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प्रस्तावनता : स्वच्छ र स्वस्थ ्वाता्वरणमा बाँच्न पाउ्ेन ्नागररकको मौलिक अलिकारको 
संरक्षण ग्न्न, प्ाकृलतक स्ोतको समलुित उपयोग ए्ंव दीगो वय्वस्थाप्न ग्न्न, ्वाता्वरण र 
ल्वकासबीि सनतिु्न कायम ग्न्न त्था प्ाकृलतक स्ोत, ्वाता्वरण र जैल्वक ल्वल्विताको 
संरक्षण ग्न्न ्वाञ्छ्नीय भएकािे, 
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्ेनपािको संल्विा्नको िारा २२१ बमोलजम अ्नसुिूी ८ र अ्नसुिूी ९ मा उलिेलित 
्वाता्वरण, प्ाकृलतक स्ोत र जैल्वक ल्वल्वितासमबनिी स्था्नीय तहको अलिकार 
काया्नन्वय्नका िालग का्न्ूनी वय्वस्था ग्न्न, सातौ ँगाउँसभािे यो ऐ्न ब्नाएको ्छ ।

परिच छ्ेद- १

प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भि : (१) यस ऐ्नको ्नाम लरिपरुासनुदरी गाउँपालिकाको 
"वता्ताविण ्थता प्रताकृम्क स्रो् सिंषिण ऐन, २०७७" रहकेो ्छ । 

   (२) यो ऐ्न  लरिपरुासनुदरी गाउँपालिकाको राजपरिमा सिू्ना प्कालित गरेको 
लमलतदलेि प्ारमभ हु्ेन्छ। 

२. परिभिताषता :  ल्वषय ्वा प्सङ्गिे अकको अ्थ्न ्निागेमा यस ऐ्नमा,-

(क) "अ्नकूुि्न" भन्नािे जि्वाय ूपरर्वत्न्नको असर र समभावय जोलिमको      
आकँि्न गरी परर्वलत्नत जि्वाय ूसहुाउँदो अ्नकुुि हु्ेन गरी रुपानतरण ग्नने 
त्था ्थप हा्नी ्नोकसा्नी रोक्थाम ्वा नयलू्नकरण ग्नने काय्न सम्झ्न ुप्छ्न।

(ि) "उतसज्न्न" भन्नािे कु्ैन ल्नलचित क्षेरिबाट ल्नलचित समय अ्वलिमा 
्वाता्वरणमा हररतगहृ गयाँस ्वा अनय कु्ैन गयाँस ्वा ि्ुवाँ ल्नषकास्न ग्नने 
काय्न सम्झ्न ुप्छ्न।

(ग) "काय्नपालिका" भन्नािे लरिपरुासनुदरी गाउँपालिकाको काय्नपालिकािाई 
सम्झ्न ुप्छ्न।

(घ) “िलुिा क्षेरि” भन्नािे माल्नसहरु जमघट हु्न सक्ेन, ल्वलभन्न काय्नक्रम 
र प्व्न म्नाउ्न सक्ेन, सा्व्नजल्नक लहत त्था ल्वपद ् वय्वस्थाप्नमा समते 
सहयोग पगु्ेन गरी सरुलक्षत गररएको िलुिा स्थि सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ङ) "जि्वाय ू परर्वत्न्न" भन्नािे िामो समयको अनतरािमा प्ाकृलतक 
रुपमा हु्ेन जि्वायकूो उतारिढा्वका अिा्वा प्तयक्ष ्वा अप्तयक्ष रुपमा 
मा्न्वीय लक्रयाकिापिे ्वायमुण्डिको ब्नोटमा हु्ेन फेर्वदिका कारण 
पथृ्वीको जि्वायमूा क्रमि: दिेा प्नने परर्वत्न्न सम्झ्न ुप्छ्न। 

(ि) "जोलिमपणू्न फोहर" भन्नािे प्ाकृलतक ्वाता्वरणमा ह्ास लयाउ्ेन र मा्न्व 
त्था अनय प्ाणीको स्वासथयमा हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन ल्वलभन्न रुपमा 
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ल्नषकालित ्वसत,ु पदा्थ्न त्था रेल्डयो ल्वकीरणिाई सम्झ्न ुप्छ्न। 

(्छ) “जैल्वक ल्वल्विता” भन्नािे पाररलस्थलतकीय प्णािी (इको लससटम) को 
ल्वल्विता, प्जालतय ल्वल्विता (सपेलसज ्डाइभरलसटी) त्था ्वंिाणगुत 
ल्वल्विता (जे्ेनलटक ्डाइभरलसटी) सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ज) “तोलकएको” ्वा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको 
ल्नयममा तोलकएको ्वा तोलकए बमोलजम सम्झ्न ुप्छ्न । 

(्झ) “ल्नषकाि्न” भन्नािे ध्वल्न, ताप ्वा फोहरमिैा फाल्ेन, ्थपुा्नने, ्वा 
ल्नषकाि्न ग्नने काय्न सम्झ्न ुप्छ्न ।

(ञ) "पररषद" भन्नािे दफा ४७ बमोलजमको स्था्नीय ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक 
स्ोत संरक्षण पररषद सम्झ्न ुप्छ्न।

(ट) “प्दषूण” भन्नािे फोहरमिैा, रसाय्न, ध्वल्न ्वा ल्वद्तुीय, ल्वद्तुीय-
िमु्वकीय तरंगका कारण ्वाता्वरणमा प्तयक्ष ्वा अप्तयक्ष रुपिे परर्वत्न्न 
गरी ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय ह्ास लयाउ्ेन, क्षलत परु ्याउ्ेन ्वा ्वाता्वरणको 
िाभदायी ्वा उपयोगी प्योज्नमा हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन लक्रयाकिाप 
सम्झ्न ुप्छ्न ।

(ठ) “प्सता्व” भन्नािे ल्वद्मा्न ्वाता्वरणीय अ्वस्थामा परर्वत्न्न लयाउ्न 
सक्ेन लकलसमको स्था्नीय सरकार ्वा स्था्नीय का्न्ूनबमोलजम सञिाि्न 
गरर्ेन ्वा अ्नमुलत प्ाप्त ल्वकास काय्न, भौलतक लक्रयाकिाप ्वा भ-ू
उपयोगको परर्वत्न्न ग्नने कु्ैन योज्ना, आयोज्ना ्वा काय्नक्रम सञिाि्न 
ग्नने समबनिमा तयार गररएको प्सता्व सम्झ्न ुप्छ्न ।

(्ड) “प्सता्वक” भन्नािे प्सता्वको स्वीकृलतका िालग ल्न्वेद्न लद्ेन र तयसतो 
प्सता्व काया्नन्वय्न ग्न्न स्वीकृलत प्ाप्त वयलति, सरकारी, अि्न सरकारी ्वा 
गैर सरकारी ल्नकाय ्वा संस्था सम्झ्न ुप्छ्न।

 (ढ) “फोहरमिैा” भन्नािे घरेि ु फोहरमिैा, औद्ोलगक फोहरमिैा, 
रासायल्नक फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय फोहरमैिा ्वा हाल्नकारक 
फोहरमिैा सम्झ्न ुप्छ्न र सो िबदिे ततकाि प्योग हु्न ्नसक्ेन अबस्थामा 
रहकेो, फालिएको ्वा स्ेडगिेको ्वाता्वरणमा ह्ास आउ्ेन गरी ल्नषकाि्न 
गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, ि्ूवाँ, ििूो, ल्वद्तुीय त्था सिू्ना 
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प्ल्वलिका िालग प्योग भएका िगायतका पदा्थ्न ्वा तयसतै प्कारका 
अनय ्वसतहुरु ्वा अ्नालिकृत रुपमा सा्व्नजल्नक स्थिमा टाँलसएको पोष्टर, 
पम्पिेट त्था काय्नपालिकािे समयसमयमा सिू्ना प्काि्न गरी फोहरमिैा 
भ्नी तोलकलदएका अनय ्वसत ुसमतेिाई सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ण) "्व्न" भन्नािे पणू्न ्वा आलंिक रुपमा रुि ्वा बट्ुया्निे ढालकएको क्षेरि 
सम्झ्न ुप्छ्न । 

(त) "्व्न पैदा्वार" भन्नािे ्व्नमा रहकेा ्वा पाइएका ्वा ्व्नबाट लयाइएका 
दहेायका पैदा्वार सम्झ्न ुप्छ्न:- 

 (१) काठ, दाउरा, गोि, िरैकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, 
िाहा, लपपिा-लपपिी

 (२) रुि, ल्वरु्वा, पात, ्डाँठ, फि, बीज, फूि, भ्ुवा, जरा, गा्नो, बोक्रा, 
गमरजी्न, िोह्वा्न, जङ्गिी ज्डीबटुी ए्वम ्गैरकाष्ठ ्व्न पैदा्वार, 
जङ्गिी मह, ्व्नसपलत त्था लत्नको ल्वलभन्न भाग ्वा सकू्म अङ्ग,

 (३)  िट्ा्न, माटो, ि्ुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्ी, बाि्ुवा ्वा अनय िल्नजजनय 
पदा्थ्न ्वा 

 (४)  ्वनयजनत,ु पिपुंक्षी ्वा ्वनयजनतकुो ओिटेोपहार । 

(्थ) “्वाता्वरण” भन्नािे प्ाकृलतक, सांसकृलतक र सामालजक प्णािीहरु, 
आल्थ्नक त्था मा्न्वीय लक्रयाकिापहरु र यी्नको अ्वय्वहरु त्था ती 
अ्वय्वहरुको लबिको अनतरलक्रया त्था अनतर समबनि सम्झ्न ुप्छ्न ।

(द) "्वाता्वरणीय अधयय्न" 
भन्नािे  कु्ैन  प्सता्वको  काया्नन्वय्न  गदा्न  तयस्वाट ्वाता्वरणमा प्नने 
प्लतकूि  प्भा्व  ल्नराकरण ्वा नय्ुनीकरण ग्न्नका िालग अ्विम्व्न गरर्ेन 
उपायका समबनिमा गरर्ेन संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न ्वा प्ारलमभक 
्वाता्वरणीय परीक्षण सम्झ्न ुप्छ्न । 

(ि) “समपदा” भन्नािे गाँउपालिका क्षेरिलभरि रहकेा प्ाकृलतक, सांसकृलतक, 
ऐलतहालसक, परुातालत्वक, ्वैज्ाल्नक, आधयालतमक, सौनदय्नपरक ्वा 
सामालजक दृलष्टबाट महत्वपणू्न माल्न्ेन कु्ैन पल्न ्वसत,ु भौलतक संरि्ना 
स्था्न, ्व्नसपलत त्था जी्व जनत ुसम्झ्न ुप्छ्न। 
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(्न) “लसमसार” भन्नािे भलूमगत जिस्ोत ्वा ्वषा्नतका कारण पा्नीको पररणाम 
रह्ेन ्वा प्ाकृलतक ्वा मा्न्व ल्नलम्नत, स्थायी ्वा अस्थायी जमकेा ्वा ्वगेका, 
स्वच्छ ्वा ्नलु्निो पा्नी भएको िालपिो जलम्न (Swamp) दिदिे जलम्न 
(Marsh) ्नदीबाट प्भाल्वत जलम्न (Riverine Floodplain), ताि 
(Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेरि (Water Storage Areas) 
र  यही प्कृलतका कृलष जलम्न (Agriculture Land) समतेिाई सम्झ्न ु
प्छ्न ।

 (प) “संरक्षण” भन्नािे ्वाता्वरण, जैल्वक ल्वल्विता त्था समपदाको सरुक्षा, 
सयाहार, समभार, सम्वर््न्न, वय्वस्थाप्न त्था सदपुयोग सम्झ्न ुप्छ्न । 

परिच छ्ेद - २

वता्ताविण सिंषिण

३. वता्ताविण सिंषिण गन्नुपनने : (१) आफ्नो क्षेरिालिकार क्षेरिलभरि ्वाता्वरण 
संरक्षण ग्नने प्मिु लजमम्ेवारी गाउँपालिकाको  हु्ेन्छ । 

   (२) ्वाता्वरण संरक्षण, प््वर््न्न र ्वाता्वरणमरैिी समाज ल्नमा्नणमा 
योगदा्न ग्नु्न ्नागररकको कत्नवय हु्ेन्छ।

४. वता्ताविण सिंषिण मवशछेष षिछेत्र मनरतानुिण गननु सकनछे : (१) प्िलित भ-ूउपयोग 
्नीलत समतेिाई मधय्नजर गरी गाउँपालिकालभरि ्वाता्वरणका दृलष्टिे संरक्षण 
आ्वशयक रहकेो क्षेरि पलहिा्न गरी तयसतो क्षेरििाई काय्नपालिकाबाट ल्नण्नय गरी 
्वाता्वरण संरक्षण ल्विषे क्षेरि ल्निा्नरण ग्न्न सक्ेन्छ । 

   (२) कु्ैन स्डक, भ्व्न, ्नदी वय्वस्थाप्न ्वा अनय कु्ैन भौलतक 
प्ूवा्निार ल्नमा्नण गदा्न ल्नमा्नण काय्नको प्ारलमभक अधयय्न प्लक्रया िरुु हु्न ुअगाल्ड 
्ैन संघ र प्दिेका समबलनित ल्नकायसँग समन्वय गरी काय्नपालिकािे कु्ैन क्षेरि 
ल्विषेिाई ्वाता्वरण संरक्षण ग्नने उद्शेयिे िलुिा ्वा हररयािी क्षेरिको रुपमा 
तोक्न सक्ेन्छ। 

   (३) कु्ैन क्षेरि ्वा स्था्न ल्विषेमा अतयलिक ्वाता्वरणीय प्दषूण, 
भःूसिि्न, प्ाकृलतक समपदाको अतयलिक दोह्न ्वा प्ाकृलतक ल्वपलति हु्न 
गई ज्नस्वासथय ्वा ्वाता्वरणमा ्नकारातमक प्भा्व परेको ्वा प्नने समभा्व्ना 
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दलेिएको अ्वस्थामा काय्नपालिकािे प्दिे सरकार र संघीय सरकारसगँ समन्वय 
गरी तयसतो क्षेरि ्वा स्था्निाई ्वाता्वरणीय दृलष्टिे सं्वेद्निीि क्षेरि तोक्न 
सक्ेन्छ । 

   (४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोलजमको ्वाता्वरण संरक्षण 
ल्विषे क्षेरि, िलुिा ्वा हररयािी क्षेरि र सं्वेद्निीि क्षेरिको वय्वस्थाप्न तोलकए 
बमोलजम काय्नपालिकाबाट हु्ेन्छ।

   (५) उपदफा (४) बमोलजम वय्वस्थाप्न गदा्न काय्नपालिकािे 
आ्वशयकताअ्नसुार संघ र प्दिेसँग समन्वय ग्नने्छ।

५. स्पदताकरो सिंषिण गन्नुपनने : (१) गाउँपालिका क्षेरिलभरि रहकेा समपदाको 
संरक्षण ग्नु्न गाउँपालिका, ्नागररक र समबलनित ल्नकायको कत्नवय हु्ेन्छ।

   (२) समपदाको संरक्षणका िालग काय्नपालिकािे सरकारी त्था 
समदुायसँग समन्वय त्था सा्झदेारी ग्न्न सक्ेन्छ।

६. वता्ताविणीय अधययन गन्नुपनने : (१) प्िलित का्न्ून त्था मापदण्डबमोलजम 
प्सता्वकिे प्सता्वको ्वाता्वरणीय अधयय्न ग्नु्न प्नने्छ ।

   (२) प्सता्वकिे स्था्नीय तहको अलिकारक्षेरिलभरि प्नने ल्वषयसँग 
समबलनित ल्वकास ल्नमा्नणसमबनिी काय्न ्वा आयोज्नासमबनिी प्सता्वको 
संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न ्वा प्ारलमभक ्वाता्वरणीय प्लत्वेद्न 
स्वीकृलतका िालग काय्नपालिका समक्ष पेि ग्नु्नप्नने्छ।

    (३) प्सता्वकिे उपदफा (२) बमोलजमको ्वाता्वरणीय अधयय्न 
प्लत्वेद्न पेि गदा्न तयसतो प्सता्व काया्नन्वय्न ग्नने क्रममा ्वाता्वरणमा प्न्नसक्ेन 
प्लतकूि प्भा्व र तयसको नय्ुनीकरणको िालग अप्नाउ्न सलक्ेन ल्वलभन्न 
ल्वकलपहरूको ल्वसततृ ल्वषिेषण गरी तयसता ल्वकलप मधये प्सता्व काया्नन्वय्न 
ग्न्न उपयतुि हु्ेन ल्वकलप र सो ल्वकलप काया्नन्वय्न ग्न्न सलक्ेन आिार र कारण 
सलहत लसफाररस ग्नु्नप्नने्छ।

   (४) उपदफा (२) बमोलजमको संलक्षप्त ्वाता्वरणीय प्लत्वेद्न ्वा 
प्ारलमभक ्वाता्वरणीय परीक्षण स्वीकृलतसमबनिी प्लक्रया तोलकए बमोलजम 
हु्ेन्छ। 

   (५) उपदफा (२) बमोलजम प्ाप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न 
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जाँिब्ुझ गदा्न तयसतो प्सता्व काया्नन्वय्नबाट ्वाता्वरणमा प्लतकूि प्भा्व पा्नने 
्नदलेिएमा काय्नपालिकािे आ्वशयकताअ्नसुार प्सता्वकिे पाि्ना ग्नु्नप्नने ित्न 
तोलक तयसतो ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत ग्नने्छ। 

   (६) काय्नपालिकािे उपदफा (२) बमोलजमको ्वाता्वरणीय 
अधयय्न प्लत्वेद्न जाँिब्ुझ गदा्न तयसतो प्सता्वको ्थप ्वाता्वरणीय अधयय्न 
ग्न्नप्नने दलेिएमा ्वाता्वरणीय मलूयाङ्क्न ग्न्न गराउ्न आदिे लद्न सक्ेन्छ।

   (७) उपदफा (५) बमोलजम लदइएको आदिेबमोलजम प्सता्वकिे 
्थप अधयय्न गरर सोको प्लत्वेद्न प्दिे का्न्ूनिे तोकेको ल्नकाय समक्ष पेि ग्नु्न 
प्नने्छ।

   (८) यस ऐ्न ्वमोलजम कु्ैन प्सता्वको ्वाता्वरणीय अधयय्न 
प्लत्वेद्न तयार ग्नु्नप्ूव्न सम्वलनित ल्नकायबाट काय्नसिूी स्वीकृत ग्नु्नप्नने्छ।

   (९) ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्नसमबनिी अनय वय्वस्था 
प्िलित का्न्ूनबमोलजम हु्ेन्छ।

   (१०) यस दफामा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भएता पल्न प्सता्वक 
गाउँपालिका आफैँ संिग्न भएको अबस्थामा तयसतो ्वाता्वरणीय अधयय्न 
प्लत्वेद्न प्दिे का्न्ूनबमोलजम स्वीकृत हु्ेन्छ।

७.  मतापदण्ड ि ग्णस्ि कतायम गन्नुपनने : (१) प्सता्वकिे यस ऐ्न बमोलजम 
्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न तयार गदा्न ्ेनपाि सरकारिे ल्निा्नरण गरेको 
मापदण्ड ए्ंव गणुसतर कायम हु्ेनगरी तोलकए बमोलजमको ढाँिामा तयार ग्नु्नप्नने्छ।

८.    वता्ताविणीय वयवसथतापन यरोजनता ्यताि गन्नुपनने : (१) प्सता्वकिे प्सता्व 
काया्नन्वय्न ग्नु्न अगाल्ड तोलकए बमोलजम ्वाता्वरणीय वय्वस्थाप्न योज्ना तयार 
ग्नु्नप्नने्छ ।

   (२) प्सता्वकिे उपदफा (१) बमोलजम ्वाता्वरणीय वय्वस्थाप्न 
योज्ना तयार गदा्न ्वाता्वरणीय प्लतकूि प्भा्व नयलु्नकरणका उपायहरू मधये 
कु्न कु्न उपायहरू आयोज्ना ल्नमा्नणको क्रममा र कु्नकु्न उपायहरू आयोज्ना 
समपन्न भएपल्छ ्वा आयोज्ना काया्नन्वय्नको क्रममा अ्विमब्न ग्नने हो सो को 
समते उलिेि ग्नु्नप्नने्छ।

   (३) प्सता्वकिे उपदफा (१) बमोलजम तयार गरेको ्वाता्वरणीय 
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वय्वस्थाप्न योज्ना काया्नन्वय्नका िालग सपष्ट काय्नयोज्ना ्व्नाई सो बमोलजम 
काया्नन्वय्न ग्नु्नप्नने्छ र सो को प्गलत ल्व्वरण आयोज्ना काया्नन्वय्न िरुू भएपल्छ 
प्तयेक ्छ मलह्नामा काय्नपालिका समक्ष पेि ग्नु्नप्नने्छ। 

९.    प्रस्ताव सवीकृ् नगिताई कतायतानुनवयन गननु नहुनछे : यो ऐ्न प्ारमभ भएपल्छ कसैिे 
पल्न काय्नपालिकािे तोकेबमोलजम प्सता्व स्वीकृत ्नगराई काया्नन्वय्न ग्न्न 
गराउ्न ुहुदँ्ैन । 

१०.  प्रस्ताव स््बनरी अनय वयवसथता : (१) ्वाता्वरणीय प्भा्व मलूयांक्न हु्ेन 
प्सता्वहरुसमबनिी काय्नल्वलि प्िलित संघीय त्था प्ादलेिक का्न्ूनबमोलजम 
हु्ेन्छ ।

   (२) संघीय त्था प्ादलेिक का्न्ूनबमोलजम ्वाता्वरणीय परीक्षण 
्वा ्वाता्वरणीय प्भा्व मलूयांङक्न समबनिमा समबलनित संघीय त्था प्ादलेिक 
ल्नकायसँग समन्वय ग्नने लजमम्ेवारी गाउँपालिकाको ्वाता्वरण िािाको हु्ेन्छ । 

११. िरोक लगताउन सकनछे : (१) कसैिे पल्न यस ऐ्न र प्िलित का्न्ूनिे तोके 
्वमोलजमको ल्नकाय्वाट स्वीकृलत ्नलिई ्वा स्वीकृलत भए भनदा ल्वपरीत हु्ेन गरी 
काया्नन्वय्न गरेमा काय्नपालिकािे तयसतो प्सता्व काया्नन्वय्नमा रोक िगाउ्न 
्वा रोक िगाउ्नका िालग प्दिे सरकार त्था संघीय मनरिािय ्वा स्वीकृत ग्नने 
ल्नकायमा लसफाररि ग्न्न सक्ेन्छ। 

   (२) उपदफा (१) बमोलजम कु्ैन प्सता्व काया्नन्वय्न ग्न्न रोक 
िगाइएकोमा तयसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षलत पगु्न गएमा प्सता्वकिे सो 
बापत कु्ैन लकलसमको क्षलतपलुत्नका िालग दाबी ग्न्न पाउ्ेन ्ैछ्न ।

१२.  अन्कूलन यरोजनता ्बनताउन सकनछे : (१) जि्वाय ुपरर्वत्न्नको प्लतकूि असर 
नय्ूनीकरण र समभाल्वत जोलिमबाट बच्नका िालग काय्नपालिकािे अ्नकूुि्न 
योज्ना ब्नाई काया्नन्वय्न ग्न्न सक्ेन्छ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको अ्नकूुि्न योज्ना ब्नाउँदा जि्वाय ू
परर्वत्न्नको असर्वाट ्वढी जोलिममा प्नने मलहिा, अपाङ्गता भएका वयलति, 
बािबालिका, जेष्ठ ्नागररक र आल्थ्नक रुपमा ल्वपन्न समदुायिाई ल्विषे 
प्ा्थलमकता लद्नपु्नने्छ।

   (३) काय्नपालिकािे ल्वकास आयोज्ना तजु्नमा गदा्न जि्वाय ू
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परर्वत्न्नको प्लतकूि असर त्था जोलिमको वय्वस्थाप्न ग्नने प्योज्नका िालग 
्ेनपाि सरकारिे ल्निा्नरण गरेको मापदण्डबमोलजम प्ा्थलमकीकरण ग्नु्नप्नने्छ।

१३.   हरि्गृह गयतााँस उतसजनुन नयूमनकिण कतायनुहरू गननु सकनछे :  (१) गाउँपालिकािे 
हररतगहृ गयाँस उतसज्न्न नय्ुनीकरण ग्न्न आ्वशयक काय्नक्रम सञिाि्न ग्न्न 
सक्ेन्छ।

   (२) नय्ुनीकरणसमबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ूनबमोलजम 
हु्ेन्छ।

१४. प्रदूषण िरोकथताम ्थता मनयनत्रण गनने :  (१) कसैिे पल्न प्िलित मापदण्ड 
ल्वपरीत ्वा ज्नजी्व्न, ज्न-स्वास्थ र ्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि प्भा्व 
पा्नने गरी प्दषूण सजृ्ना ग्न्न ्वा गराउ्न हुदँ्ैन । 

   (२) तोलकएको मापदण्ड ल्वपरीत कु्ैन यालनरिक साि्न, औद्ोलगक 
प्लतष्ठा्न, होटि रेषु्टरेणट ्वा अनय ठाउँ ्वा मािसामा्न ्वा ्वसत्ुवाट ध्वल्न, ताप, 
रेल्डयोिममी ल्वलकरण, तरङ्ग ्वा फोहरमिैा ्वा दलूषत पा्नी ल्नषकाि्न ग्न्न गराउ्न 
हुदँ्ैन । 

   (३) उपदफा (१) ल्वपरीत कसैिे कु्ैन काय्न गरी ्वाता्वरणमा 
उलिेि्नीय प्लतकूि प्भा्व पारेको दलेिएमा गाउँपालिकािे तत ् समबनिमा 
आ्वशयक ित्नहरु तोक्न ्वा तयसतो काय्न ग्न्न ्नपाउ्ेन गरी रोक िगाउ्न सक्ेन्छ ।

   (४) कु्ैन लकलसमको पदा्थ्न, इनि्न, औजार ्वा संयनरिको प्योगबाट 
्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि प्भा्व परेको ्वा प्नने दलेिएमा प्दिे र संघीय 
सरकारिाई सो को जा्नकारी गराई गाउँपालिकािे राजपरिमा सिू्ना प्काि्न 
गरी तयसतो पदा्थ्न, इनि्न, औजार ्वा संयनरिको प्योग, उतपाद्न, ल्वक्री ल्वतरण, 
भण्डार्नमा बनदजे िगाउ्न सक्ेन्छ र आ्वशयक कार्वाहीका िालग लसफारर 
ग्नने्छ।

   (५) प्दषूणको रोक्थाम त्था ल्नयनरिणसमबनिी अनय वय्वस्था 
तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।     

१५. प्रयरोगशतालता सथतापनता गननु सकनछे : (१) ्वाता्वरण संरक्षण त्था प्दषूण 
ल्नयनरिणसमबनिी काय्नमा सहयोग परु ्याउ्न गाउँपालिकािे संघीय सरकार र प्दिे 
सरकारसँग समन्वय गरी आ्वशयकताअ्नसुार ल्वलभन्न प्योगिािाहरु स्थाप्ना 
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ग्न्न ्वा संघ र प्दिेिे स्थाप्ना गरेका ्वा ्ेनपाि सरकारिे मानयता लदएको कु्ैन 
प्योगिािािाई सो कामका िालग तोक्न सक्ने्छ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना गररएका ्वा तोलकएका 
प्योगिािाको अनय काम, कत्नवय र अलिकार तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।

१६. नम्नता सकंलन गननु मदन्पनने : कु्ैन पल्न उद्ोग, कारिा्ना, यनरि, स्वारी 
साि्न आलदबाट सजृ्ना ्वा ल्नषकाि्न हु्ेन ्वा हु्न सक्ेन प्दषूण, ध्वल्न, ताप 
त्था फोहरमिैाको अधयय्न, परीक्षण ्वा ल्वशे्षण ग्न्नका िालग समबलनित 
वयलति ्वा संस्थािे गाउँपालिकाबाट अलिकार प्ाप्त वयलति ्वा संस्थािाई 
आ्वशयकताअ्नसुार तयसता ्वसत ु्वा पदा्थ्नको ्नम्ूना संकि्न ग्न्न लद्न ुप्नने्छ ।

१७. वता्ताविण मनिीषिककरो मनय्मति गननु सकनछे : गाउँपालिकालभरि प्दषूण कम 
ग्नने, हटाउ्ेन ्वा ल्नयनरिण ग्नने त्था स्वीकृत ्वाता्वरणीय प्लत्वेद्नअ्नसुार ग्नु्नप्नने 
कामहरू प्भा्वकारी रुपिे ग्न्न गराउ्न, ्वाता्वरण संरक्षणसम्वनिी प्िलित 
मापदण्डको पाि्ना भए ्नभएको समबनिमा अ्नगुम्न त्था ल्नरीक्षण ग्न्न 
काय्नपालिकािे ्ेनपाि सरकारबाट मानयता प्ाप्त िलैक्षक संस्थाबाट ्वाता्वरण ्वा 
सोसँग समबलनित ल्वषयमा कलमतमा स्नातक हालसि गरेको वयलतििाई प्िलित 
का्न्ूनबमोलजम ल्निा्नररत मापदण्ड र प्लक्रया परूा गरी ्वाता्वरण ल्नरीक्षक ल्नयतुि 
ग्न्न सक्ेन्छ ।

१८. वता्ताविण मनिीषिककरो कताम, क न्ुवय ि अमरकताि: (१) ्वाता्वरण 
ल्नरीक्षकको काम, कत्नबय र अलिकार दहेाय बमोलजम हु्ेन्छः–

(क) यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम त्था प्िलित संघीय र प्दिे 
का्न्ून  त्था मापदण्डबमोलजम प्दषूण कम ग्नने, हटाउ्ेन ्वा ल्नयनरिण ग्नने 
काय्न भए ्नभएको ल्नरीक्षण ग्नने,

(ि) यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम त्था प्िलित का्न्ून र 
मापदण्ड  ल्वपरीत कु्ैन ठाउँबाट प्दषूण ल्नषकाि्नसमबनिी ्नकारातमक 
काय्न गरे ्नगरेको समबनिमा ल्नरीक्षण ग्नने,

(ग) स्वीकृत ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्नमा तोलकएका सत्न बमोलजम काम 
भए ्नभएको समबनिमा स्थिगत जाँिब्ुझ त्था ल्नरीक्षण ग्नने,

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम गररएको जाँिब्ुझ त्था  ल्नरीक्षण 
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प्लत्वेद्न तोलकएको अलिकारी समक्ष पेि ग्नने,

(ङ)   तोलकए बमोलजमका अनय काय्न ग्नने,

   (२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम ल्नरीक्षण ग्नने 
लसिलसिामा ्वाता्वरण ल्नरीक्षकिे समबलनित वयलति, संस्था ्वा प्सता्वकिाई 
प्ूव्न सिू्ना लदई कु्ैन घर, जगगा, भ्व्न, कारिा्ना, उद्ोग, स्वारी साि्न, 
औद्ोलगक संयनरि, औजार, मलेि्नरी, जी्व, ्वसत,ु अलभिेि, कागजात ्वा अनय 
मािसामा्न ्वा ्वसतहुरुको ल्नरीक्षण, परीक्षण ्वा जाँिब्ुझ ग्न्न सक्ेन्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोलजम ल्नरीक्षणको लसिलसिामा ्वाता्वरण 
ल्नरीक्षकिे माग गरेको ल्व्वरण ्वा जा्नकारी उपिवि गराई आ्वशयक सहयोग 
ग्नु्न समबलनित वयलति, संस्था ्वा प्सता्वकको कत्नवय हु्ेन्छ । 

   (४) ्वाता्वरण ल्नरीक्षकको अनय काम, कत्नवय र अलिकार तोलकए 
बमोलजम हु्ेन्छ।

परिच छ्ेद-३

फरोहिमैलता वयवसथतापनस््बनरी वयवसथता

१९.  फरोहिमैलताकरो प्र्बनर गनने दतामयतव : (१) फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न ग्न्न 
स्था्नानतरण केनद्र (ट्ानसफर सटेि्न), लयाण्डलफि साइट, प्िोि्न ्पिाणट, बायो 
गयास ्पिाणट िगायत फोहरमिैाको संकि्न, अलनतम लबसज्न्न त्था प्िोि्नका 
िालग आ्वशयक प्नने प्ूवा्निार त्था संरि्नाको ल्नमा्नण त्था सञिाि्न ग्नने 
लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

   (२) फोहरमिैा संकि्न केनद्र, स्था्नानतरण केनद्र ्वा प्िोि्न 
स्थिमा फालिएको ्वा रालिएको फोहरमिैा ्वा सरसफाईको लसिलसिामा जममा 
भएको फोहरमिैा प्बनि ग्नने ्वा कु्ैन पल्न लकलसमबाट प्योग ग्नने लजमम्ेवारी 
काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

   (३) यस दफाको प्योज्नका िालग फोहरमिैा संकि्न केनद्र, 
स्था्नानतरण केनद्र ्वा प्िोि्न स्थिमा फालिएको ्वा रालिएको फोहरमिैा ्वा 
सरसफाईको लसिलसिामा जममा भएको कु्ैन पल्न पदा्थ्न फोहरमिैा माल्न्ेन्छ । 

२०. फरोहिमैलता वयवसथतापन गनने दतामयतव: (१) गाउँपालिकालभरिको फोहरमिैा 
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वय्वस्थाप्न ग्नने गराउ्ेन दालयत्व काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न हाल्नकारक 
फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय फोहरमिैा, रासायल्नक फोहरमिैा ्वा औद्ोलगक 
फोहरमिैा प्िोि्न र वय्वस्थाप्न ग्नने दालयत्व ल्निा्नररत मापदण्डको अिी्नमा 
रही तयसतो फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति ्वा ल्नकायको हु्ेन्छ । 

   (३) कु्ैन उद्ोग ्वा स्वासथय संस्थािे हाल्नकारक फोहरमिैा, 
स्वासथय संस्थाजनय फोहरमिैा रासायल्नक फोहरमैिा त्था औद्ोलगक फोहरमैिा 
प्िोि्न गरी बाँकी रहकेो फोहरमिैा त्था अनय फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न 
गरी लद्न काय्नपालिकािाई अ्नरुोि गरेमा ्वा काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरेको 
फोहरमिैा वय्वस्थाप्न स्थि प्योग ग्न्न माग गरेमा काय्नपालिकािे ल्निा्नरण 
गरे बमोलजम से्वा िलुक लिई फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न गररलद्न ्वा फोहरमिैा 
वय्वस्थाप्न स्थि प्योग ग्न्न लद्न सक्ेन्छ ।

   (४) काय्नपालिकािे सामदुालयक सरसफाईसमबनिी ल्नदनेलिका 
ब्नाई िाग ूग्नने्छ।

   (५) फोहरमिैा वय्वस्थाप्निे मा्न्व स्वासथयमा पारेको ्वा पा्नने 
प्भा्वको जाँि पररक्षण र अ्नसुनिा्न ग्नने अलिकार समबलनित ज्नस्वासथय 
अलिकारीसँग हु्ेन्छ । 

   (६) जाँि पररक्षणमा कु्ैन ल्नकायमा फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 
प्भा्वकारी हु्न ्नसकी मा्न्व स्वासथयमा प्लतकूि प्भा्व पारेको भलेटएमा 
काय्नपालिकािे उति ल्नकायिाई समयम ैसिते गराई प्िलित का्न्ूनबमोलजम 
आ्वशयक कार्वाही ग्नने्छ।  

२१.  फरोहिमैलता उतपतादन कम गनने : (१) गाउँपालिकालभरि कु्ैन वयलति, संस्था ्वा 
ल्नकायिे कु्ैन काम कारोबार ग्न्न उतपाद्न हु्ेन फोहरमिैा य्थािकय कम ग्नु्न 
प्नने्छ।

   (२) “आफ्नो क्षेरि” लभरि ल्वसज्न्न हु्न सक्ेन फोहरमिैाको ल्वसज्न्न 
्वा प्ुन: प्योगको वय्वस्था लमिाई बाँकी फोहरमैिा मारि ल्नषकाि्न गरी 
फोहरमिैाको पररणामिाई घटाउ्न ुप्तयेक वयलति, संस्था ्वा ल्नकायको कत्नवय 
हु्ेन्छ ।
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सपष्ीकिण: “आफ्नो क्षेरि” भन्नािे गाउँपालिकालभरिको ल्नजी घर कमपाउण्ड, 
औद्ोलगक क्षेरिको पररसर, असपताि ्वा स्वासथय संस्थाको पररसर, औद्ोलगक 
प्लतष्ठा्नको पररसर िगायत फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने वयलति, संस्था ्वा ल्नकायको 
पररसरिाई सम्झ्न ुप्छ्न।  

२२. फरोहिमैलता पथृकीकिण : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैािाई तोलकएबमोलजम 
जैल्वक, अजैल्वक र अनय प्कारमा ल्वभाज्न गरी सो फोहरमिैािाई स्ोतम ै
्ुछट्याउ्ेन गरी तोक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकलदए बमोलजम फोहरमैिा स्ोतम ै
्ुछट्याई संङकि्न केनद्रसमम परु ्याउ्ेन दालयत्व तयसतो फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने 
वयलति, संस्था ्वा ल्नकायको हु्ेन्छ र यसको िालग काय्नपालिकािे आ्वशयक 
प्ल्वलि, मािसामा्न, उपकरण, कणटे्नर आलद उपिबि गराउ्न सक्ेन्छ ।

२३.  फरोहिमैलताकरो मनषकताशन : (१) फोहरमिैा ल्नषकाि्नको समय, स्था्न र तररका 
काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरे बमोलजम हु्ेन्छ ।

   (२) हाल्नकारक फोहरमिैा ्वा रासायल्नक फोहरमिैा उतपाद्न ग्नने 
वयलति, संस्था ्वा ल्नकायिे तयसतो फोहरमिैा तोलकए बमोलजम वय्वस्थाप्न ग्नु्न 
प्नने्छ ।

   (३) हाल्नकारक फोहरमिैा ्वा रासायल्नक फोहरमिैा संङकि्न 
केनद्र ्वा स्था्नानतरण केनद्रमा ल्नषकाि्न ग्न्न पाइ्ेन ्ैछ्न । 

२४.  फरोहिमैलता वयवसथतापन कछे नद्र : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैािाई वय्वलस्थत 
रुपमा संङकि्न ग्न्न प्तयक टोि ्वा ्वसतीमा संकि्न केनद्र तोकी आ्वशयक 
कणटे्नरको वय्वस्था ग्न्न सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम संङकि्न केनद्र तोकदा य्थािकय टोि 
्वा ्वसतीका सबैिाई पायक प्नने गरी ्वाता्वरणीय रुपिे उपयतुि स्था्न तोक्न ु
प्नने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोलजमको संङकि्न केनद्रमा फोहरमिैा 
ल्नषकाि्न र संङकि्न ग्नने समय र तररका काय्नपालिकािे ल्निा्नरण गरे बमोलजम 
हु्ेन्छ । 

२५. जरोमिमपूणनु फरोहिकरो वयवसथतापन : (१) कु्ैन जोलिमपणू्न फोहरको 
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संङकि्न, भण्डारण, प्िोि्न, ल्वक्री ल्वतरण, ल्वसज्न्न ्वा ओसार पसार गदा्न 
उतपादक ्वा सञिािकिे ज्नस्वासथय र ्वाता्वरणमा प्लतकूि असर ्नप्नने गरी 
उलित वय्वस्थाप्न ग्नु्न प्नने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम जोलिमपणू्न फोहरको वय्वस्थाप्न गदा्न 
उतपादक ्वा सञिािकिे आफ्ैन िि्नमा वय्वस्थाप्न ग्नु्न प्नने्छ ।

   (३) जोलिमपणू्न फोहर वय्वस्थाप्नसम्वनिी अनय प्लक्रया तोलकए 
्वमोलजम हु्ेन्छ।

२६. फरोहिमैलताकरो नयूमनकिण, प्न: प्रयरोग ्थता प्न: चक्ीय प्रयरोग : (१) 
काय्नपालिकािे फोहरमिैा नयलू्नकरण, प्ुन: प्योग त्था प्ुन: िक्रीय प्योगिाई 
प्ोतसाह्न ग्न्न आ्वशयक काय्न ग्नने्छ र यसको प्भा्वकारी काया्नन्वय्नका िालग 
आ्वशयक ल्नदनेलिका ब्नाई िाग ूग्न्न सक्ेन्छ । 

   (२) उद्ोग उतपाद्न ्पयालकङ्ग ग्न्न प्योग गरेको ्वसतिुाई प्ुन: 
प्योग गरी फोहरमिैाको पररणामिाई घटाउ्ेन काममा प्ोतसाह्न ग्न्न समबलनित 
उद्ोगसँग काय्नपालिकािे समन्वय ग्न्न सक्ेन्छ ।  

२७. अन्मम्स््बनरी वयवसथता : (१) यस ऐ्न बमोलजम काय्नपालिकाको अ्नमुलत 
्नलिई कसैिे पल्न फोहरमिैा वय्वस्थाप्नसमबनिी काम ग्न्न ्वा गराउ्न सक्ेन्ैछ्न ।

   (२) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न ग्न्न िालह्ेन स्वदिेी ्वा ल्वदिेी कमप्नी, 
संस्था ्वा ल्नकायिे दहेायको ल्व्वरण ििुाई अ्नमुलतका िालग काय्नपालिकामा 
ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ:-

(क) फोहरमिैा वय्वस्थाप्नसमबनिी योज्ना,

(ि) फोहरमिैा वय्वस्थाप्नसमबनिी आ्वशयक ज्निलति त्था प्ल्वलिको 
ल्व्वरण,

(ग) तोलकए बमोलजमको अनय ल्व्वरण ।

   (३) उपदफा (२) बमोलजम प्न्न आएको ल्न्वेद्न उपर काय्नपालिकािे 
आ्वशयक जाँिब्ुझ गरी अ्नमुलतपरि लद्न सक्ेन्छ । 

   (४) फोहरमिैाको वय्वस्थाप्न, प्ुन: िलक्रय प्योग, प्िोि्न 
र ल्वसज्न्नमा आ्वशयक प्नने प्ल्वलि स्वदिेमा उपिबि हु्न ्नसक्ेन दलेिएमा 
तयसतो प्ल्वलि उपिबि गराउ्न सक्ेन कु्ैन ल्वदिेी कमप्नी, संस्था ्वा ल्नकायिाई 
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सम्झौतामा उलिेलित अ्वलिलभरि तयसतो प्ल्वलि हसतानतरण ग्नने ित्नमा ्ेनपाि 
सरकारको स्वीकृलत लिई काय्नपालिकािे उपदफा (३) बमोलजम अ्नमुलतपरि लद्न 
सक्ेन्छ । 

   (५) अ्नमुलतपरिसमबनिी अनय वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।

२८. फरोहिमैलता वयवसथतापनमता मनजी ्थता सताम्दतामयक षिछेत्रकरो सलंगन्ता : 
(१) काय्नपालिकािे आ्वशयकताअ्नसुार यस ऐ्न बमोलजम अ्नमुलत प्ाप्त ल्नजी 
क्षेरिका कमप्नी ्वा सामदुालयक क्षेरिबाट तोलकए बमोलजम प्लतसपिा्न गराई आफ्नो 
क्षेरिको फोहरमिैा वय्वस्थाप्न गराउ्न सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (२) बमोलजम फोहरमैिा वय्वस्थाप्न गदा्न ल्नजी 
क्षेरिका कमप्नीको हकमा दहेायका सबै ्वा कु्ैन र सामदुालयक ए्ंव गैरसरकारी 
संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कु्ैन काम गराउ्न सलक्ेन्छ:-

(क) फोहरमिैाको नय्ूनीकरणका िालग ज्निते्ना अलभ्वलृर्,

(ि) फोहरमिैा संङकि्न,

(ग) फोहरमिैा ढु्वा्नी,

(घ) फोहरमिैाको प्योग, प्ुन: प्योग, प्ुन: िक्रीय प्योग ्वा प्िोि्न,

(ङ) फोहरमिैा ल्वसज्न्न, 

(ि) बनद पचिात ्वय्वस्थाप्न ।    

२९. प्रम्सपरतानु गिताई फरोहिमैलता वयवसथतापनकरो मज्मता मदनछे : (१) 
काय्नपालिकािे यस ऐ्न बमोलजम ल्नजी क्षेरि ्वा सामदुालयक संस्थाबाट फोहरमिैा 
वय्वस्थाप्न गराउँदा बोिपरि आह्ा्न गरी प्लतसपिा्न गराई वय्वस्थापकको ्छ्नौट 
गरी वय्वस्थाप्न ग्नने लजममा लद्न ुप्नने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थापकको ्छ्नौट गदा्न 
दहेायका आिारमा ग्नु्न प्नने्छ:-

(क) काय्नपालिकािाई ब्ुझाउ्न कबिु गरेको रकम,

(ि) फोहरमिैाबाट ऊजा्न िलति उतपाद्न ग्नने ्वा प्ाङ्गाररक मि उतपाद्न ग्नने 
क्षमता, पूँजी, प्ल्वलि र ज्निलतिको क्षमता,

(ग) आल्थ्नक त्था प्ाल्वलिक क्षमता,
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(घ) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न अप्नाउ्न प्सता्व गरीएको प्ल्वलिको लदगोप्न 
त्था ्वाता्वरणीय प्भा्व नयलू्नकरण, 

(ङ) वय्वस्थाप्न करार ग्न्न प्सता्व गररएको वय्वस्थाप्न िलुक, 

(ि) फोहरमिैाको प्योग, प्िोि्न ्वा प्ुन: प्योग ग्नने समबनिमा भए 
काय्नपालिकािाई ब्ुझाउ्न मञजरु गररएको रोयलटी । 

   (३) बोिपरिसमबनिी अनय वय्वस्था प्िलित का्न्ूनबमोलजम 
हु्ेन्छ ।

   (४) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमैिा वय्वस्थाप्नको लजममा 
पाएको कमप्नी, संस्था ्वा ल्नकायिे काय्नपालिकासँग गरेको सम्झौताको 
अिी्नमा रही िलुक उठाउ्न सक्ेन्छ ।

   (५) फोहरमिैा वय्वस्थाप्नमा गैरसरकारी क्षेरिको संिग्नतासमबनिी 
अनय कुराहरु तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ । 

३०. फरोहिमैलता वयवसथतापन सथल मनमतानुण ्थता सञचतालन गननु सवीकृम् 
मदन समकनछे : (१) ल्नजी क्षेरिबाट फोहरमैिा वय्वस्थाप्नका िालग फोहरमिैा 
वय्वस्थाप्न स्थि, प्िोि्न स्थि ्वा अनय संयनरि ल्नमा्नण गरी सञिाि्न ग्न्न 
स्वीकृलत माग गरेमा ्वाता्वरण त्था अनय प्िलित का्न्ूनको अिी्नमा रही 
तयसतो संयनरि ल्नमा्नण त्था सञिाि्नका िालग काय्नपालिकािे स्वीकृलत लद्न 
सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम ल्नजी क्षेरिबाट फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 
संयनरिको ल्नमा्नण त्था सञिाि्न गदा्न तोलकएको ्वाता्वरणीय मापदण्डको 
पाि्ना भए ्वा ्नभएको अ्नगुम्न काय्नपालिकािे ग्नने्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोलजम अ्नगुम्न गदा्न स्वीकृत मापदण्डको 
पाि्ना गरेको ्नपाइएमा तयसतो मापदण्ड पाि्नाका िालग आ्वशयक वय्वस्था 
ग्न्न समया्वलि तोलकलद्न सक्ेन्छ र सो समया्वलिमा पल्न मापदण्डको पाि्नाका 
िालग आ्वशयक वय्वस्था ्नगरेमा तयसतो वयलति ्वा कमप्नीको स्वीकृलत 
काय्नपालिकािे तोलकए बमोलजम रद् ग्न्न सक्ेन्छ ।

३१. सतावनुजमनक मनजी सताझछेदतािीमता फरोहिमैलता वयवसथतापन गननु समकनछे : (१) 
काय्नपालिकािे प्िलित का्न्ूनको अिी्नमा रही ल्नजी क्षेरि, सामदुालयक ए्ंव 
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गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको सा्झदेारीमा फोहरमिैा वय्वस्थाप्न काय्न ग्न्न 
सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) मा ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न सामदुालयक 
ए्ंव गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको सा्झदेारीमा फोहरमिैा नय्ुनीकरणका िालग 
ज्निते्ना अलभ्वलृर्, फोहरमिैा संकि्न, ढु्वा्नी, फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 
स्थिको बनद पचिात ्वय्वस्था, उद्ा्न ल्नमा्नण र सौनदय्नकरणजसता काय्न मारि ग्न्न 
्वा गराउ्न सलक्ेन्छ ।

३२. सछेवता श्लक उठताउन सकनछे : (१) काय्नपालिकािे फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 
गरे बापत समबलनित वयलति, संस्था ्वा ल्नकायबाट से्वा िलुक िगाई उठाउ्न 
सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको िलुकको ल्निा्नरण फोहरमिैाको 
पररमाण, तौि त्था प्कृलत र तोलकए बमोलजमका अनय कुराहरुको आिारमा 
काय्नपालिकािे ग्नने्छ । 

   (३) उपदफा (१) बमोलजमको िलुक काय्नपालिका आफैं िे ्वा 
ल्नजिे तोकेको संस्था ्वा ल्नकायमाफ्न त ्समते उठाउ्न सक्ेन्छ ।

   (४) यस दफामा अनयरि ज्ुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापल्न दफा 
२६ बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्न ग्न्न लजमम्ेवारी पाएको वयलति, संस्था ्वा 
ल्नकायिे काय्नपालिकासँग भएको सहमलतको आिारमा फोहरमिैा वय्वस्थाप्न 
गरे बापत समबलनित वयलति, संस्था ्वा ल्नकायबाट से्वा िलुक उठाउ्न सक्ेन्छ । 

   तर तोलकए बमोलजमका ल्वपन्न ्वग्निाई से्वा िलुकमा तोलकए 
बमोलजम ्ूछट लदइ्ेन्छ।

   (५) यस दफा बमोलजम िलुकबाट प्ाप्त आमदा्नी त्था फोहरमिैा 
वय्वस्थाप्न ल्नजी क्षेरििाई संिग्न गराउँदा प्ाप्त हु्ेन आमदा्नी काय्नपालिकािे 
एउटा ्ुछटै् िीष्नकमा रािी तोलकएको मापदण्डको अिी्नमा रही फोहरमिैाको 
वय्वस्थाप्न, ्वाता्वरणीय संरक्षण त्था फोहरमिैा वय्वस्थाप्न प्भाल्वत क्षेरिको 
ल्वकासमा िि्न ग्नु्न प्नने्छ ।   
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परिच छ्ेद-४

जैमवक मवमवर्ता सिंषिण

३३. जैमवक मवमवर्ताकरो सिंषिण गन्नुपनने : (१) आफ्नो क्षेरिलभरिको जैल्वक 
ल्व्विताको संरक्षण ग्नने लजमम्ेवारी गाउँपालिकाको हु्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम जैल्वक ल्वल्विताको संरक्षणसमबनिी 
काय्नक्रम गदा्न संघीय त्था प्दिेको का्न्ून त्था मापदण्ड प्लतकूि ्नहु्ेन गरी 
दहेाय बमोलजम ग्नु्न प्नने्छ,-

(क) कृलषजनय जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण,-  

(१) ल्वकासका काय्नक्रमहरु संिाि्न गदा्न कृलष जैल्वक ल्वल्वलिताको 
संरक्षणिाई ल्विषे महत्व लद्ेन,

(२) जैल्वक ल्वल्विता, ्वाता्वरण र मा्न्व स्वासथयमा ्नकारातमक प्भा्व 
पा्न्न सक्ेन जोलिम भएका लज.एम.ओ.(G M O) त्था तयसका 
उतपाद्निाई आ्वशयकताअ्नसुार ल्नयनरिण ्वा ल्नषिे ग्नने,

(३) कृलष पया्न्वरणीय से्वाहरुको लदगो पररिाि्नक िालग पराग सेिक 
त्था अनय पया्न्वरणीय से्वा प्दा्न ग्नने जी्वहरु समबनिी अधयय्न, 
अ्नसुनिा्न, अ्नगुम्न गरी संरक्षणका काय्नक्रमहरु सञिाि्न ग्नने,

(४)    परमपरागत, ज्ा्न सीप त्था अभयासको संरक्षण र प््वर््न्न ग्नने।  

(ि) लसमसार संरक्षण,-

(१) स्था्नीय ज्नसमदुायको सहभालगतामा उ्नीहरुको लहतका िालग 
आफ्नो क्षेरिअनतग्नतका लसमसारको पलहिा्न गददै सो को संरक्षण र 
वय्वस्थाप्न ग्नने;

(२) स्था्नीय ज्नसहभालगतामा आिाररत लसमसार वय्वस्थाप्नको 
माधयमद्ारा लसमसारको स्ोतहरुमाल्थ समनयालयक अ्वसर लदिाउँद ै
बलुर्मतिापणू्न प्योगको अ्विारणािाई सा्थ्नक तलुयाउ्ेन;

(३) स्था्नीय वयलति, समदुाय ए्ंव ल्नकायिाई संिग्न गराउँद ैलसमसारको 
संरक्षण र वय्वस्थाप्न काय्न प्भा्वकारी ब्नाउ्ेन; 

(४) ्वत्नमा्न र भा्वी पसुताको फाइदाका िालग प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण 
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ग्न्न स्था्नीय ्वालसनदाको लहत हु्ेन िािको सामालजक र आल्थ्नक 
ल्वकासका काय्नक्रम संञिाि्न ग्नने, 

(५) लसमसारमा आलरित सङ्कटापन्न जी्वजनत,ु जििर, सापेलक्षक 
जङ्गिी ज्ना्वर त्था अनय जि आलरित आ्न्ुवंलिक स्ोतको 
संरक्षण ग्नने,

(६) ्वाता्वरणीय असर नय्ून हु्ेन गरी लसमसार क्षेरिमा ्वाता्वरण अ्नकूुि 
पय्नट्नको ल्वकास गददै प्ाप्त िाभिाई य्थासमभ्व लसमसारको 
वय्वस्थाप्न र स्था्नीय ज्नसमदुायको लहतमा पररिाि्न ग्नने,

(७) लसमसार संरक्षण र वय्वस्थाप्नका िालग तयार गरर्ेन 
काय्नयोज्नाहरुमा स्था्नीय ज्नसहभालगता सलु्नलचित ग्नने,

(८) लसमसार क्षेरिमा आलरित स्था्नीय्वासीको अ्नभु्व, अभयास, 
सीप र ज्ा्नको संरक्षण गददै सोही आिारमा लसमसारको संरक्षण र 
वय्वस्थाप्न ग्न्न प्रिय लद्ेन,

(९) लसमसार वय्वस्थाप्ना दिेा प्नने समसयाहरुको पलहिा्न गरी स्था्नीय 
सतरम ैसमािा्नको उपायहरुको िोजी ग्न्न ज्नसहमलतका आिारमा 
वय्वस्थाप्न काय्नयोज्ना ब्नाई िाग ूग्नने गराउ्ेन, 

(१०) लसमसार वय्वस्थाप्न योज्ना तजु्नमा ग्नने र वय्वस्थाप्न सलमलतमा 
स्था्नीय ज्नसमदुायका सा्ैथ संघ संस्थाको प्लतल्नलित्व गराउ्न 
आ्वशयक का्न्ुनी ए्वम ्प्िासल्नक वय्वस्था ग्नने,

(११) लसमसारमा आलरित स्था्नीय ज्नसमदुायिाई लसमसारबाट प्ाप्त हु्ेन 
िाभको नयायोलित बाँ्डफाँ्डका िालग आ्वशयक वय्वस्था ग्नने, 

   (३) जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण त्था वय्वस्थाप्नसमबनिी अनय 
वय्वस्था प्िलित का्न्ून र मापदण्ड बमोलजम हु्ेन्छ।

३४. जैमवक मवमवर्ताकरो अमभिलछेिीकिण गन्नुपनने : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो 
क्षेरिालिकारलभरि अ्वलस्थत जैल्वक ल्वल्विताको ्वसतलुस्थलत र ल्व्वरणको 
अलभिेिीकरण वय्वलस्थत र ्वैज्ाल्नक ढङ्गिे राख्न ुप्नने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण जैल्वक 
ल्वल्वितासमबनिी ल्नदनेलिका ब्नाई रालषट्य मापदण्ड अ्नरुुप अद्ा्वलिक राख्ेन 
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लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ ।

   (३) जैल्वक ल्वल्विताको अलभिेिीकरणसमबनिी अनय वय्वस्था 
तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।    

३५. सथतानीय सम्दतायकरो पि्पिताग् ज्तान, सीप, अभयतास, आमदकरो सिंषिण 
गन्नुपनने : (१) जैल्वक ल्वल्विताको समबनिमा स्था्नीय समदुायलभरिका वयलति 
्वा समहूमा रहकेो ज्ा्न, सीप, अभयास आलदको पलहिा्न, अलभिेिीकरण, त्था 
संरक्षण ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकाको हु्ेन्छ । 

   (२) काय्नपालिकािे उपदफा (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण 
्वैज्ाल्नक र वय्वलस्थत ढङ्गिे तोलकएको ढाँिा र प्ारुपमा राख्ेन्छ ।  

३६. िमनज पदताथनु सिंषिण स््बनरी वयवसथता : (१) काय्नपालिकािे आफ्नो 
क्षेरिलभरि रहकेा िल्नज पदा्थ्नको अ्वस्था बझु्न सभने त्था िोज ग्न्न सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको सभने त्था िोजबाट प्ाप्त सिू्ना 
त्था तथयाङ्कको आिारमा प्िलित ्ेनपािको का्न्ून प्लतकूि ्नहु्ेन गरी 
काय्नपालिकािे िल्नज पदा्थ्नको संरक्षण त्था प््वर््न्नमा काय्नक्रमहरु सञिाि्न 
ग्न्न सक्ेन्छ ।  

३७.  जलतारताि सिंषिण गन्नुपनने : (१) गाउँपालिकाक्षेरिलभरि रहकेा जिािारको संरक्षण 
ग्नु्न गाउँपालिका, ्नागररक र समबलनित ल्नकायको कत्नवय हु्ेन्छ।

   (२) काय्नपालिकािे संघीय र प्दिेको का्न्ून र मापदण्डको 
अिी्नमा रही काय्नल्वलि ्व्नाई गाउँपालिकालभरिको जिािार संरक्षण त्था 
वय्वस्थाप्न ग्नने्छ।

   (३) आफ्नो क्षेरिमा रहकेो िा्ेनपा्नीको महुा्नको पलहिा्न, 
अलभिेिीकरण, संरक्षण त्था वय्वस्थाप्न ग्नने लजमम्ेवारी काय्नपालिकको हु्ेन्छ।

परिच छ्ेद- ५

वन ्थता हरि् षिछेत्रकरो सिंषिण ्थता वयवसथतापन

३८. वन, वन पैदतावताि, वनयजन्् ्थता हरि् षिछेत्रकरो सिंषिण ि प्रवर्नुन गन्नुपनने : 
(१) आफ्नो क्षेरिालिकार लभरिको ्व्न, ्व्न पैदा्वार, ्वनयजनत ुत्था हररत क्षेरिको 
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संरक्षण र प््वर््न्न ग्नने प्मिु लजमम्ेवारी गाउँपालिकाको हु्ेन्छ । 

   (२) ्व्न, ्व्न पैदा्वार, ्वनयजनत ु त्था हररत क्षेरिको संरक्षण र 
प््वर््न्नमा सहयोग ग्नु्न ्नागररकको कत्नवय हु्ेन्छ।

  (३) ्व्न त्था ्व्न पैदा्वार संरक्षण र प््वर््न्न ग्नने समबनिमा गाउँपालिकािे 
संघीय र प्दिे का्न्ूनको प्लतकूि ्नहु्ेन गरी दहेाय बमोलजम ग्नु्नप्नने्छ।

(क) संघ त्था प्दिेसँग समन्वय गरी स्था्नीय समदुायको सहभालगतमा आफ्नो 
लसमालभरिका समदुायमा आिाररत ्व्न, ल्नजी ्व्न, कृलष ्व्न त्था ्व्नमा 
आिाररत उद्ोगहरु संञिाि्न त्था वय्वस्थाप्न ग्नने,

(ि) सामदुालयक ्व्न उपभोतिा समहू िगायत समदुायमा आिाररत ्व्न 
वय्वस्थाप्न ग्नने समहूको प्ाल्वलिक, वय्वस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 
ल्वकासमा प्ा्थलमकता लद्ेन, 

(घ) ्व्नसँग समबलनित प्ाल्वलिक से्वािाई प्भा्वकारी ब्नाउ्नकुा अलतररति 
क्षमता ल्वकासको िालग उतपे्रणातमक अ्वसरहरु लसज्न्ना ग्नने, 

(ङ) स्था्नीय समदुायमा रहकेो ्व्नजनय, जल्डबटुी त्था ्व्नसपलत उपयोग 
समबनिी परमपरागत ज्ा्न, सीप र लिलकतसा पर्लतिाई आिलु्नक 
ल्वज्ा्नसँग संयोज्न गददै उन्नत प्कारको ज्ा्न, सीप र उतपाद्नका िालग 
उपयतुि ्वाता्वरण ल्नमा्नण ग्नने, 

(ि) ्वनयजनत ु र ्व्नसपलतको संरक्षण त्था प््वर््न्न ग्न्न संघ, प्दिेसँगको 
समन्वयमा स्था्नीय सतरका प्ाणी उद्ा्न त्था ्व्नसपलत उद्ा्नहरु स्थाप्ना 
र संिाि्न ग्नने,

(्छ) ्व्न पैदा्वार संकि्नमा लदगोप्ना र प्भा्वकाररताका िालग आिलु्नक 
प्ल्वलिहरुको प्योगिाई प्ोतसाह्न ग्नने, 

(ज) लदगो ्व्न वय्वस्थाप्नको मापदण्ड अ्नरुुप सबै ्व्न वय्वस्थाप्नमा 
सामालजक, आल्थ्नक र ्वाता्वरणीय दृलष्टिे दीगोप्ना सलु्नलचित ग्नने, 

(्झ) संघ त्था प्दिेको समन्वयमा संरलक्षत क्षेरि, लसमसार क्षेरि त्था ्व्न 
वय्वस्थाप्न पर्लतहरुबाट पय्नट्न प््वर््न्न ग्न्न योगदा्न परु ्याउ्ेन,

(ञ) ्व्न, ्व्नसपलत, ्वनयजनत ुत्था जैल्वक ल्वल्विता र जिािार क्षेरिको संरक्षण, 
प्ुन:स्थाप्ना र लदगो उपयोग ग्न्न आ्वशयक योज्ना र काय्नक्रम संञिाि्न 
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ग्नने,

(ट) गाउँपालिका क्षेरिलभरिका जििरको संरक्षण ग्नने,

(ठ) संघ त्था प्दिेसँग समन्वय र सहकाय्न गरी गरर्वीको रेिामलु्न रहकेा 
ज्नताको गरर्वी नय्ुनीकरण ग्न्न ्व्नको संरक्षण र ल्वकास हु्ेन गरी आय 
आज्न्न त्था पय्नट्नका काय्नक्रमहरू संिाि्न ग्नने,

(्ड) सामदुालयक ्व्न उपभोतिा सलमलतिे ्व्न पैदा्वार ल्वक्री त्था उपयोग ग्न्न 
ब्नाएको ्वालष्नक काय्नयोज्ना गाउँपालिका्वाट स्वीकृत गरी काया्नन्वय्न 
गराउ्ेन 

(ढ) गाउँपालिकाक्षेरिलभरिको सा्व्नजल्नक त्था ऐिा्नी जगगामा रहकेो काठ 
दाउरा, जराजरुी, दहतिर बहतिर आलदको लबक्री ग्नने,

(ण) सामदुालयक भ-ूसंरक्षण र सो मा आिाररत आय आज्न्न काय्नक्रमहरु 
संिाि्न ग्नने,

(त) संघ त्था प्दिेको मापदण्डको अिी्नमा रही गाउँपालिका क्षेरिलभरिको 
जल्डबटुी त्था अनय गैरकाष्ट ्व्न पैदा्वरसम्वनिी स्वनेक्षण, उतपाद्न, 
संकि्न प््वर््न्न, प्िोि्न र ्वजार वय्वस्थाप्न ग्नने,

३९. मनजी वन द्तानु ्थता वयवसथतापन : (१) ल्नजी ्व्न दता्न गराउ्न िाह्ेन कु्ैन 
वयलति ्वा संस्थािे ल्नजी ्व्न दता्नका िालग ल्डलभज्न ्व्न काया्निय ्वा सब 
ल्डलभज्न ्व्न काया्नियको लसफाररस सलहत काय्नपालिकामा ल्न्वेद्न लद्न ुप्नने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम कु्ैन ल्न्वेद्न परेमा आ्वशयक जाँिब्ुझ 
गरी काय्नपालिकािे ल्नजी ्व्न दता्न गरी प्माणपरि लद्ेन्छ । 

   (३) वय्वसालयक प्योज्नका िालग ल्नजी ्व्न ्वा ल्नजी आ्वादीमा 
रहकेो ्व्न पैदा्वरको संकि्न त्था ओसारपसार ग्नु्न परेमा काय्नपालिकाबाट 
स्वीकृत लि्न ुप्नने्छ ।

४०. सतावनुजमनक जगगतामता वन मवकतासस््बनरी वयवसथता : (१) काय्नपालिकािे 
प्िलित ्ेनपाि का्न्ून त्था यस ऐ्नको अिी्नमा रही सा्व्नजल्नक जगगामा ्व्नको 
ल्वकास, संरक्षण, वय्वस्थाप्न ग्न्न र ्व्न पैदा्वरको उपयोग त्था लबक्री ल्वतरण 
ग्न्न सक्ेन्छ ।

   (२) काय्नपालिकािे स्डक, ्नहर र बाटो लक्नारमा िगाइएको त्था 
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बाटोमा ्छहारी प्नने रुिहरु र िौतारा, कुिाको महुा्न, िालम्नक स्थि ्वा तयसतै 
अनय सं्वेद्निीि ठाउँमा िगाइएका रुिहरुको संरक्षण ग्न्न त्था जोलिमपणू्न 
अ्वस्थामा प्िलित ्ेनपाि का्न्ूनको अलि्नमा रही हटाउ्न सक्ेन्छ ।

४१. सहिी वनकरो मवकतास ि वयवसथतापन : (१) काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेरि 
लभरिको सहरी क्षेरि त्था ्वसतीमा रहकेा सा्व्नजल्नक स्डक त्था पाक्न जसता 
स्था्नमा आफैं िे ्वा कु्ैन संघसंस्था ्वा ल्नजी क्षेरिसँगको सा्झदेारीमा सहरी ्व्नको 
ल्वकास त्था वय्वस्थाप्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन सहरी ्व्नको ्व्न पैदा्वार 
काय्नपालिकािे तोलकए बमोलजम प्योग ग्न्न सक्ेन्छ ।

४२. वनषिछेत्रकरो प्रयरोग : काय्नपालिकािे कु्ैन ल्वकास आयोज्ना सञिाि्न 
गदा्न ्व्न क्षेरिको प्योग ग्नु्न बाहके अनय कु्ैन ल्वकलप ्नभएमा र प्िलित 
का्न्ून बमोलजमको ्वाता्वरणीय अधयय्नबाट तयसतो योज्ना सञिाि्न गदा्न 
्वाता्वरणमा उलिेि्नीय प्लतकूि असर ्नप्नने दलेिएमा सो आयोज्ना सञिाि्न 
ग्न्न तयसतो ्व्न क्षेरिको जगगा प्ाप्त ग्न्नका िालग संघीय सरकार समक्ष अ्नरुोि ग्न्न 
सक्ेन्छ ।

४३. नसनुिी ि उद्तान सथतापनता ्थता वयवसथतापन : (१) संघीय त्था प्ादलेिक 
का्न्ून प्लतकूि ्नहु्ेन गरी, प्िलित मापदण्ड त्था तोलकएको प्लक्रया परूा गरेको 
सलु्नलचित गरी गाउँपालिका क्षेरिलभरि जो कोहीिे पल्न काय्नपालिकाको अ्नमुलत 
लिई ्नस्नरी त्था उद्ा्न सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ्न ्। 

   (२) गाउँपलिका क्षेरिलभरि उपदफा (१) बमोलजम सञिाि्न हु्ेन 
्नस्नरी त्था उद्ा्नको समबनिमा संघीय त्था प्ादलेिक मापदण्डसँग ्नबाल्झ्ेन गरी 
सञिाि्न त्था पू््वा्निार मापदण्ड ल्नदनेलिका ब्नाई िाग ूग्नने्छ ।

   (३) गाउँपालिका क्षेरिलभरि उपदफा (१) बमोलजम स्थाप्ना हु्ेन सबै 
्नस्नरी त्था उद्ा्नहरुको कलमतमा ्वष्नको एक पटक तोलकए बमोलजम अल्न्वाय्न 
अ्नगुम्न ल्नरीक्षण ग्नु्नप्नने्छ ।

४४. ि्ललता षिछेत्र वयवसथतापन ्थता हरियताली प्रवर्नुन : (१) गाउँपालिकािे 
आफ्नो क्षेरिलभरि रहकेो िलुिा त्था सा्व्नजल्नक क्षेरिको संरक्षण, प््वर््न्न त्था 
अलभिेिीकरण ग्नु्न प्नने्छ ।
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   (२) काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेरिालिकार लभरि रह्ेेन िलुिा त्था 
सा्व्नजल्नक क्षेरिमा प्िलित का्न्ूनको प्लतकूि ्नहु्ेन गरी ्वकृ्षारोपण, समभार र 
वय्वस्थाप्न ग्न्न सक्ेन्छ । 

   (३) िलुिा त्था सा्व्नजल्नक क्षेरिको वय्वस्थाप्नसमबनिी अनय 
वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।

४५. नदी मकनताि, नदी उकतास नहि मकनताि ि स्डक मकनतािमता वषृितािरोपण  : (१) 
गाउँपालिकालभरिको ्नदी लक्नार, ्नदी उकास ्नहर लक्नार र स्डक लक्नारमा 
काय्नपालिकाको अ्नमुलत लिई ्वकृ्षारोपण ग्न्न सक्ेन्छ ।

(२) काय्नपालिकािे ्वकृ्षारोपणसमबनिी मापदण्ड ब्नाई िाग ूग्न्न सक्ेन्छ । 

परिच छ्ेद-६

ससंथताग् वयवसथता

४६. वता्ताविण ्थता प्रताकृम्क स्रो् सिंषिण करोषकरो सथतापनता ि सञचतालन : 
(१) गाउँपालिकामा ्वाता्वरण संरक्षण, प्दषूणको रोक्थाम त्था ल्नयनरिणका 
सा्ैथ जैल्वक ल्वल्विताको संरक्षण िालग ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण 
कोषको स्थाप्ना हु्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रह्ेन ्छ्न:्

(क) संघ, प्दिे सरकारबाट ्वाता्वरण संरक्षणका िालग प्ाप्त रकम, 

(ि) ल्वलभन्न संघ संस्था्वाट प्ाप्त रकम,

(ग)     अनय स्ोत्वाट प्ाप्त रकम।

   (३) ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण कोषको संञिाि्न 
तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।

४७. वता्ताविण ्थता प्रताकृम्क स्रो् सिंषिण परिषद गठन गननु सकनछे : (१) 
्वाता्वरण, जैल्वक ल्वल्विता र प्ाकृलतक स्ोत संरक्षणसमबनिी काय्निाई 
वय्वलस्थत रुपमा काया्नन्वय्न ग्न्न, ्नीलत योज्ना ल्नमा्नण ग्न्न, ल्वलभन्न 
ल्नकायहरु ्वीि समन्वय ग्न्न त्था यस ऐ्न अनतग्नत अ्नगुम्न त्था ल्नररक्षण ग्न्न 
गाउँपालिकामा ्वाता्वरणसमबनिी ल्विषेज् सलममलित ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक 
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स्ोत संरक्षण पररषद रह्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको पररषदमा दहेाय बमोलजमका अधयक्ष 
र सदसयहरू रह्ेन्छ्न;

(क) गाउँपालिका अधयक्ष - अधयक्ष

(ि)  उपाधयक्ष -सदसय

(ग)  प्मिु प्िासकीय अलिकृत- सदसय

(घ)  स्वासथय सलमलत संयोजक- सदसय 

(ङ)  ्व्न, ्वाता्वरण सलमलत संयोजक-सदसय

(ि)  ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोतको क्षेरिमा काम गरेका ल्वज् १ मलहिा 
सलहत ३ ज्ना-सदसय

(्छ) स्था्नीय ्वालसनदाहरूमधये ्व्न उपभोतिा सलमलतहरू्वाट १ज्ना सलहत 
काय्नपालिकािे तोकेका १ मलहिा समते ३ ज्ना-सदसय

(ज)  कृलष क्षेरि ह्ेनने काय्नपालिका सदसय- सदसय

(्झ)  ्वाता्वरण िािा संयोजक- सदसय सलि्व

    (३) ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षण पररषदक्ो अनय काम, 
कत्नवय त्था अलिकार तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ । 

४८.  सममम्हरु गठन गननु सकनछे : (१) ्नगर त्था गाउँ काय्नपालिकािे यो ऐ्नको उद्शेय 
पलूत्नको िालग समबलनित ल्वषयका ल्विषेज्हरु समते रहकेो ल्वलभन्न सलमलतहरु 
गठ्न ग्न्न सक्ेन्छ्न।् 

   (२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलतहरुको काम, कत्नवय र 
अलिकार ्नगर काय्नपालिकािे तोलकलदए बमोलजम हु्ेन्छ ।

४९. अन्गमन ्थता मूलयतंाकन : (१) यस ऐ्न अनतग्नत आ्वशयक अ्नगुम्न र 
मलूयांक्न दफा ५८ बमोलजम स्थालपत ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण 
पररषद ्वा पररषदिे तोकेको ल्नरीक्षण सलमलतहरू्वाट ग्नने्छ । 

   (२) अ्नगुम्न त्था मलूयांङक्नसमबनिी अनय वय्वस्था तोलकए 
बमोलजम हु्ेन्छ।

५०.  वता्ताविण सिंषिण यरोजनता ्ज्नुमता गनने : (१) काय्नपालिकािे ्वाता्वरण त्था 
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जैल्वक ल्वल्विता संरक्षण योज्ना तजु्नमा त्था काया्नन्वय्न ग्नने्छ।

   (२) काय्नपालिकािे ्वाता्वरण संरक्षण योज्ना तजु्नमा गदा्न 
्वाता्वरण संरक्षण, जैल्वक ल्वल्विताको संरक्षण र प््वर््न्न, दीगो उपयोग 
र ्वाता्वरणीय र जैल्वक ल्वल्विताका स्ोतहरूको परमपरागत र स्था्नीय 
अभयासहरूिाई समते समा्वेि ग्नु्नप्नने्छ। 

   (३) उपदफा (१) बमोलजमको ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता 
संरक्षण योज्ना ब्नाउँदा मलहिा, अपाङ्गता भएका वयलति, बािबालिका, जेष्ठ 
्नागररक र आल्थ्नक रुपमा ल्वपन्न समदुायिाई ल्विषे प्ा्थलमकता लद्नपु्नने्छ।

   (४) ्वाता्वरण संरक्षण योज्नामा समा्वेि ग्नु्नप्नने ल्वषय्वसत ु
तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ।

परिच छ्ेद-७

कसिू, जरिवतानता ्थता षिम्प््ती

५१. कसिू : कसैलछे दछेहतायकरो क्नै कताम गिछेमता यस ऐन ्बमरोमजम कसिू गिछेकरो 
मतामननछे् :- 

(क) काय्नपालिकािे तोलकलदएको समय र स्था्नबाहके अनयरि फोहरमैिा 
ल्नषकाि्न ग्नने, 

(ि) कणटे्नर ्वा फोहरमिैा संकि्न केनद्रमा रालिएको फोहरमिैा अ्नालिकृत 
त्वरिे प्योग ग्नने, 

(ग) फोहरमिैा संकि्न केनद्रमा रालिएको कणटे्नर तो्डफो्ड ग्नने क्षलत परु ्याउ्ेन, 
रालिएको स्था्नबाट हटाउ्ेन ्वा संङकि्न केनद्रमा कु्ैन ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन, 

(घ) यस ऐ्न बमोलजम अ्नमुलत ्नलिई फोहरमिैा वय्वस्थाप्नको काय्न ग्नने, 

(्ड) यस ऐ्न बमोलजम फोहरमिैा वय्वस्थाप्नको िालग प्दा्न गररएको 
अ्नमुलतपरिमा उलिेलित ित्नहरु उलिङ् घ्न ग्नने,

(ि) फोहरमिैा संकि्न केनद्र, कणटे्नर ्वा फोहरमिैा ्थपुा्नने ठाउँमा कु्ैन पल्न 
लकलसमको हाल्नकारक पदा्थ्न फाल्ेन, राख्ेन ्वा ्थपुा्नने,

(्छ) घर, कमपाउण्ड त्था पररसरको फोहरमिैा स्डक ्वा अनय सा्व्नजल्नक 
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स्था्नमा राख्ेन, फाल्ेन ्वा ्थपुा्नने,

(ज) फोहरबाट ल्नसकेको दलूषत पा्नी (लििटे) ्वा ढि िहुाई अनय वयलतिको 
घर ्वा जगगा प्दलूषत गराउ्ेन, 

(्झ) स्डक ्वा अनय सा्व्नजल्नक स्था्नमा सरसफाई त्था फोहरमैिा संकि्न 
ग्न्न काय्नपालिकािे तोकेको समय ्वा सफाई गदा्नको समयमा तयसतो 
ठाउँमा कु्ैन पल्न लकलसमको स्वारी साि्न लबसाउ्ेन ्वा लबसाइ रािकेो 
स्वारी साि्न हटाउ्ेन इनकार ग्नने, 

(ञ) काय्नपालिकािे तोकेको ठाउँमा बाहके ज्नस्वासथयमा प्लतकूि असर प्नने 
गरी स्डक ्वा अनय सा्व्नजल्नक स्था्नमा कु्ैन पल्न लकलसमको हाल्नकारक 
फोहरमिैा राख्ेन, फाल्ेन, ्थपुा्नने ्वा ल्नषकाि्न ग्नने, 

(ट) रासायल्नक फोहरमिैा, औद्ोलगक फोहरमिैा, स्वासथय संस्थाजनय 
फोहरमिैा ्वा हाल्नकारक फोहरमिैा ज्थाभा्वी फाल्ेन, राख्ेन ्वा 
ल्नषकाि्न ग्नने ्वा गराउ्ेन, 

(ठ) औद्ोलगक प्लतष्ठा्न ्वा स्वासथय संस्थािे उद्ोग ्वा स्वासथय संस्थाबाट 
ल्नसक्ेन हाल्नकारक फोहरमिैा ज्थाभा्वी फाल्ेन, राख्ेन ्वा ल्नषकाि्न ग्नने 
्वा गराउ्ेन, 

(्ड) फोहरमिैा संङकि्न, ढु्वा्नी त्था फोहरमिैा वय्वस्थाप्नमा बािा 
अ्वरोि लसज्न्ना ग्नने, 

(ढ) फोहरमिैा संङकि्न, ढु्वा्नी त्था अलनतम ल्नषकाि्न स्थिमा अ्वरोि, 
बनद, घरेाउ ग्नने ्वा फोहरमिैा वय्वस्थाप्नसमबनिी काय्नमा ह्डताि ग्नने, 

(ण) फोहरमिैा अतयालिक उतपाद्न हु्ेन ्वसत ु भ्नी ्ेनपाि सरकारिे ्ेनपाि 
राजपरिमा सिू्ना प्काि्न गरी प्लतबनि िगाएको कु्ैन ्वसत ुउतपाद्न त्था 
लबक्री ल्वतरण ग्नने, 

(त) प्िलित का्न्ूनबमोलजम तोलकएको मापदण्ड ल्वपररत रासायल्नक 
ल्वषादीको आयात ग्नने ्वा समया्वलि सलकएको रासायल्नक ल्वषादी 
प्िलित का्न्ून र मापदण्ड बमोलजम ्नष्ट ग्नने लजमम्ेवारी परूा ्नग्नने,

(्थ) स्ोत म ै फोहरमैिाको प्ृथकीकरण ्नगरी फोहरमिैा लमसाएर ल्नषकाि्न 
ग्नने, 
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(द) मरेको ्वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्प्वाँि, ह््ड ्डी त्था मा्छाको 
कतिा आलद सा्व्नजल्नक स्थि, स्डक, गलिी, िोकमा राख्ेन, फाल्ेन ्वा 
्थपुा्नने। 

५२. सजताय ् थता जरिवतानता : (१) फोहरमिैा वय्वस्थाप्न समबनिमा कसैिे दहेायको 
काय्न गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय त्था जरर्वा्ना ग्नने्छ:  

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोलजमको कसरू ग्नने वयलतििाई काय्नपालिकािे 
पलहिो पटक भए पाँि हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना, दोस्ो पटक सोही 
कसरू गरेमा पाँि हिार रुपैयाँदलेि दि हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना र सोही 
कसरू तेस्ो ्वा सोभनदा बढी पटक गरेमा प्तयेक पटकको िालग पनध्र 
हजार रुपैयाँका दरिे जरर्वा्ना गरी फोहरमैिा उठाउँदा िाग्ेन िि्न समते 
ल्नजबाट असिू उपर ग्न्न सक्ेन्छ ।

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (्झ) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई काय्नपालिकािे 
पाँि सय रुपैयाँदलेि पाँि हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना ग्न्न सक्ेन्छ ।

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई काय्नपालिकािे पनध्र 
हजार रुपैयाँदलेि पिास हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना गरी कणटे्नर ्वा 
संकि्न केनद्र वय्वस्थाप्न ग्न्न िाग्ेन िि्न असिू उपर ग्न्न सक्ेन्छ ।

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई काय्नपालिकािे 
पनध्र हजार रुपैयाँदलेि पिास हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना गरी अ्नमुलत 
्नलिएसमम तयसतो काय्न ग्न्न रोक िगाउ्ेन्छ ।

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई काय्नपालिकािे पाँि 
हजार रुपैयाँदलेि पनध्र हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना ग्न्न सक्ेन्छ र तयसतो 
्वसत ु्वा पदा्थ्नबाट कु्ैन क्षलत भइसकेको भए तयसतो क्षलत बापतको रकम 
समते कसरूदाताबाट असिू उपर ग्न्न सक्ेन्छ । 

(ि) दफा ५१ को िणि (्छ), (ज) र (द) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई 
काय्नपालिकािे पाँि हजार रुपैयाँदलेि पनध्र हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना ग्न्न 
सक्ेन्छ ।

(्छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई काय्नपालिकािे तीस 
हजार रुपैयाँदलेि पिास हजार रुपैयाँसमम जरर्वा्ना ग्न्न सक्ेन्छ ।
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(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई 
काय्नपालिकािे पिास हजार रुपैयाँदलेि एक िाि रुपैयाँसमम जरर्वा्ना 
ग्न्न सक्ेन्छ र सोही कसरू प्ुन: गरेमा पलहिो पटक गरेको जरर्वा्नाको 
दोबबर जरर्वा्ना गरी प्िलित का्न्ूनबमोलजम अ्नमुलत रद् ग्न्नका िालग 
समबलनित ल्नकायमा िेलि पठाउ्न सक्ेन्छ ।

(्झ) दफा ५१ को िण्ड (्ड), (ढ) र (ण) बमलजमको कसरूिाई प्िलित संघीय 
का्न्ून बमोलजम सजाय हु्ेन्छ ।

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (्थ) बमोलजमको कसरू ग्ननेिाई समबलनित 
काय्नपालिकािे प्तयेक पटक पाँि सय रुपैयाँ जरर्वा्ना ग्न्न सक्ेन ्छ । 

   (२) ्वाता्वरण संरक्षण समबनिमा कसैिे दहेायको काय्न गरेमा 
काय्नपालिकािे दहेाय बमोलजमको जरर्वा्ना ग्नने्छ:

 (क)  संलक्षप्त ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत गराउ्न ु प्नने प्सता्वको 
हकमा तयसतो प्लत्वेद्न स्वीकृत ्नगराई ्वा स्वीकृत प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन 
काय्न गरेमा पाँििाि रुपैयाँसमम, 

(ि) प्ारलमभक ्वाता्वरणीय पररक्षण प्लत्वेद्न स्वीकृत ्नगराई ्वा स्वीकृत 
प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन कु्ैन प्सता्व  काया्नन्वय्न गरेमा दििाि रुपैयाँसमम ।

   (३) कसैिे उपदफा (२) बमोलजमको काय्न गरेमा समबलनित 
काय्नपालिकािे तरुुनत रोकी ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्न स्वीकृत ्नगराएमा 
यस ऐ्न बमोलजम तयसतो प्लत्वेद्न स्वीकृत गराउ्न र तयसतो प्लत्वेद्न काय्न 
भएकोमा सो काय्निाई सिुार ग्न्न आदिे लद्ेन्छ र यसरी लदइएको आदिेबमोलजम 
ग्नु्न समबलनित वयलति ्वा संस्थाको कत्नवय हु्ेन्छ ।यसरी लदइएको आदिे बमोलजम 
काय्न ्नभएमा काय्नपालिकािे उपदफा (१) बमोलजम गररएको जरर्वा्नाको तेबबर 
जरर्वा्ना ग्नने्छ ।

   (४) उपदफा (२) मा उलिेलित ल्वषय बाहके कसैिे यो ऐ्न ्वा यस 
ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम, ल्नदनेलिका, काय्नल्वलि ्वा मापदण्ड ल्वपरीतका कु्ैन 
काय्न गरेमा काय्नपालिकािे तयसतो काय्न ग्न्न बनदजे िगाई ती्न िाि रुपैयाँसमम 
जरर्वा्ना गरी दईु मलह्नालभरि यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न बमोलजम ब्ेनको ल्नयम, ल्नदनेलिका, 
काय्नल्वलि ्वा मापदण्डबमोलजमको काय्न ग्न्न आदिे लद्न सक्ेन्छ ।यसरी लदएको 
आदिेबमोलजम काय्न ्नभएमा यस उपदफाबमोलजम गररएको जरर्वा्नाको तेबबर 
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जरर्वा्ना िाग्ेन्छ । 

   (५) उपदफा (३) ्वा (४) बमोलजम लदएको आदिे बमलजमको 
काय्न ्नभएमा तयसतो काय्नमा बनदजे िगाइ्ेन्छ र तयसतो वयलति ्वा संस्थािाई 
कािोसिूीमा राख्ेन समबनिमा आ्वशयक कारबाही ग्न्न काय्नपालिकािे 
लसफाररससलहत संघ र प्दिे सरकारमा पठाउ्न ुप्नने्छ ।

   (६) यस दफा बमोलजम जरर्वा्ना ग्नु्न अलघ जरर्वा्ना ग्न्न िागेको 
वयलति ्वा संस्था ्वा आयोज्नािाई सफाइ पेि ग्नने म्नालसब मौका लद्न ुप्नने्छ ।

५३.  षिम्पूम न्ु :  (१) कसैिे यो ऐ्न ्वा यस ऐ्न अनतग्नत ब्ेनको ल्नयम, ल्नदनेलिका ्वा 
मापदण्ड ल्वपरीत प्दषूण गरेको ्वा जोलिमपणू्न फोहर ल्नषकास्न गरेको ्वा कु्ैन 
दघु्नट्नाजनय प्दषूणका कारणबाट कु्ैन वयलति ्वा संस्थािाई कु्ैन हा्नी ्नोकसा्नी 
पगु्न गएमा तयसतो काय्नबाट पील्डत वयलति ्वा संस्थािे आफूिाई पगु्न गएको 
क्षलत बापत काय्नपालिका ्वा तोलकएको ल्नकायबाट क्षलतपलूत्न भराई पाउ्न ल्न्वेद्न 
लद्न सक्ेन्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम परेको ल्न्वेद्न समबनिमा ्छा्नलब्न 
त्था जाँिब्ुझ गदा्न ल्न्वेदकिाई हा्नी ्नोकसा्नी भएको ठहरेमा क्षलतको यलक्न 
गरी तयसरी हाल्न ्नोकसा्नी परु ्याउ्ेन वयलति, संस्था ्वा प्सता्वकबाट पील्डतिाई 
म्नालसब क्षलतपलूत्न भराई लद्न ुप्नने्छ । 

   (३) गाउँपालिकाको कु्ैन ल्नकाय ्वा गाउँपालिकाको स्वालमत्व 
र ल्नयनरिणमा रहकेो संस्थािे प्दषूण गरी क्षलत पगुेको ल्वषयमा परेको ल्न्वेद्न 
समबनिमा ्छा्नलब्न ग्न्न काय्नपालिकािे म्नो्नय्न गरेको ती्न ज्ना ल्वज् रहकेो 
सलमलत गठ्न हु्ेन्छ र सो सलमतलतको लसफाररसको आिारमा उपदफा (२) ्वा (३) 
बमोलजम क्षलतपलूत्न भराई लद्न ुप्नने्छ।

   (५) यस दफा बमोलजम क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण ग्नने आिार र अनय 
वय्वस्था तोलकए बमोलजम हु्ेन्छ ।

५४.  मनवछेदन मदन सकनछे : (१) कसैिे यस ऐ्न ल्वपररत ्वाता्वरणीय अधयय्न प्लत्वेद्ेन 
स्वीकृत ्नगराई ्वा स्वीकृत प्लत्वेद्न ल्वपरीत हु्ेन गरी प्सता्व काया्नन्वय्न 
गरेमा ्वा यस ऐ्न ल्वपररत हु्ेन काय्न गरेमा ्वा ग्न्न िागेमा काय्नपालिका ्वा 
काय्नपालिकािे तोकेको अलिकारी समक्ष ल्न्वेद्न लद्न सक्ेन्छ ।
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५५. प्नितावछेदन : (१) दफा ५२ बमोलजम भएको जरर्वा्ना उपर लिति ्नबझु्ेन पक्षिे 
उति जरर्वा्ना उपर समबलनित लजलिा अदाितमा पैंलतस लद्नलभरि प्ुनरा्वेद्न ग्न्न 
सक्ेन्छ ।  

   (२) दफा ५३ बमोलजम क्षलतपलूत्न ल्निा्नरण समबनिमा भएको 
ल्नण्नय उपर लिति ्नबझु्ेन पक्षिे पैंलतस लद्नलभरिस समबलनित लजलिा अदाितमा 
प्ुनरा्वेद्न लद्न सक्ेन्छ । 

५६.  सहुमलय् ्थता सम्वरता प्रदतान गननु सकनछे : ्वाता्वरण त्था जैल्वक ल्वल्विता 
संरक्षणमा सकारातमक प्भा्व पा्नने कु्ैन उद्ोग, वय्वसाय, प्ल्वलि ्वा प्लक्रयािाई 
प्ोतसालहत ग्न्न का्न्ून बमोलजम प्दा्न गररएको सहुलियत त्था सलु्विाको 
अलतररति गाउँपालिकािे राजपरिमा सिू्ना प्कालित गरर सहुलियत त्था सलु्विा 
प्दा्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

परिच छ्ेद- ८

मवमवर

५७. ढ्ङ्गता, मगमि, वताल्वता, मतािरोकरो उतिनन, सकंलन, उपयरोग, मवक्ी ्थता 
मव्िण स््बनरमता : (१) गाउँपालिका क्षेरिालिकारलभरि रहकेा ढुङ्गा, लगलट, 
्वाि्ुवा त्था माटोको उति्न्न, संङकि्न, उपयोग, लबक्री त्था ल्वतरणसमबनिी 
वय्वस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अ्नरुुप हु्ेन्छ ।

   (२) उपदफा(१)बमोलजमको मापदण्डको अिी्नमा रही 
गाउँपालिकािे आफ्नो ्ुछटै् मापदण्ड र काय्नल्वलि ब्नाउ्न सक्ेन्छ।

५८. भूि-उपयरोग यरोजनता ि भूिमम वयवसथतापन कतायनुक्म सञचतालन :  संघीय त्था 
प्दिे का्न्ूनको अलि्नमा रही गाउँपालिकािे स्था्नीय तहको भ-ूउपयोग योज्ना 
र भलूम वय्वस्थाप्न काय्नक्रम सञिाि्न ग्न्न सक्ेन्छ ।  

५९. समनवय ि सहजीकिण गनने : ्वाता्वरण त्था प्ाकृलतक स्ोत संरक्षणसमबनिी 
रालषट्य त्था प्ादलेिक अलभया्नमा गाउँपालिकािे आ्वशयक समन्वय त्था 
सहयोग ग्नने्छ।

६०. सवनेषिण : काय्नपालिकािे आफ्नो क्षेरिमा रहकेो ्वाता्वरणीय त्था जैल्वक 
ल्वल्विताको ्वसतलुस्थलत बझु्न त्था यलक्न ग्न्न आ्वलिक रुपमा तोलकए 
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बमोलजमको ढाँिामा ्वाता्वरणीय त्था जैल्वक ल्वल्विता स्वनेक्षण ग्न्न सक्ेन्छ ।

६१. ग्नतासरो वयवसथतापन : काय्नपालिकािे ्वाता्वरण, ्वाता्वरण संरक्षण 
त्था जैल्वक ल्वल्विता समबलनित ग्ुनासो र उजरुीको संकि्न ग्नने र तयसको 
समबोि्नको िालग एक अलिकारी तोक्न सक्ेन्छ । 

६२. पितामशनु मलन सकनछे : गताउाँसभा काय्नपालिका ्वा ्वाता्वरण िािा (इकाई) िे 
यस ऐ्नको काया्नन्व्नयका िालग समबलनित ल्वषयका ल्वज्सँग सलिाह र परामि्न 
लि्न सक्ेन्छ।

६३. अमरकताि प्रतयतायरोजन गननु सकनछे : काय्नपालिकािे यस ऐ्न अनतग्नत तोलकएका 
लजमम्ेवारी त्था अलिकार ्वाता्वरण िािा (इकाई) मा प्तयायोज्न ग्न्न सक्ेन्छ ।

६४.  प्रचमल् कतानून्बमरोमजम हुनछे : यस ऐ्नमा िेलिए जलत कुरामा यसै ऐ्न 
बमोलजम र अनयमा प्िलित का्न्ूनबमोलजम हु्ेन्छ।  

६५. मनयम ्बनताउन सकनछे : यस ऐ्नको काया्नन्वय्नका िालग काय्नपालिकािे 
आ्वशयक ल्नयम ब्नाउ्न सक्ेन्छ र तयसतो ल्नयम गाउँपालिकाको राजपरिमा 
प्काि्न पचिात िाग ूहु्ेन्छ ।

६६. मतापदण्ड, मनदनेमशकता ि कतायनुमवमर ्बनताउन सकनछे : यस ऐ्न काया्नन्वय्नका 
िालग काय्नपालिकािे आ्वशयक मापदण्ड, ल्नदनेलिका त्था काय्नल्वलि ब्नाउ्न 
सक्ेन्छ ।
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