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सााँफेबगर राजपत्र
सााँफेबगर नगरपालिकाद्वारा प्रकान्ित
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सं ख्या -०७

लिलत :२०७८/११/०६

भाग -०१
सााँफेबगर नगरपालिकाको सुचना
नेपािको सं लबिानको िारा २२६को उपिारा (१) बिोन्जि लनिााण गररएको सुदरु पन्िि प्रदे िको स्थानीय
तहको कानुन लनिााण प्रक्रिया ऐन २०७५ को दफा २४ उपदफा (५) तथा स्थानीय सरकार सं चािन ऐन
२०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) बिोन्जि सर्ासािारण जनताको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको
छ:
र्न व्यर्स्थापन सम्बधििा व्यर्स्था गना बनेको ऐन २०७८

आज्ञािे
...........................

प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत

सााँफेबगर नगरपालिकाको
र्न व्यर्स्थापन सम्बधििा व्यर्स्था गना बनेको क्रर्ियेक २०७८

नगर सभाबाट पाररत भएको लिलतिः २०७८/११/०५
प्रिाणीकरण भएको लिलतिः २०७८/०५/०६.

प्रस्तार्ना: यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहे को र्निाई सािुदाक्रयक र्न िगायत सिुदायिा
आिाररत र्न र लनजी र्नका िाध्यिबाट ददगो व्यर्स्थापन गरी र्न िालथको सािुदाक्रयक तथा लनजी

अलिकारको सुलनन्ितता, जिर्ायु पररर्तान धयू नीकरण एर्ं अनुकूिन, जैक्रर्क क्रर्क्रर्िता सं रक्षण,
र्ातार्रणीय सेर्ाको प्रर्र्द्ान र पयाापयाटन एर्ं र्न उद्यिको क्रर्कास गदै र्न पैदार्ारको सदुपयोग र
सोबाट प्राप्त िाभको धयायोन्चत् बााँडफााँड गदै ददगो क्रर्कास, सािान्जक तथा आलथाक सिृक्रर्द् र िै क्रिक
तथा सािान्जक ` धयाय हालसि गना र्ाधछनीय भएकोिे,
नेपािको सं क्रर्िानको अनुसूची ८ र अनुसूची ९ िा उल्िेन्खत बन सम्बधिी अलिकार कायााधर्यन
गना िारा २२६ बिोन्जि सााँफेबगर नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐनको तजुि
ा ा गरे को छ ।
पररच्छे द – १
प्रारन्म्भक
१.

सं न्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “सााँफेबगर नगरपालिकाको र्न ऐन २०७८”
रहे को छ ।

(२) यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भएपलछ तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: क्रर्षयर्ा प्रसििे अको अथा निागेिा यस ऐनिा:
(क) “उपभोक्ता सिू ह” भन्नािे र्नको सं रक्षण, व्यर्स्थापन र सदुपयोग गनाका िालग
दफा १२ बिोन्जि गठन भई दफा १३ बिोन्जि दताा भएको उपभोक्ता
सिू हिाई जनाउाँदछ ।

(ख) “कबुलियती र्न” भन्नािे दफा २६ बिोन्जि व्यर्स्थापन गररने राक्रिय र्निाई
जनाउाँदछ ।

(ग) “गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार” भन्नािे र्निा रहे का र्ा र्निा उत्पन्न भएका र्ा
र्नबाक्रहर रहे का रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहे कका जडीबुटी तथा
अधय सबै जैक्रर्क उत्पन्िका सािानिाई जनाउाँछ ।

(घ) “न्चलडयाखाना” भन्नािे सं रक्षण न्िक्षा, िनोरधजन, प्रजनन्, र्ं िाणु श्रोत सं रक्षण,
अध्ययन अनुसधिान गने उद्देश्यिे जीर्जधतुको परस्थानिा प्रदिानीिा राखी
व्यर्स्थापन गररएको स्थानिाई जनाउाँछ ।
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(ङ) “जैक्रर्क िागा” भन्नािे र्धयजधतुहरु एक र्ासस्थानबाट अको र्ासस्थानिा आर्त
जार्त गने क्षेत्र र्ा र्न जं गि र्ा र्न क्षेत्रिाई जनाउाँछ ।

(च) “टााँचा” भन्नािे काठ र्ा खडा रहे का रुखिा िगाइने छाप, न्चध् र्ा
लनिानािाई जनाउाँदछ ।

(छ) “िालिाक र्न” भन्नािे दफा २७ बिोन्जि सं रक्षण तथा व्यर्स्थापन गररएको
राक्रिय र्निाई जनाउाँदछ ।

(ज) “लनजी र्न” भन्नािे प्रचलित कानू न बिोन्जि कुनै व्यन्क्त र्ा सं स्थाको हक पुग्ने
लनजी जग्गािा िगाई हुकााएको र्ा सं रक्षण गररएको र्निाई जनाउाँछ र सो

िब्दिे पररर्ारको लनजी जग्गािा रहे को पाररर्ाररक लनजी र्न सिेतिाई
जनाउनेछ ।
(झ) “राक्रिय र्न” भन्नािे यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहे का सािुदाक्रयक र्न,
सरकारर्द्ारा व्यर्न्स्थत र्न, र्न सं रक्षण क्षेत्र, साझेदारी र्न, कबुलियलत र्न र
िालिाक र्न सिेतिाई जनाउाँछ ।

(ञ) “र्न” भन्नािे पूणा र्ा आंन्िक रुपिा रुखहरु र्ा बुट्यानिे ढाक्रकएको क्षेत्रिाई
जनाउाँछ ।

(ट) “र्न पैदार्ार” भन्नािे र्निा रहे का र्ा पाइएका र्ा र्नबाट ल्याइएका दे हायका
र्न पैदार्ारिाई जनाउाँछ

(१) काष्ठजधय र्न पैदार्ार
(२) जडीबुटी र गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार र
(३) चट्टान, ढु िा, िाटो, नदीजधय र खलनजजधय पदाथा ।
(ठ) “र्न लसिाना न्चधह” भन्नािे राक्रिय र्नको लसिाना छु ट्टयाउन िगाइएको काठ,
ढु िा, लसिेधट र्ा अरु कुनै र्स्तुको खम्र्ा र्ा न्चधहपटिाई जनाउाँदछ र सो
िव्दिे प्रचलित कानू न बिोन्जि जग्गा नापजााँच गरी तयार गरे को नक्सािा
अक्रित र्न लसिाना न्चध् सिेतिाई जनाउनेछ ।
(ड) “र्न क्षेत्र” भन्नािे लनजी स्र्ालित्र्को हक भोगको र प्रचलित कानू निे अधयथा
व्यर्स्था गरे को बाहे कको र्न लसिाना िगाइएको र्ा निगाइएको र्निे

घेररएको र्ा र्नलभत्र रहे को घााँसे िैदान, खका, क्रहउाँिे ढाकेको र्ा नढाकेको
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पहाड, बाटो, पोखरी, ताि तिै या, लसिसार, नदी, खोिानािा, बगर, पलता र्ा ऐिानी
जग्गािे ओगटे को क्षेत्र सिेतिाई जनाउाँदछ ।

(ढ) “व्यर्स्थापन योजना” भन्नािे र्ातार्रणीय सधतुित कायि राखी र्नको क्रर्कास,
सं रक्षण तथा र्न पैदार्ारको उपयोग र लबिी क्रर्तरण गना तयार गररएको र
यस ऐन एर्ं प्रचलित कानू न बिोन्जि स्र्ीकृत र्न सम्र्धिी काया योजनािाई
जनाउाँदछ ।

(ण) “र्ातार्रणीय सेर्ा” भन्नािे र्न क्षेत्रको पाररन्स्थलतकीय प्रणािीबाट प्राप्त हुने
दे हाय बिोन्जिको सेर्ा र सोबाट प्राप्त हुने िाभिाई जनाउाँदछ :
(१) कार्ान सेर्ा
(२) जैक्रर्क क्रर्क्रर्िताको सं रक्षण
(३) जिािार तथा जिचि प्रणािी
(४) पयाापयाटन
(५) र्ातार्रणीय सेर्ा प्रदान गने अधय र्स्तु, सेर्ा र्ा िाभ ।
(त) “र्ातार्रणीय परीक्षण” भन्नािे र्ातार्रण सं रक्षण सम्बधिी प्रचलित कानू न
बिोन्जि गररने सं न्क्षप्त र्ातार्रणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक र्ातार्रणीय परीक्षण र
र्ातार्रणीय प्रभार् िू ल्यांकन सिेतिाई जनाउाँदछ ।

(थ) “सािुदायिा आिाररत जिर्ायु अनुकूिन” भन्नािे अनुकूिन योजना तजुि
ा ा

सम्बधिी प्रचलित िापदण्ड तथा कायाक्रर्लिहरु र यस नगरपालिकाको अनुकूिन
योजनािाई सिेत िध्यनजर गदै उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो स्थानीय सिुदायका
िालग अनुकूिन योजना तजुि
ा ा र कायााधर्यन गने कायािाई जनाउाँदछ ।

(द) “सािुदाक्रयक र्न” भन्नािे यस ऐन र र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न
बिोन्जि उपभोक्ता सिू हिाई सािुदाक्रयक र्नको रुपिा हस्ताधतरण गररएको
र्निाई जनाउाँदछ ।

(ि) “सार्ाजलनक जग्गा” भन्नािे जग्गा र र्नसम्बधिी प्रचलित कानू न बिोन्जि
पररभाक्रषत गररए अनुसार यस नगरपालिकाको क्षेत्रिा पक्रहचान र लसिाङ्कन
गररएका सार्ाजलनक जग्गािाई जनाउाँदछ ।
पररच्छे द – २
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र्नको सीिा लनिाारण, भू–उपयोग र र्न क्षेत्रिा क्रर्कास आयोजना सञ्चािन सम्बधिी व्यर्स्था
३.

र्नको लसिाना लनिाारण: (१) र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि प्रदे ि सरकारको

र्न सम्बधिी कायााियिे यस नगरपालिकािा कायापालिकासाँग सिधर्य र छिफि गरी
सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हका साथै आर्श्यकता अनुसार र्न लसिानािा रहे को लनजी
जग्गार्ािाहरुिाई सिेत सहभागी गराई राक्रिय र्नको लसिाना लनिाारण गरी र्न लसिाना
न्चधह िगाउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि र्न लसिाना लनिाारण गरी तयार गररएको नक्िािा यस

नगरपालिकाको प्रिुखिे प्रिान्णत गरी सोको एक प्रलत यस नगरपालिकािा र एक प्रलत प्रदे ि
सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिा अलभिेख राख्नु पनेछ ।
४.

र्न लसिानाका िालग जग्गा प्राप्त गना सक्ने: (१) दफा ३ बिोन्जि र्नको लसिाना कायि
गदाा र्न सं रक्षणको दृक्रिकोणिे आर्श्यक भएिा र्नको लसिानासाँग जोलडएका सार्ाजलनक

जग्गा र्ा लनजी जग्गा र्ा त्यस्तो जग्गािा रहे का कुनै भौलतक सं रचनाहरु सिेत यस

नगरपालिकािा कायापालिकासाँग छिफि गरी सं घीय कानू न बिोन्जि र्नको लसिाना लभत्र
पारी र्न लसिाना कायि गना सक्रकने छ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि घर जग्गा सिेत र्न लसिाना लभत्र पानुा पने भएिा घर
जग्गा प्रालप्त र सोको क्षलतपूलता सम्बधिी व्यर्स्था र्न सम्बधिी सं घीय कानू न बिोन्जि हुनेछ
।

(३) र्न लसिानालभत्र परे को लनजी जग्गाको र्न सम्बधिी सं घीय कानू न बिोन्जि
िगत कट्टा गनुा पनेछ ।
(४) राक्रिय र्निा परे को लनजी जग्गाको िगत कट्टा गररएिा प्रदे ि सरकारको र्न

सम्बधिी कायाािय र िािपोत कायााियिे सोको जानकारी यस नगरपालिकाको कायापालिका
सिक्ष ददनुपनेछ र यस नगरपालिकािे सोही बिोन्जि लनजी जग्गाको भूिीकर सम्बधिी िगत
कट्टा गनुा पनेछ ।
५.

र्नसम्बधिी भू–स्र्ालित्र्: (१) यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहे को र्न िालथको भू–
स्र्ालित्र् सम्बधिी व्यर्स्था दे हाय बिोन्जि हुनेछ:
(क)

यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहे का सार्ाजलनक जग्गाहरु िालथको भू–
स्र्ालित्र् यसै नगरपालिकािा लनक्रहत रहने छ ।

(ख)

यस नगरपालिकािा राक्रिय र्नको रुपिा रहे का र्नक्षेत्रका जग्गा िालथको
भू–स्र्ालित्र् र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि नेपाि सरकारिा
रहनेछ ।

(ग)

सािुदाक्रयक र्न िगायतका सिुदायिा आिाररत र्न क्षेत्रका जग्गाहरु
सािुदाक्रयक जग्गाको रुपिा रहने छन् ।
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(२)

प्रथाजलनत रुपिा सं रक्षण र व्यर्स्थापन हुाँदै आएका र्नहरुिा परम्परागत

रुपिा स्थाक्रपत सम्बन्धित प्रथाजलनत सं स्थाको अलिकार रहनेछ ।
(३)

नेपाि सरकारिे यस नगरपालिकािा रहे को राक्रिय र्न क्षेत्रको भू–उपयोग

पररर्तान, भोगालिकार प्रदान र्ा अधय कुनै क्रकलसििे कसै िाई हक हस्ताधतरण गने लनणाय

गनुप
ा ूर्ा यस नगरपालिकाको कायापालिका, सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू ह र कुनै स्थानिा
६.

प्रथाजलनत सं स्था भएिा सोको सिेत सहिलत लिनु पनेछ ।

र्न व्यर्स्थापन प्रणािी: (१) यस नगरपालिकािा रहे को राक्रिय र्निाई सािुदाक्रयक र्न र
आर्श्यकता अनुसार सिुदायिा आिाररत अधय र्न र्ा प्रथाजलनत र्नको रुपिा व्यर्स्थापन
गररनेछ ।
(२) क्रर्लभन्न क्रकलसिका र्न व्यर्स्थापन प्रणािीहरु िध्ये सािुदाक्रयक र्न व्यर्स्थापन
प्रणािीिाई प्राथलिकता ददनु पनेछ ।

(३) यस नगरपालिकाको सार्ाजलनक जग्गािा रहे को र्निाई सािुदाक्रयक र्नको

रुपिा क्रर्कास र व्यर्स्थापन गना सक्रकनेछ र उपभोक्ता सिू हिे सार्ाजलनक जग्गािा रहे को
र्न व्यर्स्थापन नगरे िा नगरपालिका आफैिे र्ा कुनै सं घ सं स्थाका िाध्यिाबाट व्यर्स्थापन
गना गराउन सक्नेछ ।
७.

भू–उपयोग योजना र र्न क्षेत्रको भू–उपयोग पररर्तान: (१) यस नगरपालिका र्ा अधय

सम्बन्धित लनकायिे भू–उपयोग योजना तजुि
ा ा गदाा यस नगरपालिकािा रहे को राक्रिय
र्निाई र्न क्षेत्रको रुपिा नै कायि गनुप
ा नेछ ।

(२) यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहे का कुनै पलन र्नहरुिा कुनै पलन क्रकलसिको

बसोर्ास र्ा पूनरर्ास गने गराइने छै न ।

तर प्राकृलतक प्रकोप क्रपलडत घरिुरीहरुिाई प्रकोप व्यर्स्थापन गना िाग्ने अर्िीभर

र्नको कुनै क्षेत्रिा र्न क्रर्नास नहुने गरी अस्थायी बसोबास गराउन सक्रकने छ ।

(३) नेपािको सं क्रर्िान बिोन्जि भूलिक्रहन दलित र भूलिक्रहन सुकुम्र्ासीिाई रुख

क्रर्रुर्ा नभएको कुनै क्षेत्रको जग्गा उपिब्ि गराउनु पने भएिा भूिीसम्बधिी प्रचलित सं घीय
कानू न बिोन्जिको प्रक्रिया अर्िम्बन गनुप
ा नेछ ।

(४) र्न क्षेत्रको भू–उपयोग पररर्तान गनुप
ा ने भएिा सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हको

सहिलत लिई िन्धत्रपररषबाट अनुिलत प्राप्त भएिा िात्र र्न क्षेत्रको भू–उपयोग पररर्तान गना
पाइनेछ ।
८.

र्न क्षेत्रिा क्रर्कास आयोजना सञ्चािन: (१) र्न क्षेत्रिा राक्रिय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना र्ा
राक्रिय गौरर्को योजना सञ्चािन गने, क्षलतपूलता प्रदान गने र र्न क्षेत्रको पूनरस्थापना गने
सम्बधिी व्यर्स्थाहरु र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि हुनेछ ।
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(२) राक्रिय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना र्ा राक्रिय गौरर्को योजना बाहे क अधय
आयोजनाका िालग र्न क्षेत्रको प्रयोग गना पाइने छै न ।

तर यस नगरपालिकािे आफ्ना स्थानीय क्रर्कास आयोजनाको िालग र्न क्षेत्र प्रयोग

गनुप
ा ने भएिा प्रभाक्रर्त स्थानीय सिुदायसाँगको सहिलतिा र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न
बिोन्जिको प्रक्रिया अर्िम्बन गरी नेपाि सरकारको स्र्ीकृती लिई लनन्ित् र्न क्षेत्र प्रयोग
गना सक्नेछ ।

(३) यस नगरपालिकािा नक्िािा र्न क्षेत्रको रुपिा रहे को तर र्न कायि नरही

क्रर्लभन्न क्रकलसिका सार्ाजलनक प्रयोजनका िालग उक्त र्न क्षेत्रको जग्गा उपयोग भइरहे को
अर्स्था रहे िा उक्त र्न क्षेत्रको जग्गािाई सोही सार्ाजलनक प्रयोजनका िालग उपयोग गरी
सो र्न क्षेत्रको जग्गा बरार्र उपयुक्त जग्गािा र्न क्षेत्रको क्रर्कास गना सक्रकनेछ ।
९.

र्न क्षेत्र प्रयोग गदाा क्षलतपूलता ददनुपने: (१) कुनै पलन प्रयोजनका िालग र्न क्षेत्र प्रयोग गदाा

सोबाट प्रभाक्रर्त हुने उपभोक्ता सिू ह र प्रथाजलनत सं स्थाहरुसाँग पूर्ा सू न्चत सहिलत लिनु
पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि र्न क्षेत्र प्रयोग गदाा कुनै प्रभार् पने भएिा सम्बन्धित

उपभोक्ता सिू ह र अधय प्रभाक्रर्त सिुदायिाई प्रचलित कानू न बिोन्जि क्षलतपूलता उपिब्ि
गराउनु पनेछ ।

(३) राक्रिय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना, राक्रिय गौरर्का आयोजना र अधय कुनै पलन

क्रर्कास आयोजनािे र्न क्षेत्र प्रयोग गने िििा प्राप्त भएका र्न पैदार्ार सम्बन्धित
उपभोक्ता सिू हिाई उपिब्ि गराई उक्त र्न पैदार्ार कटान, सं किन, ओसार पसार र
१०.

घाटगर्द्ी गदाा िाग्ने खचा सम्बन्धित क्रर्कास आयोजनािे व्यहोनुा पनेछ ।

र्न क्षेत्रिा पने नदीजधय खलनज पदाथाको प्रयोग: (१) यस नगरपालिका अधतगातको राक्रिय
र्न क्षेत्रिा पने नदीजधय सािारण लनिााणिूखी खलनज पदाथाको सं किन तथा प्रिोिनसम्बधिी
काया गदाा र्ातार्रण सं रक्षणसम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जिको प्रक्रिया अर्िम्बन
गरी नगरपालिकािे लनिाारण गरे बिोन्जिको नदीजधय सािारण लनिााणिू खी खलनज पदाथाको
िू ल्य र स्थानीय कर भुक्तानी गरे पिात् िात्र उत्खनन् गना पाइनेछ ।

(२) राक्रिय र्न क्षेत्रिा पने नदीजधय सािारण लनिााणिूखी खलनज पदाथाको सं किन

तथा प्रिोिन गदाा नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारको प्रचलित िापदण्डहरुका साथै स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बिोन्जि यस नगरपालिकािे तजुि
ा ा गरे का िापदण्डहरुको
सिेत पािना गनुप
ा नेछ ।

(३) सािुदक्रयक र्न क्षेत्रिा पने नदीजधय सािारण लनिााणिू खी खलनज पदाथा सं किन

गदाा सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हको सिेत पू र्ा सहिलत लिनु पनेछ ।
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(४) राक्रिय र्न क्षेत्रिा नदीजधय सािारण लनिााणिू खी खलनज पदाथा बाहे क अधय
खलनज पदाथाको सर्ेक्षण तथा उत्खनन्

गदाा खानी तथा खालनज पदाथा, र्न र र्ातार्रण

सं रक्षणसम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि गनुप
ा नेछ ।

(५) यस नगरपालिकािे र्न क्षेत्रिा पने नदीजधय सािारण लनिााणिू खी खलनज
पदाथाको क्रर्िी क्रर्तरणबाट प्राप्त रकििध्ये कन्म्तिा २५ प्रलतित रकि सम्बन्धित र्न
उपभोक्ता सिू ह िाफात प्रभाक्रर्त क्षेत्रको र्न तथा र्ातार्रण सं रक्षणिा खचा गनुप
ा नेछ ।

(६) सािुदाक्रयक र्न क्षेत्रिा रहे को नदीजधय सािारण लनिााणिू खी खलनज पदाथा

उत्खनन् गनुप
ा ने भएिा उपभोक्ता सिू हको र्न व्यर्स्थापन कायायोजनािा व्यर्स्था गरी
सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हिे त्यस्तो खलनज पदाथा क्रर्िी गना सक्नेछ ।
११.

र्न क्षेत्रिा र्ातार्रणीय िापदण्डको पािना: (१) र्ातार्रण सं रक्षणसम्बधिी प्रचलित सं घीय
कानू न

बिोन्जि

र्ातार्रणीय

अध्ययन

गनुप
ा ने

भनी

लनिाारण

भएका

प्रस्तार्हरु

यस

नगरपालिकािा रहे को र्न क्षेत्रिा कायााधर्यन गनुप
ा ूर्ा उक्त प्रस्तार्हरुका बारे िा र्ातार्रणीय
ु नेछ ।
अध्ययन गरी सोसम्बधिी प्रलतर्ेदन सम्बन्धित लनकायबाट स्र्ीकृत भएको हुनप

(२) यस नगरपालिकािे र्ातार्रण सं रक्षण सम्बधिी प्रचलित कानू न बिोन्जि आफैिे

स्र्ीकृत गना पाउने क्रकलसिका र्ातार्रणीय

अध्ययन

प्रलतर्ेदन

स्र्ीकृत गदाा सं न्क्षप्त

र्ातार्रणीय अध्ययन कायाक्रर्लििा उन्ल्िन्खत िापदण्डको पािना गनुप
ा नेछ ।

(३) यस नगरपालिकाको र्न क्षेत्रिा कायााधर्यन गररने कुनै पलन प्रस्तार्हरुका

बारे िा र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन तयारी गदाा नगरपालिकाको कायापालिका बैठकिा
ु नेछ ।
छिफि गरी राय सुझार् र पराििा लिएको हुनप

(४) र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन तयारी र स्र्ीकृतीका िििा पािना गनुप
ा ने

ु ाई िगायतका अधय क्रर्षयहरु प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि हुनेछ ।
सार्ाजलनक सुनर्
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पररच्छे द – ३
१२.

उपभोक्ता सिूह सम्बधिी व्यर्स्था

उपभोक्ता सिूहको गठन : (१) यस नगरपालिकािा सािुदाक्रयक क्रहतका िालग सािुक्रहक
रुपिा कुनै र्न क्षेत्रको सं रक्षण र ददगो व्यर्स्थापन गरी र्न पैदार्ारको धयायोन्चत् उपयोग

गना, सािान्जक र आलथाक क्रर्कास गना एर्ं र्न व्यर्स्थाापनिा िै क्रिक सिानाता र सािान्जक
सिार्ेिीकण प्रर्र्द्ान गना चाहने त्यस्तो र्नको सम्बन्धित उपभोक्ताहरुिे यस ऐन र
र्नसम्बधिी

प्रचलित

सं घीय

कानू निा

लनिााररत

प्रक्रिया

अर्िम्बन

गरी

यस

नगरपालिकासाँगको सिधर्य र छिफिका साथै सहभालगतािू िक रुपिा उपभोक्ता सिू ह
गठन गना सक्नेछन् ।
(२) उपभोक्ता सिू ह गठन गदाा परम्परागत रुपिा र्न उपयोग गदै आएका
उपभोक्ताहरु सक्रहत सम्बन्धित सबै घरिुरीिाई सदस्यको रुपिा सिार्ेि गनुप
ा नेछ र
उपभोक्ता सिू हको क्रर्िानिा यसरी पक्रहचान गररएका सबै िरिुरीबाट एक िक्रहिा र एक
पुरुषको नाि सािारण सदस्यको रुपिा सिार्ेि गनुप
ा नेछ ।
(३) उपभोक्ता सिू हको कायासलिलतको अर्िी बढीिा चार र्षाको हुनेछ र उपभोक्ता
सिू हको कायासलिलतिा अध्यक्ष र्ा सन्चर्िध्ये एक जना िक्रहिा र उपाध्यक्ष तथा
कोषाध्यक्षिध्ये

एक

जना

िक्रहिा

सक्रहत

िै क्रिक

सिानताका

साथै

सािान्जक

रुपिा

सिार्ेिीकरण कायि गनुा पनेछ ।
१३.

उपभोक्ता सिूहको दताा : (१) दफा १३ बिोन्जि गदठत उपभोक्ता सिू हको दतााका िालग
यस नगरपालिकाको र्न तथा र्ातार्रण िाखाको सुझार् र र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय
कानू न बिोन्जिको ढााँचािा लनिााररत क्रर्िान सक्रहत प्रदे ि सरकारको र्नसम्बधिी कायाािय
सिक्ष लनर्ेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लसफाररस, लनर्ेदन र क्रर्िान प्राप्त भएिा प्रदे ि

सरकारको सम्बन्धित र्न अलिकृतिे आर्श्यक अध्ययन गरी त्यस्तो उपभोक्ता सिू हिाई
दताा गरी लनिााररत ढााँचािा दताा प्रिाण–पत्र प्रदान गनुा पनेछ ।
(३) उपभोक्ता सिू ह गठन र क्रर्िान दतााका िििा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी

कायााियिे यस नगरपालिकासाँग सिधर्य गरी छिफि गनुप
ा नेछ र उपभोक्ता सिू हको
गठन, क्रर्िान तजुि
ा ा र उपभोक्ता सिू ह दतााका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको
र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता सिू हको क्रर्िानिा सिार्ेि गनुप
ा ने क्रर्षय र उपभोक्ता सिू हिाई प्रदान

गररने प्रिाणपत्रको ढााँचाहरु र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू निा उल्िेख भए बिोन्जि
हुनेछ ।
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(५) दफा (१३) र यस दफािा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन र्न सम्बधिी

प्रचलित कानू न बिोन्जि दताा भइसकेका उपभोक्ता सिू हहरु पूनिः दताा हुन ु पने छै न ।
१४.

उपभोक्ता सिूह सं गदठत सं स्था हुने : (१) दफा १३ बिोन्जि दताा भएको उपभोक्ता सिू ह
अक्रर्न्च्छन्न उिरालिकारर्ािा एक स्र्िालसत, सं गदठत र सािुदाक्रयक प्रकृलतको सािान्जक
सं स्था हुनेछ ।
(२) उपभोक्ता सिू हको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

३) उपभोक्ता सिू हिे व्यन्क्त सरह चि अचि सम्पन्ि प्राप्त गना, उपभोग गना, बेच
लबखन गना र्ा अधय क्रकलसििे बधदोर्स्त गना सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता सिू हिे व्यन्क्त सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजुर गना र सो उपर
पलन सोही नािबाट नालिस उजुर िाग्न सक्नेछ ।
१५.

उपभोक्ता सिूहको कोष : (१) उपभोक्ता सिू हको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र उक्त
कोषिा दे हायका रकिहरु जम्िा गररनेछ :

(क) नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकि,

(ख) कुनै व्यन्क्त र्ा सं स्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहायता र्ा दान दातव्यको रकि,
(ग) र्न पैदार्ारको लबिी लबतरणबाट प्राप्त रकि,
(घ) दण्ड जररर्ानाबाट प्राप्त रकि,

(ङ) प्रचलित कानू न बिोन्जि अधय कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकि ।

(२) सािारण सभाबाट स्र्ीकृत र्ाक्रषक
ा
कायाििका िालग उपभोक्ता सिू हको
तफाबाट गररने खचा उपदफा (१) बिोन्जिको कोषबाट व्यहोररने छ ।
(३) उपभोक्ता सिू हिे कोषको सञ्चािनका िालग यस नगरपालिकािे सिय सियिा

ददएको राय सुझार्िाई सिे त िध्यनजर गरी सिू हिे कोष पररचािन िागादिान तजुि
ा ा
गनुप
ा नेछ ।
१६.

उपभोक्ता सिूहको क्रर्र्रण र प्रगलत प्रलतर्ेदन पेि गनुप
ा ने : (१) प्रदे ि सरकारको र्नसम्बधिी
कायााियिे यस नगरपालिका अधतगात पने सबै र्न उपभोक्ता सिू हको दताा क्रर्र्रण सक्रहतको

प्रिाणपत्र, स्र्ीकृत क्रर्िान, र्न हस्ताधतरणको प्रिाणपत्र र र्न व्यर्स्थापन कायायोजनाको
प्रलतलिक्रप यस नगरपालिकािाई यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक िक्रहना लभत्रिा उपिब्ि
गराउनु पनेछ र यस नगरपालिकािे सोको अद्यार्लिक अलभिेख कायि गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि यस नगरपालिकािा अलभिेख अद्यार्लिक भएका
उपभोक्ता सिू हिाई स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(४) (ङ) बिोन्जि
यस नगरपालिकािे यस ऐन बिोन्जि लनयिन, सहजीकरण र अनुगिन गना सक्नेछ ।
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(३) उपभोक्ता सिू हको क्रर्िानिा लनिााररत प्रक्रिया बिोन्जि उपभोक्ता सिू हिे प्रत्येक
र्षा सािारण सभाको आयोजना गरी आफ्नो र्ाक्रषक
ा
कायािि र िेखा परीक्षण प्रलतर्ेदन
पाररत गरी सोको क्रर्र्रण यस नगरपालिकािा उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(४) उपभोक्ता सिू हिे प्रत्येक र्षा आलथाक र्षा सिाप्त भएको तीन िक्रहनालभत्र
सािुदाक्रयक र्निा गररएका क्रियाकिाप, उपिब्िी र र्तािान अर्स्थाको क्रर्र्रण सक्रहतको
र्ाक्रषक
ा प्रलतर्ेदन प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिा पेि गरी सोको एकप्रलत यस
नगरपालिका सिक्ष पलन पेि गनुा पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बिोन्जि प्राप्त र्ाक्रषक
ा प्रलतर्ेदनको आिारिा यस नगरपालिका र
प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे सम्र्न्धित उपभोक्ता सिू हिाई आर्श्यक सुझार्
ददन सक्नेछन् ।
(६) यस नगरपालिकािे उपभोक्ता सिू हको आर्श्यकता र कायासम्पादन प्रगलतका

आिारिा र्न सम्बधिी क्रर्लभन्न कायाििहरु सञ्चािनका िालग अनुदान तथा सहयोग उपिब्ि
गराउन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ४
सािुदाक्रयक र्न व्यर्स्थापन सम्बधिी व्यर्स्था
१७.

सािुदाक्रयक र्न हस्ताधतण : (१) यस नगरपालिकािा सािुदाक्रयक र्नको रुपिा हस्ताधतरण

गना बााँकी रहे िा र्न क्षेत्रहरु पक्रहचान गरी सािुदाक्रयक र्नको रुपिा हस्ताधतरण गना
प्राथलिकता ददइनेछ ।
(२) दफा १३ बिोन्जि दताा भएको उपभोक्ता सिू हको चाहना र आर्श्यकताको
आिारिा सािुदाक्रयक र्न व्यर्स्थापनिाई ददगो र प्रभार्कारी बनाउने गरी सािुदाक्रयक

र्नको कायायोजना तयार र्ा सं िोिन तथा पररिाजान गनाका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि
सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक प्राक्रर्लिक तथा अधय सहयोग उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।
(३) उपभोक्ता सिू हिे र्न व्यर्स्थापन कायायोजना तयार र्ा सं िोिन गदाा उक्त
कायायोजना यस नगरपालिकाको र्न तथा र्ातार्रण िाखािा पेि गरी प्राप्त सुझार् तथा

पराििाका आिारिा र्न व्यर्स्थापन कायायोजना तजुि
ा ा र्ा आर्श्यकता अनुसार सं िोिन
गनुा पनेछ ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका िालग र्न व्यर्स्थापन कायायोजना प्राप्त भएको
लिलतिे बढीिा ७ ददन लभत्रिा र्न तथा र्ातार्रण िाखािे आर्श्यक सुझार् ददनु पनेछ र
उक्त सियलभत्र कुनै सुझार् नददएिा सोही कुरा जनाई र्न व्यर्स्थापन कायायोजना
स्र्ीकृतीका िालग प्रदे ि सरकारको र्नसम्बधिी कायाािय सिक्ष पेि गनुप
ा नेछ ।
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(५) उपभोक्ता सिू हिे दफा (२) र (३) बिोन्जि तजुि
ा ा गरे को कायायोजना
बिोन्जि सािुदाक्रयक र्नको क्रर्कास, सं रक्षण, उपयोग एर्ं व्यर्स्थापन र र्न पैदार्ारको

स्र्तधत्र रुपिा िू ल्य लनिाारण गरी लबिी क्रर्तरण सिेत गना पाउने गरी यस नगरपालिकािा
रहे को राक्रिय र्नको कुनै भाग सािुदाक्रयक र्नको रुपिा व्यर्स्थापन गना चाहे िा र्न

व्यर्स्थापन कायायोजना र यस नगरपालिकाको र्न तथा र्ातार्रण िाखाको सुझार् तथा
पराििा सक्रहत प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिा लनर्ेदन ददनु पनेछ ।

(६) उपदफा (५) बिोन्जि पेि भएको र्न व्यर्स्थापन कायायोजना प्रदे ि

सरकारको सम्बन्धित र्न अलिकृतिे अध्ययन पिात् स्र्ीकृत गरी उपभोक्ता सिू हिाई
सािुदाक्रयक

र्न

हस्ताधतरण

सम्बधिी

प्रिाणपत्र

प्रदान

गरी

सोको

जानकारी

यस

नगरपालिकािाई गराउनु पनेछ ।
(७) सािुदाक्रयक र्नको कायायोजना प्रत्येक पटक सािाधयतयािः दि र्षाका िालग

तजुि
ा ा गना सक्रकने छ र यस नगरपालिकाको र्न तथा र्ातार्रण िाखाबाट प्राप्त सुझार् तथा
पराििा बिोन्जि आर्श्यकता अनुसार सिय सियिा सं िोिन तथा पररिाजान गना सक्रकने छ
।
(८) उपदफा (७) बिोन्जि उपभोक्ता सिूहिे र्न व्यर्स्थापन कायायोजनािा गरे को

सं िोिनिे र्ातार्रणिा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर पने दे न्खएिा प्रदे ि सरकारको सम्बन्धित

र्न अलिकृतिे सं िोलित कायायोजना प्राप्त भएको लिलतिे तीस ददनलभत्र उपभोक्ता सिू हिाई
त्यस्तो सं िोलित कायायोजना िागू नगना लनदे िन ददई सोको जानकारी यस नगरपालिकािा
सिेत ददनु पनेछ ।

(९) यस दफािा अधयत्र जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन र्न सम्बधिी प्रचलित

कानू न बिोन्जि एक पटक हस्ताधतरण भएको र्न पूनिःहस्ताधतरण गनुप
ा ने छै न ।
१८.

सािुदाक्रयक र्निा क्रर्पन्न र्गाका िालग कबुलियती र्न ददन सक्रकने : (१) सािुदाक्रयक र्न
उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो सिू हलभत्र पक्रहचान गरे का गररर्ीको रे खािुनी रहे का क्रर्पन्न
घरिुरीहरुिाई सािुक्रहक र्ा एकि रुपिा र्न पैदार्ारिा आिाररत आय आजानका कायािि
गनाका िालग आफ्नो सािुदाक्रयक र्नको कुनै भाग बढीिा चालिस र्षाका िालग सम्झौता गरी
उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कबुलियती र्नको रुपिा र्न क्षेत्र उपिब्ि गराउने

सम्बधिी व्यर्स्थाहरु स्र्ीकृत र्न व्यर्स्थापन कायायोजना र उपभोक्ता सिू हको कायासलिलत
एर्ं कबुलियती र्न लिन चाहने क्रर्पन्न सिू ह तथा पररर्ार बीच हुने सम्झौतािा उल्िेख गरे
बिोन्जि हुनेछ ।
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१९.

र्न पैदार्ारको िूल्य लनिाारण : (१) उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो स्र्ीकृत र्न व्यर्स्थापन
कायायोजना बिोन्जि र्न व्यर्स्थापन गदाा प्राप्त भएका र्न पैदार्ारको सािारण सभाको
लनणाय बिोन्जि स्र्तधत्र रुपिा िू ल्य लनिाारण गरी क्रर्िी क्रर्तरण गना सक्नेछन् ।

तर उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो र्न पैदार्ार सिू ह बाक्रहर व्यर्साक्रयक प्रयोजनका िालग

क्रर्िी गने भएिा उक्त र्न पैदार्ारको िू ल्य लनिाारण गदाा र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय
कानू निा लनिााररत िूल्य दरिा नघट्ने गरी धयू नति् िू ल्य कायि गनुप
ा नेछ ।

(२) उपभोक्ता सिू हिे उपदफा (१) बिोन्जि लनिाारण गरे को र्न पैदार्ारको िूल्य

दरको क्रर्र्रण यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिा उपिब्ि
गराउनु पनेछ ।
(३) उपभोक्ता सिू हिे र्न पैदार्ारको िूल्य लनिाारणका सम्बधििा गरे को लनणाय र्ा
र्न पैदार्ारको िू ल्यका बारे िा यस नगरपालिकािे उपभोक्ता सिू हिाई आर्श्यक सुझार्
ददन सक्नेछ ।
२०.

सािुदाक्रयक र्नको काठ सं किन र क्रर्िी क्रर्तरण : (१) सािुदाक्रयक र्नबाट व्यापाररक
प्रयोजनका

िालग

क्रर्िी

क्रर्तरण

गररने

काठको

रुख

छपान, कटान, ओसार

पसार,

श्रलिकहरुको पाररश्रलिक र सुरक्षा, घाटगद्दी, बोिपत्र आब्हान, क्रर्िी, टााँचाको प्रयोग र
छोडपुजी सम्बधिी प्राक्रर्लिक िापदण्डहरु र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि
हुनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जिका कायाहरु गदाा यस नगरपालिका र्ा प्रदे ि सरकारको
र्न सम्बधिी कायाािय र्ा उपभोक्ता सिू हको आफ्नै प्राक्रर्लिक किाचारीको सहयोगका
आिारिा उपभोक्ता सिू हिे स्थानीय पररर्ेि अनुसार आर्श्यक कायाक्रर्लि र्ा प्रक्रियाहरु
अर्िम्बन गना सक्नेछन् ।
२१.

र्न पैदार्ार क्रर्िी क्रर्तरणको र्ाक्रषक
ा योजना स्र्ीकृत गराउने : उपभोक्ता सिू हिे र्न पै दार्ार
क्रर्िी तथा उपयोग सम्बधिी आफ्नो बाक्रषक
ा
कायायोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्र्ीकृत
गराउनु पनेछ।

२२.

र्न पैदार्ार क्रर्िी िुल्क: दफा २१ बिोन्जि सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सलिलतिे र्न

पैदार्ार लबक्रि र्ाफत प्राप्त हुने रकि सिुहको खातािा जम्िा भएको लिलतिे १५ ददन लभत्र
सोको १० प्रलतित रकि यस नगरपालिकाको सं न्चत कोषिा जम्िा गनुा पनेछ।

२३.

सिुदाक्रयक र्नबाट प्राप्त िाभको सदुपयोग : (१) सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हिे र्न
पैदार्ार क्रर्िी क्रर्तरण गरी प्राप्त गरे को रकि िध्ये कन्म्तिा पन्च्चस प्रलतित रकि
सािुदाक्रयक र्नको ददगो व्यर्स्थापनिा खचा गनुा पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि खचा गरी बााँकी रहे को रकि िध्येबाट कन्म्तिा पचास

प्रलतित रकि यस नगरपालिकासाँग सिधर्य गरी गररर्ी धयू नीकरण, र्न उद्यिको क्रर्कास र
िक्रहिाको आयआजान एर्ं ििक्तीकरण सम्बधिी कायाििका िालग खचा गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका िालग उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो सािारण सभािा

ु धदा कन्म्तिा
पेि गनाका िालग तजुि
ा ा गरे को र्ाक्रषक
ा कायििको क्रर्र्रण सािारण सभा हुनभ

७ ददन अगाडी यस नगरपालिकािा उपिब्ि गराउनु पनेछ र यस .नगरपालिकािे उक्त
कायािििा कुनै सुिार गनुप
ा ने दे खेिा सम्बन्धित र्डा कायाािय िाफात उपभोक्ता सिू हको
र्ाक्रषक
ा कायािििा सुिारका िालग सुझार् ददन सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता

सिू ह र यस .नगरपालिकािे

ु
सं यक्त
रुपिा

सािुदाक्रयक

र्न

व्यर्स्थापन, र्न उद्यि क्रर्कास र िक्रहिा सिक्तीकरणका कायािि सञ्चािन गने गरी योजना
बनाउन सक्रकनेछ ।

(५) स्थानीय सिुदायिा गनुप
ा ने सािुदाक्रयक क्रर्कासका कायाहरु गदाा उपभोक्ता सिू ह

र यस नगरपालिका बीच सहकाया गरी सािुदाक्रयक क्रर्कासका कायाहरु गना सक्रकनेछ ।
(६) उपदफा (२) बिोन्जि खचागरी बााँकी रहे को रकि सािुदाक्रयक क्रर्कासका
कायािि, उपभोक्ता सिू हको क्रहत हुने अधय काया र उपभोक्ता सिू हको प्रिासलनक कायािा
खचा गना सक्रकने छ ।

तर प्रिासलनक कायाका िालग उपभोक्ता सिू हको र्ाक्रषक
ा
आम्दानीको बढीिा २५

प्रलतित रकि िात्र खचा गना सक्रकनेछ र सो भधदा बढी रकि प्रिासलनक कायाका िालग
खचा गनुप
ा ने भएिा उपभोक्ता सिू हको सािारण सभाबाट सहिलत लिनु पनेछ ।
२४.

र्न व्यर्स्थापन कायायोजना क्रर्पररत काि गनेिाई हुने सजाय: (१) सािुदाक्रयक र्निा कुनै
उपभोक्तािे कायायोजना क्रर्परीत हुने कुनै काि गरे िा लनजिाई सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हिे

जररबाना गना सक्नेछ र त्यस्तो कािबाट कुनै हालन नोक्सानी भएकोिा लबगो बराबरको
रकि क्षलतपूलताको रुपिा असुि उपर गना सक्नेछ ।
(२) सािुदाक्रयक र्नको कायायोजना क्रर्पररतको काया गने व्यन्क्तिाई उपभोक्ता सिू ह
आफैिे

कारर्ाही

गना नसकेिा

लनजिाई

कारर्ाही

गनाका

िालग

उपभोक्ता

सिू हिे

नगरपालिकािा रहे को धयाक्रयक सलिलत र्ा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय सिक्ष
लनर्ेदन गना सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता सिू हका सदस्य भधदा बाक्रहरको कुनै व्यन्क्तिे सािुदाक्रयक र्निा हानी

नोक्सानी गरे िा लनजिाई राक्रिय र्निा गरे को कसुर बिोन्जिको सजाय गनाका िालग
उपभोक्ता सिू हिे प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय सिक्ष लनर्ेदन गना सक्नेछ र
लनजिाई र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जिको सजाय हुनेछ ।
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(४) उपदफा (२) र (३) बिोन्जि धयाक्रयक सलिलत र प्रदे ि सरकारको र्न

सम्बधिी कायाािय सिक्ष लनर्ेदन परे िा कसुरको प्रकृलत अनुसार धयाक्रयक सलिलत र प्रदे ि
सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे आ–आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र पने क्रर्षयिा छानक्रर्न गरी
प्रचलित कानू न बिोन्जिको जररर्ाना र्ा दण्ड सजाय गना सक्नेछ ।
२५.

सािुदाक्रयक र्नको क्रर्र्ाद व्यर्स्थापन: (१) सािुदाक्रयक र्नका क्रर्षयिा लसजाना हुने क्रर्र्ाद
सिािानका िालग यस नगरपालिकािे सहजीकण गना सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग यस नगरपालिकाको सिधर्यिा यस

नगरपालिका सक्रहत, प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय, सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता
िहासं घ नेपाि र सरोकारर्ािाहरुको प्रलतलनलित्र् हुनेगरी क्रर्र्ाद सिािान सं यधत्र स्थापना
गना सक्रकनेछ ।
पररच्छे द – ५

कबुलियती र्न, िालिाक तथा सांस्कृलतक र्नसम्बधिी व्यर्स्था
२६.

कबुलियती र्न हस्ताधतरण गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकाको क्रर्लभन्न र्डा कायााियहरुिे
गररबीको रे खािुलनका पररर्ार भनी पक्रहचान गरे का पररर्ारको सिू हिाई गररबी धयू नीकरणका
िालग कबुलियती र्न हस्ताधतरण गना प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय सिक्ष
लसफाररस गना सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लसफाररसका आिारिा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी
कायााियिे गररर्ीको रे खािुनीका पररर्ारको कबुलिती र्न उपभोक्ता सिू ह गठन गना र
कबुलियती र्नको कायायोजना बनाई र्नको सं रक्षण र क्रर्कास हुने गरी आय आजान हुने
कायािि सञ्चािनका िालग उक्त सिू हिाई कबुलियती र्नको रुपिा र्नक्षेत्र उपिब्ि
गराउन सक्नेछ ।

(३) प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे उपदफा (२) बिोन्जिको कबुलियती
र्नको क्रर्र्रण यस नगरपालिकािा उपिब्ि गराउनु पनेछ र सोही आिारिा यस
नगरपालिकािे कबुलियती र्न उपभोक्ता सिू हिाई आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।

(४) कबुलिती र्न उपभोक्ता सिू हसम्बधिी अधय व्यर्स्था र्न सम्बधिी प्रचलित

सं घीय तथा प्रदे ि कानू न र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बिोन्जि हुनेछ ।
२७.

िालिाक तथा सांस्कृलतक िहत्र्का र्नहरुको सं रक्षण: (१) यस नगरपालिकािा रहे का िालिाक

तथा सांस्कृलतक िहत्र्का र्नहरुको सं रक्षण र सदुपयोगका िालग िालिाक तथा सांस्कृलतक
र्न उपभोक्ता सिू ह गठन गना सक्रकनेछ ।
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(२) िालिाक तथा सांस्कृलतक र्न उपभोक्ता सिू ह गठन र दताा गदाा दफा १३ र
१४ बिोन्जिको प्रक्रिया अर्िम्बन गनुा पनेछ ।

(३) सम्बन्धित िालिाक तथा सांस्कृलतक सिुदायिे आफ्नो ििा सं स्कृलतसाँग सम्बन्धित

र्न सं रक्षण गना चाहे िा त्यस्तो र्न सोही िालिाक तथा सांस्कृलतक सिू ह र्ा सिुदायिाई
हस्ताधतरण गनुप
ा नेछ ।

(४) िालिाक तथा सांस्कृलतक र्नको व्यर्स्थापन कायायोजना तजुि
ा ाका िालग यस

नगरपालिकाको सम्बन्धित र्डा कायााियसाँगको सिधर्यिा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी
कायााियिे प्राक्रर्लिक र अधय आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(५) िालिाक र्निा क्रर्कास आयोजना सञ्चािन गदाा काक्रटएका रुखहरु यस

नगरपालिकािा कायापालिकाको सिधर्य र सहिलतिा सम्बन्धित िालिाक तथा सांस्कृलतक
सिू हिे क्रर्िी क्रर्तरण गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – ६
र्निा आिाररत उद्यि क्रर्कास, पयाापयाटन र र्ातार्रणीय सेर्ासम्बधिी व्यर्स्था
२८.

र्न उद्यिको क्रर्कास गना सक्ने: (१) यस .नगरपालिकािा रहे का र्न उपभोक्ता सिू हिे
उद्योग र र्ातार्रणसम्बधिी प्रचलित कानू न बिोन्जिका िापदण्डहरुको पािना गरी र्न
पैदार्ारिा आिाररत र्न उद्यिको स्थापना र क्रर्कास गना सक्नेछन् ।

(२) यस नगरपालिकािा रहे का क्रर्लभन्न र्न पैदार्ारिा आिाररत उद्योगहरुिे
सािुदाक्रयक र्न, लनजी र्न र अधय क्रर्लभन्न क्रकलसिका र्नबाट प्रचलित कानू नको पररपािना
गरी कच्चा पदाथा प्राप्त गना सक्नेछन् ।
(३) सार्ाजलनक–लनजी–सािुदाक्रयक साझेदारीिा पलन र्न उद्यि स्थापना र सञ्चािन

गना सक्रकने छ र यसका िालग यस ऐन र र्नसम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न क्रर्पररत नहुने
गरी उपभोक्ता सिू हिे यस नगरपालिका, क्रर्लभन्न सं घ सं स्था र्ा लनजी क्षेत्रसाँग सम्झौता गना
सक्नेछन् ।

(४) उपभोक्ता सिू हिे अधय पक्षसाँग साझेदारी गरी र्न उद्यि सञ्चािन गदाा

उपभोक्ता सिू हहरुको कन्म्तिा एकाउन्न प्रलतित िेयर तथा िगानी भएको हुन ु पनेछ ।

(५) सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हिे र्न उद्यिका िालग र्न पैदार्ारिा आिाररत

सहकारी सं स्था स्थापना गना चाहे िा यस नगरपालिकािे आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।

द्रिव्यिः यस दफाको प्रयोजनाका िालग र्न उद्यि बन्नािे िघु उद्यि, घरे ि ु उद्योग र

र्न सहकारी सं स्थािाई जनाउनेछ ।
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२९.

पयाापयाटन

कायािि

सञ्चािन

गना

सक्ने:

(१)

उपभोक्ता

सिू हिे

र्न

व्यर्स्थापन

कायायोजनािा आर्श्यक व्यर्स्था गरी आफ्नो र्निा आिाररत पयाापयाटन कायािि सञ्चािन
गना सक्नेछन् ।

(२) र्न क्षेत्रिा पयाापयाटन कायािि सञ्चािन गदाा र्न व्यर्स्थापन कायायोजनािा
लनददा ि गररएको क्षेत्रभधदा बढी र्न क्षेत्र प्रयोग गना पाइने छै न ।
(३)

र्न

उपभोक्ता

सिू हको

पयाापयाटन

योजना

र

कायािि

तजुि
ा ा

तथा

कायााधर्यनका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे
आर्श्यक प्राक्रर्लिक, आलथाक तथा अधय सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(४) र्निा आिाररत पयाापयाटनका िालग उपभोक्ता सिू हिे यस नगरपालिका र्ा

क्रर्लभन्न सं घ सं स्था र्ा लनजी क्षेत्रसाँग सहकाया गना सक्नेछ

र उपभोक्ता सिू हिे यसरी अधय

पक्षसाँग साझेदारी गरी पयाापयाटन काया सञ्चािन गदाा उपभोक्ता सिू हहरुको कन्म्तिा
एकाउन्न प्रलतित िेयर तथा िगानी भएको हुन ु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बिोन्जि सहकाया गदाा यस ऐन र र्नसम्बधिी प्रचलित सं घीय
कानू न क्रर्पररत नुहने गरी आपसी सम्झौता गरी पयापयाटन कायािि सञ्चािन गना सक्रकनेछ
।

(६) सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हिे सञ्चािन गरे को कुनै पयाापयाटन क्षेत्रिा

स्र्दे िी र्ा क्रर्दे िी व्यन्क्त र यातायातका सािन प्रर्ेि गदाा सािारण सभाको लनणाय
बिोन्जिको प्रर्ेि िुल्क सं किन गना सक्नेछ ।

तर उपभोक्ता सिू हका सदस्यहरुसाँग यस्तो प्रर्ेि िुल्क लिन पाइने छै न ।
(७) सािुदाक्रयक

र्निा

सञ्चालित पयाापयाटन

कायाििबाट प्राप्त

आम्दानीिध्ये

कम्तीिा पन्च्चस प्रलतित रकि पयाापयाटन प्रर्र्द्ान र कन्म्तिा पचास प्रलतित रकि िक्रहिा
र क्रर्पन्न र्गाका िालग आय आजानका क्रियाकिापहरु सञ्चािन गना अनुदानको रुपिा
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
३०.

सािुदाक्रयक न्चलडयाखाना, र्धयजधतु उद्दार केधद्र र र्धयजधतु पािन तथा प्रजनन्: (१)
सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हिे आफै र्ा अधय क्रर्लभन्न पक्षसाँगको सहकायािा सािुदाक्रयक
न्चलडयाखाना, र्धयजधतु उद्दार केधद्र र र्धयजधतु पािन तथा प्रजनन सम्बधिी योजना तजुि
ा ा

गरी सािुदाक्रयक न्चलडयाखाना र्ा र्धयजधतु उद्दार केधद्र स्थापना तथा सञ्चािन र र्धयजधतु
पािन तथा प्रजनन् सम्बधिी कायाहरु गना सक्नेछन् ।
(२) र्धयजधतु पािन तथा प्रजनन् पिात गररने क्रर्िी क्रर्तरणका िालग प्रदान गररने

इजाजत सम्बधिी िापदण्डहरु प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि हुनेछ ।

(३) सािुदाक्रयक न्चलडयाखाना र्ा र्धयजधतु उद्दार केधद्र र र्धयजधतु पािन तथा
प्रजनन् सम्बन्धि योजना तजुि
ा ा र कायााधर्यन गना चाहने उपभोक्ता सिू हिाई यस
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नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक प्राक्रर्लिक र अधय
३१.

सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

सािुदाक्रयक घरर्ास (होि स्टे ): (१) पयाापयाटन प्रर्र्द्ान गनेगरी होि स्टे सञ्चािन गना चाहने
उपभोक्ता सिू ह र्ा स्थानीय सिुदायिे यस नगरपालिकािा सािुदाक्रयक होि स्टे दताा गरी
सञ्चािन गना सक्नेछन् ।
(२) सािुदाक्रयक होि स्टे सञ्चािन सम्बधिी कायाक्रर्लिहरुको पािना गरी सञ्चालित

सािुदाक्रयक होि स्टे िाई स्र्ीकृत योजना अनुसार यस नगरपालिकाबाट आर्श्यक अनुदान
उपिब्ि गराउन सक्रकनेछ ।
३२.

जिािार सं रक्षण : (१) यस नगरपालिकािे आफनो क्षेत्रिा रहे का जिािारहरुको पक्रहचान
गरी नक्िासक्रहतको क्रर्र्रण राख्नु पनेछ ।
(२) यस नगरपालिकािा रहे का जिािारहरुको सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हका

िाध्यिबाट सं रक्षण सम्बधिी कायाहरु गररने छ ।

(३) जिािार क्षेत्रको सं रक्षण गने उपभोक्ता सिू हिाई योजना र कायािि तजुि
ा ा
तथा कायााधर्यनका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे
आर्श्यक प्राक्रर्लिक तथा आलथाक र अधय सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(४)

जिािार

क्षेत्रको

सं रक्षणका

िाध्यिबाट

जिस्रोत

िगायतको

सं रक्षणिा

उपभोक्ता सिू हिे पुयााएको योगदान र्ापत जिस्रोत िगायतका स्रोत उपभोग गने क्रर्लभन्न
लनकाय, सं घ सं स्था, उद्योग िगायतका पक्षहरुिे जिािार क्षेत्र सं रक्षण गने उपभोक्ता
सिू हिाई क्रर्लभन्न अनुदान तथा अधय उत्प्रेरणाका स्रोतहरु उपिब्ि गराउन सक्नेछन् । (५)
उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग जिािार सं रक्षण गने उपभोक्ता सिू ह र जिािार
सं रक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीच आर्श्यक सम्झौता गना सक्रकनेछ ।
३३.

जैक्रर्क िागाको व्यर्स्थापन: (१) यस नगरपालिकािा र्धयजधतु र चराच ुरुिीहरुको आर्त
जार्त गने जैक्रर्क िागाको रुपिा रहे का र्न क्षेत्रहरुको सं रक्षण, व्यर्स्थापन र सदुपयोग
सािुदाक्रयक र्नका िाध्यिबाट गररनेछ ।
(२) जैक्रर्क िागाका सािुदाक्रयक र्न र र्धयजधतुको सं रक्षणका िालग उपभोक्ता

सिू हिाई यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे प्राक्रर्लिक तथा
आलथाक र अधय आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(३) जैक्रर्क िागािा पने र्न क्षेत्रिा आन्श्रत सिुदायिाई जैक्रर्क िागाको र्न पैदार्ार
उपयोग गनाबाट बन्ञ्चत गररने छै न ।

(४) जैक्रर्क िागािा र्धयजधतुको प्रभार्बाट सुरन्क्षत रहनका िालग उपभोक्ता सिू ह र

यस नगरपालिकािे सचेतना अलभर्ृक्रर्द् र सुरक्षात्िक उपायहरु अर्िम्बन गना गराउन सक्नेछ
।
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३४.

िानर्–र्धयजधतु द्वधद्व व्यर्स्थापन र राहत क्रर्तरण : (१) यस नगरपालिका र प्रदे ि
सरकरको र्न सम्बधिी कायााियका साथै सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू हिे र्धयजधतुबाट हुने
जनिनको क्षलत कि हुने कायाििहरु सञ्चािन गनुा पनेछ ।

(२) र्धयजधतुबाट कसै को िनजनको क्षलत भएिा त्यस्तो क्षलत र्ापत क्रपलडतिाई
नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारिे उपिब्ि गराउने राहतका अलतररक्त यस नगरपालिका र
र्न उपभोक्ता सिू हिे थप राहत प्रदान गना सक्नेछ ।

(३) यस नगरपालिकािे र्धयजधतुबाट प्रभाक्रर्त व्यन्क्त तथा पररर्ारिाई राहत प्रदान

गना र िानर्–र्धयजधतु द्वधद्व व्यर्स्थापनका कायाििहरु सञ्चािनका िालग एक कोषको
स्थापना र सञ्चािन गना सक्नेछ ।
(४) िानर् र्धयजधतु द्वधद्वबाट प्रभाक्रर्त व्यन्क्तहरुको जीउिनको सुरक्षाका िालग
जीर्न बीिा तथा लनजीर्न बीिा गनाका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न
सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(५) र्धयजधतुिाई र्न क्षेत्रिा नै बसोर्ास गने अर्स्था लसजाना गनाका िालग

सािुदाक्रयक र्न िगायतका जैक्रर्क िागािा पानी पोखरी लनिााण, जं गिी फिफूिका क्रर्रुर्ा
सं रक्षण, घााँसै क्षेत्रहरुको सं रक्षण जस्ता कायाहरु गनुप
ा नेछ ।

(६) नेपाि सरकारिे कृक्रष तथा घरपािुर्ा जनार्ारका िालग हालनकारक र्धयजधतु

भनी घोषणा गरे का र्धयजधतुहरु घर गोठ तथा खेतबारीिा आई जनिनको क्षलत गने अर्स्था
दे न्खएिा त्यस्ता र्धयजधतुहरुिाई िपाउन पाइनेछ ।
३५.

लसिसार क्षेत्रको सं रक्षण र व्यर्स्थापन : (१) यस नगरपालिकाको र्न क्षेत्रिा रहे का
लसिसारको सं रक्षण र सदुपयोग सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हका िाध्यिबाट गररने छ ।

(२) र्न क्षेत्र भधदा बाक्रहर रहे का लसिसारहरुको सं रक्षण र सदुपयोगका िालग

लसिसार उपभोक्ता सिू ह र्ा जि उपभोक्ता सं स्था गठन गना सक्रकनेछ ।
(३) लसिसार उपभोक्ता सिू ह गठन र दताा गदाा सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू ह
गठन र दताा गने प्रक्रिया अर्िम्बन गना सक्रकनेछ ।
(४) लसिसार व्यर्स्थापन योजना तजुि
ा ाका िालग यस नगरपालिकाको कायापालिकािा

छिफि गरी प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे प्राक्रर्लिक, आलथाक र अधय
आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) उपभोक्ता सिू हिे व्यर्स्थापन गदै आएका लसिसार क्षेत्रका िाछा िगायतका

जिचरको सं रक्षण र क्रर्िी क्रर्तरणका िालग उपभोक्ता सिू हिे आफै आर्श्यक व्यर्स्था गना
सक्नेछ ।
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३६.

सार्ाजलनक जग्गािा र्न क्रर्कास सम्बधिी व्यर्स्था: (१) यस नगरपालिकािे र्न सम्बधिी
प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जिको प्रक्रिया अर्िम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रलभत्र पक्रहचान भएका

सार्ाजलनक जग्गािा सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हको िाध्यिबाट र्नको क्रर्कास, सं रक्षण,
व्यर्स्थापन गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कािका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको
र्न सम्बधिी कायााियिे उपभोक्ता सिू हिाई आर्श्यक प्राक्रर्लिक तथा अधय सहयोग
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(३) सार्ाजलनक जग्गािा गररएको सािुदाक्रयक र्न व्यर्स्थापनबाट प्राप्त र्न पैदार्ार
सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हिे

उपयोग तथा लबिी क्रर्तरण गना सक्नेछ ।

(४) सडक र बाटो क्रकनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पने रुखहरु र चौतारा

र्ा यस्तै प्रकृलतका अधय ठाउाँिा िगाइएका रुखहरुिे िानर्ीय जोन्खि लसजाना गने भएिा र्ा
अधय कुनै कारणिे काट्न र्ा हटाउन पने भएिा यस नगरपालिकािे सडक र र्न सम्बधिी

प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न र्ा हटाउन
सक्नेछ ।
(५)
३७.

उपदफा

(४)

बिोन्जिका

काठ

क्रर्िी

क्रर्तरणबाट

प्राप्त

रकि

यस

नगरपालिकाको सन्ञ्चत कोषिा जम्िा गनुा पनेछ ।

सहरी र्नको क्रर्कास र व्यर्स्थापन : (१) यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सहरी क्षेत्र
तथा बस्तीिा रहे का सार्ाजलनक सडक तथा पाका जस्ता स्थानिा सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता
सिू हसाँगको सहकायािा सहरी र्नको क्रर्कास तथा व्यर्स्थापन गना सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि स्थापना हुने सहरी र्नको क्रर्कासको िालग यस

नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक आलथाक तथा प्राक्रर्लिक
सहयोग उपिव्ि गराउनु पनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बिोन्जि

स्थापना

हुने

सहरी

र्नको

र्न

पैदार्ार

यस

नगरपालिकासाँगको सिधर्यिा सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हिे क्रर्लभन्न प्रयोजनका िालग प्रयोग
गना सक्नेछ ।

(४) सहरी र्नको व्यर्स्थापनबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँडका बारे िा यस नगरपालिका

र उपभोक्ता सिू हका बीचिा कुनै सम्झौता र्ा सहिती गररएिा सोही बिोन्जि िाभको
बााँडफााँड गनुप
ा नेछ ।
३८.

उद्यान घोषणा गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकािे सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू हसाँगको
सिधर्यिा र्न क्षेत्रको कुनै उपयुक्त भागिाई र्न उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा गरी र्न
उपभोक्ता सिू ह िाफात उद्यान लनिााण र सञ्चािन गना सक्नेछ ।
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(२) सािुदाक्रयक र्न क्षेत्रिा स्थापना र सञ्चािन गररने र्न उद्यान तथा प्राणी उद्यान
३९.

सम्बन्धित उपभोक्ता सिू ह िाफात सञ्चािन गनुप
ा नेछ ।

र्ातार्रणीय सेर्ाको व्यर्स्थापन: (१) र्न क्षेत्रबाट हुने कार्ान सन्ञ्चलत तथा उत्सजान
धयू नीकरण बाहे कका जिस्रोत सं रक्षण, जैक्रर्क क्रर्क्रर्िता सं रक्षण र पयाापयाटनको क्रर्कास
िगायतका र्ातार्रणीय सेर्ाको व्यर्स्थापन गना चाहने र्न उपभोक्ता सिू ह िगायतका
स्थानीय सिुदायिे आफ्नो र्न व्यर्स्थापन योजना र्ा क्रर्िेष कायायोजनािा व्यर्स्था गरी
र्ातार्रणीय सेर्ाको व्यर्स्थापन र सदुपयोग गना सक्नेछन् ।

(२) र्ातार्रणीय सेर्ाको व्यर्स्थापन गरी उक्त सेर्ा क्रर्िी गना चाहने उपभोक्ता
सिू ह र्ा स्थानीय सिुदाय र र्ातार्रणीय सेर्ा उपयोग गना चाहने पक्षका बीचिा सम्झौता
गरी र्ातार्रणीय सेर्ाको खररद क्रर्िी गना सक्रकने छ ।

(३) र्ातार्रणीय सेर्ाको आदान प्रदान तथा खररद क्रर्िीबाट प्राप्त िाभको बााँडफाडाँ

र सदुपयोग सम्बधिी क्रर्षयहरु र्ातार्रणीय सेर्ाको व्यर्स्थापन योजना र आपसी सम्झौतािा
उल्िेख गररए बिोन्जि हुनेछ ।
४०.

जिर्ायु पररर्तान धयूनीकरण र अनुकूिन योजना: (१) यस नगरपालिकािा जिर्ायु
पररर्तानका कारण परे को प्रभार् धयू नीकरणका िालग स्थानीय स्तरका जिर्ायु अनुकूिन
योजना तजुि
ा ा गरी उपभोक्ता सिू ह र्ा प्रभाक्रर्त स्थानीय सिुदाय िाफात उक्त योजनाहरुको
कायााधर्यन गना सक्रकनेछ ।

(२) उपभोक्ता सिू हिे सिुदायिा आिाररत जिर्ायु अनुकूिन योजना तजुि
ा ा गना

चाहे िा त्यस्ता योजना तजुि
ा ा र सोको कायााधर्यनका िालग यस नगरपालिकािे आर्श्यक
सहयोग उपिब्ि गराउनु पनेछ र यस कायाका िालग प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी
कायााियिे पलन सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(३)

जिर्ायु पररर्तान

धयू नीकरणका

िालग

यस

नगरपालिकािा

जिर्ायुिैत्री

सं रचनाको लनिााण, यातायातका सािनहरुबाट हुने उत्सजान धयू नीकरण र र्न क्षेत्रको
क्रर्कासका िाध्यिबाट कार्ान उत्सजान धयू नीकरणका कायाििहरु सञ्चािन गना सक्रकनेछ ।
(४) आगिागी िगायतका कायाहरुबाट हुने र्न क्रर्नास तथा र्न क्षयीकरण लनयधत्रण

गरी जिर्ायु पररर्तान धयू नीकरणिा योगदान गने र्न उपभोक्ता सिू हिाई सो र्ापत प्राप्त

हुने िाभ उपिब्ि गराउन र्ा पुरस्कृत गनाका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको
र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक सहयोग र सहजीकरण गनुप
ा नेछ ।
४१.

र्न डढे िो लनयधत्रण : (१) कुनै र्निा र्न डढे िो िागेिा यस .नगरपालिका, प्रदे ि

सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय, सुरक्षा लनकाय, सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू ह र लनजी
जग्गार्ािाहरु सिेतको पहििा र्न डढे िो लनयधत्रण गनुा पनेछ ।
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(२) यस नगरपालिकािे र्न डढे िो लनयधत्रणका िालग र्न उपभोक्ता सिू ह िाफात
सचेतना र क्षिता अलभर्ृक्रर्द् तथा डढे िो लनयधत्रणको प्रक्रर्लि तथा सू चना सं यधत्र क्रर्कास गने
र सिधर्यका िालग आर्श्यक कायाहरु गनुा पनेछ ।

(३) र्न डढे िो लनयधत्रणिा खक्रटदा कुनै व्यन्क्तिाई क्षलत हुन गएिा सोको िू ल्यांकन

गरी यस नगरपालिका र सम्बन्धित उपभोक्ता सिू हिे राहत तथा अधय आर्श्यक सहयोग
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(४) र्न डढे िोका कारण र्ा र्न डढे िो लनयधत्रण गना जााँदा कुनै व्यान्क्त घाइते र्ा

िृत्य भएिा त्यस्ता व्यन्क्तिे बीिा रकि पाउने गरी यस नगरपालिका र यसको क्षेत्रलभत्र
रहे का सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हहरुको सहकायािा सािुक्रहक बीिा कायािि सञ्चािन
गना सक्रकनेछ र यस कायािा सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता िहासं घ, नेपाििे सिधर्य र
सहजीकरण गना सक्नेछ ।

(५) कसै िे र्न क्षेत्रिा आगो िगाएिा र्ा आगो िाग्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुाँदा

हुाँदै िापरर्ाही गरी र्निा आगो िगाएिा र्न सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि
कारर्ाही र दण्ड सजाय हुनेछ ।
४२.

स्थानीय र्ातार्रण सं रक्षण योजना : (१) यस नगरपालिकािे र्ातार्रण सं रक्षण योजना तजुि
ा ा
र कायााधर्न गदाा सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हसाँग सिधर्य र सहकाया गनुा पनेछ ।

(२) यस नगरपालिकािा रहे को र्न क्षेत्र, नदी, खोिानािा, सार्ाजलनक जग्गा र अधय

प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा रहे का क्षेत्रहरुिा फोहरिै िा क्रर्सजान गना गराउन पाइने
छै न ।

(३) यस .नगरपालिकािा र्ातार्रण सं रक्षणका कायाहरु गदाा सािुदाक्रयक र्नका

िाध्यिबाट गनुा पनेछ ।
४३.

र्ृक्षारोपण कायािि सञ्चािन : (१) यस नगरपालिकािे प्रत्येक र्डािा उपभोक्ता सिू ह र्ा
र्न सहकारी सं स्था र्ा र्न उद्यिको िाध्यिबाट कन्म्तिा एउटा नसारी स्थापना गनाका िालग
आर्श्यक व्यर्स्था गरी सोको िालग अनुदान उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि स्थापना गररने नसारीिा रोजगारी प्रदान गदाा सम्बन्धित

क्षेत्रिा रहे का क्रर्पन्न पररर्ारिाई प्राथलिकता ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोन्जि स्थाक्रपत नसारीिा क्रकसान, लनजी र्न तथा र्न उपभोक्ता
सिू हको िाग अनुसारका रै थाने र पाररन्स्थलतकीय प्रणािी िै त्री व्यार्साक्रयक क्रर्रुर्ाहरुको
उत्पादन र क्रर्िी क्रर्तरण गना प्राथलिकता ददनु पनेछ ।

(४) र्न उपभोक्ता सिू ह, क्रकसान तथा लनजी र्नर्ािाहरुिाई लनिःिुल्क र्ा धयू नति्

िुल्किा क्रर्रुर्ा उपिब्ि गराई

र्न क्षेत्र, नदी क्रकनार, नदी उकास क्षेत्र, नहर क्रकनार, सडक

क्रकनार, सार्ाजलनक जग्गा, खािी जग्गा, पाखो जग्गा, र्न क्रर्नास भएको क्षेत्र र लनजी जग्गािा
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र्ृक्षारोपणका िालग यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियबाट अनुदान
उपिब्ि गराउन आर्श्यक रकि क्रर्लनयोजन गनुप
ा नेछ ।

(५) यस नगरपालिकािा फैलिएका लिचाहा प्रजाती (र्निारा, कुरी, पान्िझार,

जिकुम्भी) लनयधत्रण गरी र्ा हटाई उक्त क्षेत्रिा र्ृक्षारोपण गना चाहने र्न उपभोक्ता सिू ह

र्ा लनजी जग्गार्ािािाई यस नगरपालिकािे प्राक्रर्लिक तथा आलथाक सहयोग उपिब्ि गराउन
४४.

सक्नेछ ।

जडीबुटी खेलत तथा गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार प्रर्र्द्ान : (१) यस नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको
र्न सम्बधिी कायााियिे सािुदाक्रयक र्न िगायतका र्न क्षेत्र र लनजी जग्गािा सुगन्धित
र्नस्पलत, औषिीजधय जडीबुटी तथा अधय जडीबुटी खेलत र गैरकाष्ठ र्न पैदार्ारको पक्रहचान
र प्रर्र्द्ानका िालग प्राक्रर्लिक, आलथाक र अधय आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
(२) यस नगरपालिकाको क्षेत्रिा उत्पाददत जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ र्न पैदार्ारको

भण्डार, प्रिोिन र बजारीकरणका िालग आर्श्यक पूर्ाािारको क्रर्कास गने कायािि सञ्चािन
गना सक्रकनेछ ।
४५.

कृक्रष र्न प्रर्र्द्ान : (१) यस .नगरपालिकािा रहे का सािुदाक्रयक र्न िगायतका र्न क्षेत्र,
सार्ाजलनक जग्गा र लनजी र्न तथा लनजी जग्गाहरुिा कृक्रष र्न िगाउन चाहनेिाई यस
नगरपालिकािे आलथाक तथा प्राक्रर्लिक सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(२) सािुदाक्रयक र्निा कृक्रष र्न कायािि सञ्चािन गदाा र्न क्षेत्रको जैक्रर्क

क्रर्क्रर्िता सं रक्षण हुने गरी र एउटै क्रर्रुर्ािे िािो सिय उत्पादन ददने प्रकृलतका र्नजधय
तथा कृक्रषजधय पैदार्ारहरु िगाउन प्राथलिकता ददनु पनेछ ।

(३) गररर्ीको रे खािुनी रहे का पररर्ारिाई उपिब्ि गराइएको सािुदाक्रयक र्नको

क्षेत्रिा कृक्रष र्नका कायाहरु गदाा र्षािा एक पटक िात्र खनजोत गनुप
ा ने प्रकृलतका कृक्रषजधय
पैदार्ारहरु िगाउन सक्रकनेछ ।

४६. र्नजधय बीउको उत्पादन : र्न बीउको उत्पादन, क्रर्िी क्रर्तरण र लनयाातका िालग यस
नगरपालिकािा पाइने र्न पैदार्ारका बीउहरुको उत्पादन र बजारीकरणका िालग योजना
तजुि
ा ा गरी र्न उपभोक्ता सिू ह र लनजी र्नर्ािाहरुिाई आर्श्यक सहयोग उपिब्ि गराउन
सक्रकने छ ।
४७.

र्नजधय खाद्य र्स्तु तथा कधदिूिको सदुपयोग: (१) यस नगरपालिकाको सािुदाक्रयक र्न
िगायतका र्न क्षेत्रिा र्नको है लसयत नक्रर्ग्रने गरी र र्ातार्रण तथा जैक्रर्क क्रर्क्रर्िताको
सं रक्षण हुने गरी र्न क्षेत्रबाट उपिब्ि हुनसक्ने र्नजधय खाद्य र्स्तु तथा कधदिू ि सं किन
र क्रर्िी क्रर्तरण गना सक्रकनेछ ।

(२) यस नगरपालिकािा क्रर्िेष पक्रहचान तथा िहत्र् भएका र्नजधय खाद्य र्स्तु तथा
कधदिू िको ददगो सं किन र सदुपयोग तथा बजारीकरणका िालग क्रर्पन्न पररर्ार र यस्ता
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र्स्तुको बारे िा परम्परागत ज्ञान भएका पररर्ारिाई प्राक्रर्लिक तथा अधय आर्श्यक सहयोग
४८.

उपिब्ि गराउन सक्रकनेछ ।

चरन तथा खका व्यर्स्थापन: (१) यस नगरपालिकािा रहे का सािुदाक्रयक र्निा पिुहरुको
चरीचरन व्यर्स्थापनका िालग उपभोक्ता सिू हको र्न व्यर्स्थापन कायायोजनािा आर्श्यक
व्यर्स्था गरी चरीचरन व्यर्स्थापन गनुा पनेछ ।
(२) सािुदाक्रयक र्न बाहे कका अधय र्न क्षेत्र र्ा सार्ाजलनक जग्गािा चरीचरन

व्यर्स्थापनका िालग यस नगरपालिकािे गोठािा तथा पिुपािक पररर्ार र्ा सिू हसाँग
पराििा गरी चरीचरन गराउने िििा पािन गनुप
ा ने लनयिहरु बनाउन सक्नेछ ।

(३) खका जग्गा उपयोग गरी चरीचरन र र्न पैदार्ारको उपयोग गदै आएका
स्थानीय र्ालसधदाको प्रथाजलनत अभ्यासिाई सम्िान र सं रक्षण गदै यस नगरपालिका र
सम्बन्धित सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता सिू हिे खका जग्गाहरुको ददगो व्यर्स्थापनका िालग
आर्श्यक लनयिहरु बनाउन सक्नेछ ।
४९.

र्न सम्बधिी

प्रथाजलनत अभ्यासको प्रर्र्द्ान : (१) यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र आददर्ासी

जनजालत सिुदायिे परम्परादे न्ख अर्िम्बन गदै आएका र्नसम्बधिी प्रथाजलनत अभ्यासहरुको
प्रर्र्द्ानका िालग सािुदाक्रयक र्न र अधय क्रर्लभन्न र्न व्यर्स्थापन प्रणािीको कायायोजनािा
आर्श्यक व्यर्स्थाहरु सिार्ेि गनुा पनेछ ।

(२) सािुदाक्रयक र्न तथा अधय र्न व्यर्स्थापन प्रणािीका कायायोजनाहरुिा

उल्िेन्खत र्नसम्बधिी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रर्र्द्ानका िालग सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू ह
र यस नगरपालिकािे आर्श्यक स्रोत सािन र सहयोग उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(३) सािुदाक्रयक र्न बाहे कका क्षेत्रहरुिा कुनै प्रथाजलनत सं स्थािे र्न सं रक्षण तथा

सदुपयोग गदै आएको भएिा उक्त र्न क्षेत्र सोही प्रथाजलनत सं स्थािे व्यर्स्थापन गना
सक्नेछ ।
५०.

र्नसम्बधिी

परम्परागत ज्ञानको सं रक्षण र प्रर्र्द्ान (१) यस नगरपालिकािा र्न व्यर्स्थापन

गदाा र्न स्रोतिालथको आददर्ासी जनजालत र स्थानीय सिुदाय, दलित र िक्रहिाको अलिकार
सं रक्षण गनुप
ा नेछ ।

(२) र्नसम्बधिी कुनैपलन कायाहरु गदाा र र्न स्रोत पररचािन गदाा आददर्ासी

जनजालत र स्थानीय सिुदायको रै थाने तथा परम्परागत ज्ञानको पूणा रुपिा सम्िान, सं रक्षण र
प्रर्र्द्ान गनुप
ा नेछ ।
(३)

र्न

व्यर्स्थापन

गदाा

र

र्न

स्रोत

पररचािन

जीक्रर्कोपाजानको अलिकारबाट कसै िाई पलन बन्ञ्चत गना पाइने छै न ।
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गदाा

र्निा

आन्श्रत

(४) यस नगरपालिकािा रहे का आददर्ासी जनजालत र स्थानीय सिुदाय र्न तथा

जैक्रर्क क्रर्क्रर्िता र प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण तथा सदुपयोगसाँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको
सं रक्षण र प्रर्र्द्ानका िालग यस नगरपालिकािे आर्श्यक सहयोग गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – ७
लनजी र्नसम्बधिी व्यर्स्था

५१.

लनजी र्न दताा सम्बधिी व्यर्स्था: (१) लनजी र्न दताा गराउन चाहने कुनै व्यन्क्त र्ा सं स्थािे
लनजी र्न दतााको िालग प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियको लसफाररस सक्रहत यस
नगरपालिकािा लनर्ेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कुनै लनर्ेदन परे िा आर्श्यक जााँचबुझ गरी यस

नगरपालिकािे नीन्ज र्न दताा गरी प्रिाणपत्र ददनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनजी र्न दताा गरे को क्रर्र्रण सक्रहतको जानकारी यस

नगरपालिकािे प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिाई गराउनेछ ।
५२.

लनजी

र्नको

व्यर्स्थापन र र्न पैदार्ार पररचािन: (१) लनजी र्नको िनीिे लनजी र्नको

क्रर्कास, सं रक्षण, व्यर्स्थापन गना तथा लनजी र्नको र्न पैदार्ारको उपयोग गना र्ा स्र्तधत्र
रुपिा िू ल्य लनिाारण गरी लबिी क्रर्तरण गना सक्नेछ ।
(२) लनजी र्नको िनीको अनुरोििा उपदफा (१) बिोन्जिको कािका िालग यस

नगरपालिका र प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे आर्श्यक प्राक्रर्लिक तथा अधय
सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(३) व्यार्साक्रयक प्रयोजनको िालग लनजी र्न र्ा लनजी आर्ादीिा रहे का र्न
पैदार्ारको

सङ्किन

तथा

ओसारपसार

नगरपालिकाबाट स्र्ीकृलत लिनु पनेछ ।

यसै

नगपालिकाको

क्षेत्रलभत्र

गनुा

परे िा

यस

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन लनजी र्नको र्न पैदार्ार

व्यार्साक्रयक प्रयोजनको िालग यस नगरपालिकाको क्षेत्रबाट अधय कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रिा
र्न पैदार्ारको क्रर्िी क्रर्तरण र ओसारपसार गनुा परे िा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी
कायााियबाट स्र्ीकृलत लिनु पनेछ ।

(५) घरायसी प्रयोजनको िालग यस नगरपालिकाको क्षेत्रबाट यो नगरपालिका रहे को

न्जल्िा लभत्रको कुनै स्थानीय तहिा र्न पैदार्ार क्रर्िी क्रर्तरण तथा ओसारपसार गनुा परे िा
यस नगरपालिकाबाट सङ्किन तथा ओसारपसार गने स्र्ीकृती लिनु पनेछ ।

(६) उपदफा (५) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापलन यो नगरपालिका रहे को

न्जल्िाबाट कुनै अको न्जल्िािा घरायसी प्रयोजनका िालग र्न पैदार्ार क्रर्िी क्रर्तरण तथा
ओसारपसार गनुा परे िा प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायााियबाट स्र्ीकृलत लिनु पनेछ ।
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(७) लनजी र्नको िनीिाई लनजी र्न क्रर्कास, कृक्रष र्न तथा जडीबुटी खेती एर्ं
गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार प्रर्र्द्ानका िालग यस नगरपालिकाबाट पाररत कायािि तथा योजना
अनुसारका सहयोग, अनुदान तथा सुक्रर्िाहरु उपिव्ि गराउन सक्रकनेछ ।
५३.

लनजी र्निा र्धयजधतु पािन : (१) कुनै लनजी र्नर्ािािे यस नगरपालिकाको लसफाररसिा
र्न तथा र्धयजधतु सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न र िापदण्डको अिीनिा रही आफ्नो लनजी
र्निा सं रन्क्षत र्धयजधतु बाहे कका र्धयजधतु तथा पधछी सिेत पािन गना सक्नेछ ।

(२) कुनै लनजी र्नर्ािािे उपदफा (१) बिोन्जिका कायाहरु गरे को भएिा सोको

जानकारी यस नगरपालिकािा गराउनु पनेछ र उक्त र्धयजधतु तथा पधछीिा कुनै रोग दे खा
परे िा तत्काि प्रदे ि सरकारको र्न सम्बधिी कायाािय, पिु क्रर्कास कायाािय र अधय
सम्बन्धित लनकायको सहयोगिा रोकथाि तथा लनयधत्रण गनुप
ा नेछ ।

पररच्छे द – ८
र्न सम्बधिी कसुरको जााँचबुझ सम्बधिी कायाक्रर्लि र दण्ड सजाय
५४.

र्न सम्बधिी कसुरको जााँचबुझ सम्बधिी कायाक्रर्लि : यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र हुने र्न,
र्धयजधतु तथा र्ातार्रण सम्बधिी कसुरको जााँचबुझ सम्बधिी कायाक्रर्लिका सम्बधििा र्न,
र्धयजधतु तथा र्ातार्रण सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न िागु हुनेछ ।

५५.

दण्ड सजाय : यस पालिकाको क्षेत्रलभत्र हुने र्न, र्धयजधतु तथा र्ातार्रण सम्बधिी कसुरिा
र्न, र्धयजधतु तथा र्ातार्रण सम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि दण्ड सजाय हुनेछ ।
पररच्छे द – ९
र्नसम्बधिी सं स्थागत व्यर्स्था

५६.

नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारको भूलिका : यो ऐन कायााधर्यनका िालग नेपाि सरकार र

५७.

र्न तथा र्ातार्रण सम्बधिी क्रर्षयगत सलिलत : (१) यस नगरपालिकािे र्न क्षेत्रका क्रर्षयिा

प्रदे ि सरकारिे आर्श्यक सहयोग र स्रोत सािन उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

सिधर्य, अनुगिन तथा िू ल्यांकन र अधय आर्श्यक कायाहरु गनाका िालग नगरपालिका
तहिा कायापालिकाको कुनै सदस्यको सं योजकत्र्िा र्न तथा र्ातार्रण सलिलत र्ा तथा
र्ातार्रण पररषद् गठन गना सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि गठन हुने सलिलत र्ा पररषदिा सम्बन्धित लनकायहरुका
साथै सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता िहासं घ, नेपाि, सरोकारर्ािा नागररक सिाज र लनजी क्षेत्रको
सिेत प्रलतलनलित्र् गराउनु पनेछ ।
५८.

र्न तथा र्ातार्रण िाखािे र्न सम्बधिी काया गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकािा रहने
र्न तथा र्ातार्रण सम्बधिी िाखािे र्न सम्बधिी क्रर्षयिा काि गनाको िालग आर्श्यक
िानर् स्रोतको व्यर्स्था गरी र्नका क्रर्षयिा आर्श्यक सहजीकरण र प्राक्रर्लिक सहयोग
उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

(२) र्न तथा र्ातार्रण िाखािे र्नसम्बधिी काया सञ्चािन गदाा यस नगरपालिकािा

रहे को क्रर्षयगत सलिलतसाँग सहकाया र सिधर्य गनुप
ा नेछ ।
५९.

र्नसम्बधिी कायािि सञ्चािन गना सक्ने: (१) यस नगरपालिकािे नेपािको सं क्रर्िानको
अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा

११(४)(ङ) िा उन्ल्िन्खत र्न, र्धयजधतु, जैक्रर्क क्रर्क्रर्िता र र्ातार्रण सम्बधिी कायाहरु
गनाको िालग उपभोक्ता सिू ह,

सरोकारर्ािा सं घ सं स्था तथा नागररक सिाज र लनजी

क्षेत्रसाँग सिेत सिधर्य, पराििा र सहकाया गरी नगरपालिका स्तरको पञ्चर्क्रषय
ा तथा
ददघाकालिन र्न योजना तजुि
ा ा गरी कायााधर्यन गना सक्नेछ ।

(२) यस नगरपालिकािे र्न सम्बधिी कायािि सञ्चािन गदाा उपभोक्ता सिू ह र

सािुदाक्रयक र्न उपभोक्ता िहासं घ, नेपाि िाफात सञ्चािन गना प्राथलिकता ददनु पनेछ ।

(३) यस नगरपालिकािे आफ्नो र्न योजना कायााधर्नका िििा र्न उपभोक्ता
सिू हको क्षिता क्रर्कास, सािुदाक्रयक र्नका कायायोजना तजुि
ा ा, सं िोिन तथा पररिाजान, र्न
उद्यि तथा पयाापयाटन क्रर्कास िगायतका कायाहरुको िालग आलथाक तथा प्राक्रर्लिक सहयोग
उपिब्ि गराउने गरी लनयलित रुपिा बजेट क्रर्लनयोजन गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – १०
क्रर्क्रर्ि
६०.

र्न क्षेत्रिा प्रर्ेि लनयिन: (१) र्न सं रक्षणको दृक्रिकोणिे आर्श्यक दे न्खएिा यस
नगरपालिका र सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू हिे आफ्नो सबै र्न क्षेत्र र्ा केही लनन्ित् र्न
क्षेत्रिा केही सियका िालग प्रर्ेि लनयधत्रण तथा लनषेि गना सक्नेछ ।

(२) सािुदाक्रयक र्न बाहे कका र्न क्षेत्रिा केही सियका िालग प्रर्ेि लनषेि गनुप
ा ने
भएिा सो सम्बधिी व्यर्स्था र्नसम्बधिी प्रचलित सं घीय कानू न बिोन्जि हुनेछ र प्रदे ि
सरकारको र्न सम्बधिी कायााियिे र्न क्षेत्रिा प्रर्ेि लनषेि सम्बधिी लनणाय गदाा यस
नगरपालिका साँग सिधर्य, छिफि तथा पराििा गनुा पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि र्न क्षेत्रिा प्रर्ेि लनषेि गदाा परम्परागत रुपिा

उपयोग गदै आएको बाटो, पानी (खानेपानी, लसं चाइ, पानीघट्ट) र िालिाक तथा सांस्कृलतक
क्षेत्रको लनयलित उपयोगिा प्रलतबधि िगाउन पाइने छै न ।
६१.

सािान्जक प्रयोजनका िालग र्न पैदार्ारको आपूलता : यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र िालिाक
तथा सांस्कृलतक काया, क्रर्पद् व्यर्स्थापन, दाह सं स्कार, क्रर्पन्न र्गाको घरगोठ लनिााण र अधय
अत्यार्श्यक क्रर्कास लनिााणको िालग काठ दाउरा आर्श्यक परे िा यस नगरपालिकािे

सम्बन्धित र्न उपभोक्ता सिू ह र्ा लनजी र्नर्ािािाई धयू नति् िुल्क लिई यी प्रयोजनका
िालग काठ दाउरा आपूलता गनाका िालग सिधर्य गना सक्नेछ ।
६२.

र्ेर्ाररस र्ा दररयार्ुदी काठबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँड : प्रदे ि सरकारिे र्नसम्बधिी प्रचलित
सं घीय कानू न बिोन्जि यस सााँफेबगर नगरपालिकाको क्षेत्रबाट सं कलित र्ेर्ाररस र्ा
दररयार्ुदी काठबाट प्राप्त रकिको २५ प्रलतित रकि यस नगरपालिकाको सन्ञ्चत कोषिा
उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

६३.

अधतर स्थानीय तहिा फैलिएको र्न व्यर्स्थापन: यस नगरपालिका र लछिेकी पालिका बीच
फैलिएको र्नको ददगो व्यर्स्थापनका िालग अधतर स्थानीय तह र्न सिधर्य सलिलत गठन
गरी त्यस्ता र्नहरुको सािुदाक्रयक र्नका िाध्यिबाट ददगो सं रक्षण र व्यर्स्थापनका िालग

६४.

सहजीकरण गररनेछ ।

र्न सम्बधिी अध्ययन अनुसधिान र अलभिेख : (१) यस नगरपालिकािा रहे को र्न सम्बधिी
अध्ययन अनुसधिानका िालग आर्श्यक अनुदानको व्यर्स्था गरी र्नको क्रर्कासिा टे र्ा
पुर ्याउने योजना तजुि
ा ा गना सक्रकनेछ ।

(२) यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहे को र्न पैदार्ार तथा जैक्रर्क क्रर्क्रर्िता र

र्धयजधतु तथा यी क्रर्षयसाँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अलभिेख तयारी गना
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोन्जि तयार गररएको अलभिेखिाई क्रर्द्युतीय िाध्यिबाट

व्यर्न्स्थत गरी सिुदाय तथा सरोकारर्ािाको पहुाँचिा राख्नु पनेछ ।
६५.

पुरस्कारसम्बधिी व्यर्स्था : र्न सं रक्षण र व्यर्स्थापनिा उल्िेखनीय योगदान गने सिुदाय,

६६.

अलिकार प्रत्यायोजन : यस नगरपालिकाको कायापालिकािे यस ऐन बिोन्जि प्राप्त गरे को

६७.

लनयि, लनदे न्िका, कायाक्रर्लि र िागादिान बनाउन सक्ने : यस ऐनिा गररएका व्यर्स्थाहरुको

व्यन्क्त र्ा सं स्थािाई यस नगरपालिकािे आर्श्यक पुरस्कारको व्यर्स्था गना सक्नेछ ।
अलिकार कुनै क्रर्षयगत सलिलत र्ा नगरप्रिुखिाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।

प्रभार्कारी कायााधर्यनको िालग यस नगरपालिकािे आर्श्यक लनयि, लनदे न्िका, कायाक्रर्लि र
िागादिान बनाउन सक्नेछ ।
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६८.

बचाउ तथा खारे जी र बान्झएिा गने : (१) यस नगरपालिकािे र्नका क्रर्षयिा यस अघी
कायाक्रर्लि र्ा अधय आिारिा गरे का कायाहरु यसै ऐन बिोन्जि भए गरे को िालनने छ ।

(२) यो ऐन र्ा यस ऐनिा गररएका व्यर्स्थाहरु सं घीय तथा प्रदे ि कानू निा गररएका

व्यर्स्थाहरुसाँग बान्झन गएिा बान्झएको हदसम्ि यो ऐनका सम्बन्धित दफाहरु लनष्कृय रहने
छन् ।
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