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बबर्इ गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण 
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्इ बर्केो ववधेयक, २०७६ 

प्रस्तावर्ा : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्र् पाउर्े 
र्ागररकको मौलिक अलधकारकोसंरक्षण गर्इ, प्राकृलतक स्रोतको 
समचुित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापर् गर्इ, वातावरण र 
ववकासबीि सन्तिुर्कायम गर्इ तथाप्राकृलतक स्रोत, वातावरण 
र जैववक ववववधताको संरक्षण गर्इ वाञ्छर्ीयभएकािे, 
र्ेपािको संववधार्को धारा २२१ बमोचजम अर्सूुिी ८ र 
अर्सूुिी ९ मा उल्िेचित वातावरण, प्राकृलतक स्रोत र जैववक 
ववववधता सम्बन्धीस्थार्ीय तहको अलधकारकायाइन्वयर्का िालग 
कारू्र्ी व्यवस्था गर्इ, बबर्इ गाउँसभाको लमलत 
२०७६।१०।२४ को लर्णइय िे यो ऐर् बर्ाएको छ। 
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पररच्छेद- १ 
प्रारचम्भक 

१. संचक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाम"बबर्इ 
गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 
संरक्षणऐर्, २०७६"रहेको छ । 

(२) यो ऐर्बबर्इ 
गाउँपालिकाकोस्थार्ीयराजपत्रमा सूिर्ाप्रकाचित गरेको 
लमलतदेचि प्रारम्भ हरु्ेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथइ र्िागेमा यस 
ऐर्मा,- 

(क)"अर्कुुिर्" भन्नािे जिवायू पररवतइर्को असर र 
सम्भाव्य जोचिमकोआकँिर् गरी पररवलतइत 
जिवायू सहुाउँदो अर्कुुि हरु्े गरी रुपान्तरण 
गरे् तथा थप हार्ी र्ोक्सार्ी रोकथाम वा 
न्यूलर्करणगरे् कायइ सम्झर्पुछइ। 

(ि) "उत्सजइर्" भन्नािे कुरै् लर्चित क्षेत्रबाट लर्चित 
समय अवलधमा वातावरणमा हररतगहृ गयाँस वा 
अन्य कुरै् गयाँस वा धवुाँ लर्ष्कासर् गरे् कायइ 
सम्झर् ुपछइ। 
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(ग) "कायइपालिका" भन्नािे बबर्इ गाउँपालिकाको 
कायइपालिकािाई सम्झर् ुपछइ। 

(घ)  “िलु्िा क्षेत्र”भन्नािे मालर्सहरु जमघट हरु् सक्र्े, 
ववलभन्न कायइक्रम र पवइ मर्ाउर् सक्र्े, 
सावइजलर्क वहत तथा ववपद् व्यवस्थापर्मा समेत 
सहयोग पगुर्े गरी सरुचक्षत गररएको िलु्िा स्थि 
सम्झर्पुछइ ।  

(ङ)  "जिवायू पररवतइर्" भन्नािे िामो समयको 
अन्तरािमा प्राकृलतक रुपमा हरु्े जिवायूको 
उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रुपमा मार्वीय वक्रयाकिापिे वायमुण्डिको 
बर्ोटमा हरु्े फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवायूमा क्रमि: देिा परे् पररवतइर् 
सम्झर्पुछइ। 

(ि)  "जोचिमपूणइ फोहर" भन्नािे प्राकृलतक वातावरणमा 
ह्रास ल्याउर्े र मार्व तथा अन्य प्राणीको 
स्वास्थ्यमा हालर् र्ोक्सार्ी परु् याउर्े ववलभन्न 
रुपमा लर्ष्काचित वस्त,ु पदाथइ तथा रेलडयो 
वववकरणिाई सम्झर् ुपछइ। 
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(छ) “जैववक ववववधता”भन्नािे पाररचस्थलतकीय प्रणािी 
(र्को लसस्टम) को ववववधता, प्रजालतय ववववधता 
(स्पेलसज डार्भरलसटी) तथा वंिाणगुत ववववधता 
(जेर्ेवटक डार्भरलसटी) सम्झर्पुछइ । 

(ज)  “तोवकएको”वा“तोवकए बमोचजम”भन्नािे यस ऐर् 
अन्तगइत बर्ेको लर्यममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोचजम सम्झर्पुछइ । 

(झ)  “लर्ष्कािर्”भन्नािे ध्वलर्, ताप वा फोहरमैिा 
फाल्र्े, थपुारे्, वा लर्ष्कािर् गरे् कायइ सम्झर् ु
पछइ । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोचजमको स्थार्ीय 
वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद 
सम्झर् ुपछइ। 

(ट)  “प्रदूषण”भन्नािेफोहरमैिा, रसायर्, ध्वलर् वा 
ववद्यतुीय, ववद्यतुीय-िमु्वकीय तरंगका 
कारणवातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे 
पररवतइर् गरी वातावरणमा उल्िेिर्ीय ह्रास 
ल्याउर्े, क्षलत परु् याउर्े वा वातावरणको 
िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजर्मा हालर् र्ोक्सार्ी 
परु् याउर्े वक्रयाकिाप सम्झर् ुपछइ । 
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(ठ)  “प्रस्ताव”भन्नािे ववद्यमार् वातावरणीय अवस्थामा 
पररवतइर् ल्याउर् सक्र्े वकलसमको स्थार्ीय 
सरकार वा स्थार्ीय कारू्र् बमोचजम संञ्चािर् 
गररर्े वा अर्मुलत प्राप्त ववकास कायइ, भौलतक 
वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतइर् गरे् कुरै् 
योजर्ा, आयोजर्ा वा कायइक्रम सञ्चािर् गरे् 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झर् ु            
पछइ । 

(ड)  “प्रस्तावक”भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृलतको िालग 
लर्वेदर् ददर्े र त्यस्तो प्रस्ताव कायाइन्वयर् गर्इ 
स्वीकृलत प्राप्त व्यचि, सरकारी, अधइ सरकारी वा 
गैर सरकारी लर्काय वा संस्था सम्झर् ुपछइ। 

(ढ) “फोहरमैिा”भन्नािे घरेि ु फोहरमैिा, औद्योलगक 
फोहरमैिा, रासायलर्क फोहरमैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हालर्कारक फोहरमैिा 
सम्झर् ु पछइ र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हरु् 
र्सक्र्े अबस्थामा रहेको, फालिएको वा 
सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउर्े गरी 
लर्ष्कािर् गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, 
धूवाँ, धूिो, ववद्यतुीय तथा सूिर्ा प्रववलधका िालग 
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प्रयोग भएका िगायतका पदाथइ वा त्यस्तै 
प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा अर्ालधकृत रुपमा 
सावइजलर्क स्थिमा टाँलसएको पोष्टर, पम््िेट 
तथा कायइपालिकािे समय समयमा सूिर्ा 
प्रकािर् गरी फोहरमैिा भलर् तोवकददएका अन्य 
वस्त ुसमेतिाई सम्झर् ुपछइ । 

(ण)  "वर्" भन्नािे पूणइ वा आंचिक रुपमा रुि वा 
बटु्यार्िे ढावकएको क्षेत्र सम्झर् ुपछइ । 

(त)  "वर् पैदावार" भन्नािे वर्मा रहेका वा पार्एका 
वा वर्बाट ल्यार्एका देहायका पैदावार सम्झर् ु
पछइ:- 

 (१) काठ, दाउरा, गोि, िैरकि, िोटो, 
काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, वपपिा-
वपपिी 

(२) रुि, ववरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, 
भवुा, जरा, गार्ो, बोक्रा, गमरजीर्, 
िोहवार्, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वर् 
पैदावार, जङ्गिी मह, वर्स्पलत तथा लतर्को 
ववलभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 
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 (३) िट्टार्, माटो, िरु् ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा 
वा अन्य िलर्जजन्य पदाथइ वा 

(४) वन्यजन्त,ु पिपंुक्षी वा वन्यजन्तकुो 
ओिेटोपहार । 

(थ)  “वातावरण”भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र 
सामाचजक प्रणािीहरु,आलथइक तथा मार्वीय 
वक्रयाकिापहरु र यीर्को अवयवहरु तथा ती 
अवयवहरुको लबिको अन्तरवक्रया तथा अन्तर 
सम्बन्ध सम्झर् ुपछइ । 

(द) "वातावरणीय अध्ययर्" भन्नािे कुरै्  

प्रस्तावको कायाइन्वयर् गदाइ त्यसवाट वातावरणमा 
परे् प्रलतकूि प्रभाव लर्राकरण वा न्यूलर्करण 
गर्इको िालग अविम्वर् गररर्ेउपायका 
सम्बन्धमा गररर्े संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् 
वा प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झर् ु          
पछइ । 

(ध)  “सम्पदा”भन्नािे गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका 
प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, परुाताचत्वक, 
वैज्ञालर्क, आध्याचत्मक, सौन्दयइपरक वा 
सामाचजक दृवष्टबाट महत्वपूणइ मालर्र्े कुरै् पलर् 
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वस्त,ु भौलतक संरिर्ा स्थार्, वर्स्पलत तथा 
जीव जन्त ुसम्झर् ुपछइ। 

(र्)  “लसमसार”भन्नािे भलूमगत जिस्रोत वा वषाइतका 
कारण पार्ीको पररणाम रहर्े वा प्राकृलतक वा 
मार्व लर्लमइत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा 
वगेका, स्वच्छ वा र्लुर्िो पार्ी भएको धावपिो 
जलमर् (Swamp)दिदिे जलमर्(Marsh) 
र्दीबाट प्रभाववत जलमर् (Riverine Floodplain), 

ताि(Lake) पोिरी (Pond) जि भण्डार क्षेत्र 
(Water Storage Areas)र यवह प्रकृलतका कृवष 
जलमर् (Agriculture Land)समेतिाई सम्झर् ु
पछइ । 

(प)  “संरक्षण”भन्नािे वातावरण, जैववक ववववधता तथा 
सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्इर्, 
व्यवस्थापर् तथा सदपुयोग सम्झर् ुपछइ । 

पररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गर्ुइपरे् : (१) आफ्र्ो क्षेत्रालधकार 
क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गरे् प्रमिु चजम्मेवारी 
गाउँपालिकाको  हरु्ेछ। 
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(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्इर् र 
वातावरणमैत्रीसमाजलर्माइणमा योगदार् गर्ुइ र्ागररकको 
कतइव्य हरु्ेछ। 

४. वातावरण संरक्षण वविषे क्षते्र लर्धाइरण गर्इ सक्र् े : 
(१) प्रिलित भ-ूउपयोग र्ीलत समेतिाई मध्यर्जर 
गरीगाउँपालिकालभत्र वातावरणका दृवष्टिे संरक्षण 
आवश्यक रहेको क्षेत्र पवहिार् गरी त्यस्तो 
क्षेत्रिाईकायइपालिकाबाट लर्णइय गरी वातावरण संरक्षण 
वविेष क्षेत्र लर्धाइरण गर्इ सक्र्ेछ । 

(२) कुरै् सडक, भवर्, र्दी व्यवस्थापर् वा 
अन्य कुरै् भौलतक पूवाइधार लर्माइण गदाइ लर्माइण 
कायइको प्रारचम्भक अध्ययर् प्रवक्रया िरुु हरु् ु अगालड 
रै् संघ र प्रदेिका सम्बचन्धत लर्कायसँग समन्वय गरी 
कायइपालिकािे कुरै् क्षेत्र वविेषिाई वातावरण संरक्षण 
गरे् उदे्दश्यिे िलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा 
तोक्र् सक्र्ेछ। 

(३) कुरै् क्षेत्र वा स्थार् वविेषमा अत्यलधक 
वातावरणीय प्रदूषण, भूूःस्ििर्, प्राकृलतक सम्पदाको 
अत्यलधक दोहर् वा प्राकृलतक ववपचि हरु् गई 
जर्स्वास्थ्य वा वातावरणमा र्कारात्मक प्रभाव परेको 
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वा परे् सम्भावर्ा देचिएको अवस्थामा कायइपालिकािे 
प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी 
त्यस्तो क्षेत्र वा स्थार्िाई वातावरणीय दृवष्टिे 
संवेदर्िीि क्षेत्र तोक्र् सक्र्ेछ ।  

(४) उपदफा (१),(२) र (३) बमोचजमको 
वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र, िलु्िा वा हररयािी 
क्षेत्र र संवेदर्िीि क्षेत्रको व्यवस्थापर् तोवकए 
बमोचजमकायइपालिकाबाट हरु्ेछ। 

(५) उपदफा(४) बमोचजम व्यवस्थापर् गदाइ 
कायइपालिकािे आवश्यकता अर्सुार संघ र प्रदेिसँग 
समन्वय गरे्छ। 

५. सम्पदाको संरक्षण गर्ुइपरे् : (१)गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्र 
रहेका सम्पदाको संरक्षण गर्ुइगाउँपालिका, र्ागररक र 
सम्बचन्धत लर्कायको कतइव्य हरु्ेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग 
कायइपालिकािे सरकारी तथा समदुायसँग समन्वय तथा 
साझेदारी गर्इ सक्र्ेछ। 
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६. वातावरणीय अध्ययर्गर्ुइपरे् : (१)प्रिलितकारू्र् तथा 
मापदण्डबमोचजम प्रस्तावकिे प्रस्तावकोवातावरणीय 
अध्ययर् गर्ुइ परे्छ। 

(२) प्रस्तावकिे स्थार्ीय तहको अलधकारक्षेत्र 
लभत्र परे् ववषयसँग सम्बचन्धत ववकास लर्माइण सम्बन्धी 
कायइ वा आयोजर्ा सम्बन्धी प्रस्तावको संचक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् वा प्रारचम्भक 
वातावरणीय प्रलतवेदर् स्वीकृलतको िालग कायइपालिका 
समक्ष पेि गर्ुइपरे्छ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोचजमको 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् पेि गदाइ त्यस्तो 
प्रस्ताव कायाइन्वयर् गरे् क्रममा वातावरणमा पर्इसक्र्े 
प्रलतकूि प्रभाव र त्यसको न्यूलर्करणको िालग 
अपर्ाउर् सवकर्े ववलभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ 
ववष्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्प मध्ये प्रस्ताव 
कायाइन्वयर् गर्इ उपयिु हरु्े ववकल्प र सो ववकल्प 
कायाइन्वयर् गर्इ सवकर्े आधार र कारण सवहत 
लसफाररस गर्ुइपरे्छ। 

(४) उपदफा (२) बमोचजमको संचक्षप्त 
वातावरणीय प्रलतवेदर् वाप्रारचम्भक वातावरणीय 
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परीक्षणस्वीकृलत सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए बमोचजम 
हरु्ेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय 
अध्ययर् प्रलतवेदर् जाँिबझु गदाइ त्यस्तो प्रस्ताव 
कायाइन्वयर्बाट वातावरणमा प्रलतकूि प्रभाव पारे् 
र्देचिएमा कायइपालिकािे आवश्यकता अर्सुार 
प्रस्तावकिे पािर्ा गर्ुइपरे् ितइ तोवक त्यस्तो 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गरे्छ। 

(६) कायइपालिकािेउपदफा(२) बमोचजमको 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् जाँिबझु गदाइ त्यस्तो 
प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययर् गर्इपरे् देचिएमा 
वातावरणीय मूल्याङ्कर् गर्इ गराउर् आदेि ददर् 
सक्र्ेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोचजम ददर्एको आदेि 
बमोचजम प्रस्तावकिे थप अध्ययर् गरर सोको 
प्रलतवेदर् प्रदेि कारू्र्िे तोकेको लर्काय समक्ष पेि 
गर्ुइ परे्छ। 

(८) यस ऐर् वमोचजम कुरै् प्रस्तावको 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् तयार गर्ुइपूवइ 
सम्वचन्धत लर्कायबाट कायइसूिी स्वीकृत गर्ुइपरे्छ। 
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(९)वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर्सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था प्रिलित कारू्र् बमोचजम हरु्ेछ। 

(१०)यस दफामा जरु्सकैु कुरा िेचिएको 
भएता पलर् प्रस्तावक गाउँपालिकाआफैँ संिगर् भएको 
अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् प्रदेि 
कारू्र् बमोचजम स्वीकृत हरु्ेछ। 

७. मापदण्ड र गणुस्तर कायम गर्ुइपरे्:(१) प्रस्तावकिे 
यस ऐर् बमोचजम वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् 
तयार गदाइ र्ेपाि सरकारिे लर्धाइरण गरेको मापदण्ड 
एवं गणुस्तर कायम हरु्ेगरी तोवकए बमोचजमको 
ढाँिामा तयार गर्ुइपरे्छ। 

८. वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गर्ुइपरे्:(१) 
प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायाइन्वयर् गर्ुइ अगालड 
तोवकएबमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार 
गर्ुइपरे्छ। 

(२)प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम 
वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गदाइ 
वातावरणीय प्रलतकूि प्रभाव न्यूलर्करणका उपायहरू 
मध्ये कुर् कुर् उपायहरू आयोजर्ा लर्माइणको क्रममा 
र कुर् कुर् उपायहरू आयोजर्ा सम्पन्न भएपलछ वा 



14 
 

आयोजर्ा कायाइन्वयर्को क्रममा अविम्बर् गरे् हो 
सो को समेत उल्िेि गर्ुइपरे्छ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम तयार 
गरेको वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा कायाइन्वयर्का 
िालग स्पष्ट कायइयोजर्ा वर्ाई सो बमोचजम कायाइन्वयर् 
गर्ुइपरे्छ र सोको प्रगलत वववरण आयोजर्ा 
कायाइन्वयर् िरुू भएपलछ प्रत्येक छ मवहर्ामा 
कायइपालिका समक्ष पेि गर्ुइपरे्छ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायाइन्वयर् गर्इ र्हरु्:े यो ऐर् 
प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलर् कायइपालिकािे तोके 
बमोचजम प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायाइन्वयर् गर्इ 
गराउर् ु हुँदैर् । 

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१)वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यांकर् हरु् े प्रस्तावहरु सम्बन्धी कायइववलध प्रिलित 
संघीय तथा प्रादेचिक कारू्र् बमोचजम हरु्ेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेचिक कारू्र् बमोचजम 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकर् 
सम्बन्धमा सम्बचन्धत संघीय तथा प्रादेचिक लर्कायसँग 
समन्वय गरे् चजम्मेवारी गाउँपालिकाको वातावरण 
िािाको हरु्ेछ । 
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११. रोक िगाउर् सक्र्:े(१)कसैिे पलर् यस ऐर् र 
प्रिलित कारू्र्िे तोके वमोचजमको लर्कायवाट 
स्वीकृलत र्लिई वा स्वीकृलत भए भन्दा ववपरीत हरु्े 
गरी कायाइन्वयर् गरेमा कायइपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव 
कायाइन्वयर्मा रोक िगाउर् वा रोक िगाउर्को िालग 
प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गरे् 
लर्कायमा लसफाररष गर्इ सक्र्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुरै् प्रस्ताव 
कायाइन्वयर् गर्इ रोक िगार्एकोमा त्यसरी रोक 
िगार्एको कारणबाट क्षलत पगुर् गएमा प्रस्तावकिे 
सो बापत कुरै् वकलसमको क्षलतपलुतइको िालग दाबी गर्इ 
पाउर् ेछैर् । 

१२. अर्कूुिर् योजर्ा बर्ाउर् सक्र्:े (१)जिवाय ुपररवतइर्को 
प्रलतकूि असर न्यूलर्करण र सम्भाववत जोचिमबाट 
बच्र्का िालग कायइपालिकािे अर्कूुिर् योजर्ा बर्ाई 
कायाइन्वयर् गर्इसक्र्ेछ। 

(२)उपदफा (१) बमोचजमको अर्कुुिर् 
योजर्ा बर्ाउँदा जिवायू पररवतइर्को असरवाट वढी 
जोचिममा परे् मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, 
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बािबालिका, जेष्ठ र्ागररक र आलथइक रुपमा ववपन्न 
समदुायिाई वविेष प्राथलमकता ददर्पुरे्छ। 

(३)कायइपालिकािे ववकास आयोजर्ा तजुइमा 
गदाइ जिवायू पररवतइर्को प्रलतकूि असर तथा 
जोचिमको व्यवस्थापर् गरे् प्रयोजर्को िालग र्ेपाि 
सरकारिे लर्धाइरण गरेको मापदण्ड बमोचजम 
प्राथलमकीकरण गर्ुइपरे्छ। 

१३.  हररतगहृ गयासँ उत्सजइर् न्यूलर्करण कायइहरू गर्इ सक्र् े
:  (१) गाउँपालिकािे हररतगहृ गयाँस उत्सजइर् 
न्यूलर्करण गर्इ आवश्यक कायइक्रम सञ्चािर् गर्इ 
सक्र्ेछ। 

(२) न्यूलर्करण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
प्रिलित कारू्र् बमोचजम हरु्ेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लर्यन्त्रण गरे्:(१)कसैिे 
पलर्प्रिलितमापदण्ड ववपरीत वा जर्जीवर्, जर्-
स्वास्थर वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रलतकूि प्रभाव पारे् 
गरी प्रदूषण सजृर्ा गर्इ वा गराउर् हुँदैर् ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कुरै् 
याचन्त्रक साधर्, औद्योलगक प्रलतष्ठार्, होटि रेषु्टरेण्टवा 
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अन्य ठाउँवा मािसामार् वा वस्तवुाटध्वलर्, ताप, 
रेलडयोधमी वववकरण, तरङ्ग वाफोहरमैिावा दवुषत 
पार्ीलर्ष्कािर् गर्इ गराउर् हुँदैर् । 

(३)उपदफा(१)ववपरीत कसैिे कुरै् कायइ गरी 
वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रलतकूि प्रभाव पारेको 
देचिएमा गाउँपालिकािे तत ् सम्बन्धमा आवश्यक 
ितइहरु तोक्र् वा त्यस्तो कायइ गर्इ र्पाउर्े गरी रोक 
िगाउर् सक्र्ेछ । 

(४)कुरै् वकलसमको पदाथइ, र्न्धर्, औजार वा 
संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रलतकूि 
प्रभाव परेको वा परे् देचिएमाप्रदेि र संघीय 
सरकारिाई सोको जार्कारी गराईगाउँपालिकािे 
स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकािर् गरी त्यस्तो पदाथइ, 
र्न्धर्, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादर्, वववक्र 
ववतरण, भण्डारर्मा बन्देज िगाउर्सक्र्ेछ रआवश्यक 
कारवाहीका िालग लसफाररष गरे्छ। 

(५)प्रदूषणको रोकथाम तथा लर्यन्त्रण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ।    

१५. प्रयोगिािा स्थापर्ा गर्इ सक्र्:े(१)वातावरण संरक्षण 
तथा प्रदूषण लर्यन्त्रण सम्बन्धी कायइमा सहयोग 
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परु् याउर् गाउँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदेि 
सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकता अर्सुार ववलभन्न 
प्रयोगिािाहरु स्थापर्ा गर्इ वा संघ र प्रदेििे स्थापर्ा 
गरेका वा र्ेपाि सरकारिे मान्यता ददएको कुरै् 
प्रयोगिािािाई सो कामको िालग तोक्र् सक्र्ेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोचजम स्थापर्ा गररएका वा 
तोवकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, कतइव्य र 
अलधकार तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

१६. र्मरु्ा संकिर् गर्इ ददर्पुरे्:कुरै् पलर् उद्योग, 
कारिार्ा, यन्त्र, सवारी साधर् आददबाट सजृर्ा वा 
लर्ष्कािर् हरु्े वा हरु् सक्र्े प्रदूषण, ध्वलर्, ताप तथा 
फोहरमैिाको अध्ययर्, परीक्षण वा ववश्लषेण गर्इका 
िालग सम्बचन्धत व्यचि वासंस्थािे गाउँपालिकाबाट 
अलधकारप्राप्त व्यचि वा संस्थािाई आवश्यकता 
अर्सुार त्यस्ता वस्त ुवा पदाथइको र्मूर्ा संकिर् गर्इ 
ददर् ुपरे्छ । 

१७. वातावरण लर्रीक्षकको लर्यचुि गर्इ सक्र्:ेगाउँपालिकालभत्र 
प्रदूषण कम गरे्, हटाउर्े वा लर्यन्त्रण गरे् 
तथास्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेदर् अर्सुार गर्ुइपरे् 
कामहरू प्रभावकारी रुपिे गर्इ गराउर्, वातावरण 
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संरक्षण सम्वचन्ध प्रिलित मापदण्डको पािर्ा भए 
र्भएको सम्बन्धमा अर्गुमर् तथा लर्रीक्षण गर्इ 
कायइपालिकािे र्पेाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त िैचक्षक 
संस्थाबाट वातावरण वा सोसँग सम्बचन्धत ववषयमा 
कचम्तमा स्र्ातक हालसि गरेको व्यचििाईप्रिलित 
कारू्र् बमोचजम लर्धाइररत मापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी 
वातावरण लर्रीक्षक लर्यिु गर्इ सक्र्ेछ । 

१८. वातावरण लर्रीक्षकको काम, कतइव्य र 
अलधकार:(१)वातावरण लर्रीक्षकको काम, कतइब्य र 
अलधकार देहाय बमोचजम हरु्ेछूः– 

(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगइत बर्ेको लर्यम तथा 
प्रिलित संघीय र प्रदेि कारू्र् तथा मापदण्ड 
बमोचजम प्रदूषण कम गरे्, हटाउर्े वा 
लर्यन्त्रण गरे् कायइ भए र्भएको लर्रीक्षण गरे्, 

(ि)   यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगइत बर्ेको लर्यम तथा 
प्रिलित कारू्र् र मापदण्ड ववपरीत कुरै् 
ठाउँबाट प्रदूषण लर्ष्कािर् सम्बन्धी 
र्करात्मक कायइ गरे र्गरेको सम्बन्धमा 
लर्रीक्षण गरे्, 
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(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर्मा 
तोवकएका सतइ बमोचजम काम भए र्भएको 
सम्बन्धमा स्थिगत जाँिबझु तथा लर्रीक्षण 
गरे्, 

(घ)िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम गररएको 
जाँिबझु तथा लर्रीक्षण प्रलतवेदर् तोवकएको 
अलधकारी समक्ष पेि गरे्, 

(ङ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायइ गरे्, 

(२)उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र 
(ग) बमोचजम लर्रीक्षण गरे् लसिलसिामा वातावरण 
लर्रीक्षकिे सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकिाई 
पूवइ सूिर्ा ददई कुरै् घर, जगगा, भवर्, कारिार्ा, 
उद्योग, सवारी साधर्, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, 
मेचिर्री, जीव, वस्त,ु अलभिेि, कागजात वा अन्य 
मािसामार् वा वस्तहुरुको लर्रीक्षण, परीक्षण वा 
जाँिबझु गर्इ सक्र्ेछ । 

(३)उपदफा (२) बमोचजम लर्रीक्षणको 
लसिलसिामा वातावरण लर्रीक्षकिे माग गरेको वववरण 
वा जार्कारी उपिव्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्ुइ 



21 
 

सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकको कतइव्य 
हरु्ेछ । 

(४) वातावरण लर्रीक्षकको अन्य काम, 
कतइव्य र अलधकार तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी व्यवस्था 
१९. फोहरमैिाको प्रबन्धगरे् दावयत्व: (१)फोहरमैिाको 

व्यवस्थापर् गर्इ स्थार्ान्तरण केन्र (ट्रान्सफर 
स्टेिर्), ल्याण्डवफि सार्ट, प्रिोधर् ्िाण्ट, बायो 
गयास ्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिर्, अचन्तम 
लबसजइर् तथा प्रिोधर्का िालग आवश्यक परे् पूवाइधार 
तथा संरिर्ाको लर्माइण तथा सञ्चािर् गरे् चजम्मेवारी 
कायइपालिकाको हरु्ेछ । 

(२) फोहरमैिा संकिर् केन्र, स्थार्ान्तरण 
केन्र वा प्रिोधर् स्थिमा फालिएको वा राचिएको 
फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको 
फोहरमैिा प्रबन्ध गरे् वा कुरै् पलर् वकलसमबाट प्रयोग 
गरे् चजम्मेवारी कायइपालिकाको हरु्ेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजर्को िालग फोहरमैिा 
संकिर् केन्र, स्थार्ान्तरण केन्र वा प्रिोधर् स्थिमा 
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फालिएको वा राचिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको 
लसिलसिामा जम्मा भएको कुरै् पलर् पदाथइ फोहरमैिा 
मालर्र्ेछ । 

२०.फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे् दावयत्व:(१)गाउँपालिकालभत्रको 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे् गराउर्े दावयत्व 
कायइपालिकाको हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्सकैु कुरा िेचिएको 
भए तापलर् हालर्कारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा, रासायलर्क फोहरमैिा वा औद्योलगक 
फोहरमैिा प्रिोधर् र व्यवस्थापर् गरे् दावयत्व 
लर्धाइररत मापदण्डको अधीर्मा रही त्यस्तो फोहरमैिा 
उत्पादर् गरे् व्यचि वा लर्कायको हरु्ेछ । 

(३) कुरै् उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे 
हालर्कारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा 
रासायलर्क फोहरमैिा तथा औद्योलगक फोहरमैिा 
प्रिोधर् गरी बाँकी रहेको फोहरमैिा तथा अन्य 
फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गरीददर् कायइपालिकािाई 
अर्रुोध गरेमा वा कायइपालिकािे लर्धाइरण गरेको 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्इ माग गरेमा 
कायइपालिकािे लर्धाइरण गरे बमोचजम सेवा िलु्क लिई 
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फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गररददर् वा फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्इ ददर् सक्र्ेछ । 

(४)कायइपालिकािे सामदुावयक सरसफाई 
सम्बन्धी लर्देचिका बर्ाई िागू गरे्छ। 

(५)फोहरमैिा व्यवस्थापर्िे मार्व स्वास्थ्यमा 
पारेको वा पारे् प्रभावको जाँि पररक्षण र अर्सुन्धार् 
गरे् अलधकार सम्बचन्धत जर्स्वास्थ्य अलधकारीसँग 
हरु्ेछ । 

(६)जाँि पररक्षणमा कुरै् लर्कायमा फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् प्रभावकारी हरु् र्सकी मार्व स्वास्थ्यमा 
प्रलतकूि प्रभाव पारेको भेवटएमा कायइपालिकािे उि 
लर्कायिाई समयमै सिेत गराई प्रिलित कारू्र् 
बमोचजम आवश्यक कारवाही गरे्छ।  

२१.फोहरमैिा उत्पादर् कम गरे्:(१)गाउँपालिका लभत्र कुरै् 
व्यचि, संस्था वा लर्कायिे कुरै् काम कारोबार गर्इ 
उत्पादर् हरु्े फोहरमैिा यथािक्य कम गर्ुइ परे्छ। 

(२)“आफ्र्ो क्षेत्र”लभत्र ववसजइर् हरु् सक्र् े
फोहरमैिाको ववसजइर् वा परु्: प्रयोगको व्यवस्था 
लमिाई बाँकी फोहरमैिामात्र लर्ष्कािर् गरी 
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फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउर् ु प्रत्येक व्यचि, 
संस्था वा लर्कायको कतइव्य हरु्ेछ । 

स्पवष्टकरण:“आफ्र्ो क्षेत्र”भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको 
लर्जी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, 
अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक 
प्रलतष्ठार्को पररसर िगायत फोहरमैिा उत्पादर् गरे् 
व्यचि, संस्था वा लर्कायको पररसरिाई सम्झर् ु
पछइ।  

२२. फोहरमैिा पथृकीकरण:(१) कायइपालिकािे 
फोहरमैिािाई तोवकए बमोचजम जैववक, अजैववक र 
अन्य प्रकारमा ववभाजर् गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै 
छुट्याउर्े गरी तोक्र्ेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम तोवकददए बमोचजम 
फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिर् केन्रसम्म 
परु् याउर्े दावयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादर् गरे् 
व्यचि, संस्था वा लर्कायको हरु्ेछ र यसको िालग 
कायइपालिकािे आवश्यक प्रववलध, मािसामार्, 
उपकरण, कण्टेर्र आदद उपिब्ध गराउर् सक्र्ेछ । 
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२३. फोहरमैिाको लर्ष्कािर्:(१)फोहरमैिा लर्ष्कािर्को 
समय, स्थार् र तररका कायइपालिकािे लर्धाइरण गरे 
बमोचजम हरु्ेछ । 

(२)हालर्कारक फोहरमैिा वा रासायलर्क 
फोहरमैिा उत्पादर् गरे् व्यचि, संस्था वा लर्कायिे 
त्यस्तो फोहरमैिा तोवकए बमोचजम व्यवस्थापर् गर्ुइ 
परे्छ । 

(३)हालर्कारक फोहरमैिा वा रासायलर्क 
फोहरमैिा संकिर् केन्र वा स्थार्ान्तरण केन्रमा 
लर्ष्कािर् गर्इ पार्र्े छैर् ।  

२४.फोहरमैिा व्यवस्थापर् केन्र:(१)कायइपालिकािे 
फोहरमैिािाई व्यवचस्थत रुपमा संकिर् गर्इ प्रत्यक 
टोि वा वस्तीमा संकिर् केन्र तोकी आवश्यक 
कण्टेर्रको व्यवस्था गर्इ सक्र्ेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम संकिर् केन्र 
तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक 
परे् गरी वातावरणीय रुपिे उपयिु स्थार् तोक्र् ु
परे्छ । 
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(३)उपदफा (१) बमोचजमको संकिर् केन्रमा 
फोहरमैिा लर्ष्कािर् र संकिर् गरे् समय र तररका 
कायइपालिकािे लर्धाइरण गरे बमोचजम हरु्ेछ । 

२५. जोचिमपूणइ फोहरको व्यवस्थापर्:(१)कुरै् जोचिमपूणइ 
फोहरको संकिर्, भण्डारण, प्रिोधर्, ववक्रीववतरण, 
ववसजइर् वा ओसार पसार गदाइ उत्पादक वा 
सञ्चािकिे जर्स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रलतकूि असर 
र्परे् गरी उचित व्यवस्थापर् गर्ुइ परे्छ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम जोचिमपूणइ 
फोहरको व्यवस्थापर् गदाइ उत्पादक वा संञ्चािकिे 
आफ्रै् ििइमा व्यवस्थापर् गर्ुइ परे्छ । 

(३)जोचिमपूणइ फोहर व्यवस्थापर् सम्वन्धी 
अन्य प्रवक्रया तोवकए वमोचजम हरु्ेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूलर्करण, परु्: प्रयोग तथा परु्: िक्रीय 
प्रयोग:(१)कायइपालिकािे फोहरमैिा न्यूलर्करण, परु्: 
प्रयोग तथा परु्: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहर् गर्इ 
आवश्यक कायइ गरे्छ र यसको प्रभावकारी 
कायाइन्वयर्का िालग आवश्यक लर्देचिका बर्ाई िागू 
गर्इ सक्र्ेछ । 
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(२)उद्योग उत्पादर् ्यावकङ्ग गर्इ प्रयोग गरेको 
वस्तिुाई परु्: प्रयोग गरी फोहरमैिाको पररणामिाई 
घटाउर्े काममा प्रोत्साहर् गर्इ सम्बचन्धत उद्योगसँग 
कायइपालिकािे समन्वय गर्इ सक्र्ेछ ।  

२७. अर्मुलत सम्बन्धी व्यवस्था:(१)यस ऐर् बमोचजम 
कायइपालिकाको अर्मुलत र्लिई कसैिे पलर् फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् सम्बन्धी काम गर्इ वा गराउर्             
सक्र्ेछैर् । 

(२)फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्इ िावहर्े स्वदेिी 
वा ववदेिी कम्पर्ी, संस्था वा लर्कायिे देहायको 
वववरण ििुाई अर्मुलतको िालग कायइपालिकामा 
लर्वेदर् ददर् ुपरे्छ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी योजर्ा, 

(ि) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी आवश्यक 
जर्िचि तथा प्रववलधको वववरण, 

(ग) तोवकए बमोचजमको अन्य वववरण । 

(३)उपदफा (२) बमोचजम पर्इ आएको 
लर्वेदर् उपर कायइपालिकािे आवश्यक जाँिबझु गरी 
अर्मुलतपत्र ददर् सक्र्ेछ । 
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(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, परु्: िवक्रय 
प्रयोग, प्रिोधर् र ववसजइर्मा आवश्यक परे् प्रववलध 
स्वदेिमा उपिब्ध हरु् र्सक्र्े देचिएमा त्यस्तो प्रववलध 
उपिब्ध गराउर् सक्र्े कुरै् ववदेिी कम्पर्ी, संस्था वा 
लर्कायिाई सम्झौतामा उल्िेचित अवलधलभत्र त्यस्तो 
प्रववलध हस्तान्तरण गरे् ितइमा र्ेपाि सरकारको 
स्वीकृलत लिई कायइपालिकािे उपदफा (३) बमोचजम 
अर्मुलतपत्र ददर् सक्र्ेछ । 

(५) अर्मुलतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

२८.फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा लर्जी तथा सामदुावयक क्षते्रको 
संिगर्ता:(१)कायइपालिकािे आवश्यकता अर्सुार यस 
ऐर् बमोचजम अर्मुलत प्राप्त लर्जी क्षेत्रका कम्पर्ी वा 
सामदुावयक क्षेत्रबाट तोवकए बमोचजम प्रलतस्पधाइ 
गराईआफ्र्ो क्षेत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापर् गराउर् 
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोचजम फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् गदाइ लर्जी क्षेत्रका कम्पर्ीको हकमा 
देहायका सबै वा कुरै् र सामदुावयक एवं गैरसरकारी 
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संघ, संस्थाको हकमा देहायको कुरै् काम गराउर् 
सवकर्ेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूलर्करणका िालग जर्िेतर्ा 
अलभववृर्द्, 

(ि) फोहरमैिा संकिर्, 

(ग) फोहरमैिा ढुवार्ी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, परु्: प्रयोग, परु्: िवक्रय 
प्रयोग वा प्रिोधर्, 

(ङ) फोहरमैिा ववसजइर्,  

(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापर् ।    

२९. प्रलतस्पधाइ गराई फोहरमैिा व्यवस्थापर्को चजम्मा ददर्:े 
(१) कायइपालिकािे यस ऐर् बमोचजम लर्जी क्षेत्र वा 
सामदुावयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापर् गराउँदा 
बोिपत्र आह्वार् गरी प्रलतस्पधाइ गराई व्यवस्थापकको 
छर्ौट गरी व्यवस्थापर् गरे् चजम्मा ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा 
व्यवस्थापकको छर्ौट गदाइ देहायका आधारमा गर्ुइ 
परे्छ:- 
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(क) कायइपालिकािाई बझुाउर् कबिु गरेको रकम, 

(ि) फोहरमैिाबाट ऊजाइ िचि उत्पादर् गरे् वा 
प्राङ्गाररक मि उत्पादर् गरे् क्षमता, पूजँी, 
प्रववलध र जर्िचिको क्षमता, 

(ग) आलथइक तथा प्राववलधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापर् अपर्ाउर् प्रस्ताव 
गरीएको प्रववलधको ददगोपर् तथा वातावरणीय 
प्रभाव न्यूलर्करण,  

(ङ) व्यवस्थापर् करार गर्इ प्रस्ताव गररएको 
व्यवस्थापर् िलु्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधर् वा परु्: प्रयोग 
गरे् सम्बन्धमा भए कायइपालिकािाई बझुाउर् 
मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित 
कारू्र् बमोचजम हरु्ेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्को चजम्मा पाएको कम्पर्ी, संस्था वा 
लर्कायिे कायइपालिकासँग गरेको सम्झौताको अधीर्मा 
रही िलु्क उठाउर् सक्र्ेछ । 
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(५) फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा गैरसरकारी 
क्षेत्रको संिगर्ता सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोवकए 
बमोचजम हरु्ेछ । 

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि लर्माइण तथा सञ्चािर् गर्इ 
स्वीकृलत ददर् सवकर्:े(१) लर्जी क्षेत्रबाट फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्का िालग फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि, 
प्रिोधर् स्थि वा अन्य संयन्त्र लर्माइण गरी सञ्चािर् 
गर्इ स्वीकृलत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रिलित 
कारू्र्को अधीर्मा रही त्यस्तो संयन्त्र लर्माइण तथा 
सञ्चािर्का िालग कायइपालिकािे स्वीकृलत ददर्  
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम लर्जी क्षेत्रबाट 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् संयन्त्रको लर्माइण तथा सञ्चािर् 
गदाइ तोवकएको वातावरणीय मापदण्डको पािर्ा भए 
वा र्भएको अर्गुमर् कायइपालिकािे गरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम अर्गुमर् गदाइ 
स्वीकृत मापदण्डको पािर्ा गरेको र्पार्एमा त्यस्तो 
मापदण्ड पािर्ाको िालग आवश्यक व्यवस्था गर्इ 
समयावलध तोवकददर् सक्र्छे र सो समयावलधमा पलर् 
मापदण्डको पािर्ाको िालग आवश्यक व्यवस्था 
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र्गरेमा त्यस्तो व्यचि वा कम्पर्ीको स्वीकृलत 
कायइपालिकािे तोवकए बमोचजम रद्द गर्इ सक्र्ेछ । 

३१. सावइजलर्क लर्जी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
गर्इ सवकर्:े(१) कायइपालिकािे प्रिलित कारू्र्को 
अधीर्मा रही लर्जी क्षेत्र, सामदुावयक एवं गैरसरकारी 
संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
कायइ गर्इ सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्सकैु कुरा िेचिएको 
भए तापलर् सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, 
संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूलर्करणको 
िालग जर्िेतर्ा अलभववृर्द्, फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी, 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, 
उद्यार् लर्माइण र सौन्दयइकरण जस्ता कायइ मात्र गर्इ 
वा गराउर् सवकर्ेछ । 

३२. सेवा िलु्क उठाउर् सक्र्:े(१) कायइपालिकािे 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे बापत सम्बचन्धत व्यचि, 
संस्था वा लर्कायबाट सेवा िलु्क िगाई उठाउर् 
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िलु्कको 
लर्धाइरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृलत र 
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तोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरुको आधारमा 
कायइपालिकािे गरे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको िलु्क 
कायइपालिका आफैं िे वा लर्जिे तोकेको संस्था वा 
लर्काय माफइ त ्समेत उठाउर् सक्र्ेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा 
िेचिएको भए तापलर् दफा २६ बमोचजम फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् गर्इ चजम्मेवारी पाएको व्यचि, संस्था वा 
लर्कायिे कायइपालिकासँग भएको सहमलतको आधारमा 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे बापत सम्बचन्धत व्यचि, 
संस्था वा लर्कायबाट सेवा िलु्क उठाउर् सक्र्ेछ । 

तर तोवकए बमोचजमका ववपन्न वगइिाई सेवा 
िलु्कमा तोवकए बमोचजम छूट ददर्र्ेछ। 

(५) यस दफा बमोचजम िलु्कबाट प्राप्त 
आम्दार्ी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापर् लर्जी क्षेत्रिाई 
संिगर् गराउँदा प्राप्त हरु्े आम्दार्ी कायइपालिकािे 
एउटा छुटै्ट िीषइकमा रािी तोवकएको मापदण्डको 
अधीर्मा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, वातावरणीय 
संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापर् प्रभाववत क्षेत्रको 
ववकासमा ििइ गर्ुइ परे्छ ।   
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पररच्छेद-४ 
जैववक ववववधता संरक्षण 

३३. जैववक ववववधताकोसंरक्षण गर्ुइपरे्: (१) आफ्र्ो 
क्षेत्रलभत्रको जैववक वववधताको संरक्षण गरे् चजम्मेवारी 
गाउँपालिकाको  हरु्ेछ । 

(२)उपदफा(१)बमोचजम जैववक ववववधताको 
संरक्षण सम्बन्धी कायइक्रम गदाइ संघीय तथा प्रदेिको 
कारू्र् तथा मापदण्ड प्रलतकूि र्हरु्े गरी देहाय 
बमोचजम गर्ुइ परे्छ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधता संरक्षण,-  

(१) ववकासका कायइक्रमहरु संिािर्गदाइ कृवष 
जैववक ववववलधताको संरक्षणिाई वविेष 
महत्वददर्े, 

(२) जैववक ववववधता, वातावरण र मार्व स्वास्थ्यमा 
र्कारात्मक प्रभाव पार्इ सक्र्े जोचिम 
भएकाचज.एम.ओ.(GMO) तथा त्यसका 
उत्पादर्िाई आवश्यकता अर्सुार लर्यन्त्रण वा 
लर्षधेगरे्, 
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(३) कृवष पयाइवरणीय सेवाहरुको ददगो पररिािर्को 
िालग परागसेिक तथा अन्य पयाइवरणीय सेवा 
प्रदार् गरे् जीवहरु सम्बन्धी अध्ययर्, 
अर्सुन्धार्, अर्गुमर् गरी संरक्षणका 
कायइक्रमहरु सञ्चािर् गरे्, 

(४) परम्परागत, ज्ञार् सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र 
प्रवर्द्इर् गरे्।  

(ि) लसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थार्ीय जर्समदुायको सहभालगतामा उर्ीहरुको 
वहतका िालग आफ्र्ो क्षेत्र अन्तगइतका 
लसमसारको पवहिार् गदै सोको संरक्षण र 
व्यवस्थापर् गरे्; 

(२) स्थार्ीय जर्सहभालगतामा आधाररत लसमसार 
व्यवस्थापर्को माध्यमद्वारा लसमसारको 
स्रोतहरुमालथ समन्यावयक अवसर ददिाउँदै 
बवुर्द्मिापूणइ प्रयोगको अवधारणािाई साथइक 
तलु्याउर्;े 



36 
 

(३) स्थार्ीय व्यचि, समदुाय एवं लर्कायिाई 
संिगर् गराउँदै लसमसारको संरक्षण र 
व्यवस्थापर् कायइ प्रभावकारी बर्ाउर्े;  

(४) वतइमार् र भावी पसु्ताको फार्दाका िालग 
प्राकृलतक स्रोत संरक्षण गर्इ स्थार्ीय वालसन्दाको 
वहत हरु्े िािको सामाचजक र आलथइक 
ववकासका कायइक्रम संिािर् गरे्,  

(५) लसमसारमा आचित सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु 
जििर, सापेचक्षक जङ्गिी जर्ावर तथा अन्य 
जि आचित आर्वंुचिक स्रोतको संरक्षण गरे्, 

(६) वातावरणीय असर न्यूर् हरु्े गरी लसमसार 
क्षेत्रमा वातावरण अर्कूुि पयइटर्को ववकास 
गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव लसमसारको 
व्यवस्थापर् र स्थार्ीय जर्समदुायको वहतमा 
पररिािर् गरे्, 

(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापर्का िालग तयार 
गररर्े कायइयोजर्ाहरुमा स्थार्ीय जर्सहभालगता 
सलुर्चित गरे्, 
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(८) लसमसार क्षेत्रमा आचितस्थार्ीयवासीकोअर्भुव, 
अभ्यास, सीप र ज्ञार्को संरक्षण गदै सोही 
आधारमा लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापर् 
गर्इ प्रिय ददर्,े 

(९) लसमसार व्यवस्थापर्ा देिा परे् समस्याहरुको 
पवहिार् गरी स्थार्ीय स्तरमै समाधार्को 
उपायहरुको िोजी गर्इ जर्सहमलतका आधारमा 
व्यवस्थापर् कायइयोजर्ा बर्ाई िागू गरे् 
गराउर्े,  

(१०) लसमसार व्यवस्थापर् योजर्ा तजुइमा गरे् र 
व्यवस्थापर् सलमलतमा स्थार्ीय जर्समदुायका 
साथै संघ संस्थाको प्रलतलर्लधत्व गराउर् 
आवश्यक कार्रु्ी एवं प्रिासलर्क व्यवस्था गरे्, 

(११) लसमसारमा आचित स्थार्ीय जर्समदुायिाई 
लसमसारबाट प्राप्त हरु्े िाभको न्यायोचित 
बाँडफाँडका िालग आवश्यक व्यवस्था गरे्,  

(३)   जैववक ववववधता संरक्षणतथा व्यवस्थापर् सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था प्रिलित कारू्र् र मापदण्ड 
बमोचजम हरु्ेछ। 
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३४. जैववक ववववधताको अलभिेिीकरण गर्ुइपरे्:(१) 
गाउँपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रालधकार लभत्र अवचस्थत 
जैववक ववववधताको वस्तचुस्थलत र वववरणको 
अलभिेिीकरण व्यवचस्थत र वैज्ञालर्क ढङ्गिे राख्न ु
परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अलभिेिीकरण 
जैववक ववववधता सम्बन्धी लर्देचिका बर्ाई राविय 
मापदण्ड अर्रुुप अद्यावलधक राख्न े चजम्मेवारी 
कायइपालिकाको हरु्ेछ । 

(३) जैववक ववववधताको अलभिेिीकरण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ।    

३५. स्थार्ीय समदुायको परम्परागत ज्ञार्, सीप, अभ्यास, 
आददको संरक्षण गर्ुइपरे्: (१) जैववक ववववधताको 
सम्बन्धमा स्थार्ीय समदुाय लभत्रका व्यचि वा 
समूहमा रहेको ज्ञार्, सीप, अभ्यास आददको पवहिार्, 
अलभिेिीकरण, तथा संरक्षण गरे् चजम्मेवारी 
कायइपालिकाको हरु्ेछ । 

(२) कायइपालिकािे उपदफा (१) बमोचजमको 
अलभिेिीकरण वैज्ञालर्क र व्यवचस्थत ढङ्गिे तोवकएको 
ढाँिा र प्रारुपमा राख्नछे ।  
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३६. िलर्ज पदाथइ संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) 
कायइपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रलभत्र रहेका िलर्ज पदाथइको 
अवस्था बझु्र् सभे तथा िोज गर्इ सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सभे तथा 
िोजबाट प्राप्त सूिर्ा तथा तथ्याङ्कको आधारमा 
प्रिलित र्पेािको कारू्र् प्रलतकूि र्हरु्े गरी 
कायइपालिकािे िलर्ज पदाथइको संरक्षण तथा प्रवर्द्इर्मा 
कायइक्रमहरु सञ्चािर् गर्इ सक्र्ेछ ।  

३७.  जिाधार संरक्षण गर्ुइपरे्: (१)गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्र 
रहेका जिाधारको संरक्षण गर्ुइ गाउँपालिका, र्ागररक 
र सम्बन्धीत लर्कायको कतइव्य हरु्ेछ। 

(२) कायइपालिकािे संघीय र प्रदेिको कारू्र् 
र मापदण्डको अधीर्मा रही कायइववलध वर्ाई 
गाउँपालिकालभत्रकोजिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापर् 
गरे्छ। 

(३) आफ्र्ो क्षेत्रमा रहेको िार्ेपार्ीको 
महुार्को पवहिार्, अलभिेिीकरण, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापर् गरे् चजम्मेवारी कायइपालिकको हरु्ेछ। 
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पररच्छेद- ५ 

वर् तथा हररत क्षते्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापर् 

३८. वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षते्रको संरक्षण 
र प्रवर्द्इर् गर्ुइपरे्:(१)आफ्र्ो क्षेत्रालधकार लभत्रको वर्, 
वर् पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र 
प्रवर्द्इर् गरे् प्रमिु चजम्मेवारी गाउँपालिकाको              
हरु्ेछ । 

(२) वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्त ु तथा हररत 
क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्इर्मा सहयोग गर्ुइ र्ागररकको 
कतइव्य हरु्ेछ। 

(३)वर् तथा वर् पैदावारसंरक्षण र प्रवर्द्इर् 
गरे् सम्बन्धमागाउँपालिकािे संघीय र प्रदेि कारू्र्को 
प्रलतकूि र्हरु्े गरी देहाय बमोचजम गर्ुइपरे्छ। 

(क) संघ तथा प्रदेिसँग समन्वय गरी स्थार्ीय 
समदुायको सहभालगतमा आफ्र्ो लसमालभत्रका 
समदुायमा आधाररत वर्, लर्जी वर्, कृवष वर् 
तथा वर्मा आधाररत उद्योगहरु संिािर् तथा 
व्यवस्थापर् गरे्, 
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(ि) सामदुावयक वर् उपभोिा समूह िगायत 
समदुायमा आधाररत वर् व्यवस्थापर् गरे् 
समूहको प्राववलधक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत 
क्षमता ववकासमा प्राथलमकता ददर्,े  

(घ)  वर्सँग सम्बचन्धत प्राववलधक सेवािाई प्रभावकारी 
बर्ाउर्कुा अलतररि क्षमता ववकासको िालग 
उत्प्ररेणात्मक अवसरहरु लसजइर्ा गरे्,  

(ङ) स्थार्ीय समदुायमा रहेको वर्जन्य, जलडबटुी 
तथा वर्स्पलत उपयोग सम्बन्धी परम्परागत 
ज्ञार्, सीप र चिवकत्सा पर्द्लतिाई आधलुर्क 
ववज्ञार्सँग संयोजर् गदै उन्नत प्रकारको ज्ञार्, 
सीप र उत्पादर्का िालग उपयिु वातावरण 
लर्माइण गरे्,  

(ि) वन्यजन्त ुर वर्स्पलतको संरक्षण तथा प्रवर्द्इर् गर्इ 
संघ, प्रदेिसँगको समन्वयमा स्थार्ीय स्तरका 
प्राणी उद्यार् तथा वर्स्पलत उद्यार्हरु स्थापर्ा 
र संिािर् गरे्, 

(छ) वर् पैदावार संकिर्मा ददगोपर्ा र 
प्रभावकाररताका िालग आधलुर्क प्रववलधहरुको 
प्रयोगिाई प्रोत्साहर् गरे्,  
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(ज) ददगो वर् व्यवस्थापर्को मापदण्ड अर्रुुप सबै 
वर् व्यवस्थापर्मा सामाचजक, आलथइक र 
वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपर्ा सलुर्चित गरे्,  

(झ)  संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरचक्षत क्षते्र, 
लसमसार क्षेत्र तथा वर् व्यवस्थापर् 
पर्द्लतहरुबाट पयइटर् प्रवर्द्इर् गर्इ योगदार् 
परु् याउर्,े 

(ञ) वर्, वर्स्पलत, वन्यजन्त ु तथा जैववक ववववधतार 
जिाधार क्षेत्रको संरक्षण, परु्:स्थापर्ा र ददगो 
उपयोग गर्इ आवश्यक योजर्ा र कायइक्रम 
संिािर् गरे्, 

(ट)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गरे्, 

(ठ)  संघ तथा प्रदेिसँग समन्वय र सहकायइ गरी 
गररवीको रेिामलुर् रहेका जर्ताको गररवी 
न्यूलर्करण गर्इ वर्को संरक्षण र ववकास हरु्े 
गरी आय आजइर् तथा पयइटर्का कायइक्रमहरू 
संिािर् गरे्, 

(ड)  सामदुावयक वर् उपभोिा सलमलतिे वर् 
पैदावार ववक्री तथा उपयोग गर्इ बर्ाएको 
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वावषइक कायइयोजर्ा र्गरपालिका/ 
गाउँपालिकावाट स्वीकृत गरी कायाइन्वयर् 
गराउर्े  

(ढ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको सावइजलर्क तथा ऐिार्ी 
जगगामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहिर 
बहिर आददको लबक्री गरे्, 

(ण) सामदुावयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय 
आजइर् कायइक्रमहरु संिािर् गरे्, 

(त) संघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अधीर्मा रही 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको जलडबटुी तथा अन्य 
गैरकाष्ट वर् पैदावर सम्वचन्ध सवेक्षण, 
उत्पादर्, संकिर् प्रवर्द्इर्, प्रिोधर् र वजार 
व्यवस्थापर् गरे्, 

३९. लर्जी वर् दताइ तथा व्यवस्थापर्:(१) लर्जी वर् दताइ 
गराउर् िाहर्े कुरै् व्यचि वा संस्थािे लर्जी वर् 
दताइको िालग लडलभजर् वर् कायाइिय वा सब लडलभजर् 
वर् कायाइियको लसफाररस सवहत कायइपालिकामा 
लर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम कुरै् लर्वेदर् 
परेमा आवश्यक जाँिबझु गरी कायइपालिकािे लर्जी 
वर् दताइ गरी प्रमाणपत्र ददर्ेछ । 

(३) व्यवसावयकप्रयोजर्का िालग लर्जी वर् वा 
लर्जी आवादीमा रहेको वर् पैदावरको संकिर् तथा 
ओसारपसार गर्ुइ परेमा कायइपालिकाबाट स्वीकृत लिर् ु
परे्छ । 

४०. सावइजलर्क जगगामा वर् ववकास सम्बन्धी व्यवस्था:(१) 
कायइपालिकािे प्रिलित र्पेाि कारू्र् तथा यस ऐर्को 
अधीर्मा रही सावइजलर्क जगगामा वर्को ववकास, 
संरक्षण, व्यवस्थापर् गर्इ र वर् पैदावरको उपयोग 
तथा लबवक्र ववतरण गर्इ सक्र्ेछ । 

(२) कायइपालिकािे सडक, र्हर र बाटो 
वकर्ारमा िगार्एको तथा बाटोमा छहारी परे् रुिहरु 
र िौतारा, कुिाको महुार्, धालमइक स्थि वा त्यस्तै 
अन्य संवेदर्िीि ठाउँमा िगार्एका रुिहरुको 
संरक्षण गर्इ तथाजोचिमपूणइ अवस्थामा प्रिलित र्ेपाि 
कारू्र्को अलधर्मा रही हटाउर् सक्र्ेछ । 

४१. सहरी वर्को ववकास र व्यवस्थापर्:(१) 
कायइपालिकािे आफ्र्ो क्षते्र लभत्रको सहरी क्षेत्र तथा 
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वस्तीमा रहेका सावइजलर्क सडक तथा पाकइ  जस्ता 
स्थार्मा आफैं िे वा कुरै् संघसंस्था वा लर्जी 
क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वर्को ववकास तथा 
व्यवस्थापर् गर्इ सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापर्ा हरु्े 
सहरी वर्को वर् पैदावार कायइपालिकािे तोवकए 
बमोचजम प्रयोग गर्इ सक्र्ेछ । 

४२. वर्क्षते्रको प्रयोग:कायइपालिकािे कुरै् ववकास आयोजर्ा 
सञ्चािर् गदाइ वर् क्षेत्रको प्रयोग गर्ुइ बाहेक अन्य 
कुरै् ववकल्प र्भएमा र प्रिलित कारू्र् बमोचजमको 
वातावरणीय अध्ययर्बाट त्यस्तो योजर्ा सञ्चािर् गदाइ 
वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रलतकूि असर र्परे् देचिएमा 
सो आयोजर्ा सञ्चािर् गर्इ त्यस्तो वर् क्षेत्रको जगगा 
प्राप्त गर्इको िालग संघीय सरकार समक्ष अर्रुोध 
गर्इसक्र्ेछ । 

४३. र्सइरी र उद्यार् स्थापर्ा तथा व्यवस्थापर् : (१)संघीय 
तथा प्रादेचिक कारू्र् प्रलतकूि र्हरु् े गरी, प्रिलित 
मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको सलुर्चित 
गरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र जोकोहीिे पलर् 
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कायइपालिकाको अर्मुलत लिईर्सइरी तथा उद्यार् 
सञ्चािर् गर्इ सक्र्ेछर् ्। 

(२)गाउँपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोचजम 
सञ्चािर् हरु्े र्सइरी तथा उद्यार्को सम्बन्धमा संघीय 
तथा प्रादेचिक मापदण्डसँग र्बाचझर्े गरी सञ्चािर् 
तथा पूव्ाइधार मापदण्ड लर्देचिका बर्ाई िागू गरे्छ । 

(३)गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोचजम 
स्थापर्ा हरु्े सबै र्सइरी तथा उद्यार्हरुको कचम्तमा 
वषइको एक पटक तोवकए बमोचजम अलर्वायइ अर्गुमर् 
लर्रीक्षण गर्ुइपरे्छ । 

४४. िलु्िा क्षते्र व्यवस्थापर् तथा हररयािी प्रवर्द्इर्:(१) 
गाउँपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रलभत्र रहेको िलु्िातथा 
सावइजलर्कक्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्इर् तथा 
अलभिेिीकरणगर्ुइ परे्छ । 

(२) कायइपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रालधकार लभत्र 
रहेर्े िलु्िातथा सावइजलर्कक्षेत्रमा प्रिलित कारू्र्को 
प्रलतकूि र्हरु्े गरी वकृ्षारोपण, सम्भारर व्यवस्थापर् 
गर्इ सक्र्ेछ । 
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(३) िलु्िातथा सावइजलर्कक्षेत्रको व्यवस्थापर् 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

४५. र्दी वकर्ार, र्दी उकास र्हर वकर्ार र सडक 
वकर्ारमा वकृ्षारोपण : (१) गाउँपालिकालभत्रको र्दी 
वकर्ार, र्दी उकास र्हर वकर्ार र सडक वकर्ारमा 
कायइपालिकाको अर्मुलत लिई वकृ्षारोपण गर्इ           
सक्र्ेछ । 

(२) कायइपालिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्धी 
मापदण्ड बर्ाई िागू गर्इसक्र्ेछ । 

पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा 
र सञ्चािर्: (१)गाउँपालिकामा वातावरण संरक्षण, 
प्रदूषणको रोकथाम तथा लर्यन्त्रणका साथै जैववक 
ववववधताको संरक्षण िालग वातावरण तथाप्राकृलतक 
स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा हरु्ेछ । 

(२)उपदफा(१)बमोचजमको कोषमा देहायका 
रकमहरु रहर्े छर् ्: 
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(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका 
िालग प्राप्त रकम, 

(ि) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)  अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३)वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 
कोषको संिािर् तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षणपररषदगठर् गर्इ 
सक्र्:े(१) वातावरण, जैववक ववववधता र प्राकृलतक 
स्रोत संरक्षणसम्बन्धीकायइिाई व्यवचस्थत रुपमा 
कायाइन्वयर् गर्इ, र्ीलतयोजर्ा लर्माइण गर्इ, ववलभन्न 
लर्कायहरु वीि समन्वय गर्इ तथा यस ऐर् अन्तगइत 
अर्गुमर् तथा लर्ररक्षण गर्इगाउँपालिकामा वातावरण 
सम्बन्धी वविेषज्ञसचम्मलितवातावरणतथा प्राकृलतक 
स्रोतसंरक्षणपररषदरहर्ेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजमको पररषदमा देहाय 
बमोचजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहर्ेछर्; 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत- सदस्य 
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(घ) स्वास्थ्य सलमलत संयोजक- सदस्य 

(ङ) वर्, वातावरण सलमलत संयोजक-सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रमा काम 
गरेका ववज्ञ १ मवहिासवहत ३ जर्ा-सदस्य 

(छ) स्थार्ीय वालसन्दाहरूमध्ये वर् उपभोिा 
सलमलतहरूवाट १जर्ा सवहत कायइपालिकािे 
तोकेका १ मवहिा समेत ३ जर्ा-सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेरे् कायइपालिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण िािा संयोजक- सदस्य सचिव 

(३)वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 
पररषद्को अन्य काम, कतइव्य तथा अलधकार तोवकए 
बमोचजम हरु्ेछ ।  

४८.सलमलतहरु गठर् गर्इ सक्र्:े (१)गाउँ कायइपालिकािे यो 
ऐर्को उदे्दश्य पूलतइको िालग सम्बचन्धत ववषयका 
वविेषज्ञहरु समेत रहेको ववलभन्न सलमलतहरु गठर् गर्इ 
सक्र्ेछर्।् 

(२)उपदफा (१)बमोचजम गदठत सलमलतहरुको 
काम, कतइव्य र अलधकार र्गर कायइपालिकािे 
तोवकददए बमोचजम हरु्ेछ । 
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४९. अर्गुमर् तथा मूल्याकंर्:(१)यस ऐर् अन्तगइत 
आवश्यक अर्गुमर् र मूल्यांकर् दफा५८ बमोचजम 
स्थावपत वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षणपररषद 
वा पररषदिे तोकेको लर्रीक्षण सलमलतहरूवाट गरे्छ । 

(२)अर्गुमर् तथा मूल्यांकर् सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजर्ा तजुइमा गरे्: 
(१)कायइपालिकािे वातावरण तथा जैववक ववववधता 
संरक्षण योजर्ा तजुइमा तथा कायाइन्वयर् गरे्छ। 

(२) कायइपालिकािे वातावरण संरक्षण योजर्ा 
तजुइमा गदाइ वातावरण संरक्षण, जैववक ववववधताको 
संरक्षण र प्रवर्द्इर्, दीगो उपयोग र वातावरणीय र 
जैववक ववववधताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थार्ीय 
अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गर्ुइपरे्छ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरण तथा 
जैववक ववववधता संरक्षण योजर्ा बर्ाउँदा मवहिा, 
अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबालिका, जेष्ठ र्ागररक र 
आलथइक रुपमा ववपन्न समदुायिाई वविेष प्राथलमकता 
ददर्पुरे्छ। 
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(४)वातावरण संरक्षण योजर्ामा समावेि 
गर्ुइपरे् ववषयवस्त ुतोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवार्ा तथा क्षलतपतुी 

५१. कसूर: कसैिे देहायको कुरै् काम गरेमा यस ऐर् 
बमोचजम कसूर गरेको मालर्र्छे :-  

(क) कायइपालिकािे तोवकददएको समय र स्थार् 
बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा लर्ष्कािर् गरे्,  

(ि) कण्टेर्र वा फोहरमैिा संकिर् केन्रमा 
राचिएको फोहरमैिा अर्ालधकृत तवरिे प्रयोग 
गरे्,  

(ग) फोहरमैिा संकिर् केन्रमा राचिएको कण्टेर्र 
तोडफोड गरे् क्षलत परु् याउर्,े राचिएको 
स्थार्बाट हटाउर्े वा संकिर् केन्रमा कुरै् 
र्ोक्सार्ी परु् याउर्,े  

(घ) यस ऐर् बमोचजम अर्मुलत र्लिई फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्को कायइ गरे्,  
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(ड) यस ऐर् बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापर्को 
िालग प्रदार् गररएको अर्मुलतपत्रमा उल्िेचित 
ितइहरु उल्िङ् घर् गरे्, 

(ि) फोहरमैिा संकिर् केन्र, कण्टेर्र वा 
फोहरमैिा थपुारे् ठाउँमा कुरै् पलर् वकलसमको 
हालर्कारक पदाथइ फाल्र्,े राख्न ेवा थपुारे्, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा 
सडक वा अन्य सावइजलर्क स्थार्मा राख्न,े 
फाल्र्े वा थपुारे्, 

(ज) फोहरबाट लर्स्केको दूवषत पार्ी (लििेट) वा 
ढि िहुाई अन्य व्यचिको घर वा जगगा 
प्रदूवषत गराउर्े,  

(झ) सडक वा अन्य सावइजलर्क स्थार्मा सरसफाई 
तथा फोहरमैिा संकिर् गर्इ कायइपालिकािे 
तोकेको समय वा सफाई गदाइको समयमा 
त्यस्तो ठाउँमा कुरै् पलर् वकलसमको सवारी 
साधर् लबसाउर्े वा लबसार्रािेको सवारी 
साधर् हटाउर्े र्न्कार गरे्,  
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(ञ) कायइपालिकािे तोकेको ठाउँमा बाहेक 
जर्स्वास्थ्यमा प्रलतकूि असर परे् गरी सडक 
वा अन्य सावइजलर्क स्थार्मा कुरै् पलर् 
वकलसमको हालर्कारक फोहरमैिा राख्न,े फाल्र्े, 
थपुारे् वा लर्ष्कािर् गरे्,  

(ट) रासायलर्क फोहरमैिा, औद्योलगक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हालर्कारक 
फोहरमैिा जथाभावी फाल्र्े, राख्न े वा 
लर्ष्कािर् गरे् वा गराउर्े,  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठार् वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग 
वा स्वास्थ्य संस्थाबाट लर्स्कर् े हालर्कारक 
फोहरमैिा जथाभावी फाल्र्े, राख्न े वा 
लर्ष्कािर् गरे् वा गराउर्े,  

(ड) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्मा बाधा अवरोध लसजइर्ा गरे्,  

(ढ) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा अचन्तम 
लर्ष्कािर् स्थिमा अवरोध, बन्द, घेराउ गरे् 
वा फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायइमा 
हडताि गरे्,  
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(ण) फोहरमैिा अत्यालधक उत्पादर् हरु्े वस्त ुभर्ी 
र्ेपाि सरकारिे र्पेाि राजपत्रमा सूिर्ा 
प्रकािर् गरी प्रलतबन्ध िगाएको कुरै् वस्त ु
उत्पादर् तथा लबक्री ववतरण गरे्,  

(त) प्रिलित कारू्र् बमोचजम तोवकएको मापदण्ड 
ववपररत रासायलर्क ववषादीको आयात गरे् वा 
समयावलध सवकएको रासायलर्क ववषादी 
प्रिलित कारू्र् र मापदण्ड बमोचजम र्ष्ट गरे् 
चजम्मेवारी पूरा र्गरे्, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण र्गरी 
फोहरमैिा लमसाएर लर्ष्कािर् गरे्,  

(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी, 
्वाँि, हड् डी तथा माछाको कत्िा आदद 
सावइजलर्क स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राख्न,े 
फाल्र्े वा थपुारे्।  

५२. सजाय तथा जररवार्ा:(१)फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायइ गरेमा देहाय 
बमोचजमको सजाय तथा जररवार्ा गरे्छ:   
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(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोचजमको कसूर 
गरे् व्यचििाई कायइपालिकािे पवहिो पटक 
भए पाँि हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा, दोस्रो 
पटक सोही कसूर गरेमा पाँि हिार रुपैयाँदेचि 
दि हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा र सोही कसूर 
तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक 
पटकको िालग पन्र हजार रुपैयाँका दरिे 
जररवार्ा गरी फोहरमैिा उठाउँदा िागर्े ििइ 
समेत लर्जबाट असूि उपर गर्इ सक्र्ेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोचजमको 
कसूर गरे्िाई कायइपालिकािे पाँि सय 
रुपैयाँदेचि पाँि हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा गर्इ 
सक्र्ेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायइपालिकािे पन्र हजार रुपैयाँदेचि 
पिास हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा गरी 
कण्टेर्र वा संकिर् केन्र व्यवस्थापर् गर्इ 
िागर्े ििइ असूि उपर गर्इ सक्र्ेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमको 
कसूर गरे्िाई कायइपालिकािे पन्र हजार 
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रुपैयाँदेचि पिास हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा 
गरी अर्मुलत र्लिएसम्म त्यस्तो कायइ गर्इ 
रोक िगाउर्ेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायइपालिकािे पाँि हजार रुपैयाँदेचि 
पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा गर्इ सक्र्ेछ 
र त्यस्तो वस्त ु वा पदाथइबाट कुरै् क्षलत 
भर्सकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम 
समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गर्इ सक्र्ेछ 
।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) 
बमोचजमको कसूर गरे्िाई कायइपालिकािे पाँि 
हजार रुपैयाँदेचि पन्र हजार रुपैयाँसम्म 
जररवार्ा गर्इ सक्र्ेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायइपालिकािे तीस हजार रुपैयाँदेचि 
पिास हजार रुपैयाँसम्म जररवार्ा गर्इ सक्र्ेछ 
। 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) 
बमोचजमको कसूर गरे्िाई कायइपालिकािे 
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पिास हजार रुपैयाँदेचि एक िाि रुपैयाँसम्म 
जररवार्ा गर्इ सक्र्ेछ र सोही कसूर परु्: 
गरेमा पवहिो पटक गरेको जररवार्ाको दोब्बर 
जररवार्ा गरी प्रिलित कारू्र् बमोचजम 
अर्मुलत रद्द गर्इको िालग सम्बचन्धत लर्कायमा 
िेचि पठाउर् सक्र्ेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) 
बमचजमको कसूरिाई प्रिलित संघीय कारू्र् 
बमोचजम सजाय हरु्ेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई सम्बचन्धत कायइपालिकािे प्रत्येक 
पटक पाँि सय रुपैयाँ जररवार्ा गर्इ सक्र्े           
छ ।  

(२)वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे 
देहायको कायइ गरेमा कायइपालिकािे देहाय बमोचजमको 
जररवार्ा गरे्छ: 

(क) संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर्स्वीकृत 
गराउर् ुपरे् प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रलतवेदर् 
स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रलतवेदर् ववपरीत 
हरु्े कायइ गरेमा पाँििाि रुपैयाँसम्म,  
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(ि) प्रारचम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदर् 
स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रलतवेदर् ववपरीत 
हरु्े कुरै् प्रस्ताव कायाइन्वयर् गरेमा दििाि 
रुपैयाँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोचजमको कायइ 
गरेमा सम्बचन्धत कायइपालिकािे तरुुन्त रोकी 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गराएमा यस 
ऐर् बमोचजम त्यस्तो प्रलतवेदर् स्वीकृत गराउर् र 
त्यस्तो प्रलतवेदर् कायइ भएकोमा सो कायइिाई सधुार 
गर्इ आदेि ददर्ेछ र यसरी ददर्एको आदेि बमोचजम 
गर्ुइ सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाको कतइव्य           
हरु्ेछ ।यसरी ददर्एको आदेि बमोचजम कायइ र्भएमा 
कायइपालिकािे उपदफा (१) बमोचजम गररएको 
जररवार्ाको तेब्बर जररवार्ा गरे्छ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेचित ववषय बाहेक 
कसैिे यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगइत बर्ेको लर्यम, 
लर्देचिका, कायइववलध वा मापदण्ड ववपरीतका कुरै् 
कायइ गरेमा कायइपालिकािे त्यस्तो कायइ गर्इ बन्देज 
िगाई तीर् िाि रुपैयाँसम्म जररवार्ा गरी दईु 
मवहर्ालभत्र यो ऐर् वा यस ऐर् बमोचजम बर्ेको लर्यम, 
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लर्देचिका, कायइववलध वा मापदण्ड बमोचजमको कायइ 
गर्इ आदेि ददर् सक्र्ेछ ।यसरी ददएको आदेि 
बमोचजम कायइ र्भएमा यस उपदफा बमोचजम गररएको 
जररवार्ाको तेब्बर जररवार्ा िागर्ेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोचजम ददएको 
आदेि बमचजमको कायइ र्भएमा त्यस्तो कायइमा 
बन्देज िगार्र्ेछ र त्यस्तो व्यचि वा संस्थािाई 
कािोसूिीमा राख्न ेसम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्इ 
कायइपालिकािे लसफाररस सवहत संघ र प्रदेि 
सरकारमा पठाउर् ुपरे्छ । 

(६) यस दफा बमोचजम जररवार्ा गर्ुइ अचघ 
जररवार्ा गर्इ िागेको व्यचि वा संस्था वा 
आयोजर्ािाई सफार् पेि गरे् मर्ालसब मौका ददर् ु
परे्छ । 

५३.क्षलतपूलतइ :  (१) कसैिे यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगइत 
बर्ेको लर्यम, लर्देचिका वा मापदण्ड ववपरीत प्रदूषण 
गरेको वा जोचिमपूणइ फोहर लर्ष्कासर् गरेको वा कुरै् 
दघुइटर्ाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुरै् व्यचि वा 
संस्थािाई कुरै् हार्ी र्ोक्सार्ी पगुर् गएमा त्यस्तो 
कायइबाट पीलडत व्यचि वा संस्थािे आफूिाई पगुर् 
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गएको क्षलत बापत कायइपालिका वा तोवकएको 
लर्कायबाटक्षलतपूलतइ भराई पाउर् लर्वेदर् ददर्           
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम परेको लर्वेदर् 
सम्बन्धमा छार्लबर् तथा जाँिबझु गदाइ लर्वेदकिाई 
हार्ी र्ोक्सार्ी भएको ठहरेमा क्षलतको यवकर् गरी 
त्यसरी हालर् र्ोक्सार्ी परु् याउर्े व्यचि, संस्था वा 
प्रस्तावकबाट पीलडतिाई मर्ालसब क्षलतपूलतइ भराई ददर् ु
परे्छ । 

(३)गाउँपालिकाको  कुरै् लर्काय वा 
गाउँपालिकाको  स्वालमत्व र लर्यन्त्रणमा रहेको 
संस्थािे प्रदूषण गरी क्षलत पगेुको ववषयमा परेको 
लर्वेदर् सम्बन्धमा छार्लबर् गर्इकायइपालिकािे 
मर्ोर्यर् गरेको तीर् जर्ा ववज्ञ रहेको सलमलत गठर् 
हरु्ेछ र सो सलमतलतको लसफाररसको आधारमा 
उपदफा (२) वा (३) बमोचजम क्षलतपूलतइ भराई ददर् ु
परे्छ। 

(५) यस दफा बमोचजम क्षलतपूलतइ लर्धाइरण गरे् 
आधार र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 
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५४.  लर्वेदर् ददर् सक्र्:े(१) कसैिे यस ऐर् ववपररत 
वातावरणीय अध्ययर् प्रलतवेदेर् स्वीकृत र्गराई वा 
स्वीकृत प्रलतवेदर् ववपरीत हरु्े गरी प्रस्ताव कायाइन्वयर् 
गरेमा वा यस ऐर् ववपररत हरु्े कायइ गरेमा वा गर्इ 
िागेमा कायइपालिका वा कायइपालिकािे तोकेको 
अलधकारी समक्ष लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ । 

५५. परु्रावेदर्:(१) दफा ५२ बमोचजम भएको जररवार्ा 
उपर चिि र्बझु्र्े पक्षिे उि जररवार्ा उपर 
सम्बचन्धत चजल्िा अदाितमा पैंलतस ददर्लभत्र 
परु्रावेदर् गर्इ सक्र्ेछ ।  

(२) दफा ५३ बमोचजम क्षलतपूलतइ लर्धाइरण 
सम्बन्धमा भएको लर्णइय उपर चिि र्बझु्र्े पक्षिे 
पैंलतस ददर्लभत्रस सम्बचन्धत चजल्िा अदाितमा 
परु्रावेदर् ददर् सक्र्ेछ । 

५६.सहलुियत तथा सवुवधा प्रदार् गर्इ सक्र्:ेवातावरण तथा 
जैववक ववववधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पारे् 
कुरै् उद्योग, व्यवसाय, प्रववलध वा प्रवक्रयािाई 
प्रोत्सावहत गर्इ कारू्र् बमोचजम प्रदार् गररएको 
सहलुियत तथा सवुवधाको अलतररि गाउँपालिकािे 
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स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकाचित गरर सहलुियत 
तथा सवुवधा प्रदार् गर्इ सक्र्ेछ । 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

५७. ढुङ्गा, लगवट, वािवुा, माटोको उत्िर्र्, संकिर्, 
उपयोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बन्धमा:(१) 
गाउँपालिका क्षेत्रालधकार लभत्र रहेका ढुङ्गा, लगवट, 
वािवुा तथा माटोको उत्िर्र्, संकिर्, उपयोग, 
लबवक्र तथा ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय,प्रदेि र 
स्थालर्य सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अर्रुुप  
हरु्ेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोचजमको मापदण्डको 
अधीर्मा रही गाउँपालिकािे आफ्र्ो छुटै्ट मापदण्ड र 
कायइववलध बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजर्ा र भलूम व्यवस्थापर् कायइक्रम 
सञ्चािर्:  संघीय तथा प्रदेि कारू्र्को अलधर्मा 
रहीगाउँपालिकािे स्थार्ीय तहकोभ-ूउपयोग योजर्ा र 
भलूम व्यवस्थापर् कायइक्रम सञ्चािर् गर्इ सक्र्ेछ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गरे्: वातावरण तथा प्राकृलतक 
स्रोत संरक्षण सम्बचन्धराविय तथा प्रादेचिक अलभयार्मा 
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गाउँपालिकािे आवश्यक समन्वय तथा सहयोग 
गरे्छ। 

६०. सवेक्षण: कायइपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रमा रहेको 
वातावरणीय तथा जैववक ववववधताको वस्तचुस्थलत बझु्र् 
तथा यवकर् गर्इ आवलधक रुपमातोवकए बमोचजमको 
ढाँिामावातावरणीय तथा जैववक ववववधता सवेक्षण 
गरर्् सक्र्ेछ । 

६१. गरु्ासो व्यवस्थापर्:कायइपालिकािे वातावरण, वातावरण 
संरक्षण तथा जैववक ववववधता सम्बचन्धत गरु्ासोर 
उजरुीको संकिर् गरे् र त्यसको सम्बोधर्को िालग 
एक अलधकारी तोक्र् सक्र्ेछ । 

६२. परामिइलिर् सक्र्:े गाउँसभा कायइपालिकावा वातावरण 
िािा (र्काई) िे यस ऐर्को कायाइन्वर्यको िालग 
सम्बचन्धत ववषयका ववज्ञसँग सल्िाह र परामिइ 
लिर्सक्र्ेछ। 

६३. अलधकार प्रत्यायोजर् गर्इ सक्र्:ेकायइपालिकािे यस ऐर् 
अन्तगइत तोवकएका चजम्मेवारी तथा अलधकार वातावरण 
िािा (र्काई) मा प्रत्यायोजर् गर्इ सक्र्ेछ । 
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६४. प्रिलित कारू्र् बमोचजम हरु्:ेयस ऐर्मा िेचिएजलत 
कुरामा यसै ऐर् बमोचजम र अन्यमा प्रिलित कारू्र् 
बमोचजम हरु्ेछ।  

६५. लर्यम बर्ाउर् सक्र्:े यस ऐर्को कायाइन्वयर्को िालग 
कायइपालिकािे आवश्यक लर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ र 
त्यस्तो लर्यम गाउँपालिकाको  स्थार्ीय राजपत्रमा 
प्रकािर् पिात िागू हरु्छे । 

६६. मापदण्ड, लर्देचिका र कायइववलध बर्ाउर् सक्र्:ेयस ऐर् 
कायाइन्वयर्को िालग कायइपालिकािे आवश्यक 
मापदण्ड, लर्देचिकातथा कायइववलध बर्ाउर् सक्र्ेछ । 
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