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प्रस्तवर्नविः 
 पनुर्वास नगरपवलिकविे आफ्नो के्षत्रिव कुनै र्स्त ुर्व सेर्व तथव अन्र् कुरवको वर्ज्ञवपन प्रचवरप्रसवर आदर्दकव 
िवलग रवख्न दर्दन ेवर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविग्रीिव कर िगवई असिु उपर गना, नगरपवलिकव के्षत्रिव रवशिने वर्लिन्न 
आकवर, प्रकवर र बनौटकव वर्ज्ञवपन र्ोर्ाहरु तथव प्रचवर, प्रसवरकव सविवग्रीहरुको लनर्िन र व्र्र्स्थवपन गरी 
करको र्दवर्रविव ल्र्वउन  =====औ कवर्ापवलिकवको बैठकबवट र्ो “वर्ज्ञवपन कर लनरे्दशिकव, २०७५”पवररत गरी 
िवगू गरेको छ । 

 

िवग –१ 

प्रवरशभिक 

१.संशक्षप्त नवि र प्रवरभि: 
(१) र्ो लनरे्दशिकवको नवि “वर्ज्ञवपन कर लनरे्दशिकव, २०७५”रहेको छ । 

(२) र्ो लनरे्दशिकव  पुनर्वास नगरपवलिकवको नगरकवर्ापवलिकविे स्र्ीकृत गरी  तत्कवि िवगू गरेको छ 
। 

२. पररिवषव : 
वर्षर् र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेिव र्स लनरे्दशिकविव : 
(क)“कवर्वािर्”िन्नविे  पुनर्वास नगर कवर्वापवलिकवको कवर्वािर्िवई बझुवउँर्दछ । 

(ि) “िविव” िन्नविे  पुनर्वास नगर कवर्ापवलिकवको कवर्वािर्िव रहेको आलथाक व्र्र्स्थवपन 
िविव/िविव अन्तगातको रवजश्व िविविवई सभझनपुर्दाछ । 

(ग) “वर्ज्ञवपन”िन्नविे नगरपवलिकव के्षत्रिव रवशिने होलर्ाङ्ग र्ोर्ा, सवइन र्ोर्ा, ट्रवई लिजन बोर्ा, ग्िो र्ोर्ा, 
स्टि,लर्शजटि बोर्ा, धवतकुो फे्रि र्व कुनै स्थवनिव िगवउने, वर्द्यतु tyf ;f]nf/ aQLsf] vDafdf 

k|of]u ul/Psf] k|rf/ ;fdfu|L िेख्न ेर्व वर्द्यतुीर् तरंग प्रर्ोग गरीएको प्रचवरको िवलग रवशिने र्स्त ु
र्व सविवग्रीिवई सभझनपुर्दाछ । सो िव्र्दिे तोवकएको ठवउँिव रवख्न, टवँस्न र्व प्रर्दिान गना सवकन े
व्र्वनर, शस्टकर तथव िोर्वइि प्रचवर सविग्री सिेतिवई बझुवउँछ । 

 

(घ) “र्ोर्ा”िन्नविे वर्ज्ञवपन गने उद्देश्र्िे लनिवाण गररएको धवतकुो पवतव र्व वर्ज्ञवपन गने उद्देश्र्िे लनिवाण 
गररने अन्र् कुनैवकलसिको र्ोर्ािवई बझुवउँछ । सो िव्र्दिे वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न÷ेप्रर्दिान गने 
उद्देश्र्िे तर्वर गररएको धवतकुो फे्रितथव स्रीन र्ोर्ा सिेतिवई सभझनपुर्दाछ । 

(ङ) “सवइन र्ोर्ा”िन्नविे संघ, संस्थव, व्र्शि र्व फिािव पररचर् गरवउने उद्देश्र्िे उि संघ, संस्थव, फिाको 
कवर्वािर् अशघशल्तर रवशिएको नवि र्व संकेत उल्िेि गररएको र्ोर्ािवई बझुवउँछ । 

(च) “लनर्ोन र्ोर्ा”िन्नविे वर्द्यतुीर् तरङ्ग को िवध्र्िबवट संचवलित वर्ज्ञवपन र्ोर्ािवई बझुवउँछ । 



(छ) “ग्िो र्ोर्ा”िन्नविे संघ संस्थव र्व व्र्र्सववर्क फिाको पररचर् गरवउने र्व उि व्र्र्सववर्क फिाको 
उत्पवर्दनको प्रचवरगने उद्दशे्र्िे तर्वर पवररएको र्ोर्ािवई बझुवउँछ । 

(ज) “स्टि”िन्नविे उत्पवर्दन र्व लनजको व्र्र्सववर्क प्रलतलनलधिे प्रचवरको िवलग लनशित सिर् तोवक 
सर्क, चोक र्वसवर्ाजलनक ििुव स्थवनिव टेबिु र्व गवर्ी र्व िंच (स्टेज) िव र्स्तहुरु तथव प्रचवर 
सविग्रीहरु सजवएर रवशिएको सवनोनिनुव पसििवई जनवउँछ । र्ो िब्र्दिे वर्लिन्न िेिव र्व 
प्रर्दिालनिव रवशिएको स्टिहरुिवई सिेत जनवउंछ । 

(झ) “होलर्ाङ्ग बोर्ा”िन्नविे वर्ज्ञवपन र्व प्रचवर सविग्री िेख्न,े टवँस्न,े अड्यवउने, रवख्न,े िगवउने उद्देश्र्िे सर्क 
र्व चोकबवटसशजिै अर्िोकन गना सवकने गरी धवतकुो फे्रििव जर्वन गररएको बोर्ािवई सभझनपुछा 
। सो िव्र्दिे प्रचवर सविग्रीिगवउने उद्देश्र्िे बनवईएको धवतकुो फे्रि तथव कुनै अग्िो संरचनविव 
झणु्र्र्वईएको होलर्ाग र्ोर्ा सिेतिवई बझुवउँछ । 

(ञ) “ट्रवई लिजन र्ोर्ा”िन्नविे र्स्त ुर्व सेर्वको प्रचवर गने उद्देश्र्िे एउटै संरचनवबवट तीन लिन्न लिन्न 
वकलसि र तररकविे वर्ज्ञवपन र्स्त ु अर्िोकन गना सवकने गरर अग्िो धवतकुो फे्रििव अड्यवएर 
रवशिएको वर्द्यलुतर् वर्ज्ञवपन र्ोर्ािवईजनवउँछ । 

(ट) “स्रोिर र्ोर्ा”िन्नविे उत्पवर्दनको प्रचवर, प्रसवर गने 

(ठ) “चिशचत्र र्ोर्ा”िन्नविे उत्पवर्दनको प्रचवर, प्रसवर गने उद्दशे्र्िे लनशज िर्न र्व जग्गविव प्रर्दिानीको 
िवलगरवशिनेचिशचत्र शस्रन र्ोर्ािवई बझुवउँछ । 

(र्) “व्र्वनर”िन्नविे कपर्विव िेशिएको र्व वप्रण्ट गररएको कुनै पलन वकलसिको सन्रे्दि सवहतको 
वर्ज्ञवपन सविग्रीिवई सभझनपुछा । सो िव्र्दिे कपर्विव कुनै र्स्त ुटवँसी झणु्र्र्वइएको सविवग्री 
सिेतिवई सभझनपुछा । 

(ढ) “वर्ज्ञवपन र्स्तकुो स्र्वलित्र् िएको व्र्शि”िन्नविे र्स्त ुर्व सेर्वको उत्पवर्दक र्व वर्ज्ञवपन एजेन्ट र्व 
होलर्ङ्ग र्ोर्ाकोलनिवाण कतवा र्व िवलथ उल्िेशित एक र्व एकिन्र्दव र्ढी र्व सबैिवई जनवउँछ । सो 
िव्र्दिे िवलथ उल्िेशित व्र्शि सभपका हनु नसकेको अर्स्थविव वर्ज्ञवपन सविवग्री र्व र्ोर्ा रवशिएको 
सभर्शन्धत घरजग्गव धनी सिेतिवई सभझनपुछा । 

(ण) “गैर िनुवफविूिक संस्थव”िन्नविे नवफव किवउने उद्दशे्र् निई सविवशजक तथव सेर्विूिी 
वरर्वकिवपहरु संचविन गने र आन्तररक रवजश्व कवर्वािर्िे कर निवग्ने िनी तोवकदर्दएको संघ, 

संस्थविवई िवत्र सभझन ुपर्दाछ । 

 

  



पररच्छेर्द–२ 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सिवग्री रवख्न ेस्थवन र र्दतवा सभबन्धी 
 

३. वर्ज्ञवपन गना सवकन ेस्थवनहरु :– 
(१) स्थवनीर् तहको क्षते्रलित्रकव लनभन स्थवनहरुिव वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव प्रचवर सविवग्री रवख्न कवर्वािर्िे 

अनिुलतदर्दन सक्नछे । 

(क) आफ्नो पररचर् गरवउन ेउद्देश्र्िे संघ, संस्थव, फिा, कभपनी, उद्योगको कवर्वािर्को अशघशल्तर । 

(ि) व्र्शिको लनजी स्र्वलित्र् िएको घर, कभपवउण्र्, िविी जग्गविव । 

(ग) सरकवरी लनकवर्हरु, संस्थवनहरु एरं् गैर नवफवििुक संघ संस्थवहरुको लनजी स्र्वलित्र् िएको 
घर तथव जग्गविव । 

(घ) स्थवनीर् तहको स्र्वलित्र् र िोगवलधकवर िएको घर जग्गविव । 

(ङ) सर्कको र्दवर्व र्वर्व वकनवरव, पोि, सवर्ाजलनक स्थि र पवका हरु । 

तर िवलथ िण्र् (ङ) िव उल्िेशित स्थवनहरुिविहरी सनु्र्दरीकरण र ट्रववफक व्र्र्स्थवपनिवई 
नकरवत्िक असर नपने गरी वर्ज्ञवपन र्ोर्ा÷सविवग्री रवख्न अनिुलत दर्दन सक्नछे। 

(२)  पुनर्वास नगरपवलिकव के्षत्रलित्रकव स्थवनहरुिव पररचर् पववट र्वहेक अन्र् कुनैपलन वर्ज्ञवपन र्ोर्ा 
तथव सविवग्री रवख्न पवईनेछैन । 

(क) वर्श्व सभपर्दव क्षते्रको र्रीपरी १०० लिटरको र्दरुीसभि । 

(ि) परुवत्तवशत्र्क तथव ऐलतहवलसक िहत्र्कव सवँस्कृलतक स्थिहरुिव । 

(ग) नगरपवलिकविे सिर् सिर्िव तोकेको अन्र् स्थवनहरुिव । 

(३) र्स लनरे्दशिकव िवगू हनु ु अशघ िवलथ उप–र्दफव (२) िव उल्िेशित स्थवनिव वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव 
सविवग्री रविेको िएिव त्र्स्तोवर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविवग्रीहरु १ िवहनवलित्र हटवउन स्थवनीर् तहिे 
आरे्दि दर्दन सक्नेछ । वर्ज्ञवपन कर लतरेकव र्सवकलसिकव बोर्ा तथव वर्ज्ञवपन र्स्तहुरु स्थवनीर् 
तहिे तोवकदर्दएको अन्र् वर्ज्ञवपन गना लिल्न े स्थवनिव स्थवनवन्तरण गरेिव उिवर्ज्ञवपन र्ोर्ा पनुिः 
र्दतवा गरररहन ुनपने र स्थवनवन्तरण र्वपतको र्दस्तरु पलन िवग्ने छैन । 

(४) नगरपवलिकव के्षत्रिव रहेकव वर्द्यलुतर् तथव अन्र् वकलसिकव पोिहरुिव वर्ज्ञवपन र्ोर्ाहरु रवख्न अनिुलत 
दर्दएको अर्स्थविव र्वहेक सर्क वकनवरविव रवशिएकव पोिहरुिव वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविवग्री रवख्न 
पवईने छैन ।तर सर्क वकनवरविव रहेको पोििव र्स लनरे्दशिकव बिोशजि रवख्न दर्दन ेपोि व्र्वनरको 
हकिव र्ोउपर्दफविे र्वधव प¥ुर्वएको िवलनने छैन । 

(५) िवलथ र्स र्दफव अन्तगातकव उपर्दफवहरुिव जनुसकैु कुरव िेशिएको िएतवपलन पनुर्वास नगरपवलिकविे 
कुनै स्थवनिव र्वकुनै र्स्त ुर्व सेर्वको कुनै तररकविे वर्ज्ञवपन गना लनषधे गना सक्नेछ । 

 

४) वर्ज्ञवपनको आकवर, प्रकवर र र्नौट : 
(१) प्रचवर प्रसवरको उद्देश्र्िे रवशिने वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्व सविवग्रीको आकवर, प्रकवर र र्नौट अनसूुची–१िव 

उल्िेशित िवपर्दण्र् बिोशजि हनुेछ । 



 तर र्स लनरे्दशिकवको अनसूुशच–१ उल्िेि गररए िन्र्दव लिन्न प्रकृलतको वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविग्री 
रवख्न अनिुलतिवग िएिव सो वर्ज्ञवपन रवख्न दर्दने नदर्दने सभबन्धिव कवर्ापवलिकविे लनणार् गना सक्नेछ 
। 

(२) र्स लनरे्दशिकव िवग ु हनु ु अशघ रवशिएकव र्ोर्ा तथव सिवग्रीहरु अनसूुशच–१ िव उल्िेशित 
िवपर्दण्र्िन्र्दव फरक वकलसिको िएिव उि र्ोर्ाहरुिवई िवपर्दण्र् बिोशजि कवर्ि गना ३ 
िवहनवको अर्लध दर्दईसूचनव जवरी गनेछ । सो सिर्वर्लध लित्र र्स लनरे्दशिकव बिोशजि वर्ज्ञवपन 
बोर्ाको िवपर्दण्र् अनरुूप हनुेगरी सधुवर नगरेिवत्र्स्तो वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तत्कवि हटवउन ेकवर्वाही गनेछ 
। 

 

५. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रवख् न लनरे्र्दन दर्दनपुने: 
(१) कुनैपलन र्स्त,ु सेर्व र्व अन्र् कुनै कुरवको प्रचवर प्रसवरको िवलग वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रवख् न ु पूर्ा 

वर्ज्ञवपनकोस्र्वलित्र् िएको व्र्शि, फिा र्व कभपनीिे आर्श्र्क कुरवहरु ििुवई सभबशन्धत िविविव 
लनरे्र्दन दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफव (१) बिोशजि िविविव दर्दने लनरे्र्दनिव लनभन कुरवहरु ििुवइएको हनुपुनेछ । 

(क) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रहने स्थवन : र्र्व, िवगा, पथ, घर नं. (नशजकको घर नं.) (वर्लिन्न स्थवनहरुिव 
िए सोको वर्र्रण ििुवउने) । 

(ि) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रहने घर जग्गव धनीको लतनपसु्ते ििेुकव नवि थर र ठेगवनव । 

(ग) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा सभर्द्ध व्र्शि, उत्पवर्दक, संघ, संस्थव फिा एजेन्सी कभपनीको नवि ठेगवनव । 

(घ) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा आकवर, प्रकवर, र्नौट र प्रकृलत । 

(ङ) बोर्ा÷वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न ेअर्लध । 

(च) तत्कवि वर्ज्ञवपन गने र्स्तकुो प्रकृलत । 

(छ) वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको संख्र्व । 

(ज) अन्र् आर्श्र्क कुरवहरु । 

(३) र्स र्दफव बिोशजि दर्दने लनरे्र्दनिव वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रहने घर र्व जग्गव धनीको धनी पूजवा र्व र्स्तै 
अलधकवरपत्र र र्हविसभझौतवपत्र र घरको हकिव नक्सवपवस प्रिवणपत्रको प्रलतलिवप अलनर्वर्ा रुपिव 
संिग्न गनुा पनेछ । 

(४) िवलथ उपर्दफव (२) बिोशजि िविविव पना आएको लनरे्र्दन उपर आर्श्र्क कवर्वाहीको लसिलसिविव 
उि वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको िवपर्दण्र् र र्ोर्ाको अर्शस्थलत सभबन्धिव स्थिगत रुपिै लनररक्षण गरी 
प्रलतरे्र्दन पेि गना िविव प्रििुिे किाचवरीिटवउने र्व र्र्वध्र्क्षको सिन्र्र्िव र्र्वकवर्वािर्बवट 
किाचवरी िटवई प्रलतरे्र्दन लिने छ । 

छ । र्सरी वर्ज्ञवपन र्ोर्ा लनरीक्षण गना िवटएको किाचवरीिे लनरे्र्दनिव उल्िेशित र्ोर्ा र्स लनरे्दशिकवको 
िवपर्दण्र्र अन्र् कवनूनी िता बिोशजि िए, निएको सभबन्धिव अध्र्र्न तथव लनरीक्षण गरी िविव 
प्रििु सिक्ष प्रलतरे्र्दन पेिगनुा पनेछ ।सो प्रलतरे्र्दनिवलथ आर्श्र्क लनकवसव लिन प्रििु प्रिवसकीर् 
अलधकृत सिक्ष पेि गरी लनणार् िए बिोशजि गनुा पर्दाछ । 

 



६. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको र्दतवा गने : 
(१) र्स लनरे्दशिकवको र्दफव ५ बिोशजि पना आएकव लनरे्र्दन उपर कवर्वाही िई लनर्रे्दकको िवग बिोशजि 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ाकोर्दतवा गना लिल्ने लसफवररस सवहतको प्रलतरे्र्दन पेि हनु आएिव िविविे र्स 
लनरे्दशिकवको अनसूुची– २ बिोशजि सभझौतवगरी अनसूुची–३ िव उल्िेशित र्दररेट अनसुवर र्ववषाक 
कर आग्रीि रुपिै असिु गरी र्ोर्ाको र्दतवा गरी अनसूुची – ५ बिोशजिकोवर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा प्रिवण 
पत्र उपिब्ध गरवउनछे । 

(२) र्स र्दफव बिोशजि वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा गर्दवा सिविे तोके बिोशजिको र्दतवा िलु्क िवग्नछे । र्ोर्ा 
र्दतवा प्रिवणपत्र हरवएिव र्व नष्ट िएिव प्रलतलिवप प्रिवणपत्र िवग गना सवकनेछ । र्सरी प्रलतलिवप 
िवग िई लनरे्र्दन पना आएिव िविविवरहेको रेकर्ा हेरी रु.५००।र्दस्तरु लिई प्रलतलिवप प्रिवण पत्र 
उपिब्ध गरवउन ुपनेछ । 

(३) िवलथ उपर्दफव (१) र (२) िव जनुसकैु कुरव िेशिएको िएतवपलन एक र्षा िन्र्दव कि अर्लधको 
िवलग रवशिने वर्ज्ञवपन र्ोर्ातथव सविवग्रीको िविविे र्दतवा प्रिवण पत्र छुटै्ट नदर्दई अनसूुची–२ बिोशजि 
सभर्शन्धत व्र्शििवई सभझौतव पत्र िवत्रउपिव्ध गरवउन सक्नेछ । 

 

७. हवि कवर्ि रहेको वर्ज्ञवपन र्ोर्ाहरु लनर्लित गनुापने: 
(१) र्ो लनरे्दशिकव िवगू हुंर्दव रवशिएकव वर्ज्ञवपन सविवग्री तथव र्ोर्ाको स्र्वलित्र् िएको व्र्शििे ३ 

िवहनवलित्र र्स लनरे्दशिकवको िवपर्दण्र् बिोशजि नगरपवलिकविे सवर्ाजलनक सूचनव जवरी गनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि तोवकएको भर्वर्दलित्र वर्ज्ञवपन र्ोर्ा लनर्लित नगरेिव तत्कवि 
त्र्स्तववर्ज्ञवपन बोर्ािव वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न नपवउने गरी वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शि, फिा र्व 
कभपनीिवई कविो सूशचिव रविी त्र्स्तव र्ोर्ाहरु तत्कवि हटवउन लनरे्दिन दर्दने र्व नगरपवलिकवबवट 
हटवईनेछ । 

(३) िवलथ उपर्दफव (२) बिोशजि कविो सूशचिव रवख्न ु अशघ सभबशन्धत वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको 
व्र्शििवई सफवईको िौकव दर्दन ुपनेछ । लनजबवट शचत्तर्झु्र्दो जर्वफ पेि गना नसकेिव िविवको 
लसफवररसिव सभबशन्धत व्र्शि, फिा र्व कभपनीिवई कविो सूशचिव रविी सो को जवनकवरी नेपवि 
सरकवर, प्ररे्दि सरकवर र नपेवि रवज्र्कव अन्र् स्थवनीर् तहहरुिवई सिेत दर्दईनछे । 

(४) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि कविो सूशचिव पने व्र्शि, फिा र्व कभपनीिे पनुिः  पनुर्वास नगरपवलिकवको 
क्षेत्रिव वर्ज्ञवपन गना,गरवउन पवउने छैन । 

 

पररच्छेर्द – ३ 

सवर्ाजलनक लनजी सवझेर्दवरी सभर्न्धी व्र्र्स्थव 
 

८. प्रस्तवर् आव्हवन गने: 
(१) स्थवनीर् तहिे सवर्ाजलनक स्थि, सर्कको र्दवर्वँ र्वर्वँ र सवर्ाजलनक पवका को संरक्षण, हररर्विी प्रर्द्धान 

र र्ववटकव लनिवाणएरं् संचविन गरी र्स लनरे्दशिकविे तोकेको िवपर्दण्र्को अलधनिव रही आर्श्र्क 
संख्र्विव वर्ज्ञवपन सविवग्री÷बोर्ा रवख्नइच्छुक व्र्शि, संघ, संस्थव, फिा तथव कभपनीहरुबवट ििुव 
प्रस्तवर् आव्हवन गना सक्नेछ । 



(२) िवलथ (१) बिोशजि प्रस्तवर् िवग गनुा िन्र्दव अशघ िहरी वर्कवस, र्वतवर्रण संरक्षण र आर् 
आजानिवई िध्र्नजर गरी नगरपवलिकवको क्षेत्रको सवर्ाजलनक स्थि, सर्क र्दवर्व ँ र्वर्वँको िविी 
सवर्ाजलनक स्थि, सवर्ाजलनक पवका को सर्ोत्ति वर्कल्पसवहतको उपर्ोग सभबन्धिव सभबशन्धत 
िविवबवट आर्श्र्क अध्र्र्न गरी प्रस्तवर् र्व आिर्पत्रतर्वर गररनेछ । 

(३) िवलथ (१) बिोशजि पना आएकव प्रस्तवर्हरुको आलथाक तथव प्रववर्लधक पक्षको अध्र्र्न, िूल्र्वंकन 
एरं् वर्श्लषेण गरी उत्कृष्टप्रस्तवर्हरु िध्रे् सर्ोउत्कृष्ट प्रस्तवर् छनौट गनुा पनेछ । र्सरी पना 
आएकव प्रस्तवर्हरुको प्रवरशभिक िूल्र्वंकनको िवलग आलथाकव्र्र्स्थव िविव प्रििु अलनर्वर्ा सर्दस्र् 
रहनेगरी सभर्द्ध िविव र सवर्ाजलनक लनजीसवझेर्दवरी एकवईको प्रलतलनलध िएको प्रस्तवर् अध्र्र्न तथव 
िलु्र्वंकन प्रवरशभिक सलिलत गठन गनुापनेछ । 

(४) िवलथ (३) अनसुवर छनौट िएको सर्ोत्कृष्ट प्रस्तवर् आर्श्र्कतव अनसुवर पूनिः िलु्र्वंकन गरी पेि 
गना र्ोिपत्र िूल्र्वंकनसलिलतिव पठवउन पनेछ । र्सरी प्रवरशभिक सलिलत तथव र्ोिपत्र िलु्र्वंकन 
सलिलतिे छनौट गरेको प्रस्तवर्कसँग स्थवनीर् तहिे सभझौतव गरी सभझौतविव उल्िेशित अर्लधिर 
अनसूुची–३ बिोशजि वर्ज्ञवपन कर असिु गरी सभझौतिवउल्िेशित आकवर प्रकवर र बनौटको 
वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्व सविवग्री रवख्न अनिुलत दर्दनछे । 

(५) सवर्ाजलनक लनजी सवझेर्दवरी अन्तगात प्रस्तवर् आव्हवन गने र छनौट गने अन्र् प्रवरर्व स्थवनीर्  
तहबवट िवगू िएकवसवर्ाजलनक नीशज सवझेर्दवरी नीलतहरु र प्रचलित आलथाक प्रिवसन सभबन्धी 
कवनूनिव उल्िेि िए बिोशजि हनुेछ । 

 

 

 

९. सोझै प्रस्तवर् पेि गना सवकन े: 
(१) कुनै व्र्शि, फिा, कभपनी तथव संघ, संस्थविे स्थवनीर् नगरपवलिकवको क्षते्रलित्रको कुनै िविी 

सवर्ाजलनक स्थवन र्व सर्कको र्दवर्वँबवर्वकँो जग्गविव हररर्विी प्रर्धान, र्वत्र ु प्रलतक्षविर्, र्ववटकव 
लनिवाण गरी कुनै र्स्तकुो वर्ज्ञवपन गने उद्देश्र्िे वर्ज्ञवपन र्ोर्ार्व सविवग्री रवख्न े िवग गरी सोझै 
स्थवनीर् तहिव प्रस्तवर् पेि गना सक्नेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि पना आएकव प्रस्तवर्हरुको आलथाक तथव प्रववर्लधक क्षितव र प्रस्तवर्िव 
उल्िेि गररएकवसवर्ाजलनक स्थिको संरक्षण एरं् प्रर्द्र्धन सभर्न्धी वर्िषे कवर्ारि प्रस्तवर् र उि 
प्रस्तवर्िव उल्िेशित पररर्ोजनवको िवगत÷िवि सिेत वर्श्लषेण गरी स्थवनीर् तहिे त्र्स्तो प्रस्तवर् 
छनौट गने नगने सभबन्धिव लनणार् गनासक्नेछ । 

(३) िवलथ उपर्दफव (२) बिोशजि प्रस्तवर् िलु्र्वंकनको िवलग र्दफव ८ (३) बिोशज गठीत सलिलतिव 
पठवउनपुनेछ । 

(४) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि सवर्ाजलनक स्थवन प्रर्र्दान गरे र्वपत रवख्न दर्दइने वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्व 
वर्ज्ञवपन र्स्तिुव अनसूुची–३को र्दरिव कर लिइनछे । 

(५) िवलथ (१) र (२) बिोशजि पेि िएको प्रस्तवर्हरु छनौट गना उपर्िु निएको िनी रवर् सवहत 
लसफवररस िएिव उि कविििुव प्रस्तवर् आव्हवन गरी गरवउन स्थवनीर् नगरपवलिकविे आर्श्र्कतव 
ठवनेिव र्सै लनरे्दशिकव बिोशजि ििुव प्रस्तवर् आव्हवनगना सक्नेछ । 



 

१०. सर्क वकनवरविव रहेकेकव पोिेिहरुिव वर्ज्ञवपन गना सवकन:े 
(१) िहरी सौन्र्दर्ा, ट्रववफक व्र्र्स्थवपन सिेतिवई िध्रे्नजर गरी स्थवनीर् तहिे आफ्नो के्षत्रिव रहेकव 

वर्द्यलुतर् िगवर्त अन्र्वकलसिको पोिहरुिव सोझै वर्ज्ञवपन गना दर्दने छैन । 

(२) र्स लनरे्दशिकव जवरी हनु ु पूर्ा सभबशन्धत लनकवर्को स्र्ीकृलतिव पोिहरुिव वर्ज्ञवपन गना दर्दइएकोिए 
तवपलन र्स लनरे्दशिकवजवरी िएपलछ सवर्ाजलनक लनशज सवझेर्दवरी नीलत बिोशजि पोिहरुिव लनभन 
वकलसिकव र्ोर्ाहरुिव वर्ज्ञवपन गना सवकनेछ । 

क) सरकवरी सूचनव तथव सन्रे्दिहरु सिेतको र्ोर्ा । 

ि) स्थवनीर् तहिे रवख्न ेर्व रवख्न िगवउने सर्क नवि उल्िेशित र्ोर्ा । 

ग) स्थवनीर् तहिे रवख्न ेअन्र् सूचनव तथव सन्रे्दिर्िु र्ोर्ाहरु । 

(३) सरकवरी लनकवर्िे सवर्ाजलनक लनशज सवझेर्दवरी नीलत बिोशजि लनजी के्षत्रिवफा त स्थवनीर् तहको क्षेत्रिव 
सर्कको र्दवर्वअर्शस्थत पोिहरुिव वर्ज्ञवपन सिेत रवख्न पवउने गरी कुनै सूचनव र्व सन्रे्दिर्िु र्ोर्ा 
लनिवाण गना अनिुलत दर्दन ुअशघस्थवनीर् तहसंग त्र्स्तव र्ोर्ाको आकवर, प्रकवर, र्नौट र िवग्ने करको 
सभबन्धिव आर्श्र्क जवनकवरी एरं् सहिलत लिन पनेछ। 

(४) सवर्ाजलनक लनशज सवझेर्दवरी नीलत बिोशजि पोिहरुिव रवख्न सवकने सूचनव सन्रे्दस सवहतको वर्ज्ञवपन 
र्ोर्ाको आकवर, प्रकवर,बनौट र संख्र्व लनभनवनसुवर हनुेछ । 

(क) आकवर:र्ढीिव २×३.६ र्गा वफटसभि । 

(ि) प्रकवर :धवतकुो पवतव ( स्टवण्र् सवहत) । 

(ग) र्नौट :धवतकुो पवतव र्व फे्रििव फ्िवस्क सविवग्री । 

(घ) संख्र्व :– प्रलत पोि एउटव र्ोर्ा िवत्र रवशिएको । 

 तर िवलथ िण्र् (घ) बिोशजि रवशिएको वर्ज्ञवपन र्ोर्ािव र्दईुतफा नै वर्ज्ञवपन गरेिव 
नगरपवलिकविेर्दरैु्तफा को वर्ज्ञवपन कर र्स लनरे्दशिकविव तोवकएको र्दररेट अनसुवर िगवई असूि 
गनेछ । 

५) र्स र्दफव बिेशजि रवख्न दर्दन े वर्ज्ञवपन र्ोर्ािव र्स लनरे्दशिकवको अनूसूशच–३ बिोशजि कर िगवई 
असिु गररनछे । 

६) र्स र्दफव बिोशजि पोि रवख्न दर्दने सन्रे्दि सवहतको वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रवख्न ेअन्र् प्रकृर्व िवलथ र्दफव ८ र 
९ बिोशजि हनुेछ । 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



पररच्छेर्द ४ 

वर्ज्ञवपन कर संकिन 

 

११.वर्ज्ञवपन कर असूि गने तररकव : 
१) र्स लनरे्दशिकवको अनसूुशच ३ िव अन्र्थव उल्िेशित गरेकोिव र्वहेक कुनै पलन वकलसिको वर्ज्ञवपन 

र्ोर्ािव र्ववषाक वर्ज्ञवपन कर िगवई अलग्रि रुपिै असूि उपर गररनेछ । 

२) वर्ज्ञवपन करको र्दर अनसूुची – ३ िव उल्िेि िए बिोशजि हनुेछ । 

३) कुनै वर्ज्ञवपन र्ोर्ािव कुनै सूचनव र्व सन्रे्दि उल्िेि गरी सो को प्रवर्ोजन गररएकोिव प्रवर्ोजककव 
वर्ज्ञवपन सविवग्रीिे ओगटेको के्षत्रफि बरवबरको वर्ज्ञवपन कर बझुवउन ुपनेछ । 

४) सरकवरी लनकवर् तथव कर निवग्ने सविवशजक परोपकवरी संस्थविे नगरपवलिकवको के्षत्रिव सूचनव र्व 
सन्रे्दििूिक वर्ज्ञवपन रविेको तर सोको प्रवर्ोजन गरेको अर्स्थविव र्स लनरे्दशिकव बिोशजि 
प्रवर्ोजकबवट वर्ज्ञवपन कर असूि उपरगररनेछ । 

५) नगरपवलिकविे लबज्ञवपन र करको अर्स्थवनसुवर बढीिव तीन बषािव नबढवई र्वतवाद्धवरव पलन लबज्ञवपन 
करसंकिन गना कुनै फिा र्व कभपनीसंग सभझौतव गना सक्ने छ । 

 

१२. वर्ज्ञवपन कर निवग्न े:– 
(१) र्स र्दफव बिोशजि कुनै गैर िनुवफवििुक संस्थविे लनिःिूल्क रुपिव पोि व्र्नवर रवख्न अनिुलत 

िवग गरेिव कर र्वपतको रकि धरौटीर्वपत स्थवनीर् तहको सभबशन्धत िविविव जभिव गना िगवई 
अनिुलत दर्दन सवकनेछ । तोवकएको लनरे्दिन पविनव नगरीवर्ज्ञवपन गरेिव धरौवट रकिबवट कर 
र्वपतको रकि कट्टव गररनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव १ बिोशजि रवशिएको धरौटी रकि कवर्ासभपन्न सन्तोषजनक िएको प्रलतरे्र्दन प्रवप्त 
िएपलछ लनरे्र्दकको िवगबिोशजि स्थवनीर् तहिे सभबशन्धत संस्थविवई वफतवा दर्दन ुपनेछ । 

 

पररच्छेर्द ५ 

र्दण्र्, जररर्वनव तथव पनुरवर्िोकन 

 

१३. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा नगरी वर्ज्ञवपन गरेिव: 
(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि र्ोर्ा र्दतवा नगरी कुनै व्र्शििे वर्ज्ञवपन गरेिव नगरपवलिकविे सवत 

दर्दनलित्र र्ोर्ा र्दतवा गनासभबशन्धत व्र्शििवई लनरे्दिन दर्दनछे । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि लनरे्दिन दर्दर्दव पलन तोवकएको अर्लधलित्र वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा नगरेिव 
िवग्ने करको १०प्रलतित जररर्वनव सिेत लतरी एक िवहनवलित्र र्ोर्ा र्दतवा गना कवर्वािर्िे र्ोर्ाको 
स्र्वलित्र् िएको व्र्शििवई पनुिःलनरे्दिन दर्दनछे । 

(३) िवलथ उपर्दफव (२) बिोशजि दर्दईएको थप भर्वर्दलित्र पलन वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा नगरेिव कवर्वािर्िे 
वर्ज्ञवपनसविवग्री हटवउने र हटवउन लनरे्दिन दर्दनेछ । 

 

१४. फरक प्रकृलतको वर्ज्ञवपन सविवग्री वर्ज्ञवपन र्ोर्ािव िगवएिविः 



(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि एक प्रकृलतको वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न े व्र्होरव ििुवई र्ोर्ा र्दतवा गरी 
नगरपवलिकविवईलिशित जवनकवरी नै नदर्दई अकै प्रकृलतको वर्ज्ञवपन सविवग्री र्ोर्ािव िगवएिव रु. 
५,०००। (पवचहजवर) जरीर्वनव गरी संसोलधत प्रकृलत अनसुवरको थप कर लतनुापने िए लतरी नर्वँ 
प्रकृलतको वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न ेअनिुलत लिनकवर्वािर्िे सभबशन्धत वर्ज्ञवपनको स्र्वलित्र् िएको 
व्र्शििवई लनरे्दिन दर्दनेछ । 

(२)िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि दर्दएको लनरे्दिन पविनव नगरेिव नगरपवलिकविे सो वर्ज्ञवपन र्ो 
तथवसविवग्री जफत गने र्व हटवउनेछ । 

 िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि दर्दएको लनरे्दिनको पविनव नगरेिव कवर्वािर्िे वर्ज्ञवपन सिवग्री 
हटवउने र्व हटवउनआरे्दि दर्दनेछ । र्सरी वर्ज्ञवपन र्स्त ुहटवईएकोिव पनुिः उि स्थवनिव अको 
वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख्न िवग गरेिव वर्ज्ञवपनकोस्र्वलित्र् िएको व्र्शििे उपर्दफव (१) बिोशजि 
िवगेको जररर्वनव रु. ५,००० (पवचहजवर) तर थप कर लतनुापने िए सोसिेत िविविव बझुवउन ु
पनेछ । 

 

१५. लनषलेधत क्षते्रिव र्ोर्ा रविेिविः 
(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि लनषेलधत िनी तोवकएकव स्थवनहरु र सवर्ाजलनक लनशज सवझेर्दवरी नीलत 

बिोलिज िवत्र वर्ज्ञवपनर्ोर्ा तथव सविवग्री रवख्न सवकने सवर्ाजलनक स्थवनहरुिव कसैिे त्र्स्तव र्ोर्ा 
तथव प्रचवर सविवग्री रविेको पवईएिव तत्कवित्र्स्तो वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सिवग्री हटवउन 
नगरपवलिकविे लनरे्दिन दर्दनछे । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि दर्दएको लनरे्दिन पविनव नगरेिव नगरपवलिकविे त्र्स्तव र्ोर्ा तथव 
सिवग्रीहरु जफत गनेछ । 

 

१६. स्र्ीकृत लिएको आकवर प्रकवर िन्र्दव फरक गरी वर्ज्ञवपन र्ोर्ा रविेिविः 
(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवाको अर्स्थव लनरे्र्दनिव ििुवईएको र्ोर्ाको िभर्वई, 

चौर्वई र बनौट िन्र्दव फरकवकलसिको र्ोर्ा रविेको कुरव नगरपवलिकव र्व र्र्वबवट िवटन े
लनरीक्षण टोलिको वफल्र् लनरीक्षणबवट रे्दशिएको तर उि र्ोर्ािवपर्दण्र् लितै्र रहेको िए रु. 
५,०००। (पवंचहजवर) जररर्वनव लिई थप कर सिेत असिु गरी उि र्ोर्ािवई नगरपवलिकविे 
लनर्लित गना सक्नेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि र्ोर्ा लनर्लित गना नगरपवलिकविे वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको 
व्र्शििवई लनरे्दिन दर्दनेछ ।उि लनरे्दिन पविनव नगरेिव उि र्ोर्ािव वर्ज्ञवपन गना 
नगरपवलिकविे रोक िगवउन सक्नेछ । 

 

१७. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा गर्दवा वर्ज्ञवपन सविवग्री रवख् न दर्दन ेलनरे्र्दनिव झटुो वर्र्रण दर्दएिविः 
(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा तथव वर्ज्ञवपन सिवग्री रवख् न े अनिुलत िवग गने 

लनरे्र्दनिव झटुव वर्र्रण दर्दएकोकुरव प्रिवशणत िएिव नगरपवलिकविे लनरे्र्दकिवई रु. २,०००। 
(र्दईु हजवर) जररर्वनव िगवई असिु उपर गनेछ । 

 



१८. वर्िषे प्रकृलतको िवत्र र्ोर्ा रवख् न पवउनिेव अन्र् वकलसिको र्ोर्ा रविेिव 
(१) नगरपवलिकविे र्स लनरे्दशिकवको र्दफव ३ (२) को प्रलतर्न्धवत्िक र्वक्र्विं बिोशजि कुनै क्षते्रको 

िवलग तोवकएको िन्र्दव फरक वकलसिको र्ोर्ा लनिवाण गरेिव उि र्ोर्ा तथव सविवग्री ७ दर्दन लित्र 
हटवउन सभर्शन्धत वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शििवई लनरे्दिन दर्दनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि दर्दएको लनरे्दिन पविनव नगरेिव नगरपवलिकविे सो वर्ज्ञवपन र्ोर्ा 
तथवसविवग्री जफत गने र्व हटवउनेछ । 

१९. र्दण्र् सजवर्को पनुरवर्िोकन सभबन्धी व्र्र्स्थविः 
(१) र्स र्दफव बिोशजि वर्िवगिे गरेको र्दण्र् सजवर् उपर शचत्त नर्झु्ने व्र्शििे र्दण्र् जररर्वनवको 

जवनकवरी पवएको लिलतिे ३०दर्दन लित्र नगरपवलिकवको प्रििु प्रिवसकीर् अलधकृत िवफा त प्रििु 
सिक्ष पनुरवरे्र्दन दर्दन सक्नछे । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि दर्दएको पनुरवर्िोकन उपर नगरपवलिकवको प्रििुिे गरेको 
लनणार्अशन्ति हनुछे । 

 

पररच्छेर्द ६ 

वर्वर्ध 

 

२०. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा प्रिवण पत्र र र्सको अलििेि व्र्र्स्थविः 
(१) िविविे वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवाको अलििेि अनसूशच – ४ बिोशजिको वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा वकतविव रवख्न ु

पनेछ । 

(२) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा प्रिवणपत्रको ढवँचव अनसूुची – ५ िव उल्िेि गरे बिोशजि हनुछे । 

(३) वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविवग्री रवख्न ेवर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शिसँग र्स लनरे्दशिकवको अनसूुची–२ 
बिोशजि सभझौतवगनुापनेछ । 

 

२१. होलर्ाङ र्ोर्ा स्थवपनव गर्दवा प्रर्वाप्त सरुक्षव व्र्र्स्थव लििवउन ुपने – 

(१) स्थवनीर् तहिे तोकेको स्थवनिव होलर्ाङ र्ोर्ा स्थवपनव गना अनिुलत पवएको वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको 
स्र्वलित्र् िएकोव्र्शििे उि र्ोर्ाको संरचनव तर्वर गर्दवा प्रर्वप्त सरुक्षवको व्र्र्स्थव लििवउन ु
पनेछ । 

(२) र्ोर्ाको सरुक्षव व्र्र्स्थव सभबन्धिव स्थवनीर् तहिे लनरीक्षण गरी आर्श्र्क लनरे्दिन दर्दन सक्नेछ 
। र्सरी दर्दएकोलनरे्दिन पविनव गनुा सभबशन्धत र्ोर्ाको स्र्वलित्र् िएको व्र्शिको कताव्र् 
हनुेछ । 

 

२२. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा नविसवरी, ठवउँसवरी तथव र्दतवा िवरेजीको िवलग अनुिलत लिनपने: 
(१) वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको नविसवरी, ठवउँसवरी र र्दतवा िवरेजीको िवलग लतना बवँकी कर चिुव गरी लनरे्र्दन 

दर्दनपुनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि लनरे्र्दन पना आएिव लिने दर्दन ेव्र्शिको सभझौतवपत्र र्व करवरनविव, 
ठवउसवरी गनेघरधनीसंगको सभझौतवपत्र सिेत अध्र्र्न गरी लिने दर्दने र्दरैु्पक्षको रोहोबरिव 



र्ोर्ाको स्र्वलित्र् पररर्तान सभबन्धी कवर्वाहीगरी र्ोर्ा र्दतवा प्रिवणपत्रिव सो कुरव उल्िेि 
गररदर्दन ुपनेछ । 

(३) र्ोर्ाको नविसवरी, ठवउसवरी तथव हटवउने कवर्वाही गर्दवा सेर्व िलु्क र्वपत 
नगरपवलिकव/गवउँपवलिकविे तोवकएको िलु्क लिनेछ। 

(४) वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको एकपटक र्दतवा गररसकेपलछ र्ोर्ाको र्दतवा िवरेजी नगरेसभि प्रचलित र्दर अनसुवर 
कर लतने र्दववर्त्र् र्ोर्ाकोस्र्वलित्र् िएको व्र्शिको हनुेछ । र्ोर्ािव वर्ज्ञवपन सविवग्री 
निगवएको र्व प्रर्दिान नगरेको कवरणिे िवत्र वर्ज्ञवपन करिव कुनैछुट र्व लिन्हव हनुेछैन । 

 

२३. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको नवर्करण गनुापने: 
(१) र्स लनरे्दशिकव बिोशजि अनिुलतप्रवप्त वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको प्रत्रे्क र्षाको िवलग अग्रीि रुपिव कर तथव 

अन्र् र्दस्तरुहरु लतरी नवर्करण गनुापनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शििे आफुिे रविेकव र्व रवख्न दर्दएकव 
वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको कर लतरेकोआर्लध सिवप्त िएको लिलतिे ३५ दर्दनलित्र नवर्करण गररसक्न ु
पनेछ । उि सिर्लित्र वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको नवर्करण नगररएिविवग्ने कर रकििव पवहिो 
िवहनवको िवलग १०%, र्दोश्रो िवहनवको िवलग १५% र तेश्रो िवहनको िवलग २०% कव 
र्दरिेजररर्वनव र र्ववषाक कर असिु गरी ३ िवहनवसभििव नवर्करण गना सवकनेछ । भर्वर्द 
नवघेको ३ िवहनवसभििव पलन वर्ज्ञवपनर्ोर्ा नवर्करण नगरेिव नगरपवलिकविे वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्व 
सिवग्री हटवउने र्व जफत र्व नष्ट गनेछ । 

(३) िवलथ उपर्दफव (२) िव जनुसकैु कुरव िेशिएको िएतवपलन स्थवनीर् तहिे कर नलतरी रविेको र्व 
तोवकएकोसिर्लित्र नवर्करण नगररएकव वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्व सविवग्री हटवउने, जफत गने र्व नष्ट 
गनुा अशघ र्ढीिव १५ दर्दनको सूचनवसभर्शन्धत वर्ज्ञवपन र्ोर्ाकव स्र्वलित्र् िएको व्र्शि फिा 
कभपलन िवई दर्दनपुनेछ । 

(४) िवलथ उपर्दफव (२) र (३) बिोशजि नगरपवलिकविे वर्ज्ञवपनर्ोर्ा र्व सविवग्री नष्ट गररएको र्व 
हटवईएकोिववर्ज्ञवपन र्ोर्ाको नवर्करण गना स्थवनीर् तह सिक्ष अनरुोध गरेिव र्क्र्ौतव करर 
सो करको पचवस प्रलतित एकिषु्ट जररर्वनव लिई िविविे वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको नवर्करण गररदर्दन ु
पनेछ । 

२४. होलर्ाङ र्ोर्ा र्वपतको र्हवि कर लतनुा पने: वर्ज्ञवपन र्ोर्ाहरु रवख्न ेदर्दन घर तथव जग्गव धनीिे लतनुापने 
र्हवि कर र्वपतको रकि नगरपवलिकविे सभबशन्धत घर र्व जग्गव धनीको नवििववर्ज्ञवपन र्स्तकुो 
स्र्वलित्र् िएको व्र्शिबवटै असूि गनेछ । 

 

२५. पररचर् पवटी र्वपतको कर व्र्र्सवर् कर सगँ आर्द्ध गना सवकन े: 
(१) स्थवनीर् तहिे आफ्नो के्षत्र लित्रकव व्र्र्सवर्ीहरुबवट व्र्र्सवर् कर असूि गर्दवाको अर्स्थविव 

पररचर् पवटी र्वसवइन र्ोर्ा र्वपतको कर रकि असूि गनेछ । 

(२) िवलथ उपर्दफव (१) बिोशजि कर असूि गरेपलछ पररचर्पवटीको वर्र्रण व्र्र्सवर् र्दतवा प्रिवण–

पत्रिव उल्िेि गना सवकनेछ । 



(३) िवलथ उपर्दफव (१) र (२) िव जनुसकैु कुरव िेशिएको िएतवपलन पररचर् पवटीको छुटै्ट र्दतवा 
नवर्करण गना र्स र्दफविे र्वधवपरु्वाएको िवलनने छैन । 

 

२६. र्वधव अर्कवउ फुकवउन सक्न े :र्स लनरे्दशिकविव कवर्वान्र्र्नको लसिलसिविव केही र्वधव अर्चन रे्दिव 
परी तत्कवि केही कुरवहेरफेर र्व संिोधन गनुा परेिवनगरकवर्ापवलिकविे हेरफेर,थपघट र्व संसोधन गना 
सक्नेछ । 

 

२७. लनरे्दशिकव बिोशजि हनु े: पुनर्वास नगरपवलिकव क्षते्रलित्र वर्ज्ञवपन कर िगवई असूि उपर गने कवर्ा र्सै 
लनरे्दशिकवबिोशजि हनुेछ । 

 

२८. वर्ज्ञवपन कर संकिन कवर्ािव सहर्ोग गनुापने: र्स लनरे्दशिकव बिोशजि कर िगवई असिु उपर गने 
कवर्ािव आर्श्र्कसहर्ोगको िवलग रवजश्व िविविे लबलिन्न र्र्वकवर्वािर् र अन्र् िविवको सहर्ोग िवग 
गना सक्नेछ ।र्सरी सहर्ोग िवग गरेिव आर्श्र्कसहर्ोग गनुा सभबशन्धत सबैको कताव्र् हनुेछ । 

  



अनसूुची (१) 
र्दफव ४ को उपर्दफव (१) बिोशजि 

वर्ज्ञवपनको आकवर, प्रकवर र बनौट 

र सं 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ा÷सविवग्रीको 
प्रकवर 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको आकवर 
अलधकति सीिव 
(बगाफुटिव) 

 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ा तथव सविवग्रीको र्नौट 

 

१ होलर्ाङ बोर्ा २०×४०=८०० सभि 

फिविको पवतविव िेशिएको र्व वप्रन्टगरेको 
सविवग्री रवख्न े। 

 

२ सवइन बोर्ा (पररचर् पवटी) ३० र्गा वफटसभि 

फिविको पवतविव िेशिएको र्व वप्रन्टगरेको 
सविवग्री रविेको । 

 

३ लनर्ोन बोर्ा २० × २० = ६० र्गा वफटसभि 

 

वर्द्यलुतर् तरङ जलर्त वर्िेष वकलसिकोर्ोर्ा । 

 

४ 

ग्िो र्ोर्ा (वर्द्यलुतर् पररचर् 
पवटी) 

३० र्गावफट सभि ग्िो र्ोर्ाको स्पेिि बनवर्ट 

५ ट्रवई लिजन र्ोर्ा २०×३०=६०० र्गा वफटसभि 

 

ट्रवइ लिजन स्पेिि बनवर्ट 

 

६ स्रोिर र्ोर्ा १०×१०वफट=१०० सभि 

वर्द्यतुीर् िवध्र्िबवट एकिन्र्दव र्ढी 
वर्ज्ञवपन सविवग्री प्रचवर गना 
 

७ पोि व्र्वनर २ ×३=६ र्गा वफटसभि कपर्विव िेशिएको र्व वप्रन्ट गररएको । 

८ धवतकुो अक्षर र्ोर्ा ३० र्गा वफटसभि 

धवतिेु अक्षर, िव्र्द र्व शचत्र अंवकतगररएको । 
टवँस गररएको फे्रि । 

 

९ चिशचत्र र्ोर्ा १०×१०=१०० र्गावफटसभि 

 

वर्द्यतुीर् िवध्र्िबवट वर्ज्ञवपन सविवग्रीप्रर्दिान 
गररने चिशचत्र र्ोर्ा । 

 

*३० र्गाफुट िन्र्दव र्ढीको सवइन र्ोर्ािवई कर प्रर्ोजनकव िवलग होलर्ाङ र्ोर्ाको रुपिव लिईनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

लनरे्दशिकवको र्दफव ६ (१) बिोशजि 

वर्ज्ञवपन सभझौतव पत्र 

अनसूुची २ 

 

 पुनर्वास नगरपवलिकव(र्सपलछ “प्रथि पक्ष”िलनएको र ......................................(र्सपलछ “वद्धतीर् पक्ष”)र्ीच 
पुनर्वास नगरपवलिकव र्र्व नं.................िवगा ................ टोिको ........... ........... नभबरको घर धलन श्री 
....................................................को िर्न÷जग्गविव ............................बस्त÷ुसेर्वको वर्ज्ञवपन गना रे्दहवर्को 
ितानविव पविनव तथव कवर्वान्र्र्न गना र्दरैु् पक्ष िन्जरु िई र्ो सभझौतव गरी एक एक प्रलत लिर्ौ, दर्दर्ौं । 

िताहरुिः 
१. प्रथि पक्षिे स्र्ीकृत दर्दएको स्थवनिव स्र्ीकृत वर्ज्ञवपन र्ोर्ा÷सविवग्री वद्धलतर् पक्षिे वर्ज्ञवपन प्रर्ोजनको लनलित्त रवख्नछे 

। स्र्ीकृलत पिवत वर्ज्ञवपनपररचर्पवटी÷होलर्ाङ र्ोर्ा÷अन्र् र्ोर्ाको आकवर : िभर्वई ............ चौर्वई. ......... 
उचवईको हनुेछ । जभिव ............. र्गा वफटिेलिलत................... रे्दशि ..................सभि ........ र्षा ..... 
को प्रलत र्गाफुट रु. .....................िे जभिव रु. .................... वद्धलतर् पक्षिे प्रथि पक्षिवई 
............लिलतिव ........................बझुवउन ुपनेछ । 

२. वद्धतीर् पक्षिे वर्ज्ञवपन सभबन्धी आरे्र्दन दरं्दर्दवको र्ित उल्िेि गरी स्र्ीकृत लिएको वर्षर्िव िवत्र वर्ज्ञवपन गना 
रवख्न पवउनेछ। स्र्ीकृत वर्ज्ञवपनर्वहेक अन्र् वर्र्रणको वर्ज्ञवपन रवख्न ु परेिव र्व स्थवन पररर्तान गनुापरेिव र्दोश्रो 
पक्षिे लिशित जवनकवरी गरवई प्रथि पक्षको लिशित स्र्ीकृत लिनपुनेछ । 

३. प्रथि पक्षिे वर्ज्ञवपन हटवउन लनरे्दिन दर्दएिव वद्धतीर् पक्षिे सो स्थवनबवट वर्ज्ञवपन हटवउन ु पनेछ । तर त्र्स्तो 
वर्ज्ञवपन हटवउन प्रथि पक्षिे लिशितलनरे्दिन दर्दनपुनेछ । 

४. वद्धतीर् पक्षिे तोवकएको स्थवनिव वर्ज्ञवपन रविी प्रथि पक्षिवई िलु्क लतररसकेको िएिव प्रथि पक्षको लनरे्दिन 
अनसुवर वर्ज्ञवपन हटवएिव वद्धतीर्पक्षिे सो वर्ज्ञवपन अन्र् कुनै स्थवनिव रवख्न चवहेिव प्रथि पक्षिे स्र्ीकृत दर्दन 
सक्नेछ । अन्र्थव प्रथि पक्षिे र्दविवसववहिे वद्धतीर् पक्षिवई रकिवफतवा गनेछ । 

५. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा प्रववर्लधक दृवष्टिे सरुशक्षत ढंगिे लनिवाण गनुा पनेछ । 

६. वर्ज्ञवपन बोर्ाको कवरणबवट हनुे हवनी नोक्सवनीको पूणा शजभिेर्वरी वद्धतीर् पक्षको हनुेछ । 

७. वद्धतीर् पक्षिे स्र्ीकृत प्रवप्त गरर वर्ज्ञवपन रविी सकेपलछ वर्ज्ञवपन करको र्दरिव हेरफेरिएिव सोवह अनसुवर वद्धतीर् 
पक्षिे प्रथि पक्षिवई कर बझुवउनपुनेछ । 

८. र्दोश्रो पक्षबवट पेि गररएको वर्ज्ञवपन र्ोर्ा को कुनैपलन बेिव लनरीक्षण गर्दवा स्र्ीकृत दर्दइएको स्थवन र िवपर्दण्र् िन्र्दव 
फरक पना गएिव सो होलर्ाङर्ोर्ा तत्कवि हटवउने र्व जररर्वनव गने र्व र्दरैु् गना सक्नेछ । 

९. नगरपवलिकवबवट प्रवप्त सवंकेलतक शचन्ह तथव र्ोर्ाको र्दतवा नभबर र्ोर्ािै रे्दशिने गरी िवलथल्िो िवगिव सरुशक्षत ढंगिे 
रवख्न ेसभपूणाशजभिेर्वरी वद्धतीर् पक्षको हनुेछ । 

१०.होलर्ाङ्ग र्ोर्ाको आकवर, प्रकवर र लनषलेधत क्षेत्र सभर्न्धी नगरपवलिकविे जवरी गने नीलतगत व्र्र्स्थव अनसुवर र्ोर्ा 
हटवउन र्व आकवर,प्रकवर पररिवजान गना पने िएिव सो अनसुवरको आरे्दि लनरे्दिन पविनव गना वद्धतीर् पक्ष िन्जरु 
गर्दाछ । र्सो गर्दवा असूि िईसकेको वर्ज्ञवपन करवर्ज्ञवपन र्दवतविे लतनापने कर र्दववर्त्र्िव सिवर्ोजन गररनेछ । 

११. भर्वर्द सिवप्त िएको लिलतबवट ३५ दर्दन लित्र र्व तोवकएको सिर्लित्र नवर्करण गनुापनेछ । अन्र्थव प्रथि पक्षिे 
वर्ज्ञवपन कर लनरे्दशिकव बिोशजिआर्श्र्क कवर्वाही अगवर्ी र्ढवउनेछ । 

 



नगरपवलिकवको तफा बवट  वर्ज्ञवपन कतवा/एजेन्सीको तफा बवट 

नवि थर : नवि थर : 
हस्तवक्षर : हस्तवक्षर : 
पर्द : पर्द : 
 बवबकुो नवि : 
 नवगरीकतव नं र जवरी शजल्िविः – (व्र्शिको हकिव) 
 फिा र्व कभपनीको नवििः– 
छवप : छवप : 
सवक्षीहरु : सवक्षीहरु : 
१) नवि थर  १) नवि, थर 
हस्तवक्षर : हस्तवक्षर : 
पर्द : ठेगवनव : 
२) नवि थर : २) नवि, थर 
हस्तवक्षर : हस्तवक्षर 
पर्द : ठेगवनव : 

 

सभर्त ्................... सवि .........िवहनव .......गते ............रोज ििुि ्। 

  



(र्दफव ११ को उपर्दफव (२) बिोशजि) 
अनसूुची ३ 

वर्ज्ञवपन करको र्दर 

र.स. 
 

वर्ज्ञवपनको वकलसि 

वर्ज्ञवपन र्दर रु. 
(प्रलत र्गा फुट) 

िदर्दरव सूलताजन्र् वर्ज्ञवपन र्दर 

१ पररचर् पवटी÷सवइन र्ोर्ा रु. 100÷– – 

२ होलर्ाङ्ग र्ोर्ा (वर्ज्ञवपनपवटी) रु. 150।– प्रलत र्गाफुट÷प्र.र्षा ५०% थप (रु.९०।-प्र.र्.फु.(प्र.र्षा) 

३ लनर्ोनसवइन र्ोर्ा रु. 100।– प्रलत र्षा 50% थप   
-135।-प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा 

४ ग्िोसवइन (वर्द्यतुीर्) र्ोर्ा रु. 200।– प्रलत र्गाफुट÷प्र.र्षा 
50% थप (135।– 

प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा ) 
५ चिशचत्र र्ोर्ा रु.  १00।– प्रलत र्गाफुट (र्ववषाक) 50% थप प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा 
६ लत्रलिजन बोर्ा रु. 200।– प्रलत र्गाफुट (र्ववषाक) 50% थप प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा 
७ स्रोरि लिजन र्ोर्ा रु.  200।– प्रलत थवन÷प्रलत हप्तव 50% थप ( 150।– प्र.र्.फु.÷प्र.हप्तव) 

८ र्व्र्वनर÷वफल्िी पोष्टर रु. 1200।– प्रलत गोटव÷प्रलत हप्तव 50% थप प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा 

९ आकविे रे्िनु 

 

रु. 100÷– प्रलत र्गाफुट (प्रलत िवहनव) 50% थप प्र.र्.फु.÷प्र.र्षा 

१० व्र्र्सववर्क िर्न प्रर्िेद्धवर वर्ज्ञवपन गेट र्ववषाक रु. 5000।–    50% थप 

११ गवर्ीिव बोकी वर्ज्ञवपन 1000।– प्रलत गवर्ी÷प्रलत हप्तव र्वप्रलत दर्दन रु    । 50% थप 

१२ स्टि 1000।– प्रलत स्टि÷प्रलत हप्तव र्व प्रलतदर्दन  ।– 50% थप 

१३ व्र्वग प्र्वग 
प्रलतदर्दन रु.  100।–प्रलत गोटव 
 

50% थप 

१४ र्ववकंग रे्िनु प्रलतदर्दन रु.100।–प्रलतगोटव 50% थप 

15 पोि व्र्वनर प्रलतहप्तव प्रलत व्र्वनर रु.200।– 50% थप 
16 जवत्रव िेिव िेिकुर्द वर्ज्ञवपन प्रलत हप्तव प्रलत र्गा फुट रु.100।– 50% थप 
१७ सटर पेशन्टङ्ग प्रलत र्गावफट रु.20।– 50% थप 

18 लर् वप एस र्ोर्ा प्रलत र्गावफट रु.50।– 50% थप 

19 िवईट बोर्ा प्रलत र्गावफट रु.80।– 50% थप 

20 लर्शजटि होलर्ाङ्ग र्ोर्ा प्रलत र्गावफट रु.100।– 50% थप 

 

1
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xf]l8+u+ jf]8{{sf] aflif{s b:t'/ k|lt :Sjfo/ lkm6df -lj1fkg s/_ 
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 sf7 l6gdf k|lt ju{ km'6  30.– 

 ;+3;+:yf k;nsf] kf]:6/ 200.– 

 7"nf k;nsf] lj1fkg s/ 100.– 

 ;fgf k;nsf] lj1fkg s/ 50.– 



र्दफव २० को उपर्दफव (१) बिोशजि 

अनसूुची ४ 

 पनुर्वास नगरकवर्ापवलिकवको कवर्वािर् 
 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा वकतवर् 

 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा नं. :(र्र्व÷र्द. नं.÷ सवि) ..................................... 
१. वर्ज्ञवपन रहने घर तथव जग्गव धनीको नवि :– 
२. वर्ज्ञवपन रहने स्थवनिः–............र्र्व ...... घर नं. .............. िवगा÷पथ÷सर्क ................. 
३. सवर्ाजलनक÷प्रलत जग्गव िए सो जग्गव संरक्षण गने सभबद्ध लनकवर्को नवि :– ...................  

४. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको आकवर, प्रकवर र र्नौट :– 
क) आकवर :– ..............िभर्वई ...............चौर्वई ...............र्गावफट 

ि) वर्ज्ञवपन बोर्ाको प्रकवर :– होलर्ाङ र्ोर्ा÷होलर्ङ र्ोर्ा सवनव÷सवइन र्ोर्ा÷ग्िो र्ोर्ा÷लत्रलिजन र्ोर्ा ...... 
ग) बनौट 

५. वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शिको नवि, थर, ठेगवनव :– 
६. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको स्र्विीत्र् पररर्तान िएकोिव नविसवरी िई हवि सववर्क हनुेको वर्र्रण :– 
र.सं. सववर्क र्विवको नवि थर, ठेगवनव हवि र्विवको नवि थर, ठेगवनव हवि सववर्क गरेको लिलत 

    

    

    

    

 

, 

 

७. र्दतवा÷नवर्करणको अद्यवर्लधक तवलिकव 
र्दतवा/नवर्करण 

लिलत 
वर्ज्ञवपन वर्र्रण वर्ज्ञवपन सभबद्ध 

कभपनी/फिाको नवि 

कर असिु 
िएको अर्लध 

कर असिुी रकि र.नं. कर अलधकृतको 
हस्तवक्षर 

       

       

       
 

  



र्दफव २० को उपर्दफव (२) बिोशजि 

अनसचुी ५ 

 पनुर्वास नगरपवलिकव 
नगरकवर्ापवलिकवको कवर्वािर् 

रवजश्व िविव 
वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा प्रिवण – पत्र 

(ििु पषृ्ठ) 
 

र्दतवा लिलतिः ...... 
प्रिवण पत्र नं. ..... 
 

र्र्व नं. .............. िवगा ........... घर नं. ........... बस्ने श्री .............................. िवईवर्ज्ञवपन कर लनरे्दशिकव, 
२०७५ बिोशजि लनभन उल्िेशित अनसुवर सिर् सिर्िव पनुर्वास नगरपवलिकवबवट जवरी गररन े आरे्दि, लनरे्दिन र 
सूचनवको पविनव गरी वर्ज्ञवपन कर लतरी वर्ज्ञवपन बोर्ा रवख्न र्ो प्रिवण पत्र दर्दईको छ । 

वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको वर्र्रण :– 
१. वर्ज्ञवपन रहने घर तथव जग्गव धनीको नवि :................................................................ 
२. वर्ज्ञवपन रहने स्थवनिः–...............र्र्व ...... घर नं. .............. िवगा÷पथ÷सर्क ................. 
३. सवर्ाजलनक÷प्रलत जग्गव िए सो जग्गव संरक्षण गने सभबद्ध लनकवर्को नवि :– ....................... 
४. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको आकवर, प्रकवर र र्नौट :– 
क) आकवर :– ......................िभर्वई ..........................चौर्वई ...........................र्गावफट 

ि) वर्ज्ञवपन बोर्ाको प्रकवर :– होलर्ाङ र्ोर्ा÷होलर्ङ र्ोर्ा सवनव÷सवइन र्ोर्ा÷ग्िो र्ोर्ा÷लत्रलिजन र्ोर्ा ...... 
ग) बनौट 

५. वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शिको नवि, थर :–............................................................. 
६. वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शिको ठेगवनव :-............................................................... 
७. वर्ज्ञवपन र्ोर्ाको स्र्विीत्र् पररर्तान िएकोिव नविसवरी िई हवि सववर्क हनुेको वर्र्रण :– 
र.सं. सववर्कर्विवको नवि थर, ठेगवनव हविर्विवको नवि थर, ठेगवनव हवि सववर्क गरेको लिलत 

    

    

    

    

    

    

    

 

....................................................... ...................................... 
वर्ज्ञवपन स्र्वलित्र् िएको व्र्शिको हस्तवक्षर  कर अलधकृततृको हस्तवक्षर 
िताहरु : 
१. सभझौतविव अन्र्थव उल्िेि गररएको बवहेक प्रत्रे्क आलथाक र्षाको र्व भर्वर्द सिवप्त िएको ३५ दर्दन लित्र प्रत्रे्क 

र्षाको िवलग अलग्रि रुपिव करर्झुवउन ुपनेछ । 

२. होलर्ाङ र्ोर्ाको स्र्वलित्र् तथव स्थवन पररर्तान गनुापरेिव कवर्वािर्को पूर्ा स्र्ीकृलत लिनपुनेछ । 

३. वर्ज्ञवपन र्ोर्ा हटवउन ुपरेिव िवग्ने कर र्दस्तरु लतरी कवर्वािर्को पूर्ा स्र्ीकृलत लिई हटवउन सवकनेछ । 

  



(पलछल्िो पषृ्ठ) 
वर्ज्ञवपन र्ोर्ा र्दतवा नवर्करण तवलिकव : 

 

र्दतवा/नवर्करण लिलत 

 

वर्ज्ञवपन 
वर्र्रण 

वर्ज्ञवपन सभर्द्ध 

कभपनी÷फिाको नवि 

 

कर असिु िएको 
अर्लध 

 

कर असिुी 
रकि 

र. 
नं 

कर अलधकृतको 
हस्तवक्षर 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


