
थानीय तहमा वातावरण तथा ाकृितक ोत सरं ण स ब धमा यव था गन बनेको ऐन 

गाउँसभाबाट ि वकृत िमितः २०७८/०९/२१ 

माणीकरण िमितः २०७८/०९/२३ 
 

तावना : व छ र व थ वातावरणमा बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक अिधकारको संर ण गन, ाकृितक ोतको समिुचत 
उपयोग एवम् दीगो यव थापन गन, वातावरण र िवकासबीच स तलुनकायम गन¸ कृती वातावरण¸जैिवक िविवधतामा पन 

ितकुल वातावरणीय भाव यिुनकरण गन तथा जलवाय ुप रवतनका चनुौतीको सामना गनको लािग ाकृितक ोत, वातावरण 
र जैिवक िविवधताको सरं ण गन वा छनीयभएकाले, 
नेपालको संिवधानको धारा २२१ बमोिजम अनसूुची ८ र अनुसूची ९ माउ लेिखत वातावरण, ाकृितक ोत र जैिवक िविवधता 
स ब धी थानीय तहको अिधकार काया वयनका लािग कानूनी यव थागन, स दकपरु गाउपँािलकाको गाउ ँ सभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

प र छेद- १ 
ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम स दकपरु गाउँपािलका "वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण ऐन, 
२०७८" रहकेो छ । 
(२) यो ऐन स दकपरु गाउपँािलकाको थानीय राजप मा सूचना कािशत गरकेो िमितदेिख ार भ हनछे। 

२. प रभाषा : िवषय वा सङ्गल ेअक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)"अनुकुलन"भ नाले जलवायू प रवतनको असर र स भा य जोिखमको आकँलन गरी प रवितत जलवायू सहुाउँदो 

अनकुुल हने गरी पा तरण गन तथा थप हानी नो सानी रोकथाम वा यूिनकरणगन काय स झनपुछ। 
(ख) "उ सजन" भ नाले कुनै िनि त े बाट िनि त समय अविधमा वातावरणमा ह रतगृह यासँ वा अ य कुनै यासँ 

वा धवुा ँिन कासन गन काय स झन ुपछ । 
(ग) "कायपािलका"भ नाले स दकपरु गाउपँािलकाको कायपािलकालाई स झन ुपछ । 
(घ) “कोष”भ नाले दफा ३१ बमोिजमको वातावरण संर ण कोष स झन ुपछन। 
(ङ)  “खु ला े ”भ नाले मािनसह  जमघट हन स न,े िविभ न काय म र पव मनाउन स ने, सावजिनक िहत तथा 

िवपद ् यव थापनमा समेत सहयोग पु ने गरी सरुि त ग रएको खु ला थल स झनुपछ ।  
(च) "जलवायू प रवतन"भ नाले लामो समयको अ तरालमा ाकृितक पमा हन ेजलवायूको उतारचढावका अलावा 

य  वा अ य  पमा मानवीय ि याकलापले वायुम डलको बनोटमा हने फेरवदलका कारण पृ वीको 
जलवायूमा मश  :दखेा पन प रवतन स झनु पछ। 

(छ)  "जोिखमपणू फोहर"भ नाले ाकृितक वातावरणमा ास याउने र मानव तथा अ य ाणीको वा यमा हािन 
नो सानी पु  याउने िविभ न पमा िन कािशत व त,ु पदाथ तथा रिेडयो िविकरणलाई स झनु पछ । 

(ज) “जैिवक िविवधता”भ नाले पा रि थितक य णाली (Eco-System) को िविव जाितय िविवधता (Species 
Diversity) बंशानगुत िविवधता (Genetic Diversity)स झनपुछ । 

(झ)  “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम”भ नाले यस ऐन अ तगत बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
स झनपुछ । 

(ञ)“ यूनीकरण”भ नाले मानवीय ि याकलापको कारणबाट हने ह रतगहृ यासँको उ सजननलाई घटाउने वा रो न े
काय स झन ुपछ । 

(ट)  “िन काशन”भ नाले विन, ताप वा फोहरमैला फा न,े थुपान, वा िन काशन गन काय स झन ुपछ । 
(ठ)  "प रषद" भ नाले दफा ४८ बमोिजमको थानीय वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण प रषद स झन ुपछ । 
(ड)  “ दूषण”भ नाले फोहरमैला, रसायन, विन वा िव ुतीय, िव तुीय  -चु वक य तरगंका कारण वातावरणमा य  

वा अ य  पले प रवतन गरी वातावरणमा उ लेखनीय ास याउने, ित पु  याउने वा वातावरणको लाभदायी 
वा उपयोगी योजनमा हािन नो सानी पु  याउने ि याकलाप स झन ुपछ । 



(ढ)  “ ताव”भ नाले िव मान वातावरणीय अव थामा प रवतन याउन स न े िकिसमको थानीय सरकार वा 
थानीय कानून बमोिजम सं चालन ग रने वा अनमुित ा  िवकास काय, भौितक ि याकलाप वा भू-उपयोगको 

प रवतन गन कुनै योजना, आयोजना वा काय म स चालन गन स ब धमा तयार ग रएको ताव स झन ुपछ । 
(ण)  “ तावक”भ नाले तावको वीकृितको लािग िनवेदन िदने र य तो ताव काया वयन गन वीकृित ा  

यि , सरकारी, अध सरकारी वा गैर सरकारी िनकाय वा सं था स झन ुपछ। 
(त)“ ारि भक वातावरणीय परी ण”भ नाले कुन ै तावको काया वयन गदा सो तावले वातावरणमा उ लेखनीय 

ितकुल भाव पान वा नपान स ब धमा यि कन गनकुो साथ ै य तो भावलाई कुनै उपाय ारा िनराकरण वा 
यूनीकरण गनका लािग अवल बन गन उपायको स ब धमा िब ेषणा मक पमा ग रने अ ययन तथा 

मू याङ्कनलाई स झन ुपछ । 
(थ)“पूरक वातावरणीय भाव मू याङ्कन”भ नाले एकपटक वीकृत भईसकेको वातावरणीय भाव मू याङ्कन 

स ब धी तावमा आँिसक पमा भौितक पूवाधार, िनमाणमा िडजाइन वा व प प रमाज नगन, संरचना 
थाना तरण वा फेरबदल गन, वन े  थप गन वा आयोजनाको मता विृ  गनको लािग पेश भएको ताव उपर 

पनुःगन वातावरणीय भाव मू याङ्कन स झनपु दछ । 
(द) “ देश म ालय”भ नाले वन तथा वातावरण स ब धी िबषय हेन देश सरकारको म ालय स झन ुपछ । 
(ध) “फोहरमैला”भ नाले घरेलु फोहरमैला, औ ोिगक फोहरमैला, रासायिनक फोहरमैला, वा य सं थाज य 

फोहरमैला वा हािनकारक फोहरमैला स झन ु पछ र सो श दले त काल योग हन नस न े अब थामा रहेको, 
फािलएको वा सडेगलेको वातावरणमा ास आउने गरी िन काशन ग रएको तरल, ठोस, यास, लेदो, धूवाँ, धूलो, 
िव ुतीय तथा सूचना िविधका लािग योग भएका लगायतका पदाथ वा य तै कारका अ य व तुह  वा 
अनािधकृत पमा सावजिनक थलमा टािँसएको पो र, प लेट तथा कायपािलकाले समय समयमा सूचना 

काशन गरी फोहरमैला भिन तोिकिदएका अ य व तु समेतलाई स झन ुपछ । 
(न) “म ालय”भ नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण म ालय स झन ुपछ । 
(प) “राि य स पदा”भ नाले नेपाल िभ का ाकृितक, सां कृितक, ऐितहािसक, परुाताि वक, वै ािनक, 

आ याि मक, सौ दय परक वा सामािजक ि बाट मानव जाितका लािग मह वपूण मािनने वातावरणसगँ स बि धत 
कुन ैपिन व तु, भौितकसंरचना, थान, वन पती वा जीवज तु स झन ुपदछ । 

(फ)  "वन"भ नाले पूण वा आंिशक पमा ख वा बुट्यानले ढािकएको े  स झनु पछ । 
(ब)  "वन पैदावार"भ नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट याइएका देहायका पैदावार स झन ुपछ : -  
 (१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बो ा, घासँ, लाहा, िपपला िपपली 
 (२) ख, िव वा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भवुा, जरा, गानो, बो ा, गमरजीन, लोहवान, जङ्गली जडीबुटी एवं     
     गरैका  वन पैदावार, जङ्गली मह, वन पित तथा ितनको िविभ न भाग वा सू म अङ्ग, 
(३)च ान, माटो, चुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, िग ी, बालुवा वा अ य खिनजज य पदाथ वा 
 (४)व यज तु, पशपुं ी वा व यज तुको ओखेटोपहार । 
(थ) “वातावरण”भ नाले ाकृितक, सां कृितक र सामािजक णालीह ,आिथक तथा मानवीय ि याकलापह  र 

ियनको अवयवह  तथा ती अवयवह को िबचको अ तरि या तथा अ तर स ब ध स झन ुपछ । 
(भ) "वातावरणीय अ ययन"भ नाले  कुन ै तावको  काया वयन  गदा  यसवाट वातावरणमापन ितकूल  भाव 

 िनराकरण वा यूिनकरण गनको लािग अवल वन ग रनेउपायका स ब धमा ग रने संि  वातावरणीय अ ययन वा 
ारि भक वातावरणीय परी ण स झन ुपछ । 

(म)“वातावरणीय भाव मू याङ्कन”भ नाले कुन ै तावको काया वयन गदा सो तावले वातावरणमा 
उ लेखिनय ितकुल भाव पान वानपान स ब धमा यिकन गनकुो साथ ै य तो भावलाई कुन ै उपाय ारा 
िनराकरण वा यूनीकरण गनका लािग अवल बन ग रने उपायको स ब धमा िव तृत पमा ग रन ेअ ययन तथा 
मू याङ्कन स झन ुपदछ । 

(य) “िवभाग”भ नाले म ालय अ तरगतको वातावरण िवभाग स झन ुपदछ । 



(र) “स पदा”भ नाले स दकपरु गाउँपािलका े  िभ  रहकेा ाकृितक, सां कृितक, ऐितहािसक, परुाताि वक, 
वै ािनक, आ याि मक, सौ दयपरक वा सामािजक ि बाट मह वपूण मािनने कुनै पिन व त,ु भौितक संरचना 
थान, वन पित तथा जीव ज तु स झन ुपछ । 

(ल)  “िसमसार”भ नाले भूिमगत जल ोत वा वषातका कारण पानीको प रणाम रहन ेवा ाकृितक वा मानव िनिमत, 
थायी वा अ थायी जमेका वा वगेका, व छ वा नुिनलो पानी भएको धािपलो जिमन (Swamp) दलदले जिमन 

(Marsh) नदीबाट भािवत जिमन (Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोखरी (Pond) जलभ डार े  
(Water Storage Areas) र  यिह कृितका कृिष जिमन (Agriculture Land) समेतलाई स झन ुपछ । 

(व)  “संर ण”भ नाले वातावरण, जैिवक िविवधतातथास पदाको सरु ा, याहार, स भार, स व न, यव थापन 
तथा सदपुयोग स झन ुपछ । 

(श) "स बि धत िनकाय"भ नाले वातावरणीय अ ययन ितवेदन स ब धमा कारबाहीर िनणय गन दफा ३ को 
उपदफा (२) बमोिजमको िनकाय स झन ुपदछ । 

(ष)“सिं  वातावरणीय अ ययन”भ नाले कुन ै तावको काया वयन गदा यसबाट वातावरणमा पन ितकूल 
भाव िनराकरण वा यूनीकरण गनको लािग अवल बन गन उपायको स ब धमा सिं  पमा गन अ ययन 

स झन ुपदछ । 
(स) “ थानीय तह”भ नाले स दकपरु गाउपँािलकालाइ स झन ुपदछ ।  

प र छेद २ 

वातावरण संर ण 
३. वातावरण संर ण गनुपन : (१) आ नो े ािधकार े  िभ  वातावरण संर ण गन मुख िज मेवारी स दकपरु 

गाउपँािलकाको हनेछ। 
(२) वातावरण सरं ण, व न र वातावरण मै ी समाज िनमाणमा योगदान गन ुनाग रकको कत य हनेछ । 
४. वातावरण सरं ण िवशेष े  िनधारण गन स ने : (१) चिलत भू-उपयोग नीित समेतलाई म यनजर गरी 

स दकपरु गाउपँािलका िभ  वातावरणका ि ले संर ण आव यक रहकेो े  पिहचान गरी य तो े लाई 
कायपािलकाबाट िनणय गरी वातावरण संर ण िवशेष े  िनधारण गन स नेछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी यव थापन वा अ य कुनै भौितक पूवाधार िनमाण गदा िनमाण कायको ारि भक अ ययन 
ि या शु  हन ुअगािड नै संघ र दशेका स बि धत िनकायसगँ सम वय गरी कायपािलकाले कुनै े  िवशेषलाई 

वातावरण संर ण गन उ े यले खु ला वा ह रयाली े को पमा तो न स नेछ । 
(३) कुन ै े  वा थान िवशेषमा अ यिधक वातावरणीय दूषण, भूः खलन, ाकृितक स पदाको अ यािधक दोहन वा 

ाकृितक िवपि  हन गई जन वा य वा वातावरणमा नकारा मक भाव परेको वा पन स भावना देिखएको 
अव थामा कायपािलकाले दशे सरकार र संघीय सरकारसगँ सम वय गरी य तो े  वा थानलाई वातावरणीय 

ि ले संवदेनशील े  तो न स नेछ ।  
(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोिजमको वातावरण संर ण िवशेष े , खु ला वा ह रयाली े  र संवेदनशील े को 

यव थापन तोिकए बमोिजम कायपािलकाबाट हनेछ । 
(५) उपदफा (४) बमोिजम यव थापन गदा कायपािलकाले आव यकता अनसुार संघ र दशेसगँ सम वय गनछ । 
५. स पदाको सरं ण गनुपन : (१)स दकपरु गाउँपािलका े िभ  रहेका स पदाको संर ण गन ु स दकपरु 

गाउपँािलका, नाग रक र स बि धत िनकायको कत य हनछे । 
(२) स पदाको संर णका लािग कायपािलकाले सरकारी तथा समुदायसँग सम वय तथा साझेदारी गन स नेछ । 
६. वातावरणीय अ ययनगनुपन : (१) चिलत कानून तथा मापद डबमोिजम तावकले तावको वातावरणीय 

अ ययन गन ुपनछ । 
(२) तावकले थानीय तहको अिधकार े  िभ  पन िवषयसगँ स बि धत िवकास िनमाण स ब धी काय वा 

आयोजना स ब धी तावको संि  वातावरणीय अ ययन ितवेदन वा ारि भक वातावरणीय ितवेदन 
वीकृितको लािग कायपािलका सम  पेश गनपुनछ । 



(३) तावकले उपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन ितवेदन पेश गदा य तो ताव काया वयन गन 
ममा वातावरणमा पनस ने ितकूल भाव र यसको यूिनकरणको लािग अपनाउन सिकन े िविभ न 

िवक पह को िव तृत िव लेषण गरी य ता िवक प म ये ताव काया वयन गन उपयु  हने िवक प र सो 
िवक प काया वयन गन सिकन ेआधार र कारण सिहत िसफा रस गनपुनछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको संि  वातावरणीय ितवेदन वा ारि भक वातावरणीय परी ण वीकृित स ब धी 
ि या तोिकए बमोिजम हनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोिजम ा  वातावरणीय अ ययन ितवेदन जाचँबुझ गदा य तो ताव काया वयनबाट 
वातावरणमा ितकूल भाव पान नदेिखएमा कायपािलकाले आव यकता अनसुार तावकले पालना गनपुन शत 
तोिक य तो वातावरणीय अ ययन ितवेदन वीकृत गनछ । 

(६) कायपािलकाले उपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन ितवेदन जाचँबुझ गदा य तो तावको थप 
वातावरणीय अ ययन गनपन देिखएमा वातावरणीय मू याङ्कन गन गराउन आदशे िदन स नेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोिजम िदइएको आदशे बमोिजम तावकले थप अ ययन ग र सोको ितवेदन दशे कानूनले 
तोकेको िनकाय सम  पेश गन ुपनछ । 

(८) यस ऐन वमोिजम कुनै तावको वातावरणीय अ ययन ितवेदन तयार गनुपूव स वि धत िनकायबाट कायसूची 
वीकृत गनपुनछ । 

(९) वातावरणीय अ ययन ितवेदन स ब धी अ य यव था चिलत कानून बमोिजम हनेछ । 
(१०) यस दफामा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन तावक गाउँपािलका आफैँ संल न भएको अब थामा य तो 

वातावरणीय अ ययन ितवेदन दशे कानून बमोिजम वीकृत हनेछ । 
७.  मापद ड र गणु तर कायम गनुपन :(१) तावकले यस ऐन बमोिजम वातावरणीय अ ययन ितवेदन तयार 

गदा नेपाल सरकारले िनधारण गरेको मापद ड एवं गणु तर कायम हनेगरी तोिकए बमोिजमको ढाचँामा तयार 
गनपुनछ । 

८.  वातावरणीय यव थापन योजना तयार गनुपन :(१) तावकले ताव काया वयन गन ु अगािड तोिकए 
बमोिजम वातावरणीय यव थापन योजना तयार गनपुनछ । 

(२) तावकले उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय यव थापन योजना तयार गदा वातावरणीय ितकूल भाव 
यूिनकरणका उपायह  म ये कुन कुन उपायह  आयोजना िनमाणको ममा र कुन कुन उपायह  आयोजना 

स प न भएपिछ वा आयोजना काया वयनको ममा अवल बन गन हो सो को समते उ लेख गनपुनछ । 
(३) तावकले उपदफा (१) बमोिजम तयार गरेको वातावरणीय यव थापन योजना काया वयनका लािग प  

काययोजना वनाई सो बमोिजम काया वयन गनुपनछ र सो को गित िववरण आयोजना काया वयन शु  भएपिछ 
यके छ मिहनामा कायपािलका सम  पेश गनपुनछ। 

९.   ताव वीकृत नगराई काया वयन गन नहने :यो ऐन ार भ भएपिछ कसैले पिन कायपािलकाले तोकेबमोिजम 
ताव वीकृत नगराई काया वयन गन गराउन ुहदँनै । 

१०.  ताव स ब धी अ य यव था :(१)वातावरणीय भाव मू यांकन हने तावह  स ब धी कायिविध चिलत   
संघीय तथा ादेिशक कानून बमोिजम हनेछ । 

(२)संघीय तथा ादेिशक कानून बमोिजम वातावरणीय परी ण वा वातावरणीय भाव मू याङ्कन स ब धमा 
स बि धत संघीय तथा ादेिशक िनकायसँग सम वय गन िज मेवारी स दकपरु गाउपँािलकाको [वातावरण शाखा] 
को हनछे । 

११.रोक लगाउन स ने :(१)कसैले पिन यस ऐन र चिलत कानूनले तोके वमोिजमको िनकायवाट वीकृित निलई वा 
वीकृित भए भ दा िवपरीत हने गरी काया वयन गरेमा कायपािलकाले य तो ताव काया वयनमा रोक लगाउन 

वा रोक लगाउनको लािग देश सरकार तथा संघीय म ालय वा वीकृत गन िनकायमा िसफा रष गन स नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुन ै ताव काया वयन गन रोक लगाइएकोमा यसरी रोक लगाइएको कारणबाट ित पु न 

गएमा तावकले सो बापत कुनै िकिसमको ितपुितको लािग दाबी गन पाउने छैन । 



१२.  अनुकूलन योजना बनाउन स ने : (१) जलवायु प रवतनको ितकूल असर यूिनकरण र स भािवत 
जोिखमबाट ब नका लािग कायपािलकाले अनकूुलन योजना बनाई काया वयन गन स नेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोिजमको अनकुुलन योजना बनाउदँा जलवायू प रवतनको असरवाट वढी जोिखममा पन मिहला, 
अपाङ्गता भएका यि , बालबािलका, जे  नाग रक र आिथक पमा िवप न समुदायलाई िवशेष ाथिमकता 
िदनुपनछ । 

(३) कायपािलकाले िवकास आयोजना तजुमा गदा जलवायू प रवतनको ितकूल असर तथा जोिखमको यव थापन 
गन योजनको लािग नेपाल सरकारले िनधारण गरेको मापद ड बमोिजम ाथिमक करण गनुपनछ। 

१३.ह रतगृह याँस उ सजन यूिनकरण कायह  गन स ने :  (१) स दकपरु गाउपँािलकाले ह रतगहृ यासँ 
उ सजन यूिनकरण गन आव यक काय म स चालन गन स नछे । 

(२) यूिनकरण स ब धी अ य यव था चिलत कानून बमोिजम हनछे। 
१४. दूषण रोकथाम तथा िनय ण गन : (१) कसैले पिन चिलत मापद ड िवपरीत वा जनजीवन, जन-

वा थर वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पान गरी दूषण सजृना गन वा गराउन हदैँन ।  
(२) तोिकएको मापद ड िवपरीत कुन ैयाि क साधन, औ ोिगक ित ान, होटल रे रे टवा अ य ठाउँवा मालसामान 

वा व तुवाट विन, ताप, रिेडयोधम  िविकरण, तरङ्ग वाफोहरमैलावा दिुषत पानी िन काशन गन गराउन हदँनै । 
(३)उपदफा(१)िवपरीत कसैले कुनै काय गरी वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पारकेो देिखएमा स दकपरु 

गाउपँािलकाले तत् स ब धमा आव यक शतह  तो न वा य तो काय गन नपाउने गरी रोक लगाउन स नेछ । 
(४)कुन ैिकिसमको पदाथ, इ धन, औजार वा सयं को योगबाट वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव परेको वा 

पन दिेखएमा दशे र संघीय सरकारलाई सो को जानकारी गराई स दकपरु गाउपँािलकाले थानीय राजप मा 
सूचना काशन गरी य तो पदाथ, इ धन, औजार वा संय को योग, उ पादन, िवि  िवतरण, भ डारनमा 
ब दजे लगाउन स नछे रआव यक कारवाहीका लािग िसफा रष गनछ । 

(५) दूषणको रोकथाम तथा िनय ण स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ ।     
१५. योगशाला थापना गन स ने :(१)वातावरण संर ण तथा दूषण िनय ण स ब धी कायमा सहयोग 

पु  याउन स दकपरु गाउपँािलकाले संघीय सरकार र दशे सरकारसगँ सम वय गरी आव यकता अनसुार िविभ न 
योगशालाह  थापना गन वा संघ र दशेल े थापना गरेका वा नेपाल सरकारले मा यता िदएको कुनै 
योगशालालाई सो कामको लािग तो न स नछे । 

(२)उपदफा (१) बमोिजम थापना ग रएका वा तोिकएका योगशालाको अ य काम, कत य र अिधकार तोिकए 
बमोिजम हनेछ । 

१६. नमुना संकलन गन िदनुपन : कुनै पिन उ ोग, कारखाना, य , सवारी साधन आिदबाट सजृना वा िन काशन 
हने वा हन स न े दूषण, विन, ताप तथा फोहरमैलाको अ ययन, परी ण वा िव ेषण गनका लािग स बि धत 
यि  वासं थाले स दकपरुगाउपँािलकाबाट अिधकार ा  यि  वा सं थालाई आव यकता अनसुार य ता व तु 

वा पदाथको नमूना संकलन गन िदन ुपनछ । 
१७.   वातावरण िनरी कको िनयुि  गन स ने :स दकपरु गाउपँािलका िभ  दषूण कम गन, हटाउन ेवा िनय ण 

गन तथा वीकृत वातावरणीय ितवेदन अनसुार गनपुन कामह  भावकारी पले गन गराउन, वातावरण सरं ण 
स वि ध चिलत मापद डको पालना भए नभएको स ब धमा अनगुमन तथा िनरी ण गन कायपािलकाले नपेाल 
सरकारबाट मा यता ा  शैि क सं थाबाट वातावरण वा सोसगँ स बि धत िवषयमा कि तमा नातक हािसल 
गरेको यि लाई चिलत कानून बमोिजम िनधा रत मापद ड र ि या परुा गरी वातावरण िनरी क िनयु  गन 
स नछे । 

१८. वातावरण िनरी कको काम, कत य र अिधकार:(१)वातावरण िनरी कको काम, कत य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम हनेछः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम तथा चिलत संघीय र दशे कानून  तथा मापद ड बमोिजम दूषण 
कम गन, हटाउन ेवा िनय ण गन काय भए नभएको िनरी ण गन, 



(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम तथा चिलत कानून र मापद ड  िवपरीत कुनै ठाउँबाट दूषण 
िन काशन स ब धी नकरा मक काय गर ेनगरेको स ब धमा िनरी ण गन, 

(ग)  वीकृत वातावरणीय अ ययन ितवेदनमा तोिकएका सत बमोिजम काम भए नभएको स ब धमा थलगत 
जाचँबुझ तथा िनरी ण गन, 

(घ)   ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम ग रएको जाचँबुझ तथा  िनरी ण ितवेदन तोिकएको अिधकारी सम  पेश गन, 
(ङ)   तोिकए बमोिजमका अ य काय गन, 
(२)उपदफा (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम िनरी ण गन िसलिसलामा वातावरण िनरी कले स बि धत 

यि , सं था वा तावकलाई पूव सूचना िदई कुनै घर, ज गा, भवन, कारखाना, उ ोग, सवारी साधन, 
औ ोिगक संय , औजार, मेिशनरी, जीव, व तु, अिभलेख, कागजात वा अ य मालसामान वा व तुह को 
िनरी ण, परी ण वा जाचँबझु गन स नछे । 

(३)उपदफा (२) बमोिजम िनरी णको िसलिसलामा वातावरण िनरी कले माग गरेको िववरण वा जानकारी उपल ध 
गराई आव यक सहयोग गन ुस बि धत यि , सं था वा तावकको कत य हनछे ।  

(४) वातावरण िनरी कको अ य काम, कत य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनछे । 
 

प र छेद-३ 

फोहरमलैा यव थापन स ब धी यव था 
१९. फोहरमैलाको ब धगन दािय व :(१)फोहरमैलाको यव थापन गन थाना तरण के  ( ा सफर टेशन), 

या डिफल साइट, शोधन ला ट, बायो यास ला ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अि तम िबसजन तथा 
शोधनका लािग आव यक पन पूवाधार तथा संरचनाको िनमाण तथा स चालन गन िज मेवारी कायपािलकाको 

हनेछ । 
(२) फोहरमैला संकलन के , थाना तरण के  वा शोधन थलमा फािलएको वा रािखएको फोहरमैला वा 

सरसफाईको िसलिसलामा ज मा भएको फोहरमैला ब ध गन वा कुनै पिन िकिसमबाट योग गन िज मेवारी 
कायपािलकाको हनेछ । 

(३) यस दफाको योजनको लािग फोहरमैला संकलन के , थाना तरण के  वा शोधन थलमा फािलएको वा 
रािखएको फोहरमैला वा सरसफाईको िसलिसलामा ज मा भएको कुनै पिन पदाथ फोहरमैला मािननछे । 

२०. फोहरमैला यव थापन गन दािय व:(१)गाउपँािलकािभ को फोहरमैला यव थापन गन गराउन े दािय व 
कायपािलकाको हनेछ । 

(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन हािनकारक फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला, 
रासायिनक फोहरमैला वा औ ोिगक फोहरमैला शोधन र यव थापन गन दािय व िनधा रत मापद डको 
अधीनमा रही य तो फोहरमैला उ पादन गन यि  वा िनकायको हनेछ । 

(३) कुन ैउ ोग वा वा य सं थाले हािनकारक फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला रासायिनक फोहरमैला 
तथा औ ोिगक फोहरमैला शोधन गरी बाकँ  रहेको फोहरमैला तथा अ य फोहरमैलाको यव थापन गरीिदन 
कायपािलकालाई अनरुोध गरेमा वा कायपािलकाले िनधारण गरकेो फोहरमैला यव थापन थल योग गन माग 
गरेमा कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम सेवा शु क िलई फोहरमैलाको यव थापन ग रिदन वा फोहरमैला 
यव थापन थल योग गन िदन स नेछ । 

(४)स दकपरु गाउँकायपािलकाले सामुदाियक सरसफाई स ब धी िनदिशका बनाई लागू गनछ । 
(५) फोहरमैला यव थापनले मानव वा यमा पारेको वा पान भावको जाचँ प र ण र अनुस धान गन अिधकार 

स बि धत जन वा य अिधकारीसँग हनछे । 
(६) जाचँ प र णमा कुनै िनकायमा फोहरमैला यव थापन भावकारी हन नसक  मानव वा यमा ितकूल भाव 

पारकेो भेिटएमा कायपािलकाले उ  िनकायलाई समयमै सचेत गराई चिलत कानून बमोिजम आव यक कारवाही 
गनछ ।   



२१.  फोहरमैला उ पादन कम गन :(१)स दकपरु गाउँपािलका िभ  कुन ै यि , सं था वा िनकायले कुनै काम 
कारोबार गन उ पादन हन ेफोहरमैला यथाश य कम गन ुपनछ । 

(२) “आ नो े ” िभ  िवसजन हन स ने फोहरमैलाको िवसजन वा पनु: योगको यव था िमलाई बाकँ  फोहरमैला 
मा  िन काशन गरी फोहरमैलाको प रणामलाई घटाउन ु येक यि , सं था वा िनकायको कत य हनेछ । 

पि करण: “आ नो े ” भ नाले स दकपरु गाउपँािलका िभ को िनजी घर क पाउ ड, औ ोिगक े को प रसर, 
अ पताल वा वा य सं थाको प रसर, औ ोिगक ित ानको प रसर लगायत फोहरमैला उ पादन गन यि , 
सं था वा िनकायको प रसरलाई स झन ुपछ।   

२२.फोहरमैला पृथक करण :(१)स दकपरु गाउकँायपािलकाले फोहरमैलालाई तोिकए बमोिजम जैिवक, अजैिवक र 
अ य कारमा िवभाजन गरी सो फोहरमैलालाई ोतमै छुट्याउने गरी तो नेछ । 

      (२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकिदए बमोिजम फोहरमैला ोतमै छुट्याई संकलन के स म पु  याउने दािय व 
य तो फोहरमलैा उ पादन गन यि , सं था वा िनकायको हनेछ र यसको लािग कायपािलकाले आव यक 
िविध, मालसामान, उपकरण, क टेनर आिद उपल ध गराउन स नेछ । 

२३.फोहरमैलाको िन काशन :(१)फोहरमैला िन काशनको समय, थान र त रका स दकपरु गाउपँािलकाले िनधारण 
गरे बमोिजम हनछे । 

(२)हािनकारक फोहरमैला वा रासायिनक फोहरमैला उ पादन गन यि , सं था वा िनकायले य तो फोहरमैला 
तोिकए बमोिजम यव थापन गन ुपनछ । 

(३)हािनकारक फोहरमैला वा रासायिनक फोहरमैला संकलन के  वा थाना तरण के मा िन काशन गन पाइन ेछैन । 
२४.  फोहरमैला यव थापन के  :(१)स दकपरु गाउँकायपािलकाले फोहरमैलालाई यवि थत पमा संकलन गन 

यक टोल वा व तीमा संकलन के  तोक  आव यक क टेनरको यव था गन स नेछ । 
(२)उपदफा (१) बमोिजम संकलन के  तो दा यथाश य टोल वा व तीका सबैलाई पायक पन गरी वातावरणीय 

पले उपयु  थान तो न ुपनछ । 
(३)उपदफा (१) बमोिजमको संकलन के मा फोहरमैला िन काशन र संकलन गन समय र त रका स दकपरु 

गाउकँायपािलकाले िनधारण गर ेबमोिजम हनेछ । 
२५.जोिखमपणू फोहरको यव थापन :(१)कुनै जोिखमपूण फोहरको संकलन, भ डारण, शोधन, िव  िवतरण, 

िवसजन वा ओसार पसार गदा उ पादक वा स चालकले जन वा य र वातावरणमा ितकूल असर नपन गरी 
उिचत यव थापन गन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जोिखमपूण फोहरको यव थापन गदा उ पादक वा सं चालकले आ नै खचमा यव थापन 
गन ुपनछ । 

(३) जोिखमपूण फोहर यव थापन स व धी अ य ि या तोिकए वमोिजम हनेछ। 
२६. फोहरमैलाको यूिनकरण, पुन: योग तथा पुन: च य योग :(१)कायपािलकाले फोहरमैला यूिनकरण, पनु: 

योग तथा पनु: च य योगलाई ो साहन गन आव यक काय गनछ र यसको भावकारी काया वयनका लािग 
आव यक िनदिशका बनाई लागू गन स नेछ । 

(२) उ ोगह ले उ पादन यािकङ्ग गन योग गरकेो व तलुाई पनु: योग गरी फोहरमैलाको प रणामलाई घटाउन े
काममा ो साहन गन स बि धत उ ोगसँग स दकपरु गाउँकायपािलकाले सम वय गन स नेछ ।   

२७. अनुमित स ब धी यव था :(१)यस ऐन बमोिजम कायपािलकाको अनमुित निलई कसैले पिन फोहरमैला 
यव थापन स ब धी काम गन वा गराउन स नछैेन । 

(२)फोहरमैला यव थापन गन चािहने वदशेी वा िवदशेी क पनी, सं था वा िनकायले देहायको िववरण खुलाई 
अनमुितको लािग कायपािलकामा िनवेदन िदन ुपनछ:- 

(क) फोहरमैला यव थापन स ब धी योजना, 
(ख) फोहरमैला यव थापन स ब धी आव यक जनशि  तथा िविधको िववरण, 
(ग) तोिकए बमोिजमको अ य िववरण । 
(३)उपदफा (२) बमोिजम पन आएको िनवेदन उपर कायपािलकाले आव यक जाचँबझु गरी अनुमितप  िदन स नेछ । 



(४) फोहरमलैाको यव थापन, पनु: चि य योग, शोधन र िवसजनमा आव यक पन िविध वदशेमा उपल ध हन 
नस ने देिखएमा य तो िविध उपल ध गराउन स न े कुनै िवदशेी क पनी, सं था वा िनकायलाई स झौतामा 
उ लेिखत अविधिभ  य तो िविध ह ता तरण गन शतमा नेपाल सरकारको वीकृित िलई कायपािलकाले 
उपदफा (३) बमोिजम अनमुितप  िदन स नछे । 

(५) अनमुितप  स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 
२८. फोहरमैला यव थापनमा िनजी तथा सामुदाियक े को सलं नता :(१)स दकपरु गाउकँायपािलकाल े

आव यकता अनुसार यस ऐन बमोिजम अनमुित ा  िनजी े का क पनी वा सामदुाियक े बाट तोिकए 
बमोिजम ित पधा गराई आ नो े को फोहरमैला यव थापन गराउन स नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोिजम फोहरमैला यव थापन गदा िनजी े का क पनीको हकमा दहेायका सबै वा कुन ै र 
सामुदाियक एवं गैरसरकारी संघ, सं थाको हकमा दहेायको कुनै काम गराउन सिकनेछ:- 

(क) फोहरमैलाको यूिनकरणका लािग जनचेतना अिभवृि , 
(ख) फोहरमैला संकलन, 
(ग) फोहरमैला ढुवानी, 
(घ) फोहरमैलाको योग, पनु: योग, पनु: चि य योग वा शोधन, 
(ङ) फोहरमैला िवसजन,  
(च) ब द प ात् यव थापन ।     
२९. ित पधा गराई फोहरमैला यव थापनको िज मा िदने :(१) कायपािलकाले यस ऐन बमोिजम िनजी े  वा 

सामुदाियक सं थाबाट फोहरमैला यव थापन गराउँदा बोलप  आ ान गरी ित पधा गराई यव थापकको 
छनौट गरी यव थापन गन िज मा िदन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला यव थापकको छनौट गदा दहेायका आधारमा गनु पनछ:- 
(क) स दकपरु गाउकँापािलकालाई बुझाउन कबोल गरकेो रकम, 
(ख) फोहरमैलाबाट ऊजा शि  उ पादन गन वा ाङ्गा रक मल उ पादन गन मता, पूजँी, िविध र जनशि को 

मता, 
(ग) आिथक तथा ािविधक मता, 
(घ) फोहरमैला यव थापन अपनाउन ताव गरीएको िविधको िदगोपन तथा वातावरणीय भाव यूिनकरण,  
(ङ) यव थापन करार गन ताव ग रएको यव थापन शु क,  
(च) फोहरमैलाको योग, शोधन वा पुन: योग गन स ब धमा भए स दकपरु गाउकँापािलकालाई बुझाउन म जुर 

ग रएको रोय टी । 
(३) बोलप  स ब धी अ य यव था चिलत कानून बमोिजम हनेछ । 
(४) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला यव थापनको िज मा पाएको क पनी, सं था वा िनकायले स दकपुर 

गाउकँापािलकासगँ गरकेो स झौताको अधीनमा रही शु क उठाउन स नेछ । 
(५) फोहरमैला यव थापनमा गैरसरकारी े को संल नता स ब धी अ य कुराह  तोिकए बमोिजम हनेछ । 
३०.फोहरमैला यव थापन थल िनमाण तथा स चालन गन वीकृित िदन सिकन े :(१) िनजी े बाट फोहरमैला 

यव थापनका लािग फोहरमैला यव थापन थल, शोधन थल वा अ य संय  िनमाण गरी स चालन गन 
वीकृित माग गरमेा वातावरण तथा अ य चिलत कानूनको अधीनमा रही य तो संय  िनमाण तथा 

स चालनका लािग स दकपरु गाउकँायपािलकाल े वीकृित िदन स नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनजी े बाट फोहरमैला यव थापन संय को िनमाण तथा स चालन गदा तोिकएको 

वातावरणीय मापद डको पालना भए वा नभएको अनगुमन कायपािलकाले गनछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम अनुगमन गदा वीकृत मापद डको पालना गरेको नपाइएमा य तो मापद ड पालनाको 

लािग आव यक यव था गन समयाविध तोिकिदन स नेछ र सो समयाविधमा पिन मापद डको पालनाको लािग 
आव यक यव था नगरमेा य तो यि  वा क पनीको वीकृित स दकपरु गाउकँायपािलकाले तोिकए बमोिजम 
र  गन स नछे । 



३१. सावजिनक िनजी साझेदारीमा फोहरमैला यव थापन गन सिकने :(१) स दकपरु गाउकँायपािलकाले 
चिलत कानूनको अधीनमा रही िनजी े , सामुदाियक एवं गैरसरकारी संघ, सं थासगँको साझेदारीमा फोहरमैला 
यव थापन काय गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन सामुदाियक एवं गैरसरकारी सघं, सं थासगँको साझेदारीमा 
फोहरमैला यूिनकरणको लािग जनचेतना अिभवृि , फोहरमैला संकलन, ढुवानी, फोहरमैला यव थापन थलको 
ब द प ात् यव था, उ ान िनमाण र सौ दयकरण ज ता काय मा  गन वा गराउन सिकनछे । 

३२. सेवा शु क उठाउन स ने :(१) स दकपरु गाउकँायपािलकाल े फोहरमैला यव थापन गरे बापत स बि धत 
यि , सं था वा िनकायबाट सवेा शु क लगाई उठाउन स नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शु कको िनधारण फोहरमैलाको प रमाण, तौल तथा कृित र तोिकए बमोिजमका अ य 
कुराह को आधारमा कायपािलकाले गनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको शु क कायपािलका आफले वा िनजले तोकेको सं था वा िनकाय माफत् समेत उठाउन 
स नछे । 

(४) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा २६ बमोिजम फोहरमैला यव थापन गन िज मेवारी 
पाएको यि , सं था वा िनकायले स दकप ु रगाउकँापािलकासगँ भएको सहमितको आधारमा फोहोरमैला 
यव थापन गरे बापत स बि धत यि , सं था वा िनकायबाट सेवा शु क उठाउन स नछे । 

तर तोिकए बमोिजमका िवप न वगलाई सेवा शु कमा तोिकए बमोिजम छूट िदइनेछ । 
(५) यस दफा बमोिजम शु कबाट ा  आ दानी तथा फोहरमैला यव थापन िनजी े लाई संल न गराउदँा ा  हने 

आ दानी स दकपरु गाउकँायपािलकाले एउटा छु ै शीषकमा राखी तोिकएको मापद डको अधीनमा रही 
फोहरमैलाको यव थापन, वातावरणीय संर ण तथा फोहरमैला यव थापन भािवत े को िवकासमा खच गन ु
पनछ ।    

प र छेद-४ 
जैिवक िविवधता सरं ण 

३३.जैिवक िविवधताको संर ण गनुपन :(१) आ नो े िभ को जैिवक िववधताको संर ण गन िज मेवारी 
स दकपरु गाउपँािलकाको हनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोिजम जैिवक िविवधताको सरं ण स ब धी काय म गदा संघीय तथा दशेको कानून तथा 
मापद ड ितकूल नहने गरी दहेाय बमोिजम गन ुपनछ,- 

(क) कृिषज य जैिवक िविवधता संर ण,-   
(१) िवकासका काय मह  संचालन गदा कृिष जैिवक िविविधताको संर णलाई िवशेष मह विदन,े 
(२) जैिवक िविवधता, वातावरण र मानव वा यमा नकारा मक भाव पान स ने जोिखम भएका 

िज.एम.ओ.(Genetically Modified Organism)तथा यसका उ पादनलाई आव यकता अनुसार िनय ण वा 
िनषेधगन, 

(३) कृिष पयावरणीय सेवाह को िदगो प रचालनको लािग पराग सेचक तथा अ य पयावरणीय सेवा दान गन जीवह  
स ब धी अ ययन, अनसु धान, अनगुमन गरी संर णका काय मह  स चालन गन, 

(४)  पर परागत, ान सीप तथा अ यासको संर ण र व न गन।   
(ख) िसमसार संर ण,- 
(१) थानीय जनसमुदायको सहभािगतामा उनीह को िहतका लािग आ नो े  अ तगतका िसमसारको पिहचान गद 

सो को संर ण र यव थापन गन; 
(२) थानीय जनसहभािगतामा आधा रत िसमसार यव थापनको मा यम ारा िसमसारको ोतह मािथ सम याियक 

अवसर िदलाउँद ैबुि म ापूण योगको अवधारणालाई साथक तु याउने; 
(३) थानीय यि , समुदाय एव ं िनकायलाई संल न गराउँदै िसमसारको संर ण र यव थापन काय भावकारी 

बनाउने;  



(४) वतमान र भावी पु ताको फाइदाका लािग ाकृितक ोत संर ण गन थानीय वािस दाको िहत हने खालको 
सामािजक र आिथक िवकासका काय म संचालन गन,  

(५) िसमसारमा आि त सङ्कटाप न जीवज तु, जलचर, सापेि क जङ्गली जनावर तथा अ य जल आि त 
आनवुंिशक ोतको सरं ण गन, 

(६) वातावरणीय असर यून हन े गरी िसमसार े मा वातावरण अनुकूल पयटनको िवकास गद ा  लाभलाई 
यथास भव िसमसारको यव थापन र थानीय जनसमुदायको िहतमा प रचालन गन, 

(७) िसमसार संर ण र यव थापनका लािग तयार ग रने काययोजनाह मा थानीय जनसहभािगता सुिनि त गन, 
(८) िसमसार े मा आि त थानीयवासीको अनभुव, अ यास, सीप र ानको संर ण गद सोही आधारमा 

िसमसारको संर ण र यव थापन गन य िदन,े 
(९) िसमसार यव थापना दखेा पन सम याह को पिहचान गरी थानीय तरमै समाधानको उपायह को खोजी गन 

जनसहमितका आधारमा यव थापन काययोजना बनाई लागू गन गराउने,  
(१०)िसमसार यव थापन योजना तजमुा गन र यव थापन सिमितमा थानीय जनसमदुायका साथै संघ सं थाको 

ितिनिध व गराउन आव यक कानुनी एवं शासिनक यव था गन, 
(११)िसमसारमा आि त थानीय जनसमदुायलाई िसमसारबाट ा  हने लाभको यायोिचत बाडँफाडँका लािग 

आव यक यव था गन,  
 (३)   जैिवक िविवधता संर णतथा यव थापनस ब धी अ य यव था चिलत कानून र मापद ड बमोिजम हनछे। 
३४.जैिवक िविवधताको अिभलेखीकरण गनुपन :(१) स दकपुर गाउपँािलकाले आ नो े ािधकार िभ  अवि थत 

जैिवक िविवधताको व तुि थित र िववरणको अिभलखेीकरण यवि थत र वै ािनक ढङ्गले रा न ुपनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभलेखीकरण जैिवक िविवधता स ब धी िनदिशका बनाई राि य मापद ड अनु प 

अ ाविधक रा ने िज मेवारी स दकपरु गाउकँापािलकाको हनेछ । 
(३) जैिवक िविवधताको अिभलेखीकरण स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ।     
३५. थानीय समुदायको पर परागत ान, सीप, अ यास, आिदको सरं ण गनुपन :(१) जैिवक िविवधताको 

स ब धमा थानीय समुदाय िभ का यि  वा समूहमा रहकेो ान, सीप, अ यास आिदको पिहचान, 
अिभलेखीकरण, तथा संर ण गन िज मेवारी कायपािलकाको हनछे । 

(२) स दकपरु गाउकँायपािलकाले उपदफा (१) बमोिजमको अिभलेखीकरण वै ािनक र यवि थत ढङ्गले तोिकएको 
ढाचँा र ा पमा रा नेछ ।  

३६.खिनज पदाथ सरं ण स ब धी यव था : (१) स दकपरु गाउकँायपािलकाले आ नो े िभ  रहकेा खिनज 
पदाथको अव था बु न सभ तथा खोज गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सभ तथा खोजबाट ा  सूचना तथा त याङ्कको आधारमा चिलत नेपालको कानून 
ितकूल नहन ेगरी स दकपरु गाउँकायपािलकाले खिनज पदाथको संर ण तथा व नमा काय मह  स चालन 

गन स नेछ ।   
३७.  जलाधार सरं ण गनुपन :(१)स दकपरु गाउँपािलकाका े िभ  रहकेा जलाधारको संर ण गन ुगाउँपािलका, 

नाग रक र स ब धीत िनकायको कत य हनछे । 
(२) स दकपरु गाउँकायपािलकाले संघीय र दशेको कानून र मापद डको अधीनमा रही कायिविध वनाई गाउपँािलका 

िभ को जलाधार संर ण तथा यव थापन गनछ । 
(३) आ नो े मा रहेको खानेपानीको मुहानको पिहचान, अिभलेखीकरण, संर ण तथा यव थापन गन िज मेवारी 

कायपािलकको हनेछ । 
प र छेद- ५ 

वन तथा ह रत े को सरं ण तथा यव थापन 
३८.वन, वन पैदावार, व यज तु तथा ह रत े को संर ण र व न गनुपन : (१) आ नो े ािधकार िभ को 

वन, वन पैदावार, व यज तु तथा ह रत े को संर ण र व न गन मुख िज मेवारी स दकपरु गाउपँािलकाको 
हनेछ । 



(२) वन, वन पैदावार, व यज तु तथा ह रत े को संर ण र व नमा सहयोग गन ुनाग रकको कत य हनेछ । 
(३)वन तथा वन पैदावारसरं ण र व न गन स ब धमा स दकपरु गाउपँािलकाले संघीय र देश कानूनको ितकूल 

नहन ेगरी दहेाय बमोिजम गनुपनछ । 
(क) संघ तथा दशेसगँ सम वय गरी थानीय समदुायको सहभािगतमा आ नो िसमािभ का समुदायमा आधा रत वन, 

िनजी वन, कृिष वन तथा वनमा आधा रत उ ोगह  संचालन तथा यव थापन गन, 
(ख)सामुदाियक वन उपभो ा समूह लगायत समदुायमा आधा रत वन यव थापन गन समूहको ािविधक, 

यव थापक य, सं थागत मता िवकासमा ाथिमकता िदने,  
(घ)   वनसगँ स बि धत ािविधक सवेालाई भावकारी बनाउनकुा अित र  मता िवकासको लािग उ रेणा मक 

अवसरह  िसजना गन,  
(ङ) थानीय समुदायमा रहेको वनज य, जिडबटुी तथा वन पित उपयोग स ब धी पर परागत ान, सीप र िचिक सा 

प ितलाई आधिुनक िव ानसगँ सयंोजन गद उ नत कारको ान, सीप र उ पादनका लािग उपयु  वातावरण 
िनमाण गन,  

(च)व यज तु र वन पितको संर ण तथा व न गन सघं, दशेसगँको सम वयमा थानीय तरका ाणी उ ान तथा 
वन पित उ ानह  थापना र संचालन गन, 

(छ) वन पैदावार संकलनमा िदगोपना र भावका रताका लािग आधुिनक िविधह को योगलाई ो साहन गन,  
(ज) िदगो वन यव थापनको मापद डअनु पसबै वन यव थापनमा सामािजक, आिथक र वातावरणीय ि ल े

दीगोपना सुिनि त गन,  
(झ)संघ तथा दशेको सम वयमासंरि त े , िसमसार े  तथा वन यव थापन प ितह बाट पयटन 

व नगनयोगदान पु  याउने, 
(ञ)वन, वन पित, व यज तु तथा जैिवक िविवधतार जलाधार े को संर ण, पनु: थापना र िदगो उपयोग 

गनआव यक योजना र काय म संचालन गन, 
(ट)   स दकपरुगाउँपािलका े िभ का जलचरको संर ण गन, 
(ठ)   संघ तथा देशसगँ सम वय र सहकाय गरी ग रवीको रखेामुिन रहकेा जनताको ग रवी यूिनकरण गन वनको 

संर ण र िवकास हने गरी आय आजन तथा पयटनका काय मह  संचालन गन, 
(ड)   सामुदाियक वन उपभो ा सिमितले वन पैदावार िव  तथा उपयोग गन बनाएको वािषक काययोजना 

स दकपरुगाउँपािलकावाट वीकृत गरी काया वयन गराउन े 
(ढ)  स दकपरुगाउँपािलका े िभ को सावजिनक तथा ऐलानी ज गामा रहकेो काठ दाउरा, जराजुरी, दह र बह र 

आिदको िब  गन, 
(ण) सामदुाियक भू-संर ण र सो मा आधा रत आय आजन काय मह  संचालन गन, 
(त) संघ तथा दशेको मापद डको अधीनमा रही स दकपरुगाउँपािलका े िभ को जिडबुटी तथा अ य गैरका  वन 

पैदावर स वि ध सव ण, उ पादन, संकलन व न, शोधन र वजार यव थापन गन, 
३९. िनजी वन दता तथा यव थापन :(१) िनजी वन दता गराउन चाहने कुन ै यि  वा सं थाले िनजी वन दताको 

लािग िडिभजन वन कायालय वा सब िडिभजन वन कायालयको िसफा रस सिहत स दकपरु गाउकँापािलकामा 
िनवेदन िदन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै िनवेदन परमेा आव यक जाचँबुझ गरी स दकपरु गाउँकायपािलकाले िनजी वन दता 
गरी माणप  िदनछे । 

(३) यवसाियक योजनका लािग िनजी वन वा िनजी आवादीमा रहेको वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गनु 
परेमा स दकपरुगाउकँापािलकाबाट वीकृत िलन ुपनछ । 

४०.सावजिनक ज गामा वन िवकास स ब धी यव था :(१) कायपािलकाले चिलत नेपाल कानून तथा यस ऐनको 
अधीनमा रही सावजिनक ज गामा वनको िवकास, संर ण, यव थापन गन र वन पैदावरको उपयोग तथा िबि  
िवतरण गन स नेछ । 



(२) स दकपरु गाउकँायपािलकाले सडक, नहर र बाटो िकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पन खह  र 
चौतारा, कुलाको मुहान, धािमक थल वा य तै अ य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका खह को संर ण गन तथा 
जोिखमपूण अव थामा चिलत नेपाल कानूनको अिधनमा रही हटाउन स नछे । 

४१. सहरी वनको िवकास र यव थापन :(१) स दकपरु गाउकँायपािलकाले आ नो े  िभ को सहरी े  तथा 
व तीमा रहेका सावजिनक सडक तथा पाक ज ता थानमा आफल े वा कुनै संघसं था वा िनजी े सगँको 
साझेदारीमा सहरी वनको िवकास तथा यव थापन गन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम थापना हने सहरी वनको वन पैदावार स दकपरु गाउँकायपािलकाले तोिकए बमोिजम 
योग गन स नेछ । 

४२. वन े को योग :स दकपरु गाउँकायपािलकाले कुनै िवकास आयोजना स चालन गदा वन े को योग गन ु
बाहेक अ य कुनै िवक प नभएमा र चिलत कानून बमोिजमको वातावरणीय अ ययनबाट य तो योजना 
स चालन गदा वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल असर नपन देिखएमा सो आयोजना स चालन गन य तो वन 

े को ज गा ा  गनको लािग संघीय सरकार सम  अनरुोध गन स नेछ । 
४३. नसरी र उ ान थापना तथा यव थापन :(१) संघीय तथा ादेिशक कानून ितकूल नहने गरी, चिलत 

मापद ड तथा तोिकएको ि या पूरा गरेको सुिनि त गरी स दकपरु गाउपँािलका े िभ  जो कोहीले पिन 
कायपािलकाको अनुमित िलईनसरी तथा उ ान स चालन गन स नेछन् । 

(२)स दकपरुगाउँपािलका े िभ  उपदफा(१)बमोिजम स चालन हने नसरी तथा उ ानको स ब धमा सघंीय तथा 
ादेिशक मापद डसगँ नबािझने गरी स चालन तथा प्ूवाधार मापद ड िनदिशका बनाई लागू गनछ । 

(३)स दकपरु गाउपँािलका े िभ  उपदफा(१)बमोिजम थापना हने सबै नसरी तथा उ ानह को कि तमा वषको 
एक पटक तोिकए बमोिजम अिनवाय अनगुमन िनरी ण गनुपनछ । 

४४.खु ला े  यव थापन तथा ह रयाली व न :(१) स दकपुरगाउँपािलकाले आ नो े िभ  रहेको 
खु लातथा सावजिनक े को संर ण, व न तथा अिभलेखीकरण गन ुपनछ । 

(२) स दकपरु गाउकँायपािलकाले आ नो े ािधकार िभ  रहेन े खु लातथा सावजिनक े मा चिलत कानूनको 
ितकूल नहन ेगरी वृ ारोपण, स भार र यव थापन गन स नेछ । 

(३) खु लातथा सावजिनक े को यव थापन स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 
४५.नदी िकनार, नदी उकास नहर िकनार र सडक िकनारमा वृ ारोपण  :(१) स दकपरुगाउँपािलका िभ को नदी 

िकनार, नदी उकास नहर िकनार र सडक िकनारमा कायपािलकाको अनुमित िलई कुन ै यि  वा सघं सं थाले 
वृ ारोपण गन स नेछन । 

(२) स दकपरु गाउकँायपािलकाले वृ ारोपण स ब धी मापद ड बनाई लागू गनस नेछ । 

प र छेद-६ 
सं थागत यव था 

४६. वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण कोषको थापना र स चालन : (१)स दकपरुगाउँपािलकामा 
वातावरण संर ण, दूषणको रोकथाम तथा िनय णका साथै जैिवक िविवधताको संर ण लािग वातावरण 
तथा ाकृितक ोत संर ण कोषको थापना हनेछ । 

(२)उपदफा(१)बमोिजमको कोषमा देहायका रकमह  रहने छन् : 
(क)  संघ, दशे सरकारबाट वातावरण संर णका लािग ा  रकम, 
(ख)  िविभ न संघ सं थावाट ा  रकम, 
(ग)अ य ोतवाट ा  रकम । 
(३)वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण कोषको संचालन तोिकए बमोिजम हनेछ । 
४७.वातावरण तथा ाकृितक ोत सरं णप रषदगठन गन स ने :(१) वातावरण, जैिवक िविवधता र ाकृितक 

ोत संर ण स ब धी कायलाई यवि थत पमा काया वयन गन, नीितयोजना िनमाण गन, िविभ न िनकायह  
वीच सम वय गन तथा यस ऐन अ तगत अनगुमन तथा िन र ण गन स दकपरु गाउपँािलकामा वातावरण स ब धी 
िवशेष  सि मिलत वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण प रषद रहनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोिजमको प रषदमा दहेाय बमोिजमका अ य  र सद यह  रहनेछन; 
(क) स दकपरु गाउँपािलका अ य - अ य  
(ख) उपा य  -सद य 
(ग) मखु शासक य अिधकृत- सद य  
(घ) वा य सिमित संयोजक- सद य 
(ङ) गाउ ँिश ा सिमितको संयोजक - सद य 
(च) वन, वातावरण सिमित संयोजक-सद य 
(छ) सामदुाियक वन उपभो ा महासंघ नेपाल थानीय महासघंको अ य  सिहत २ जना– सद य 
(ज) वातावरण तथा ाकृितक ोतको े मा काम गरेका िव  १ मिहला सिहत २ जना-सद य 
(झ) थानीय सामुदाियक वन उपभो ा सिमितका अ य ह  म येवाट कायपािलकाले तोकेका १ जना मिहला -

सद य 
(ञ) कृिष े  हने कायपािलका सद य- सद य 
(ट) सव िडिभजन वन कायालयको मुख- सद य सिचव 
(ठ) स दकपरु गाउपँािलकामा वन तथा वातावरण संर ण तथा यव थापनको े मा कायरत गैससको ितिनधी – 

आम ीत सद य 
(३)वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण प रषदक्ो अ य काम, कत य तथा अिधकार तोिकए बमोिजम हनछे ।  
४८.सिमितह  गठन गन स ने :(१) गाउकँायपािलकाले यो ऐनको उ े य पूितको लािग स बि धत िवषयका 

िवशेष ह  समेत रहकेो िविभ न सिमितह  गठन गन स नेछन् । 
     (२)उपदफा (१) बमोिजम गिठत सिमितह को काम, कत य र अिधकार गाउ ँकायपािलकाले तोिकिदए बमोिजम 

हनेछ । 
४९. अनुगमन तथा मू याकंन : (१)यस ऐन अ तगत आव यक अनुगमन र मू यांकन दफा५८ बमोिजम थािपत 

वातावरण तथा जैिवक िविवधता संर णप रषद वा प रषदले तोकेको िनरी ण सिमितह वाट गनछ । 
(२)अनुगमन तथा मू यांकन स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ । 
५०. वातावरण सरं ण योजना तजुमा गन :(१) स दकपरु गाउकँायपािलकाले वातावरण तथा जैिवक िविवधता 

संर ण योजना तजमुा तथा काया वयन गनछ । 
(२) स दकपरु गाउकँायपािलकाले वातावरण संर ण योजना तजुमा गदा वातावरण संर ण, जैिवक िविवधताको 

संर ण र व न, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैिवक िविवधताका ोतह को पर परागत र थानीय 
अ यासह लाई समेत समावेश गनुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरण तथा जैिवक िविवधता संर ण योजना बनाउँदा मिहला, अपाङ्गता भएका 
यि , बालबािलका, जे  नाग रक र आिथक पमा िवप न समुदायलाई िवशेष ाथिमकता िदनुपनछ । 

(४) वातावरण सरं ण योजनामा समावेश गनपुन िवषयव तु तोिकए बमोिजम हनेछ । 
प र छेद-७ 

कसूर, ज रवाना तथा ितपुत  
५१. कसूर: कसैले देहायको कुनै काम गरमेा यस ऐन बमोिजम कसरू गरकेो मािननेछ :-  
(क)  कायपािलकाले तोिकिदएको समय र थान बाहके अ य  फोहरमैला िन काशन गन,  
(ख)  क टेनर वा फोहरमैला संकलन के मा रािखएको फोहरमैला अनािधकृत तवरले योग गन,  
(ग) फोहरमैला सकंलन के मा रािखएको क टेनर तोडफोड गन ित पु  याउने, रािखएको थानबाट हटाउन े वा 

संकलन के मा कुनै नो सानी पु  याउने,  
(घ) यस ऐन बमोिजम अनमुित निलई फोहरमैला यव थापनको काय गन,  
(ड) यस ऐन बमोिजम फोहरमैला यव थापनको लािग दान ग रएको अनुमितप मा उ लेिखत शतह  उ लङ् घन 

गन, 



(च) फोहरमैला संकलन के , क टेनर वा फोहरमैला थुपान ठाउँमा कुन ै पिन िकिसमको हािनकारक पदाथ फा ने, 
रा ने वा थुपान, 

(छ) घर, क पाउ ड तथा प रसरको फोहरमैला सडक वा अ य सावजिनक थानमा रा ने, फा ने वा थुपान, 
(ज) फोहरबाट िन केको दूिषत पानी (िलचेट) वा ढल चुहाई अ य यि को घर वा ज गा दूिषत गराउने,  
(झ) सडक वा अ य सावजिनक थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गन कायपािलकाले तोकेको समय वा 

सफाई गदाको समयमा य तो ठाउँमा कुनै पिन िकिसमको सवारी साधन िबसाउने वा िबसाइ राखेको सवारी 
साधन हटाउने इ कार गन,  

(ञ) स दकपरु गाउँकायपािलकाले तोकेको ठाउँमा बाहके जन वा यमा ितकूल असर पन गरी सडक वा अ य 
सावजिनक थानमा कुनै पिन िकिसमको हािनकारक फोहरमैला रा ने, फा ने, थुपान वा िन काशन गन,  

(ट) रासायिनक फोहरमैला, औ ोिगक फोहरमैला, वा य सं थाज य फोहरमैला वा हािनकारक फोहरमैला 
जथाभावी फा ने, रा ने वा िन काशन गन वा गराउने,  

(ठ) औ ोिगक ित ान वा वा य सं थाले उ ोग वा वा य सं थाबाट िन कन ेहािनकारक फोहरमैला जथाभावी 
फा ने, रा ने वा िन काशन गन वा गराउने,  

(ड) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला यव थापनमा बाधा अवरोध िसजना गन,  
(ढ) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा अि तम िन काशन थलमा अवरोध, ब द, घेराउ गन वा फोहरमैला यव थापन 

स ब धी कायमा हडताल गन,  
(ण) फोहरमैला अ यािधक उ पादन हन ेव त ुभनी नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सूचना काशन गरी ितब ध 

लगाएको कुनै व तु उ पादन तथा िब  िवतरण गन,  
(त) चिलत कानून बमोिजम तोिकएको मापद ड िवप रत रासायिनक िवषादीको आयात गन वा समयाविध सिकएको 

रासायिनक िवषादी चिलत कानून र मापद ड बमोिजम न  गन िज मेवारी पूरा नगन, 
(थ) ोत मै फोहरमलैाको पृथक करण नगरी फोहरमैला िमसाएर िन काशन गन,  
(द) मरकेो वा मारकेो पशपु ी र सोको लादी, वाखँ, हड् डी तथा माछाको क ला आिद सावजिनक थल, सडक, 

ग ली, चोकमा रा ने, फा ने वा थुपान ।  
५२.सजाय तथा ज रवाना :(१) फोहरमैला यव थापन स ब धमा कसलैे देहायको काय गरेमा देहाय बमोिजमको 

सजाय तथा ज रवाना गनछ:   
(क)  दफा ५१ को ख ड (क) बमोिजमको कसूर गन यि लाई कायपािलकाले पिहलो पटक भए पाचँ हजार 

पैयासँ म ज रवाना, दो ो पटक सोही कसूर गरेमा पाचँ हचार पैयाँदेिख दश हजार पैयासँ म ज रवाना र सोही 
कसूर ते ो वा सोभ दा बढी पटक गरमेा येक पटकको लािग प  हजार पैयाँका दरले ज रवाना गरी 
फोहरमैला उठाउँदा ला ने खच समेत िनजबाट असूल उपर गन स नछे । 

(ख) दफा ५१ को ख ड (ख) र (झ) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले पाचँ सय पैयादँेिख पाचँ 
हजार पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ । 

(ग) दफा ५१ को ख ड (ग) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले प  हजार पैयादँेिख पचास 
हजार पैयासँ म ज रवाना गरी क टेनर वा संकलन के  यव थापन गन ला ने खच असूल उपर गन स नेछ । 

(घ) दफा ५१ को ख ड (घ) र (ङ) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले प  हजार पैयादँेिख 
पचास हजार पैयासँ म ज रवाना गरी अनुमित निलएस म य तो काय गन रोक लगाउनछे । 

(ङ) दफा ५१ को ख ड (च) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले पाचँ हजार पैयादँिेख प  
हजार पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ र य तो व तु वा पदाथबाट कुनै ित भइसकेको भए य तो ित 
बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूल उपर गन स नेछ ।  

(च) दफा ५१ को ख च (छ), (ज) र (द) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले पाँच हजार 
पैयादँेिख प  हजार पैयाँस म ज रवाना गन स नेछ । 

(छ) दफा ५१ को ख ड (ञ) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले तीस हजार पैयादँेिख पचास 
हजार पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ । 



(ज) दफा ५१ को ख ड (ट), (ठ) र (त) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले पचास हजार 
पैयादँेिख एक लाख पैयाँस म ज रवाना गन स नेछ र सोही कसूर पनु: गरेमा पिहलो पटक गरकेो ज रवानाको 

दो बर ज रवाना गरी चिलत कानून बमोिजम अनुमित र  गनको लािग स बि धत िनकायमा लेिख पठाउन 
स नछे । 

(झ) दफा ५१ को ख ड (ड), (ढ) र (ण) बमिजमको कसूरलाई चिलत संघीय कानून बमोिजम सजाय हनेछ । 
(ञ) दफा ५१ को ख ड (थ) बमोिजमको कसूर गनलाई स दकपरु गाउँकायपािलकाले यके पटक पाँच सय पैया ँ

ज रवाना गन स न ेछ ।  
(२)वातावरण संर ण स ब धमा कसैले दहेायको काय गरमेा स दकपरु गाउकँायपािलकाले देहाय बमोिजमको 

ज रवाना गनछ: 
(क)  संि  वातावरणीय अ ययन ितवेदन वीकृत गराउन ुपन तावको हकमा य तो ितवेदन वीकृत नगराई वा 

वीकृत ितवेदन िवपरीत हने काय गरमेा पाँचलाख पैयासँ म,  
(ख) ारि भक वातावरणीय प र ण ितवेदन वीकृत नगराई वा वीकृत ितवेदन िवपरीत हने कुनै ताव 

 काया वयन गरमेा दशलाख पैयासँ म । 
(३) कसैल े उपदफा (२) बमोिजमको काय गरेमा स दकपरु गाउँकायपािलकाले तु त रोक  वातावरणीय अ ययन 

ितवेदन वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोिजम य तो ितवेदन वीकृत गराउन र य तो ितवेदन काय भएकोमा 
सो कायलाई सधुार गन आदेश िदनछे र यसरी िदइएको आदेश बमोिजम गन ुस बि धत यि  वा सं थाको कत य 
हनेछ । यसरी िदइएको आदेश बमोिजम काय नभएमा कायपािलकाले उपदफा (१) बमोिजम ग रएको ज रवानाको 
ते बर ज रवाना गनछ । 

(४) उपदफा (२) मा उ लेिखत िवषय बाहके कसैल ेयो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका, कायिविध 
वा मापद ड िवपरीतका कुनै काय गरेमा स दकपरु गाउकँायपािलकाले य तो काय गन ब दजे लगाई तीन लाख 

पैयासँ म ज रवाना गरी दईु मिहनािभ  यो ऐन वा यस ऐन बमोिजम बनकेो िनयम, िनदिशका, कायिविध वा 
मापद ड बमोिजमको काय गन आदशे िदन स नछे ।यसरी िदएको आदेश बमोिजम काय नभएमा यस उपदफा 
बमोिजम ग रएको ज रवानाको ते बर ज रवाना ला नेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोिजम िदएको आदशे बमिजमको काय नभएमा य तो कायमा ब दजे लगाइनछे र य तो 
यि  वा सं थालाई कालोसूचीमा रा ने स ब धमा आव यक कारबाही गन स दकपरु गाउकँायपािलकाले 

िसफा रस सिहत संघ र दशे सरकारमा पठाउन ुपनछ । 
(६) यस दफा बमोिजम ज रवाना गन ुअिघ ज रवाना गन लागेको यि  वा सं था वा आयोजनालाई सफाइ पेश गन 

मनािसब मौका िदनु पनछ । 
५३. ितपूित :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका वा मापद ड िवपरीत दूषण गरेको 

वा जोिखमपूण फोहर िन कासन गरकेो वा कुन ैदघुटनाज य दूषणका कारणबाट कुनै यि  वा सं थालाई कुनै 
हानी नो सानी पु न गएमा य तो कायबाट पीिडत यि  वा सं थाले आफूलाई पु न गएको ित बापत स दकपरु 
गाउपँािलका वा तोिकएको िनकायबाट ितपूित भराई पाउन िनवेदन िदन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परकेो िनवेदन स ब धमा छानिबन तथा जाचँबुझ गदा िनवेदकलाई हानी नो सानी भएको 
ठहरमेा ितको यिकन गरी यसरी हािन नो सानी पु  याउने यि , सं था वा तावकबाट पीिडतलाई मनािसब 

ितपूित भराई िदन ुपनछ । 
(३) स दकपरु गाउपँािलकाको कुन ैिनकाय वा गाउँपािलकाको वािम व र िनय णमा रहेको सं थाले दूषण गरी ित 

पगुेको िवषयमा परेको िनवेदन स ब धमा छानिबन गन गाउकँायपािलकाले मनोनय गरेको तीन जना िव  रहकेो 
सिमित गठन हनेछ र सो सिमतितको िसफा रसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोिजम ितपूित भराई िदन ु
पनछ। 

(५) यस दफा बमोिजम ितपूित िनधारण गन आधार र अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ। 



५४.िनवेदन िदन स ने :(१) कसैले यस ऐन िवप रत वातावरणीय अ ययन ितवेदने वीकृत नगराई वा वीकृत 
ितवेदन िवपरीत हने गरी ताव काया वयन गरमेा वा यस ऐन िवप रत हन े काय गरेमा वा गन लागेमा 

गाउकँायपािलकाले तोकेको अिधकारी सम  िनवेदन िदन स नेछ । 
५५.पुनरावेदन :(१) दफा ५२ बमोिजम भएको ज रवाना उपर िच  नबु ने प ले उ  ज रवाना उपर स बि धत 

िज ला अदालतमा पितस िदनिभ  पुनरावेदन गन स नछे ।   
(२) दफा ५३ बमोिजम ितपूित िनधारण स ब धमा भएको िनणय उपर िच  नबु ने प ल े पितस िदनिभ स 

स बि धत िज ला अदालतमा पनुरावेदन िदन स नेछ । 
५६ सहिलयत तथा सुिवधा दान गन स ने :वातावरण तथा जैिवक िविवधता संर णमा सकारा मक भाव पान 

कुनै उ ोग, यवसाय, िविध वा ि यालाई ो सािहत गन कानून बमोिजम दान ग रएको सहिलयत तथा 
सिुवधाको अित र  स दकपुर गाउपँािलकाले थानीय राजप मा सूचना कािशत ग र सहिलयत तथा सिुवधा 

दान गन स नेछ । 

प र छेद- ८ 

व वध 
५७. ढुङ्गा, िगिट, वालुवा, माटोको उ खनन, संकलन, उपयोग, िव  तथा िवतरण स ब धमा :(१) 

स दकपरुगाउँपािलकाको े ािधकार िभ  रहेका ढुङ्गा, िगिट, वालुवा तथा माटोको उ खनन, संकलन, उपयोग, 
िबि  तथा िवतरण स ब धी यव था संघीय सरकारले जारी गरेको मापद ड अनु प हनेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोिजमको मापद डको अधीनमा रही स दकपरुगाउँपािलकाले आ नो छु ै मापद ड र कायिविध 
बनाउन स नेछ । 

५८. भू-उपयोग योजना र भूिम यव थापन काय म स चालन :  संघीय तथा दशे कानूनको अिधनमा 
रहीस दकपरुगाउँपािलकाले थानीय तहको भू-उपयोग योजना र भूिम यव थापन काय म स चालन गन 
स नछे ।   

५९. सम वय र सहजीकरण गन :वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण स बि ध राि य तथा ादेिशक अिभयानमा 
स दकपरु गाउपँािलकाले आव यक सम वय तथा सहयोग गनछ। 

६०. सव ण :स दकपरु गाउकँायपािलकाले आ नो े मा रहकेो वातावरणीय तथा जैिवक िविवधताको व तुि थित 
बु न तथा यिकन गन आविधक पमातोिकए बमोिजमको ढाचँामावातावरणीय तथा जैिवक िविवधता सव ण गन 
स नछे । 

६१.गनुासो यव थापन :स दकपरु गाउकँायपािलकाले वातावरण, वातावरण संर ण तथा जैिवक िविवधता 
स बि धत गनुासोर उजुरीको संकलन गन र यसको स बोधनको लािग एक अिधकारी तो न स नेछ । 

६२.परामशिलन स ने :स दकपरु गाउपँािलकाको गाउँसभा वा गाउकँापािलकावा वातावरण शाखा (इकाई) ले यस 
ऐनको काया वनयको लािग स बि धत िवषयका िव सगँ स लाह र परामश िलन स नेछ । 

६३.अिधकार यायोजन गन स ने :स दकपरु गाउकँायपािलकाले यस ऐन अ तगत तोिकएका िज मेवारी तथा 
अिधकार वातावरण शाखा (इकाई) मा यायोजन गन स नेछ । 

६४. चिलत कानून बमोिजम हने :यस ऐनमा लेिखए जित कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ यमा चिलत कानून 
बमोिजम हनेछ ।  

६५.िनयम बनाउन स ने :यस ऐनको काया वयनको लािग स दकपरु गाउकँायपािलकाले आव यक िनयम बनाउन 
स नछे र य तो िनयम गाउँपािलकाको थानीय राजप मा काशन प ात लागू हनेछ । 

६६.मापद ड, िनदिशका र कायिविध बनाउन स ने : यस ऐन काया वयनको लािग स दकपरु गाउकँायपािलकाले 
आव यक मापद ड, िनदिशका तथा कायिविध बनाउन स नछे । 

 
 
 

आ ाले, 



महशे राई 
मुख शासक य अिधकृत 

 


