अनुसूची - २
(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित)

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या ७ लिलतिः २०७५/०९/२४

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
छाडा चौपाया लनयधत्रण तथा व्यवस्थापन लनदे न्िका, २०७५
नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०9/2४

प्रस्तावनािः
भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र छाडा छोलडएका चौपायाहरुको कारणबाट कृषकहरुिे िगाएका अन्नवािी
वषेनी नष्ट भै रहेकै, छाड छोलडएका चौपाएका कारण बजार क्षेत्र आसपासका खेती योग्य जग्गाको
बाझोपन वढ्ने क्रििा रहे को, परम्परागत रुपिा रान््िय जनावरका रुपिा रहे का पिुपधछीको िहत्व
पलन घट्दै जान सक्ने दे न्खएकोिे छाडा चौपाया लनयधत्रण तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक भएकोिे
स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) िा रहे को व्यवस्था बिोन्जि
भीरकोट नगरकाययपालिकािे यो लनदे न्िका बनाई िागु गरे को छ ।
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पररच्छे दिः– १
प्रारम्भ
१) संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो लनदे न्िकाको नाि “छाडा चौपाया लनयधत्रण तथा व्यवस्थापन
लनदे न्िका २०७५” रहेको छ ।
(२) यो लनदे न्िका नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत दे खी िागु हुनेछ ।
२) पररभाषािः (१) ववषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेिा यस लनदे न्िकािा,
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ िाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।
(ग) “काययपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।
(घ) “कायायिय” भन्नािे नगरपालिका रहे को कायायियिाई सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “छाडा चौपाया” भन्नािे बेवाररसे रुपिा नगर क्षेत्रिा छालडएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, राँगा,
भैसी, सुगरु , वंगरु , वाख्रा वाख्री, वोका िगायतका वेवाररसे रुपिा छालडएका चौपायाहरुिाई सम्झनु
पदयछ।
(च) “पािन क्षेत्र” भन्नािे छाडा चौपायाहरुिाई व्यवन्स्थत रुपिा पािनका िालग नगरपालिका
क्षेत्रलभत्र तोवकएको क्षेत्रिाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “चरनक्षेत्र” भन्नािे छाडा चौपायाहरुिाई व्यवन्स्थत रुपिा पािनका िालग नगरपालिका क्षेत्र
लभत्र तोवकएको चरनयोग्य जग्गािाई सम्झनु पदयछ ।
(ज) “सभा” भन्नािे नगरपालिकाको सभािाई सम्झनु पदयछ ।
(झ) “प्रिुख” भन्नािे नगर प्रिुख िाई सम्झनु पदयछ ।
(ञ) “उप प्रिुख” भन्नािे नगरपालिकाको उप प्रिुख िाई सम्झनु पदयछ ।
(ट) “प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे नेपाि सरकारिे प्रिुख प्रिासवकय अलिकृतको रुपिा
कािकाज गनय खटाईएको अलिकृतिाई सम्झनु पदयछ ।
(ठ) ”वडा अध्यक्ष” भन्नािे सम्बन्धित वडाबाट लनबायन्चत वडा अध्यक्ष सम्झनु पदयछ।
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(ड) “सन्चव” भन्नािे भीरकोट नगरपालिका कायायियको प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत सम्झनु पदयछ र
सो िब्दिे वडाको हकिा सम्बन्धित वडा सन्चविाई सम्झनु पदयछ ।
(ढ) “सलिलत” भन्नािे लनदे न्िका बिोन्जि गठठत पररच्छे द–७ बिोन्जि पािक तथा व्यवस्थापक
सलिलतिाई जनाउने छ ।
(ण) “अनुगिन तथा सिधवय सलिलत” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािा गठठत छाडा चौपाया
लनयधत्रणका िालग गठन भएको अनुगिन तथा सिधवय सलिलतिाई सम्झनु पदयछ ।
(त) “नगरक्षेत्र” भन्नािे भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहे का १ दे न्ख ९ वडािे सिेट्ने क्षेत्रिाई
सम्झनु पदयछ ।
(थ) “आवश्यक काययववलि” भन्नािे चौपाया पािन तथा व्यवस्थापन सलिलतिाई चावहने आवश्यक
काययववलि भन्ने जनाउने छ ।
(द) “वडा सलिलत” भन्नािे वडािा लनवायन्चत वडा सदस्यहरु रहे को सलिलतिाई जनाउदछ ।
पररच्छे द–२
छाडा चौपाया व्यवस्थापन सलिलत
३) नगर क्षेत्रिा रहेको छाडा चौपाय व्यवस्थापनका िालग दे हाय बिोन्जि एक नगरस्तरीय व्यवस्थापन
सलिलत रहनेछ। त्यस्तो व्यवस्थापन सलिलतिा दे हाय बिोन्जिका पदालिकारी संयोजक तथा सदस्य
रहनेछन्।
क) नगर उप प्रिुख

– सं योजक

ख) काययपालिकािे तोकेका काययपालिकाका सदस्यहरु िध्ये २ जना

– सदस्य

ग) भीरकोट नगरपालिकािा काययरत कृवष सेवाको अलिकृत

– सदस्य

घ) भीरकोट नगरपालिकािा काययरत वन सेवाको अलिकृत

– सदस्य

ङ) भीरकोट नगरपालिकाका पिु सेवा िाखा प्रिुख

–सदस्य सन्चव

व्यवस्थापन सलिलतको वैठकिा आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाका पदालिकारी तथा कियचारी र अधय
सं घ सं स्थाको पदालिकारी वा ववज्ञिाई आिधत्रण गने सक्नेछ ।
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४) छाडा चौपाया लनयधत्रण तथा व्यवस्थापन सलिलतको काि कतयव्य र अलिकार दे हाय बिोन्जि हुनछ
े ।
क) छाडा चौपाय व्यवस्थापनका िालग नीलत तथा योजनाको तजुि
य ा गने ।
ख) नगर क्षेत्र लभत्र छोलडएका छाडा चौपायाहरुिाई नगरपालिका क्षेत्रलभत्र पािन तथा चरन क्षेत्र
तोक्ने ।
ग) नगरपालिकाका क्षेत्र लभत्र पािे का घरपािुवा र छाडा चौपायाहरुको तथ्याङ्क (िगत) सं किन गरी
अध्यावलिक गने र वडा सलिलतहरुिाई सो काययिा सवक्रय गराउने । वडा सलिलतिे यो
लनदे न्िका िागु भएको ३ िवहना लभत्र आ-आफ्नो वडा लभत्र रहे को पिुहरुको एवकन तथ्यांक
तयार गरर वडा कायायियिा पेि गनय िगाउने।
घ) चौपायाहरुको तथ्याङ्क (िगत) सं किन गरर घरपािुवा जनावरको दताय र पवहचानका िालग ट्याग
(लनन्ित पवहचान न्चधह) िगाउने काययको व्यवस्था लििाउने ।
ङ) सलिलतिे छाडा पिुचौपाया पािनका िालग िाग्ने िागत, पूवायिार िगायतका आवश्यकताहरु को
पवहचान गरी कायायधवयन गराउने ।
पररच्छे द - 4
वडास्तरीय सलिलत
५. छाडा चौपाय व्यवस्थापनका िालग दे हाय बिोन्जिको वडास्तरीय व्यवस्थापन सलिलत रहनेछ ।
क) वडा अध्यक्ष

- सं योजक

ख) वडा सदस्यहरु ४ जना

- सदस्य

ग) वोडय सदस्य सम्बन्धित वडा

- सदस्य

घ) वडा सन्चव

- सदस्य सन्चव

उपरोक्त बिोन्जिको सलिलतको वैठकिा वडास्तरका सम्बन्धित व्यन्क्तहरुिाई आिधत्रण गने सवकनेछ।
६. वडा सलिलतको काि कतयव्य र अलिकार दे हाय बिोन्जि हुनछ
े ।
१) टोि ववकास सलिलत िगायतका अधय सलिलत तथा सं घसं स्थाहरुसँगको सहकायय र सिधवयिा
वडा लभत्र रहेका सम्पूणय चौपायहरुको जधि, िृत्यू , खरीद, ववक्री िगायतको अद्यावलिक
अलभिेखको वववरण तयार गने।
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२) आफ्नो वडा लभत्र रहेका छाडा छोलडएका पिुचौपायाहरुिाई छोड्ने लनयधत्रण गने र छाडेको
चौपायाहरुको व्यवस्थापन गने व्यवस्था लििाउने ।
३) वडा लभत्र छाडा छोलडएका पिु व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने जग्गाको पवहचान गने।
४) यस लनदे न्िका बिोन्जि नगरस्तरिा गठठत छाडा चौपाया व्यवस्थापन सलिलतिे ठदएको लनदे िनको
पािना गनुय ।
५) वडा सलिलतिे आ–आफ्नो वडािा घरिा पालिएका चौपायाहरुको जधि

, िुत्यु, खररद तथा ववक्री

सवहतको अलभिेन्खकरण तयारी गरर राख्ने ।
५) अध्यावलिक भै सकेका चौपायाहरु एक वडाबाट अको वडािा वा नगरपालिका बावहर अधयत्र
ववक्री ववतरण वा स्थानाधतरण गदाय अलनवायय रुपिा वडा सलिलतको लसफाररस अनुसार गराउने
व्यवस्था लििाउने ।यसरी वडा सलिलतिे लसफाररस गदाय लनिःिुल्क रुपिा गने व्यवस्था
लििाउने।
७) एक वडा बाट अको वडा वा नगर क्षेत्र बावहर चौपाया स्थानाधतरण/वववक्र ववतरण भएको
अलभिेखिा जनाई वडा सलिलतिे लसफाररस गनुय पनेछ ।
७) आफ्नो वडा कायायिय बावहरबाट आफ्नो वडािा खरीद भै आएका पिुचौपायको अद्यावलिक
वववरण तयार गने ।
८) वडा सलिलतिे आवश्यक ठानेिा छाडा पिुपािन तथा व्यवस्थापन सलिलतको गठन गरर छाडा
चौपाया लनयधत्रण तथा पािनको व्यवस्था लििाउन सक्नेछ ।
९) नगर क्षेत्रलभत्र बेवाररसे रुपिा छोलडएका चौपायाहरुिाई लनयधत्रणिा लिई नगरपालिकाबाट पािन
क्षेत्र भलन तोवकएको क्षेत्रिा िाने व्यवस्था लििाउने ।
१०) नगरपालिकाबाट तोवकए बिोन्जि चरन क्षेत्रिा तारवार, घेरवार गने, पिु आहारका िालग
चावहने आवश्यक घाँस, डािे घाँस, रुख ववरुवाहरु िगाई उपभोगको व्यवस्था लििाउनेछ ।
११) चरन क्षेत्रिा चरन नभएको, नपुग हुने अवस्था र चरन नहुने िौसिका िालग सुख्खा तथा हररयो
घाँस पराि खररद गनुय पने भएिा सो पािन गने सं स्था÷व्यन्क्तिाई आवश्यक व्यवस्था लििाउन
सहयोग गने ।
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१२) छाडा चौपायाको पािन तथा व्यवस्थापनका िालग चावहने आवश्यक जनिन्क्त पािन गने सं स्था
वा व्यन्क्तिे दुई पक्षीय सम्झौता विोन्जि व्यवस्था लििाउनेछ । तर नगरपालिकािे आफै
व्यवस्था गनुय पने भएिा चावहने जनिन्क्त करारिा राख्ने व्यवस्था लििाउनु पनेछ ।
१३) नगरपालिका आफैिे व्यवस्थापन गनुय पने अवस्थािा वडा सलिलतवाट तोकी न्जम्िेवारी पाएको
सदस्यिे सो छाडा पिुचौपायाहरुको रे खदे ख र पािन गने जनिन्क्तिाई पररचािन गनुय पनेछ ।
१४) नगरपालिका आफै व्यवस्थापन गनुय पने अवस्थािा नगरपालिकािा जनिन्क्त उपिव्ि भएको
अवस्थािा सोही स्तरको उपिव्ि जनिन्क्तिाई पलन उपयोग गनय सक्नेछ ।
१५) पािन क्षेत्रिा पालिएका चौपायाहरु तथा चौपायाहरुबाट उत्पाठदत न्चजवस्तु ववक्री ववतरण
नगरपालिकािे तोके बिोन्जि हुनेछ ।
१६) छाडा पिु चौपायाको व्यवस्थापन गनय आवश्यक पने गौिािा लनिायणका िालग सावयजनीक,
सरकारी वन, प्रलत जिीन, सािुदावयक वन, खोिा नदी वकनार तवटय क्षेत्र आठद खोजी व्यवस्थापन
गने सो हुन नसकेिा जलिन भाडािा लिई नगरपालिकािे त्यसको व्यवस्थापन गने व्यवस्था
लििाउनु पनेछ।
पररच्छे द–६
पिु िनीको काि, कतयव्य र अलिकार
क) आफ्नो घरिा पािेको घरपािुवा जनावरको पािन पोषण गने/गराउने ।
ख) आफ्नो घरिा पािेका पिु चौपायको जधि, िृत्यू , वववक्र ववतरणको वववरण लनयलित रुपिा वडा
सलिलतिा उपिब्ि गराउने ।
ग) आफु बसोवास गरे को वडा बाहे क अधयत्रस्थानबाट पिु चौपायहरु खरीद गदाय वडा सलिलतको
अनुिलत लिएर िात्र गने।
घ) वडा लभत्र रहेका छाडा पिुचौपायको व्यवस्थापनका िलग वडा कायायियिाई आवश्यक सहयोग
गने/गराउने ।
ङ) कसैिे आफ्नो वडा लभत्र रहे को पिु छाडा छोडे िा त्यसको जानकारी वडा सलिलतिाई ठदने ।
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पररच्छे द–८
व्यवस्थापनका िालग आलथयक व्यवस्था
९) पिु चौपाया व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने रकिको व्यवस्था दे हाय बिोन्जि हुनछ
े ।
क) स्थानीय सं स्था÷व्यन्क्तसं ग साझेदारी गरर व्यवस्थापन हुने हकिा सम्झौता विोन्जि हुनेछ ।
ख) नगरपालिकािे आफ्नै व्यवस्थािा पिुपािन गरर व्यवस्थापन गनुय पने अवस्थािा छाडा
पिुचौपाया व्यवस्थापनका िालग आवश्यक हेरािु, गौिािाको लनिायण/िियत र घाँस पराि
सिेतको िालग आवश्यक पने रकि नगर सभाबाट रकि ववलनयोजन गनुप
य नेछ ।
पररच्छे द–९
दण्ड जररवाना सम्बधिी व्यवस्था
१०. यस काययववलि बिोन्जि कसै िे छाडा पिु छाडे िा वा व्यवस्थापनको काययिा असहयोग गरे िा दे हाय
बिोन्जिको दण्ड जररवना गररनेछिःक) पिु िनी कसै िे पलन पिुचौपाया छोडी वा िापरवाही गरी कसै को खेतीपाती वा अधय वालिनािी
हानी नोक्सानी भएिा क्षलतको एवकन गरर सम्वन्धित पिुिनीवाट वडा सलिलतिे क्षलतपूलतय भराई
दण्ड सजाय गनय सक्नेछ ।
ख) कुनै पिुिनीिे पािना गदै आएका पिुपधछी, छाडा छोडेिा पवहिो पटक प्रलत पिु रु
5000/- का दरिे जररवाना गररनेछ । त्यस्तो पिु स्वयं पिुिनीिाई वफताय गररनेछ ।
ग)

नगरपालिकासं ग

लसिािा

जोडीएका

वा

अधय

क्षेत्रवाट

कसै िे

पिु

छोडे िा

सम्वन्धित

नगरपालिकासं ग सिधवय गरर सम्वन्धित पिुिनीवाट असुि उपर गररने छ ।
घ) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कसैिे छाडा चौपाया छोडे को जानकारी वडा कायायिय वा नगरपालिकािाई
ठदएिा सम्बन्धित सूचकिाई सूचना बिोन्जिको उठे को जररवाना रकिको २५ प्रलतित रकि
पुरस्कार स्वरुप उपिव्ि गराईनेछ।
ङ) परम्परागत िूल्य र िाधयता, िालियक तथा सांस्कृलतक आिारिा पिुचौपायहरुको अवहे िना हुने
गरर कसैिे छाडा छोडेिा त्यस्तो पिुिनीिाई दोश्रो पटक नगरपालिका वा वडा कायायियबाट
प्रदान गररने सेवा तथा सुवविाबाट वन्चत गररनेछ ।
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पररच्छे द–१०
ववववि
११. लनदे न्िका संसोिन सम्वन्धि व्यवस्थािः लनदे न्िका सं िोिन गनुय पने आवश्यक भएिा छाडा चौपाया
व्यवस्थापन सलिलतिे लनणयय गरर नगर काययपालिका सिक्ष पेि गरे िा नगरकाययपालिकाबाट आवश्यक
सं सोिन हुनेछ ।
१२. ववववििः
क) छाडा पिु व्यवस्थापनका िालग प्रलत १५ छाडा पिु वरावर १ जनाको दरिे हे रािु राख्ने
व्यवस्था लििाईनेछ ।
ख) यस लनदे न्िका विोन्जि छाडा पिु व्यवस्थापनका िालग उपयू क्त सावयजलनक जग्गा नपाएिा लनजी
स्वालित्वको जग्गािा सम्झौता गरर व्यवस्थापन गनय सवकनेछ ।
आज्ञािे
ििय राज ढुंगाना
प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
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