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उरलाफलयी नगय शिऺल (ऩहहरो सॊिोधन) ननमभलवरी, २०७९ 
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उरलाफलयी नगय शिऺल ननमभलवरी, २०७९ रलई सॊिोधन गना वलञ्छनीम 
बएकोरे, उरलाफलयी नगय कलमाऩलनरकलरे देहलमको ननमभलवरी फनलएको छ ।  
  

१. सॊशऺप्त नलभ य प्रलयम्ब्  (१) मस कलमाहवनधको नलभ “उरलाफलयी नगय शिऺल 
(ऩहहरो सॊिोधन) ननमभलवरी, २०७९” यहेको छ । 

               (२) मो ननमभलवरी तरुुन्त प्रलयम्ब हनुछे । 

 

२. उरलाफलयी नगय शिऺल ननमभलवरी, २०७९ को ननमभ ७७ भल थऩ् उरलाफलयी 
नगय शिऺल ननमभलवरी, २०७९ (मसऩनछ “भूर ननमभलवरी” बननएको) 
को ननमभ ७७ भल उऩननमभ (२) को व्मवस्थल थऩ गरयएको छ ।  

“(२) उऩननमभ (१) भल जनुसकैु कुयल रेशिएको बएतलऩनन 
हवद्यलरमको कम्ऩलउण्ड वल िेरभैदलनसॉग जोनडएको जग्गलसॉग 
कुनै जग्गल सट्टलऩट्टल गनुाऩने बएभल सलभदुलहमक हवद्यलरमको बए 
सम्ऩशि सॊयऺण सनभनत, व्मवस्थलऩन सनभनत य शिऺल हवकलस 
तथल सभन्वम इकलइको नसपलरयसभल य सॊस्थलगत हवद्यलरमको 
बए सम्फशन्धत गठुिमलय वल कम्ऩननको सञ्चलरक, व्मवस्थलऩन 
सनभनत य शिऺल हवकलस तथल सभन्वम इकलइको नसपलरयसभल 
भन्रलरमको स्वीकृनत नरई सट्टलऩट्टल गना सहकनेछ ।” 

 

 

३. “भूर ननमभलवरी” को ननमभ १८ भल थऩ् भूर ननमभलवरीको ननमभ १८  
ऩनछ देहलमकल १८क को व्मवस्थल थऩ गरयएको छ ।  
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“१८क  टु्यसन कोशिङ तथल हवद्यलरम फलहहय हनु े अध्मलऩन 
सेवलको अनभुनत तथल ननमभन: (१)  उरलाफलयी नगयऩलनरकलनबर 
कसैरे ऩनन अनभुनत ननरई हवद्यलरम फलहहय आभने-सलभने दयु 
शिऺल अनरलईन अपरलईन हवनधभल सञ्चलरन हनुे िैशऺक 
ऩयलभिा सेवल, निजकोसा कोशिङ क्रलस, टु्यसन सेन्टय, बलषल 
कऺल, ऩेिलगत सेवलको छनौट सम्फशन्ध ऩयीऺलको ऩूवा तमलयी 
कऺल, नसजानलत्भक करल सम्फन्धी ऩलििलरल, होस्टेर िेरकूद य 
अन्म कुनै ऩनन प्रकलयकल अध्मलऩन सेवल वल सहमोग केन्र वल 
िैशऺक सॊस्थल सञ्चलरन गना ऩलउने छैन ।  

(२) कसैरे उऩननमभ (१) फभोशजभको अध्मलऩन सेवल 
तथल िैशऺक सॊस्थल सञ्चलरन गना वडल कलमलारमको नसपलरयस 
सहहत शिऺल िलिलभल ननवेदन ठदएभल नगयऩलनरकलरे सो 
सम्फन्धभल आवश्मक जलॉिफझु गरय िलनेऩलनी, िौिलरम, 
बवन/जग्गल(आफ्नै वल बलडलको), ऩयलभिादलतल/ प्रशिऺक/ शिऺक 

जस्तल ऩवुलाधलयहरु ऩयुल बएको िण्डभल ननवेदकरलई िता तोहक 
त्मस्तो अध्मलऩन सेवल प्रदलन गना अनभुनत ठदन सक्नछे । 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभकल हवद्यलरम फलहहय 
सञ्चलरन हनुे अध्मलऩन सेवल वल सहमोग केन्र सञ्चलरन गना 
िलहने वल मस अशि नगयऩलनरकलभल दतला बई वल नबई 
सञ्चलरनभल यहेकल सफै सॊस्थलहरुरे िैशऺक सर सरुु हनुबुन्दल 
दईु भहहनल अगलवै कऺल सञ्चलरन सम्फशन्ध प्रस्तलव सहहत शिऺल 
िलिलभल ननवेदन ठदनऩुनेछ । 

(४) उऩननमभ (१) भल उल्रेशित िैशऺक सॊस्थलहरुरे 
अनभुनत नरईसकेऩनछ प्रत्मेक वषा रेिल ऩयीऺण गयलई 
नवीकयण गनुाऩनेछ ।  
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४. “भूर ननमभलवरी” को ननमभ २ भल सॊिोधन् भूर ननमभलवरीको ननमभ 
२५ को उऩननमभ (४) को सट्टल देहलमको उऩननमभ (४) यलशिएको    
छ । 

“(४) अनबबलवकको अनबरेि यलख्े्  हवद्यलरमरे शिऺल िलिलरे 
तोहकठदएको ढलॉिलभल हवद्यलथीको अनबरेि यलख्दल हवद्यलथीकल 
फलव,ु आभल, फलजे, फज्मै (एकलियकल) को नलभ, थय िेगलनल 
उल्रेि गनुा ऩदाछ य त्मस्तल अनबबलवक नबएकल हवद्यलथीको 
हकभल हवद्यलथीरलई सॊयऺकत्व प्रदलन गने व्मशिको अनबरेि 
यलख् ुऩनेछ ।  

तय व्मवस्थलऩन सनभनतको अध्मऺ य सदस्म छनौट गने 
प्रमोजनकल रलनग हवद्यलथीकल फलफ,ु आभल, फलजे वल फज्जै भलर 
अनबबलवक भलनननेछ । 

५. “भूर ननमभलवरी” को ननमभ २८ भल सॊिोधन् भूर ननमभलवरीको ननमभ 
२८ को िण्ड (ि) शझहकएको छ । 

 

 

 

आऻलरे, 
अशग्न प्रसलद अनधकलयी 

प्रभिु प्रिलसकीम अनधकृत 
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