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O{Gb|fjtL ufpFkflnsfsf] वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्न 
बर्ेको ववधेयक @)&& 

प्रस्तावर्ा : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्र् पाउर्े र्ागररकको मौलिक अधधकारको सरंक्षण 
गर्न, प्राकृततक स्रोतको समुधित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापर् गर्न, वातावरण र ववकासबीि 
सन्तुिर् कायम गर्न तथा प्राकृततक स्रोत, वातावरण र जैववक ववववधताको संरक्षण गर्न 
वाञ्छर्ीय भएकािे,  

र्ेपािको संववधार्को धारा २२१ बमोजजम अर्ुसूिी ८ र अर्ुसूिी ९ मा उल्िेखित वातावरण, 
प्राकृततक स्रोत र जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थार्ीय तहको अधधकार कायानन्वयर्का िाधग 
कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न, गाउाँसभािे यो ववधेयक  बर्ाएको छ। 

 
पररच्छेद- १ 
प्रारम्म्िक 

 
१. संक्षक्षप्त र्ाम र प्रारम्ि : (१) यस ववधेयक को र्ाम O{Gb|fjtL गाउाँपालिकाsf] 

"वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ववधेयक , @)&&" रहेको छ ।  

(२) यो ववधेयक  O{Gb|fjtL गाउाँपालिका को स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकालित 
गरेको लमततदेखि प्रारम्भ हुर्ेछ।  

२. पररिाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन र्िागेमा यस ववधेयक मा,- 

(क) "अर्ुकुिर्" भन्र्ािे जिवायू पररवतनर्को असर र सम्भाव्य जोखिमको      
आाँकिर् गरी पररवततनत जिवायू सुहाउाँ दो अर्ुकुि हुर्े गरी रुपान्तरण 
गर्े तथा थप हार्ी र्ोक्सार्ी रोकथाम वा न्यूतर्करण गर्े कायन सम्झर्ु 
पछन। 

(ि)  "उत्सजनर्" भन्र्ािे कुर्ै तर्जचित क्षेत्रबाट तर्जचित समय अवधधमा 
वातावरणमा हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुर्ै गयााँस वा धुवााँ तर्ष्कासर् गर् े
कायन सम्झर्ु पछन। 

(ग)   "कायनपालिका" भन्र्ािे O{Gb|fjtL गाउाँपालिकाsf] कायनपालिकािाई सम्झर् ु
पछन। 

(घ)  “िुल्िा क्षेत्र” भन्र्ािे मातर्सहरु जमघट हुर् सक्र्े, ववलभन्र् कायनक्रम र 
पवन मर्ाउर् सक्र्े, सावनजतर्क हहत तथा ववपद् व्यवस्थापर्मा समेत 
सहयोग पुगर्े गरी सुरक्षक्षत गररएको िुल्िा स्थि सम्झर्ु पछन ।  
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(ङ)  "जिवायू पररवतनर्" भन्र्ािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृततक रुपमा 
हुर्े जिवायूको उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मार्वीय 
क्रक्रयाकिापिे वायुमण्डिको बर्ोटमा हुर्े फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवायूमा क्रमि: देिा पर्े पररवतनर् सम्झर्ु पछन।  

(ि)  "जोखिमपूणन फोहर" भन्र्ािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास ल्याउर्े र मार्व 
तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हातर् र्ोक्सार्ी पुर् याउर्े ववलभन्र् रुपमा 
तर्ष्कालित वस्तु, पदाथन तथा रेडडयो ववक्रकरणिाई सम्झर्ु पछन।  

(छ) “जैववक ववववधता” भन्र्ािे पाररजस्थततकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को 
ववववधता, प्रजाततय ववववधता (स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा वंिाणुगत 
ववववधता (जेर्ेहटक डाइभरलसटी) सम्झर्ु पछन ।  

(ज)  “तोक्रकएको” वा “तोक्रकए बमोजजम” भन्र्ािे यस ववधेयक  अन्तगनत बर्ेको 
तर्यममा तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोजजम सम्झर्ु पछन ।  

(झ)  “तर्ष्कािर्” भन्र्ािे ध्वतर्, ताप वा फोहरमैिा फाल्र्े, थुपार्े, वा 
तर्ष्कािर् गर्े कायन सम्झर्ु पछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्र्ािे दफा ४८ बमोजजमको स्थार्ीय वातावरण तथा प्राकृततक 
स्रोत संरक्षण पररषद सम्झर्ु पछन। 

(ट)  “प्रदषूण” भन्र्ािे फोहरमैिा, रसायर्, ध्वतर् वा ववद्युतीय, ववद्युतीय-
िुम्वकीय तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनर् 
गरी वातावरणमा उल्िेिर्ीय ह्रास ल्याउर्े, क्षतत परु् याउर्े वा वातावरणको 
िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजर्मा हातर् र्ोक्सार्ी पुर् याउर्े क्रक्रयाकिाप 
सम्झर्ु पछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्र्ािे ववद्यमार् वातावरणीय अवस्थामा पररवतनर् ल्याउर् सक्र् े
क्रकलसमको स्थार्ीय सरकार वा स्थार्ीय कार्ूर् बमोजजम संञ्िािर् गररर्े 
वा अर्ुमतत प्राप्त ववकास कायन, भौततक क्रक्रयाकिाप वा भू-उपयोगको 
पररवतनर् गर्े कुर्ै योजर्ा, आयोजर्ा वा कायनक्रम सञ्िािर् गर्े 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झर्ु पछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्र्ािे प्रस्तावको स्वीकृततको िाधग तर्वेदर् हदर्े र त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत प्राप्त व्यडि, सरकारी, अधन सरकारी वा 
गैर सरकारी तर्काय वा संस्था सम्झर्ु पछन। 

 (ढ)  “फोहरमैिा” भन्र्ािे घरेिु फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, रासायतर्क 
फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातर्कारक फोहरमैिा 
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सम्झर्ु पछन र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हुर् र्सक्र्े अबस्थामा रहेको, 
फालिएको वा सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउर्े गरी तर्ष्कािर् गररएको 
तरि, ठोस, गयास, िेदो, धूवााँ, धूिो, ववद्युतीय तथा सूिर्ा प्रववधधका 
िाधग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु 
वा अर्ाधधकृत रुपमा सावनजतर्क स्थिमा टााँलसएको पोष्टर, पम््िेट तथा 
कायनपालिकािे समय समयमा सूिर्ा प्रकािर् गरी फोहरमैिा भतर् 
तोक्रकहदएका अन्य वस्तु समेतिाई सम्झर्ु पछन ।  

(ण)  "वर्" भन्र्ािे पूणन वा आंलिक रुपमा रुि वा बुट्यार्िे ढाक्रकएको क्षेत्र 
सम्झर्ु पछन ।  

(त)  "वर् पैदावार" भन्र्ािे वर्मा रहेका वा पाइएका वा वर्बाट ल्याइएका 
देहायका पैदावार सम्झर्ु पछन:-  

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

 (२)  रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भुवा, जरा, गार्ो, 
बोक्रा, गमरजीर्, िोहवार्, जङ्गिी जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ 
वर् पैदावार, जङ्गिी मह, वर्स्पतत तथा ततर्को ववलभन्र् 
भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 

 (३)  िट्टार्, माटो, िुर् ढुङ्गा, ढुङ्गा, धगट्टी, बािुवा वा अन्य 
ितर्जजन्य पदाथन वा  

 (४)  वन्यजन्तु, पिपुंक्षी वा वन्यजन्तुको ओिेटोपहार ।  

 (थ)  “वातावरण” भन्र्ािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाजजक प्रणािीहरु, 
आधथनक तथा मार्वीय क्रक्रयाकिापहरु र यीर्को अवयवहरु तथा ती 
अवयवहरुको बबिको अन्तरक्रक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झर्ु पछन । 

(द)  "वातावरणीय अध्ययर्" 
भन्र्ािे  कुर्ै  प्रस्तावको  कायानन्वयर्  गदान  त्यसवाट वातावरणमा पर् े
प्रततकूि  प्रभाव  तर्राकरण वा न्यूतर्करण गर्नको िाधग अविम्वर् गररर्े 
उपायका सम्बन्धमा गररर्े संक्षक्ष्त वातावरणीय अध्ययर् वा प्रारजम्भक 
वातावरणीय परीक्षण सम्झर्ु पछन ।  

(ध)  “सम्पदा” भन्र्ािे गााँउपालिका/र्गरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृततक, 
सांस्कृततक, ऐततहालसक, पुराताजत्वक, वैज्ञातर्क, आध्याजत्मक, 
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सौन्दयनपरक वा सामाजजक दृविबाट महत्वपूणन मातर्र्े कुर्ै पतर् वस्तु, 
भौततक संरिर्ा स्थार्, वर्स्पतत तथा जीव जन्तु सम्झर्ु पछन।  

(र्)  “लसमसार” भन्र्ािे भूलमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पार्ीको पररणाम 
रहर्े वा प्राकृततक वा मार्व तर्लमनत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा 
वगेका, स्वच्छ वा र्ुतर्िो पार्ी भएको धावपिो जलमर् (Swamp) दिदिे 
जलमर् (Marsh) र्दीबाट प्रभाववत जलमर् (Riverine Floodplain), ताि 
(Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यहह 
प्रकृततका कृवष जलमर् (Agriculture Land) समेतिाई सम्झर्ु पछन । 

 (प)  “संरक्षण” भन्र्ािे वातावरण, जैववक ववववधता तथा सम्पदाको सुरक्षा, 
स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नर्, व्यवस्थापर् तथा सदपुयोग सम्झर्ु पछन ।  

पररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गर्ननपर्े : (१) आफ्र्ो क्षेत्राधधकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गर् े
प्रमुि जजम्मेवारी गाउाँपालिका/र्गरपालिकाको हुर्ेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नर् र वातावरणमैत्री समाज तर्मानणमा योगदार् गर्ुन 
र्ागररकको कतनव्य हुर्ेछ। 

४. वातावरण संरक्षण ववशेष क्षेत्र तर्धानरण गर्न सक्र्े : (१) प्रिलित भ-ूउपयोग र्ीतत 
समेतिाई मध्यर्जर गरी गाउाँपालिका/र्गरपालिकालभत्र वातावरणका दृवििे संरक्षण 
आवचयक रहेको क्षेत्र पहहिार् गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई कायनपालिकाबाट तर्णनय गरी वातावरण 
संरक्षण वविेष क्षेत्र तर्धानरण गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) कुर्ै सडक, भवर्, र्दी व्यवस्थापर् वा अन्य कुर्ै भौततक पूवानधार तर्मानण 
गदान तर्मानण कायनको प्रारजम्भक अध्ययर् प्रक्रक्रया िुरु हुर्ु अगाडड र्ै संघ र प्रदेिका 
सम्बजन्धत तर्कायसाँग समन्वय गरी कायनपालिकािे कुर्ै क्षेत्र वविेषिाई वातावरण 
संरक्षण गर्े उदे्दचयिे िुल्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्र् सक्र्ेछ।  

(३) कुर्ै क्षेत्र वा स्थार् वविेषमा अत्यधधक वातावरणीय प्रदषूण, भूूःस्ििर्, 
प्राकृततक सम्पदाको अत्यधधक दोहर् वा प्राकृततक ववपवि हुर् गई जर्स्वास्थ्य वा 
वातावरणमा र्कारात्मक प्रभाव परेको वा पर्े सम्भावर्ा देखिएको अवस्थामा 
कायनपालिकािे प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थार्िाई 
वातावरणीय दृवििे संवेदर्िीि क्षेत्र तोक्र् सक्र्छे ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोजजमको वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र, िुल्िा वा 
हररयािी क्षेत्र र संवेदर्िीि क्षेत्रको व्यवस्थापर् तोक्रकए बमोजजम कायनपालिकाबाट हुर्ेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोजजम व्यवस्थापर् गदान कायनपालिकािे आवचयकता अर्ुसार 
संघ र प्रदेिसाँग समन्वय गर्ेछ। 

५. सम्पदाको संरक्षण गर्ननपर्े : (१) गाउाँपालिका/र्गरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्पदाको 
संरक्षण गर्ुन गाउाँपालिका/र्गरपालिका, र्ागररक र सम्बजन्धत तर्कायको कतनव्य हुर्ेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िाधग कायनपालिकािे सरकारी तथा समुदायसाँग समन्वय 
तथा साझेदारी गर्न सक्र्ेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययर् गर्ननपर्े : (१) प्रिलित कार्ूर् तथा मापदण्ड बमोजजम प्रस्तावकिे 
प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययर् गर्ुन पर्ेछ । 

(२) प्रस्तावकिे स्थार्ीय तहको अधधकारक्षेत्र लभत्र पर्े ववषयसाँग सम्बजन्धत 
ववकास तर्मानण सम्बन्धी कायन वा आयोजर्ा सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययर् प्रततवेदर् वा प्रारजम्भक वातावरणीय प्रततवेदर् स्वीकृततको िाधग कायनपालिका 
समक्ष पेि गर्ुनपर्ेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् पेि 
गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्े क्रममा वातावरणमा पर्नसक्र्े प्रततकूि प्रभाव र 
त्यसको न्यूतर्करणको िाधग अपर्ाउर् सक्रकर्े ववलभन्र् ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण 
गरी त्यस्ता ववकल्प मध्ये प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न उपयुि हुर्े ववकल्प र सो ववकल्प 
कायानन्वयर् गर्न सक्रकर्े आधार र कारण सहहत लसफाररस गर्ुनपर्ेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोजजमको संक्षक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदर् वा प्रारजम्भक 
वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतत सम्बन्धी प्रक्रक्रया तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ।  

 (५) उपदफा (२) बमोजजम प्रा्त वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् जााँिबुझ गदान 
त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर्बाट वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव पार् े र्देखिएमा 
कायनपालिकािे आवचयकता अर्ुसार प्रस्तावकिे पािर्ा गर्ुनपर्े ितन तोक्रक त्यस्तो 
वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत गर्ेछ।  

 (६) कायनपालिकािे उपदफा (२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् 
जााँिबुझ गदान त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययर् गर्नपर्े देखिएमा वातावरणीय 
मूल्याङ्कर् गर्न गराउर् आदेि हदर् सक्र्ेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोजजम हदइएको आदेि बमोजजम प्रस्तावकिे थप अध्ययर् 
गरर सोको प्रततवेदर् प्रदेि कार्ूर्िे तोकेको तर्काय समक्ष पेि गर्ुन पर्ेछ। 

(८) यस ववधेयक  वमोजजम कुर्ै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययर् प्रततवदेर् 
तयार गर्ुनपूवन सम्वजन्धत तर्कायबाट कायनसूिी स्वीकृत गर्ुनपर्ेछ। 
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(९) वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कार्ूर् 
बमोजजम हुर्ेछ। 

(१०) यस दफामा जुर्सुकै कुरा िेखिएको भएता पतर् प्रस्तावक 
गाउाँपालिका/र्गरपालिका आाँफै संिगर् भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययर् 
प्रततवेदर् प्रदेि कार्ूर् बमोजजम स्वीकृत हुर्ेछ। 

७.  मापदण्ड र गनणस्तर कायम गर्ननपर्े : (१) प्रस्तावकिे यस ववधेयक  बमोजजम 
वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् तयार गदान र्ेपाि सरकारिे तर्धानरण गरेको मापदण्ड 
एवं गुणस्तर कायम हुर्गेरी तोक्रकए बमोजजमको ढााँिामा तयार गर्ुनपर्ेछ। 

८.    वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गर्ननपर् े : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयर् 
गर्ुन अगाडड तोक्रकए बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गर्ुनपर्ेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार 
गदान वातावरणीय प्रततकूि प्रभाव न्यूतर्करणका उपायहरू मध्ये कुर् कुर् उपायहरू 
आयोजर्ा तर्मानणको क्रममा र कुर् कुर् उपायहरू आयोजर्ा सम्पन्र् भएपतछ वा 
आयोजर्ा कायानन्वयर्को क्रममा अविम्बर् गर्े हो सो को समेत उल्िेि गर्ुनपर्ेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोजजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापर् 
योजर्ा कायानन्वयर्का िाधग स्पि कायनयोजर्ा वर्ाई सो बमोजजम कायानन्वयर् गर्ुनपर्ेछ 
र सो को प्रगतत वववरण आयोजर्ा कायानन्वयर् िुरू भएपतछ प्रत्येक छ महहर्ामा 
कायनपालिका समक्ष पेि गर्ुनपर्ेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न र्हनर्े : यो ववधेयक  प्रारम्भ भएपतछ कसैिे 
पतर् कायनपालिकािे तोके बमोजजम प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न गराउर् ु
हुाँदैर् ।  

१०.  प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकर् हुर्े प्रस्तावहरु 
सम्बन्धी कायनववधध प्रिलित संघीय तथा प्रादेलिक कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेलिक कार्ूर् बमोजजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यांकर् सम्बन्धमा सम्बजन्धत संघीय तथा प्रादेलिक तर्कायसाँग समन्वय गर् े
जजम्मेवारी गाउाँपालिकाको k'jf{wf/ ljsf; tyf वातावरण िािाको हुर्ेछ ।  

११. रोक लगाउर् सक्र् े: (१) कसैिे पतर् यस ववधेयक  र प्रिलित कार्ूर्िे तोके वमोजजमको 
तर्कायवाट स्वीकृतत र्लिई वा स्वीकृतत भए भन्दा ववपरीत हुर् ेगरी कायानन्वयर् गरेमा 
कायनपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर्मा रोक िगाउर् वा रोक िगाउर्को िाधग 
प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गर्े तर्कायमा लसफाररष गर्न सक्र्ेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजजम कुर्ै प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न रोक िगाइएकोमा त्यसरी 
रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत पुगर् गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुर्ै क्रकलसमको 
क्षततपुतत नको िाधग दाबी गर्न पाउर्े छैर् । 

१२.  अर्नकूलर् योजर्ा बर्ाउर् सक्र्े : (१) जिवायु पररवतनर्को प्रततकूि असर न्यूतर्करण र 
सम्भाववत जोखिमबाट बच्र्का िाधग कायनपालिकािे अर्ुकूिर् योजर्ा बर्ाई कायानन्वयर् 
गर्न सक्र्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अर्ुकुिर् योजर्ा बर्ाउाँदा जिवायू पररवतनर्को 
असरवाट वढी जोखिममा पर्े महहिा, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ 
र्ागररक र आधथनक रुपमा ववपन्र् समुदायिाई वविेष प्राथलमकता हदर्ुपर्ेछ। 

(३) कायनपालिकािे ववकास आयोजर्ा तजुनमा गदान जिवायू पररवतनर्को प्रततकूि 
असर तथा जोखिमको व्यवस्थापर् गर्े प्रयोजर्को िाधग र्ेपाि सरकारिे तर्धानरण 
गरेको मापदण्ड बमोजजम प्राथलमकीकरण गर्ुनपर्ेछ। 

१३.   हररतगहृ गयााँस उत्सजनर् न्यूतर्करण कायनहरू गर्न सक्र्े :  (१) गाउाँ पालिकािे हररतगहृ 
गयााँस उत्सजनर् न्यूतर्करण गर्न आवचयक कायनक्रम सञ्िािर् गर्न सक्र्ेछ। 

(२) न्यूतर्करण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ। 

१४. प्रदषूण रोकथाम तथा तर्यन्त्रण गर्े :  (१) कसैिे पतर् प्रिलित मापदण्ड ववपरीत वा 
जर्जीवर्, जर्-स्वास्थ र वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि प्रभाव पार्े गरी प्रदषूण 
सजृर्ा गर्न वा गराउर् हुाँदैर् ।  

(२) तोक्रकएको मापदण्ड ववपरीत कुर्ै याजन्त्रक साधर्, औद्योधगक प्रततष्ठार्, होटि 
रेिुरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मािसामार् वा वस्तुवाट ध्वतर्, ताप, रेडडयोधमी ववक्रकरण, 
तरङ्ग वा फोहरमैिा वा दवुषत पार्ी तर्ष्कािर् गर्न गराउर् हुाँदैर् ।  

(३) उपदफा (१) ववपरीत कसैिे कुर्ै कायन गरी वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि 
प्रभाव पारेको देखिएमा गाउाँपालिकािे तत ्सम्बन्धमा आवचयक ितनहरु तोक्र् वा त्यस्तो 
कायन गर्न र्पाउर्े गरी रोक िगाउर् सक्र्ेछ । 

(४) कुर्ै क्रकलसमको पदाथन, इन्धर्, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 
उल्िेिर्ीय प्रततकूि प्रभाव परेको वा पर्े देखिएमा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सो को 
जार्कारी गराई गाउाँपालिकािे स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकािर् गरी त्यस्तो पदाथन, 
इन्धर्, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादर्, ववक्रक्र ववतरण, भण्डारर्मा बन्देज िगाउर् 
सक्र्ेछ र आवचयक कारवाहीका िाधग लसफाररष गर्ेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा तर्यन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम 
हुर्ेछ।      
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१५. प्रयोगशाला स्थापर्ा गर्न सक्र्े : (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण तर्यन्त्रण सम्बन्धी 
कायनमा सहयोग पुर् याउर् गाउाँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय गरी 
आवचयकता अर्ुसार ववलभन्र् प्रयोगिािाहरु स्थापर्ा गर्न वा संघ र प्रदेििे स्थापर्ा 
गरेका वा र्ेपाि सरकारिे मान्यता हदएको कुर्ै प्रयोगिािािाई सो कामको िाधग तोक्र् 
सक्र्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थापर्ा गररएका वा तोक्रकएका प्रयोगिािाको अन्य 
काम, कतनव्य र अधधकार तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ । 

१६. र्मनर्ा संकलर् गर्न ददर्नपर्े : कुर् ैपतर् उद्योग, कारिार्ा, यन्त्र, सवारी साधर् आहदबाट 
सजृर्ा वा तर्ष्कािर् हुर्े वा हुर् सक्र्े प्रदषूण, ध्वतर्, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययर्, 
परीक्षण वा ववशे्लषण गर्नका िाधग सम्बजन्धत व्यडि वा संस्थािे गाउाँ पालिकाबाट 
अधधकारप्राप्त व्यडि वा संस्थािाई आवचयकता अर्ुसार त्यस्ता वस्तु वा पदाथनको र्मूर्ा 
संकिर् गर्न हदर्ु पर्ेछ । 

१७.   वातावरण तर्रीक्षकको तर्यनम्क्त गर्न सक्र्े : गाउाँपालिकालभत्र प्रदषूण कम गर्े, हटाउर्े 
वा तर्यन्त्रण गर्े तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदर् अर्ुसार गर्ुनपर्े कामहरू प्रभावकारी 
रुपिे गर्न गराउर्, वातावरण संरक्षण सम्वजन्ध प्रिलित मापदण्डको पािर्ा भए र्भएको 
सम्बन्धमा अर्ुगमर् तथा तर्रीक्षण गर्न कायनपालिकािे र्ेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त 
िैक्षक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बजन्धत ववषयमा कजम्तमा स्र्ातक हालसि 
गरेको व्यजक्तिाई प्रिलित कार्ूर् बमोजजम तर्धानररत मापदण्ड र प्रक्रक्रया पुरा गरी 
वातावरण तर्रीक्षक तर्युि गर्न सक्र्ेछ । 

१८. वातावरण तर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अधधकार: (१) वातावरण तर्रीक्षकको काम, कतनब्य 
र अधधकार देहाय बमोजजम हुर्ेछूः– 

(क)   यो ववधेयक  वा यस ववधेयक  अन्तगनत बर्ेको तर्यम तथा 
प्रिलित संघीय र प्रदेि कार्ूर्  तथा मापदण्ड बमोजजम प्रदषूण 
कम गर्े, हटाउर्े वा तर्यन्त्रण गर्े कायन भए र्भएको तर्रीक्षण 
गर्े, 

(ि)     यो ववधेयक  वा यस ववधेयक  अन्तगनत बर्ेको तर्यम तथा 
प्रिलित कार्ूर् र मापदण्ड  ववपरीत कुर्ै ठाउाँबाट प्रदषूण 
तर्ष्कािर् सम्बन्धी र्करात्मक कायन गरे र्गरेको सम्बन्धमा 
तर्रीक्षण गर्े, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर्मा तोक्रकएका सतन बमोजजम 
काम भए र्भएको सम्बन्धमा स्थिगत जााँिबुझ तथा तर्रीक्षण 
गर्े, 
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(घ)   िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोजजम गररएको जााँिबुझ तथा  तर्रीक्षण 
प्रततवेदर् तोक्रकएको अधधकारी समक्ष पेि गर्े, 

(ङ)   तोक्रकए बमोजजमका अन्य कायन गर्े, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोजजम तर्रीक्षण गर्े लसिलसिामा 
वातावरण तर्रीक्षकिे सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवन सूिर्ा हदई कुर् ै
घर, जगगा, भवर्, कारिार्ा, उद्योग, सवारी साधर्, औद्योधगक संयन्त्र, औजार, मेलिर्री, 
जीव, वस्तु, अलभिेि, कागजात वा अन्य मािसामार् वा वस्तुहरुको तर्रीक्षण, परीक्षण 
वा जााँिबुझ गर्न सक्र्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम तर्रीक्षणको लसिलसिामा वातावरण तर्रीक्षकिे माग 
गरेको वववरण वा जार्कारी उपिव्ध गराई आवचयक सहयोग गर्ुन सम्बजन्धत व्यडि, 
संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हुर्ेछ ।  

(४) वातावरण तर्रीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अधधकार तोक्रकए बमोजजम 
हुर्ेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरमैला व्यवस्थापर् सम्बन्धी व्यवस्था 

१९.  फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्े दातयत्व : (१) फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गर्न स्थार्ान्तरण 
केन्र (ट्रान्सफर स्टेिर्), ल्याण्डक्रफि साइट, प्रिोधर् ् िाण्ट, बायो गयास ् िाण्ट िगायत 
फोहरमैिाको संकिर्, अजन्तम बबसजनर् तथा प्रिोधर्का िाधग आवचयक पर्े पूवानधार 
तथा संरिर्ाको तर्मानण तथा सञ्िािर् गर्े जजम्मेवारी कायनपालिकाको हुर्ेछ । 

(२) फोहरमैिा संकिर् केन्र, स्थार्ान्तरण केन्र वा प्रिोधर् स्थिमा फालिएको 
वा राखिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ध 
गर्े वा कुर्ै पतर् क्रकलसमबाट प्रयोग गर्े जजम्मेवारी कायनपालिकाको हुर्ेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजर्को िाधग फोहरमैिा संकिर् केन्र, स्थार्ान्तरण केन्र 
वा प्रिोधर् स्थिमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा 
जम्मा भएको कुर्ै पतर् पदाथन फोहरमैिा मातर्र्ेछ ।  

२०. फोहरमैला व्यवस्थापर् गर्े दातयत्व: (१) गाउाँपालिकालभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्े 
गराउर्े दातयत्व कायनपालिकाको हुर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) जुर्सुकै कुरा िेखिएको भए तापतर् हातर्कारक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायतर्क फोहरमैिा वा औद्योधगक फोहरमैिा प्रिोधर् 
र व्यवस्थापर् गर्े दातयत्व तर्धानररत मापदण्डको अधीर्मा रही त्यस्तो फोहरमैिा 
उत्पादर् गर्े व्यडि वा तर्कायको हुर्ेछ ।  
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(३) कुर्ै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातर्कारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा रासायतर्क फोहरमैिा तथा औद्योधगक फोहरमैिा प्रिोधर् गरी बााँकी रहेको 
फोहरमैिा तथा अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गरीहदर् कायनपालिकािाई अर्ुरोध गरेमा 
वा कायनपालिकािे तर्धानरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्न माग गरेमा 
कायनपालिकािे तर्धानरण गरे बमोजजम सेवा िुल्क लिई फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गररहदर् 
वा फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्न हदर् सक्र्ेछ । 

(४) कायनपालिकािे सामुदातयक सरसफाई सम्बन्धी तर्देलिका बर्ाई िागू गर्ेछ। 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापर्िे मार्व स्वास्थ्यमा पारेको वा पार्े प्रभावको जााँि 
पररक्षण र अर्ुसन्धार् गर्े अधधकार सम्बजन्धत जर्स्वास्थ्य अधधकारीसाँग हुर्ेछ ।  

(६) जााँि पररक्षणमा कुर्ै तर्कायमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् प्रभावकारी हुर् र्सकी 
मार्व स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव पारेको भेहटएमा कायनपालिकािे उि तर्कायिाई 
समयमै सिेत गराई प्रिलित कार्ूर् बमोजजम आवचयक कारवाही गर्ेछ।   

२१.  फोहरमैला उत्पादर् कम गर्े : (१) गाउाँपालिकालभत्र कुर्ै व्यडि, संस्था वा तर्कायिे कुर्ै 
काम कारोबार गर्न उत्पादर् हुर्े फोहरमैिा यथािक्य कम गर्ुन पर्ेछ। 

(२) “आफ्र्ो क्षेत्र” लभत्र ववसजनर् हुर् सक्र्े फोहरमैिाको ववसजनर् वा पुर्: 
प्रयोगको व्यवस्था लमिाई बााँकी फोहरमैिा मात्र तर्ष्कािर् गरी फोहरमैिाको पररणामिाई 
घटाउर्ु प्रत्येक व्यडि, संस्था वा तर्कायको कतनव्य हुर्ेछ । 

स्पविकरण: “आफ्र्ो क्षेत्र” भन्र्ािे गाउाँपालिकालभत्रको तर्जी घर कम्पाउण्ड, औद्योधगक 
क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योधगक प्रततष्ठार्को पररसर 
िगायत फोहरमैिा उत्पादर् गर्े व्यडि, संस्था वा तर्कायको पररसरिाई सम्झर्ु पछन।   

२२. फोहरमैला पथृकीकरण : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाई तोक्रकए बमोजजम जैववक, 
अजैववक र अन्य प्रकारमा ववभाजर् गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छुट्याउर्े गरी तोक्र्ेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोक्रकहदए बमोजजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिर् 
केन्रसम्म पुर् याउर्े दातयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादर् गर्े व्यडि, संस्था वा तर्कायको 
हुर्ेछ र यसको िाधग कायनपालिकािे आवचयक प्रववधध, मािसामार्, उपकरण, कण्टेर्र 
आहद उपिब्ध गराउर् सक्र्ेछ । 

२३.  फोहरमैलाको तर्ष्काशर् : (१) फोहरमैिा तर्ष्कािर्को समय, स्थार् र तररका 
कायनपालिकािे तर्धानरण गरे बमोजजम हुर्ेछ । 

(२) हातर्कारक फोहरमैिा वा रासायतर्क फोहरमैिा उत्पादर् गर्े व्यडि, संस्था 
वा तर्कायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोक्रकए बमोजजम व्यवस्थापर् गर्ुन पर्ेछ । 
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(३) हातर्कारक फोहरमैिा वा रासायतर्क फोहरमैिा संकिर् केन्र वा 
स्थार्ान्तरण केन्रमा तर्ष्कािर् गर्न पाइर्े छैर् ।  

२४.  फोहरमैला व्यवस्थापर् केन्र : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाई व्यवजस्थत रुपमा संकिर् 
गर्न प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिर् केन्र तोकी आवचयक कण्टेर्रको व्यवस्था गर्न 
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संकिर् केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका 
सबैिाई पायक पर्े गरी वातावरणीय रुपिे उपयुि स्थार् तोक्र्ु पर्ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको संकिर् केन्रमा फोहरमैिा तर्ष्कािर् र सकंिर् 
गर्े समय र तररका कायनपालिकािे तर्धानरण गरे बमोजजम हुर्ेछ ।  

२५. जोखिमपूणन फोहरको व्यवस्थापर् : (१) कुर्ै जोखिमपूणन फोहरको संकिर्, भण्डारण, 
प्रिोधर्, ववक्री ववतरण, ववसजनर् वा ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे 
जर्स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि असर र्पर्े गरी उधित व्यवस्थापर् गर्ुन पर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम जोखिमपूणन फोहरको व्यवस्थापर् गदान उत्पादक वा 
संञ्िािकिे आफ्र्ै ििनमा व्यवस्थापर् गर्ुन पर्ेछ । 

(३) जोखिमपूणन फोहर व्यवस्थापर् सम्वन्धी अन्य प्रक्रक्रया तोक्रकए वमोजजम 
हुर्ेछ। 

२६. फोहरमैलाको न्यूतर्करण, पनर्: प्रयोग तथा पनर्: चक्रीय प्रयोग : (१) कायनपालिकािे 
फोहरमैिा न्यूतर्करण, पुर्: प्रयोग तथा पुर्: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहर् गर्न आवचयक 
कायन गर्ेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयर्का िाधग आवचयक तर्देलिका बर्ाई िागू 
गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादर् ्याक्रकङ्ग गर्न प्रयोग गरेको वस्तुिाई पुर्: प्रयोग गरी 
फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउर्े काममा प्रोत्साहर् गर्न सम्बजन्धत उद्योगसाँग 
कायनपालिकािे समन्वय गर्न सक्र्ेछ ।   

२७. अर्नमतत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ववधेयक  बमोजजम कायनपालिकाको अर्ुमतत 
र्लिई कसैिे पतर् फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी काम गर्न वा गराउर् सक्र्ेछैर् । 

(२) फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न िाहहर्े स्वदेिी वा ववदेिी कम्पर्ी, संस्था वा 
तर्कायिे देहायको वववरण िुिाई अर्ुमततको िाधग कायनपालिकामा तर्वेदर् हदर्ु पर्ेछ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी योजर्ा, 

(ि) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी आवचयक जर्िडि तथा 
प्रववधधको वववरण, 



 

13 | O{Gb|fjtL ufpFkflnsfsf] वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक, @)&& 

 

(ग) तोक्रकए बमोजजमको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पर्न आएको तर्वेदर् उपर कायनपालिकािे आवचयक 
जााँिबुझ गरी अर्ुमततपत्र हदर् सक्र्ेछ ।  

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, पुर्: िक्रक्रय प्रयोग, प्रिोधर् र ववसजनर्मा 
आवचयक पर्े प्रववधध स्वदेिमा उपिब्ध हुर् र्सक्र्े देखिएमा त्यस्तो प्रववधध उपिब्ध 
गराउर् सक्र्े कुर्ै ववदेिी कम्पर्ी, संस्था वा तर्कायिाई सम्झौतामा उल्िेखित 
अवधधलभत्र त्यस्तो प्रववधध हस्तान्तरण गर्े ितनमा र्ेपाि सरकारको स्वीकृतत लिई 
कायनपालिकािे उपदफा (३) बमोजजम अर्ुमततपत्र हदर् सक्र्ेछ ।  

(५) अर्ुमततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ । 

२८. फोहरमैला व्यवस्थापर्मा तर्जी तथा सामनदातयक क्षेत्रको संलगर्ता : (१) कायनपालिकािे 
आवचयकता अर्ुसार यस ववधेयक  बमोजजम अर्ुमतत प्राप्त तर्जी क्षेत्रका कम्पर्ी वा 
सामुदातयक क्षेत्रबाट तोक्रकए बमोजजम प्रततस्पधान गराई आफ्र्ो क्षेत्रको फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् गराउर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापर् गदान तर्जी क्षेत्रका कम्पर्ीको 
हकमा देहायका सबै वा कुर्ै र सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको 
कुर्ै काम गराउर् सक्रकर्ेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूतर्करणका िाधग जर्िेतर्ा अलभववृर्द्, 

(ि) फोहरमैिा संकिर्, 

(ग) फोहरमैिा ढुवार्ी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, पुर्: प्रयोग, पुर्: िक्रक्रय प्रयोग वा प्रिोधर्, 

(ङ) फोहरमैिा ववसजनर्,  

(ि) बन्द पश्चात ्व्यवस्थापर् ।     

२९. प्रततस्पधान गराई फोहरमैला व्यवस्थापर्को म्जम्मा ददर्े : (१) कायनपालिकािे यस ववधेयक  
बमोजजम तर्जी क्षेत्र वा सामुदातयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापर् गराउाँदा बोिपत्र 
आह्वार् गरी jf ;fj{hlgs vl/b P]g, lgod tyf k|rlnt sfg'g adf]lhd प्रततस्पधान 
गराई व्यवस्थापकको छर्ौट गरी व्यवस्थापर् गर्े जजम्मा हदर्ु पर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छर्ौट गदान देहायका 
आधारमा गर्ुन पर्ेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई बुझाउर् कबुि गरेको रकम, 
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(ि) फोहरमैिाबाट ऊजान िडि उत्पादर् गर्े वा प्राङ्गाररक मि 
उत्पादर् गर्े क्षमता, पूाँजी, प्रववधध र जर्िडिको क्षमता, 

(ग) आधथनक तथा प्राववधधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापर् अपर्ाउर् प्रस्ताव गरीएको प्रववधधको 
हदगोपर् तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूतर्करण,  

(ङ) व्यवस्थापर् करार गर्न प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापर् िुल्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधर् वा पुर्: प्रयोग गर्े सम्बन्धमा भए 
कायनपालिकािाई बुझाउर् मञ्जुर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापर्को जजम्मा पाएको कम्पर्ी, 
संस्था वा तर्कायिे कायनपालिकासाँग गरेको सम्झौताको अधीर्मा रही िुल्क उठाउर् 
सक्र्ेछ । 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा गैरसरकारी क्षेत्रको सिंगर्ता सम्बन्धी अन्य कुराहरु 
तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ ।  

३०. फोहरमैला व्यवस्थापर् स्थल तर्मानण तथा सञ्चालर् गर्न स्वीकृतत ददर् सककर्े : (१) 
तर्जी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापर्का िाधग फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि, प्रिोधर् 
स्थि वा अन्य संयन्त्र तर्मानण गरी सञ्िािर् गर्न स्वीकृतत माग गरेमा वातावरण तथा 
अन्य प्रिलित कार्ूर्को अधीर्मा रही त्यस्तो सयंन्त्र तर्मानण तथा सञ्िािर्का िाधग 
कायनपालिकािे स्वीकृतत हदर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तर्जी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापर् संयन्त्रको तर्मानण 
तथा सञ्िािर् गदान तोक्रकएको वातावरणीय मापदण्डको पािर्ा भए वा र्भएको अर्ुगमर् 
कायनपालिकािे गर्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम अर्ुगमर् गदान स्वीकृत मापदण्डको पािर्ा गरेको 
र्पाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािर्ाको िाधग आवचयक व्यवस्था गर्न समयावधध तोक्रकहदर् 
सक्र्ेछ र सो समयावधधमा पतर् मापदण्डको पािर्ाको िाधग आवचयक व्यवस्था र्गरेमा 
त्यस्तो व्यडि वा कम्पर्ीको स्वीकृतत कायनपालिकािे तोक्रकए बमोजजम रद्द गर्न सक्र्ेछ 
। 

३१. सावनजतर्क तर्जी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापर् गर्न सककर्े : (१) कायनपालिकािे 
प्रिलित कार्ूर्को अधीर्मा रही तर्जी क्षेत्र, सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, 
संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् कायन गर्न सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेखिएको भए तापतर् सामुदातयक एवं 
गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूतर्करणको िाधग जर्िेतर्ा 
अलभववृर्द्, फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी, फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थिको बन्द पश्चात ्
व्यवस्था, उद्यार् तर्मानण र सौन्दयनकरण जस्ता कायन मात्र गर्न वा गराउर् सक्रकर्ेछ । 

३२. सेवा शनल्क उठाउर् सक्र्े : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे बापत 
सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा तर्कायबाट सेवा िुल्क िगाई उठाउर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको िुल्कको तर्धानरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा 
प्रकृतत र तोक्रकए बमोजजमका अन्य कुराहरुको आधारमा कायनपालिकािे गर्ेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको िुल्क कायनपालिका आफैं िे वा तर्जिे तोकेको संस्था 
वा तर्काय माफन त ्समेत उठाउर् सक्र्ेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िेखिएको भए तापतर् दफा २६ बमोजजम 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न जजम्मेवारी पाएको व्यडि, संस्था वा तर्कायिे 
कायनपालिकासाँग भएको सहमततको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे बापत 
सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा तर्कायबाट सेवा िुल्क उठाउर् सक्र्ेछ ।  

तर तोक्रकए बमोजजमका ववपन्र् वगनिाई सेवा िुल्कमा तोक्रकए बमोजजम छूट 
हदइर्ेछ। 

(५) यस दफा बमोजजम िुल्कबाट प्राप्त आम्दार्ी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
तर्जी क्षेत्रिाई संिगर् गराउाँदा प्राप्त हुर्े आम्दार्ी कायनपालिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकमा 
रािी तोक्रकएको मापदण्डको अधीर्मा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, वातावरणीय संरक्षण 
तथा फोहरमैिा व्यवस्थापर् प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा ििन गर्ुन पर्ेछ ।    

पररच्छेद-४ 
जैववक ववववधता संरक्षण 

३३. जैववक ववववधताको संरक्षण गर्ननपर् े: (१) आफ्र्ो क्षेत्रलभत्रको जैववक वववधताको संरक्षण 
गर्े जजम्मेवारी गाउाँपालिका/र्गरपालिकाको हुर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम जैववक ववववधताको संरक्षण सम्बन्धी कायनक्रम गदान 
संघीय तथा प्रदेिको कार्ूर् तथा मापदण्ड प्रततकूि र्हुर्े गरी देहाय बमोजजम गर्ुन 
पर्ेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधता संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रमहरु संिािर् गदान कृवष जैववक 
ववववधधताको संरक्षणिाई वविेष महत्व हदर्े, 
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(२) जैववक ववववधता, वातावरण र मार्व स्वास्थ्यमा 
र्कारात्मक प्रभाव पार्न सक्र्े जोखिम भएका 
जज.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्पादर्िाई आवचयकता 
अर्ुसार तर्यन्त्रण वा तर्षेध गर्े, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको हदगो पररिािर्को िाधग 
पराग सेिक तथा अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदार् गर् े
जीवहरु सम्बन्धी अध्ययर्, अर्ुसन्धार्, अर्ुगमर् गरी 
संरक्षणका कायनक्रमहरु सञ्िािर् गर्े, 

(४)    परम्परागत, ज्ञार् सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नर् 
गर्े।   

(ि) लसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थार्ीय जर्समुदायको सहभाधगतामा उर्ीहरुको हहतका 
िाधग आफ्र्ो क्षेत्र अन्तगनतका लसमसारको पहहिार् गदै 
सो को संरक्षण र व्यवस्थापर् गर्े; 

(२) स्थार्ीय जर्सहभाधगतामा आधाररत लसमसार 
व्यवस्थापर्को माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोतहरुमाधथ 
समन्यातयक अवसर हदिाउाँ दै बुवर्द्मिापूणन प्रयोगको 
अवधारणािाई साथनक तुल्याउर्े; 

(३) स्थार्ीय व्यडि, समुदाय एवं तर्कायिाई संिगर् गराउाँ दै 
लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापर् कायन प्रभावकारी 
बर्ाउर्े;  

(४) वतनमार् र भावी पुस्ताको फाइदाका िाधग प्राकृततक स्रोत 
संरक्षण गर्न स्थार्ीय वालसन्दाको हहत हुर्े िािको 
सामाजजक र आधथनक ववकासका कायनक्रम संिािर् गर्े,  

(५) लसमसारमा आधित सङ्कटापन्र् जीवजन्तु, जििर, 
सापेक्षक्षक जङ्गिी जर्ावर तथा अन्य जि आधित 
आर्ुवंलिक स्रोतको संरक्षण गर्े, 

(६) वातावरणीय असर न्यरू् हुर्े गरी लसमसार क्षेत्रमा 
वातावरण अर्ुकूि पयनटर्को ववकास गदै प्राप्त िाभिाई 
यथासम्भव लसमसारको व्यवस्थापर् र स्थार्ीय 
जर्समुदायको हहतमा पररिािर् गर्े, 
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(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापर्का िाधग तयार गररर् े
कायनयोजर्ाहरुमा स्थार्ीय जर्सहभाधगता सुतर्जश्चत गर्े, 

(८) लसमसार क्षेत्रमा आधित स्थार्ीयवासीको अर्ुभव, 
अभ्यास, सीप र ज्ञार्को संरक्षण गदै सोही आधारमा 
लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापर् गर्न प्रिय हदर्े, 

(९) लसमसार व्यवस्थापर्ा देिा पर्े समस्याहरुको पहहिार् 
गरी स्थार्ीय स्तरमै समाधार्को उपायहरुको िोजी गर्न 
जर्सहमततका आधारमा व्यवस्थापर् कायनयोजर्ा बर्ाई 
िागू गर्े गराउर्े,  

(१०) लसमसार व्यवस्थापर् योजर्ा तजुनमा गर्े र व्यवस्थापर् 
सलमततमा स्थार्ीय जर्समुदायका साथै संघ संस्थाको 
प्रतततर्धधत्व गराउर् आवचयक कार्ुर्ी एवं प्रिासतर्क 
व्यवस्था गर्े, 

(११) लसमसारमा आधित स्थार्ीय जर्समुदायिाई लसमसारबाट 
प्राप्त हुर्े िाभको न्यायोधित बााँडफााँडका िाधग आवचयक 
व्यवस्था गर्े,  

 (३)    जैववक ववववधता संरक्षण तथा व्यवस्थापर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
प्रिलित कार्ूर् र मापदण्ड बमोजजम हुर्ेछ। 

३४. जैववक ववववधताको अभिलेिीकरण गर्ननपर् े: (१) गाउाँपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्राधधकार लभत्र 
अवजस्थत जैववक ववववधताको वस्तुजस्थतत र वववरणको अलभिेिीकरण व्यवजस्थत र 
वैज्ञातर्क ढङ्गिे राखु्न पर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अलभिेिीकरण जैववक ववववधता सम्बन्धी तर्देलिका 
बर्ाई राविय मापदण्ड अर्ुरुप अद्यावधधक राखे्न जजम्मेवारी कायनपालिकाको हुर्ेछ । 

(३) जैववक ववववधताको अलभिेिीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम 
हुर्ेछ।     

३५. स्थार्ीय समनदायको परम्परागत ज्ञार्, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गर्ननपर्े : (१) 
जैववक ववववधताको सम्बन्धमा स्थार्ीय समुदाय लभत्रका व्यडि वा समूहमा रहेको ज्ञार्, 
सीप, अभ्यास आहदको पहहिार्, अलभिेिीकरण, तथा संरक्षण गर् े जजम्मेवारी 
कायनपालिकाको हुर्ेछ ।  

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोजजमको अलभिेिीकरण वैज्ञातर्क र 
व्यवजस्थत ढङ्गिे तोक्रकएको ढााँिा र प्रारुपमा राखे्नछ ।   
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३६. ितर्ज पदाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रलभत्र रहेका 
ितर्ज पदाथनको अवस्था बुझ्र् सभे तथा िोज गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिर्ा तथा तथ्याङ्कको 
आधारमा प्रिलित र्ेपािको कार्ूर् प्रततकूि र्हुर्े गरी कायनपालिकािे ितर्ज पदाथनको 
संरक्षण तथा प्रवर्द्नर्मा कायनक्रमहरु सञ्िािर् गर्न सक्र्ेछ ।   

३७.  जलाधार संरक्षण गर्ननपर्े : (१) गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिाधारको संरक्षण गर्ुन 
गाउाँपालिका, र्ागररक र सम्बन्धीत तर्कायको कतनव्य हुर्ेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदेिको कार्ूर् र मापदण्डको अधीर्मा रही कायनववधध 
वर्ाई गाउाँपालिका लभत्रको जिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापर् गर्ेछ। 

(३) आफ्र्ो क्षेत्रमा रहेको िार्ेपार्ीको मुहार्को पहहिार्, अलभिेिीकरण, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापर् गर्े जजम्मेवारी कायनपालिकको हुर्ेछ। 

पररच्छेद- ५ 

वर् तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापर् 

३८. वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्तन तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर् गर्ननपर्े : (१) आफ्र्ो 
क्षेत्राधधकार लभत्रको वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर् 
गर्े प्रमुि जजम्मेवारी गाउाँपालिकाको हुर्ेछ ।  

(२) वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर्मा सहयोग 
गर्ुन र्ागररकको कतनव्य हुर्ेछ। 

(३) वर् तथा वर् पैदावार संरक्षण र प्रवद्नधर् गर्े सम्बन्धमा गाउाँपालिकािे 
संघीय र प्रदेि कार्ूर्को प्रततकूि र्हुर्े गरी देहाय बमोजजम गर्ुनपर्ेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय गरी स्थार्ीय समुदायको 
सहभाधगतमा आफ्र्ो लसमालभत्रका समुदायमा आधाररत वर्, तर्जी 
वर्, कृवष वर् तथा वर्मा आधाररत उद्योगहरु संिािर् तथा 
व्यवस्थापर् गर्े, 

(ि)    सामुदातयक वर् उपभोिा समूह िगायत समुदायमा आधाररत 
वर् व्यवस्थापर् गर्े समूहको प्राववधधक, व्यवस्थापकीय, 
संस्थागत क्षमता ववकासमा प्राथलमकता हदर्े,  

(घ)   वर्साँग सम्बजन्धत प्राववधधक सेवािाई प्रभावकारी बर्ाउर्ुका 
अततररि क्षमता ववकासको िाधग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु लसजनर्ा 
गर्े,  
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(ङ)  स्थार्ीय समुदायमा रहेको वर्जन्य, जडडबुटी तथा वर्स्पतत 
उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञार्, सीप र धिक्रकत्सा पर्द्ततिाई 
आधुतर्क ववज्ञार्साँग संयोजर् गदै उन्र्त प्रकारको ज्ञार्, सीप र 
उत्पादर्का िाधग उपयुि वातावरण तर्मानण गर्े,  

(ि)   वन्यजन्तु र वर्स्पततको संरक्षण तथा प्रवर्द्नर् गर्न संघ, प्रदेिसाँगको 
समन्वयमा स्थार्ीय स्तरका प्राणी उद्यार् तथा वर्स्पतत उद्यार्हरु 
स्थापर्ा र संिािर् गर्े, 

(छ)  वर् पैदावार संकिर्मा हदगोपर्ा र प्रभावकाररताका िाधग आधुतर्क 
प्रववधधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहर् गर्े,  

(ज)   हदगो वर् व्यवस्थापर्को मापदण्ड अर्ुरुप सबै वर् व्यवस्थापर्मा 
सामाजजक, आधथनक र वातावरणीय दृवििे दीगोपर्ा सुतर्जश्चत गर्े,  

(झ)   संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरक्षक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा 
वर् व्यवस्थापर् पर्द्ततहरुबाट पयनटर् प्रवर्द्नर् गर्न योगदार् 
पुर् याउर्े, 

(ञ)   वर्, वर्स्पतत, वन्यजन्तु तथा जैववक ववववधता र जिाधार क्षेत्रको 
संरक्षण, पुर्:स्थापर्ा र हदगो उपयोग गर्न आवचयक योजर्ा र 
कायनक्रम संिािर् गर्े, 

(ट)    गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गर्े, 

(ठ)   संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिामुतर् 
रहेका जर्ताको गररवी न्यूतर्करण गर्न वर्को संरक्षण र ववकास 
हुर्े गरी आय आजनर् तथा पयनटर्का कायनक्रमहरू संिािर् गर्े, 

(ड)   सामुदातयक वर् उपभोिा सलमततिे वर् पैदावार ववक्री तथा 
उपयोग गर्न बर्ाएको वावषनक कायनयोजर्ा गाउाँपालिकावाट स्वीकृत 
गरी कायानन्वयर् गराउर्े  

(ढ)  गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्रको सावनजतर्क तथा ऐिार्ी जगगामा रहेको 
काठ दाउरा, जराजुरी, दहिर बहिर आहदको बबक्री गर्े, 

(ण)  सामुदातयक भू-संरक्षण र सो मा आधाररत आय आजनर् कायनक्रमहरु 
संिािर् गर्े, 

(त) संघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अधीर्मा रही गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्रको 
जडडबुटी तथा अन्य गैरकाि वर् पैदावर सम्वजन्ध सवेक्षण, 
उत्पादर्, संकिर् प्रवर्द्नर्, प्रिोधर् र वजार व्यवस्थापर् गर्े, 
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३९. तर्जी वर् दतान तथा व्यवस्थापर् : (१) तर्जी वर् दतान गराउर् िाहर्े कुर्ै व्यडि वा 
संस्थािे तर्जी वर् दतानको िाधग डडलभजर् वर् कायानिय वा सब डडलभजर् वर् 
कायानियको लसफाररस सहहत कायनपालिकामा तर्वेदर् हदर्ु पर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुर्ै तर्वेदर् परेमा आवचयक जााँिबुझ गरी 
कायनपालिकािे तर्जी वर् दतान गरी प्रमाणपत्र हदर्ेछ ।  

(३) व्यवसातयक प्रयोजर्का िाधग तर्जी वर् वा तर्जी आवादीमा रहेको वर् 
पैदावरको संकिर् तथा ओसारपसार गर्ुन परेमा कायनपालिकाबाट स्वीकृत लिर्ु पर्ेछ । 

४०. सावनजतर्क जगगामा वर् ववकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपालिकािे प्रिलित र्ेपाि 
कार्ूर् तथा यस ववधेयक को अधीर्मा रही सावनजतर्क जगगामा वर्को ववकास, संरक्षण, 
व्यवस्थापर् गर्न र वर् पैदावरको उपयोग तथा बबक्रक्र ववतरण गर्न सक्र्ेछ । 

(२) कायनपालिकािे सडक, र्हर र बाटो क्रकर्ारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी 
पर्े रुिहरु र िौतारा, कुिाको मुहार्, धालमनक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदर्िीि ठाउाँमा 
िगाइएका रुिहरुको संरक्षण गर्न तथा जोखिमपूणन अवस्थामा प्रिलित र्ेपाि कार्ूर्को 
अधधर्मा रही हटाउर् सक्र्ेछ । 

४१. सहरी वर्को ववकास र व्यवस्थापर् : (१) कायनपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र 
तथा वस्तीमा रहेका सावनजतर्क सडक तथा पाकन  जस्ता स्थार्मा आफैं िे वा कुर् ै
संघसंस्था वा तर्जी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वर्को ववकास तथा व्यवस्थापर् गर्न 
सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्थापर्ा हुर्े सहरी वर्को वर् पैदावार कायनपालिकािे 
तोक्रकए बमोजजम प्रयोग गर्न सक्र्ेछ । 

४२. वर्क्षेत्रको प्रयोग : कायनपालिकािे कुर्ै ववकास आयोजर्ा सञ्िािर् गदान वर् क्षेत्रको 
प्रयोग गर्ुन बाहेक अन्य कुर्ै ववकल्प र्भएमा र प्रिलित कार्ूर् बमोजजमको वातावरणीय 
अध्ययर्बाट त्यस्तो योजर्ा सञ्िािर् गदान वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि असर 
र्पर्े देखिएमा सो आयोजर्ा सञ्िािर् गर्न त्यस्तो वर् क्षेत्रको जगगा प्राप्त गर्नको िाधग 
संघीय सरकार समक्ष अर्ुरोध गर्न सक्र्ेछ । 

४३. र्सनरी र उद्यार् स्थापर्ा तथा व्यवस्थापर् : (१) संघीय तथा प्रादेलिक कार्ूर् प्रततकूि 
र्हुर्े गरी, प्रिलित मापदण्ड तथा तोक्रकएको प्रक्रक्रया पूरा गरेको सुतर्जश्चत गरी 
गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र जो कोहीिे पतर् कायनपालिकाको अर्ुमतत लिई र्सनरी तथा उद्यार् 
सञ्िािर् गर्न सक्र्ेछर् ्।  
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(२) गाउाँपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोजजम सञ्िािर् हुर्े र्सनरी तथा उद्यार्को 
सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेलिक मापदण्डसाँग र्बाखझर्े गरी सञ्िािर् तथा पूव्ानधार 
मापदण्ड तर्देलिका बर्ाई िागू गर्ेछ । 

(३) गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोजजम स्थापर्ा हुर्े सबै र्सनरी तथा 
उद्यार्हरुको कजम्तमा वषनको एक पटक तोक्रकए बमोजजम अतर्वायन अर्ुगमर् तर्रीक्षण 
गर्ुनपर्ेछ । 

४४. िनल्ला क्षेत्र व्यवस्थापर् तथा हररयाली प्रवर्द्नर् : (१) गाउाँपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रलभत्र 
रहेको िुल्िा तथा सावनजतर्क क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्नधर् तथा अलभिेिीकरण गर्ुन पर्ेछ 
। 

(२) कायनपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेर्े िुल्िा तथा सावनजतर्क क्षेत्रमा 
प्रिलित कार्ूर्को प्रततकूि र्हुर्े गरी वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापर् गर्न सक्र्ेछ ।  

 (३) िुल्िा तथा सावनजतर्क क्षेत्रको व्यवस्थापर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए 
बमोजजम हुर्ेछ । 

४५. र्दी ककर्ार, र्दी उकास र्हर ककर्ार र सडक ककर्ारमा वकृ्षारोपण  : (१) 
गाउाँपालिकालभत्रको र्दी क्रकर्ार, र्दी उकास र्हर क्रकर्ार र सडक क्रकर्ारमा 
कायनपालिकाको अर्ुमतत लिई वकृ्षारोपण गर्न सक्र्छे । 

(२) कायनपालिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बर्ाई िागू गर्न सक्र्ेछ ।  

 
पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्यवस्था 
४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चालर् : (१) 

गाउाँपालिका/र्गरपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाम तथा तर्यन्त्रणका 
साथै जैववक ववववधताको संरक्षण िाधग वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको 
स्थापर्ा हुर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहर्े छर् ्: 

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िाधग प्राप्त रकम,  

(ि) ववलभन्र् संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संिािर् तोक्रकए बमोजजम 
हुर्ेछ। 
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४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद गठर् गर्न सक्र्े : (१) वातावरण, जैववक 
ववववधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायनिाई व्यवजस्थत रुपमा कायानन्वयर् 
गर्न, र्ीतत योजर्ा तर्मानण गर्न, ववलभन्र् तर्कायहरु वीि समन्वय गर्न तथा यस 
ववधेयक  अन्तगनत अर्ुगमर् तथा तर्ररक्षण गर्न गाउाँपालिकामा वातावरण सम्बन्धी 
वविेषज्ञ सजम्मलित वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद रहर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको पररषदमा देहाय बमोजजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 
रहर्ेछर्; 

(क) गाउाँपालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सलमतत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वर्, वातावरण सलमतत संयोजक-सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ १ महहिा 
सहहत ३ जर्ा-सदस्य 

(छ) स्थार्ीय वालसन्दाहरूमध्ये वर् उपभोक्ता सलमततहरूवाट १जर्ा सहहत 
कायनपालिकािे तोकेका १ महहिा समेत ३ जर्ा-सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेर्े कायनपालिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण िािा संयोजक- सदस्य सधिव 

 (३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काम, कतनव्य तथा 
अधधकार तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ ।  

४८.  सभमततहरु गठर् गर्न सक्र्े : (१) र्गर तथा गाउाँ  कायनपालिकािे यो ववधेयक को उदे्दचय 
पूतत नको िाधग सम्बजन्धत ववषयका वविेषज्ञहरु समेत रहेको ववलभन्र् सलमततहरु गठर् 
गर्न सक्र्ेछर्।्  

(२) उपदफा (१) बमोजजम गहठत सलमततहरुको काम, कतनव्य र अधधकार र्गर 
कायनपालिकािे तोक्रकहदए बमोजजम हुर्ेछ । 

४९. अर्नगमर् तथा मूल्यांकर् : (१) यस ववधेयक  अन्तगनत आवचयक अर्ुगमर् र मूल्यांकर् 
दफा ५८ बमोजजम स्थावपत वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण पररषद वा पररषदिे 
तोकेको तर्रीक्षण सलमततहरूवाट गर्ेछ ।  

(२) अर्ुगमर् तथा मूल्यांकर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुर्ेछ। 
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५०.  वातावरण संरक्षण योजर्ा तजननमा गर्े : (१) कायनपालिकािे वातावरण तथा जैववक 
ववववधता संरक्षण योजर्ा तजुनमा तथा कायानन्वयर् गर्ेछ। 

(२) कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण योजर्ा तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, 
जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्नधर्, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैववक 
ववववधताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थार्ीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गर्ुनपर्ेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण योजर्ा 
बर्ाउाँदा महहिा, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ र्ागररक र आधथनक रुपमा 
ववपन्र् समुदायिाई वविेष प्राथलमकता हदर्ुपर्ेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजर्ामा समावेि गर्ुनपर् ेववषयवस्तु तोक्रकए बमोजजम 
हुर्ेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवार्ा तथा क्ष ततपनती 

५१. कसूर: कसैले देहायको कन र्ै काम गरेमा यस ववधेयक  बमोम्जम कसूर गरेको मातर्र्ेछ 
:-  

(क) कायनपालिकािे तोक्रकहदएको समय र स्थार् बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा 
तर्ष्कािर् गर्े,  

(ि) कण्टेर्र वा फोहरमैिा संकिर् केन्रमा राखिएको फोहरमैिा अर्ाधधकृत 
तवरिे प्रयोग गर्े,  

(ग) फोहरमैिा संकिर् केन्रमा राखिएको कण्टेर्र तोडफोड गर्े क्षतत 
पुर् याउर्े, राखिएको स्थार्बाट हटाउर्े वा संकिर् केन्रमा कुर्ै र्ोक्सार्ी 
पुर् याउर्े,  

(घ) यस ववधेयक  बमोजजम अर्ुमतत र्लिई फोहरमैिा व्यवस्थापर्को कायन 
गर्े,  

(ड) यस ववधेयक  बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापर्को िाधग प्रदार् गररएको 
अर्ुमततपत्रमा उल्िेखित ितनहरु उल्िङ् घर् गर्े, 

(ि) फोहरमैिा संकिर् केन्र, कण्टेर्र वा फोहरमैिा थुपार्े ठाउाँमा कुर्ै पतर् 
क्रकलसमको हातर्कारक पदाथन फाल्र्े, राखे्न वा थुपार्े, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावनजतर्क 
स्थार्मा राखे्न, फाल्र्े वा थुपार्े, 

(ज) फोहरबाट तर्स्केको दवूषत पार्ी (लििेट) वा ढि िुहाई अन्य व्यडिको 
घर वा जगगा प्रदवूषत गराउर्े,  
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(झ) सडक वा अन्य सावनजतर्क स्थार्मा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिर् 
गर्न कायनपालिकािे तोकेको समय वा सफाई गदानको समयमा त्यस्तो 
ठाउाँमा कुर्ै पतर् क्रकलसमको सवारी साधर् बबसाउर्े वा बबसाइ रािेको 
सवारी साधर् हटाउर्े इन्कार गर्े,  

(ञ) कायनपालिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जर्स्वास्थ्यमा प्रततकूि असर पर्े 
गरी सडक वा अन्य सावनजतर्क स्थार्मा कुर्ै पतर् क्रकलसमको हातर्कारक 
फोहरमैिा राखे्न, फाल्र्े, थुपार्े वा तर्ष्कािर् गर्े,  

(ट) रासायतर्क फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा वा हातर्कारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्र्े, राखे्न वा तर्ष्कािर् 
गर्े वा गराउर्े,  

(ठ) औद्योधगक प्रततष्ठार् वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट 
तर्स्कर्े हातर्कारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्र्े, राखे्न वा तर्ष्कािर् गर्े 
वा गराउर्े,  

(ड) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा बाधा अवरोध 
लसजनर्ा गर्े,  

(ढ) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा अजन्तम तर्ष्कािर् स्थिमा अवरोध, 
बन्द, घेराउ गर् े वा फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायनमा हडताि 
गर्े,  

(ण) फोहरमैिा अत्याधधक उत्पादर् हुर्े वस्तु भर्ी र्पेाि सरकारिे र्ेपाि 
राजपत्रमा सूिर्ा प्रकािर् गरी प्रततबन्ध िगाएको कुर्ै वस्तु उत्पादर् 
तथा बबक्री ववतरण गर्े,  

(त) प्रिलित कार्ूर् बमोजजम तोक्रकएको मापदण्ड ववपररत रासायतर्क 
ववषादीको आयात गर्े वा समयावधध सक्रकएको रासायतर्क ववषादी 
प्रिलित कार्ूर् र मापदण्ड बमोजजम र्ि गर्े जजम्मेवारी पूरा र्गर्े, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण र्गरी फोहरमैिा लमसाएर तर्ष्कािर् 
गर्े,  

(द) मरेको वा मारेको पिुपक्षी र सोको िादी, ्वााँि, हड् डी तथा माछाको 
कत्िा आहद सावनजतर्क स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राखे्न, फाल्र्े वा 
थुपार्े।  

५२. सजाय तथा जररवार्ा : (१) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायन 
गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय तथा जररवार्ा गर्ेछ:   
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(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोजजमको कसूर गर्े व्यडििाई 
कायनपालिकािे पहहिो पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा, 
दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पााँि हिार रुपैयााँदेखि दि हजार 
रुपैयााँसम्म जररवार्ा र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक 
गरेमा प्रत्येक पटकको िाधग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवार्ा 
गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागर्े ििन समेत तर्जबाट असूि उपर 
गर्न सक्र्ेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई 
कायनपालिकािे पााँि सय रुपैयााँदेखि पााँि हजार रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई कायनपालिकािे 
पन्र हजार रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गरी 
कण्टेर्र वा संकिर् केन्र व्यवस्थापर् गर्न िागर्े ििन असूि 
उपर गर्न सक्र्ेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई 
कायनपालिकािे पन्र हजार रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गरी अर्ुमतत र्लिएसम्म त्यस्तो कायन गर्न रोक 
िगाउर्ेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई कायनपालिकािे 
पााँि हजार रुपैयााँदेखि पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न 
सक्र्ेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदाथनबाट कुर्ै क्षतत भइसकेको भए 
त्यस्तो क्षतत बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गर्न 
सक्र्ेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई 
कायनपालिकािे पााँि हजार रुपैयााँदेखि पन्र हजार रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई कायनपालिकािे 
तीस हजार रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न 
सक्र्ेछ । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई 
कायनपालिकािे पिास हजार रुपैयााँदेखि एक िाि रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ र सोही कसूर पुर्: गरेमा पहहिो पटक 



 

26 | O{Gb|fjtL ufpFkflnsfsf] वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक, @)&& 

 

गरेको जररवार्ाको दोब्बर जररवार्ा गरी प्रिलित कार्ूर् बमोजजम 
अर्ुमतत रद्द गर्नको िाधग सम्बजन्धत तर्कायमा िेखि पठाउर् 
सक्र्ेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमजजमको कसूरिाई प्रिलित 
संघीय कार्ूर् बमोजजम सजाय हुर्ेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोजजमको कसूर गर्ेिाई सम्बजन्धत 
कायनपालिकािे प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररवार्ा गर्न सक्र् े
छ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायन गरेमा कायनपालिकािे 
देहाय बमोजजमको जररवार्ा गर्ेछ: 

 (क)  संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत गराउर्ु पर् े
प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रततवेदर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत 
प्रततवेदर् ववपरीत हुर्े कायन गरेमा पााँििाि रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारजम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदर् स्वीकृत र्गराई वा 
स्वीकृत प्रततवेदर् ववपरीत हुर् ेकुर्ै प्रस्ताव  कायानन्वयर् गरेमा 
दििाि रुपैयााँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोजजमको कायन गरेमा सम्बजन्धत कायनपालिकािे तुरुन्त 
रोकी वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत र्गराएमा यस ववधेयक  बमोजजम त्यस्तो 
प्रततवेदर् स्वीकृत गराउर् र त्यस्तो प्रततवेदर् कायन भएकोमा सो कायनिाई सुधार गर्न 
आदेि हदर्ेछ र यसरी हदइएको आदेि बमोजजम गर्ुन सम्बजन्धत व्यडि वा संस्थाको 
कतनव्य हुर्ेछ ।यसरी हदइएको आदेि बमोजजम कायन र्भएमा कायनपालिकािे उपदफा (१) 
बमोजजम गररएको जररवार्ाको तेब्बर जररवार्ा गर्ेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेखित ववषय बाहेक कसैिे यो ववधेयक  वा यस ववधेयक  
अन्तगनत बर्ेको तर्यम, तर्देलिका, कायनववधध वा मापदण्ड ववपरीतका कुर्ै कायन गरेमा 
कायनपालिकािे त्यस्तो कायन गर्न बन्देज िगाई तीर् िाि रुपैयााँसम्म जररवार्ा गरी दईु 
महहर्ालभत्र यो ववधेयक  वा यस ववधेयक  बमोजजम बर्ेको तर्यम, तर्देलिका, कायनववधध 
वा मापदण्ड बमोजजमको कायन गर्न आदेि हदर् सक्र्ेछ ।यसरी हदएको आदेि बमोजजम 
कायन र्भएमा यस उपदफा बमोजजम गररएको जररवार्ाको तेब्बर जररवार्ा िागर्ेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजजम हदएको आदेि बमजजमको कायन र्भएमा त्यस्तो 
कायनमा बन्देज िगाइर्ेछ र त्यस्तो व्यडि वा संस्थािाई कािोसूिीमा राखे्न सम्बन्धमा 
आवचयक कारबाही गर्न कायनपालिकािे लसफाररस सहहत संघ र प्रदेि सरकारमा पठाउर् ु
पर्ेछ । 



 

27 | O{Gb|fjtL ufpFkflnsfsf] वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक, @)&& 

 

(६) यस दफा बमोजजम जररवार्ा गर्ुन अतघ जररवार्ा गर्न िागेको व्यडि वा 
संस्था वा आयोजर्ािाई सफाइ पेि गर्े मर्ालसब मौका हदर्ु पर्ेछ । 

५३.  क्षततपूतत न :  (१) कसैिे यो ववधेयक  वा यस ववधेयक  अन्तगनत बर्केो तर्यम, तर्देलिका 
वा मापदण्ड ववपरीत प्रदषूण गरेको वा जोखिमपूणन फोहर तर्ष्कासर् गरेको वा कुर्ै 
दघुनटर्ाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुर्ै व्यडि वा संस्थािाई कुर्ै हार्ी र्ोक्सार्ी पुगर् 
गएमा त्यस्तो कायनबाट पीडडत व्यडि वा संस्थािे आफूिाई पुगर् गएको क्षतत बापत 
कायनपालिका वा तोक्रकएको तर्कायबाट क्षततपूतत न भराई पाउर् तर्वेदर् हदर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परेको तर्वेदर् सम्बन्धमा छार्बबर् तथा जााँिबुझ 
गदान तर्वेदकिाई हार्ी र्ोक्सार्ी भएको ठहरेमा क्षततको यक्रकर् गरी त्यसरी हातर् 
र्ोक्सार्ी पुर् याउर्े व्यडि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडडतिाई मर्ालसब क्षततपूतत न भराई 
हदर्ु पर्ेछ ।  

(३) गाउाँपालिकाको कुर्ै तर्काय वा गाउाँपालिकाको स्वालमत्व र तर्यन्त्रणमा रहेको 
संस्थािे प्रदषूण गरी क्षतत पुगेको ववषयमा परेको तर्वेदर् सम्बन्धमा छार्बबर् गर्न 
कायनपालिकािे मर्ोर्यर् गरेको तीर् जर्ा ववज्ञ रहेको सलमतत गठर् हुर्ेछ र सो 
सलमतततको लसफाररसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोजजम क्षततपूतत न भराई हदर् ु
पर्ेछ। 

(५) यस दफा बमोजजम क्षततपूतत न तर्धानरण गर्े आधार र अन्य व्यवस्था तोक्रकए 
बमोजजम हुर्ेछ । 

५४.  तर्वेदर् ददर् सक्र्े : (१) कसैिे यस ववधेयक  ववपररत वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदेर् 
स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रततवेदर् ववपरीत हुर्े गरी प्रस्ताव कायानन्वयर् गरेमा वा 
यस ववधेयक  ववपररत हुर्े कायन गरेमा वा गर्न िागेमा कायनपालिका वा कायनपालिकािे 
तोकेको अधधकारी समक्ष तर्वेदर् हदर् सक्र्ेछ । 

५५. पनर्रावेदर् : (१) दफा ५२ बमोजजम भएको जररवार्ा उपर धिि र्बुझ्र् े पक्षिे उि 
जररवार्ा उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा पैंततस हदर्लभत्र पुर्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ 
।   

(२) दफा ५३ बमोजजम क्षततपूतत न तर्धानरण सम्बन्धमा भएको तर्णनय उपर धिि 
र्बुझ्र्े पक्षिे पैंततस हदर्लभत्रस सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा पुर्रावेदर् हदर् सक्र्ेछ 
।  

५६.  सहनभलयत तथा सनववधा प्रदार् गर्न सक्र्े : वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षणमा 
सकारात्मक प्रभाव पार्े कुर्ै उद्योग, व्यवसाय, प्रववधध वा प्रक्रक्रयािाई प्रोत्साहहत गर्न 
कार्ूर् बमोजजम प्रदार् गररएको सहुलियत तथा सुववधाको अततररि 
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गाउाँपालिका/र्गरपालिकािे स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकालित गरर सहुलियत तथा 
सुववधा प्रदार् गर्न सक्र्ेछ । 

 
 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

५७. ढनङ्गा, धगदि, वालनवा, मािोको उत्िर्र्, संकलर्, उपयोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बन्धमा 
: (१) गाउाँपालिका क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका ढुङ्गा, धगहट, वािुवा तथा माटोको उत्िर्र्, 
संकिर्, उपयोग, बबक्रक्र तथा ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको 
मापदण्ड अर्ुरुप हुर्ेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोजजमको मापदण्डको अधीर्मा रही गाउाँपालिकािे आफ्र्ो छुट्टै 
मापदण्ड र कायनववधध बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

-#_ g]kfn ;/sf/sf] k|rlnt sfg'g tyf 9'+u, lu6L tyf afn'jf pTvg, laqmL 

tyf Joj:yfkg ;DaGwL dfkb08 @)&& adf]lhd gbL lsgf/ tyf vfgL >f]t ePsf] 

If]qdf pTvgg lgsf;Lsf nflu cg's'ng k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg lglZrt 

;dol;dfsf] nflu sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ug]{ / ;f]xL adf]lhd pTvgg tyf lgsf;Lsf] 

k|lqmofsf] nflu sfo{ljlw agfO{ sfof{Gjog ul/g]5 .  
५८. िू-उपयोग योजर्ा र िूभम व्यवस्थापर् कायनक्रम सञ्चालर् :  संघीय तथा प्रदेि कार्ूर्को 

अधधर्मा रही गाउाँपालिकािे स्थार्ीय तहको भू-उपयोग योजर्ा र भूलम व्यवस्थापर् 
कायनक्रम सञ्िािर् गर्न सक्र्ेछ ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गर्े : वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बजन्ध राविय 
तथा प्रादेलिक अलभयार्मा गाउाँपालिकािे आवचयक समन्वय तथा सहयोग गर्ेछ। 

६०. सवेक्षण : कायनपालिकािे आफ्र्ो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक ववववधताको 
वस्तुजस्थतत बुझ्र् तथा यक्रकर् गर्न आवधधक रुपमा तोक्रकए बमोजजमको ढााँिामा 
वातावरणीय तथा जैववक ववववधता सवेक्षण गरर्् सक्र्ेछ । 

६१. गनर्ासो व्यवस्थापर् : कायनपालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधता 
सम्बन्धज त गुर्ासो र उजुरीको संकिर् गर्े र त्यसको सम्बोधर्को िाधग एक अधधकारी 
तोक्र् सक्र्ेछ ।  

६२. परामशन भलर् सक्र्े : गाउाँसभा कायनपालिका वा वातावरण िािा (इकाई) िे यस ववधेयक 
को कायानन्वर्यको िाधग सम्बजन्धत ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र परामिन लिर् सक्र्ेछ। 

६३. अधधकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्े : कायनपालिकािे यस ववधेयक  अन्तगनत तोक्रकएका 
जजम्मेवारी तथा अधधकार वातावरण िािा (इकाई) मा प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ । 



 

29 | O{Gb|fjtL ufpFkflnsfsf] वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक, @)&& 

 

६४.  प्रचभलत कार्ूर् बमोम्जम हनर्े : यस ववधेयक मा िेखिए जतत कुरामा यसै ववधेयक  
बमोजजम र अन्यमा प्रिलित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ।;fljsdf sfo{kflnsfsf] lg0f{o 

adf]lhd eP u/]sf] sfo{x? klg o;} P]g adf]lhd ePsf] dflgg]5 .   
६५. तर्यम बर्ाउर् सक्र्े : यस ववधेयक को कायानन्वयर्को िाधग कायनपालिकािे आवचयक 

तर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ र त्यस्तो तर्यम गाउाँ पालिकाको स्थार्ीय राजपत्रमा प्रकािर् 
पश्चात िागू हुर्ेछ । 

६६. मापदण्ड, तर्देभशका र कायनववधध बर्ाउर् सक्र्े : यस ववधेयक  कायानन्वयर्को िाधग 
कायनपालिकािे आवचयक मापदण्ड, तर्देलिका तथा कायनववधध बर्ाउर् सक्र्ेछ । 
cfjZostfg';f/ ufpF;efjf6 o; P]gsf] s'g} c+z ;+zf]lwt jf vf/]hL ug{ ;lsg]5 . 

 


