भीमदत्त राजपत्र
खण्ड ५

सं ख्या १२

पौष २९ गते, २०७८

भीमदत्त नगरपालिकाको सूचना
नेपािको सं विधान धारा २२६ को उपधारा (२) बमोजजम लनमााण गररएको सुदूरपजिम प्रदे शको
स्थानीय तहको कानून लनमााण प्रविया ऐन २०७५ को दफा २४ उपदफा (५) तथा स्थानीय
सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) बमोजजम सिासाधारण जनताको
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ:
स्थानीय िन ऐन २०७८
प्रस्तािना: यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहेको िनिाई सामुदावयक िन िगायत समुदायमा
आधाररत िन र लनजी िनका माध्यमबाट ददगो व्यिस्थापन गरी िनमालथको सामुदावयक तथा
लनजी अलधकारको सुलनजितता, जििायु पररितान न्यूनीकरण एिं अनुकूिन, जैविक विविधता
सं रक्षण, िातािरणीय सेिाको प्रिर्द्ान र पयाापयाटन एिं िन उद्यमको विकास गदै िन पैदािारको
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सदुपयोग र सोबाट प्राप्त िाभको न्यायोजचत् बााँडफााँड गदै ददगो विकास, सामाजजक तथा आलथाक
समृवर्द् र िैविक तथा समाजजक न्याय हालसि गना िान्छनीय भएकोिे,
नेपािको सं विधानको अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्िेजखत बन सम्बन्धी अलधकार कायाान्ियन
गना नेपािको संविधानको धारा २२६ बमोजजम भीमदत्त पालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाई
पाररत गरे को छ ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भीमदत्त नगरपालिकाको स्थानीय िन ऐन
२०७८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भई भीमदत्त नगरपालिकाको राजपत्रमा

२.

प्रकाजशत भएको लमलतदे जख िागु हुनेछ ।

पररभाषा: विषयिा प्रसििे अको अथा निागेमा यस ऐनमा:
(क) “उपभोक्ता समूह” भन्नािे िनको सं रक्षण, सम्िद्र्धन, व्यिस्थापन र सदुपयोग
गनाका िालग दफा १२ बमोजजम गठन भई दफा १३ बमोजजम दताा भएको
उपभोक्ता समूहिाई जनाउाँदछ ।

(ख) “कबुलियती िन” भन्नािे दफा २६ बमोजजम व्यिस्थापन गररने िनिाई
जनाउाँदछ ।

(ग) “गैरकाष्ठ िन पैदािार” भन्नािे िनमा रहे का िा िनमा उत्पन्न भएका िा
िनबावहर रहेका रुखहरुबाट उत्पाददत काठ र दाउरा बाहेकका जडीबुटी
तथा अन्य सबै जैविक उत्पजत्तका सामानिाई जनाउाँछ ।

(घ) “जचलडयाखाना” भन्नािे सं रक्षण जशक्षा, मनोरन्जन, प्रजनन्, िंशाणु श्रोत
सं रक्षण, अध्ययन

अनुसन्धान

गने

उद्देश्यिे

जीिजन्तुको

प्रदशानीमा राखी व्यिस्थापन गररएको स्थानिाई जनाउाँछ ।

परस्थानमा

(ङ) “जैविक मागा” भन्नािे िन्यजन्तुहरु एक िासस्थानबाट अको िासस्थानमा
आित जाित गने क्षेत्र िा िन जंगि िा िन क्षेत्रिाई जनाउाँछ ।

(च) “टााँचा” भन्नािे काठ िा खडा रहे का रुखमा िगाइने छाप, जचन्् िा
लनशानािाई जनाउाँदछ ।

2

खण्ड ५, सख्या १२, भीमदत्त राजपत्र, भाग १ लमलत २०७८।१०।१७

=
(छ) “धालमाक िन” भन्नािे दफा २७ बमोजजम सं रक्षण तथा व्यिस्थापन
गररएको राविय िनिाई जनाउाँदछ ।

(ज) “लनजी िन” भन्नािे प्रचलित कानून बमोजजम कुनै व्यजक्त िा सं स्थाको हक
पुग्ने लनजी जग्गामा िगाई हुकााएको िा सं रक्षण गररएको िनिाई जनाउाँछ

र सो शब्दिे पररिारको लनजी जग्गामा रहे को पाररिाररक लनजी िन
समेतिाई जनाउनेछ ।
(झ) “राविय िन” भन्नािे यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहे का सामुदावयक िन,
सरकारर्द्ारा व्यिजस्थत िन, िन सं रक्षण क्षेत्र, साझेदारी िन, कबुलियलत िन
र धालमाक िन समेतिाई जनाउाँछ ।

(ञ) “िन” भन्नािे पूणा िा आंजशक रुपमा रुखहरु िा बुट्यानिे ढावकएको
क्षेत्रिाई जनाउाँछ ।

(ट) “िन पैदािार” भन्नािे िनमा रहे का िा पाइएका िा िनबाट ल्याइएका
दे हायका िन पैदािारिाई जनाउाँछ
(१) काष्ठजन्य िन पैदािार
(२) जडीबुटी र गैरकाष्ठ िन पैदािार र
(३) चट्टान, ढु िा, माटो, नदीजन्य र खलनजजन्य पदाथा ।
(ठ) “िन लसमाना जचन्ह” भन्नािे राविय िनको लसमाना छु ट्टयाउन िगाइएको

काठ, ढु िा, लसमेन्ट िा अरु कुनै िस्तुको खम्िा िा जचन्हपटिाई जनाउाँदछ
र सो शव्दिे प्रचलित कानून बमोजजम जग्गा नापजााँच गरी तयार गरे को
नक्सामा अवित िन लसमाना जचन्् समेतिाई जनाउनेछ ।

(ड) “िन क्षेत्र” भन्नािे लनजी स्िालमत्िको हक भोगको र प्रचलित कानूनिे
अन्यथा व्यिस्था गरे को बाहेकको िन लसमाना िगाइएको िा निगाइएको
िनिे घेररएको िा िनलभत्र रहे को घााँसे मैदान, खका, वहउाँिे ढाकेको िा

नढाकेको पहाड, बाटो, पोखरी, ताि तिैया, लसमसार, नदी, खोिानािा, बगर,
पलता िा ऐिानी जग्गािे ओगटे को क्षेत्र समेतिाई जनाउाँदछ ।

(ढ) “व्यिस्थापन योजना” भन्नािे िातािरणीय सन्तुित कायम राखी िनको
विकास, सं रक्षण तथा िन पैदािारको उपयोग र लबिी वितरण गना तयार
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गररएको र यस ऐन एिं प्रचलित कानून बमोजजम स्िीकृत िनसम्िन्धी काया
योजनािाई जनाउाँदछ ।

(ण) “िातािरणीय सेिा” भन्नािे िन क्षेत्रको पाररजस्थलतकीय प्रणािीबाट प्राप्त हुने
दे हाय बमोजजमको से िा र सोबाट प्राप्त हुने िाभिाई जनाउाँदछ :
(१) कािान सेिा
(२) जैविक विविधताको सं रक्षण
(३) जिाधार तथा जिचि प्रणािी
(४) पयाापयाटन
(५) िातािरणीय सेिा प्रदान गने अन्य िस्तु, सेिा िा िाभ ।
(त) “िातािरणीय परीक्षण” भन्नािे िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून
बमोजजम गररने सं जक्षप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारजम्भक िातािरणीय परीक्षण
र िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन समेतिाई जनाउाँदछ ।

(थ) “सामुदायमा आधाररत जििायु अनुकूिन” भन्नािे अनुकूिन योजना तजुम
ा ा
सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड तथा कायाविलधहरु र यस नगरपालिकाको
अनुकूिन योजनािाई समेत मध्यनजर गदै

उपभोक्ता समूहिे आफ्नो

स्थानीय समुदायका िालग अनुकूिन योजना तजुम
ा ा र कायाान्ियन गने
कायािाई जनाउाँदछ ।

(द) “सामुदावयक िन” भन्नािे यस ऐन र िन सम्बन्धी प्रचलित सं घीय र प्रदे श
कानून बमोजजम उपभोक्ता समूहिाई सामुदावयक िनको रुपमा हस्तान्तरण
गररएको िनिाई जनाउाँदछ ।

(ध) “सािाजलनक जग्गा” भन्नािे जग्गा र िनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजजम
पररभावषत गररए अनुसार यस नगरपालिकाको क्षेत्रमा पवहचान र लसमाङ्कन
गररएका सािाजलनक जग्गािाई जनाउाँदछ ।
पररच्छे द – २
िनको सीमा लनधाारण, भू–उपयोग र िन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था
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३.

िनको लसमाना लनधाारण: (१) िन सम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम प्रदे श

सरकारको िनसम्बन्धी कायााियिे यस नगरपालिकामा कायापालिकासाँग समन्िय र
छिफि गरी सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहका साथै आिश्यकता अनुसार िन
लसमानामा रहेको लनजी जग्गािािाहरुिाई समेत सहभागी गराई राविय िनको लसमाना
लनधाारण गरी िन लसमाना जचन्ह िगाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम िन लसमाना लनधाारण गरी तयार गररएको नक्शामा
यस नगरपालिकाको प्रमुखिे प्रमाजणत गरी सोको एक प्रलत यस .नगरपालिकामा र एक
प्रलत प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियमा अलभिेख राख्नु पनेछ ।

४.

िन लसमानाका िालग जग्गा प्राप्त गना सक्ने: (१) दफा ३ बमोजजम िनको लसमाना
कायम गदाा िन सं रक्षणको दृविकोणिे आिश्यक भएमा िनको लसमानासाँग जोलडएका

सािाजलनक जग्गा िा लनजी जग्गा िा त्यस्तो जग्गामा रहे का कुनै भौलतक सं रचनाहरु
समेत यस नगरपालिकामा कायापालिकासाँग छिफि गरी सं घीय र प्रदे श कानून बमोजजम
िनको लसमाना लभत्र पारी िन लसमाना कायम गना सवकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम घर जग्गा समेत िन लसमाना लभत्र पानुा पने भएमा
घर जग्गा प्रालप्त र सोको क्षलतपूलता सम्बन्धी व्यिस्था िनसम्बन्धी सं घीय कानून बमोजजम
हुनेछ ।

(३) िन लसमानालभत्र परे को लनजी जग्गाको िनसम्बन्धी सं घीय कानून बमोजजम

िगत कट्टा गनुा पनेछ ।
(४) राविय िनमा परे को लनजी जग्गाको िगत कट्टा गररएमा प्रदे श सरकारको
िनसम्बन्धी कायाािय र मािपोत कायााियिे सोको जानकारी यस नगरपालिकाको
कायापालिका समक्ष ददनुपनेछ र यस नगरपालिकािे सोही बमोजजम लनजी जग्गाको भूमी
करसम्बन्धी िगत कट्टा गनुा पनेछ ।
५.

िनसम्बन्धी भू–स्िालमत्ि: (१) यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहे को िनमालथको भू–
स्िालमत्ि सम्बन्धी व्यिस्था दे हाय बमोजजम हुनेछ:
(क)

यस नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र रहे का सािाजलनक जग्गाहरुमालथको भू–
स्िालमत्ि यसै नगरपालिकामा लनवहत रहने छ ।

(ख)

यस नगरपालिकामा राविय िनको रुपमा रहे का िनक्षेत्रका जग्गामालथको
भू–स्िालमत्ि िन सम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम नेपाि
सरकारमा रहनेछ ।
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(ग)

सामुदावयक िन िगायतका समुदायमा आधाररत िन क्षेत्रका जग्गाहरु
सामुदावयक जग्गाको रुपमा रहने छन् ।

(२)

प्रथाजलनत रुपमा सं रक्षण र व्यिस्थापन हुाँदै आएका िनहरुमा परम्परागत

रुपमा स्थावपत सम्बजन्धत प्रथाजलनत सं स्थाको अलधकार रहनेछ ।
(३)

नेपाि सरकारिे यस नगरपालिकामा रहे को राविय िन क्षेत्रको भू–

उपयोग पररितान, भोगालधकार प्रदान िा अन्य कुनै वकलसमिे कसैिाई हक हस्तान्तरण
गने लनणाय गनुप
ा ूिा यस नगरपालिकाको कायापालिका, सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूह र
कुनै स्थानमा प्रथाजलनत सं स्था भएमा सोको समेत सहमलत लिनु पनेछ ।
६.

िन व्यिस्थापन प्रणािी: (१) यस नगरपालिकामा रहे को राविय िनिाई सामुदावयक िन
र आिश्यकता अनुसार समुदायमा आधाररत अन्य िन िा प्रथाजलनत िनको रुपमा
व्यिस्थापन गररनेछ ।
(२) विलभन्न वकलसमका िन व्यिस्थापन प्रणािीहरु मध्ये सामुदावयक िन
व्यिस्थापन प्रणािीिाई प्राथलमकता ददनु पनेछ ।
(३) यस नगरपालिकाको सािाजलनक जग्गामा रहे को िनिाई सामुदावयक िनको
रुपमा विकास र व्यिस्थापन गना सवकनेछ र उपभोक्ता समूहिे सािाजलनक जग्गामा

रहे को िन व्यिस्थापन नगरे मा नगरपालिका आफैिे िा कुनै संघ सं स्थाका माध्यमबाट
व्यिस्थापन गना गराउन सक्नेछ ।
७.

भू–उपयोग योजना र िन क्षेत्रको भू–उपयोग पररितान: (१) यस नगरपालिका िा अन्य
सम्बजन्धत लनकायिे भू–उपयोग योजना तजुम
ा ा गदाा यस नगरपालिकामा रहे को राविय
िनिाई िन क्षेत्रको रुपमा नै कायम गनुप
ा नेछ ।

(२) यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र रहे का कुनै पलन िनहरुमा कुनै पलन वकलसमको

बसोिास िा पूनिाास गने गराइने छै न ।

तर प्राकृलतक प्रकोप वपलडत घरधुरीहरुिाई प्रकोप व्यिस्थापन गना िाग्ने

अिधीभर िनको कुनै क्षेत्रमा िन विनास नहुने गरी प्रदे श सरकारसाँगको समन्ियमा
अस्थायी बसोबास गराउन सवकने छ ।

(३) नेपािको सं विधान बमोजजम भूलमवहन दलित र भूलमवहन सुकुम्िासीिाई रुख

विरुिा नभएको कुनै क्षेत्रको जग्गा उपिब्ध गराउनु पने भएमा भूमीसम्बन्धी प्रचलित
सं घीय कानून बमोजजमको प्रविया अििम्बन गनुप
ा नेछ ।
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(४) िन क्षेत्रको भू–उपयोग पररितान गनुप
ा ने भएमा सम्बजन्धत उपभोक्ता
समूहको सहमलत लिई मजन्त्रपररषद्बाट अनुमलत प्राप्त भएमा मात्र िन क्षेत्रको भू–उपयोग
पररितान गना पाइनेछ ।
८.

िन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चािन: (१) िन क्षेत्रमा राविय प्राथलमकता प्राप्त
आयोजना िा राविय गौरिको योजना सञ्चािन गने, क्षलतपूलता प्रदान गने र िन क्षेत्रको
पूनरस्थापना गने सम्बन्धी व्यिस्थाहरु प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम हुनेछ ।

(२) राविय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना िा राविय गौरिको योजना बाहेक अन्य

आयोजनाका िालग िन क्षेत्रको प्रयोग गना पाइने छै न ।
तर यस नगरपालिकािे आफ्ना स्थानीय विकास आयोजनाको िालग िन क्षेत्र

प्रयोग गनुप
ा ने भएमा प्रभावित स्थानीय समुदायसाँगको सहमलतमा िनसम्बन्धी प्रचलित

सं घीय कानून बमोजजमको प्रविया अििम्बन गरी नेपाि सरकारको स्िीकृती लिई लनजित्
िन क्षेत्र प्रयोग गना सक्नेछ ।
(३) यस नगरपालिकामा नक्शामा िन क्षेत्रको रुपमा रहे को तर िन कायम
नरही विलभन्न वकलसमका सािाजलनक प्रयोजनका िालग उक्त िन क्षेत्रको जग्गा उपयोग
भइरहेको अिस्था रहेमा उक्त िन क्षेत्रको जग्गािाई सोही सािाजलनक प्रयोजनका िालग
उपयोग गरी सो िन क्षेत्रको जग्गा बरािर उपयुक्त जग्गामा िन क्षेत्रको विकास गना
सवकनेछ ।
९.

िन क्षेत्र प्रयोग गदाा क्षलतपूलता ददनुपने: (१) कुनै पलन प्रयोजनका िालग िन क्षेत्र प्रयोग
गदाा सोबाट प्रभावित हुने उपभोक्ता समूह र प्रथाजलनत सं स्थाहरुसाँग पूिस
ा ूजचत सहमलत
लिनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम िन क्षेत्र प्रयोग गदाा कुनै प्रभाि पने भएमा

सम्बजन्धत उपभोक्ता समूह र अन्य प्रभावित समुदायिाई प्रचलित सं जघय तथा प्रदे श
कानून बमोजजम क्षलतपूलता उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(३) राविय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, राविय गौरिका आयोजना र अन्य कुनै

पलन विकास आयोजनािे िन क्षेत्र प्रयोग गने िममा प्राप्त भएका िन पैदािार सम्बजन्धत
उपभोक्ता समूहिाई उपिब्ध गराई उक्त िन पैदािार कटान, सं किन, ओसार पसार र
घाटगर्द्ी गदाा िाग्ने खचा सम्बजन्धत विकास आयोजनािे व्यहोनुा पनेछ ।
१०.

िन क्षेत्रमा पने नदीजन्य खलनज पदाथाको प्रयोग: (१) यस नगरपालिका अन्तगातको
राविय िन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमााणमूखी खलनज पदाथाको सं किन तथा
प्रशोधनसम्बन्धी काया गदाा िातािरण सं रक्षणसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजजमको
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प्रविया अििम्बन गरी नगरपालिकािे लनधाारण गरे बमोजजमको नदीजन्य साधारण

ु ानी गरे पिात् मात्र उत्खनन् गना
लनमााणमूखी खलनज पदाथाको मूल्य र स्थानीय कर भक्त
पाइनेछ ।
(२) राविय िन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमााणमूखी खलनज पदाथाको
सं किन तथा प्रशोधन गदाा नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारको प्रचलित मापदण्डहरुका
साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोजजम यस नगरपालिकािे तजुम
ा ा गरे का
मापदण्डहरुको समेत पािना गनुप
ा नेछ ।
(३) राविय िन क्षेत्रमा नदीजन्य साधारण लनमााणमूखी खलनज पदाथा बाहे क
अन्य खलनज पदाथाको सिेक्षण तथा उत्खनन्

गदाा खानी तथा खालनज पदाथा, िन र

िातािरण सं रक्षणसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम गनुप
ा नेछ ।
(४) यस नगरपालिकािे राविय िन क्षेत्रमा पने नदीजन्य साधारण लनमााणमूखी
खलनज पदाथाको वििी वितरणबाट प्राप्त रकममध्ये कजम्तमा २५ प्रलतशत रकम
सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूह माफात प्रभावित क्षेत्रको िन तथा िातािरण सं रक्षणमा
खचा गनुप
ा नेछ ।
(५) सामुदावयक िन क्षेत्रमा रहे को नदीजन्य साधारण लनमााणमूखी खलनज पदाथा
उत्खनन् गनुप
ा ने भएमा उपभोक्ता समूहको िन व्यिस्थापन कायायोजनामा व्यिस्था गरी
सम्बजन्धत उपभोक्ता समूहिे त्यस्तो खलनज पदाथा वििी गना सक्नेछ ।
११.

िन क्षेत्रमा िातािरणीय मापदण्डको पािना: (१) िातािरण सं रक्षणसम्बन्धी प्रचलित
सं घीय कानून बमोजजम िातािरणीय अध्ययन गनुप
ा ने भनी लनधाारण भएका प्रस्तािहरु यस
नगरपालिकामा रहेको िन क्षेत्रमा कायाान्ियन गनुप
ा ूिा उक्त प्रस्तािहरुका बारे मा
िातािरणीय अध्ययन गरी सोसम्बन्धी प्रलतिेदन सम्बजन्धत लनकायबाट स्िीकृत भएको
हुनपु नेछ ।

(२) यस नगरपालिकािे िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजजम

आफैिे स्िीकृत गना पाउने वकलसमका िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत गदाा
सं जक्षप्त िातािरणीय अध्ययन कायाविलधमा उजल्िजखत मापदण्डको पािना गनुप
ा नेछ ।

(३) यस नगरपालिकाको िन क्षेत्रमा कायाान्ियन गररने कुनै पलन प्रस्तािहरुका

बारे मा िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयारी गदाा नगरपालिकाको कायापालिका बैठकमा
छिफि गरी राय सुझाि र परामशा लिएको हुनपु नेछ ।

(४) िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयारी र स्िीकृतीका िममा पािना गनुप
ा ने

ु ाई िगायतका अन्य विषयहरु प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम हुनेछ ।
सिााजलनक सुनि
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पररच्छे द – ३
उपभोक्ता समूह सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

उपभोक्ता समूहको गठन : (१) यस नगरपालिकामा सामुदावयक वहतका िालग सामुवहक

रुपमा कुनै िन क्षेत्रको सं रक्षण र ददगो व्यिस्थापन गरी िन पैदािारको न्यायोजचत्
उपयोग गना, सामाजजक र आलथाक विकास गना एिं िन व्यिस्थापनमा िैविक समानाता र
सामाजजक समािेशीकण प्रिर्द्ान गना चाहने त्यस्तो िनको सम्बजन्धत उपभोक्ताहरुिे यस
ऐन र िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानूनमा लनधााररत प्रविया अििम्बन गरी यस
नगरपालिकासाँगको समन्ियमा उपभोक्ता समूह गठन गना सक्नेछन् ।

(२) उपभोक्ता समूह गठन गदाा परम्परागत रुपमा िन उपयोग गदै आएका
उपभोक्ताहरु सवहत सम्बजन्धत सबै घरधुरीिाई सदस्यको रुपमा समािेश गनुप
ा नेछ र
उपभोक्ता समूहको विधानमा यसरी पवहचान गररएका सबै धरधुरीबाट एक मवहिा र एक
पुरुषको नाम साधारण सदस्यको रुपमा समािेश गनुप
ा नेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहको कायासलमलतको अिधी बढीमा चार िषाको हुनेछ र

उपभोक्ता समूहको कायासलमलतमा अध्यक्ष िा सजचिमध्ये एक जना मवहिा र उपाध्यक्ष
तथा कोषाध्यक्षमध्ये एक जना मवहिा सवहत िैविक समानताका साथै समाजजक रुपमा
समािेशीकरण कायम गनुा पनेछ ।
१३.

उपभोक्ता समूहको दताा : (१) दफा १३ बमोजजम गदठत उपभोक्ता समूहको दतााका
िालग यस नगरपालिकाको िन तथा िातािरण शाखाको सुझाि र िनसम्बन्धी प्रचलित
सं घीय कानून बमोजजमको ढााँचामा लनधााररत विधान सवहत प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी
कायाािय समक्ष लनिेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस, लनिेदन र विधान प्राप्त भएमा प्रदे श

सरकारको सम्बजन्धत िन अलधकृतिे आिश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो उपभोक्ता समूहिाई
दताा गरी लनधााररत ढााँचामा दताा प्रमाण–पत्र प्रदान गनुा पनेछ ।
(३)

उपभोक्ता

समूह

गठन

र

विधान

तजुम
ा ा

र

दतााका

िममा

प्रदे श

सरकारको

िनसम्बन्धी कायााियिे यस नगरपालिकासाँग समन्िय गरी छिफि गनुप
ा नेछ र
उपभोक्ता

समूहको

गठन, विधान

उपभोक्ता

समूह

दतााका

िालग

यस

नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियिे आिश्यक सहयोग उपिब्ध
गराउन सक्नेछ ।
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(४) उपभोक्ता समूहको विधानमा समािेश गनुप
ा ने विषय र उपभोक्ता समूहिाई
प्रदान गररने प्रमाणपत्रको ढााँचाहरु िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानूनमा उल्िेख भए
बमोजजम हुनेछ ।

(५) दफा (१३) र यस दफामा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन िनसम्बन्धी

प्रचलित कानून बमोजजम दताा भइसकेका उपभोक्ता समूहहरु पूनः दताा हुन ु पने छै न ।
१४.

उपभोक्ता समूह सं गदठत सं स्था हुने : (१) दफा १३ बमोजजम दताा भएको उपभोक्ता

समूह अविजच्छन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत, सं गदठत र सामुदावयक प्रकृलतको
समाजजक सं स्था हुनेछ ।

(२) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

३) उपभोक्ता समूहिे व्यजक्त सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप्त गना, उपभोग गना,
बेच लबखन गना िा अन्य वकलसमिे बन्दोिस्त गना सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहिे व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गना र सो
उपर पलन सोही नामबाट नालिस उजुर िाग्न सक्नेछ ।
१५.

उपभोक्ता समूहको कोष : (१) उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र उक्त
कोषमा दे हायका रकमहरु जम्मा गररनेछ :

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

(ख) कुनै व्यजक्त िा सं स्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहायता िा दान दातव्यको रकम,
(ग) िन पैदािारको लबिी लबतरणबाट प्राप्त रकम,
(घ) दण्ड जररिानाबाट प्राप्त रकम,

(ङ) प्रचलित कानून बमोजजम अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) साधारण सभाबाट स्िीकृत िावषाक कायािमका िालग उपभोक्ता समूहको
तफाबाट गररने खचा उपदफा (१) बमोजजमको कोषबाट व्यहोररने छ ।
(३) उपभोक्ता समूहिे कोषको सञ्चािनका िालग यस नगरपालिकािे समय
समयमा ददएको राय सुझाििाई समेत मध्यनजर गरी समूहिे कोष पररचािन मागादशान
तजुम
ा ा गनुप
ा नेछ ।
१६.

उपभोक्ता समूहको वििरण र प्रगलत प्रलतिेदन पेश गनुप
ा ने : (१) प्रदे श सरकारको
िनसम्बन्धी कायााियिे यस नगरपालिका अन्तगात पने सबै िन उपभोक्ता समूहको दताा
वििरण सवहतको प्रमाणपत्र, स्िीकृत विधान, िन हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र र िन

व्यिस्थापन कायायोजनाको प्रलतलिवप यस नगरपालिकािाई यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे
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एक मवहना लभत्रमा उपिब्ध गराउनु पनेछ र यस नगरपालिकािे सोको अद्यािलधक
अलभिेख कायम गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम यस नगरपालिकामा अलभिेख अद्यािलधक भएका
उपभोक्ता समूहिाई स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(४) (ङ)
बमोजजम यस नगरपालिकािे यस ऐन बमोजजम लनयमन, सहजीकरण र अनुगमन गना
सक्नेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहको विधानमा लनधााररत प्रविया बमोजजम उपभोक्ता समूहिे
प्रत्येक िषा साधारण सभाको आयोजना गरी आफ्नो िावषाक कायािम र िेखा परीक्षण
प्रलतिेदन पाररत गरी सोको वििरण यस नगरपालिकामा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहिे प्रत्येक िषा आलथाक िषा समाप्त भएको तीन मवहनालभत्र
सामुदावयक िनमा गररएका वियाकिाप, उपिब्धी र ितामान अिस्थाको
वििरण सवहतको िावषाक प्रलतिेदन प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियमा पेश
गरी सोको एकप्रलत यस नगरपालिका समक्ष पलन पेश गनुा पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त िावषाक प्रलतिेदनको आधारमा यस नगरपालिका
र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे सम्िजन्धत उपभोक्ता समूहिाई आिश्यक
सुझाि ददन सक्नेछन् ।
(६)

यस

नगरपालिकािे

उपभोक्ता

समूहको

आिश्यकता

र

कायासम्पादन

प्रगलतका आधारमा िनसम्बन्धी विलभन्न कायािमहरु सञ्चािनका िालग अनुदान तथा
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
पररच्छे द – ४
सामुदावयक िन व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था
१७.

सामुदावयक िन हस्तान्तण : (१) यस नगरपालिकामा सामुदावयक िनको रुपमा
हस्तान्तरण गना बााँकी रहे मा िन क्षेत्रहरु पवहचान गरी सामुदावयक िनको रुपमा
हस्तान्तरण गना प्राथलमकता ददइनेछ ।
(२) दफा १३ बमोजजम दताा भएको उपभोक्ता समूहको चाहना र आिश्यकताको
आधारमा सामुदावयक िन व्यिस्थापनिाई ददगो र प्रभािकारी बनाउने गरी सामुदावयक
िनको कायायोजना तयार िा सं शोधन तथा पररमाजान गनाका िालग यस नगरपालिका र
प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियिे आिश्यक प्राविलधक तथा अन्य सहयोग
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(३) उपभोक्ता समूहिे िन व्यिस्थापन कायायोजना तयार िा सं शोधन गदाा उक्त
कायायोजना यस नगरपालिकाको िन तथा िातािरण शाखामा पेश गरी प्राप्त सुझाि तथा
परामशाका आधारमा िन व्यिस्थापन कायायोजना तजुम
ा ा िा आिश्यकता अनुसार सं शोधन
गनुा पनेछ ।
(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका िालग िन व्यिस्थापन कायायोजना प्राप्त भएको
लमलतिे बढीमा ७ ददन लभत्रमा िन तथा िातािरण शाखािे आिश्यक सुझाि ददनु पनेछ
र उक्त समयलभत्र कुनै सुझाि नददएमा सोही कुरा जनाई िन व्यिस्थापन कायायोजना
स्िीकृतीका िालग प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायाािय समक्ष पेश गनुप
ा नेछ ।

(५) उपभोक्ता समूहिे दफा (२) र (३) बमोजजम तजुम
ा ा गरे को कायायोजना
बमोजजम सामुदावयक िनको विकास, सं रक्षण, उपयोग एिं व्यिस्थापन र िन पैदािारको
स्ितन्त्र रुपमा मूल्य लनधाारण गरी लबिी वितरण समेत गना पाउने गरी यस

नगरपालिकामा रहेको राविय िनको कुनै भाग सामुदावयक िनको रुपमा व्यिस्थापन गना
चाहे मा िन व्यिस्थापन कायायोजना र यस नगरनगरपालिकाको िन तथा िातािरण
शाखाको सुझाि तथा परामशा सवहत प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियमा लनिेदन
ददनु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम पेश भएको िन व्यिस्थापन कायायोजना प्रदे श

सरकारको सम्बजन्धत िन अलधकृतिे अध्ययन पिात् स्िीकृत गरी उपभोक्ता समूहिाई

सामुदावयक िन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी यस
नगरपालिकािाई गराउनु पनेछ ।
(७) सामुदावयक िनको कायायोजना प्रत्येक पटक सामान्यतयाः दश िषाका िालग
तजुम
ा ा गना सवकने छ र यस नगरपालिकाको िन तथा िातािरण शाखाबाट प्राप्त सुझाि
तथा परामशा बमोजजम आिश्यकता अनुसार समय समयमा सं शोधन तथा पररमाजान गना
सवकने छ ।
(८) उपदफा (७) बमोजजम उपभोक्ता समूहिे िन व्यिस्थापन कायायोजनामा

गरे को सं शोधनिे िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर पने दे जखएमा प्रदे श सरकारको

सम्बजन्धत िन अलधकृतिे सं शोलधत कायायोजना प्राप्त भएको लमलतिे तीस ददनलभत्र
उपभोक्ता समूहिाई त्यस्तो सं शोलधत कायायोजना िागू नगना लनदे शन ददई सोको
जानकारी यस नगरपालिकामा समेत ददनु पनेछ

।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन िनसम्बन्धी प्रचलित

कानून बमोजजम एक पटक हस्तान्तरण भएको िन पूनःहस्तान्तरण गनुप
ा ने छै न ।
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१८.

सामुदावयक िनमा विपन्न िगाका िालग कबुलियती िन ददन सवकने : (१) सामुदावयक
िन उपभोक्ता समूहिे आफ्नो समूहलभत्र पवहचान गरे का गररिीको रे खामुनी रहे का विपन्न
घरधुरीहरुिाई सामुवहक िा एकि रुपमा िन पैदािारमा आधाररत आय आजानका
कायािम गनाका िालग आफ्नो सामुदावयक िनको कुनै भाग बढीमा पन्र िषाका िालग
सम्झौता गरी उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम कबुलियती िनको रुपमा िन क्षेत्र उपिब्ध गराउने

सम्बन्धी व्यिस्थाहरु स्िीकृत िन व्यिस्थापन कायायोजना र उपभोक्ता समूहको
कायासलमलत एिं कबुलियती िन लिन चाहने विपन्न समूह तथा पररिार बीच हुने
१९.

सम्झौतामा उल्िेख गरे बमोजजम हुनेछ ।

िन पैदािारको मूल्य लनधाारण : (१) उपभोक्ता समूहिे आफ्नो स्िीकृत िन व्यिस्थापन
कायायोजना बमोजजम िन व्यिस्थापन गदाा प्राप्त भएका िन पैदािारको साधारण सभाको
लनणाय बमोजजम स्ितन्त्र रुपमा मूल्य लनधाारण गरी वििी वितरण गना सक्नेछन् ।

तर उपभोक्ता समूहिे आफ्नो िन पैदािार समूह बावहर व्यिसावयक प्रयोजनका

िालग वििी गने भएमा उक्त िन पैदािारको मूल्य लनधाारण गदाा िनसम्बन्धी प्रचलित
सं घीय कानूनमा लनधााररत मूल्य दरमा नघट्ने गरी न्यूनतम् मूल्य कायम गनुप
ा नेछ ।
(२) उपभोक्ता समूहिे उपदफा (१) बमोजजम लनधाारण गरे को िन पैदािारको
मूल्य दरको वििरण यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियमा
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहिे िन पैदािारको मूल्य लनधाारणका सम्बन्धमा गरे को लनणाय
िा िन पैदािारको मूल्यका बारे मा यस नगरपालिकािे उपभोक्ता समूहिाई आिश्यक
सुझाि ददन सक्नेछ ।
२०.

सामुदावयक िनको काठ सं किन र वििी वितरण : (१) सामुदावयक िनबाट व्यापाररक
प्रयोजनका िालग वििी वितरण गररने काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार,
श्रलमकहरुको पाररश्रलमक र सुरक्षा, घाटगद्दी, बोिपत्र आब्हान, वििी, टााँचाको प्रयोग र
छोडपुजी सम्बन्धी प्राविलधक मापदण्डहरु िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम
हुनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमका कायाहरु गदाा यस नगरपालिका िा प्रदे श

सरकारको िन सम्बन्धी कायाािय िा उपभोक्ता समूहको आफ्नै प्राविलधक कमाचारीको
सहयोगका आधारमा उपभोक्ता समूहिे स्थानीय पररिेश अनुसार आिश्यक कायाविलध िा
प्रवियाहरु अििम्बन गना सक्नेछन् ।
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२१.

िन पैदािार वििी वितरणको िावषाक योजना जानकारी गराउने : उपभोक्ता समूहिे िन
पैदािार लबिी तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो िावषाक कायायोजना बनाई नगरपालिकाबाट
स्िीकृत गराउनु पनेछ ।

२२.

िन पैदािार वििी शुल्क: दफा २१ बमोजजम सामुदावयक बन उपभोक्ता सलमलतिे बन
पैदािरको लबवि िाफत प्राप्त हुने रकम समूहको खातामा जम्मा भएको लमलतिे १५ ददन
भीत्र सोको १० प्रलतसत रकम यस नगरपालिकाको सं जचत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ ।

२३.

समुदावयक िनबाट प्राप्त िाभको सदुपयोग : (१) सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहिे िन

पैदािार वििी वितरण गरी प्राप्त गरे को रकम मध्ये दफा २२ बमोजजम कुि प्राप्त
रकमको १० प्रलतसत नगरपालिकािाई बुझाई बााँकी हुन आएको रकमको कजम्तमा
पजच्चस प्रलतशत रकम सामुदावयक िनको ददगो व्यिस्थापनमा खचा गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम खचा गरी बााँकी रहे को रकम मध्येबाट कजम्तमा

पचास प्रलतशत रकम यस नगरपालिकासाँग समन्िय गरी गररिी न्यूनीकरण, िन उद्यमको
विकास र मवहिाको आयआजान एिं सशक्तीकरणसम्बन्धी कायािमका िालग खचा गनुा
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका िालग उपभोक्ता समूहिे आफ्नो साधारण
सभामा पेश गनाका िालग तजुम
ा ा गरे को िावषाक कायािमको वििरण साधारण सभा

ु न्दा कजम्तमा ७ ददन अगाडी यस नगरपालिकामा उपिब्ध गराउनु पनेछ र यस
हुनभ
नगरपालिकािे उक्त कायािममा कुनै सुधार गनुप
ा ने दे खेमा सम्बजन्धत िडा कायाािय
माफात उपभोक्ता समूहको िावषाक कायािममा सुधारका िालग सुझाि ददन सक्नेछ ।

ु
(४) उपभोक्ता समूह र यस नगरपालिकािे सं यक्त
रुपमा सामुदावयक िन

व्यिस्थापन, िन उद्यम विकास र मवहिा सशक्तीकरणका कायािम सञ्चािन गने गरी
योजना बनाउन सवकनेछ ।
(५) स्थानीय समुदायमा गनुप
ा ने सामुदावयक विकासका कायाहरु गदाा उपभोक्ता
समूह र यस नगरपालिका बीच सहकाया गरी सामुदावयक विकासका कायाहरु गना
सवकनेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजजम खचागरी बााँकी रहे को रकम सामुदावयक विकासका
कायािम, उपभोक्ता समूहको वहत हुने अन्य काया र उपभोक्ता समूहको प्रशासलनक
कायामा खचा गना सवकने छ ।
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तर प्रशासलनक कायाका िालग उपभोक्ता समूहको िावषाक आम्दानीको बढीमा २५
प्रलतशत रकम मात्र खचा गना सवकनेछ र सो भन्दा बढी रकम प्रशासलनक कायाका िालग
खचा गनुप
ा ने भएमा उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमलत लिनु पनेछ ।
२४.

िन व्यिस्थापन कायायोजना विपररत काम गनेिाई हुने सजाय: (१) सामुदावयक िनमा
कुनै उपभोक्तािे कायायोजना विपरीत हुने कुनै काम गरे मा लनजिाई सम्बजन्धत उपभोक्ता

समूहिे जररबाना गना सक्नेछ र त्यस्तो कामबाट कुनै हालन नोक्सानी भएकोमा लबगो
बराबरको रकम क्षलतपूलताको रुपमा असुि उपर गना सक्नेछ ।
(२) सामुदावयक िनको कायायोजना विपररतको काया गने व्यजक्तिाई उपभोक्ता
समूह आफैिे कारिाही गना नसकेमा लनजिाई कारिाही गनाका िालग उपभोक्ता समूहिे

नगरपालिकामा रहेको न्यावयक सलमलत िा प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायाािय समक्ष
लनिेदन गना सक्नेछ ।

(३) उपभोक्ता समूहका सदस्य भन्दा बावहरको कुनै व्यजक्तिे सामुदावयक िनमा

हानी नोक्सानी गरे मा लनजिाई राविय िनमा गरे को कसुर बमोजजमको सजाय गनाका
िालग उपभोक्ता समूहिे प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायाािय समक्ष लनिेदन गना
सक्नेछ र लनजिाई िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजमको सजाय हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजम न्यावयक सलमलत र प्रदे श सरकारको िन

सम्बन्धी कायाािय समक्ष लनिेदन परे मा कसुरको प्रकृलत अनुसार न्यावयक सलमलत र प्रदे श
सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे आ–आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र पने विषयमा छानविन
गरी प्रचलित कानून बमोजजमको जररिाना िा दण्ड सजाय गना सक्नेछ ।
२५.

सामुदावयक िनको वििाद व्यिस्थापन: (१) सामुदावयक िनका विषयमा लसजाना हुने
वििाद समाधानका िालग यस नगरपालिकािे सहजीकण गना सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग यस नगरपालिकाको समन्ियमा यस
नगरपालिका सवहत, प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायाािय, सामुदावयक िन उपभोक्ता
महासं घ नेपाि र सरोकारिािाहरुको प्रलतलनलधत्ि हुनेगरी वििाद समाधान सं यन्त्र स्थापना
गना सवकनेछ ।

पररच्छे द – ५

कबुलियती िन, धालमाक तथा सांस्कृलतक िनसम्बन्धी व्यिस्था
२६.

कबुलियती िन हस्तान्तरण गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकाको विलभन्न िडा
कायााियहरुिे गररबीको रे खामुलनका पररिार भनी पवहचान गरे का पररिारको समूहिाई
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गररबी न्यूनीकरणका िालग कबुलियती िन हस्तान्तरण गना प्रदे श सरकारको िन
सम्बन्धी कायाािय समक्ष लसफाररस गना सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररसका आधारमा प्रदे श सरकारको िन
सम्बन्धी कायााियिे गररिीको रे खामुनीका पररिारको कबुलिती िन उपभोक्ता समूह
गठन गना र कबुलियती िनको कायायोजना बनाई िनको सं रक्षण र विकास हुने गरी
आय आजान हुने कायािम सञ्चािनका िालग उक्त समूहिाई कबुलियती िनको रुपमा
िनक्षेत्र उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे उपदफा (२) बमोजजमको
कबुलियती िनको वििरण यस नगरपालिकामा उपिब्ध गराउनु पनेछ र सोही आधारमा
यस नगरपालिकािे कबुलियती िन उपभोक्ता समूहिाई आिश्यक सहयोग उपिब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(४) कबुलिती िन उपभोक्ता समूहसम्बन्धी अन्य व्यिस्था िनसम्बन्धी प्रचलित
सं घीय तथा प्रदे श कानून र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोजजम हुनेछ ।
२७.

धालमाक तथा सांस्कृलतक महत्िका िनहरुको सं रक्षण: (१) यस नगरपालिकामा धालमाक

तथा सांस्कृलतक महत्िका िनहरु रहे मा सोको सं रक्षण र सदुपयोगका िालग धालमाक तथा
सांस्कृलतक िन उपभोक्ता समूह गठन गना सवकनेछ ।

(२) धालमाक तथा सांस्कृलतक िन उपभोक्ता समूह गठन र दताा गदाा दफा १३
र १४ बमोजजमको प्रविया अििम्बन गनुा पनेछ ।
(३) सम्बजन्धत धालमाक तथा सांस्कृलतक समुदायिे आफ्नो धमा सं स्कृलतसाँग

सम्बजन्धत िन सं रक्षण गना चाहे मा त्यस्तो िन सोही धालमाक तथा सांस्कृलतक समूह िा
समुदायिाई हस्तान्तरण गनुप
ा नेछ ।

(४) धालमाक तथा सांस्कृलतक िनको व्यिस्थापन कायायोजना तजुम
ा ाका िालग यस

नगरपालिकाको सम्बजन्धत िडा कायााियसाँगको समन्ियमा प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी
कायााियिे प्राविलधक र अन्य आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
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(५) धालमाक िनमा विकास आयोजना सञ्चािन गदाा कावटएका रुखहरु यस

नगरपालिकामा कायापालिकाको समन्िय र सहमलतमा सम्बजन्धत धालमाक तथा सांस्कृलतक
समूहिे वििी वितरण गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – ६
िनमा आधाररत उद्यम विकास, पयाापयाटन र िातािरणीय से िासम्बन्धी व्यिस्था
२८.

िन उद्यमको विकास गना सक्ने: (१) यस .नगरपालिकामा रहे का िन उपभोक्ता समूहिे
उद्योग र िातािरणसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजजमका मापदण्डहरुको पािना गरी िन
पैदािारमा आधाररत िन उद्यमको स्थापना र विकास गना सक्नेछन् ।
(२) यस नगरपालिकामा रहे का विलभन्न िन पैदािारमा आधाररत उद्योगहरुिे
सामुदावयक िन, लनजी िन र अन्य विलभन्न वकलसमका िनबाट प्रचलित कानूनको
पररपािना गरी कच्चा पदाथा प्राप्त गना सक्नेछन् ।
(३) सािाजलनक–लनजी–सामुदावयक साझेदारीमा पलन िन उद्यम स्थापना र
सञ्चािन गना सवकने छ र यसका िालग यस ऐन र िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून
विपररत नहुने गरी उपभोक्ता समूहिे यस नगरपालिका, विलभन्न सं घ सं स्था िा लनजी
क्षेत्रसाँग सम्झौता गना सक्नेछन् ।

(४) उपभोक्ता समूहिे अन्य पक्षसाँग साझेदारी गरी िन उद्यम सञ्चािन गदाा

उपभोक्ता समूहहरुको कजम्तमा एकाउन्न प्रलतशत शेयर तथा िगानी भएको हुन ु पनेछ ।

(५) सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहिे िन उद्यमका िालग िन पैदािारमा
आधाररत सहकारी सं स्था स्थापना गना चाहे मा यस नगरपालिकािे आिश्यक सहयोग
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका िालग िन उद्यम बन्नािे िघु उद्यम, घरे ि ु उद्योग

र िन सहरकारी सं स्थािाई जनाउनेछ ।
२९.

पयाापयाटन कायािम सञ्चािन गना सक्ने: (१) उपभोक्ता समूहिे िन व्यिस्थापन
कायायोजनामा आिश्यक व्यिस्था गरी आप्:नो िनमा आधाररत पयाापयाटन कायािम
सञ्चािन गना सक्नेछन् ।
(२)

िन

क्षेत्रमा

पयाापयाटन

कायािम

सञ्चािन

गदाा

िन

व्यिस्थापन

कायायोजनामा लनददाि गररएको क्षेत्रभन्दा बढी िन क्षेत्र प्रयोग गना पाइने छै न ।
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(३) िन उपभोक्ता समूहको पयाापयाटन योजना र कायािम तजुम
ा ा तथा
कायाान्ियनका िालग यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे
आिश्यक प्राविलधक, आलथाक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) िनमा आधाररत पयाापयाटनका िालग उपभोक्ता समूहिे यस नगरपालिका िा

विलभन्न सं घ सं स्था िा लनजी क्षेत्रसाँग सहकाया गना सक्नेछ

र उपभोक्ता समूहिे यसरी

अन्य पक्षसाँग साझेदारी गरी पयाापयाटन काया सञ्चािन गदाा उपभोक्ता समूहहरुको
कजम्तमा एकाउन्न प्रलतशत शेयर तथा िगानी भएको हुन ु पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजजम सहकाया गदाा यस ऐन र िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय
कानून विपररत नुहने गरी आपसी सम्झौता गरी पयापयाटन कायािम सञ्चािन गना
सवकनेछ ।

(६) सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहिे सञ्चािन गरे को कुनै पयाापयाटन क्षेत्रमा

स्िदे शी िा विदे शी व्यजक्त र यातायातका साधन प्रिेश गदाा साधारण सभाको लनणाय
बमोजजमको प्रिेश शुल्क सं किन गना सक्नेछ ।

तर उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुसाँग यस्तो प्रिेश शुल्क लिन पाइने छै न ।
(७) सामुदावयक िनमा सञ्चालित पयाापयाटन कायािमबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये

कम्तीमा पजच्चस प्रलतशत रकम पयाापयाटन प्रिर्द्ान र कजम्तमा पचास प्रलतशत रकम
मवहिा र विपन्न िगाका िालग आय आजानका वियाकिापहरु सञ्चािन गना अनुदानको
रुपमा उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
३०.

सामुदावयक जचलडयाखाना, िन्यजन्तु उद्दार केन्द्र र िन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन्: (१)
सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहिे आफै िा अन्य विलभन्न पक्षसाँगको सहकायामा
सामुदावयक जचलडयाखाना, िन्यजन्तु उद्दार केन्द्र र िन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन्सम्बन्धी

योजना तजुम
ा ा गरी सामुदावयक जचलडयाखाना िा िन्यजन्तु उद्दार केन्द्र स्थापना तथा
सञ्चािन र िन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन् सम्बन्धी कायाहरु गना सक्नेछन् ।

(२) िन्यजन्तु पािन तथा प्रजनन् पिात गररने वििी वितरणका िालग प्रदान
गररने इजाजत सम्बन्धी मापदण्डहरु प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम हुनेछ ।

(३) सामुदावयक जचलडयाखाना िा िन्यजन्तु उद्दार केन्द्र र िन्यजन्तु पािन तथा

प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुम
ा ा र कायाान्ियन गना चाहने उपभोक्ता समूहिाई यस
नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे आिश्यक प्राविलधक र अन्य
सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
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३१.

सामुदावयक घरिास (होम स्टे ): (१) पयाापयाटन प्रिर्द्ान गनेगरी होम स्टे सञ्चािन गना
चाहने उपभोक्ता समूह िा स्थानीय समुदायिे यस नगरपालिकामा सामुदावयक होम स्टे
दताा गरी सञ्चािन गना सक्नेछन् ।
(२) सामुदावयक होम स्टे सञ्चािनसम्बन्धी कायाविलधहरुको पािना गरी सञ्चालित

सामुदावयक होम स्टे िाई स्िीकृत योजना अनुसार यस नगरपालिकाबाट आिश्यक अनुदान
उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।
३२.

जिाधार सं रक्षण : (१) यस नगरपालिकािे आफनो क्षेत्रमा रहे का जिाधारहरुको
पवहचान गरी नक्शासवहतको वििरण राख्नु पनेछ ।
(२) यस नगरपालिकामा रहे का जिाधारहरुको सामुदावयक िन उपभोक्ता
समूहका माध्यमबाट सं रक्षणसम्बन्धी कायाहरु गररने छ ।
(३) जिाधार क्षेत्रको सं रक्षण गने उपभोक्ता समूहिाई योजना र कायािम तजुम
ा ा
तथा कायाान्ियनका िालग यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे
आिश्यक प्राविलधक तथा आलथाक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) जिाधार क्षेत्रको सं रक्षणका माध्यमबाट जिस्रोत िगायतको सं रक्षणमा
उपभोक्ता समूहिे पुयााएको योगदान िापत जिस्रोत िगायतका स्रोत उपभोग गने विलभन्न
लनकाय, सं घ सं स्था, उद्योग िगायतका पक्षहरुिे जिाधार क्षेत्र सं रक्षण गने उपभोक्ता
समूहिाई विलभन्न अनुदान तथा अन्य उत्प्रेरणाका स्रोतहरु उपिब्ध गराउन सक्नेछन् ।
(५) उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग जिाधार सं रक्षण गने उपभोक्ता समूह र
जिाधार सं रक्षणबाट फाईदा पाउने पक्षका बीच आिश्यक सम्झौता गना सवकनेछ ।

३३.

जैविक मागाको व्यिस्थापन: (१) यस नगरपालिकामा िन्यजन्तु र चाराच ुरुिीहरुको
आित जाित गने जैविक मागाको रुपमा रहे का िन क्षेत्रहरुको सं रक्षण, व्यिस्थापन र
सदुपयोग सामुदावयक िनका माध्यमबाट गररनेछ ।
(२) जैविक मागाका सामुदावयक िन र िन्यजन्तुको सं रक्षणका िालग उपभोक्ता
समूहिाई यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे प्राविलधक तथा
आलथाक र अन्य आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) जैविक मागामा पने िन क्षेत्रमा आजश्रत समुदायिाई जैविक मागाको िन
पैदािार उपयोग गनाबाट बजञ्चत गररने छै न ।
(४) जैविक मागामा िन्यजन्तुको प्रभािबाट सुरजक्षत रहनका िालग उपभोक्ता
समूह र यस नगरपालिकािे सचेतना अलभिृवर्द् र सुरक्षात्मक उपायहरु अििम्बन गना
गराउन सक्नेछ ।
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३४.

मानि–िन्यजन्तु द्वन्द्व व्यिस्थापन र राहत वितरण : (१) यस नगरपालिका र प्रदे श
सरकरको िनसम्बन्धी कायााियका साथै सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूहिे िन्यजन्तुबाट
हुने जनधनको क्षलत कम हुने कायािमहरु सञ्चािन गनुा पनेछ ।

(२) िन्यजन्तुबाट कसैको धनजनको क्षलत भएमा त्यस्तो क्षलत िापत वपलडतिाई

नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारिे उपिब्ध गराउने राहतका अलतररक्त यस नगरपालिका
र िन उपभोक्ता समूहिे थप राहत प्रदान गना सक्नेछ ।
(३) यस नगरपालिकािे िन्यजन्तुबाट प्रभावित व्यजक्त तथा पररिारिाई राहत
प्रदान गना र मानि–िन्यजन्तु द्वन्द्व व्यिस्थापनका कायािमहरु सञ्चािनका िालग एक
कोषको स्थापना र सञ्चािन गना सक्नेछ ।
(४) मानि िन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यजक्तहरुको जीउधनको सुरक्षाका िालग
जीिन बीमा तथा लनजीिन बीमा गनाका िालग यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको
िनसम्बन्धी कायााियिे आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) िन्यजन्तुिाई िन क्षेत्रमा नै बसोिास गने अिस्था लसजाना गनाका िालग

सामुदावयक िन िगायतका जैविक मागामा पानी पोखरी लनमााण, जंगिी फिफूिका
विरुिा सं रक्षण, घााँसै क्षेत्रहरुको सं रक्षण जस्ता कायाहरु गनुप
ा नेछ ।

(६) नेपाि सरकारिे कृवष तथा घरपािुिा जनािारका िालग हालनकारक

िन्यजन्तु भनी घोषणा गरे का िन्यजन्तुहरु घर गोठ तथा खेतबारीमा आई जनधनको
क्षलत गने अिस्था दे जखएमा त्यस्ता िन्यजन्तुहरुिाई धपाउन पाइनेछ ।
३५.

लसमसार क्षेत्रको सं रक्षण र व्यिस्थापन : (१) यस नगरपालिकाको िन क्षेत्रमा रहे का
लसमसारको सं रक्षण र सदुपयोग सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट गररने छ
।
(२) िन क्षेत्र भन्दा बावहर रहे का लसमसारहरुको सं रक्षण र सदुपयोगका िालग
लसमसार उपभोक्ता समूह िा जि उपभोक्ता सं स्था गठन गना सवकनेछ ।
(३) लसमसार उपभोक्ता समूह गठन र दताा गदाा सामुदावयक िन उपभोक्ता समूह
गठन र दताा गने प्रविया अििम्बन गना सवकनेछ ।
(४)

लसमसार

व्यिस्थापन

योजना

तजुम
ा ाका

िालग

यस

नगरपालिकाको

कायापालिकामा छिफि गरी प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे प्राविलधक,
आलथाक र अन्य आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
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(५)

उपभोक्ता

समूहिे

व्यिस्थापन

गदै

आएका

लसमसार

क्षेत्रका

माछा

िगायतका जिचरको संरक्षण र वििी वितरणका िालग उपभोक्ता समूहिे आफै
आिश्यक व्यिस्था गना सक्नेछ ।
३६.

सािाजलनक जग्गामा िन विकास सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस नगरपालिकािे िनसम्बन्धी
प्रचलित सं घीय कानून बमोजजमको प्रविया अििम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रलभत्र पवहचान

भएका सािाजलनक जग्गामा करार सम्झौता बमोजजमका शताको आधारमा कुनै व्यजक्त,
सं घ सं स्था िा सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहको माध्यमबाट िनको विकास, सं रक्षण,
व्यिस्थापन गना सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कामका िालग यस नगरपालिका र प्रदे श
सरकारको िनसम्बन्धी कायााियिे उपभोक्ता समूहिाई आिश्यक प्राविलधक तथा अन्य
सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र भीत्रको सािाजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहे का
काठ दाउरा जराजुरी दहत्तर बहत्तर आददको लबवि गना सक्नेछ ।
(४) सडक र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र

चौतारा िा यस्तै प्रकृलतका अन्य ठाउाँमा िगाइएका रुखहरुिे मानिीय जोजखम लसजाना

गने भएमा िा अन्य कुनै कारणिे काट्न िा हटाउन पने भएमा यस नगरपालिकािे
सडक र िनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु
काट्न िा हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोजजमका काठ वििी वितरणबाट प्राप्त रकम यस
नगरपालिकाको सजञ्चत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ ।
३७.

सहरी िनको विकास र व्यिस्थापन : (१) यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सहरी
क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका सािाजलनक सडक तथा पाका जस्ता स्थानमा सामुदावयक िन
उपभोक्ता समूहसाँगको सहकायामा सहरी िनको विकास तथा व्यिस्थापन गना सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थापना हुने सहरी िनको विकासको िालग यस

नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियिे आिश्यक आलथाक तथा
प्राविलधक सहयोग उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम स्थापना हुने सहरी िनको िन पैदािार यस

नगरपालिकासाँगको समन्ियमा सम्बजन्धत उपभोक्ता समूहिे विलभन्न प्रयोजनका िालग
प्रयोग गना सक्नेछ ।
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(४) सहरी िनको व्यिस्थापनबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँडका बारे मा यस

नगरपालिका र उपभोक्ता समूहका बीचमा कुनै सम्झौता िा सहमती गररएमा सोही
बमोजजम िाभको बााँडफााँड गनुप
ा नेछ ।
३८.

उद्यान घोषणा गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकािे सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूहसाँगको
समन्ियमा िन क्षेत्रको कुनै उपयुक्त भागिाई िन उद्यान तथा प्राणी उद्यान घोषणा गरी
िन उपभोक्ता समूह माफात उद्यान लनमााण र सञ्चािन गना सक्नेछ ।
(२) सामुदावयक िन क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चािन गररने िन उद्यान तथा प्राणी
उद्यान सम्बजन्धत उपभोक्ता समूह माफात सञ्चािन गनुप
ा नेछ ।

३९.

िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन: (१) िन क्षेत्रबाट हुने कािान सजञ्चलत तथा उत्सजान

न्यूनीकरण बाहे कका जिस्रोत सं रक्षण, जैविक विविधता सरक्षण र पयाापयाटनको विकास
िगायतका िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन गना चाहने िन उपभोक्ता समूह िगायतका
स्थानीय समुदायिे आफ्नो िन व्यिस्थापन योजना िा विशेष कायायोजनामा व्यिस्था गरी
िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन र सदुपयोग गना सक्नेछन् ।
(२) िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन गरी उक्त सेिा वििी गना चाहने उपभोक्ता
समूह िा स्थानीय समुदाय र िातािरणीय से िा उपयोग गना चाहने पक्षका बीचमा
सम्झौता गरी िातािरणीय सेिाको खररद वििी गना सवकने छ ।
(३) िातािरणीय सेिाको आदान प्रदान तथा खररद वििीबाट प्राप्त िाभको

बााँडफाडाँ र सदुपयोगसम्बन्धी विषयहरु िातािरणीय सेिाको व्यिस्थापन योजना र आपसी
४०.

सम्झौतामा उल्िेख गररए बमोजजम हुनेछ ।

जििायु पररितान न्यू नीकरण र अनुकूिन योजना: (१) यस नगरपालिकामा जििायु
पररितानका कारण परे को प्रभाि न्यूनीकरणका िालग स्थानीय स्तरका जििायु अनुकूिन
योजना तजुम
ा ा गरी उपभोक्ता समूह िा प्रभावित स्थानीय समुदाय माफात उक्त
योजनाहरुको कायाान्ियन गना सवकनेछ ।

(२) उपभोक्ता समूहिे समुदायमा आधाररत जििायु अनुकूिन योजना तजुम
ा ा गना

चाहे मा त्यस्ता योजना तजुम
ा ा र सोको कायाान्ियनका िालग यस नगरपालिकािे आिश्यक
सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ र यस कायाका िालग प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी
कायााियिे पलन सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) जििायु पररितान न्यूनीकरणका िालग यस नगरपालिकामा जििायुमैत्री
सं रचनाको लनमााण, यातायातका साधनहरुबाट हुने उत्सजान न्यूनीकरण र िन क्षेत्रको
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विकासका माध्यमबाट कािान उत्सजान न्यूनीकरणका कायािमहरु सञ्चािन गना सवकनेछ
।
(४) आगिागी िगायतका कायाहरुबाट हुने िन विनास तथा िन क्षयीकरण

लनयन्त्रण गरी जििायु पररितान न्यूनीकरणमा योगदान गने िन उपभोक्ता समूहिाई सो

िापत प्राप्त हुने िाभ उपिब्ध गराउन िा पुरस्कृत गनाका िालग यस नगरपालिका र
प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे आिश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुप
ा नेछ ।
४१.

िन डढे िो लनयन्त्रण : (१) कुनै िनमा िन डढे िो िागेमा यस .नगरपालिका, प्रदे श
सरकारको िन सम्बन्धी कायाािय, सुरक्षा लनकाय, सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूह र लनजी
जग्गािािाहरु समेतको पहिमा िन डढे िो लनयन्त्रण गनुा पनेछ ।
(२) यस नगरपालिकािे िन डढे िो लनयन्त्रणका िालग िन उपभोक्ता समूह
माफात सचेतना र क्षमता अलभिृवर्द् तथा डढे िो लनयन्त्रणको प्रविलध तथा सूचना सं यन्त्र
विकास गने र समन्ियका िालग आिश्यक कायाहरु गनुा पनेछ ।

(३) िन डढे िो लनयन्त्रणमा खवटदा कुनै व्यजक्तिाई क्षलत हुन गएमा सोको

मूल्यांकन गरी यस नगरपालिका र सम्बजन्धत उपभोक्ता समूहिे राहत तथा अन्य
आिश्यक सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) िन डढे िोका कारण िा िन डढे िो लनयन्त्रण गना जााँदा कुनै व्याजक्त घाइते

िा मृत्य भएमा त्यस्ता व्यजक्तिे बीमा रकम पाउने गरी यस नगरपालिका र यसको
क्षेत्रलभत्र रहेका सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहहरुको सहकायामा सामुवहक बीमा
कायािम सञ्चािन गना सवकनेछ र यस कायामा सामुदावयक िन उपभोक्ता महासं घ,
नेपाििे समन्िय र सहजीकरण गना सक्नेछ ।

(५) कसै िे िन क्षेत्रमा आगो िगाएमा िा आगो िाग्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा

हुाँदा हुाँदै िापरिाही गरी िनमा आगो िगाएमा िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून
४२.

बमोजजम कारिाही र दण्ड सजाय हुनेछ ।

स्थानीय िातािरण सं रक्षण योजना : (१) यस नगरपालिकािे िातािरण सं रक्षण योजना

तजुम
ा ा र कायाान्िन गदाा सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहसाँग समन्िय र सहकाया गनुा
पनेछ ।
(२) यस नगरपालिकामा रहे को िन क्षेत्र, नदी, खोिानािा, सािाजलनक जग्गा र

अन्य प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा रहे का क्षेत्रहरुमा फोहरमैिा विसजान गना गराउन
पाइने छै न ।
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(३) यस .नगरपालिकामा िातािरण सं रक्षणका कायाहरु गदाा सामुदावयक िनका
माध्यमबाट गनुा पनेछ ।
४३.

िृक्षारोपण कायािम सञ्चािन : (१) यस नगरपालिकािे प्रत्येक िडामा उपभोक्ता समूह
िा िन सहकारी सं स्था िा िन उद्यमको माध्यमबाट कजम्तमा एउटा नसारी स्थापना
गनाका िालग आिश्यक व्यिस्था गरी सोको िालग अनुदान उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थापना गररने नसारीमा रोजगारी प्रदान गदाा
सम्बजन्धत क्षेत्रमा रहेका विपन्न पररिारिाई प्राथलमकता ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम स्थावपत नसारीमा वकसान, लनजी िन तथा िन
उपभोक्ता समूहको माग अनुसारका रै थाने र पाररजस्थलतकीय प्रिाणीमैत्री व्यािसावयक
विरुिाहरुको उत्पादन र वििी वितरण गना प्राथलमकता ददनु पनेछ ।
(४) िन उपभोक्ता समूह, वकसान तथा लनजी िनिािाहरुिाई लनःशुल्क िा
न्यूनतम् शुल्कमा विरुिा उपिब्ध गराई

िन क्षेत्र, नदी वकनार, नदी उकास क्षेत्र, नहर

वकनार, सडक वकनार, सािाजलनक जग्गा, खािी जग्गा, पाखो जग्गा, िन विनास भएको
क्षेत्र र लनजी जग्गामा िृक्षारोपणका िालग यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन
सम्बन्धी कायााियबाट अनुदान उपिब्ध गराउन आिश्यक रकम विलनयोजन गनुप
ा नेछ ।
(५) यस .नगरपालिकामा फैलिएका लमचाहा प्रजाती लनयन्त्रण गरी िा हटाई उक्त
क्षेत्रमा िृक्षारोपण गना चाहने िन उपभोक्ता समूह िा लनजी जग्गािािािाई यस
नगरपालिकािे प्राविलधक तथा आलथाक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
४४.

जडीबुटी खेलत तथा गैरकाष्ठ िन पैदािार प्रिर्द्ान : (१) यस नगरपालिका र प्रदे श
सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे सामुदावयक िन िगायतका िन क्षेत्र र लनजी
जग्गामा सुगजन्धत िनस्पलत, औषधीजन्य जडीबुटी तथा अन्य जडीबुटी खेलत र गैरकाष्ठ
िन पैदािारको पवहचान र प्रिर्द्ानका िालग प्राविलधक, आलथाक र अन्य आिश्यक सहयोग
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) यस नगरपालिकाको क्षेत्रमा उत्पाददत जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ िन पैदािारको
भण्डार, प्रशोधन र बजारीकरणका िालग आिश्यक पूिााधारको विकास गने कायािम
सञ्चािन गना सवकनेछ ।

४५.

कृवष िन प्रिर्द्ान : (१) यस .नगरपालिकामा रहे का सामुदावयक िन िगायतका िन

क्षेत्र, सािाजलनक जग्गा र लनजी िन तथा लनजी जग्गाहरुमा कृवष िन िगाउन चाहनेिाई
यस नगरपालिकािे आलथाक तथा प्राविलधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
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(२) सामुदावयक िनमा कृवष िन कायािम सञ्चािन गदाा िन क्षेत्रको जैविक

विविधता सं रक्षण हुने गरी र एउटै विरुिािे िामो समय उत्पादन ददने प्रकृलतका िनजन्य
तथा कृवषजन्य पैदािारहरु िगाउन प्राथलमकता ददनु पनेछ ।

(३) गररिीको रे खामुनी रहेका पररिारिाई उपिब्ध गराइएको सामुदावयक िनको

क्षेत्रमा कृवष िनका कायाहरु गदाा िषामा एक पटक मात्र खनजोत गनुप
ा ने प्रकृलतका
कृवषजन्य पैदािारहरु िगाउन सवकनेछ ।

४६. िनजन्य बीउको उत्पादन : िन बीउको उत्पादन, वििी वितरण र लनयाातका िालग यस
नगरपालिकामा पाइने िन पैदािारका बीउहरुको उत्पादन र बजारीकरणका िालग योजना
तजुम
ा ा गरी िन उपभोक्ता समूह र लनजी िनिािाहरुिाई आिश्यक सहयोग उपिब्ध
गराउन सवकने छ ।
४७.

िनजन्य खाद्य िस्तु तथा कन्दमूिको सदुपयोग: (१) यस नगरपालिकाको सामुदावयक
िन िगायतका िन क्षेत्रमा िनको है लसयत नविग्रने गरी र िातािरण तथा जैविक
विविधताको सं रक्षण हुने गरी िन क्षेत्रबाट उपिब्ध हुनसक्ने िनजन्य खाद्य िस्तु तथा
कन्दमूि सं किन र वििी वितरण गना सवकनेछ ।

(२) यस नगरपालिकामा विशेष पवहचान तथा महत्ि भएका िनजन्य खाद्य िस्तु
तथा कन्दमूिको ददगो संकिन र सदुपयोग तथा बजारीकरणका िालग विपन्न पररिार र
यस्ता िस्तुको बारे मा परम्परागत ज्ञान भएका पररिारिाई प्राविलधक तथा अन्य आिश्यक
सहयोग उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।
४८.

चरन तथा खका व्यिस्थापन: (१) यस नगरपालिकामा रहे का सामुदावयक िनमा
पशुहरुको

चरीचरन

व्यिस्थापनका

िालग

उपभोक्ता

समूहको

िन

व्यिस्थापन

कायायोजनामा आिश्यक व्यिस्था गरी चरीचरन व्यिस्थापन गनुा सवकनेछ ।
(२) सामुदावयक िन बाहेकका अन्य िन क्षेत्र िा सािाजलनक जग्गामा चरीचरन

व्यिस्थापनका िालग यस नगरपालिकािे गोठािा तथा पशुपािक पररिार िा समूहसाँग
परामशा गरी चरीचरन गराउने िममा पािन गनुप
ा ने लनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(३) खका जग्गा उपयोग गरी चरीचरन र िन पैदािारको उपयोग गदै आएका
स्थानीय िालसन्दाको प्रथाजलनत अभ्यासिाई सम्मान र सं रक्षण गदै यस नगरपालिका र
सम्बजन्धत सामुदावयक िन उपभोक्ता समूहिे खका जग्गाहरुको ददगो व्यिस्थापनका िालग
आिश्यक लनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
४९.

िनसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रिर्द्ान : (१) यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र आददिासी
जनजालत

समुदायिे

परम्परादे जख

अििम्बन
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अभ्यासहरुको प्रिर्द्ानका िालग सामुदावयक िन र अन्य विलभन्न िन व्यिस्थापन
प्रणािीको कायायोजनामा आिश्यक व्यिस्थाहरु समािेश गनुा पनेछ ।
(२) सामुदावयक िन तथा अन्य िन व्यिस्थापन प्रणािीका कायायोजनाहरुमा
उल्िेजखत िनसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्रिर्द्ानका िालग सम्बजन्धत िन उपभोक्ता
समूह र यस नगरपालिकािे आिश्यक स्रोत साधान र सहयोग उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(३) सामुदावयक िन बाहेकका क्षेत्रहरुमा कुनै प्रथाजलनत सं स्थािे िन सं रक्षण

तथा सदुपयोग गदै आएको भएमा उक्त िन क्षेत्र सोही प्रथाजलनत सं स्थािे व्यिस्थापन
गना सक्नेछ ।
५०.

िनसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको सं रक्षण

र प्रिर्द्ान

(१) यस नगरपालिकामा िन

व्यिस्थापन गदाा िन स्रोतमालथको आददिासी जनजालत र स्थानीय समुदाय, दलित र
मवहिाको अलधकार सं रक्षण गनुप
ा नेछ ।

(२) िनसम्बन्धी कुनैपलन कायाहरु गदाा र िन स्रोत पररचािन गदाा आददिासी

जनजालत र स्थानीय समुदायको रै थाने तथा परम्परागत ज्ञानको पूणा रुपमा सम्मान,
सं रक्षण र प्रिर्द्ान गनुप
ा नेछ ।
(३)

िन

व्यिस्थापन गदाा

र िन

स्रोत

पररचािन

गदाा

िनमा

आजश्रत

जीविकोपाजानको अलधकारबाट कसैिाई पलन बजञ्चत गना पाइने छै न ।
(४) यस नगरपालिकामा रहे का आददिासी जनजालत र स्थानीय समुदाय िन तथा

जैविक विविधता र प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण तथा सदुपयोगसाँग सम्बजन्धत परम्परागत
ज्ञानको सं रक्षण र प्रिर्द्ानका िालग यस नगरपालिकािे आिश्यक सहयोग गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – ७
लनजी िनसम्बन्धी व्यिस्था

५१.

लनजी िन दताासम्बन्धी व्यिस्था: (१) लनजी िन दताा गराउन चाहने कुनै व्यजक्त िा
सं स्थािे लनजी िन दतााको िालग प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायााियको लसफाररस
सवहत यस नगरपालिकामा लनिेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै लनिेदन परे मा आिश्यक जााँचबुझ गरी यस

नगरपालिकािे नीजज िन दताा गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम लनजी िन दताा गरे को वििरण सवहतको जानकारी
यस नगरपालिकािे प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिाई गराउनेछ ।
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५२.

लनजी िनको व्यिस्थापन र िन पैदािार पररचािन: (१) लनजी िनको धनीिे लनजी
िनको विकास, सं रक्षण, व्यिस्थापन गना तथा लनजी िनको िन पैदािारको उपयोग गना
िा स्ितन्त्र रुपमा मूल्य लनधाारण गरी लबिी वितरण गना सक्नेछ ।
(२) लनजी िनको धनीको अनुरोधमा उपदफा (१) बमोजजमको कामका िालग
यस नगरपालिका र प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे आिश्यक प्राविलधक तथा
अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) व्यािसावयक प्रयोजनको िालग लनजी िन िा लनजी आिादीमा रहे का िन
पैदािारको सङ्किन तथा ओसारपसार यसै नगपालिकाको क्षेत्रलभत्र गनुा परे मा यस
नगरपालिकाबाट स्िीकृलत लिनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन लनजी िनको िन

पैदािार व्यािसावयक प्रयोजनको िालग यस नगरपालिकाको क्षेत्रबाट अन्य कुनै स्थानीय
तहको क्षेत्रमा िन पैदािारको वििी वितरण र ओसारपसार गनुा परे मा प्रदे श सरकारको
िन सम्बन्धी कायााियबाट स्िीकृलत लिनु पनेछ ।

(५) घरायसी प्रयोजनको िालग यस नगरपालिकाको क्षेत्रबाट यो नगरपालिका

रहे को जजल्िा लभत्रको कुनै स्थानीय तहमा िन पैदािार वििी वितरण तथा ओसारपसार
गनुा परे मा यस नगरपालिकाबाट सङ्किन तथा ओसारपसार गने स्िीकृती लिनु पनेछ ।

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

जजल्िाबाट कुनै अको जजल्िामा घरायसी प्रयोजनका िालग िन पैदािार वििी वितरण

तथा ओसारपसार गनुा परे मा प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियबाट स्िीकृलत लिनु
पनेछ ।

(७) लनजी िनको धनीिाई लनजी िन विकास, कृवष िन तथा जडीबुटी खेती एिं

गैरकाष्ठ िन पैदािार प्रिर्द्ानका िालग यस नगरपालिकाबाट पाररत कायािम तथा योजना
अनुसारका सहयोग, अनुदान तथा सुविधाहरु उपिव्ध गराउन सवकनेछ ।
५३.

लनजी िनमा िन्यजन्तु पािन : (१) कुनै लनजी िनिािािे यस नगरपालिकाको
लसफाररसमा िन तथा िन्यजन्तु सम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून र मापदण्डको अधीनमा
रही आफ्नो लनजी िनमा सं रजक्षत िन्यजन्तु बाहे कका िन्यजन्तु तथा पन्छी समेत पािन
गना सक्नेछ ।

(२) कुनै लनजी िनिािािे उपदफा (१) बमोजजमका कायाहरु गरे को भएमा

सोको जानकारी यस नगरपालिकामा गराउनु पनेछ र उक्त िन्यजन्तु तथा पन्छीमा कुनै
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रोग दे खा परे मा तत्काि प्रदे श सरकारको िनसम्बन्धी कायाािय, पशु विकास कायाािय र
अन्य सम्बजन्धत लनकायको सहयोगमा रोकथाम तथा लनयन्त्रण गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे द – ८
िनसम्बन्धी कसुरको जााँचबुझ सम्बन्धी कायाविलध र दण्ड सजाय
५४.

िनसम्बन्धी कसुरको जााँचबुझसम्बन्धी कायाविलध : यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र हुने िन,
िन्यजन्तु तथा िातािरणसम्बन्धी कसुरको जााँचबुझसम्बन्धी कायाविलधका सम्बन्धमा िन,
िन्यजन्तु तथा िातािरणसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून िागु हुनेछ ।

५५.

दण्ड सजाय : यस पालिकाको क्षेत्रलभत्र हुने िन, िन्यजन्तु तथा िातािरणसम्बन्धी

कसुरमा िन, िन्यजन्तु तथा िातािरणसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजजम दण्ड
सजाय हुनेछ ।
पररच्छे द – ९
िनसम्बन्धी सं स्थागत व्यिस्था
५६.

नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारको भूलमका : यो ऐन कायाान्ियनका िालग नेपाि सरकार
र प्रदे श सरकारिे आिश्यक सहयोग र स्रोत साधन उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

५७.

िन तथा िातािरण सम्बन्धी विषयगत सलमलत : यस नगरपालिकािे िन क्षेत्रका विषयमा
समन्िय, अनुगमन तथा मूल्यांकन र अन्य आिश्यक कायाहरु गनाका िालग नगरपालिका

तहमा कायापालिकाको कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा िन तथा िातािरण सलमलत गठन गना
सक्नेछ ।
५८.

िन तथा िातािरण शाखािे िनसम्बन्धी काया गना सक्ने : (१) यस नगरपालिकामा
रहने िन तथा िातािरणसम्बन्धी शाखािे िन सम्बन्धी विषयमा काम गनाको िालग
आिश्यक मानि स्रोतको व्यिस्था गरी िनका विषयमा आिश्यक सहजीकरण र
प्राविलधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२)

िन

तथा

िातािरण

शाखािे

िनसम्बन्धी

काया सञ्चािन

नगरपालिकामा रहेको विषयगत सलमलतसाँग सहकाया र समन्िय गनुप
ा नेछ ।
५९.

गदाा

यस

िनसम्बन्धी कायािम सञ्चािन गना सक्ने: (१) यस नगरपालिकािे नेपािको सं विधानको

अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११(२) (ञ) र
दफा ११(४) (ङ) मा उजल्िजखत िन, िन्यजन्तु, जैविक विविधता र िातािरणसम्बन्धी
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कायाहरु गनाको िालग उपभोक्ता समूह, सरोकारिािा सं घ सं स्था तथा नागररक समाज र
लनजी क्षेत्रसाँग समेत समन्िय, परामशा र सहकाया गरी नगरपालिका स्तरको बावषाक तथा
आिालधक िन योजना तजुम
ा ा गरी कायाान्ियन गना सक्नेछ ।
(२) यस नगरपालिकािे आफ्नो िन योजना कायाान्िनका िममा िन उपभोक्ता
समूहको क्षमता विकास, सामुदावयक िनका कायायोजना तजुम
ा ा, सं शोधन तथा पररमाजान,
िन उद्यम तथा पयाापयाटन विकास िगायतका कायाहरुको िालग आलथाक तथा प्राविलधक
सहयोग उपिब्ध गराउने गरी लनयलमत रुपमा बजेट विलनयोजन गना सक्नेछ ।
पररच्छे द – १०
विविध
६०.

िन क्षेत्रमा प्रिेश लनयमन: (१) िन सं रक्षणको दृविकोणिे आिश्यक दे जखएमा यस
नगरपालिका र सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूहिे आफ्नो सबै िन क्षेत्र िा केही लनजित्
िन क्षेत्रमा केही समयका िालग प्रिेश लनयन्त्रण तथा लनषेध गना सक्नेछ ।

(२) सामुदावयक िन बाहे कका िन क्षेत्रमा केही समयका िालग प्रिेश लनषेध

गनुप
ा ने भएमा सो सम्बन्धी व्यिस्था िनसम्बन्धी प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम हुनेछ र
प्रदे श सरकारको िन सम्बन्धी कायााियिे िन क्षेत्रमा प्रिेश लनषेधसम्बन्धी लनणाय गदाा
यस नगरपालिकासाँग समन्िय, छिफि तथा परामशा गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम िन क्षेत्रमा प्रिेश लनषेध गदाा परम्परागत
रुपमा उपयोग गदै आएको बाटो, पानी (खानेपानी, लसं चाइ, पानीघट्ट) र धालमाक तथा
सांस्कृलतक क्षेत्रको लनयलमत उपयोगमा प्रलतबन्ध िगाउन पाइने छै न ।
६१.

सामाजजक प्रयोजनका िालग िन पैदािारको आपूलता : यस नगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र
धालमाक तथा सांस्कृलतक काया, विपद् व्यिस्थापन, दाह सं स्कार, विपन्न िगाको घरगोठ

लनमााण र अन्य अत्यािश्यक विकास लनमााणको िालग काठ दाउरा आिश्यक परे मा यस
नगरपालिकािे सम्बजन्धत िन उपभोक्ता समूह िा लनजी िनिािािाई न्यूनतम् शुल्क लिई
यी प्रयोजनका िालग काठ दाउरा आपूलता गनाका िालग समन्िय गना सक्नेछ ।
६२.

िेिाररस िा दररयािुदी काठबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँड : प्रदे श सरकारिे िनसम्बन्धी
प्रचलित सं घीय कानून बमोजजम यस नगरपालिकाको क्षेत्रबाट सं कलित िेिाररस िा
दररयािुदी काठबाट प्राप्त रकमको २५ प्रलतशत रकम यस नगरपालिकाको सजञ्चत कोषमा
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
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६३.

अन्तरस्थानीय

तहमा

फैलिएको

िन

व्यिस्थापन:

यस

नगरपालिका

र

लछमेकी

नगरपालिका बीच फैलिएको िनको ददगो व्यिस्थापनका िालग अन्तरस्थानीय तह िन
समन्िय सलमलत गठन गरी त्यस्ता िनहरुको सामुदावयक िनका माध्यमबाट ददगो सं रक्षण
र व्यिस्थापनका िालग सहजीकरण गररनेछ ।
६४.

िनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र अलभिे ख : (१) यस नगरपालिकामा रहे को
िनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका िालग आिश्यक अनुदानको व्यिस्था गरी िनको
विकासमा टे िा पुर ्याउने योजना तजुम
ा ा गना सवकनेछ ।

(२) यस नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहे को िन पैदािार तथा जैविक विविधता

र िन्यजन्तु तथा यी विषयसाँग सम्बजन्धत परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अलभिेख
तयारी गना सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम तयार गररएको अलभिेखिाई विद्युतीय माध्यमबाट

व्यिजस्थत गरी समुदाय तथा सरोकारिािाको पहुाँचमा राख्नु पनेछ ।
६५.

पुरस्कारसम्बन्धी व्यिस्था : िन सं रक्षण र व्यिस्थापनमा उल्िेखनीय योगदान गने
समुदाय, व्यजक्त िा सं स्थािाई यस नगरपालिकािे आिश्यक पुरस्कारको व्यिस्था गना
सक्नेछ ।

६६.

अलधकार प्रत्यायोजन : यस नगरपालिकाको कायापालिकािे यस ऐन बमोजजम प्राप्त गरे को

६७.

लनयम, लनदे जशका, कायाविलध र

अलधकार कुनै विषयगत सलमलत िा नगरप्रमुखिाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
मागादशान

बनाउन

सक्ने

: यस ऐनमा

गररएका

व्यिस्थाहरुको प्रभािकारी कायाान्ियनको िालग यस नगरपालिकािे आिश्यक लनयम,
लनदे जशका, कायाविलध र मागादशान बनाउन सक्नेछ ।
६८.

बचाउ तथा खारे जी र बाजझएमा गने : (१) यस नगरपालिकाको स्थानीय बन ऐन
२०७७ खारे ज गररएको छ र सो ऐन बमोजजम भए गरे का कामकाजहरु यसै ऐन
बमोजजम भए गरे को मालननेछ ।
(२) यो ऐन िा यस ऐनमा गररएका व्यिस्थाहरु सं घीय तथा प्रदे श कानूनमा

गररएका व्यिस्थाहरुसाँग बाजझन गएमा बाजझएको हदसम्म यो ऐनका सम्बजन्धत दफाहरु
स्ितः लनष्कृय हुनेछन् ।

आज्ञािे
हरर बहादुर चन्द
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
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