/fd]5fk gu/kflnsf

:yfgLo /fhkq
v08 #, ;Vof @, /fd]5fk ahf/, @)&& ;fn c;f/ ! ut], ;f]daf/

efu !

/fd]5fk gu/kflnsf
/fd]5fk gu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] ;"rgf
g]kfnsf] ;+ljwfg cg';"rL * / ( tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$
adf]lhd :yfgLo txnfO{ tf]lsPsf] clwsf/ If]qleqsf ljifodf /fd]5fk
gu/sfo{kflnsfn] :jLs[t u/]sf tn n]lvP adf]lhdsf cfrf/;+lxtf /
P]gx¿ ;j{;fw/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .

/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
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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
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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 .

5

-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 लगाउने र
उठाउने सम्बन्धी ऐन, २०७६

नगरसभाबाट स्वीकृ त मिति :२०७६।०९।२८

प्रस्तावना :
रामेछाप नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि नगरपालिकाले राजस्व लगाउने तथा उठाउने
सम्बन्धमा काननू ी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले, रामेछाप नगरपालिकाको नगरसभाले
नेपालको सवं िधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम यो काननू बनाएको छ ।
परिच्छेद -१
प्रारम्भिक
१.
सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काननू को नाम æरामेछाप नगरपालिकाको कर तथा
गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन, २०७६Æ रहेको छ।
			
(२) यो काननू रामेछाप नगरपालिका भर लागू हुनेछ र यस काननू
बमोजिमको कर वा राजस्व बझु ाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति जहाँसक
ु ै रहे बसेको
भए पनि निजको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
			
(३) यो काननू तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.
परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस काननू मा,
(क) "कम्पनीÆ भन्नाले प्रचलित नेपाल काननू बमोजिम ससं ्थापन भएको कम्पनी
सम्झनपु र्छ र सो शब्दले प्रचलित नेपाल काननू बमोजिम स्थापित संगठित
संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
(ख) æकरÆ भन्नाले परिच्छेद ४ बमोजिम लागेको वा लाग्ने कर सम्झनु पर्छ।
(ग) "कर अधिकृ त Æ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाले दफा ६ बमोजिम नियक्त
ु
गरे को कर अधिकृ त सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कर अधिकृ तको रुपमा काम
गर्न जिम्मेवारी समु ्पेको वा कर अधिकृ तको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग
गर्ने नगरपालिकाको अधिकृ तस्तरको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) æकर एकाईÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकामा कर सम्बन्धी काम, कारवाही
र निर्णय गर्ने नगरपालिकाको बिभाग, महाशाखा, शाखा वा सोप्रयोजनको
लागि तोकिएको कार्यालयको रूपमा रहेको नगरपालिका अन्तर्गतको संगठन
संरचना सम्झनपु र्छ ।
(ङ) æकरदाताÆ भन्नाले कर तिर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो
शव्दले कर अधिकृ तले कुनै करको विवरण बझु ाउन सचू ना दिएको वा अरु
कुनै कारवाही प्रक्रिया शरुु गरे को व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।
(च) æकर निर्धारणÆ भन्नाले कर निर्धारण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पनु ः कर
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निर्धारण र अतिरिक्त कर निर्धारणलाई समेत जनाउँछ ।
æगैरकर राजस्व Æ भन्नाले परिच्छेद –१४ बमोजिम लाग्ने वा लागेको गैरकर
राजस्व सम्झनपु र्छ ।
(ज) æपरिवारÆ भन्नाले प्राकृ तिक व्यक्तिको पति, पत्नी र अश
ं छुट्टिए वा
नछुट्टिएका नावालिग सन्तान सम्झनपु र्छ ।
(झ) æप्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाको प्रशासकीय
प्रमख
ु को रुपमा काम गर्ने कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ञ) æफर्मÆ भन्नाले प्रचलित काननू बमोजिम दर्ता भएको जनु सक
ु ै फर्म सम्झनु
पर्छ ।
(ट) æव्यक्तिÆ भन्नाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको जनु सक
ु ै व्यक्ति सम्झनपु र्छ।
(ठ) æसभाÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाको सभा सम्झनु पर्छ।
(ड) æस्थानीय सरकारÆ भन्नाले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग
गर्ने रामेछाप नगरपालिका सम्झनपु र्छ।
(ढ) æसंविधानÆ भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनपु र्छ ।
व्याख्याः यो काननू मा परिभाषा गरिएका लवजको सोही अनसु ार र अरुमा प्रचलित
काननू व्याख्या सम्बन्धी संघीय ऐन तथा दफा ४ बमोजिमका सिद्धान्तका आधारमा
गरिनेछ ।
(छ)

३.

परिच्छेद-२
राजस्व सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त
४.
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त: (१) कर राजस्व देहायका
सिद्धान्तलाई आधार लिई लगाईनेछ :
(क) कर तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा ।
(ख) कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी ।
(ग) सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरे र ।
(घ) नागरिकलाई सवु िधा हुने किसिमबाट ।
(ङ) स्वेच्छिक रुपमा कर तिर्न प्रेरित हुने वातावरण सृजना गरे र ।
(च) करको आधार, करको दर र कर तिर्ने अवधी निश्चित गरे र ।
(छ) पश्चातदर्शी असर नपर्ने गरे र।
			
(२) गैरकर राजस्व लगाउँदा र उठाउँदा उपलब्ध गराइने सेवा, सहुलियत
र सबिध
ु ाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी लगाइने र उठाइनेछ ।
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परिच्छेद-३
कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था
५.
कर प्रशासन : (१) नेपालको संविधानको व्यवस्था अनरुु प आफ्नो अधिकारक्षेत्र
भित्रको कर तथा गैरकरको प्रशासन रामेछाप नगरपालिकाले गर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर प्रशासन व्यावसायिक, दरुु स्त र
प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनसु ार कर एकाई रहन सक्नेछन् ।
६.
कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकाबाट स्वीकृ त दरवन्दी अनसु ारका
बिभिन्न तहका कर्मचारी कर एकाईमा रहन सक्नेछन् ।
			
(२) कर एकाईमा नगरपालिकाले प्रचलित काननू बमोजिम स्वीकृ त
दरवन्दीका आधारमा एक वा सो भन्दा बढीतहका कर अधिकृ तहरु, कर सहायक तथा
सहयोगीहरुलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।
७.
कर अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका
काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कर अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) करदाता दर्ता गर्ने ।
(ख) करदाताबाट विवरण प्राप्त गर्ने ।
(ग) कर परीक्षण तथा अनसु न्धान गर्ने ।
(घ) कर संकलन गर्ने ।
(ङ) कर तथा गैर कर राजस्व चहु ावट रोक्न आवश्यक कार्य गर्ने।
(च) करदाता मैत्री वातावरण बनाउन उपयक्त
ु र आवश्यक कार्य गर्ने।
(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(ज) कर काननू र कर प्रशासनका क्षेत्रमा सधु ार गर्नुपर्ने बिषयमा नगरपालिकालाई
सझु ाव दिने ।
(झ) राजस्वको प्रक्षेपण गर्न आवश्यक सचू ना उपलब्ध गराउने ।
(ज) करदाताका खातापाता र हरहिसाव दरुु स्त राख्न लगाउने ।
(ट) कर सम्बन्धी अभिलेख दरुु स्त राख्ने ।
(ठ) कर सम्बन्धी अन्य काम गर्ने ।
८.
अधिकार प्रत्यायोजनः (१) नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तले
संविधान र यस काननू बमोजिम आफूमा रहेको कर तथा राजस्व उठाउने अधिकार
कर अधिकृ तलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
			
(२) कर अधिकृ तले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता
अनसु ार के ही अधिकार आफ्नो सामान्य रे खदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी आफू
मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
			
(३) कर अधिकृ तले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा
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स्थानीय सरकारबाट कुनै खास निर्देशन भएकोमा सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्यायोजित अधिकार र जिम्मेवारी : (१) दफा ८ बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको
अधिकारको जिम्मेवारी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीमा रहनेछ ।
			
(२) दफा ८ बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले सो
अधिकारको प्रयोग गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रति उत्तरदायी रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
९.

परिच्छेद-४
कर राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था
१०. सम्पत्ति करः (१) नगरपालिकाले अफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्ति कर लगाउने भनी
तोके को घर र जग्गामा नगरसभाले तोके को दरले सम्पत्ति कर लगाउने र उठाउनेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोके को घर र
जग्गा बाहेकका अन्य जग्गा भएमा नगरसभाले तोके बमोजिम भमि
ू कर (मालपोत)
लगाउनु र असल
ु उपर गर्नुपर्नेछ ।
			
(३) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख प्रत्येक
बर्ष दरुु स्त मिलाई राख्नुपर्नेछ ।
			
(४) सम्पत्ति कर निर्धारणका लागि सम्पत्ति मलू ्यांकन देहाय बमोजिम
गरिनेछः
(क) घरको वनौट (कच्ची वा पक्की) ।
(ख) घरजग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको वा नजोडिएको र जोडिएको भए
पक्की, कच्ची वा गोरे टो जस्तो बाटोको प्रकृ ति र राजमार्ग, मखु ्य सडक वा
सहायक सडकसंगको दरु ी ।
(ग) घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्था ।
(घ) सम्पत्ति मलू ्यांकन गर्दा अनसु चु ी १ बमोजिम ह्रासकट्टी गरी खदु सम्पत्ति
कायम गरिनेछ ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम कायम भएको खदु सम्पत्तीमा सात प्रतिशत मर्मत संभार
खर्च कट्टी गर्न दिइनेछ ।
			
(५) उपदफा (४) बमोजिम घर जग्गा मलू ्यांकन गर्न देहायको
घर जग्गा मलू ्यांकन समिति गठन गर्न सक्नेछ :
(क) नगरपालिकाले तोके को ईञ्जिनियर वा प्राविधिक - संयोजक
(ख) नगरपालिकाले तोके को घरजग्गा सम्बन्धी बिज्ञ एक जना - सदस्य
(ग) कर एकाईको प्रमख
ु - सदस्य सचिव
			
(६) घर जग्गा मलू ्यांकन समितिले नगरपालिकाको कुनै
पदाधिकारी वा अधिकृ त वा अन्य कुनै विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न
सक्नेछ ।
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(७) घर जग्गा मलू ्यांकन समितिले प्रत्येक पाँच वर्षमा घर
जग्गा मलू ्यांङनका आधार र दररे टको सझु ाव सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
			
(८) घर जग्गा मलू ्यांकन समितिले बैठकको कार्यविधी
आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
			
(९) सम्पत्ति करको प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको स्वामित्व
देहायको व्यक्तिमा रहेको मानिनेछः
(क) आर्थिक बर्षको पहिलो दिन जनु सम्पत्ति जसको स्वामित्वमा रहेको छ सो
सम्पत्ति सोही व्यक्तिको नाममा ।
(ख) कुनै सम्पत्ति एक भन्दा बढी व्यक्तिहरुको संयक्त
ु स्वामित्वमा रहेकोमा
स्वामित्व स्पष्ट भएकोमा सोही अनसु ार र अन्यथा सबैको बराबर हक ।
			
(१०) करदाताले प्रत्येक बर्ष स्वयं कर निर्धारण गरी आश्विन
मसान्त भित्र नगरपालिकामा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
			
(११)यसदफाबमोजिमदाखिलागर्नुपर्नेकरप्रत्येकआर्थिकवर्षको
आश्विन मसान्त भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
			
(१२)नाबालककोनाममारहेकोसम्पत्तिमालाग्नेसम्पत्तिकरदाखीला
गर्ने दायित्व निजको संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको हुनेछ ।
११. घर जग्गा बहाल कर ः (१) नगरपालिकाले अफ्नो क्षेत्र भित्र वहालमा लगाएको
घरको आकार, प्रकार, बनौट र चर्चेको जग्गा (प्लिन्थ एरिया) को आधारमा
नगरसभाले तोके को दरले घर जग्गा बहाल कर लगाई असल
ु उपर गर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि घर भन्नाले भवन, गोदाम, टहरा, छप्पर
(सेड), कारखाना र यस्तै पक्की वा कच्चा संरचना सम्झनपु र्छ ।
			
(२) घर बहालमा लगाउने व्यक्ति घर बहाल करको करदाता हुनेछ ।
कम्पनी वा ससं ्था मार्फ त घर बनाई घर बहालमा दिएको हकमा उक्त कम्पनी वा ससं ्था
घर बहाल करको करदाता हुनेछ ।
			
(३) घर बहालमा दिदं ा प्रत्येक घरधनीले सम्झौता गरी त्यस्तो
सम्झौताको प्रति वा सम्झौतामा संशोधन गरिएमा सोको विवरण सो कार्य भएको
मितिले पैंतीस दिनभित्र कर एकाइमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
			
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कार्यालय,
कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, परामर्शदाता वा जनु सक
ु ै प्रकारको संगठित संस्थाले घर
बहालमा लिएकोमा बहाल भक्ता
ु नी गर्दा अग्रीम कर कट्टी गरी घरधनीका तर्फबाट कर
एकाईमा घर बहाल कर बझु ाउनपर्नेछ ।
			
(५) उपदफा (४) बमोजिम अग्रीम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्ने
घर वहाल कर कर कट्टी भएको महिना पछिको महिनाको २५ गते भित्र दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
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(६) घर बहालको प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले न्यूनतम मासिक घर
बहाल रकम निर्धारण गरी लागु गर्न सक्नेछ।
			
(७) न्यूनतम मासिक घर बहाल रकम निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
			
(८) घर वहालमा दिने घरधनीले घर वहाल करको विवरण प्रत्येक
आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्त भित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
			
(९) यस दफा बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको
आश्विन मसान्त भित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
			
(१०) एक आर्थिक वर्षको घर वहाल कर एकमष्टु अग्रिम रुपमा श्रावण
महिना भित्र दाखिला गर्ने घर धनीलाई घर बहाल करमा नगरसभाले तोके बमोजिम
छुट दिन सकिनेछ ।
१२. घर जग्गा रजिष्ट्रे सन शुल्कः (१) नगरपालिकाले घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन
शलु ्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।
			
(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम घर, जग्गा वा घर जग्गा
रजिष्ट्रेसन शलु ्क उठाउँदा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम
प्रदेशले लगाएको घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शलु ्क समेत उठाउनु पर्नेछ ।
			
(३) नगरपालिका क्षेत्र भित्र घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन पारित
गरी गराई स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शलु ्क
बझु ाउनपु र्नेछ ।
			
(४) घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शलु ्क स्वामित्व हस्तान्तरण
गर्दाको समयमा बझु ाउनु पर्नेछ ।
			
(५) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शलु ्क प्रत्येक कारोबारको लिखतमा उल्लेख
भएको थैली वा सो प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम रकम बमोजिम
त्यस्तो घर,जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयबाट असल
ू उपर गरिनेछ ।
			
(६) घर, जग्गा वा घर जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्ति महिला
नागरिक भएमा उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने शलु ्कमा २५ प्रतिशत रकम छुट हुनेछ ।
			
(७) संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी निकायलाई
रजिष्ट्रेशन शलु ्क लाग्ने छै न ।
			
(८) नगरपालिकाले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गर्दाको अवस्थामा
नेपाल सरकारले तोके को दरमा पंजु ीगत लाभकर असल
ु गरी तोके को राजस्व खातामा
जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
१३. सवारी साधन करः (१) नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सवारी साधन" भन्नाले इन्धन वा यान्त्रिक
शक्तिबाट सडकमा चल्ने चार पांग्रे, तीनपांग्रे वा दईु पांग्रे सवारी साधन सम्झनु पर्छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम सवारी साधन कर लगाउदा सवारी साधनको
प्रकृ ति र क्षमताका आधारमा समान प्रकृ तिका सवारी साधनलाई समान दर कायम हुने
गरी लगाइनेछ ।
			
(३) प्रत्येक वर्षको आश्विन मसान्तमा सवारी साधनधनीले यस दफा
बमोजिमको कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
१४. भूमिकर (मालपोत) : (१) नगरपालिकाले भमि
ू कर (मालपोत) लगाई उठाउन
सक्नेछ ।
			
(२) यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति कर लाग्ने घर र जग्गा बाहेकको
अन्य जग्गामा भमि
ू कर (मालपोत) लाग्नेछ र त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनीले भमि
ू कर
(मालपोत) तिर्नु पर्नेछ ।
			
(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कूटनीतिक
नियोगको नाममा भएका जग्गामा भमि
ू कर (मालपोत) लाग्ने छै न ।
			
(४) प्राकृ तिक प्रकोपको अवस्था वा अन्य गम्भीर परिस्थितिमा
नगरपालिकाले आधार र कारण खोली त्यसबाट प्रभावित सबैले समान सबिध
ु ा पाउने
गरी भमि
ू कर (मालपोत) मा छुट वा मिनाहा दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
			
(५) उपदफा (४) बमोजिम छुट दिने निर्णय भएकोमा सो निर्णय भएको
मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यसको सचू ना नगरसभाको बैठक चलेको भए नगरसभामा पेश
गर्नु पर्नेछ र बैठक नचलेको भए त्यसपछि वस्ने नगरसभाको पहिलो वैठकले पारित
गर्नुपर्नेछ ।
			
(६) नगरपालिकाले यस दफा बमोजिमको भमि
ू कर (मालपोत) आफै ले
उठाउन वा नेपाल सरकार अन्तर्गतको कुनै कार्यालय मार्फ त उठाउने व्यवस्था गर्न
सक्नेछ ।
			
(७) भमि
ू कर (मालपोत) प्रत्येक वर्ष आश्विन महिनाभित्र कर एकाई वा
सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बझु ाउनु पर्नेछ ।
			
(८) नगरपालिकाले प्राकृ तिक प्रकोपको अवस्था वा विशेष परिस्थिति
सिर्जना भएकोमा आधार र कारण खोली नगरपालिकाभर वा त्यसको कुनै खास
क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रको जग्गाको भमि
ू कर बझु ाउने म्याद बढाउन सक्नेछ। सो म्यादभित्र
भमि
कर
(मालपोत)
ब
झ
ाएकोमा
म्याद भित्र बझु ाएको मानिनेछ र थप शलु ्क लाग्ने
ू
ु
छै न ।
१५. मनोरन्जन कर: (१) नगरपालिकाले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन
हल, कन्सर्ट जस्ता मनोरन्जनस्थलमा देखाइने मनोरन्जनका साधनमा मनोरन्जन कर
लगाई उठाउन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनोरञ्जन कर मनोरन्जनस्थलको
संचालकले मनोरन्जनको लागि टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा असल
ु गर्नेछ। यसरी
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असल
ु भएको मनोरन्जन कर नगरपालिकाको संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम उपभोक्ताबाट असल
ू गरे को मनोरन्जन
करको रकम असल
ू गरे को महिनाभन्दा पछिको महिनाको २५ गते भित्र कर एकाईमा
दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१६. विज्ञापन कर : (१) नगरपालिकाले होर्डिग बोर्डमा विज्ञापन कर लगाई असल
ु
गर्नसक्नेछ ।
			
(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको विज्ञापन कर शलु ्क
उठाउँदा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशले लगाएको
विज्ञापन कर समेत उठाउनु पर्नेछ। यसरी असल
ु भएको विज्ञापन कर रकम मध्ये
पालिकाले लगाएको सबै र प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर को तोके को रकम
नगरपालिकाको संचित कोषमा दाखिला गरी प्रदेशले लगाएको बांकी रकम प्रदेश
सचि
ं त कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
			
(३) विज्ञापन कर विज्ञापन राख्न अनमु तिका लागि निवेदन दिनेबाट
असल
ू गरिनेछ ।
			
(४) यस दफा बमोजिमको विज्ञापन सामाग्री राख्न नगरपालिकाबाट
अनमु ति लिनु पर्नेछ।
			
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अनमु ति पत्र दिँदा सर्वसाधारण जनताको
हित सम्बन्धी अन्य कुराका अतिरिक्त विज्ञापन राख्न पाउने अवधि, नवीकरण गर्नु पर्ने
समय नवीकरण नगरे मा लाग्ने शलु ्क सौन्दर्य विगार्न नहुने कुरा, सामाग्रीको भाषिक
शद्ध
ु ता र शालीनता जस्ता शर्त किटान गरिएको हुनपु र्नेछ ।
			
(६) कुनै कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, संस्था वा व्यक्तिले अरु कसैले प्रायोजन
गरे को सचू नापट्ट (होर्डिंग बोर्ड) राखेमा यस दफा बमोजिमको विज्ञापन कर सम्बन्धित
प्रायोजकबाट असल
ू गरी राजश्व एकाई वा सो इकाइले तोके को बैंक खातामा दाखिला
गर्नुपर्नेछ।
			
(७) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सरकारी संस्थाका जग्गा वा
सम्पत्तिमा विज्ञापन सामाग्री राखेमा कर उठाउनु अघि कर एकाइले सो निकायसँग
समन्वय गरी कर असल
ु गर्नुपर्नेछ ।
			
(८) व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएका विज्ञापनमा
लागेको कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने छै न।
			
(१०) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका तर्फबाट
राखेका विज्ञापनमा कर लाग्नेछै न।
१७. व्यवसाय करः (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यापार, व्यवसाय
वा सेवामा पँजू ीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय दर्तामा र
नवीकरणमा वार्षिक व्यवसाय कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
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(२) एकै व्यक्तिले आफ्नो नाममा एक वा एकै प्रकृ तिका व्यवसाय
वा शाखा एक वा सो भन्दा बढी स्थानमा संचालन गरे कोमा ६० दिन भित्र सोको
जानकारी कर एकाइलाई दिनपु र्नेछ ।
			
(३) यस दफा बमोजिमको व्यवसाय कर बार्षिक रुपमा बझु ाउनु पर्नेछ ।
कुनै करदाताले अग्रीम रुपमा ५ वर्षको कर एकमष्ठु वझु ाउन चाहेमा त्यस वापत लाग्ने
रकममा १० प्रतिशतले छुट दिइनेछ ।
			
(४) करदाताले व्यवसाय सचं ालन गर्दा निवेदन साथ पेश गरे का
विवरणमा हेरफे र परिवर्तन वा नामसारी गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण परे को मितिले
साठी दिन भित्र कर एकाइमा जानकारी दिनपु र्नेछ ।
			
(५) कर अधिकृ तले करदाताले यस दफा बमोजिम पेश गरे का विवरण
छानविन गरी अन्यथा देखिए यथार्थ विवरण पेश गर्न तीस दिनको म्याद दिई
करदातालाई सचू ना दिन सक्नेछ ।
			
(६) एकपटक व्यवसाय दर्ता भए पछि दर्ता खारे जीको निवेदन नपरे सम्म
सो व्यवसाय संचालनमा रहेको मानी कर असल
ु गरिनेछ ।
			
(७) कुनै करदाताले लाग्ने कर बझु ाई व्यवसाय दर्ता खारे ज गर्न निवेदन
दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद–५
करदाता दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
१८. करदाताको पहिचान तथा दर्ता : (१) कर एकाइले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नु पर्ने
व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम करदाताको पहिचान गर्दा व्यक्ति वा
करदाताको नाममा रहेको सम्पत्ति, निजले गरे को कारोवार र कर एकाइलाई कुनै
स्रोतबाट प्राप्त सचू ना र सो एकाइले छानविन गर्दा देखिएका आधारमा करदाताको
पहिचान गरिनेछ।
			
(३) कर एकाइले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएका
करदाताको विवरण खल
ु ाई करदाता दर्ता गरी राख्नु पर्ने छ।
			
(४) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताले कर
समबन्धी कारोबार गर्दा सोहि नम्बरको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
१९. करदाताको दायित्वः यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएका करदाताको
देहाय बमोजिमको दायित्व हुनेछः
(क) आफूलाई करदाताको रूपमा दर्ता गराउने ।
(ख) 	निर्धारित समयमा विवरण पेश गर्ने ।
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(ग) 	निर्धारित समयमा कर दाखिला गर्ने ।
(घ) 	यस ऐन बमोजिम कुनै शःु ल्क, जरिवाना वा व्याज बझु ाउनु पर्ने भए समयमा
बझु ाउने ।
(ङ) 	हिसाव किताव र अभिलेख दरुु स्त राख्ने ।
(च) कर अधिकृ तले मागेको सचू ना तथ्याँक समयमा उपलब्ध गराउने।
(छ) कर एकाईलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
२०. करदाताको अधिकार : (१) करदातालाई देहाय बमोजिमको अधिकार
हुनेछ ।
(क) सम्मानपर्वू क व्यवहारको अधिकार ।
(ख) 	प्रचलित काननु बमोजिम कर सम्बन्धी सचू ना प्राप्त गर्ने अधिकार ।
(ग) कर सम्बन्धी बिषयमा प्रमाण पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार ।
(घ) 	प्रतिरक्षाको लागि काननु व्यवसायी वा लेखापरिक्षक नियक्त
ु गर्ने अधिकार ।
(ङ) कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने
अधिकार ।
			
(२ ) करदाताले उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको दावी गर्न
आफ्नो दायित्व परू ा गरे को हुनपु र्नेछ ।
२१. करदाताको प्रतिनिधित्वः (१) करदाताको प्रतिनिधित्व करदाताको परिवारको
उमेर पगु ेको सदस्य, माथवर व्यक्ति वा निजको काननू व्यवसायी वा लेखापाल
वा लेखापरीक्षक वा निजले लिखित रूपमा अख्तियारी दिई पठाएको उमेर पगु ेको
वारे सले गर्न सक्नेछ ।
स्पस्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि उमेर पगु ेको भन्नाले अठार वर्ष उमेर
पगु ेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिका तर्फबाट
गरिएका काम कारवाही करदाता स्वयंले गरे को मानिनेछ ।
परिच्छेद -६
विवरण दाखिला सम्वन्धि व्यवस्था
२२. विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम कर बझु ाउनपु र्ने
दायित्व भएको व्यक्तिले कर विवरण नबझु ाएमा वा विवरण दाखिला गर्दा व्यहोरा
फरक पारी दाखिला गरे को भनी शक
ं ा गर्न सकिने आधार र कारण भएमा कर
अधिकृ तले आधार र कारण खोली कर विवरण दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक
महिना भित्र कर एकाइमा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र विवरण दाखिला गर्न नसक्ने
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२३.

सम्बन्धित व्यक्तिले आधार र कारण खोली समयावधि थपको लागि निवेदन दिएमा
कर अधिकृ तले तीस दिनसम्मको समयावधि थप दिन सक्नेछ ।
विवरण सच्याउन सकिनेः यस परिच्छेद बमोजिमको कर विवरण दाखिल भै
सके पछि कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गणितीय भल
ू भएको भन्ने लागेमा करदाताले पहिला
विवरण दाखिल भएको मितिले तीन (३) महिना भित्र यथार्थ, तथ्य र सही अक
ं
सहितको अर्को विवरण पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद -७
कर दाखिला सम्वन्धी व्यवस्था
२४. कर दाखिला गर्नुपर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने कर ऐनको परिच्छेद
४ मा उल्लेख गरिएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक
आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्त भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
			
(२) यस ऐन बमोजिम अग्रीम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्ने कर कर
कट्टी भएको महिना पछिको महिनाको २५ गते भित्र कर एकाईमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
२५. कर दाखिलाको निस्सा दिनुपर्नेः करदाताले यस ऐन बमोजिम बझु ाउनु पर्ने कर वा
गैरकर राजस्व वा अन्य रकम बझु ाएपछि करदातालाई तत्काल त्यसको निस्सा दिनु
पर्नेछ ।
परिच्छेद -८
कर फिर्ता र समायोजन
२६. कर फिर्ता सम्वन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले यस ऐन बमोजिम कर बझु ाउँदा तिर्नु
पर्ने भन्दा बढी कर दाखिला गरे कोमा सो कर रकम फिर्ता माग गर्न सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम फिर्ताको लागि निवेदन परे कोमा व्यहोरा
साँचो देखिएमा कर अधिकृ तले निवेदन परे को एक महिना भित्र माग बमोजिम फिर्ता
दिने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
२७. कर समायोजन सम्वन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले दफा २६ वमोजिम फिर्ता
पाउने ठहरीएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने कर रकममा समायोजन गर्न कर अधिकृ त
समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
			
(२) उप दफा (१) वमोजिम निवेदन परे कोमा व्यहोरा साँचो देखिएमा
कर अधिकृ तले निवेदन परे को एक महिना भित्र माग बमोजिम समायोजन गर्न अदेश
दिनपु र्नेछ ।
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परिच्छेद -९
कर परिक्षण र कर निर्धारण
२८. कर परिक्षण र कर निर्धारणः (१) यस ऐन वमोजिम करदाताले विवरण पेश नगरे को
वा पेश गरे को विवरणमा देहायका सबै वा कुनै कुरा कम भए गरे को देखिएमा कर
अधिकृ तबाट कर परिक्षण गरी कर निर्धारण गरिनेछः
(क) खातापाता, हरहिसाव वा अभिलेख दरुु स्त नदेखिएमा ।
(ख) गलत वा झट्टा
ु कागजात/विवरण संलग्न गरे को देखिएमा ।
(ग)	यथार्थ कारोवार नदेखाएको विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा ।
(घ) कारोवारका आधारमा करको दायित्व कम देखाएकोमा ।
(ङ) करको दर फरक पारे कोमा ।
(च) काननू बमोजिम कर छुट वा मिनाहा हुन नसक्नेमा पनि सोको दावी गरे कोमा ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएमा करदातालाई
आधार र कारण खल
ु ाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न तीस दिनको सचू ना दिनपु र्नेछ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम सचू ना प्राप्त भएकोमा करदाताले सचू नामा
तोकिएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।
			
(४) कर अधिकृ तले उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र
करदाताले स्पष्टीकरण पेश गरे मा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरे मा
काननू बमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
			
(५) स्वयं कर निर्धारण गरी विवरण पेश गरे को मितिले चार बर्ष भित्र कर
अधिकृ तले पनु ः कर निर्धारण वा सश
ं ोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने सन्तोषजनक आधार
र कारण भएमा करदातालाई सफाईको मौका दिई त्यस्तो कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
२९. कर निर्धारणको सच
ू ना : (१) यस ऐन वमोजिम कर अधिकृ तवाट कर निर्धारण
भएकोमा बझु ाउनु पर्ने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख
गरी करदातालाई कर निर्धारणको सचू ना दिनपु र्नेछ ।
			
(२) यस ऐन बमोजिमको कर दाखीला गर्दा निर्धारणको सचू ना प्राप्त
भएपछि करदाताले सो सचू नामा उल्लिखित स्थान र समय सिमा भित्र कर दाखिला
गर्नुपर्नेछ ।
			
(३) उपदफा (१) बमोजिम कर रकम बैंक दाखिला गरिएकोमा
करदाताले त्यसको सम्बन्धित भौचर कर कार्यालयमा बझु ाउनु पर्नेछ ।

३०.

परिच्छेद –१०
कर सक
ं लन सम्बन्धी व्यवस्था
कर सक
ू उपर गर्नु पर्ने कर,
ं लन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोजिम असल
व्याज र शलु ्क वापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोकिएको अवधिमा दाखिला
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नगरे मा कर अधिकृ तले कार्यकारी अधिकृ तको पर्वू स्वीकृ ति लिई देहायको एक वा
एकभन्दा बढी तरीका वमोजिम कर असल
ू गर्न सक्नेछः
(क) करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरे र ।
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वामित्वका ससं ्थाबाट
करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
(ग) कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम करदाताको पर्वू सहमति लिई कट्टा
गरे र ।
(घ) 	बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरे र ।
(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति माथि दावी वा कब्जा गरे र ।
(छ) करदाताको सम्पत्ति एकै पटक वा पटकपटक गरी तोकिए बमोजिम लिलाम बिक्री
गरे र ।
			
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लिलामको कारवाही शरुु
भएपछि सो कारवाही समाप्त हुनु पर्वू कर दाखिला गर्न ल्याएमा बझु ाउन बाँकी कूल
रकमको थप पाँच प्रतिशत शलु ्क सहित असल
ू गरिनेछ ।
			
(३) लिलामबाट प्राप्त रकम करदाताले तिर्नु पर्ने कर रकम भन्दा बढी
भएमा वढी भएजति रकम साठी दिन भित्र सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता दिनपु र्नेछ ।
			
(४) उपदफा (३) बमोजिम रकम फिर्ता गर्दा निजले उपलब्ध गराएको
बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ ।
३१. किस्तावन्दीमा कर असली
ु ः कुनै खास करदातालाई बिशेष परिस्थितिमा समयमा
कर तिर्न नसक्ने कारण भई सो कुराको निवेदन गर्न आएमा कर अधिकृ तले जाँचबझु
गर्दा कारण सन्तोषजनक देखिएमा पर्चा खडा गरी बढीमा एक बर्ष भित्र तीन किस्तामा
कर दाखीलागर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर ढिला वझु ाए वापत यस ऐन वमोजिम लाग्ने
व्याज मिन्हा हुने छै न ।

३२.
३३.
३४.
३५.

परिच्छेद –११
जरिवाना शुःल्क र ब्याज
जरिवाना लाग्ने: यस ऐनको पालना नगरी करको दायित्व घटाएमा कर अधिकृ तले
कर विगोको दश प्रतिशत जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
व्याज लाग्नेः यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर समयमा दाखिला नगरे मा तिर्नु
बझु ाउनु पर्ने रकमको वार्षिक दश प्रतिशत व्याज लाग्नेछ ।
अभिलेख नराखेमा शुल्क लाग्ने: यस ऐन बमोजिम अभिलेख राख्नुपर्ने कर्तव्य
भएका करदाताले अभिलेख नराखेमा रु.१०००।–शलु ्क लाग्नेछ ।
समयमा विवरण दाखिला नगरेमा शुल्क लाग्ने: यस ऐन बमोजिम विवरण
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दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदाताले समयमा विवरण दाखिला नगरे मा प्रति
विवरण रु.१०००।– शलु ्क लाग्नेछ ।
३६. झुट्टा विवरण दिएमा शुल्क लाग्ने: यस ऐनबमोजिम विवरण दाखिला गर्नु पर्ने
दायित्व भएका करदाताले झट्टा
ु विवरण दाखीला गरी करको दायित्व घटाएमा फरक
परे को कर रकम असल
ू गरी सो को दश प्रतिशत शलु ्क लाग्नेछ ।
३७. व्याज नलाग्नेः यस ऐन बमोजिम लाग्ने शलु ्क व्याज र जरिवानामा पनू व्याज लाग्ने
छै न ।
परिच्छेद –१२
पूर्वादेश र प्रशासकीय पुनरावलोकन
३८. पूर्वादेश माग गर्न सक्ने : (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोजिम लगाइएको कर,
दस्तुर,शलु ्क वा ऐनका व्यवस्थाबारे द्विधा भएमा सोको निराकरणका लागि निजले
प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिएकोमा प्रमख
ु प्रशासकीय
अधिकृ तले द्विधा निराकरण गर्न पर्वा
ू देश जारी गरी करदातालाई सो पर्वा
ू देश उपलव्ध
गराउने छ ।
			
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि
अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भैसके को विषयमा यस दफा
बमोजिम पर्वा
ू देश जारी गर्न सकिने छै न ।
			
(४) उपदफा (१) बमोजिमको पर्वा
ू दश अदालतको आदेशबाट अन्यथा
नभएसम्म कायम रहने छ ।
३९. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने: यस ऐनबमोजिमका देहायको निर्णय माथि
प्रशासकीय पनु रावलोकन हुन सक्नेछः ।
(क) कर अधिकृ तले गरे को कर निर्धारण, पनु ः कर निर्धारण, र सश
ं ोधित कर
निर्धारण सम्बन्धी निर्णय ।
(ख )	यस ऐन बमोजिम लाग्ने वा लागेको कर र गैरकर राजश्व तथा अन्य दस्तुर ,
शलु ्क, व्याज सम्बन्धी निर्णय ।
४०. प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रियाः (१) यस ऐन वमोजिमको कर निर्धारणको
निर्णय उपर चित्त नबझु ्ने करदाताले सो निर्णय भएको मितिले ३० दिन भित्र प्रमख
ु
प्रशासकीय अधिकृ त समक्ष प्रशासकीय पनु रावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रशासकीय पनु रावलोकनको लागि परे को
निवेदन माथि ६० कार्य दिन भित्र कारर्वाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
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परिच्छेद –१३
पुनरावेदन
४१. उजुरी नलाग्ने : यस ऐन बमोजिम प्रशासकीय पनु रावलोकन गर्न सकिने विषयमा
त्यस्तो पनु रावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजरू लाग्ने छै न ।
४२. पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) प्रशासकीय पनु रावलोकनको निर्णय भएकोमा सो
मितिले र प्रशासकीय पनु रावलोकन नहुने विषयमा कारण परे को मितिले चित्त नबझु ्ने
पक्षले ६० दिनिभत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पनु रावेदन दिन सक्नेछ ।
			
(२) जिल्ला अदालतले गरे को निर्णय अन्तिम हुने छ ।
परिच्छेद –१४
गैरकर राजश्व
४३. सेवा शुल्क तथा दस्तुरः नगरपालिकाले सवं िधानको अनसु चू ी ८ बमोजिमका क्षेत्र र
बिषयमा आफूले पर्या
ु एको सेवा वापत सेवा शलु ्क तथा दस्तुर लगाई उठाउन सक्नेछ ।
४४. पर्यटन शुल्कः (१) नगरपालिकाले आफै निर्माण गरे को पर्यटकीय स्थल, पर्यटन
व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शलु ्क लगाई उठाउन सक्ने छ। पर्यटकीय
क्षेत्रमा उपलव्ध गराएको सेवाको लागत सञ्चालन र सभार खर्चलाई आधार मानि
पर्यटन शलु ्क लगाउनु पर्ने छ ।
			
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि नगरपालिकाले
अफ्नो क्षेत्रभित्र पर्यटक प्रवेश गरे को आधारमा मात्र पर्यटन शलु ्क लगाइने छै न ।
४५. सवारी साधन पार्किंग शुल्क : नगरपालिकाले आफूले निर्माण वा व्यवस्था गरे को
सवारी साधन पार्किंग स्थलमा सवारी साधन पार्किंग शलु ्क लगाई उठाउन सक्ने छ ।
तर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले निर्माण गरे का राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका राजमार्गको
छे उछाउ वा पेटिमा पार्किंग शलु ्क उठाउन सक्ने छै न ।
४६. बहाल विटौरी शुल्कः नगरपालिकाले सार्वजनिक, स्थानीय सरकारको नाममा
रहेको र ऐलानी जग्गा र त्यस्ता जग्गामा रहेका पोखरी, हाटबजार, प्रदर्शनीस्थल र ती
ठाउँमा राख्न अस्थायी अनमु ति दिएका पसलमा बहाल विटौरी शलु ्क लगाई उठाउन
सक्नेछ ।
४७. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क : नगरपालिकाले जडीबटु ी, कवाडी र
जीवजन्तुको कारोवारमा शलु ्क लगाई
उठाउन सक्नेछ ।
४८. के वलकार शुल्कः (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र संचालन भएका
के बलकारमा शलु ्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको शलु ्क के वलकार संचालकले प्रवेश
टिकटमा नै समावेश गरी संकलन गर्नुपर्ने छ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम संकलन गरे को शलु ्क संकलन गरे को महिना
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पछिको महिनाको २५ दिन भित्र विवरणसाथ कर एकाइमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
डुगं ा परिवहन (बोट सेवा) शुल्कः नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन
भएका ढुंगा परिवहन(बोट सेवा) मा शलु ्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।
५०. अन्य शुल्क लगाउन सक्नेः (१) नगरपालिकाले अनसु चू ी २ मा उल्लिखित बिषय
र क्षेत्रमा शलु ्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।
			
(२) स्थानीय सरकारले संविधान र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ को विपरित नहुने गरी आफूले प्रदान गरे को सेवा, सवु िधा र व्यवस्थापन
गरे का थप वा नयाँ क्षेत्र वा विषयमा शलु ्क लगाउन सक्नेछ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा शलु ्क लगाउने वा त्यसको दरमा
हेरफे र गरे को कुराको विवरण स्थानीय सरकारले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात
कार्य दिनभित्र नगरसभाको वैठक चलेको समयमा सभामा र त्यस्तो वैठक नचलेको
समयमा त्यस पछी वस्ने सभाको पहिलो वैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
५१. छुट वा मिनाहाः (१) नगरपालिकाले खास अवस्थामा यस ऐन बमोजिम लाग्ने वा
लागेको गैरकर राजश्वमा आधार र कारण खल
ु ाई आशि
ं क वा परू ्ण रूपमा छुट दिन वा
मिनाहा गर्न सक्नेछ। यसरी छुट दिदं ा समान अवस्थाका सवै करदातालाई समान
व्यवहार गरिनेछ ।
			
(२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै परियोजना वा विकास
कार्यका लागि खास सामाग्री, कारोवारमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे कोमा स्थानीय
सरकारले तत् तत् सरकारसंग समन्वय गरी कर छुट सम्बन्धी सो व्यवस्थाको पालना
गर्ने गराउने छ ।
			
(३) उपदफा (१) बमोजिम गैरकर राजश्वमा छुट वा मिनाहा दिएको
विवरण नगरसभाको बैठक चलेको समयमा सभामा र सभाको बैठक नचलेको
समयमा त्यस पछि वस्ने सभाको पहिलो वैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
४९.

परिच्छेद –१५
समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था
५२. नेपाल सरकारसँग समन्वय : (१) नगरपालिकाले संघीय काननू वा यस ऐन
बमोजिम असल
कर वा गैरकर राजश्व असल
ू उपर गर्नु पर्ने
ू गर्न एकद्वार प्रणाली
अपनाउन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकद्वार प्रणाली अपनाउन नगरपालिका
वा नगरपालिकाले अधिकार समु ्पेको अधिकृ त वा कर अधिकृ तले नेपाल सरकार वा
नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका लागि अधिकार समु ्पेको अधिकृ तसंग समन्वय गरी
आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
			
(३) नगरपालिकाले संविधानको साझा सचू ीमा रहेका बिषयसँग
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सम्बन्धित कर वा गैरकर राजश्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाल
सरकारसँग समन्वय गर्न सक्नेछ ।
			
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको व्यबस्था अन्तर्गत समन्वय गरी
टुंगोमा पगि
एका
बिषयहरु यस ऐनमा परे सरह मानिने छ र ती व्यवस्थाका हकमा
ु
यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि सोहीअनसु ार कार्यान्वयन गर्नु
पर्नेछ ।
५३. प्रदेश सरकारसँग समन्वयः (१) नगरपालिकाले प्रदेश काननू वा यस ऐन बमोजिम
असल
ू उपर गर्नु पर्ने कर वा गैरकर राजश्व असल
ू गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकद्वार प्रणाली अपनाउन नगरपालिका वा
नगरपालिकाले अधिकार समु ्पेको अधिकृ त वा कर अधिकृ तले नेपाल सरकार वा
नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका लागि अधिकार समु ्पेको अधिकृ तसगं समन्वय गरी
आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
			
(३) नगरपालिकाले संविधानको साझा सचू ीमा रहेका बिषयसँग
सम्बन्धित कर वा गैर कर राजश्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्नेछ ।
			
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिमको व्यबस्था अन्तर्गत समन्वय
गरिएका बिषयहरु यस ऐनमा परे सरह मानिने छ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा
अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही अनसु ार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
५४. के न्द्रीय बैंकसँग समन्वयः नगरपालिकाले कर र गैरकर राजश्व सक
ं लनका सम्बन्धमा
के न्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
५५. अन्य निकाय, कार्यालय र ससं ्थासँग समन्वयः नगरपालिका वा सोको कुनै
अधिकृ तले कर तथा गैरकर राजश्वसँग सम्बन्धित बिषयमा नेपाल सरकार र प्रदेश
सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, बैंक वा संस्थासँग समन्वय गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद –१६
राजस्व प्रस्ताव तर्जुमा तथा सच
ू ना सम्बन्धी व्यवस्था
५६. राजस्व सम्वन्धी नयां प्रस्तावः नगरपालिकाले कर तथा गैरकर सम्वन्धि नयाँ कर
प्रस्ताव तयार गर्दा सरोकारवाला सँग परामर्श गर्नुपर्ने छ ।
५७. सच
ू ना सार्वजनिक गर्नु पर्नेः (१) यस काननु बमोजिम नगरपालिकाले लगाएको
कर र गैरकर राजश्व उठाउने कार्यालयको प्रमख
ु ले सो कर र राजश्वका दर र त्यसमा
भएको हेरफे र सम्बन्धी सचू ना सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
			
(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमका कर, राजश्वका दर र
त्यसमा भएको हेरफे र समेत मिलाई नगरपालिकाको वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था
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मिलाउनु पर्नेछ ।
			
(३) स्थानीय सरकारले कर र राजश्वका दर र हेरफे र सम्बन्धी विवरण
के न्द्रीय सचू ना प्रणालीमा समेत राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय
वा सो मन्त्रालयले तोके को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
परिच्छेद –१७
विविध
५८. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको
भए तापनि नगरपालिकाले विद्तयु ीय माध्यम (अनलाइन) बाट करदातालाई सचू ना
दिने,करदाताले आफ्नो विवरण र प्रमाण पेश गर्ने, कर लगायतको तिर्नु बझु ाउनु
पर्नेरकम दाखिला गर्ने एवं कर वा त्यस्तो रकम बझु ाएको रसिद दिने लगायतका कर
सम्बन्धी अन्य काम कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
५९. ठे क्कामा लगाउन नपाइने: नगरपालिकाले आफूले असल
ु गर्नुपर्ने कुनै कर वा
राजस्व ठे क्कालगाई उठाउन पाइने छै न ।
६०. अनुसच
ू ीमा हेरफेरः नगर कार्यपालिकाले यस ऐनको अनसु चू ीमा आवश्यक हेरफे र
गर्न सक्नेछ र त्यसरी गरिएको हेरफे रको सचू ना सभाको बैठक बसेको भए बैठकमा र
तत्काल वैठक नबसेको भए त्यस पछि वस्ने सभाको पहिलो वैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
६१. कागजातको ढाँचाः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशिकामा उल्लेख
नभएको वा नतोकिएको कुनै विवरण,ढाँचा, तरीका वा जानकारी सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयक्त
ु देखिएमा नगरपालिकाले आदेश वा सचू ना जारी गरी
आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमका आदेश वा सचू ना सर्वसाधारणको
जानकारीको लागि नगरपालिकाको कार्यालय सचू ना पाटी, वेभसाइट र स्थानीय
पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
६२. सच
ू ना तामेली रीत पुगेको मानिनेः (१) यस ऐन बमोजिम दिनु पर्ने म्याद, सचू ना
वा कागजात देहाय बमोजिम बझु ाए वा पठाएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बझु ाएको वा
दिइएको मानिनेछ :
(क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बझु ाएको,
(ख)	निजको परिवारको उमेर पगु ेको सदस्यलाई बझु ाएको,
(ग)	निजको काननू व्यवसायी वा लेखापाललाई बझु ाएको,
(घ) नावालिगको हकमा सरं क्षक वा माथवर व्यक्तिलाई बझु ाएको,
(ङ) कार्यालय संस्था वा निकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमख
ु लाई
बझु ाएको ।
(च) करदाताको ठे गानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको ।
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(२) कर एकाईको अधिकृ तको नाम र पद खलु ्ने गरी
दस्तखत गरिएको, कम्प्यूटर प्रविधिबाट इनस्क्रीप्ट वा इनकोड गरिएको,
छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको,
तामेली गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपर्वू कको मानिनेछ ।
६३. कागजातको अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर बझु ाउनु पर्ने दायित्व
भएको प्रत्येक व्यक्ति वा करदाताले देहाय बमोजिमका आवश्यक कागजातहरु
सरु क्षित गरी राख्नुपर्नेछ ।
(क)	यस ऐन बमोजिम नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने कागजात र सोलाई पष्ट्या
ु ई गर्ने
सचू ना तथा कागजात ।
(ख) कर निर्धारण गर्न सघाउ पर्या
ु कउने कागजातहरु ।
(ग) खर्च कट्टी गर्नु पर्ने भए सोलाई पष्ट्या
ु ई गर्ने कागजात ।
			
(२) नगरकार्यपालिकाले लिखित रुपमा सचू ना जारी गरी अन्यथा
तोके कोमा बाहेक यस दफा बमोजिमका कागजातहरु सम्बन्धित आय बर्ष समाप्त
भएको मितिले कम्तिमा ४ बर्षको अवधिसम्म सरु िक्षत राख्नुपर्नेछ ।
६४. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने: यस ऐनको प्रयोजनको लागि
नगरपालिकाको अधिकार प्राप्त अधिकृ तलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान,
गराउने, प्रमाण बझु ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल काननू
बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
६५. आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने : संघीय र प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई
प्रभावकारी बनाउन नेपालको सवं िधान र सघं ीय तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी
काननू र यो ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक आदेश वा
निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु नगर कार्यपालिकाको
कर्तव्य हुनेछ ।
६६. कर अधिकृतको परिचय पत्र: कर एकाईमा काम गर्ने प्रत्येक कर अधिकृ त र
अन्य कर्मचारीले परिचय पत्र आफ्नो साथमा राख्ने, काम गर्ने समयमा लगाउने र
कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा परिचय पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई देखाउनु पर्नेछ ।
६७. विभागीय कारवाही र सजाय हुनेः (१) कर अधिकृ त वा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित
कुनै कर्मचारीले कर तिर्नु बझु ाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा करदातालाई हानि
नोक्सानी पर्या
ु उने, करको दायित्व घटीबढी गर्ने, समान अवस्थामा करदाता बीच
असमान व्यवहार गर्ने, कुनै करदातालाई अनचि
ु त फाइदा पर्या
ु उने वा करदाताबाट
आफ्नो वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पर्ति
ू गर्ने उद्देश्यले कुनै काम गरे मा वा काननू
बमोजिम गर्नु पर्ने काम समयमा नगरी दख
ु वा हैरानी दिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले
नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त समक्ष उजरु गर्न सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजरु परे मा प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तले
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आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी काननू बमोजिम
आफूलाई कारवाही गर्ने अधिकार भएको विषयमा आफै ले विभागीय कारवाही गर्ने र
कारवाही गर्ने अधिकार नभएको विषयमा विभागीय कारवाहीको लागि अधिकारप्राप्त
अधिकारी समक्ष रायसाथ पेश गर्नेछ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम छानविन गर्दा प्रचलित काननू बमोजिम
अनचि
ु त कार्य गरे को कुरा खलु ्न आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक
कारवाही गर्न सक्नेछ ।
			
(४) उपदफा (३) बमोजिम छानविन र कारवाही गर्दा प्रमाण नष्ट हुन
सक्ने भएमा कार्यकारी अधिकृ तले त्यस्तो कर अधिकृ त वा अन्य कर्मचारीलाई
सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी काननु बमोजिम निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
			
(५) उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्ने अवधी भर सो अधिकृ तलाई
कर अधिकृ तको जिम्मेवारीबाट अलग राखिने छ।
			
(६) उपदफा (३) बमोजिमको छानविन गर्ने र कर अधिकृ तको
जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने अवधि तीन महिना भन्दा बढी हुने छै न ।
६८. पुरष्कृ त गर्न सक्नेः (१) नगरपालिकाले यथार्थपरक र विश्वासनीय रुपमा तथा
काननू ले तोके को म्याद भित्र कर विवरण बझु ाउने, लागेको कर दाखीला गर्ने र कर
अधिकृ तले अनरु ोध गरे का सचू ना उपलब्ध गराउने तीन जना करदातालाई प्रत्येक वर्ष
परु ष्कार दिने व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने परु ष्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
नगरपालिकाले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
६९. म्याद, हदम्याद नजाने : यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐन
बमोजिम म्याद वा हदम्याद गणना गर्दा देहायको अवधि बाहेक गरी गणना गरिनेछ ।
(क) अदालतबाट स्थगन वा कर अधिकृ त वा अन्य सरकारी निकायबाट रोक्का
वा स्थगन भएको अवधि,
(ख) पनु रावेदन गरे कोमा पनु रावेदन तहको अन्तिम निर्णय भएको जानकारी प्राप्त
नभएसम्मको अवधि
७०. निर्देशिका वा दिग्दर्शन (म्यानुयल) बनाउने अधिकारः यस ऐन बमोजिमको
काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नगरपालिका वा नगरपालिकाले अख्तियारी दिएको
अधिकारीले आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसच
ू ी-१
(दफा १० उपदफा (४) को (घ) सगं सम्बन्धित
ह्रासकट्टी गर्ने तरीका

यस ऐन वमोजिम सम्पत्तिको ह्रासकट्टी गर्ने तरीका समान कट्टी तरीका (यनि
ु फर्म चार्ज मेथड) को
फिक्सड इन्सटालमेण्ट मेथड अनसु ार हुनेछ । यसको गणना देहाय वमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
सत्रु :
ह्रासकट्टी रकम = सम्पत्तिको प्रारम्भिक मलु ्य - अनमु ानित शेष मलु ्य
सम्पत्तिको आयु (बर्ष)
उदाहरण:
कुनै सम्पत्तिको मलू ्य शरुु मा रु.१००००००।- छ । यसको आयु २० बर्ष छ । २० बर्ष पछि यो सम्पत्ति
बिक्री गर्दा रु.२०००००।- आउंछ भने यसको प्रति बर्ष ह्रासकट्टी रकम निम्नानसु ार हुन्छ ।
ह्रासकट्टी रकम
=
१००००००-२०००००
				
२०
		
=८०००००
				
२०
		
=
४००००।
प्रतिवर्ष रु. ४००००।- ह्रासकट्टी खर्च घटाउन पाइन्छ ।
अनुसच
ू ी-२
(दफा ५० को उपदफा (१) संग सम्बन्धित
स्थानीय सरकारले शुल्क लगाई उठाउन सक्ने विषय क्षेत्र
१.
खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट
२.	बिजल
ु ी
३.
टेलिफोन
४.
वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापन
५.
शौचालय, स्नान गृह
६.
सार्वजनिक पार्क
७.
हाटबजार
८.
पशु बधशाला
९.
अतिथि गृह र छात्रवास
१०. अचल सम्पत्ति मलु ्यांकन शलु ्क
११. मर्मत सधु ार (आफूले निर्माण गरे का यस अनसु चू ीमा उल्लिखित साधन र सवु िधाको मर्मत
सधु ारमा लाग्ने खर्च सम्बन्धी)

cf1fn]
lbk]Gb| kf}8]n
k|d'v k|zf;sLo clws[t
40

रामेछाप नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७६

नगरसभाबाट स्वीकृ त मितिः२०७६।०९।२८

प्रस्तावना:
फोहरमैलालाई स्रोतमा न्यूनिकरण, पनु : प्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जन गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र
फोहरमैलाको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा पर्न
सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मनोरम वातावरण कायम गर्न वान्छनीय
भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) वमोजिम नगरसभाले
यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद — १
प्रारम्भिक
१.
सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम æरामेछाप नगरपालिकाको
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७६Æ रहेको छ
			
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.
परिभाषा: विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) æनगरपालिकाÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिका सम्झनपु र्छ
(ख) æनगर कार्यपालिकाÆ भन्नाले रामेछाप नगरकार्यपालिका सम्झनपु र्दछ ।
(ग) æप्रमख
ु Æ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाको प्रमख
ु लाई सम्झनपु र्छ ।
(घ) æप्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाको प्रमख
ु
प्रशासकीय अधिकृ त सम्झनु पर्छ।
(ड.) æसमितिÆ भन्नाले फोहरमैला ब्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) æऔधोगिक प्रतिष्ठानÆ भन्नाले कुनै उधोग, ब्यवसाय वा सेवा सञ्चालन
गर्ने उद्देश्यले काननू बमोजिम स्थापित कुनै कम्पनी, उद्योग, फर्म वा यस्तै
प्रकृ तिको निकाय सम्झनु पर्दछ ।
(छ) æऔधोगिक फोहरमैलाÆ भन्नाले औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन हुने
हानिकारकप्रदषि
ु त फोहरमैला सम्झनु पर्छ ।
(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) æकन्टेनरÆ भन्नाले फोहरमैला सक
ं लन गर्ने प्रयोजनको लागि निश्चित स्थानमा
राखिएको फोहरमैला थपु ार्ने भाँडो वा वाल्टिन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै
वस्तु सम्झनपु र्छ ।
(ञ) æनिष्कासनÆ भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट नगरपालिकाले तोके को
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(ट)

(ठ)

(ड)
(ढ)

(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)
(न)

स्थानमा थपु ार्ने वा निकाल्ने कार्य सम्झनपु र्छ ।
æसंकलन के न्द्रÆ भन्नाले घर घरबाट निस्कने फोहरमैला संकलन गरी
निर्धारित समयसम्म राख्न वा थपु ार्न नगरपालिकाले तोके को स्थान सम्झनु
पर्दछ र घरघरमा फोहरमैला सक
ं लन गर्न आउने नगरपालिकाले तोके को
फोहरमैला संकलक वा फोहरमैला संकलन गर्ने साधन समेतलाई जनाउँछ ।
æफोहरमैलाÆ भन्नाले घरे लु फोहरमैला, औधोगिक फोहरमैला, रसायनिक
फोहरमैला, स्वास्थ्य ससं ्थाबाट निस्कने फोहरमैला वा हानिकारक
फोहरमैला सम्झनु पर्दछ र यस शब्दले प्रयोगमा नआउने तथा फालिएका
वस्तु, सडे गलेका वस्तु र वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएका
वस्तुहरु लगायत अनाधिकृ त सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट र
नगरपालिकाको राजपत्रमा सचू ना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोकिदिएको
अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । यस ऐनको अनसु चू ी (१) मा फोहरमैलाको
वर्गिकरण गरिएको छ ।
æप्रशोधनÆ भन्नाले फोहरमैलाको रुप वा गणु मा परिवर्तन गरी अन्य कुनै
उपयोगी वस्तु तयार गर्ने, मल, ग्यास, उर्जा वा अन्य वस्तु उत्पादन गरी
फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सम्झनपु र्दछ ।
æफोहरमैला संकलनÆ भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर
घरबाट संकलन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा रहेको फोहरमैला बढार्ने, थपु ार्ने,
झारपात उखेल्ने तथा अनाधिकृ त रुपमा सार्वजनिक स्थलमा टासिएका
पोष्टर, पम्प्लेट हटाई सक
ं लन गर्ने कार्यलाई सम्झनपु र्दछ ।
æफोहरमैला व्यवस्थापन स्थलÆ भन्नाले फोहरमैला विसर्जन वा प्रशोधन
गर्नका लागि नगरपालिकाले तोके को स्थल सम्झनपु र्दछ ।
æविर्सजनÆ भन्नाले फोहरमैलाको अन्तिम निष्कासन तथा व्यवस्थापन
सम्झनपु र्दछ।
æसामदु ायिक संस्थाÆ भन्नाले नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले समदु ायको
हितको लागि प्रचलित काननू बमोजिम स्थापित र सहभागितामल
ू क
टोलसधु ार संस्था तथा उपभोक्ता समहू र गैरसरकारी संस्था सम्झनपु र्दछ ।
æफोहरमैला सक
ं लन तथा ढुवानी साधनÆ भन्नाले फोहरमैला सक
ं लन
तथा ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने साधन, उपकरण वा औजार
सम्झनपु र्दछ ।
æतोकिएको वा तोकिए बमोजिमÆ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनपु र्दछ ।
æवडा समितिÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाका सबै वडाहरुलाई
जनाइनेछ ।
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परिच्छेद–२
फोहरमैला उत्पादन, सक
ं लन, न्युनिकरण तथा निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था
३. 	फोहरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिको मुख्य जिम्मेवारी रहने: (१) फोहरमैला
व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लान्ट,
वायोग्यास प्लान्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अन्तिम विर्सजन तथा प्रशोधनका
लागि आवश्यक पर्ने पर्वाध
ू ार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने मखु ्य
जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ ।
			
(२) फोहरमैला संकलन के न्द्र वा कुनै स्थानमा फालिएको
वा राखिएकोफोहरमैला वा सरसफाईको सिलसिलामा जम्मा भएको
फोहरमैलाकोआवश्यक प्रबन्ध गर्ने वा कुनै किसिमबाट प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी
नगरपालिकाको हुनेछ ।
			
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि
हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा औधोगिक फोहरमैलाको
प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो
फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनेछ ।
			
(४) कुनै उधोग वा स्वास्थ्य संस्थाले हानिकारक फोहरमैला,
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रसायनिक फोहरमैला तथा औधोगिक फोहरमैला
प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहरमैला तथा अन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिदिन
नगरपालिकालाई अनरु ोध गरे मा वा नगरपालिकाले निर्माण गरे को फोहरमैला स्थल
प्रयोग गर्न माग गरे मा नगरपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवा शलु ्क लिई
फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिदिन वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न दिन
सक्नेछ ।
४. 	फोहरमैलाको उत्पादन कम गर्ने: (१) कुनै ब्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै काम
कारोवार गर्दा उत्पादन हुने फोहरमैला यथासक्य कम गर्नुपर्नेछ ।
			
(२) आफ्नो क्षेत्रभित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहरमैलाको विसर्जन वा
पनु ः प्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहरमैला मात्र निष्कासन गरी फोहरमैलाको
परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक ब्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तब्य हुनेछ ।
५. 	फोहरमैलाको पथ
ृ कीकरण: (१) नगरपालिकाले फोहरमैलालाई जैविक, अजैविक
र अन्य प्रकारमा विभाजनगरी स्रोत छुट्टाउने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिको तोकिदिए बमोजिम
फोहरमैलालाई विभिन्न तहमा छुट्टाई संकलन के न्द्रसम्म पञु ्याउने दायित्व त्यस्तो
फोहरमैला उत्पादन गर्ने ब्यक्ति, संस्था वा निकायको हुनेछ र यसको लागि
नगरपालिकाले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर आदि उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
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६. 	फोहरमैलाको निष्कासन: (१) फोहरमैला निस्कासनको समय, स्थान र तरिका
नगरपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
			
(२) हानिकारक फोहरमैला वा रसायनिक फोहरमैला उत्पादन गर्ने
व्यक्ति, ससं ्था वा निकायले त्यस्तो फोहरमैला तोकिए बमोजिम ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
			
(३) हानिकारक फोहरमैला वा रसायनिक फोहरमैला संकलन
के न्द्रमानिष्कासन गर्न पाइने छै न ।
७.
सक
ं लन के न्द्र र समय तोक्ने: (१) नगरपालिकाको फोहरमैलालाई ब्यवस्थित
रुपमा संकलन गर्नआवश्यकतानसु ार टोलवा वस्तीमा कन्टेनर राख्ने तथा संकलन
के न्द्र र समय तोक्न सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम संकलन के न्द्र तोक्दा सके सम्म टोल वा
बस्तीका सबैलाई पायक पर्ने गरी वातावरणीय रुपले उपयक्त
ु स्थान तोक्नुपर्नेछ ।
८. 	फोहरमैलाको ढुवानी:१) सक
लन
के
न्द्रमा
जम्मा
भएको
फोहरमैलालाई फोहरमैला
ं
ब्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने दायित्व नगरपालिका वा नगरपालिकाले ब्यवस्था
गरे को संस्था वा निकायको हुनेछ ।
			
(२) फोहरमैला ढुवानी गर्दा तोकिए बमोजिमको ढुवानी साधन
प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस्तो साधन तोक्दा तौल, क्षमता, तरिका, सडकको क्षमता तथा
वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव समतेलाई विचार गरी तोक्नुपर्नेछ ।
			
(३) फोहरमैला ढुवानी गर्दा नगरपालिको दफा ५ बमोजिम स्रोतमाछुट्टाई
निष्कासन तथा संकलन गरिएको फोहरमैलाको अलग–अलग ढुवानीगर्नुपर्नेछ ।
९. 	फोहरमैलाको न्युनिकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग: नगरपालिको
फोहरमैला न्युनिकरण, पनु : प्रयोग तथा पनु ः चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न
समन्वयात्मक व्यवस्था मिलाउने छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि
आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद – ३
फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सम्बन्धी व्यवस्था
१०. 	फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल: (१) नगरपालिको आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन भएको
फोहरमैलालाई व्यवस्थापन तथा स्थायी रुपमा विर्सजन गर्नका लागि वातावरण
सम्बन्धी प्रचलित काननू को अधिनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन
स्थल तोक्न सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको
लागि नगरपालिकाको जग्गा नभएमा वा जग्गा भए तापनि फोहरमैला व्यवस्थापन
स्थल तोक्न उपयक्त
ु नभएमा उपयक्त
ु जग्गा भाडामा लिई वा खरिद गरी व्यवस्थापन
स्थल तोक्न सक्नेछ ।
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(३) नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन
स्थल तोक्नका लागि जग्गाको अभाव भएमा उपयक्त
ु जग्गाको छनौट गरी उपलब्ध
गराउनका लागि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार समक्ष अनरु ोध गर्न सक्नेछ ।
			
(४) उपदफा (३) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल उपलब्ध
गराउन माग भई आएमा संघीय सरकाले प्रचलित काननू बमोजिम त्यस्तो जग्गा प्राप्त
गरी नगरपालिकााई उपलब्ध गराउनेछ ।
			
(५) नगरपालिकालेअर्को कुनै एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह
समेतले संयक्त
ु रुपमा एउटै फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न उपयक्त
ु भएमा
त्यस्ता स्थानीय तह बीच आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो स्थललाई सम्बन्धित
स्थानीय तहहरुको लिखित सहमति र सर्तमा संयक्त
ु रुपमा प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था
मिलाउन सक्नेछ ।
			
(६) नगरपालिकाकोफोहरमैला ब्यवस्थापन स्थल सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड अनरुु प गर्नुपर्नेछ ।
			
(७) नगरपालिकालेफोहरमैला व्यवस्थापन स्थल क्षेत्रलाई आवश्यक
परे मा वातावरणीय रुपले सवं ेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
			
(८) नगरपालिकाले उपदफा (७) बमोजिमको क्षेत्रमा पशपु न्छी,
जिवजन्तु तथा मानवको अनाधिकृ त प्रयोगलाई रोक लगाउने, माटो, ढुंगा, गिट्टी र
बालवु ा निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउनक
ु ो साथै वातारण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको
उचित ब्यवस्थापनका लागि उचित निर्देशन तथा निर्देशिका जारी गरी लागु गर्न
सक्नेछ ।
परिच्छेद – ४
फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सल
ं ग्नता
११. अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन बमोजिम नगरपालिको अनमु ति नलिई
कसैले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न वा गराउन सक्नेछै न ।
			
(२) फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संस्था
वा निकायले देहायको विवरण खल
ु ाई अनमु तिको लागि नगरपालिकामा निवेदन
दिनपु र्नेछ ।
(क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना
(ख) फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको
विवरण
(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण ।
			
(३) नगरपालिकाले उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर
आवश्यक निर्णय गरी अनमु ति दिन सक्नेछ ।
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(४) फोहरमैला व्यवस्थापन, प्रशोधन, पनु : चक्रीय प्रयोग र विसर्जनमा
आवश्यक पर्ने प्रविधि स्वदेशमा उपलब्ध हुने अवस्था नदेखिएमा त्यस्तो प्रविधि
उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै विदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायलाई सम्झौतामा
उल्लेखित अवधि भित्र त्यस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी सघं ीय सरकारको स्वीकृ ति
लिई नगरपालिकाको उपदफा (३) बमोजिम अनमु ति पत्र दिन सक्नेछ ।
			
(५) अनमु ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१२.	निजी क्षेत्रबाट फोहरमैला ब्यवस्थापनको कार्य गराउन सकिने: (१)
नगरपालिकाको आवश्यकता अनसु ार दफा ११ बमोजिम अनमु ति प्राप्त निजीक्षेत्रका
कम्पनी वा सामदु ायिक क्षेत्रबाट दफा १३ बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई वा पर्वाध
ू ार
संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी काननू को आवश्यक
प्रकृ या अबलम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रकोफोहरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा निजी क्षेत्रका
कम्पनीको हकमा देहायका सवै वा कुनै र सामदु ायिक वा गैर सरकारी संघसंस्थाका
हकमा देहायका कुनै काम गराउन सकिने छ ।
(क) फोहरमैला न्युनिकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि,
(ख) फोहरमैला संकलन,
(ग) फोहरमैला ढुवानी,
(घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पनु : प्रयोग, पनु : चक्रीय प्रयोग वा प्रशोधन,
(ङ) फोहरमैला विसर्जन र
(च) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै काम ।
१३. प्रतिस्पर्धा गराई फोहरमैला ब्यवस्थापनको जिम्मा दिने: (१) नगरपालिकाको
दफा १२ बमोजिम निजी क्षेत्र वा सामदु ायिक संस्थाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन
गराउँदा तोकिएको विधि बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई छनौट पश्चात व्यवस्थापन गर्ने
जिम्मा दिनपु र्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम छनौट गर्दा देहायका आधारमा गर्नुपर्नेछ ।
क) नगरपालिकालाई बझु ाउन कबल
ू गरे को रकम ।
ख) फोहरमैलाबाट उर्जा शक्ति वा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता,पँजू ी,
प्रविधि र जनशक्तिको स्थिति ।
ग)
आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता
घ) व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने प्रविधिको दिगोपन र वातावरणीय
प्रभावन्यूनिकरण ।
ङ) व्यवस्थापन करार गर्ने भए प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापन शलु ्क ।
च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन, पनु ः प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भए
नगरपालिकालाई बझु ाउन मञ्जुर गरिएको रोयल्टी ।
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(३) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित काननू
बमोजिमहुनेछ ।
			
(४) यस दफा बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको
कम्पनी/ससं ्था वा निकायले नगरपालिकासँग गरे को सम्झौताको अधीनमारही दफा
१६ बमोजिमको शलु ्क उठाउन सक्ने छ ।
			
(५) फोहरमैला ब्यवस्थापनमा निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको
सल
ग्नतासम्बन्धी
अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
ं
१४. 	फोहरमैला ब्यवस्थापन स्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन
सकिने:
			
(१) निजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला
व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल वा अन्य संयन्त्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्न
स्वीकृ ति माग गरे मा वातावरण तथा अन्य प्रचलित काननू को अधीनमा रही त्यस्तो
संयन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले स्वीकृ ति दिन सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम निजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन
सयन्
त्रको
निर्माण
तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणीय मापदण्ड अनरुु प भए नभएको
ं
अनगु मन नगरपालिकाले गर्नेछ ।
			
(३) यसरी अनगु मन गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनरुु प नभए समयावधी
तोकी मापदण्ड अनरुु प गर्न लगाउने र तोकिएको समयावधि भित्र मापदण्डको पालना
नगरे त्यस्ता ब्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई दिएको स्वीकृ ति नगरपालिकाले रद्द गर्न
सक्नेछ ।
१५. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने: (१)
स्थानीय तहले प्रचलित काननू को अधिनमा रही निजी क्षेत्र, सामदु ायिक एवं गैर
सरकारी सघं ससं ्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्नेछ ।
			
२) सामदु ायिक वा गैर सरकारी संघ संस्थासँगको साझेदारीमा काम
गर्दा फोहरमैला न्युनिकरणको लागि जनचेतना अभिवृद्धि, फोहरमैला संकलन,
ढुवानी, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको वन्द पश्चातको व्यवस्थापन, उद्यान निर्माण र
सौन्दर्यीकरण जस्ता कार्य मात्र गर्न गराउन सकिने छ ।

१६.

परिच्छेद – ५
फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था
सेवा शुल्क उठाउन सक्ने: १) नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गरे वापत
सम्बन्धित ब्यक्ति, संस्था वा निकायबाट तोकिए बमोजिमको सेवा शलु ्क उठाउन
सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम शलु ्कको निर्धारण फोहरमैलाको परिमाण,
तौल तथा प्रकृ ति र तोकिएका अन्य आधारमा गरिने छ ।
			
(३) यस दफा बमोजिम निर्धारण गरिएको शलु ्क नगरपालिका आफै ले
वा नगरपालिकाले तोके को ससं ्था वा निकाय मार्फ त समेत उठाउन सकिने छ ।
			
(४) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १३
बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको ब्यक्ति, संस्था वा निकायले
नगरपालिकासँग भएको सहमति वा सम्झौताको आधारमा फोहरमैला ब्यवस्थापन
गरे वापत सम्बन्धित ब्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शलु ्क उठाउन सक्नेछ ।
			
(५) यस दफा बमोजिम शलु ्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैला
व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संकलन गराउँदा प्राप्त हुने आम्दानी नगरपालिकाले एउटा
छुट्टै शीर्षकमा राखी उक्त रकम फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण, सचेतना
कार्यक्रम तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
१७. सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्ने: (१) नगरपालिकाले दफा १६ बमोजिम सेवा
शलु ्क नबझु ाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला सम्बन्धी सेवा निलम्बन वा अन्त्य गर्न
सक्नेछ ।
			
(२) फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न दफा १३ बमोजिम जिम्मेवारी पाएको
ब्यक्ति, संस्था वा निकायले दफा १६ को उपदफा (४) बमोजिमको सेवा शलु ्क
नबझु ाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा निलम्बनवा अन्त्य
गर्न सक्नेछ । यसरी सेवा निलम्वन वा अन्त्य गरिएमा नगरपालिकालाई जानकारी
दिनपु र्नेछ ।
			
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सेवाको निलम्बन वा अन्त्य गरिएको
अवस्थामा आफ्नो घरबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाको ब्यवस्थापन सम्बन्धित ब्यक्ति,
घरधनी, ससं ्था वा निकायले आफैं ले गर्नुपर्नेछ ।
			
(४) सेवाग्राहीले दफा १६ बमोजिम बझु ाउनु पर्ने सेवा शलु ्क बझु ाएमा
निजलाई पनु ः सेवा प्रदान गरिनेछ ।
परिच्छेद – ६
प्रदुषण नियन्त्रण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
१८. प्रदुषण नियन्त्रण: (१) आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट संकलित फोहरमैलाबाट सो क्षेत्रमा
पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई यथासक्य कम गरी प्रदषु ण रहित ढंगले
व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हुनेछ ।
			
(२) नगरपालिकाले संकलित फोहरमैला निष्कासन तथा व्यवस्थापन
गर्दा तोकिएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।
१९.	फोहरमैला व्यवस्थापनको अनुगमन: १) नगरपालिकालेफोहरमैला व्यवस्थापन
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तथा निष्कासन कार्यको नियमित अनगु मन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनगु मन गर्दा नगरपालिकाले आवश्यक
कार्य योजना बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
			
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनगु मनमा खटिने व्यक्तिले अनगु मन पश्चात
सोको प्रतिवेदन नगरपालिकासमक्ष दिनपु र्नेछ ।
			
(४) प्राप्त प्रतिवेदनमा औल्याइएका विषयहरुको सधु ार तथा
कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनपु र्नेछ ।
			
(५) नगरपालिकाले यस दफा बमोजिम अनगु मन गर्ने कार्यका लागि
प्राविधिक सहितको छुट्टै वडा स्तरीय र नगर स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यादेश
तोकिए बमोजिम दिन सक्नेछ ।
२०. 	फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास
तथा वातावरण सरं क्षण सम्बन्धी व्यवस्था: १) नगरपालिकालेफोहरमैला
व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास तथा
वातावरणीय संरक्षणको गरुु योजना बनाई सो योजना कार्यान्वयनको लागि विभिन्न
कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।
			
(२) नगरपालिकाले मल
ु त: देहायका क्षेत्रमा स्थानीय समदु ायको
सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,
क) सडक, विद्तयु , खानेपानी तथा ढल, सरसफाई र वातावरण संरक्षण ।
ख) 	विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र सञ्चालन ।
ग) 	प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक रुपले पिछडिएका विपन्न वर्गको
उत्थान तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम ।
परिच्छेद – ७
फोहरमैला व्यवस्थापन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था
२१. 	फोहरमैला व्यवस्थापन बोर्डको गठन: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा
अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्धारण रअन्य आवश्यक कार्यहरुका लागि नगरपालिकामा
एक फोहरमैला व्यवस्थापन बोर्ड रहनेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् ।
क) नगरपालिका प्रमख
ु – अध्यक्ष
ख) 	प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त – सदस्य
ग)
कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट नगरकार्यपालिकाले मनोनित गरे को
सदस्य – सदस्य
घ) स्थानीय व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमल
ू क संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु मध्ये
नगरकार्यपालिकाले मनोनित गरे का १ जना– सदस्य
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ङ)

नगर कार्यपालिकाले मनोनित गरे को फोहरमैला बिसर्जन क्षेत्रमा बसोवास
गर्ने व्यक्तिहरु मध्येवाट एक जना – सदस्य
च) 	योजना तथा शहरी विकास शाखा प्रमख
ु – सदस्य
छ) फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण शाखा प्रमख
ु –सदस्य सचिव
			
(३) फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा
आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
			
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको
हुनेछ ।
२२.	बोर्डको काम कर्तब्य र अधिकार: (१) बोर्डको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ ।
(क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गरी स्वीकृ तिका
लागि नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।
(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यसँग सम्वद्ध निकायहरु बीच समन्वयको लागि
नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
(ग) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिको शलु ्क निर्धारण गर्दा
आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।
(घ) फोहरमैला एकीकृ त रुपमा ब्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालेकुनै लगानी
गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो लगानी गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्ने ।
(ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कुनै अवरोध उत्पन्न भएमा
सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी समाधान खोज्ने ।
(च) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने ।
२३. 	बोर्डको बैठक सम्बन्धी ब्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक २ महिनामा कम्तीमा १
पटक बोर्डका अध्यक्षले तोके को मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
			
(२) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले गर्नेछ ।
			
(३) सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित
भएमा बैठकको लागि गणपरू क संख्या मानिनेछ ।
			
(४) बैठकको निर्णय सामान्यतः सहमतिमा गरिनेछ । सहमति हुन
नसके मा बहुमतको आधारमा हुने छ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने
ब्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछन् ।
			
(५) बोर्डले आवश्यक देखमे ा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै
विज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
			
(६) बोर्डको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछन् ।
			
(७) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधी बोर्ड आफै ले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
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२४.

परिच्छेद – ८
कसरू र दण्ड सजाय
कसरू : (१) कोही कसैले देहायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोजिम कसरू गरे को
मानिनेछ,
(क) नगरपालिकाले तोकि दिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला
निष्कासन गर्ने,
(ख) कन्टेनर वा फोहरमैला संकलन के न्द्रमा राखिएको फोहरमैला अनाधिकृ त
तवरले प्रयोग गर्ने,
(ग) फोहरमैला संकलन के न्द्रमा राखिएको कन्टेनर तोडफोड गर्ने, क्षति पर्या
ु उने,
राखिएको स्थलबाट हटाउने वा संकलन के न्द्रमा कुनै नोक्सानी पञु ्याउने,
(घ) 	यस ऐन बमोजिम अनमु ति नलिई फोहरमैला ब्यवस्थापनको कार्य
गर्ने,फोहोरमैला जलाउने ।
(ङ) 	यस ऐन बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरिएको अनमु ति
पत्रमा उल्लेखित शर्तहरु उल्लंघन गर्ने,
(च) फोहरमैला संकलन के न्द्र, कन्टेनर वा फोहरमैला थपु ार्ने ठाउँमा कुनै
किसिमको हानिकारक पदार्थ फाल्ने, राख्ने वा थपु ार्ने,
(छ) घर, कम्पाउन्ड वा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा
जथाभावी राख्ने, फाल्ने वा थपु ार्ने
(ज) फोहरबाट निस्के को दषि
ु त पानी वा ढल चहु ाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा
वा सार्वजनिक स्थल प्रदषि
ु त गराउने,
(झ) नगरपालिकाले तोके को स्थान बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने
गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक
फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थपु ार्ने वा निष्कासन गर्ने,
(ञ) रसायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य
फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने वा निष्कासन गर्ने,
(ट) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध
सिर्जना गर्ने,
(ठ) फोहरमैला सक
ं लन, ढुवानी तथा अन्तिम निष्कासन स्थलमा अवरोध, बन्द,
घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने,
(ड) स्रोतमै फोहरमैला पृथकीकरण नगरी दफा ५ को विपरीत फोहरमैला मिसाएर
निष्कासन गर्ने,
(ढ) मरे को वा मारे को पशपु ंक्षी र सो को लादी, प्वाँख, हड्डी तथा माछाको
कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा
थपु ार्ने ।
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२५.

सजाय: (१) दफा २४ को खण्ड (क) बमोजिम कसरू गर्ने ब्यक्तिलाई नगरपालिकाले
पहिलो पटक भए ५ हजारसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसरु गरे मा ५ हजारदेखि
१० हजारसम्म, तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको लागि १५
हजारका दरले जरिवाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असल
ु
उपर गर्न सक्नेछ ।
			
(२) दफा २४ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
५ सयदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
			
(३) दफा २४ को खण्ड (ग) बमोजिम कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
१५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरी कन्टेनर वा संकलन के न्द्र व्यवस्थापन
गर्न लाग्ने खर्च असल
ु उपर गर्न सक्नेछ ।
			
(४) दफा २४ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई १५
हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरी अनमु ति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक
लगाउनेछ ।
			
(५) दफा २४ को खण्ड (च) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
			
(६) दफा २४ को खण्ड (छ), (ज) र (ढ) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई
नगरपालिकाले ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
			
(७) दफा २४ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
३ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
			
(८) दफा २४ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । सोही कसरू पनु : गरे मा पहिलो
पटक गरे को जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरी प्रचलित काननू बमोजिम अनमु ति रद्द
गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ ।
			
(९) दफा २४ को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई प्रचलित
काननू बमोजिम दण्ड र जरिवाना गर्न सकिने छ ।
			
(१०) दफा २४ को खण्ड (ड) बमोजिमको कसरू गर्नेलाई नगरपालिकाले
प्रत्येक पटक ५ सय रुपैया जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२६. सेवा सविध
ु ा रोक्का गर्न सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम तोकिएको सेवा शलु ्क
नबझु ाउने वा बझु ाउन अटेर गर्ने ब्यक्तिलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने कुनै पनि
सेवा सवु िधाको अतिरिक्त विद्तयु तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गरिदिन तथा निजको
नामको घरजग्गा विक्री रोक्का गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन
सक्नेछ । तर यसरी लेखि पठाउनु अघि सम्बन्धित ब्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा लिखित
जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखि आएमा त्यस्तो सेवा सवु िधा रोक्नु
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२७.

सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुनेछ ।
पुनरावेदन दिन सक्ने: दफा २५ बमोजिम गरे को सजायको आदेश उपर चित्त नवझु ्ने
पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा
पनु रावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ९
विविध
२८. स्वास्थ्य ससं ्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन: (१) स्वास्थ्य संस्था स्थापना
गर्नका लागि प्रचलित काननू बमोजिम अनमु ति दिने निकायले अनमु ति दिनु पर्वू
फोहरमैलाको समचि
ु त व्यवस्थापनको सनिश्
ु चितता गरे र मात्र अनमु ति दिनपु र्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनमु ति दिदा स्वास्थ्य ससं ्थाले फोहरमैला
व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने विशेष सर्त वा कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत
तोकिदिन सक्नेछ ।
			
(३) रामेछाप नगरपालिका भित्र सचं ालनमा रहेका सरकारी, सामदु ायिक,
अर्ध सरकारी निजी, अस्पताल तथा क्लिनिकहरु लगायतका संस्थाहरुसँग
नगरपालिकाले साझेदारी गरी स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहर प्रशोधन तथा भण्डारण
के न्द्र तोकिए बमोजिम संचालन गर्न सकिने छ ।
२९. रासायनिक विषादी सम्बन्धी ब्यवस्था: (१) रासायनिक विषादीको आयात गर्दा
तोकिए बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही गर्नुपर्ने छ ।
			
(२) समयावधि सकिएको रासायनिक विषादी तोकिएको मापदण्डको
अधीनमा रही नष्ट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाको हुनेछ ।
३०. 	फोहरमैला व्यवस्थापन कोषः (१) नगरपालिकामा एक फोहरमैला व्यवस्थापन
कोष रहने छ र उक्त कोषमा देहायका रकमहरु जम्मा गरिने छ ।
(क) दफा १६ वमोजिम प्राप्त हुने सेवा शलु ्क वापतको रकम,
(ख) दफा १३ वमोजिम प्राप्त हुने शलु ्क रकम र रोयल्टी वापतको रकम,
(ग) दफा २५ वमोजिम जरिवाना वापत प्राप्त हुने रकम,
(घ) सघं ीय वा प्रादेशिक सरकारवाट फोहरमैला व्यवबस्थापनका लागि प्राप्तहुने
अनदु ान रकम,
(ङ) नगरपालिकाले निर्णय गरी उक्त कोषमा राख्ने रकम,
(च) अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सघं ससं ्था वा निकायवाट फोहरमैलाव्यवस्थापनका
लागि प्राप्त हुने अनदु ान र सहयोग रकम,
(छ) खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम,
(ज) अन्य कुनै श्रोत वाट प्राप्त हुने रकम ।
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(२) यस दफा वमोजिम कोषको रकम खर्च गर्दा नगरपालिकाले
आवश्यक कार्यक्रम वनाई फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।
			
(३) यस कोषको लेखा, खर्च प्रक्रिया र लेखापरीक्षण सम्वन्धी व्यवस्था
नगरपालिकाको अन्य कोष सरह हुनेछ ।
			
(४) कोषको खाता संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१.	फोहरमैला व्यवस्थापनमा सल
ं ग्न सामुदायिक ससं ्थाको अभिलेख राख्ने:
(१) नगरपालिको आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने सामदु ायिक
संस्थाहरुको अद्यावधिक विवरण राख्न सक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने विवरणमा त्यस्ता संस्थाले काम
गरिरहेको क्षेत्र र प्रकृ ति, जनशक्ति, आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत तथा अन्य आवश्यक
विवरण समेत उल्लेख गर्न सकिनेछ ।
३२. स्वीकृति लिनुपर्ने: नगरपालिको कुनै विदेशी ब्यक्ति, सघं ससं ्था वा दातृ निकायबाट
सहयोग लिई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रदेश ÷
संघीय सरकारको पर्वू स्वीकृ ति लिई गराउनु पर्नेछ ।
३३. पुरस्कार दिन सकिने : (१) फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि नवीनतम अवधारणाको
विकास गर्ने, त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा
योगदान गर्ने ब्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिको सम्मान स्वरुप उपयक्त
ु परु स्कार दिन
सक्नेछ ।
			
(२) यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थपु ार्ने वा
फाल्ने ब्यक्तिको बारे मा प्रमाण सहित उजरु ी दिने ब्यक्तिलाई नगरपालिको सम्मान एवं
नगद परु स्कार समेत दिन सक्नेछ ।
३४.	नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले
आवश्यक नियम बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
३५. मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने: यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको
अधिनमा रही नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि वेग्ला वेग्लै मापदण्ड
तथा निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।
३६. अधिकार प्रत्योजनः यस ऐन बमोजिमका नीतिगत बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बाहेकका
बिषयमा तोकिए बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।
३७. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: फोहरमैला सम्बन्धी विषयमा फोहरमैला व्यवस्थापन
ऐन, २०६८ मा लेखिएको विषयमा सोही ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख भएका
कुराहरुमा यसै बमोजिम हुनेछ ।
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साधारण फोहरमैला
अजैविक फोहर
प्लाष्टिकका
सामान, कार्ड
वोर्ड, पेपर,
प्याके जिङ पेपर,
शिसा, मेटल,
जत्ता
ु , चप्पल,
परु ानो कपडा
अन्य
निर्माणजन्य
फोहरमैला, पशु
तथा पंक्षी
जन्य फोहर
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हानिकारक फोहरमैला
स्वास्थ्य ससं ्थाजन्य फोहर
ओद्यौगीक फोहर
म्याद नागेका औषधिहरु, सिरिन्ज,
के मिकलहरु,विषालु
निडिल, धारिला
ग्यास, खरानी, हेवि
हतियार एवं
मेटल, मर्क री, लिड,
औजारहरु,
रंग, विषादीहरु,
पन्जा/माक्स,
के मिकल
काटिएका शरिरका अगं हरु, रगतका
फटिलाईजर,
पोका, ब्यान्डेज
पोलिस

उपरोक्त बमोजिम बाहेकका फोहरहरुको वर्गिकरण नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

जैविक फोहर
भान्साको फोहर,
बचेको खाना,
कागज, तरकारी
तथा फलफुलका
बोक्रा/विगा, पात
पतिंगर, झारपात,
धल
ु ो/कसिंगर

अनुसच
ु ी१
फोहरमैलाको बर्गिकरण

/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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-r_
-5_
-h_
-em_
-`_

-6_
-7_
-8_
-9_
-0f_

-t_

k|zf;sLo clws[tsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|d'v / k|d'vsf] xsdf
gu/sfo{kflnsf ;D´g'k5{ .
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{ .
æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo
clws[tnfO{ ;D´g'k5{ .
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 .
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 .
ætfn's sfof{noÆ eGgfn] j8fsfof{no tyf laifout sfof{nosf]
xsdf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no ;D´g'k5{ .
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{ .
ægu/kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsf ;Demg'k5{ .
æk|b]z ;l~rt sf]ifÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @)$ adf]lhdsf]
;l~rt sf]if ;D´g'k5{ .
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 .
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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-d_
-o_
-/_
-n_

-j_
-z_

-if_

#=

/ afFsL /sd ;d]t v'nfOPsf] k|flKt / e'QmfgL ljj/0f / ;f];Fu
;DjlGwt n]vf, l6Kk0fL / v'nf;f ;d]tnfO{ hgfpF5 .
æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;D´g'k5{ .
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{ .
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 .
æsfo{kflnsfÆ eGgfn] /fd]5fk gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsf
;Demg'k5{ .
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{ .
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\of\ }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

66

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 पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०७६

नगरसभाबाट स्वीकृ त मितिः२०७६।०९।२८

प्रस्तावना:
नगरको अर्थतन्त्रको महत्वपरू ्ण स्थान ओगटेको पशपु ालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र
विकसित तलु ्याउन र मानव समदु ायको पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत
पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्रीको स्वस्थरुपमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी
तथा पैठारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले, नेपालको सवं िधानको धारा २२६
र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम रामेछाप नगरपालिकाको
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१.
सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नामæ रामेछाप नगरपालिकाको
पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन-२०७६Æ रहेको छ।
			
(२) यो ऐन तरुु न्त लागू हुनेछ।
२.
परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –
(क) æपशुÆ भन्नाले जनु सक
ु ै प्रकारका पाल्तु वा जंगली जनावर सम्झनपु र्छ र सो
शब्दले पक्षी
र
माछालाई
समेत जनाउँछ ।
ं
(ख) æपशुजन्यपदार्थÆ भन्नाले पशक
ु ो मास,ु रगत, बोसो, पित्त, दधू , फूल, हाड,
छाला, सि·, खरु , प्वाँख, ऊन,भतु ्ला, रौं, भरण,
ू ् वीर्य, ग्रन्थी, मल, मत्रु वा सो
बाट बनाइएको अप्रशोधित वस्तु सम्झनपु र्छ।
(ग) æपशु उत्पादन सामग्रीÆ भन्नाले पशु स्वास्थ्यमा, कृ त्रिम गर्भाधानमा वा
जैविक पदार्थ उत्पादनमा उपयोग हुने प्रशोधित वा अप्रशोधित सामग्री
सम्झनपु र्छ ।
(घ) æजैविकपदार्थ (वायोलोजिकल्स)Æ भन्नाले पशु विकास वा पशु
स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिने जीवाणु वा विषाणयु क्त
ु औषधी, खोप वा
जैविक रसायन सम्झनपु र्छ ।
(ङ) æक्वारेन्टाइन चेकपोष्टÆ भन्नाले नेपाल सरकारले दफा३ बमोजिम
स्थापना गरे को पशकु ्वारे न्टाइन चेकपोष्ट सम्झनपु र्छ ।
(च) æक्वारेन्टाइनÆ भन्नाले कुनै पश,ु पशु जन्यपदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा
कुनै रोग लागेको छ छै न भन्ने कुरा यकिन गर्न पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशु
उत्पादन सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा तोकिएको अवधिभर परीक्षणको
लागि एकै साथ वा छुट्टाछुट्टैराख्ने काम सम्झनपु र्छ ।
(छ) æक्वारेन्टाइन अधिकृतÆ भन्नाले दफा ५ बमोजिम नियक्ु ति गरिएको
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(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)

क्वारे न्टाइन अधिकृ त सम्झनपु र्छ ।
æक्वारेन्टाइनस्थलÆभन्नाले पश,ु पशजु न्य पदार्थ वा पशु उत्पादन
सामग्रीलाई परीक्षणको लागि क्वारे न्टाइनमा राखिने ठाउँ सम्झनपु र्छ ।
æसक्रा
ं मक रोगÆ भन्नाले अनसु चू ीमा उल्लिखित रोगहरु र नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सचू ना प्रकाशन गरी तोके का अन्यरोगहरुलाई समेत
जनाउँछ ।
æविभागÆ भन्नाले सघं ीय सरकार, पशसु ेवा विभाग सम्झनपु र्छ ।
æकार्यालय प्रमुखÆ भन्नाले रामेछाप नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय
अधिकृ त सम्झनपु र्छ ।
æभेटेनरीनिरीक्षकÆभन्नाले दफा २५ बमोजिम नियक्ु ति गरिएको वा
तोकिएको अधिकृ त सम्झनपु र्छ ।
æपैठारीकर्ताÆ भन्नाले नेपाल बाहिरबाट पश,ु पशु जन्यपदार्थ वा पशु
उत्पादन सामग्री पैठारी गर्ने व्यक्ति सम्झनपु र्छ ।
æनिकासीकर्ताÆ भन्नाले नेपाल अधिराज्यबाट पश,ु पशजु न्य पदार्थ वा
पशु उत्पादन सामग्री निकासी गर्ने व्यक्ति सम्झनपु र्छ ।
æतोकिएकोÆ वा æतोकिएबमोजिमÆ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनपु र्छ ।

परिच्छेद–२
पशुक्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्था
३.
क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको स्थापना: क्वारे न्टाइन चेकपोष्ट स्थापना संघीय वा
प्रादेशिक सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४.
क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्नसक्ने: तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५.
क्वारेन्टाइन अधिकृतको नियुक्ति : तोकिए बमोजिम हुनेछ।
६.
क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने: तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७.
प्रमाणपत्र दिनुपर्ने: तोकिए बमोजिमको ढाँचामा क्वारे न्टाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।
८. 	निकासी वा पैठारी गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्त: निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले पश,ु
पशजु न्य पदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री निकासी वा पैठारी गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्त
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
९.
क्वारेन्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर मात्र पैठारी गर्नुपर्ने: पैठारीकर्ताले पश,ु
पशजु न्य पदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री पैठारी गर्दा क्वारे न्टाइन चेकपोष्टको बाटो भएर
गर्नुपर्नेछ ।
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१०.
११.

१२.
१३.
१४.
१५.

पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने: संघीय वा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय
सरकारले तोके को रोगहरु भएको पश,ु पशजु न्य पदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री पैठारी
गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
प्रवेश गर्न रोक लगाउन सक्ने: देहायका अवस्थामा क्वारे न्टाइन अधिकृ तले पैठारी
गरिएका पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीको प्रवेशमा रोक लगाउन
सक्नेछ :–
(क) पैठारी गरिएका पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री जनु ठाउँबाट
ल्याएको हो सो ठाउँमा संक्रामक रोगको प्रकोप भएको सचू ना प्राप्त भएमा,
(ख) पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्रीमा
तोकिए बमोजिम संक्रामक रोग नभएको प्रमाणपत्र र स्वस्थता सम्बन्धी
प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराएमा,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भएता पनि के ही पशहु रु
संक्रामक रोग लागि मरे को पाइएमा,
(घ) पैठारी गरिएको पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री ल्याउनको
निमित्त प्रयोग गरिएको सवारी साधनमा सक्रा
ं मक रोगको लसपस भएको
पाइएमा ।
आदेश दिन सक्ने : काननु बमोजिम तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
लिलाम गर्न सकिने : काननु बमोजिम हुनेछ ।
हटाउने वा नष्टगर्ने : काननु बमोजिम हुनेछ ।
पशुहरुको ओसारपसार सम्बन्धी व्यवस्था : तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ३
पशु नसल सध
ु ार सम्बन्धी व्यवस्था
१६. सच
ू ना जारी गर्नसक्ने : (१) रामेछाप नगरपालिका भित्र रहेका कुनैजातका
पशक
ु ो वंश लोप हुनबाट बचाउन वा तिनीहरुको नसल सधु ार गर्ने दृष्टिले नेपाल
अधिराज्यको कुनैक्षेत्रमा सोही सचू नामा तोके को जातको भाले जातको पशबु ाहेक
अन्य भालेजातको पशु खसीपारी राख्नुपर्ने गरी सचू ना जारी गर्नसक्नेछ।
			
तर परम्परा देखि चलि आएको पजू ाआजा वा धार्मिक अनष्ठा
ु नका लागि
नभई नहुने खसी नपारे को भाले पशु पाल्नुपर्ने भएमा त्यस्तो पशल
ु ाई गर्भाधान गराउन
नसक्ने गरीअलग्गै राख्न उपदफा (१) मा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पऱु ्याएको
मानिनेछैन।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जातबाहेक अन्य भाले जातको
पशपु ालेको पाइएमा कार्यालय प्रमख
ु ले सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो भाले पशल
ु ाई
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तत्कालै खसी पार्ने आदेश दिनसक्नेछ ।
परिच्छेद–४
उद्योग स्थापना तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी व्यवस्था
१७. उद्योग स्थापना गर्न सिफारिशपत्र लिनुपर्ने: जैविकपदार्थ, चल्ला, माछाका भरू ा
उत्पादनगर्ने ह्याचरी वा पशदु ाना वा मासु प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न चाहने
व्यक्ति वा फार्मले नगरपालिकाबाट तोकिएको दस्तुर तिरी सिफारिसपत्र लिनपु र्नेछ ।
१८. 	निकासी वा पैठारी गर्न सिफारिश लिनुपर्ने: जैविक पदार्थ, चल्ला वा माछाका
भरू ा वा पशु दाना निकासी वा पैठारी गर्न चाहने व्यक्ति वा फार्मले नगरपालिकाबाट
तोकिएको दस्तुर तिरी सिफारिश पत्र लिनपु र्नेछ।
१९. अनुमति पत्र लिनुपर्ने: (१) जैविकपदार्थ, चल्ला, माछाका भरू ा बिक्री वितरण वा
मासु प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्ति वा फार्मले नगरपालिकाबाट तोकिएको दस्तुर तिरी
अनमु तिपत्र लिनपु र्नेछ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वितरण गरिने जैविकपदार्थ, चल्ला,
माछाका भरू ा वा मासु प्रशोधनको गणु स्तर तथा मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद–५
दण्ड सजाय र पुनरावेदन
२०. दण्डसजाय : (१) दफा ९ को उल्लघनं गरी पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन
सामग्री पैठारी गर्नेव्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यसरी
पैठारी गरिएका पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोग भएको
पाइएमा दोब्बर जरिबाना हुनेछ ।
			
(२) दफा १० को उल्लघनं गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँ सम्म
जरिवाना हुनेछ ।
			
(३) दफा१२कोउ पदफा (१) बमोजिम दिइएको आदेश पालन नगर्ने
व्यक्तिलाई पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
			
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेखिए देखि बाहेक यो ऐन वा यस
ऐन अन्तरगत बनेको नियमावलीको उल्लघनं गर्ने व्यक्तिलाई कसरू को मात्रा हेरी
पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
२१. मुद्दाको तहकिकात र दायरी :काननु अनसु ार हुनेछ ।
२२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) दफा ९ अन्तर्गतको मद्ु दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमख
ु
जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
			
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन अन्तरगतको मद्ु दाहेर्ने
अधिकार कार्यालय प्रमख
ु लाई हुनेछ ।
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२३.
२४.

नेपाल सरकार वादी हुने :यस ऐन अन्तर्गतको मद्ु दा सरकारवादी हुनेछ ।
पुनरावेदन : दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले गरे को निर्णय
उपर चित्तनबझु ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र पनु रावेदन अदालत समक्ष र उपदफा (२)
बमोजिमको अधिकारीले गरे को निर्णय उपर चित्तनबझु ्ने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम
पनु रावेदन गर्नसक्नेछ ।

परिच्छेद – ६
विविध
२५. 	भेटेनरी निरीक्षकको नियुक्ति : (१) संघीय काननु वा प्रादेशिक काननु मा तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियक्ु ति हुने भेटेनरी निरीक्षकहरुको काम,
कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
२६. अधिकार प्रत्यायोजन :तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
२७. पशु प्रति निर्दयी व्यवहार गर्न रोक लगाउन सक्ने :पशु प्रति हुने निर्दयी व्यवहार
रोक्नको लागि नगरकार्यपालिकाले एउटा समिति गठन गर्नसक्नेछ र त्यस्तो समितिको
काम, कर्तव्य र अधिकार सोही नगरकार्यपालिकाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
२८. जाँचबुझ गर्नसक्ने : (१) कार्यालय प्रमख
ु लाई कुनैपश,ु पशजु न्यपदार्थ वा
पशउु त्पादन सामग्रीमा संक्रामक रोक लागेको छ भन्ने शक
ं ा लागेमा त्यस्तो पश,ु
पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री रहेको जनु सक
ु ै स्थानमा प्रवेश गरी जाँचबझु
गर्नसक्नेछ ।
			
(२) उपदफा (१) बमोजिम पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन
सामग्रीको जाँचबझु गर्दा दफा १० बमोजिम नगरपालिकाले तोके का रोगहरु लागेको
पाइएमा कार्यालय प्रमख
उत्पादन
ु ले त्यस्तो पश,ु पशजु न्य पदार्थ वा पशु
सामग्रीलाई हटाउन वा नष्टगर्न आदेश दिनेछ ।
			
(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित धनीले पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा
पशउु त्पादन सामग्री नहटाएमा वा नष्ट नगरे मा शाखा प्रमख
ु आफैं ले त्यस्तो पश,ु
पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादनसामग्री हटाउन वा नष्ट गर्नसक्नेछ ।
			
(४) उपदफा (३) बमोजिम पश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री
हटाउँदा वा नष्टगर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असल
ू
उपर गरिनेछ ।
२९. नष्टगर्ने कार्यविधी: यस ऐन बमोजिम मृतपश,ु पशजु न्यपदार्थ वा पशउु त्पादन सामग्री
नष्टगर्ने कार्यविधी तोकिबमोजिम हुनेछ ।
३०.	बाधा नहुने: यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै प्रशोधित
पशजु न्य पदार्थमा संक्रामक रोग	लागेको आशक
ं ा भएमा त्यस्तो प्रशोधित
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पशजु न्य पदार्थलाई क्वारे न्टाइनमा राखी परीक्षण गर्न बाधा पऱु ्याएको मानिनेछैन ।
अनुसच
ू ीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने अधिकार: रामेछाप नगरकार्यपालिकाले
अनसु चू ीमा आवश्यकतानसु ार हेरफे र तथा थपघट गर्नसक्नेछ ।
३२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र
अरुमा प्रचलित काननू बमोजिम हुनेछ ।
३३. 	नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि रामेछाप
नगरकार्यपालिकाले नियम हरु बनाउ नसक्नेछ ।
३४. संघीय र प्रादेशिक ऐन बमोजिम हुनेः यो ऐन संघीय ऐन तथा प्रादेशिक ऐन संग
बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सोही ऐन बमोजिम हुनेछ ।
३१.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.

अनुसच
ू ी
(दफा २ को खण्ड (झ) सगं सम्बन्धित)
ए ०१० फूट एण्ड माउथ डिजिज् (एफ.एम.डी.)
ए ०११ एफ.एम.डी. भाईरस ओ.
ए ०१२ एफ.एम.डी. भाईरस ए.
ए ०१३ एफ.एम.डी. भाईरस सी.
ए ०१४ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. १
ए ०१५ एफ.एम.डी. भाईरसएस. ए. टी. २
ए ०१६ एफ.एम.डी. भाईरस एस. ए. टी. ३
ए ०१७ एफ.एम.डी. भाईरस एसिया१
ए. ०१८ एफ.एम.डी. भाईरस प्रकार नदिएको
ए. ०२० भेसिकुलर स्टोमेटाइटिस (भी.एस.)
ए. ०२१ भी. एस. भाईरस इण्डियाना
ए ०२२ भी. एस. भाईरस न्यूजर्सी
ए ०२३ भी. एस. भाईरस प्रकार नदिएको
ए ०३० स्वाईन भेसिकुलर डिजिज्
ए ०४० रिण्डर पेष्ट
ए ०५० पेष्टिसडेस पेटिटिसरुमिनान्ट्स
ए ०६० कन्टाजियसवो भाईनप्ल्यूरोन्यूमोनिया
ए ०७० लम्पीस्कीन डिजिज्
ए ०८० रिफट भ्यालीफिभर
ए ०९० ब्ल्यूटङ
ए १०० सीपपक्स एण्ड गोटपक्स
ए ११० अफ्रिकन हर्स सिक्नेस
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२३.
२४.
२५.
२६.

ए १२० अफ्रिकन स्वाईन फिभर
ए १३० हकक्लेरा
ए १४० फाउलप्लेग
ए १६० न्यूक्यासलडिजिज्

मल्टिपल स्पेसिज डिजिज्
२७. 	बी ०५१ एन्थ्राक्स्
२८. 	बी ०५२ एजोकाईजडिजिज्
२९. 	बी ०५२ इकाइनोकोकोसिस् / हाइड्रेटिडोसिस्
३०. 	बी ०५५ हर्टवाटर
३१. 	बी ०५६ लेप्टोस्पाइरोसिस्
३२. 	बी ०५७ क्यूफिवर
३३. 	बी ०५८ रे विज
३४. 	बी ०५९ प्याराट्यवू रक्लोसिस्
३५. 	बी ०६० स्क्रीउवर्म (कोक्लियोमिया होमिनोभोरस)
क्याटल डिजिज्
३६. 	बी १०१ एनाप्लाज्मोसिस्
३७. 	बी १०२ ववेसियोसिस्
३८. 	बी १०३ वोभाईनवरसे
ु ् ल्लोसिस् (वी. एवोर्ट्स)
३९. 	बी १०४ वोभाईनजेनाइटलक्याम्पाइलोब्याक्टेरियोसिस्
४०. 	बी १०५ वोभाईन ट्यवू रक्लोसिस् (माइकोव्याक्टेरियमवोभिस)
४१. 	बी १०६ सिस्टीसर्कोसिस् (सि. वोभिस)
४२. 	बी १०७ डम्र्याटोफिलोसिस्
४३. बी १०८ इन्जुटिकवोभाइनल्यूकोसिस्
४४. 	बी १०९ ह्यामोरहेजिकसेप्टीसेमिया
४५. 	बी ११० इन्फे क्सियस्वो भाइनराइनोटेकाइटिस्
४६. 	बी १११ थेलेरियोसिस्
४७. 	बी ११२ ट्राइकोमोनियसिस्
४८. 	बी ११३ टाइपानोसोमियासिस
४९. 	बी ११४ वोभाइनम्यालिग्न्यान्टक्याटरहल
५०. 	बी ११५ वोभाइनस्पोन्जिफर्मिइन्सेफालोप्याथी
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सीप एण्ड गोट डिजिज्
५१. 	बी १५१ बरसे
ु ् ल्लोसिस्ओभिसइन्फे क्सन
५२. 	बी १५२ क्याप्राइनएण्डओभाइनबरसे
ु ् ल्लोसिस् (बी. मेलीटेन्सिस)्
५३. 	बी १५३ क्याप्राईनअथ्रराइटिस् / इन्सेफलाइटिस
५४. 	बी १५४ कन्टाजियसएगालेक्सिया
५५. 	बी १५५ कन्टाजियसक्याप्राइनप्लुरोन्यूमोनिया
५६. 	बी १५६ इन्जटिकएर्बोसनअफइयजु
५७. 	बी १५७ पल्मोनरीएडिनोमेटोसिस
५८. 	बी १५८ नै रोबीसीपडिजिज्
५९. बी १५९ साल्मोनेल्लोसिस् (एस. एवोर्टसओभिस)
६०. 	बी १६० स्क्रे पी
६१. 	बी १६१ मा एदीभिस्ना
हर्स डिजिज्
६२. 	बी २०१ कन्टाजियस्इक्वाइन्मेट्राइटिस्
६३. 	बी २०२ डुराइन
६४. 	बी २०३ इपिजटि
ु कलिम्फे न्जाइटिस्
६५. 	बी २०४ इक्वाइनइन्सेफालोमाईलाईट्सि
६६. 	बी २०५ इक्वाइनइन्फेक्सिइस्एनिमिया
६७. 	बी २०६ इक्वाइनइन्फ्लूएन्जा (भाइरसटाइपए)
६८. 	बी २०७ इक्वाइनपाइरोप्लाज्मोसिस् (बबेसियोसिस)्
६९. 	बी २०८ इक्वाइनराइनोन्यूमोनाइटिस्
७०. 	बी २०९ ग्ल्यान्डरस्७् १. बी२१०हर्सपक्स्
७२. 	बी २११ इन्फेक्सिएस्आर्थराइटिस्अफहर्स
७३. 	बी २१२ जापनिजइन्सेफलाइटिस्
७४. 	बी २१३ हर्समेन्ज
७५. 	बी २१५ सर्रा
७६. 	बी २१६ भेनेजएु लानइक्वाइनइन्सेफालोमाइलिटिस्
पीग डिजिज
७७. 	बी २५१ एट्रोफिकराइनाइटिस्
७८. 	बी २५२ सिस्टीसर्कोसिस् (सी. सेलल
ू ोसा)
७९. 	बी २५३ पोर्साइनबरसे
ु ् ल्लोसीस् (बी. सइू स)्
८०. 	बी २५४ ट्रान्समिसिवलग्यास्ट्रोइन्रेराइटिस्अफपीग
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८१. 	बी २५५ ट्राइकिनेलोसिस्
८२. 	बी २५६ इन्टेरोभाइरसइन्सेफालोमाइलाइटिस्
८३. बी २५७ पोर्साइनरिप्रोडक्टिभएण्डरे स्पिञ्याटोरीसिन्ड्रोम
पोल्ट्री डिजिज
८४. 	बी ३०१ एभिएन इन्फेक्सिएस्ब्रोनकाइटिस्
८५. 	बी ३०२ एभिएन इन्फेक्सि एस्ल्यारिन्जोटेकाइटिस्
८६. बी ३०३ इभिएन ट्यवू रक्लोसिस
८७. 	बी ३०४ डक्भाइरसहेपाटाइटिस्
८८. 	बी ३०५ डकभाइरसइज्टेराइटिस् (डक्प्लेग)
८९. 	बी ३०६ फाउलक्लेरा
९०. 	बी ३०७ फाउलपक्स
९१. 	बी ३०८ फाउलटाइफाइड (एस. ग्यालीनेरम)
९२. 	बी ३०९ इन्फेक्सिएस्ब्रर्सलडिजिज् (गमबोरोडिजिज)्
९३. 	बी ३१० मेरेक्सडिजिज्
९४. 	बी ३११ माइकोप्लाज्मोसिस् (एम. ग्यालिसेप्टिकम)
९५. 	बी ३१२ सिटाकोसिस्एण्डओर्निथोसिस्डिजिज्
९६. 	बी ३१३ पलू ्लोरामडिजिज् (एस. पलू ्लोरम)
डिजिज अफ अदर एनिमल
९७. 	बी ५०१ लेस्मानीएसिस्
मल्टिपल स्पेसीज डिजिज
९८. सी ६११ लिस्टेरियोसिस्
९९. सी ६१२ टक्सोप्लाज्मोसिस्
१००. सी ६१३ मेलिओडोसिस्
१०१. सी ६१४ ब्लाक्लेग
१०२. सी ६१५ बाटूलिज्म
१०३. सी ६१६ अदरक्लोस्टेडियल इन्फे क्सन्स्
१०४. सी ६१७ अदरपास्चुरे ल्लोसिस्
१०५. सी ६१८ एक्टिनोमाइकोसिस्
१०६. सी ६१९ इन्टेस्टिनलसाल्मोनेल्लाइन्फे क्सन्स्
१०७. सी ६२० कक्सिडियोसिस्
१०८. सी ६२१ डिस्टोम्याटोसिस् (लिभरफलक
ु )
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१०९. सी ६२२ फिलारियासिस्
क्याटल डिजिज
११०. सी ६५२ म्यूकोसलडिजिज/वोभाइनभाइरसडाईरिया
१११. सी ६५३ भिब्रियोनिकडिसेन्ट्री ११२. सी ६५४ बार्वलइन्फे स्टेसन्
सीप एण्ड गोट डिजिज
११३. सी ७०१ कन्टाजियसैपोस्चुलरडर्माटाइटिस्
११४. सी ७०२ फूटरट
११५. सी ७०३ कन्टाजियस्ओप्थालमिया
११६. सी ७०४ इन्टेरोटक्सिमिया
११७. सी ७०५ के जियसलिम्फे न्डिनाइटिस्
११८. सी ७०६ सीपमेन्ज
डिजिज अफ अदर एनिमल्स
११९. सी ७५१ इक्वाइनक्याइटलएक्जेन्थेमा
१२०. सी ७५२ अल्सरे टिफलेम्फे न्जाइटिस्
१२१. सी ७५३ स्टेन्गल्स्
१२२. सी ७५४ साल्मोनेल्लोसिस् (एस. एवोर्टस्इक्वाई)
पीग डिजिज
१२३. सी ८०१ स्वाइनइरिसेपलस्
पोल्ट्रि डिजिज
१२४. सी ८५१ इन्फे क्सियस्कोराइजा
१२५. सी ८५३ एभिएनइन्सेफालोमाइलाइटिस्
१२६. सी ८५४ एभिएनस्पाइरोकिटोसिस्
१२७. सी ८५५ एभिएनसाल्मोनेल्लोसिस१् २८. सी८५६एभिएनल्यूकोसिस्
डग एण्ड क्याट डिजिज
१२९. सी ९२१ क्यानाइनडिस्टेम्पर
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