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भाग-१
मुसिकोट नगरपासिका,गुल्मी
मुसिकोट नगरपासिकाको पूर्ााधार ब््र्स्थापन िम्र्सधध
ऐन २०७४
नेपािको िंसर्धानको धारा ५७ र २२६ तथा स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन
२०७४ को दफा १०२ बमोसजम मुसिकोट नगर िभािे र्नाएको देहा्को ऐन
स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ र्मोसजम
िर्ािाधारणको जानकारीको िासग प्रकािन गररएको छ ।

मुसिकोट नगरपासिकाको पूर्ााधार ब््र्स्थापन िम्र्सधध
ऐन २०७४
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प्रस्तार्नााः
नगरपासिकाको क्षेत्र सभत्र पूर्ााधार िंरचनाको सनमााण, िञ्चािन तथा
व्यर्स्थापन गरी स्थानी् जनतािाई पूर्ााधार िेर्ा उपिब्ध गराउनको िासग
आर्श््क कानूनी व्यर्स्था गना र्ाञ्छनी् भएकोिे नेपािको िंसर्धानको धारा
५७ र २२६ तथा स्थानी् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२
बमोसजम मुसिकोट नगरिभािे ्ो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छेद १
प्रारसम्भक
१. िंसक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) ्ि को नाम “नगरपासिकाको पूर्ााधार
ब््र्स्थापन िम्बधधी ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) ्ो ऐन नगर िभाबाट पाररत हुनािाथ तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : सर्ष् र्ा प्रिँगिे अको अथा निागेमा ्ि ऐनमा,–
(क) “प्रमुख” भन्नािे नगरपासिकाकोेे प्रमुख िम्झनुपछा ।
(ख) “उपप्रमुख” भन्नािे नगरपासिकाको उपप्रमुख िम्झनु पछा ।
(ग) “नगरपासिका” भन्नािे िंसर्धान बमोसजम स्थापना भएको नगरपासिका
िम्झनु पछा ।
(घ) “का्ापासिका” भन्नािे नगरपासिकाको का्ापासिका िम्झनुपछा ।
(ङ) “नगर िभा” भन्नािे िंसर्धानको धारा २२३ को उपधारा (१)
बमोसजमको नगर िभा िम्झनु पछा ।
(च) “पूर्ााधार” भन्नािे ्ि ऐनमा अनुिूची १ मा उल्िेख भए बमोसजमका
सबष्िँग िम्र्सधधत भौसतक पूर्ााधारिाई िम्झनु पदाछ ।
(छ) “जिश्रोत” भन्नािे नगरपासिका क्षेत्र सभत्रको भू–ितहमा र्ा भूसमगत
र्ा अध् जुनिुकै अर्स्थामा रहेको पानी िम्झनुपछा ।
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(ज) “तोककएको र्ा तोककए बमोसजम” भन्नािे ्ि ऐन बमोसजम बनेको
सन्मार्िीमा तोककएको र्ा तोककए बमोसजम िम्झनु पछा ।
(झ) “उपभोक्ता िंस्था” भन्नािे पूर्ााधार िेर्ाबाट िाभ प्राप्त गने िमूह र्ा
िामूदास्क िंस्थािाई िम्झनु पदाछ ।
(ञ) “अमानत” भन्नािे ठे क्कामा निगाई स्थानी् िरकार आफैं िे सिधै िम्पन्न
गने सनमााण का्ा र्ा िेर्ा िम्बधधी का्ा िम्झनु पछा ।
पररच्छेद २
स्थानी् िडक तथा ्ाता्ात व्यर्स्थापन
३. स्थानी् िडकहरुको बर्गाकरण : (१) नगरपासिकािे आफ्नो क्षेत्र सभत्र
िडक सबस्तार गरी ्ाता्ात िुसर्धा उपिब्ध गराउनका िासग
आर्श््कता अनुिार िडकहरुको बर्गाकरण र बृहत्तर िडक ि्ाि
गूरु्ोजना त्ार गनेछ ।
(२) नगरपासिका स्तरमा मूख्ताः सनम्नानुिारका िडकहरु रहनेछन् :
(क) नगरपासिका िडक : नगरपासिकाको मध्् र महत्र्पूणा स्थानमा
रहेको िडक नगरपासिका िडकको रुपमा बर्गाकरण गररनेछ ।
्स्ता िडकको चौडाई ध्ूनतम छ समटर हुनु पनेछ ।
(ख) र्स्ती िडकाः नगरपासिकाका बसस्तहरुमा ्ाता्ातको पहुँचका
िासग बनाइएका िडकहरुिाई ग्रासमण िडकको रुपमा बर्गाकरण
गररनेछ । ्स्ता िडकहरु चार देसख पाँच समटरिम्म चौडा हुनेछन् ।
(ग) कृ सष िडकाः नगरपासिका सभत्रका मुख् मुख् कृ सष उत्पादन क्षेत्र र
र्जारिाई जोड्ने िडकहरु ्ि अधतगात पदाछन् ।
(घ) घोडेटो मुि बाटो : मासनि र पिु चौपा्ा मात्र सहड्ने १ भधदा र्ढी
नगर र्स्ती जोडने बाटोिाई घोडेटो मुि बाटो को रुपमा र्र्गाकरण
गररने छ । ्िको ध्नतम चौडाई २ समटरको हुने छ ।
(ङ) गोरे टो बाटो : मासनि र चौपा्ा सहड्ने र्स्तीबाट घोडेटो मुिबाटो
र्ा र्स्ती िडक िम्म जोसडने असधकतम १ ककमी िम्बाईका
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िडकिाई गोरे टो बाटो भसनधछ । ्िको चौडाई ध्ूनतम ३ कफटको
हुने छ ।
(३) प्रत््ेक स्थानी् िडकहरुको घुसम्त तथा मोडहरुमा ठू िा िर्ारीहरुको
आर्ागमन िमेत मध््नजर गरी सनधााररत चौडाई भधदा ४० प्रसतित र्ढी
हुनेगरी सनमााण गनुा पदाछ ।
४. मापदण्ड सनधाारण गने : (१) नगरपासिका िे आफ्नो क्षेत्र सभत्र सनमााण हुने
िडकहरुमा ्ाता्ात िुसर्धा िञ्चािनको मापदण्ड तोक्न िक्ने छ ।
(२) नगरपासिका िे आफ्नो क्षेत्र सभत्र भएका िडकिे र्हन गना िक्ने
र्जन र आकारको हद तोकी त््स्ता िडकमा त््िरी तोककएको हद भधदा
बढीको िर्ारी चिाउन नपाउने गरी सनषेध गना िक्नेछ ।
५. स्र्ीकृ सत नसिई िंरचना सनमााण गना नपाइनेाः (१) ्ि ऐनको दफा (३)
बमोसजमका िडक र िडकका असधकार क्षेत्र सभत्र किैिे िम्बसधधत
असधकारीको स्र्ीकृ सत सर्ना कु नै प्रकारका िंरचना सनमााण गना र्ा
व्यर्िा् िञ्चािन गरे मा ्ि ऐन बमोसजम त््स्ता िंरचना भत्काउने
असधकार नगरपासिका िाई हुनेछ ।
(२) किैिाई कु नै कामको सनसमत्त िार्ाजसनक िडक र्ा िडक िीमा
खन्नु र्ा भत्काउनु परे मा नगरपासिकाको का्ााि्मा भत्काउनु पने कारण
िसहत सनर्ेदन कदनु पदाछ । ्िरी प्राप्त सनर्ेदन बमोसजम खन्नु भत्काउनु
पने नपने जाँच बुझ गरी खधदा भत्काउँ दा िाग्ने अनुमासनत रकम िम्बसधधत
िरोकारर्ािाबाट धरौरट सिएर मात्र नगरपासिका िे स्र्ीकृ सत प्रदान गना
िक्नेछ ।
(३) पसहिे देसख चसि आएको कु नै िडकको सर्स्तार गनुा परे मा उक्त
िडकको दा्ाँ बा्ाँ थप जग्गा सिनु परे मा तोककए बमोसजमको क्षसतपूर्ता
िम्बधधीत जग्गा धनीिाई कदएर मात्र िडक र्ा पूर्ााधार बनाउनु पनेछ ।
६. िडकको आर्ागमनमा बाधा पु˗्ाउने नहुने : (१) किैिे िार्ाजसनक
िडकमा कु नै माि र्स्तु छोडेको, राखेको र्ा फािेको कारणबाट त््स्तो
िडकको आर्ागमनिाई कु नै ककसिमिे बाधा पु¥्ाएको भए त््स्तो माि
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र्स्तु हटाउनको सनसमत्त िरोकारर्ािा व्यसक्तको नाउँ मा नगरपासिका िे
आदेि जारी गना िक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोसजम जारी भएको आदेिको
अर्सधसभत्र नहटाएको र्ा धनी पत्ता निागेको माि र्स्तुिाई िडकको छेउ
िगाई राख्न र्ा आफना कब्जामा राख्ने गरी अध्त्र िैजान िमेत िक्नेछ ।
पररच्छेद ३
जिस्रोतहरुको िंरक्षण र उप्ोग
७. जिश्रोतको उप्ोग : (१) नगरपासिका सभत्र रहेका भूसमगत र्ा ितही
जिश्रोतको अनसधकृ त प्र्ोगिाई सनषेध गरी िो को िंरक्षण गने दास्त्र्
नगरपासिकाको हुनेछ ।
२) जिश्रोतको उप्ोग गदाा देहा् बमोसजमका उप्ोगका िासग
प्राथसमकता कदइने छ :–
क) सपउने पानी
ख) सिँचाई
ग) पानी घट्ट, औद्यागेसगक र्ा सनमााण प्र्ोजन
घ) जिसर्द्युत
ङ) जि प्ाटन (जिकिडा िगा्त)
(३) नगरपासिका क्षेत्र सभत्र रहेका पानीको मुहान र्ा श्रोतको िमूसचत
उप्ोग गने असधकार नगरपासिका िाई हुनेछ । मुहान िम्बधधी सर्र्ादको
सनणा् गने असधकार नगरपासिकामा सनसहत रहनेछ ।
८. अनुमसत सिनु पने : (१) ्ि ऐन बमोसजम अनुमसत नसिई किैिे पसन
व्यसक्तगत प्र्ोजनको िासग बाहेक सनम्नानुिार जिश्रोतको उप्ोग गने
छैन् :
(क)

िार्ाजसनक र्ा िमूहगत रुपमा खानेपानी र्ा अध् घरे िु प्र्ोजनको
िासग उप्ोग गना

(ख)

िामूसहक रुपमा जग्गाको सिंचाई गना,
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(ग)

व्यर्िास्क र्ा व्यापाररक प्र्ोजनको िासग प्र्ोग गना,

(घ)

जिकिडा जस्ता मनोरं जनात्मक कि्ाकिाप िञ्चािन गना ,

(ङ)

व्यर्िास्क रुपमा माईिो हाईड्रो, पानी घट्ट िञ्चािन गने,

(च)

तोककए बमोसजमको अध् आर्श््क का्ा गना ।

(२) जिश्रोतको िामूसहक िाभ, व्यर्िा्ीक प्र्ोग र्ा उपदफा (१) मा
उल्िेख गररए र्मोसजमका कि्ाकिाप गना नगरपासिकाको अनुमसत सिनु
पदाछ ।
(३) िो िम्र्धधी प्र्ोजनका िासग आर्श््क परे मा िामुदा्ीक
उप्ोगका िासग उपभोक्ता िंस्था माफा त र ब््र्िा्ीक उप्ोगका िासग
दताार्ािा कम्पनीिे नगरपासिका िमक्ष िम्पूणा सर्र्रण खुिाई सनर्ेदन कदनु
पनेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जे िुकै िेसखएको भएतापसन नेपाि िरकारको
जिश्रोतको उप्ोगको रासि् प्राथसमकता आ्ोजना िञ्चािन गना ्ि ऐनिे
बाधा पु˗्ाउने छैन् ।
९. खानेपानी,सिंचाई जस्ता जिस्रोतको िामुदा्ीक िाभ व्यर्स्थापन :– (१)
नगरपासिका क्षेञ सभत्र खानेपानी, सिँचाई, पानी घट्ट, िघु जिसर्द्युत र ताि
पोखरीको िासग जिस्रोत उप्ोग गना परे मा िम्र्सधधत क्षेत्रका उपभोक्ताहरु
समिी जि उपभोक्ता िंस्था को गठन गरे र िो माफा त अनुमसत सिएर मात्र
सनमााण र िञ्चािन गनुापने छ ।
(२) ्ि ऐन तजुामा हुनुअसघ नै िंस्थागत रुपमा कु नै िमूह र्ा िंस्थािे
उप्ोग गरी आएको जिश्रोतिाई ्ो ऐन तजुामा भएको ६ मसहना सभत्र
नगरपासिका मा दताा गराउनु पदाछ ।
१०. जि उपभोक्ता िंस्थाको गठन : (१) दफा ११ र्मोसजमको िासग गठन हुने
उपभोक्ता िंस्थामा ९ देसख १५ जना िदस््हरु रहन िक्नेछन् । उपभोक्ता
िंस्थामा ३३ प्रसतित मसहिा प्रसतसनसधत्र् हुनु पदाछ ।
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(२) ्िरी गठन गना चाहने िमूहिे देहा्को सर्र्रणहरु िसहत
नगरपासिकाको जिस्रोत र र्ातार्रण हेने िाखा िमक्ष सनर्ेदन कदनुपदाछ :
(क) उपभोक्ता िंस्थाको सर्धान
(ख) मुहान दताा भईिके को भए, दतााको प्रमाण र नभएको भए श्रोतको
सर्र्रण
(ग) िेर्ा क्षेत्र र िाभासधर्त जनिंख्ा
(घ) परर्ोजना सर्कािका िासग आर्श््क बजेट र प्राप्त हुने श्रोत
(ङ) परर्ोजनाबाट पना िक्ने िामासजक, र्ातार्रणी् प्रभार्
(३) उपदफा (२) बमोसजम पेि भएको सनर्ेदन उपर छिफि र जाँचबुझ
गरी नगरपासिका िे उपभोक्ता िंस्था दताा गनेछ ।
(४) उपभोक्ता िंस्था असभसछन्न उत्तरासधकारर्ािा िंस्था हुने छ । एक
पटक छासनएको िंस्थाको का्ा िसमसतको अर्सध ३ र्षाको हुनेछ । अको
पटकको िासग ३ र्षे म््ाद िककनु १५ कदन अगार्ै उपभोक्ताहरुबाट न्ाँ
का्ा िसमसतको च्न गनुापने छ ।
(५) िंस्थाको का्ा िञ्चािन प्रकि्ा र सर्सध सर्धानमा तोककए र्मोसजम
हुने छ । ्ि िंस्थािे र्ार्षाक िेखा पररक्षण र सतनुापने कर फस्र््ौट गनुापने छ
। नगरपासिकाको आर्थाक ऐन र प्रदेि कानुनिे तोके र्मोसजमको जिस्रोत
उप्ोग कर सतनुापने छ ।
(६) ्िरी तोककए र्मोसजम सर्सध प्रकि्ा अर्िम्र्न नगरे मा
नगरपासिका िे उपभोक्ता िंस्थाको दताा रद्द िमेत गना िक्नेछ ।
११. जिस्रोतको ब््र्िा्ीक उप्ोगका िासग अनुमसत सिनुपने : (१)
औद्योसगक प्र्ोजन, जि मनोर्न, १ मेगार्ाट िम्मको जिसर्द्युत आ्ोजना
िगा्तका जिस्रोतको ब््र्िा्ीक उप्ोगका िासग िो को उप्ोग गने
प्रोप्राइटर, कम्पनी र्ा िंस्थािे नगरपासिका बाट अनुमसत सिनु पनेछ ।
(२) उपदफा १ र्मोसजम एक मेगार्ाट िम्मको जिसर्द्युत उत्पादन
गनुापरे मा देहा्का सर्र्रणहरु खुिाई नगरपासिका मा सनर्ेदन कदनु पदाछ ।
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(क) परर्ोजनाको सर्र्रण,
(ख) परर्ोजना रहने स्थानको नक्िा (मुख् मुख् िंचरना िमेत देसखने),
(ग) पानीको स्रोत र उप्ोग हुने पानीको पररमाण,
(घ) परर्ोजनाबाट िाभासधर्त हुने उपभोक्ताहरूको िंख्ा र ककसिम,
(च) परर्ोजना िम्पन्न गना िाग्ने अनुमासनत कु ि अर्सध र िागत
(घ) परर्ोजना िञ्चािनमा पने र्ातार्रसण् जोसखमहरु (र्ातार्रणी् प्रभार्
अध्््न प्रसतर्ेदन)
(३) उपदफा (२) बमोसजम परे को आर्ेदनमा नगरपासिकाको र्ातार्रण
र जिस्रोत हेने िाखािे आर्श््क जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परे को
समसतिे तीि कदनसभत्र जिस्रोतको पररमाण, उप्ोग अनुमसतको अर्सध र
र्ातार्रणी् जोसखम ध्ूनीकरणका िताहरू तोकी आर्ेदनकताािाई अनुमसत
प्रदान गना िक्ने छ ।
(४) ्ो ऐन प्रारम्भ हुनुभधदा अगार्ै जिस्रोतको उप्ोग गरररहेको
प्रोपाइटर र्ा िंस्थािे पसन तोककएको सर्र्रण िसहत ्ो ऐन प्रारम्भ भएको
समसतिे ३ मसहनासभत्र अनुमसत पत्रको िासग आर्ेदन कदनुपनेछ ।
(५) अनुमसतपत्र प्राप्त व्यसक्तिे जिस्रोतको उप्ोग र्ापत स्थानी् र
प्रदेि िरकारिाई कानुन बमोसजमको दस्तुर र्ा र्ार्षाक िुल्क बुझाउनु पनेछ
।
(६) अनुमसतपत्र प्राप्त व्यसक्तिे आफ्नो अनुमसतपत्र सर्िी गना र्ा अध्
कु नै प्रकारिे किैिाई हस्ताधतरण गनुा परे मा नगरपासिका मा उप्ोग
अनुसमसत हस्ताधतरणको िासग आर्ेदन कदनु पनेछ ।
पररच्छेद ४
स्थानी् खानेपानी तथा सिंचाई ब््र्स्थापन िम्बधधी व्यर्स्था
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१२. स्थानी् खानेपानी बोडा गठन गना िक्ने : (१) नगरपासिका

क्षेत्रमा

खानेपानी िेर्ािाई सन्समत, व्यर्सस्थत र िुिभ बनाई भरपदो िेर्ा प्रदान
गना गराउन स्थानी् खानेपानी बोडाको स्थापना गना िक्नेछ ।
(२) नेपाि िरकार, िार्ाजसनक िंस्थान र स्थानी् उपभोक्ता िंस्थाको
िागत िहभासगतामा सनमााण भई िञ्चािनमा रहेका एक भधदा र्कढ
खानेपानी आ्ोजनाहरु माफा त ५०० भधदा बढी धाराहरुबाट खानेपानी िेर्ा
प्रर्ाह गरररहेको अर्स्थामा स्थानी् खानेपानी बोडा बनाई िेर्ा प्रर्ाह गना
िक्नेछन् ।
(३) ्ि प्र्ोजनको िासग एक भधदा बढी उपभोक्ता िंस्थाहरुिे ्स्तो
र्ोडा गठनका िासग नगरपासिका िमक्ष आर्ेदन पेि गनुापने छ । ्िरी बोडा
गठनको िासग देहा्का सर्र्रणहरु िसहत पेि गनुा पदाछ :–
(क) खानेपानी िेर्ा िञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गररने भौगोसिक क्षेत्र,
(ख) िेर्ा िञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गररने क्षेत्रसभत्र रहेको खानेपानी पररमाण
(ग) उपभोक्ताको अनुमासनत िंख्ा तथा िेर्ा मागको सर्र्रण,
(घ) िेर्ा िञ्चािन गनाको िासग िाग्ने अनुमासनत िागत,
(ङ) िेर्ा िञ्चािन, व्यर्स्थापन, िोको ममात िम्भार तथा िुधार र्ा िेर्ा
सर्स्तारको िासग त्ार गररएको दीघाकािीन ्ोजना,
(च) बोडा आफै िे र्ा अध् व्यसक्त र िंस्था माफा त िेर्ा िञ्चािन गराउने हो िो
िम्बधधी व्यहोरा,
(ज) कु नै िरकारी सनका्िे िञ्चािन गरररहेको िेर्ा प्रणािीिाई बोडामा
हस्ताधतरण गरी िेर्ा िञ्चािन गने भए त््स्तो िेर्ा प्रणािीिँग आबद्ध
िम्पसत्त तथा दास्त्र्
(झ) िञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका प्रस्तासर्त मोडेि

Page 9 of 23

खण्ड १) िंख्ा २३ मसिकोट राजपत्र भाग १ समसत २०७४।१२।३०

(४) उपदफा (३) बमोसजम परे का सनर्ेदन उपर जाँचबुझ गदाा त््स्तो
बोडा गठन गनुा आर्श््क देसखएमा नगरपासिका िे माग बमोसजम बोडा गठन
गना िक्नेछ ।
(५) बोडा असर्सच्छन्न उत्तरासधकारर्ािा स्र्िासित िंगरठत िंस्था हुनेछ
। र्ोडािे खानेपानी आ्ोजनाको सनमााण, सर्स्तार, ममातिम्भार, महिुि
अिुिी, का्ााि् ब््र्स्थापन िगा्तका का्ा आफैं गना िक्नेछ ।
१३. खानेपानी तथा सिंचाईको िुल्क सनधाारणाः (१) खानेपानीको महिूि
सनधाारण गनाको िासग देहा्का िदस््हरु भएको महिूि सनधाारण िसमसत
गठन गर्र्नेछ :–
(क) नगरपासिकाको प्रमुख

अध््क्ष

(ख) स्थानी् जि उपभोक्ता िंस्थाहरुको प्रसतसनसध
(ग) नगरपासिकाको बररष्ठ िेखा असधकृ त

िदस््

िदस्् िसचर्

पररच्छेद ५
भर्न सनमााण तथा िहरी सर्काि िम्बधधी का्ाहरु
१४. स्र्ीकृ सत नसिई सनमााण तथा सर्काि गना नहुनेाः (१) नगरपासिका क्षेत्र
सभत्र व्यर्सस्थत, िुरसक्षत र ्ोजनाबद्ध

सर्कािका िासग किैिे पसन

नगरपासिका बाट स्र्ीकृ सत नसिई कु नै न्ाँ भर्न बनाउने, पुरानो भर्न
भत्काई पुनाः सनमााण गने, तिा थप गने, मोहोडा फे ने र्ा िासर्कको भर्नमा
झ््ाि, ढोका, बादािी, कौिी, दिान आकद थपघट गरी बनाउने र्ा िोिंग
िम्बसधधत गनुा गराउनु हुदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनको िासग नगरपासिका िे भर्न सनमााण
िम्बधधी सनदेसिका र नम्िा त्ार गनेछ ।
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१५. भर्नको दताा : (१) नगरपासिका सभत्र सनमााण भएका िम्पूणा भर्न तथा
िंरचनाहरुहरुको तोककए बमोसजम दताा गराई असभिेख त्ार गररनेछ ।
१६.

भर्नको सडजाइन तथा नक्िा स्र्ीकृ सत िम्बधधी व्यर्स्था : (१)

नगरपासिका

क्षेत्रसभत्र पकक्क भर्न सनमााण गना चाहने व्यसक्त, िंस्था र्ा

िरकारी सनका्िे भर्न

सनमााण गना प्रचसित कानून र भर्न सनमााण

मापदण्डबमोसजम स्र्ीकृ सतको िासग नगरपासिका

िमक्ष दरखास्त ददंदा

नक्िािाथ सडजाइन िमेत पेि गनुा पनेछ ।
(२) भर्न सनमााण गदाा आर्ासि् भर्नको हकमा २५० बगा समटर
िम्मको भर्न बनाउं दा ३० प्रसतित खािी जग्गा छोड्नु पदाछ । िरकारी, अधा
िरकारी तथा व्यापाररक भर्न सनमााण गदाा ५० प्रसतित खािी स्थान छोड्नु
पदाछ ।
(३) िडक छेउ भर्न सनमााण गदाा िडक ककनाराबाट १.५ समटर
िेटव्याक छोड्नु पदाछ ।
१७. बसस्त सर्कािको िासग अनुमसत कदनेाः (१) नगरपासिका सभत्र कु नै
व्यसक्त िमूदा्िे जग्गािाई घडेरी प्र्ोजनको िासग सर्काि गने र्ा ्िरी
सर्काि गरी सबकि गने प्र्ोजनबाट बसस्त सर्काि परर्ोजना िञ्चािन गना
चाहेमा नगरपासिका

का्ााि्मा बसस्त सर्कािको सबस्तृत का्ा ्ोजना

िसहत अनुमसतको िासग सनर्ेदन कदनु पदाछ ।
पररच्छेद ६
पूर्ााधार आ्ोजना सनमााण, िञ्चािन तथा व्यर्स्थापन िम्बधधी व्यर्स्था

१८. पूर्ााधार आ्ोजना तजुम
ा ा : (१) स्थानी् स्तरमा पूर्ााधार सनमााण,
िञ्चािन र ममात िम्र्धधी ्ोजना, आ्ोजना, परर्ोजना तथा का्ािमहरुको
सर्कािका िासग ्ोजना तजुम
ा ा गरर नगर िभाबाट पाररत गनुा पनेछ ।
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(२) पूर्ााधार ्ोजना तजुामा िममा देहा् बमोसजमका कु राहरू उल्िेख
गरर आ्ोजनाको सर्र्रण त्ार गनुा पनेछ :–
(क) आ्ोजनाको िक्ष््
(ख) आ्ोजनाबाट फाईदा पाउने जनताको िंख्ा र फाईदाको ककसिम,
(ग) आ्ोजना िम्पन्न गदाा िाग्न िक्ने खचा र श्रोत
(घ) उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त हुन िक्ने नगद, र्स्तुगत श्रम र त््स्तै अध्
्ोगदान,
(ङ) उठ्न िक्ने िेर्ा िुल्क र्ा ममात िम्भार खचा
(च) सनमााण, िञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका स्र्रुप
१९. िागत अनुमान त्ार गनुप
ा ने : (१) नगरपासिका िे जुनिुकै िार्ाजसनक
सनमााण, ममात र्ा िुधार का्ाको िासग र्जेट सर्सन्ोजन गनुा पूर्ा प्रासर्सधक
अध्््न िभेक्षण गराई िागत अनुमान त्ार गनुा पनेछ ।
(२) कु नै पसन सनमााण तथा ममात िम्भार का्ाको िागत अनुमान
नगरपासिकाको प्रमुख प्रिािकी् असधकृ तबाट सस्र्कृ त गराएर मात्र सनमााण
का्ा असघ र्ढाउनु पनेछ ।
२०. पूर्ााधार आ्ोजना सनमााण, िञ्चािन तथा व्यर्स्थापन : (१)
नगरपासिका सभत्र सनमााण तथा व्यर्स्थापन गनुापने अनुिूची १ मा उल्िेसखत
पूर्ााधारहरुको सनमााण, िञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका िासग देहा् बमोसजमका
प्रकि्ाहरु अर्िम्बन गररनेछ :–
(क) रु. एक िाख िम्मका आ्ोजना र्ा का्ािम िोझै र्ातााबाट
(ख) रु. तीि िाख िम्मका आ्ोजना र्ा का्ािम उपभोक्ता िसमसतहरु माफा त
(ग) रु. िाठी िाख िम्मका आ्ोजना र्ा का्ािम स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी
माफा त
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(घ) रु. िाठी िाख भधदा मासथका आ्ोजना र्ा का्ािम िंघी् ऐनिे तोके
र्मोसजमका सनमााण ब््र्िा्ी माफा त
(ङ) सनजी िगानी पररचािन भई हुने सनमााण तथा ब््र्स्थापन हुने का्ा
िाझेदारी माफा त
२१. उपभोक्ता िसमसत माफा त गना िककने : (१) रु. तीि िाख िम्मका सनमााण
तथा ममात िम्भार का्ा गराउँ दा िम्र्सधधत िाभासधर्त पररर्ारका
िदस््हरुको िंिग्नतामा उपभोक्ता िसमसत गठन गरी िो िसमसत माफा त गना
िककने छ ।
(२) उपभोक्ता िसमसतको गठन स्थानी् िाभासधर्त िमुदा्हरु
मध््ेबाट ५ देसख ९ जना िम्मको िसमसत गठन गररने छ । ्स्तो िसमसतमा
ध्ूनतम ३३ प्रसतित मसहिा हुनुपने छ ।
(३) उपभोक्ता िसमसतको का्ाकाि िो पूर्ााधार सनमााण र्ा ममात का्ा
गना िाग्ने िम्को दोब्बर हुने छ । सनमााण िककएपसछ पसन सनमााण अर्सध
र्रार्रकै र्ाँकी िम् रे खदेख र िम्भारको सजम्मेर्ारी िमेत िोही िसमसतिे
सिने छ ।
(४) ्स्तो िसमसत माफा त गररने सनमााण का्ामा उपभोक्ताहरुिे ध्ूनतम
१५ प्रसतित नगद िागत िहभागसता र १५ प्रसतित श्रमदान गनुा पनेछ ।
(५) नगद िहभागीताको रकम िम्र्सधधत उपभोक्ताहरुबाट उठाई
िसमसतको खातामा जम्मा भएपसछ मात्र नगरपासिका िे पसहिो ककस्ता
सनकािा गने छ ।
२२. स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी दताा गनेाः (१) नगरपासिकािे ६० िाख
रूपै्ाँ िम्मको पूर्ााधार सनमााण र्ा ममात िम्बधधी का्ा गने प्र्ोजनका िासग
नगरपासिका सभत्र रहेका ्ोग््ता पुगेका िमूह र्ा व्यसक्तिाई स्थानी् सनमााण
व्यर्िा्ीको रुपमा दताा गना िक्नेछ ।
(२) उपरोक्त स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी हुन ईच्छु क िमूह र्ा व्यसक्तिे
ब््र्िा् दताा गने प्र्ोजनको िासग ्ि ऐन बमोसजम नगरपासिका
का्ााि्मा आर्ेदन कदनु पनेछ ।
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(३) उपदफा(२) बमोसजम उप्ुक्त देसखएका िमूह र्ा व्यसक्तिाई
िम्बसधधत नगरपासिका मा सनमााण का्ा गने ईजाजत िसहतको ब््र्िा्
दतााको प्रमाणपत्र प्रदान गने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोसजम कदइएको सनमााण ब््र्िा् दतााको असभिेख
अद्यार्सधक गराई राख्नु पनेछ ।
उपदफा (२) बमोसजम का स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ीहरुिे आफ्नो दताा
प्रमाणपत्रको हरे क आर्थाक र्षाको पसहिो ३ मसहनासभत्र नर्ीकरण गराउनु
पदाछ ।
(५) स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी हुन देहा्को ्ोग््ता हुनुपने छ :
(क) ध्ूनतम रु. २ िाख िम्मको चािू पूँजी देखाई नगरपासिकामा ब््र्िा्
दताा भएको
(ख) ब््सक्त र्ा ब््र्िा्को नाममा गत आर्थाक र्षामा ध्ूनतम रु. ५ िाख
िम्म र्ैंकीङ कारोबार गरेको
(ग) आफ्नो र्ा एकाघरको स्र्ासमत्र्मा रु. ३ िाख िम्मको सनमााण उपकरण
चािू हाितमा रहेको ।
२३. स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी बाट पूर्ााधार सनमााण गराइने : (१)
नगरपासिका िे दफा (२२) र्मोसजमका स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ीहरु माफा त
रु. िाठी िाख िम्मको काम गराउन िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनको िासग आपिी प्रसतस्पधााका आधारमा
छनोट गना िक्ने छ ।
(३) नगरपासिकामा दताा भएका ब््र्िा्ीहरु मध््ेबाट सनमााण का्ाका
िासग देहा्को ब््र्स्था हुनेछ :
क) ररत पूर्ाक नगरपासिकाको िंसक्षप्त िूचीमा िूसचकृ त ब््र्िा्ीहरु मध््े बाट
१५ कदनको िूचना कदई प्रस्तार् माग गना िककने ।
ख) प्रस्तार् माग गदाा िम्बसधधत काम र्ा िेर्ाको प्रकृ सत, पररमाण, िाग्ने रकम
र अध् आर्श््क कु राहरु खुिाउनु पने ।
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ग) ध्ूनतम कर्ोि गने ब््र्िा्ीिाई आर्ेदनको म््ाद िमाप्त भएको ७
कदनसभत्र िम्झौताका िासग आब्हान गने ।
घ) छासनएका ब््र्िा्ीिे कर्ोि रकमको १५% बैंक ग््ारे धटी िसहत
िम्झौताका िासग आउनु पने ।
(४) स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ीिे पाएको काम आफै िे िम्पन्न गनुा पनेछ
र कु नै अध् सनमााण व्यर्िा्ीिँग उपकरार गना िककने छैन । कु नै कारणर्ि
आफै िे िम्मा िो काम िम्पन्न गना निक्ने भएमा िो कु राको िूचना
नगरपासिका िाई कदनु पनेछ । त््िरी िूचना प्राप्त भएमा नगरपासिका िे
िो िम्बधधमा जाँच गरी िो िम्झौता तोडी बाँकी काम सन्मानुिार गराउनु
पदाछ ।
(५) स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ीिे िम्पन्न गरे को प्रत््ेक िार्ाजसनक
सनमााण का्ाको सर्र्रण त््स्तो का्ा िम्पन्न गरे को प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को
समसतिे पैंतीि कदनसभत्र नगरपासिका का्ााि्मा पेि गनुा पदाछ ।
२४. पूर्ााधार ममात िंभार कोषाः (१) नगरपासिकासभत्र रहेका नगर स्तरी्
र्ा के धर ╱प्रदेि स्तरी् पूर्ााधारहरुको सन्समत तथा आर्श््कता अनुिारको
ममात िंभार गरी िेर्ा िुचारु गनाको िासग पूर्ााधार ममात कोषको स्थापना
गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम स्थापना भएको कोषमा पूर्ााधार िंरचना
िडक, खानेपानी ईत््ाकदबाट प्राप्त रो्सल्ट रकमको १ प्रसतित रकम दासखिा
गररनेछ ।

पररच्छेद ७
पूर्ााधार अनुगमन तथा मूल््ाँकन िम्बधधी व्यर्स्था
२५. पूर्ााधार अनुगमन िसमसतको गठन : नगरपासिका

क्षेत्र सभत्र नेपाि

िरकार र प्रदेि िरकारको का्ािम अधतगात सनमााण हुने ठू िा आ्ोजना तथा
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नगरपासिकाको आफ्नै बजेटबाट सनमााण हुने ३० िाख भधदा मासथ िागत हुने
पूर्ााधार सनमााण एर्ं ममातिम्भार का्ाहरुको गुणस्तर र िम्र्द्ध प्रगसत
अनुगमन गनाका िासग िम्र्सधधत क्षेत्रका िाभासधर्त पररर्ारका िदस््हरु
मध््ेबाट एक पूर्ााधार अनुगमन िसमसत गठन गररनेछ ।
(२) पूर्ााधार अनुगमन िसमसतको गठन देहा् बमोसजम हुनेछ :
(क) नगरपासिका उप प्रमुख

अध््क्ष

(ख) पूर्ााधारको मूख् काम हुने र्डाको र्डाध््क्ष

िदस््

(ग) पूर्ााधार सनमााण िम्र्सधध ज्ञान भएका सर्ज्ञहरु मध््े एक मसहिा िसहत२
जना

िदस््

(घ) नगरपासिकाको भौसतक पूर्ााधार िाखा प्रमुख

िदस्् िसचर्

२६. िसमसतको बैठक र सनणा् : (१) िसमसतको बैठक आर्श््कतानुिार
बस्नेछ ।
(२) िसमसतको बैठक िसमसतको अध््क्षिे तोके को समसत, िम् र
स्थानमा बस्नेछ ।
२७. अनुगमन पश्चात सनदेिन कदन िक्ने : (१) पूर्ााधार अनुगमन िसमसतिे
सनमााण र्ा ममात का्ा गने सनका् बाट िो का्ाको प्रस्तासर्त गुणस्तर र
िम्र्द्ध प्रगसत तासिका प्राप्त गरर िो र्मोसजम अनुगमन गरे र सनमााण
व्यर्िा्ीिाई आर्श््क सनदेिन कदन िक्नेछ ।
(२)

के धर र प्रदेि स्तरी् पूर्ााधार आ्ोजनाहरुको सनमााण र

िञ्चािनको अर्स्थाबारे िुझार् र सिफाररि गने दास्त्र् िसमसतको हुनेछ ।
२८. िहमसत कदनुपने : नगरपासिका आफैं िे िञ्चािन गने ३० िाख मासथ
िागत भएका पूर्ााधारहरुको सनमााण िम्पन्नता पश्चात सनमााण ब््र्िा्ीिाई
असधतम ककस्ता भूक्तानी गना अनुगमन िसमसतको िहमसत कदनु पनेछ ।
२९. कारबाहीको सिफाररि गना िक्ने : नगरपासिका क्षेत्रसभत्र सनमााण का्ा
भइरहेको प्रदेि िरकार र्ा नेपाि िरकार अधतगातको पूर्ााधार आ्ोजना
अनुगमन गदाा गुणस्तरमा कमजोरी भएको खण्डमा र्ा सनमााण ब््र्िा्ीकै
िापरबाहीका कारण सनधााररत िम्सभत्रको प्रगसत नदेसखएमा अनुगमन
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िसमसतिे िम्र्सधधत सनमााण ब््र्िा्ीिाई कारबाहीका िासग प्रदेि र्ा नेपाि
िरकार िमक्ष सिफाररि गना िक्ने र आफ्नो नगरपासिका

सभत्र उक्त

ब््र्िा्ीिाई आगामी कदनमा काम नकदने ब््र्स्थाका िासग सिफाररि गना
िक्नेछ ।
३०. कािो िूचीमा राख्ने : (१) देहा्को अर्स्थामा नगरपासिका का्ााि्िे
िर्ै प्रकारका सनमााण व्यर्िा्ीिाई भसर्श््मा सनमााण का्ा नकदने गरर कािो
िूचीमा राख्न िक्नेछ :
(क) कु नै फौजदारी किूरमा अदाितबाट दोषी ठहर भएमा,
(ख) पूर्ााधार सनमााणको िासग छनौट भई िंझौता गरे र ३ मसहना िम्म काम
िुरु नगरे मा
(ग) िम्झौता अनुरुपको दास्त्र् पािना नगरेको र्ा िम्झौता बमोसजमको
गुणस्तर नभएको कु रा पसछ प्रमासणत भएमा,
(घ) ्ोग््ताको कागजात पेि गदाा ढाँटी र्ा झुक््ाई खररद िम्झौता गरे को
प्रमासणत हुन आएमा,
(ङ) डर त्राि र्ा धम्की कदई खररद प्रकि्ािाई प्रभासर्त पने का्ा गरे मा
(च) अध् ्स्तै कु नै किूर गरेमा
(२) उपरोक्त बमोसजम कािो िूचीमा राखदा किूरको गासम्भ्ाताको
आधारमा कािो िूचीको अर्धी तोक्न िककनेछ ।
३१. प्रासर्सधक मूल््ाँकन गनुा पने : (१) नगरपासिका सभत्र सनमााण भएका
भौसतक पूर्ााधारहरुको प्रासर्सधक मूल््ाँकन गरी पूर्ााधारको गुणस्तर िुसनसश्चत्
गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम प्रासर्सधक जाँचको िासग आर्श््क प्र्ोगिािा र्ा
िाधनको व्यर्स्थापन गना िककनेछ ।
पररच्छेद ८
िार्ाजसनक सनजी िाझेदारीमा पूर्ााधार िंरचनाको सनमााण तथा िञ्चािन
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३२.. सनजी िाझेदारीमा पूर्ााधारको सर्काि गना िक्ने : (१) ्ि ऐन बमोसजम
कु नै व्यसक्त, स्थानी् सनमााण व्यर्िा्ी, िंस्था र्ा कम्पनी िंग नगरपासिकािे
खानेपानी, सर्द्युत, िडक, िरिफाई िँग िम्बसधधत िंरचना र्ा पूर्ााधारहरुको
सनमााण, िञ्चािन तथा व्यर्स्थापनमा सनजी िगानीकताािँग िाझोदारी गना
िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनका िासग नगरपासिका िे पूर्ााधारको
अर्स्था, आर्श््कता र उप्ोसगताको आधारमा देहा् बमोसजमका सर्सभन्न
मोडेिहरु अर्िम्बन गरी नीसज िाझेदारिंग िगानी प्राप्त गना र प्रसतफि
र्ाँडफाँड गनेगरी सनसश्चत अर्सधका िासग िम्झौता गना िक्नेछ :–
(क) िञ्चािन तथा व्यर्स्थापन : असधकतम ५ र्षाका िासग
(ख) सनमााण, िञ्चािन तथा हस्ताधतरण : ७ देसख १५ र्षाका िासग
(ग) सनमााण, स्र्ासमत्र्करण, िञ्चािन तथा हस्ताधतरण : १५ देसख २० र्षाका
िासग
(घ) सिज र्ा कधिेिन : िम्झौतामा तोककए र्मोसजम र्ा असधकतम २२ र्षा ।
३३. प्रस्तार् आव्हान गना िक्ने : (१) नगरपासिका िे दफा (३२) बमोसजम
पूर्ााधार िंरचनाहरुको सनमााण र्ा मौजुदा िंरचनाहरुको िञ्चािन तथा
व्यर्स्थापनका िासग मनिा्पत्र र्ा प्रस्तार् आव्हान गना िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम प्रस्तार् पेि गना चाहने व्यसक्त, िंस्था र्ा
नीसज ब््र्िा्ीिे िाझेदारीको स्र्रुपको आधारमा देहा्का सर्र्रणहरु
खोसि प्रस्तार् पेि गनुा पदाछ :–
(क) सनमााण गनुा पने र्ा िञ्चािन गनुा पने पूर्ााधारको सर्र्रण
(ख) अनुमासनत िागत
(ग) सबसत्त् श्रोत
(ग) र्ातार्रणी् प्रसतर्ेदन (आर्श््क भएको अर्स्थामा)
(घ) का्ााधर््नका सर्र्रण
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(ङ) परर्ोजना का्ााधर््न गदाा िम्भासर्त जोसखम र जोसखम ध्ून गने
प्रस्तासर्त उपा्हरु,
(च) परर्ोजनाको नक्िा तथा ड्रइङ, सडजाईन
(छ) प्रस्तासर्त िुल्क र करार अर्धी
३४. प्रस्तार् छनौट र िंझौता : (१) प्राप्त भएका प्रस्तार् उपर नगरपासिका िे
सर्ज्ञ टोिीद्धारा तपिीिका आधारहरुमा मूल््ाँकनका गराई प्रस्तार्
छनोट गना िक्ने छ :
(क) पूर्ााधारबाट उपिब्ध हुने िुसर्धाको स्तर र गुणस्तर
(ख) प्रस्तासर्त सनजी िगानी
(ग) िेर्ा िुल्क र रो्सल्ट रकम
(घ) सिज अर्धी
(ङ) प्रसर्धीको नौिोपन, स्थानी् रोजगारीको अर्िर बृसद्ध
(२) उपदफा (१) मा उल्िेसखत आधारहरुबाट उप्ुक्त देसखएको
प्रस्तार्क िंग नगरपासिकािे अर्सध ककटान गरर िाझेदारी िम्झौता गना
िक्नेछ ।
३५. िंचािन तथा व्यर्स्थापनाः (१) िंझौता अर्सधभरी पूर्ााधार िंरचनाको
िंचािन तथा व्यर्स्थापनको दास्त्र् िम्बधधीत िाझेदारको हुनेछ । िम्झौतमा
हेरफे र गनुापरे मा सनजी िाझेदार र्ा नगरपासिकाको तफा बाट एकअको िाई
प्रस्तार् गनुापने र आपिी िमझदारीबाट बुँदाहरुमा हेरफे र हुन िक्ने छ ।
पररच्छेद ९
र्ातार्रण, भूिरं क्षणतथा र्ैकल्पीक उजाा
३६. र्ातार्णी् प्रभार् मूल््ाँकन िम्बधधी व्यर्स्थााः (१) नगरपासिकािे ६०
िाख देसख १० करोड िम्म िागत भएका पूर्ााधार आ्ोजनाहरुको
र्ातार्रणी् पररक्षण र १० करोड भधदा मासथको िागत भएका
पूर्ााधारहरुमा र्ातार्रण प्रभार् मूल््ांकन गराउनु पने छ ।
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(२) आ्ोजनाको र्ातार्रणी् पररक्षण र सस्र्कृ सत नगरपासिका स्र््ंिे गना
िक्नेछ ।
(३) र्ातार्रणी् पररक्षण प्रसतर्ेदन सस्र्कृ सतको िासग िो को प्रसतसिसप
नगरपासिकाको िार्ाजसनक िूचना पाटीमा टाँि गरी ७ कदनको म््ाद
िसहत िूझाब माग गनुा पनेछ ।
३७. बैकसल्पक ऊजाािाई प्रोत्िाहनाः पूर्ााधार िेर्ा िुसर्धाको सनमााण तथा
सर्स्तारमा बैकसल्पक उजाािाई प्रोत्िाहन गनुापने छ ।
(१) कु नै घरमा िोिार, र्ा्ोग््ाँि, िुधाररएको चुल्हो िगा्तका
र्ैकसल्पक उजाा जडान गनुाअसघ र्डा का्ााि् माफा त नगरपासिकामा
जानकारी गराउनु पने छ । ्िरी जानकारी नगराएमा िरकारबाट पाउने
अनुदान र्ा िह्ोग कदइने छैन ।
(२) घरे िु िौचाि्िाई बा्ोग््ाँि उत्पादनमा प्र्ोग गने र्ा िेसटटक
टैंक र्नाउने घरधुरीिाई नगरपासिकािे िम्पसत्त कर र्ा मािपोतमा १०
प्रसतित िम्म छु ट कदन िक्ने छ ।
३८. भूक्ष् सन्धत्रण िम्र्धधी का्ा गना िक्नेाः (१) नगरपासिका सभत्रको
भूक्ष्ग्रस्त िार्ाजसनक जग्गा, पाखो, खोिा ककनार र्ा िडक ककनारामा र्ाँि
तथा फिफू िजध् र्नस्पसतको रोपण गना स्थानी् िमूदा्िाई अनुमसत कदन
िक्नेछ ।
(२) ्स्तो का्ाका िासग िम्र्सधधत क्षेत्रका ब््सक्त र्ा िमूहिे स्थान
तोकी र्ृक्षारोपणका िासग नगरपासिका िमक्ष सनर्ेदन कदन िक्ने छ ।
(३) र्ृक्षारोपणका िासग प्रस्तासर्त क्षेत्र ब््सक्तिे चचेको जमीन र्ा अध्
िार्ाजसनक आर्ागमनमा र्ाधा पु्ााउने खािको हुनु हुँदन
ै ।
(४) प्रस्तासर्त स्थि उप्ूक्त देखेमा नगरपासिकािे असधकतम ७ र्षाका
िासग र्ृक्षारोपण गना र िो को उत्पादन उप्ोग गना अनुमसत प्रदान गने छ ।
(५) उपरोक्त बमोसजम अनुमसत ददंदा िडक छेउको हकमा िम्बधधीत
िंसध्ारिाई प्राथसमकता कदनु पनेछ ।
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३९. फोहरमैिा तथा फोहरपानी व्यर्स्थापनाः (१)
उत्िजान हुने ठोि तथा तरि फोहरहरुिाई

नगरपासिका सभत्र

्थोसचत व्यर्स्थापनको िासग

व्यर्सस्थत का्ा ्ोजना तजुम
ा ा बनाउनु पने छ ।
(२) नगरपासिका सभत्र फोहरमैिा व्यर्स्थापनको िासग ल््ाण्डकफल्ड िाईट
सनमााण गना अध् नगरपासिका िंग िमधर्् गना िक्नेछ ।
पररच्छेद १०
सर्सर्ध
४०.. अधतर स्थानी् िमधर््ाः (१) एक भधदा बढी नगरपासिका जोसडने र्ा
िरोकार

राख्ने

पूर्ााधार

सनमााण

तथा

ममात

का्ाका

िासग

नगर

का्ापासिकाबाट अनुमोदन गराई गनुा पनेछ ।
४१. प्रचसित कानून बमोसजम हुने : ्ि ऐनमा िेसखएको सर्ष्मा ्िै ऐन
बमोसजम र अध् सर्ष्मा प्रचसित कानून बमोसजम हुनेछ ।
४२. सन्म र्नाउन िक्ने : ्ि ऐनको उद्देश्् का्ााधर््न गना का्ापासिकािे
आर्श््क सन्म, सनदेसिका र्ा का्ासर्सध बनाउन िक्नेछ ।
४३. बचाऊाः ्ि ऐनको उद्देश्् तथा सबष्क्षेत्रमा प्रचसित नेपाि कानुन
बमोसजम ्ि असघ भएका का्ाहरु ्िै ऐन र्मोसजम भएको मासननेछ ।
अनुिच
ू ी (१)
दफा २० िँग िम्बसधधत
(क) स्थानी् िडक, ग्रामीण िडक, कृ सष िडक, सिंचाई िम्बधधी नीसत, कानून,
मापदण्ड, ्ोजना, का्ााधर््न र सन्मन
(ख) स्थानी् िडक, ग्रामीण िडक, कृ सष िडक, झोिुङ्गे पुि, पुि पुिेिा,
सिंचाई र तटबधद िम्बधधी स्थानी् तहको गुरु्ोजना तजुामा,
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सनमााण╱स्तरोन्नतीको आ्ोजना पसहचान, अध्््न, का्ााधर््न, ममात
िम्भार र सन्मन
(ग) स्थानी् स्तरमा ट्रिी र्ि, ट्राम जस्ता मध््म स्तरका माि ट्रासधजट
प्रणािीको नीसत, मापदण्ड, ्ोजना, का्ााधर््न र सन्मन
(घ) रासि् रे ि पूर्ााधारको उप्ोग गरी नगर क्षेत्रसभत्र िहरी रे ि िेर्ा
िंचािन, व्यर्स्थापन, ममात िम्भार, िमधर््, िहका्ा
(ङ) स्थानी् स्तरमा ्ाता्ात िुरक्षा व्यर्स्थापन र सन्मन
(च) स्थानी् खानेपानी िम्बधधी नीसत, कानून, मापदण्ड, ्ोजना,
का्ााधर््र्न र सन्मन
(छ) खानेपानी महिुि सनधाारण र खानेपानी िेर्ा व्यर्स्थापन िम्बधधी
(ज) िाना जिसर्द्युत आ्ोजना िम्बधधी स्थानी् स्तरको नीसत, कानून,
मापदण्ड, ्ोजना तजुामा, का्ााधर््र्न र सन्मन
(ट) स्थानी् खानेपानी, िाना जिसर्द्युत आ्ोजना, र्ैकसल्पक उजाा िम्बधधी
नीसत, कानून, मापदण्ड र ्ोजना, का्ााधर््र्न र सन्मन
(ठ) स्थानी् सर्द्युत सर्तरण प्रणािी र िेर्ाको व्यर्स्थापन, िंचािन र
सन्मन
(ड) स्थानी् िाना ितह तथा भूसमगत सिंचाई प्रणािीको िंचािन र ममात
िम्भार, िेर्ा िुल्क सनधाारण र िंकिन व्यर्स्थापन
(ढ) स्थानी् तटबधद नदी पसहरो सन्धत्रण तथा नदी व्यर्स्थापन र सन्मन
(ण) स्थानी् स्तरमा र्ैकसल्पक उजाा िम्बधधी नीसत, कानून, मापदण्ड, ्ोजना
तजुामा, का्ााधर््र्न र सन्मन
(त) स्थानी् स्तरमा र्ैकसल्पक उजाा िम्बधधी प्रसर्सध सर्काि र हस्ताधतरण,
क्षमता असभर्ृद्धी तथा प्रर्द्र्धन
Page 22 of 23

खण्ड १) िंख्ा २३ मसिकोट राजपत्र भाग १ समसत २०७४।१२।३०

प्रमासणकरण समसत : २०७४।१२।३०
आज्ञािे,
घनश््ाम ध्ौपाने
प्रमुख प्रिािकी् असधकृ त
मूल्् रू।२०
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