agfpg jf~5gLo ePsf]n]] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd 
/fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/;efn] of] sfg"g agfPsf] 5 .

kl/R5]b–!
k|f/lDes

!=  ;+l+IfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ/fd]5fk gu/kflnsfsf] cfly{s 
sfo{ljlw -lgoldt tyf Jojl:yt_ P]g, @)&^Æ /x]sf] 5 .

   -@_ of] P]g t'?Gt nfu" x'g]5 .
@=  kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf,–

-s_ æc;'n pk/ ug'{ kg]{ /sdÆ eGgfn] k|rlnt P]g adf]lhd e'QmfgL lbg 
gx'g] /sd e'QmfgL lbPsf] jf a9L x'g] u/L e'QmfgL lbPsf] jf 36L 
/sd c;'n u/]sf] sf/0faf6 c;'n pk/ ug{' kg]{ egL n]vfk/LIf0f 
xF'bf 7x¥ofOPsf] a]?h' /sd ;D´g' k5{ / ;f] zAbn] lxgfldgf jf 
d:of}6 u/]sf] /sd tyf gu/nfO{ ltg'{ a'´fpg' kg]{ cGo s'g} /sd 
snd ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-v_ æclGtd n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 x'g] 
n]vfk/LIf0f ;D´g'k5{ .

-u_ æcfGtl/s n]vfk/LIf0fÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] tf]lsPsf] zfvf jf 
tf]lsPsf] clwsf/Laf6 x'g] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;D´g'k5{ .

-3_ æcfly{s jif{Æ eGgfn] x/]s jif{sf] ;fpg dlxgfsf] Ps ut]b]lv csf]{ 
jif{sf] cfiff9 dlxgfsf] d;fGt ;Ddsf] afx| dlxgfsf] cjlwnfO{ 
;D´g'k5{ .

-ª_ æPs tx dflysf] clwsf/LÆ eGgfn] j8f ;lrj / laifout zfvf 
k|d'vsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t, k|d'v 
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k|zf;sLo clws[tsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|d'v / k|d'vsf] xsdf 
gu/sfo{kflnsf ;D´g'k5{ .

-r_  æsf/f]af/Æ eGgfn] ;/sf/L] rn, crn, gubL tyf lhG;L wgdfn 
lhDdf lnO{ k|rlnt P]g adf]lhd lgwf{l/t sfddf vr{ jf bflvnf 
ug{] ;DaGwL ;Dk"0f{ sfd ;D´g' k5{ .

-5_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 
clws[tnfO{ ;D´g'k5{ .

-h_  æsfof{noÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 
;f] zAbn] gu/kflnsf dftxt /x]sf] laifout zfvf jf ljefu jf 
dxfzfvf jf sfof{no jf OsfO{x?nfO{ ;d]t hgfpg]5 . 

-em_ æsfof{no k|d'vÆ eGgfn] v08 -5_ / -h_ adf]lhdsf] sfof{nosf] 
k|zf;sLo k|d'v eO{ sfdsfh ug{ tf]lsPsf] kbflwsf/L ;Demg' 
k5{ .

-`_  ælhDd]jf/ JolQmÆ eGgfn] n]vf pQ/bfoL clws[taf6 clwsf/ 
;'lDkP adf]lhdsf] sfo{ ;+rfng ug]{, lhDdf lng], vr{ ug]{, n]vf 
/fVg], cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fO{ a]?h' km5\of}{6 ug]{ 
u/fpg], ;/sf/L gubL lhG;L c;'n pk/ ug]{ u/fpg] tyf bflvnf ug]{ 
st{Jo ePsf] JolQm ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] gu/kflnsfsf] sfdsf] 
nflu ;/sf/L gubL jf lhG;L lnO{ jf glnO{ ;f] sfd km5\Øf{pg] 
lhDdf lng] h'g;'s} JolQm ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-6_  ætfn's sfof{noÆ eGgfn] j8fsfof{no tyf laifout sfof{nosf] 
xsdf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;D´g'k5{ .

-7_  ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g cGtu{t ag]sf 
lgodfjnL, lgb]{lzsf jf sfo{ljlwdf tf]lsP adf]lhd ;D´g'k5{ .

-8_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsf ;Demg'k5{ .
-9_  æk|b]z ;l~rt sf]ifÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @)$ adf]lhdsf] 

;l~rt sf]if ;D´g'k5{ .
-0f_  æah]6 ;+s]tÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] cfly{s 

;+s]t tyf juL{s/0fsf] cwLgdf /xL gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, 
laifout zfvf, j8f sfof{no jf ;f] ;/xsf] If]qflwsf/ ePsf 
cfof]hgf sfo{sqmd cflbsf]sfo{ k|s[lt / ;+u7g ;d]t 5'l6\6g] u/L 
gu/kflnsfn] lbPsf] ;+s]tnfO{ hgfpF5 .

-t_  æa]?h'Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd k'¥ofpg' kg]{ /Lt gk'¥ofO{ 
sf/f]af/ u/]sf] jf /fVg' kg]{ n]vf g/fv]sf] tyf clgoldt jf 
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a]dgfl;j tl/sfn] cfly{s sf/f]af/ u/]sf] egL n]vfk/LIf0f ubf{ 
cf}+NofOPsf] jf 7x¥ofOPsf] sf/f]af/ ;D´g'k5{ .

-y_  æa}+sÆ eGgfn] ;l~rt sf]ifsf] ;~rfng ug{ g]kfn /fi6« a}+saf6 
l:js[tL k|fKt gu/kflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+s ;D´g' k5{ / ;f] zJbn] 
To:tf] a+}ssf] clwsf/ k|of]u u/L sf/f]jf/ ug]{u/L tf]lsPsf]  a}+ssf] 
zfvf  ;d]tnfO{ hgfpF5 .

+-b_  ædftxt sfof{noÆ eGgfn] /fd]5fk gu/sfo{kflnsf dftxt /x]sf] 
j8f sfof{no jf laifout zfvf, dxfzfvf, ljefu jf sfof{no / 
PsfO{  ;D´g'k5{ .

-w_  æn]vfÆ eGgfn] sf/f]af/ ePsf] Joxf]/f b]lvg] u/L k|rlnt sfg"g 
adf]lhd /flvg] clen]v, vftf, lstfa cflb / ;f] sf/f]af/nfO{ 
k|dfl0ft ug]{ cGo sfuhft / k|ltj]bgsf ;fy} ljB'tLo k|ljlwaf6 
/flvPsf] clen]v / cfly{s ljj/0f ;d]tnfO{{ ;D´g'k5{ .

-g_  æn]vf pQ/bfoL clws[tÆ eGgfn] cfˆgf] / dftxt sfof{nosf] 
cfly{s k|zf;g ;+rfng ug]{, jflif{s ah]6 tof/ ug]{ / ;f] ah]6 
lgsf;f k|fKt u/L vr{ ug]{ clwsf/ ;'Dkg], ah]6 tyf sfo{qmd 
cg';f/ x'g] cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf /fVg] / /fVg nufpg], n]vf 
ljj/0f tof/ ug]{ u/fpg], ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L, lhG;L  / cGo 
h'g;'s} sf/f]jf/sf] cfGtl/s tyf clGtd n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' 
lgoldt ug]{ u/fpg], c;'n pk/ ug]{ u/fpg] jf ldGxf ug]{ u/fpg] st{Jo 
ePsf] /fd]5fk gu/sfo{kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{{ 
;D´g'k5{ .

-k_  æj8f sfof{noÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf ljleGg j8f 
sfof{nox? ;D´g'k5{ .

-km_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] ljleGg j8fx?df j8f 
;lrjsf] ?kdf sfd ug{ tf]lsPsf] sd{rf/LnfO ;D´g'k5{ .

-a_ æljlgof]hgÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/;efåf/f ljleGg 
sfo{x?sf nflu ljleGg zLif{sdf vr{ ug{ ljlgof]hg ePsf] /sd 
;Demg'k5{ .  

-e_  æljQLo ljj/0fÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] dfkb08 
adf]lhd s'g} lglZrt cjlwdf ePsf] cfly{s sf/f]jf/sf] ;dli6ut 
l:ylt bzf{pg] p2]Zon] zLif{s ;d]t v'Ng] u/L tof/ ul/Psf] ljj/0f 
;Demg'k5{ / ;f] zJbn] sf/]fjf/sf] l:ylt bzf{pg] u/L zLif{ssf 
cfwf/df jgfOPsf] ah]6 cg'dfg, lgsfzf, vr{, cfDbfgL, bflvnf 
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/ afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL ljj/0f / ;f];Fu 
;DjlGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-d_  æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;D´g'k5{ .
-o_  æ;l~rt sf]ifÆ eGgfn]] /fd]5fk gu/kflnsfsf] ;l~rt sf]if 

;D´g'k5{ .
-/_  æ;efÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/;ef ;D´g'k5{ .
-n_  æ;+k/LIf0fÆ eGgfn] cfGtl/s jf clGtd n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf 

cf}+NofOPsf] a]?h'sf] ;DaGwdf k]z x'g cfPsf :ki6Ls/0f jf 
k|ltlqmof ;fy ;+nUg k|df0f tyf sfuhftsf] cfwf/df ul/g] km5f]{6 
;DjGwL sfo{nfO{  ;D´g'k5{ / ;f] zAbn] ;efaf6 ul7t n]vf 
;ldltaf6 k|fKt ;'´fj jf lgb]{zgsf cfwf/df ul/g] k/LIf0f jf 
cg'udg sfo{ ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-j_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsf 
;Demg'k5{ .

-z_  æ;fj{hlgs hjfkmb]xLsf] kbÆ eGgfn] kfl/>lds 7]lsPsf] jf 
g7]lsPsf] h] eP tfklg s'g} ¿kdf lgo'Qm x'g] jf lgjf{lrt x'g] jf 
dgf]gog x'g] sfg"gL dfGotf k|fKt ;fj{hlgs sfd, st{Jo / clwsf/ 
ePsf] kb ;D´g'k5{ .

-if_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsf cGtu{t /x]sf] laifout 
ljefu, dxfzfvf, zfvf, sfof{no jf PsfOnfO{ ;Demg'k5{ .

kl/R5]b–@
;l~rt sf]if ;~rfng ;DjGwL Joj:yf

#=  ;l~rt sf]ifsf] ;~rfngM -!_ ;l~rt sf]ifdf b]xfosf /sdx? /xg]5g\M—
-s_ gu/ ;efaf6 :jLs[t sfg"g adf]lhd nufO{Psf] s/ tyf u}/ s/ 

jfkt c;'n ePsf] /fh:j /sd .
-v_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 /fh:j afF8kmfF8jfkt k|fKt 

/sd .
-u_ g]kfn ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/af6 k|fKt ePsf] ;dfgLs/0f cg'bfg, 

;zt{ cg'bfg,;dk"/s cg'bfg / ljz]if cg'bfg jfkt k|fKt /sd .
-3_  gu/kflnsfn] lnPsf] cfGtl/s C0fjfktsf] /sd .
-ª_  cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd gu/kflnsfsf] gfddf k|fKt ePsf] 

cGo cfo jfktsf] /sd .
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   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd g]kfn /fi6« a}+saf6 
:jLs[ltk|fKt gu/kflnsfn] tf]s]sf] s'g} a}+sdf vftf vf]nL hDdf ul/g]5 . 

   -#_ g]kfnsf] ;+ljwfg, of] P]g / cGo k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf 
/xL ;l~rt sf]ifsf] ;+rfng gu/sfo{kflnsfsf] sfof{non] tf]s]adf]lhd 
ug]{5 . 

$=  ;l~rt sf]ifsf] n]vf /fVg] pQ/bfloTjM -!_ ;l~rt sf]ifsf] n]vf 
cBfjlws ?kdf /fVg] tyf To;sf] jflif{s ljQLo ljj/0f tof/ ug]{ tyf 
n]vf bflvnf ug]{ u/fpg] st{Jo / pQ/bfloTj gu/sfo{kflnsfsf] k|d'v 
k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vf tyf ;f]sf] ljQLo ljj/0f 
;efdf / k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, dxfn]vf lgoGqs sfof{no Pj+ 
dxfn]vf k/LIfs;dIf k]z ug]{ ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 .

kl/R5]b – #
ah]6 lgdf{0f tyf jflif{s sfo{qmd th'{df, lgsf;f, vr{, /sdfGt/ tyf lgoGq0f

%=  ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ug]{M -!_ cfufdL cfly{s jif{df gu/kflnsfn] 
;Dkfbg ug'{kg]{ sfo{ tyf sfo{qmdsf] nflu ;+ljwfgsf] wf/f @#) 
jdf]lhd ah]6 tof/ ug]{ u/fpg] / ;efdf k]z u/L kfl/t u/fpg] pQ/bfloTj 
sfo{kflnsfsf] x'g]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ah]6 tyf sfo{qmd th'{df 
ug]{ k|of]hgsf nflu pknJw x'g] >f]t tyf vr{sf] ;Ldfsf] k"jf{g'dfg rfn' 
cfly{s jif{sf] r}q d;fGtleq ul/;Sg' kg]{5 .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd >f]t / vr{sf] ;Ldf lgw{f/0f ePkl5 
lgwf{l/t ;|f]t tyf vr{sf] ;Ldfleq /xL cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df 
ug'{ kg]{5 .

   -$_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 rfn' cfly{s jif{sf] c;f/ 
!) ut]leq ;efdf k|:t't ug'{kg]{5 .

   -%_ cfufdL cfly{s jif{sf] ah]6 th'{df ubf{ gu/sfo{kflnsfn] 
gu/kflnsfsf] :jLs[t cfjlws of]hgf / dWosfnLg vr{ ;+/rgfnfO{ d"n 
cfwf/ agfpg' kg]{5 . 

   -^_ gu/kflnsfn] 3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{kg]{ ePdf 3f6f k"lt{ 
ug]{ ;|f]t ;d]tsf] vfsf tof/ ug'{kg]{5 .

   -&_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df, 5nkmn Pjd\ ah]6sf] 
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d:of}bfnfO{ clGtd ?k lbO{ kfl/t ubf{ ckgfpg'kg]{ sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 .

^=  ah]6 lgsf;fM -!_ ;efaf6 ah]6 :jLs[t ePsf] & lbg leq gu/k|d'vn] 
k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ / k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cfkm"n] 
clVtof/L kfPsf] !% lbgleq j8f ;lrj / dftxt sfof{no k|d'vnfO{ 
:jLs[t ah]6 ljj/0f cg';f/ vr{ ug]{ clVtof/L  lbg'kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clVtof/Lk|fKt ePkl5 tf]lsP 
adf]lhd a}sdfkm{t k|flKt, lgsfzf / e'QmfgL ug'{kg]{5 .

   t/ cfly{s jif{sf] clGtd lbgdf C0f bfloTjsf] e'QmfgL / 
lx;fj ldnfg afx]ssf] cGo e'QmfgL ;DjGwL sfd x'g]5}g .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd k|flKt, lgsf;f tyf e'QmfgL ubf{ 
;+3Lo dxfn]vf lgoGqs sfof{non] tf]lslbPsf] dfkb08 adf]lhd x'g]u/L 
Psn vftf  sf]if k|0ffnL cjnDjg ul/g]5 .

   -$_ /sd lgsf;f ePkl5 tf]lsPsf kbflwsf/Lsf] ;+o'Qm 
b:tvtaf6 a}+s vftf ;+rfng ug'{kg]{5 .

   -%_ :jLs[t ah]6 tyf sfo{qmd adf]lhd :jLs[t ah]6sf] 
kl/lwleq /x]/ k|rlnt sfg"gadf]lhd vr{ ug]{, n]vf /fvL jf /fVg nufO{ 
n]vf k]z ug]{, n]vfk/LIf0f u/fpg], a]?h' km5\of}{6 ug]{ / sfo{kflnsfdf k]z 
ug]{ pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .

   -^_  o; sfg"g / k|rlnt cGo sfg"g adf]lhd /sd lgsf;f 
lbg] tyf sf]if ;~rfng ug]{ u/fpg] ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 . 

&= ah]6 /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]]M  bkmf ^ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 
ePtfklg gu/ kflnsfsf] cfly{s l:ylt / ;l~rt sf]ifdf hDdf /x]sf] 
/sdnfO{ dWogh/ u/L ljlgof]lht /sddf cfjZostf cg';f/ gu/kflnsfn] 
k"0f{ jf cf+lzs?kdf /f]Ssf jf lgoGq0f ug{ ;Sg]5 .

*=  vr{ ug]{ sfo{{ljlwM gu/kflnsfsf] sfo{ tyf cfof]hgf ;~rfng ug]{,w/f}6L, 
b:t'/,;]jf z'Ns lng], k]ZsL lbg] tyf km5\of}{6 ug]{,  gubL tyf lhG;L 
;DklQsf] ;+/If0f ug]{, lnnfd laqmL ug]{, ldGxf lbg] ;DaGwL sfo{ljlw 
tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

(=  /sdfGt/ tyf >f]tfGt/M-!_ gu/kflnsfsf] :jLs[t ah]6sf]] s'g} Ps ah]6 
pk zLif{s cGtu{tsf] vr{ zLif{sdf /sd k'u ePdf ;f] gk'u ePsf] /sd s'g} 
Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sdf art x'g] /sdaf6 @% k|ltztdf ga9\g] u/L  
gu/sfo{kflnsfn] /sdfGt/ ug{ ;Sg]5 .
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  t/ k"FhLut zLif{saf6 rfn" zLif{sdf /sdfGt/ ug{ ;Sg] 5}g .
   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ cfjZostf cg';f/ 

gu/sfo{kflnsfn] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ k|Tofo]fhg ug{ ;Sg]5 . 
   -#_ gu/kflnsfsf] ljlgof]hg cGtu{t s'g} Ps k|sf/sf] vr{ 

Joxf]g]{ >f]tdf /x]sf] /sd csf]{ >f]tdf ;fg]{ / e'QmfgL ljlw kl/jt{g ug]{ 
clwsf/ ;efsf] x'g]5 .

   -$_ /sdfGt/ tyf ;|f]tfGt/ ;DjGwL cGo Joj:yf 
tf]lsPadf]lhd x'g]5. 

!)= ah]6 lkmtf{ x'g]M :jLs[t aflif{s ah]6df ljlgof]hg e} lgsf;f ePsf] /sd 
s'g} sf/0fjz vr{ x'g g;sL vr{ vftfdf aFfsL /x]df cfly{s jif{sf] 
cGtdf ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ bflvnf ug'{kg]{5 .

kl/R5]b–$
sf/f]af/sf] n]vf

!!=  sf/f]af/sf] n]vfM -!_ ljlgo]fhg, w/f}6L Pj+ /fhZj tyf cGo sf/f]jf/sf] 
n]vf bf]xf]/f] n]vf k|0ffnLsf] l;¢fGt adf]lhd gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnL 
cg';f/ /flvg]5 .

                t/ dxfn]vf lgoGqs sfof{non] gubdf cfwfl/t n]vf k|0ffnLnfO{ 
kl/dfh{g u/L kl/dflh{t gub cfwf/ jf k|f]befjL cfwf/df n]vf /fVg] u/L 
tf]ls lbg ;Sg]5 . 

   -@_ pk lgod -!_ adf]lhdsf] n]vf /fVgsfnflu cfjZos 
n]vf 9fFrf  dxfn]vf k/LIfsaf6 :jLs[t eP adf]lhd x'g]5 . 

   -#_ gu/kflnsfn] cg'bfg, ;xfotf,nufgL,ljlgof]hg,/fhZj 
tyf w/f}6Lsf cltl/Qm cGo ;j} k|sf/sfsf/f]jf/ / vr{sf] n]vf gu/kflnsfn] 
tof/ u/L /fVg'kg]{5 .

   -$_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf] ;doleq 
ljlgof]hg,/fh:j,w/f]}6L nufotsf] PsLs[t ljQLo ljj/0f tof/ u/L gu/ 
sfo{kflnsf, gu/ ;ef tyf dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf pknJw u/fpg' 
kg]{5 .

   -%_ cfkm\gf] lgsfo / dftxt sfof{nosf] ;Dklt / bfloTjsf] 
n]vf+sg Pj+ k|ltj]bg ug]{ bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .

!@=  lhDd]jf/ JolQm hjfkmb]xL x''g] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] k|To]s sf/f]af/ :ki6 
b]lvg] u/L k|rlnt sfg"gn] tf]s] adf]lhdsf] l/t k'¥ofO{ n]vf tof/ u/Lu/fO{ 
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/fVg' kg]{5 .
   -@_ cfly{s k|zf;g ;+rfng ubf{ dftxt sfof{non]] k|rlnt 

sfg"gsf]kfngf u/] gu/]sf] ;DaGwdf cfjZostf cg';f/ /]vb]v, hfFra'´ 
tyf lg/LIf0f ug]{/ dftxt sfof{nosf] lx;fa s]Gb|Lo lx;fadf ;dfj]z 
u/fpg ]pQ/bfloTj n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 .

   -#_ pkbkmf -!_ jdf]lhd n]vf tof/ u/]gu/]sf] jf pkbkmf -@_ 
adf]lhd n]vf pQ/bfoL clws[tn] /]vb]v, hfFra'´ tyflg/LIf0f ubf{ jf 
n]vfk/LIf0f x'Fbf k|rlnt sfg"gåf/f lgwf{l/t k|lqmof k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf] 
jf cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf lhDd]jf/ JolQmn] To;sf] hjfkmb]xL 
jxg ug'{ kg]{5 .

   -$_ s'g} dgfl;a sf/0fn] n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g 
uPdf lhDd]jf/ JolQmn] tf]lsPsf] cjlwleq clwsf/ k|fKt clwsf/L;dIf 
sf/0f v'nfO{ lgoldt u/fpgsf] nflu k]z u/]df n]vf pQ/bfoL clws[tn] 
tf]lsPsf] DofbleqTo; ;DaGwdf cfjZos lg0f{o ug'{kg]{5 .

   t/ dgfl;jsf/0f geO{ n]vf ;DaGwL sfddf clgoldt x'g 
cfPsf] b]lvg cfPdf n]vfpQ/bfoL clws[tn] lhDd]jf/ JolQmnfO{ klxnf] 
k6s kf‘Fr ;o ¿k}ofF / To;kl5 klg bf]xf]l/g cfPdf k6s}lkR5] Ps xhf/ 
¿k}ofF hl/jfgf u/L k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug{ 
;Sg]5 .

   -%_ pkbkmf -$_ adf]lhd lg0f{o lbg' kg]{ clwsf/Ln] tf]lsPsf] 
Dofbleq lg0f{o glbPdf lghnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] klxnf] k6s 
kfFr ;o ¿k}ofF /;f]xL clwsf/Laf6 k'gM csf]{ k6s To:tf] sfo{ bf]xf]l/g 
uPdf kGw| ;o ¿k}ofF hl/jfgf ug'{ kg]{5 .

   -^_ pkbkmf -@_ adf]lhd /]vb]v, hfFra'´ tyf lg/LIf0f x'Fbf 
of] sfg"g tyfo; sfg"g cGt/ut ag]sf] lgod adf]lhd lgwf{l/t k|lqmof 
k"/f gu/L sf/f]af/ u/]sf]b]lvg cfPdf jf cGo s'g} s}lkmot b]lvg cfPdf 
hfFr ug{ k7fpg] tfn's sfof{non] snd} lkR5] b'O{ ;o ¿k}ofF hl/jfgf ug{ 
;Sg]5 . Pp6} lhDd]jf/ JolQmnfO{ tLg k6seGbf a9L hl/jfgf eO;s]kl5 
k'gM To:tf] sfo{ bf]xf]l/g cfPdf snd} lkR5] kfFr ;o ¿k}ofF hl/jfgf u/L 
k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug'{kg]{5 .

   -&_ of] sfg"g jf o; sfg"g cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd 
n]vf /fv] g/fv]sf],n]vf bflvnf u/] gu/]sf] / n]vfk/LIf0f u/fP gu/fPsf] 
;DaGwdf ;do ;dodfhfFr, lg/LIf0f u/L cfGtl/s lgoGq0f / /]vb]v ug]{ 
lhDd]jf/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] x'g]5 .
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!#=  /fh:j bflvnf / /fh:j n]]vfM-!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd 
gu/kflnsfnfO{k|fKt x'g] /fh:j tyf cGo cfo /sdx?sfof{nodf k|fKt 
ePkl5 tf]lsP adf]lhd;+lrt sf]ifdf cfDbfgL b]lvg] u/L a}+s bflvnf ug'{ 
kg]{5 .

   -@_ /fh:jsf] nut tyf n]vf /fVg] tyf kmfF6jf/L k]z ug]{, 
n]vfk/LIf0f u/fpg] / To;sf] clen]v /fVg] pQ/bfloTj k|d'v k|zf;sLo 
clws[tsf] x'g]5 .

!$=  gubL lhG;L bflvnf ug]{ / n]vf /fVg] M -!_ lhDd]jf/ JolQmn] cfˆgf] 
lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubLsf] xsdf ;f]xL lbg jf To;sf] ef]lnkN6 
tf]lsPsf] a}+s vftfdf / lhG;L dfn;fdfg eP ;ft lbgleq tf]lsPsf] 
:yfgdf bflvnf u/L >]:tf v8f ug'{ kg]{5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] Dofbleq lhDd]jf/ JolQmn] 
gubL tyf lhG;L bflvnf u/]sf] >]:tf v8f ug{ g;s]df To;sf] dgfl;j 
sf/0f v'nfO{ Ps txdflysf] clwsf/L ;dIf Dofb yksf] nflu cg'/f]w ug{ 
;Sg]5 . o;/L cg'/f]w e}cfPdf Ps tx dflysf] clwsf/Ln] dgfl;j sf/0f 
b]v]df Ps} k6s jf b'O{ k6s u/La9Ldf k}+tfnL; lbg;Ddsf] Dofb ylklbg 
;Sg]5 .

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ylkPsf] Dofbleq klg >]:tf v8f 
gug]{ lhDd]jf/ JolQmnfO{ Ps tx dflysf] clwsf/Ln] snd} lkR5] kfFr ;o 
¿k}ofF jf lauf]sf] bz k|ltzt;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .

   -$_ cfˆgf] lhDdfdf cfPsf] ;/sf/L gubL ;f]xL lbg jf To;sf] 
ef]lnkN6 tf]lsPsf] a}+s vftfdf bflvnf gu/]sf] b]lvg cfPdf k|d'v 
k|zf;sLo clws[tn] bz lbg;Dd 9Lnf] u/]sf] eP bz k|ltzt hl/jfgf 
u/L ;f] bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbg;Dd l9nf] u/]sf] eP kGw| k|ltzt 
hl/jfgf u/L ;f] ;d]t bflvnf ug{ nufpg] / kGw| lbgeGbf a9L l9nf] u/]sf] 
eP kRrL; k|ltzt hl/jfgf u/L gub bflvnf ug{ nufO{ s;"/sf] dfqf 
cg';f/ k|rlnt sfg"g adf]lhd ljefuLo sf/afxL ;d]t ug{ u/fpg ;Sg]5 .

!%=  cfly{s k|ltj]bg k]z ug]{ M -!_ n]vf pQ/bfoL clws[tn] tf]lsPsf 
cjlwleq  k|To]s cfly{s jif{sf]] ;l~rt sf]ifsf] cltl/Qm ljlgof]hg, 
/fh:j, w/f}6L,j}b]lzs cg'bfg / C0f ;xfotf tyf nufgLsf] PsLs[t 
cfly{s ljj/0f tof/ u/L gu/sfo{kflnsf, gu/;ef, dxfn]vf lgoGqs 
sfof{no / dxfn]vf k/LIfssf] sfof{nodf k|ltj]bg k]z ug{'kg]{5 .

   -@_ lhDd]jf/ JolQmn] sf/f]af/sf] n]vf / ;DalGwt sfuhft 
tf]lsPsf] sfof{nodf jf n]vfk/LIfs ;dIf tf]lsP adf]lhd bflvnf ug{' 
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kg]{5 .
   -#_ gu/kflnsfsf] ljQLo ljj/0f g]kfn ;/sf/n] cjnDjg 

u/]sf] cfly{s ;+s]t tyf juL{s/0f cg'?ksf] x'g]5 .
   -$_ /fh:j, gubL, lhG;L tyf w/f}6L bflvnf ug]{ tyf To;sf] 

n]vf clen]v cBfjlws ¿kdf /fVg] cGo sfo{ljlw tf]lsP adf]lhd 
x'g]5 .

!^=  xfgL gf]S;fgL c;''n pk/ ul/g]M o; kl/R5]b adf]lhd /fVg'kg]{ sf/f]af/sf] 
n]vf 7Ls;+Fu g/fv]sf] sf/0faf6 gu/kflnsfnfO{ s'g} lsl;dsf] xfgL 
gf]S;fgLtyf Iflt x'g uPdf To;/L kg{ uPsf] xfgL gf]S;fgL tyf Ifltk"lt{ 
lhDd]jf/ JolQmaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;'npk/ ul/g]5 .

kl/R5]b–%
cfGtl/s lgoGq0f, n]vfk/LIf0f tyf a]?h' c;'n km5\o\f{}6

!&=  cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLM-!_ gu/kflnsfn] cfkm\gf] / dftxtsf 
sfof{nosf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 ug{ sfo{of]hgf agfO{ nfu' 
ug'{kg]{5 .

    -@_ cfGtl/s lgoGq0f sfo{of]hgf nfu' ubf{ dxfn]vf lgoGqs 
sfof{non] hf/L u/]sf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnLsf] l;4fGt, gLlt, 9fFrf / 
sfo{ljlwnfO{ dfu{bz{gsf] ?kdf lng'kg]{5 .

!*=  cfGtl/s n]vfk/LIf0fM-!_ gu/sfo{kflnsf / dftxt sfof{nox?sf] 
cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f lgoldttf, ldtJolotf,sfo{bIftf 
/ k|efjsfl/tfsf cfwf/df tf]lsPsf] dfkb08leq /xL gu/kflnsfsf] 
cfGtl/s n]vfkl/If0f zfvf jf tf]lsPsf] clwsf/Laf6 x'g]5 . 

   -@_ gu/kflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DjGwL cGo 
Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

   -#_ gu/kflnsfsf] cfGtl/s  jf clGtd n]vfk/LIf0f x'Fbf 
;/sf/L gubL jf lhG;L dfn;fdfgsf] nut 5'6 u/]sf] jf ;/sf/nfO{ xfgL 
gf]S;fgL k'¥ofPsf]] b]lvPdf sfo{sf/L clws[tn] To:tf] lhDd]jf/ JolQmaf6 
xflg gf]S;fgL ePsf] /sdc;'n u/L s;"/sf] dfqf cg';f/ ljefuLo sf/afxL 
;d]t ug'{kg]{5 .

!(=  :ki6Ls/0f glbg] pk/ sf/afxLM -!_ sfof{nosf] ;/sf/L gubL lhG;L 
cfo–Joosf] n]vf cfsl:ds lg/LIf0f ubf{ jf cfGtl/s jf clGtd 
n]vfk/LIf0fsf] l;nl;nfdf ;f]lwPsf] k|Zgsf] hjfkm jf dfu ul/P 
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adf]lhdsf] n]vf tyf ljj/0f tf]lsPsf] Dofbleq bflvnf ug'{ ;DalGwt 
n]vf pQ/bfoL clws[t / lhDd]jf/ JolQmsf] st{Jo x'g]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq sfd ;DkGg ug{ 
g;lsg] eO{ dgfl;j dflkmssf] sf/0f ;lxt Dofb yksf] nflu cg'/f]w u/]df 
/ To:tf] sf/0f dgfl;j b]lvPdf ;f] k|Zg ;f]wgL ug]{ jf ljj/0f dfu ug]{ 
clwsf/L jf lgsfon] dgfl;j dflkmssf] Dofb yk ul/lbg ;Sg]5 .

   -#_ pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd lbOPsf] Dofbleq ;f]lwPsf] 
k|Zgsf] hjfkmjf dfu ul/Psf] n]vf k]z ug{ g;Sg]n] a]?h' jf s}lkmot 
b]lvPsf] /sd Joxf]g'{kg]{5 .

@)= a]?h' c;"n km5\o\f{}6 lgoldt / nut sfod ug]{ M -!_ dxfn]vf k/LIfssf] 
k|ltj]bgdf cf}+NofPsf]  j]?h'  c;"n pk/ ug'{ kg]{ tyf ltg'{ j'emfpg' kg]{ egL 
7x¥ofO{Psf] /sdsf] nut sfof{non] cWofjlws u/L u/fO{ /fVg'kg]{5 . 

   -@_ n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf] d:of}6 / lxgfldgf ePsf] /sd 
jf tf]lsP adf]lhd lgoldt x'g g;s]s]f j]?h' /sd lhDd]jf/ JolQmaf6 
c;"n pk/ ug'{kg]{5 . 

   -#_ dxfn]vf k/LIfssf] jflif{s k|ltj]bgdf cf}NofPsf] a]?h' 
;DaGwdf sfo{kflnsfsf] cg'dltn] ;efdf pkl:yt eO{ cfkm\gf] k|lts[of 
JoQm ug]{ / a]?h' km5f}{6 ;DjGwL sfd sf/jfxL ug]{ u/fpg] pQ/bfloTj n]vf 
pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

   -$_ j]?h' c;"n km5f{}6,lgoldt / nut sfod ug]{ ;DjGwdf  
;efdf 5nkmn eO{ k|ltj]bg :jLs[t ePkl5 ;f] k|ltj]bgdf pNn]lvt 
;'emfjx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] bfloTj sfo{kflnsfsf] lgb]{zg adf]lhd 
;DjlGwt n]vf pQ/bfoL clws[tsf] x'g]5 . 

   -%_ a]?h' km5\of}{6 ;DjGwL cGo sfo{ljlw tf]lsPadf]lhd 
x'g]5 .

kl/R5]]b–^
a/a'´f/y, lnnfd lalqm tyf ldGxf ;DaGwL Joj:yf

@!=  a/a'´f/y M -!_ gu/kflnsfsf lgjf{lrt k|ltlglwn] cfkm" lhDdf ePsf] 
sfuhft tyf lhG;L ;fdfg cfkm\gf] kbfjwL ;dfKt x'g'eGbf !% lbg cufj} 
lkmtf{ a'emfO{ ;f]sf] k|df0f lng' kg]{5 . 

   -@_ sd{rf/L ;?jf jf a9'jf x'Fbf jf cjsfz k|fKt ubf{ jf 
nfdf] cjlwdf sfhdf jf labfdf /xFbf cfˆgf] lhDdfdf /x]sf] gubL lhG;L 
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jf ;/sf/L sfuhft tf]lsPsf] Dofbleq a/a'´f/y u/L tf]lsPsf] 9fFrfdf 
a/a'´f/ysf] k|df0fkq lng' kg]{5 .

   -#_ pkbkmf -!_ adf]lhd a/a'´f/y gug]{ JolQm jxfnjfnf 
sd{rf/L eP k|rlnt sfg"g adf]lhd lghsf] tna eQf /f]Ssf /fvL / 
axfn 6'6]sf] JolQm eP lghsf] lgj[Qe/0f jf pkbfg /f]Ssf /fvL Pj+ 
lgj[Qe/0f,pkbfg gkfpg] jf pkbfg lnO;s]sf] JolQm eP :yfgLo k|zf;g 
åf/f kqmfp u/L a/a'´f/y ug{ nufOg]5 .

   -$_ ;dodf a/a'´f/y gu/]sf] sf/0faf6 ;/sf/L gubL, lhG;L 
jf s'g} wgdfn gf]S;fg ePdf gf]S;fg eP a/fa/sf] /sd / ;f]xL a/fa/sf] 
lauf] /sd k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt JolQmaf6 c;'n pk/ ul/g]5 .

   -%_ a/a'´f/y ug]{ cGo k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
@@=  gubL lhG;L b'?kof]u Pj+ d:of}6 ePdf sf/afxL ul/g]M -!_ sfof{nosf] 

;/sf/L tx;Ln tyf lhG;L e08f/ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ jfclGtd 
n]vfk/LIf0f ubf{ jf s'g} tj/n] hfFr x'Fbf ;/sf/L /sd d:of}6 ePsf ]b]lvg 
cfPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] k|rlnt sfg"g adf]lhd ;f] d:of}6 ug]{ 
pk/ cfjZos sf/afxL ug'{ u/fpg' kg]{5 .

   -@_ ;fj{hlgs ;DklQsf] lhDdf, To;sf] nut,;+/If0f,j/
j'emf/y / hjfkmb]xL ;DjGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .

@#=  lnnfd laqmL tyf ldGxf lbg]M -!_ o; sfg"g tyf o;cGtu{t ag]sf] 
lgod adf]lhd lhG;L lg/LIf0f ubf{ 6'6k'm6 tyf a]sDdf eO{ sfd gnfUg] 
egL k|ltj]bgdf pNn]v ePsf] dfn;fdfgx¿ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 
cfjZos hfFra'´ ubf{ lnnfd laqmL ug'{kg]{ egL 7x¥ofOPsf] dfn;fdfg 
tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ lnnfd laqmL ug{ ;lsg]5 .

   -@_ o; sfg"gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] 
sfg"g cGtu{t p7\g g;s]sf] afFsL /sd, k|fs[lts k|sf]k, b'3{6gf jf cfˆgf] 
sfa" aflx/sf] kl/l:yltn] ubf{ tyf ;'vfhtL{ eO{ jf lvP/, ;8]/ uO{ jf cGo 
sf/0faf6 ;/sf/L xfgL gf]S;fgL x'g uPsf] jf P]g adf]lhd lnnfd a9fa9 
x'Fbf klg gp7]sf] jf p7\g] l:ylt gb]lvPsf]df gu/sfo{kflnsfaf6 tf]lsP 
adf]lhdsf] sfo{ljlw ckgfO{ ldGxf lbg ;lsg]]5 .

kl/R5]]b–&
ljljw

@$=  sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/LM n]vf pQ/bfoL clws[t, sfof{no 
k|d'v, lhDd]jf/ JolQm nufot gubL jf lhG;L ;DjGwL sfd ug]{ cGo 
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clwsf/Lsf] sfd, st{Jo, clwsf/ tyf lhDd]jf/L tf]lsP adf]lhd x'g]5 .
   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd tf]lsPsf] sfd,st{Jo, clwsf/ tyf 

lhDd]jf/L cg';f/ ;DjlGwt JolQmn] hjfkmb]xLtf jxg ug'{kg{]5 .
@%=   ljQLo k|ltj]bg ;fj{hlgs ug'{kg]{ M o; sfg"g / cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd 

tof/ ug'{kg]{ ljQLo k|ltj]bgx? ;DjlGwt lgsfodf k]z ePsf] ldltn] ;ft 
lbg leq ljB'tLo jf cGo pko'Qm dfWodaf6 ;fj{hlgs ug'{kg]{5 .

@^=  cfly{s k|zf;gsf] ;~rfngM -!_ gu/kflnsfsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng 
;DjGwL Joj:yf tf]lsP jdf]lhd x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ jdf]lhdsf] Joj:yf geP;Ddsf nflu of] 
sfg"g / o; cGtu{t tf]lsP adf]lhdsf] cfly{s k|zf;g ;~rfng ug{ 
cfjZos kg]{ hgzlQmsf] kl/rfng / Joj:yfkg dxfn]vf lgoGqs 
sfof{non] ug]{5 . 

@&=  ;+3Lo  / k|b]z cfly{s sfo{ljlw sfg"gnfO{ cfwf/ dfGg'kg]{M gu/kflnsfsf] 
;efn] cfly{s sfo{ljlw ;DaGwL sfg"g agfpFbf ;+3Lo / k|b]z cfly{s 
sfo{ljlw sfg"gdf ePsf Joj:yfnfO{ dfu{bz{gsf ?kdf lnO{ ;f] adf]lhd 
ug'{ u/fpg'kg]{5 .

@*=  ljB'tLo k|ljlwsf] k|of]u ug{ ;Sg]M -!_ o; sfg"g adf]lhd cfly{s 
sf/f]jf/sf] n]vf Jojl:yt ug{ pko'Qm ljB'tLo k|0fnLsf] k|of]u ug{ ;lsg]5 .

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cfjZos k|0ffnL gu/kflnsf 
cfFkm}n] ljsf; u/L jf dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 k|fKt u/L nfu" ug{ 
;lsg]5 .

   -#_ pkbkmf -@_ jdf]lhd ljsf; ul/Psf] k|0ffnLdf ;dfj]z 
gePsf] jf kof{Kt gePsf] s'g} k|0ffnL ljsf; ug'[{kg]{ ePdf n]vfsf] l;¢fGt 
Pj+ ljQLo 9fFrfsf] Ps?ktfsf nflu tf]lsP adf]lhd dxfn]vf lgoGqs 
sfof{nosf] ;d]t k/fdz{ lng'kg]{5 .

@(=  n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldltM -!_ gu/kflnsfaf6 ;Dkfbg ul/g] 
sfo{x?df cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL cjnDjg u/L k|efjsf/L, bIftfk"0f{ Pj+ 
ldtJooL ?kdf ;Dkfbg ug{, ljQLo k|ltj]bg x?nfO{ ;dod} tof/ ug{ tyf 
ljZj;gLo agfpg,a]?h' km5f}{6 ug{ u/fpg gu/sfo{kflnsfn] cfkm"dWo]af6 
tf]s]sf] ;b:osf] cWoIftfdf gu/kflnsfsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{ 
tf]lsPsf] clws[t, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s]sf] gu/kflnsfsf] 
clws[t / k|fljlws clws[t ;d]t /x]sf] Ps n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f 
;ldlt /xg]5 .

   -@_ n]vfk/LIf0f ;xhLs/0f ;ldlt ;DjGwL cGo Joj:yf 
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tf]lsPadf]lhd x'g]5 .
#) clwsf/ k|Tofof]hgM of] sfg"g jf o;cGtu{t ag]sf] lgod adf]lhd s'g} 

sfof{no jf clwsf/LnfO{ k|fKt clwsf/dWo] tf]lsP adf]lhdsf clwsf/ 
Jffx]ssf cGo clwsf/ s'g} clwsf/Ln] k|of]u ug]{u/L k|Tofof]hg ug{ 
;lsg]5 .

#! lgod lgb]{lzsf jf sfo{ljlw agfpg] clwsf/M o; sfg"gsf] p2]Zo 
sfof{Gjog ug{ gu/sfo{kflnsfn] cfjZos lgodx?, lgb]{lzsf, sfo{ljlw 
jf dfu{bz{g agfpg ;Sg]5 .

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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रामेछाप नगरपालिकाको पशुस्वास्थ् तथा पशुसे्वा ऐन, २०७६
नगरसभाबाट स्वीकृत मिमतः२०७६।०९।२८

प्रसता्वना:
 नगरको अथ्नतनत्रको महतिपरू्न सथान ओगटेको पशपुािन व्यिसा्यिाई व्यिलसथत र 
लिकलसत तलु्याउन र मानि समदुा्यको पौलष्टक भोजन तथा सिासथ्यका दृलष्टकोर्बाट समते 
पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्रीको सिसथरुपमा उतपादन, ल्बरिी लितरर, लनकासी 
तथा पैठारी गनने सम्बन्धमा व्यिसथा गन्न ्बानछनी्य भएकोिे, नेपािको संलि्धानको ्धारा २२६ 
र सथानी्य सरकार सञचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ ्बमोलजम रामछेाप नगरपालिकाको 
नगरसभािे ्यो ऐन ्बनाएको छ ।

पररचछेद–१
प्रारलमभिक

१.   सलंषिप्त नाम र प्रारमभि : (१)  ्यस ऐनको नामæ रामेछाप नगरपालिकाको 
पशुस्वास्थ् तथा पशुसे्वा ऐन-२०७६Æ रहकेो छ।

   (२) ्यो ऐन तरुुनत िाग ूहुनेछ।
२.  पररभिाषा : लिष्य िा प्संगिे अकको अथ्न निागेमा ्यस ऐनमा –

(क)  æपशुÆ भननािे जनुसकैु प्कारका पालत ुिा जंगिी जनािर समझनपुछ्न र सो 
शबदिे पंक्षी र माछािाई समते जनाउँछ ।

(ख) æपशुजन्पदाथ्मÆ भननािे पशकुो मास,ु रगत, ्बोसो, लपत्त, द्ूध, फूि, हाड, 
छािा, लस·, खरु, ्िाँख, ऊन,भतुिा, रौं, भूर्र, िी्य्न, ग्रनथी, मि, मतु्र िा सो 
्बाट ्बनाइएको अप्शोल्धत िसत ुसमझनपुछ्न।

(ग)  æपशु उतपादन सामग्धीÆ भननािे पश ुसिासथ्यमा, कृलत्रम गभा्न्धानमा िा 
जैलिक पदाथ्न उतपादनमा उप्योग हुने प्शोल्धत िा अप्शोल्धत सामग्री 
समझनपुछ्न ।

(घ)  æजैल्वकपदाथ्म (्वा्ोिोलजकलस)Æ भननािे पश ु लिकास िा पश ु
सिासथ्यको िालग प््योग गररने जीिार ु िा लिषार्ुयतुि औष्धी, खोप िा 
जैलिक रसा्यन समझनपुछ्न ।

(ङ) æक्वारेन्ाइन चेकपोष्टÆ भननािे नेपाि सरकारिे दफा३ ्बमोलजम 
सथापना गरेको पशकुिारेनटाइन चकेपोष्ट समझनपुछ्न ।

(च) æक्वारेन्ाइनÆ भननािे कुनै पश,ु पश ुजन्यपदाथ्न िा पश ुउतपादन सामग्रीमा 
कुनै रोग िागेको छ छैन भनने कुरा ्यलकन गन्न पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पश ु
उतपादन सामग्रीिाई कुनै खास ठाउँमा तोलकएको अिल्धभर परीक्षरको 
िालग एकैसाथ िा छुटिाछुटैिराखने काम समझनपुछ्न ।

(छ) æक्वारेन्ाइन अल्कृतÆ भननािे दफा ५ ्बमोलजम लन्यलुति गररएको 
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किारेनटाइन अल्धकृत समझनपुछ्न ।
(ज) æक्वारेन्ाइनसथिÆभननािे पश,ु पशजुन्य पदाथ्न िा पश ु उतपादन 

सामग्रीिाई परीक्षरको िालग किारेनटाइनमा रालखने ठाउँ समझनपुछ्न ।
(झ) æसरंिामक रोगÆ भननािे अनसुचूीमा उललिलखत रोगहरु र नेपाि सरकारिे 

नेपाि राजपत्रमा सचूना प्काशन गरी तोकेका अन्यरोगहरुिाई समते 
जनाउँछ ।

(ञ) æल्वभिागÆ भननािे संघी्य सरकार, पशसुेिा लिभाग समझनपुछ्न ।
(ट) æका्ा्मि् प्रमुिÆ भननािे रामछेाप नगरपालिकाको प्मखु प्शासकी्य 

अल्धकृत समझनपुछ्न ।
(ठ) æभेि्ेनरधीलनरधीषिकÆभननािे दफा २५ ्बमोलजम लन्यलुति गररएको िा 

तोलकएको अल्धकृत समझनपुछ्न ।
(ड) æपैठारधीकता्मÆ भननािे नेपाि ्बालहर्बाट पश,ु पश ु जन्यपदाथ्न िा पश ु

उतपादन सामग्री पैठारी गनने व्यलति समझनपुछ्न ।
(ढ) æलनकासधीकता्मÆ भननािे नेपाि अल्धराज्य्बाट पश,ु पशजुन्य पदाथ्न िा 

पश ुउतपादन सामग्री लनकासी गनने व्यलति समझनपुछ्न ।
(र) æतोलकएकोÆ िा æतोलकए्बमोलजमÆ भननािे ्यस ऐन अनतग्नत ्बनेको 

लन्यममा तोलकएको िा तोलकए ्बमोलजम समझनपुछ्न ।

पररचछेद–२
पशुक्वारेन्ाइन सम्बन्धी व््वसथा

३.  क्वारेन्ाइन चेकपोष्टको सथापना: किारेनटाइन चकेपोष्ट सथापना संघी्य िा 
प्ादलेशक सरकारिे तोके ्बमोलजम हुनेछ ।

४.  क्वारेन्ाइन सथि लनमा्मण गन्मसकने: तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।
५.  क्वारेन्ाइन अल्कृतको लन्ुलति : तोलकए ्बमोलजम हुनेछ।
६.  क्वारेन्ाइनमा राखनुपनने: तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।
७.  प्रमाणपत्र लदनुपनने:  तोलकए ्बमोलजमको ढाँचामा किारेनटाइन प्मारपत्र उपिब्ध 

गराउन ुपननेछ ।
८.  लनकासधी ्वा पैठारधी गदा्म पािन गनु्मपनने शत्म: लनकासीकता्न िा पैठारीकता्निे पश,ु 

पशजुन्य पदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री लनकासी िा पैठारी गदा्न पािन गनु्नपनने शत्न 
तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।

९.   क्वारेन्ाइन चेकपोष्टको ्बा्ो भिएर मात्र पैठारधी गनु्मपनने: पैठारीकता्निे पश,ु 
पशजुन्य पदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री पैठारी गदा्न किारेनटाइन चकेपोष्टको ्बाटो भएर 
गनु्नपननेछ ।
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१०.  पैठारधी गन्म प्रलत्बन् िगाउन सकने: संघी्य  िा प्ादलेशक सरकार र  सथानी्य 
सरकारिे तोकेको रोगहरु भएको पश,ु पशजुन्य पदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री पैठारी 
गन्न प्लत्बन्ध िगाउन सकनेछ ।

११.  प्र्ेवश गन्म रोक िगाउन सकने: दहेा्यका अिसथामा किारेनटाइन अल्धकृतिे पैठारी 
गररएका पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पश ु उतपादन सामग्रीको प्िेशमा रोक िगाउन 
सकनेछ :–
(क) पैठारी गररएका पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री जनु ठाउँ्बाट 

ल्याएको हो सो ठाउँमा संरिामक रोगको प्कोप भएको सचूना प्ाप्त भएमा,
(ख)  पैठारीकता्निे पैठारी गनने पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्रीमा 

तोलकए ्बमोलजम संरिामक रोग नभएको प्मारपत्र र सिसथता सम्बन्धी 
प्मारपत्र उपिब्ध नगराएमा,

(ग)   खणड (ख) ्बमोलजमको प्मारपत्र उपिब्ध गराएको भएता पलन केही पशहुरु 
संरिामक रोग िालग मरेको पाइएमा,

(घ) पैठारी गररएको पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री ल्याउनको 
लनलमत्त प््योग गररएको सिारी सा्धनमा संरिामक रोगको िसपस भएको 
पाइएमा ।

१२.  आदेश लदन सकने : काननु ्बमोलजम तोलकए ्बमोलजम हुनेछ ।
१३.  लििाम गन्म सलकने : काननु ्बमोलजम हुनेछ ।
१४.   ह्ाउने ्वा नष्टगनने : काननु ्बमोलजम हुनेछ ।
१५.  पशुहरुको ओसारपसार सम्बन्धी व््वसथा : तोलकए्बमोलजम हुनेछ ।

पररचछेद – ३
पशु नसि सु् ार सम्बन्धी व््वसथा

१६. सचूना जारधी गन्मसकने : (१) रामछेाप नगरपालिका लभत्र रहकेा कुनैजातका 
पशकुो िंश िोप हुन्बाट ्बचाउन िा लतनीहरुको नसि स्ुधार गनने दृलष्टिे नेपाि 
अल्धराज्यको कुनैक्षेत्रमा सोही सचूनामा तोकेको जातको भािे जातको पश्ुबाहके 
अन्य भािेजातको पश ुखसीपारी राखनपुनने गरी सचूना जारी गन्नसकनेछ।

   तर परमपरा दलेख चलि आएको पजूाआजा िा ्धालम्नक अनषु्ठानका िालग 
नभई नहुने खसी नपारेको भािे पश ुपालनपुनने भएमा त्यसतो पशिुाई गभा्न्धान गराउन 
नसकने गरीअिगगै राखन उपदफा (१) मा िेलखएको कुनै कुरािे ्बा्धा पऱु्याएको 
मालननेछैन।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम तोलकएको जात्बाहके अन्य भािे जातको 
पशपुािेको पाइएमा का्या्नि्य प्मखुिे सम्बलन्धत व्यलतििाई त्यसतो भािे पशिुाई 
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ततकािै खसी पानने आदशे लदनसकनेछ ।

पररचछेद–४
उद्ोग सथापना तथा लनकासधी पैठारधी सम्बन्धी व््वसथा

१७.   उद्ोग सथापना गन्म लसिाररशपत्र लिनुपनने: जैलिकपदाथ्न, चलिा, माछाका भरूा 
उतपादनगनने ह्ाचरी िा पशदुाना िा मास ुप्शो्धन सम्बन्धी उद्ोग सथापना गन्न चाहने 
व्यलति िा फाम्निे नगरपालिका्बाट तोलकएको दसतरु लतरी लसफाररसपत्र लिनपुननेछ ।

१८.   लनकासधी ्वा पैठारधी गन्म लसिाररश लिनुपनने: जैलिक पदाथ्न, चलिा िा माछाका 
भरूा िा पश ुदाना लनकासी िा पैठारी गन्न चाहने व्यलति िा फाम्निे नगरपालिका्बाट 
तोलकएको दसतरु लतरी लसफाररश पत्र लिनपुननेछ।

१९.   अनुमलत पत्र लिनुपनने: (१) जैलिकपदाथ्न, चलिा, माछाका भरूा ल्बरिी लितरर िा 
मास ुप्शो्धन गन्न चाहने व्यलति िा फाम्निे नगरपालिका्बाट तोलकएको दसतरु लतरी 
अनमुलतपत्र लिनपुननेछ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम ल्बरिी लितरर गररने जैलिकपदाथ्न, चलिा, 
माछाका भरूा िा मास ुप्शो्धनको गरुसतर  तथा मापदणड तोलकए्बमोलजम हुनेछ ।

पररचछेद–५
दणड सजा् र पुनरा्ेवदन

२०.  दणडसजा् : (१) दफा ९ को उलिघनं गरी पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन 
सामग्री पैठारी गननेव्यलतििाई पचचीस हजार रुपै्याँसमम जरर्बाना हुनेछ र त्यसरी 
पैठारी गररएका पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पश ुउतपादन सामग्रीमा संरिामक रोग भएको 
पाइएमा दोब्बर जरर्बाना हुनेछ ।

   (२) दफा १० को उलिघनं गनने व्यलतििाई दश हजार रुपै्याँ समम 
जररिाना हुनेछ ।

   (३)  दफा१२कोउ पदफा (१) ्बमोलजम लदइएको आदशे पािन नगनने 
व्यलतििाई पचचीसहजार रुपै्याँसमम जररिाना हुनेछ ।

   (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा िेलखए दलेख ्बाहके ्यो ऐन िा ्यस 
ऐन अनतरगत ्बनेको लन्यमाििीको उलिघनं गनने व्यलतििाई कसरूको मात्रा हरेी 
पाँचहजार रुपै्याँसमम जररिाना हुनेछ ।

२१. मुद्ाको तहलककात र दा्रधी :काननु अनसुार हुनेछ ।
२२. मुद्ा हेनने अल्कारधी : (१) दफा ९ अनतग्नतको मदु्ा हनेने अल्धकार सम्बलन्धत प्मखु 

लजलिा अल्धकारीिाई हुनेछ ।
   (२) उपदफा (१) मा िेलखएदलेख ्बाहके ्यस ऐन अनतरगतको मदु्ाहनेने 

अल्धकार का्या्नि्य प्मखुिाई हुनेछ ।
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२३.  नेपाि सरकार ्वादधी हुने :्यस ऐन अनतग्नतको मदु्ा सरकारिादी हुनेछ ।
२४. पुनरा्ेवदन : दफा २२ को उपदफा (१) ्बमोलजमको अल्धकारीिे गरेको लनर्न्य 

उपर लचत्तन्बझुने व्यलतििे पैंतीस लदनलभत्र पनुरािेदन अदाित समक्ष र उपदफा (२) 
्बमोलजमको अल्धकारीिे गरेको लनर्न्य उपर लचत्तन्बझुने व्यलतििे तोलकए्बमोलजम 
पनुरािेदन गन्नसकनेछ ।

पररचछेद – ६
ल्वल्व्

२५.  भेि्ेनरधी लनरधीषिकको लन्ुलति : (१)  संघी्य काननु िा प्ादलेशक काननु मा तोलकए 
्बमोलजम हुनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम लन्यलुति हुने भटेेनरी लनरीक्षकहरुको काम, 
कत्नव्य र अल्धकार तोलकए्बमोलजम हुनेछ ।

२६.  अल्कार प्रत्ा्ोजन :तोलकए्बमोलजम हुनेछ ।
२७.  पशु प्रलत लनद्म्धी व््वहार गन्म रोक िगाउन सकने :पश ुप्लत हुने लनद्न्यी व्यिहार 

रोकनको िालग नगरका्य्नपालिकािे एउटा सलमलत गठन गन्नसकनेछ र त्यसतो सलमलतको 
काम, कत्नव्य र अल्धकार सोही नगरका्य्नपालिकािे तोलकलदए ्बमोलजम हुनेछ ।

२८.  जाँच्ुबझ गन्मसकने : (१) का्या्नि्य प्मखुिाई कुनैपश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा 
पशउुतपादन सामग्रीमा संरिामक रोक िागेको छ भनने शकंा िागेमा त्यसतो पश,ु 
पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री रहकेो जनुसकैु सथानमा प्िेश गरी जाँच्बझु 
गन्नसकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) ्बमोलजम पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन 
सामग्रीको जाँच्बझु गदा्न दफा १० ्बमोलजम नगरपालिकािे तोकेका रोगहरु िागेको 
पाइएमा का्या्नि्य प्मखुिे त्यसतो पश,ु पशजुन्य पदाथ्न िा पश ु उतपादन 
सामग्रीिाई हटाउन िा नष्टगन्न आदशे लदनेछ ।

   (३) उपदफा (२) ्बमोलजम सम्बलन्धत ्धनीिे पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा 
पशउुतपादन सामग्री नहटाएमा िा नष्ट नगरेमा शाखा प्मखु आफैं िे त्यसतो पश,ु 
पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादनसामग्री हटाउन िा नष्ट गन्नसकनेछ ।

   (४) उपदफा (३) ्बमोलजम पश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री 
हटाउँदा िा नष्टगदा्न िागने समपरू्न खच्न सम्बलन्धत ्धनी्बाट सरकारी ्बाँकी सरह असिू 
उपर गररनेछ ।

२९. नष्टगनने का ््मल्व्धी: ्यस ऐन ्बमोलजम मतृपश,ु पशजुन्यपदाथ्न िा पशउुतपादन सामग्री 
नष्टगनने का्य्नलि्धी तोलक्बमोलजम हुनेछ ।

३०. ्बा्ा नहुने: ्यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन कुनै प्शोल्धत 
पशजुन्य पदाथ्नमा संरिामक रोग िागेको आशकंा भएमा त्यसतो प्शोल्धत 
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पशजुन्य पदाथ्निाई किारेनटाइनमा राखी परीक्षर गन्न ्बा्धा पऱु्याएको मालननेछैन ।
३१.  अनुसचूधीमा हेरिेर तथा थपघ् गनने अल्कार: रामछेाप नगरका्य्नपालिकािे 

अनसुचूीमा आिश्यकतानसुार हरेफेर तथा थपघट गन्नसकनेछ ।
३२.  प्रचलित कानून ्बमोलजम हुने: ्यस ऐनमा िेलखए जलत कुरामा ्यसै ऐन ्बमोलजम र 

अरुमा प्चलित काननू ्बमोलजम हुनेछ ।
३३.  लन्म ्बनाउने अल्कार: ्यस ऐनको उद्शे्य का्या्ननि्यन गन्नको िालग रामछेाप 

नगरका्य्नपालिकािे लन्यम हरु ्बनाउ नसकनेछ ।
३४.  संघी्य र प्ादलेशक ऐन ्बमोलजम हुनेः ्यो ऐन संघी्य ऐन तथा प्ादलेशक ऐन संग 

्बालझएमा ्बालझएको हदसमम सोही ऐन ्बमोलजम हुनेछ ।

अनुसचूधी
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९३.  ्बी ३१० मरेेकसलडलजज्
९४.  ्बी ३११ माइको्िाजमोलसस ्(एम. ग्यालिसेल्टकम)
९५.  ्बी ३१२ लसटाकोलससएणडओलन्नथोलसलसडलजज्
९६.  ्बी ३१३ पलूिोरामलडलजज ्(एस. पलूिोरम)

लडलजज अि अदर एलनमि
९७.  ्बी ५०१ िेसमानीएलसस्

मलल्पि सपेसधीज लडलजज
९८.  सी ६११ लिसटेरर्योलसस्
९९.  सी ६१२ टकसो्िाजमोलसस्
१००.  सी ६१३ मलेिओडोलसस्
१०१.  सी ६१४ बिाकिेग
१०२.  सी ६१५ ्बाटूलिजम
१०३.  सी ६१६ अदरकिोसटेलड्यि इनफेकसनस्
१०४.  सी ६१७ अदरपासचरेुलिोलसस्
१०५.  सी ६१८ एलकटनोमाइकोलसस्
१०६.  सी ६१९ इनटेलसटनिसालमोनेलिाइनफेकसनस्
१०७.  सी ६२० कलकसलड्योलसस्
१०८.  सी ६२१ लडसटोम्याटोलसस ्(लिभरफिकु)
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१०९.  सी ६२२ लफिारर्यालसस्

क्ा्ि लडलजज
११०.  सी ६५२ म्यकूोसिलडलजज/िोभाइनभाइरसडाईरर्या
१११.  सी ६५३ लभलब््योलनकलडसेनट्ी ११२. सी ६५४ ्बाि्निइनफेसटेसन्

सधीप एणड गो् लडलजज
११३.  सी ७०१ कनटालज्यसैपोसचिुरडमा्नटाइलटस्
११४.  सी ७०२ फूटरट
११५.  सी ७०३ कनटालज्यसओ्थािलम्या
११६.  सी ७०४ इनटेरोटलकसलम्या
११७.  सी ७०५ केलज्यसलिमफेलनडनाइलटस्
११८. सी ७०६ सीपमनेज

लडलजज अि अदर एलनमलस
११९.  सी ७५१ इकिाइनक्याइटिएकजनेथेमा
१२०.  सी ७५२ अलसरेलटफिेमफेनजाइलटस्
१२१.  सी ७५३ सटेनगलस्
१२२.  सी ७५४ सालमोनेलिोलसस ्(एस. एिोट्नसइकिाई)

पधीग लडलजज
१२३.  सी ८०१ सिाइनइररसेपिस्

पोललट् लडलजज
१२४.  सी ८५१ इनफेलकस्यसकोराइजा
१२५.  सी ८५३ एलभएनइनसेफािोमाइिाइलटस्
१२६.  सी ८५४ एलभएनसपाइरोलकटोलसस्
१२७.  सी ८५५ एलभएनसालमोनेलिोलसस१्२८. सी८५६एलभएनल्यकूोलसस्

डग एणड क्ा् लडलजज
१२९.  सी ९२१ क्यानाइनलडसटेमपर
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