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प्रस्तावना :
साववजननक ननर्ावण कार्वर्ा आवश्र्क गुणस्तर कार्र् राख्न ननर्ावण व्र्वसार्ीहरुको
प्रवर्वन तथा ववकास गरी ननर्ावण व्र्वसार् सं चालन गने सम्बन्र्र्ा आवश्र्क
व्र्वस्था गनव वाञ्छनीर् भएकोले, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा
१०२ को उपदफा १ बर्ोजजर् चन्दननाथ नगरपानलकाको नगर सभाबाट पाररत
गरी र्ो ऐन बनाईएको छ ।
पररच्छे द - १
प्रारजम्भक
१. सं जिप्त नार् र प्रारम्भ :
(१) र्स ऐनको नार् "ननर्ावण व्र्वसार् ऐन, २०७५रहे को छ।
(२) र्ो ऐन राजपत्रर्ा प्रकाजित भएको नर्नत दे खी लागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषर् वा प्रसं गले अको अथव नलागेर्ा र्स ऐनर्ा :
क) "साववजननक ननर्ावण कार्व" भन्नाले प्रचनलत कानून बर्ोजजर् चन्दननाथ नगरपानलका,
नगरकार्वपानलका द्वारा सम्पन्न गररने जुनसुकै प्रकारका ननर्ावण सम्बन्र्ी कार्व सम्झनु
पछव र सो िब्दले पुनः ननर्ावण तथा र्र्वत सं भारको कार्व सर्ेतलाई जनाउँछ ।

ख) "ननर्ावण व्र्वसार्ी" भन्नाले ननर्ावण व्र्वसार् सं चालन गने उद्देश्र्ले प्रचनलत कानून
बर्ोजजर् दताव भएको फर्व वा कम्पनी सम्झनु पछव।

rGbggfy gu/kflnsf, h'Dnf

kfgf16

lgdf0f{ Joj;fo P]g–@)&%
ग) "इजाजत-पत्र" भन्नाले साववजननक ननर्ावण कार्व गनवको लानग दफा ४बर्ोजजर् ददइने
इजाजत-पत्र सम्झनुपछव ।
घ) "सं गदित सं स्था" भन्नाले चन्दननाथ नगरपानलका, नगर कार्वपानलकाको आंजिक
स्वानर्त्व भएको सं गदित सं स्था सम्झनुपछव ।
ङ) "प्राववनर्क" भन्नाले साववजननक ननर्ावण कार्वर्ा रे खदे ख र सुपररवेिण गनव चन्दननाथ
नगरपानलका, नगर कार्वपानलका

तथा

सम्बजन्र्त

सं गदित

सं स्थाको

तफवबाट

खवटएको प्राववनर्क कर्वचारी सम्झनु पछव ।
च) "गुणस्तर" भन्नाले साववजननक ननर्ावण कार्व गनव गराउनको लानग आव्हान भएको प्रस्ताव

अनुसार प्रस्तावक र सो प्रस्तावको स्वीकृनत कतावको बीच भएको सम्झौता पत्र वा त्र्स्तो
सम्झौता पत्रको अनभन्न अंगको रुपर्ा रहेको कागजात, ड्रइङ्ग, निजाइन तथा
स्पेनसवफकेिनर्ा उल्लेख भए बर्ोजजर्को गुणस्तर सम्झनु पछव ।

छ) "पररषद" भन्नाले दफा ९बर्ोजजर् गदित ननर्ावण व्र्वसार् ववकास पररषद सम्झनुपछव।
ज) "सनर्नत" भन्नाले दफा११बर्ोजजर् गदित कार्ावन्वर्न सनर्नत सम्झनु पछव ।
झ) "तोवकएको"वा"तोवकए बर्ोजजर्" भन्नाले र्स ऐन अन्तगवत बनेको ननर्र्र्ा तोवकएको वा
तोवकए बर्ोजजर् सम्झनुपछव।

पररच्छे द-२
इजाजत-पत्र सम्बन्र्ी व्र्वस्था
३. इजाजत-पत्र प्राप्त नगरी साववजननक ननर्ावण कार्व गनव नहुनेः

र्स ऐन बर्ोजजर् वा अन्र् स्थानीर् सरकार वा सं घीर् सरकारबाट इजाजत-पत्र प्राप्त

नगरी कसैले पनन साववजननक ननर्ावण कार्व गनव गराउन हुँदैन । तर प्रचनलत कानून

बर्ोजजर् उपभोक्ता सनर्नत र्ाफवत वा जनसहभानगतार्ा सञ्चालन गराइने साववजननक
ननर्ावण कार्व गनव र्स दफाले कुनै वार्ा पुर्रर्ावएको र्ाननने छै न ।
४. इजाजत -पत्र :
(१)साववजननक ननर्ावण कार्व गनव चाहने ननर्ावण व्र्वसार्ीले तोवकए बर्ोजजर्को
ढाँचार्ा तोवकए बर्ोजजर्को दस्तुर सवहत साववजननक ननर्ावण कार्व गने इजाजतपत्रको लानग दरखास्त ददनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् दरखास्त पनव आएर्ा सनर्नतले त्र्स्तो दरखास्त उपर
तोवकए बर्ोजजर् जाँचबुझ गरी (घ) वगवको इजाजत-पत्र ददन चन्दननाथ
नगरपानलका,नगरकार्वपानलकाको कार्ावलर् सर्ि नसफाररस गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजजर् सनर्नतबाट नसफाररस भै आएको दरखास्तवालालाई
चन्दननाथ

नगरपानलका,नगरकार्वपानलकाको

कार्ावलर्ले

तोवकए

बर्ोजजर्को

ढाँचार्ा इजाजत-पत्र ददन सक्नेछ ।
५. इजाजत-पत्रको अवनर् र नवीकरण :
(१) दफा (४) बर्ोजजर् प्रदान गररएको इजाजत-पत्र दफा ६ बर्ोजजर् खारे ज
भएको अवस्थार्ा बाहे क एक आनथवक वषवसम्र् र्ान्र् हुनेछ । इजाजत-पत्र जुनसुकै
नर्नतर्ा प्रदान गरे को भए तापनन सो आनथवक वषवको अन्त्र्र्ा त्र्स्तो इजाजत-पत्रको
अवनर् सर्ाप्त हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजत-पत्रको अवनर् सर्ाप्त भएका प्रत्र्ेक ननर्ावण
व्र्वसार्ीले इजाजत-पत्रको अवनर् सर्ाप्त भएको नर्नतले तीन र्वहनानभत्र तोवकए
बर्ोजजर्को दस्तुर नतरी तोवकएको अनर्कारीबाट तोवकए बर्ोजजर् इजाजत-पत्र
नवीकरण गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजजर्को म्र्ाद नाघेको छ र्वहनानभत्र इजाजतपत्र नवीकरण
गराउन चाहने ननर्ावण व्र्वसार्ीले तोवकए बर्ोजजर्को थप दस्तुर नतरी तोवकए
बर्ोजजर् इजाजत-पत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।
६. इजाजत-पत्रको खारे जी :
(१)

दे हार्को

अवस्थार्ा

सनर्नतको

नसफाररसर्ा

चन्दननाथ

नगरपानलका, नगर

कार्वपानलकाको कार्ावलर्ले ननर्ावण व्र्वसार्ीको इजाजत-पत्र खारे ज गनव सक्नेछ
:
(क) झुठ्ठा वववरण पेि गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरे र्ा,
(ख) साववजननक ननर्ावण कार्व गने वा गनव पाउने उद्देश्र्ले चन्दननाथ नगरपानलका,
नगर कार्वपानलकाको कार्ावलर् तथा सं गदित सं स्थार्ा झुठ्ठा वववरण तथा
तत्सम्बन्र्ी कागजात पेि गरे र्ा,
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(ग) गुणस्तरर्ुक्त कार्व नगरे को िहरे र्ा,
(घ) तोवकएको सर्र्र्ा कार् सम्पन्न नगरे र्ा,
(ङ)चरर् लापरबाही गरी हानी नोक्सानी गरे र्ा,
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजत-पत्र खारे ज गनुव अजघ सम्बजन्र्त ननर्ावण
व्र्वसार्ीलाई स्पष्टीकरण पेि गनव सात ददनको सर्र् ददनुपनेछ ।
(३) दफा ५ को उपदफा (३) बर्ोजजर्को म्र्ादनभत्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र
स्वतः खारे ज हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बर्ोजजर् इजाजत-पत्र खारे ज भएकोर्ा त्र्सको जानकारी
सम्बजन्र्त फर्वलाई ददनुपनेछ।
पररच्छे द - ३
ननर्ावण व्र्वसार्ीको दावर्त्व
७. ननर्ावण व्र्वसार्ीको दावर्त्व :
(१) िे क्का सम्झौतार्ा उजल्लजखत ितवहरुको अर्ीनर्ा रही साववजननक ननर्ावण कार्व
सम्पन्न गनुव ननर्ावण व्र्वसार्ीको दावर्त्व हुनेछ ।

(२) ननर्ावण व्र्वसार्ीले सम्पन्न गरे को प्रत्र्ेक साववजननक ननर्ावण कार्वको वववरण
तोवकए बर्ोजजर् सनर्नत सर्ि पेि गनुव पनेछ ।
८. ननर्ावण व्र्वसार्ीहरुबाट गराउन सवकने साववजननक ननर्ावण कार्व :

साववजननक ननर्ावण कार्व गराउँदा एक करोि रुपैर्ाँ सम्र्को रकर्को "घ"वगवको
ननर्ावण व्र्वसार्ी बाट सं चालन गराउन सवकनेछ :- स्पष्टीकरण : र्स दफाको
प्रर्ोजनको लानग "रकर्"भन्नाले ईष्टर्ेट अं क सम्झनुपछव।
पररच्छे द - ४
ननर्ावण व्र्वसार् ववकास पररषद् कार्ावन्वर्न सनर्नत

९. ननर्ावण व्र्वसार् ववकास पररषदः
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(१) ननर्ावण व्र्वसार्लाई सुदृढ र सुव्र्वजस्थत रुपर्ा सं चालन गनव आवश्र्क नीनत
तर्ार गरी सम्बजन्र्त ननकार्हरुलाई ननदे िन ददन दे हार् बर्ोजजर्को ननर्ावण
व्र्वसार् ववकास पररषद गिन हुनेछ :
(क) प्रर्ुख प्रिासवकर् अनर्कृत

- अध्र्ि

(ख) इन्जीननर्र

- सदस्र्

(ग) कानुनी सल्लाहकार

- सदस्र्

(घ) नगरजस्थत ननर्ावण व्र्वसार्ी सं घको अध्र्ि वा ननजले तोकेको प्रनतनननर्

- सदस्र्

(ङ) र्ोजना िाखा प्रर्ुख

- सदस्र् सजचव

(२) पररषद्को बैिक सम्बन्र्ी कार्वववनर् पररषद् आफैले ननर्ावरण गरे बर्ोजजर्
हुनेछ ।
१०. पररषद्को कार्, कतवव्र् र अनर्कार :
पररषद्को कार्, कतवव्र् र अनर्कार दे हार् बर्ोजजर् हुनेछ :

(क) साववजननक ननर्ावण कार्वर्ा गुणस्तर कार्र् राख्ने सम्बन्र्र्ा आवश्र्क नम्सव
तर्ार गने,

(ख) साववजननक ननर्ावण कार्वर्ा प्रस्तावक र प्रस्ताव स्वीकृनतकताव बीच हुने

सम्झौतापत्र, करारका ितवहरु तथा स्पेनसवफकेिन सम्बन्र्ी नर्ुना र्स्र्ौदाको
ननर्ावण तथा ववकास गने ,

(ग) साववजननक ननर्ावण कार्वसंग सम्बजन्र्त वातावरणीर् पि लगार्तका अन्र्
ववषर्हरुर्ा आवश्र्क कोिहरुको ननर्ावण तथा ववकास गने ,
(घ) ननर्ावण व्र्वसार् सुदृढ र सिर् तररकाबाट सञ्चालन गनव आवश्र्क जनिजक्त
उत्पादनको लानग प्रजििण तथा तानलर् सं चालन गने ,
(ङ) ननर्ावण व्र्वसार् स्ँग सम्बजन्र्त ववषर्र्ा आवश्र्क अनुसन्र्ान तथा ववकास
गने,
(च) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ावन्वर्न गनव आवश्र्क अन्र् कार्वहरु गने ।
११. कार्ावन्वर्न सनर्नत :
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(१) ननर्ावण व्र्वसार्को प्रवर्द्वन तथा व्र्वस्थापन गने सम्बन्र्र्ा चन्दननाथ
नगरपानलका, नगर कार्वपानलकाको कार्ावलर्लाई आवश्र्क सहर्ोग पुर्रर्ावउन
दे हार् बर्ोजजर्को एक कार्ावन्वर्न सनर्नतको गिन हुनेछ :
(क) इन्जीननर्र

(ख) प्रर्ुख प्रिासवकर् अनर्कृत

- अध्र्ि
- सदस्र्

(ग) नगर जस्थत ननर्ावण व्र्वसार्ी सं घको प्रनतनननर्

- सदस्र्

(घ)कानूनी सल्लाहकार

- सदस्र्

(ङ)र्ोजना िाखा प्रर्ुख

- सदस्र् सजचव

(२) सनर्नतको बैिक सम्बन्र्ी कार्वववनर् सनर्नत आफैले तोके बर्ोजजर् हुनेछ ।
१२. कार्ावन्वर्न सनर्नतको कार्, कतवव्र् र अनर्कार : कार्ावन्वर्न सनर्नतको कार्,
कतवव्र् र अनर्कार दे हार् बर्ोजजर् हुनेछ :

(क) ननर्ावण व्र्वसार्ीलाई इजाजतपत्र प्रदान गनव चन्दननाथ नगरपानलका, नगर
कार्वपानलकाको कार्ावलर् सर्ि नसफाररस गने ।
(ख) ननर्ावण व्र्वसार् सम्बन्र्र्ा सर्सार्वर्क अध्र्र्न, अनुसन्र्ान तथा आवश्र्क
सुझाव सं कलन गरी चन्दननाथ नगरपानलका, नगर कार्वपानलकाको कार्ावलर्
सर्ि पेि गने ।

(ग) साववजननक ननर्ावण कार्वको गुणस्तर सम्बन्र्र्ा कुनै प्रश्न उिे र्ा सम्बजन्र्त
प्राववनर्क बाट भएको जाँचपासको सम्बन्र्र्ा आवश्र्क जाँचबुझ गने गराउने
।

(घ) खण्ि (ग) बर्ोजजर् जाँचबुझ गदाव वा गराउँदा तोवकएको गुणस्तर कार्र्
नराखी प्राववनर्कबाट जाँचपास भएको दे जखएर्ा त्र्सबाट हुन गएको हानी
नोक्सानी असुल उपर गनव त्र्स कार्वर्ा सं लग्न व्र्जक्त उपर प्रचनलत कानून
बर्ोजजर् कारबाही गनव सम्बजन्र्त ननकार्र्ा नसफाररस गने ।
(ङ) तोवकए बर्ोजजर्का अन्र् कार्वहरु गने ।
पररच्छे द - ५
कोष तथा लेखा परीिण
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१३. ननर्ावण व्र्वसार्ी कोष :
(१) साववजननक ननर्ावण कार्वको गुणस्तर र ननर्ावण व्र्वसार्ीहरुको कार्विर्तार्ा
बृवर्द् गराउन ननर्ावण व्र्वसार्ीहरुलाई आवश्र्क सेवा तथा सहर्ोग उपलब्र्
गराउन एक ननर्ावण व्र्वसार्ी कोषको स्थापना गररएको छ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर्को कोषर्ा दे हार् बर्ोजजर्का रकर् रहने छन :
(क) चन्दननाथ नगरपानलका, नगर कार्वपानलकाको कार्ावलर्बाट प्राप्त रकर्,
(ख) ननर्ावण व्र्वसार्ीहरुबाट तोवकए बर्ोजजर् प्राप्त दस्तुर,
(ग) स्वदे िी वा ववदे िी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकर्,
(घ) केन्र तथा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त रकर्,

(३) कोषको खचव पररषद्को ननणवर् अनुसार हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बर्ोजजर्को कोषको सं चालन तथा लेखा परीिण तोवकए बर्ोजजर्
हुनेछ ।
पररच्छे द - ६
ववववर्
१४. िे क्का सम्बन्र्ी कागजात पिाउनु पने :
चन्दननाथ नगरपानलकानभत्र साववजननक ननर्ावण कार्व गने सम्बन्र्र्ा भएको सम्झौता

र सो सं ग सम्बजन्र्त कागजातहरुको एक प्रनत िे क्का स्वीकृत गने ननकार्ले सनर्नतर्ा
पिाउनु पनेछ ।
१५. सहुनलर्तर्ा पैिारी गररएका सार्ानहरुको वववरण खुलाउनु पने :
दद्वपिीर् वा बहुपिीर् सम्झौता बर्ोजजर् गररने साववजननक ननर्ावण कार्वको लानग
प्रचनलत कानून बर्ोजजर् प्राप्त सुववर्ा अन्तगवत ननर्ावण व्र्वसार्ीले नेपालनभत्र पैिारी
गरे को सवारी सार्न, र्ेजिनरी औजार तथा र्स्तै अन्र् र्न्त्र तथा उपकरणहरुको
वववरण तोवकए बर्ोजजर्को ढाँचार्ा सनर्नत सर्ि पेि गनुव पनेछ ।
१६. ववदे िी ननर्ावण व्र्वसार्ीले सहुनलर्तर्ा पैिारी गरे का र्ेजिनरी औजार आदद अन्र्त्र
प्रर्ोग गनव नहुने :
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दफा १५ बर्ोजजर् ववदे िी ननर्ावण व्र्वसार्ीले आर्ात गरे को सवारी सार्न, र्ेजिनरी
औजार तथा र्स्तै अन्र् र्न्त्र तथा उपकरणहरु जुन कार्वको लानग आर्ात गररएको
छ सोही कार्वको लानग र्ात्र प्रर्ोग गनुव पनेछ । चन्दननाथ नगरपानलका,नगर

कार्वपानलकाको कार्ावलर्को स्वीकृनत ननलई त्र्स्ता सवारी सार्न, र्ेजिनरी औजार,
र्न्त्र तथा उपकरणहरु अन्र् कार्वको लानग प्रर्ोग गनुव हुँदैन ।
१७. ववदे िी सरकार वा सं स्थासं ग भएको सम्झौता बर्ोजजर् हुने :

र्स ऐनर्ा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापनन चन्दननाथ नगरपानलका,नगर
कार्वपानलकाको कार्ावलर् र ववदे िी सरकार वा ववदे िी सरकारको स्वानर्त्व भएको
सं स्था वा अन्तरावविर् सं स्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहार्ता सम्बन्र्ी
सम्झौता बर्ोजजर् साववजननक ननर्ावण कार्व गदाव सोही सम्झौतार्ा लेजखए बर्ोजजर्
हुनेछ ।

१८. दण्ि सजार् :
ननर्ावण व्र्वसार्ीले प्रचनलत कानून बर्ोजजर् प्राप्त सहुनलर्त तथा सुववर्ाहरुको
दुरुपर्ोग

गरे र्ा

त्र्स्तो

ननर्ावण

व्र्वसार्ीलाई

चन्दननाथ

नगरपानलका,नगर

कार्वपानलकाको कार्ावलर्ले त्र्सरी दुरुपर्ोग भएको रकर्को दोब्बर रकर्सम्र्
जररवाना गनव सक्नेछ ।
१९. पररषद्ले उप -सनर्नत गिन गनव सक्ने :
(१)पररषद्ले आफ्नो कार्व सं चालनको लानग आवश्र्कता अनुसार उपसनर्नत गिन
गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् गिन हुने उपसनर्नतको कार्, कतवव्र्, अनर्कार तथा
कार्वववनर् पररषद् तथा सनर्नतले तोके बर्ोजजर् हुनेछ ।

२०. इजाजत-पत्रको प्रनतनलवप ददने :

कुनै ननर्ावण व्र्वसार्ीले इजाजत-पत्र हराए वा नानसएको कारणबाट इजाजत-पत्रको
प्रनतनलवप पाउन ननवेदन गरे र्ा सनर्नतले तोवकए बर्ोजजर्को दस्तुर नलई इजाजतपत्रको प्रनतनलवप ददनुपनेछ ।
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२१.अनर्कार प्रत्र्ार्ोजन :
र्स ऐन बर्ोजजर् चन्दननाथ नगरपानलका,नगर कार्वपानलकाको कार्ावलर्लाई प्राप्त
अनर्कार

र्ध्र्े

केही

अनर्कार

चन्दननाथ

नगरपानलका,नगर

कार्वपानलकाको

कार्ावलर्ले तोवकएको अनर्कारीलाई तोवकएको अवनर्सम्र्को लानग प्रत्र्ार्ोजन गनव
सक्नेछ ।
२२. प्रचनलत कानून बर्ोजजर् हुनेः

र्स ऐनर्ा लेजखए जनत र्सै ऐन बर्ोजजर् र अरुर्ा प्रचनलत कानून बर्ोजजर् हुनेछ
।

२३. ननर्र् बनाउने अनर्कार :
र्स ऐनको उद्देश्र् पूनतवको लानग चन्दननाथ नगरपानलका, नगर कार्वपानलकाले
आवश्र्क ननर्र्हरु बनाउन सक्नेछ ।
२४. बचाउ :

र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ प्रचनलत कानून बर्ोजजर् दताव भएका िे केदार सम्बन्र्ी फर्व
तथा कम्पनीहरुलाई ददइएको इजाजत-पत्रहरु र्सै ऐन बर्ोजजर् ददइएको र्ानननेछ
।
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