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भण्डनदे उऩुय नगयऩालरका लबत्रका नदीजन्म ऩदाथथको उऩमोग तथा
व्मवस्थाऩन कामथववलध, २०७5 राई सॊ शोधन गनथ फनेको कामथववलध
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प्रस्तावनााः
भण्डनदे उऩुय नगयऩालरका लबत्रका नदीजन्म ऩदाथथको उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन
कामथववलध, २०७5 राई सॊ शोधन गनथ वाञ्छनीम बएकोरे, भण्डनदे उऩुय नगयऩालरकाको
नगय कामथऩालरकारे दे हामका लनमभहरु फनाएको छ।
१. सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस लनमभको नाभ भण्डनदे उऩुय नगयऩालरका लबत्रका
नदीजन्म ऩदाथथको उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

(ऩवहरो सॊ शोधन) कामथववलध

२०७७ यहेको छ।
(२) मो कामथववलध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२. भण्डनदे उऩुय नगयऩालरका लबत्रका नदीजन्म ऩदाथथको उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन
कामथववलध, २०७5 को ऩरयबाषाभा सॊ शोधनाः

भण्डनदे उऩुय नगयऩालरका लबत्रका

नदीजन्म ऩदाथथको उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन कामथववलध

“कामथववलध” बलनएको) को फुॉदा नॊ. २ को (ट) भा

, २०७5 (मस ऩलछ

"घाटगद्धी तथा ववक्री गनथ" बन्ने शब्दहरु ऩलछ
“नदीजन्म ऩदाथथ खरयद ववक्री तथा आऩूलतथ गने ” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका छन्।
३. कामथववलधको फुॉदा नॊ 5 भा सॊ शोधनाः

(क) कामथववलधको फुॉदा नॊ 5 (1) भा यहेका

“उद्योग स्थाऩना तथा सॊ चारन ” बन्ने

शब्दहरुको सट्टा

“उद्योग/व्मवसाम स्थाऩना तथा सॊ चारन” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका छन्।
(ख) कामथववलधको फुॉदा नॊ 5 (3) भा यहेका

“अनुसूची 9 ” बन्ने शब्दहरुको सट्टा

“अनुसूची 9 य अनुसूची 9 क” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका छन्।

(ग) कामथववलधको फुॉदा नॊ 5 (3) (च) ऩलछ दे हामको खण्ड (छ) थऩ गरयएको छ :(छ) नदीजन्म ऩदाथथ खरयद ववक्री तथा आऩूलतथ गने व्मवसामका रालग न्मूनतभ २

योऩनी जग्गा स्वालभत्व वा लरज वा बाडाभा यहेको हुनऩु नेछ। मस्तो जग्गा सावथजलनक,
ऩलतथ वा ऐरानी जग्गा हुन ु हुॉदेन ”

4. कामथववलधको फुॉदा नॊ. 21 भा सॊ शोधनाः

(क) कामथववलधको फुॉदा नॊ. 21 को क्षशषथकभा यहेको

“उद्योग स्थाऩना य सॊ चारन ” बन्ने

शब्दहरुको सट्टा

“उद्योग/ व्मवसाम स्थाऩना य सॊ चारन” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका छन्।
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(ख) कामथववलधको फुॉदा नॊ. 21 को खण्ड (८) ऩलछ दे हामको खण्ड (9) थऩ गरयएको
छ:-

“(9) नदीजन्म ऩदाथथ खरयद ववक्री तथा आऩूलतथ गने व्मवसामका रालग दुयी

सम्फन्धीको भाऩदण्ड अनुसूची 9 (क) फभोक्षजभ हुनेछ। ”
5. कामथववलधको अनुसूची 1 भा सॊ शोधनाः

(क) कामथववलधको अनुसूची 1 को क्षशषथकभा यहेका “उद्योग स्थाऩना तथा सॊ चारन ” बन्ने
शब्दहरुको सट्टा “उद्योग/व्मवसाम स्थाऩना तथा सॊ चारन ” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका
छन्।

(ख) कामथववलधको अनुसूची 1 को लनवेदन भहरभा यहेका
इच्छु क” बन्ने शब्दहरुको सट्टा

इच्छु क” य फुॉदा नॊ. 3 भा यहेका

“उद्योग स्थाऩना गनथ

“उद्योग/व्मवसाम स्थाऩना तथा सॊ चारन गनथ
“उद्योग सॊ चारन गने स्थान ” बन्ने शब्दहरुको

सट्टा “उद्योग/व्मवसाम स्थाऩना तथा सॊ चारन गने स्थान ” बन्ने शब्दहरु याक्षखएका
छन्।

5. कामथववलधको अनुसूची 9 भा सॊ शोधनाः

(क) कामथववलधको अनुसूची 9 ऩलछ दे हामको अनुसूची 9 (क) थऩ गरयएको छ :

अनुसूची 9 (क)

( दपा 21(9) सॉग सम्फक्षन्धत)

नदीजन्म ऩदाथथभा आधारयत व्मवसाम (खरयद ववक्री तथा आऩूलतथ) सॊ चारनका रालग लनधाथरयत दू यी
सम्फन्धी भाऩदण्ड
क्र.स.

वववयण

नगयऩालरका ऺेत्रभा
)लभटयभा(

१

नदी ,खोराको फषाथतको प्रवाहभा आधारयत सीभा

२००

वकनाय
२

तातरै मा य ऐलतहालसक धालभथक भहत्त्वका ऩोखयी
तथा घाटऺेत्र
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२२० के बी बन्दा कभको हाईटे न्सन

२५

४

२२० बन्दा भालथको हाइटे न्सन राइनफाट

२५

५

क्षशऺण सॊ स्था, स्वास््म सॊ स्था,धालभथक

राइनफाट

३००

सास्कीलतथक ऩुयाताक्षत्वक भहत्वका स्थान सुयऺा
लनकामफाट
६

लनकुञ्ज आयऺ ऺेत्र सङ्रक्षऺत ऺेत्रफाट

७

घना फस्तीफाट

५०

८

फन ऺेत्रफाट

५०

९

झोरुङ्गे ऩुरफाट

५०

१०

ऩक्की ऩुरफाट

५0

११

याविम रोकभागथको Right of Way फाट

२५

१२

प्रदे श स्तयका रोकभागथको Right of Way फाट

२५

१३

स्थालनम स्तयका कृवष तथा ग्रालभण सडकको

२५

३००

Right of Way फाट
द्रष्टव्माः १. दुयी भाऩन गदाथ व्मवसामको अक्षन्तभ लसभानाको फाहीयी घेयाफाट भाऩन गनुथ
ऩनेछ।
२. लडऩो सॊ चारन गनथ आवश्मक साभग्री कानुनी भान्मता प्राप्त उद्योग,
व्मवसाम, कम्ऩनी वा पभथफाट भात्र लरन ऩाइनेछ।
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