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बारबर्दिया नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 

बारबर्दिया राजपत्र 
 

खण्डः ५                         संखयाः१                             प्रकािन लिलतः २०७८/१०/२४ 

भाग -१ 
 

बारबर्दिया नगरपालिका षेतत््र लभत्रका  न व्य स्थापन गने सम्बन्धिा बनक्ो  न ऐन, २०७८ 

 

प्रस्ता ना 
प्रिाशिकरि लिलतः 207९/०४/२६ 

 न र  नषेत्त्रिा रह्को प्रकृलतक स्रोत साधनको संरषेति,व कास र र्दगो व्य स्थापन गदै  नको 
परम्परागत रुपिा संरषेति,भोगचिन,उपयोग गदै आईरह्का सिदुाय िगायि त्यस्तो  नषेत्त्रिा 
आशित ए ं त्यस्तो  नषेतत््रबाट प्रत्यषेत तथा अप्रत्यषेत रुपिा िाभाशन् त  नद्शख टाढा रह्को 
सिदुाय सि्तको  न व्य स्थापन र िाभको बााँडफााँडिा पवहचान,प्रलतलनलधत्  र पहुाँच सवहतको 
अलधकारिाई संरषेति गदै न्पािको संलबधानिा उल्ि्शखत  निालथको स्थानीय सिदुायको 
अग्रालधकारिाई व्य हाररक रुपिा प्रत्याभतू गराउदै  नको र्दगो व्य स्थापन, र्दगो संरषेतििा 
शजम्ि् ार बनाउदै  न िोतबाट अलधकति िाभ उठाई िाभको न्यायोशचत व तरिको िाध्यिबाट 
स्थानीय सिदुायको आलथिक,सािाशजक, ाता रिीय पू ािधार िगायतका शस्थनीय लबकासको षेत्त्रिा 
िहत् पूिि योगदान पयुािउदै आलथिक सिदृ्दी ए ं र्दगो व कासको िषेत प्राप्त गनि थप योगदान 
पयुािउन  नको व्य स्थापन,उपयोगको िालग स्थालनय  न ब्य स्थापन सम्बन्धी आ स्यक कानूनी 
व्य स्था गनि बान्छनीय भएकोि्, न्पािको संव धानको धारा ५१ को उपधारा (छ) बिोशजि 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को ङ (२)र(५) अनसुारको 
व्य स्था कायािन् यन गनि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ अनसुार 
बारबर्दिया नगरपालिकाको १०औ नगरसभाि् यो ऐन जारी गर्को छ ।  
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पररच्छ्द – १ 

प्रारशम्भक 

 

१. संशषेतप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाि "बारबर्दिया नगरपालिका षेतत््र लभत्रका बन 
व्य स्थापन गने सम्बन्धिा बनक्ो बन ऐन २०७८" रह्को छ ।  

(२) यो ऐन नगरसभाबाट पाररत भएपलछ तरुुन्त प्रारम्भ हनु्छ ।  

२. पररभाषाः  

व षय ा प्रसङ्गि् अकको  अथि निाग्िा यस ऐनिाः  

(क) “उपभोक्ता सिूह” भन्नाि्  नको संरषेति, सम् द्र्न, व्य स्थापन र सदपुयोग गनिका िालग 
दफा १२ बिोशजि गठन भई दफा १३ बिोशजि दताि भएको उपभोक्ता सिूहिाई जनाउाँदछ ।  

(ख) “कबलुियती  न” भन्नाि् दफा २६ बिोशजि व्य स्थापन गररन् राविय  निाई जनाउाँदछ । 

(ग) “गैरकाष्ठ  न पैदा ार” भन्नाि्  निा रह्का  ा  निा उत्पन्न भएका  ा  नबावहर रह्का 
रुखहरुबाट उत्पार्दत काठ र दाउरा बाह्कका जडीबटुी तथा अन्य सबै जैव क उत्पशिका 
सािानिाई जनाउाँछ ।  

(घ) “शचलडयाखाना” भन्नाि् संरषेति शिषेता, िनोरन्जन, प्रजनन,्  ंिाि ु िोत संरषेति, अध्ययन 
अनसुन्धान गने उद््दश्यि् जी जन्तकुो परस्थानिा प्रदििनीिा राखी व्य स्थापन गररएको स्थानिाई 
जनाउाँछ ।  

(ङ) “जैव क िागि” भन्नाि्  न्यजन्तहुरु एक  ासस्थानबाट अकको   ासस्थानिा आ त जा त गने 
षेत्त्र  ा  न जंगि  ा  न षेत्त्रिाई जनाउाँछ ।   

(च) “टााँचा” भन्नाि् काठ  ा खडा रह्का रुखिा िगाइन् छाप, शचन््  ा लनिानािाई जनाउाँदछ 
। 

(छ) “धालििक  न” भन्नाि् दफा २७ बिोशजि संरषेति तथा व्य स्थापन गररएको राविय  निाई 
जनाउाँदछ ।   

(ज) “लनजी  न” भन्नाि् प्रचलित कानून बिोशजि कुनै व्यशक्त  ा संस्थाको हक पगु्न् लनजी 
जग्गािा िगाई हकुािएको  ा संरषेति गररएको  निाई जनाउाँछ र सो िब्दि् परर ारको लनजी 
जग्गािा रह्को पारर ाररक लनजी  न सि्तिाई जनाउन्छ ।  

(झ) “राविय  न” भन्नाि् यस नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र रह्का सािदुावयक  न, सरकारद्धारा 
व्य शस्थत  न,  न संरषेति षेत्त्र, साझ्दारी  न, कबलुियलत  न र धालििक  न सि्तिाई जनाउाँछ 
।  

(ञ) “ न” भन्नाि् पूिि  ा आंशिक रुपिा रुखहरु  ा बटु्यानि् ढावकएको षेतत््रिाई जनाउाँछ ।  

(ट) “ न पैदा ार” भन्नाि्  निा रह्का  ा पाइएका  ा  नबाट ल्याइएका द्हायका  न 
पैदा ारिाई जनाउाँछः  

(१) काष्ठजन्य  न पैदा ार  

(२) जडीबटुी र गैरकाष्ठ  न पैदा ार र   

(३) चट्टान, ढुङ्गा, िाटो, नदीजन्य र खलनजजन्य पदाथि ।  
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(ठ) “ न लसिाना शचन्ह” भन्नाि् राविय  नको लसिाना छुट्टयाउन िगाइएको काठ, ढुङ्गा, लसि्न्ट 
 ा अरु कुनै  स्तकुो खम् ा  ा शचन्हपटिाई जनाउाँदछ र सो िव्दि् प्रचलित कानून बिोशजि 
जग्गा नापजााँच गरी तयार गर्को नक्सािा अवित  न लसिाना शचन्् सि्तिाई जनाउन्छ । 

(ड) “ न षेतत््र” भन्नाि् लनजी स् ालित् को हक भोगको र प्रचलित कानूनि् अन्यथा व्य स्था 
गर्को बाह्कको  न लसिाना िगाइएको  ा निगाइएको  नि् घ्ररएको  ा  नलभत्र रह्को घााँस् 
िैदान, खकि , वहउाँि् ढाक्को  ा नढाक्को पहाड, बाटो, पोखरी, ताि तिैया, लसिसार, नदी, 
खोिानािा, बगर, पलति  ा ऐिानी जग्गाि् ओगट्को षेत्त्र सि्तिाई जनाउाँदछ ।  

(ढ) “व्य स्थापन योजना” भन्नाि्  ाता रिीय सन्तिुत कायि राखी  नको व कास, संरषेति तथा 
 न पैदा ारको उपयोग र लबक्री व तरि गनि तयार गररएको र यस ऐन ए ं प्रचलित कानून 
बिोशजि स् ीकृत  नसम् न्धी कायि योजनािाई जनाउाँदछ । 

(ि) “ ाता रिीय स् ा” भन्नाि्  न षेत्त्रको पाररशस्थलतकीय प्रिािीबाट प्राप्त हनु् द्हाय 
बिोशजिको स् ा र सोबाट प्राप्त हनु् िाभिाई जनाउाँदछः  

(१) का िन स् ा 
(२) जैव क व व धताको संरषेति 

(३) जिाधार तथा जिचक्र प्रिािी 
(४) पयािपयिटन 

(५)  ाता रिीय स् ा प्रदान गने अन्य  स्त,ु स् ा  ा िाभ ।  

 

(त) “ ाता रिीय परीषेति” भन्नाि्  ाता रि संरषेति सम्बन्धी प्रचलित कानून बिोशजि गररन् 
संशषेतप्त  ाता रिीय अध्ययन, प्रारशम्भक  ाता रिीय परीषेति र  ाता रिीय प्रभा  िूल्यांकन 
सि्तिाई जनाउाँदछ ।  

(थ) “सािदुायिा आधाररत जि ाय ुअनकूुिन” भन्नाि् अनकूुिन योजना तजुििा सम्बन्धी प्रचलित 
िापदण्ड तथा कायिव लधहरु र यस नगरपालिकाको अनकूुिन योजनािाई सि्त िध्यनजर गदै 
उपभोक्ता सिूहि् आफ्नो स्थानीय सिदायका िालग अनकूुिन योजना तजुििा र कायािन् यन गने 
कायििाई जनाउाँदछ ।    

(द) “सािदुावयक  न” भन्नाि् यस ऐन र  न सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि उपभोक्ता 
सिूहिाई सािदुावयक  नको रुपिा हस्तान्तरि गररएको  निाई जनाउाँदछ ।  

(ध) “सा िजलनक जग्गा” भन्नाि् जग्गा र  नसम्बन्धी प्रचलित कानून बिोशजि पररभावषत गररए 
अनसुार यस नगरपालिकाको षेत्त्रिा पवहचान र लसिाङ्कन गररएका सा िजलनक जग्गािाई 
जनाउाँदछ । 

(न) "स्थानीय सरकार/नगरपालिका"भन्नाि् बारबर्दिया नगरपालिका सम्झन ुपदिछ । 

 

पररच्छ्द – २ 

 नको सीिा लनधािरि, भ–ूउपयोग र  न षेतत््रिा व कास आयोजना सञ्चािन सम्बन्धी व्य स्था 
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३.  नको लसिाना लनधािरिः (१)  न सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि प्रद्ि सरकारको 
 नसम्बन्धी कायािियि् यस नगरपालिकािा कायिपालिकासाँग सिन् य र छिफि गरी 
सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहका साथै आ श्यकता अनसुार  न लसिानािा रह्को लनजी 
जग्गा ािाहरुिाई सि्त सहभागी गराई राविय  नको लसिाना लनधािरि गरी  न लसिाना शचन्ह 
िगाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि  न लसिाना लनधािरि गरी तयार गररएको नक्िािा यस 
नगरपालिकाको प्रिखुि् प्रिाशित गरी सोको एक प्रलत यस नगरपालिकािा र एक प्रलत प्रद्ि 
सरकारको  नसम्बन्धी कायािियिा अलभि्ख राख्न ुपनेछ । 

 

४.  न लसिानाका िालग जग्गा प्राप्त गनि सक्नः्(१) दफा ३ बिोशजि  नको लसिाना कायि गदाि 
 न संरषेतिको दृविकोिि् आ श्यक भएिा  नको लसिानासाँग जोलडएका सा िजलनक जग्गा  ा 
लनजी जग्गा  ा त्यस्तो जग्गािा रह्का कुनै भ लतक संरचनाहरु सि्त यस नगरपालिकािा 
कायिपालिकासाँग छिफि गरी संघीय कानून बिोशजि  नको लसिाना लभत्र पारी  न लसिाना 
कायि गनि सवकन् छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि घर जग्गा सि्त  न लसिाना लभत्र पानुि पने भएिा घर जग्गा प्रालप्त 
र सोको षेतलतपूलति सम्बन्धी व्य स्था  नसम्बन्धी संघीय कानून बिोशजि हनु्छ ।  

(३)  न लसिानालभत्र पर्को लनजी जग्गाको  नसम्बन्धी संघीय कानून बिोशजि िगत कट्टा गनुि 
पनेछ ।  

(४) राविय  निा पर्को लनजी जग्गाको िगत कट्टा गररएिा प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी 
कायाििय र िािपोत कायािियि् सोको जानकारी यस नगरपालिकाको कायिपालिका सिषेत 
र्दनपुनेछ र यस नगरपालिकाि् सोही बिोशजि लनजी जग्गाको भिूी करसम्बन्धी िगत कट्टा गनुि 
पनेछ । 

 

५.  नसम्बन्धी भ–ूस् ालित् ः (१) यस नगरपालिकाको षेत्त्र लभत्र रह्को  निालथको भ–ूस् ालित्  
सम्बन्धी व्य स्था द्हाय बिोशजि हनु्छः  

(क) यस नगरपालिकाको षेत्त्र लभत्र रह्का सा िजलनक जग्गाहरुिालथको भ–ूस् ालित्  यसै 
नगरपालिकािा लनवहत रहन् छ । 

(ख) यस नगरपालिकािा राविय  नको रुपिा रह्का  नषेत्त्रका जग्गािालथको भ–ूस् ालित्   न 
सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि न्पाि सरकारिा रहन्छ ।  

(ग) सािदुावयक  न िगायतका सिदुायिा आधाररत  न षेत्त्रका जग्गाहरु सािदुावयक जग्गाको 
रुपिा रहन् छन ्। 

(२) प्रथाजलनत रुपिा संरषेति र व्य स्थापन हुाँदै आएका  नहरुिा परम्परागत रुपिा स्थावपत 
सम्बशन्धत प्रथाजलनत संस्थाको अलधकार रहन्छ ।  

(३) नप्ाि सरकारि् यस नगरपालिकािा रह्को राविय  न षेत्त्रको भ–ूउपयोग परर तिन, 

भोगालधकार प्रदान  ा अन्य कुनै वकलसिि् कसैिाई हक हस्तान्तरि गने लनििय गनुिपू ि नगर 
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पालिकाको कायिपालिका, सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूह र कुनै स्थानिा प्रथाजलनत संस्था भएिा 
सोको सि्त सहिलत लिन ुपनेछ । 

 

६.  न व्य स्थापन प्रिािीः (१) यस नगरपालिकािा रह्को राविय  निाई सािदुावयक  न र 
आ श्यकता अनसुार सिदुायिा आधाररत अन्य  न  ा प्रथाजलनत  नको रुपिा व्य स्थापन 
गररन्छ । 

(२) व लभन्न वकलसिका  न व्य स्थापन प्रिािीहरु िध्य् सािदुावयक  न व्य स्थापन प्रिािीिाई 
प्राथलिकता र्दन ुपनेछ ।   

(३) यस नगरपालिकाको सा िजलनक जग्गािा रह्को  निाई सािदुावयक  नको रुपिा व कास र 
व्य स्थापन गनि सवकन्छ र उपभोक्ता सिूहि् सा िजलनक जग्गािा रह्को  न व्य स्थापन 
नगर्िा नगरपालिका आफैि्  ा कुनै संघ संस्थाका िाध्यिाबाट व्य स्थापन गनि गराउन सक्न्छ 
।  

 

७. भ–ूउपयोग योजना र  न षेतत््रको भ–ूउपयोग परर तिनः (१) यस नगरपालिका  ा अन्य 
सम्बशन्धत लनकायि् भ–ूउपयोग योजना तजुििा गदाि यस नगररपालिकािा रह्को राविय  निाई 
 न षेत्त्रको रुपिा नै कायि गनुिपनेछ ।  

(२) यस नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र रह्का कुनै पलन  नहरुिा कुनै पलन वकलसिको बसो ास  ा 
पूनर ास गने गराइन् छैन ।  

तर प्राकृलतक प्रकोप वपलडत घरधरुीहरुिाई प्रकोप व्य स्थापन गनि िाग्न् अ धीभर  नको कुनै 
षेत्त्रिा  न व नास नहनु् गरी अस्थायी बसोबास गराउन सवकन् छ ।   

(३) न्पािको संव धान बिोशजि भलूिवहन दलित र भलूिवहन सकुुम् ासीिाई रुख व रु ा नभएको 
कुनै षेत्त्रको जग्गा उपिब्ध गराउन ुपने भएिा भिूीसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजिको 
प्रवक्रया अ िम्बन गनुिपनेछ ।  

(४)  न षेत्त्रको भ–ूउपयोग परर तिन गनुिपने भएिा सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहको सहिलत लिई 
िशन्त्रपररषद्बाट अनिुलत प्राप्त भएिा िात्र  न षेत्त्रको भ–ूउपयोग परर तिन गनि पाइन्छ । 

 

८.  न षेतत््रिा व कास आयोजना सञ्चािनः (१)  न षेत्त्रिा राविय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना  ा 
राविय ग र को योजना सञ्चािन गने, षेतलतपूलति प्रदान गने र  न षेत्त्रको पूनरस्थापना गने 
सम्बन्धी व्य स्थाहरु  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि हनु्छ ।  

(२) राविय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना  ा राविय ग र को योजना बाह्क अन्य आयोजनाका 
िालग  न षेत्त्रको प्रयोग गनि पाइन् छैन ।  

 तर नगरपालिकाि् आफ्ना स्थानीय व कास आयोजनाको िालग  न षेत्त्र प्रयोग गनुिपने 
भएिा प्रभाव त स्थानीय सिदुायसाँगको सहिलतिा  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजिको 
प्रवक्रया अ िम्बन गरी नप्ाि सरकारको स् ीकृती लिई लनशित ् न षेत्त्र प्रयोग गनि सक्न्छ ।   

(३)  नगरपालिकािा नक्िािा  न षेत्त्रको रुपिा रह्को तर  न कायि नरही व लभन्न वकलसिका 
सा िजलनक प्रयोजनका िालग उक्त  न षेत्त्रको जग्गा उपयोग भइर्को अ स्था रह्िा उक्त  न 
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षेत्त्रको जग्गािाई सोही सा िजलनक प्रयोजनका िालग उपयोग गरी सो  न षेत्त्रको जग्गा बरा र 
उपयकु्त जग्गािा  न षेत्त्रको व कास गनि सवकन्छ । 

 

९.  न षेतत््र प्रयोग गदाि षेतलतपूलति र्दनपुनेः (१) कुनै पलन प्रयोजनका िालग  न षेत्त्र प्रयोग गदाि 
सोबाट प्रभाव त हनु् उपभोक्ता सिूह र प्रथाजलनत संस्थाहरुसाँग पू िसूशचत सहिलत लिन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि  न षेत्त्र प्रयोग गदाि कुनै प्रभा  पने भएिा सम्बशन्धत उपभोक्ता 
सिूह र अन्य प्रभाव त सिदुायिाई प्रचलित कानून बिोशजि षेतलतपूलति उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) राविय प्राथलिकता प्राप्त आयोजना, राविय ग र का आयोजना र अन्य कुनै पलन व कास 
आयोजनाि्  न षेत्त्र प्रयोग गने क्रििा प्राप्त भएका  न पैदा ार सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहिाई 
उपिब्ध गराई उक्त  न पैदा ार कटान, संकिन, ओसार पसार र घाटगद्धी गदाि िाग्न् खचि 
सम्बशन्धत व कास आयोजनाि् व्यहोनुि पनेछ । 

 

१०.  न षेतत््रिा पने नदीजन्य खलनज पदाथिको प्रयोगः (१) यस नगरपालिका अन्तगितको राविय 
 न षेत्त्रिा पने नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथिको संकिन तथा प्रिोधनसम्बन्धी 
कायि गदाि  ाता रि संरषेतिसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजिको प्रवक्रया अ िम्बन गरी 
नगरपालिकाि् लनधािरि गर् बिोशजिको नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथिको िूल्य र 
स्थानीय कर भकु्तानी गर् पिात ्िात्र उत्खनन ्गनि पाइन्छ ।  

(२) राविय  न षेत्त्रिा पने नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथिको संकिन तथा प्रिोधन 
गदाि न्पाि सरकार र प्रद्ि सरकारको प्रचलित िापदण्डहरुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन २०७४ बिोशजि यस  नगरपालिकाि् तजुििा गर्का िापदण्डहरुको सि्त पािना गनुिपनेछ 
।   

(३) सािदुवयक  न षेतत््रिा पने नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथि संकिन गदाि 
सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहको सि्त पू िसहिलत लिन ुपनेछ ।  

(४) राविय  न षेत्त्रिा नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथि बाह्क अन्य खलनज 
पदाथिको स ेषेति तथा उत्खनन ् गदाि खानी तथा खालनज पदाथि,  न र  ाता रि संरषेतिसम्बन्धी 
प्रचलित संघीय कानून बिोशजि गनुिपनेछ । 

(५) यस नगरपालिकाि् राविय  न षेत्त्रिा पने नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथिको 
व क्री व तरिबाट प्राप्त रकििध्य् कशम्तिा २५ प्रलतित रकि सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूह 
िाफि त प्रभाव त षेत्त्रको  न तथा  ाता रि संरषेतििा खचि गनुिपनेछ । 

(६) सािदुावयक  न षेत्त्रिा रह्को नदीजन्य साधारि लनिािििूखी खलनज पदाथि उत्खनन ्गनुिपने 
भएिा उपभोक्ता सिूहको  न व्य स्थापन कायियोजनािा व्य स्था गरी सम्बशन्धत उपभोक्ता 
सिूहि् त्यस्तो खलनज पदाथि व क्री गनि सक्न्छ ।  

 

११.  न षेतत््रिा  ाता रिीय िापदण्डको पािनाः (१)  ाता रि संरषेतिसम्बन्धी प्रचलित संघीय 
कानून बिोशजि  ाता रिीय अध्ययन गनुिपने भनी लनधािरि भएका प्रस्ता हरु यस नगरपालिकािा 
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रह्को  न षेत्त्रिा कायािन् यन गनुिपू ि उक्त प्रस्ता हरुका बार्िा  ाता रिीय अध्ययन गरी 
सोसम्बन्धी प्रलत ्दन सम्बशन्धत लनकायबाट स् ीकृत भएको हनुपुनेछ ।  

(२) यस नगरपालिकाि्  ाता रि संरषेति सम्बन्धी प्रचलित कानून बिोशजि आफैि् स् ीकृत 
गनि पाउन् वकलसिका   ाता रिीय अध्ययन प्रलत ्दन स् ीकृत गदाि संशषेतप्त  ाता रिीय अध्ययन 
कायिव लधिा उशल्िशखत िापदण्डको पािना गनुिपनेछ ।   

(३) यस नगरपालिकाको  न षेत्त्रिा कायािन् यन गररन् कुनै पलन प्रस्ता हरुका बार्िा 
 ाता रिीय अध्ययन प्रलत ्दन तयारी गदाि यस नगरपालिकाको कायिपालिका बैठकिा छिफि 
गरी राय सझुा  र पराििि लिएको हनुपुनेछ ।  

(४)  ाता रिीय अध्ययन प्रलत ्दन तयारी र स् ीकृतीका क्रििा पािना गनुिपने स ािजलनक 
सनु ुाई िगायतका अन्य व षयहरु प्रचलित संघीय कानून बिोशजि हनु्छ ।  

 

पररच्छ्द – ३ 

उपभोक्ता सिूह सम्बन्धी व्य स्था 
 

१२. उपभोक्ता सिूहको गठनः (१) यस नगरपालिकािा सािदुावयक वहतका िालग सािवुहक 
रुपिा कुनै  न षेत्त्रको संरषेति र र्दगो व्य स्थापन गरी  न पैदा ारको न्यायोशचत ्उपयोग गनि, 
सािाशजक र आलथिक व कास गनि ए ं  न व्य स्थापनिा िैवङ्गक सिानाता र सािाशजक 
सिा ्िीकि प्र द्र्धन गनि चाहन् त्यस्तो  नको सम्बशन्धत उपभोक्ताहरुि् यस ऐन र  न 
सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनिा लनधािररत प्रवक्रया अ िम्बन गरी यस नगरपालिकासाँगको 
सिन् य र छिफिका साथै सहभालगतािूिक रुपिा उपभोक्ता सिूह गठन गनि सक्न्छन ्। 

(२) उपभोक्ता सिूह गठन गदाि परम्परागत रुपिा  न उपयोग गदै आएका उपभोक्ताहरु सवहत 
सम्बशन्धत सबै घरधरुीिाई सदस्यको रुपिा सिा ्ि गनुिपनेछ र उपभोक्ता सिूहको व धानिा 
यसरी पवहचान गररएका सबै धरधरुीबाट एक िवहिा र एक परुुषको नाि साधारि सदस्यको 
रुपिा सिा ्ि गनुिपनेछ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहको कायिसलिलतको अ धी बढीिा चार  षिको हनु्छ र उपभोक्ता सिूहको 
कायिसलिलतिा अध्यषेत  ा सशच िध्य् एक जना िवहिा र उपाध्यषेत तथा कोषाध्यषेतिध्य् एक 
जना िवहिा सवहत िैवङ्गक सिानताका साथै सिाशजक रुपिा सिा ्िीकरि कायि गनुि पनेछ ।  

 

१३. उपभोक्ता सिूहको दतािः (१) दफा १३ बिोशजि गर्ठत उपभोक्ता सिूहको दतािका िालग 
यस नगरपालिकाको  न तथा  ाता रि िाखाको सझुा  र  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून 
बिोशजिको ढााँचािा लनधािररत व धान सवहत प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायाििय सिषेत लन ्दन 
र्दन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको लसफाररस, लन ्दन र व धान प्राप्त भएिा प्रद्ि सरकारको 
सम्बशन्धत  न अलधकृति् आ श्यक अध्ययन गरी त्यस्तो उपभोक्ता सिूहिाई दताि गरी लनधािररत 
ढााँचािा दताि प्रिाि–पत्र प्रदान गनुि पनेछ । 
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(३) उपभोक्ता सिूह गठन र व धान दतािका क्रििा प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायािियि् 
यस नगरपालिकासाँग सिन् य गरी छिफि गनुिपनेछ र उपभोक्ता सिूहको गठन, व धान तजुििा 
र उपभोक्ता सिूह दतािका िालग यस नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायािियि् 
आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(४) उपभोक्ता सिूहको व धानिा सिा ्ि गनुिपने व षय र उपभोक्ता सिूहिाई प्रदान गररन् 
प्रिािपत्रको ढााँचाहरु  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनिा उल्ि्ख भए बिोशजि हनु्छ । 

(५) दफा (१३) र यस दफािा जनुसकैु कुरा ि्शखएको भए तापलन  नसम्बन्धी प्रचलित कानून 
बिोशजि दताि भइसक्का उपभोक्ता सिूहहरु पूनः दताि हनु ुपने छैन ।  

 

१४. उपभोक्ता सिूह संगर्ठत संस्था हनुः् (१) दफा १३ बिोशजि दताि भएको उपभोक्ता सिूह 
अव शच्छन्न उिरालधकार ािा एक स् िालसत, संगर्ठत र सािदुावयक प्रकृलतको सिाशजक संस्था 
हनु्छ । 

(२) उपभोक्ता सिूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनु्छ । 

(३) उपभोक्ता सिूहि् व्यशक्त सरह चि अचि सम्पशि प्राप्त गनि, उपभोग गनि, ब्च लबखन गनि 
 ा अन्य वकलसिि् बन्दो स्त गनि सक्न्छ । 

(४) उपभोक्ता सिूहि् व्यशक्त सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजरु गनि र सो उपर पलन सोही 
नािबाट नालिस उजरु िाग्न सक्न्छ । 

 

१५. उपभोक्ता सिूहको कोषः (१) उपभोक्ता सिूहको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनु्छ र उक्त 
कोषिा द्हायका रकिहरु जम्िा गररन्छः 
(क) न्पाि सरकार, प्रद्ि सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकि, 

(ख) कुनै व्यशक्त  ा संस्थाबाट प्राप्त अनदुान, सहायता  ा दान दातव्यको रकि, 

(ग)  न पैदा ारको लबक्री लबतरिबाट प्राप्त रकि, 

(घ) दण्ड जरर ानाबाट प्राप्त रकि, 

(ङ) प्रचलित कानून बिोशजि अन्य कुनै िोतबाट प्राप्त रकि । 

(२) साधारि सभाबाट स् ीकृत  ावषिक कायिक्रिका िालग उपभोक्ता सिूहको तफि बाट गररन् खचि 
उपदफा (१) बिोशजिको कोषबाट व्यहोररन् छ । 

(३) उपभोक्ता सिूहि् कोषको सञ्चािनका िालग नगरपालिकाि् सिय सियिा र्दएको राय 
सझुा िाई सि्त िध्यनजर गरी सिूहि् कोष पररचािन िागिदििन तजुििा गनुिपनेछ । 

 

१६. उपभोक्ता सिूहको व  रि र प्रगलत प्रलत ्दन प्ि गनुिपनेः (१) प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी 
कायािियि् नगरपालिका अन्तगित पने सबै  न उपभोक्ता सिूहको दताि व  रि सवहतको 
प्रिािपत्र, स् ीकृत व धान,  न हस्तान्तरिको प्रिािपत्र र  न व्य स्थापन कायियोजनाको 
प्रलतलिवप नगरपालिकािाई यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलति् एक िवहना लभत्रिा उपिब्ध गराउन ु
पनेछ र नगरपालिकाि् सोको अद्या लधक अलभि्ख कायि गनुि पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोशजि नगरपालिकािा अलभि्ख अद्या लधक भएका उपभोक्ता सिूहिाई 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(ङ) बिोशजि नगरपालिकाि् यस ऐन 
बिोशजि लनयिन, सहजीकरि र अनगुिन गनि सक्न्छ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहको व धानिा लनधािररत प्रवक्रया बिोशजि उपभोक्ता सिूहि् प्रत्य्क  षि 
साधारि सभाको आयोजना गरी आफ्नो  ावषिक कायिक्रि र ि्खा परीषेति प्रलत ्दन पाररत गरी 
सोको व  रि नगरपालिकािा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(४) उपभोक्ता सिूहि् प्रत्य्क  षि आलथिक  षि सिाप्त भएको तीन िवहनालभत्र सािदुावयक  निा 
गररएका वक्रयाकिाप, उपिब्धी र  तििान अ स्थाको व  रि सवहतको  ावषिक प्रलत ्दन प्रद्ि 
सरकारको  नसम्बन्धी कायािियिा प्ि गरी सोको एकप्रलत यस नगरपालिका र सािदुावयक  न 
उपभोक्ता िहासंघ न्पाि सिषेत पलन प्ि गनुि पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि प्राप्त  ावषिक प्रलत ्दनको आधारिा नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको 
 न सम्बन्धी कायािियि् सम् शन्धत उपभोक्ता सिूहिाई आ श्यक सझुा  र्दन सक्न्छन ्।   

(६) नगरपालिकाि् उपभोक्ता सिूहको आ श्यकता र कायिसम्पादन प्रगलतका आधारिा 
 नसम्बन्धी व लभन्न कायिक्रिहरु सञ्चािनका िालग अनदुान तथा सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्न्छ । 

पररच्छ्द – ४ 

सािदुावयक  न व्य स्थापन सम्बन्धी व्य स्था 
 

१७. सािदुावयक  न हस्तान्तिः (१) नगरपालिकािा सािदुावयक  नको रुपिा हस्तान्तरि गनि 
बााँकी रह्िा  न षेत्त्रहरु पवहचान गरी सािदुावयक  नको रुपिा हस्तान्तरि गनि प्राथलिकता 
र्दइन्छ ।  

(२) दफा १३ बिोशजि दताि भएको उपभोक्ता सिूहको चाहना र आ श्यकताको आधारिा 
सािदुावयक  न व्य स्थापनिाई र्दगो र प्रभा कारी बनाउन् गरी सािदुावयक  नको कायियोजना 
तयार  ा संिोधन तथा पररिाजिन गनिका िालग नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी 
कायािियि् आ श्यक प्राव लधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहि्  न व्य स्थापन कायियोजना तयार  ा संिोधन गदाि उक्त कायियोजना 
नगरपालिकाको  न तथा  ाता रि िाखािा प्ि गरी प्राप्त सझुा  तथा परािििका आधारिा  न 
व्य स्थापन कायियोजना तजुििा  ा आ श्यकता अनसुार संिोधन गनुि पनेछ । 

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनका िालग  न व्य स्थापन कायियोजना प्राप्त भएको लिलति् बढीिा 
७ र्दन लभत्रिा  न तथा  ाता रि िाखाि् आ श्यक सझुा  र्दन ुपनेछ र उक्त सियलभत्र कुनै 
सझुा  नर्दएिा सोही कुरा जनाई  न व्य स्थापन कायियोजना स् ीकृतीका िालग प्रद्ि सरकारको 
 नसम्बन्धी कायाििय सिषेत प्ि गनुिपनेछ ।   

(५) उपभोक्ता सिूहि् दफा (२) र (३) बिोशजि तजुििा गर्को कायियोजना बिोशजि 
सािदुावयक  नको व कास, संरषेति, उपयोग ए ं व्य स्थापन र  न पैदा ारको स् तन्त्र रुपिा 
िूल्य लनधािरि गरी लबक्री व तरि सि्त गनि पाउन ्गरी नगरपालिकािा रह्को राविय  नको कुनै 
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भाग सािदुावयक  नको रुपिा व्य स्थापन गनि चाह्िा  न व्य स्थापन कायियोजना र 
नगरपालिकाको  न तथा  ाता रि िाखाको सझुा  तथा पराििि सवहत प्रद्ि सरकारको 
 नसम्बन्धी कायािियिा लन ्दन र्दन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि प्ि भएको  न व्य स्थापन कायियोजना प्रद्ि सरकारको सम्बशन्धत 
 न अलधकृति् अध्ययन पिात ् स् ीकृत गरी उपभोक्ता सिूहिाई सािदुावयक  न हस्तान्तरि 
सम्बन्धी प्रिािपत्र प्रदान गरी सोको जानकारी नगरपालिकािाई गराउन ुपनेछ ।  

(७) सािदुावयक  नको कायियोजना प्रत्य्क पटक सािान्यतयाः दि  षिका िालग तजुििा गनि 
सवकन् छ र नगरपालिकाको  न तथा  ाता रि िाखाबाट प्राप्त सझुा  तथा पराििि बिोशजि 
आ श्यकता अनसुार सिय सियिा संिोधन तथा पररिाजिन गनि सवकन् छ ।   

(८) उपदफा (७) बिोशजि उपभोक्ता सिूहि्  न व्य स्थापन कायियोजनािा गर्को संिोधनि् 
 ाता रििा उल्ि्खनीय प्रलतकूि असर पने द्शखएिा प्रद्ि सरकारको सम्बशन्धत  न अलधकृति् 
संिोलधत कायियोजना प्राप्त भएको लिलति् तीस र्दनलभत्र उपभोक्ता सिूहिाई त्यस्तो संिोलधत 
कायियोजना िागू नगनि लनदेिन र्दई सोको जानकारी नगरपालिकािा सि्त र्दन ुपनेछ  । 

(९) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा ि्शखएको भए तापलन  नसम्बन्धी प्रचलित कानून 
बिोशजि एक पटक हस्तान्तरि भएको  न पूनःहस्तान्तरि गनुिपने छैन ।  

 

१८. सािदुावयक  निा व पन्न  गिका िालग कबलुियती  न र्दन सवकनः् (१) सािदुावयक  न 
उपभोक्ता सिूहि् आफ्नो सिूहलभत्र पवहचान गर्का गरर ीको र्खािनुी रह्का व पन्न 
घरधरुीहरुिाई सािवुहक  ा एकि रुपिा  न पैदा ारिा आधाररत आय आजिनका कायिक्रि 
गनिका िालग आफ्नो सािदुावयक  नको कुनै भाग बढीिा पन्र  षिका िालग सम्झ ता गरी 
उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि कबलुियती  नको रुपिा  न षेत्त्र उपिब्ध गराउन् सम्बन्धी 
व्य स्थाहरु स् ीकृत  न व्य स्थापन कायियोजना र उपभोक्ता सिूहको कायिसलिलत ए ं 
कबलुियती  न लिन चाहन् व पन्न सिूह तथा परर ार बीच हनु् सम्झ तािा उल्ि्ख गर् बिोशजि 
हनु्छ ।  

 

१९.  न पैदा ारको िूल्य लनधािरिः (१) उपभोक्ता सिूहि् आफ्नो स् ीकृत  न व्य स्थापन 
कायियोजना बिोशजि  न व्य स्थापन गदाि प्राप्त भएका  न पैदा ारको साधारि सभाको लनििय 
बिोशजि स् तन्त्र रुपिा िूल्य लनधािरि गरी व क्री व तरि गनि सक्न्छन ्।  

तर उपभोक्ता सिूहि् आपm्नो  न पैदा ार सिूह बावहर व्य सावयक प्रयोजनका िालग व क्री गने 
भएिा उक्त  न पैदा ारको िूल्य लनधािरि गदाि  न सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनिा लनधािररत 
िूल्य दरिा नघट्न् गरी न्यूनति ्िूल्य कायि गनुिपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सिूहि् उपदफा (१) बिोशजि लनधािरि गर्को  न पैदा ारको िूल्य दरको 
व  रि नगरपालिका, प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय र सािदुावयक  न उपभोक्ता 
िहाहासंघ न्पाििा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  
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(३) उपभोक्ता सिूहि्  न पैदा ारको िूल्य लनधािरिका सम्बन्धिा गर्को लनििय  ा  न 
पैदा ारको िूल्यका बार्िा नगरपालिकाि् उपभोक्ता सिूहिाई आ श्यक सझुा  र्दन सक्न्छ ।    

 

२०. सािदुावयक  नको काठ संकिन र व क्री व तरिः (१) सािदुावयक  नबाट व्यापाररक 
प्रयोजनका िालग व क्री व तरि गररन् काठको रुख छपान, कटान, ओसार पसार, िलिकहरुको 
पाररिलिक र सरुषेता, घाटगद्दी, बोिपत्र आब्हान, व क्री, टााँचाको प्रयोग र छोडपजुी सम्बन्धी 
प्राव लधक िापदण्डहरु  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि हनु्छन ्।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिका कायिहरु गदाि नगरपालिका  ा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी 
कायाििय  ा उपभोक्ता सिूहको आफ्नै प्राव लधक कििचारीको सहयोगका आधारिा उपभोक्ता 
सिूहि् स्थानीय परर ्ि अनसुार आ श्यक कायिव लध  ा प्रवक्रयाहरु अ िम्बन गनि सक्न्छन ्।   

 

२१.  न पैदा ार व क्री व तरिको  ावषिक योजना जानकारी गराउनः् उपभोक्ता सिूहि् स् ीकृत 
 न व्य स्थापन कायियोजना बिोशजि संकिन हनु ् न पैदा ारको उपयोग तथा व क्री सम्बन्धी 
आफ्नो  ावषिक कायियोजना बनाई सोको एक प्रलत नगरपालिकािा जानकारीका िालग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

 

२२.  न पैदा ार व क्री िलु्कः सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहि् सिूह बावहर व्या सावयक 
प्रयोजनका िालग  न पैदा ार व क्री  ापत प्राप्त हनु् रकििध्य् कुनै रकि प्रचलित संघीय कानून 
बिोशजि स्थानीय सशञ्चत कोषिा जम्िा गनुिपने व्य स्था गर्को रह्छ भन् त्यसरी जम्िा गनुिपने 
रकि आलथिक  षिको अन्त्यिा उपभोक्ता सिूहि् नगरपालिकाको सशञ्चत कोषिा जम्िा गनुिपनेछ 
।  

 

२३. सिदुावयक  नबाट प्राप्त िाभको सदपुयोगः (१) सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहि्  न 
पैदा ार व क्री व तरि गरी प्राप्त गर्को रकि िध्य् कशम्तिा पशच्चस प्रलतित रकि सािदुावयक 
 नको र्दगो व्य स्थापनिा खचि गनुि  पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि खचि गरी बााँकी रह्को रकििध्य्बाट कशम्तिा पचास प्रलतित रकि 
नगरपालिकासाँग सिन् य गरी गरर ी न्यूनीकरि,  न उद्यिको व कास र िवहिाको आयआजिन 
ए ं ििक्तीकरिसम्बन्धी कायिक्रिका िालग खचि गनुि पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका िालग उपभोक्ता सिूहि् आफ्नो साधारि सभािा प्ि गनिका 
िालग तजुििा गर्को  ावषिक कायक्रिको व  रि साधारि सभा हनुभुन्दा कशम्तिा ७ र्दन अगाडी 
नगरपालिकािा उपिब्ध गराउन ु पनेछ र नगरपालिकाि् उक्त कायिक्रििा कुनै सधुार गनुिपने 
द्ख्िा सम्बशन्धत  डा कायाििय िाफि त उपभोक्ता सिूहको  ावषिक कायिक्रििा सधुारका िालग 
सझुा  र्दन सक्न्छ ।  

(४) उपभोक्ता सिूह र नगरपालिकाि् संयकु्त रुपिा सािदुावयक  न व्य स्थापन,  न उद्यि 
व कास र िवहिा सिक्तीकरिका कायिक्रि सञ्चािन गने गरी योजना बनाउन सवकन्छ ।  
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(५) स्थानीय सिदुायिा गनुिपने सािदुावयक व कासका कायिहरु गदाि उपभोक्ता सिूह र 
नगरपालिका बीच सहकायि गरी सािदुावयक व कासका कायिहरु गनि सवकन्छ । 

(६) उपदफा (२) बिोशजि खचिगरी बााँकी रह्को रकि सािदुावयक व कासका कायिक्रि, 

उपभोक्ता सिूहको वहत हनु् अन्य कायि र उपभोक्ता सिूहको प्रिासलनक कायििा खचि गनि सवकन् 
छ ।  

 तर प्रिासलनक कायिका िालग उपभोक्ता सिूहको  ावषिक आम्दानीको बढीिा २५ प्रलतित 
रकि िात्र खचि गनि सवकन्छ र सो भन्दा बढी रकि प्रिासलनक कायिका िालग खचि गनुिपने 
भएिा उपभोक्ता सिूहको साधारि सभाबाट सहिलत लिन ुपनेछ ।  

 

२४.  न व्य स्थापन कायियोजना व पररत काि गनेिाई हनु ्सजायः (१) सािदुावयक  निा कुनै 
उपभोक्ताि् कायियोजना व परीत हनु् कुनै काि गर्िा लनजिाई सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहि् 
जररबाना गनि सक्न्छ र त्यस्तो कािबाट कुनै हालन नोक्सानी भएकोिा लबगो बराबरको रकि 
षेतलतपूलतिको रुपिा असिु उपर गनि सक्न्छ । 

(२) सािदुावयक  नको कायियोजना व पररतको कायि गने व्यशक्तिाई उपभोक्ता सिूह आफैि् 
कार ाही गनि नसक्िा लनजिाई कार ाही गनिका िालग उपभोक्ता सिूहि् नगरपालिकािा रह्को 
न्यावयक सलिलत  ा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय सिषेत लन ्दन गनि सक्न्छ ।  

(३) उपभोक्ता सिूहका सदस्य भन्दा बावहरको कुनै व्यशक्ति् सािदुावयक  निा हानी नोक्सानी 
गर्िा लनजिाई राविय  निा गर्को कसरु बिोशजिको सजाय गनिका िालग उपभोक्ता सिूहि् 
प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय सिषेत लन ्दन गनि सक्न्छ र लनजिाई  नसम्बन्धी 
प्रचलित संघीय कानून बिोशजिको सजाय हनु्छ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बिोशजि न्यावयक सलिलत र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय 
सिषेत लन ्दन पर्िा कसरुको प्रकृलत अनसुार न्यावयक सलिलत र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी 
कायािियि् आ–आपm्नो षेत्त्रालधकार लभत्र पने व षयिा छानव न गरी प्रचलित कानून बिोशजिको 
जरर ाना  ा दण्ड सजाय गनि सक्न्छ ।  

 

२५. सािदुावयक  नको व  ाद व्य स्थापनः (१) सािदुावयक  नका व षयिा लसजिना हनु् व  ाद 
सिाधानका िालग नगरपालिकाि् सहजीकि गनि सक्न्छ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग नगरपालिकाको सिन् यिा नगरपालिका सवहत, प्रद्ि 
सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय, सािदुावयक  न उपभोक्ता िहासंघ न्पाि र 
सरोकार ािाहरुको प्रलतलनलधत्  हनु्गरी व  ाद सिाधान संयन्त्र स्थापना गनि सवकन्छ ।   

 

पररच्छ्द – ५ 

कबलुियती  न, धालििक तथा सासं्कृलतक  न सम्बन्धी व्य स्था 
 

२६. कबलुियती  न हस्तान्तरि गनि सक्नः् (१) नगरपालिकाको व लभन्न  डा कायािियहरुि् 
गररबीको र्खािलुनका परर ार भनी पवहचान गर्का परर ारको सिूहिाई गररबी न्यूनीकरिका 
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िालग कबलुियती  न हस्तान्तरि गनि प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायाििय सिषेत लसफाररस 
गनि सक्न्छन ्।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको लसफाररसका आधारिा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् 
गरर ीको र्खािनुीका परर ारको कबलुिती  न उपभोक्ता सिूह गठन गनि र कबलुियती  नको 
कायियोजना बनाई  नको संरषेति र व कास हनु् गरी आय आजिन हनु् कायिक्रि सञ्चािनका 
िालग उक्त सिूहिाई कबलुियती  नको रुपिा  नषेत्त्र उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(३) प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् उपदफा (२) बिोशजिको कबलुियती  नको 
व  रि नगरपालिकािा उपिब्ध गराउन ुपनेछ र सोही आधारिा नगरपालिकाि् कबलुियती  न 
उपभोक्ता सिूहिाई आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(४) कबलुिती  न उपभोक्ता सिूहसम्बन्धी अन्य व्य स्था  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय तथा प्रद्ि 
कानून र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बिोशजि हनु्छ ।  

 

२७. धालििक तथा सासं्कृलतक िहत् का  नहरुको संरषेतिः (१)नगरपालिकािा धालििक तथा 
सांस्कृलतक िहत् का  नहरु रह्िा सोको संरषेति र सदपुयोगका िालग धालििक तथा सांस्कृलतक 
 न उपभोक्ता सिूह गठन गनि सवकन्छ ।  

(२) धालििक तथा सांस्कृलतक  न उपभोक्ता सिूह गठन र दताि गदाि दफा १३ र १४ 
बिोशजिको प्रवक्रया अ िम्बन गनुि पनेछ ।  

(३) सम्बशन्धत धालििक तथा सांस्कृलतक सिदुायि् आफ्नो धिि संस्कृलतसाँग सम्बशन्धत  न 
संरषेति गनि चाह्िा त्यस्तो  न सोही धालििक तथा सांस्कृलतक सिूह  ा सिदुायिाई हस्तान्तरि 
गनुिपनेछ ।  

(४) धालििक तथा सांस्कृलतक  नको व्य स्थापन कायियोजना तजुििाका िालग नगरपालिकाको 
सम्बशन्धत  डा कायािियसाँगको सिन् यिा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् प्राव लधक 
र अन्य आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

(५) धालििक  निा व कास आयोजना सञ्चािन गदाि कावटएका रुखहरु नगरपालिकािा 
कायिपालिकाको सिन् य र सहिलतिा सम्बशन्धत धालििक तथा सांस्कृलतक सिूहि् व क्री व तरि 
गनि सक्न्छ ।  

 

पररच्छ्द – ६ 

 निा आधाररत उद्यि व कास, पयािपयिटन र  ाता रिीय स् ा सम्बन्धी व्य स्था 
 

२८.  न उद्यिको व कास गनि सक्नः् (१) नगरपालिकािा रह्का  न उपभोक्ता सिूहि् उद्योग 
र  ाता रिसम्बन्धी प्रचलित कानून बिोशजिका िापदण्डहरुको पािना गरी  न पैदा ारिा 
आधाररत  न उद्यिको स्थापना र व कास गनि सक्न्छन ्।  

(२) नगरपालिकािा रह्का व लभन्न  न पैदा ारिा आधाररत उद्योगहरुि् सािदुावयक  न, लनजी 
 न र अन्य व लभन्न वकलसिका  नबाट प्रचलित कानूनको पररपािना गरी कच्चा पदाथि प्राप्त गनि 
सक्न्छन ्।  
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(३) सा िजलनक—लनज—सािदुावयक साझ्दारीिा पलन  न उद्यि स्थापना र सञ्चािन गनि सवकन् छ 
र यसका िालग यस ऐन र  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून व पररत नहनु् गरी उपभोक्ता 
सिूहि् नगरपालिका, व लभन्न संघ संस्था  ा लनजी षेत्त्रसाँग सम्झ ता गनि सक्न्छन ्।   

(४) उपभोक्ता सिूहि् अन्य पषेतसाँग साझ्दारी गरी  न उद्यि सञ्चािन गदाि उपभोक्ता 
सिूहहरुको कशम्तिा एकाउन्न प्रलतित ि्यर तथा िगानी भएको हनु ुपनेछ ।  

(५) सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहि्  न उद्यिका िालग  न पैदा ारिा आधाररत सहकारी 
संस्था स्थापना गनि चाह्िा नगरपालिकाि् आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

द्रिव्यः यस दफाको प्रयोजनाका िालग  न उद्यि बन्नाि् िघ ु उद्यि, घर्ि ु उद्योग र  न 
सहरकारी संस्थािाई जनाउन्छ ।  

 

२९. पयािपयिटन कायिक्रि सञ्चािन गनि सक्नः् (१) उपभोक्ता सिूहि्  न व्य स्थापन 
कायियोजनािा आ श्यक व्य स्था गरी आपm्नो  निा आधाररत पयािपयिटन कायिक्रि सञ्चािन गनि 
सक्न्छन ्।  

(२)  न षेत्त्रिा पयािपयिटन कायिक्रि सञ्चािन गदाि  न व्य स्थापन कायियोजनािा लनर्दिि 
गररएको षेत्त्र भन्दा बढी  न षेत्त्र प्रयोग गनि पाइन् छैन ।  

(३)  न उपभोक्ता सिूहको पयािपयिटन योजना र कायिक्रि तजुििा तथा कायािन् यनका िालग 
नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् आ श्यक प्राव लधक, आलथिक तथा 
अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(४)  निा आधाररत पयािपयिटनका िालग उपभोक्ता सिूहि् नगरपालिका  ा व लभन्न संघ संस्था 
 ा लनजी षेत्त्रसाँग सहकायि गनि सक्न्छ  र उपभोक्ता सिूहि् यसरी अन्य पषेतसाँग साझ्दारी गरी 
पयािपयिटन कायि सञ्चािन गदाि उपभोक्ता सिूहहरुको कशम्तिा एकाउन्न प्रलतित िय्र तथा 
िगानी भएको हनु ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि सहकायि गदाि यस ऐन र  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून व पररत 
नहुन् गरी आपसी सम्झ ता गरी पयिपयिटन कायिक्रि सञ्चािन गनि सवकन्छ ।  

(६) सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहि् सञ्चािन गर्को कुनै पयािपयिटन षेत्त्रिा स् द्िी  ा 
व द्िी व्यशक्त र यातायातका साधन प्र ्ि गदाि साधारि सभाको लनििय बिोशजिको प्र ्ि िलु्क 
संकिन गनि सक्न्छ ।  

 तर उपभोक्ता सिूहका सदस्यहरुसाँग यस्तो प्र ्ि िलु्क लिन पाइन् छैन ।   

(७) सािदुावयक  निा सञ्चालित पयािपयिटन कायिक्रिबाट प्राप्त आम्दानीिध्य् कम्तीिा पशच्चस 
प्रलतित रकि पयािपयिटन प्र द्र्धन र कशम्तिा पचास प्रलतित रकि िवहिा र व पन्न  गिका 
िालग आय आजिनका वक्रयाकिापहरु सञ्चािन गनि अनदुानको रुपिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

३०. सािदुावयक शचलडयाखाना,  न्यजन्त ु उद्दार क्न्द्र र  न्यजन्त ु पािन तथा प्रजननः (१) 
सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहि् आफै  ा अन्य व लभन्न पषेतसाँगको सहकायििा सािदुावयक 
शचलडयाखाना,  न्यजन्त ु उद्दार क्न्द्र र  न्यजन्त ु पािन तथा प्रजनन्सम्बन्धी योजना तजुििा गरी 
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सािदुावयक शचलडयाखाना  ा  न्यजन्त ुउद्दार क्न्द्र स्थापना तथा सञ्चािन र  न्यजन्त ुपािन तथा 
प्रजनन ्सम्बन्धी कायिहरु गनि सक्न्छन ्।  

(२)  न्यजन्त ु पािन तथा प्रजनन ् पिात गररन् व क्री व तरिका िालग प्रदान गररन् इजाजत 
सम्बन्धी िापदण्डहरु प्रचलित संघीय कानून बिोशजि हनु्छ ।  

(३) सािदुावयक शचलडयाखाना  ा  न्यजन्त ुउद्दार क्न्द्र र  न्यजन्त ुपािन तथा प्रजनन्सम्बन्धी 
योजना तजुििा र कायािन् यन गनि चाहन् उपभोक्ता सिूहिाई यस नगरपालिका र प्रद्ि 
सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् आ श्यक प्राव लधक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्न्छ ।  

 

३१. सािदुावयक घर ास (होि स्ट्) (१) पयािपयिटन प्र द्र्धन गनेगरी होि स्ट् सञ्चािन गनि 
चाहन् उपभोक्ता सिूह  ा स्थानीय सिदुायि् नगरपालिकािा सािदुावयक होि स्ट् दताि गरी 
सञ्चािन गनि सक्न्छन ्।  

(२) सािदुावयक होि स्ट् सञ्चािनसम्बन्धी कायिव लधहरुको पािना गरी सञ्चालित सािदुावयक 
होि स्ट्िाई स् ीकृत योजना अनसुार नगरपालिकाबाट आ श्यक अनदुान उपिब्ध गराउन 
सवकन्छ ।  

 

३२. जिाधार संरषेतिः (१) नगरपालिकाि् आफनो षेत्त्रिा रह्का जिाधारहरुको पवहचान गरी 
नक्िा सवहतको व  रि राख्न ुपनेछ ।  

(२) यस नगरपालिकािा रह्का जिाधारहरुको सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहका िाध्यिबाट 
संरषेतिसम्बन्धी कायिहरु गररन् छ ।  

(३) जिाधार षेत्त्रको संरषेति गने उपभोक्ता सिूहिाई योजना र कायिक्रि तजुििा तथा 
कायािन् यनका िालग नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् आ श्यक 
प्राव लधक तथा आलथिक र अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(४) जिाधार षेत्त्रको संरषेतिका िाध्यिबाट जिस्रोत िगायतको संरषेतििा उपभोक्ता सिूहि् 
प¥ुयाएको योगदान  ापत जिस्रोत िगायतका स्रोत उपभोग गने व लभन्न लनकाय, संघ संस्था, 
उद्योग िगायतका पषेतहरुि् जिाधार षेत्त्र संरषेति गने उपभोक्ता सिूहिाई व लभन्न अनदुान तथा 
अन्य उत्प्रर्िाका स्रोतहरु उपिब्ध गराउन सक्न्छन ्। (५) उपदफा (४) को प्रयोजनका िालग 
जिाधार संरषेति गने उपभोक्ता सिूह र जिाधार संरषेतिबाट फाईदा पाउन् पषेतका बीच 
आ श्यक सम्झ ता गनि सवकन्छ ।  

 

३३. जैव क िागिको व्य स्थापनः (१) नगरपालिकािा  न्यजन्त ु र चाराचरुुङ्गीहरुको आ त 
जा त गने जैव क िागिको रुपिा रह्का  न षेत्त्रहरुको संरषेति, व्य स्थापन र सदपुयोग 
सािदुावयक  नका िाध्यिबाट गररन्छ । 

(२) जैव क िागिका सािदुावयक  न र  न्यजन्तकुो संरषेतिका िालग उपभोक्ता सिूहिाई 
नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् प्राव लधक तथा आलथिक र अन्य 
आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ । 
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(३) जैव क िागििा पने  न षेत्त्रिा आशित सिदुायिाई जैव क िागिको  न पैदा ार उपयोग 
गनिबाट बशञ्चत गररन् छैन ।  

(४) जैव क िागििा  न्यजन्तकुो प्रभा बाट सरुशषेतत रहनका िालग उपभोक्ता सिूह र 
नगरपालिकाि् सच्तना अलभ वृद्ध र सरुषेतात्िक उपायहरु अ िम्बन गनि गराउन सक्न्छ ।  

 

३४. िान – न्यजन्त ु द्वन्द्व व्य स्थापन र राहत व तरिः (१) नगरपालिका र प्रद्ि सरकरको 
 न सम्बन्धी कायािियका साथै सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूहि्  न्यजन्तबुाट हनु् जनधनको 
षेतलत कि हनु् कायिक्रिहरु सञ्चािन गनुि पनेछ ।  

(२)  न्यजन्तबुाट कसैको धनजनको षेतलत भएिा त्यस्तो षेतलत  ापत वपलडतिाई न्पाि सरकार 
र प्रद्ि सरकारि् उपिब्ध गराउन् राहतका अलतररक्त नगरपालिका र  न उपभोक्ता सिूहि् थप 
राहत प्रदान गनि सक्न्छ ।  

(३) नगरपालिकाि्  न्यजन्तबुाट प्रभाव त व्यशक्त तथा परर ारिाई राहत प्रदान गनि र िान –

 न्यजन्त ु द्वन्द्व व्य स्थापनका कायिक्रिहरु सञ्चािनका िालग एक कोषको स्थापना र सञ्चािन 
गनि सक्न्छ ।   

(४) िान   न्यजन्त ु द्वन्द्वबाट प्रभाव त व्यशक्तहरुको जीउधनको सरुषेताका िालग जी न बीिा 
तथा लनजी न बीिा गनिका िालग नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायािियि् 
आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(५)  न्यजन्तिुाई  न षेत्त्रिा नै बसो ास गने अ स्था लसजिना गनिका िालग सािदुावयक  न 
िगायतका जैव क िागििा पानी पोखरी लनिािि, जंगिी फिफूिका व रु ा संरषेति, घााँसै 
षेत्त्रहरुको संरषेति जस्ता कायिहरु गनुिपनेछ । 

(६) न्पाि सरकारि् कृवष तथा घरपाि ुा जना ारका िालग हालनकारक  न्यजन्त ुभनी घोषिा 
गर्का  न्यजन्तहुरु घर गोठ तथा ख्तबारीिा आई जनधनको षेतलत गने अ स्था द्शखएिा त्यस्ता 
 न्यजन्तहुरुिाई धपाउन पाइन्छ ।    

 

३५. लसिसार षेतत््रको संरषेति र व्य स्थापनः (१) नगरपालिकाको  न षेत्त्रिा रह्का लसिसारको 
संरषेति र सदपुयोग सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहका िाध्यिबाट गररन् छ ।  

(२)  न षेत्त्र भन्दा बावहर रह्का लसिसारहरुको संरषेति र सदपुयोगका िालग लसिसार उपभोक्ता 
सिूह  ा जि उपभोक्ता संस्था गठन गनि सवकन्छ ।  

(३) लसिसार उपभोक्ता सिूह गठन र दताि गदाि सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूह गठन र दताि 
गने प्रवक्रया अ िम्बन गनि सवकन्छ ।  

(४) लसिसार व्य स्थापन योजना तजुििाका िालग नगरपालिकाको कायिपालिकािा छिफि गरी 
प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् प्राव लधक, आलथिक र अन्य आ श्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपभोक्ता सिूहि् व्य स्थापन गदै आएका लसिसार षेत्त्रका िाछा िगायतका जिचरको 
संरषेति र व क्री व तरिका िालग उपभोक्ता सिूहि् आफै आ श्यक व्य स्था गनि सक्न्छ ।  
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३६. सा िजलनक जग्गािा  न व कास सम्बन्धी व्य स्थाः (१) नगरपालिकाि्  नसम्बन्धी प्रचलित 
संघीय कानून बिोशजिको प्रवक्रया अ िम्बन गरी आफ्नो षेत्त्रलभत्र पवहचान भएका सा िजलनक 
जग्गािा सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहको िाध्यिबाट  नको व कास, संरषेति, व्य स्थापन गनुि 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कािका िालग नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी 
कायािियि् उपभोक्ता सिूहिाई आ श्यक प्राव लधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ 
। 

(३) सा िजलनक जग्गािा गररएको सािदुावयक  न व्य स्थापनबाट प्राप्त  न पैदा ार सम्बशन्धत 
उपभोक्ता सिूहि्  उपयोग तथा लबक्री व तरि गनि सक्न्छ ।  

(४) सडक र बाटो वकनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पने रुखहरु र च तारा  ा यस्तै 
प्रकृलतका अन्य ठाउाँिा िगाइएका रुखहरुि् िान ीय जोशखि लसजिना गने भएिा  ा अन्य कुनै 
कारिि् काट्न  ा हटाउन पने भएिा नगरपालिकाि् सडक र  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय 
कानून बिोशजिको प्रवक्रया पूरा गरी त्यस्ता रुखहरु काट्न  ा हटाउन सक्न्छ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजिका काठ व क्री व तरिबाट प्राप्त रकि नगरपालिकाको सशञ्चत 
कोषिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

 

३७. सहरी  नको व कास र व्य स्थापनः (१) नगरपालिकाि् आफ्नो षेतत््रलभत्रको सहरी षेत्त्र 
तथा बस्तीिा रह्का सा िजलनक सडक तथा पाकि  जस्ता स्थानिा सािदुावयक  न उपभोक्ता 
सिूहसाँगको सहकायििा सहरी  नको व कास तथा व्य स्थापन गनि सक्न्छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनु् सहरी  नको व कासको िालग नगरपालिका र प्रद्ि 
सरकारको  नसम्बन्धी कायािियि् आ श्यक आलथिक तथा प्राव लधक सहयोग उपिव्ध गराउन ु
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनु् सहरी  नको  न पैदा ार नगरपालिकासाँगको 
सिन् यिा सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहि् व लभन्न प्रयोजनका िालग प्रयोग गनि सक्न्छ ।  

(४) सहरी  नको व्य स्थापनबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँडका बार्िा यस नगरपालिका र 
उपभोक्ता सिूहका बीचिा कुनै सम्झ ता  ा सहिती गररएिा सोही बिोशजि िाभको बााँडफााँड 
गनुिपनेछ ।  

 

३८. उद्यान घोषिा गनि सक्नः् (१) नगरपालिकाि् सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूहसाँगको 
सिन् यिा  न षेत्त्रको कुनै उपयकु्त भागिाई  न उद्यान तथा प्रािी उद्यान घोषिा गरी  न 
उपभोक्ता सिूह िाफि त उद्यान लनिािि र सञ्चािन गनि सक्न्छ ।  

(२) सािदुावयक  न षेत्त्रिा स्थापना र सञ्चािन गररन्  न उद्यान तथा प्रािी उद्यान सम्बशन्धत 
उपभोक्ता सिूह िाफि त सञ्चािन गनुिपनेछ ।  

 

३९.  ाता रिीय स् ाको व्य स्थापनः (१)  न षेत्त्रबाट हनु् का िन सशञ्चलत तथा उत्सजिन 
न्यूनीकरि बाह्कका जिस्रोत संरषेति, जैव क व व धता सरषेति र पयािपयिटनको व कास 
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िगायतका  ाता रिीय स् ाको व्य स्थापन गनि चाहन्  न उपभोक्ता सिूह िगायतका स्थानीय 
सिदुायि् आफ्नो  न व्य स्थापन योजना  ा व ि्ष कायियोजनािा व्य स्था गरी  ाता रिीय 
स् ाको व्य स्थापन र सदपुयोग गनि सक्न्छन ्।  

(२)  ाता रिीय स् ाको व्य स्थापन गरी उक्त स् ा व क्री गनि चाहन् उपभोक्ता सिूह  ा 
स्थानीय सिदुाय र  ाता रिीय स् ा उपयोग गनि चाहन् पषेतका बीचिा सम्झ ता गरी 
 ाता रिीय स् ाको खररद व क्री गनि सवकन् छ । 

(३)  ाता रिीय स् ाको आदान प्रदान तथा खररद व क्रीबाट प्राप्त िाभको बााँडफाडाँ र 
सदपुयोगसम्बन्धी व षयहरु  ाता रिीय स् ाको व्य स्थापन योजना र आपसी सम्झ तािा उल्ि्ख 
गररए बिोशजि हनु्छ ।  

 

४०. जि ाय ु परर तिन न्यूनीकरि र अनकूुिन योजनाः (१) यस नगरपालिकािा जि ाय ु
परर तिनका कारि पर्को प्रभा  न्यूनीकरिका िालग स्थानीय स्तरका जि ाय ुअनकूुिन योजना 
तजुििा गरी उपभोक्ता सिूह  ा प्रभाव त स्थानीय सिदुाय िाफि त उक्त योजनाहरुको कायािन् यन 
गनि सवकन्छ ।  

(२) उपभोक्ता सिूहि् सिदुायिा आधाररत जि ाय ुअनकूुिन योजना तजुििा गनि चाह्िा त्यस्ता 
योजना तजुििा र सोको कायािन् यनका िालग नगरपालिकाि् आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन ु
पनेछ र यस कायिका िालग प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् पलन सहयोग उपिब्ध 
गराउन सक्न्छ ।  

(३) जि ाय ुपरर तिन न्यूनीकरिका िालग यस नगरपालिकािा जि ायिैुत्री संरचनाको लनिािि, 

यातायातका साधनहरुबाट हनु् उत्सजिन न्यूनीकरि र  न षेत्त्रको व कासका िाध्यिबाट का िन 
उत्सजिन न्यूनीकरिका कायिक्रिहरु सञ्चािन गनि सवकन्छ ।  

(४) आगिागी िगायतका कायिहरुबाट हनु्  न व नास तथा  न षेतयीकरि लनयन्त्रि गरी 
जि ाय ुपरर तिन न्यूनीकरििा योगदान गने  न उपभोक्ता सिूहिाई सो  ापत प्राप्त हनु् िाभ 
उपिब्ध गराउन  ा परुस्कृत गनिका िालग यस नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी 
कायािियि् आ श्यक सहयोग र सहजीकरि गनुिपनेछ ।  

 

४१.  न डढ्िो लनयन्त्रिः (१) कुनै  निा  न डढ्िो िाग्िा नगरपालिका, प्रद्ि सरकारको 
 न सम्बन्धी कायाििय, सरुषेता लनकाय, सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूह र लनजी जग्गा ािाहरु 
सि्तको पहििा  न डढ्िो लनयन्त्रि गनुि पनेछ ।  

(२) नगरपालिकाि्  न डढ्िो लनयन्त्रिका िालग  न उपभोक्ता सिूह िाफि त सच्तना र षेतिता 
अलभ वृद्ध तथा डढ्िो लनयन्त्रिको प्रव लध तथा सूचना संयन्त्र व कास गने र सिन् यका िालग 
आ श्यक कायिहरु गनुि पनेछ ।  

(३)  न डढ्िो लनयन्त्रििा खवटदा कुनै व्यशक्तिाई षेतलत हनु गएिा सोको िूल्यांकन गरी यस 
नगरपालिका र सम्बशन्धत उपभोक्ता सिूहि् राहत तथा अन्य आ श्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 
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(४)  न डढ्िोका कारि  ा  न डढ्िो लनयन्त्रि गनि जााँदा कुनै व्याशक्त घाइत्  ा ितृ्य भएिा 
त्यस्ता व्यशक्ति् बीिा रकि पाउन् गरी नगरपालिका र यसको षेत्त्रलभत्र रह्का सािदुावयक  न 
उपभोक्ता सिूहहरुको सहकायििा सािवुहक बीिा कायिक्रि सञ्चािन गनि सवकन्छ र यस कायििा 
सािदुावयक  न उपभोक्ता िहासंघ, न्पािि् सिन् य र सहजीकरि गनि सक्न्छ ।   

(५) कसैि्  न षेत्त्रिा आगो िगाएिा  ा आगो िाग्न सक्छ भन््न कुरा थाहा हुाँदा हुाँदै 
िापर ाही गरी  निा आगो िगाएिा  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि कार ाही र 
दण्ड सजाय हनु्छ ।  

 

४२. स्थानीय  ाता रि संरषेति योजनाः (१) नगरपालिकाि्  ाता रि संरषेति योजना तजुििा र 
कायािन् न गदाि सािदुावयक  न उपभोक्ता सिूहसाँग सिन् य र सहकायि गनुि पनेछ ।  

(२) नगरपालिकािा रह्को  न षेत्त्र, नदी, खोिानािा, सा िजलनक जग्गा र अन्य प्राकृलतक तथा 
सांस्कृलतक सम्पदा रह्का षेत्त्रहरुिा फोहरिैिा व सजिन गनि गराउन पाइन् छैन ।  

(३) नगरपालिकािा  ाता रि संरषेतिका कायिहरु गदाि सािदुावयक  नका िाध्यिबाट गनुि पनेछ 
।  

 

४३.  षृेतारोपि कायिक्रि सञ्चािनः (१) नगरपालिकाि् प्रत्य्क  डािा उपभोक्ता सिूह  ा  न 
सहकारी संस्था  ा  न उद्यिको िाध्यिबाट कशम्तिा एउटा नसिरी स्थापना गनिका िालग 
आ श्यक व्य स्था गरी सोको िालग अनदुान उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना गररन् नसिरीिा रोजगारी प्रदान गदाि सम्बशन्धत षेत्त्रिा 
रह्का व पन्न परर ारिाई प्राथलिकता र्दन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि स्थावपत नसिरीिा वकसान, लनजी  न तथा  न उपभोक्ता सिूहको 
िाग अनसुारका रैथान् र पाररशस्थलतकीय प्रिािीिैत्री व्या सावयक व रु ाहरुको उत्पादन र व क्री 
व तरि गनि प्राथलिकता र्दन ुपनेछ ।  

(४)  न उपभोक्ता सिूह, वकसान तथा लनजी  न ािाहरुिाई लनःिलु्क  ा न्यूनति ् िलु्किा 
व रु ा उपिब्ध गराई   न षेत्त्र, नदी वकनार, नदी उकास षेत्त्र, नहर वकनार, सडक वकनार, 
सा िजलनक जग्गा, खािी जग्गा, पाखो जग्गा,  न व नास भएको षेत्त्र र लनजी जग्गािा 
 षृेतारोपिका िालग नगरपालिका र प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियबाट अनदुान उपिब्ध 
गराउन आ श्यक रकि व लनयोजन गनुिपनेछ ।  

(५) यस नगरपालिकािा फैलिएका लिचाहा प्रजाती लनयन्त्रि गरी  ा हटाई उक्त षेत्त्रिा 
 षृेतारोपि गनि चाहन्  न उपभोक्ता सिूह  ा लनजी जग्गा ािािाई नगरपालिकाि् प्राव लधक तथा 
आलथिक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

 

४४. जडीबटुी ख्लत तथा गैरकाष्ठ  न पैदा ार प्र द्र्धनः (१) यस नगरपालिका र प्रद्ि 
सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् सािदुावयक  न िगायतका  न षेतत््र र लनजी जग्गािा 
सगुशन्धत  नस्पलत, औषधीजन्य जडीबटुी तथा अन्य जडीबटुी ख्लत र गैरकाष्ठ  न पैदा ारको 
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पवहचान र प्र द्र्धनका िालग प्राव लधक, आलथिक र अन्य आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्न्छ ।  

(२) यस नगरपालिकाको षेत्त्रिा उत्पार्दत जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ  न पैदा ारको भण्डार, प्रिोधन 
र बजारीकरिका िालग आ श्यक पू ािधारको व कास गने कायिक्रि सञ्चािन गनि सवकन्छ ।  

 

४५. कृवष  न प्र द्र्धनः (१) यस नगरपालिकािा रह्का सािदुावयक  न िगायतका  न षेत्त्र, 

सा िजलनक जग्गा र लनजी  न तथा लनजी जग्गाहरुिा कृवष  न िगाउन चाहन्िाई 
नगरपालिकाि् आलथिक तथा प्राव लधक सहयोग उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

(२) सािदुावयक  निा कृवष  न कायिक्रि सञ्चािन गदाि  न षेत्त्रको जैव क व व धता संरषेति 
हनु् गरी र एउटै व रु ाि् िािो सिय उत्पादन र्दन् प्रकृलतका  नजन्य तथा कृवषजन्य 
पैदा ारहरु िगाउन प्राथलिकता र्दन ुपनेछ । 

(३) गरर ीको र्खािनुी रह्का परर ारिाई उपिब्ध गराइएको सािदुावयक  नको षेत्त्रिा कृवष 
 नका कायिहरु गदाि  षििा एक पटक िात्र खनजोत गनुिपने प्रकृलतका कृवषजन्य पैदा ारहरु 
िगाउन सवकन्छ ।  

  

४६.  नजन्य बीउको उत्पादनः  न बीउको उत्पादन, व क्री व तरि र लनयाितका िालग नगर 
पालिकािा पाइन्  न पैदा ारका बीउहरुको उत्पादन र बजारीकरिका िालग योजना तजुििा गरी 
 न उपभोक्ता सिूह र लनजी  न ािाहरुिाई आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन सवकन् छ ।  

 

४७.  नजन्य खाद्य  स्त ुतथा कन्दिूिको सदपुयोगः (१) यस नगरपालिकाको सािदुावयक  न 
िगायतका  न षेत्त्रिा  नको हैलसयत नव ग्रन् गरी र  ाता रि तथा जैव क व व धताको संरषेति 
हनु् गरी  न षेत्त्रबाट उपिब्ध हनुसक्न्  नजन्य खाद्य  स्त ु तथा कन्दिूि संकिन र व क्री 
व तरि गनि सवकन्छ ।   

(२) नगरपालिकािा व िष् पवहचान तथा िहत्  भएका  नजन्य खाद्य  स्त ु तथा कन्दिूिको 
र्दगो संकिन र सदपुयोग तथा बजारीकरिका िालग व पन्न परर ार र यस्ता  स्तकुो बार्िा 
परम्परागत ज्ञान भएका परर ारिाई प्राव लधक तथा अन्य आ श्यक सहयोग उपिब्ध गराउन 
सवकन्छ ।  

४८. चरन तथा खकि  व्य स्थापनः (१) नगरपालिकािा रह्का सािदुावयक  निा पिहुरुको 
चरीचरन व्य स्थापनका िालग उपभोक्ता सिूहको  न व्य स्थापन कायियोजनािा आ श्यक 
व्य स्था गरी चरीचरन व्य स्थापन गनुि पनेछ ।  

(२) सािदुावयक  न बाह्कका अन्य  न षेत्त्र  ा सा िजलनक जग्गािा चरीचरन व्य स्थापनका 
िालग नगरपालिकाि् गोठािा तथा पिपुािक परर ार  ा सिूहसाँग पराििि गरी चरीचरन गराउन् 
क्रििा पािन गनुिपने लनयिहरु बनाउन सक्न्छ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि चरीचरनका लनयिहरु बनाउाँदा आर्द ासी जनजालत र 
स्थानीय सिदुायको उद्य िी उभ िी िगायतका प्रथाजलनत अभ्यासको सम्िान गनुि पनेछ ।    
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(४) खचि जग्गा उपयोग गरी चरीचरन र  न पैदा ारको उपयोग गदै आएका स्थानीय 
 ालसन्दाको प्रथाजलनत अभ्यासिाई सम्िान र संरषेति गदै नगरपालिका र सम्बशन्धत सािदुावयक 
 न उपभोक्ता सिूहि् खचि जग्गाहरुको र्दगो व्य स्थापनका िालग आ श्यक लनयिहरु बनाउन 
सक्न्छ ।    

४९.  नसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्र द्र्धनः (१) नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र आर्द ासी 
जनजालत सिदुायि् परम्पराद्शख अ िम्बन गदै आएका  नसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासहरुको 
प्र द्र्धनका िालग सािदुावयक  न र अन्य व लभन्न  न व्य स्थापन प्रिािीको कायियोजनािा 
आ श्यक व्य स्थाहरु सिा ्ि गनुि पनेछ ।  

(२) सािदुावयक  न तथा अन्य  न व्य स्थापन प्रिािीका कायियोजनाहरुिा उल्ि्शखत 
 नसम्बन्धी प्रथाजलनत अभ्यासको प्र द्र्धनका िालग सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूह र 
नगरपालिकाि् आ श्यक स्रोत साधान र सहयोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) सािदुावयक  न बाह्कका षेत्त्रहरुिा कुनै प्रथाजलनत संस्थाि्  न संरषेति तथा सदपुयोग 
गदै आएको भएिा उक्त  न षेत्त्र सोही प्रथाजलनत संस्थाि् व्य स्थापन गनि सक्न्छ ।     

 

५०.  नसम्बन्धी परम्पराग ज्ञानको संरषेति र प्र द्र्धनः (१) नगरपालिकािा  न व्य स्थापन 
गदाि  न स्रोतिालथको आर्द ासी जनजालत र स्थानीय सिदुाय, दलित र िवहिाको अलधकार 
संरषेति गनुिपनेछ ।  

(२)  नसम्बन्धी कुनैपलन कायिहरु गदाि र  न स्रोत पररचािन गदाि आर्द ासी जनजालत र 
स्थानीय सिदुायको रैथान् तथा परम्परागत ज्ञानको पूिि रुपिा सम्िान, संरषेति र प्र द्र्धन 
गनुिपनेछ ।  

(३)  न व्य स्थापन गदाि र  न स्रोत पररचािन गदाि  निा आशित जीव कोपाजिनको 
अलधकारबाट कसैिाई पलन बशञ्चत गनि पाइन् छैन ।  

(४) नगरपालिकािा रह्का आर्द ासी जनजालत र स्थानीय सिदुाय  न तथा जैव क व व धता र 
प्राकृलतक स्रोत संरषेति तथा सदपुयोगसाँग सम्बशन्धत परम्परागत ज्ञानको संरषेति र प्र द्र्धनका 
िालग नगरपालिकाि् आ श्यक सहयोग गनि सक्न्छ ।   

पररच्छ्द – ७ 

लनजी  न सम्बन्धी व्य स्था 
 

५१. लनजी  न दतािसम्बन्धी व्य स्थाः (१) लनजी  न दताि गराउन चाहन् कुनै व्यशक्त  ा संस्थाि् 
लनजी  न दतािको िालग प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायािियको लसफाररस सवहत 
नगरपालिकािा लन ्दन र्दन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै लन ्दन पर्िा आ श्यक जााँचबझु गरी नगरपालिकाि् नीशज  न 
दताि गरी प्रिािपत्र र्दन्छ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि लनजी  न दताि गर्को व  रि सवहतको जानकारी यस 
नगरपालिकाि् प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियिाई गराउन्छ । 
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५२. लनजी  नको व्य स्थापन र  न पैदा ार पररचािनः (१) लनजी  नको धनीि् लनजी  नको 
व कास, संरषेति, व्य स्थापन गनि तथा लनजी  नको  न पैदा ारको उपयोग गनि  ा स् तन्त्र 
रुपिा िूल्य लनधािरि गरी लबक्री व तरि गनि सक्न्छ । 

(२) लनजी  नको धनीको अनरुोधिा उपदफा (१) बिोशजिको कािका िालग नगरपालिका र 
प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियि् आ श्यक प्राव लधक तथा अन्य सहयोग उपिब्ध 
गराउन सक्न्छ । 

(३) व्या सावयक प्रयोजनको िालग लनजी  न  ा लनजी आ ादीिा रह्का  न पैदा ारको सङ्किन 
तथा ओसारपसार यसै नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र गनुि पर्िा नगरपालिकाबाट स् ीकृलत लिन ुपनेछ 
।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा ि्शखएको भए तापलन लनजी  नको  न पैदा ार व्या सावयक 
प्रयोजनको िालग नगरपालिकाको षेत्त्रबाट अन्य कुनै स्थानीय तहको षेतत््रिा  न पैदा ारको 
व क्री व तरि र ओसारपसार गनुि पर्िा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियबाट स् ीकृलत 
लिन ुपनेछ । 

(५) घरायसी प्रयोजनको िालग नगरपालिकाको षेत्त्रबाट नगरपालिका रह्को शजल्िा लभत्रको कुनै 
स्थानीय तहिा  न पैदा ार व क्री व तरि तथा ओसारपसार गनुि पर्िा नगरपालिकाबाट सङ्किन 
तथा ओसारपसार गने स् ीकृती लिन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुरा ि्शखएको भए तापलन यो नगरपालिका रह्को शजल्िाबाट 
कुनै अकको  शजल्िािा घरायसी प्रयोजनका िालग  न पैदा ार व क्री व तरि तथा ओसारपसार गनुि 
पर्िा प्रद्ि सरकारको  न सम्बन्धी कायािियबाट स् ीकृलत लिन ुपनेछ । 

(७) लनजी  नको धनीिाई लनजी  न व कास, कृवष  न तथा जडीबटुी ख्ती ए ं गैरकाष्ठ  न 
पैदा ार प्र द्र्धनका िालग नगरपालिकाबाट पाररत कायिक्रि तथा योजना अनसुारका सहयोग, 

अनदुान तथा सवु धाहरु उपिव्ध गराउन सवकन्छ । 

 

५३. लनजी  निा  न्यजन्त ुपािनः (१) कुनै लनजी  न ािाि् नगरपालिकाको लसफाररसिा  न 
तथा  न्यजन्त ुसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून र िापदण्डको अधीनिा रही आफ्नो लनजी  निा 
संरशषेतत  न्यजन्त ुबाह्कका  न्यजन्त ुतथा पन्छी सि्त पािन गनि सक्न्छ । 

(२) कुनै लनजी  न ािाि् उपदफा (१) बिोशजिका कायिहरु गर्को भएिा सोको जानकारी 
नगरपालिकािा गराउन ु पनेछ र उक्त  न्यजन्त ु तथा पन्छीिा कुनै रोग द्खा पर्िा तत्काि 
प्रद्ि सरकारको  नसम्बन्धी कायाििय, पि ु व कास कायाििय र अन्य सम्बशन्धत लनकायको 
सहयोगिा रोकथाि तथा लनयन्त्रि गनुिपनेछ ।  

 

kl/R5]b – * 

dWojlt{ If]qsf] jg Joj:yfkg ;DaGwL Joj:yf 

 

%$= dWojlt{ If]qsf] jg Joj:yfkg M -!_ o; यस नगरपालिकाsf] dWojlt{ If]qdf /x]sf jgx? 

;fd'bflos jgsf] ?kdf Joj:yfkg ug{ k|fyldstf k|bfg ul/g] 5 .  
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-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} jgx? wfld{s tyf ;f+:s[lts jf k|fyfhlgt 

jgsf] ?kdf /x]sf] eP pQm jgx?sf] ;f]xL ?kdf ;+/If0f / ;b'kof]u ug{ ;lsg]5 .  

 

%%= dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x M -!_ dWojlt{ If]qdf /x]sf] jgnfO{ ;fd'bflos jgsf] ?kdf 

Joj:yfkg u/L ;b'kof]u ug{ rfxg] pQm jgsf ;DalGwt pkef]Qmf ;d"xx?n] dWojlt{ ;fd'bflos jg 

pkef]Qmf ;d"x u7g ug{ ;Sg]5g\ . 

-@_ pkbkmf -!_ afdf]lhdsf] pkef]Qmf ;d"x u7gsf nflu यस नगरपालिका / ;+/Ifsn] cfjZos ;xof]u 

pknAw u/fpg / ;xhLs/0f ug{' kg]{5 .  

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd u7g ePsf] pkef]Qmf ;d"x /fli6«o lgs'~h÷cf/Ifsf] sfof{nodf btf{ ug'{k"j{ 

;+/Ifs / pkef]Qmf ;d"xn] o; नगरkflnsfdf ;dGjo / 5nkmn u/L sf] jg t यस नगरपालिका 
jftfj/0f zfvf;Fu ;'emfj lng' kg]{5 .  

-$_ ;+/Ifsn] /fli6«o lgs'~h÷cf/Ifsf] sfof{nodf btf{ ePsf ;a} ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf] btf{ 

k|df0fkq ;lxtsf] cBfjlws ljj/0f / jg Joj:yfkg of]hgf of] P]g nfu' ePsf] tLg dlxgf leqdf o; 

नगरkflnsfdf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd df clen]v नगरkflnsfमा cBfjlws ePsf dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf 

;d"xnfO{ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] Joj:yfkg of]hgf kl/dfh{g tyf sfof{Gjog / cGo ljleGg sfo{sf 

nflu o; नगरkflnsfn] cfjZos ;xof]u / ;'emfj k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

-^_ of] P]g nfu' x'g'k"j{ btf{ ePsf dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x÷;ldlt k"gM btf{ x'g'kg]{ 5}g .     

 

%^= dWojlt{ ;fd'bflos jg x:tfGt/0f M  btf{ ePsf dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xnfO{ jgsf] 

lbuf] Joj:yfkg / jg k}bfjf/sf] :jtGq ?kdf d"No lgwf{/0f u/L lgoldt ?kdf ljqmL ljt/0f / pkof]u 

ug{ kfpg] u/L /fli6«o lgs'~h÷cf/Ifsf] ;+/Ifsn] dWojlt{ If]qdf /x]sf] s'g} klg jg If]q dWojlt{ 

;fd'bflos jgsf] ?kdf x:tfGt/0f u/L ;fd'bflos jgsf] k|df0fkq k|bfg ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd x:tfGt/0f ul/g] dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] Joj:yfkg of]hgf th'{df jf 

kl/dfh{g ubf{ नगरkflnsfdf ;dGjo / 5nkmn u/L kflnsfsf] jg tyf jftfj/0f zfvf;Fu ;'emfj lng' 

kg]{5 .  

-#_ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] sfo{of]hgf th'{df jf kl/dfh{g ug]{ qmddf jg ;|f]tsf] ;j]{If0fsf nflu 

/fli6«o jgdf nfu' ul/g] ;fd'bflos jg ;|f]t ;j]{If0f dfubz{g cjnDag ug{ ;lsg] 5 .  

-$_ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] Joj:yfkg of]hgf th'{df jf kl/dfh{g ug{ / Joj:yfkg of]hgf adf]lhdsf 

sfo{qmd sfof{Gjogsf nflu नगरkflnsf / /fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{non] k|fljlws, cfly{s / cGo 

cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg' kg]{5 .   

-%_ dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] /fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{noaf6 :jLs[t jg Joj:yfkg 

sfo{of]hgfsf] kfngf u/L jg Joj:yfkgsf sfo{x? ug'{kg]{5 / jg Joj:yfkg sfo{of]hgf sfof{Gjog ubf{ 

sfo{of]hgf ljkl/tsf sfo{ ug{ / jftfj/0f tyf h}ljs ljljwtfdf k|lts"n c;/ kg]{ sfo{ ug{ kfOg] 5}g .  

-^_ dWojlt{ If]qsf] jgdf pkbkmf -%_ ljkl/t x'g] sfo{ u/]sf] s'/f k'li6 x'g cfPdf ;+/Ifsn] o; 

नगरkflnsf;Fu ;dGjo / k/fdz{ u/L dWojlt{ ;fd'bflos jg lkmtf{ lng ;Sg]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd dWojlt{ ;fd'bflos jg lkmtf{ lng' cl3 ;DalGwt dWojlt{ ;fd'bflos jg 

pkef]Qmf ;d"xnfO{ ;kmfO{sf] df}sf lbg' kg]{5 .  

-*+_ pkbkmf -^_ adf]lhd dWojlt{ ;fd'bflos jg lkmtf{ lng] ;+/Ifssf] lg0f{o pk/ lrQ ga'emg] pkef]Qmf 

;d"xn] pQm lg0f{o ePsf] #% lbgleq pRr cbfntdf k'g/fj]bg ug{ ;Sg]5 / ;+/Ifssf] lg0f{o ab/ ePdf 

;fjlss} pkef]Qmf ;d"xnfO{ / lg0f{o ;b/ ePdf pkef]Qmf ;d"x k"g/u7g u/L dWojlt{ ;fd'bflos jg 

k"gM x:tfGt/0f ug'{kg]{5 .  

 

%&= dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] jg k}bfjf/ kl/rfng M -!_ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] :jLs[t jg 

Joj:yfkg sfo{of]hgf adf]lhd jflif{s ?kdf k|fKt x'g] jg k}bfjf/ dfq ;+sng / ;b'kof]u ug'{ kg]{5 .  
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-@_ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf] jg k}bfjf/dWo] pkef]Qmf ;d"xsf 3/w'/L ;b:ox?nfO{ ljqmL ljt/0f u/L 

afFsL /x]sf] sf7 bfp/f dWojlt{ If]q leq Jofj;flos k|of]hgsf nflu ljqmL ug{ ;lsg]5 . 

-#_ dWojlt{ If]qaf6 k|fKt x'g] uf]lnof sf7 dWojlt{ If]qdf /x]sf] jg pBf]udf lr/fg gu/L dWojlt{ 

If]qeGbf aflx/ n}hfg kfOg] 5}g .  

t/ dWojlt{ If]qdf sf7 lr/fg ug]{ jg pBf]u gePsf] cj:yfdf o; नगरkflnsfsf] ;xdltdf 

;+/Ifsn] uf]lnof sf7 dWojlt{ If]q aflx/ n}hfgsf nflu cg'dltkq lbg ;Sg]5 .  

-$_ dWojlt{ ;fd'bflos jgdf ;+sng ul/g] h8La'6L tyf u}/sfi7 jg k}bfjf/x? ;+/Ifsn] k|bfg u/]sf] 

5f]8k"hL{sf ;fy नगरkflnsfdf nut k|df0fl0ft u/fO{ cf];f/ k;f/ ug{ ;lsg]5 .  

-%_ dWojlt{ ;fd'bflos jgsf jg k}bfjf/x? ;DalGwt pkef]Qmf ;d"xsf] If]q aflx/ cf];f/ k;f/ ug{sf 

nflu ;DalGwt ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf] cWoIf jf clwsf/k|fKt kbflwsf/Ln] cg'dlt lbg' kg]{5 .  

-%_ dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] Jofj;flos k|of]hgsf nflu sf7 bfp/f ljqmL ug]{ ePdf 

pQm sf7 bfp/fsf] slDtdf kfFr k|ltzt sf7 bfp/f dWojlt{ If]qdf x'g] k|sf]k lkl8tsf nflu 5'6\ofpg' 

kg]{5 / pQm sf7 bfp/f o; नगरkflnsfsf] l;kmfl/; / ;+/Ifssf] cg'dltsf cfwf/df dWojlt{ 

If]qleqsf k|sf]k lkl8t kl/jf/nfO{ lgMz'Ns jf Go"g d"Nodf pknAw u/fpg' kg]{5 .  

-^_ pkbkmf -%_ adf]lhd 5'6\ofOPsf] sf7 bfp/f ;DalGwt cfly{s jif{df ljqmL ljt/0f gePdf csf]{ 

cfly{s jif{df pQm sf7 bfp/f dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] k|rlnt lgod cg';f/ ljqmL 

ljt/0f ug{    ;Sg]5 . 

 

%*= dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf] sf]if M dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] ljleGg 

;|f]taf6 k|fKt /sd kl/rfngsf nflu cfkm\gf] Pp6f sf]if :yfkgf ug'{kg]{5 .   

-@_ dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf] ;fwf/0f ;efaf6 :jLs[t jflif{s sfo{qmdsf nflu pkef]Qmf 

;d"xsf] tkm{af6 ul/g] vr{ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sf]ifaf6 Joxf]l/g] 5 . 

-#_ pkef]Qmf ;d"xn] sf]ifsf] ;~rfngsf nflu o; नगरkflnsfn] ;do ;dodf lbPsf] /fo ;'emfjnfO{ 

;d]t dWogh/ u/L ;d"xn] sf]if kl/rfng ug{'kg]{5 . 

-$_ dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] jg k}bfjf/ ljqmL ljt/0f u/L k|fKt u/]sf] /sd dWo] slDtdf 

klRr; k|ltzt /sd ;fd'bflos jgsf] lbuf] Joj:yfkgdf vr{ ug'{ kg]{5 .  

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd vr{ u/L afFsL /x]sf] /sddWo]af6 slDtdf krf; k|ltzt /sd o; 

नगरkflnsf;Fu ;dGjo u/L ul/jL Go"gLs/0f, jg pBdsf] ljsf; / dlxnfsf] cfocfh{g Pj+ 

zzQmLs/0f;DaGwL sfo{qmdsf nflu vr{ ug'{ kg]{5 .  

 

%(= dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf] jflif{s k|ltj]bg M -!_ dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf 

;d"xn] k|To]s jif{ cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] tLg dlxgfleq ;fd'bflos jgdf ul/Psf lqmofsnfk, 

pknAwL / jt{dfg cj:yfsf] ljj/0f ;lxtsf] jflif{s k|ltj]bg o; नगरkflnsfdf k]z u/L ;f]sf] Psk|lt 

/fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{no / ;fd'bflos jg pkef]Qmf dxf;+3 g]kfn ;dIf klg k]z ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|fKt jflif{s k|ltj]bgsf] cfwf/df नगरkflnsf / /fli6«o lgs'~h÷cf/Ifn] 

;DjlGwt pkef]Qmf ;d"xnfO{ cfjZos ;'emfj lbg ;Sg]5g\ .   

 

^)= dWojlt{ If]qdf jGohGt' / h}ljs ljljwtf ;+/If0f M -!_ dWojlt{ If]qdf kg]{ ;fd'bflos jg nufotsf 

If]qx?df /x]sf jGohGt'x?sf] ;+/If0f ug'{ ;a}sf] st{Jo x'g]5 .  

-@_ dWojlt{ If]qdf jGohGt' ;+/If0fsf nflu ;+/lIft If]q;DaGwL sfg"g sfof{Gjog ug'{ kg]{5 .  

-#_ /fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{non] dWojlt{ If]qdf /x]sf jGohGt'x?sf] u0fgf ubf{ o; नगरkflnsf / 

;DalGwt dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x;Fu ;dGjo ug'{kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd u0fgf ul/Psf jGohGt'sf] ljj/0fsf] cleon]v नगरkflnsf ;dIf pknAw 

u/fpg' kg]{5 / pQm jGohGt' / ;f]sf] jf;:yfg ;+/If0fsf nflu नगरkflnsfn] ;fd'bflos jg pkef]Qmf 

;d"x dfkm{t cfjZos sfo{qmd ;~rfng ug{ ;Sg]5 .   
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^!= dWojlt{ If]qdf dfgj–jGohGt' 4G4 Joj:yfkg M -!_ o; नगरkflnsf / /fli6«o lgs'~h÷cf/If 

sfof{nosf ;fy} ;DalGwt dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xn] jGohGt'af6 x'g] hgwgsf] Iflt sd 

x'g] sfo{qmdx? ;~rfng ug{' kg]{5 .  

-@_ dWojlt{ If]qdf jGohGt'af6 s;}sf] wghgsf] Iflt ePdf To:tf] Iflt jfkt lkl8tnfO{ g]kfn ;/sf/ / 

k|b]z ;/sf/n] pknAw u/fpg] /fxtsf cltl/Qm o; नगरkflnsf / dWojlt{ ;fd'bflos jg pkef]Qmf 

;d"xn] yk /fxt k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

-#_ dWojlt{ If]qdf dfgj–jGohGt' 4G4 Joj:yfkgsf nflu o; नगरkflnsf / /fli6«o lgs'~h÷cf/If 

sfof{nosf ;fy} ;DalGwt pkef]Qmf ;d"xn] cfjZostf cg';f/ bkmf #$ df plNnlvt sfo{x? ug{ ;Sg]5 

.  

 

^@= dWojlt{ If]qdf wfld{s jg tyf ;f+:s[lts Pj+ k|yfhlgt jg Joj:yfkg M -!_ dWojtL{ If]qleq 

k/fk"j{sfnb]lv /x]sf] s'g} wfld{s :yn jf To;sf] jl/kl/sf] jg If]q tyf ;f+:s[lts jf k|yfhlgt jgsf] 

ljsf;, ;+/If0f / pkof]u ug{ rfxg] s'g} wfld{s jf k|yfhlgt ;+:yf, ;d"x jf ;d'bfon] To:tf] jgnfO{ 

dWojlt{ wfld{s jg tyf ;f+:s[lts Pj+ k|yfhlgt jgsf] ?kdf Joj:yfkg ug{ ;Sg]5g\ .  

-@_ wfld{s tyf ;f+:s[lts jf k|yfhlgt jg Joj:yfkg ug{ rfxg] ;+:yf, ;d"x jf ;d'bfox? o; 

नगरkflnsfdf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd btf{ ePsf ;+:yf, ;d"x jf ;d'bfonfO{ dWojlt{ If]qdf wfld{s jg tyf ;f+:s[lts 

Pj+ k|yfhlgt jg Joj:yfkgsf nflu jg x:tfGt/0f ug]{ / jg ;DaGwL sfo{x? ubf{ /fli6«o 

lgs'~h÷cf/If sfof{no / ;DalGwt ;+:yf, ;d"x jf ;d'bfon] o; नगरkflnsf;Fu ;dGjo u/L 

jg;DaGwL sfo{qmd ;~rfng ug'{  kg]{5 .  

-$_ dWojlt{ If]qdf /x]sf] jg Joj:yfkg ug]{ wfld{s jf k|yfhlgt ;+:yf, ;d"x jf ;d'bfonfO{ o; 

नगरkflnsfn] ljleGg ;xof]u ug'{sf ;fy} cfjZos ;'emfj jf lgb]{zg lbg ;Sg]5 .  

 

^#= dWojlt{ If]qdf lghL jg M -!_ dWojtL{ If]qleq cfk\mgf] xs ePsf] lghL hUufsf wgLn] cfk\mgf] OR5f 

cg';f/ dWojtL{ lghL jgsf] ljsf;, ;+/If0f, Joj:yfkg ug{ tyf jg k}bfjf/sf] pkof]u ug{ ;Sg]5 .  

-@_ dWojlt{ If]qdf lghL jg Joj:yfkg ug{ rfxg] lghL jg tyf kfl/jfl/s lghL jg ls;fgn] o; 

नगरkflnsfdf lghL jg btf{ ug{ ;Sg]5 .  

-#_ dWojtL{ lghL jgsf] wgLnfO{ नगरkflnsf / /fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{non] cfjZos k|fljlws tyf 

cfly{s ;xof]u pknAw u/fpg ;Sg]5 . 

-$_ dWojtL{ lghL jgsf jg k}bfjf/x? dWojtL{ lghL jgsf] wgLn] dWojtL{ If]qleq :jtGq ?kn] cf];f/ 

k;f/ / ljqmL ljt/0f ug{ kfpg]5 .  

-%_ dWojtL{ lghL jgsf jg k}bfjf/x? dWojtL{ lghL jgsf] wgLn] dWojtL{ If]q aflx/ cf];f/ k;f/ / 

laqmL ljt/0f ug'{ k/]df jg k}bfjf/sf] hft, lsl;d / kl/df0f vf]nL ;DalGwt ;+/Ifssf] l;kmfl/; ;lxt 

o; नगरkflnsf ;dIf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

-^_ pkbkmf -%_ ad]flhdsf] lgj]bg k|fKt ePdf o; नगरkflnsfsf] jg tyf jftfj/0f zfvfn] cfjZos 

hfFrha'em ubf{ u/fpFbf pQm jg k}bfjf/ dWojtL{ lghL jgsf] wgLsf]] b]lvg cfPdf jg k}bfjf/sf] hft, 

lsl;d / kl/df0f v'nfO{ jftfj/0fLo c;/ gkg]{ lsl;dn] sf7sf] xsdf 6fFrf nufO{ o; kflnsfn] dWojtL{ 

If]q aflx/ cf];f/ k;f/ ug]{ cg'dlt k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

-&_ pkbkmf -^_ adf]lhdsf] 5f]8k"hL{ tyf cg'dltkq af6f]df kg]{ jg r]s kf]i6df b/lk7 u/fO{ jg k}bfjf/ 

cf];f/ k;f/ ug'{ kg]{5 .  

 

^$= dWojlt{ If]qdf jg pBd M -!_ dWojlt{ If]qdf dWojlt{ Joj:yfkg;DaGwL k|rlnt sfg"gsf] ;d]t 

kfngf ub}{ bkmf @* adf]lhd jg pBd :yfkgf / ;~rfng ug{ ;lsg] 5 . 
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-@_ dWojlt{ If]qdf jg pBd :yfkgf / ;~rfngsf nflu नगरkflnsfn] cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg 

;Sg]5 .  

 

^%= dWojlt{ If]qdf kof{ko{6g M -!_ dWojlt{ If]qdf dWojlt{ Joj:yfkg;DaGwL k|rlnt sfg"gsf] ;d]t 

kfngf ub}{ bkmf @( adf]lhd kof{ko{6g sfo{qmd ;~rfng ug{ ;lsg] 5 . 

-@_ dWojlt{ If]qdf kof{ko{6g sfo{qmd ;~rfngsf nflu o; नगरkflnsfn] cfjZos ;xof]u pknAw 

u/fpg ;Sg]5 . 

  

^^= dWojlt{ If]qdf ;fwf/0f lgdf{0fd"vL gbLhGo kbfy{sf] Joj:yfkg M -!_ नगरkflnsfn] dWojlt{ If]q 

Joj:yfkg / jftfj/0f ;+/If0f ;DaGwL k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] u/L dWojlt{ If]q cGtu{t jg If]q 

afx]ssf gbLgfnfdf /x]sf ;fwf/0f lgdf{0fd"vL gbLhGo kbfy{sf] ljqmL ug{ ;Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] sfo{ ubf{ /fli6«o lgs'~h÷cf/If sfof{no / k|efljt ;d'bfo;Fu ;dGjo ug'{ 

kg]{5 .  

-#_ dWojlt{ If]qsf] jg If]q afx]sf :yfgdf /x]sf] ;fwf/0f lgdf{0fd"vL gbLhGo kbfy{sf] ljqmL tyf 

kl/rfng;DaGwL cGo Joj:yf k|rlnt k|b]z sfg"g / ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

 

^&= dWojlt{ If]q pkef]Qmf ;ldlt;Fu ;dGjo M o; नगरkflnsf / dWojlt{ If]qdf jg Joj:yfkg ug]{ 

pkef]Qmf ;d"xn] dWojlt{ If]qdf ljleGg sfo{x? ubf{ ;DalGwt dWojlt{ If]q pkef]Qmf ;ldlt;Fu klg 

;dGjo ug'{ kg]{5 .  

 

पररच्छ्द – ८ 

 नसम्बन्धी कसरुको जााँचबझु सम्बन्धी कायिव लध र दण्ड सजाय 

 

६८.  नसम्बन्धी कसरुको जााँचबझुसम्बन्धी कायिव लधः यस नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र हनु ्  न, 

 न्यजन्त ुतथा  ाता रिसम्बन्धी कसरुको जााँचबझुसम्बन्धी कायिव लधका सम्बन्धिा  न,  न्यजन्त ु
तथा  ाता रिसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून िाग ुहनु्छ ।  

 

६९. दण्ड सजायः यस पालिकाको षेत्त्रलभत्र हनु्  न,  न्यजन्त ुतथा  ाता रिसम्बन्धी कसरुिा 
 न,  न्यजन्त ुतथा  ाता रिसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि दण्ड सजाय हनु्छ ।  

 

 

पररच्छ्द – ९ 

 न सम्बन्धी संस्थागत व्य स्था 
 

७०. नप्ाि सरकार र प्रद्ि सरकारको भलूिकाः यो ऐन कायािन् यनका िालग न्पाि सरकार र 
प्रद्ि सरकारि् आ श्यक सहयोग र स्रोत साधन उपिब्ध गराउन सक्न्छ ।  

 

७१.  न तथा  ाता रिसम्बन्धी व षयगत सलिलतः (१) यस नगरपालिकाि्  न षेत्त्रका व षयिा 
सिन् य, अनगुिन तथा िूल्यांकन र अन्य आ श्यक कायिहरु गनिका िालग नगरपालिका तहिा 
कायिपालिकाको कुनै सदस्यको संयजकत् िा  न तथा  ाता रि सलिलत  ा  तथा  ाता रि 
पररषद् गठन गनि सक्न्छ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि गठन हनु् सलिलत  ा पररषदिा सम्बशन्धत लनकायहरुका साथै 
सािदुावयक  न उपभोक्ता िहासंघ, न्पाि, सरोकार ािा नागररक सिाज र लनजी षेत्त्रको सि्त 
प्रलतलनलधत्  गराउन ुपनेछ ।   

 

७२.  न तथा  ाता रि िाखाि्  नसम्बन्धी कायि गनि सक्नः् (१) यस नगरपालिकािा रहन्  न 
तथा  ाता रिसम्बन्धी िाखाि्  न सम्बन्धी व षयिा काि गनिको िालग आ श्यक िान  
स्रोतको व्य स्था गरी  नका व षयिा आ श्यक सहजीकरि र प्राव लधक सहयोग उपिब्ध 
गराउन सक्न्छ ।  

(२)  न तथा  ाता रि िाखाि्  नसम्बन्धी कायि सञ्चािन गदाि नगरपालिकािा रह्को व षयगत 
सलिलतसाँग सहकायि र सिन् य गनुिपनेछ ।  

 

७३.  नसम्बन्धी कायिक्रि सञ्चािन गनि सक्नः् (१) नगरपालिकाि् न्पािको संव धानको 
अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ञ) र दफा 
११(४)(ङ) िा उशल्िशखत  न,  न्यजन्त,ु जैव क व व धता र  ाता रिसम्बन्धी कायिहरु गनिको 
िालग उपभोक्ता सिूह, सािदुावयक  न उपभोक्ता िहासंघ न्पाि, सरोकार ािा संघ संस्था तथा 
नागररक सिाज र लनजी षेत्त्रसाँग सि्त सिन् य, पराििि र सहकायि गरी नगरपालिका स्तरको 
पञ्च वषिय तथा र्दघिकालिन  न योजना तजुििा गरी कायािन् यन गनि सक्न्छ ।  

(२) यस नगरपालिकाि्  नसम्बन्धी कायिक्रि सञ्चािन गदाि उपभोक्ता सिूह र सािदुावयक  न 
उपभोक्ता िहासंघ, न्पाि िाफि त सञ्चािन गनि प्राथलिकता र्दन ुपनेछ ।  

(३) नगरपालिकाि् आफ्नो  न योजना कायािन् नका क्रििा  न उपभोक्ता सिूहको षेतिता 
व कास, सािदुावयक  नका कायियोजना तजुििा, संिोधन तथा पररिाजिन,  न उद्यि तथा पयािपयिटन 
व कास िगायतका कायिहरुको िालग आलथिक तथा प्राव लधक सहयोग उपिब्ध गराउन् गरी 
लनयलित रुपिा बज्ट व लनयोजन गनि सक्न्छ ।  

 

पररच्छ्द – १० 

व व ध 

 

७४.  न षेतत््रिा प्र ्ि लनयिनः (१)  न संरषेतिको दृविकोिि् आ श्यक द्शखएिा नगरपालिका 
र सम्बशन्धत  न उपभोक्ता सिूहि् आफ्नो सबै  न षेत्त्र  ा क्ही लनशित ्  न षेत्त्रिा क्ही 
सियका िालग प्र ्ि लनयन्त्रि तथा लनषध् गनि सक्न्छ । 

(२) सािदुावयक  न बाह्कका  न षेत्त्रिा क्ही सियका िालग प्र ्ि लनषध् गनुिपने भएिा सो 
सम्बन्धी व्य स्था  नसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बिोशजि हनु्छ र प्रद्ि सरकारको  न 
सम्बन्धी कायािियि्  न षेत्त्रिा प्र ्ि लनषध्सम्बन्धी लनििय गदाि यस नगरपालिकासाँग सिन् य, 

छिफि तथा पराििि गनुि पनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि  न षेत्त्रिा प्र ्ि लनषध् गदाि परम्परागत रुपिा उपयोग गदै 
आएको बाटो, पानी (खान्पानी, लसंचाइ, पानीघट्ट) र धालििक तथा सांस्कृलतक षेत्त्रको लनयलित 
उपयोगिा प्रलतबन्ध िगाउन पाइन् छैन ।   

 

७५. सािाशजक प्रयोजनका िालग  न पैदा ारको आपूलतिः यस नगरपालिकाको षेत्त्रलभत्र धालििक 
तथा सांस्कृलतक कायि, व पद् व्य स्थापन, दाह संस्कार, व पन्न  गिको घरगोठ लनिािि र अन्य 
अत्या श्यक व कास लनिाििको िालग काठ दाउरा आ श्यक पर्िा नगरपालिकाि् सम्बशन्धत  न 
उपभोक्ता सिूह  ा लनजी  न ािािाई न्यूनति ् िलु्क लिई यी प्रयोजनका िालग काठ दाउरा 
आपूलति गनिका िालग सिन् य गनि सक्न्छ ।  

 

७६.  ् ाररस  ा दररया दुी काठबाट प्राप्त िाभको बााँडफााँडः प्रद्ि सरकारि्  नसम्बन्धी प्रचलित 
संघीय कानून बिोशजि नगरपालिकाको षेत्त्रबाट संकलित  ् ाररस  ा दररया दुी काठबाट प्राप्त 
रकिको २५ प्रलतित रकि यस नगरपालिकाको सशञ्चत कोषिा उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

७७. अन्तरस्थानीय तहिा फैलिएको  न व्य स्थापनः यस नगरपालिका र लछि्की 
गाउाँ÷नगरपालिका बीच फैलिएको  नको र्दगो व्य स्थापनका िालग अन्तरस्थानीय तह  न 
सिन् य सलिलत गठन गरी त्यस्ता  नहरुको सािदुावयक  नका िाध्यिबाट र्दगो संरषेति र 
व्य स्थापनका िालग सहजीकरि गररन्छ ।  

 

७८.  नसम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान र अलभि्खः (१) नगरपालिकािा रह्को  नसम्बन्धी 
अध्ययन अनसुन्धानका िालग आ श्यक अनदुानको व्य स्था गरी  नको व कासिा ट् ा प¥ुयाउन् 
योजना तजुििा गनि सवकन्छ ।  

(२) यस नगरपालिकाि् आफ्नो षेत्त्रिा रह्को  न पैदा ार तथा जैव क व व धता र  न्यजन्त ु
तथा यी व षयसाँग सम्बशन्धत परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरुको अलभि्ख तयारी गनि सक्न्छ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि तयार गररएको अलभि्खिाई व द्यतुीय िाध्यिबाट व्य शस्थत गरी 
सिदुाय तथा सरोकार ािाको पहुाँचिा राख्न ुपनेछ ।   

 

७९. परुस्कार सम्बन्धी व्य स्थाः   न संरषेति र व्य स्थापनिा उल्ि्खनीय योगदान गने 
सिदुाय, व्यशक्त  ा संस्थािाई नगरपालिकाि् आ श्यक परुस्कारको व्य स्था गनि सक्न्छ ।  

 

८०. अलधकार प्रत्यायोजनः यस नगरपालिकाको कायिपालिकाि् यस ऐन बिोशजि प्राप्त गर्को 
अलधकार कुनै व षयगत सलिलत  ा अध्यषेतिाई प्रत्यायोजन गनि सक्न्छ ।  

 

८१. लनयि, लनदेशिका, कायिव लध र िागिदििन बनाउन सक्नः्  यस ऐनिा गररएका व्य स्थाहरुको 
प्रभा कारी कायािन् यनको िालग नगरपालिकाि् आ श्यक लनयि, लनदेशिका, कायिव लध र िागिदििन 
बनाउन सक्न्छ ।  
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८२. बाशझएिा गनेः यस ऐनिा गररएका व्य स्था र प्रचलित संघीय तथा प्रद्ि कानूनिा गररएका 
व्य स्थाहरु बाशझएिा बाशझएको हदसम्ि प्रचलित संघीय र प्रद्ि कानून बिोशजि हनु्छ ।  

 

 

आज्ञाि् 

िह्न्द्रजङ्ग िाही 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 


