
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 

प्रस्तावना 

कनकाई नगयऩालरकारे ववलबन्न उद्योग तथा कम्ऩनीहरुभा आलथिक रगानी गने 
आवश्मकताराई भध्मनजय गदै कनकाई नगयऩालरकाको प्रशासकीम कार्रमिववलध लनमलभत गने ऐन 
२०७४  रे ददईएको अलधकाय प्रमोग गयी  कनकाई नगय कामिऩालरकाको लभलत् 
२०७७/०१/०७ को फैठकरे मो कामिववलध स्वीकृत गयी राग ुगरयएको छ ।  
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१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्- 
१. मस कामिववलधको नाभ "आलथिक रगानी सम्वन्धी कामिववलध २०७७ " 

यहनेछ।  

२. मो कामिववलध नगय कामिऩालरकारे स्वीकृत गयेको लभलत देक्षि राग ुहनुेछ ।  

२.ऩरयबाषा्- 

      १. नगयऩालरका बन्नारे कनकाई नगयऩालरका सम्झन ुऩछि ।  

      २. उद्योग/कम्ऩनी बन्नारे सॊघीम प्रदेश वा स्थानीम सहकायी काननु फभोक्षजभ  

         स्थावऩत उत्ऩादनऩूरक उद्योग/कम्ऩनी सम्झनऩुछि ।  

३.  आलथिक रगानी बन्नारे नगयऩालरकारे उद्योग/कम्ऩनीभा रगानी गने शेमय 
सभेतराई सम्झनऩुछि ।  

४.  प्रलतपर बन्नारे फोनस , फोनस शेमय वा मस्तै प्रकृलतको प्रलतपरराई 
सम्झनऩुछि ।  

३.नगयऩालरकाको शेमय रगानी नीलत्- 

      १. नगयऩालरकारे सयुऺा , तयरता प्राप्त हनुसक्ने , प्रलतपर , स्थानीम योजगायी 
सजृना गने उद्योग/कम्ऩनीभा शेमय रगानी गनेछ । 

      २. उद्योग/कम्ऩनीको कामिप्रकृलत नगयऩालरकाको आवश्मकता तथा साभूवहक 
वहतका आधायभा अनदुान ददनऩुने प्रकृलतको काभभा अनदुानको सट्टा 
शेमयभा रगानी गनेछ ।  

     ३.  नगयऩालरकारे १ आलथिक वषिभा एकऩटक वा ऩटक ऩटक गयी १ कयोड 
बन्दा फढी शेमय रगानी गने छैन ।  

४.  शेमय रागानीको लनणिम्- 
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    १. नगयऩालरकारे शेमय रागानी नीलत फभोक्षजभ उद्योग/कम्ऩनीहरुफाट प्राप्त लनवेदन 
य नगयऩालरकारे ऩवहचान गयेको प्राथलभकता प्राप्त ऺेत्रभा कूर चकु्ता 
ऩुॉजीको वहस्सा मकीन गयी शेमय रगानीको लनणिम गनेछ । 

२.  नगय सबाफाट वावषिक फजेट तथा कामिक्रभभा सभावेश बई स्वीकृत बएऩलछ 
भात्र शेमय रगानी गनेछ ।  

३.  नगय सबाफाट स्वीकृत वावषिक फजेट तथा कामिक्रभभा सभावेश नगयेको 
अवस्थाभा रु. ऩाॉच रािभा नफढ्ने गयी नगय कामिऩालरकाको लनणिमफाट 
शेमय रगानी गनि सक्नेछ ।  

५.  शेमय प्रभाणऩत्र्- 

१. उद्योग/कम्ऩनीरे नगयऩालरकाफाट शेमय फाऩतको यकभ प्राप्त गयेको १५ 
(ऩन्र) ददन लबत्र शेमयको प्रभाणऩत्र ददनऩुनेछ ।  

६.  प्रलतवेदन्- 

१. नगयऩालरकाको शेमय यहेको उद्योगरे आलथिक वषि सभाप्त बएको तीन 
भवहनालबत्र अक्षन्तभ रेिाऩयीऺणको प्रलतवेदन नगयऩालरका सभऺ ऩेश 
गनुिऩनेछ ।   

७.  प्रलतपर ददनऩुने्- 

१. नगयऩालरकाको शेमय यहेको उद्योग/कम्ऩनीरे नगयऩालरकाराई वावषिक रुऩभा 
प्रलतपर उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । मस्तो प्रलतपर आलथिक वषि सभाप्त बएको 
लभलतरे ६ भवहनालबत्र नगयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाइसक्न ुऩनेछ । कुनै 
कायणरे सो अवलधलबत्र प्रलतपर उऩरब्ध गयाउन नसक्ने बएभा सो को 
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कायणसवहत नगयाऩालरकाभा लनवेदन ददनऩुनेछ । मस्तो लनवेदनको व्महोयाभा 
नगयऩालरका सन्तषु्ट बएभा ३ भवहना सम्भको अवलध थऩ गरयदन सक्नेछ ।   

८.  स्वीकृलत लरनऩुने्- 

१. नगयऩालरकाको शेमय रगानी यहेको उद्योग/कम्ऩनीरे ऋण लरनऩुने बएभा ऩुॉजी 
ववृि गनुिऩयेभा सोको कायणसवहत नगयऩालरकाभा स्वीकृलतको रालग लनवेदन 
ददनऩुनेछ ।  

२. मसयी लनवेदन प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरकारे १५ (ऩन्र) ददनलबत्र स्वीकृलत 
ददनऩुनेछ । स्वीकृलत नददने बएभा सो को कायण िोरी ऩाॉच ददनलबत्र 
लनवेदकराई जानकायी ददइसक्नऩुनेछ ।  

९.  हस्तऺेऩ नगने्- 

१. नगयऩालरकाको शेमय यहेको उद्योग/कम्ऩनीको व्मवस्थाऩनभा साभान्म 
अवस्थाभा नगयऩालरकारे हस्तऺेऩ गने छैन । तय मस्ता उद्योग/कम्ऩनीको 
सम्ऩलतको दरुुऩमोगबएको ऩाइएभा नगयऩालरकाराई उऩरब्ध गयाउनऩुने 
प्रलतवेदन य प्रलतपर सभमभा उऩरब्ध नगयाएभा नगयऩालरकारे शेमय वपताि 
भागेको अवस्थाभा शेमय वपताि नगयेभा उद्योग टाट ऩक्षटटने अवस्था आएभा 
नगयऩालरकारे व्मवस्थाऩनभा हस्तऺेऩ गनि वा सम्ऩलत जपत गनि सक्नेछ ।   

१०.  शेमय वपताि लरन सक्ने्- 

१. नगयऩालरकारे आवश्मक ठानेभा नगयऩालरकाको रगानी यहेको  
उद्योग/कम्ऩनीफाट नगयसबाको लनणिमफाट जनुसकैु फेरा शेमय रगानी वपताि 
लरन सक्नेछ । मसयी भाग बएको अवस्थाभा मस्ता उद्योग/कम्ऩनीरे 
नगयऩालरकाको शेमय वपताि गनुिऩनेछ ।  
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२. नगयऩालरकाको रगानी यहेको उद्योग/कम्ऩनीरे नगयऩालरकाको शेमय वपताि 
गनि चाहेभा जनुसकैु फेरा वपताि गनि सक्नेछ । मसयी शेमय वपताि गदाि 
नगयऩालरकाराई बकु्तानी गनुिऩने दावमत्व सभेत बकु्तानी गनुिऩनेछ ।  

३. नगयऩालरकारे वपताि भागेको शेमय वपताि नगयेभा नगयऩालरकारे मस्ता 
उद्योग/कम्ऩनीको सम्ऩक्षि जपत गनि सक्नेछ ।  

 ११.  मस कामिववलध अन्तगित बएको भालनने्- 

१. नगयऩालरकारे मस अक्षघ गयेको शेमय रगानी य शेमय रगानीका लनणिम मस 
कामिववलध अन्तगित बएको भालननेछ ।   

२. नगयऩालरका तथा उद्योग फीच शेमय रगानी सम्झौता बए ऩश्चात ्
उद्योग/कम्ऩनीको ववधानभा जे सकैु रेिेको बए ताऩलन मस कामिववलधभा 
रेक्षिएको ववषम नै राग ुहनुेछ ।  

१२.  कामिववलधभा सॊशोधन्- 

१. नगय कामिऩालरकाको फैठकफाट मस कामिववलधभा बएका ववषमहरु सॊशोधन 
िायेजी वा हेयपेय गनि सक्नेछ ।  

 

       
 

आऻारे 

रुद्रप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 


