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sfo{ljlwsf] gfd M धिलोत्तमा नगरपाधलकाको लगानी िथा सह लगानीमा 
धनधमयि सामदुावर्क, सहकारी, साझेदारी भिन, अधिधथ गहृ, शीि भण्डार, 
टािर िथा संरक्षिि जग्गा सम्झौिाद्वारा व्र्िस्थापन गने कार्यविधि, २०७७ 
 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२) (छ), (ट) (४), 
द(१०) समेिले प्रदान गरेको उद्देश्र् परुा गनय, र्स नगरपाधलकामा बसोिास 
गने नगरिासीहरुलाई प्रत्र्ि रुपमा रोजगार प्रदान गनय, धमधि 
२०७६।६।९ गिे आर्ोजना गररएको लगानी सम्मलेनको उद्देश्र् परुा गनय 
एिं विगिमा विधभन्न व्र्क्षिहरुले अधनर्धमि िबरले उपभोग गदै आएको  
सरकारी जग्गा त्र्स्िा व्र्क्षिहरुबाट छुटाई उि जग्गा संरिण समिे गरी 
अस्थार्ी रुपमा सहकारी, धनजी फमय, उद्योगलाई विधभन्न 
आिश्र्क/स्िरोजगारमूलक व्र्िसार् सन्चालन गनय र र्स नगरपाधलकको 
लगानी एिं सहलगानीमा धनधमयि सामदुावर्क, सहकारी, साझेदारी भिन, 
अधिधथ गहृ, भ्रू्-टािर जस्िा संरचनाहरु र उि भिन, टािर समेिले 
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चचेको जग्गा सम्झौिामा उपलब्ि गराई लगानी अधभिृवि गरी स्थानीर् 
रोजगारी शृ्रजना गनय बाञ् छनीर् भएकोले, 

 

धिलोत्तमा नगरपाधलकाको केही कानून िजुयमा सम्बन्िी ऐनको दफा(४) 
बमोक्षजम धिलोत्तमा नगरकार्यपाधलकाको धमधि २०७७।०४।२१ गिेको 
बैठकले र्ो कार्यविधि स्िीकृि गरी लाग ुगरेको छ ।  

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यविधिको नाम "धिलोत्तमा 
नगरपाधलकाको लगानी िथा सह लगानीमा धनधमयि सामदुावर्क, 
सहकारी, साझेदारी भिन, अधिधथ गहृ, शीि भण्डार, टािर, संरचना 
िथा संरक्षिि जग्गा सम्झौिाद्वारा व्र्िस्थापन गने कार्यविधि, २०७७" 
रहेको छ ।  

2. पररभाषाः विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमाः- 
क. "नगरपाधलका" भन्नाले धिलोत्तमा नगरपाधलका सम्झन ुपछय । 

ख. "कार्यविधि" भन्नाले धिलोत्तमा नगरपाधलकाबाट स्िीकृि 
"धिलोत्तमा नगरपाधलकाको लगानी िथा सह लगानीमा धनधमयि 
सामदुावर्क, सहकारी, साझेदारी भिन, अधिधथ गहृ, शीि भण्डार, 
टािर, संरचना िथा संरक्षिि जग्गा सम्झौिामा उपलब्ि गराउन े
सम्बन्िी कार्यविधि, २०७७" लाई सम्झन ुपछय । 

ग. "धनमायण" भन्नाले उद्योग, व्र्िसार्, फमय सञ्चालनका लाधग धनधमयि, 
धनमायणािीन भौधिक संरचना एिं र्स नगरपाधलकाको लगानी एिं 
सहलगाधनमा धनधमयि िा धनमायणािीन भौधिक संरचना र त्र्ससँग 
सम्बक्षन्िि कार्यलाई सम्झनपुदयछ ।  

घ. "जग्गा" भन्नाले र्स नगरपाधलकाद्वारा संरक्षिि सरकारी, 
साियक्षजनक जग्गा सम्झनपुदयछ ।  

ङ. "कार्यपाधलका" भन्नाले धिलोत्तमा नगरकार्यपाधलका सम्झन ुपछय ।  

च. "सदस्र्" भन्नाले र्स कार्यविधि बमोक्षजम गठन भएको सधमधिको 
सदस्र् सम्झन ु पदयछ र सो शब्दले सधमधिका पदाधिकारी 
समेिलाई जनाउने छ ।  
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छ. "अनगुमन सधमधि" भन्नाले र्स कार्यविधि बमोक्षजम गठन भएको 
अनगुमन सधमधिलाई सम्झन ुपछय । 

ज. "साियजधनक संरचना" भन्नाले विद्यिु ट्रान्सफमयर, विद्यिु पोल, 
टािर, सरुिा र्धुनट, खानेपानीलाई सम्झन ुपछय ।  

झ. "शाखा" भन्नाले र्स नगरपाधलका अन्िगयिको आधथयक विकास 
शाखालाई सम्झन ुपछय ।   

ञ.  "कार्ायलर्" भन्नाले धिलोत्तमा नगरपाधलका कार्ायलर् सम्झन ुपछय 
र सो शब्दले सम्बक्षन्िि विषर्गि शाखा समेिलाई जनाउनेछ ।  

ट. "सामदुावर्क िन" भन्नाले सामवुहक वहिको लाधग िनको विकास, 
संरिण र उपर्ोग गनय उपभोिा समूहलाई सकु्षम्पएको राविर् िन 
सम्झन ुपछय ।  

ठ.  "िन" भन्नाले सरकारी सामदुावर्क जग्गामा रहेका रुख िा 
िटु्यानले चचेको इलाका सम्झनपुदयछ ।  

ड.  "भिन" भन्नाले र्स नगर िेत्रधभत्र नगरपाधलकाको लगानी िा 
सहलगानीमा नगरपाधलकाद्वारा संरक्षिि सरकारी साियजधनक जग्गा 
उपर्ोग गरी रोजगार प्रदान गने उद्देश्र्बाट स्थावपि उद्योग, 
सहकारी, धनजी फमय एिं व्र्ापाररक प्रधिष्ठानद्वारा धनधमयि स्थार्ी िा 
अस्थार्ी भौधिक संरचना सम्झन ुपदयछ ।  

ढ. "सम्झौिा" भन्नाले कुनै कार्य गनय िा नगनयका लाधग र्स 
नगरपाधलका र अन्र् पि विच गररएका सम्झौिा सम्झनपुदयछ । 

3. साियजधनक एिं सरकारी जग्गा व्र्िस्थापनः र्स कार्यविधि मिुाविक 
सम्झौिा गरी जग्गा व्र्िस्थापन गदाय सम्झौिामा उल्लेक्षखि जग्गा 
सरकारी एिं साियजधनक रहेको एिं संरिण गरी नगरको समवृिमा 
टेिा परु् र्ाएको भने्न व्र्होरा स्पष्ट देक्षखन ुपनेछ ।  

4. सम्झौिामा जग्गा िथा संरचनाहरु उपलब्ि गराउन धसफाररस गनय 
सवकनेः  

(१) र्स नगरपाधलकाद्वारा संरक्षिि सरकारी साियजधनक जग्गामा रहेका 
विधभन्न संरचनाहरु जस्िै उद्योग, धनजी फमय, सहकारी एिं 
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नगरपाधलकाको लगानी िथा सहलगानीमा धनधमयि सामदुावर्क, 
सहकारी, साझेदारी भिन, अधिधथ गहृ, शीि भण्डार, टािर जस्िा 
संरचनाहरु र संरक्षिि जग्गा अनसूुची-१ मा उल्लेख भएको 
रकम भन्दा कमी नहनुे गरी आिधिक समर्को लाधग िहालमा 
ददन ेव्र्िस्थाका लाधग दफा १० बमोक्षजमको धसफाररस सधमधिले 
धनणयर्द्वारा नगर कार्यपाधलकामा धसफाररस गनय सक्नेछ ।  

(२) उफदफा (१) बमोक्षजम धसफाररस प्राप्त भएपधछ नगर 
कार्यपाधलकाले त्र्स्िो संरक्षिि जग्गा िा संरचनाहरु र्स 
कार्यविधिको अधिनमा रही िहालमा उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

5. सम्झौिामा ददनसक्ने अिधि 

(१) सम्झौिामा ददन सक्न ेसमर्ािधि देहार् बमोक्षजम हनुछेः 
  क) अल्पकालीन – ३ िषय सम्म ।  

  ख) मध्र्कालीन – १० िषय सम्म ।  

  ग) ददघयकालीन – २० िषय सम्म ।            

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेख गरेको भएिा पधन नगर 
कार्यपाधलकाले सम्झौिाको अिधिमा आिश्र्क हेरफेर गनय 
सक्नेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोक्षजमको समर्ािधि अनसुार र्स कार्यविधिको 
अधिनमा रही अनसूुची-२ बमोक्षजमको ढाँचामा सम्झौिाको 
प्रमाणपत्र उपलब्ि गराइनेछ ।   

 

6. धसफाररसका आिार :  

 (१) सम्झौिामा सरकारी/साियजधनक जग्गा िा सामदुावर्क, सहकारी, 
साझेदारी भिन, अधिधथ गहृ, शीि भण्डार, टािरले चचेको जग्गा 
उपलब्ि गराउने धसफाररसका आिारहरु देहार् बमोक्षजम    

हनुेछन ्।  

क) जग्गा, भिन उपलब्ि गराउने सम्झौिामा धलनदुदनकुो 
उद्देश्र् र्स कार्यविधि मिुाविक हनु ुपने,   
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ख) सम्झौिामा उपलब्ि गराउने नगरपाधलकाको लगानी एिं 
सहलगानीमा धनधमयि भिन, टािर रहेको स्थान र िेत्रफल 
खलुाइएको हनु ुपने,  

ग)  जग्गा संरिणको सधुनश्चििा हनु ुपने, 

घ) पर्यटकीर्, ऐधिहाधसक, परुािाक्षत्िक, िाधमयक, साँस्कृधिक 
महत्िका स्थलहरुको मौधलकिामा असर नपने कुराहरुको 
प्रत्र्ाभधूि गररएको हनु ुपने, 

ङ) सम्झौिामा सामदुावर्क, सहकारी, साझेदारी भिन, टािर 
अन्र् संरचना एिं जग्गा उपलब्ि गराउँदा नगरपाधलकालाई 
प्राप्त हनुे रकम उल्लेख गररएको हनु ुपने, 

च) स्थानीर् रोजगारी धसजयनाको सधुनक्षश्चििा गररएको हनु ुपने, 
छ)  आिश्र्किा अनसुार िािािरणीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कनको 

प्रधििदेन पेश गनुय पने ।  

 (२) उपदफा (१) को देहार् खण्डमा जनुसकैु कुरा उल्लेख गररएको 
भएिा पधन उल्लेक्षखि जग्गा, भिन, टािर िथा अन्र् संरचना 
सम्झौिाद्वारा उपलब्ि गराउदा प्रचधलि कानून बमोक्षजमको 
प्रविर्ा पूरा गरेको हनुपुनेछ ।  

 

7. आिेदन सम्बन्िी व्र्िस्थाः सम्बक्षन्िि शाखाले सम्झौिाद्वारा िहालमा 
उपलब्ि गराउने िारेका सूचना प्रकाशन पश्चाि जग्गा भिन धलन 
चाहने व्र्क्षि, संस्था, कम्पनी िा धनकार्ले िोवकएको दस्िूर सवहि 
देहार्को कागजाि संलग्न राखी प्रचधलि कानून बमोक्षजम िोवकएको 
ढाँचामा आिदेन गनुय पनेछ ।  

क)  नेपाली नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रमाक्षणि प्रधिधलपी 
ख) संस्थागि भएमा संस्था/उद्योग/सहकारी/समूह दिायको प्रमाण 

पत्र/ वििान, प्रिन्ि पत्र र धनर्मािलीको प्रमाक्षणि प्रधिधलपी, 
ग) भिन, अन्र् संरचना जग्गा सम्झौिामा माग गने विषर्मा भएको 

आन्िररक धनणयर्को प्रमाक्षणि प्रधिधलपी, 
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घ) भिन, जग्गा सम्झौिामा धलनकुो औक्षचत्र् र कार्यर्ोजना, 
8. दफा ७ बमोक्षजमको धनिेदन प्राप्त भए पश्चाि नगरपाधलकाको 

सम्बक्षन्िि शाखाले सम्झौिाद्वारा धलन आिदेन गररएको भिन, जग्गाको 
िेत्रफल सम्बन्िमा आिश्र्क छानविन गनुयपने छ । 

9. सधमधिमा पेश गनुय पनेः दफा ८ बमोक्षजमको प्रविर्ा अिलम्बन गदाय 
सो संरचना एिं जग्गा सम्झौिाका लाधग धसफाररस गनय उपर्िु 
देक्षखएमा सम्बक्षन्िि शाखाले आफ्नो रार् सवहि धसफाररस सधमधिमा 
पेश गनुयपने छ । 

10. धसफाररस सधमधिः  

 (१) सम्झौिाद्वारा भिन/संरचना/जग्गा उपलब्ि गराउन धसफाररस 
गनयका लाधग नगरपाधलकामा देहार् बमोक्षजमको एक धसफाररस 
सधमधि रहनेछः  

 क) नगर प्रमखु     - संर्ोजक 

 ख) नगर उप-प्रमखु    - सदस्र् 

 ग) सम्बक्षन्िि िडाको िडाध्र्ि  - सदस्र् 

 घ) राजस्ि शाखाको प्रमखु  - सदस्र् 

 ङ) आधथयक विकास शाखा प्रमखु - सदस्र् सक्षचि 

 (२) सधमधिले आिश्र्किा अनसुार नगरकार्यपाधलकाका सदस्र् िथा 
सम्बक्षन्िि विषर्का विशषेज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय    

सक्नेछ ।  

 (३) धसधमधिले बैठक संचालन सम्बन्िी कार्यविधि आफै िर् गनय सक्न े
छ ।  

11. धसफाररस सम्बन्िी व्र्िस्थाः  

 (१) सधमधिले प्राप्त कागजाि सवहिको आिेदन उपर धसफाररस गदाय 
धनम्न विषर्मा छानविन गरी धसफाररस गनेछः 
क) प्रस्ििु कार्यविधिको उद्देश्र् अनरुुप प्रधििििा जाहेर गरी 

आिेदन ददए/नददएको,  
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ख) आिेदनमा माग गररए बमोक्षजम जग्गा भिन आिश्र्क भए 
नभएको,  

ग) सम्झौिा अिधिमा आिदेन बमोक्षजम उद्योग, फमय एिं 
व्र्िसार् संचालन गनय सिम भए नभएको, 

घ) आिेदकको आिदेनमा माग गररए अनसुारको कार्य गनय 
आिश्र्क पुजँी लगानी जटुाउन सिम भए, नभएको, 

ङ) उद्योग फमय िा व्र्िसार् सन्चालन गनय िर्ारीमा लाग्न े
समर् कार्यविधि मिुाविक भए नभएको, 

च) एकै व्र्क्षि सामले भई प्रचधलि कानून बमोक्षजम दिाय 
भएका व्र्क्षि संस्था, फमय, उद्योग, सहकारीले एकभन्दा 
बढी उद्योग, कम्पनी, फमय, सहकारी स्थापना गनय लागे, 
नलागेको, 

छ) आिेदन दािी गने व्र्क्षि, संस्था, कम्पनी, उद्योग, फमय एिं 
सहकारी प्रचधलि कानून बमोक्षजम र्ोग्र् रहे, नरहेको,  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भएिापधन प्रचधलि 
साियजधनक खररद ऐनको प्रकृर्ाको प्रधिकुल हनु े गरी धसफाररस 
गररन ेछैन ।  

12. स्िीकृिी सम्बन्िी व्र्िस्थाः धसफाररस सधमधिबाट फमय, उद्योग, 
कम्पधन, संस्था, सहकारीलाई कुनै भिन, जग्गा सम्झौिामा ददन े
धसफाररस भएमा प्रचधलि कानून बमोक्षजम नगर कार्यपाधलकाको 
आिश्र्क धनणयर् गनय सक्नछे । 

13. सम्झौिा रकम धनिायरणः सम्झौिा रकम धनिायरण गदाय नगरपाधलकाले 
र्स कार्यविधिको अनसुचुी-१ मा उल्लेक्षखि रकम भन्दा घटी हनुे छैन 
।   

14. सम्झौिाः र्स कार्यविधि बमोक्षजम सम्झौिामा भिन, जग्गा ददने धनणयर् 
भएमा धनणयर् हुँदा िोवकएका शिय समेि उल्लेख गरी सम्बक्षन्िि 
शाखाले सम्झौिामा धलन े व्र्क्षि, संघ संस्था, धनकार् र कम्पधनसँग 
प्रचधलि कानून बमोक्षजम अनसूुची-३ को ढाँचामा सम्झौिा गनुयपनेछ ।  
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15. सम्झौिा बमोक्षजम रकम दाक्षखला गनुय पनेः नगरपाधलकाबाट भिन, 
जग्गा प्राप्त गनेले सम्झौिामा उल्लेख भए बमोक्षजमको रकम प्रचधलि 
कानून बमोक्षजम नगरपाधलकाको संक्षचि कोषमा दाक्षखला गरी सोको 
धनस्सा नगरकार्यपाधलकामा बझुाउन ुपनेछ । र्स कार्यविधि मिुाविक 
गररएका सम्झौिाबाट प्राप्त हनुे रकम िि ् िेत्रका सामदुावर्क 
विद्यालर्को शैक्षिक गणुस्िर अधभिृविका लाधग नगरकार्यपाधलकाले 
उपलब्ि गराउने छ ।   

16. सम्झौिामा भिन, जग्गा धलनकेो कियव्र् र दावर्त्िः  

(१) सम्झौिा बमोक्षजमको पिले भिन, जग्गा सम्झौिामा धलँदा 
सम्झौिामा िोवकएका शियहरु पालना गनुय पने छ, 

(२) सम्झौिामा उपलब्ि गराएको भिन, संरचना, जग्गामा सम्झौिा 
बमोक्षजम स्थार्ी संरचना धनमायण पश्चाि सो को हस्िान्िरण 
सम्बन्िी प्रविर्ा सम्झौिामा उल्लेख भए बमोक्षजम गनुयपनेछ ।  

(३) सम्झौिाका पिले भिन, जग्गा सम्झौिामा धलँदा िोवकएका 
शियहरु पालना नगरेमा कार्ायलर्ले नगरकार्यपाधलकाको 
स्िीकृिीमा जनुसकैु बखि त्र्स्िो सम्झौिा रि गनय सक्ने छ । 

(४) सम्झौिाका पिसँग असलु गनय बाँकी रहेको रकम कार्ायलर्ले 
प्रचधलि कानून बमोक्षजम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर   

गनेछ ।  

17. म्र्ाद थप गनय सक्नेः सम्झौिा अिधि समाप्त हनु ु भन्दा ३ मवहना 
अगािै सम्झौिाका पिको माग र औक्षचत्र्को आिारमा धसफाररस 
सधमधिले नगर कार्यपाधलकामा म्र्ाद थपको लाधग धसफाररस गनय 
सक्नेछ । नगरकार्यपाधलकाले सम्झौिा अिधि थप गदाय थप अिधि 
माग गने पिले र्स कार्यविधि मिुाविक भए गरेका सम्झौिाका 
शियहरु पालना गरे नगरेको िथा समर् थपको औक्षचत्र् समिेलाई 
आिार धलन ुपनेछ । 
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18. सम्झौिा रि हनुेः र्स कार्यविधिमा व्र्िस्था भए बमोक्षजम सम्झौिाका 
पिले सम्झौिाका शिय पालना नगरेमा सधमधिको धसफाररसमा नगर 
कार्यपाधलकाले सम्झौिा रि गनय सक्ने छ ।  

19. जग्गा सम्झौिामा पररणि गनुयपनेः र्स कार्यविधिको अधिनमा रही 
विगिदेक्षख नगरपाधलकाको संरिणमा रहेको जग्गा आिश्र्किा 
बमोक्षजम सम्झौिामा पररणि हनुेछ।  

20. सम्झौिामा उपलब्ि गराएको संरचना, भिन, जग्गा अन्र् प्रर्ोजनको 
लाधग धसफाररस गनय सवकनेः सम्झौिाद्वारा प्राप्त गरी भोग गरेको भिन, 
जग्गा कुन ै सरकारी िा अन्र् साियजधनक संरचना (जस्िै: विद्यिु 
ट्रान्सफमयर, विद्यिु पोल, टेधलफोन टािर, सरुिा र्धुनट, खाने पानी 
आदद) धनमायण गनय अधनिार्य भई अन्र् विकल्प नभएमा आिश्र्किा 
अनसुारको त्र्स्िै जग्गा संझौधिि प्रर्ोजनको लाधग सधमधिले 
नगरकार्यपाधलकामा धसफाररस गनय सक्नेछ ।  

21. अनगुमन िथा धनरीिणः  

(१) सधमधिले जनुसकैु समर्मा पधन सम्झौिाद्वारा उपलब्ि गराएको 
भिन िा जग्गाको अनगुमन िथा धनरीिण गनय सक्नेछ ।  

(२) अनगुमन िथा धनरीिण गदाय शिय बमोक्षजम गरेको नपाइएमा 
कार्ायलर्ले शिय बमोक्षजम गनय धनदेशन ददन िा सचेि गराउन 
सक्नेछ ।  

(३) कार्ायलर्ले उपदफा (२) बमोक्षजम गरेको काम कारिाहीको 
वििरण नगरकार्यपाधलकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) अनगुमन सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था प्रचधलि कानून बमोक्षजम हनुछे 
।  

22. उजरुी गनय सक्नःे  

(१) र्स कार्यविधिको प्रधिकूल काम कारिाही गरेको पाइएमा 
सरोकारिाला जोसकैुले पधन नगरपाधलकामा उजरुी गनय       

सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बममोक्षजम उजरुी परेमा सो उजरुी उपर छानविन 
गरी प्रचधलि कानून बमोक्षजम नगर कार्यपाधलकाले आिश्र्क 
कारिाही अगाधड बढाउन ुपनेछ । 

23. प्रगधि प्रधििेदनः सम्झौिाद्वारा उपलब्ि गराएको भिन संरचना एिं 
जग्गाको िस्िकु्षस्थधि प्रधििदेन िावषयक रुपमा आधथयक विकास शाखाले 
नगर कार्यपाधलकामा पेश गनुयपनेछ ।  

24. अधभलेख सम्बन्िी व्र्िस्थाः आधथयक विकास शाखाले सम्झौिाद्वारा 
उपलब्ि गराइएको भिन िथा जग्गाको छुटै्ट अधभलेख खडा गरी 
अद्यािधिक गराउन ुपनेछ ।  

25. खारेज र िचाउः  

 (१) र्स अक्षघ नगर कार्यपाधलकाले भिन जग्गा र अन्र् संरचना 
सम्झौिामा ददने धसफाररस सम्बन्िी प्रकृर्ा र्सै कार्यविधि 
बमोक्षजम भए गरेको माधननछे। 

 (२) र्ो कार्यविधिमा उल्लेख भएको कुरा र्सै कार्यविधि बमोक्षजम 
हनुेछ भन े अन्र् कुराको हकमा नगर कार्यपाधलकाको धनणयर् 
बमोक्षजम हनुेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(कार्यनीधिको दफा ४ र १३ सँग सम्बक्षन्िि) 

धस.नं. संझौिा बमोक्षजम बहालमा उपलब्ि गराउने प्रर्ोजन 

न्रू्निम 
िावषयक 

भाडा रकम 

१ कृवष/ पशपुालन व्र्िसार्  

(क) फलफूल, िरकारी खेिी, अन्नबाली, दलहन, िेलहन 
खेिी 

0.25% 

(ख) इन्िन उत्पादन िनस्पधि (जस्िै जेट्रोपा) खेिी 0.25% 

(ग) पशपंुिी, माछा िथा अन्र् जलचर, मौरीपालन 
व्र्िसार् र कृवष िथा पशजुन्र् उत्पादनको प्रशोिन 

0.25% 

(घ) कपडा िथा कागज उत्पादन गनय कच्चा पदाथय 
सम्बन्िी खेिी, घाँस खेिी 

0.25% 

(ङ) औषधि, मसला र नगदेिाली सम्बन्िी खेिी  0.25% 
(च) अधिसो, अलैची, दालक्षचनी, क्षचर्ा, कफी, िेजपत्ता, 
लोिा, जधडबटुी, रिर, पषु्प खेिी आदी । 

0.25% 

(छ) अगायधनक मल उत्पादन र व्र्िस्थापन 0.25% 

(ज) सहकारी िथा करार खेिी, कृवष बजार, पश ु
बिशाला 

0.25% 

झ) कृवष सम्बन्िी अनसुन्िान 0.25% 

२ िाधमयक, सामाक्षजक (सेिामूलक उद्देश्र्ले स्थापना हनुे 
िृिाश्रम, िालगहृ, क्षशश ुस्र्ाहार केन्र, अनाथालर्, 
मवहला िथा बालबाधलका आश्रर् केन्र, पनुः स्थापना 
केन्र, खेलकुद आदद) कार्य 

0.25% 

३ सेिा/सामाक्षजक िते्र िथा सामदुावर्क विर्ाकलाप  
(क) आर्िेुद केन्र 0.25% 
(ख) र्ोग, व्र्ार्ाम, खेलकुद, िालगहृ, क्षशश ुस्र्ाहार 
केन्र 

0.5% 

(ग) महाविद्यालर्, विश्वविद्यालर्, िालीम केन्र, प्रधिष्ठान 
आदद 

0.5% 
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(घ) सबै वकधसम र िहका संस्थागि विद्यालर् 0.5% 

 (ङ) धनजी मेधडकल कलेज, नधसयङ होम, स्िास््र् 
अनसुन्िान केन्र, पोधलक्षक्लधनक 

1.0% 

(च) सामदुावर्क अस्पिाल र सामदुावर्क विद्यालर् 0.25% 

(छ) सामदुावर्क संघ संस्थाको लाधग भिन धनमायण कार्य 0.75% 

४ उद्योग, आधथयक िथा औद्योधगक िते्र, व्र्ापाररक िथा 
पर्यटन व्र्िसार् 

 

(क) उद्योग 0.50% 
(ख) आधथयक िथा औद्योधगक िेत्र 0.25% 
(ग) पाकय , औद्योधगक पाकय  िथा औद्योधगक प्रदयशनी 
स्थल 

0.25% 

(घ) मनोरञ्जन स्थल 0.50% 

(ङ) ररसोटय िा पर्यटन व्र्िसार् 1.0% 

(च) व्र्ापाररक मल १.50% 

५ र्स नगरपाधलकामा महत्िपूणय र्ोगदान परु् र्ाएका 
व्र्क्षिका नाममा स्थापना भएका (कुनै पधन वकधसमको 
गैर नाफामूलक) प्रधिष्ठान, सधमधि 

0.25% 

६ स्थानीर् िह र मािहि कार्ायलर्को भिन धनमायण र 
पूिायिार विकास सम्बन्िी कार्य 

नलाग्ने 

७ पूिायिार धनमायणसँग सम्बक्षन्िि कार्य (खानेपानी, विद्यिु, 
संचार टािर आदद) 

0.25% 

८ र्स अनसूुचीमा नपरेका अन्र् विषर्हरुको हकमा 0.25% 
 

नोट: सम्झौिा बमोक्षजम बहाल रकम धनिायरण गदाय बहालमा उपलब्ि 
गराउने संरचना िा जग्गाको नक्षजकको नेपाल सरकारले जग्गा 
रक्षजिेशन प्रर्ोजनका लाधग स्थापना गरेको कार्ायलर्ले िोकेको 
मूल्र्लाई आिार धलन ुपनेछ ।  
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अनसूुची -२ 
(दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बक्षन्िि) 

सम्झौिा प्रमाणपत्रको ढाचँा 
 

सम्झौिा प्रमाणपत्र 

 
 

श्री .................................. 
......................................... 
दिाय नं. ..................    स्था.ले.नं./मू.अ.क.नं. 
 

............................ को धमधि ...................... को धनणयर्ानसुार ................ 
कार्म रहेको देहार् बमोक्षजमको घर/ भिन/ भ्र्टुािर/ टािर/ सभाहल/ 
अधिथीगृह/ संरक्षिि जग्गा/ ऐधिहाधसक ईमारि/ प्र्ालेस/ पाकय / िावटका/शीि 
भण्डार/.................लाई सम्झौिा बमोक्षजमको शिय बन्देजहरु पालना गने गरी 
सम्झौिामा उपर्ोग गनय ददने धनणयर् भएकोले र्ो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

१) वििरण 

 

२) सम्झौिाको वकधसमः अल्पकाधलन/ मध्र्काधलन/ दीघयकाधलन हनुेछ ।  

३) सम्झौिा बहाल रहने अिधि ................ देक्षख ........ सम्म कार्म रहनेछ । 

 

कार्ायलर्को छाप      प्रमाणपत्र ददने अधिकारी 
        सवहः 
        नाम, थरः 
        पदः 
        कार्ायलर्को नामः 
        धमधिः 
  

धस.नं. प्रमाण 
संकेि 

क्षजल्ला न.पा िडा 
नं. 

वक.नं. नक्सा 
धस.नं. 

िेत्रफल कैवफर्ि 

         



 v08 $_ ltnf]Qdf, ;fpg dlxgf #) ut] @)&& ;fn -;+Vof ^ 

14 

अनसूुची -३ 
दफा १४ सँग सम्बक्षन्िि 

सम्झौिा-पत्रको ढाचँा 
धनधमयि संरचनाहरु/संरक्षिि जग्गा बहालमा उपलब्ि गराउँदा 

 

धमधिः............................ 
सम्झौिा-पत्र 

 

धलक्षखिम ्क्षजल्ला रुपन्देही धिलोत्तमा नगरपाधलका कार्ायलर्को िफय बाट अधिकार प्राप्त र्स कार्ायलर्का 
प्रधिधनधि श्री ................................... (र्स पधछ पवहलो पि) भधनएको आगे साियक्षजनक खररद 
प्रकृर्ाबाट कानून बमोक्षजम धमधि .......................... को खररद प्रविर्ामा सहभागी िपाई श्री 
.................................... (र्सपधछ दोस्रो पि भधनएको) बीच िपधसलमा लेक्षखए बमोक्षजमको घर/ 
भिन/ भ्र्टुािर/ टािर/ सभाहल/ अधिथीगहृ/ संरक्षिि जग्गा/ ऐधिहाधसक ईमारि/ प्र्ालेस/ पाकय / 
िाटीका/शीि भण्डार/............ लाई धमधि .................... को धनणायर्ानसुार स्िीकृि भएकाले प्रचधलि 
कानून बमोक्षजम सम्झौिामा उपलब्ि गराउन िपधसलमा उल्लेक्षखि शियको अधिनमा रही दिैु पि मञ्जुर 
भई र्ो सम्झौिा-पत्रमा सही छाप गरी एक-एक प्रधि धलर्ौँ/ददर्ौँ ।  

िपधसल 

१) ................................................................................................. 
२) ................................................................................................. 
३) ................................................................................................. 
४) ................................................................................................. 
५) ................................................................................................. 
 

सम्झौिाका पि 

पवहलो पिको िफय बाट      दोस्रो पिको िफय बाट 

नाम थरः        नाम थरः 
संस्थाः        संस्थाः 
दस्िखिः        दस्िखिः 

 

सािी/रोहिर 

१) ................................................................................................. 
२) ................................................................................................. 
३) ................................................................................................. 
      

इधि सम्िि ्२०७७ साल ............... मवहना ................. गिे, रोज ........... शभुम ्।  

 

          cf1fn] 
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