
1 
 

 

 

 

 

अजजनुधाया नगयऩालरका 
अजजनुधाया नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ३,सॊख्मा १ ,िलनश्चये,ज्मेष्ठ 13 गते,2076 सार  
भाग २ 

अजजनुधाया नगयऩालरका,नगय कामऩुालरकाको लभलत 2076/02/13 गते फसेको फैठकरे देहाम 
फभोशजभको अजजनुधाया नगयऩालरकाको िेमय रगानी सम्फन्धी कामवुिलध,2076 स्िीकृत गयी रागू 
गने लनणमु गयेकारे सम्फशन्धत सफैको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 

अजजनुधाया नगयऩालरकाको िेमय रगानी सम्फन्धी कामवुिलध  

अजजनुधाया नगयऩालरकारे विलबन्न उद्योगहरुभा िेमय रगानी गन ुआिश्मकताराई भध्मनजय गदै 
अजजनुधाया नगय कामऩुालरकाको लभलत २०७६/०२/१३ को फैठकरे मो कामवुिलध स्िीकृत गयी 
रागज गरयएको छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्-  

१) मस कामवुिलधको नाभ ' िेमय रगानी सम्फन्धी कामवुिलध २०७६' यहनेछ । 

२) मो कामवुिलध नगय कामऩुालरकारे स्िीकृत गयेको लभलत देशख रागज हजनेछ । 

२. ऩरयबाषा्- 

१) 'नगयऩालरका' बन्नारे अजजनुधाया नगयऩालरका सम्झनज ऩदुछ । 

२) 'उद्योग' बन्नारे नगयऩालरकालबत्रसहकारयताको लसद्धान्तफभोशजभ सॊघीम , प्रदेि िा स्थानीम 
सहकायी कानजन फभोशजभ स्थावऩत उत्ऩादनभूरक उद्योग सम्झनजऩछु । 

३) 'िेमय रगानी' बन्नारे नगयऩालरकारे उद्योगभा रगानी गने िेमय सम्झनजऩछु । 

४) 'प्रलतपर' बन्नारे नगद फोनस , फोनस िेमय िा मस्तै प्रकृलतको प्रलतपरराई सम्झनजऩछु 
। 

३. नगयऩालरकाको िेमय रगानी नीलत्- 
१) नगयऩालरकारे सजयऺा , तयरता, प्राप्त हजनसक्ने प्रलतपर , स्थानीम योजगायी सजृना गने 

उद्योगभा िेमय रगानी गनेछ । 

२) उद्योगको कामपु्रकृलत , नगयऩालरकाको आिश्मकता तथा साभूवहक वहतका आधायभा 
अनजदान ददनजऩने प्रकृलतको काभभा अनजदानको सट्टा िेमयभा रगानी गने । 

३) नगयऩालरकारे १ आलथकु िषभुा एकऩटक िा ऩटक ऩटक गयी रु २५ राख बन्दा फढी 
िेमय रगानी गने छैन । 
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४) एक उद्योगभा ५ राख बन्दा फढी रगानी नगने । 

४. िेमय रगानीको लनणमु् 
१) नगयऩालरकारे िेमय रगानी नीलत फभोशजभ उद्योगहरुफाट प्राप्त लनिेदन य नगयऩालरकारे 

ऩवहचान गयेको प्राथलभकताप्राप्त ऺेत्रभा कज र च जक्ता ऩजॉजीको वहस्सा मवकन गयी िेमय 
रगानीको लनणमु गनेछ । 

२) नगय सबाफाट िावषकु फजेट तथा कामकु्रभभा सभािेि बई स्िीकृत बएऩलछ भात्र िेमय 
रगानी गनेछ । 

३) नगयसबाफाट स्िीकृत िावषकु फजेट तथा कामकु्रभभा सभािेि नगयेको अिस्थाभा रु. 
ऩाच राखभा नफढ्ने गयी नगय कामऩुालरकाको लनणमुफाट िेमय रगानी गने सक्नेछ । 

५. सम्झौता गनजऩुने्  

१) नगयऩालरकारे कज नै उद्योगभा रगानी गने लनणमु बएभा नगयऩालरकारे उक्त उद्योगसॉग 
सम्झौता गयी िेमय फाऩतको यकभ ब जक्तानी गनेछ । 

६. िेमय प्रभाणऩत्र् 
१) उद्योगरे नगयऩालरकाफाट िेमय फाऩतको यकभ प्राप्त गयेको १५(ऩन्र) ददन लबत्र िेमयको 

प्रभाणऩत्र ददनजऩनेछ । 

७. प्रलतिेदन् 
१) नगयऩालरकाको िेमय यहेको उद्योगरे आलथकु िष ुसभाप्त बएको तीन भवहनालबत्र अशन्तभ 

रेखाऩयीऺणको प्रलतिेदन नगयऩालरका सभऺ ऩेि गनजऩुनेछ । 
८. प्रलतपर ददनजऩने् 

१) नगयऩालरकाको िेमय यहेको उद्योगरे नगयऩालरकाराई िावषकु रुऩभा प्रलतपर उऩरब्ध 
गयाउनजऩनेछ । मस्तो प्रलतपर आलथकु िष ुसभाप्त बएको लभलतरे ६ भवहनालबत्र 
नगयऩालरकाई उऩरब्ध गयाइसक्नज ऩनेछ । कज नै कायणरे सो अिलधलबत्र प्रलतपर 
उऩरब्ध गयाउन नसक्ने बएभा सो को कायणसवहत नगयऩालरकाभा लनिेदन ददनजऩनेछ । 
मस्तो लनिेदनको व्महोयाभा नगयऩालरका सन्तजष्ट बएभा ३ भवहना सम्भको अिलध थऩ 
गरयददन सक्नेछ । 

९. स्िीकृलत लरनजऩने्  

१) नगयऩालरकाको िेमय रगानी यहेको उद्योगरे ऋण लरनजऩने बएभा , ऩजॉजी िवृद्ध गनजऩुयेभा 
सोको कायणसवहत नगयऩालरकाभा स्िीकृलतको रालग लनिेदन ददनजऩनेछ । 

२) मसयी लनिेदन प्राप्त बएऩलछ नगयऩालरकारे ऩन्र ददनलबत्र स्िीकृलत ददनजऩनेछ । स्िीकृलत 
नददने बएभा सो को कायण खोरी ऩाॉच ददनलबत्र लनिेदकराई जानकायी ददइसक्नजऩनेछ । 

१०. हस्तऺेऩ नगने् 
१) नगयऩालरकाको िेमय यहेको उद्योगको व्मिस्थाऩनभा साभान्म अिस्थाभा नगयऩालरकारे 

हस्तऺेऩ गने छैन । तय, 
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मस्ता उद्योगको सम्ऩशिको दजरुऩमोग बएको ऩाइएभा , नगयऩालरकाराई उऩरब्ध 
गयाउनजऩने प्रलतिेदन य प्रलतपर सभमभा उऩरब्ध नगयाएभा , नगयऩालरकारे िेमय वपताु 
भागेको अिस्थाभा िेमय वपताु नगयेभा , उद्योग टाट उशटटने अिस्था आएभा 
नगयऩालरकारे व्मिस्थाऩनभा हस्तऺेऩ गनिुा सम्ऩशि जपत गन ुसक्नेछ । 

११. िेमय वपताु लरन सक्ने् 
१) नगयऩालरकारे आिश्मक ठानेभा नगयऩालरकाको रगानी यहेको उद्योगफाट नगयसबाको 

लनणमुफाट जजनसजकै फेरा िेमय रगानी वपताु लरन सक्नेछ । मसयी भाग बएको 
अिस्थाभा मस्ता उद्योगरे नगयऩालरकाको िेमय वपताु गनजऩुनेछ ।  

२) नगयऩालरकाको रगानी यहेको उद्योगरे नगयऩालरकाको िेमय वपताु गन ुचाहेभा जजनसजकै 
फेरा वपताु गन ुसक्नेछ । मसयी िेमय वपताु गदाु नगयऩालरकाराई ब जक्तानी गनजऩुने 
दावमत्ि सभेत ब जक्तानी गनजऩुनेछ । 

३) नगयऩालरकारे वपताु भागेको िेमय वपताु नगयेभा नगयऩालरकारे मस्ता उद्योगको सम्ऩशि 
जपत गन ुसक्नेछ । 

१२. मस कामवुिलध अन्तगतु बएको भालनने् 
१) नगयऩालरकारे मस अशघ गयेको िेमय रगानी य िेमय रगानीका लनणमु मस कामवुिलध 

अन्तगतु बएको भालननेछ । 

२) नगयऩालरका तथा उद्योग फीच िेमय रगानी सम्झौता बए ऩश्चात उद्योगको विधानभा जे 
सजकै रेखेको बए ताऩलन मस कामवुिलधभा रेशखएको विषम नै रागज हजनेछ । 

१३. कामवुिलधभा सॊिोधन् 
१) नगय कामऩुालरकाको फैठकफाट मस कामवुिलधभा बएका विषमहरु सॊिोधन , खायेजी िा 

हेयपेय गन ुसवकनेछ । 

 
 

आऻारे, 
ऩॊकज ब जतेर 

प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत 
 


